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ΠΡΟΕΙΣΛΓΩΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ό Β' τόμος τών Συμμείκτων τοϋ Ν. Γ. Πολίτου με τάς εν αύτώ σπου-
δαιοτάτας μελετάς εξεδόθη τό 1921 ώς υπ' αριθμ. 2 δημοσίευμα εις τήν σει-
ράν τών δημοσιευμάτων τοϋ τότε Λαογραφικοϋ 'Αρχείου, έξηντλήθη όμως
ήδη άπό τοϋ έτους 1928, εν αντιθέσει πρός τούς Α' και Γ' τόμους τών Συμ-
μείκτων τοϋ συγγραφέως, έκδοθέντας εις τήν αύτήν σειράν τό 1920 και 1930
αντιστοίχως.

Έκ τοϋ λόγου τούτου ή Σύγκλητος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών μετ ε'ισή-
γησιν τής 'Εφορευτικής Επιτροπής τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής Ελληνικής
Λαογραφίας, γενομένην κατόπιν σχετικής αναφοράς μου, άπεφάσισε τήν
εκ νέου εκδοσιν τοϋ έργου τούτου τοΰ πατρός τής 'Ελληνικής Λαογραφίας
μετά τήν διαπίστωσιν ότι φωτοτυπική άνατύπωσις καθίστατο άδύνατος ένεκα
κακής μελανώσεως πολλών έκ τών σελίδων του και άλλων, τυπογραφικών
και τεχνικών Ιδίως, άδυναμιών του.

Έκ τών άδυναμιών τούτων κατεβλήθη προσπάθεια νά απαλλαγή τό έργον
κατά τήν δευτέραν εκδοσιν διά σιωπηράς διορθώσεως σημαντικού σχετικώς
άριθμοϋ σφαλμάτων, τυπογραφικών, ορθογραφικών, παραπεμπτικών κ.α.,
τά όποια είχον διαφύγει κατά τήν διόρθωσιν τών τυπογραφικών δοκιμίων
τής πρώτης εκδόσεως. Παραβολ.ή τοϋ έπανεκδιδομένου κειμένου, όπου τοϋτο
ήτο δυνατόν, και πρός τό κείμενον τών μελετών, ώς είχε τοϋτο τό πρώτον
δημοσιευθή ε'ις διάφορα περιοδικά, υπεβοήΟησεν είς τήν προσπάθειαν ταύτην.
Ώρισμέναι μόνον γραφαί, μή ίσχύουσαι γενικώς σήμερον, διετηρήθησαν ώς
ειχον εις τήν πρώτην εκδοσιν και τοϋτο έκ σεβασμοϋ πρός τόν συγγραφέα,
ό όποιος είχε προφθάσει νά διεξέλ.θη και διορθώση μέρος τών τυπογραφικών
δοκιμίων. Προκειμένου νά καταστή τό έργον εύχρηστότερον άνασυνετάχθη
και διηυρύνθη ό έν τέλει τοΰ έργου πίναξ όνομάτων και πραγμάτων προσετέθη
δ' έτι καί πίναξ τοπωνυμίων. Τήν έργασίαν ταύτην έπετέλεσε κυρίως ό συν-
τάκτης τοϋ Κέντρου Γεώργ. Α'ικατερινίδης.

Δύσκολος, άν μή άδύνατος, καθίστατο ή προσθήκη τής νεωτέρας βιβλιο-
γραφίας είς εν έκαστον τών κεφαλαίων τοΰ έργου καί τοϋτο ένεκα κυρίως τής
'ιδιορρυθμίας πολλών έξ αύτών. Τήν σχετικήν όμως βιβλιογραφίαν δύναται
ό αναγνώστης νά άναζητήση είς τήν γενικήν βιβλιογραφίαν τής Έλ.ληνικής
Λαογραφίας, ή όποια ε χει δημοσιευθή εις τούς τόμους τής Έπετηρίδος τοΰ
πρώην Λαογραφικοϋ 'Αρχείου καί νΰν Κέντρου Έρεύνης τής Έλ.ληνικής Λαο-
γραφίας καί δή ώς έξής : τ. 5 (1945 - 49), σ. 159 - 266 (έτη 1939 - 47),



στ'

Π POE ΙΣΑ ΓΩΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

τ. 8 (1953 - 54), σ. 169 - 322 (ετη 1948 - 53), τ. 9 - 10 (1955 - 57), σ.
134 - 402 (ετη 1921 - 3S), τ. 11 - 12 (1958 - 59), σ. 50 - 181 (ετη 1954 -
58) σ. 347 - 396 (ετ. 1959), τ. 15 - 16 (1962 - 63), σ. 92 - 200 (ετη 1960 -
62), τ. 17 (1964), σ. 115 - 171 (ετ. 1963), τ. 18 - 19 (1965-66), σ. 116 -
180 (ετη 1964 - 65), τόμ. 20 - 21 (1967 - 68), σ. 242 - 304 (ετη 1966 - 67),
τ. 22 (1969 - 72), σ. 135 - 246 (Ετ. 1968 - 71).

Τέλος μέ τήν διόρθωσιν τών τυπογραφικών δοκιμίων ήσχολήθησαν πλήν
έμοϋ, έχοντος τήν γενικωτέραν εύΟύνην και έπιμέλειαν τής εκδόσεως, κυρίως
μέν ό συντάκτης Γεώργ. Αικατερινίδης, δευτερευόντως δέ οί συντάκται "Αγ-
γελο; Δευτερα'ιος, 'Ελένη Ψυχογιον-Ίωαννίδου, Αικατερίνη Πολ.υμέρου κ.α.

Στέφ. Δ. "Ημελλος
Διευθυντής τοϋ Κέντρου Λαογραφίας



Ό προκείμενος δεύτερος τόμος τών «Λαογραφικών Συμμείκτων» εκδί-
δεται ένω νωπή είναι εισέτι ή γή ή καλύπτουσα τόν Ν. Γ. Πολίτην. Τώ τυ-
πογραφικά δοκίμια δέν έπρόφθασε νά τά διεξέλθη μέχρι τέλους ίίπαντα καί
νώ τά διορθώση ό ίδιος. Ό επίκουρος ταξινόμος παρά τω Ααογραφικω
Άρχείω κ. Δ. 'Αποστολίδης ανέλαβε τήν διόρθωσιν τών ύπολειφθέντων
τυπογραφικών φύλλων, ήν καί έπετέλεσε μετά ζήλου καί τής δεούσης
προσοχής. Τόν δέ έν τέλει τοϋ βιβλίου εύρισκόμενον λεπτομερή «Πίνακα
ονομάτων καί πραγμάτων», ον δέν εϊχε προφθάσει νά άποπερατώση ό συγ-
γραφεύς, συνεπλήρωσεν έπιμελώς ό επίκουρος ταξινόμος παρά τω Ααογρα-
φικφ Άρχείω κ. Ίω. Μ. Αποστολάκης.



ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

ΠΕΡΙ

ΦΕΙΔΙΟΥ, ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ *

La tradition hellénique et la légende de Phidias, do Praxitèle et de la fille d' Iiip-
pocrale au moyen âge, par M. C. Sathas. Paris 1883 (Extrait), 8ov, a. 28.

«Ή των κλασσικών παραδόσεων μεταποίησις εις χριστιανικά συναξάρια»,
λέγει αρχόμενος του λόγου ό συγγραφεύς της προκειμένης πραγματείας,
ό γνωστός ομογενής μεσαιωνοδίφης, «είναι θέμα, οδ ή μελέτη άποδείκνυται
»χρήσιμος τη τε ιστορία καί τη έθνογραφία. ' Αρκεί ενίοτε εις άπλοΰς μϋθος,
»όπως τεκμηριώση ότι οί κάτοικοι μέρους τινός της κλασσικής χώρας δεν έξέ-
»στησαν επί τοσούτον της εαυτών φύσεως, ώστε νά έπιλησθώσι των προγό-
»νων καί ν' άπολέσωσι τήν μνήμην των μυθολογικών καί ιστορικών παραδό-
»σεων τών παλαιών κατοίκων της αυτής χώρας».

Είναι βεβαίως άναντίρρητον, ότι διά της μελέτης τών μύθων καί τών παρα-
δόσεων τοϋ καθ' ή μας έλληνικοΰ λαοϋ έναργώς καταδεικνύεται το άδιάσπαστον
της εθνικής παραδόσεως· διότι ό έλληνικος λαός ού μόνον διετήρησεν ελά-
χιστα παρεφθαρμένα τά κυριώτατα τών αποτελούντων την βάσιν της παλαιάς
δημώδους θρησκείας στοιχείων, άλλά καί ή μυθοπλαστική δύναμις αύτοϋ
τούς αύτούς, ώς τό πάλαι, άκολουθεΐ κανόνας έν τη έκδηλώσει αυτής. Είναι
δ' όντως θαυμαστή ή τοϋ λαοϋ έμμονη εις τά πάτρια" μΰθοι πανάρχαιοι, ών
τά ΐχνη θα ύπελαμβάνομεν ώς παντελώς έξαφανισθέντα, αν κρίνωμεν έκ τής
σιωπής τών αρχαίων συγγραφέων, άπό στόματος εις στόμα φερόμενοι έπί
χιλιετηρίδας διετηρήθησαν μέχρι τοΰδε σχεδόν αμετάλλακτοι.

'Αλλ' δσω διδακτική καί χρήσιμος είναι ή μελέτη τών τοιούτων μύθων,
τόσω άφ' ετέρου"άκροσφαλής καί δυσχερεστάτη άποβαίνει ή τών ιστορικών
παραδόσεων έξέτασις, τών άμέσως συνδεομένων πρός τόν βίον επιφανών
ανδρών τών παλαιών χρόνων, δταν μάλιστα διά τής τοιαύτης εξετάσεως σκοπή-
ται ή διαφώτισις τής ιστορίας ή τής εθνολογίας.

Ή φήμη τών έν τοις γράμμασιν, έν τή τέχνη, έν τή έπιστήμη διαλαμ-
ψάντων σπανίως υπερβαίνει τόν ούδόν τοϋ σπουδαστηρίου τών λογίων, αί δ'
ενεκα ύπερβολικοΰ θαυμασμοϋ ή άμαθίας ενίοτε διαπλαττόμεναι μυθώδεις περί

* Έδημοσιεΰθη έν Δελτίω της 'Ιστορικής καί'Εθνολογικής 'Εταιρίας 1883, τ. Α',
σ. 77-101.
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αύτών διηγήσεις ουδαμώς εξικνούνται μέχρι του λαοϋ. Ό λαός αναγνωρίζει
καί άσπάζεται συνήθως μόνα τά έπινοήματα της ιδίας φαντασίας, περικαλύπτει
δε διά μυθικοϋ πέπλου τον β ίο ν εξόχου ανδρός, μόνον αν οί τον βίον τούτου
προς χάριν τοϋ λαοϋ γράφοντες συνδέωσι το δνομά του προς παλαιάς δημώδεις
παραδόσεις. Ούτως έπΐ παραδείγματος τοϋ μεγάλου 'Αλεξάνδρου ό λαός
άπεδέχθη καί έπαναλαμβάνει τάς έν ταΐς ποικίλαις διασκευάϊς της ιστορίας
τοϋ Ψευδοκαλλισθένους μυθικάς διηγήσεις, αίτινες κατά τό πλείστον ήσαν
γνωσταί καί δημοτικώταται πολλώ προτοΰ ν' άποδοθώσιν εις τον μακεδονικόν
ήρωα. Εις δέ τόν βασιλέα της Κωνσταντινουπόλεως Λέοντα τον σοφόν άνα-
φέρονται υπό των Ελλήνων χρονογράφων μυθοπλαστίαι δημώδεις, κοιναί
δε εις τούς πλείστους εύρωπαϊκους λαούς, αΐτινες ύπό μεσαιωνικών συγγρα-
φέων της δυτικής Εύρώπης αποδίδονται εις τόν ποιητή ν Βεργίλιον. Άγνοοΰμεν,
άν άπεδέχθη καί ταύτας ό λαός' είναι δ' όμως τοϋτο πιθανώτατον, διότι οΰτω
παρουσιαζόμενα!, αϊ διηγήσεις προσκτώνται, κΰρος καί εύπροσδεκτόταται
καθίστανται συνδέουσα!, μετ' ονομάτων ιστορικών τ' ανώνυμα, καί αόριστα
πλάσματα της φαντασίας τοϋ λαοϋ. Σπανιώτατα δ' όμως δύναταί τις να ευρη
παράδειγμα διαδόσεως παρά τω λαω μύθων ύπό λογίων ποιηθέντων.

"Οθεν ό έρευνών τάς τοιαύτας παραδόσεις οφείλει, πρωτίστως κατά τά
ένόντα νά διακρίνη τίνες τούτων είναι καθαρώς δημοτικαί καί τίνες έπλάσΟησαν
ύπό λογίων, άγνωστοι παραμείνασαι εις τόν λαόν. Μόνον δ' έκ της μελέτες
των πρώτων δύναται ν' άρυσθή ιστορικά καί εθνολογικά πορίσματα- διότι αί
ύπό των λογίων επινοηθεΐσαι ούδέν διδάσκουσιν, άλλά περιέχουσιν άπλώς τό
μέτρον της μυθοπλαστικής δυνάμεως αύτών" ήκιστα δε πάντων νομίζομεν
δύναταί τις νά στηριχθή εις τάς ύπό πολλών συγγραφέων άναφερομένας, αί-
τινες κατά μέγα μέρος είναι απόρροια ακρισίας καί παχυλής άμαθίας. "Οτι
δέ ή των ιστορικών παραδόσεων έξέτασις πρέπει νά γίνηται κατά τόν κανόνα
τοϋτον άποκλειστικώς, μαρτυρεί άριδήλως ή προκειμένη πραγματεία τοϋ κ.
Σάθα. Ό συγγραφεύς, καίπερ εγκρατέστατος τών τοιούτων μελετών καί εΐπερ
τις καί άλλος έμβαθύνας εις την σπουδήν τοϋ ελληνικού μεσαίωνος, επειδή
όμως δεν ήκολούθησεν έν ταΐς έρεύναις του το t. αύτη ν μέθοδον, περιέπεσεν εις
λάθη σπουδαιότατα συνδέσας τ' ασύνδετα καί έξ άνυπάρκτων παραδόσεων
ορμηθείς εις διατύπωσιν γενικών καί τολμηροτάτων σκέψεων περί της εθνο-
λογίας τής Ελλάδος κατά τούς μέσους χρόνους. Τάς σκέψεις δέ ταύτας τοϋ κ.
Σάθα καθήκον ημών θεωροΰμεν νά ύποβάλωμεν εις αύστηράν βάσανον, καί
τοσούτο) μάλλον, καθ' όσον τιμώμεν κατ' άξίαν τόν άνδρα καί άνομολογοΰμεν
ότι τά μάλιστα ωφέλησε τά ελληνικά γράμματα μετά τόν ΙΊαπαρρηγόπουλον
καί τόν Ζαμπέλιον ού μικρόν συντελέσας εις προαγωγήν τών ιστορικών σπου-
δών παρ' ήμΐν διότι φρονοϋμεν ότι οσω μείζον τό κΰρος τών τοιαύτας ήμαρτη-
μένας γνώμας ύποστηριζόντων, τοσούτω μείζων καί ή έξ αύτών προσγινομένη
βλάβη, άποπλανωσών άπό τής ευθείας τούς κατόπιν έρευνητάς.
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Α'

Έν Ρώμη έν τή πλατεία τοϋ Κυριναλίου ίστανται δύο κολοσσικοί μαρμά-
ρινοι ίπποι, ους κρατοΰσιν άπό τών χαλινών γυμνοί νεανίαι. Ούτοι ευρέθησαν
έν ετει 1589, φέρουσι δέ έπιγραφήν ψευδεπίγραφον, δηλοΰσαν ότι έποιήθησαν
ύπό τοϋ Φειδίου καί τοϋ Πραξιτέλους· κατά τινα παράδοσιν έποιήθησαν ούτοι
έν άγώνι τών δύο καλλιτεχνών, ού θέμα ήτο ή άπεικόνισις τοϋ 'Αλεξάνδρου
δαμάζοντος τόν Βουκέφαλον. Ετέρα παράδοσις παλαιοτέρα, άπαντώσα έν
τω κατά την IB' εκατονταετηρίδα γεγραμμένω συνταγματίω Mirabilia
Urbis Romae, αναφέρει ότι έπαρουσιάσθησάν ποτε εις τόν αύτοκράτορα
Τιβέριον δύο νέοι φιλόσοφοι γυμνοί, οί άγιοι Πραξιτέλης καί Φειδίας. Ό
αυτοκράτωρ τούς είδε μετ' απορίας καί ήρώτησε διατί περιήρχοντο ουτω
γυμνοί. Ούτοι δ' άπεκρίθησαν ότι είναι γυμνοί, διότι εις τούς οφθαλμούς των
παν μυστήριον αποκαλύπτεται καί το παν παρουσιάζεται εις αύτούς γυμνό ν
καί ότι δύνανται έπί λέξει νά έπαναλάβωσι πάντα λόγον, ον κατ' ιδίαν ήθελεν
εΐπη, καί αύτούς τούς μυχιαιτάτους διαλογισμούς αύτοϋ. 'Αντί δε πάσης
άλλης άμ,οιβής διά τοΰτο έζήτησαν εν μνη μείον. Πεισθείς μετά δοκιμασίαν
περί τής άληθείας τών λόγων των ό αυτοκράτωρ έ'στησε το μνημεΐον τών δύο
μαρμαρίνων ΐππων εις συμβολικήν παράστασιν τών κραταιών εξουσιαστών
του κόσμου τούτου. Παρά τούς ίππους δ' έστησε γυμνούς άνδρας, ών οί υψω-
μένοι βραχίονες καί οί γρόνθοι έμφαίνουσι την άποκάλυψιν τοϋ μέλλοντος,
ή δε γυμνότης άπεικονίζει συμβολικώς ότι πάσαι αί έπιστήμαι είναι γυμναί
προ τών οφθαλμών αύτών.

Ό μΰθος ούτος προήλθεν άναμφιβόλως έκ δημώδους έξηγήσεως τών
μαρμαρίνων αγαλμάτων, άτινα ήσαν βεβαίως περιφανή κατά τόν χρόνον τής
συντάξεως τών θαυμασίων τής πόλεως Ρώμης.

Παραπλήσιους μύθους, άποκυήματα τής φαντασίας άμαθοΰς δχλου, άρε-
σκομένου εις θαυμάσια διηγήματα περί υπερφυσικών πραγμάτων, διηγοΰντο
καί οί βυζαντινοί περί τίνων έν Κωνσταντινουπόλει μνημείων τής άρχαίας
τέχνης, ώς μαρτυροϋσι τά βιβλία Γεωργίου του Κωδινοΰ περί άγαλμάτων
καί περί κτισμάτων τής Κωνσταντινουπόλεως καί od σύντομοι χρονικαί πα-
ραστάσεις άνωνύμου βυζαντινού συγγραφέως. Πολλούς δέ τοιούτους μύθους
έπλασε καί 6 καθ' ήμάς λαός προς έξήγησιν διαφόρων μνημείων τής άρχαιό-
τητος, περί ών έν πλάτει θά διαλάβωμεν έν 18ίφ κεφαλαίω τής Νεοελληνικής
ήμών μυθολογίας1.

Καίτοι δ' όμως ό μΰθος περί τών μαρμαρίνων άγαλμάτων ήτο προδήλως
τοπικός, έν Ρώμη πλασθείς, ό κ. Σάθας ζητεί ν' άνεύρη αυτόν καί έν Βυζαντίω.

1. [Πρβλ. Παραδόσ. σ. 52 κέ. (Ç "Ελληνες, Ανδρειωμένοι) 72 "κέ. (Ζ' ' Αρχαία
κτίρια καί μάρμαρα) καί σ. 729 κέ. 754 κέ.]
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'Αποφαίνεται δέ μετά θετικότητος ότι «εν ώ ή ρωμαϊκή φαντασία μετέβαλεν
»εις μάγους τούς δύο καλλιτέχνας, έν τω Βυζαντίω έπιστεύετο έτερος μϋΟος
))ούχ ήττον παράξενος))' προστίθησι δέ, ότι ((ή σύνδεσις τών ονομάτων τοϋ
»Φειδίου καί τοϋ Πραξιτέλους έν τοις αύτοΐς μύθοις, εν τε Ρώμη καί έν
»Κωνσταντινουπόλει, ύπεμφαίνει ότι αί τοιαΰται δεισιδαίμονες παραδόσεις
»μίαν καί την αύτήν έ'χουσι πηγήν». Κατά τόν κ. Σάθαν λοιπόν «οί Βυζαντινοί
»έπίστευον ότι ό Φειδίας καί ό Πραξιτέλης ήσαν ούχί γυμνοί φιλόσοφοι,
»ουδέ άγιοι, ώς οί Ρωμαίοι έδόξαζον, άλλ' οντά υπερφυσικά, μαρμάρινοι καί
»χαλκοί άνδρες, δυνάμενοι νά ύποστώσιν ακινδύνως την τρομερωτάτην τών
δοκιμασιών». ~Ητο δ' ή δοκιμασία αΰτη ή διά μύδρου διαπύρου δικαστική
άπόδειξις, ήτις κοινοτάτη έν τή δυτική καί τή βορείω Εύρώπη, γνωστή δέ
καί ε'.ς τούς άρχαίους "Ελληνας, εΐχεν είσαχθή καί ε'.ς τό Βυζάντιον «όπου
έφερε τό όνομα τοϋ Φειδίου καί τοϋ Πραξιτέλους». (Cette ordalie portait
chez les Byzantins le nom de Phidias-Praxitèle).

Πρός άπόδειξιν τών λόγων του ό κ. Σάθας φέρει την μαρτυρίαν Γεωρ-
γίου τοϋ Άκροπολίτου, όστις άφηγούμενος τά κατά τόν Μιχαήλ Παλαιολό-
γον καταγγελθέντα ώς συνωμότην κατά τοϋ βασιλέως 'Ιωάννου τοϋ Βατάτζη
(1252), λέγει ότι, έπειδή δέν ύπήρχον οί μαρτυροΰντες, ηύτρέπιστο τώ τε κα-
τηγορώ Μαγκλαβίτη καί τω Παλαιολόγω Μιχαήλ στρατιωτική τις άπόδειξις,
ή διά τής μάχης διάπειρα" άλλ' έπειδή ό Παλαιολόγος, καίπερ ήττηθείς έν τή
μονομαχία δέν ώμολόγει τήν ένοχήν αύτοΰ, οί δικασταί προέτειναν αύτώ ν' άναι-
ρέση τήν καταγγελίαν διά τίνος θαυματοποιίας, ήτο δέ τοΰτο ή διά μύδρου άπό-
δειξις. 'Αλλ' ό Παλαιολόγος ήρνήθη λέγων, ότι «des jongleurs comme Phi-
dias et Praxitèle, hommes de marbre et de bronze, pouvaient seuls affron-
ter une épreuve si terrible». Ό κ. Σάθας παραπέμπει εις Άκροπολίτου
στήλ. 1108 καί 1112 τής εκδόσεως τοϋ Migne, καί παραθέτει έπί λέξει τό
έπόμενον χωρίον αύτοΰ : «τό δέ μύδρου κρατήσαι τερατουργοΰ τίνος, οίος ήν
Φειδίας καί Πραξιτέλης...».

Όμολογοΰμεν ότι αρκούντως παράδοξα φαίνονται ήμϊν ταΰτα, πολλώ δέ
περιεργοτέρα ή πεποίθησις, μεθ' ής ό κ. Σάθας βέβαιοι ότι τοιοΰτοι άνόητοι
θρΰλοι περί τών δύο έξοχωτάτων τής αρχαιότητος άγαλματοποιών, ήσαν
κοινότατοι έν 'Ελλάδι κατά τούς μέσους χρόνους.

"Οτι Ρωμαίος καλόγηρος έγραφε κατά τήν IB' έκατονταετηρίδα, έν χρό-
νω καθ' δν πυκνός άμαθίας ζόφος έσκότιζε τήν Εύρώπην, μύθους τερατώδεις
περί τοΰ Φειδίου καί τοΰ Πραξιτέλους, τοΰτο ούδέν ενέχει τό άτοπον καί άπί-
Οανον. Άλλ' όταν άναγινώσκωμεν εις βυζαντινούς συγγραφείς καί συγγραφείς
μάλιστα εις χυδαίαν γράφοντας γλώσσαν, οίος ό Τζέτζης, θαυμασίας διηγήσεις
περί τής καλλιτεχνικής δεξιότητος τοΰ Φειδίου, όταν έξ αύτών μανθάνωμεν
ότι έργα τοϋ Φειδίου καί τοΰ Πραξιτέλους, ή ώς τοιαΰτα ύπό τών πολλών πι-
στευόμενα, έσώζοντο μέχρι τινός καί έθαυμάζοντο έν Κωνσταντινουπόλει,
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πώς νά συμβιβάσωμεν ταΰτα μετά της γνώμης ο τ ι οί Βυζαντινοί έθεώρουν τούς
μεγάλους εκείνους άνδρας τερατουργούς καί γόητας, οντά ύπερφυσικά, έκ
μαρμάρου ή έκ χαλκού; ΊΙμεΐς τούλάχιστον φρονοϋμεν ότι ό κ. Σάθας άντί
νά έξαγάγη τοιαύτα πορίσματα έκ τοΰ χωρίου τοϋ Άκροπολίτου ώφειλε μάλ-
λον νά μιμηθή τον πρώτον τοϋ συγγραφέως τούτου έκδότην Δούσαν, όστις
έκφράζει την άπορίαν του πώς τοιαύτα αναφέρονται περί τών έπιφανεστάτων
εκείνων καλλιτεχνών καί ομολογεί ότι άδυνατεΐ νά κατανοήση τί αίνίττεται
ό συγγραφεύς, αν μη είναι οί λόγοι του κενά ληρήματα.

'Αλλ' εϊπεν όντως τοιούτους λόγους ό Παλαιολόγος ή έ'γραψεν αύτούς ό
Άκροπολίτης; Το χειρόγραφον, έξ ού έγένετο ή πρώτη τοΰ κειμένου έ'κδοσις,
γραφέν ύπό Θεοδοσίου Ζυγομαλά τοΰ Ναυπλιέως, ήτο κατά την μαρτυρίαν
τοΰ εκδότου εις άκρον διεφθαρμένον καί έλλιπέστατον (exemplar ita corrup-
tum, tot lacunis et maculis oppletum, tarn denique ab omni parle culpa
amanuensis vitiosum, ut nihil minus quam historia aliqua inde elici
posse videretur). Εύτυχώς έσώθη καί ετερον άντίγραφον πληρέστερον, έν
ω οί λόγοι τοΰ Παλαιολόγου φέρονται ούτω «ει δέ θαυματουργήσαί με θέλετε,
)>άλλ' έγώ ούκ ειμί τοιοΰτος, ώστε καί τερατοποιίας έργάζεσθαι. Σίδηρος δέ
»πεπυρακτωμένος, εΐ έν χερί άνθρώπου ζωοΰ ούτος έμπέσαι, ούκ οΐδα πώς
))άν ού καύσε ι εν αύτήν, εΐ μη πού τις εξεαται τω Φειδία εκ λίθου ή τω Πρα-
))ξιτελει, ή και άπο χαλκοϋ εΐργασται1)).

Ταΰτα εις ούδένα βεβαίως θά φανώσι σκοτεινά καί άκατανόητα- μόνον,
είπε κατά τον Άκροπολίτην ό Παλαιολόγος, αν ήτό τις λίθινος άνδριάς,
έξεσμένος, κατεσκευασμένος ύπό τοΰ Φειδίου ή τοΰ Πραξιτέλους ή χαλκοΰς,
δεν θά έκαίετο ύπό τοΰ διαπύρου μύδρου. Ό Φειδίας καί ό Πραξιτέλης δεν
αναφέρονται ώς τερατουργοί, άλλ' ώς οί ονομαστότατοι τών γλυπτών. Ουτω
δε παντελώς άνύπαρκτος έξελέγχεται ό μωρός μΰθος περί τών διασήμων καλ-
λιτεχνών, εις ου τήν διάπλασιν συνετέλεσεν άμαθης άντιγραφίύς τοΰ Άκρο-
πολίτου, συνταμών άνοήτως τό άρχι> όν κείμενο ν. "Απορον όμως φαίνεται
ήμϊν πώς ό κ. Σάθας ού μόνον δέν έπέστησε τήν προσοχήν του εις τό χωρίον
τοϋτο, άλλα καί συνεχώνευσεν έν τή γαλλική μεταφράσει, ήν παρεθέσαμεν
ανωτέρω, αμφότερα τά χωρία, τό τε ύγιώς έχον καί τό πλημμελέστατον.

Εξετάζων άκολούθως ό κ. Σάθας τά περί τής δικαστικής άποδείξεως
διά μύδρου υποστηρίζει, ότι είναι εθιμον ιδιάζον εις τό άλβανικόν γένος, τοϋτο
δε θεωρεί τεκμήριον τής αλβανικής καταγωγής τοΰ πρώτου είσαγαγόντος
το μέσον τοΰτο τής άποδείξεως εις τό κράτος τοΰ αύτοκράτορος Ίωάν\ου
τοΰ Βατάτζη2. Είτα δέ προσθέτει ταΰτα:

1. Άκροπολίτ., στ. 1112 έκδ. Migne, σ. 103 έκδ. Βόννης.

2. Τήν γνώμην του ταύτην στηρίζει ό κ. Σάθας καί εις τήν διαφωνίαν τών συγγρα-
φ-ων περί της πατρίδος τοϋ Βατάτζη καί είς τήν σύγχυσιν της δρογραφίας της Μα-
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«'Αγνοοΰμεν άν ή διά μύδρου άπόδειξις ιών 'Αλβανών Κυπρίων έσχετί-
»ζετο μετά τοϋ Φειδίου καί τοϋ Πραξιτέλους, ώς παρά τοις Βυζαντινοΐς
»άπαντώσιν αί πρώ-ιαι ενδείξεις μυθικοΰ Φειδίου. Έν τοις γνωστοϊς ήπειρω-
»τικοΐς χρονικοϊς εΰρηται καί συγκεχυμένον τι άπόσπασμα, μεταβιβάζον ήμας
»εις τούς μυθικούς χρόνους. Κατά τόν έν τώ άποσπάσματι τούτω περιεχόμενον
»μΰθον, οί 'Αθηναίοι έπεμψαν άποικίαν εις τήν χώραν τών Μολοσσών καί
))τών Χαόνων ύπό τήν άρχηγίαν "Ατλαντός τίνος, όστις ειχε μεθ' έαυτοΰ τον
»σοφόν 'Αριστόβουλον, τόν συμμαθητήν τοϋ Άφειδία)). Οί 'Αθηναίοι δέ
φθονήσαντες τήν εύδαιμονίαν της αποικίας εκείνης έξώρισαν τούς άρχηγούς
καί μάλιστα τόν συμμαθητήν τοΰ Φειδίου, «γράψαντες εις όλους τούς τόπους
))ότι είναι ψεύστης καί άπατε ο') ν Ι)1.

«Δυστυχώς», επιλέγει ό κ. Σάθας, «τό χρονικόν άκέφαλον π, ρισωθέν ούδέν
»λέγει περί Φειδίου, ού τό ονομα άπαξ μόνον άναφέρεται. "Οθεν είμεθα έλεύ-
»θεροι νά ύποθέσωμεν ( !) ότι εΐχον ήδη οί 'Αλβανοί διαπλάση μΰθον περί τοϋ
»Φειδίου, βάσιν έχοντα πιθανώς τήν περιλάλητον διάστασιν τοΰ καλλιτέχνου
»προς τούς 'Αθηναίους. 'Αναμφιβόλως δέ κατά τό αύτό μυθολογικόν πνεύμα
»διεπλάσθη καί ή ρωμαϊκή παράδοσις περί τοΰ έπιφανοΰς γλύπτου, καθ' ήν
»ούτος διέτρεχε γυμνός τόν κόσμον. Ό δ' άφελής άναχρονισμός τής παραδό-
»σεως έκείνης, ού ένεκα ό Φειδίας παρίσταται σύγχρονος Άλεξάνδρω τω με-
»γάλω, ένισχύει τήν εΐκασίαν ότι ό μΰθος έπλάσθη ύπό τών Μακεδόνων, ήτοι
»ύπό τών 'Αλβανών.

»'Η σύνδεσις τοΰ ονόματος τοΰ Φειδίου τή διά μύδρου δικαστική άποδείξει
»εύκόλως έξηγεΐται διά τοΰ ίστορικοΰ γεγονότος τής άθωώσεως τοΰ συκο-
»φαντηθέντος καλλιτέχνου. Ό τόν μΰθον έπινοήσας λαός ύπέλαβεν ότι ό κατη-
»γορηθείς γλύπτης άπέδειξε τήν άθωότητα διά μύδρου».

'Αγνοοΰμεν τί πρώτον νά θαυμάσωμεν έν τοις ανωτέρω λόγοις τοϋ κ.
Σάθα- τήν εύκολίαν, μεθ' ης ταυτίζει τούς 'Αλβανούς μέ τούς παναρχαίους
Ήπειρώτας καί είτα μέ τούς Μακεδόνας ή τήν αύθαιρεσίαν αύτοΰ μετατι-
θέντος διηγήσεις περί συμβάντων τών ηρωικών χρόνων εις τόν Ε' π.Χ. αιώνα,

κεδονίας -αρά τοΐς Βυζαντινοϊς, οίτινες συνέχεον κατ' αυτόν τούς 'Αλβανούς μέ τούς
Μακεδόνας. 'Αλλά τήν διαφωνίαν, ήν λέγει, ήμεϊς τουλάχιστον δέν έδυνήθημεν νά διακρί-
νωμεν. Οί συγγραφείς, ών τήν μαρτυρίαν έπικαλεϊται, λέγουσι τόν Βατάτζην Θράκα' ό
μέν Έφραίμιος πατρίδα αύτοϋ άναγράφει τό Διδυμότειχο ν (της Θράκης), ό δέ 'Αγιορεί-
της Νικόδημος (äv είναι πηγή άσφαλής συγγραφεύς της παρελθούσης έκατονταετηρίδος)
τήν 'Αδριανούπολιν, ήτοι έτέραν πόλιν τής Θράκης. "Αν δέ τό ύπό Λεγράνδ εκδοθέν πα-
ρισινών χειρόγραφον τών χρησμών Λέοντος τοϋ σοφοϋ λέγη Θεσσαλών τον Βατάτζην, ετε-
ρον χειρόγραφον τών αύτών χρησμών, οδ άντίγραφον έ'χομεν πρό οφθαλμών, λέγει αύτών
Θράκα. (Βιβλιοθήκης τοϋ Μονάχου κωδ. έλλην. 551 φ. 291 α.)

1. 'Ηπειρωτικών σ. 264, 267 της έν Βόννη έκδόσεως της Βυζαντίδος (Κ. Ν. Σά-
θας).
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εις τούς χρόνους τοϋ Φειδίου. Διότι πρόδηλον ότι συμβάντα τών μυθικών
χρόνων ζητεί νά ίστορήση τό χρονικόν, άφ' ού αναφέρει βασιλέα 'Ηπείρου
Άιδώνιον, ήτοι τόν μυθικόν 'Αιδωνέα, καί άφ' ού ρητώς σημειοΰται ότι ό
γράψας τήν ίστορίαν τών έξ 'Αθηνών άποικων ήτο μαθητής τοϋ Σόλωνος1.

'Αλλά καί ταΰτα αν παρίδωμεν, πάλιν ό μυθικός τών 'Αλβανών Φειδίας
εξελέγχεται άνυπόστατος. 'Οφείλεται δέ καί ούτος, ώς ό τερατοποιός Φειδίας
τών Βυζαντινών, εις λάθος άμαθοΰς άντιγραφέως. Τό ύπό τοΰ Πουκεβίλ τό
πρώτον καί είτα ύπό τοΰ Εμμανουήλ Βέκκερ έν τή Βυζαντίδι δημοσιευθέν
•/.ολοβόν ήπειρωτικόν χρονικόν εξεδόθη τω 1871 πλήρες καί άκριβέστερον
έν τοις Νεοελληνικούς άναλέκτοις τοΰ φιλολογικού συλλόγου Παρνασσοΰ.
Έν αύτω ούδαμοΰ άπαντα τό όνομα Άφειδίας, εφ' ού τοσαύτας έπωκοδόμησεν
εικασίας ό κ. Σάθας, τό δ' οίκεΐον χωρίον έχει ώς έξής. (('Αλλ' ό Άτλας έχων
μεθ' έαυτοΰ τόν σοφόν Άριστόβουλον ώς συμβοηθόν άπό τήν Άφίδναν»2.

Νομίζομεν ότι άναλαβών ό κ. Σάθας νά γράψη περί τών κατά τούς μέσους
χρόνους κυκλοφορούντων έν Ελλάδι μύθων περί τοΰ Φειδίου, άντί νά κατα-
ναλώση τήν εύφυίαν αύτοΰ εις έπισώρευσιν εικασιών καί εις συναρμογήν καί
έρμηνείαν άσχετο)ν προς τό θέμα μαρτυριών, ώφειλε μάλλον νά περισυναγάγη
τάς εις τούς βυζαντινούς συγγράφεις φερομένας παραδόσεις περί τής έξοχου
τέχνης τοΰ Φειδίου, περί τοΰ μυθώδους άγώνος αύτοΰ καί τοΰ Αλκαμένους
(Τζέτζ. Χιλιάδ. Η, 340 κέ.), περί τής τέχνης τών καλλίστων έργων του καί δή
τής χρυσελεφάντινης Παρθένου καί τοΰ έν 'Ολυμπία Διός, περί ών περιέργους
μύθους διηγοΰνται οί μεταγενέστεροι συγγραφείς καί τέλος περί τών εις αύτόν
καί τόν Πραξιτέλη άποδιδομένων έργων, έκ τών εις Κωνσταντινούπολη μετε-
νεχθέντων. Ουτω θά συνέγραφε κεφάλαιον συμπληρωτικόν τής ιστορίας τής
αρχαίας τέχνης καί μάλιστα ένδιαφέρον καί θ' απέφευγε τήν παγίδα, ήν έστη-
σαν αύτω μωροί άντιγραφεΐς.

Β'

Περί τής κόρης τοΰ 'Ιπποκράτους ό κ. Σάθας άναφέρει ένα. μΰθον είλημ-
μενον έκ τής συγγραφής τοΰ κατά τήν ΙΕ' έκατονταετηρίδα ζήσαντος "Αγγλου
περιηγητοϋ Sir John Mancleville3. Ούτος έχει ώς έξής κατά την μετάφρασιν
τοϋ κ. Σάθα: «Ό 'Ιπποκράτης ήτο κραταιός βασιλεύς τής Κω καί τής Ρόδου
»(Λίνδου)· άποθανών κατέλιπε τήν βασιλείαν εις τήν ώραιοτάτην θυγατέρα
»του. Η "Αρτεμις, φθονήσασα τήν νεαράν βασιλίδα διά την καλλονήν αύτής,
»τήν μετεμόρφωσεν εις ειδεχθή δράκοντα, όστις φωλεύων έν σπηλαίω τής

1. Αύτ., σ. 267: «Εις μαθητής τοϋ Σόλωνος, Έπικύδης το ίίνομα, εγραψεν ολίγας
ένΒομήσεις περί τούτων τών ήρώων άνδρών».

2. Νεοελληνικά 'Ανάλεκτα, τ. Α', μέρ. Β', σ. 9.

3. 'Αγνοοΰμεν διατί ό κ. Σάθας γράφει πάντοτε τό Βνομα αύτοϋ Mauendeville.
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»Λίνδου ( ;) ήρήμου τον τόπον. Έπιστεύετο δέ ότι, άν τις κατώρΟωνε νά φιλήση
»το τέρας εις τά χείλη, ή κόρη τοϋ 'Ιπποκράτους άναλαμβάνουσα παραχρήμα
»τήν άνθρωπίνην μορφήν, θ' άντήμειβε τον λυτρωτήν, προσφέρουσα αύτω τήν
»χείρα, τούς θησαυρούς καί τό στέμμα αύτής. Έν τοις άποπειραθεϊσι τοιούτον
»έπικίνδυνον τόλμημα μνημονεύεται καί εις ανδρείος ιππότης έκ Ρόδου (;),
»όστις έπιβαίνων θυμοειδοΰς ίππου είσέδυσεν εις τό σπήλαιον τοΰ δράκοντος.
»Ίδόν τόν λυτρωτήν του τό τέρας ήγειρε τήν κεφαλήν, ίνα δεχθή τό φίλημα"
))άλλ' ό ίππος πτοηθείς ώρμησε πρός τήν θάλασσαν, παρασύρας τόν άναβάτην,
»αμφότεροι δέ κατασυνετρίβησαν έπί βράχου».

Μή εύρων ό κ. Σάθας τό άγγλικόν κείμενον τής περιηγήσεως τοΰ Mande-
ville, έκδοθέν τό πρώτον, καθ' όσον γιγνώσκομεν, τω 1839, είχε προ οφθαλμών
παλαιάν ίταλικήν μετάφρασιν, τω 1478 έν Βολωνία έκδοθεΐσαν. Τήν έ'κδοσιν
τοΰ πρωτοτύπου, μή ύπάρχουσαν έν ταΐς ένταΰθα βιβλιοθήκαις, δεν ήδυνή-
θημεν καί ήμεΐς νά συμβουλευθώμεν, άναγκαζόμεθα δέ ν' άρκεσθώμεν εις άπό-
σπασμά τι άτελές, περιεχόμενον έν τή History of fiction τοΰ Dunlop. Τοΰτο
διαφέρει τά μέγιστα τής άνωτέρω μεταφράσεως τοΰ κ. Σάθα, διότι ούτε ιπ-
πότης έκ Ρόδου αναφέρεται έν αύτω ούτε ή πόλις τής Ρόδου Λίνδος, άλλ' ή
Lango, ήτις είναι ούχί ή Λίνδος, άλλ' ή νήσος Κως" είναι δέ αί διαφοραί αύται
σπουδαιόταται, διότι έπ' αύτών στηρίζεται ό κ. Σάθας, όπως καταδείξη τήν
ομοιότητα τοΰ μύθου πρός έ'τερον ρόδιον, περί ού κατωτέρω. Μή δυνάμενοι
νά έξηγήσωμεν άλλως τάς διαφοράς ταύτας ύποθέτομεν ότι ή ιταλική μετά-
φρασις έγένετο έπί τη βάσει άλλου κειμένου καί ούχί τοΰ εκδοθέντος. "Εχει δέ
τό παρά Dunlop άπόσπασμα ώς έπεται.

«Πολλοί λέγουσιν ότι εν τή νήσω Ινώ (Lango) ζή άκόμη ή κόρη τοΰ Ίπ-
»ποκράτους (Ypokras) έν σχήματι καί μορφή μεγάλου δράκοντος, έχοντος
»μήκος έκατόν όργυιών, ώς λέγουσι, διότι έγώ δέν τήν εΐδον, καί οί κάτοικοι
»τής νήσου καλοΰσιν αύτήν κυρίαν τής χώρας (Ladie of the Land). Εις νέος,
»ούδέν περί τοΰ δράκοντος γινώσκων, άποβιβασθείς έκ τοΰ πλοίου του, περι-
»ήρχετο εις τήν νήσον, μέχρις δτου έ'φθασεν εις τό σπήλαιον. Έκεϊ είδε μίαν
»παρθένον, ή οποία τόν προσεκάλεσε νά έπανέλθη τήν έπαύριον, άφ' ού πρώτον
»χειροτονηθή ιππότης, διά νά τήν φιλήση εις τό στόμα, καί νά μή φοβηΟη
»τίποτε. — Δέν θά σοΰ κάμω τό παραμικρόν κακόν, άνκαί θά μέ ίδής νά μετα-
»μορφωθώ εις δράκοντα' διότι, άν καί ή θέα μου θά είναι φρικαλέα καί άπο-
»τρόπαιος, όμως πρέπει νά μάθης ότι τοΰτο προέρχεται άπό μαγγανείας"
))μή άμφίβαλλε, δέν είμαι διαφορετική άπό δ τι μέ βλέπεις, ήτοι γυνή, καί άν
))μέ φιλήσης, θά λάβης όλον αύτόν τόν θησαυρόν καί θά γίνης αύθέντης μου
»καί αύθέντης της νήσου ταύτης»1.

1. Dunlop, Geschichte der Prosadichtungen; deutsch, von F. Liobrecht, a.
173-'». Βλ. καί άνωνύμου, The serpent of Cos, Lond. 1878, σ. 81-82.
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'Αλλ' έκτος τοϋ Mandeville, δν μόνον αναφέρει ό κ. Σάθας, καί άλλοι
συγγραφείς μνημονεύουσι τον μΰθον τούτον, όν κωακόν λέγουσι καί ούχί ρό-
διον. Οί παλαιότεροι τούτο^ν είναι ό συγγραφεύς τοΰ ισπανικού μυθιστορήμα-
τος Τιράντου τοΰ Λευκοΰ (Tirante el Blanco) καί ό κατά τήν ΙΕ' εκατονταε-
τηρίδα περιηγηθείς τάς νήσους τοΰ Αιγαίου 'Ιταλός Bondelmonte. Έν έπεισό-
διον τοΰ ισπανικού μυθιστορήματος, γραφέντος πιθανώς τω 1400, έκδοθέντος
δ' έν Βαλεντία τω 1490, στηρίζεται επί τοΰ μύθου τούτου. Ό Espertius, πλέων
έξ 'Αφρικής εις Κωνσταντινούπολη προς συνάντησιν τοΰ Τιράντου, άπο-
ληφθείς ύπ' άνέμων ήλθεν εις τήν νήσον Κώ, όπου άπέδίοκε τή κόρη τοΰ 'Ιπ-
ποκράτους τήν προτέραν μορφήν. Αύτη έπεφάνη αύτω ύπό τήν μορφήν δρά-
κοντος, ώς τήν είχε μεταμορφώση ή "Αρτεμις· άλλά φιλήσας αύτήν ό ιππότης
εις τό στόμα, έλυσε τήν μαγείαν1. Ό δέ Bondelmonte έκθέτει ώς έξής τόν
κωακόν μΰθον. «Dicitur etiam et affirmatur, quod filia Hippocratis per
»insulam viva apparet, qua loquente tecum diu et narrante multa, in-
»fortunium suum infelicem connumerat, rogabatque saepe creatorem
»ut a tanta poena earn dignaretur liberare. Et, cum plura loqueretur,
»non longe a paternis domibus, lamentabilibus vocibus in sex vel in octo
»annis seme! contigisse transformationem hanc, ut a multis civibus
»comprobatur2».

"Ενα καί ήμισυν αιώνα περίπου μετά τόν Bondelmonte διηγείται τόν
αύτόν μΰθον ό 'Ιταλός Porcacchi, ού τό περί τών ονομαστών νήσων τοΰ κόσμου
βιβλίον έξεδόθη τό πρώτον τω 1576 : «Ούχί προ πολλών έτών», λέγει ούτος
έν τω περί τής Κώ μέρει τοΰ συγγράμματος του, «άνεφάνη έκεΐ μέγιστος όφις,
»καταβροχθίζων τά βοσκήματα, καί οί δεισιδαίμονες έλεγον, ότι ήτο ή κόρη
»τοΰ 'Ιπποκράτους, ή όποία ούσα μεγίστη μάγισσα, ζή άκόμη ύπό τήν μορφήν
»έκεινην. Περί ταύτης πολλά άξια λόγου διηγούνται οί παλαιότεροι συγγρα-
»φεΐς3». Τέλος κατά τήν ΙΖ' έκατονταετηρίδα ό Boschini γράφει τά έπόμενα
εν τω περί τής νήσου Κώ κεφαλαίω τής ύπ' αύτοΰ συνταχθείσης περιγραφής
τοΰ Αιγαίου πελάγους : «Μέχρι τοΰ νΰν ύπολαμβάνουσιν ώς άληθή τήν άνοη-
»σίαν ταύτην, ότι ή κόρη τοΰ 'Ιπποκράτους έπιφαίνεται αύτοϊς ώσεί ήτο ζωντα-
»νή καί οτι τοϊς διηγείται διάφορα πράγματα'1». Αγνοοΰμεν, άν καί άλλαχοΰ
γίνεται μνεία τοΰ μύθου, όστις ύπό τοΰ Άγγλου Leigh Hunt (έν τω Indicator)

1. Παρά Dunlop, αύτ. σ. 173. Ό συγγραφεύς ούτος αναφέρει, ότι νεώτερός τις Γάλ-
λος περιηγητής, οΰ έλησμόνησε τό ονομα, βέβαιοι ότι ή παράδοσις σώζεται ετι έν Κω.
Ό δέ μεταφραστής αύτοΰ Liebrecht παραπέμπει είς Felicis Fabri Evagat. III, 267 κέ.,
2νθα εκτίθεται ό αύτός μΰθος.

2. Bondelmonte, Liber Insulariim 45 ( σ. 103, sfy.S. Sinner, Λειψ. 1824).

3. Thorn. Porcacchi, L' Isole piu famose del mondo, Venet. 1686, σ. 78.- 'Εκ
τούτου Dapper, Description des isles de 1' Archipel., Amsterd. 1703, σ. 177.

4. M. Boschini, L' Archipelago, Venet. 1658, σ. 60.
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διεσκευάσθη εις διήγημα, ύφ' ετέρου δέ άνωνύμου εις ποίημα1. Δυνάμεθα
δ' όμως νά θεωρήσωμεν ώς έφθαρμένην παραλλαγήν όμοιου ελληνικού μύθου
τήν διήγησιν τοϋ Στοαπαρόλα, καθ' ήν ή κόρη τοΰ 'Απόλλωνος εύρίσκετο έν
πύογω, πολλούς θησαυρούς έγκλείοντι, φρουρουμένη ύπο οφεως καί βασιλί-
σκου, ους φονεύσαντες οί ήρωες έλαβον τήν τε κόρην καί τούς θησαυρούς2.

Μΰθοι απαράλλακτοι. τω έλληνικώ τύπω περί τής κόρης τοΰ 'Ιπποκρά-
τους φέρονται παρά πλείστοις λαοΐς. Ό Dunlop συγκρίνει τούτω έπεισόδιόν τι
τοΰ έρωτευμένου 'Ορλάνδου τοΰ ίταλοΰ ποιητοΰ Βέρνη (Βιβλ. Β', άσμ. 26),
σκωτικήν τίνα παραλογήν (ballade) περί Καμπιώνος καί διήγησιν τίνα τών
περί τά τέλη τοΰ ΙΕ' αιώνος γραφέντων Contes Amoureux de Jean Flore.
Ό δέ μεταφραστής αύτοΰ F. Liebrecht παραβάλλει τον μΰθον προς έπεισό-
διόν τι τοΰ ιπποτικού μυθιστορήματος Silves de la Selva3. Εις τούτους δύνανται
νά προστεθώσι παμπληθεΐς παραδόσεις τών γερμανικών λαών, περί ών ό
Γρίμμ έν τη γερμανική αύτοΰ μυθολογία γράφει τά έπόμενα : «'Ετέρα δυσχέ-
))ρεια τής λυτρώσεως (τών μαγευμένων λευκών γυναικών ή παρθένων) είναι
»ότι. οφείλει ό λυτρωτής νά φιλήση τρις τήν παρθένον ύπο φ ρ ι καλέ αν μορφήν
»παρουσιαζομένην, οίαι δφεως, δράκοντος, φρύνου, βατράχου. Καί έν τω
»παλαίω ποιήματι τοΰ Lanzelot αναφέρεται το τοιοΰτον φίλημα εις το στόμα
»δράκοντος, όστις δια τούτου μεταμορφοΰται εις ώραίαν γυναίκα4. Παρα-
βλητέα προσέτι τούτοις έτέρα σκωτική παραλογή περί τοΰ κόμητος Tamlane
καί τής Janet κομήσσης τοΰ March5 καί περσικός τις μΰθος π=;ρί βασιλέως
τής Σινικής, όστις έ'σωσέ ποτε λευκόν δφιν, άναλαβόντα τήν άρχικήν μορφήν
του, ήτις ήτο ούρανίας κόρης (περί)®.

Τήν άρχήν τών τοιούτων μύθων δυνάμεθα ν' άναζητήσωμεν έν τοις παλαι-
τάτοις τών άρίων έθνών, παρ' οΐς κοινόταται είναι αί διηγήσεις περί θεαινών
ή δαιμονίων παρθένων, αί'τινες μετά ποικίλας μεταμορφώσεις εις δράκοντα
καί εις άλλα θηρία υποτάσσονται εις τήν έξουσίαν τοϋ διώκοντος ή έρωμένου
άνδρός. Έν τή άρχαία ελληνική μυθολογία ό μάλιστα ομοιάζων τω νεωτέρω
τύπω τών μύθων περί λυτρώσεως δρακοντομόρφων παρθένων είναι ό περί

1. The serpent of Cos, a poem., London 1878.

2. Straparola, Tred. piacevole notte VIT, 5.

3. Dunlop, c. 174. 481.

4. Grimm, Deutsche Mythologie, σ. 921 (809-810 δ' έκδ.). 'Εκτός δέ τών ύπό τού-
του μνημονευομένων συγγραφέων βλ. καί Mannhardt, Wald - il .Feldkulte II, σ. 03.-
Rochholz, Aargauer Sagen, έν Zeitschrift f. deutsche Mythol. II, σ. 225-7. Resie,
Ilist. des sciences occultes, τ. I, σ. 202-3. Gubematis, Die Thiere in der indogerm.
Myth, deutsch v. Hartmann, τ. II, σ. 660 κέ. Boite-Polivka, Anmerkungen zu
den Kinder-u. Hausmärchen der Brüder Grimm, 1915, τ. II, σ. 271.

5. IF. Scott, Minstrelsy of Scottisch barders, τ. II, σ. 193.

6. Hammer, Rosenöl, σ. 161-4.
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αρπαγής τής Θέτιδος ύπό τοΰ Πηλέως1, σχετικοί δ' είναι καί οί μΰθοι τής
συλλήψεως τοΰ Πρωτέως ύπό τοΰ Μενελάου2 καί τοΰ Νηρέως ύπό τοΰ 'Ηρα-
κλέους3.

Ό Dunlop εικάζει ότι εις τήν διάπλασιν τοΰ κωακοΰ μύθου συνετέλεσε
τό όνομα τοΰ υίοΰ τοΰ Ιπποκράτους Δράκοντος· τοΰτο φαίνεται πιθανώτατον,
διότι ού μόνον υιός 'Ιπποκράτους άναφέρεται Δράκων, άλλά καί ό πατήρ αύτοΰ
οΰτως έκαλεϊτο κατά τήν μαρτυρίαν συγγραφέων τινών, καί έτερος Δράκων
μνημονεύεται έγγονος τοΰ 'Ιπποκράτους καί πάππος ομωνύμου ιατρού4. Ή
τοιαύτη δέ συγχώνευσις μυθικών παραδόσεων μετά τής ιστορίας ανδρών
επιφανών είναι συνηθεστάτη. 'Αλλά καί τό έν τή νήσω Άσκληπιεΐον καί ό έν
αύτω τρεφόμενος βεβαίως όφις θά συνετέλεσαν εις την μόρφωσιν τοΰ μύθου*
διότι κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους, ότε ή μνήμη τοΰ ονομαστού ίεροΰ
καί τοΰ δράκοντος θά παρέμενεν ακμαία, ή φαντασία τοΰ λαοΰ μεγαλοποιοΰσα
πάντοτε τά πράγματα, όπως κατ αστή ση θαυμασιωτέραν τήν παράδοσιν θά
συνέδεσε προς αύτήν τόν κοινότατον μΰθον περί τής όφεομόρφου παρθένου.
Άλλως δέ αί μυθώδεις παραδόσεις περί τών Ασκληπιείων δέν ήσαν σπάνιαι
κατά τούς χριστιανικούς χρόνους. Οΰτως έν συναξαρίω τής άγιας Παρασκευής
ό Ασκληπιός παρίσταται ώς βασιλεύς, έχων δράκοντα φοβερώτατον, έμφω-
λεύοντα έξωθεν τής πόλεως, εις όν παρεϊχεν εις βρώσιν τούς καταδικαζομένους
εις θάνατον. Τοΰτον τόν δράκοντα, καπνούς έξερευγόμενον, έμφυσήσασα ή
άγια καί σταυροκοπηθεΐσα, ήνάγκασε μέγα συρίξαντα νά διαρραγή καί ν' άφα-
νισθή έκεΐθεν5. Έν έτέρω δέ συναξαρίω μνημονεύεται δράκων τοΰ έν Λαοδικεία
Ασκληπιείου, έχων είκοσι πηχών πλάτος καί όγδοήκοντα μήκος®.

Άλλ' ό κ. Σάθας, πλανηθείς 'ίσως έκ τής ιδέας οτι ό περί τής κόρης τοΰ
'Ιπποκράτους μΰθος είναι ρόδιος, άλλαχοΰ αναζητεί τήν άρχήν αύτοΰ. Ώς
είναι γνωστόν έκ τοΰ Βιτρουβίου (II, 8), Αρτεμισία ή βασίλισσα τής Καρίας,
νικήσασα τούς Ροδίους, έστησεν έν Ρόδω τρόπαιον τής έαυτής νίκης, ποιήσασα
δύο χαλκά αγάλματα, ών τό έν μεν άπεικόνιζε τήν Ροδίων πόλιν, τό δ' έτερον
έαυτήν, στιγματίζουσαν τήν πόλιν. Έν τω μετά ταΰτα χρόνω οί Ρόδιοι άδυ-

1. Βλ. Σοφοκλ. έν Σχολ. είς Πινδ. Νεμ. Γ, 60 (μεταμόρφ. εις δράκοντα). Πρβλ.
και Πανσαν. Ε, ιη', 1 έν άπεικονίσει έπί της λάρνακος τοϋ Κυψέλου- «καί άπό της χειρός
της Θέτιδος όφις επί τόν Πηλέα έστίν όρμων». Τών περί Πηλέως καί Θέτιδος μύθων πολ-
λά λείψανα περιεσώθησαν εις παραδόσεις τοΰ καθ' ήμας λαοΰ, περί ών Οά διαλάβωμεν
άλλαχοΰ.

2. Όδυσ. Δ, 365-570

3. 'Λπολλοό(ΰη. Β', ε', 11. 'Απεικονίσεις έν £ργοις της παναρχαίας ελλ. τέχνης βλ.
παρά Milchhöf er, Die Anfänge der Kunst 1883, σ. 185.

4. Σονίδ. έν λ. Δράκων.

5. Μηναϊον Ίουλ. 26.

6. Μηναϊον Όκτωβρ. 8.



If)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

νατοϋντες νά καταστρέψωσι το τρόπαιον, καθιερωμένοι δν, περιέβαλον αύτό
διά τείχους ύψηλοΰ και έκάλεσαν το χωρίον άβατον. Στηριζόμενος δέ ό κ.
Σάθας εις δσα ό Γάλλος περιηγητής Thevet (1575) γράφει περί αρχαίου τινός
μνημείου, όπερ οί Ρόδιοι έ'λεγον ότι μετεκομίσθη ύπο τών ιπποτών έκ της
Χερσονήσου τής Δωρίδος (Καρίας), εικάζει ότι ή παράδοσις τών κατοίκων
άνεφέρετο εις το ύπο τής 'Αρτεμισίας ιδρυθέν μνημεΐον. Το ονομα τής Ρόδου,
λέγει προσέτι, «κατά τήν έτυμολογίαν τοϋ Bochart, φοινικιστί (Gesirath-
» Rod) σημαίνει νήσον δφεων, άν δ' ή έτυμολογία ο,ΰτη είναι ορθή, ή τής
»Καρίας βασίλισσα, καθό σημΐτις, τήν έγίνωσκε βέβαιους, καί ούδέν κωλύει
»ήμάς νά ύποθέσωμεν ότι τό άγαλμα τής Ρόδου είχε σχέσιν τινά πρός τήν
»μορφήν δφεως». Θεωρεί δέ πιθανόν, ότι έπί τή βάσει τοΰ γεγονότος τούτου
ή φαντασία τοΰ λαοΰ παρέπλασε το άγαλμα τής Ροδίων πόλεως εις τήν οφε-
όμορφον κόρην τοΰ Ιπποκράτους καί ότι τό ονομα τής έκ φθόνου μεταμορφω-
σάσης ταύτην θεάς 'Αρτέμιδος είναι αύτό τό τής 'Αρτεμισίας παραφθαρέν.

'Ορθώς δ' όμως ποιών ό κ. Σάθας μετά πολλών ένδοιασμών προτείνει τάς
εικασίας ταύτας. Τό ύπό τοΰ Γάλλου περιηγητοΰ άναφερόμενον άρχαΐον μνη-
μεΐον ήτο 'ίσως λιθίνη σαρκοφάγος, ώς συνάγομεν έκ τής περιγραφής οούτοΰ.
Άλλως δέ ή τής Καρίας βασίλισσα ουδέποτε ήτο δυνατόν ν' άνεγείρη μνημεΐον
κατά τούς κανόνας τής φοινικικής τέχνης ή μάλλον έπί τή βάσει τών έτυμο-
λογιών τοΰ έβραιομανοΰς Βοχάρτου, όστις καί εις αύτάς τάς έλληνικωτάτας
λέξεις πειράται ν' άνεύρη σημιτικάς ρίζας. Ή μετά τόν σύζυγον αύτής Μαύ-
σωλον άπό τοΰ 352—350 π.Χ. βασιλεύσασα τής Καρίας Αρτεμισία σφόδρα
άμφίβολον άν ήτο σημιτικής καταγωγής, βεβαιότατον όμως καί ιστορικώς
μεμαρτυρημένον ότι έκαλλιέργει μετά ζήλου τά έλληνικά γράμματα καί τήν
ελληνική ν τέχνην. Ή πρωτεύουσα τοΰ βασιλείου της Αλικαρνασσός ήτο έλ-
ληνικωτάτη- ή δέ πρός έξύμνησιν τοΰ θανόντος συζύγου της θεΐσα άγώνα ελ-
ληνικών λόγων καί τούς έπιφανεστάτους τών Ελλήνων τεχνιτών μετακαλέ-
σασα πρός οίκοδομήν τοΰ Μαυσωλείου, είναι πιθανόν, ότι έν μνημείω, όπερ
ήγειρε πρός καταισχύνην τών Ροδίων, προέκρινε τούς τερατομόρφους τύπους
τής άσιατικής τέχνης; Τό όφεόμορφον άγαλμα τής Ρόδου θά έθεώρουν βεβαίως
γριφώδη παράστασιν έστερημένην έννοιας οί πολέμιοι αύτής, οΐτινες δέν συνε-
μερίζοντο τήν γνώμην τοΰ Βοχάρτου περί τής έτυμολογίας τοΰ ονόματος τής
νήσου των, άλλά παρήγον αύτό έκ τοΰ ρόδου ή τοΰ ροϊδίου, ώς έμφαίνουσι καί
τά έν τοις νομίσμασιν αύτών σύμβολα. Νομίζομεν δ' άναντίρρητον ότι το
άγαλμα τής Ροδίων πόλεως ήτο πεποιημένον κατά τόν συνηθέστατον τύπον
τής προσωποποιίας πόλεων καί δήμων, δηλονότι άπεικόνιζε τήν Τύχην τών
Ροδίων.

Ό κ. Σάθας ταυτίζει προσέτι τόν κωακόν μΰθον, ον στηριζόμενος εις τήν
μαρτυρίαν τοΰ Ίταλοΰ μεταφραστοΰ τοΰ Mandeville ύπολαμβάνει ρόδιον, μετά
τοΰ ροδίου μύθου περί τοΰ φόνου μεγάλου δράκοντος, έν σπηλαίω τής νήσον
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φωλεύοντος, ύπό τοϋ Dieudonné de Gozon (1324), τοΰ μετά ταΰτα μεγάλου
μαγίστορος τοΰ τάγματος τών Ίωαννιτών γενομένου1. "Οτι ή διήγησις περί
της άνδραγαθίας τοΰ ίππότου, ήτις ύπο πολλών ιστορική νομίζεται, είναι
μυθώδης, άποδεικνύεται, κατά τόν κ. Σάθαν, έκ της παρά τω Mandeville
παραδόσεως, όστις καίπερ περιηγηθείς τήν νήσον εί'κοσιν έτη περίπου προ τοΰ
χρόνου, καθ' δν μυθολογεϊται ότι έφονεύθη ό δράκων, διηγείται όμως σχεδόν
άπαοαλλάκτοις τήν αύτήν ύπόθεσιν. Μόνην δέ διαφοράν άπ' άλλήλων εύρίσκει
ό κ. Σάθας ταύτην, ότι, έν φ παρά Mandeville ιππότης καί ίππος θνήσκουσο
πεσόντες είς τήν θάλασσαν, κατά τά χρονικά τοΰ τάγματος τών Ίωαννιτών,
ό ιππότης άπέκτεινε το Οηρίον. Είς το μεταίχμιον όμως τών δύο διηγήσεω^
ευρηται κατά τον κ. Σάθαν συνδέουσα αύτάς παλαιά τις τοιχογραφία έν Ρόδω,
έν ή απεικονίζεται ίππος έπτοημένος καί προς τήν θάλασσαν τρέχων2.

Τό μυθώδες όμως τοΰ είς τον μέγαν μαγίστορα άποδιδομένου άθλου άπο-
δεικνύεται νομίζομεν ούχί έκ τής κωακής παραδόσεως, ήτις, ώς καί παρα-
κατιόντες θά ί'δωμεν, είναι δλως άσχετος αύτω, άλλά έξ άλλων ένδείξεων
πειστικωτέρων καί άσφαλεστέρων. Ή παλαιοτάτη μνεία τής έν Ρόδω δρακον-
τοκτονίας ευρηται, καθ' όσον ημείς τουλάχιστον γινώσκομεν, έν χειρογράφω
χρονικω τοΰ 'Ελευθερίου, ροδίου μοναχοΰ θανόντος τω 1545, ήτοι δύο άκριβώς
αιώνας μετά τήν άνάρρησιν τοΰ Gozon είς μέγαν μαγίστορα- άναφέρεται δ' έν
αύτω δ τοΰ δράκοντος φόνος άπλώς άνευ λεπτομερειών3. Κατά το 1637 ό
The ν on ο t εΐδεν έν μια πύλη τής Ρόδου (porte de la marine) καθηλωμένην
τήν κεφαλήν τοΰ θηρίου4- τήν κεφαλήν ταύτην είδε περί τά τέλη τοΰ ΙΖ'
αιώνος καί ό φλαμανδός περιηγητής Δάππερ5, έσωζετο δέ μέχρι τοΰ 1837,
καί πολλοί τών περιηγητών βλέποντες αύτήν έπείθοντο ότι όντως ύπήρξέ
ποτε ό τρομερός δράκων0.

1. Ό κ. Σάθας παραπέμπει εις Hammer, Hist, de Γ empire ottoman, τ. III,
σ. 273 (της ελληνικής μετάφρ. Κροκίδα, τ. II, σ. 495)

2. Έν τη τοιχογραφία ταύτη, ήν έκ τουρκικής τίνος οικίας άντέγραψε πιστώς ό Rot-
tiers (Monumens de Rhodes 1828, πίν. 28), ούδαμοϋ φαίνεται θάλασσα. Ό ίππος πεσόν-
τος τοϋ άναβάτου, συνφδά τη παρά Vertot διηγήσει, τρέχει άδέσποτος έν τη πεδιάδι- άλ-
λοις δ' ασχετα δλως τω παρά Mandeville μύθω είναι δ τε παριστάμενος θεράπων καί οί
δύο κύνες τοΰ ίππότου. Ό κ. Σάθας είχε πρό όφθαλιχών άτελέστερον άντίγραφον δημοσιευ-
θέν κατά τήν παρά Rottiers εικόνα, έν Lacroix, Iles de la Grèce, πίν. 22.

3. Παρά Rotliers, Description des monumens de Rhodes, Brüx. 1830, σ. 245.

4. Thcvenot, Voyages 3e ed. Amsterdam 1727, κ. 73, σ. 371-2.

5. Έν Πύλη 'Αγίου Γεωργίου. Dapper, Description des isles de Γ Archipel, Am-
sterdam 1703, σ. 98. (Ό αύτός διηγείται καί τά κατά τήν δρακοντοκτονίαν).

6. Ό Berg (Die Insel Rhodus 1864, σ. 90) λέγει ότι κατά τάς μαρτυρίας γερόντων,
η κεφαλή έν τω ύπερθύρω τής πύλης τοΰ άγ. 'Ιωάννου ευρισκομένη κατέπεσε κατά τήν
Έλληνικήν έπανάστασιν. Τοΰτο όμως είναι ανακριβές, διότι είδον αύτήν τω 1828 ό Rot-
tiers (2ν0' άν., σ. 236) καί τω 1831 οί Michaud καί PoujoiUa t (Correspondance d'Orien t,
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Έν έκτάσει διηγείται τήν ίστορίαν τοϋ έν Ρόδω φόνου τοΰ δράκοντος ύττο
τοΰ Gozon μετά πολλών μυθικών λεπτομερειών ό κατά τάς άρχάς τής παρελ-
θούσης εκατονταετή ρ ίδο ς (1726) γράψας τήν ίστορίαν τοΰ τάγματος τών Ίω-
αννιτών Vertot1, τούτου δέ τήν διήγησιν παρέλαβον πολλοί μετ' αύτόν συγ-
γραφείς2, ύπάρχουσιν οί φρονοΰντες, ότι ή διήγησις δέν είναι παντελώς έστε-
ρημένη ιστορικής βάσεως, έπάγοντες εις ένίσχυσιν τών λόγων των την έπί
τοΰ τάφου τοΰ Gozon άπεικόνισιν τής δρακοντομαχίας3 καί τήν ύπό τοΰ Rot-
Liers εύρεθεΐσαν τοιχογραφίαν, ήν ύπολαμβάνουσι γραφεΐσαν ύπό συγχρόνου
τω μεγάλο) μαγίστορι έκείνω ζωγράφου. 'Αλλ' ότι ύπήρχε τοιαύτη παράστασις
έπί τοΰ πρό μακρών χρόνων καταστραφέντος τάφου τοΰ Gozon ούδαμόθεν
βεβαιοΰται, άπιθανώτατον δέ ότι ή τοιχογραφία είναι τοΰ ΙΔ' αιώνος- ώς δυνά-
μεθα νά είκάσωμεν έκ της τέχνης αύτής, είναι πολλω μεταγενεστέρα. "Ετεροι
πάλιν λέγουσιν ότι ό μΰθος έπλάσθη έκ τής έν τή πύλη άνηρτημένης κεφαλής,
ήτις ήτο κατά τινας καρχαρίου, κατ' άλλους δέ κροκοδείλου, καί ύποθέτουσιν
ότι τό φονευθέν τέρας ήτο κροκόδειλος έκ τής γείτονος Αιγύπτου μετακομισθείς
έν έρματι πλοίου'1, ή ότι ή κεφαλή άπέμεινεν έκ σκελετοΰ κροκοδείλου, οίους
έσυνήθιζον νά έκθέτωσιν έν τοις καταστήμασιν αύτών οί παλαιοί φαρμακο-
ποιοί5. Τέλος ό Βιλιώτης έν τω νεωτάτω αύτοΰ περί Ρόδου συγγράμματι υπο-
στηρίζει έκθύμως τήν άλήθειαν τής διηγήσεως, άναφέρει δέ καί παράδοσίν
τινα τών σημερινών Ροδίων, ήτις όμως ούδαμώς φέρει τά στοιχεία δημώδους
παραδόσεως, είναι δέ άπαράλλακτος σχεδόν τή άφηγήσει τοΰ Βερτώ. Κατά τήν
παράδοσίν ταύτην τό τέρας έφώλευεν έν σπηλαίω παρά τό Σαντουρλή, τότε
Maupas καλουμένω- ήτο δ' ώσεί κροκόδειλος μέγας, όμοιος μέ τάς μεγάλας
σαύρας, αίτινες φαίνονται τό θέρος έπί τών παλαιών τοίχων- έκτος δέ τών
ποδών καί τών ονύχων είχε καί δύο μικράς πτέρυγας- είχε δέ κεφαλήν μακράν

τ. IV, σ. 21). Οί τελευταίο ν περί της νήσου Ρόδου γράψαντες Biliotti et Cottret (L'
île des Rhodes, Rhodes 1881, σ. 152) βεβαιοΰσιν ότι τό κρανίον έσωζετο μέχρι τοϋ 1837,
καθηλωμένο ν έν τη πύλη d' Aniboise, ότε άνοικοδομουμένου τοϋ φρουρίου έρρίφΟη. Ό
Dumont (Voyage du Levant), όστις μέχρι της μεταβάσεώς του εις Ρόδον έθεώρει μυ-
Οώδη τήν περί τοΰ Gozou διήγησ'.ν, έπείσθη περί τής άληθείας, ότε είδε τήν κεφαλήν [Mi-
dland, αύτ.).

1. Vertot, Histoire de 1' ordre des Johannites, τ. II, βιβλ. V, σ. 24 κέ.

2. Eug. Flandin, Rhodes κεφ. 6.- Danclie, St Georges, σ. 174 κέ. - «Περί τοϋ
έν Ρόδω δφεως». (Πανδώρ. τ. Δ').- Κ. Ν. Σάθας, περί δύο οφεων, έν Ίλισσω, τ. Α' (1868),
σ. 237-238. Schiller, Der Kampf mit dem Drachen (Ballade).

3. Michaud et Poujonlat, ενθ' άν. IV, σ. 22.

4. Ross, Inselreisen, τ. III, σ. 94.

5. Berg, Die Insel Rhodus, σ. 86 κέ. Βλ. καί τούς έξης συγγραφείς, οΐτινες πα-
ραδέχονται ίστορικήν οπωσδήποτε βάσιν τοϋ μύθου: Lacroix, Iles do la Grèce, σ. 156-
157.- Rottiers, Description dos monumens, 1830, σ. 239-245.- Guérin, Rhodes, σ. 45.-
Salvcrte, Des sciences occultes. Not. A § 10. Π. Λάμπρο ν, êv Πανδώρα, τ. IQ', σ. 402.
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καί πλακωτήν, ώτα ήμιόνου, πυρίνους οφθαλμούς, μέγεθος 'ίππου καί σιδηρό-
χρουν φολιδωτόν δέρμα- ό αύτός δ' άναφέρει καί παράδοσίν τίνα τών έν τη
νήσω Τούρκων, παντελώς διάφορον της τών Ίωαννιτών- οτι δηλαδή εις δερβί-
ση' άναλαβών νά έξολοθρεύση τον λυμαινόμενον τήν Ρόδον δράκοντα έφόρτωσε
τεσσαράκοντα ονους μέ άσβεστον καί έφερεν αύτούς πλησίον της φωλϋάς τοϋ
δοάκοντος· ούτος κατεβρόχθισεν υποζύγια μετά τών φορτίων των, άλλ' οτε
όπως κατασβέση τήν δίψαν του επιεν έκ τοΰ παρακειμένου έλους, ήναψεν ή
άσβεστος καί έκαυσεν αύτόν1.

Έκ τών άνωτέρω καταδεικνύεται, ότι ό μΰθος περί τοΰ ροδίου δράκοντος
ανάγεται είς τον κύκλον τών μύθων περί δρακοντοκτόνων ήρώων, ού ό αρχαιό-
τατος τύπος εύρηται έν τοις υμνοις τοΰ Ρίγ Βέδα, τοις ύμνοΰσι τήν νίκην τοΰ
"Ινδρα κατά τοΰ Βίτρα. Ό κύκλος ούτος άσχετος ών τω έτέρω περί όφεομόρ-
φων παρθένων, είς δν άνάγεται ό κωακός μΰθος περί τής κόρης τοΰ 'Ιππο-
κράτους, περιλαμβάνει πάμπολλους μύθους της άρχαίας ελληνικής μυθολογίας.
Τούτων ικανά λείψανα περιεσώθησαν είς τοπικάς παραδόσεις τοΰ καθ' ή μας
λαοΰ, ών κυριώτεραι είναι εκτός τών περί δρακοντοκτόνων αγίων καί ιδία
τοΰ άγιου Γεωργίου, αί περιβεβλημένα!, οΰτως ειπείν, ιστορικόν χρίσμα"
ούτως έν Τραπεζοΰντι πιστεύουσιν ότι ό βασιλεύς 'Αλέξιος πιθανώτατα ό Γ',
άπέκτεινε δράκοντα έμφωλεύοντα είς άπόστασιν ώρας άπό τής πόλεως, έξ ού
ή πλησίον πηγή, έξ ής έπινε τό θηρίον, δρακοντοπέγαδον μέχρι
σήμερον ονομάζεται2. Έν Κεφαλληνία, κατά τινα παράδοσίν, δύο άδελφοί
Βρεσκάνοι καλούμενοι έφόνευσαν τω 1509 φοβερόν δράκοντα φωλεύοντα έν
τω δάσει τοΰ άγίου Νικολάου, είς τό Άνεμοδοΰρι, κατατρώγοντα δέ κτήνη
καί άνθρώπους- ώς άναφέρει έπίσημον έγγραφον τοΰ τότε προβλεπτού Φαντί-
νου Μαλιπιέρου, δι' ού παραχωρείται έν φέουδον είς τούς άνδραγαθήσαντας
αδελφούς «ό φονευθείς δράκων έξισοΰτο κατά τόν ογκον μέ δύο βόας καί
»κατεβρόχθιζεν εύκόλως όλόκληρον άνθρωπον- τό μήκος αύτοΰ ήτο έπτά
»πηχών καί είς έκάστην τών πλευρών ειχε μίαν πτέρυγα— κατεκάη δέ προ
»τοΰ ναοΰ τοΰ Άγίου Νικολάου»3. Έν τω Μεγάλω σπηλαίω τής Αχαίας
αστραπή έξακοντισθεϊσα έκ τής εικόνος τής Παναγίας, ήτις κατά τήν παρά-
δοσίν έγράφη ύπό τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά, έκτεινε τόν έν τω σπηλαίω φω-
λεύοντα δράκοντα4, ού τό κρανίον φυλάσσεται άκόμη έν τη μονή, διότι ού πρό

1. Biliotli, ενϋ' άνω-, σ. 146-155.

2. Fallmcrayer, Fragmente aus dem Orient, 1845, τ. I, σ. 140. - Τριανταφνλλίδον,
Οί Φυγάδες, Άθ. 1870, σ. 38.

3. Κ. Ν. Σάθας έν Ίλισσω 1868, τ. Α', σ. 238-9. - Βλ. περίληψιν τοϋ έγγράφου έν
Αί'νω (περιοδικ. Κεφαλληνίας), ϊτ. Α', Ίαν. 1883, σ. 317 - 319 (Παραδόσ. άρ. 383 καί σ.
976 κέ.).

4. [Α'. Οικονόμοι'] Κτιτορικόν ή προσκυνητάριον της ιεράς μονής τοΰ Μεγάλου Σπη-
λαίου, ΆΟ. 1840, σ. 48 (Παραδόσεις, άρ. 382 καί σ. 975).
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πολλών ετών μοί το επέδειξαν οί μοναχοί. Συνελόντι δ' ειπείν, έν πάση σχεδόν
γωνία τής Ελλάδος ευρηνται τοιούτοι μΰθοί" καί έν αύτή τή Κω διηγοΰντο
κατά τούς χρόνους τοϋ Bondelmonte παρόμοιόν τινα1, πρός δν μάλλον καί
ούχί πρός τόν ρόδιον έδύνατο ό κ. Σάθας νά συσχέτιση τόν περί τής κόρης τοΰ
'Ιπποκράτους.

Ό Ραούλ Ροσέτ2 εικάζει ότι ό ρόδιος μΰθος περί τοΰ δρακοντοκτόνου
ίππότου έπήγασεν έκ τοΰ παλαιοΰ περί Φόρβαντος, όστις μεταπεμψαμένων
τών Ροδίων κατά μαντείαν άνεΐλε τούς υπερμεγέθεις οφεις τούς πολλούς τών
εγχωρίων διαφθείραντας, καί τήν νήσον ήλευθέρωσε τοΰ φόβου3. Νομίζομεν
ότι ούδεμία άνάγκη ν' άνατρέξωμεν εις χρόνους άπωτάτους, όπως άνεύρωμεν
τήν άρχήν τοΰ νεο,ιτέρου ροδίου μύθου" ούτος είναι ίσως ιδιαιτέρα μορφή,
τοπικόν έν Ρόδω προσλαβοΰσα χαρακτήρα, τοΰ κοινοτάτου καί γνωστοτάτου
μύθου περί τοΰ δρακοντοκτόνου αγίου Γεωργίου. Τήν είκασίαν ταύτην ένισχύ-
ουσιν αί σωζόμενα', έν Ρόδω εικόνες τοΰ αγίου, αί έπί τών χρόνων τής κυριαρ-
χίας τών ιπποτών ποιηθεΐσαι. "Εν τινι άναγλύφα) άπεικονίζεται ό άγιος κτεί-
νων τόν δράκοντα, κάτωθεν δ' αύτοΰ είναι γεγλυμμένα τά οίκόσημα πολλών
ιπποτών4. Παλαιά τις δέ τοιχογραφία άπεικονίζει αύτόν έφιππον φονεύοντα
τόν δράκοντα, φέροντα δέ πανοπλίαν Ίωαννίτου ίππότου5. Εύχερεστάτη δ'
ήτο ή έν ταΐς παραδόσεσι τοΰ λαοΰ μετάπτωσις τοΰ έν σχήματι ίππότου άγίου
εις άληθή ίππότην τοΰ τάγματος.

Γ'

ΙΙροτοΰ νά περάνωμεν τόν λόγον, αναγκαίο ν κρίνομεν νά προσθέσωμεν
ολίγας παρατηρήσεις εις δσα ό κ. Σάθας γράφει περί τής λατρείας τοΰ 'Αχιλ-
λέως καί τών περί αύτοΰ μύθων κατά τούς μέσους χρόνους" διότι έκ τούτων
ορμώμενος έπαναλαμβάνει δσα καί προγενεστέρως έγραψε περί τοΰ πρός τούς
κατοίκους τής κυρίας 'Ελλάδος μίσους τών Βυζαντινών καί εις εθνολογικά
πορίσματα καταλήγει ούχί άσφαλή καθ' ήμάς.

Οί περί 'Αχιλλέως μΰθοι, ώς άποφαίνεται ό κ. Σάθας, ήσαν διαδεδομένοι
έν Ήπείρω, έν Ακαρνανία καί έν 'Αττική. Γνωστόν, προστίθησιν, ότι διά τοϋ
ίεροφάντου Νεστορίου ή λατρεία αύτοΰ εισήχθη εις 'Αθήνας κατά τάς άρχάς
(γράφε περί τά τέλη) τής Δ' έκατονταετηρίδος" τό δέ φάσμα αύτοΰ έπιφανέν

1. Bondelmonte, σ. 103, εκδ. Sinner.

2. Raid Rochelte, Hist, critique des colonies grecques, τ. I, σ. 339. Πρβλ. καί
Hammer, ένθ' άν.

3. Αιόδωρ. Σικελ., Ε, 58. - Hygin., Poet. Astr. 14.

4. Berg, Rhodus, είκ. 13, σ. 91.

5. Rot tiers, Monumens de Rhodes, πίν. Gl. Description, σ. 370.
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παρά τό άγαλμα τής Προμάχου έφόβησε τόν Άλάριχον. 'Αλλά τά γεγονότα
ταϋτα άναφερόμενα είς χρόνους, καθ' ούς οί 'Αθηναίοι ένέμενον πιστοί είς τήν
παλαιάν θρησκείαν, ούδαμώς άποδεικνύουσιν ότι οί περί Άχιλλέως μΰθοι
διετηρήθησαν παρ' αύτοΐς έκχριστιανισθεΐσιν. Επίσης άβάσιμον είναι, ότι
«έν αύτω τω Βυζαντίω άπαντώσιν Ιχνη τής λατρείας τοϋ Άχιλλέως)). Ό χαλ-
κούς άνδριάς τοΰ αύτοκράτορος 'Ιουστινιανού, δν άναφέρει πρός βεβαίωσιν
τών λόγων, άποδεικνύει μόνον ότι ό ποιήσας αύτόν καλλιτέχνης έμιμήθη τόν
καλλιτεχνικό ν τύπον τών άρχαίων παραστάσεων τοΰ 'Αχιλλέως έπόμενος τη
συνήθεια προγενεστέρων καλλιτεχνών, οϊτινες άπεικόνιζον Ρωμαίους αύτο-
κράτορας κατά τόν τύπον θεών, Οεαινών καί ηρώων. Τό περί τοΰ άνδριάντος
τούτου χωρίον τοΰ Προκοπίου είναι σαφέστατον καί δέν επιδέχεται άλλην
έξήγησιν, ώς ή λατινική μετάφρασις αύτοΰ, έν ή γίνεται χρήσις τής λέξεως
cultus, δύο διάφορα πράγματα σημαινούσης, στολήν καί λατρείαν. "Εχει δέ
τό χωρίον τοΰ Προκοπίου ώς εξής : «έσταλται δέ 'Αχιλλεύς ή είκών" ούτω
»γάρ τό σχήμα καλοΰσιν, όπερ άμπέχεται))1.

Ή τών Ελλήνων έμμονή είς τά πάτρια προεκάλεσεν, ώς εικός, τήν άντί-
δρασιν τής 'Εκκλησίας, ό δέ έπίσημος κόσμος τοΰ Βυζαντίου έπετίθετο κατά
τών κατοίκων τής Ελλάδος καί ύβριζεν αύτούς, κατά τόν κ. Σάθαν. «Πρός
»τόν σκοπόν», λέγει, «τοΰ νά έξαλείψωσιν άπό τής μνήμης τοΰ λαοΰ πάν ίχνος
»τής άρχαίας παραδόσεως προέβησαν καί μέχρι τοΰ σημείου τοΰ νά έπινοή-
»σωσι μύθους ύπεργελοίους. Τό πρώτον τότε κατηνέχθη τραΰμα βαρύ κατά
»τής ύπερηφανίας τών Ελλήνων μαθόντων ότι οί πρόγονοι των ήσαν κοινοί,
»κακούργοι. Διά τοΰ ήκιστα εύσυνειδήτου καλάμου τών Βυζαντινών ό τάλας
»εκείνος 'Αχιλλεύς μετεμορφώθη αΐφνης είς ώμόν Σκύθην, άπελαθέντα δι'
»έγκλήματα τής Σκυθίας. Κατά τόν Τζέτζην, ό έξόριστος ούτος έβασίλευσεν
»έν "Αργεί τω Πελασγικφ" βυζαντιακή δέ τις παρένθεσις έν τή βίβλω Στεφάνου
»τοΰ Βυζαντίου μετέθεσε τό "Αργός εκείνο είς Σκυθίαν. 'Αφ' ού δέ τοιοΰτον
»ήκολούθουν σύστημα, εύνόητον είναι διατί οί καθ' όλον τόν μεσαίωνα εγκαυ-
»χώμενοι ότι ήσαν άληθεϊς "Ελληνες παρίστανται ύπό τών Βυζαντινών μύθων
»ώς άπόγονοι Σλάβων καί Βουλγάρων. Άφοΰ ό άκραιφνέστατος τύπος "Ελ-
»ληνος, ό Άχιλλεύς, έγένετο Ταυροσκύθης, τί θά ήσαν οί άπόγονοι αύτοΰ;
»Τήν άπόκρισιν είς τό έρώτημα τοΰτο παρέχει ήμΐν άφελής χρονογράφος,
))ό 'Ιωάννης Μαλάλας (σελ.97 Bonn.). Τών λεγομένων Μυρμιδό-
»νων τότε, νυνί δέ λεγομένων Βουλγάρων. Σοφώτερος τούτου συγγραφεύς
))ό Ιωάννης Τζέτζης βέβαιοι ότι οί Μυρμιδόνες ήσαν μίγμα Ουνων καί Βουλ-
»γάρων (Ουνων, Βουλγάρων στράτευμα τών Μυρμιδόνων άγων). 'Αλλ' έπι-
»λησθείς δσων είπε, προστίθησι κατωτέρω, ότι οί μέν Βούλγαροι ήσαν οί
»παλαιοί Παίονες, έν φ οί Μυρμιδόνες ήσαν "Ελληνες. 'Αλλά Μιχαήλ ό Άτα-

1. Προχόπ., Π. κτισμ. Α, 2., τ. Γ', σ. 182, Βόνν.
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»λειάτης εμμένει πιστότερος είς τόν βυζαντιακον μΰθον άποκαλών τον ηγεμόνα
))τών Βουλγάρων άρχοντα τών Μυρμιδόνων».

Ό κ. Σάθας ύπολαμβάνει μοχθηρίαν την άμάθειαν καί τήν άκρισίαν αν
οί βυζαντινοί ήκολούθουν σύστημά τι, τοΰτο δέν ήτο σύστημα εξευτελισμοί
τών 'Ελλήνων, άλλα σύστημα άνοήτου εύημερικής έξηγήσεως τών παλαιών
μύθων. Άκατανόητον δέ θά ήτο πώς αύτοί εκείνοι οί συγγραφείς, οί Μυρμιδό-
νας τούς Βουλγάρους καί Σκύθην τόν 'Αχιλλέα όνομάζοντες, άναγράφουσι δια-
πρεπείς άρετάς αύτοΰ, έκτος άν παραδεχθώμεν ότι έζήτουν ούχί νά έξευτελί-
σωσι τούς "Ελληνας, άλλα νά έξυμνήσωσι τούς Βουλγάρους. Τόν 'Αχιλλέα
ό Μαλάλας συναριθμεϊ άλλαχοΰ μετά τών 'Ελλήνων αρχηγών καί τήν πατρίδα
αύτοΰ Άργος τής 'Ελλάδος ονομάζει1 καί έγκωμιάζει την άνδρείαν καί τάς
λοιπάς άρετάς αύτοΰ2. Ό δ' εύήθης Έρμονιακός ό λέγων περί 'Αχιλλέως, έν
τω κεφαλαίω «περί της σημασίας τών συναχθέντων κρειττόνων Ελλήνων»,
ότι είς τήν επί Τροίαν στρατείαν

Φέρνει στράτευμα Βουλγάρων
Ούγγρων τε και Μυρμιδόνων3

στρεβλώνει άλλαχοΰ την έλληνικήν γλώσσαν διά νά έξυμνήση τήν άνδρείαν
αύτοΰ διά καταλλήλων έπιθέτων, οιον λ.χ. τό γιγαντοτεβριαρόχειρ*. "Οθεν
ούχί όπως ύβρίσωσι τούς κατοίκους τής Ελλάδος, άλλά δι' άλλον λόγον όνο-
μάζουσιν οι βυζαντινοί Σκύθην τόν Άχχιλέα, καί τά σκυθικά καλούμενα έ-
θνη ταυτίζουσι μέ τούς Μυρμιδόνας, ών ήρχεν ό 'Αχιλλεύς. ΤΗτο δέ ό λόγος
ούτος ή μανία προς ίστορικήν έρμηνείαν τών άρχαίων ελληνικών μύθων" οί
βυζαντινοί χρονογράφοι, οί θαυμάζοντες τήν σοφίαν τοΰ εύημερικοΰ ΙΙαλαι-
φάτου, καί αύτόν τόν Δία λέγοντες 'Ασσύριον, ίνα τόν παραστήσωσιν ώς
ιστορικόν πρόσωπον, ήτο έπόμενον νά πλάσωσι παραπλήσια καί περί 'Αχιλ-
λέως, άφ' ού μάλιστα ουτω ποιοΰντες δέν άπεμακρύνοντο πολύ τής άρχαίας
μυθικής παραδόσεως. Ή σύνδεσις τοΰ ονόματος τοΰ 'Αχιλλέως μετά τών
Σκυθών δέν είναι κακόβουλος έπίνοικ τών Βυζαντινών, σκοπούσα τόν έξευτε-
λισμόν τών 'Ελλήνων, ώς πιστεύει ό κ. Σάθας. Κατά τά τέλη τής Ζ' έκατοντα-
ετηρίδος π.Χ. ό 'Αλκαίος έλεγε τόν 'Αχιλλέα άνακτα τών Σκυθών.

Άχίλλεν, ο γ ας Σκυθίκας μέδεις5.

Καί τοΰτο διότι κατά παλαιότατον μΰθον, άναφερόμενον καί ύπό τών κυ-
κλικών ποιητών®, τόν 'Αχιλλέα θανόντα άναρπάσασα ή Θέτις διεκόμισεν είς

1. Μαλάλα, σ. 108. 111. 129 καί άλλ. Bow.

2. Αύτ., σ. 122. 123. 131. 132.

3. Μανηοφρύδον, Εκλογή μνημείων, σ. 107.

4. Αύτ., σ. 145.

5. Άπόσπ. 48 Bergk (49 Matth.) ΙΙαρ' Εύαταθ., είς Διον. περιήγ. 30ΰ.

6. Ύπό τοϋ Άρκτίνου έν Αίθιοπίδι (Φωτ. βιβλ. 239).
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τήν Λευκήν νήσον έν τώ Εύξείνω" εκείτο δ' ή νήσος αυτη προς άρκτον τών
εκβολών τοϋ Δανουβίου, πρός τή άξένω πλευρά τής Σκυθίας, καί ήτο, ώς έκ
τών περιγραφών τών άρχαίων γεωγράφων συνάγεται, αύτή ή κάλου μένη νΰν
Φιδονήσι1, έμυθεύετο δ' οτι έν ταύτη έβίου ό Άχιλλεύς μετά τής Ελένης, καί
έθυον αύτφ οί προσορμιζόμενοι ναυτίλοι' τούς μύθους τούτους άναφέρουσι
πάμπολλοι τών παλαιών συγγραφέων2, εύεξήγητος δ' είναι ή συνωδά τω
εύημερικω συστήματι μετάπλασις αύτών ύπο τών βυζαντινών συγγραφέων
τοσούτω μάλλον, καθ' όσον έκτος τών περί τής Λευκής νήσου μύθων το τοΰ
Άχιλλέως ονομα άπαντα καί άλλαχοΰ τής Σκυθικής καί τοπικά ονόματα
φέρονται, οία 'Αχίλλειος δρόμος, Αχίλλειος κώμη κλπ. "Οθεν πρόδηλον είναι,
ότι δέν έσχέτισαν πρώτοι το ονομα τοΰ 'Αχιλλέως μετά τών Σκυθών οί Βυζαν-
τινοί, καί ότι δέν ένόθευσαν άρχαϊα κείμενα, όπως παράσχωσι κΰρος είς τάς
ύβρεις των κατά τών Ελλήνων. Λέο>ν ό Διάκονος, ον έπί τοιαύτη κακοήθεια
καταγγέλλει ό κ. Σάθας, άναφέρει μέν χωρίον έκ τοΰ Περίπλου, ώς λέγει,
τοΰ Άρριανοΰ, καθ' ο ό 'Αχιλλεύς ήν Σκύθης έκ τής Μυρμηκιώνος καλουμένης
πολίχνης, παρά τήν Μαιώτιν λίμνην κειμένης, καί το χωρίον τοΰτο δέν εύρί-
σκεται έν τω περισωθέντι Περίπλω τοΰ Άρριανοΰ" άλλ' ό βυζαντινός ιστοριο-
γράφος δέν παρεποίησε βεβαίως κείμενα, άλλ' έξέλαβεν ΐσως ώς έργον τοΰ
Άρριανοΰ τινα τών έπ' ονόματι αύτοΰ φερομένων Περίπλων τοΰ Εύξεινου
καί τοΰτο λέγομεν, διότι έν έπιτομή τινι τοϋ Περίπλου τοΰ Άρριανοΰ, έπ'
ονόματι μέν αύτοΰ φερομένη άλλά καί πολλάς περιεχούση προσθήκας καί
παρεμβολάς, άναφέρεται ή πολίχνη Μυρμηκιών, ής ούδαμώς μνημονεύει ό τοΰ
Άρριανοΰ Περίπλους.

"ΙΙκιστα δ' άποδεκτά φαίνονται ήμΐν τά τολμηρά εθνολογικά συμπερά-
σματα, άτινα έξάγει ό κ. Σάθας έκ δεδομένων τόσω άκροσφαλών. 'Επειδή
συγγραφεύς τις τών μέσων χρόνων καλεί τούς έν Πελοποννήσω Μελιγγούς
Μυρμιδόνας, ό κ. Σάθας λησμονών δσα έν τή αύτή σελίδι γράφει περί τών
Βυζαντινών, οίτινες Μυρμιδόνας ώνόμαζον τούς Βουλγάρους καί άλλα σλα-
βικά εθνη, ού μόνον θεωρεί τούς Μελιγγούς γνησίους "Ελληνας, άλλά καί τό
όνομα αύτών διατείνεται οτι είναι μετάφρασις τοΰ τών Μυρμιδόνων. Διότι
οί τε Τζάκωνες καί Αλβανοί μηλιγγόνι λέγουσι τόν μύρμηκα, έξ ού έτυμολο-
γεϊται καί τό ονομα τών Μυρμιδόνων. Μη(ε)λιγγόνι λέγουσι τόν μύρμηκα καί
εν Μεσσηνία, έν Κρήτη καί άλλαχοΰ ίσως- άλλά πριν ή πολεμηθή διά τοιούτο)ν
ετυμολογικών δπλων ή μέχρι τοΰδε κρατοΰσα γνώμη περί τής σλαβικής κατα-
γωγής τών Μελιγγών, άναγκαϊον ήτο ν' άποδειχθή α') ότι τό όνομα τών Μυρμι-
δόνων ώς έθνους διετηρήθη άπό τών ήρωϊκών μέχρι τών βυζαντινών χρόνων,

1. C. Müller, είς Άρριαν. περίπλ. 32 (Geographi Graoci minores I, Îy.S. Παρισίων
Didot).

2. Βλ. τάς μαρτυρίας πάντων τών συγγραφέων παρά Müller, αύτ.
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διότι μέχρι τοϋδε έγινώσκομεν ότι κατά τούς ιστορικούς χρόνους ούδέν έλ-
ληνικόν έθνος εφερε τό ονομα τοϋτο- β') ότι οΰτως ευκόλως οί λαοί μεταφρά-
ζουσι τά ονόματα των, ίνα διασώσωσι τήν λησμονουμένην άρχικήν έτυμολο-
γίαν αύτών· γ') ότι ή έτυμολογία τοΰ ονόματος τών Μυρμιδόνων έκ τοΰ μύρμηξ,
ήτις εϊναι βεβαίως παλαιά, είναι καί ορθή, διότι άλλοι παρήγον τό έθνικόν
τοΰτο ονομα άλλοθεν δ') ότι ή λέξις μελλιγγόνι είναι έλληνική καί ε') ότι ό
βυζαντινός συγγραφεύς δέν ώνόμασε τούς Μελιγγούς Μυρμιδόνας διά τόν
αύτόν λόγον, δι' δν οί άλλοι βυζαντινοί έκάλουν ούτω τούς Βουλγάρους καί
τά σκυθικά έθνη έν γένει, άλλα διά την έκ τών Μυρμιδόνων καταγωγήν
αύτών.

Έξετάθη ήμΐν εις μήκος ό λόγος, διότι καίπερ άναγνωρίζοντες τήν πολλήν
άξίαν τοΰ κ. Σάθα, καί τήν ειδικότατα, ήν έκτήσατο έν τή έρεύνη ιστορικών
ζητημάτων παμπληθεϊς έκδούς μέχρι τοΰδε σπουδαίας μελέτας καί πολυτιμο-
τάτην περισυναγαγών καί διασώσας ίστορικήν ύλην, ούδαμώς όμως άσπαζό-
μεθα τήν μέθοδον, ήν ζητεί νά είσαγάγη είς τήν ίστορικήν έρευναν. Ό κ. Σάθας
φρονεί ότι μόνον δι' εικασιών τολμηρών κάπως είναι κατορθωτόν νά έξαχθή
ολίγον φως έκ τοΰ κυκεώνος τών μύθων. Διαφωνούντες δ' αύτω ώς πρός
τοΰτο προσεπαθήσαμεν ν' άποδείξωμεν ότι αί τολμηραί είκασίαι σκοτίζουσιν
άντί νά διαφωτίσωσι καί άπομακρύνουσιν άπό τής εύθείας όδοΰ" μόνον δέ διά
τής έπιμελοΰς συλλογής τής σωζομένης ύλης καί τής αύστηράς βασάνου ταύ-
της είναι δυνατόν νά φθάσωμεν είς συμπεράσματα όπωσοΰν άσφαλή.
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Jean Psicliari, Le miroir importun. Extrait de Recueil de textes étrangers, Paris
1888, 4ov, σ. 3 (σ. 57—59).

— L' arbre chantant, Paris 1910 (Mélanges offerts à M. Émile Chatelain par
ses élèves et ses amis), 4ov, σ. 628 - 638.

— Cassia et la pomme d'or, Paris 1910 ( École pratique des hautes études. Section
des sciences historiques et philologiques), 8ov, σ. 54.

Ai πραγματεία! αύται τοϋ κ. Ψυχάρη διαλαμβάνουσιν εκάστη περί μιας
βυζαντινής μυθικής διηγήσεως, άναφερομένης είς τήν βασιλείαν τοΰ Θεοφίλου
ή τοΰ Μιχαήλ τοΰ Γ', ών το κείμενον, όπερ κριτικώς έπεξειργασμένον συνδη-
μοσιεύεται, ελήφθη έκ δημωδεστέρας τίνος βυζαντινής χρονογραφίας. Τό
περιέχον ταύτας χειρόγραφον χρονικόν, γραφέν κατά τόν IÇ' αιώνα ύπερμε-
σοΰντα, άποκείμενον δ' έν τή βιβλιοθήκη τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει μετο-
χίου τοΰ Παναγίου Τάφου (άρ. 462, κατά παλαιοτέραν άρίθμησιν 569), έμε-
λέτησεν ό Ψ. τω 1886 καί άντέγραψε μέρος τοΰ χρονικού μή δυνηθείς ελλείψει
χρόνου ένεκα τής βραχείας αύτοΰ διαμονής έν Κωνσταντινουπόλει νά συμπλη-
ρώση τήν άντιγραφήν. Έκ τοΰ αντιγράφου του δ' έξέδωκεν ήδη τω 1888 έν
τω Recueil de textes étrangers (σ. 57-59), τω παρά τω τυπογράφω Α.
Lanier έκδιδομένω, τήν περί τοΰ μαγικού καθρέπτου μυθώδη διήγησιν, ήν
διά τό δυσεύρετον της πρώτης έκδόσεως άνετύπωσεν έν επιμετρώ τής περί
Κασίας πραγματείας (σ. 51-3). Τό δ' άντίγραφον αύτοΰ έδωκεν είς τον Ρώ-
σον Kirpitschnikow, δημοσιεύσαντα περιγραφή ν τοΰ κωδικός καί παρατηρή-
σεις περί τοΰ χρονικού έν Byzant. Zeitschrift 1892, τ. I, σ. 303 κέ. Μετά δέ
τόν θάνατον τούτου άναλαβών τό χειρόγραφον έξέδωκε τάς άλλας δύο διηγή-
σεις έν ταϊς πραγματείαις του περί τοϋ τραγουδοΰντος δένδρου καί περί τής
Κασίας. Έκ τής έκδόσεως ταύτης άφορμώμενος παρέχει άξιολογωτάτας
πληροφορίας έν τή τελευταία πραγματεία καί περί άλλων τινών κωδίκων τής
βιβλιοθήκης τοΰ μετοχίου τοΰ Παναγίου Τάφου καί επάγεται έν παρόδω παρα-
τηρήσεις, μαρτυρούσας βαθεϊαν γνώσιν τής τουρκικής, περί τής χρησιμότητος
τών δημωδών ελληνικών κειμένων είς τήν διαφώτισιν ζητημάτων τής φωνη-
τικής τής παλαιοτέρας όσμανικής τουρκικής γλώσσης.

* Έδημοσιεύθη έν Λαογρ. 1918, τ. ς', σ. 347-367.
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Περί τοϋ χρονικού ό μέν Prächter IvByzanl. Zeitschrift (1898, τ. VII,
σ. 588 κέ.) είκασεν ότι εϊχεν ώς πηγήν καί τήν δημο')δη παράφρασιν της χρο-
νογραφίας τοΰ Κωνσταντίνου Μανασσή· ό δέ Preger (αύτ. 1902, τ. XI, σ. 4
κέ.) καθώρισε τήν συγγένειαν τούτου προς το 'Ιστορικόν βιβλίον, τοΰ οποίου
ή συγγραφή πεπλανημένως άπεδόθη είς άνύπαρκτο,ν μητροπολίτην Μονεμ-
βασίας Δωρόθεον, προς τον γνωστότατον δηλ. είς τον ελληνικό ν λαόν Χρονο-
γράφον. Άλλά τήν προς άλληλα σχέσιν τών δύο χρονικών δέν ήδυνήθη ούτος
νά όρίση άκριβέστερον, καθόσον τό τοΰ μετοχίου τοΰ Παναγίου Τάφου έγί-
νωσκε μόνον έκ τών ύπό τοΰ Kirpitschilikow δημοσιευθέντων άποσπασμά-
των1. Ένω έκ τών τριών ύπό τοΰ Ψ. δημοσιευθέντων άποσπασμάτων κατα-
φαίνεται ή ταυτότης τών δύο χρονικών καί δύναται, ώς νομίζομεν, νά θεωρηθή
βέβαιον, ότι άμφότερα άνήκουσι μετ' άλλων τινών άνωνύμως φερομένων είς
τήν αύτήν οίκογένειαν χρονικών, έλαχίστας καί άσημάντους παραλλαγάς άπ'
άλλήλων παρουσιαζόντων, καί ότι τό τοΰ μετοχίου τοΰ Παναγίου Τάφου,
άντιβαλλόμενον πρός τό ιστορικόν βιβλίον τοΰ Ψευδοδωροθέου είναι συνοπτι-
κώτερον καί έλλιπέστερον.

Ό κ. Ψυχάρης πρώτος διέγνωσεν εύστόχως τήν μεγάλην σπουδαιότητα
τοΰ χρονικοΰ τούτου άπό λαογραφικής άπόψεως καί υπέδειξε ταύτην έν τή
βραχεία σημειώσει, τήν οποίαν έπισυνήψεν εις τήν έκδοσιν τοΰ περί τοΰ μαγι-
κοΰ καθρέπτου άποσπάσματος. Μετά τόν Ψ. ό Kirpitschnikow (Byz. Zeit-
schrift I, 305) έκρινεν έπίσης τό χρονικόν ούχί άνευ άξιας διά τήν λαογραφίαν
καθόλου, ίδια δέ διά τήν δημώδη βυζαντινήν μυθοπλαστίαν. Ό δέ Preger
(Β. Ζ. XI, 15), όμολογών ότι τά είς τούς παλαιοτέρους χρόνους άναφερόμενα
μέρη αύτοΰ έλαχίστην εχουσιν ίστορικήν άξίαν, παρατηρεί ότι είναι άξιολο-
γώτατα διά τό πλήθος τών δημωδών παραδόσεων. Καί ό Ψ. πάλιν έν τή περί
Κασίας πραγματεία (σ. 16) καταδεικνύει τήν έξαιρετικήν σημασίαν τοΰ χρο-
νικοΰ, γραφέντος πρός χρήσιν τών πολλών καί άποθησαυρίσαντος μόνον τά
θαυμάσια ή τερπνά άκούσματα. 'Εννοείται ότι τό αύτό παρατηροΰμεν καί περί
τών άλλων συγγενών χρονικών, καί δή καί περί τοΰ 'Ιστορικού βιβλίου τοΰ
Ψευδοδωροθέου, όπερ πολλάκις μέχρι τοΰδε έχρησίμευσεν ώς πηγή λαογρα-
φικών ειδήσεων2.

Καί αί τρεις μυθικαί διηγήσεις, τάς οποίας άπέσπασεν έκ τοΰ χρονικοΰ
ό Ψ., συνάπτονται πρός τήν βασιλείαν τοΰ Θεοφίλου (829-842) καί τοΰ δια-

1. Παράδοξος φαίνεται ή εικασία τοϋ Preger (ενθ'άν.,σ. 15), ότι συγγραφεύς τοΰ
Βιβλίου ίστορικοΰ είναι Βενετός" έκ τών προηγουμένων τεκμηρίων ουδέν άλλο συνάγεται,
εί μή ότι ό γράφων έγίνωσκε τήν Βενετίαν καί διέμεινέ ποτέ έν αύτη.

2. "Ενδεκα μυΟώδεις διηγήσεις έξ αύτοΰ έδημοσίευσεν ύ Félix Liebrecht, έν Zeit-
schrift f. deutsche Philologie, τ. II, σ. 177-183=Zur Volkskunde, Heilbronn 1879,
σ. 807. Περί τίνων άλλων παραδόσεων βλ. Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 651. 680.
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δόχου αύτοΰ Μιχαήλ τοϋ Γ' (842-867). Τάς διηγήσεις ταύτας Οά έξετάσωμεν
έν τοις έξης προσπαΟοΰντες νά καθορίσωμεν τά στοιχεία, έξ ών άπηρτίσθησαν.
καί νά έξεύρωμεν τον λόγον, τον κανονίσαντα τήν διατύπωσιν αύτών, οποία
πρόκειται ήμΐν έν τοις Χρονικοΐς.

Α'

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Ή περί τοΰ έν τοις άνακτόροις της Κωνσταντινουπόλεως μαγικού καθρέ-
πτου διήγησις εκτίθεται έξ άφορμής της καταστροφής αύτοΰ έπί τοΰ Μιχαήλ.
Τήν διήγησιν παραλαμβάνομεν έκ τοΰ Ιστορικού βιβλίου τοΰ Ψευδοδωροθέου
(σ. 343-4 τής έν Βενετία έκδόσεως τοΰ 1750) διακρίνοντες διά κυρτών γραμ-
μάτων όσα έπιπλέον τοΰ Χρονικού τοΰ μετοχίου τοΰ Παναγίου Τάφου περιέ-
χονται παρά τω Ψευδοδωροθέω καί σημειώνοντες επιμελώς πάσαν διαφοράν
τών δύο κειμένων.

Ό βασιλεύς Μιχαήλ, άφοΰ παρέστη εις άγώνας έν τω ίπποδρόμω, έπαν-
ήλθεν είς τό παλάτιον καί έπεδόθη είς εύωχίαν καί πότους μετά τών φίλων
του (σ. 343):

«και εκεί εις τήν μεγάλην χαράν και εύθνμίαν όπον είχαν, ήλ.θεν δ γραμμα-
τικός τον και είπε■ νά ηξενρης, αφέντη βασιλ,εν, ότι οί Τούρκοι ετοιμάζονται
με φουσάτα, και έρχονται καταπάνω της βασιλείας σον νά σε πολεμήσουν.
Και νά άκονετε1 πόθεν τό έ'μαθεν ό γραμματικός. Ή βασιλεία εϊχεν ένα κα-
θρέφτην μέγαν καί θαυμαστόν, τόν όποιον τόν εκαμε με αστρονομικών τέχνην
Λέων ό σοφός2. Καί έκεΐ μέσα έβλεπες όλον τόν κόσμον, τούς βασιλείς, τούς
άφέντας, τούς στρατηγούς, τά φοσάτα3, τά άλογα, τά άρματα, τά κάστρη,
τά χώρας, καί εΐ τι ήθελες καί έπεθύμεις νά ΐδης είς άλλον κόσμον4, ύ-
πήγαινες καί τό έβλεπες είς τόν καθρέφτην, καθώς νά ήσουν καί iiç τόν
κόσμον έκεΐνον νά τό έβλεπες5 καί εΐ τι συμβουλίας6 και άπόφασιν έκαμναν
οί βασιλείς, καί οί άλλοι αύθένται διά πάσαν ύπόθεσιν7, καί περί πολέμων
πόσα φουσάτα έσύναζαν καί πώς τά άρμάτωναν, καί ποΰ θέλουν νά ύπαγαί-
νουν8, εκεί τά έβλεπες όλα καταλεπτώς. Καί ούτως9 ό γραμματικός έπήγεν
είς τόν καθρέπτην, καί είδε τά φουσάτα τών Τούρκων, όποΰ έμαζώνοντο νά
έλθουν νά πολεμήσουν τήν Κωνσταντινούπολη, καί ύπήγε καί εΐπέ το10 τοΰ

1. Νά άκούετε καί άλλο άξιον λύπης. (Χρον. μετοχ. Π. Τάφου).

2. τόν οποίον λέγουν ότι τον είχαν καμωμένον μέ λεκανομαντεία.

3. φουσσάτα 4. κόσμον, τά συμβούλια όπου έκαμναν, τούς λύγους όπου ώμίλουν.

5. καθώς νά ήθελες είσθαι είς τόν τόπον έκεΐνον νά τό έβλέπης

6. συμβούλων 7. περί πάσης υποθέσεως 8. ποϋ ήθελαν νά υπάγουν

9, έτσι 10. τό είπε
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βασιλέως. Καί καθώς το ήκουσεν1 ό βασιλεύς εκεί είς τήν τράπεζαν2, έφάνη
του πολλά κακόν διά τήν χαράν όπου είχε καί έχαίοετο3. Καί διά νά μηδέν
παύσουν οί χοροί4 καί τά παιγνίδια καί ή τράπεζα5, άπέστειλεν ένα άπό τούς
ύπηρέτας του καί έτζάκισέν τον τελείως καί συνέτριψε6 τόν καθρέφτην εκείνον
τόν πολυτίμητον καί άξιέπαινον. Καί τόν γραμματικόν υβρισεν ΰβριτας μεγά-
λας καί έδίωξέ τον7 άπό τό παλάτι8)).

Ό μαγικός καθρέπτης δέν είναι έπίνοια τοϋ χρονογράφου, όστις συνέδεσε
μόνον προς τό βυζαντινόν κράτος καί την βασιλείαν τοΰ Μιχαήλ τήν περί τού-
του διήγησιν. Μαγικά κάτοπτρα, άποκαλύπτοντα τά μακράν συμβαίνοντα ή
παντοίας άλλας έχοντα θαυμαστάς ιδιότητας, μνημονεύονται καί είς παραμύθια
καί είς μυθικάς διηγήσεις πολλών λαών. Τοιαύτα παραμύθια φέρονται καί παρά
τω ήμετέρω λαώ. Είς έν άνέκδοτον τοΰ χωρίου Βόθρων τής Νάξου ή μία τών
τριών θυγατέρων βασιλέως ζητεί άπό τόν μέλλοντα νά ταξιδεύση πατέρα της
νά τής φέρη «έναν κατρέφτη νά βλέπη μέσα ό τι γίνεται 'ς όλον τόν κόσμον)).
Ό βασιλεύς «έψούνισεν καί τών τριωνών του θυατερώ 0 τι τοΰ παραγγείανε,
καί έκείνη ποΰ πήρεν τόν κατρέφτη έκάθουντανε μερουνυχτοΰ' καί θώρειε
τ έγίνουντανε 'ς τό κόσμο». Είς άλλο παραμύθιον τής 'Αγίας "Αννης τής
Εύβοιας άναφέρεται παλαιός καθρέπτης, είς τόν όποιον έφαίνοντο τά μα-
κράν ύπάρχοντα9. Είς άλλο πάλιν τοΰ αύτοΰ τόπου μία βασιλοπούλα κα-
τέχει καθρέπτην, είς τόν όποιον φαίνονται ολα, οπουδήποτε καί άν κρύ-
πτωνται10. "Η ό βασιλεύς έχει καθρέπτην, δεικνύοντα πάντα έχθρόν είσερ-
χόμενον είς τό βασίλειόν του11. Είς εν κυπριακόν άναφέρεται «ένα γυαλ-
λίν» όπου φαίνεται όλος ό κόσμος μέσα12. Καθόλου δέ τών μαγικών κατόπ-
τρων γίνεται μνεία είς πολυπληθή παραμύθια ευρωπαϊκών13 καί άσιατικών

'1. ϊμαθεν 2. τρ. όποϋ ήτον 3. έχαίρετον 4. αϊ χαραί 5. τράπεζος

6. έτζ. τελείως καί έσυνέτριψε 7. καί τον άπεδίωξε

8. π. αύτοΰ καί άπό τήν τιμήν όποΰ είχεν

9. Hahn, Griech. u. alban. Märchen, τ. II, σ. 203, άρ. 9, παραλλ. 2.

10. Αύτ., I 317, άρ. 61. 11. Αύτ., I 284, άρ. 51.

12. Σακελλαρίου, Κυπριακά, Άθ. 1868, τ. Γ', σ. 166. (Άθ. 1891, τ. Β', σ. 328). Τδ
παραμύθιον τοΰτο είναι παραλλαγή τοϋ γαλλικού της "Ομορφης καί τοΰ θηρίου, κάτοπτρον
δέ τοιοΰτο άναφέρεται είς πολλάς εύρωπαϊκάς παραλλαγάς αύτοΰ. (Βλ. Boite-Polivka,
Anmerkungen zu Grimm, τ. II, σ. 230. 233. 243. 245).

13. Βλ. Afanasieff, Narodnyia russkiia skazki VII, άρ. 2. 41, VIII, άρ. 18. Scott,
Walachische Märchen, σ. 154, άρ. 13: Μαγικύν κάτοπτρον, έν τω όποίω τά απώτατα ευρι-
σκόμενα άντικείμενα είτε ήσαν είς τούς άλλους δρατά είτε μή έφαίνοντο όπως ήσαν, καί
μόνον τήν Ιδίαν αύτοΰ μορφήν δέν ήδύνατο νά ίδη έν αύτω ό κάτοχος. Αύτ., σ. 106, άρ. 5:
Κάτοπτρον έρωτώμενον ποία είναι ή ώραιοτέρα γυνή καί άποκρινόμενον. "Ομοιον κάτοπ-
τρον έν ταΐς παραλλαγαΐς της Schneewittchen (βλ. Bolte-Polivka, τ. I, 463)· έν ταΐς έλλη-
νικαΐς τούτου παραλλαγαΐς άντί κατόπτρου ερωτάται ό "Ηλιος (Πολίτου, Ό "Ηλιος κατά
τούς δημώδεις μύθους, Άθ. 1882, σ, 36 κέ.) καί μόνον έν ζακυνθία παραλλαγή ή ερωτώσα
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λαών1, καθώς καί εις εύρωπαϊκάς μυθοπλαστίας τών μέσων χρόνων2.

'Ιδιαιτέρας προσοχής άξια είναι ή συχνότατη μνεία μαγικών κατόπτρων
ύπό 'Αράβων συγγραφέων τών μέσων χρόνων, καί δή κατόπτρων ευρισκομέ-
νων έν 'Αλεξανδρεία καί γενικώς έν Αίγύπτψ. Ή Σύνοψις τιον ϋ αν μασιών
περιέχει άναγραφήν πολλών τοιούτων κατόπτρων έν Αίγύπτω3, δύο δέ τούτων
μνημονεύει καί έτερον άραβικόν έργον τοϋ ΙΑ' αιώνος ((Αι πολύτιμοι λίθοι
τής θαλάσσηςΤό μεν κάτοπτρον ύπό τοΰ βασιλέως Σουρίδ κατασκευασθέν,
όπου έφαίνοντο τά συμβαίνοντα εις τά έπτά κλίματα τοΰ κόσμου καί οί έκ

τόν ήλιον κρατεί είς χείρας κάτοπτρον. (Β. Schmidt, Gr. Märchen, Sagen, σ. 110). Πρβλ.
Hüsing, Die iranische Überlieferung, σ. 10. 31. 215.

1. Kunos, Türkische Volksmärchen aus Stamboul, σ. 69. 70. 71 (μαγικόν κά-
τοπτρον όπου έφαίνετο όλος ό κόσμος), σ. 235 (είς δ ϊβλεπεν ό κάτοχός του βασιλεύς τήν
πρωΐαν δ τι θά τω συνέβαινε τήν ήμέραν), σ. 299 (τεμάχιον κατόπτρου, εχον τήν αύτήν δύ-
ναμιν καί ή μαγική λυχνία τοϋ Άλαδίνου). ΕΙς τήν Χαλιμαν άναφέρεται σωλήν έξ έλέφαν-
τος, δι' οΰ δύνανται νά ϊδωσιν δ τι έπιθυμοΰσιν. (Chauvin, Bibliogr. des ouvrages arabes,
τ. VI, σ. 133)· καί μαγικόν κάτοπτρον προς δοκιμήν της άγνείας γυναικός. (1001 Nacht,
Breslau 1827, τ. VI, σ. 166).

2. Ό μάγος Βιργίλιος δεικνύει έν κατόπτρω είς £να ίππότην τήν σύζυγόν του άπι-
στοΰσαν κατ' οίκον καί σκευωροϋσαν μετά τοΰ έραστοΰ της τόν θάνατον αύτοΰ· (von der
Hagen, Erzählungen und Märchen 1838 παρά J.Scheible, Das Kloster, Stuttg. 1846,
τ. II, σ. 127.—Βλ. καί Gesta Romanorum, ed. Keller, κεφ. 102). Είς τήν Faery Queen
τοΰ Spencer δ Μέρλιν κατασκευάζει μαγικόν κάτοπτρον, είς τό όποιον μία κόρη έβλεπε
τήν εικόνα τοΰ έρωμένου της. (Dunlop—Liebrecht, Geschichte der Prosadichtungen,
σ. 201). Είς τόν κόμητα τοΰ Surrey ό Cornelius Agrippa δεικνύει έν κατόπτρω τήν μα-
κράν εύρισκομένην έρωμένην του. (Walter Scott, Lay of the last Minstrel, c. 6= Dunlop
-Liebrecht, αύτ.). 'Ανάλογοι είναι αί διηγήσεις τοΰ "Αμαδις της 'Ελλάδος (ού ή πρώτη
εκδοσις τοΰ Ισπανικού κειμένου είναι τοΰ 1536) περί πύργου τής οικουμένης, έν ω διά μα-
γείας έφαίνοντο όλα τά συμβαίνοντα είς τήν οίκουμένην. Dunlop-Lir.brecht, ϊνθ'άν., σ.
155)· καί ή περί κατασκευής ύπό τοΰ Βιργιλίου τελέσματος πρός φυλακήν της Ρώμης (ή
Salvatio Romae), συνισταμένου έξ άγαλμάτων, τών οποίων οί κωδωνισμοί έμήνυον τούς
άπειλοΰντας τήν πόλιν κινδύνους. ( ν. d. Hangen, έν J. Scheible, Das Kloster, τ. II, σ. 140)·
τό τέλεσμα τοΰτο τοΰ Βιργιλίου κατά τινας παραλλαγάς ήτο μαγικόν κάτοπτρον, δεικνύον
πόθεν ύπηρχε κίνδυνος πολέμου καί ποΰ ευρίσκονται τά κλαπέντα άντικείμενα. (Βλ. Chau-
vin, Bibliographie des ouvrages arabes, 1904, τ. VIII, σ. 188 κέ. καί τούς συγγραφείς,
είς ους παραπέμπει). Μαγικόν κάτοπτρον άναφέρεται καί είς τάς περί τοΰ 'Ιωάννου τοΰ
πρεσβυτέρου παραδόσεις- είς τήν έπιστολήν αύτοΰ (§ 71 της έκδ. Zarncke) μνημονεύε-
ται κάτοπτρον είς κορυφήν στήλης δεικνύον πάντα τά τεκταινόμενα είς τάς γείτονας καί
τάς ύποτελεϊς χώρας. (Βλ. καί ν. d. Hagen, Briefe in die Heimath, τ. IV, σ. 119. Oppcrt,
Der Presbyter Joannes in Sage und Geschichte, σ. 175 κέ.). Κατά τινα μεσαιωνικήν
παραλλαγήν τών τρωικών μύθων καί τό παλλάδιον ήτο τοιοΰτο κάτοπτρον (Caxton,
Troye Boke, βιβλ. II, κεφ. 22, παρά DuMeril, Melanges, σ. 470).

3. Cara de Vaux, L' abrégé des merveilles, traduit de 1' arabe d'après les ma-
nuscrits de la Bibl. nationale, Par. 1898, σ. 175. 201. 234. 238. 250. 275. 281. 282.
286. 293. .

4. Wüstenfeld, έν Orient und Occident, τ. I, σ. 331. 335.
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παντοίων διευθύνσεων ερχόμενοι είς Αΐγυπτον ταξιδιώται- τούτο ήτο τοπο-
θετημένον έπί χαλκού φάρου1. Τά δέ κάτοπτρα ύπό τοΰ βασιλέως Σά έν τή
πόλει Σά έπί πύργων παραλίων τεθειμένα" καί άλλα μέν τούτων συγκεντρώ-
νοντα τάς ήλιακάς ακτίνας έπί τών εχθρικών πλοίων κατέκαιον αυτά, εις άλλα
έφαίνοντο αί άντιπέραν τής θαλάσσης πόλεις, είς άλλα πάσαι αί χώρα ι τής
Αιγύπτου, καί ή εύφορία ή άφορία αύτών, καθώς καί πάντα έν γένει τά μέλ-
λοντα νά συμβώσιΑ Καί άλλοι δέ μεσαιωνικοί συγγραφείς, πλήν τών 'Αράβων,
άναφέρουσι θαυμαστόν μετάλλινον κάτοπτρου έπί τοΰ φάρου τής 'Αλεξανδρείας,
δεικνύον άπό μεγίστης άποστάσεως τά καταπλέοντα είς τόν λιμένα πλοία3.

Αί θαυμάσιαι αύται διηγήσεις δέν είναι δυνατόν νά ύποτεθή,οτι έπλάσθη-
σαν έκ τοΰ μηδενός- τουναντίον δέ φαίνεται πιθανώτατον, ότι είναι απηχήσεις
τών παραδόσεο^ν περί τής αλεξανδρινής έπιστήμης. Τά έν λατινική μεταφράσει
περισωθέντα Κατοπτρικά τοΰ "Ηρωνος τοΰ Άλεξανδρέως, τά όποια έν κεφ.
11-18 δεικνύουσιν όπόσον καταπληκτικά οπτικά φαινόμενα παράγουσιν οί
παντοειδείς τεχνικοί συνδυασμοί τών επιπέδων καί τών κοίλων κατόπτρων,
έξηγοΰσι πώς ήτο δυνατόν έκ θετικών δεδομένων ή δημώδης φαντασία νά
διαπλάση τούς περί τών μαγικών κατόπτρων μύθους4.

Τόν μαγικόν καθρέπτην τοΰ Βυζαντίου είχε κατασκευάση κατά τό Βιβλίον
ιστορικόν τοΰ Ψευδοδωροθέου ό Λέων ό σοφός μέ άστρονομικήν τέχνην, άλλά
τό Χρονικόν τοΰ μετοχίου τοΰ Παναγίου Τάφου δέν άναφέρει όνομα τεχνίτου,
περιοριζόμενον εις την δήλωσιν, ότι ήτο κατεσκευασμένος μέ λεκανομαντείαν.
Ό άναχρονισμός τοΰ Ψευδοδωροθέου, καί τοΰ παλαιοτέρου χρονογράφου
Μιχαήλ τοΰ Γλυκά, άποδωσάντων τήν κατασκευήν έργου καταστραφέντος
ύπό τοΰ βασιλέως Μιχαήλ τοΰ Γ' εις τόν είκοσι περίπου έτη μετ' αύτόν βασι-
λεύσαντα Λέοντα, προέρχεται έκ τής συγκεντρώσεως είς τόν βασιλέα τοΰτον
μυθικών διηγήσεων περί θαυμασίοιν κατασκευασμάτων. Διότι εις αύτόν άπε-
δίδετο καί ή κατασκευή τής μαρμαρίνης χελώνης, ήτις περιτρέχουσα τάς οδούς

1. Cara de Vaux, σ. 201. Or. u. Occ., σ. 331.

2. Cara de Vaux, σ. 282. 293. Or. u. Occ. σ. 335.

3. Herbelot, Bibliothèque orientale, σ. 564 (έκδ. 1776). Μασουδί παρά De Gui-
gnes, έν Notices et extraits des manuscrits, τ. I, σ. 25 κέ. Benjamin de Tudela,
Itinerarium, ed. Asher, τ. I, σ. 155.

4. Πρβλ. Berthelot, έν Journal des Savants 1899, σ. 248. 253. Κατά τούς χρόνους
της αναγεννήσεως ή μαγική τέχνη έπηγγέλλετο τήν κατασκευήν μαγικών κατόπτρων. Ή
Αικατερίνη τών Μεδίκων λέγεται ότι κατείχε τοιούτο κάτοπτρον. (Reinaud, Monuments
arabes, persans et turces, τ. II, σ. 418). Ό J. Β. Porta (Magia naturalis, βιβλ. XVII,
κεφ. 2) δίδει οδηγίας πρύς κατασκευήν κατόπτρων «quae longe et in aliis locis geiun-
tur». Καί μέχρι τών χρόνων ήμών δέν έςέλιπεν ή είς ταΰτα πίστις. (Ε. Salverte, Des
sciences occultes, σ. 218. Sèdir, Les miroirs magiques: divination, clairvoyance,
royaume de 1» astral, évocation, consécration etc., Paris 1895).
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της Κωνσταντινουπόλεως έκαθάριζεν αύτάς, καί τοϋ δικαιοκρίτου, ήτοι τής
έκ πορφυροΰ μαρμάρου χειρός, ήτις ώριζε τήν δικαίαν τιμήν τών πωλουμένων
πραγμάτων1, καί ή τοΰ θαυμαστοΰ πλατάνου.

Τόν λόγον, δι' δν ή περί τοΰ μαγικοΰ καθρέπτου διήγησις προσηρμόσθη
είς τήν ίστορίαν τοΰ Μιχαήλ τοΰ Γ', πρέπει νά τόν άναζητήσωμεν είς τήν άδια-
φορίαν αύτοΰ περί τών συμφερόντίον καί τής σ(οτηρίας τοΰ κράτους, άποστέρ-
γοντος καί νά μανθάνη τούς έπαπειλοΰντας αύτό κινδύνους. Οί χρονογράφοι
άφηγοΰνται δύο χαρακτηριστικά γεγονότα περί τούτου. "Οτε ποτέ, ιστάμενος
επί άρματος, ήτο έτοιμος νά μετάσχη ίππικοΰ άγώνος, ήλθεν εν σπουδή ό
πρωτονοτάριος καί έπέδωκεν αύτω γράμματα τοΰ δομεστίκου τών σχολών,
άγγέλλοντα έπιδρομήν τών Σαρακηνών καί δήωσιν τής 'Ασίας· όργισθείς
δέ ό αύτοκράτωρ έπετίμησεν αύτόν σφοδρώς διά τό άκαιρον άγγελμα, ένώ
σπουδαιοτάτη φροντίς περί τοΰ ίππικοΰ άγώνος άπησχόλει αύτόν2. "Αλλοτε
δέ διέταξε νά μή ένεργώσιν οί πλησίον της Κωνσταντινουπόλεως φανοί, δι' ών
άπό κορυφής είς κορυφήν όρέων μετεδίδοντο αί άγγελίαι περί έπιδρομών βαρ-
βάρων, ίνα μή περισπάται ή προσοχή τών θεατών άπό τής ήνιοχείας αύτοΰ3.
Διατάσσων ό βασιλεύς τήν μή ένέργειαν τών γειτονούντων τή πρωτευούση
πυρσών, δι' ών έμάνθανε τάς έπιβουλάς τών πολεμίων, συνέτριβε τόν μαγικόν
καθρέπτην τόν άποκαλύπτοντα τά σχέδια τών πολεμίων.

Β'

Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

Ή περί τοΰ θαυμαστοΰ πλατάνου διήγησις έχει ώς έξής έν τώ Ίστο-
ρικω βιβλίω τοΰ Ψευδοδοίροθέου (σ. 342):

((Είς τόν καιρόν όποΰ έβασίλευεν ό πατήρ του ό Θεόφιλος4, έκαμεν ό
πατήρ του ένα πράγμα θαυμασιώτατον5, εύμορφότατον καί άξιον νά το βλέπη
καθ' έκαστος6 άνθρωπος νά χαίρεται7. "Εκαμεν ένα πλάτανον μεγάλον όλό-

1. Αί διηγήσεις αΰται, καθώς καί ή περί της τιμωρίας της έμπαιξάσης τον αυτο-
κράτορα γυναικός, είναι άντίστοιχοι προς τάς ρωμαϊκάς τών μέσων χρόνων περί τοϋ μάγου
Βιργιλίου.

2. Συνεχιατ. Θεοψάι·., 198-9. Γεώργ. Κεδρψ., τ. II, σ. 175 Bonn. Μιχαήλ Γλνχας,
Δ', σ. 542, 11.

3. Συνεχ. Θεοφ., σ. 198. Γεώργ. Κεδρψ., αύτ. Μιχ. Γλύκας Δ', σ. 543.—Τήν ύπό
τοΰ Συνεχιστοΰ τοΰ Θεοφάνους ίστορουμένην κατάπαυσιν της ένεργείας τών πυρσών θεω-
ρεί καί ό Kirpitschnikow (Byz. Zt.s. I, 315) ώς τήν ίστορικήν βάσιν της περί τοΰ μαγι-
κοΰ καθρέπτου διηγήσεως.

4. όποΰ έ. Θεόφιλος ό πατήρ αύτοΰ (Χρον. μετοχ. Παναγ. Τάφου).

5. έκατασκεύασεν αυτός ό Θεόφιλος ενα ϊργον ύπερθαύμαστον.

Γι. έβλέπη πάσα 7. νά ϊχγ] χαράν μεγάλην
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χρυσον, καί έκαμε καί πάσα γενεάς πουλί καί έβαλέν τα1 άπάνω. "Εκαμε2
καί δύο λεοντάρια, καί δρνεα καί όργανα, καί άλλα διάφορα έ'ργα ολόχρυσα είς
το σφυρί3 καί είς το άμόνι φτιασμένον τό χρυσάφι1. Καί δταν ήθελε δώση5 ό
άνεμος έσείετο ό πλάτανος καί έσείοντο καί τά πουλιά" καί έλάλει κάθε ένα6
τήν φωνήν του. Όμοίως έπαιζαν καί τά όργανα μέ τον άνεμον καί όλα τά έργα
όπου είχε καμωμένα, καί ήτον ύπερθαύμαστον πράγμα νά τό βλέπη τινάς,
ή νά τό άκούη7. Καί όσοι τό8 έβλεπαν είχαν μεγάλην χαράν9 βλέποντας μέ
πόσην σοφίαν καί μέ πόσην τέχνην τά έκαμε10. Kai ταϋτα ήταν ποιήματα τοϋ
Λέοντος τοϋ αοψοϋ με τέχνην άστρονομικήν. Και ώσάν εξώδιασεν όλον τόν
βίον τής βασιλείας δ ανάξιος βασιλεύς ό Μιχαήλ, ήναγκάσθη άπό τής άγνω-
σίας του κίΐ άπό τών κακών συμβουλατόρων, καί ώρισε11 τούς χρυσοχούς
καί έχάλασεν12 αύτό τό εύμορφότατον κάλλος καί έχάθη13 άπό τήν βασιλείαν.
Καί τό14 έκοψαν καί τό15 έβαλαν είς τά χωνία καθώς ήτον ό πλάτανος όλος
στολισμένος16 μέ τά πουλιά καί μέ τά λεοντάρια, μέ τά ορνεα17, μέ τά όργανα,
καί μέ τά άλλα έργα, καί έχώνευσαν αύτά είς τήν φωτίαν. Καί έζύγισάν τα18
καί έβγήκαν διακόσια κεντηνάρια χρυσάφι καθαρόν».

Ή διήγησις αυτη φέρεται καί παρ' άλλοις χρονογράφοις έν τή έξιστορήσει
τών κατά τάς βασιλείας τοΰ Θεοφίλου καί Μιχαήλ, τών όποιων πάντων τάς
μαρτυρίας άναφέρει ό κ. Ψυχάρης19 παρατηρών άμα ότι δέν πρέπει νά ταυ-
τισθή ή κατά ταύτην ύπό Μιχαήλ τοΰ Γ' καταστραφεΐσα χρυσή πλάτανος πρός
τά έν τω βασιλείω θρόνω τών βυζαντινών άνακτόρων υπάρχοντα, κατά τήν
μαρτυρίαν τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου, δένδρα καί πτηνά καί
λέοντας, είς τά όποια κατά πρόσταςιν προσεδίδετο κίνησις καί φωνή έν ταΐς

I. τό ϊβαλεν. 2. "Ε. δέ

3. καμωμένα είς τό σφ. 4. γεναμένα μέ σοφία καί τέχνη μεγάλη 5. βαρέση

6. καί ώ τοϋ θαύματος καθένα ελεγε τήν φωνή του

7. νά τά άκούη ό άνθρωπος καί νά τά έβλέπη. 8. τά

9. χ. μ. 10. έβλέποντα μέ πόση σ. καί τέχνη εγινε.

II. όμως ώρισεν δ άνάξιος βασιλεύς 12. έχάλασαν 13. ύστερήθη

14. τόν 15. τόν 16. έστολισμένος

17. Ό κ.. Ψ. έκλαμβάνει ώς άκριβώς συνωνύμους τάς λέξεις πουλία καί δρνεα παρα-
τηρών ότι άπό τοϋ ΙΑ' μέχρι τοΰ Ιζ' αιώνος έίκαμνον οί γράφοντες έκ παραλλήλου χρήσιν
της δημώδους καί της άρχαίας λέξεως. 'Αλλ' όπως έν τή δημώδει ουτω καί ένταϋθα ύπάρ-
χει διαφορά της σημασίας τών δύο λέξεων. "Ορνεα είναι τά άγρια καί μεγάλα πτηνά1 έκεΐ-
να δέ, τά όποια οί είς δημώδη γλώσσαν γράφοντες χρονογράφοι καλοΰσιν δρνεα, οί άρχαΐ-
ζοντες λέγουσι γρϋπας.

18. και ώσάν τά έχώνευσαν, τά έζύγισάν

19. Μιχαήλ Γλυκύς, σ. 543: «Ούτος ό Μιχαήλ χρημάτων άπορήσας καί τάς χουσάς
έκείνας πλατάνους, δς ό φιλόσοφος κατεσκεύασε Λέων,—h αίς στρουθοί καθήμενοι διά
μηχανής έκελάδουν, ώσαύτως δέ καί τούς λέοντας, &ζ πρός ϊκπληξιν τών έθνών μεμηχά-
νηται (καί ούτοι γάρ έστιν ότε βρυχώμβνοι έΟαυμάζονστο) καταχόψας άνάλωσεν». KeÔQfji',
τ. II, σ. 160. Σννεχ. θεοψ., σ. 173 Bonn.
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ύποδοχαΐς τών ξένων πρέσβεων1, άφοϋ αυτός δ Πορφυρογέννητος, ό περιγρά-
οων ταϋτα, μνημονεύει άλλαχοΰ την καταστροφήν ύπο τοΰ Μιχαήλ της χρυ-
σής πλατάνου2.

'Αν καί δέν δύναται νά θεωρηθή αναμφισβητήτως βέβαιον, ότι πάντα τά
έν τη 'Εκθέσει τής βασιλείου τάξεως άναφέρονται είς τούς χρόνους τοΰ Κων-
σταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου καί εγράφησαν ύπ' αύτοΰ, ούδέν ήττον ή
ΰπαρξις καί κατά τούς χρόνους τής μακεδονικής δυναστείας τοιούτων αύτο-
μάτων μηχανημάτων, όποια τά καταστραφέντα έπί Μιχαήλ, βεβαιοΰται ύπό
συγχρόνων συγγραφέων3. Φαίνεται δέ βέβαιον ότι ταχέως άντικατεστάθησαν
τά χωνευθέντα ύπό άλλων όμοίοιν, άφοΰ έκρίνοντο ταΰτα αναγκαία «πρός
έκπληξιν τών έθνών4)).

Άλλως δέ ή κατασκευή τοιούτων μηχανημάτων ήτο έκπαλαι γνωστή
καί ούχί άσυνήθης. Ό "Ηρων ό Άλεξανδρεύς είς τά δύο βιβλία τών Πνευμα-
τικών αύτοΰ καί είς τά Αντοματοποιητικά παρεΐχεν οδηγίας πρός έκτέλεσιν
παραπλήσιων έργων, άναγομένων είς τήν περιοχήν τής θαυματοποιικής5.
Έκ τής αύλής τής Κωνσταντινουπόλεως ή διακοσμητική αύτη συνήθεια
μετεδόθη καί είς τάς αύλάς τών ηγεμόνων τής Ασίας. Ό Άβουλφέδας,
περιγράφων δεξίωσιν πρέσβεως τοΰ βασιλέως τής Κωνσταντινουπόλεως παρά
τω Χαλίφη τω 967, άναφέρει ότι ύπήρχεν έν τή αίθούση άργυροΰν δένδρον,
είς ού τούς κλάδους έκάθηντο άργυρά καί χρυσά πτηνά, κελαδοΰντα καί κινού-

1. "ΕκΟεσ. βασιλ. τάξ. Β' 15 (τ. I, σ. 569) κατά τήν δεξίωσιν πρέσβεως: «καί ποιοΰν-
τος τοϋ λογοθέτου τάς συνήθεις έρωτήσεις είς αύτόν άρχονται βρυχασθαι οί λέοντες καί
τά δρνεα τά έν τω σέντζω, όμοίως καί τά έν τοις δένδρεσι άδειν έναρμονίως- τά ζωα τά έν
τω θρόνω άπό τών ιδίων βαθμών άνορθοΰνται-—καί πάλιν μετ' όλίγον παύουσι τά όργανα,
καί οί λέοντες ήρεμοΰσι, καί τά δρνεα τοΰ ά8ειν παύονται, τά τε θηρία τοϊς Ιδίοις τόποις
καθέζονται».

2. Κωνστ. Πορφυρογένν., 'Ιστορική διήγησις τοΰ βίου Βασιλείου, 29. (Σννεχ. Θεοφ.,
σ. 257 Bonn.): «συγχωνεύσας, λέγω δή τήν χρυσήν έκείνην καλουμένην πλάτανον καί τούς
δύο όλοχρύσους γρΰπας καί τούς δύο χρυσοΰς σφυρηλάτους λέοντας, καί τό όλόχρυσον
δργανον». Τούς χρυσοΰς σφυρηλάτους λέοντας καί τούς γρΰπας καί τό όργανον, πλήν τής
πλατάνου, μνημονεύουσι καί ό Κεδρηνός καί ό συνεχιστής τοΰ Θεοφάνους.

3. Ώς τοΰ Λιουτπράνδου παρά Pertz, Monumenta Germ, liistor. V. Script., τ.
III, σ. 338, είς φύλλον, οΰ τήν μαρτυρίαν αναφέρει καί ό Ψ.

4. Ό κ. Ψ. πιστεύει ότι ή χρυσή πλάτανος δέν εύρίσκετο ϊνδον τοΰ παλατιού, άλλ'
είς τό ΰπαιθρον. Νομίζομεν δ' όμως ότι συναπετέλει καί αΰτη εν σύστημα μετά τών λεόν-
των καί τών γρυπών καί τοΰ μουσικού οργάνου πρός διακόσμησιν τής αιθούσης τοΰ θρόνου.
Ό Πορφυρογέννητος άναφέρει τάς κινήσεις καί τούς βρυχηθμούς τών λεόντων έν τω θρόνω
καθώς καί τ' όίσματα τών έν τοις δένδροις πτηνών.

5. Πολύ πρό τοΰ "Ηρωνος ό 'Αρχύτας ό Ταραντΐνος λέγεται ότι κατεσκεύασεν αύτό-
ματον ξυλίνην περιστεράν (Aul. Gell. Χ, 12) καί κατά τά τέλη τοΰ Ε' αιώνος μ. Χ. ό Βοή-
Οιος κατεσκεύασεν αυτόματα χαλκά πτηνά (Cassiodor, Epist. V, 45).
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μεν α διά μηχανής1. Είς δέ τό μέσον τής μεγάλης αιθούσης τοΰ παλατιού τοΰ
Χαλίφου Μοκταδέρ έν Βαγδάτη υπήρχε χρυσοΰν δένδρον, όπερ είχε δεκαοκτώ
κυρίους κλάδους, έφ' ών πληθύς άργυρών πτηνών έκινοΰντο καί έκελάδουν2.
Καί είς τήν αύλήν τοΰ μεγάλου Χάνη τών Μογγόλων, κατά τήν μαρτυρίαν
παλαιοΰ Άγγλου περιηγητοΰ, κατά τάς έορτάς έκομίζοντο μεγάλα ι χρυσαΐ
τράπεζαι, έφ' ών ύπήρχον χρυσοί ταώνες καί παντοία γένη πτηνών, δλων
χρυσών, κινούντων τάς πτέρυγας καί κελαδούντων3. Καί σήμερον ακόμη
πλούσιοι κινέζοι καί άνναμϊται έχουσιν είς τάς αίθούσας των δένδρα χρυσά ή
έλεφάντινα υψους ήμίσεος μέτρου περίπου μέ μορφάς ζώων ή άνθρώπων έπί
τών κλάδων των καί μέ πυξίδας μουσικής είς τήν ρίζαν4.

Ή άνάμνησις τής χρυσής πλατάνου τών βασιλείων τής Κωνσταντινου-
πόλεως παρέσχε τό ένδόσιμον είς τόν ποιητήν έλληνικοΰ έπους τοΰ ΙΔ' ίσως
αιώνος πρός περιγραφήν όμοιου δένδρου έν φανταστικώ παλατίω:

Ή μήτηρ δέ τής εύγενοΰς εκείνης τής κουρτέσας
χρυσήν έποικε πλάτανον, μέσον τοΰ κήπου σταίνει,
καί γένος άπαν τών πουλιών χρυσά κατασκευάζει"
έντέχνως όλα έκάθουνταν εκείνα είς τήν πλατάνην,
έπνέασιν οί άνεμοι καί εκείνα έκιλαδοΰσαν,
έναν καθέναν τό αύτό τό μέλος τό οικείο ν . . .
Τά δέ χρυσά πουλίτζια, τά τής χρυσοπλατάνου,
οίος άνεμος έπνεεν, πάντοτε έκιλαδοΰσαν5.

1. Reiske, είς Πορφυρογένν. τ. II, σ. 42-5 Bonn. Κατά τον Reiske καί Χρονογράφος
τις Σάζων άναφέρει δμοιον δένδρον έν Γερμανία τω 1265.

2. Hcrbelot, Bibliothèque orientale έν λ. Moctader (F. Liebrecht, Zur Volks-
kunde, σ. 90).

3. Mandeville, κεφ. 20, έν Early Travels ed. Wright, London 1848, σ. 235 (παρά
F. Liebrecht, ενθ' άν.). Δένδρον άργυροϋν μέ μηχανισμόν κατεσκεύασε διά τόν χάνην τών
Τατάρων παρισινός τεχνίτης τοϋ ΙΓ' αιώνος, κατά τόν L. de Beylic (L' habitation byzan-
tine, Paris 1903, σ. 131), δγνωστον πόθεν παραλαβόντα τήν εϊδησιν καί τήν εικόνα τοϋ
δένδρου.

4. L. de Beylié, αύτ.

5. Διήγησις Άχιλλέως, στ. 739-763, σ. 23-24, &λ8. W. Wagner, σ. 61 Hesseling.
Καί τό μεσαιωνικόν έπος τοΰ Καλλιμάχου καί Χρυσορρόης άναφέρει χρυσοΰν δένδρον μετά
πολυτίμων λίθων άντί καρπών άλλ' άνευ πτηνών (Lambros, Romans grecs, σ. 14). 'Απή-
χησιν τών περί χρυσοϋ δένδρου διηγήσεων εύρίσκομεν καί εις τουρκικόν παραμύθιον, διη-
γούμενον ότι είς τόν κήπον της βασιλίσσης τών δαιμονίων ύπηρχε κλάδος μέ πολλά κλωνιά,
ών καθέν είχε πολλά φύλλα καί εις κάθε φύλλον έκάθητο έν πουλί μέ διαφορετικήν εκαστον
φωνήν (Kunos, Türkische Märchen, σ. 69).
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Γ-
ΚΑΖΙΑ

Ή περί τής Ινασίας πχράδοσις εκτίθεται, ώς έξης έν τω Ίστορικώ βί,βλίω
τοϋ Δωροθέου (σ. 327-8) καί έν τω χειρογράφω Χρονικώ τοΰ μετοχίου τοΰ
Παναγίου Τάφου:

«Θέλων ούν ό Θεόφιλος νά πάρη1 γυναίκα, όποΰ νά την ίδή νά τοΰ άρέση,
έστειλεν είς πάντα τόπον2 όπως νά έκλέξουν τιμίας εύγενικάς3 ώραίας παρθέ-
νους4- καί οΰτως έσυνάχθησαν, άπό τάς οποίας ήτο καϊ ή σοφωτάτη Κασία·
ερχομένων τών παρθένων άπό τήν Κωνσταντινούπολη κατά τόν ορισμό ν τοΰ
βασιλέως, ήρχετο και ή αγία Θεοδώρα, τής οποίας ή πατρίδα της ήτο ή Πα-
φλαγονία" και ώς ήρχετο, ένας άγιώτατος άνδρας, ό όποιος έπάνω εϊς μίαν
στήλην εστεκεν, είπε τής Θεοδώρας, ότι (σ. 328) αυτήν παίρνει ό βασιλεύς
γυναίκα καί γίνεται βασίλισσα. Και οϋτως έσυνάχθησαν τά κοράσια5 είς τό
παλάτι τοΰ βασιλέως, τά όποια, ώς λέγουν, ήσαν δώδεκα. Τότε είπεν ό βασιλεύς
πρός αυτά τά κοράσια, ότι όποιας6 δώσω τό μήλον, αύτη νά είναι7 γυναικά μου.
Καί ούτως έπήρε τό μήλον καί τό έβάστα είς τό χέρι του- καί ΐδεν όλα τά
κοράσια εν α και ένα, καί έβγαλε τά δέκα όποΰ δέν τοΰ άρεσαν8 έμειναν δέ τά
δύο, ή Κασσία καί ή Θεοδώρα9. Καί τόσον εύμορφόταται ήσαν καί αί δύο,
ώστε δέν ήμπόρειε νά ξεχωρίση νά είπή ποία είναι ή εύμορφοτέρα10, καί
έθαυμάζετο και έλυπειτο τί να κάμη. Τότε λέγει11, καλώς είπαν12 ότι άπό τήν
γυναίκα13 έγιναν τά κακά- ή δέ σοφωτάτη14 άπεκρίθη καί τοΰ είπεν, ότι άπό τήν
γυναίκα10 έβλάστησαν τά άγαθά, και άπό τήν γυναίκα εγινεν ή σωτηρία τοΰ
κόσμον, και έσώθη τό γένος τών ανθρώπων άπό τ ας χ εϊρας τοΰ διαβόλου16.
Ό δέ Θεόφιλος ώς είδε πώς έπροπέτησε17 και δέν έντράπη τόν βασιλέα έβαρέθη
πολλά, καί εν τώ αμα έδωκε τό μήλον18 τής Θεοδώρας καί έπήρέ την19 γυναίκα.
Ή δέ Κασία είπεν, ότι επειδή δέν έγινα βασίλισσα τοΰ προσκαίρου τούτου
κόσμον, νά γίνω τής αιωνίου βασιλείας τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστοΰ.
Καί οϋτως έπήγεν είς τό μοναστήριον καί έγινε καλογραία, καί ήγίασε20- καί

1. ό αύτός βασιλεύς ότι νά έπάρη (Χρον. μετοχίου Παναγ. Τάφου).

2. είς πάσα τόπον όπου ώριζεν 3. καί εύγενεστάτας 4. παρθένας
5. άπό πάσα τόπον καί ήλθαν τά κορίτσια 6. ότι εϊ τίνος δώσω

7. sSvat 8. βαστώντα δέ ό βασιλεύς τό μ. εβλεπε τά κορίτσια όλα, καί τά δέκα δέν
τοϋ ά. 9. ή Θεοδώρα καί ή Κασία.

10. Καί ήσαν καί αί δύο πολλά εύμορφόταταις καί δέν ή. νά χω ρ ίση άπό ταϊς δύο
νά είπη ποία εναι εύμορφότερη νά τήν έπάρη 11. είπε

12. εΐ. οί διδάσκαλοι 13. γυναΐκαν 14. σ. Κασία 15. καί άπό τ^ν γυναΐκαν

16. δηλονότι άπό τήν άγίαν Θεοτόκον 17. τήν προπέτειαν αύτής

18. τό μήλο 19. τήν έ. 20. ήγίασεν, οποΰ τήν έθαύμαζαν πολλοί είς τήν άρετήν.
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αύτη1 έκαμε καί τό τροπάριον όπου ψάλλεται τή αγία καί μεγάλη Τετράδι.
«Κύριε, ή έν πολλαΐς άμαρτίαις περιπεσοΰσα γυνή».

Ή διήγησις είναι ή αύτή, ήν μέ έλαχίστας τινάς καί παντελώς άσημάντους
παραλλαγάς μας παραδίδουσιν οί βυζαντινοί χρονογράφοι2, έκ μιας καί τής
αύτή ς ίσως άρυόμενοι πάντες πηγής. Ό μυθικός αύτής χαρακτήρ είναι πρό-
δηλος, καίτοι ούκ όλίγοι νεώτερος συγγραφείς παραδέχονται άνενδοιάστως
την άξιοπιστίαν αύτής3, καί οί έπιχειρήσαντες λογοτεχνικάς διασκευάς
φαίνονται ότι τήν θεωροΰσιν ένέχουσαν πυρήνα ιστορικής άληθείας4.

'Αφετηρία τής διαπλάσεως τής παραδόσεως είναι ή προσδιδομένη είς τήν
προσφοράν μήλου συμβολική σημασία τής προτιμήσεως ή ή συναφής αύτή
τής έκδηλώσεως έρωτικοΰ συναισθήματος. Πόθεν καί πώς προσέλαβε τό μήλον
τήν σημασίαν ταύτην είναι δύσκολον νά διαγνωσθή, πα σα ι δέ αί προταθεΐσαι
εικασία!, φαίνονται άσύστατοι, άπό τής τοϋ Κλεάρχου τοΰ Σολέως κατά τούς
άρχαίους χρόνους, μέχρι τής νεωτάτης τοΰ Η. Gaidoz5. Άναμφισβήτητον

1. Αύτή δέ

2. Άναγραφήν αύτών βλ. παρά Krumbacher, Kasia, München 1897, σ. 313. Psi-
cliari, Casia, σ. 17.

3. Ή άπορία τοϋ κ. Ψυχάρη (σ. 47) ότι ή περί τοΰ γάμου τοΰ Θεοφίλου διήγησις είς
ούδένα έφάνη ύποπτος, δέν είναι δικαιολογημένη. Καί ό Lebeau καί ό Schlosser μετ' έπι-
φυλάξεως δέχονται τήν ιστορικότητα της διηγήσεως, καί τών ήμετέρων ό Παπαρρηγό-
πουλος καί 6 Λάμπρος άπορρίπτουσιν αύτήν ώς άναξίαν πίστεως" ό μέν Π. ('Ιστορία τοΰ
έλληνικοΰ έθνους, βιβλ. Ι', κεφ. 6, τ. Γ', σ. 668 έκδ. Κωνσταντινίδου) έκφράζει πολλάς άμφι-
βολίας περί της ιστορικής άληθείας αύτής· έκθέτει τά κατά τήν έκλογήν τής συζύγου ύπό
τοΰ Θεοφίλου «όπως τουλάχιστον ίστοροΰντο ύπό τών χρονογράφων», παρατηρεί δ' όμως,
ότι «καί άίν ύποτεθή ότι ένταΰθα περί τά καθέκαστα λέγουσιν άληθή, ώς πρός τόν χρόνον
όμως τοΰ γάμου όμολογουμένως σφάλλουσιν». Ό δε Λάμπρος ("Ιστορία τής 'Ελλάδος, τ.
Δ', σ. 121) θεωρεί ταύτας ώς θρϋλον, παρατηρών καί τόν άναχρονισμόν τοΰ γάμου. Ό δέ
E.W.Brooks (The marriage of the Emperor Theophilos, έν Byz. Zeitschrift 1901, τ.
Χ, σ. 540-5) κατέδειξεν ότι τά περί τοΰ γάμου τοϋ Θεοφίλου δέν συμβιβάζονται πρός τά
χρονολογικά δεδομένα.

4. Είς τάς λογοτεχνικάς διασκευάς πλήν τών διηγημάτων τοΰ II. Lingg (Byzant.
Novellen, No 3 Nikisa, έν τή Universalbibliothek τοΰ Reclam, άρ. 3600) καί τής 'Αλε-
ξάνδρας Παπαδοπούλου (Τό μήλο τής άγάπης, έν 'Εστία 1893, σ. 358-9), τάς όποιας άνα-
φέρουσι καί δ Krumbacher (σ. 314) καί ό Ψυχάρης (σ. 18), πρόσθες: τό σχοινοτενέστατον
καί φορτικώτατον μυθιστόρημα τοΰ Α. Ν. Κυριακού, Ή Κασιανή (δημοσιευθέν τό πρώ-
τον έν έπιφυλλίδι τής άθηναϊκής έφημερίδος Χρόνος, καί είς 'ίδιον τόμον, έν Αθήναις 1896,
έκδ. δ' 1911), τό έπικολυρικόν ποίημα τοΰ Δ. Ν. Βερναρδάκη, Εικασία, Άθ. 1856, ού τήν
ύπόθεσιν μετεσκεύασεν είς δράμα ό Α. Σταματιάδης (Κασσιανή καί Ακύλας, Άθ. 1866,
έν Κωνσταντινουπόλει 1911, μετάφρ. είς τήν γαλλικήν ύπό Jos. P. Corpy, Syra 1877)·
καί στιχούργημα τοΰ Ε. Κ. «Τό δοξαστικόν τής μεγάλης Τετάρτης μετά τοΰ ίστορικοΰ
αύτοΰ είς στίχους δεκαπεντασυλλάβους» έν I. Βογιατζή, Ίεροτελεστικόν τεϋχος, Πάτρ.
1893, σ. 267.

5. Κλέαρχος ό Σολεύς παρ' ΆΟηναίφ IB' 553 C (=F1IG. 11,315). II. Gaidoz, La
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είναι μόνον ότι έκπαλαι είναι γνωστή είς διαφόρους λαούς καί φαίνεται βαθέως
έρριζωμένη είς τυπικάς συνήθειας καί νόμιμα. Ό αρχαίος μύθος περί τοϋ
μήλου της "Εριδος καί τής κρίσεως τοΰ Πάριδος μαρτυρεί τοΰτο1, έπίσης καί
ό παρηλλαγμένος πως τοΰ άγώνος περί μνηστείας τοΰ Ίππομένους καί τής
'Αταλάντης2. "Οτι τά μήλα ήσαν «έράσμια καί έρωτος ποιητικά))3 καί διά
τοΰτο ήσαν ιερά τή'Αφροδίτη4 φαίνονται ΰστερογενεΐς έννοια!, τών Ελλήνων,
προελθοΰσαι έξ ύπαρχουσών έκπαλαι συνηθειών. Τό μήλον ήτο άνέκαθεν έρω-
τικόν σύμβολον5. Τό έθος τής εκδηλώσεως τοΰ έρωτος διά μηλοβολίας είναι
κοινόν είς πολλούς λαούς άρχαίους καί νεωτέρους. Συχνότατα γίνεται μνεία
τούτου είς άρχαίους "Ελληνας καί Ρωμαίους συγγράφεις6, καί είς μνημεία
τής άρχαίας τέχνης7. 'Αναφέρεται δέ πολλάκις άποστολή μήλων ώς δώρου
είς έρωμένην8 ή ώς μήνυμα έρωτος9. Τό έθος τής διά μηλοβολίας έκδηλώ-
σεως έρωτος ύπεμφαίνεται είς τήν περί Condla τοΰ έρυθροΰ καί μιάς Μοίρας
ίρλανδικήν παράδοσιν τοΰ ΙΑ' αιώνος, ήτις παρέσχε τό ένδόσιμον είς τόν Η.
Gaidoz πρός σύνταξιν τής άνωτέρω μνημονευθείσης μονογραφίας του. Ό
αύτός παρατηρεί τήν ΰπαρξιν τοΰ εθίμου καί είς τούς ιθαγενείς τής Ταΐτης
τής Πολυνησίας.

Παρά τω σημερινω έλληνικώ λαω διετηρήθησαν πολλά μαρτύρια τής

réquisition d'amour et le symbolisme de la pomme, έν Annuaire de l'Ecole pratique
des hautes études, 1902, a. 533. Δυστυχώς δέν ήδυνήΟην νά συμβουλευθώ τήν πραγματείαν
τοϋ Β. Ο. Förster, Notes on the symbolism of the apple in classical antiquity, τήν
δημοσιευθεΐσαν έν Ilarwai'd Studies in classical philology, Boston 1899, τ. X.

1. Τόν μΰθον της κρίσεως τοϋ Πάριδος συνάπτουσι προς τήν περί Κασίας διήγησιν
ό Krumbacher καί ό Brooks (ενθ' άν., σ. 541).

2. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Roscher, Lex. I G6G. 2688. Pauly-Wissotva, Encyclop.,
τ. II, σ. 1890, τ. VIII, σ. 1887. Πρόσθες Διογενιαν. 263. Άποστάλην 387.

3. Σχολ. Θεοκρίτ. Β' 120.

4. Σχολ. 'Αριστοφάν. Νεφ. 957. Βλ. Bötticher, Baumkultus, σ. 461 κέ. Ή 'Αφρο-
δίτη έκ τών μήλων εϊχε τήν έπίκλησιν Μηλεία [Roscher, Lex. II 2622).

5. Εύστ. είς Όδυσ. Η, σ. 1572. 48. Dilthey, De Callimaclii Cydippe, σ. 114 κέ.

6. Άριστοφ. Νεφ. 997. Θεόκριτ. Ε 88. ς' 6. Λονκιαν. Τόξαρ. 13. Έταιρ. διάλ. 12,
1 καί Reiz καί αύτ. Άλχιφρ. Έπιστ. Γ' 62, 2. Λόγγ. Α', 23. Γ' 25. Άρισταίνετ. Α' 25, σ.
365, Boissonade. Νικήτ.Ευγενιαν. ς' 506. Διογεν. 263. 563. Γρηγ. Κύπρ. Αουγδ. 72.
Άποστύλ. 387. Πλουτάρχ., Π. τών παρ' 'Αλεξανδρ. παροιμιών 44, σ. 21, Crusius. Ήούχ.
λ. μήλφ βαλεϊν. Φώτ. λ. μήλω βάλλειν. Σου ιδ. λ. βάλλειν μήλοις, μήλοις βάλλειν, μήλω
βληθήναι.

7. Περιγραφή εικόνος'Ερώτων βαλλόντων άλλήλους μήλοις παρά Φι/.οστρπτ., Είκ.
Α' 6. Πρβλ. Μιχαήλ Άκομινάτ., τ. Β', σ. 18 Λάμπρου: «μηλοβολοΰντας γάρ άλλήλους καί
τούς "Ερωτας γράφουσιν».—Παραστάσεις μηλοβολίας: Stephani,b> Compte rendu 1860,
σ. 86. 1872, σ. 160. 1873, σ. 17.

8. Θεοκρίτ. Β' 120. Γ' 10. ΙΑ' 10. Vergil., Ecl. III 70. Catall. LXV 19. Propcrl.
I, 3, 24.

9. Άνθολογ. Παλατ. Ε 79. 78 [=Διογέι·. Λαέοτ. Α' 23). Φιλοστρ., Έπιστ. 62.

3
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συνήθειας ταύτης, εί'τε ζώντα έν τοις έθίμοις, εί'τε ώς άνάμνησις είς τά μνη-
μεία τοϋ λόγου. Το μήλον ώς μήνυμα έρωτος άναφέρεται είς δημοτικά άσματα1,
μήλα αποστέλλονται, είς τήν έρωμένην2, ένίοτε άποδεδηγμένα, όπως καί παρά
τοις άρχαίοις: «Δύο μηλαράκια σοΰ 'στειλα, το ένα δαγκαμένο, άνάμεσα 'ς
τη δαγκανιά φιλί σοΰ 'χω σταλμένο))3. Σπουδαίαν δέ θέσιν κατέχει το μήλον
είς τά γαμήλια έθιμα. Ή νύμφη παρομοιάζεται μέ μηλιάν4 ή μέ μήλον5, εις
άσματα δέ αναφέρονται άποστολή μήλων προς αί'τησιν είς γάμον6 ή δωρεά
μήλου είς ένδειξιν υποσχέσεως γάμου7. Ένιαχοΰ υποδέχονται τόν μνηστήρα
είς τήν κατοικίαν τής νύμφης διά μηλοβολίας ή άνθοβολίας8. Καί ό γαμβρός
δταν μεταβαίνη είς τήν οίκίαν τής νύμφης διά νά τήν πάρη μέ τό συμπεθερειό
ρίπτει μήλον9. Ή δέ νύμφη βάλλει διά μήλου, έφ' ού είναι έμπεπαρμένα νομί-
σματα, μίαν τών παρισταμένου παρθένων, ή οποία δέχεται ώς εύοίωνον τό
βλήμα10. Καί δταν θά έμβή είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ ή νύμφη πατεί έν μή-
λον ή έν κυδώνιον, τό όποιον θέτουν είς τό κατώφλιον11.

"Ομοια έθιμα ύπάρχουσι καί παρ' άλλοις λαοϊς. Πολλαχοΰ τής 'Ιταλίας
οί μνηστήρες προσφέρουσι δώρα μήλα12. Παρά Ροψούνοις κατά την διαπραγμά-
τευση συνοικεσίου ό νέος προσφέρει είς τήν νέαν μήλον έμπεπαρμένον μέ άργυ-
ρά νομίσματα. *Αν τό δεχθή ή νέα, ό άρραβών θεωρείται συντετελεσμένος13.
Έν Σερβία ό μνηστήρ προσφέρει είς τήν μνηστήν μήλον, ώς έχέγγυον άγά-

1. Παρνασσός Α', σ. 393, 9.

2. ΟΙκονομοηούλου, Λεριακά, σ. 80. Λελέκου, Έπιδόρπιον, σ. 89. Κανελλάκη, Χια-
κά άνάλ., σ. 158, 93. Έφ. ΦιλομαΟ. 1871, σ. 2382. Passoiv, 443. 646, 21.

3. Κορσικής έλληνικόν (Φαρδύ, 'Ιστορία τής Κορσικής, σ. 182, άρ. 14). Μήλα άπο-
δεδηγμένα: Αονκιαν., Έταιρ. διάλ. 12, 1.

4. Κανελλάκη, σ. 139, 10. 154, 54. Gcorgeakis et Pineau, Folklore de I.esbos,
σ. 181. 185.

5. Κανελλάκη, σ. 132, 6. Georgeakis, σ. 184. Πρβλ. Jeannaraki, "Ασματα κρητικά,
217, 280. Passow, 539, 584 α. Μήλον ώς κολακευτική προσηγορία ερωμένου παρά Σαχλή-
κη, στ. 354 (Annuaire de Γ Assoc. pour Ι' enc. des ét. gr. 1871, σ. 237).

6. Σύμης: ΚΠ. Σύλλ. ΙΘ' 216, 1.

7. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 103. Μήλον χρυσοΰν ώς γαμήλιον δώρον διδόμενον είς τήν
νύμφην ύπό συγγενούς. (Αύτ. 85, 7).

8. Fauriel, Chants populaires, τ. 1. σ. XXXIII. Wachsmuth, Das alte Griech.
im neuen, σ. 83. 'Αλλ' έν Μακεδονία, κατά τόν Abbott (Macedon. Folklore, σ. 148) τό
άρχαΐον έΟιμον τής μηλοβολίας θεωρείται νϋν άπρεπες ύπό τών νεανίδων.—'Υπαινίσσε-
ται ϊσως τό εθιμον τοΰτο ό Νικήτας Χωνιάτης, σ. 183 Bonn. «Έρωτας....μηλοβολοΰν-
τας τε καί δαδουχοΰντας Άνδρόνικον».

9. Καταφύγιον 'Ολύμπου. ("Εστία ΙΕ', 360).

10. Καρυαί Καβακλί' Λονλουδοπούλου, 'Ανέκδοτος συλλογή έθίμων κτλ., σ. 187.

11. Λαγκάδια Γορτυνίας. (Ινατ' άνακοίνωσιν Κ. Κασιμάτη).

12. Arcliivio per le tradiz. popolari 1904, τ. XXII, σ. 270.

13. Schott, Walachische Märchen, σ. 73.
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πης1. Έν Βοσνία τό μήλον δίδεται ώς άρραβών2. Έν Βουλγαρίο: το μήλον εί-
ναι τό κατ' εξοχήν δώρον τής άγάπης3- ή νύμφη δίδει ή ρίπτει μήλον εις τόν
γαμβρόν4. Ό γαμβρός είς όλους οσοι τον κερνούν δίδει μήλον, έχον έμπε-
παρμένον νόμισμα5, οί δε συμπέθεροι κομίζουσιν είς τον γαμβρόν παρά τής
νύμφης ένα κλώνα μέ μήλα6- καί είς τήν κορυφήν τοϋ φλάμπουρου τοΰ γάμου
έμπήγουν χρυσωμένον μήλον7. Έν Γεωργία κατά τούς αρραβώνας ό μελ-
λόνυμφος προσέφερεν είς τήν μνηστήν του τόν δακτύλιον τοΰ άρραβώνος καί
μήλον χρυσωμένον. ΙΙαρά πολλαΐς δέ τουρκικαΐς φυλαΐς δίδεται ύπο τοΰ
μελλονύμφου είς τήν μνηστήν μήλον είς ένδειξιν προτιμήσεως8. Έν τη άρχαία
Περσία τέλος ό γαμβρός είσήρχετο είς τόν θάλαμον «προφαγών μήλον))9.

Τής δέ παραδόσεως περί εκλογής συζύγου διά μηλοβολίας άπηχήσεις
έχομεν εις δημώδη παραμύθια. Εί'ς τίνα ελληνικά ή βασιλοπούλα εκλέγει τόν
μέλλοντα σύζυγόν της βάλλουσα διά μήλου τόν προτιμώμενον έκ πλήθους
μνηστήρων10, είς άλλα δε ό άνήρ εκλέγει διά τοΰ αύτοΰ τρόπου τήν γυναίκα11.
Παραπλήσια είναι καί τά παραμύθια, έν οίς ό άγνωστος πατήρ άνακαλύπτεται
βαλλόμενος διά μήλου ύπό τοΰ άνηλίκου υίοΰ του12.

Συναφής πρός τήν συμβολικήν έννοιαν τοΰ μήλου είναι καί ή χρήσις
αύτοΰ είς μαγγανείας καί φίλτρα. Είς τό δημοτικόν άσμα τής Λιογέννητης
τρία μήλα διδόμενα παρά μαγίσσης είναι ίσχυρότατον φίλτρον13. Ώς ιστορεί
δ' ό Χωνιάτης14, μήλον περσικόν ή, κατά τό δημωδέστερον κείμενον τής ιστο-
ρίας του, μήλον εύμορφον έμβάλλει οϊστρον είς παρθένον. Καί τά μαγικά
βιβλία περιέχουσιν οδηγίας πρός κατασκευήν φίλτρων δι' επιγραφής μαγικών
χαρακτήρων έπί μήλων15.

Έκ τών άνωτέροο συνάγεται, ότι ή φαντασία τοΰ λαοΰ εϊχεν άφθονα καί
πρόχειρα τά στοιχεία πρός συναρμολόγησιν τής περί τοΰ μήλου τής Κασίας

1.A. de Gubematis, Storia coniparativa degli usi nuziali, Milano 1888, σ. 105.

2. Bosniischo Mitteil. VI, 368=Zts. des Ver. f. Volksk. 1915, σ. 341.

3. Zeitschrift f. vergleichende Rechtswissenschaft, τ. 31, σ. 224. 245. 246. 284.
=Zeitschrift d. Ver. f. Volksk., 1915, σ. 339.

4. Zts. f. vergl. Rechtsw., τ. 31, σ. 251. 257.=Zts. d. Ver. f. Volksk. 1915, σ. 339.

5. Strauss, Die Bulgaren, σ. 324. 6. Αύτ., σ. 314. 7. Αύτ., σ. 320.

8. Journal Asiatique 1831, τ. 8, σ. 110.

9. Στράβ. ΙΕ' 433, 18.

10. Ζίτσας : Hahn, άρ. 6, τ. I, σ. 94. Σύρας : Αύτ., άρ. 70, τ. II, 56. Ό Rohde (Gr.

Roman, 1876, σ. 46) παραβάλλει πρός ταΰτα τήν παρά Φιρδούστ; περσικήν παράδοσιν

εκλογής συζύγου διά βολής πορτοκαλιού.

11. Ζακύνθου: Β. Schmidt, Gr. Märchen usw., σ. 85.—"Ομοιον φλαμανδικών: Revue
des traditions populaires 1901, XV, σ. 222-3.

12. Rohde, M' άν., σ. 47.

13. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 74.

14. Νικήτ. Χωνιάτ., σ. 192, Bonn.

15. Σολωμονική Ένθ. βιβλ. Άθην. κωδ. 1265, φ. 38α. 40α. 53β. Έν τω Καλλιμάχφ
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παραδόσεως. Καί τόν μεν λόγον, δι' όν ή άπόκρισις της Κασίας παρίσταται
ύπό τών χρονογράφων ώς έξοργίσασα τόν αύτοκράτορα, δ'.έγνωσε ν εύστοχώ-
τατα ό κ. Ψ. Ό είκονομάχος ούτος, είς ού τήν διάνοιαν συνηνοϋτο άδιασπάστως
καί συνεταυτίζετο ή ιδέα της Θεοτόκου πρός τήν είκονικήν της παράστασιν,
δέν ήδύνατο ν' άνεχθή οιονδήποτε έγκώμιον αύτής, ύπολαμβάνων, ότι είχε
τόν πλάγιον σκοπόν τής άποδοκιμασίας τής πολιτικής καί τών πράξεων αύτοϋ.
Καί ώς παραδίδεται, ότι αύστηρώς κατεδίωκε «πάντας τούς τάς θείας έκτυ-
ποϋντας μορφάς» ζωγράφους, ών οί πλείστοι ήσαν ζωγράφοι τής Θεοτόκου1,
ο (mo πιθανοιτατον είναι ότι δέν θά ήτο άνεκτή εις αύτόν καί ή έξύμνησις τοΰ
προτύπου. Ή δ' ολη διήγησις περί εκλογής διά τοΰ μήλου τής συζύγου τοΰ
Θεοφίλου φαίνεται μάλλον πλασθεϊσα ένα αιώνα περίπου μετά τούς γάμους
τοΰ Θεοφίλου έκ τοΰ γεγονότος, ότι έν τοις χρόνοις τοΰ βασιλέως Θεοφίλου
καί τοΰ Μιχαήλ έζη ή μοναχή Κασία (ή Ίκασία ή Εικασία), ήτις καί έκτισεν
έν Ινωνσταντινουπόλει μονήν, κληθεΐσαν «τά Κασίας)). Ή μοναχή αύτη,
παρθένος ωραία τω εΐδει, εύπρεπής καί εύλαβής, έλέγετο άμα καί σοφωτάτη,
ποιήσασα καί μελωδήσασα κανόνας πολλούς καί στιχηρά2, έν οις καί τό είς
τήν πόρνην ίδιόμελον τό ψαλλόμενον έν τω έσπερινώ τής Μεγάλης Τετάρτης
«Κύριε, ή έν πολλαϊς άμαρτίαις περιπεσοΰσα γυνή». Ούδόλως δ' είναι παρά-
δοξον, ότι ή λαϊκή φαντασία ανεζήτησε τήν αίτίαν, δι' ήν ωραία πλούσια καί
σοφή παρθένος άπεσύρθη τοΰ κόσμου καί προσεπάθησε νά ευρη την γαλήνην
της ψυχής έντός τών τειχών μοναστηρίου. Ή αιτία θά ήτο μεγάλη τις συμφορά
ή θανάσιμόν τι άμάρτημα. Ώς συμφοράν λοιπόν έπλασαν την άπροσδόκητον
διάψευσιν τής έλπίδος τής άναβάσεως είς τόν θρόνον, άλλά καί άμάρτημα έφαν-
τάσθησαν ότι θά είχε πρός έξιλέωσιν ή ποιήτρια τοΰ «Κύριε, ή έν πολλαϊς
άμαρτίαις», ή έν τη διανοία τών πολλών συνταυτιζομένη πρός τήν γυναίκα,

καί Χρυσορρόη (στ. 1206 κέ.) γραία μάγισσα κατασκευάζει όλόχρυσον μήλον μαγεμένον
«γράμμασι κακομαγικοΐς καί λόγοις μαντευμάτων» (Lambros, Romans Grecs, σ. 51).
'Εν τη Δύσει μήλα μέ μαγικάς έπιγραφάς έδίδοντο είς βρώσιν προς θεραπείαν έκ πυρετοΰ
ή καί άλλων τινών νόσων. Bernardino da Siena, Opera 1531, τ. IV, σ. 42 παρά Zeit-
schrift d. Ver. f. Volksk. 1912, τ. 22, σ. 130. Βλ. αύτ. 1901, τ. 11, σ. 274. 278.

1. "Οτι παρατηρεί ό κ. Τ. περί τοϋ ζωγράφου Λουκά προέρχεται έξ άβλεψίας. «Le
continuateur de Theophane, λέγει, nous parle d'un certain Lucas qui avait exécuté
une image de la Vierge; ce Lucas et quelques autres excitèrent à tel point la fureur
de 1' empereur, qu' après leur avoir fait subir bien des supplices, il les chassa de Con-
stantinople». Ό συνεχιστής τοΰ Θεοφάνους (σ. 101, Bonn.) εννοεί τον ευαγγελιστών
Λουκαν («Λουκάς ό θείος»), ό όποιος κατά τήν παράδοσιν έζωγράφισε τήν εικόνα τής Θεο-
τόκου" οί δέ καταδιωχθέντες ύπό τοΰ Θεοφίλου ήσαν ό Λάζαρος καί άλλοι σύγχρονοι ζω-
γράφοι, οί έπικαλούμενοι πρός άπόδειξιν τής παλαιότητος τής τών εικόνων τιμής, ότι ή
έκτύπωσις αύτών ήτο «σύντροφος τε τών αποστόλων καί όμοδίαιτος».

2. Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως I 53. III 196 (Scriptores rerum Constantinopol,
rcc. Th. Preger, σ. 142. 276). Πρβλ. Κωδιν., σ. 123, 13 Bonn.
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περί ής ομιλεί τό δοξαστικόν. Ήτο ό φθόνος, δν φυσικό ν ένομίσθη νά αίσθανθή,
πρός τήν άφαρπάσασαν άπ' αύτής τό βασιλικόν στέμμα1.

Δέν μοί φαίνεται πιθανόν, ότι καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους τό μέ-
τριον εκείνο ποιητικό ν κατασκεύασμα της Κασίας, τό εις τήν πόρνην ίδιόμελον,
προεκάλει τόν άκατανόητον θαυμασμό ν, πού κινεί σήμερον. 'Αλλ' όπως δήποτε
συνετέλεσέ πως βεβαίως καί αύτό είς τήν διάπλασιν τής παραδόσεως. Συνά-
πτεται δέ πρός τοΰτο καί ετέρα παράδοσις, άποτελοΰσα τρόπον τινά τήν συνέ-
χειαν καί τήν κατακλείδα της περί τοΰ γαμήλιου μήλου. Κατ' αύτήν, έν ω ή
Κασία συνέθετεν είς τό κελλίον της τό τροπάριον καί είχε φθάση μέχρι τών
στίχων «καταφιλήσω τούς άχράντους σου πόδας. 'Αποσμήξω τούτους δέ πάλιν
τοις τής κεφαλής μου βοστρύχοις» ήκουσεν αίφνης βήματα καί είδεν έοχό-
μενον έκεΐ τόν αύτοκράτορα Θεόφιλον φοβηθεΐσα δ' εξήλθε τοΰ κελλίου καί
έκρύβη. Ό δέ βασιλεύς, είσελθών είς τό κελλίον καί ίδών τό χειρόγραφον
τοΰ ήμιτελοΰς άσματος, προσέθεσεν υπαινισσόμενος τήν φυγην τής μοναχής:
«ών έν τω παραδείσω Εύα τό δειλινόν κρότον τοις ώσίν ήχηθεΐσα τω φόβω
έκρύβη». Ή Κασία συνεπλήρωσε τό άσμα, διατηρήσασα καί την βασιλικήν
προσθήκην. Διά της έπισκέψεως τοΰ βασιλέως θέλει ίσως νά ύποδηλώση ή
παράδοσις, ότι ύπέκαιεν εις τήν καρδίαν αύτοΰ έρως πρός τήν Κασίαν, ού
τήν έκδήλωσιν έζήτει ν' άποφύγη ή μοναχή.

Πόθεν έλήφθη ή παράδοσις αύτη δέν ήδυνήθην νά έξακριβώσω. 'Αναφέ-
ρεται ύπό νεωτέρων συγγραφέων, οΐτινες δέν μνημονεύουσι τήν πηγήν, εξ
ής ήρύσθησαν αύτήν2. Καί έγώ πολλάκις τήν ήκουσα άπό στόματος πολλών,
ίκανόν χρόνον προτοΰ ΐδωσι τό φως τά έν τη υποσημειώσει άναγραφόμενα
δημοσιεύματα. Ούδόλως δ* άμφιβάλλω, ότι είναι γνήσια βυζαντινή παράδοσις,
καί άν δεν εύρίσκεται είς κανένα παλαιότερον συγγραφέα, μεταδιδομένη προ-
φορικώς. Άξίαν δέ προσοχής νομίζω τήν διαφαινομένην έν τή παραδόσει
ταύτη προσπάθειαν πρός έξήγησιν τών παρελκόντων δύο ληρωδών στίχων,
τών ούδέν άναγκαΐον λεγόντων, άτέχνως δέ προσηρμοσμένων είς τό άλλο
άσμα. Πρέπει ν' άνομολογηθή ότι πο?ώ δεξιώς έξήγησεν ό πλάσας τήν παρά-
δοσιν τήν άνωμαλίαν αύτήν τοΰ τροπαρίου.

1. Τήν αύτήν ίδέαν έκφέρει καί ή 'Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου έν τω διηγήματι αύτής
«Στό μοναστήρι» (Παναθήναια 1902, τ. Ε', σ. 82): «Σέ ζήλεψα» (λέγει ή Κασσιανή πρός
τήν Θεοδώραν) «δταν σέ είδα νά περνάς μέ το μήλο στα χέρια ή νύφη ή εκλεκτή τοϋ Θεο-
φίλου. Μέσα στό μοναστήρι ήλθα νά κρύψω τή λύπη μου. 'Εγώ είμαι ή αμαρτωλή ή έν
πολλαϊς άμαρτίαις περιπεσοΰσα».

2. Βλ. π. χ. Γ. I. Παπαδοπούλου, Συμβολαί είς τήν ίστορίαν τής παρ' ήμϊν έκκλη-
σιαστικής μουσικής, Άθ. 1890, σ. 252. Γ. Λαμπάκι], Ή μοναχή Κασσιανή, ή ωραία εύσε-
βεστάτη καί σοφωτάτη ύμνολόγος τής έκκλησίας, Άθ. 1912, σ. 98 κέ. Ν. Χ. Άμβράζη,
Ό βίος τής έμπνευσμένης μοναχής καί έξόχου τής έκκλησίας ύμνολόγου ΚασΙανής, Άθ.
1912, σ. 35. Καί είς πάσας τάς έλληνικάς έφημερίδας, δσαι άπό τριακονταετίας καί πλέον
είς τό φύλλον τής μεγάλης Τετάρτης δημοσιεύουσιν κατ' έτος άρΟρίδια περί τοΰ τροπάριο^
τής Κασιανής, έπαναλαμβάνεται ή παράδοσις ώς ιστορικόν τοΰ βίου αύτής.

ι
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Έν ιδία περί τών Γοργόνων πραγματεία καί έν τη συλλογή τών ελληνι-
κών παραδόσεων1 έζήτησα νά καταδείξω πώς έκ της συγχωνεύσεως τών περί
Γοργόνων, Σειρήνων καί Σκύλλης αρχαίων μύθων προήλθον αί περί Γοργόνων
παραδόσεις τοϋ καθ' ήμάς λαοϋ καί πώς πρός ταύτας συνυφάνθησαν μυθικαί
περί 'Αλεξάνδρου διηγήσεις τοΰ παρηκμακότος ελληνισμού καί τών βυζαντι-
νών χρόνων. Τών αρχαίων Σειρήνων χαρακτήρας έχουσιν αί σημεριναί Γοργό-
νες μόνον τό μελωδικόν άσμα καί τήν έν τή θαλάσση (άλλ' οχι έν νήσω) διαμο-
νήν. Τοΰ δέ πολυθρυλήτου όμηρικοΰ μύθου περί 'Οδυσσέως καί τών Σειρήνων
δέν ήτο γνωστόν άν διετηρήθη άνάμνησις παρά τω καθ' ήμάς λαώ' άλλ' εσχά-
τως μοί άνεκοινώθη ύπό τοΰ Καλυμνίου διδάκτορος τής φιλοσοφίας κ. Γ. Κλ.
Ζερβοΰ ή έπομένη καλυμνία παράδοσις, ήτις περιέχει τά κυριώτατα στοιχεία
τοΰ μύθου τής 'Οδύσσειας καί έν ή τάς Σειρήνας άντικαθιστά ή Γοργόνα.

«Ή Γοργόνα ήτον αντρειωμένη' έν εΐσ'εν ΐταιρόν της2. Τά καράβζ'ΐα 'ς
τά παννιά, καί κείνη τά σταματοΰσε μέ τ' άπλωμα τώ σσ'ερζ'ιών της' κι'
άρσ'ινοΰσε τό τραοΰι ποΰ λώλλαινε. Κι' ό καπετάνος ώρμοΰσε νά τή ψάση3
πού τά μαλλιά ποΰ τον άνέπλεκα καί ξαπλωτά 'ς τή θάλασσ'α, καί κείνη βουλ-
λοΰσε' κ' ήπεφτε - ν - ό καπετάνος 'ς τή θάλασσ'α κ' ήπνίετο. Ή Γοργόνα
ήτομ πού τήμ μέση καί κάτου ψάρι. Κι' όσοι πεονοΰσαν άνάμεσα Τέλεντος4
καί Καστελλιοΰ, γιά νά ξεγλυτώσουν, ήένναν5 τό γκαπετάνο 'ς τό κατάρτι
γιά 'ς τό τιμόνι κ' ήστουππάλιαζαν τ' αύσιά τως6 οί ναΰτες μέ παμπάκι. Ό
καπετάνος ποΰ 'κουε τό τραοΰιν τής Γοργόνας πού τή λαχτάρα τοΰ μελιτωμοΰ
της ήσπαρτάρει κ' ήνεκούφα κ' ήχτύπα7 'ς τήγ κουβέρτα ώς που περνοΰσαν
τό μπουγάζι.—Τή Γοργόνα λένε πώς τήν ήσκότωσε ό άης Κωσταντΐνος ποΰ
'ναι 'ς τό κάστρο τής Τέλεντος».

* ΈδημοσιεύΘη έν Λαογρ. 1911, τ. Γ', σ. 172-180.

1. Ν. Γ. Πολίτου, Ό περί τών Γοργόνων μϋθος παρά τω έλληνικω λαω, έν Άθ. 1878
( = Παρνασσός, τ. Β')—Παραδόσεις, σ. 1165 κέ.

2. =δέν είχε τό ταίρι της, τόν δμοιόν της

3. =νά τήν πιάσγ], νά τήν συλλάβη

4. Τέλενδος, νησίς πρό τής Δ. παραλίας της Καλύμνου. Καστέλλι, άκρωτήριον τής
Καλύμνου.

5. "ήδένναν, εδεναν

0. =έστούππωναν, εφρασσον τά αύτιά των

7. =£σπαιρε, άνηγείρετο κ' έκτύπα
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Περί της προελεύσεως της παραδόσεως ταύτης ό κ. Ζερβός σημειώνει τά
έξης: «τήν άκουσα 'ς τόν 'Εμπορείο (απόμερο λιμάνι της νήσου Καλύμνου
μέ λίγα σπίτια, ποΰ κατοικούνε βοσκοί καί ρεσπέρηδες) άπό τή γριά Πετζ'αλίνα
καί τόν άντρα της 'Αντώνη Πέτζ'αλη, ίσαμε 75 - 80 χρονώ, π' άνέκαΟε κατοι-
κούν 'ς αύτό τό μέρος, ποΰ βλέπει αντίκρυ τό Καστέλλι καί τήν Τέλεντο, κι'
άνάμεσα τό μπογάζι. Δέν πάτησαν ποτέ τους σε σχολειό, κι' ούτε πηγαίνουν
'ς τήμ πόλη. Τήν άκουσαν, καθώς μοΰ είπαν, άπό τό στόμα τοΰ πάππου τως)).

Έκ τής πληροφορίας ταύτης βεβαιοΰται μέν ότι ή παράδοσις άπό αιώνος
καί πλέον δέν ύπέστη λογίαν έπήρειαν, ύπό άγραμμάτων καί άκοινωνήτων
άνΟρώπων διατηρούμενη, άλλ' ουδείς δύναται νά ίσχυρισθή οτι είναι αύτός ό
ομηρικός μΰθος, έκπαλαι άπό στόματος μεταδιδόμενος- άδύνατος δ' είναι ό
προσδιορισμός τοΰ χρόνου, καθ' όν είτε άμέσως έκ τών ομηρικών έπων είτε έκ
βιβλίων οιωνδήποτε διά λογίων παραδοθείς έγινε κτήμα τοΰ λαοΰ. Έκ τίνων
δ' όμως ένδείξεων άφορμώμενοι δυνάμεθα νά ύπολογίσωμεν κατά προσέγγι-
σιν τόν πιθανόν χρόνον τοΰ σχηματισμού τοΰ σημερινοΰ τύπου τής δημώδους
παραδόσεως. Είναι δ' αί ένδείξεις αύται πρώτον μέν ή άντικατάστασις τών
Σειρήνων ύπό τής εναλίας Γοργόνας, έπειτα δ' ό έντοπισμός τής παραδόσεως
παρά τήν Ινάλυμνον, καί ό τρόπος καθ' δν ή Γοργόνα πνίγει τούς ναυτιλλομέ-
νους, καί ό φόνος αύτής ύπό τοΰ άγιου Κωνσταντίνου.

Είς τήν γένεσιν τοΰ μύθου περί τοΰ φόνου ύπό τοΰ άγιου Κωνσταντίνου
συνετέλεσαν πιθανώτατα παραστάσεις έπί περιάπτων, άπεικονίζουσαι θεόν
ή ήρωα κτείνοντα νόσον ύπό μορφήν θηλείας δαίμονος. Μία τών παραστάσεων
τούτων είναι ή τοΰ γοργοφόνου Περσέως, μετά τής έπιγραφής «φύγε, ποδά-
γρα, Περσεύς σε διώκει))1. "Αλλαι τοΰ αύτοΰ τύπου έπί παλαιών χριστιανι-
κών περιάπτων είναι ή τοΰ Σολομώντος έφιππου ή άγγέλων ή τοΰ Θεοΰ,
λογχιζόντων τήν θήλειαν δαίμονα2. Έκ τοιούτων δέ παραστάσεων φαίνεται
ότι προήλθεν ή περί τοΰ φόνου τής Γοργόνας ύπό τοΰ άγιου Κωνσταντίνου
διά συμφυρμοΰ άπηχήσεων τοΰ μύθου περί τοΰ φόνου τής Μεδούσης ύπό τοΰ
Περσέως καί τών άπεικονίσεων τοΰ φόνου θηλειών δαιμόνων ύπό τοΰ Περ-
σέως, τοΰ Σολομώντος, τών άγγέλων κλπ. Καί άν μή ύπήρχον περίαπτα,

1. Βλ. R. Heim, Incantamenta magica graeca et latina, σ. 480 κέ., άρ. 59 κέ.
Kuhnert, έν Roscher Lexik, d. Mythol., τ. III, σ. 2027-8.

2. Heim, où-, G. Schiumherger, έν Revue des études grecques, 1892, τ. V, σ. 74
κέ.—Ό τύπος τών τοιούτων παραστάσεων είναι ίσως ό τοϋ Ποσειδώνος έφίππου, άφιέντος
δόρυ έπί τόν γίγαντα Πολυβώτην. (Πρβλ. Hitzig u. Bliimmer, είς ΙΙαυσαν. Α' β' 4, τ. I,
σ. 130-1. Frazer, Pausanias, τ. II, σ. 48-50). "Οτι τοΰ τύπου τούτου τοΰ Ποσειδώνος
παρομοία έγίνετο χρήσις έν περιάπτοις ύπεμφαίνουσιν ή έπωδή έν Ίππιατρικ., κ. 22, σ. 15
κέ. (Heim, ëvO' άν.) «φεΰγε, κακή μαλι, διώκει σε Ποσειδών» καί τά έφεξής έν τή αύτη
έπωδή περί θαλασσίων θηρίων, έκδιωκόντων τήν μαλιν, τά όποια λαμπρώς έπεξηγοΰνται
διά τών εΙκόνων τών ύπό τοΰ Schlumberger δημοσιευθέντων περιάπτων.
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έχοντα άπεικόνισιν τοϋ άγίου Κωνσταντίνου, άντί τούτων ήρκει προς διάπλασιν
τοΰ μύθου καί ή ιδέα, ότι δ προστάτης τοΰ χριστιανισμού άγιος κατέλυσε το
κράτος τών δαιμόνων, ήν ένίσχυεν ίσως ή ΰπαρξις τυχόν έκκλησίας τοΰ άγίου
Κωνσταντίνου έν τη νησιδι Τελένδω.

Περί δέ τής συνταυτίσεως τής Γοργόνος πρός τάς Σειρήνας διέλαβον
εκτενώς άλλαχοΰ. 'Ήδη κατά τόν ζ' αιώνα μ.Χ. αί δρνιθόσωμοι Σειρήνες τών
παλαιών ένομίζοντο ενάλιοι δαίμονες ίχθυόποδες ή είς ίχθΰν άπολήγουσαι.
Ό δ' έντοπισμός παρά τήν Κάλυμνον ή έν τω κόλπω της Άτταλείας παρουσι-
άζεται καί έν συμαϊκή παραδόσει, ήν έδημοσίευσα έν τή συλλογή μου1. Κατά
ταύτην ή Βεργόνα τής Άττάλειας κατοικεί «'ς τόν κόρφο τής Άττάλειας»
καί ό τρόπος, δι' ού φέρει όλεθρον είς τούς ναυτιλλομένους είναι παραπλήσιος
πρός τόν ύπό τής καλυμνίας παραδόσεως άναφερόμενον" «πηγαίνει κοντά 'ς
τά καράβια ποΰ περνοΰν καί γίνεται ξέρη, καί ρίχτει τά μαλλιά της άπάνου
του, τό τραυά, τό άναποδογυρίζει καί τό βουλιάζει».

Ή συμαϊκή αύτη παράδοσις, ώς παρετήρησα2, διαφέρουσα τών άλλων
πανελληνίων περί τής Γοργόνας παραδόσεων, είναι παραλλαγή παλαιοτέρας
έλληνικής, έπιχωριαζούσης είς τά παράλια τής Λυκίας καί τάς νοτίους Σπο-
ράδας, τήν οποίαν διέσωσαν μεσαιωνικοί τίνες συγγραφείς τής δυτικής Εύ-
ρώπης. Μόνον στοιχεΐον τής παλαιοτέρας ταύτης παραδόσεως διετήρησεν ή
συμαϊκή τήν φθοροποιόν ένέργειαν θαλασσίου τέρατος έν τω κόλπω τής Άτ-
ταλείας. Άλλα δ' όμως στοιχεία φέρονται είς παραδόσεις τής Καλύμνου,
τάς όποιας συνέλεξεν ό κ. Ζερβός.

Κατά ταύτας ή Γοργόνα ήτο βασιλοπούλα τής Τελένδου, τής παρά τήν
Κάλυμνον νησΐδος. Μία τών παραδόσεων τούτων άφηγεΐται άπλώς τόν άτυχή
έρωτα τής βασιλοπούλας προς βασιλόπουλον τοΰ ακρωτηρίου Καστελλιοΰ
τής Καλύμνου, καί τήν αύτοκτονίαν αύτής. Ούδεμία μνεία γίνεται τής Γοργό-
νας" άλλ' ύπονοεΐται ότι πεσοΰσα είς τήν θάλασσαν ή βασιλοπούλα έγινε
Γοργόνα.

(('Σ τό νησί τής Κάλυμνος, πάνω 'ς τό Καστέλλι ήταν ένα βασιλιόπουλλο"
άντικρυ 'ς τό νησάκι τής Τελέντου ζοΰσε μιά βασιλιοποΰλλα κι' άγαπεόνταν.
Μιά πρώτη Ανάσταση3 βγήκε άπό τήν εκκλησιά μέ τις δούλες της καί πήε
'ς τό κανιάλι, θέλοντας νά δή, άν τήν άγαποΰσε τό βασιλιόπουλλο, ό Φράγκος4.
'Έστησε 'ς ένα ξύλο τή λαμπριάτικη λαμπάδα της, κ' είπε. «Άν φτάση άγνά-
ντια 'ς τό Καστέλλι καί δέ τή σβήση δ άγέρας κ' ή θάλασσ'α, θά πή πώς μ'

1. Παραδόσεις, άριΟ. 553, σ. 310.

2. Αύτ., σ. 1198.

3. Ή πρώτη κατά τήν νύκτα λειτουργία της άναστάσεως τήν Κυριακήν τοϋ Πάσχα.

4. «Σιμά 'ς τή Τέλεντο είναι ένας μεγάλος βράχος, άξώμωλος· τόν λένε Φράγκο,
κ* ίσως νά έχη παρμένο τ'ονομα άπό τό βράχο τοϋ Καστελλιοΰ». (Σημ. Γ, Κλ. Ζερβοϋ).
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άγαπα, άλλιως, οχι». Ό άγέρας καί το κΰμα σβήσαν τή λαμπάδα, σάν κόν-
τεψε νά φτάση 'ς τά βράχια τοϋ Καστελλιοΰ. Κ' ή βασιλοποΰ'λλα έ'πεσε 'ς
τή θάλασσ'α καί πνίγη».

Κατ' άλλην παράδοσιν ή βασιλοπούλα άπέστεργε τον έρωτα τοΰ Φράγκου
καί έκ κατάρας τούτου ή καί τών γονέων της (διότι ή παράδοσις δέν είναι
σαφής) έγινε Γοργόνα.

«Ή βασιλιοποϋλλα της Τελέντου έν ήστέρζ'ετο νά μπή σέ κόσμο καί νά
πάρη άντραν της τό βασιλιόπουλλο τοϋ Καστελλιοΰ. Κ' ύστερις ήκαταράστηκέν
της. (("Αμε, κόρη μου, καί νά ένής Γοργόνα καί νά βουλλάς 'ς τή θάλασσ'α».
Λέ" «Θά ένω θέλω, μά θά τρώω τούς άθρώπους». Καί σάν ήπλεβζ'εν ή Γορ-
γόνα, ήκαταρζ'ιούνταν της. «Άμε, καί νά πααίννης σ'ιλιάες όρζ'ιές1 κάτω».
Κ' ήβούττ'α κ' ήπάαιννε 'ς τή ζή2 της θάλασσ'ας, κάτω 'ς τά βάθη της θα-
λάσσ'ου».

Τρίτη παράδοσις, συγγενεστέρα πρός τήν μεσαιωνικήν, αναφέρει, βια-
σμόν τής νεκράς βασιλοπούλας ύπό τοΰ άποκρουσθέντος έραστοΰ αύτής καί
τήν έκ τής βδελυράς πράξεως γέννησιν τής Γοργόνας. Ή παράδοσις αύτη
μνημονεύει καί τά έν τή θαλάσση άνημμένα κηρία, ώς τέχνασμα τοΰ έραστοΰ
καί οχι ώς μαντικόν τρόπον, καθώς ή πρώτη.

«Ή βασιλιοποϋλλα τής Τελέντου έν ήθελε τό βασιλιόπουλλο τοΰ Κα-
στελλιοΰ, κ' ήστερξε νά τό πάρη μέ τό στέσ'ημα3, άν μπορούσε νά έμίση4
τή θαλάσσ'αμ πό φώτα. Κείνος ήμάζεψε άσποΐλλους5 κ' ήκαμνέν τους σωρούς
σωρούς καί 'ς τήμ μέση ήκάρφωννε κερζ'ιά κ' ήλαψε γοΰλο τό πέλαβος. Ή
βασιλιοποϋλλα πού τή σκάσην της, ποΰ έν τόν ήθελε, ήπέθανε την άλλην
ήμέρα. Πέρασεμ πέρα τό βασιλιόπουλλο καί τήν ήξέθαψε τριώμ μερώ πεθα-
μένη, καί τήν ήκοιμήθηκε κ' ήένηκεν6 ή Γοργόνα. Κ' ήγνεφεν7 ή Γοργόνα τά
μαλλιά της κ' ήκαταπόντιζε τά καράβζ'ια. Ζάμ πέρασε ό άης Νικόλας,
πολεμούσε νά καϊνατίση8 καί κείνου τό καΐκιν του, κ' ήξώοισέν τη σέ μέρος
μακρινό.

Τήν μεσαιωνική ν ελληνική ν παράδοσιν διέσωσαν τέσσαρες Άγγλοι συγ-
γραφείς τών μέσων χρόνων, τών όποιων τά κείμενα παρέθεσα άλλαχοΰ9.
Είναι δ' ούτοι ό Gualter Map (όστις έγραφε κατά τάς δύο τελευταίας δεκαε-
τηρίδας τοΰ IB' αιώνος), ό Roger de Iloveden (κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΓ'
αιώνος), ό John Bromton, ό Γερβάσιος ό Τιλβεριεύς (τών άρχων πιθανώς

1. = χιλιάδες όργυιές 2. =γη 3. = στοίχημα, άθλος

4. =γεμίση 5. = άσφοδέλους

6. =ήγέννηκε, ϊγινε

7. =ένευε, έκίνει 8.=νά σταματήση, δεσμεύση. "Ισως έκ τοϋ καΐνέτα (βενετ. cae-

neta).

9, Ό περί τών Γοργόνων μϋθος, σ. 5. Παραδόσεις, σ. 1198-1202.
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τοϋ ΙΔ' αιώνος1) καί ό John Mandeville (τοΰ ΙΕ' αιώνος). Έκ της παραδόσεως
ταύτης οδηγούμενος ό Salomon Reinach ήδυνήθη έν διατριβή έπ' έσχάτων
δημοσιευθείση2, νά διαφώτιση δι' εύστοχωτάτου συνδυασμού καί κριτικής
τών μαρτυριών σκοτεινήν τινα καί άκατανόητον κατηγορίαν κατά τών Ναϊτών,
είς ήν μεγίστη άπεδόθη σπουδαιότης κατά τήν δίκην καί καταδίκην αύτών
(1307 - 1313). Οί Ναϊται κατηγοροΰντο ότι έλάτρευον μυστηριώδες εΐδωλον,
καλούμενον Baphomet, τό δέ είδωλον τούτο κατά τινας μαρτυρίας ήτο κεφαλή
ή κεφαλαί έχουσαι μαγικάς δυνάμεις. Δύο δέ τών μαρτυριών τούτων έξαίρει
ό Reinach, μεταγράφομεν δ' έξ αύτών τήν σχετικήν πρός τήν κεφαλήν διή-
γησιν ώς κάλλιστον συμπλήρωμα τών περί τής έλληνικής παραδόσεως έκ τών
βιβλίων τών Άγγλων συγγραφέων συναγομένων. Ή μία είναι τοϋ Antonio
Sicci, χρηματίσαντος συμβολαιογράφου τών Ναϊτών έν Συρία έπί τεσσαράκοντα
έτη, είλημμένη έκ τοΰ συγγράμματος τοΰ Michelet, Procès des Templiers,
τ. I, σ. 645, καί έχει ώς έξής:

«Ώς πρός τό θέμα τής κατηγορίας τό μνημονεΰον τήν κεφαλήν, πολλάκις
ήκουσα είς τήν πόλιν Σιδώνα λεγόμενα τά έξής: Κάποιος εύγενής Σιδώνιος
εϊχεν άγαπήση κάποιαν εύγενή γυναίκα Άρμενίαν. Έν δσω έζη δέν τήν έγνώ-
ρισε, άλλ' ότε άπέθανε τήν έβίασε κρυφά είς τόν τάφον της την ιδίαν ήμέραν
ποΰ τήν έ'θαψαν. Μετά τ/]ν πραξιν ήκουσε φωνήν ποΰ τοΰ έλεγε: «Γύρισε,
δταν θά έλθη ή ώρα τοΰ τοκετοΰ, καί θά ευρης τότε μίαν κεφαλήν, τ/]ν θυγα-
τέρα τών έργων σου». Έπιστάντος τοΰ χρόνου ό είρημένος στρατιώτης (prae-
dictus miles) έπανήλθεν είς τόν τάφον καί είς τά σκέλη τής θαμμένης γυναικός
εύρεν άνθρωπίνην κεφαλήν. Ή φωνή ήκούσθη καί πάλιν καί τοΰ έλεγε: «Φύ-
λαξε καλά αύτην τήν κεφαλήν, διότι όλα τά άγαθά θά σοΰ έλθουν άπό αύτήν».

Ή έτέρα μαρτυρία, τοΰ μοναχοΰ Hugues de Faure, είλημμένη έπίσης
έκ τοΰ Michelet (τ. II, σ. 238), είναι λεπτομερεστέρα. Κατά τάλλα μέν ή διή-
γησις είναι πλήν τίνων επουσιωδών παραλλαγών ή αύτή, ώς ύπό τών "Αγγλων
έκτίθεται, μίαν δέ μόνην, άλλά σπουδαιοτάτην διαφοράν παρουσιάζει, ότι ή
κεφαλή ήτο αύτής τής νεκράς, ήν άπέτεμεν ό άνόσιος τυμβωρύχος. ' Η δέ δια-
φορά αύτη ύπεμφαίνει συμφυρμόν της παραδόσεως ταύτης καί έτέρας βυζαν-
τινής περί τής Γοργόνος, ήν γινώσκομεν έκ τοΰ Φυσιολόγου3.

«"Οταν έκυριεύθη ή Άκρη (=Άκη, Πτολεμαΐς), ό μάρτυς εύρίσκετο είς
την Κύπρον. Έκεΐ ήκουσεν άπό ένα στρατιώτην, ποΰ ήτο μπάιλος εις τ/]ν

1. "Οτι δέν έγραψεν ούτος κατά τάς αρχάς τοϋ ΙΓ' αιώνος, ώς κοινώς νομίζεται, άλλά
μάλλον κατά τάς άρχάς τοϋ ΙΔ', συνάγω έκ τούτου, οτι άναφέρει ώς υποτελή τών σουλ-
τάνων τοϋ 'Ικονίου τήν Άττάλειαν, ήτις κατελήφθη ύπό τών Σελτζουκιδών τω 1275.

2. La töte magique des Templiers, έν Revue de Γ histoire des religions, 1911,
τ. 63, σ. 25-39.

3. Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 1166-7,
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Αιμασό (=Αεμισόν), οτι ένας ευγενής είχεν άγαπήση μίαν κόρην άπό τήν
Μαράκλειαν τής Τριπόλεως. Μή δυνάμενος νά τήν άποκτηση ζωντανήν, τήν
έξέθαψε μετά τον θάνατον της, συνευρέθη μέ αύτήν καί τής έκοψε έπειτα τήν
κεφαλήν. Μία φωνή τοΰ παρήγγειλε νά φυλάττη επιμελώς αύτήν τήν κεφαλήν,
διότι είχε την δύναμιν ν' άφανίζη καί νά διασκορπίζη ό τι έβλεπε. Τήν έσκέ-
πασε λοιπόν καί την άπέθεσεν εις κιβώτιον. "Υστερον άπό όλίγον καιρόν,
είχε πόλεμον μέ τούς "Ελληνας, ποΰ έκατοικοΰσαν τήν Κύπρον καί τά πλησίον
μέρη, καί μετεχειρίσθη αύτην τήν κεφαλήν έναντίον τών πόλεων καί τών στρα-
τοπέδων τών Ελλήνων" καί έφθανε μόνον νά τήν δείξη διά νά έξολοθρεύση
τούς εχθρούς του. Μίαν φοράν ποΰ έταξίδευεν είς τήν Κωνσταντινούπολη,
μέ τόν σκοπόν νά καταστρέψη αύτήν τήν πόλιν, συνέβη νά τοΰ κλέψη ή γραία
τροφός του τό κλειδί τοΰ κιβωτίου διά νά ίδή τί είχε μέσα, καί έβγαλε τήν κεφα-
λήν. ΙΙαρευθύς έσηκώθη φοβερά τρικυμία καί τό καράβι έβούλιαξε" καί μόνον
μερικοί ναΰται ήμπόρεσαν νά σωθοΰν καί άπό αύτούς έμαθητεύθη τί έγινε.
'Από εκείνον τόν καιρόν, λέγουν, δέν ύπάρχουν πλέον ψάρια είς αύτό τό μέρος
τής θαλάσσης».

"Ετερος δέ μάρτυς έβεβαίωσεν οτι άπό καιροΰ εις καιρόν έπιφαίνεται
μία μυστηριώδης κεφαλή είς σίφωνα πλησίον τής Σατάλιας (Άτταλείας) καί
τότε όλα τά πλοία ποΰ ευρίσκονται είς αύτήν τήν θάλασσαν τρέχουσι μεγάλους
κινδύνους. Καί ή μαρτυρία δ' αύτη άναφέρεται βέβαιους είς άλλην μεσαιωνικήν
ελληνική ν δοξασία ν περί κεφαλής δράκοντος έν τω κόλπω τής Σατάλιας, άναρ-
ροφοΰντος τά ύδατα τής θαλάσσης καί τά προστυγχάνοντα πλοία, ήν δοξασίαν
μνημονεύει επίσης ό Άγγλος χρονογράφος Hoveden1.

Αί μαρτυρίαι αύται, ώς μετά πολλής πιθανότητος εί'κασεν ό Reinach,
έχρησίμευσαν ώς άφετηρία πρός διατύπωσιν της κατηγορίας κατά τών Ναϊτών
επί άπιστία καί μαγεία. 'Ορθώς δ' ούτος διέγνω, ότι ή έν τή μαρτυρία τοΰ
μοναχοΰ περιεχομένη παράδοσις ένέχει μείζονα σημασίαν" δέν είναι μέν αύθεντι-
κωτέρα τών άλλων, ώς ισχυρίζεται, διότι καί αύται είναι έπίσης αύθεντικαί
καί άνόθευτοι, άλλά προδήλως είναι ή άρχαϊκωτέρα. Τό έπεισόδιον της βδε-
λυράς συνουσίας τοΰ στρατιώτου πρός τό σώμα τής νεκράς προσετέθη, ώς καί
άλλαχοΰ παρετήρησα, είς την παράδοσιν έκ παλαιοΰ έπίσης μύθου. Άλλ' ό
πρωτόθετος μΰθος, τοΰ όποιου ή μεσαιωνική έλληνςκή διατύπωσις διετηρήθη
ζωντανή έπί χίλια καί πλέον 'ίσως έτη μέχρι τής σήμερον, είναι ό περί άποτο-
μής τής κεφαλής τής Μεδούσης ύπό τοΰ ΙΊερσέως, προσλαβών έν τή μεσαιο>-
νική διατυπώσει νέαν μορφήν διά τής προσθήκης τοΰ έπεισοδίου τοΰ βιασμοΰ
τής νεκράς καί τής επιδράσεως άρχαίων εικονικών παραστάσεων τοΰ Γοργο-
νείου έν τω μέσω κυμάτων τής θαλάσσης2. "Ισως δέ δέν πρέπει νά φανή λίαν

1. Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 1204.

2. Αύτ., σ. 1202-3.
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τολμηρά ή γνώμη του Max Mayer1, ότι ή πρώτη ύποτύπωσις της Γοργόνος
ήτο θαλασσίας κητοειδούς δαίμονος, παραλλαγή δέ τοϋ πρωτοθέτου μύθου
είναι ό περί τοΰ φόνου τοΰ κήτους ύπό τοΰ Περσέως πρός λύτρωσιν τής "Ανδρο-
μέδας" ότι κυριωτάτη έδρα τών περί Περσέ<ος μύθων ήτο τό πάλαι ή Ρόδος,
οπόθεν διεδόθησαν καί άνεπτύχθησαν ού μόνον είς τήν γείτονα Λυκίαν, άλλά
καί είς τήν ύπό Ροδίων άποικισθεΐσαν Κιλικίαν, καί είς άλλους τόπους της
'Ασίας, οίον τό Ίκόνιον καί ότι άπό τών περί Περσέο^ς μύθων διεπλάσθησαν
καί ό μΰθος περί τοΰ φόνου τοΰ έν Ρόδω δράκοντος ύπό τοΰ ίππότου Θεοδότου
τοΰ Γοζόν καί ό περί δρακοντοκτονίας τοΰ άγίου Γεωργίου (εντοπισθείς έν
Ίόπη καί έν Λύδδη τής Παλαιστίνης). Παραφυάς δέ τοΰ περί τοΰ Περσέως
καί τής Γοργόνος μύθου είναι καί ή παράδοσις περί της έν τώ κόλπω τής Άτ-
ταλείας φοβεράς κεφαλής.

"Οπως άν ή, άρκούντως περίεργον είναι, οτι ή έλληνική παράδοσις τών
μέσων χρόνων τοιαύτην ειχε ροπήν είς τήν έκβασιν σπουδαιοτάτου γεγονότος
τής παγκοσμίου ιστορίας, τής δίκης τών Ναϊτών.

1. Έν Verhandlungen der vierzigsten Versammlung deutscher Philologen,
1890, a. 347.
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Παραδόσεις περί τών Καλών τών ορέων*.

Θεοφράστου, 'Από τά νησιωτικά διηγήματα. Οί καλοί τών όριών. Λαϊκή παράδοσις.
(Έν τω Κόσμω, περιοδ. συγγράμμ. Σμύρνης, 1 Μαρτ. 1909, έ'τ. Α', άρ. 6, σ. 88).

Παράδοσις είς άκρον ενδιαφέρουσα, άλλά δυστυχώς διεσκευασμένη είς
διήγημα, είς τρόπον ώστε νά μή διακρίνεται τι είναι τό δημώδες καί τι προσ-
θήκη τοϋ συγγραφέως. Ούδέ ό τόπος αναφέρεται, όπου αί παραδόσεις έπι-
χωριάζουσιν, άλλ' έπειδή ό συγγραφεύς έξέλεξεν ώς ψευδώνυμου τό όνομα
τοΰ διασήμου Έρεσίου φιλοσόφου καί γράφει έξ Έρέσου, πιθανώς έρέσιαι
ή καθόλου λεσβιακαί θά είναι καί αί παραδόσεις. Παραλαμβάνω έκ τοΰ διηγή-
ματος όσα φαίνονται δημώδη.

Μιά γριά τούς άπάντησε (τούς Καλούς τών όριών;) πηγαίνοντας 'ς τό
μύλο τά μεσάνυχτα. Γδύθηκε κ' έσυρε τό χορό γυμνή, κ' έκεΐνοι σφύριζαν
γύρω της σά δαιμονισμένοι1.

Ένας έκουτσάθη σέ μιά κακή ώρα έτσι γιά τό τίποτε. Είπαν τότε πώς
οί Καλοί τών όριών τόν έκούτσαναν, γιατί πέρασε πάνω άπό τό τραπέζι των,
τήν ώραν πού εκείνοι τρώγανε2. Έξώδεψε πολλά στούς γιατρούς μά δέν είδε
καμμία ώφέλεια. "Υστερα άκολούθησε τή συμβουλή πού τοΰ 'δωκε κάποιος
γέρο Μήτσος καί επήγε είς τό τρίστρατο έκεΐ ψηλά στό δρόμο τών μύλων,
παραμονή τής πρώτης τοΰ Σταυροΰ, εϊναι ή βραδειά πού βγαίνουνε οί ξωρκι-
σμένοι, γυρεύοντας τήν άδερφή των τήν Καλή στής γής τά τέσσαρ' άκρα.
ΤΗταν φεγγάρι, καρτέρεξε πολλή ώρα καί ήκουσε μακριά άπό τούς μύλους
νά κράζη ό πετεινός. ΤΗταν μεσάνυχτα, καί τήν ϊδια στιγμή άκουσ' ένα σφύ-
ριγμα, καί ξάφνου ό δρόμος μαύρισε άπό τ' άλόγατα καί άκούστηκε τό ποδο-

* Έδημοσιεύϋη έν Λαογρ., 1909, τ. Α', σ. 347-350.

1. Πρβλ. διαφόρους παραδόσεις περί Καλλικαντζάοων (Πολίτου, Παραδόσεις, άρ.
619. 620, σ. 351-2. 1336-7), στοιχειών (αύτ., άρ. 549), Νεράιδων (αύτ., άρ. 730) καί τήν
λεσβιακήν περί τής άντρειωμένης καί τών δαιμονίων (αύτ., άρ. 879).

2. Όμοιας παραδόσεις περί Νεράιδων, αί όποϊαι λαβώνουν δποιον πατήση ή διασκε-
λίση το άόρατον τραπέζι των βλ. παρά ΓΙολίτ., αύτ., άρ. 732-4.
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βολητό χιλιάδων ποδαριών1. Καί κάτι πράματα πά ςτ' άλογα σάν άνθρωποι,
μά μαϋροι, σιχαμένοι, τρομεροί, μέ μάτια σάν άστροπελέκι (;). Κι' άπ' όλους
πιο μπροστά έπήγαιν' ένας αψηλός, πού όλο φώναζε στούς άλλους καί πρόσταζε.
Σάν έκοντοζύγωσαν, ό άνθρωπος ξαπλώθηκε στη μέση τοϋ δρόμου. Εκείνοι
τόν είδαν, έγέλασαν, ξεπέζεψαν, ανάψανε κοντά του μιά μεγάλη φωτιά κι'
αρχίσανε χορό. 'Απάνω στό χορό τοΰ 'διναν κάποτε καμιά κλωτσιά καί σπαρτα-
ρούσαν νά γελοΰν, όμως αύτός μιλιά ! Αισθανόταν τή ζέστα τής φωτιάς καί
κάπου κάπου τόν έπιανε ανατριχίλα, όταν τό κρύο φόρεμά τους άγγιζε τό
πρόσωπο του. Ποιός ξέρει πόση ώρα χορεύανε. Ξάφνου άκούστηκε τό κράξιμο
τοΰ πετεινού. «Ό μαΰρος είναι ! τή δουλειά σας» φωνάζει ένας άπ' τό χορό.
Περνάνε δυό λεφτά καί πάλ' ό πετεινός. «Ήταν ό κόκκινος ! κοιτάξετε τό
χορό σας!» φωνάζουν. Πέρασαν δυό λεφτά καί τρίτος πετεινός. «Ό άσπρος
ήτανε! φευγιό»!2 φωνάξανε όλοι μαζί. Καί τότες νά 'σουνα νά βλεπες τούς
ξορκισμένους μέ τί βία καί μέ τί κακό ανέβαιναν στ' άλόγατά των κ' έφευγαν.
Καί πίσω πίσω πόμεινεν ένας κουτσός χωρίς άλογο, πού διάβαινε μέ βία, μά
πολύ άργά σάν τή χελώνα. Τότες ήρθανε στό νοΰ του οί συβουλές τοΰ γέρο
Μήτσου. «Ό τελευταίος τους είναι χωλός- μήν τόν άφήσης- θά σέ γιάνη,
γιατί κείνος σ' έκανε κουτσό»3. Σηκώθηκε λοιπόν καί τόν άρπαξε άπό τό
χοίλό του πόδι καί δέν τόν άφηνε, μέ όλες τές φοβέρες καί τά παρακάλια του-
βαρέθηκε είς τό στερνό ό τρισκατάρατος καί τοΰ λέει. «Τό πόδι σου, βρέ
κουτσέ, κακόκουτσε, άναθεματισμένε, έχε το, χτύπα το στό κεφάλι σου».
Εκείνη τήν ώρα κατάλαβε τό βλαμμένο πόδι του νά τρίζη δυνατά καί σηκώ-
θηκε γερός.

ΓΙάντα τά στοιχεία, έξ ών άποτελεΐται ή παράδοσις αύτη, ώς κατεδείχθη
είς τάς ύποσημειώσεις, είναι κοινά καί είς άλλας έλληνικάς παραδόσεις. Τό
ιδιάζον δ' όμως τής λεσβιακής είναι, ότι έν ταύτη εμφανίζεται νέα κατηγορία
δαιμονικών όντων, οί Καλοί τών όριών, άγνώστων είς τούς άλλους "Ελληνας.
Οί Καλοί τών όριών έχουσι πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών Καλλι-
καντζάρων, οίτινες ένιαχοΰ δι' εύφημητικοΰ ονόματος έπίσης καλούνται
καλλισπονδηδες, χρυσαφεντάδοι, Άς έμα; κάλοι (Παραδόσεις, σ. 1257-8).
Είναι έπίσης μαΰροι καί σιχαμένοι, ώς οί Καλλικάντζαροι (αύτ., σ. 1292-3),
καί άφαιροΰσι τήν φωνήν τοΰ άποκρινομένου είς αύτούς (αύτ., σ. 1301). 'Αδελφή
των είναι ή Καλή, ή πρώτη τών Νεράιδων (αύτ. σ. 393), σχέσις δέ τών Καλ-

1. Έφιππος συνοδεία δαιμονικών όντων άναφέρεται καί είς τήν κρητικήν παράδοσιν
παρά Πολίτ., άρ. 094, σ. 408-9.

2. Περί διαλύσεως τοϋ χοροΰ καί τής εξαφανίσεως τών νυκτερινών δαιμονίων μετά τήν
τρίτον φωνήν τοΰ άλέκτορος βλ. όσα έσημείωσα είς Παραδόσεις, σ. 1310 κέ.

3. Βλ. ΙΙαραδ., άρ. 710. 711. Καί έν ταύταις ή κουτσή Νεράιδα κουτσαίνει τόν
άνθρωπο καί αΰτη πάλι τόν θεραπεύει.
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λ'.καντζάρων προς τάς Νεράιδας έμφαίνεται καί είς άλλας παραδόσεις (αύτ.,
σ. 351.1322). 'Αλλ' ό χρόνος, καθ' δν εμφανίζονται, άντίκειται είς τήν συνταύ-
τισιν τών καλών τών όριών πρός τούς Καλλικαντζάρους, οίτινες μόνον κατά τά
δωδεκαήμερα έπιφαίνονται.

Τό δ' ονομα αύτών ενθυμίζει τήν Καλήν τών ορέων τών βυζαντινών παρα-
δόσεων (Ψελλός παρ' Άλλατίω, De Graecorum hodie quorundam opina-
tionibus, σ. 160). To όνομα τοΰτο διεσώθη παρεφθαρμένον έν Κύπρω μόνον,
όπου ή Καλή ή Καλή τών Όβκών (=Έβραίων) πιστεύουσιν ότι είναι δαιμό-
νισσα, ποΰ έχει μεγάλην δύναμιν (Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 394). Έν τή λεσβι-
ακή παραδόσει ή Καλή λέγεται άδελφή τών Καλών τών όριών καί άλλαχοΰ
τής Ελλάδος ή κυρά Κάλω είναι ή άρχόντισσα τών Νεράιδων, έλκουσα πιθα-
νώς την άρχήν έκ τής ήγεμόνος τών νυμφών Καλλιστοΰς. Έκ τούτων κατα-
φαίνεται όπόσον έπιθυμητή είναι ή έξακρίβωσις τών έν Λέσβω ή άλλαχοΰ
φερομένων παραδόσεων περί τών Καλών τών όριών.

Παραδόσεις περί μεταμορφώσεως τής Βάτου*.

"Λγιδος Θέρου [Σ. I. Θεοδωροπούλου], Οί θρϋλοι τοϋ Μυστρος. Ό Βάτος (έν Σπαρ-
τιατικό) ήμερολογίω 1908, ετ. Θ', σ. 30).

Λακωνική παράδοσις έν φράσει τεχνητική, άπομακρυνομένη τής δημώδους
άπλότητος, περί τής μεταμορφώσεως τοΰ βάτου. Ό Βάτος ήταν έμπορος,
όμορφος πολύ, πού γύριζε τά χωριά καί πουλούσε άκριβά τις πραμάτειες
του. Τρεις κοπέλλες, πού ψώνιζαν κάθε τόσο τό 'να καί τ' άλλο χωρίς νά έχουν
χρεία, γιά νά γλυτώσουν άπό τήν άκριβή του πραμάτεια καί άπό τά γλαρά
μάτια του, πήγαν ένα μεσημέρι στο λαγκάδι πού ήσαν οί Καλές Κυράδες καί
τις παρεκάλεσαν νά τόν συνεπάρουν. Οί Νεράιδες τις άκουσαν καί τήν άλλην
ημέρα, πού πέρναγεν ό Βάτος τό μεσημέρι τραγουδώντας, ή πρώτη Νεράιδα
τόν καταράστη νά γενή δενδρικό. Κι άπό τότενες ό μορφονιός ό Βάτος έγινε
δεντρικό" «κι' δποιος διαβάτης σιμώνη πλάι στή φράχτη, πού είναι μπλεγμέ-
νος ό Βάτος, τόν άδράχνει μέ τούς κλαμούς του, τοΰ τραυάει τό φόρι του καί
τοΰ λέει: Καί τοΰτο άπό μένα τό 'χεις ψωνισμένα».

Τό τελευταίου μέρος τής παραδόσεως, μή συναπτόμενον όργανικώς
πρός τά προηγούμενα, ύπεμφαίνει συμφυρμόν δύο διαφόρων παραδόσεων.
Έκ δέ τοΰ Αίσωπείου μύθου τής Νυκτερίδος, τοΰ Βάτου καί τής Αίθυίας
(306. 306β Halm) συνάγεται, ότι άληθώς κατά τήν άρχαιότητα ή τουλάχιστον
κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ύπήρχε παράδοσις περί μεταμορφώσεως τής
Βάτου, καθ' ήν αύτη ήτο έμπορος ύφασμάτων, ναυαγήσαντος δέ τοΰ πλοίου,
έν φ είχε φόρτωση τήν περιουσίαν της, καί άπολέσασα τά πάντα, μετεμορφώθη

* Έδημοσιεύθη έν Λαογρ. 1909, τ. Α', σ. 405-6.
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είς τον όμώνυμον Οάμνον διό «της τών παρόντων έσθήτος επιλαμβάνεται,
εΐ που τήν οίκείαν έπιγνοίη ζητούσα».

ΓΙρός τόν αίσώπειον τούτον μΰθον είναι όμοιοτάτη θεσσαλική παράδοσις,
άν δέν είναι αύτη παράφρασις άπλή τοϋ μύθου, διά τών λογίων μεταδοθεϊσα
είς τόν λαόν. Κατά ταύτην συνεταιρίσθησαν ό βάτος, ή νυκτερίς καί ό λάρος
πρός έμπορίαν καταβαλόντες ό μέν βάτος πολυτελή έπενδύτην, ό λάρος άγγεϊα
χάλκινα καί ή νυκτερίς τά κεφάλαια, δανεισθεϊσα τά χρήματα παρά τοκογλύ-
φων. Έφόρτωσαν τά έμπορεύματα έπί πλοίου, τό όποιον έναυάγησε. Περι-
σωθέντες έκ τοΰ ναυαγίου οί τρεις σύντροφοι μετεμορφώθησαν, καί έκτοτε
ό μέν λάρος περιίπταται τά πελάγη αναμένων πότε νά στειρεύση ή θάλασσα
διά νά ευρη είς τόν βυθόν αύτής τά χάλκινα άγγεϊά του, ή βάτος συλλαμβάνει
διά τών άκανθών της τά ενδύματα τών διαβατών έλπίζουσα ν' άνεύρη τόν
άπολεσθέντα έπενδύτην καί ή νυκτερίς κρύπτεται τήν ήμέραν καί εμφανίζεται
τήν νύκτα φοβουμένη την καταδίωξιν τών δανειστών ('Αθήναι, μηνιαίο ν
παράρτ. Β', σ. 1650-1). Κατ' άλλην δέ παράδοσιν συνεταιρίσθησαν ή βάτος
καί ό γλάρος καί ναυαγήσαντος τοΰ πλοίου άναζητοΰσι τά έμπορεύματά των,
ή μέν βάτος συλλαμβάνουσα διά τών άκανθών της πάντα διερχόμενον πλησίον
αύτής, όπως άνεύρη τόν κλέπτην, ό δέ γλάρος βυθιζόμενος έκάστοτε είς τήν
θάλασσαν μέ τήν έλπίδα ν' άνεύρη τ' άπολεσθέντα είς τόν βυθόν αύτής.
Τίνος τόπου είναι ή παράδοσις δέν σημειώνει ό έκδοτης αύτης. ('Απ' ολα δι'
ολους, 1904, άρ. 52, σ. 849). [Βλ. καί κατωτέρω, σ. 55].

Παράδοσις περί τοϋ άνθους μελισσαντροΰς*.

"Αγιδος Θέρου [Σ. Ι. Θεοδωροπούλου], Οί θρϋλοι τοϋ Μυστρός, Ή Μελισσαντροΰ
(αύτ., σ. 36).

Μελισσαντροΰ ήτο ή σύζυγος τοΰ Μελισσαντροΰ, έμπορου, τόν όποιον
'Αλγερινοί πειραταί ήχμαλώτισαν καί έφόνευσαν συλήσαντες τό πλοΐόν του.
Μαθοΰσα τόν θάνατον αύτοΰ ή σύζυγος άπέθανεν έκ τής λύπης. «Κι άπάνω
'ς τό μνημούρι της φύτρωσε τό λουλοΰδι ποΰ 'χει τ' όνομά της». (Τό άνθος
τοΰτο καί τό έπιστημονικόν όνομα αύτοΰ μοί είναι άγνωστα). Πιστεύει δ' ό
λαός ότι «σάν τοΰ είπής τό μοιρολόγι άπάνου του, ξηραίνονται τά φύλλα του
κ' οί κλώνοι καί τά λούλουδα καί σωριάζονται μονομιάς χάμου».

Τό τραγούδι είναι τό έξής:

Μελισσαντροΰ μέ τόν άνθό,
πού είχες τόν άντρα τόν καλό"

όπού τόν έσκοτώσανε στής Μπαρμπαριάς τά μέρη,
κ' έκανες όρκο στό Θεό, μήν κάνης άλλο ταίρι.

* Έδημ,οσιεύΟη έν Λαογρ. 1909, τ. Α', σ. 408.
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Ή αύτή παράδοσις, ώς έπιχωριάζουσα εν "Αργεί, εκτίθεται άπαραλλά-
κτως καί έν τή έφημερίδι τοϋ Άργους «Μυκήναις» τω 1902. (Βλ. καί Πανα-
θήναια 1902, τ. Γ', σ. 352).

Μελισσανδροϋ*.

Ση. Μηλιαράκη, Ή μελισσανδροϋ τοΰ "Αργούς. ("Αργολικάν ήμερολόγιον τοΰ 1910,
έν Άθήν., σ. 243-6).

Ό Μηλιαράκης προσδιορίζει το φυτόν, είς 8 αναφέρεται ή παράδοσις,
περί ής βλ. Λαογρ. Α', σ. 408. Τό φυτόν τοΰτο είναι τό Ούέρβασκον τό κολ-
πώδες (Verbascum sinuatum L.)1. Μανθάνομεν δ' έκ τών παρατηρήσεων
τοΰ Μηλιαράκη, ότι το λεγόμενον ύπο τοΰ λαοΰ περί τής ιδιότητος τοΰ φυτοΰ,
τοΰ νά συγκινήται, δταν πλησίον του κλαύση τις ή μοιρολογήση, ώστε τά φύλλα
του μαραινόμενα πάραυτα νά πίπτουν, δέν είναι δλως μυθικόν πλάσμα, μή
στηριζόμενον έπί τής παρατηρήσεως. Διότι όντως τό φυτόν συγκινείται.
«Έάν έν ήμερα ευδία μετά μετρίαν ήλίασιν (ούχί δέ μετά τό ίσχυρόν καΰμα τοΰ
Οερινοΰ ήλιου) πλήξωμεν έπανειλημμένως διά τής βακτηρίας ήμών τόν κορμόν
ούερβάσκου τινός τών (έν Άργολίδι φυομένων) ειδών καί άναμείνωμεν, παρα-
τηροΰμεν μετά πάροδον 2-3 λεπτών, ότι τά άνθη αύτοΰ άρχονται κατα-
πίπτοντα, κατ' άρχάς μέν ολίγα τινά καί βραδέως, μετ' ολίγον δέ χρόνον
άφθονώτερα. Έάν τό φυτόν βρίθη ανθέων, μετά πλήξιν έπακολουθει άληθής
βροχή αύτών, τό δέ έδαφος καλύπτεται ύπ' αύτών πυκνώς)). Δέν θεωρεί δέ
άπίθανον ό Μηλιαράκης είς περιστάσεις, καθ' άς ένεκα καιρικών λόγων τό
φυτόν διατελεί έν τή μεγίστη αύτοΰ εύαισθησία, ότι καί διά τής δονήσεως τοΰ
φυτοΰ διά τοΰ άέρος τής φωνής δύναται νά έπέλθη τό αύτό άποτέλεσμα. Ή
άνθοβολία αυτη τής μελισσανδροΰς άνάγεται είς τά έρεθιστικά φαινόμενα τών
φυτών, άτινα έξηγοΰνται έκ καθαρώς μηχανικών "λόγων.

Διά τών παρατηρήσεων τούτων τοΰ Μηλιαράκη παρέχεται άξιολογωτάτη
συμβολή είς τήν γνώσιν τοΰ τρόπου τής δημιουργίας τών παραδόσεων. Ή
φαντασία τοΰ λαοΰ έκ τής παρατηρήσεως περιέργου τινός φυσικοΰ φαινομένου
όρμωμένη ή ώς περιέργου καί παραδόξου προσπίπτοντος είς αύτήν άναζητεϊ
τόν λόγον αύτοΰ καί προσδίδει είς τοΰτον ποιητικήν μορφήν.

* Έδημοσιεύθη έν Λαογρ., 1910, τ. Β', σ. 165-6.

1. Έν τή προκειμένη διατριβή ο Μηλιαράκης λέγει γενικώτερον, ότι μεταξύ τών ονο-
μάτων ειδών τοΰ γένους Ούερβάσκου είναι καί ή μελισσανδροϋ, καί ότι είδη τοΰ Ούερβά-
σκου φυόμενα έν Άργολίδι είναι κυρίως Ού. τό μακρόουρον, Ού. το φλομοειδές καί Ού.
το κολπώδες. 'Αλλ' έν τή διατριβή αύτοΰ «Τά δημώδη ονόματα τών φυτών», τή δημοσιευ-
θείσα έν τή 'Επιστημονική έπετηρίδι τοΰ Πανεπιστημίου (Δ', 1910, σ. 301-2 = 65-66),
έν ή αναγράφει πλείστα δημώδη όνόματα είδων τοΰ Ούερβάσκου, το όνομα μελισσανδρώ
φέρεται ώς το τοΰ είδους Verbascum sinuatum L., έπιχωριάζον έν Κρήτη, Σίφνω, "Αργεί
καί Μάνη. Είς ούδέν δ' άλλο είδος αποδίδεται το αυτό όνομα.
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Παραδόσεις περί Καλλικατζάρων*.

Πάνου Κ. Σμυρνιώτη, Οί Λυκοκατζαραΐοι. Ζωγραφιές άπ' τή χωριάτικη ζωή. (Σπαρ-
τιατικών ήμερολόγιον 1908, σ. 43-5).

Περιγραφή έσπερίδος κατά τά δωδεκαήμερα έν τή οικία ποιμένος, έν
χωρίω τινί τής Λακεδαίμονος πιθανώς (όνομα χωρίου ή τόπου δέν άναφέρε-
ται). Είς τήν διήγησιν παρεμβάλλονται δοξασίαι τινές περί τών Καλλικαντζά-
ρων, γνωσταί καί άλλοθεν. "Οτι τά δαιμόνια τοϋ δωδεκαημέρου λέγονται
Λυκοκατζαραΐοι (τό όνομα τοΰτο παρετήρησα ότι έπιχωριάζει έν Μεσσηνία
καί Κυνουρία- βλ. τάς εμάς Παραδόσεις, σ. 1244-5). "Οτι αί είσχωροΰσαι
είς τήν καλύβην σταγόνες τής βροχής προέρχονται έξ αύτών, ζητούντων νά
μαγαρίσουν τούς ένοικοΰντας (βλ. Παραδόσεις, σ. 1296. 1298). "Οτι έπιφαί-
νονται κατά τό δωδεκαήμερον (αύτ., σ. 1259), ότι μαζώνουν τά παιδιά πού
κλαίνε (πρβλ. αύτ., σ. 1304). "Οτι τά μούτρα τους είναι κατάμαυρα (βλ. αύτ.,
σ. 1293), οτι φοροΰν τσαρούχια στό ένα πόδι τ' ανθρωπινό καί ότι τό άλλο πόδι
τους είναι γαϊδουρινό (αύτ., σ. 1294) καί ότι λαμπυρίζουν τά μάτια τους καί
τά δόντια τους (αύτ.) καί ότι φεύγουν, όταν άγιάζουν τά νερά τραγουδοΰντες
άσμάτιον σκωπτικόν τοΰ άγιάζοντος ιερέως. Τό παρατιθέμενον δ' άσμάτιον
είναι όμοιότατον πρός τό πρώτον τών άναγραφομένων ύπ' έμοΰ άσματίων,
τό καλαματιανόν (σ. 1035).

Παραδόσεις**.

'Αθήναι. Μηνιαίο ν παράρτημα. 'Εν 'Αθήναις, άρ. 10, σ. 1277-1285. Ό διαγωνισμός
τοϋ παραρτήματος. ΘεσσαλικαΙ παραδόσεις ύπό Δ. Α. Χατζηγιάννη (σ. 1277-1280).
Μεσσηνιακαί παραδόσεις ύπό Θ. Γούνα (σ. 1280-4). Κατακλυσμός καί όντογονία ύπό
Γ. Α. Β. (σ. 1284-5).

Τό περιοδικόν τοΰτο προεκήρυξεν άγώνα χρηματικόν ((πρός συγγραφήν
τών κρατουσών παρά τω έλληνικώ λαώ παραδόσεων)), παρατεΐναν δέ τήν
προθεσμίαν αύτοΰ άπεφάσισε νά δημοσιεύση «έκ τών πολυαρίθμων άποστα-
λεισών παραδόσεων έκείνας, αίτινες έρχονται είς τήν πρώτην γραμμήν, or: ω ζ
άμφισβητήσωσι τό γέρας)). Δυστυχώς δ' όμως τής άγαθής προθέσεως τοΰ
άγωνοθέτου δέν ήσαν αντάξιοι οί καρποί τοΰ άγώνος, άλλά παντελώς άχρη-
στοι καί κενοί άποδεικνύονται, άν κρίνωμεν έκ τών δημοσιευθέντων δειγμά-
των. Τά αΐτια δέ τούτου είναι πρώτον μέν ότι οί κατελθόντες είς τόν άγώ-
να δέν εΐχον, ώς φαίνεται, σαφή έννοιαν τοΰ τί έστι παράδοσις καί δεύτερον
ό παράδοξος όρος τής προκηρύξεως τοΰ άγώνος, καθ' δν τά μνημεία τής δη-

* Λαογρ. Α', σ. 406.

** Λαογρ. Α', σ. 655-661.
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μώδους φιλολογίας δέν έπετρέπετο νά γραφώσιν είς γλώσσαν δημώδη. Ουτω
δ' οί φιλοδοξοΰντες νά λάβωσι το άθλον τοϋ άγώνος προσήγαγον άντί γνη-
σίων δημοτικών κειμένων άπειροκάλους διασκευάς αύτών καί παραφράσεις.

Τούτων κατώτεραι παντός λόγου είναι αί «Θεσσαλικαί παραδόσεις» τοΰ
Δ. Α. Χατζηγιάννη, πέντε έν όλω. Μή γινώσκων ούτος νά διακρίνη τών παρα-
δόσεων τά δημοτικά άσματα, περιέλαβεν είς τήν ύποβληθεϊσαν συλλογήν του
καί τρία δημοτικά άσματα λύσας τά μέτρα αύτών καί διά ληρωδών πλατυσμών
μεταβαλών ταΰτα είς παιδαριώδη ρητορικά γυμνάσματα. Ή πρώτη τών λεγο-
μένων παραδόσεων τούτων είναι τό άκριτικόν άσμα περί τοΰ Ινωσταντή, τοΰ
έζευγμένου «μαζί μέ τό βουβάλι» καί μεταφέροντος μάρμαρα. (Πρβλ. Jeari-
naraki, "Άσματα κρητικά, σ. 4, άρ. 5. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, σ. 232, άρ.
23. Ζωγρ. άγών Α', σ. 306, άρ. 26. Ό φάρος τής'Ανατολής 1902, σ. 296 κ.π.ά.).
Τό άσμα τοΰτο ύπολαμβάνει ό συλλογεύς ώς παράδοσιν περί τής έκ Θεσσαλίας
προελεύσεως τών μαρμάρων, δι' ών έκτίσθη ή άγια Σοφία έν Κωνσταντι-
νουπόλει.—Τήν δευτέραν, ώς λέγει, πολλάκις ήκουσε άπό τήν γ ρ αϊ αν μάμμην
του, ότε είς τό σχολεϊον τοΰ χωρίου του έφοίτα, «κατά τάς μακράς τοΰ χει?'"
μώνος νύκτας, καθ' άς ό παταγώδης ήχος τοΰ μετά σφοδρότητος πνέοντος
»βορρά καί ή πένθιμος φωνή τοΰ έπί τής στέγης άγροτικής τίνος οικίας καί j;v
»τω σκότει θρηνοΰντος πτηνοΰ ήκούοντο μόνον ! ». 'Αναφέρεται δ' ή παράδοσις
αύτή είς τήν άγίαν Σοφίαν καί τόν μαρμαρωμένον βασιλιάν, ούδέν περιέχουσα
στοιχείο ν μή γνωστόν, εί μή ότι οί μή περατώσαντες τήν διακοπεΐσαν ύπό τών
Τούρκων έν τή άγια Σοφία λειτουργίαν άπελιθώθησαν καθώς καί οί ψάλται
μετ' αύτών, κρατούντες άνοικτά τά βιβλία έμπρός των. (Βλ. τών έμών Παρα-
δόσεων άρ. 33. 35, σ. 22. 23 καί σ. 658-674. 678-9).

Ή τρίτη δήθεν παράδοσις είναι φλύαρος παράφρασις τοΰ δημοτικού
άσματος περί τής γεφύρας τής "Αρτης. Μικρόν δείγμα τής πολυλόγου λεξι-
θηρίας τοΰ συλλογέο^ς έστω ή παράφρασις ένός μόνον στίχου τοΰ άσματος:
«'Ολημερίς τό χτίζανε, κι' άποβραδιοΰ γκρεμιέται». Ό στίχος ούτος άνα-
πτύσσεται είς τάς έξής κομψοεπείς φράσεις: «Καθ' έκάστην άπ' όρθρου βαθέος
»μέχρι περί λύχνων άφάς μετά πολλής ζέσεως έπελαμβάνοντο τοΰ έργου, τήν
»δ' έπομένην έγειρόμενοι περίλυποι έώρων καταπεπτωκός, ό τι εϊχον κατα-
»σκευάση. Τίς δ' οϊδε ποσάκις άγρυπνοΰντες, ίνα τό αίτιον άνακαλύψωσι τής
»πτώσεως, δέν θά είδον άφωνοι καί σφόδρα έκπεπληγμένοι τήν γέφυραν
»κατακρημνιζομένην μετά πολλού πατάγου έντός τοΰ ορμητικού τής 'Ηπείρου
»ποταμοΰ». Τής παραφράσεως προτάσσονται τινα περί τής σημασίας τής
λέξεως στοιχείο ν παρά τω λαω, άτινα ό χρηστός συλλογεύς παρέλαβε κατά
λέξιν έκ τών έμών Παραδόσεων (σ. 1052), άς ούδαμοΰ μνημονεύει.

Ώς τετάρτη παράδοσις φέρεται άλλη παράφρασις θεσσαλικής παραλλαγής
τοΰ δημώδους άσματος περί τοΰ κάστρου τής ωριάς, περί ού βλέπε Παραδό-
σεις, άριθ. 86, σ. 50-1 καί σ. 776 κέ. Περί άλλης θεσσαλικής παραλλαγής
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βλ. Λαογρ. τ. Α', σ. 361.— Ή δέ τελευταία παράδοσις είναι περί τριών
δένδρων, ευρισκομένων παρά την ΙΙλασιάν (τοΰ δήμου Δωτίου έν τω νομω
Λαρίσης) κατά τήν είς Άγιάν φέρουσαν όδόν καί καλουμένων «τά τρία άδέρ-
φια». Ταΰτα πιστεύουσιν ότι έφύησαν έκ τοΰ αίματος τριών άδελφών, φονευ-
θέντων έν τω τόπω έκείνω ύπό ληστών. (Περί δένδρων φυομένων έκ τοΰ χυ-
θέντος ανθρωπίνου αίματος βλ. Παραδόσεις, σ. 643 κέ., Λαογρ. Α', σ. 199).

ΓΙολλήν τούναντίον σπουδαιότητα έχουσιν αί ύπό Θ. Γούνα δημοσιευό-
μενα!. πέντε μεσσηνιακαί παραδόσεις, αίτινες ήδύναντο νά συγχωνευθώσιν
είς μίαν, άναφερόμεναι πασαι είς τεραστίαν τό μέγεθος άγριελαίαν, φυομένην
έν μέσορ συκώνος «κειμένου παρά την δημοσίαν όδόν τήν άγουσαν άπό Μεσ-
σήνης (εννοεί βεβαίως τήν επισήμως ούτω μετονομασθεΐσαν κωμόπολιν
Νησί) είς τήν μονήν Βουλκάνου1)). Τό δένδρον τοΰτο πιστεύουσιν, ώς συν-
άγεται έκ τών δημοσιευομένων παραδόσεων, οτι είναι στοιχειοψένο. Διηγούν-
ται δ' ότι ό πρό έξηκονταετίας συνταράξας τήν Μεσσηνίαν δημεγέρτης μοναχός
Παπουλάκης έλεγε περί αύτοΰ: «Βλέπουτε αύτήν την άγριλιά; θά ρθή καιρός
)>ποΰ θά πνιγή έδώ τό μουσκάρι στό αίμα». 'Ανέφερε δηλονότι είς τήν άγρι-
ελαίαν έκείνην τήν παράδοσιν τής μεγάλης αιματοχυσίας ποΰ θά γίνη κατά τήν
έκδίωξιν τών Τούρκων (βλ. Παραδόσεις, σ. 672). Καί νΰν οί διερχόμενοι εκείθεν
έν ώρα νυκτός δέν τολμώσι νά όμιλήσωσιν έκ φόβου μή τούς πάρη τή φωνή τό
στοιχειό, μόνον δ' όταν «περάσουν τά όριά του» δέν έχει δύναμιν νά τούς βλάψη
(πρβλ. Παραδόσεις, σ. 449). Οί έπιχειρήσαντες νά τήν κόψωσιν έπαθον κακά,
ότε δ' ό Ίμπραΐμ κατά τήν έκστρατείαν του είς Πελοπόννησον, μαθών τοΰτο,
διέταξε νά τήν κατακάψουν ένώπιόν του, οί δύο 'Αράπηδες στρατιώται, είς
ους άνετέθη τό έργον, εύθύς ώς έπληξαν τήν έλαίαν διά τών πελέκεων έπεσαν
λιπόθυμοι2. Ό Ίμπραΐμ όργισθείς ήθελε νά τήν καύση, άλλ' ήσθένησε. Τότε
προσελθόντες πρός αύτόν τρεις χοορικοί, «ύπεσχέθησαν νά τω δείξωσι μέγαν
κεκρυμμένον θησαυρόν (ύπό τήν έλαίαν) ύπό τόν όρον νά διορίση αύτούς έν τω
χωρίω των δημογέροντας καί νά τούς δώση έκ τοΰ θησαυροΰ τό άνήκον».
Έβεβαίουν δ' οί χωρικοί ούτοι ότι πολλάκις εϊδον τήν νύκτα 'Αράπην, όδη-
γοΰντα είς βοσκήν τόν θησαυρόν εκείνον3. Ό Ίμπραΐμ επέτρεψε τήν άναζή-
τησιν τοΰ θησαυρού καί διέταξε πολυάριθμους στρατιώτας νά σκάψωσι τόν
άγρόν, άλλ' έπειδή δέν εύρέθη τίποτε, έφόνευσε τούς χωρικούς καί ένέπηξε
τάς κεφαλάς των έπί τής έλαίας. Καί πρό όλίγων έτών νέα άνασκαφή έγινε
πρός άνεύρεσιν τοΰ θησαυροΰ, καί αύτη άνευ άποτελέσματος, ό δέ κύριος

1. Τό Νησί απέχει πολλά χιλιόμετρα άπό τήν άρχαίαν Μεσσήνην, καί άναγκαϊον ήτο
νά προσδιορίσω ό συλλογεύς άκριβέστερον τόν τόπον.

2. Περί τής τιμωρίας τών έκριζούντων ή τεμνόντων στοιχειωμένα δένδρα βλ. τάς
έμάς Παραδόσεις, σ. 916-8.

3. Περί βοσκήσεως τοϋ θησαυροΰ ύπό τοΰ φύλακος'Αράπη βλ. Παραδόσ., σ. 1046 κέ.
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τοϋ κτήματος, μή τολμών νά έκριζώση τήν άγριελαίαν, αφήνει έκ δεισιδαί-
μονος φόβου μεγάλην έ'κτασιν γής περί αύτήν χέρσον.

Ή άγριελαία έκείνη καλείται ύπο τών Μεσσηνίων, κατά τήν βεβαίωσιν
τοΰ γράφοντος, «ή ερωμένη τοΰ βασιλιά», άν καί ή λέξις έρωμένη είναι άγνω-
στος είς τον λαόν. Λέγεται δέ περί αύτής, οτι ήτο άλλοτε νεαρά ποιμενίς καί
μετεμορφώθη είς δένδρον διά τινα άσεβή πραξίν της. 'Αλλ' είς τήν διασκευήν
εις καθαρεύουσαν τής παραδόσεως τοσαΰτα αναμιγνύονται στοιχεία μή δημώ-
δη, ώστε αδυνατείς νά διακρίνης τίνα τούτων προσετέθησαν ύπό τοΰ συλ-
λογέως καί τίνα προήλθον έκ τής έπηρείας λογίων ή έκ μαθητικών άναμνή-
σεων. Διότι άναφέρονται καί είλωτες, καί γερουσιασταί τής Σπάρτης (άν καί
οί άποτελοΰντες τήν σπαρτιατικήν γερουσίαν ούδέποτε έλέγοντο γερουσια-
σταί), καί νόμοι σπαρτιατικοί καί ιερόν τοΰ Ίθωμάτα Διός, καί χρησμοί.
Άποκαθαιρομένη δέ ή παράδοσις κατά τό δυνατόν τοΰ περιττοΰ φόρτου, έχει
ώς έξής :

Είς τήν Σπάρτην νεαρός βασιλεύς ήγάπα νεαράν ποιμενίδα Είλωτίδα,
τήν οποίαν σφόδρα έλυπεΐτο ότι δέν ήδύνατο νά νυμφευθή, διότι «οί σπαρτι-
ατικοί νόμοι έτιμώρουν διά θανάτου τήν μετά τών δούλων έπιγαμίαν». Τόν
ήγάπα δέ καί έκείνη καί συνηντώντο καθ' έκάστην οί δύο έρασταί παρά τάς
όχθας τοΰ Εύρώτα έπί πολύν χρόνον, μέχρις ότου ένηλικιωθέντος τοΰ βασι-
λέως οί Σπαρτιάται ήξίωσαν νά νυμφευθή. 'Εκείνος, μή τολμών νά τοις άπο-
καλύψη τόν ερωτά του, έζήτησεν άναβολήν, όπως δήθεν σκεφθή, καί έτρεξεν
είς τήν άναμένουσαν αύτόν κατά τό σύνηθες έρωμένην νά τή άνακοινώση θρή-
νων τήν άξίωσιν τών Σπαρτιατών. Έκείνη δέ άτάραχος άκούσασα τό άγγελμα,
τόν έβεβαίωσεν ότι προτοΰ παρέλθη ή ταχθείσα προθεσμία, οί σπαρτιατικοί
νόμοι θά έπιτρέπωσι τόν γάμον των. Όδοιποροΰσα δέ τήν νύκτα, μετέβη είς
τήν Ίθώμην, όπου ύπήρχε μαρμαρίνη στήλη «συμβολίζουσα τήν έλευθερίαν
τής χώρας»" διότι, άν ή στήλη έκομίζετο είς τήν Σπάρτην, ή Μεσσηνία θά
κατεστρέφετο. Τοΰτο γινώσκοντες καί οί Σπαρτιάται εΐχον όρίση, ότι όστις
κατώρθωνε νά φέρη τήν στήλην έκείνην είς Σπάρτην, άν ήτο Ε'ίλως, θά έλάμ-
βανε τήν έλευθερίαν του. Ή έρωμένη τοΰ βασιλέως έφθασεν είς Ίθώμην,
διαλαθοΰσα δέ τούς φύλακας άπέσπασε τήν στήλην καί φέρουσα αύτήν έπί
τών ώμων της κατήλθε τοΰ ορούς καί έπανήρχετο σπεύδουσα είς Σπάρτην.
Οί δέ κάτοικοι τής πόλεως, άντιληφθέντες τήν πρωΐαν τήν έξαφάνισιν τής
στήλης, έντρομοι ίκέτευον τόν Οεόν νά τιμωρήση τόν άσεβή κλέπτην. Ό Θεός
είσήκουσε τάς δεήσεις των καί ή ποιμενίς προτοΰ νά έξέλθη τών ορίων τής
Μεσσηνίας μετεμορφώθη είς έλαίαν. Καί σήμερον είς τό έν Μαυρομματίω έν
τή άρχαία Μεσσήνη μουσεΐον οί χωρικοί δεικνύοντες τεμάχιον ενεπίγραφου
στήλης, προσηρμοσμένον είς μαρμαρίνην πλάκα, λέγουσι: «Βλέπουτε αύτή τήν
κολόννα; Είναι κείνη πόκλεψε ή Σπαρτιάτισσα ποΰ άπό τήν κατάρα τοΰ Θεοϋ
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είναι κάτω κει στο Ναζίρι γενομένη ελιά. Νά καί τ' άχνάρι της στην πλάκα
ποΰ πάτησε κ' έμεινε».

Τά πλείστα τών στοιχείων τής παραδόσεως ταύτης είναι κοινά καί είς
άλλας δημώδεις παραδόσεις. Πρώτον ή τεραστία ρώμη τών άρχαίων 'Ελληνί-
δων. Είναι γνωστή καί παρομοία παράδοσις, μεσσηνιακή έπίσης, κατά τήν
οποίαν την μονόλιθον μεσόδμην τής πύλης της 'Αρκαδίας, έν Μεσσήνη, έκό-
μισεν άπό μακράν έπί τής κεφαλής της μία Έλλήνισσα1" έπειτα ή άποτύπω-
σις ιχνών έπί λίθων2, ή σύνδεσις θαυμασίων διηγήσεων πρός άρχαίας στήλας
καί άλλα μνημεία3. Τά δέ περί της έξαρτήσεως τής σωτηρίας τής Μεσσήνης
έκ τής διατηρήσεως μιας στήλης είς τήν θέσιν, είς ήν ήτο έστημένη, ανάγονται
είς τάς βυζαντινάς δοξασίας περί τών τελεσμάτων4.

Είς τήν παράδοσιν προστίθεται καί άλλο έπεισόδιον ποιητικό ν, τών ερώ-
των τής Ισαβέλλας, τής θυγατρός τοϋ πρίγκιπα τοϋ Μορέως Γυλιάμου, καί
νεαροΰ ποιμένος. Τοΰτον κατά τινα έκδρομήν της ή πριγκιποπούλα είδε καθή-
μενον ύπό τήν έλαίαν καί παίζοντα την φλογέραν του (τήν σύριγγα κατά τόν
συλλογέα) καί ήγάπησεν έμμανώς' όπως δέ συναντάται μετ' αύτοΰ συχνότερον
έπεισε τόν πατέρα της καί τής έκτισε πύργον έκεϊ που πλησίον ό πύργος,
ού τά ερείπια σώζονται, λέγεται Μελισσόπυργος, λαβών τό όνομα έκ τοϋ άφθό-
νως περί αύτόν φυομένου μελισσοχόρτου. Μετά τινα καιρόν ό πατήρ άνεκάλυψε
τήν καταισχύνην τής θυγατρός του καί όργισθείς έκρέμασε τούς έραστάς είς
την έλαίαν- εύσπλαγχνισθείς δέ τήν θυγατέρα του διέταξε νά τήν καταβιβά-
σωσιν ήμιθανή τοΰ δένδρου' άλλ' αΰτη ώς είδε νεκρόν τόν έρώμενον παρε-
φρόνησε. Τί τούτων άνήκει είς τόν λαόν καί τί είναι πλάσμα τοΰ συλλογέως,
δέν ήξεύρομεν. Τό μόνον βέβαιον είναι ότι ούτε τήν Ίσαβέλλαν, τήν Ζαμπέαν
τοϋ χρονικοϋ τοΰ Μορέως, ούτε τόν πρίγκιπα Γυλιάμον ένθυμεΐται ό λαός.

Ό «Κατακλυσμός καί ή όντογονία» τοΰ Γ. Α. Β. ό έπακολουθών είς τάς
μεσσηνιακάς παραδόσεις εϊναι επιστημονική δήθεν συζήτησις περί τοΰ κατα-
κλυσμοΰ τοΰ Νώε! Πώς είσεχώρησεν είς τάς παραδόσεις, καί μάλιστα είς
τάς έρχομένας «είς τήν πρώτην γραμμήν» καί άξιούσας νά λάβωσι τό γέρας
τοΰ άγώνος άδυνατοϋμεν νά έννοήσωμεν. "Ισως διότι κατά τόν γράψαντα ό
κατακλυσμός είναι γεγονός, τό όποιον «παρέδωκεν είς ημάς ή παράδοσις,
ήτις έγαλούχησε τήν άγνοοΰσαν άνθρωπότητα καί έσοί)ρευσεν είς τήν γωνίαν
τής πλάνης τοΰ έγκεφάλου τοσαΰτα γραοπρεπή δόγματα!».

1. Παραδόσ., σ. 5G, άρ. 101. Περί τής ρώμης τών άρχαίων 'Ελλήνων βλ. αύτ.,
σ. 729 κέ.

2. Αύτ., α. 733 κέ.

3. Αύτ., ττολλαχού, ιδίως σ. 754. 755. 765.

4. Αύτ., σ. 1056 κέ.
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Θεσσαλικοί παραδόσεις".

Δ. Α. Χατζηγιώψη, Θεσσαλικαΐ παραδόσεις. ('Αθήναι, μηνιαϊον παράρτημ., ϊτ. Β',
σ. 1650-2).

Ό αυτός συλλογεύς, περί ού άνωτέρω (σ. 656 κέ. [σ. 51]) έγινε λόγος,
δημοσιεύει μέ τήν αύτήν άπεραντολογίαν τρεις παραφράσεις δημωδών παρα-
δόσεων καί παραμυθιών. Περί τού πρώτου, τοΰ μύθου τής μεταμορφώσεως
τής βάτου, τής νυκτερίδος καί τοΰ λάρου, διελάβομεν άνωτέρω σ. 405 - 6
[σ. 47-48]. Ό μΰθος είναι αύτός ούτος ό Αίσώπειος 306 Halm, καί φαί-
νεται μάλλον, ώς καί άλλαχοΰ παρετηρήσαμεν, άπλή παράφρασις αύτοΰ διά
τών λογίων μεταδοθεϊσα είς τόν λαόν.

Τό δεύτερον είναι παραμύθιον, περί πτωχοΰ χωρικού έν παντί άτυχοΰντος,
όστις απεφάσισε νά μεταβή πρός άνεύρεσιν τής τύχης του, έλπίζων νά κατορ-
θώση μεταβολήν αύτής. Έπί κορυφής ορούς εϊδεν οτι ή τύχη του ήτο κρήνη,
έξ ής ολίγον άπέσταζεν ύδωρ, ένω έξ άλλων κρηνών, συμβολιζουσών άλλων
άνθρώπων τάς τύχας, έρρεεν άφθονώτατον. Μαθών πλέον όποια ήτο ή τύχη
του, ηθέλησε νά μεταβή είς τοΰ βασιλέως καί νά τόν βεβαιώση οτι ή τύχη
αύτοΰ είναι άνεξάντλητος. Ό δέ βασιλεύς συμπαθήσας διέταξε νά τω δοθώσι
δύο πινάκια ζωμού (;) είς ών τό έτερον ένεβλήθησαν φλωρία. 'Αλλ' άκριβώς
τοΰτο έδωκεν ό άτυχής είς φίλον, δν συνήντησε. Πληροφορηθείς δέ ταΰτα ό
βασιλεύς διέταξε νά τεθώσι δύο σακκίδια πλήρη χρυσών νομισμάτων είς κα-
ταφανή θέσιν γεφύρας, δι' ής παρήγγειλεν είς τόν γεωργόν νά διέλθη κομίζων
έπιστολήν είς άνθρωπον, εύρισκόμενον είς τήν έτέραν οχθην τοΰ ποταμοΰ.
Άλλ' ό χωρικός φθάσας προ τής γεφύρας έκλεισε τούς οφθαλμούς θέλων νά
λάβη πεΐραν τοΰ πώς διέρχονται οί τυφλοί τάς γεφύρας. Τρίτη δέ απόπειρα
τοΰ βασιλέως, όπως βοηθήση τόν άτυχή, έφερε τόν θάνατον αύτοΰ. Διότι τόν
έκάλεσε νά μετάσχη άγώνος δίσκου, είς δν είχε δεξιότητα, άλλ' ό δίσκος
βληθείς ύπό τοΰ άτυχοΰς προσέκρουσεν είς τοΐχον καί έπιστραφείς τόν έτραυ-
μάτισε θανασίμοος.

Τό παραμύθιον τοΰτο άνάγεται είς τήν κατηγορίαν τών παραμυθιών
περί τών άτυχων, οίτινες πορεύονται όπως εύρωσι τήν μοΐράν των καί έπι-
τύχωσι μεταστροφήν αύτής ή μάθωσι τόν λόγον τής διηνεκοΰς δυστυχίας των.
Παραπλήσια είναι καί ή ύπόθεσις τοΰ μεσαιωνικού ποιήματος «Λόγου παρη-
γορητικού περί εύτυχίας καί δυστυχίας))1. Συνήθως τά τοιαύτα συνδέονται
μετά τών επεισοδίων τών άνεξηγήτων θεαμάτων, ών τήν έξήγησιν μανθά-
νουσιν οί άτυχεΐς έν τή κατοικία τής Μοίρας2. Ενίοτε καταλήγουσιν εις εύτυ-

* 'ΕδημοσιεύΟη έν Λαογρ. Λ', σ. 668-670.

1. Σπ. Π. Λάμπρου, Romans Grecs, σ. 289 κέ. Ν. Έλληνομν., τ. Γ', σ. 407 κέ.
.2. Ε. Kuhn, Zur byzant. Erzählungslittcratur, έν Byz. Zeitschrift, τ. IV, 246 κέ,
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χίαν, τών άτυχων επιτυγχανόντων την διόρθωσιν τής μοίρας των1, συνήθως
δ' όμως αποδεικνύεται, τό άμετάκλητον τής εφάπαξ καθορισθείσης τύχης τοΰ
άνθρώπου. Τό προκείμενον παραμύθιον είναι άτελές καί κακώς έκτεθειμένον,
ελλείπει δ' ό προσήκων λόγος τών επεισοδίων αύτοΰ. Παραλλαγή αύτοΰ καλ-
λίστη έκ Λέσβου έδημοσιεύθη ύπό Kretschmer2.

Τρίτον δ' άναφέρει δύο παραδόσεις, συνδεομένας πρός τά ερείπια τής
άρχαίας πόλεως Εύυδρίου, τήν οποίαν άνορθογράφως γράφει Εύίδριον. Ποΰ
εκείτο δ' όμως ή άρχαία πόλις δέν είναι άκριβώς γνωστόν. Άλλ' ό συλλογεύς
προτιμά νά είναι άσαφής καί άοριστολόγος ή νά ρυπάνη τάς καθαρευούσας
σελίδας του μέ χυδαίας σημεοινάς τοπωνυμίας. Ύποθέτομεν οτι πρόκειται
περί τών έπί τοΰ λόγου Κτοΰρι έρειπίων, μεταξύ τών χωρίων Σιμικλή καί
Δερμελή, διότι ταΰτα κείνται έν τή περιοχή τοϋ σημερινού δήμου Εύυδρίου.
Πλησίον τών έρειπίων είναι μικρά, άλλά βαθυτάτη λίμνη, ής τά ύδατα ισχυρώς
περιδινοΰνται. Ούτε άνθρωπος ούτε λέμβος δύναται νά έπιπλεύσωσιν είς τά
ύδατα αύτής, διηγούνται δέ ότι κατά τούς τελευταίους χρόνους τής έν
Θεσσαλία τουρκοκρατίας τουρκαλβανός κυνηγός, τολμήσας νά είσέλθη όπως
συλλάβη πτηνόν πεσόν έν αύτη έπνίγη, άν καί ήτο δεινός κολυμβητής.— 'Ίσως
περί τής λίμνης ταύτης φέρεται τις παράδοσις, όμοια πρός τάς άλλαχοΰ τής
Ελλάδος γνωστάς περί άπάτων λιμνών καί βουλιαγμένων τόπων3.

Έπίσης διηγοΰνται ότι τά έν τω λόφω έκείνω άρχαΐα τείχη έκτίσθησαν
κατά τόν αύτόν χρόνον καί τά κυκλώπεια τείχη τής δίωρον άπεχούσης Φαρσά-
λου', Οί δέ κτίσαντες αύτά έργάται ήσαν τόσον ρωμαλέοι, ώστε «διά φωνών
μέν μεθ' όλην τήν άπόστασιν. συνεννοοΰντο πρός άλλήλους, άντήλλασσον δέ
καί τά έργαλεΐα άμοιβαίως διά γυμνής χειρός ρίπτοντες αύτά άπό τοϋ μέν(!)
εις τό έτερον ορος».—Περί όμοιων παραδόσεων βλ. Παραδόσ., άρ. 93 καί
σελ. 731.

Παραδόσεις περί τοϋ τάφου τοΰ Κωνσταντίνου*.

Λ'. Βασιλειάδου, Ό τάφος τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Παλαιολόγου. (Κρητική στοά, Ή-
ράκλειον 1909, τ. Β', σ. 318-321).

ΓΙερί τών παραδόσεων τών άναφερομένων είς τόν τάφον τοϋ τελευταίου
Έλληνος αύτοκράτορος (περί ών βλ. Πολίτου, Παραδόσ., άρ. 34, σ. 675 κέ.).
Τέσσαρες εϊναι οί τόποι, όπου διάφοροι παραδόσεις θέτουσι τόν τάφον τοϋ
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 1. Είς τόν δεξιόν διάδρομον τοΰ Γεσίλ τζαμί είς

1. Πολίτου, Νεοελλην. μυθολ., σ. 224.

2. Kretschmer, Der heutige lesbische Dialekt,Wien 1905, σ. 536-8.

3. Βλ. Παραδόσ., σ. 60. 702.

* Λαογρ. 1910, τ. Β', σ. 172-3.
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το Τζουβαλί, όπου ήτο εκκλησία τής αγίας Θεοδοσίας- είς ταύτην μετεκομί-
σθησαν τά ιερά λείψανα τής μεγάλης έκκλησίας τών αγίων 'Αποστόλων ύπό
τοΰ άρχιτέκτονος Χριστοδούλου. 2. Εις τήν πλατεΐαν τοΰ Βεφά, όπου άλλοτε
έκαιε κανδήλα καί μία ίτέα έσκιαζε «τόν ύπνον τοΰ άποθαμένου» (Παραδόσ.,
αύτ.). Νΰν, ώς λέγει, ήλθαν μετανάσται καί έχάλασαν τόν τάφον. 3. Παρά τό
άγιασμα τοΰ Βαλουκλί. 4. Δεξιά τοΰ ίεροΰ τής άγιας Σοφίας ό ίμάμης δεικνύει
εν μάρμαρον, βέβαιων ότι έχει είναι θαμμένος ό τελευταίος αύτοκράτωρ. Ό
λαός (οί "Ελληνες βεβαίως) μετά τό μεσονύκτιον τής Μεγάλης Παρασκευής
πηγαίνει παραπλεύρως τοΰ ίεροΰ καί άκούει ήχον ψαλμωδίας, έκ τών έγκάτων
τής γής έξερχόμενον, καί βλέπει «ωσάν ένα νεκρόν θαμμένον κατάβαθα καί
ένα παπά νά λειτουργή, κατάλευκα ντυμένον. "Εχει τήν δψιν ό νεκρός ζωντανή,
σάν νά κοιμάται. Σέ κάθε κνήμη του χρυσοκοπάει δικέφαλος άετός μισοσβη-
σμένος καί άπό πλάγι είναι ένα σπαθί 'ς τό χρώμα τής φωτιάς μέ σπασμένο
τό θηκάρι».

Μέχρι τοΰδε δέν ήτο γνωστή άλλη παράδοσις περί τοΰ τάφου τοΰ
Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου πλήν τής θετούσης αύτόν παρά τό Βεφά
Μεϊδάνι. Ό δέ λυρικός καί ρητορικός τόνος τής διατριβής ταύτης γεννά τήν
ύπόνοιαν μή αί έν αύτή μνημονευόμεναι παραδόσεις είναι πλάσματα φιλο-
πάτριδος φαντασίας.

Το φίδι*.

(Συλλογή Έπ. Γ. Παππαμιχαήλ).

Ι) Βονρβονρα.

«Πές μου καί τί σοΰ χάρισαν αύτοΰ στόν Ινάτου κόσμο;

—Τά μαΰρα φίδια μοΰ δωκαν νά τά στερφοβοσκήσω.
Στά γόνατά μου τά βαστώ, στά στήθη μου τά βόσκω
καί πίσω στις πλατίτσες μου έχουνε τή φωλιά τους».

2) (Παλαιοχώριον)—Τό φίδι είναι οχτρός. Είπε ό Θεός: «"Ογοιος γλέπει
φίδι καί δέν τό χτυπάει, τήν κατάρα μου νά 'χη».

3) Τό φίδι τοΰ σπιτιοΰ είναι ό νοικοκύρης.

«'Εγώ (έλεγε χωρική έκ Πλατανακίου τοΰ δήμου Γλυππίας) δέν τό
ήξερα ή κακομοίρα. Γλέπω νιά φορά μπόπ! νά πέση σά φουσκωμένο άσκί
οχ τήν όστρέχα ένα θεριακοίμένο φίδι. "Ετρεξα καί τό σκότωσα. Ή γειτό-
νισσα μοΰ είπε—βάλτου τώρα σάβανο καί θάψε το.—Τό 'θαψα, άλλά τοΰ κά-
κου! την ΐδια χρονιά έ'χασα τό νοικοκύρη μου».

* Λαογρ. 1912, τ. Γ', σ. 477-485.
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4) Τ' άντρόενο άν ίδη φίδια καβαλλικεμένα δέν κάνει νά τά ξεχωρίση,
γιατί ξεχωρίζει κι αύτό- έτσι τά χώρισε κ' ή μακαρίτισσα ή άδελφή μου καί
τή χώρισε ό Χάρος τήν ΐδια χρονιά.

5) "Ογοιος σκοτώση φίδι τήν άνοιξη, Οά χάση τήν υγειά του.

6) Τήν πρώτη ήμέρα πού άλλάζουν τά πρόβατα μαντρί δέν κάνει ό τσο-
πάνης νά σκοτώση φίδι γιατί ξελεθρίζουν (εξολοθρεύονται) τά πρόβατα.

7) Στοΰ * τ' άμπέλι χρόνια τώρα πολλά είναι 'να μεγάλο φίδι. Αύτό τοΰ
δίνει τά λεφτά πού 'χει. Πολλοί παραφύλαξαν νά τό σκοτώσουν, άλλά δέν μπο-
ρούν.

8) Στον τάφο τοΰ* άπό τά πολλά κλάματα ποιός ξέρει;—παρουσιάστηκε
τήν ώρα ποκλαιε στό κεφάλι ή μάννα του ένα φίδι μεγάλο. Τρόμαξε κ' έβαλε
τις φωνές. "Ετρεξε ό Γέρο-Μήλιας καί τό σκότωσε. Τήν ίδια χρονιά πέθανε
καί αύτός.

9) Τήν τρίτη μέρα πηγαίνει 'να φίδι στούς πεθαμένους καί τούς τρώει τά
μάτια.

10) 'Ήτανε νιά βολά βασιλοποΰλα καί βασιλόπουλο, άγαπημένο άντρό-
γυνο. Συφωνήσανε, άν πεθάνη ό ένας, ό άλλος νά τόν φυλάξη μέρα νύχτα
σαράντα ήμέρες. Πέθανε τό βασιλόπουλο. Τό λοιπόν ή βασιλοποΰλα πιστή
στόν όρκο τόν έφύλαξε καί σκότωσε τό φίδι πού βούτηξε νά φάη τά μάτια
τοΰ πεθαμένου. Τότε μονοκοπανιά συνάχτηκαν ούλα τ' άλλα φίδια καί άρχί-
νησαν νά τό κλαίνε λυπητερά λυπητερά. "Ενα τότε είπε" «Τί κάθεστε καί
κλαίτε; Πηγαίνετε νά φέρετε τό δείνα χορτάρι, νά τό βάλετ' άπάνου ν' άνα-
στηθή)). "Ετσι καί γίνηκε. Τ' άκουσε κ' ή βασιλοπούλα, έβαλε άπό τό ίδιο
χορτάρι στόν άγαπημένο της καί τόν άνάστησε.

Παρατηρήσεις περί τής ανωτέρω ανλλογής.

1) Μοιρολόγιον κοινότατον, τοΰ όποιου φέρονται πλεϊσται παραλλαγαί.
Βλ. τάς εμας Παραδόσεις, σ. 1083, σημ. 1.

2) Πηγή τής δοξασίας ταύτης είναι οί κατά τήν Γραφήν (Γένεσ. γ' 15)
λόγοι τοΰ Θεοΰ πρός τόν όφιν.

3) Καί ή παράδοσις αύτη, καθώς καί ή έν τω 7, άνάγεται είς τάς παραδό-
σεις περί οίκουροΰ όφεως, τοΰ όποιου ό φόνος πιστεύεται ότι έπιφέρει τήν κα-
ταστροφήν τής εύημερίας τοΰ οίκου. (Βλ. Παραδόσ., σ. 1073). Πιθανώς είς την
αύτήν κατηγορίαν υπάγεται καί ή έν 6 άναγραφομένη δεισιδαίμων δοξασία.

Πρός άποτροπήν τοΰ κακοΰ μανθάνομεν έκ τής παραδόσεως ταύτης ότι
θεωρείται άναγκαΐον νά κηδεύση τόν όφιν ό φονεύσας. "Οτι έν τούτω υπολαν-
θάνει άρχαία δοξασία συνάγομεν έκ τοΰ κωακοΰ μύθου, καθ' δν ό Κρίσαμις,
άνήρ πλούσιος είς ποίμνια, φονεύσας έγχελυν, ήτις επιφαινόμενη κατ' έτος
ήρπαζε τό κάλλιστον τών προβάτων, άπωλέσθη παγγενεί, διότι δέν έφοόντισε
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νά καταθάψη αύτήν, καί τοι έπιφανεΐσα κατ' οναρ τον διέταξε νά τό πράξη1.

4) Ή δοξασία αύτη ενθυμίζει τόν άρχαϊον περί Τειρεσίου μΰθον, ό όποιος
κτυπήσας διά τής βακτηρίας δύο συμπεπλεγμένους οφεις μετέβαλε τό γένος
είς γυναίκα καί άνέλαβεν ύστερον τήν άνδρικήν μορφήν κατά τόν αύτόν πάλιν
τρόπον2. Συναφεστέρα δ' όμως πρός ταύτην είναι ή περί Τιβερίου Γράκχου
παράδοσις, ήτις άναφέρεται πιθανώς εις τοιαύτην τινά δοξασίαν. Κατά Πλού-
ταρχον (Τιβ. Γράκχ. 1) «λέγεται δέποτε συλλαβεΐν αύτόν έπί τής κλίνης ζεύγος
δρακόντων, τούς δέ μάντεις σκεψαμένους τό τέρας άμφω μέν ούκ έάν άνελεϊν
ούδέ άφεΐναι, περί δέ θατέρου διαιρείν, ώς ό μέν άρρην τω Τιβερίω φέροι θά-
νατον άναιρεθείς, ή δέ θήλεια τή Κορνηλία. Τόν ούν Τιβέριον καί φιλούντα τήν
γυναίκα καί μάλλον αύτω προσήκειν, οντι πρεσβυτέρω, τελευτάν ήγούμενον,
έτι νέας ούσης έκείνης, τόν μέν άρρενα κτεΐναι τών δρακόντων, άφεΐναι δέ τήν
θήλειαν είτα ύστερον ού πολλω χρόνω τελευτήσαι».

Ινατά τ/]ν παράδοσιν ταύτην ή τύχη τών συζύγων ήτο συνδεδεμένη πρός
τήν τού ζεύγους τών οφεων, τοΰ μέν οίκοδεσπότου πρός τήν τοΰ άρρενος,
τής δέ οίκοδεσποίνης πρός τήν τής θηλείας. Ιναί ένιαχοΰ τής Γερμανίας ομοίως
πιστεύεται ότι έκάστη οίκία έχει ζεύγος όφεων, άρρενα καί θήλειαν, οίτινες
δέν έπιφαίνονται ει μή άν άποθάνη ό οικοδεσπότης ή ή οικοδέσποινα, τότε δέ
καί ό έτερος τών όφεων θνήσκει3.

5) Τήν δοξασίαν ταύτην μανθάνομεν τό πρώτον έκ τής προκειμένης
ανακοινώσεως, δυσχερής δέ φαίνεται ή διάγνωσις τής έννοιας καί τής προ-
ελεύσεως αύτής. Σχέσις τοΰ οφεως πρός τήν ύγείαν υπόκειται καί είς τάς
αρχαίας έλληνικάς θρησκευτικάς παραστάσεις, τάς συνδεούσας τόν οφιν
πρός θεότητας τής υγείας, ώς τόν Άσκληπιόν καί τήν Ύγίειαν. 'Αλλ' ή ά-
παγόρευσις τοΰ φόνου τών όφεων δέν είναι άπόλυτος, ό δέ περιορισμός αύ-
τής μόνον κατά τήν άνοιξιν δεικνύει ότι ούδέν έχει κοινόν πρός τάς αρχαίας
θρησκευτικάς παραστάσεις. Μάλλον δέ πρός ταύτας φαίνονται συγγενείς αί

1. ΊΙσύχ. Σουίδ. λ. Κρίσαμις. Φωτ. Λεξ. 179, 10. Ζηνόβ. 364.—Έν τω μύθο) ύπεμ-
φαίνεται ότι είς τήν £γχελυν, ταυτιζομένην πρός τόν άγαΟόν δαίμονα, τόν οίκουρόν οφιν,
ώφειλεν ό Κρίσαμις τόν πλοϋτον αύτοΰ, ώς καί κατά την έν άρ. 7 παράδοσιν πηγή τοΰ πλού-
του τοΰ Κυνουρέως χωρικοΰ είναι ό έν τη άμπέλω αύτοΰ διαιτώμενος μέγας όφις. Ή συν-
ταύτισις τοΰ δφεως καί της έγχέλυος ύποτίθεται ϊσο)ς καί έν τω άρχαίω μύΟφ περί τοΰ
Κάδμου καί τών Έγχελέων. Ό εις δράκοντα μεταμορφωθείς Κάδμος άρχει έν 'Ιλλυρία
τών Έγχελέων (πρβλ. Gruppe, Griech. Mytholog., σ. 358). Έξ άφορμής τούτων καί ό
σχολιαστής τοΰ Λουκανοΰ (Phars. III 189) βεβαιώνει ότι enchelys dicitur draco.—Κη-
δεία φονευθέντος ζώου άναφέρεται ώς παλαιδν άττικόν νόμιμον ύπό τοΰ Σχολιαστοΰ τοΰ
Απόλλων. Ροδ. Λ' 124: «ό άποκτείνας λύκον άγείρει αύτω τά πρός ταφήν».

2. ΊΙσιύδ. παρά Σχολ. Λυκόφρ. 683. Τζέτζ. αύτ. Άπολλοδώρ. Γ' Ç 7. Σχολ. Άμβρ.
καί Άρλ. εις Όδ. Κ 494. Εύστ. είς Όδ. σ. 1665, 41 κέ. Φλέγ. Τραλλ., Π. θαυμ. 4, σ. 73Κ.
'Aiτ. Αιβερ. 17. Ovid., Metam. III 324 κέ. Hygin., Fab. 75.

3. Grimm, Deutsche Mythologie, 4 2κδ„ σ. 572.
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γερμανικού δοξασίαι, οτι οί όφεις καταστρέφουσι παν δηλητήριο ν καί οτι
δέν πρέπει νά φονεύωνται, διότι ό φόνος αύτών θά συνεπήγετο αΰξησιν τών
δηλητηρίων καί καταστροφήν τών βοσκημάτων1.

Έπίσης ούδέν κοινόν έχει πρός τήν κυνουριακήν δοξασίαν ή πανελλήνιος
περί προφυλάξεως άπό πάσης βλάβης τών οφεων, οίτινες νομίζονται οίκουροί,
απόρροια ούσα της εύλαβείας πρός τόν άγαθόν δαίμονα τοϋ οίκου (βλ. άνωτ.
3). Έξ άλλης δ' ομοίως ιδέας, ήτοι τοΰ φόβου έκδικήσεως τοΰ γένους τών
βφεων, προέρχεται καί ή άποφυγή τοΰ φόνου όφεων ύπό τίνων ιθαγενών φύλων
τής 'Αμερικής2.

Κατά τινα έσθωνικήν δοξασίαν3 τήν άνοιξιν καί δή κατά τήν έορτήν
τοΰ άγίου Μάρκου κατ' Άπρίλιον συναθροίζονται πάντες οί οφεις περί τόν
βασιλέα των, τήν δέ ήμέραν έκείνην οί γεωργοί δέν οργώνουν έκ φόβου μή
πάθουν τι αιφνιδίως τά ζωά των (καταπατοΰντα αρά γε οφιν τινά τών με-
ταβαινόντων είς τόν τόπον της συγκεντρώσεως;). Μή γινώσκοντες πλείονας
λεπτομερείας περί τής δοξασίας ταύτης άδυνατοΰμεν νά κρίνωμεν, άν έχη
συνάφειάν τινα πρός τήν κυνουριακήν. Δέν είναι δ' όμως άπίθανον, ότι άμφό-
τεραι άναφέρονται είς την έξοδον τών οφεων κατά τό έαρ άπό τής χειμερινής
νάρκης καί είς τήν άνανέωσιν τοΰ δέρματος των, ήτις κατά τούς άρχαίους
έγίνετο έπίσης τό έαο4.

6) 'Ανάγεται πιθανώς είς τάς δοξασίας περί τοΰ οίκουροΰ οφεως. Ό ποι-
μήν δέν φονεύει οφιν, διότι ένδεχόμενον νά είναι ό οίκουρός της νέας μάνδρας.

7) Καί αΰτη ανάγεται είς τήν κατηγορίαν τών αύτών δοξασιών. Βλ. τά
σημειωθέντα άνωτέρω είς άρ. 3.

8) Ό όφις είναι ένσάρκοοσις τοΰ άφηροησθέντος νεκοοΰ. Βλ. Παραδόσεις
σ. 1083. 1085. 1086.

9) Βλ. αύτ., σ. 1083. Έν τή δοξασία ταύτ/j παρατηρείται συμφυρμός
μετά τής έτέρας περί άφομοιώσεως τής τροφής, μεταδιδομένων τών ιδιο-
τήτων τοΰ έσθιομένου μέλους ζώου ή τοΰ ζώου δλου είς τόν έσθίοντα5. Τήν

1. Wuttke, Der deutsche Volksabergl. 3 έκδ., § 153, σ. 115. Ή δοξασία ότι οί οφεις
καταστρέφουσι παν δηλητήριον προέρχεται έκ τής άρχαίας έλληνικής, ότι οί δράκοντες
«τάς θανατηφόρους ρίζας έσΟίουσι καί τάς πόας μέντοι τάς τοιαύτας» (ΑΙλ., Ζ. ίστ. ς' 4).

2. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Frazer, The golden Bough, έκδ. 2, τ. II, σ. 395-6. Κατά
τον φιλόσοφον Κλέαρχον (παρ'.4M., Ζ. ίστ. IB' 34) μόνοι τών Πελοποννησίων οί Άργεϊο1
δέν άπέκτεινον δφιν.

3. Kreutzwald, Der Ehsten abergläubische Gebrauchen, Pelersb. 1855, σ. 55
παρά W. Schwartz, D. Ursprung d. Mythologie, σ. 27.

4. Άριστοτέλ., Ζ. ίστ. Η' ι0' 3 «έκδύνουσι (τό γήρας δφεις) καί τοϋ έαρος, δταν έξίωσι
καί τοΰ μετοπώρου πάλιν».—ΑΙλιαν., Ζ. ίστ., Θ', 16 «ύπαρχομένου τοϋ ήρος δρα τοΰ-
το» (τήν άπόδυσιν τοΰ γήρατος ό δφις).

5. Βλ. τάς έμάς Παραδόσεις, σ. 1132 κέ.
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οξυτάτην δρασιν αύτοΰ πιστεύουσι κατά ταΰτα ότι ένισχύει ό δφις διά της
βρώσεως τών οργάνων της οράσεως τοΰ άνθρωπου. Πιστεύουσι δ' ότι τρώγει
τούς οφθαλμούς τοΰ νεκροΰ την τρίτην ήμέραν, διότι συμπληρωθεισών τών
τριών ημερών ή τέως περιπολούσα ψυχή, κατά τάς δημώδεις δοξασίας, έγκα-
ταλείπει τέλεον το σώμα1.

10) Τοΰ παραμυθίου τούτου πλεΐσται φέρονται παρά τω ήμετέρω λαω
παραλλαγαί έν έπεισοδίοις άλλων παραμυθιών, δχι δ' αυτοτελείς ώς ένταΰθα2.

1. Καί πολλαί άλλαι δοξασίαι καί επικήδεια έθιμα συνδέονται πρός τήν δοξασίαν
ταύτην. Καί κατά τούς μέσους χρόνους έπιστεύετο ότι ή ψυχή παραμένει έπί γης έπί τρεις
ή μέρας. (Βλ. Krumbacher, Studien ζ. den Legenden des hl. Theodosios, σ. 349). Έζή-
τουν δ' οί Οεολογοϋντες νά στηρίξωσι τήν δοξασίαν ταύτην είς τήν έπιφάνειαν τοϋ Χριστοΰ
την τρίτην ήμέραν είς τούς μαθητάς (Φίλιππ. Μονότρ. έν Aligne, Pair, gr., τ. 127, σ. 877).
—Ή ψυχή τοϋ θανόντος διαμένει έπί τρεις ήμέρας έν τω δωματίω, έν ω έγινεν ή πρόθεσ'.ς
τοΰ νεκροΰ. (Κατιρλί της Βιθυνίας. Π. Γ. Μάκρη, Τό Κατιρλί, σ. 100).—Ή ψυχή μένει
έπί τρεις ήμέρας έν τη οικία. (Νίσυρος. I. Παπαδοπούλου, Γενική περιγραφή Νισύρου, σ.
70). Τήν τρίτην ήμέραν δ ιερεύς δίδει τό τρισάγιον, οί δέ πενθοΰντες άσιτοΰσιν έπί τρεις
ήμέρας (αύτ.).—'Εν Κύθνφ έπί τρεις νύκτας μετά τόν θάνατον διατηροΰσι τό άντίψυχο,
άμυδρόν φως παρά τό προσκεφάλαιον, όπου έξεψύχησεν ό νεκρός, διότι πιστεύουν ότι ή
ψυχή έπανέρχεται καί άσχολεΐται περί τά συνήθη εργα αύτής. (ΰάλλψδα, Κυθνιακά, 1882,
σ. 114).—'Εν Λέσβιρ, εκεί όπου έξεψύχησεν ό νεκρός, καίουν κανδήλι έπί τρία ημερονύ-
κτια, διότι επιστρέφε1, ή ψυχή άναζητοΰσα τό σώμα. (Georgeakis et Pineau, Folklore de
Lesbos, σ. 332).— Ή αύτή συνήθεια καί έν Καρδίτση (κατ' άνακοίνωσιν τοΰ ιερέως 'Αν.
Λαδιά) καί έν'Αθήναις καί ΙΙελοποννήσω (κατ' ιδίας παρατηρήσεις).—Έν Σύρω δέν σαρώ-
νουσι τήν οίκίαν πριν παρέλθουν τρεϊς ημέραι (Παρθενών, 1872, τ. Β', σ. 1200).—'Ομοίως
έν Σύμη μέχρι τής τρίτης ήμέρας (Ζωγράφ. άγών, σ. 216).—Συναφής πρός τάς δοξασίας
ταύτας είναι ή τέλεσις μνημοσύνου ύπέρ τής ψυχής τοΰ τεθνεώτος τήν τρίτην άπό τοΰ
θανάτου ήμέραν (τά τρίτα, τά τρήμερα), έκ παλαιάς συνήθειας, διότι καί παρά τοις άρχαίοις
τά τρίτα ήσαν τό κατά τήν τρίτην άπό τής έκφοράς ή τοΰ θανάτου ήμέρας έκφερόμενον ύπέρ
τών νεκρών άριστον. (Βλ. Rohde, Psyche, 3 έκδ., I, σ. 232).

Αί συνήθειαι αύται έπιχωριάζουσι καί παρ' άλλοις λαοϊς. Παρά Βουλγάροις έπί τρεις
ήμέρας μετά τήν έκφοράν μεταβαίνουσιν είς τόν τάφον καθημερινώς τό πρωί 3-5 γυναίκες,
άνάπτουσι κανδήλιον καί Οέτουσι παρά τόν τάφον οίνον καί υδωρ (Ad. Strauss, Die Bul-
garen, σ. 451), είς δέ τό δωμάτων, όπου έξεψύχησεν ό νεκρός, έπί τρεις ήμέρας παραθέ-
τουν βούτυρον καί οίνον διά τήν τριγυρίζουσαν είς τήν οίκίαν ψυχήν (αύτ. 446). Έν Βοσνία
καί Ερζεγοβίνη έπί τρεϊς ήμέρας ή οικία τοΰ θανόντος θεωρείται άκάθαρτος" τό ΰδωρ χύ-
νεται, πϋρ δέν άνάπτεται, οί δ' έξερχόμενοι τής οικίας νίπτονται. (Zeitschritt f. das österr.
Verein f. Volksk., τ. VI, σ. 62). Έν Γερμανία πιστεύουν ότι είναι δυνατή ή επάνοδος τών
νεκρών τάς πρώτας τρεις ήμέρας καί είς τοΰτο άποδίδεται τό έθιμον τής ταφής κατά τήν
τρίτην ήμέραν. (Zeitscli. d. Vereins f. Volksk., 1901, σ. 19).— Ή θρησκεία τών αρχαίων
Περσών διδάσκει o~t ή ψυχή μένει τρεις νύκτας πλησίον τοΰ σώματος, καί σήμερον ετι οί
πρεσβεύοντες αύτήν προσφέρουσιν έπί τρεις νύκτας θυσίας, ή δ' οικογένεια τοΰ τεθνεώτος
απέχει κρεών. (Βλ. Revue de Γ hist, des religions, 1899, τ. 39, σ. 238 κέ.).

2. Μιτυλήνης. Μία φίδα άνασταίνει διά βοτάνου τά σκοτωμένα παιδιά της, διά τοΰ
απολειφθέντος κομματιού τής βοτάνης άνασταίνει νεκρόν ό ίδών αύτήν. (Kretschmcr, Lesb.
Dialekt, σ. 476).—'Αγίας "Αννης Εύβοιας. Μία μάννα άνασταίνει τόν φονευθέντα υίόν
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Ό άρχικός τύπος τούτου είναι ό, μύθος περί τοϋ Μινωΐδου Γλαύκου" τοΰτον
θανόντα άνέστησεν ό μάντις ΙΙολύιδος, δν ό Μίνως ένέκλεισε μετά τοΰ νεκροΰ,
έπιθέσας έπί τοΰ σώματος αύτοΰ το χόρτον, δι' ού είδεν ότι όφις άνέστησεν
άλλον δφιν νεκρδν1. Παραλλαγή τοΰ μύθου τούτου είναι δ βοιωτικός περί τοΰ
Άνθηδονίου Γλαύκου, όστις ίδών ιχθύς (ή λαγωδν) άναζωογονηθέντας εύθύς
ώς ήγγισαν χόρτον τι έγινεν άθάνατος φαγών τό χόρτον τούτο2. Ετέρα παραλ-
λαγή πλησιεστέρα πρός τήν κρητικήν περί τοΰ υίοΰ τοΰ Μίνωος είναι ή περί

της έπιθέσασα βότανον, το όποιον είδεν οτι έπέθεσεν όφις είς φονευθέντα ύπ' αύτής δφιν
καί τόν άνέστησεν. (Hahn, Gr. u. alb. Märchen, τ. II, σ. 204).—Βίτσης 'Ηπείρου. ΙΙαπας
καί παπαδιά κατά τήν άναζήτησιν τοϋ φονευθέντος υίοΰ των βλέπουσιν δύο δφεις μαχο-
μένους, τών οποίων ό έτερος έφονεύθη" ό παπάς παραγγέλλει τήν παπαδιάν νά σκεπάση
μέ φύλλα τόν νεκρών δφιν. Ίδών δ' ότι τά φύλλα τοΰ άπέδωκαν τήν ζωήν εΐπεν είς τήν
παπαδιάν νά γεμίση τά Ουλάκιά της άπδ αύτά τά φύλλα, καί δι' αύτών άνέστησαν τον υίόν
των. (Hahn, τ. II, σ. 260).—Θήρας. Παπαδιά ανασταίνει άνδρειωμένον υίόν της μέ χόρτα,
μέ τά όποια είχε σκεπάση δφιν φονευθέντα ύπ' αύτής καί άναστηθέντα μέ τήν δύναμιν τών
χόρτων έκείνων. ('Λνέκδοτον τής συλλογής μου).—Σύρας. 'Εκ τών παλαιόντων οφεων ό
διχοτομηθείς έζωντάνευσεν, άφοΰ τά δύο κομμάτια αύτοΰ έσύρθησαν είς πλησίον εύρισκό-
μενον βότανον καί το ήγγισαν. Τοΰτο παρέλαβον οί ίδόντες καί δι' αύτοΰ άνέστησαν νεκρόν.
(Hahn, τ. II, σ. 274).—Έλληνικδν Ροκκαφόρτης. Σαύρα έπαναφέρει είς τήν ζωήν άλλην
σαύραν έπιθέσασα έπί τής θανασίμου πληγής βοτάνην, διά ταύτης δέ μιμούμενος τήν σαύ-
ραν δ ίδών αύτήν άνθρωπος άποδίδει τήν ζωήν είς νεκρόν. (La Calabria, 1894, τ.VIII, σ. 27).

Ό Χριστόφορος Άγγελος (t 1638), άγνοώ, άν κατά παλαιοτέραν τινά πηγήν ή κατά
δημώδη έλληνικήν δοξασίαν (πρβλ. τήν παραλλαγήν τής Σύρας, άνωτέρω), εκθέτει τον
τρόπον, καθ' δν οί οφεις τεμνόμενοι θεραπεύουσιν αύτοί έαυτούς. 'Αντιγράφω ώδε τήν
περικοπήν έκ τοΰ περιέργου καί σπανίου «έγχειριδίου περί τής καταστάσεως τών σημερινών
εύρισκομένων 'Ελλήνων» (ed. Fehlavii, Lips. 1671, κεφ. 2, σ. 42.44. Τό βιβλίον τοΰτο
έξεδόθη τό πρώτον έν Κανταβριγία τό 1619): αΈχουσι γάρ έθος οί οφεις τοιοΰτον, δταν
τις έχθρός θέλη άποκτεΐναι τόν δφιν, ό δφις φεύγει όσον δύναται, ώς ει μέν δυνηθή κρυβή-
ναι όλος, καλώς έχει. 'Εάν δέ μή δυνηθή κρύψαι όλον τό σώμα παραδίδωσι πρός τό κόπτε-
σθαι. Καί δταν ό έχθρός παρέλθη, τότε ή κεφαλή τοΰ δφεως έξέρχεται μόνη, κεχωρισμένη
άπό τών μερών τοΰ σώματος, καί πορεύεται πρός Ttva χόρτον, δν αΰτη οίδε, καί λαμβάνει
τοις όδοΰσιν αύτής τόν χόρτον, καί ούτως έξέρχεται πρός τό λοιπόν κεκομμένον σώμα καί
άλείφει τό κεκομμένον μέρος τοΰ σώματος αύτής σύν τω χόρτω, καί έπειτα στρέφει τό κε-
κομμένον μέρος τής κεφαλής καί συναρμόττει τω κεκομμένφ μέρει, τω προτέρω άλειφθέντι
τοΰ σώματος. Καί οΰτως ίαται έκείνω τω κεκομμένω μέρει. Καί ούτω ποιεί ώς πρός τά
λοιπά μέρη τά κεκομμένα, εως οδ πάντα ίαθώσι, καί οΰτω τελείως άπέρχεται υγιής».

1. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Gädechens, Glaukos, σ. 134 κέ. καί έν Roscher s, Lex.
d. Mythologie, τ. I, σ. 1687-8. Weicher, έν Pauly-Wissowa, Real-Encyclop., τ. VII,
σ. 1415. Πολίτου, Παραδ., σ. 1129 κέ.

2. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Gädechens, Glaueos, σ. 33 κέ. 42 κέ. καί έν Roscher,
ένθ' άν., τ. I, σ. 1679. Bergk, έν Ν. Jahrbücher f. Philologie u. Pädag., τ. 81, σ. 384 κέ.
Weicher, ένθ' άν., σ. 1409 κέ.—Ό περί τής πόας τής άθανασίας μΰθος μετηνέχθη άπό
τοΰ Άνθηδονίου καί είς άλλον Γλαΰκον τόν Ποτνιέα. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Wilisch, έν
Roschers, Lexikon, τ. I, σ. 1690.
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τοϋ Τύλωνος, όστις φονευθείς άνεστήθη διά της βοτάνης, δι' ής δράκων άνέ-
στησε τόν νεκρόν σκύμνου του1. Διασκευή τής παραλλαγής ταύτης είναι
πιθανώς ή παρά Νόννω (ΚΕ' 451 κέ.), καθ' ήν ή νύμφη Μορία άνέστησε τόν
άδελφόν της Τύλον ίδοΰσα πώς δράκαινα άνέστησε φονευθέντα δράκοντα
διά τοΰ φυτοΰ, τοΰ καλουμένου Διός άνθος. Είναι δ' ή παραλλαγή αύτη λυδική
ΐσως, ώς συνάγεται έκ τοΰ ονόματος τοΰ Τύλωνος, ονόματος άρχαίου βασι-
λέως τών Λυδών καί έκ τοΰ άναγράψαντος τόν μΰθον Ξάνθου, συγγραφέως
Λυδικών2.

Τό πλήθος τών παραλλαγών δεικνύει τήν εύρυτάτην διάδοσιν τοΰ μύθου
κατά τήν άρχαιότητα καί εξηγεί τήν διατήρησιν αύτοΰ είς πολυάριθμα παρα-
μύθια διαφόρων λαών. 'Αναγραφάς τοιούτων παραμυθιών έδημοσίευσαν οί
έπόμενοι συγγραφείς συμπληροΰντες άλλήλους: Grimm, Kinder- u. llaus-
märchen, άρ. 16 (σημ. τ. III, σ. 27). Boltc-Polivka, Anmerkungen zu
Grimm, τ. I, σ. 127. Hahn, Gr. u. alban. Märchen, τ. I, σ. 56. Rohdc,
Der griech. Roman, 1876, σ. 126. W. Schwartz, Die poetischen Natur-
anschauungen, τ. I, σ. 4. Bedier, Les fabliaux, σ. 83. René Basset, Nou-
veaux contes berbères, Par. 1897, σ. 221-4, σημ. 193. Ό αύτός έν Re-
vue des tradit. popul. 1906, σ. 228. L. Sâinénu, Basmele Romane, Bucur.
1895, σ. 45-6. Frazer, Pausanias, τ. V, σ. 96 (είς Παυσαν. Θ', κβ' 7).
Gaston Paris, έν Zeitschr. d. Vereins f. Volksk. 1903, σ. 137 κέ. Antti
Aarne, Verzeichniss der Märchentypen, άρ. 612.

ΊΙ έν τη κυνουριακή παραλλαγή μνημονευομένη άμοιβαία ύπόσχεσις
τών συζύγων νά φυλάξη ό επιζήσας αύτών τόν νεκρόν τοΰ έτέρου νυχθημερόν
έπί τεσσαράκοντα ήμέρας καί ή άνάστασις τοΰ συζύγου διά τής ύπό τών όφε-
ων άποκαλυφθείσης βοτάνης φαίνεται ώσπερ άπήχησις τοΰ κρητικού μύθου.
Διότι καί ό μάντις Πολύιδος συνεκλείσθη μετά τοΰ παιδός τοΰ Μίνωος έν
τάφω (in monumento κατά τόν Ύγΐνον, έν οίκήματι κατά τόν Τζέτζην)
καί ή άνάστασις τοΰ νεκροΰ έγινε κατά τόν αύτόν τρόπον. ΓΙλείστας δ' όμως
ομοιότητας έν ταΐς λεπτομερείαις παρουσιάζει ή παραλλαγή αύτη πρός σύστη-
μα παραμυθιών, τό όποιον ιδιαιτέρως έξήτασεν ό Gaston Paris, ένθ' άν.
Ταΰτα είναι εν γερμανικό ν παρά Grimm, δύο ιταλικά τών 'Αβρουγίων, έν
καταλανικόν, δύο τής γαλλικής Βρεττάνης, έν τής Λοθριγγίας καί έν ρωσικόν.
Έκ τής άντιβολής τών παραλλαγών ό Paris άποκαθιστά τόν παλαιότατον
εύρωπαϊκόν τύπον τοΰ συστήματος τούτου τών παραμυθιών ώς έξής:

Είς άνήρ καί μία γυνή (αύτη βασιλοποΰλα) συμφωνοϋσι μεθ' ορκου ότι,
όταν άποθάνη ό είς, ό έτερος θά συνταφή ζών μετ' αύτοΰ3. 'Αποθνήσκει ή

1. Ξάνθου, άπ. 16 παPlin. Ν. h. 25, 14.

2. Tümpel, hi Roscher's, Lexikon, τ. II, σ. 3211. Βλ. καί Thrämcr, αύτ., τ. III,
σ. 1484.

3. Ή συγκατόρυξις καί τοϋ επιζώντος τών συζύγων μετά τοΰ αποθανόντος άναφέ-
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γυνή, δ δέ άνήρ τηρεί τήν ύποσχεσίν του. Έν τω τάφω βλέπει δφιν προσέρποντα
προς τον νεκρόν καί τον φονεύει" τότε έρχεται άλλος όφις μέ μίαν βοτάνην,
δι' ής εγγίζει τόν νεκρόν καί τόν άνιστά. Ό άνήρ αρπάζει τήν βοτάνην, έγγίζει
δι' αύτης τόν νεκρόν της συζύγου του καί τήν έπαναφέρει είς τήν ζωήν. Είς
τό παραμύθιον προστίθενται καί άλλα έπεισόδια περί άπιστίας τής σωθείσης
συζύγου καί τιμωρίας αύτής.

Τό κυνουριακόν παραμύθιον παρουσιάζει τάς έπομένας διαφοράς. "Οτι
περιορίζεται εις μόνον τόν άρχαΐον μΰθον άνευ τών έπεισοδίων, άτινα άπο-
τελοΰσιν ΐδιον κύκλον παραμυθιών, τόν τής άπιστου συζύγου, καί εϊναι φανε-
ρός έκ τούτου ό χαρακτήρ αύτών ώς ύστέρας προσθήκης. Έπειτα ότι ή γυνή
καί οχι δ άνήρ έπιζή καί έπαναφέρει είς τήν ζωήν τόν σύζυγον. "Αμεσον δέ
συνάφειαν πρός έθιμα καί δοξασίας τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, έκ τούτων έξηγού-
μεναι, έχουσιν αί άλλαι διαφοραί" πρώτον ή αιτιολογία τής έπιφανείας τοΰ
δφεως, ώς ερχομένου νά φάγη τούς οφθαλμούς τοΰ νεκροΰ (πρβλ. τήν προ-
ηγουμένην έν άρ. 9 δοξασίαν), δεύτερον ό περί τόν νεκρόν δφιν θρήνος τών
άλλων οφεων, άντιστοιχών πρός τόν παρ' ήμϊν κατά τήν πρόθεσιν τοΰ νεκροΰ
θρήνον καί τρίτον ή φύλαξις τοΰ νεκροΰ έπί τεσσαράκοντα ημέρας1.

ρεται ενίοτε είς παραμύθια είτε ώς παράδοςον νόμιμον επικρατούν είς χώραν τινά εί'τε ώς
έκτέλεσις αμοιβαίας ύποσχέσεως τοϋ ανδρογύνου. 'Αλλ' ή ταφή ή ό θάνατος τής έπιζώσης
γυναικός κατά τήν κηδείαν τοΰ άποθανόντος συζύγου άληθώς έπεβάλλετο ύπό τών εθίμων
άρχαίων τινών βαρβάρων λαών καί μέχρις έσχάτων έν 'Ινδική. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά
V. Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes, 1903, τ. ΥΠ, σ. 20.

1. Τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν γίνεται μνημόσυνον ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής
τοΰ θανόντος (τά σαράντα). Βλ. περί τών μνημοσυνών τούτων II. Usener, Heil. Theo-
dosios, σ. 135 κέ. Κ. Krumbacher, Studien zu den Legenden des hl. Theodosios,
σ. 341-5. 'Ως λόγος τοΰ μνημοσύνου φέρεται ότι ή ψυχή τοΰ νεκροΰ έπί 40 ή μέρας μένει
έπί τής γης ώς δ Χριστός, ό τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν αναληφθείς. (Βλ. Φίλιπποι' τον
Μονότροπον [ΙΑ' έκ.] έν Migne, Patr. gr., τ. 127, σ. 877). 'Εκ τών πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος
είς τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν άπό τοΰ θανάτου άναφερομένων συνηθειών καί δοξασιών
άναγράφομέν τινας: 'Εν Χίω πιστεύουσιν ότι ή ψυχή περιπλανάται έπί τής γής έπί 40
ήμέρας (Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, σ. 341). 'Εν Ήπειροι ότι έπί 40 ήμέρας μένουν άκέ-
ραια τά σώματα έν τώ τάφω τήν δέ τεσσαρακοστήν άρχίζει ή άποσύνθεσις αύτών (Ζωγρ.
άγ., σ. 122, άρ. 187). 'Εν Λέσβω καίουν κανδήλαν έπί τοΰ τάφου έπί 40 νύκτας (Georgea-
kis et Pineau, Folklore de Lesbos, σ. 322). Έν Κρήτη θέτουν έπί τοΰ τάφου λάγηνον
ύδατος έπί 40 ήμέρας, ίνα πίνη, δταν διψήση ή περιφερομένη ψυχή τοΰ νεκροΰ (Bybilakis
Neugr. Leben, σ. 67. Πανδώρ., τ. ΙΖ', σ. 331). Έν Καρυα τοΰ 'Ολύμπου (κατ' άνακοίνω-
σιν Άθ. Κ. Οίκονομίδου) αί συγγενείς γυναίκες έπί 40 ήμέρας τήν πρωίαν καί τήν έσπέ-
ραν προσέρχονται είς τόν τάφον καί Ορηνοΰσιν. Έν Λιβισίω έπί 40 ήμέρας οί γονείς τοΰ
θανόντος δέν μεταβαίνουν είς τήν έκκλησίαν καί δέν άλλάσσουν ένδύματα (Ξενοφάνης, 1907,
τ. Δ', σ. 237). Έν Πελοποννήσω έπί 40 ήμέρας δέν έκκλησιάζονται. Καί άλλα πολλά πα-
ραδείγματα ήδυνάμεθα νά προσθέσωμεν είς ταΰτα μαρτυροΰντα τήν διάδοσιν τοιούτων
δοξασιών παρά τω ήμετέρω λαώ. 'Αλλά καί παρά τοις Γερμανοΐς καί παρ' άλλοις εύρω-
παΐκοϊς λαοΐς φέρεται ή δοξασία περί επανόδου τής ψυχής ~?jv τεσσαρακοστών ήμέραν ή
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Ό μϋθος περί άναβιώσεως ή θεραπείας τών θανασίμων πληγών όφεων
διά βοτάνης γνωστής είς αύτούς άπετελέσθη έκ διαφόρων μυθικών στοιχείων.
Το κυριώτατον τούτων είναι ή κοινοτάτη δοξασία περί βοτάνης ή ύδατος,
κατανικώντων τόν θάνατον έπειτα ή δοξασία οτι πολλά ζωα, μάλιστα δέ
πάντων ό κύων καί ό όφις, γινώσκουσι τά φάρμακα τών ιδίων νόσων1. Τρίτον
ότι τών οφεων τά άποτεμνόμενα μέλη καί αύτοί οί οφθαλμοί έξορυττόμενοι
φύονται πάλιν2. Έκ τής ένώσεως τών στοιχείων τούτων πιθανώς διεπλάσθη
ό περί Γλαύκου μΰθος.

"Ομοιος τις μΰθος, δν εύρίσκομεν είς τής Marie de France τό Lai d'
Eliduk3, δεικνύει πώς έξ άκριβών ή εσφαλμένων παρατηρήσεων φυσικών
πραγμάτων σχηματίζονται μύθοι σύν τω χρόνω διά μεταβολών καί προσθή-
κης φανταστικών στοιχείων. Κατά τόν μΰθον έκεΐνον γαλή διά τίνος βοτάνου
άνέστησεν άλλην νεκράν γαλήν. Τήν φυσικήν δήθεν παρατήρησιν, έξ ής προ-
ήλθεν ό μΰθος, μανθάνομεν έκ συγγραφέως τοΰ ΙΔ' αιώνος, καθ' δν ή γαλή,
καταπονηθεΐσα έκ μακράς πάλης πρός οφιν, άνακτα τάς δυνάμεις έντριβομένη
διά χαιρεφύλλου ή άλλης τινός βοτάνης4. Αύτη δ' όμως δέν στηρίζεται είς
πραγματικήν παρατήρησιν, άλλά είναι μεταβεβλημένη καί παραμεμορφωμένη
έπανάληψις παρατηρήσεως άρχαίου φυσιοδίφου, πιθανώς τοΰ 'Αριστοτέλους:
«Ή γαλή όπότε πρός δφιν συμπλακή, πηγάνου έσθίει.- τούτου γάρ ή όσμή
όφεσι δεινώς έναντία))5.

Το νερά ποϋ κοιμάται*.

Τής μνημονευομένης άνωτέρω παροιμίας® φέρονται αί έξής παραλλαγαί,
έν Ήπείρω μέν «τά νερά κοιμούνται, οί εχθροί δέν κοιμούνται))7, έν Γορτυνία

περιπλανήσεως αύτής είς τήν γήν έπί 40 ήμέρας καί συνήΟειαι παρατηρούνται συναφείς
προς τήν δοξασία ν ταύτην. (Βλ. v.Nngclcin, έν Zeitschrift d. Ver. f. Volkskunde 1901,
σ. 19) Έν Ερζεγοβίνη πιστεύουν ότι ή ψυχή πλανάται έπί 40 ήμέρας περί τον τάφον ή
έν τή οικία, ιδίως δέ περί τά ένδύματα τοϋ νεκροΰ- διδ άνάπτουν καί τάς 40 ήμέρας κηρίον
ή κανδήλι καί φέρουν είς τήν έκκλησίαν κηρία ή πινάκια κολλύβων καί δέν λέγουν κακδν
λόγον περί τοΰ νεκροΰ. (Zeitschrift f. Österreich. Verein f. Volksk., τ. V, σ. 210).

1. Πρβλ. Αίλιαν., Ζ. ίστ., στ" 4.

2. «Έάν τις έκκεντήση τά όμματα τών οφεων φασί φύεσΟαι πάλιν. Καί αί κέρκοι δέ
άποτεμνόμεναι τών τε σαύρων καί τών δφεων φύονται» (Άριστ., Ζ. ίστ. Β' β' 12).

3. Έκδ. Κ. Warnke, έν Bibliolheca Normannica 3 (Halle 1885).

4. Gervasii Tilberiensis, Otia imperalia, III 38, σ. 974 Leibnitz.

5. Άριστοφ. Βνζαντ., Ζ. ίστ. Β' 385. 387, σ. 111. 112, έκδ. Σπ. Π. Λάμπρου.

* Λαογρ. 1912, τ. Γ', σ. 502-4.

6. «Τδ νερδ κοιμάται, άλλά ό κακδς άνθρωπος δέν κοιμάται». (Καστριού Κυνουρίας).

7. Πολίτου, Παροιμίαι (τοΰ άνεκδότου μέρους), λ. έχτρδς 14= Κατζιούλη, Έπίμετρον
(χειρόγρ.), άρ. 516. Άραβαντινοΰ, Παροιμιαστήριον, άρ. 1891. Βενιζέλου, Παροιμίαι δημ.,
σ. 291, 91.

6
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δέ «το ποτάμι κοιμάται, ό οχτρός δέν κοιμάται))1. Άπαράλλακτον έχουσι
τήν παροιμίαν καί οί 'Αλβανοί2 καί οί Τούρκοι3, ένω άλλοι εύρωπαϊκοί λαοί
έκφράζουσι τήν αύτήν έννοιαν περί τοϋ έχθροΰ άνευ της άντιθέσεως προς το
νερόν4, ΐσως διότι καί άν εΐχόν ποτε τήν δοξασίαν περί τοΰ ύπνου τοΰ νεροΰ
την έλησμόνησαν εντελώς5.

Έν Κρήτη, όπου επικρατεί έπίσης ή αύτή δοξασία, πιστεύουν ότι τό
νερόν κοιμάται μίαν ώραν την νύκτα" ό δ' έπιθυμών νά πίη πρέπει νά τό έξυ-
πνήση ταράσσων αύτό διά της χειρός άπαλώς" άλλως τό νερόν άγανακτεΐ
καί τοΰ παίρνει τό νοΰ του6. Συναφής είναι ή ήπειρωτική, ότι δέν πρέπει νά
διασκελίζη κανείς νερόν τήν νύκτα7.

Ώς άντίδρασις δέ τής χριστιανικής εύσεβείας κατά τούς μέσους χρόνους
πρέπει 'ίσως νά έξηγηθή τό παράγγελμα, όπως έπικαλώνται τό όνομα τοΰ
αγγέλου τών ποταμών καί τών ύδάτων οί τήν νύκτα διαβαίνοντες ποταμόν
ή πίνοντες ύδωρ8.

Παρ* άλλοις λαοΐς δέν υπάρχει, καθόσον έγώ τούλάχιστον γινώσκω,
τοιαύτη δοξασία, εί μή παρά τοις 'Αλβανοΐς καί τοις Τούρκο ις, άν δεχθώμεν
ότι τήν περί τοΰ κοιμωμένου νεροΰ παροιμίαν, τήν προϋποθέτουσαν τήν περί
τούτου πίστιν, δέν παρέλαβον ούτοι έκ τών Ελλήνων. Μόνον δ' ή σουηδική
δεισιδαιμονία, ότι ό διερχόμενος τήν νύκτα άπό νερόν πρέπει νά πτύση τρις

1. Π.Π. λ. έχτρός ίΐ=Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή, σ. 298. 1016 καί παρά
Ν. Λάσκαρη (έκ Λάστας).

2. Dozon, Manuel de la langue Chkipe, σ. 124, 32: «Λιούμι φλιέ, Ιιάσμι φλιέ» τών
Μουσουλμάνων 'Αλβανών τής Φράσσαρης.—Ό Pouqueville (Histoire de la régénéra-
tion de la Grèce, Paris 1824, τ. I, σ. 49) άναφέρει παραλλαγήν (άν είναι ακριβής ή με-
τάφρασις), τήν οποίαν ήκουσεν άπό τοϋ στόματος τοΰ 'Αλή πασά: «L' eau dort, mais
l'envie ne dort jamais».

3. «Σού ουγιούρ, άιουσιμέν ουγιουμάζ» (Osman. Sprichwörter, Wien 1865, άρ.
279. Μαλοΰφ, ΝασρεδΙν Χόντζα άστεϊα, Σμύρνη 1861, σ. 29,17. Oeeour démanché, Mille
et un proverbes turcs, άρ. 456).

4. Γαλλική παροιμ. «Ennemi ne dort» (Hilaire le Gai, Petite encycl. des pro-
verbes français, Par. 1852, σ. 245. Leroux de Linçy, Le livre des proverbes français,
Par. 1859, τ. II, σ. 239. 296).—Ιναταλανική παρά Cordis y Viela, Etologia de Blanes,
Barcelona 1886, σ. 183, 89.—Γερμανική καί 'Ολλανδική παρά Wander, Deutsches
Sprichwörter-Lexicon, τ. I, σ. 967, 26.

5. 'Εν τή γαλλική συνήθης είναι ή χρήσις τοΰ p. dormir έπί τής έννοιας τοϋ άκινη-
τειν, άτρεμεϊν, δθεν λέγεται 1' eau qui dort (τό στάσιμον ΰδωρ), là, où Γ eau dort (όπου
τό ΰδωρ δέν ταράσσεται), ώς έπίσης λέγεται 1' argent qui dort (τά νεκρά χρήματα), une
toupie, une rose des vents dorment κττ.

6. 'Εστία, τ. IZ', σ. 336. ΙΙολίτον, Παραδόσεις, άρ. 662.

7. Ζωγράφ. άγων Α', σ. 192.

S. Ίατροσόφιον, κώδ. 2316 τής 'Εθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων παρά Legrand, Bi-
bliothèque gr. vulgaire, τ. II, σ. XX. XXI.
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προς άποτροπήν παντός ενδεχομένου κάκου1, δύναται νά θεωρηθή ώς ύπα-
γορευθεϊσα ύπό παραπλήσιας τινός δοξασίας περί ένοικήσεως πονηρών πνευ-
μάτων είς τά ύδατα κατά τήν νύκτα. Συγγενείς δέ πως είναι καί αί γερμανι-
καί, ότι τό άντλούμενον ύδωρ πρό της άνατολής τοϋ ηλίου τήν μεγάλην Παρα-
σκευήν καί τήν Κυριακήν τοΰ Πάσχα χάνει τάς θαυμασίας ιδιότητας αύτοΰ,
άν τυχόν όμιλήση ό άντλών2.—Ούδόλως δ' άπίθανον νά μή είναι άσχετα πρός
τήν δοξασίαν ταύτην καί τά παρά τοις άρχαίοις φερόμενα περί τής πηγής τοΰ
Διός έν Δωδώνη, τής όποιας τό ύδωρ άπεκαλεϊτο άναπανόμενον καί περί
τής όποιας έλεγον ότι έστείρευε κατά την μεσημβρίαν, καί εϊτα ότι τό ύδωρ
αύτής κατά μικρόν αύξάνον έπληθύνετο τό μεσονύκτιον, καί ύστερον πάλιν
βαθμηδόν ήλαττοΰτο3.

Ή περί τοΰ ύπνου τοΰ νεροΰ δοξασία καί περί τιμωρίας τών ταραττόντων
τήν άνάπαυσιν αύτοΰ φαίνεται ένέχουσα τόν χαρακτήρα παλαιότατης πρωτο-
γενοΰς θρησκευτικής παραστάσεως. Διότι παρουσιάζεται πάσχον καί ένεργοΰν
αύτό τό στοιχεί ο ν τής φύσεως καί οχι κεχωρισμένη αύτοΰ άνθρωπόμορφος
ή θηριόμορφος προσωποποιία. Φέρεται δ' όμως παρά τω ήμετέρω λαω ή
αύτή δοξασία καί ύπό τύπους χωρισμοΰ τής μορφοειδοΰς ψυχής τοΰ στοιχείου
άπό τής ύλης αύτοΰ4. Ούτως έν Μυκόνω, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Villoison,
πρό τής άντλήσεως τοΰ ύδατος έχαιρέτιζον τρις τό τε?.ώνι5. Έν Άστυπα-
λαία δέν πίνει κανείς άπό τό νερό τοΰ πηγαδιού άπό τό όποιον βγαίνει ένα
στοιχειό, άν δέν κάμη πρώτα τό σταυρό του, γιατ' άλλιώς παθαίνει άπό τό
στοιχειό6. Πολλαί δέ παραδόσεις φέρονται παρ' ήμΐν περί στοιχειών τών πη-
γαδιών ή πηγών, βλαπτόντων τούς οπωσδήποτε ένοχλοΰντας αύτά7.

Ή άνθρωπομορφική προσωποποιία τών πηγαίων ύδάτων έπλασε τάς
Ναϊάδας, τάς Ύδριάδας καί τάς Πηγαίας νύμφας τής άρχαίας έλληνικής
μυθολογίας. Τήν θέσιν τούτων έπέχουσι παρά τω καθ' ήμάς λαω οί Νεράιδες8,
οί Λάμιες9, ή Πηγαδίσ'τρα10. Κατά τήν μνημονευομένην άνωτέρω κυνουρια-
κήν παράδοσιν, τήν ώραν τοΰ μεσονυκτίου, ότε τό νερόν τής κρήνης παύει

1. Grimni, Deutsche Mythologie, 4 έκδ., τ. III, σ. 479, 40.

2. Wuttke, Deutscher Volksaberglaube, 3 ê-κδ., σ. 72. 74. § 83. 87.

3. Plin., N.H. II 106.

4. Παρομοίως παραστάσεις άνήκουσαι είς διάφορα στάδια θρησκευτικής καταστάσεως
διακρίνονται καί είς τάς νεοελληνικάς δοξασίας περί δένδρων. Βλ. Πολίτου, Παραδόσεις,
άρ. 323-366.

5. Έν Malte Brun, Annales des voyages, τ. II, σ. 180 (Πολίτου, Νεοελλ. Μυθο-
λογ., σ. 132. Παραδόσεις, σ. 1070).

6. Πολίτου, Παραδόσεις, άρ. 470 καί σ. 1071.

7. Βλ. αύτ., άρ. 466 κέ. καί σ. 1071-2.

8. Νεράιδες, προσωποποιία ποταμών, ρυάκων, φρεάτων. Βλ. αύτ., άρ. 664 κέ.

9. Λάμιες, νύμφαι τών πηγαίων ύδάτων. Βλ. αύτ., άρ. 806-811.

10. Πηγαδίσ'τρα, νύμφη τών πηγών έν Οινόη τοϋ Πόντου" αύτ., άρ. 669.
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νά ρέη, εξέρχεται ή πρωσοποποιοΰσα αύτό Λάμια, περιπατεί καί κάθηται
είτα άνω της κρήνης (κτενίζουσα μέ χρυσόν κτένι τήν μακράν ξανθήν κόμην
της, κατ' άλλας παραδόσεις)- όταν δ' έπανέλθη είς τό νερόν, εξακολουθεί ό
διακοπείς ροΰς αύτοϋ. Κατά γορτυνιακάς πάλιν παραδόσεις, τό νερόν κοι-
μάται, όταν ευρίσκεται έντός αύτοΰ ή Νεράιδα. Καί διά νά φύγη ή Νεράιδα
καί τρέξη πάλιν τό νερόν, πρέπει νά τό ταράξωσι ρίπτοντες λίθον εις αύτό1.

"Αγνωστος άλλοθεν είναι ή κατά τήν αύτήν κυνουριακήν παράδοσιν
πρωσοποποιία τής κρήνης ώς κεφαλής ταύρου, ένθυμίζουσα τούς ταυρομόρ-
φους ποταμούς τής άρχαίας μυθολογίας2. Μόνον έν θηραϊκω τινι παραμυ-
θίω τό στοιχειό ποταμού έχει όνομα Βωδοκεφάλας3.

Αιτιολογικοί παραδόσεις *.

1. Τα ψιλαδέλφια.

Άγνοούμεν τί πτηνόν είναι τό ύπό τών Χ ίων φιλάδερφος καλούμενον
καί άν είναι τό αύτό καί τό άλλαχοΰ μηλαδέλφι (ήτοι ετεροθαλής άδελφός),
όπερ ό Heldreich (La Faune de Grèce, Ath. 1878, σ. 31) ταυτίζει πρός
τόν Aquilla Bonelli Temn. Σκανίτης δέ είς τάς νήσους τοΰ Αιγαίου καί κόκ-
κινο δρνιο άλλαχοΰ λέγεται ό γύψ ό πυρρός (vultur fulvus), ό γύψ ό μείζων
τοΰ 'Αριστοτέλους (Heldreich, αύτ., σ. 30. Ο. Keller, Die antike Tierwelt,
Lpz. 1913, τ. II, σ. 32). Τό δέ όνομα τοΰ Τσιροπινά (τό όποιον καί ώς οίκο-
γενειακόν όνομα άπαντα είς τάς Κυκλάδας) είναι χαρακτηριστικών τής έξεως
αύτοΰ τοΰ πίνειν τσίρον, δηλ. όρόν τοΰ γάλακτος (ίταλ. siero, βλαχ. zer).
Ό φίλος συνάδελφος κ. Ν. 'Αποστολίδης, καθηγητής τής ζωολογίας, μοί
γράφει περί τοΰ πτηνοΰ τούτου τά έξής: «Ό τσιροπινάς κατά πάσαν πιθανό-
τητα είναι ό μικρότερος τών γυπών τής Νοτίου Εύρώπης, ό καλούμενος Neo-
phron percnopterus L. καί κοινώς άσπροπάρης καί τυροκόμος έν Θεσσαλία.
Ούτος νεοττεύει είς τά υψηλά ορη τής Ελλάδος καί ιδία πλησίον τών μερών,
όπου ύπάρχουσι ποιμνιοστάσια ή βόσκουσιν άγέλαι αιγών καί προβάτων, διά
νά δύναται εύκολώτερα νά προμηθεύεται τήν τροφήν του άπό τών ριπτομένων
λειψάνων τών σφαζομένων ζώων καί τών προϊόντων τής τυροκομίας. 'Ανα-

1. Αύτ., άρ. 663. 'Εκείνον, όστις τολμήση νά πάρη νερόν άπό τήν βρύσην τό καταμε-
σήμερον ή τά μεσάνυχτα, ή Λάμια τόν βαρεί καί ή πεθαίνει ή τραβάει μακριά άρρώστια.
'Αχαϊκή παράδοσις (αύτ., άρ. 896).

2. Συναγωγήν τών μαρτυριών βλ. παρά Lehnerl, έν Roscher, Lexikon d. Mytho-
logie, τ. I, σ. 1489 κέ. καί Waser, έν Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie, τ. VI, σ.
2780-2.

3. Lawson, Modern Greek Folklore, σ. 278.
* Λαογρ. 1916, τ. Ε', σ. 639-642.
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φέρουσιν ότι πολλάκις άρπάζει καί όλόκληρον σακκίδιον (τσαντίλα) πλήρες
άποστάζοντος χλωροϋ τυρού. Παρ' ήμΐν έρχεται κατά τά μέσα Μαρτίου,
δι' δ καί οί ποιμένες τήν άφιξίν του θεωροϋσι, καί δικαίως, ώς σημειοϋσαν τήν
έναρξιν τής άνοίξεως». Ό δέ Heldreich, σ. 32, άναφέρει ότι καί άλλο όνομα τοϋ
γυπδς τούτου έπιχωριάζει έν Στερεά Ελλάδι τοϋ κούκκου τ' αλ.ογο, διότι πι-
στεύουν ότι ό κόκκυξ έρχεται τήν άνοιξιν φερόμενος έπί τών νώτων αύτοϋ.

Ή παράδοσις είναι άτελής, διότι προδήλως είναι παράδοσις αιτιολογική
καί πρός έξήγησιν ιδιωμάτων τοΰ έν λόγω δρνέου έπλάσθη ή μεταμόρφωσις
ποιμένων, έξακολουθούντων καί ύπό τήν νέαν μορφήν αύτών τά πρότερα έργα
καί τάς συνήθειας των. Τοιαύται παραδόσεις περί μεταμορφώσεων ποιμένων
είς πτηνά φέρονται πολυάριθμοι παρά διαφόροις λαοΐς. (Βλ. Dähnhardt, Natur-
sagen, 1910, τ. III, σ. 392 κέ.). Όμοιας παραδόσεις έχει καί δ έλληνικός λαός.
(Βλ. τάς εμάς Παραδόσεις, άρ. 339. 340. 357. 360. 361). Μία τούτων (άρ.
339) άναφέρεται εις τήν συνήθειαν τοΰ άετοΰ νά τρώγη πρώτα τά σπλάγχνα
τών άγρευομένο^ν ύπ' αύτοΰ ζώων, τήν οποίαν καί ή προκειμένη παράδοσις
ύπαινίσσεται.

2. Γιατί τά σκυλιά μυρίζονται τό ενα το άλλο.

Αίτιολογικήν παράδοσιν τών Πατρών περί τοΰ αύτοΰ θέματος έδημο-
σίευσα έν Παραδ., άρ. 1010, έκ Δελτ. ίστορ. έθνολ. έταιρ. 1884, Α', σ. 531.
Έν αύτή φέρεται άλλο αίτιον" οί σκύλοι διά νά μή άποθνήσκουν άνευ ιατρικής
περιθάλψεως έστειλαν διά κοινοΰ έράνου ένα σκύλον είς τήν Φραγκιάν νά
σπουδάση ίατρικήν. 'Αλλ' έκεΐνος τούς ήπάτησεν, έπήρε τά χρήματα καί
δέν έπανήλθε, διά νά τόν άνεύρουν δέ οί σκύλοι όσφραίνονται άλλήλους φρο-
νοΰντες ότι ό άπατήσας αύτούς θά μυρίζη άπό γιατρικά.

Πρός έξήγησιν τοΰ ιδιώματος εκείνου τών σκύλων ύπάοχουσι παρά δια-
φόροις λαοΐς ποικίλαι παραδόσεις, ών ή παλαιοτάτη είναι ή παρά τω Ρωμαίω
μυθογράφορ Φαίδρω (IV 18). Ώς ένεστι πλήρη συλλογήν αύτών παρέχει ό
Ο. Dähnhardt (Natursagen, 1912, τ. IV, σ. 105, 129 κέ. 135 κέ.). 'Αλλ' αί
δύο έλληνικαί δέν παρουσιάζουσιν όμοιότητά τινα πρός ταύτας. Μόνον τό έν
τή άργεία παραδόσει θέμα τής άπωλείας έγγράφου κατά τήν διάβασιν πο-
ταμού έχουσι πολλαί κοινόν πρός άλλήλας. (Βλ. ιδίως Dähnhardt, σ. 129).
Παρεμφερής δέ πως πρός μέν τήν πατραϊκήν είναι γερμανική τις παράδοσις1,
πρός δέ τήν άργείαν μία λαταυική2.

1. Παρά Dähnhardt, IV, 136, 2: Στέλλεται σκύλος βπως ζητήση συμβουλήν δι' άλλον
πάσχοντα σκύλον. Ό ιατρός τω δίδει φάρμακα, άλλ' έκεϊνος έξαφανίζεται καί οί σκύλοι τόν
ζητούν όσφραινόμενοι άλλήλους, μήπως είς τινα διακρίνουν όσμήν φαρμάκων.

2. Αύτ., IV 134: Είς ένα πόλεμον βασιλεύς κινδυνεύων νά καταστραφή έγραψε πρός
άλλον φίλο ν βασιλέα ολα τά μυστικά του, καθώς καί τόν τόπον, όπου είχε κρυμμένους
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3. Γιατί μαλώνουν ο σκύλος με τήν γάτα.

Άλλην τοιαύτην παράδοσιν έκ Πατρών βλ. έν Παραδ. άρ. 1001,
είλημμένην έκ Δελτ. ίστ. έταιρ. 1884, Α', σ. 532 (άνατυπωθεΐσαν έν Έθν.
άγωγή, Άθ. 1899, σ. 355). Έν τή προκειμένη άργεία φέρεται διάφορον τό
αίτιον τής έχθρότητος τών σκύλων πρός τούς γάτους καί ελλείπει ή έν τή
πατραϊκή προσθήκη περί τοϋ αίτίου τής διώξεως τών ποντικών ύπό τών
γάτων, άποδιδομένου είς καταστροφήν ύπ' έκείνων έγγράφων τών σκύλων,
κατεχομένων ύπό τών γάτων πρός φύλαξιν. Πολυπληθείς τοιαΰται παραδόσεις
άπαντώσι καί παρ' άλλοις λαοΐς, αί πλεΐσται δ' δμοιον αίτιον τής έχθρότητος
τών σκύλων πρός τούς γάτους καί τούτων πρός τούς ποντικούς άναφέρουσι
τήν καταστροφήν έγγράφων, ώς περιεχόμενον δέ τών έγγράφων αύτών πολλαί
μνημονεύουσι συμβάσεις ή διατάξεις περί τροφής. Εκτενώς περί τών παρα-
δόσεων τούτων διαλαμβάνουσα ό J. Boite, έν Zeitschrift d. Ver. f. Volksk.,
1911, σ. 164-8 καί ό Ο. Dähnhardt, Natursagen IV, 103 κέ. 119 κέ. 297 κέ.
Είς τόν πίνακα τοΰ Antti Aarne (Verzeichniss d. Märchentypen, έν FFC.
3) ό τύπος τών τοιούτων μύθων τάσσεται ύπ' άριθ. 200.

Παρατηρήσεις περι τών λακωνικών παραδόσεων
τής Μεγάλης Μαντινείας*.

Ή πρώτη παράδοσις είναι παραλλαγή τών έν τή έμή συλλογή ύπ' άριθ.
622, 624-626. Πρβλ. αύτ., σ. 1342. Ή δευτέρα παραλλαγή τών ύπ' άρ.
619, 620 καί σ. 1336-7. Ή τρίτη φέρεται άλλαχοΰ ώς εύτράπελος διήγησις,
έξ ής ή παροιμία «Βάρ' τής νιάς μέ τήν καλάμα καί τής γριάς μέ τή ματσοΰκα»
(11.Π. Δ', σ. 127, λ. γριά 10). "Οτι γραία πενθερά έβασάνιζε τήν νύμφην της
άναγκάζουσα αύτήν νά έργάζεται μέχρι βαθείας νυκτός. Ή νέα παρεπονέθη
είς τούς άδελφούς της, οί όποιοι, διά νά τήν σώσουν άπό τά βάσανα τής πενθε-
ράς της, ήλθον τήν νύκτα είς τό σπίτι της προσποιούμενοι ότι ήσαν Παραωρΐ-
τες, ήτοι έξωτικά ποΰ βγαίνουν παοάωρα. Καί ήρχςσαν νά δέρουν άμφοτέρας"
άλλά τήν μέν άδελφήν των έδερον μέ μίαν καλάμαν, ποΰ έκαμνε πολύν κρότον
καί δέν έπόνει καθόλου, τήν δέ γραΐαν μέ χονδρήν ματσοΰκαν, ποΰ τήν έσακά-
τεψαν στό ξύλο. Άπό τότε δέν έτόλμησεν αύτη νά έπιβάλη είς την νύμφην
της νυκτερινήν έργασίαν.

Ή 4η παράδοσις καταδεικνύει τήν συνάφειαν τών περί Νεράιδων παραδό-

τούς θησαυρούς του, καί έστειλε τήν έπιστολήν κρύψας αύτήν ύποκάτω άπό τήν ούράν
σκύλου. 'Αλλ' ό σκύλος ούτος οΰτε εις τόν βασιλέα μετέβη οΰτε έφάνη που, καί διά τοΰτο
έκτοτε οί σκύλοι έξετάζουν μέ τό ρύγχος των μή εΰρουν τ/)ν έπιστολήν ύπό τήν ούράν τίνος
έξ αύτών.

* Λαογρ. στ', σ. 252.
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σεων προς τάς δοξασίας περί δριμών. Ή επήρεια, τήν οποίαν κατά τάς πρώτας
ήμέρας τοΰ Αυγούστου ή κατά Μάρτιον πιστεύεται ότι έχει τό ύδωρ είς ξύλα,
ένδύματα καί σώματα, δέν εξηγείται ύπο τοΰ λαοΰ σαφώς έκ τίνος άφορμής
προέρχεται. 'Αλλά φαίνεται πιθανόν ότι έπίστευεν ό λαός είς τήν ύπαρξιν
δαιμονικών δντων, άσκούντων τήν κακοποιόν ένέογειαν αύτών εις ώρισμένον
τινά χρόνον, νυμφών τίνων τών υδάτων, ίδιαίτερον όνομα έχουσών. Καί ή
μέν πίστις αύτη άπό πολλοΰ έξέλιπε, διετηρήθησαν δ' όμως ικανά τεκμήρια,
βεβαιοΰντα τήν ύπαρξιν αύτής. Τοιούτον είναι καί το έν τή προκειμένη παρα-
δόσει, καθ' ήν ή άπαγόρευσις τοΰ κολυμβήματος κατ' Λυγουστον άποδίδεται
είς τάς Νεράιδας. Άλλο τεκμήριον είναι το ονομα Άλουστίνες, το όποιον
έν Σύμη είναι όνομα Νεράιδων (Π. Παραδ., άρ. 657. 658), ώς παοετήρησε
καί ό Β. Schmidt (έν Ν. Jahrbücher f. d. klass. Altertum, 1911, τ. 27, σ.
656). Έν Μανθυρέα τής Αρκαδίας πιστεύουσιν, ότι' τήν βλάβην τών ύφασμά-
των κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ Αύγούστου επιφέρουν αί Νεράιδες. (Ινατ'
άνακοίνωσιν Ίω. Π. Σταθοπούλου, τ. φ.).—Καί ή άνωτέρω (Λαογρ. στ', σ. 113)
δημοσιευθείσα παράδοσις έκ Μαγέρης τών Γρεβενών άποδεικνύει σαφώς ότι
καί αί τοΰ Μαρτίου δρίμες άποδίδονται είς τήν ένέργειαν δαιμονίων.

Ή 5 παράδοσις είναι παραλλαγή τής άρκαδικής, ήν έδημοσίευσα έν τη
έμή συλλογή τών Παραδόσεων, άρ. 341. Ώς παρετήρησα (σ. 937), ή παράδοσις
αύτη έποιήθη προδήλως έπί τή βάσει τοΰ δημοτικού άσματος περί τοΰ νεκροΰ
άδελφοΰ. Καί φαίνεται μάλλον ότι είναι αύτό τοΰτο τό άσμα, μέ λελυμένα
τά μέτρα έξ άμνημοσύνης, ώς δεικνύουν καί λείψανα στίχων διατηρηθέντα,
οίον: Πολάτσ' είναι τσ' άς τσιλαϊδή, πολάτσ' είναι τσ' άς λέη,—Θέ μου, κάμε
με πουλί, κάμε με νεκροποΰλι, νά περπατάου τά μνήματα, νά κλαίου τούς
πεθαμένους κτλ. —Τό έπεισόδιον τής σκορπίσεως τοΰ σίτου καί τής συλλογής
αύτοΰ κατά κόκκους παρενεβλήθη κατά συμφυρμόν πρός άλλα ς παραδόσεις.
(Βλ. Πολίτου, Παραδ.,' σ. 938).

Τά καλάμια κ' ή βροχή*.

(Παράδοσις Νικομήδειας).

Είς έν φύλλον τής έν Ινωνσταντινουπόλει έκδιδομένης καθημερινής εφη-
μερίδος «Χρόνος» (έτ. Α', άριθ. 151, 28 'Ιουνίου 1914), άποσταλέν ήμΐν τή
εύγενεΐ φροντίδι τοΰ έκδοτου τής Μουσικής κ. Γ. ΓΙαχτίκου, δημοσιεύει τις
ύπό τό ψευδώνυμου Άρίσταρχος παράδοσιν, ήν, ώς λέγει, ήκουσεν είς τά
περίχωρα τής Νικομήδειας, όπου υπάρχουν πολλαί λίμναι καί λιμνάζοντα
ύδατα. Δυστυχώς ό γράφων, όστις φαίνεται μηδέ τήν έλαχίστην έχων εί'δησιν

* Λαογρ. 1914, τ. Δ', σ. 740.
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της λαογραφικής μεθόδου καί παντελώς άγνοών τάς λαογραφικάς έρευνας,
έξέτεινεν είς μήκος τά περί τής παραδόσεως ταύτης καί παρέφθειρεν αύτήν
διά στομφωδών πλατυσμών, ώστε δυσκόλως δυνάμεθα νά διακρίνωμεν τόν
άληθή δημώδη πυρήνα του ρητορικού κατασκευάσματος αύτοΰ.

Τά γνήσια δημώδη στοιχεία τής παραδόσεως θά ήσαν κατά πάσαν πιθα-
νότητα ταΰτα: Τό καλοκαίρι, ένα μεσημέρι, ποΰ ό ήλιος έκαιε παραπολύ,
όλα τά φυτά έγειραν κάτω τά κεφάλια καί παρακαλούσαν τό Θεό νά τούς
στείλη λίγη δροσιά. Τότε άπό τή λίμνη μέσα άκούστη μιά φωνή ποΰ έλεγε
μέ λαχτάρα: «Θεέ μου, λίγη βροχή δέ θά ρίξης, έκαήκαμε!)). Ήσαν τά καλά-
μια ποΰ έπαραπονοΰντο καί έφώναζαν περισσότερο άπό τά άλλα φυτά, αν
καί ήσαν ώς τό λαιμό βουτημένα στά νερά τής λίμνης.

'Ο έκδοτης παρατηρεί ότι ή παράδοσις αύτη έμφαίνει ότι ό λαός έχει
γνώσιν τής ύπεροχής τών όμβρίων ύδάτων άπό τών άλλων, διότι είναι κατά-
φορτα ήλεκτρισμοΰ, μεγάλην έχοντος ροπήν έπί τής βλαστήσεως.

Ό Καϊάφας έν Κρήτη*.

«Ή έν Κρήτη τοποθεσία Καϊάφα, κειμένη είς μικράν άπόστασιν έκτος
τής πόλεως Ηρακλείου, πλησίον τών έρειπίων τής άρχαίαςΚνωσσοΰ, μνημονεύ-
εται έν φ. 303β τοΰ ύπ' άριθ. 10 κώδικος τής Πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης
τής έν Σουηδία Ούψάλας. Έγράφη τό παρόν ψαλτήριον διά συνδρομής καί
εξόδου τοϋ θεοσεβεστάτου ιερέως κυροϋ Νικολάου τοϋ Κρητικού εν τω χωρίω
τω επικεκλημένω ό Καϊάφας έν μηνΙΊουνίω κς τω ςωοζ' ετει Ινδ. ζ' (=1369).
Μεταξύ τών λέξεων Καϊάφας καί έν μη vi τρεις περίπου στίχοι διεξεσμένοι έν
άρχή τοΰ φ. 304α. Ίδε Cr aux Martin, Notices sommaires des manuscrits
grecs de Suède, έν τοις Archives des missions scientifiques, Σειράς τρίτης,
τ. IE' (1889), σ. 398 κέ. Τό έπώνυμον Κρητικός τοΰ γράψαντος ιερέως άπο-
δεικνύει ότι μάλλον περί τοΰ είρημένου χωρίου τής Κρήτης πρόκειται ή περί
τής ομωνύμου έν Ηλεία τοποθεσίας, ήν έλαβε καί ή λίμνη ή λεγομένη Καϊάφα.
Τοΰ πελοποννησιακού Καϊάφα τό ονομα ανέρχεται τούλάχιστον είς τόν IS"'
αιώνα, καθ' όν έγράφη ό κουτλουμουσιακός κώδιξ 220, έν φ μνημονεύεται».
(Σπ. Λάμπρος, έν Νέω Έλληνομνήμονι, τ. I' (1913), σ. 491).

Τό παρά τό Ήράκλειον τής Κρήτης χωρίον Καϊάφας έλαβε τό ονομα έξ
άρχαίου μνημείου, όπερ τάφον τοΰ Καϊάφα ονομάζει, δημώδης κρητική παρά-
δοσις (τών έμών Παραδόσεων άρ. 189), ής τά στοιχεία εύρίσκονται έν τω
άποκρύφω βιβλίω τών πεπραγμένων τω Πιλάτω. Περί τούτων διαλαμβάνομεν
έν Παραδ., σ. 792-3. Τό παλαιότερον έγγραφον, έν ω άναφέρεται τό χωρίον
Καϊάφα είναι τοΰ 1248.

* Λαογρ. 1914, τ. Δ', σ. 740-1.
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Τό γραμμένο δλας*.

Είς τήν κοιλάδα τών Τεμπών υπάρχει βράχος, «έξ ού ώνομάσθη ή πέριξ
τοποθεσία τό Γραμμένον άλας. Είναι δέ τό Γραμμένον άλας λατινική έπι-
γραφή, κατά δέ τήν περισωζομένην έτι λαϊκήν έκεΐ παράδοσιν δι' αύτής [ούτω !]
άναφέρεται τό καταναλωθέν άλας κατά τήν διάνοιξιν τής διαφράγος [γράφε
διασφάγος] τών Τεμπών ή τήν κατασκευήν τής άρχαίας όδοϋ αύτών. Κανείς
δέ τών περιηγητών τών μετά μεγίστου ένθουσιασμοΰ καί λεπτομερειών περι-
γραψάντων τά παραδείσια Τέμπη δέν έλαβε τόν κόπον, έκ φιλανθρωπίας
τούλάχιστον, νά έξηγήση είς τούς ονομάζοντας ή έρμηνεύοντας ούτω τήν
έπιγραφήν ότι αί έπί τοΰ έν λόγω βράχου πέντε [γράφε έξ] λατινικαί λέξεις:
L. Cassius Longinus proconsul Tempe mativi [ούτω !] δέν έχουν καμμίαν
άπολύτως σχέσιν πρός τό άλας κτλ.)).

Τ' άνωτέρω άπεσπάσθησαν έκ φλυάρου καί ψυχράς χαριτολογίας περί
τής έπιγραφής τών Τεμπών καί τής άναφερομένης εις αύτήν δημώδους παραδό-
σεως, ήν ό πρώην έφέτης κ. Τ. Δ. 'Αμπελάς κατέτεινεν είς τέσσαρας δλας
σελίδας τοΰ 'Ημερολογίου «Πινακοθήκης» καί «'Ελληνικής έπιθεωρήσεως»
(ετ.Α',σ. 192-195). Ή περί ής ό λόγος παράδοσις έχει περιληφθή είς τάς
εμάς Παραδόσεις, άρ. 145, ή δέ έπιγραφή έδημοσιεύθη έν CIL I 618, όπου
καθώς καί έν τ. III 588 ύπάρχει βιβλιογραφική σημείωσις τών μνημονευόντων
αύτήν περιηγητών ή άρχαιολόγων, είς ους προσέθεσά τινας μή άναγραφομέ-
νους έν τή σημειώσει έκείνη έν Παραδόσ. σ. 759. Τούτους πάντας τούς γρά-
ψαντας περί τοΰ αύτοΰ θέματος (πλήν τοΰ κ. Ν. Γεωργιάδου) άγνοεϊ ό κ.
Άμπελάς, όστις φοβούμεθα, ότι κατακρίνων τούς περιηγητάς, διότι δέν
έλαβον τόν κόπον νά έξηγήσωσι τήν έπιγραφήν, θά περιήρχετο είς δεινήν άμη-
χανίαν, άν προσεκαλεΐτο νά έρμηνεύση αύτός τό κείμενον τής έπιγραφής,
ώς τό άνέγνωσε, μάλιστα δέ τήν τελευταίαν άνύπαρκτον λέξιν mativi.

Μανδραγόρας**.

Έν τω περιοδικώ συγγράμματα 'Αρχεία τής Ιατρικής καί βιο?.ογίας
(1917, σ. 1-6) ό καθηγητής τής βοτανικής έν τω Έθνικω Πανεπιστημίω κ.
Σπ. Μηλιαράκης πραγματεύεται περί τών είς τόν μανδραγόραν άναφερομένων
δεισιδαιμονιών. Μετά τήν άναγραφήν τών άρχαίων καί τών κατά τούς μέσους
χρόνους έπικρατουσών προλήψεων καί τήν μνείαν ότι όπως συνέβη καί έπί
άλλων άρχαίων δεισιδαιμονιών παρέμειναν σποραδικώς είς όλα τά έθνη, ιδίως
δέ είς τήν Νότιον Ρίοσίαν, ίκανοί πιστοί είς τάς μαγικάς δυνάμεις τοΰ μανδρα-

♦ Λαογρ. 1914, τ. Δ', σ. 743.

** Λαογρ. 1917, τ. στ", α. 259-260.



04

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

γέρου, αν καί ούχί κατά τήν έκτα σι ν τών παρελθόντων αιώνων, έπάγεταί τινα
περί τών παρ' ήμΐν δοξασιών άρυόμενος ταϋτα έκ τών έμών Παραδόσεων, σ.
914 κέ. Παρατηρεί δέ ταϋτα: «Τίνες δεισιδαιμονία!, περί τοΰ φυτοΰ τούτου
έπικρατοΰσι παρ' ήμΐν δέν γνωρίζω, διότι έκτός τών ύπό τοΰ Πολίτου άνα-
γραφομένων, ούδαμόθεν άλλοθεν, όσον έγώ γνωρίζω, ύπάρχει πληροφορία τις».

Πλήν τών έν σ. 914 κέ. τών Παραδόσεών μου περί μανδραγόρου σημειου-
μένων διαλαμβάνω τινά καί έν σ. 1328, καθώς καί εις τό άνέκδοτον έτι μέρος
τής συλλογής τών Παροιμιών έν λ. μανδραγοΰρα. Φέρεται έν Μάνη παροιμία
τις, δηλοΰσα ότι ό μανδραγόρας κέκτηται θαυμασίας θεραπευτικάς ιδιότητας:
Μανδραγοϋδα κι άνανίδα κι άλλο εν α χορταράκι, άν τό ξέραν οι μαννάδες,
δεν εχάναν τά παιδιά τους1. Έν δέ 'Αρτάκη τής Κυζίκου ή παροιμιώδης
φράσις: Είσαι σε μανδραγοΰρα2 σημαίνει «τά 'χεις χαμένα)), προήλθε δέ πιθα-
νώς έκ τής άποδιδομένης είς τόν μανδραγόραν ναρκωτικής ιδιότητος.

Έκ τοΰ άνθρωπομόρφου σχήματος τής ρίζης τοΰ μανδραγόρου προήλθεν
ή εύφημητική όνομασία τοΰ φυτοΰ καλάνθρωπος3, αντιστοιχούσα πρός τήν
ποντικήν όνομασίαν τών Καλλικαντζάρων Άς εμάς κάλοι (Παραδόσεις, σ.
1258) καί τήν κοινοτέραν τών Νεράιδων Καλοκυραδες.

Είς τούς ειδικώς περί τών περί μανδραγόρου δοξασιών πραγματευθέντας,
ούς άναγράφω έν σ. 915 τών Παραδόσεων, άς προστεθή καί ή μετά τήν έκδοσιν
τούτων δημοσιευθείσα μονογραφία τοΰ C. Β. Randolph (The Mandragora
of the ancients in Folklore and Medicine, έν Proceedings of the American
Academy of Arts and Sciences,Boston 1905, τ. XL, σ. 485-537). Περί δέ
τών έν τή Νοτίω Ρωσία έπικρατουσών δεισιδαιμονιών περί τοΰ μανδραγόρου,
ών μνημονεύει ό κ. Μηλιαράκης, βλ. J. Jaworskii, Die Mandragora im süd-
russischen Volksglauben, έν Zeitschrift f. österr. Verein f. Volks., τ. II,
σ. 353 κέ., τ. III, σ. 63-4.

Ό κ. Μηλιαράκης παρατηρεί ότι ό Διοσκορίδης περιγράφων τόν μανδρα-
γόραν ούδέν άναφέρει περί τοΰ άνθρωποειδοΰς τής ρίζης. Τοΰτο είναι άκριβές"
ούδέν ήττον ό συγγραφεύς έκεΐνος άναγράφων τά διάφορα ονόματα τοΰ
μανδραγόρου προσθέτει ότι ό Πυθαγόρας έκάλει αύτόν άνθρωπόμορφον (Αιο-
σκορίδ., Π. ύλ. ίατρ. Δ' 76, σ. 570 Ivühn).

1. Πανδώρα, τ. 10', σ. 277.—Έφημ. ΦιλομαΟ. 1869, σ. 1742. "Αλλαι παραλλαγαί της
παροιμίας ταύτης δέν καταλέγουσι καί τόν μανδραγόραν είς τά βότανα ταϋτα. (Βλ. Πολίτου,
ΙΙαροιμ., τ. Β', σ. 328, λ. άντοναίδα 1 (Κυθήρων). 'Απ' όλα δι' δλους 1904, άρ. 48,
σ. 781 (Ζακύνθου).

2. Κατ' άνακοίνωσιν Μ. Φιλήντα.

3. ΚαλάΟρεπτος έν Μυκόνφ (Κ. Dieterich, Sprache u. Volksüberlieferung d.
Siidl. Sporaden, σ. 230). ΚαλαΟρωπάριν έν Κύπρω (Λαογρ. Ε', 642),
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Τό λειώμα*.

(Βοιωτική παοάδοσις).

Ό έφορος τών άρχαιοτήτων κ. Ν. Γ. Παππαδάκις έν τη καλλίστη πρα-
γματεία αύτοΰ «Περί το Χαρόπειον της Κορώνειας» (έν Άρχαιολογικώ δελτίω
1917, τ. Β', σ. 258) άναγράφει τήν έξής βοιωτικήν παράδοσιν:

«Αύτά δω τά παχιά χωράφια τά είχε μιά φορά ένας τυφλός, καί τά 'δινε
σέ κολλήγους νά τά δουλεύουν. "Ενας όμως άπό δαύτους κάποτε, άνθρωπος
άδικος, είς το μοίρασμα τοΰ σιταριοΰ άπάνω στ' άλώνι, έκαλογέμιζε το κοιλό
πάντα καί τ' άδειαζε στο δικό του σωρό, στοΰ συντρόφου του τό μέρος όμως
έχυνε μόν' δσο χωροΰσε άνάποδα τό κοιλό, στό γΰοο, άποκάτ' άπό τόν πάτο·
καί τόν ρωτοΰσε κάθε φορά. «Βλέπεις, σύντροφε;—Βλέπ' ό Θεός», άπαντοΰσε
ό τυφλός άνύποπτα, ως το τέλος· τότες όμως, νά ! ό Θεός, πού τώντες έβλεπε,
τοΰ κάνει ξάφνου χώμα τό σωρό του. "Ετσι γένηκε τό λειώμα».

Όμοίαν νεοελληνικήν παράδοσιν άναφέρει ό κ. Ν. Γ. Παππαδάκις τήν
μεγαρικήν έν ταΐς έμαΐς Παραδ. άρ. 297, όπου όμως άλλη φέρεται αιτία τής
μεταβολής τών σωρών σίτου εις χωματολόφους.

Ό μΰθος άνευ τής κατακλεΐδος τής τελικής μεταμορφώσεως καί τής άνα-
φοράς είς ώρισμένους τόπους, ήτις μεταβάλλει αύτόν είς παράδοσιν, είναι
κοινός πολλαχοΰ τής Ελλάδος. Μία επτανησιακή διατύπωσις αύτοΰ (παρά
Γ. Καβαδία, Ό πρακτικός λόγος, Κέρκυρα 1876, σ. 23, άρ. 993) έχει ώς έξής :

«'Αναποδογυρισμένο έχοντας τό κουβέλι, έμέτραγε ένας μιά φορά, γιά
νά παραδώση τοΰ στραβοΰ τοΰ σέμπρου του τό μερδικό του τά κουκκιά. Καί
γιά νά τοΰ άποδείξη πώς τοΰ τά έμέτραε ύπέρχειλα, καί πώς δέ θέλει νά ώφε-
ληθή άπό τή στραβομάρα του, τοΰ έπαιρνε τό χέρι, τοΰ άνοιγε τήν άπαλάμη,
τοΰ τήν άπίθωνε άπά στά σωριασμένα τά κουκκιά καί τοΰ έλεγε: «Βλέπεις,
σέμπρε;» Ό στραβός ή γιατί τοΰ έμεινε κάποια υποψία ή άθελα έτσι... άπι-
λογιόνταν καί έλεγε' «βλέπει ό Θεός».

Ό μΰθος ούτος συνεπτύχθη είς παροιμίαν, ής φέρονται διάφοροι παραλ-
λαγαί1. Τοιαύτη τις παραλλαγή φαίνεται οτι είναι καί ή μεσαιωνική παροι-
μία: «πολέμα ώς πολεμάς, άμή δ Θεός θεωρεί» (Άθων. συλλογή Γ' 31 έν
Π.Π., τ. Α', σ. 17), ένέχουσα τήν έννοιαν, τήν οποίαν έκφράζει καί ή άρχαία
γνώμη «έστι δίκης οφθαλμός, δς τά πάνθ' δρά))καί άλλαι τινές (Π.Π., λ. Θεός,
άρ. 215).

Τήν αύτήν παράδοσιν εύρίσκομεν καί παρ'άλλοις λαοΐς. 'Ιταλός συγ-

* Λαογρ. 1917, τ. στ', σ. 261-2.

1. «Βλέπεις, στραβέ;—Βλέπει δ Θεός». (Π. II., λ. Θεός, άρ. 60. "Αλλαι παραλλαγαί
αύτ., άρ. 61.66).
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γραφεύς τών μέσων τοϋ IT' αιώνος1 άναφέρει ότι κατά τάς διηγήσεις τών χωρι-
κών το σικελικόν βουνόν Μόδιον (il Moggio) έκλήθη οΰτως έκ τοιαύτης αιτίας.
Ήσαν δύο άδελφοί, ών δ έτερος τυφλός, οίτινες συνεκόμισαν μεγάλην ποσότητα
σίτου έκ της έσοδείας τών άγρών των. Κατά τήν διανομήν δέ δ βλέπων άδελφός
είς τό μερίδιόντου έκένου πλήρες τό μόδιον, διά δέ τό μερίδιον τοΰ άδελφοΰ
του έγέμιζε μόνον τό μόδιον άναποδογυρισμένον. ' Ο τυφλός ψηλαφών τόν
σΐτον, καί μή δυνάμενος νά έννοήση τήν άπάτην, έλεγεν: (ΓΑν δέν βλέπω έγώ,
βλέπει γιά μέ ό Θεός». 'Αφοΰ έμοιράσθη τό σιτάρι καί έγινε μεγάλος σωρός
τό μερίδιον τοΰ δολίου άδελφοΰ, έπήλθεν έκ θαύματος πΰρ έξ ούρανοΰ καί
κατέκαυσε καί αύτόν καί τόν σωρόν του, ό όποιος έγινεν ένα ύψηλόν βουνόν
κοκκινωπόν.—Παραπλήσιαι δέ παραδόσεις φέρονται καί σήμερον παρά τω
ίταλικώ λαώ, ώς σημειώνει ό G. Pitré.

Άλλην άναφέρει τήν θείαν τιμωρίαν όμοιου δόλου σουηδική τις παράδοσις.
Διένεμον τά χρήματά των τρεις καλογραΐαι, ών ή μία τυφλή, εις τήν οποίαν
άναστρέφουσαι τό μέτρον έδιδον τό μερίδιον της, θέτουσαι είς τό άβαθες μέρος,
άφοΰ πρώτον την έκάλουν νά ψηλαφήση αύτό. ' Ii τυφλή ύποπτευθεΐσα τόν
δόλον είπεν: (ΓΑ ν μέ γελάτε, νά βουλιάξη ή πόλις μαζί σας». Μόλις λοιπόν
έτελείωσεν ή διανομή, τό μέρος έκεΐνο έβυθίσθη2.

Οί Καλλικάντζαροι*.

Έκ τής έν 'Ικαρία έκδιδομένης έφημερίδος Νέα 'Ικαρία (έτος Β', άριθ.
81, τής 26 Δεκεμβρίου 1915) άρυόμεθα τάς έπομένας ειδήσεις περί τών φερο-
μένων έν τή νήσω παραδόσεων περί Καλλικαντζάρων καί Στριγγλών.

Ό τύπος τοΰ ονόματος αύτών είναι Καλλιτσαντέροι, όστις είναι άγνω-
στος άλλαχοΰ τής Ελλάδος. ( Πρβλ. τάς ήμετέρας Παραδόσεις, σ. 1242
κέ.). Παρίστανται δ' ώς έχοντες σώμα άνθρώπου, άλλά πόδας καί κεφαλήν
τράγου3. Βλάβας μεγάλας είς τούς άνθρώπους δέν ποοξενοΰσιν4. "Ερχονται

1. Giul. Filot degli Omodei, Descrizione della Sicilia, βιβλ. I, σ. 51-52 (fcc8. G.
di Marzo, Palermo 1876), έν Archivio per le tradiz. populari, 1898, τ. XVII, σ. 227-8.

2. Ε. Meier, Deutsche Sagen aus Schwaben, Stuttgart 1852, τ. I, σ. 33. Revue
des trad, popul., 1891, τ. νΐ,σ. 517.—Ό Simrok (Deutsche Mythologie, ëxS. 4, § 105, σ.
341), άγνοώ πόθεν παραλαμβάνων, λέγει ότι έν τοις γερμανικοΐς μύθοις διά τοϋ αύτοΰ δόλου
εξαπατά τήν άγαθήν Μοΐραν ή κακή έν τη διανομή τών άγαθών" τό μέτρον, έν ω τά χρυσά
νομίσματα, παρουσιάζει άντιστρόφως, ώστε μόνον τό δλίγον μέρος μεταξύ πυθμένος καί
κάτω χειλέων πληρούται.

* Λαογρ. 1917, τ. ς', σ. 262-4.

3. Καί κατά τάς παραδόσεις τών Σιφνίων ό Καλλικάντζαρος «άντί ποδάρια έχει καλί-
κια σάν τής κατσίκας». (Παραδ., σ. 1295). Περί άλλων παραστάσεων τραγοπόδων δαι-
μόνων βλ. αύτ., σ. 1215.

4. Πρβλ. αύτ., σ. 1290.
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είς την νήσον ακριβώς το μεσονύκτιον τής έορτής τών Χριστουγέννων δια-
περαιούμενοι έπί φλοιών καρυδιών (καρυδότσοφλα)1, παραμένουσι δέ μέχρι
τής παραμονής τών Φώτων. Κατά τήν ώραν τής έλεύσεώς των, όσοι έχουσιν
όξεΐαν τήν άκοήν, άν προσέξουν, άκούουν είς τάς άκτάς τής νήσου, κυρίως
είς τις άμμουδιές, τις φωνές καί το άραβαΐσι ποϋ γίνεται, όταν άνασύρουν
τά καΐκια των. Κατά το βραχύ διάστημα τής διαμονής των έν τη νήσω προ-
ξενούν άρκετάς ζημίας" καί πρώτον μαγαρίζουν τά μερσίνα (μύρτα) καί δλους
τούς εκτεθειμένους καρπούς. Διά τούτο οί Ίκάριοι διά νά φάγουν αύτούς
αναγκάζονται νά τούς πλύνουν επιμελώς, όπως τούς άποκαθάρουν άπό τά
μαγαρίσματα τών Καλλιτσαντέρων. "Επειτα εισέρχονται είς τάς οικίας τών
χριστιανών άπό τάς καπνοδόχας καί άρπάζουν δ τι εύρουν, ένδύματα, τροφάς2.
Πλήν δέ τών άρπαζομένων τροφίμων, μαγαρίζουν καί τά υπόλοιπα" διό κρί-
νεται άναγκαΐον νά σκεπάζωνται καλώς τά διάφορα δοχεία3. Ή μεγαλυτέρα
δ' όμως καταστροφή, τήν οποίαν προξενούσιν είς τούς Ίκαρίους οί Καλλι-
τσαντέροι, γίνεται είς την ύπαιθρον χώραν. 'Αρέσκονται είς τάς ζωοκλοπίας
καί ζωοκτονίας. Προτιμούν τά μικρά κατσικάκια, άλλ' ελλείψει τοιούτων
άρπάζουν τράγους, αίγας, βούς καί δ τι άλλο μείνη έξω τών στάβλων κατά
τάς ήμέρας ταύτας. 'Εννοείται ότι δέν διστάζουν οί Καλλιτσαντέροι νά θραύ-
σουν καί τήν συνήθως σαθράν θύραν τοΰ στάβλου διά νά κλέψουν τράγους καί
αίγας, δταν σπανίζουν τά θηράματα έν τή ύπαίθρω. Τάς μεγίστας δέ ζημίας
επιφέρουν, δταν οί κάτοικοι έχουν οίκονομικάς δυσφορίας. "Οταν είς τό νησί
ύπάρχη πείνα, λιμάσσονν καί οί Καλλιτσαντέροι καί κάμνουν θραΰσιν είς
δ τι εύρουν, ένω είς τά έτη τής εύημερίας άρκοΰνται μόνον νά μαγαρίζουν τά
τρόφιμα.

Τήν παραμονήν τών Φώτων απέρχονται άφήνοντες είς τήν νήσον τά πλοΐά
των, δηλ. τά καρυδότσοφλα, τά όποια τήδε κάκεΐσε εύρίσκονται έσκορπισμένα
είς τήν παραλίαν. Εγκαταλείπουν δέ τά πλοία, διότι πάντοτε άναχωροΰν έν
σπουδή. Λησμονούν τήν ήμέραν τών Φώτων καί έξαφνα άκούοντες τήν έξ
ούρανού φωνήν «Ούτος έστιν ό υιός μου ό άγαπητός, έν ω ηύδόκησα)) διασκορ-
πίζονται καί θαλασσώνουν χωρίς καρυδότσοφλα.

Ώς συνάγεται έκ παραδόσεώς τίνος, την οποίαν άναγράφει ή έφημερίς, αί
περί Καλλικαντζάρων δοξασίαι καί έν 'Ικαρία, καθώς καί άλλαχοΰ τής Έλ-

1. Παραπλήσια μυϋολογοϋσι καί οί ΣκιάΟιοι. Τά Σκαλικαντζούρια ετοιμάζουν τό
καράβι τους άπό τήν πρώτην ήμέραν τοϋ σαρανταημέρου, καί έρχονται εις τήν νήσον τήν
νύκτα τών Χριστουγέννων, παραμένοντα μέχρι της παραμονής τών Θεοφανίων. (Παραδ.,
άρ. 599, σ. 339). Καί έν Οινόη τοΰ Πόντου διαπεραιοϋνται έπί λέμβου. (Αύτ., σ. 1332).

2. Είσοδος τών Καλλικαντζάρων είς τάς οικίας διά τής καπνοδόχης άναφέρεται συνη-
θέστατα καί είς άλλας παραδόσεις. (Αύτ., σ. 1302 κέ.).

3. Βλ. αύτ., σ. 1298.
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λάδος1, συμφύρονται προς τάς περί λυκανθρωπίας καί τάς περί Στριγγλών.
Κατά τήν παράδοσιν ταύτην, προ σαράντα χρόνων κάποιος άπό τό χωρίον
Άμάλου, έγκαρδιωθείς μίαν έκ τών ήμερων τούτων, έξήλθε τοΰ οί'κου του διά
νά έπιτεΟή καί έν άνάγκη φονεύση ένα Καλλιτσάντερον. Τω παρουσιάσθη
ούτος ύπό μορφήν αίγός μεγαλοσώμου, ή όποια τόν έπλησίασεν. Ό Άμαλιώτης
δέν έχασε καιρόν. "Ηρπασε -την αίγα έκ τών κεράτων καί ένέπηξεν είς τόνλαι-
μόν της τό μαυρομάνικο μαχαίρι του, τό όποιον είχε πρό πολλοΰ άγορασμένο
άπό τήν Σμύρνη. Μέ ύπερφυσικήν όμως δύναμιν άπωθηθείς ύπό τών κεράτων
της αίγός ήναγκάσθη νά έγκαταλείψη αύτήν, τρέχουσαν πρός δυσμάς· τήν
είδεν ολοφάνερα ύπό τό φως τής σελήνης νά θαλασσώση είς τό πρός τήν Μύ-
κονον Ίκάριον πέλαγος. Είχε λησμονήση τό γεγονός, δταν μετά πέντε χρόνια
ό Άμαλιώτης, ταξιδεύσας είς Μύκονον, ώς ναύτης άνθρακοφόρου π?^οίου, καί
φιλοξενούμενος εϊς τινα οίκον, άνεγνώρισε τό μαυρομάνικο μαχαίρι του, μέ
τό όποιον ή φιλοξενοΰσα γραία έκοπτε τόν άρτον. Ή γραία έκείνη, ώς έμαθε
παρά τών Μυκονίων, άλλοτε εβτρίγγλιαζε καί κατά πάσαν πιθανότητα είχε
διαπεραιωθή ώς στρίγγλα είς τό Άμάλου, όπου ύπό μορφήν αίγός παραμονεύ-
ουσα νά κλέψη ή νά μαγαρίση τά τρόφιμα τοΰ Άμαλιώτη ύπέστη τήν έπίθεσιν
αύτοΰ καί συναπήγαγεν είς Μύκονον τό δπλον του.

Ή Μύκονος θεωρείται καί άλλαχοΰ ώς πατρίς τών Στριγγλών. (Βλ.
Παραδόσεις, άρ. 826, σ. 502). Ή άναλαβοΰσα την άνθρωπίνην μορφήν στρίγγλα
αναγνωρίζεται, έκ τοΰ δπλου, δι' ού έπληγώθη. Ό συνήθης τύπος τής άναγνω-
ρίσεως είς τάς πολυπληθείς όμοιας παραδόσεις άλλων λαών είναι έκ τής πλη-
γής, ήν ύπό T/]v μορφήν ζώου έλαβον, διατηρουμένης καί είς τό άνθρώπινον
σώμα. (Βλ. Grimm, Deutsche Mythologie, σ. 919. F. Liebrecht, Des Gerva-
sius v. Tilbury Otia imperialia, σ. 137. Hertz, Der Werwolf, σ. 71 κέ.
Πολίτου, Νεοελλ. μυθολ., σ. 191).

Παραδόσεις περί Πλάτιονος.—Κωνσταντινατα*.

Ε. IV. Hasluck, Plato in the Folk - lore of the Konia Plain. ('Απόσπασμα τοϋ An-
nual of the British School at Athens, XVIII, 1911, σ. 265-9).

—Constantinata. ('Αποσπ. τών Essays and Studies presented to W. Ridgeway,
Cambridge 1913).

Είς άπόστασιν τεσσαράκοντα περίπου χιλιομέτρων δυτικώς τοΰ 'Ικονίου,
είς τό μέσον τής όδοΰ άπό Κιριλί Κασαμπά είς Μπεκσεχίρ, σώζονται λεί-
ψανα άρχαιοτάτου, πιθανώς χετταίου, μετ' άναγλύφων παραστάσεων οικοδο-
μήματος, υπερκείμενα πηγής, ής τά ύδατα χύνονται είς τήν εγγύτατα κειμένην

1. Βλ. οώτ., σ. 1324 κέ.

* 'Εδημοσιεύθη έν Λαογρ. 1916, τ. Ε', σ. 659-664.
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λίμνην Κάραλιν. Ή πηγή αύτη καλείται ύπό τών περιοίκων Έφλατούν μπον-
ναρί (κεφαλόβρυσο τοΰ Πλάτωνος). Πόθεν καί πώς τό όνομα τοΰ μεγάλου
φιλοσόφου είσεχώρησεν εις τους βαρβάρους εκείνους τουρκικούς πληθυσμούς ;
Ό Perrot1 έκφέρει τήν ύπόνοιαν μήπως έπιχωριάζει σχετική τις παράδοσις
καί θεωρεί εύκταίαν την έξακρίβωσιν τούτου. Ώς δέ παρατηρεί ό Hasluck
έν τη διατριβή του «Ό Πλάτων έν τή λαογραφία τής πεδιάδος τοΰ Ικονίου»,
καί ή ονομασία αύτη, καθώς καί άλλης πηγής έν αύτω τω Ίκονίω έξηγεΐτο
έκ τής γνώσεως τοΰ Πλάτωνος ύπό τών 'Αράβων φιλοσόφων καί κατ' άκολου-
θίαν καί ύπό τών Σελζουκιδών τοΰ 'Ικονίου Τούρκων. 'Αλλ' ό σοφός "Αγγλος
αρχαιολόγος ήδυνήθη νά διαφώτιση τό ζήτημα τοΰτο δι' εύστοχου άναζητή-
σεως τών λόγων έξ ών προήλθον καί δύο άλλαι ομοιαι τοπωνυμίαι τοΰ μέρους
τούτου τής Μικράς 'Ασίας, καθώς καί μία παράδοσις περί Πλάτωνος, άνα-
φερόμεναι ύπό τοΰ Τούρκου γεωγράφου τοΰ Ιστ' αιώνος Χατζή Κάλφα. Είς
ταΰτα δέ προσέθηκε καί τρεις μικρασιατικάς περί Πλάτωνος παραδόσεις,
ανακοινωθείσας αύτω ύπό τοΰ Προδρόμου Πετρίδου. /Α9

Ό Χατζή Κάλφας άναφέρει έν τη άκροπόλει τοΰ 'Ικονίου ((τάφον τουν
θείου Πλάτωνος». Τόν αύτόν τάφον μνημονεύει καί ό παλαιότερος τοΰ Χατζή
Κάλφα γεωγράφος τοΰ ΙΓ' αιώνος Γιακούτ ώς εύρισκόμενον «εις τήν πλησίον
τοΰ τζαμιού έκκλησίαν». 'Επειδή δ' όμως καί Ρώσος τις προσκυνητής τοΰ
ΙΕ' αιώνος άναφέρει είς τήν αύτήν έκκλησίαν τάφον τοΰ άγιου Άμφιλοθέου
(='Αμφιλοχίου), ό κ. Hasluck συνδυάζων τάς μαρτυρίας ταύτας άποφαί-
νεται, όχι άπιθάνως, ότι πρόκειται περί τοΰ αύτοΰ μνημείου καί ότι τό όνομα
τοΰ 'Αμφιλοθέου εύκόλως ύπό τών Τούρκων ήδύνατο νά παραφθαρή είς τό
γνωστότερον Φλατούν. 'Αναφέρει προσέτι ό Χατζή Κάλφας καί ποταμόν τοΰ
Πλάτωνος παρά τι χωρίον τής Καππαδοκίας καί παράδοσιν, ήν ήκουσε παρά
τό Ίκόνιον, ότι ή πεδιάς τοΰ 'Ικονίου ήτό ποτε λίμνη, τήν οποίαν άπεξήρανεν
ό Πλάτων. Παραπλησίαν δέ παράδοσιν ήκουσεν άπό τούς περιοίκους τής
λίμνης Έγεοδίρ ό πρώτος άνακαλύψας τά έρείπια τοΰ Έφλατούν μπουναρί
Άγγλος Άμιλτον, οτι ό ύπό τής λίμνης έκείνης κατεχόμενος χώρος ήτο πρό
800 έτών πεδιάς διαρρεομένη ύπό ποταμού, τήν οποίαν μετέβαλεν είς λίμνην
άποφράξας τάς έκβολάς αύτοΰ μάγος τις ονόματι Πλάτων (Έφλάτ).

Ούτω τό όνομα τοΰ Πλάτωνος, ώς παρατηρεί ό Hasluck, συνδέεται πρός
υδραυλικά έργα, καί δή έν χώρα, ής ή προμήθεια τοΰ ύδατος κανονίζεται δι'
άποκρύφων καί μέχρι τοΰδε άτελώς γνωστών ύπογείων αγωγών. Τ' άποδι-
δόμενα δ' είς τόν Πλάτωνα μαγικά ή μηχανικά έργα έν Ίκονίω άντιστοι-
χοΰσι πρός τά μυθικά έργα τοΰ 'Ηρακλέους έν "Ηλιδι, Θεσσαλία, Λέρνη καί
Φενεω καί τών Μινυών έν Βοιωτία" έμφαίνουσι δέ όχι μόνον ύπεράνθρωπον
δεξιότητα, εΐτε μαγικήν εΐτε θείαν, άλλά καί υπέροχους τών παλαιοτέρων

1. Perrot et Chipies, Histoire de 1' art, τ. III, σ. 730.
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χρόνων τεχνικάς γνώσεις, τών οποίων άμυδράν καί ασαφή έννοιαν παρέχουσι
τά σωζόμενα μνημεία τών χρόνων εκείνων. Καί ή έν τη πεδιάδι τοϋ 'Ικονίου
άρδευσις καί ή άποχέτευσις τών υδάτων άπεδίδετο είς θείας ένεργείας, άλλ'
οί περί τούτων έπιχώριοι μύθοι άπωλέσθησαν, μόνον δ' όλιγίστων τινών δια-
κρίνονται τά ΐχνη ύπό τό έλληνικόν περίβλημα, όπερ προσέλαβον1.

Είναι άγνωστον, λέγει ό Hasluck, άν ύπάρχη θρησκευτική τις παράδοσις
περί τοΰ άγίου Άμφιλοχίου ή άλλου τινός άγίου, άποδίδουσα είς αύτόν θαΰμά
τι παραπλήσιον πρός τό τοΰ άρχαγγέλου Μιχαήλ έν Κολοσσαΐς ή πρός τά τοΰ
Πλάτωνος. Τό γεγονός δ' όμως τοΰ τάφου τοΰ Πλάτωνος είς χριστιανικήν
έκκλησίαν ενισχύει τοιαύτην ύπόθεσιν. Πάντως αί περί Πλάτωνος μικρασια-
τικαί παραδόσεις οΰτε ώς περιλείμματα άρχαίων μύθων ούτε ώς συνεχής δια-
τήρησις παραδόσεως δύνανται νά θεωρηθώσιν, άλλ' είναι μάλλον αύθυγενεϊς,
έπειδή οί φυσικοί όροι τής χώρας ήσαν έν παντί χρόνω προσφυεϊς πρός
γένεσιν μύθων οΰτως άπλοΰ τύπου.

Έν έπιμέτρω επάγεται ό Η. τρεις παραδόσεις, άνακοινωθείσας αύτω,
ώς άνωτέρω έλέχθη, ύπό "Ελληνος, παρατηρεί δ' ότι είς ταύτας συνάπτονται
ό Πλάτων καί τά έργα του πρός τό 'Ικόνιον, τό όποιον ιστορικοί λόγοι όδη-
γοΰσιν ήμάς νά θεωρήσωμεν ώς κοιτίδα τοΰ μύθου.

Καί πρώτον μέν τό Έφλατούν μπουναρί θεωρείται ώς τό μέρος, όπου ό
Πλάτων έφραξε μέ βάμβακα, πίσσαν καί ογκολίθους2 τήν έξοδον ύπογείου
ποταμοΰ, άπειλών νά καταπόντιση τό Ίκόνιον. Ό Πλάτων γενικώς πιστεύ-
εται ότι ήτο τουρκόπουλον, τό όποιον τινές προσθέτουν ότι ήλθεν άπό τό
Βαγδάτι.—Έπειτα τό όνομα τοΰ Πλάτωνος συνάπτεται μέχρι τοΰδε άορίστως
πως πρός τήν έν Ίκονίω έκκλησίαν τοΰ άγίου 'Αμφιλοχίου- άλλοι νομίζουν
ότι ήτο τό παρατηρητήριον αύτοΰ, άλλοι πάλιν «έχουν άκουστά» οτι ευρίσκε-
ται έν αύτω ό τάφος του.—Καί τρίτον όμοια παράδοσις πρός τήν ύπό τοΰ
Hamilton μνημονευομένην περί τής λίμνης τοΰ Έγερδίρ άναφέρεται είς τήν
Κάραλιν. Ό Πλάτων έφραξε τήν έξοδον τής λίμνης πρός τόν σκοπόν νά φέρη
νερόν είς Ίκόνιον, άλλά παρητήθη τοΰ σκοποΰ ίδών ότι κατεποντίσθη μία
πόλις κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου του.

1. Περί τών τοιούτων έν Ίκονίω έπιχωριαζόντων μύθων τοϋ Περσέως διελάβομεν
έν Λαογρ. Δ', σ. 220 κέ. 'Ορθώς ό Hasluck ένδοιάζει περί τοΰ δημώδους χαρακτηρος τών
ύπό Cuinet καί ύπό 'Ιωακείμ Βαλαβύνη (Μικρασιατικά, σ. 110) άναφερομένων παραδό-
σεων, ύποθέτων οτι είναι μάλλον έπιχώριος συμφυρμός άρχαίων μύθων. Ούδέ τοιοΰτος
συμφυρμος είναι, άλλ' άπλή έπανάληψις τών βυζαντινών μυθοπλαστιών άλλως δέ ό Βαλα-
βάνης δέν παρουσιάζει ταύτας ώς δημώδεις, άφορμήν δ' όπως ύποτεΟή τοΰτο παρέσχε τό
άσαφές της έκφράσεως αύτοΰ.

2. Δι' έρίων καί λεβήτων άποφράσσονται αί έξοδοι τών πηγών καί στειρεύουσιν αύται
κατά τάς έλληνικάς παραδόσεις (Λαογρ. Α' 329. Γ' 274. Δ' 449).
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Έν τή δευτέρα διατριβή αύτοΰ, περιληφθείση έν τω πανηγυρικώ τόμω,
τω προσενεχθέντι τω William Ridgeway έπί τη έξηκοστή γενεθλίω αύτοϋ
(σ. 635-8), ό κ. Hasluck εξετάζει τάς σημερινάς έλληνικάς1 δεισιδαίμονας
δοξασίας διά τά κωσταντινάτα, τά σκυφοειδή δηλ. νομίσματα, τά υποτι-
θέμενα ότι έκόπησαν ύπο τοΰ ίσαποστόλου Κωνσταντίνου τοΰ μεγάλου καί
ότι ένεκα τούτου ένέχουσι θαυμασίας δυνάμεις. Τάς δοξασίας ταύτας μνημο-
νεύει έν συντόμω ώς παγκοίνους, παραθέτει δέ καί μαρτυρίαν συγγραφέως
τοΰ ΙΖ' αιώνος περί της πεποιθήσεως τών χριστιανών της Λακωνικής καί
γενικώς δλων τών Ελλήνων ότι τά κωσταντινάτα θεραπεύουσι τήν έπιλη-
ψίαν καί τούς πυρετούς2.

'Αλλ' ό Η. ένδιέτριψεν ιδίως είς τον άκριβή προσδιορισμόν τών νομισμά-
των, τά όποια ό λαός νομίζει κωσταντινάτα. Ταΰτα δέ εϊναι βυζαντινά, ένετικά
καί κυπριακά τών Λουσινιάνων νομίσματα, ών ό τύπος παρουσιάζει κάποιαν
ομοιότητα πρός τήν άγιογραφίαν, τήν άπεικονίζουσαν τόν άγιον Κωνσταντΐνον
καί τήν άγίαν Έλένην όρθιους άντωπούς έκατέρωθεν τοΰ σταυρού.

Τά κωσταντινάτα φορούν έγκυοι γυναίκες πρός προφύλαξιν καί πρός
εύκολίαν τοΰ τοκετοΰ καί παιδία ώς προβασκάνια, πιστεύεται δέ ότι έπιφέρουν
άσφαλή καί ταχεϊαν ζύμωσιν τοΰ φυράματος τών άλεύρων καί τής γιαούρτης.
Καθόλου είναι νομίσματα πολυτιμότατα εις τόν κάτοχον διά τάς θαυμασίας
αύτών ιδιότητας. Ό Η. άναφέρει καί άλλην περί θαυμασιωτέρας ιδιότητος
τοΰ κωσταντινάτου δοξασίαν, τής όποιας την ύπαρξιν βεβαιώνει μόνον ό
W. Turner (Tour in the Levant, III 512)· ότι τό κωσταντινάτον τιθέμενον
είς κόσκινον ενεργεί, όπως μή διαρρεύση έμβαλλόμενον ύδωρ. Τοιαύτη δοξα-
σία, τής όποιας άλλως ό έλεγχος είναι εύχερέστατος, δέν φέρεται παρά τω
έλληνικω λαω, άγνωστον δέ πώς έπλάσθη ύπό τοΰ Άγγλου περιηγητοΰ, ίσως
έκ παρεξηγήσεως τής δημώδους παροιμίας «κουβαλεΐ μέ τό κόσκινο νερό))3.

Άλλ' άντί ταύτης καί άλλαι κρατοΰσι παρ' ήμΐν περί τών κωσταντινά-
των δεισιδαίμονες δοξασίαι, πλήν τών ύπό τοΰ κ. Η. μνημονευομένων, τάς
όποιας άναγράφομεν ώδε, προσθέτοντες έπί τή εύκαιρία ταύτη καί σχετικάς
τινας παρατηρήσεις.

1. Ή έκφρασις τοϋ Η. είναι μάλλον αόριστος· «the Christian populations of the
Levant»" ένω είναι άναγκαϊον διά τήν άκρίβειαν νά διακρίνηται ή λαογραφία έκάστου
ϊθνους, μάλιστα τών έν τή 'Ανατολή.

2. La Guilletière, Lacédemone ancienne et nouvelle, 1676, σ. 578. Τόν συγγραφέα
τοϋτον ΰπολαμβάνει ό Η. περιηγητήν άλλ' ό σύγχρονος αύτω Spon άπεκάλυψεν ότι ούδέ-
ποτε έπάτησεν είς τήν 'Ελλάδα ό Guillet, ώς είναι τό πραγματικόν όνομα αύτοΰ" ούδέν
ήττον άκριβεϊς εϊναι αί πλείστα', τών πληροφοριών, άς περί τών έλληνικών πραγμάτων
παρέχει, διότι στηρίζονται είς άνακοινώσεις τών έν 'Αθήναις Καπουκίνων.

3. Π.Π., λ. νερό 30 (27), 36 (23), 59 (38). "Αν καί ή παροιμία αύτη είναι άρχαία
[χοσκίνο) φέρειν ϋάωρ κττ.) καί φέρεται είς πολλούς ευρωπαϊκούς λαούς.

6
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Είς το άγιο κωσταντινάτο αποδίδοντα!, καί αίμοστατικαί ιδιότητες,
άφομοιοΰται δηλ. ώς πρός τοΰτο έν τή συνειδήσει τοϋ λαοΰ μέ τήν λίθον αίμο-
στάτην, είς την οποίαν παρομοία αποδίδεται ενέργεια. Άλλη θεραπευτική
ενέργεια τοΰ κωσταντινάτου είναι έπί τής άνυπάρκτου νόσου, ή όποια λέγεται
γύρισμα τοϋ άψα?Μϋ' τής νόσου ταύτης επιτηδεύονται τήν ί'ασιν ειδήμονες
γραΐαι, στρέφουσα!. έπί τοΰ όμφαλοΰ τόν δείκτην τής δεξιάς δι' ύφάσματος
περιβεβλημένον, άλλα συντελεστικωτάτη θεωρείται ή έπικουρία τοΰ σκυφο-
ειδοΰς κωσταντινάτου, διά τοΰ οποίου πιστεύεται οτι έπαναφέρεται άσφαλώς
ό ομφαλός είς τήν κανονικήν του θέσι,ν. Φορεϊται δ' ώς περίαπτον οχι μόνον
ύπό έγκύων γυναικών καί ύπό νηπίο^ν, άλλά καί ύπ' άνδρών1. Διότι πρός τοις
άλλοις νομίζεται ότι έχει τήν δύναμιν νά προφυλάσση άπό τών πληγών ό
φορών κο)σταντινάτο είναι άτρωτος, δεν τον κολλάει ή δεν τον πιάνει βόλι2.

Τήν δύναμιν ταύτην πιστεύεται ότι έχει κοινή ν μέ τό τίμιο ξύλο, καθώς
καί τάς άλλας δυνάμεις, ώς τήν τής ζυμώσεως3. Διά τοΰτο ή βάσανος τής
γνησιότατος καί τοΰ κωσταντινάτου, καθώς καί τοΰ τιμίου ξύλου, γίνεται
έμβαλλομένου τοΰ περιέχοντος τίμιον ξύλον περιάπτου ή τοΰ νομίσματος είς
φύραμα άλεύρων άνευ ζύμης, όπως προκαλέση τήν ζύμωσιν αύτοΰ, ένίοτε δέ
τιθεμένου έπί άλέκτορος ή όρνιθος, καθ' ής πυροβολοΰν, βέβαιοι ότι δέν τήν
βλάπτουν, άν είναι γνήσιον4.

Ή έξομοίωσις του κωσταντινάτου καί τοΰ τιμίου ξύλου στηρίζεται
είς θρησκευτικήν παράδοσιν, κατά τήν οποίαν ότε ή άγια Ελένη άνεΰρεν
έν Ίεροσολύμοις τόν σταυρόν, έφ' ού έσταυρώθη ό Ίησοΰς, έδιχοτόμησεν
αύτόν, καί τό μέν έν μέρος κατέλιπεν είς Ιεροσόλυμα, τό δ' έτερον παρέ-
λαβεν είς Κωνσταντινούπολη" τά δέ πριονίδια τοΰ σταυροΰ περισυλλεχθέντα
έρρίφθησαν είς χωνευτήριον μετά διαφόρων πολυτίμων μετάλλων καί έκ τοϋ
κράματος τούτου κατεσκευάσθησαν τά κωσταντινάτα5. Αγνοώ, άν ή παρά-
δοσις αΰτη περιλαμβάνεται εις τι τών πολυπληθών φερομένων συναξαριών
περί ευρέσεως τοΰ τιμίου σταυροΰ. Άλλ' ότι είναι παλαιά καταφαίνεται έξ
όμοιας βουλγαρικής παραδόσεως6, ήτις πάντως είναι είλημμένη έκ μεταφρά-
σεως βυζαντινοΰ κειμένου.

Τάς αύτάς δοξασίας περί τών κωσταντινάτων φαίνεται ότι έχουσι καί
οί Έλληνόβλαχοι τής Μακεδονίας" τά νήπια κρίνεται άπαραίτητον νά φέρουν

1. Πρβλ. καί Ross, Königsreisen, II 136.

2. Jeannaraki, "Ασματα κρητικά, σ. 316. Π. Βλαστού, Ό γάμος εν Κρήτη, Άθ.
1893, σ. 145. Rennel Rodd, The customs and lore of modern Greece, London 1892,
σ. 162.

3. Βλ. Λαογρ. Δ' 320 (Καλάβρυτα).

4. Αύτ. Γ' 702.

5. Π. Βλαστός, £νθ' άν.

6. Ad. Strauss, Die Bulgaren, σ. 138.
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προ τής βαπτίσεως πλήν άλλων φυλακτηρίων καί κωσταντινάτον1. Οί δέ
Βούλγαροι πιστεύουν ότι ωφελούνται οί πάσχοντες, δταν πίνωσιν ύδωρ έκ
τοΰ κοιλώματος τοΰ κωσταντινάτου2. 'Αλλά ή χρήσις ώς περιάπτων νομισμά-
των τινών, μάλιστα άρχαίων, διά τάς έν αύτοΐς παραστάσεις ή δι' άλλον οιον-
δήποτε λόγον καί ή άπόδοσις θαυμασίων δυνάμεων εις αύτά είναι κοινή είς
πολλούς λαούς3. "Αν καί άλλα νομίσματα πλήν τών κωσταντινάτων έπέχουσι
καί παρ' ήμΐν θέσιν περιάπτων, δέν δύναμαι νά βεβαιώσω. Άγγλος τις περι-
ηγητής άναφέρει ότι αί Γαλαξιδιώτισσαι κατά το τέλος τοΰ ΙΗ' αιώνος έ-
συνήθιζον νά φοροΰν ώς φυλακτήρια νομίσματα τοΰ μεγάλου Αλεξάνδρου4-
άλλ' άν άληθώς ώς φυλακτήρια ή κοσμήματα μάλλον τά έφόρουν, είναι
δύσκολον σήμερον νά έξακριβωθή.

1. Γ. Σαγιαξτ]ς, έν Zeitschr. d. Ver. f. Volkskunde, 1894, IV, σ. 139.

2. Strauss, ένΟ' άν.

3. S. Seligmann, Der böse Blick u. Verwandtes, Berlin 1910, τ. II, σ. 22-3.

4. Dodwell, Reise durch Griechenland, τ. I, σ. 192 (παραπέμπων είς Clarke,
Travels in Greece).
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Der Philosoph und Grammatiker Ptolemaios Chennos. Leben, Schriftstellerei
und Fragmente (mit Ausschluss der Aristotelesbiographie). Erster Teil, Einleitung
und Text. Schöningh 1914. (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums hsg.
von E. Drei'up, H. Grimme u. J. P. Kirsch, τόμ. VII, τεΰχ. 2), 8ov, σ. XCVI, 57.

Ό Άλεξανδρεύς Πτολεμαίος ό Ηφαιστίωνος, ό προσαγορευόμενος
Χέννος1, είναι γνωστός κυρίως έκ της επιτομής τής Καινής Ιστορίας αύτοϋ,
τήν οποίαν μας παρέδωκεν ό Φώτιος έν τή Βιβλιοθήκη του. Διότι έκ τών
άλλων ύπο τοΰ Σουΐδου άναφερομένων έργων αύτοΰ, της Σφιγγος καί τοϋ
Άνθομήρου, ούδέ τό έλάχιστον λείψανον διεσώθη. Ή έπιτομή αύτη τής Και-
νής ιστορίας συνεξεδίδετο, ώς εικός, μετά τής Βιβλιοθήκης τοΰ Φωτίου, τής
όποιας τελευταία κριτική έκδοσις είναι, ώς γνωστόν, ή τοΰ Imm. Bekker
(1824-1825), διότι ή μεταγενεστέρα ταύτης (1860) έν τη Ελληνική πατρο-
λογία τοΰ Migne είναι άπλή άνατύπωσις" ιδιαιτέρας δ' εκδόσεις αύτής εί'χομεν
πλήν τής πρώτης τοΰ Th. Gale (έν Παρισ. 1675), όλως άσημάντου, τήν τοΰ
J. I.C. Boulez (έν Λιψία 1834) καί τήν τοΰ Ant. Westermann έν τοις
ΜΥθογράφοις αύτοΰ (έν Βοουνσβ. 1843). Είς ταύτας προστίθεται νΰν ή τοΰ κ.
'Αντωνίου Χατζή, ήν ορθώς καί εύλόγως ό έκδοτης χαρακτηρίζει ώς πρώτην
πλήρη έκδοσιν. Διότι έκτος τοΰ ότι συμπεριλήφθησαν έν ταύτη πάντα τά
λείψανα τής Καινής ιστορίας, ήτοι παρά τήν έπιτομήν τοΰ Φωτίου καί τά παρ'
Εύσταθίω τω Θεσσαλονίκης καί τω Τζέτζη άποσπάσματα αύτής καί χωρία
τινά σχολιαστών τοΰ 'Ομήρου, τοΰ Λυκόφρονος κ.ά., διευκρινοΰντα τήν δια-
τύπωσαν τών ύπό τοΰ Πτολεμαίου ίστορουμένων, ή έκδοσις έγένετο έπί νέων
καί άσφαλεστέρων βάσεων. Συμφώνο^ς πρός τά πορίσματα τών έρευνών τοϋ
Edgar Martini περί τής ιστορίας τοΰ κειμένου τής Βιβλιοθήκης τοΰ Φωτίου,
πρός άποκατάστασιν τοΰ κειμένου δέν περιωρίσθη είς μόνον τόν παλαιότατον
κώδικα τής Μαρκιανής βιβλιοθήκης (Α) τοΰ I' αιώνος, άλλ' άπέδωκε τήν
προσήκουσαν σημασίαν καί είς τόν έτερον (Μ) τής αύτής βιβλιοθήκης τοΰ IB'
αιώνος, άφοΰ, ώς κατέδειξεν ό Μαρτίνι, πάντα τά λοιπά χειρόγραφα άμέσως

* Έδημοσιεύθη έν Λαογρ. 1917, τ. ς', σ. 282-8.

1. Άπό τοϋ χειψίου, πτηνοΰ ταριχευομένου έν Αίγυπτο). Πιθανώς το ονομα είναι
τό αύτό καί τό Χένος, όπερ ώς όνομα κόσμου της κρητικής πόλεως Λατοΰς άναγινώσκε-
ται έν τελευταΐον δημοσιευΟείση επιγραφή τοΰ Β' αιώνος π. Χ. (Άρχαιολ. δελτίον 1916,
τ. Β', σ. 1).
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ή εμμέσως έξαρτώνται εκ τών δύο τούτων. Προς τοΰτο είχε τήν άντιβολήν
άμφοτέροίν τών κωδίκων ύπο τοΰ Μαρτίνι, παραχωρηθεΐσαν αύτφ ύπό τοΰ
διδασκάλου του, είς δν καί άφιεροΰται ή έκδοσις, καί όστις παρέσχεν αύτω
προσέτι καί πλείστας ιδίας κριτικάς παρατηρήσεις περί τοΰ κειμένου. Ώς
έκ τούτου ή προκειμένη έκδοσις έχει το πλεονέκτημα, ότι παρουσιάζεται καί
ώς δείγμα ή πρόδρομος της άπό μακροΰ άναμενομένης ύπό τοΰ φιλολογικού
κόσμου έκδόσεως τής τοΰ Φωτίου Βιβλιοθήκης ύπό τοΰ Μαρτίνι. Συνεισέφερε
δέ καί αύτός ό κ. Χατζής πρός άποκατάστασιν τοΰ κειμένου παρατηρήσεις,
ών τίνες εύστοχοι, ιδίως αί άναφερόμεναι είς τήν όρθογραφίαν καί τόν τονισμόν
λέξεών τίνων, άλλά καί τίνες άδόκιμοι ή πλημμελείς, οίον τό έν σ. 23, 2 τή,
όπου έκ τών δύο φερομένων γραφών προκρίνει τό έπίρρημα τή, άντί τής προ-
στακτικής τή, τό έν σ. 39,32 «φιάλην έγγεγλυμμένην "Ερωτα χρυσήν», όπου
άν καί πως ένδοιάζων άναγινώσκει "Ερωτΐ· καί τήν έν σ. 44,12 διόρθωσιν
τοΰ Λενκοπέτραν είς Λευκόπετραν.

Τής έκδόσεως προτάσσεται έκτενής εισαγωγή, έν ή ό έκδοτης άκριβολο-
γών περί τοΰ συγγραφέως καί τοΰ έργου του καταλήγει είς πορίσματα άσφαλή,
καταρρίπτοντα τάς επικρατούσας περί αύτοΰ γνώμας καί τάσσοντα είς τήν
προσήκουσαν αύτω θέσιν έν τη ιστορία τών έλληνικών γραμμάτων. Ό Πτο-
λεμαίος Χέννος εθεωρείτο ώς συγγραφεύς πλήν τής Σφιγγός καί τοΰ Άνθο-
μήρου, ών ούδέν γνωρίζομεν ειμή τήν έπιγραφήν, μόνης τής Καινής ιστορίας·
άφ' ότου δέ δ Β. Hercher έν ιδία μονογραφία δημοσιευθείση είς συμπληρωτικόν
τόμον τών Jahrbücher f. class. Philologie τω 1856, έπραγματεύθη περί
τής άξιοπιστίας ταύτης διατεινόμενος ότι άποτελεΐ συναγωγήν πεπλασμέ-
νων ειδήσεων καί στιγματίζων τόν συγγραφέα ώς άπατεώνα, ό Πτολεμαίος
παρωράθη καί κατεφρονήθη. 'Οσάκις δέ τυχόν άνεφέρετο ή μαρτυρία αύτοΰ,
άνεφέρετο πάντοτε μετ' επιφυλάξεως, ήτις έθεωρεΐτο επιβαλλομένη, προ-
κειμένου περί συγγραφέως τοιούτου. 'Αλλά τω 1889 ό Χρίστ έν τή πρώτη
έκδόσει τής 'Ιστορίας του τών έλληνικών γραμμάτων έξέφρασε την είκασίαν,
ότι ό ήμέτερος Πτολεμαίος ήτο ό αύτός καί ό φιλόσοφος Πτολεμαίος ό ξένος,
δν άναφέρει "Αραψ συγγραφεύς τοΰ ΙΓ' αιώνος ώς φιλόσοφον έπιφανή, γρά-
ψαντα βίον τοΰ 'Αριστοτέλους, διασωθέντα έν άραβική μεταφράσει. Ή εικασία
αΰτη τοΰ Χρίστ, προσκρούσασα κατ' άρχάς ε'ίς τινας άντιρρήσεις, ταχέως
έγένετο άσπαστή, καί νΰν ούδείς πλέον δ [.αμφισβητεί τήν ταυτότητα τοΰ Χέννου
καί τοΰ φιλοσόφου Πτολεμαίου. Ό δέ κ. Χατζής ήδυνήθη δι' επιμελούς περι-
συναγωγής πασών τών μαρτυριών καί έμβριθοΰς κριτικής βασάνου αύτών
ν' άναπτύξη καί ένισχύση τήν ύπό τοΰ Χρίστ έξενεχθεΐσαν γνώμην καί ν' άπο-
δώσι) μέν είς τόν Χέννον τόν βίον τοΰ 'Αριστοτέλους, πιθανώς δέ καί γραμ-
ματικά τινα καί φι?Λσοφικά συγγράμματα, φερόμενα ύπό τό όνομα τοΰ Πτο-
λεμαίου, νά δι,ακρίνη δ' ώς ξένα πρός αύτόν άλλα, θεωρηθέντα ύπό τίνων ώς
εργα αύτοΰ, ήτοι τόν 'Αγώνα 'Ομήρου καί 'Ησιόδου, τήν λιπογράμματον
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Ίλιάδα, τά συνταγμάτια «Περί κριτηρίου καί ηγεμονικού», «Περί τών στοι-
χείων» καί τά «'Οπτικά».

Ή άναγνώρισις δ' όμως τοΰ Πτολεμαίου ώς επιφανούς φιλοσόφου δεν
'ίσχυσε ν' άπαλλάξη αύτόν άπό της δυσφημίας, ήν περιήψεν είς αύτόν ό απηνής,
άλλ' άδικος έλεγχος τοΰ R. Hercher. Καί ώς κυριωτάτη άρετή τής έργασίας
τοΰ κ. Χατζή δύναται νά θεωρηθή ή άνασκευή, ήν επιχειρεί έν τή εισαγωγή,
τών γνωμών τοΰ γερμανοΰ κριτικοΰ, τάς όποιας, ώς παρατηρεί έν σ. LIII,
άσπάζονται σήμερον πάντες άνευ έξαιρέσεως (das Ergebnis seiner . . . Unter-
suchung . . . wird heutzutage von allen ohne Ausnahme angenommen).
Ή άπόλυτος αύτη βεβαίωσις δέν είναι άκριβής. Πρώτον μέν ό G. Müller
(Geogr. Graeci min., τ. I, σ. LU) έφερεν άντιρρήσεις κατά τής γνώμης τοΰ
Hercher, τοΰτο δέ γινώσκει καί μνημονεύει ό κ. Χατζής. "Επειτα καί έγώ
καί έν τω φροντιστηρίω μου έδωκα πρό ετών ώς θέμα τήν έρευναν τοΰ περί
τής αξιοπιστίας τοΰ Πτολεμαίου ζητήματος μετ' είσήγησιν ύπέρ ταύτης καί
πολλάκις διεκήρυξα άντίθετον πρός τήν τοΰ Hercher γνώμην, ώς έν Παναθη-
ναίοις (1901, τ. Β', σ. 125), έν Παραδόσ. 1904, σ. 1109, καί έν τή μεταφράσει
τής ιστορίας τής ελληνικής λογοτεχνίας τοΰ Christ (1905, τ. Β', σ. 547).

Τά προσαγόμενα ύπό τοΰ κ. Χατζή επιχειρήματα είναι πάντα αρκούντως
ισχυρά καί σπουδαίως συντελοΰσιν είς άνασκευήν τής περί αναξιοπιστίας
τοΰ Πτολεμαίου γνώμης" νομίζομεν δ' όμως ότι ή άνασκευή θά ήτο πληρεστέρα
καί ούδένα θά κατέλιπεν ένδοιασμόν περί τής ειλικρίνειας τοΰ ώς ψευδολόγου
διαβληθέντος συγγραφέως, άν ό κ. Χατζής έγίνωσκε καί έχρησιμοποίει τό
πλήθος τών σποράδην γενομένων παρατηρήσεων, καί δή καί ύπ' άνδρών
προκατειλημμένων κατά τοΰ συγγραφέως, περί πολλών τών κατά μέρος ειδή-
σεων αύτοΰ. Πρός βεβαίωσιν τούτου άρκούμεθα νά μνημονεύσωμεν ολίγα
τινά παραδείγματα.

Ό Max Meyer (έν Roscher's, Ausführ. Lex. II 325, 30) ομολογεί ότι
τά περί τής "Αρκης δέν εϊναι πλάσμα τοΰ άπατεώνος, ώς ούδέ τά περί τών
ίππων τοΰ 'Αχιλλέως.—Περί τής έπικλήσεως τοΰ 'Απολλώνιου τοΰ Περγαίου,
έξ ής εύστόχως ό Χατζής εικάζει ότι ό Πτολεμαίος είχε προ οφθαλμών παρα-
ναγνωσθεΐσαν γραπτήν πηγήν, ό Hultsch (έν Pauly-Wissowa, RE., τ. Il, σ.
160) άποφαίνεται, ότι τά παρά τω Πτολεμαίω περί μελετών τοΰ 'Απολλώνιου
δέν πρέπει ν' άπορριφθώσιν ώς ψευδή, παρά τήν κιβδηλίαν τοΰ συγγραφέως,
διότι όρθώς παρά τούτω κείνται καί τά περί τών χρόνων, καθ' ους έζησεν ό
'Απολλώνιος1.—"Αλλοι πάλιν άνευ ένδοιασμοΰ έγκρίνουσι τήν είς τόν Πτολε-
μαΐον (σ. 24,22) στηριζομένην διόοθωσιν τοΰ 'Αθηναίου ύπό τοΰ Toupius

1. 'Ακριβώς δέ τήν περί 'Απολλώνιου εΐδησιν ταύτην άπορρίπτει άδιστάκτως ώς
άνευ άξιας ό Susemihl (Gesch. der griech. Litteratur in der Alexandrinenzeit, τ. I, σ.
756. 237), στηριζόμενος εις τό ύπό τοϋ Hercher άποδειχθέν φιλοψευδές τοϋ Πτολεμαίου.
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περί της πατρίδος τοϋ Μάτριδος1.—Ό Rossbach (έν Pauly-Wissowa, RE.,
τ. IV, σ. 2213) τήν περί Δάρητος τοΰ Φρυγός μαρτυρίαν τοΰ ψευδομυθογρά-
φου, ώς τόν αποκαλεί, Πτολεμαίου (σ. 18, 17), καίπερ άναξίαν πίστεως
κρίνων, αναγκάζεται έν τούτοις νά όμολογήση ώς άκριβή.— Ό Bloch (έν
Roschefs, Ausf. Lex., III, σ. 245) έξ αφορμής τών θείων άλών, οδς έμυθο-
λογεϊτο οτι προσέφερε δώρον ό Νηρεύς εις τόν Πηλέα, παρατηρών ότι τά
περί τούτου έλήφθησαν προδήλως έκ φιλολογικής τίνος πηγής, άναγνωρίζει
ότι καθόλου ό Πτολεμαίος είναι πολύ άνώτερος τής φήμης του.

Ούτω παρατηρείται τό περίεργον φαινόμενον, ότι καί οί πεπεισμένοι
περί τής ψευδολογίας τοΰ Πτολεμαίου, οσάκις προσεκτικώτερον έξετάζουσιν
είδησίν τινα ύπ' αύτοΰ άναφερομένην, άναγνωρίζουσιν ότι είναι άκριβής.
'Αλλά τοΰτο συμβαίνει, οσάκις έχομεν την έπικουρίαν καί άλλων μαρτυριών,
πρός άς συνδυαζόμενα^ καί άντιβαλλόμεναι αί παρά Πτολεμαίω ελέγχονται
ώς άξιαι πίστεως. Δυσχερέστατος δ' όμως καθίσταται ό έλεγχος ένεκα αύτής
τής φύσεως τής Καινής ιστορίας. Ώς κατέδειξεν δ κ. Χατζής, τό έργον τοΰ
Πτολεμαίου είναι τοΰ είδους τών συμμείκτων, όπερ ηύδοκίμει άπό τών χρόνων
τής άκμής τής γραμματικής κατά την έλληνιστικήν έποχήν. Ό συγγραφεύς,
γνήσιος περιπατητικός, ήσμένιζεν είς τήν περισυναγωγήν παντοδαπών μυθο-
λογικών, ιστορικών καί είς τήν ίστορίαν τών γραμμάτων άναφερομένων ειδή-
σεων, μάλιστα δ' εκείνων δσαι, άγνωστότεραι ή παραδοξότεραι, έφαίνοντο
ώς έπανορθοΰσαι τρόπον τινά άλλας έπικρατούσας. Τάς ειδήσεις ταύτας, έπι-
ζητών τό καινό ν καί ιδιάζον, ήρύετο έκ ποικίλων πηγών, τών πλείστων άγνώ-
στων ήμΐν. 'Αλλ' άν δύναται ΐσως δικαίους νά κατακριθή ώς άκριτος έν πολ-
λοίς συλλογεύς άπιθάνων ειδήσεων, δέν επιτρέπεται όμως νά χαρακτηρισθή
ώς πλαστουργήσας ταύτας. Καταφανή καί άπροσδόκητον άπόδειξιν τής ειλι-
κρίνειας αύτοΰ παρέχουσιν έστιν ότε καί αύτά τά σφάλματά του. Ό κ. Χ.
κατέδειξεν (σ. LXII) ότι ή άκατανόητος εΐδησις αύτοΰ περί τής επικλήσεως
τοΰ 'Απολλώνιου τοΰ Περγαίου άγει ημάς είς άσφαλές συμπέρασμα ότι ήρύσθη
ταύτην έκ βιβλίου. Λέγει δηλ. ό Πτολεμαίος ότι ό 'Απολλώνιος Ε έκαλεΐτο,
διότι τό σχήμα Ε είναι παρεμφερές πρός τό τής σελήνης, περί ήν εκείνος μά-
λιστα κατέγινεν. 'Αλλά τό σχήμα τοΰ Ε δέν παρουσιάζει ομοιότητα πρός τό
τής σελήνης, είναι δέ φανερόν ότι είς τήν γραπτή ν πηγήν άλλο τι έκειτο, κακώς
άναγνωσθέν ύπό τοΰ συγγραφέως" ήτο δέ τοΰτο τό Σίγμα, τοΰ όποιου τό μηνο-
ειδές σχήμα (G) υπενθυμίζει τήν σελήνην, ήδύνατο δέ εύκόλως νά έκληφθή
ώς G. 'Άλλην έκ παραναγνώσεως άπόδειξιν προσάγει ό κ. Χ. έν σ. LXIV.
Τό όνομα τής γυναικός τοΰ Κανδαύλου, τό όποιον αποσιωπά ό 'Ηρόδοτος, δέν
διέφυγε τάς έρεύνας τοΰ Πτολεμαίου, όστις άνθ' ένός μάλιστα άνεΰρε πλείονα"

1. Βλ. Alb. Dieterich, Kleine Schriften, Lpz. 1911, σ. 162,
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έκαλεϊτο λέγει Νυσία ή Τουδώ ή κατ' άλλους άλλως. Τά ονόματα ταϋτα δέν
είναι είκή πεπλασμένα, άλλ' έλήφθησαν έκ διαφόρων πηγών- ό κατά αιώνα
περίπου παλαιότερος τοΰ Πτολεμαίου ιστορικός Νικόλαος ό Δαμασκηνός
ονομάζει Τουδώ θυγατέρα τοΰ βασιλέως τών Μυσών τήν γυναίκα τοΰ Καν-
δαύλου. Ώς δ' ε'ίκασεν ό G. Müller, ό Πτολεμαίος άντί «Τουδώ ή Μυσία»,
όπερ ευρεν έν τη πηγή αύτοΰ, κακώς άναγνώσας «Τουδώ ή Νυσία)) έδημιούρ-
γησε τό νέον ονομα τής συζύγου τοΰ Κανδαύλου.

Καθόλου δ' ειπείν έκ τών παρά Πτολεμαίω ειδήσεων πάσαι έκεϊναι,
περί ών συμπίπτει νά έχωμεν καί άλλοθεν άμέσους ή έμμέσους πληροφορίας,
εξελέγχονται ώς προερχόμενα.!, έξ εύσυνειδήτου συλλεκτικής έργασίας. Τό
αύτό δύναται νά λεχθή καί περί έκείνων, αίτινες δέν έπιμαρτυροΰνται μέν ύπό
άλλου τινός συγγραφέως, άλλά καί δέν πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς πεπλασμέναι,
διότι ή παραπλήσια! εύρίσκονται καί παρ' άλλοις ή ένισχύονται έξ άσχέτου
τινός πρός αύτάς μαρτυρίας.

Ούτοο λ. χ. έκ τής περί τοΰ θανάτου τοΰ Άδώνιδος είδήσεως (σ. 43, 20)
ό κ. Σΐμος Μενάρδος (έν Journal of Hellenic Studies, 1908, τ. 28, σ. 103)
διορθών τή βοήθεια τοΰ "Ησυχίου τό παραδεδομένον εν "Αργεί εις έν "Αρσει
άποκα τέστησεν έπιχώριον κυπριακό ν μΰθον, δν μόνος ό Πτολεμαίος φαίνεται
διασώσας1.—Ό μύθος περί έναλλαγής τοΰ κεκαυμένου άστραγάλου τοΰ 'Αχιλ-
λέως μετά τοΰ άστραγάλου τοΰ Γίγαντος Δαμύσου (σ. 39, 13) είναι συγγενής
πρός τόν πασίγνωστον περί άντικαταστάσεως τής καταβρωθείσης ώμοπλάτης
τοΰ Πέλοπος δι' έλεφαντίνης2. 'Υπάγονται δ' άμφότεροι οί μΰθοι ούτοι είς
μίαν καί τήν αύτήν κατηγορίαν μετά πολυπληθών όμοιων μύθων, παραμυθιών,
έθίμων άρχαίων καί νεωτέρων λαών3.—Ό τάφος τοΰ έκκεκομμένου δακτύλου
τοΰ 'Ηρακλέους μόνον ύπό τοΰ Πτολεμαίου άναφέρεται" άλλά παρά τοις
άρχαίοις έφέροντο πολλαί παραδόσεις περί ιδιαιτέρας ταφής μελών τοΰ σώ-
ματος ήρώων4 καί δή καί ό πλησίον τής Μεγαλοπόλεοος τύμβος, ό καλούμενος
Δακτύλου μνήμα, έπιστεύετο ότι ήτο τοΰ δακτύλου τοΰ Όρέστου5.—Έν τω
Γ' βιβλίω (σ. 23,22) ιστορεί ό συγγραφεύς ότι ό τοΰ Πτολεμαίου κύων άνα-
σχισθείς μετά θάνατον εύρέθη έχων τετριχωμένην τήν καρδίαν" έν δέ τω Ζ'
(σ. 43, 1) ότι έπίσης τετριχωμένη εύρέθη καί ή καρδία τοΰ Στιχίου τοΰ Αίτω-

1. Τήν διόρΟωσιν ταύτην τοϋ κ. Μενάρδου δέν μνημονεύει ό κ. Χατζής έν τώ κριτικώ
ύπομνήματι άγνοών τήν έν τω Journal δημοσιευθεϊσαν διατριβήν.

2. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Roscher, Lexic. d. Mythol., τ. III, σ. 1170. Pf ister,
Dor Reliquienkult im Altertum, σ. 208 (RGW, τ. V).

3. Βλ. Mannhardt, Germanische Mythen, σ. 42 κέ. 57-74. Frazer, The golden
Bough2, τ. II, σ. 418 κέ. Έν Οηραϊκω παραμυθίφ ή ούρά έλαφίου, τήν οποίαν κατέφαγε
δρακόντισσα, άντικατεστάθη διά χρυσής (Παρνασσ. Ε', σ. 444).

4. Pfister, αύτ., σ. 321 κέ.

5. Παυσαν. Η' λδ' 2. Frazer, Pausanias, τ. IV, σ. 354 κέ.
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λοΰ. Καί περί τούτων μέν ούδείς άλλος συγγραφεύς αναφέρει τι- άλλ' άποδί-
δουσι το αύτό θαυμάσιον άνατομικόν φαινόμενον ό μέν Στέφανος ό Βυζάντιος
(λ. Άνδανία) εις τόν 'Αριστομένη, ό Ψευδοπλούταρχος (Συναγ. παραλλ. 4, σ.
306 d) είς τόν Λεωνίδαν, ό Σουίδας είς τόν Ερμογένη (λ. Ερμογένης) καί ό
Εύστάθιος (είς "Ομ. 78, 46) είς τόν Λύσανδρον καί τόν κύνα τοΰ 'Αλεξάνδρου1.

Πρός συμπλήρωσιν τοΰ έργου τοΰ κ. Χατζή θά έκδοθή καί δεύτερον
μέρος, περιέχον ερμηνευτικά ύπομνήματα, όπερ ένεκα τοΰ πολέμου δέν έτυ-
πώθη κατά τό 1915, ώς προανήγγειλεν ό έκδοτης.

1. Έκ τοιαύτης τινός δοξασίας έχουσιν ίσως τήν αρχήν καί αί μεταφορικαί εκφράσεις
της δημώδους «έμάλλιασε ή καρδιά μου» «τοϋ μάλλιασε τήν καρδιά» = τόν κατεπίκρανε
(Άραβαντιν., Γλωσσάρ. ήπειρωτ., σ. 60. Βλ. καί Πολίτου, Παροιμ. Δ', σ. 26. Πρβλ. καί
τήν ίσπανικήν παροιμίαν: tener pelos en el corazon: Wander, Deutsches Sprichwörter-
Lexikon, σ. 226, 186).
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Α'

Σχέσις τών θεολογικών κοσμογονικών συστημάτων προς τάς δημώδεις δοξασίας.—Νεοελ-
ληνικαί παραδόσεις περί βιαίου χωρισμού τοϋ ούρανοΰ καί της γης.—"Ομοιαι πολυ-
νησιακαί καί άφρικανικαί.—Μϋθοι καί δοξασίαι περί ένώσεως έν άρχή καί χωρισμοΰ τοΰ
ούρανοΰ καί της γης παρά τοις Σίναις, τοις Ίνδοΐς, τοϊς Βαβυλωνίοις, τοϊς Φοίνιξι,
τοις Έβραίοις καί τοϊς άρχαίοις Αίγυπτίοις.

Ai περί της αρχής τών όντων καί περί τής συστάσεως τοϋ κόσμου δοξα-
σίαι, τάς όποιας διδάσκουσιν αί θρησκεία!, τών προηγμένων εις τον πολιτισμόν
λαών, δοξασίαι ύψηλαί τά πολλά καί έκ ποιητικής έκλάμπουσαι αί'γλης ή
βαθείας φιλοσοφικής θεωρίας άπόρροιαι, πόρρω άφίστανται άναντιρρήτως
τών σκέψεων καί τών έντυπώσεων τοΰ κατά φύσιν άνθρώπου, πειρωμένου νά
έξηγήση τό μέγα μυστήριον τής δημιουργίας. Έχρειάσθη μακρός νά παρέλθη
χρόνος, όπως αί ταπειναί καί άξεστοι παραστάσεις τής νηπιαζούσης άνθρωπό-
τητος, κατά μικρόν έξευγενιζόμεναι καί καλλυνόμεναι, μορφωθώσιν είς συστή-
ματα αρμονικά καί τέλεια κοσμογονίας καί θεογονίας. Διότι καί τά θεολογικά
ή φιλοσοφικά συστήματα, τά έξετάζοντα τήν φύσιν καί τήν αίτίαν τών φαινο-
μένων καί τήν πρός άλληλα συνάφειαν αύτών, άφετηρίαν έχουσα τοιαύτας παρα-
στάσεις" μετά προσοχής δ' έρευνώντες, όπου δέν έλλείπουσιν έπαρκή βοηθή-
ματα, δυνάμεθα ίσως πολλαχοΰ νά παρακολουθήσωμεν τά διάφορα στάδια
τής μορφώσεως καί τής άναπτύξεως τής πρωτογόνου κοσμογονικής δοξασίας
καιν' άνεύρωμεν ίχνη ταύτης, άσυνειδήτως διατηρούμενα έν τή γλώσση, έν
ταΐς προλήψεσι καί ταΐς παραδόσεσι τοΰ λαοΰ.

Διά τοιαύτης έρεύνης δυνάμεθα 'ίσως νά συναγάγωμεν διδακτικώτατα
πορίσματα καί περί τών έξ άρχής κοσμογονικών δοξασιών τών άρχαίων 'Ελ-
λήνων. Αί θεωρίαι τών 'Ελλήνων θεοσόφων καί φιλοσόφων, άπό τοΰ Φερε-
κύδου καί τοΰ Έπιμενίδου μέχρι τών τελευταίων μυστών τής νεοπλατωνικής
φιλοσοφίας, έχουσι κατά πλάτος μελετηθή καί καθ' έαυτάς καί έν ταΐς σχέσεσιν
αύτών πρός ξένα θρησκεύματα" καί κατεδείχθη μέν ή ούχί δυσδιάγνωστος
ροπή, ήν πρός διάπλασιν αύτών έσχον τά τών άσιατικών θρησκειών κοσμο-
γονικά δόγματα, ή άνεύρεσις δ' όμως καί διάκρισις τών έν ταΐς φιλοσοφικαΐς
θεωρίαις ύπολανθανουσών ένιαχοΰ δημωδών δοξασιών δέν είναι βεβαίως

* Έδημοσιεύθη έν Δελτίω της Ιστορικής καί έΟνολογικής έταιρείας 1894, τ. Δ', σ.
579-626.
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ευχερής. 'Αλλ' ούδ' έκ τών παρά τοις παλαιοτάτοις ποιηταΐς κοσμογονικών
μύθων δυνάμεθα νά λάβωμεν έννοιαν σαφή καί πλήρη τών περί τής γενέσεως
τοϋ κόσμου καί τών θεών ιδεών τοΰ λαοϋ καί νά μάθωμεν τίνες προ τών ποιη-
σάντων θεογονίαν τοις "Ελλησιν έξευρέθησαν λύσεις τών περί τοΰ κόσμου
άπορημάτων, άτινα άπασχολοΰσι τόν νοΰν παντός άνθρώπου, καί αύτοΰ τοΰ
κατά φύσιν. Έν αύτή τη ομηρική κοσμογονία παρετήρησάν τίνες έπήρειαν
τών δογμάτων τών Βαβυλωνίων1, πάντως δ' οΰτε παρ' Όμήρω οΰτε παρ'
Ήσιόδω περιεσώθησαν άναλλοίωτοι αί δημώδεις κοσμογονικαί δοξασίαι,
άλλά πολλαχώς αύται διεσκευάσθησαν έξωραϊσθεΐσαι ποιητικώς, πιθανώς δέ
καί παραφθαρεΐσαι κατά τι μέρος.

Πρός έξεύρεσιν τών έξ άρχής κοσμογονικών μύθων τών Ελλήνων, τών
άπερικοσμήτων καί άμεταπλάστων, δύνανται, νομίζομεν, νά καθοδηγήσωσιν
ήμάς παραδόσεις τινές τοΰ καθ' ημάς λαοΰ, συνδυαζόμεναι πρός τά περισωθέντα
ΐχνη τών μύθων έκείνων, ούς έν πολλοίς διευκρινοΰσι καί συμπληροΰσιν.
Άναφερόμεναι είς τήν έν άρχή κατάστασιν τοΰ ούρανοΰ καί τής γής αί παρα-
δόσεις αύται έχουσι τύπον άρχαϊκώτατον, έμφαίνουσαι άφελή καί παιδαριώδη
άντικρυς άντίληψιν τής κοσμικής διατάξεως, οποίαν μόνον παρά τοις κατά
φύσιν λαοΐς παρατηροΰμεν. Τάς παραδόσεις δέ ταύτας άναγράφομεν ώδε,
προσθέτοντες καί τάς διαφόρους αύτών κατά τόπους παραλλαγάς.

Τόν παλαιόν καιρόν ό θεός ήγγιζε σχεδόν τήν γήν, ώστε τόν έβλεπαν
καί τόν έμάλαζαν (τόν έψηλάφων) τά ζωα. Τά βόιδα μάλιστα καί τόν έλειχαν.
Καί έντεΰθεν ή παροιμία: τον καιρό που γλείψαν τά βόδια τό θεό ή τόν

ουρανό, ήτοι πρό άμνημονεύτων χρόνων2. Λέγουσι μάλιστα πώς άν έπρό-
φθανε τό βόιδι νά τόν λείξη καί τρίτην φοράν, θά ήμποροΰσε νά μιλήση καί
νά είπή μαννά3.

Κατά τινα δέ μεσσηνιακήν παράδοσιν, τόν καιρό ποΰ ό ούρανός ήταν κολ-
λητά μέ τή γή, ένας κακός άνθρωπος έρρηξε μιά φορά άσβουνιά είς τό πρόσωπο
τοΰ θεοΰ καί αύτή έκόλλησε 'ς τό φεγγάρι, καί άπό τότε έμεινεν είς αύτό ώς
τώρα τά σημάδια ποΰ έχει. Έθύμωσε λοιπόν ό Ούρανός, γιατί καί άλλα κακά
τοΰ είχαν καμωμένα οί άνθρωποι καί είπε 'ς τή θάλασσα νά τοΰ δώση υψος
καί νά τής δώση έκεΐνος βάθος. Καί άπό τότε τό ΰψος τοΰ ούρανοΰ είναι όσο

1. Elard Hugo Meyer, Die Eddische Kosmogonie, Freiburg i. B. 1891, σ. 10.

2. Τήν παροιμίαν ταύτην ήκουσα έν 'Αθήναις καί έν Τριπόλει. [ΙΙαραδόσ., άρ. 219 καί
σ. 806. Κατά παράδοσιν της Σωζοπόλεως, άνακοινωθεϊσάν μοι ύπό Κ. Δ. Παπαϊωαννίδου,
«Ό ούρανός ήτονε τόσο χαμπηλά ποϋ στόν άγλειφαν τά μουσκάρια, μά υστέρα πέ τίς
πολλές άμαρτίες τοϋ κόσμου νέβηκε άψηλά, κι δσο πάει άψηλώνει».—'Εν τη άλβανική
ή φράσις ε κά λπϊ 7.}ύπα λέγεται έπί καΟαρωτάτου (G. Meyer, Alban. Studien, VI, σ. 14,
122)].

3. Κυπριακή παράδοσις (Λουκά, ΦιλολογικαΙ έπισκέψεις, σ. 1).
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το βάθος τής θάλασσας1. Ταϋτα μετ' άσημάντων παραλλαγών επαναλαμβά-
νονται καί άλλαχοΰ τής 'Ελλάδος2.

'Ετέρα δέ παράδοσις τής Μεσσηνίας καί τής Μάνης λέγει ότι επειδή ό
θεός δέν υπέφερε νά τον γλείφουν τά βόιδα είπε τής θάλασσας: «Δό μου, θάλασ-
σα, ύψος νά σοΰ δώσω γώ βάθος!)). Καί έκλώτσησεν ό θεός τή θάλασσα καί
έγινε βαθύτερη, καί ή θάλασσα πάλι τό θεό καί έγινε ψηλότερος, καί έτσι
έχωρίστηκαν καί οί δύο.

Άγγλος δέ τις περιηγητής ήκουσε παρά ποιμένων τοΰ θεσσαλικοΰ 'Ολύμ-
που, ότι άλλοτε ό ουρανός καί ή γη ήγγιζαν επάνω είς τήν κορυφήν τοΰ 'Ολύμ-
που, άλλ' άπό τόν καιρό ποΰ οί άνθρωποι έπονηρεύθηκαν, άνέβη ό θεός υψη-
λότερα3.

Ώς δ' άρκαδική τις παράδοσις αναφέρει, ό ούρανός τόν παλαιόν καιρόν
ήτο κολλητός μέ τήν γήν ήτον γυάλινος καί μεριές-μεριές μαλακός. Μερικοί
άνθρωποι έκάρφωσαν μίαν φοράν έν άρκουδοτόμαρο καί τά καρφιά έγιναν
άστρα καί φαίνεται άκόμη καί ή ουρά τής άρκούδας είς τόν ούρανόν. Τήν
παράδοσιν ταύτην συμπληρώνει έτέρα, άρκαδική έπίσης, ότι μία βασιλοποΰλα
άπό κατάρα έγινεν άρκοΰδα καί τό τομάρι της έκάρφωσαν εις τόν ούρανόν4.

Ένιαχοΰ δέ τής Πελοποννήσου, έν Αττική, έν Κύπρω, προσθέτουσιν ότι
ό θεός καί ή θάλασσα συνεφώνουν νά λακτίζωσιν άλλήλους, μέχρις ού τύχωσι
τοΰ προσήκοντος ύψους καί βάθους. Πρώτος έλάκτισεν ό ούρανός (καί ούχί
πλέον ό θεός) καί ή θάλασσα έγένετο βαθύτερα" ή θάλασσα άνταπέδωκε τό
λάκτισμα, ό δέ ούρανός ύψώθη άρκούντως, άλλά χρειαζόμενος πλειότερον ύψος
έλάκτισεν έκ δευτέρου τήν θάλασσαν. Έκείνη όμως ζηλεύουσα τόν θεόν καί
θέλουσα διά τοΰ μείζονος βάθους αύτής νά ύπερέχη, δέν άντελάκτισε, καταπα-

1. Τήν παράδοσιν ταύτην έδημοσιεύσαμεν τό πρώτον έν πραγματεία ήμών, έπιγρα-
φομένη Der Mond in Sage u. Glauben der heutigen Hellenen παοά Roscher, Ueber
Selene u. Verwandtes, Lpz. 1890, σ. 179, άναδημοσιευομένην έν τω άνά χείρας τόμω.
[Παραδόσ., άρ. 227 καί σ. 809. Κατά τήν αίτωλικήν παράδοσιν (αύτ., άρ. 226), δταν ό ούρα-
νός ήτο χαμηλός καί τόν έφθαναν τά βόιδα, τά βόιδα έγλειφαν μέ τήν γλώσσαν των τό φεγ-
γάρι καί τά μαυράδια αύτοϋ είναι βοϊδογλειψιές].

2. Όμοίαν παράδοσιν τής ύπό τόν Παρνασσόν 'Αράχοβας (έπαρχ. Λεβαδείας) έδη-
μοσίευσαν ό Γ. Κρέμος έν τή έφημερίδι Νέα "Ελλάδι, 26 Όκτωβρ. 1874, άρ. 35 καί ό Β.
Schmidt, Griecli. Märchen, Sagen etc., Lpz. 1877, σ. 133. 'Εν ταύτη άναφέρονται καί
τά βόιδα ποΰ έγλειφαν τόν ούρανόν καί προστίθεται ότι παντοΰ ή θάλασσα ήταν τότε άνά-
βαθη. [Βλ. Παραδόσ., άρ. 218].

3. Urquhart, The Spirit of the East., 2d ed., Lond. 1839, τ. I, σ. 417. [Βλ.
Παραδόσεις, άρ. 217 καί σ. 805].

4. Τήν παράδοσιν ταύτην ήκουσα έν Άγίω Βασιλείω, προαστείω τής Τριπόλεως.
Είς ταύτην συνεχωνεύθη καί άστρονομικός μΰθος περί τοΰ άστερισμοΰ της "Αρκτου, ώς
διαλαμβάνομεν άλλαχοΰ, τόν λόγον ποιούμενοι περί τών άστερισμών κατά τούς δημώδεις
μύθους (Άττικόν ήμερολόγιον 1882, σ. 263) [Παραδόσ., άριθ. 241. 242 καί σ. 815 κέ.].



93 ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

τήσασα τήν συμφωνίαν. Ό ούρανός κατήγγειλε τοΰτο είς τόν θεόν, όστις
όργισθείς κατ' αύτής καί βουλόμενος νά περιστείλη τήν άλαζονείαν της, τήν
έχαλίνωσε διά τριών τριχών ίππείας ούρας. Καί έκτοτε μυκάται ή θάλασσα
καί άπειλεϊ τόν ούρανόν, άλλ' αδυνατεί νά θραύση τόν χαλινό ν. Κατά τόν
Λουκάν, έν Κύπρω σώζεται μακρόν άσμα, ύπόθεσιν έχον τόν μΰθον τοΰτον,
ού δυστυχώς δύο μόνον στίχους κατώρθωσε νά συλλέξη, τούς έπομένους:

Ή θάλασσα τόν ούρανό πολλά τόν φοβερίζει,

γιατί τήν έχαλίνωσε χαμαί καί μουγκαρίζει1.

Πιστεύουσι δ' έν Κύπρω, ότι ή ώργισμένη θάλασσα κατώρθωσε ν' άπο-
κόψη μέχρι τοΰδε τάς δύο τρίχας καί μόνον διά μιάς χαλινοΰται. Άν καί
ταύτην διαρρήξη, θά ξαπολνθί] καί θά πνίξη όλην τήν οίκουμένην2.

"Οτι ό ούρανός ήτο πρώτα τόσο χαμηλός, ποΰ τόν έγλειφαν τά βοϊδάκια,
άναφέρει καί παράδοσίς τις τών Λεχαινών τής 'Ηλείας. Προστίθεται δ' έν
ταύτη ότι τό φίδι άπό φθόνο άναψε μεγάλη φωτιά γιά νά τόν κάψη" ή καλό-
γνωμη γουστερίτσα όμως, άν καί είναι άπό τήν ΐδια γενιά μέ τό φίδι, έβοήθησε
τόν ούρανό, καί έφερε μέ τό στόμα της νερό άπό τή θάλασσα καί έσβυσε τή
φωτιά. Καί τότε ό ούρανός έθύμωσε μέ τήν κακία τών γειτόνων του καί έζή-
τησε ΰψος άπό τήν θάλασσα, νά τής δώση καί αύτός βάθος" ή θάλασσα τό
έδέχθη, τόν έβοήθησε νά σηκωθή ύψηλά, καί άπό τότε ό ούρανός άνέβη έκεϊ
όπου τόν βλέπομεν σήμερα3.

Είς τάς παραδόσεις ταύτας παρατηροΰμεν τά έξής: Πρώτον ότι έπικρατεΐ
έν αύταϊς σύγχυσις ή συνταύτισις τοΰ ούρανοΰ καί τοΰ θεοΰ" δεύτερον πιστεύ-
εται ότι ό ούρανός έν άρχή ήτο προσκεκολλημένος είς τήν γήν καί ήτο τοσοΰ-
τον χαμηλός, ώστε νά τόν φθάνωσιν οί άνθρωποι καί τά ζώα" τρίτον ότι οί
βόες έλειχον τόν ούρανόν καί έκ τούτου έμελλον νά μεταβάλωσι φύσιν" έπειτα
ότι άπεφάσισεν ό θεός νά χωρισθή άπό τής γής, καί ό χωρισμός ούτος έπήλθε
βιαίως, δι' άμοιβαίων λακτισμάτων τοΰ θεοΰ ή τοΰ ούρανοΰ καί τής θαλάσσης"
ότι αίτια κυριωτάτη τοΰ χωρισμοΰ ήσαν αί είς τόν ούρανόν ύβρεις τών άνθρώ-
πων ή αί άμαρτίαι αύτών" ότι ή θάλασσα συγκρατείται είς τά όρια αύτής διά
τριών τριχών ίππουρίδος" ότι έπίκειται ό καταποντισμός τής γής, άν δυνηθή
ή θάλασσα νά διαρρήξη καθ' ολοκληρίαν τόν χαλινόν, δν έν μέρει έχει φθείρη"
καί ότι ό όφις προσεπάθησε νά καύση τόν ούρανόν, έσβησε δέ τήν πυράν
ή σαύρα.

1. Λουκάς, ένθ' άν., σ. 2. [Παραδόσ., άρ. 218].

2. Αύτ., σ. 3.

3. Α. Καρκαβίτσα, Μικρόν ήμερολόγιον, έν Έβδομάδι 1886, σ. 42.—Τοϋ αύτοΰ, Ή
δικαιοσύνη τής θάλασσας, έν 'Εστία 1894, σ. 371. [Τοϋ αύτοΰ, Λόγια τής πλώρης, σ. 57-8.
Παραδόσ., άρ. 220].
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Πριν έξετάσωμεν ιδία έκάστην τών παρατηρήσεων τούτων, ίδωμεν, άν
καί παρ' άλλοις λαοΐς άπαντώνται δμοιαι ή παραπλήσιαι παραστάσεις.

Παράδοξον βεβαίως έκ πρώτης δψεως φαίνεται, ότι οί μΰθοι περί τής έν
άρχή ένώσεως καί τοΰ βίαιου χωρισμοΰ τοΰ ούρανοΰ καί τής γής είναι τά
μάλιστα διαδεδομένοι άνά τάς πλείστας νήσους τής Πολυνησίας1. Τήν τελειοτά-
την διατύπωσαν τούτων παρά τοις Μαορί (τοις ίθαγενέσι τής Νέας Ζηλανδίας)
άνέγραψεν ό Άγγλος διοικητής τής νήσου sir Georges Grey, κατά τάς άνα-
κοινώσεις τών ιθαγενών ιερέων ή μάγων2, καί ταύτην παραθέτομεν ώδε έν
περιλήψει άπογυμνοΰντες τοΰ προσθέτου ποιητικού κόσμου. Οί πρώτοι
άνθρούποι κατάγονται άπό τον Ράγκι, τον ούρανόν, καί τήν Πάπα, τήν γήν,
οί όποιοι όμως ήσαν τόσον σφιγκτά ένωμένοι, ώστε παχύτατον σκότος έκά-
λυπτε τά πάντα. Πολύν καιρόν τά τέκνα αύτών ήγανάκτουν διά τοΰτο, άλλ'
είς μάτην. Έπί τέλους μή δυνάμενα νά ύποφέρωσιν έσκέφθησαν τι νά κάμωσι,
καί τότε ό Τουματαουέγκα, ό αυθαδέστατος δλων, είπεν: «Άς σκοτώσωμεν
τόν Ράγκι καί τήν Πάπα». "Ομως ό Τάνε - μαχοΰτα, ό πατήρ τών δασών,
είπε τότε πρός τούς πέντε μεγαλυτέρους άδελφούς του: «Άς μή τούς σκοτώ-
σωμεν, καλύτερα νά τούς χωρίσωμεν, ν' άνεβή ό ούρανός πολύ υψηλά έπάνω
μας, καί ή γή νά μείνη ύποκάτω άπό τούς πόδας μας" άς φύγη άπό κοντά μας
ό ούρανός· άλλά νά μείνη μαζί μας ή γή, ποΰ εϊναι μητέρα μας καί μάς τρέφει».
"Ολοι τότε έδέχθησαν, πλήν τοΰ Ταουχίρι-μά-τέα, τοΰ πατρός τών άνέμων
καί τών τρικυμιών, διότι αύτός ήγάπα τούς γονείς περισσότερον άπό τούς
άδελφούς του. Έσηκώθη λοιπόν πρώτος ό Ράγκο - μά- τάνε, ό πατήρ τών
ήμέρων λα χάνων, καί έπεχείρησε νά χωρίση τόν ούρανόν άπό τήν γήν, άλλά
είς μάτην ομοίως δέν τό κατώρθωσαν ούτε ό Τογκαλόα, ό πατήρ τών ιχθύων
καί τών έρπετών, ούτε ό Χαούμια-τικιτίκι, ό πατήρ τών άγριων λαχάνων,
ούτε ό Τουματαουέγκα, ό πατήρ τών γενναίων άνθρώπων. Τότε έσηκώθη
ό Τάνε - μαχοΰτα, ό πατήρ τών δασών, καί έπεχείρησε νά χωρίση τούς γονείς
του- έστήριξε τήν κεφαλήν καί τήν ράχιν είς τήν μητέρα καί μέ τούς πόδας

1. Andrew Lang, La Mythologie, Par. 1880, σ. 165.—Edw. Tylor, Primitive
Culture, 3d ed., London 1891, τ. I, σ. 325.—Bastian, Die Schöpfungssage der
Polynesien έν Verhandlungen d. Berliner Gesellschaft f. Anthropologie 1893, σ. 212.

2. Τό μαορικόν κείμενον έδημοσιεύθη τό πρώτον ύπό τοϋ Grey τω 1854, ή δ' άγγλική
μετάφρασις έν τω συγγράμματί του Polynesian Mythology, σ. 1 κέ. Τόν αύτόν δέ μΰθον
μετ' άσημάντων παραλλαγών έδημοσίευσε καί ό Λ. Tylor, New Zealand, σ. 114 κέ. Έκ
τούτων παρελήφθη ό μΰθος έν τοϊς έςής συγγράμμασι: Waitz - Gerland, Anthropologie,
Lipz. 1872, τ. VI, σ. 245 κέ.—Ediv. Tylor, ένθ' άν., I, σ. 322 κέ.—Α. Reville, Les reli-
gions des peuples non civilisés, Par. 1883, τ. II, σ. 27 κέ.—Andrew Lang, ëv0'άν., σ.
109. 164. Τοϋ αύτοϋ, Myth, Ritual and Religion, London 1887, τ. I, σ. 193. 301-2.
—Τήν παράδοσιν τών Μαορί άναφέρει ό "Αγγλος J. While έν τω συγγράμματί του The
ancient history of the Maori, his Mythology and Traditions (Lond. 1888)· άλλά τό
σύγγραμμα τοΰτο γινώσκω μόνον έ; άναλύσεως αύτοΰ, δημοσιευθείσης εν τινι βιβλιογραφία.
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έλάκτισε τον πατέρα του τον ούρανόν, καί οΰτως έχωρίσθησαν. 'Αλλ* ό Τάνε-
μαχοΰτα καί έπειτα δέν ήσύχασεν ή κεφαλή του μένει ριζωμένη είς τήν
γήν, καί μέ τούς πόδας έμποδίζει τόν ούρανόν νά πέση.

Καί έν τή νήσω Σαμόα τής Πολυνησίας οί ιθαγενείς διηγούνται δμοιον
μΰθον, έν φ όμως ό ούρανός καί ή γή δέν προσωποποιούνται. Ό ούρανός,
κατ' αύτούς, ήτο τόσον χαμηλά, ώστε οί άνθρωποι ήσαν ήναγκασμένοι νά έρ-
πωσι. Τό άρον καί άλλα φυτά τόν έσήκωσαν όλίγον ύψηλότερα, άλλά πάλιν
έκτύπων τά κεφάλια των οί άνθρωποι. Τότε ήλθεν άνθρωπός τις, τόν όποιον
τινές όνομάζουσι Τικιτίκι, καί αύτός άπό εύγνωμοσύνην, διότι μία γυναίκα
τοΰ έδωκε νά πίη, τόν άνέβασεν ύψηλά. Δεικνύουν μάλιστα άκόμη τό μέρος,
όπου έβλάστανον τά φυτά εκείνα, καί όπου φαίνονται τά ίχνη τών ποδών τοΰ
Τικιτίκι1. Έπίσης άπροσώπους φαντάζονται τόν ούρανόν καί τήν γήν καί
οί ιθαγενείς τής νήσου Ταχίτης. Διηγούνται δ' ομοίως ότι ήσαν κολλημένοι
πρότερον καί άνύψωοε μικρόν τόν ούρανόν ή χαμαίζηλος βοτάνη τέβα (δρα-
κόντιον τό πολύφυλλον), έπειτα δέ άνεβίβασεν αύτόν είς τό σημερινόν ΰψος
ό θεός Ροΰ2. Κατά δέ τούς ιθαγενείς τής Ραροτόγκας, άνθρωπός τις, έντείνας
τάς προσπαθείας του, άφ' ού πολυπληθή έντομα τόν έβοήθησαν νά λύση τά
συνδέοντα τόν ούρανόν μέ τήν γήν σχοινιά, άνεσήκωσε τόν ούρανόν πρώτον μέν
μέχρι τοΰ υψους τής βοτάνης δρακοντίου τοΰ πολυφύλλου, έπειτα μέχρι τοΰ
ύψους δένδρου τινός ομοίου τη ιερά συκή, είτα μέχρι τοΰ ΰψους τών κορυφών
τών ορέων καί τελευταϊον μέχρι τοΰ σημερινοΰ ύψους. Καί ό άνθρωπος αύτός
τιμάται έκτοτε ώς θεός3.— Άλλως όμως διηγούνται τά κατά τόν χωρισμόν
τοΰ ούρανοΰ καί τής γής οί ιθαγενείς τής Ραϊατέας. Τερατώδης σηπία έκράτει
τόν ούρανόν έπί τής γής· άλλ' έφόνευσεν αύτήν ό θεός Μαοΰι καί οΰτως
άνήλθεν ό ούρανός ύψηλά4. Τέλος οί ιθαγενείς τής νήσου Μαγκίας (έν τω
πολυνήσω Ινούα) έχουσι μΰθόν τινα παραπλήσιων πρός τόν τών ιθαγενών τής
Ραροτόγκας. Άλλοτε, λέγουσιν, ό ούρανός ήγγιζε σχεδόν τήν γήν καί οί
άνθρωποι ήσαν ήναγκασμένοι νά περιπατώ σι τετραποδητί. Ό Ροΰ καί ό
υιός του Μαοΰι άνεσήκωσαν τόν ούρανόν πρώτον μέ τήν ράχιν των, έπειτα
γονατίσαντες τόν έσήκωσαν όλίγον περισσότερον, έπειτα όρθιοι έγερθέντες τόν
άνύψωσαν περισσότερον μέ τούς ώμους των, ύστερον ύψωσαν καί τάς χεΐράς
των καί είτα τόν έστήριξαν είς τό άκρον τών δακτύλων. Τότε δέ τεραστίως
μεγεθυνθέντες τόν έστησαν είς τό σημερονόν του ΰψος5.

1. Turner, Polynesia, σ. 245. Έκ τούτου Waitz-Gcrland, ένθ' άν., VI, σ. 249.
Andrew Lang, Myth., Ritual and Relig., I, <r. 196.

2. Ellis, Polynesian Research, τ. I, σ. 116. Έκ τούτου Waitz-Gcrland, VI, σ.
249-250. Bastian, Der Mensch der Geschichte., Lpz. 1860, τ. III, σ. 189.

3. Waitz-Gerland, a. 250.

*t. Waitz-Gerland, αύτ.

5.W.W. Gill, Myths and Songs from the South Pacific, Lond. 1876, a. 59.
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Καί παρ' άλλοις δ' άγρίοις, τοις Άκουαπίμ (φυλή τών Άσαντί έν 'Αφρική)
εύρίσκομεν παραπλησίαν παράδοσιν. Ό ούρανός, κατ' αύτούς, ήτο τον παλαιόν
καιρόν πλησιέστερον είς τούς άνθρώπους άπό σήμερον, καί δ θεός πολλάκις
καθωδήγει τούς άνθρώπους διά σοφών συμβουλών, ύστερον όμως άπεμακρύνθη
άπ' αύτούς καί κατοικεί τώρα μακράν είς τον ούρανόν1.

Κατά παράδοσιν τών Τεμπέ, ιθαγενών τής 'Αμερικής, ό ούρανός ήτο
πλησίον τής γης καί τά πουλιά συνεφώνησαν νά τόν σηκώσουν ύψηλότερα2.
Οί Βαρότσοι τής Άνω Ζαμπέζης μυθολογούσιν, ότι ό θεός Λεζά διέμενεν
άλλοτε μεταξύ τών άνθρώπων, καί είτα άνήλθεν είς τόν ούρανόν τή βοήθεια
άράχνης3. Άλλοι λαοί διηγούνται ότι ό ούρανός άνήλθεν ύψηλότερον έξ
ύβρεως τών άνθρώπων πρός αύτόν. Κατά παράδοσιν τών Βοτιάκων, μία
γυναίκα έρριψεν είς τόν ούρανόν τά λερωμένα σπάργανα τοΰ τέκνου της καί
άπό τότε άνέβη πολύ υψηλά ό ούρανός4. Παραπλήσια παράδοσις φέρεται καί
παρά τοις Μαύροις τής Αφρικής- ότι έξ ύβρεως μιάς γυναικός ό ούρανός
άνήλθεν ύψηλότερον5.

Τοιαύτη είναι ή όμοιότης τών πολυνησιακών μύθων πρός κοσμογονικούς
μύθους άλλων λαών, περί ών κατωτέρω θά διαλάβωμεν, ώστε ύπάρχουσιν οί
ισχυριζόμενοι, ότι έχουσα πάντες κοινήν πηγήν καί άμεσον άμοιβαίαν σχέσιν,
μεταδοθέντες διά τής πρός άλλήλους έπικοινωνίας τών λαών6. Άλλά καίτοι
δέν φαίνεται παντελώς άπίθανος ή έπακοινωνία τών Πολυνησίων καί τών
άσιατικών έθνών διά τών Σανών (παρά τοις όποίοας, ώς θά ϊδωμεν, δέν ήσαν
άγνωστοα παραπλήσαοα μΰθοα), όμως δυσκολώτατον εϊναι ν' άξαο^θή παρα-
δοχής καί πίστεως ή γνώμη αύτη, πολλά γεννώσα δυσεπίλυτα ζητήματα καί
πολλήν έχουσα άμφαλογίαν. Ούδ' εϊναι ούτως εύεξήγητος ή έν τή λεπτομερεία
όμοαότης τών έλληνακών καί τών πολυνησαακών μύθων, έν ω δέν παρατηροΰν-
ταα όμοαότητες τών καθ' έκαστα είς τούς μύθους τών άσαατακών λαών, προσ-
ομοαάζοντας πρός τούς πολυνησαακούς έν τοις γενακωτάτοας τύποας μόνον.
Εύστοχώτερον δέ δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότα τά αύτά φαινόμενα τήν αύτήν
αασθησαν παρέχουσαν είς τούς κατά φύσιν άνθρώπους καί κατά τόν αύτόν
τρόπον γίνεται ή μυθολογική διατύπωσις αύτών. Κατά τόν Tylor ή ιδέα,
ότι ό ούρανός καί ή γή εϊναι πατήρ καί μήτηρ πάντων τών δντων παρήγαγε
κατά φυσικόν λόγον τόν μΰθον ότι έν παλαιοτάτοις χρόνοις συνώκουν έν τω

1. Waitz, Anthropologie, Lpz. 1860, τ. II, σ. 171.

2. Zeitschrift f. Ethnologie 1915, σ. 289.

3. Revue des tradit. populaires 1894, τ. IX, σ. 670.

4. Munkàcsi, Β. Votjak népkôltészeti hagyomânyok 53=Strauss, Die Bulgaren,

σ. 88.

5. Petermann, Mitteilungen aus J. Perthes' geograph. Anstalt 1856, σ. 465=
Strauss, Die Bulgaren, σ. 88.

6. Elard Hugo Meyer, ενθ' άν., σ. 8.
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αύτω, ύστερον όμως έχωρίσθησαν1. Καί άλλαι δ' όμως παραστάσεις συνετέ-
λεσαν είς τήν διάπλασιν τών έν λόγω μύθων2. Τά 6ρη, ών φαίνεται έφαπτό-
μενος ό ούρανός είς τό πέρας τοΰ ορίζοντος, ύπολαμβάνονται ώς στύλοι ύπο-
βαστάζοντες τόν ούρανόν καί έμποδίζοντες νά καταπέση έπί της γης" τά δ'
έπί τών κορυφών τών όρέων δένδρα, τών οποίων ή μέν κεφαλή είναι βαθέως
έρριζωμένη εις τήν γήν, οί δέ κλάδοι φαίνονται ώσπερ πόδες άνατεταμένοι,
παρέχουσι τήν έννοιαν τοΰ διά λακτισμάτων χωρισμοΰ. Τής δ' έν άρχή ένώ-
σεως τοΰ ούρανοΰ καί τής γής καθημερινήν εικόνα έχομεν κατά τάς σκοτεινάς
νύκτας, ότε φαίνονται συγχεόμενοι όμοΰ καί συνταυτιζόμενοι δ ούρανός
καί ή γή, ότε ό ούρανός φαίνεται ότι πλακώνει τήν γήν κατά τήν είκονικήν
έκφρασιν τοΰ καθ' ημάς λαοΰ. Αί παραστάσεις δέ αύται διετυπο'ιθησαν έκα-
σταχοΰ εις μύθους συμφώνως πρός τό μυθοπλαστικόν πνεΰμα καί τήν ίδιά-
ζουσαν είς έκαστον λαόν μυθικήν άντίληψιν τών φυσικών φαινομένων, ούδε-
μία δέ παρίσταται άνάγκη νά παραδεχθώμεν μετάδοσιν τών μύθων άπό λαοΰ
τίνος είς τούς άλλους, παρ' οίς άπαντώνται ούτοι.

Έξακολουθήσωμεν τήν άναζήτησιν τών μύθων τούτων καί παρ' άλλοις
λαοΐς.

Ό μΰθος εύρίσκεται καί έν Σινική. Παλαιά τις σινική παράδοσις3 έχει
οΰτως: Πολλοί λέγουν ότι κάποιος ονομαζόμενος Πουάγκ-κοΰ ήνοιξεν ή
έχώρισε τόν ούρανόν καί τήν γήν, οί όποιοι πρότερον ήσαν στερεά προσκολ-
λημένοι.

Έν δέ τοις Βέδαις δ ούρανός καί ή γή άναφέρονται ώς γονείς ού μόνον
τών άνθρώπων, άλλά καί τών θεών, προσεπικαλούμενοι πατήρ μέν ό ούρανός,
μήτηρ δέ ή γή4. "Οτι όμως τήν έν άρχή ένωσιν καί τόν χωρισμόν αύτών ύπαι-
νίσσονται καί χωρία τινά τών ύμνων τοΰ Ρίγ Βέδα δέν φαίνεται βέβαιον5.

1. Ediv. Tylor, Primitive Culture, 1891, τ. I, σ. 325.

2. Βλ. καί Reville, 2ν0' άν., II, σ. 29.

3. 'Αναφερομένη ύπό τοΰ Fremare παρά Pauthier, Les livres sacrés de 1' Orient,
σ. 19. Τήν παράδοσιν ταύτην άναφέρει καί ό περιηγητής Corn. Malepief, οΰ άπόσπασμα
έκ τοϋ έν Ρουένη τω 1725 τυπωθέντος Recueil des Voyages (τ. VI, σ. 170) δημοσιεύει δ
René Basset έν τω τελευταίω τεύχει τής Revue des trad, populaires (τ. IX, σ. 474):
«Οί Σϊναι πιστεύουσιν ότι δ ούρανός, ή γη καί ή θάλασσα ήσαν άπ' αίώνων ήνωμένοι.
Αλλά κάτοικός τις τοΰ ούρανοΰ, ονόματι Ταίν, κατώρθωσε νά χω ρ ίση τόν ούρανόν άπό της
γης, καί ό μέν ούρανός έμεινεν ύψηλά, ή δέ γη είς τά χαμηλά μέρη».

4. Παραπομπαί είς τά σχετικά χωρία τών Βεδών παρά Muir, Original Sanskrit
Texts, Lond. 1884, τ. V, σ. 22-23.

5. 'Εν τη γαλλική μεταφράσει τοΰ Langlois φαίνονται άναφερόμενα είς τοιαύτην
τινα δοξασίαν τά επόμενα πέντε χωρία, άτινα διαφόρως έρμηνεύουσιν ό "Αγγλος Wilson
καί ό Γερμανός Ludwig. Άδυνατοΰντες νά έξελέγξωμεν τήν άκρίβειαν τής μεταφράσεως,
άρκούμεθα είς άπλήν παράθεσιν αύτών. Langlois, τ. II, σ. 40 (Τμήμα Γ', άναγν. II, ΰμνος 2,
έδάφ. 13). «Au moment où s'opère la séparation du Ciel et de la Terre κτλ.», τ. III, σ.

7
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'Αλλ' έκ της Aitareya Brähmana γίνεται δήλον ότι ή τοιαύτη δοξασία δέν
ήτο άγνωστος είς τούς άρχαίους 'Ινδούς. Παραθέτομεν δ' ώδε τήν άναφερο-
μένην είς ταύτην περικοπήν" «Οί δύο ούτοι κόσμοι (ό ούρανός καί ή γή) ήσαν
άλλοτε ήνωμένοι. (Έπειτα δ') έχωρίσθησαν. (Μετά τόν χωρισμόν αύτών)
ούτε βροχή έπιπτε ν ούτε τό φώς τοΰ ηλίου άνέτελλε. Τά δέ πέντε γένη τών
όντων (θεοί, άνθρωποι κλπ.) ούδαμώς ήγον ήσυχίαν ένεκα τούτου. ("Οθεν)
οί θεοί συνδιήλλαξαν άμφοτέρους τούς κόσμους. 'Αμφότεροι συνήψαν γάμον
κατά τά παρά τοις θεοΐς κρατοΰντα νόμιμα))1. Έν τή διατυπώσει ταύτη τής
ινδικής δοξασίας ύπολανθάνει βεβαίως σύγχυσίς τις, διότι μετά τήν πρώτην
ένωσιν καί τόν χωρισμόν τοΰ ούρανοΰ καί τής γής γίνεται λόγος περί νέας
ένώσεως αύτών διά γάμου" άλλά φαίνεται ότι ή σύγχυσις προήλθεν έκ τοϋ
διασκευάσαντος ποιητοΰ, θελήσαντος νά συμβιβάση ταύτην καί τήν έτέραν
δοξασίαν, καθ' ήν ό ούρανός καί ή γή είναι γονείς πάντων τών όντων, καί ώς
τοιούτοι άρρήκτως εσαεί συνδεδεμένοι διά γάμου νομίμου.

Παραπλήσιας παραδόσεις άνευρίσκομεν καί παρά σημιτικοΐς λαοΐς.
Έν τή βαβυλώνια κοσμογονία, τήν οποίαν διδασκόμεθα έκ τών ένεπιγράφων
πλίνθων τής βιβλιοθήκης τοΰ Σαρδαναπάλου (Άσουρβανιπάλ), έν άρχή ύπήρ-
χον ό Άπσού (Άπασών παρά Δαμασκίω, ή άβυσσος τής Γενέσεως) καί ή
Τιάμαβ (ή θάλασσα, ώς έρμηνεύεται τό όνομα τή βοήθεια τής έβραϊκής γλώσ-
σης)" ούτοι έγέννησαν τούς ούρανίους καί τούς έπιγείους θεούς" ή Τιάμαβ δε
παρήγαγε πολλά τέρατα καί έκακοποίει τούς θεούς" οί πλείστοι τούτων έξη-
γέρθησαν κατ' αύτής καί έπεχείρησαν νά τήν δεσμεύσωσΐ" πρωτηγωνίστησε
δ' είς τό έργον τούτο ό θεός Μαρδούκ (ό Βήλος τοΰ Βηρώσσου), διασχίσας
τήν κοιλίαν τής Τιάμαβ καί κατακόψας διά τοΰ ξίφους τά έν αύτή. Ούτος
έτεμε τάς φλέβας τοΰ αίματος τής Τιάμαβ καί παρέδωκεν αύτό είς τόν βορ-
ράν νά το κομίση είς άποκρύφους τόπους, έδιχοτόμησε δέ τό σώμα αύτής. Καί
τό μέν ήμισυ αύτής έποίησεν ούρανόν, τόν όποιον έκλεισε διά κλείθρου, όπως

1C (Τμ. Ε', άν. I, ΰμν. 6, 1. 2) «Quoique séparés, en vous circule une semence féconde,
et vous remplissez 1' office de Varouna. Ο Ciel et Terre...éloignés par une espèce de
divorce». Πρβλ. Ludwig, I, 183 «Dyâus und Prithivi, durch des Varuna Satzung...
auseinander gespreitzt sind sie».—r. III, σ. 314 (Τμ. στ", άν. III, ΰμν. 6, 4) περί τοϋ
'Ίνδρα. «Tu sépares ces deux (grands) compagnons (le Ciel et la Terre)».—τ. IV, a.
38 (τμ. Ζ', άν. II, ΰμν. 4, 3) περί τοΰ Σόμα. «il a séparé ces deux grands et immenses
corps, et leur a communiqué une force indestructible».—αύτ., σ. 24 (αύτ., ΰμν. 6, 2)
«Le dieu (Soma)...a séparé le Ciel et la Terre». Πρβλ. Ludwig, II, 860, «hat et ...
beide erde und himmel von einander gelöst».

1. Aitareya Brähmana IV, 27 παρά Muir, ένθ' άν., σ. 23.—Περί τούτου πιθανώς
διαλαμβάνει καί πραγματεία τις τοΰ J. Darmsteter, ήν δυστυχώς δέν ήδυνήθημεν νά συμ-
βουλευθώμεν. Ή πραγματεία αΰτη έπιγράφεται La légende de 1' Aitareya Brähmana et
celle d'Euripide καί έδημοσιεύθη έν τοις Essais orientaux τοϋ αύτοΰ συγγραφέως.
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μή έκχυθή το ύδωρ, το δ' άλλο ήμισυ γήν1. Σύμφωνος δέ πρός τήν κατά τάς
σφηνοειδείς έπιγραφάς έκθεσιν τής κοσμογονίας τών Βαβυλωνίων εϊναι καί ή
παρά τω Βηρώσσω. Κατά ταύτην πάντων τών τερατωδών ζώων ήρχε γυνή,
ή όνομα Όμόρωκα, ελληνιστί μεθερμηνευόμενον θάλασσα. Λέγεται δέ τον
Βήλον «σχίσαι τήν γυναίκα μέσην, καί το μέν ήμισυ ποιήσαι γήν, το δέ άλλο
ήμισυ ούρανόν, καί τά έν αύτή ζώα άφανίσαι... Τόν δέ Βήλον, δν Δία μεθερ-
μηνεύουσι, μέσον τεμόντα τό σκότος χωρίσαι γήν καί ούρανόν άπ' άλλήλων
καί διατάξαι τόν κόσμον))2.

'Ασαφέστερα εϊναι τά τής κοσμογονίας τών Φοινίκων, διότι δσα περί ταύ-
της γινώσκομεν έκ τών άποσπασμάτων τοΰ Φίλωνος τοΰ Βυβλίου είναι βε-
βαίως άναμεμιγμένα μεθ' έλληνικών μύθων, καίτοι ή φοινικική ιστορία τοΰ
Φίλωνος παρουσιάζεται ώς μετάφρασις είς τήν έλληνικήν φοινικικής συγ-
γραφής Σαγχουνιάθωνος τοΰ Βηρυτίου, συνταχθείσης έπί τη βάσει τών έν
τοις φοινικικούς ίεροΐς άναγραφών καί τών κατά πόλιν ύπομνημάτων. Κατά
τόν Φίλωνα, χαλεπαίνουσα ή Γή, διότι καί άλλας είχε γαμετάς ό Ούρανός, .. -
«τόν Ούρανόν ζηλοτυποΰσα έκάκιζεν, ώς καί διαστήναι άλλήλων. Ό δέ Ούαάίν^^ ' \
νός άποχωρήσας αύτής μετά βίας ότε καί έβούλετο έπιών καί πλησιάζων αύτή/
πάλιν άπηλλάττετο" έπεχείρει δέ καί τούς έξ αύτής παΐδας διαφθείρειν»3^
"Οθεν έχομεν καί ένταΰθα έριν έν άρχή τοΰ Ούρανοΰ καί τής Γης, έπενεγκοΰ-
σαν τόν χωρισμόν αύτών" άλλ' έν τούτοις κατάδηλος εϊναι ή ροπή, ήν έσχεΨ
είς διάπλασιν αύτών τό είς τήν άνθρωπομορφίαν άσμενίζον ελληνικό ν πνεΰμα,
έτι δέ μάλλον έν τή έπομένη διηγήσει περί έξελάσεως τοΰ ούρανοΰ άπό τής
άρχής ύπό τοΰ Κρόνου, περί τής βασιλείας τούτου καί τέλος περί τής άπο-
τομής τών αιδοίων τοΰ Ούρανοΰ, άτινα πάντα φαίνονται μάλλον ώς τις δια-
σκευή τοΰ παρ' Ήσιόδω μύθου. Τούναντίον παντελώς άσχετον πρός τούς έλ-
ληνικούς μύθους εϊναι τό παρά Φίλωνι έπεισόδ',ον τοΰ πολέμου τοΰ Ούρανοΰ
καί τοΰ Πόντου, ύπομιμνήσκον τήν κατά τάς νεοελληνικάς παραδόσεις έριν
τοΰ ούρανοΰ καί τής θαλάσσης" «Εϊτα πάλιν Ούρανός πολεμεΐ Πόντω καί
άποστάς Δημαροΰντι προστίθεται" έπεισί τε Πόντω ό Δημαροΰς, τροποΰταί
τε αύτόν ό Πόντος))4.

Καί έν αύτή δέ τή παρ' Έβραίοις κοσμογονία υπολανθάνει ή δοξασία
τοΰ έν άρχή χωρισμοΰ τοΰ ούρανοΰ καί τής γής, όπερ εύεξήγητον φαίνεται

1. Jensen, Die Kosmologie dor Babylonier, σ. 299. 300. Elard Hugo Meyer,
Ϊν9' άν., σ. 'i.Maspero, Histoire ancienne des peuples d'Orient, τ. I, σ. 542-3.

2. Βήρωσσος παρά Γεωργ. Σνγγέλω, σ. 52. 53 Bonn. (Fragm. hist, graec., ed. Mül-
ler, τ. III, σ. 497).

3. Fragm. hist, graec., τ. III, σ. 567, ed. Müller.

4. Αύτ., τ. III, σ. 586. Περί της τάξεως τοϋ επεισοδίου τούτου έν τή διηγήσει τοϋ
Φίλωνος καί περί τής πιθανής συμπληρώσεως αύτοϋ βλ. Ο. Gruppe, Die griechischen
Kulte u. Mythen, Lpz. 1887, τ. I, σ. 359.
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διά τήν καταφανή συγγένειαν τής έβραϊκής καί τής τών Βαβυλωνίων κοσμο-
γονίας. Κατά την Γένεσιν, ό θεός διεχώρισε το ΰδωρ, τήν πρώτην κοσμικήν
ΰλην, είς δύο, είς το ούράνιον ΰδωρ, όπερ διά τοΰ στερεώματος, τοΰ ούρανίου
θόλου, εμπόδισε νά καταπίπτη, ώς ό Μαρδούχ τών Βαβυλωνίων διά κλείθρου,
καί είς το ύποκάτω τοΰ ούρανοΰ ΰδωρ, τοΰ οποίου συναχθέντος είς συναγωγήν
μίαν ώφθη ή ξηρά1. Καί αύτό δέ τό έβραϊκόν ρήμα έν τω πρώτω έδαφίω
τοΰ πρώτου κεφαλαίου τής Γενέσεως (barä) κυριολεκτεΐται κατά τούς έβραϊ-
στάς έπί τοΰ τέμνειν- όθεν κατά λέξιν μεταφραζόμενον τό εδάφιον εκείνο
σημαίνει ότι έν άρχή έτεμεν ό θεός τόν ούρανόν καί τήν γήν δηλονότι ή
παράστασις τής δημιουργίας τοΰ ούρανοΰ καί τής γής προσεγγίζει είς τήν
τών Βαβυλωνίων.

Πάντων δέ λεπτομερέστατοι ήσαν οί περί τοΰ χωρισμού τοΰ ούρανοΰ
καί τής γής μύθοι τών άρχαίων Αιγυπτίων, έπιχωριάζοντες μέν έν τω Έρμου-
πολίτη νομώ τής μέσης Αιγύπτου, άλλά καί άλλαχοΰ τής χώρας διαδεδομένοι.
Κατ' άντίθεσιν πρός τάς παραστάσεις τών άλλοον λαών, παρ' Αίγυπτίοις τοϋ
μέν ούρανοΰ προσωποποιία ήτο ή θήλεια θεά Νουίτ ή Νούτ, τής δέ γής άρρην
θεός, ό Κήβ2. Έν άρχή οί δύο θεοί άνεπαύοντο έντός τής πρώτης ύγράς
κοσμικής ύλης, τοϋ Νοΰ, σφιγκτώς ένηγκαλισμένοι, επικείμενης τής Νουίτ
έπί τοΰ Κήβ. 'Αλλ' έχωρίσθησαν άκοντες τήν ήμέραν τής δημιουργίας ύπό τοΰ
θεοΰ Shu, όστις είσχωρήσας μεταξύ αύτών άνύψωσε διά τών χειρών τήν θεάν
τοΰ ούρανοΰ Νουίτ. Δέν ήδυνήθη όμως ν' άποχωρίση έξ ολοκλήρου τό ζεΰγος
τών θεών, διότι, έν ώ ύψωσε τό άλλο σώμα τής Νουίτ παραλλήλως τοΰ κα-
τακειμένου σώματος τοϋ Κήβ, άποτελέσαν τόν άστερόεντα ούρανόν, αί χεί-
ρες καί οί πόδες αύτής κατέπεσαν παρά τήν κεφαλήν καί τούς πόδας τοϋ
θεοΰ τής γής, άποτελέσαντες τούς άσαλεύτους στύλους τοΰ ούρανοΰ3. Πολυά-
ριθμοι σώζονται εικόνες τοΰ χωρισμοΰ τοΰ ούρανοΰ καί τής γής, τών «άνυ-
ψώσεων τοΰ Shu», ώς τόν άπεκάλουν οί Αιγύπτιοι, παριστώσαι τόν θεόν
τοΰτον ύποβαστάζοντα διά τών άνατεταμένων χειρών τήν Νουίτ, έχουσαν
τό σώμα πεποικιλμένον δι' άστέρων, τήν κεφαλήν πρός τά έντός νεύουσαν,
τάς δέ χείρας καί τούς πόδας καθειμένους καί έπιψαύοντας τό έδαφος, κάτω

1. Τό υπεράνω τοϋ στερεώματος ΰδωρ καταπίπτει ώς ύετός είς τήν γήν διά τών κα-
ταρρακτών ή τών Ουρών τοΰ ούρανοΰ (Γένεσ. Ζ', 1Γ Η', 2. Ψαλμ. ΠΖ', 23). Τήν δοξασίαν
ταύτην παραδεχόμενοι, ώς εικός, άναπτύσσουσι καί οί πατέρες της έκκλησίας. (Πρβλ.
Πολίτου, Δημ. μετεωρ. μΰθοι, σ. 17).

2. Κατά τήν μεταγραφήν τοΰ ονόματος παρ' "Ελλησιν, οίτινες έταύτιζον τον θεόν τω
Κρόνω. Ό Brugsch (Religion u. Mythologie der alten Aegypter, Lpz. 1888, σ. 576)
άναγινώσκει τό ονομα τοΰ θεοΰ Qeb ή Seb, άλλοι δ' αίγυπτιολόγοι Sib ή Sibou.

3. Βλ. Brugsch, ένθ' άν., σ. 203 y.k.—Maspero, έν Revue de 1' hist, des
religions, 1888, τ. 18, σ. 274 — Τοϋ αντοϋ, Histoire ancienne des peuples d' Orient,
Par. 1894, τ. I, σ. 128-9. 140. [Roscher, Lex. d. Mythol. (1899), τ. III, σ. 487 κέ.].
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δέ τον Κήβ κατακεκλιμένον έν άνωμάλω στάσει τοϋ σώματος, ύποδηλούση
τάς άνωμαλίας τής έπιφανείας της γης1. "Εν τινι δέ τοιχογραφία βασιλικού
τάφου έν Βιβάν έλ Μολούκ άντί άνθρωπομόρφου θεάς τοϋ ούρανοΰ άπεικο-
νίζεται ή Νουίτ έν σχήματα άγελάδος, ής τήν άστερόεσσαν γαστέρα ύποβα-
στάζει ό θεός Shu2. Κατά τινα τοπικήν παραλλαγην τοΰ μύθου, άνύψωσεν
ό θεός ούτος ούχί την Νουίτ, άλλά τήν Άθώρ έν μορφή βοός, τικτούσης έκά-
στην πρωίαν έκ τοΰ άνθρωπομόρφου Κήβ τον ήλιον ύπο μορφήν μόσχου.
Κατ' άλλην δέ παραλλαγήν, όμοιάζουσαν προς την παράδοσιν τών ιθαγενών
τής νήσου Μαγκίας, ό Shu δέν ήδυνήθη ν' άνυψώση άμέσως τόν ούρανόν,
ότε έχώρισεν αύτδν άπδ τής γής. 'Αλλά πρώτον είσεχώρησε πρηνής καί κυρ-
τώσας το σώμα έβάστασε τήν Νουίτ έπί τής ράχεως, έπειτα γονατίσας άνύ-
ψωσεν αύτήν ύπέρ τήν κεφαλήν του, καί τελευταϊον εγερθείς όρθιος άνέτεινε
τάς χείρας. Επειδή δ' οσονδήποτε καί άν είναι το μέγεθος θεοΰ τίνος πάντως
δέν έξισοΰται προς τήν άπόστασιν τοΰ ούρανοΰ άπό τής γής, ό θεός Shu,
καθ' ά άναφέρεται έν τή Νεκυοβίβλω τών Αιγυπτίων, άνέβη είς κλίμακα,
όπως άναβιβάση το σώμα τής Νουίτ είς το σημερινόν ύψος τοΰ ούρανοΰ"
έστησε δέ τήν κλίμακα έπί ύψώματός τίνος κειμένου έν Έρμουπόλει τή
μεγάλη3.

Οί Αιγύπτιοι έφαντάζοντο, ότι άφ' ού έχωρίσθη ούτως δ ούρανός τής
γής, έμεινεν έσαεί έστηριγμένος είς τά ΰψη ύπδ τοΰ θεοΰ Shu, άντιστοιχοΰν-
τος ουτω προς τον Άτλαντα τών ελληνικών μύθων. Ώς άναφέρει έπιγραφή
έν τω μνημονευθέντι βασιλικω τάφω έν Βιβάν έλ Μολούκ, ό θεδς τοΰ φωτδς
Pot έκέλευσε τω θεω τοΰ άέρος Shu νά φέρη διηνεκώς έπί τής κεφαλής το
σώμα τής ούρανίας βοός4" κατ' άλλην δ' ίερογλυφικήν έπιγραφήν, ό Shu, άφ'
ού ανήγειρε τόν ούρανόν έπί τών τεσσάρων στύλων αύτοΰ, τόν έστήριξεν ώς
αίθήρ, φέρων τόν ούράνιον θόλον" καί έστάθη ύποκάτω αύτοΰ ώς μέγας στΰ-
λος, θεός Άνού" όθεν καλείται Shu ό ούρανοφόρος5. Συνήθης όμως ήτο τοΐςΑί-
γυπτίοις καί διάφορος ταύτης παράστασις" ή θεά τοΰ ούρανοΰ κατήρχετο καθ'
έκάστην έπί τής γής, ήνοΰτο μετά τοΰ θεοΰ τής γής Κήβ καί συνελάμβανε τόν
ήλιον, δν έτικτε κατά το τέλος τής δωδεκάτης ώρας τής νυκτός' έξερχόμενος
δ' ό ήλιος έκ τών λαγόνων τής Νουίτ έπλεε τήν ήμέραν διά τής κοιλίας καί
τοΰ στήθους μέχρι τοΰ στόματος τής μητρός του, καταπινούσης αύτόν. Έκ
τής καταβάσεως δέ τοΰ ούρανοΰ έπί τής γής έπήρχετο ή νύξ" τήν δέ πρωίαν δ

1. Βλ. πολλάς τών τοιούτων εικόνων παρά Lanzone, Dizionario di Mitologia Egizia,
Torino, πίν. 155-163. Brugsch, ενΟ' άν., σ. 210.

2. Brugsch, σ. 208.

3.Maspero, έν Revue de Γ hist, des relig., τ. 18, σ. 274-5.

4. Brugsch, σ. 207, Maspero, τ. 18, σ. 276.

5. Brugsch, σ. 209.
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θεάς Shu άπεχώριζε τήν Νουίτ άπό τάς άγκάλας τοΰ συζύγου της, καί μόνον
αί χείρες καί οί πόδες αύτής έ'μενον προσηλωμένοι είς τήν γήν, άποτελοΰντες
τούς τέσσαρας στύλους τοΰ στερεώματος1.

"Οτε άνεπτύχθη ή αιγυπτιακή θεολογία, αί χονδροειδεΐς καί άπειρόκα-
λοι παραστάσεις αύται ήρμηνεύοντο συμβολικώς ύπό τών ιερέων, ό δέ
θεός Shu εθεωρείτο σύμβολον τοΰ πληροΰντος τόν μεταξύ ούρανοΰ καί γής
/ώρον άέρος. 'Αλλ' είς τήν διάπλασιν αύτών συνετέλεσε μάλλον άντίληψις
άπλουστέρα τών φυσικών φαινομένων. Κατά τόν Brugsch2, ό κοίλος θόλος
τοΰ ούρανοΰ έξωμοιοΰτο πρός τήν κύρτωσιν τοΰ άνθρωπίνου σώματος καί
παρεβάλλετο πρός μητέρα, φιλοστόργως κύπτουσαν πρός τό τέκνον της"
έφαντάζοντο δέ τόν ούρανόν ώς γυναίκα, ής τό μακρόν σώμο. έξετείνετο ύπέρ
τήν γήν' καί τήν μέν όσφύν αύτής έθετον πρός άνατολάς, διότι εκείθεν άνεφαί-
νετο έκάστην πρωΐαν ό ήλιος, τό έκ ταύτης γεννώμενον παιδίον, έν τή δύσει
δ' ύπέθετον τάς χείρας τής θεάς, δι' ών παραλαμβάνουσα τό τέκνον της έκοί-
μιζεν. "Οθεν κατά ταΰτα όλως διάφορος τής τών Ελλήνων καί άλλων λαών
ήτο ή άντίληψις τών Αιγυπτίων, καίπερ όμοιους μύθους παραγαγοΰσα' καί
μόνον τήν γένεσιν τής νυκτός άπέδιδον είς τήν αύτήν αίτίαν, τήν ένωσιν τοϋ
ούρανοΰ καί τής γής, καί τόν διαρκή χωρισμό ν αύτών ύπελάμβανον συντε-
λούμενον ύπό θεοΰ ύποβαστάζοντος τόν ούράνιον θόλον.

Β'

"Ομοιαι δοξασίαι τών άρχαίων 'Ελλήνων.—Παρ' Εύριπίδη.—Ό μΰθος περί 'Ελικώνος καί

Πηγάσου.—Ό μϋθος περί τοΰ Άτλαντος.—Ό άκρωτηριασμός τοΰ Ούρανοΰ κατά τον

Ήσίοδον.

Έκ τής άνωτέρω έπισκοπήσεως τών φερομένων δοξασιών περί τής έν
άρχή ενώσεως καί τοΰ βίαιου χωρισμοΰ τοϋ ούρανοΰ καί τής γής πιστοΰται,
νομίζομεν, ή έξενεχθεΐσα ύφ' ημών γνώμη, ότι πρέπει αύται νά θεωρηθώσιν
αύθιγενεΐς, αύτοτελώς έκασταχοϋ διαπλασθεΐσαι έκ τής παρατηρήσεως τών
φυσικών φαινομένων, κατά λόγον τής ιδιαζούσης είς έκαστον λαόν μυθοπλα-
στικής δυνάμεως. Διότι ουδείς θά πεισθή οτι κοινήν έχουσα', πηγήν μετε-
δόθησαν άπό ενός λαοΰ είς τούς άλλους διά τής πρός άλλήλους έπικοινωνίας
αύτών. Ή πηγή δοξασιών, αί'τινες εύλόγως δύνανται νά κλ.ηθώσι παγκόσμια'.,
ώς άπαντώμεναι έν τω άρχαίω καί τω νέω κόσμω, έν παλαιοτάταις θρησκείαις
καί έν ταΐς παραδόσεσι σημερινών λαών, πρέπει ν' άναζητηθή μάλλον έν αύτή
τή ψυχή τοϋ κατά φύσιν άνθρώπου, έν τω τρόπω καθ' ον άντιλαμβάνεται

1.Maspero έν Revue de l'histoire des religions 1887, τ. 15, σ. 276-7.-1888,
τ. 18, σ. 275-6.

2. ΈνΟ' άν., σ. 205,
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καί διατυπώνει τάς εννοίας περί της ουσίας καί της συστάσεως τοϋ έξωτερι-
κοΰ κόσμου. Μόνον δ' ουτω δύναται νά έξηγηθή ή όμοιότης μυθικών παραστά-
σεων παρά λαοϊς παντελώς ξένοις πρός άλλήλους.

Λιά τούς λόγους τούτους καί τοΰ καθ' ημάς ελληνικού λαοΰ τάς τοιαύτας
παραδόσεις νομίζομεν περιλείμματα τοΰ προϊστορικοΰ έλληνικοΰ κόσμου.
Όσονδήποτε καί άν ύποτεθώσι χυδαίοι καί άμαθεϊς οί ταύτας διηγούμενοι
καί πιστεύοντες, άρκούντως ισχυρά είναι της θρησκείας καί τών πεπαιδευ-
μένων ομοεθνών ή ροπή είς τήν ψυχήν αύτών, όπως καταστήση άδύνατον
έν τοις νΰν χρόνοις τήν γένεσιν παρομοίων νηπιωδών παραστάσεων. Πάντως
δέ ούδ' έξωθεν έκομίσθησαν αύται. 'Αλλά διετηρήθησαν έκπαλαι συμφώνως
πρός τόν ύπό έθνολόγων κληθέντα νόμον της έπιβιώσεως (survival in the
culture), δι' ού δύναται νά έξηγηθή ή έμμονή τοΰ λαοΰ είς έθιμα καί δοξα-
σίας, ών έξέλιπεν άπό πολλοΰ πάσα δικαιολογητική αιτία, καί τά όποια
ούδεμίαν έχοντα νΰν έννοιαν διατηρούνται, μόνον διότι προϋπήρξαν1. "Οθεν,
καί άν μή εί'χομεν άλλο τεκμήριον, έξ αύτής τής ύπάρξεως τών έν λόγω παρα-
δόσεων ήδυνάμεθα άνενδοιάστως νά συμπεράνωμεν ότι ήσαν γνωσταί καί είς
τούς άρχαίους "Ελληνας. 'Αλλά τοιαύτα τεκμήρια δέν έλλείπουσι, καίτοι άπο-
ρον βεβαίως φαίνεται πώς περιεσώθησαν έν τοις μνημείοις τής άρχαίας ελ-
ληνικής γραμματείας. Διότι πιστώς μέν ό λαός τηρεί τ' άπειρόκαλα τών πα-
λαιοτάτων χρόνων πλάσματα, οί ποιηταί όμως καί οί άλλοι συγγραφείς ή κα-
ταφρονοΰντες δέν άξιοΰσι ταΰτα μνείας, ή ούτω μετασκευάζουσιν αύτά περι-
καλλύνοντες καί μεταβάλλοντες, ώστε τά καθιστώσιν άδιάγνωστα.

Έκ τοΰ Εύριπίδου μανθάνομεν ότι κατά τόν Ε' αιώνα ύπήρχεν ή δόξα- σία περί τής έν άρχή ένότητος καί τοΰ μετά ταΰτα χωρισμοΰ τοΰ ούρανοΰ καί
τής γής. Έν άποσπάσματι τής Μελανίππης τής σοφής ύποτίθεται λέγων τις,
πιθανώς ό έτερος τών υιών τής Μελανίππης'

κούκ έμός μΰθος, άλλ' έμής μητρός πάρα ■ "S^A

ώς ούρανός τε γαϊά τ' ήν μ ο ρ φ ή μία" ,· · Μ

έπεί δ' έχωρίσθησαν άλλήλων δίχα ι

τίκτουσι πάντα κάνέδωκαν είς φάος,
δένδρη, πετεινά, θήρας ούς θ' άλμη τρέφει
γένος τε θνητών2.

Οί τό

άπόσπασμα τοΰτο διασώσαντες συγγραφείς λέγουσιν ότι παρέ-
λαβεν ό Εύριπίδης τήν διδασκαλίαν παρά τοΰ Άναξαγόρου. (('Αναξαγόρα»,
λέγει ό Διονύσιος ό Άλικαρνασσεύς, «προσεφοίτησεν Εύριπίδης. Άναξαγόρου
δέ λόγος έστίν, ότι πάντα έν πάσιν, είτα ύστερον διεκρίθη' μετά ταΰτα ώμί-

1. Πρβλ. Tylor, Primitive Culture, τ. I, σ. 70,

2. 'Απ. 488 Nauck.
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λησε καί Σωκράτει, καί έπί τό εύπορώτερον ήγαγε τον λόγον. 'Ομολογεί
ούν τήν μαρτυρίαν τήν άρχαίαν διά τής Μελανίππης»1. 'Ομοίως καί Διό-
δωρος ό Σικελιώτης. «Κατά γάρ τήν έξ άρχής τών όλων σύστασιν μίαν έχειν
ίδέαν ούρανόν τε καί γήν, μεμιγμένης αύτών τής φύσεως ... Έοικε δέ περί
τής τών δλων φύσεως ούδ' Εύριπίδης διαφωνεΐν τοις προειρημένοις, μαθητής
ών 'Αναξαγόρου τού φυσικού. Έν γάρ τή Μελανίππη τίθησιν ούτως»2. Πι-
θανώτερον όμως φαίνεται ότι καί ό Εύριπίδης άναφέρεται είς τήν δημώδη
δοξασίαν, ήν καί ό 'Αναξαγόρας μή άγνοών προσήρμοσεν 'ίσως είς τάς φιλο-
σοφικάς του θεωρίας. Έν τοις στίχο ι ς τοΰ Εύριπίδου έχομεν άπλήν καί σαφή
τήν περί τοΰ χωρισμού τοΰ ούρανοΰ άπό τής γής ίδέαν, ούδέν δέ λέγει ό
ποιητής πλέον τής παραδόσεως, ούδέ φαίνεται ύπονοών τι τών 'Αναξαγο-
ρείων δογμάτων περί κινήσεως ύπό τοΰ νοΰ, περί περιχωρήσεως καί άπο-
κρίσεως ύπό βίας καί ταχύτητος3. Τουναντίον δέ φανερόν είναι ότι τήν αύτήν
παρεμβάλλων ίδέαν είς τό έπος του ώς άπό στόματος τοΰ Όρφέως 'Απολ-
λώνιος ό Ρόδιος (Α' 496-7) έχει πρό οφθαλμών τάς φιλοσοφικάς δόξας τοϋ
Εμπεδοκλέους:

"Ηειδεν δ' ώς γαία καί ούρανός ήδέ θάλασσα,

τό πριν έπ' άλλήλοισι μ ι ή συναρηρότα μορφή

νείκεος έξ όλοοΐο διέκριθεν άμφίς έκαστα4.

Τοΰ δ' έν ταΐς νεοελληνικαΐς παραδόσεσι πλάσματος τής διά λακτισμά-
των βαθύνσεως τής θαλάσσης καί άνυψώσεως τοΰ ούρανοΰ άντίστοιχον έχομεν
παρά Νικάνδρω τω Κολοφωνίω τόν μΰθον περί παρακωλύσεως τής άνυψώσεως
τοΰ Ελικώνος διά λακτισμάτων τοΰ Πηγάοου. Έν τω μουσικώ άγώνι τών
Πιερίδων καί τών Μουσών, διηγείται ό ποιητής ούτος, ότε μέν ήδον αί θυ-
γατέρες τοΰ Πιέρου ούδέν ύπήκουε πρός τήν χορείαν, «ύπό δέ Μουσών ίστα-
το μέν ούρανός καί άστρα καί θάλασσα καί ποταμοί5, ό δ' Ελικών ηύξετο

1. Τέχν. 'Ρητορ. 0' 11, τ. Ε', σ. 356.

2. Α' 7 καί έκ τούτου Εύσέβ., Εύαγγ. προπαρ., σ. 20.

3. [Τό απόσπασμα της Μελανίππης άναγνωρίζει καί ό Alb. Dieterich (Mutter
Erde, σ. 42), ότι μαρτυρεί θρησκευτικήν άντίληψιν άκραιφνώς δημώδη, άλλα δέν παρα-
τηρεί τήν σχέσιν αύτοΰ πρδς τον μΰθον τοΰ Ησιόδου].

4. [Τδ χωρίον τοΰτο τοΰ 'Απολλώνιου, είς το όποιον διαβλέπει δρφικά διδάγματα,
σχετίζει πρδς το άπόσπασμα της Μελανίππης ό αύτδς Dieterich (Nekyia, σ. 101 κέ.)].

5. Όμοίαν ίδέαν περί της δυνάμεως της μουσικής συχνάκις έκφράζουσι καί τά ήμέ-
τερα δημοτικά $σματα" π.χ. παρά Fauriel, τ. II, σ. 80 (Passow, άρ. 513).

Κοράσιον έτραγούδησεν έπάνω σέ γεφΰρι,

καί τό γεφΰρι ράγισε, καί τό ποτάμι στάθη,

καί τό στοιχειό τοΰ ποταμοΰ, κι αύτό 'ς τήν ακρη έβγήκε.

Πρβλ. Schmidt, Griech. Märchen etc., σ. 204, άρ. 60. Άραβαντινοϋ, Συλλογή
δημ. άσμάτων τής 'Ηπείρου, σ. 286, άρ. 473.
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κηλούμενος ύφ* ηδονής είς τον ούρανόν, αχρις αντον βουλή Ποσειδώνος
επαυσεν ό Πήγασος τή οπλή τήν κορυφήν πατάξας»1. Ό μύθος ούτος ούδα-
μώς πρέπει νά θεωρηθή μεταγενεστέρα ποιητική προσθήκη είς τόν μύθον
περί άναβλύσεως τής "Ιππου κρήνης έν Έλικώνι2, όλως διάφορον έκείνου,
άναγόμενον δ' είς τόν τύπον τών μύθων περί άναβλύσεως πηγών έκ πλήγμα-
τος, συμβόλου τής άστραπής. Ούδέ φαίνεται πιθανόν ότι έπενόησε νέον μύ-
θον πρός διακόσμησαν τής διηγήσεώς του ό ψυχρός καί ξηρότατος Κολοφώ-
νιος ποιητής, ού ή άξία έγκειται μάλλον έν τή έπαμελεα περισυναγωγή έκ
παντοδαπών πηγών, μυθικών καί άλλων ειδήσεων" είς τούς παλαιούς δέ καί
λησμονημένους μύθους, είς τούς όποιους τό παράδειγμα τών 'Αλεξανδρινών
άκολουθών ήσμένιζε καί ό Νίκανδρος, ούχί άπεικότως δυνάμεθα νά καταλέ-
ξωμεν καί τόν έλακώναον τούτον.

Καί ό μΰθος περί τοΰ "Ατλαντος3 προϋποθέτει άναγκαίως τάς δοξασίας
περί χωρασμοΰ τοΰ ούρανοΰ άπό τής γής' ό Άτλας εϊναι τό όρος, τό ύποβα-
στάζον τόν ούράνιον θόλον, όπως μή καταπέση πάλιν έπί τής γής' έπειδή δ' ό
ούρανός φαίνεται έφαπτόμενος είς τό πέρας τοΰ ορίζοντος ού μόνον ορέων,
άλλά πολλαχοΰ καί τής θαλάσσης, συνδυάζεται ό "Ατλας καί πρός έναλίους
δαίμονας4. Προσωποποιήσαντες δ' αύτόν έπλασαν ότι φυλάττει τούς άνέ-
χοντας τόν ούρανόν κίονας, εϊτα δ' ότι αύτός φέρει τόν ούρανόν έπί τών ώμων,
καί τελευτααον ότι άπελιθώθη, ή, κατά τάς εύημερικάς τοΰ μύθου διαστροφάς,
ότι ήτο βασιλεύς ή άστρονόμος. Έν τή 'Οδύσσεια ό Άτλας φυλάττει τούς
μακρούς κίονας, οίτανες κρατούσα κεχωρασμένους τόν ούρανόν καί τήν γήν :

έχει δέ τε κίονας αύτός
μακράς, αα γαΐάν τε καί ούρανόν άμφίς έχουσιν5,

Τούς άνέχοντας τόν ούρανόν ραδινούς, ήτοι εύμεγέθεις κίονας, άναφέρει καί ό
Ίβυκος. Κατά δέ τήν Ήσαόδεαον Θεογονίαν ό Άτλας έν τοις πέρασα τής γής

1. Παρ' ΆντωνΙνφ Λιβεράλι, Μεταμορφ. 9.

2. Ώς εικάζει ό Weizsäcker έν Roscher's, Lex. d. Mythol. I, στ. 2679.

3. Βλ. Welcker, Griech. Götterl., τ. I, σ. 745 xL—Prcller, Griech. Mythol. 3ης
έκδ. τ. I, σ. 460-464 (της 4ης έκδ., σ. 561-6).—S toll, έν Roscher's, Lex. d. Mythol. I,
στ. 704 κέ. καί τούς αύτόθι μνημονευομένους συγγραφείς.— Max Meyer, Die Giganten u.
Titanen, σ. 86 κέ. [Wernicke, έν Pauly-Wissowa, Real-Encycl., τ. II (1896), σ.
2119-2133. Gruppe, Griech. Mytholog., σ. 382 κέ.].

4. Κατά τήν Όδύσσειαν (Α, 52) «θαλάσσης πάσης βένθεα οίδεν» καί εϊναι πατήρ
τής νύμφης Καλυψοϋς, ήν ό 'Ησίοδος πλάττεα Ώκεανίδα' προς αύτόν καταφεύγει ή 'Αμφι-
τρίτη διωκομένη ύπό τοϋ Ποσειδώνος' έξ αύτοΰ ώνομάσθησαν καί ή νήσος 'Ατλαντίς, καί ή
θάλασσα ('Ατλαντική άλς) καί κήτη 'Ατλαντικά. Διά τόν αύτόν λόγον καί άλλου θαλασ-
σίου δαίμονος, τοΰ Πρωτέως, άναφέρονται κίονες (Virgil., Aen. XI, 262).

5. Όδ. Α, 53. Ή έν τω κειμένω τεθείσα φαίνεται ήμΐν ή άκριβεστάτη έρμηνεία τών
ομηρικών στίχων, ους πολλοί άλλως έρμηνεύουσι. Τάς διαφόρους έρμηνείας βλ. παρά Ro-
scher, Lex. I, στ. 704-5 καί Πανταζίδη, Όμηρ. λεξ., λ. "Ατλας.
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βαστάζει «κρατερής ύπ' άνάγκης» τόν εύούν ούρανόν «κεφαλή τε καί άκα-
μάτησι χέρεσσι». Ούτω δ' έπαναλαμβάνουσι τον μΰθον καί οί πλείστοι τών
μετά τον Ήσίοδον ποιητών, καί έν τοις μνημείοις τής τέχνης άπεικονίζεται
ό "Ατλας φέρων έπί τών νώτων τον ούρανόν. Μόνος δ' ό Αισχύλος συναρμό-
ζων τούς παρ' Όμήρω καί Ήσιόδω μύθους ποιεί τόν Άτλαντα έρείδοντα
διά τών ώμων «κίον' ούρανοΰ τε καί χθονός»1.

Είναι άληθές ότι πάντες οί περί τοΰ μύθου τούτου πραγματευθέντες νεώ-
τεροι μυθολόγοι ύπολαμβάνουσι τόν μΰθον περί τοΰ άνέχοντος τόν ούρανόν
ορούς Άτλαντος επινόημα τών Ελλήνων γεωγράφων, ούχί παλαιότερον τοΰ
'Ηροδότου, τοΰ πρώτου δηλαδή μνημονεύοντος αύτοΰ συγγραφέως2. Άλλά
πλημμελής άναντιρρήτως είναι ή τοιαύτη μέθοδος τής χρονολογικής κατα-
τάξεως τών μύθων έπί τή βάσει τοΰ χρόνου, καθ' όν έζησαν οί τούτους μνη-
μονεύοντες συγγραφείς" έκαστος δέ μΰθος πρέπει νά έξετάζηται καθ' έαυτόν,
καί έκ τεκμηρίων έσωτερικών μάλλον νά καθορίζωνται αί μεταβολαί, άς σύν
τω χρόνω ύπέστη. Ούδείς δέ δύναται μετά πιθανότητας νά ίσχυρισθή ότι ή
άπλουστάτη παράστασις τοΰ άνέχοντος τόν ούρανόν ορούς είναι μεταγενε-
στέρα τής προσωποποιίας τοΰ "Ατλαντος ή ότι προήλθεν ή παράστασις αύτη
έκ τής άλλης τής τελειοτέρας καί πολυπλοκωτέρας περί υποστηρίξεως τοΰ
ούρανίου θόλου διά κιόνων. Οί "Ελληνες δέν θά ώνόμαζον Άτλαντας ορη
άπώτατα καί άγνωστα, άλλως δ' ύπό τών έπιχωρίων καλούμενα, άν μή συνή-
θης ήτο παρ' αύτοϊς ή δοξασία οτι ύψηλόν τι μυθικόν ορος, ό Άτλας (άπό
τοΰ έπιτατικοΰ α καί τοΰ τλήναι), ύποβαστάζει τόν ούρανόν. "Οτι δ' έφαντά-
ζοντο οί "Ελληνες τά ύψηλά ορη μέχρις ούρανοΰ φθάνοντα ή τοΰτον στηρί-
ζοντα μαρτυροΰσιν ό Πίνδαρος άποκαλών τήν Αΐτναν ούρανίαν κίονα καί ό
Αισχύλος τάς κορυφάς τοΰ Καυκάσου λέγων άστρογείτονας3. Άλλως δ' ό

1. ΑΙσχύλ., Προμηθ. 348.

2. Μόνος ό Jacobi (Handwörterbuch der Mythol. Neue Ausg. 1847, σ. 166-7)
εικάζει ότι καί παρ' Όμήρω ύττολανθάνει ή έννοια τής ταυτίσεως τοϋ Άτλαντος πρδς
μέγα δρος περί τήν γη ν, ύποβαστάζον τον ούρανδν διά τών κορυφών του (στηλών). Τήν
γνώμην ταύτην συμμερίζεται καί ό Göttling (Gesammelte Abhand. I., σ. 188 κέ.).

3. Πινδ., Πυθ. Α' 19. ΑΙσχύλ., Προμηθ. 722. 'Ίσως έφέροντο καί έπιχώριοι μΰθοι
παρ' "Ελλησι περί γειτονικών δρέων άνεχόντων τον ούρανόν, οΐτινες έξέλιπον ή διεσκευά-
σθησαν είς άνθρωπομορφικούς. Τοιοΰτος φαίνεται ό άρκαδικδς περί τοϋ Θαυμασίου όρους,
περί το δποϊον έμυθολογεϊτο ότι φκει ό Άτλας (Διοννσ. Άλικαρν., Ρωμ. άρχ. Α' 6. Θαυ-
μάσιον κατά τήν διόρθωσιν τοΰ Σύλβουργ άντί τοΰ έν τοις χειρογράφοις Καυκάσιον). Ό
άνθρωπος δέν δύναται νά πεισΟή ότι ό ούρανδς ίσταται αστήρικτος, καί διά τοΰτο φαντάζεται
ώς στΰλον αύτοΰ το πρώτον γνωστόν αύτω ύψηλδν δρος" κατά μικρδν δέ καί καθ' όσον
αύξάνουσιν αί γεωγραφικαί του γνώσεις το δρος έκεϊνο μετατίθεται είς άπωτάτας ή μυθι-
κάς χώρας. Άλλά καί δταν έκλείπη ή πίστις περί στύλου τοΰ ούρανοΰ, αμείωτος διατηρείται
ό Οαυμασμδς διά το άστήρικτον αύτοΰ. Τοιοΰτον θαυμασμδν έκφράζει δημώδες ήπειρω-
τικδν ασμα ('Αραβαit., σ. 388) :

Θιαμαίνομαι τον ούρανδ πώς στέκει δίχως στΰλο,
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Άτλας παρ' Έλλησιν είναι δρος μυθικόν, μόνον δ' άπό τοϋ Πολυβίου καί
εφεξής ταυτίζεται μέ τό άφρικανικόν δρος, τό καλούμενον σήμερον Ύψηλόν
Άτλαντα. Καί τινές μέν τοποθετοΰσιν αύτόν έν τή μυθική χώρα τών Ύπερ-
βορέων1, ό δ' 'Ηρόδοτος, προσπαθών νά καθορίση άκριβώς τήν θέσιν του έν
Λιβύη πρός τά ΝΔ τής Μικράς Σύρτεως, φωράται έκ τής περιγραφής αύτοΰ
οτι συγχωνεύει τάς έπικρατούσας παρά τοις "Ελλησι δύο διαφόρους παραστά-
σεις τοΰ "Ατλαντος, ώς δρους καί ώς κίονος2.

Τάς αύτάς παραλλαγάς τοΰ μύθου άνευρίσκομεν καί παρά τοις άρχαίοις
Αΐγυπτίοις" τέσσαρα όρη άνέχουσι καί κατά τάς δοξασίας αύτών τόν ούρανόν
είς τά τέσσαρα σημεία τοΰ ορίζοντος3' άλλ' άντί τών ορέων άναφέρονται
συχνότατα στύλοι τέσσαρες, εφ' ών ό ούρανός εδράζεται, καί ό κόσμος έξο-
μοιούται πρός ναόν, ού τήν στέγην ύποβαστάζουσι κίονες4. Έπί τών στύλων
τούτων έστήριζε τόν ούρανόν ό άνυψώσας αύτόν Shu κατά τινας έπιγραφάς5.
Άντί δέ τών στύλων έν τω ζωδιακω κύκλω τών Τεντήρων (Denderah) άπει-
κονίζονται τέσσαρες θεαί βαστάζουσαι τόν ούρανόν6. Καί αύτός ό θεός Shu
παρίσταται ένίοτε φέρων έπί τών ν to τω ν τόν ούρανόν, τινές μάλιστα ισχυρί-
ζονται ότι έκ τών τοιούτων εικόνων τοΰ αιγυπτιακού θεοΰ παρέλαβε τόν τύ-
πον τοΰ Άτλαντος ή έλληνική τέχνη7. Παρ' Ίνδοΐς δέ, ώς έκ πολλών ύμνων
τοΰ Ρίγ Βέδα συνάγεται, θεοί ύποτίθενται στηρίζοντες ή βαστάζοντες τόν
ούρανόν8. Οί δ' ιθαγενείς τής Μαγκίας, ών τήν περί βιαίου χωρισμού τοΰ!
ούρανοΰ παράδοσιν άνεφέραμεν άνωτέρω, καλοΰσι τόν άνυψώσαντα τούτον
Ροΰ ούρανοφόρον9. Άς μή παραλίπωμεν τέλος ότι καί έν τοις μαγικοΐς
έλληνικοΐς βιβλίοις, έν οΐς πολλά στοιχεία παρελήφθησαν έκ τής αιγυπτια-
κής θρησκείας, μνημονεύεται στΰλος άδαμάντινος «όποΰ κρατεί τά επτά στε-
ρεώματα τής οικουμένης))10.

1. Άπολλόδ. Β' ε' 11.

2. Ήροδ. Δ, 184 «Έστι δέ στεινόν καί κυκλοτερές πάντη, ύψηλόν δέ οΰτω τι λέγεται
ώς τάς κορυφάς αύτοϋ ούκ οίά τε είναι ίδέσθαι. Ούδέκοτε γαρ αύτάς απολείπεται νέφεα
ούτε θέρεος οϋτε χειμώνος' τοΰτον κίονα τοΰ ούρανοΰ λέγουσιν οί έπιχώριοι είναι».

3. Maspero, Hist, ancienne des peuples d' Orient, τ. I, σ. 17-18.

4. Brugsch, ένθ' άν., σ. 201-2.—Πρβλ. καί έπιγραφήν έπί στήλης τοΰ Άμμωνείου
έν Ιναρνάκ, κατά μετάφρασιν Τ.Νερούτσου (έν Άθηναίω, τ. Α', σ. 225)' «ένέπνευσα τόν
φόβον σου έν πάση τη χώρα καί τόν τρόμον σου έ'ως περάτων, καί μέχρι τών στηλών τοΰ
ούρανοΰ [όπου τά δρη τά ύψηλά, τά πρός βορρδν]».

5. Brugsch, σ. 208-9.

6. Αύτ., σ. 203.

7. Maspero, έν Revue de l'hist. des religions, τ. 18, σ. 277.

8. Muir, gvO' άν., τ. V, σ. 31-32. Οί θεοί είναι ό Μίτρας, ό Σαβίτρι, δ Βαρούνιας, ό
"Ινδρας καί ό Σόμας καί ό Ίρανυαγάρφας.

9. Gill, ένθ' άν., σ. 59.

10. Ίατροσόφιον (έκ τοΰ ύπ' άριθ. 2316 κώδικος τής έν ΙΙαρισίοις βιβλιοθήκης) φ.
320οι παρά Legrand, Bibliothèque grecque vulg., τ. II, σ. 18.—"Αδηλον άν πρός τάς
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'Ιδίως όμως κατάδηλος γίνεται ή ύπαρξις τοιούτων δοξασιών παρά τοις
παλαιοτάτοις "Ελλησιν έκ τής Ήσιοδείου διηγήσεως περί τοΰ άκρωτηριασμοϋ
τοΰ Ούρανοΰ. Ή έρμηνεία τοΰ έπεισοδίου τούτου τής Θεογονίας προσκόπτει
είς πληθύν δυσχερειών, τών οποί to ν τινάς ούδέ παρετήρησαν οί έρμηνευταί,
δσας δέ παρετήρησαν, δέν έδυνήθησαν νά λύσο^σιν έπαρκώς. Πάντες δ' όμο-
λογοΰσιν ότι έν τω έπεισοδίω έκείνω μεγάλη έπικρατεϊ'σύγχυσις καί άσυναρ-
τησία, ισχυρίζονται δ' οί πλείστοι ότι προήλθον ταΰτα έξ άτέχνου συγχω-
νεύσεως δύο ή πλειόνων παλαιοτέρων διασκευών τοΰ αύτοΰ μύθου1. 'Αλλά
καί ούτω, καίτοι σφόδρα υποτιμάται τής Θεογονίας ό ποιητής, θεωρούμενος
άνίκανος νά συναρμολογήση τ' αντιφατικά στοιχεία τοΰ έπους του, δέν εύο-
δοΰται έν τοις καθ' έκαστα ή έρμηνεία, τό δέ δραστήριον φάρμακον τών άτο-
πων παρεμβολών άχρηστον ελέγχεται. Μόνον δ' άν παραδεχθώμεν ότι άνα-
φέρεται ό 'Ησίοδος είς τήν παγκόσμιον δοξασίαν περί τοΰ βίαιου χωρισμού
τοΰ ούρανοΰ καί τής γής καί ότι αΰτη ήτο γνωστοτάτη είς τούς άκροατάς του,
θά δυνηθώμεν νά λύσωμεν εύχερώς τάς γεννωμένας άπορίας.

Ό 'Ησίοδος2 άναγράφει πρώτον όνομαστί τά έκ τής Γής καί τοΰ Ού-
ρανοΰ γεννηθέντα δώδεκα τέκνα, ή άκριβέστερον τά έξ ζεύγη τών άρρένων
καί θηλέων Ούρανιδών3, ών δέν άναφέρει τό σύνηθες παρά τοις μυθογράφοις
περιληπτικόν ονομα Τιτάνες. Τών παίδων τούτων νεώτατος καί δεινότατος
ήτο δ Κρόνος, όστις έμίσει τόν σφριγώντα πατέρα του (βαλερον <5' ήχθηρε
τοκήα). Μετά ταΰτα δ' άναφέρει τούς άλλους τρεις παΐδας τοΰ Ούρανοΰ καί
τής Γής4, ο'ίτινες κοινόν όνομα εϊχον, Κύκλωπες, καί έπειτα τούς άλλους
τρεις μεγάλους τε καί όβρίμους παϊδας, ών παρασιωπά τό κοινόν όνομα
(JΕκατόγχειρες), ύπεμφαινόμενον έν τή περιγραφή αύτών. Μετά δέ τήν πε-
ριγραφήν τών Έκατογχείρων έπάγεται ό ποιητής:

"Οσοι γάρ Γαίης τε καί Ούρανοΰ έξεγένοντο,
δεινότατοι παίδων, σφετέρω δ' ήχθοντο τοκήι
_ έξ άρχής"

δοξασίας ταύτας εχη σχέσιν καί ή τά πάντα βαστάζουσα Irmenseule, ή παγκόσμιος
στήλη τών παλαιών Γερμανών (Βλ. Grimm, Deutsche Myth., 4ης έκδ. σ. 95 κέ., 667).

1. Πρβλ. Η. Flach, Das System der hesiodischen Kosmogonie, Lpz. 1874, σ. 33
«Dennoch beginnt an dieser Stelle schon der Faden der Kosmogonie sich zu ver-
wickeln, und wir kommen jetzt zu einer Verwirrung, die durch die Vermischung
zweier Erzählungen entstanden ist und schwerlich jemals ganz geheilt werden wird».

2. Θεογον. 132 κέ.

3. Παρά τήν έναντίαν γνώμην τοϋ Götling καί άλλων τινών το πατρωνυμικών τοΰτο
δηλοΐ παρ' Ήσιόδω τά τέκνα τοΰ Ούρανοΰ καί της Γής, έν οΐς συμπεριλαμβάνονται καί οί
Κύκλωπες καί οί Έκατόγχειρες, έν ω Ούρανίωνας λέγων ό ποιητής έννοεϊ τούς 'Ολυμπίους
θεούς.

4. Τήν γνώμην ότι καθ' Ήσίοδον δέν ήσαν παίδες τοΰ Ούρανοΰ οί Κύκλωπες έπαρκως
άνεσκεύασαν δ Hermann (Opusc., τ. VI, σ. 176) καί δ Schoemann (Die hesiod. Theo-
gonie, Berl. 1868, σ. 104, σημ. 2 καί έν Opusc., τ. II, σ. 94).
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Δηλαδή πάντα άνεξαιρέτως τά τέκνα τοϋ Ούρανοΰ καί της Γής, ούχί δέ μόνοι
οί Έκατόγχειρες, ήσαν τών παίδων πάντων δεινότατοι, καί ήγανάκτονν κατά
τοΰ πατρός των έξ αρχής1. Τήν δ' αίτίαν τής άγανακτήσεως τών Ούρανιδών
μανθάνομεν έκ τών έπιφερομένων" εύθύς ώς έγεννάτο έκαστος αύτών, τόν
άπέκρυπτεν είς τά βάθη τής Γής καί δέν τόν άφινε ν' άνέλθη είς τό φως"
εύχαριστεΐτο δ' άπό τό πονηρόν έργον του ό Ούρανός:

καί τών μέν όπως τις πρώτα γένοιτο,
πάντας άποκρύπτασκε, καί ες φάος ούκ άνίεσκε,
Γαίης έν κευθμώνι, κακω δ' έπετέρπετο έργω
Ούρανός·

'Αλλ' ένδον στενοχωρουμένη ή Γή έστενε καί έπενόησε δολίαν κακοτεχνίαν:

ή δ' έντός στοναχίζετο Γαία πελώρη
στεινομένη, δολίην δέ κακήν έπεφράσσατο τέχνην.

Παραγαγοΰσα δηλαδή τόν σίδηρον, κατεσκεύασεν έξ αύτοΰ μέγα δρέπανον,
όπερ έπέδειξεν είς τούς παΐδάς της" παρώρμησε δ' αύτούς νά τιμωρήσωσι
τόν άκόλαστον πατέρα των διά τό κακόν, όπερ έκαμε, διότι πρώτος ούτος
απρεπή έμελέτησεν έργα:

Παίδες έμοί καί πατρός ά τ α σ θ ά λ ο υ, αΐ κ' έθέλητε
πείθεσθαι, πατέρος κε κακήν τισαίμεθα λώβην
ύμετέρου" πρότερος γάρ άεικέα μήσατο έργα.

Πάντες όμως καταληφθέντες ύπό φόβου έσιώπων, μόνος δ' ό Κρόνος θαρρήσας
άνέλαβε νά έκτελέση τό έργον, διότι αύτόν, ώς υποτίθεται λέγων, δέν τόν
έμελε διά τόν μισητόν πατέρα του" διότι πρώτος ούτος άπρεπή έμελέτησεν
έργα, προσθέτει έπαναλαμβάνων τούς λόγους τής μητρός"

έπεί πατέρος γε δυσωνύμου ούκ άλεγίζω
ήμετέρου" πρότερος γάρ άεικέα μήσατο έργα.

Περιχαρής ή Γή έκάθισε τόν παΐδα είς ένέδραν καί ένέθηκεν είς τήν χεΐ-
ρά του τό δρέπανον, καθοδηγήσασα αύτόν τί πρέπει νά πράξη. ΤΙΙλθε δέ φέρων
τήν νύκτα ό μέγας Ούρανός καί μετ' έρωτικής όρμής έπεσεν έπάνω τής Γής
καί έξαπλωθείς έκάλυψεν αύτήν. Ό δ' υιός εκ τής ένέδρας ήπλωσε τήν

1. 'Εσφαλμένως έρμηνεύουσι τό ήχθοντο πάντες οί νεώτεροι έρμηνευταί, ύπολαμ-
βάνοντες αύτό παρατατικόν τοϋ ρήματος έχθομαι' έκ τής παρερμηνείας δέ ταύτης παραπλα-
νώμενοι έπινοοΰσιν άτοπωτάτας δικαιολογίας τοϋ μίσους τοΰ Ούρανοΰ πρός τά τέκνα του,
περί ών κατωτέρω θά κάμωμεν λόγον. 'Αλλά τό ήχθοντο πρέπει άναγκαίως νά ληφθή ώς
παρατατικός τοΰ άχθομαι. Δηλονότι έχομεν ένταΰθα διττολογίαν, έπαναλαμβάνοντος τοΰ
ποιητοΰ περί πάντων τών τέκνων τοΰ Ούρανοΰ δ τι έν στ. 138 είπε περί τοΰ Κρόνου, όπου
κείται τό άνεπίδεκτον παρερμηνείας ρήμα ήχΟηρε.
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άριστεράν, όπως φθάση τά αιδοία τοϋ πατρός, καί διά τοΰ έν τή δεξιά δρέ-
πανου γοργά τά έθέρισε καί τά έρριψεν όπίσω του1. Έκ τών ρανίδων τοΰ
αίματος, ας εδέχθη πάσας, ή Γή έγέννησε μετά παρέλευσιν χρόνου τινός τάς
Έρινΰς καί τούς Γίγαντας καί τάς Μελιάς Νύμφας. Έν δέ τω άφρώ, τω
παραχθέντι περί τά μέλη τοΰ Ούρανοΰ πεσόντα είς τήν θάλασσαν, έμεγάλωσεν
ή 'Αφροδίτη.

Μετά χαρίεσσαν περί τής θεάς τοΰ κάλλους καί τών έρώτων παρέκβασιν,
κολάζουσαν τήν έκ τής διηγήσεως περί τής στυγνής πράξεως φρίκην, έπιφέ-
ρονται έν τή Θεογονία οί έξής στίχοι:

Τούς δέ πατήρ Τιτήνας έπίκλησιν καλέεσκε
παϊδας νεικείων μέγας Ούρανός, ους τέκεν αύτός"
φάσκε δέ τιταίνοντας άτασθαλίη μέγα ρέξαι
έργον, τοϊο δ' έπειτα τίσιν μετόπισθεν έσεσΟαι.

Διά τών στίχων τούτων ύπεμφαίνεται ότι ό ποιητής μυσάττεται τό άνό-
σιον έργον τών παίδων τοΰ Ούρανοΰ, καίτοι έμμέσως κατακρίνεται τοΰτο,
ώς άπό στόματος τοΰ Ούρανοΰ. Ούτος, ώς συνάγεται έξ αύτών, προεγίνωσκε
τήν πράξιν τών παίδων του, ούς όνειδίζων έκάλει Τιτάνας" τό δ' όνομα τοΰτο
κατά τάς έπαγομένας δύο έσφαλμένας ετυμολογίας έσήμαινεν ότι οί φέροντες
αύτό έμελλον νά διαπράξωσιν άνόσιον έργον καί ότι θά τιμωρηθώσι διά τοΰτο.
Διότι ό ποιητής παράγει αύτό πρώτον μέν έκ τοΰ τιταίνειν, μεταβάλλων χάριν
τής έτυμολογίας τήν προσωδίαν τής πρώτης συλλαβής (ήτις έν τω στίχω
τούτω μόνον έχει τό ι μακρόν)" όθεν Τιτάνες είναι οί τείνοντες τάς χείρας2,
οί άρχοντες χειρών άδικων, οί μετερχόμενοι βίαν, οί άσεβή διαπράττοντες
έργα (ώς δεικνύει καί τό άτασθαλίη)" έπειτα φαίνεται άσπαζόμενος ό ποιητής
καί τήν φερομένην έπίσης παρ' άρχαίοις έτέραν έτυμολογίαν άπό τοΰ τίνω
(=τιμωροΰμαι)3.

"Αν οί στίχοι ούτοι ήσαν έργον τοΰ ποιήσαντος τό έπεισόδιον τοΰ ακρωτη-
ριασμού τοΰ Ούρανοΰ, δύσκολον βεβαίως θά ήτο νά έξευρεθή σχέσις τις τοΰ

1. 'Αρχαιότατη καί πάγκοινος δεισιδαιμονία. Οί άρχαϊοι κατά τούς έναγισμούς είς
τούς καταχθονίους θεούς έφευγον «άστροφοι» (Πρβλ. Σοφοκλ., Οίδ. Κ. 490. Απόλλων.,
'Αργον. Γ' 1037 κέ.). Σήμερον έν ταΐς μαγγανείαις, ή όσάκις νομίζουσιν ότι άκούουσι
φωνάς δαιμονίων, δέν στρέφουσιν οπίσω τήν κεφαλήν (πρβλ. καί τήν φράσιν «ρίχνει πέτρα
πίσω του»). Ή δεισιδαίμων συνήθεια τοϋ ρίπτειν τι πρός τά όπίσω πρός έπιτέλεσιν δεινοΰ
τίνος έργου ή τοΰ μή στρέφειν όπίσω τήν κεφαλήν άναφέρεται καί έν τοις έλληνικοΐς μύ-
Οοις τοΰ Δευκαλίωνος καί τής Πύρρας, τοΰ Όρφέως καί τής Εύρυδίκης καί έν τή έβραϊκή
διηγήσει περί τής γυναικός τοΰ Αώτ. 'Αλλά περί τούτων πλατύτερον άλλαχοΰ.

2. 'Ετυμολ. Μ., σ. 7G0 «οί τείνοντες τάς χείρας».—'Ετυμολ. Γουδ., σ. 530, 33 «οίον
οί τιταίνοντες χείρα καί κόπτοντες τά αιδοία τοΰ πατρός».

3. Τήν αύτήν έτυμολογίαν παραδεχόμενοι, άντίθετον άπέδιδον έννοιαν είς τό όνομα
οί 'Ορφικοί. (Βλ. Άθηναγόρ., Άπολογ., σ. 66 παρά Mullach, Fr. Philos. Gr. I, σ. 172).
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μύθου τούτου προς τάς δημώδεις δοξασίας, περί ών ήμΐν ό λόγος. Ή πράξις
τών Ούρανιδών παρίσταται δι' αύτών στυγερά, άδικαιολόγητος καί άξιόποι-
νος, ώς άλλως κρίνεται καί ύπό τών μεταγενεστέρων μυθογράφων, άγνοούν-
των τήν έν άρχή έ'ννοιαν τοΰ μύθου. Ό άδικών δέν εϊναι πλέον ό Ούρανός, άλλ'
οί μιαροί παίδες αύτοΰ. Τούς στίχους όμως τούτους άθετοΰσιν, άκολουθοΰντες
τόν Βόλφ, οί πλείστοι τών νεωτέρων κριτικών, ώς ταράττοντας τήν ένότητα
τής διηγήσεως καί άποδίδοντας είς πάντας τούς Τιτάνας τό έργον ένός έξ
αύτών, τοΰ Κρόνου1. Καίτοι δ' ό δεύτερος τών λόγων τούτων δέν εϊναι όρθός,
άσθενέστατα είναι τά επιχειρήματα τών υπέρ τής γνησιότητος τών στίχων
συνηγορούντων όλίγων κριτικών (Götling, van Lennep κ. ά.). Τινές παρα-
δέχονται, ώς καί άνωτέρω έλέχθη, ότι έν τω έπεισοδίω εϊναι καταφανής ή
συγχώνευσις δύο ή τριών διαφόρων διασκευών τοΰ αύτοΰ μύθου. Κατά τήν
πρώτην οί Τιτάνες πάντες έξετέλεσαν τό άνόσιον έργον καί ταύτης τής δια-
σκευής περισωθέντα λείψανα εϊναι οί προκείμενοι στίχοι- κατά τήν δευτέραν
μόνος ό Κρόνος, καί κατά τήν τρίτην οί Κύκλωπες καί οί Έκατόγχειρες2.
'Αλλ' ακριβεστέρα έξέτασις καί όρθοτέρα έρμηνεία τοΰ μέρους τούτου τής
Θεογονίας έλέγχουσιν άνυπόστατον τήν γνώμην περί άσυναρτησίας τής Ήσι-
οδείου διηγήσεως καί πείθουσιν ότι έντεχνον έχει τήν οίκονομίαν. Όβελιζο-
μένων τών περί τοΰ ονόματος τών Τιτάνων τελευταίων στίχων, καταπίπτει
άφ' έαυτής ή γνώμη περί τής πρώτης διασκευής τοΰ μύθου. Καί προδήλως
οί στίχοι ούτοι παρενεβλήθησαν ύπό διασκευαστοΰ, μή προσέξαντος είς τήν
οίκονομίαν τοΰ έπους καί τήν έ'ννοιαν τής Ήσιοδείου διηγήσεως παρανοή-
σαντος. Ού μόνον ό τόπος τής παρεμβολής δέν εϊναι ό προσήκων, άλλά καί τά
περί τοΰ ονόματος τών Τιτάνων άντιφάσκουσι πρός τά έν τή Θεογονία. Ό
'Ησίοδος, ώς άνωτέρω εί'πομεν, δέν άναφέρει τό παρά τοις μεταγενεστέρους
μυθογράφοις κοινόν όνομα τών δώδεκα τέκνων τοΰ Ούρανοΰ καί τής Γής,
άτινα πρώτα αναγράφει. ΙΙαρ' αύτω Τιτάνες καλούνται οί πολεμήσαντες
πρός τά τέκνα τοΰ Κρόνου καί καταταρταρωθέντες, έκ δέ τών δώδεκα έκεί-
νων τέκνων τοΰ Ούρανοΰ δέν φαίνεται πιθανόν οτι μετέσχον τοΰ πολέμου ή
Ρέα, ή μήτηρ τών 'Ολυμπίων, αί σύζυγοι τοΰ Διός Θέμις καί Μνημοσύνη,
οί τοΰ ένάστρου ούρανοΰ θεοί Ύπερίων καί Θεία, Κοΐος καί Φοίβη, πιθανώς
δε καί ό 'Ωκεανός καί ή Τηθύς, ούς ρητώς έξαιροΰσιν οί παρά τοις Όρφικοϊς
καί τω Άπολλοδώρω μεταγενέστεροι μΰθοι. Άλλως δ' έν τοις έν λόγω στίχοις
τό ονομα Τιτάνες άναφέρεται είς πάντα τά τέκνα τοΰ Ούρανοΰ, συμπεριλαμ-
βανομένων καί τών Κυκλώπων καί τών Έκατογχείρων, καί ούχί είς μόνα

1. «Ein ungeschicktes Einschiebsel» καλεί τούς στίχους τούτους ό Bernahardy
(Griech. Litter., 3ης έκδ. τ. II, σ. 310).

2. Ο. Gruppe, Die griech. Kulte u. Mythen, Lpz. 1887, τ. I, σ. 584 κέ.
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τά έν άρχή όνομασθέντα δώδεκα1. Καί εϊναι μέν άληθές οτι κατά τήν Τιτα-
νομαχίαν τοϋ Εύμήλου εις τών Έκατογχείρων συνεμάχησε τοις Τιτάσιν2,
άλλ' ύπ' ούδενός ποτε έκλήθησαν Τιτάνες οί Έκατόγχειρες καί οί Κύκλωπες.
Κυρίως δ' όμως τήν νοθείαν τών τεσσάρων τελευταίων στίχων ελέγχει ή έναν-
τιότης τών περί τής πράξεως τών Ούρανιδών γνωμών, διότι έν τούτοις μέν
έμμέσως άλλ' αυστηρώς αύτη καταδικάζεται, έν δέ τή Ήσιοδείω διηγήσει,
ώς θά ΐδωμεν, δικαιολογείται.

Ούδ' ότι υπήρχε δευτέρα διασκευή τοϋ μύθου, καθ' ήν τήν αίτίαν τής
πράξεως μόνος τών Ούρανιδών ύπειχεν ό Κρόνος, δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν,
ήκιστα δ' ότι άποτελεϊ αύτη τήν βάσιν τής ΊΙσιοδείου διηγήσεως, καίτοι
πάντες οί νεώτεροι έρμηνευταί όμολογοΰσι τοΰτο. Διότι παρ' Ήσιόδω πάν-
τες οί παίδες τοΰ Ούρανοΰ γινώσκουσι τό μελετώμενον έργον, πάντες έπιθυ-
μοΰσι τήν άπαλλαγήν άπδ τοΰ κακοΰ καί τήν τιμωρίαν τοΰ πατρός, ουδείς
βοηθεϊ τούτω, ουδείς ύπέρ αύτοΰ συνηγορεί, άρα πάντες εϊναι ένοχοι καί με-
τέχοντες τής έπιβουλής, καίτοι ούδείς αύτών πλήν τοΰ Κρόνου έτόλμησε νά
έκτελέση αύτή χειρί τό δεινόν έργον. Εκτίθενται δ' έν τή Θεογονία ταΰτα έν
λογική άκολουθία, καί ούδεμία άσυναρτησία παρατηρείται, ούδ' έλέγχει τι
συναρμογήν άτεχνον διαφόρων μύθων. Οί παίδες τοΰ Ούρανοΰ μισοΰσι πάν-
τες τόν πατέρα των, κατά τήν ήμετέραν έρμηνείαν τοΰ στ. 155, καί τό αίτιον
τοΰ μίσους των αναφέρει ό ποιητής" καί ή Γή πάσχει έκ τών κακουργιών τοΰ
Ούρανοΰ, έπινοεϊ δέ τόν τρόπον τής τιμωρίας αύτοΰ, καί τόν λέγει είς τά
τέκνα της" άλλ' οί μέν άλλοι σιωπώσι περιδεεΐς, μόνος δ' ό Κρόνος θαοσήσας
άναλαμβάνει την έκτέλεσιν τοΰ έργου.

Οί δέ ισχυριζόμενοι ότι καί τρίτην διασκευήν τοΰ μύθου συνέπλεξεν έν
τή διηγήσει περί τοΰ άκρωτηριασμοΰ τοΰ Ούρανοΰ ό 'Ησίοδος, είκάζουσιν
ότι είς την διασκευήν έκείνην άνήκουσιν οί στ. 139 -160 περί τών Κυκλώπων
καί τών Έκατογχείρων, περί τοΰ μίσους τοΰ Ούρανοΰ, ώς νομίζουσι, πρός
τούτους, καί τής καθείρξεως αύτών, καθώς καί περί τής λύπης τής Γής έπί
τοις γενομένοις καί τής έπινοήσεως τής δολίας κακοτεχνίας, ήν όμως λέγουσιν
άλλην παρά τήν κατασκευήν τοΰ σιδηρού δρεπάνου, καί δή τήν γέννησιν τών
Τιτάνων3. Έπάγουσι δέ πρός στήριξιν τής εικασίας ταύτης σχετικούς μύ-
θους έκ τών ορφικών, τών μεταγενεστέρων μυθογράφων καί έξ αύτών τών

1. Κατά τον Ο. F. Gruppe (Ueber die Theogonie des Hesiod, 1841, σ. 160) ή
προσήκουσα θέσις τών στίχων 207-210 είναι μετά τόν στ. 185, δθεν τό όνομα Τιτάνες
άναφέρεται είς τους έν τω στίχω τούτοι μνημονευομένους Γίγαντας. 'Αλλά τήν γνώμην
ταύτην ούδείς άλλος ύπεστήριξε.

2. Σχολ. 'Απόλλων. Ροδ. Α, 1165, Serv., ad. Aen. VI 287. Βλ. καί M. Meyer, Die
Giganten u. Titanen, σ. 201 κέ.

3. Ο. Gruppe, Die gr. Kulte u. Mythen, σ. 585 κέ.
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ασιατικών κοσμογονιών. Καί έμφαίνουσι μεν ταϋτα εύφυΐαν καί πολυμά-
θειαν, άλλά δέν συμφωνοΰσι πρός το κείμενον τοΰ έπους, όπερ αυθαιρέτως
συμπληροΰσι καί παρερμηνεύουσιν. Άδεξίως συγκεκολλημένα είς την Ήσιό-
δειον διήγησιν ύπολαμβάνουσι τά περί Κυκλώπων καί Έκατογχείρων, διότι
καίτοι λέγει τον Κρόνον ό ποιητής νεώτατον τών τέκνων τοΰ Ούρανοΰ καί της
Γής, είτα διηγείται, τήν γέννησιν καί άλλων έξ παίδων αύτών. 'Αληθώς όμως
ό 'Ησίοδος θέλει νά παραστήση τον Κρόνον νεώτατον τών Ούρανιδών, έπό-
μενος είς τήν έν μύθοις καί παραμυθίοις συνηθέστατα διατυπουμένην δοξα-
σίαν ότι δ νεώτατος είναι ό κράτιστος τών άδελφών1. "Οτι δέ μετά τόν Κρό-
νον άναφέρει καί άλλους παΐδας τοΰ Ούρανοΰ καί τής Γής, τοΰτο δέν πρέπει νά
θεωρηθή ώς άντίφασις καί δή ώς άντίφασις προελθοΰσα έξ άτέχνου συγχω-
νεύσεως μύθων άνομοίων. Διότι προδήλως ό ποιητής δέν άναγράφει τά ονό-
ματα τών παίδων κατά τήν χρονολογικήν τάξιν τής γεννήσεως έκάστου, άλ-
λά κατά συστήματα2' μετά τούς δώδεκα Ούρανίδας, οίτινες ύπό τών μετα-
γενεστέρων μυθογράφων έκλήθησαν Τιτάνες, άναφέρει τούς Κύκλωπας καί
τούς Έκατόγχειρας, τάς μυθικάς προσωποποιίας φυσικών φαινομένων. Τό
σπουδαιότατον δ' όμως έπιχείρημα, όπερ φέρουσι πρός βεβαίωσιν τής υπάρ-
ξεως τής τρίτης διασκευής είναι τό αφετέρω δ' ήχθοντο τοκήι τοΰ 155 στίχου"
ό Ούρανός έμίσει τούς Έκατόγχειρας, λέγουσιν, ούτως έρμηνεύοντες τήν φρά-
σιν, καί καθεϊρξεν αύτούς, προσθέτουσιν, εις τούτους καί μόνους άναφέροντες
τούς στ. 156 κέ. περί κατακρύψεως είς τά βάθη τής Γής τών Ούρανιδών καί
άποστερήσεως τοΰ φωτός. Ώς πιθανώτατον δέ λόγον τοΰ μίσους τοΰ Ούρα-
νοΰ καί τής τιμωρίας τών Έκατογχείρων ύποθέτουσι τόν φόβον αύτοΰ μή
καταλύσωσι τήν άρχήν του καί καταλάβωσι ταύτην οί δεινότατοι παΐδές του.
'Αλλά, καί άν μή έπιμείνωμεν είς τήν παρερμηνείαν τών στ. 155 κέ., πώς είναι
δυνατόν νά παραδεχθώμεν ώς πιθανόν τόν φερόμενον λόγον πρός έξήγησιν τοΰ
μίσους τοΰ Ούρανοΰ; Κατά τάς δοξασίας τών άρχαίων, μάταιος άποβαίνει
πάς άγών πρός άποτροπήν τοΰ πεπρωμένου, ό δ' Ούρανός προγινώσκων ότι
τήν άρχήν έμελλον νά λάβο^σιν οί Έκατόγχειρες, διά τής καθείρξεως αύτών
θά έπέσπευδε τό μοιραΐον τέλος. Τοιοΰτος δ' όμως μΰθος περί άρχής τών Έκα-
τογχείρων είναι παντελώς άγνωστος, έν ώ πάγκοινος ήτο κατά τήν άρχαιό-
τητα ό μΰθος περί τής άρχής τοΰ Κρόνου. 'Αφ' ού δέ ούδ' έλάχιστον ύπάρχει
τεκμήριον, ύποδεικνύον ότι έφέρετο παρά τοις άρχαίοις τοιούτος τις μύθος
περί τών Έκατογχείρων, πρέπει κατ' άνάγκην νά θεωρήσωμεν αύθαίρετον
πάσαν είκασίαν, προϋποθέτουσαν αύτόν. Κατά ταΰτα δέ τά περί τοΰ άκρωτη-

1. Πρβλ. της ήμετέρας Μελέτης περί τοϋ βίου τών νεωτ. 'Ελλήνων 1871, τ. Α', σ. 42.

2. Τό έπίρρημα αδ, οδ γίνεται χρήσις έν τή διηγήσει (στ. 139 «γείνατο δ' αυ Κύκλω-
πας», στ. 147 «άλλοι δ' αύ... έξεγένοντο τρεις παίδες») δέν είναι άναμφιβόλως χρονικόν,
αλλ' άπλώς δεικνύει μετάβασιν εις άλλην έννοιαν.

S
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ριασμοΰ τοϋ Ούρανοΰ έν τη Θεογονία δέν εϊναι συμπίλημα διαφόρων δια-
σκευών τοΰ μύθου, άλλ' αυτοτελής διήγησις, μή στερουμένη ένότητος καί
συναφείας.

Ύπεδείξαμεν άνωτέρω ότι, όβελιζομένων τών στίχων περί τοΰ ονόματος
τών Τιτάνων, ό ποιητής φαίνεται δικαιολογών τό έργον τών Ούρανιδών.
Τόν πατέρα μισοΰσι πάντες οί παίδες, διότι πάντες έπασχον δεινά μετά της
μητρός έξ αύτοΰ" λέγεται άτάσθα?.ος (στ. 164) καί δνσώνυμος (στ. 170),
ή δέ πραξις τών παίδων χαρακτηρίζεται, ώς έκδίκησις τοΰ προσγενομένου
αύτοΐς κακού (στ. 158), τής βλάβης ή τής δι' έργων ύβρεως (στ. 164 κακήν
τεισαίμεθα ?>ώβην)~ ρητώς δ' άναφέρεται ότι πρώτος ό πατήρ ήρξε χειρών
άδικων (πρότερος γάρ άεικέα μήσατο εργα, στ. '166. 172), ού ένεκα κατά τάς
ήθικάς ιδέας τών άρχαίων ή πράξις αύτών ήτο δικαία καί άξία επαίνου, σκο-
πούσα τήν τιμωρίαν τοΰ άδικήσαντος. Ούδέν δέ τούναντίον λέγει ό ποιητής,
ύπεμφαΐνον δικαιολογίαν τοΰ Ούρανοΰ καί κατάκρισιν τών παίδων του1.

'Αλλά τίνος ένεκα έμίσουν τόν Ούρανόν καί ή Γή καί οί παίδες, τις ή
κακή λώβη, ήν ώφειλον νά τιμωρήσωσι, τίνα τά άεικέα εργα καί τό κακόν
έργον, ώ έπετέρπετο ό Ούρανός, τίνος δ' ένεκα ό τής Γής ύποδειχθείς τρόπος
έκρίθη ό καταλληλότατος πρός έκδίκησιν καί άπαλλαγήν άπό τοΰ κακοΰ;
ΙΙοικιλώταται είναι αί πρός έξήγησιν έξενεχθεΐσαι γνώμαι, αί πλεΐσται βε-
βιασμέναι καί παντελώς αστήρικτοι. Δέν έδίστασαν μάλιστα τίνες ν' άναζη-
τήσωσι τήν λύσιν τής άπορίας καί έν ταΐς άσιατικαΐς μυθολογίαις. Καί άλλος
μέν εύρίσκει τόν λόγον τοΰ μίοους τής Γής πρός τόν Ούρανόν έν τοις παρά
Φίλωνι τω Βυβλίω φοινικικοΐς μύθοις, είκάζων ότι ώς έν έκείνοις καί έν τοις
έλληνικοΐς ή Γή ζηλοτυποΰσα έκάκιζε τόν Ούρανόν, διότι καί έξ άλλων γα-
μετών έσχεν ούτος τέκνα2" καίτοι τοΰ μέν Ούρανοΰ ό 'Ησίοδος δέν γνωρίζει
άλλην γαμετήν, δέκα δέ τοιαύτας καταλέγει (στ. 886 κέ.) τοΰ Διός, ούδέν

1. Ύπάρχουσιν όμως οί παραδεχόμενοι ότι ένιαχοϋ καταδικάζει ό ποιητής το έργον
τών Ούρανιδών. Τήν γνώμην ταύτην άσπαζόμενος καί ό εκδότης τοϋ 'Ησιόδου Σίττλ, ερμη-
νεύει κατά τήν έννοιαν ταύτην τά έπόμενα χωρία. Στ. 155 έν ώ παρατηρεί: «άρίδηλον ότι
ό 'Ησίοδος τον μέν Ούρανδν δικαιολογεί, τήν δέ πρώτην αίτίαν της διχοστασίας επιβάλλει
τοϊς φύσει άστόργοις καί σκληροΐς υίοϊς». 'Αλλ' οπωσδήποτε καί άν έρμηνευθή ό στίχος
έκεΐνος οΰτε έξ αύτοΰ οϋτε άλλοΟεν συνάγεται τοιαύτη έννοια. Έν στ. 160 παρατηρεί έπίσης
ότι προσετέθη το έπίθετον κακήν «όπως δηλώση τήν τοΰ έργου άποδοκιμασίαν». 'Αλλά
δι' αύτοΰ χαρακτηρίζεται ώς κακοτεχνία ή παραγωγή τοΰ σιδήρου καί ή κατασκευή δπλου
σιδηροΰ άπλώς καί ούχί έν σχέσει πρδς τήν χρήσιν αύτοΰ ύπδ τοΰ Κρόνου. Έν στ. 180 τέ-
λος παρατηρεί ότι το έπίθετον φίλου άναφερόμενον είς τον πατέρα τοΰ Κρόνου «ούκ άσή-
μαντον άν εϊη, άλλ' έλέγχει, οίμαι, τό παρά φύσιν έργον τοΰ υίοΰ». Προκειμένου όμως περί
τοΰ συνηθεστάτου κοσμητικοΰ έπιθέτου, ού ένεκα τής συχνής χρήσεως άπετρίβη ή έννοια,
ούδείς βεβαίως θά συνομολογήσω μετά τοΰ έκδότου ότι έζήτησεν έπίτηδες δ ποιητής νά μετα-
βάλη δι' αύτοΰ τά σχήμα τοΰ λόγου είς είρωνικόν.

2. Ο. Gruppe, 2ν0' άν., σ. 587.
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παθόντος έκ ζηλοτυπίας αύτών. Άλλος δ' εικάζει ότι δ ελληνικός μΰθος ήτο
ξηοδς καί έλλιπής, συνεπληρώθη δέ καί ποιητικώς διεσκευάσθη δι' άσιατικών
μύθων, ών χαρακτηριστικώτατον θεωρεί τον άκρωτηοιασμόν τοΰ Ούρανοΰ1.
Οί πλείστοι όμως διαβλέπουσα έν τω μύθω βαθυτέρας φιλοσοφικάς έννοιας.
Διά τοΰ άκρωτηριασμοΰ, λέγουσί τίνες, ό Κρόνος «έθεσε τέρμα είς τήν ύπέρ-
μετρον γονιμότητα τοΰ πατρός του καί ούτως έξησφάλισε τήν έν τή νέα πε-
ριόδω άκώλυτον αΰξησιν πασών τών γηίνων καί ουρανίων δυνάμεων))2. Άλλ'
άδυνατοΰμεν νά έννοήσωμεν τίνι τρόπω ή γονιμότης παρεκώλυε τήν αύξησιν
καί πώς ό μέν δεκαοκτώ μόνα τέκνα γεννήσας Ούρανός σκληρώς έτιμωρήθη,
ό δέ πολυγονώτερος υιός του καί τών ποταμών πατήρ 'Ωκεανός καί δ Νηρεύς,
ών έκάτερος πεντήκοντα έγέννησε κόρας, δέν υπέστησαν χείρονα. Άλλοι
πάλιν τούναντίον ισχυρίζονται ότι δ Ούρανός προσεπάθησε νά έμποδίση τήν
άνάπτυξιν τής δημιουργίας διά τής καταστροφής τών ιδίων τέκνων καί έδω-
κε δίκην τών άνομων πράξεων, τό δ' έργον τής γενέσεως πρός στιγμήν άνα-
κοπέν έπανελήφθη κανονικώς πρωτοστατούντος τοΰ Κρόνου3. Περίεργος
όμως φαίνεται ή ιδέα τής έξακολουθήσεως τοΰ έργου τής δημιουργίας διά
τής καταστροφής τοΰ πρώτου αιτίου αύτής, άν δέ παρακώλυσις τής δημιουρ-
γίας θεωρηθή ή έξ άμφιβόλου έρμηνείας τοΰ 'Ησιόδου συναγομένη κάθειρ-
ξις τών παίδων τοΰ Ούρανοΰ, διατί νά μείνη άτιμώρητος ή σαφώς άναφερο-
μένη κάθειρξις τών Τιτάνων ύπό τοΰ Διός; Άλλοι τέλος, ίνα είς τάς κυριω-
τάτας γνώμας άρκεσθώμεν, έρμηνεύουσι τόν περί τοΰ άκρωτηριασμοΰ τοΰ
Ούρανοΰ μΰθον, ώς σημαίνοντα ότι περιωρίσθη ύπό τοΰ Κρόνου ή άμετρος
καί ποικιλωτάτη γένεσις, όπως τοΰ λοιπού έξακολουθή κανονική καί συνε-
χής4. Τούναντίον όμως ή άνώμαλος καί άκατάσχετος καί άκανόνιστος γένε-
σις άναφαίνεται μετά τόν άκρωτηριασμόν τοΰ Ούρανοΰ, ότε έγεννήθησαν έκ
τοΰ Φόρκυος καί τής Κητοΰς δεινά τέρατα, καί τερατώδη τούτων τέκνα, καί
ότε, τό πάντων δεινότατον, τόν Τυφωέα, παρήγαγεν έξ έαυτής ή Γή.

Άλλ' όστισδήποτε καί άν φέρεται λόγος τοΰ μίσους τής Γής καί τών
παίδων της πρδς τόν Ούρανόν, άκατανόητος πάντως άπομένει δ τρόπος,
δι' ού έκποδών έποίησαν αύτόν. Οί Βυζαντινοί έτύφλωνον ή έκειρον μονα-
χούς δσους ήθελον ν' άποστερήσωσι τής έλπίδος έπανόδου είς την άρχήν.
Άλλ' ή ιδέα τής καταλύσεοος τής άρχής διά τοΰ άκρωτηριασμοΰ τοΰ κατέ-
χοντος αύτήν είναι ιδέα παντελώς ξένη είς τήν έλληνικήν μυθολογίαν. Ούδέ
φαίνεται πιθανόν ότι έλήφθη έκ μύθων άσιατικών, ώς έπιτυγχανομένης οΰτω

1. Η. Flach, ένΟ' άν., σ. 36.

2. Preller, Gr. Mythol., 3ης έκδ. τ. I, σ. 46.

3. Decharme, Mythol. de la Grèce, σ. G.

4. Πρβλ. Welcker, Griech. Götterlehre, τ. I 2, σ. 274.
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της έξασθενίσεως τοϋ άκρωτηριασθέντος1. Διότι δεν έσκοπεΐτο μόνη ή εξα-
σθένισες τοΰ κακουργήσαντος, άλλά καί ή τελεία άποτροπή τοΰ κακοΰ. Αΰτη
δέ δέν έπετυγχάνετο ουδέ διά τοΰ άλλου συχνάκις μνημονευομένου τρόπου,
τοΰ διαμελισμοΰ, έν μέν τη αιγυπτιακή μυθολογία τοΰ Όσίριδος, έν δέ τή
έλληνική τοΰ Διονύσου, ή διά τής διατομής καί άφαιρέσεως τών νεύρων τών
χειρών καί τών ποδών, ώς έν τω περί τοΰ Διός καί τοΰ Τυφώνος μύθω. Διό-
τι κατά τούς αύτούς μύθους τό μέν σπαραχθέν σώμα συγκολλάται καί άπο-
καθίσταται άκμαΐον, τά δέ νεύρα αναλαμβάνουν ό θεός άνακτά τήν άπολε-
σθεΐσαν ρώμην. 'Ανίκανος ν' άναλάβη τήν άρχήν ή νά καταπολεμήση τόν κα-
τέχοντα αύτήν καθίσταται ό κατανικηθείς θεός κατά τούς ελληνικούς μύθους,
άν καθειρχθή είς τόν Τάρταρον ή άν έπιτεθή ορος έπί τοΰ σώματος αύτοΰ,
ώς μυθεύεται περί τών Γιγάντων. "Οθεν κατ' άνάγκην πρέπει νά παραδε-
χθώμεν ότι άλλην έννοιαν έχει ό περί τοΰ άκρωτηριασμοΰ μΰθος καί ούχί τήν
κατάλυσα τής άρχής τοΰ Ούρανοΰ, τήν καθαίρεσα τοΰ τυράννου, τοΰ άνευ
λόγου δεσμεύοντος τά τέκνα του. Ό Welcker φρονεί ότι ό άκρωτηριασμός
τοΰ Ούρανοΰ σημαίνει την συντέλεσα τής δημιουργίας, τήν έν χρόνω πεπε-
ρασμένην γένεσιν, δηλονότι έχει συμβολικήν έννοιαν προελθοΰσαν έκ τής
παρατηρήσεως τής άπειρου ποικιλίας τών όντων2. 'Αλλ' ή έξήγησις αύτη
συνδέεται στενώς πρός τήν θεωρίαν τοΰ αύτοΰ συγγραφέως, ότι ό Κρόνος
καί ό Ούρανός δέν ήσαν θεοί πραγματικοί, άλλά πλάσματα παραχθέντα έκ
τής παρανοήσεως τοΰ έπιθέτου τοΰ Διός Κρονίων, όπερ δέν παραδέχεται
ούτος ώς πατρωνυμικόν. 'Αποδεδειγμένου δ' όντος ότι δέν ήτο άγνωστος ή
λατρεία τοΰ Κρόνου έν 'Ελλάδι καί έν ταΐς έλληνικαΐς χώραις3, ή θεωρία
αύτη καταπίπτει άφ' έαυτής. Περί άλλων δέ έξηγήσεων τοΰ μύθου, όποια
ή τοΰ Tiele4, δέν είναι τοΰ παρόντος ό λόγος, διότι αύται καταλείπουσιν
άλύτους τάς έκ τής Ήσιοδείου διηγήσεως γεννωμένας άπορίας, τών προ-
τεαόντων αύτάς μή πολυπραγμονούντονν καί περί τής οικονομίας τοΰ έπους.

Καθοδηγούμενοι δ' όμως ύπό τών δημωδών δοξασιών περί τοΰ βιαίου
χωρισμοΰ τοΰ ούρανοΰ άπό τής γής, διαβλέπομεν τήν έννοιαν τοΰ έλληνικοΰ
μύθου καί άνευρίσκομεν ένότητα καί άλληλουχίαν έν τη Ήσιοδείω διηγήσει6.

1. Flach, ένθ' άν.

2. Welcker, Die hesiodische Theogonie, Elberfeld 1865, σ. 118.

3. Βλ. Max. Mayer, άρθρ. Κρόνος, έν Roschers, Lexikon d. Mythologie, τ. Ill,
σ. 1452 κέ.

4. "Οτι ό Κρόνος είναι χθόνιος θεός, όστις φέρει την νύκτα, άποτέμνων τόν φαλλόν τοϋ
πατρός (τόν ήλιον) καί ρίπτων αύτόν είς τήν θάλασσαν (έν Revue de Γ histoire des
religions 1885, τ. XII, σ. 271 κέ.).

5. "Οτι ύπηρχε σχέσις τις τών περί Κρόνου μύθων πρός τήν Πολυνησιακήν παράδοσιν
διέκρινεν ό Prcllcr (Griech. Mythol., 3ης έκδ. τ. I., σ. 46. 'Αλλ' ό τελευταίος έκδότης C.

Robert άπήλειψε τήν περί τούτου περικοπήν έκ τοΰ έργου τοΰ Γερμανοΰ μυθολόγου). Καί
ήμεΐς δ' έν πραγματεία βραβευθείση τω 1881 έν τω Ζωγραφείω άγώνι τοΰ έν Κωνσταντι-
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Ό ούρανός έν άρχή ήτο ήνωμένος ή μάλλον κολλημένος μέ τήν γήν1' τούτο
δ' ώς ήδη εί'πομεν είναι μυθική είκών τής έν τή νυκτί φαινομένης συνενώ-
σεως τοΰ ούρανοΰ καί τής γής2. Οί παλαιότατοι "Ελληνες ύπελάμβανον ότι
τό σκότος έπήρχετο έκ τής έρωτικής ομιλίας τοΰ ούρανοΰ καί τής γής, διότι
ό ούρανός έξηπλοΰτο έπί τής γής καί έκάλυπτεν αύτήν καθ' ολοκληρίαν3.
Γραφικωτάτην δ' εικόνα τούτου παρέχει ό Ησίοδος"

ΤΗλθε δένύκτ' έπάγων μέγας Ούρανός, άμφί δέ Γαίη
ίμείρων φιλότητος έπέσχετο καί ρ' έτανύσθη
π ά ν τ η.

Ή Γή έδυσφόρει, φέρουσα τό άχθος τοΰ Ούρανοΰ, οί δέ παίδες αύτοΰ
καταδεδικασμένοι είς τό σκότος, μή βλέποντες τό φώς, ήναγκασμένοι νά κρύ-
πτωνται είς τά βάθη τής γής ένεκα τών έρώτων τοΰ πατρός, έμίσουν αύτόν.

νουπόλει έλληνικοϋ φιλολογικού συλλόγου κατεδείξαμεν τήν ομοιότητα τοϋ άρχαίου έλληνι-
κοΰ πρός τάς νεοελληνικάς καί τάς τών ξένων λαών παραδόσεις, έν δέ τοις άκαδημαϊκοΐς
ήμών μαθήμασι πολλάκις έλάβομεν άφορμήν ν' άναπτύξωμεν τό ζήτημα τοΰτο. Επίσης
κατέδειξε τήν ομοιότητα τοΰ άρχαίου έλληνικοϋ μύθου πρός τινας πολυνησιακάς παραδό-
σεις, τήν σινικήν καί τήν έν Aitareya Brähmana ίνδικήν ό Andrew Lang (Custom and
Myth. 1885, σ. 45 κέ. καί έν τοϊς μνημονευθεΐσιν άνωτέρω συγγράμμασι), συμπληρών δέ
τό έργον τούτου έπραγματεύθη περί τής έννοίας τοΰ μύθου τοΰ Κρόνου ό Ch. Ploix, έν Re-
vue de Γ hist, des religions 1886, τ. XIII, σ. 11 κέ. (Βλ. τον αύτοΰ, La nature des dieux,
Par. 1888, σ. 424 κέ.). 'Ομοίως ύποδεικνύει σχέσιν τοΰ έλληνικοϋ μύθου καί τής πολυνη-
σιακής τών Μαορί παραδόσεως καί ό Reville (ένθ' άν., II, σ. 30).

1. "Αξιος σημειώσεως είναι ό τρόπος, καθ' δν "Ελλην έκκλησιαστικός συγγραφεύς
εκφράζει ίδέαν όμοίαν τή τοΰ Όρατίου (III 3,7-8). «'Εάν κολληθή ό ούρανός τή γή, Θεό-
δωρος ού φοβείται». (Περί τής άσκήσεως τών μακαρίων πατέρων 69, έν Migne, Patrol, gr.,
τ. 65, στ. 193). "Αλλως όμως διατυποΰται παραπλήσια ιδέα έν δημώδει έρωτικω διστίχω:

Ό ούρανός άν κατεβή, ή γή κι άν πάη άπάνω,
δέ σ' άπαρνιοΰμαι έγώ ποτέ, όσο ποΰ νά πεθάνω,
(Άραβαντινοϋ, σ. 339, άρ. 610)
πρός δ παραβλητέον τό τοϋ Θεόγνιδος (869 κέ.).

"Εν μοι έπειτα πέσοι μέγας ούρανός εύρύς υπερθεν...
εί μή έγώ τοΐσιν μέν έπαρκέσω οϊ με φιλεΰσιν κλπ.

2. Κατά τάς άρχαίας αίγυπτιακάς δοξασίας καί μετά τόν βίαιον χωρισμόν ό ούρανός
κατέρχεται έπί τής γής καθ' έκάστην νύκτα καί χωρίζεται τήν πρωΐαν (Maspero, έν Revue
de Γ hist, des relig., τ. 15, σ. 276 κέ., τ. 18, σ. 275 κέ.).

3. Ή δημώδης γλώσσα μεταχειρίζεται τό ρήμα πλακώνω πρός δήλωσιν τής έπιθέ-
σεως βάρους, καθώς καί πρός δήλωσιν έρωτικής συνουσίας. Λέγεται δέ καί μεταφορικώς
έπί έ περχομένων κακών: επλάκωσεν ή νύχτα (ούδέποτε δέ ή ήμέρα), χειμώνας επλάκωσε,
επλάκωσε βρόχι), μας πλάκωσε ή Τουρκιά" ή κυρία σημασία τοΰ ρήματος ύπάρχει έν τή
φρασει μας πλάκωσαν τά χιόνια, ήτις όμως λέγεται καί μεταφορικώς. [Μόνον δ Καρκαβί-
τσας άπαξ έγραψε (Λόγια τής πλώρης) «έπλάκωσε ή ήμέρα», άλλ' άμφίβολον, άν ήκουσε
την φράσιν παρ' άλλου].
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Σαφώς δ' ό 'Ησίοδος λέγει περί τοϋ Κρόνου ότι έμίσει τόν πατέρα διά τό
σφρίγος αύτοΰ, θαλερόν ήχθηρε τοκήα1.

Οί στ. 154-159 της Θεογονίας περί τοΰ μίσους τών Ούρανιδών πρός
τόν πατέρα καί τών παθημάτων αύτοΰ, ύπ' άλλων μέν άτελώς έρμηνευθέν-
τες, ύπό τών πλείστων δέ καί δλως παρανοηθέντες συνετέλεσαν νά γίνη δεκτή
καί έπικρατήση ή γνώμη περί χασμάτων καί άσυναρτησίας της Ήσιοδείου
διηγήσεως. Οί παραδεχόμενοι ότι αναφέρονται είς πάντα τά τέκνα τοΰ Ούρα-
νοΰ2, όπερ είναι καί τό ορθόν, άδυνατοΰσι νά έξηγήσωσι τίνος ένεκα έμίσει
αύτούς ό πατήρ, διότι ούτως έρμηνεύουσι τόν στίχον 155, άφ' ού μάλιστα
περί τοΰ Κρόνου λέγεται έν άλλω στίχω ότι αύτός έμίσει τόν πατέρα" νομί-
ζοντες δ' ότι έν τοις άλλοις στίχο ις ιστορείται ή δέσμευσις καί ή καταταρτά-
ρωσις αύτών ύπό τοΰ Ούρανοΰ, προσκόπτουσιν είς μείζονας δυσχερείας"
διότι πώς ήδύναντο οί δέσμιοι, άφ' ού ουδείς μνημονεύεται ελευθερωτής αύτών,
νά έπιχειρήσωσι τό κατά τοΰ πατρός έργον; Οί δ' άναφέροντες τούς στίχους
είς μόνους τούς Κύκλωπας καί τούς Έκατόγχειρας3 άναγκάζονται νά κατα-
γινώσκωσιν άτεχνίαν τοΰ ποιητοΰ, άδυνατοΰντες νά λύσωσιν άλλως τάς άπο-
ρίας. Καί μυθολογοΰσι μέν όμοια οί 'Ορφικοί καί οί μεταγενέστεροι μυθο-
γράφοι περί καταταρταρώσεως τών Κυκλώπων καί τών Έκατογχείρων καί
λυτρώσεως αύτών ύπό τών Τιτάνων4. 'Αλλ' ή μέθοδος αΰτη τής συμπλη-
ρώσεως τοΰ ποιητοΰ διά τών μεταγενεστέρων διασκευών τοΰ μύθου εϊναι
άκροσφαλής, άφ' ού μάλιστα ό μΰθος έν τούτοις δέν στερείται λογικής άλλη-
λουχίας' διότι κατά τόν 'Απολλόδωρον ή Γή άγανακτοΰσα έπί τή άπωλεία
τών είς Τάρταρον ριφθέντων παίδων πείθει τούς Τιτάνας νά έπιτεθώσι κατά
τοΰ πατρός, καί μετά τόν άκρωτηριασμόν τούτου άνάγουσιν οί Τιτάνες τούς
καταταρταρωθέντας άδελφούς. Παρ' Ήσιόδω όμως πρώτον μέν ούδείς λόγος
γίνεται περί δεσμεύσεως τών Ούρανιδών, καίτοι έν άλλοις χωρίοις τής
Θεογονίας, προκειμένου περί τής αύτής τιμωρίας, άναφέρονται πάντοτε τά
δεσμά5. "Επειτα δέ, όπερ καί τό σπουδαιότατον, σιωπά δ ποιητής τά κατά

1. Κατά τον Σχολιαστήν «'Αρίσταρχος έπιλαμβάνεται ώς ού καλώς τοϋ πρεσβυτέρου
Ούρανοΰ θαλεροΰ είρημένου». Καί έξ ΰπερκριτικής πολυπραγμοσύνης οί πλείστοι τών έκδο-
των όβελίζουσιν όλον τόν στίχον.

2. Schoemann, Opusc., τ. II, σ. 96 κέ.

3. Kai όμως ό στ. 154 είναι σαφές ότι άναφέρεται είς πάντας τούς Ούρανίδας, διότι
γραμματικώς δέν έρμηνεύεται άλλως. «"Οσοι γάρ Γαίης τε καί Ούρανοΰ έξεγένοντο» σημαί-
νει πάντες οί γεννηθέντες. Πρβλ. Όδ. Ξ, 93 «δσαι γάρ νύκτες τε καί ήμέραι έκ Διός είσιν».

4. Όρφ. άπ. 8. 18 παρά Mullach, Fr. Phil. Gr., τ. I, σ. 172. 176. — Άπολλόδωρ.
Α' α' 2. 4.

5. «Όλοών άπό δεσμών» (Θεογον. 501 περί τής καθείρξεως τών Κυκλώπων ύπό
τοΰ Κρόνου) «δήσε κρατερω ένί δεσμω» (στ. 617 δμοίως περί τής καθείρξεως τών Έκατογ-
χείρων) «δεσμοισιν έν άργαλέοισιν ίδησαν» (στ. 718 τούς καταταρταρωθέντας Τιτάνας
οί Έκατόγχειρες).
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τήν λύτρωσιν τών καταταρταρωθέντων Ούρανιδών. Πρός έξήγησιν τούτου
άλλοι μεν ζητούσα συκίνην έπικουρίαν, παραδεχόμενοι χάσματα έν τή Ήσιο-
δείω διηγήσει" άλλοι δέ τολμηρότεροι πλάττουσι νέον μΰθον, ότι δ Κρόνος
άκρωτηριάσας τόν πατέρα χάριν τών άδελφών δέν άπηλευθέρωσε τούτους
φοβηθείς περί τής άρχής, άλλά τούς άφήκε δέσμιους, μέχρις δτου ήλευθέρω-
σεν αύτούς ό Ζεύς, ώς εκτίθεται άλλαχοΰ τής Θεογονίας (στ. 501 κέ.,6'17 κέ.).
Δηλονότι τήν παρερμηνείαν προσπαθοΰσι νά στηρίξωσι δι' άλλων παρερ-
μηνειών. Καί περί μέν τής δήθεν άποτυχίας τοΰ σκοποΰ τής Γής ένεκα πα-
ρασπονδίας τοΰ Κρόνου, περί ών ούδ' ύπαινιγμόν εύρίσκουσι παρ' Ήσιόδω,
ούδέν λέγομεν. 'Αλλ' έκ τών στίχων εκείνων τής Θεογονίας περί καθείρξεως
τών Κυκλώπων καί τών Έκατογχείρων, συνάγεται ότι καθειρξεν αύτούς ό
Κρόνος καί ήλευθέρωσεν ό Ζεύς, δ 'Ησιόδειος δηλαδή μΰθος εϊναι όμοιος τω
παρ' Άπολλοδώρω1. Έν στ. 501-506 φέρεται ότι ό Ζεύς έλυσε τών δεσμών
τούς άδελφούς τοΰ πατρός του, ους άσυνέτως είχε δεσμεύση δ πατήρ" ούτοι
δ' ήσαν οί Κύκλωπες, ώς φαίνεται έκ τοΰ δώρου, όπερ εύγνωμονοΰντες έδω-
καν τω Διί, τοΰ κεραυνοΰ. «Αΰσαι δέ (Ζεύς, τό ύποκείμενον παραλαμβάνε-
ται έκ προηγουμένου στίχου) πατροκασιγνήτους... ούς δήσε πατήρ άεσιφρο-
σύνησιν))" έκ τών συμφραζομένων καταφαίνεται ότι πατήρ εννοείται ό τοΰ
Διός καί ούχί ό τών Κυκλώπων. Τούτου δ' ένεκα, δυσκόλου ούσης τής παρερ-
μηνείας, προσφεύγουσί τίνες εις τήν άθέτησιν τών στίχων. Έν δέ στ. 617
-628 λόγος γίνεται περί έλευθερώσεως ύπό τοΰ Διός τών Έκατογχείρων,
ούς ομοίως καθειρξεν ό Κρόνος (πατήρ), μισήσας αύτούς" άναφέρει δ' ό ποιη-
τής καί τοΰ μίσους τόν λόγον:

ήνορέην ύπέροπλον άγώμενος ήδέ καί εϊδος

καί μέγεθος.

"Οτι πατέρα λέγων ό ποιητής έννοεϊ τόν Κρόνον συνάγεται καί έκ τών
περί τής λυτρώσεως τών Κυκλώπων στίχων, ρητώς δ' έπιμαρτυρεΐ καί ό
άρχαΐος σχολιαστής, τοΰ όποιου ούδέν έχομεν δικαίωμα νά έλέγξωμεν τήν
γνώμην ώς παράδοξον σφάλμα. Οί δ' ύπολαμβάνοντες ότι πατήρ είναι ό τών
Έκατογχείρων Ούρανός2, όφείλουσιν άναγκαίως νά παραδεχθώσιν ότι τούς
μέν Κύκλωπας έλυσε τών δεσμών δ Κρόνος καί πάλιν καθεϊρξε, τούς
δ' Έκατόγχειρας άφήκε δέσμιους.

1. Α' α' 5" «ό δέ (Κρόνος) τούτους μέν έν τω Ταρτάρω πάλιν δήσας καθεϊρξε»'—αύτ.,
Α' β' 1 «ό δέ Ζεύς τήν φρουρούσαν αύτών τά δεσμά Ινάμπην άποκτείνας έλυσε».

2. Völcker, Die Mythologie des Japetischen Geschlechtes, Glessen 1824, σ. 300.
«Unter jenem Binder kann nur der Uranus verslanden sein, denn von ihm ist nur
erzählt worden, dass er die Ilecatonchiren gefesselt hatte, von Kronos aber derglei-
chen nichts». Οΰτως έμπίπτομεν είς τόν διάλληλον τρόπον' έν στ. 157 έννοοϋνται οί Έκα-
τόγχειρες, διότι τούτους δεσμεύει ό Ούρανός έν στ. 617, έν στίχω δέ 617 έννοεΐται ό Ούρα-
νός, διότι ούτος δεσμεύει τούς Έκατόγχειρας έν στ. 157,
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Καθοδηγούμενοι όμως είς τήν έρμηνείαν τοΰ 'Ησιόδου ύπό τών δημω-
δών δοξασιών, πειθόμεθα ότι δεν είχε χρείαν ό ποιητής ν' άναφέρη λύτρωσιν
τών Ούρανιδών άπό τών κακών. "Οσα έπασχον δέν έκώλυον τήν έλευθέραν
ένέργειαν αύτών, ό δ' άκριοτηριασμός τοΰ πατρός έπέφερε ταυτοχρόνως καί
τήν άπολύτρωσίν των. Τά κακά προήρχοντο έκ τής ερωτικής ομιλίας τοΰ
Ούρανοΰ καί τής Γής. Καθισταμένης δ' άδυνάτου ταύτης διά τοΰ άκρο^τη-
ριασμοΰ τοΰ Ούρανοΰ1, ούτος δέν θά έπήρχετο πλέον νά καλύπτη τήν Γήν,
οί δέ παΐδές του δέν θά ήναγκάζοντο νά κρύπτωνται είς τά βάθη τής Γής,
άλλά θά έβλεπον ελεύθεροι τό φως. Άλλως δέν δύναται νά έξηγηθή ό παρά-
δοξος τρόπος, δν κατά τόν μΰθον έπενόησεν ή Γή πρδς σωτηοίαν έαυτής καί
τών τέκνων της.

Γ'

Συνταύτισις τοϋ θεοΰ καί τοΰ ούρανοΰ.—Βόες έν τοις κοσμογονικούς μύθοις.— Αί ύβρεις τών
άνθρώπων αιτία της άνυψώσεως τοΰ ούρανοΰ.—"Ορια της θαλάσσης.—Λαταποντισμός
της γης.—"Οφις καί σαύρα.—Μΰθοι περί δημιουργίας τοΰ άνθρώπου καί τών ζώων.

Αί δημώδεις κοσμογονικαί παραδόσεις τοΰ καθ' ήμάς λαοΰ ένέχουσι καί
άλλα τινά στοιχεία, άξια ιδιαιτέρας έξετάσεως. Έν προιτοις περίεργος φαί-
νεται έν αύταΐς ή συνταύτισις άμα καί διάκρισις τοΰ ούρανοΰ καί τοΰ θεοΰ.
Τά βόιδα λείχουν τον θεό ή τόν ούρανό. Ό κακός άνθρωπος ρίχνει άσβουνιά
είς τό πρόσωπο τοΰ θεοΰ, δ δ' ούρανός οργίζεται καί άνέρχεται είς τά ύψη"
άλλαι παραδόσεις άναφέρουσιν ότι δ ούρανός έλάκτισε τήν θάλασσαν, άλλαι
δ' ότι ό θεός. Διακρίνεται όμως σαφώς ό ούρανδς τοΰ θεοΰ έν ταΐς παραδό-
σεσιν έκείναις, καθ' άς ό ούρανός καταγγέλλει τής θαλάσσης τόν δόλον είς τόν
θεόν. Είναι άληθές ότι έν πάσαις σχεδόν ταΐς γλώσσαις γίνεται κατά μετω-
νυμίαν άδιαφόρως χρήσις τής σημαινούσης τόν ούρανόν λέξεως άντί τοΰ θεοΰ,
έν τισι δ' ό ούρανός καί ό θεός είναι συνώνυμα2. Τοιαύτη μετωνυμική χρήατ'ζ
τής λέξεως ούρανός, μή ούσα σπανία καί έν τη άρχαία έλληνική, είναι συνη-
θεστάτη έν τή δημώδει. Καί έν εύχαΐς καί έν όρκοις έπικαλούμεθα τόν ούρα-

1. Άξιον σημειώσεως ότι έν ποντική παροιμία (ήν μοι άνεκοίνωσεν δ κ. I. Βαλαβά-
νης) άναφέρονται τά αιδοία τοΰ Ούρανοΰ. «Έγύρεψέ με τ' Ούρανοΰ τά κάκαλα». Λέγεται
δ' ή παροιμία έπί τών μεγάλα καί δυσεπίτευκτα ζητούντων [Πολίτου, Παροιμίαι, τ. Δ', σ.
255, λ. γυρεύω 13).

2. Πρβλ. Welcher, Griech. Götterlehre, τ. I, σ. 130-131.—Legge, έν Beilage zur
Allgemeinen Zeitung, Augsburg 1880, άρ. 228, σ. 3339. «Die alten chinesischen Au-
toren, sowie auch die jetzige Volkssprache gebrauchen Thien, Himmel, im Sinne
von Gott, gerade so wie die alten englischen Autoren und die jetzige lebende Volks-
sprache in England Himmel in diesem Sinne gebrauchen, und wie es doch wohl auch
im Deutschen geschieht,vielleicht nicht so häufig». PescM,Völkerkunde, 3 εκδ., σ. 269.
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νόν, έννοοΰντες τον θεόν, καθόλου δέ παμπληθή παραδείγματα τοιαύτης χρή-
σεως έχομεν έν τω κοινω λόγω1. 'Αλλ' έν ταΐς προκειμέναις παραδόσεσιν
είναι φανερόν ότι ή προσωποποιία τοϋ ούρανοΰ ταυτίζεται μέ τόν έν ούρανω
οίκοΰντα θεόν, τήν ίδέαν δέ ταύτην δέν εύρίσκομεν έν άλλη τινί νεοελληνική
παραδόσει2.

Τά δέ βόιδα, τά όποια έν ταΐς νεοελληνικαΐς παραδόσεσι λείχουσι τόν
θεόν, ίσως έχουσιν έννοιάν τινα μυθικήν, άτελώς διατυπουμένην έν αύταΐς,
διαφεύγουσαν δ' ήμάς. Παρατηροΰμεν μόνον ότι καί έν κοσμογονικοΐς μύθοις
άλλων λαών άναφέρονται βόες. Εΐδομεν άνωτέρω ότι έν αίγυπτιακοΐς μύθοις
ή βοΰς παρίσταται ώς προσωποποιία τοΰ ούρανοΰ καί ταύτην άνυψώνει ό Shu.
Έν δέ τή "ESScf άναφέρεται βοΰς ονόματι Audhumla, ήτις λείχουσα τεμάχη
πάγων άποκαλύπτει τόν πατέρα τών θεών, οίτινες έποίησαν τόν ούρανόν καί
τήν γήν3.

Ό Ούρανός ή ό θεός άνήλθεν είς τά ύψη, άπομακρυνθείς τών άνθρώπων
διά τήν αύξουσαν κακίαν αύτών, κατά τήν μεσσηνιακήν καί τήν θεσσαλικήν πα-
ράδοσιν. Είναι δέ τοΰτο σχετικώς νεώτερον στοιχεΐον τοΰ μύθου, διότι δει-
κνύει μετάπτωσιν τής έννοιας αύτοΰ άπό φυσικής είς ήθικήν. Εύρίσκομεν δέ
παραπλήσιους άλληγορικούς μύθους καί παρά τοις άρχαίοις "Ελλησι καί παρ'
άλλοις λαοΐς. Κατά τόν Ήσίοδον, δταν παντελώς έξαχρειωθώσιν οί σημερινοί

1. Άρκούμεθα ν* άναφέρωμεν ένταϋθα όλίγιστα έκ μνημείων της δημώδους φιλο-
λογίας. «Ώ ουρανέ, ποϋ 'σαι ψηλά, κατέβα κάμε κρίση». (Άραβαντινοϋ, Συλλογή δημω-
δών άσμ., σ. 305. Πρβλ. αύτ., σ. 320, όπου άντί τοϋ ούρανοΰ άναφέρεται ό Αυγερινός). «Μή
μέ σκοτώσης, ουρανέ». «Μή μέ πεθάνης, ούρανέ» (Άραβαντ., σ. 335, δίστ. 532. 533).
Έν δημοτικω γαμηλίω άσματι τοΰ ύπδ τον "Ολυμπον χωρίου Καταφυγίου λέγεται περί
τοΰ γαμβροΰ ότι «ώς τον ούρανδ άπέτα καί τον Θιδ παρακαλοΰσε : Κύριε μ' κι ούρανέ,
δός μοι πέρδικα» ('Εστία 1883, τ. ΙΕ', σ. 361). Περιεργότατον δέ παράδειγμα τής τοιαύτης
χρήσεως εύρίσκομεν έν τω σκώμματι τών περιοίκων τοΰ Αιβαρτζίου (έν τω δήμω Ψωφΐδος
τής έπαρχίας Καλαβρύτων), οϊτινες, έπειδή το χωρίον κυκλούμενον ύπδ δρέων έχει περι-
ωρισμένον δρίζοντα, χλευάζουσι τούς Λιβαρτζινούς λέγοντες περί αύτών ότι «έχουν ένα
κόσκινο θεό», ήτοι ούρανδν μεγέθους κοσκίνου (X. Π. Κορύλλου, Πεζοπορία άπδ Πα-
τρών είς Τρίπολιν, σ. 18). [Πρβλ. καί τήν κυμαίαν παροιμίαν: «"Οσα σκεπάζει ό γονιός,
δέν τά σκεπάζει ο Θεδς» (Π. Π., τ. Δ', σ. 85, λ. γονιδς 18).—Διά τήν κατά τούς μέσους
χρόνους όμοίαν χρήσιν βλ. Γλυκά, Στίχ., στ. 254, σ. 26 Legrand].

2. Έν τω δημώδει άσματίω «Ώ θέ μου πώς τά συχωράς καί σύ ούρανέ πώς τά βα-
στάς» κλπ. (Ζαμπελίου, "Ασματα δημοτ. τής Ελλάδος, σ. 597) ή προσωποποιία τοΰ ούρα-
νοΰ, καίπερ διακρινομένου άπδ τοΰ θεοΰ, δέν είναι καθαρά" ή έννοια τοΰ άσματος είναι ότι
το μέγα άδίκημα τών Τούρκων δέν έπρεπε νά συγχωρήση ό θεός, ό δ' ούρανδς έπρεπε νά
πέση καί νά τούς καταπλακώση.

3. Grimm, D. Myth., σ. 527. 630-1 (δ' έκδ. σ. 464. tttf.—Simrock, Deutsche
Mythol., δ' έκδ. § 8, σ. 18.—Περί τής βοός έν τοις μύθοις καί ταϊς παραδόσεσι τών ινδοευ-
ρωπαϊκών λαών βλ. Mannhardt, German. Mythen, σ. 3 κέ. De Gubernatis, Zoologi-
cal Mythology, Lond. 1872, τ. I, σ. 1 κέ.
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άνθρωποι, οί τοϋ σιδηροΰ γένους, τότε ή Αιδώς καί ή Νέμεσις, καλύπτουσα!,
έξ αισχύνης τό πρόσωπον διά τών λευκών ιματίων των θ' άνέλθωσιν έκ της
γής είς τόν Όλυμπον παρά τοις άθανάτοις, έγκαταλείπουσαι τούς άνθρώπους'

Καί τότε δή πρός "Ολυμπον άπό χθονός εύρυοδείης
λευκοΐσιν φαρέεσσι καλυψαμένω χρόα καλόν
άθανάτων μετά φΰλον ΐτον, προλιπόντ' άνθρώπους
Αιδώς καί Νέμεσις1.

Κατ' άλλας παραλλαγάς τοΰ μύθου ή παρθένος Δίκη άνήλθεν είς τούς
ούρανούς καί καταστερισθεΐσα λέγεται Άστραία" τελευταία τών ούρανίων
θεών, κατά τόν Όβίδιον2, κατέλιπε τήν αίμόφυρτον γήν ή παρθένος 'Αστραία.
Κατά δέ τόν Ίουβενάλιν (VI, 19-20) φεύγουσαν είς ούρανούς ήκολούθησεν
αύτήν ή Αιδώς (Pudicitia). 'Ανήλθε δέ κατά μικρόν ή Δίκη είς τούς ούρα-
νούς, όπου ΐσταται άκόμη έν τώ άστερισμώ τής Παρθένου. Ώς διηγείται ό
Άρατος, ότε οί άνθρωποι δέν προσεϊχον είς τό δίκαιον, έγκατέλειπεν αύτούς
ή Δίκη καί ύπεχώρει είς τά ορη" είτα δέ πολέμων καί στάσεων γινομένων,
άπομισήσασα τούς άνθρώπους διά τήν παντελή αύτών άδικίαν, άνήλθεν είς
τούς ούρανούς3. 'Ομοίως κατά τούς ταλμουδικούς μύθους, ό θεός κατά μι-
κρόν άνήλθεν είς τόν έβδομον ούρανόν διά τήν έξαχρείωσιν τών άνθρώπων.
"Οτε ήμάρτησεν ό 'Αδάμ, ό θεός διαμένων πρότερον έν τή Εδέμ, άνήλθεν
είς τόν πρώτον ούρανόν' κατά τήν άδελφοκτονίαν τοΰ Κάιν άνήλθεν εις τόν
δεύτερον, κατά τούς χρόνους τοΰ Ένώχ είς τόν τρίτον, κατά τόν κατακλυσμόν
είς τόν τέταρτον, κατά τήν πυργοποιίαν είς τόν πέμπτον, διά τάς άμαρτίας
τών Σοδομιτών είς τόν έκτον καί καθ' δν χρόνον διέτριβεν δ 'Αβραάμ έν Αί-
γύπτω είς τόν έβδομον4. Εϊδομεν δ' άνωτέρω ότι κατά τάς παραδόσεις τών
έν 'Αφρική Άκουεπίμ καί ό ούρανός πλησιέστερον τών άνθρώπων κείμενος
πρότερον άνυψώθη καί ό θεός άπεμακρύνθη μετ' αύτοΰ.

Ή δέ θάλασσα, ήν ή παράδοσις άπιστον καί δολίαν χαρακτηρίζει3, έτιμω-

1. Ήσιόδ., Έργ. 197. Έν στ. 199 οί πλείστοι κώδικες ϊχουσιν ΐτην, κατά τήν άνά-
γνωσιν δέ ταύτην τό πράγμα παρίσταται ώς γενόμενον, άλλ' ή όλη έννοια άπαιτεΐ μελλον-
τικήν σημασίαν τοϋ ρήματος, διό προκρίνουσι πολλοί τών έκδοτών τό Ϊτον.

2. Ovid., Met. I, 149. 150.

3. "Αρατ., Φαιν. 96.—Έρατοσθέν., Καταστερ. 9.—II y gin., Poet. Aslron. II, 25.

4. Berechith Rabba τμ. 19, φ. 19c, παρά iVorA·, Etymologisch-symbolisch-mytho-
logisches, Real-Wörterbuch, τ. II, σ. 209.

5. Infidum marmor τοΰ Βιργιλίου (Georg. I 254). "Ομοιαι φράσεις τοΰ έπιγραμ-
ματογράφου 'Αντιπάτρου (Άνθολ. Θ' 407) καί τοΰ Σενέκα (Agam. 558) περί δολιότητος
της θαλάσσης είναι συνειλεγμέναι έν Roscher's, Lex., τ. II, σ. 2079. Χαρακτηριστικώτατος
δ' είναι ό Αίσώπειος μΰΟος περί τοΰ ποιμένος καί της Θαλάσης (άρ. 370 Halm. 49 Κορ.),
γνωστός καί είς τόν καθ' ήμάς λαόν, όστις καί παροιμίαν ΐχει έξ αύτοΰ έκπηγάσασαν «Ξέρω
γώ τί θέλει, σΰκα πάλι θέλει».—Έν παρόδω δέ παρατηροΰμεν ένταΰθα ότι Ιχνη τοΰ μύθου
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ρήθη ύπό τοΰ θεοΰ περιορισθεισα διά τριών τριχών εντός τεταγμένων ορίων.
Ό κατά φύσιν άνθρίοπος φαντάζεται ότι ή άμμος της παραλίας είναι φραγμός
άσθενέστατος πρός τήν όρμήν τής θαλάσσης, άποδίδει δέ είς αίτίαν ύπερφυ-
σικήν τήν μή κατάκλυσαν τής γής ύπό τών ύδάτων. "Οτι δ' αί τρίχες είναι
συμβολική είκών τής άμμου φαίνεται καί έκ τών άκολούθων στίχων άνεκδό-
του Τραπεζουντίου άσματος"

"Οντεν έχτίστεν κιβωτός κ' έθεμελιώθεν κάστρος,

καί μαργιλών' ή θάλασσα τριγύρου μέ τήν άμμον1.

Τήν άμμον θεο^ρεΐ ώς δριον ύπό τοΰ θεοΰ τεθέν είς τήν μανίαν τής θαλάσσης
καί δ προφήτης Ιερεμίας" «μή έμέ ού φοβηθήσεσθε, λέγει Κύριος, ή άπό προσώ-
που μου ούκ εύλαβηθήσεσθε; τον τάξαντα αμμον δριον vrj Οα/.άσση, πρόσταγμα
αίώναον καί ούχ ύπερβήσεται αύτό, καί ταραχθήσεται καί ού δυνήσεται,
καί ήχήσουσι τά κύματα αύτής καί ούχ ύπερβήσεται αύτό))2. Τήν αύτήν δ*
έννοιαν φαίνονται έχοντα καί τά έξής τοΰ Ψαλμωδού" «"Οριον έθου, δ ού πα-
ρελεύσονται (τά ύδατα) ούδέ έπιστρέψουσι καλύψαι τήν γήν))3. Έκ τούτων
δέ, μάλιστα δ' έκ τοΰ 'Ιερεμίου, παραλαμβάνουσι τήν ίδέαν περί όρίων καί
χαλινώσεως τής θαλάσσης διά τής άμμου ό Βασίλειος καί άλλοι "Ελληνες
εκκλησιαστικοί συγγραφείς4. Έν τή βίβλω όμως τοΰ Ίώβ άντί τής άμμου

περί παρακωλύσεως τής άνυψώσεως τοϋ ούρανοΰ ύπο τής θαλάσσης φαίνεται έγκλείων
ό άρχαΐος περί 'Ελικώνος, καθ' δν βουλή τοΰ Ποσειδώνος παρεκώλυσεν δ Πήγασος τήν
άνύψωσιν τοΰ δρους.

1. Τδ άσμα τοΰτο μοί άνεκοινώθη ύπδ τοΰ κ. 'Ιωάννου Βαλαβάνη. Οί στίχοι μικρδν
παρηλλαγμένοι έπαναλαμβάνονταα καί έν άθηναϊκώ άσματι, δημοσιευθέντα έν τω περιοδικώ
συγγράμματί Βύοωνι (τ. Α', σ. 152).

"Οντας έστάθη ό Διγενής κ' έθεμελιώθ' ή χώρα
καί συστεριώθη ή θάλασσα τριγύρου μέ τον άμμο
(έν τω Βύρωνι έκ τυπογραφικού λάθους μετεβλήθη το έν τω πρώτω στίχω όνομα είς Γη-
γενής, ώς μ' έβεβαίωσεν ή άοίδιμος Μαριάννα Γρ. Καμπούρογλου, ή δοΰσα το άσμα πρδς
δημοσίευσιν).

2. Ίερεμ. Ε' 22.

3. Ψαλμ. ΡΓ' 9.

4. Baad., Εις Έξαήμ. Δ' 3, έν Migne, Pair. Gr., τ. 29, στ. 84" «έκελεύσθη συναχθή-
ναι είς συναγωγήν μίαν. Διά τοΰτο μαινομένη πολλάκις έξ άνέμων ή θάλασσα καί είς ΰψος
μέγιστον διανισταμένη τοϊς κύμασιν, έπειδάν μόνον τών αιγιαλών άψηται, είς άφρόν δια-
λύσασα τήν όρμήν έπανήλθεν. "Η έμέ ού φοβηθήσεσθε, λέγει Κύριος, τον τιθέντα άμμον
δριον τή θαλάσση; Τω άσθενεστάτω πάντων, τή ψάμμω, ή ταϊς βίαις άφόρητος χαλινοΰται».
—Ι'Ιωάν. Χρυσοστόμ., 'Αποσπ., έν Byz. Zts. 1907, σ. 184" «ταρασσομένη θάλασσα ταϊς
έμβολαϊς τών πνευμάτων έκ πυθμένος καί ώθουμένη βιαίως τής ψά/ιμον τούς δρονς ούχ
ύπερβαίνει. . . καί όροθέσιον ούχ ύπερτρέχει τοΰ ψάμμου»].—Μεθοδίου, Περί τοΰ αύτε-
ξουσίου, παρά Migne, τ. 18, στ. 241. 244. «Ούχ ύπερβαίνουσα τον οίκεΐον τόπον, Οεϊάν
τι πρόσταγμα πεφοβημένη».— (Ευσταθίου Αντιοχείας), Είς τήν 'Εξαήμερον, παρά Migne,
τ. 18, στ, 712" «ψάμμω χαλινωθεΐσα» «τω προστάγματα τοΰ κτίσαντος πεπεδημένη».
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αναφέρονται δρια τής θαλάσσης κλείθρα καί πύλαι1. Τοϋτο δέ έπαναλαμβά-
νουσιν δ πατήρ τής έκκλησίας Κλήμης καί οί Βυζαντινοί ποιηταί Γεώργιος
ό Πισίδης καί ό Θεοδόσιος2. Εϊναι δ' αί παραστάσεις αύται προδήλως διά-
φοροι τών περί χαλινώσεως τής θαλάσσης διά τής άμμου τοϋ αίγιαλοΰ, άντι-
στοιχοΰσαι μάλλον πρός τά κλείθρα, δι' ών ό θεός τών Βαβυλωνίων Μαρδούκ
έκλεισε τόν ούρανόν, όπως μή έκχυθώσι τά υπεράνω τοΰ στερεώματος ΰδατα,
καί πρός τάς πύλας, δι' ών περιεκλείσθη τό ύδωρ τής άβύσσου κατά τήν
βαβυλωνιακήν κοσμογονίαν3.

'Ανίσχυρον λέγουσιν οί έκκλησιαστικοί συγγραφείς τήν μανίαν τής θα-

—'Ανδρέου Κρήτης, Είς τον άνθρώπινον βίον καί τούς κοιμηΟέντας' «τίς ό τιθείς θαλάσση
ψάμμον δριον; Φόβω δέ τίνος χαλινουμένη συστέλλεται;».—Εύχή πρό τοϋ άγίου βαπτί-
σματος" άφορκισμός 2 (Εύχολόγιον τό μέγα, Βενετ. 1872, σ. 126) «Θεόν... θέντα άμμον
θαλασσή ôpLov».—Θεοφυλάκτ. Σιμοκάτ.,'Επιστ. 2 (Epistolographi Gr., ed. Hercher, σ.
764) «"Ορους ό δημιουργός καί τω θαλαττίω διετάξατο κλύδωνι, καί τοις αίγιαλοΐς τό
πελάγιον κεχαλίνωται ρεϊθρον, καί ψάμμος τίς έστι μικρά ήπείρω καί θαλάττη μεταίχμιον.
Ού γάρ άδικεΐν ή θάλαττα τήν γείτονα γήν συγκεχώρηται, παλινδρομεί δέ πρός έαυτό τό
ρεϊθρον μαινόμενον, μεγάλην άπειλήσαι τη χέρσω τήν ίφοδον».—Μιχαήλ 'Ακομινάτ., τ.
Β', σ. 151, έκδ. Λάμπρου' «άλλ' ώς ό θεός τη θαλάσση ψάμμον εθηκεν δριον καί ούκ έπιβαί-
νει της χέρσου της γείτονος».—Ό Σχολιαστής τοΰ Όππιανοΰ (Β' 33.34) δις έλέγχει τόν
ποιητήν ώς άγνοοΰντα «ότι έ'ν τισιν ή θάλασσα ύψηλοτέρα έστί της γης, θεία δέ δυνάμει
ού κατεπεμβαίνει της γης». [Βλ. καί Θεοδωρήτ. Κνρρου, τ. 83, σ. 317, Migne. Πρός τάς
έπερωτήσεις άποκρίσεις 144, σ. 133-4, έκδ. Κεραμέως.—Κυρίλλου πρεσβυτέρου, Είς τόν
δσιον Θεόγνιον 2, έν Anal. Bollandiana, τ. Χ, σ. 116-7 —Νικηφόρ. Γρηγορ. ΙΘ' 1, σ. 923,
Bonn. Τοϋ αύτοϋ, Εις τήν άγ. Θεοφανώ 18 (Kurtz, Zwei griech. Texte über die hl. Theo-
phano, σ. 38). Καί έν τω μαγικω παπύρω Παρισίων (άρ. 3009, στ. 47 κέ. έν Alb. Diete-
rich, Abraxas, σ. 140) άπαντα ή αύτή είκών' «όρκίζω σε τόν περιθέντα δρον [γρ. δριον]
τη θαλάσση τείχος έξ άμμου καί έπιτάξαντα αύτη μή ύπερβήναι, καί έπήκουσεν ή άβυσσος»].

1. Ίώβ ΛΗ' 8-11 (Renan, Le livre de Job, σ. 166-7). «"Εφραξα δέ θάλασσαν
πύλαις, ότε έμαίμασσεν έκ κοιλίας μητρός αύτής έκπεμπομένη" έθέμην δέ αύτη νέφος άμφί-
ασιν" δμίχλη δέ αύτήν έσπαργάνωσα" έθέμην δέ αύτή δρια περιθείς κλείθρα καί πύλας"
εϊπα δέ αύτή. Μέχρι τούτου έλεύσει, καί ούχ ύπερβήση, άλλ' έν σεαυτή συντριβήσεταί σου
τά κύματα».

2. Κλήμεντος, Πρός Κορινθίους Α' 20, σ. 25, έκδ. Hilgenfeld (Λιψ. 1876). «Τό κύτος
τής άπειρου θαλάσσης κατά τήν δημιουργίαν αύτοΰ συσταθέν είς τάς συναγωγάς ού παρεμ-
βαίνει τά περιτεθειμένα αύτω κλείθρα, άλλά καθώς διέταξεν αύτω ου τω ποιεί».—Γεωρ-
γίου Πισίδον, Έξαήμερον, στ. 393-5.

'Ρήξαι τε κ λ ε ΐ ς καί διαδράναι θέλει,
άνθέλκεται δέ καί φορεΐται καί μένει
καί τάς ένύδρους ού παρέρχεται θύρας.
Θεοδοσίου, 'Λκρόασ. Γ', 1-2, σ. 285, Bonn.

Ό τής άβύσσου τάς πολυστόμους χύσεις
κλείων, χαλινών, έξανοίγων, έξάγων.

3. Βλ. άνωτέρω, σ. 98-99. Πρβλ. G. Smith, An account of Chaldean Genesis,
γερμ. μετάφρ. Delitzsch, σ. 72.
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λάσσης, χαλανωθείσης ύπό του θεοΰ" κατά τήν κυπριακήν δ' όμως παράδο-
σιν άπέκοψε μέχρι τούδε τάς δύο τρίχας καί μόνον μία συγκρατεί τήν όρμήν
αύτής' άν δέ καί ταύτην διάρρηξη, θά ξαττολυθη καί θά κατακλύση όλην τήν
γήν.

Τήν περί καταστροφής τοΰ κόσμου δοξασίαν έπαναλαμβάνουσα συχνά-
κις αί δημώδεις παραδόσεις. Έν άλλω τόπω άναφέρομεν τούς μύθους περί
τής κατεδαφίσεως τών τριών έκ τών ύποβασταζόντων τήν γήν τεσσάρων
στύλων1 καί περί τής τομής τοΰ έν τή σελήνη δένδρου, μεθ' ού συνδέονται αί
τύχαα τής γής2, καθώς καί τόν έκ τής 'Αποκαλύψεως ίσως έκπηγάσαντα
μΰθον περί τής δεσμεύσεως τοΰ διαβόλου3. 'Αλλ' ή κυπριακή παράδοσις ένέ-
χει τοΰτο τό έξααρετακόν, ότι, έν ώ οί στύλοι τής γής, τό δένδρον τής σελήνης
καί αί άλύσεις τοΰ διαβόλου άνανεοΰνται έκάστοτε, πάς δέ κίνδυνος τής γής
αποτρέπεται, κατά τήν παράδοσιν ταύτην, άποκοπείσης καί τής τρίτης τρι-
χός, θά καταποντισθή ό κόσμος. "Οτι δ' ή έννοια τής καταστροφής τοΰ κό-
σμου δέν είναι άγνωστος τω έλληνικώ λαω μαρτυρούσαν αί λέξεις συντέλεια,
χαλασμός, χάση κόσμον, συνηθέστατα!, είς μεταφορική ν σημασίαν, μάλιστα
δ' έπί καταιγίδων" πιστεύουσι δέ κοινώς ότι θά έπέλθη ή συντέλεια τοΰ κό-
σμου μικρόν μετά τήν έπικράτησιν τοΰ διαβόλου, ής θά προηγηθή δεινότατος
αύχμός4. Συγγενείς πρός τάς δοξασίας ταύτας είναι οί γερμανικοί μύθοι περί
καταστροφής τοΰ κόσμου5, οίτανες παθανώτατα κοινή ν μετ' αύτών πηγήν
έχουσα τήν 'Αποκάλυψαν. Ή δ' έλληνακή μυθολογία βάσιν έχουσα τήν άρμο-
νίαν καί τήν άαδαότητα τοΰ σύμπαντος, άμοαρεΐ τοαούτων μύθων" άλλ' ούκ
όλίγοα τών άρχαίων φαλοσόφων παρεδέχοντο τό φθαρτόν τοΰ κόσμου, καί
άλλοα άλλως έδόξαζον δτα θά έπέλθη ή καταστροφή, οί δέ στωακοί κατ' έκπύ-
ρωσαν6.

Δαά τοΰ πυρός ζητεί νά καταστρέψη τόν ούρανόν καί ό φθονερός δφας
κατά τήν ήλεαακήν παράδοσαν" είναι δέ φανερόν δτα ό όφας ούτος πολλήν έχεα
σχέσαν πρός τον κρατούντα καί άποκρύπτοντα τά ούράναα ύδατα δράκοντα
Ahi τών βεδακών ύμνων, δν ό Ίνδρας φονεύεα, πρός τούς δράκοντας, ούς κτεί-
νουσαν οί θεοί τοΰ ούρανοΰ καί τοΰ ήλιου έν τοις έλληνικοϊς μύθοας καί καθό-

1. Βλ. τήν ήμετέραν Μελέτην, τ. Λ', σ. 26. Παραπλήσιας ίταλικάς παραδόσεις περι-
συνήγαγεν ό διαπρεπής λαογράφος G. Pitrö πραγματευόμενος περί τών παραδόσεων τοϋ
Colla Pesce (έν Archivio per Ιο studio delle tradiz. popolari, τ. VII).

2. Μελέτης, τ. Α', σ. 25.—Politis, Der Mond in Sage u. Glauben der heutigen
Hellenen, έν Roscher's, Selene, σ. 181.

3. Μελέτης, τ. Α', μέρ. β', σ. 491-2.

4. Μελέτης, σ. 412 κέ.

5. Grimm, Deutsche Myth., σ. 774 κέ. (δ' έκδ. σ. 678 κέ.).

6. Βλ. Zeller, Die Philosophie der Griechen ... I (δ' έκδ.), σ. 210. 229. 247. 626.
704, τ. III 1, σ. 151 κέ. 553. 555. 561.
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λου έν τοις περί δρακοντοκτονιών μύθοις πλείστων λαών, καθώς καί προς
τούς κυρίους τών πηγών δράκοντας τών νεοελληνικών μύθων1. Ή δέ καλό-
γνωμη γουστερίτσα είναι πιθανώς ή σαλαμάνδρα, ήτις κατά τάς δοξασίας
τών άρχαίων «διά πυρός βαδίζουσα κατασβέννυσι τό πυρ))2. Οί Θεσσαλοί
πιστεύουσι νυν ότι ή σαλαμάνδρα καταπίπτει είς τήν γήν μετά τής άστραπής
ή άναφαίνεται μετά βροχήν3. Καθόλου δ' ή σαύρα παρίσταται έν τή άρχαία:
θρησκεία καί έν ταϊς δοξασίαις νεωτέρων έθνών ώς εύοίωνος προάγγελος τοΰ
έαρος καί τής εύδίας, άγαπητή είς τούς θεούς, μάλιστα είς τόν θεόν τοΰ ήλίου,
ού τάς βουλάς ύπετίθετο ότι διά τής μαντικής άνεκοίνωνεν είς τούς άνθρώ-
πους. Τόν ήλιον προσηγόρευον οί άρχαΐοι καί σαΰρον4" οί είς τόν 'Απόλλω-
να άνάγοντες τό γένος 5 Ηλείοι Ίαμίδαι έμαντεύοντο καί διά σαυρών, ώς φαί-
νεται έκ τοΰ έν 'Ολυμπία άνατεθειμένου άνδριάντος ένός τούτων, έχοντος
γαλεώτην πρός τόν ώμον προσέρποντα τόν δεξιόν5. Υιός δέ τις τοΰ 'Απόλ-
λωνος, έν τή θεία τοΰ 'Απόλλωνος χώρα, τή τών Ύπερβορέων γεννηθείς,
έκαλεΐτο Γαλεώτης" άνήγον δ' είς τοΰτον τό γένος οί Γαλεώται, μάντεις Σι-
κελοί, διά σαυρών (γαλέων, γαλεωτών) πιθανώς μαντευόμενοι6. Έν Σικελία
δέ νΰν πιστεύουσιν ότι είδός τι μικράς σαύρας, καλουμένης κοινώς San Giu-
vanni, άνάπτει έν τω ούρανώ τό κανδήλιον ένώπιον τοΰ θεοΰ, καί αί σαΰραι
αύται φέρουσι τύχην είς τούς κατέχοντας" ούδείς δέ τολμά νά τάς φονεύση,
άν δέ τοιούτο τι συμβή κατά λάθος, ό φονεύσας ζητεϊ διά ποικίλων επωδών
νά έξευμενίση τό ζί~)θν καί νεκρόν. Έν Βονωνία δέ ή σαύρα φαινομένη προαγ-
γέλλει τό έαρ. Έν Πεδεμοντίω, Τοσκάνη καί Σικελία πιστεύουσιν ότι ή πρά-
σινη σαύρα (lacerta viridis, L.) έχει κίτρινον σταυρόν είς τήν κεφαλήν καί
είναι φιλάνθρωπος προφυλάττουσα τόν άνθρωπον άπό τών όφεων7. [Όμοια

1. Μελέτη, σ. 161 κέ.—Πολίτου, Περσεύς καί άγιος Γεώργιος, έν Άττικω ήμερο-
λογίω 1872, σ. 177 κέ. καί έν Λαογρ., τ. Δ', σ. 185 κέ.

2. Άριστοτέλ., Ζ. ίστ. Ε', ιθ' 13.—Θεοφρ. άπ. ά. Γ' περί πυρός η' 60.— Άντίγον.
Καρύστ. 91.—Τιμόθ. Γαζ. 53, έν Hermes, τ. 3, σ. 28. ΑΙλιαν., Ζ. ίστ. Β' 31.—Ή δο-
ξασία αυτή διετηρεΐτο καί κατά τόν μεσαίωνα, παρέμεινε δ' ένιαχοϋ καί μέχρι τοϋ νΰν.

3. Κατ' (ανακοινώσεις τών κ. Γ. Δροσίνη καί Άλ. Κασαβέτη, έκ τοΰ Πηλίου. Παρα-
πλησίαν δοξασίαν άνευρίσκομεν καί παρά τοις άρχαίοις, οϊτινες έπίστευον ότι ή σαλα-
μάνδρα φαινόμενη προήγγελλε βροχήν. (ΘεοφράσΤ. άπ. ς' β' 15 «Καί ή σαύρα φαινομένη
ήν καλοΰσι σαλαμάνδραν.,.ΰδωρ σημαίνει»).

4. Πορφνρ., Περί άποχής, Δ' 16. 'Αντίθετος πρός τάς τοιαύτας δοξασίας φαίνεται
ή παράστασις τοΰ σαυροκτόνου 'Απόλλωνος, ής άδηλος ή έννοια.

5. ΙΙαυσαν. στ' β' 2. Πρβλ. Cicer., De divin. I, 20, Β9.—Στεφαν. Βνζαντ. λ. Γαλεώται.

6. Στεφ. Βυζ., αύτ.

7. De Gubernatis, Zoological mythology, τ. II, σ. 385 κέ.—Pitré, Usi e costumi,
Palermo 1889, τ. III, σ. 351 κέ.—Έν τω Φυσιολόγω άναφέρεται σαύρα τις καλουμένη
ήλιακή, ήτις, δταν γηράση, άποτυφλοΰται, άλλά προσβλέπουσα είς τόν άνατέλλοντα ήλιον
άνακτά τήν δρασιν καί νέα γίνεται. (Βλ. τήν έκδοσιν τοΰ Karnejev έν Byzantin. Zeit-
schrift 1894, σ. 32).



127 ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ

παράδοσις περί προφυλάξεως τοϋ άνθρώπου άπό τών οφεων ύπο της πράσι-
νης σαύρας φέρεται καί έν Ελβετία1].

Είς τούς κοσμογονικούς μύθους ήδύναντο νά ταχθώσι καί τίνες παρα-
δόσεις καί πλάσματα τοΰ καθ' ημάς λαοΰ περί τής δημιουργίας τοΰ άνθρώ-
που καί τών ζώων" άλλά ταΰτα στενώτερον συνδέονται πρός άλλας έξ ιδεών
διαφόρων προελθούσας δοξασίας, καί έν συναφεία προς ταύτας προσήκει νά
γίνη περί αύτών λόγος. "Οθεν περιοριζόμεθα ώς έν τύπω καί άπλώς νά δια-
λάβωμεν περί τών τοιούτων παραδόσεων, επιφυλασσόμενοι νά πραγματευ-
θώμεν περί αύτών πλατύτερον άλλαχοΰ.

Πλείστα!, νεοελληνικαί παραδόσεις άναφέρουσιν ότι δ διάβολος άμιλ-
λώμενος πρδς τον θεδν έπί το έργον τής δημιουργίας έπλασεν δμοίως ζώα-
άλλά τοΰ διαβόλου τό έργον ήτο άτελές καί ό θεός ή ό Χριστός συνεπλήρωσεν
αύτό πρός βλάβην τοΰ διαβόλου ή πρός ώφέλειαν τοΰ άνθρώπου. Ούτω διη-
γούνται περί τής δημιουργίας τοΰ λύκου, ότι, δταν έπλασεν ό θεός τόν άνθρω-
πον, ήθέλησε καί δ διάβολος νά πλάση τόν λύκον" άλλά δέν έμπόρεσε καί νά
τόν ζωντανέψη, ό θεός όμως διά παιδείαν (ήτοι τιμωρίαν αύτοΰ) τόν έπρόστα-
ξε νά ζωντανέψη καί νά φάγη τόν πλάστην του" άλλά μόνον τό ένα πόδι
αύτοΰ έπρόλαβε νά φάγη ό λύκος, καί δι' αύτό ό διάβολος εϊναι κουτσός καί
τόν λέγουν μονοπόδαρο καί λυκοφαγωμένο2. Περί δέ τής δημιουργίας τοΰ
χρησιμωτάτου είς τόν άνθρωπον δνου διηγούνται έν 'Ακαρνανία ότι δταν
έφτειασε ό θεός τόν άνθρωπο έφτειασε καί ό διάβολος τον γάιδαρο, άλλά
δέν ήμποροΰσε νά τόν κάμη νά σαλέψη' καί άφ' ού πλέον άπελπίστηκε, παρα-
κάλεσε τό Χριστό νά τοΰ βάλη ζωή. Τότε ό Χριστός εϊπε: «Σήκω, γαϊδοΰρι,
νά ζήση ή φτώχεια!)) καί έσηκώθη καί έζωντάνεψε ό γάιδαρος3.

ΓΙαρόμοιαι παραδόσεις φέρονται καί παρ' άλλοις λαοΐς, θά διαλάβωμεν δ'
έκτενέστερον περί αύτών έν τω περί τοΰ Διαβόλου κεφαλαίω δευτέρας έκδό-
σεως τής Νεοελληνικής μυθολογίας ήμών. Τήν άρχήν δ' έλαβον πιθανώτατα
αύται έκ τών θρησκευτικών βιβλίων τών Βογομίλων, έν οϊς παρελήφθησαν
έκ παλαιοτέρων θρησκευτικών καί φιλοσοφικών θεωριών. Διότι ή θεωρία,
ότι τής δημιουργίας μετέσχον πλήν τοΰ κατ' έξοχήν δημιουργοΰ καί άλλοι
θεοί υποδεέστερο!,, ήτο καί πρό τών Βογομίλων γνωστή. Έξ αύτοΰ τοΰ Πλά-
τωνος4 διδασκόμεθα ότι ό τών θεών δημιουργός έκέλευσεν είς τούς ύπ' αύτοΰ
πλασθέντας θεούς νά τραπώσιν είς τήν τών ζώων δημιουργίαν, πλάττοντες

1. Schweizer. Volkskunde 1911, σ. 12.

2. Βλ. τής ήμετέρας Μελέτης σ. 472. Τής παραδόσεως ταύτης ύπάρχουσι πολλαί
παραλλαγαί· μίαν τούτων έδημοσίευσεν ό Λάζαρος Δούμας έν Revue des tradit. popu-
laires 1893, σ. 283-4.

3. 'ΑνεκοινώΟη μοι ύπό τοϋ έξ 'Αγρινίου κ. ΕύσταΟίου Σταΐκου, ίατροΰ.

4. Πλάτων., Τίμ., σ. 41 c. Καί έν τή περσική θρησκεία οί Amschaspand είναι συν-
εργοί τοϋ Όρομάσδου.
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τό θνητόν μέρος τών όντων, οπερ έμελλε νά συνυφανθή μετά τοϋ άθανάτου.
Κατά δέ την αίγυπτιακήν κοσμογονίαν πλήν τοΰ δημιουργοΰ Ρα καί οί άλλοι
θεοί είχον τήν δύναμιν της δημιουργίας διά τών δακρύων αύτών, ο'ί τε αγαθοί
καί οί κακοί" οί μέν άγαθοί θεοί παρήγον τ' άγαθά οντά καί τά χρήσιμα πρά-
γματα, οί δέ κακοί τά κακά δντα καί τά έπιβλαβή πράγματα' οί δφεις, οί σκορ-
πιοί, τά δηλητηριώδη φυτά έγεννήθησαν έκ τών δακρύων τοΰ Σήτ καί τών
περί αύτδν δαιμόνων1. Επόμενοι τω Πλάτωνι παραδέχονται συνεργούς της
δημιουργίας Φίλων δ 'Ιουδαίος καί ό ύπομνηματιστής τοΰ πλατωνικοΰ Τι-
μαίου νεοπλατωνικός Χαλκίδιος. Τών δ' αιρετικών χριστιανών τίνες έπρέ-
σβευον ότι ό κόσμος είναι δημιούργημα τών άγγέλων ή ότι ύπούργουν οί
άγγελοι τω θεώ κατά τήν δημιουργίαν2. Τούτων δέ τά δόγματα μετά τών
αιγυπτιακών συνεκέρασεν ή τών Βογομίλων αίρεσις, ή έν Βουλγαρία μέν
άναπτυχθεΐσα, διαδοθεϊσα δέ καί πολλαχοΰ της άλλης Εύρώπης κατά τόν IB'
μάλιστα αιώνα. Ή α'ίρεσις αύτη, ήτις πολλά τών αιρετικών δογμάτων τών
Μανιχαίων, τών Μεσσαλιανών καί τών Παυλικιανών παρέλαβεν, έδίδασκεν
ότι ό Σατανάς έπιχειρήσας καί δεύτερον κόσμον νά δημιουργήση, έπλασε τον
άνθρωπον, άλλά δέν έδυνήθη νά έμφυσήση είς αύτόν ψυχήν" ίδών δέ τό μάταιον
τών άγώνων του παρεκάλεσε τόν θεόν νά τόν έμψυχώση, υποσχεθείς ότι θά
άνήκεν ό άνθρωπος είς άμφοτέρους. Έσώθησαν δ' οί άνθρωποι άπό τοΰ κρά-
τους τοΰ Σατανά διά τοΰ Χριστοΰ. Καίπερ μή δυνηθείς όμως νά έμψυχώση
τον άνθρωπον, ό Σατανάς έδωκε ψυχήν είς τόν όφιν, κατά τινα δέ σερβικήν
παράδοσιν καί είς τήν κίσσαν3. Έκ τών τοιούτων λοιπόν διηγήσεων προήλθον
αί έν λόγω νεοελληνικαί παραδόσεις καί αί παρόμοιοι τών άλλων εύρωπαϊ-
κών έθνών.

Τών μύθων περί γενέσεως τών άνθρώπων έκ δένδρων ίχνη τινά μόνον
άνευρίσκομεν έν νεοελληνικαϊς δοξασίαις καί παραμυθίοις. ΙΙερί τούτων δέ
θά διαλάβωμεν έν κεφαλαίω τής Νεοελληνικής μυθολογίας περί δημώδους
ψυχολογίας.

"Εχει προσέτι ό καθ' ημάς λαός, καθώς καί πάντες οί λαοί, καί μύθους
κατ' έπίφασιν μέν κοσμογονικούς, πράγματι δέ αιτιολογικούς. Διά τούτων
προσπαθεί νά εΰρη έξήγησιν μυθικήν διαφόρων ιδιωμάτων τοΰ άνθρώπου καί
τών ζώων ή τής ιδιαζούσης διαμορφώσεως χώρας τινός. Τοιοΰτοι μΰθοι πε-

1. Maspero, Histoire ancienne des peuples d'Orient, τ. I, σ. 156 κέ.

2. Κύριλλος 'Ιεροσολύμων, έν Migne, Patrol, gr., τ. 33, a. 111.—Ίωάν. Χρυσόστομ.,
αύτ., τ. 83, σ. 473.—Irenaeus c. haer. I, 24.—Περί δημιουργίας δντων ύπό δαιμόνων
ύποδεεστέρων έν τη σκανδιναυική "Εδδαι βλ. Elard II. Meyer, ενΟ' άν., σ. 107 κέ.

3. Βλ. Girecek, Geschichte der Bulgaren, σ. 178.-^4. Pypin u. V. D. Spasovich,
Geschichte der slavischen Literaturen, Lpz. 1880, τ. I, σ. 88 καΐτούς αύτόθι μνημονευο-
μένους συγγραφείς.—M. Casier, Literatura popularâ româna, Bucur. 1883, σ. 255 κέ.
Τον αντού, Greeco-Slavonic literature, Lond. 1878, σ. 20.
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ραελήφθησαν καί έν τή συναγωγή τών Αίσωπείων, ώς ό περί τοϋ οστράκου
τής χελώνης (άρ. 154 Halm), ό περί τής φαλοψευδίας τών 'Αράβων καί τών
σκυτέων (άρ. 136,141 Η.), ό περί τής συνέσεως τών μικροφυών καί τής άφρο-
σύνης τών μακρών (άρ. 150 Η.) κτλ.1 Όμοαάζουσα δ' ούτοι πρός τούς νεω-
τέρους καί κατ' αύτήν τήν διατύπωσαν· ώς περί τής φιλοψευδίας τών 'Αρά-
βων λέγει ό άρχαΐος μΰθος δτα τήν άρχήν έχει έκ τής άρπαγής τοΰ φορτίου
ψευμάτων τής άμάξης τοΰ Έρμοΰ, ήν συντριβεϊσαν έν τή χώρα αύτών διήρ-
πασαν οί Άραβες2, ούτω καί νΰν διηγούνται ότι οί Κεφαλλήνες είναι ψεΰ-
σται, διότι έν τή χώρα των κατεχύθησαν τά ψεύσματα, διαρραγέντος τοΰ πε-
πληρωμένου έξ αύτών σάκκου τοΰ διαβόλου" παραπλήσιος είναι καί ό μΰθος
περί τής πετρώδους δααμορφώσεως τών Ινραβάρων καί τής Μάνης3. Τανές
όμως τών μύθων τούτων ούδ' αίταολογακοί είναι, άλλ' άπλώς πεπλασμένοι
πρός γέλωτα, οίος ό περί τοΰ Αισώπου έν ναυπηγίω (άρ. 19 Η.) καί τίνες
άσεμνοι μΰθοι τοΰ καθ' ήμάς λαοΰ περί τής δημιουργίας τοΰ άνθρώπου.

1. Περί τούτων Gà πραγματευθώμεν έν τοις κεφαλαίο ις περί γιγάντων καί περί μυθο-
λογικής ζωολογίας τής ήμετέρας Νεοελληνικής μυθολογίας. Πλούσια συλλογή τοιούτων
μύθων παρά διαφόροις λαοϊς δημοσιεύεται ύπό τήν έπιγραφήν Les pourquoi έν τή Revue
des tradit. populaires άπό τοϋ 1887 (τ. II, σ. 433 κέ. ή τελευταία συλλογή έν τ. IX, 1894,
σ. 165 κέ.).

2. Αϊσώπ. μΰθ. 141 II.—Βαβρίου, άρ. 57.

3. Εστία 1890, τ. Β',σ. 259.—"Ομοιον άρχαΐον μΰθον, έξηγοΰντα δαατί ή Θεσσαλία
ήτο πολυφάρμακος, άπαντώμεν παρί Μιχαήλ τω 'Ακομινάτο) (τ. Α',σ. 177 έκδ. Σ. Λάμ-
πρου" «τήν Μήδειάν φασα φεύγουσαν δαά τοϋ Θετταλικοΰ πεδίου, τών φαρμάκων έκχυθέν-
των, πολυφάρμακον τήν Θετταλίαν ποιήσαι»),—"Αδηλον άν ρωμουνικήν ή έλληνικήν πα-
ράδοσιν έπαναλαμβάνη ό Κ. Δαπόντες γράφων έν έπιστολή του: «Έσήκωσεν ό θεός τά
χώματα άπό τά νησιά (τοΰ Αιγαίου) καί τά έρραψε 'ς τή Βλαχιά, καί έσήκωσε ταΐς πέτραας
άπό τή Βλαχαά καί ταΐς έρριψε 'ς τά νησαά» (Lcgrand, Ephémerides Daces, σ. υλγ' - υλδ').

9
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'Αποβλέποντες είς τήν πληθύν τών μύθων, τών αποδεδειγμένους διαπλα-
σθέντων έκ τής παρατηρήσεως τών ηλιακών φαινομένων, δυσεξήγητον θά
εύρίσκομεν διατί ό ήλιος δευτερεύουσαν κατέχει θέσιν έν τω έλληνικω παν-
θέω. 'Αλλ' επισταμένη μελέτη καί άνάλυσις τών ηλιακών μύθων πείθει ή μας
ότι ούτοι, ών τά πρώτα σπέρματα εϊναι κληροδότημα τών προϊστορικών
'Αρίων, ένωρίς συνεταυτίσθησαν καί συνεμίγησαν μετά τών μύθων περί άλ-
λων θεών. 'Ανάλογα τινα παρατηροΰμεν καί έν τή ρωμαϊκή μυθολογία, έν ή
οί θεοί Apollo, Liber, Hercules καί Mercurius προσέλαβον πολλούς χαρα-
κτήρας τοΰ θεοΰ Ηλίου (Sol), καί έν τή βεδική, ήτις πρός τω Sûryâ, τή κυ-
ριωτάτη προσωποποιήσει τοΰ ηλίου, άναφέρει καί ετέρας, ώς τούς θεούς
Savitri, Mitra, Vishnu, Pûshan, Aditya. "Ενεκα τής τοιαύτης καταμερί-
σεως τών ήλιακών μύθων ή σπουδαιότης τοΰ 'Ηλίου ώς αύτοτελοΰς θεότη-
τος έμειώθη σφόδρα, καί ού μόνον έν τή έλληνική μυθολογί^, άλλά καί έν
αύτοΐς τοις Βέδαις ό ήλιος έστιν οτε τάσσεται έν θέσει υποδεεστέρα1.

Έν τοις κλασσικοϊς χρόνοις, καθόλου ειπείν, ή τοΰ 'Ηλίου λατρεία ήτο
άσυνήθης καί σπανιωτάτη" τά δ' εν,αχού ύπάρχοντα ή λ ι εϊ α καί οί βωμοί
καί τ' άγάλματα τοΰ 'Ηλίου ήδύναντο ίσως νά θεωρηθώσι μάλλον λείψανα
παλαιοτάτης λατρείας, υφισταμένης πρό τής συνταυτίσεως αυτού μετ' άλλων
θεών2. Οί πλείστοι τών έκ τής λατρείας ταύτης έκπηγασάντων παναρχαίων
μύθων άπεδόθησαν είς τόν Ήρακλέα καί άλλους ηλιακούς ήρωας καί είς τόν
'Απόλλωνα. Καί οί μέν είς τούτον άναφερόμενοι είναι οί ίδανικώτεροι προσ-
λαβόντες βαθμηδόν ήθικήν έννοιαν καί εύγενέστερον χαρακτήρα" οί δέ είς
τόν Ήρακλέα διετήρησαν πιστότερον τόν παλαιόν άξεστον καί άτεχνον τύ-
πον" καί συνετέλεσαν μέν οπωσδήποτε είς τοΰτο ή τε κωμωδία καί τό σατυ-
ρικόν δράμα καί ή φιλοπαίγμων τέχνη, εύαρέστως ένδιατρίβοντα είς θέματα

* Έδημοσιεύθη èv ίδίω τεύχει έκ σ. 54 έν 'Αθήναις 1882.

1. Βλ. J. Muir, Original Sanskrit texts, London 1872, τ. V, σ. 158-9 (Subor-
dinate position sometimes assigned to him (Sûryâ). Πρβλ. Max Müller, Vorlesungen
über den Ursprung und die Enlwikelung der Religion, Strassburg 1880, σ. 311-3
(Die Sonne in untergeordneter Stellung).

2. 'Αναγραφήν τών τόπων τής λατρείας τοϋ 'Ηλίου βλ. έν Pauly-Wissowa, Real-
Encyclop., τ. VIII, σ. 63 κέ. Gruppe, Griech. Mythol., έν τψ πίνακι σ. 1764, λ. Helios L.
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τοιαύτα, άλλα κυρίως ή διατήρησις τών άρχετύπων εκείνων μύθων οφείλε-
ται είς τοΰτο, οτι ήσαν προσφυέστατοι εις τήν κατάληψιν τοΰ χύδην δχλου,
μή υπερβάλλοντες τά δρια τής διανοητικής αντιλήψεως αύτοΰ. Τούτου δ' ενε-
κα εύνόητον είναι, διατί οί πλείστοι μετά πάροδον αιώνων πολλών διασώ-
ζονται καί παρά τω καθ' ήμάς λαώ έλαχίστας ύποστάντες μεταβολάς καί
άλλοιώσεις.

Σκοπδς τής προκειμένης πραγματείας είναι ή περισυναγωγή τών μύθων
τούτων τοΰ καθ' ήμάς λαοΰ καί έν γένει τών περί τοΰ ήλιου μυθολογικών
παραστάσεων καί εικόνων. Τούτων έ'νιαι δύνανται ίσως νά θεωρηθώσι λεί-
ψανα παναρχαίων μύθων, ών ούδεμία γίνεται μνεία εις τούς άρχαίους συγ-
γραφείς, έτεραι δ' έξηγοΰνται ή συμπληροΰνται ύπό τής έλληνικής μυθολο-
γίας ή ύπό τών μύθων άλλων λαών. Εΰρηνται δ' έγκατεσπαρμέναι ιδίως είς
παραδόσεις καί είς δημοτικά άσματα καί είς παραμύθια, άλλ' έν τούτοις λίαν
παρηλλαγμέναι καί σκοτειναί. "Ιχνη προσέτι τούτων ευδιάκριτα άπαν τω σι
καί εν τή κοινή γλο'ισση, άσυνειδήτως διατηρούμενα, διότι πρό πολλοΰ έχου-
σιν άπολέση τήν μυθολογικήν σημασίαν αύτών.

Α'.

"Ηλιος ώς ίίνθραιπος—'Ανατολή, μεσουράνημα καί δόσις αύτοΰ—Βασίλευμα.—Κατοι-
κία τοϋ 'Ηλίου.—Τρϋπα τοϋ ούρανοΰ και παλάτια τοϋ 'Ηλίου.—"Ηλιος φιλαίμα-
τος καί άδηφάγος.—Πατήρ, μήτηρ, αδελφοί, τέκνα, σύζυγος τοϋ Ηλίου.—Γάμοι
Ήλιου και Σελήνης.

"Οχι μόνον οί δημώδεις μΰθοι, άλλά καί ή γλώσσα καταδεικνύουσιν οτι
ό ελληνικός λαός φαντάζεται τόν "Ηλιον άνθρωπόμορφον. ΙΙρός παράστασιν
τής άνατολής αύτοΰ λέγεται κοινώς, ότι έξεμύτισε, ό ήλιος ξεμυ-
τώνει, βγαίνει, βγήκε, πάει μία, δύο τριχιές (ό ρ-
γυιές, βουκέντρες, καλάμια, μπράτσα), πάει γιό-
μα. Τδν έκατούρησεν ό ήλιος, λέγουσιν οί χυδαιότεροι (έν
Μεσσηνία) περί έκείνου, ού κοιμωμένου φωτίζουσι τό πρόσωπον αί άκτϊνες
τοΰ άνατέλλοντος ηλίου" ή τ ή ρ α ξ ε μή σέ κατουρήση ό ήλιος"
ητοι έγέρθητι πρό τής άνατολής1. Μεσουρανοΰντος δέ τοΰ ηλίου λέγουσιν,
δ ήλιος στέκεται καταμεσημερίς" διότι φαίνεται είς τον
λαόν ότι ό ήλιος ΐσταται μικρόν, κατά τήν μεσημβρίαν, όπως άναπαυθή έκ
τοΰ δρόμου" ποιητικώτερον δ' έκφράζουσι παραπλησίαν ίδέαν δημοτικά άσμα-

1. Πρβλ. την παράστασιν τοΰ ήλιακοΰ φωτάς ώς ρευστοΰ έν πολλοίς μύθοις άγρίων
λαών (Schwartz, Die poetischen Naturanschauungen Ι,σ. 22 κέ.) Παραπλήσια άσεμνος
φρασις πρύς όκνηρόν έγειρόμενον τοΰ ΰπνου μετά τήν άνατολήν τοΰ ήλίου παρά Ήρώνδφ
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τα, αφηγούμενα ότι ό ήλιος άνακόπτει τήν πορείαν αύτοΰ έξαλλος, άκροώμε-
νος τοΰ ήδέος άσματος ωραίας κόρης:

Άπδ τή στρίξη τ' άργαλιοΰ καί τή γλυκεία λαλιά της
ό ήλιος έξαστόχησε, δέν πάει νά βασιλέψη1"

ή ότι συμπαθών πρός πάσχοντας ΐσταται, όπως άκροασθή τά παράπονα αύτών
καί συμμερισθή τήν λύπην των2.

Άλλοτε δέ, ώς ότε, κατά τούς άρχαίους μύθους, ίδών τό θυέστειον άγος,
ίθυνε τό άρμα αύτοΰ έπ' άλλην όδόν, ίσταται θεώμενος τήν θαυμασίαν τιμω-
ρίαν έγκλήματος καί άργεϊ νά δύση. Έν δημοτικώ ασματι ή μάννα του έρωτα.

«"Ηλιε μ', ποΰ βγαίνεις τήν αύγή κι άργεϊς νά βασιλέψης,
σέ καταριώνται οί εργατιές κ' οί ξενοδουλευτάδες...
"Ηλιε μ', τό τί είδες κι άργησες νά 'ρθης νά βασιλέψης;
—Μάννα μ', τό θάμα ποΰ είδα έγώ έχτές 'ς τό πανηγύρι,
ποΰ πήρ' ό λύκος τό παιδί άπ' τή ποδιά τής μάννας» κτλ.3

Σύμφωνος πρός τήν έννοιαν ταύτην εϊναι ή είκών τοΰ 'Ηλίου ώς δρομέως έν
άκριτικώ ασματι περί άγώνος δρόμου τοΰ 'Ηλίου καί τοΰ Διγενή:

Ό Γιάννης μέ τόν "Ηλιο συνορίζουνταν
τό ποιος νά πάη 'ςτή δύση γληγορώτερα"
κι ό "Ηλιος έδιασκέλα δρη καί βουνά
κι ό Γιάννης ό καημένος χαμολάγκαδα.
Κι ό "Ηλιος έβραδιάστη 'ς τσή μαννίτσας του,
κι ό Γιάννης ό καημένος σέ χαμόκλαδα4.

Παραπλησίαν σημασίαν έχει καί ή έπίκλησις τοΰ 'Ηλίου Ύπερίων, κατά
τινας έτυμολογοΰντας τήν λέξιν έκ τής προθέσεως ύπέρ καί τής μετοχής Ιών,
άλλ' ή έτυμολογία αύτη είναι άναντιρρήτως εσφαλμένη" άντίστοιχον δ' όμως
είναι το ψαλμικόν περί τοΰ ήλιου" «άγαλλιάσεται ώς γίγας δραμεΐν τήν όδόν
αύτοΰ))5.

"Οταν κλίνη ό ήλιος πρός τήν δύσιν λέγουσιν" έτσάκισεν (ή έγυ-

1. Άραβαντιν., Συλλογή δημοτ. ασμάτων της Ηπείρου, σ. 287, άρ. 474.—"Ομοια
βλ. έν Passoiv, άρ. 539. Μανούσου, Τραγούδια έθνικά Β', σ. 84.

2. Γύπαρις, πρ. Α', στ. 71-2, σ. 188 Σάθα: «Τόν ήλιο είδα νά σταθή χίλιαις φοραΐς
γρικώντας/τά πάθη μου καί νά 'κλάψε τά δάκρυα μου θωρώντας». Άραβαντιν., σ. 326, δίστ.
282. «Είδε τούς πόνους ποϋ τραυώ ό ήλιος μιάν ήμέρα,/καί πάει στή μαννοΰλα του μέ μά-
τια δακρυσμένα». Πρβλ. καί Ovid., Met. IV 198-9.

3. Ίατρίδου, Συλλογή δημοτικών ασμάτων, σ. 67. Ζωγρ. άγων Α', σ. 86, 56.

4. Jeannaraki, "Ασματα κρητικά, σ. 113, άρ. 113. Κριάρη, Κρητικά άσματα, σ. 232.
Ζωγρ. άγών Α' 315, 46 (Καρπάθου), 398 (Νισύρου).

5. Ψαλμ. III' 6.
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ρε) ό ήλιος (ή ή ή μ έ ρ α, ή παλάντζα)' το τσάκισμα,
το άπόκλωσμα τοϋ ήλιου1' τά πέσματα τοΰ ήλιου2'
αντιστοιχούν πρδς το ομηρικό ν: «έν δ' έπεσ' Ώκεανω λαμπρόν φάος ήε-
λίοιο»3' «τρέχει ό ήλιος» παρά Κυπρίοις=βαίνει πρός τήν δύσιν4.
' Η δύσις καλείται τ ά λ ι ο κ α 0 ί σ μ α τ α5, διότι κάθεται τότε, άναπαύεται
ό ήλιος" «ό ήλιος έκατσε», ήτοι έδυσε, λέγουσιν έν Κεφαλληνία8. Έπίσης
βουτά ό ήλιος, βούτημα ή βούτισμα τοΰ ήλίου7 καί μονο-
λεκτικώς έν Κύπρω λιοβούτημαν ή γλιοβούτημαν8'ή λέξις
είναι ταυτόσημος πρός τάς άρχαίας δύνειν, δύει ν, δύσις καί πρός
την λατινικήν mergere9. Όμοιας λέξεις βορείων λαών άναφέρει δ Γρίμμ10.
Εμφαίνει δ' ή λέξις ήλιοβούτημαν ίδέαν περί λουτρών τοΰ ήλίου έν
τή δύσει, καί τοιαύτα λουτρά άναφέρει ή δημώδης ποίησις11. Εϊναι δέ ταΰτα
συναφή πρός τήν δμηρικήν περί βυθίσεως αύτοΰ έν τω ώκεανω12. Λουτρά
τοΰ ήλίου άναφέρουσί τίνες άρχαΐοι ποιηταί' κατά τον Αίσχύλον13 δ "Ηλιος
αναπαύει τό σώμα καί τούς ίππους έν ταΐς θερμαΐς προχοαΐς τοΰ ύδατος τής
παντρόφου λίμνης τών Αιθιόπων παρ' ώκεανω' «κατά τήν δύσιν, λέγει ό
Στάτιος, δ ήλιος άποζευγνύει τούς πυρίπνους ίππους καί λούει τήν κόμην
είς τά ύδατα τοΰ ώκεανοΰ»14. 'Αλλά καί έν τοις μύθοις άλλων λαών άναφέ-
ρονται λουτρά τοΰ ηλίου" κατά τινας γερμανικάς παραδόσεις ό ήλιος λούεται

1. Passow, άρ. 505, σ. 384 (Τραπεζοϋντος).

2. Έν Θήοςι, έν μόνη τη φράσει «Στά πέσματα τοϋ ήλιου» (Πέταλα, Ίδιωτικόν, σ.

125).

3. Ίλ. Θ 485. Πρβλ. τό λατιν. sol praecipitans.

4. Λουκά, Φιλολογικαί έπισκέψεις, σ. 54.

5. Βλαστού, Ό γάμος έν Κρήτη, σ. 162. Μανιάτικο μοιρολόγι: «Τά λιοκαθίσματα ποΰ
βασιλεύει ό ήλιος» (Παρνασσός Ιστ' 951). Βλ. αύτ. ΙΖ' 76. 'Αντίστοιχος είναι ή λέξις λιοβα-
ρέματα έπί τής άνατολής τοΰ ήλίου (αύτ., σ. 80).

6. Βεργωτή, Κεφαλλην., σ. 196.

7. Κοραή, Άτακτα, τ. Δ', σ. 50. Παραδόσεις, σ. 90: «τήν ώρα ποΰ βούτανε ό
νήλιος» (Νάξος).

8. Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Β', σ. 511. 554. 637. Καί έν Βιθυνία ήλιοβούτημα λέ-
γεται τό χρονικόν διάστημα, καθ' δ άρχεται νά δύη δ ήλιος» (Άρχεΐον Λεξικοΰ). Έν Χίω
δέ ούλήματα είναι δύσις ήλίου, έκ τοΰ βουλώ, βυθίζομαι (Πασπάτη, Χιακδν γλωσσάριον,
σ. 122). Έν Κεφαλληνία κάποτε καί «έπνίγηκε» δ ήλιος μέ τήν έννοιαν τοΰ έδυσε (Βερ-
γωτής, ένθ' άν.).

9. «occursus, interitus, vel solis in oceanum mersio» (Festus).

10. Grimm, Deutsche Mythologie, σ. 704 (619 δ' έκδ.).

11. Πασπάτης, αύτ., σ. 222" «Ήμπεν δ ήλιος στό λουτρό καί λούσθη καί χτενίσθη"
βάζει τόν ούρανό μαντί, τή θάλασσα μαγνάδι».

12. Ίλιάδ. Θ 438. "Υμν. είς Έρμ. 68.

13. Παρά Στράβωνι Α' 33.

114. Stat., Thebaid. III, 407 κέ.
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τήν νύκτα καί διά τοΰτο λαμπρός ανατέλλει1. Ό Γρίμμ παραβάλλει το τοΰ
ήλιου λουτρόν προς τά τών γερμανικών θεοτήτων Ν er thus, Holda, αίτινες
μετά τήν έν τή γή περιοδείαν έλούοντο. Ινατά τίνα δέ σλαβικήν δοξασίαν την
έσπέραν λούεται ό ήλιος καί σφριγών καί καθαρός ανατέλλει τήν πρωίαν" ή
θάλασσα επέχει αύτω θέσιν μητρός, είς τής οποίας τάς άγκάλας βυθίζεται
τήν νύκτα2.

Συνηθεστάτη δ' όμως πρός δήλωσιν τής δύσειος τοΰ ήλιου είναι ή χρήσις
τών λέξεων: βασιλεύει, έβασίλεψε ό ήλιος' τό βασίλεμα,
τά βασιλέματα τοΰ ήλιου, τό ήλιοβασίλεμα3. Έν
Χίω ή δύσις λέγεται βασιλιόδερμα4 κατά συμφυρμόν τοΰ βασιλεύο^
καί γέρνω (έγειρε δ ήλιος, γέρμα τοΰ ήλιου) καί παρετυμολογίαν. Ίδιωματι-
κώς δέ βασίλεύου, βάσιμα ήλιοΰ (=βασίλεμα) έν Βελβεντω τής
Μακεδονίας5, έν 'Αθήναις είς παλαιοτέρους χρόνους β α σ ι λ ι ε ύ ω, β α σ ί-
λ ι ε μ α6, καί βασιλιάζει έν Βούα τής Καλαβρίας7. Καί μεταφορι-
κώς βασιλεύουν τά μάτια, λέγεται, όταν άρχίζωσι νά κλείωνται
έκ τοΰ ύπνου8.

Αί λέξεις βασιλεύω καί βασίλεμα εύρίσκονται είς τήν σημα-

1. Kuhn u. Schwartz, Norddeutsche Sagen, σ. 455.

2. Hanusch, Slav. Myth., σ. 201.

3. λιοβασίλεμα (Βλαστού, Ό γάμος έν Κρήτη, σ. 161).

4. Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, σ. 106.

5. Μττονντώνας, ε» Άρχείοις νεωτ. έλλην. Α' β', σ. 77.

6. Ό Δ. Γρ. Καμπούρογλους (έν έφημ. 'Αθηνών "Αστυ, άρ. 345 τής 17 Νοεμβρ.
1891) παραπλανηθείς έκ τής ύγρδς προφοράς τοϋ φθόγγου λε περιπίπτει είς περίεργα ετυ-
μολογικά πορίσματα, νομίζων ότι τό βασίλεμα είναι άντί τοΰ μπασήλιεμμα, τό έμπα τοΰ
ήλίου. «Τώρα, προσθέτει, ή καλαισθησία τοΰ λαοΰ τό μπασήλιεμμα έκαμε βασίλιεμμα καί
τέλος βασίλεμμα, όπερ τοσοΰτον παρενοήθη». Τήν αύτήν δέ παράδοξον έτυμολογίαν κάμνει
καί ό Μ. Φιλήντας (Γραμματική τής ρωμαίικης γλώσσας, σ. 127): «Έπειδής τά ήπειρωτικά
βασιλιέβω, χαλιέβω κτλ. στήν κοινή τά λέμε βασιλέβω, χαλέβω κτλ. κατά τοΰτο είπαμε
καί βασηλέβει άντίς βασηλιέβει>μπασιλιέβει (μπάση+ήλίου' τό μπ)β) παρετυμολογία
άπ' τάλλο τό βασιλεύω».

7.Morosi, Dialetti romaici, έν Archivio glottolog. italiano, τ. IV, σ. 50.

8. Βλ. καί Βαλαωρίτου, Ποιήματα, τ. Β', σ. 537 (Βιβλιοθ. Μαρασλή, τ. Γ', σ. 414).
Τήν αύτήν μεταφορικήν χρήσιν «έβασίλευσαν τά μάτια του» έχουσι καί οί 'Αλβανοί έπί
έκπνέοντος (Χριστοφορίδου, Λεξικόν, σ. 313). 'Επίσης παραλαβόντες έκ τών 'Ελλήνων
μεταχειρίζονται τήν αύτήν εικόνα καί έπί τής δύσεως τοΰ ήλίου: περεάόϊ άίελι = έβασί-
λευσεν ό ήλιος (αύτ., σ. 100. 313. Χ. Diefenbach, Völkerkunde Osteuropas, Darmstadt
1880, τ. I, σ. 69. G.Meyer, έν Berl. philol. Wochenschrift 1883, σ. 303). Οί Ρωμοΰνοι
έχουσιν άνάλογόν τινα φράσιν soayele asfintes te=6 ήλιος άγιάζεται (Per. Papahage,
Parallele Ausdrücke, έν Wei gond 1908, XIV, σ. 139). Βλ. προσθήκην έν τέλει τοϋ
τόμου.
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σίαν ταύτην άπό τοΰ ΙΕ' αιώνος τούλάχιστον1, άλλ' ή χρήσις τών έλληνικών
διαλέκτων της Κάτω 'Ιταλίας υποδεικνύει ότι είς πολύ προγενέστερον χρδνον
είχον είσαχθή εις την γλώσσαν. Νϋν είναι πάγκοινοι άπανταχοΰ της "Ελλάδος.
Τήν γένεσιν της μεταφοράς ταύτης δ Κοραής άποδίδει είς σύγχυσιν πρδς το
ψαλμικόν «δ Κύριος έβασίλευσεν, εύπρέπειαν ένεδύσατο», όπερ ψαλλδμενον
έν ταΐς έκκλησίαις κατά τον έσπερινόν, γινόμενον συνήθως πρδς τήν έσπέραν,
ύπετέθη άναφερδμενον είς τήν δύσιν τοΰ ήλίου. Άν καί ή συσχέτισις τής ψαλ-
μικής ρήσεως πρδς το φυσικδν φαινόμενον είναι βασιμωτάτη, άλλ' όμως δέν
δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν, ότι έκ ταύτης προήλθεν ή μεταφορά, διότι μάλλον
τοιαύτη συσχέτισις προϋποθέτει γνωστήν καί κοινήν τήν μεταφορική ν χρή-
σιν2. Εύστόχως δ' δ κ. Γ. Ν. Χατζιδάκις3 άφορμώμενος έκ τής έν Οινόη
τοΰ Πόντου σημασίας τής φράσεως «δ ήλιον έβασίλεψεν»=έμεσουράνησεν,
άνέβηκεν ύψηλά, παρετήρησεν ότι τό βασιλεύει έλέχθη τό πρώτον έπί τοΰ με-
σουρανοΰντος ήλίου, βραδύτερον δέ έλέγετο έπί τοΰ δύοντος' καί ότι συνετέλε-
σαν είς τήν παρεκδοχήν ταύτην, πρώτον ή συνωνυμία πρός τό ρήμα κρατώ
ομοίως έπί τοΰ κλίνοντος είς τήν δύσιν ήλίου λεγόμενον, καί δεύτερον ή έκκλη-
σιαστική χρήσις' διότι πλήν τής ύπό τοΰ Κοραή μνημονευομένης ψαλμικής ρή-
σεως ό κ. Χ. άναφέρει καί τό μετ' αύτήν έν τή άκολουθία τοΰ εσπερινού λεγό-
μενον ποιημάτων Σωφρονίου Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων «φως ίλαρόν», πε-
ριέχον τάς λέξεις ήλίου δύσις, φως έσπερινόν κτλ.

Άλλά πλήν τών δύο τούτων καί άλλος τρίτος λόγος συνετέλεσε πρός ένί-
σχυσιν καί διάδοσιν τής περί δύσεως τοΰ ήλίου μεταφοράς, ή μυθολογική εί-
κών τοΰ βασιλικού μεγαλείου τοΰ δύοντος ήλίου. Τοΰτο υπέδειξε πρώτος δ
Βενετοκλής, όστις άνασκευάζων τήν γνώμην τοΰ Κοραή παρατηρεί, ότι
«έπειδή οί άνθρωποι πάντοτε ένόμιζον ότι δ ήλιος ήσυχάζει εις τά έν τή δύσει
οικήματα αύτοΰ, είς βασίλεια, έντεΰθεν έλέχθη ότι ό ήλιος τότε βασιλεύει))4.
Παραστατικώτατα δέ διαγράφει τήν μυθολογικήν ταύτην εικόνα ό Gaston
Deschamps5: «Είναι άδύνατον νά μεταφοασθή γαλλιστί ή εκφρασις βασί-

1. Ό Ducailge έν Γλωσσαρίω, σ. 180, φέρει παραδείγματα τής χρήσεως τοΰ ρήματος
καί τοΰ δνόματος έκ χειρογράφου γραμματικής τής κοινής γλώσσης τοϋ Ρωμανοϋ Νικη-
φόρου τοΰ Θεσσαλονικέως. Παραδείγματα άμφοτέρων έπίσης ευρίσκονται έν άστρολο-
γικφ κώδικι τοϋ ις' αίώνος τής έν Έρλάγγη πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης (άρ. 93, φ. 1β,
2α, 2β) καί άλλαχοΰ έπί τής δύσεως τοΰ ήλίου καί τών αστέρων. Ό Κοραής (Άτ. Β' 79)
φέρει παράδειγμα έκ τοΰ τέλους τοΰ ΙΕ' αίώνος (Θανατ. Ρόδ., στ. 398, σ. 44 Wagner).

2. 'Εκ τής παιδικής μου ήλικίας ένθυμοΰμαι, ότι, οσάκις ήκουον ψαλλόμενον το «δ
Κύριος έβασίλευσεν», ένω ό ήλιος έρριπτεν είς τήν έκκλησίαν τάς τελευταίας άκτΐνάς του,
συνήπτον τόν ψαλμόν πρός τόν δύοντα ήλιον. 'Αλλά τοΰτο βεβαίως δέν 0ά συνέβαινεν, άν
μή είχε τό έβασίλευσε τήν σημασίαν τοΰ έδυσε.

3. Λεξικογρ. άρχεΐον 1917, τ. Γ', σ. 17 κέ.

4. Έφημ. φιλομ. 1860, σ. 1249. Βλ. καί τήν προσθήκην έν τέλει τοΰ τόμου,

5. La Grèce d' aujourd' hui, σ. 44.
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λεμα τοϋ ήλίου, έκφρασις ένέχουσα τήν έννοιαν βασιλικής πορφύρας καί
θριαμβικής δύσεως, καί άναβλαστήσασα ύπο τον ούρανόν τής Άνατολής τήν
ώραν, καθ' ήν ό ήλιος κατέρχεται βραδέως ώς τεραστία πυρκαϊά όπισθεν τοΰ
ίανθίνου προτειχίσματος τών μακρινών κορυφών)). Ό ήλιος έ β α σ ί-
λ ε ψ ε σημαίνει καί ό ήλιος έγινε βασιλεύς, μεταβάς είς τά βασίλεια δώμα-
τα αύτοΰ, κείμενα έν τη δύσει1. Τόν ήλιον άποκαλοΰσιν ά ν α κ τ α ή β α-
σ ι λ έ α άρχαϊοι ποιηταί2. Κείνται δέ τά βασίλεια τοΰ Ήλίου πίσω άπό
τά βουνά, πίσω άπό μία ραχοΰλα3, άπώτατα έν τή δύσει.
'Εκεί είναι ήάκρη τοΰ κόσμου, τά πέρατα (ή τά τετρα-
πέρατα) τής γής, κατά φράσιν διατηρηθεΐσαν παρά τω λαω πρός
δήλωσιν άπωτάτης χώρας. Κρητικόν τι άσμα λέγει"

Κάτω 'ς τήν άκρα τ' ούρανοΰ, 'ς τήν τέλειωση τοΰ κόσμου,
ψοφοΰν άγρίμια καί λαγοί κι αλάφι' άπό τή δίψα4.

Εϊναι δέ ταΰτα τάπείρατα γαίης5, τά τέρματα γής6 τών
άρχαίων ποιητών, «άστρων ήχι λοετρά πέλει καί τέρματα γαίης))7 έν τη άπω-
τάτη δύσει, όπου τό Ήλύσιον πεδίον καί αί τών μακάρων νήσοι, ή κατ' άλ-
λους ποιητάς ή διψαλέα Λιβύη καί τό τών Αιθιόπων γένος8. 'Εντεύθεν προέ-
κυψε καί ή κατάρα νά πάς πίσω τόν ήλιο9 καί κατά παραφθοράν
'ς τόν πίσω νήλιο, ήτοι είς μέρος όπου νά χαθής10.

Είς τά βασίλεια αύτοΰ εισέρχεται ό "Ηλιος δι' όπής (τ ρ ο ΰ π α) άντι-
στοιχούσης πρός τάς έν 'Οδύσσεια (Ω 12) πύλας ήλίου. Εύρίσκεται δ' ή όπή
αΰτη έν τω πέρατι τοΰ ορίζοντος, έν σημείω ένθα ό ούρανός έφάπτεται τής
γής" έτέρα δ' όμοια εύρίσκεται έν τή άνατολή" καί έκ ταύτης μέν βγαίνει
άνατέλλων, διά δέ τής έτέρας μπαίνε ι11.

1. Ό Grimm (D. Μ., σ. 618 8' έκδ.) παρανοεί τάς φράσεις δημοτικών όισμάτων
ό ήλιος έβασίλευε, έβασίλεψε, ΰπολαμβάνων οτι σημαίνουσιν έβασίλευεν άλλοτε καί δέν
βασιλεύει πλέον έν τω ούρανω. Άλλ' ό λαός λέγει καί κατ' ένεστώτα βασιλεύει ό ήλιος,
όπερ κάμνει κατάδηλον το σφαλερδν της τοιαύτης έρμηνείας.

2. Bruchmann, Epitheta deorum, σ. 144. 145.

3. Έν δημοτικφ άσματι εισάγεται λέγων ό "Ηλιος «Εψές δντας βασίλεψα πίσω πού
μιά ραχούλα» (Χασιώτη, Συλλογή τών κατά τήν Ήπειρον δημ. άσμ.,σ. 105, άρ. 24). Έν
έπωδή αθηναϊκή: «'Ανάμεσα στά δύο βουνά, πού θά καθήση δ ήλιος» (Έβδομάς Α', σ. 88.80).

4. Μ. Π. Βρεττοΰ, Έθνικδν ήμερολόγιον 1865, σ. 44.

5. Όδυσσ. Δ 563. Ήσιόδ., Θεογ. 518. Έργ. 168.

6. Κρατίνος, παρ' Άρποκρατίωνι, λ. Κισθήνη (Meinehe FCG. II 136).

7. Κόιντ. Σμυρν. Γ 196.

8. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Boscher, Die Goi'gonen, Lpz. 1876, σ. 27-28.

9. Κοινή. Βλ. καί Λελέκ., Έπιδόρπιον, σ. 208.

10. Παροιμιώδεις φράσεις: Πήγε πίσω τοϋ ήλιου ή πίσω τον ήλιον ή πίσω άπ' τον
ήλιο (Π. Π., λ. ήλιος 48) καί «πήγε κατά ήλίου I» (Π. Π., ήλιος 47).

11. «μπαίνει δ ήλιος» «= δύει' «τά μπάσματα τοΰ ήλιοΰ» δύσις (ΦΟιώτις) καί ή μπάση
ήλιοΰ.
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Έν τω άκροτάτω έκείνω σημείω τοϋ κόσμου, ένθα ό ούρανός έφάπτεται
της γής, κατά τάς ιδέας τοΰ λαοΰ, ό διελθών διά μιας τών οπών, τής άνατολι-
κής ή τής δυτικής, δέν δύναται άλλαχοΰ νά σταθή, εΐ μή άναβάς πρδς τά άνω
έπί τής έξω έπιφανείας τοΰ ούρανοΰ1. Έκεϊ δέ, υπεράνω τής δυτικής οπής
έν τω ούρανω, υπάρχουσα τά παλάτια τοΰ ήλίου, ένθα άναμένει αύτδν ή μάννα
του. Διά τοΰτο εν παλαιό ν δημοτικόν άσμα λέγει'

Στούς ούρανούς κι άν κρυβηθής, 'ς τοΰ Ήλιοΰ τήν μάνν' άν έμπης2 .

'Ανάκτορα τοΰ ήλίου άναφέρονται ύπδ μεταγενεστέρων ποιητών3, περι-
γράφουσι δέ ταΰτα ό Νόννος (IB' 1 κέ.) καί ό Όβίδιος (έν Μεταμορφ. Β'
κέ.)' κατά τον Ρωμαϊον ποιητήν τά βασίλεια τοΰ Ήλίου (Regia Solis) κείνται
έν τή άνατολή, εϊναι δ' οικοδομημένα έφ' υψηλών κιόνων, άπαστράπτοντα
έκ χρυσού καί τιμίων λίθων. Καί παρ' άλλοις δέ λαοϊς άπαντώνται δμοιοι μΰθοι.
Ό "Ηλιος, κατά σλαβικούς μύθους, έχει ίδιον οίκημα (κατά τον πρωσσικδν
καί τον λιθουανικδν μΰθον, παλάτιον)· έκ τούτου έξέρχεται τήν πρωΐαν, τήν
έσπέραν λούεται έν τή δύσει καί τήν νύκτα επιστρέφει είς αύτό4. Πολλά χωρία
φιννικών ρουνών περιγράφουσιν οικίας καί αύλάς τοΰ ήλίου, τής σελήνης καί
τών άστέρων5.

Αί τών παραμυθιών δ' όμως περιγραφαί τής κατοικίας τοΰ ήλίου δέν συν-
άδουσιν έν πολλοίς πρός τάς τών δημωδών παραδόσεων. Έν ζακυνθίω παρα-
μυθίω ό "Ηλιος, άρπάσας τήν Μαροΰλαν, φέρει αύτήν είς τήν κατοικίαν του,
πίσω άπδ τ ά βουνά0. Έν έτέρω δέ παραμυθίω έπίσης ζακυνθ^ρ,
μία βασιλοπούλα φεύγει άπδ το βασίλειόν της καί ύπάγει «όπου ιδούν τά μά-
τια της))" φθάσα δέ είς τούς πρόποδας ορούς καί άναρριχηθεΐσα είς τήν κορυφήν
αύτοΰ βλέπει μακράν είς τό άκρον τοΰ δρίζοντος λευκόν τι πράγμα. Έρωτα
δέ ένα καλόγηρον, έμφανισθέντα ένοοπιόν της (όστις ήτο ό προστάτης άγγε-
λος αύτής), τί είναι έκεϊνο έκεϊ-

«Αύτό είναι, παιδί μου, τής λέγει δ καλόγηρος, ό πύργος τοΰ "Ηλιον καί έκεϊ βρί-
σκουνται περισσότερα άπδ δέκα χιλιάδες βασιλόπουλα, ποΰ ήρθαν κυνήγι καί τά λίΟωσε
ό "Ηλιος. Άλλά σύ είσαι καλδ κορίτσι καί δέν θέλω νά σοϋ βγή σέ κακό, άλλά σέ καλό.
Διά τοϋτο θέλω νά σοϋ έξηγήσω το πράγμα, καί δχι μόνο είς έσέ νά έβγη σέ καλό, άλλά
νά μπορέσης νά κάμης καλδ καί 'ς άλλους. Μάθε λοιπόν πώς πρέπει νά πάς είς έκεΐνον
τον πύργο. Στδ δρόμο θ' άκούσης βοή καί κακδ καί άνθρώπινες φωνές, τσί φωνές τών

1. Γ. Κρέμος, έν έφημερ.Νέα 'Ελλάδι, 26 Όκτωβρ. 1874, άρ. 35. Παραδόσ.,άρ. 221.

2. Legrand, Recueil de chansons populaires, σ. 58, άρ. 34.

3. Καί δ παλαιότερος ποιητής Μίμνερμος (παρά Στράβωνι Α 47) άναφέρει χρυσοΰν
θάλαμον, έν ω κείνται αί άκτΐνες τοΰ Ήλίου έν τη πόλει τοΰ Αίήτου παρά το χείλος τοΰ
'Ωκεανού.

4. Harnisch, Slav. Mythus, σ. 268.

5. Castren, Finnische Mythologie, σ. 58. 59.

6. Β. Schmidt, Griechische Märchen usw., Lpz. 1877, άρ. 14, σ. 104.
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άδερφώ σου, ποϋ Οά σε καλοΰν, άλλά μήν πιστεύεσαι, καί μή γυρίσης το πρόσωπό σου,
γιατί είναι δαιμόνια, καί αν γυρίσης θά μαρμαρώσης. "Αμα φΟάσης είς τον πύργο, άρπαξε
γρήγορα μιά μεγάλη μποτίλια, ποϋ είναι 'ς ένα τραπέζι, τρέξε έξω καί ράντισε όλα τά
λιθωμένα βασιλόπουλα μέ το νερό τση, γιατί έκειδ είναι νερδ τσή ζωής. Τότε θά ίδής έμπρός
σου ένα μεγάλο γίγαντα, ποΰ θά θέλη νά σέ φάη. Μή δειλιάσης όμως, μόν' πέ του άμέσως
πώς ίσα ίσα αύτόν ζητοΰσες. Τότε 0ά ζητήση νερό, καί νά τοΰ έχης άπδ πρώτα έτοιμο.
"Αμα πάρη το νερό, θά σέ πιάση άπδ το χέρι καί θά σέ φέρη είς το παλάτι του καί θά σέ πάρη
γυναίκα»1.

Ό γίγας εκείνος είναι ό "Ηλιος, όστις όλην τήν ήμέραν λείπει έξω καί
μόνον τό βράδυ έπιστρέφει. Άξιον σημειώσεως έν τω παραμυθίω τούτω είναι
τό άναφερόμενον περί άπολιθώσεως τών προσερχομένων έγγύς τοϋ πύργου
τοΰ Ήλίου. Άλλα παραμύθια μυθολογοΰσιν, ότι άπολιθοΰνται ύπό μαγισσών
ή τοΰ διαβόλου οί πλησιάζοντες είς τάς κατοικίας αύτών. Τό προκείμενον
δ' όμως παραμύθιον φαίνεται διατηρήσαν εύκρινέστερα ίχνη άρχαίων μύθων.
Οί περί άπολιθώσεων μύθοι, καίπερ διαφόρως ύπό πολλών έρμηνευθέντες,
ανάγονται κατά τό πλείστον μάλλον είς ηλιακούς. Ό ηλιακός ήρως Περσεύς
άπολιθώνει διά τής γοργείας κεφαλής τούς κατοίκους τής Σερίφου2, ή δέ τοΰ
Ήλίου θυγάτηρ Κίρκη μεταμορφώνει είς σΰς τούς είς τήν κατοικίαν αύτής
έρχομένους" καί ή μεταμόρφωσις θεωρητέα παραλλαγή τών περί άπολιθώσεως
μύθων. Κατά τ ίνας γερμανικούς μύθους, γίγαντες άπολιθώνονται κατά τήν
άνατολήν τοΰ ήλίου3, ομοίως καί οί Hedningen έν τή νεωτέρα "Εδδα4. Ό
Tylor μνημονεύει όμοιους μύθους τών ιθαγενών τής Κεντρικής Αμερικής
καί τών κατοίκων τών Φιτζίων νήσων5.

Είς τά παλάτια αύτοΰ άναμένει τόν "Ηλιον, κατά τούς δημώδεις μύθους,
ή μάννα του, καί πριν είσέλθη διά τής όπής, ώς διά θυρίδος, ρίπτει εις αύτόν
σαράντα καρβέλια ψωμιά γιά νά τόν προφτάση,
γιατί είναι λιμασ μένος άπό τήν πείνα. Καί άμα είσέλθη
καί καθίση τοΰ παρατίθενται σαράντα φούρνων καρβέλια, τά

1. Αύτ., άρ. 15, σ. 106 κέ. Παλάτιον τοΰ ήλίου, εύρισκόμενον είς τήν άνατολήν, άνα-
φέρουσι καί βλάχικα παραμύθια (βλ. Sainéan, Basmeie române, σ. 246. Revue des trad,
populaires, τ. VIII, σ. 600 κέ.) ώς έπίσης καί άλλων λαών, οίον βρετονικά (Luzel, Contes
populaires do la Basse Bretagne I 66), καταλανικά (Maspons y Labros, Rondallayre
I 41) κλπ.

2. Φεοεχύδης, παρά Σχολ. 'Απόλλων. Δ 1091. 1555. Πινδάο., Πυθ. I 74 κέ. Άπολ-
λύδωρ., Β' δ' 3, 6.

3. Grimm, D. Μ., σ. 518 (455 δ' έκδ.).

4. Μετάφρ. IC. Siinrock, σ. 314.

5. Edtv. Tylor, La civilisation primitive (trad, franç.), τ. I, σ. 404. Βλ. αύτ. «On
doit observer par rapport au mythe de Persée, qu' un des épisodes obscures qui s'y
rattachent, la tète de Gorgone changeant en pierre ceux qui la regardent, répond
au mythe du soleil lui-même».
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όποια έν άκαρεΐ καταβροχθίζει. Φοβερά δ' είναι ή οργή του καί άλίμονον είς
τήν μητέρα, άλίμονον είς πάντας τούς έν τοις βασιλείοις αύτοΰ, αν μή εύρη
ψωμία έτοιμα! Τότε τρώγει πάν τό προστυχόν. Οΰτω ποτέ δι' άμέλειαν ή
άσθένειαν τής μητρός μή εύρων έτοιμα τά ψωμία, κατέφαγε τούς άδελφούς,
τάς άδελφάς καί τόν πατέρα του1- κατά τινα δέ μΰθον καί αύτήν τήν μητέρα,
διό, όταν άνατέλλη κόκκινος, λέγουσιν έν Πελοποννήσω, πώς είναι άπό τό
αίμα τής μάννας του, τήν οποίαν έσκότωσε, διότι δέν τοΰ εΐχεν έτοιμον τό
φαγητόν2. Έν Ήπείρω δέ λέγουσιν, ότι ή μήτηρ του ούδέποτε τολμά νά τόν
ίδη έκ τοΰ πλησίον, διότι τήν τρώγει- άλλά κρυφά τοΰ στρώνει τό τραπέζι γιά
νά φάη, κ' εύτύς έκείνη γίνεται άφαντη καί κρύβεται καί τόν κοιτάει άπό
μακρυά καί τόν χαίρεται3. Είς τά Λακκοβίκια τής Μακεδονίας νομίζουσιν,
ότι κατά τήν δύσιν τοΰ ήλίου, έπειδή τήν ώραν έκείνην θά φάγη ό ήλιος, δέν
πρέπει νά τρώγωσι τά παιδία, διότι άποθνήσκουσιν οί γονείς των4.

Ή μήτηρ τοΰ Ήλίου έχει πάντοτε έτοιμα διά τό δεΐπνόν του τά ψωμία-
ταΰτα δέ ψένονται οχι είς φοΰρνον, άλλά μέ τήν π ύ ρ α ν τοΰ ιδίου
τοΰ ήλίου- έντεΰθεν καί ή άρά: Νά πάς κει ποΰ ψένει ό ήλιος
τ ό ψωμί5, ταυτόσημος πρός τήν άλλην πίσω τόν ήλιο, ής άνωτέρω
έμνήσθημεν, ήτοι εκεί, οπόθεν ούκ έστιν έπάνοδος, είς τήν άκρην τοΰ κόσμου.
Θρακική τις παράδοσις άναφέρει ότι κομμάτι παρεκεΐ άπό τήν χώρα ποΰ ψή-
νει ό ήλιος τό ψωμί είναι οί Σκυλοκέφαλοι6. 'Αλλ' ό τοιοΰτος προσδιορι-
σμός δέν θέτει τόν τόπον όπου ψήνει ό ήλιος τό ψωμί έντεΰθεν τών περάτο^ν
τής γής, θέλει δέ μάλλον νά παραστήση σαφέστερον ότι καί τό έθνος τών Ινυ^'
νοκεφάλων ωκει είς τάς άπωτάτας έκείνας χώρας. 'Αντίστοιχος δέ πρός τάς

1. Έν Στερεοί Ελλάδι (Ν. Ελλάς, άρ. 35). Έν 'Αθήναις παρά τοϋ κ. Κ. Ζησίου.—
Παραδόσ., άρ. 222.

2. Παραδόσ., άρ. 224.

3. Αύτ., άρ. 223.

4. Αύτ., σ. 806. (Βλ. καί τήν έν τω τέλει τοΰ τόμου προσθήκην).

5. Ταύτην εύρίσκομεν καί έν νεοελληνικω ποιήματι γραφέντι ύπό τοΰ Ίούστου τοϋ έκ
Κορώνης καί έκθοθέντι ύπό Δ. Ζήνου, άγνώστω δέ τώ Ζαβίρα, τώ Βρετώ καί τω Σάθα.
«Καί κεϊ ποΰ ψένει τό ψωμίν ό ήλιος, ωσάν λέγουν» (Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον, καί
πρός θεόν έπιστροφή, Βενετ. 1543, φ. 6β). Συνήθως προσθέτουσι: «κ' ή θάλασσα τ' άλάτι».
(Βλ. Π.Π., λ.ήλιος 18-35 καί Άνατολ. έπιθεώρησ. Α', σ. 573.Λελέκου, Έπιδόρπιον, σ. 200.
Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή, σ. 233. Έρυθραϊκή Χερσόνησος: ΚΠ. Σύλλογος ΙΘ'
138. Σάμος: Έπ. I. Σταματιάδου, Σαμιακά Ε', σ. 89), ή τσ'ή θάλασσα τ' άλάτσι, ή τσ·
άνεμος τό κουλοΰρι ("Ιος: Λαογρ. Β' 610) ή τσί γι' άνεμους τήν πίτα (Λέσβος, 'Αρχεϊον
Λεξικοΰ) ή καί ή κοπριά τά λάχανα (συλλογή Βάρνερ, έν Π.11., τ. Β', σ. 61) ή καί τό κά-
νει κεραμίδι (Σωζόπολις, παρά Κ. Δ. Παπαϊωαννίδου). Έν Κρήτη έπί υπερβολικού καύ-
σωνος συνηθίζουσι τήν φράσιν: «σήμερα ό ήλιος ψήνει τό ψωμί» ('Αρχ. Λεξ.).

6. Παραδόσ., άρ. 372.
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άνωτέρω κατάρας είναι ή στέλλουσα τον κατάρατον «έκεϊ ποϋ βγαίνει ό
ήλιος», ήτοι πάλιν είς τό άλλον άκρον τοΰ κόσμου1.

Άφοΰ κοοέση τήν πεϊνάν του, κατά τήν παράδοσιν, ό "Ηλιος κοιμάται
έπί μακρόν, καί άναστάς τοΰ ΰπνου, επανέρχεται ταχέως είς τήν άνατολικήν
όπήν, οπόθεν άνατέλλει2. "Οταν κοιμάται δ' ό "Ηλιος, κοιμώνται τά πάντα
εν τή γή" οχι μόνον άνθρωποι καί ζώα, άλλά καί ή φύσις σύμπασα, διό λέγουσι
κοιμούνται τά νερά, κοιμάται ή θάλασσα κτλ.3

Ινατά δέ τήν πρωίαν τής ήμέρας τών θερινών τροπών πιστεύουσιν ότι ό
ήλιος στρέφεται ώς τροχός" έν Γκιουμουλτζίνα τής Θράκης έγείρονται λίαν
πρωί διά νά ϊδωσι τό θέαμα τοΰτο4" έν δέ τή Οινόη τοΰ Πόντου οί παίδες
τήν 24 'Ιουνίου τραγουδοΰν τά έξής: «Τρόπου (=τράπου), τρόπου, ήλιε, ποΰ
γυρίζουν τά λαλάτσια (—μικρά λιθάρια), ςσά μέτερα καί ςσά σέτερα»5. Καί
ένιαχοΰ τής Γαλλίας πιστεύουσιν, ότι ό ήλιος χορεύει κατά τήν άνατολήν του
τήν ήμέραν έκείνην8. Όμοίως καί οί Λαταυοί καραδοκοΰσι νά ίδωσι τόν ήλιον

1. Π. Π., ήλιος 17 = Άραβαντιν., Παροιμιαστήρ. 175, 14. Βενιζέλου, Παροιμίαι,
σ. 75, 143. Πρβλ. Ενριπίδ., Φοίνισ. 504.

2. Παραδόσ., άρ. 222. Κατά τινα έλληνικόν μϋθον, 6 "Ηλιος, καθεύδων έν κλίνη χρυσή,
περαιοϋται πρδς τάς ανατολάς,Μίμνερμος, παρ' Αθηναία) (Α' 470, α). Κατά τόνΜιχ. Γλυ-
y.àv (Α' 38, Bonn. Λ' 6, σ. 26, έκδ. Εύθυμιάδου) τήν νύκτα ό ήλιος ύποτρέχει τήν γήν (έν
τή έκδόσει Εύθυμ. ή έσφαλμένη γραφή υπερέχοντος άντί ύποτρέχοντος). Τοϋτο δέ άναπτύσ-
σει καί έν σ. 61, άπορρίπτων τήν αίγυπτιακήν δόξαν, ότι έκ πλαγίου ποιείται τήν δίοδον
πρδς άνατολάς.— Κατά τινα σλαβικά παραμύθια, δ "Ηλιος κοιμάται τήν νύκτα είς τά γόνατα
μιας μοίρας (Soudiça) μητρός αύτοΰ (Chodzko, Contes slaves, σ. 32. 45. Usener, Kl.
Schritten,^ IV, σ. 387). 'Εν τή Βορείω Θυριγγία έπιχωριάζει ή φράσις die Sonne geht
zu Bett (ό ήλιος πάγει νά πλαγιάση) άντί τοϋ δύει ό ήλιος (Zts. d. Ver. f. Volksk. 1899,
σ. 229).

3. Πρβλ. δημοτικόν τι βαυκάλημα ή έρωτικδν δίστιχον:

Κοιμάτ' δ ήλιος 'ς τά βουνά κ' ή πέρδικα 'ς τά χιόνια,
κοιμάται το πουλάκι μου 'ς τά μαλακά σεντόνια.
Παραλλαγάςτούτου βλ. έν Jeannaraki, άρ. 308, σ. 252. Passoiv, σ. 530, άρ. 490. Άρβαντιν.,
σ. 332. Περί τής δοξασίας διά το νερόν ποΰ κοιμάται βλ. δσα έγράψαμεν έν Λαογρ. Γ'
501-4 (άνωτέρω, σ. 65-68).

4. Λαογρ. Β', σ. 408: «Τ' άη Γιαννιοΰ... τού προυί σηκώνάουν νύχτα, γιά νά διοΰν
τούν ήλιου ποΰ γυρίζ' σά μύλους». Καί έν Κερκύρα γυρίζει σά οόδα τοΰ άν. 'Ηλία
(παρά Γ. Σαλβάνου).

5. 'Αρχ. Λεξικοΰ.

6. Nore, Coutumes, mythes et traditions des provinces de France, 1846, σ. 96.

Revue des tradit. popul. 1904, σ. 478.-'Αλλαχοΰ τής Γαλλίας πιστεύουσιν, ότι ό ήλιος
χορεύει τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα (Mélusine, τ. I, σ. 146). Ή δοξασία δέ περί άλμάτων χαράς
τοΰ ήλίου κατά τήν πρωίαν τοΰ Πάσχα είναι καί πολλαχοΰ τής Γερμανίας διαδεδομένη (βλ.

τάς μαρτυρίας έν Usener, Kl. Schriften, τ. IV, σ. 186).
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χορεύοντα ή πηδώντα την πρωίαν τών θερινών τροπών1. Ένιαχοΰ δέ της
Γερμανίας πιστεύουσιν ότι τοΰτο γίνεται κατά τάς χειμερινάς τροπάς τοΰ
ήλίου2. Ό Usener, άφοΰ ύπέμνησεν ότι κατά τήν Όδύσσειαν (Μ 4) έν τή
νήσω Αίαίη, όπου ώκει ή τοΰ Ήλίου θυγάτηρ Κίρκη, «χοροί είσι καί άντολαί
ήελίοιο», συνδυάζων τάς δοξασίας περί χοροΰ ή αλμάτων τών ούρανίων
σωμάτων καί τάς ποικίλας ειδήσεις περί ορχηστικής λατρείας καί μύθους
περί δρχήσεως, συνήγαγε το πόρισμα, ότι τήν ήμέραν καθ' ήν ήρχιζε νέον
δρόμον του, τήν ήμέραν άρα καθ' ήν έφαίνετο ώσεί έκ νέου γεννώμενος δ
ήλιος, έπανηγύριζον δι' εορτάσιμων δρχήσεων, καί έντεΰθεν έγεννήθη ή πυρ-
ρίχη καί άλλαι όμοια!, ταύτη θρησκευτικαί δρχήσεις3.

Εύρυτανική παράδοσις παρουσιάζει περίεργον άνθρωπόμορφον παρά-
στασιν τοΰ Ήλίου καί τοΰ έν τω ούρανω δρόμου αύτοΰ. Ό "Ηλιος, κατά ταύ-
την, είναι ώς άνθρωπος καί διανύει τον δρόμον του ότε μέν συρόμενος έπί τής
κοιλίας, ότε δ' ιπτάμενος διά τών πτερύγων του" τήν νύκτα δ' έπανέρχεται
είς τήν άφετηρίαν του πορευόμενος διά τών ποδών τήν μακράν όδόν4. Ή
παράστασις πτερωτού Ήλίου, άσυνήθης μέν, άλλ' οχι άγνωστος είς τούς άρ-
χαίους "Ελληνας5, αντιστοιχεί μέν πρός τόν όρνιν, ώς έφαντάζοντο τόν ήλιον
οί άρχαΐοι 'Ινδοί καί οί Γερμανοί, έκφράζει δέ τήν έντύπωσιν ποΰ κάμνει
είς τήν φαντασίαν τοΰ λαοΰ ή ταχίστη έν τω ούρανω περιφορά αύτοΰ6.

Είς τήν άνθρωπόμορφον παράστασιν τοΰ ήλίου άναφέρονται καί μεταφο-
ρικαί έκφράσεις περί οδόντων, ποδών καί κεράτων αύτοΰ. «"Ηλιος μέ δόντια»
λέγεται ό λαμπρός άλλά μή θερμαίνων χειμερινός ήλιος7. Λέγεται δέ ό ήλιος
ότι έ χ ε ι ποδάρια, άν περί τήν δείλην, στυγνάζοντος τοΰ ούρανοΰ, άκτι-
νοβολή, όπερ θεωρείται σημεΐον έπικειμένης τρικυμίας8 ή άν μετά τήν άνα-
τολήν του υψούμενος ρίπτη διά μέσου τών νεφών δέσμας άκτίνων. Είς τήν
περίστασιν ταύτην έν Καστελλορίζω λέγουσι παροιμιακώς : «'Ήλιος ποδα-
ράτος, 'Αγέρας φουρτουνάτος», ότι δηλ. είναι σημεΐον τρικυμιώδους άνέμου®.

1. Usener, αύτ.

2. Αύτ., σ. 185.

3. Usener, Pasparios, έν Rhein. Mus. f. Philol. 1894, τ. IL, σ. 461-471 {-Kl.
Schriften IV, σ. 182-194).

4. Κατ' άνακοίνωσιν τοϋ κ. Στ. Βίου: «Ού ήλιος είνι κι αύτός σάν άνθρουπους κΐ
πιρπατάει μίν κ'λιά κί μί τά φτιρά τ. 'Έχ' κί πουδάργια κΐ πιρπατάει άμα βασιλεύη».

5. Rapp, έν Roscher, Lex. d. Mythol. I, 1997 κέ.· πρβλ. Όρφ., άποσπ. 49, 3 Abel
«Ήέλιε, χρυσέησι άειρόμενε πτερύγεσσι».

6. Βλ. Rapp, αύτ.

7. II. Π., λ. ήλιος 35 (Ήπειρος. Σωζόπολις). Καί οί Γωμοϋνοι έπίσης λέγουσι sûre
eu dinti, ήλιος μέ δόντια, έπί τών άκάρπων περιποιήσεων μεγάλων πρός μικρούς (Zanne,
Proverbele Românilor, τ. I, άρ. 278).

8. Νέα έφημερίς (Αθηνών), 18 Ίανουαρ. 1893.

9. Λαογρ. Δ', 292.
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Κέρατα δέ τοϋ ήλίου αναφέρονται έν τή παροιμιώδει φράσει έπί αδυνάτων:
«ώς ποΰ νά βγάλη ό ήλιος κέρατα))1.

Είς τους άνωτέρω μνημονευθέντας μύθους ιδίως άξιον σημειώσεως εϊναι
ότι δ "Ηλιος χαρακτηρίζεται αίμόδιψος καί άδηφάγος. Είς τάς μυθολογικάς
ταύτας παραστάσεις βλέπομεν διατυπουμένας τάς εντυπώσεις τοΰ κατά φύσιν
άνθρώπου περί τών φαινομένων τής άνατολής καί τής δύσεως τοΰ ήλίου. Ποι-
κίλοι δ' εϊναι οί έκ τών παραστάσεων τούτων διαπλασθέντες μύθοι, ών ένίους,
μικρόν παραλλάσσοντας ίσως τών παλαιοτάτων, διετήρησεν ή έλληνική μυθο-
λογία άναφέρουσα αύτούς είς τόν Ήρακλέα. Τό πορφυροΰν χρώμα τοΰ ού-
ρανοΰ, τά ερυθρά καί χρυσίζοντα νέφη, τά κοσμοΰντα αύτόν κατά τήν άνατο-
λήν καί μάλιστα κατά τήν δύσιν τοΰ ήλίου, παρέχουσο την εικόνα χρυσίου ή
αίματος. Καί οί πρώτοι άνθρωποι έφαντάζοντο ίσως τόν θεόν τοΰ ήλίου αίμα-
τόφυρτον ή έκ τοΰ αίματος άνθρώπων ή τεράτων, τά όποια αύτός άπέκτεινεν,
ή έκ τοΰ ιδίου αίματος πληγέντος ή φονευθέντος ύπό τών δαιμόνων τής
νυκτός καί τής σκοτίας. «'Αναλογιζόμενοι», γράφει μυθολόγος τις, «ότι παρά
»πάσι τοις λαοΐς ή λατρεία τοΰ ήλίου ήτο κατ' εξοχήν αίματοχαρής, συμπε-
»ραίνομεν, ότι οί πρώτοι άνθρωποι έσκέπτοντο ούτως" άφοΰ αύτός ό θεός
))άνά πάσαν πρωίαν έξέρχεται έξ αίματηροΰ λουτρού, έπεται ότι εϊναι φι-
»λαίματος" όθεν καί ήμεΐς, χαριζόμενοι είς αύτόν, δφείλομεν νά χύνωμεν αϊμα,
»καί όσον πολυτιμότερον τοΰτο, τόσον μάλλον εύπρόσδεκτον άνθρώπινον
»άρα αϊμα»2.

Διά τών ιδεών καί τών εικόνων τούτων εξηγείται διατί ό ήλιος έν τοις
παραμυθίοις τοΰ λαοΰ παρίσταται ώς γίγας άνθρωποφάγος, έχων μέγιστα
χείλη "αί στόμα πλατύτατον3. Τό ζακύνθιον παραμύθιον, ού μέρος παρεθέ-
σαμεν άνωτέρω, καλεί αύτόν μεγάλον γίγαντα, πρός τοΰτο δ' αντιστοιχεί
τό παλαιόν τοΰ ήλίου όνομα Τιτάν4. Ό "Ηλιος, ώς περιγράφεται εις τά πα-
ραμύθια, κατ' ούδέν σχεδόν διαφέρει τών Γιγάντων καί τών Δρακόντων
καί τών άλλων παρομοίων τεράτων. "Εχει κατοικίαν καί σύζυγον, τρώγει
άνθρώπους καί όσφραίνεται ά ν θ ρ ώ π ι ν ο κρέας, άν κρύπτεται έν τή
κατοικία του άνθρωπος. Παρέχει γονιμότητα είς στείρας γυναίκας, άν τω
ύποσχεθώσιν, οτι τά παιδία θ' άνήκωσιν είς αύτόν άμα συμπληρώσαντα τό
δωδέκατον έτος, καί μή έκπληρουμένης έκουσίως τής υποσχέσεως έξαναγκά-

1. Γρ. Ν. Βερναρδάκη, Λεξικόν, σ. 828β (σ. 748β 2ας έκδ.). Έν Μάνη λέγουσι «σά
βγάλη ό ήλιος κέρατα κ' ή άχελώνα γένεια» ('Αρχ.- Λεξικού).

2. J. G. Hahn, Sagwissenschaftliche Studien, σ. 444-5.

3. Γ. Κρέμος, έν Νέα Ελλάδι, άρ. 35.

4. Αί. Mayer, Die Giganten u. Titanen, σ. 69. Jessen, έν Pauly-Wissona, RE.,
τ. VIII, σ. 74.
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ζει πρός παράδοσιν τοϋ παιδιού1. 'Αλλά περιποιείται αυτά έν τή κατοικία του
καί τά έξαποστέλλει οί'καδε νοσταλγοΰντα διά πιστών έλάφων ή άλλων
ζώων2. Κατά τι άνέκδοτον σμυρναϊκόν παραμύθιον, γέρων τις, ού διά δόλου
έσφετερίσθη εις Εβραίος τήν περιουσίαν, λαβών καί τήν σύζυγον καί τά
τέκνα του δούλους, άπελπις φεύγει έκ τής πατρίδος του καί μετά πολυήμερον
όδοιπορίαν φθάνει είς ένα τόπον έρημον. Έκεϊ βλέπει ένα πύργον καί καθήσας
είς τό κατώφλιον ζητεί ολίγον ψωμίον άπό τήν έξελθοΰσαν θεραπαινίδα.
Αύτη, κατά παραγγελίαν τής κυρίας αύτής, τόν προσκαλεί νά είσέλθη είς τόν
πύργον.

Ό γέρος, σάν ήρθε μέσα, καί σά τοϋ βάλανε καί ήφαγε, ήρχισε ή κοκκόνα ποΰ καθό-
τανε μέσα 'ς αύτό τόν πύργο νά τόν έρωτα πώς κατήντησε έδώ' έκεϊνος τότε τά έλεγε ένα
καί ένα καί τήν παρεκάλεσε νά τόν βοηθήση. Έκείνη σάν ήκουσε τό γέρο, τοΰ 'πε' «Έγώ δέν
μπορώ νά σοΰ κάμω τίποτα, μά σάν έρθη ό άνδρας μου ό "Ηλιος, τότε εκείνος ήμπορεΐ νά
σέ βοηθήση' μονάχα έγώ θά τόν καλοπιάσω καί θά τόν δώσω πολύ φαγί, γιά νά μή ζητήσγ) νά
σέ φάγη». "Αμα έτελείωσε, ακούεται πολύς κρότος" σάν ήκουσε ή κοκκόνα αύτό λέγει τοΰ
γέρου. «Τώρα πρέπει νά κρυφτής, γιατί καθώς έλθη πεινασμένος, μπορεί νά σέ φάγη». Τότε
παίρνει εύτύς καί τόνε κρύβει 'ς ενα τουλάπι" σάν τόν έκρυψε, νά καί έρχεται ό "Ηλιος καί
εύτύς ήμυριζούτανε καί λέγει 'ς τή γυναίκα του. «'Ανθρωπινό κρέας μυρίζει 1 Κανένα άνθρω-
πο θά έχγ,ς κρυμμένο" νά μοΰ τόνε φέρης γιά νά τόν φάγω»3. Αύτή τότε τοΰ λέγει. «Δέν
ξέρεις, άνδρα μου, τί λές" κανένα άνθρωπο θέ νά 'φαγες καί σοΰ μυρίζει άκόμη. Κάθησε νά
φάμε, τό τραπέζι εϊναι έτοιμο»" καί τόνε παίρνει εύτύς καί τόν καθίζει 'ς τό τραπέζι. Σάν
έφαγε καλά καλά ό "Ηλιος, τόν έρωτα ή γυναίκα του, άν θέλη άκόμη. «"Οχι, λέγει έκεΐνος,
ήχόρτασα πιά, καί άνθρωπο άν είχα δέν τόν ήτρωγα.—Μοΰ κάνεις δρκο, τοΰ λέγει ή γυναίκα
του, πώς καί άνθρωπο άν σοΰ φέρω δέν τόν τρώς;» Ό "Ηλιος ώρκίστηκε πώς δέν θέλει πει-
ράξγ) κανένα. Τότε ή γυναικά του φέρνει τό γέρο καί τοΰ διηγείται τήν ίστορία του. Ό "Ηλιος
σάν τήν ήκουσε, τοΰ λέγει νά πάη 'ς τό χωριό του νά καταφέρη τόν "Οβριό νά βάλη στοίχημ
πώς ό "Ηλιος δέν θέ νά βγή άπό τήν άνατολή, άλλ' άπό τή δύση. Καί τοΰτο έγένετο
γματι, ουτω δέ ό γέρων άνέκτησε τήν περιουσίαν του4.

--ÄN

1. Έν Λαογρ. Ε' 468 κέ. άναγράφομεν τά έλληνικά παραμύθια περί υποσχέσεως
παραδόσεως τοΰ γεννηθέντος παιδιού είς τόν "Ηλιον ή άλλον δαίμονα άντικαταστήσαντα
αύτόν' έξεφράσαμεν δέ τήν γνώμην, οτι αί παλαιότεραι τών παραλλαγών τοΰ μύθου τούτου
φαίνεται, ότι εϊναι αί μνημονεύουσαι παράδοσιν είς τόν "Ηλιον ή τόν θεόν, διότι προήλθεν
ϊσως ό μΰθος έκ τών άρχαίων μυθολογημάτων ή θρησκευτικών νομίμων περί θυσίας παίδων
είς τόν θεόν.

2. Hahn, Griech. u alb. Märchen, άρ. 41. Schmidt, Gr. Märchen, άρ. 14, σ.
104. Παρνασσός Η', σ. 713.

3. Ό "Ηλιος καί ή Σελήνη παρίστανται ώς άνθροιποφάγοι έν τοις παραμυθίοις καί
άλλων λαών [Kuhn, Märkische Sagen, σ. 282 κέ. Schwartz, Poet. Naturanschauungen,
τ. I, σ. 135 κέ. καί έν Zeitschrift f. d. Gymnasialwesen 1863, σ. 473. 475. Sainéan,
Basmeie Române, σ. 579). Έν σερβικοΐς παραμυθίοις παρίστανται ότε μέν ώς εύεργετικοί,
ότε δέ ώς σκληροί καί άνθρωποφάγοι (VukKaradschiscli, SerbischeVolksmärchen, άρ. 10).

4. Παραλλαγή τοΰ παραμυθίου τούτου έκ Πύργου τής Θήρας παρά P. Kretschmer,
Neugriech. Märchen, Jena 1917, σ. 204, άρ. 47.
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Είδομεν άνωτέρω, ότι κατά τάς δημώδεις παραδόσεις, δ "Ηλιος μυθολο-
γείται, ότι έφόνευσε τούς άδελφούς, τον πατέρα, καί αύτήν τήν μητέρα του.
Ό φόνος γονέων, άδελφών, τέκνων ή φίλων δύναται νομίζομεν νά θεωρηθή
ώς ιδιάζων χαρακτήρ έλληνικών μύθων περί ηλιακών ηρώων καί θεοτήτων1.
Είναι δέ προδήλως λείψανον μυθολογικών παραστάσεων περί αίματοχαροϋς
ήλίου. Πλείστοι έκ τών μύθων τούτων άναφέρονται είς τόν Ήρακλέα, περί
ού μυθολογείται, ότι ύπό μανίας καταλαμβανόμενος διέπραττε φόνους καί
είτα κατ' επιταγή ν τοΰ δελφικού μαντείου έδούλευεν ή έτέλει άθλους πρός
καθαρμόν2. Σπουδαιότατος δ' έξ αύτών είναι δ θηβαϊκός, καθ' δν μανείς
ό Ηρακλής ού μόνον τά έκ τής Μεγάρας ίδια τέκνα έφόνευσεν, άλλά καί
αύτήν τήν μητέρα, ώς έχει ή παρ' Ευριπίδη διασκευή τοΰ μύθου. Οί Θηβαίοι
διηγοΰντο προσέτι, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Παυσανίου (Θ', ια' 2), ότι καί
αύτόν τόν πατέρα του έμελλε νά φονεύση, ότε έπιστάσα ή 'Αθηνά έβαλε τόν
ήρωα λίθω, δν σωφρονιστήρα ώνόμαζον" δ Εύριπίδης μετέβαλε τόν μΰθον
πλάσας ότι ή σωτηρία τοΰ πατρός ώφείλετο είς τήν παρέμβασιν τοΰ Θησέως.
Ώς ορθώς παρατηρεί ό Πρέλλερ, ό τε μΰθος ούτος περί τοΰ φόνου τών ιδίων
τέκνων καί δ παραπλήσιος μεγαρικός περί Άλκαθόου άνεφέροντο έν άρχή
είς τόν θεόν τοΰ ήλίου3. Έπίσης καί περί τοΰ 'Απόλλωνος έμυθολογείτο,
ότι δίσκω βαλών άπέκτεινεν άκων τόν έρώμενον Ύάκινθον καί περί τοΰ Περ-
σέως, ότι άπέκτεινε τόν πάππον Άκρίσιον" ό Βελλεροφόντης πάλιν, κατά τινα
άλλον μΰθον, έφόνευσε τόν άδελφόν Δηλιάδην4. "Ετερος δέ ήρως, πιθανώς
ηλιακός5, δ Οιδίπους, άπέκτεινε τόν πατέρα καί έγινεν αίτιος τοΰ θανάτου
τής μητρός καί τών άδελφών καί τέκνων ό Θησεύς έπροξένησε τόν θάνατον
τοΰ πατρός Αίγέως καί τοΰ υίοΰ Ιππολύτου" δ δέ Κέφαλος, δ τής Ήοΰς
έρώμενος, έφόνευσε τήν σύζυγον ΓΙρόκριν.—Πάντες οί μΰθοι ούτοι δύνανται
ίσως νά έρμηνευθώσι διά τής παρατηρήσεως τών φυσικών φαινομένων τής
άνατολής καί τής δύσεως τοΰ ήλίου" τό πορφυροΰν τοΰ ούρανοΰ χρώμα έδήλου,
κατά τήν άντίληψιν τοΰ κατά φύσιν άνθρώπου, ότι ό ήλιος διέπραξε φόνον"
έφόνευσε δέ κατά τάς διαφόρους έκάστοτε έντυπώσεις καί κατά τάς σχετι-
κώς μεταγενεστέρας άναπτύξεις τής μυθολογικής εικόνος την μητέρα ή τήν

1. Έν κρίσει περί της προκειμένης πραγματείας (έν Deutsche Litteraturzeitung
1883, σ. 45-6) δ Elard Hugo Meyer παρατηρεί, ότι ή παρατήρησίς μου αΰτη δέν είναι
ακριβής άπολύτως έκφερομένη, διότι καί οί Νεοσηλανδοί έχουσιν δμοιον μΰθον περί τοΰ
Μάνι καί οί 'Λλγοκΐνοι περί τοΰ Μανιβώ" πρδς δέ τούτοις καί σημιτικοί ήλιακοί μΰθοι
παρουσιάζουσα αναλογίας τινάς, κατά τάς έρμηνείας τοΰ Steinthal καί τοΰ Goldzieher.

2. Βλ. Preller, Gr. Mythol, τ. II, σ. 163 (γ' έκδ.).

3. Αύτ., σ. 182.

4. Άπολλόδωΰ., Β'γΊ.

5. Βλ. Cox, The mythology of the Aryan nations, τ. II, σ. 68 κέ.
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άδελφήν, ήτοι τήν Νύκτα1, τήν Ήώ, τήν Σελήνην, την πρωινήν δρόσον ή τά
ίδια τέκνα, ήτοι τήν βλάστησα (Ύάκινθον), τούς άστέρας κλπ.

Έπίσης αρχαϊκή εϊναι καί ή παράστασις τοϋ ήλίου ώς άδηφάγου. Πλήν
τών παραδόσεων, ών άνωτέρω έγένετο μνεία, περί καταβροχθίσεως ψωμίων
κατά τήν δύσιν, παραμύθια τινα άφηγοΰνται τήν θαυμαστήν πολυφαγίαν
αύτοΰ2. Ή άδηφαγία εϊναι κοινός χαρακτήρ καί τών Γιγάντων, οϊτινες, κατά
τά ελληνικά παραμύθια, τρώγουν έκατόν πρόβατα 'ς τήν κα-
θ η σ ι ά3. 'Αντιστοίχως έν τή άρχαία μυθολογία εύρίσκομεν πολλούς μύθους
περί τής άδηφαγίας καί τής πολυποσίας τοΰ 'Ηρακλέους, ών ή πρώτη σημα-
σία παρενοήθη. Τοΰτο δέ προήλθε κυρίως έκ τής παρεμβολής άλλοτρίων
μυθολογικών στοιχείων, καθιστώντων δυσδιάκριτον τόν ήλιακόν χαρακτήρα
τών άρχετύπων μύθων καί υποδεικνυόντων μάλλον σχέσιν τής λατρείας τοΰ
'Ηρακλέους πρός την τών διονυσιακών θεοτήτων, ή άναφερομένων είς τήν λα-
τρείαν αύτοΰ ώς άγωνίου καί ιδεώδους τύπου ρωμαλεωτάτου καί πολυφάγου
άθλητοΰ. 'Αλλ' οί μέν μΰθοι περί βουφάγου ή πολυφάγου 'Ηρακλέους εϊχον
πιθανώς έν άρχή τήν έννοιαν τής διαβρωτικής ένεργείας τοΰ ήλιακοΰ θάλπους,
οί δέ περί τής πολυποσίας αύτοΰ τήν τής έξατμίσεως τών ύδάτων ύπό τοΰ
ήλίου. Ό φλέγων ήλιος υποτίθεται διψαλέος4, κατά τινα δέ εικόνα τοΰ Νόν-
νου (Β, 499 κέ.) ά μ έ λ γ ω ν «έξ ύδάτων μετανάστιον άτμίδα γαίης)).

Οί άρχαιότατοι τών περί βουφάγου "Ηρακλέους μύθων είναι ίσως οί
τοπικοί έν Ρόδω καί έν τή Δρυόπων χώρα (παρά τήν Οϊτην), καθ' ους «βοη-
λάτου τινός λύσας τόν έτερον τών ταύρων άπό τής άμάξης εύωχεΐτο θύσας»5.
Οί μΰθοι ούτοι εϊχον πιθανώς σχέσιν πρός τήν λατρείαν τοΰ ήρωος, μαρτυρεί
δέ τοΰτο ή συνήθεια τών Ροδίων, οΐτινες θύοντες τώ Ήρακλεϊ, κατά τόν
Άπολλόδωρον, μετά καταρών τοΰτο έπραττον διατηροΰντες τήν μνήμην έπει-
σοδίου τινός τοΰ μύθου. Παραπλήσιά τινα έμυθολογοΰντο περί 'Ηρακλέους
καί άλλαχοΰ τής "Ελλάδος. 'Ιδία άξιος μνείας εϊναι ό πρός τόν Λεπρέα άγών
πολυφαγίας καί πολυποσίας0. Ένεκα τών μύθων τούτων ό 'Ηρακλής έπωνο-

1. Μήτηρ τοϋ Ήλίου είναι ή Νύξ, ήτις θνήσκει τίκτουσα αύτόν. Τής μυθικής ταύ-
της εικόνος χρήσιν κάμνει καί ό Σοφοκλής έν χορικω άσματι (Τραχίν. 94): «Όν αίόλα νύξ
έναριζομένα τίκτει κατευνάζει τε φλογιζόμενον Άλιον». Ή νύξ τίκτει τόν ήλιον έναριζο-
μένα, ήτοι φονευομένη, διότι αΰτη είναι ή κυρία έννοια τοΰ ρήματος έναρίζω, αί δ' άλλαι
έρμηνεϊαι τής ρήσεως είναι βεβιασμέναι.

2. Τδ ζακύνθιον παραμύθιον τοΰ Ήλίου καί τής Μαρούλας αναφέρει, ότι δ "ΙΙλιος
συνήνει έκάστοτε νά μή άπαιτη τήν Μαροΰλαν έπί τω όρω νά τω δίδη ή μήτηρ της μίαν
πίταν (Schmidt, Gr. Μ., σ. 104).

3. Hahn, Gr. alb. Märchen, άρ. 58, τ. I, σ. 310. Είς άλλο παραμύθιον δ Δράκος
τρώγει ώς ό Ήλιος μία φουρνιά καρβέλια (αύτ., άρ. 4, σ. 81).

4. Schwartz, Poet. Naturanschauungen I, σ. 138.

5. Άπολλόδωρ. Β' ε' 11, 8' ζ' 7, 1.

6. Άθήν. I 411-2. ΑΙλιαν., Ποικ. Ίστ. Λ' 24. ΓΙαυσαν. Ε' ε' 4.

10



14G

Ο ΗΛΙΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΩΔΕΙΣ .ΜΥΘΟΥΣ 146

μάζετο παμφάγος, πολυφάγος1, β ο υ θ ο ί ν α ς2, β ο υ φ ά-
γος3, γ ύ λ ι ο ς4, πότης, edax, bibax5. Τής άδηφαγίας καί τής πο-
λυποσίας αύτοϋ πολλάκις ποιούνται μνείαν άρχαΐοι συγγραφείς, μάλιστα οί
κωμικοί ποιηταί.Ότι ό 'Ηρακλής ήτο άδηφάγος «αποφαίνονται,... σχεδόν πάν-
τες ποιηταί καί συγγραφείς», λέγει ό 'Λθήναιος (I 411), όστις παραθέτει καί
άποσπάσματα περί τούτου έκ τοΰ Βουσίριδος τοΰ Επιχάρμου καί τής 'Ομφά-
λης τοΰ "Ιωνος καί τοΰ Πινδάρου. Σύνηθες δέ τών άρχαίων κωμικών θέμα
ήτο τό τοΰ 'Ηρακλέους πεινώντος6. Έν τοις "Ορνισι τοΰ 'Αριστοφάνους
(στ. 1693 κέ.) διακωμωδείται ή λαιμαργία αύτοΰ, έν δέ τή Άλκήστιδι τοΰ
Εύριπίδου ό τοΰ 'Αδμήτου θεράπων εισάγεται θαυμάζων τήν άμύθητον πολυ-
φαγίαν καί πολυποσίαν τοΰ ήρωος7. 'Ομοίως καί ή τέχνη άπεικόνιζεν ένίοτε
τόν Ήρακλέα, συμφώνως πρός τάς ιδέας ταύτας, δειπνοΰντα καί μεθύοντα
ένίοτε μετά βακχικού θιάσου8.

Παραπλήσιους μύθους άπαντώμεν καί έν ταΐς μυθολογίαις άλλων έθνών.
Κατά τόν Creuzer, «έν Αίγύπτω ό Ηρακλής έπωνομάζετο Γιγών τό δέ
ονομα τοΰτο σημαίνει κραταιόν όρχηστήν ή θεόν έπιτραπέζιον' όπως άν ή
αί ίδέαι αύται ύπενθυμίζουσι τάς άρχαίας θεότητας τής Φοινίκης, τής Φρυγίας
καί τής νήσου Σαμοθράκης... ώς έπιτραπέζιον παριστώσι τόν ήρωα αί πα-
νάρχαιαι θρησκεΐαι, ή δ' έλληνική τέχνη έν τή άκμή αύτής ούχί σπανίως άπει-
κόνιζε τόν ήρωα καθήμενον παρά τράπεζαν καί σκύφος κρατούντα. Πιθανόν
έπίσης, ότι οί ρωμαϊκοί μΰθοι περί τών παλαιών ιερέων τοΰ Ηρακλέους Ρο-
titii ή Pinarii έπήγασαν έκ τής παραστάσεως Ηρακλέους πότου. "Ισως καί
ό τών Φοινίκων Μελικέρτης (Μελκάρθ) ήτο θεός έπιτραπέζιος»9. Καί αί μέν
γνώμαι αύται τοΰ Creuzer δέονται επιμελεστέρας έξετάσεως καί βασάνου'
άναμφισβήτητον δ' όμως, ότι έν τοις μύθοις πολλών λαών ή άδηφαγία καί
ή φιλοποσία άναφέρονται ώς χαρακτήρες ήλιακών θεοτήτων. "Ομοιος πρός
τόν Ήρακλέα είναι ό Γαργαντούας τής κελτικής μυθολογίας10, αντίστοιχος

1. Όρφ. ΰμν. ΙΑ' 6.

2. Άνθολ. Πλανούδ. 123.

3. Εύστάθ., σ. 1513,4. Περί του βουφάγου Ηρακλέους βλ. IVeicker, Gr. Götterlehre
Il 786. Preller, Gr. Myth. 3 II 265 κέ. Gruppe, Gr. Mythol., σ. 894, 3.

4. Ήαύχ. έν λ.

5. Πρβλ.Macroii., Sat. V 21—Περί τής πολυποσίας τοϋ 'Ηρακλέους βλ. καί ΆΟήν.
ΙΑ 498 d-e, 499 b. IB 512.

6. Βλ. Σχολ. Άριστοφ. Είρ. 741.

7. Εύριπίδ., "Αλκηστ. 747 κέ. Σημειωτέον ότι έν τω αύτω δράματι καί έτερος, δη-
μώδης έπίσης, άναφέρεται μΰΟος, δ τής πάλης τοϋ 'Ηρακλέους καί τοΰ Θανάτου.

8. Βλ. Preller II 267 κέ. Welcher II, σ. 787. Α. Furtwängler, έν Roscher, Lex.
d. Mythol. I 2181. 2216 κέ. 2249 κέ.

9. Creuzer, Religions de l'antiquité, trad, par Guigniaut, τ. ΙΙ,μέρ. II, σ. 283-4.

10. Maury, Histoire des religions de la Grèce, τ. I, σ. 553.
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δε προς τον άγώνα τοΰ 'Ηρακλέους καί τοΰ Λεπρέως ό τοΰ Loki προς τον
Logi έν τη σκανδιναυική' είναι δέ ό Loki καί βουφάγος ώς ό 'Ηρακλής1.
'Ομοίως ό Thor καταβροχθίζει ένα βοΰν παρά τω γίγαντι Thyrm2 καί πίνει
έκ μακροΰ κέρατος όλην τήν θάλασσαν. Κατά τοΰτο δ' ομοιάζει, ώς παρατη-
ρεί ό Mannhardt3, προς τον βεδικόν "Ινδραν, τον άπληστον πότην τοΰ σ ό-
μ α4. Είς ταΰτα άς προστεθή, ότι καί οί γίγαντες (Riesen) τής γερμανικής
μυθολογίας άναφέρονται ώς άδηφάγοι καί φιλοπόται5, ώς δ Κύκλωψ τοΰ
άρχαίου μύθου6, οί γίγαντες καί οί δράκοι τών έλληνικών παραμυθιών καί
οί ήρωες ή τά τέρατα τών παραμυθιών άλλων λαών7.

Τά δέ περί τής οικογενείας τοΰ Ήλίου άποτελοΰσι σύστημα μύθων έκ
τών περιεργοτάτων τής δημώδους μυθολογίας. Τδν πατέρα του έφόνευσέ
ποτε ό "Ηλιος βουλιμιών, κατά τήν παράδοσιν, ήν άνωτέρω έμνημονεύσαμεν.
Τής δέ μητρός αύτοΰ πολλάκις γίνεται μνεία είςτά δημοτικά άσματα. Ή μάν-
να τοΰ Ήλίου επαγρυπνεί έπί τής τακτικής πορείας αύτοΰ καί καταράται τήν
ξανθήν κόρην, ήτις διά μελωδικών ασμάτων σκανδαλίζει τον "ΙΙλιον καί άνα-
κόπτει τόν δρόμον του8. Μητέρα τοΰ Ήλίου άναφέρουσι καί σλαβικά παρα-
μύθια9' είς έν μάλιστα τούτων αΰτη είναι γραία πτωχή, ζώσα μεταξύ τών
άνθρώπων καί ούδέν έχουσα τό έξαιρετικόν ή κάν τό ύποδεικνύον τήν κατα-
γωγήν της10. Κατ' άλλους σλαβικούς μύθους (παλαιούς πρωσσικούς) μήτηρ
τοΰ Ήλίου είναι ή θάλασσα11. Ή παράστασις αΰτη προήλθε βεβαίως έκ τής

1. Βλ. W. Schwartz, Ursprung der Mythologie, σ. 186, Poet. Naturansch. 1139.

2. Edda, übers, v. Κ. Simrock, σ. 64.

3. Germanische Mythen. Forschungen. 1858, σ. 99 κέ.

4.Muir, Orig. sanskrit Texts, London 1872, τ. V, σ. 88 κέ.

5. Grimm, D. Μ., σ. 489 (432 δ' έκδ.).

6. Οί περί Κυκλώπων μΰθοι διετήρησαν πολλά ίχνη ήλιακών θεοτήτων, κατά τόν
W. Schwartz (Poet. Naturansch. I, πολλαχοΰ).

7. Ό ήλιος έν τσεχικω παραμυθίω (Chodzko, Contes des paysans slaves, σ. 44).
Ό Radermacher (έν Rhein. Mus. f. Phil. 1911, τ. 66, σ. 177) αναφέρει παράλληλα πολυ-
φαγίας έξ ούαλικών καί σλαβικών παραμυθιών. "Αλλα παράλληλα άγώνων πολυφαγίας έν
παραμυθίοις διαφόρων λαών σημειώνει ό R. Köhler (KI. Schriften, τ. I, σ. 86).

8. «Κι άπό τόν όχλο τ' άργαλειοΰ, κι άπ' τόν ήχό της κόρης /τόν "Ηλιον έσκαντά-
λισε κι άργεΐ νά βασιλέψη./Τό 'μάθε ή μάννα τοΰ Ήλιοΰ καί τήνε καταριέται./—Κόρη,
κι άν είσαι άνύπαντρη, κακή μοίρα νά λάβης/....όποΰ τόν "Ηλιο μοΰ 'καμες καί άργεΐ νά
βασιλέψη κτλ.». Άκούσασα δ' όμως παρ' αύτής, ότι έτραγούδει, έπειδή έλαβε τήν χαρμό-
συνον άγγελίαν, ότι ό σύζυγός της άπών έπί πολλά έτη εις τά ξένα έμελλε ταχέως νά έπι-
στρέψγ), ή μάννα τοΰ "Ηλιου έπαυσε τάς κατάρας της καί τήν ηύχήθη (Μανούσου, Τραγού-
δια 'Εθνικά Β', σ. 84.—Βλ. καί Passow, άρ. 539. Άραβαντιν., άρ. 474).—αΛιοϋ μάννα» το-
πωνυμία έν Χίω έν τή περιφερεία Πυργίου (ΚΠ. Σύλλογος ΙΘ' 144)' είναι άμφίβολον, άν
άναφέρεται είς μάνναν τοΰ Ήλίου, μάλλον φαίνεται ότι είναι κύριον όνομα Λιός=Ήλίας.

9. Vuk Karadschisch, Volksmärchen der Serben, άρ. 9. 10.

10. Krauss, Sagen u. Märchen der Südslaven I, σ. 304.

11. Hanusch, Slav. Mythus, σ. 201.
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ιδέας, τήν οποίαν διεγείρει ή ανατολή τοϋ ήλίου έκ τής θαλάσσης καί ή δύσις
αύτοΰ, ύπολαμβανομένη ώς βύθισις είς τον ώκεανόν. Κατά τούς άρχαίους
μύθους ό "Ηλιος διά τοΰ ώκεανοΰ διαπεραιοΰται τήν νύκτα προς τήν μητέρα
καί τήν άλλην οίκογένειάν του1, ή δύνοντα δέχεται αύτόν είς τά κύματά της
ή Τηθύς2. Κατ' άλλην άντίληψιν, περί ής προ μικροΰ ώμιλήσαμεν, ή Νύξ
τίκτει καί κατευνάζει τον "Ηλιον, έξ έτέρας δέ πάλιν άντιλήψεως τής εικόνος
τής άνατολής καί τής δύσεως τοΰ ήλίου γεννάται ή ιδέα, ότι ή Ήώς ή μάλλον
τό έωθινόν καί τό έσπερινόν λυκόφως είναι ή μήτηρ τοΰ ήλίου. Έν τω Ρίγ
Βέδα ή Ήώς παρίσταται ώς μήτηρ τοΰ ήλίου3, καίτοι έν άλλοις βεδικοΐς
ύμνοις λέγεται αδελφή, έρωμένη ή σύζυγος αύτοΰ4.

Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ ΙΙουκεβίλ, ένιαχοΰ τής Ελλάδος επικρατεί ή
δοξασία, ότι ή Παναγία άνοίγει είς τόν "Ηλιον τήν πύλην τής άνατολής5, έπέ-
χουσα ούτω τήν θέσιν τής Ήοΰς. Ό Αιμίλιος Βυρνούφ έκφράζει τήν γνώ-
μην, ότι ή Παναγία άντικατέστησε τήν 'Αθηνάν, ήν ύπολαμβάνει προσωπο-
ποιίαν τής Ήούς, καί τούτου ένεκα οί πλείστοι τών ναών τής 'Αθηνάς, είς
χριστιανικούς μεταβληθέντες, άφιερώθησαν είς τήν Παναγίαν6. 'Αλλ' ή εικα-
σία αύτη φαίνεται ήμΐν άβάσιμος, έπειδή ή μέν άφιέρωσις ναών τής 'Αθηνάς
είς τήν Παναγίαν, άν ύπάρχωσι παραδείγματα τοιαύτης μεταβολής, ώφεί-
λετο είς άλλους λόγους7, ή δέ φυσική έννοια τών περί 'Αθηνάς μύθων είχε
παντελώς λησμονηθή κατά τούς χριστιανικούς χρόνους" άλλως δέ άμφίβολον
σφόδρα, άν άνεφέροντό ποτε είς τό φαινόμενον τής ήοΰς. Ή παράστασις δ'
όμως τής Παναγίας ώς ήοΰς ήτο συνήθης, άφ' ότου συνεχωνεύθησαν έν τή
χριστιανική λατρεία πολλά έκ τής λατρείας περσικών καί αιγυπτιακών ήλια-
κών θεοτήτων, τοΰ Μίθρα καί τοΰ "Ωρου, προσλαβόντος τοΰ Χριστοΰ χαρα-
κτήράς τινας αύτών καί έπικληθέντος ήλίου, ήλίου τής δικαιο-
σύνης κττ8. "Οθεν πολλάκις έν τή χριστιανική λατρεία ή Παναγία ύμνεΐταο

1. Στησίχορ. άπόσπ. 8.

2. Ovid., Metam. II 68-9.

3. Rig Veda I 8,1, trad. Barthele my Sait-IIilaire έν Journal des Savants 1853,
σ. 467. Βλ. καί Max Müller, Vorlesungen über den Ursprung u. die Entwickelung d.
Religion, Sirassburg 1880, σ. 300.

4. Max Müller, αύτ., σ. 290 κέ.Muir, ένΟ' άν., σ. 190 κέ.

5. Pouqueville, Voyage en Grèce, τ. IV, σ. 406, κεφ. 122—Κλειδί τοϋ ούρανοΰ, ποΰ
άνοίγουνε τόν ήλιο, άναφέρεται καί εις δύο λεσβιακά ναναρίσματα (παρά Σ. Άναγνώστου,
Άρχεΐον Λεξικού): «Κοιμήσου, ούρανοΰ κλειδί, π' άνοίγουνι τόν ήλιο». «Έσύ 'σι τ'ούρα-
νοΰ κλειδί, τής κάτου γής ή βρύση».

6. Burnouf, La légende athénienne, σ. 67 κέ. Πρβλ. y.ixiLucy Garnett, The Wo-
men of Turkey, σ. 125.

;. Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Περί τής τοπογραφικής σημασίας τών εκκλησιών έν 'Ελλάδι
πρός άναγνώρισιν άρχαίων ναών, έν Λαογρ. Δ', σ. 12 κέ.

8. Βλ. Piper, Mythologie der christl. Kunst I, σ. 96.
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ώς αύγή μυστικής ήμέρας, μήτηρ τοϋ ήλίου Χριστοϋ, όρθρος φαεινός κττ.1
Έκ τών χριστιανικών δέ τούτων ιδεών έπήγασεν άναμφηρίστως ή δημώδης
δοξασία περί τής Παναγίας, άνοιγούσης τάς πύλας τής άνατολής εις τόν
ήλιον.—Εντεύθεν πιθανώς έλήφθη καί ύπο τών Σλάβων όμοια δοξασία, καθ'
ήν ή Παναγία έπέχει παρά τω Ήλίω μητρός θέσιν, διακρινομένη τής μυθο-
λογικής μητρός αύτοΰ. Βοσνιακόν τι δημώδες άσμα έχει ούτω:

Μιά φορά ταξίδι πήγε ό ήλιος'
τρέχει ή μάννα του καί τόν ρωτάει'
«Ποΰ θά μένης, ήλιε μου, τό βράδυ;
ποιός τό δείπνο σου θά σοΰ έτοιμάζη
καί ποιός τό κρεβάτι σου θά στρώνη
καί πρωί πρωί θά σέ ξυπνάη,
χώρες καί χωριά γιά νά ζεσταίνης;...
—Μήν πικραίνεσαι, καλή μου μάννα,
'ς τοΰ παντοδυνάμου θά κονεύω'
τοΰ Θεοΰ ή μάννα θά μέ τρέφη, /··.' '

τοΰ Θεοΰ ή μάννα θά μοΰ στρώνη
καί πρωί πρωί θά μέ σηκώνη,
χώρες καί χωριά γιά νά ζεσταίνω))2.

1. Έν τω Άκαθίστω υμνω: «Χαίρε τό φως άρρήτως γεννήσασα» (οίκος 4. Pitra,
Anecd. sacra I, σ. 252. Christ et Paranikas, Anthologia graeca carminum christian.,
σ. 141, στ. 44). «Χαίρε, αστέρος άδύτου μήτηρ, / Χαίρε, αύγή μυστικής ήμέρας» (οίκ. 10,
Pitra, σ. 254. Christ, σ. 142, στ. 108-9). «Χαίρε, ότι τον πολύφωτον ανατέλλεις φωτισμδν
(οίκ. 23. Pitra, σ. 261. Christ, σ. 146, στ. 266).—'Ομοίως καί έν κανόνι Ιωσήφ τοϋ υμνο-
γράφου είς τήν Θεοτόκον, τω Σαββάτω τοΰ άκαθίστου ΰμνου: «"Ορθρος φαεινός, χαίρε ή
μό}/η / τον ήλιον φέρουσα Χριστδν / φωτδς κατοικητήριον, / Χαίρε το σκότος λύσασα / καί
τούς ζοφώδεις δαίμονας/ δλοτελώς έκμειώσασα» (Τριώδιον, σ. 283. Mi'gne, Patrol, gr.,
τ. 105, σ. 1020. Christ, σ. 248, στ. 29 κέ.). «Άνυμνοΰμέν σε βοώντες· Χαίρε δχημα/
ήλίου τοΰ νοητοΰ» (Christ, σ. 249, στ. 122 κέ.). «Ώφθης φωτισμός ήμών καί βεβαίωσις
/ δθεν βοώμέν σοι / χαίρε άστρον άδυτον είσάγον κόσμω τόν μέγαν ήλιον» (Christ, σ. 251).
Καί πλείστα άλλα τοιαΰτα παραδείγματα εύρίσκομεν παρά τοις δρθοδόξοις ύμνογράφοις,
άτινα άσκοπον κρίνομεν νά παραθέσωμεν ώδε. Περιοριζόμεθα δέ νά προσθέσωμεν δύο όμοια
έκ λειτουργικών βιβλίων τών καθολικών πρός ένδειξιν βτι δέν είναι καί αύτοϊς άγνωστος ή
παράστασις τής Παναγίας ώς ήοΰς. «Aurora, Virgo, fuisti Solis intelligibilis justitiae,
per quem ex ignorantiae tenebris sumus eruti» (Ex canone feriae II hebd. VI, παρά
Migne, Patr. gr., τ. 105, σ. 1401).

Ο clere aube journée de lumière très pure
qui des peschier destruis la ténèbre obscure.

(Έκ γαλλικής μεταφράσεως λατινικοΰ θεοτοκίου, κατά χειρδγραφον τής ΙΕ' έκατον-
ταετηρίδος πιθανώς, παρά Gubernatis, Le novelline di Santo Stefano 1869, σ. 10. Άπόσπ.
τής Rivista contemporanea naz. italiana. Βλ. καί Zeitschrift f. deutsche Philologie
1868, τ. I, σ. 179).

Rosen, Bulgar. Volksdichtungen, άρ. 18, σ, 99,—Έν δημοτικοΐς λεττικοΐς άσμα-
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Άδελφάς δέ ήλίου, καθ' βσον τουλάχιστον ημείς ήξεύρομεν, τά δημο-
τικά άσματα καλοΰσι μόνας τάς άμιλλωμένας αύτω έπί καλλονή1. "Εν τινι
δέ άλβανικω παραμυθίω τοϋ Πόρου άναφέρονται δύο άδελφαί τοΰ Ήλίου,
αίτινες, ώς αί Λάμιαι τών ήμετέρων, παννίζουσι τον φοΰρνον διά τών μαστών
καί φουρνίζουσι τά ψωμία διά τών χειρών2. Έν τή ελληνική μυθολογία ανα-
φέρονται ώς άδελφαί τοΰ Ήλίου ή Σελήνη καί ή Ήώς, ήν καί οί βεδικοί
ύμνοι λέγουσι πολλάκις άδελφήν αύτοΰ3.

Τέκνα τοΰ Ήλίου καί τής Σελήνης είναι οί άστέρες, κατά τινα εύρυτα-
νικήν παράδοσιν4. Κόρην δέ τοΰ Ήλίου καί τής κερά Θάλασσας άναφέρει θη-
ραϊκόν παραμύθιον5. "Αλλως δέ παιδία καί θυγατέρες Ήλίου λέγονται με-
ταφορικώς παίδες καί κοράσια έκθαμβούσης καλλονής. «Έλαμπεν ό νέος
σάν παιδί τοΰ ήλιου», λέγει παραμύθιόν τι6. Καί μακεδονικόν τι άσμα'

Καί κάμν' ή νύφη το παιδί, παιδί άπο τον ήλιο7'

Ουτω λέγει καί ό βυζαντινός Νικήτας ό Εύγενιανός, περιγράφων τήν
ώραιότητα τής Δροσίλλης.

Μητρός Σελήνης, πατρός 'Ηλίου τέκνο ν8.

Έντεΰθεν καί τύ έπίθετον ηλιογέννητος ή ή λ ι ο γ ε ν ν η μέ-
νος άπό τών μέσων χρόνων έν παγκοίνω χρήσει προς δήλωσιν θαυμασίας

σιν ό "Εσπερος καί ό Αυγερινός καί 8χι ή μήτηρ τοϋ ήλίου εύτρεπίζουσι τήν κατοικίαν αύτοϋ
(IF. Mannhardt, έν Zeitschrift f. Ethnologie 1875, σ. 76, άρ. 4. 6 καί σ. 289). Ό Αύγερινός
άνάπτει τό πρωί φωτιάν τοΰ ήλίου, ό Έσπερος στρώνει τό βράδυ τό κρεβάτι του (Rhesa,
Litthuanische Volkslieder, άρ. 78, σ. 207. Βλ. καί άρ. 81, σ. 223. Nesselmann, Lithua-
nische Volkslieder, άρ. 1. 2).

1. «Αύτή 'ναι τοΰ Ήλιου ή άδερφή, τοΰ φεγγαριοΰ ή ξαδέρφη» (Κερκύρας. Μανονσου,
Τραγούδια έθν. Β' 68). «Ψυχή μου, μέ τόν ήλιο έχεις άδερφοσύνη, / κι δντε μισεύγ' ό
ήλιος τσ' άχτίδες του σ' άφήνει» (Jeannaraki, σ. 289, άρ. 246). «Έσύ 'σαι ποϋ γεννήθη-
κες άντάμα μέ τόν ήλιο» (αύτ., σ. 270, άρ. 94. Φραντζεσκάκη, 'Αριάδνη, σ. 2).

2. Hahn, άρ. 100.—Άδελφήν ήλίου άναφέρουσι καί ρωσικά παραμύθια [Ralston,
Contes populaires de la Russie; trad. Brucyre, σ. 169-175. Ή μάγισσα καί ή αδελφή
τοΰ ήλίου).

3. Μ. Müller, Ursprung d. Religion, σ. 299.

4. Παρά Στ. Βίου: «Τ' άστέρια είνι πιδιά τοΰ ήλιου κι τ' φιγγαριοΰ».

5. Παρνασσός, τ. Δ', σ. 905-6.

6. Hahn, τ. I, σ. 213. Βλ. καί σ. 72.

7. ΚΠ. Σύλλογ., τ. Θ', σ. 194.

8. Νικήτ. Εύγενιαν. Β' 76. Βλ. καί 85 κέ.: «Τέκνον Ήλίου φέρουσα / πατρός έμφέ-
ρειαν Ήλίου ή καί παρ' αύτόν άντερίζουσα πλέον».
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καλλονής1. Παρομοίως δέ καί τό ποντικόν έπίθετον ήλοκόρασον,
ήτοι τό ώς ήλιος λάμπον κοράσιον2.

Οί αρχαίοι μΰθοι άναφέρουσι πολλούς υίούς τοΰ ήλίου' ιδία δ' ό ροδια-
κός άποδίδει είς αύτόν έπτά υίούς καί μίαν θυγατέρα', δν άριθμόν εύτυχέστα-
τον νομίζουσιν αί έλληνίδες μητέρες, διό καί εύχονται «νά κάμης έξ ύγιούς
καί μιά μηλιά)) ή «καί μιά κόρη))4.

Σύζυγος τοΰ Ήλίου είναι ή Σελήνη, κατά τήν έπομένην περιεργοτάτην
άθηναϊκήν παράδοσιν5.

Ό "Ηλιος παντρεύτη τή Σελήνη' τήν πήρε γυναίκα καί τήν αγαπούσε, άλλά καί τή
ζήλευε παραπολύ. Γιά τοϋτο δσο ήτο ό "Ηλιος 'ς τό σπίτι, ή Σελήνη δέν έφαίνετο, άλλ'
έμενε κρυμμένη. Ήθελε όμως νά έβγη καί αύτή κομματάκι έξω καί τήραγε πότε θά βγη
ό άντρας της, γιατί ήταν κυνηγός καί πήγαινε καθημέρα 'ς τό κυνήγι. "Οταν πέρναγε ό "ΙΙλιος f'
πίσω άπό τά βουνά, άμα δέν άκουγε τά βήματά του κοίταζε μπαμπουλωμένη ώς τά μάτι*
πότε θά βγή. Άν έβλεπε τήν άκολουθία του, τίς άχτΐνες, έμενε σκεπασμένη' άμα έχάνετο
καί ό τελευταίος άπό τήν άκολουθία τοϋ άνδρός της, έβγαινε τό πρόσωπό της καί έχαιρόταν
τόν κόσμο. Άμα πάλιν έβλεπε άπό τά βουνά τήν άκολουθία 'ς τήν άνατολή, έμπαινε μέσα.
"Ετσι ζοΰσε πάντα καλά μέ τόν άνδρα της6.

1. «Κοράσιον ήλιογέννητον» (Λύβιστρος καί Ροδάμνη, στ. 1716, σ. 290, Wagner),
«ήλιογεννημένη» (αύτ., στ. 1553, σ. 286' στ. 1677,σ. 289' στ. 1884, σ. 295' στ. 1976, σ. 297·
στ. 3414, σ. 337), «ήλιογεννημέναις» (Φλώριος, στ. 775, σ. 284' στ. 1532, σ. 311' στ. 1643,
σ. 315 Μαυροφρύδου. Βλ. στ. 794, σ. 69' στ. 1519, σ. 94 Hesseling), «ήλιογέννητος» (Ά-
κριτης, Κρυπτοφέρρης στ. 134. Τραπεζοϋντος στ. 2019, σ. 168), ήλιογεννημένη (Άκριτης,
Κρυπτοφέρρης Δ' 350), ήλιογέννημα (αύτ., στ. 635, 807), ήλιογεννημένη (Διήγησις Άχιλ-
λέως, στ. 1270, σ. 39' στ. 1365, σ. 42 Wagner). Λιογέννητη ονομα τής ήρωίδος άκριτικοϋ
άσματος (Πολίτου, ΈκλογαΙ 74). Ήλιόγεννη «έπί κόρης έξόχου καλλονής, οίονεί έκ τοϋ
ήλίου γεννηθείσης» (Άραβαντινον, Ήπειρωτικόν γλωσσάριον, σ. 41). «Ήλιογέννητος, έπί
ωραίων χαρακτήρων» (δηλ. χαρακτηριστικών τοΰ προσώπου) (Ήπειρος. Ζωγρ. άγών Α'
209).

2. Έν γαμηλίφ άσματι Άμισοΰ (Πλάτων, τ. Β', σ. 527).

3. Αιόδωρ. Ε' 56,5. Βλ. καί Σχολ. Πινδ. Όλ. Ζ 131.

4. Έπίσης συνήθως ή εύχή «έννιά γιούς καί μιά μηλιά», ή κόρη. Βλ. καί Πολίτην, έν
Δελτ. ίστ. έταιρ. Β' 211.

5. Τήν παράδοσιν ταύτην μοί διηγήθη ή εύπαίδευτος κυρία Μαριάννα Γρ. Καμπού-
ρογλου, ήτις φιλοτίμως άπεθησαύρισε πολλά μνημεία τής δημώδους παραδόσεως καί πολ-
λας πληροφορίας περί τοΰ βίου, τών έθίμων καί τών δοξασιών τοΰ λαοΰ. Τινά τούτων έδη-
μοσίευσε κατά καιρούς εις περιοδικά συγγράμματα. Άνομολογώ δ' αύτη χάριτας διά τάς
πολυτίμους άνακοινώσεις, ας όφείλω είς τήν εύμενή αύτής προθυμίαν.

6. Βλ. καί Παραδόσ., άρ. 225. Έκ τής περί Ήλίου πραγματείας μου άνετυπώθη
ή παράδοσις αΰτη καί έν Roscher, Selene, σ. 169. Lex d. Mythol., τ. II, σ. 1097.



152

Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΜΥΘΟΥΣ

Γάμους τοϋ Ήλίου καί της Σελήνης περιγράφει καί το έξής γαμήλιον
ήπειρωτικόν άσμα1.

Ό "Ηλιος έπαντρεύτηκε κ' έπήρε το Φεγγάρι.

Έκάλεσε καί 'ς τή χαρά συμπεθεριούς τ' άστέρια.

Τά σύγνεφα τούς έστρωσε, στρώματα γιά νά κάτσουν,

τούς έβαλε προσκέφαλα τίς ράχες ν' άκουμπήσουν,

τούς έβαλε καί τράπεζα, 'ς τούς κάμπους τά λουλούδια,

τούς έβαλε φαεΐ νά φάν, το μόσκο καί τά άνθια,

κρασί τούς έδωκε νά πιοΰν θάλασσες καί ποτάμια.

Κι άπ' όλα τ' άστρα τ' ούρανοΰ ό Αύγερινός δέν έρθε.

Κι αύτοΰ προς το ξημέρωμα ό Αυγερινός έφάνη.

Φέρνει τόν "Υπνο ζωντανό 'ς τά νιόγαμπρα πεσκέσι,

φέρνει καί 'ς τούς συμπεθερούς λυχνάρι νά τούς φέξη,

νά φύγ'ν νά πάν 'ς τά σπίτια τους, τά νιόγαμπρα νυστάζουν.

'Αλλά τό άσμα τοΰτο δέν έχει μυθολογικήν έννοιαν, σκοποΰν άπλώς νά
παράσχη μεγαλοπρεπεστέραν προβολήν τής εικόνος τών τελουμένων γάμων
έπί τής όλης φύσεως, καί καταλήξη μετά χαριεντισμοΰ είς προτροπήν πρός
άποχώρησιν τών κεκλημένων. Κατά τοΰτο δέ δύναται νά παραλληλισθή πρός
μεταφορικάς έκφράσεις βυζαντινών, παρομοιαζόντων έκλεκτόν ζεΰγος νεονύμ-
φων πρός τόν ήλιον καί τήν σελήνην2. Συναφείς πρός ταύτας είναι καί αί
παρομοιώσεις είς δημώδη τραγούδια τών νεονύμφων, τοΰ μέν γαμβροΰ πρός
τόν ήλιον, τής δέ νύμφης πρός τήν σελήνην3. 'Αντίστοιχος δ' είναι έν τω
ψαλτηρίω ή παραβολή τοΰ ήλίου πρός νυμφίον έκπορευόμενον τοΰ παστοΰ
αύτοΰ4.

1. Ζωγρ. άγων Α', σ. 168, άρ. 316. Καί εις χιακόν άσμα περί ερώτων καί γάμου τοϋ
ήλίου (ΚΠ. Σύλλογος, τ. 10', σ. 143) δέν υπόκειται μυθολογική παράστασις, διότι τό ασμα
τοΰτο είναι παραλλαγή τοΰ της Λιογέννητης, άδηλον τίνος ένεκα λόγου τοΰ έραστοΰ όνο-
μασθέντος Ήλίου.

2. 'Ιωάννου τοϋ Ναυπάκτου, ΙΙρός τήν κραταιάν Δούκαιναν, έν Βυζαντινοΐς χρονικοϊς
1896, σ. 246: «ώς έχης, ή καθαρά σελήνη και φωταυγής, είς χρόνους συλλάμποντά σοι
μακρούς τόν ήλιον Κομνηνόν, οδ καί έργα καί δμιλία καί πρόσωπον τηλαυγή πάντα καί
σελασφόρα τυγχάνουσιν».

3. «"ΙΙλιος είν' ό νιός γαμπρός κ' ή νύφη 'ναι φεγγάρι, / φωστήρες άπ' τούς ούρανούς
καί έχουνε τή χάρη» (γαμήλιον 0ήρας: Νεοελλ. 'Ανάλ. Β' 466, 46). Βλ. καί Χασιώτ., Συλλ.
τών κατά τήνΉπειρον δημ. άσμάτων, σ. 41, άρ. 6' σ. 44, 15" 48, 30. Πλάτων Β', σ. 148.—
'Εν Κύπρω λέγουσι: «Σήμμερα ό ήλιος έγ γαμπρός», όταν ό ήλιος δέν φαίνεται, συννεφώδους
δντος τοΰ καιροΰ (Π. Π., λ. ήλιος 53α).

4. Υαλμ. ΙΗ' 6. Πρβλ. Alb. Dieterich, Abraxas, σ. 107. «Die Sonne als Bräuti-
gam ist ein altbekanntes Bild. Auch in neuen griechischen Volksliedern kommt es
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Οί ελληνικοί μύθοι άναφέρουσι πολλά ονόματα συζύγων καί ερωμένων
τοϋ Ήλίου1. Κατά τόν Στησίχορον, ό "Ηλιος διά τοΰ ώκεανοΰ άφικνεΐται
τήν νύκτα «ποτί ματέρα κουριδίαν τ' άλοχον παϊδάς τε φίλους))2. Ή δέ Σε-
λήνη μυθολογεΐται συνήθως άδελφή τοϋ Ήλίου' ώς δ' όμως έν τοις βεδικοϊς
ΰμνοις ή Ήώς ότέ μέν λέγεται άδελφή, ότέ δ' έρωμένη ή σύζυγος τοΰ Ήλίου,
καί έν τή μυθολογία άλλων λαών παρίσταται ή Σελήνη ώς άδελφή ή σύζυγος
αύτοΰ, ουτο.) καί έν τή έλληνική μυθολογία ύπήρχον βεβαίως μύθοι περί τοι-
αύτης σχέσεως αύτών. Τούτου δ' ένεκα είκάζομεν, ότι έξ άρχαιοτέρων μύθων
πηγάζουσα τά ύπό μεταγενεστέρων ποιητών μυθολογούμενα, Οτι ή Σελήνη
έγέννησεν έκ τοΰ Ήλίου τόν "Αμπελον3, τόν Πενθέα4 καί τάς τέσσαρας "Ω-
ρας, άμφιπόλους τής "Ηρας5. Τοιοΰτος είναι καί ό παλαιότερος άττικός
μΰθος περί γεννήσεως τών Τριτοπατόρων έκ τοΰ γάμου τοΰ Ήλίου καί τής
Σελήνης®. Εις τήν αύτήν δέ κατηγορίαν δύνανται νά ταχθώσι καί οί μύθοι
περί τής Πέρσης7 καί οί κρητικοί περί τής Πασιφάης8. "Ισως δέ πρέπει
νά συγκαταριθμηθή είς τούς μύθους τούτους καί ό άττικός περί Κεφάλου καί
Πρόκριδος, όστις έν πολλοίς ομοιάζει πρός τήν άνωτέρω παράδοσιν. Ό "Η-
λιος μυθολογεΐται κυνηγός ώς ό Κέφαλος καί ώς εκείνος ζηλότυπος. Έδύνατό
τις μάλιστα νά ύπολάβη τόν περί Ήλίου μΰθον άρχαιότερον διά την άπλότητα
αύτοΰ, τήν πιστήν παράστασιν τοΰ φυσικοΰ φαινομένου καί τήν άφελή έξή-
γησιν τής έξ ύπαμοιβής άνατολής καί δύσεως τοΰ ήλίου καί τής σελήνης
καί διά τήν έλλειψιν τών διαφόρων έπεισοδίων καί περιπετειών, δι' ών μετα-
γενέστεροι μυθολόγοι έκόσμησαν τόν περί Κεφάλου καί ΓΙρόκριδος μΰθον,
συγχο^νεύσαντες άττικούς, κρητικούς, βοιωτικούς καί κεφαλληνιακούς μύ-
θους9. Ό Κέφαλος είναι προσωποποίησις τοΰ ήλίου, τοΰ όποιου ή φωτο-
βόλος κεφαλή έπιφαίνεται τήν πρωίαν έν τω όρίζοντι, έπί τής κορυφής τών
ορέων10, καί τόν όποιον ή τέχνη ένίοτε παρίστανε διά κεφαλής καλλικόμου.

vor. Dass Christus so oft als Bräutigam vorgestellt wurde, in den bekannten Allego-
rien, mag sich daran angeschlossen haben».

1. Roscher, Lex. d. Myth. I 2016. Pauly-Wissowa, RE. VIII 78-80.

2. Άπόσπ. 8 (Άθψ. ΙΑ' 469e).

3. Νόνν., Y 214.

4. Αύτ. Ά 21, A' 31. ΜΔ' 171.

5. Κόιντ. Γ 337.

6. Φιλόχορος, έν Έτυμ. μεγ., σ. 768, 1. Πρόχλ., είς Ήσιόδ. Έργ. 780.

7. Roscher, Selene 135 κέ. Lex. d. Mythol., τ. III, σ. 1983.

8. Αύτ., σ. 1667. Περί γάμου Ήλίου καί Σελήνης διαλαμβάνουσιν ό Roscher, αύτ. II,
σ. 3158 κέ. Selene, σ. 77 κέ. Nachträge, σ. 29. Siecke, Die Liebesgeschichte des Him-
mels, Strassburg 1892, σ. 3 κέ. Gruppe, Gr. Mythol., σ. 937-8.

9. Βλ. Preller, Gr. Mythol. II, σ. 146.

10. Decharme, Mythol. de la Grèce antique, σ. 526.
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Ή δέ Πρδκρις είναι ή σελήνη έν τή συνήθει αύτής παραστάσει, γυναικός
έξόχου καλλονής καί σεμνότητος1.

Οί περί γάμων τοΰ ήλίου καί τής σελήνης μύθοι είναι πιθανώτατα πανάρ-
χαιοι. Προς τούτοις δέ φαίνεται ότι έχει σχέσιν καί δ ινδικός μΰθος περί τοΰ
γάμου τοΰ Σούρυα (Ήλίου) μετά τής Σδμα2, ήτις συνεταυτίσθη πρδς τήν
σελήνην έν τοις μετά τούς βεδικούς ύμνους χρόνοις3. Παραπλήσιους μύθους
εύρίσκομεν καί παρ' άλλοις λαοΐς. Γερμανική τις παράδοσις λέγει τον ήλιον
καί τήν σελήνην συζύγους4. Έν τω βελγικω Λουξεμβούργο) ό ήλιος πιστεύε-
ται σύζυγος τής σελήνης5, δμοίως καί έν Λιμουζίνη τής Γαλλίας0. Κατά
τούς λαταυικούς μύθους ή Σαουλέ (ήλιος, θηλυκού γένους) έχει άνδρα τον
Μένεσις (σελήνη, γένους άρσενικοΰ), δν ζηλοτυποΰσα διεμέλισε διά τής
σπάθης, τέκνα αύτών θεωρούνται τ' άστρα7. Έν παραδόσει τών ιθαγενών
τής Νέας Γουινέας άναφέρεται ό ήλιος ώς σύζυγος τής σελήνης καί λέγεται
ότι έκ ζηλοτυπίας διέστησαν8. Κατά τούς παρά τήν Νυάσσαν λίμνην οίκοΰν-
τας Κόνδε, ό ήλιος είναι σύζυγος τής σελήνης καί τέκνα αύτών τά άστρα9.
Οί δέ Τλίγγιτ, ιθαγενείς τής βορειοδυτικής 'Αμερικής, λέγουσιν ότι ή σε-
λήνη (άρσενικοΰ γένους) είναι σύζυγος τοΰ ήλίου (θηλυκοΰ γένους)10.

Περίεργος είναι καί ή σύγχυσις τής σχέσεως τοΰ ήλίου καί τής σελήνης,
ώς άδελφών καί συζύγων, έν δημοτικω ρωμουνικω άσματι" δ "Ηλιος καί ή
Σελήνη ήσαν άδελφοί, έπειδή δέ ήθέλησαν νά νυμφευθώσι, κατηστερίσθησαν
ύπό τοΰ Θεοΰ11. Παραπλήσιοι δέ πρός τούς μύθους τούτους είναι μΰθοι άγρίων
τινών λαών" οί Ιναραίβαι νομίζουσι τόν Αύγερινόν σύζυγον τής Σελήνης12,
οί δέ ιθαγενείς τής Χρυσής άκτής τόν Έσπερον μνηστήρα αύτής13.

1. Preller II, σ. 145. Decharme, ενΟ' άν. Κατά τόν Max Müller (Essais de mytho-
logie comparée; trad. G. Perrot, σ. 110 κέ.) ή Πρόκρις είναι ή πρωινή δρόσος (πρώξ-κίς)
ή ύπό τοϋ ήλίου έξατμιζομένη. Βλ. καί Cox, The mythology of the Aryan nations, τ. II,
σ. 91.— Ό Roscher (Selene 145) άναγνωρίζει ότι ή νεωτέρα αθηναϊκή παράδοσις περί
Ήλίου καί Σελήνης καθιστά πιθανωτάτην τήν έρμηνείαν τοΰ περί Κεφάλου καί Πρόκριδος
μύθου.

2. Indische Studien, τ. V, σ. 269 κέ. 178 κέ.

3. Muir, Original sanscrit texts, τ. V, σ. 270.

4. Schönwerth, Aus der Oberpfalz, τ. II, σ. 57. Βλ. έν γένει Schwartz, Poet.
Naturansch. I, σ. 159 κέ. 166. 147.

5. Revue des trad, popul. 1902, σ. 273. 590-1.

6. Αύτ., σ. 340.

7. Αύτ. 1892, σ. 257 κέ. Rhesa, Litth. Volkslieder, Berlin 1843, άρ. 27, σ. 93
καί σ. 239-241. Nesselmann, άρ. 1, σ. 1. Βλ. καί Hanusch, Slav. Mythus, σ. 269.

8. Revue des trad, popul. 1899, σ. 539-540.

9. Verhandlungen d. Berliner Gesellsch. f. Anthropologie 1893, σ. 296.

10. Αύτ. 1895, σ. 231.

11. Alexandri, Chants populaires de la Roum., 1855, σ. 53 κέ.

12. Bastian, έν Zeitschrift f. Ethnologie 1872, σ. 378.

13. Αύτ., σ. 380.
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Β'.

"Ηλιος ώραϊος.—Παρομοιώσεις—Δίδει ώραιότητα.—"Ερις περί κάλλους.

Ή θέα τοϋ ήλίου, έν λαμπρότητι διανύοντος τον έν τω ούρανω δρόμον
του καί διά τών χρυσών άκτίνων του θαμβοΰντος τούς είς αυτόν άτενίζοντας,
διεγείρει, ώς εικός, τήν ίδέαν τοϋ τελείου κάλλους. Είς τήν δημώδη έλληνικήν
ποίησιν είναι συνηθέστατα!, ποικιλώταται εικόνες καί παρομοιώσεις, είλημ-
μέναι έκ τοΰ ήλίου, προς παράστασιν γυναικείας καλλονής. Οί έρώντες άπο-
καλοΰσι τήν άγαπωμένην ήλιον1, καί αί γυναίκες ένιαχοΰ τόν σύζυγον2.
Πολλά δ' έπίθετα έχομεν μέ πρώτον συνθετικόν τήν λέξιν ήλιος προς δήλωσιν
υπέροχου καλλονής. Πλήν τών λιογέννητος καί ήλοκόρασον,
περί ών ώμιλήσαμεν άνωτέρω, τοιαΰτα έπίθετα είναι γνωστά είς ήμάς τά έξής:
Ήλιο γ ραμμένο ς3, ήλιοσκάμμαγκος ή ήλιοσκαμ-
μαγκισμένος4, ήλιοστάλακτος5, λιόκαλος6.

Το κάλλος τοΰ ήλίου λαμβάνεται ώς δρος συγκρίσεως προς το άνθρώπινον,
προπάντων προς το γυναικεΐον. Καλλίστη τών γυναικών είναι ή έχουσα «τοϋ
ήλιου τς ομορφιές, τοΰ φεγγαριοΰ τσί λάμψες))7. Αί ώραΐαι λάμπουσιν
ώς ό ήλιος. «Λάμπεις καί άκτινοβολεϊς, σάν ήλιος, σά φεγγάρι» λέγει γαμή-
λιόν τι άσμα, έγκωμιάζον τήν νύμφην8. «Κ' έφεγγε ώς φέγγει ό ήλιος άπό
τήν ομορφιά» περιγράφει τήν καλλονήν νεάνιδος άλλο άσμα". Παρόμοιαι
έκφράσεις είναι συνήθεις είς τούς βυζαντινούς, καί είς αύτούς τούς πεζογρά-
φους10.

1. «'Ερωτικήν ώνόμασαν ήλιον τήν γυναίκα» (Φιλοσοφία κρασοπατέρα, στ. 6, έκ
χειρογράφου τοϋ ΙΕ' αιώνος, παρά Legrand, Recueil de chansons, σ. 2). Ή πρώτη λέξις
διορθωτέα άναμφιβόλως 'Ερωτικοί. [Ή είκασία ήμών αύτη έβεβαιώθη έξ άλλου κώδικος
(Ν.'Ελληνομνήμων 1904, σ. 441)]. Ήπειρωτικόν κωμαστικόν άσμα (Άραβαντιΐ'., σ. 371).

2. 'Εν Νικοπόλει τοϋ Πόντου γυνή θρηνοΰσα τόν άνδρα έπιφωνεΐ: «"Ηλιε μ', ήλιε μ'»,
(Βαλαβάνης, έν Άρχείω Λεξικοΰ). Βλ. καί προσΟήκην έν τέλει τοΰ τόμου.

3. Ήλιογραμμένη: Άραβαντινοϋ, Γλωσσάριον, σ. 41.

4. ΚΠ. Σύλλογος, τ. ΙΔ' 218 καί 262.

5. Αύτ. ΙΔ' 218. Ό Περικλής Παπαχατζής (Parallele Ausdrücke u. Redensarten,
έν Weigand, XIV Jahresbericht d. Inst. f. rum. Sprache, σ. 157) άναφέρει ταυτόσημον
κουτσοβλαχικήν φράσιν: K'ikât din soare, καί ρωμουνικήν: rupt din soare.

6. Λιόκαλη, έπίκλησις τής Παναγίας έν Σέρραις. (Φιλίστωρ, τ. Γ', σ. 211. Βυζαν-
τινά χρονικά I, σ. 677. Byzant. Zeitschrift, τ. III, σ. 243. 290-1).

7. Jeannaraki, 'Άσματα κρητικά, άρ. 70, σ. 93.

8. ΚΠ. Σύλλογος, τ. Η', σ. 276. "Ομοια πολλά άλλα γαμήλια, ώς Παρνασ., τ. Β',
σ. 884 (Καστελλορίζου). Άραβαντιν., σ. 185, άρ. 286, σ. 192, άρ. 311, ή εύχετικά (αύτ.,
σ. 197, άρ. 321).

9. Jeannaraki, σ. 131, άρ. 132. Βλ. αύτ., σ. 141, άρ. 140.

10. Τιμαρίων 33 (Ellissen, Analekten, τ. IV, σ. 76): «τό πρόσωπον άποστίλβων δίκη ν
ήλίου»—Φλώριος καί Πλατζιαφλ., στ. 957, σ. 291. Μαυροφρ. «λάμπει ώς (ή) σελήνη τήν
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Κατά τά δημοτικά άσματα, δταν στολίζωνται αί ώραΐαι γυναίκες, φαί-
νεται το πρόσωπον αύτών ώς ήλιος καί ώς φεγγάρι, ή τής αύτής παρομοι-
ώσεως διά ποιητικής εικόνος έκφραζομένης φέρουσιν έν έαυταϊς τόν ήλιον.

Ό ήλιος δντεν πρωτοβγή 'ς τ άστήθη σου κονεύγει
καί 'ς τά ξαθά σου τά μαλλιά πάγει καί βασιλεύγειΑ

Συνηθέστατα δέ παραβάλλεται τό πρόσωπον τής ύμνουμένης μέ τόν ήλιον
καί τά στήθη μέ τό φεγγάρι.

Βάνει τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθος
καί του κοράκου το φτερό βάνει καμαροφρύδι3.

'Αναφέρονται δ' αί εικόνες αύται καί πρδς ποιητικήν παράστασιν τής λαμ-
πρότητος καί τοΰ άμυθήτου πλούτου τών κοσμημάτων τής ώραίας γυναικός.

Βάνει τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι κύκλο,
βάνει καί τόν αύγερινό διαμάντι δαχτυλίδι4.

ή:

Βάνει τόν ήλιο κούτελο καί τό φεγγάρ' άστήθι
καί τοΰ κοράκου τό φτερό βάνει καμαροφρύδι,

αύγήν, ώς ήλιος τήν ήμέραν κτλ.». Βλ. καί στ. 791, σ. 285 Μ. «καί λάμπουν ώς τόν ήλιον
καί πέμπουσιν άκτΐνες»—στ. 1219, σ. 300, στ. 924, σ. 289 Μ. Π. (Πρβλ. Teza, Del nome
Μπεχήλ, σ. 8). Μελιτηνιώτου, Είς Σωφροσύνην, στ. 2849-2851, έν Notices et extr. des
manuscrits, τ. XIX, μέρ. II, σ. 130. Γεωργιλά, Θανατικόν τής Ρόδου, στ. 158, σ. 37,
Wagner, περί τών Ροδίων γυναικών «ώσάν τόν ήλιον λάμπουσι» κτλ.

1. Jeannaraki, άρ. 245, σ. 183.

2. ('Ελπίδος Μέλαινης), Κρητική μέλισσα 1873, σ. 48, 18. (ΙΙαρομοίωσις τοϋ στή-
θους πρός ήλιον, τής ξανθής κόμης πρός τό χρώμα τοΰ δύοντος ήλίου). Jeannaraki, σ. 278,
άρ. 159 (=G. Meyer, Gr. Volksl. 65, 43). Φραντζεσκάκη, 'Αριάδνη, σ. 29. Άραβαντιν.,
σ. 338, άρ. 589. Π. Γ. Μακρή, Τό Κατιρλί, σ. 82. Ή αύτή παρομοίωσις καί ένγαμηλίφ
φσματι άναφέρεται εις τόν γαμβρόν έφιππον (Χασιώτου, Συλλογή, σ. 35. Πρβλ. Jean-
naraki, άρ. 104, σ. 109).

3. Passow, άρ. 294. 295. 300. 310. 436. 438. Λελέκου, Έπιδόρπιον, σ. 13. Le-
grand, Recueil, σ. 302. Ζωγρ. άγών Α', σ. 7, 59. Καί είς παλαιόν δημοτικόν άσμα έκ
τοΰ βιενναίου κωδικός παρά Legrand, σ. 48, άρ. 19:

ήσαν τά στήθη σου άνοικτά, φέγγουν με σάν φεγγάρι,
έβγαίνει κ' έκ τά χείλη σου ήλιος μέ ταϊς άκτίναις.

4. Legrand, σ. 230 καί Χασιώτη, σ.35. Άραβαντιν., σ. 163, άρ. 243, σ. 198, άρ. 324.
Κανελλακη, Χιακά άνάλ., σ. 74. «Τό φεγγάρι κύκλο» σημαίνει ότι ό κύκλος τοΰ προσώ-
που της όμοιάζει πρός τόν κύκλον τής σελήνης. Ή αύτή δέ είκών εύρίσκεται καί είς τό με-
σαιωνικόν ποίημα τοΰ Λυβίστρου καί τής Ροδάμνης (στ. 2163, σ. 301 Wagner): «παρεί-
καζες άνθόμοιον τόν κύκλον τής σελήνης, / όπόταν ένι όλόκυκλος καθάριος καί γεμάτος,
ώς πρός τήν στρογγυλότηταν τής κόρης τοΰ προσώπου».
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τήν άμμο τήν αμέτρητη βάνει μαργαριτάρια,
τά χοχλαδάκια τοϋ γιαλοΰ τσικίνια 'ς το λαιμόν τση1.

Καί κατά μέν τό κρητικόν άσμα τοΰτο, θέτει ή ωραία τόν ήλιον είς τό μέ-
τωπον, κατά δέ τά παραμύθια καί παιδία ωραιότατα γεννώνται έχοντα έν
τω μετώπω ήλιον, άλλα φεγγάρι καί άλλα αύγερινόν2. Αί δέ γυναίκες τής
'Αττικής είς παλαιοτέρους χρόνους ήξευρον τήν τέχνην νά έφαρμόζωσιν
έμπράκτως τάς ποιητικάς τών ασμάτων παρομοιώσεις ζωγραφίζουσαι κατά
τούς γάμους τόν ήλιον καί τήν σελήνην έπί τών παρειών τής νύμφης, είτε
ωραία ήτο αΰτη εΐτε μή3.

Παραπλήσιας εκφράσεις καί εικόνας εύρίσκομεν, άν καί σπανίως, καί
είς άρχαίους ποιητάς καί συγγραφείς. Ούτως είς τόν όμηρικόν ΰμνον είς Άφρο-
δίτην (στ. 89) :

ώς δέ σελήνη
στήθεσιν άμφ' άπαλοΐσιν έλάμπετο, θαΰμα ίδέσθαι.

'Επαινούσα δέ τόν έρώμενον ή φαρμακεύτρια παρά Θεοκρίτω (Β' 79) λέγει"
«Στήθεα δέ στίλβοντα πολύ πλέον ή τύ, Σελάνα». Ό Νόννος πολλαχοΰ παρο-
μοιάζει ωραίας παρθένους πρός την σελήνην4, καί ό 'Αχιλλεύς Τάτιος (Α'
δ' 3) γράφει πρός παράστασιν τής καλλονής νεάνιδος" «Τοιαύτην εΐδον έγώ
ποτε έπί ταύρω γεγραμμένην σελήνην». Είς τούς βυζαντινούς δέ συγγρα-

1. Jeannaraki, άρ. 271, σ. 209, άρ. 1, σ. ί.Μανούσου, Β', σ. 78. Έν τραγούδι άνα-
φέρει καί πουλάρι «όπόχει ήλιο 'ς τό μέτωπο, φεγγάρι 'ς τά καπούλια». (Άραβαντιν.,
σ. 197, άρ. 322). Κατά τι δέ κωμαστικόν άσμάτιον: «Δυό ήλιοι είναι ποΰ βγαίνουν 'ς τή
γής κάθε πουρνό, ένας 'ς τό μέτωπο σου κι άλλος 'ς τόν ούρανό» (Άραβαντιν., σ. 363).

2. Νεοελλ. άνάλ., τ. Β', σ. 43, 44. Πρβλ. καί τ. Α', σ. 18 κέ. Hahn, τ. I, σ. 65 κέ. II,
σ. 288 καί άρ. 69, τ. II, άρ. 99.—Κατά τι σερβικόν παραμύθιον, γεννάται βασιλόπουλον, έχον
χρυσοΰν άστρον είς τό μέτωπον ( Vuk Karadschilsch, Volksmärchen der Serben, άρ. 10)"
καί λαταυικόν άναφέρει βασίλισσαν περικαλλή, περί τό μέτωπον έχουσαν τούς άστέρας,
έπί τής κορυφής τόν ήλιον καί έν τω όπισθοκράνω τήν σελήνην (Schleicher, Litauische
Märchen, σ. 10). "Ετερον παραμύθιον ούγγρικόν διηγείται περί τών τριών θυγατέρων βασι-
λέως, ότι ή μία είχεν άστέρα έν τω μετώπω, ή άλλη τήν σελήνην έπί τοΰ στήθους καί ή τρίτη
τόν ήλιον, έπίσης έπί τοΰ στήθους (Zeitschrift f. deutsche Mythologie, τ. II, σ. 283).
Έν ίταλικω παραμυθίω άναφέρεται Sole e Luna, ονόματα παιδιών (Basile, Pentame-
rone V 5)· έν γαλλικφ δέ Jour et Aurore (Perrault, Contes des fées. "Αλλα παράλληλα
άναγράφει ό Stan. Prato, έν Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1895, σ. 376 κέ.). Οί άρχαϊοι
ύποκοριζόμενοι έκάλουν ήλιους τά άρσενικά τέκνα. «"Ηλιε τής έμής ψυχής» (Άρτεμίδωρ.
Β' 36, σ. 126=Σουίδ., λ. Ήλιος). Τά δύο έκ τοΰ'Αντωνίου τέκνα τής Κλεοπάτρας έπεκα-
λοΰντο "Ηλιος καί Σελήνη (Πλουτάρχ., Άντών. 36. Σ ου ιδ., λ. Ίόβας. Τζέτζ., Χιλιάδ.
Θ, 79. Λέων γραμματικός, σ. 55 Bonn.).

3. Καμπούρογλου, 'Ιστορία τών 'Αθην. Α', σ. 203.

4. Νόνν. Α' 196. ΙΕ' 242. Ιστ' 47 καί άλλαχοΰ.
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φεϊς είναι συχνότατα', αί τοιαΰται παρομοιώσεις- ό ποιητής τοϋ Φλώριου καί
τής Πλατζαφλώρας περιγράφει ώς έξής τήν καλλονήν νεάνιδος :

πλήν ήτο ώραιωμένη.
Είς ήλικίαν (=άνάστημα) κυπάρισσος, σελήνη είς τήν όψιν,
ό κύκλος τοΰ προσώπου της τον ήλιον άντηύγει'
το κάλλος της το έμορφον φλόγα νά παρασταίνη1.

Ό δέ ποιητής τοΰ Ίμπερίου καί τής Μαργαρώνας τά έπίθετα φ ε γ γ α ρ ο-
π ρ ό σ ω π η καί φεγγαρομίσουδη έχει ώς συνώνυμα τοΰ ά γ γ ε-
λομουσουδάτη2.

Κοιναί καί συνήθεις εϊναι αί τοιαΰται εκφράσεις καί παρ' άλλοις λαοΐς.
Ό Stan. Prato έδημοσίευσε πλουσιωτάτην συλλογήν τούτων, προπάντων έκ
τής ιταλικής δημώδους ποιήσεως3. Άπαραλλάκτως ώς είς τό ελληνικό ν
τραγούδι «βάνει τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι άστήθι», έν ρωμαϊκω δ
έραστής λέγει περί τής έρωμένης· Porti la luna in petto, il sole in fron-
te»4. Καί ρωμουνικαί καί ρωσικαί παροιμιώδεις φράσεις προσομοιάζουσι
τό κάλλος γυναικός πρός τον ήλιον5. Καί είς φίννια δημώδη άσματα ούτοί
περιγράφεται ώραία παρθένος:

άπαστράπτει
έκ κροτάφων φως σελήνης
έκ τοΰ στήθους φως ήλίου,
έκ τών ώμων φως άρκτούρου,
έκ τών νώτων φως πλειάδος6.

"Οχι μόνον δέ ωραιότατος χαρακτηρίζεται ό ήλιος, άλλά καί λέγεται
πηγή ώραιότητος καί δοτήρ καλλονής. Ούτως εν έρωτικόν δίστιχον είς τοΰτον
άποδίδει τό κάλλος τής έρωμένης.

"Οντε σ' έγέννα ή μάννα σου, ό ήλιος έκατέβη,
καί σοΰ 'δωκε τήν ομορφιά καί πάλι μετανέβη7.

1. Στ. 6-9, έν Wagner, Medieval Greek texts, London 1870, σ. 1. Mullach, Conj.
byzant., σ. 38.

2. Στ. 34, σ. 241 Λάμπρου. Πρβλ. αύτ., στ. 251, σ. 253 Λάμπρου. Βέλθανδρος στ'
680-1, σ. 147 Legrand. Νικήτ. Εύγενιαν. Γ' 336. στ' 415. Τρυφιόδωρ. 514. '/ωάν. Ευγε-
νικού, 'Εκφράσεις 4, έν Boissonade, Anecd. nova, σ. 341.

3. Έν Zeitschrift d. Ver. f. Volksk. 1895, σ. 363-383. 1896, σ. 24-52 (Sonne,
Mond u. Sterne als Schönheitssymbole).

4. C. Blessig, Römische Ritornelle, 1860, σ. 8.

5. Zannc, Proverbele Românilor, τ. II, άρ. 5263. Vlad. Dal, Παροιμίαι τοϋ ρω-
σικοΰ λαοΰ, έκδ. Β', τ. I, σ. 236.

6. Kalewala. Rune Χ, στ. 89 κέ. Μετάφρ. γερμανική Α. Schiefner.

7. Jeannaraki, σ. 279, άρ. 164. Βλαστού, Ό γάμος έν Κρήτη, σ. 42. Passotv,
σ. 456. Kind, Μνημόσυνον, σ. 22. Ζωγράφ. άγων Α', σ. 9, άρ. 87.
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'Αλλ' όμως τοσούτο λαμπρά ένίοτε περιγράφεται ύπδ δημοτικών ασμά-
των καί παραμυθιών ή καλλονή γυναικών, ώστε ό ήλιος άδυνατεί νά συνα-
γωνισθή προς αύτάς, ή μάλλον όπως μή άποσβεσθή ή αίγλη του, πρέπει έξ
έκείνων ν' άρυσθή καί φως καί άκτΐνας.

Ό ήλιος τσί άχτίδες του άς πά νά τσί στερέψη
κι άς έρθ' άπδ τοϋ λόγου σου νά τσί ξαναγυρέψη1.

Τδ κάλλος γυναικών θαμβώνει ένίοτε καί αύτδν τον ήλιον"

Ό ήλιος δταν έτυχε έσένα ν' άπαντήση,

άπ' τήν πουλλή σου ούμουρφιά κί κείνους έζαλίστη2

καί καταλαμβάνεται ούτος ύπδ έντροπής βλέπων γυναίκας ώραιοτέρας αύτοΰ,
ώς λέγει άσμα τών έν Ύδροΰντι Έλληνοϊταλών :

ΤΩ ήλιε μου, ποΰ δλο το κόσμο πραάεΐ,
ώρια secundu τούη είδε τινό;
Καί ό "Ηλιο μοΰ πε" «Μοΰ κάνει άντροπή,
γιατί τούη έ πλέον ώρια τό διπλό3.

Πρός έκφρασιν ύπερόχου καλλονής γυναικός λέγουσιν οτι προκαλεί τόν
ήλιον είς άγώνα κάλλους" «ήτον έμορφος, τόν ήλιον έλεεν, γιά λάμψον γιά θά
λάμπω» λέγει παραμύθιον τής Τραπεζοΰντος4. Καί δημοτικά άσματα παρα-
στατικώτερον άναφέρουσι τοιαύτην πρόκλησιν, καί τήν βεβαίαν κατίσχυσιν
τής προκαλούσης ωραίας:

Καί μέ τον ήλιο μάλωνε, μέ τόν ήλιο μαλώνει'
«Γιά έβγα, ήλιε μου, νά βγώ, γιά λάμψε γιά νά λάμψω».
Έλαμψε ό ήλιος τά ταχύ, μαραίνει τά χορτάρια
κ' έγώ μέ τις άχτΐνες μου μαραίνω παλληκάρια5.

1. Jeannaraki, άρ. 160, σ. 278. Φραντζεσκάκη, 'Αριάδνη, σ. 30.

2. Λέσβιον -αρά Στ. Άναγνώστου (Α. Λ.) Παραπλήσια Ιδέα καί έν σικελικω άσματι
(S. SalomoneMarino, Canti popolari siciliani, Palermo 1867, άρ. 77): «La to' biddizza
la suli comluni» (ή όμορφάδα σου τον ήλιο ζαλίζει).

3. Morosi, Studi sui dialetti greci délia terra d'Olranto, σ. 14, άρ. 12. Πολίτου,
Έκλογαί, σ. 270, 10.

4. 'Αστήρ τοϋ Πόντου, τ. Α', σ. 213.

5. Passoiv, άρ. 536 (Ζωγράφ. άγων Α', στ. 97, 90). Παραλλαγάς τοΰ άσματος τούτου
βλ. Ρ ass ο ιν, άρ. 537. 538. Ζωγράφ. άγων Α', σ. 161, 296, 305, 22. Μετάφρ. έν Dora
d'Is tria, Excursions en Roumélie et en Morée, τ. I, σ. 154.
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Γ'.

"Ηλιος ώς ομμα.—Πανδερκής.—'Ερωτήσεις προς τόν "Ηλιον.—"Ηλιος
ώς αγγελιαφόρος.

Μεταφορικώς ό ήλιος λέγεται μάτι τοϋ θεοΰ(έν Πελοποννήσω).
τής αύτής δέ μεταφοράς, θεωρουμένου τοΰ ήλίου άπλώς ώς οφθαλμού1, ή
ώς όφθαλμοΰ τοΰ Θεοΰ, όχι μόνον οί αρχαίοι Έλληνες έποιοΰντο χρήσιν2,
άλλά καί πάντες σχεδόν οί λαοί, μηδέ τών άγριων έξαιρουμένων3. Έν τοις
Βέδαις ό τοΰ ήλίου θεάς Savitti ονομάζεται δμμα τοΰ κόσμου4, έν δέ τή
Μαχαβαράτα ή έπωνυμία αΰτη άναφέρεται είς έτερον τοΰ ήλίου θεόν, τόν
Σούρυαν5. Άλλαχοΰ τοΰ Ρίγ-Βέδα ό Σούρυα καλείται «ό οφθαλμός τοΰ
Μίτρα, τοΰ Βαρούνια καί τοΰ Άγνη))6 ή τών δύο πρώτων άπλώς7. Έν τή
περσική θρησκεία ό ήλιος έθεωρεϊτο οφθαλμός τοΰ Όρομάσδου καί τοΰ
Μίθρα8' έν τή αιγυπτιακή ό δεξιός οφθαλμός τοΰ δημιουργοΰ9, οί άρχαΐοι

1. Αίνιγμα χιακόν, ό ήλιος. «Μ' ένα μάτι μονόματο 8λον τόν κόσμο βλέπω». (Κανελ-
λάκη, Χιακά άνάλεκτα, σ. 177, άρ. 76).

2. «Διός οφθαλμός» (Ήαιόδ., "Εργ. Ήμ. 267)· «ό γάρ αίέν όρων κύκλος λεύσσει νιν
Μορίου Διός» (Σοφοκλ., Οίδ. Κ. 704)· «χρυσέας "Αμέρας βλέφαρον» (Σοφοκλ., 'Αντιγ.
100), «λαμπάδος ίερόν ομμα» (αύτ. 789)· «ομμα αιθέρος» (Άριστοφάν., Νεφ. 285). Παρά
τοις όρφικοΐς ό ήλιος έθεωρεϊτο ώς οφθαλμός τοϋ Διός, συνταυτιζομένου μέ τόν κόσμον
(παρ'Εύσεβ., Προπ. Εύαγ. άπ. Γ' 9. Στοβ., Έκλ. Α' β' 23). «Τό κοινόν όμμα τήν πανο-
πτρίαν κόρην» (Γεωργ. Πισίδ., Έξαήμερον, σ. 218). Όμοιαι μεταφοραί είς "Ελληνας συγ-
γραφείς καί περί σελήνης καί τών άστέρων (Schwartz, Poet. Naturansch. I, σ. 145,
146).—Περί τοΰ ήλίου θεωρουμένου ώς όφθαλμοΰ τοΰ θεοΰ ύπό τών "Ελλήνων καί άλλων
λαών βλ. καί Gruppe, Gr. Mytholog., σ. 380. Rapp, έν Roscher, Lex. d. Mythol. I,
σ. 1997: Jessen, έν Pauly-Wissowa, RE., τ. VIII, σ. 86. Καί αύτή ή πρώτη σημασία
τής ρίζης sâvel, έξ ής τό κοινόν ονομα τοΰ ήλίου είς τάς γλώσσας τών ίαπετικών λαών
είναι ή τοΰ όφθαλμοΰ. (Jessen, αύτ., σ. 58).

3. «'Οφθαλμός τής ήμέρας» έν Ίάβα, Σουμάτρα, Μαδαγασκάρη. Οί ιθαγενείς τής
Νέας Ζηλανδίας μυθολογοΰσιν, ότι ό Maui έθεσε τόν όφθαλμόν του έν τω ούρανω καί έγέ-
νετο ήλιος καί τούς οφθαλμούς τών δύο τέκνων του καί έγένοντο οί άστέρες' (Ediv. Tylor,
La civilisation primitive, τ. I, σ. 401, τής γερμ. μετάφρ. τ. I, σ. 344 κέ.).

4. Βλ. Α. Weber, Zwei Texte über Omina u. Portenta, σ. 362.

5. III 166 κέ. παρàMuir, σ. 161.

6. Rig Veda I, 115, 1 Max Müller.

7. Βλ. τά οικεία χωρία τοΰ Ρίγ Βέδα παρά Muir, σ. 157. Μ. Müller, Ursprung d.
Religion, σ. 300, 305. Rloomfield, On the myth of Heavenly Eye-ball, with reference
to Rig Veda X 40, 9, έν American Journal of Philolog. 1896 XVIII 399 κέ.

8. Zend Avesta, μετάφρ. Spiegel καί Bleck. Yaçna II 35. Darmes teter, Ormazd
et Ahriman, έν Bibliolh. de 1' école des hautes études, Par. 1877, τ. 29, σ. 31 κέ.

9. Le Page-Renouf, Vorlesungen über Ursprung und Entstehung der Religion,
1881, σ. 176. Περί όμοιων παραστάσεων τών Εβραίων βλ. Goldziher, Der Mythos bei
den Hebräern 1876, σ. 124 κέ.
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Γερμανοί ύπελάμβανον αύτόν όφθαλμόν τοϋ Όδίν1, οί δε Σλάβοι τών Καρ-
παθίων τον λέγουσιν «όφθαλμόν της ήμέρας»2.

"Εχει δέ ό ήλιος όμμα οξύ καί άσφαλές" αύτός ποΰ περπατεΐ
όλον τον κόσμον3, έπισκοπεΐ έκ τοΰ ούρανοΰ, βλέπει τά πάντα καί
ούδέν μένει είς αύτόν άπόκρυφον" νά μή σέ ίδή ό ήλιος, είναι
κατάρα δεινοτάτη. Εισχωρεί πανταχοΰ καί τά πάντα διαφωτίζει" «κλειδώνω,
μανταλώνω, τον κλέφτη βρίσκω μέσα», λέγει δημώδες αίνιγμα, έννοοΰν τον
ήλιον.

Ούτω καί ύπο τών άρχαίων ό "Ηλιος ένομίζετο πανδερκής καί πανδαή-
μων" κατά τά ομηρικά έπη «πάντ' έφορα καί πάντ' έπακούει»4, έν δέ τω όμη-
ρικω ύμνω είς Δήμητρα λέγεται θεών σκοπός ήδέ καί άνδρών5. Ό Αισχύ-
λος άποκαλεΐ αύτόν πανόπτην6 καί παντόπταν7. Ό "Ηλιος νοήσας
τήν άπιστίαν τής 'Αφροδίτης καταγγέλλει αύτήν είς τόν "Ηφαιστον8, καί
μόνος γινώσκο^ν τόν άρπαγα τής Περσεφόνης κατονομάζει αύτόν είς τήν
Δήμητρα9. Καί πολλαχοΰ τών βεδικών ύμνων λέγεται πανδερκής καί τη-
λωπός καί παντεπόπτης10. Κατά τούς γερμανικούς μύθους, ό θεός βλέπει διά
τοΰ ήλίου καί τών άστέρων τάς πράξεις τών άνθρώπων11' σλαβιστί δέ (τσε-

1. Simrock, Deutsche Mythologie § 74, σ. 210 κέ. Grimm, Deutsche My-
thologie, σ. 665 (585 - 6 8' έκδ.).

2. Kochauswski, παρά Chodzko, Contes slaves, σ. 33, σημ. Ol Πολωνοί λέγουσι
τον ήλιον μάτι τοϋ Θεοΰ ποΰ τά βλέπει όλα (Revue des trad, popul. 1895, τ. Χ, σ. 421).

3. Έν άσματίω τοΰ Ύδροΰντος (Morosi, ένθ' άν., Pellegrini, Il dialetto greco-cala-
bro, σ. 43). Προς τήν φράσιν ταύτην άντιστοιχεΐ τό τοΰ όμηρικοΰ ΰμνου είς Δήμητρα
(στ. 69- 70):

σύ γάρ δή πάσαν έπί χθόνα καί κατά πόντον
αιθέρος έκ δίης καταδέρκεαι άκτίνεσσι
καί τοΰ έπιγράμματος τοΰ Εύριπίδου (Άνθολ. Append. 27, παρ' ΆΟην. Β' 61 β) :
ΤΩ τόν άγήραντον πόλον αιθέρος, "Ηλιε, τέμνων
άρ' είδες κτλ.

4. Ίλιάδ. Γ, 277. Ξ, 345. Όδ. Λ, 109. Μ, 323.

5. "Υμν. είς Δήμητρ. 62. Πρβλ. Όδ. Θ, 302.

6. Αίσχύλ., Προμηθ. 91.

7. Παρά Στράβωη Α' 33.

8. Όδ. Θ, 270.

9. "Υμν. είς Δήμητρ. 75 κέ.—Πρβλ. Φαλάριδ. έπιστ. 104, έν Epistol., ed. Hercher,
σ. 439: «πάντων έπόπτης».—Γεώρ. Πισίδ., Έξαήμ., στ. 225: «Ούδέν γάρ αύτοΰ τής φοράς
άπεκρύβη». Έκ τών Ρωμαίων ποιητών βλ. Ovid., Met. II 32: «Sol oculis juvenem, qui-
bus adspicit omnia, vidit»· αύτ. IV 172: «Videt hic deus omnia primus». Βλ. καί αύτ.,
IV 227. Vergil., Aen. IV 607. XII 676. "Αλλάς άρχαίας μαρτυρίας βλ. παρά Roscher,
Lex. Myth. I 1997. III 1540 κέ. Pauly-Wissova, R.E..VHI, σ. 73, 84. Gruppe, Gr.
Myth., 380, 2. 587, 1.

10. Muir 157. M. Müller, ένθ' άν., σ. 305.

11. Grimm, D. Μ., σ. 665 (586 δ' έκδ.).

10
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χιστί) ονομάζεται ό ήλιος Djed vschevjed, ήτοι δ τά πάντα είδώς ή βλέ-
πων γέρων1.

Βλέπων δέ τά πάντα δ "Ηλιος, παρίσταται έπίσης ύπδ τής δημώδους
ποιήσεως καί ώς συμπαθών τούς έν τή γή, καί άν που ΐδη τινά θλιβόμενον
έρωτών νά μάθη τί το αίτιον τής θλίψεως καί παραμυθούμενος τούς πάσχον-
τας .

'Στήν Πόλη σέ θυμήθηκα κ' "Ηλιος μέ παρηγόρα,
«Τσώπα, πουλάκι μου, μην κλαις, κ' έγώ τήν εΐγδα τώρα»,

λέγει έρωτικόν δίστιχον3. Είς άλλο δέ άσμα εισάγεται μία έλαφίνα, ήτις
άποφεύγει τόν μετά τών άλλων έλάφων συναγελασμόν, καί

μόνον τ' άπόσκια περπατεϊ καί τά ζερβά κοιμάται,
κι δθε εύρη γαργαρό νερό, θολώνει καί τό πίνει.
Ό "Ηλιος τήν άπάντησε, στέκει καί τή ρωτάει κτλ.4

'Άλλοτε πάλιν, περίλυπος ένεκα τοΰ θανάτου ήρωος, αφηγείται τό συμβε-
βηκός είς τό Φεγγάρι καί τόν Αύγερινόν.

Ό "Ηλιος έσκοτίδνιασε καί τό φεγγάρι έχάθη,

κι ό καθαρός Αύγερινός έβγήκε ματωμένος"

τά τρία έκουβέντιαζαν, τά τρί' άράδα άράδα.

«Τίνος εΐν' τ' άσπρο τό κορμί, ποΰ'ναι χωρίς κεφάλι;»

Γυρίζει ό "Ηλιος καί τούς λέει, καί λέει τοΰ Φεγγάρου κτλ.5

Θλιβόμενος δέ διά κακά, τά όποια βλέπει, άνατέλλει ένίοτε «κόκκινος,
καταμελανιασμένος»6, καί έπί τή θέα μεγάλης συμφοράς εκφράζει τόν
φόβον μή τά δάκρυα τοΰ πάσχοντος κατασβέσωσι τήν φλόγα του7.

Άλλά καί παραγγελίας τών άγαπώντων διαβιβάζει πρός μακράν ευρι-
σκομένους, διότι αύτός μόνος κάλλιον παντός άλλου γινώσκει πού διαμένουσι
καί τάχιστα βλέπει αύτούς.

1. Chodzko, ένθ' άν., σ. 32, 39 σημ.

2. Ή βυζαντινή παροιμία «'Αφ' ών έκαβαλλίκευσε, κϋρ "Ηλιε, μή τον κλαίης»
(Krumbacher, Mittelgr. Sprichw., άρ. 117, σ. 127) έμφαίνει τήν συμπάθειαν τοϋ ήλίου καί
τό ύπέρ τών άνθρωπίνων παθημάτων ένδιαφέρον αύτοϋ. Τό μή τόν κλαίης=μή τόν οίκτίρης,
άδιαφόρησον περί αύτοΰ.

3. Passotv, σ. 567, άρ. 875.

4. Μανονσου, Β', σ. 71. Βλ. καί Passopp. 398. 399. Ζωγρ. άγων Α', σ. 145, άρ. 252.

5. Χασιώτης, σ. 105, άρ. 24. Έβδομάς 1889, άρ. 14, σ. 4. Καί είς σερβικά ^σματα
ομοίως ό ήλιος καί ή σελήνη συνδιαλέγονται περί τών άνθρωπίνων (Vuk, III 3).

6. Άραβαντιν., σ. 82, άρ. 96.

7. Legrand, σ. 286, άρ. 127.
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Ώ "Ηλιε μου, χαμήλωσε και πάρε τή γραφή μου,
περικαλώ σε νά τήν πας κει που 'ναι το πουλί μου1.

Έν άλβανικω παραμυθίω στέλλει ή μήτηρ προς τήν μακράν άποΰσαν
κόρην της χαιρετίσματα μέ τόν ήλιον τοϋ μεσημεριοΰ2. 'Ομοίως καί ό θνή-
σκων Αίας παρά Σοφοκλεΐ (Αϊ. 845 - 851) λέγει προς τον "Ηλιον.

Σύ δ', ώ τον αίπύν ούρανόν διφρηλατών,
"Ηλιε, πατρφαν τήν έμήν δταν χθόνα
ΐδης, έπισχών χρυσόνωτον ήνίαν
άγγειλον άτας τάς έμάς μόρον τ' έμδν
γέροντι πατρί τή τε δυστήνω τροφω.

Ώς παντεπόπτης δ' δ "Ηλιος έρωτάται περί άγνοουμένων καί δυσερευ-
νήτων πραγμάτων, καί προθύμως άπαντα είς τά έρωτήματα, κατά τήν δημώδη
ποίησιν καί τούς δημώδεις μύθους.

"Ηλιε μου καί Φεγγάρι μου καί κοσμογυριστή μου,
νά σ' άρωτήσω νά μοΰ πής, είδες το το πουλί μου;
—Είδα το το πουλάκι σου κτλ.3

Είς έν δέ μανιάτικο ν μοιρολόγιον έρωτάται δ "Ηλιος «μήν είδε μιά νιά
καλή», καί ούτος άποκρίνεται, ότι τήν έσπέραν τής χθές, διαβαίνων άπδ το
περιβόλι τοΰ "Α^η, έμαθε ότι τής έγραψαν τ' όνομα μέ τούς άποθαμένους4.

Τδν "Ηλιον παρακαλοΰσι καί αί Τραχίνιαι γυναίκες παρά Σοφοκλεΐ (Τρα-
χίν. 95 κέ.) νά τάς πληροφορήση ποΰ γής εύρίσκεται δ 'Ηρακλής. Καθώς
δέ παρ' Όμήρω καταγγέλλει είς τον "Ηφαιστον τήν άπιστίαν τής 'Αφροδίτης,
είς άκριτικά άσματα σπεύδει νά πληροφορήση τον Γιαννακήν περί τής άρπα-
γής τής συζύγου του ύπό τών Σαρακηνών5.

Συνήθως είς τά παραμύθια ή κακή μητρυιά ή ή πενθερά νεάνιδος, τής
οποίας άπήτησε τόν θάνατον καί τήν νομίζει άποθαμένην, καυχωμένη ενώπιον
τοΰ Ήλίου τόν έρωτα, άν γνωρίζη άλλην τινά ώραιοτέραν αυτής"

"Ηλιε μου καί παράλιε μου καί κοσμογυριστή μου,
είσαι καί σύ, είμαι κ' εγώ, μά είδες κι άλλην ομορφότερη6;

1. Παρνασσός, τ. Α', σ. 394.

2. Hahn, Alb. Studien II, σ. 106. Gr. u. alb. Märchen, άρ. 96.

3. Λαογρ. A' 297, 123.'Ομοίως ερωτήσεις καί πρός τήν σελήνην (Άραβαντιν.,
σ. 237, άρ. 400). Τό σχήμα τοΰτο τών έρωτήσεων πρός τόν ήλιον άν είδέ τι, άπαντώμεν
καί παρ' άρχαίοις ποιηταΐς, τω Ευριπίδη (βλ. άνωτέρω, σ. 161, σημ. 3) καί τω Θεοδέκτη
(παρά Στοβαίφ I' 8. 'Απ. 10 Nauck).

4. Παρνασσός, τ. ΙΖ', σ. 80.

5. ΚΠ. Σύλλογος, τ. ΙΘ', σ. 222. 228.

6. 'Εξ άνεκδότου μεσσηνιακού παραμυΟίου.—Ό κ. Β. Schmidt, (Gr. Märchen usw.,
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Ό δέ "Ηλιος άδυνατών ν' άποκρύψη τήν άλήθειαν, άποκαλύπτει ότι ή νομι-
ζομένη νεκρά εύρίσκεται έν τή ζωή. Τά μάλιστα ενδιαφέρον έκ τοΰ κύκλου
τούτου τών παραμυθιών είναι έν άθηναϊκόν (άνακοινωθέν μοι ύπδ τής Κας
Μαριάννης Γρ. Ιίαμπούρογλου), περίεργον καί διά τήν παρεμβολήν στίχων
έν τή διηγήσει. Κατά το παραμύθιον τοΰτο, ό υιός μιας Λάμιας ένυμφεύθη
περικαλλεστάτην κόρην. Έπειδή δ' όμως δέν κατώρθωσε νά πείση τήν μητέρα
του νά φεισθή αύτής, ύπεσχέθη νά τήν φονεύση δ 'ίδιος· καί παραλαβών αύτήν
είς τόπον μακρινδν καί μοναχικόν, έκτισεν οίκίσκον, έν ώ τήν έκρυψεν. Έπι-
στρέψας δέ, εΐπεν είς τήν μητέρα του ότι τήν έσκότωσε καί έκάθησε καί
έκλαιεν. Ή Λάμια προσεπάθησε νά τόν παρηγόρηση, άλλά μετά μικρόν κατα-
λιποΰσα αύτόν ήρχισε νά καλλωπίζηται.

σ. 233) νομίζων ότι εσφαλμένως γράφομεν τήν λέξιν παράλιε διορθώνει προσήλιε. Άλλ' ή
λέξις δρθώς έχει οΰτως, ύπδ τον αύτόν τύπον δ' έκφέρεται καί έν παιδικω άσματίω Φιλιπ-
πουπόλεως, τό όποιον κατωτέρω δημοσιεύομεν. Ζακύνθιον παραμύθιον τής αύτής ύποθέ-
σεως έχει ώς έξής τήν πρός τήν "Ηλιον έρώτησιν:

"Ηλιε μου, προσήλιο μου,
πές μου νά ζοΰν τά μάτια σου,
ποία είναι ή όμορφύτερη γυναίκα τοΰ κόσμου;
(Schmidt, αύτ., άρ. 17, σ. 110)· καί έν έτέρω άνεκδότφ σπαρτιατική παραμυθίω φέρεται
αΰτη οΰτω:

—"Ηλιε μου, παρήλιε μου, καί κοσμογυριστή μου,

λάμπεις καί σύ, λάμπω κ' έγώ 1
—Μά σάν τή Θεοχάριτη,
μήτε σύ καί μήτ' έγώ.

'Εν παραμυθίω τοΰ Αιγίου ό "Ηλιος έρωτώμενος ύπδ δύο άδελφών περί ώραιότητος, άπο-
καλύπτει, ότι ζή ή ώραιοτέρα άδελφή αύτών, ήν έπειράθησαν ν' άποκτείνωσιν (Ζ)' Estour-
nelles de Constant., La vie de province en Grèce, σ. 263. 265. 268).'Ομοίως είς χιακήν(;)
παραλλαγήν τοΰ αύτοΰ παραμυθίου (Buchon, La Grèce continentale et la Morée, σ. 263-7.
Legrand, Recueil de contes popul., σ. 133 κέ. Άλλην χιακήν παραλλαγήν βλ. έν Carnoy
et Nicolaidcs, Trad, de 1' Asie Mineure, στ. 91 κέ.). 'Εν άλβανικώ δέ παραμυθίω τής
νήσου ΙΙόρου ή μητρυιά έρωτα οΰτω τόν "Ηλιον «"Ηλιε, είμαι ώραία καί είσαι ωραίος,
δσα εϊναι γύρω μου είναι ώραΐα, καί δσα γύρω σου ώραία. Eivat κανείς είς τόν κόσμον
ωραιότερος;» Καί δ ήλιος άπαντ?' «"Ομορφη είσαι κι δμορφος είμαι, άλλ' δμορφη σάν τήν
Μαριγώ δέν είναι καμμία είς όλον τόν κόσμον» (Hahn, άρ. 103. Dozon, Contes albanais,
σ. 1 κέ.). Είς τό γερμανικόν παραμύθιον τής Schneewittchen, τήν αύτήν καί τ' άνωτέρω
έχον ύπόθεσιν, ή βασίλισσα δέν έρωτα τον ήλιον, άλλά μαγικόν κάτοπτρον (Grimm, άρ.
53). 'Ομοίως καί είς τάς όίλλας πολυπληθείς παραλλαγάς τοΰ παραμυθίου τούτου παρ'
εύρωπαϊκοΐς λαοϊς μαγικόν κάτοπτρον έπέχει τήν θέσιν τοΰ ήλίου. Κατ' έξαίρεσιν δ' όμως
άναφέρουσιν ώς τά έλληνικά παραμύθια τον "Ηλιον άντί κατόπτρου, πλήν τών άλβανικών,
καί κουτσοβλαχική παραλλαγή τοΰ χιακοΰ (Sainéan, Basmeie romane, σ. 750. 758), καί
δμοιον βουλγαρικόν, καθώς καί τίνες τών Ιταλικών παραλλαγών τοΰ αύτοΰ παραμυθίου
(Archivio per le tradiz. popol., τ. Χ, σ. 322). Τήν μέσην θέσιν μεταξύ τών δύο διατυπώ-
σεων κατέχει ή άνωτέρω μνημονευθείσα ζακυνθία παραλλαγή, έν ή ή έρωτώσα τόν ήλιον
κρατεί είς χείρας κάτοπτρον.
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«Έκεϊ ποϋ έβγήκε 'ς τον ήλιο κ' έχτενίζονταν, λέει 'ς τόν Ήλιο :

«"Ηλιε μου, κύρ "Ηλιε μου καί κοσμογυριστή μου,
πές μου ποιά 'ναι πιό όμορφη, έγώ ή ή Μαρουδιώ;

— Όμορφή 'σαι καί καλή 'σαι,
σάν τή Μαρουδιώ δέν είσαι»,

τής λέει ό "Ηλιος. «Καί ζή άκόμη ή Μαρουδιώ ; », τοΰ λέει. «Ζή καί βασιλεύει»,
τής λέει ό "Ηλιος καί έτσι χωρίς νά θέλη τήν έπρόδωκε τήν καϊμένη. «Καί
δέν μοΰ λες, "Ηλιε μου, ποΰ κάθεται;» τόν άρωτά ή Λάμια. «Άμα βγω άπό
τό σπίτι μου, λέει ό "Ηλιος, τό πρώτο πρόσωπο ποΰ θ' άπαντήσω είναι τής
Μαρουδιώς». —Πίσω άπ' τό βουνό τήν είχε τήν κακομοίρα! —Τότε τοΰ
λέει ή Λάμια.

«Ήλιέ μου, σέ παρακαλώ,
πάρε με πά νά τήν ιδώ,
γιατί τήν έχω κόρη μου,
πολύ τήν άπεθύμησα».

Τήν πήρε λοιπόν ό "Ηλιος καί πήγαν. Έκεϊ ποΰ τήν άφησε 'ς τό σπιτάκι τής
Μαρουδιώς, άμα τήν είδ' ή Λάμια έχύθηκε άπάνω της καί τήν καταξέσκισε.

«Τότ' ό "Ηλιος μαύρισε
κι όλημερής δέν έφεξε».

Έν άλλοις παραμυθίοις άναφέρεται, ότι πορεύονται είς τήν κατοικίαν του
όχι μόνον οί θέλοντες νά μάθωσι παρ' αύτοΰ ποΰ εύρίσκονται άνθρωποι, ών
άγνοεϊται ή τύχη, άλλά καί οί επιθυμούντες νά ζητήσωσι παρ' αύτοΰ, ώς
πανδαήμονος, τήν εξήγησαν άκατανοήτων φαινομένων. Ούτως έν άνεκδότω
λακωνική (έκ τοΰ χωρίου Σέλιτσας τής Άβιας) παραλλαγή τοΰ σμυρναϊκοΰ
παραμυθίου, ού μέρος παρεθέσαμεν άνωτέρω, ό μεταβάς νά ζητήση τήν συν-
δρομήν τοΰ Ήλίου γέρων κατά τοΰ άπατήσαντος αύτόν Εβραίου, τόν παρα-
καλεί συγχρόνως, άπ' εύθείας καί όχι. διά τής συζύγου τοΰ Ήλίου, ώς έν τω
σμυρναϊκω παραμυθίω, νά τω έξηγήση διατί μία πέτρα, ήν είδε καθ' όδόν,
είναι μετέωρος, διατί έν ποτάμι είναι θολόν πάντοτε, καί διατί αί κόρα'., τάς
όποιας είδε θρηνούσας, δέν ύπανδρεύονται. Ό δέ "Ηλιος άποκαλύπτει τήν
αίτίαν τούτων καί τόν τρόπον τής διορθώσεως1.

1. Τό παραμύθιον τοϋτο υπάγεται είς τήν κατηγορίαν της λύσεως άπορημάτων ύπό
ύπερτέρου τινός οντος, είς δ προστρέχει έξαιτούμενος ταύτην δ ήρως. Έν τη κατηγορία
ταύτη ό Antti Aarne (Verzeicliniss der Märchentypen, Helsinki 1910) καταλέγει τούς
τύπους ύπ' άριθ. 460 Α. Β. 461. 465 ABC. 'Αλλ' έν πάσι τοις τύποις τούτοις τό λϋον τ'
άπορήματα ύπέρτερον δν είναι δ Θεδς, δ διάβολος ή ή τύχη. Καί έν μεσαιωνική έλληνική
έμμέτρω διασκευή τοΰ παραμυθίου (Λδγος περί δυστυχίας καί ευτυχίας, έν Lambros, Ro-
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Έν έτέρω άνεκδότω παραμυθίω σμυρναϊκώ, ό ήρως αναζητών τήν σύ-
ζυγόν του, άποφασίζει νά ύπάγη νά εΰρη το σπίτι τοϋ Φεγγαριού' «ως ποϋ
νά πάγη έκεϊ, χρειάστηκε μιά σιδερένια φορεσιά))' εύρε δ' έκεϊ τήν σύζυγον
τοϋ Φεγγαριού, όπερ ένταύθα παρουσιάζεται ύπο άνδρικήν μορφήν, αύτη δέ
τον άπέκρυψε, μεταμορφώσασα αύτόν, διά νά μή τον φάγη το Φεγγάρι. Άμα
ήλθε τοΰτο, ή σύζυγος του τω παρέθηκεν άφθονον τροφήν, καί κατόπιν το
παρεκάλεσε θερμώς νά μή πειράξη τον ξένον. Εδέχθη το Φεγγάρι καί άνα-
λαβόντος έκείνου τήν άνθρωπίνην μορφήν τω λέγει.

«Έγώ δέν ξέρω ποιά είναι, μονάχα νά πάς 'ς τόν άδελφό μου τόν "Ηλιο, καί κειός
μπορεί νά σ' άρμηνέψη ποϋ είναι αυτός». Τό παιδί, ώς ποϋ νά πάγη πάλι 'ς τόν "Ηλιον
ήχάλασε τή μιά φορεσιά καί τό ένα ζευγάρι παπούτσια καί σάν ύπήγε έβαλε τήν τρίτη φο-
ρεσιά καί τό τρίτο ζευγάρι. Σάν ύπηγε 'ς τόν "Ηλιο καί τό άρωτά καί κείνος τοΰ πε πώς
δέν ξέρει τίποτα, μονάχα νά πάη 'ς τήν άδελφή του τήν Πούλια γιά νά τοΰ πή έκείνη ποΰ εί-
ναι αύτή.

Αί τοιαΰται διηγήσεις τών παραμυθιών έκπηγάζουσι πιθανώς έκ παλαιών
μύθων, σύν τω χρόνω παραφθαρέντων καί άλλοιωθέντων. Είς τούτους δέ
προδήλως άνάγεται καί παραπλήσιος τις άρχαϊος μΰθος έκ τών είς τήν πλάνην
τής Δήμητρος άναφερομένων, ο'ίτινες διεσώθησαν έν τω όμηρικω ύμνω είς
Δήμητρα. Ώς έχει, ή διήγησις έν τω υμνω, ή Δημήτηρ συναντά τήν Έκάτην,
άντιστοιχοΰσαν προς το Φεγγάρι τών παραμυθιών1. Ιναί αύτη μέν άτελεΐς
παρέχει είς αύτήν πληροφορίας περί τής άρπαγής τής Κόρης, διότι μόνον τήν
φωνήν ταύτης ήκουσεν άλλ' όδηγεϊ τήν Δήμητρα είς τον "Ηλιον, παρ' ού
μανθάνει αύτη καταλεπτώς τά κατά τήν άρπαγήν. Ώς παραφθοράν τών μύθων
τούτων δυνάμεθα έπίσης νά θεωρήσωμεν καί τά έν πάσαις ταϊς διασκευαϊς
τής ιστορίας τοΰ Ψ ε υ δ ο κ αλλ '.σθένους μυθολογήματα. περί τών δύο λαλούν-
των προφητικών δένδρων τοΰ Ήλιου καί τής Σελήνης έν τω άκρω τής γής,
ών τοΰτο μέν προσηγόρευσε τον Άλέξανδρον ελληνιστί, έκεϊνο δέ ίνδιστί2.

mans Grecs, σ. 289 κέ. Ν. Έλληνομνήμ., τ. Γ', σ. 402 κέ.) πρός τήν Τύχην προσφεύγει ό
άτυχής, ζητών πώς νά έξεύρη τρόπον άπαλλαγής τών κακών. Μόνον δ' έν τω προκειμένω
έλληνικφ καί έν τσεχικω παραμυθίω άντί τοΰ Θεοΰ, τοΰ διαβόλου ή τής τύχης λύει τά άπο-
ρήματα 6 ήλιος. (Τό τσεχικόν παραμύθιον έκ τής συλλογής τοΰ Ii. J. Erven, Prag 1865, με-
τεφράσθη γαλλιστί ύπό Chodzko, Contes Slaves, σ. 31 κέ., ίταλιστί ύπό Em. Teza, I tre
capelli d'oro del nonno Satutto, Bologna 1866 καί γερμανιστ! ύπό Waldau, Böhmi-
sches Märchenbuch, σ. 587).

1. Ή Σελήνη έπικαλεΐται έν όρφικω ΰμνω (Θ' 27) πανδερκής, ώς ό ήλιος. Έν δημο-
τικοί άσματι έρωτα τις τό φεγγάρι καί δχι τόν ήλιον διά νά μάθη ποΰ ευρίσκεται 6 άγαπώ-
μενος (Passoiv, άρ. 453).

2. Ψενδοχαλλισθέν. Β'44, σ. 93, Γ' 17, σ. 123 έκδ. Müller. Zacher, Pseudocalli-
sthenes, σ. 161. Βίος 'Αλεξάνδρου, κωδ. βιβλ. "Αγ. Μάρκου άρ. 408, φ. 119α (στ. 4927
κέ. σ. 205 W. Wagner). Ausfeld, Der griech. Alexanderroman, σ. 94 κέ.



Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΩΔΕΙΣ .ΜΥΘΟΥΣ

167

Έκ τοϋ Ψευδοκαλλισθένους ΐσως ελήφθη καί ή διήγησις μεσαιωνικού τίνος
μυθιστορήματος τής ΙΔ' πιθανώς έκατονταετηρίδος (έκδοθέντος τω 1473
έν Παδούη) τοΰ Guerino Meschino, ότι δ ήρως έμαθε παρά τών άστρολόγων,
οτι μόνα γινώσκουσι τά κατά τούς γονείς αύτοΰ τά δένδρα τοΰ ήλίου καί τής
σελήνης, τά εύρισκόμενα έν τω άνατολικω ακρω τής γής (κεφ. 28). Ταΰτα δ'
εύρεν είς τά πέρατα τής 'Ινδικής, έμαθε δέ παρ' αύτών μέρος μόνον τής άλη-
θείας, σταλείς όπως μάθη τά έπίλοιπα εις το δυτικόν άκρον τής γής (κεφ.
60-62).

Όμοιας διηγήσεις εύρίσκομεν πλείστας είς παραμύθια καί άσματα
άλλων εύρωπαϊκών λαών. Είς γερμανικά παραμύθια έρωτώνται οΰτως δ ήλιος,
ή σελήνη καί οί άστέρες1. Είς δέ όμοια παραμύθια σλαβικών έθνών έρωτώνται
ό ήλιος, ή σελήνη καί ό άνεμος2. Φλαμανδικόν τι παραμύθιον άναφέρει έπί-
σκεψιν εις τόν Αύγερινόν, τόν θεόν τής Σελήνης ύπό τίνος, θέλοντος ν' άνα-
κοινώση είς αύτούς έντολάς τής γραίας άδελφής των" κατοικοΰσι δ' ούτοι
είς πόλεις καί έν γένει ό χαρακτήρ τοΰ παραμυθίου τούτου είναι νεωτερικώ-
τερος3. Είς λιθουανικά άσματα έρωτάται περί άπολεσθέντος πράγματος
πρώτος ό Αύγερινός, είτα ό "Εσπερος, είτα ή Σελήνη καί τελευταίος ό "Ηλιος4.
Είς βουλγαρικόν δέ ερωτά τον "Ηλιον περί τών συγγενών της κόρη νυμφευ-
θεΐσα έν τόπω μακρινω5. Κατά τι σερβικδν παραμύθιον, άναγόμενον είς τόν
κύκλον τοΰ "Ερωτος καί τής Ψυχής, ή ζητοΰσα τόν σύζυγόν της πορεύεται
εις τοΰ Ήλίου, ίνα τόν έρωτήση ποΰ εύρίσκεται έκεΐνος. Ή μήτηρ τοΰ Ήλίου
τήν άποκρύπτει, ίνα μή δ υιός της, ώργισμένος ίσως έκ τής μακράς πορείας,
τΐ)ν κακοποιήση. Ό "Ηλιος, είσελθών είς τήν κατοικίαν, λέγει ότι τοΰ μυρίζει
άνθρο)πονό κρέας. 'Αλλ' όμως μετά τάς παρακλήσεις τής μητρός του υποδέχε-
ται εύμενώς τήν ξένην. Άδυνατών δέ ν' άπαντήση είς αύτήν, τήν παραπέμπει
είς τήν Σελήνην, ήτις ένδέχεται νά είδεν αύτόν τήν νύκτα" τή δίδει προσέτι
καί δώρα, άτινα τή έχρησίμευσαν είτα πρός άνάκτησιν τοΰ συζύγου. Αί αύται
σκηναί επαναλαμβάνονται παρά τή Σελήνη καί παρά τω άνέμω, όστις τέλος
οδηγεί αύτήν6. Κατά τό τσεχικόν παραμύθιον, τοΰ όποιου άνωτέρω έμνήσθη-
μεν (σ. 165, 1), δ ήρως μεταβαίνει είς τήν κατοικίαν τοΰ Djed Vschevjed
(τοΰ γέρου ποΰ τά ξεύρει όλα) διά νά πάρη τρεις χρυσάς τρίχας άπό τήν κεφα-
λήν τοΰ Ήλίου" ή δέ μάννα τοΰ Ήλίου, ύποδεχθεΐσα αύτόν, τόν προστατεύει,

1. Grimm, Kinder- u. Hausm., άρ. 25, 88. Βλ. καί Boite - Polivka, Anmerkungen
zu Grimm, τ. I, σ. 227 κέ. 233.

2. Boite - Polivka, αύτ., σ. 229. 230.

3. Pleiffers', Germania, 1869, τ. XIV, σ. 86 - 8.

4. Rhesa, Lith. Volkslieder, Berlin 1843, άρ. 81, σ. 221-3.Nesselmann, άρ. 3, σ. 2.

5. Rosen, Bulgarische Volksdichtungen, σ. 59-60.

6. Vuk Karadsckitsch, Volksmärchen d. Serben, άρ. 10,



168

Ο ΗΛΙΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΩΔΕΙΣ .ΜΥΘΟΥΣ 168

καί όχι μόνον τάς τρεις χρυσας τρίχας αποσπά άπό της κεφαλής τοϋ υίοϋ της,
άλλά καί ζητεί παρ' αύτοΰ την έξήγησιν τριών άπορημάτων παραπλήσιων πρός
τά έν τω άνωτέρω λακωνικω παραμυθίω.

Πλήν τούτων καί είς φιννίους μύθους πολλάκις άναφέρονται έρίοτήσεις
πρός τόν ήλιον, ώς τά πάντα είδότα1. Έν τή Καλεβάλα ή μήτηρ τοΰ Lem-
minkâinen έρωτα περί τούτου πρώτ/jv τήν σελήνην, ήτις άνεπαρκώς άπαντα
είς αύτήν καί είτα τόν "Ηλιον, όστις τή παρέχει άκριβεστέρας πληροφορίας2.
'Ομοίως καί ή παρθένος Μαρία έρωτα: τόν ήλιον καί τήν σελήνην περί τοΰ άπο-
λεσθέντος υίοΰ της Χριστού3. Καί κατά τινα μογγολικήν παράδοσιν, την κρύ-
πτην τοΰ Aracho δέν δύναται ν' άνακαλύψη είς τούς θεούς ό ήλιος, καί μόνη
ή σελήνη κατορθώνει τούτο4.

Δ'.

Λείψανα λατρείας τοδ Ήλίου— Εύχαι καί δεήσεις εις τον "Ηλιον.— "Ορκος είς τόν
"Ηλιον.— Κϋρ "Ηλιος.— Άπαγόρευσις τοϋ άσχημονεϊν πρό τοϋ Ήλίου.— Μαγγα-
νεϊαι.— Προσφοραΐ είς τόν "Ηλιον.— Έπωδαί εις τόν "Ηλιον.

Τής παναρχαιοτάτης τοΰ Ήλίου λατρείας λείψανα δύνανται νά θεωρηθώσι
τά κατά τάς θερινάς τροπάς αύτοΰ τελούμενα, αί πυραί καί αί κλήδονες, περί
ών άλλαχοΰ διαλαμβάνομεν, καί ή πρός άνατολάς προσευχή5. Τήν δέ κατά
τούς ιστορικούς χρόνους λατρείαν τοΰ ήλίου έν Ελλάδι άντικατέστησε πι-
θανώς ή τοΰ άγιου Ήλίου, περί ής όμιλοΰμεν κατωτέρω.

Περιλείμματα έπίσης παλαιάς λατρείας είναι ΐσως σπάνιαι εύχαί είς τόν
ήλιον καί όρκοι εις τό ονομα αύτοΰ. Κατά τόν Έρωτόκριτον (Α 45) ό βασι-
λεύς καί ή βασίλισσα τής 'Αθήνας, άτεκνοι οντες,

τόν "Ηλιον καί τόν Ούρανό συχνιά παρακαλούσα

ν' άξιωθώσι ν' άποκτήσωσι τέκνον. Καί είς δημοτικά άσματα άναφέρονται
τοιαΰται δεήσεις, ώς έν κρητικω:

1. Castrèn, Finn. Mythol., σ. 60-61. 62.

2. Kaiewala, Rune 15, στ. 161 κέ.

3. Αύτ., Rune 58, στ. 373 κέ.

4. Β. Bergmann, Nomadische Streifereien unter den Kaimucken, τ. III, σ. 41.
παρά Grimm, D. Μ., σ. 590 (670).

5. Ol Πέρσαι προσεκύνουν τόν "Ηλιον, στρέφοντες τό πρόσωπον πρός άνατολάς.
Ή είσοδος τών έλληνικών ναών σχεδόν πάντων ήτο έστραμμένη πρός άνατολάς. Κατά τούς
μεταγενεστέρους χρόνους παρέλαβον τήν συνήθειαν παρά τών Περσών οί Ρωμαίοι καί έκ
τούτων οί Χριστιανοί. Παρά τοις όρθοδόξοις διετηρήΟη ή πρός άνατολάς προσευχή, συμ-
φώνως δέ πρός τό έΟος τοϋτο κτίζονται αί έκκλησίαι, όπως οί έν αύταΐς έχωσι πάντοτε
πρός άνατολάς έστραμμένον τό πρόσωπον. Βλ. y.oàPauly, Real - Encycl., τ. VI, σ. 1270.
rreller - Robert, Gr. Myth. I, σ. 434.
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Το θιο παρακαλεί καί το φεγγάρι,
τον "Ηλιο νά τοϋ δώσουσι τή χάρη1

καί έν άνεκδότω θηραϊκω διστίχω'

Τον "Ηλιον παρακαλώ, τ' άστρα καί το φεγγάρι2.

Τον "Ηλιον επικαλούνται μάρτυρα3 καί έγγυητήν της έκτελέσεως πρά-
ξεως, δημοτικόν δέ άσμα διηγείται πώς αύτός ό "Ηλιος παρεμβαίνων μερι-
μνά περί έκτελέσεως τής υποσχέσεως τοΰ εις αύτόν όρκισθέντος4. Έν τω
Έρωτοκρίτω μνημονεύεται δρκος είς τά ούράνια σώματα, έν οίς καί ό ήλιος:

κι άμνόγω του 'ς τον Ούρανό, 'ς τον "Ηλιο, 'ς το Φεγγάρι (Γ, 1457)
καί μά τον "Ηλιο το λαμπρό, το Φως καί τή Σελήνη (Δ, 1623).

Έν δέ τω ασματι τοΰ Άρμούρη (στ. 176. 95. 143 Δεστούνη) ό γιδς τοΰ
Άρμούρη ορκίζεται είς τον ήλιον καί είς τήν μάνναν αύτοΰ:

Μά τον κΰρ ήλιον τον γλυκύν καί τήν γλυκειάν του μάνναν.

«Μά τον ήλιον», εϊναι δρκος δχι άσυνήθης έν Πελοποννήσω5, έν Κρή-
τη6 καί έν 'Αμισω τοΰ Πόντου7, καί έν 'Αλβανία έπίσης δρκίζονται είς τό
μάτι τοΰ ήλίου ή τοΰ άστρου8.

Ζακύνθιον άσμα τοΰ 16ου αίώνος, όπερ άμφίβολον άν είναι δημοτικόν9,
καλεί τον "Ηλιον ά φ έ v τ η, άλλ' άναμφισβητήτως δημοτική καί κοινοτάτη
εϊναι ή ταυτόσημος έπίκλησις κΰρ "Ηλιε. Εΐδομεν ταύτην πρό μικρού είς τό
άσμα τοΰ 'Αρμούρη, καί είς τήν άνωτέρω μνημονευθεΐσαν μεσαιωνικήν παροι-
μίαν «'Αφ' ών έκαβαλλίκευσες, κΰρ "Ηλιε, μήν τόν κλαίης»10. Εϊναι δ' έπίσης

1. Jeannaraki, άρ. 16, σ. 14.

2. 'Εκ συλλογής Ν. Πέταλα.

3. «Ήλιε - μαρτύρει» (Μ. Φίλης, Γ' 9, στ. 39, τ. II, σ. 18 Miller).

4. 'Εν νισυρί$ παραλλαγή τοϋ άσματος τοΰ νεκροΰ άδελφοΰ (Ζωγρ. άγων Α', σ. 397.
398). «Τόν ήλιο βάζουν μάρτυρα, τ' άστρη και τό φεγγάρι» κτλ. 'Εν χιακή παραλλαγή (Κα-
νελλάκη, Χιακά άνάλ., σ. 58). «Βάλλουν τόν ούρανό κριτή, τόν Ήλιον μάρτυρα» (γρ. καί
μάρτυρα τόν "Ηλιο).

5. Λαογρ. Α' 416.

6. «Μά τόν ήλιο ποΰ μας φέγγει» (Βλαστού, Ό γάμος, σ. 162. Χουρμούζη, Κρη-
τικά, σ. 33).

7. 'Αρχεΐον Λεξικοΰ.

8. Hahn, Alban. Stud. II, σ. 106.

9. Δημοσιευθέν ύπό Σ. Δε Βιάζη, έν Παρνασσό) Ιστ' 77.

10. Σάθα, Μεσαίων, βιβλιοθ. Ε' 563.
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συνήθης ή έπίκλησις αΰτη καί είς δημοτικά άσματα1 καί είς έπωδάς είς τον
ήλιον2.

Τοΰ θρησκευτικού σεβασμοΰ προς τον "Ηλιον ένδειξις πρέπει βεβαίως νά
θεωρηθή ή παρ' Ήσιόδορ (Έργ. 727) άπαγόρευσις: «Μηδ' άντ' ήελίου τε-
τραμμένος, όρθός όμιχεΐν». Τοΰτο δέ φυλάττουσα ένιαχοΰ καί σήμερον- έν
Σύμη άποφεύγουσι νά ούρώσιν άπέναντι τοΰ ήλίου, διότι ή τοΰτο πράττου-
σα βραδύνει νά νυμφευθή3. Έν Ήπείρω δέ πιστεύουσιν, οτι ό ούρων οΰτω
θά πάθη ί'κτερον4, διό ή άσθένεια αΰτη λέγεται καί λιοκροΰγμα, λιόκουρο,
λιόκρουση5. Έν δέ τω άνωτέρω μνημονευθέντι λακωνικω έκ Σέλιτσας πα-
ραμυθίω ό "Ηλιος άπαντών είς τό διά γέροντος άνακοαωθέν άπόρημα τών
θρηνουσών κορών, διατί έμενον άνύπανδροι, ταϊς άπεκάλυψεν οτι ή άγαμία
επιβάλλεται είς αύτάς πρός τιμωρίαν, διότι ήσχημόνουν άποπατοΰσαι ένώ-
πιον αύτοΰ τοΰ Ήλιου.

"Ενδειξις ομοίως σεβασμοΰ ήτο καί ή άπαγόρευσις τοΰ άπογυμνώνεσθαι
ένώπιον τοΰ ήλίου καί τής σελήνης, ήν ώς θρησκευτικό ν παράγγελμα τών
Περσών Μάγων άναφέρει, αρχαίος συγγραφεύς6. "Αγνωστον άν καί ή έλλη-
νική θρησκεία άπηγόρευεν έπίσης τοΰτο, άλλ' έν μαγγανείαις ίσως τό άντί-
θετον έγίνετο, διότι είς τήν μόνην περιελθοΰσαν είς ήμάς παράστασιν καθελ-
κύσεως τής σελήνης αί μάγισσα', άπεικονίζονται ολόγυμνοι κρατοΰσαι ή μέν
ράβδον, ή δέ ξίφος7. Καί παρ' ήμϊν δ' είς μαγικήν πράξιν έπιβάλλεται ή γύ-
μνωσις ένώπιον τοΰ ήλίου. Έν Λιβισίω τής Λυκίας πρός θεραπείαν άτροφι-
κοΰ παιδιού προσφεύγουσα είς τήν λεγομένην μαγείαν τών αύγών. Λαμβά-
νουσα άνά τρία αύγά έξ οικιών, έν αίς ούδέποτε συνέβη θάνατος, καί τήν
έσπέραν τής Παρασκευής τά έμβάλλουσα είς άγγεΐον, όπερ έκθέτουσι δι'
όλης τής νυκτός εις τό ΰπαιθρον- τήν δέ πρωίαν τοΰ Σαββάτου τοποθετοΰσι
τό πάσχον παιδίον γυμνόν ένώπιον τοΰ ήλίου, καί θραύουσα', τά αύγά τό άλεί-

1. Legrand, Recueil, σ. 286, άρ. 127. Ζωγράφ. άγών Α' 398, άο. 18.

2. Βλ. τήν κατωτέρω δημοσιευομένην έπωδήν της Μάνης.—Περί της έπικλήσεως
Κύριος τοϋ Ήλίου παρά τοϊς άρχαίοις βλ. Drexler, έν Roschers, Lex. d. Mythol. II,
σ. 1760. Πρβλ. καί σ. 1768.

3. Ζωγρ. άγών Α' 204.

4. Αύτ., 15. 42. 193.

5. Λιόκρουση κυρίως λέγεται ή άνατολή τοϋ ήλίου. (Φθιώτις, Έφ. Φιλομ. 1859, Ζ',
σ. 988). Έκρουξε δ ήλιος=άνέτειλεν (έν Ήπείρω—Βλ. καί Άραβαντιν., σ. 40, άρ. 44).
'Αλλά λέγεται καί ή στιγμή, ότε μόλις δυούσης τής σελήνης άνατέλλει ό ήλιος, κρούων τάς
πρός δυσμάς κορυφάς τών ύψηλοτέρων όρέων (Ξεροκάμπι Λακεδαίμονος: Έφ. Φιλομ. 1857,
σ. 126). Έν Μάνη δέ λιόκρουση λέγεται ή άρχή τής φθίσεως τής σελήνης (Πατταζαφει-
ροπούλον, Περισυναγωγή, σ. 454). 'Ομοίως καί έν Ινεοκύρα.

6. Plin. 26, 6, 19.

7. Tischbein, Collection of engravings from ancient vases, τ. III, πίν. 44, 5.

Reinach, Repertoire des vases peints, τ. II, 319.
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φουσι δι' αύτών άπό τής κεφαλής μέχρι —οδών καί τοΰ φοροΰσι παλαιά ενδύ-
ματα" ταΰτα δέ μετά τρεις ήμέρας καίουσιν είς τρίστρατον μή στρέφουσαι τά
βλέμματα έκεϊ κατά τήν έπάνοδον. Άν δ' όμως ατελεσφόρητος άποβή ή μαγ-
γανεία, προβαίνουσιν είς άφοσίωσιν τοΰ παιδιού είς τον ήλιον, γινομένην ώς
έξής: Γεμίσασαι δι' ύδατος έν άγγεΐον, έκένουν είτα αύτδ είς χύτραν, όπως
βράσωσιν μίαν όκάν αίγείου κρέατος- μετά δέ τήν παρασκευήν τοΰ ζωμοΰ,
μετήγγιζον αύτδν είς το κενόν άγγεΐον τοΰ ύδατος. "Επειτα δέ έφερον τό βρέ-
φος είς τό κατώφλιον τής Θύρας καί έτοποθέτουν άντικρύ τοΰ ήλίου αύτό έπί
τριών ξυλαρίων, σταυροειδώς τεθειμένων" έκάλουν δέ καί κοράσιον οκτώ έως
έννέα έτών, τό όποιον έχεε κατά μικρόν όλον τόν έν τω άγγείω ζωμόν έπί
τοΰ βρέφους. Έξαντλουμένου δέ τοΰ ύδατος, ή μήτηρ, άνυψοΰσα τό παιδίον
πρός τόν ήλιον, έλεγε τρις" «Νά, ήλιε μου, μή ό τόπος σου, μή τό γιατάκι
σου». "Υστερον δέ τό κοράσιον, λαμβάνον τά τρία ξυλάρια καί πρός δυσμάς
τοΰ ήλίου στρεφόμενον, έλεγε τρις" «Νά τό άμανάτι σου (=τό ένέχυρόν σου),
ήλιε μου», μεθ' δ άνεχώρει, χωρίς νά στρέψη τό πρόσωπον1.

Ώς περιλείμματα άρχαίας λατρείας τοΰ ήλίου δυνάμεθα ΐσως νά θεωρή-
σωμεν καί έπωδάς τινας είς τόν ήλιον, αίτινες λησμονηθέντος τοΰ άρχικοΰ
σκοποΰ καί τής σημασίας αύτών μετέπεσαν είς παιγνιώδη άσμάτια, άδόμενα
ύπό τών παίδων τάς χειμερινάς ήμέρας, οσάκις τό ψύχος είναι δριμύ, καί προ-
πάντων οσάκις ό ήλιος καλύπτεται ύπό νεφών. Τών έπωδών τούτων διακρί-
νονται δύο τύποι. Ό μέν πρώτος περιέχει ή άπλήν παράκλησιν πρός τόν ήλιον,
όπως μάς θερμάνη «"Ελα, ήλιε, κάψου ράχη»2 ή τήν «παρακάλεσιν τοΰ "Η-
λιου», ώς καλοΰσι τήν έπωδήν ταύτην έν Κρήτη, συνοδευομένην μεθ' ύπο-
σχέσεως προσφορών πρός αύτόν.

Έβγα, ήλιε, νά λιαστώ,
καί κουλλούρια σοΰ βαστώ,
μέ τό μέλι, μέ τό γάλα,
μέ τή σιδεροκουτάλα3.

1. Ξενοκράτης, τ. Δ', σ. 179.

2. Έν Κρήτη, κατ' άνακοίνωσιν Γ. I. Καλαΐσάκη.—Έν Κορινθία: Λελέκου, Έπιδόρ-
πιον, σ. 137) «Έλα, ήλιε, καψοράχη, / κάψε τοϋ βοσκοΰ τή ράχη, / κάψε καί την έδική μου, /
να σοϋ δώσω τήν εύκή μου».

3. Κρήτη. Jeannaraki, άρ. 314, σ. 257. Έν παραλλαγή τής Κορινθίας προστίθενται
καί οί έπόμενοι στίχοι, προσδίδοντες παιγνιώδη χαρακτήρα είς τήν έπωδήν1 «μέ τή σιδερο-
κουτάλα,/κ'ένα βούιδι φουντουτό, / κ'ένα γάιδαρο κουτσό, / κ'ένα σκύλο δαγκονιάρη, / κ'
ένα μίστακο κρασί, / νά τό πίνης τό Γεννάρη / μέ τό μπάρμπα μου τό Γιάννη». Λελέκου, αύτ.
Έν 'Αργυράδες τής Κερκύρας (παρά Μαλβίνας Σαλβάνου) «Έβγα, ήλιε, πύρωσέ με, / καί
κουλλοΰρα φόρτωσέ με, / ν' άνεβώ 'ς τά κεραμίδια, / νά σ' άνάψω τά καάήλια, / μέ τό μέ-
λι, μέ τό γάλα, / μέ τή σίδερη ( ή τήν άργυρη) κουτάλα».

/
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Ό δ' έτερος παρακέλευσιν εις τόν ήλιον ν' άναλάβη τήν προτέραν λαμπρό-
τητα, άπαλλασσό μένος τών έπισκοτιζόντων αυτόν νεφών.

"Ηλιο μ' παραήλιο μ',
χρυσό μου παλληκάρι,
έβγαλε τά μαϋρα σου,
καί βάλε τά χρυσά σου1.

Αί έν τω πρώτω τύπω άναφερόμεναι προσφοραί είναι πλακούντες μετά
μέλιτος καί γάλακτος, όποΐαι αί προσφερόμεναι ένιαχοΰ είς τάς Μοίρας ή
τάς Νεράιδες κατά τούς άνεμοστροβίλους, ή μνημονευόμενα!, έν έπωδαΐς,
συνοδευούσαις μαγικάς πράξεις πρός έξιλασμόν αύτών. Κατά τινα άρχαϊον
ιστορικόν, οί Έμεσηνοί, θύοντες τω Ήλίω, έσπενδον μέλι άντί οί'νου2, οί δέ

1. Έν Φιλιππουπόλει. (Πανδώρα 1861, τ. ΙΑ', σ. 471). Τοϋ τύπου τούτου, διαδεδο-
μένου άνά πάσας τάς έλληνικάς χώρας, μοί είναι γνωσταί αί έξής παραλλαγαί: Κορινθίας:
«"ΙΊλιε μου, κΰρ "Ηλιε μου, / βάρ' τά σημαντήρια σου, / νά λιαστούν οί σκλάβοι σου, / καί τά
σκλαβοπούλια σου» (Λελέκου, αύτ.). Έν Βουρλια της Λακεδαίμονος: «"Ηλιε μου, κΰρ
"Ηλιε μου, / βάλ' τά σημαντήρια σου, / κι άναψε τά καντήλια σου, / νά ζεσταθούν οί σκλά-
βοι σου / καί τα σκλαβοπούλια σου» (κατ' άνακοίνωσιν Ξύδη, ίατροΰ έν 'Αθήναις, 1880).
Έν Μάνη: «"Ηλιε μου, κΰρ "Ηλιε μου, / βάλ' τά σημαντήρια σου, / ν' άνάψουν τά καντή-
λια σου, / νά πυρωθούν τ' αύτάκια μου, / καί τά χερουλάκια μου» ('Αρχεΐον Λεξικοΰ).—Έν
Νάξω (κατ' άνακοίνωσιν τοϋ κ. Μ. Κ. Κρίσπη, καθηγητοΰ, 1876): «Έβγα, έβγα ήλιε
μου, I πυροκοκκαλίτη μου, / πύρωσε τά κόκκαλά μου, / νά σοΰ δώσω τόν παρά μου». Αύτό-
θεν παραλλαγή άκοσμωτέρα, άλλ' ύπεμφαίνουσα άνάμνησιν προσφορών πρός τόν ήλιον:
«Έ. έ. ή. μου, π. μου, / πύρωσε τή ράχη μου / καί τά κοκκαλάκια μου, / νά σοΰ κάμω μιά
κουλλοΰρα, / μέ τ' αύγά, μέ τά καρύδια, / μέ τοΰ ποντικοΰ τ' άρχίδια». 'Οσάκις δέ βρέχει
χωρίς νά φαίνεται καί ό ήλιος, λέγουν έν Νάξω τό έξής άσμάτιον: «Βρέχει, βρέχει καί χιο-
νίζει, / κ' ή λαλά μου κοσκινίζει, / νά μοΰ κάμη μιά κουλλοΰρα, / μέ τ' αύγά, μέ τά καρύδια,
/ μέ τοΰ ποντικοΰ τ'άρχίδια».—Έν Σάμω: «Έβγα, ήλιε, πύρωσέ με, / καί κουλλούρια
τάισέ με, / μέ τό μέλι, μέ τό γάλα, / μέ τήν άργυρή κουτάλα. / "Εβγα, ήλιε, μιά χαράς / σάν
τοΰ Μάρκου τά παιδιά, / όποΰ εΐν' 'ς τήν πυροστιά, / καί μοιράζουν τη δουλειά" / όποιος
πάρ' τά πλιό πολλά / θά μοιράζη άλλη μιά». (Σταματιάδου, Σαμιακά, τ. Ε', σ. 263). Έν
Μυτιλήνη Λέσβου: «Έβγα, ήλιου, πύρουσέ μι, / τσ' άγιους Κουσταίΐίνους εΐμι" / "Εβγαλι
τά μαΰρα σου / τσί βάλε τά χρυσά σου, / άψι τά κα(1ήλια σου, / νά φέξ' ή άκκλησιά σου.
/ Ivàdav ή Μαριά / πα στού παναθύρι, / τσί τσέάα τού μαάήλι, / τ' παπά τού πιτραχήλι».
(Kretschmer, Heutiger lesb. Dialekt, σ. 549).—Έν Σιατίστη τής Μακεδονίας (κατ'άνα-
κοίνωσιν I. Δ. Σαχίνη, 1887): «"Ηλιε μου, προσήλιε μου, / βάρ' τά σημαντράκια σου,/ν'
άνάψουν τά καντλάκια σου, / νά πυρωθοΰν οί Χριστιανοί / κ' οί Τούρκοι νά ψουφήσουν». Έν
Οινόη τοΰ Πόντου (κατ' άνακοίνωσιν Ίω. Βαλαβάνη): "Ηλιε μου, κΰρ "Ηλιε μου, / κι άγι
Κωσταντΐνε μου, / έβγαλε τά μαΰρα σου /' καί φόρει τά χρυσά σου. / Λάμψον, λάμψον».
Παραλλαγή άντί τοΰ τελευταίου στίχου" «στά 'ς σήμ παραθύρασ σου, / καί άψε τή γκαάή-
λασ σου, / μέ τό δαδίν, μέ τό κερίν, / μέ τοΰ Χριστοΰ τό λάδιν».—Έν Φερτακαίνοις τής
Καππαδοκίας: «Έβγα, έβγα, ήλιος, / νά ζέσουν τά πλακόνια μ» (Δελτ. ίστ. έταιρ. Α', σ.
502).

2. Φίλαρχος, παρ' ΆΟψ. IE' 693f.
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'Αθηναίοι έθυον αύτω νηφάλια ιερά καί προσέφερον πλακούντας καί μέλι1.

Αί δε τοΰ δευτέρου τύπου έπωδαί άντιστοιχοΰσι πρός τήν άρχαίαν έπω-
δήν έξεχ', ώ φίλ' ήλιε, ήτις καί αύτη ωσαύτως είχε μεταπέση είς παιδικόν
φσμάτιον" έχουσι δ' ΐσως άμφότεραι τήν άρχήν αύτών είς τάς δοξασίας τών
κατά φύσιν άνθρώπων, φρονούντων οτι έκινδύνευεν ό ήλιος οσάκις ή νέφη
έκάλυπτον αύτόν ή κατά τής καταιγίδος έφαίνετο παλαίων ή έκλειψις συνέ-
βαινε' διά τοΰτο προσεπάθουν διά παντοίων τρόπων νά βοηθήσωσιν αύτόν καί
νά τω έμπνεύσωσι θάρρος, κατά δέ τάς έκλείψεις, συγκρούοντες χαλκά σκεύη
ή άλλως πως θορυβοΰντες έζήτουν νά φοβήσωσι τά άπειλοΰντα τόν ζωοδότην
ήλιον θηρία ή δαίμονας. Περί τής έπωδής έξεχ', ώ φίλ' ήλιε, ό Πολυδεύκης
γράφει" «παιδιά κρότον έχει των παίδων σύν τω έπιβοήματι τούτω, οπό-
ταν νέφος έπιδράμη τόν θεόν, όθεν καί Στράττις έν Φοινίσ-
σαις: Είθ' ήλιος μέν πείθεται τοις παιδίοις, όταν λέγωσιν, "Εξεχ', ώ φίλ'
ήλιε))2. 'Ανάλογος τις ΐσως ήτο καί ή έπιφώνησις θαργηλός, άδομένη
κατ' άρχάς ΐσως τω Ήλίω καί είτα τω 'Απόλλωνι, συνταυτισθέντι πρός
αύτόν3. Έπίσης καί ή είς 'Απόλλωνα φιληλιάς καλουμένη ορδή, ής μέμνη-
ται ό 'Αθήναιος (ΙΔ' 619b), πιθανώς δέν ήτο άσχετος. "Ομοια δέ τοιαύτα
άσμάτια δέν είναι άγνωστα καί είς άλλους λαούς. Ούτως έπίκλησις είς τόν
ήλιον, όπως προκύψη τών νεφών, άδεται ύπό παίδων άμφοτέρων τών φύλων
έν Vallàs τής Καταλωνίας4. Πολλά δέ φέρονται γερμανικά παιδικά άσμά-
τια, λέγοντα: «έλα, ήλιε, πάλι, / μέ τά χρυσά φτερά σου))5, ή: «μέ τά χρυσά
φτερά σου, / μέ τές χρυσές άχτίδες κτλ.))6. Έν Ίταλί$ δέ οί Νεαπολΐ-
ται παίδες έν κακοκαιρία έκπαλαι τραγωδοΰσιν άσμάτιον, ού οί δύο πρώτοι
στίχοι λέγουσιν: «"Εβγα, ήλιε, ζέστανε τόν αύτοκράτορα))7, οί δέ Πεδε-

1. Πολέμων, παρά Σχολ. Σοφοκλ. Οίδ. Κολ. 100, 19 II 1651.

2. Πολυδ. Θ' 123.124. Σουίδ., έν λ. Ζωναράς, σ. 776. ΕύστάΟ., σ. 881, 42. Bcrgk,
Poetae Iyr. gr., 1867, μέρ. III, σ. 1304. Meineke, FCG II, 2, σ. 781. Kock, CAF. I 493.
L. Grasberger, Erziehung u. Unterricht im Klass. Altertum I, σ. 131. Rapji, έν Ros-
cher, Lex. d. Myth. I, σ. 2000. Jessen, έν Pauly -Wissowa, Real-Encycl., τ. VIII, σ. 61·

3. Βλ. Welcher, Griech. Götterlehre, τ. I, σ. 463.

4. Bulleti mensual de la Associaciô d'excursiôns, Barcelona 1884, έτ. VII, σ. 121.
Έτερον καταλανικόν παιδικόν άσμάτιον (Mannhardt, Germanische Mythen, σ. 395) εϊναι
παράκλησις πρός τήν άγίαν Κλάραν, τόν άγιον Αύγουστΐνον καί άλλους άγιους, νά κάμωσιν
όπως έβγη δ ήλιος.

5. Sanne kumm weder mit diner goldnen fedder (Mannhardt, αύτ., σ. 380).

6. Lewe Sunne kum wedder, Mit diner goldnen fedder, Mit dinen golden stra-
len, Βρέμης (αύτ.). Έν Camern τά κοράσια σκιασΘέντος ύπδ νεφών τοϋ ήλίου άδουσι τό
αύτό άσμάτιον. «Siinning kumm wärrer κτλ. (Kuhn u. Schwartz, Norddeutsche Sa-
gen, σ. 456). Πλείονα παραδείγματα βλ. παρά Mannhardt, σ. 380 κέ. καί Κ. Schenkt,
έν Germania 1861, τ. VI, σ. 380.

7. Jesca jesce Sole, Scajenta imperatore, οί λοιποί στίχοι είναι άσυνάρτητοι.
(Giambauista, Basile der Pentamerone, übertr. ν. F. Licbrecht, τ. II, σ. 25).
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μόν-αοι άσμάτια, δι' ών καθώς είς τά ημέτερα παρακαλείται, ό ήλιος νά θερ-
μάνη αύτούς κλπ. «"Ηλιε, ήλιε, ξάπλωσε τήν πύρα σου, έλα νά μέ ζεστάνης,
μή ζεστάνης τή γριά, ποΰ κρύβεται πίσω άπό το κρεβάτΟ)1.

"Εν τισι τών παραλλαγών τής επωδής άναφέρονται χρυσά φορέματα
τοΰ ήλίου, όστις καί χρυσό παλληκάρι επικαλείται. Είς δέ τό ζακύνθιον άσμα
τοΰ IS" αιώνος, περί ού, ώς καί άνο^τέρω εΐπομεν, άμφιβάλλομεν άν είναι
δημοτικόν, ό ήλιος λέγεται ότι «χύνει όπου διαβή χρυσάφι μέ τς άχτίδες».
Καί τά γερμανικά παιδικά άσμάτια όμιλο G σι περί χρυσών πτερών καί χρυ-
σών άκτίνων τοΰ ήλίου. Είναι αύται μεταφορικαί εικόνες κοινόταται, διότι
ή παράστασις τοΰ ήλιακοΰ φωτός ώς χρυσού εϊναι συνηθεστάτη σχεδόν παν-
ταχοΰ καί πάντοτε. Έν τοις βέδαις τ' άνήκοντα είς τόν ήλιον λέγονται συχνό-
τατα χρυσά2, ώς καί πάντα τά τοΰ θεοΰ Savitri ταυτιζομένου πολλάκις πρός
τόν Sûrya3. Έν δέ τή έλληνική μυθολογία ό μέν "Ηλιος λέγεται χρυσοκό-
μης4, ό δέ 'Απόλλων, ώς ήλιος, έπονομάζεται, χρυσεοκόμης, χρυσοέθειρος,
χρυσοχαίτας, χρυσάορος, χρυσεοβέλεμνος, ή Δήλος κατά τήν γέννησίν του
Χρυσή, ό ιερεύς αύτοΰ Χρύσης, ή Ήώς χρυσόθρονος καί τά τοιαΰτα5. Είς
μεταγενεστέρους δέ μύθους άναφέρονται χρυσά βασίλεια καί χρυσοΰν άρμα
τοΰ ήλίου8. Συναφείς δέ πρός τήν περίστασιν ταύτην είναι οί ήλοακοί μΰθοι
περί τοΰ χρυσού δέρατος, τών χρυσών μήλων κλπ. καί τά είς δημοτικά άσμα-
τα καί παραμύθια τοΰ έλληνικοϋ καί πολλών άλλων λαών μυθολογούμενα περί
χρυσοΰ δένδρου τοΰ ήλίου, περί χρυσοτόκου όρνιθος ή άλέκτορος, περί χρυ-
σών τριχών κτλ.

Ε'.

Λατρεία τοδ άγιου Ήλίου έν κορυφαϊς.— Πυραΐ έπί τή εορτή αύτοϋ.— Θυσίαι.— Αιτιο-
λογικοί παραδόσεις περί τής λατρείας αύτοϋ.— Συνταύτισις τοΰ άγιου Ήλίου μετά
τοϋ 'Ακραίου Διός καί τοΰ Ήλίου.

Αί κορυφαί τών έλληνικών όρέων φέρουσα συνηθέστατα τό ονομα τοΰ
άγιου Ήλίου έν ταΐς πλείστα ι ς δέ τούτων είναι έκτισμένα παρεκκλήσια, άφιε-
ρωμενα είς αύτόν7. Τούτων τό γνωστότατον καί επισημότατο ν είναι τό έν

1. Sol, sol Biita for'l to color Yen scandeme, Va nen scandé coula vejassa C'a
scondiia drè d'la pojassa. (Mannhardt, αύτ., σ. 396).

2.M. Müller, Ursprung d. Religion, σ. 301. 303.

3. Muir, σ. 162-163.

4. Roscher, Lex. d. Myth., I 2003.

5. Καλλίμαχ., Είς Δήλον 260 κέ.

6. Ovid., Metam. II.

7. Βλ. Tournefort, Relation d'un voyage du Levant, τ. I, σ. 144. Ross, Griech.

Königsreisen 1848, τ. II, σ. 212. Fr. Lenormant, Monographie de la voie sacrée éleusi-
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τη άκροτάτη κορυφή τοϋ Ταϋγέτου, όστις νΰν καλείται Άγιος 'Ηλίας ή
Άγιολιάς.

Ταυγετον τον έλεγαν οί παλαιοί Σπαρτιάται,

καί μακρινδν τον λέγουσιν Ήλίαν ci Μανιάται,

κατά τον Αάκωνα ποιητήν τοΰ τέλους τοΰ ΙΗ' αιώνος Νικήταν Νηφάκην1.
Τήν 20 'Ιουλίου, ήμέραν καθ' ήν ή άνατολική έκκλησία τΐλεϊ τήν μνήμην τοΰ
προφήτου Ήλιού, προσκυνηταί μετά κόπου άναρριχο')μενοι μέχρι τής κορυφής
έκείνης, άνάπτουσι κατά τήν έσπέραν μεγάλην πυράν, ρίπτοντες είς αύτήν
άφθονον λίβανον, δν κομίζουσιν ώς άφιέρωμα εις τόν άγιον Ήλίαν. Οί δ' έν
τοις πέριξ οίκοΰντες, ιδίως έν τοις χωρίοις τοΰ δήμου Καρδαμύλης, άμα ϊδωσι
τήν πυράν έκείνην, έμβάλλουσι πΰρ είς σωρείας χόρτου καί άχύρων καί πα-
νηγυρίζουσι τήν ήμέραν χορεύοντες περί τάς πυράς ταύτας ή ύπερπηδώντες
αύτάς. Σημειωτέον δ' ότι, όπου συνηθίζεται ν' άνάπτωνται πυραί κατά τήν
έορτήν τοΰ άγίου Ήλίου, εϊναι άγνωστοι αί άλλαχοΰ τής Ελλάδος καί καθ'
άπασαν τήν Εύρώπην πυραί τών θερινών ήλιοτροπίων τής 24 'Ιουνίου.

Κατ' άλλον πάλιν τρόπον πανηγυρίζουσι τήν ήμέραν τοΰ άγίου Ήλίου
έλ?.ηνικά χωρία τής ΒΑ. Θράκης, κείμενα παρά τό βουνόν Άηλιάν, κατά τήν
έσχάτην πρός άνατολάς προέκτασιν τοΰ Μικροΰ Αΐμου. Έπί τίνος τών κορυ-
φών τοΰ βουνοΰ τούτου υπήρχε μονή έπ' ονόματι τοΰ άγίου Ήλίου, τής οποίας
μόνον λείψανά τινα σώζονται σήμερον. Είς τήν μονήν ταύτην, κατά τήν παρά-
δοσιν, ήρχετο πάντοτε τήν ήμέραν τής έορτής έλαφος ύπό τοΰ θεοΰ άποστελ-
λομένη, ήτις προσεφέρετο θυσία είς τόν άγιον. Άλλ' άφ' ής ποτε έσφάγη ή
έλαφος, ένφ άκόμη ήτο κατάκοπος έκ τοΰ δρόμου, τό θαΰμα τής έκουσίας
προσελεύσεως τοΰ θύματος δέν έπανελήφθη. Ή θυσία δ' όμως γίνεται πάντοτε
έν έκάστω χωρίω τήν 20 'Ιουλίου ή τήν παραμονήν τής έορτής, καί σφάζεται
ταύρος υγιής, τέλειος, άδμής" ή θυσία εϊναι δημοτελής καί σκοπός αύτής εϊναι
ή άποτροπή λοιμικών νόσων2.

nienne, σ. 451. Archives des missions scientifiques 1851, τ. II, σ. 714.—1869, τ. V, σ.
505. Fustel de Coulanges, αύτ., 1856, τ. V, σ. 502. Wachsmuth, Das alte Griechen-
land im neuen, σ. 23. Th. Bent, The Cyclades, σ. 87. Frazer, Pausanias, τ. III, σ. 364.
Mary Hamilton, Greek Saints and their Festivals, σ. 20 καί έν Annual of the Bri-
tisch School at Athens XIII, σ. 353 κτλ.

1. Νηφάκη, Λακωνική χωρογραφία, στ. 3. (Maurer, Das griech. Volk, τ. III, σ. 1).

2. Γ. Α. Μέγα, Θυσία ταύρων καί κριών έν τή ΒΛ Θράκη (Λαογρ. Γ' 148 κέ.).
Καί εις πολλούς άλλους τόπους τής Ελλάδος πανηγυρικώς έορτάζουσι τήν 20 'Ιουλίου έπί
κορυφών ορέων, ώς π. χ. είς Πλισίβιτσαν της 'Ηπείρου, όπου οί χωρικοί άναβαίνουσιν είς
τήν κορυφήν τοΰ δρους Κισήρα (βλ. Μυστακίδον, Ή μονή Γηρομερίου έν τή έφημερίδι
«Φωνή τής Ηπείρου», 14 'Οκτωβρίου 1894). Κατά τον Rouse (έν Folk-lore 1896, τ. VII,
σ. 146) τήν έορτήν τοΰ άγίου Ήλίου έν Λέσβφ Ούουσιν έν πρόβατον έπί τής κορυφής λό-
φου, όπου ή έκκλησία τοϋ άγίου. 'Αλλά τοΰτο δέν έχει τόν χαρακτήρα τών έν τή ΒΑ Θράκη
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Προς έξήγησιν τής αποκλειστικής σχεδόν λατρείας, ής τυγχάνει ό άγιος
'Ηλίας έπί τών κορυφών, φέρονται παρά τω λαω δύο παραδόσεις. Κατά τήν
μίαν τούτων, ό άγιος 'Ηλίας ήτο ναύτης, όστις διά τάς ταλαιπωρίας καί τούς
κινδύνους βαρυνθείς τόν ναυτικόν βίον, απεφάσισε νά έγκαταλίπη αύτόν καί
νά ευρη ένα τόπον, τού όποιου οί κάτοικοι νά άγνοώσι καί πλοία καί θάλασσαν,
όπως έγκαταβιώση έν αύτω. Λαβών δ' έπ' ώμου κώπην, περιήρχετο άπό τό-
που είς τόπον, έρωτών τούς έντυγχάνοντας τί ήτο αύτό πού έκράτει. "Οταν
δέ τω άπεκρίνοντο ότι ήτο κώπη, παρήοχετο προχωρών υψηλότερα, μέχρις
ού συνήντησεν άνθρώπους, οίτινες μηδέποτε ίδόντες κώπην, τω εϊπον ότι
είναι ξύλον. 'Απεφάσισε λοιπόν νά έγκατασταθή έκεϊ καί «γιά τοΰτο τόν "Αη
Λιά τόν βάνουν πάντα 'ς τά ψηλώματα))1.

Ή παράδοσις αύτη είναι διασκευή τοΰ άρχαίου μύθου περί έξιλασμοΰ
τοΰ 'Οδυσσέως" έτέρα δέ παράδοσις λέγει, ότι ό Μωάμεθ διώκει τόν άγιον
Ήλίαν καί εις μέν τόν κάμπον τόν καταφθάνει, άλλ.' είς τάς κορυφάς τών
ορέων άδυνατεϊ νά τόν άκολουθήση καί ό άγιος εύρίσκει έκεϊ καταφύγιον" διά
τοΰτο κτίζουσιν έκεϊ πρός τιμήν αύτοΰ παρεκκλήσια2. Είναι δ' αύτη παραλ-
λαγή τών είς τά μετεωρολογικά φαινόμενα άναφερομένων παραδόσεων περί
διώξεως, περί ών διέλαβον άλλαχοΰ3.

Άμφότεραι αί παραδόσεις είναι αίτιολογικαί, σκοποΰσαι τήν έξήγησιν
τής λατρείας τοΰ άγιου Ήλίου έπί τών κορυφών τών όρέων. 'Αλλ' αύτη εϊναι
μάλλον ύπόλειμμα τής άρχαίας θρησκείας, συνταυτισθέντος τοΰ άγιου μετά
τοΰ Διός καί τοΰ Ήλίου. Ό προφήτης Ηλίας, ώς άλλαχοΰ διελάβομεν4,
έπέχει θέσιν ύετίου καί κεραυνίου Διός, οχι μόνον εις τούς άρχα.ους "Ελληνας,
άλλά καί είς τούς σλαβικούς λαούς, ώς τοιούτος δ' έτιμάτο πολλαχοΰ τής Εύ-
ρώπης κατά τόν μεσαίωνα. Ή δέ σχέσις αύτοΰ πρός τόν "ΙΊλιον άποδεικνύε-
ται καί έκ τής ταυτότητος τοΰ ονόματος έν τή ελληνική καί έξ άλλων λόγων,
τούς όποιους κατωτέρω έκθέτομεν. Δι' άμφοτέρους δε τούς χαρακτήρας τού-
τους τού άγιου Ήλίου προσφυέστατοι τόποι λατρείας ήσαν αί τών όρέων κο-
ρυφαί, οπόθεν λαμπρός φαίνεται άνερχόμενος κατά τήν άνατολ.ήν, αύτάς πρώ-
τας φωτίζων διά τών άκτίνων του, καί αΐτινες άφ' έτέρου κατά τάς καται-
γίδας ύπολαμβάνονται ώς έδραι τοΰ διεγείοοντος τήν κακοκαιρίαν όμβρίου
καί έριγδούπου θεοΰ.

θυσιών, καί είναι μάλλον τό σύνηθες ϊθιμον τής σφαγής προβάτων καί τής εύωχίας είς
τά πανηγύρια.

1. Πολίτου, Παραδ., σ. 116. 801 κέ. Παραλλαγήν -ής παραδόσεως ταύτης έδημο-
σίευσεν ό W.II.D. Rouse, έν Cambridge Review, 24 Μαΐου 1906, άρ. 683.

2. Πολίτου, Παραδόσ., σ. 116. 803.

3. Αύτ., σ. 793 κέ.

4. Πολίτου, Δημώδεις μετεωρολογικοί μϋθοι, σ. 5. 8. 9. (έν ΙΙαρνασσω, τ. Δ', σ. 589.
592-3).
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Ή παλαιοτάτη τοϋ Διός λατρεία, ώς θεοΰ τών μετεωρικών φαινομένων,
ένέχει πολλήν τήν ομοιότητα πρός τήν τοΰ χριστιανικού άγίου Ήλίου, διότι
αμφότεροι, συνενοΰσι τους χαρακτήρας ήλιακοΰ καί ύετίου θεοΰ. Ώς ό τών
'Εβραίων θεός καί ό τών Περσών, έλατρεύετο καί ό Ζεύς άπό τών άρχαιοτά-
των χρόνων έν ύψηλοΐς τόποις1, έξ ού καί αί επικλήσεις ύψιστος, ύπατος, κο-
ρυφαίος, λοφείτης, ακραίος, έπάκριος, φαλάκριος2, πολλαχοΰ δέ τής 'Ελλά-
δος ήσαν καθιερωμένα', εις αύτόν αί κορυφαί τών όρέων3, καί επικλήσεις
είχεν έκ τούτων4. Ό Λύκαιος Ζεύς, ό έν 'Αρκαδία έπί τοϋ Λυκαίου όρους
τιμώμενος, ήτο ομβριος5 καί ήλιακός άμα6. Ό Ζεύς Άταβύριος έν Ρόδω ήτο
ίσως φοινικικός θεός τοΰ ήλίου7. Συνεταυτίζετο δέ πιθανώς έν 'Ελλάδι ή τοΰ
άκραίου ή άκταίου Διός λατρεία πρός τήν τοΰ Ήλίου' τοΰτο δέ συνάγομεν
έκ τής έορτής τής τελουμένης έπί τής κορυφής τοΰ Πηλίου τω Διί κατά τά
κυνικά καύματα8, όπότε παρά πλειστοις λαοΐς συνηθίζονται έορταί πρός
τιμήν τοΰ Ήλίου, καί έκ τής λατρείας τοΰ Διός έν Ταλετώ, τή ιερά τώ Ήλίω
άκρα τοΰ Ταϋγέτου9.

'Ενώ δέ κατά τήν άρχαιότητα συνεταυτίζετο ό "Ηλιος πρός τόν έπί τών
κορυφών λατρευόμενον Δία, οί έκχριστιανισθέντες "Ελληνες άντικατέστησαν
τήν λατρείαν τοΰ Ήλίου διά τής τοΰ άγίου Ήλίου. Εϊναι άληθές, ότι ή γνώμη

1. Welcher, Griech. Götterlehre, τ. I, σ. 169.—Καί ό Κέλσος συνεταύτιζε τόν Ίε-
χωβά τών 'Εβραίων πρός τόν ΰψιστον Δία (Ώριγέν., Πρός Κέλσον Ε' 43, σ. 259).

2. Βλ. Gruppe, Gr. Mythol., σ. 1103. Preller-Robert, Gr. Mythol., 4 έκδ., τ. I,
σ. 116 κέ.

"Ζ.Μάξιμ. Τύρ. Ii' I. Weicker, ένθ' άν., σ. 169 κέ. Pnyx, σ. 11 κέ. Gerhard, Gr.
Mythol. I § 193 κέ. Preller, hvPauly, Realenc., τ. IV, σ. 588 κέ. Preller-Rober ι, ένθ' άν.
Gruppe, ένθ' άν. Ch. Lenormant, Nouvelle Galérie, σ. 25 κέ. Creuzer, Symbolik II 533.
A.Maury, Histoire des religions de la Grèce, τ. I, σ. 59. F. Lenormant, Recueil des
inscriptions d'Eleusis, σ. 306. Lauer, Mythol., σ. 201 κέ. Farnell, The Cults of the
Greek States, τ. I, σ. 50 κέ.

4. Οίον 'Αγχέσμιος, Κιθαιρώνιος, Ίδαΐος, Δικταΐος, Ίθωμάτας, Οίταϊος κλπ.
Gruppe, ένθ' άν., σ. 1104.

5. Πρβλ. Πανσαν. II' λη' 4. Preller-Robert, ένθ' άν., σ. 129.

6. 'Αλλά μυθολόγοι τινές, ώς ό Schwenck (έν Rhein. Museum, τ. VI, σ. 554) θεω-
ροΰσι τόν Λύκαιον Δία θεόν τοΰ φωτός καί ούχί τοΰ ήλίου, άλλοι δ' ώς ό Gruppe (ένθ'άν.,
σ. 1094, 23) άσχετον πρός τόν "Ηλιον.

7. Rhein. Mus. Νέας σειράς, τ. VIII, σ. 323 κέ. Gerhard, Gr. Mythol. I §197,6.
Preller-Robert, ένθ' άν., σ. 136. Ό Beloch (έν Rhein. Mus. 1894, τ. 49, σ. 130) εικάζει
ότι ή λατρεία τοΰ Άταβυρίου Διός ήτο καιρική μάλλον.

8. Δικαιάρχου, Περιήγ. Έλλάδ. Β' 8 (Geogr. Gr. min. I 107, Müller).

9. Τοΰτο συνάγεται, νομίζομεν, έκ της έπικλήσεως τοΰ Διός «Ταλετίτας» έν επιγραφή
της Σπάρτης ('Αθήναιον Α', σ. 277. Prott-Ziehen, Leges Graec. sacrae I, σ. 35, άρ. 16).
Καί τό όνομα τής κορυφής τοΰ Ταϋγέτου, Ταλετάν, έχει άναμφιβόλως σχέσιν πρός τόν μυθι-
κόν (ήλιακόν) ήρωα τής Κρήτης Τάλων. «Τάλης δ ήλιος» έξηγεϊ ό 'Ησύχιος. Βλ. καί Ger-
hard, ένθ' άν. § 473, 3. Sam Witc, Lacon. Kulte 18, 216. Usener, Götternamen, σ. 130.

10
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αύτη έπολεμήθη ύπό τίνων, άλλ' οί λόγοι, ούς φέρουσι προς ύποστήριξιν τοΰ
έναντίου, φρονοΰμεν ότι δέν είναι πολύ ισχυροί1. Τήν άντικατάστασιν ήρκει
νά δικαιολογήση καί μόνη ή ταυτότης τοΰ ονόματος, διότι κατά τούς χρόνους
τής έξαπλώοεως τοΰ Χριστιανισμού είς τάς έλληνικάς χώρας ή προφορά τοΰ
δνόματος τοΰ Ήλιου καί τοΰ άγιου Ήλίου κατ' ούδέν διέφερε, μάλιστα εις
τήν γενικήν πτώσιν. 'Αλλ' δ άγιος Ηλίας παρουσίαζε καί πολλάς άλλας ομοιό-
τητας πρός τόν θεόν τοΰ ήλίου, έξ ών άριδήλως προκύπτει ότι συνεταυτίσθη
μέ αύτόν ύπδ τών χριστιανών.

Τήν ομοιότητα τοΰ προφήτου Ήλιού πρός τόν "Ηλιον παρετήρησαν πολλοί
μέχρι τοΰδε, διά ταύτης έξηγοΰντες τήν έν κορυφαϊς ελληνικών ορέων λατρείαν
αύτοΰ2- πρώτος δ' άν μή άπατώμεθα ό Βολταΐρος συνεταύτισε τόν προφή-

1. Β. Schmidt, Volksleben d. Neugriechen, σ. 48. Ό Schmidt όχι μόνον αύθεν-
τικώς άποφαίνεται κατά της γνώμης ταύτης, άλλά καί φέρει αύτήν ώς παράδειγμα τών
έσφαλμένων πορισμάτων, είς ά δύναται νά περιπέση ό αυθαιρέτως προσπαθών νά συναρ-
μολογήσω κατ' έπίφασιν άναλογίας τών χριστιανικών άγιων πρός άρχαίους θεούς. Καί
εϊτα μετά πολλής πεποιθήσεως άναφέρει ώς λόγον της μεγάλης διαδόσεως τής τοϋ άγίου
Ήλίου λατρείας τήν παράδοσιν περί τής είς τόν ούρανόν άναλήψεως αύτοΰ. 'Αλλ' άφοΰ
μάλιστα κατά τήν Γραφήν (Βασιλ. Δ' 2) ή άνάληψις δέν εγινεν έκ κορυφής ορούς , άλλ'
έκ τής παρά τόν ποταμόν Ίορδάνην έρήμου, άν ή έξ 8ρους άνάληψις ήτο λόγος άποχρών
πρός δικαιολογίαν τής λατρείας, τά δρη έπρεπε νά καλώνται Άνάληψις ή Άγιος Σωτήρας,
εκ τής άναλήψεως τοΰ Χριστοΰ έκ τοΰ όρους Έλαιών ή έκ τής μεταμορφώσεως αύτοϋ έπί
τοΰ όρους Θαβώρ, διότι είς ταΰτα ή χριστιανική εκκλησία άποδίδει μείζονα σπουδαιότητα
ή είς τήν παράδοσιν περί άναλήψεως τοΰ προφήτου Ήλιού.—["Οσοι έκ τών δημοσιευσάν-
των κρίσεις περί τής πραγματείας ταύτης διέλαβον καί περί τοΰ μέρους αύτής τοΰ άναφε-
ρομένου είς τήν άντικατάστασιν τής λατρείας τοΰ Ήλίου ύπό τής τοΰ άγίου Ήλιου άσπά-
ζονται τήν γνώμην μου ταύτην (βλ. P. Decharme, έν Revue critique 1883, σ. 126, G.
Meyer, έν Philol. Wochenschrift 1883, σ. 303. Elard Hugo Meyer, έν Deutsche Lit-
teraturzeitung 1883, σ. 46). Καί άλλοι μετά τήν δημοσίευσιν τής πραγματείας μου περί
τοΰ αύτοΰ θέματος διαλαβόντες καταλήγουσιν είς τά αύτά πορίσματα (Ε. Krause, Tuisko-
Land, Glogau 1892, βιβλ. IV, 34. L. Radermacher, Das Jenseits, Bonn. 1903, σ. 54.
Mary Hamilton, έν Annual of the British School XIII, σ. 313-6 καί τής αύτής, Greek
Saints and their Festivals, 1910, σ. 21 κέ.). Τούναντίον δέ δέν παραδέχονται σχέσιν τινά
τής λατρείας τοΰ άγίου Ήλίου πρός τήν τοΰ Ήλίου ό βολλανδιστής Hip. Delehaye (Légen-
des hagiographiques, σ. 197, τοΰ όποιου τάς γνώμας εύστόχως άνασκευάζει ή Μ. Ha-
milton, ένθ'άν., καί ό Φίννιος φιλόλογος Ed. Rein έν ίδια πραγματεία περί τής λατρείας
τοΰ προφήτου Ήλίου παρά τοις νεωτέροις "Ελλησι, τήν όποίαν δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά
ϊδω, γνωρίζω δέ μόνον έκ τών άντιπαρατηρήσεων τοΰ Κ. Krumbacher έν Byz. Zeitschrift
1906, τ. XV, σ. 355-6)].

2. F. Nork, Der Prophet Elias. Ein Sonnenmythus. Leipzig 1837. Τοϋ αυτοί,
Etym.-symbolisch-mythologisch Real-Wörterbuch, Stuttgart 1843, τ. 1, σ. 451-3.
A. Maury, Histoire des religions de la Grèce antique, Par. 1857, τ. I, σ. 60. Τοϋ αυ-
τόν, Sur les divinités psychopompes, έν Rev. archéolog., τ. I, σ. 671. Fr. Lenormant,
Monographie de la voie sacrée Eleusinienne, σ. 452. C. Wachsmuth, Das alte Grie-
chenland im neuen, σ. 23.
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την Ήλιού προς τον μυθικόν θεόν τοϋ Ήλίου, δια τήν ταυτότητα τοΰ ονόματος,
τό πΰρ τοΰ ολοκαυτώματος, τούς ομβρους, ούς προεκάλεσε, τό πύρινον άρμα
καί τήν έπάνοδον αύτοΰ κατά τό τέλος τοΰ κόσμου1. 'Αλλά πολλώ πρότερον,
κατά τούς πρώτους αιώνας τού Χριστιανισμού, παρατηρείται ή συνταύτισις
αύτη. Χριστιανός ποιητής, ζήσας κατά τάς άρχάς τοΰ πέμπτου αίώνος, ύμνών
τόν προφήτην παρατηρεί πρός τοις άλλοις, οτι διά μεταθέσεως τοΰ τόνου καί
μεταβολής ένός γράμματος γίνεται είς την έλληνικήν ήλιος2. Αί δ' άπει-
κονίσεις τής είς ούρανόν άναλήψεως τοΰ προφήτου εύρίσκονται πρό πάντων
έπί χριστιανικών σαρκοφάγων τών χρόνων, καθ' ους ήκμαζεν έτι ή πολυ-
θεία καί ήτο εύκολος ή συγχώνευσις χριστιανικών δοξασιών μετ' έθνικών.
Καθόλου δέ αί τοιαύτα ι παραστάσεις έν παλαιοΐς χριστιανικούς μνημείοις
έγίνοντο κατά μίμησιν τών έν τη άρχαία τέχνη παραστάσεων τής άνατολής
τοΰ ήλίου3. Προσέτι είς άπεικονίσεις τής μεταμορφώσεως τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ
ό Ηλίας παριστά τόν "Ηλιον καί ό Μωυσής τήν Σελήνην, ώς τοΰτο κατα-
φαίνεται έκ συμβολικών εικόνων τής Μεταμορφώσεως, άναγομένων είς τούς
πρώτους τοΰ χριστιανισμού χρόνους, έν αΐς ό μέν Χριστός παρίσταται διά
σταυροΰ, τόν δέ Μωυσήν άντικαθιστά είκών μιάς τών φάσεων τής σελήνης
ή ή λατινική λέξις Luna καί τόν Ήλίαν ό ήλιος ή ή λέξις Sol4.

Τής άπεικονίσεως τής είς τούς ούρανούς άναλήψεως τοΰ άγίου Ήλίου
κυριώτερον πρότυπον έχρησίμευσεν είς τήν χριστιανική ν τέχνην πλήν τών
άρχαίων παραστάσεων τοΰ άνατέλλοντος άρματηλάτου Ήλίου καί μιθραϊκαί
παραστάσεις τής διαπεραιώσεως τοΰ ώκεανοΰ καί άνόδου είς τόν ούρανόν
τοϋ Μίθρα έπί τοΰ άρματος τοΰ Ήλίου5. 'Αλλ' άντιθέτως ό 'Ιωάννης ό Χρυσό-
στομος (όμιλ. γ' είς Ήλ.) λέγει ότι οί ζωγράφοι ήρύσθησαν τήν περί τοΰ
άρματος τοΰ Ήλίου ίδέαν έκ τής περί τοΰ προφήτου Ήλιού παραδόσεως.
Οί λόγοι τοΰ πατρός τής έκκλησίας ύπηγορεύθησαν προδήλως ύπό τής άνάγκης
τοΰ νά έξηγηθή ύπό χριστιανικήν έννοιαν ή καταπληκτική όμοιότης τών
παραστάσεων περί τού προφήτου Ήλιού καί τοΰ Ήλίου, καί περιττή βεβαίως
ή κατάδειξις τοΰ άναχρονισμοΰ, είς δν ύπέπεσε. Πολλώ πρό τών χρόνων,

1. Voltaire, Dictionn. philosoph., άρθρ. Elie.

2. Sedulius, Carm. pasch. I 184 κέ., σ. 174 ed. Areval.

3. Piper, Mythologie der christl. Kunst, τ. I, μ. I, σ. 75-77, μ. II, σ. 504-5.
Bottari, Scult. e pitt. sacr. πίν. 17-29, 52, 70. Clarac, Catalogue de Louvre άρ. 779 b.

4. Τών τοιούτων παραστάσεων τήν άρχήν καί τήν έξήγησιν ό Ew. Burnouf (La
science des religions, σ. 267) νομίζει ότι εύρίσκει έν τη Ινδική θρησκεία" βεδικοί τίνες
ύμνοι παριστώσι τον θεόν τοΰ πυρός "Αγνή μεταμορφούμενον έπί βωμοΰ ή έπί λόφου έν
μέσω «τών δύο μεγάλων συγγενών αύτοΰ», ήτοι τοΰ Ήλίου καί της Σελήνης (μας ή μασα
σανσκριτιστί), έπισκοτίζοντα δέ διά τής λάμψεώς του τήν λάμψιν έκείνων.

5. Cumont, Mystères de Mithra I 178. Die Mysterien des Mithra, Lpz. 1903,
σ. 176.
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είς ους οί ιστορικοί θέτουσι τήν δυναστείαν τοϋ Άχαάβ, έφ' ής ήκμασεν
ό προφήτης, ή ελληνική μυθολογία έγίνωσκεν ίππους καί άρμα τοΰ Ήλίου1,
παραλαβοΰσα πιστώς τήν παράστασιν ταύτην έκ τής παναρχαίας τών 'Αρίων
θρησκείας, έσφαλμένως δ' ό Decharme γνωματεύει2, ότι οί "Ελληνες έτελειο-
ποίησαν τον περί Ήλίου μΰθον, άποδόντες είς αύτδν άρμα, ένω κατά τάς
πρώτας παραστάσεις ό ήλιος εθεωρείτο ώς τροχός- διότι καί έν τοις βεδικοΐς
ΰμνοις άναφέρεται άρμα ήλίου, συρόμενον ύφ' ένδς ή έπτά ίππων3. Καθόλου
δέ πλείστων λαών οί μύθοι άναφέρουσιν ίππους ήλίου ή παριστώσι τόν ήλιον
ώς ίππο ν4. "Ιππους τοΰ ήλίου άναφέρουσι καί μουσουλμανικοί μΰθοι. Κατά
τόν βυζαντινόν Νικήταν τόν Χωνιάτην, «Τόν ήλιον καί τήν σελήνην εφίππους
»είναι φησιν (Μωάμεθ)- ούκ είδώς ό άθλιος, ώς άψυχα ταΰτα δντα, ίππεύειν
»ού δύνανται. Πώς δέ καί ίπποι, σαρκίον φθαρτόν περικείμενοι, όχημα πυρός
»είναι ύποστήσονται; Οί δέ κατά τόν Ήλίαν έμπυροι ίπποι ού φύσιν, άλλά
»σχήμα μόνον ίππων περιέκειντο»5.

Ή συνταύτισις τοΰ προφήτου Ήλιού ήτο καί άλλως εύχερής, διότι ένεκα
τής έξοχου θέσεως, ήν έν τή ιουδαϊκή ιστορία κατέχει, καί τών τελεσφόρων
αύτοΰ ύπέρ τής θρησκείας άγώνων ό προφήτης δέν έβράδυνε νά προσλάβη
μυθικόν χαρακτήρα, συγχωνευθέντων μετά τών περί αύτοΰ παραδόσεων πολ-
λών ήλιακών μύθων τών σημιτικών λαών. Καθ' ούς δέ χρόνους συνετάχθησαν
αί έν τή Παλαιά Διαθήκη βίβλοι τών Βασιλειών, αί πλείστα!. τών είς αύτόν
άναφερομένων εύλαβών παραδόσεων είχον ήδη διαπλασθή, μή εξαιρουμένης
καί αύτής τής προδήλως ύστερωτέρας περί άναλήψεως τοΰ προφήτου είς ού-
ρανούς έν άρματι πυρός. Αί τοιαΰται παραδόσεις άναπτυσσόμεναι βαθμηδόν
συνεταυτίσθησαν ύπό τών μεταγενεστέρων 'Ιουδαίων μέ τάς δοξασίας περί
έλεύσεως τού Μεσσίου- έπί τών χρόνων δέ τοΰ 'Ιησού Χριστοΰ έπιστεύετο,
ότι τοΰ Μεσσίου θά προηγηθή έν τω κόσμω ό Ηλίας, ούτως έξηγουμένης

1. "Ιπποι καί άρμα Ήλίου άναφέρονται παρ' Ήσιόδφ (άπ. 67 παρά Σχολ. Άπολλ.
Ροδ. Γ' 311), Μιμνίρμφ (άπ. 12), έν Όμηρ. ΰμνω είς Ήλιον 14 κέ. είς Έρμήν 69 καί είς
Δήμητρα 88' πτερωτοί ίπποι παρ' Ευριπίδη, Φοίνισσ. 3, διφρευτής Ήλιος παρά Σοφοκλεϊ,
Αϊ. 848. Εντεύθεν ό "Ηλιος μυΟολογεϊται φίλιππος, δωρών ίππους κτλ. (Pauly, Realenc.,
λ. Sol, τ. VI, σ. 1271. Pauly-Wissowa, τ. VIII, σ. 88. Preller-Bobert, Gr. Mythol.,
σ. 431).

2. Myth, de la Grèce, σ. 229.

3. Βλ. Muir, σ. 156-161. Μ. Müller, σ. 300.

4. Preller, Griech. Mythol., 3ης έκδ. τ. II, στ. 80. W. Schwartz, Poet. Naturansch.
I, σ. 109, 124 κέ. Έν τινι έρωτικω άσματι τοϋ έν Λυκία Λιβισίου ό έρών εύχεται νά εϊχεν
ώς ίππον τόν ήλιον.

Νά 'χα τούν νήλιουν άλουουν καί τ' άστρα καβαλλάρην
κί τού φιγγάριν σύντρουφουν νά σ' έρχουμούν 'να βράδυ.
(Έπιθεώρησις πολιτική καί φιλολογική 1881, τ. Β', σ. 240).

5. ΓΙερί τής τών Άγαρηνων θρησκείας, § 11, έν Mignc, Patrol, gl'., τ. 140, σ. 116.
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περικοπής τίνος τοϋ προφήτου Μαλαχίου (Δ' 5), ήν οί μέν εύαγγελισταί
Ματθαίος (ια' 14. ιζ' 11) καί Μάρκος (θ' 11) θεωροΰσιν ώς προφητείαν περί
τής έλεύσεως τοϋ Ίησοΰ Χριστοΰ, έννοοΰσαν Ίωάννην τόν Πρόδρομον διά
τής ονομασίας τοϋ Ήλίου1, τινές δέ τών πατέρων τής έκκλησίας προσεπάθησαν
ν' άποδείξωσιν ώς άναφερομένην είς τήν δευτέραν παρουσίαν τοϋ Χριστοϋ.
«Προφήται . . . τής δευτέρας (παρουσίας) πρόδρομον λέγουσι τόν Ήλίαν
έσεσθαι» λέγει ό Χρυσόστομος2. Έπιστεύετο δέ, ότι ό Ένώχ καί ό Ηλίας,
οίτινες δέν έγεύθησαν θανάτου, θά έπιφανώσι κατά τήν δευτέραν παρουσίαν3-
πολλοί τών έρμηνευτών άπέδιδον τοιαύτη ν έννοιαν εις τι χωρίον τής Άπο-
καλύψεως4, κατά δέ τόν Χρυσόστομον, ό Ηλίας θά επιφανή έν τή συντελεία
τοΰ κόσμου, συγχρόνως μετά τοΰ 'Αντίχριστου, έξουδετερών οΰτω τά έκ τής
παρουσίας τούτου κακά5. "Οθεν έν τοις ΰμνοις, τοις ψαλλομένοις έν τή άνα-
τολική έκκλησία τή εικοστή 'Ιουλίου, ότε τελείται ή μνήμη αύτοΰ, ό προφήτης
'Ηλίας άποκαλεϊται, <(ό τής δευτέρας τοΰ Χριστοΰ έλεύσεως θείος πρόδρομος6,
προστίθεται δέ ότι ώρίσθη αύτω μή ίδεϊν τόν θάνατον, έως άν κηρύξη τήν
τών πάντων συντέλειαν ))7.

Καί νΰν ό λαός πιστεύει, ώς άλλαχοΰ διαλαμβάνομεν, οτι ό Ηλίας ζή έν
ούρανω διώκων τόν δράκοντα τών καταιγίδων. Δυνατόν καί νά σώζεται που
τής Ελλάδος ό ύπό βυζαντινού συγγραφέως άναφερόμενος μΰθος, ότι «Ζή δ
»Ηλίας καί έστι έπί τής γής κάν μηδείς ό γνωρίζων αύτόν, ζή δέ καί ό Ένώχ
»καί μέσω πολλών άναστρέφεται καί ούδείς έστιν δ γνωρίζων αύτόν»8.

Οί τοιοΰτοι μΰθοι περί τής έπανόδου εις τήν γήν άνδρών, μή γνωρισάντων
τόν θάνατον, είναι κοινοί παρά πλείστοις λαοΐς, πραγματευόμεθα δέ περί αύτών
άλλαχοΰ, εξετάζοντες τήν παράδοσιν περί τοΰ μαρμαρωμένου βασιλιά9.

1. Θεόδωρος ό Πρόδρομος (έν Notices et extraits des manuscrits, τ. VIII, μέρ. 2,
σ. 91 κέ.) έρμηνεύων χωρίον τι τοϋ εύαγγελιστοΰ Λουκά (α' 17) συγκρίνει τόν Ήλίαν πρός
τόν Ίωάννην, πολλάς εύρίσκων τάς πρός άλλήλους δμοιότητας αύτών.

2. 'Ιωάννου Χρυσοστόμου, Όμιλ. είς Ματθ. 57, τ. 58, σ. 558 Migne. Βλ. καί Ίονστίν.,
Πρό Τρύφ., σ. 208 ed. Sylfa. Augustin., De civ. Dei 20, 29. Tertullian., De anima 50,
de resurrect. 58.

3. ΕύαγγέλιονΝικοδήμου 25, bjFabrici, Codex apocryphusNov. Testam. I, σ.291.

4. Άποκάλυψις ια' 3. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Φαβρικίφ, ένθ' άν.

5. 'Ιωάννου Χρυσοστόμου, Όμιλ. 9 είς τήν πρός Θεσσαλον. έπιστ., τ. 62, σ. 449
Migne.

6. Στιχηρόν προσόμοιον έν Μηναίω Ιουλίου 20 «ό δεύτερος πρόδρομος της παρου-
σίας Χριστοΰ» (αύτ.) «Προάγγελος έλεύσεται της δευτέρας παρουσίας» (Ρωμανού κον-
τάκιον τη Κυριακή τής άπόκρεω 5, 6 έν Pitra, Anecd. Sacra I, σ. 31. Βλ. καί Krumba-
cher, Studien zu Romanos, σ. 166, στ. 80 κέ.).

7. 'Ιωάννου μονάχου, Στιχηρόν είς Ήλίαν, έν Μηναίω αύτ.

8. 'Εκ χειρογράφου τής έν Λέσβο) μονής τοϋ Λειμώνος, οΰ μέρος έδημοσιεύθη έν τή
έφημερίδι «Σμύρνη» τής 6 Αυγούστου 1871.

9. Πολίτου, Παραδ., σ. 661 κέ.
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Περί δέ τών ιουδαϊκών δοξασιών, ότι δ 'Ηλίας θά έπανέλθη είς τήν γήν πρό
τοϋ Μεσσίου, δ Ρενάν εικάζει, ότι έλήφθησαν έκ τής περσικής θρησκείας, έν
ή άπαντα τις παραπλήσια1. Κατά τούς μέσους χρόνους έπεκράτει ή ιδέα, ότι
κατά τήν έλευσιν τοΰ 'Αντίχριστου θά πολεμήση αύτόν ό προφήτης Ηλίας2"
καί αί ραβινικαί παραδόσεις άναφέρουσιν, ότι ό 'Ηλίας θά έπιστρέψη είς τήν
γήν, ίνα φονεύση τόν πονηρόν Σαμουήλ3. Οί μουσουλμάνοι, οΐτινες τιμώσι
μέχρι τοΰδε τον προφήτην Ήλίαν4, διηγούνται περί αύτοΰ δμοιον περίεργον
μΰθον, κατά τήν μαρτυρίαν Μανουήλ τοΰ Παλαιολόγου5.

Καθόλου δ' ειπείν, ό προφήτης 'Ηλίας κατέχει περιφανή θέσιν έν τή
όρθοδόξω έκκλησία τιμώμενος έν τοις πρώτοις προφήταις καί άγίοις. Έν τοϊς
υμν ο ι ς αποκαλείται επίγειος άγγελος καί ουράνιος άνθρωπος6, άνελήφθη δ'
είς τούς ούρανούς, ώς λέγει ό άγιος 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος, διότι ό κόσμος
ούκ ήν άντάξιος αύτοΰ7. Ή πανηγυρική τέλεσις τής μνήμης αύτοΰ καθωρίσθη
τή 20 'Ιουλίου κατά τά τέλη τοΰ Θ' αιώνος ύπό τοΰ ίδρυτοΰ τής Μακεδονικής
δυναστείας Βασιλείου, όστις κατά τινα χρονογράφον «έξόχως ήν τιμών καί
σεμνύνων (Ήλίαν) πομπαΐς, έορταΐς δαψιλώς ταΐς δι' έτους))8. Ό Βασίλειος
ό Μακεδών έκτισε πολλάς έκκλησίας έπ' ονόματι τοΰ άγίου Ήλίου9 καί
έκανόνισεν ΐσως τά τής έορτής έν τω παλατίω, εκτενώς άναγραφόμενα ύπό
τοΰ έγγόνου αύτοΰ έν τή Εκθέσει τής Βασιλείου τάξεως (Α', σελ. 114 κέ.)
«δσα δει παραφυλάττειν τή παραμονή τοΰ άγίου Ήλιού καί τή αύτή έορτή)).
"Ενα δ' αιώνα μετά τόν Βασίλειον, έπί Νικηφόρου τοΰ Φωκά, έπανηγυρίζετο
ή άνάληψις είς ούρανούς τοΰ προφήτου έν Κωνσταντινουπόλει διά θεατρικών
θεαμάτων (ludis scaenicis) κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Φράγκου έπισκόπου

1. Renan, Vie de Jesus, σ. 207, έκδ. 13.

2. Grimm, D. Mythologie, σ. 144 8' έκδ. Βλ. καί σ. 676 κέ.—Βλ. καί (L. deBon-
naire?) Traités historiques et polémiques de la fin du monde, de la venue d'Elie et
du retour des Juifs, Amsterdam (Paris) 1737. 1738 είς τόμους τρεις. (Τδ βιβλίον τοϋτο
δέν ήδυνήθημεν νά ΐδωμεν). W. Bousset, Der Antéchrist 1895, σ. 134 κέ.

3. Eisenmenger II 696. 851, παρά Grimm, αύτ., σ. 145.

4. Πρβλ. Η. Matthieu, La Turquie et ses différents peuples, τ. II, σ. 103.

5. «Ζην γάρ αύτούς (Ένώχ καί Ήλίαν) φασίν (Μωαμεθανοί), ήθέλησεν ό Θεός, ώστε
τά Ιμάτια ράπτειν τών όσοι δήποτε μέλλουσι τοΰ παραδείσου τεύξεσθαι" οίτοι δέ άρ' είσίν
οί τοις τοΰ Μωάμεθ έπονται νόμοις» (Μανουήλ τοϋ Παλαιολόγου, Διάλογος, δν έποιήσατο
μετά τίνος Πέρσου, Β' 3. Βλ. καί Β' 5, έν Notices et extraits des manucripts, τ. VIII,
μέρ. 2, σ. 359. 361).

6. Βυζαντίου, Τροπάριον έν Μηναίω 20 'Ιουλίου.

7. Χρυσοστ., Όμιλ. 24 είς Πράξ. άποστόλ., τ. 60, σ. 189, Migne.

ϋ.'Εφραίμ, στ. 2581. Σχολ. είς Κωνσταντίν. Πορφυρογενν. "Εκθ. βασιλ. τάξ. Α' 19α'
«ίστέον, ότι αυτη ή έορτή έκαινουργήθη έπί Βασιλείου τοΰ φιλοχρίστου»' Βλ. Ed. Kurtz,
Zwei Griech. Texte über die hl. Theophano, έν Mémoires de 1' Acad. imp. des sciences
de St. Petersburg. Σειρά VIII, τόμ. 3, άρ. 2, σ. 56.

9. Μετά Θεοφάνην, σ. 325, 21. 329, 20. 337, 14 Bonn. Kurtz, αύτ.
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Λουιτπράνδου1. Καί δημώδεις μύθοι περί τοϋ άγίου φαίνεται ότι έκυκλο-
φοροΰντο έκτοτε, ή ότι κατά τούς χρόνους εκείνους εϊχον προσλάβη τήν όρι-
στικήν διατύπωσα αύτών. Ό βυζαντινός συγγραφεύς, τοΰ όποιου άνωτέρω
έμνήσθημεν, πλήν τοΰ μύθου περί τής διατριβής έν τή γή τοΰ Ήλιου καί τοΰ
Ένώχ, ζώντων έτι, αναφέρει καί άλλον δημώδη μΰθον, ότι «ό προφήτης έστίν
έν τω άρματι βροντών καί άστράπτων έν νεφέλαις, καί ότι δράκοντα διώκει»,
δν κατακαίει διά τοΰ κεραυνοϋ2. Καί ό μέν χρόνος, καθ' δν έγραφεν ό άναφέρων
τάς παραδόσεις ταύτας άνώνυμος συγγραφεύς, εϊναι άγνωστος, άλλά έτέρου
ψυχωφελούς βιβλίου, έν ω φέρονται δημώδεις παραστάσεις τοΰ άγίου Ήλίου
ώς έπιβλέποντος το άρμα τοΰ ήλίου καί κυρίου τοΰ ύετοΰ δυνάμεθα όπωσδήποτε
νά προσδιορίσωμεν κατά προσέγγισιν τήν έποχήν. Είναι δέ τοΰτο ή Άποκά-
λυψις τής δσίας 'Αναστασίας, φερόμενον μέν έν χειρογράφοις, ών το παλαιό-
τερον εϊναι τοΰ ΙΕ' αίώνος, συνταχθέν δέ μετά τόν I' αιώνα, ώς συνάγεται έκ
τίνων ιστορικών ένδείξεων έν αύτω3. Κατά τήν Άποκάλυψιν ταύτην είς
τά ουράνια έν μέσω τών έξαπτερύγων Χερουβίμ καί τών πολυομμάτων
Σεραφίμ κείται τροχός, ού τό είδος πλήρες οφθαλμών, έν μέσω δέ αύτών
πΰρ καί έμπροσθεν αύτοΰ εϊδος άνθρώπου" «καί λέγει ό άγγελος" ούτός έστιν
ό τροχός τό άρμα τοΰ ήλίου καί ό άνθρωπός έστιν Ηλίας ό προφήτης»'1.
Τό δέ φαινόμενον τής βροχής έξηγεΐ ή Άποκάλυψις οΰτοίς" "Οταν βουληθή
δ Θεός βρέξαι έπί τής γής, άνοίγει τάς πύλας καί κατέρχεται ό ύετός" τόν δέ
τροχόν καί τάς πύλας τοΰ ύδατος κρατεί ό άγιος Ηλίας5.

Οί δημώδεις ούτοι περί τοΰ άγίου Ήλίου μΰθοι μετεδόθησαν έκ τών Ελ-
λήνων είς τά σλαβικά έθνη. Οί Σλάβοι θεωρούσε τόν άγιον Ήλίαν κύριον τών
κεραυνών καί τοΰ ύετοΰ6" ό δέ παλαιός σλαβικός θεός τής βροντής Περκούν
μετέπεσεν είς τόν βροντώντα Ήλίαν καί έκ τοΰ ονόματος τοΰ θεοΰ τούτου
ώνομάσθησαν σλαβιστί πολλά όρη7. Πραστεθείσθω είς ταΰτα, ότι ό ήρως
Ηλίας τών ρωσικών βυλινών (δημοτικών έπικών ποιημάτων) είναι πιθανώς
προσωποποίησες τοΰ ήλίου8.

1. Πρεσβεία § 30 (Ζαμπελίου, Βυζαντιναί μελέται, σ. 540).

2. Βλ. Πολίτου, ΔΜΜ., έν Παρνασσφ, τ. Δ' (1880), σ. 592.

3. Apocalypsis Anastasiae ad trium codicum auctoritatem, ed. R. Homburg,
Lipsiae, Teubner, 1903. Έν σ. 27 μνημονεύονται οί βασιλείς Νικηφόρος ό Φωκάς καί
Ιωάννης ό Τζιμισκής, έν δέ σ. 30 Πέτρος άπό κάστρου Κορίνθου πρωτοσπαθάριος. Ούτος,
ώς μετά πολλής πιθανότητος εικάζει ό R. Homburg (έν Zeitschrift f. wissensch. Theolo-
gie 1903, σ. 445) είναι ό γνωστός άλλοθεν Πέτρος Τορνίκιος Μακεδών, ζήσας κατά τά τέλη
τοϋ I' καί τάς άρχάς τοϋ ΙΑ' αίώνος.

4. 'Αποκάλυψ., σ. 7. Περί άρχαίων παραστάσεων τοϋ Ήλίου ώς τροχοϋ βλ. Rapp,
έν Roscher, Lex. d. Mythol. I, σ. 1996 κέ. Jessen, έν Pauly- Wis s ο (va, II. Ε. VIII, σ. 86.

5. 'Αποκάλυψ., σ. 10-11. Ό Άμβροσιανός κώδιξ (τοϋ Ιστ' αίώνος) έχει: «κρατεί
ό "Ηλιος καί ό άγιος Ηλίας».

6. Πολίτου, ΔΜΜ., έ'νθ' άν., σ. 592. 593.

7. Hanusch, Slav. Myth., σ. 258.

8. Rambaud, La Russie épique, σ. 110 κέ,
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ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΔΟΞΑΣΙΛΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ*

Α'.

"Ονομα τής Σελήνης.—Προσωποποιία.—Μάννα τής Σελήνης—Δεϊπνον τής Σελήνης.
—Σελήνη είς τά παραμύθια.—Καθέλκυσις ύπό μαγισσών.—Σελήνη ώς άγελάς.—Ώς
κεφάλι τυρί.

Το κοινόν έλληνικόν ονομα της σελήνης είναι φεγγάρι μέ ύποκοριστικόν
τύπον, άπολέσαντα τήν ύποκοριστικήν δύναμιν αύτοΰ1. Ό μεγεθυντικός τύ-
πος είναι φέγγαρος καί σπανιώτερον φέγγος2 καί φεγγάρα3.

Ό άπλοΰς τύπος φέγγος έξ ίσου έν χρήσει μετά τοΰ σελήνη κατά τούς
μέσους χρόνους4 διετηρήθη έπίσης μέχρι τής σήμερον ένιαχοΰ τής Ελλάδος.
Πλήν τής άρχαίας σημασίας, ήν έχει συνήθως είς δημοτικά άσματα5, ή λέξις

* Έδημοσιεύθη γερμανιστί ύπό τήν έπιγραφήν Der Mond in Sage und Glauben
der heutigen Hellenen, έν W. H. Roscher, Studien zur griechischen Mythologie u.
Kulturgeschichte, 4tes Heft, über Selene und Verwandtes. Leipzig 1890, σ. 173-189.

1. Ύποκοριστικόν τοϋ φεγγάρι, φεγγαράκι, έν Φαράσοις της Καππαδοκίας ό φεν-
goϋσκoς (Datvkins, Modern Greek in Asia Minor, σ. 656).

2. 'Αμφότεροι οί τύποι, οί μεγεθυντικοί καί ό ύποκοριστικός, περιλαμβάνονται έν
τώ σκώμματι: «Φέγγος φέγγαρος και της Άξιας ό φέγγαρος, δχι τής Άμοργοϋ το φεγγα-
ράκι !» (Πολίτου, Παροιμίαι, λ. φεγγάρι 36)· έν παραλλαγή χιακή (άκλήρημα χωρικών τής
Καλαμωτής): «ΤΩ μάννα μου, ένα φεγγάρι φέγγαρος, οχ ι σάν τό δικό μας τό καταφαγω-
μένο !» (ΚΓΙ. Σύλλογος, τ. ΙΘ', σ. 142). Έν θηραϊκή παραλλαγή «φέγγα-φέγγαρο» (F. Hil-
ler von Gaertringen, Thera, τ. IV, 2, σ. 182).

3. Χατζιδάκι, Γλωσσολογικά! μελέται, σ. 126.

4. Ό Κοραής (είς Ήλιοδώρ. Αίθιοπ., τ. Β', σ. 290. Άτακτα Δ' 644) διατείνεται δχι
πολύ πιθανώς ότι ήδη παρ' Άριστοφάνει (Βατράχ. 454) ή λέξις φέγγος κείται είς τήν ση-
μασίαν τοΰ σελήνη. Είς τά παραδείγματα τής χρήσεως τής λ. φέγγος είς τήν σημασίαν ταύ-
την είς τούς μεταγενεστέρους συγγραφείς, τ' άναγραφόμενα έν τώ Θησαυρφ τοΰ Ερρίκου
Στεφάνου, πρόσθες: Σήθ, Στεφανίτ. καί Ίχνηλάτ., έκδ. Τυπάλδου, έν Άθήν. 1851, σ. 59
«άνατείλαντος τοΰ φέγγους». Ακρίτας, στ. 234, σ. 22 Legrand. Πόλεμ. Τροίας 63, σ. 185.
Μαυροφρ. Καλλίμαχ. καί Χρυσορρ. 2048, σ. 86 Λάμπρου. Ίμπέρ. καί Μαργαρών. 251,
σ. 253 Λάμπρ. Γλυκά 200, σ. 29 Legrand. Έκατόλογα, στ. 371. 393. 565, σ. 32. 34. 48,
έκδ. Hesseling καί Pernot.—Άπαντα δ' όμως καί ό τύπος φεγγάρι ν παρά τό φέγγος είς με-
σαιωνικά κείμενα (Φλώριος καί Πλατζ. 924, σ. 289 Μαυροφρ. Έκατόλογα, στ. 504, σ. 44).

5. Έν πολλαΐς παραλλαγαΐς τοΰ τραγουδιοΰ τοϋ νεκροΰ άδελφοΰ φέρεται ό στίχος
«'ς τά σκοτεινά τήν έλουζες, 'ς το φέγγος τή χτενίζεις»' το φέγγος έχει τήν άρχαίαν σημα-
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φέγγος λαμβάνεται σπανιώτατα καί άντί τοΰ σελήνη1, έν Πόντω δέ λέγεται
είς άρσενικον γένος κατά το δ ήλιον2 δ φέγγον3 ή δ φέγγος4, ομοίως καί έν
Καππαδοκία δ φέγγος5, δ φέvgoς6, δ φέvgovς'! καί είς τήν έλληνικήν διάλεκτον
τοΰ Ύδροΰντος καί τής Καλαβρίας ό φενγγό.8

Διετήρησε δέ καί το άρχαϊον όνομα τής σελήνης ό λαός, άλλά σπανίως
καί κατ' έξαίρεσιν, τό μέν έξ ίσχυράς λογίας επιδράσεως, τό δέ έκ τής άνάγκης
τής χρήσεως ονόματος θηλυκού γένους, οσάκις προσωποποιούμενον παρίσταται
ώς γυνή, ώς έν τή παραδόσει, ήτις λέγει αύτήν σύζυγον τοΰ ήλίου9, ένω είς
άλλην παράδοσιν, όπου φέρεται ώς μικρόν κοράσιον, διατηρεί το ούδέτερον γέ-
νος10. Παρίσταται δέ ή σελήνη ώς σύζυγος ή άδελφή τοΰ Ήλίου11. Θήλειαν
φαντάζονται τήν σελήνην καί τά δημώδη μαγικά βιβλία. "Εν τινι Σολωμονική
δίδονται όδηγίαι πρός κατασκευήν εικόνος τής σελήνης, ήτις κρυπτομένη
είς τό άνώφλιον τοΰ έργαστηρίου έμπορου θά προσελκύη άγοραστάς, πρός ούς
εκείνος 0ά πωλή εύκόλως δ τι δήποτε θέλει. Είς τήν εικόνα ταύτην ή το εΐδω-
λον, ώς άλλαχοΰ χαρακτηρίζεται, ή παράστασις τής σελήνης είναι γυναικός
κρατούσης ήλακάτην καί νηθούσης12.

σίαν τοϋ νυκτερινοΰ φωτός" ότι δέν σημαίνει τήν σελήνην γίνεται δήλον καί έκ μιας κρητι-
κής παραλλαγής, έν ή διαστέλλεται το φέγγος πρδς το φεγγάρι" «'ς το φέγγος τήν χτενίζει,
'ς το φεγγαράκι τ' άργυρο τήνε σουραδοπλέκει» (Πολίτου, Τδ δημοτ. άσμα τοΰ νεκροΰ άδελ-
φοΰ, έν Δελτ. ίστ. έτ., τ. Β', σ. 248-251. Βλ. καί σ. 233. 243. 245).

1. «Τοΰ κακοΰ φέγγου» λέγεται έν Καρπάθω το πρδ τής πανσελήνου χρονικόν διά-
στημα (Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, σ. 124).

2. Χατζιδάκι, Μεσ. καί νέα έλλην., τ. Β', σ. 58 καί έν Έπιστημον. έπετηρ. Η', σ. 7.

3. Οίκονομίδου, Lautlehre d. pont. 35, Χαλδία (Άρχεϊον Λεξικοΰ). Τραπεζοΰς
[Ίωαννίδου, 'Ιστορία Τραπεζοΰντος, σ. 279 έν άσματι. 'Αστήρ τοΰ Πόντου, τ. Β', σ. 420
έν παροιμία. Πολίτου, Παραδόσ., άρ. 230. Οί φέγγοι εις πληθ. έν ασματι (Τριανταφυλ-
λίδου, Οί φυγάδες, σ. 22). 'Εν τω αύτω ποντικό) άσματι άπαντα καί ό τύπος φογγάρι.

4. 'Αμισός (Ξενοφάν. Α' 239).

5. Σύλατα (Ζήλε). Ξενοφάν. Δ', σ. 478. Σινασός, δ φέγγος καί το φεγγάρι ('Αρχε-
λάου, Σινασός, σ. 276).

6. Φάρασα, Φερτάκαινα, Άραβάν, 'Λξί, Ποταμιά (Datvkins, ένθ' άν.).

7. Αύτ.

8.Alorosi, Studi sui dialetti greci d' Otranto, άρ. 110, σ. 50, άρ. 166, σ. 67 καί
σ. 79, 211. Pellegrini, Il dialetto Greco-calabro di Bova, σ. 169.

9. Βλ. τήν πραγματείαν μου ό "Ηλιος κατά τούς δημώδεις μύθους, σ. 25 κέ. (άνωτ.,
σ. 151). Παραδόσ., άρ. 225.

10. Παραδόσ., άρ. 231, σ. 228.

11. Περί τής σχέσεως τών ουρανίων τούτων σωμάτων ώς συζύγων μέν διέλαβον έν
τή περί Ήλίου πραγματεία μου καί έν ΙΊαραδόσ., σ. 807-9, ώς άδελφών δέ έν Παραδόσ.,
σ. 811.

12. Έθν. βιβλιοθ. 'Αθηνών κωδ. 1265, φ. 8α: «Εικόνα τής σελήνης. "Οταν είναι δ
ήλιος εις τον καρκίνον καί ή σελήνη όμοΰ, τής σελήνης τήν ώραν ίπαρον άσήμιν καθαρδν
καί ποίησον εικόνα όμοίαν γυναικός καί νά κράτη ρόκαν νά κλώθη καί μέ το μαχαΐριν τής
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Άλλαχοΰ ή παράστασις δέν είναι σαφής, μάλλον δέ φαντάζονται τήν
σελήνην ώς άρρενα. Οΰτως έν έπωδαΐς: «Καλό 'ς το νιο φεγγάρι, καί τ' άξιο
παλληκάρι»1. Ώς άρρενα προσωποποιούσα τήν σελήνην πολλοί λαοί2, ίσως δέ
καί αύτοί οί "Ελληνες κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους ώς θεόν τήν έτίμων3.
Προσωποποιουμένη ή σελήνη λέγεται ότι έχει μητέρα, παρά τή όποια διατρίβει
κατά τό διάστημα τής ήμέρας, ώς άναφέρει τό τραγοΰδι4, είναι δέ ή αύτή
καί μήτηρ τοΰ Ήλίου, κατά τινα παράδοσιν5. Δέν άναφέρουσι δημώδεις παρα-
δόσεις, άν αύτη παρασκευάζη τό δεΐπνον τής σελήνης, ώς λέγουσιν άλλαι
περί τοΰ Ήλίου, ούδέν ήττον είναι κοινή ή παροιμιώδης φράσις «τό φεγγάρι
δειπνάει», λεγομένη έπί τής βραδείας άνατολής τής σελήνης κατά τό τελευταΐον
τέταρτον αύτής6.

"Ολως διακεκριμένη καί διάφορος ταύτης είναι ή προσωποποιία τής σε-
λήνης είς τά δημώδη παραμύθια. Τό Φεγγάρι έν αύτοΐς έχει ί'δια άνάκτορα,
μητέρα, γυναίκα, καί είναι άνθρωποφάγον, τρώγον τούς είς τήν κατοικίαν
αύτοΰ έρχομένους. Ένί λόγω παντελώς άδιάγνωστος είναι ή σχέσις αύτοΰ πρός
τό ούράνιον σώμα, καί κατ' ούδέν διαφέρει τών έν τοις άλλοις παραμυθίοις
συγγενών τεράτων, τών Δρακόντων ή Λαμιών τών νεοελληνικών, τών Ogres
τών γαλλικών, τών Riesen ή Hexen τών γερμανικών παραμυθιών. Είς τό
οΰτω προσωποποιούμενον φεγγάρι προσέρχονται οί ήρωες τών παραμυθιών,
όπως ζητήσωσι πληροφορίας, τάς όποιας άδυνατοΰσιν άλλοθεν νά πορισθώσι7,

τέχνης χάραξον είς το μέτωπόν της τά ονόματα τοϋτα . . . καί τότες κρύψον αύτήν (είς
τό) άνώφλιον τοϋ έργαστηρίου σου ή τοΰ στασίματος του, καί πωλείς δ τι θέλεις». Στάσιμα
είναι τό μέρος, όπου 'ίσταται ό μή έχων έργαστήριον, άλλά μετερχόμενος τό λεγόμενον έμπό-
ριον τοΰ ποδιού. Παραπλήσια δδηγία πρός κατασκευήν εικόνος της σελήνης καί έν Σολω-
μονική Ίστ. έταιρείας, φ. 4 β.

1. Λελέκου, Έπιδόρπιον, σ. 204. Παρνασσός, τ. ΙΕ', σ. 556. Κανελλάκη, Χιακά άνά-
λεκτα, σ. 201.

2. Βλ. Roscher, Nachträge zu meinem Buche über Selene und Verwandtes,
Würzen 1895, σ. 5. 14 κέ. Drexler, έν Roscher, Lex. d. Mytholog., τ. II, σ. 2689 καί
τούς ύπ' άμφοτέρων άναφερομένους συγγραφείς.

3. Κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους ήτο διαδεδομένη πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος ή
λατρεία τοΰ φρυγικοΰ θεοΰ Μηνός. Ώς δέ μετά πολλής πιθανότητος εικάζει ό Usener (Göt-
ternamen, σ. 36) ή παράστασις τής σελήνης ώς άρρενος θεοΰ είναι ή παλαιοτέρα παρά τοϊς
έλληνικοις καί τοϊς ίταλικοΐς λαοΐς, άλλ' ύπό μέν τοΰ συγγενοΰς λαοΰ τών Φρυγών διετη-
ρήθη ό θεός Μήν, ένώ έν 'Ελλάδι έπεκράτησεν ή θήλεια προσωποποιία (μήν-μήνη).

4. 'Ανέκδοτο τής συλλογής μου έκ Καρατσόλ Τιρνάβου: («Τή μέρα 'σαι 'ς τή μάννα
σου, τή νύχτα μας διατάζεις, / πώς νά πιρνοΰμι τούν κιρό μί τς Τοΰρκοι τς άφιντάδις»).

5. Παραδόσ.,άρ. 231.

6. II. Π., λ. φεγγάρι, άρ. 30. Πελοπόννησος. Τήνος παρ' 'Αδ. 'Αδαμαντίου (δ. άκόμι
τό φεγγάρι), Σάμος (Σταματιάδου, Σαμιακά, τ. Ε', σ. 414. Ζαφειρίου, Περί τής συγχρό-
νου Σαμίας διαλέκτου, σ. 73).

7. Πολίτου, Ό Ήλιος, σ. 39 (άνωτ., σ. 166).
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καί τοϋτο παραπέμπει αύτούς ένίοτε είς τον "ΙΙλιον, ώς ή 'Εκάτη τοΰ ομηρι-
κού ύμνου οδηγεί είς τον "ΙΙλιον τήν Δήμητρα, ίνα μάθη τά περί αρπαγής τής
Περσεφόνης1.

'Ερωτήσεις προς το Φεγγάρι φέρονται καί είς δημοτικά άσματα, άντί-
στοιχοι πρός τάς συνηθεστέρας έρωτήσεις πρός τόν "Ηλιον είς άλλα άσματα.
Ούτως έν ήπειρωτικόν τραγούδι λέγει:

Φεγγάρι, φεγγαράκι μου, τριγύρω κυκλωμένο,
καί χαμηλοσκυμμένο,

αύτοΰ ψηλά πού περπατεΐς μήν είδες τόν καλό μου ;2 κλπ.

Έν έτέρω δέ ύπεμφαίνεται σχέσις πρός τόν ήλιον τής σελήνης, ήν παρακα-
λεί ή έρωμένη νά μεσιτέψη πρός έκεΐνον, όπως άνταμωθώσι ταχέως3.

Ή σελήνη άπό ύψηλά βλέπει καί επισκοπεί τά πάντα, διό είς άλλο τρα-
γοΰδι ό έραστής φθονεί αύτήν ώς εύτυχεστέραν, άφοΰ ήμπορεΐ νά βλέπη τήν
μακράν εύρισκομένην έρωμένη ν του4. Ούτω καί παρ' άρχαίοις ή πανεπίσκο-
πος σελήνη έλέγετο όμμα τής νυκτός, καί ώς ούράνιον όμμα, τά πάντα βλέπον,
εθεωρείτο ύπό τών Αιγυπτίων καί άλλων λαών5, καί αύτή έπιστεύετο ότι
ήδύνατο ν' άποκαλύπτη τά κεκρυμμένα καί νά φανερώνη τούς δράστας άπο-
κρύφων πράξεων®.

Πρό πάντων δ' όμως άναφέρεται ή σελήνη ώς πρόσωπον έν ταΐς δοξα-
σίαις περί καθελκύσεως ύπό μαγισσών, διατηρουμέναις άπό τών άρχαίων χρό-
νων7. Αί μάγισσαι άδυνατοΰσι νά κάμωσι τά μάγια των, πρό πάντων δέ νά
παρασκευάσωσι φίλτρα ή αντιπαθητικά φάρμακα, άν μή συνεργήση τό φεγγάρι
ή ένίοτε καί άλλα άστρα ή άστερισμοί. Ό ποιητής τοΰ Έρωτοκρίτου λέγει
περί τής μαγίσσης, τής όποιας τήν συνδρομήν έπεκλήθη ό Έρωτόκοιτος:

1. Ό Roscher (Selene 173, σημ. 2β) εικάζει ότι ή παράστασις της άνθρωποφάγου
σελήνης άνετττύχθη πιθανώς έκ τής δοξασίας περί διαμονής έν αύτή τών νεκρών. 'Αλλ*
είναι πιθανώτερον μάλλον ότι ή παράστασις αΰτη ούδέν κοινδν έχει πρδς τάς δοξασίας έκεί-
νας, καί ότι το άνθρωποφάγον φεγγάρι άνήκει είς τήν κατηγορίαν τών έν τοις παραμυθίοις
άντιπάλων συνήθως τοϋ ήρωος πονηρών καί φοβερών δυνάμεων.

2. Άραβαντινοΰ, Συλλογή δημωδών ασμάτων τής 'Ηπείρου, άρ. 400.

3. Αύτ., σ. 306. "Η νά μεσιτεύση είς τήν Τύχην, όπως παύση τάς καταδρομάς αύτής
[Λελέκου, 'Επιδόρπιον, σ. 114).

4. 'Ελπίδος Μέλαινης, Κρητική μέλισσα, 1873, σ. 51,35.

5. Roscher, Selene, σ. 21. 22. 33 κέ. Lex. d. Mythol., τ. II, σ. 3136. 3138. Gruppe,
Griech. Mythologie, σ. 380.

6. Roscher, Selene, σ. 34.

7. Συναγωγήν τών άρχαίων μαρτυριών περί καθελκύσεως τής σελήνης ύπδ μαγισσών
βλ. παρά Roscher, Selene, σ. 87 κέ. Nachträge, σ. 30-2. Lex. d. Mythol. II 3165. Βλ.
προσέτι Roscher, Lex. d. Mythol. II 3164 κέ. IV 649.—Έκ τών άλλων λαών μόνον,
καθ' όσον γινώσκομεν, οί Βέλγαι (έν Knocke) πιστεύουσιν ότι μάγοι δύνανται νά καθελ-
κύσωσι τήν σελήνην (Rev. des trad, popul. 1902, σ. 140).
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Ήτο μιά γριά 'ς την "Εγριπο, αλλοτινή βυζάστρα,
μάισσα που κατέβαζε τον ούρανόν μέ τ' άστρα1.

Καί έν τή κρητική κωμωδία τοΰ Γύπαρη (στ. 367, σ. 199 έκδ. Σάθα) ή
μάγισσα καυχάται :

Τόν ήλιον σταίνω 'ς τς ούρανούς καί τ' άστρα κατεβάζω.

Παρόμοια υποθέτει λέγουσαν γραία ν μάγισσαν καί ό παλαιότερος ποιητής
τοΰ Αιβίστρου καί τής Ροδάμνης:

"Εφερνα είς [την] γήν τόν ούρανόν, έμίλουν τούς άστέρας2.

Παραπλήσια δέ πολύ πρό αύτών επαναλαμβάνει περί της Μήδειας καί
ό 'Απολλώνιος (Γ' 533) «άστρα τε καί Μήνης έπέδησε κελεύθους». Καί εις
σημερινόν τραγοΰδι ό εραστής ζητεί φίλτρον, όπερ όμως άδυνατοΰσι νά παρα-
σκευάσωσιν εις αύτόν «ξήντα μάγισσες καί ξήντα μαγιοποΰλες»' επιτυγχάνει
δέ τοΰτο μόνον παρά δύο δεινών μαγισσών, μητρός καί κόρης, αί όποϊαι :

Τόν ήλιο έμαγεύανε καί τό φεγγάρι ρίχναν3.

'Αλλ' είς κωμαστικόν δίστιχον αύτός ό εραστής καυχάται οτι θά κατα-
βιβάση είς τήν γήν τήν σελήνην καί τό άστρον πρός έπιτυχίαν τοΰ έρωτος του4.

Τό μέγιστον έν τη μαγική τέχνη θεωρείται ή δύναμις τοΰ καθελκύειν τήν
σελήνην καί τούς άστέρας5. Κοινώς δέ πιστεύεται έν Ελλάδι, ότι τήν δύναμιν
ταύτην έχουσί τίνες μάγισσαι6 καί πολλαί τών μετερχομένων τήν μάγισσαν
καυχώνται έπί τούτω. «Νά σοΰ κατεβάσω γώ τ' άστέρι, έλεγέ ποτε γραΐά τις
έξ 'Αθηνών, ποΰ νά τό ίδής σά μελισσοκόφινο (=κυψέλην), ποΰ νά στουπίρη
ό νοΰς σου ! ».

Κατά τάς παραδόσεις τής Παρνασσίδος, δταν ή μάγισσα πρόκειται νά
έκτελέση σπουδαία τερατουργήματα, στρέφεται πρδς το Φεγγάρι, τό έρωτά καί

1. Έρωτόκριτ. Δ' 891 (σ. 290, έ'κδ. Βενετίας 1737).

2. Στ. 2471, σ. 31, W. Wagner.

3. Λελέκον, Δημοτική ανθολογία, Άθ. 1868, σ. 192.

4. Σύμης (ΚΠ. Σύλλογος, τ. ΙΘ', σ. 235): «Τ' άστρη θά βάλω 'ς τό σινί καί τό φεγ-
γάρι χάμαι, νά πάρω τήν άγάπη μου».

5. Έν τοις μαγικοΐς βιβλίοις, τοις έν χρήσει παρά τοις έπαγγελλομένοις τόν μάγον
παρ' ήμϊν, ούδεμία έπωδή εύρίσκεται, καθ' όσον δύναμαι νά συμπεράνω έξ δσων έχω πρό
όφθαλμών. Εΰρηνται δ' όμως δεήσεις πρδς έπιτυχίαν τής βοηθείας τής σελήνης, τάς οποίας
μεταγράφομεν έν τέλει τής παρούσης πραγματείας.

6. Πατάκης, έν Έφημ. Άρχαιολογ. καί έν Έφημ. Φιλομαθών 1859, σ. 1119: «Πι-
στεύουσιν αί γυναίκες τοϋ λαοΰ, ότι αί μάγισσαι καταβιβάζουσι τήν σελήνην». I. Λαμπρί-
δου, Ζαγοριακά, Άθ. 1871, σ. 210. «Καί νΰν πιστεύει ό ... δχλος ότι ή σελήνη καταβαίνει
ένίοτε χάριν τών μαγισσών».—Έν Κατιρλί τής Βιθυνίας ή δύναμις τοΰ καθελκύειν τήν σε-
λήνην άποδίδεται είς μάγους (Παραδ., άρ. 240).
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το επιτάσσει ν' άποκριθή· άν δέ τοϋτο άρνηθή, τό καταβιβάζει ή μάγισσα έξ
ούρανοΰ διά τής βίας, επιβαίνει αύτοΰ, ποδοπατεί καί λακτίζει αύτό καί μυριο-
τρόπως τό βασανίζει, μέχρις ού έπιδοκιμάση τά βουλεύματα τής μαγίσσης
καί ανακοίνωση αύτή 6 τι άπόρρητον έπιθυμεΐ αύτη νά μάθη. Πολλάκις όμως
τό Φεγγάρι άνθίσταται, δέν ύπενδίδει" πάσχον έκ τών βασάνων μουγκρίζει
καί τόν μυκηθμόν (μουγκρητό) αύτοΰ ήκουσαν πολλοί, έν καιρώ μάλιστα θυελ-
λώδους νυκτός1, ό δ' άκούων, έάν δέν εϊναι μάγος, πάντοτε πάσχει τι δεινόν,
φρενόπληκτος ή βωβός ή τυφλός καθιστάμενος. Καί ταΰτα, διότι, ότε το φεγγάρι
βασανίζεται ύπό τής μαγίσσης, οί διάβολοι περιτρέχουσι καί παρίστανται
περί αύτήν, αιτούντες τήν άδειαν νά κακοποιήσουν τόν κόσμον. 'Αλίμονον δ' είς
τόν παρευρισκόμενον, άν ή μάγισσα κατ' έκείνην τήν στιγμήν τοις χορηγήση
τήν άδειαν2. Τό Φεγγάρι, παθόν τοιαύτα βασανιστήρια, άν καί έκ δευτέρου
ζητηθή ή δ',αταχθή νά κατέλθη, κατέρχεται μέν, διότι δέν δύναται νά έναντιωθή,
άλλά μετά τηλικαύτης μανίας, ώστε όπου καί άν πέση άνοίγει λάκκωμα άπα-
τον (βάραθρον άνευ πυθμένος, άπύθμενον), πάντα δ' δσα τύχωσι πέριξ τοΰ βαρά-
θρου τούτου τά κάνει βήσαλο (θρύμματα)3. Έκφεύγει δέ τό Φεγγάρι διά τοΰ
βαράθρου έκείνου, καί διά τοΰ έτέρου χάσματος αύτοΰ άνέρχεται είς τόν ούρανόν.
Τούτου ένεκα προσβλέποντα πολλάκις τά γραΐδια είς τόν ούρανόν, άν μή ϊδωσι
τό φεγγάρι, λέγουσι: «Τό φεγγάρι άκόμα δέν ήβγήκε ή δέν έφάνη, δέν πετάχτη,
δέν άνέβκι κλπ. ή μή καμμιά μάγισσα τό κατέβασε κάτου; στάχτη 'ς τό στό-
μα μου»!4

Έν δέ Ζωπανίω τής έπαρχίας Σισανίου τής Μακεδονίας πιστεύουσιν,
ότι μάγισσα!, έξερχόμεναι τήν νύκτα, όταν είναι πανσέληνος, είς τήν αύλήν
των γυμναί, έπιβαίνουσι τοΰ άντιοϋ τοΰ ίστοΰ τρέχουσαι κατά μήκος καί
πλάτος αύτής. Καταβιβάζουσαι δέ διά τών έπωδών αύτών καί άλλων μυστη-
ριωδών πράξεων τήν Σελήνην, μαγεύουσιν όσους ήθελον ύποπέση είς τό μίσος
αύτών. Προξενούσιν είς αύτούς άσθενείας, ζημίας ή καί έπιφέρουσι τόν θάνα-
τον αύτών5.

1. Ό Roscher (Selene 177) υποδεικνύει τήν ομοιότητα τής παραστάσεως τοϋ μυ-
κωμένου φεγγαριού προς τήν έν άρχαίω μαγικω ΰμνω παράστασιν τής 'Εκάτης, ύποτυπώ-
σεως τής Σελήνης, «ή ταύρων μύκημα κατά στομάτων άνιεΐσα» (παρά Abel, Orphica, σ.
292 κέ.,στ. 12).—Κατά παράδοσιν ήπειρωτικήν τοΰ Ζαγορίου τό φεγγάρι καταβιβαζόμε-
νον ύπό τής μαγίσσης εις τήν γήν μπροκαλειέται, ήτοι όλολύζει ύπο λύπης καί κλαίει ώς νή-
πιον (Παραδόσ. 239).

2. Πρβλ. Bastian, έν Zeitschrift für Ethnologie 1872, σ. 372: «Κατά τούς Βο-
τοκούνδους, οταν ή Σελήνη πίπτη έπί τής γής, χάνονται πολλοί άνθρωποι».

3. Βήσαλον κυρίως ή όπτή πλίνθος (έκ τοΰ λατ. besalis), έπίσης δέ λέγεται καί μικρόν
τεμάχιον αύτής.

4. Γ. Κρέμου, Κρίσις περί τοΰ βιβλίου μου Μελέτη έπί τοΰ βίου τών νεωτέρων 'Ελ-
λήνων, έν τή αθηναϊκή έφημερίδι «Νέα 'Ελλάς» 1874, άρ. 35.

5. Λαογραφικον άρχεϊον, άρ. 169β-152.—Καί αί άρχαϊαι μάγισσαι γυμναί καθείλ-
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Αίτωλική δέ τις παράδοσις άναφέρει κάθοδον της σελήνης έπί της γής,
χωρίς νά μνημονεύη παρέμβασιν μαγική ν. Μιά φορά, λέγει, θερίζανε τήν
νύκτα μέ το φεγγάρι. 'Εκεί ποϋ θερίζανε, τηράνε, είδαν το φεγγάρι ποΰ έπε-
σε άπάνω είς ένα αλώνι καί ήτανε ίσιο μέ τ' άλω ν ι1.

Εϊς δέ τών τρόπων, δι' ών καταβιβάζει ή μάγισσα το Φεγγάρι, είναι καί
ή μαγική πίτα. Ταύτην κατελθόν νά φάγη το Φεγγάρι συλλαμβάνεται καί πε-
ριπίπτει είς τήν έξουσίαν τής μαγίσσης2. Ή μαγική αΰτη πίτα ενθυμίζει
τά πέμματα σελήνης, άτινα, κατά τον Άλκίφρονα (Β' δ' 16), παρεσκεύαζε
Φρυγία μάγισσα προς φίλτρα, καί τά πέμματα ή πόπανα, τάς συνήθεις προσ-
φοράς είς τήν Σελήνην καί τάς σεληνιακάς θεότητας, τήν Έκάτην καί τήν
Άρτεμιν3.

Αί περισωθεΐσαι μαρτυρία', περί καθελκύσεως τής σελήνης ύπό τών Θεσ-
σαλών μαγισσών δέν παρέχουσι λεπτομερείας, έπαρκούσας όπως έξακριβώ-
σωμεν τήν σχέσιν τών δοξασιών τοΰ καθ' ήμάς λαοΰ πρός τάς άρχαίας4. Κα-
τά πάσαν δ' όμως πιθανότητα ούδέποτε έπαυσεν έν Ελλάδι ή πίστις είς τήν
τοιαύτην δύναμιν τών μαγισσών. Ό ύπό τό όνομα τοϋ περί τάς άρχάς τής Δ'
έκατονταετηρίδος ζήσαντος Εύσταθίου 'Αντιοχείας γράψας τό είς τήν έξαή-
μερον ύπόμνημα ποιείται μνείαν τών τοιούτων δοξασιών. «Μέγα δέ τι καί
αύτή ή σελήνη καθέστηκε. Μΰθοι δέ ληρώδεις ύπό μεθυόντων γραϊδίοον διε-
σώθησαν, ότι μαγγανείαις τισί τής οικείας έδρας άποκινεΐται καί πρός τήν
γήν καταφέρεται»5. "Εν τινι δέ τύπω άναθεματισμών, έπιβαλλομένων ύπό
τής έκκλησίας είς τούς βουλομένους ν' άσπασθώσι τήν χριστιανική ν θρησκείαν
'Αθιγγάνους, ή δύναμις τοΰ καθιέναι τήν σελήνην αποδίδεται, είς τούς 'Αθιγ-
γάνους, ών ή αϊρεσις κατά τόν Θ' αιώνα άναφανεΐσα έν Λυκαονία καί Φρυ-
γία προπάντων ήκμαζε μέχρι τοΰ IB' αίώνος. «'Αναθεματίζω τούς έπικαλου-
μένους δαιμόνιά τινα, ών τά πρώτα καλούνται Σωρού καί Σοχάν καί Άρχέ
καί δι' αύτών τήν σελήνην δήθεν έλκοντας πρός εαυτούς καί έρωτώντας αύτήν

κυον τήν Σελήνην, ώ; δεικνύει ή παράστασις τής σκηνής έν τή άγγειογραφία (πρβλ. σ. 190,
σημ. 4). Έποχοΰνται δ' αί σημεριναί τής Μακεδονίας μάγισσαι τοϋ άντιοΰ, τοϋ μακροΰ
κυλινδρικού ξύλου τοΰ ύφαντουργικοΰ ίστοϋ, ώς αί τοΰ μεσαίωνος έν Εύρο)πη μεταβαί-
νουσα·. εις τά νυκτερινά αύτών συνέδρια έπέβαινον έπί στειλεών σαρώθρων.

1. Λαογραφικόν άρχεΐον, άρ. 148, σ. 45 (άνακοίνωσις Δ. Λουκοπούλου).

2. Κρέμος, ένθ' άν., άρ. 37.

3. Βλ. τάς μαρτυρίας έν τή έκδόσει τοΰ Άλκίφρονος ύπό Seiler (Lips. 1856), σ. 304
καί Roscher, Selene, σ. 112.

4. Ή σπουδα'.οτέρα λεπτομέρεια είναι ή παρεχομένη ύπό τοΰ σχολιαστοΰ τοΰ 'Αρι-
στοφάνους (Νεφ. 752), καθώς καί ή παράστασις καθελκύσεως τής σελήνης ύπό δύο γυμνών
μαγισσών έν άγγειογραφία παρά Tischbein, Vases Hamilton, τ. III πίν. 44 (=Lenormant
et deWitte, Elite des monuments céramographiques, τ. II, σ. 389. S. Reinach, Ré-
pertoire des vases peints, τ. II, σ. 319).

5. ΙΙαρά Migne, Patr. gr., τ. 18, σ. 721.
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περί ών βούλονται»1. 'Αξία ιδιαιτέρας μνείας είναι καί περικοπή τις έπι-
στολής τοϋ άββά Νείλου τοΰ μεγάλου (αποθανόντος περί το 450) πρός τόν
σοφιστήν Νικότυχον. Έκ ταύτης έμφαίνεται ότι έπιστεύετο ότι καθειλκύετο
ή σελήνη, οσάκις έφοινίσσετο ή συνέβαινεν έκλειψις καί ότι πρός άποτροπήν
τών έκ τής καθελκύσεως τής σελήνης κακών συνήθης ήτο ή έπιφώνησις «ούκ
έλαθες, φαρμακέ))2.

Πολλήν σπουδαιότητα έχει καί έτέρα συναφής δοξασία, κοινή έν Θεσ-
σαλία, Φωκίδι, Λοκρίδι, Βιθυνία, ίσως δέ καί άλλαχοΰ τής Ελλάδος, καθ'
ήν αί μάγισσα!, κατάγουσι τήν σελήνην ύπό μορφήν άγελάδος. Ταύτην άμέλ-
γουσιν, όπως έκ τοΰ γάλακτος αύτής παρασκευάσωσι ποικίλα μάγια, πρό
πάντων δέ φίλτρα ισχυρά3. Τότε ό ούρανός θολώνεται, σκότος ψηλαφητόν
έπιχύνεται έπί τοΰ κόσμου, μουγκρίζει ή Γή καί οί δαίμονες τρέχουσι πρός
τήν μάγισσαν έξαιτούμενοι νά έπιτρέψη αύτοΐς νά βλάψωσι τούς άνθρώπους4.

Έν Άλμαλί τών Μαλγάρων πιστεύουσιν έπίσης ότι καθελκύεται ή Σε-
λήνη ύπό μορφήν βουβάλου ή έρυθράς άγελάδος, λευκήν έχούσης τήν γα-
στέρα, καί άμέλγεται ύπό μάγων, έπιζητούντων τό σεληναΐον γάλα. Οί μά-
γοι ούτοι έρχονται έξωθεν, εϊναι ξένοι, ούδείς δέ τών έντοπίων χωρικών
αισθάνεται τήν έφεσιν νά διδαχθή τήν φοβεράν τέχνην των, διότι αύτη πολλά
έχει τά δυσάρεστα καί έπικίνδυνα" δταν ό μάγος, μετά τήν γεΰσιν τοΰ γάλα-
κτος τής σελήνης, συναγομένου είς λέβητα, άποκοιμηθή, άμέσως έπειτα εισέρ-
χονται είς τό σώμά του διά τής ρινός καί τοΰ στόματος παντοία έρπετά καί
έντομα καί καταβροχθίζοντα τό έντός τής κοιλίας του γάλα έξέρχονται έκ
τοΰ αύτοΰ μέρους, οπόθεν είσήλθον. 'Οσάκις καθελκύεται ή Σελήνη, γίνεται
έκλειψις αύτής. Μετά δέ τήν καθέλκυσιν καί τήν άμελξιν ό μάγος φροντίζει
ν' άναβιβάση αύτήν είς τήν έν τω ούρανω θέσιν της, άναλαμβάνουσαν τήν
προτέραν μορφήν. Προς τοΰτο δέ μεταχειρίζονται πάνναν ή πάννιστρον (ρά-
κος προσδενόμενον είς έπίμηκες ξύλον, χρησιμεΰον δέ πρός καθαρισμόν τών
πυρουμένων φούρνων), μέ τό όποιον κτυποΰσιν είς τήν κοιλίαν τήν άγελάδα"

Migne, Patr. gr., τ. 106, σ. 1333 έκ τοϋ Bandini, Bibliotli. Medic. Laurent.,
τ. I, σ. 420.

2. Migne, τ. 79, στ. 372. «'Αλλ' ούκ ϊλαθες, φαρμακέ' έπιφθέγξομαι γάρ σοι τό
παραληρούμενον ύπό τών άνοήτων, νομιζόντων γοητείαιο τισΐ κλέπτεσΟαι τήν σελήνην, ήνί-
κα άν φοινιχΟείη ή εκλείτη], καί τής οίκείας άποκινεΐσΟαι τάξεως, καί άνακεκραγότων
Ομοθυμαδόν στόματι ένΐ άνδρών καί γυναικών: Ούκ έλαθες, φαρμακέ».

3. Fauriel, Chants populaires, τ. I, σ. LXXXII. Έκ τούτου Cypr. Bobert, έν Re-
vue des deux mondes 1842, τ. 29, σ. 413. Wachsmuth, Das alte Griechenland im
neuen, σ. 34. Παραδόσ., άρ. 237. 238. 240.

4. Κρέμος, ένθ' άν., άρ. 37.—Κατά τήν βιθυνιακήν παράδοσιν, δταν οί μάγοι έχουν
κατεβασμένο τό φεγγάρι, σκοτίζεται 'ς τόν ουρανό καί δέ φαίνεται. (Παραδόσ., άρ. 240).
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καί έκ τών κτυπημάτων τούτων προέρχονται αί κηλίδες, τάς οποίας διατη-
ρεί καί έν τω ούρανω ή σελήνη1.

Ή δοξασία περί καθελκύσεως τής σελήνης ύπο μορφήν άγελάδος, συν-
άπτεται προς τήν παράστασιν τής σελήνης ώς βουμόρφου ή βουπροσώπου,
ήτις είναι παλαιοτάτη. Παρά τω Λουκιανώ ή σελήνη καθελκυσθεΐσα ύπο μά-
γου «τό μέν πρώτον γυναικείαν μορφήν έπεδείκνυτο, είτα βούς έγένετο πάγ-
καλος»2. Ώς παρατηρεί ό Roscher3, έκ τοΰ σχήματος τής μηνοειδοΰς σε-
λήνης, ομοιάζοντος πρός κέρατα βοός, προήλθεν ή παράστασις θεότητος τής
σελήνης τοΰτο μέν βουμόρφου ή ταυρομόρφου, τοΰτο δέ έποχουμένης ταύρου
ή άρματος ύπό βοών ή ταύρων συρομένου4. Καίτοι δέν διεσώθησαν είκονικαί
παραστάσεις βουμόρφου ή βουκεφάλου σελήνης, ειμή έν όλιγίστοις μνημείοις,
ών δέν είναι άσφαλής ή έξήγησις5, άλλ' όμως, ώς ό Roscher παρατηρεί,
μέχρι τών έσχάτων χρόνων ύπεμφαίνουσιν άνάμνησιν τοιούτων παραστά-
σεων όνόματά τινα καί έπίθετα τής Σελήνης, καί ώς τελευταΐον λείψανον
τής έν άρχή βουμόρφου σελήνης δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τά κέρατα, άτινα
άποδίδουσιν είς αύτήν ποιητικά έπίθετα (ώς κερόεσσα, χρυσόκερως, κεραιή)
καί απεικονίσεις αύτής είς πάμπολλα μνημεία. Καί έν τή αιγυπτιακή θρη-
σκεία θεότητες τής σελήνης παρίστανται ένίοτε βουκέφαλοι καί έν τή συρια-
κή ή Άστάρτη κατά μίμησιν αίγυπτιακήν απεικονίζεται έν τισι μνημείοις
μετά κεράτων®.

Πρός τάς τοιαύτας παραστάσεις συναφής 'ίσως είναι έπίσης καί ή παρά-
στασις τής σελήνης ώς τυροΰ. «Ώς άλλοι, λέγει ό Schwartz, παραβάλλουσι
τήν σελήνην πρός τροχόν καί άλλοι πρός λευκόν λίθον, οί ποιμένες έκλαμβά-
νουσιν αύτην ώς τυρόν. Είς τήν κοιλάδα Sernft τοΰ Glarn έν Ελβετία ή παν-
σέληνος λέγεται άκόμη καί σήμερον Käslaib (κεφάλι τυρί). Κατά τινα δα-
νικήν παράδοσιν εϊναι τυρί κατεσκευασμένον άπό τό γάλα τοΰ Γαλαξίου, λα-
ταυικόν δ' αίνιγμα τήν λέγει πίταν»7.

Ώς άνάμνησις τοιαύτης παραστάσεως ήδύνατο νά θεωρηθή ή ευτράπε-
λος διήγησις, ή πολλαχοΰ τής Ελλάδος λεγομένη ώς περίπαιγμα χωρικών,
έπεχόντων τόν τόπον τών 'Αβδηριτών καί τών Κυμαίων τών άρχαίων. Κατ'
αύτήν ό χωρικός ίδών την άντανάκλασιν τής σελήνης είς τό πηγάδι, έξέλα-
βεν αύτήν ώς «ενα κεφάλι τυρί» ή ώς μιά «μυζήθρα» καί προσεπάθησε νά

1. Λαογραφικόν άρχεϊον, άρ. 156, σ. 63.

2. Λουκιαν., Φιλοψευδ. 14, τ. III, σ. 42 R.

3. Roscher, Selene, σ. 31 κέ. 102.

4. Roscher, Lex. d. Myth. 3134. 3137. Nachträge, σ. 22.

5. Roschcr, Nachträge, σ. 21.

6. Ed. Meyer, έν Roscher, Lex. d. Mythol. I, σ. 652. Βλ. καί τ. II, σ. 453 κέ.

7. F. L. IF. Scluvartz, Die poetischen Naturanschauungen, Berlin 1864, τ. I, σ.
9. (Al μαρτυρίαι παρά Rochholz, Natui'inythen, Leipzig 1862, σ. 252 κέ.).
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τήν άνασύρη· διαρραγέντος δε τοϋ σχοινιού καί πεσών ύπτιος, είδε τήν σελή-
νην είς τον ούρανόν καί έθαύμασε δια τήν δύναμίν του ποΰ τήν έσφενδόνησε
τόσον υψηλά1. Ή διήγησις αύτη δ' όμως δέν έπιχωριάζει έν Ελλάδι μόνον,
άλλ' είναι έπίσης γνωστή καί είς πολλούς άλλους εύρωπαϊκούς, άσιατικούς
καί άφρικανικούς λαούς2.

Β'.

Κηλίδες τής σελήνης—Παραδόσεις περί αύτών.

Προς έξήγησιν τών έν τή σελήνη παρατηρουμένων κηλίδων φέρονται
πολλαί παραδόσεις. Μία τούτων άποδίδει τάς κηλίδας (τά μαυράδια τοΰ φεγ-
γαριοΰ) είς βόλιτον ή πηλά, ποΰ έρριψεν ένας κακός άνθρωπος είς τόν ούρα-
νόν, όταν ήτο χαμηλός καί ήγγιζε τήν γήν τά πηλά έκόλλησαν είς τό φεγγά-
ρι καί άπό τότε έμειναν είς αύτό. Περί τοΰ κοσμογονικού τούτου μύθου, κοι-
νοτάτου καθ' άπασαν τήν 'Ελλάδα, έπραγματεύθημεν έκτενώς άλλαχοΰ3.
'Ετέρα δέ κοσμογονική παοάδοσις τής Αιτωλίας λέγει ότι αί κηλίδες τής σε-
λήνης εϊναι βοΐδογλειψιές, άπολειφθεϊσαι άπό τήν έποχήν ποΰ τά βόιδα
έλειχον τόν ούρανόν, ό όποιος ήτο κολλητά είς τήν γήν4.

1. Είς την Καλαμάταν ή διήγησις άναφέρεται είς τούς Κουτσαβϊτες (τούς κατοίκους
τοϋ τέως δήμου Άλαγονίας)· έν Καζακλάρ Τιρνάβου (κατ' άνακοίνωσιν Κ. Β. Γιαννακο-
πούλου, δημοδιδασκάλου) είς τούς κατοίκους άλλου χωρίου τής Λαρίσης.—'Εν Χίο> εις
τούς Καλαμωτούσους (τούς κατοίκους τοΰ χωρίου Καλαμωτής). Βλ. ΚΠ. Σύλλογον, τ. ΙΘ',
σ. 142. Κατ' άλλην χιακήν παραλλαγήν, ή άντανάκλασις τοΰ φωτάς τής σελήνης εις τό πη-
γάδι δέν έξελήφθη ώς τυρί, άλλ' ώς αύτή ή σελήνη (Λαογρ. Δ' 487). Όμοια είναι καί
κρητική παραλλαγή περί τών Άνωγειανών (I. Κονδυλάκης, έν 'Εστία, έφημ. 'Αθηνών,
26 'Ιουνίου 1896). Ή διαφορά αΰτη παρατηρείται καί είς τάς όμοίας διηγήσεις τών άλ-
λων λαών.

2. Petri Alfonsi, Disciplina clericalis, ed. Schmidt, σ. 68-9. Ό λύκος άπατηθείς
ύπό τής άλώπεκος πίπτει είς τό πηγάδι διά νά συλλάβη τήν άντανάκλασιν τής σελήνης,
τήν οποίαν έπίστευσεν ότι είναι τυρός (ΙΑ' αιών). Παράλληλα έκ μεσαιωνικών συγγραφέων
καί έκ νεωτέρων λαογράφων άναγράφουσιν οί έπόμενοι: J. Grimm, Reinhart Fuchs, σ.
GCLXXXVIII. Κ. Krohn, Bär und Fuchs, Helsingsfors 1888, σ. 41 κέ. Ό αύτός, Mann
u. Fuchs, Helsingsfors 1891. Chauvin, Bibliographie des ouvrages arabes, τ. III, σ. 78,
57. Dähnhardt, Natursagen, τ. IV, σ. 230-1. Πρδσθες είς ταΰτα γασκωνικόν μΰθον: Cénac-
Moncaut, Contes populaires de la Gascogne, σ. 130 κέ. έλβετικόν: Schweizer. Volksk.
II 74-5. σερβικόν: Wuk Karadschitch, Volksmärchen der Serben, άρ. 50.—Ή άντανά-
κλασις έκλαμβάνεται ώς αύτό τό φεγγάρι. I. Βαλαβάνη, Νασρεδίν Χόντζας, σ. 78, άρ. 123.
Decourdemanche, Les plaisanteries de Nasr-eddin Hodja, Paris 1876, σ. 98, άρ. 124.
Παράλληλα μεσαιωνικά καί γερμανικά άναγράφουσιν δ R. Köhler, εν Orient u. Occident,
τ. I, σ. 433-4. Boite, έν Schweiz. Archiv f. Volksk. 1920, τ. 23, σ. 36 κέ. Wisselski,
Der Hodscha Nasreddin 1911, τ. I, σ. 241 είς άρ. 124.

3. Δημώδεις κοσμογονικοί μΰθοι, έν Δελτίω ίστορ. καί έθνολ. έταιρείας, τ. Δ', σ.
581. (Άνωτέρω, σ. 91 κέ.). Παραδόσεις, άρ. 227 καί σ. 809.

4. Παραδόσ., άρ. 226.

13
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Παραλλαγή τής κοσμογονικής παραδόσεως είναι κρητική τις παράδο-
σις άφηγουμένη άνθρωπομορφικώς καί άνθρωποπαθώς τό πράγμα ώς σκη-
νήν τοϋ καθ' ήμέραν βίου. Τό φεγγάρι άλλοτε δέν ήτο υψηλά είς τόν ούρα-
νόν, άλλά περιεπάτει έπί τής γής στερούμενον πάντων καί άποζών έξ έπαι-
τείας. "Οτε δέ ποτε είσήρχετο εί'ς τινα χωρικήν οίκίαν διά νά έπαιτήση άρτον,
συνέβη νά παννίζη τόν φοΰρνον ή οικοδέσποινα καί έκ τίνος άτυχήματος οργι-
σθεΐσα έρριψεν έξω τής θύρας τό πάννιστρον. 'Αλλά τότε έτυχε νά εύρίσκεται
πρό τής θύρας τό φεγγάρι- τό εύρε τό πάννιστρον είς τό πρόσωπον καί άφή-
κεν είς αύτό τάς κηλίδας ποΰ έχει καί σήμερον. «Τότε τό φεγγάρι τό πήρε ή
παραπόνεση κ' έφυγενε καί πήγενε ψηλά έκεΐ ποΰ 'ν' έδά))1.

Είς κακόβουλον ύπ' άνθρώπου σκότισιν τής σελήνης δι' έκσφενδονήσεως
κατά τοΰ προσώπου αύτής άκανθών ή δέσμης φρυγάνων άποδίδουσι τάς κη-
λίδας καί ίταλικαί τίνες παραδόσεις2, α'ίτινες όμως δέν άναφέρουσιν τήν έξη-
γοΰσαν τήν έκσφενδόνησιν στενήν γειτνίασιν τοΰ ούρανοΰ καί τής γής.

Σικελικαί δέ παραδόσεις είναι όμοιόταται πρός τήν κρητική ν τάς κη-
λίδας, κατά ταύτας, έπροξένησεν ή μήτηρ τής σελήνης αρτοποιός, ήτις έρρι-
ψεν είς τό πρόσωπον της άκουσα ή πρός τιμωρίαν αύτής τό πάννιστρον τοΰ
φούρνου3.

"Αλλη παράδοσις, φερομένη έν διαφόροις παραλλαγαΐς πολλαχοΰ τής
Ελλάδος, αίτίαν τών κηλίδων λέγει τόν "Ηλιον- ούτος έρίζων περί κάλλους
πρός τήν σελήνην καί θυμωθείς έρριψεν είς τό πρόσωπον αύτής βόλιτον ή πη-
λόν καί έκτοτε παρέμειναν αί κηλίδες είς τήν σελήνην4. Παραλλαγή ποντική
τής παραδόσεως έπακολούθημα τής έριδος άναφέρει τάς κηλίδας μέν τής σε-
λήνης έκ τής άκαθαρσίας ποΰ τής έρριψεν ό "Ηλιος, τήν έκ πλήγματος δέ τής
σελήνης έξόρυξιν τοΰ όφθαλμοΰ τοΰ ήλίου, όστις έκτοτε άπέμεινε μονόφθαλ-
μος. Μακεδονική δέ παραλλαγή τών Λακκοβικίων5 διηγείται ότι τουναντίον
ό "Ηλιος είναι ό έξορύξας τόν όφθαλμόν τής άδελφής του σελήνης, τήν οποίαν
ή μήτηρ της συνεβούλευσε νά τόν άποφεύγη τοΰ λοιποΰ καί διά τοΰτο τώρα ό
"Ηλιος καί ή σελήνη δέν πορεύονται τήν αύτήν όδόν.

Ώς παρετήρησα άλλαχοΰ6, κατά τούς βυζαντινούς χρόνους έμυθεύετο

1. Αύτ. 233 καί σ. 812.

2. Αύτ., σ. 809.

3. G. Pitre, Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano, τ. III,
σ. 20-1.

4. Παραδόσ. άρ. 228. 229. 230 (Αιγίου, Ζαγορίου 'Ηπείρου, Κερασούντος Πόντου).
'Ανέκδοτος παράδοσις 'Ηπείρου (Λαογραφικόν άρχεϊον άρ. 51, 90, παραλλαγή της ύπ'
άριθ. 229 τοϋ Ζαγορίου) καί έτέρα Εύρυτανίας (παρά Στ. Βίου, Λαογρ. άρχεϊον 124, 23):
«Γιά τού φιγγάρ λένι 5τ είχι τήν ϊδγια λάμψη μί τούν "Ηλιου κί νιά μέρα θύμουσι ή "Ηλιους
κί πήρι νιά σβουνιά κί βάρισι τού φιγγάρ κι άπ τά τότι άνέμκι θαμπό».

5. Παραδ., άρ. 231.

6. Αύτ., σ. 810.
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ότι αί κηλίδες προέρχονται έκ πηλοΰ, ώς συνάγεται έκ τίνος χωρίου τών
Επερωτήσεων τοϋ Βαρθολομαίου. Τών έλληνικών παραδόσεων παραλλαγή
είναι βουλγαρική παράδοσις, καθ' ήν αί κηλίδες τής σελήνης προήλθον έκ
κτυπήματος τοΰ προσώπου αύτής ύπό τοΰ ήλίου, όργισθέντος, διότι έκαυχά-
το ότι ήτο ώραιοτέρα αύτοΰ καί φωτίζει, περισσότερον. Καί πορτογαλικαί
παραδόσεις άναφέρουσιν ώς αίτίαν τών κηλίδων τής σελήνης έριν ταύτης καί
τοΰ ήλίου1.

'Ιδιάζουσα δλως είναι ή άνωτέρω μνημονευθείσα παράδοσις τών Μαλ-
γάρων, καθ' ήν αί κηλίδες προέρχονται έκ τών πληγμάτων τοΰ παννίστρου
έπί τής γαστρός τής βουμόρφου σελήνης, δι' ών οί μάγοι προσπαθοΰσι ν' άνα-
βιβάσωσιν αύτήν εις τόν ούρανόν.

Κατ' άλλην πάλιν παράδοσιν, πελοποννησιακή*/2, αί φαινόμεναι έν τή σε-
λήνη σκιαί είναι δένδρου, τό όποιον ό Πειρασμός (δ διάβολος) ή ό Κάης(=δ
Κάιν) κατ' άλλας παραλλαγάς προσπαθεί καθ' όλον τό έτος νά κόψη διά τοΰ
πελέκεως, ίνα αύτοΰ καταστραφέντος συγκαταστραφή καί ή γή. 'Αλλ' όταν
πλησιάζη είς τό τέρμα τών άγώνων του καί έν μόνον κτύπημα ύπολείπεται,
όπως τό μοχθηρόν του έργον συντελεσθή, άπηυδηκώς πλέον καί καταπεπο-
νημένος κάθηται, ίνα πρός στιγμήν άναπαυθή, ή πτύει είς τάς χεΐράς του,
διά νά καταφέρη νέα κτυπήματα, ώς κάμνουν οί υλοτόμοι. Τότε τό δένδρον
άνορθοΰται γιγάντειον, καί ό δαίμων οφείλει νά έπαναλάβη τήν έργασίαν του.
Ή παράδοσις αΰτη είναι προφανώς παραλλαγή τής περί τοΰ ύποβαστάζοντος
τήν γήν δένδρου, όπερ πριονίζουσιν οί Καλλικάντζαροι, οί καί Κάηδες άλλως
ένιαχοΰ τής Ελλάδος καλούμενοι, οίτινες διακόπτουσι τό έργον των κατά τό
δωδεκαήμερον3· ή τής έτέρας διά τά δαιμόνια ποΰ τρώγουν όλον τό έτος τόν
ύποβαστάζοντα τήν γήν σιδηρούν στΰλον, όστις άπολεπτυνθείς κινδυνεύει νά
καταπέση, άλλά κατά τά Χριστούγεννα, ότε πρός στιγμήν άναπαύονται, αύξά-
νει καί στερεώνεται4.

Ή παράστασις δένδρου έν τή σελήνη είναι άγνωστος είς τούς εύρωπαϊ-
κούς λαούς. Είς τήν ύπαρξιν τοιούτου δένδρου πιστεύουσι καί οί Νεοσηλαν-
δοί5. 'Αλλά τοΰτο μέν άναμφιβόλως προέρχεται έκ συμπτώσεως. Λίαν δ'
όμως παράδοξος φαίνεται ή όμοιότης παλαιοτάτης τινός σινικής παραδόσεως
πρός τήν έλληνικήν. Κατά ταύτην άνθρωπος έν τή σελήνη άδιακόπως πελε-
κά διά τοΰ πελέκεώς του τό πελώριον δένδρον Ινουέι ματαιοπονών διότι αί

1. Αύτ.

2. Αύτ., άρ. 232 καί σ. 811.

3. Αύτ., σ. 831.

4. Αύτ., άρ. 255.—Πρβλ. καί γερμανικήν τινα παράδοσιν, καθ' ήν τήν έσπέραν τών
Χριστουγέννων ό έν τή σελήνη άνθρωπος δέεται είς τόν Θεόν, κραυγάζων νά παύση ή τιμω-
ρία του (Kuhn u. Schwartz, Nordd. Sagen, άρ. 55).

5. Klemm, Allgem. Culturgeschichte, τ. IV, σ. 355.
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σχισμάδες κλείουσιν άμέσως. Λέγουσι δέ ότι τοΰτο τοΰ επεβλήθη ώς ποινή δι'
άμαρτίαν, είς ήν ύπέπεσεν άσκητής ών1. Καί άλλη τις παραπλήσια παοά-
δοσις φέρεται έν τή Σινική παρά τω πρωτογόνω λαω τών Μιάς τής επαρχίας
Κούυ τσέου. Διηγούνται ούτοι ότι ύπήρχεν Εν μυστηριώδες δένδρον, το όποιον
έπρεπε νά κοπή, διότι άπό αύτό κατέβαινον κακοποιά οντά, ποΰ έτρωγαν τούς
άνθρώπους. Ματαίως προσεπάθησαν νά το καταστρέψωσιν δ καρκίνος καί ό
άετός. 'Αλλά μία γυναίκα άνέλαβε τό έργον καί τό έφερεν είς πέρας, καί μέ τό
δένδρον τήν έβαλαν είς την σελήνην, όπου φαίνεται έως σήμερον2.

Καί τά περί τής τιμωρίας τοΰ Κάιν έν τή σελήνη είναι έπίσης ιδιάζοντα.
Έν μέν τή προηγουμένη παραδόσει περί τοΰ έν τή σελήνη δένδρου, τό όποιον
ματαίως άγωνίζεται νά κόψη ό Κάιν, έπήλθε συμφυρμός τής παραστάσεως
δένδρου έν τή σελήνη καί τής τιμωρίας τοΰ Κάιν έν αύτή. Είς τόν συμφυρμόν
τούτον συνετέλεσε βεβαίως ή συνταύτισις τών έκκοπτόντων το ύποβαστά-
ζον την γήν δένδρον Καλλικαντζάρων ποδς τον Κάιν, άφοΰ οί Καλλικάντζα-
ροι είς την Σύμην καί τήν Ινάλυμνον φέρουσι τό ονομα αύτοΰ (Κάηδες)3. Αί
δέ λοιπαί παραδόσεις περί τοΰ Κάιν έν τή σελήνη παραλλάσσουσι τών όμοιων
τών άλλων εύρωπαϊκών λαών. Ό Κάιν ευρίσκεται, έν τή σελήνη, λέγουσιν αί
πλεΐσται τών ήμετέρων παραδόσεων4, κατά βιθυνιακήν δέ παράδοσιν εύρί-
σκεται μέ τόν "Αβελ έρίζων αδιαλείπτως πρός αύτόν5. Ή άθηναϊκή παρά-
δοσις προσθέτει ότι έν τή σελήνη ό Κάιν είναι καταδεδικασμένος νά συνάγη
είς τετρημένον κάλαθον τά οστά τοΰ άδελφοΰ του, δν έφόνευσε6, τόν δέ λό-
γον τής άδελφοκτονίας άναφέρει κρητική παράδοσις7. Οί δύο άδελφοί ήσαν
υίοί βασιλέως, είς ούς διένειμε θνήσκων τό βασίλειον ό πατήρ κληροδοτήσας
εις μέν τόν Άβελ τάς νήσους, είς δέ τόν Κάιν τάς έν τή ήπείρω χο'ιρας του.
Ούτος δέ, φθόνων τόν άδελφόν του, ήλθέ ποτε πρός αύτόν καί τόν έσκότωσεν
είς τόν άγρόν. Ό Θεός, όργισθείς κατά τού έργάτου τοΰ πρώτου φόνου, ώρι-
σε τό μέν μέρος, όπου διεπράχθη τό άνοσιούργημα, νά χωρισθή άπό τής γής
καί νά πλανάται είς τούς ούρανούς, ό δέ Κάης τότε νά βρή συγχώρεση, δταν

1. Grimm, Deutsche Mythologie, 4η έκδ., τ. III, σ. 209.

2. Α. Schottes, Notes ethnographiques sur les tribus du Kouy- tcheou, έν An-
thropos 1908, τ. III, σ. 421 (= Revue des tradit. popul. 1910, τ. XXV, σ. 19).

3. Παραδ., σ. 1331.

4. Σίφνου, παρά Σπ. Δουκάκη. Καλύμνου, παρά Γιάν. Κ. Ζερβοΰ. Σοιζοπόλεως, παρά
Κ. Δ. Παπαϊωαννίδου: «Μέσα 'ς τό φεγγάρι είναι ή ψυχή τοϋ Κάη ποΰ σκότωσε τόν άδρεφό
dou».

5. ΙΙαραδόσ., άρ. 236. Τοιαύτη παράδοσις φέρεται ίσως καί έν Σάμω, ώς συνάγεται
έκ της παροιμιώδους φράσεως· «Θά γένουμι σάν ίκ'νούς ποΰ 'νι μέσ 'ς τού φιγγάρ», ήτοι
0ά άλληλοσπαραχΟώμεν. (Άνακοίνωσις Μυρογιάννη, έκ Μαραθοκάμπου της Σάμου. Λαογρ.
άρχ., άρ. 126, σ. 42,15).

6. Παραδόσ., άρ. 234.

7. Αύτ., άρ. 235.
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«γιόμιση μέ τά κόκκαλα τοϋ άδελφοΰ του ένα ξέκωλο καλάθι». Τό ξέκωλο
καλάθι, είς το όποιον ματαίως άγωνίζεται ό Κάιν νά συνάθροιση τά δστά τοΰ
θύματος του, αντιστοιχεί, ώς παρετηρήσαμεν άλλαχοΰ1, πρός τόν τετρημένον
πίθον τών Δαναΐδων τοΰ άρχαίου μύθου, καί ώς έκεΐνος έγινε παροιμιώδης,
οΰτω καί σήμερον «ξέκωλο καλάθι» παροιμιωδώς λέγεται ό άσωτος.

Τόν Κάιν θέτουσιν έν τή σελήνη καί άλλων εύρωπαϊκών λαών παραδό-
σεις. "Ηδη έν τή Θεία κωμωδία μνημονεύεται ό Κάιν μετά τών άκανθών
(Caino e le spine) έν άναφορά βεβαίως πρός τοιαύτας ίταλικάς παραδό-
σεις2- φέρονται δέ καί νΰν πολλαχοΰ τής 'Ιταλίας παραδόσεις, λέγουσαι ότι
αί κηλίδες τής σελήνης εϊναι ό Κάιν, φέρων φορτίον άκανθών3, κατά δέ τήν
παοατήρησιν τοΰ G. Pitré4, έν μέν τή βορείω καί τή μέση 'Ιταλία τό έν τη
σελήνη έμφαινόμενον πρόσωπον νομίζεται πάντοτε πλήν σπανίων εξαιρέ-
σεων ότι εϊναι ό Κάιν, έν δέ τή νοτίω ότέ μέν ό Κάιν, ότέ δ' άλλος τις.

'Ομοίως Κάιν όνομάζουσι τό έν τή σελήνη πρόσωπον καί άλλων εύρω-
παϊκών λαών παραδόσεις5, οϊον γαλλικαί8, τοΰ βελγικοΰ Λουξεμβούργου7,
βελγικαί8, βλαχικαί τής Βουκοβίνας9, βουλγαρικαί10, πολωνικαί11, μικρορω-
σικαί12 καί έστωνικαί13.

Αί παραδόσεις αύται βασίζονται πιθανώτατα είς την δοξασίαν, ότι ή
σελήνη εϊναι ενδιαίτημα τών ψυχών ή κατά μεταγενεστέραν παραλλαγήν τών
κολαζομένων ψυχών14. Τήν δοξασίαν ταύτην άνευρίσκομεν καί είς τήν άρ-

2. Dante, Inferno XX 124-6. Paradiso II 49-51. Βλ. καί Stan. Prato, Caino \
e le spine secondo Dante e la tradizione popolare, Ancona 1881. Τό βιβλίον τοΰτο,.
τυπωθέν είς 50 μόνον αντίτυπα, δέν ήδυνήθημεν νά ϊδωμεν. Κατά τό Archivio per Ιο stu-
dio delle tradizioni popolari 1882, σ. 166, σκοπεί ν' απόδειξη ότι ή παοάδοσις περί τοΰ
Κάιν καί τών άκανθών έν τη σελήνη είναι κοινή παρά πολλοίς λαοΐς.

3. Βλ. Stan. Prato καί G. Pitre, ένθ' άν. Archivio per le tradiz. popol. 1882, σ.
296-7. G. Pitré, Usi e costumi del popolo siciliano, τ. III, σ. 22-3.

4. G. Pitrè, έν Archivio per le tr. pop. 1900, σ. 545.

5. Βλ. καί Grimm, Deutsche Mythologie, 4ης έκδ. σ. 600. Ο. Dähnhardt, Na-
tursagen I, σ. 254-6.

6. Rev. des tradit. popul. 1903, τ. 18, σ. 375 (Ιούδας ή Κάιν). Sébillot, Folk-
lor. de France I, σ. 20.

7. RTP. 1902. La Tradition 1895, σ. 141. Sébillot, ένθ' άν.

8. Dähnhardt, ένθ' άν., σ. 256.

9. Zeitschrift, f. Österreich. Yolksk.

10. Strauss, Die Bulgaren, σ. 35-6.

11. RTP. 1895, σ. 422.

12. Dähnhardt, ένθ' άν., σ. 254.

13. Αύτ., σ. 256.

14. Συναφής πρός τήν δοξασίαν ταύτην είναι καί ή περί άποκρύψεως είς τήν σελήνην
τών φρενών τών έπί γής παραφρόνων, είτε δημώδης δοξασία είναι τοΰτο εϊτε άπλή ποιη-

1. Αύτ., σ. 812.
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χαίαν Ελλάδα παρά τοις όρφικοίς, τοις πυθαγορείοις καί τοις μεταγενεστέ-
ρους πλατών ικοϊς1, άλλ' έπίσης εύρίσκομεν αύτήν καί είς Ίνδικήν2, είς την
άρχαίαν Περσίαν3 καί είς τά ιθαγενή φύλα τού νέου κόσμου, έξ ού συνάγε-
ται ότι ί'σως εϊναι δημώδης4. Έξ αύτής δέ προήλθον καί οί παμπληθεΐς καί
καθ' άπασαν τήν Εύρώπην καί άλλαχοΰ τού κόσμου διαδεδομένοι μύθοι περί
τοΰ έν τή σελήνη άνθρώπου, όστις σχεδόν είς όλας ταύτας παρίσταται ώς
αμαρτωλός, κολαζόμενος διά τινα άμαρτίαν του5.

Γ'.

Μαντική έκ τής σελήνης—Μετεωρολογικοί παραστάσεις.—'Επιρροή τής σελήνης έπί
τής γής.—Τό δακτυλοδεικτεϊν τήν σελήνην.

Έκ τής παρατηρήσεως τής σελήνης πολλούς συνάγουσιν οιωνούς οί καθ'
ημάς "Ελληνες, οπο>ς καί οί άρχαϊοι καί πλείστοι άλλοι λαοί. Τό πορφυροΰν
χρώμα αύτής (κοινώς λέγεται τότε αίματωμενο φεγγάρι) εϊναι προμήνυμα
τής χύσεως αίματος καί πολλών καταστροφών6. "Οταν δ' όμως σκοτιδιάζη
τό φεγγάρι, πιστεύουσιν ότι θά χαθούν οί Τούρκοι7, τούναντίον δ' εϊναι προ-

ηκή έπίνοια. Είς τήν δοξασίαν ταύτην άναφέρεται στίχος τής κρητικής τραγωδίας τοϋ ΙΖ'
αιώνος Ζήνωνος (Πράξ. Ε', σ. 7, στ. 251, σ. 96 Σάθα). Δέν ήδυνήθην νά έξακριβώσω, άν
έλήφθη έκ τοΰ λατινικοΰ πρωτοτύπου τής τραγωδίας τοΰ Jos. Simonis ή αν εϊναι προσθή-
κη τοΰ Κρητδς διασκευαστοΰ. Πάντως δέν άποκλείεται ή έπίδρασις τοΰ 'Αριδστου, όστις
έν τω Μαινομένω Όρλάνδω (XXXV, 1) ύπαινίσσεται τοιαύτην δοξασίαν.

1. Βλ. Rohde, Psyche, 4η έκδ., τ. II, σ. 131. 320. Roscher, Selene, σ. 48. 90 κέ.
121 κέ. Nachträge, σ. 32. Lex. d. Mythol., τ. II, σ. 2769. 3167. 3186.

2. Βλ. Gruppe, Griech. Culte u. Mythen, σ. 670. Böklen, Adam und Qain,
σ. 48-49. (Mythologische Bibliothek, τ. I 2).

3. Böklen, αύτ., σ. 49.

4. Waitz, Anthropologie, τ. III, σ. 197. 311. V 197. Roscher, Lex. d. Myth., τ.
II, σ. 999. Tylor, Primitive culture, κεφ. 13, τ. II 69 κέ. (τής γερμ. μεταφράσεως).

5. Συναγωγήν τών παραδόσεων διαφόρων λαών περί τοΰ έν σελήνη άνθρώπου βλ.
εις τούς έξής συγγραφείς: Grimm, Irische Elfenmärchen, σ. 225. Deutsche Mythologie,
σ. 679 κέ. (σ. 597 κέ. τής 4ης έκδ.). Köhler, Kleine Schriften, τ. III, σ. 597-600 (=έν
Anglia 1879, τ. II, σ. 137-140). Am Ur-Quel, τ. I, σ. 85. III 290-1. 343. Les taches
de la lune, έν Rev. d. trad, popul., τ. II 406. III 129 κέ. V 117. VII 448. 553. XVI 52
XVII 591. XVIII 105 κέ. καί είς τούς έπομένους τόμους πολλαχοΰ. Boas, έν Verhandl.
d. Berl. Gesel. f. Anthrop. 1891, σ. 596. 1893, σ. 262. 386. 453. Peschel, Ueber den
Mann im Monde (Abhandl. zur Erd - u.Völkerkunde 1878). Tim. Harley, Moon Lo-
re, London (The Man in the Moon. The woman in the Moon κτλ.).

6. Πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος.—Χίος: Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, σ. 372. «"Οταν ή
σελήνη έχη χρώμα πορφυροΰν, φρονοΰσιν ότι προμηνύει πολέμους». Παρομοία ή γερμανική
δοξασία ότι το πορφυροΰν χρώμα τής σελήνης είναι προμήνυμα θανάτου (Rochholz, Deut-
scher Glaube, τ. I, σ. 70).

7. Π. Παπαζαφειροπούλον, Περισυναγωγή γλωσσικής ΰλης, Πάτραι 1887, σ. 346.
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μήνυμα ευτυχίας τών Τούρκων, δταν συμπέση δ "Εσπερος είς το μέσον της
καμπύλης, ήν σχηματίζει το κέρας τής φθινούσης σελήνης, διότι τότε άνα-
παρίσταται έν τω ούρανω τό όσμανικόν σύμβολον. Καταστροφάς δέ προμη-
νύουσι καί αί εκλείψεις, περί ών κατωτέρω.

Κυρίως δ' όμως τά έκ τής σελήνης καί τοΰ φωτός αύτής προμηνύματα
είναι μετεωρολογικά. "Οταν ή μήνη είναι όρθια, προμηνύεται εύδία, τούναν-
τίον δέ τρικυμία, δταν είναι πλάγια. Έντεΰθεν ή κοινοτάτη έν πολλαϊς πα-
ραλλαγαΐς φερομένη παροιμία: «Δίπλα φεγγάρι; όρθός καραβοκύρης· όρθδ
φεγγάρι; δίπλα καραβοκύρης))1. Τήν αύτήν παρατήρησιν έθεώρουν όρθήν
καί οί άρχαΐοι2, έπαναλαμβάνουσι δ' έν παροιμίαις καί νεώτεροι λαοί3. 'Ομοίως
καί ή άλως τής σελήνης θεωρείται προάγγελος τρικυμίας. "Οταν έχη άλώνι
τό φεγγάρι, τήν άλλη μέρα θά βρέξη ή θά σηκωθή άνεμος, λέγουσιν έν Γορ-
τυνία4. 'Αλλαχοΰ δέ τής Ελλάδος είναι συνήθης ή παροιμία: «Τοΰ ήλιου
κύκλος άνεμος, τοΰ φεγγαριοΰ χειμώνας»5, ής όμοίαν εύρίσκομεν καί παρ'
άλλοις λαοΐς6, κυρουμένην καί ύπδ τής παρατηρήσεως τών άρχαίων7.

'Ιδίως δ' όμως αί φάσεις τής σελήνης, ή γιόμιση ή γέμωση ή φέξη ή
δεκαπέντισμα (σελήνη πλήθουσα) καί ή χάση αύτής (ή λίγωση ή τό λίγος ή
τσίμπισμα τοΰ φεγγαριού) (σελήνη φθίνουσα) μεγίστην δοξάζει ό λαός, ότι
έχουσι ροπήν εις τά έπί τής γής. Ή δοξασία αΰτη είναι κοινή άπανταχοΰ,
γνωστή δέ είς τούς άρχαίους "Ελληνας8 καί διατηρηθεΐσα κατά τούς βυζαν-
τινούς χρόνους9 παρέμεινεν άκμαία μέχρις ημών. Πιστεύεται σήμερον ότι
έκεΐναι αί έργασίαι εύοδοΰνται, δσοιν ή έναρξις γίνεται μέ τή γιόμιση τής

1. Π.Π., λ. φεγγάρι, άρ. 4. 12. 13. 14. 20.

2. Θεοφράστ., Άπόσπ. 6 (περί σημείων γ 38): «Χειμώνος δέ (σημεία) ... τό σελή-
νιον έάν δρθδν ή». Αύτ. β 27: «έάν δ' δρθός (ό μείς) ... εϊωΟε χειμάζειν μέχρι δι/ο μην ίας».

3. Σικελική παροιμία άπαράλλακτος πρδς τήν έλληνικήν: Luna a Γ addritta, ina-
rinaru curcartu. Luna curcata, marinaru a 1' addritta. (Pilrè, Proverbi siciliani, τ. III,
σ. 37). Όμοια βενετική παρ à. Pasqualigo (Proverbi ven., σ. 209). Πορτογαλική άπαράλ-
λακτος (Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1904, σ. 224). 'Εν Σλέσβικ - "Ολσταϊν ή αύτή παρα-
τήρησις (αύτ. 1914, σ. 60, 23).

4. Παπαζαφειρόπουλος, ένθ' άν.

5. Π.Π., λ. ήλιος 60. 61.

6. Ίταλικαί: Giani, Sapienza italiana, άρ. 930. 931. Καταλανική: J. Cortils Viela,
Ethologia de Blànes, σ. 74, 21.

7. '^Ίρίστοτελ. παρά Στοβ. 'Εκλ. Α λ' 2 (=Diels, Doxographi, σ. 454). Βλ. καί
Μιχ. Γλυκά Α', σ. 48 κέ. (έκ τοϋ Βασιλείου εις Έξαήμερον).

8. Roscher, Selene 49 κέ. Lex d. Myth. II 3152 κέ. 3157. 3148. 2765 κέ. IV 647
κέ. Pauly-Wissowa, R. Ε., τ. I, σ. 39. Frazer, Adonis, σ. 305 κέ.

9. «"Οτι...καί νουμηνίας παρατηρούμεθα». 'Ιωσήφ Βρυεννιος, έν Λάμπρου Ν. Έλλη-
νομνήμ., τ. Δ', σ. Π —Ευσταθίου 'Αντιοχείας, Είς Έξαήμερον, Migne, Patr. Gr., τ. 78,
σ. 721, Θεοδώρου τοϋ Προδρόμου, Στίχοι, έν Not. et extr. des mss., τ. 22, μέρ. 2, σ. 25.
Μιχαήλ Γλυκά Α', σ. 42-44.
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σελήνης, τουναντίον δέ άποτυγχάνουσιν ο σα ι μέ τή χάση. ((Σώφεγγα πιάσε
τή δουλειά» συμβουλεύουσα έν Ήπείρω, έν ώρα δηλ., καθ' ήν ή σελήνη πλη-
ρούται, διότι τότε μόνον τό έπιχεφούμενον έργον προκόπτει, ένω τό έπιχει-
ρούμενον έν φθινούση σελήνη δέν εύδοκιμεΐ1. Καί αύται αί μαγικαί πράξεις
κανονίζονται κατά τάς φάσεις τής σελήνης· όθεν τά μαγικά βιβλία περιέ-
χουσιν οδηγίας τίνες τούτων πρέπει νά γίνωνται είς τήν γέμωσιν καί τίνες
είς τήν λίγωσιν αύτής2.

Κατά τάς γεωργικάς έργασίας προπάντων λαμβάνουσιν ώς όδηγόν τάς
φάσεις τής σελήνης· καί οί αρχαίοι "Ελληνες έπρέσβευον ότι ή σελήνη άσκεΐ
μεγίστην ροπήν είς τήν αύξησιν τών φυτών καί τών ζώων, ότι αύξούσης
αύξονται καί προκόπτουσι καί μειουμένης φθίνουσιν3, είναι δ' ή δοξασία αύτη
κοινή είς πολλούς λαούς4. Παρ' ήμΐν πλείστας γεωργικάς έργασίας κανονί-
ζουσι κατά τάς φάσεις τής σελήνης5- τά δένδρα κλαδεύουσι καί ένοφθαλμί-
ζουσι μόνον κατά τήν γέμιση. Τά ξύλα δέν κόπτουσιν έν πανσελήνω, διότι
πιστεύουσιν ότι σήπονται, φυτεύουσι δέ εις τήν γέμισιν6. Εξαιρετικώς ό
κανών ούτος δέν τηρείται κατά τόν Ίανουάριον, διότι τότε είναι ό καταλλη-
λότατος καιρός πρός κλάδευσιν καί χρεία νά μή άπολεσθή ό χρόνος έπί μα-
ταίον όθεν παροιμία κοινοτάτη, φερομένη έν πολλαΐς παραλλαγαΐς, διδάσκει
ότι κατά τόν Ίανουάριον πρέπει νά γίνεται τό κλάδευμα παρά τήν δεισιδαί-
μονα άπαγόρευσιν: «Γεννάρη μήνα κλάδευε καί μή ρωτάς φεγγάρι»7.

Άλλά καί τάς άλλας των πράξεις κανονίζουσιν οί χωρικοί μετά πολλής
μικρολογίας συμφώνως πρός τάς φάσεις τής σελήνης, πρός δέ τούτοις έκ τής
παρατηρήσεως αύτών συνάγουσι προμηνύματα περί τοΰ μέλλοντος. Ούτω
π.χ., όταν τό Πάσχα συμπέση περί πλήθουσαν σελήνην, πιστεύουσιν ότι θά
έπέλθη καθυστέρησις τών σιτηρών8. Ή τεκοΰσα άρρεν, φθινούσης τής σε-
λήνης, τό τέκνον, τό όποιον θά γεννήση μετά τοΰτο, θά είναι θήλυ καί τάνά-
παλιν, τό δέ γεννηθέν, πληθούσης τής σελήνης, θά επακολούθηση καί άλλο τοΰ
αύτοΰ γένους9. 'Εν Μακεδονία οί γάμοι τελούνται μόνον περί πλήθουσαν σε-

1. Άραβαντινοΰ, Γλωσσάριον, σ. 89.

2. Σολωμον. Έθν. βιβλ. 'Αθηνών, κωδ. 1235, φ. 36α. 36β.

3. Roscher, Selene, σ. 65 κέ. Nachträge, σ. 26. Lex. d. Mythol. II 3152 κέ. 3157.
Frazer, Adonis, σ. 298 κέ.

4. Grimm, Deutsche Mythologie, σ. 617 κέ. (σ. 595 κέ. δ' ix8.),Wuttke, Deutsch.
Volksaberglaub. § 65. Frazer, αύτ. 297 κέ. Γαλλικα! δμοιαι δοξασίαι: RTP. 1894, σ.
217-8. 560. 1907, σ. 426-8. Πορτογαλικαί: Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1904, σ. 224.

5. Στατιστική της έλληνικής γεωργίας, έν Άθ. 1864, σ. 105 κέ.

6. Πιττάκης, έν 'Αρχαιολ. έφημ. καί έν 'Εφ. Φιλομ. 1859, σ. 1119.

7. Π. Π., λ. Γεννάρης 2, τ. Γ', σ. 536 κέ.

8. Παπαζαφειοόπουλοζ, ένθ' άν., σ. 346.

9. Πολλαχοΰ της 'Ελλάδος. Παρομοία δοξασία καί έν Λαγκεδόκη της Γαλλίας.
(RTP., τ. VI, σ. 550),
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λήνην1, άλλά έν Κύπρω τον άπό της νέας σελήνης άχρι της πανσελήνου χρό-
νον δέν ύπολαμβάνουσιν ευθετον προς γάμους, διό τελοϋσι τούτους μετά τήν
πανσέληνον2. Τον λόγον της τοιαύτης προλήψεως τών Κυπρίων άδυνατοϋ-
μεν νά έννοήσωμεν, ή τέλεσις δ' όμως τών γάμων περί πλήθουσαν σελήνην
γίνεται κατά παλαιάν συνήθειαν, διότι καί οί "Ελληνες έξέλεγον ώς ήμέραν
άγαθήν πρός γάμους, ότε ήτο πλησιφαής ή σελήνη· «όταν σελήνης ευτυχής
έλθη κύκλος))3" άλλ' ομοίως καί άλλοι εύρωπαϊκοί λαοί νομίζουσιν ότι εύδαί-
μων θ' άποβή ό γάμος, δταν τελεσθή περί πλήθουσαν σελήνην4. Προσέτι
φυλάττονται νά μή κόπτωσι τούς όνυχας καί τάς τρίχας φθινούσης τής σελή-
νης, διότι παρεμποδίζεται ή αύξησις αύτών, ένω, δταν κόπτωνται αύξομένης
τής σελήνης, ταχέως αύξάνουσι πάλιν καί ή δοξασία αύτη έπίσης ήτο κοινή
είς τούς άρχαίους5 καί είναι καί σήμερον γνωστή εις πολλούς εύρωπαϊκούς
λαούς®.

Δραστικωτάτη δ' ύποτίθεται ή έπήρεια τής σελήνης έπί τών άσθενειών7.
Ή άσθένεια είναι είς έπίτασιν ή ύφεσιν, άν ή σελήνη εϊναι πλήθουσα ή φθί-
νουσα. Έπί δέ τών ψυχικών νόσων οί παροξυσμοί άποδίδονται είς τήν έπί-
δρασιν τής πληθούσης σελήνης. «Έχει ή τόν έπιασαν τά φεγγαριάτικά του»
ή «εϊναι 'ς τά φεγγάρια του» λέγουσι καί έπί ύγιών, καταλαμβανομένων ύπδ
παροδικών έξάψεων8. Πρός θεραπείαν πολλών νόσων λέγουσιν έπωδάς φθι-

1. Abbott, Macedonian Folklore, σ. 155.

2. Σακελλαρ., Κυπρ. Λ', σ. 722. Λουκά, Φιλολογ. επισκέψεις, σ. 77.

3. Ευριπίδ., Ίφιγ. Αύλ. 717. Δίων Χρυσόστομ. Ζ 245 R. 113 Μ. «ποιήσομέν γε
τούς γάμους ήμέραν άγαθήν έπιλεξάμενοι... δταν μή μικρδν ή το σελήνιον».

4. Grimm, Deutsche Mythol., σ. 676 (595 δ' έκδ.). Wuttke, Deutsch. Volks-
abergl. § 65, σ. 58. § 558, σ. 368, γ' έκδ. Frazer, Adonis, σ. 299.

5. Varro, R. rust. I 37. Plin., N. hist. 16, 194.

6. Grimm, Frazer,Wuttke, ένθ' άν. Roscher, Selene, σ. 63. 'Εν τω νομφ Côtes
du Nord τής Γαλλίας διά νά μή πέφτουν τά μαλλιά τών παιδιών τά κουρεύουν τήν πρώ-
την Παρασκευήν τής αύξούσης σελήνης (RTP., τ. VII, σ. 600).

7. Περί τών δοξασιών τών άρχαίων περί έπηρείας τών φάσεων τής σελήνης έπί τών
νόσων βλ. Roschcr, Selene, σ. 67 κέ. Nachträge, σ. 27 κέ. Lex. d. Mythol. II 2767. "Οτι
αί άρχαϊαι αύται δοξασίαι διετηρήθησαν κατά τούς βυζαντινούς χρόνους έμφαίνεται έκ τοϋ
ποιήματος τοϋ Μαξίμου περί καταρχών, καί έξ άνωνύμου συνταγματίου περί βοτάνων
καί έκ τών παλαιών έρμηνειών αύτών (έν τή παρά Διδότφ έκδόσει τών βουκολικών καί
διδακτικών ποιητών).

8. Πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος. 'Εν Σφακίοις ή φράσις «είναι 'ς τά φεγγάρια του» λέγε-
ται έπί άνθρώπων καθ' ύπερβολήν όργίλων ή σκυθρωπών (Κρητικός άστήρ 1908, άρ. 41,
σ. 317). Παρόμοια-, ρωμουνικαί φράσεις: A fi eu luna'n cap καί I-a resarit luna 'n cap.
(Zanne, Proverbele românilor, τ. II, άρ. 2910. 2911). Περί τών ιδεών τών άρχαίων διά
τήν έκ σελήνης μανίαν βλ. Roscher, Selene, σ. 69 κέ. Έν Σύμη τό φεγγάρι λέγεται πά-
θος τι τών νηπίων, προερχόμενον, ώς πιστεύουσιν, έξ έπηρείας τής σελήνης. Πρός θερα-
πείαν δέ τοϋ πάθους τούτου θραύουσιν αυγά έντδς λεκάνης καί τά έκθέτουσιν είς τό φώς
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νούσης τής σελήνης, 'ίνα καί ή νόσος έξαλειφθή, ώς πιστεύουσι καί οί Γερ-
μανοί καί άλλοι λαοί1 καί ώς έπίστευον βεβαίως καί οί αρχαίοι "Ελληνες καί
Ρωμαίοι2. Μόνον είς πόνον οδόντων ή επωδή μετά τής μαγικής ενεργείας
συντελείται κατά τήν νέαν σελήνην3. Ίδιαίτατα δέ ή έπήρεια τής σελήνης
νομίζεται ότι καταφαίνεται έν τή έπιληψί^, ήτις δηλοΰται μέχρι τοΰ νΰν διά
τής άρχαίας λέξεως σεληνιασμός4. Καί οί άρχαΐοι έπίσης είς τήν σελήνην
προπάντων άπέδιδον τήν αίτίαν τής επιληψίας5. Καί κατά τούς μέσους χρό-
νους διετηρεϊτο ή δοξασία αΰτη, ώς έμφαίνεται πλήν άλλων καί έκ τών Άμφι-
λοχίων τοΰ Φωτίου6 καί έκ τοΰ περί σεληνιασμοΰ συνταγματίου τοΰ Ψελλοΰ.

Κατά δέ τήν νουμηνίαν (τή νύχτα ποΰ γυρίζει τό φεγγάρι κι άρχίζει τό
νιο) πιστεύουσιν έν Κρήτη ότι ή σελήνη έπηρεάζει τά ΰδατα, διό λέγουσιν ότι
δέν πρέπει νά πίνη τις νερό, διότι ασθενεί ή χάνει τόν νοΰν του7.

"Ολως ιδιάζουσα είναι ή δοξασία τών Σφακιανών8, ότι ή σελήνη έπί
μίαν κατά δεκαήμερον ήμέραν διαμένει είς έκαστον άπό τούς οκτώ καιρούς
(άνέμους)9. Τήν δ' ένάτην, δεκάτην ένάτην καί είκοστήν ένάτην διαμένει είς
τά ουράνια καί τήν δεκάτην, είκοστήν καί τριακοστήν είς τά καταχθόνια.
Ευρισκομένη είς τά καταχθόνια αδυνατεί νά βλάψη, ώς μή βλέπουσα, δι' δ
αί ήμέραι έκεΐναι νομίζονται προσφορώτεραι πρός τέλεσιν γάμων. Τούναν-
τίον δέ άδύνατον είναι νά μή συμβή δυστύχημά τι, άν τελεσθώσιν οί γάμοι,
δταν ή σελήνη εύρίσκεται είς τά επουράνια, οπόθεν έπισκοπεϊ τά πάντα.
"Οθεν ή 9, 19 καί 29η τής σελήνης θεωροΰνται άποφράδες10.

της σελήνης έν πανσελήνω, άλείφουσι δέ δι' αύτών το σώμα τοϋ πάσχοντος έπιλέγοντες
έπωδήν τινα. Φεγγαροπιασμένος δέ λέγεται δ πάσχων άπδ το φεγγάρι" το πάθος δέ τοΰτο
φεγγαρόπιασμα (Λαογραφ. άρχείου άρ. 161, 229, παρά Χαβιαρα).

1. Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1899, σ. 230-3. 1911, σ. 426. Kuhn u. Schwartz,
Nordd. Sagen, σ. 457. Jevons, έν Folk-lore 1891, τ. II, σ. 229.

2. Βλ. Άλέξ. Τραλλιαν. τ. I, σ. 567 Puschmann. Marceil., De medicarn. VIII 50.
XXXI 18.

3. Λελέκου, Έπιδόρπιον Α', σ. 203. 204.

4. Τδ ρήμα σελψιάζομαι (παρά Μανέθωνι Δ', 81 σεληνιάζω) εΰρηται το πρώτον
έν τή Καινή διαθήκη. 'Εν τή μέση έλληνική βλ. το Γλωσσάριον τοΰ Ducange, σ. 1348, έν
λ. σεληνιαζόμενος.

5. Roscher, Selene, σ. 68 κέ. Nachträge, σ. 27 κέ. Lex. d. Mythol. II 3155. III 459.

6. 'Αμφιλόχια I' 1. 2, έκδ. Σοφ. Οικονόμου (έν Άθήν. 1858), σ. 23.

7. 'Εστία, τ. ΙΖ', σ. 366.

8. Κρητ. άστήρ 190S, άρ. 41, σ. 317=Λαογρ. Α' 358.

9. Τήν διαίρεσιν καί τά ονόματα τών οκτώ άνέμων βλ. έν ΔΜΜ. (Παρνασσ. Δ' 671).
"II σειρά τών άνέμων κατά τούς Σφακιανούς είναι ή έξής, άντιστοιχοΰντος τοΰ πρώτου τής
σειράς πρός τήν πρώτην, τήν ένδεκάτην καί τήν είκοστήν πρώτην ήμέραν τής σελήνης. 1)
Λεβάντες (άπηλιώτης) 2) Σιρόκος (εύρος) 3) "Οστρια (νότος) 4) Γαρμπής (λιψ) 5) Πονέ-
ντες (ζέφυρος) 6) Μαΐστρος (σκίρων) 7) Τραμονντάνα (βορράς) καί 8) Γραίγος (καικίας).

10. Ή δοξασία περί διαμονής τής σελήνης τρεϊς μέν ήμέρας τοΰ μηνός είς τά κατα-
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Άποφεύγουσι δέ οί Σφακιανοί τήν έπήρειαν της σελήνης καί κατά τάς
ήμέρας, καθ' άς ευρίσκεται, αύτη είς τούς καιρούς, ήτοι τήν 1 μέχρι τής 8,
τήν 11 μέχρι τής 18 καί τήν 21 μέχρι τής 2δης. Ό γαμβρός έξερχόμενος
τής θύρας τής οικίας δέν πρέπει νά έχη άντικρύ του τον καιρόν, είς τόν όποιον
ευρίσκεται ή σελήνη, τόν άντιστοιχούντα δηλαδή πρός την ήμέραν αύτής
άνεμον. Διά τοΰτο, οσάκις συμβή δυστύχημα έν γάμω, λέγουσι: «Τ' άστρο
ήταν άπ' έμπρός)). Άν ή θύρα τής οίκίας λ.χ. είναι έστραμμένη πρός βορ-
ράν καί ή σελήνη κατά τήν ήμέραν τής τελετής τών γάμων ευρίσκεται είς τόν
καιρόν τούτον (διαμένει δ' ή σελήνη είς τήν τραμουντάνα τήν 7ην, 17ην καί
27ην ήμέραν αύτής), πάντως θά έπέλθη κακόν. Πρός άποφυγήν τούτου ή
άναβάλλουσι τούς γάμους ή έξέρχονται έξ άλλης θύρας ή, άν δέν ύπάρχη δευ-
τέρα θύρα, έκ τοΰ παραθύρου.

Κατά τήν νουμηνίαν πλείστοι λαοί συνηθίζουσι νά έκδηλώνωσι χαράν
καί νά χαιρετώσιν ή νά προσκυνώσι τήν σελήνην, αί δέ συνήθειαι αύται έχου-
σιν, ώς παρατηρεί ό Frazer1, τόν χαρακτήρα μάλλον μαγικών ένεργειών ή
θρησκευτικών τελετών. Ιναί οί αρχαίοι "Ελληνες έν ταΐς νουμηνίαις προσηύ-
χοντο είς τήν Σελήνην καί έστεφάνουν τήν Έκάτην καί έπεμπον δείπνα είς
τά τρίστρατα ώς θυσίας είς αύτήν2. Νΰν θεωρείται εύοίωνος ή θέα τής νέας
σελήνης. «Χαρά 'ς τά μάτια ποΰ θωριοΰν δυών ήμερων (ή τριώ μερώ) φεγγάρι»,
λέγει μία παροιμία3. Οί τό πρώτον βλέποντες νέαν σελήνην άπαγγέλλουσιν
έμμετρον χαιρετισμόν πρός αύτήν. «Προσκυνώ σε, νιο φεγγάρι» ή «Ώ,
καλώς τό νιο φεγγάρι, / σάν τό νιο τό παλληκάρι, / π' όγοιος δέν τό χαιρε-
τίση/τόν περίδρομο νά χύση, άφ'τό στόμα, άπ' τά χείλη,/ γή άφ' τό μεσιανό
δακτύλι»4. Αί δέ γυναίκες έν Χίω έκφέρουσι τήν έξής εύχήν: «Σάν ποΰ
γεμίζει τό φεγγάρι, έτσι νά γεμίζη καί τ' άντρός μου (ή τοΰ άδελφοΰ μου
κτό.) τό πουγγί»5. Ό 'Ιωσήφ ό Βρυέννιος μεταξύ τών δεισιδαιμονιών τών
συγχρόνων του βυζαντινών καταλέγει καί ταύτην «καί τήν σελήνην νεάζου-
σαν προσκυνούσα πολλοί χαιρετίζοντες»®. Καί άλλοι λαοί συνηθίζουσι νά χαι-

χθόνια, τρεις δέ είς τά ουράνια, υπενθυμίζει άρχαίας μυθολογικάς παραστάσεις περί καθόδου
ή διαμονής σεληνιακών θεοτήτων έπί τινα χρόνον έν τω άδη, ώς τής Περσεφόνης (περί
συνταυτίσεως τής Περσεφόνης καί τής σελήνης βλ. Roscher, Selene, σ. 119 κέ.) καί τής
Ίστάρ.

1. Frazer, Adonis, σ. 307 κέ.

2. Roscher, Selene, σ. 110 κέ.

3. Π. Π., λ. φεγγάρι, άρ. 3. 38.

4. Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, σ. 201. Έν Βούα τής Καλαβρίας συνηθίζεται άλλος
χαιρετισμός: «Φεγγάριμ μου, φεγγάριμ μου, / χαιρέτα μου τούς άγιουμ μου" / χαιρέτα μου
καί τό Χριστό / καί δλω τών Χριστιανώ» (Morosi, έν Archivio glottol. italiano, τ. IV,
σ. 90).

5. Κανελλάκης, αύτ., σ. 367.

6. Έν Λάμπρου Νέω Έλληνομνήμονι, τ. Δ', σ. 17.
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ρετώσι τήν νέαν σελήνην προσδοκώντες ώφέλειάν τινα έκ τούτου. Έν Σλα-
βωνία καί Βοσνία πιστεύουσιν ότι εκείνος ποΰ προσκύνηση τήν νέαν σελήνην
έξασφαλίζει την ζωήν του άπδ τοΰ θανάτου καθ' όλον τον μήνα1· έν Lands-
berg τοΰ Βρανδεβούργου δ έπί τρεις ήμέρας κάμνων άνά τρεις μετανοίας
είς τήν νέαν σελήνην έλπίζει ότι θά λάβη έν δώρον2. Έν δέ Σαμλάνδη καί έν
Λιθουανία πιστεύουσιν, ότι οποίος κάμη τρεις ύποκλίσεις είς την νέαν σελή-
νην καί έκφράση μίαν εύχήν, θά ϊδη αύτήν πληρουμένην3.

Συναφής προς ταΰτα είναι καί ή καθ' άπασαν τήν Ελλάδα κρατούσα
συνήθεια, δ το πρώτον βλέπων τήν νέαν σελήνην νά ψαύη διά τής χειρός χρυ-
σοΰν τι κόσμημα ή νόμισμα, όπως αύξάνωσι τά χρήματά του κατά ουμπά-
θειαν, ώς αύξάνει ή σελήνη4. Τήν αύτην δοξασίαν εύρίσκομεν καί παρ' άλλοις
εύρωπαϊκοΐς λαοΐς. Γερμανός τις ζήσας κατά τόν ΙΔ' αιώνα στηλιτεύει τήν
δεισιδαιμονίαν τών συγχρόνων του, οίτινες τιμώσι την νέαν σελήνην, καί
δταν το πρώτον ΐδωσιν αύτήν άνοίγουσι τό βαλάντιόν των καί δεικνύουσι τά
έν αύτω νομίσματα καί ταράττουσι καί κινοΰσι ταΰτα νομίζοντες ότι διά
τοΰ τρόπου αύτοΰ θ' αύξήσωσι τήν περιουσίαν των κατά τόν μήνα5. Έκ τών
μέσων χρόνων έχομεν καί άλλας τινάς μαρτυρίας, βεβαιούσας τήν συνήθειαν
ταύτην καί έν Γερμανία καί έν 'Ιταλία8. Σήμερον έν Βενετία ψαύουσι νόμι-
σμα χρυσοΰν, άμα ΐδωσι τό πρώτον τής σελήνης τέταρτον7. Έν Βοημία δ
τό πρώτον βλέπων έν ύπαίθρω τήν νέαν σελήνην κτυπά τό θυλάκιόν του ή τό
ανακινεί έπιλέγων «"Ελα φεγγάρι, 'ς τήν τσέπη μου!))8. Έν Βοσνία καί
Ερζεγοβίνη ό το πρώτον βλέπων τήν νέαν σελήνην τρίβει χρυσοΰν τι άντι-
κείμενον είς την παλάμην του9. Έν Worcester έπί τη θέα τής νέας σελήνης
άνακινοΰσι νομίσματα εις το θυλάκιόν των10, καί άλλαχοΰ δέ τής 'Αγγλίας
καί τής Σκωτίας τά αύτά παρατηρούνται11.

Ένιαχοΰ τής Ελλάδος πιστεύεται οτι ή θέα τής νέας σελήνης δέν είναι
άκίνδυνος, άλλ' ότι ή νέα σελήνη είναι έμπλεο)ς κακών, ταΰτα δέ μεταδίδει

1. Zeitschrift d. Ver. f. Volksk. 1892, σ. 183.

2. Αύτ. 1891, σ. 189, 13.

3. Am Ur-Quell 1890, τ. 3, σ. 123,6.

4. Ένιαχοΰ της Θράκης, δταν ϊδωσι κατά πρώτον τήν σελήνην, πηδώσι τρίς καί τύ-
πτοντες τάς παλάμας λέγουσιν: «Ώς μ' ηύρες, νά μ' άφήσης!», άναδεύουσι το βαλάντιον
αύτών, ίνα γεμισθή, όπως γεμίζει ή σελήνη (Λαογραφικόν άρχεϊον, άρ. 4, 144, 18. Βλ. καί
Λαογρ. Β' 413, 64), καί πολλαχοΰ της 'Ελλάδος κρατοΰσιν δμοιαι συνήθειαι.

5. Παρά Fr. Panzer, Bayerische Sagen u. Bräuche, München 1855, τ. II, σ. 260.

6. Zeitschrift d. Ver. f. Volksk. 1912, σ. 124, σημ. 4.

7. Reinsberg-Diiringsfeld, Ethnologische Curiositäten, τ. II, σ. 118.

8. Wut the, Deutsch. Volksaberglaube § 632, σ. 408 γ' έκδ.

9. Zeitschrift f. Österreich. Volksk., τ. V, σ. 172.

10. Folk-lore 1909, σ. 343.

11. Frazcr, Adonis, σ. 312.
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είς τούς βλέποντας αύτήν το πρώτον άπό τής έμφανίσεώς της. Έν Σφακίοις
τής Κρήτης πιστεύουσιν ότι ή τοιαύτη έπήρεια δύναται νά μεταβιβασθή ύπδ
τοΰ ίδόντος το πρώτον τήν νέαν σελήνην είς έκεΐνο, πρδς δ αμέσως έπειτα
στρέψη το βλέμμα του. "Οθεν σπανίως μέν πρδς άποτροπήν τοΰ κακοΰ κάμνει
ό ίδών τον σταυρόν του, συνηθέστερον δέ στρέφει τό βλέμμα είς βουνόν, διά
νά έπιρρίψη έπ' αύτοΰ τά άπό τοΰ φωτός τής σελήνης κακά1, ομοίως δηλ.
ώς έν έπωδαΐς καί έν άπευχαΐς παραπέμπουσι τά κακά «'ς τ' άγρια όρη» ή
«'ς τά όρη, 'ς τά βουνά». Καί έν Λέσβω ό τό πρώτον ίδών νέαν σελήνην στρέ-
φει άμέσως τά βλέμματά του πρός τά όρη, διά ν' άποτρέψη τά κακά, άν δέ
μή πράξη τοΰτο, ό πρώτος τόν όποιον θά ΐδη, θά βγάλη έξανθήματα εις το
πρόσωπον2. Έν Άργυράδες τής Κερκύρας λέγουσιν ότι «έτσι πρωτογένε-
ται τό φεγγάρι, δέν πρέπει νά καθόμαστε καταφέγγαρα γιά νά μή φεγγαρι-
ΰτοϋμε καί βγάλουμε όξοθιά μας τή χρυσή»3. "Οθεν οί κάτοικοι τών Άργυ-
ράδων πιστεύουσιν ότι, τό φως τής νέας σελήνης προξενεί ΐκτερον. Έν Φα-
ναρίω δέ τής Θεσσαλίας δοξάζουσιν ότι δέν πρέπει ν' άτενίζωσι την πλησι-
φαή σελήνην, διότι κατά τήν γέμιση μαζεύει όλα τοΰ κόσμου τά κακούδια,
καί όταν χάνεται τά μεταδίδει. (Παρά Λάμπρου Βαμπούλη).

Έν Σφακίοις προσέτι πιστεύουσιν ότι ό άνθρωπος θά μείνη ώς έπί τό
πλείστον έπί ένα σεληνιακόν μήνα είς τήν αύτήν κατάστασιν, είς τήν οποίαν
ήτο, ότε τό πρώτον είδε τήν νέαν σελήνην. Διό συνήθως άτενίζουσιν αύτήν
ορθιοι νομίζοντες ότι έξασφαλίζουσιν ούτως είς έαυτούς ύγείαν καί εύρωστίαν4.

Τό δάκτυλο δε ικτεΐ ν τήν σελήνην νομίζεται ύβρις πρός αύτήν, ό δ' υβρι-
στής τιμωρείται" καί τούτο, διότι τό δακτυλοδεικτεϊν θεωρείται πάντοτε
άπρεπές. «Μή δείχνης τό φεγγάρι μέ τό δάχτυλο, γιατί σ' τό κόβει» ή «γιατί
σοΰ πέφτει.» λέγουσι πολλάκις αί μητέρες πρός τά τέκνα των. Έν Κύπρω πρός
άποτροπήν παντός κακού τρίβουσι τάς χείρας διά τής λεβηρίδος τοΰ έν τή νή-
σω έκείνη έμφιλοχωροΰντος ιοβόλου όφεως κουφής, διότι πιστεύουσιν ότι
δακτυλοδεικτοΰντες τήν σελήνην θά θραύσωσι πινάκια ή θά προξενήσωσιν
άλλας ζημίας κατ' οίκον5. Όμοια πρόληψις επικρατεί καί περί τής ίριδος®
καί τών άστέρο>ν. Τάς αύτάς δέ προλήψεις έχουσι καί οί Γερμανοί. Τοΰ δακτυ-

1. Κρητικός άστήρ, ένθ' άν. Λαογρ. Α' 357 - 8.

2. Georgeakis et Pineau, Le Folk-lore de Lesbos, σ. 354 - 5.

3. Κατ' άνακοίνωσιν τοϋ διδάκτορος Γερασ. Σαλβάνου.

4. Λαογρ., ένθ'άν.—Καί έν Θράκη νομίζουσιν άπαίσιον νά πρωτοΐδωσι τήν σελήνην
καθήμενοι (Λαογραφικον άρχεΐον, άρ. 4, 144, 18).

5. Γ. Λουκά, Ό κύπριος όφις, έν Πανδώρα, τ. ΙΘ', σ. 158. Τοϋ αύτοϋ, Φιλολογι-
κά! έπισκέψεις, σ. 130.

6. Βλ. τούς έμούς ΔΜΜ., σ. 21-2 (=Παρνασσός, τ. Δ', σ. 605-6) καί L' aic-en-
ciel en Grèce, έν Mélusine, τ. II, σ. 39.
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λοδεικτοΰντος τήν σελήνην ξηραίνεται ό δάκτυλος1, ό δακτυλοδεικτών τήν σε-
λήνην ή τούς άστέρας πληγώνει μέ το δάκτυλόν του τά μάτια τών άγγέλων2.
Kai άλλοι δέ λαοί μή ευρωπαϊκοί τά αύτά πρεσβεύουσα Κατά τον Bastian,
οί Σΐναι ύπολαμβάνουσι παράβασιν τοϋ οφειλομένου σεβασμοΰ προς τάς τρεις
λαμπηδόνας, τον ήλιον, τήν σελήνην καί τούς άστέρας το δάκτυλο δε ικτεΐν
αύτούς. Οί δέ Odjibways άπαγορεύουν εις τά παιδία των νά δεικνύωσι μέ το
δάκτυλον τήν σελήνην, διότι διατρέχουν τόν κίνδυνον νά τό δαγκάση3. Καί
έν Καμερούν δέν δακτυλοδεικτοΰσι τήν σελήνην4.

Δ'.

Εκλείψεις.

Αί έκλείψεις τής σελήνης, καθώς καί αί τοΰ ήλίου, διεγείρουσι καί είς τούς
καθ' ήμάς "Ελληνας τόν αύτόν δεισιδαίμονα φόβον, δν καί είς άλλους παμπόλ.-
λους λαούς. Άλλά πρός άποτροπήν τοΰ επικειμένου δήθεν κακοΰ προσφεύγουοι
συνήθως είς δεήσεις μόνον καί ικεσίας πρός τόν Θεόν καί τούς άγιους" νομί-
ζοντες ότι προμαντεύουσιν έπικείμενον μέγα τι δυστύχημα5, ζητοΰσι παν-
τοιοτρόπως ν' άποφύγωσιν αύτό. Άνταπόκρισις άθηναϊκής έφημερίδος έκ Θή-
ρας παρέχει ζωηράν περιγραφήν τοΰ καταλαβόντος τούς κατοίκους τής νήσου
τρόμου κατά τινα έκλειψιν6. Σπανιώτατα δέ καί ένιαχοΰ μόνον τής Ελλάδος γί-
νεται ή χρήσις τών παρά τοις άρχαίοις7 καί παρ' άλλοις λαοΐς συνήθων μέσων
τής έκφοβήσεως κακοποιών δυνάμεων, είς άς άποδίδονται αί έκλείψεις, διά συγ-
κρούσεως χαλκών σκευών καί τών τοιούτων8. "Εν παράδειγμα τοιαύτης έκ-

1. Grimm, Deutsche Mythologie, 4 έκδ. τ. Ill, σ. 477, δεισιδ. 1123. Τοϋ δακτυλο-
δεικτοΰντος τ' άστρα ή πίπτει ή ξηραίνεται ό δάκτυλος (Kuhn u. Schwartz, Nordd. Sagen,
σ. 458). Wuttke, Deutsch. Volksabergl. § 11. 598.

2. Grimm, αύτ., σ. 445, δεισιδ. 334. Τό δακτυλοδεικτεΐν πληγώνει τούς άγγέλους
(αύτ., σ. 469, δεισιδ. 937. 947). Ό στρέφων τά νώτα πρός τήν σελήνην κατά τό παιγνίδιον
χάνει (αύτ. 473, δεισ. 1021). Έν βορείω Θυριγγία οΰτε δακτυλοδεικτοΰσι τούς άστέρας,
οΰτε βλασφήμως περί αύτών όμιλοΰσιν, όπως μή τοις συμβή δυστύχημα (Zeitsch. d.
Ver. f. Voksk. 1899, σ. 231).

3. Bastian, έν Zeitschr. f. Ethnologie 1872, σ. 362.

4. RTP. 1903, σ. 434.

5. Αί έκλείψεις θεωρούνται δυσοίωνοι έν Σαράντα Έκκλησίαις τής Θράκης (Θρα-
κική έπετ/)ρίς 1896, σ. 190).

6. Έφημερίς, 14 'Ιουνίου 1890.

7. O.Jahn, έν Berichten d. sächs. Ges. d. Wiss. 1855, σ. 79. Roscher, Selene, σ.
89. Lex. d. Mythol. II 1613. 1615. 2405. 3166. Samter, Geburt, Hochzeit u. Tod,
σ. 39 κέ. 58 κέ.

8. Βλ. Archiv f. Religionswiss. 1912, σ. 467. Παρά τοις Ίνδοΐς τής 'Αμερικής
καί τοις Περουβίοις: ΙΓαίίζ, Antropologie, τ. III, σ. 215. 531,1V 451. Πρδς άποτροπήν



Η ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

207

φοβήσεως άναγράφομεν, όπερ έκθέτει ό Ludwig Ross, παρατηρηθέν ύπ' αύτοϋ
είς τό Καστελλόριζον κατά τήν εκλειψιν τής σελήνης τήν νύκτα τής 19)31 Μα-
ίου 1844. Άμα έννοήσαντες, διηγείται ό Ross, τήν εκλειψιν, έξύπνησαν οί
κάτοικοι. Τί είναι; Τί τρέχει; Το φεγγάρι έμπλεξεν, τό φεγγάρι έχάθηκε. Καί
Τούρκοι καί Ρωμιοί έπυροβόλουν διά ν' άποσοβήσωσιν ή φονεύσωσι τ' άπει-
λούντα τήν σελήνην «δαιμόνια, στοιχειά, τσίνια». Ό κόσμος έτρεχεν είς τάς
εκκλησίας, δεήσεις καί παρακλήσεις, ένω άλλοι πλήττοντες σιδηρά καί χο.λκά
σκεύη ένόμιζον ότι ήδύναντο ούτω συντελεστικώτερον ν' άποδιώξωσι τούς
δαίμονας1.

Ή δέ παγκόσμιος σχεδόν δοξασία περί τής προελεύσεως τών έκλείψεων
έκ πονηρών πνευμάτων ή δρακόντων ή θηρίων, ζητούντων νά καταβροχθίσωσι
τήν σελήνην ή τόν ήλιον2, ής δοξασίας έξίτηλα ίχνη διετηρήθησαν ίσως είς
άρχαίους ελληνικούς μύθους3, άν^υρίσκεται σαφώς είς τ ίνας παλαιοτέρας
παραλλαγάς ακριτικού άσματος4. Έν κυπριακή παραλλαγή ό έκ τής Άνα-
τολής νέος άγει γυναίκα έκ τής Δύσεως, άλλά δέν τολμά νά μεταβή, όπως τήν
παραλάβη, φοβούμενος τρία θεριά:

φοβάται πού τόν δράκοντα, φοβάται πού τόν λιόντα,
πού τόν Άβρίτην ποταμόν, μήν τό κακοδικήση.

Άλλ' ή πενθερά μηνύει είς αύτόν, ότι κατάλληλος ή περίστασις νά έλθη, διότι
τόν μέν δράκοντα άπέκτειναν, τόν λέοντα έπνιξαν καί τόν Εύφράτην έζευξαν
διά γεφυρών. Ίππεύσας δ νέος τόν μαύρόν του,

τόν λέουσιν Πετρίτην,
ποΰ καταλεί τά σίδερα καί πίνει τόν Άβρίτην,
ποΰ μέ τά νέφη περπατεΐ καί τές δροσιές έγλείφει,

φανταστικών κινδύνων κρότοι έν Χαλεπίω καί έν Περσία: Zeitschr. d. Ver. f. Volksk.
1910, σ. 142.

1. Ross, Kleinasien, σ. 7.

2. Grimm, Deutsche Mythologie, σ. 668 κέ. (588 κέ. δ' έκδ.) Edw. Tylor, Primi-
tive Culture I, σ. 328 κέ. (I, σ. 323 γερμ. μετάφρ.). Archiv f. Religionswiss. 1912, σ. 467.
Siecke, Drachenkämpie, σ. 10 κέ. Παρά τοϊς άρχαίοις Αίγυπτίοις: Maspero, Histoire
ancienne des peuples d'Orient, τ. I, σ. 90 κέ. 93. Roscher, Lex. d. Mythol. II 2745.
Παρά τοις Ίνδοΐς (Βέδαι, ΒουδισταΙ): Siecke, έ'νθ' άν. Ch. R. Lanmann, έν Festgruss
an Roth 1893, σ. 187 κέ. Παρά τοις Θιβετίοις: RTP. IX 573. Παρά τοις Αύστραλοΐς:
Waitz, Anthropologie, τ. VI, σ. 266.

3. Πρβλ. Roscher, Nachträge, σ. 32, 2. Lex. d. Mythologie II 3167. Ό Siecke
άνενδοιάστως υποστηρίζει 8τι πολλοί έλληνικοί μϋθοι άναφέρονται είς τήν παοάστασιν τής
καταπόσεως τής σελήνης ύπό δαίμονος ή θηρίου, οίον ό τοϋ Κρόνου καί τών παίδων αύτοΰ,
οί τής καταπόσεως ύπό δράκοντος τοΰ 'Ηρακλέους καί τοΰ 'Ιάσονος κλπ.

4. 'Αναγραφήν τών παραλλαγών τοϋ άσματος τούτου βλ. έν Παραδόσ., σ. 994. Λαογρ.
Δ' 182.
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μεταβαίνει είς τής μνηστής αύτοΰ. 'Αλλ' ό Δράκοντας δεν είχε φονευθή, καί
ότε δ νέος διήλθε πρό τοϋ σπηλαίου του, ζητεί νά τον φάγη. 'Εκείνος τον παρα-
καλεί νά τον άφήση μόνον νά τελέση τούς γάμους του ύποσχόμενος ότι θέλει
έπιστρέψη. Ό Δράκοντας τω χορηγεί τήν άδειαν, άφοΰ πρώτον ώρκίσθη ότι
δέν θά παραβή την ύπόσχεσίν του.

«Μόσε μου, παίδιο, μόσε μου, κι άφήννω σέ νά πάης».
Έμοσέν του χαμαί 'ς τήν γήν, εϊπεν του χώμα νά 'νι.
Έμοσέν του 'ς τόν ούρανόν, τά άστρα, τό φεγγάριν,
πώς τριών μερών γαμπρός νά 'vi κ' έν νά 'ρτη νά τον φάη,
κι άν παραλλάξη πού τές τρεις, ας τρώ πού το φεγγάριν.
Ό Δράκος στάθην έμπιστα κι άφήκεν τον καί πάει.

Καί έπέστρεψεν μέν ό νέος, άλλά συνοδευόμενος ύπδ τής νεαράς συζύγου
του, ήν φοβηθείς ό Δράκος, διότι ήτο αΰτη ή τούς δράκοντας άποτεφροΰσα,
κόρη τής άστραπής καί τής βροντής έγγόνη, άφήκεν αύτόν έλεύθερον1.

Έν ετέρα παραλλαγή, κερκυραϊκή, ό Γιάννης2 αφήνει είς τόν δράκοντα
έγγυητάς τόν "Ηλιον καί τό Φεγγάρι.

Κι δ Γιάννης έπαράργησε, κι δ Δράκοντας πεινάει,
κ' εκεί αρχινάει κ' ετρωγε τον ήλιον τσί αχτίδες.

Ή σύζυγος τοΰ Γιάννη είναι τό καΐον τούς δράκοντας άστροπέλεκο μη-
τέρα έχουσα τήν άστραπήν καί πατέρα το βόλι3. Έν έτέρω δ' ασματι:

Βάλαν τόν ήλιο μάρτυρα καί τό φεγγάρι έγγύη
κι δ Δημητρής παράργησε τήν τρίτη άς τό γιόμα.
Ό ήλιος εθάμπωσε και το φεγγάρι χάθη4.

Είς άλλο δέ άνέκδοτον άσμα τής Σύρου δ Γιάννος κρατείται άπό τήν Λά-
μιαν καί είς αύτήν ορκίζεται νά έπανέλθη.

Κι ό Γιάννης άργοπόρησε κ' έθύμωσε ή Λάμια,
κι άπό τήν πείνα ετρωε τοϋ ήλιου τις αχτίνες5.

1. Άσμα ψαλλόμενον έν Κύπρω κατά τήν τελετήν γάμων (Λουκά, Φιλ. έπισκέψεις,
σ. 80 κέ. Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Α', σ. 721-2.—Κόρη της φύσεως καί τής βροντής άνα-
φέρεται καί έν τω έστωνικω Kalewipoeg (RTP. IX 167).

2. Τό ονομα τοϋ Διγενή εύρίσκεται πολλάκις παρηλλαγμένον έν ταΐς παραλλαγαΐς
τών άκριτικών Ασμάτων είς Διενής, Ίενής, Ίγιανής, Γιάννης, Διονής κλπ. Δημητρής κλπ.

3. Γ. Α. Κοντοϋ, Δημοτικά άνέκδοτα Κερκύρας, Κέρκυρα 1877, σ. 12.

4. Α. Ίατρίδου, Συλλογή δημοτ. ασμάτων, Άθήν. 1859, σ. 66.

5. 'Ανακοινωθέν μοι ύπό τοΰ κ. Έμμ. Γ. Πολιτάκη.—Δράκων καί άκτΐνες τοΰ ηλίου
άναφέρονται καί έν δαλματική κοσμογονική παραδόσει, καθ' ήν, ότε ό Θεός έπλασε τόν
κόσμον, είχεν ό ήλιος δέκα άκτΐνας" τούτων τάς έννέα έπιεν δ δράκων, τί)ν δέ δεκάτην έσω-
σεν ή χελιδών είς τάς πτέρυγάς της (Zbornik τής άκαδημίας τοΰ Agram, τ. Χ, σ. 222 κέ.
■= Zeitschrift d. Ver. f. Volksk. 1907, σ. 225).
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Αί μυθολογικαί δ' όμως αύται παραστάσεις Δρακόντων ή Λαμιών, αΐτι-
νες τρώγουσι τάς άκτΐνας τοΰ ήλίου καί τής σελήνης καί προξενοΰσι τάς έκλεί-
ψεις αύτών, κατ' ούδέν διαφέρουσαι τών παρά τοις άλλοις λαοϊς παραστάσεων
περί τής αιτίας τών έκλείψεων, μόνον είς τά παλαιά δημοτικά τραγούδια ευρί-
σκονται. Άλλως είναι άγνωστοι είς τον καθ' ήμάς λαόν, όστις τάς εκλείψεις
ανάγει συγκεχυμένως είς τον Θεόν, έκδηλοΰντα δι' αύτών τήν δργήν του.

Έπίμετρον (εις σελ. 188, σημ. 5).

Εύχαι εις τήν σελήνην. Έκ μαγικού παπύρου Παρισίων (Wessely
Bericht über griech. Papyri, έν Wiener Studien 1886, τ. 8, σ. 198). ((Ευχή
προς τήν σελήνην επι πάση πράξει. Έλθέ μοι, ώ δέσποινα, φίλη τριπρόσωπε
σελήνη, εύμενία δ' έπάκουσον έμών ιερών έπαοιδών" νυκτός άγαλμα, νέα φαε-
σίμβροτε ήριγένεια κλπ.))" ό τελευταίος στίχος «έλθέ έπ' έμαΐς θυσίαις καί
μοι τόδε πράγμα ποίησον» (αύτ., σ. 201).

Έκ χειρογράφου ίατροσοφικοΰ τοΰ Ιστ' αιώνος τής έν Μονάχω δημοσίας -
βιβλιοθήκης (Έλλην. κωδ. LXX, φ. 247β). «Προσευχή τής σελήνης. Δέ-
σποτα κύριε, ό δεσπόζων ζώντων καί νεκρών, ό έν σοφία, κατασκευάσας τόν
άνθρωπον, ΐνα δεσπόζη τών ύπό σοΰ γενομένων κτισμάτων έν όσιότητι καί
συνέσει, συνέργησόν μοι, ΐνα δυνηθώ ό δοΰλός σου χάριν λαβείν καί ύποτάξαι
τον πλανήτην τήν σελήνην καί τελειώσαι το έργον, δ έπεχειρίσθην. 'Ορκίζω
σε, σελήνη, τοΰ ούρανοΰ ώραιοτάτη πορφύρα καί τής νυκτός παραμυθία1.
'Ορκίζω σε είς την όδόν σου καί είς την άνακαίνισίν σου καί είς άναμετρήτους
βαθμούς, έν οίς μετέρχεται, καί είς τά ονόματα ταΰτα: Σαβαήλ, Βοαήλ, Ώνι-
τζήρ, Σπαροΰ, Σωτήρχα, Γαβήδ, Ούτουπών, Καιπολής, Γωμεδήμ, Μαρη-
βάτ, είς ταΰτα σέ όρκίζω, σελήνη, ΐνα μου ύποκλίνης τήν χάριν σου καί τήν
ένέργειάν σου είς τήν δουλείαν ταύτην, έν ώ έπιχειρίζομαι»2.

Έκ χειρογράφου Σολωμονικής τής 'Ιστορικής Εταιρείας φ. 7α. ((Γιδού
(=ϊδού) καϊ ή ευχή τής σελήνης' κυριεύει τή δευτέρα. Κύριε παντοκράτορ,
ύψιστε καί συνεκτικέ τών άπάντων, βασιλεΰ τών βασιλευόντων καί κύριε τών
κυριευόντων, τό(ν) ούρανόν κοσμήσας τοις άστρασιν καί τήν γήν ώραγί-
σας (=ώοαισας) τοις άνθεσιν, δν πάσα κτίσις όρατή καί άόρατος τρέμουν3'
άπό προσώπου τής δυνάμεώς σου4- δέομαι καί περικαλώ έγώ ό άνάξιος δοΰ-

1. Τά έπίθετα ταϋτα της σελήνης, άτινα καί έν τή Σολωμονική τής ίστορικής έται-
ρείας καί τω παρ' έμοί τταρίω ίατροσοφικω επαναλαμβάνονται, εύρίσκονται καί είς τάς
γνώμας Σεκούνδου τοΰ 'Αθηναίου (παρά Mullach, Fragra. Philos. Gr., τ. I, σ. 513.
516. 518): «Τί έστι σελήνη; Ούρανοΰ πορφύρα, νυκτερινή παραμυθία».

2. Όμοια πρός ταύτην μέ άσημάντους τινάς παραλλαγάς είναι «εύχή τοΰ πλανήτου
σελήνης» τής Σολωμονικής (κωδ. 1265 τής Έθν. βιβλιοθήκης 'Αθηνών, φ. 9α).

3. Χφ. τερμουν.

4. Χφ. διναμεονσου.

U
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λός σου, ίνα ύποκλίνης τον πλανήτην της σελήνης τάς χάριτας καί εύεργε-
σίαις είς σε ή εις αύταΐς ό έν σοί (;) Χ. Κυρία Σελήνη, τοϋ κόσμου σωτηρία καί
έπίγνωστη (;), τοΰ ούρανοΰ2 ή προφύρα καί τής νυκτός ή παραμυθία[ν] καί
βιαζομένων πνευμάτων ή δέσποινα" ώ έσύ κυρία Σελήνη, ή άπόδειξις τοΰ χρό-
νου καί τό σημεΐον πασών τών (εορτών) καί πανηγύρεων3, ορκίζω σε είς τόν
ύψηλόν θρόνον τοΰ θεοΰ καί είς τάς λαμπράς άκτΐνας καί είς τήν άνάστασιν
τοΰ θεοΰ ίνα μου ύπακούσης" ορκίζω σε είς τά έξαπτέρυγα Χερουβείμ4 καί
Σεραφείμ καί είς πάσας τάς τάξεις τών αγίων άγγέλων καί είς τά ονόματα
ταΰτα5: Γαλαβήρ, Βινοήλ, Άδοναήλ, Θελαβοήλ, 'Αρφαήλ, Ζογοθουήλ, Άγα-
θαήλ νά μοΰ δείξης τήν χάριν σου καί τήν δύναμίν σου6 καί την ένέργειάν σου
είς ταύτην μου τήν πράξι(ν). 'Αμήν))7.

φ. 10α. (('Εδώ γράφομεν διά τής μελάνης τούς χαρακτήρας τών πλανή-
των. Γίνωσκε γάρ έτι καί τοΰτο8. "Οταν όρκισης τούς άγγέλους γή τούς δαί-
μονας, κάπνιζέ τα9 καί λέγεις καί την εύχήν τοΰ πλανήτου" καί όρκιζε τούς
άγγέλους10 νά ύποτάξουν τά δαιμόνια είς τήν χρείαν σου11. Καί σάν θέλης νά
γράψης, πρώτον γράψον τούς χαρακτήρας καί ύστερος γράψον εί τι θέλεις" νά
γράψης τοΰ κάθε πλανήτου τοις χαρακτήρες. 'Ιδού όπου τοις γράφω κατό-
πιν...............))12.

φ. ΙΟβ. (('Ιδού οί χαρακτήρες τής σελήνης. Ταΐς χαρακτήρες γράψον μέ

e se? φ ξ φ

1. Χφ. Αί λέξεις ύποκλίνης (ήποκλνης) μέχρι τοϋ εύεργεσίαις (ευερησίγες) είναι γε-
γραμμέναι έν τω μεσοστίχω, έν τω χώρω τω άνωθεν τών λέξεων άνάξιος μέχρι τοΰ σελήνη"
είναι 8έ διαγεγραμμέναι αί αύταΙ λέξεις καί έν τώ άμέσως κατωτέρω διαστίχω, έσφαλμέ-
νως γεγραμμέναι (ηποκλινις τοΰ πλανητις σελινις τας χαριας και). Μετά δέ τό ίνα καί τό
σημεΐον τής παραπομπής είς τά άνωθεν γεγραμμένα, έπονται τά έξής δύσληπτα: ισειγις
αυτές νοενσι.

2. Χφ. σοταιριατε και επιγνοςτη τους ουρανούς. Ή Σολωμονική τής 'Εθνικής Βι-
βλιοθήκης (φ. 11β) έχει: εύταξία τε καί έπίγνωσις.

3. Χφ. πανηγιρον

4. Χφ. Χουρουβημ

5. Χφ. ονοματαυτα

6. Χφ. δηανμινσου

7. Όμοία εύχή καί έν τή Σολωμονική τής 'Εθνικής βιβλιοθήκης φ. 11α β.

8. Χφ. οτη και τούτον

9. Χφ. δεμοναν καπνηζμετα καπνηζετα

10. Χφ. άγγλους

11. Χφ. ταλεμονηα ηστηνχρανσου

12. Τά αύτά έπιτομώτερον έν Σολωμονική Έθν. Βιβλιοθήκης φ. 13α.



Η ΣΕΛΗΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΪΣ ΜΪΘΟΪΣ ΤΟΪ ΛΑΟΤ

211

κρόκον καί μόσκον καί ροδόσταμον καί μετά γαίματος άνθρώπου είς χαρτίν1
κουνελίου ή πανπάκινον2 καί κάπνισον αύτό μέ τόν στύρακα καί χαλβάνιν.

'Ιδού καί το μελάνι της σελήνης. Τό μελάνι της σελήνης γίνεται μέ τό
ζουμί της έλιάς καί το όρεοπάρπαρον3 καί κάμφουραν καί γαΐμα λαού4, τρί-
ψας καί ένώσας αύτά καί ποΐσον μελάνιν καί γράφε είς τήν ώραν όποΰ κυρι-
εύει ή σελήνη».

Έξ ίατροσοφικοΰ άντιγραφέντος έν Πάρω κατά τάς άρχάς τού παρελ-
θόντος αιώνος, τής βιβλιοθήκης μου φ. 84β. <(Εύχή και δρκισμάς τής σελήνης.
Κύριε παντοκράτορ, ύψιστε, ό τών άπάντων βασιλεΰ τών βασιλευόντων καί
κύριος τών κυριευόντων ό πλάστης τοΰ άνθρώπου καί ποιητών κτισμάτων"
τών άστέρων" κατακοσμήσας καί τής γής τοις άνθεσιν" έπ' ονόματος αύτοΰ
πάσα κτίσις ορατός καί άόρατος τρέμει άπό προσώπου τής δυνάμεως αύτοΰ"
χαρίτωσόν με ΐνα δυνηθώ έγώ ό δοΰλός σου Νικόλαος, υιός τής παιδίσκης
Καλής, χάριν λάβω άπό σοΰ όπως δυνηθώ ύποτάξω τόν παρόντα πλανήτην
τής σελήνης νά τελειώσω τό έργον μου είς τήν έπιχείρησίν μου. 'Ορκίζω σε,
σελήνη, ώραίαν τε καί τοΰ ούρανοΰ πορφύραν5 καί τής νυκτός παραμυθίαν
διαβαζομένων πνευμάτων δέσποινα, ορκίζω σε είς τόν θεόν τόν ζώντα, όποΰ,
μέ έκτισεν, είς τόν ούρανόν, ΐνα μήν μέ παρακούσης" όρκίζω σε καί
λαμπράς σου άκτΐνας καί είς τήν άνάστασιν τοΰ Χριστού νά μοΰ ύπακούσης"
όρκίζω σας εις τά Χερουβείμ καί Σεραφείμ καί εις τά ονόματα ταΰταϊίΕαλλ-
βιρών, Έβενοήλ, Άγαλαήλ, 'Αδαμοήλ, Θελαφοήλ, Έριφούλ, Ζωόγοθοήλ,
Όνιτζέρ, Παρούμ, Ίσατάρ, Έχάμ, Σαβαώθ, Γωμεδόμ, Μαρεσάτ" μετά,ταΰ-
τά σου τά ονόματα σέ όρκίζω νά ύποκλίνης την χάριν σου καί τήν παρόντα μου
πράξιν καί μέλλω ποιήσω νά γένη βέβαιον καί άληθινόν. 'Αμήν».

Έκ τής Σολωμονικής τής Έθν. βιβλιοθήκης άρ. 1265 φ. 39αβ. «Χαιρετι-
σμός άστρου πρός κατασκευήν φίλτρου: «Είς τό πρώτον άστρον, άν τύχη
άνατέλλοντος τής σελήνης, ήγουν άν λάχη καί δής τό φεγγάριν πριν τοΰ άστρου,
χαιρέτισον αύτό λέγων ούτως. Χαίρε φέγγος καί μιλιτινόν, φέγγος καλή σου
έσπέρα" όρκίζω σας κατά τοΰ καλέσαντός σε- έπί άνατολών καί κατευ(θύν)εις
έπί δυσμών, όπως κελεύης τήν ό δεΐναν, ΐνα μέ άγαπήση καί έλθη όπου κοι-
μούμαι».

1. Χφ. ηχαρτην

2. "Ητοι βαμβάκινον (βομβύκινον). Ή Σολωμονική τής Έθν. βιβλιοθήκης (φ. 13β)
έχει ή βαμπακή.

3. Όρεοπάρπαρον είναι τό φαρμακευτικόν φυτόν Rheum Emodi Wall καί Rheum
rhapoilticum L. Τοϋ όνόματος αύτοΰ καί άλλοι τύποι φέρονται, ώς ρέον βάρβαρον, ριομπάρ-
μπαρον, ρενμπάρμπαρο κλπ. (Βλ. Β. Langkavel, Botanik der späteren Griechen, σ. 90).

4. Χφ. λαον (=λαγοΰ, λαγωοΰ).

5. Χφ. πορφιράν.



01 ΠΕΡΙ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ ΜΥΘΟΙ *

Α' ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ

'Αστερισμοί παρά τοϊς άρχαίοις.—Σημάδια, χωριό.—"Ιχνη παλαιών μύθων.—Χριστιανικοί

όνομασίαι.

Μετά τά μετεωρολογικά φαινόμενα καί το εύεργετικόν θάλπος καί τό
φως τοϋ ήλίου, άτι ν α άμεσον άσκοΰσιν έπί τοϋ άνθρώπου έπενέργειαν, το
θέαμα, όπερ έν αιθρία νυκτί παρέχει ό ούρανός, ένεποίει βεβαίως βαθεΐαν
αΐσθησιν είς τούς κατά φύσιν άνθρώπους· τά δέ συναισθήματα αύτών ταΰτα
έξέδήλουν δι' εικονικών εκφράσεων, αΐτινες βαθμηδόν διεπλάσθησαν είς μύ-
θους. Καί αΰτη είναι ή πρώτη πηγή άστρονομικών μύθων. Ετέρα δέ καί κυ-
ριωτάτη αΰτη πηγή εϊναι αί παρατηρήσεις περί τής κινήσεως τών διαφόρων
άστέρων, προπάντων έκείνων, ο'ίτινες συντονωτέραν έλκύουσι τήν προσοχήν
ένεκα τοΰ μεγέθους καί τής λαμπρότητος αύτών, περί τών διαφόρων συστη-
μάτων, τά όποϊα φαίνονται σχηματίζοντες ούτοι έν τω ούρανω, περί τής έπι-
τολής καί τής δύσεως αύτών, πρός ά έκανονίζοντο τά έπί τής γής έργα, προ-
πάντων τής γεωργίας καί τής ναυτιλίας. 'Αλλ' αί τοιαΰται θετικώτεραι παρα-
τηρήσεις δέν ήσαν πολλαί, άναμφιβόλως δέ οί παλαιότατοι "Ελληνες δέν έσυ-
στηματοποίησαν διά συμβολικών καί μυθικών παραστάσεων, βαθείας ύπο-
κρυπτουσών έννοιας, περίσσειαν γνώσεων περί τής φύσεως καί τών κινήσεων
τών ούρανίων σωμάτων, ώς έπρέσβευεν ή μυθολογική σχολή τοΰ Dupuis.
Αί άστρονομικαί γνώσεις τών παναρχαίων Ελλήνων ήσαν στοιχειωδέστα-
ται' είς τόν "Ομηρον καί Ήσίοδον ήσαν γνωστοί μόνον οί άστερισμοί τών
Πλειάδων, τών Ύάδων, τοΰ σθεναροΰ Ώρίωνος, τής Άρκτου ή Αμάξης
μετά τοΰ Βοώτου ή Άρκτούρου καί τοΰ Κυνός τοΰ Ώρίωνος ή τοΰ Σειρίου1.

* Έδημοσιεύθη τό πρώτον έν Άσωπίου'Αττικώ ήμερολογίφ τοϋ 1882 (Άθ. 1881),
σ. 246-267.

1. Βλ.Κ. O.Müller, Prolegomena zu einer wissenschaftl. Mythologie, Qöttingen
1825, σ. 191 κέ. Πρβλ. Ο. Gruppe, Griech. Mythol., σ. 936.—Άλλ' οί ύπό τοΰ 'Ομήρου
καί τοΰ 'Ησιόδου όνομαστί Αναφερόμενοι αστερισμοί ήσαν πιθανώς πολλώ πρό αύτών γνω-
στοί, ώς τεκμαιρόμεθα καί έκ τής λατινικής γλώσσης, ήτις δέν έχει ίδια ονόματα δι' άλλους
αστερισμούς πλήν τούτων. Παντελώς δ' άβάσιμος φαίνεται ή γνώμη τοΰ C. Brown (Re-
searches into origin of the primitives constellations of the Greeks, Phoenicians and
Babylonians, London 1899 - 1900), οτι οί αστερισμοί ούτοι καί άλλοι, οίτινες τό πρώτον
Αναφέρονται μόλις κατά τούς Αλεξανδρινούς χρόνους, είναι βαβυλωνιακής προελεύσεως
καί ότι έγνώρισαν έκπαλαι αύτούς οί Έλληνες διά τών Φοινίκων.
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Μετά τών άστερισμών δε τούτων συνεδέοντο εύάριθμοι μύθοι, οίτινες βαθμη-
δόν πλουτιζόμενοι διά νέων έπεισοδίων κατέστησαν ποικιλώτεροι1. Κυρίως
δέ ή τάσις πρός τήν άστρονομικήν μυθοπλαστίαν άρχεται προφανώς έκδη-
λουμένη άπό τοΰ Εύδόξου, άκμάσαντος περί τό μέσον τοΰ Δ' αίώνος π.Χ.,
ώς συνάγεται έκ τοΰ ότι παρ' αύτω πρώτω γίνεται μνεία τών μυθολογικών
ονομάτων τών άστερισμών Κηφέως, Κασσιεπείας, Περσέως, 'Ανδρομέδας,
Κήτους, Άργοΰς, Κενταύρου. Είτα οί 'Αλεξανδρινοί έπολλαπλασίασαν τούς
άστρονομικούς μύθους, μή έπινοοΰντες τά πολλά νέους, άλλά παλαιούς, πολλά-
κις άσχέτους πρός τήν τών ουρανίων σωμάτων παρατήρησιν, συνδέοντες
πρός τά ονόματα τών άστέρων καί τών άστερισμών καί ταΰτα μυθολογικώς
έξηγοΰντες.

'Αλλ' όμως όχι μόνον οί μΰθοι ούτοι δέν έρριζώθησαν παρά τω λαω, άλλ'
ούδέ ή γνώσις τών βραδύτερον παρατηρηθέντων άστερισμών έγενικεύθη.
Νΰν οί χωρικοί της Ελλάδος γνωρίζουσιν έκείνους ιδίως τούς άστερισμούς,
τούς οποίους έγνώριζον καί οί παναρχαιότατοι προπάτορες αύτών, καί τούτους
έχουσιν ώς οδηγούς εις τά γεωργικά των έργα ή τήν ναυτιλίαν, ώς έπί τών
χρόνων τοΰ 'Ησιόδου. Οί αστερισμοί καλοΰνται ύπό τοΰ λαοΰ γενικώς ση-
μάδια2, ένιαχοΰ δέ της Στερεάς 'Ελλάδος χονργιά (χωρία)3- τά δέ ιδιαίτερα
αύτών ονόματα ή είναι αύτά τά παλαιά, ή έτερα, ών τινά μέν διεπλάσθησαν
έξ αναλογίας πρός κοινά έργαλεΐα ή σκεύη ή άλλα τών έπί της γής πραγμά-
των, άλλα δ' άναφέρονται εις μύθους μέχρις ήμών διά στόματος διατηρηθέν-
τας. Τών μύθων τούτων ένιοι διέσωσαν ί'χνη άμυδρά γνωστών άρχαίων πάν-
τες δ' έν γένει φαίνονται ώς τις άπήχησις τοΰ φανταστικού πνεύματος τών
άρχαίων 'Ελλήνων καί δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς κληροδότημα τών παναρ-
χαίων χρόνων. Άν δ' εις τινας αύτών παρατηρήται καί ή έπήρεια τής χριστι-
ανικής θρησκείας, ό λόγος είναι εύνόητος" οί έκχριστιανισθέντες "Ελληνες
δέν ήδύναντο νά διατηρήσωσιν ονομασίας, άμέσως άνακαλούσας είς τήν μνή-
μην τούς μύθους τής άρχαίας θρησκείας. Είναι γνωστόν ότι οί πρώτοι χριστι-
ανοί, σκανδαλιζόμενοι έκ τών έθνικών όνομασιών τών άστερισμών, έπειρώντο

1. Ή είς τόν Ήσίοδον αναφερομένη 'Αστρονομία, έν ή περιείχοντο καί άστρονο-
μικοΐ μϋθοι, είναι άδηλον πότε έποιήϋη- τινές ύποΟέτουσιν αύτήν έργον τών άλεξανδρινών
χρόνων, μεταγενέστερον τοϋ Καλλιμάχου καί τοΰ 'Αράτου, άλλοι δέ πάλιν τήν άνάγουσι
μέχρι τοΰ στ' αίώνος. (Βλ. Rzach, έν Pauly-Wissowa, Real-Encyclop., τ. VIII, σ. 1223).

2. Βλ. καί Ilillcr von Gacrtringen, Thera, τ. IV, 2, σ. 167 (Μίλητος). Βλαστού, Ό
γάμος έν Κρήτη, σ. 176 (Κρήτη)' «καί τά σημάδια τ* ούρανοΰ» έν χιακω άσματι (Κανελ-
λάκη, Χιακά άνάλεκτα, σ. 93).—Σημάδια είναι τά σημεία, τά παρ' Όμήρω τείρεα (Ίλ.
Σ 485).

3. Άρτοτίνα τής Δωρίδος: Λαογρ. Δ' 424 «Χουργιά elvi άστέρια πουλλά μαζούλα.
Όθι ϊΐνι πουλλά άστέρια, δικαπέντι, είνι χουργιό»,
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άλλοτε μέν χριστιανικήν νά δώσωσιν είς ταύτας έξήγησιν1, άλλοτε δέ καί
έντελώς ν' άντικαταστήσωσιν αύτάς. Έν ναυτικοί καλανδαρίω, φερομένω έν
χειρογράφω τοΰ ΙΓ' αίώνος, γραφέντι δ' ΐσως δύο ή τρεις αιώνας πρότερον,
τά πλείστα τών άστρων καί τών άστερισμών άναφέρονται μέ χριστιανικά
ονόματα, οίον το αστρον τοϋ Τιμίου σταυροϋ, το αστρον της αγίας Θέκλης,
το αστρον τοϋ άγιου Θωμά, το λεγόμενον Ταύρου ούρά κττ. καί ρητώς
παρατηρείται, ότι θρησκευτικός λόγος ύπαγορεύει τήν έκχριστιάνισιν τών
παλαιών όνομάτων : «εύσεβέστερον γάρ χάριν σεβάσματος τάς τών άστέρων
τροπάς άγιων όνόμασι χριστιανοί προσανέθεντο, Ελλήνων ταύτας τό πρό-
τερον είς ζωά τινα κριούς καί ταύρους καί καρκίνους κακώς έπικαλεσάντων»2.

Ή τάσις αύτη διετηρήθη έν τή άλλη Εύρώπη μέχρι τοΰ ΙΖ' άκόμη αίώ-
νος. Καί κατ' αύτήν δέ τήν ΙΗ' έκατονταετηρίδα Σέμλερ τις έν τή Astro-
gnosia nova (1742) αύτοΰ προέτεινε τήν άντικατάστασιν τών έθνικών διά
χριστιανικών όνομάτων, όπως οί τήν άστρογνωσίαν διδασκόμενοι, άντί κε-
νών μύθων, μανθάνωσι συγχρόνως ιστορίας τής παλαιάς καί τής καινής δια-
θήκης3.

Κατωτέρω καταγράφομεν τάς γνωστάς ήμΐν ονομασίας έκάστου ίδια
τών άστερισμών καί τών άστέρων καί τούς περί τούτων μύθους καί δοξασίας.

Β' ΠΟΎΛΙΑ

"Ονομα.—Γεωργικοί παρατηρήσεις.—Δύσις τής Πούλιας μετά κρότου.—Σεισμοί.—Πλειά-
δες εξ άδελφαί, άποκτείνουσαι τήν έβδόμην.—Μνησταί τοϋ Ώρίωνος, ύπό τούτου
διωκόμενοι.—Πούλια, κλώσσα μέ τά κλωσσόπουλα.—Γουροϋνα μέ τά γουρουνόπουλα
(Ύάδες).

Ό άστερισμός τής Πλειάδος διετήρησε τό άρχαΐον όνομα μικρόν παρα-
φθαρέν εις τινας έλληνικάς χώρας" έν Ρόδω λέγεται Πλειά4, έν Χίω Πιλειά5,
έν Κύπρω Όπλειά6, έν Σύμη καί Λιβισίω τής Λυκίας 'Απλειά7. 'Επειδή

1. Ούτω περί τάς αρχάς τοϋ πέμπτου αίώνος ό πατήρ τής έκκλησίας Εύχέριος εγραφεν
ότι ό μέν Άρκτοΰρος παριστά τήν έκκλησίαν, ό Ώρίων τούς μάρτυρας καί αί Ύάδες τούς
διδασκάλους τής έκκλησίας (Piper, Mythologie der christl. Kunst, τ. I, μέρ. II, σ. 299).

2. Έκ τοΰ κώδ. 135 τής Μαρκιανής βιβλιοθήκης (Ν. Έλληνομνήμων, τ. Θ', σ. 172).

3. Piper, αύτ., σ. 299 κέ.

4. Έν γαμηλίω άσματι «τ' άστρα καί τήν Πλειά» (Πανδώρ., τ. IB', σ. 599).

5. Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, σ. 361.

6. Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Β', σ. 703. Λουκά, Φιλολ. έπισκέψεις, σ. 130.—Έν
Καρπάθω Όπλέα ή Όπλιά, Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, σ. 206. Dieterich, Sprache u.
Volksüberl. d. Sporaden, σ. 220.

7. Μουσαίο υ, Βατταρισμοί, σ. 29. Σακελαρίου, ένθ' άν.
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δε νομίζεται οτι αποτελείται άπό έξ άστρα1, κατά τούς μέσους χρόνους έλέ-
γετο έξαστέριν2 ή έξάστερον3, καί άκριβέστερον επτά αστέρες4 ή έπτάστε-
ρον5. 'Αλλά γνωστή καί πιθανώς εύχρηστοτέρα ήτο καί ή σήμερον κοινο-
τάτη ονομασία Πούλια6. Ή έτυμολογία τής λέξεως φαίνεται ούσα ή αύτή
καί ή τής λέξεως πουλί (=πτηνόν, έκ τοΰ αρχαίου πωλίου, πρβλ. τό λατ.
pullus), ού το θηλυκόν είναι πονλα ή πουλάδα (ή μήπω φοτοκήσασα όρνις)7.
Είς τήν επικράτησαν δέ τοΰ ονόματος συνετέλεσεν ίσως καί ή παρήχησις πρός το
άρχαΐον ονομα, τοΰ οποίου ώς παρετυμολογία ήδύνατο νά έκληφθή το κοινόν.

Ή Πλειάς θεωρείται ώς σημαντικώτατος τών άστερισμών8, διότι έξ
αύτοΰ όδηγοΰνται πρός προσδιορισμόν τής ώρας τής νυκτός τόν χρόνον, καθ'
δν είναι ορατός είς τον ορίζοντα, καί κατ' αύτόν κανονίζουσιν οί γεωργοί
καί οί ποιμένες τήν τάξιν τών έργων των. Είναι δέ θαυμαστή ή άκρίβεια,
μεθ' ής έκ τής θέσεως τών άστέρων έν τω ούρανω κατορθώνουσι νά όρίσωσι
τήν ώραν τής νυκτός καί τόν μέχρι τής άνατολής τοΰ ήλίου χρόνον9. Είς τόν
άκριβέστερον ύπολογισμόν τής ώρας έκ τής Πλειάδος όδηγοΰνται καί έκ
τής παρατηρήσεως τής έν σχέσει πρός αύτήν θέσεως τοΰ Ώρίωνος10.

' Εξαίρεται δέ ή σημασία τής Πλειάδος, διότι ή πρώτη έωθινή άνατολή
καί ή δύσις αύτής διχάζουσι τόν ένιαυτόν, καί κατά τόν διχασμόν τούτον κα-
νονίζονται κυρίως αί γεωργικαί καί ποιμενικαί έργασίαι. Ήμέραν έπιτο-

1. Άρτοτίνα Δωρίδος: Λαογρ. Δ' 423. Θήρα: F. Hiller von Gaerlringen, Thera,
τ. IV, 2, σ. 167. Ήπειρωτικόν ασμα τών άριθμών: «έξη άστρα έχει ή πούλια» (Ζωγρ. άγων
Α', σ. 8).Όμοιον κυπριακόν: «Αί τήν Όπλειάν π' άνέφανε καί τ' άστρα της έν' έξη» (Σα-
κελλάριοζ, ένθ' άν., σ. 43. Βλ. καί Έφημ. Φιλομαθ. 1865, σ. 775). Όμοιον κορινθιακδν:
«Έξάστέρια έχει ή πούλια» (Λελέκ., Έπιδόρπ., σ. 140). Εύρυτανικόν: «Έξ άστέρια ϊχ'
ή πούλια, τέσσιρα βζιά ή άγελάδα, κί τρία πουδάρια ή πυρουστιά» (παρά Στυλ. Βίου).

2. Ducange, Glossar. Graecit. λ. έξαστέριν.

3. Αύτ., λ. πούλια.

4. Αύτ., λ. έπτά άστέρες.

5. Τόν τύπον τούτον έχουσι πάντες οί κώδικες τοϋ Ερατοσθένους (Καταστερ. 23).
"Ανευ άνάγκης δέ διορθώνουσιν ό μέν τελευταίος έκδότης Olivieri έξάστερος, ό δέν^ί^-
mowitz έπτάπορος.

6. Ducange, λ. πουλία. Ή μαρτυρία παρ' αύτω έκ τοϋ 'Ιωάννου Κανναβούτζη.
«έξάστερον, όπερ λέγεται καί Πλειάς, δ καί βαρβαρίζοντες οί κοινοί άνθρωποι λέγουσι
Πουλίαν».

7. Έκ τοΰ πουλί οί Ήπειρώται έσχημάτισαν ρήμα πουλεύω, σημαίνον ίπταμαι.
Τδ άρσενικδν Πούλιος έν Ήπείρω καί Μακεδονία σύνηθες ώς βαπτιστικδν καί κύριον δνο-
μα. Πούλια δέ (θηλ.) λέγεται καί ή μεταλλίνη φολίς, ή έπιρραπτομένη ώς ποίκιλμα είς
ενδύματα- ή αύτή λέγεται καί ούδετέρως το πούλι" ποϋλι λέγεται έπίσης καί ό πεσσός.

8. «'Απ' όλα τ' άστρα τ' ούρανοΰ ή Πούλια είν' τό κεφάλι», λέγει έρωτικόν δίστι-
χον τής Μήλου (Έφημ. Φιλομ. 1868, σ. 1610, άρ. 121).

9. Βλ. καί F. Hiller von Gaertringen, ένθ' άν. Λαογρ. Δ' 424.

10. F. Hiller, αύτ., σ. 168.
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λής ορίζει ό λαός τήν έορτήν τοϋ άγίου Κωνσταντίνου (21 Μαίου), ότε έπι-
τέλλει άμέσως πρδ τής άνατολής τοΰ ήλίου, καί έπειτα δύο ή τρία λεπτά
ένωρίτερον καθ' έκάστην1 μέχρι τής έορτής τοΰ άγίου Φιλίππου (14 Νοεμ-
βρίου)2 ή δλίγας ήμέρας ΰστερον τήν 17 ή 18 Νοεμβρίου3. Έπειδή δέ τότε
φαίνεται κατά τήν δύσιν τοΰ ήλίου, φαντάζονται τοΰτο ώς άσπασμόν τής Πού-
λιας καί τοΰ Ήλίου, καί έν Χίω καί Θήρα λέγουσι : «τ' άγίου Φιλίππου φιλεΐ ή
Πούλια μέ τον "Ηλιο»4. Καί μετεωρολογικάς προγνώσεις στηρίζουσα είς παρα-
τηρήσεις τής καταστάσεως τής άτμοσφαίρας κατά τήν ήμέραν έκείνην" ότι ό
πνέων τότε άνεμος θά έπικρατήση μέχρι τής παραμονής τών Θεοφανίων5"
ότι άν νέφη άποκρύψωσι τήν Πλειάδα, τό λήγον έτος θά είναι δυστυχές6.
Έν 'Αχαία πάλιν πιστεύουσιν ότι, άν περί τάς άρχάς τοΰ Νοεμβρίου ή Πού-
λια βασιλεύση μέ συννεφιάν, θά έπέλθη βαρυχειμωνιά, καί τανάπαλιν, άν ό
ούρανός είναι αίθριος7.

Ό χρόνος τής έπιτολής καί τής δύσεως τής Πλειάδος καί ύπό τών άρ-
χαίων έτίθετο περίπου κατά τάς αύτάς ήμέρας. Ή μέν έπιτολή ύπ' άλλων
μέν τήν 7, ύπ' άλλων τήν 9 καί ύπό τοΰ Πλινίου τήν 10 Μαίου8, ή δέ δύσις
τήν 11 Νοεμβρίου9. Τήν ήμέραν δέ ταύτην ορίζει καί δημώδης παροιμία.
«Ό "Αη Μηνάς έμήνυσε Πούλια μήν ξημερώση»10. Έθεώρουν δ' έπίσης
καί οί άρχαϊοι διχοτομούμενον διά τής άνατολής καί τής δύσεως τής Πλειά-

1. Αύτ.,σ. 167.—Καρπενίσιον παρά Στυλ. Βίου: «Ή Πούλια προυτουβγαίν' τ'άγιου
Κουσταντίν».

2. «Τ' άγίου Φιλίππου βασιλεύει ή Πούλια» (Θήρα, Hiller, αύτ.). "Οτι ή Πλειάς δύει
τοϋ άγίου Φιλίππου άναφέρει καί βυζαντινόν ναυτικών συνταγμάτων έν χειρογρ. τοϋ ΙΓ' αί.
τής Μαρκιανής βιβλιοθήκης (Ν. Έλληνομν., τ. Θ', σ. 173).

3. Χίος: Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, σ. 361. Παροιμίαι γορτυνιακαί (Πολίτου, Πα-
ροιμίαι, λ. πούλια 7. 8): «'ς τις δεκαφτά, 'ς τις δεκαχτώ, / πέφτει ή Πούλια 'ς τό γιαλό,/
καί πίσω παραγγέλλει / μήτε στανίτσα 'ς τά βουνά, / μήτε γιωργός 'ς τούς κάμπους», καί:
«'ς τις δεκαφτά, 'ς τις δεκαοχτώ, / ποΰ πέφτει ή Πούλια 'ς τό γιαλό, / μουδέ κοπάδι
'ς τό βουνό, / μουδέ γουργό 'ς τούς κάμπους» (γουργό = βοϋς άροτήρ). Μακεδονική παραλ-
λαγή παρά Abbott, Macedonian Folklore, σ. 70.

4. Κανελλάκης, αύτ. F. Hiller, αύτ.

5. Κανελλάκης, σ. 362. Καί οί άρχαϊοι έπίστευον «οία τις αν ή κατάστασις τοΰ άέρος
Πλειάδος δυομένης οΰτω έχει ώς έπί τό πολύ μέχρι τροπών, καν μεταβάλλη, μετά τροπάς».
(Θεοφράατ., Π. σημ. 7).

6. Κανελλάκης, σ. 370.

7. Λαογρ. Β' 705-6.

8. Er. Boll, Griech. Kalender, Heidelberg 1911, II, σ. 6. 30.

9. Αύτ., σ. 11. 32. I, σ. 15.

10. 'Αραβαντιν., Παροιμιαστήριον, σ. 80, άρ. 811. Βενιζέλ., Παροιμ. δημώδ., σ. 176,
άρ. 3. Α. Mommsen, Griechische Jahreszeiten I, σ. 88, άρ. 123. Ή μνήμη τοΰ άγίου
Μηνά άγεται τήν 11 Νοεμβρίου.
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5ος τον ένιαυτόν, καί τήν μέν άνατολήν ώς σημαίνουσαν τήν άρχήν τοϋ θέρους,
τήν δέ δύσιν τοϋ χειμώνος1.

Ό 'Ησίοδος (Έργ. 383 κέ.) παραγγέλλει νά γίνεται ή έναρξις τοΰ θε-
ρισμοΰ κατά τήν άνατολήν τών Πλειάδων καί τοΰ άρότου κατά τήν δύσιν.
Κατά τήν γνώμην δ' όμως τών σημερινών χωρικών ό άροτος πρέπει νά έχη
περατωθή προ τής δύσεως τής Πούλιας, διό λέγουσι παροιμιωδώς" «Ή Πού-
λια βασιλεύοντας, καί δ καλδς ζευγολάτης άποσπέρνοντας2». "Αν μέν πρδ
τών μέσων τοΰ Νοεμβρίου γίνη ή σπορά, θά βλαστήση μετά μίαν έβδομά-
δα, άν δ' όμως ύστερον, θά βραδύνη ένα μήνα3. Ταΰτα, ώς παρατηρεί ό Α.
Mommsen (σ. 90), είναι σύμφωνα πρδς τά τοΰ 'Ησιόδου ("Εργ. 479 κέ.),
λέγοντος ότι ό άροτος δέν πρέπει νά γίνεται περί τροπάς ήλίου, κατά τάς μι-
κροτέρας δηλ. ήμέρας τοΰ έτους, διότι τότε ή συγκομιδή θά είναι πενιχρά.

Μετά τήν δύσιν τής Πλειάδος παύουσιν αί γεωργικαί έργασίαι, οί δέ ποι-
μένες πρέπει νά κατέλθωσιν είς τά χειμάδια" δέν επιτρέπεται πλέον κατά τήν
παροιμίαν ούτε γεωργός νά εύρίσκεται είς άγρούς ουτε ποίμνη είς τά βουνά4.
Καί ή Θάλασσα εϊναι έπικίνδυνος, μέχρι δέ τής παραμονής τών Θεοφανίων,
ότε άγιάζονται τά νερά, τά πλοία δέν πρέπει νά ταξιδεύωσι. Τήν μετά τήν
δύσιν τής Πλειάδος, μετά τήν πλειοδνσίαν, ώς τήν ονομάζει, ταραχήν τής
θαλάσσης μνημονεύει καί βυζαντινόν π κείμενον τοΰ ΙΑ' αίώνος πιθανώς.
«'Από δέ τής δεκάτης πέμπτης τοΰ αύτοΰ μηνός (Νοεμβρίου) άρχεται ή λεγο-
μένη πλειοδοσία, καί κατά έβδόμην ήμέραν, ήγουν άπό τής ιε', έως τής κβ',
δύνει άστρον, ομοίως καί καθεξής, καί έν ταΐς αύταΐς ήμέραις, ότε το άστρον
δύνει, γίνεται έν τή θαλάσση κακοκαιρία" επικρατεί δέ ή τοιαύτη πλειάς ήμέ-
ρας τεσσαράκοντα έννέα»5.

1. Θεόφραστ., Π. σημ. 6. Άρατ., Φαινόμ. 2GG - 7. ΡΙίη., Ν. Η. XVIII, 69.

2. Πατρών (Στατιστική της γεωργίας, έν Άθ. 1864, σ. 108) Ζακύνθου (Α. Momm-
sen, σ. 92, άρ. 123α [κι ό καλός γεωργός]), Διμιτσάνης Γορτυνίας παρά Κ. Κασιμάτη —
Καί άλλως: «"Οντας ή Πούλια βασιλεύη, ό καλός ζευγολάτης άποσπέρνει». Γορτυνία (Έφημ.
Φιλομ. 1858, σ. 573 =>Mommsen, σ. 93, άρ. 125β') ή: «Ή Πούλια βασιλεύοντα / καί πίσω
άποσπέρνοντα». Διμιτσάνης παρ' "ΟΟ. Στασινόπουλου.

3. Έιρημ. Φιλομαθ., ένθ' άν.

4. Βλ. τάς παροιμίας άνωτέρω, σ. 216, σημ. 3. Άλλαι παραλλαγαί τούτων: «Ή Πού-
λια βασιλεύοντας / καί πίσω παραγγέλνοντας, / μήτε τσοπάνος 'ς τό βουνό, / μήτε γιωρ-
γός 'ς τούς κάμπους». Πατρών (Λαογρ. Β' 706), 'Αρκαδίας (Στατιστ. τής γεωργίας, σ.
109 =Mommsen, σ. 93, άρ. 93, άρ. 125c), Πύργου 'Ηλείας (παρά Λιναρδάκη), Κυνουρίας
παρά Κ. Ρωμαίου), ή: «κι οΰτε τσοπάνης 'ς τά βουνά, ούτε ζευγάς 'ς τούς κάμπους» ('Εφ.
Φιλομαθ. 1858, σ. 573 =Mommsen, σ. 93, άρ. 125β)" ή: «μηδέ πουλάκι 'ς τό κλαρί, μηδέ
βοσκός 'ς τό πλάγι» (Πύργου, παρά Λιναρδάκη) ή: «ούδέ πουλάκι 'ς τό βουνό, ούδέ γιωρ-
γός 'ς τόν κάμπο» (Διμιτσάνης, παρά "Οθ. Στασινοπούλου).

5. Αάμπρου, Ν. Έλληνομν., τ. Θ', σ. 174.—Καί οί Ρωμαίοι έθεώρουν τήν θάλασ-
σαν ώς έπικίνδυνον μετά τήν δύσιν τών Πλειάδων. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Gundel, Do
stellarum appell., σ. 99.
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"Οταν δύη ή Πούλια, πιστεύει δ λαδς ότι ακούεται σφοδρός κρότος περί
βαθύν ορθρον1, λέγουσι δέ επεσεν ή Πούλια στη θάλασσα2. Παραπλησίαν
πρός ταύτην άρχαίαν δημώδη δόξαν περί τοϋ ήλίου άναφέρει ό Ποσειδώνιος3.
«μείζω δύνειν τόν ήλιον έν τή παρωκεαΛ/ίτιδι μετά ψόφου παραπλησίως ώσανεί
σίζοντος τοΰ πελάγους κατά σβέσιν αύτοΰ διά το έμπίπτειν είς τον βυθόν».
"Εκ τίνος δε δημοτικού άσματος δυνάμεθα ϊσως νά συναγάγωμεν ότι ή αύτή
ιδέα έπικρατεϊ καί περί τής δύσεως άλλων άστέρων.

Νά βρής καί τόν Αύγερινό ποΰ κούεται στή δύση4.

Ό κατά τήν δύσιν τής Πούλιας κρότος παρακολουθείται, κατά τάς δημώ-
δεις παρατηρήσεις, ύπό σεισμού5. Έκ τής έπιρροής δ' ΐσως τοιούτων ιδεών
κρητικόν τι άσμα περί δεινοΰ σεισμοΰ, συμβάντος έν Κρήτη τήν 25 Σεπτεμ-
βρίου '1856, προσομοιάζει τάς τότε καταστροφάς πρός τάς έπιγινομένας,
«δταν χάνεται άστρο»6.

Προέρχεται δ' δ κρότος έκ τής πτώσεως τοΰ ούρανίου σώματος είς τήν γήν,
διότι καί τήν δύσιν άντιλαμβάνονται ώς πτώσιν τής Πλειάδος είς τήν θάλασσαν,
καθώς έμφαίνεται άπό τάς άνωτέρω μνημονευθείσας φράσεις πέφτει ή Πού-
λια στό γιαλό, έπεσε ή Πούλια στή θάλασσα1. Ό αύτός κρότος άκούεται
καί όταν ή Πούλια κατέρχεται είς τήν γήν προσωποποιουμένη ύπδ μορφήν
κλώσσας, περί τούτου δέ θά διαλάβωμεν κατωτέρω έξετάζοντες τάς προσω-
ποποιίοις τοΰ άστερισμοΰ.

Προσωποποιίας τής Πούλιας άναφέρουσι δημώδεις τινές παραδόσεις,
έν δέ παραμύθιον άναφέρει καταστερισμόν, άφηγούμενον ότι δ Θεός έλεήσας
τούς πολλά δεινοπαθήματα ύποστάντας άδελφούς Άστερινόν καί Πούλιω8
κατηστέρισεν αύτούς. «Κι δ θεός τά λυπήθηκε κ' έτσι γίνηκεν ή Πούλιω
Πούλια κι ό Άστερνός Αύγερ'νός»9. Πρός τό ήπειρωτικόν τοΰτο παραμύθιον

1. 77. Παπαζαφειρόπουλος, έν Βύρωνι, τ. Β', σ. 333.

2. Έφημ. Φιλομ. 1858, σ. 574. Πρβλ. άνωτέρω, σ. 216, σημ. 3: «πέφτει ή Πούλια 'ς
τό γιαλό».

3. Παρά Στράβων. Γ' 5, σ. 138.

4. Χασιώτον, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημ. άσμ., σ. 35.

5. Έφημ. Φιλομ., ένθ' άν.

6. Jeannaraki, "Ασματα κρητικά, σ. 60, άρ. 83: «Τρία λεφτά βοά ή γής, καπνός
ποκάτω βγαίνει, / χάνονται χώρες καί χωριά, σάν οντάς χάνετ' άστρο».

7.'Ομοίως είπεν ό 'Ησίοδος (Έργ. 619-20): «εύτ' άν Πληιάδες - πίπτωσιν ές
ήεροειδέα πόντον».

8. Ό τύπος τών θηλυκών είς ω είναι συνηθέστατος πολλαχοϋ τής 'Ελλάδος, μάλιστα
δ' έν Ήπειρο). Παρά Hahn τό όνομα φέρεται Πούλια.

9. Παραμύθιον έκ Κουκούλι τοϋ Ζαγορίου, έκ τής συλλογής τοΰ Hahn παρàJ.Pio,
Νεοελληνικά παραμύθια, Copenhague 1879, άρ. Ι,σ. 5,έν γερμανική μεταφράσει Hahn,
Griech. u. alban. Märchen, Lpz. 1864, άρθ. 1, έ'νθα όμως τό τέλος τοϋ παραμυθίου πιοί
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όμοιότατον είναι παραμύθιον πολυνησιακδν τής Ταχίτης, καθ' δ οί Δίδυμοι
είναι άδελφός καί άδελφή, φυγόντες τής πατρικής οικίας καί καταστερι-
σθέντες1.

Κατά τινα δέ παράδοσιν τών Κυκλάδων, αί Πλειάδες είναι άδελφαί, ών αί
έξ άπέκτειναν τήν έβδόμην. Ή παράδοσις αύτη προήλθε, κατά τήν ευστοχον
παρατήρησιν τοϋ Wacksmuth, έκ τοΰ ότι δ άστερισμός τής Πλειάδος άποτελεΐ-
ται έξ έπτά άστέρων, ών εις μόλις καί άμυδρώς διακρίνεται2· «ούχ όρώνται
δέ εί μή έξ, ό δέ έβδομος άμαυρός έστι σφόδρα»3. Δύνανται δ' ίσως τά περί
τοΰ φόνου τής έβδομης άδελφής νά θεωρηθώσιν ώς ό άρχικός πυρήν τοΰ παλαιοΰ
μύθου, καθ' δν αί έξ τών Πλειάδων ήσαν άθάνατοι, θνητή δέ ή εβδόμη Μερόπη,
ώς καί τό ονομα δεικνύει, ή σύζυγος θνητού, τοΰ Σισύφου καί τοΰ Γλαύκου
μήτηρ4. Διότι ό δημώδης μΰθος, άπλούστερος ών καί άτεχνότερος, είναι πι-
θανώς ή πρώτη άκαλλώπιστος έκφρασις τής μυθολογικής εικόνος, ήν ήτο δυνα-
τόν νά φαντασθή ό κατά φύσιν άνθρωπος έπί τή θέα τοΰ άστερισμοΰ. Κατά
τήν άρχαιότητα δ' όμως καί άλλους μύθους διηγούντο πρός έξήγησιν τής άφα-
νείας τού έβδομου άστέρος5. Γενικώς δέ κατά τήν άρχαιότητα έμυθολογοΰν-
το άδελφαί, θυγατέρες τοΰ Άτλαντος ή κατά Καλλίμαχον τής βασιλίσσης
τών 'Αμαζόνων®. Ώς έπτά άδελφάς θεωροΰσι τούς άστέρας τής Πλειάδος
καί οί Αύστραλοί7.

Κατ' άλλην δέ, κυκλαδικήν καί ταύτην, παράδοσιν, αί Πλειάδες εϊναι
μνησταί τοΰ Ώοίωνος, διωκόμεναι. Περί ταύτης διαλαμβάνομεν κατωτέρω
(σ. 228).

Πασών δ' όμως γνωστοτάτη εϊναι ή παράστασις τής Πούλιας ώς δρνιθος
μετά τών νεοσσών αύτής (κλώσσα μέ τά κλωσσόπουλα). Είς τό όνομα Πού-
λια δ λαός, συμφώνως πρός τήν έτυμολογίαν αύτοΰ, άποδίδει μάλλον την έννοιαν
τής έπcραζoύσης όρνιθος, ούδέποτε όμως τό μεταχειρίζεται ώς προσηγορικόν
είς τήν σημασίαν ταύτην, άλλά μόνον ώς κύριον όνομα τοΰ άστερισμοΰ. Έν

καταστερισμοΰ τών άδελφών παραδόξως λείπει. Περί τοϋ παραμυθίου τούτου εκτενώς
έπραγματεύθημεν έν 'Εστία 1880, άρ. 111. 112. (Λαογραφ. Σύμμεικτα Α' 203 κέ.).

1. Ellis, The history of the London Missionary Society, τ. III, σ. 172, παρά
Waitz-Gcrland, Anthropologie der Naturvölker, τ. VI, σ. 268.

2. C. Wachsmuth, Das alte Griechenland im neuen, Bonn 1864, σ. 22.

3. ΈρατοσΟέν., Άστροθεσίαι A' 14 Olivieri. Βλ. καί Άρατ., Φαιν. 259-260.

4. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Preller-Robert, Gr. Mythol., σ. 467. Ilberg, έν Ro-
scher, Lex. d. Mythol. III 2553.

5. Ilberg, αύτ.

6. Αύτ., σ. 2550. Preller-Robert, σ. 465 κέ.

7. Revue des trad, popul. 1902, σ. 456.Edw. Tylor, Die Anfänge der Cultur, τ.
I, σ. 353,
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τούτοις έν Μακεδονία ή Πούλια λέγεται καί Κλωσσαριά1. Φέρεται δέ πολ-
λαχοϋ της Ελλάδος περί τοΰ άστερισμοΰ, ότι ή Πούλια ήτο κλώσσα μέ τά
κλωσσόπουλά της κ' έγιναν άστέρια, καί ότι «μονάχα τά έξι τής έζησαν καί
γιά δαΰτο 'ς τήν Πούλια φαίνονται καλά»2.

Ύπδ τήν μορφήν δέ ταύτην μεγάλην έχει δύναμιν έπί τής έπιτυχίας τών
μαγγανειών, όπως καί το φεγγάρι. "Αν μή ΐδη τά μάγια (τάς μαγικάς σκευα-
σίας) έπί τών κεράμων τής οικίας, ένθα παρασκευάζονται, ούδεμίαν προσ-
κτώνται μαγικήν δύναμιν3. Πολλάκις δέ καί αύτή κατέρχεται έξ ούρανοΰ
μεθ' δλης τής φωλεάς, καί εΐδον αύτήν άνθρωποι πολλοί, μάλιστα γραΐδια" άλλ'
άλίμονον είς εκείνον ποΰ εΰρη μπροστά της έκείνην τήν στιγμήν !4

Ώς δρνις ή Πούλια πλάττεται ώς βασίλισσα τών πτηνών εις παραμύθια.
'Ανέκδοτόν τι παραμύθιον σμυρναϊκδν άφηγεΐται, οτι βασιλόπουλον, άναζητοΰν
τήν έγκαταλιποΰσαν αύτδ Νεράιδα σύζυγόν του, πορεύεται πρδς το άνθρω-
ποφάγον Φεγγάρι, διά νά μάθη ποΰ αΰτη ευρίσκεται. Τοΰτο παραπέμπει αύτδ
πρδς τον άδελφόν του "Ηλιον, καί ούτος πρδς τήν άδελφήν του Πούλιαν. "Αμα
δέ τή άνεκοίνωσε τήν αΐτησίν του, τω εϊπεν αΰτη ν' άναμείνη μικρόν, «γιά
νά φωνάξΐ] τά πουλιά, νά μάθη άπ' αύτά ποιά εϊναι" τότε έκάθησαν αύτοί καί
μέ ένα σφύρισμα τής Πούλιας μαζεύτηκαν ε δλου τον κόσμον τά πουλιά, καί
άρωτοΰσε αύτή ένα ένα γιά νά μάθη ποιά εϊναι αύτή».

Ή παράστασις τοΰ άστερισμοΰ τής Πλειάδος ώς όρνιθος μετά τών νεοσ-
σών αύτής5 είναι άπανταχοΰ τής γής έξηπλωμένη. Πολλά δέ τεκμήρια πεί-
θουσιν ήμάς, ότι παραπ?νήσιος θά ήτο ό άρχικός περί Πλειάδων έλληνικός μΰ-
θος. Ή λέξις εϊναι έτερος τύπος τοΰ πελεια (άγρια περιστερά), διότι αί Πλει-
άδες (ή Πληιάδες) λέγονται ένίοτε (οϊον παρ' 'Αλκμάνι, Σιμωνίδη κ.ά.) καί

1. Abbott, Macedonian Folklore, σ. 70. Ό Σκ.Βυζάντιος (Λεξικδν της καθ'ήμάς
έλληνικής, λ. Πούλεια) γράφει ότι ή Πούλια λέγεται καί Κλώσσα καί άλέτρι" άλλ' άδυνατοΰ-
μεν νά βεβαιώσωμεν, άν το πρώτον είναι άκριβές.

2. Παραδόσ., άρ. 244.

3. Τήν τοιαύτην μαγικήν δύναμιν άναγράφουσι καί είς τ' άλλα άστρα έν γένει. Αί
μαγικαί σκευασίαι πρέπει νά έκτίθενται καθ' όλην τήν νύκτα έν ύπαιθρο), καί μάλιστα έπί
τής στέγης, «γιά νά τά δή τ' άστέρι». 'Αλλά περί μέν τής δεισιδαιμονίας ταύτης δέν είναι
τοϋ παρόντος δ λόγος. Ένταΰθα όμως πρέπει τοΰτο νά σημειωθή, ότι τήν είκοστήν πρώτην
Μαΐου, ότε δ λαδς ορίζει τήν άνατολήν τής Πούλιας, οί ίδιοκτήται ίππων προσέχουσι μή
ούτοι μείνωσι τήν νύκτα έν ύπαίθρω φοβούμενοι μή καταστήση αύτούς καταστίκτους ή
Πούλια. Έντεΰθεν ή παροιμιώδης φράσις «τον έπιασεν ή Πούλια» έπί τών κατεστιγμένον
έχόντων το πρόσωπον (βλ. Καραγιάννη, Δεισιδαιμονίας δοκίμιον, Σμύρνη 1872, σ. 259).
Ή πρόληψις προήλθεν έκ τοΰ σχήματος τής Πούλιας, έν συνδυασμω μετά τής υποτιθεμένης
έπιβλαβοΰς αύτής έπηρείας έπί τών έπιγείων.

4. Νέα Ελλάς (έφ. 'Αθηνών) 1874, άρ. 35.

5. Μεταξύ τών δρατών άστέρων τοΰ συστήματος υποτίθεται ώς κλώσσα ή 'Αλκυόνη,
δ μεγαλύτερος αύτών (τρίτου μεγέθους).
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Πελειάδες. Προφανώς δε ή ετυμολογία τοϋ ονόματος έκ τοΰ πλεΐος ή πλείων
ή έκ τοΰ πέλειν ή έκ τοΰ πλέειν στερείται παντελώς υποστάσεως. Ώς δει-
κνύει τό ονομα, οί παλαιότατοι "Ελληνες έφαντάζοντο τόν άστερισμόν ώς σμήνος
άγριων περιστερών, οί μύθοι δέ, είς τούς όποιους τοιαΰται εικόνες ύπόκεινται,
είναι πιθανώς πανάρχαιοι, καί δέν πρέπει νά ύπαχθώσιν είς τήν κατηγορίαν
τών έν μεταγενεστέρους χρόνοις έπινοηθέντων. Κατά τόν έν τή 'Οδύσσεια
μΰθον, πέλειαι φέρουσιν άμβροσίαν είς τόν πατέρα Δία' έν δέ ταΐς Πλαγκταΐς
μία τούτων πάντοτε χάνεται, άλλ' ό Ζεύς πλάττει έτέραν πρός άντικατάστασιν
αύτής1. Τάς πελείας ταύτας μεταγενέστεροι συγγραφείς έταύτιζον πρός τόν
άστερισμόν, άνευ δ' όμως λόγου τινός ούδεμίαν άνεγνώριζον σχέσιν αύτών πρός
τάς κοινάς περιστεράς2.

'Ακριβώς δ' όμως τά χωρία τών άρχαίων ποιητών καί λογογράφων, τά
όποια έπάγεται ό 'Αθήναιος πρός ύποστήριξιν τής γνώμης ταύτης, πείθουσι
περί τοΰ έναντίου. Αί πλειάδες τοΰ άστερισμοΰ έξελαμβάνοντο ώς περιστεραί,
έκ τούτου δ' έπλάσθη καί ό μΰθος περί μεταμορφώσεως αύτών διωκομένων ύπό
τοΰ θηρευτοΰ Ώρίωνος 3. Κατά τήν ποιήτριαν Μοιρώ τήν Βυζαντίαν, τήν
άμβροσίαν έκόμιζον είς τόν Δία, παιδίον έτι έν Κρήτη, τρήρωνες πελειάδες,
τό δέ νέκταρ άετός, καί ό Ζεύς, νικήσας τόν πατέρα, τόν μέν άετόν έποίησεν άθά-
νατον καί προσέλαβεν έν τω ούρανω, έκείνας δέ έτίμησε καταστήσας άγγέλους
τοΰ θέρους καί τοΰ χειμώνος4. Είς τάς καταστερισθείσας ύπό τού Διός πελει-
άδας άναφέρονται καί αί δύο περιστεραί έπί τών νομισμάτων τής Μαλλοΰ
τής Κιλικίας5. Πιθανώς δέ καί άλλα άρχαΐα μνημεία έχουσι παραπλήσιας
παραστάσεις6.

1. Όδυσσ. Μ. 62-65.

Τή μέν τ' ούδέ ποτητά παρέρχεται ούδέ πέλειαι
τρήρωνες, ταί τ' άμβροσίην Διί πατρί φέρουσιν,
άλλά τε καί τών αίέν άφαιρεΐται λίς πέτρη"
άλλ' άλλην ένίησι πατήρ έναρίθμιον είναι.
Ό έν τή 'Οδύσσεια μΰθος περί τής διά τών Πλαγκτών διαβάσεως τών πελειών παρεφΟάρη
ύστερον, μετατραπείς είς άλλον μϋθον περί πτήσεως περιστεράς διά τών Πλαγκτών καί
άποκοπής τής ουράς αύτής κατά τόν πλοϋν τών 'Αργοναυτών.(Βλ. περί τοϋ μύθου τούτου καί
τής διατηρήσεως αύτοΰ είς σημερινάς παραδόσεις καί παραμύθια Παραδ., σ. 1195 κέ.).

2. 'Λθην. ΙΑ', σ. 491.

3. Περί τών πλειάδων ώς περιστερών βλ. Nitzsck, είς Όδυσσ. Ε, 269.

4. Παρ' Αθηναίο) ΙΑ', σ. 491.

5. I. Ν. Σβορώνος, έν Bulletin de correspond, héllénique 1894, σ. 107 κέ. καί έν
Παρνασσώ, τ. ΙΖ', σ. 326 καί Διεθνεΐ έφημ. νομισμ. άρχαιολογίας 1899, σ. 74. Διάφορον
γνώμην περί τής παραστάσεως υποστηρίζει 8χι μέ πολλήν πιθανότητα δ G. Thiele, Antike
Himmelsbilder, Berlin 1898, σ. 73.

6. Ό L. A.Mitani (La fibula Corsini e il templum coeleste degli Etruschi, έν
Rendiconti della r. Accadem. dei Lincei 1912, τ. XXI, σ. 315 - 330) έξηγεΐ ώς παράστα-
σιν τής Πλειάδος τά έπί χρυσής πόρπης (ευρεθείσης έν Τυρρηνία, έν τή περιοχή τής άρχαίας
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Έν τη Γερμανική μυθολογία αύτοϋ ό Γρίμμ περισυνήγαγε πολλάς ονομα-
σίας έξ ευρωπαϊκών γλωσσών, προδήλως έξ αναλόγων μύθων ή παραστάσεων
προελθούσας. Αί πλειάδες γερμανιστί καλούνται die Henne mit sieben Küch-
lein (ή κόττα μέ έπτά κοττόπουλα)· δανιστί aftenhönne (εσπερινή κόττα)-
άγγλιστί the hen with her chickens (ή κόττα μέ τά πουλιά της)· γαλλιστί
la poussinière (ή κλώσσα)· έν Λορραίνη poucherosse ή courosse (κλώσσα;·
ραιτορωμανιστί cluotschas ή cluschas (όμ.)· ίταλιστί gallinelle (μπεκατσίνες,
(σκολόπακες)· βοημιστί slepicas kuràtky (κόττα καί τά κοττόπουλα)· ούγγρι-
στί fiastik ή fiastyuk (έκ τοΰ tik ή tyuk κόττα καί fiazom γεννώ)1. Πλήν
τών ύπό τού Γρίμμ άναφερομένων όνομάτων εϊναι γνωστά ήμΐν καί τά έπόμενα:
γαλλιστί ίδιωματικώς (έν Λιμουζίνη) clouca (κόττα μέ κοττόπουλα)2 καί
έν γλώσσαις λαών μή ευρωπαϊκών τών Σιαμίων: Dao luk kai (άστρον μι-
κρών πουλιών)3· τών Κοριαίκων, φωλιά πάπιας1' τών Βανάρ, ορεινής ινδι-
κής φυλής, καλάθι γιά κόττες, ένν. διά νά κλωσσοΰν κόττες· τών Κασσίων έν
Άσσάμ κόττα5· τών Ταχιτίων τής Πολυνησίας Ε hwettu oliwa a (άστρο
τής φωλιάς)6. Τέλος καί Εβραίοι, ραββΐνοι όνομάζουσι τόν άστερισμόν κλώσ-
α ανΊ.

Κατά μετάπτωσιν, συνήθως συμβαίνουσαν είς τούς φυσικούς καί τούς
άστρονομικούς μύθους, είς παραδόσεις άπανταχοΰ τής Ελλάδος διατηρουμένας
άναφέρεται ή κλώσσα μέ τά κλωσσόπουλα ώς άποτελοΰσα θησαυρόν8 ή ώς
στοιχειόν9 ή ώς σφαζομένη έπί τόπου, όπου κρύπτεται θησαυρός, διά ν' άνα-
ληφθή ούτος άκινδύνως10. Παραπλήσια', παραδόσεις φέρονται καί άλλαχοΰ

Σατούρνιας) δέκα πτηνά (περιστεράς ή νήσσας)· άνάγει δέ το έργον τοϋτο είς τον Η' αιώνα
π. Χ. Ό αύτδς δέ είς άλλα προγενέστερα έργα του, μνημονευόμενα αυτόθι, δμοίως έξηγεϊ
άλλα τινά άρχαϊα μνημεία (οίον τήν άπεικόνισιν έπτά πτηνών έπί χρυσοΰ έλλοβίου έξ Όλ-
κίου ευρισκομένου νΰν έν Μονάχω κλπ.).

1. J. Grimm, Deutsche Mythologie, σ. 691 (607 δ' έκδ.).

2. Revue des tradit. populaires 1902, σ. 340· είς τον αύτόν τόπον εϋχρηστον είναι
έπίσης καί τό όνομα la poussinieira, ή κλώσσα (αύτ.). Έν τω Bocage vendéen τό αύτό
όνομα, pouzinére (αύτ. 1902, σ. 139)· τό δ' όνομα poussinière ή Γ étoile poussinière εϊναι
κοινότατον έν Γαλλία (αύτ. 1904, σ. 45. 1907, σ. 17). Έν τω βελγικω Λουξεμβούργω
συνηθίζεται όνομα σημαίνον έπίσης κλώσσαν μέ τά κλωσσόπουλα (αύτ. 1903, σ. 282).

3. Bastian, Kambodja, σ. 58.

4. Krascheninnikow, Kamtschatka, Lemgo 1766, σ. 279, παρά R. Andrée, Eth-
nograph. Parallelen, σ. 107.

5. Bastian, Geogr. u. ethnograpli. Bilder, σ. 126.

6. J. C. Forster, Bemerkungen auf seiner Reise um die Welt, Berlin 1783, σ.
441, παρά R. Andree, ένθ' άν.

7. Nork, Etym.-symbol.-mythol. Reallexikon, τ. IV, σ. 72.

8. Παραδόσ., σ. 1018. 1068.

9. Αύτ., σ. 381, άρ. 644.

10. Αύτ. 1006.
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της Ευρώπης. Έν Petersberge πιστεύουσιν ότι χρυσή χήν έπφάζει που δώδε-
κα χρυσοί αύγά" πολλοί τήν έζήτησαν, άλλ' ούδείς κατώρθωσε νά τήν εΰρη1.
Έν Βοημία, έν πλατεία άγοράς τής πόλεως Blatna είναι ιδρυμένη στήλη τής
Παναγίας" ύπό ταύτην δοξάζουσιν, ότι εκτείνεται μέγα ύπόγειον, έν ώ ευρί-
σκονται. πολυάριθμοι χρυσαϊ όρνιθες- οπόταν ή πόλις περιέλθη είς μέγαν κίν-
δυνον, θά πετάξωσιν αί όρνιθες, καί τόσον μεγάλη θά είναι ή άξια των, ώστε δι'
αύτών θά λυτρωθή ή πόλις2. Έπίσης έν Βοημία ύπό έκκλησίαν τινά έν Elbe-
kostelev κατάκεινται άνάριθμοι θησαυροί καί παρ' αύτούς χρυσή όρνις μέ
χρυσοΰς νεοσσούς3.

Έν Σικελία δέ φέρονται παραδόσεις ότι είς το βουνόν Castel d' Orlando
υπάρχει θησαυρός μία κλώσσα μέ χρυσά πουλιά4, καθώς καί είς τήν πεδιάδα
Monforte5 καί είς εν έκκλησίδιον παρά τό Mascali, καί ότι αύτή ή κλώσσα
μέ τά χρυσά πουλιά έμφαίνει τήν ύπαρξιν θησαυροΰ είς το μέρος έκέΐνο6.

Έκ τοιούτων παραδόσεων προήλθον προφανώς καί τά έν παραμυθίοις άνα-
φερόμενα περί χρυσών δρνίθων. Έν βλαχικώ παραμυθίω ή άγία Κυριακή χα-
ρίζει είς χρηστήν νέαν, άναζητοΰσαν τον σύζυγόν της, χρυσήν κλώσσαν μετά
πέντε νεοσσών7. Άλλα τοιαΰτα παραμύθια άναφέρει ό Γρίμμ8. Έν νεαπολι-
τικω τής Πενταημέρου (έν τή εισαγωγή) άναφέρεται, ότι έκ θαυμασίου καρύου
έξέρχεται μία voccola CO dudece polenice (κλώσσα μέ δώδεκα κλωσσό-
πουλα)9. Έν γερμανικώ γίνεται μνεία δώρων, καρύων ή αύγών, περιεχόν-
των χρυσοΰν ένδυμα, έτερον άργυροΰν καί τήν κλώσσαν μέ τά έπτά ή δώδεκα
κλωσσόπουλα, ήτοι τόν ήλιον, τήν σελήνην καί τήν πούλιαν10. Έν ούγγρικώ
τέλος γίνεται έπίσης μνεία τής όρνιθος καί τών έξ νεοσσών αύτής11.

Άλλαι έλληνικαί παραδόσεις άντί τής κλώσσας μέ τά κλωσσόπουλα άνα-
φέρουσιν γονροϋναν με τά γουρουνόπονλά της. Τί είναι ή γουροΰνα αΰτη ούδείς
έξ δσων τήν άναφέρουσιν δύναται σαφώς νά όρίση- άλλοι μέν φαντάζονται αύτήν
χρυσήν, άλλοι μαρμαρίνην, άλλ' οί πλείστοι πιστεύουσιν ότι είναι αντίκα, ήτοι
άρχαία σφραγιδόλιθος, έχουσα έγγεγλυμμένην ύν μετά χοιριδίων. Πάντες δέ

1. Kuhn u. Schwartz, Nordd. Sagen, σ. 233. Βλ. καί Sommer, Sagen aus Sach-
sen u. Thüringen, Halle 1846, a. 63.

2. Grohmann, Sagen aus Böhmen, σ. 244.

3. Αύτ., σ. 288.

4. Archivio per lo tradiz. popolari 1900, τ. XIX, σ. 229.

5. Αύτ. 1902, τ. XXI, σ. 304, άρ. 6.

6. Αύτ., σ. 305, άρ. 9.

7. Schott, Walachische Märchen, σ. 242.

8. Grimm, Deutsche Myth., σ. 691 (607 - 8 S' έκδ.).

9. Giambatt, Basile der Pentamenone, übertr. ν. F. Liebrecht, τ. I, σ. 10.

10. Grimm, Kinder-u. Hausmärchen, άρ. 88.

11. Gaat, σ. 381, παρά Grimm.
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συμφωνοΰσιν ότι εύδαιμονέστατος θά γίνη δ εύρων τοιούτο κειμήλιον, διότι
καί θησαυρούς θά δύναται δι' αύτοΰ ν' άποκαλύπτη καί ή εύτυχία θά είναι άνα-
πόσπαστος συνοδός τοΰ βίου του. Διά τοΰτο περί τών πλουτούντων ενίοτε
ψιθυρίζεται, ότι κατέχουσι τή γονροϋνα μέ τά γουρουνόπουλα.

"Οτε κατά το 1851 ή εν 'Αθήναις άρχαιολογική έταιρεία άπεφάσισε ν'
άγοράση οίκίαν τινά ύπό τήν 'Ακρόπολιν, έθνα ύπετίθετο τότε ότι ήτο ή θέσις
τοΰ άρχαίου βουλευτηρίου, ό ιδιοκτήτης δέν συγκατετίθετο νά τήν πωλήση
ειμή άντί μεγάλου τιμήματος" το δ' αίτιον τών παραλόγων άξιώσεων αύτοΰ
άναγράφει ώς έξής έκθεσις τής εταιρείας: «Καί ή κατ' άδέσποτόν τινα φήμην
κειμένη που έν 'Αθήναις καί μήπω άνακαλυφθεϊσα χρυσή ύς μετά τών δώ-
δεκα σκυμνίων αύτής, μέλλοντα κατά τήν τών πολλών γνώμην νά εύρεθώσιν
έν τή περιοχή τής οικίας ταύτης, έπηύξανον τήν άξίαν αύτής καί τήν ύπέρ-
ογκον τιμήν, ήτις άπητεΐτο ώς άντάλλαγμα, δικαίαν έδείκνυον»1. Ό Per-
rot2 διηγείται ότι είς πολλά χωρία τής 'Αττικής καί τής άλλης Στερεάς 'Ελ-
λάδος οί χωρικοί πεποιθότες ότι καί αύτοί καθώς καί πάντες οί άρχαιολόγοι
σκοπόν εϊχον διά τών άνασκαφών τήν εΰρεσιν θησαυρών, πολλάκις τούς ήρώ-
των ποΰ ήμποροΰν νά ευρουν τήν πέτρα πού έχει τή γουροΰνα μέ τά γουρου-
νόπουλα καί έλεγον ότι αύτή δεικνύει τον τόπον, όπου εϊναι κρυμμένος θησαυ-
ρός. Παρατηρεί δέ προσέτι ό Perrot ότι δέν ήδυνήθη νά έξιχνιάση τίνι τρόπω
έφαντάζοντο οί χωρικοί ότι θά παρείχε τήν ένδειξιν τοΰ θησαυροΰ ή γουροΰνα
μέ τά γουρουνόπουλα. Καί έγώ αύτός έν Μεσσήνη εύρισκόμενος κατά το 1866
έμαθον ότι μετά πολλής πίστεως καί έπιμονής άνεζήτουνοί χωρικοί τήν άντί-
κα μέ τήν γουροΰνα είς τά έρείπια τής άρχαίας πόλεως. Φαίνεται δ' ότι απαν-
ταχού όπου ευρίσκονται "Ελληνες εϊναι διαδεδομένη ή δοξασία αΰτη. Ό Δανιή-
λογλους3 λέγει ότι έν τή πολίχνη Τουρσαμπά τής Τραχείας Κιλικίας άπαίδευ-
τοι χωρικοί προσφέροντες νομίσματα πρδς πώλησιν έθεώρουν ώς άνεκτιμή-
του άξιας, άν εύρίσκετό τι έχον εικόνα χοίρου.

Εύνόητον δ' εϊναι ότι, άφοΰ τοσούτον τιμαλφής έθεωρεϊτο τοιαύτη έπί
σφραγΐδος παράστασις, έπεχείρησαν άπατεώνες νά έπωφεληθώσι τήν εύπι-
στίαν τών πολλών καί κατεσκεύασαν κιβδήλους. Ώς τοιοΰτο δέ κατασκεύα-
σμα έχαρακτήρισα πραγματευόμενος περί τής παραδόσεως ταύτης4 σφραγΐδά
τινα λίθου άργιλλώδους τετραγωνικού, ήν έγίνωσκον έκ περιγραφής τοΰ Γ.

1. Έπιγραφαί άνέκδοτοι άνακαλυφθεΐσα'. καί έκδοθεΐσαι ύπό τοϋ αρχαιολογικού
συλλόγου. 'Εν Άθ. 1852, φύλλ. 2, σ. γ'.

2. Έν Annuaire de 1' Association pour 1' encouragement des études grecques
1874, σ. 399, καί Mémoires d'archéologie et d'histoire, σ. 325.

3. A. Ε. Αανιήλογλου, Άτταλέως, Περιήγησις είς τήν Παμφυλίαν, Κωνσταντινού-
πολις 1855, σ. 140.

4. Παραδόσ., σ. 1015.
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Γρ. Παπαδοπούλου1 καί ήτις νΰν ευρίσκεται έν τω Νομισματικώ μουσείφ
'Αθηνών. Ή σφραγίς αύτη έχει παράστασιν ύός, ής κάτωθεν έννέα χοιρίδια
θηλάζοντα καί έπιγεγραμμένα δώδεκα ελληνικά γράμματα. Προσέθετον δέ
ότι πλήν τής σφραγΐδος ταύτης καί νομίσματα καί νομισματόσημα κατα-
σκευάζονται έχοντα τήν παράστασιν ύδς μετά χοιριδίων, καί ότι, ώς μ' έβε-
βαίωσεν ό διευθυντής τού Έθνικοΰ νομισματικού μουσείου 'Αθηνών κ. I.
Σβορώνος, πολλάκις παρουσιάσθησαν είς αύτδν τοιαύτα κίβδηλα, προσφερό-
μενα πρός άγοράν, ώς κειμήλια άνυπολογίστου άξιας.

Τοιαύτα νομίσματα καί κέρματα βαρβαρότεχνα εύρέθησαν έν τή βορείω
Μακεδονία (παλαιά Σερβία) καί έπραγματεύθη περί αύτών ό Σέρβος άρχαιο-
λόγος Μιχαήλ Βάλτροβιτς, άλλά καί ικανά τον αριθμόν περιήλθαν είς τήν
κατοχήν τοΰ ημετέρου νομισματικού μουσείου, περί πάντων δέ τούτων καί
ένός έκμαγείου έδημοσίευσεν έκτενή μελέτην ό κ. I. Ν. Σβορώνος2. Ή παρά-
στασις τής θηλαζούσης τά χοιρίδια ύός έν τή σφραγϊδι τοΰ έν 'Αθήναις νομι-
σματικού μουσείου έλήφθη βεβαίως έκ προτύπων άρχαίων, πιθανώς δέ, κα-
θώς εΐκαζον3, έξ ιταλικών καί σικελιωτικών νομισμάτων, έχόντων τήν αύ-
τήν παράστασιν, καί έπιγραφάς προσομοιαζούσας πως πρός τά έν τή σφρα-
γϊδι γράμματα- τοιαύτα δέ νομίσματα ύπέδειξα τών Άβακαινίνων καί τοΰ
Τουδέρτου, προσέθετον δέ ότι οί κιβδηλοποιοί εύρίσκουσι τούς τύπους είς
πολλά άρχαϊα μνημεία, ήτοι νομίσματα, νομισματόσημα, δακτυλιολίθους,
καί πλήν τών νομισμάτων τών Άβακαινίνων καί τοΰ Τουδέρτου ή παράστα-
σις τής ύός μετά τών χοιριδίων εύρίσκεται καί είς νόμισμα τοΰ αύτοκράτορος
Άντωνίνου τοΰ Εύσεβοΰς καί είς νομισματόσημα τοΰ αύτοΰ αύτοκράτορος.
Ό δέ κ. Σβορώνος τήν είκασίαν περί προελεύσεως τού τύπου έκ τοΰ σικελι-
κού καί όμβρικοΰ νομίσματος κατ' άρχήν μέν δέν θεωρεί άπίθανον, δυσκο-
λεύεται δ' όμως νά παραδεχθή ότι οί έν Ελλάδι κιβδηλοποιοί έζήτησαν τά
πρωτότυπα αύτών είς πόλεων τής Σικελίας αύτόνομα νομίσματα, ούδέποτε
έφ' όσον γνωρίζει άνακαλυπτόμενα έν Ελλάδι, πολύ δέ πιθανώτερον φαίνε-
ται είς αύτόν, ότι άν οί τό πρώτον κατασκευάσαντες ένεπνεύσθησαν έκ τύπου
γνωστού τίνος νομίσματος, τούτο είναι τό έπί Άντωνίνου τοΰ Εύσεβοΰς
κοπέν- διά δέ τά είς τό έν Αθήναις νομισματικόν μουσεϊον περιελθόντα, κατα-
σκευασθέντα κατά την γνώμην τοΰ κ. Σβορώνου πρό ένός περίπου αίώνος
ύπό ένός πιθανώτατα καί τοΰ αύτοΰ κιβδηλοποιού, έργαζομένου έν Ιίωνσταν-
τινουπόλει, ώς πρότυπα έχρησίμευσαν νομίσματα πόλεων καί βασιλέων τής
Θράκης καί τών ύπέρ αύτήν κειμένων παραλίων τοΰ Εύξεινου Πόντου4.

1. Πανδώρ. 1855, τ. Ε', σ. 570.

2. I. Ν. Σβορώνου, Νεοελληνικαί παραδόσεις περί άρχαίων νομισμάτων, έν Διεθνεΐ
έφημ. νομισματ. άρχαιολ. 1905, τ. VIII, σ. 257-292.

3. Παραδόσ., σ. 1015 κέ.

4. Σβορώνος, ένθ' άν., σ. 272. 291.

15
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'Αλλ' οιονδήποτε καί άν ήτο το άρχαίον πρότυπον τής παραστάσεως,
εί'τε ό τύπος τών νομισμάτων τών Άβακαινίνων καί τοΰ Τουδέρτου, εί'τε ό
τοΰ νομίσματος τοΰ Άντωνίνου, το βέβαιον είναι ότι το πρότυπον τοΰτο έζη-
τήθη, διότι κατά τάς δημώδεις δοξασίας συνήπτετο ή ύς μετά τών χοιριδίων
της πρός θησαυρούς. 'Αλλά τίς ό λόγος τής τοιαύτης συναφείας είναι δύσκο-
λον νά έξακριβωθή. "Οτι διετηρήθη άνάμνησις τοΰ παλαιοΰ ιταλικού μύθου,
καθ' όν ύς θηλάζουσα χοιρίδια ώδήγησε τον Αίνείαν είς εΰρεσιν τοΰ προσ-
φορωτάτου τόπου πρός κτίσιν πόλεως, νομίζω άπιθανώτατον. Ό Perrot
(ένθ' άν.) εικάζει, ότι ίσως ή γουροΰνα έξελέχθη ώς σύμβολον έπιτυχοΰς ευ-
ρέσεως ένεκα τοΰ ιδιώματος αύτής τοΰ ν' άνορύσση διά τοΰ ρύγχους τήν γήν,
ώσπερ δδηγοΰσα τούς άνθρώπους νά τήν μιμηθώσι, βέβαιοι ότι άνασκάπτον-
τες τήν γήν πάντως θά εύρωσι κάτι. Ή εικασία είναι εύφυής, άλλ' ήκιστα
πιθανή" έν τοιαύτη περιπτώσει προσφυέστερον σύμβολον θά ήτο δ χοίρος,
ή δέ προσθήκη τών γαλαθηνών χοιριδίων ούδέν έχει νόημα. Τό έπ' έμοί πι-
στεύω μάλλον ότι έν άρχή τήν γουροΰναν μέ τά γουρουνόπουλα έφαντάζοντο
χρυσά καί άποτελοΰντα αύτόν τόν θησαυρόν, ύστερον δ' έπλάσθη ή παράδο-
σις, ότι ήσαν ή σφραγίς θησαυροΰ ή ό τρόπος, δι' ού εύρίσκονται θησαυροί.
Ή χρυσή γουροΰνα μέ τά χρυσά γουρουνόπουλα είναι παράστασις όμοια πρδς
τήν χρυσήν κλώσσαν μέ τά χρυσά πουλιά, ποΰ άνεφέραμεν άνωτέρω, ή μέ
τήν χρυσήν χήνα ή μέ τήν χρυσήν αίγα, τήν δποίαν έν Νίκαια καί έν Προ-
βηγκία πιστεύουσιν ότι έχουσι κρύψη Σαρακηνοί1.

Έν Ελβετική τινι παραδόσει συνδέεται άγρια γουροΰνα ή άγριόχοιρος
πρδς θησαυρόν, κεκρυμμένον είς όρος2. Άλλη δέ τις έλβετική άντίληψις φυ-
σικού φαινομένου μάς φέρει ίσως πλησιέστερον πρός κατανόησιν τής έννοιας
τής παραστάσεως τής ύδς μετά τών χοιριδίων της. Οί χωρικοί έν τή βερναία
κοιλάδι Kander, οσάκις βλέπουσα έν τώ ούρανω λευκδν νέφος έκ τών προ-
μηνυόντων μεταβολήν τοΰ καιροΰ, πιστεύουσιν οτι βλέπουσι γουροΰναν (Moo-
re) μετά τών έπτά χοιριδίων αύτής3. Καί σχετίζει μέν δ W. Schwartz τήν
παράστασιν ταύτην μέ τήν τής μονοφθάλμου γουρούνας καί τοΰ χρυσότριχος
κάπρου, ύποθέτων ότι άναφέρεται είς μετεωρολογικόν φαινόμενον. Άλλ' άν,
ώς άνωτέρω εϊδομεν, ή δρνις μετά τών νεοσσών αύτής είναι προσωποποιία
τής Πλειάδος, πολύ πιθανώς ή γουροΰνα τών δημωδών παραδόσεων νά προ-
ήλθεν έκ τοΰ άστερισμοΰ τών Ύάδων, τον οποίον οί παλαιότατοι "Ελληνες
έφαντάζοντο ώς άγέλην χοίρων. Καί άληθές μέν ότι άρχαϊοι συγγραφείς
παρήγον τήν λέξιν έκ τοΰ ΰειν, ή άλλως έτυμολόγουν αύτήν, καί συμφώνους

1. Revue des trad, popul. 1894, τ. IX, σ. 256.

2. Schweizer. Archiv, f. Volksk., τ. XIV, σ. 178.

3. Rochholz, Naturmythen, σ. 100, παρά W. Schwartz, Die poetischen Na-
turanschauungen, Berlin 1879, τ. II, σ. 33.
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προς τήν παραγωγήν έπλαττον μύθους. "Οτι δ' όμως ή λέξις Ύάς εϊναι έτε-
ρος τύπος τοϋ συάς1 δεικνύει καί το άρχαιότατον ρωμαϊκόν όνομα τοΰ άστε-
ρισμοΰ Suculae, αν καί τίνες τών λατίνων συγγραφέων ύπολαμβάνουσιν ότι
έσχηματίσθη τοΰτο έκ παρανοήσεως τοΰ έλληνικοΰ Ύάδες2. 'Υπήρχε δέ πι-
θανώς καί άρχαϊος μΰθος περί καταστερισμοΰ ύός, ώς δυνάμεθα νά συναγά-
γωμεν έκ κρητικού μύθου, δν διέσωσεν δ 'Αγαθοκλής: «Λέγεται γάρ (έν Κρή-
τη) ώς άρα Διί θηλήν ύπέσχεν ύς, καί τω σφετέρω γρυσμώ περιοιχνεΰσα τον
κνυζηθμδν τοΰ βρέφεος άνεπάιστον τοις παριοΰσιν έτίθει»3. Ώς κατηστερίσθη ή
τροφδς τοΰ Διός αΐξ 'Αμάλθεια καί αί κομίζουσαι είς τον Δία τήν άμβροσίαν
πέλειαι έν τω άστερισμώ τής Πλειάδος, οΰτω θά έπλάσθη ίσως καί μΰθος
περί καταστερισμοΰ τής τροφοΰ τοΰ Διδς ύός, έφαρμοσθείς έπί τοΰ άστερι-
σμοΰ τών 'Υάδων, δν οί πρώτοι όνομάσαντες έφαντάζοντο άπλώς ώς άγέλην
χοιριδίων4.

Γ' ΩΡΙΩΝ

Άλετροπόδιον.—Πήχυς.—Σκεπαρνέα.—Μνηστήρ τών Πλειάδων—Δίωξις αύτών.

Ό άστερισμδς τοΰ Ώρίωνος καλείται κοινώς ένεκα τοΰ σχήματος αύ-
τοΰ άλετροπόδι (το) ή άλετροπόδα (ή), ήτοι πούς άροτρου5. Τδ όνομα τοΰτο
φέρεται καί παρεφθαρμένον ένιαχοΰ, οίον λιτρονπόδια (τά)° καί πογαλέρκα
(τά)7. ΤΗτο δ' έν χρήσει καί κατά τούς μέσους χρόνους, ώς φαίνεται έκ τοΰ

1. Συάδες αί σύες (Ήσύχ.).

2. Aul. Gell. XIII 9. Cicer., De nat. D. II 43. Plin., N. Ii. 18, 29. Gundel, De
stell, appellat., σ. 102.

3. F. Ii. G. IV, 289 παρ' Άθφ·. Θ' 376α.

4. Τήν αύτήν γνώμην περί προσωποποιίας τοϋ άστερισμοΰ τών 'Υάδων ώς άγέλης
χοιριδίων ύπό τών παλαιοτάτων 'Ελλήνων έκφράζει καί ό G. Thiele (Antike Ilimmels-
bilder, Berlin 1898, σ. 2), άγνοών τήν προκειμένην κατά το 1881 δημοσιευθεΐσαν πραγμα-
τείαν. 'Εγκρίνει δε τά τοΰ Thiele καί ό Ε. Belhe (έν Rhein. Mus. f. Phil. 1910, τ. LV,
σ. 430). Συμμερίζεται δέ αύτήν καί ό Σβορώνος, ένθ' άν.

5. 'Εν Δωρίδι άλιτρουπόδα (ή) «βγαίν' κουντά τμ Πούλια" έχ' έξ άστέρια, άλλά δέν
εϊνι ούλα μαζί» (Λαογρ. Δ' 423)" ομοίως έν Εύρυτανία ή άλιτρουπόδα (παρά Στ. Βίου).
Έν Μακεδονία τά άλετροπόδια (Abbott, Macedonian Folklore, σ. 70). Κατά τόν Άρα-
βαντινον (Ήπειρωτ. γλωσσάριον, σ. 18) άλετροπόδα λέγεται ό Σείριος, ύποΟέτομεν δ' όμως
ότι δέν είναι τοΰτο άκριβές, καί ότι μάλλον ύπέλαβεν έσφαλμένως ώς άλετροπόδα τόν έγγύς
τοΰ Ώρίωνος φαινόμενον Σείριον. Έν Οίνοΰντι δέ άλετροπόδα όνομάζεται ό άστερισμός
τής μεγάλης άρκτου (Κουκουλέ, Οίνουντιακά, σ. 259).

6. Έν Βελβεντώ: Μπουντώνας, έν Άρχείω έλλ. γλώσσ., τ. Α' β', σ. 93 - 4.

7. Έν Κύπρω. Ό Λουκάς (Φιλολ. έπισκέψεις, σ. 130) λέγει ότι Πογαλέρκαν καλοΰσι
«τούς έπτά κατά σειράν μετά τάς τρεις τοΰ μεσονυκτίου περίπου φαινομένους άστέρας». Ό
δέ ΣακελΜριος (Κυπριακά, 1868, τ. Γ', σ. 239) έρμηνεύει: «Τρεις παρακείμενοι άστέρες.
Ρίζα δέ τής λέξεως είναι γαλ, ή αύτή τή τοΰ Γαλαξίου». Άλλ' ή δρθή έτυμολογία είναι έκ
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σχολιαστοΰ τοϋ Θεοκρίτου (Ζ' 54) λέγοντος· «Ώριων το κοινώς άλετροπόδιον
λεγόμενον))1, καί ύπο τοΰ Ζωναρά (λ. Αύδώδ). Τό όνομα δέ τοΰτο κυρίως δί-
δεται είς τούς άστέρας της ζώνης καί τοΰ ξίφους τοΰ Ώρίωνος2. Είς το άρο-
τρον καί τήν άροτρίασιν άναφέρονται τά ονόματα τοΰ άστερισμοΰ καί έν άλ-
λαις γλώσσαις" ούτως ύπό μέν τών παλαιοτέρων Γερμανών έλέγετο pfluoc,
άροτρον3, ύπό τών Σκώτων ομοίως pleuch (άροτρον)4- ύπό τών Γάλλων ra-
teau5' ύπδ τών άρχαίων Αιγυπτίων παρίστατο ώς άροτριών ζευγίτης6. Έκ
δέ τών νεωτέρων άσιατικών λαών οί μέν Καμβόδιοι όνομάζουσι τόν Ώρίωνα
τζέμ κόλ (φρουρόν άροτρου), οί δέ Σιάμιοι dao thai (άροτρου άστέρα)7.

Άλλο ονομα τοΰ Ώρίωνος έν Θήρα καί έν Μιλήτω είναι πήχηΆ, έν 'Ικα-
ρία πήχες9. Αναφέρεται δέ τοΰτο είς μόνους τούς άστέρας τής ζώνης τοΰ
άστερισμοΰ. Αντίστοιχοι πρός τήν όνομασίαν ταύτην είναι αί τών γερμανι-
κών λαών, αί σημαίνουσα!. βακτηρίαν (οΐον Jacobsstab, Petersstab κττ.)
ή ήλακάτην (οίον Friggarrockr κτλ.), καί αί τών σλαβικών, αί σημαίνουσα!,
έπισκοπικήν βακτηρίαν10.

Κατά τούς μέσους χρόνους φαίνεται ότι είχε καί άλλο όνομα, μαρτυρού-
μενον ύπό τοΰ λεξικογράφου τοΰ Γουδιανοΰ Ετυμολογικού (σ. 581,1), Σκε-
παρνέα- τό όνομα τοΰτο φαίνεται ότι εδόθη έκ τοΰ σχήματος τοΰ αποτελου-
μένου έκ τών έν τή ζώνη καί τω ξίφει τοΰ Ώρίωνος άστέρων.

Άν καί έκ τών δημωδών ονομάτων τοΰ άστερισμοΰ δέν εμφαίνεται προ-
σωποποιία αύτοΰ, άλλ' όμως φέρεται μία παράδοσις, έπιχωριάζουσα είς τάς

τοϋ πόδια καί αλέτρια, διότι τό ποδιαλέτρια κατά τούς κυπριακούς φθογγολογικούς νόμους
γίνεται πογαλέρκα.

1. Οί έκδόται τοΰ Θησαυροΰ τοΰ 'Ερρίκου Στεφάνου παραθέτουσι χωρίον τοΰ σχολια-
στοϋ τοΰ 'Αράτου [παρά Petavius, Uranologium, σ. 258], καθ' δ δ 'Ωρίων Ιδιωτικώς κα-
λείται άλεκτροπόδιον. Ή λέξις όμως έχει πλημμελώς άντί άλετροπόδιον. 'Εκ της πλημμε-
λοΰς δέ γραφής πλανηθείς ό Κ. Ο. Müller (έν Rhein. Museum 1833, τ. II, σ. 5) προσεπά-
θει νά συμβιβάση το σχήμα τοΰ άστερισμοΰ πρός τήν παράστασιν ποδός άλέκτορος. 'Αλλά
καί ό G. Thiele (Antike Himmelsbilder, Berlin 1898, σ. 3) νομίζει ότι τό όνομα άλεκτρο-
πόδιον είναι παλαιόν, καί ευρίσκει ότι πραγματικώς δ Ώριων φαίνεται ομοιότατος πρός
πόδα άλέκτορος!

2. 'Εν Πελοποννήσω: Hiller von Gaertringen, Thera, τ. IV, 2, σ. 167.

3. Grimm, Deutsche Myth., 4 έκδ., σ. 600.

4. Αύτ.

5. Flammarion, Astronomie populaire. Les étoiles. Par. 1882, σ. 447. Revue des
trad, popul. 1896, σ. 577.

6. Gruppe, Griech. Mythol., σ. 946.

7. Bastian, Kambodja, σ. 58.

8. Hiller von Gaertringen, αύτ. 166. 167.

9. Έπ. Σταματιάδον, Ίκαριακά, σ. 142.

10. Grimm, ένθ' άν., σ. 606-7, τ. III 213. Βλ. καί Zeitschrift d. Ver. f. Volksk.
1899, σ. 231.
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Ινυκλάδας, κατά τήν οποίαν ό Ώρίων είναι άρραβωνιστικός τής Πούλιας
καί κάθε τόσο τήν κυνηγάει1. Ή παράδοσις προήλθεν έκ τής παρατηρήσεως,
ότι δ Ώριων διατρέχει έν τω ούρανω έπί μήνας πέντε τροχιάν πλησίον τών
Πλειάδων καί ότι κατά τήν άκρώνυχον έπιτολήν τοΰ Ώρίωνος, ήτις άρχεται,
ότε δ ήλιος εύρίσκεται. είς τον Σκορπιού, δ άστερισμδς τών Πλειάδων καθώς
καί ό τών Ύάδων κινούνται πρδ τοΰ Ώρίωνος. Περί τής διώξεως τών Πλει-
άδων ύπδ τοΰ Ώρίωνος έφέροντο καί αρχαίοι μΰθοι. Αί Πλειάδες, κατά τον
Έσίοδον ("Εργ. 619-620), δύνουσι πίπτουσαι είς τον πόντον, ένω φεύγου-
σι «σθένος όμβριμον Ώρίωνος)). Κατά δέ τον Πίνδαρον, δ Ώρίων, ίδών τήν
Πληιόνην μετά τών θυγατέρων αύτής καί ύπδ έρωτος τρωθείς, έδίωκε ταύ-
τας έπί πέντε έτη, μέχρις δτου δ Ζεύς κατηστέρισε πάσας μετά τοΰ Ώρίω-
νος καί τοΰ κυνδς αύτοΰ2. Έκ τής αύτής δέ άστρονομικής παρατηρήσεως ορ-
μώμενοι οί μέν Μορφορέσιοι τής Νέας Γουϊνέας θεωροΰσι τήν Πλειάδα σύ-
ζυγον τοΰ Ώρίωνος3, οί δέ μαΰροι τής άποικίας Βικτωρίας τάς μέν Πλειάδας
ώς δμιλον γυναικών, τον δ' έν τή ζώνη τοΰ Ώρίο^νος άστέρα ώς συμπαί-
κτορα αύτών χορευτήν4- καί οί Καμιλαρόοι τής Αύστραλίας τούς μέν άστέρας
τοΰ Ώρίωνος ώς νέους, τούς δέ τής Πλειάδος ώς παρθένους, τάς δποίας έκεΐ-
νοι προσπαθοΰσι νά συλλάβωσι διά νά τάς νυμφευθώσι5.

Δ' ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ

Δέρμα άρκτου έν τ0 ούρανφ.—"Αμάξι τοϋ Δαβίδ.—Κάραβος.—Άναιτοδοκάραβος.—
Κιβωτός τοΰ Νώε.—Κλέφτες.—Παράστασις τών άστέρων τοΰ άστερισμοΰ ώς βοών.—
'Αλέτρι, όλετροπόδα—'Επτά άδέλφια.—'Επτά πλανήται—Έπταπάρθενος χορός.—
ΣυμπεΟεριό— Τριώνι.

Τδ όνομα άρκτος, όπερ οί άρχαιότατοι "Ελληνες άπέδιδον είς τον άστε-
ρισμόν τής μεγάλης Άρκτου, διότι ταύτην μόνην δι' ιδίου ονόματος διέκρι-
νον, τήν δέ μικράν υπέδειξε πρώτος ό Θαλής δ Μιλήσιος, συνεδέετο πιθανώς
πρός τινα μΰθον, 'ίσως παραπλήσιον πρός τον έν μεταγενεστέροις χρόνοις πλα-
σθέντα περί καταστερισμοΰ τής είς άρκτον μεταμορφωθείσης νύμφης Καλ-
λιστοΰς. Ή Καλλιστώ, ή πάτριος θεά τών Άρκάδων, ή μετέπειτα εις νύμφην
τών περί τήν Αρτέμιδα ή είς έπίκλησιν τής θεάς ταύτης μεταπεσοΰσα, έτι-
μάτο πιθανώτατα έν παλαιοτάτοις χρόνοις ώς άρκτόμορφος, καθώς συνάγε-
ται καί έκ τοΰ ονόματος αύτοΰ τών Άρκάδων καί έκ τοΰ τοΰ έπωνύμου ήρωος,

1. Παραδόσ. άρ. 247 καί σ. 825 κέ.

2. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Roscher, Lex. d. Mythol., τ. III 1026-7. 1031-2.

3. Beccari, έν Geographical Magaz. 1876, τ. III, σ. 212. '

4. Standbridge, έν Transact. Ethnolog. Soc. Ν. Σειρ. 1861, σ. 302.

5. Elie Reclus, Les primitifs d'Australie, σ. 304-5. Rev. des trad, popul. 1898,
σ. 270.
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τοϋ υίοΰ τής Κάλλιστους, καί έκ τοΰ μύθου περί μεταμορφώσεως ταύτης είς
άρκτον καί έξ άλλων τινών τεκμηρίου. "Ενεκα δέ τής μεγάλης σημασίας, ήν
φαίνεται ότι εϊχεν ή άρκτος είς τήν άρχαιοτάτην θρησκείαν τής 'Αρκαδίας,
όποθέτομεν ότι το όνομα άρκτος έδόθη είς τον άστερισμόν το πρώτον έν 'Αρ-
καδία καί έκεϊθεν διαδοθείς καί ανά την λοιπήν Ελλάδα κατέστη κοινδς κατά
τούς ομηρικούς χρόνους, διότι δ ποιητής άναφέρει συγχρόνως δύο ονομασίας
αύτοΰ, άρκτον καί άμαξαν.

Έν Μαντινεία τής 'Αρκαδίας φέρεται νΰν παράδοσις, ίκανώς περίεργος
διά τον άρχαϊκώτατον χαρακτήρα αύτής. Κατά ταύτην «τόν παλαιόν καιρόν
ό ούρανός ήτο κολλητός είς τήν γήν, ήτο γυάλινος καί μεριές μεριές μαλακός'
μερικοί άνθρο^ποι έκάρφοίσαν μιάν φοράν έν άρκουδοτόμαρο, καί τά καρφιά
έγιναν άστρα καί φαίνεται καί ή όρά τής άρκούδας άκόμα ώς τά σήμερα είς
τόν ούρανόν)). Παραλλαγήν δέ τής παραδόσεως ταύτης ήκούσαμεν έν Άγίω
Βασιλείω, προαστείω τής Τριπόλεως: Μιά βασιλοπούλα άπό κατάρα έγινεν
άρκοΰδα, καί τό τομάρι της έκάρφωσαν είς τόν ούρανό1.

Έπίσης παλαιά, άν μή παλαιοτέρα, είναι ή ονομασία τοΰ άστερισμοΰ
άμαξα, προελθοΰσα προδήλως έκ τοΰ σχήματος αύτοΰ, παρομοιαζομένων
τών τεσσάρο^ν άστέρων πρός τόν δίφρον, τών δέ λοιπών τριών πρός τόν ρυ-
μόν τής άμάξης. "Ηδη κατά τούς ομηρικούς χρόνους ήτο γνωστή είς τούς
"Ελληνας2. Όμοιας δέ ονομασίας εΐχον καί οί Ρωμαίοι, ώς plaustrum καί
currus καί temo, συνεκδοχικώς άπό τοΰ ρυμοΰ3. Έπίσης είναι συνηθεστάτη
ή ονομασία αύτη είς τάς πλείστας γλώσσας. Ό Γρίμμ άναφέρει πολλάς τοι-
αύτας τών γερμανικών λαών, παρ' οϊς, ώς εικάζει, άρχικώς θά έκαλεΐτο άμα-
ξα τοΰ Όδίνου (Wuotans Wagn), έκ τοΰ πρωτίστου θεοΰ τοΰ ούρανοΰ, έπίσης
καί άλλων λαών,. οϊον γαλλ. char καί charriot, παλαιογαλλ. cher el ciel,
ίταλ. καί ίσπαν. carro, πολωνιστί woz niebiski (άμαξα ούρανοΰ), σερβιστί
hola (άμαξα) κλπ.4 Προσέλαβε δέ πως χριστιανικόν χαρακτήρα διά τής
προσθήκης τοΰ Δαυίδ. 'Αμάξι τοϋ Δαυίδ λέγεται ή Μεγάλη άρκτος ένιαχοΰ
τής Ελλάδος. 'Αλλά δέν ιδιάζει είς τόν έλληνικόν λαόν μόνον ή ονομασία αυ-

1. ΙΊαραδόσ. άρ. 241. 242 καί σ. 815 κέ.—Είς πολλά παραμύθια αναφέρονται νεα-
νίδες φέρουσαι δοράς ζώων καί πρός ταϋτα ταυτιζόμεναι, ώς ή Άρκουδίτσα, ή ώς άρκτος
ύπολαμβανομένη, ή Γαΐδουρίτσα (πρβλ. τό γαλλικόν Peau d'âne παρά Perrault)' τό άγα-
πών αύτήν βασιλόπουλον έν τέλει άνακαλύπτει ύπό τό άπεχθές περίβλημα κόρην περικαλλή
(Antti Aarne, Verzeichniss der Märchentypen, άρ. 402).

2. Ίλ. Σ 487. Όδυσ. Ε 273.

3. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά G. Gundel, De stellarum appellatione et religione
Romana, Glessen 1907, σ. 65 κέ. (RGW, τ. IV, 2).

4. Grimm, σ. 138. 688 (125. 604-5 δ' έκδ.). Συναγωγήν τών τοιούτων ονομασιών
βλ. καί έν Mélusine, τ. II, σ. 30 κέ. Revue des trad, popul. 1902, σ. 142, 571. Zeitschrift
d. Ver. f. Volksk. 1899, σ. 231. Archiv f. Religionswiss. 1899, σ. 339. 343.
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τη, διότι καί οί 'Ιταλοί τόν όνομάζουσι carro di Davide1 καί οί Γάλλοι cha-
riot de David2. Άμαξα Σολομώντος δέ προέτεινενά κληθή ή μεγάλη άρκτος
ό Bartsch τω 16243.

Άπό τοϋ σχήματος έπίσης, προσομοιαζομένων τών τεσσάρων άστέρων
πρός τό κύτος τοΰ πλοίου καί τών τριών πρός τήν πρώραν, καλείται ό άστε-
ρισμός Κάραβος έν 'Ικαρία4. Άναποδοκάραβο έν Άργυράδες της Κερκύ-
ρας5. Όμοιαι είναι αί παρά Πορτογάλοις εύχρηστοι όνομασίαι barca (βάρκα)
καί barquinha (βαρκοΰλα) καί barca de David (βάρκα τοΰ Δαυΐδ)8.

Παραπλήσια είναι καί ή ονομασία Κιβωτός τοϋ Νώε. Καί έν Ούαλία ο-
μοίως Arch Noah καλοΰσι τόν αύτόν άστερισμόν7. Κιβωτόν τοΰ Νώε ώνό-
μασεν άλλον άστερισμόν, τόν της Άργοΰς, ό 'Ιούλιος Schiller έν τω συγγράμ-
ματα του Coelum stellatum christianum, έκδοθέντι τω 1627s, ένω τήν με-
γάλην άρκτον ώνόμαζε πλοιάριον τοΰ Πέτρου.

Έν Δωρίδα της Παρνασσίδος έπαχωριάζεα τό όνομα Κλέφτις (Κλέπται)9.
Δέν γανώσκομεν, άν τό ονομα τοΰτο εϊναι καί έν Ήπείρω γνωστόν, άλλ' όμως
δημώδης παράδοσις της έν Θεσπρωτία Γουμενίτζας έξηγεϊ αύτό. Κατά ταύ-
την ένας παπάς καί μιά παπαδαά είχαν ένα πααδάκα έτοαμοθάνατο. Ό παρα-
γιός των, έπωφελούμενος τήν άταξίαν καί τήν ταραχήν ποΰ ύπήρχον είς τό σπί-
τα ένεκα τούτου, συνεννοήθη μέ δύο ζωοκλόπους νά κλέψουν τά δύο βόαδαα
τοΰ παπά. Μίαν νύκτα λοαπόν έμπήκαν κρυφά είς τόν στάβλον καί έκλεψαν
τά ζώα. Μόλις ό παπάς άντελήφθη την κλοπήν έβγήκε νά κυνηγήση τούς
κλέφτες. Τόν πήρε τό κατόπι ό παραγιός, γιά νά μήν τόν ύποπτευθοΰν, καί
άποπίσω άκολουθοΰσε ή παπαδαά μέ τό έτοαμοθάνατο παιδί στήν άγκαλαά.
Καί όλους ό θεός έβαλε είς τόν ούρανό γιά νά βλέπωμεν καί νά άποφεύγω-
μεν τήν κλοπήν10. Παραπλήσια παράδοσιν έχουσι καί οί Βάσκοι11. Οί δέ Κο-

1. Mélusine, τ. II, σ. 30.

2. Αύτ., σ. 31. Revue des trad, popul. 1902, σ. 571. Chariot à David έν Deux
Sèvres της Γαλλίας (Mélusine II 33). Carri de Dobid έν Aveyron (αύτ. 31).

3. Piper, Mythologie der christl. Kunst, τ. Γ', 2, σ. 305.

4. Σταματιάδου, Ίκαριακά, σ. 142.

5. Γερ. I. Σαλβάνου, Μελέτη περί τοϋ γλωσσικού Ιδιώματος τών έν Κερκύρα: Άργυ-
ράδων, έν Άθ. 1918, σ. 19.

6. Mélusine, τ. II, σ. 31.35.

7. Αύτ., σ. 32.

8. Piper, ένθ' άν., σ. 306.

9. Λαογρ. Δ' 423. «Κλέφτις είνι άστέρια ίφτά. Ούλα τ' άστέρια πάν βασίλιμα ήλιοΰ
κί αύτάν τά ίφτά πάν τούν άνήφουρου' ρχόντι οΰλου γυρβουλιά, δέ βασ'λεύνι πουτέ».

10. Σημαία (έφημ. Αθηνών) 24 'Ιανουαρίου 1914, άρ. 32.

11. Carquand, Légendes du pays Basque, άρ. 6, έν Mélusine, τ. II, σ. 35. «Ήταν
μιά φορά ένας πλούσιος ζευγολάτης. Δύο κλέφτες τοΰ πήραν ένα ζευγάρι βόιδια. "Εστειλε
τον παραγιό του νά τούς πιάση, καί σάν είδε πώς δέν έγύρισε, έστειλε καί τή δοΰλα νά τον
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ζάκοι τοΰ άνατολικοΰ Τουρκεστάν όνομάζουσι τον άστερισμόν yetti - ughri
(εφτά κλέπτες) ποΰ γυρίζουν όλοέν καί παραμονεύουν νά κλέψουν δύο άλογα
(δύο άστέρας τής μικράς άρκτου), ποΰ βόσκουν δεμένα είς ένα παλοΰκι (τόν
πολικόν άστέρα)1.

Ή παράστασις βοών έν τω άστερισμω, τούς όποιους μνημονεύουσι καί
ή ήπειρωτική καί ή βασκική παράδοσις, εϊναι παλαιοτάτη. Τό λατινικόν ο-
νομα septentriones δεικνύει δτιοί άρχαιότατοι 'Ιταλοί έφαντάζοντο τόν άστε-
ρισμόν ώς έπτά βόας αλωνίζοντας (septem triones άπό τοΰ terere)2. "Οτι δέ
καί οί "Ελληνες εϊχον πρότερον τήν παράστασιν τών άστέρων τής μεγάλης
άρκτου ώς βοών καί ί'σως παρ' αύτών παρέλαβον ταύτην καί οί 'Ιταλοί δεικνύει,
ώς μετά πολλής πιθανότητος εΐκασεν ό G. Thiele3, τό παρ' Όμήρω όνομα
τοΰ Άρκτούρου Βοώτης, όπερ μάλλον δύναται νά έξηγηθή ώς σημαίνον τόν
βουκόλον.

Συναφής δέ πρός την παράστασιν τών άστέρων τούτων ώς βοών είναι
καί ή ονομασία τοΰ άστερισμοΰ άλέτρι, ήν ώς μακεδονικήν άναφέρει ό Abbott
(σ. 70, καί Λαογραφ. άρχ., άρ. 169α, 46 «λιτροπόδια» έν Ζωπανίω τής Μα-
κεδονίας) καί άλετροπόδα, ώς άντί τοΰ Ώρίωνος όνομάζουσι τήν μεγάλην
άρκτον οί Οίνούντιοι4. Άροτρον δέ σημαίνουσι καί διάφοροι κελτικαί όνομα-
σίαι αύτής τών 'Ιρλανδών, Ούαλών κλπ.5

Έκ τοΰ άριθμοΰ τών άποτελούντοον τόν άστερισμόν άστέρων ώνομάσθη
ούτος, ώς παρά τοις άρχαίοις Ίταλοΐς septentrio, καί τοις Ίνδοΐς Saptars-
hayas (οί έπτά σοφοί)6· καί σήμερον παρά τοις Ούαλοΐς Saith seren y gog-

ευρη, άποπίσω άπό τή δοϋλα έτρεξε καί τό σκυλάκι. Άφοϋ πέρασαν κάμποσες ήμέρες
καί ουτε δ παραγιός, οΰτε ή δοϋλα έφάνησαν, πήγε καί αύτός καί τούς έγύρευε. 'Αλλ'
έπειδή δέν τούς εύρισκε πουθενά, άρχισε τις βλαστήμιες καί τίς κατάρες, τόσο ποΰ ό
Θεός ώργίστη καί γιά νά τον τιμωρήση καταδίκασε τό ζευγολάτη, τόν παραγιό, τή δοϋλα,
τό σκυλί, τούς δύο κλέφτες καί τά βόιδια νά τρέχουν δ ένας άποπίσω άπδ τόν άλλον δσο
υπάρχει δ κόσμος καί τούς έβαλε είς τον ούρανδ είς τήν μεγάλην άρκτον. Τά βόιδια είναι 'ς
τά δύο έμπροστινά άστέρια, οί κλέφτες 'ς τ' άλλα δύο άποπίσω, δ παραγιδς 'ς το άστρο ποΰ
είναι κατόπι, ή δοΰλα 'ς τό δεύτερο άστρο, τό σκυλάκι κοντά, εις ένα μικρό άστρο, καί ό
ζευγολάτης ύστερα άπδ δλους είς τό έβδομο άστέρι».

1. Shaw, A sketch of the turk. lang, as spoken in east. Turkistan 1880, έν Mélusi-
ne II 32. 35.

2. Varro, L. lat. VII 74. Aul. Gell. II 21. Preller, Römische Mythologie, 2ας έκδ.
σ. 241. G. Gundel, De stellarum appellatione et religione Romana, Glessen 1907,
σ. 63 έκ.

3. Antike Himmelsbild., σ. 3. Τήν αύτήν γνώμην έχει καί δ Gruppe (Griech.
Mythol., σ. 946), όστις καί άλλα έπιχειρήματα προσάγει πρός ύποστήριξιν αύτής.

4. Κουκονλέ, Οίνουντιακά, σ. 259.

5. Mélusine II, σ. 31. 32.

6. Usener, Sintfluthsagen, σ. 242 κέ.
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ledd (έπτά άστέρια τοϋ βοριά)1 καί παρά τοϊς Τουρκομάνοις γεττί ούγρί (έφτά
κλέφτες), καθά έσημειώσαμεν άνωτέρω, καί γεττί γιουλδιούζ (έφτά άστέ-
ρια) καί παρά τοις Τούρκοις γειίί γκαριΐέσ (έπτά άδέλφια)2, ούτως καί παρ'
ήμΐν τά εφτά αδέρφια3. Έν Κύπρο) λέγεται Έφτά πλανήτες4, ώς είς τό δη-
μοτικόν ασμα τών έκατολόγων «Έφτά πλανήτες τοΰ ούρανοΰ τήν άαπώ
πλανάτε))5. Έν Μιλήτω δέ οί "Ελληνες χωρικοί όνομάζουσι τόν άστερισμόν
Έφταπάρθενο χορό, ήτοι χορόν τών έπτά παρθένων6. 'Αλλ' έν Δωρίδι τό ίδιον
ονομα δίδουσιν είς άλλους δύο άστερισμούς, ο'ίτινες πιθανώς είναι ό τοΰ Ηνι-
όχου καί ό τοΰ Ταύρου7. Ό Έφταπάρθενος χορός μνημονεύεται καί εις άρι-
θμητικόν αίνιγματώδες άσμα, έπαναλαμβανόμενος καί είς παραμύθια, άλλ'
άδηλον είς τίνα άστερισμόν άναφέρεται8.

Έν Βοιωτία φέρεται παράδοσίς τις άλλη περί τοΰ άστερισμοΰ, έξ ής
ούτος έλαβε τό όνομα Συμπεθεριό. Ή παράδοσις αύτη έχει ώς έξής κατά τήν
άνακοίνωσιν έργάτου τινός έκ Θήρας, άκούσαντος παρά Βοιωτού ποιμένος.
«Είναι αύτά τά άστρα, τά όποια ονομάζονται Συμπεθεριό. Μιά φορά ένας νέος
ήπάτησε μίαν νέαν. Λοιπόν έπειτα αύτός δέν ήθέλησε νά τήν πάρη ώς σύζυ-
γον, καί αύτή άρραβωνίσθη μέ άλλον νέον. "Οταν έγιναν οί γάμοι, αύτός τήν
βρήκε άπατημένην καί πήγανε σ' τά δικαστήρια. Άλλά δέν ήμπόρεσαν νά

1. Mélusine II, σ. 31.

2. Hiller von Gaertringen, Thera IV, 2, σ. 172.

3. Σίττλ, είς Ήσιόδ. Θεογον. στ. 382, σ. 124. Ποϋ έπιχωριάζει ή όνομασία αΰτη δέν
ήδυνήθην νά έξακριβώσω.

4. Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Β', σ. 547.

5. Αύτ., σ. 43. Έφημ. Φιλομαθ. 1865, σ. 775.Ό αύτός στίχος καί έν ροδία παραλλαγή
τοϋ άσματος (Παναθήναια 1910, τ. ΙΘ', σ. 146). Κατά τήν βεβαίωσιν τοΰ Σακελλαρίου σή-
μερον λέγοντες έπτά πλανήτας έννοοΰσι τόν άστερισμόν τής μεγάλης άρκτου, άλλ' είναι
ένδεχόμενον ίίχι μόνον έν τή ροδιακή παραλλαγή τοΰ άσματος, άλλά καί έν τή κυπριακή,
επειδή αυτη είναι ίκανώς παλαιά, νά έχη τό ονομα άλλην σημασίαν, ήτοι τών έκ τής άστρο-
λογίας γνωστών έπτά πλανητών.

6. Hiller, ένθ' άν.

7. Λαογρ. Δ' 423. «ΊφταπάρΟενους χουρός· πααίν' κουντά τμ Πούλια κ' έχ' ίννιά
άστέρια.—Ίφταπάρθενους χουρός· είνι άλλους αύτός κί πααίν' μπρουστά τμ Πούλια κ' έχ'
ίφτά άστέρια».

8. Λελέκ., 'Επιδόρπιον, σ. 139 (ασμα Κορινθίας). Hahn, Griech. u. alban. Märchen,
τ. II, σ. 210=Pio, Νεοελλ. παραμύθια, σ. 195 (παραμύθιον Τήνου). Νεοελλην. άνάλ. Β', σ.
29 (παραμύθιον Νάξου). Ό Έφταπάρθενος χορός παρεφθάρη έν παραλλαγαϊς τοΰ άσματος:
«έφταπάρθενο κοράσι» (Γορτυνίας, Παπαζαφειροπούλον, Περισυναγωγή, σ. 158, 151)"
«έφτά πόδια τοΰ χοροΰ» ('Ηπείρου, Ζωγρ. άγών Λ', σ. 8,1)' «έφτ' άστέρια τ' ούρανοΰ» (Κα-
ρυών τής έπαρχίας Καβακλή: Λουλουδοπονλον, Συλλογή άνέκδοτος, σ. 75, 69)· «έφτά άστέ-
ρες τ' ούρανοΰ» (Μακεδονίας. Γουσίου, Τά τραγούδια τής πατρίδος μου, σ. 60,104. Abbott,
Macedonian Folklore, σ. 328, 330). "Ισως κατά τόν αύτόν τρόπον προήλθον καί οί άνω-
τέρω μνημονευθέντες έπτά πλανήται τ' ούρανοΰ τοΰ κυπριακοϋ καί τοΰ ροδιακοΰ άσματος.



234

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ ΜΥΘΟΙ 234

βροΰνε ένα δικαστήριο νά τούς δικάση. Καί γι' αύτόν τό λόγο αύτά τά άστρα
δέν βασιλεύουνε, άλλ' έπιστρέφουνε πάλιν άπότό 'ίδιο μέρος, όπου άνατέλλου-
νε». Οί άστέρες α καί β τοΰ αστερισμού είναι οί δύο πατέρες, ό τοΰ έγκατα-
λείψαντος τήν νέαν έραστοΰ καί ό τής νέας, οί γ καί δ αί μητέρες, ό άστήρ Μι-
ζάρ μέ τόν πλησίον του άμυδρώς φαινόμενον μικρόν άστέρα ή νεαρά γυνή μέ
τό μικρόν τέκνον της, καί ό προπορευόμενος άστήρ Βενετνάς ό είς άναζήτη-
σιν δικαστηρίου τρέχων νεόνυμφος. Ό άστήρ ε Άλιώθ δέν ταυτίζεται μέ κανέν
άπό τά είς τήν παράδοσιν άναφερόμενα πρόσωπα1. Είναι προφανές ότι ή παρά-
δοσις αύτη, ή τοσούτον πτωχή τήν εΰρεσιν, ούδέν άλλο σκοπεί, εί μή τήν παρά-
στασιν ομίλου πολλών προσώπων. Είναι δέ σύνηθες καί είς άλλας παραδό-
σεις2 τοιοΰτοι όμιλοι νά χαρακτηρίζονται ώς γαμήλιος πομπή, ώς σνμπε-
θεριό.

ΛΕν άλλο όνομα τοΰ άστερισμοΰ, τό Τρίώνι, άναφέρεται μόνον ύπό τοΰ
Σομαυέρα" άλλ' ούτε νΰν είναι γνωστή ούτε κατά τούς χρόνους τοΰ λεξικο-
γράφου θά ήτο εύχρηστος, ειμή παρά τισιν ίταλίζουσιν. Είναι δέ ή παλαιά
ιταλική ονομασία τής "Αρκτου trione del cielo.

Ε' ΑΛΛΟΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ

Τ' άστρο τής Τραμουντάνας.—Τ' άστρι τής Κλαδευτήρας. — Πυροστιά. — Ράβδος τοΰ
'Ααρών.—Σταυρός.—Τά Γεμελλάκια. Γαλαρτσίδες.

Ό άστερισμός τής Μικράς άρκτου δέν διακρίνεται δι' ιδίου ονόματος
ύπό τοΰ λαοΰ, μόνον δ' ό πολικός άστήρ είναι γνωστός, ώς τό άστρο τσή τρα-
μοντάνας* ή τ' άστρι τής Κλαδεντήρας1. Ώς όρθώς παρατηρεί ό Hiller von
Gaertringen, τό πρώτον ονομα ύπεμφαίνει, ότι τόν άστέρα τοΰτον έγνώρισεν
ό ελληνικός λαός άπό τούς 'Ιταλούς, καί ή μή άπόδοσις τής προσηκούσης ση-
μασίας είς αύτόν, άν καί έχει τοσαύτην σπουδαιότητα διά τούς ναυτιλλομέ-
νους, έξηγεΐται ΐσως, διότι κατά τήν άρχαιότητα δέν ήτο τόσον πλησίον τοΰ
πόλου όσον νΰν, καί ώς έκ τούτου δέν ένεΐχε διά τούς άρχαίους "Ελληνας ίδιαί-
τερον ένδιαφέρον. Ό δ' έλληνικός λαός διετήρησε κατά παράδοσιν περί τών
άστέρων καί άστερισμών τάς γνώσεις μόνον, όσας άνέκαθεν άπό τών παναρ-
χαίων χρόνων είχεν.

"Αλλων δέ τριών άστερισμών ονόματα άναφέρει τις έν τή Έφημερίδι

1. Hiller, ένθ' άν.

2. Πρβλ. Παραδόσ. άρ. 292-294.

3. 'Εν Θήρα καί Μιλήτω: Hiller, ένθ' άν.

4. Καρκαβίτσα, Ή Λυγερή, έν 'Εστία 1890, τ. Α', σ. 212. (Ή Λυγερή, έν Άθ. 1896,
σ. 16).Ή όνομασία έν έπωδή,ήνέν 'Ηλεία λέγει γραϊα μάγισσα, προσηλώνουσα τό βλέμμα
άτενές «είς τόν πολικόν άστέρα, τόν άστέρα τοΰτον τών ναυτιλλομένων καί τών μαγισσών».
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τών Φιλομαθών, άλλά λίαν ασαφώς καί άορίστως. «Ό εκ τριών αστέρων, λέ-
γει, έν είδει ισοπλεύρου τριγώνου πλησίον άλλήλοις κειμένων άστερισμός (κα-
λείται) Πυροστιά, έστία, ή αύτή τη Ρέα ή Κυβέλη (;)' δ έκ τεσσάρων δμοι-
όσχημος Σταυρός, ή προηγουμένη τούτου Ράβδος τοϋ 'Ααρών, έκ τριών κατ
ευθείαν άστρων»1.

Έκ τής άτελούς ταύτης περιγραφής είκάζομεν, ότι Πυροστιά μέν είναι
ίσως δ αστερισμός τοΰ Ηνιόχου ή μάλλον τρεις τών άποτελούντων αύτόν
άστέρων, οί λαμπρότατοι. Ράβδος τοϋ 'Ααρών 'ίσως είναι ό άστερισμός τοΰ
Περσεως· Σταύρος δέ ό άστερισμός τής 'Ανδρομέδας ή μάλλον τρείς λαμπροί
άστέρες αύτοΰ καί έτεροι τρεις τοΰ Πηγάσου, ήτοι δ Άλγενίβ, δ Μαρκάβ
καί δ Σεάτ. 'Αλλ' είς τόν Hiller von Gaertringen εις έργάτης αύτοΰ έκ Θή-
ρας, μαθών παρά ποιμένος Βοιωτοΰ, ύπέδειξεν αύτω ώς Σταυρόν τόν άστε-
ρισμόν τής Αιγός2- άλλά κατά πάσαν πιθανότητα δέν είναι άκριβής ό προσ-
διορισμός ούτος. Κατά τούς λόγους δέ άγραμμάτου ποιμενόπαιδος έκ Δωρί-
δος τής Παρνασσίδος ό Σταυρός έχει πέντε άστέρια καί πάει κοντά στή Ζυγα-
ριά, αυτη δέ έχει τρία άστέρια, έν λαμπρόν καί δύο άμαυρά3. Τίνες είναι οί
αστερισμοί ούτοι άδηλον.

Έν Θήρα οί άλιεΐς καλοΰσι δύο άστρα τά Γεμελλάκια (διδύμους), τά
όποία άπό τοΰ 'Ιανουαρίου έπιτέλλουσι κατά τήν άνατολήν τοΰ ήλίου, άπό δέ
τοΰ Μαρτίου μίαν καί ήμίσειαν ώραν πρό ταύτης καί καθεξής ένωρίτερον,
έπέχοντα μέχρι τοΰ χειμώνος τήν θέσιν τοΰ Αύγερινοΰ. Τά άστρα ταΰτα οί
άλλοι Θηραΐοι πλήν τών άλιέων τά άγνοοΰσιν. Έν Μιλήτω δέ τά γνωρίζουσα
καί τά καλοΰσι Γαλαρτσίδες. Ώς έξηκρίβωσεν δ Hiller von Gaertringen,
τό ζεΰγος τοΰτο είναι οί άκροι άστέρες λ καί ν τοΰ κέντρου τοΰ σκορπιού4.
Κατά τήν εΰστοχον δ' είκασίαν τοΰ αύτοΰ έρευνητοΰ φαίνεται πιθανόν ότι ή
γνώσις τών άστρων τούτων οφείλεται είς την συνήθειαν τών άρχαίων νά ίδρύ-
ojoLv είς τάς πόλεις στήλας έχούσας άναγεγραμμένας τάς έπιτολάς καί τάς
δύσεις τών άστέρων- τά τοιαΰτα παραπήγματα συνετέλουν βεβαίως είς τό νά
καθιστώσιν οικείας άστρονομακάς παρατηρήσεις είς τόν λαόν, δυνηθέντα νά
διατηρήση κατά παράδοσιν τινας τούτων. 'Ακριβώς δ' είς τάς άνασκαφάς
τής Μιλήτου εύρέθησαν κατά τό 1903 έν τώ θεάτρω τεμάχια τοιούτου μαρ-
μαρίνου παραπήγματος τοΰ Β' αίώνος π.Χ. καί είς έν τούτων άνεγράφετο ό
χρόνος τής πρωινής έπιτολής τοΰ κέντρου τοΰ σκορπιού5.

1. 'Εφ. ΦιλομαΟ. 1858, τ. στ", σ. 574.

2. Hiller, ένθ' άν., σ. 173.

3. Λαογρ. Δ' 423. Ή Ζγαριά καί ή Σταύρος ονόματα άστερισμών καί έν Εύρυ-
τανίοι. (Κατά τόν έκ Καρπενησίου ποιμένα Κ. Κουτσοθόδωρον, άνακοίνωσις Στυλ. Βίου).

4. Hiller, ένθ' άν., σ. 169 κέ.

5. Ή έπιγραφή έδημοσιεύθη ύπό Diels καί Rehm έν τοις Πρακτικοΐς της άκαδημίας
τοϋ Βερολίνου της 14 'Ιανουαρίου 1904. Βλ. Hiller, αύτ., σ. 171.
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στ' ΓΑΛΑΞΙΑΣ

Τοϋ παπά ή τοΰ κουμπάρου τ' αχερα.—Σωρός—'Ιορδάνης ποταμός.—Δρόμος τής Πανα-
γίας.—Τό ζουνάρι τής καλόγριας.

Παράδοσις διαδεδομένη πολλαχοΰ τής Ελλάδος παριστά τον Γαλαξίαν
ώς άχυρα έσκορπισμένα είς τον ούρανόν. Κατά την μίαν παραλλαγήν τής παρα-
δόσεως, ένας παπάς 'ς ένα χωρώ έκλεψε τή νύχτα μέ το σκοτάδι δεμάτια άπό
το σωρό ποϋ είχε ό γείτονας 'ς τ' άλώνι γιά νά λιχνίση" άλλά μόλις τά πήρε
καί προχώρησε, φύσηξε άέρας καί σκόρπισε το άχυρο κι άπ' αύτό τον ηΰραν
καί τον έπιασαν1. Κατ' άλλην δέ παραλλαγήν, αγωγιάτης κακοπαθήσας έκ
τοϋ δεινοΰ χειμώνος καί φιλοξενηθείς μετά τοΰ ζώου του μίαν νύκτα είς τό
σπίτι κουμπάρου του, έκλεψε πριν έξημερο')ση όλον το άχυρον. Ό νοικοκύ-
ρης το πρωί αντελήφθη τήν κλοπήν, άλλά δέν ύπωπτεύθη ότι τήν έκαμε δ κου-
μπάρος του- έχων δ' άνάγκην νά προμηθευθή άχυρον διά το ζωόν του καί ψωμί
διά τήν οίκογένειάν του, έξεκίνησε διά νά ύπάγη είς τήν πόλιν μέ όλην τήν
βαρυχειμωνιάν άλλά είς τήν όδόν λύκοι έφαγαν τό ζωόν του, αύτός δέ μόλις
κατώρθωσε σωθείς νά προμηθευθή όλίγον ψωμί είς την πόλιν, άλλά βραδύ-
νας νά έπανέλθη είς τό σπίτι του εύρε τό μικρότερον τών τέκνων του νεκρόν
άπό τήν πείνα. Είς τήν άπελπισίαν του τότε είπε" «δέν είναι θεός νά μοΰ δείξη
τον κλέφτη νά πάρω τό δίκιο μου!)) Τότε βγήκε δ ήλιος κ' έλειωσε το χιόνι
καί 'φάνη στό δρόμο σκορπισμένο τ' άχυρον ποΰ έχύνετο άπό τά σακκιά ποΰ
είχε πάρη δ κλέπτης. 'Εκείνος μ' ένα πέλεκυν είς τάς χείρας ήκολούθησε τά
'ίχνη καί έφθασεν είς τό σπίτι τοΰ κουμπάρου του, ποΰ τοΰ έκλεψε το άχυρο,
καί τον έσκότωσε μέ τόν πέλεκυν. "Εκτοτε δέ έμεινεν είς τόν ούρανόν ό δρό-
μος μέ τά άχυρα, καί ώνομάσθη τοΰ κουμπάρου τ' αχερα2. "Αλλη πάλιν παρά-
δοσις άποδίδει τήν κλοπήν τοΰ άχύρου είς βαπτιστικόν, θέλοντα νά έκδικηθή
τον άνάδοχόν του πρός δν ήλθεν είς έριδας. Ό θεός όμως δέν έπέτρεψε τήν
κλοπήν, καί το άχυρον έπέταξεν άπό τούς σάκκους είς τον ούρανόν3.

1. Abbott, Macedonian Folklore, σ. 69=Παραδόσ., σ. 825 (Μακεδονίας). Κατά
παράδοσιν αίτωλικήν, τά συννεφάκια, ποΰ φαίνονται τό καλοκαίρι 'ς τον ούρανό, δταν είναι
ξάστερος, τά λένε τοΰ παπα τ' άχερα ή τής παπαδιάς τ' άχερα. Καί τά λένε έτσι γιατί μιά φορά
ένας παπάς το καλοκαίρι έκλεψε άχυρο- έκεϊ ποϋ το πήγαινε το άχυρο, σκορπιζότανε 'ς τή
στράτα. Γιά τήν κλεψιά τόν τιμώρησε τόν παπάν δ Θεός. Τά άχυρα πήγανε 'ς τόν ούρανό
καί τά βλέπει όλος δ κόσμος. Καί τόν παπά τόν πιάσανε οί άνθρωποι πώς έκλεψε, γιατί
πήρανε τή στράτα στράτα ποΰ έπεφτε τό άχυρο" μέ τό ντορό φτάσανε ώς το σπίτι του.
(Λαογρ. άρχ., άρ. 148, 39, παρά Λουκοπούλου).

2. Κερκύρας: Παραδόσ. άρ. 246. Βλ. καί Γερ. Τ. Σαλβάνον, Μελέτη περί τοΰ γλωσ-
σικού ιδιώματος τών έν Κερκύρα Άργυράδων, σ. 19.

3. Πλησοβίτσας τής 'Ηπείρου: ΚΠ. Σύλλογος 1890, τ. ΙΘ', σ. 148=Παραδόσ. άρ.

245.
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Ή παράδοσις είναι κοινή καί είς άλλους λαούς. Βουλγαρική τις παρά-
δοσις λέγει, ότι ένας μίαν φοράν δέν είχε άρκετδ άχερο γιά τ' άλογο του, καί
πήρε ένα κοφίνι κ' έκλεψε άπδ τοΰ κουμπάρου του γεμάτο το κοφίνι- καί δταν
έγύριζε 'ς το σπίτι του, το άχυρο σκορποΰσε δω κ' έκεϊ 'ς το δρόμο" καί γιά
νά μή λησμονηθή τό κακό ποΰ έκαμε, τά άχυρα ποΰ χύθηκαν έγιναν άστρα
'ς τόν ούρανό1. "Ομοίως καί οί Κροαται διηγούνται, ότι ένας έκλεψε μιά φορά
τή νύχτα ένα δεμάτι άχερο τοΰ κουμπάρου του, κ' έκεϊ ποΰ έφευγε μέ βία έχυ-
νόταν τ' άχερο 'ς τό δρόμο' καί γιά νά θυμάται ό κόσμος πάντα αύτή τήν πρά-
ξη του, ό θεός έβαλε τό άχυρο 'ς τόν ούρανό, καί φαίνεται κάθε βράδυ2. Οί δέ
Σέρβοι έν Τσόκα τής Ούγγαρίας λέγουσιν ότι ένας έκλεψε τ' άχυρο τοΰ κου-
μπάρου του καί το έχυσε έκεϊ 'ς τον ούρανό3. Οί Βλάχοι πιστεύουσιν, ότι δ
Γαλαξίας είναι σκορπισμένον άχυρον, καί λέγουσιν πώς μίαν φοράν ή άγια
μάννα 'Αφροδίτη (swentomaika Vinire) έκλεψε μίαν νύχτα άχυρα άπό τάς
θημωνιάς τοΰ άγίου Πέτρου καί έκεϊ ποΰ έφευγε μέ βία, πολύ άπ' αύτό τής
έσκόρπισε4. Κατ' άλλην βλαχικήν παράδοσιν, τό άχυρον έχύθη έκ τής άμά-
ξης, ήτις έ'φερεν άπαχθεϊσαν παρθένον5. Κατά τάς ούγγρικάς παραδόσεις ό
άγιος Πέτρος ώδήγει άμάξιον, συρόμενον ύπό τυφλού ίππου- καθ' όδόν συνε-
κρούσθη πρδς τήν άμαξαν μεθύσου, καί έθραύσθη ό ρυμός τής άμάξης τοΰ
άγίου, καί τό έν αύτή άχυρον έχύθη άποτελέσαν τον Γαλαξίαν6. "Η ό άγιος
Πέτρος έκλεψε τό άχυρον, καταδιωκόμενος δέ ύπό τοΰ άγροφύλακος (τοΰ
άστέρος Βέγα), έσκόρπισεν αύτό7, ή κατ' άλλην παραλλαγήν, Άτσίγγανος
ήτο ό κλέπτης8. Κατά τήν δαλματικήν παράδοσιν, ό άγιος Πέτρος έτίναξε
τόν πλήρη άχύρων σάκκον του καί έξ αύτών έγινεν ό Γαλαξίας, όστις διά τοΰ-
το λέγεται Petrova slama, ήτοι τοΰ Πέτρου τ' άχυρο9.Ύπήρχε δέ καί τις άρμε-
νική παράδοσις, καθ' ήν ό ήρως Βαχάκεν, ό τοΰ βασιλέως Τιγράνου νεώτα-
τος υιός, έκλεψε τό άχυρον τοΰ άσσυρίου θεοΰ Βάρχαμ καί ίχνη τής φυγής
αύτοΰ μετά τοΰ φορτίου του ανά τά ούράνια πλάτη κατέλιπε τόν Γαλαξίαν10.

1. Strauss, Die Bulgaren, σ. 33. Lydia Schischmanov, Légendes religieuses bul-
gares, σ. 4-5, άρ. 3.

2. F. S. Krauss, έν Mélusine, τ. II, σ. 156.

3. Strauss, ένθ' άν., σ. 34.

4. Schott, Walachische Märchen, Stuttg. 1845, σ. 285. 381.

5. Strauss, αύτ.

6. Revue des tradit. populaires 1892, σ. 486.

7. Strauss, αύτ.

8. Αύτ.

9. Pott, έν Kuhns, Zeitschrift f. vergleich. Sprachforschung, τ. VI, σ. 314. Mélu-
sine, τ. II, σ. 153.

10. V. Langlois, Collection des historiens anciens et modernes de J'Armenie.
Par. 1867, τ. I, σ. 40. Βλ. καί Rev. d. trad, popul. 1896, σ. 349.
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Τήν ύπαρξιν όμοιας παραδόσεως παρά διαφόροις λαοΐς έμφαίνουσιν αί
έν ταΐς γλώσσαις αύτών ονομασία!, τοϋ Γαλαξίου, αί είς κλοπήν άχύρου άνα-
φερόμεναι. Οί 'Αλβανοί (Γκέγκηδες) όνομάζουσιν αύτόν κάστε ε κούμτεριτ,
ήτοι τοΰ κουμπάρου τ' άχυρο1- οί Σαρδόνιοι bia de sa palla (δρόμον άχύρου)2,
οί Σερβοκροάται lvumovska slama, ήτοι τοΰ κουμπάρου άχυρο8- οί Βόσνιοι
slamica έκ τοΰ slama, σημαίνοντος άχυρον οί Ούγγροι szalmas ut (άχυρέ-
νιος δρόμος) καί Szalma hullato (άχύρου σκόρπισμα)4- οί 'Αρμένιοι har-
tacol ή hartgosch (άχυροκλόπον)- οί Πέρσαι rah kali keshan (δρόμον τοΰ
φέροντος άχυρον)" οί Τοΰρκοι saman uglirisi (άχυροκλόπον)5- οί Άραβες
tarik el tibu, ήτοι δρόμον άχύρου, ή derb ettübenin, ήτοι μονοπάτι αύτοΰ
ποΰ βαστά άχυρο6" οί Άραβες τής Καβυλίας abrid' b oualim, ήτοι δρόμον
άχύρου7. Καί έν τή νεωτέρα έβραϊκή έπίσης ό Γαλαξίας λέγεται netibat
theben, ήτοι άχύρου δρόμος8- έν τή συριακή sclievil tevno, ήτοι ομοίως
άχύρου δρόμος8- έν τή κοπτική pimoit ente pitoh, όπερ τό αύτό σημαίνει10,
καί έν τή αίθιοπική mangad za basar έπίσης11.

Ή ταυτότης αύτη τών όνομάτων καί τών παραδόσεων δέν πρέπει ν' άπο-
δοθή είς τυχαίαν σύμπτωσιν, άλλ' ή αιτία αύτής πρέπει ν' άναχθή μάλλον είς
κοινήν τινα πηγήν- διότι, άν ή είκών τοΰ Γαλαξίου ώς άχύρου διακεχυμένου
ήδύνατο όχι άνευ λόγου νά θεωρηθή ώς αύθιγενής παρ' έκάστω λαω, ή παρά-
στασις όμως αύτοΰ ώς άχύρου κλαπέντος προϋποθέτει παράδοσιν, ήν παρ'
ένός λαοΰ παρέλαβον οί άλλοι. Ή παράδοσις δ' αύτη πιθανώς ήτο έλληνική.
Ό Φίλων ό 'Ιουδαίος έν τω περί προνοίας βιβλίω, όπερ έν αρμενική μεταφρά-
σει περιεσώθη, άναφέρει ότι ό Ερατοσθένης λέγει τόν Γαλαξίαν πλήν άλλων
καί «κύκλον (ή ζώνην) τοΰ έν σπουδή φεύγοντος άχυροκλόπου»12. Ταΰτα ό

1. Hahn, Alban. Stadien, τ. III, σ. 43. 201. Χριστοφορίδου, Λεξικόν της άλβανι-
κής, σ. 145.

2. Mélusine, τ. II, σ. 151.

3. Αύτ., σ. 153. 'Εν Δαλματία ό γαλαξίας έπίσης λέγεται τοϋ κουμπάρου τ' άχυρο.
(Sbornik της νοτιοσλαβικής ακαδημίας, τ. XII, σ. 153 = Zeitschrift d. Ver. f. Volksk.
1908, σ. 314).

4. Mélusine, τ. II, σ. 153.

5. Grimm, Deutsche Mythologie 4ης έκδ., σ. 296.

6. Αύτ. Mélusine, τ. II, σ. 154. 403.

7. Mélusine, σ. 154.

8. Grimm, αύτ.

9. Αύτ. Mélusine, αύτ.

10. Mélusine, αύτ.

11. Αύτ., σ. 403.

12. Eratosthenis, Carminum reliquiae disp. Ed. Hiller, Lips. 1872, σ. 48. Philonis
Iudaci, Paralipomena in latin., translata per I. B. Aucher, σ. 101.
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μεν Th. Bergk1 παραδέχεται ότι ελήφθησαν έκ τοϋ Ερατοσθένους, ό δέ Ed.
Hiller εικάζει ότι είναι προσθήκη τοΰ 'Αρμενίου μεταφραστοΰ τοϋ Φίλωνος·
στηρίζει δε τήν είκασίαν του εις τοΰτο, ότι παρά τοις Άρμενίοις έπιχωριάζει
το βνομα τοϋ Γαλαξίου Hartacol ή Hartcogh, το σημαίνον τον άχυροκλό-
πον. Άλλ' άφοΰ, ώς εΐδομεν, τό ονομα είναι κοινον καί εις πολλούς άλλους
λαούς, τό επιχείρημα δεν είναι ίσχυρόν2. Ούδέν ήττον ό Gundel τελευταΐον
άσπάζεται τήν γνώμην τοΰ Hiller θεωρών τήν παράστασιν άκραιφνώς άνα-
τολικήν3 χωρίς νά σαφηνίζη ποσώς ποΰ νομίζει ότι έγκειται ό τοιούτος χαρα-
κτήρ αύτης.

Συμφώνως προς τάς μνημονευθείσας παραδόσεις ό Γαλαξίας καλείται
ένιαχοΰ της Ελλάδος τοΰ παπά ή τοΰ κουμπάρου τ' αχερο ή τ' αχερα, έν Μα-
κεδονία δε καί Σωρός άπο τοΰ σωροΰ τοΰ γείτονος, έξ οδ ό παπάς εκλεψε
τά δεμάτια.

"Αλλη ονομασία, κοινοτάτη εις άπασαν τήν Ελλάδα, προηλθεν έκ της
παραστάσεως τοΰ Γαλαξίου ώς ποταμοΰ, διό προσλαβών χριστιανικό ν προσ-
διορισμόν καλείται 'Ιορδάνης ποταμός4. Ή ονομασία αΰτη ευρίσκεται καί
εις τον Άπόκοπον τοΰ Μπεργαδή5 καί εις δημοτικά άσματα, οίον έν κωμα-
στικω διστίχω:

Σοΰ στέλνω χαιρετίσματα μέ τή βροχή ποΰ βρέχει,
μέ τον 'Ιορδάνη ποταμο ποΰ στερεμό δεν εχει6.

Τοΰτο υποθέτω ότι ούδεν εχει κοινόν προς τάς παραστάσεις των γνωστι-
κών Μανδαίων, οΐτινες εξόχως τιμώντες τον 'Ιωάννην τον βαπτιστήν κατη-
στέρισαν τον Ίορδάνην έν τω ούρανω υπό το ονομα Jardenâ rabbâ7, ουτε
προς το δόγμα των άρχαίων Αιγυπτίων, ότι ό Γαλαξίας ήτο ό μυστικός Νεί-
λος, δν διέπλεεν ό θεος ~Ωρος έν τη βάρει αύτοΰ8. 'Αλλά προήλθε μάλλον έξ
άπλής παρομοιώσεως τοΰ σχήματος τοΰ Γαλαξίου πρός ποταμόν. ΊΊ τοι-

1. Έν Jahrbücher f. Philologie 1860, σ. 412.

2. Ό Edw. Tylor (Primitive culture, κεφ. 9, τ. I, σ. 360, σ. 354 της γερμανικής
μεταφράσεως) προσπαθεί νά έξηγήση τό όνομα λέγων δ-ι αΐ όδοί των πόλεων της Ανατολής
συχνάκις είναι κατεσπαρμέναι μέ άχυρο ν, έκ τοϋ άχυρου, όπερ διαφεύγει έκ των μετακο-
μιζομένων δεμάτων.

3. Έν Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie, τ. VII, σ. 562.

4. "Ονομα πάγκοινον έν Ελλάδι. Έν Ικαρία: Σταματιάδου, Ίκαριακά, σ. 142. Έν
Ευρυτανία ού Ίουρδάνς πουταμός (κατ' άνακοίνωσιν Στυλ. Βίου). Έν Κύπρω καλείται καί
«Σκιά τοϋ Ίορδάνου» (Λουκά, ΦιλολογικαΙ έπισκέψεις, σ. 135).

5. Στ. 88, έν Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire, τ. II, σ. 98.

6. Λελέκου, Δημ. άνθολογία, 1868, σ. 155.

7. Ε. Kessler, Über Gnossis und altbabylonische Religion, έν δημοσιεύμασι
τοΰ Άνατολ. συνεδρίου τοΰ 1881, τοϋ σημιτικοΰ τμήματος, σ. 291.

8. Τ. Νεροϋτσος, έν ΆΟηναίω, τ. Α', σ. 224.
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αύτη ιδέα δέν ήτο ξένη καί είς τούς Ρωμαίους1, ό δέ 'Ιουλιανός ταυτίζει τον
ιερόν τή Κυβέλη ποταμόν Γάλλον προς τον Γαλαξίαν2. Καί μόνοι έξ όλων
τών Εύρωπαίων σήμερον οί Ούαλοί τής Σκωτίας καλοΰσι τόν Γαλαξίαν geal-
shruth nan spreu (άσπρο ποτάμι τών άστρων)3.'Ομοίως διά τόν αύτόν λό-
γον τής παρομοιώσεως πρός ποταμον οί 'Ινδοί τόν όνομάζουσι Akâch Gangâ,
ήτοι ούράνιον Γάγγην4, καί οί Άραβες nalir al madschertah (ρεύμα ποτα-
μού)5- οί Κοριάκαι τής Σιβηρίας θεωρούσιν αύτόν ώς πλημμυρισμένον ποτα-
μόν8- οί Άνναμΐται τόν όνομάζουσι Sông ngân (ποταμόν άσημένιον) ή ngân
ha (άσημένιον ρεύμα)7- οί Σϊναι tien ho (ούράνιον ποταμόν)8- οί μαύροι Γιγκί
τής Νέας νοτίου Ούαλίας καλοΰσιν αύτόν worambul καί νομίζουσιν ότι είναι
ποταμός διαρρέων κάλλιστον όπωροβριθή κήπον, είς δν μεταβαίνουσιν αί ψυ-
χαί τών άγαθών9. Καί οί Αυστραλοί Ινορνού τόν όνομάζουσι μέν paravortu,
νομίζουσι δ' ότι είναι ποταμός, είς ού τάς οχθας μετά θάνατον θ' άναστηθώσι
λευκοί10. Τέλος οί Άυμάρας τής Περουβίας καλούσαν αύτόν ποταμόν τών
σκιών11.

"Ετερον όνομα σπανιώτατον τοΰ άστερισμοΰ, έν μόνη τη Αχαΐα άκουό-
μενον, όπου έπιχο^ριάζουσι καί τ' άλλα ονόματα αύτοΰ, είναι δ δρόμος τής
Παναγίας" ένώ ή παράστασας τοΰ άστερισμοΰ ώς όδοΰ είναι κοινοτάτη είς
τούς άλλους λαούς, καί είς ταύτην άναφέρονταα τά πλείστα τών δνομάτων
αύτοΰ. Τά πολυπληθή τοιαΰτα ονόματα άναγράφονταα είς τάς συλλογάς, είς
άς παραπέμπω έν υποσημειώσει12. Άλλά καί παρά τοις άρχαίοις ήσαν εύ-

1. G. Gundel, De stellarum appellatione et religione Romana, σ. 151 καί έν
Pauly-Wissowa, Real-Encycl., τ. VII, σ. 561. Βλ. Plin., Ν. Η. 18, 280. Martian. Ca-
pell. II 207. Claudian. 28, 173.

2. Ίονλιαν. Ε', σ. 155c.

3. Mélusine, τ. II, σ. 153.

4. Revue des trad, popul. 1906, σ. 381.

5. Grimm, Deutsche Mythologie, 4ης έκδ. σ. 296.

6. R. Andree, Ethnograph. Parallelen, σ. 110.

7. Mélusine, τ. II, σ. 154.

8. Αύτ. Revue des tradit. populaires 1896, σ. 576.

9. Ridley, έν Journal of the anthropological Instit., τ. II, σ. 273. Παρά R. An-
dree, ένθ' άν.

■10. Ridley, αύτ., τ. I, σ. 143 παρά R. Andree, ένθ' άν. Φυλαί τίνες της Νοτίου Αύστρα-
λίας τον φαντάζονται ώς μέγαν ποταμόν. (Réville, Histoire des religions des peuples
non civilisés, Par. 1883, τ. II, σ. 151).

11. Revue des trad, popul. 1903, σ. 224, 28.

12. Βλ. Grimm, Deutsche Mythologie, 4ης έκδ. σ. 295-7, τ. III, σ. 706. Kuhn, Na-
men der Milchstrasse und des Höllenhundes, έν Zeitschrift für vergleichende Sprach-
forschung, τ. II, σ. 311 κέ. Arnold Ipolyi, Die Milchstrasse im ungarischen, έν Zeit-
schrift f. deutsche Mythologie u. Sittenkunde, τ. II, σ. 160-4. Edw. Tylor, Primitive
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χρηστά όμοια ονόματα. Ώς πλείστοι λαοί καί οί αρχαίοι Πυθαγόρειοι όδόν
ψυχών έθεώρουν τύν Γαλαξίαν1- ούτοι δ' Φλέγον προσέτι αυτόν, ώς τόν κατ'
άρχάς ηλιακόν δρόμον2 καί Φαέθοντος όδόν3. Κοινώς δ' έπιστεύετο ότι ήτο
ή οδός ή άγουσα εις τα άνάκτορα τοϋ άνακτος των θεών4. Ταύτην δέ λιπα-
ράν όδόν λέγων εννοεί ό Πίνδαρος5 καί άλλαχοϋ Α ιός όδόν6. Κατ' άλλους ήτο
ή οδός, ήν διήνυσεν ό 'Ηρακλής άγων τούς βοϋς τοϋ Γηρυόνου7. Όδόν δέ ώνό-
μαζον τον άστερισμόν καί οί Ρωμαίοι8 καί κατά χριστιανικών μϋθον ήτο ή
όδός, δι' ής άνήλθεν εις τούς ουρανούς ό 'Ηλίας καί προ αύτοϋ ό Ένώχ 9.

Έν μόνη τη 'Αχαΐα έπιχωριάζει καί το όνομα το ζουνάρι της καλόγριας,
όπερ άλλαχοϋ σημαίνει τήν Ιριν. 'Ομοιάζει δε πρύς τοΰτο το λεττικύν όνομα
τοϋ Γαλαξίου deewa jahsta, ήτοι θεοΰ ζώνη10, καί το βουλγαρικον γάλακτος
ζώνη11.

culture, κεφ. 9, τ. I, σ. 360, σ. 412-4 της γαλλ. μεταφράσεως, σ. 353-4, τ. II, σ. 72 της
γερμανικής. Ο. Schräder, Reallexikon d. indogermanichen Altertums, σ. 827. Mélu-
sine.T. II, σ. 151 κέ. 403. Revue des traditions populaires 1895, σ. 423. 1896, σ. 45.
576.1900, σ. 3. 1901, σ. 22. 1902, σ. 139. 141. 340. 571. 1903, σ. 100. 184. 1904, σ. 425-7.
1906, σ. 381-2. Zeitschrift d. Vereins f. Volkskunde 1899, σ. 231. Archiv f. Religions-
wissenschaft 1899, σ. 343, 1908, σ. 60-1. Revue de 1' histoire des religions 1900, τ.
42, σ. 231. 248. 249.

1. Έμπεδότιμος παρ à Φιλοπόνφ είς 'Αριστοτέλους, Μετά τά φ., σ. 104. Μ anil.,
Astronom. I 754 κέ. Πρβλ. Λουκιαι·., Δημοσθ. έγκώμ. 50, τ. Γ', σ. 527 «τάς είς ούρανάν
ψυχαΐς νομιζομένας όδούς». Πορφυρ., Π. ά\ιτρ. νυμφ. 28. Πρβλ. Μ aerob., Somn. Scipio-
nis 112,1, 2. Rohde, Psyche, 4ης έκδ. σ. 213, 2. Gundel, De stellarum appellatione et
relig. Romana, σ. 152 κέ.

2. Πλουτάρχ., Άρέσκ. φιλοσ. Γ' 1. Στ ο β., Έκλ. Α' 27 (Diels, Doxograplii graeci,
σ. 364-5). Philonis Paralipomena, transi, per Aucher, σ. 101. ΟΙνοπΙδης παρ' Άχιλλ.
Τατ. είς Άριστοτέλ., σ. 147α. Manil., Astron. I 725. Gundel, έν Pauly-Wîssowa, Real-
Enc., τ. VII, σ. 561-2.

3. Άριατοτ., Μετεωρολ. A' 8. Manil., Astronom. 1, 731 κέ. Πλούταρχ., £νθ' άν.
Στοβ.,Μ' άν.

4. Ovid., Metam. I 168 κέ.

5. Πινδάρ. άποσπ. 30 (6) Bcrgk παρά Κλήμ. Άλεξανδρ., Στρωματ. στ' 731. Πρβλ.
Κόιντ., Μεθ' "Ομηρ. ΙΔ' 224-6. Gundel, ένθ' άν., σ. 563.

6. Πινδάρ., Όλυμπ. Β 126. Ή Διός όδός, ή κατά πράσταξιν τοϋ Διδς είς τάς νήσους
των Μακάρων φέρουσα, είναι ό Γαλαξίας, ώς έκ τοϋ συνδυασμοΰ πρός τάς άλλας μαρτυρίας
συνάγεται. (Βλ. καί Bergk, έν Jahrbücher f. Philol. 1860, τ. 81, σ. 411).

7. Philonis, Paralipom., Ινθ' άν.

8. Ovid., Metam. I 168. Άμφίβολον δ' 8μως άν είναι άκραιφνώς ρωμαϊκδν ονομα,
έπειδή το πρώτον παρ' Όβιδίφ ευρίσκεται, ούτος δέ παρέλαβεν ίσως μεταφράσας έκ τοϋ
Πινδάρου. (Gundel, £νθ' άν., σ. 561).

9. Auson., Ephemeris, oratio 37 κέ.

10. Grimm, Deutsche Mythologie, τ. III, σ. 106.

11. Strauss, Dio Bulgaren, σ. 33.

16



242

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ ΜΥΘΟΙ 242

Ζ' ΑΣΤΕΡΕΣ

Προσωποποιία.—'Αστέρες τέκνα τοΰ Ήλίου καί τής Σελήνης.—'Αστέρες — ώς καρφία.
Αύγερινός__"Αλλα ονόματα αύτοΰ.—Ταχινός—'Αφροδίτη.—"Εσπερος ("Αποσπερί-
της).—"Ο Γιάννης καί ή Μάρω.—Γελαντζής, Νυχτοκόπος ό Ζεύς.

Kai οί άστέρες, ώς ό ήλιος καί ή σελήνη, προσωποποιούνται- ή έν τω
ούρανώ κίνησις αύτών παρέχει την έμφασιν ζωής, διό όχι μόνον οί κατά φύσιν
άνθρωποι ύπολαμβάνουσι τά ούράνια σώματα ώς έμψυχα, άλλά καί είς άνω-
τέρας πνευματικάς βαθμίδας διατηρείται ή αύτή άντίληψις" περί τών έν τω
ούρανω άστέρων έλεγε καί ό Ώριγένης ότι ζωά είσι λογικά καί σπουδαία1.
Ό δέ λαϊκός ποιητής φαντάζεται τό «αστέρι τό λαμπρό ποΰ πάει νά βασιλέψη»
οίκείως συνδιαλεγόμενον μέ τούς κλέφτας καί πληροφορούν αύτούς περί πολε-
μικών συμβάντων2. Είς παλαιόν άκριτικόν άσμα ό διαφυγών τούς Σαρακη-
νούς αιχμάλωτος παρακαλεί τούς άστέρας νά τω δείξωσι τήν όδόν τήν φέρου-
σαν είς τήν Ελλάδα.

Οί άστροι έχαμέλεναν, οί φέγγοι κάθα έρθαν,
έδειξαν άτον τήσ στρατήν, ντό πάει 'ς τήρ Ρωμανίαν3.

Φαντάζονται δ' έπίσης οί ποιηταί τών δημοτικών ασμάτων τούς άστέρας,
ώς καί τήν άλλην καθόλου άψυχον φύσιν, συμπαθούντας πρός δεινά παθήματα
τών άνθρώπων4 ή πολεμούντας καί συγκρουομένους5 ή καί συμπαίζοντας
πρός άλλήλους6.

Ή προσωποποιία τών άστέρων σαφέστερον έμφαίνεται έν τή δοξασία,
ότι ούτοι είναι τέκνα τοΰ Ήλίου καί τής Σελήνης7. Τήν δοξασίαν ταύτην άνευ-
ρίσκομεν καί εις τινας κατά φύσιν λαούς, ο'ίτινες προσπαθοΰσι προσέτι νά έξη-
γήσωσι διατί οί άστέρες έπιφαίνονται μόνον τήν νύκτα8. 'Αλλ' ί'σως καί οί
παλαιότατοι "Ελληνες εΐχον αύτήν, διότι, ώς ούχί άπιθάνως εικάζει ό Ro-
scher, τοιαύτην παράστασιν έγκρύπτουσιν άρχαϊοί τίνες μύθοι, οίος ό περί

1. Ώριγέν., Π. άρχων Β' [Migne, Patrol, gr., τ. 11, σ. 246).

2. Passow, άρ. 102.

3. Πολίτου, 'Εκλογαί, σ. 266. Πρβλ. Τριανταφυλλίδου, Οί φυγάδες, σ. 22.

4. Πολίτου, αύτ., άρ. 189 ( = Πλάτων Γ', σ. 186, 64. Σταματέλλου, Μοιρολόγια
Λευκάδος, σ. 21, άρ. ll.-Πρβλ. Βύρωνος (περιοδ. 'Αθηνών) τ. Β', σ. 619.

5. Φραντζεσκάκη, 'Αριάδνη, σ. 37.

6. Άραβαντινοΰ, Συλλογή, σ. 363.

7. «Τ' άστέρια εϊνι τά πιδιά τοϋ ήλιου κί τ' φιγγαριοϋ, κί τ' μέρα δέ φαίνουάι, είνι
φως, κ' αύτοΰνα εϊνι μικρά». (Καρπενίσιον, κατ' άνακοίνωσιν Στυλ. Βίου).

8. Ύαχίττ,: Ellis, The history of the London Missionary Society,^ III, σ. 171 παρά
Waitz-Gerlande, Anthropologie, τ. VI, σ. 266.-Μιντιράς τοΰ μαλαϊκοΰ πελάγους καί Χδς
τοΰ Τσ'ότα Ναγπόρε τής ΒΑ 'Ινδικής: Tylor, Anfänge der Cultur I, σ. 350-1.



243 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΩΝ ΜΥΘΟΙ

της 'Αντιόπης (Σελήνης) καί της έκ τοϋ Διός (Ήλίου) γεννήσεως τών θηβαϊ-
κών Διοσκούρων Άμφίωνος καί Ζήθου, άστρικών θεοτήτων1.

Κατά τήν άρκαδικήν παράδοσιν, τήν οποίαν άνωτέρω έμνημονεύσαμεν,
έγιναν άστέρες τά καρφιά, δι' ών άνθρωποι τίνες έκάρφωσαν είς τόν ούρανόν,
τόν καιρόν ποΰ ήτο κολλητά είς τήν γήν, έν δέρμα άρκτου. Παραπλησίαν δέ
πρός ταΰτα εικόνα ενέχει, ή θεωρία τοΰ Άναξιμένους, διδάσκοντος ήλων δίκην
καταπεπηγέναι τούς άστέρας τω ούρανω2.

Λαμπρότατος τών άστέρων θεωρείται ό Αύγερινός3, οΰτω καλούμενος
άπό τής αύγής, ώς έπιτέλλων έν τώ άνατολικώ ορίζοντα πρό τής άνατολής
τοΰ ήλίου4. Διά τοΰτο πρός δήλωσιν αύτοΰ γίνεται ένίοτε χρήσις τής περι-
φράσεως τ' άστρο τής αύγής, ώς έν κρητικώ άσματι: «Έρρόδισ' ή άνατολή,
καί βγαίνει τ' άστρο τής αύγής))5. Διά τήν λαμπρότητα δ' αύτοΰ λαμβάνεται
ώς όρος πρός έκφρασιν θαυμασίου κάλλους· συνήθης άπό τών μέσων χρόνων
είναι ή παρομοίωσις «λάμπει ώς αύγερινός))6. Ό Πετρίτσης είς τήν διασκευήν
τοΰ άκριτικοΰ έπους λέγει τήν έρωμένην τοΰ Διγενή «ώραίαν τε καί πάγκα-
λον, αύγερινόν άστέρα))7. Καί είς σημερινήν κρητικήν μαντινάδα ή έρωμένη
προσομοιάζεται πρός τό αύτό άστρον8, είς λεριακόν δέ γαμήλιον άσμα λέγε-
ται ότι τά μάτια τής νύμφης «έχουν τόν αύγερινό καί τό φεγγάρι μέσα))9 καί
θηραϊκόν βαυκάλημα παρομοιάζει τό κοιμώμενον παιδίον μέ τόν αύγερινόν10.

1. Roscher, Über Selene und Verwandtes, σ. 140 κέ.

2. Πλουτάρχ., Άρέσκ. φιλοσ. Β' 14,3, σ. 889. Στοβ.,Έαλ. Α' 24,1. Diels, Doxogr.
graeci, σ. 344. Πρβλ. S. Bonavenlur, Compendium theologiae II 51: «stellae supremae
in firmamentum figuntur».

3. Κατά παρετυμολογίαν δ' ίσως άπό τοϋ ήμέρα καί Άημερινός έν Γορτυνία, καί
άπό τοΰ 5λη ήμέρα Άλημερινος έν Πύργω της Τήνου (Βάλλψδα, Πάρεργα, σ. 43).

4. Τδ όνομα έσχηματίσθη έκ τοΰ αυγή, ώς το νυκτερινός έκ τοΰ νύξ, κατ' άναλογίαν
πρδς το ήμερινός, έσπερινδς κτλ. Πρβλ. Χατζιδάκι, Μ. καί νέα έλλην. Α', σ. 563.— Είς τον
Φλώριον καί τήν Πλατζιαφλόρε ώς χαρακτηριστική ώρα τής έπιτολής τοΰ αύγερινοΰ
λέγεται ή χαραυγή: «δταν έβγή ό αύγερινδς καί ή αύγή χαράξη» (στ. 1341, σ. 304 Μαυρ.,
στ. 1329, σ. 87 Hesseling). Βλ. καί 'Ερωτόκρ. Β' 1429 «Τήν ώραν ποΰ δ Αύγερινδς πασί-
χαρος προβαίνει, /κι άπδ τσή γής το πρόσοιπο ή σκοτεινάγρα βγαίνει».

5. Jeannaraki, "Ασματα κρητικά, σ. 219, άρ. 283.

6. Ducange, Glossar. Graec., σ. 151, λ. αύγερηιδς. 'Ερωτόκρ. Β' 402, 498. Πρβλ.
Γεωργιλ., Θανατικδν 158-9 «ώσάν τον ήλιον λάμπουσι, σάν τόν άποσπερίτην, φέγγουσιν
παρά τήν Άφροδίτην».

7. Στ. 1598, σ. 177, έκδ. Λάμπρου.

8. 'ΕλπίδοςΜέλαινης, Κρητική μέλισσα, έν Άθ. 1873, σ. 51, άρ. 31.

9. Οίκονομοπούλου, Λεριακά, σ. 83.

10. Νεοελλ. άνάλ. Β', σ. 460, 17. Έν παραμυθίω κόρη νυμφευομένη βασιλόπουλον
επαγγέλλεται νά γέννηση παιδί ώραΐον ώς τον Αύγερινόν (Hahn, Gr. Märchen II, σ. 288)
ή γεννόί παιδίον τον Αύγερινόν (αύτ., σ. 40) ή έχον είς τό μέτωπον τόν Αύγερινόν (Νεοελλ.
άνάλ., τ. Β', σ. 43).
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Ώς υπέρτερος τών άλλων άστέρων1 τάσσεται ό Αυγερινός μετά τον
ήλιον καί τήν σελήνην, καί όμοϋ μνημονεύονται συναπτόμενοι ύπο τοΰ λαοΰ
ό "Ηλιος, το Φεγγάρι καί ό Αυγερινός2. Τήν αύτήν άντίληψιν είχον καί οί αρ-
χαίοι3- ό Πλίνιος λέγει αύτόν έφάμιλλον τω ήλίω καί τή σελήνη4, καί έκ τών
νεωτέρων λαών οί Σλάβοι συνδέουσι στενώς τόν "Ηλιον καί τήν Σελήνην με-
τά τοΰ Εσπέρου5. "Οθεν ώς τον κατ' έξοχήν άστέρα ένιαχοΰ τής Ελλάδος
όνομάζουσι τον Αύγερινον το αστέρι

Φέρονται δέ παρά τω λαω καί άλλα ονόματα τοΰ Αύγερινοΰ. Έν Σοπο-
τω τών Καλαβρύτων «το άστρο ποΰ βγαίνει τό πρωί τό λένε Αύγερινό καί
Τραχανολόγο, γιατί τότε σηκώνεται ό ζευγολάτης καί βράζει τόν τραχανά
του καί πηγαίνει 'ς τό χωράφι του))7. Έν Κύπρω ονομάζεται τό αστρον της
πωρνής8, ήτοι τής πρωίας, πρός ô άντιστοιχοΰσι τό κρητικόν τ° άστρο τής αυ-
γής, όπερ άνωτέρω άνεφέραμεν, καί τό θηραϊκόν ό ταχινος (άπό τοΰ ταχύ=
πρωία), όστις όμως είναι άλλος παρά τόν Αύγερινον άστήρ9. Έν Μιλήτω,
κατά τόν Hiller von Gaertringen, γινώσκουσι δύο πρωινούς άστέρας, ών τόν
ένα όνομάζουσι τσή ήμέρας το άστρο (οί δέ Τοΰρκοι κάτοικοι σαβά - ιλίΐίς),
τόν δ' έτερον ό Άβτζή Γιαννάκης, ήτοι ό κυνηγός Γιαννάκης. Τίνες οί άστέ-
ρες ούτοι δέν ήδυνήθη νά έξακριβώση, έκ τίνων δ' όμως τεκμηρίων εικάζει ότι
τσή ήμέρας τό άστρο είναι ΐσως ό άρκτοΰρος, ό δέ Άβτζή Γιαννάκης ό Σεί-
ριος10.

Έν Θήρι): έπίσης άλλος άστήρ ονομάζεται 5Αφροδίτη καί λέγουσι περί
αύτοΰ ότι είναι «παιδί τοΰ Ταχινοΰ καί άκλουθάει άποπίσω». Καί περί τούτου
δέν έξηκριβώθη τίς άστήρ εϊναι11, άλλά πάντως έδόθη είς αύτόν τό ονομα τοΰ
άστέρος τής Αφροδίτης, πρός ôv ΐσως συνεταυτίσθη. Τόν δέ άστέρα τής Αφρο-
δίτης καλοΰσιν 'Αποσπερίτη12, καί διακρίνουσιν άπό τόν Αύγερινον, όν ύπο-

1. «Τ* άλλου τρανότερου αστέρι». Χαρακτηρισμός τοϋ Αύγερινοΰ ύπό καρπενισιώτου
ποιμένος (κατ' άνακοίνωσιν Στυλ. Βίου).

2. Πρβλ. τό παραμύθιον ό Ήλιος, τό Φεγγάρι καί ό Αύγερινός (Hahn, αύτ., άρ. C9,
τ. II, σ. 40 κέ. Πρβλ. καί Νεοελλ. άνάλ. Β', σ. 40 κέ., άρ. 20).

3. Roscher, Lex. d. Mythol., τ. III, σ. 2519.

4. Plin., Ν. Η. II 36. Roscher, αύτ.

5. Βλ. Hanusch, Slav. Mythus, σ. 267. 269.

6. Βαλαωρίτου, Ποιήματα, τ. Β', σ. 324 (τ. Γ', σ. 242, έκδ. Βιβλ. Μαρασλή). Έν
Ήπείριρ (Άραβαντινοϋ, Ήπειρωτ. γλωσσάριον, σ. 26). Έν Αϊνω (Α. Α.).

7. Κατ' άνακοίνωσιν 'Ανδρ. Κωνσταντινοπούλου (1888). Ό τραχανός ή τραχανάς
έδεσμα κοινότατον (περί τούτου βλ. παρεκβολικήν σημείωσιν).

8. Λουκά, Φιλολ. έπισκέψεις, σ. 130.

9. Hiller, Thera IV, σ. 166. 168.

10. Αύτ., σ. 169.

11. Αύτ., σ. 173.

12. «Κ' ήλαμπ' ώς λάμπει ό Αύγερινός κι ώς φέγγει ό αποσπερίτης» (Έρωτόκρ.
Β' 498). «Βραδυάζει καί ή δύση καί βγαίνει ό αποσπερίτης», (δημώδες ασμα, Jeannaraki,
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λαμβάνουσιν άλλον, διάφορον τούτου, αστέρα. 'Ομοίως καί οι παλαιότατοι
Έλληνες τον Άποσπερίτην (τον Έσπερον) έθεώρουν άλλον άστέρα παρά τόν
Αύγερινόν (τον Έωσφόρον ή Φωσφόρον η Έωον), καί πρώτος, ώς λέγεται,
ό Πυθαγόρας άνεγνώρισε τήν ταυτότητα αυτών1. Επίσης και οί Άσσύριοι
φαίνεται ότι ώς δύο διαφόρους αστέρας τούς ένόμιζον, καί οί άρχαΐοι Αιγύ-
πτιοι επί πολύν χρόνον τήν αύτήν είχον άντίληψιν καί έκ των νεωτέρων λαών
οί Λεττοί2.

Ό Αύγερινός, ώς "Εσπερος καί ώς 'Εωσφόρος, ώς δύο δηλ. χωριστά
άστρα, ονομάζονται ένιαχοϋ της 'Ελλάδος Γιάννος καί Μάρω3, καί φέρονται
περί αυτών διάφοροι παραδόσεις, σκοποΰσαι νά έξηγήσωσι τήν χωριστήν έμ-
φάνισιν αύτών έν τω ούρανω. Κατά τήν μίαν τούτων ό Γιάννος καί ή Μάρω
ήσαν πολυαγαπημένο άντρόγυνο, καί άπό την πολλήν τους άγάπην έπαρακα-
λεθήκανε 'ς τό Θεό νά τούς κάμη άστέρια καί άμέσως ό Θεός τούς έ'καμε άστέ-
ρια πολύ λαμπερά, καί τό βράδυ ποϋ νυχτώνει τό ενα είναι 'ς τήν ανατολή, τό
άλλο 'ς τή δύση. 'Αλλά τό χειμώνα ό Γιάννος είναι εις τήν άνατολή, 'ς τά βου-
νά, καί ή Μάρω δυτικά, 'ς τούς κάμπους, καί αύτό γιά νά περνάη καλά ή Μά-
ρω, τό χειμώνα νά μήν είναι 'ς τά χιόνια καί τούς πάγους, ουτε τό καλοκαίρι
'ς τή μεγάλη κάψα4. "Αλλη παράδοσις, βοιωτική, παριστά τούς καταστερι-
σθέντας Γιάννην καί Μάρων, ή τον Δήμον καί τήν Δάφνην, ώς καί άλλως κα-
λούνται, ώς έχθρικώς προς άλλήλους διακειμένους. ΤΗσαν μνηστευμένοι,
καί διαλυθείσης της μνηστείας κατηστερίσθησαν καί αύτοί καί ή νυμφική συνο-
δεία καί οί μουσικοί. «Ό Γιάννος καί ή Μάρω όμως άνταμώνουν μιά φορά
μόνο τό χρόνο καί τότε ή ό Γιάννος βγαίνει τήν ήμέρα καί ή Μάρω τή νύχτα,
ή τό έναντίο- ετσι ζοϋν πάντα χωρισμένοι καί κυνηγοϋν τό ενα τό άλλο»5.
"Εριν καί διάστασιν των δύο άστέρων αναφέρει καί αχαϊκή παράδοσις" ό Γιάν-
νος καί ή Μάρω είναι άδελφοί, ή Μάρω όμως είναι σκληρά καί πονηρά, καί
τόν ταλαίπωρον Γιάννο, ποϋ είναι καλόβολος, τόν στέλλει τον χειμώνα νά
δουλεύη εις τά βουνά μέ τους πάγους καί τό καλοκαίρι κάτω εις τούς κάμπους,
ποϋ τόν πνίγει ή φωτιά τοΰ ήλιου. «Μόνο μιά φορά τό χρόνο πλησιάζει ό

"Ασματα κρητικά, σ. 219, άρ. 283). 'Αποσπερίτης καί έν 'Ικαρία (Σταματιάδου, Ίκαριακά,
σ. 142). Ποσπερίτης έν Κύπριο (Λουκά, Φιλολ. έπισκέψεις, σ. 130). Άσπερινάς κατά τά
Αύγερινός έν κρητικω άσματι: «άστρι μου, άστρίτσι μου, κι άσπερινέ κι αύγερινέ» (Jean-
naraki, σ. 154, άρ. 171).

1. Βλ. Schaubach, Astronomie der Griechen, σ. 181. Wilamowitz, έν Hermes,^
XVIII, σ. 417,1. Kalkmann, έν Jahrbuch d. archàol. Instit. 1886, σ. 242.Roscher, Lex.
d. Mythol., τ. III, a. 2519.

2. Roscher, Lex. d. Mythol., τ. III, σ. 2519. 2521.

3. Λαογρ. Δ', σ. 423.

4. Παραδόσ., άο. 248.

Αύτ., άρ. 249.
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Γιάννος τή Μάρω, άλλά καί τότε αύτή τόν διώχνει εύθύς άπό κοντά της))1.
'Ομοίως καί αίτωλική τις παράδοσις είς κακίαν καί άπάτην τής Μάρως άνα-
φέρει τήν αίτίαν τοΰ ότι ό Γιάννος έπιφαίνεται τόν χειμώνα είς τά βουνά καί
τό θέρος εις τάς πεδιάδας2.

Ένιαχοΰ είναι βέβαιον ότι λέγοντες Γιάννον καί Μάρων εννοούσα τόν
"Εσπερον καί τόν Έωσφόρον, ώς δύο άστέρας έκλαμβανομένους3. Έν δέ τή
αίτωλική παραδόσει σαφώς καταφαίνεται ότι ή Μάρω, ό άστήρ ό κατά τήν
άνατολήν τοΰ ήλίου έπιφαινόμενος καί δύων μετά τήν δύσιν αύτοΰ, είναι ό
άστήρ τής 'Αφροδίτης, άλλά δέν καθορίζεται άσφαλώς ποίος άστήρ είναι ό
Γιάννος. Καί πολλαχοΰ μέν ταυτίζουσι τόν έτερον τών άστέρων τούτων πρός
τόν τής 'Αφροδίτης, ένιαχοΰ όμως καί πρός άλλους άστέρας. Έν 'Αχαία οί
δύο άστέρες είναι ό Στάχυς τής Παρθένου καί δ Βοώτης· άλλαχοΰ δέ ό τής
'Αφροδίτης καί τοΰ Έρμου ή τής 'Αφροδίτης καί τοΰ Διός4.

Ώς Αύγερινόν συμβαίνει ένίοτε νά ύπολαμβάνωσι τόν Δία, έπιτέλλοντα
πρό αύτοΰ έν τη άνατολή, καί νά άρχίζωσι προώρως τάς ήμερησίας έργασίας
των, νομίζοντες οτι είναι πλέον αύγή. Τούτου ένεκα ό Ζεύς, ώς παραπλανών
αποκαλείται Γελαντζής5, καί λέγουν περί αύτοΰ πώς «ξεπλανοΰσε μιά φορά
τούς άγωγιάτες καί ξεκινούσαν νύχτα, θαρρώντας τον γιά τόν αυγερινό, κ'
έτσι έπεφταν μιά χαρά 'ς τά χέρια τών κλεφτών))6. Έν Καρπενισίω δέ διη-
γούνται, ότι «νιά βουλά οί Τοΰρκ' είδαν τ' άστέρ' αύτούνου κί νόμσαν κ' ήταν
ή αύγιρνδς κί ξικ'νήσανι, άλλά ήταν ι νύχτα κί πέσανι 'ς τά χέρια τών ούχ-
τρών κί τς σφάξανι οί Έλληνις, γι' αύτό λέιτι κί γιλαντζής)). Άλλο δέ όνομα
τοΰ άστέρος τούτου, έπιχωριάζον έν Εύρυτανία είναι Ννχτονκόπους7.

Τραχανάς. (Παρεκβολική σημείωσις είς σελ. 244, σημ. 7).

Ό τραχανάς (σπανιώτερον ό τραχανάς ένιαχοΰ τής Πελοποννήσου, τό
ταρχανόν έν Καππαδοκία)8, είναι ρόφημα χειμερινόν, κοινότατον άπανταχοΰ

1. Αύτ., άρ. 250.

2. Λαογρ. Δ', σ. 422: «Ή Μάρου είνι κειό τ' άστέρ τού λαμπρό π' βγαίν' τν αύγή μί
τούν ήλιου. Δίν' κουντά π' τούν ήλιου, κί πάει πάει κουντά, άλλά δέ βουδών' (κατορθώνει)
νά βασιλέψ' κί μέν' παραπίσ' άπ' τούν ήλιου κί γι' αύτό τού βράδ' φαίνιτι.—Ή Μάρου τούν
γέλασι τού Γιαννάκ', ένα άλλου άστέρ', κί τού καλουκαϊρ' ού Γιαννάκ'ς πααΐν 'ςτςκάμπς
κί τού χ'μώνα 'ς τάι βουνά».

3. «Ή Γιάννς κ' ή Μάρου βγαίν' ού ένας άπουσπερής κί ού άλλους τού πουρνό».
(Κατά τούς λόγους γέροντος ποιμένος τοϋ Τυμφρηστού, κατ' άνακοίνωσιν Στυλ. Βίου).

4. Πολίτου, Παραδόσ., σ. 827.

5. Πανδώρα, τ. Η', σ. 423. Άραβαντιν., Ήπειρ. γλωσσάρ., σ. 31.

6.Μ. Χατζοπούλου, Μέσα στό λόγγο (έν Παρνασσώ, τ. ΙΕ', σ. 54).

7. Κατ' άνακοίνωσιν Στυλ. Βίου.

8. Φαρασοπούλου, Τά Σύλατα, σ. 165. Τό ταχρανά έν Νεοκαισαρεία (Ξενοφάν., τ.
Δ', σ. 130). Ή παρά Δονκαγγίω (Glossar., σ. 1600) γραφή τράχανα είναι έσφαλμένη.
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της Ελλάδος, παρασκευαζόμενον δέ κατά δύο τρόπους έν Πελοποννήσω.
Κατά μέν τον ένα φυρώσιν εις σκάφην άλευρον μετά όξυγάλακτος, το όποιον
έκλέγουσιν έκ τοϋ έπιπλέοντος είς στάμνους, έν αίς άφήνουσι τό γάλα έπί
τινας ημέρας, όπως ξινίση- άφοΰ δέ άφήσωσι το φύραμα έν τη σκάφη έπί τρεις
ή τέσσαρας ήμέρας ή καί πλείονας, άν θέλωσι νά γίνη όξινώτερος ό τραχανάς,
το έξάγουσιν είτα κατακόπτοντες είς μεγάλα τεμάχια, τά όποια άπλώνουσιν
έπί σινδόνων έν δωματίω καί δταν άποξηρανθώσι τρίβουσιν είς δερμάτινον
κόσκινον. Κατά δέ τον έτερον, άλέθοντες διά χειρομύλου σϊτον ή σπανιώτερον
κριθήν, τά άλέσματα (χόνόρον έν Μάνη, κοινότερον δέ διά τουρκικής λέξεως
πλιγούρι ή μπλιγούρ ή μπλογοϋρί 1) έμβάλλουσιν είς λέβητα, περιέχοντα βρά-
ζον γάλα, καί άναδεύουσι ταΰτα, μέχρις δτου άπορροφήσωσιν όλον τό γάλα"
έπειτα κενώνοντες έπί σανίδος τον πολτον κατακόπτουσιν είς τεμάχια, τά
όποια άποξηρανθέντα διαπερώσι διά δερματίνου ή μεταλλίνου κοσκινού. Ό
κατά τον πρώτον τρόπον παρασκευαζόμενος τραχανάς λέγεται προς διάκρισιν
ξινός τραχανάς, ό δέ κατά τον δεύτερον γλνκος τραχανάς ή άπλώς πλιγονρι
ή κονσκονσές 2.

Τό έδεσμα είναι γνωστότατον καθ' όλην την έλληνικήν χερσόνησον, διά
κοινοΰ όνόματος δηλούμενον3. Άλλ' ή προέλευσις αύτοΰ δέν είναι έξηκριβω-
μένη. Ό Hemsterhuis4 λέγει ότι οί "Ελληνες παρέλαβον αύτό παρά των Τούρ-
κων, ούτοι δ', ώς καί οί Πέρσαι, tarchanach ή terchanach καλοϋσιν έδεσμα
κατασκευαζόμενον έκ χόνδρου βραζομένου μετά όξυγάλακτος, όστις άπο-
ξηραινόμενος μαγειρεύεται κατά τόν χειμώνα5. Τελευταΐον δ' ό Emil Fi-
scher βεβαιώνει ότι τόν τραχανάν οί 'Αλβανοί διετήρησαν έκ των άρχαίων
'Ιλλυριών6, αφήνων ίσως νά έννοηθή, ότι καί μετέδωσαν αύτόν είς πάντας
τούς γείτονας λαούς.

Πιθανωτέρα δ' όμως φαίνεται ή γνώμη τοϋ Κοραή ("Ατ. Ε' 348), ότι
την λέξιν ταρχανά κατά στοιχείων μετάθεσιν έλαβον οί Τούρκοι άπό τούς "Ελ-

1. Έκ τοϋ τουρκικοΰ μπουλγούρ ή μπουργούλ (Κοραή, "Ατακτα, τ. Ε', σ. 349).
Μπλιγονρ έν Βελβεντώ ('Αρχ. νεωτ. έλλην. Α' β', σ. 79). Μπλογοϋρί έν Πελοποννήσω,
Πλιγονρι έν Καισαρεία Καππαδοκίας (Παρνασσ. ΙΕ' 379).

2. Κουσκουσές λέγεται τό είδος τοϋτο έν Γορτυνία, όπου έπιχωριάζει έπίσης καί τό
όνομα γλυκός τραχανάς, έκ τοϋ άραβ. κουσκούσ, γαλλ. couscous ή couscoussou (κόκκος
αραβοσίτου).—'Εν Κρήτη ό τραχανάς λέγεται ξινόχοντρος, κατασκευάζεται δέ μέ ξινόγα-
λον καί χόνδρον, ήτοι χονδροαλεσμένον σϊτον (Ξανθονδίδης, έν Αεξικογραφ.Άρχείω, τ. Ε',
σ. 278).

3. Τραχανά: άλβανιστί, έλληνοβλαχιστί, ρωμουνιστί, ταρχανά βουλγαριστί, σερβιστί.
tarhanà ή terhana τουρκιστί, terhané ή tarlianè περσιστί, tarhonya ούγγριστί.

4. Tib. Hemsterhuis, 'Αριστοφάνους Πλοΰτος, Harting. 1744, είς στ. 350,

5. 'Εκ τοϋ Castellus, Lex. Pers., σ. 177.

6. Zeitschrift f. Ethnologie 1911, σ. 566,
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ληνας, παρεφθαρμένην άπό το τράγος, ώς λέγεται ελληνιστί ό καρπός σιτη-
ροΰ τίνος καί αύτό τό φυτόν, συνώνυμον της όλύρας, έξ ής κατά τήν μαρτυρίαν
τοϋ Γαληνοΰ έποίουν τόν τράγον, καί οί χωρικοί κατεσκεύαζον καί άρτον
καί τόν έπωνόμαζον όξυγαλάκτινον, πιθανόν διότι τόν έσκεύαζον μέ τό όξύ-
γαλα, ώς καί σήμερον σκευάζεται ό τραχανάς.

Τοιαΰτα εδέσματα ήσαν συνηθέστατα είς τούς "Ελληνας, όθεν καί άν
δυσκολευώμεθα νά παραδεχθώμεν ότι ή τουρκική γλώσσα μετέτρεψε τόν τρά-
γον είς ταρχανάν, δέν δυνάμεθα δ' όμως ν' άμφισβητήσωμεν οτι ή μαγειρική
τών Τούρκων έγνώρισε καί παρέλαβεν αύτό τό πράγμα παρά τών Ελλήνων.
Κατά τόν Ι<Τ' αιώνα, ώς διδασκόμεθα άπό τόν Γάλλον περιηγητήν Βελόν,
μεγίστη χρήσις έγίνετο τοΰ τραχανά, όστις κατεσκευάζετο έν τή νήσω Αέσβω,
όπόθεν έπρομηθεύοντο αύτόν καθ' άπασαν τήν Τουρκίαν1. Ό Βελόν ύποθέτει,
οτι δ τραχανάς είναι ή μάζα τών άρχαίων Ελλήνων" ομοίως δ Κάρολος Σίττλ
ταυτίζει αύτόν πρός τήν παρ' Ήσιόδω μάζαν άμολγαίην2. Ό σχολιαστής
τοΰ 'Αριστοφάνους τοΰ Βοδληιανοΰ κώδικος τόν παρά τω ποιητή άμητα εξη-
γεί: «άμητα τά κοινώς ταρχανά)). Οί άλλοι σχολιασταί τήν αύτήν λέξιν έρμη-
νεύουσιν ώς σημαίνουσαν «είδος πλακοΰντος γαλακτώδους))3. "Αδηλον ποΰ
στηριχθείς ό γραμματικός ούτος, παρά τω όποίω πρώτω φέρεται ή λέξις ταρ-
χανάς, έταύτισε τοΰτον πρός τόν άμητα" δυστυχώς δέ δέν ήδυνήθημεν νά έξα-
κριβώσωμεν καί τόν χρόνον καθ' δν έζησε.

Άλλο δμοιον πρός τόν τραχανάν έδεσμα φαίνεται ότι ήτο ή γαλαξία,
«πόλτος κρίθινος έν γάλακτι», ώς έξηγοΰσι τήν λέξιν αρχαίοι λεξικογράφοι4.
Καί οί Αιγύπτιοι δέ άναφέρονται ύπό τοΰ Διοδώρου τοΰ Σικελιο^του (Α' 84,5)
«σεμίδαλιν ή χόνδρον έψοντες έν γάλακτι»5.

1. Pierre Belon, Les observations de plusieurs singularitéz et choses mémora-
bles trouvées en Grèce etc. Paris 1584, βιβλ. I, κεφ. 59, σ. 132. Βλ. καί βιβλ. II, κεφ. 7,
σ. 184, κεφ. 92, σ. 338.

2. Είς Ήαιόδ., Έργ. 590.

3. Σχολ. Άριστ. Πλοϋτ. 1000.

4. Ήσύχ., λ. γαλάξια. Bekker, An. gr. I 229, 26.

5. Βλ. καί Plin. XVIII 7, 12, § 16 παρά Κοραή, "Ατ. Ε' 349.
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Καθ' άπασαν τήν 'Ελλάδα έπεκράτει καί επικρατεί άκόμη πολλαχοϋ
ή συνήθεια τήν παραμονήν της πρώτης τοϋ Μαρτίου ή τήν πρωίαν αυτής νά
προσδένωσιν εις τά παιδία, ένίοτε δέ καί εις ενηλίκους, κεκλωσμένα νημάτια,
ομώνυμα τοΰ μηνός1. Τά κλωσμάτια ταΰτα κατασκευάζονται συνηθέστερον
μεν έκ νημάτων διχρόων, έρυθροΰ καί λευκοΰ2, οχι σπανίως δέ καί τριών χρω-
μάτων, έρυθροΰ, λευκοΰ καί κίτρινου ή χρυσοΰ3. Περιεδένοντο δέ ότέ μέν περί
τόν καρπόν της δεξιάς4, ότέ δέ περί άμφοτέρας τάς χείρας5, καί σπανιώτερον

* Έδημοσιεύθη έν 'Εστία 1883, τ. ΙΕ', σ. 190-1. 'Αναδημοσιεύεται μετά των έν
Λαογρ., τ. Α', σ. 369-370 συμπληρωματικών σημειώσεων καί τίνων άλλων προσθηκών.

1. Ό μόρτης, πληθ. οί μάρτηδες· έν Μακεδονία: κατά θηλυκόν γένος ή μάρτα (Γον-
σίου, Ή κατά τό Πάγγαιον χώρα, σ. 83. Abbott, Macedonian folklore, σ. 19=Μακεδον.
ήμερολόγιον 1912, σ. 86). 'Εν Ήπείρω δέ λέγεται καί τά μαρτίτσια (κατ' άνακοίνωσιν
Άλ. Α. Παπαγιαννοπούλου—ΚΓΙ. Σύλλογος, τ. ΚΖ', σ. 151. Ζωγράφ. άγων Α', σ. 15.'Αθή-
ναι, Φιλολ. παράρτημα, τ. Ε', σ. 3766). 'Εν Καρπάθω λέγεται μόρτης καί μαρτσάτανον,
έκτοϋ μάρτης καί γαϊτάνι (Άρχεΐον Αεξικοϋ). ΑΖαρτσου= Μάρτιος λέγεται ύπό των βλα-
χοφώνων της Μακεδονίας (Κ. Νικολαΐδον, Λεξικδν της κουτσοβλαχικής, σ. 283. Λαογρ.
στ" 175).

2. Έν 'Αθήναις τήν παραμονήν της πρώτης τοϋ Μαρτίου έπωλεΐτο ύπδ πλανοδίων
πωλητών δίχρωμος (έρυθρός καί λευκός) μάρτης. Δίχρωμος μάρτης: Κύθνος (Βάλληνδα,
Κυθνιακά, σ. 116), Κάρπαθος (Άρχεΐον Αεξικοϋ), Λέσβος (Georgeakis et Pineau, Le
folklore de Lesbos, σ. 299), Κάρπαθος (Μανωλακάκης, Καρπαθιακά, σ. 132). Δύο χρώμα-
τα, έρυθρόν καί λευκόν: Πελοπόννησος (πολλαχοϋ κατ' Ιδίας παρατηρήσεις Βλ. καί Σ. II.
Συνοδινάν έν Πηλίκα, Έπτανησ. ήμερολογ. 1913, σ. 359). Λιγουριό 'Αργολίδος (Λαογρ.
Δ' 173). Μακεδονία (Γούσιος, £νθ' άν. Abbott, 6νθ' άν.). Γκιουμουλτζίνα Θράκης (Λα-
ογρ. Β' 407, 20). Σηλυβρία ('Αρχ. Αεξικοϋ). Ήπειρος (Ζωγρ. άγ. Α', σ. 15. ΚΠ. Σύλλο-
γος, τ. ΚΖ', σ. 151). Έν Ήπείρω άναφέρει τις ότι ό μάρτης άποτελεϊται άπό δύο χρώμα-
τα, έρυθρόν καί πράσινοι> ή λευκόν (Ηπειρωτικός άστήρ, τ. Α', σ. 144). Σύμη (Ζωγρ. άγ.
Α', σ. 214). Νήματα δίχρωμα συνηθίζουσι καί οί βλαχόφωνοι της Μακεδονίας (Λαογρ-
5" 175).

3. Έν Κω τρεις κλωσταί τριών διαφόρων χρωμάτων στριμένες (Rouse, έν Folk-
lore 1899 Χ,σ. 180). Ζάκυνθος, τρεις κλωσταί, λευκή, έρυθρά καί κίτρινη ('Απ' όλα δι'
δλους 1904, άρ. 44, σ. 720). Πολλαχοϋ τό κίτρινον νήμα άντικαθίσταται ύπό χρυσοΰ. Έν
Κύπρω άναφέρεται χρυσοόφαντος μάρτης (Λαογρ. Α' 369).

4. Σύνηθες πολλαχοϋ.—Μακεδονία (Χαρισίου Μεγδάνον, Ό λύχνος τοΰ Διογένους ή
χαρακτήρες ηθικοί, Βιέννη 1818, σ. 275. Abbott, ϊνθ' άν.). Κως (Rouse, £νθ' άν.) Λιγου-
ριό (Λαογρ. Δ' 173).

5. Georgeakis, ϊνθ' άν. (Λέσβος). Λαογρ. Β' 407 (Γκιουμουλτζίνα).
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είς τον βραχίονα ή είς τά δάκτυλα1, καί τών μικρών παιδίων προπάντων περί
τον τράχηλον2. Γραία ι δέ τίνες, οσάκις έβαναν μάρτη, προσεπάθουν νά μή
φανερωθώσιν, όπως μή έλέγχωνται ώς φιλάρεσκοι, καί άπέκρυπτον περιδέ-
νουσαι τον μέγαν δάκτυλον τοϋ ποδός3.

Τής κατασκευής τών περιάπτων τούτων έπεμελοΰντο αί μητέρες ή κορά-
σια, άσχολούμενα συνήθους είς τό έργον πρό τής άνατολής τοΰ ήλίου. Έν 'Αθή-
ναις δ' άλλοτε τον μάρτη ώς έπί τό πλείστον «έφτιαναν οί νιόνυμφες» καί
τόν έστελλαν εις άνύπανδρα κοράσια, συνοδεύουσα!, τό εύοίωνον δώρον μέ
τήν εύχήν «καί τοΰ χρόνου νά 'ναι νοικοκυρές))4. Έν Κω ή νεάνις στέλλει
το μάρτη 'ς τον άρμαστό της (τον μνηστήρα ή τόν έρώμενον) καί ό νέος είς
τήν φίλην του έντός καλαθιού, κρύπτοντες αύτόν μέ δπώρας ή γλυκύσματα
ή ό τι δήποτε άλλο δώρον" τήν δέ πρωίαν τής έπαύριον δ άρμαστός προσπαθεί
νά συναντήση κατ' ιδίαν τήν άποστείλασαν καί νά τής πάρη λόγον- άν τό κα-
τορθώση, τής τραβά τήν άκραν τοΰ φορέματος της φωνάζων: πάνω νορά!
ώς εύχήν δι' ύγείαν καί δύναμιν5. Έν Κύπρω είς τά βρέφη τά μή συμπληρώ-
σαντα τό πρώτον έτος τής ήλικίας των άντί ένός βάνουν έπτά μάρτηδες6.

Οί πλείστοι φοροΰσι τον μάρτη καθ' όλον τόν μήνα7. Έν 'Αθήναις άλ-
λοτε τήν τελευταίαν ήμέραν τοΰ Μαρτίου έπήγαιναν 'ς τό πηγάδι, έβλεπαν
μέσα το πρόσωπο τους, έκοβαν τόν μάρτη μ' ένα ψαλίδι, κ' έλεγαν"
Πηγάδι, πάρ' τό μάρτη μου, καί δώσ' μου τή δροσιά σου.

1. Είς τόν βραχίονα: 'Αθήναι (Καμπούρογλον, 'Ιστορία 'Αθηναίων, τ. Α',σ. 283).
Ζάκυνθος ('Απ' όλα δι' δλους, ένθ' άν.). Εις τον δεξιδν βραχίονα: Κρήτη (Δελτ. ίστορ.
έταιρ.,τ. Β', σ. 381). Σηλυβρία ('Αρχ. Λεξικού). Είς τά δάκτυλα: Κύπρος (Λαογρ. Λ'
369). Λιγουριδ (αύτ. Δ' 173). Είς τον μικρδν δάκτυλον: Κως (Rouse, ένθ' άν.). Περί τον
τράχηλον, τάς χείρας καί τά δάκτυλα: Χίος (Κανελλάκη, Χιακά άνάλ.,σ. 364). Περί τάς
χείρας καί τά δάκτυλα: (Ζώη, Λεξικόν, σ. 587). Περί τον πήχυν ή τον δάκτυλον της δεξιάς
χειρός: Κρήτη (Άρχ. Λεξικού).—Είς τον άριστερδν βραχίονα καί περί τόν λαιμόν οί βλα-
χόφωνοι τής Μακεδονίας (Λαογρ. 5" 175).

2. Περί τόν τράχηλον: Λιγουριό (Λαογρ. Δ' 173), Λέσβος (Georgeakis, ένθ' άν.).
Μοσχονήσια (κατ' άνακοίνωσιν Εύστ. I. Δράκου). Περί τόν τράχηλον καί τούς δακτύλους:
Κάρπαθος (Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, σ. 132). Περί τόν τράχηλον καί τάς χείρας τών
παιδίων: Ήπειρος (Ζωγρ. άγ. Α', σ. ις', ΚΠ. Σύλλογος, τ. ΚΖ', σ. 191). Περί τόν τρά-
χηλον τών παιδίων: 'Αθήναι (Έβδομάς 1884, τ. Α', σ. 8).

3. 'Αθήναι ('Εβδομάς, αύτ.), Λιγουριό (Λαογρ. Δ' 17), Κώς, συνήθης καί ύπό
άλλων ή περίδεσις περί τόν μέγαν δάκτυλον τοϋ ποδός (Rouse, ένθ' άν.).

4. 'Εβδομάς, αύτ.

5. Rouse, αύτ.

6. Λαογρ. Α' 369.

7. Πήλικα, 'Επτανησιακόν ήμερολ. 1913, σ. 359, Ζάκυνθος ('Απ' όλα δι' δλους,
ένθ' άν.).
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Άλλες έστεναν το μάρτη τους 'ς τήν τριανταφυλλιά κ' έλεγαν

Πάρε, ρόδο, τό μάρτη μου, καί δώσ' μου τή θωριά σου1.

Άλλαχοΰ πάλιν διατηροΰσι τόν μάρτη μέχρι τής Κυριακής τοΰ Πάσχα,
0τε άποκόπτοντες τον καίουσιν είς τήν λαμπάδα τής Λαμπρής ή τήν άναπτο-
μένην τότε έξω τής έκκλησίας πυράν ή είς τά κηροσβεστήρια τής εκκλησίας2.
Έν Ρόδω τόν φοροΰσι μέχρι τής 23 'Ιουνίου, ότε τόν καίουσιν είς τήν άνα-
πτομένην πυράν κατά τήν παραμονήν τής έορτής τοΰ Άγίου 'Ιωάννου3. Έν
δέ Λέσβω τόν άποσπώσι τήν Μεγάλην Παρασκευήν καί δένουσι δι' αύτοΰ
άνθη τού στολισμοΰ τοΰ έπιταφίου4.

Πολλαχοΰ δ' όμως δέν συνάπτεται ή άπόσπασις τοΰ μάρτη πρός ήμέ-
ραν μεγάλης τινός έορτής, άλλά παραδίδουσιν αύτόν είς φυτόν ή ζωον νομί-
ζοντες ότι διά τής μαγικής ταύτης πράξεως μεταβιβάζουσα μέν είς έκεϊνο
τά ί'δια κακά, παραλαμβάνουσι δ' ίσως έξ αύτοΰ άγαθά τινα. Εί'δομεν πρό
ολίγου ότι έν Αθήναις άποσπώντες τόν Μάρτην έξήρτων έκ κλάδου ροδής
έξαιτούμενοι νά τοις δώση τήν εΰχροιαν αύτής. Έν Κρήτη κατά τό τέλος
τοΰ Μαρτίου τον άναρτώσιν είς κάλυκα ροδής, καί άν ή κάλυξ γίνη ωραίο ν
ρόδον, θεωροΰσι τοΰτο οίωνόν άριστον· ρίπτουσι δ' αύτόν καί είς κλίβανον
καί, άν ούτος θερμανθή ταχέως, μαντεύονται ότι ή κόρη θά είναι καθ' όλον
τό έτος ροδοκόκκινη5. Έν Σύμη τήν τελευταίαν ήμέραν τοΰ Μαρτίου άναρ-
τώσι τόν μάρτην είς ροδήν έπιλέγοντες: «Νά τριανταφυλλιά τόμ μάρτημ μου,
δώκε μου τά κάλλη σου καί τις κοκκινάδες σου, καί τις όμορφάδες σου))6.
Έν Γκιουμουλτζίνα φοροΰσι τον μάρτην είς τάς δύο χείρας άπό τής πρώτης

1. Έβδομάς, αύτ. Καμπούρογλου, Ίστορ. Άθην., τ. Α', σ. 283. Ώς αί ΆΟηναϊαι έκα-
τοπτρίζοντο τήν τελευταίαν ήμέραν τοϋ Μαρτίου είς τό πηγάδι, είς τό Λιγουριό τήν πρώ-
την Μαρτίου, άφοΰ πρό τής άνατολής τοϋ ήλίου μεταβώσι τά κοράσια είς τούς άγρούς καί
νιφθώσι μέ τήν δρόσον τών χόρτων, έπιστρέφοντα είς τόν οίκον άποσύρουσι τό πώμα τοΰ
πίθου τοΰ έλαίου καί ένοπτρίζονται είς τό έλαιον, διά νά μή τάς κάψη ό ήλιος (Λαογρ.
Δ' 174). 'Ομοίως έν Ήπείρω ένοπτρίζονται τήν πρώτην τοϋ Μαρτίου εις τόν πίθον τοΰ
έλαίου διά τόν αύτόν λόγον (ΚΠ. Σύλλογος, τ. ΚΖ', σ. 151).

2. Είς τήν λαμπάδα τής Λαμπρής: Λιγουριό (αύτ.) Είς τήν πυράν έξω τής έκκλη-
σίας: Κύθνος (Βάλλψδα, Κυθνιακά, σ. 116). Είς τά κηροσβεστήρια τής έκκλησίας ή τό πΰρ
κατά τό Πάσχα: Μοσχονήσια (άνακοίνωσις Εύστ. I. Δράκου). Ρίπτονται εις τό πΰρ κατά
τό Πάσχα, ώς ήγιασμένον πράγμα: Κώς (Rouse, ένθ' άν.).

3. Μπιλιότου - Κοτρέ, Ή νήσος Ρόδος, 1881, τ. Β', σ. 304.

4. Georgeakis, ένθ' άν. ('Εσφαλμένως άναγράφει μέχρι τοΰ μεγάλου Σαββάτου).

5. Δελτ. ίστορ. έταιρ., τ. Β', σ. 281.

6. Ζωγράφ. άγών, τ. Α', σ. 214. Έν Γκιουμουλτζίνα τής Θράκης τήν παραμονήν τής
πρώτης τοΰ Μαρτίου κλώθουν τόν μάρτην προσαρτώντες τάς κλωστάς είς κλώνους ροδής
καί έπάδουσι στίχους, ύπαινισσομένους τήν συμβολικήν έννοιαν τών δύο χρωμάτων αύτοΰ
(Λαογρ. Β' 407).
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τοΰ Μαρτίου, μέχρις βτου ϊδωσι τήν πρώτην χελιδόνα ή τόν πρώτον πελαρ-
γών καί κόπτουσι τόν ένα μέν, δταν ϊδωσι τό εν τών πτηνών τούτων, καί τον
άλλον, δταν το έτερον, καί τόν θέτουσιν ύποκάτω λίθου, όπου τόν άφήνουσιν
έπί τεσσαράκοντα ημέρας- έπειτα έγείρουσι τόν λίθον καί, άν εΰρωσιν ύπ' αύ-
τόν μύρμηκας, προοιωνίζονται ότι θά πλουτήσωσιν, άν δέ σκώληκας, ότι θ'
άποθάνωσι1. Καί έν Μακεδονία τά παιδία, δταν ϊδωσι χελιδόνα, ρίπτουσα
τόν μάρτην πρός τό πτηνόν, ώς προσφοράν πρός αύτό, ή τόν θέτουσιν ύπδ
λίθον μετ' δλίγας δέ ήμέρας σηκώνουσι τόν λίθον καί, άν εΰρωσι πολλούς
μύρμηκας ύπ' αύτόν, προοιωνίζονται εύτυχές έτος, τανάπαλιν δέ, άν δέν εύ-
ρωσι τίποτε2. Έν Κυζίκω παραδίδουσα τόν μάρτην είς τόν πελαργόν, ποΰ θά
ϊδωσι πρώτον, έπάδοντες έπωδήν τανα3. Έν Σηλυβρία, δταν ϊδωσι τόν πρώτον
πελαργόν, τόν κόπτουσα λέγοντες έπωδήν τανα καί τόν θέτουσα κάτωθα λίθου
ή είς τραανταφυλλιάν ('Αρχ. Λεξακοΰ). Οί δέ βλαχόφωνοα τής Μακεδονίας
φοροΰσα τόν μάρτην έπί όκτώ ήμέρας, τήν δ' ένάτην, ήν θεωροΰσιν ώς άρχήν
τής άνοίξεως καί ήμέραν τής έπαστροφής τών χελαδόνων, τόν ρίπτουσαν έπί
δένδρου πλησίον τής οίκίας των, έπευχόμενοα βλαχαστί: φέτος καλά, τοΰ χρό-
νου καλύτερα" παστεύουν δ' ότα αί χελαδόνες παραλαμβάνουσα τον μάρτην καί
τόν χρησαμοποαοΰσα πρδς κατασκευήν τών φωλεών των4.

Ό κοανότερος λόγος, δν φέρουσα, τής συνήθειας ταύτης εϊναι ή προφύ-
λαξας άπό τής έπηρείας τών ήλαακών άκτίνων. Βάνουν τόν μάρτη είς τά παι-
διά, ώς λέγουσι, για νά μή τ à ηιάνη ο ήλιος ή για νά μή τά κάψΐ] (tà μαυ-
Qicrj) ό ήλιος5. Διότι νομίζουσιν ότι ό ήλιος κατά τόν Μάρτιον εϊναι καυστι-
κώτερος καί μαυρίζει τό δέρμα6. Οί δ' "Ελληνες τής Γκιουμουλτζίνας άπό
τόν μάρτην άπεκδέχονται άπαλλαγήν άπό τών ψύλλων, τόν βάνουν «γιά νά
μή τσί τρών οί ψύλλοι))7. Έν Μακεδονία δέ (έν Κοζάνη) ύπέθετον ότι είναι

1. Λαογρ., αύτ.

2. Abbott, Macedonian folklore, σ. 19. "Η ρίπτουσα τόν μάρτην είς δένδρον, δταν
ϊδωσι τήν πρώτην χελιδόνα (Μακεδονικδν ήμερολόγ. 1908, σ. 309).

3. Κατ' άνακοίνωσιν Μ. Φιλήντα.

4. Λαογρ. 5" 175. Κ. Νικολ.αιΆον, Λεξικδν της κουτσοβλαχικής, σ. 283.

5. «Γιά νά μή τούς πιάση δ Μάρτης καί μαυρίσουν». Βλαχόφωνοα Μακεδονίας. Λα-
ογρ., αύτ.—Βλ. καί Πηλίκα, Έπτανησιακδν ήμερολόγιον 1913, σ. 359. 'Απ' όλα δι' δλους,
ένθ' άν. (Ζάκυνθος). Λαογρ. Α' 369 (Κύπρος). Ζωγράφ. άγών Α' 214 (Σύμη).—Ή δο-
ξασία ότι δ ήλιος τοϋ Μαρτίου μαυρίζει το πρόσωπον έπιχωριάζει καί ένιαχοΰ τής Γαλ-
λίας (Rev. des trad, popul. 1894, τ. IX, σ. 533).

6. ΚΠ. Σύλλογος, τ. ΚΖ',σ. 151. Έντεΰθεν καί ή κοινοτάτη παροιμία: «Όπόχει
κόρην άκριβή, τοΰ Μάρτη ήλιος μή τήν δή» (ΠΠ., λ. Μάρτης 83). Καί μία έλληνική παροι-
μία της Καλαβρίας λέγει: «δ ήλιο τοΰ Μαρτίου τρυπάει το τσέρατο τοΰ βουδίου» (Morosi,
Studi sui dialetti greci délia Terra d'Otranto, σ. 93, άρ. 78).

7. Λαογρ. Β' 407.
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προφυλακτήριον τοϋ πυρετοϋ1, καί έν 'Αθήναις έλεγον γενικώς ότι δι' αύτοϋ
ματαιώνουσι τήν όλεθρίαν έπήρειαν του μηνός Μαρτίου2.

Τό έθιμον τοϋτο είναι ϊσως ακραιφνώς έλληνικόν, διότι είναι άγνωστον
είς άλλους λαούς, πλήν τίνων, οΐτινες κατά πάσαν πιθανότητα έκ των Ελλή-
νων τό παρέλαβον. Οί μέν βλαχόφωνοι της Μακεδονίας, ελληνικά έχοντες
καί τάς δοξασίας καί τον βίον καθόλου, ούδαμώς άπορον ότι τηροϋσιν άπα-
ραλλάκτως τήν έλληνικήν συνήθειαν τοϋ μάρτη. 'Αλλά καί είς τούς πέραν
τοϋ Δουνάβεως Βλάχους φαίνεται ότι μετεδόθη υπό των Ελλήνων. Τήν πρώ-
την Μαρτίου περιδένουσιν ούτοι περί τόν άριστερόν βραχίονα έρυθρόν καί
λευκόν μετάξινον νήμα, άπό τό όποιον έξαρτάται άργυροΰν νόμισμα3. Φο-
ροϋντες δέ αύτό καθ' όλον τόν μήνα, τήν τελευταίαν ήμέραν αύτοϋ άγορά-
ζουσι μέ τό νόμισμα τυρίον καί κόκκινον κρασί, τρώγουσι καί πίνουσι ταϋτα
πλησίον ροδής, είς τής οποίας τούς κλώνους άφήνουσι τό νήμα. Διά τής άκρι-
βοΰς έκτελέσεως τούτων εξασφαλίζεται ή άκμή καί ή υγεία αυτών καθ' όλον
τό έτος4. Καί άν μη ήσαν γνωσταί τοσαϋται άλλαι επιδράσεις τοϋ ελληνισμού
έπί των Βλάχων, πάντως ή ταυτότης καί έν αύταϊς ταϊς λεπτομερείαις τοϋ
ρωμουνικοϋ έθίμου προς τά έλληνικά θά ύπεδείκνυε σαφώς τήν προέλευσιν.
Ό μάρτης των Βλάχων συνίσταται έκ διχρώμου έρυθροϋ καί λευκοϋ νήματος,
φέρεται καθ' όλον τόν μήνα είς τόν βραχίονα, άποσπάται κατά τό τέλος αύ-
τοϋ καί άφήνεται είς τούς κλώνους ροδής, έκ τής μαγικής δέ ταύτης πράξεως
προοιωνίζονται ύγείαν καί εύεξίαν κατά τό έτος· άκριβώς δηλαδή ώς γίνεται
είς τάς έλληνικάς χώρας.

Καί έν τη βορείω 'Αλβανία άνδρες καί γυναίκες περιδένουσι τόν μικρόν
δάκτυλον τής δεξιάς καί τόν μέγαν τοϋ δεξιόϋ ποδός μέ μεταξίνην έρυθράν
κλωστήν, των δέ μικρών παιδιών περιδένουσι τόν τράχηλον καί τόν δεξιόν
βραχίονα, δταν δέ ίδωσι τήν πρώτην χελιδόνα, άποσπώντες ρίπτουσι τήν κλω-
στήν είς ροδήν (ή είς κλάδον κρανέας) διά νά τόν πάρη έκεΐθεν ή χελιδών5.

Πλήν των Ρωμούνων καί των 'Αλβανών παρέλαβον τό έθιμον έκ των
Ελλήνων καί οί Βούλγαροι. Τήν παραμονήν τής πρώτης Μαρτίου περιδέ-
νουσι περί τόν βραχίονα έρυθρόν καί λευκόν νήμα τά κοράσια, διά νά μάθωσιν,
άν θά είναι πλούσιος ή πτωχός ό μέλλων σύζυγος των. Τό έχουσι δέ, μέχρις
δτου ί'δωσι. τήν πρώτην χελιδόνα, ότε τό λύουσιν άπό τόν βραχίονα καί τό
θέτουσιν ύπό λίθον λέγουσαι : «Ευτυχισμένη θά είμαι, άν σκουλήκια, καί

1. Μεγδάνου, "Ό λύχνος τοϋ Διογένους, σ. 275.

2. «Γιά νά μή τούς ρουμπώση ό Μάρτης» (Έβδομάς Α', σ. 8).

3. W. Derblich, Land und Leute in Moldau und Walachei 1859, σ. 164.

4. Καί οί βλαχόφωνοι τής Μακεδονίας κρεμώσι μικράν άργυροΰν ή χρυσοΰν νόμισμα
άπί> τόν μάρτην (Νικολαΐδου, Λεξικόν της κουτσοβλαχικής, σ. 283).

5. Hahn, Alban. Studien I, α. 200. Χριστοφορίδου, Λεξικον της άλβανικής, σ. 95.
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δχι, άν μυρμήκια». "Οταν φύγουν τά χελιδόνια, σηκώνουν τον λίθον καί άν
εύρίσκωνται ύπ' αυτόν σκώληκες, προοιωνίζονται γάμον μετά πλουσίου,
άν δέ μύρμηκες μετά πένητος1. Έκ τούτων βλέπομεν ότι παρά Βουλγάροις
περιωρίσθη ό σκοπός τοϋ έθίμου εις μαντικόν μόνον, ένω έν Ελλάδι ό προ-
γνωστικός χαρακτήρ είναι δευτερεύων καί επουσιώδης. Διετηρήθη δ' όμως
ή περίδεσις περί τον βραχίονα έρυθρολεύκου νήματος, ή τήρησις αύτοΰ μέχρι
της έπιφανείας της πρώτης χελιδόνος, ή υπό λίθον κατάκρυψις καί τό προ-
γνωστικόν έκ τών ευρισκομένων υπό τον λίθον σκωλήκων ή μυρμήκων.

Τήν διατήρησιν τοϋ έθίμου έν Ελλάδι δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν άττό
τών αρχαίων χρόνων έν άδιασπάστω συνεχεία παρά τοις Βυζαντινοΐς. Έν
χειρογράφω νομοκάνονι τοΰ IS" αιώνος άναγινώσκομεν: «βάμματα τοις
παισίν ή τοις ζώοις αύτών έπιθέτουσον»- καί «ή βάμματα, τουτέστιν κάνου-
ραις(;) ή μετάξια, εις τάς εαυτών κεφαλάς» έπιθέτουσιν2. Ταΰτα βεβαιοΰσι
τήν χρήσιν ώς περιάπτουν βεβαμμένων νημάτων, τουλάχιστον κατά τον IÇ'
αιώνα, άλλά φαίνονται μάλλον παραφρασθέντα έκ της τοΰ Βαλσαμώνος ερ-
μηνείας εις τόν 61ον κανόνα της S" Οικουμενικής συνόδου3, ώστε πιστοΰται
μέν έντεΰθεν ή προγενεστέρα, κατά τόν IB' αιώνα χρήσις τών περιάπτων,
δέν διευκρινεΐται δ' όμως σαφώς ή όμοιότης ή διαφορά αύτών πρός τόν ση-
μερινόν Μάρτην. Σύντομον, άλλά ρητήν μνείαν τοΰ Μάρτη εύρίσκομεν εις
συγγραφέα τοΰ ΙΔ' αιώνος, τόν Ίωοήφ τόν Βρυέννιον: «καί Μαρτίου περιάμ-
ματα φέρομεν))4. Έκ χειρογράφου δέ τίνος λεξικού, ΐσως παλαιοτέρου τοΰ
Βρυεννίου, παραθέτει ό Δουκάγγιος έν τω γλωσσαρίω του τήν έξης περικο-
πήν: «Περιάμματα τά κατά τούς τραχήλους καί τούς πόδας βεβαμμένα κλω-
σμάτιά, άτινα αί γυναίκες περιάπτουσι))5. Τά αύτά δέ περίπου λέγει καί τό
ύπό τό όνομα τοΰ κατά τόν IB' αιώνα ζήσαντος Ζωναρά φερόμενον λεξι-
κόν6. Περί τάς αρχάς τοΰ Γ αιώνος ό σχολιαστής Γρηγορίου τοΰ Ναζιανζη-
νοΰ μητροπολίτης Καισαρείας Βασίλειος εγραφεν: «Περιάμματα κατά τάς
)) χείρας καί τούς βραχίονας καί τούς αύχένας κλωσμάτιά τίνα βεβαμμένα
)) καί σελήνια μηνίσκων χρύσεα καί άργύρεα ή καί της ευτελεστέρας υλης, τά
)) ύπό τών γραϊδίων τοις βρέφεσιν έπιδεσμούμενα, έπι[ψι]θυριζουσών εις
)) άποτροπιασμόν καί άμα ταΐς γλώσσαις έπιλιχμασσουσών τό μέτωπον

1. Ad. Strauss, Die Bulgaren, σ. 298.

2. Rouse, έν Folk-Lore 1899, τ. Χ, σ. 152-153.

3. Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα κανόνων, τ. Β', σ. 444-445.

4. Έν Λάμπρου Ν. Έλληνομνήμ., τ. Δ', σ. 17.

5. Ή λ. κλωσμάτιά φέρεται έν τω χειρογράφω εσφαλμένως κλωεμάτια, όπερ ύπέ-
λαβεν ό Δουκάγγιος δρΟώς £χον καί περιέλαβεν ώς λήμμα έν τω Γλωσσαρίω του· διώρ-
θωσε δ' ό Hemsterhusius (είς Σχολ. Άριστοφ. Πλοϋτ. 590, σ. 190α. Βλ. καί Scholia
graeca in Aristophanes, ed. Fr. Dübner, σ. 572-3).

6. Ζωναράς, σ. 1536.



ΜΑΡΤΗΣ

25t

» καί άποπτυουσών μετά τοΰ φυσάν έκατέρωθεν»1. Πολύ δέ πρό αύτοΰ κατε-
δίκαζε τον περιδενόμενον είς τά παιδία κόκκινο ν στήμονα ό πατήρ τής έκ-
κλησίας 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος: «Τί άν τις ειποι τά περίαπτα καί τούς
» κώδωνας τούς τής χειρός έξηρτημένους καί τόν κόκκινον στήμονα καί
» τά άλλα τά πολλής άνοιας γέμοντα, δέον μηδέν έτερον τ<ρ παιδί περιτι-
» θέναι, άλλ' ή τήν άπό τοΰ σταυροΰ φυλακήν; Νΰν δέ ούτος μέν καταπεφρό-
» νηται ... κρόκη δέ καί στήμων καί τά άλλα περιάμματα τά τοιαύτα τοΰ
» παιδιού έμπιστεύονται τήν άσφάλειαν))2.

Ή ύπό τοΰ Χρυσοστόμου πολεμουμένη, άλλά καθ' όλον τόν μετέπειτα
χρόνον διατηρηθεΐσα ύπδ τών Ελλήνων δεισιδαίμων συνήθεια, ήτο κληρο-
δότημα τής άρχαιότητος. Είς τον άρχαΐον έλληνικόν κόσμον ήσαν συνηθέ-
στατα τά τοιαΰτα περιάμματα, ή μόνη δέ πρδς τον ήμέτερον Μάρτην διαφορά
αύτών φαίνεται ήτο ότι δέν συνήπτοντο, ώς ούτος, πρός τακτόν χρόνον. Ό
Paul Wolters κατέδειξεν έν άρχαίαις άγγειογραφίαις πολυπληθείς παραστά-
σεις παίδων καί άνδρών, έχόντων ταινίας ή κλωσμάτια, χαλαρώς προσδεδε-
μένα είς τον καρπόν τής χειρός ή τά σφυρά καί γυναικών, έχουσών τά κλω-
σμάτια είς τούς πόδας, τούς βραχίονας, τά στήθη ή τόν τράχηλον3. Τά προσ-
δεδεμένα δέ ταΰτα κλωσμάτια ούτε κοσμητικόν σκοπόν έκπλήρουν ούτε πρα-
κτικήν τινα χρησιμότητα εϊχον, άλλά προήρχοντο, ώς άναγνωρίζει δ Wol-
ters, έκ δεισιδαίμονος συνήθειας, τής δποίας περίλειμμα είναι ή συνήθεια
τοΰ Μάρτη, ώς εϊχον καταδείξη έν τη διατριβή μου, τή δημοσιευθείση έν τή
Εστία. ΤΗτο δέ καθιερωμένη ή δεισιδαίμων αΰτη συνήθεια κατά τήν άρχαιο-
τητα καί ύπό τής λατρείας· έν τοις Έλευσινίοις μυστηρίοις οί μύσται «κρό-
κη καταδοΰνται τήν δεξιάν χείρα καί τόν άριστερόν πόδα, καί τοΰτο λέγε-
ται κροκοΰν»4. Ή κατάδεσις έγίνετο πιθανώτατα, ώς γίνεται δήλον έκ τών
ονομάτων, ύπό γεννητών τοΰ γένους τών Κροκωνιδών, κατά τήν ίεράν όδόν
έν Κρόκωνι, παρά τά άρχαϊα σύνορα τής Έλευσϊνος καί τών 'Αθηνών, όπου
μέχρι τοΰ Β' αίώνος μ. Χ. έσωζοντο παλαιότατα άνάκτορα, καλούμενα τοΰ
Κρόκωνος5. Έκ τοιαύτης συνήθειας δύναται ϊσως νά έξηγηθή καί ή έν τοις
Σαμοθρακίοις μυοτηρίοις περίζωσις τών μυστών κατά τήν μύησιν μέ ται-
νίας πορφύρας6.

1. Gregorius Corinthius, ed. Schaefer, Lips. 1811, σ. 874. To έπιθυριζουσών τοϋ
κώδικος ό Schaefer διορθώνει: έπισυριζουσών.

2. Ίωάν. Χρυσοστόμου είς Α' πρός Κορινθίους 12, 7, τ. Χ, σ. 125, έκδ. Παρισίων.

3. Paul Wolters, Faden und Knoten als Amulett, έν Archiv, f. Religionswis-
senschaft 1905, τ. VIII, Παράρτημα, σ. 1-22.

4. Bekker, Anecd. gr., τ. I, σ. 273,25. Φώτ. λ. κροκοΰ, σ. 180,7.

5. Παυσαν. Α' λη' 2 —Α. Mommsen, Feste der Stadt Athen, Lpz. 1898, σ. 228.
275. Schoemann, Gr. Alterthümer, 4 έκδ. (Βερολ. 1902), τ. II, σ. 399. Δ. Φίλιου, Έλευ-
σίς, Άθ. 1906, σ. 26.

6. Σχολ. Άπολλών. Ρόδ. Α' 917.
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Ή δεισιδαιμονία αύτη εϊναι άπόρροια της πίστεως είς τήν μαγικήν δύ-
ναμιν τών κεχρωματισμένων νημάτων, πίστεως κοινής είς πολλούς λαούς
άρχαίους καί νέους. Καί παρ' ήμΐν έχομεν καί άλλας όμοιας συνήθειας, πλήν
τοΰ Μάρτη" ούτως έν Καρπάθω ό ιερεύς περί τόν λαιμόν άσθενοΰς περιδένει
κόκκινον κλωσμάτιον, τό όποιον παραλαμβάνουν τήν επαύριον οικείοι τοΰ
πάσχοντος καί τό φέρουν μακράν καί τό δένουν είς εν δένδρον νομίζοντες ότι
μεταβιβάζουσιν είς τοΰτο τήν άσθένειαν1. Έν τή Σύμη δέ κόπτουσι τρία
τσουλλιά (πλοκάμους) έκ τής κόμης τής μητρός, τά όποια πλέκουσι καί δέ-
νουσιν είς τόν πόδα τοΰ τέκνου της ώς προβασκάνιον (γιά νά μή το πιάντ} τό
μάτι)2. Έκ τής άρχαιότητος δ' έχομεν πολλάς μαρτυρίας, ότι κλωσμάτια
ερυθρά καί λευκά ήσαν άποτρεπτικά κακών3. Στέμμα έρίου λευκοΰ καί φοι-
νικοΰ άναφέρουσιν έν μαγγανεία τά Γεωπονικά4. Ή φαρμακεύτρια τοΰ Θεο-
κρίτου περιστέφει τό άγγεΐον μέ πορφυροΰν έριον, καί έπίγραμμά τι τής
'Ανθολογίας άναφέρει μαγικήν περίδεσαν μέ πορφυράν τρίχα5. Ό Βεργίλιος
έν τοις Βουκολικοΐς άναφέρει πολυχρώμους μίτους, περιδενομένους τρις
περί εικόνα έρωμένου πρός σαγήνευσαν αύτοΰ6 καί άλλαχοΰ ύποτίθησα πρε-
σβύταδα ένοΰσαν δαά τριπλού κόμβου τρεις πολυχρώμους στήμονας πρός τέ-
λεσαν φίλτρων7" δ δέ Πετρώναος μνημονεύεα όμοιας μαγγανείας τής περί τόν
τράχηλον δέσεως πολυχρώμου στήμονος8. Δέν ήσαν δέ άσυνήθη είς τούς
άρχαίους "Ελληνας περίαπτα έκ χρωματασμένων νημάτων9, άτανα καί εις
άλλους λαούς τής άρχαιότητος, οίον τούς Βαβυλώνιους καί τούς Αιγυπτίους,
ήσαν έπίσης έν χρήσει10.

Καί παρά τοις νεωτέροις λαοΐς εϊναι τά μάλιστα διαδεδομένη ή δεισι-

1. Blackwood's Magazine, Φεβρ. 1886 σ. 239 =Frazer, The golden Bough, 2ας
έκδ. τ. ΙΠ, σ. 27.

2. Ζωγράφ. άγών Α', σ. 212.

3. Wächter, Reinheitsvorschriften in griech. Kult, σ. 18,3 (= Religionsgesch.
Vers. u. Vorarb. IX, 1). Περί της δυνάμεως τοϋ έρυθροΰ χρώματος βλ. τάς μαρτυρίας έν
Gruppe, Gr. Mytholog., σ. 885. Abt, Die Apolog. des Apuleius, σ. 74. Hock, Griech.
Weihegebräuche, σ. 11 κέ. Συνταγμάτιόν τι τοϋ Ταλμούδ, γραφέν περί τόν Γ' αιώνα μ. Χ.,
μνημονεύει μεταξύ τών συνηθειών τών Έμοριτών, ήτοι τών μή Ισραηλιτών, τό έρυθρόν
νήμα περί τόν δάκτυλον (Lewy, έν Zts. d. Ver. f. Volksk. 1893, τ. III, σ. 24).

4. Γεωπον. IE' η' 2. Τό κείμενον έχει λευκοΰ φοινικοΰ, ό δέ Needham προσέθηκε
τόν διαζευτικόν ή φ.

5. Θεοκρίτ. Β' 2. Άνθολ. έπιγρ. Ε' 204,5.

6. Vergil., Eel. VIII 72 (=Apuleii, De magia 30, σ. 35,10 Helm).

7. Vergil., Cir. 371. Βλ. καiNemesian., Eel. IV 62.

8. Satir. 131, σ. 97 Bücheler.

9. Abt, Die Apologie des Apuleius, σ. 75 (Religionsgesch. Vers. u. Vorarb. IV, 2).

10. Αύτ.
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δαίμων χρήσις των πολυχρώμων νημάτων1. Το κόκκινον νήμα έ'χουσιν ώς
περίαπτον ή μεταχειρίζονται προς μαγγανείας οί Γερμανοί2. Κατά δανικά
δημοτικά άσματα, οί ήρωες έδενον περί το κράνος έρυθράν μεταξίνην κλωστήν
προς άποτροπήν κακών εν τή μάχη3. Έν τη Βενδική περιδένουσι τήν χείρα
των παιδιών κατά τό βάπτισμα δι' ερυθράς μεταξίνης κλωστής4. Έν Άβελ-
λάνδη ή νύμφη φέρει περί τον τράχηλον έρυθράν κλωστήν5, έν Βελγική δέ
περιδένουσι δι' έρυθράς κλωστής τον τράχηλον των φαγόντων δηλητηριώδη
χόρτον κτηνών προς θεραπείαν6. Οί Ρώσοι πιστεύουσιν ότι, ερυθρά μάλ-
λινη κλωστή τυλιγμένη είς τάς χείρας ή τούς πόδας προφυλάσσει άπό τοϋ
πυρετοϋ, καί οτι έννέα άλυσίδια κλωστής είς τόν τράχηλον παιδιού είναι άλε-
ξητήριον τής σκαρλατίνας7. Οί δέ Πολωνοί περιδένουσιν είς τόν βραχίονα
τοϋ παιδιού έρυθράν ταινίαν, διά νά μή τό πιάσουν τά μάγια8. Παρά τοις
Κροάταις καί τοις Σέρβοις ή μήτηρ, τής όποιας άπέθανον πολλά τέκνα, παίρ-
νει άπό έννέα γυναίκας, όνομαζομένας Στόγια ή Στογιάνα (στερεωμένη),
έννέα κλωστάς, τάς πλέκει καί περιδένει διά τοϋ σειρητίου τούτου τόν τρά-
χηλον των τέκνων της, όπως τά προφυλάξη άπό τοϋ θανάτου9. Οί Ρωμοΰνοι
τής Βουκοβίνας έχουσι τάς έρυθράς κλωστάς ώς προφυλακτικά καί αποτρό-
παια10. Καί παρ' Άρμενίοις ό ιερεύς κατά τήν βάπτισιν τοϋ βρέφους στρίβει
έρυθράν καί λευκήν μεταξίνην κλωστήν, τήν οποίαν επιθέτει έπί τοϋ εύχολο-
γίου του ή τοϋ Σταυροΰ του11.

Τής δεισιδαίμονος ταύτης συνήθειας οί 'Αρμένιοι ιερείς φέρουσι θρησκευ-
τικήν έξήγησιν, ότι δήθεν συμβολίζει τό έκ τής λογχισθείσης πλευράς τοϋ
Ίησοΰ ρεΰσαν αίμα καί ΰδωρ. "Αλλοι δ' όμως άλλως έξηγοΰσι τήν έννοιαν των
χρωμάτων. Οί 'Αθηναίοι, των όποιων ό μάρτης άπετελεΐτο έξ έρυθροΰ νήμα-
τος καί χρυσοΰ, έλεγον ότι τό χρυσάφι ήτο γιά νά 'ναι έκεΐνος ποΰ τό έφόρει

1. Βλ. Ε. L. Rochholz, Deutscher Glaube u. Brauch, Berlin 1867, τ. II, σ. 204-
212 (der rothe Faden). F. Liebrecht, Zur Volkskunde, Heilbronn 1879, σ. 305-310
καί έν Philologue, τ. XIX, σ. 582 κέ. (der hegende Faden).

2. Ο. Jahn, Ueber den Aberglauben d. bösen Blicks, έν Berichten der Sachs.
Gesel. d. Wissensch. 1855, σ. 42, σημ. 47. Wuttke, Der deutsche Volksabergl. 3ης έκδ.
1900 § 492. 636, σ. 331. 410.

3. Liebrecht, σ. 307.

4. Rochholz, σ. 205.

5. Wolf, Beiträge zur deutschen Mythologie, τ. I, σ. 80.

6. Αύτ., σ. 220.

7. Frazer, The golden Bough, 2ας έκδ. τ. I, σ. 399-400.

8. Clar. Viebig, Das schlafende Herre 222, παρά Pley, De anae in antiquorum
ritibus usu, σ. 94 (Religionsgesch. Versuche u. Vorarb. XI, 2).

9. Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1891, I, σ. 151.

10. Zeitschr. f. österr. Ver. f. Volksk., τ. II, σ. 285, άρ. 51-53.

11. Αύτ., τ. Χ, σ. 97.
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πλούσιος καί το κόκκινο μετάξι γιά νά 'ναι εύρωστος καί ροδοκόκκινος1. Έν
δε τή Γκιουμουλτζίνα ύποδηλώνουσι την συμβολικήν εννοιαν έν τη εύχή, τήν
οποίαν άδουσιν, ότε κλώθουσι τόν μάρτην.

"Ασπρη νά 'σι σάν 1}αμ1}άκι,
κόκκινη σάν doù κιράσι2.

"Αν παραδεχθώμεν τήν ύπό της συμβολικής σχολής τών μυθολόγων προ-
τεινομένην έρμηνείαν, επειδή τό λευκόν χρώμα είναι κατ' αύτήν σύμβολον τοϋ
πρωινοϋ καί έν γένει τοϋ άσθενεστέρου φωτός τοΰ ηλίου, τό δ' έρυθρόν τοϋ
μεσημβρινού καύματος3, έπεται ότι κατά τόν εις τάς δεισιδαιμονίας έφαρ-
μοζόμενον νόμον της συμπαθείας, τά ερυθρά καί λευκά κλωσμάτιά σκοποΰσι
τήν άπέλασιν παντός έκ τοΰ ηλιακού καύματος κακοΰ. 'Αφορμώμενος έκ της
έν Πομερανία καί άλλαχοΰ της Γερμανίας επικρατούσης συνήθειας νά θέτωσιν
εις τόν λαιμόν τοΰ άρτιγεννήτου παιδίου ή εις τόν καρπόν της χειρός αύτοΰ
έρυθράν ταινίαν Γερμανός τις έθνολόγος θεωρεί τήν συνήθειαν ταύτην ώς
άντικαταστήσασαν παλαιάς άνθρωποθυσίας4. "Αλλος δ' άνασκευάζων τοΰ-
τον παρατηρεί ότι τήν αληθή εννοιαν της συνήθειας έμφαίνει έσθωνικόν πα-
ραμύθιον5, κατά τό όποιον εις θεός της μοίρας περιέδεσεν εις τρία άρτιγέν-
νητα παιδία άνά μίαν έρυθράν κλωστήν, είς μέν τό εν περί τούς κροτάφους,
εις τό άλλο περί τόν πόδα καί τό τρίτον περί τήν χείρα καί ότι ουτω τό μέν
πρώτον παιδίον εγινεν όξυδερκέστατον, τό δεύτερον ταχύπουν καί τό τρίτον
άπέκτησεν έξαιρετικήν δεξιότητα. "Οθεν τό παραμύθια ν μάς δεικνύει ότι συν-
ταυτίζεται ή έρυθρά κλωστή μέ τήν κλωστήν της ζωής, ήν κλώθει ή Μοίρα,
καί πιστεύεται ότι ενισχύει τό μέλος έκεΐνο τοΰ σώματος, προς δ συνάπτεται6.

'Αλλά θά ήτο ματαιοπονία, άν έζητοΰμεν νά έξεύρωμεν τόν έν άρχή λό-
γον της δεισιδαίμονος συνηθ.ίας, άφοΰ δέν έχομεν επαρκή στοιχεία, έφ' ών
νά βασισθώμεν" δθεν κατ' άνάγκην όφείλομεν ν' άρκεσθώμεν εις τήν έξήγησιν,
ήν δίδει ό έλληνικός λαός, ύπολαμβάνων αύτήν ώς άλληγορικήν εύχήν ύπέρ
υγείας, εύεξίας καί κάλλους.

Ή δέ συνήθεια της παραδόσεως τοΰ Μάρτη μετά τόν τεταγμένον χρόνον,
καθ' ôv όφείλουσι νά τόν φέρωσιν εις ροδήν ή εις χελιδόνα ή εις πελαργόν,
υπάγεται εις τήν κατηγορίαν της μεταβιβάσεως κακοΰ τίνος εις φυτόν ή ζώον,

1. Έβδομάς Α' 8.

2. Λαογρ. Β' 407.

3. Βλ. Nork, Etyniol. mythol. Real-Wörterbuch, τ. II, σ. 14, λ. Farbe.

4. Sigm. Ferst, Kultur, Ausbreitung u. Herkunft der Indogermanen, Berlin
1913, σ. 299.

5. Fr.Kreutzwald, Ehsteische Märchen, übersetzt von F. Löwe, Halle 1869, άρ. 3.

6. II. Lessmann, έν Mitra 1914, σ. 153.
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είς ήν καί πολυάριθμοι άλλαι παρόμοιαι άνήκουσιν. "Οπως διά μαγικής πρά-
ξεως έξάγουσι το πάθος έκ τοϋ σώματος τοΰ νοσοΰντος καί όρίζουσι προς
διαμονήν αύτοΰ άψυχόν τι άντικείμενον ή κατώτερον σώμα, οΰτω καί άπό
τόν μάρτη, όστις έκπληρώσας τόν προορισμόν του, ήτοι άποτρέψας τό κακόν
δια τής συγκεντρώσεως είς έαυτόν, άποβαίνει τοΰ λοιποΰ έπιβλαβής, πρέπει
νά άπαλλαγώσι καί φροντίζουσι νά τόν παραδώσωσιν είς ροδήν ή χελιδόνα.
Ή πρώτη χελιδών καί κατ' άρχαίαν δεισιδαίμονα δοξασίαν παραλάμβανε
τάς παθήσεις τών οφθαλμών ή τών οδόντων καί άπηλλάσσετο ό πάσχων καθ'
όλον τό έτος αύτών1, διετηρήθη δ' έπί πολύ ή δοξασία αΰτη καί τήν βλέπο-
μεν έπαναλαμβανομένην είς ίατρικόν βιβλίον τοΰ ΙΔ' αιώνος2.

1. Marcellus Empiricus 8,30. 12,46.

2. Παρά Ο. KeUer, Die antike Tierwelt, Lpz. 1913, τ. II, σ. 117.
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Παρετηρήθη πολλάκις ότι παρά λαοΐς προηγμένες είς τον πολιτισμον
διατηρούνται έθιμα καί έπικρατοΰσι δοξασίαι δυσαρμοστοϋσαι προς τήν κοι-
νωνικήν κατάστασιν καί τήν διανοητικήν άνάπτυξιν των λαών εκείνων, φαι-
νόμενα!. δ' έκτροποι καί παράδοξοι, διότι καί 6 σκοπός αύτών έλησμονήθη
καί ή έ'ννοιά των είναι δυσδιάγνωστος. Τοϋτο δέ, διότι ούδένα άλλον λόγον
έχουσιν υπάρξεως έν τω παρόντι ειμή ότι προϋπήρξαν έν τω παρελθόντι,
άπορρέουσαι έκ κοινωνικής καταστάσεως διαφόρου τής ένεστώσης καί έξ
ιδεών έκλιπουσών, διατηρούμενα!, δέ διότι βαθέως έρριζωμέναι δέν άπεσπά-
σθησαν ύπο τοϋ ρεύματος των μεταβολών. Οί έθνολόγοι έξηγοΰσι το φαινό-
μενον διά τοϋ λεγομένου νόμου τής επιβιώσεως, θεωροΰντες τά τοιαύτα έθιμα
καί τάς δοξασίας, ώς περιλείμματα (survivals) παρωχημένων χρόνων.

* Έδημοσιεύθη έν Έπετηρίδι τοϋ Έθν. Πανεπιστημίου Β', 1905-06, σ. 111-187.

Περί των κατά τόν γάμον έθίμων προτίθεμαι νά πραγματευθώ έκτενώς έν τω Α'
τόμω της συλλογής μου των δημοτικών ασμάτων, όστις θά περιέχη τά γαμήλια δσματα.
Ή συλλογή δ' αΰτη θά έκδοθή, αν δώση ό Θεός, έν τη σειρόί των Μελετών μου περί τοϋ
βίου καί της γλώσσης τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, μετά τήν άποπεράτωσιν της έκδόσεως τής συλ-
λογής των παροιμιών. Τό δ' άνά χείρας είναι προσωρινή ϊκθεσις των πορισμάτων τής με-
λέτης τινών των είς τά έθιμα τοϋ γάμου άναφερομένων ζητημάτων, άνακοινωθεΐσα είς τό
φιλολογικόν καί άρχαιολογικόν τμήμα τοϋ φιλολογικοΰ συλλόγου Παρνασσοΰ. Είς τά
άνακοινωθέντα εις τό τμήμα προσθέτω μόνον όλίγας λεπτομερείας περί των κατά τόπους
έθίμων καί τάς άναγκαίας παραπομπάς' τά δέ συγγράμματα, είς & συχνότερον παραπέμπω,
δηλώ βραχυγραφικώς ώς έξής:

Abb. =Abbott, Macedonian Folklore. Cambridge 1903.

Άρχελ. =7. Σαραντίδου 'Αρχελάου, Ή Σινασός. Άθ. 1889.

Βλαστ. =77. Γ. Βλαστού, Ό γάμος έν Κρήτη. Άθ. 1893.

ΔΙΕ = Δελτίον τής ιστορικής και έθνολογικής έταιρείας τής Ελλάδος. Άθ.

Douglas = Douglas, An Essay on certains points of resemblance between the
ancien and modern Greeks, 3d ed. Lond. 1813.

ΕΦ. = 'Εφημερίς των φιλομαθών (περιοδ. Αθηνών).

Γουσ. = '/1στεοιου Γουσίου,Ίϊ κατά τό Πάγγαιον χώρα, Αακκοβηκίων τοπογραφία,
ήθη, έθιμα καί γλώσσα. Έν Λειψία (;) 1894.

ΖΑ = Ζωγράφειος άγων, ήτοι μνημεία τής ελληνικής άρχαιότητος ζώντα έν τω νϋν
έλληνικω λαω. Τόμ. Α', έν Κων)πόλει 1881.

ΚΠ. = Ό έν Κωνσταντινουπόλει ελληνικός φιλολογικός σύλλογος, σύγγραμμα περιο-
δικών. Έν Κωνσταντινουπόλει.
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Τοιαύτα περιλείμματα εύνόητον είναι ότι πολυπληθέστερα παρατηρούν-
ται κατά τά γινόμενα είς τάς σπουδαιοτάτας περιστάσεις τοϋ άνθρωπίνου βίου,
τήν γέννησιν, τον γάμον, τάς άσθενείας καί κατά τά πένθη. Διότι δυσκόλως
άπεφάσιζον οί άνθρωποι έν τοιαύταις στιγμαΐς νά παραλίπωσί τι τών έκπα-
λαι συνηθιζομένων νομίμων, έκ φόβου μή προκαλέσωσιν άπροσδόκητα κακά,
ούδ' άπέβαλλον πατροπαραδότους ιδέας, συναπτομένας πρδς τάς περιστάσεις
έκείνας. Διά τον λόγον τοΰτον καί έν τοις γάμοις εύλαβώς τηρούνται μέχρι
της σήμερον παρ' ήμΐν έθιμα, άναγόμενα είς διαφόρους περιόδους τοϋ βίου
τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ, άπό τών προϊστορικών χρόνων μέχρι τών ρωμαϊκών καί
τών βυζαντινών καί συνδεόμενα πρός τούς τύπους τούς έθιζομένους κατά και-
ρούς πρός κύρωσιν τοΰ γάμου. Διότι μετά τήν άντικατάστασιν τύπου τινός
ύπό άλλου διετηρήθησαν ή μέρος τών άποτελούντων τόν πρότερον τύπον
νομίμων ή άπεικάσματα καί μιμήσεις αύτών, ώς πάρεργα έθιμα, έκ φόβου
μή έκ τής παραλείψεως αύτών σαλευθή τό κΰρος, όπερ έπί πολύν χρόνον έπι-
στεύετο ότι προσέδιδον είς τόν γάμον τά νόμιμα έκεΐνα. Καί ή μακρά συνήθεια
άφωμοίωσε καί συνεχώνευσε τοΰ παλαιοτέρου τύπου τά περιλείμματα πρός
τά κατά τόν νεώτερον τύπον νόμιμα. Ούτω δέ, ώς ό γεωλόγος άναγνο^ρίζει
έκ τών διαφόρων στρωμάτων τοΰ φλοιοΰ τής γής τάς περιόδους τής διαμορ-
φώσεοις αύτοΰ, δυνάμεθα καί ήμεΐς διά τής έξετάσεως τών γαμήλιων έθίμων
νά διακρίνωμεν τήν έπαλληλίαν τών διαφόρων τύπων πρός σύναψιν γάμου,
άπό τών προϊστορικών δι' άρπαγής ή δι' άγοράς τής γυναικός μέχρι τοΰ χρι-
στιανικού διά τής εύλογίας τής έκκλησίας.

Σκοπός τής άνακοινώσεως ταύτης είναι ή ύπόδειξις τών συμβόλων,
άτινα είς παλαιοτέρους τύπους πρός κύρωσιν τοΰ γάμου άνήκοντα, έκρινεν
άναγκαΐον νά παραλάβη ή έλληνική έκκλησία έν τή εύλογία τοΰ γάμου. 'Αλ-
λά πρό τούτου είναι χρεία νά έξετασθή πότε έκανονίσθησαν οριστικώς τά τής

Λουκ. —Γ. Λουκά, Φιλολογικαί έπισκέψεις τών έν τω βίω τών νεωτέρων Κυπρίων
μνημείων τών άρχαίων. Άθ. 1874.

Μανωλ. =Έμμ. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά. Άθ. 1896.

ΝΑ. =Νεοελληνικά άνάλεκτα περιοδικώς έκδιδόμενα ύπό τοϋ φιλολογ. συλλόγου Παρ-
νασσοΰ. Άθ. 1870-1882.

Πανδ.= Πανδώρα, σύγγραμμα περιοδικόν. Άθ. 1850-1873.

Ππζ. =Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή γλωσσικής ΰλης καί έθίμων τοϋ έλλη-
νικοϋ λαοΰ, Ιδία δέ τοΰ της Πελοποννήσου. Έν Πάτραις 1887.

Rossbach =Α. Rossbach, Untersuchungen über die römische Ehe. Stuttgart

1853.

Σακ. = '.40. Α. Σακελλαρ(ου, Τά Κυπριακά. Άθ. 1890, τ. Α'.
W. = C. Wachsmuth, Das alte Griechenland im neuen. Bonn 1864.
Τά δέ ονόματα τών άνακοινωσάντων μοι περιγραφάς τών κατά τόπους γαμηλίων
έθίμων άναγράφω έν παρεκβολική σημειώσει Α.
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ακολουθίας τοϋ γάμου καί πότε συνετάχθησαν αί έν χρήσει έν τή ελληνική
έκκλησία άκολουθίαι τοΰ άρραβώνος καί τοΰ στεφανώματος. Δυστυχώς ή
ημετέρα έκκλησία δέν έμερίμνησε περί κριτικής έκδόσεως τών άκολουθιών
τούτων, έπιτρέψασα νά γίνεται ή ιεροτελεστία κατά τάς άνεξελέγκτους έκδό-
σεις έν παλαιοτέροις μέν χρόνοις τών έν Βενετία τυπογράφων, έν τοις καθ'
ήμάς δέ τών έν 'Αθήναις καί Κωνσταντινουπόλει. Πρόδηλος είναι ή άνάγκη
τής μελέτης τών πολυπληθεστάτων άντιγράφων τών άκολουθιών, τών άπο-
κειμένων έν δημοσίαις βιβλιοθήκαις καί έν μοναΐς καί έκκλησίαις, προς άπο-
κατάστασιν τοΰ κειμένου καί έπίσημον ύπό τής έκκλησίας έκδοσιν αύτοΰ.
'Αλλ' ή μελέτη αυτη δέν είναι βεβαίως έργον ένός άνδρός, καί μέχρις δτου συν-
τελεσθή, άν ποτε έπιχειρηθή, άδύνατον είναι νά όρισθή εις τό άκριβέστατον
ό χρόνος τής συντάξεως τών άκολουθιών. Έξ δσων δέ χειρογράφων έμελέτησα
τή συνεργασία τών κ.κ. Σωκράτους Κουγέα καί 'Αδαμαντίου 'Αδαμαντίου
πείθομαι ότι αί άκολουθίαι είναι υστέρων χρόνων. Τά παλαιότερα εις έμέ γνω-
στά άντίγραφα αύτών είναι τοΰ IB' αιώνος, τό έν τή βιβλιοθήκη τής άθωνικής
Λαύρας Β, 7 καί τά τής Έθν. Βιβλιοθήκης 'Αθηνών άρ. 662.670.

ΙΕΡΟΤΕΛΕΣΤΙΑ

Οί περί τοΰ ρωμαΐκοΰ δικαίου πραγματευόμενοι ημέτεροι νομοδιδάσκα-
λοι συμφωνοΰσι πάντες, ότι πρώτη νομοθετική διάταξις περί τής άνάγκης έκ-
κλησιαστικής τελετής καί ιερατικής εύλογίας προς σύναψιν εγκύρου γάμου
είναι ή τοΰ Λέοντος τοΰ σοφοΰ, όρίσαντος διά τής 89 νεαράς αύτοΰ περί τό
893: «τά συνοικέσια τή μαρτυρία τής ιεράς εύλογίας έρρώσθαι», διότι ή άνευ
ταύτης συμβίωσις «ουδέ τήν άρχήν ρηθήσεται συνοικέσιον, ούδ' έπιτεύξεται
τών τούτου δικαίων». Καί ότι συνεπλήρωσε τήν διάταξιν ταύτην ό 'Αλέξιος
ό Κομνηνός έν ετει 1095 κελεύσας καί τών δούλων ό γάμος νά ίερολογήται
άπαραιτήτως, άπελευθερουμένων, άν ό κύριος ήναντιοΰτο εις τήν ίερολογίαν.
Ταΰτα διδάσκουσιν ομοφώνως ό Καλλιγάς1 καί ό Παπαρρηγόπουλος2. Προ-
μαχών δέ περαιτέρω ό Κρασσάς διδάσκει, ότι πρώτοι οί Φράγκοι βασιλείς
ένομοθέτησαν ίερολογίαν γάμου άρχομένου τοΰ Θ' αιώνος, ολίγον δ' ύστε-
ρον ό Λέων3. Ένω προς τήν όριστικήν διά τής διατάξεως τοΰ Λέοντος έπι-

1. Καλλιγά, Σύστημα τοϋ Ρωμαΐκοΰ δικαίου 1881, τ. Δ', σ. 70 § 53.

2. Παπαρρηγοπούλου, Οίκογενειακόν δίκαιον, 2ας έκδ. σ. 74 § 52.

3. Άλκ. Κρασσά, Σύστημα άστικοΰ δικαίου, 3ης έκδ. τ. Δ', σ. 87 § 50. Τά οΰτως
αορίστως ύπό τοΰ κ. Κρασσά λεγόμενα περί ιερολογίας έν τω φραγκικω κράτει υποθέτω
ότι αναφέρονται είς διάταξιν τοΰ Καρόλου τοΰ μεγάλου τοΰ 802 (Pertz, Monumenta hist,
german. Leges, τ. I, σ. 95)· διότι άλλην διάταξιν σχετικήν δέν άνεΰρον έν τοις νόμοις τοϋ
Καρόλου ή τοΰ υίοΰ αύτοΰ Λουδοβίκου, τών μόνων Φράγκων βασιλέων τοΰ Θ' αιώνος.
Ή διάταξις έκείνη τοΰ Καρόλου έσκόπει τήν παρακώλυσιν άθέσμων γάμων στενών συγ-
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βολήν τής ιεροτελεστίας ώς απαραιτήτου προς σύναψιν εγκύρου γάμου αντι-
στοιχεί παρά τοις δυτακοΐς μάλλον ό κανών τής έν Τραδέντω συνόδου τοϋ
1563 περί τοΰ μυστηρίου τοΰ γάμου1.

Ή γνώμη, 0τα πρώτος ό Λέων ένομοθέτησε τό άπαραίτητον τής ιερολο-
γίας καί μετ' αύτόν ό 'Αλέξιος ό Κομνηνός, έπεκτείνας τήν διάταξιν καί είς
τούς γάμους τών δούλων, έξηνέχθη ύπό τοΰ βυζαντινού Θεοδώρου τοΰ Έρμου-
πολίτου, μνημονευομένη καί έν τοις Βασαλακοΐς, παραθετομένη δέ πλήρης
έν σχολίω τοΰ 'Αρμενοπούλου (Δ', 4, 19): «καί τοΰτο διετυπώσατο διά νεα-
ράς νομοθεσίας αύτοΰ ό έν βασαλεΰσαν άοίδιμος κΰρις Λέων ό φιλόσοφος καί
ό τρισμακάριστος βασιλεύς κΰρις 'Αλέξιος ό Κομνηνός».

'Αλλά σφόδρα άπορον φαίνεται τοΰτο, όταν άναλογισθώμεν ότι ή έκκλη-
σία άπό πολλού κατεδίκαζεν ώς άμαρτωλήν πάσαν συμβίωσαν μή εύλογη-
θεΐσαν ύπ' αύτής καί ίερώτατον άνέκαθεν έθεώρει τόν γάμον, στηριζομένη
καί είς την ρήσιν τοΰ 'Αποστόλου Παύλου: «τό μυστήριο ν τοΰτο μέγα έστί».
Γνωστόν δ' είναι ότι οί γάμοι ηύλογοΰντο ύπό τής έκκλησίας κατά τούς πρώ-
τους χρόνους τοΰ χριστιανισμού. Ό 'Ιγνάτιος έν έπιστολή πρός Πολύκαρπον
5 διδάσκει «μετά γνώμης τοϋ έπασκόπου τήν ένωσαν ποαεασθαα, ανα ό γάμος
ή κατά θεόν καί μή κατ' έπαθυμίαν». Οί δέ μή ύπό τής έκκλησίας εύλογού-
μενοι σταγματίζονταα ώς occultae conjunctiones ύπό τοϋ Τερτουλλαανοΰ
(De pudicitia 4).

"Οθεν κατά τήν έπακράτησιν τοΰ χρασταανασμοΰ δυνάμεθα ώς βέβααον νά
θεωρήσωμεν ότα οί γάμοα τών χρασταανών ηύλογοΰντο ύπό τής έκκλησίας, άλλ'
ή πολατεία δέν άνεγνώραζε τήν εύλογίαν ώς άπόδεαξαν τοΰ κύρους τοΰ γάμου,
έθεώρεα δ' ώς κυρίους καί τούς μόνον δαά ψαλής συναινέσεως συναπτομένους
κατά τόν τύπον τοΰ ρωμαϊκοΰ usus. Ή παλααοτάτη νομοθετακή δαάταξας, ή

γενών, όρίζουσα όπως μή συνομολογώνταα γάμοα λαϊκών, άν μή έξετάσωσι πρότερον έπι-
μελώς τήν συγγένειαν αύτών έπίσκοποι ή πρεσβύτεροι μετά γερόντων έκ τοϋ λαοΰ καί
τότε μόνον μετ' εύλογίας (cum benedictione) νά γίνεταα ή σύζευξις. "Οθεν τοΰτο προπάν-
των ή διάταξις έσκόπει, νά έμποδίση τήν εύλογίαν τοΰ γάμου ύπό τής έκκλησίας, άν υπήρ-
χε κώλυμα έκ συγγενείας. Άλλως δ' ή διάταξις αΰτη δέν έφηρμόσθη καθ' άπαν το φραγ-
κικόν κράτος. Τούλάχιστον έν Γερμανία καί αύτή ή εύλογία ή παρελείπετο ή δέν έθεωρεϊ-
το ούσιώδες στοιχεΐον τοΰ γάμου. Μόνον δέ άπό τοΰ ΙΔ' καί τοΰ ΙΕ' αίώνος φαίνεται άπαι-
τουμένη πρδς σύναψιν έγκύρου γάμου. (Βλ. Grimm, Deutsche Rechtsalterthiimer, 3ης
έκδ. σ. 434-5). "Οθεν δέν είναι άκριβές, ότι πρώτον νομοθέτημα περί ιερολογίας τοΰ γά-
μου είναι ή διάταξις τοΰ Καρόλου, άφοΰ μάλιστα δέν είχε γενικόν τύπον ούδέ καθολικήν
έφαρμογήν, πάντως δέ πρώτον πρέπει νά θεωρηθή ό νόμος τοΰ Αναστασίου περί ου αμέ-
σως κατωτέρω.

1. Consil. Trident. Sess. XXIV, Decret. c. 1 de reform, matr.—Τόν ύπδ τής
έκκλησίας έλεγχον τών κωλυμάτων τοΰ γάμου έκανόνισε καί ό Πάπας Ίννοκέντιος ό Γ'
τω 1215 έν τή Δ' έν Λατερανω συνόδω διά γενικοΰ έκκλησααστικοΰ νόμου (c. 3 Χ de lan-
dest. desponsat).
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έπι βάλλουσα τήν ίεροτελεστίαν ώς άπαραίτητον στοιχείο ν έγκύρου γάμου,
μνημονεύεται ώς έκδοθεϊσα ύπό 'Αναστασίου του Α' (493-518): «Ό δέ αυ-
τός βασιλεύς έτερον έξέθετο θείον τύπον, ώστε μηδένα δίχα σάκρας τινά τε-
κνοποιεΐσθαι, μήτε άρρεν, μήτε θήλυ, άλλ' ύπό θείας σάκρας, διά το καί τό
τεκνοποιούμενον έχειν δίκαιον υίοΰ νομίμου κλπ.))1.

'Αλλ' ή διάταξις δεν έθεσε τέρμα είς τήν κατάχρησιν τοΰ usus, φαίνεται
δέ ότι περιηλθεν είς άχρηστίαν διά της νομοθεσίας τοϋ 'Ιουστινιανού. Ούτος
προσέδωκε μέν κΰρος είς τον διά ψιλής συναινέσεως γάμον (solus consensus
facit nuptias), άλλ' είς τούς άνώτερα έχοντας άξιώματα μέχρις ίλλουστρίων
ώρισε καί τά προικώα (dotalia instrumenta). "Ομως έν έτει 538 διά τής
74 (94) νεαράς ώμολόγησεν ότι είς πολλήν άτοπίαν έφερον αί διατάξεις αύτοϋ
«ώστε τούς γάμους καί γαμικών συμβολαίων χωρίς έκ μόνης έρρώσθαι δια-
θέσεως καί κυρίους είναι». Προς άποφυγήν δέ τών καταχρήσεο^ν, ών σπου-
δαιοτάτη ήτο ή διά ψευδομαρτύρων άπόδειξις γάμων άνυπάρκτων, διά μέν
τούς συγκλητικούς καί τούς άνώτερα έχοντας άξιώματα άπαραίτητον έθεώ-
ρησε προίκα καί προγαμιαίαν δωρεάν (γαμικά συμβόλαια), διά δέ τούς στρα-
τευομένους καί τούς έμπορευομένους τήν πρόσοδον πρός τινα τών εύκτηρίων
οίκων καί τήν άνακοίνωσιν είς τόν έ'κδικον (defensor ecclesiae), όστις συνέ-
τασσε ληξιαρχικήν πράξιν, έπιμαρτυρούντων τριών ή πλειόνων κληρικών-
είς δέ τούς εύτελεστέρους έδωκε τήν άδειαν «καί άγράφως συνοικεΐν άλλή-
λοις». Έκ τοΰ 5 κεφαλαίου τής νεαράς ταύτης συνάγεται ότι πρότερον συνω-
μολογοΰντο γάμοι, ομνυόντων άνδρών έν εύκτηρίοις οί'κοις, ότι θά έχω σι τήν γυ-
ναίκα νόμιμον γαμετήν. Καί ή 117 (141) νεαρά τοΰ 542 έπαναλαμβάνει όμοιας
διατάξεις πρός τάς τής 74, μεταρρυθμίζουσα έπί τό έλευθεριώτερον ταύτας.

'Αλλ' αί διατάξεις τοΰ 'Ιουστινιανού άντέκειντο πρός τάς άξιώσεις τής
Εκκλησίας. 'Αναμφισβήτητον δέ πρέπει νά θεωρήσωμεν, ότι καί μετά τόν
αύτοκράτορα τοΰτον, ώς καί προ αύτοϋ, πάντες οί χριστιανοί ένόμιζον ατελή
καί άνίερον τόν μή εύλογηθέντα ύπό τής έκκλησίας γάμον, καίπερ άναγνωρι-
ζόμενον ώς έγκυρον ύπό τών νόμων. Εύρίσκομεν είς κείμενον τοϋ S"' αιώνος
τό ρήμα εύλογοΰμαι ώς συνώνυμον τοΰ νυμφεύομαι2, έξ ού έμφαίνεται ότι
καί πολύν πρότερον χρόνον ή ευλογία θά έθεωρεΐτο άπαραίτητον στοιχείο ν
τοΰ γάμου, όπως προσλάβη ή λέξις καί τήν σημασίαν ταύτην συνήθως δέ καί
προ τών χρόνων τοΰ Λέοντος τοΰ σοφοΰ είναι ή χρήσις τών λέξεων ίερολογέω,
ιερολογία, εύλογέω, εύλογοΰμαι καί εύλογία άντί τοΰ γάμος (όθεν καί βλόγα
έν τή κοινή γλώσση3). "Οπου δέ συμβαίνει νά γίνεται λεπτομερέστερος λόγος
περί γάμου έπιφανοΰς άνδρός μνημονεύεται καί εκκλησιαστική εύλογία αύτοϋ.

1. Μαλάλας, σ. 401,14 Bonn.

2. Boissonade, Anecd. graeca, τ. IV, σ. 80.

3. Ducangiiis, Glossar, ad script. Graecit., σ. 446-7, λ. εύλογεϊν (εύλογητικός,
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Ούτως ιστορείται, ότι δι' ιεροτελεστίας ηύλογήθη ύπό τοϋ Πατριάρχου ό
γάμος τοΰ Μαυρικίου μετά της Ουγατρός τοΰ Τιβερίου κατά τά τέλη τοΰ S"
αιώνος1- έπίσης περί τοΰ Ηρακλείου (610) και περί τοϋ Λέοντος τοΰ Δ' κα-
τά τόν Η' αιώνα2. Έν τοις έπειτα δέ χρόνοις καί περί ιδιωτών τοΰ λόγου
δντος μνημονεύεται ιεροτελεστία" έν τω έπυλλίω Βελθάνδρω καί Χρυσάντζα
ό πατριάρχης ευλογεί τούς γάμους3' ό Ψελλός δ' άναφέρει καί τών άρραβώ-
νων συγγενοΰς του τήν τέλεσιν δι' εκκλησιαστικής εύλογίας καί πομπής καί
ασμάτων4.

Ή πολιτεία ώφειλε προπάντων νά μεριμνήση περί άσφαλοΰς άποδείξεως
τής τελέσεως τών γάμων. Καί τήν άνάγκην ταύτην έπλήρωσεν έν μέρει ή
νομοθεσία τών συμβασιλέων Λέοντος καί Κωνσταντίνου (περί τό 740), όρί-
σασα ότι έγγραφος μέν γάμος συνίσταται δι' εγγράφου προικώου συμβολαίου
ύπό τριών αξιόπιστων μαρτύρων, άγραφος δέ συνίσταται άδόλω συναινέσει
τών συναλλασσόντων προσώπων... εί'τε έν έκκλησία τοΰτο δι' εύλογίας ή καί
έπί φίλοις γνωρισθή5. Ή δημοσιότης άρα έκρίνετο έπιτυγχανομένη διά τής
έπ' έκκλησίας εύλογίας ή διά τής άνακοινώσεως εις φίλους, ήτις αντιστοιχεί
προς τήν pompam καί amicorum fidem τοΰ 'Ιουστινιάνειου νόμου ή τά άνέ-
καθεν είθιζόμενα γαμήλια συμπόσια.

Αί διατάξεις αύται, ίσχύουσαι έπί τών είκονομάχων, έπανέλαβον ΐσως
ίσχύν έπί Μιχαήλ τοΰ Μεθυστοΰ (842), ότε διεσκευάσθη ή Εκλογή. Έπί δέ
τοΰ Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος, τοΰ διαδόχου τοΰ Μιχαήλ, έξεδόθη διάταξις,
έμφαίνουσα ότι συνήπτοντο μέν δι' έκκλησιαστικής εύλογίας πάντες οί γάμοι,
άλλά δέν παρείχετο εις ταύτην ή άναγκαία δημοσιότης, διότι ή διάταξις έπι-
βάλλει αύστηρώς τήν δημοσιότητα τών γάμων0. Έπηκολούθησαν είτα ή
διάταξις Λέοντος τοΰ σοφοΰ καί ή συμπληροΰσα ταύτην 'Αλεξίου τοΰ Κο-
μνηνοΰ" έπίσης συμπλήρωμα ταύτης είναι καί ή 26 νεαρά τοΰ Άνδρονίκου
Παλαιολόγου τοΰ γέροντος (τοΰ 1306), ή ορίζουσα όπως μή συνιστώνται συν-

βλογεϊν, βλογητική), σ. 510 λ. ίερολογεΐν. Sophocles, Glossary, λ. εύλογέω, ίερολογέω,
ιερολογία. Κοραή, Άτακτα, τ. Δ', σ. 144-145. Ευλογία ό γάμος, ευλογούμαι τό νυμφεύο-
μαι, εύλογητική ή νύμφη καί έν ταΐς Άσσίζαις της Κύπρου (Σάθα, Μεσαίων. Βιβλ., τ.
5", σ. 118. 127. 136. 226), εύλογητικος ό νυμφίος έν τοϊς έλληνικοΐς νόμοις της Κύπρου
(αύτ., σ. 530). Εύλόγησις ό γάμος έν Βελθάνδρφ καί Χρυσάντζα, στ. 1036, σ. 159 Legrand.
«Εύλογεΐται καί στεφανοϋται» παρά Λέοντι τω Γραμματ., σ. 301, όστις έπεράτωσε μέν
τήν χρονογραφίαν του τω 1013, άλλά παραλαμβάνει έκ παλαιοτέρων χρονογράφων.

1. Θεοφύλ. Σιμοκάτ. Α' 10, σ. 51 Bonn.

2. Λέων Γραμματικ., σ. 147. 188. 322 Bonn.

3. Βέλθανδρος, στ. 1031, σ. 158 Legr.

4. Ψελλ., Έπιστ. 83. 84 (Σάθα, Μεσαίων, βιβλ., τ. Ε', σ. 320-323).

5. 'Εκλογ. Τίτλ. Β', 2 (Zachariä von Lingenthal, Jus Graeco-romanum, τ. IV,
σ. 8. Τοϋ αύτοΰ, Collectio librorum Juris Graeco-romani inediloruni, σ. 19=^Έκλογ.
Λέοντ. καί Κωνστ. Τίτλ. Β', 8).

6. Πρόχειρ. Δ', 27.
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οικέσια άνευ τής βουλής τοϋ Ιερέως, παρ' φ έκκληοιάζονται, έπιβάλλουσα δέ
ποινήν αύστηροτάτην είς τούς παραβάτας, ήτοι πρόστιμον ίσον προς το ποσόν
τής προικός1.

Συντετελεσμένην βλέπομεν τήν ίεροτελεστίαν έν άρχή τοΰ ΙΓ' αιώνος.
Έν συνοδικω γράμματι τοΰ πατριάρχου Μιχαήλ προς τον ρήγα τής 'Αρμενίας
(Όκτωβρ. 1213), ώς δρος άναγνωρίσεως τοΰ κύρους τοΰ γάμου τής θυγατρδς
αύτοΰ πρδς τον βασιλέα τών Ρωμαίων τίθεται ή τελείωσις τών άρχαίων κανο-
νικών έθίμων καί νομίμων καί ή τελεία ιερολογία τοΰ γάμου. Τδ κείμενον τοΰ
γράμματος έδημοσιεύθη έν τοις Βνζαντινοϊς χρονικοϊς τής Πετρουπόλεως
(τ. IV, σ. 164 - 5): «Εί μή πάντα τά έκκλησιαστικά καί κανονικά έθιμά τε
καί νόμιμα, κατά τής καθ' ήμάς άγιωτάτης μεγάλης έκκλησίας άηχαίαν Ιεράν
παρατήρησιν καί έπί τοΰ προκειμένου συναλλάγματος υποθέσει καί τό άρτιον
τελειωθήσεται».

Κατά ταΰτα πιθανόν νομίζομεν, ότι ή άκολουθία τοΰ γάμου έλαβε τόν
όριστικόν τύπον, όν μέχρι τής σήμερον διατηρεί, μεταξύ τών τελευταίων έτών
τοϋ ΙΑ' καί τών πρώτων τοΰ IB' αιώνος· τά δύο ταΰτα χρονικά σημεία παρέ-
χουσιν εις ήμάς ή διάταξις τοΰ 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού καί τά χειρόγραφα τής
Λαύρας καί τής Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Κατηρτίσθη δ' ή άκολουθία δι' έπιλογής τών έν χρήσει κατά τήν τελετήν
τών γάμων συμβόλων, περιλαβοΰσα όσα τούτων ή έκκλησία έκρινεν άναγκαΐα
καί σπουδαιότατα. Έκ τών έχόντων οπωσδήποτε σπουδαιότητα, διότι κατα-
λέγονται εις τά νόμιμα, άτινα καί έν τή άρχαία Ρώμη προσέδιδον κΰρος είς
τον γάμον, παρέλιπε τά έξής: τούς τύπους τούς έμφαίνοντας τήν άγοράν τής
γυναικός ύπό τοΰ άνδρός (coëmptio)' τούς τής συζεύξεως διά τής ύπό ζυγδν
διόδου- τούς τής καθιερώσεως τής οικίας διά τής έπαλείψεως τών παρα-
στατών" τόν τοΰ νυμφικοΰ πέπλου" τόν τής άρσεως τής νύμφης ύπέρ τό κατώ-
φλιον τής θύρας καί τόν τών καταχυσμάτων. Άλλά πάντας τούτους, τούς μή
περιληφθέντας έν τή ιερά άκολουθία τύπους, διετήρησεν ή συνήθεια μέχρι τοΰ
νΰν. Είς δσους δέ παρέλαβεν ή έκκλησία προσήρμοσεν εύχάς καί ύμνους, προσ-
έθεσε δέ καί τήν άνάγνωσιν περικοπών τής Καινής διαθήκης, άναφερομένων
εις τόν γάμον. Ή συμπλοκή τών δεξιών (dextrarum junctio) γίνεται μέν
νΰν ύπδ τοΰ ιερέως, άλλά δέν μνημονεύεται είς τάς έκδεδομένας άκολουθίας2·
είς τά παλαιότερα όμως χειρόγραφα ρητώς αναγράφεται. Έν τώ τής Λαύ-

1. Νεαρ. 26, 11 (Zachariä, Jus Graeco-rom., τ. IV, σ. 632).

2. Νΰν άπό της άρχής τής άκολουθίας τοϋ στεφανώματος συνάπτει ό ιερεύς τάς δε-
ξιάς τών εύλογουμένων, φορούντων ήδη τούς δακτυλίους τοΰ άρραβώνος, ή συνάπτει άγ-
κιστροειδώς τούς μικρούς δακτύλους τών δεξιών αύτών" λύει δέ τήν συμπλοκήν κατά τό
πέρας τής άκολουθίας, παρεμβάλλων μεταξύ τών δεξιών αύτών τό Εύαγγέλιον.—Καί έν
τή καθολική έκκλησία ούσιώδης τύπος είναι ή συμπλοκή τών δεξιών ύπό τοΰ Ιερέως έπί-
σης γινομένη.
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ρας Β 7: «καί ουτω κρατήσας τάς δεξιάς αύτών ό ιερεύς συμπλέκει άλλή-
λους καί κρατούμενοι εξέρχονται)) (κατά τήν τελετήν τοΰ άρραβώνος). Κατά
δέ τήν άκολουθίαν τοΰ στεφανώματος προστίθεται έν τω αύτω κώδικι μετά
τήν στέψιν τών νυμφίων: «καί συμπλέξας άλλήλων τάς δεξιάς,λέγει...)).Έν
κώδικι της άγιορειτικής μονής τοΰ Φιλοθέου (άρ. 164) τοΰ IS"' αιώνος- «καί
κρατών (ό ιερεύς) αύτάς τάς δεξιάς χείρας καί συνάπτων παραδίδωσιν άλλήλοις)).
Έν κώδικι άρ. 217 τής αύτής μονής τοΰ ΙΕ' αίώνος: «καί άρμόττει αύτοΐς τάς
δεξιάς». Έν κώδικι τής άγιορειτικής μονής τοΰ Κουτλουμουοίου ύπ' άρ. 491:
«ό άρχιερεύς συμπλέκει τάς δεξιάς άλλήλων καί κρατούντες έξέρχονται».

Τών γαμήλιων συμβόλων, δσα περιελήφθησαν έν τή άκολουθία, δύο θεω-
ρούνται τά σπουδαιότερα πάντων, ό δακτύλιος καί τά στέφανα, διό το πρώτον
μέρος τής άκολουθίας τοΰ γάμου επιγράφεται έν μέν τοις έντύποις εύχολο-
γίοις καί άγιασματαρίοις (('Ακολουθία τοΰ άρραβώνος», έν δέ τοις χειρογρά-
φοις «Άκολουθία είς μνήστρα, ήγουν τοΰ άρραβώνος» ή «Περί τάξεως γινο-
μένης έπί μνήστροις βασιλέων καί λοιπών άνθρώπων», τό δέ δεύτερον «Άκο-
λουθία τοΰ στεφανώματος».

Ο ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ1

Ώς καί έπί τών άλλων συναλλαγμάτων δίδεται συνήθως άρραβών ώς
έγγύησις τής έκτελέσεως τών συμφωνηθέντων, ούτω καί έπί τοΰ γαμικοΰ.
Πολλαχοΰ τών ελληνικών χωρών συνηθίζεται άρραβών είς χρήματα ή είς
άλλα πράγματα άξιας, άτινα χάνει ό αύθαιρέτως λύσας τό συνάλλαγμα2.

1. Περί τοϋ δακτυλίου τοΰ άρραβώνος έπραγματεύθην Ιδιαιτέρως καί άλλοτε (Εστία
1877, τ. Δ', σ. 541-2 =Λαογραφ. Σύμμεικτα Α' 102-4).

2. Ό Μελισσηνός Χριστοδούλου (Πρόχειρον νομικόν, 1895, τ. Β', σ. 27) βέβαιοι
ότι σπανίως δίδεται νόμισμα ώς άρραβών, καί ότι καί αύτή ή άξία τών δακτυλίων καθω-
ρίσθη ύπδ της πατριαρχικής συνόδου της Κωνσταντινουπόλεως τω 1827, καί ότι έπίσης
συνοδικώς καθωρίσθη, όπως ή άξία τών δακτυλίων εϊναι άνάλογος πρδς τήν περιουσίαν
τών νυμφευομένων.—Άλλά καί πρδ τών συνοδικών άποφάσεων υπήρχε καί μετά ταύτας
παρέμεινε πολλαχοΰ ή συνήθεια τής δόσεως χρημάτων ώς άρραβώνος γάμων ή δώρων
άξίας" ένιαχοΰ τά δώρα ταΰτα είναι κεκανονισμένα τά αύτά έν παντί άρραβώνι. Πρέπει
δέ νά διακρίνωμεν τ' άμοιβαΐα δώρα τοΰ μνηστήρος καί τών συγγενών αύτοΰ πρός τήν μνη-
στήν καί ταύτης πρός τόν μνηστήρα τών δώρων έκείνων, άτινα έχουσι τόν χαρακτήρα άρ-
ραβώνος, μή άποδιδόμενα, άν λύση δ έτερος τών συμβαλλομένων το συνάλλαγμα. Τοιαΰ-
τα δ' εϊναι προπάντων τά χρυσά νομίσματα, εϊτε μόνα εϊτε καί μετ' άλλων δώρων διδό-
μενα, άν καί πολλαχοΰ έλησμονήθη δ έν άρχή σκοπός αύτών καί άποδίδονται μετά τών
άλλων δώρων κατά τήν λύσιν τής μνηστείας. Σαφέστατα τόν χαρακτήρα τοΰ άρραβώνος
έτήρησεν ή συνήθεια έν Λιβησίω, όπου δ μελλόνυμφος δίδει είς τον προξενητήν τής νύμ-
φη? χρυσοϋν νόμισμα (φλουρί) πρδς πίστωσιν της συμφωνίας τοΰ γάμου. Περί άλλων πα-
ραπλήσιων έθίμων βλ. τήν παρεκβολικήν σημείωσαν Β, όπου γίνεται λόγος καί διά τά έν
Κυζίκο) ξενιάσματα, πρός ά άντιστοιχοΰσιν ίσως τά έν Λέρω συνηθιζόμενα γαμήλια δώ-
ρα τά λεγόμενα ξένια (ΟΙχονομοποι'λον, Λεριακά, σ. 84). Κατά τήν πράντην έπίσκεψιν τοΰ
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'Αλλά τοϋ άρραβώνος ουδέποτε ελλείπει ό δακτύλιος, άποτελών το κύριον
αύτοϋ στοιχείο ν, διό καί συνεκδοχικώς ό δακτύλιος επεκράτησε νά καλήται
άρραβών1. Ούτος δέ βεβαίως δέν δίδεται έν τοις γαμηλίοις συμβολαίοις
λόγω τής μεταλλικής άξιας αύτοϋ. Κατά τούς άρχαίους χρόνους κατά τήν
συνομολόγησα πολλών συναλλαγμάτων έδίδετο άντί άρραβώνος δακτύλιος,
διότι ήτο τό προχειρότατον πράγμα άξιας, όπερ έφερον μεθ'έαυτών οί συν-
αλλασσόμενοι. 'Αλλ' άπρόσφορος άρραβών εθεωρείτο ό δακτύλιος έπί με-
γάλων συναλλαγμάτων, διότι ή άξια αύτοϋ δέν ήτο άνάλογος. Ρητώς δέ λέ-

μνηστήρος είς τήν ττατρικήν οίκίαν τής νύμφης, ότε γίνεται το λεγόμενον κέρασμα τής
νύμφης, πολλαχοϋ ό μνηστήρ πλήν άλλων δώρων προσφέρει καί χρυσοϋν νόμισμα, εϊς τινας
δέ τόπους καί οί συγγενείς τοϋ μνηστήρος δίδουσι χρυσά νομίσματα, οίον έν Κυζίκω, έν
Τρικώλοις τής Κορινθίας, έν Άμαλιαπόλει, έν Κοζάνη, έν Έδέσση τής Μακεδονίας καί έν
Βάρνη ('/ω. Νικολάου, Ή'Οδησσός, σ. 217). Έν Γορτυνία ό πατήρ τοΰ μνηστήρος δίδει
είς τήν μνηστήν μετά τοΰ δακτυλίου καί χρυσοΰν νόμισμα (Ππζ., σ. 29). Έν Λακκοβικίοις
τής Μακεδονίας ό γαμβρός πέμπει είς τήν νύμφην δακτύλων, φλωρία καί άλλα δώρα" πέμπει
δέ δώρα καί είς πάντα τά μέλη τής οικογένειας αύτής, επίσης δέ καί ή νύμφη άντιδίδει αντά-
ξια δώρα είς τόν γαμβρόν καί τούς συγγενείς αύτοϋ (Γονσ., σ. 57). Είς τά πέριξ τοΰ Μοναστη-
ρίου τής Μακεδονίας χωρία, άμα συμφωνηθή ό γάμος, οικείοι τοΰ μελλονύμφου φέρουσιν
είς τήν οίκίαν τής νύμφης τά λεγόμενα σημάδια (μνήστρα), δακτύλων μετά προσδεδεμένων
νομισμάτων χρυσών καί άργυρών ('Ακρόπολις φιλολογική 1888, σ. 791). Άλλαχοϋ τής Μα-
κεδονίας ό μνηστήρ άποστέλλει διάτρητα χρυσά νομίσματα πλείονα τών δέκα, άτινα ή μνηστή
μέχρι τής τελέσεως τοΰ γάμου φέρει ώς περιδέραιον ('/ω. Μιχαήλ, Μακεδονικά, Έρμούπολ.
1879, σ. 1-2). Έν ΚατιρλΙ τής Βιθυνίας, συμφωνηθέντος τοϋ γάμου, δίδουσιν άρραβώνα
ό μέν γαμβρός άπό δέκα μέχρι χιλίων γροσίων, ή δέ νύμφη μανδήλια ισάριθμα πρός τούς
συγγενείς τοΰ γαμβροϋ( Π. Γ. Μακρή, Τό Κατιρλί, σ. 93). Έν Συλάτοις τής Καππαδοκίας
ό άρραβών συνίσταται είς φλωρία (Φαρααοπονλου, Τά Σύλατα, σ. 34). Έν Σινασσώ τής
Καππαδοκίας τά δώρα τοΰ άρραβώνος, άτινα φέρει είς τήν οίκίαν τής μνηστής παις συγγε-
νής τοΰ γαμβροΰ έπί δίσκου, είναι χρυσοΰς δακτύλιος, χρυσοΰς σταυρός ή άλλο τι κόσμημα
καί χρυσά νομίσματα άξιας δέκα μέχρις είκοσι λιρών (Άρχέλ., σ. 77). Έν Άκ-σού παρά
τήν Μαλακοπήν παρά τών συγγενών τοΰ γαμβροΰ δίδονται πρό τοΰ γάμου ώς δώρα γιασμάκι
(κάλυμμα τής κεφαλής) όμοΰ μέ 5-10 γρόσια, κατά τάς μεγάλας έορτάς. Έν Άνδρονικίω
τής Καππαδοκίας ό γαμβρός δίδει είς τήν νύμφην φλωριά άναλόγως τής οικονομικής κατα-
στάσεώς του κατά τόν άρραβώνα. Έν Ίκονίω, άν δεχθώσι τήν προξενειάν οί γονείς τής
νύμφης, ό γαμβρός στέλλει 2-6 λίρας, ίσα δέ χρήματα στέλλονται καί έκ τής νύμφης είς
τόν γαμβρόν. Τ' άνταλλασσόμενα δώρα πολλαχοϋ λέγονται χάρες (χάρη = δώρον) ή χαρίσμα-
τα.—Μεταξύ τών τύπων τοΰ γάμου παρά τοις καθολικοΐς είναι καί ή προσφορά ύπό τοΰ
μελλονύμφου είς τήν μελλόνυμφον νομίσματος, όπερ ένιαχοΰ εύλογεϊ ό ίερεύς. Νόμισμα καί
παρ' ήμΐν δίδεται ύπό τοΰ μελλονύμφου κατά περίεργον τρόπον έν Λευκάδι. Προτοΰ ν' άρχίση
ή τελετή τοΰ γάμου διά χρυσοΰ ή άργυροΰ νομίσματος σταυρώνει ό γαμβρός τήν νύμφην είς
τήν κεφαλήν καί τό στήθος" έπειτα τό θέτει είς τό στόμα της, όπόθεν αΰτη τό λαμβάνει καί
τό φυλάττει (ΕΦ., τ. 15", σ. 1687. ΚΠ., τ. Η', σ. 411). "Υπενθυμίζει τό ϊθιμον τήν άρ-
χαίαν συνήθειαν τοΰ νά φυλάττωσι νομίσματα είς τό στόμα.

1. ΓΙερί τών όνομασιών τοΰ άρραβώνος έν τή κοινή γλώσση βλ. παρεκβολικήν σημεί-
ωσιν Β'. Έν Κύπρψ ό άρραβών λέγεται χάρτωμαν — (χαρίτωμα, χάρις), ό μνηστήρ χαρτω-
μένοζ, τό ρήμα χαρτώννω (Σακελλαρίον, Κυπριακά, τ. Α', σ. 719, Β' 858),
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γει τοΰτο ό Θεόφραστος έν τω περισωθέντι άποσπάσματι τής περί νόμων συγ-
γραφής αύτοΰ: «τάττουσι δέ τίνες καί τόν αρραβώνα πόσον δει διδόναι, πρός
τό πλήθος τής τιμής μερίζοντες· άτοπον γάρ έάν δακτύλιον δω τών δέκα τα-
λάντων))1. "Οθεν ό δακτύλιος διδόμενος ώς άρραβών έπί τοϋ σπουδαιοτά-
του τών συναλλαγμάτων, τοϋ γαμικοΰ, πάντως άλλην εχει σημασίαν.

Έν τή άκολουθία τοΰ άρραβώνος τής ημετέρας έκκλησίας, έν εύχή τοΰ
ιερέως, διαφαίνεται προσπάθεια πρός έξεύρεσιν συμβολικής έννοιας τών δα-
κτυλίων συμφώνως πρός τήν "Αγίαν Γραφήν. 'Αλλά τά φερόμενα έξ αύτής
παραδείγματα είναι εξεζητημένα καί άσχετα πρός άλληλα. Διότι έν άλλοις
μέν τούτων ό δακτύλιος δίδεται ώς σύμβολον δυνάμεως καί εξουσίας ('Ιωσήφ,
Δανιήλ), έν άλλω ώς σύμβολον άναγνωρίσεως (Θάμαρ) καί έν άλλω πρός
στολισμόν (ό τοΰ άσώτου υίοΰ). Έκ τούτων καταφαίνεται ότι τό έ'θιμον είναι
παλαιότερον της χριστιανικής θρησκείας, είς ήν άνεζητήθη ή έννοια αύτοΰ2.

Γνωστόν δέ καί άλλως είναι, ότι τό έθιμον τοΰ δακτυλίου δέν προσιδιάζει
εις τούς χριστιανούς, καί ότι δχι μόνον καί παρά τοις άρχαίοις ήτο σύνηθες,
άλλά καί παρά τοις μουσουλμανικούς λαοΐς. Ό δακτύλιος τοΰ άρραβώνος
καλείται ύπό τών Μουσουλμάνων διά λέξεων δηλουσών σύμβολον ή σημάδι,
ώς λέγει ό ημέτερος λαός, καί ή φράσις έπέρασε δακτυλίδι είναι συνώνυμος
τοΰ ένυμφεύθη, ώς ή τής συνήθειας «έ'βαλε δακτυλίδι))3.

Καί οί άρχαΐοι άνεζήτηοαν τήν συμβολικήν έ'ννοιαν, ήν υποκρύπτει ή
συνήθεια τοΰ φορεΐν τόν δακτύλιον είς τόν παράμεσον τής άριστεράς4. Ό
Πλούταρχος διέλαβε περί τοΰ ζητήματος έν τω κεφαλαίω τών Συμποσιακών
προβλημάτων του (Δ', 8) τω έπιγραφομένω: «Διατί τών δακτύλων μάλιστα
τω παραμέσω σφραγίδας φοροΰσιν;» 'Αλλ' ή λύσις τοΰ προβλήματος έξέ-

1. Στοβ. ΜΔ\ 22, 5.

2. "Οτι ή χριστιανική έκκλησία μετά τίνος δυσφορίας άπεδέχθη τό έθνικόν εθιμον
τοϋ δακτυλίου ύπεμφαίνεται έξ δσων λέγει ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς (Παιδαγ. Γ', 11, σ.
287-8 Potter), όστις θεωρεί προσήκον μόνον ώς σημαντήρα νά φορώσι δακτύλιον οί χρι-
στιανοί. Ή δυτική δ' έκκλησία άψέποτε μόλις άπό τοΰ Ζ' αιώνος είσήγαγεν είς τήν ίερο-
λογίαν τοΰ γάμου τόν δακτύλιον,μείζονα δέ σπουδαιότητα άποδίδει εις τό γαμήλιον σύμβολον
τοΰ πέπλου. Βλ. Herzog, Real - Encyclopädie f. protestant. Theologie, τ. II, σ. 347.

3. Reinaud, Description des monuments musulmans du cabinet de M. le duc
de Blacas, Par. 1828, τ. I, σ. 31-32.

4. Πλήν τοΰ Πλουτάρχου καί τοϋ Γελλίου τήν συνήθειαν ταύτην άναφέρει καί ό
Λουκιανός (Πλοϊον 45, σ. 278). Σήμερον παρ' ήμΐν συνήθως ό δακτύλιος φορεϊται είς τόν
παράμεσον της άριστεράς, άλλ' δχι σπανίως καί είς τόν τής δεξιάς. Έν τω Έρωτοκρίτω
(Γ' 1467) ό μνηστήρ παραγγέλλεται νά βάλη τό δακτυλίδι είς τό δεξιόν χέρι. Έν τη άκο-
λουθία τοΰ στεφανώματος έν τω 849 κώδ. τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τοΰ ΙΖ' αιώνος : «είτα
δίδει ό ιερεύς (οϋτω) τά δακτυλίδια είς τάς δεξιάς αύτών χείρας». Οί Πέρσαι πρός δήλωσιν
τοΰ παραμέσου μεταχειρίζονται λέξιν σημαίνουσαν τόν δακτύλιον, διότι είς τοΰτον φοροΰσι
τόν δακτύλιον τοΰ άρραβώνος, ένφ οί 'Ινδοί καί Λλλοι Μουσουλμάνοι προτιμώσι τόν μι-
κρόν δάκτυλον (Reinaud, £ν0' άν., σ. 35-6).
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πεσεν έκ τών χειρογράφων. Πιθανώτατα όμως δέν θά ήτο διάφορος τής παρε-
χομένης ύπδ τοΰ Αΰλου Γελλίου (Χ, 10, 1). Οί άρχαΐοι "Ελληνες, κατά τον
Ρωμαΐον συγγραφέα, έφόρουν δακτύλιον είς τον παράμεσον τής άριστεράς,
παρά τούτων δέ παρέλαβον το έθος καί οί Ρωμαίοι. Ό λόγος δέ τούτου είναι,
ώς βέβαιοι ό 'Αππίων έν τοις Αίγυπτιακοϊς, ότι επειδή, ώς παρετήρησαν οί
Αιγύπτιοι ταριχευταί, νεΰρον λεπτότατον άπό τοΰ δακτύλου έκείνου φθάνει
είς τήν καρδίαν, έτιμήθη ό δάκτυλος ώς συναπτόμενος πρδς τήν καρδίαν.

Τήν δήθεν παρατήρησιν ταύτην έχουσιν ώς άφετηρίαν καί αί έρμηνεϊαι
τοΰ έθίμου ύπό εκκλησιαστικών συγγραφέων, ώς τοΰ 'Ισιδώρου, ότι είναι
δείγμα ενώσεως τών καρδιών έν τή άγάπη. Είς τήν έξήγησιν δ' ΐσως ταύτην
πρέπει ν' άναζητήσωμεν καί τόν λόγον τών έπιγραφών άρχαίων δακτυλίων,
έν τή εσωτερική επιφάνεια φερόντων κεχαραγμένα τά ονόματα τών συζύγων1,
καί βυζαντινών εχόντων ένδον έπιγραφάς είς τόν συζυγικόν βίον άναφερομέ-
νας, οίον 'Ομόνοια2.

Είναι βεβαίως χαρίεσσαι καί ποιητικαί τοιαύτα ι έρμηνεΐαι, άλλά καί δι'
αύτό τοΰτο φαίνονται έξεζητημέναι, έπινοηθεΐσαι, ότε ό λόγος τοΰ έθίμου
είχε λησμονηθή. Πρός άνεύρεσιν δέ τής άληθοΰς έννοιας τούτου πρέπει, νομί-
ζω, νά συνεξετάσωμεν καί άρχαιότερά τινα στοιχεία αύτοΰ, ήτοι πρώτον τίς ό
δίδων τόν δακτύλιον, δεύτερον όποιος τις ό δακτύλιος καί τρίτον τίς ή συμβολι-
κή σημασία τούτου προτοΰ νά έπεκταθή ή χρήσις αύτοΰ καί είς τήν μνηστείαν.

Παρά τοις άρχαίοις Ρωμαίοις, οΐτινες είχον έπίσης τήν συνήθειαν τοΰ
δακτυλίου ώς μνήστρου (anulus pronubus), έδιδεν αύτόν ό μνηστήρ είς τήν
μνηστήν3. Τοΰτο δέ φαίνεται ότι έπί μακρόν χρόνον διετήρησε καί ή έκκλη-
σία. Έν τή έπιστολή τοΰ πάπα Νικολάου τοΰ Α' πρός τούς Βουλγάρους τοΰ
866 άναφέρεται ότι ό μνηστήρ οφείλει νά δώση άρραβώνα είς τήν μνηστήν
δακτύλιον4. Μεταξύ δέ τών τύπων τοΰ γάμου τής καθολικής έκκλησίας
καταλέγεται καί ή εύλογία τοΰ δακτυλίου, δν ό ιερεύς δίδει είς τόν νυμφίον,
ούτος δέ θέτει είς τόν παράμεσον τής άριστεράς τής νύμφης. Καί παρά τοις
παλαιοίς Γερμανοΐς φαίνεται ότι μόνος ό μνηστήρ έδιδε τον δακτύλων είς

1. Le Blant, έν Mémoires de Γ Acad, des Inscriptions 1918, τ. 36, 1, σ. 65. Τοϋτο
καί σήμερον παρ' ήμΐν πολλαχοΰ συνηθίζεται, μάλιστα είς τάς πόλεις, χαρασσομένων
έπί τής έσωτερικής έπιφανείας τών όνομάτων τοϋ ανδρός μέν έν τή τοΰ φορουμένου ύπό τής
γυναικός, ταύτης δέ έν τή τοΰ άνδρός.

2. Schlumberger, Nicéphore Phocas, σ. 389.

3. Juvenal. VI, 25-7. Plin., Ν. Η. 33, 1, 4. Tertull., Apolog. 6. Isidor. 19, 32.
Βλ. καί Δαμάσκ., Β. Ίσιδώρ. 59.311. (Ή μόνη μαρτυρία περί γαμήλιου δακτυλίου φορου-
μένου ύπό γυναικός Έλληνίδος). Περί τών γαμήλιων δακτυλίων παρά τοϊς βυζαντινοϊς πλήν
τών άνωτέρω καί κατωτέρω άναφερομένων μαρτυριών βλ. καί Krumbacher, Ein Serbisch -
byzantinischer Verlobungsring, München 1906, ίδίως σ. 440 κέ.

4. Mansi, Concilior. ampl. collectio, τ. XV, σ. 401.
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τήν μνηστήν1. Το έθιμον τοΰτο, καθ' οσον τουλάχιστον γινώσκομεν, δέν δια-
τήρησα ή έλληνική έκκλησία. 'Αλλ' ΐσως ύπεμφαίνεται τοϋτο έν τω βίω τής
βασιλίδος Θεοφανοϋς (κεφ. 10), γραφέντι κατά τον Θ' αιώνα, όπου άναφέ-
ρεται ότι δ πενθερός βασιλεύς δίδει τον δακτύλιον τοΰ άρραβώνος εις τήν μνη-
στήν, ένω οΰτε αΰτη οΰτε δ πατήρ αύτής δίδουσιν άλλον δακτύλιον ϋίς τον
μνηστήρα2. Τούναντίον έχομεν μεσαιωνικάς διηγήσεις περί άποστολής δα-
κτυλίου ύπδ τής κόρης πρός τόν έρώμενον" άλλά τοΰτο γίνεται είς έξαιρετι-
κάς περιπτώσεις, καθ' άς ή παρθένος άμηχανοΰσα προσφεύγει είς τον τρόπον
τοΰτον πρδς δήλωσιν τοΰ έρωτος αύτής καί τής άποφάσεως, ήν έλαβε ν' άφο-
σιωθή εις τον έρώμενον καί ούδένα άλλον πλήν αύτοΰ νά λάβη σύζυγον. Οΰ-
τως έν τή έποποιία τοΰ Διγενή, κατά τήν διασκευήν τοΰ Πετρίτση (1670), ή
θυγάτηρ τοΰ Δούκα πέμπει πρδς τόν ήρωα διά τής τροφοΰ αύτής το δακτυ-
λίδι της παραγγέλλουσα:

Πέ του πώς άρραβώνα του τό στέλλω καί άς ξέρη,

άλλον τινάν δέν θέλω γώ, μόνο αύτόνον ταίρι.

Ό δέ Διγενής λαβών τον άρραβώνα έχάρη, διότι ένόησεν ότι ή κόρη έδέ-

χετο

νά τηνε πάρη γιά γυνή γνήσια βλογητική του3.

Καί είς τον Έρωτόκριτον (Γ', 1465 κέ.) ή'Αρετούσαδίδει εις τόν Έρω-
τόκριτον δακτυλίδι, καί τοΰ παραγγέλλει νά τό φορή πάντοτε είς τήν χείρα,

σημάδι πώς ώστε νά ζώ είσαι δικό μου ταίρι.

"Ομοια παραδείγματα άποστολής δακτυλιδιών ύπδ παρθένων πρδς τούς
έραστάς ευρίσκονται συχνότατα είς γερμανικά ποιήματα τοΰ ΙΓ' αίώνος, ότε,
ώςπρό μικρού εϊδομεν, έπεκράτει παρά τοις Γερμανοΐς ή συνήθεια ό μνηστήρ
νά δίδη δακτύλιον είς τήν μνηστήν4.

Τδ δέ μέταλλον, έξ ού κατασκευάζεται δ δακτύλιος τοΰ άρραβώνος, είναι
σήμερον παρ' ήμΐν πανταχοΰ σχεδόν ό χρυσός5. 'Αλλ' έν τή έντύπω άκολου-

1. Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer 3ης έκδ., σ. 177, 59-311. Καί σήμερον
άκόμη ένιαχοΰ της Γερμανίας (Sartori, Sitte u. Brauch I, σ. 87).

2. Kurtz, Zwei griechische Texte über die heilige Theophano, σ. 6. Σήμερον είς
Λιξούρη οί ένδεέστεροι ένίοτε έχουσιν ένα μόνον δακτύλιον άρραβώνος, καί τοΰτον φορεί
ή νύμφη.

3. Πετρίτση, Διγενής, στ. 1677 κέ. Lambros, Romans grecs, σ. 180.—Έντη δια-
σκευή τοΰ χειρογράφου τής Άνδρου, στ. 1779 κέ., σ. 56-7 έκδ. Μηλιαράκη. Τό χειρόγραφον
τής Τραπεζοΰντος έχει χάσμα ένταΰΟα.

4. Grimm, ένθ' άν., σ. 177-8.

5. Βλ. τταρεκβολικήν σημείωσιν Γ'.
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θία τοΰ άρραβώνος ορίζεται χρυσοΰς μέν ό τοΰ άνδρός δακτύλιος, άργυροΰς δ'
δ τής γυναικός· καί είς τούς κώδικας τοΰ ΙΕ' αιώνος καί τοις νεωτέροις τού-
των ορίζονται οί δακτύλιοι χρυσοΰς καί άργυροΰς1. Οί κώδικες όμως τής Έθν.
Βιβλιοθήκης 'Αθηνών 662 (IB' αιώνος) καί 661 (τοΰ ΙΕ') τής Λαύρας (Β, 7)
καί ό τοΰ Κουτλουμουσίου (άρ. 491) χρυσοΰν όρίζουσι τον τοΰ άνδρός, τον δέ
τής γυναικός σιδηροΰν. Ή δέ διαφορά τών μετάλλων ούδέν έχει κοινόν πρός
τήν κοινωνική ν κατάστασιν τών μνηστευομένων διότι ή άκολουθία είναι είς
τά μνήστρα βασιλέων καί άλλων άνθρώπων.

Τήν άποδιδομένην σημασίαν είς τήν ΰλην τών δακτυλίων διδάσκει ή χρή-
σις αύτών έν Ρώμη. Έπί τής έλευθέρας πολιτείας χρυσοΰν δακτύλιον έφόρουν
οί συγκλητικοί, οί ιππείς, οί ισότιμοι τούτοις άρχοντες καί οί δι' άνδραγαθίαν
ή δι' εύεργεσίας πρός τόν δήμον είς τήν ίππάδα τάξιν ταχθέντες. Τών δε στρα-
τευομένων έχρυσοφόρουν μέν οί χιλίαρχοι, οί δέ έλάττονες έσιδηροφόρουν.
Οί πληβείοι δ' έφόρουν σιδηροΰν δακτύλιον. Μνημονεύεται δ' ότι καί τών
δούλων φόρημα ήτο ό σιδηροΰς δακτύλιος2. Άπό τών αύτοκρατορικών χρό-
νων δ' όμως έπεξετάθη τοΰ χρυσοΰ δακτυλίου ή χρήσις καί τελευταΐον πάντες
οί στρατιώται εΐχον τήν άδεια ν νά φορώσιν αύτόν. Ό δέ 'Ιουστινιανός διά τής
97 (78) νεαράς έπέτρεψεν είς πάντας καθόλου τούς έλευθέρους νά φορώσιν
όρίσας όπως καί οί λαβόντες τήν έλευθερίαν οίκέται ή θεράπαιναι έχω σι πα-
ρεπόμενον εύθύς καί τό τών χρυσών δακτυλιδιών δίκαιον. Είς δέ τούς πρό
τοΰ Ίουστινιανοΰ χρόνους άναφέρεται ΐσως τό τοΰ 'Ισιδώρου (XIX, 32), ότι
οί μέν έλεύθεροι ποιοΰνται χρήσιν χρυσοΰ δακτυλιδίου, οί άπελεύθεροι άργυ-
ροΰ καί οί δοΰλοι σιδηροΰ.

"Οθεν έκ τούτων συνάγεται, ότι ό άνήρ δίδων είς τήν μνηστευομένην γυ-
ναίκα σιδηροΰν δακτυλίδιον έδήλου συμβολικώς, ότι ώφειλεν αύτω δουλικήν
ύποταγήν3. Άλλ' ή έκκλησία διά τής εναλλαγής τών δακτυλίων ήθέλησε νά
σημάνη τήν άμοιβαίαν πίστιν καί ύποταγήν. Τήν τοιαύτην δέ συμβολικήν έν-
νοιαν τοΰ δακτυλίου διευκρινοΰσι πολλά τεκμήρια. Ό Προμηθεύς μυθολογεΐ-
ται ότι λυθείς έφερε τοΰ λοιποΰ είς μνήμην τών δεσμών αύτοΰ σιδηροΰν δα-
κτύλιον4. Οί Χάττοι, άρχαΐον γερμανικόν έθνος, ένόμιζον αίσχρόν τόν σιδη-
ροΰν δακτύλιον, οί δέ πολεμικώτατοι αύτών έφερον έκουσίως τοΰτον, ώσπερ

1. Ό Κοσμάς ό Αιτωλός έν διδαχή αύτοϋ (1780) παρέχει τήν συμβολικήν έρμηνείαν
τοΰ ΪΟους τούτου: «ή γυναίκα πρέπει νά είναι καθαρή ωσάν τό μάλαμα, ό άνδρας στέρεος
ωσάν τό άσήμι». (Έν Ίερω Συνδέσμω 1915, άρ. 247, σ. 3-4).

2. Apulei, Metam. Χ, 9.

3. Ό Sam ter έν κρίσει περί τής προκειμένης διατριβής (έν Zeitschr. d. Ver. f.
Volksk. 1908 XVIII, σ. 121-3) έξηγεϊ τήν σημασίαν τοΰ σιδηροΰ δακτυλίου έκ τής δοξα-
σίας, ότι ό σίδηρος είναι επίφοβος είς τά δαιμόνια. 'Αλλά πώς εξηγείται τότε ό περιορισμός
τής χρήσεως αύτοΰ είς τούς πληβείους καί τούς δούλους;

4. HyginFab. 54. Poet, astron. II, 15.
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άλυσιν, μέχρις δτου άποκτείναντες πολέμιον άπαλλάξωσιν έαυτούς τοϋ ονεί-
δους1. Παρά πολλοίς άσιατικοϊς λαοϊς δακτύλιος ένώτιος θεωρείται σημεΐον
δουλείας, καί αί φράσεις έχει τρυπημένο το αύτί ή έχει δακτυλίδι εις τ' αύτί
σημαίνουσα τον δοΰλον2. Ένιαχοΰ δέ της Άνατολής αί γυναίκες φοροΰσι
δακτύλιον είς την ρίνα, έξαρτώσαι έκ τοΰ διαφράγματος, είς ένδειξιν εύπει-
θείας καί ύποταγής είς τον ίδιον άνδρα. Κατά δέ τήν Γένεσιν (κδ' 22) ό θερά-
πων τού Αβραάμ ώς έγγύησιν τοΰ γάμου τοΰ 'Ισαάκ δίδει είς τήν Ρεβέκκαν
ένώτια χρυσά καί δύο ψέλια έπί τάς χείρας αύτής· το έβραϊκόν κείμενον όμως
άντί ένωτίων λέγει δακτύλιον τής ρινός.

ΣΤΕΦΑΝΟΙ

Έπίσης σπουδαιότατον σύμβολον τής γαμήλιου τελετής θεωρούνται, ώς
άνωτέρω έρρήθη, καί οί στέφανοι τών νυμφίων (κοινώς τά στέφανα, είς ένικόν
αριθμόν τό στέφανο καί σπανιώτερον τό στεφάνι). Έντεΰθεν καί τό ρήμα στε-
φανώ (κοιν. στεφανώνω) είναι έν χρήσει είς τήν σημασίαν τοΰ τελεΐν τόν γά-
μον (κυρίως λεγόμενον έπί τοΰ ιερέως καί τοΰ παρανύμφου), καί είς τήν πα-
θητικήν φωνήν στεφανοϋμαι (κ. στεφανώνομαι) είς τήν σημασίαν τοΰ νυμ-
φεύομαι" στεφάνωμα δέ λέγεται αύτή ή τελετή τοΰ γάμου, δθεν καί άκολου-
θία τοΰ στεφανώματος έπιγράφεταο είς πάντα τά χειρόγραφα το δεύτερον
μέρος τής άκολουθίας τοΰ γάμου. Ή χρήσις αΰτη εϊναι μεμαρτυρημένη άπό
τών βυζαντινών χρόνων3" συχνή δ' εϊναι καί ή μνεία στεφάνων τοΰ γάμου
ύπό βυζαντινών συγγραφέων4.

1. Tacit., German. 31.

2. ReinancL, ένθ' άν., σ. 32.

3. Ducange, Glossar, ad scr. Graec., σ. 1443-5, λ. στέφανοι (στεφανοϋν, στεφάνωμα).
Sophokles, Glossar., λ. στέφανον, στέφανος, στεφανόω, στεφάνωμα. Παρά Λέοντι τω Γραμ-
ματικοί (σ. 301 Bonn) συνώνυμα «ευλογείται καί στεφανοϋται». 'Ομοίως παρά τοϊς Μετά
τδνΘεοφάν., σ. 394, 22 Bonn. Άστεφάνωτος δέ ύπό τοϋ αύτοΰ Λέοντος, σ. 278, καλείται
ό μήπω νυμφευθείς, άνθ' ού ό Κεδρηνδς μεταχειρίζεται τον τύπον άστεφής (πρβλ. καί παρά
Πετρίτζτ], Διγεν., στ. 2080, σ. 195 Λάμπρου «τά στέφη» άντί τοϋ στέφανα).'Η λέξις άστε-
φάνωτος έν τή αύτή πιθανώτατα σημασία τοΰ άγάμου εύρίσκεται καί έν άρχαίω έπιτυμβίφ
έπιγράμματι, περί ού βλ. Herwerden, Studia critica in epigr. Gr., σ. 54. Έν τή καθ'
ήμάς γλώσση ή χρήσις τής λέξεως είναι συνηθέστατη· οίον «είναι άστεφάνωτοι» έπί μνη-
στήρων μήπω εύλογηθέντων «τήν έχει άστεφάνωτη» = μή νομίμως συνεζευγμένην. Έν τω
χρονικω τοΰ Μορέως στ. 5948 Schmidt «στεφανική γυναίκα» ή νόμιμος σύζυγος, «έρωτική»
δέ ή παλλακίς (στ. 5778). «Στεφανοκράτωρ» δέ ώς κρατών τά στέφανα τών νυμφίων κατά
τήν τελετήν τοΰ στεφανώματος (μάλιστα κατά τήν κύκλιον δρχησιν) λέγεται δ παράνυμφος
εις τινα χειρόγραφα τής άκολουθίας τοΰ στεφανώματος (οίον έν κώδ. 164 τής άθωνικής
μονής Φιλοθέου τοΰ Ιστ" αίώνος καί έν κώδ. 849 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τοΰ ΙΖ' αιώνος)·
τήν λέξιν ταύτην μεταχειρίζεται καί δ Πανάρετος (Χρον. Τραπεζ. παρά Eustath., Opus-
cul., σ. 369, 33 Tafel=Κουμανούδη, Συναγωγή λέξ. άθησαυρίστων, έν λ.).

4. Κατά τούς γάμους τοΰ Μαυρικίου μετά τής θυγατρδς τοΰ βασιλέως Τιβερίου δ

18
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Οί στέφανοι τοϋ γάμου κατά τήν μνημονευθεΐσαν καί έν τοις εμπροσθεν
έπιστολήν τοΰ Πάπα Νικολάου τοΰ Α' προς τούς Βουλγάρους (866), ήσαν
χρυσοί ή άργυροι ή έξ οιουδήποτε άλλου μετάλλου, άνήκον δ' εις τήν έκκλη-
σίαν καί έφυλάσσοντο έν αύτή (coronas... quae semper in ecclesia ipsa
sunt solitae conservari). Ιναί πολλαχοϋ τών ελληνικών χωρων αί έκκλησίαι
εΐχον άλλοτε, διατηροΰσι δέ τίνες καί μέχρι τοΰ νΰν, ϊδια στέφανα, άργυρά
συνήθως, βαρέα, εν σχήματι έπισκοπικής μίτρας ή στέμματος, δι' ου έστέφον-
το οί έν τή έκκλησία εύλογούμενοι, τοΰ παρανύμφου καταβάλλοντος τίμημά
τι είς το εκκλησιαστικών ταμεϊον1. Μέχρις έσχάτων δ' ένιαχοΰ κατά τούς
γάμους τών άπορωτέρων συνηθίζονται στέφανοι έκ λεπτοτάτων μεταλλίνων

Πατριάρχης «τάς κορυφάς τών βασιλέων τοις στεφάνοις καθίδρυσε» (Θεοφύλακτ. Σιμοκάτ.
Α' 10, σ. 51 Bonn.). Περί τοϋ βασιλέως 'Ηρακλείου καί της Ευδοκίας λέγει ό Θεοφάνης, σ.
461 Bonn, «καί ελαβον άμφότεροι τούς στεφάνους τοΰ γάμου». Τά στέφανα τοΰ γάμου
τούτων άναφέρει καί ό Λέων ό γραμματικός, σ. 147 Bonn. Βλ. τοϋ αύτοΰ καί σ. 188, 322.
Είς τήν κόγχην τοΰ παστοΰ έν τω βασιλικω παλατίψ της Κωνσταντινουπόλεως οί νεόνυμφοι
βασιλείς άπέθετον τά βασιλικά στέμματα καί τούς γαμήλιους στεφάνους (Κωνστ. Πορφυρο-
γενν., Έκθ. Α' 39, σ. 199. 200. Α' 41, σ. 213. Epersolt, Le grand palais de C/ple, Par.
1910, σ. 72). "Αλλα παραδείγματα έκ βυζαντινών συγγραφέων βλ. Tia.pàReicke είς ύπομνήμ.
είς Κωνσταντ. Πορφυρογένν., τ. II, σ. 254-5 Bonn.—Έν τελετή γάμων «ήλθασιν είς τά
στέφανα, καθώς τό δίδ' ή τάξις» (Βέλθανδρος, στ. 1032, σ. 159 Legrand).

1. Έν Τρικάλοις της Κορινθίας, όπου άλλοτε κατεσκευάζοντο τά στέφανα έκ κλήματος,
έγίνετο ένίοτε χρήσις καί άργυρών άνηκόντων είς έκκλησίαν, χάριν συνδρομής της έκκλησίας
ταύτης. Έν Οίνοΰντι της Λακεδαίμονος ή στέψις πρότερον έγίνετο καί δι' άργυρών στεφάνων,
έν εϊδει μίτρας, άνηκόντων είς τήν έκκλησίαν (Κουκουλέ, Οίνουντιακά, σ. 98). Είς παλαιότερα
ετη έπίσης έστέφοντο διά τών άργυρών στεφάνων της έκκλησίας έν Άνδριτσαίνη (όπου
έσυνηθίζοντο καί οί κλημάτινοι), έν Διμιτσάνη καί έν Λάστα της Γορτυνίας. Γίνεται δέ μέχρι
τοΰ νΰν τό στεφάνωμα δι' άργυρών ή έπιχρύσων στεφάνων τής έκκλησίας έν Κοζάνη καί έν
Σιατίστη της Μακεδονίας" ομοίως δι' άργυρών έν Λουλέ Βουργάζ τής Θράκης, καί έν Μικρά
'Ασία, έν Βουρδουρίω (Ξενοφάνης 1906, τ. Γ', σ. 209), έν Πανόρμω, έν Περγάμφ (άργυρών
ή χαλκών), έν Σπάρτη τής Πισιδίας, έν "Ακ-σού (Χασάκιοϊ), έν Μαλακοπή τής Καππαδο-
κίας (άργυρών) (Ξενοφάν. Δ' 430), έν Ποταμίοις (Δερέκιοϊ) τής Καισαρείας καί εϊς τινα
χωρία τής Λέσβου (Πάφλα). Έν Τραπεζοΰντι καί τοις χωρίοις έκ τεχνητών άνθέων κατα-
σκευαζόμενοι άνήκουσιν είς τήν έκκλησίαν" δμοίως καί έν Ίκονίω οί τών άπορωτέρων.
Οίκογένειαί τίνες ϊχουσιν ϊδια πατρώα στέφανα άργυρά, ώς έν Κορινθία ή τών Νοταράδων,
άνήκοντα κατά τήν οίκογενειακήν παράδοσιν είς τόν Μέγαν δοΰκα Λουκαν Νοταράν. Καί
έν Ρωμουνία οίκογένειαί τίνες έλληνικαί τήν καταγωγήν, ώς ή τών Κατακουζηνών, ε/ουσιν
δμοίως πατρώα στέφανα.—"Αλλη παρά τά νυμφικά στέφανα είναι ή κορώνα, κτήμα καί
αΰτη τής έκκλησίας· ταύτην φορεί τήν πρώτην καί δευτέραν ήμέραν τοϋ γάμου ή νύμφη έν
Πωγωνίω τής 'Ηπείρου ('/. Λαμπρίδον, 'Ηπειρωτικά μελετήματα, τ. Ζ', σ. 25), έκδσμει δέ
καί έν 'Αθήναις έπί τής τουρκοκρατίας ή νύμφη δι' αύτής τήν κεφαλήν της (Εστία 1882,
τ. ΙΔ', σ. 593).'Αντεστοίχει δ' αυτή πρός τήν έν παλαιοτέροις χρόνοις έν Γερμανία συνηθιζο-
μένην Brautkrone, ήτις άνήκεν δμοίως είς τήν έκκλησίαν καί παρείχετο πρός κόσμον τής
νύμφης έπί ρητφ τιμήματι: (Βλ. Zeitschrift d. Vereins f. Volkskunde 1900, σ. 166 κέ.).
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χρυσοειδών καί άργυροειδών συρμάτων, πεπλεγμένων περί ξυλίνην στεφά-
νην1. 'Αλλ' οΰτε οί μετάλλινοι στέφανοι, όσονδήποτε παλαιά καί άν είναι ή
χρήσις αύτών, οΰτε οί έκ ψευδών άνθέων πορτοκαλέας, ών ή χρήσις όσημέραι
επεκτείνεται άπανταχοΰ τής Ελλάδος, άντικαθιστώντων πάντα τ' άλλα εΐδη
τών στεφάνων2, πρέπει νά θεωρηθώσιν ώς οί κανονικοί καί σύμφωνοι πρδς
τήν παλαιάν συνήθειαν τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ. Τοιοΰτοι δέ φαίνεται ότι είναι
μόνοι οί έκ κλάδων έλαίας ή έκ κλήματος στέφανοι.

Έξ έλαίας κατασκευάζονται νΰν οί στέφανοι, καθ' όσον γινώσκω, μόνον
έν Κύπρω. Πλέκουσι δ' αύτούς οί παράνυμφοι έν τή έκκλησία πρό τής εισό-
δου τών μελλονύμφων ψάλλοντες έκκλησιαστικά μέλη έκ δύο άφύλλων κλά-
δων έλαίας, ούς περιτυλίσσουσι δι' έρυθρών καί χρυσών ταινιών3. Ώς δέ βε-
βαιώνει ό Μουστοξύδης καί έν 'Αθήναις συνηθίζονται οί έξ έλαίας στέφανοι,
όπερ όμως δέν φαίνεται άκριβές, ή τούλάχιστον κατ' έξαίρεσιν σπανιώτατα
θά έγίνετο4. Εύχή δέ τής άκολουθίας τοΰ στεφανώματος τοΰ ύπ' άρ. 849 κώ-
δικος τής Έθν. Βιβλιοθήκης (τοΰ ΙΖ' αίώνος), άναφερομένη πιθανώς είς τούς
κλάδους, έξ ών έπλέκοντο οί στέφανοι, μνημονεύει καί τούς τής έλαίας: «Καί
στεφάνωσον τούς δούλους σου τούτους, λαβών κλάδους έλαίας καί βάια φοι-
νίκων, καί ρόδα έκ τού παραδείσου, καί βότρυν έκ τής άμπέλου καί μαργα-

1. Τοιαϋτα στέφανα είδον πολλαχοΰ έν ΙΊελοποννήσω καί έν Στερεά 'Ελλάδι. Έν
Παξοΐς στέφανα άπό χρυσοειδή συρμάτια (τρέμουλα) άναφέρει ό Salvator (Paxos, σ. 87).
Έν τή πόλει τής Λευκάδος μέχρι πρό 60 έτών τά στέφανα ήγοράζοντο έτοιμα, ήσαν δέ κατε-
σκεοασμένα έκ τοιούτων συρματίων, έπενδεδυμένων διά μεταξίνης ταινίας καί εΐχον καθ'
όλην τήν περιφέρειαν έπερραμμένα άπομιμήματα μικρών ρόδων έξ υφάσματος. Έν Σκοπέλιρ
δ' έπί τοΰ βάμβακος, δι' οδ περιεβάλλοντο τά έκ κλήματος στέφανα, ένεπηγνύοντο συρμάτια
φέροντα τεχνητά άνθη έκ φύλλων λεπτοτάτων χαλκοΰ (κοινώς τρέ)· ομοίως έστολίζοντο
άλλοτε τά κλημάτινα στέφανα μέ τρίνας ή τράνας ένιαχοΰ τής Λέσβου (Πάφλα). Έν Άνδρο-
νικίω τής Καππαδοκίας οί στέφανοι τών πλουσιωτέρων, έτοιμοι έκ Κωνσταντινουπόλεως
άγοραζόμενοι, είναι κατεσκευασμένοι έκ συρματίων μεταλλίνων.

2. Οί τοιούτοι έκ ψευδών άνθέων βυρσίνων ή κηρίνων νυμφικοί στέφανοι είσήγοντο
άλλοτε πάντες έκ τοϋ έξωτερικοΰ, νΰν δ' οί πλείστοι κατασκευάζονται έν 'Αθήναις. Έν Μάνη,
άνό γάμος τελήται καθ' δν χρόνον έχουσι τ' άνθη των τά έσπεριδοειδή, κοσμοΰσι τήν κόμην
τής νύμφης καί μέ κλωνίον ήνθισμένον.

3. Λουκ., σ. 88. Σακ., τ. Α', σ. 728. Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ κ. Κωνστ. Ν. Παπαδοπού-
λου τά στέφανα νΰν κατασκευάζονται έκ κλάδων πορτοκαλέας ή έλαίας έν τοϊς χωρίοις τής
Κύπρου, καί δη έν τοις τοΰ διαμερίσματος Λεύκας καί τής έπαρχίας 'Αμμοχώστου. Πλέ-
κουσι δ' έκαστον στέφανον λαμβάνοντες δύο ή τρεις κλάδους καί περιελίσσοντες τούτους
διά λεπτοτάτων μεταλλίνων συρμάτων καί κοσμοΰντες διά ταινίας. Ή στεφανηπλοκία
γίνεται συνήθως ύπό τών παρανύμφων έν τή οίκία τής νύμφης, ^δομένων γαμήλιων ασμά-
των, έν δέ τοις χωρίοις τής Μεσαρέας γίνεται έν τή έκκλησία.

4. Έν τω περιοδικω συγγράμματί Αίγιναία 1831, σ. 135, έν τω ύπομνηματισμω άτ-
τικής έπιγραφής (CIG. 108. CIA. II, 549). Περί τής χρήσεως κληματίνων στεφάνων έν
'Αθήναις βλ. τήν παρεκβολικήν σημείωσιν Δ'.
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ρίτας έκ τής θαλάσσης καί λίθον τίμιον έκ τής έρήμου, καί πλέξας στέφανον
έπίθες έπί τάς κεφαλάς αύτών)).

Συνηθέστατη δ' ήτο έν παλαιοτέροις χρόνοις ή χρήσις τών έκ κλήματος
στεφάνων, διατηρούμενη πολλαχοϋ μέχρι τής σήμερον. Μνείαν τούτων εύρί-
σκομεν παρά τω Ροδίω Γεωργιλλά (1498). Ό λόγος περί τοΰ άσυνέτως είς
δεύτερον γάμον ερχομένου πρεσβύτου:

Κάλλιον νά μη είχεν βλογηθήν, νά μή είχαν βάλειν κλήμα

καί μικρόν πρόσθεν:

Βάλλει γομάρι πάνω του κ' είς το κεφάλιν κλήμα1.

Όπόσον δέ κοινοί ήσαν άλλοτε οί κλημάτινοι στέφανοι μαρτυροΰσι φρά-
σεις τινές παροιμιώδεις2, καί ή εύχή ύπέρ τοΰ άναδόχου κατά τήν βάπτισιν:
«Όποΰ 'βαλε το λάδι, νά βάλη καί τό κλήμα)), συνηθιζομένη καί όπου έχει άπό
πολλοΰ έκλίπη ή συνήθεια3. Ή έννοια δ' αύτής είναι νά ζήση ό άνάδοχος
μέχρι τής ένηλικιώσεως τοΰ βαπτισθέντος καί νά στεφάνωση αύτό- μετέπεσε
δέ καί είς παροιμίαν ή εύχή, ή άκριβέστερον είς βιοτικόν κανόνα, ορίζοντα ότι
άναγκαίως πρέπει νά εκλέγεται ώς παράνυμφος τών μελλονύμφων ό άνάδο-
χος τοΰ γαμβροΰ ή ό τής νύμφης, άν εκείνος δέν ζή, μόνον δ' άν άμφότεροι
έχωσιν άποθάνη, επιτρέπεται νά προσκληθή άλλος4.

Ένιαχοΰ έπιχωριάζουσιν έθιμα κατά τήν κατασκευήν τών κληματίνων
στεφάνων, έμφαίνοντα όπόση σπουδαιότης άπεδίδετο είς τά γαμήλια ταΰτα
σύμβολα, ώς έπί τό πλείστον δ' ή στεφανηπλοκία γίνεται μετά πομπής καί
προσδίδεται τρόπον τινά είς αύτήν τύπος θρησκευτικής καθιερώσεως5.

1. Γεωργιλλά, Θανατικόντης Ρόδου, στ. 441. 421 =Wagner, Carninagraeca med.
aevi, σ. 46. 45. Ό έκδότης παρανοήσας τήν λέξιν γράφει κλίμα. Καί έν δημοτικώ ροδίο)
άσματι άναφέρεται τό κλήμα, ώς σύμβολον τοϋ στεφανώματος (Λαογρ. Β' 455). 'Ομοίως
καί είς τήν άργείαν παραλλαγήν τών Έκατολόγων (αύτ., σ. 452,19).

2. Έν Τρικάλοις τής Κορινθίας: «έπέρασαν τήν κλημακίδα» άντί τοΰ ένυμφεύθησαν.
Έν Κερκύρα: «ώς ποϋ νά βάλης τήν κλαδιά 'ς τό κεφάλι» άντί τοϋ ώς ποΰ νά στεφανωθής.

3. Βλαστ., σ. 61 (Κρήτη). Τήν εύχήν ήκουσα πολλαχοϋ. Παρά Κρητών τήν ήκουσα
καί έγώ οϋτω: «'Αποΰ 'βαλε τό λάδι κτλ.». Ό δέ παλαιότερος άθηναϊκός τύπος τής ευχής
είναι: «"Οπως έτρεξες 'ς τό λάδι, νά τρέξης καί 'ς τό κλήμα». Έν Κυζίκω λέγουσι «καθώς
έβαλες τό λάδι, νά βάλης καί τό κλήμα». Έν Οιχαλία εύχονται βραχυλογικώς εις άνάδοχον
άρρενος τέκνου: «Καί κλήμα I». Έν Μελιτίνη τής Λακεδαίμονος ή εύχή πρός τόν κουμπά-
ρον είναι: «Άξιος, τίμιος, έβαλε λάδι, νά βάλη καί στεφάνι»- καί ασμα άδεται:

Κουμπάρε καλορίζικε, όποβαλες τό λάδι

νά δώση ό Θεός κ' ή Παναγιά νά βάλης καί στεφάνι.

4. Ή συνήθεια αϋτη δέν τηρείται σήμερον αυστηρώς. Άλλ' ή πρόσκλησις τοΰ άναδό-
χου τοΰ γαμβροΰ ώς παρανύμφου θεωρείται ώς έπιβαλλομένη είς αύτόν. Έν Κρήτη έπίσης
ό άνάδοχος τοΰ γαμβροΰ ή, άν ούτος άπέθανεν, ό τής νύμφης προσκαλείται ώς άνάδοχος.
άλλ' έν Σητεία προτιμάται ό τής νύμφης (Βλαστ., σ. 61).

5. Βλ. παρεκβολικήν σημείωσιν Δ'.
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Άλλο είδος στεφάνων σπανιώτερον είναι οί κήρινοι, σχηματιζόμενοι κυ-
κλοτερεΐς έκ λεπτής λαμπάδος· συνηθίζονται έν Μικρά Ασία, έν Βουρδουρίω1
καί έν Νικοπόλει τοϋ Πόντου. Έν Άκ-σού παρά τήν Μαλακοπήν κατα-
σκευάζονται έκ φύλλων δάφνης. Καί οί έν Σικελία Αλβανοί έποικοι μεταχει-
ρίζονται έπίσης στεφάνους δάφνης2. Γάλλος περιηγητής τών άρχων τοΰ
ΙΗ' αιώνος άναφέρει καί στεφάνους έρίου3. Άλλ' άπίθανος μοί φαίνεται
ή χρήσις τοιούτων στεφάνων" τούλάχιστον δέν ήδυνήθην νά έξακριβώσω, άν
είναι άληθής ή μαρτυρία αΰτη ή άν προήλθε μάλλον έκ συγχύσεως πρός τούς
έξ έρίων πεποιημένους στεφάνους τών άρχαίων Ελλήνων. Πάντως δέ τοι-
αύτην σύγχυσιν έμφαίνουσι τά λεγόμενα περί στεφάνων κρίνων καί σταχύων,
συμβόλων άγνότητος καί γονιμότητος4.

Τό έθιμον τών γαμήλιων στεφάνων δέν είναι ίουδαϊκόν, άν καί έκ τίνος
χωρίου τής Παλαιάς Διαθήκης εικάζεται ότι δέν ήτο άγνωστος ή χρήσις αύτών
παρά τοις Έβραίοις5" πιθανώτερον δέ μάλλον φαίνεται ότι παρέμεινεν έκ
τής έλληνικής άρχαιότητος, όθεν καί ή έννοια αύτοΰ πρέπει ν' άναζητηθή είς
τάς θρησκευτικάς παραστάσεις καί τάς δοξασίας τών άρχαίων. Διά τοΰτο καί
ό Τερτουλλιανός, συνειδώς ότι τό έθος δέν είναι χριστιανικόν, άποτρέπει τούς
χριστιανούς άπό τοΰ νά φορώσι γαμήλιους στεφάνους, 'ίνα μή έπιστρέψωσιν
είς τήν λατρείαν τών ψευδών θεών, έξ ής τοΰτο έκπηγάζει6, άποδεικνύει δ'
ότι τό έπιθέτειν στέφανον έπί τήν κεφαλήν είναι άθέμιτον είς τούς χριστιανούς,
άλλότριον όν τών κατά τήν άγίαν Γραφήν νομίμων καί άγνωστον είς πάντας
τούς δικαίους. 'Ομοίως δέ καί ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς έδίδασκεν ότι δέν
είναι άναγκαία είς τούς χριστιανούς ή χρήσις στεφάνων καί μύρων7- καί
τήν χρήσιν αύτών έψεγεν άποκαλών κωμαστικήν καί πάροινον8' ό χριστιανός,
κατά τόν πατέρα τοΰτον τής έκκλησίας, ώφειλε νά ύπολαμβάνη στέφανον μέν

1. Ξενοφάνης 1906, τ. Γ', σ. 209.

2. Pitré, Usi e costumi, τ. II, σ. 66. 67. 68.

3. Le-Brun, Voyage au Levant, 1714, σ. 153.

4. W., σ. 90, όστις παραλαμβάνει έκ τοϋ Douglas, σ. 110. Εσφαλμένως έπίσης γράφει
ό αύτδς Wachsmuth, ότι οί στέφανοι κατασκευάζονται έκ φύλλων άμπέλου- άνακριβές 8*
είναι καί ότι έπιτίθενται ύπδ τοΰ ιερέως καί τοΰ παρανύμφου καί έναλλάσσονται έπί τών
κεφαλών τών νυμφίων μετά τήν έν τη έκκλησία εύλογίαν' δ Douglas, δν είχεν ό W.
πρδ δφθαλμών, λέγει ότι ή έναλλαγή τών στεφάνων γίνεται during the ceremony (σ. 110).

5. ΤΑσμα φτμ. γ' 11 : «έν τω στεφάνω, ω έστεφάνωσεν αύτδν ή μήτηρ αύτοΰ έν ήμέρα
νυμφεύσεως αύτοΰ». Πρβλ. Ήσαΐαν ξα' 11. Μακκαβ. Γ' δ' 8.

6. Tertullian., De corona milit. 13, τ. I, σ. 96 Migne: «Coronant et nuptiae
sponsos, ideo non nubamus ethnicis, ne nos ad idololatriam usque deducant, a qua
apud illos nuptiae incipiunt». Βλ. καί J. Röchling, De coronarum apud antiquos vi
atque usu, σ. 93 κέ.

7. Κλήμ. Άλεξ., Παιδαγ. Β' 8, σ. 205 Potter. Πρβλ. Ίουστίν., Άπολογ. 9.

8. Κλήμης, αύτ., σ. 210.
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γυναικός τον άνδρα, ανδρός δέ τόν γάμον, άνθη δέ τοϋ γάμου τά τέκνα άμφοΐν1.
'Αλλά τοσοΰτο είχε ριζωθή καί είς τούς χριστιανούς τό έ'θος τών γαμήλιων
στεφάνων, ώστε δύο αιώνας περίπου μετά τόν Τερτουλλιανόν καί τόν Κλή-
μεντα άλλος πατήρ τής έκκλησίας, ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος, ομιλεί περί
αύτοΰ ώς περί εθους κανονικού καί ουδέν ένέχοντος τό άτοπον καί άνευρίσκει
έν αύτω έννοιαν σύμφωνον πρός τάς χριστιανικάς ιδέας, θεωρών αύτό ώς σύμ-
βολον σωφροσύνης: «Διά τοϋτο, λέγει, στέφανοι ταΐς κεφαλαΐς έπιτίθενται,
σύμβολον τής νίκης, ότι άήττητοι γενόμενοι, οΰτω προσέρχονται τή εύνή, ότι
μή κατηγωνίσθησαν ύπό τής ήδονής»2. Παραπλησίαν συμβολικήν έ'ννοιαν
άποδίδει είς τούς νυμφικούς στεφάνους καί ιεράρχης τοϋ IB' αιώνος, Νικήτας
ό Θεσσαλονίκης, θεωρών τόν στέφανον ώς άμοιβήν τής παρθενίας, διό κατ'
αύτόν ό είς δεύτερον γάμο ν έρχόμενος δέν στεφανοΰται3. Ή αύτή έννοια
έμφαίνεται καί έν τή εύχή είς τήν λύσιν τών στεφάνων, ήν περιέχει ή άκολου-
θία τοΰ στεφανώματος έν κώδ. 849 τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης: «Κύριε ό
Θεός ήμών, ό τοΰ ένιαυτοΰ τόν στέφανον εύλογήσας, καί τούς παρόντας στε-
φάνους έπιτίθεσθαι παραδούς τοις μονογάμοις συναπτομένους άλλήλοις, καί
μισθόν ώσπερ άπονέμων αύτοΐς τοΰτον (Χ. τούτων) τής σωφροσύνης, ότι
έν άγνεία (Χ. άγνοια) πρός τόν ύπό σοΰ νομοθετηθέντα γάμον συνήφθησαν»4.

Ή άληθής όμως τοΰ στεφάνου έννοια είναι άλλη καί ταύτην διδασκόμεθα
έκ τής χρήσεως αύτοΰ παρά τοις άρχαίοις. Ή στεφανηφορία ήτο κατ' εξοχήν
έλληνικόν έθος, διότι είς πάσαν εύφρόσυνον περίστασιν τοΰ βίου αύτών, συ-
χνάκις δέ καί είς έπισήμους πράξεις έν τω δημοσίφ βίω οί "Ελληνες έστεφα-
νηφόρουν άλλά προπάντων έθεώρουν τόν στέφανον άναγκαΐον καί άπαραί-
τητον φόρημα τών μετεχόντων οιασδήποτε θρησκευτικής πράξεως· «άστε-
φανώτοισι δ' άπυστρέφονται (οί θεοί)» εϊπεν ή Σαπφώ5. "Οθεν καί έν τοις
γάμοις έφόρουν στεφάνους οί νυμφίοι, συνήθως δέ καί οί συνεορτάζοντες,
κατεστεφανοΰντο δέ καί αί θύραι καί ό οίκος όλος τών νυμφίων, ένίοτε καί αί

1. Αύτ., σ. 212.

2. 'Υπόμνημα είς τήν πρός Τιμόθ. Α' έπιστ. Όμιλ. 0', 2, τ. 62, σ. 546 Migne.

3. Έν Βυζαντινοΐς Χρονικοϊς 1895, τ. II, σ. 392: «Ερώτησις. Εί χρή στεφανοϋσθαι
τούς διγαμοϋντας; καί εί τό έν μέρος παρθενεύει, τί οφείλει γίνεσθαι; 'Απόκρια ις. Τό μέν
παρθενεϋον μέρος έξάπαντος διά τήν τής παρθενίας φυλακήν, ώς άξιον στεφάνων καί στεφα-
νωθήσεται' τόν δέ δίγαμον καί ό δσιος Θεόδωρος ό Στουδίτης καί προ αύτοΰ ό τήν γλώτταν
χρυσοϋς [ίσως έννοεϊ τό άνωτέρω παρατεθέν χωρίον τοΰ Χρυσοστόμου] καί άπλώς ό ορθός
λογισμός κωλύει στεφανοϋσθαι».

4. Ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς (ένθ' άν., σ. 213) ύπολαμβάνει τόν στέφανον άοχλήτου
άμεριμνίας σύμβολον, διό καί οί νεκροί στεφανοΰνται. Έπεξηγών δέ τό νόημα αύτοΰ βυζαν-
τινός τις σχολιαστής παρατηρεί οτι δίδεται είς τούς νυμφευομένους ό στέφανος σύμβολον
άμεριμνίας τής άφροδισίου φροντίδος.

5. 'Απ. 78 Bergk, παρ' Άθψ·. ΙΕ' 16, σ. 674.
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οδοί, δι' ών διήρχετο ή γαμήλιος πομπή1. Οί τών νυμφίων στέφανοι έλέ-
γοντο νυμφικοί στέφανοι2 ή γαμήλια στέφη3, ένιαχοΰ δ' ήσαν ώρισμένα τ' άν-
θη ή τά φυτά, έξ ών κατεσκευάζοντο οί στέφανοι. Έν 'Αττική ό μήκων καί
τά σισύμβρια (μίνθη ή υδρόφιλος) ήσαν τά «φύλλα, οίς έστεφανοΰντο οί νυμ-
φίοι))4, έν Βοιωτία δ' ή νύμφη έστεφανοΰτο δι' άσφαραγωνιά.ς5. Είς τά μνη-
μεία τής τέχνης οί νυμφίοι άπεικονίζοντο έστεφανωμένοι6. 'Ομοίως καί ό τοΰ
γάμου θεός Ύμέναιος άπεικονίζετο στεφανηφορών καί άλλον στέφανον κρατών
είς τήν δεξιάν7, στέφανον δέ τοΰ Ύμεναίου μνημονεύουσιν "Ελληνες καί
Ρωμαίοι ποιηταί8. Ό άστερισμός τοΰ Στεφάνου έμυθολογεΐτο ότι ήτο ό
καταστερισθείς στέφανος «ώ πρώτον ή νύμφη έστεφανώσατο» κατά τούς γά-
μους τοΰ Διονύσου καί τής 'Αριάδνης9.

Τό έθος τών γαμήλιων στεφάνων ήτο κοινόν καί είς τούς ιταλικούς λαούς.
Έν τυρρηνικοΐς μνημείοις οί νυμφίοι άπεικονίζονται εστεμμένοι ή κρατούντες
έκάτερος τόν στέφανον είς τήν χείρα10. Έστεφανηφόρουν δέ καί οί Ρωμαίοι
νυμφίοι" ή νύμφη έφόρει ύπό τόν νυμφικόν πέπλον στέφανον (corollani), κα-
τεσκευασμένον έξ άνθέων καί χόρτων ύπ' αύτής συνειλεγμένων11. Τόν θρη-
σκευτικών δέ τών γαμήλιων στεφάνων χαρακτήρα άποδεικνύει καταφανέ-

1. Βλ. Becker, Charikles, 3ης έκδ. τ. III, σ. 375. Daremberg βt Saglio, Diction-
naire des antiquités, λ. corona, τ. I, σ. 1527-8. Κ. Schmidt, De Hymenaeo et Talasio,
Kil. 1886, σ. 47-8. Röchling, De coronarum apud antiquos vi atque usu (RGW.
XIV, 2), σ. 13.61 κέ. V. Κ. Müller, Der Polos., Berlin 1915, σ. 85 κέ.

2. Πολυδ. Γ' 43.

3. Βίων Α' 88.

4. Σχολ. Άριστοφ. Είρ. 869. "Ορν. 159.

5. Πλουτάρχ., Γαμικά παραγγ. 2, σ. 138 d.

6. Έν τω πινάκι τοϋ 'Αετίωνος ό 'Αλέξανδρος άπεικονίζετο όρέγων στέφανον τή
Ρωξάνη (/Ιουκ.,'Ηρόδ. 6. Ό 'Αλέξανδρος έστεφανωμένος κατά τούς γάμους αύτοΰ καί κατά
τον Πλονταρχ., Π. 'Αλεξάνδρ. άρετής Α' 7, σ. 329). Περί μνημείων τής τέχνης βλ. Darem-
berg, ένθ' άν. Heibig, έν Annali de Instit. 1866, τ. 38, σ. 454 κέ. Brückner, έν Athen.
Mitt. 1907, πίν. ν. 2. 7. IX.

7. Roscher, Lex. d. Mythol., τ. I, σ. 2802. Schmidt, ένθ' άν., σ. 57 κέ.

8. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Roscher, αύτ., σ. 2803. Schmidt, σ. 57.

9. Έρατοσθέν., Καταστερ. 5. Ή νύμφη ένυμφαγωγεϊτο είς τήν οίκίαν τοΰ νυμφίου
κατεστεμμένη. "Οθεν ή Κλυταιμνήστρα λέγει πρδς τον 'Αχιλλέα περί τής Ίφιγενείας παρ'
Εύριπ., Ίφιγ. Αύλ. 905: «Σοι καταστέψασ' έγώ νιν ήγον ώς γαμουμένην».

10. Daremberg, ένθ' άν.

11. Fest., λ. coriolla, σ. 63,14. Cicer., De orat. III, 5, 8. Πλούταρχ., Πομπ. 55 (περί
τοΰ Πομπηίου, ότι «στεφανοΰται καί θύει γάμοις»). Lucan. II, 358 (πυργωτός στέφανος
τής νύμφης). Claudian., Epithal. 92 (στέφανος τοΰ νυμφίου). Dracont. VI, 6 Duhm (πλήν
τών νυμφίων, έστεφανωμένοι καί πάντες οί συνεορτάζοντες τούς γάμους). 'Απεικονίσεις
γαμήλιων στεφάνων έν ρωμαϊκοΐς μνημείοις: Rossbach, Die römische Ehe, σ. 381. 384,
388, 9. Römische Ilochzeits -u. Ehedenkmäler, 1871.
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στατα τό ρωμαϊκόν έθος, διότι ό Ρωμαίος, μόνον ότε έθυεν ή ηΰχετο εις τούς
θεούς, έστεφανοΰτο 1.

Έδήλου δέ ό στέφανος πιθανώτατα καθιέρωσιν τοΰ φοροΰντος είς τούς
θεούς ή κοινωνίαν αύτοΰ πρός τόν θεόν, είς δν ήτο άφιερωμένον τό φυτόν, έξ
ού ό στέφανος έπλέκετο 2.

Περί δέ τών φυτών, έξ ών κατασκευάζονται νΰν οί στέφανοι, παρατη-
ροΰμεν ότι οί έλαίας (ή θαλλοΰ ή θάλλινοι) στέφανοι ήσαν συνηθέστατοι έν τή
αρχαία 'Ελλάδι, καί δι' έλαίας καί μύρτου έστέφοντο ένιαχοΰ τών νεονύμφων
αί θύραι3. 'Αλλά κλημάτινοι στέφανοι, καθ' όσον γινώσκω, δέν έσυνηθίζοντο
ύπό τών αρχαίων, ούδέ δύναται νομίζω νά θεωρηθή ή χρήσις αύτών ώς έχου-
σα συνάφειάν τινα πρός τήν χρήσιν κληματίδων έν τοϊς ίεροΐς 4 ή νά έξηγηθή
έκ τής σχέσεως τοΰ Διονύσου πρός τόν Ύμέναιον 5. Πιθανώτατον όμως, ότι
τό έθος τών τοιούτων στεφάνων είναι άρχαϊον πάντως ούδέν έχει τό κοινόν
πρός χριστιανικάς δοξασίας, τής δέ παλαιότητος αύτοΰ τεκμήριον είναι ή
έξάπλωσις αύτοΰ άνά πάσας τάς έλληνικάς χώρας6. "Ισως δέ δύναται νά
έξηγηθή έξ άναλογίας πρός τά κατά τάς ταφάς άρχαΐα νόμιμα, άφοΰ τινα τών
γαμήλιων συμβόλων παρατηρούνται καί κατά τά πένθη, οίον τό λουτρόν, αί
δάδες καί οί στέφανοι 7. Φύλλα δέ καί κλάδοι έλαίας καθώς καί κλήματα
συνηθίζοντο κατά τάς ταφάς, εκείνα μέν ήδη άπό τών μυκηναϊκών χρόνων8,
τά κλήματα δ' έν 'Αττική, όπου κατά τήν πρόθεσιν ύπεστρώνοντο είς τόν

1. Fiebiger, έν Pauly-Wissowa, Real - Encyclopädie, τ. IV, σ. 1367. Rossbach,
Die röm. Ehe, σ. 292-3.

2. Bötticher, Baumkultus, σ. 321.

3. Πλοντάρχ., Έρωτ. 10, 5, σ. 755α.

4. Επιγραφή Έλευσϊνος (Dittenb erger, Sylloge, £κδ. 2, άρ. 587. 125. 129). Έπι-
γραφαί Δήλου (Δελτ. έλλην. άλληλογραφ. 1890, σ. 493, 4. 9). Πρβλ. G. Hock, Griechische
Weihegebräuche, σ. 114.

5. R. Schmidt, £νθ' άν., σ. 15 κέ. 22 κέ. 30 κέ.

6. "Ισως ήδύνατο νά θεωρηθή ώς ύπεμφαίνουσα τήν χρήσιν τών έκ κλήματος ή κλάδων
έλαίας πλεκομένων στεφάνων ή έπομένη εύχή έκ τών έν άρχή τής άκολουθίας τοϋ στεφανώ-
ματος (έκ κώδ. 661 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τοΰ ΙΕ' αιώνος): «Ή γυνή σου ώς άμπελος εύ-
θηνοΰσα έν τοις κλίτεσι τής οικίας σου, οί υιοί σου ώς νεόφυτα έλαιών κύκλω τής τρα-
πέζης σου».

7. Ή δμοιότης πολλών τών γαμήλιων καί τών τοΰ πένθους έθίμων είναι άπόρροια
τής παραστάσεως τοΰ θανάτου ώς γάμου τοΰ νεκροΰ μετά τοΰ άδου ή τής γής.

8. Τσονντας, έν Άρχαιολ. έφημερ. 1888, σ. 136. 'Εν Λακεδαίμονι κατ' άρχαιότατον
ϊθιμον άναφερόμενον εις τόν Λυκοΰργον ίθαπτον τόν νεκρόν έν φοινικίδι καί φύλλοις έλαίας
θέντες τό σώμα (Πλοντάρχ., Λυκ. 27). 'Αττικός νόμος παρά Δημοσθ. ΜΓ' 71, σ. 1074,
μνημονεύει τήν χρήσιν έλαίας κατά τήν ταφήν τών νεκρών. Άλλας μαρτυρίας περί χρή-
σεως έλαίας καί κλημάτων έν 'Αττική κατά τήν ταφήν βλ. παρά Rhode, Psyche, 4ης
έκδ. σ. 212-9.
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νεκρόν καί συνεθάπτοντο εις τούς τάφους1, ίσως δέ καί άλλαχοΰ της 'Ελλάδος2.

Σήμερον πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος τον έγγαμον άποθανόντα στέφουσι δι'
αύτοΰ τοΰ νυμφικοΰ στεφάνου του3. Καθόλου δέ οί γαμήλιοι στέφανοι θεω-
ρούνται Ιεροί, καί μέχρι τής λύσεως τοΰ γάμου διά τοΰ θανάτου τοΰ έτέρου τών
συζύγων φυλάσσονται, περιδενόμενοι ένιαχοΰ διά τών λαμπάδων τοΰ ύμε-
ναίου4, έν ιδία θήκη, άναρτωμένη έν τω κοιτών ι άνωθεν τής συζυγικής κλίνης
ή παρά τάς εικόνας τών άγίων 5. Τό έθιμον τοΰτο διατηρείται άπό τών βυζαν-
τινών χρόνων6. 'Ιερός θεωρείται καί ό όρκος είς τά στέφανα: «"Ετσι νά χαρώ
τό στεφάνι μου!)). Μεγάλη δέ καί ή αντίστοιχος εύχή: «Νà χαίρεσαι τό στε-
φάνι σου!))7 καί έν γαμήλιο) ασματι:

1. Άριστοφ., Έκκλ. 1031: «καί κλήμαθ' ύπόθου συγκλάσασα τέτταρα». "Ιχνη κλη-
μάτων παρετηρήθησαν καί κατά τάς άνασκαφάς παναρχαίων τάφων παρά τό Δίπυλον.
Βλ. Roh.de, αύτ.

2. Εύστόχωςό Hock, Griech. Weihegebräuche, σ. 13, συνάπτει πρός τό έθιμον τά
έν τω τάφω τοϋ Πιλάφ τεπέ παρά τόν Βώλον εύρεθέντα τεχνητά κλήματα καί τά παρατηρη-
θέντα ίχνη φυσικών κλημάτων.

3. Τό έθιμον τοΰτο άναφέρει καί ό Pouqueville, Voyage de la Grèce, τ. II, σ. 53,
περιγράφων τελετήν γάμων έν ΙΙωγώνη τής 'Ηπείρου. "Αν ό άποθανών είναι πρεσβύτης
καί καταλείπη ένήλικα τέκνα, δέν συνθάπτουσι τόν νυμφικόν στέφανον αύτοΰ. Συνήθως δέ
στέφουσι διά τούτου τόν πρώτον άποθανόντα τοϋ άνδρογύνου" ό έτερος στέφανος δέν συν-
θάπτεται πλέον. 'Εν Καλύμνω «σάμ πεθάνη ό γαμβρός γιά ή νύμφη, τό ένα στεφάνι βάλλουν
το 'ς τήμ μπάντα (= παραπλεύρως) μέσ' 'ς τό κασόνι (=τό φέρετρον), τ' άλλο πάν το σέ
καένα ξωκκλήσσι καί κρεμμάζουν το, καί μέ τσαιρό τά κλήματα ποΰ πομένουν ρίχνουν
τα 'ς τό χωνευτήρι, ποΰ βάλλουγ καί τά κόκκαλα" τσ' άν είναιγ καινούρζια κόμα κι όμορφα
τά λουλλούγκια τοΰ στεφανιού, βάλλουν τα έρινέ στεφάνι 'ς τούς άγιούς τοΰ τέμπλου (= εικο-
νοστασίου) τής έκκλησσάς γιά βάλλουν τα τσειά 'ς τόν άγκωνα ( = άμβωνα), ποΰ μπαίνει
πάνω ό τζιάκος ( = διάκονος) καί λέει τό βαγγέλιο. "Οταμ πεθάνη λεύτερος, τό στεφάνι
βάλλουν τοΰ το 'ς τήγ κεφαλή». (Κατ' άνακοίνωσιν Γιάννη Κλ. Ζερβοΰ).

4. 'Αφότου εισήχθη ή συνήθεια τών μακρών καί βαρειών λαμπάδων τών νυμφίων,
ή σύνδεσις αύτών μετά τών στεφάνων δέν είναι βεβαίως δυνατή, καί ή διατήρησις δύσκολος"
δθεν άναθέτουσιν αύτάς είς τήν έκκλησίαν.

5. Κατά τήν άκολουθίαν τοΰ στεφανώματος έν κώδ. 670 τής 'Εθν. Βιβλιοθήκης (τοΰ
IB' αίώνος) τά στέφανα άπέθετεν ό ιερεύς εις τόν παστόν μετ' εύχής. Μετά έπτά δ' ήμέρας
συνέστελλε τά στέφανα ό ιερεύς καί άνέθετεν εις τόν ναόν. 'Αλλ' ϊσως πρόκειται περί προσω-
ρινής άναθέσεως ή περί τών είς τήν έκκλησίαν άνηκόντων στεφάνων.

6. Βλ. Κωσταντ. Πορφυρογέννητου, "Εκθ. βασιλ. τάξ. Α' λθ' 4, σ. 200 Bonn: «Τά
δέ στεφάνια κρεμώσιν οί τής τάξεως τοΰ κουβουκλίου έν τω πενταπυργίω, έν ω ϊσταται ό
βασιλικός κράβατος».

7. "Ομοιαι εύχαί κρητικαί παρά Βλαστ., σ. 128.

8. Ποιμενικόν τής Χίου (Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, σ. 131).

"Ωστε νά στέκη ή θάλασσα,
νά στέκουν τά στεφάνια σας !8

Vf
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Τήν ιερότητα τών νυμφικών στεφάνων εμφαίνει καί ή κατά τούς μέσους
χρόνους έν χρήσει πρός δήλωσιν αύτών λέξις άπαρχαί. 'Αλλ' ή χρήσις αύτής
ήτο σπανιωτάτη, τούλάχιστον μόνον έξ ένός χειρογράφου της άκολουθίας τοΰ
στεφανώματος διδασκόμεθα ταύτην1, άγνωστον δ' άν διετηρήθη έκ τής αρ-
χαιότητος, καί άν ύποδεικνύη ότι οί στέφανοι έθεωροΰντο ώς αί άφιερωμέ-
ναι είς τούς θεούς άπαρχαί τών τοΰ γάμου.

το κοινον ποτηριον

Είς τήν έν χρήσει έντυπον άκολουθίαν τοΰ στεφανώματος άναφέρεται,
οτι μετά τήν στέψιν τών νυμφίων, τήν άνάγνωσιν τοΰ 'Αποστόλου καί τοΰ
Εύαγγελίου, μετ' εύχήν τοΰ ιερέως καί τήν κυριακήν προσευχήν, προσφέρε-
ται είς τούς νυμφίους ποτήριον, έξ ου πίνουσι τρίς: «είτα προσφέρεται τό
κοινόν ποτήριον καί εύλογεϊ αύτό ό ιερεύς λέγων τήν εύχήν ταύτην. Ό θεός,
ό πάντα ποιή σας τή ισχύ ι σου...καί τό ποτήριον τοΰτο παρεχόμενος τοις συν-
αφθείσα πρός γάμου κοινωνίαν, εύλόγησον εύλογία πνευματική...Εϊτα λαβών
ό ιερεύς έπί χείρας τό ποτήριον, μεταδίδωσιν αύτοΐς έκ τρίτου, πρώτον τω
άνδρί καί αύθις τή γυναικί».

Εις τινα τών χειρογράφων ορίζονται τά αύτά, παρατηρουμένων μόνον
διαφορών τίνων είς τάς εύχάς καί τήν καθόλου διατύπωσαν τών οδηγιών2.
"Αλλα όμως άναφέρουσιν ότι μεταλαμβάνουσα πρώτον οί νυμφίοι τής θείας

1. Τό χειρόγραφον, όπερ ενδέχεται νά περιέχη παλαιοτέραν τών γνωστών διάταξιν
της άκολουθίας είναι βαρβερινός κώδιξ, οδ ταύτην τήν περικ.07τήν παραθέτει ό Ducange,
Glossar., λ. άπαρχαί, σ. 96: «Είτα έπαίρει ό Ιερεύς τάς άπαρχάς καί στέφει αύτούς, λέγων'
Στέφεται ό δοϋλος τοϋ θεοΰ ό δείνα στέφανον άφθαρσίας κλπ.». Τό άντίστοιχον χωρίον της
έν χρήσει άκολουθίας τοϋ στεφανώματος έχει ώδε: «Καί μετά τό 'Αμήν, λαβών ό ιερεύς τά
στέφανα, στέφει πρώτον τόν νυμφίον λέγων: Στέφεται ό δοΰλος τοΰ θεοΰ ό δείνα τήν δούλην
τοϋ θεοΰ τήν δείνα, είς τό ονομα τοΰ πατρός κτλ.».

2. 'Εν τω άγιορειτικω κώδικι Φιλοθέου τοΰ ΙΕ' αΙώνος: Μετά τήν εύχήν: «Ποτήριον
σωτηρίου λήψεται» καί εύθύς μεταδίδει αύτούς τοΰ κοινοΰ ποτηριού' είτα λέγει: Σώσον ό
θεός τόν λαόν σου . . . καί τήν εύχήν 'Αδελφοί, χαίρετε έν Κυρίω πάντοτε, πάλιν έρώ χαί-
ρετε, τό έπιεικές ήμών γνωσθήτω πασιν άνθρώποις' [είπεν] ό κύριος, μηδέν μεριμνάτε, καί
ό θεός της ειρήνης έσται μεθ' ήμών». Έν τω άγιορειτικω κώδ. Λαύρας Γ, 7: Μετά τήν εύχήν
τής στεφανώσεως: «καί εύθύς ποτιεΐ αύτούς οίνου άκράτου, καί λέγει τήν εύχήν. Δέσποτα,
δέσποτα τών άπάντων, ό λαβών χοΰν άπό τής γής καί πλάσας έργον τίμιον . . . έν πάση σω-
φροσύνη τω σω φόβω. 'Αδελφοί, χαίρετε, καί πάλιν έρώ χαίρετε' ό θεός τής ειρήνης έσται
μεθ' ήμών». Έν κώδ. τής Έθν. Βιβλ. 849 τοΰ ΙΖ' αιώνος άνευ προηγουμένης οδηγίας άνα-
γράφεται: Ευχή τοϋ ποτηριού καί προστίθενται ταΰτα: «Έπιδίδωσι τω άνδρί καί τή γυναικί
τό κοινόν ποτήριον έκ τρίτου». Έν κώδ. 670 τής Έθν. Βιβλιοθ. τοΰ IB' αιώνος φ. Ια: «Καί
ποτίζει αύτούς έκ τοΰ κοινοΰ ποτηρίου λέγων: Κοινόν ποτήριον πίνουσιν, οί πίνοντες ζήσουσι
καί πολυχρονίσουσι».
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κοινωνίας καί έπειτα πίνουσιν οϊνον έκ τοϋ κοινοΰ ποτηριού, προσθέτουσι δέ
τινα καί τήν περίεργον λεπτομέρειαν, ότι ένιαχοΰ θραύουσι μετά τοΰτο τό
κοινόν ποτήριον. Οΰτως ό αγιορείτικος κώδιξ Λαύρας Β 7 τοΰ IB' αιώνος
λέγει: «Καί έλθόντες (οί νυμφίοι) προ τών άγιων θυρών τοΰ θυσιαστηρίου,
άπολύουσιν άλλήλων τάς χείρας καί ίστανται- άπόκεινται δέ έν τή θεία τρα-
πέζη ποτήριον έχον προηγιασμένα καί στέφανα δύο, καί ποτήριον ύέλου πλή-
ρες οϊ'νου...Κρατών δέ (ό ιερεύς) τό ποτήριον [λέγει]: πρόσχωμεν τά προη-
γιασμένα [καί] κοινωνεί αύτούς. Είτα ποιεί τήν εύχήν τοΰ κοινοΰ ποτηριού.
("Επεται ή εύχή, ώς έν τή έντύπω άκολουθία). Εϊτα δίδωσι τω άνδρί πιεΐν,
αύτός κατέχων τό ποτήριον, καί αύθις τη γυναικί" καί μετά ταΰτα έπιδίδωσι
τό ποτήριον τω άνδρί, καί πιών ούτος (χειρ. ουτω) άποδίδωσί τινι, ή ώς ενιοι
κλα. Καί έμφυσά ό ιερεύς λέγων ορθοί οί μεταλαβόντες, άντιλαβοΰ.,.άδελφοί,
χαίρετε έν Κυρίω πάντοτε, πάλιν έρώ χαίρετε...καί ό θεός τής ειρήνης έσται
μεθ' ύμών πάντοτε νΰν καί άεί.,.καί οΰτως εξέρχονται )). "Ομοια άναγινώ-
σκομεν καί είς άλλους κώδικας1. Ή δέ συνήθεια τής θραύσεως τοΰ ποτηριού
παρέμεινεν ένιαχοΰ2.

1. Οίον έν τώ κώδικι τοϋ IB' αιώνος της Έθν. Βιβλιοθήκης 'Αθηνών, άρ. 662, όπου
μετ' άσημάντων παραλλαγών άπαντώνται αί αύται εύχαί καί όδηγίαι καί έν τω της Λαύρας.
'Ομοίως καί έν κώδικι της άγιορειτικής μονής Κασταμονίτου, άρ. 19, τοΰ ΙΔ' αιώνος. «Καί
μεταδούς αύτοις (Χ. αύτών) τών θείων μυστηρίων ποιεί τήν εύχήν τοΰ κοινοΰ ποτηριού.
Εύχή: [Ό Θεός] ό τά πάντα ποιήσας τη ίσχύι σου (Χ. εύχή σου) καί στερεώσας (τήν οίκου-
μένην καί κοσμήσας) τόν στέφανον [πάντων] τών πεποιημένων (Χ. τόν πεποιημένον) ύπό
σοΰ, ό τό ϋδωρ είς οίνον μεταβαλών καί τό ποτήριον τοΰτο παρεχόμενος τοϊς συναφθεϊσι
πρός γάμου κοινωνίαν, εύλόγησον εύλογία πνευματική . . . Καί λαβών τό ποτήριον έπιδί-
δωσι πρώτον τώ άνδρί καί άπογεύεται εϊτα τή γυναικί, καί πάλιν [τω άνδρί καί είτα] τή
γυναικί εως έκπίη. Είθ' οΰτως λέγει. 'Ορθοί μεταλαβόντες . . . καί έπευχόμενος αύτοΐς λέγει,
Χαίρετε έν (Κυρίιρ) πάντοτε, πάλιν έρώ χαίρετε, ή χάρις τοΰ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ,
μεθ' ήμών». Έν κωδ. τής μονής Φιλοθέου 164 τοΰ Ιστ"' αιώνος: «Καί μετά τοΰτο λαβών ό
ιερεύς τό άγιον ποτήριον έξέρχεται ϊξω, μεταλαμβάνει τούς νεονύμφους καί ύποστρέφει
καί τίθησι τό άγιον ποτήριον έν τή άγια τραπέζγ). Ό δέ ψάλτης ψάλλει τό κοινωνικόν: Ποτή-
ριον σωτηρίου καί ό ιερεύς τήν εύχήν τοΰ κοινωνικοΰ: Κύριε ό Θεός ό παντοκράτωρ ό πάντα
ποιήσας τή ίσχύι σου κτλ.. .. Εϊτα λαβών ό Ιερεύς έτερον ποτήριον καί μετακενών (Χ. μετά
καινών) τό έν είς τό άλλον καί λέγων οΰτω: Καί έκλινεν (Χ. εκκλινεν) έκ τούτου εις τοΰτο,
πλήν ό τρυγίας αύτοΰ ούκ έξεκενώθη. Καί μετά τοΰτο λέγει τήν εύχήν τοΰ ποτηριού: Ό
σωτήρ τής οικουμένης, ό έλθών είς τόν κόσμον μετά δυνάμεως καί δόξης πολλής κτλ. Καί
μετά τήν εύχήν μεταδίδωσιν (Χ. μετάδωσιν) έκ τοΰ κοινοΰ ποτηρίου, πρώτον τω άνδρί, έπει-
τα τή γυναικί έκ τρίτου, καί λέγει ότι Σύ εϊ ό πατήρ έν τώ υίώ καί ό υιός έν τω πατρί, άμα
τώ παναγίω καί άγαθω καί ζωοποιώ πνεύματι νΰν κλπ. . . . Είτα σφραγίζων αύτούς λέγει
(Χ. λέγων): Έν ειρήνη προσέλθετε καί έν άγάπη πορεύεσθε. Καί άπέρχονται εις τόν πα-
στον». —Νΰν οί μελλόνυμφοι πολλαχοϋ, μάλιστα δ' είς τάς πόλεις, κοινωνοΰσιν έκκλησια-
ζόμενοι πρό τής τελετής τών γάμων.

2. Βλ. παρεκβολικήν σημείωσαν Ε'.



284

ΓΑΜΗΛΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

Μνείαν τοϋ κοινού ποτηριού τών νυμφίων εύρίσκομεν καί είς βυζαντι-
νούς συγγραφείς. Οΰτως ό κατά τήν πρώτην πεντηκονταετηρίδα τοϋ Ζ' αιώ-
νος ζήσας Θεοφύλακτος ό Σιμοκάτης (Ίστ. Α' 10, σ. 52 Bonn) ιστορεί ότι
κατά τούς γάμους τοΰ Μαυρικίου καί τής θυγατρδς τοΰ βασιλέως Τιβερίου
«ό νυμφαγωγός κύλικι τούς νυμφίους, όρώντων τών δήμων, έφιλοφρονήσα-
το». Ό δέ κατά τάς αρχάς τοΰ IB' αιώνος άκμάσας Κωνσταντίνος ό Μανασ-
σής λέγει που: <(ούδ' άπό κρατήρος σπένδομεν, δν άλλήλοις νυμφίοι προπί-
νουσιν))1.

Έκ τοΰ χωρίου τοΰ Σιμοκάτου μανθάνομεν, ότι άντί τοΰ ιερέως, ώς ή
άκολουθία τοΰ στεφανώματος ορίζει, προσέφερε καί ό παράνυμφος είς τούς
νυμφίους τό κοινόν ποτήριον. Ένιαχοΰ δέ τής Ελλάδος προ ένός περίπου
αιώνος έσυνηθίζετο νά δίδη τοΰτο είς τούς νυμφίους ό της νύμφης πατήρ2.
Σήμερον δ' ένιαχοΰ έκ τοΰ προσφερομένου ύπό τοΰ ιερέως ποτηριού πλήν τών
νυμφίων πίνει τρις καί ό παράνυμφος3.

Τό έθιμον τοΰ κοινοΰ ποτηριού άνάγει ό Guys είς τήν αρχαιότητα συ-
σχετίζων αύτό πρός τά τοΰ Πινδάρου έν 'Ολύμπιον. Ζ' 1 κέ. καί πρός τήν
παρ' 'Αθηναίω διήγησιν περί τής κτίσεως τής Μασσαλίας. Ταΰτα έπανα-
λαμβάνει καί ό Βυβιλάκης4 έπαγόμενος ώς παράλληλον καί τήν άλλην έν
τω αύτώ χωρίω τοΰ 'Αθηναίου (ΙΓ', σ. 575) διήγησιν περί τοΰ γάμου τής
θυγατρός τών πέραν τοΰ Τανάιδος Σκυθών. 'Αλλ' είναι φανερόν ότι ούδεμίαν
έχουσι ταΰτα σχέσιν πρός τό κοινόν ποτήριον τών νυμφίων. Είς μέν τάς παρ'
'Αθηναίω διηγήσεις ή κόρη προσφέρει φιάλην (καυκίον) οί'νου είς τόν νέον,
δν έκλέγει σύζυγον παρά Πινδάρω δ' ό τής νύμφης πατήρ προπίνων δωρεΐται
φιάλην πλήρη οΐνου είς τόν γαμβρόν.

'Αλλ' όμως ή προέλευσις τοΰ έθίμου είναι άρχαία, έμφαίνει δέ μάλλον
τήν άρχαιότητα αύτής καί ή παράθεσις είς τήν τράπεζαν παρά τό κοινόν ποτή-
ριον καί άρτου, τοΰ όποιου τεμάχια έμβαπτίζονται είς τό ποτήριον καί δίδον-
ται πρός βρώσιν άμα μετά τοΰ οίνου είς τούς νυμφίους καί εΐτε είς τόν παρά-
νυμφον είτε είς άλλους τών κεκλημένων. Τά περί της βρώσεως τοϋ άρτου
δέν παρελήφθησαν έν τη άκολουθία τοΰ στεφανώματος, άλλ' ούδέν ήττον ή
συνήθεια αύτη τηρείται έν ταΐς πλείσταις τών ελληνικών χωρών5. Παρα-

1. Μονωδία έπί τη Θεοδώρα Κοντοστεφάνου, σ. 10, στ. 12.

2. Douglas, σ. 111.

3. Tournefort, Voyage, τ. I, σ. 150. Guys, Voyage littéraire de la Grèce, 3e éd.,
τ. I, σ. 247. W. 91.Ό Guys προσθέτει ότι πλήν τών νυμφίων καί τοϋ παρανύμφου πίνουσιν
έκ τοϋ κοινοΰ ποτηριού καί οί μάρτυρες, έννοών βεβαίως τούς παρευρισκομένους είς τήν
τελετήν. Έν παρεκβολική σημειώσει στ' σημειοΰνται αί διάφοροι κατά τόπους παραλλαγαί
τοΰ έθίμου.

4. Bybilakis, Neugriechisches Leben, 1840, σ. 45 κέ.

5. Βλ. παρεκβολικήν σημείωσιν στ".
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πλησία δέ πρός ταύτην είναι καί ή ένιαχοΰ έπικρατοϋσα συνήθεια της παρα-
θέσεως είς τούς νεονύμφους μετά τήν στέψιν κοινής τροφής, άρτου ή άλλου
εδέσματος 1. 'Ομοίως δέ συναφής είναι ή συνήθεια τοΰ νά προσφέρεται ύπό
συγγενοΰς τοΰ γαμβροΰ γυναικός είς άμφοτέρους τούς νυμφίους ή είς τήν νύμ-
φην μόνην μέλι ή άλλο τι γλύκυσμα ή πλακοΰς2.

Τό κοινόν έδεσμα τών νεονύμφων άνευρίσκομεν καί είς τόν τύπον τοΰ
ίεροΰ γάμου τών Ρωμαίων (confarreatio), τά φαρράκια, ώς τά λέγει ό Διο-
νύσιος ό 'Αλικαρνασσεύς 3. Έν τω οΐκω τής νύμφης τό ζεΰγος τών μελλο-
νύμφων, κεκαλυμμένην έχοντες τήν κεφαλήν, καθήμενοι δ' έπί θρόνων ύπε-
στρωμένων διά τοΰ δέρματος ίερείου, άπήγγελλον ρήσεις ιεράς (verba so-
lerania) καί έτρωγον τά φαρράκια, ήτοι παθανώτατα άρτον άπό ζειών (pa-
nis farreus), ή, ώς τίνες είκάζουσιν, έρριπτον ταΰτα εις τό πΰρ. "Οθεν τά
φαρράκια ήσαν, κατά τόν Δαονύσαον, κοινωνία τοΰ φαρρός, ήτοι τής ζέας.
Φανερόν δέ τω οντά είναι ότι. ή κυρία τελετή συνίστατο είς τήν κοινήν βρώσιν
τοΰ άρτου, δθεν καί τό ονομα τής πράξεως (confarreatio), τά δ' άλλα ήσαν
πρόσθετοι έπουσαωδέστεραα τελεταί.

Καί έν τή άρχαία 'Ινδική τήν δευτέραν ήμέραν τοΰ γάμου έν τή οικία τής
νύμφης οί νεόνυμφοι ήσθαον όμοΰ έκ τής θυσίας" μετά δέ τήν είσοδόν των είς
τήν οίκίαν έπανον άπό κοινού όξύγαλα4.

"Ομοια έθιμα άπαντώμεν καί έν τοις νεωτέροας χρόνοις, καί είς εύρωπαϊ-
κούς καί είς μή χριστιανικούς καί είς πολλούς τών κατά φύσιν λαών5. Κατά
τι παρασανόν εύχολόγαον τοΰ ΙΕ' αίώνος, έν Παρισίοις οί νεόνυμφοι έπαστρέ-
φοντες έκ τής ιερολογίας τοΰ γάμου εύρισκον πρό τής θύρας τής οίκίας των
άρτον καί οίνον ό ιερεύς ηύλόγεα τόν άρτον καί ό νυμφίος μετ' αύτόν δέ καί
ή νύμφη έγεύοντο τοΰ άρτου καί έπινον έπειτα έκ κοανοΰ ποτηριού οίνον6.
Έν Βρετάνη τής Γαλλίας οί νεόνυμφοι τρώγουσιν άρτον, μεραζόμενοα τεμά-
χιον αύτοΰ, καί πίνουσιν έκ τοΰ αύτοΰ ποτηριού μηλίτην7. Καί έν άλλαις
έπαρχίαας τής Γαλλίας έσυνηθίζετο άλλοτε νά τρώγωσιν οί νεόνυμφοι άπό
κοινοΰ άρτον8. Έν 'Αγγλία έξ ούδεμιάς γαμήλιου τελετής ελλείπει ό γαμή-

1. Βλ. παρεκβολακήν σημείωσαν Ζ'.

2. Βλ. παρεκβολικήν σημείωσαν Η'.

3. Βλ. Rossbach, σ. 96 κέ. R. Leonhard, έν Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie,
τ. IV, σ. 862-4, λ. confarreatio.

4. Haas, έν Weber, Indische Studien, τ. V, σ. 326. 346.

5. Βλ. μαρτυρίας παρά Sartori, Sitte u. Brauch, Lpz. 1910, τ. I, σ. 73 (Handbü-
cher zur Volkskunde V). "Αλλάς μαρτυρίας παραθέτομεν κατωτέρω.

6. Martene, De antiquis ritibus ecclesiae, τ. II, σ. 376, παρά Michelet, Origines
du droit français 1838, τ. I, σ. 37.

7. Ν ore, Coutumes, mythes, traditions des provinces de France, σ. 192.

8. Αύτ. πολλαχοΰ.—Έν Alemtejo της Πορτογαλίας ό γαμβρός καί ή νύμφη τρώγου-
otv έκ τοΰ αύτοΰ πινακίου (Revista Lusitana 1910, σ. 35).
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λιος πλακοΰς, δν κόπτει πάντοτε ή νύμφη1. Έν ταΐς Σκανδιναυικαΐς χώραις
έσυνηθίζετο άλλοτε νά πίνωσιν όμοΰ οί νεόνυμφοι έκ τοϋ αύτοΰ ποτηριού2.
Ή δέ κατά μόνας έστίασις τών νυμφίων άπετέλει μέρος τής τελετής τών γά-
μων παρά τοις Σάρδοις, τοις Έρμολανδοΐς έν ΙΙρωσσία καί τοις Έσθωνοΐς3.
Παρά τοις Κιργίζοις δ μολλάς προσφέρει καυκίον πλήρες ύδατος, είς δ έμ-
βάπτουσι βέλος καί τρίχας έκ τής χαίτης τοΰ ίππου τής νύμφης ή μίαν τών
ταινιών ταύτης καί πίνουσιν άμφότεροι οί νυμφίοι- είς τοΰτο δέ καί μόνον
συνίσταται ή τελετή τοΰ γάμου4. Έν Τουρκεστάν οί νυμφίοι έκπίνουσι κοι-
νώς κύλικα ΰδατος καί τρώγουσα τόν αύτόν άρτον5. Έν 'Ιαπωνία οί νυμφίοι
όφείλουσι νά πίωσι κατά προδιαγεγραμμένην τάξιν ώρισμένον άριθμδν πο-
τηριών οΐνου®. Παρά τοις Πιπερα, όρεινή φυλή τοΰ Γιτταγόγη τής Βεγγά-
λης, ή νύμφη παρασκευάζει πώμα, πίνει το ήμισυ αύτοΰ, προσφέρει το έτε-
ρον ήμισυ είς τον γαμβρόν καί έπειτα συνδέουσιν άγκιστροειδώς τόν μικρόν
τής χειρός δάκτυλον7. Σχεδόν δέ παρά τοις πλείστοις όρεινοΐς λαοΐς τής
'Ινδικής άπαντα ή αύτή συνήθεια τοΰ κοινοΰ πώματος ή τοΰ κοινοΰ έδέσμα-
τος8. Έν Μαδαγασκάρη μέρος τής τελετής τοΰ γάμου άποτελεΐ τό κοινόν
έδεσμα τών νυμφίων άπό τής αύτής λοπάδος9. Έν Νέα Γουινέα οί νυμ-
φίοι δίδοντες είς άλλήλους τάς χείρας κάθηνται πρό τής εικόνος τοΰ κυριω-
τέρου θεοΰ των, καί τρώγουσιν όμοΰ σάγον, δν ή νύμφη προσφέρει πρός τόν
νυμφίον, καί ούτος έπειτα πρός έκείνην μετά δέ τοΰτο ή μέν νύμφη δίδει είς
τον νυμφίον καπνόν, ούτος δέ είς αύτήν βετέλ πρδς μάσησιν10. "Ομοια γαμή-
λια έθιμα παρετηρήθησαν έν ταΐς Φιτζίοις νήσοις, έν τή νήσω Σαμόα καί
παρά τοις Ίροκέσοις τής 'Αμερικής11. Είς τινας δέ φυλάς τής Βραζιλίας ό
άνήρ καί ή γυνή νυμφεύονται κατά τύπον άπλούστατον, διά κοινής πόσεως
οινοπνεύματος12.

Έκ τούτων συνάγεται ότι τό έθιμον τοΰ κοινοΰ πώματος ή τοΰ κοινοΰ
έδέσματος ώς ούσιώδους τύπου πρδς σύναψιν τοΰ γάμου δύναται νά θεο^ρηθή
ώς παγκόσμιον σχεδόν, φαίνεται δ' άπορον ότι δέν έχομεν ρητήν τινα μαρτυ-

1. J. Lubbock, Die Entstehung der Civilisation, κεφ. 3, σ. 99.

2. Westermarck, Origine du mariage, Par. 1895, σ. 400.

3. Αύτ.

4. H. Brugsch, Von den Kirgisen, έν Vom Fels um Meer 1889, σ. 1457.

5. F. V. Schwartz, Alexanders des Grossen Feldzüge in Türkestan, σ. 82.

6. Westermarck, ένθ' άν.

7. Dalton, Ethnology of Bengal, σ. 193.

8. Αύτ., σ. 216. Lubbock, ϊνθ' άν. Ohlenberg, Religion d. Vedas, σ. 330 κέ. 502.

9. Sibree, Madagascar and its People, σ. 193, παρά Lubbock, ένθ' άν., σ. 100.

10. Waitz - Gerland, Anthropologie der Naturvölker, τ. VI, σ. 133.

11. Τάς μαρτυρίας βλ. παρά Lubbock, ένθ' άν., σ. 99-100.

12. Westermarck, ϊνθ' άν.
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ρίαν βεβαιούσαν οτι ήτο κοινόν καί είς τούς άρχαίους "Ελληνας. 'Αλλ' όμως
ύπάρχουσι τεκμήριά τινα, έξ ών μετά πολλής πιθανότητος συμπεραίνεται,
ότι δέν ήτο άγνωστον είς αύτούς.

Πρώτον μέν έκ τοΰ Ρωμαίου Κουρτίου μανΟάνομεν, ότι οί Μακεδόνες
έσυνήθιζον νά τέμνωσι διά ξίφους άρτον καί ν' άπογεύηται αύτοΰ έκάτερος
τών νυμφίων καί ότι. τοΰτο έΟεώρουν ίερώτατον τών συμβίων έχέγγυον1·
Είς τάς τοιαύτας δέ συνήθειας δύναται 'ίσως νά άναχθή καί ή βρώσις ύπδ τών
νυμφίων καί τών προσκεκλημένων τής σησαμής, γαμήλιου πλακοΰντος έκ
σησάμων καί μέλιτος, όστις καί κατ' έξοχήν γαμήλιος έκαλεΐτο2, καί πρδς
δν άντιστοιχεΐ το προσφερόμενον ένιαχοΰ παρ' ήμΐν έκ σησάμου καί μέλιτος
καί καρύων γλύκυσμα εί<^τήν νύμφην, ού γεύονται καί ό γαμβρός καί οί τής
γαμήλιου πομπής3.

'Αλλά καί μΰθοι καί ιερά νόμιμα παρέχουσιν ένδείξεις, ότι το έθος έκπαλαι
ήτο γνωστόν είς τούς "Ελληνας. Ό Welcker4 εύστόχως διέγνωσεν, ότι τά
γινόμενα έν Σάμω κατά τήν έορτήν τήν καλουμένην Τόνεα ύποδηλοΰσιν άνα-
φοράν εις έθος άντιστοιχοΰν πρός τά φαρράκια (confarreatio). Διότι κατά
τήν έορτήν ταύτην, μίμησιν ούσαν πιθανώτατα τοΰ ίεροΰ γάμου τοΰ Διός καί
τής "Ηρας, τοΰ προτύπου τών έν άνθρώποις γάμων, παρετίθεντο είς το άπο-
κρυπτόμενον ξόανον τής θεάς ψαιστά, ήτοι πίτται άπό άλεύρου, κριθής καί
στέατος καί μέλιτος.

'Επίσης δ', ώς νομίζω, είς τό έθος τοΰ κοινοΰ έδέσματος τών νυμφίων
άναφέρεται καί έπεισόδιον τοΰ μύθου τής άρπαγής τής Περσεφόνης ύπό τοΰ
Πλούτωνος, όπερ ούτω μόνον δύναται νά έννοηθή, άλλως άνεξήγητον καί
παράδοξον φαινόμενον. Κατά τόν όμηρικόν ύμνον είς Δήμητρα (στ. 371 κέ.

1. Curt. VIII, 4,27: «hoc erat apud Macedones sanctissimum coeuntium pi-
gnus, quem divisum (panem) gladio uterque libabat».

2. Ήσύχ., λ. γαμήλιος. Σχολ. Άριστοφ. Εύρ. 869. Φωτ., Λεξ. σ. 510, 7. Πρβλ.
'.4ριστοφ., "Ορν. 159. Ό Welcker, παρά Κ. Schwenck, Etymologisch-mythologische An-
deutungen, 1825, σ. 227, εικάζει ήκιστα πιθανώς, ότι το «πλακούντας έδεσθε» έν τω
#σματι τοϋ ύμεναίου έν'άριστοφ., Εύρ. 1357, άναφέρεται είς έθος παραπλήσιον πρδς τήν
confarrcationem τών Ρωμαίων.

3. Βλ. παρεκβολικήν σημείωσαν Η'. Έν Κρήτη το γλύκυσμα τοΰτο λέγεται μελοκά-
ρυδο-περί τούτου Bybilakis, Neugr. Leben, σ. 38 καί έκ τούτου W., σ. 96, άκριβέστερον
δέ καί πληρέστερον Βλαστ., σ. 91: "Οταν άφιππεύση πρδ τής θύρας τοΰ γαμβροΰ ή νύμφη,
ή μήτηρ τούτου τήν άσπάζεται καί προτείνει είς αύτήν (άν δέ δέν ζή ή πενθερά, άδελφή
ή θεία τοΰ γαμβροΰ) άγγεΐον πλήρες μέλιτος σησάμων καί καρύων. Ή νύμφη έμβάπτου-
σα το άκρον τοΰ μικροΰ δακτύλου τής δεξιάς σχηματίζει έπί τοΰ άνωφλίου καί τών πλευ-
ρών το σημεΐον τοΰ σταυροΰ... Μετά τοΰτο προσφέρεται τή νύμφη ύπδ τής πενθεράς το
μελοκάρυον δι' άργυροΰ κοχλιαρίου, άφοΰ δέ γευθή, προσφέρει καί αϋτη πρδς τήν πενθε-
ράν. Βλ. καί παρεκβολικήν σημείωσιν Η'.

4. Παρά Schwenck, ϊνθ' άν. Koscher, Studien zu vergleich. Mythologie, τ. II, σ. 78.
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411 κέ.), ό Πλούτων έξηνάγκασε διά τής βίας έν ",Α,δου την Περσεφόνην νά
φάγη κόκκον ροιάς, όπως καταστήση είς αυτήν αδύνατον τόν παντελή άπ'
αύτοϋ χωρισμόν καί τήν υποχρέωση νά παραμένη μέρος τοΰ ένιαυτοΰ έν "Αδου.
Μεταγενέστεροι όμως ποιηταί καί μυθογράφοι παρανοήσαντες τον μΰθον
παρήλλαξαν έν τισιν αύτόν, λέγοντες ότι όχι ένα μόνον, αλλά τρεις ή έπτά
ή έννέα κόκκους ροιάς έφαγεν ή Περσεφόνη, ή καί όλόκληρον ροΐδιον ή καί
πλείονα, καί ότι έμήνυσε τό πράγμα ό Άσκάλαφος, όστις καί έτιμωρήθη διά
τούτο ύπό τής Δήμητρος ή της Περσεφόνης μεταμορφωθείς1. Καί ό λόγος,
δι' δν τοιούτο ύπήρξε τό άποτέλεσμα τής βρώσεως τής ροιάς, δέν έμφαίνεται
σαφώς. Ό μέν 'Απολλόδωρος (Α', 5, β', 3) λέγει άπλώς : «Διός δέ Πλούτωνι
τήν Κόρην άναπέμψαι κελεύσαντος, ό Πλούτων, ίνα μη πολύν χρόνο ν παρά
τη μητρϊ καταμείνη, ροιάς έδωκεν αύτη φαγεϊν κόκκον. Ή δέ ού προϊδομένη
τό συμβησόμενον κατηνάλωσεν αύτόν». Ό δέ Όβίδιος2 έπίσης είς τήν λύ-
σιν τής νηστείας έν "Αδου άποδίδεο την άνάγκην τής παραμονής τής Περσε-
φόνης τό τρίτον τοϋ ένιαυτοΰ παρά τω Πλούτωνι. Έκ τοΰ 'Αρτεμιδώρου
δέ μανθάνομεν ότι αί ροιαί είναι σημαντικαί δουλείας καί ύποταγής «διά
τόν έν Έλευσΐνι λόγον», κατά πρόδηλον άναφοράν είς τόν μΰθον3.

"Ισως ό λόγος τοΰ έξαναγκασμοΰ τής Περσεφόνης, όπως παραμένη έπί
τινα χρόνον έν τω "-^.δη διά τήν γεΰσιν τής ροιάς, θά διηυκρινεΐτο σαφώς έν
τω όμηρικω ύμνω είς τήν Δήμητραν, άν περιήρχετο είς ήμάς άλώβητος.
'Αλλ' άκριβώς έν τή διηγήσει περί τής άνόδου της Κόρης ύπάρχει χάσμα έν τω
χειρογράφω. Έκ τής συνεχείας όμως τής δλης διηγήσεως διαφαίνεται ή έννοια
τής πράξεως. Κατ' έντολήν τοΰ Διός έρχεται ό Ερμής είς τήν κατοικίαν τοΰ
"Αδου, ίνα πείσας αύτόν άναγάγη τήν Κόρην είς τό φως καί τήν φέρη είς τ/jv
μητέρα της. Ό δέ Πλούτων προθύμως πείθεται νά έκτελέση τήν έπιθυμίαν
τοΰ Διός καί προσκαλεί τήν Περσεφόνην νά έλθη πρός τήν μητέρα"

"Ως φάτο, γήθησεν δέ περίφρων Περσεφόνεια,
καρπαλίμως δ' άνόρουσ' ύπό χάρματος. Αύτάρ δγ' αύτός
ροιής κόκκον έδωκε φαγεΐν μελιηδέα λάθρη
άμφί ε νωμήσας, ϊνα μή μένοι ήματα πάντα
αύθι παρ' αίδοίη Δημήτερι κυανοπέπλω.

Ή Περσεφόνη έπιβάσα μετά τοΰ Έρμοΰ άρματος φθάνει είς Ελευσίνα προ
τοΰ ναοΰ τής Δήμητρος, ήτις ίδοΰσα την ποθητήν κόρην ώρμησεν είς τάς άγκά-
λας της. Τά έπαγόμενα είναι κεκολοβωμένα, άλλ' έκ τών περισωθέντων

1. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Α. Zimmermann, De Proserpinae raptu, Linguae
1882, σ. 57.

2. Ovid., Metam. V, 534. Fast. IV, 607.

3. Όνειροκρ. A', 73.



ΓΑΜΗΛΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

289

φαίνεται ότι έρωτα ή Δημήτηρ τήν Κόρην περί έδέσματος (βρώμης) έν "^.δου
καί βέβαιοι αύτήν ότι, αν μή έγεύθη τινός, θά παραμένη πάντα τον χρόνον
παρ' αύτη καί τοις άλλοις άΟανάτοις, άν δ' εφαγέ τι, θά κατέλθη πάλιν καί θά
οίκή είς τά βάθη τής γης τό τρίτον τοϋ ένιαυτοΰ (στ. 399 - 400) :

εί δ' έπάσω, πάλιν αύτις ίοΰσ' ύπό κεύθεσι γαίης
οικήσεις ώρέων τρίτατον μέρ(ος είς ένιαυτόν).

Ή Περσεφόνη ομολογεί είς τήν μητέρα της ότι δντως ήνάγκασεν αύτήν νά
φάγη κόκκον ροιάς (στ. 412 - 4) :

αύτάρ ό λάθρη
εμβαλέ μοι ροιής κόκκον μελιηδέ' έδωδήν,
άκουσαν δέ βίη με προσηνάγκασσε πάσασθαι.

Ή Δημήτηρ μαθοΰσα τοΰτο ούδόλως άντιλέγει ύστερον είς τήν προσταγήν
τοΰ Διός νά μένη ή Κόρη τό τρίτον τοΰ ένιαυτοΰ έν "Αδου.

Φανερόν είναι ότι διά τής γεύσεως τοΰ κόκκου τής ροιάς έγένετο ή Περ-
σεφόνη σύζυγος τοΰ Πλούτωνος καί διά τοΰτο ώφειλε νά συνοική μέ αύτόν1.
Ώς δ' έκ τοΰ υμνου συνάγεται, δέν έγεύθη μόνη αύτή, άλλά μάλλον συν-
εμερίσθη τό έ'δεσμα μετά τοΰ Πλούτωνος. Διότι τόν κόκκον τής ροιάς2
έμοίρασεν ούτος εις δύο3 προφανώς όπως φάγη αύτός τό ήμισυ. "Οθεν ή βρώ-
σις κοινοΰ έδέσματος έθεωρεΐτο καί κατά τούς χρόνους τής γενέσεως τοΰ
μύθου περί τών γάμων τοΰ θεοΰ τοΰ "Αδου ώς τύπος συντελέσεως τοΰ γάμου,
ώς τις confarreatio.

Τίνος ενεκα καθιερώθη ό τύπος ούτος πρός σύναψιν τοΰ γάμου συνάγεται
άριδήλως έκ τών περί τής κοινής τραπέζης έπικρατουσών δοξασιών. Περί
τούτων έκτενώς έπραγματεύθην άλλαχοΰ4, δθεν περιττόν κρίνω νά διατρίψω

1. Παραπλησίαν εννοιαν άνευρίσκουσιν είς τόν μΰθον καί άλλοι. "Οτι ή ροιά ήτο σύμ-
βολον τοϋ γάμου καί της γαμήλιου κοίτης, τό σύνηθες έμβλημα της "Ηρας τελείας, δθεν
ύπεδεικνύετο οΰτως ότι ή Περσεφόνη είχε γίνη σύζυγος τοΰ Πλούτωνος (Preller, Deme-
ter u. Persephone, σ. 116. Griechische Mythologie, τ. I, σ. 673). Ό έξαναγκασμός νά
φάγη κόκκον ροιάς σημαίνει, ότι «mit dem Aïdoneus sich geschlechtlich verbunden
habe und ihm dadurch verfallen sei» (Hehn, Kulrurpflanzen u. Hausthiere, 4ης έκδ.
σ. 195). Ή βρώσις τοΰ κόκκου τής ροιάς δηλοΐ έν άλλοις λόγοις ότι ή Περσεφόνη die Ver-
mählung schon geschlossen hat (Gemoll, Die homerischen Hymnen, σ. 303).

2. Ούδέν κωλύει ήμας νά δεχθώμεν ότι ό κόκκος τοΰ ΰμνου σημαίνει τόν καρπόν της
ροιας, τοϋ δένδρου.

3. Τό άμφί έ νωμήσας, όπερ καί είς άμφίς νωμήσας μεταβάλλουσί τίνες, πολλοί άλ-
λως έρμηνεύουσιν- άλλ' ότι τό νωμάω ένταΰθα σημαίνει τό διαιρεΐν, μερίζειν, παραδέχον-
ται ό Sanlen, ό G. Hermann (παρά Franche έν τή περί τοΰ ΰμνου διατριβή αύτοΰ), ό
Preller (Demeter u. Persephone, σ. 115) καί ό ημέτερος Πανταζίδης έν τω 'Ομηρικοί
Λεξικω αύτοΰ, λ. νωμάω.

4. Παροιμίαι, τ. Α', σ. 436 κέ.

19
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ώδε. 'Επαναλαμβάνω μόνον οτι ή κοινωνία της τραπέζης παρά πλείστοις
λαοΐς άρχαίοις καί νέοις συμβολίζει τήν προς άλλήλους στενωτάτην σύνδεσιν
τών όμοτραπέζων. Κατά συνεκδοχήν δέ ή τής τραπέζης κοινωνία καί είς όρ-
κους καί παροιμιώδεις έκφράσεις καί είς συμβολικάς πράξεις δηλοΰται καί
δι' ένός ή δύο τών κυριωτάτων συστατικών τής τροφής, καί δή διά τοΰ άρτου,
ή διά τοΰ άρτου καί τοΰ οΐνου ή διά τοΰ άρτου καί τοΰ άλατος μόνον. Δέν
είναι δέ τοΰ παρόντος νά έξετασΟή, άν το έθιμον τής κοινής τραπέζης τήν άρ-
χήν έχη είς θυσίας καί κοινά δείπνα τοτεμικών πατριών καί βασίζεται είς τήν
δοξασίαν, ότι το έσθιόμενον είναι αύτδ το σώμα τοΰ θεοΰ, μεταδιδομένου
διά τής κοινωνίας τής τραπέζης είς τούς έσθίοντας1, οΐτινες ούτω συνταυτί-
ζονται τρόπον τινά καί άφομοιοΰνται πρός άλλήλους. Πάντως όμως τά είς
τακτάς τινας περιστάσεις συνηθιζόμενα κατά τήν έλληνικήν αρχαιότητα κοινά
δείπνα τών φρατέρων ή τών θιασωτών έσκόπουν ώς έπί τό πλείστον τήν
θρησκευτικήν κύρωσιν τοΰ συνδέσμου τών όμοδείπνων. Καί είς τήν κατηγορίαν
ταύτην άνάγονται καί αί κατά τά Άπατούρια έστιάσεις τών φρατέρων, ους
είστία ό πατήρ πρός είσαγωγήν είς τήν φρατρίαν τοΰ τέκνου του, καί ή γαμή-
λια, ήν είσέφερεν είς τούς φράτερας ό σύζυγος* ήτο δέ ή γαμήλια θυσία ή δεΐ-
πνον, διδόμενον είς τούς φράτερας πρός είσαγωγήν τής νεονύμφου είς τήν
φρατρίαν καί άναγνώρισιν αύτής ώς νομίμου συζύγου τοΰ είσφέροντος τήν
γαμηλίαν2. Συναφής δέ πρός τάς δοξασίας ταύτας είναι βεβαίως καί ή έν
τοις άρχαίοις μυστηρίοις κοινωνία τροφής καί ποτοΰ τών μυστών3.

ο κυκλικός χοροσ

Μετά τήν μετάδοσιν είς τούς νυμφίους έκ τοΰ κοινοΰ ποτηριού, κατά τήν
έντυπον άκολουθίαν, «λαβών αύτούς ό ιερεύς, τοΰ συντέκνου κρατοΰντος

1. Τήν θεωρίαν ταύτην άνέπτυξε πρώτος ό Robertson Smith έν τώ συγγράμματί
του περί τής θρησκείας τών Σημιτών (Religion of the Semites, 1889). Περί τών δοξα-
σιών δέ τούτων καί τών συναφών έθίμων διαλαμβάνει έν έκτάσει ό Frazer, The golden
bough, 2ας έκδ. τ. II, σ. 318 κέ. (Bating the God). Βλ. καί Dieterich, Eine Mithrasli-
turgie, σ. 100 κέ.

2. Άρποκρατ.,λ. γαμηλία. 'Ισαίου, II. Κίρωνος κλ. 18.20, ΓΙ. τοϋ Πύρρου κλ. 79.
Schümann, Griech. Alterthüm., 4ης έκδ. τ. II, σ. 587-8. Bekker, Charikles, 3ης έκδ.
τ. III, σ. 379 κέ. L. Beaughet, Hist, du droit privé de la république Athénienne, τ. I,
σ. 145 κέ. Τόν αύτόν σκοπόν είχε καί ή έστίασις τών οικείων καί φίλων (γάμον έστιαν),
άλλη παρά τά συνήθη γαμήλια συμπόσια. 'Ομοίως κατά τήν έγγραφήν τοΰ έφήβου είς τούς
δημότας ό πατήρ είστία τούς δημότας. Έκαλεΐτο δέ καί ή έστίασις αΰτη γαμηλία (Bekker,
Anecd. gr., σ. 128. Έτυμ. Μ., λ. γαμηλία). Καί ή εισαγωγή τής νομίμου γυναικός είς τόν
δμιλον τών συνδημοτίδων έγίνετο διά έστιάσεως τούτων κατά τήν έορτήν τά θεσμοφόρια
(θεσμοφόρια έστιαν): Βλ. 'Ισαίου, Π. τοΰ Πύρρου κλ. 80.

3. Βλ. Dicterich, ένθ' άν., σ. 102 κέ.
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όπισθεν τούς στεφάνους, στρέφει ώς έν σχήματι κύκλου, καί ψάλλει ό ιερεύς
ή ό λαός τά τροπάρια : (('Ησαΐα, χόρευε, ή παρθένος έσχεν έν γαστρί, καί
έτεκεν υίόν τόν Εμμανουήλ, θεόν τε καί άνθρωπον κτλ.))1. Τούτ' αύτό
τελείται καί κατά τήν βάπτισιν, καί έν τή άκολουθία τοΰ βαπτίσματος άνα-
γράφονται. αί ρηταί όδηγίαι : «Είτα ποιεί ό ιερεύς μετά τοΰ αναδόχου
καί τοΰ βρέφους σχήμα κύκλου, καί ψάλλομεν: "Οσοι είς Χριστόν έβαπτί-
σθητε, Χριστόν ένεδύσασθε. 'Αλληλούια! έκ τρίτου))2.

Συμφώνως δέ πρός τήν όδηγίαν τής ιεράς άκολουθίας άπανταχοΰ τών
ελληνικών χωρών σήμερον γίνεται ή τριπλή κυκλική κίνησις περί τήν τρά-
πεζαν τοΰ ιερέως, τών νεονύμφων καί τοΰ παρανύμφου, κρατούντος όπισθεν
τούς στεφάνους. Συνάπτεται δέ πρός ταύτην άπανταχοΰ μέν τό έθιμον τών
καταχυσμάτων, ένιαχοΰ δε καί τό τής καλύψεως τών νεονύμφων διά πέπλου.
'Ομοίως καί έν Piana dei Greci έν Σικελία παρά τό Παλέρμον, παρά τοις
Άλβανοΐς τήν καταγωγήν κατοίκοις, οΐτινες περί τά τέλη τοΰ ΙΕ' αίώνος
έποικήσαντες τηροΰν τά νόμιμα τής έλληνικής έκκλησίας, μετά τήν έκ τοΰ
κοινοΰ ποτηριού μετάδοσιν γίνεται κατά τόν αύτόν άπαραλλάκτως τρόπον
ή κυκλική κίνησις3.

1. Έν τώ άγιορειτικώ κώδ. της μονής Φιλοθέου 21 τοϋ ΙΕ' αί. αί όδηγίαι έχουσιν
ώς έξής: «είτα βηματίζει (ό ιερεύς) μετά τών νεονύμφων κύκλο) ψάλλων τά τροπάρια 'Η-
σαΐα, χόρευε καί τήν εύχήν είς τό έπάραι (Χ. πάρει) τά στέφανα: Μεγαλύνθητι, νυμφίε
κτλ.». Έν τώ της βιβλιοθήκης Παντελεήμονος κώδ. 364 τοΰ αύτοΰ αίώνος: «Είτα γυρίζει
ό ιερεύς, ό λαός καί οί νεόνυμφοι τόν έμπο (συμπορευόμενοι;) τρις καί ψάλλουσι: "Αγιοι
μάρτυρες οί καλώς άθλήσαντες καί στεφανωθέντες κτλ. 'Ησαΐα, χόρευε κτλ.» Έν τω κώ-
δικι Λαύρας Γ 7: «Καί γυρίζει αύτούς τρίς καί λέγει τόν ψαλμόν: Μακάριοι [οί] πάντες οί
φοβούμενοι τόν Κύριον...» (ψαλμ. 128,1). Έν τω τής Έθν. Βιβλιοθήκης 849 τοΰ ΙΖ' αί-
ώνος: «Είτα λαμβάνει ό ιερεύς τοΰ στεφανοκράτορος έν κύκλω τρίς ψάλλει ό ιερεύς ή ό
λαός: 'Ησαΐα, χόρευε κτλ. Καί μετά τό γυρίσαι τρις λέγει τήν εύχήν... Είτα εΰχουνται
οί γονείς». Ούδεμία δέ μνεία τής τοιαύτης περιαγωγής γίνεται είς τούς κώδικας Λαύρας
Β 7 (IB' αι.), Κασταμονίτου 19 (ΙΔ' αι.), Φιλοθέου 164 (Ιστ' αι.), Έθν. Βιβλιοθήκης 'Α-
θηνών 670 (IB' αί.) καί Πάτμου (τοΰ Ιστ' αί.) φ. 137α-146α: «Τάξις γινομένη είς...στε-
φάνων έπίθεσιν».

2. Έν τω άγιορειτικώ κώδικι Φιλοθέου 217 όρίζεται ή περιαγωγή μετά τό άγιον
χρίσμα: «Είτα ποιών κύκλον γύρωθεν τής κολυμβήθρας μετά τοΰ βρέφους καί τοΰ άναδό-
χου ψάλλει (Χ. ψάλλων): "Οσοι είς Χριστόν έβαπτίσθητε κτλ.». Δέν μνημομεύουσι δέ τής
περιαγωγής οί κώδ. της Έθν. Βιβλ. 662 (IB' αι.), 661 (ΙΕ' αι.), 663 (ΙΕ' αι.), 848 (ΙΕ'
αι.), οί λαυρεωτικοί κώδικες Β 7 καί Γ 7, οί τών μονών Κουτλουμουσίου 491 (11"" - ΙΔ'
αίώνος), Κασταμονίτου 19, Παντελεήμονος 364, Φιλοθέου 164 καί 177, Διονυσίου 450,
'Ιβήρων. 'Αλλά σήμερον άπανταχοΰ γίνεται κατά τήν βάπτισιν ή περί τήν κολυμβήθραν
έκ τρίτου στροφή τοΰ ιερέως καί τών λοιπών.

3. Crispi παρά Pitre, Usi e costumi del popolo Siciliano, τ. II, σ. 67: «Indi si fa
una certa danza, ma con tutto il decoro che si convien ad una sacra pompa; e pro-
priamente non consiste in allro che in tre giri che si fanno attorno guidati dal sacor-
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"Αν καί αί κινήσεις τών περί τήν τράπεζαν στρεφομένων δέν είναι όρχη-
στικαί, έν μέρει μόνον, έφ' όσον δέν έμποδίζει ή έκ τών καταχυσμάτων καί
τοϋ συνωστισμού τών κεκλημένων έπερχομένη άταξία, προσαρμοζόμεναι πρός
τόν ρυθμόν τοΰ έκκλησιαστικοΰ άσματος (ψαλλομένου είς ήχον πλάγιον πρώτον),
ουδέν ήττον ό καθ' ήμάς λαός αντιλαμβάνεται ταύτας ώς χορόν, καί παροι-
μιώδης έγινε ν ό χορός τοΰ Ήσαΐου" ή μεγάλη δέ σημασία, ήν άποδίδει είς τήν
πράξιν ταύτην, εμφαίνεται καί έκ τής συνεκδοχικής χρήσεως τών δύο πρώτων
λέξεων τοΰ τροπαρίου, 'Ησαΐα, χόρευε, πρός δήλωσιν τής δλης τελετής τοϋ
γάμου.

Τήν παραδοχήν τής κυκλικής όρχήσεως είς τήν ίεροτελεστίαν τοΰ γάμου
δέν προεκάλεσεν εσωτερικός λόγος, ούδέ εξηγείται αΰτη έκ συνηθειών τής
χριστιανικής λατρείας ή έκ χριστιανικών δοξασιών. Προδήλως δ' είναι παλαιόν
έθιμον, έγκριθέν μέν ύπό της έκκλησίας, άλλ' εύδιάκριτα παρουσιάζον γνω-
ρίσματα, έλ γχοντα αύτό ώς στοιχείο ν έπείσακτον. Τεκμήριον δέ σαφές τού-
του παρέχουσι καί τά τροπάρια, ών χαλαρά καί πως βεβιασμένη φαίνεται ή
συνάφεια πρός τά τελούμενα. ' Η έν τω δευτέρω (ή πρώτω κατά τινα χειρόγραφα)
έπίκλησις τών άγιων μαρτύρων γίνεται, διότι ελαβον τόν στέφανον τοΰ μαρτυ-
ρίου («καί στεφανωθέντες»), καί έπίκαιρος ύπολαμβάνεται ή μνεία τούτων
έν τω γάμω, τοΰ οποίου κυριώτατον σύμβολον είναι οί στέφανοι. Διά δέ τής
έν τω πρώτω προστακτικής χόρευε δεικνύεται μέν ή άναφορά τούτου πρός
τόν τελούμενον χορόν, άλλά συμφωνοτέρα πρός τό νόημα θά ήτο ή έκλογή
ετέρου ρήματος, οίον άγάλλου ή άλλου τινός συνωνύμου.

Τό δέ παλαιόν εκείνο έθιμον έσκόπει τήν θρησκευτικήν καθιέρωσαν τής
νύμφης διά τής περιαγωγής αύτής περί τήν έδραν τής λατρείας τής νέας οικο-
γενείας, είς ήν είσήγετο, ήτοι τήν έστίαν. Άνευρίσκομεν δ' αύτό παρ' άρχαίοις
λαοΐς, καί παρατηροΰμεν ότι καί μέχρι τοΰδε περιεσώθη πολλαχοϋ.

Περί τής ύπάρξεως τοιούτου γαμήλιου έθίμου παρά τοις άρχαίοις "Ελ-
λησιν ούδεμίαν μέν έχομεν ρητήν μαρτυρίαν, άλλά μετά πολλής πιθανότητας
δυνάμεθα νά είκάσωμεν ότι δέν ήτο άγνωστον είς αύτού; οδηγούμενοι έκ τών
τελουμένων κατά τάς γεννήσεις. Διότι αί τελεταί, αί άναφερόμεναι είς τήν
είσαγωγήν νέου μέλους είς τήν οίκογένειαν, είτε διά τοΰ γάμου προσετίθετο
τοΰτο, είτε διά τής γεννήσεως ή τής είσποιήσεως, άναγκαίως τήν αύτήν εΐχον
έννοιαν, δθεν καί συνήθως κατά τούς αύτούς ή παραπλήσιους έγίνοντο έξω-
τερικούς τύπους. Αί δέ γενεθλιακαί τελεταί, αί πρός τήν καθιέρωσιν τής νύμφης

dote, con l'accompagnamenlo di due inni diretti uno al profeta Isaia, e l'altro à
santi marriti».—Leanti, Lo stato présenté della Sicilia, Palermo 1761, τ. I, σ. 42,
παρά Pitre, αύτ., σ. 68: «Quindi cinti amendue il capo di una ghirlanda di alloro
e coverti da un gran velo, girano in tondo tre volte insieme col mentovato parroco
e testimoni, che quivi cliiamano padrini».
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άντιστοιχοϋσαι, ήσαν έν τή άοχαία Ελλάδι τά άμφιδρόμια1. Τήν έορτήν
ταύτην ήγον έν 'Αθήναις, πιθανώς δέ καί έν τη Ελλάδι, μίαν τών ήμερων
άπό τής πέμπτης μέχρι τής δεκάτης μετά τήν γέννησιν κατά ταύτην «το
βρέφος περί την εστί αν εφερον τρέχοντες κύκλω καί έπετίθεσαν αύτω όνομα».
Έκόμιζον δέ καί οί συγγενείς δώρα καί έκαθαίροντο αί συναψάμεναι τής
μαιώσεως.

Περί τοϋ σκοποΰτής έορτής ταύτης διάφοροι φέρονται γνώμαι" οί πλεί-
στοι παραδέχονται ότι έσκόπει τήν διά τοΰ άγνοΰ πυρός τής έστίας κάθαρσιν
τών μιανθέντων έκ τοΰ τοκετοΰ (Preuner, Leist, Rohde, Saglio, Hermann,
Blümner, Schöemann, Stengel)· ό Samte · φρονεί ότι πλήν τής καθάρσεως
έγίνετο διά τής τελετής καί ή εισαγωγή τοΰ παιδιού είς τήν οίκογένειαν, στη-
ριζόμενος πρό πάντων εις χωρίον τι τοΰ Πλάτωνος (Θεαίτητ., σ. 160 e), έξ
ού σαφώς συνάγεται τοΰτο. Ό δέ S. Reinach, εύστόχως παρατηρών ότι πα-
ρεΐδον οί περί τοΰ θέματος τούτου πραγματευθέντες λεπτομερείας, πολλήν
έχούσας σημασίαν, ότι δηλαδή δρομαίως έ'τρεχον περί τήν έστίαν (δθεν καί
ή τελετή έλαβε τό ονομα άμφιδρόμια) καί ότι ήσαν γυμνοί οί βαστάζοντες
τό βρέφος, ύποστηρίζει ότι ή τελετή είναι άπόρροια τών δοξασιών, καθ* άς
ή ύγεία καί ή ευημερία τοΰ νεογνού εϊναι συναφείς πρός τήν κατάστασιν καί
τάς πράξεις τοΰ πατρός" τρέχων γυμνός (ώς δρομεύς) ό πατήρ έπιστεύετο
οτι προσέδιδεν είς τό νεογνόν ρώμην καί εύκινησίαν2.

Αί γνώμαι αύται έχουσι πολλά τά συνηγοροΰντα περί τής όρθότητος αύ-
τών, άλλά κοινόν έλάττωμα πασών είναι ή μονομέρεια, έρμηνευουσών μέρος
τής έορτής, άλλ' 0χι καί τό σύνολον, ώς επαγγέλλονται. Διότι ή έορτή άπετε-
λεΐτο έκ πολλών πράξεων, ών έκάστη ίδιον είχε σκοπόν" είναι δ' αύται:

1. Περί τών άμφιδρομίων βλ. Petersen, Über die Geburtstagsfeier bei den Grie-
chen, έν Fleckeisen Jahrbücher f. Philologie, συμπληρώματος τ. II, 1856. Prilner,
Hestia - Vesta, σ. 52-61. Daremberg - Saglio, Dictionnaire des antiquités, τ. I,
σ. 238-9. Schümann, Griech. Alterthümer, 3ης έκδ. τ. II, σ. 562-3 (4ης έκδ. 590-1).
Hermann - Blümner, Lehrbuch d. griech. Privataltert., σ. 281-2. Becker, Charikles,
3ης έκδ. τ. II, σ. 21-2: Leist, Gräkoitalische Rechtsverhältnisse, σ. 24-5. Stengel,
έν Pauly - Wissowa, Read - Encyclopädie, τ. I, σ. 1901-2. Rohde, Psyche, 1ης έκδ.
σ. 360. Ernst Samter, Familienfeste der Griechen u. Römer, σ. 59 κέ. S. Reinach,
Cultes, mythes et religions, Par. 1905, τ. I, σ. 137-145 (L'amphidromie). - Τήν
άντιστοιχίαν τών κατά τ' άμφιδρόμια τελουμένων πρός τά γαμήλια έθιμα τής περιαγωγής
τής νύμφης περί τήν έστίαν άνεγνώρισεν ό Mannhardt, Mythologische Forschungen,
τ. I, σ. 37. Βλ. καί Samter, ένθ' άν., σ. 62.

2. Ή γυμνότης, ώς νομίζω, ούδέν κοινόν έχει πρός τούς γυμνικούς άγώνας, είναι δέ
μάλλον μαγγάνευμα. Διότι ή γυμνότης θεωρείται ώς καθιστώσα άποτελεσματικάς τάς
μαγγανείας· περί τούτου θά διαλάβω ίσως έκτενέστερον άλλοτε. Σημειώ μόνον τοΰτο,
ότι καί σήμερον ένίοτε πρός παρασκευήν ίσχυροΰ φίλτρου ή έρώσα μετά τής μαγίσσης περι-
θέουσι νύκτωρ γυμναί τρίς περί τήν οίκίαν τοΰ έρωμένου, αν δ τόπος είναι πρόσφορος.



294

ΓΑΜΗΛΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

α') Ή κάθαρσις τών γυναικών, δσαι έβοήθησαν είς τον τοκετόν. «Έν
ταύτη καθαίρουσι τάς χείρας αί συνεφαψάμεναι της μαιώσεως» Σχολ. Πλάτ.
Θεαίτ. 160 e. Σουίδ. λ. άμφιδρόμια. 'Αποστόλης 156).

β') Ή περιφορά τοΰ βρέφους κύκλω τής έστίας (Άρποκρ. λ. άμφιδρόμια.
Ήσύχ. λ. άμφιδρόμια. δρομιάμφιον ήμαρ. Σχολ. Πλάτ. Θεαίτ. 160 e. Ά-
ποστόλ. 156. Πρβλ. Πλάτ., Θεαίτ., σ. 160 e).

γ') Ό δρόμος τών βασταζόντων το βρέφος (Πλάτ., Θεαίτ. Άρποκρατίων.
Σχολ. Πλάτ. 'Ησύχιος. Σουίδας. 'Αποστόλης). Οί τρέχοντες ήσαν γυμνοί.
(Ήσύχ. λ. δρομιάμφιον). Παραλλαγή: "Ετρεχον περί το παιδίον κείμενον
(Πλάτ., Θεαίτ. (;) Σχόλ. Άριστοφ., Λυσιστρ. 757).

δ') Ή ονοματοθεσία (Σχολ. Πλάτ. Ήσύχ. λ. άμφιδρόμια). Τήν έβδόμην
ήμέραν ('Αριστοτ., Ζ. ίστ. Ζ', 12. Άρποκρατ. λ. έβδομευομένου)" ή τήν δε-
κάτην (Σχολ. 'Αριστοφ. Λυσ. 757. 'Αρποκρ. λ. δεκάτην θύομεν. έβδομευο-
μένου Σχολ. Πλάτων. Σουίδ. λ. άμφιδρόμια" δεκάτην έστιάσαι. Bekker, An.
gr. 237, 26, Ίσαϊος 3, 30, Δημοσθέν. 39. 20. 22).

ε') Δώρα προσφερόμενα ύπό τών συγγενών καί φίλων: Άρποκρ. λ. άμφι-
δρόμια. Σχολ. Πλάτων. Σουίδ. λ. άμφιδρόμια .'Αποστόλης 156. Πρβ. ΑΙσχύλ.,
Εύμεν. 7 (γενέθλιος δόσις).

ς') Θυσία καί έστίασις (δεκάτην έστιάν, ή θύειν, ή ποιεΐν, γενέθλια θύειν
ή έστιάν) : Άριστ., "Ορν. 494, πρβλ. 922. Εύριπ., Ήλ. 1125-6. "Ιων 652-3.
805 - 7. Δημοσθ. 39. 20. 22. Ενβουλος παρ"' Άθην. ΙΕ' σ. 668 d. Εϋβουλος
ή "Εφιππος παρ' 'Αθην. Β, 65c. Θ, 370 C, Ήσύχ. λ. δεκάτην θύομεν. Σουίδ.
λ. δεκάτην έστιάσαι. Bekker, An. gr., σ. 237, 26. Πρβλ. Αουκιαν., Έρμότ.
11, σ. 750. "Ονειρ. 9, σ. 715.

Αί πράξεις αύται είναι διακεκριμέναι άλλήλων πλήν, εννοείται, τής τρίτης,
ήτις είναι άλλος τρόπος τελέσεως προσδίδων καί έτέραν ίδιαιτέραν σημασίαν
είς τήν δευτέραν. 'Αντιστοιχούσα δέ πρδς ταύτας παρά τω καθ' ήμάς λαω
δμοιαι ή παραπλήσια!, συνήθεια!, κατά τά γενέθλια, τάς όποιας άναγράφω κατά
τήν αύτήν τάξιν.

α') Οί παρευρεθέντες κατά τον τοκετόν θεο^ρούνται άκάθαρτοι, «διό δέν
δύνανται νά έξέλθωσι τής οικίας, πριν ό ιερεύς άγιάση αύτούς δι' εύχών»1.
Ινατά τήν όγδόην ήμέραν προσέρχεται είς τήν έκκλησίαν ή μαία φέρουσα το
βρέφος, διά νά πάρη τϊς ευχές· καλείται δ' ή τελετή αΰτη οι οχτώ (ήμέρες)2.

1. Έν Κατιρλί τής Βιθυνίας (Π. Γ. Μακρή, Τό Κατιρλί, σ. 99).

2. ΝΑ., τ. Α', σ. 383. (Έν τω περιοδικω τούτω έδημοσίευσα διατριβήν περί τών κατά
τήν γέννησιν έθίμων). Τό Εύχολόγιον έν τω κεφαλαίφ τών εύχών εις γυναίκα λεχώ σημειώ-
νει: «Ίστέον οτι τή όγδόη ήμέρα μετά τήν γέννησιν προάγεται έν τώ ναώ τό βρέφος παρά
τής μαίας καί ίσταται πρό τών πυλών τοϋ ναοΰ, ό δέ Ιερεύς ποιεϊ Εύλογητόν. . . καί σφρα-
γίζει τό μέτωπον, τό στόμα καί τό στήθος τοϋ βρέφους, λέγων τήν παροΰσαν εύχήν».
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Μέχρι τής ογδόης ήμέρας, δηλαδή προ τών ευχών, ή λεχώ υποτίθεται κινδυ-
νεύουσα άπό τήν Γιαλούν (τήν Γιλλώ τών άρχαίων), διό ούδ' έπί στιγμήν
άφίνουσιν αυτήν μόνην έν τή οικία1. Οί εισερχόμενοι είς τήν οίκίαν καθαίρονται
διασκελίζοντες άνημμένον δαυλόν 2.

β') Ή έκκλησία άντικατέστησε τήν περί τήν έστίαν περιφοράν διά τής
περιφοράς τοϋ ιερέως καί τοΰ άναδόχου βαστάζοντος το βρέφος κύκλω τής
κολυμβήθρας τρεις φοράς. Έν Κύπρω δέ γίνεται κατά τήν πέμπτην ή τήν
έβδόμην μετά τήν γέννησαν ήμέραν περίοδος τής μαίας καί τής λεχοΰς έπί
παρουσία συγγενών καί φίλων γυναικών έντος τής οικίας προς έξευμένισιν
τοΰ στοιχείου τοΰ σπιτιοΰ, ήτοι τοΰ 'Αγαθοΰ δαίμονος 3. Έν Κάσω τήν έβδό-
μην τελούνται τά καλούμενα εφτά. Ή μαία δένει τήν κούνιαν, ήτοι άναρτά έκ
δύο ξύλων λαχούριον δεμένον μέ τήν ζώνην τοΰ πατρός, καί άφοΰ έναποθέση
είς τήν κούνιαν το βρέφος, θυμια διά θυμιατηρίου τήν μητέρα, τό βρέφος καί
τόν οίκον έκφωνοΰσα" «Ώ Μοϊραι τών Μοιράων, έρχεσθε νά καλομοιράσετε
τής δείνα τό παιδί κτλ)). Μετά δέ τήν έπίκλησιν τών Μοιρών επιτίθενται έπί
τοΰ βρέφους τά πολυτιμότατα τών φορεμάτων τοΰ πατρός μέν, άν εϊναι άρρεν,
τής μητρός δέ, άν θήλυ 4. Έν Ρόδω δέ τήν όγδόην ήμέραν ή μαία κρατοΰσα
άρτον έν τή άριστερα καί θυμιατήριον έν τη δεξιά παραλαμβάνει είς τάς
άγκάλας της τό παιδίον καί περιάγει αύτό τρίς έν τω θαλάμω θυμιώσα τάς
εικόνας, μεθ' ô τό παραδίδει είς τήν μητέρα του5.—Ετέρα περιφορά τοΰ
παιδός πλήν τής περί τήν κολυμβήθραν κατά τό βάπτισμα ορίζεται ύπό τής
έκκλησίας περί τήν άγίαν τράπεζαν κατά τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν άπό
τής γεννήσεως 6.

γ') 'Αντίστοιχοι πρός τόν δρόμον τών βασταζόντων τό παιδίον κατά

1. Σύμη (ΖΑ, σ. 21).

2. Έν Άγρινίω της 'Ακαρνανίας (κατ' άνακοίνωσιν Εύστ. Σταίκου).

3. Σακ., σ. 735. Ή τελετή καλείται στανρωμαν' διότι ή λεχώ ή ή μαία γράφει διά
βαφής ίνδικοϋ σταυρούς είς τάς γωνίας καί τάς θύρας τοϋ οίκου έπιλέγουσα: «Κυρά οικο-
κυρά, όπως έγιώ εν σοΰ έκαμα κακόν, μήτε σού 'ς το παιί μου», ή έν άλλαις κώμαις τής νή-
σου: «Καλημέρα, τοίχε, τοιχεΐον (=στοιχεΐον) τοΰ σπιτίου, ουτε κακδν σοΰ έκάμαμεν,
ουτε σού κακδν νά μάς κάμης».

4. Ερατώ (περιοδ. 'Αθηνών), Άθ. 1861, σ. 80.

5. Μπιλιότου - Κοτρέ, Ή νήσος Ρόδος, έν Ρόδω 1881, τ. Β', σ. 302.

6. Έν τοϊς έντύποις εύχολογίοις δέν άναγράφονται δδηγίαι περί τούτου. Έκ τοΰ κώδ.
664 τής Έθν. Βιβλιοθήκης, φ. 44β-45α: «Είτα το παιδίον αύτός μετά χείρας λαβών ό
ιερεύς είς το θυσιαστήριον άπάγει καί έπιτιθείς το στόμα τούτου παρ' έκατέραν τών άγιων
θυρών έν σχήματι άσπασμοΰ" το αύτό καί είς τήν άγίαν ποιών τράπεζαν σχηματίζει αύτό

ως προσκυνοΰν καί εί μέν άρ[ρ]εν έστίν, περιέρχεται τρίτον τήν άγίαν τράπεζαν καί το
κατά τά τέσσαρα μέρη ταύτης, τελεί το σχήμα τής προσκυνήσεως· εί δέ θήλυ, είς μέν τό

έμπροσθεν ούκ άπεισι μέρος, είς έκαστον δέ τών λοιπών τριών έκ τρίτου παραγίνεται καί
τελεί τήν προσκύνησιν».
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τήν εννοιαν, ήν άποδίδει είς τούτον ό S. Reinach, είναι συμβολικαί τίνες πρά-
ξεις σκοποΰσαι τήν ένίσχυσιν καί τήν στερέωσιν τής υγείας τοϋ νεογνοΰ. Ένι-
αχοΰ φοροΰσιν είς αύτό παλαιόν ύποκάμισον τοΰ πατρός του. Έν Κύπρω
καίοντες διά λαμπάδος άνοίγουσιν όπήν είς ύποκάμισον θείας τοΰ παιδίου,
δι' ής είσάγουσι τήν κεφαλήν αύτοΰ, περιβάλλοντες διά τοΰ υποκαμίσου τό
λοιπόν σώμά του1. Πολλαχοϋ δέ έπιθέτουσιν είς αύτό μέχρι τής βαπτίσεως
εύκτικά ονόματα συνηθέστατα μέν τό Δράκος (θηλ. Δρακοΰ, Δρακοΰλα),
σπανιώτερον δέ τό Σιδέρης, έπευχόμενοι οΰτω ν' άποκτήση δύναμιν Δράκου
καί στερεότητα σιδήρου. Ένιαχοΰ τής Μάνης τήν όγδόην ήμέραν, ότε ή
μαία μετά τοΰ βρέφους εύλογεΐται ύπο τοΰ ιερέως έν τη έκκλησία, άμα πάρτ]
τις ευχές κατά τήν έπάνοδον είς τήν οίκίαν συνοδεύεται ύπό τοΰ ιερέως
βαστάζοντος τό παιδίον* ούτος δέ ίσταται, όπου εΰρη πέτρα ριζιμιά· καί
κρατών οΰτω τό βρέφος, ώστε νά πατήσωσιν οί πόδες του έπί τοΰ βράχου
λέγει τήν ρήσιν ταύτην :

Χαίρε, γη, καμάρωνε,
νέοι πόδες σέ πατοΰσι,
παλαιοί θενά γενοΰσι.

"Ισως δέ πρός τόν δρόμον τών άμφιδρομίων άνάλογον δύναται νά θεωρηθή
έ'θιμον έπιχωριάζον είς τούς "Ελληνας τής Φιλιππουπόλεως καί ιδίως τής
Στενημάχου. Κατά τά γενέθλια (γεννητούρια), τελούμενα τήν ήμέραν τής
γεννήσεως ή τήν ύστεραίαν, παρατίθεται τράπεζα είς συγγενείς καί φίλους
της λεχοΰς, ή δέ μπάμπου (μαία) φέρει τήν πίτταν τήν οποίαν πηδώσα καί
εύχάς άπαγγέλλουσα κόπτει σταυροε.δώς έπί τής κ φαλής της λεχοΰς, καί
διανέμει άνά έν τεμάχιον είς τάς άλλας γυναίκας3.

δ') Νΰν ή ήμέρα τής βαπτίσεως, καθ' ήν δίδεται εις τό παιδίον τό όνομα,
δέν είναι ώρισμένη, συνήθω: όμως γίνεται ή βάπτισις έντός τριών μηνών άπό
τής γεννήσεως" άλλά έν παλαιοτέροις χρόνοις έγίνετο τήν όγδόην ήμέραν4,
καί τοΰτο συνηθίζεται άκόμη εί'ς τινας τόπους5. Οί "Ελληνες δέ τής έπαρχίας
Φιλιππουπόλεως συνήθως τελοΰσι τήν βάπτισιν τήν έβδόμην ήμέραν6. Διαρ-

1. Σακ., σ. 734.

2. Βλ. καί τάς έμάς Παροιμίας, τ. Δ', σ. 574.

3. Πανδ., τ. ΙΑ', σ. 448.

4. Allatius, De quorund. Graec. opination., σ. 116. Ό W., σ. 76, μνημονεύων τήν
μαρτυρίαν ταύτην τοϋ Άλλατίου εκφέρει τήν άπίθανον γνώμην, ότι ό προσδιορισμός της
όγδόης ήμέρας διά τήν βάπτισιν έξηγεϊται έκ τοΰ ίουδαϊκοΰ έΟους τ?(ς περιτομής κατά τήν
ήμέραν έκείνην.

5. Οίον έν Σιατίστη Μακεδονίας (κατ' άνακοίνωσιν I. Σαχίνη), έν Σινασω (Άρχελ.,
σ. 69). Έν Κάσο) τήν όγδόην ή τήν δεκάτην (Ερατώ, σ. 79).

6. Πανδ., τ. ΙΑ', σ. 448.



ΓΑΜΗΛΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

297

ρήδην δ' έν τη έντύπω άκολουθία τοϋ βαπτίσματος ορίζεται ή ογδόη : «Λαμ-
βάνον (τό βρέφος) ονομα τη όγδόη ημέρα μετά τήν γέννησιν αύτοΰ))1. Ό
αύτοκράτωρ Λέων ό σοφός διά νεαράς αύτοΰ συνέστησε νά γίνεται ή βάπτισις
τήν τεσσαρακοστήν ήμέραν, άλλά δέν έζήτησε νά καταργήση τήν συνήθειαν:
«εί δέ καί τή άπό τών ώδίνων ογδόη βούλοιτό τις βαπτίζειν, ούδ. τοΰτο
άτοπον»2.

ε') Τά δώρα τών συγγενών καί τών φίλων συνηθίζονται άπανταχοΰ τών
ελληνικών χωρών, διδόμενα ή κατά τάς πρώτας ήμέρας μετά τήν γέννησιν
ή κατά τήν βάπτισιν3.

1. Έν κώδ. 664 της Εθνικής Βιβλιοθήκης τοϋ ΙΕ' αιώνος, φ. 41β: «'Ακολουθία είς
το κατασφραγίσαι παιδίον, λαμβάνον όνομα τη όγδόη της γεννήσεως αύτοΰ. - Ίστέον ότι
τή μετά τήν γέννησιν όγδόη ήμέρα προσάγεται τω ναω παρά τής μαίας τό βρέφος έπί τό
λαβείν όνομα. Τίθεται γοΰν παρ' αύτής εις τό έδαφος. Ό δέ Ιερεύς πρό τών τοΰ ναοΰ πυλών
λέγει: Εύλογητόν κλπ.». Βλ. καί Κωνστ. Πορφυρογεη·., Έκθ. βασιλ. Τάξ. Β', 21, σ.
667-8 Bonn.

2. Zachariä von Lingenthal, Jus Graecoromanum, τ. III, σ. 91. Βλ. καί Βαλ-
σαμώνα, έν Ράλλη καί Ποτλή, Συντάγμ. κανόνων, τ. Δ', σ. 9.

3. Έν Ήπείρω καί πολλαχοΰ τής Μακεδονίας τά δώρα ταΰτα καλοΰνται πογονίκια,
ήτοι άπογονίκια, ώς όρθώς έτυμολογεΐ δ Πανταζίδης (έν Φιλίστορι, τ. Γ', σ. 220), ή
αύτή δέ λέξις σημαίνει καί τήν έπί τοις γενεθλίοις έστίασιν παρελήφθη δέ καί ύπό τών
'Αλβανών (πογανίκ-ου τοσκιστί: Hahn, Alban. Stud. I, σ. 149. III 102. Χριστοφορί-
δου, Λεξ., έν λ.). Άλλαχοΰ δέ καλοΰνται δι' άλλων όνομάτων. Έν Αθήναις τά δώρα ταΰτα
έκαλοΰντο ραντίσματα καί έδίδοντο ύπό τών συγγενών τήν τρίτην ήμέραν- καί φράσις: έρ-
ρανε τό παιδί, ή τή μαμμή (τόσες δραχμές) (Πιττάκης, έν Άρχαιολ. έφημερίδι 1853, σ.
658). Έν Τριπόλει είς παλαιότερα έτη τά γεννόφνλΛα (= φύλλα [φυράματος] τής γέννας)
ήσαν γλυκύσματα καί άλλα δώρα, κομιζόμενα ύπό τών συγγενών κατά τήν βάπτισιν ή καί
πρό ταύτης (Πνρλα, Φοίβος 1898, σ. 96. Ππζ., σ. 163). Έν Κάσω τά κανίσκια, γλυκύσματα
δντα, προσφέρονται ύπό τών συγγενών καί φίλων κατά τάς πρώτας μετά τήν γέννησιν
ήμέρας, μέρος δ' αύτών άνήκει είς τήν μαΐαν, είς της οποίας τήν οίκίαν ύποχρεοΰνται νά
τά κομίσωσιν αί κανισκοφόροι (Ερατώ, τ. Α', σ. 80). Ένιαχοΰ τής Πελοποννήσου τήν
τρίτην ήμέραν, ότε γίνεται τό λουτρόν τοΰ νεογνοΰ, οί παριστάμενοι χρυσώνουν ή άσημώνουν
τό παιδί, ήτοι ρίπτουσιν είς τόν λουτήρα χρυσά ή άργυρά νομίσματα, ταϋτα δ' άνήκουν είς
τήν μαϊαν. Είς τήν Γιάννιτσαν, χωρίον τοΰ δήμου Καλαμών, οί συγγενείς μέχρι της δγδόης
ήμέρας κομίζουσι δώρα, συνιστάμενα είς τρόφιμα καί οίνον. - Έν Απολλωνία ( ;) της Θρά-
κης οί παρευοεθέντες κατά τήν βάπτισιν τοποθετοΰσιν έπί της κοιτίδος τοΰ βρέφους νομί-
σματα (Έπιθεώρησις, έφημ. Κωνσταντινουπόλεως, 12 Ίανουαρ. 1889). Παρά τοις "Ελλησι
τής Φιλιππουπόλεως συνηθίζεται κατά τάς πρώτας μετά τήν γέννησιν ήμέρας πάντες οί
συγγενείς ν' άποστέλλωσι γλυκύσματα καί έδέσματα είς τήν λεχώσαν, καί δταν έλθωσιν
είς δευτέραν έπίσκεψιν νά φέρωσι καί πρός το βρέφος δώρόν τι, νόμισμα ή κόσμημα (Πανδ.
ΙΑ', σ. 448). Έν Σινασώ της Καππαδοκίας κομίζουσιν οί οικείοι καί οί φίλοι δώρα είς
τήν λεχώ καί τό νεογνόν, συνιστάμενα είς γλυκύσματα (συνήθως μέλι), έδέσματα καί χρυσά
νομίσματα. Μείζονα δέ καί πολυτιμότερα δώρα έδίδοντο κατά τήν ήμέραν της βαπτίσεως
καλούμενα φωτίσματα, άλλά ταΰτα κατηργήθησαν δι' άρχιερατικοΰ έπιτιμίου, ώς δαπα-
νηρά είς άκρον (Άρχελ., α. 68. 69). Οί Κουτσόβλαχοι τής Μακεδονίας, κατά τά πογονίκια,
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ς') Προς τά δώρα συνάπτεται ή έστίασις γινομένη έπίσης μίαν τών δέκα
πρώτων ημερών μετά τήν γέννησιν ή κατά τήν βάπτισιν ή καί κατ' άμφοτέ-
ρας τάς περιστάσεις ταύτας1. Κατά τούς μέσους χρόνους ή έστίασις έγίνετο
τήν έβδόμην ήμέραν2.

Έκ τοϋ παραλληλισμού τούτου τών συνηθειών τοΰ καθ' ήμας λαού έν

ολίγας ήμέρας μετά τήν βάπτισιν, φέρουσιν έκαστος κανίσκιον, έκλεκτόν τι έδεσμα, καί
δώρον τοϋ παιδίου, ό μέν ύποκάμισον, ό δέ άλλος ένδυμα, ό δέ κόσμημα, ό δέ χρυσοΰν νό-
μισμα (Φιλίστωρ, τ. Γ', σ. 219-220). - Ένιαχοΰ της Γερμανίας ή άνάδοχος ή συγγενεϊς
καί γείτονες κομίζουσιν εις τήν λεχώ κατά τήν βάπτισιν έδέσματα (Schönwerth, Aus
der Oberpfalz, τ. I, σ. 174 κέ.).

1. Ευθύς μετά τόν τοκετόν προσφέρονται γλυκύσματα καί τρωγάλια είς τούς έπισκε-
πτομένους καί εύχομένους συγχαρητηρίους εύχάς ύπέρ της λεχοΰς" ταΰτα δέ λέγονται πολ-
λαχοϋ τά γεννητονρια.Ερατώ, σ. 72 [Κάσος], Πασπάτη, Χιακόν γλωσσάριον, σ. 119 [Χίος].
Πανδ. ΙΑ', σ. 448 [Φιλιππούπολις]. (Ό Σκ. Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ' ήμας ελλ., έν
λ., έσφαλμένως μεταφράζει τήν λέξιν διά τοΰ γενέθλιος ήμέρα καί τοΰ γαλλ. l'anniver-
saire de la naissance). Κατά συνεκδοχήν δέ σημαίνει ή λ. γεννητούρια καί αύτόν τον το-
κετόν. Ή κυρίως όμως γενέθλιος έστίασις είναι ή γινομένη τήν τρίτην μετά τόν τοκετόν ή
μίαν τών έξης ήμερων. Έν Κάσω παρατίθεται ή τράπεζα τήν έσπέραν της έβδόμης ήμέρας,
ότε άναμένεται ή έπιφοίτησις τών Μοιρών, δειπνοΰσι δέ οί προσκεκλημένοι καθ' ήν ώραν
ύποτίθεται ότι μοιράνασαι αί Μοΐραι τό νεογνόν άπήλθον (Ερατώ, σ. 80-1). Άλλαχοϋ
όμως πιστεύουσιν ότι αί Μοΐραι έπιφοιτώσι τήν τρίτην νύκτα. Καί συμφώνως πρός τήν
δοξασίαν ταύτην τά πογονίκια ύπό τών Αλβανών τελοΰνται τήν τρίτην νύκτα (Hahn, Alban.
Studien I, σ. 149). Οί δέ Κουτσόβλαχοι της Μακεδονίας τελοΰσι τά πογονίκια ήμέραν
δχι ώρισμένην μετά τήν γέννησιν, άπροσκλήτων προσερχομένων τών συγγενών καί φίλων
τής οικογενείας καί δειπνούντων έξ εράνου (Φιλίστωρ, τ. Γ', σ. 219). Έν Άμισώ τοΰ Πόντου
τό έπί τοις γενεθλίοις άρρενος συμπόσιον καλείται παιδοποιία (ΕΦ. 1878, τ. ΚΕ', σ. 34).
Πολλαχοϋ δέ τό γενέθλιον συμπόσιον γίνεται κατά τήν βάπτισιν τοΰ παιδίου, οίον έν Τρι-
πόλει τής Αρκαδίας (Πΰρλα, Φοίβος 1898, σ. 96)· έν Σεβεδίκω τής Δωρίδος, όπου τρά-
πεζα παρατίθεται είς τόν ιερέα, τόν νουνόν καί όλιγίστους συγγενείς (Έπιθεώρησις πο-
λιτική καί φιλολογική 1882, τ. Γ', σ. 59)' έν 'Ικαρία (Σταματιάδου, Ίκαριακά, σ. 107)·
ένιαχοΰ τής 'Ηπείρου πογονίκι καλοΰσι τήν παρατιθεμένην τράπεζαν κατά τήν βάπτισιν
πρωτοτόκου (ΖΑ, σ. 5)· έν Καρπάθιο συμπόσιον κατά τήν βάπτισιν (Μανωλακάκη, Καρπα-
θιακά, σ. 117). - Συμπόσια έπί τή βαπτίσει βασιλόπαιδος άναφέρει καί ό Νικήτας Χωνιάτ.,
σ. 220 Bonn. Διάφορον σκοπόν καί χαρακτήρα έχουσι τά παρά τοις Γερμανοϊς συνήθη
συμπόσια πρός πανηγυρισμόν τής βαπτίσεως. Βλ. Grimm, Wörterbuch, λ. kindbetthof,
kindbettmahl, kindelbier, kindelmahl, kindelsod, kindelsuppe, kindschenke, kind-
taufe.

2. Περί τών κατοίκων τής Αλεξανδρείας παρατηρεί ό Θεοφύλακτος Σιμοκάτης (Η'
13, 9, σ. 342 Bonn, σ. 310 De Boor), άφορμήν λαβών έκ τίνος συμβάντος έν έτει 602:
«σύνηθες γοΰν τοις έγχωρίοις έπί τοις λελοχευμένοις παιδίοις έβδομαίαν άγουσι τήν ήμέραν
συμποσίων έορταϊς καταπαννυχίζεσθαι». Ό Ζωναράς έν έρμηνεία τοΰ 54 κανόνος τής έν
Λαοδικεία άναφέρει συμπόσια έν γενεθλίοις (Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα κανόν., τ. Γ',
σ. 220). Ό δέ 52 κανών τής αύτής συνόδου άπαγορεύει γάμους καί γενέθλια έν τεσσαρα-
κοστή (αύτ., σ. 219), έξ οδ συνάγεται ότι έπανηγυρίζοντο τά συμπόσια έν εύωχίαις, άς
ή έκκλησία έθεώρει άπρεπεϊς καί άσεβεϊς έν ήμέραις νηστειών,
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τοις γενεθλίοις προς τάς τών άμφιδρομίων καταφαίνεται ότι τήν έορτήν ταύ-
την άπετέλουν διακεκριμένα!, άλλήλων πράξεις, ών εκάστη ίδιον είχε σκοπόν.
Ό σκοπδς δέ τής περιφοράς τοΰ βρέφους κύκλω τής έστίας ήτο ή εισδοχή
αύτοΰ είς τήν οίκογένειαν. Παραπλήσιον σκοπδν έχει καί το άρχαϊκώτατον
σημερινδν κυπριακδν έθιμον, δι' ού ζητείται ή έξευμένισις τοΰ στοιχείου τοΰ
σπιτιοΰ, ήτοι τοΰ Άγαθοΰ δαίμονος τοΰ οί'κου1. 'Ακριβώς δέ άντιστοιχεΐ
πρδς τήν κύκλω τής έστίας περιφοράν κατά τήν άρχαιότητα καί κύκλω τής
κολυμβήθρας σήμερον ή κυκλική κίνησις τών νεονύμφων. Ένω δέ ψάλλονται
τά τροπάρια καταχέονται κατά τής κεφαλής αύτών καταχύσματα, όπερ κατά
τήν άρχαιότητα έσυνηθίζετο καί κατά τήν είσαγωγήν είς τήν οίκίαν νεωνήτων
δούλων, προσαγομένων είς τήν έστίαν, καί κατά τήν πρώτην είσοδον τής νύμ-
φης είς τήν οίκίαν τοΰ συζύγου- ΐσως δέ τότε έγίνετο περιφορά τών νεονύμφων
περί τήν έστίαν ή έκάθηντο ούτοι, παρά τήν έστίαν.

Καί ταύτα μέν περί τών έλληνικών έθίμων. 'Αλλά καί παρά τοις άρχαίοις
Ρωμαίοις βέβαιον φαίνεται ότι έσυνηθίζετο νά κινώνται οί μνηστήρες κύκλω
περί τόν βωμόν2. 'Ομοίως καί παρά τοϊς άρχαίοις Ίνδοΐς ή νύμφη περιή-
γετο τρις περί τό πΰρ τής θυσίας, έν τή πατρική οικία ύπό τοΰ νυμφίου καί
ύστερον έν τή οικία τούτου3.

Παρατηρείται δ' έπίσης το αύτδ έθιμον καί παρά πολλοίς νεωτέροις λαοΐς,
μάλιστα γερμανικοΐς καί σλαβικοΐς. Πολλαχοΰ τής βορείου Γερμανίας ή
νύμφη περιάγεται τρις περί τήν έστίαν, έφ' ής καίει νέον πΰρ4. 'Ομοίως καί
ή τό πρώτον είσερχομένη είς τήν οίκίαν θεράπαινα. Τοΰτο όμως ήτο δυνα-
τόν μόνον έν δσω ή έστία εύρίσκετο είς το μέσον τής οικίας, άλλ' άφ' δτου
άλλοις κατασκευάζονται αί οικία'., άντί τούτου περιάγουσιν ένιαχοΰ τρις τήν
κρεμάθραν τής χύτρας περί τό ζεΰγος τών νεονύμφων5.

Παρά τοις άρχαίοις Πρώσσοις ή νύμφη περιήγετο τρις περί τήν έστίαν
έν τή πατρική οικία6. Έν Πολωνία μετά τήν έν τή έκκλησία γαμήλιον εύλο-

1. "Οτι τό στοιχειό τοϋ σπιτιοϋ είναι ό 'Αγαθός δαίμων τών άρχαίων ανέπτυξα εις τάς
έμάς Παραδόσεις, σ. 1075.

2. Οΰτω μετά πολλής πιθανότητος ερμηνεύει ό Rossbach, σ. 314-5, χωρία τοΰ Va-
lerius Flaccus, Argon. VIII 246 καί τοΰ Servius, Ad. Aen. IV, 62.

3. Haas, έν Weber, Indische Studien, τ. V., σ. 318. 372 κέ. 388. 396. R. Schmidt,
Beiträge zur indischen Erotik, Leipzig 1902, σ. 674-5. Ή παλαιοτάτη μνεία τοΰ
έθίμου έν τοις ΰμνοις τοΰ Ρίγ Βέδα- τοΰ χωρίου τούτου καί άλλων μεταγενεστέρων ιερών
βιβλίων παρά Haas. Παραπομπάς δέ είς τήν Ραμαΐάναν καί τούς νόμους τοΰ Μανού παρά
Rossbach, σ. 203. Βλ. καί Goblet d' Alviella, Croyances, rites et religions, Paris
1911, τ. I, σ. 9-12. Samter, Familienfeste der Griechen u. Römer, σ. 20, 91 κέ.

4. Weinhold, Die deutschen Frauen im Mittelalter, 2ας έκδ. τ. Ι,σ. 408. Ross-
bach, σ. 231-2. Kuhn u. Schwartz, Norddeutsche Sagen, Märchen u. Gebräuche,
σ. 433, Kuhn, Westphälische Sagen II, 37. 38. Samter, Familienfeste, σ. 20-21,^

5. Zeitschrift d. Ver. f. Volkskunde 1900, σ. 165-6.

6. Samter, αύτ., σ, 91.
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γίαν περιήγετο τρις ή νύμφη περί τήν έστίαν τής νέας οικίας αύτής1. "Ομοια
έθιμα έπιχωριάζουσι καί έν Κροατία καί έν Σερβία2. Έν δέ τη Βοσνία καί
Ερζεγοβίνη ή τοιαύτη περιαγωγή γίνεται καί έν τη πατρική οικία της
νύμφης καί έν τή τοϋ συζύγου αύτής3. Παρά τοις Ρουθηνοΐς της Βουκο-
βίνας, προ τής μεταβάσεως τής νύμφης είς τήν έκκλησίαν διά τήν ίεροτελε-
στίαν, ή μήτηρ λαμβάνουσα έκ τής χειρός περιάγει αύτήν τρις περί τήν έν
τω μέσω τοΰ δωματίου τράπεζαν, ραντίζουσα δι' άγιασμοΰ καί σκορπίζουσα
ύπό τούς πόδας της σϊτον4. Έν παλαιοτέροις δέ χρόνοις καί οί Σαμαγΐται
καί οί Λαταυοί περιήγον τήν νύμφην τρις περί τήν έστίαν έν τη οικία τοΰ
συζύγου5. Μέχρι δέ τοΰ 1860 τουλάχιστον έσυνήθιζον τοΰτο καί οί Όσσέται,
ορεινός λαός τοΰ Καυκάσου6.

Τής ύπολανθανούσης είς τάς συνήθειας ταύτας λατρείας τής έστίας έμφα-
νέστερα 'ίχνη άνευρίσκομεν ένιαχοΰ τής Ελλάδος. Έν τη έπαρχία τής 'Η-
πείρου Πωγώνη, κατά τήν εΐσοδον τής νύμφης είς τήν οίκίαν τοΰ συζύγου της,
υποδέχονται αύτήν μετ' έκδηλώσεων μεγάλης χαράς ή πενθερά καί ή σύζυγος
τοΰ παρανύμφου, αί δέ λοιπαί γυναίκες παρατάσσονται εις δύο στοίχους τη-
ροΰσαι σιγήν άκραν. Διά μέσου δ' αύτών βαίνουσα βραδέως ή νύμφη κατευ-
θύνεται προς το δωμάτιον, έν ω εύρίσκεται ή έστία καί μικραί άποθήκαι τρο-
φίμων τό δωμάτιον τοΰτο καλείται Μάννα, βεβαίως άπό τής μητρός έστίας,
ήτις έν τη έπαρχία ταύτη, ώς καί άλλαχοΰ της Ελλάδος, διατηρεί άκόμη τό
παλαιόν ονομα καλουμένη στιά. Έκεΐ δέ ίσταμένη άπέναντι τής έστίας προσ-
κυνεί τρις προσκλίνουσα τήν κεφαλήν καί τό σώμα είς τάς περί αύτήν7. Έν
Βήσανη τής 'Ηπείρου κατά τήν εΐσοδον τής νύμφης είς τήν οίκίαν τοΰ γαμ-
βροΰ φέρουσιν αύτήν είς τόν φοϋρνον, άντικαταστήσαντα τήν έστίαν, καί
έκεΐ κάμνει μετάνοιες, ήτοι προσκυνεί κλίνουσα τό γόνυ. Λησμονήσαντες
δέ τήν έν άρχή σημασίαν τής πράξεως λέγουσιν ότι θέλουσι νά δείξωσιν ουτω
ότι «όσον λείπει ό φοΰρνος άπό τό σπίτι, τόσο νά λείψη καί ή νύμφη))8. Έν
Μεσσηνία δέ λέγουσιν ότι είναι κακόν, άν ή νύμφη δέν προσκυνήση τό σπί-
τι, έννοοΰντες ότι οφείλει ή νύμφη μετά τό στεφάνωμα νά μεταβή είς τήν
πατρικήν οίκίαν τοΰ νυμφίου, καί άν μέλλη ούτος νά συγκατοικήση μετά
τών γονέων τής νύμφης, ώς έσώγαμβρος, ή είς ιδίαν αύτοΰ οίκίαν- δηλονότι

1. Mannhardt, Mythologische Forschungen, a. 356.

2. Samter, σ. 21.

3. Αύτ., σ. 92.

4. Αύτ., σ. 92-3.

5. Joh. Lasicius, De diis Samagitarum 1615, σ. 56 παρά Schräder, Reallexikon
der indogermanischen Altertumskunde, σ. 356.

6. L.V. Schoeder, Hochzeitsbräuche der Esten, σ. 129 παρά Samter, σ. 21.

7. Ίω. Λαμπρίδου, 'Ηπειρωτικά μελετήματα, τεϋχ. Ζ', σ. 24.

8. ΚΠ., τ. ΠΙ', σ. 226.
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δεν διετηρήθη μεν ή π£>άξις της προσκυνήσεως της έστίας, άλλά παρέμεινεν
έν τη γλώσση ή άνάμνησις αύτής1. Έν Άνδριτσαίνη ή νύμφη προσκυνεί
τά εικονίσματα τών άγίων είσερχομένη είς τήν οίκίαν2.

Προς τάς έν τη άκολουθία τοΰ γάμου άναγραφομένας τελετάς συνδέονται
στενώς καί άλλα έθιμα, περιλείμματα βντα έπίσης άρχαίων γαμηλίων συμ-
βόλων, οία τά καταχύσματα καί ή κάλυψις τών νεονύμφων διά πέπλου, άμ-
φότερα γινόμενα κατά τήν κυκλικήν κίνησιν αύτών. 'Αλλ' έπειδή δέν μνημο-
νεύονται ταΰτα έν τοις εκκλησιαστικούς βιβλίοις καί δέν είναι βέβαιον, άν ή
έκκλησία τά έγκρίνη ή άπλώς τά άνέχεται, ή έξέτασις αύτών εξέρχεται τών
όρίων της μελέτης ταύτης.

ΠΑΡΕΚΒΟΛΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α'

Τά κατά τούς γάμους τελούμενα παρά τω έλληνικω λαω γινώσκω καί
έκ τών εντύπων περιγραφών, είς άς έν τω οίκείω έκάστοτε τόπω παραπέμπω,
καί έξ ίδιων παρατηρήσεων, άς έποίησα έν 'Αθήναις, πολλαχοϋ της Πελο-
ποννήσου (μάλιστα έν ταΐς έπαρχίαις Καλαμών, Μεσσήνης, Οιτύλου, Μαντι-
νείας, Ναυπλίου), έν Βώλω καί έν Λαμία, πρός δέ τούτοις καί έξ άνακοινώ-
σεων, άς πολλαχόθεν κατά καιρούς έχω λάβει. Εϊναι δ' οί έπιστείλαντές μοι
ανακοινώσεις περί γαμηλίων έθίμων, είς ούς έπ τραπήτω μοι καί δημοσία
ώδε νά δηλώσω την εύγνωμοσύνην μου, οί έπόμενοι, ών τά ονόματα άναγράφω
κατά τάξιν τών τόπων.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Νομός Κορινθίας. Τρίκαλα (Ίω. Σταματονλης).
Νομός 'Αχαΐας. Σοποτόν τοΰ δήμου 'Αροανίας (Α. Κ. Κωνσταντινόπονλος).
Νομός 'Ηλείας. Δίβρη (Θεόδ. Φ. Φανονράκης). 'Ανδραβίδα (Κ. Σ. Γούναρης).
Νομός 'Αρκαδίας. Δημητσάνα (Μαρία Ν. Πολίτου). Λάστα τοΰ δήμου Μυ-
λάοντος (Ν. Λάσκαρης). Νομός Τριψνλίας. 'Ανδρίτσαινα της 'Ολυμπίας
(Παναγιώτης Ι. Θεοδωρόπονλος, γυμνασιάρχης, κατά πληροφορίας ιερέων
καί γερόντων^. Νομός Μεσσηνίας. Επαρχία Μεσσήνης (Κ. Σ. Γούναρης).
Δήμος Οιχαλίας (Χρήστος Μπαρδόπουλος). Γιάννιτσα τοΰ δήμου Καλαμών
(Γ. Βέλμαχος, ιερεύς^). Νομός Λακεδαίμονος. Μαλιτζίνα τοΰ δήμου Μελιτίνης

1. "Ιχνη της λατρείας της εστίας διετηρήθησαν καί έν αλλαις συνηθείαις, άλλ' ένταϋΟα
άνέγραψα μόνον τάς γαμήλιους. - "Ισως είς τήν λατρείαν τής έστίας άναφέρεται καί συνή-
θειά τις έν Καρυαϊς τής έπαρχίας Καβακλή. Προτοΰ καθίσουν εις τήν τράπεζαν έν τή οίκία
τοϋ γαμβροΰ μετά τό στεφάνωμα «ό νοΰννος τρις μετά τών παρεστώτων φέρεται πέριξ
αύτής» (Λουλουδοπούλου, 'Ανέκδοτος συλλογή ήθών καί έθίμων κτλ., σ. 185).

2. Παραπλήσιον ρωσικόν τι εΟιμον προσκυνήσεως εικόνων ύπό τής νύμφης βλ. παρά
Samter, σ. 23.
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(Δ. Θ. Γραφειάδης). Νομός Λακωνικής. Επαρχία Οιτύλου (Παναγ. Ριζά-
κος). Δήμος Άβιας (Σωκράτης Κουγέας). Δήμος Κ αο δα μύλη ς ('ho. Παπα-
δόπουλος, δημοδιδάσκαλος^.

ΕΠΤΑΝΗΣΟΣ. Κέρκυρα (Κα Ειρήνη Α. Δενδρινον), πόλις (Σ. Κ.
Σακελ.λαρόπονλος), χωρία (Δημήτριος Σπίγγος. Σ. Δάλλας). Κεφαλληνία.
Αιξούρη (Σ. Δ. Παγώνης). Ζάκυνθος (Σπ. Α. Καλογερόπουλος καί I.
Καμπίτσης). Κύθηρα (Σωτ. Έμμ. Στάθης).

ΚΥΚΛΑΔΕΣ. Θήρα (Μ. Σ. ΙΙυργιανός). Τήνος (Στυλιανή Καρα).ή).
Βόρεια!. Κυκλάδες. Σκόπελος (Γεώργ. Δ. Πραΐδης).

ΘΕΣΣΑΛΙΑ. ΙΊορταριά τής Μαγνησίας (I. Βαλαμουτόπουλος). Κα-
ρυά 'Ολύμπου (Άθ. Κ. Ο'ικονομίδης). Γραλίτσα τοΰ δήμου 'Ιθώμης (Άθ.
Δελητσικόπουλος). Τίρναβος (Κ. Β. Γιαννακόπουλος).

ΙΙΠΕΙΡΟΣ. Βουργαρέλι Τζουμέρκων (Χρ. Λαμπράκης).
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Άμαλιάπολις τής Φθιώτιδος, έποικία Μακεδόνων
(Χ. Ν. Βαρούτσικος). Κοζάνη ('Αθαν. Ε. Διάφας). 'Επαρχία 'Εδέσσης (Ευ-
στάθιος Στουγιαννάκης). Σιάτιστα (Μ. Γ. Μιχαηλίδης).

ΘΡΑΚΗ. Λουλέ Βουργάζ (Στέφανος Α. Στεφανίδης). Κούταλη (Μ.
Γ. Μιχαηλίδης).

ΣΠΟΡΑΔΕΣ. Κάρπαθος (Άνδρ. Β.'Ασλανίδης καί Μ. Γ. Μιχαηλίδης).
Κάλυμνος (Γιάννης Κλ. Ζερβός). Αέρος, Κάσος, Κως (Μ. Γ. Μιχαηλίδης).

ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ. Νικόπολις Πόντου (Γεώργ. Θ. Στρουθόπουλος). Τρα-
πεζοΰς (Μ. Γ. Μιχαηλίδης). Λιβαδιά Τραπεζοΰντος, Ίκόνιον, Άκ-σού
('Χασά-κιοϊ,), Μισθία, Ποτάμια (Δζρζ-xioï), Άνδρονίκιον καί Ταβλουσούνιον
('διάφοροι διά Κωνστ. Γ. Λαμέρα). Κυδωνίαι, Πέργαμος (Στέλιος Έγγλε-
ζόπουλος). Σπάρτη ΙΙισιδίας (Χ. Κ. 'Ηλιάδης). Λιβήσιον Λυκίας (Έμμ.
Γ. Πολυζωίδης). Κύζικος, 'Αρτάκη, Πάνορμος καί τά πέριξ χωρία (Μ.
Φιλήν τ ας).

ΝΗΣΟΙ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ. Λέσβος. Πάφλα (Π. Ν. Χιωτέλλης). Λέ-
σβος, Μόλιβος (Κα Ευρυδίκη I. 'Εμμανουήλ), Μεγίστη (Κ. Σ. Γούναρης,
όστις καί πολλών άλλων έλληνικών χωρών μοί άνεκοίνωσε γαμήλια έθιμα).
ΚΥΠΡΟΣ. (Κωνστ. Ν. Παπαδόπουλος).

Β'

Λέξεις τής κοινής πρός δήλωσιν τοΰ δακτυλίου τοΰ άρραβώνος1.
Δακτυλίδι, τό (δακτυλίδιον). Πελοπόννησος (Τρίκαλα Κορινθίας. Ανδρί-
τσαινα. Καλαμάτα. Οιχαλία. Μάνη. Λάστα). Τζουμέρκα. Λευκάς. Χωρία τών

1. Ή σημείωσις τών τόπων, όπου έπιχωριάζει έκαστος τών τύπων, έγινεν έπί τή
βάσει τών εντύπων μαρτυριών, τών πρός με άνακοινώσεων καί τών ιδίων μου παρατηρή-
σεων. "ΟΟεν δεικνύει μόνον τίς ή διάδοσις αύτών, δχι δέ καί ποϋ είναι άγνωστοι ή άσυνήΟεις.
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Κυθήρων. Λουλέ Βουργάζ της Θράκης. Κυδωνίαι. Πέργαμος. Λιβήσιον.
Κάρπαθος. Κάσος. Κως. Λέρος. Άλλοι τύποι: δαχτυλίδι (Κύπρος. Νικόπολις
τοϋ Πόντου. Λιβαδιά Τραπεζοΰντος. Άκ - σού). το δ δαχτυλι (Κάλυμνος)
κατ' άποκοπήν της τελευταίας συλλαβής, δαχτυλίδ έν Μισθία τής Καππαδο-
κίας. δαχτλϊδ (πολλαχοΰ τής Στερεάς Ελλάδος. Θεσσαλία) κατ' έκπτωσιν
τοΰ άτονου ι. δαχλιδ (Σκόπελος. Λέσβος. Σιάτιστα) κατ' έκπτωσιν τούτου
καί ένός τών τριών συμπιπτόντων συμφώνων. Παράγωγα : δσχτνλιδώ-
νομαί=άρραβωνίζομα!.. δαχτυλιδωμένη ή μνηστή. Κρήτη (Βλ.αστ., σ. 23).
δαχτυλίδωμα, τό=ή τελετή τοΰ άρραβώνος (Καρυά 'Ολύμπου. Λιβήσιον).

'Αρραβώνας, ό (άρραβών). Βυζαντίου, Λεξικόν τής καθ' ήμας έλλην. έν λ.
Κρήτη (Βλ.αστ., σ. 23). Έν δημοτικω πατμιακώ άσματι (ΔΙΕ, τ. Γ', σ. 15).
Συνηθέστερον είς θηλυκόν γένος ή αρραβώνα (Βυζάντιος, έν λ. Κέρκυρα, Λι-
ξούρη. Κύθηρα. Σκόπελος. Λέρος. Ινώς. Κάλυμνος) κατά συνεκδρομήν πρός
τά εικόνα (είκών), τρηδόνα (τερηδών), τρυγόνα (τρυγών), Γοργόνα κτλ.,
ώς καί ό στρατών έγινεν ή στρατώνα- πρβλ. καί τό αρχαίο ν άγκώνη (άγκών).
Άλλοι τύποι : άρραώνα (Κάρπαθος) καί ό άρραώνας κατά συγκοπήν τοΰ β
μεταξύ δύο φωνηέντων, ώς έν τοις φο(β)ερός, λά(β)ωμα, βλά(β)ος, βου(β)ά-
λι, ά(β)άρετος, άθι(β)ολή, έν τω καρπαθιακω καθώς καί έν τω κυπριακώ
ιδιώματα" άρρεβώνα. Πελοπόννησος (Τρίκαλα, Μεσσηνία, Μάνη, Ανδρίτσαινα,
Λάστα). Λευκάς. Άμαλιάπολις. Κυδωνίαι. Κύπρος (Σακ., τ. Β', σ. 443, αιτ.
άρραβώναν), κατά τήν συνήθη τροπήν τοΰ α είς ε, είς τά ρεπάνι, κρεβάτι,
παρεθύρι. άρριβώνα. Τζουμέρκα, κατά τήν κανονική ν έν Ήπείρω καί τή
άλλη βορείω Ελλάδι τροπήν τοΰ άτονου ε είς ι- άρβώνα. Κύζικος. Αρτάκη.
Πάνορμος, κατ' έκπτωσιν τοΰ δευτέρου α έξ άνομοιώσεως. Παράγωγα:
αρραβωνιάζω - ομαι, μνηστεύω μνηστεύομαι- αρραβωνιασμένος - η=μεμνη-
στευμένος- Κρήτη (Βλαστ., σ. 23)" άρρεβωνιασμένος' Πελοπόννησος κλπ.
αρραβώνιασμα, ή μνηστεία. Πελοπόννησος, άρραβωνιαστικός - ή, μνηστήρ,
μνηστή, άρραβωνιασκή ή μνηστή. Αίνος (ΚΠ., τ. Θ', σ. 372) κατά συγκοπήν
τοΰ άτονου ι καί είτα τοΰ ένός τών τριών συμπιπτόντων συμφώνων. "Αλλαι
σημασία!,: άρραβώνα ή συνηθέστερον είς πληθυντικόν αριθμόν οί άρρεβώνες~τ\
τελετή τής μνηστείας. Άρραβώνα έν τή πρώτη καί κυρία σημασία έν τή
έπαρχία Καβακλή τής βορείου Θράκης—τό μανδήλιον, όπερ χαρίζει ή μνηστή
είς τόν μνηστήρα (Λουλουδοπονλου, Ανέκδοτος συλλογή ήθών καί έθίμων,
σ. 172). Έν Κυζίκω, Αρτάκη, Πανόρμω άρβώνα μέν λέγονται πάντα τά προσ-
φερόμενα ύπό τοΰ μνηστήρος είς τήν μνηστήν, άτινα εϊναι «άμανέτι» (ένέ-
χυρον), δηλαδή «άν τύχη καί χωριστούνε γυρίζουνται πίσω άνέγγιχτα καί είς
τήν έγλαβή (προικοσύμφωνον) καταχωρίζουνται ένα ένα μέ τ' όνομα))' κατ'
αντιδιαστολήν δέ ό κυρίως άρραβών λέγεται τά ξενιάσματα, εϊναι δέ τά δώρα,
όσα ρίπτονται, είς τόν δίσκον κατά τό κέρασμα τής νύμφης, άτινα δέν περι-
λαμβάνονται είς τό προικοσύμφωνον ούδ' επιστρέφονται, άν διαλυθή ό άρραβών.
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Σημάδι, τό' (σημεΐον, σημάδιον). Κρήτη (Βλαστ., σ. 23). Λακκοβηκια της
Μακεδονίας (Εθνική άγωγή 1901, σ. 123). Τζουμέρκα. Χωρία της Κύπρου.
Λουλέ Βουργάζ. "Αλλοι τύποι : σημάδι, Νικόπολις Πόντου, σμάδ, Σκόπελος,
Μόλιβος Λέσβου (κατ' έκπτωσιν τών άτονων ι). Λογοσήμαδο, το (λόγος
+ σημάδι, ήτοι σημεΐον τοϋ δοθέντος λόγου). Κύζικος, 'Αρτάκη, Πάνορμος.
Παράγωγα : σ?7μαόευομαί=μνηστεύομαι, Νικόπολις τοΰ Πόντου, σημαδε-
μ&Ός=μεμνηστευμένος. Κρήτη (Βλαστ., σ. 23). Σινασός (Άρχελ., σ. 77).
Σύλατα Καππαδοκίας (Ξενοφάνης 1905, τ. Β', σ. 284), σημάδεμα ή μνηστεία.
Νικόπολις Πόντου. Άλλα ι σημασία'. : σουμάδ (κατά μεταβολήν τοΰ πρώτου
άτονου i είς u, ώς είς τό σουσάμι καί άποκοπήν τοΰ άτονου i τής καταλήξεως)
ή τελετή τοΰ άρραβώνος έν Άμισώ (ΔΙΕ, τ. Α', σ. 527. Πλάτων 1880, τ. Β',
σ. 524)' ομοίως έν Τραπεζοΰντι, καί φρ. έγιναν τα σουμάδια τ'=ήρραβωνίσθη.
Έν Σινασώ τό σημεΐον τοΰ μικρού άρραβώνος, τοΰ προ τοΰ μεγάλου γινο-
μένου (Άρχελ., σ. 77). Έν Λιβησίφ, σημάδι λέγεται ό άρραβών έν τη κυρίο:
σημασί^ τής λέξεως, ήτοι τό χρυσοΰν νόμισμα (φλουρί), όπερ δίδεται ώς
άρραβών ύπό τοΰ γαμβροΰ είς τόν προξενητήν τής νύμφης, ώς σημεΐον ότι
δίδει τόν λόγον του, νά μνηστευθή τήν κόρην. Παραπλήσια είναι ή σημασία
τής λέξεως έν Καλύμνω, διότι σονμάι είναι τό στελλόμενον ύπό τοΰ μνηστήρος
δώρον πρός βεβαίωσιν τής μνηστείας" «τό πεστέλλωμα τοΰ γαμπροΰ 'ς τής
νύφφης μπριχοΰ πατήση μέσ' 'ς τό σπίτιν της. Λέμεν τό σουμάι, έπειής
τό στέλλει, μόνογ καί μόνο γιά νά πιστέψη πώς είναι σσουοΰρος (=βέβαιος,
siguro) ό γαμπρός, τσ' είναι μπλιό τίποτα μαντήλι μεταξωτό, κεντημένο
καπνοσάκκουλο, γιά τσεμπέρι, γιά κανένα άλλομ πράμα».

Βέρα, ή· κυρίως ό άπλοΰς άνευ πολυτίμου λίθου χρυσοΰς κρίκος, είς ού τήν
. σωτερικήν έπιφάνειαν χαράσσονται ένίοτε τά ονόματα τής μνηστής έν τω
φορουμ,νω ύπό τοΰ μνηστήρος καί τούτου έν τώ έτέρω. Πελοπόννησος (Αν-
δρίτσαινα, Καλαμάτα, Οιχαλία, Μάνη). Λευκάς. Λιξούρη" χωρία Κυθήρων.
Άμαλιάπολις. «Ασημένια βέρα» έν θηραϊκώ δημοτικώ άσματι (ΝΑ., τ. Β', σ.
448). «δαχτυλίδι βερωτο» έν λευκαδίω αίνίγματι (ΚΠ., τ. Π', σ. 400),
άλλ' έν παιδικω άσματίω της Καλαμάτας «δαχτυλίδι βεργωτό». Έν Κεφαλ-
ληνία φέρεται καί τό σύνθετον βεργοδαχτνλιδα=τά. διαφόρων ειδών δα-
κτυλίδια (ΝΑ., τ. Β'., σ. 178) καί έπίθετον έκ τούτου βεροδαχτνλιδένιος,
- α, - ο (αύτ.), τό αύτό άκριβώς σημαίνον καί τό άπλοΰν δαχτνλιδένιος,
εύχρηστοΰν δ' ώς έπίθετον κοσμητικόν τοΰ μικρού στόματος, τής λεπτής
όσφύος κττ. Έν ήπειρωτικω άσματι εύρίσκεται ό τύπος βίρα (Άραβαντινοϋ,
Συλλογή δημωδών ασμάτων, σ. 373). Έν Λέρω δέ φέρεται ό τύπος βέργα.
Ή λέξις είναι βενετική (vera), ό δέ τύπος βίρα τοΰ ρωμανιολικοΰ ιδιώματος,
κατά τόν de Gubematis, Ulsi nuziali 103. Κατά τόν Α. G. Meyer, Neugr.
Studien IV, 1878, σ. 103, ή λέξις είναι σλαβικής προελεύσεως.

Βεργέιτα, ή. Σημαίνει δ τι καί τό βέρα. Μεσσήνη. Ανδραβίδα. Κούταλη
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παρά τήν Προποντίδα. Μόλιβος Λέσβου. Κύζικος, 'Αρτάκη, Πάνορμος. Κυ-
δωνίαι, Πέργαμος. Έκ τοϋ ίταλ. verghetta.

Βοϋλλα— σφραγίς. Ό χρυσοΰς δακτύλιος τοΰ άρραβώνος, ό έχων πλατεϊαν
σφενδόνην έν σχήματι καρδίας, εφ' ής ήσαν χαραγμένα ή σύμπλεγμα τών αρ-
κτικών γραμμάτων τοΰ φοροΰντος ή στέμμα ή ζώδιόν τι. Ή λέξις (έκ τοΰ
λατ. bulla καί παρά βυζαντινοϊς συνήθης) ήτο εύχρηστος έν παλαιοτέροις
χρόνοις έν Κυζίκω, 'Αρτάκη καί Πανόρμω.

Παρόλα δακτύλιος τοΰ άρραβώνος έχων την σφενδόνην έν σχήματι δύο
συμπεπλεγμένων δεξιών χειρών. Καί αΰτη παλαιότερον ήτο έν χρήσει είς τούς
αύτούς τόπους, δηλοΰσα ότι προσφέρεται ώς σημεΐον τηρήσεως τοΰ δοθέντος
λόγου (ίταλ. parola) τής περί μνηστείας υποσχέσεως.

Νισάνι γίντζονκ (δακτύλιος άρραβώνος, λέξ. τουρκική), Ίκόνιον, 'Αν-
δρονίκιον, Ταβλουσούνιον Καππαδοκίας.

Γ

Σχεδόν πανταχοΰ τής Ελλάδος έπεκράτησε νΰν ή χρήσις τών χρυσών
δακτυλίων, ώς καί ανωτέρω έσημειώθη. Έν Λευκάδα μέχρι πρό τριάκοντα
έτών έν μέν τή πόλει χρυσοί οντες έκοσμοΰντο διά λίθου πολυτίμου μέν οί
τών πλουσίων, εύτελοΰς δέ οί τών πτωχών, άλλ' έν τή έξοχη ό δακτύλιος τοΰ
άρραβώνος ήτο σπανιώτερον μέν χρυσοΰς άνευ κόσμου καί μικράς άξιας,
συνήθως δ' άργυροΰς, έχων πεπλατυσμένην σφενδόνην, νΰν δέ γενικεύεται ή
χρήσις τών κοινών χρυσών δακτυλίων (κατ' άνακοίνωσιν Σ. Δάλλα). Έν
Τρικάλοις της Κορινθίας μέχρι πρό πεντήκοντα έτών άμφότεροι οί δακτύ-
λιοι κατεσκευάζοντο έκ τοΰ αύτοΰ μετάλλου, έκ χρυσοΰ, οί δέ τών άπορωτέρων
έξ άργύρου- έφερον δ' ένδεδεμένους πολυτίμους λίθους άναγλύφους ή άνευ
τύπου- τά έχοντα άδάμαντα (διαμαντένια δαχτυλίδια) έπροτιμώντο, πρός
κατασκευήν δέ τών χρυσών έχώνευον «μαγγυάρικα» (αύστριακά) ή «βενέτικα
φλωριά» διά τό άμιγές τοΰ μετάλλου (I. Σταματούλης). Έν Οίνοΰντι τής
Λακεδαίμονος οί δακτύλιοι τοΰ άρραβώνος άλλοτε ήσαν άργυροι, νΰν δέ χρυ-
σό I (Κονκουλέ, Οίνουντιακά, σ. 94). Έν Κρήτη συνηθίζονται καί δακτύλιοι
χρυσοί έν σχήματι οφεως (Βλαστ., σ. 23). Έν Σιατίστη κατασκευάζονται
χρυσοί, μέ πέτρες, αιματοστάδια καλουμένας, ή έξ άλλου μετάλλου, άλλά
τοΰ αύτοΰ πάντοτε άμφοτέρων τών μνηστήρων. Έν Μολίβω τής Λέσβου ό
δακτύλιος τοΰ άρραβώνος είναι εις καί δίδεται πάντοτε ύπό τής μνηστής είς
τόν μνηστήρα όμοΰ μέ κεντημένον μεταξωτόν μανδήλιον- δ τε δακτύλιος καί
τό μανδήλιον λέγονται σημάδια. Είναι δέ ό δακτύλιος χρυσοΰς (τών άπορω-
τέρων άργυροΰς) μέ λίθον οιουδήποτε χρώματος. Ό δέ μνηστήρ, άν είναι εύ-
πορος, κατασκευάζει δύο δακτυλίους χρυσοΰς όμοιους καί χαράσσει εις τόν
ένα τό ονομά του καί είς τόν άλλον τό τής μνηστής καί δίδει τόν φέροντα τό

20
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ονομά του είς τήν μνηστήν" οί δύο ούτοι δακτύλιοι λέγονται βεργέττες.— Χρυ-
σοί ή άργυροι, άλλ' έκ τοϋ αύτοΰ πάντοτε μετάλλου άμφοτέρων τών μνηστή-
ρων είναι έν χρήσει έν Καρπάθω, Τραπεζοΰντι, Λιβάδια Τραπεζοΰντος,
Μισθία, Τοτάμια (Δερέ-κιοϊ) Καππαδοκίας.

Ένιαχοΰ δι' ένδείαν τών μνηστευομένων κατασκευάζονται οί δακτύλιοι
έξ εύτελεστέρου μετάλλου, άλλ' αμφότεροι έκ τοΰ αύτοΰ (Μεσσήνη, Άδρα-
βίδα, Ναυπακτία, Μεγίστη). Έν τοις χωρίοις τοΰ Λεύκτρου τής έπαρχίας
Οιτύλου, έν Άνδριτσαίνη δέν είναι σπάνιοι καί οί άργυροι δακτύλιοι. Έν
δημοτικω θηραϊκω ασματι ό έραστής θνήσκων παραγγέλλει νά τω φορέσωσιν
είς τόν δάκτυλον «άσημένια βέρα)) (ΝΑ., τ. Β', σ. 448). Έν Κούταλη παρά τήν
Προποντίδα είναι άργυροι. Έν Άκ - σού άλλοτε ήσαν χρυσοί, νΰν δέ κατα-
σκευάζονται έκ νικελίου. Έν Σπάρτη τής Πισιδίας συνηθίζονται χρυσοί,
καί τών άπορωτέρων άργυροι έπίχρυσοι. Έν Έδέσση τής Μακεδονίας κατα-
σκευάζονται οί τών άπορωτέρων καί έξ άργύρου ή έξ άλλου εύτε?^εστέρου
μετάλλου. 'Ομοίως καί έν Καρπάθω, έν Νικοπόλει τοΰ Πόντου. Έν δ' Άμισω
τοΰ Πόντου είναι συνήθως χαλκοί (Πλάτων, τ. Β', σ. 524). Είς ΓΙάφλα τής
Λέσβου είναι έν χρήσει πλήν τών χρυσών καί χαλκοί, λεγόμενοι 'χαλκάδες.
Χαλκοί είναι οί δακτύλιοι καί έν Γλιάτα τοΰ δήμου Άριος. Έν 'Ανδραβίδα είναι
έν χρήσει καί μολύβδινοι δακτύλιοι. Έν Σκοπέλο) οί άπορώτεροι άντί δακτυ-
λίων άνταλλάσσουσι μανδήλια. Έν Καλύμνω «τά δαχτυλίγκια μπορεί νά 'ναι
γκαί μαλαματένια, τσαί βολιμένια, γιά προύζενα» (χρυσά, μολύβδινα ή χαλκά).

Οί άποροι ένίοτε δέν κατασκευάζουσιν ίδιους δακτυλίους, άλλά δανεί-
ζονται παρ' άλλων (Λιξούρη Κεφαλληνίας, 'Αμισός Πόντου [Πλάτων, τ. Β',
σ. 524]). Έν τοις χωρίοις τών Κυδωνιών τά δανεικά δακτυλίδια ζητούνται
άπό άνδρόγυνον άμφιθαλές, διότι ταΰτα θεωρούνται γονρλ.ίδικα (αίσια). Έν
Τρικάλοις τής Κορινθίας ό πρωτότοκος άρραβωνίζεται διά τών δακτυλίων
τών γονέων του, έπίσης δ' άλλοτε έν Κεφαλληνία (Λιξούρη) περί πολλοΰ έποι-
οΰντο οί άρραβωνιζόμενοι νά έχωσι τούς δακτυλίους τών γονέων των, άν
ούτοι έζησαν εύτυχεΐς.

Άλλά καί ή παραδεδεγμένη ύπό τής έκκλησίας συνήθεια τοΰ νά φορή
ό νυμφίος χρυσοΰν, ή δέ νύμφη εύτελεστέρου μετάλλου, δακτύλιον τηρείται
ένιαχοΰ. Ό Douglas, σ. 111, παρετήρησεν έν άρχή τοΰ παρελθόντος αίώνος,
ότι ό τοΰ γαμβροΰ δακτύλιος ήτο χρυσοΰς, ό δέ τής νύμφης άργυροΰς. 'Ομοί-
ως έν τή πόλει καί έν τοις χωρίοις τής Κερκύρας1. Έν Λέσβω (Πάφλα)

1. Περί τών έν Κερκύρα ό κ. Δημ. Σπίγγος μοί άνεκοίνωσε τά έξής. «Τά δαχτυλίδια
τ' αρραβωνιάσματος είναι γιά τή νύφη, ένα άσημένιο κ' ένα χρυσό" όσο πλούσιοι καί νά 'ναι
οί νιόπαντροι τ' άσημένιο είναι κι αύτό άπαραίτητο νά τό βάλη ή νύφη τήν πρώτη φορα,
δταν θά γίνουν τ' άρραβωνιάσματα" (τά δαχτυλίδια τής νύφης τής τά φορεί δ παπάς, δταν
διαβάζη τήν εύχή τ'Αρραβωνιάσματος, ποϋ γίνεται πάντα Παρασκευή βράδυ)" δ γαμπρός
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είναι μέν οί δακτύλιοι χρυσοί ή χαλκοί, άλλά κατά τήν ίερουργίαν τοΰ άρ-
ραβώνος τίθενται έπί της τραπέζης χρυσοΰς μέν δακτύλιος διά τον άνδρα καί
άργυροΰς διά τήν γυναίκα. Έν Λιβησίω της Λυκίας ό τοΰ νυμφίου είναι πάν-
τοτε χρυσοΰς, ό δέ της νύμφης άργυροΰς έπίχρυσος, άν οί γονείς αύτής είναι
πτωχοί. Έπίσης έν Κοζάνη της Μακεδονίας οί δακτύλιοι είναι χρυσοί ή άρ-
γυροι άμφότεροι, άλλ' ένίοτε ό τοΰ νυμφίου είναι χρυσοΰς καί άργυροΰς ό της
νύμφης. Έν Άνδρονικίω καί έν Ταβλουσουνίω της Καππαδοκίας είναι χρυ-
σοΰς ό τοΰ νυμφίου καί άργυροΰς ό της νύμφης. Καί έν Καλύμνω συνηθίζεται
ένίοτε νά είναι χρυσοΰς ό τοΰ νυμφίου δακτύλιος, ό δέ τής νύμφης μολύβδινος
ή χαλκοΰς. Καί οί 'Αλβανοί έποικοι τής Σικελίας, οίτινες καίπερ καθολικοί
τό δόγμα τηροΰσι τούς τύπους τής λατρείας τής άνατολικής έκκλησίας, τε-
λούσα τούς άρραβώνάς των διά χρυσοΰ καί άργυροΰ δακτυλίου (Pitré, Usi e
costumi del popolo Siciliano, τ. II, σ. 66).

Δ'

Ol έκ κλήματος στέφανοι. Έν Άνδριτσαίνη, όπου νΰν συνηθίζονται
στέφανοι τεχνητών άνθέων πορτοκαλέας, έν παλαιοτέροις χρόνοις κατεσκευά-
ζοντο έξ άφύλλων κλάδων κλήματος, περιτυλισσομένων διά ταινιών μετα-
ξίνων- ένίοτε άντί τών ταινιών έπεκολλάτο χρυσόκολλα ή καί λεπτότατα
φύλλα χρυσοΰ (χρυσάλειψη). 'Ομοίως καί έν Οιχαλία όχι πρό πολλοΰ ήτο
κοινή ή χρήσος τών έκ κλήματος στεφάνων, έχόντων ταινίας πολυχρώμου χάρ-
του. Έν 'Ιθώμη τής Μεσσηνίας κατασκευάζονται έκ κλήματος ή σύρματος
λευκοΰ στολιζομένου δι' άνθέων λεμονέας ή πορτοκαλέας. Είς τούς έκ κλήματος
στεφάνους έπιθέτουσι μικράς τούφας βάμβακος, αΐτινες φαίνονται ώς άνθη.
Έν Οίνοΰντι τής Λακεδαίμονος ή στέψις πρότερον έγίνετο καί διά στεφάνων
έκ κλήματος περιτυλισσομένου δι' άπλοΰ χάρτου (Κονκονλέ, Οίνουντιακά, σ. 98).
Καί έν Κυζίκω, 'Αρτάκη καί Πανόρμω, όπου νΰν έπίσης συνηθίζονται στέ-
φανοι τεχνητών άνθέων, εϊτε πορτοκαλέας ('Αρτάκη) εϊτε πολυειδών άλλων
άνθέων (έν τοις χωρίοις), μετά ταινιών μεταξίνων. Έν τοις χωρίοις τής
Λευκάδος μέχρι πρό έξήκοντα έτών έπλέκοντο έκ κλήματος, επενδυόμενοι,
διά ταινίας μεταξίνης ή μάλλινης. Έπίσης έν Τρικάλοις τής Κορινθίας μέχρι
πρό πεντήκοντα έτών έπλέκοντο έκ κλήματος, έπενδυόμενοι διά ταινιών έκ
χρυσοχάρτου, μετά θυσάνων έκ χρυσοχάρτου ομοίως καί συνδεόμενοι διά
λευκής ταινίας. Έν τοις χωρίοις τών Κυδωνιών οί κλάδοι τοΰ κλήματος
περιβάλλονται διά βάμβακος, έπενδυομένου διά χρυσοχάρτου, συνενοΰνται
δ' οί δύο στέφανοι διά ταινίας. 'Ομοίως καί έν Άνδρονικίω καί έν Ταβλουσου-

ποΰ αύτός δέ βρίσκεται παρών'ς τό άρραβώνιασμα, τό φορεί μοναχός του, ασημένιο ή
χρυσό αδιάφορο, 'ς τό δείχτη τοϋ δεξιοΰ χεριοΰ».
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νίω τής Καππαδοκίας οί κλάδοι τοϋ κλήματος περιτυλίσσονται διά τουλίου.
Κλημάτινοι στέφανοι συνηθίζονται καί σήμερον είς Βυσωκάν τών Καλαβρύ-
των (ΔΙΕ, τ. Α', σ. 130), εΐς τινα χωρία τής δυτικής Μάνης, είς Τζουμέρκα
τής 'Ηπείρου, είς Κόνιτσαν τής 'Ηπείρου1 καί είς τούς άλλους τόπους, ούς
τοις έπομένοις άναγράφομεν.

Πολλαχοϋ ή στεφανηπλοκία γίνεται τηρουμένων κανόνων τινών καί τύπων
ώρισμένων. Έν Κερκύρα άλλοτε δ κάτω κύκλος τοΰ στεφάνου τοΰ νυμφίου
ήτο έκ κλήματος επιχρυσωμένου, έξ έπηργυρωμένου δ' ό τοΰ τής νύμφης
(κατ' άνακοίνωσιν Σ. Κ. Σακελλαροπούλου), νΰν δέ συνηθίζονται άκόμη έν
τοις χωρίοις οί κλημάτινοι στέφανοι, άλλ' οί εύπορώτεροι στέφονται διά
στεφάνων τεχνητών άνθέων πορτοκαλέας (κατ' άνακοίνωσιν της Κας Ειρήνης
Α. Δενδρινοΰ). Καλούνται δ' ούτοι κλαδιές, καί κατασκευάζονται έν τοις
χωρίοις ύπό τοΰ ιερέως ή τοΰ παρανύμφου, καί περιτυλίσσονται μέ χρυσόχαρτο
οί τοΰ νυμφίου καί μέ άσημόχαρτο οί τής νύμφης (κατ' άνακοίνωσιν Δημ.
Σπίγγου). Έν Κυθήροις τά προς πλοκήν τών στεφάνων κλήματα κόπτονται
ύπό συγγενών τών μελλονύμφων μετά πομπής έν ασμασι καί πυροβολισμούς.
Έν 'Αθήναις τά στέφανα ήσαν έκ κλήματος, συνήθως έκ της ποικιλίας τής
λεγομένης σιρίκι, όπερ έχει ώρισμένον άριθμόν κόμπων, περιετυλίσσοντο
δέ διά ταινιών καί χρυσωμάτων ή συνήθεια διετηρήθη μέχρι τέλους τής
βασιλείας τοΰ Όθωνος περίπου2, κατεσκευάζοντο δ' έν σχήματι επισκο-
πικής μίτρας. Έν Λιβησίω κατασκευάζονται έκ κλάδων κλήματος, πλεκο-
μένων, άλλά μή δενομένων, δέν έχουσι δέ ταινίας3. Έν τοις πέριξ τοΰ Μονα-
στηρίου τής Μακεδονίας χωρίοις έκ τών κληματίνων στεφάνων εξαρτώνται
προσδενόμενοι δι' έρυθράς μετάξης σταυροί έκ κλημάτων ομοίων4. Πλήν
δέ τοΰ στεφάνου, δν φορεί κατά τήν τελετήν τοΰ στεφανώματος, ό μελλό-
νυμφος είναι έστεφανωμένος άπό τής παραμονής τοΰ γάμου φορών στέφανον
χλωρών άνθέων, τόν δέ χειμώνα στέφανον πυξαρίου καί ξηρών άνθέων έπί
δέ τής κεφαλής τής νύμφης, δταν παραλαμβάνωσιν αύτήν έκ τής πατρικής
οικίας, ό παράνυμφος έπιθέτει βαρύν στέφανον5. 'Ομοίως καί έν Έδέσση
τής Μακεδονίας άντί ταινιών εξαρτώνται, έκ τών στεφάνων κλημάτινοι σταυ-
ροί' πλέκονται δ' οί στέφανοι ύπό τών παρανύμφων έν τή οικία του έκ κλή-
ματος, όπερ περιενδύεται διά βάμβακος, περικαλυπτομένου διά φύλλων χρυσοΰ.

1. Άγων, 14 Μαΐου 1899.

2. Εστία 1882, τ. ΙΔ', σ. 585. Ή χρήσις τών έκ τεχνητών άνθέων στεφάνων ήρχισεν
έν 'Αθήναις εύθύς μετά τήν ϊδρυσιν τοϋ βασιλείου.

3. 'Αποφεύγουσι τούς κόμβους καί πάντα δεσμύν έκ δεισιδαιμονίας προς πρόληψιν
καταδέσμων καί άλλων μαγγανειών έπιφόβων είς τούς μελλονύμφους.

4. 'Ακρόπολις φιλολογική 1888, σ. 792.

5. Αύτ., σ. 791.
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Γαμήλιον άσμα ^δόμενον έν Καρυά τοϋ 'Ολύμπου έξαίρει το κλήμα τών
γαμήλιων στεφάνων ώς έξής :

—Τί στέκεις, νύφη μου καλή;
τίναν, νύφη μ', καρτερείς;

—Καρτερώ τον σύντικνό μου,
νά πάη 'ς τήν Πόλη κί νά ρθή
νά φέρη κλήμ' άγιόκλημα,
νά φκειάσουμι τά στέφανα.

Έν Σκοπέλω οί κλημάτινοι στέφανοι (διότι συνηθίζονται έπίσης έν τή
νήσω καί οί στέφανοι τεχνητών άνθέων πορτοκαλέας) πλέκονται ύπο γυναι-
κών στεφανηπλόκων, μετερχομένων τοΰτο το επιτήδευμα έν ταΐς οίκίαις αύ-
τών, κατασκευάζονται δ' έκ κλήματος, περιβαλλομένου διά βάμβακος· έπεν-
δύεται δ' ό βάμβαξ διά λωρίδος λευκοΰ ύφάσματος, έφ' ού έμπηγνύονται
συρμάτια, φέροντα έπί τοΰ έτέρου άκρου προσδεδεμένα τεχνητά άνθη έκ φύλ-
λων λεπτοτάτων χαλκοΰ (κοινώς τρε)1. Έν Καρπάθω πρωτότοκοι παρθέ-
νοι αμφιθαλείς2 πλέκουσι την ήμέραν τοΰ γάμου τούς στεφάνους3- ότι ούτοι
εϊναι κλήματος έμφαίνει καί το δημώδες καρπάθιον ασμα:

Κι δντ' έρτ' εκείνος κ' εύρη με άντρα το θέλω πάρη
μέ κλήμα, μέ στεφάνι4.

Κατά δέ τήν λεπτομερεστέραν πρός με άνακοίνωσιν τοΰ κ. Άνδρ. Β.
Άσλανίδη, οί κλάδοι εκλέγονται έκ κλήματος λευκάς παράγοντος σταφυλάς,
κόπτει δ' αύτούς άμφιθαλής παις, άπαγγέλλων τρίς τό σύμβολον τής πίστεως.
Πλέκονται δ' οί κλάδοι περιελισσόμενοι είς χρυσά καί ποικιλόχρωμα χαρτία
ύπό τών παρθένων άδουσών γαμήλια άσματα καί στολίζονται διά ταινιών
έρυθρών καί κυανών, έχουσών θυσάνους έκ χρυσών κλωστών5. Έν Θήρα
τήν προτεραίαν τοΰ στεφανώματος προσκαλοΰνται ύπό τών μελλονύμφων
καί τών γονέων αύτών πλήν τών συγγενών καί πολλοί άλλοι καί συνέρχονται
είς τό νυφικό (τήν οίκίαν τών μελλονύμφων). 'Αφοΰ δέ συναθροισθώσι πάντες,
ήγουμένων τών ιερέων τής ένορίας καί τοΰ παρανύμφου, μεταβαίνουν πάντες

1. Ή έτυμολογία τής λέξεως τρε είναι δυσεξιχνίαστος· ίσως είναι έτερος τύπος τής
λέξεως τρά ή ότρά, ής έπίσης είναι άμψίβολος ή έτυμολογία. (Βλ. G. Meyer, Neugriech.
Studien III, σ. 66). Συγγενείς φαίνονται καί αί λεσβικαί λέξεις τ ρίνα καί τράνα.

2. Ώς καί έν τή άρχαίςι 'Ελλάδι καί σήμερον κατά τήν τελετήν τών γάμων πρός πολ-
λας υπηρεσίας έκλέγονται παρθένοι ή παίδες ή έφηβοι άμφιθαλεΐς.

3. C. Wescher, Δωρικόν ψήφισμα Καρπάθου, μετάφρ. ύπό Έμμ. Μανωλακάκη, Άθ.
1878, σ. 57.

4. Αύτ., σ. 77.

Ή ΧΡήσις στεφάνων τεχνητών άνθέων είναι έν Καρπάθω σχεδόν άγνωστος. Μόλις
έπ' έσχάτων έκομίσθησαν δύο ή τρεις.
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έν πομπή είς τούς άγρούς καί κόπτουν δύο κλήματα, τά όποια φέρουν είς τό
νυφικό, εκεί δέ πολλαί παρθένοι καθήμεναι παρά τράπεζαν, στολίζουν τά
στέφανα μέ πολυτελείς ταινίας καί άλλα κοσμήματα, καί αδουσι δίστιχα
γαμήλια άσματα, εύχετικά τοϋ γαμβροΰ, τής νύμφης καί τοΰ παρανύμφου·
μετά δέ τόν στολισμόν τών στεφάνων προσφέρουσι διάφορα γλυκύσματα.
Έν Σάμω «νεάνιδες αμφιθαλείς καί πρωτότοκοι μεταβαίνουσα είς άμπελον,
άπαγγέλλουσι τρις τό σύμβολον τής χριστιανικής πίστεως, μεθ' ô κόπτουσαι
κληματίδας έκ κλήματος έπτακοίλου συμπλέκουσιν έν ασμασι τούς στεφά-
νους, οδς περικοσμοΰσι δι' έλασμάτων χρυσών προσέχουσαι μή ποιήσωσι
κόμβον έπ' αύτών. Φέρουσι δέ αύτούς έν πομπή είς τόν τοΰ μελλονυμφίου οί-
κον, τών καθ' όδόν συναντώντων αύτούς εύχομένων, όπως ό γάμος ή αίσιος
καί οί μελλόνυμφοι ζήσωσι στερεωμένοι καί καλο ριζικό ι))1. Έν Κερασοΰντι
δέ τοΰ Πόντου είς παλαιότερα έ'τη τήν ήμέραν τοΰ γάμου προ τής άνατολής
τοΰ ήλιου γυναίκες συγγενείς τοΰ γαμβροΰ απερχόμενα', είς τάς άμπέλους
έκοπτον δύο κλήματα αδουσαι:

Τ' εύλογημένον τό βεργίν ποΰ πάει νά στεφάνωση.

"Επειτα καθήμεναι έσχημάτιζον έξ αύτών δύο στεφάνους καί έκόσμουν τού-
τους διά θυσάνων έκ μετάξης, τραγωδοΰσαι τόν αύτόν στίχον2. Είς Λιξού-
ρην τής Κεφαλληνίας, είς παλαιότερα έπίσης έτη, διότι σήμερον συνηθίζονται
κοινώς στέφανοι τεχνητών άνθέων πορτοκαλέας ή λεμονέας, έπλέκοντο ύπό
τοΰ ιερέως ή ύπό παρθένων φίλων τής νύμφης έκ κλάδων άμπέλου, τοΰ εί'δους
τοΰ λεγομένου μοσχάτου (vitis vinii'era L. acinis viridi - flavescentibus),
διότι έξ αύτοΰ παράγεται γλυκύς άρωματικός οίνος" περιετυλίσσοντο δέ διά
βάμβακος, έπενδυομένου διά μεταξίνης ταινίας ούρανόχρου ή έρυθράς ή λευκής
μήκους 7 μέτρων περίπου, συνδεούσης άμφοτέρους τούς στεφάνους, έκ περισσού
δέ έκοσμεϊτο μέ χρυσοκόρδονο 3-4 χιλιοστών τοΰ μέτρου καί έπετίθεντο είς
αυτήν τεχνητά άνθη λεμονέας. Έν Λέσβω (Πάφλα) μέχρι τοΰ 1850 περίπου
οί στέφανοι κατεσκευάζοντο έκ κλάδων άναδενδράδος, τεμνομένων ύπό αμφι-
θαλών προετιμάτο δέ μάλιστα άμπελος άναδενδρουμένη, ής οί κλάδοι πλεκό-
μενοι έτυλίσσοντο είς βάμβακα καί έστολίζοντο μέ τρίνας ή τράνας. Ένιαχοΰ
τής Λέσβου (κατ' άνακοίνωσιν τής Κας Εύρυδίκης I. Εμμανουήλ) άλλοτε
οί έκ κλήματος διά τοιούτων συρματίων έστολισμένοι στέφανοι έπλέκοντο
είς τήν οίκίαν τοΰ παρανύμφου ύπό νεανίδων, αίτινες έτραγωδουν κατάλληλα
πρός τήν περίστασιν δημώδη άσματα" σήμερον τό έθιμον είς όλίγα χωρία
διατηρείται, διότι οί περισσότεροι άγοράζουν έτοιμους στεφάνους. Έν Σύμη
πρός κατασκευήν τών στεφάνων άνήρ άμφιθαλής κόπτει έννέα κλάδους άμπέ?νθυ,

1. Σταματιάδου, Σαμιακά, τ. Ε', σ. 274.

2. Πανδ., τ. 0', σ. 519.
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τοϋ εΐδους τών λεγομένων οπωρικών, άλλ' ουδέποτε άμπέλου έκ τών παραγου-
σών μέλανας σταφυλάς· καθ' έκάστην δέ τεμνομένην τριάδα κλάδων άπαγγέλ-
λει το σύμβολον της πίστεως" έπειτα ρίπτει έν προς άνατολάς καί έτερον πρός
δυσμάς, διά δέ τών τριών άλλων πλέκει τον στέφανον τοΰ νυμφίου καί διά τών
ύπολοίπων τεσσάρων τον της νύμφης (έπειδή ή γυνή έχει, λέγουν, μίαν πλευράν
πλέον τοΰ ανδρός)" τυλίσσει δ' αύτούς διά μετάξης έρυθράς, χωρίς νά δέση
κόμβον, διά νά μή δεθή το άνδρόγυνον. "Αν αί άμπελοι είναι κλαδευμέναι,
εύρίσκει κλήματα κεκομμένα καί άποτεθειμένα είς σωρούς, εκλέγει έννέα
καί κόπτει τάς κάτω άκρας αύτών (διότι πάντως πρέπει νά κόψη διά μαχαίρας)
άπαγγέλλων έπίσης τό πιστεύω είς έκάστην τριάδα1. Έν Καλύμνω συνηθί-
ζονται καί οί κλημάτινοι καί οί ψευδών άνθέων στέφανοι" άλλ' είς τούτους
πάντας πρέπει νά έπιτεθή μικρόν τεμάχιον κλήματος, τεμνομένου ύπό παιδός
άμφιθαλοΰς, άπαγγέλλοντος τρις τό σύμβολον της πίστεοις" πρέπει δέ νά εϊναι
οξεία ή μάχαιρα, όπως διά μιάς άποκοπή τό κλήμα. Οί δ' έκ κλήματος πλε-
κόμενοι στέφανοι περιετυλίσσοντο διά λευκού βαμβακερού ύφάσματος, άπο-
κρύπτοντος έξ ολοκλήρου τό κλήμα" τό δ' ύφασμα έκεΐνο περιενεδύετο διά
πρασίνων, έρυθρών ή καί κυανών στενών ταινιών, δι' ών προσεδένοντο καί τε-
χνητά άνθη καί προσηρμόζοντο προσέτι είς ταύτας καί λεπτότατα χρυσοειδή
συρμάτια. Είς παλαιότερα δ' έτη, καί σήμερον άκόμη κατά τούς έν σπουδή
τελουμένους γάμους, οί κλημάτινοι στέφανοι περιεβάλλοντο προχείρως δι' ύ-
φαντών μάκτρων, ών αί θυσανωταί άκρα ι έπιπτον έπί τών νώτων τών νυμ-
φίων2. Έν Κάσω τά κλήματα πρός κατασκευήν τών στεφάνων κόπτουσι
νύκτα ύπό τό φώς τής σελήνης παρθένοι, έπιλέγουσαι τρις τό Πιστεύω.
Πλέκονται δ' έν τή οικία τής νύμφης ύπό παρθένων, άναγινωσκομένων εύχών
ύπό τοΰ ιερέως καί ψαλλομένων θρησκευτικών ασμάτων, κοσμοΰνται δι' άν-
θέων καί ταινιών πολυχρώμων. Έν Βουρδουρίω είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ

1. ΖΑ Α', σ. 213.

2. «Τά στεφάνια είναι γιά πό ψεύτικους άττούς γιά πό κλήμα' σάν είναιμ πό ψεύτι-
κους άττούς, έννουμ ( = δένουν) πάνω 'ς τά στεφάνια έναγ κομματάτσι κλήμα, ποϋ τό κόβζει
άρσενικόμ παιί μέ μάναγ καί πατέρα, καί λέει μπρί (=πρίν) το μ Πιστεύγω τρεις φορές
τσαί πρέπει νά 'ναιγ κοφτερό τό μασ'αΐρι, γιά νά τό κόψη μέ μιας, γιατί έχομέ-ν-το σέ κακό
ά έν γκοπή μέ τό πρώτο. - "Αν εϊναιμ πό κλήμα, τυλίουν τα μ' άσπροχ χασέ, ώς ποΰ νά
μήφ φαινέται καθόλου τό κλήμα" ΰστερις τυλίουν το πάλι μέ πράσινες, κότσινες γιά
τσαί γαλάζες κορδέλλες στενές, καί μέ φτές (=αύτάς) τις κορδέλλες έννουσι ψεύτικα
λουλλούγκια' τυλίουν γκόμα πάνω τσαί χρουσάφσια. - Τόμ παλιόγ καιρό (τσαί τώρα κόμα
σά ζενή ( = γίνη) καένας γάμος κλεψιμιός) ήκάμνασι στεφάνια μέ τίς παλιές φατές(=ύφαν-
τάς) μεσάλλες' ήτυλίασι τέτζιονας ( = δός ειπείν) τό κλήμα μέ τίς μεσάλλες, τσ' ήκρέμ-
μουνταν οί άκιρζ'ιες (=άκραι) τώ μεσαλλιώ ποΰ 'χαγ καί φοΰντες, σάμ ποΰ κρέμμεται
τώρα ποπίσω ποΰ τήν νύμφη τσαί τόγ γαμπρό ή άσπρη πλαγκειά ( = πλατεία) κορδέλλα,
ποΰ μέ τίς άκιρζ'ιές της έννουσιγ καί τά τζυό στεφάνια. - Τά στεφάνια πλέτσει τα δψα
( -δποια) τύσ'η κι δψα ξέρη». (Κατ* άνακοίνωσιν Γιάννη Κλ. Ζερβοΰ).
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νεαραί γυναίκες καί παρθένοι στολίζουσα τά στέφανα, τά όποια κατασκευά-
ζουσιν έκ κλάδων άμπέλου καί ποικίλλουσα διά φύλλων χρυσοΰ (Ξενοφάνης,
τ. Γ', σ. 168).

Ε'

Έν Άνδριτσαίνη ό παράνυμφος έκπιών όλον τό ποτήριον θραύει αύτό
έπί τοΰ πατώματος. 'Ομοίως καί έν Λάστα. Έν Μεσσήνη καί 'Ανδραβίδα
(Κ. Σ. Γούναρης) τό ποτήριον άλλοτε θραύεται καί άλλοτε δχι. 'Ομοίως καί
έν Οιχαλία. Έν Μολίβω τής Λέσβου ό παράνυμφος, άφοΰ έκπίη τόν έν τω
ποτηρίω οϊνον, τό πετά δπισθέν του καί άν τό ποτήριον (όπερ είναι μετάλλινον)
πέση έπί τής βάσεώς του, τεκμαίρονται έκ τούτου ότι τό πρωτότοκον θά εϊναι
θήλυ" άν δέ τούναντίον, θά είναι άρρεν" ένιαχοΰ δέ τής Λέσβου, όπου τό ποτή-
ριον είναι ύάλινον, θραύεται. Έν ταΐς νήσοις τής ΓΙροποντίδος ό ιερεύς θραύει τό
ποτήριον (Μ. Φιλήντας). Έν Βουρδουρίω τής Μικρας 'Ασίας έσυνηθίζετο
άλλοτε έπίσης νά τό θραύη ό ιερεύς (Χ. Κ. Ήλιάδης). Έν Λιβησίω τής Λυ-
κίας θραύει ό παράνυμφος τό ποτήριον. Έν τοις χωρίοις τής Τραπεζοΰντος
ό παράνυμφος έπίσης έκπιών τό ποτήριον τό θραύει εντός τής έκκλησίας.
Έν *Ακ - σού (Χασά-κιοϊ) παρά τήν Μαλακοπήν ό παράνυμφος θραύει τό ποτή-
ριον καί έκ τοΰ πλήθους τών τεμαχίων αύτοΰ τεκμαίρονται τήν εύτεκνίαν
τών νυμφίων, διότι όσον περισσότερα είναι τά τεμάχια, τόσον τά τέκνα θά
είναι σύμφωνα πρός τάς έπιθυμίας τών γονέων, άρρενα, υγιή κλπ. Έν Μισθία
τής Καππαδοκίας έπίσης τό ποτήριον θραύεται. Εις τινα τών Γραμμενοχω-
ρίων τής 'Ηπείρου θραύει τό ποτήριον ό παράνυμφος, δηλών ουτω συμβολι-
κώς ότι εύχεται νά μή εύρεθή πάλιν είς τήν άνάγκην νά στέψη αύτούς, άλλά
νά είναι ούτος ό πρώτος καί τελευταίος γάμος των. Καί παρά τοις Άλβανοΐς
ό έφημέριος ρίπτει μεθ' όρμής τό ποτήριον, ίνα θραυσθή, θεωρείται δέ κακός
οιωνός, άν μείνη άκέραιον1.

Τό έθιμον τής θραύσεως τοΰ ποτηριού έχουσι καί οί Εβραίοι τής Κερκύρας
καί τής άλλης Επτανήσου, τήν ώραν τής τελετής ρίπτοντες αύτό είς τό
πάτωμα θεωροΰσιν αίσιον, άν θρυμματισθή, διότι πιστεύουσιν ότι άλλην
ζημίαν ή συμφοράν δέν θά γνωρίσωσιν οί νεόνυμφοι. "Αν τό έθιμον παρελή-
φθη παρά τών Ελλήνων ή εϊναι άκραιφνώς έβραϊκόν, δέν ήδυνήθην νά εξα-
κριβώσω.

Ένιαχοΰ τής Πελοποννήσου συνηθίζουσι νά θραύωσι τά πινάκια καί τά
ποτήρια καί τ' άλλα ύάλινα ή πήλινα σκεύη τής τραπέζης μετά τό πέρας τοΰ
δείπνου, τοΰ έπακολουθοΰντος είς τό στεφάνωμα. "Ισως θέλουσι διά τούτων
νά δείξωσιν ότι δέν πρέπει νά γίνη άλλη χρήσις αύτών. Συναφές δέ έθιμον

1. Pitre, Usi e costumi, τ, II, σ. 66.
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είναι το έν Πορταριά: τοϋ Πηλίου γινόμενον, όπου κατά τήν εΐσοδον είς την
οίκίαν τοΰ γαμβροΰ ή νύμφη ρίπτει οπισθέν της μετά δυνάμεως καί θρυμματί-
ζει το πινάκιον τοΰ βουτύρου, δι' ού ήλειψε τούς παραστάτας της θύρας κατ'
άρχαιότατον έθιμον1. Έπίσης κατ' έθιμόν τι της 'Αλσατίας, τό κατά την γα-
μήλιον πομπήν προσφερόμενον είς τήν νύμφην ποτήριον οί'νου, έξ ού πίνει ή

νύμφη, ρίπτεται κάτω καί, αν θρυμματισθή, προοιωνίζονται εύτυχή τόν γάμον2.

στ'

Έκ τοΰ έμβαπτιζομένου άρτου τρώγουσιν οί νυμφίοι μόνοι ή μετ' αύτών
καί ό παράνυμφος ή οί άγαμοι τών κεκλημένων ή οί κεκλημένοι πάντες, έχει
δηλαδή τό έθιμον τοΰ κοινοΰ ποτηριού τόν χαρακτήρα μεταλήψεως κοινής
τροφής μόνον τών νυμφίων ή τίνων τών παρισταμένων ή πάντων όμοΰ. 'Ανά
τάς έλληνικάς χώρας παρατηρούνται διαφοραί τοΰ έθίμου, ών καταγράφω
ώδε όσας περιήλθον είς γνώσιν μου.

Ό ιερεύς δίδει είς τούς νυμφίους, καθώς καί είς τόν κουμπάρον καί τήν
κουμπάραν, νά πίωσιν οΐνον έκ τοΰ κοινοΰ ποτηριού, καθώς καί νά φάγωσι
τεμάχιον άρτου εμβαπτισμένου είς τόν olvov (W. 91). Έν Πελοποννήΰφ :
Έν Βυσωκά τών Καλαβρύτων, έπί ξυλίνου βαρελιού περιέχοντος άμίλητον
νερόν θέτουσιν οί ιερείς «πλαστήρων καί έπ' αύτοΰ μανδήλιον καινουργές
καί πολυποίκιλο ν καί είτα έπ' αύτοΰ τά τής θρησκείας σύμβολα, έν τω μέσω
τών όποιων τόν άρτον, προσφοράς σχήμα έχοντα, άνευ όμως τής σφραγΐδος,
άλλά μόνον έν μέσω ύπό τοΰ ιερέως έκτέμνονται τρία τρίγωνα, άτινα καταλ-
λήλως χαραχθέντα σχηματίζουσι μέγα τρίγωνον ούτω Κάτωθεν δέ ύπό
τό πλαστήριον τίθεται οίνοδόχον άγγεΐον ξύλινο ν (τσίτσα ή τσιότρα). Τοΰτο
δέ τίθεται εκεί πλήρες οί'νου, είς τοΰ μυστηρίου τήν έκτέλεσιν χρησιμεύοντος.
"Οταν δέ έλθη ή ώρα, κεράννυται έν φιάλη άπό τοΰ άγγείου έκείνου ό οίνος
καί ρίπτονται έντός αύτοΰ καί τά τρία έκεΐνα έξ άρτου τρίγωνα, ών τό πρώ-
τον ώρισται διά τόν γαμβρόν, τό δέ δεύτερον διά τήν νύμφην καί τό τρίτον
διά τόν παράνυμφον» (ΔΙΕ, τ. Α', σ. 130). Έν Λάστα τής Γορτυνίας ό γαμ-
βρός έκόμιζεν είς τόν γάμον άρτον, οίνον καί έν τεμάχιον κρέατος, έθετε δ'
έντός τοΰ σάκκου (τράσιτο) καί εν ποτήριον. Ό άρτος, ό οίνος καί τό ποτή-
ριον έτίθεντο έπί τής τραπέζης, τό δέ κρέας καί τό σακκίδιον ύπό τήν τράπε-
ζαν. Κατά τήν άνάγνωσιν δέ τοΰ Εύαγγελίου, δταν άπηγγέλλετο ή φράσις

1. Έν Καρυαΐς της έπαρχίας Καβακλή (Φιλιππουπόλεως) οί "Ελληνες μέχρι πρό
όλίγων έτών εΟραυον τόν άξονα της αμάξης, ής επέβαιναν οί νεόνυμφοι (Λουλουδοποΰλου,
Ανέκδοτος συλλογή ήθών, εθίμων κλπ., σ. 184-5). Τοΰτο μαρτυρεί περί τών αρχαίων Βοιω-
τών, καιόντων τόν άξονα τής αμάξης, ό Πλούταρχος, Κεφαλ. καταγραφή ρωμ. 29, σ. 271 d.

2. Samter, Geburt, Hochzeit u. Tod, a. 163.
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«γεμίσατε τάς υδρίας ύδατος», εις τών περισταμένων γεμίζει τό ποτήριον
καί είτα ό ιερεύς ρίπτει εντός αύτοϋ τρία τεμάχια άρτου" τούτων τό έν δί-
δεται είς τόν νυμφίον, τό άλλο είς τήν νύμφην, άφοΰ πίωσι πρότερον ολίγον
οίνον έκ τοΰ ποτηριού. Τό τρίτον τρώγει ό παράνυμφος, όστις ύποχρεοΰται
νά κενώση τό ποτήριον καί είτα νά τό θρυμμάτιση ρίπτων κατά γής. Έν
Τρικάλοις τής Κορινθίας έμβάλλονται έκ τοΰ παρατιθεμένου έπί τής τραπέζης
άρτου τρία τεμάχια είς τό ποτήριον, άτινα τρώγουσιν οί νυμφίοι καί ό παρά-
νυμφος πίνοντες καί τόν οίνον. 'Ομοίως έν Άνδριτσαίνη, έν Μάνη. Έν τω
δήμω Εύας καί άλλαχοΰ τής έπαρχίας Μεσσήνης κατά τήν στέψιν φέρεται
ύπό τών συγγενών τοΰ γαμβροΰ άρτος μέγας καί δοχεΐον πλήρες οί'νου (τσίτσα
ή μπλόσκα ή μπρίκα) " ό ιερεύς κόπτει έκ τοΰ άρτου μικρόν τριγωνικόν τε-
μάχιον, όσον τό άντίδωρον τής έκκλησίας καί εμβάλλει είς τό ποτήριον, τόν
δέ λοιπόν άρτον καί τόν οίνον παραλαμβάνει είς τήν οίκίαν του. Έκ τοΰ πο-
τηριού πίνουσιν οί νυμφίοι, ό δέ παράνυμφος μόνον άν είναι άμφιθαλής, άλ-
λως δίδεται ό οίνος εις άμφιθαλή παΐδα, ίνα έκπίη αύτόν (παρά Κ. Σ. Γού-
ναρη). Καί έν Οιχαλία τής Μεσσήνης τά αύτά τηρούνται" ό άρτος καί ό οίνος
κομίζονται έκ τής οικίας τοΰ νυμφίου, έμβάλλονται τεμάχια άρτου είς τό ποτή-
ριον, ό παράνυμφος δέν πίνει, άλλά δίδεται είς άμφιθαλή παΐδα τό ύπόλοιπον
τοΰ ποτηριού.

Έν Κερκύρα παρατίθεται καί άρτος μετά τοΰ κοινοΰ ποτηριού καί έμβάλ-
λονται έξ αύτοΰ τεμάχια είς τό ποτήριον. Ό παράνυμφος δέν πίνει. Είς τά
χωρία τής Κερκύρας, άφοΰ πίη ή νύμφη καί ό γαμβρός, τά γραμματικούδια
άδειάζουν τό ποτήρι, άν ζοΰν άμφότεροι οί γονείς των, διότι άλλως δέν είναι
αΐσιον. Είς άλλα δέ χωρία μέ τό κρασί, τό όποιον είναι πάντοτε μαΰρον, έχουν
καί τρεις φέτες ψωμί, καί δταν έλθη ή ώρα, ό ιερεύς έμβαπτίζει τό ψωμί είς
τό κρασί καί δίδει είς αύτούς καί τρώγουν έξ έκάστης φέτας, πρώτον τοΰ νυμ-
φίου καί έπειτα τής νύμφης" έπειτα τούς δίδει νά πίωσιν έκ τοΰ ποτηριού ό
γαμβρός πρώτον, είτα ή νύμφη καί τελευταΐον πάλιν ό γαμβρός. Ό παράνυμφος
δέν πίνει, καί τόν ύπόλοιπον άρτον καί οίνον ό ιερεύς δίδει νά φάγη παις άμφι-
θαλής. Έν Λευκάδι ένέβαλλον άλλοτε τρεις φέτες άρτου είς τόν οίνον, καί
ό ιερεύς έδιδε νά πίη καί φάγη πρώτος ό νυμφίος, είτα ή νύμφη, τρίς, καί τό
ύπόλοιπον έδιδε νά πίη είς τών παρισταμένων νεανίσκων (Papadopoulo
Vreto, Memoria su di alcuni costumi tuttora esistenti nell' isola di Leu-
cada, Napoli 1835, σ. 35 - 36). Καί σήμερον δέ τηροΰνται τά αύτά" μετά δέ
τήν μετάληψιν έκ τοΰ ποτηριού καί τήν βρώσιν τοΰ άρτου γίνεται άγών τών
άγάμων νέοιν περί τής άρπαγής τοΰ ποτηριού μέ τίς φέτες. Ό κατορθώσας
νά γίνη κύριος τρώγει τόν άρτον καί πίνει τόν οίνον, πιστεύεται δέ ότι ταχέως
θά νυμφευθή. Τό ποτήριον δέ πρέπει νά λάβη πάντοτε νέος άμφιθαλής, διότι
άλλως δέν θά βγή σέ καλό.—Έν Λιξούρη τής Κεφαλληνίας παρατίθενται καί
τρεις φέτες άρτου, ό δ' ιερεύς εμβάπτει είς τό ποτήριον μίαν φέταν καί δίδει
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πρώτον είς τον γαμβρόν καί είτα είς τήν νύμφην νά φάγωσιν, είτα 8έ δευτέραν,
ήν δίδει πρώτον είς τήν νύμφην, καί τήν τρίτην πρώτον είς τόν γαμβρόν. Τό
ποτήριον δίδει ό ιερεύς εις τούς άγάμους κεκλημένους ή είς ένα μόνον έξ αύτών,
ίνα πιόντες νυμφευθώσι ταχέως" αν ό παράνυμφος είναι άγαμος, φυλάττουσιν
ίνα πίη καί αύτός. Τό ποτήριον μετά τοΰ άρτου λέγεται σονπα.—Έν Ζακύνθω
έμβάλλονται είς τό ποτήριον τεμάχια άρτου, άτινα τρώγουσιν οί νυμφίοι. Ό
παράνυμφος πίνει έπίσης καί περιέρχεται τό ποτήριον είς τούς παρεστώτας
άγάμους, ίνα κολλήσουν, ήτοι ίνα νυμφευθώσι καί αύτοί (παρά I. Καμπίτση).
Έν Ινυθήροις παρατίθεται καί άρτος, δν εύλογεΐ ό ιερεύς" τό ποτήριον παρα-
λαμβάνει ό παράνυμφος καί άν μέν είναι άγαμος, πίνει καί αύτός, άν δ' έγ-
γαμος, δίδει είς πάντας τούς άγάμους νέους καί νέας, 'ίνα πιόντες νυμφευθώσι
ταχέως.

Έν Μεσολογγίω καλοΰσι τάισμα τήν μετάληψιν ταύτην τοΰ άρτου καί
ο'ίνου (παρά Σ. Παγώνη).—Έν Τζουμέρκοις τής Ηπείρου δίδεται είς τούς
νυμφίους ό έμβαπτιζόμενος είς τό ποτήριον άρτος, έκ τοΰ ο'ίνου δέ πίνει καί
ό παράνυμφος, τό δέ ύπόλοιπον τοΰ ο'ίνου καί τοΰ άρτου δίδεται είς παΐδα
άμφιθαλή. Πολλαχοϋ τής 'Ηπείρου παρατίθεται είς τήν τράπεζαν μετά τοΰ
κοινοΰ ποτηριού καί άρτος σφηνοειδώς κεκομμένος. Άφοΰ δέ γευθώσιν οί
νεόνυμφοι πρώτον τόν οϊνον, τρώγουσιν έπειτα άμφότεροι τόν άρτον. 'Ομοίως
καί ό παράνυμφος. Έν πολλοίς όμως πεδινοΐς χωρίοις τής 'Ηπείρου άντί ποτη-
ριού ο'ίνου τ.αρεΐχεν άλλοτε ό παράνυμφος δοχεΐον πλήρες μέλιτος καί άρτου,
έξ ού έτρωγον οί τε νεόνυμφοι καί ό παράνυμφος, τό δέ ύπόλοιπον έτρωγον
οί καλύτεροι τοΰ γαμβροΰ φίλοι, οί καλούμενοι βλάμηδες. (Κατ' άνακοίνωσιν
Σ. Κοντοθανάση).—Έν Σκοπέλω παρατίθεται έν τή τραπέζη κατά τό στεφά-
νωμα καί άρτος καί έπί άβαθους δισκοειδοΰς άγγείου μέλι μετά καρύων" έκ
τοΰ άρτου έμβάλλονται δύο τεμάχια είς τό ποτήριον, άτινα έσθίουσιν οί νυμ-
φίοι" άνά έν κάρυον δέ μετά μέλιτος έσθίουσιν οί νυμφίοι, ό ιερεύς καί ό παρά-
νυμφος. Τό ποτήριον είναι άργυροΰν τών εύπορων, ύάλινον δέ μετά ποικιλ-
μάτων τών άπόρων.

Έν Νέα Μιτζέλα τής Φθιώτιδος (έποικήσει τών Μακεδόνο^ν) πίνει καί
ό παράνυμφος τελευταίος έκ τοΰ οίνου, καί τρώγει έν τών έμβαλλομένων έν
τω ποτηρίω τριών τεμαχίων άρτου. Παραδίδει δέ τό ποτήριον είς τόν μπρά-
τιμον ή βλάμην, όστις έκπίνει όλον τόν οϊνον εύχόμένος είς τούς μελλονύμφους
νά ζήσουν.—Έν Κοζάνη τής Μακεδονίας τίθενται τεμάχια άρτου έν κοίλω
άργυρώ δίσκω τής έκκλησίας, άφοΰ δέ διά τοΰ κοχλιαρίου δοθή τρις είς τούς
νυμφίους, λαμβάνει τό ποτήριον καί πίνει τόν ύπόλοιπον οϊνον ό παράνυμφος
(νονννος).—Έν Έδέσση ό άρτος έμβάπτεται είς τόν οϊνον καί προσφέρεται είς
τούς νυμφίους" πίνουσιν ούτοι καί οϊνον έκ τοΰ ποτηριού, τόν δ' ύπολειφθέντα
πίνει ό νοΰννος. Έν Σιατίστη ό άρτος λαμβάνεται έν τή έκκλησία έκ προσφο-
ράς, έμβάλλονται δέ τεμάχια είς τό ποτήριον, έξ ού πίνει καί ό παράνυμφος.
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Έν Λουλε Βουργάζ τής Θράκης έμβάλλεται τεμάχιον άρτου είς το ποτή-
ριον, πίνει δέ καί ό παράνυμφος. 'Ομοίως καί έν Κούταλη παρά τήν Προποντίδα.

Έν Λέρω πίνει έκ τοϋ κοινοΰ ποτηριού καί ό παράνυμφος, άλλά δέν παρα-
τίθεται άρτος έν τή τραπέζη, ούδ' έμβάλλονται τεμάχια αύτοΰ. 'Ομοίως καί
έν Μολίβω καί άλλαχοΰ τής Λέσβου, καί έν Κω. Έν Κάσω παρατίθεται άρτος,
έξ ού κόπτονται, μικρά τεμάχια ί'σα τόν άριθμόν πρός τούς νυμφίους καί τούς
παρανύμφους- έκαστον τεμάχιον έμβάπτεται εις τό ποτήριον καί προσφέρεται
μετά τοΰ οίνου είς τούς νυμφίους καί τούς παρανύμφους. Έκ τοΰ άρτου κό-
πτονται άλλα τεμάχια, άτινα έμβαπτόμενα είς μέλι δίδονται ύπό τοΰ ιερέως
εις τούς παρισταμένους, καλούνται δέ μελόπιττα. 'Ομοίως έν Καρπάθω έμβάλ-
λονται έκ τοΰ άρτου είς τό ποτήριον τεμάχια καί τρώγουσιν αύτά προτοΰ νά
πίωσι τόν οίνον οί νυμφίοι καί ό παράνυμφος. Ό δ' ύπόλοιπος άρτος κόπτεται
είς μικρά τεμάχια, έμβαλλόμενα εις άγγεΐον πλήρες μέλιτος καί οίνου- ταΰτα
διανέμει ό ιερεύς είς πάντας τούς προσκεκλημένους λαμβάνων κερμάτια" τό
δ' άγγεΐον δίδεται εις τόν παράνυμφον.—Έν Καλύμνω δέν παρατίθεται άρτος,
έκ δέ τοΰ ποτηριού πίνουσι πρώτος ό γαμβρός, έπειτα ή νύμφη καί μετ' αύτούς
οί κουμπάροι καί οί κουμπάρες- τό ύπόλοιπον πίνει ό τυχών.—Έν Πάτμω
πίνουσι τόν ύπολειφθέντα οίνον οί άγαμοι, ίνα ταχέως νυμφευθώσι (ΔΙΕ, τ.
Γ', σ. 334).

Έν Κυζίκω, 'Αρτάκη, Περγάμω ό ιερεύς έμβάλλει εις τό ποτήριον τρία
τεμάχια έκ προσφοράς διά τούς νυμφίους καί τόν παράνυμφον, όστις πίνει
καί έκ τοΰ οίνου. Μετά τήν τελετήν κατακομματιάζουν τήν προσφοράν, έξ ής
έξήγαγεν ό ιερεύς τά τεμάχια καί λαμβάνουν άπό έν μικρόν τεμάχιον οί κεκλη-
μένοι- άλλά τοΰτο νΰν μόνον είς τά χωρία γίνεται.—Έν Κυδωνίαις καί Περ-
γάμω δέν παρατίθεται άρτος, τόν δ' ύπόλοιπον οίνον πίνει ό παράνυμφος.
'Ομοίως έν Λιβησίω τής Λυκίας πίνει έκ τοΰ ποτηριού καί ό παράνυμφος καί
ή παράνυμφος. Έν Σπάρτη τής Πισιδίας παρατίθεται είς τήν τράπεζαν άρτος,
άλλά δέν έμβάλλονται τεμάχια αύτοΰ είς τό ποτήριον πίνουσι δέ οίνον έκ τοΰ
ποτηριού πλήν τών νυμφίων καί ό παράνυμφος καί ή παράνυμφος.

Έν Ίκονίω δέν παρατίθεται άρτος, τό ποτήριον δ' άνήκει είς τήν έκκλη-
σίαν- μετά τούς νυμφίους ό παράνυμφος έκπίνει τόν οίνον. Έν "Λκ-σού (Χασά
-κιοϊ) πλησίον τής Μαλακοπής ομοίως μόνον οίνος τίθεται έν τω κοινω ποτη-
ρίω, έξ ού πίνει καί ό παράνυμφος. Έν Μισθίω τής Καππαδοκίας πίνουσιν έκ
τοΰ οΐνου τρις οί νυμφίοι, μετ' αύτούς δέ οί γονείς άμφοτέρων καί είτα ό
παράνυμφος. Έν Άνδρονικίω καί Ταβλουσουνίω της Καππαδοκίας δέν παρα-
τίθεται άρτος, άλλά τίθενται έπί της τραπέζης κουψέττα, έκ τών οποίων δίδον-
ται τινά είς τούς νυμφίους, τά δέ λοιπά διανέμονται είς τούς παρεστώτας- έκ
τοΰ ποτηρίου πίνουσι μόνον οί νυμφίοι.

Έν τοις χωρίοις τής Τραπεζοΰντος μόνον οίνον περιέχει τό ποτήριον, έξ
ού πίνουσι τρις οί νυμφίοι, καί τό ύπόλοιπον έκπίνει ό παράνυμφος, όστις καί
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θραύει το ποτήριον. Έν Λιβαδια της Τραπεζοΰντος καί ό παράνυμφος πίνει
τρίς έκ τοΰ ποτηριού. 'Ομοίως καί έν Νικοπόλει.

Εις τινα χωρία της Κύπρου, οίον είς τά της έπαρχίας 'Αμμοχώστου,
παρατίθεται έπί τής τραπέζης καί άρτος, έξ ού έξάγονται άνά έν τεμάχιον
διά τόν γαμβρόν, τήν νύμφην, τόν παράνυμφον καί την παράνυμφον έμβάλ-
λεται δέ άνά έν έκάστοτε εις τό ποτήριον, δταν προσφέρεται τοΰτο είς τόν
μέλλοντα νά πίη. Είς τόν Κάμπον τοΰ διαμερίσματος Λεύκας πίνει καί ό παρά-
νυμφος, άλλ' δχι ή παράνυμφος· έπειτα δίδεται τό ποτήριον είς συγγενή τοΰ
παρανύμφου.

Καί παρά τοις Άλβανοΐς τής Σικελίας είς κρυστάλλινου ή ύάλινον ποτή-
τιον πλήρες οίνου έμβάπτει ό ιερεύς τεμάχιον άρτου ή παξιμάδιον καί δίδει
τρίς εις τούς νυμφίους νά φάγωσι καί νά πίωσι, καί άφοΰ ψάλη «ποτήριον
σωτηρίου λήψομαι καί τό όνομα κυρίου έπικαλέσομαι» (prendei'O il calice
salutare, ed invochero il nome del signore), ρίπτει μεθ' όρμής κατά γής τό
ποτήριον, ΐνα συντριβή (Pitrè, Usi e costumi, τ. II, σ. 67). — Παρά τοις
Βουλγάροις πρό τής εύλογίας έν τή έκκλησίε»: ό Ινούμ (ό προεστώς) καλύπτει
διά πέπλου τάς κεφαλάς τών μνηστήρων, καί κρατών ποτήριον οΐνου έν τω
όποίω υπάρχει τεμάχιον άρτου, εύλογεΐ αύτούς καί καταχέει αύτοΐς τόν οίνον
(Strauss, Die Bulgaren, σ. 325).

Ζ'

Έν Άνδριτσαίνη τήν έπομένην τοΰ στεφανώματος συνεσθίουσιν οί νεό-
νυμφοι άλέκτορα, ούδενός άλλου τών οικείων μετέχοντος τοΰ γεύματος.

Έν Γορτυνία άλλοτε τήν νύκτα τής Κυριακής τοΰ γάμου, μικρόν πρό τοΰ
μεσονυκτίου, ότε έγίνοντο τά πιστρόφια, ήτοι έπέστρεφεν ή γαμήλιος συνοδεία
εις τήν πατρικήν οίκίαν τής νύμφης, ή μήτηρ ταύτης παρέθετεν είς τούς νεο-
νύμφους άλέκτορα κεκαρυκευμένον, τόν κόκορα τής πεθεράς λεγόμενον (Ππζ.,
σ. 48). Καί έν Καλαμάτα άλλοτε παρετίθεντο είς τούς νεονύμφους τήν πρωίαν
τής ύστεραίας τοΰ γάμου όπτά περιστέρια. 'Ομοίως καί έν Λιξούρη τής Κεφαλ-
ληνίας οί νεόνυμφοι συνεσθίουσι περιστέρια, «διά νά είναι άγαπημένοι». Έν
Σκοπέλω οί νεόνυμφοι τρώγουσι τήν έπαύριον τόν ύπολειφθέντα άρτον, έξ ού
ελήφθησαν τά είς τό κοινό ν ποτήριον τεθέντα τεμάχια. Έν Καρυαΐς τής έπαρ-
χίας Καβακλή (Φιλιππούπολης) κατά τήν παραλαβήν τής νύμφης έκ τής οι-
κίας της οί νυμφίοι τρώγουσιν ιδιαιτέρως κάτι τι (Λονλονδοπονλον, Ανέκ-
δοτος συλλογή ήθών καί έθίμο^ν κλπ., σ. 188). Είς τά χωρία τής Κυζίκου είς
κοινόν γεΰμα τών νεονύμφων παρατίθεται γεμιστή όρνις. Όπτόν δέ περιστέ-
ριον παρατίθεται είς τούς νεονύμφους έσθίοντας αύτό κατά μόνας καί έν Άι-
δινίω τής Μικράς Ασίας (W. Paton, έν Folk - Lore, 1891, σ. 192). Έν Καρ-
πάθω τήν έπομένην τοΰ γάμου τρώγουσιν οί νεόνυμφοι όρνιθα έν τω αύτω
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πινακίω. 'Ομοίως καί εν Κάσω. Έν 'Αγιάσω τής Λέσβου οί νεόνυμφοι τρώ-
γουσι μετά τής μητρός τής νύμφης όρνιθα, ήν αύτη μοιράζει δίδουσα τούς
πόδας είς τον γαμβρόν, συμβολικώς σημαίνουσα ότι είναι ό στύλος τοϋ σπι-
τιού. (Κατ' άνακοίνωσιν Κ. Γ. Λαμέρα).

Είς τά περί τήν Πύλον χωρία οί νεόνυμφοι κατά τήν εΐσοδον είς τήν οίκίαν
των όφείλουσι νά φάγωσιν έκ τοϋ αύτοΰ τεμαχίου άρτου, όπερ παρουσιάζει
συνήθως εις αύτούς ή μήτηρ τοΰ γαμβροΰ. 'Ομοίως έν Σαράντα Έκκλησίαις
τής Θράκης κατά τήν εΐσοδον τών νεονύμφων είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ
προσφέρονται είς άμφοτέρους άρτος μετά άλατος, έξ ού όφείλουσι νά φάγωσιν
άνά μίαν δακνιάν (Θρακική έπετηρίς 1897, σ. 193). Πολλαχοϋ τής Μακε-
δονίας μετά τό έν τη οικία τοΰ γαμβροΰ γαμήλιον συμπόσιον καί τόν έπα-
κολουθοΰντα χορόν κατά τήν έσπέραν τής Κυριακής συνδειπνοΰσιν έν ίδίω
δωματίω οί νεόνυμφοι μετά τών παρανύμφων (τοΰ καλιτάτα καί τής καλι-
μάννας)' έπικρατεΐ δ' ένιαχοΰ συνήθεια νά τρώγωσι κατά πρώτον αύγά καί
παρασκεύασμά τι έξ όρύζης (Εθνική άγωγή 1901, σ. 157). Πρό τούτου δ'
αμέσως κατά τήν εΐσοδον τής γαμήλιου συνοδείας είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ,
παρά τήν αΰλειον θύραν ό καλιτάτας σπάζει τό κλίκι υπεράνω τής κεφαλής
τής νύμφης καί διανέμει αύτό είς τούς συνοδεύοντας, οΐτινες συνωθούνται ποίος
νά πρωτοπάρη ή μάλλον ν' άρπάση τεμάχιον αύτοΰ. Είναι, δέ τό κλίκι1 άρτος
περιφερής, τόν όποιον ό παράνυμφος παρασκευάζει, κατά δέ τήν στέψιν φέρει
διαπερασμένο ν είς τόν λαιμόν τής κλνντήρας του, ήτις είναι πλήρης οΐνου2.

Παραπλήσια!, συνήΟειαι έπιχωριάζουσι καί άλλαχοϋ. Έν δήμω Άβιας
ή μήτηρ τής νύμφης κόπτει έπί τής κεφαλής ταύτης άζυμον άρτον (τονρέκι),
δν έκόμισεν ό γαμβρός κατά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου. Έν Μαλιτζίνα τοΰ
δήμου Μελιτίνης τής Λακεδαίμονος κατά τήν εΐσοδον τής νύμφης είς τήν
οίκίαν τοΰ γαμβροΰ κόπτουν μίαν πίτταν έπί τής κεφαλής της καί τήν διαμοι-
ράζονται οί προσκεκλημένοι, εύχόμενοι καλορίζικα. Έν Αρτάκη, Κυζίκω,
Πανόρμω κατά τό στόλισμα τοΰ γαμβροΰ καί τής νύμφης σπάζουν έπί τής
κεφαλής έκατέρου άνά ένα πλατύν άρτον έπί τούτω πλασμένον. Έν Καρυα
τοΰ 'Ολύμπου, δταν ή γαμήλιος πομπή φθάση πρό τής θύρας τής οικίας τοΰ
γαμβροΰ ΐσταταΐ" τότε δ' εξέρχεται, τής οικίας ή μήτηρ τοΰ γαμβροΰ βαστά-
ζουσα έπί τής κεφαλής άρτον καί εις τήν χείρα κρατοΰσα άγγεΐον οΐνου" όρχου-
μένη χαιρετά πρώτον τούς ιερείς, έπειτα τόν νουννόν (παράνυμφον) καί τελευ-

1. "ΙΙτοι κολλίκιον έκ τοϋ κόλλιξ. «Κόλλιξ δέ έστιν είδος άρτου περιφερούς, έξ ού τά
παρ' ήμϊν κολλίκια» (Γρηγορ. ΚορινΟ., σ. 549 καί Schaefer, αύτ.). Συνήθης καί ό πληρέ-
στερος τύπος κολλίκι (βλ. Κοραή, Άτακτα, τ. Α', σ. 153, τ. Γ', σ. 62 καί τάς έμάς Παροι-
μίας, λ. μέλλω 2).

2. 'Εθνική άγωγή 1901, σ. 156. Κλυντήρα = στάμνος, τό κοινώς λεγόμενον κροντήρι,
έκ τοΰ κρυωτήριον (βλ. Kretschmcr, Der heutige lesbische Dialekt, σ. 118).
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ταΐον το άνδρόγυνον' μετά τόν σύνηθη χαιρετισμόν «καλώς ώρίσατε, στερεω-
μένοι», θέτει το ψωμίον έπί της κεφαλής τοϋ γαμβροΰ καί τής νύμφης άνά
τρεις φοράς, εύχομένη νά στερεώση ό γαμπρός καί ή νύμφη· δταν δ' έλθουν
οί μπράτμοι, λαμβάνουν τον άρτον παρά τής μητρδς τοΰ γαμβροΰ καί τον
σπάζουν έπί τής κεφαλής τής νύμφης καί τον διαμοιράζουν όλοι.

Έν Αευκάδι τήν δείλην τής δευτέρας (τής ύστεραίας τοΰ γάμου) έν τη
οικία τοΰ γαμβροΰ άφαιροΰσιν έκ τών στρωμάτων τά τραγήματα καί πάντα
τά καταχύσματα έν γένει, δι' ών έπλήρωσαν αύτά προσωρινώς έν τή οικία
τής νύμφης, καί τον άρτον τον όποιον ένέβαλον εις αύτά κόπτοντες είς μικρά
τεμάχια διανέμουσιν είς τούς προσκεκλημένους.

Η'

Έν 'Αθήναις άλλοτε προσεφέρετο είς τήν νύμφην ύπδ συγγενούς τοΰ γαμ-
βροΰ παρθένου κατά τήν εΐσοδον αύτής είς τήν οίκίαν τούτου έπ' αύτοΰ τοΰ
κατωφλίου πλακοΰς έκ σησάμου καί μέλιτος καί καρύων. Ή προσφορά
αΰτη έθεωρεϊτο ώς έμφαίνουσα εύχήν πολυτεκνίας καί ήδέος βίου (Θεοδοσ.
Β. Βενιζέλον, Περί τοΰ ίδιωτικοΰ βίου τών άρχαίων Ελλήνων, Άθ. 1873,
σ. 38 - 9). Έν Γορτυνία προσφέρεται ύπδ τοΰ παρανύμφου είς τούς νεονύμφους
μέλι ή άλλο γλύκυσμα. Καί λέγεται ότι γίνεται διά νά περάσουν γλ,υκιασμένοι
καί άλυποι τήν ζίοήν των (Ππζ., σ. 46). Έν Σοποτώ τοΰ δήμου Άροανίας
ή μήτηρ τοΰ γαμβροΰ ή ή τοΰ παρανύμφου κατά τήν εΐσοδον είς τήν οίκίαν
τοΰ γαμβροΰ δίδει άπδ κυαθίσκου πλήρους μέλιτος άνά μίαν κουταλιάν είς
τούς νεονύμφους καί τον παράνυμφον. Έν τώ δήμω Άβίας τής Μάνης μόλις
εισέλθουν οί νεόνυμφοι είς τοΰ γαμβροΰ, θά τούς ταΐσουν μέλι και καρύδι. Έν
Άνδριτσαίνη κατά τήν εΐσοδον είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ προσφέρεται ύπό
τής πενθεράς είς τούς νεονύμφους δι' άργυροΰ κοχλίαρίου γλυκό τής κούπας.
Έν Λάστα «άφοΰ έμπαίνανε μέσα στό σπίτι, ήφερνε δ παπάς ή ελλείψει ό
κουμπάρος ένα ποτήρι μέλι μέ κολλίνες άπδ μύγδαλα κ' έδινε πρώτα στά
νιογάμπρια καί στερνά 'ς όλους τούς άλλους» {Ν. Λάσκαρη, Ή Λάστα, σ.
108). Έν Ζακύνθω, όταν φθάσουν οί νεόνυμφοι είς τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ,
ί'στανται πρό τής θύρας' τότε δ' έξέρχεται ή μήτηρ τοΰ γαμβροΰ, άν έχη, ή
μία συγγενής, άν δέν έχη μητέρα, μέ ποτήριον μέλιτος καί λεπτάς φέτας ψωμιού,
έμβαπτίζει τό ψωμί είς τό μέλι καί ταΐζει τόν γαμβρον καί τήν νύμφην τρεις
φοράς (παρά Σ. Καλογεροπούλου). Έν Σκοπέλω κατά τό στεφάνωμα παρα-
τίθεται είς τήν τράπεζαν όπου οί στέφανοι έπί άργυροΰ δισκοειδοΰς άγγείου
μέλι μετά καρύων μετά δέ τήν μετάληψιν άπό τοΰ κοινοΰ ποτηριού τρώγουσιν
άνά έν κάρυον οί νυμφίοι, οί ιερείς καί οί παράνυμφοι. Εΐς τινα πεδινά χωρία
τής 'Ηπείρου, κατά τήν μετάληψιν άπό τοΰ κοινοΰ ποτηριού ό παράνυμφος
προσέφερε δοχεΐον πλήρες μέλιτος καί έτρωγον έξ αύτοΰ οί νυμφίοι, αύτός
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ούτος ό παράνυμφος καί οί βλάμηδες τοϋ γαμβροΰ. (Κατ άνακοίνωσιν Σ.
Κοντοθανάση). Έν Κονίτση της 'Ηπείρου «μετά το πέρας τοΰ μυστηρίου
ή νουννά διανέμει είς δλους τούς παρευρεθέντας είς τήν στέψιν τεμάχιον προσ-
φοράς έντος μέλιτος βουτηγμένον))1. Έν Σιατίστη τής Μακεδονίας οί συνοδοί
τοΰ γαμβροΰ (μπράτιμοι) μετά τήν τελετήν τοΰ στεφανώματος θέτουσιν έπί
τών γονάτων τοΰ γαμβροΰ καί της νύμφης τεμάχια σακχάρου καί τρώγουσα
ταΰτα οί νυμφίοι, λαμβάνοντες τά τοΰ γαμβροΰ ή νύμφη καί ταύτης ό γαμβρός.
Έν Έδέσση τής Μακεδονίας τήν έπομένην τοΰ στεφανώματος προσφέρονται
είς τούς νεονύμφους πίττα καί γλυκύσματα κομιζόμενα ύπό τών συγγενών τής
νύμφης. Έν Κοζάνη μετά τό στεφάνωμα γίνεται έν τω οΐκω τοΰ γαμβροΰ
τό λεγόμενον θρέψιμο' μικρός παις δίδει τρις είς τούς νεονύμφους, ίνα φά-
γωσιν έξ αύτής. Είς τά χωρία τής Κυζίκου μετά τήν μετάληψιν άπό τοΰ
κοινοΰ ποτηριού ό ιερεύς εμβάλλει είς τό στόμα τών νυμφίων καί τοΰ παρα-
νύμφου μίαν δακτυλιάν μέλι.

Έν Piana dé Greci καί έν άλλαις άλβανικαϊς άποικίαις τής Σικελίας
ή πενθερά άναμένουσα τήν νύμφην έπί τοΰ κατωφλίου τής θύρας προσφέρει
είς αύτήν κοχλιάριον μέλιτος (Pitrè, Usi e costumi, τ. II, σ. 76). Ένιαχοΰ
δέ τής Σικελίας, άφοΰ είσέλθωσιν οί νεόνυμφοι είς τήν οίκίαν, οί συγγενείς
προσφέρουσιν είς αύτούς έν κοχλιάριον μέλιτος (αύτ., σ. 75 - 6).

1. Άγων, 14 Μαίου 1899, σ. 3.
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Σχεδόν άπανταχοΰ τών ελληνικών χωρών συνηθίζεται κατά τάς κηδείας
νά θραύωνται πήλινα υδροφόρα άγγεΐα προ τής οίκίας κατά τήν έξ αύτής έξοδο ν
τοϋ νεκροΰ1, ένιαχοΰ δέ καί έν τή όδώ, οπόθεν διέρχεται ή έπικήδειος πομπή
ριπτόμενα έκ τών παρακειμένου οικιών2, ώς έπίσης καί έπί τοΰ τάφου, δταν

* Έγράφη κατ' αϊτησιν τοϋ Edw. Tylor, άνακοινωθεΐσα δ' είς συνεδρίαν τοΰ έν Λον-
δίνω άνθρωπολογικοΰ 'Ινστιτούτου, έδημοσιεύθη μετ' άγγλικής μεταφράσεως ύπό Louis
Dyer, έν Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 1893,
τ. XXIIII, άρ. 1, σ. 28-44. To έλληνικδν κείμενον άνετυπώθη έν Παρνασσω 1894, τ. 12,
σ. 81-7, νΰν δέ συμπληροΰται διά πολλών προσθηκών.

1. 'Αθήναι, πολλαχοΰ τής Πελοποννήσου (έξ ιδίων παρατηρήσεων). Βλ. Pouqueville,
Voyage de la Grèce, Par. 1827, τ. VI, σ. 147. Πρωτοδίκου, Περί τής παρ' ήμΐν ταφής,
Άθ. 1860, σ. 13. Wachsmuth, Das alte Griechenland ira neuen, σ. 119. Lawson, Mo-
dern Greek Folklore, σ. 520. - "Οπισθεν τοΰ έκκομιζομένου νεκροΰ ρίπτουσι πρό τής θύρας
καί θραύουσιν ύδρίαν πλήρη ύδατος. (Τήνος, κατ' άνακοίνωσιν τής Κας Σταμ. Καραλή, 1888).
Μύκονος: Th. Bent, The Cyclades, σ. 220. «"Αμα ό νεκρός έξέλθη τής οίκίας ρίπτεται
κατόπιν αύτοΰ πήλινόν τι άγγεΐον ή κέραμος, ίνα θραυσθή» (Λακκοβήκια Μακεδονίας: Γόν-
α ίου, Ή κατά τό ΓΙάγγαιον χώρα, 1894, σ. 63. Abbott, Macedonian Folklore, σ. 198).
Θραύεται τό άγγεΐον κατά τήν έξοδον τοΰ λειψάνου έκ τής οίκίας, τά δέ τεμάχια τής ύδρίας
έξαρτώνται είς τά ξύλα τοΰ φερέτρου, τά έμπηγνυόμενα σταυροειδώς έπί τοΰ τάφου (Β.
Kleinpaul, Οί νεκροί τών Αθηνών, μετάφρ. έν 'Εστία 1882, τ. ΙΓ', σ. 99). Έν Αχαΐα
πάντα τά ύάλινα ή πήλινα άγγεΐα, τών όποιων έκαμνε χρήσιν ό άσθενής, θραύονται κατά
τήν έκφοράν συνήθως τό άγγεΐον, έξ ού έλήφθη τό ϋδωρ διά τό λουτρόν τοΰ νεκροΰ, τίθεται
έπί τοΰ κατωφλίου οΰτως, ώστε νά πατήση καί θραύση αύτό ό πρώτος τών βασταζόντων
τό φέρετρον, τά δ' άλλα άγγεΐα θραύονται ριπτόμενα άπό τών παραθύρων" τοΰτο δέ διά νά
μή τά μεταχειρισθή άλλο μέλος τής οικογενείας, άλλά νά τά παραλάβη ό νεκρός. (Κατ' άνα-
κοίνωσιν Άθ. Γ. ΙΙαπαγεωργίου, φοιτητοΰ, 1918). Έν Γορτυνία κατά τήν έξοδον θραύουσιν
ύάλινον άγγεΐον ή πήλινον κανάτιον, οί 8έ πενέστεροι κεραμίδι (Παπαζαφειροπούλου,
Περισυναγωγή, σ. 285). Έν Τριπόλει καί έν πολλοίς χωρίοις τής έπαρχίας Μαντινείας
θραύουσι κατά τήν έκφοράν τοΰ νεκροΰ οί μέν εύπορώτεροι καινουργή ύδρίαν ή λάγηνον,
οί δ' άπορώτεροι παλαιόν τι άγγεΐον ή άπλώς κέραμον πρό τής θύρας τής οίκίας ή πρό τής
θύρας τοΰ δωματίου, έν ω έτελεύτησεν ό νεκρός, ή έν ώ δωματίω έξετέθη, ήτοι έν τώ δω-
ματίω, όπου τά εικονίσματα. (Κατ' άνακοίνωσιν Άπ. Σ. Άρβανιτοπούλου, φοιτητοΰ, 1892).
Είς το Μπογιάτι τοΰ τέως δήμου Ήραίας κατά τήν έκ τής οίκίας έξοδον τοΰ λειψάνου άντί
ύδροφόρου άγγείου συνηθίζουσι νά θραύωσι κέραμον καί έν κοχλιάριον. (Κατ' άνακοίνωσιν
Π. Κωνσταντινοπούλου, έπιθεωρητοΰ τής έκπαιδεύσεως Γορτυνίας).

2. Έν Τριπόλει καί έν πλείστοις χωρίοις τής Μαντινείας λέγουσιν, ότι άμα προσπε-
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καταβιβασθή εις τόν λάκκον ό νεκρός. Ό ιερεύς τήν στιγμήν, καθ' ήν οί νεκρο-
θάπται καταβιβάζουσι το φέρετρον, έκφωνών το γραφικόν: Γή ει καί είς γήν
άπελεύση1, έπιχέει έπί τοϋ τάφου ολίγον υδωρ έκ λαγήνου, πρός τοΰτο κομι-
ζομένης, ήτις πάραυτα θραύεται, καί βάλλει δράκα χώματος ή άναμιγνύων
ΰδωρ έκ τής λαγήνου μετά χώματος κατασκευάζει πηλόν, δι' ού ραίνει τόν
νεκρόν ομοίως καί οί παριστάμενοι εις τόν ένταφιασμόν νομίζουσι θρησκευ-
τικών καθήκον νά ρίψωσι χώμα έπί τοΰ νεκροΰ έκφωνοΰντες: Θιός σχωρέσ' τον!
Είναι δ' άξιον παρατηρήσεως, ότι ή ιεροτελεστία αΰτη, ήν ούδείς "Ελλην
ιερεύς παραλείπει κατά τόν ένταφιασμόν, δέν έκυρώθη ύπό τής έκκλησίας,
διότι ούδεμία μνεία ταύτης γίνεται έν τή νεκρωσίμω άκολουθία2.

ράση τό λείψανο, πρέπει αμέσως νά πάρης έ'να κανάτι ή νια (μίαν) στάμνα ή νιά λαήνα γε-
μάτη νερό καί νά τό χιούσης άπό τή νιά άκρη τοϋ δρόμου ώς τήν άλλη, ή χάμου 'ς τ'άγκω-
νάρι τοΰ σπιτιοΰ ή μπροστά 'ς τήν πόρτα σου μέ οδλο τ' άγγειό ή μέσα 'ς τές τέσσερες
άγκωνές τοΰ σπιτιοΰ, καί νά σπάση τ' άγγειό καί νά είπής: Αιός (Θεός) σχωρέσ' τονε! το
κακό τον νά μή μας βρη! (Κατ' άνακοίνωσιν 'Απ. Σ. Άρβανιτοπούλου). Έν 'Αρκαδία,
όταν διέρχεται κηδεία πρό τής οικίας, χύνουσιν έν κανάτι νερόν έπιλέγοντες: Θεός σχωρέσ'
τονε, τό κακό του νά μή μας βρη. (Globus, τ. 65, σ. 55). Έν Χίω, όταν έςαχθή τό λείψανον
της οίκίας, ρίπτουσιν είς τήν όδόν πήλινα άγγεΐα ύδατος, πλην δε τούτου πολλοί τών συγγε-
νών καί φίλων ρίπτουσι καί όταν διέρχηται ή πομπή πρό τής οίκίας τω\ι.(Κανελλάκη, Χιακά
άνάλεκτα, 'Αθ. 1890, σ. 338). Έν Κύπρω κατά τήν έκκομιδήν, δθεν αν διέρχηται ό νεκρός,
χύνουσιν ΰδωρ έκ πηλίνων άγγείων, άπερ άμέσως θραύουσι ρίπτοντες χαμαί. (Σακελλαρίου,
Κυπριακά, τ. Α', σ. 738).

1. Γένεσ. γ' 19.

2. Έν Βουλδούρ της Μικράς 'Ασίας (Ίκόνιον) Οραύουσιν έπί τοΰ τάφου άγγεϊον πρός
άποτροπήν κακών, άν ήθελε συμβή θάνατος έν τή οίκία, όπου έγεννήθη άρτι παιδίον, ή άν ό
θάνατος συνέβη μέν έν γειτονική οικία, άλλ' ή λεχώ συνέπεσε νά ϊδη τόν νεκρόν άν μή θραυ-
σθή έπί τοΰ τάφου στάμνος, πιστεύουσιν ότι ό νεκρός θά βασανίζη τό παιδίον καί δέν θ'
άφήνη αύτό ν' αύξηθή έλευθέρως. (Ξενοφάνης '1906, τ. Γ', σ. 275). Έν Ρόδω μετά τήν τα-
φήν ό ιερεύς θραύει άνωθεν τοΰ τάφου λάγηνον πλήρη ύδατος. (Αύτ., τ. Ζ', σ. 50). Έπίσης
έν Κύπρω Οραύουσιν έπί τοΰ τάφου, τάς λαγήνους, έν αίς έφερον τό ΰδωρ, δι' οδ ένιψαν τάς
χεϊράς των οί κηδεύσαντες. (Λουκά, Φιλολογικαί έπισκέψεις, σ. 98. Σακελλαρίου, Κυπρια-
κά, τ. Α', σ. 738). Καί είς Γιάννιτσαν τής Καλαμάτας θραύουσιν έπί τοΰ τάφου τό άγγεϊον,
είς δ ήτο τό νερόν, δι' οδ ένίφθησαν οί έργασθέντες είς τόν τάφον. (Κατ' άνακοίνωσιν Γ.
Βελμάχου, ιερέως). ΓΙλήν τοΰ χώματος ένιαχοΰ ό ιερεύς καί οί κηδεύοντες ρίπτουσιν έπί
τοΰ τάφου καί τεμάχια τοΰ θραυσθέντος άγγείου. (Γ. Σωτηρίου, έν 'Αρχαιολογικοί δελτίω,
τ. Β', σ. 182,2). Ό ιερεύς ρίπτει έπί τοΰ τάφου χώμα βρεγμένον μέ νερόν έξ ύδρίας, ήτις
θραύεται. (R. Kleinpaul, ένθ' άν., σ. 100). Έν Λιβησίω τής Λυκίας ό μέν ιερεύς διά πτύου
κατασκευάζει πηλόν έκ γής, ύδατος καί έλαίου, καί ρίπτει αύτόν σταυροειδώς έπί τοϋ
νεκροΰ (Ξενοφάν. 1907, τ. Δ', σ. 236), οί δέ παριστάμενοι ρίπτουσι δράκα χώματος (αύτ.,
σ. 237). Έκαστος τών παρισταμένων ρίπτει δράκα χώματος. (Καρυά 'Ολύμπου, κατ'
άνακοίνωσιν 'AO. Κ. Οίκονομίδου. - Κύθνος: Βάλληνδα, Κυθνιακά, σ. 114. Λακκοβήκια
Μακεδονίας: Γουσίου, Ή κατά τό Πάγγαιον χώρα, σ. 63. Abbott, Macedonian Folklore,
σ. 200. Αίνος : ΚΠ. Σύλλογος, τ. Θ',σ. 549). Κατά τό τυπικόν τής ρωσικής ορθοδόξου
έκκλησίας, κατά τήν κατάθεσιν τοΰ φερέτρου είς τόν τάφον ό ιερεύς ρίπτει διά πτύου σταυρο-
ειδώς χοΰν, έπιλέγων «Τοΰ κυρίου ή γή καί τό πλήρωμα αύτής», έπί τούτοις δέ έπιχύνει
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"Ομοια ή παραπλήσια έθιμα είναι κοινά καί είς πολλούς άλλους λαούς.
Ή μέν θραΰσις τών άγγείων παρατηρείται είς ολίγους μόνον τόπους. Οΰτω
πολλαχοΰ της Γερμανίας, όταν έξάγωσι τό λείψανον της οικίας, χύνουσι τρις
νερόν άπό πήλινον άγγεΐον καί καταθραύουσι τό άγγεΐον τοΰτο, διότι άλλως
φοβοΰνται, ότι κάποιος άλλος άπό την οίκίαν θ' άποθάνη1 καί ένιαχοΰ της
Ρωσίας κατά τήν έκκομιδήν τοΰ νεκροΰ ή χήρα αύτοΰ καταθρυμματίζει
έν καινουργές κανάτιον2. Οί 'Αρμένιοι ρίπτουσι καί θραύουσιν όπισθεν τοΰ
φερέτρου κανάτια έπιλέγοντες «φεύγα καί νά μή γυρίσης πίσω!» Τό αύτό
δέ πράττουσι καί όταν φεύγη έχθρός, ένω κατά τήν άναχώρησιν φίλου, τοΰ
οποίου εύχονται τήν ταχεΐαν έπάνοδον, χύνουσι νερόν3. Οί Δαγιάκ τοΰ Σαρα-
βάκ (της νήσου Βορνέου) καθ' ήν στιγμήν τό λείψανον έξάγεται τής κατοικίας
θραύουσιν έν κανάτιον νεροΰ ρίπτοντες αύτό κάτω4. Ή συνήθεια δέν είναι
άγνωστος καί είς τούς 'Ιουδαίους5, ΐσως δέ καί είς τούς Μαροκηνούς, ώς
δυνάμεθα νά συναγάγωμεν έκ τής παρατηρουμένης είς νεκροταφεία τής Μογα-
δόρης άναρτήσεως τεμαχίων πήλινων άγγείων έκ πασσάλων έμπεπηγμένων
είς πολλούς τάφους®. Προδήλως δέ τήν αύτήν δεισιδαίμονα άντίληψιν έμφαίνει
καί τό έν τή Δυτική Βοημία κρατοΰν έθιμον νά συντρίβηται κατά τήν έξαγω-
γήν τοΰ φερέτρου έκ τής οικίας τό ύάλινον δοχεΐον τοΰ άγιασμοΰ, τό όποιον
εκείτο πλησίον τοΰ φερέτρου7. Έπίσης καί τό ρωμουνικόν, τοΰ νά μεταβαίνη

έλαιον έκ της κανδήλας ή τέφραν έκ τοϋ θυμιατηρίου έπί τοϋ νεκροΰ, ψάλλων «Μετά πνευ-
μάτων δικαίων τετελειωμένων κτλ.». (ΑΙ. Maitzer, Begräbnissritus, Berlin] 1898,
σ. 134). Καί έν τή καθολική έκκλησία επιρρίπτει ό ιερεύς έπί τοΰ νεκροΰ είς τόν τάφον διά
πτύου χοΰν έπιλέγων «Γή εΐ καί είς γήν άπελεύση» (αύτ., σ. XLVII).

1. Wutlke, Der deutsche Volksaberglaube, 3ης έκδ. § 737. 'Εν τή 'Αν. Πρωσσία
χύνουσιν όπισθεν τοΰ φερέτρου έκ πηλίνης λεκάνης τό νερόν, δι' ού έπλυναν τόν νεκρόν,
καί θραύουσι τό άγγεΐον ύπό τούς τροχούς τής άμάξης διά νά μή συμβή συμφορά είς τήν
οίκίανή διάνα μή έπανέλθη ό νεκρός (Zeitschrift d. Ver. f. Volksk. 1910, τ. 20, σ. 394
κέ.). 'Εν Auxois τής Γαλλίας εύρίσκονται είς τούς τάφους πήλινα άγγεΐα τεθραυσμένα,
άλλ' είναι ταΰτα άγγεΐα περιέχοντα άγιασμόν, τά όποια σύν τω χρόνω έκ τύχης θραύονται
(Revue des trad, popul. 1895, τ. Χ, σ. 108).

2. Ralston, Song of the Russian people, σ. 318 = Abbott, Macedonian Folk-
lore, σ. 199.

3. Aberghian, Der armenische Volksglaube, σ. 12 = Zts. d. Ver. f. Volksk. 1908,
τ. 18, σ. 365.

4. Wilken, Über das Haaropfer I, σ. 246 = Zts. d. Ver. f. Volksk. 1908, τ. 18,
σ. 365.

5. Andree, Zur Volkskunde der Juden, σ. 166.

6. Verhandlungen d. Berl. Gesell, f. Anthropologie 1886, σ. 680. Ή έν Μογα-
δόρη συνήθεια ένθυμίζει τήν έλληνικήν, περί ής ή παρατήρησις τοΰ R. Kleinpaul, άνω-
τέρω, σ. 321, σημ. 1.

7. Zts. d. Ver. f. Volksk. 1908, τ. 18, σ. 363. Καί έν Ammersee ομοίως γυνή
ρίπτει τό άγγεΐον τοΰ άγιασμοΰ, όπως θρυμματισθή (Sepp, Völkerbrauch bei Geburt,
Hochzeit u. Tod, σ. 135 = Samter, Geburt, Hochzeit u. Tod, Lpz. 1910, σ. 87).
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είς τό νεκροταφεΐον τήν έπομένην άπό της ταφής πρωίαν συγγενής τοϋ νεκροΰ
ή άλλη μισθωτή γυνή καί νά περιέρχηται τρίς κύκλω τόν τάφον θυμιώσα
διά λιβανωτοΰ, τόν όποιον φέρει είς κεράμιον, νά έπαναλαμβάνη δέ τοΰτο,
καθ' έκάστην έπί έξ έβδομάδας καί τήν τελευταίαν φοράν νά ρίπτη τό κε-
ράμιον έπί τοΰ τάφου καί νά τό συντριβή1.

Ένω δέ ή συνήθεια τής θραύσεως τών άγγείων παρατηρείται άλλαχοΰ
σπανιώτερον, εύρύτατα τούναντίον είναι διαδεδομένη ή παρ' ήμΐν συναφής
πρός ταύτην έκχυσις ύδατος κατά διαφόρους στιγμάς τής κηδείας2. "Οτι
ύπήρχεν έν Γερμανία συνήθεια νά χύνωσι γυναίκες ύπό τό φέρετρον ύδωρ
έξ άγγείων, μαρτυρεί έγγραφον τοΰ ΙΑ' αιώνος3. Καί σήμερον δέ πολλαχοΰ
τής Γερμανίας συνηθίζεται τήν στιγμήν τής έξόδου τοΰ λειψάνου έκ τής οίκίας
νά χύνωσιν ύδωρ όπισθεν αύτοΰ, όπερ ώς έπί τό πλείστον είναι τό ύδωρ, δι' ού
έλουσαν τόν νεκρόν, καί τοΰτο ώς λέγουσι πρός άποτροπήν νέων θανάτων
ή τοΰ κινδύνου τής επιστροφής τοΰ νεκροΰ4. 'Ομοίως καί οί Τσέχοι έκχύνουσι

1. Globus, τ. 69, σ. 138 = Is. Scheftelowitz, Das stellvertretende Hulinopfer,
σ. 27 (Religionsgeschichtliche Versuche u. Vorarbeiten, τ. XIV, 3).

2. Πολλά τοιαύτα έθιμα καταλέγουσιν οί έξής συγγραφείς : Sartori, Das Wasser
im Totengebrauche, έν Zts. d. Ver. f. Volksk. 1908, τ. 18, σ. 364 κέ. Samter, ένθ' άν.,
σ. 85 κέ. Goldziher, Wasser als Dämonenabwehrendes Mittel, έν Archiv f. Reli-
gionswissenschaft 1910, τ. 13, σ. 20 κέ. Scheftelowitz, Die Sündetilgung durch Wasser,
αυτόθι 1914, τ. 17, σ. 408 κέ.

3. Διάγγελμα τοϋ Βουρχάρδου τοϋ Βόρμς (άποθανόντος τω 1025) παρά Grimm,
Deutsche Mythologie, 4ης έκδ. τ. III, σ. 408.

4. Zts. d. Ver. f. Volksk. 1901, τ. 11, σ. 266-7. Sartori, αύτ., τ. 18, σ. 364-5.
Μεκλεμβοϋργον (Zts. d. Ver. f. Volksk. 1907, τ. 17, σ. 367. Bartsch, Sagen aus Mecklen-
burg, τ. II, σ. 96, άρ. 329). Έν Μεκλεμβούργω, Σιλεσία, 'Av. Πρωσσία, Άνω Παλατι-
νάτο), Βοημία, Τρανσυλβανία, παρά τοις Σάξοσι καί έν Σουηδία τό υδωρ, δι' ού έλουσαν
τόν νεκρόν, χύνεται μετά προσοχής, όμως μή θίξη τινά, όστις έκ τούτου θά πάθη τι κακόν
(Sartori, ένθ' άν., σ. 359). Είς τό Άνω Παλατινάτον χύνεται έν κανάτιον νεροΰ πρό της
θύρας, διά νά μή έπανέλθη ό νεκρός (Bavaria II, 1, σ. 23. Samter, σ. 87). Έν Σιλεσία,
δταν τό λείψανον διέλθη ύπέρ τό κατώφλιον, χύνουσι νερόν σταυροειδώς, νομίζοντες ότι
οΰτως έξασφαλίζουσι τήν μή έπάνοδον τής σκιάς τών νεκρών. (Drexler, Sitte, Brauch u.
Volksglaube in Schlesien I, 302 = Samter, αύτ. ). Έν Θυριγγία έξαγομένου τοΰ λει-
ψάνου έκ τής οίκίας χύνουσιν δπισθέν του είς τήν θύραν ζέον ΰδωρ (Witzschel, Sagen,
Sitten u. Gebräuche in Thüringen, σ. 258 = Samter, αύτ.). Έν Waldeck χύνουσι
κάδον ύδατος οπίσω άπό τό λείψανον καί καθαρίζουσι τήν οίκίαν, πιστεύουσι δέ ότι δέν
έπιφαίνονται οΰτω φαντάσματα (Curize, Volksüberlieferungen aus Waldesck, σ. 348 =
Sartori, ένθ' άν., σ. 364). Έν Μαζουρία φυλάττουσι τό ΰδωρ, δι' ου έπλύθη ό νεκρός,
καί δταν έξάγεται τό λείψανον μία γυνή τό χύνει όπισθεν τοΰ φερέτρου ή τής νεκροφόρου
άμάξης. Τοΰτο γίνεται, όπως, άν το ττνεΰμα τοΰ νεκροΰ θελήση νά έπιστρέψη, σχηματισθή
πρό τής οίκίας λίμνη άδιάβατος είς αύτό (Toppen, Aberglauben aus Masurien, 2ας έκδ.
σ. 208. Wuttke, Deutsch. Volksaberglaube § 732). Έν τω Άνω Δουνάβει χύνουσι
κατά τήν έξοδον τοΰ νεκροΰ βαρέλων ύδατος ύπέρ τό κατώφλιον (Samter, ένθ' άν.).
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κάδον ύδατος κατά τήν έκκομιδήν τοϋ νεκροΰ έκ της οικίας, όπως έμποδίσωσι
την έπάνοδον αύτοϋ1 καί οί Λαταυοί2 καί οί Ρώσοι3. Οί Βεδουίνοι τοΰ
Μωάβ χύνουσι νερόν όπισθεν τοΰ νεκροΰ κατά τήν κηδείαν, διά νά κόψουν
τό κακόν4. Έν Δαμασκω δέ κατά τήν δίοδον λειψάνου ό κοινός λαός χύνει
άπό κανάτια νερόν5.

Προπάντων δ' έπικρατεΐ ή συνήθεια νά έκχύνεται, δταν συμβή θάνατος,
όλον τό έν τη οικία ύδωρ. Παρ' ήμϊν, έν 'Αρκαδία, οί δεισιδαιμονέστεροι χύνου-
σινδλοντό οπουδήποτε τής οικίας ύπάρχον ύδωρ, άν τύχη νά διέλθη λείψανον
πρό τής οικίας, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει τό νερό εϊναι. θράσιο (θρασύ),
ήτοι άκάθαρτον, άχρηστον, μίασμα τής οικίας καί πρέπει διά τοΰτο νά χυθή
άμέσως, ίνα καθαρισθή ή οικία, γιατί σκουληκιάζει το νερό, δταν διέλθη τό
λείψανον. Έπίσης χύνουσιν ύδωρ για καλό ή γιά νά παστρευτή τό σπίτιβ.
Δηλονότι έχουσιν έπίγνωσιν, ότι σκοπός τοΰ έθίμου είναι ό καθαρμός τής οικίας,
ό δέ φερόμενος λόγος περί τής έπηρείας τοΰ λειψάνου έπί τής ποιότητος τοΰ
ύδατος είναι έκ τών συνήθως έξευρισκομένων πρός έξήγησιν τών κατά πα-
ράδοσιν πραττομένων. "Οθεν άλλαχοϋ τής Ελλάδος άλλους προβάλλουσι λό-
γους, οίον έν Κύπρω ότι τό ύδωρ έχει μιανθή, διότι άπέπλυνεν έν αύτω τήν
αιμοσταγή μάχαιραν, δι' ής άπέκτεινε τόν νεκρόν, ό Χάρος ή ό ψυχοπομπός
άγγελος7.

'Αλλαχοϋ δέ διαφόρους άλλας δικαιολογίας άναφέρουσι τής συνηθείας,
κυρίως τόν κίνδυνον τοΰ μολυσμοϋ ή άκαθαρσίας τοΰ έν τή οικία εύρισκομένου
ύδατος ύπό τών δυνάμεων τοΰ θανάτου, ή τόν έκ τοΰ ύδατος κίνδυνον τής ψυ-
χής8. Έν Γαλλία, δταν συμβή θάνατος, χύνουσιν όλον τό είς άγγεϊα εύρισκό-
μενον έν τη οικία ύδωρ, έκ φόβου μή πέση είς αυτό θέλουσα ν' άποπλύνη τά
άμαρτήματά της καί πνιγή ή ψυχή τοΰ τεθνεώτος ή διότι έλούσθη έν αύτω

1. Revue des trad, popul. 1901, σ. 36.

2. Archiv f. Religionswissenschaft 1914, τ. 17, σ. 495.

3. Αύτ. 1911, τ. 14, σ. 315. Τό χυνόμενον ΰδωρ πιστεύουσιν ότι άποτελεϊ φραγμόν
μεταξύ τοϋ νεκροΰ καί τών έπιζώντων. Βλ. καί Sam 1er, σ. 85.

4. P. Ant. Jaussen, Coutumes des Arabes au pays de Moab, σ. 71 (καί έν σ.
105 περί παραπλήσιου έθίμου τών 'Αράβων καί τών 'Ατσιγγάνων Ναβάρ έν τη αύτη χώ-
ρα) = Archiv f. Religionswissenschaft 1910, τ. 13, σ. 41.

5. Curtiss, Ursemit. Religionen, σ. 231, σημ. 2 = Sartori, ένθ' άν., σ. 365.

6. Κατ' άνακοίνωσιν 'Απ. Σ. 'Αρβανιτοπούλου, 'Αρκάδος, τελειοφοίτου της φιλολο-
γίας, 1893.

7. Λουκά, Φιλολογικά! έπισκέψεις, σ. 97. 'Ομοίως καί έν Λακκοβηκίοις της Μακεδο-
νίας. «Το πρό της κηδείας εύρισκόμενον έν τη οικία ΰδωρ χύνεται, διότι πλύνει ό Χάρος
μέσα είς αύτό τό σπαθί του" καί μετά τήν κηδείαν φέρουσι νέον ΰδωρ». (Κατ' άνακοίνωσιν
I. Πρωίου, 1890).

8. Βλ. Sartori, ϋνθ' άν., σ. 363.
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ή ψυχή καί δέν πρέπει νά το χρησιμοποιήσωμεν είς άλλην τινά χρείαν1. Έν
Βελγική χύνουσι το νερόν, διότι πιστεύουσιν ότι ή ψυχή διέρχεται δι' δλων
τών άγγείων, 'ίνα καθαρισθή, προτού νά καταλίπη τήν γήν2. Έν Ελβετία
έπίσης χύνουσιν το είς το μαγειρεΐον νερδν καί κενώνουσι τήν έν τω δωματίω
άγιαστήραν, διότι ή ψυχή τού νεκροΰ έπέρασεν άπό έκεΐ3. 'Ομοίως διά τόν
αύτόν λόγον χύνουσιν όλον τό έν τη οικία εύρισκόμενον νερδν καί έν Βάδεν
τής Γερμανίας4. Έν Βοημί^ δέ άνατρέπουσι το βαρέλιον τοΰ ύδατος, διότι
ή ψυχή έλούσθη έν αύτω καί ό π ιών έκ τοΰ ύδατος θ' άποθάνη έντός έτους5.
Οί δέ Ρωμοΰνοι σκεπάζουσι πάντα τά ύδροφόρα άγγεΐα έκ φόβου μή ή ψυχή
πέση είς αύτά6. Έν Βοσνία καί Ερζεγοβίνη άμα τω θανάτω τινός χύνεται
το έν τή οικία ΰδωρ, ομοίως καί έκ τών γειτονικών οικιών. Ή δέ οικία τοΰ θα-
νόντος έπί τρεις ήμέρας θεωρείται άκάθαρτος, το ΰδωρ χύνεται, πΰρ δέν άνά-
πτεται καί οί έξερχόμενοι νίπτονται7. Έν Κάτω Στειρία καί έν Κραίνη χύ-
νουσιν άπό ολα τά άγγεΐα τό νερόν, διότι θά το πίη όλον ή Smert, ή δαίμων
τοΰ θανάτου8. Έν δέ Πολωνία δέν φέρουσι νερόν είς τήν οίκίαν, όπου είναι
λείψανον, διότι διαφθείρεται9. Ίουδαϊκόν νόμιμον είναι κατά τήν έκπνοήν ψυ-
χορραγοΰντος νά χύνεται ολον το έν τή οικία καί ταΐς γειτονικαΐς εύρισκόμε-
νον ύδωρ10. Οί 'Ιουδαίοι τής Βουκοβίνας άναφέρουσι λόγον τοΰ νομίμου τούτου,
τόν αύτόν καί οί "Ελληνες τής Κύπρου καί τής Μακεδονίας, ότι ό άγγελος
τοΰ θανάτου άπέπλυνε διά τοΰ ΰδατος αύτοΰ τήν σπάθην του11. Οί δέ τής
Νοτίου Ρωσίας, διά νά μή δυνηθή νά τήν πλύνη12. Καί οί ραββΐνοι, διδά-

1. Laisnette de la Salle, Croyances et légendes de centre de la France, Par.
1875, τ. II, σ. 71 = Liebrecht, Zur Volkskunde, σ. 350. Mélusine, τ. I (1878), σ. 97,
(έν Orne καί άλλαχοΰ). 320 (έν Morvand της Νιέβρης). 456 (έν τοις Βοσγίοις). Α. Orcin,
De la vie à la mort. Folk - lore de l'Ille - et Vilaine, Paris 1898, τ. II, σ. 290. Revue
des traditions populaires, 1893, τ. 8, σ. 420 (Poitou). 1895, τ. 10, σ. 370 (Πικαρδία).
1896, τ. 11, σ. 589 (περίχωρα τοΰ Μέτς). 1897, τ. 12, σ. 664 (Περιγόρδη). 1900, τ. 15,
σ. 382 (Loire-et-Cher). 1905, τ. 20, σ. 24 - 5 (Καμπανία). 325 (Poitou).

2. Bulletin de Folklore, τ. II, σ. 345.

3. E. L. Rochhotz, Deutscher Glaube u. Brauch, Berlin 1867, τ. I, σ. 176.

4. Wuttke, § 725.

5. Αύτ., § 726.

6. Sartori, ένθ' άν., σ. 363.

7. Zeitschrift d. Österreich. Verein f. Volksk., τ. VI, σ. 62.

8. Zeitschrift d. Ver. f. Volksk. 1891, σ. 157.

9. Am Ur-Ouell, τ. III, σ. 51-2.

10. Liebrecht, Zur Volkskunde, σ. 351. Brück, Rabbinische Zeremonialgebräuche
48. Eusebc Vassel, La littérature populaire des Israélites tunisiens, Par. 1904-7,
σ. 125. Archiv f. Religionswiss. 1910, σ. 41. Der Ur - Quell, Neue Folge II, σ. 108,
Mittheil. d. anthropolog. Gesell, in Wien. Sitzungsberichte 1895, σ. 2-3.

11. Globus, τ. 80, σ. 159 = Sartori, ένθ' άν., σ. 363.

12. Globus, τ. 91, σ. 360 = Sartori, αύτ.
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σκοντες ότι ό άγγελος τοϋ θανάτου, δταν πλήξη διά της σπάθης του τόν ψυχορ-
ραγοΰντα, συνηθίζει νά πλύνη αύτήν, παραγγέλλουσι νά εκχύνεται έξω όλον
τό έν τη οίκία υδωρ1. 'Αλλά τον άληθή λόγον τοΰ νομίμου παρέχει ή μωσαϊκή
διδασκαλία, καθ' ήν ό θάνατος φέρει μίασμα, ού ένεκα πάς ό είσπορευόμενος
είς τήν οίκίαν, έν ή άπέθανεν άνθρωπος, είναι άκάθαρτος καί παν σκεΰος άνεω-
γμένον άκάθαρτον, έχοντα χρείαν καθαρμοΰ διά ραντισμοΰ2.

Όλεθρία έπήρεια άποδίδεται καί έν 'Ολλανδία είς το έν τή οικία εύρισκό-
μενον ύδωρ κατά τήν στιγμήν θανάτου έν αύτη, διό πρέπει τοΰτο νά έκχυθή,
άλλά μετά πολλής προσοχής, ώστε νά μή πέση οΰτε είς άνθρωπον, οΰτε είς
ζωον, οΰτε είς δένδρον, οΰτε είς σπόρους3.

"Οτι δ σκοπός τοΰ έθίμου τούτου είναι καθαρτικός καταφαίνεται καί
έκ τών άρχαίων ιουδαϊκών θρησκευτικών παραγγελμάτων περί καθαρμοΰ
τών πλησιαζόντων νεκρόν, καί έκ τής άναγνωρίσεως ύπό τοΰ σημερινοΰ έλλη-
νικοΰ λαοΰ τής άνάγκης διά τής έκχύσεως τοΰ ύδατος νά καθαρθή ή οίκία, νά
παστρευτη τό σπίτι. Χύνεται δέ τό ΰδωρ, διότι κατά τήν άρχαίαν συνήθειαν
πάντα τά είς τούς καθαρμούς χρησιμεύσαντα, τά καθάρματα ή καθάρσια,
έπρεπε νά καταστραφώσιν4, όπως μή βεβηλωθώσι δι' άλλης χρήσεως καί μειωθή
οΰτως ή τών καθαρμών ένέργεια. Σαφέστερον δ' έκδηλοΰται ό καθαρτικός
σκοπός καί είς άλλας χρήσεις τοΰ ΰδατος κατά τάς κηδείας. Παρ' ήμΐν οί
μετάσχοντες τής κηδείας καθαίρονται, συνίσταται δ' ή κάθαρσις είς νίψιν
τών χειρών κατά τήν έπάνοδον είς τήν οίκίαν τοΰ θανόντος, ή είς τόν περίβολον
τής έκκλησίας, ή έπ' αύτοΰ τοΰ τάφου5. Καί οί αρχαίοι "Ελληνες άπό τών

1. Buxtorf, Synagoga judaica, Frankfurt u. Lpz. 1729, σ. 80, κεφ. 33.

2. 'Αριθμοί ιθ' 14 κέ.

3. Sartori, ένθ' άν., σ. 353. Καί ο Ι Ιθαγενείς τοϋ Loango έκχύνουσιν όλον το έν
οίκία, έν ή συνέβη θάνατος, ΰδωρ θεωροΰντες αύτδ μιανθέν (Ε. Pechuel - Loesche, Volks-
kunde von Loango 1907, σ. 307).

4. Βλ. Stengel, Die griech. Kultusaltertümer, 2 έκδ., München 1898, σ. 145 § 87.

5. 'Εξ ιδίων πληροφοριών γινώσκω ότι τοΰτο συνηθίζεται έν 'Αθήναις, Τριχωνία,
Γορτυνία καί έν τισι τών Κυκλάδων. Βλ. καί Ίω. Πρωτοδίκου, Περί της παρ' ήμϊν ταφής,
'Αθ. 1860, σ. 13. Χ. Βουλοδήμου, Δοκίμιον περί τοΰ ίδιωτικοΰ βίου τών 'Ελλήνων, 'Αθ.
1903, τ. Β', σ. 370. Th. Bent, The Cyclades, σ. 221 (Μύκονος). Οί έργασθέντες εις τήν
άνδρυξιν τοΰ τάφου ή καταβιβάσαντες είς αύτδν τον νεκρόν νίπτονται έπί τοΰ τάφου (Γιάν-
νιτσα Καλαμάτας, κατ' άνακοίνωσιν τοΰ ιερέως Γ. Βελμάχου). Πολλαχοϋ τής 'Ηπείρου
οί χωρικοί, άφοΰ ένταφιάσωσι τόν νεκρόν, νίπτουσι τάς χείρας έπί τοΰ τάφου (Γρ. Πα-
λιουρίτου, 'Αρχαιολογία 'Ελληνική, 1915, τ. Β', σ. 257). 'Εν Δρόβιανη «είς τήν έπι-
στροφήν έκ τοΰ ένταφιασμοΰ ούδείς εισέρχεται είς τόν οίκον χωρίς νά πλυθή μέ νερόν»
(Δωδώνη, ήμερολ. 1896, σ. 22). Οί έπανερχόμενοι έκ τής κηδείας νίπτονται πρό τής θύρας
τής οίκίας τοΰ τεθνεώτος (Γουσίου, Ή κατά τό Πάγγαιον χώρα, σ. 63). 'Εν Αϊνω τής
Θράκης νίπτονται έπί τοΰ τάφου πάντες οί συνοδεύοντες τήν κηδείαν, καί τοΰτο, ώς λέγουσι,
διά νά μή βλέπωσι καθ' ύπνους τόν νεκρόν (ΚΠ. Σύλλογ., τ. Θ', σ. 549). 'Εν Σιάννα τής
Ρόδου πάντες οί παρακολουθήσαντες τήν κηδείαν επιστρέφοντες, μεταβαίνουσιν, άφοΰ
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παλαιοτάτων χρόνων ύπελάμβανον ώς μίασμα τόν νεκρόν καί ώς μιαινόμενον
πάντα έρχόμενον είς έπαφήν πρός νεκρόν ή έπιμελούμενον της ταφής1. "Οθεν
έλούετο μέν τό σώμα τοϋ τεθνεώτος χάριν καθαρμού2, έλούοντο δέ καί οί
οικείοι αύτοϋ μετά τήν έκκομιδήν τοΰ σώματος, ή οικία έκαθαίρετο δι' ύδατος3
καί οί έρχόμενοι είς τήν οίκίαν τοΰ πενθοΰντος κατά τήν έξοδον έκαθαίροντο
έπίσης δι' ύδατος περιρραινόμενοι, κομιζομένου έξ άλλης οίκίας έν άγγείω,
όπερ έκαλεΐτο άρδάνιον4. Δι' ύδατος έκαθαίροντο άπό τοΰ μιάσματος καί οί
άρχαΐοι Ρωμαίοι5 καί άλλοι άρχαΐοι λαοί, ώς οί Εβραίοι6, οί Βαβυλώνιοι7,
οί Πέρσαι8, οί Άραβες πρό τοΰ ίσλαμισμοΰ9.

νίψωσι τάς χεϊράς των είς τήν κρήνην τοϋ χωρίου, είς τήν οίκίαν τοΰ θανόντος (Ξενοφάν.,
τ. Ζ', σ. 50). Έν Κύπρω νίπτουσι τάς χείρας έπ'αύτοΰ τοΰ τάφου (Λουκά, σ. 98. Σακελ-
λαρίου, Κυπριακά, τ. Α', σ. 738). Έν Κρήτη προτοΰ νά είσέλθωσιν είς τήν οίκίαν τοΰ τεθνε-
ώτος ή είς τήν οίκίαν των έπανερχόμενοι έκ τής κηδείας θεωροΰσιν άπαραίτητον νά νίψω-
σιν τάς χείρας (By bilakis,Neugriechisches Leben, Berlin 1840, σ. 67). Έν Κατιρλί τής
Βιθυνίας οί έπανερχόμενοι έκ κηδείας όφείλουσι νά καθαρισθώσι νιπτόμενοι (Π.Γ. Μακρή,
Τό Κατιρλί, σ. 100). 'Ομοίως νίπτονται ούτοι καί έν Βουλδούρ τοΰ 'Ικονίου (Ξενοφάν.,
τ. Γ', σ. 340) καί έν Τσεσμέ, καί δή έντός αύτοΰ τοΰ περιβόλου τής έκκλησίας, διότι φοβοΰν-
ται οτι επιστρέφοντες άνιπτοι θά προκαλέσωσι θάνατον έν τή οικία των (ΚΠ. Σύλλογος,
τ. ΙΘ', σ. 139). Έν Σινασω τής Καππαδοκίας οί έπανερχόμενοι έκ κηδείας, άκαθάριστοι
8ντες, βλάπτουσι τήν λεχώ, αν πλησιάσωσιν αύτήν ('Αρχελάου, Σινασός, σ. 68), διό νίπτον-
ται πρός καθαρμόν (Πρωτόδικος, ένθ' άν.).

1. Βλ. Th. Wächter, Reinheitsvorschriften im griechischen Kult, σ. 43 κέ.,
50. (Religionsgeschichtliche Versuche u. Vorarbeiten IX 1). Iiretschmer, έν Jahres-
hefte d. österr. arch. Inst. 1902, σ. 141. 142. Dittenberger, Sylloge, άο. 566, 5.7.8.
567. 877, 15.

2. Τό λουτρόν τοΰ νεκροΰ συνηθίζεται καί παρ' ήμΐν πολλαχοΰ, είναι δ' ευρύτατα δια-
δεδομένη συνήθεια άπανταχοΰ τοΰ κόσμου. (Βλ. I. Scheftelowitz, έν Archiv f.Religions-
wissenschaft 1914, τ. 17, σ. 399 κέ.).

3. Wächter, 48 κέ.

4. Πολυδ. II 65, Φωτ., λ. άρδάνιον 346, i.Bekker, An. gr. 440, 30. Σχολ. 'Αριστοφ.
Νεφ. 838. Σχολ. Εΰρ. 'Αλκ. 68. Ήσυχ., λ. άρδάνιον, λ. πηγαΐον ΰδωρ. Σουίδ., λ. άρδά-
νιον τοΰστρακον. Πρβλ. Εύριπίδ., 'Αλκ. 98. κέ. 'Αριστοφάν., Έκκλησ. 1032.- Rohdc,
Psyche I, σ. 219. Pauly - Wissowa, Real - Encycl., τ. III, σ. 335. Wächter, σ. 47, Sten-
gel, ένθ' άν., § 88, σ. 147. Iw. Müller, Privataltert., σ. 462d. Hermann - Blümner, Gr.
Privataltertümer, σ. 365.

5. Bekker, Gallus, τ. III, σ. 378.

6. 'Αριθμ. ιθ' 19. Σήμερον παρ' Ίουδαίοις οί φορείς τοΰ νεκροΰ μετά τήν κηδείαν νί-
πτονται τάς χείρας (Mittheilungen der anthropolog. Gesel. in Wien, Sitzungsber. 1895,
σ. 2. Wolf, Die Juden, σ. 133. Wilken, έν Revue coloniale internationale, τ. II, σ
246 κέ. - Archiv f. Religionswiss. 1914, σ. 405).

7. Α. Jeremias, Das Alte Testament im Lichte d. alt. Orients, 1906, σ. 432.

8. Scheftelowitz, έν Zts. deutsch, morgenl. Gesel., τ. 57, σ. 150 κέ. καί έν Ar-
chiv f. Religionswiss. 1914, τ. 17, σ. 401. Chantepie de la Saussaye, Lehrb. d. Reli-
gionsgesch. 1905, τ. II, σ. 219.

9. ARW. 1914, σ. 401. 402,
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Καθόλου δέ αί τοιαΰται δοξασίαι περί τοϋ άπό τών νεκρών μιάσματος καί
αί συνήθειαι τής καθάρσεως δι' ύδατος δύνανται νά Οεωρηθώσι παγκόσμιοι,
παρατηρηθεΐσαι παρά τοϊς πλείστοις τών σημερινών λαών. Έν Γαλλία οί έπα-
νερχόμενοι έκ τής κηδείας νίπτουσι τάς χείρας είς τήν οίκίαν τοΰ τεθνεώτος1,
ένιαχοΰ δέ τό μάκτρον, δι' ού σπογγίζονται, ρίπτουσιν είς τήν στέγην2 πρός
παρακώλυσιν βεβαίως βεβήλου χρήσεως τοΰ χρησιμεύσαντος είς καθαρ-
μόν. Έν Μεκλεμβούργω άλλοτε πολλοί έκ τής κηδείας μετέβαινον άμέσως
είς τό λουτρόν3, έν δέ τη Πομμερανία έλούοντο πρό τοΰ περιδείπνου4. Έν
Συρία πρό τοΰ περιδείπνου νίπτουσι τάς χείρας, έν δέ τή Σιλεσία πράττουσι
τοΰτο μετά τόν ένταφιασμόν έκ φόβου μή άν τό παραλείψωσιν άποθάνωσιν
ή χάσωσι τούς οδόντας των5. Έν Ρωμουνία οί νεκροθάπται μετά τήν ταφήν
νίπτονται καί πλύνουσι τά έργαλεΐά των, όσα μετεχειρίσθησαν πρός κατασκευήν
τοΰ τάφου®. Έν Βουλγαρία οί μετάσχοντες τής κηδείας νίπτουσι τάς χείρας
προτοΰ νά έπανέλθωσιν είς τήν οίκίαν7. Είς τούς ορεινούς Σαμοβόρους προσά-
γεται κατά τήν έπάνοδον έκ τής κηδείας είς τήν οίκίαν μέγα άγγεΐον πλήρες
καθαρού ύδατος, όπου πλύνουσι τάς χείρας8, ένιαχοΰ δέ τής Βολυνίας πρό
τής θύρας τής οικίας τοΰ τεθνεώτος πρόκειται άγγεΐον ύδατος καί χειρό-
μακτρον, έκαστος δ' επιστρέφων έκ τής κηδείας νίπτει τάς χείρας, έπιλέγων
«άν ήτο τίποτε κακόν, άς ξεπλυθή»9. 'Ομοίως οί Λέττοι άλλοτε έπιστρέ-
φοντες είς τήν οίκίαν ένίπτοντο έκ μεγάλου κάδου ύδατος προκειμένου πρό
τής θύρας μετά χειρομάκτρου10. Νίπτουσι τάς χείρας καί οί Ρώσοι έπί-
σης έπιστρέφοντες είς τήν οίκίαν11. Οί δέ Τσουβάσοι μετά περίδειπνον έν τή
οικία τοΰ τεθνεώτος λούονται12, έπίσης δέ άπό τοΰ τάφου άμέσως μεταβαί-
νουσα είς τό λουτρόν καί άλλοι φιννικοί λαοί, οί Τσερεμίσοι καί οί Βοτιάκοι13.
Ό διά λουτροΰ ή δι' άπονίψεως τών χειρών καθαρμός τοΰ άγους τοΰ θανάτου

1. Bas - Armagnac τοϋ Gers: Revue des tradit popul., τ. Χ, στ. 537-8.

2. Nore, Coutumes, mythes, traditions des provinces de France 1846, τ. 94.

3. Am Ur-Quell, τ. 7, σ. 113 = Sartori, τ. 18, στ. 370.

4. Homey er, Der Dreissigste, σ. 157 = Sartori, αύτ.

5. Sartori, σ. 370.

6. Globus, τ. 57, σ. 29 = Sartori, σ. 369.

7. Strauss, Die Bulgaren, σ. 451.

8. Fr. S. Iirauss, Volksglaube u. religiöser Brauch der Südslaven, σ. 151.

9. Am Ur-Quell 1892, τ. III, σ. 52.

10. Praetorius, Del. pruss., σ. 99, 103, έκδ. Pierson = Caland, έν Archiv f. Reli-
gionswiss. 1914, τ. 17, σ. 488.

11. Globus, τ. 29, σ. 123 = Scheftelowitz, έν Archiv f. Religionsw. 1914, τ. 17,
σ. 402.

12. Κ. Schtvenck, Mythologie, Frankf. 1953, τ. VU, σ. 452.

13. Sartori, σ. 370.
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εϊναι συνήθεια έξ ΐσου κοινή καί εις πολλούς λαούς της 'Ασίας1, τής 'Αφρι-
κής2, τής 'Αμερικής3 καί τής Ωκεανίας4.

Άλλος τρόπος καθαρμού δύναται νά θεωρηθή ό πολλαχοϋ συνηθιζόμενος
τοΰ ραντισμοΰ δι' ύδατος. Ό περί τών καταφθιμένων νόμος τής πόλεως Ίου-
λίδος τής Κέω ήδη κατά τον Ε' αιώνα π.Χ. ώριζε τοιαύτην κάθαρσιν τής
οικίας τήν έπαύριον τοΰ θανάτου5. Καί ή καθολική έκκλησία ραίνει δι' ήγια-
σμένου ΰδατος κατά τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν. Οί μουσουλμάνοι τής Βοσ-
νίας ραίνουσι δι' ΰδατος τόν κοιτώνα, όπου έμεινεν ό νεκρός, διά νά μή έπα-
νέλθη®. Κυρίως δ' ειπείν, ό ραντισμός κατά τάς κηδείας είναι παλαιόν ίσλαμι-
κόν νόμιμον, όπερ, ώς έκ τίνων τεκμηρίων συνάγεται, παρελήφθη έκ προϊσλα-
μιτικοΰ νομίμου τών Αράβων καί θεωρείται ώς ούσιωδέστατον στοιχεΐον
τής νεκρώσιμου τελετής7. Καί παρ' άλλοις δέ λαοΐς συνηθίζεται δ ραντι-
σμός πρός κάθαρσιν τής οικίας8.

Σκοπόν τοΰ έθίμου τούτου διαγινώσκουσί τίνες τήν άποτροπήν τών δαι-
μονίων9, κατά δέ τόν Frazer ό ραντισμός συμβολίζει τήν άποκήρυξιν τοΰ
πνεύματος τοΰ θανόντος, πρός άπολύτρωσιν άπό τής έπηρείας τούτου, τήν
δ' αύτήν έννοιαν άποδίδει καί είς τά πλείστα τών κατά τήν κηδείαν καί τά
πένθη νομίμων10. Άλλ' ΐσως μετά μείζονος πιθανότητος θά ήδυνάμεθα
άλλην νά παραδεχθώμεν έξήγησιν καί νά συνδέσοψεν καί τόν ραντισμόν καί
τήν έκχυσιν τοΰ ΰδατος κατά τάς κηδείας μετά τής συνήθειας τής θραύσεως
τών άγγείων, τών όποιων χύνεται το ΰδωρ κατά τήν νεκρικήν πομπήν. Καί
ή έκχυσις τοΰ ΰδατος καί ό ραντοσμός σκοποΰσι τόν καθαρμόν τοΰ άγους
τοΰ θανάτου, ώς σαφώς, νομίζομεν, συνάγεται έκ τών προειρημένων, διότι ό
καθαρμός εξαφανίζει, πάσαν τοΰ μιάσματος έπήρειαν. Συνίσταται δέ κυρίως ή
έπήρεια αΰτη είς τήν κακοποιόν ένέργειαν δαιμονικών δυνάμεων συνημμένων
πρός τό μίασμα. Πρός έξιλασμόν τών δυνάμεων τούτων προσφέρουσιν είς αύτάς

1. Scheftelowitz, αύτ., σ. 402-3. Sartori, σ. 369.

2. Scheftelowitz, σ. 403. 404. Sartori, αύτ. Α. v. Gennep, Tabou et totémisme à
Madagascar, σ. 59 κέ.

3. Παρά τοϊς έρυθροδέρμοις: Scheftelowitz, αύτ. 404.

4. Sartori, αύτ. Scheftelowitz, αύτ. Orelli, Religionsgesch. 830.

5. Στ. 14 κέ. «τη δέ ύστεραί[η άπ]οραίνειν τήν οίκίην [έ]λεύθερον θαλά[σστ;] πρώτον,
έπειτα δ[έ] ύσώπω (;) ο[ίκη]τή[ρ]ι[α άπα]ντα» (Prott et Ziehen, Leges Graecorum
sacr., τ. II 1, άρ. 93 A).

6. Zeitschrift, d. Ver. f. Volksk. 1901, τ. 11, σ. 267.

7. I. Goldzihcr, έν Archiv f. Religionswissenschaft 1910, τ. 13, σ. 44.

8. Αύτ., σ. 41.

9. Αύτ., σ. 42.

10. J.G. Frazer, έν Journal of Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland 1885, τ. XV, σ. 64-100.
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μειλίγματα, τά όποια ύπολαμβάνουσιν ώς πρόσφορα καί πρός καθαρμόν καί
κάμνουσι τοιαύτην χρήσιν αύτών. Έν τή άρχαία Ελλάδι τούλάχιστον παρα-
τηροΰμεν ότι συμφώνως πρός τήν άντίληψιν ταύτην έκανονίζοντο πολλάκις
τά τών καθαρμών, διότι τά είς τούς καταχθόνιους δαίμονας καί τούς κατοι-
χομένους προσφερόμενα μειλίγματα ήσαν καί καθάρματα, όργανα δηλ. καθαρ-
μού, ή τάνάπαλιν τά καθάρματα προσεφέροντο ώς μειλίγματα1.

Παρά τω καθ' ήμάς έλληνικω λαώ δέν έξέλιπεν ή συνήθεια τών πρός τούς
νεκρούς προσφορών ύδατος, έλαίου ή οίνου, τών χοών δηλ. Πρό πολλών
έτών έν διατριβή περί τών κατά τήν τελευτήν έθίμων άνέφερα διαφόρους
μαρτυρίας περί διατηρήσεως τής συνήθειας τών σπονδών έν τοις τάφοις έν
Θεσσαλία, Μακεδονία, Τραπεζοΰντι, Καππαδοκία καί άλλαχοϋ τής Μικράς
'Ασίας2. Ό δέ κ. Γουλιέλμος Μπάρτ3 συμπληρών ταύτας έκ πληροφο-
ριών, τάς όποιας έλαβε πολλαχόθεν, παρετήρησεν οτι σπονδή οΐνου γίνεται
κυρίως είς τά βόρεια μέρη τοϋ Ελληνισμού, καί δή έν Ήπείρω, Μακεδο-
νία καί Θράκη (Κωνσταντινουπόλει), έν Βιθυνία καί Ινυζίκω, άλλά καί άλ-
λαχοϋ, ώς π.χ. έν Λεβιδίω τής 'Αρκαδίας- ένταΰθα ό οίνος σπένδεται έπί
του νεκροΰ, άφοΰ ριφθή πρότερον ολίγον χώμα έπ' αύτοΰ, έν Ήπείρω δέ καί
Μακεδονία πριν καλυφθή ό νεκρός διά χώματος. Ιναί έν Πάρω δέ χύνουσιν
οΐνον έπί τοΰ μόλις έτοιμασθέντος τάφου, ένίοτε δέ καί έτέραν σπονδήν έλαίου
καί ύδατος έκ κανδηλίου κομιζομένου έκ τής έκκλησίας. Τό τελευταΐον τοΰτο
είδος σπονδής έπικρατεΐ είς τά νότια μέρη- ούτω σπένδεται έλαιον καί ΰδωρ
έν Καρυστία, άλλά καί έν Σμύρνη, έν "Ανδρω δέ μόνον έλαιον. Συνήθως ρί-
πτεται πρώτον ολίγον χώμα έπί τοΰ νεκροΰ- έν Κρήτη δ' όμως έκτελεϊται
ή σπονδή έλαίου καί ύδατος έπ' αύτοΰ τοΰ σώματος πριν καλυφθή ύπό γής.
Έν Βρεσθένοις τής Λακωνίας έξαπλοΰται σάβανον έπί τοΰ νεκροΰ καί έπ'

1. Βλ. Rohde, Psyche, 4η έκδ., τ. I, σ. 242. 243. 276. II, σ. 79. P. Stengel, Opfer-
braucher der Griechen, σ. 31. Τά όξυθύμια, ήτοι «τά καθάρματα τών νεκρών» (Bekker,
An. Gr-,σ. 287, 24) έξετίθεντο είς τάς τριόδους ώς προσφορά είς τήν 'Εκάτην (Άρποκρατ.,
λ. όξυθύμια). Βλ. καί Άθήν. Θ' 409 f. «Ιδίως καλείται παρ' Άθηναίοις άπόνιμμα έπί τών
είς τιμήν τοις νεκροϊς γινομένων καί έπί τών τούς έναγεΐς καθαιρόντων, ώς καί Κλείδημος
έν τω έπιγραφομένω Έξηγητικώ».

2. Ν. Γ. Πολίτου, Τά κατά τήν τελευτήν, έν Παρθενώνι 1872, τ. Β', σ. 1143. ΆνΟ.
Γαζή (Θετταλομάγνητος), Λεξικόν Έλληνικόν, έν Βενετ. 1816, τ. Γ', στ. 230, λ. σπονδή:
«Ή τοιαύτη τών παλαιών σπονδή μένει εισέτι καί είς ήμας" διότι καί ήμεΐς έκχέομεν οϊνον
έκτου ποτηριού έπί τιμή καί μνεία τών τεθνεώτων». Πρωτόδικος, σ. 17. Fellows, A journal
written during an excursion in Asia Minor, σ. 241 (τής γερμ. μετάφρ.) = Wachsmuth,
Das alte Griechenland, σ. 124: ότι δι' όπής, ήν πρός τοΰτο κατασκευάζουσιν, έγχέουσιν
έντός τών τάφων οΐνον. —- Σινασός Καππαδοκίας, οίνος κατά τήν ταφήν τών νεκρών('Λοχέ-
λαος, Σινασός, σ. 42).

3. W. Barth, έν Ν. Jahrbücher f. d. klass. Altertum 1900, I, σ. 177 κέ. καί έν 'Αρ-
μονία 1900, τ. Α', σ. 314-5.
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αύτοΰ ό ιερεύς έκχέει τρις έν σχήματι σταυροΰ έλαιον έξ έλαιοδόχου, κομι-
ζομένου άπό τής οικίας τοΰ άποθανόντος, είτα δέ κατά τόν ίδιον τρόπον μί-
γμα χώματος καί ύδατος. Καί έν Κύπρω δέ χύνουσιν έ'λαιον έπί τοΰ τάφου1.
Έν Ζαγορίω, επειδή τά κανδήλια άντί ύδατος έχουσιν οίνον, ό νεκρός λαμ-
βάνει σπονδήν έλαίου καί οίνου. Τήν αύτήν δέ σπονδήν συνηθίζουσιν οί έν
Ρωμουνία "Ελληνες2.

Είς τάς πληροφορίας ταύτας περί χοών προσθέτομεν, ότι καί είς Στεμνί-
τσαν τής Γορτυνίας, εύθύς ώς κατατεθή είς τόν τάφον ό νεκρός, ό ιερεύς χύ-
νει σταυροειδώς έπί τοΰ τάφου οίνον έκ δοχείου ξυ?άνου (τσίτσας) ή ύαλίνου,
διά δέ τοΰ ύπολειφθέντος έν τω δοχείω ο'ίνου νίπτουσι τάς χείρας οί παριστά-
μενοι3, (δηλονότι έκ τοΰ αύτοΰ ο'ίνου γίνεται καί ή προσφορά είς τόν νεκρόν
καί ό καθαρμός τοΰ άπό τοΰ νεκροΰ μιάσματος). 'Αλλαχοΰ δέ τής Γορτυνίας
(Ρένεσι καί Κάλλιανη), όταν άποτεθή ό νεκρός έν τω τάφω, ό ιερεύς πρώτον
χύνει έπ' αύτοΰ σταυροειδώς έ'λαιον άπό τήν κανδήλαν τής έκκλησίας, έπειτα
ένώνει τό πτύον καί τήν άξίνην, μέ τήν οποίαν έσκάφη ό τάφος, κρατεί ταΰτα
άνωθεν τοΰ τάφου καί χύνει έπ' αύτοΰ ΰδωρ. Άφοΰ καλυφθή ό νεκρός, τοπο-
θετούνται τό πτύον καί ή άξίνη σταυροειδώς έπί τοΰ τάφου καί έπ' αύτοΰ
οί άνορύξαντες τόν τάφον νίπτουσι τάς χείρας διά τοΰ ύπολειφθέντος ύδα-
τος. Έν Καμινίτσα τής Γορτυνίας, έν Βερζοβα τής Μαντινείας κομίζουσιν
έκ τής οίκίας είς τόν τάφον έν πηλίνοις ή ύαλίνοις δοχείοις έ'λαιον, ΰδωρ καί
οίνον. Ό δέ ιερεύς άναμιγνύει τοΰτο μετά χώματος έπί τοΰ πτύου καί τόν
σχηματιζόμενον πηλόν ρίπτει έπί τοΰ έν τω τάφω νεκροΰ, θραύει δ' είτα παρά
τόν τάφον καί τά αγγεία4. Σημειωτέον δ' ότι αί χοαί συνηθίζονται καί
είς άλλας περιστάσεις πλήν τής κηδείας" οΰτως έν 'Αρκαδία, οσάκις πίνουσι,
χύνουσι τόν περισσεύοντα είς τό ποτήριον οίνον, έπιλέγοντες «γιά νά πιοΰν
οί ψυχές τών πεθαμένων)). "Ομοίως καί αί γυναίκες τών βλαχοφώνων τής
Πίνδου πριν ή πίωσιν οίνον χύνουσι προηγουμένως ολίγον κατά γής διά τούς
πεθαμένους5.

Παραπλήσια πρός τάς χοάς έθιμα παρατηρούνται καί εις τινας άλλους
λαούς. Τοιούτο είναι τό λεγόμενον pomana ή dac τών Ρωμούνων καί τών
Σέρβων τοΰ Temes - Kubin. "Οταν τις άποθάνη, θέτουσι παρά τήν νεκρικήν

1. 'Επί τοϋ τάφου θραύουσι καί τό άγγεϊον, έν ώ έκομίσΘη τό ίλαιον, καί ρίπτουσι
μετά τοΰ νεκροΰ είς τόν τάφον καί πινάκιον μετά σίτου, όπερ άπό της οίκίας εφερον ώς
προσφοράν εις τόν νεκρόν (Σακελλαρίου, Κυπριακά, τ. Α', σ. 738. Λουκά, Φιλολογ. επισκέ-
ψεις, σ. 97).

2. Ώς εθιμον έπιχωριάζον έν Ρωμουνία άναφέρεται ότι ό ιερεύς ραίνει τόν νεκρόν μέ
νερόν καί έλαιον (Globus, τ. 89, σ. 197).

3. Κατ' άνακοίνωσιν II. Κωνσταντινοπούλου, έπιθεωρητοΰ της δημοτ. έκπαιδεύσεως.

4. Κατ' άνακοινώσεις τοΰ αύτοΰ.

5. Λαογρ. στ", σ. 188.
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κλίνην μικράν λάγηνον γεμάτην νερόν καί έστολισμένην με άνθη, κατά δέ
τήν ταφήν χύνουσι σταυροειδώς έπί τοΰ νεκροΰ το ύδωρ καί θέτουσιν έν τω
τάφω τήν λάγηνον τήν έκτην δ' έβδομάδα άπό της ταφής τοΰ συζύγου, ή
χήρα μεταβαίνει είς τον τάφον φέρουσα κάλαθον τροφών καί λαγήνιον ύδατος,
δίδει τάς τροφάς είς τούς έκεϊ εύρισκομένους Άτσιγγάνους καί, άφοΰ φάγωσι
καί αύτή μοιρολογήση τον νεκρόν, κενώνει το λαγήνιον έπί τοΰ τάφου καί χα-
ρίζει αύτό είς τούς 'Λτσιγγάνους. Τοΰτο έπαναλαμβάνεται τετράκις έντός τοΰ
πρώτου έτους κατά τάς μεγάλας έορτάς, το δεύτερον έτος δέ γίνεται είς μίαv
τών έορτών τούτων, το τρίτον είς δύο καί ούτω καθεξής, ώστε παύει είς τό
πέμπτον έτος1. Παρά δέ τοις Ρωμούνοις τής Τρανσυλβανίας, δταν χήρος
έρχεται είς δεύτερον γάμον, τά έκ τοΰ πρώτου τέκνα ή οί συγγενείς τής θα-
νούσης γυναικός χύνουσι κατά τήν ώραν τοΰ γάμου έν τω νεκροταφείο) τρίς
ΰδωρ είς τόν τάφον διότι νομίζουν, ότι κατ' έκείνην τήν ώραν ή καρδία τής
νεκράς καίεται είς τόν τάφον καί ζητοΰσι νά σβήσωσι τήν φλόγα2. Καί οί
μουσουλμάνοι χύνουσι νερόν έπί τοΰ τάφου, τό δ' έθιμον τοΰτο είναι έπίσης
παλαιόν, ώς ό ραντισμός τών παρισταμένων κατά τήν κηδείαν, παραληφθέν
ομοίως, ώς έκεΐνος, έκ προϊσλαμικοΰ άραβικοΰ νομίμου3. Οί μουσουλμάνοι
τού Ίνδικοΰ πελάγους άμέσως μετά τήν ταφήν ραντίζουσι τόν νεκρόν δι' ύδα-
τος4. Κατά τήν ταφήν γυναικός τών Μακούση έφερον αί γυναίκες ΰδωρ, τό
όποιον ό χήρος καί αί άδελφαί τής θανούσης έχυσαν έπί τοΰ χώματος τοΰ
τάφου5.

Πλήν δέ τών χοών καί ύπό άλλον τύπον παρέχονται καί σήμερον έτι
προσφοραί είς τούς νεκρούς, όπως χρησιμεύσωσιν είς αύτούς πρός τροφήν,
συνήθεια ήτις είναι άναγκαΐον έπακολούθημα τής παγκοσμίου δοξασίας περί
έπιβιώσεως τών νεκρών μετά θάνατον. Πολλαχοΰ τής Ελλάδος σήμερον
έπί τρία ήμερονύκτια άνάπτουσιν έν τω δωματίω, όπου έξεψύχησεν ό νεκρός,
άκοίμητον λύχνον καί παραθέτουσον άρτους καί λάγηνον πλήρη ύδατος6. 'Αλλά

1. ΚάΙηιάη ν. Miske, Pomana oder Daö, Ein Todten - Cultus bei den Serben u.
Rumänen der Gegend von Temes - Kubin, έν Verhandl. d. Berl. Gesell, f. Ant.hrop.
1899, σ. 652.

2. Globus, τ. 50, σ. 30 = Sarlori, σ. 367.

3. I. Goldziher, έν Archiv f. Religionswiss. 1910, τ. 13, σ. 43.

4. Wilken, Über das Haaropfer, έν Revue coloniale internationale, I, σ. 246.

5. Koch, έν Internat. Archiv f. Ethnogr., τ. 13, σ. 55 = Sarlori, σ. 367.

6. Δοχεϊον ύδατος έν τω δωματίω, όπου έξέπνευσεν ό νεκρός, έπί τρεις νύκτας, όπως
ή ψυχή έπανερχομένη πίνη (Καρυά 'Ολύμπου, κατ' άνακοίνωσιν Άθ. Κ. Οίκονομίδου).
Ποτήριον ύδατος καί κηρίον άνημμένον έπί τρεις νύκτας (χωρία Ήραίας τής Γορτυνίας,
Π. Κωνσταντινόπουλος). Έν Καρδίτσγ) τής Θεσσαλίας έπί τρεις κατά συνέχειαν έσπέρας
μετά τήν κηδείαν συνηθίζουσι ν' άνάπτωσι κανδήλιον έπί τοϋ τόπου, όπου εκείτο δ νεκρός,
πλησίον δέ τοΰ κανδηλίου θέτουσιν έντός μικροΰ άγγείου ΰδωρ, τινές δέ συνηθίζουσι νά
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καί έπί τοϋ τάφου πλήν τής κανδήλας άποτίθεται λάγηνος ύδατος καί αφήνεται
έπί ήμέρας τεσσαράκοντα, διότι δοξάζουσιν ότι κατά τον χρόνον τοΰτον ή
ψυχή τοΰ νεκροΰ περιφερομένη είς τούς τόπους, είς ους ζών παρευρέθη, πίνει
έκ τοΰ ΰδατος έκείνου έπανερχομένη τήν έσπέραν1.

Ή συνήθεια καί ή συναφής αύτή δοξασία εΐναι κληροδότημα τής ελλη-
νικής άρχαιότητος, διότι οί "Ελληνες έπίστευον, ότι οί νεκροί «τρέφονται
ταΐς χοαϊς καί τοϊς καθαγιζομένοις έπί τών τάφων»2. "Οτι δέ μεταξύ τών
είς τούς νεκρούς προσφερομένων συγκατελέγετο καί το δοχεΐον τοϋ ΰδατος,
προτιθέμενον καθώς σήμερον έν τω κοιτώνι τοΰ τεθνεώτος, φαίνεται πιθανόν
έκ τής άπαγορευτικής διατάξεως τοΰ νόμου τής Ίουλίδος έν Ινέω" «μή ύπο-
τιθέναι κύλικα ύπδ τή[γ κλίν]ην μηδέ το ΰδωρ έκχεϊν»3. 'Αλλά καί παρ' άλλοις

θέτωσι καί σΐτον. (Κατ' άνακοίνωσιν 'Αναστ. Λαδιά, ιερέως καί δημοδιδασκάλου, 1888).
Ποτήριον ή δοχεΐον πλήρες ύδατος μετά τοϋ άνημμένου κανδηλίου έν τω κοιτώνι τοΰ νεκροΰ
μίαν ή πλείονας νύκτας μετά τήν κηδείαν ('Αθήναι. Πολλαχοϋ τής Πελοποννήσου). «Καί
εις τόν τόπον όπου έξεψύχησεν (ό νεκρός) άπτει (δ δεισιδαίμων) λύχνον τρεις νύκτας κατά
συνέχειαν καί παραθέτει καυκίον μέ καθαρόν νερόν, καί άλλα τοιαΰτα κάμνει» (Κοζάνη
Μακεδονίας: Χαρισ. Μεγδάνον, Λύχνος Διογένους ή ήθικοί χαρακτήρες, έν Βιέννη 1818,
σ. 273). 'Επί τεσσαράκοντα ήμέρας άκοίμητος λύχνος μετ' άγγείου ύδατος (Bybilakis,
Neugriechisches Leben, Berlin 1840, σ. 67. Wachsmuth, Das alte Griechenland im
neuen, σ. 119). Μετά τήν έπάνοδον έκ τής κηδείας παρατίθεται πινάκιον ΰδατος διά νά
πίνη ή ψυχή, ήτις μένει τρεις ήμέρας έν τή οικία" τήν τρίτην ήμέραν ό ιερεύς δίδει τό τρισά-
γιον καί άφαιρεϊται τό πινάκιον (Νίσυρος: Γ. Παπαδοπούλου, Γενική περιγραφή Νισύρου
1909, σ. 70). Είς τόν οίκον κανδήλιον, ύδωρ καί άρτον, δταν δέ δύο οί νεκροί, δύο άρτους
(Κρήτη: Α. 'Αντωνιάδου, Κρητηίς, 'Αθ. 1868, σ. 347). Έν Σιάννα τής Ρόδου άναρτώσιν
άνω τής θύρας τής οικίας τοΰ τεθνεώτος λάγηνον πλήρη ΰδατος, ϊνα «ή ψυχή κατά τήν είς
τήν γήν έπί τεσσαράκοντα ήμέρας περιοδείαν της πίνη έκ ταύτης ΰδωρ» (Ξενοφάνης, τ.
Ζ', σ. 50). Έν Αιτωλία, λησμονηθείσης τής έννοιας τοΰ έθίμου, έπλάσθη άλλη αιτιολογία
αύτοΰ, ότι δηλαδή τό άγγεϊον τοΰ ΰδατος έν τώ οΐκω τοΰ θανόντος χρησιμεύει όπως πέση
μέσα ό διάβολος, ό όποιος γίνεται σάν μϋγα και έρχεται νά παρ?/ τήν ψυχήν τοϋ πεθαμένου.
(Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ κ. Γ. Δροσίνη). Ύπδ μορφήν μυίας φαντάζονται μάλλον έπανερχομέ-
νην τήν ψυχήν, έν Κρήτη δέ πιστεύουσιν ότι ή ψυχή ύπό μορφήν μελίσσης πίνει έκ τοΰ προ-
κειμένου ΰδατος (Bybilakis, σ. 68).

1. ΙΙανδώρ. 1866, τ. ΙΖ', σ. 331. R. Kleinpaul, Εστία 1882, τ. ΙΓ', σ. 100: «Τίθενται
ύδρίαν έπί τοΰ τάφου, ίνα δροσίζωσι τήν ψυχήν τοΰ άποιχομένου, ώς εκτίθενται έπί τεσσα-
ράκοντα ήμέρας μετά τόν θάνατον έν τώ δωματίω, ένθα συνέβη ό θάνατος, άγγεϊον πλήρες
ύδατος καί καίουσι λυχνίαν».

2. Λουκιαν., Π. πένθους 9, τ. II, σ. 926. R. Rolide, Psyche, 4η έκδ., τ. I, σ. 243.

3. Prott et Ziehen, Leges Graec. sacr. II 1, άρ. 93 Α, στ. 22 κέ. - Άδηλον, άν ή
συνήθεια τών άρχαίων Ελλήνων νά έπιθέτωσιν άγγεΐα λουτροφόρους έπί τών τάφων τών
άγάμων συνήπτετο πρός τήν δοξασίαν ταύτην. Διότι άμφιλογία έπικρατεΐ περί τής σημασίας
αύτής καί άλλοι μέν ύπολαμβάνουσιν ότι είναι περίλειμμα τής συνήθειας τοΰ νά προσφέρηται
είς πάντας τούς νεκρούς ΰδωρ πρδς λοΰσιν, άλλοι δέ τήν θεωροΰσι συμβολικήν ύπόμνησιν
τοΰ μή τελεσθέντος γάμου τοΰ νεκροΰ.
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διαφόροις λαοΐς εύρίσκομεν παρομοίας συνήθειας. Είς τά περίχωρα τοϋ Μέτς
μετά τήν κηδείαν θέτουσι παρά τον τάφον ποτήριον μέ άγιασμόν1. Πολλαχοΰ
τής Γερμανίας τίθεται κάδος ύδατος παρά τήν κλίνην τοΰ ψυχορραγοΰντος
ή λεκάνη πλήρης ΰδατος προ τοΰ παραθύρου2. Είς τάς άνατολικάς Κάτω Χώρας
ομοίως λεκάνη ύπό τήν κλίνην ή παρ' αύτήν3. Έν Μάλτα διετηρήθη ή συνήθεια
νά χύνωσιν είς τόπον ώς ένεστι περισσότερον έκτεθειμένον είς τάς άκτΐνας
τοΰ ήλίου δροσερόν νερόν, διά νά άνακουφίζωσι τάς ψυχάς4. Οί Λέττοι θέτουσιν
έπί σκαμνιού άγγεΐον μέ νερόν διά τήν ψυχήν5. Οί άρχαϊοι Πρώσσοι καί οί
Λιτουανοί έθετον είς τόν τάφον παρά τόν νεκρόν άρτον καί λάγηνον ζύθου0.
Κατά τόν ΙΖ' αιώνα οί Λάπωνες τής Ρωσίας έθετον είς τό δωμάτιον, όπου συνέ-
βη θάνατος, λεκάνην μέ άγιασμόν διά νά λουσθή ή ψυχή τοΰ θανόντος7. Οί
'Ιουδαίοι τής Πολωνίας καί τής Νοτίου Ρωσίας πιστεύουσιν, ότι τήν πρώτην
άπό τοΰ θανάτου έβδομάδα ή ψυχή περιίπταται είς τό δωμάτιον, όπου έξήλθεν
έκ τοΰ σώματος, καί διά τοΰτο καίουσιν έν αύτω κανδήλιον καί θέτουσι ποτή-
ριον ύδατος, διά νά ήμπορή ή ψυχή νά νιφθή8. Κατά δέ τάς δοξασίας τών Τα-
γάλων έν ταΐς Φιλιππίναις ή ψυχή τήν τρίτην ήμέραν μετά τήν έκπνοήν έπα-
νέρχεται είς τήν κατοικίαν, ΐνα μετάσχη τοΰ πανηγυρικοΰ συμποσίου- συνη-
θίζουσι δέ πλήν άλλων νά θέτωσι πρό τής θύρας νερόν, διά νά δυνηθή νά πλύνη
τούς πόδας της9. 'Απόρροια τών αύτών δοξασιών εϊναι ΐσως καί ή συνήθεια
τοΰ νά προσφέρωσιν υδωρ είς τάς ψυχάς κατά τινας έορτάς" οΰτω κατά τήν νύκτα
τής έορτής τών ψυχών θέτουσιν έν Κορσική πρό τής θύρας κάδον μέ νερόν, έν
τω Παλατινάτω κατά τήν έορτήν τών ψυχών χύνουσιν άγιασμόν είς τήν έστίαν,
είς τό πΰρ, έπί τοΰ έδάφους κλπ. καί είς τάς έπαρχίας τής 'Ανατολικής Γερμα-

1. Revue des tradit. populaires, 1896, τ. XI, σ. 589. Έν Loir - et - Cher σωρεύουσιν
είς τό νεκρικόν δωμάτιον πάντα τά έν τή οικία ευρισκόμενα έδώδιμα (αύτ. 1900, τ. 15, σ.
382), ώς προσφοράν 'ίσως πρός βρώσιν τοϋ νεκροΰ.

2. Wuttke, Deutsch. Volksaberglaube § 725. Sartori, σ. 353.

3. Volkskunde, τ. 13, σ. 90 = Sartori, αύτ.

4. Actes du XlVe congrès internation, des Orientalistes, Alger 1905, II Sect.
II, 31 = Archiv f. Religionswiss. 1910, τ. XIII, σ. 40. Καί παρ' ήμΐν χύνουσι τό νερόν
άπό τό κανάτι διά νά δροσισθή ή ψυχή τοΰ πεθαμένου (Wachsmulh, σ. 119. Σακελλαρ.,
τ. Α', σ. 738. Κανελλάκη, Χιακά άνάλεκτα, σ. 378).

5. Caland, έν Archiv f. Religionsw. 1914, τ. 17, σ. 504.

6. Lasicius, De diis Samagitarum, Basileae 1615, σ. 57 = Schräder, Reallex. der
indogerm. Altertumskunde 1901, σ. 21.

7. De la Marlinière, Voyage = Zts. d. Ver. f. Volksk. 1901, τ. 11, σ. 435.

8. Andree, Zur Volkskunde der Juden, σ. 185 = Sartori, σ. 375. Καί οί 'Ιουδαίοι
τοΰ Καυκάσου διά τόν αύτόν λόγον θέτουσι πλησίον τοΰ τάφου νερόν (αύτ., σ. 183). Καί
άλλαχοΰ οί 'Ιουδαίοι τηροΰσι τό έθιμον τών έν Πολωνία ομοφύλων των (Annuaire officiel
du culte israëlite 1858, σ. 104 = Rochholz, Deutscher Glaube u. Brauch, τ. I, σ. 167)

9. Wilken, Het animisme I 107 = Sartori, σ. 375.
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νίας καί τής Λεττικής Ρωσίας έτοιμάζουσι δεξίωσιν τών κατοιχομένων είς
τον λουτρώνα, όπου πιστεύουσιν ότι έρχονται καί λούονται μέ τήν σειράν των
αί ψυχαί. Τήν δέ νύκτα τών Χριστουγέννων είς πολλά χωρία τής έπαρχίας
Λιέγης τής Βελγικής θέτουσιν έξω εις τό παράθυρον τεμάχιον άρτου καί
λάγηνον ύδατος1.

Έκ τών προειρη μένων έμφαίνεται τις κατά πάσαν πιθανότητα ό σκοπός
τής έκχύσεως τοϋ ύδατος καί τοΰ ραντισμοΰ, καθώς καί ό τών προσφορών
είς τούς νεκρούς. Τοϋ δέ έθίμου τής θραύσεως κατά τήν κηδείαν τών περιε-
χόντων τό ΰδωρ άγγείων δέν εϊναι δύσκολον νά διαγνωσθή. Οί ιερείς καί τών
λαϊκών οί λογιώτεροι παρ' ήμΐν, έρωτώμενοι περί τής έννοιας τοΰ έθίμου,
όπερ ύπολαμβάνουσι θρησκευτικόν νόμιμον, άποκρίνονται ότι εϊναι συμβολική
παράστασις τής διαλύσεως τοΰ άψύχου σώματος είς τά στοιχεία, έξ ών είναι
συντεθειμένον, τήν γήν καί τό ύδωρ. 'Αλλ' ό λαός άλλην έξήγησιν δίδει. Έν
Τριπόλει καί έν πολλοίς χωρίοις τής Μαντινείας πιστεύουσιν ότι τ' αγγεία
θραύονται πρός έκφόβησιν τοΰ Χάρου καί άποτροπήν αύτοΰ. Θραύει δέ τό
άγγεΐον στενός συγγενής ή φίλος τοΰ θανόντος, συνηθέστατα δέ γυνή, άλλά
πρεσβΰτις, ηλικίας άνω τών πεντήκοντα έτών είς νέον δέν επιτρέπεται τοΰτο,
διότι οί νέοι είναι άνίσχυροι ν' άντιμετωπίσωσι τόν Χάρον (νά τά βάνουν μέ
τό Χάρο) ή μάλλον διότι φοβούμενοι έκδίκησιν τοΰ Χάρου προτιμώσι νά έκθέ-
σωσιν είς αύτήν πρεσβύτην μάλλον ή νέον. Πιστεύουσι δ' ότι ή θραΰσις τοΰ
άγγείου, έκφοβίζουσα τόν Χάρον, έξασφαλίζει τήν ζωήν τών άλλων. Καί έπι-
λέγουσι θραύοντες τό άγγεΐον: "Ενανε μας επήρες, μωρέ Χάρο, νάντοτος!
(=ίδούαύτός)—ένταΰθα θραύεται τό άγγεΐον—αλλονε δέ μας παίρνεις! ή "Ο-
πως σπάζει τό κεραμίδι, έτσι, ρέ Χάρο, νά σπάση τό κεφάλι σου, άν ξανάρθες!
(ή αν ξανάμπης 'ς τό σπίτι μας!) ή Νά 'ναι σιδερένιοι οί πισινοί! ή Σιδερέ-
νιοι νά είσαστε! (ή να είμαστε !) ή "Ενας έχάϋη, οί άλλοι σιδερένιοι! Λέγουσι
δ' ότι θραύουσι τό άγγεΐον για νά σκιάξουνε τό Χάρο, ή Νάν τ' άκούση ο Χά-
ρος και νά μην ξανάρθη, ή Γιά νά μην ξανάρθη ό Χάρος,r^Nà μή σώση νά ρθή
πλια ό Χάρος, ή Νά μή σώση πλ.ιά νά ρθή και άλλη βολά 'ς τό σπίτι μας, ή
Γιά νά μην τοϋ περνάη πλιά, ή Να ξεσπάση τό κακό 'ς τό κεφάλι τοϋ Χάρου,
ή Για νά φνγη τό κακό άπό τό σπίτι μας ή Γιά νά μή μας ξανανρη το κακό'
ή Γιά νά ζήσουνε οί άλλοι, ή Γιά νά μην πεΟάνη άλλος' ή Γιά νά μείνουνε
οί άποδέλοιποι' ή Γιά νά 'ναι οί άλλοι γεροί2. Έν Κρήτη δέ πιστεύουσιν ότι

1. Sartori, σ. 376.

2. Κατ' άνακοίνωσιν τοϋ κ. 'Απ. Σ. 'Αρβανιτοπούλου, τελειοφοίτου 1893. "Ετεροι
τρόποι πρός έκφόβισιν τοΰ Χάρου κατά τάς κηδείας συνηθίζονται οί έξης έν 'Αρκαδία,
κατ' άνακοίνωσιν τοΰ αύτοΰ. Ενίοτε, θραύουσι τό καλαμίδι ή καλάμι τοΰ άργαλειοΰ (κάλα-
μον μήκους 11/2 μέχρι δύο πήχεων) έπΛέγοντες: Το καλάμι τό 'σπασες, μωρέ Χάρο, μά
τό σίδερο δέ Οά μπόρεσης! ή Σιδερένιοι οί πισινοί. Ένιαχοΰ δέ τής Μαντινείας, καί δή
καί έν Τριπόλει, κόπτουσιν έκ τοΰ σαβάνου μακράν λωρίδα, ήν άναρτώσι πρό τής θύρας τής
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διά τοϋ κρότου τών θραυομένων άγγείων εκδιώκονται οί δαίμονες, όσοι περι-
τρέχουσι ζητοΰντες νά σύρωσι διά τής βίας είς τήν κόλασιν τήν ψυχήν1.

'Αληθώς δέ τήν έκφόβησιν καί τήν άποτροπήν τών δαιμονίων έχει ή
θραΰσις τών άγγείων, άλλ' ή συνηθιζομένη παρ' ήμΐν εις άλλας περιστάσεις
καί όχι ή κατά τάς κηδείας. Ή διά κρότων καί θορύβου άποτροπή τών δαιμο-
νίων είναι δεισιδαίμων συνήθεια άρχαιοτάτη καί ευρύτατα διαδεδομένη2,
τοιούτοι δέ κρότοι γίνονται παρ' ήμΐν διά τής θραύσεο^ς πήλινων άγγείων καί
τήν πρώτην Μαρτίου ή τήν παραμονήν τής ήμέρας ταύτης3 καί τό Μέγα Σάβ-
βατον4. 'Αλλά καί δι' άλλων μέσων προξενοΰσι κατά τάς αύτάς περιστάσεις
κρότους" ούτως έπί παραδείγματι έν 'Ακαρνανία τήν παραμονήν τής α' Μαρ-
τίου συγκρούουσι χαλκά σκεύη έπιφωνούντες: "Οξου ψύλλοι, οξου κουρέοι
-μέσα οί νοικουκυραΐοι !5 Έν Ήπείρω περιέρχονται τήν παραμονήν τής 25
Μαρτίου κρούοντες κώδωνας6. Κατά δέ τό Μέγα Σάββατον εις τούς περισσο-
τέρους έλληνικούς τόπους προξενοΰσι τούς κρότους διά πυροβολισμών7. Καί
περί τοΰ σκοποΰ δέ τών έθίμων τούτων διαφόρους άλλους λόγους έπλασεν
ό λαός" τής μέν έαρινής έορτής τής α' Μαρτίου ό σκοπός δηλοΰται είς τάς

οίκίας ή είς τήν δοκόν τής στέγης (εις τό πάτερο) γιά να δέσουν τό Χάρο άν ξανάρθη, πι-
στεύοντες οτι ό Χάρων, άν θελήση νά έπανέλθη, όπως άποκτείνη άλλον τινά έκ τής αύτής
οίκίας, βλέπων τό προωρισμένον πρός δέσιμον αύτοϋ σχοινίον, θά φοβηθή καί θά φύγη.
Παρομοίας δεισιδαίμονας συνήθειας πρός έκφόβησιν τοϋ Χάρου έν χωρίοις τής Λακεδαί-
μονος άναγράφει ό Φ. Κουκκουλες (Οίνουντιακά, σ. 101).

1. Βλ. Άντωνιάδου, Κρητηΐδ., σ. 346. Έν Μακεδονία πιστεύουσιν ότι θραύονται
τ'άγγεΐα, διά νά μή άποθάνη μετ' ολίγον άλλο μέλος τής οικογενείας (Abbott, Macedonian
Folklore, σ. 199).

2. Βλ. άνωτέρω, σ. 206-7.

3. Έν 'Αθήναις τήν νύκτα τής παραμονής τής α' Μαρτίου έ'ρριπτον άπδ τών παραθύρων
είς τήν όδόν άχρηστα ή τεθραυσμένα πήλινα άγγεΐα έπιλέγοντες: «Αύτά παλιά κι άλλα
καινούργια» (Έβδομάς 1884, τ. Α', άρ. 1, σ. 8). Έν Αϊνω τήν πρώτην Μαρτίου ομοίως
(ΚΠ. Σύλλογος, τ. ΚΖ',σ. 153). Έν Ήπείρω τό αύτό έθιμον (Ami Boué, La Turquie
d'Europe, Paris 1840, τ. I, σ. 410. Hammer, Des Osman. Reichs Verfassung, τ. II,
σ. 167). Έν Σινασω τής Καππαδοκίας θραύουσι τήν πρώτην Μαρτίου άγγεΐα, όπως έκ-
διώξωσι τούς ψύλλους ('Αρχελάου, Σινασός, σ. 92).

4. Έν Ζακύνθω τήν πρωίαν τοΰ Μεγάλου Σαββάτου, δταν έκφωνηθή έν τή έκκλησία
τό 'Ανάστα ό Θεός (Εστία 1889, τ. ΚΖ', σ. 338. Λ. Ζώης, έν Έκκλησιαστ. άληθεία 1902,
σ. 427). Έν Κερκύρα δμοίως (Εστία, αύτ., σ. 333). Έν Κεφαλληνία (Ήλ. Ταιτσέλης, έν
ΓΙαρνασσώ, τ. ΙΕ', σ. 290. Βλ. καί σ. 294). Ώς παρετήρησα άλλαχοΰ (Παροιμ., τ. Β', σ. 310),
τό έθιμον τής θραύσεως τών πήλινων άγγείων ύπήρχεν ένιαχοΰ τής Γαλλίας, άλλ' έρρίπτοντο
ταΰτα τήν Κυριακήν τής διακαινησίμου άντί τοΰ Μεγάλου Σαββάτου.

5. Κατ' άνακοίνωσιν Εύστ. Σταΐκου, ίατροΰ (1883).

6. Ν. Γ. Μυστακίδου, Τό κωδώνισμα τοΰ Εύαγγελισμοΰ, έν τή άθηναΐκή έφημερίδι
«Φωνή τής Ηπείρου», 10 'Οκτωβρίου 1904, άρ. 592, σ. 4.

7. Πολίτου, Παροιμ., ένθ' άν.
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έπιφωνήσεις, δι' ών συνοδεύουσι τούς κρότους, χαρακτηριζούσας τήν έορτήν
ώς άντίστοιχον πρός τήν Βουλίμου έξέλασιν καί τάς άλλας παραπλήσιας
αρχαίας τελετάς, αΐτινες έπίσης έσκόπουν τήν άποδιοπόμπησιν τών κακών,
τών δέ κρότων τοΰ Μεγάλου Σαββάτου σκοπόν άναφέρει ό λαός τήν έκδήλωσιν
τής χαράς τών χριστιανών ή τοΰ έμπαιγμοΰ τών Εβραίων. "Αλλος δέ σκοπός
τής θραύσεως τής πηλίνης ύδρίας είς άλλην περίστασιν άναφέρεται ύπό τών
Ελλήνων τών Συλάτων τοΰ 'Ικονίου. Έκεϊ ή νύμφη τήν έπομένην άπό τοΰ
γάμου Κυριακήν, κατά τά άντίχαρα, επιστρέφουσα είς τήν οίκίαν έκ τοΰ φρέα-
τος, οπόθεν ήντλησεν ΰδωρ, εύθύς ώς είσέλθη, ρίπτει τήν ύδρίαν χαμαί καί
θραύει αύτήν «θέλουσα ν' άποδείξη διά τοΰ τρόπου τούτου ότι θά καταισχυν-
θώσιν οί διαβάλλοντες αύτήν))1. Τήν θραΰσιν άγγείων κατά τούς γάμους έπί-
σης συνηθίζουσι καί άλλοι λαοί, διάφορον όμως άναφέρουσι λόγον τοΰ έθίμου.
Οί Άραβες τοΰ Καίρου άπό τής οίκίας τοΰ γαμβροΰ ρίπτοντες θραύουσι πη-
λίνην λάγηνον, διά νά περισπάσωσι τήν προσοχήν τών παρισταμένων καί άπο-
τρέψωσι τήν έπήρειαν βασκάνου όφθαλμοΰ2. Καί οί 'Ιουδαίοι έχουσι συνήθειαν,
μνημονευομένην ύπό τοΰ Ταλμούδ, κατά τόν γάμον νά θραύωσο πολύτιμον
ύάλινον σκεύος πρός τόν σκοπόν τοΰ νά μετριάσωσι τήν ύπερβάλλουσαν χαράν
έκ τής εύφροσύνου τελετής3.

Εϊναι πρόδηλον ότι οί φερόμενοι ούτοι λόγοι πρός έξήγησιν τής συνήθειας
τής θραύσεως τών άγγείων είς τάς περιστάσεις ταύτας εϊναι έξευρημένοι,
ότε εϊχε πλέον λησμονηθή δ έν άρχή σκοπός αύτής. Πάντως δέ ούδείς αύτών
εφαρμόζεται είς τήν θραΰσιν τών άγγείων κατά τάς κηδείας· άλλ' ούδέ ό δη-
μώδης λόγος περί έκφοβήσεως τοΰ δαίμονος τοΰ θανάτου εϊναι πιθανός, φαίνε-
ται δέ μάλλον ότι έπλάσθη έξ άναλογίας τών συμβαινόντων κατά τήν πρώτην
Μαρτίου καί τό Μέγα Σάββατον. Άλλ' άν ό τότε γινόμενος μέγας πάταγος
υποτίθεται ότι εϊναι ικανός νά έκφοβήση τούς δαίμονας, ούδείς θά ήδύνατο
νά φαντασθή ότι δ Χάρος τρέμων φεύγει τον ήχον μιάς ύδρίας θραυομένης.
"Οθεν άλλαχοΰ πρέπει ν' άναζητηθή ό λόγος, εύαρμοστών οπωσδήποτε πρός
τήν παλαιοτάτην ταύτην συνήθειαν.

Διότι ή θραΰσις παρά τούς τάφους άγγείων εϊναι περίλειμμα τής άπω-
τάτης άρχαιότητος. Διά τοΰ έθίμου τούτου δύναται νά έξηγηθή ή εΰρεσις
θραυσμάτων κεραμείων άγγείων έν τω ύπό τοΰ άνωτάτου άνοίγματος τών

1. Φαρασοπούλον, Τά Σύλατα, Άθ. 1895, σ. 39. —Έν Ζουπανίω τής έπαρχίας Σισα-
νίου τής Μακεδονίας θραύουσι πήλινον άγγεΐον καινουργές ρίπτοντες αύτό είς τόν ποταμόν,
ώς μαγγανείαν πρός πρόκλησιν βροχής έν ξηρασία' τό τοιούτο δ' άγγεΐον πρέπει νά προ-
έρχηται έκ κλοπής (Λαογραφ. Άρχεϊον, άρ. 169β).

2. S. Seligmann, Der böse Blick, Berlin 1910, τ. II, σ. 40. Καί όπισθεν τών άνθρώ-
πων, τούς όποιους ύπολαμβάνουσι βασκάνους, οί Άραβες πρός προφύλαξιν θραύουσι πή-
λινον άγγεΐον.

3. Αύτ.
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ύπό τοϋ Χ. Τσούντα άνασκαφέντων Μυκηναίων τάφων σχηματιζομένω βόθρω,
τω προωρισμένω ίσως είς χοάς1. Τά αυτά δέ παρατηρούνται καί είς τάφους
τών μετά τούς μυκηναϊκούς χρόνων. Έν άρχαιοτάτω τάφω έν Βουρβά της
'Αττικής εύρέθησαν άγγεΐα συντετριμμένα έπίτηδες, τά όποια δέν ήσαν άνα-
θήματα, άλλ' έκ τών χρησιμευόντων είς τόν καθ' ήμέραν βίον2. Έν πλείστοις
δ' έλληνικοΐς τάφοις εύρίσκονται ληκύθια, έχοντα άποκεκρουμένον τόν πυθμένα,
καί πολλά καθόλου τών κτερισμάτων φέρουσι τά ίχνη έπίτηδες έπενεχθείσης
είς αύτά βλάβης3. Είς τήν νεκρόπολιν της Μυρίνης έν Αίολίδι εύρέθησαν
απειράριθμα άντικείμενα, ειδώλια, άγγεΐα, χαλκά σκεύη, ών ή φθορά δέν
έξηγεΐτο έκ τοϋ χρόνου ή έκ τής πιέσεως τών χωμάτων ή κεφαλή ένός ειδωλίου
εύρίσκετο είς μίαν γωνίαν τοϋ τάφου, τό δέ σώμα είς τήν άντίθετον καί ήτο
πρόδηλον ότι οί έπιζώντες συνέτριψαν τά ειδώλια παρά τό χείλος τοΰ τάφου
καί έρριψαν έντός αύτοΰ τά τεμάχια4. Έκ της αύτής δ' ΐσως συνήθειας προ-
έρχονται καί οί μεγάλοι τών κεραμίων σωροί έν τη άρχαία 'Αλεξανδρεία,
ής αί πρός άνατολάς καί μεσημβρίαν τής νεωτέρας πόλεως άνωφέρειαι καί
οί βουνοί συνίστανται άπό τής κορυφής μέχρι τοΰ είς βάθος 8-16 καί πλειό-
νων μέτρων παλαιού έδάφους έκ στρωμάτων τεθραυσμένων κεράμων αιγυ-
πτιακών, έλληνικών καί ρωμαϊκών διαφόρων περιόδων, άπό τής κτίσεως τής
πόλεως ύπό 'Αλεξάνδρου μέχρι τής άλώσεως αύτής ύπό τών 'Αράβων5.

Πρώτοι κατά τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αιώνος παρετήρησαν τάς είς
τά κτερίσματα έπίτηδες γενομένας βλάβας οί άρχαιολόγοι Miliin καί Millin-
gen6. Άναφοράν δέ είς τό έθιμον διαβλέπει ό S. Reinac.il είς τό ήμιστίχιον
τοΰ Προπερτίου (V, 7, 34): fracto busta piare cado. Ό δέ Dümmler προσ-
παθεί νά έξηγήση τούς έν όστράκοις κήπους τοΰ 'Αδώνιδος έκ της συνήθειας
τής θραύσεως τών άγγείων, ήτις εικάζει ότι θ' άπετέλει ΐσως μέρος τής έορ-
τής τών Άδωνίων7. Νομίζει δ' ώς άναφέρει ό Boehlau8, ότι ένισχύει τήν
είκασίαν του περί τών κεραμίων τοΰ 'Αδώνιδος γραφή άττικοΰ άγγείου τοΰ

1. Τσούντα, Μυκήναι, σ. 148. Chr. Belger, έν Berliner philolog. Wochenschrift
1891, σ. 707.

2. Β. Στάης, έν Athen. Mitteilungen, τ. XV, σ. 323. Περί τούτων παρατηρεί ό άνα-
σκάψας τά έξης (σ. 321): «Περίεργος είναι ή συντριβή τών χρησιμοποιηθέντων άγγείων
καί ή έναπόθεσις τών τεμαχίων έντός τοϋ στενοΰ καί τοϋ έτέρου μόνον τών διαχωρισμάτων
αύτοΰ».

3. Hermann - Blümner, Griech. Privatalterthümer, a. 380.

4. Pettier et Reinach, La nécropole de Myrina, σ. 103 = S. Reinach, Cultes,
mythes et religions, Par. 1908, τ. III, σ. 152.

5. Τ. Νεροντσου, Κεραμίων λαβαί ενεπίγραφοι, άνευρισκόμεναι έν τή άρχαία 'Αλε-
ξανδρείοι, σ. 3 κέ. καί έν 'Αθηναίοι 1874, τ. Γ', σ. 215 κέ.

6. S. Reinach, Peintures de vases, σ. 89. 91 = Cultes etc., ëvO'άν.

7. Pauly - Wissowa, RE., τ. I, σ. 388.

8. Έν Philologus 1901, τ. 60, σ. 327 κέ.
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Ε' αιώνος, παριστώσα τον "Ερωτα κινδυνεύοντα ύπό συός ώς άλλον Άδωνιν
έν αύτη άπεικονίζεται τεθραυσμένη ύδρία, ήν νύμφη μεταχειρίζεται ώς οπλον
κατά τοΰ θηρίου.

Πλήν τών Ελλήνων καί είς άλλους λαούς τής άρχαιότητος δέν ήτο άγνω-
στον τό έθιμον. Διότι λελωβημένα κτερίσματα ευρίσκονται καί έν προϊστο-
ρικούς τάφοις τής βορείου Εύρώπης1, καί είς κελτικούς τάφους πολλαχοϋ
τής Γαλλίας, έν τή βορείω Ιταλία, έν τη κοιλάδι τοΰ Ρήνου, έν Ελβετία καί
έν 'Ισπανία, άλλά καί έν Ούγγαρία καί έν Ροψουνία ευρέθησαν γαλατικαί
μάχαιραι κεκαμμέναι καί διπλωμένα!.2.

Ό Reinach κατέδειξεν ότι ή κάμψις καί ή δίπλο^σις αύτ·/] τών έν τοις
τάφοις μαχαιρών έγίνετο σκοπίμως καί συνάγει ότι υπήρχε τοιοΰτο γαλατικόν
νόμιμον τής ταφής. Συγκρίνει δέ τήν βλάβην τών συνθαπτομένων μέ τον νεκρδν
δπλων προς το παρ' ήμΐν έν 'Ελλάδι συνηθιζόμενον σχίσιμον τών ένδυμάτων
τοΰ νεκροΰ έν τω τάφω, παρατηρών ότι τήν συνήθειαν ταύτην δέν υπαγορεύει,
ή άνάγκη τής προφυλάξεως άπδ τυμβωρυχίας, άλλ' άλλος τις λόγος.

Τόν δέ λόγον τούτον νομίζει ότι ανευρίσκει είς τήν άπαγόρευσιν διά καθο-
σιώσεως, είς τό ταμπού, τό θρησκευτικόν νόμιμον, τό όποιον έπικρατεΐ παρά
πολλοίς τών κατά φύσιν λαών. 'Επειδή δέ ή τοιαύτη καθοσίωσις δέν συνεπά-
γεται καί τήν άνάγκην βλάβης τοΰ καθωσιωμένου, διότι τό άνακηρυχθέν
ταμπού προφυλάσσει έπαρκώς τό θρησκευτικόν δέος καί δέν διατρέχει τόν
κίνδυνον νά γίνη άλλη χρήσις αύτοΰ, εικάζει ότι ή ιδέα, ήτις έν άρχή ύπηγόρευσε
τήν βλάβην τών κτερισμάτων είναι αύτη, ότι ό νεκρός είναι άνθρωπος συντε-
τριμμένος καί έπομένως προσήκει καί τά συνθαπτόμενα μετ' αύτοΰ νά συντρί-
βωνται ομοίως. Ό δέ χαρακτηρισμός τών κτερισμάτων ώς προσφορών ή
δώρων είς τόν νεκρόν είναι ύστερογενής, έπινοηθείς μετά τήν έπί μακρόν
χρόνον έπικράτησιν τοΰ έθίμου.

'Αλλά πιθανωτέραν θεωροΰμεν τήν γνώμην, τήν οποίαν πρό πολλοΰ
έξεφράσαμεν, ότι ή ιδέα, οπόθεν προήλθε τό έθιμον τής θραύσεως τών κτερι-
σμάτων, ήτο ότι τ' άφιερωμένα είς τούς νεκρούς έπρεπε νά καταστρέφωνται,
όπως έξασφαλίζηται τής άφιερώσεως ό σκοπός, όστις θά έματαιοΰτο, άν
έγίνετο άλλη τις χρήσις αύτών. Ώς δέ τά έπί τοΰ τάφου έναγιζόμενα έμψυχα
ύπετίθετο ότι διά τοΰ θανάτου αύτών καθίσταντο υπηρετικά τω τιμωμένω
νεκρω, ούτω καί τά σκεύη, έμψυχα έπίσης ύπολαμβανόμενα ύπό τών κατά
φύσιν λαών3, πρέπει νά καταστραφώσι διά νά χρησιμεύσωσιν είς αύτόν, άνε-
πιτήδεια οντά πρός πάσαν άλλην χρήσιν.

1. Olshausen, έν Verhandlungen der Berliner Gesellschaft f. Anthropologie etc.,
1892, σ. 166 κέ.

2. Reinach, Cultes etc., τ. III, σ. 148 κέ.

3. ΙΙερΙ τών ιδεών τούτων περί ψυχής τών άψύχων πραγμάτων βλ. Tylor, Primitive
culture, τ. I, σ. 470 κέ. (τής γερμ. μετάφρ.).



ωκυτοκια*

Ή μικρολόγος καί περίφοβος χρήσις παντοίων δεισιδαιμόνων τρόπων
κατά τάς κρισιμωτάτας περιστάσεις τοϋ βίου, οίον τόν γάμον, τον τοκετόν,
τήν άσθένειαν, τήν κηδείαν κττ., ύπό πάντων τών λαών συνηθιζομένη πρός
προφύλαξιν ή άποτροπήν φανταστικών έπηρειών, είναι άξία μελέτης καί
άπό τής άπόψεως τής ομαδικής ψυχολογίας (Völkerpsychologie), άλλά προ-
πάντων ώς συντελοΰσα σπουδαίως είς γνώσιν καί διαφώτισιν παλαιοτάτων
καί δή καί πρωτογενών θρησκευτικών άντιλήψεων. Διότι ακριβής έξέτασις
καταδεικνύει τινάς μέν τών τρόπων τούτων ώς περιλείμματα άρχαίων θρη-
σκευτικών νομίμων, άλλους δέ ώς άπόρροιαν έκλειπουσών θρησκευτικών
δοξασιών καί άλλους ώς παρεφθαρμένας έκ παρανοήσεως καί δυσεξηγήτους
μαγικάς πράξεις, είς άς άποδίδεται ύπερφυσική δύναμις.

Έξετάσαντες άλλοτέ τινας τών κατά τόν γάμον τοιούτων συνηθειών1
έπιλαμβανόμεθα νΰν τής έρεύνης τών κατά τάς δοξασίας τοΰ ελληνικού λαοϋ
συντεινόντων είς διευκόλυνσιν τοΰ τοκετοΰ καί άποφυγήν τών κινδύνων, ο'ίτι-
νες ύποτίθεται ότι έπικρέμανται είς τάς έγκύους έκ τής δυσμενούς ένεργείας
δαιμόνων. Αί ώδϊνες τών τικτουσών καί οί πραγματικοί κίνδυνοι, είς τούς
όποιους είναι αύται έκτεθειμέναι ένεκα άνεπαρκοΰς ή πλημμελοΰς βοηθείας
καί τών άνθυγιεινών συνήθως όρων τοΰ τοκετοΰ, ύπαγορεύουσι τήν προσφυ-
γήν είς ύπερφυσικάς έπικουρίας τών άδυνατούντων νά διαγνώσωσι τάς άλη-
θεϊς αίτιας τών τοιούτων παθών καί άποδιδόντων ταΰτα είς έξωθεν έπηρείας.
Έντεΰθεν ή έπιμελής έφαρμογή τών προφυλακτικών δεισιδαιμόνων τρόπων,
έξ ής εξηγείται, καί ή μεγάλη πληθύς, καί ή έπί πολλούς αιώνας διατήρησις
αύτών.

Είς τό άδιεξίτητον χάος τών πανταχόθεν περισυλλεχθεισών απειραρίθμων
δεισιδαιμόνοίν κατά τόν τοκετόν συνηθειών κατέστη δυνατόν νά διακριθώσι
θεμελιώδεις τινές ίδέαι, έξ ών άπορρέουσιν ή πρός άς προσαρμόζονται αύται,
ύπαγόμεναι είς τρεις γενικάς κατηγορίας2. Ή μέν πρώτη κατηγορία περι-
λαμβάνει τάς άναφερομένας είς τήν περί τόν τοκετόν έπήρειαν θείων ή δαιμο-

* Έδημοσιεύθη εν Λαογρ. 1918, τ. στ', σ. 299-316.

1. Γαμήλια σύμβολα, έν Έττετηρίδι τοϋ Έθν. Πανεπιστημίου Β', 1905 - 06, σ. 111-
187 [κ. άν., σ. 260 κέ.].

2. Η. Ρ loss - Max Bartels, Das Weib, 7η έκδ., 1902, τ. II, σ. 275 κέ.



342

ΩΚΥΤΟΚΙΑ

νικών δυνάμεων" ή δευτέρα τάς συμπαθητικάς ή άλληγορικάς πράξεις, τάς
γινομένας προς βοήθειαν, διευκόλυνσιν ή προφύλαξαν τής έπιτόκου" καί ή
τρίτη τάς έχούσας άμεσον συνάφειαν πρός τό τεχθησόμενον.

Ά.

Κυλίστρα.

"Η έν 'Αθήναις Κυλίστρα.—"Ομοιαι συνήθειαι κατολισθήσεως έκ βράχου άλλαχοΰ.—Ή
κατολίσθησις, προστριβή ή επαφή προς βράχον πρόξενοι εύτοκίας, γονιμότητος
ή ταχέος γάμου.—Ή δοξασία της παραγωγής γονιμοποιοΰ δυνάμεως έκ τοΰ λίθου
είναι ή πρωτόγονος.—At παλαιότατοι θρησκευτικοί άντιλήψεις περί γονιμοποιών
λίθων.—Γέννησις έκ λίθου. Petra genetrix. Λίθος τής μητρός τών θεων. 'Ιερός λί-
θος τοΰ "Αβραάμ καί τής Άγαρ. Έρως των Θεσπιών. Θορίκιος πέτρος. 'Αγέλαστος
πέτρα. Ή γένεσις καί ή άρχική έννοια τών παραστάσεων τούτων.

Είς τό ΒΑ πέρας τοϋ λεγομένου λόφου τών Νυμφών έν 'Αθήναις, έν τω
όποίω ύπάρχουσι πολλά ί'χνη παλαιοτάτο)ν οικήσεων λελαξευμένων έν τω
βράχω, παρατηρείται ιδιαιτέρα όλως λείανσις τής έπιφανείας τής άποτόμως
έπικλινοΰς πέτρας, καθιστώσα αύτήν στιλπνοτάτην. Είς τό ση μείον τοΰτο
ό βράχος πρό πεντήκοντα περίπου έτών ένθυμοΰμαι ότι εϊχεν ύψος ύπέρ τά
2,50 μ., νΰν δ'ένεκα έπιχώσεως τό ΰψος αύτοΰ μόλις άνέρχεται είς 1,30 μ.
Τό πλάτος τής στιλπνής έπιφανείας, διακοπτομένης έν τω μέσω διά τεχνη-
τού κοιλώματος, είναι 0,40-0,50 μ. έκατέρωθεν1.

1. 'Ακριβώς ή Οέσις της Κυλίστρας (ύπό τήν δηλωτικήν όνομασίαν Rutschstein)
σημειοϋται έν τω 7ω χάρτη (Felshügel der Hagia Marina) τών τοϋ Ε. Curtius, Sieben
Karten zur Topographie von Athen, Gotha, 1868. Ό παρατιθέμενος πίναξ Α' έλήφθη έκ
τοΰ έργου τούτου τοΰ Κουρτίου, σχεδιασθείς ύπό τοΰ διευθυντοΰ τοΰ έν 'Αθήναις 'Αστε-
ροσκοπείου 'Ιουλίου Σμίτ. Ό βράχος έχει μήκος 150 μέτρων περίπου, ή δέ διαφορά τοΰ
ΰψους άπό τοΰ άνωτάτου σημείου Α μέχρι τοΰ Χ, τής μικράς γεφύρας, τής φερούσης είς τήν
περιφερικήν όδόν 'Ακροπόλεως, εϊναι 18 μέτρων. 18 δ' έτερα μέτρα ύψηλότερον τοΰ διασέ-
λου τοΰ βράχου, έν ω ή Κυλίστρα, είναι ή είσοδος τοΰ 'Αστεροσκοπείου έπί τοΰ λόφου
τών Νυμφών.— At διακεκομμένα', γραμμαί δηλοΰσιν άρχαϊα λαξεύματα καί διοχετεύσεις
ύδάτων, αί δέ πλήρεις μέλαιναι νεώτατα κατασκευάσματα.

Α Τό άνώτατον σημεΐον τοΰ βράχου, πρός τό διάσελον τοΰ λόφου τών Νυμφών.

Β Βόθρος ώρυγμένος άλλοτε περί τόν βράχον.

Γ 'Οδός άγουσα είς τό 'Αστεροσκοπεΐον καί τήν Πνύκα.

Δ Άρχαιοτάτη έπιγραφή (hôpoç Διός).

Ε 'Αγία Μαρίνα.

Ζ Σπήλαιον.

Η Κυλίστρα.

Θ 'Οδός περιφερική 'Ακροπόλεως.

Χ Γέφυρα.

Έν δέ τώ πίνακι Β' ή είκών 1 είναι τής Κυλίστρας, ή δ' είκών 2 ετέρου τμήματος τοΰ
αύτοΰ βράχου, έξ ού καί σήμερον κατολισθαίνουσι παίζοντα παιδία.
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Τό μέρος τοΰτο λέγεται Κυλίστρα1, άπό της συνήθειας τών 'Αθηναίων
γυναικών καθήμεναι έπί της κορυφής νά κατολισθαίνωσι μέχρι τής βάσεως"
έκ τής συνήθειας δέ ταύτης διά τής συνεχοΰς έπί μακρούς χρόνους προστρι-
βής προήλθε καί ή λείανσις της πέτρας. Κατά τούς νεωτάτους χρόνους κατο-
λισθαίνουν αί επίτοκοι γυναίκες, νομίζουσαι ότι οΰτως εύκολύνουσι τον το-
κετόν, παλαιότερον δ' όμως ή συνήθεια εΐχεν άλλον, συγγενή πάντως, σκοπόν,
-ερί ού θά γίνη λόγος κατωτέρω2.

"Ομοια', συνήθειαι έπικρατοΰσι καί άλλαχοΰ, έκ τούτων δ' έν Γαλλία
πολλά τών μεγαλιθικών μνημείων έλαβον το όνομα glissades (γλύστοες)
ή roches écriantes, δπεο ταυτόσημον, τοΰ ρήματος écrier διαλεκτικώς ση-
μαίνοντος όλισθαίνειν3. 'Αλλ' ή δύναμις, τήν οποίαν άπεκδέχονται έκ τής

1. Ό Δ. Γρ. Καμπούρογλους αναφέρει ίδιωματικόν τύπον τοϋ ονόματος Ξον?.ιάστρα(\),
6ν ερμηνεύει: «λίθος ολισθηρός, δ παρά τον λόφον τών Νυμφών» (Δίπυλον, σ. 47).Ό τύπος
ούτος είναι άνύπαρκτος" κατά τήν παλαιάν άθηναϊκήν προφοράν, ή κυλίστρα έλέγετο τσιον-
λίστρα. Ή δέ λ. κνλίστρα έν τη κοινή διέσωσε τήν σημασίαν, ήν είχε καί έν τή άρχαία γλώσση,
συνώνυμος ούσα τών άλινδήθρα, κυλινδήθρα, έξαλίστρα, σημαίνει δηλ. τον τόπον, όπου κυ-
λίονται 'ίπποι καί άλλα ζώα. (Βλ. Βυζαντ., Λεξ. τής καθ' ήμάς έλλην., έν λ. Πασπάτη, Τδ
χιακδν γλωσσάριον, έν λ. Πανδώρ., τ. ΙΓ', σ. 462).

2. Bartholdy, Bruchstücke zur näheren Kenntniss Griechenlands, σ. 353 (=Vo-
yage en Grèce, trad, de 1' allemand, Paris 1807, τ. I, σ. 162, τ. 11,57). Dodwell, A
classical and topographical Tour through Greece, Lond. 1819, τ. I, κεφ. 12 = Reise
durch Griechenland während der Jahr. 1801.1805 und 1806, übers, v. F. K. L. Sickler,
Meiningen 1821, τ. I, 2, σ. 239. Ukert, Bilder von Griechenland, Darmstadt 1833,
σ. 157. II. Sander, Erinnerungen aus Hellas, Darmstadt 1838, σ. 108. Α. Γεωργιάδου
Λευκίου, 'Ανατροπή τών δοξασάντων, γραψάντων κλπ., 'Αθ. 1843, σ. 43: «Αί νΰν έγκυοι
τών 'Αθηνών γυναίκες έν τω προσπελάζειν τώ τοκετώ, εις τον πλησίον τοΰ Χώρος Διδς
[γρ. δρος Διός] πάλαι δντα Είλειθυίας ναδν [παντελώς άσύστατος εικασία τοΰ Λευκίου]
άπίασι, καί μετά το προσεύξασθαι, έπί τίνος λείας τε καί κατωφεροΰς καθήμεναι πέτρας,
κατολισθαίνουσιν, εύτοκίας τυχεΐν έκ τούτου οίόμεναι». (Ό Λευκίας είναι δ πρώτος μνη-
μονεύσας ώς σκοπδν τής συνήθειας τήν εύτοκίαν). Yemeni:, έν Revue du Lyonnais 1842,
παρά Berenger - Féraud, Tradit. et réminiscences populaires de la Provence, Par.
1886, σ. 201. Ow, Die Abstammung der Griechen, München 1848. Anhang, σ. 59.
Vucher, Erinnerungen aus Griechenland, Basel 1857, σ. 116. G.Wachsmuth, Das alte
Griechenland im neuen, Bonn 1864, σ. 71: «Das Gebähren zu erleichtern, rutschen
die schwangeren Athenienserinnen - selbst jetz noch - am nördlichen Abhang des
sog. Nymphenhügels in der Nähe der hochalten Inschrift δρος Διός an einer durch
vielen Gebrauch bereits geglätteten Stelle den Fels herunter». Ν. Γ. Πολίτης, έν
Νεοελλ. άναλ., 'Αθ. 1872, σ. 375.

3. Sébillot, έν Revue des trad, populaires 1901, τ. XIV, σ. 65 κέ. Τοϋ αύτοΰ, Folk-
lore de France, τ. I, σ. 334 κέ. S. Reinach, Cultes, mythes et religions, 1908, τ. III,
σ. 405.—Συμφυρμόν δύο δοξασιών, τής έκ λίθου έπικουρίας είς έπιτόκους καί τής διόδου
δι' οπής πρός λύτρωσιν άπό κακοΰ τίνος, παρουσιάζει συνήθειά τις αύστριακή. 'Εν Αύστρίοι
κατά τήν δδόν άπό Iluttenstein είς S. Wolfgang ύπάρχει λίθος, δι' ού διέρπουσιν έγκυοι,
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τοιαύτης μαγικής πράξεως δέν είναι ή εύτοκία, άλλά μάλλον ή γονιμότης,
διό προσφεύγουσιν είς τούς λίθους έκείνους στειραι γυναίκες ή καί άγαμοι,
ποθοΰσαι νά ύπανδρευθώσι ταχέως. Τοΰτο φαίνεται έκ τής χρήσεως τοιούτου
λίθου έν Λεονταρίω. 'Ολίγον έξωθεν αύτοΰ προς Α. ύπάρχει βράχος ολίγον
έπικλινής, ύψους 3 περίπου μέτρων, έχων έπιφάνειαν έν τω μέσω λείαν καί
στιλπνήν. Λέγεται Παλιά Πέτρα. «Τήν Παλιά Πέτρα τήν έχομε γιά νά
πηγαίνη οποία γυναίκα δέν κάνει παιδί κι όποια γγαστρωμένη θέλει νά κάμη
σερνικό παιδί καί κυλιώνται. Καμμιά φορά πάνε καί κυλιώνται καί τ'άνύπαντρα
κορίτσια καί παιδιά γιά νά παντρευτούν γλήγορα»1. 'Ομοίως έν Κύπρω ύπάρ-
χουσι τοιαΰται πέτραι, έφ' ών κυλίονται αί στεΐραι γυναίκες διά νά κυοφορή-
σωσι2. Καί ή έν'Αθήναις κυλίστρα ύπετίθετο πρότερον, ότι τοιούτον έξυπηρέ-
τει σκοπόν, ώς μαρτυροΰσιν οί παλαιότεροι περιηγηταί.

Έπίσης καί είς άλλον τινά βράχον παρά τήν Καλλιρόην προσερχόμεναι
προσετρίβοντο αί στεϊραι 'Αθηναΐαι διά ν' άποκτήσωσι τέκνα καί αί έγκυοι
διά νά γεννήσωσιν εύκόλως, έπιλέγουσαι πάσαι: 'Ελάτε, Μοϊραι τών Μοιρών,
rà μοίρα τε κ' εμένα3. Ή συνταύτισις τών σκοπών τής γονιμότητος καί τής
εύτοκίας παρατηρείται καί είς άλλας δοξασίας, άρχαίας καί νεωτέρας, οίον
είς τάς περί τής ένεργείας τοΰ ύδατος τής Κυλλοΰ Πήρας, περί ής κατωτέρω,
καί εί'ς τινας τών πρός μεγαλιθικά μνημεία συνδεομένων γαλλικών καί κελτι-
κών δεισιδαιμόνων συνηθειών4. Είς δέ τήν προστριβήν ή καί άπλώς τήν έπαφήν

όπως αισίως τέξωσι (Fr. Panzer, Beitrag zur deutschen Mythologie, Münch. 1855, τ.
II, σ. 431).

1. Κατ' άνακοίνωσιν Π. Κωνσταντοπούλου.

2. Κατ' άνακοίνωσιν Δ. Μ. Σάρρου.

3. Pouqueville, Voyage de la Grèce, Paris 1827, τ. V, σ. 67. 'Αντί μοίρατε ό Β.
Schmidt (Das Volksleben der Neugriechen, σ. 218) εικάζει ότι πρέπει νά γραφή να
μοιράνετε, άλλ' ύπέρ τοϋ άσυνήθους τύπου μοίρατε συνηγορεί το μέτρον. Ό Schmidt έπί-
σης θεωρεί ώς πιθανώτατον, ότι ή ύπδ τοΰ Pouqueville άναφερομένη δεισιδαίμων συνήθεια
συνάπτεται πρδς τήν άρχαίαν λατρείαν τής 'Αφροδίτης, τής παρά τον , Ίλισσόν τιμωμένης
ώς πρεσβυτάτης τών Μοιρών. 'Αλλ' ούδέν κοινδν πρδς τήν άρχαίαν λατρείαν τής 'Αφροδίτης
φαίνεται έχουσα ή νεωτέρα έπίκλησις τών Μοιρών, αϊτινες ού μόνον παρά τον Ίλισσόν,
άλλά πανταχοΰ τής 'Ελλάδος θεωροΰνται προστάτιδες τοΰ γάμου.

4. Πολλάς μαρτυρίας περί γαλλικών καί κελτικών συνηθειών βλ. παρά P. Sébillot
έν τοις άνωτέρω, σ. 345, σημ. 3, μνημονευομένοις συγγράμμασι. Πρδς τον σκοπόν ταχείας
ύπανδρείας καί γονιμότητος αί γυναίκες κατολισθαίνουσιν άπδ έπικλινοΰς τίνος βράχου είς
το χωρίον Σαιντούρς έν τη κοιλάδι τής Ύβαιγέττης είς τάς Κάτω Άλπεις (Bialle, La my-
thol. comparée, τ. I, σ. 29. RTP. 1901, τ. XVI, σ. 66). Είς Βωδυέν τής Βρεττάνης τήν
ήμέραν τής έορτής τοΰ άγίου τοΰ χωρίου αί νεάνιδες κατωλίσθαινον άπό τίνος βράχου,
κειμένου δπισθεν της έκκλησίας (RTP., αύτ.). ΓΙαρά το Poncin έν Ain αί έγκυοι πρδς εΰ-
τοκίαν κατωλίσθαινον έκ βράχου τινός (αύτ., σ. 67). Είς τά περίχωρα τοΰ Collobrières αί
νεάνιδες αί έπιθυμοΰσαι νά νυμφευθώσι καί αί γυναίκες ποΰ ήθελαν ν' άποκτήσουν παιδιά
ώλίσθα'.νον είς τάς ρίζας μιας παλαιάς καστανέας (RTP, 1899, τ. XIV, σ. 455).
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μέρους τοϋ σώματος έπί τοΰ λίθου ή άλλου τήν αύτήν δύναμιν έχοντος πρά-
γματος άποδίδεται ή αύτή ένέργεια καί είς τήν κατολίσθησιν. ΙΙολυάριθμοι
τοιαΰται δοξασίαι έπεκράτουν έν Γαλλία. Ούτως είς κωνικόν τινα βράχον κατά
τήν είσοδον της κοιλάδος τοΰ Άσπρε έν Βεάρνη προσέτριβον αί στεΐραι γυ-
ναίκες τήν γαστέρα προς γονιμότητα1. Έν τω Φ ιν ιστέ ρ ω είς τον μεγαλιθικον
τάφον (μενχίρ) τοΰ Πλουαρζέλ, όστις έχει είς τάς δύο άντικειμένας πλευράς
αύτοΰ άνά μίαν μαστοειδή προεξοχήν είς ΰψος ενός μέτρου περίπου άπό τής
έπιφανείας τής γής, μεταβαίνοντες πεζοί οί νεόνυμφοι καί έκδυόμενοι έκεϊ
μέρος τών ένδυμάτων αύτών, προσέτριβον τήν κοιλίαν έκάτεροι είς μίαν
τών προεξοχών, έπί τή έλπίδα ό μέν άνήρ ότι θ' άποκτήση άρρενα τέκνα, ή
δέ γυνή, ότι θά είναι ή κυρία έν τω οΐκω2. Άλλαχοΰ δέ τής Γαλλίας αί στεΐραι
γυναίκες ασπάζονται τό μεγαλιθικον μνημεΐον διά νά καταστώσι γόνιμοι3.
Άντί λίθου παρά τό Bécharel τοΰ Ille- et -Vilaine προστρίβονται είς μίαν
δρΰν αί νεάνιδες ποΰ έπιθυμοΰν νά ύπανδρευθοΰν ταχέως4. Έν δέ τοις ΓΙυρρη-
ναίοις παρά τό Bourg- d'Oueil υπάρχει λίθινόν τι άγαλμα, ύψους 1,50 μ.,
είς τό όποιον προστρίβονται καί τό όποιον κατασπάζονται αί στεΐραι γυναίκες
διά νά γεννήσωσιν5. Είς τήν κατηγορίαν τών τοιούτων δεισιδαιμόνων συνηθειών
πρέπει νά ύπαχθή καί ή έκ τών βυζαντινών χρόνων μαρτυρουμένη πρόσ-
ψαυσις είς τήν κοιλίαν δυστοκούσης ζώνης έκ τίνος τών κιόνων έκκλησίας
πρός εύτοκίαν6.

Καί παρ' άλλοις δέ λαοΐς, πλήν τής κατολισθήσεως έκ λίθων ή δένδρων,
επικρατούσα ποικίλα ι παραπλήσια', συνήθειαι, σκοποΰσαι τήν έπίτευξιν γονι-
μότητος. Έν τη κοινότητι Anthy τής Σαβοΐας, όταν γυνή τις έπί τινα έτη
συζυγικού βίου μένη άτεκνος, συναθροίζονται τά παιδία τοΰ χωρίου καί έν
θορύβω καί άλαλαγμώ τής φωνάζουν νά ύπάγη νά γλυστρήση είς τήν Πέτραν
τοΰ άλωνιοΰ διά ν' άποκτήση παιδί7. Εΐς τινα τόπον τοΰ διαμερίσματος Tizi
- Ouzoun τής Αλγερίας ύπάρχει βράχος, οπόθεν κατολισθαίνουσιν αί άτεκνοι
γυναίκες διά ν' άποκτήσωσι τέκνα8. Παρομοία συνήθεια παρατηρείται καί έν

1. Norc, Coutumes etc. des provinces de France, σ. 128.

2. S. Reinach, ένθ'άν., τ. III, σ. 495, Sébillot, έν RTP. 1901, σ. 68 κέ., όστις ανα-
φέρει καί άλλας όμοίας συνήθειας έξ άλλων μερών της Γαλλίας.

3. S. Reinach, αύτ. Ε. Sidney Harllant, Primitive Paternity, Lond. 1909, τ. I,
σ. 127 κέ.

4. RTP. 1899, τ. XIV, σ. 455.

5. Ploss - Bartels, Das Weib7, τ. I, σ. 686.

6. Ed. Kurtz, Zwei griechische Texte über die hl. Theophano, σ. 2-3.

7. L. Jacquot, Pierres à cupules et à sculptures hiéroglyphiques du Chablais.
Congrès préhistorique de Chambéry, Paris 1907, σ. 497 = van Gennep, έν Revue de
Γ histoire des religions 1910, τ. 62, σ. 207.

8. L. Jacquot, έν Rev. d. tradit. popul. 1910, τ. 26, σ. 231.
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Τύνιδι1. Έν Τύνιδι επίσης είς μικράν άπόστασιν άπό τής πρωτευούσης παρά
τόν τάφον τοΰ Σιδί Φετχαλλάχ ύπάρχει βράχος, άφ' ού όλισθαίνουσιν αί στεΐραι
προς γονιμότητα2. Είς άλλους λίθους κάθηνται αί γυναίκες προς έπίτευξιν τοΰ
αύτοΰ άποτελέσματος. Είς σπήλαιον παρά τό Verdun ύπάρχει βράχος έχων
σχήμα έδρας καί διά τοΰτο καλούμενος Chaise de Sainte Lucie. Είς τούτον
κάθηνται αί άτεκνοι γυναίκες, έπιθυμοΰσαι νά συλλάβωσον3. Έν Ταναναρίβη
τής Μαδαγασκάρης ύπάρχει άργός λίθος, έφ' ού κάθηνται έπτάκις έπί έπτά
συνεχείς νύκτας πρός έπίτευξιν γονιμότητας τών άνθρώπων καί εύφορίας
τών άγρών4. Έν Μεδίνα έντός τοΰ τζαμιού τοΰ λεγομένου τοΰ ήμιόνου εύρί-
σκεται λίθος, έφ' ού καθήμενα', στεΐραι γυναίκες καθίστανται γόνιμοι5. Ή
αύτή ένέργεια άπεδίδετο καί είς άποκεκρουμένον άγαλμα Σφιγγός έν κήπω
τινί τής 'Αλεξανδρείας6. Αί γυναίκες τέλος τής φυλής τών Hupa κάθηνται
έπί βράχου τινός, όπως θεραπευθώσι τής στειρώσεως7.

"Αλλος τρόπος έπενεργείας εϊναι ό διά τής έπαφής. Είς έκκλησίαν παρά
τό Pleubian τής Βρεττάνης αί γυναίκες κατά τήν έτησίαν πανήγυρη τοΰ άγίου
τρίβουν τό γυμνόν ύπογάστριον πρός σκωληκόβρωτον ξόανον τοΰ άγίου Νικο-
λάου, άπεκδεχόμεναι έκ τούτου γονιμότητα8. Έν Poligny δέ τοΰ Jura άσπά-
ζονται οί νεόνυμφοι βράχον, δν ύπολαμβάνουσιν ώς άπολιθωθέντα γίγαντα,
διά ν' άποκτήσο^σι τέκνα9. Έν 'Αραβία ύπάρχει που βράχος, θεωρούμενος
ίερός, πρός δν προστριβόμεναι αί στείρα!, ή έπιθέτουσαι έπί τοΰ σώματος
χώμα είλημμένον άπό τήν βάσιν αύτοΰ, συλλαμβάνουσιν άναποφεύκτως10.
Αί στεΐραι τών Βορείων Μαϊδού τής Καλλιφορνίας, άπτόμεναι βράχου, ομοιά-
ζοντος πρός γυναίκα μέ παιδίον, εϊναι βέβαιαι ότι θά συλλάβωσιν11.—Είς
άλλους δέ λίθους ή ένέργεια προκαλείται κατά διαφόρους τρόπους. Οί νεό-
νυμφοι μεταβαίνουσιν είς τήν Πέτραν τών ννφάδων παρά τάς Rennes κατά

1. Αύτ., σ. 235.

2. Hartland, ένθ' άν., σ. 130. P. Saintyves, Les vierges mères, Paris 1908, σ. 25.

3. Bérenger - Fcraud, Superstitions et survivances, Par. 1896, τ. II, σ. 192 =Sain-
tyves, αύτ., σ. 27.

4. Saintyves, αύτ., σ. 25.

5. I. Goldziher, έν Archiv f. Religionswiss. 1911, τ. XIV, σ. 309.

6. Β. Burton, A Pilgrimage to Mecca and Medina, Tauchnitz, ed. 1874, τ. II,
σ. 187, παρά Goldziher, αύτ.

7. Goddard, Hupa Texts 280, παρά Hartland, ένθ' άν., σ. 125.

8. Sébillot, Le Folklore de France, Paris 1907, τ. IV = Hartland, αύτ.

9. Hartland, αύτ., σ. 128.

10. Jaussen et Savignac, Mission archéologique en Arabie, Paris 1909, σ. 470,
παρά I. Goldziher, ένθ' άν.

11. Bulletin of the American Museum of Nat. History 1897, τ. XVII, σ. 230
Ifartland, ένθ' άν., σ. 124.
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τήν πρώτην Ινυριακήν της ανοίξεως καί πηδώσιν αύτήν, τραγουδοΰντες Ιν
ίδιαίτερον προς τοΰτο άσμα1. Έν Σκωτία κάμνουσι χρήσιν πρδς γονιμότητα
τοΰ ΰδατος τοΰ συναγομένου είς κοιλότητα τοΰ λίθου, τοΰ καλουμένου Κολυμβή-
θρας τοΰ άγίου Κολούμβα2. Παρομοίαν δέ δύναμιν άποδίδουσι καί είς άλλον
λίθον έν Arpafeelie παρά το Inverness3. Εις άπόστασιν δώδεκα χιλιομέτρων
νοτίως τής Ταναναρίβης έν Μαγαδασκάρη υπάρχει ογκώδης λίθος, παχύτερος
είς το μέσον καί λεπτότερος είς τά άκρα, έν σχήματι υφαντικής κερκίδος·
ούτος καλείται ή γγαστρωμένη πέτρα καί πιστεύεται ότι καθιστά γονίμους
τάς έπικαλουμένας τήν βοήθειάν του άτέκνους γυναίκας4.

Έν Κύπρω δέ παρά τον δρμον τής Παλαιπάφου, διακόσια μέτρα μα-
κράν τής θαλάσσης, ΐστανται δύο κωνοειδεΐς μονόλιθοι, ΰψους 11 ποδών,
ών ό έτερος έχει έν τώ ένί άκρω μεταγενεστέρας τινάς λελαξευμένας βαθμί-
δας" διά τούτων αί άτεκνοι, Κύπριαι γυναίκες άναβαίνουσι πρός θεραπείαν
τής στειρώσεως αύτών5. Περαιτέρω δέ είς τό χωρίον Κούκλια, όπου τά λεί-
ψανα τοΰ παλαοοτάτου ναοΰ τής 'Αφροδίτης, ώς σημειώνει Άγγλος περιη-
γητής6, «οί χωρικοί έχριον έσχάτως καί χρίουσιν άκόμη πιθανώς μέχρι τής
σήμερον πρός τιμήν τής παρθένου τής Βηθλεέμ τούς μεγάλους θεμελίους λί-
θους τών έρειπίων τοΰ ναοΰ τής ΓΙαφίας θεάς" ώς ίκέτευον το πάλαι τήν
Άφροδίτην, ούτω προστρέχουσι σήμερον εις τήν Μαρίαν Μουσουλμάνοι καί
Χριστιανοί, προσδοκώντες δι' έπωδών καί τής διόδου διά τετρημένων λίθων
ν' άποτρέψωσι τήν κατάραν τής στειρώσεως άπδ τών Κυπρίων γυναικών

1. Hartland, The legend of Perseus, τ. I, σ. 175. Τοϋ αντον, Primitive Paternity,
τ. I, σ. 137. 123 κέ.

2. Hartland, Primitive Paternity I, σ. 78.

3. Αύτ., σ. 79.

4. De la Vaissière, Vingt ans à Madagascar, Paris 1885, σ. 258 = Saintyvcs,
σ. 2G.

5. Σακελλαρίου, Κυπριακά A', σ. 78-9. E. Deschamps, Les menhirs percés de
Γ île de Chypre, έν L' Anthropologie 1896, τ. VII, σ. 46-57. (Τήν πραγματείαν ταύ-
την, έν ή μνημονεύεται καί ή λατρεία τοϋ μονολίθου 'ς τά Κούκλια, γινώσκω μόνον έκ
περιλήψεως αύτής έν Revue de Γ Histoire des religions, 1898, τ. 38, σ. 244. Άναφέρεται
έν ταύτη ότι δ μονόλιθος καλείται Άγια Τρυπημένη, καί ότι αί άτεκνοι γυναίκες προσκυ-
νοΰσι πρδς άπόκτησιν τέκνων). Λεπτομερεστέρας πληροφορίας μοΰ παρέσχεν ό κ. Δ. Μ.
Σάρρος. Κατ' αύτάς οί μονόλιθοι ούτοι καλούνται ατνλάρκα - στυλάρια καί κατ' άλλην
πληροφορίαν γυναικόπετρες. Έχουσιν άμφότεροι δπάς είς το μέσον. Ό είς έχει μικροτέραν
καί λέγεται αρσενικός, ό δέ άλλος μεγαλυτέραν καί λέγεται θη?.υκός. "Οσαι δέ στεΐραι θέλουν
νά ώφεληθοΰν έκ τών μονολίθων τούτων καπνίζουν πρώτον μέ λιβανωτδν τούς μονολίθους
τούτους καί διέρχονται τρις διά τής όπής τοΰ θηλυκοΰ πρώτον καί είτα διά τής τοΰ άρσενικοΰ.
Κατ' άλλην πληροφορίαν τοΰ αύτοΰ συνέρχονται έκεΐ αί στεΐραι γυναίκες καί ρίπτουσι λί-
θους. Έξωθι δέ τοΰ χωρίου Κούκλια ύπάρχει καί όγκόλιθός τις, δν θυμιώσι μέ λιβανωτδν
καί περώσιν δσαι γυναίκες δέν έχουσι γάλα.

6. D. G. Hogarth, A Wandering Scholar in the Levant, London 1896, σ. 179 κέ.
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καί ν' αύξήσωσι την άνδρικότητα τών ανδρών)). Προστεθείσθω ότι καί είς
άλλο άρχαΐον οικοδόμημα τής νήσου πιστεύεται ότι εύρίσκουσι τελεσφόρον
βοήθειαν αί έγκυοι. Έν τω άρχαίω ΙΫιτίω παρά τήν Λάρνακα, έν άρχαίω με-
γαλιθικοί κτιρίω κρήνης, μεταβληθέντι νεωστί είς έκκλησίαν τής Παναγίας
τής Φανερωμένης, αί έγκυοι άνάπτουσι κηρία καί προσφέρουσιν άναθήματα
καί χρήματα1.

Εξετάζοντες τήν προέλευσιν τών τοιούτων δεισιδαιμόνων συνηθειών
παρατηροϋμεν, ότι κατά πάσαν πιθανότητα ή άρχική δοξασία, έξ ής έγεννή-
θησαν αύται, ήτο ή διά μαγικής πράξεως παραγωγή δυνάμεως γονιμοποιού
έκ τίνων λίθων ή άλλων άντικειμένων. Αί συγγενείς δοξασία!, περί παραγωγής
άλλων δυνάμεων, ώς ή τής εύτοκίας καί τοϋ ταχέος γάμου, είναι δευτερο-
γενείς, έκπηγάσασαι έκ τής πρώτης καί άρχικής κατά παρέκκλισιν έκ ταύτης,
όφειλομένην είς διαφοράν άντιλήψεως εύνόητον. Ούτω λ.χ. ή διά τής κατολι-
σθήσεως έκ βράχου προσπάθεια προς παραγωγήν γονιμοποιού δυνάμεως
έξελήφθη ώς σκοπούσα μάλλον τήν διά τής συμπαθητικής μαγείας κατολί-
σθησιν τοΰ έμβρύου έκ τής μήτρας, καθ' ôv τρόπον καί τό σώμα τής έγκύου
κατωλίσθαινεν έκ της πέτρας" καί ό ταχύς γάμος έξελαμβάνετο ώς άναγκαία
προϋπόθεσις της γονιμότητος.

Ή δε δοξασία τής γονιμοποιού δυνάμεως τών λίθων, ύπεμφαινομένη
ποικιλοτρόπως είς συνήθειας άρχαιοτάτων λαών, καθώς καί τών κατά φύσιν
άνθρώπων, μετάγει ήμάς είς πρωτογόνους θρησκευτικάς παραστάσεις. Τήν
ΰπαρξιν παλαιοτέρων ελληνικών μύθων περί γενέσεως άνθρώπων έκ λίθων
ύποδηλοΰσιν αί ήδη παρ' Όμήρω παροιμιώδεις καταστασαι φράσεις, οία ή
«ού γάρ άπό δρυός έσσι παλαιφάτου ούδ' άπό πέτρης» (Όδυσ. Τ 163), καί
ό μΰθος περί δημιουργίας άνθρώπων μετά τόν κατακλυσμόν έκ λίθων ριφθέν-
των ύπό τοΰ Δευκαλίωνος καί της Πύρρας2. Κατά τάς μιθραϊκάς παραστά-
σεις ό Μίθρας έγεννήθη έκ βράχου (θεός έκ πέτρας, πετρογενής, de petra
natus)3, συχνάκις δε μνημονεύεται έν άναθηματικαΐς μιθραϊκαΐς έπιγραφαϊς
ή petra genetrix4. Αί παραστάσεις αύται φαίνεται ότι έχουν τήν άρχήν έκ

1. Mg. Ohnefalsch - Richter, Sitten u. Gebräuche auf Cypern, Berlin 1913, σ. 33.
Ό Σακελλάριος (A' 32-33) άναφέρει γενικώς τήν υπό τών χωρικών λατρείαν της Πανα-
γίας, ών τίνες παρακαλοΰσι νά φανερώση είς αύτούς ή Παναγία ποϋ εύρίσκεται ό εις τά
ξένα αποδήμων άνθρωπος των. Πάντως δέ ή λατρεία αύτη είναι νεωτέρα, χρονολογουμένη
άπό της έγέρσεως τοΰ τόπον έκκλησίας έπέχοντος παραπήγματος, μετά τήν διά τών άνα-
σκαφών άποκάλυψιν τοΰ άρχαίου οικοδομήματος.

2. ΓΙινδάρ., Όλυμπ. Θ' 44. Ήσιόδ., "Αποσπ. 115 (141). Άπολλοδώρ. Α' 48 (ζ' 2, 4).
Ovid., Metam. I 408 κέ. Περί ομοίου μύθου έν Φρυγία βλ. Arnoδ., Adv. nat. V 5.

3. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Roscher, Lex. Myth. II 3046-7. Κατά τινα μΰθον, περί
τής γνησιότητος τοΰ όποίου ούδένα έχομεν σπουδαϊον λόγον ν' άμφιβάλλωμεν, όμοίως έκ τής
πέτραςκαί τοΰ Μίθρα έγεννήθη ό Δίορφος (Ψευδοπλουτάρχ., Περί δρών καί ποταμ. 23,4).

4. Βλ. Eisler, έν Philologus, τ. 68, σ. 135 κέ.
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τοϋ φρυγικοΰ μύθου περί γεννήσεως της Άγδίστιος έκ λίθου, εις δν άπεσπέρ-
μηνεν δ Ζεύς1. Ό μΰθος δέ ούτος έπλάσθη ίσως προς αίτιολογίαν νομίμου
τινός τών μυστηρίων της μεγάλης μητρός τών θεών έν Πεσσινοΰντι2. Ούχί
δ' άσχετος πρός τάς θρησκευτικάς ταύτας άντιλήψεις φαίνεται ότι είναι καί
ή λατρεία μικρασιατικών καί συριακών θεοτήτων της γονιμότητος ύπό τήν
μορφήν κωνικών λίθων3. Τοιούτος δέ λίθος πιθανώτατα ήτο καί ό έν Μέκκα
ιερός λίθος Κα'αβά τών Μουσουλμάνων, όστις εϊναι ό αύτός καί δ τιμώμε-
νος πρότερον ύπό τών Πετραίων ώς θεά, ύπό τό όνομα Χααβοΰ" έπί τοΰ λί-
θου τούτου κατά τήν μουσουλμανικήν παράδοσιν ό 'Αβραάμ ώμίλησε τή
"Αγαρ4. "Ομοια κατάλοιπα παλαοοτάτης θρησκευτικής καταστάσεως, ώς
όξυνούστατα διέγνω ό Ο. Gruppe5, εϊναι ό έν ταΐς άρχαίαις Θεσπιαΐς ώς
"Ερως τιμώμενος άργός λίθος, ό Θορίκιος πέτρος, έξ ού άποσπερμήναντος
έπ' αύτοΰ τοΰ Ποσειδώνος έξήλθεν ό ίππος Σκύφιος, καί ή πρός τούς μύθους
καί τήν λατρείαν τής Δήμητρος συνδεομένη Αγέλαστος πέτρα. Πρός τούς
Φρυγίους δέ μύθους συγγενείς εϊναι καί οί τών σημερινών Τσεντσένζων καί
Όσσήτων τοΰ βορείου Καυκάσου περί γεννήσεως ήρωος έκ πέτρας, τήν
οποίαν κατέστησε γόνιμον τό σπέρμα άνδρός, πεσόν έπ' αύτης®. Έπίσης καί
ίουδαϊκαί καί χριστιανικαί καί μεσαιωνικαί παραδόσεις περί γεννήσεως τοΰ
Άρμίλλου ή τοΰ 'Αντίχριστου έκ μαρμάρου γυναικομόρφου7.

Οί μΰθοι ούτοι φέρονται ώς τροποποίησις άρχικοΰ άπλουστέρου μύθου
περί γεννήσεως άνθρώπων έκ λίθων, προσάγοντες αίτιολογίαν καί έξήγησιν
αύτοΰ, ήτοι άποδίδοντες κυρίως τήν γέννησιν είς τήν έπενέργειαν σπέρματος
πεσόντος έπί τοΰ λίθου. Ό άπλοΰς δ' όμως καί πρωτογενής τύπος τοΰ μύθου
άνευρίσκεται οχι μόνον είς τούς έλληνικούς περί τής δημιουργίας^ άνθρώπων

1. Arnob., Adv. nat. V 5. Βλ. Fr. Cumont, Textes et monuments relatifs aux
mystères de Mithra I, 160. J. Réville·, έν Revue de 1* histoire des religions, 1901,
τ. 43, σελ. 191.

2. Πρβλ. R. Eisler, έν Archiv f. Religionswiss., 1912, τ. XV, σ. 311 καί έν Philo-
logue, ëvô* άν.

3. Λατρεία τής Άστάρτης έν Βύβλω (βλ. τάς μαρτυρίας παρά J. G. Frazer, Adonis,
Attis, Osiris, Lond. 1906, σ. 10), τής Περγαίας'Αρτέμιδος έν Πεσσινοΰντι (αύτ., σ. 20),
θεότητος τής Μαλλοΰ τής Κιλικίας (αύτ., σ. 82 κέ.), τής ΙΙαφίας 'Αφροδίτης έν Κύπρφ
(αύτ., σ. 20 κέ. Σακελ?.αρίου, Κυπριακά, τ. Α', 85 κέ.). Περίλειμμα τής λατρείας τής Πα-
φίας 'Αφροδίτης θεωρεί ούχί άπεικότως ό Frazer το άνωτέρω έκ τοΰ Hogarth μνημο-
νευΟέν (αύτ., σ. 21) σημερινόν κυπριακόν ΪΟιμον.

4. Fr. Cumont, έν Revue de Γ histoire des religions 1911, τ. 64, σ. 147 κέ. Eislcr,
έν Arch. f. Religionswiss. 1912, τ. XV, σ. 306 κέ.

5. Έν Archiv f. Religionswiss. 1912, τ. XV, σ. 306 κέ.

6. Βλ. Archiv f. Religionswiss. 1910, τ. XIII, σ. 509 κέ., 1911, τ. XIV, σ. 641
κέ., 1912, τ. XV, σ. 305 κέ.

7. Αύτ. 1910, τ. XIII, σ. 517.
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μετά τον έπί Δευκαλίωνος κατακλυσμόν, άλλά καί παρ' άλλοις λαοΐς, αυτο-
μάτως έσχηματισμένος, διότι άδύνατος είναι ή ύπόθεσις άμοιβαίας επικοινω-
νίας καί μεταδόσεως θρησκευτικών ιδεών μεταξύ τίνων τών λαών τούτων.
Πιθανωτάτη είναι ή ΰπαρξις παλαιών γερμανικών μύθων περί δημιουργίας
άνθρώπων έκ λίθων1, όμοιας δέ ίουδαϊκάς θρησκευτικάς παραστάσεις ύπεμ-
φαίνει το εύαγγελικόν ρητόν: «ότι δύναται ό Θεός έκ τών λίθων τούτων έγεΐ-
ραι τέκνα τω 'Αβραάμ))2. Κατά τάς παραδόσεις της φυλής Toradjas τοΰ
Celebes τής 'Ινδονησίας, ό πατήρ Ούρανός (I Lai) καί ή μήτηρ Γή (I Ndera)
έπλασαν τούς άνθρώπους έκ λίθων3. Ή δέ άνθρωπομορφο^τική ιδέα, ότι οί
λίθοι είναι άνδρες καί γυναίκες καί ότι έχουν καί τέκνα, επικρατεί είς τούς
ιθαγενείς τών Φιτζίων νήσων, τούς Περουβίους καί τούς Λάπωνας4. 'Απη-
χήσεις τών ιδεών τούτων δύνανται νά θεωρηθώσι καί αί παιδικαί δοξασίαι
παρά νείοτέροις λαοΐς περί προελεύσεο^ς τών νεογνών έκ βράχων. Ούτο^ς
έν τω διαμερίσματα τών Βοσγίων πολλαχοΰ λέγουν ότι τά παιδία έρχονται
έκ βράχου, όστις τά παράγει καί έξ ού έκβαίνουν5. Έν Πομμερανία πιστεύ-
ουν ότι τά παιδία κομίζουσα κύκνοι έκ μεγάλων βράχων γρανίτου κατά τήν
άκτήν τοΰ Jasmund, καλουμένων έκ τούτου Κυκνείων λίθων (Schwansteine)0.
Έν τόπω τανί τής Σουαβίας έξέχει βράχος, οπόθεν έξέρχονται τά νεογνά7'
ομοίως έκ τοΰ βράχου Kindstein έν Άνω "Εσση8. Είς τό σουαβικόν Hans-
bach λέγουν ότι ή μαμμή κομίζει τά παιδία άπό τήν σπηλιάν τοΰ Rosen-
stein (τριανταφυλλόπετρα), όπου τής τά δίδει μία άσπροφόρα9.

Έκ τών είρημένων συνάγεται, ώς νομίζομεν, σαφώς ή γένεσις καί ή
άρχική έννοια συνηθειών, οΐα ή τής έν Αθήναις Κυλίστρας. Ή δημιουργία
άνθρώπων έκ λίθων, ώς καί ή έκ δένδρων, είναι συγκεκριμένη εικονική έκ-
φρασις τής παγκοίνου δοξασίας περί τής παμμήτορος γής, περί τής άμέσου
έκ τής γής γενέσεως τοΰ αύτόχθονος άνθρωπου10. Βράχοι έγκλείουσιν έντός
αύτών ζωήν, πρός έξαγωγήν δ' αύτής καί έμψύχωσιν τοΰ νέου οντος κρίνε-

ι. Grimm, Deutsche Mythologie, 4ης έκδ. τ. I, σ. 474. III 162. 163.

2. Ματθ. γ' 9. Βλ. τήν συσχέτισαν τοϋ χωρίου τούτου τοΰ Ευαγγελίου προς άλλα χωρία
τής ΓΙ. Δ. μάλιστα τών προφητών έν Archiv f. Religionswiss. 1912, τ. XV, σ. 305 κέ.

3. Archiv f. Religionswiss. 1914, τ. XVII, σ. 583.

4. Edw. Tylor, Primitive Culture, τής γερμ. μετάφρ. τ. II, σ. 163.

5. Perdrizet, έν Annales de l'Est 1904, παρά Λ. Dieterich, Mutter Erde, 2ας
έκδ. σ. 20.

6. Am Ur-Quell, τ. V, σ. 254.

7. Sepp, Völkerbrauch bei Hochzeit, Geburt u. Tod, σ. 7, παρά Samter, Geburt,
Hochzeit u. Tod, σ. 20.

8. H. Hepding, παρά Dieterich, ένθ' άν., σ. 126.

9. Meier, Schwab. Sagen, σ. 263, άρ. 294, παρά Mannhardt, Germanische My-
then, σ. 256.

10. Βλ. Dieterich, ένθ' άν., σ. 20.
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ται αναγκαία μαγική πράξις, οία ή προστριβή, ή κατολίσθησις κττ. Παρα-
στατικώτατα δ' έκφράζει τήν ίδέαν ταύτην ή παιδική δοξασία έν Άργοβία
της Ελβετίας, ότι ή μαία εξάγει το παιδίον έκ τοϋ βράχου τοΰ λεγομένου
Kindlistein, κατολισθαίνουσα έξ αύτοΰ1.

Β'.

Ή δίοδος του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Τρυποπέρασμα.—Ή συνήθεια της διόδου δι' οπής.

"Αγγλος περιηγητής τών άρχων τοΰ παρελθόντος αιώνος2 βεβαιώνει ότι
σχεδόν είς έκαστον σπήλαιον έν 'Αθήναις άπεδίδοντο ύπό τοΰ λαοΰ θαυμά-
σιαι δυνάμεις, καί άλλα μέν αύτών εΐχον τήν φήμην ότι έπιταχύνουσι τόν γά-
μον κορασιών, τά όποια κομίζουσιν είς αύτά προσφοράς καί μειλίγματα, άλ-
λα δέ ότι βοηθοΰσιν είς τιμωρίαν έχθρων, καί είς άλλα μεταβαίνουσιν έγκυοι
πρός εύτοκίαν, καθώς καί πρός γέννησιν άρρένων. Καί δέν προσδιορίζει μέν
άκριβέστερον ταΰτα, άλλ' έκ τής προφορικής παραδόσεως γινώσκω ότι είς
τήν τελευταίαν κατηγορίαν τών σπηλαίων ύπήγετο μόνον ή υπόγειος καμα-
ρωτή δίοδος τοΰ Παναθηναϊκού σταδίου, ήτις προτοΰ καθαρισθή εΐχεν έπί-
φασιν σπηλαίου3.

"Οθεν ό μαγικός ούτος τρόπος πρός εύτοκίαν δύναται νά χαρακτηρισθή
ώς τρυποπέρασμα, ώς καλοΰσιν έν Κυθήροις τόν άπανταχοΰ τής Ελλάδος
συνηθιζόμενον μαγικόν τρόπον πρός ΐασιν προπάντων άσθενειών ή άποτρο-
πήν κακών διά τής διόδου δι* όπής φυσικής ή τεχνικής βράχων ή διά σχισμά-
δων δένδρων ή ύπό ζώον4. Ή δεισιδαίμων συνήθεια είναι εύρύτατα διαδε-
δομένη είς πλείστας χώρας, έκτενέστερος δέ λόγος περί αύτής προσήκει νά
γίνη μάλλον έξ άφορμής τών τελουμένων πρός θεραπείαν νόσων, μάλιστα
τών καχεκτικών παιδιών, τά όποια παρ' ήμϊν διαπεραιοΰσι διά τοιούτων
τρημάτων, όπως άπαλλάξωσι τοΰ κατατρύχοντος αύτά κακοΰ. Καί άλλαχοΰ
διαπερώσι διά τής δπής ώς έπί τό πλείστον έπίσης καχεκτικά παιδία ή πά-
σχοντας έν γένει, άλλά καί είς άλλας διαφόρους περιστάσεις τοΰ βίου καί
πρός άποτροπήν τής έπηρείας πονηρών πνευμάτων" σπανιωτέρα δέ είναι ή '·
προσφυγή είς τόν μαγικόν τοΰτον τρόπον τών έγκύων πρός εύτοκίαν 5.

1. Αύτ., σ. 126.

2. Dodwell, Class, u. topograph. Reise durch Griechenland, τ. I, σ. 230.

3. Βλ. περιγραφήν έν Ν. Γ. Πολίτου, Το Παναθηναϊκών στάδιον, 1897, σ. 38 ('Ολυμ-
πιακοί άγώνες Β').

4. Παραπλήσιον έθιμον είναι καί το άνωτέρω (σ. 349) μνημονευθέν τών Κυπρίων γυ-
ναικών έν τω μονολίθω της Παλαιπάφου (Κούκλια) είς τήν "Αγιαν Τρυπημένην.

5. Παραδείγματα έξ Αύστρίας, Σουηδίας, Δανίας, Σερβίας καί Περσίας άναφέρει ό

24
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Ή μεγάλη διάδοσις της συνήθειας είς παντοδαπούς λαούς, οί διάφοροι
σκοποί, είς ούς άποβλέπει, καί αί ποικίλαι μεταβολαί αύτής κατά τόπους
καί χρόνους, άφοΰ καί αύται αί θριαμβικαί πύλαι τών Ρωμαίων, κατά τινα
γνώμην, έκ ταύτης έχουσι την προέλευσιν, καθιστώσι δυσχερή τήν άναγνώ-
ρισιν τής πρώτης άρχής καί τής κυρίας σημασίας αύτής. 'Αλλά φαίνεται πιθα-
νώτερον ότι ούτε έκ μιας μόνης προήλθεν άρχής, οΰτε τήν αύτήν σημασίαν
άνέκαθεν είχε" πάντως δ' όμως ή κυριωτάτη καί επικρατούσα σημασία αύ-
τής ήτο ή τοΰ καθαρμοΰ1.

Γ'.

Κυλλοϋ πήρα.

"Υδωρ τής Κυλλοϋ πήρας.—Άγιασμα άγίου Ανδρέου έν Πάτραις—Πηγαί μέ Οαυμα-
σίας ιδιότητας έν Άρκαδίφ.—Πηγαί γονιμότητος.

Έν 'Αττική πρός τω Ύμηττφ ύπήρχε χωρίον, έν ώ ιερόν τής 'Αφρο-
δίτης, καί πηγή, Κυλλοϋ πήρα καλουμένη, περί τής όποιας έπιστεύετο ότι
αί έκ ταύτης πίνουσαι ηύτόκουν καί αί άγονοι γόνιμοι έγίνοντο2. Τήν πηγήν
ταύτην συνταυτίζουσί τίνες πρδς το ΝΑ τής μονής Καισαριανής είς άπόστα-
σιν όλίγων έκατοντάδων μέτρων έντδς τών ερειπίων άρχαίου έρημοκκλησίου
κείμενον άγιασμα, άλλοι δέ πολλώ πιθανώτερον πρός έτέραν πλησίον τής
αύτής μονής είς τήν θέσιν Καλοποΰλαν πηγήν, τής όποιας τό ΰδωρ έχει, ώς
πιστεύεται καί νΰν ύπό τοΰ λαοΰ, την δύναμιν τής εύτοκίας καί τής γονιμό-
τητος3. ΙΙαραπλήσιον παράδειγμα διατηρήσεως άπό τών χρόνων τής άρχαιό-

Th. Zachariae, Durchkriechen als Mittel zur Erleichterung der Geburt, έν Zeit-
schrift d. Ver. f. Volkskunde 1902, XII, σ. 110-3. Βλ. καί άνωτέρω, σ. 345, σημ. 3.
[Έκ Θράκης βλ. Λαογρ. στ-', σ. 658].

1. Είδικώτερον περί της συνήθειας ταύτης έττραγματεύθησαν οί έπόμενοι συγγραφείς:
Liebrecht, Des Gervasius v. Tilbury Otia imperialia, σ. 170-1. Zur Volkskunde,
σ. 349-350. Η. Gaidoz, Un vieux rite médical, Paris 1892. Kr. Nyrop, Kludetraee,
έν Dania I. — E. Sidney Hartland, The legend of Perseus, Lond. 1896, τ. II, σ. 146
κέ. Ό αύτός, έν Folk-Lore, 1896, VII, σ. 303-6. Frazer, The golden bough, 2ας έκδ.
τ. III, σ. 394-406. 3ης έκδ. μέρ. VII, τόμ. 2, σ. 168-195. Zeitschrift d. Ver. f. Volksk.
1897, σ. 42-53. 1906, σ. 316-8. 1910, σ. 156-9. 167-181. 1914, σ. 201-6.

2. Φώτ., Λεξ., σ. 185, 21 = Meineke, F CG II 79, 8. 1508, 9. Paroemiogr. gr.,
Göthing., τ. I, σ. 427, 52 καί Leutsch αύτ. Μακάρ., 441. Σουίδ., λ. κυλλός, κυλλοϋ πή-
ραν. Ήσύχ., λ. Κίλλεια. Κύλλου πήραν.

3. Ross, Archäol. Aufsätze, τ. I, σ. 220 καί έν Άσκληπιω (περιοδ. Άθην.) 1857,
τ. Β', σ. 18-20. Ow, Aufzeichnungen I, 93. Henriot,Recherches sur la topographie des
dûmes d'Attique, Paris 1853, σ. 68. Δ. Πανταζή, Ή παρά τή Καισαριανή κρήνη Κυλλοϋ
πήρα νΰν Καλοποΰλα, έν Έφημ. Φιλομ. 1867, σ. 1249 - 1250. Archives des missions
scientifiques et littéraires 1869, τ. V, σ. 498. Β. Schmidt, Das Volksleben d. Neugrie-
chen, Lpz. 1871, σ. 79-80. Γ. Λαμπάκης, έν Παρνασσω, τ. Ε', σ. 646. Δ. Γρ. Ιίαμπού-
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τητος τών είς τον αύτόν τόπον αναφερομένων δημωδών δοξασιών παρέχει
και το έν Πάτραις άγιασμα τοϋ άγίου 'Ανδρέου, είς δ άποδίδονται νΰν Οαυ-
μάσιαι ιδιότητες1. Μετωνομάσθη δ' άγιασμα τοΰ άγίου 'Ανδρέου ή πρό τοΰ
ίεροΰ της Δήμητρος πηγή, έξ ης έμαντεύοντο τό πάλαι διά κατόπτρου περί
της έκβάσεως της νόσου τών άσθενών2. "Οτι ή πίστις είς τάς ιδιό-
τητας τοΰ ΰδατος έξηκολούθησεν άδιαλείπτως άπό τών άρχαίων μέχρι τών
καθ' ημάς χρόνων, μαρτυρεί βυζαντινόν έπίγραμμα, έπί πλακός έντετειχι-
σμένης παρά τό φρέαρ3. Καί έν 'Αρκαδία, κατά τήν μαρτυρίαν περιηγη-
τοΰ τίνος, πιστεύεται ότι τό ΰδωρ πηγών τίνων συντελεί είς τήν γέννησιν
άρρένων τέκνων4.

Πηγαί, τών όποιων τό ΰδωρ πιστεύεται ότι έπιφέρει γονιμότητα (ή εύτο-
κίαν, διότι, ώς εΐδομεν, άμφότεραι αί θαυμάσιαι ιδιότητες αύται συνήθως συν-

ρογλου, 'Ιστορία τών 'Αθηναίων, 1890, τ. Β', σ. 196-7. Ί. Σβορώνος, έν Διεθνεϊ Έφ.
νομισμ. άρχ. 1917, τ. III', σ. 36 κέ.

1. Frazer, Pausanias, τ. IV, σ. 151.

2. Παυσαν. Ζ' καί 12. Περί της πηγής της Δήμητρος καί τοϋ αγιάσματος βλ. Frazer,
ένθ' άν. καί Παυσαν., έκδ. Hitzig καί Blümner, τ. II, σ. 821 καί τούς αύτόθι άναφερομένους
συγγραφείς, πρός δέ Στ. Ν. Θωμοπούλου, 'Ιστορία της πόλεως Πατρών, 'Αθ. 1888, σ. 81,
τον αύτοΰ, Ό'Απόστολος 'Ανδρέας, 'Αθ. 1899, σ. 24.

3. Τό έπίγραμμα άναφέρει, ότι ή θαυμασίας ίαματικάς Ιδιότητας κεκτημένη πηγή αύτη
άνήκέ ποτε είς τήν Δήμητρα, καί ότι έν τω τόπω αύτω έσταυρώθη ό πολιούχος τών Πατρών
άγιος. («Νημεοτές τόδ' ύδωρ / Δημήτερος ήν ποτε νούσοις / ένθα πάγεις ξύλω 'Ανδρέας/
Πάτρας άμφιβέβηκεν»). Ή παράδοξος έν χριστιανικοί έπιγράμματι μνεία άρχαίας Οεότητος
καθώς καί ή νεωτερική τοΰ λίθου καί τοΰ χαράγματος δψις είναι ή αιτία, δι' ήν άδιστάκτως
άποφαίνονται όσοι κάμνουν λόγον περί τής έπιγραφής, ότι είναι σύγχρονον έργον. (Βλ. Θω-
μόπουλον, ένθ' άν., Baedeker, Griechenland, 1883, σ. 20, 1888, σ. 30, 1908, σ. 283).
'Αλλ' όμως είναι παλαιά, εύρεθεΐσα έντδς τοΰ φρέατος έν άνασκαφαΐς γενομέναις πρδς κα-
θαρισμδν αύτοΰ κατά το 1876. Έδημοσιεύθη δ' εύθύς μετά τήν εύρεσιν έν τη Έφημερίδι
τών Πατρών Τοξότη, καί έξ αύτής έν Παρνασσώ 1877, τ. Α', σ. 73. Περί τών τυχών τής
έπιγραφής, έρωτηθείς ύπ' έμοΰ μοί άνεκοίνωσεν ό έν Πάτραις φίλος συνεργάτης τής Λαογρα-
φίας κ. Χ. Κορύλλος, ιατρός, ότι «ώς έβεβαιώθη μετ' άκριβεΐς καί έπιπόνους έρεύνας, δντως
κατά τον καθαρισμδν τοΰ φρέατος καί τών πέριξ εύρέθη πλάξ ένεπίγραφος, ήτις ύπό τών
τότε έπιτρόπων τοΰ ναοΰ, έμπόρων μή ίκανώς μορφωμένων, έδόθη πρός άντιγραφήν είς
μαρμαρογλύφον, άσχολούμενον τότε είς τήν έπιδιόρθωσιν έν γένει τοΰ ναοΰ. Ή έπιγραφή
άντεγράφη πανομοιοτύπως, ώς βεβαιώνει ό έπιζών έμπορος έπίτροπος τοΰ ναοΰ, άλλ' ή
πρωτότυπος πλάξ δέν έπεστράφη, μή ζητηθείσα, διότι έθεωρήθη άχρηστος πλέον. Τ' αύτά
έβεβαίωσε καί ό μαρμαρογλύφος Καθρέπτης, όστις κατά το 1876 έμαθήτευε παρά τω χα-
ράξαντι τήν στήλην άδελφώ του».

4. [Pükler-Muskau], Südöstlicher Divan, Stuttgart 1840, τ. II, σ. 185-6. (Έξ
άφορμής έκδρομής είς Άγίαν Λαύραν τών Καλαβρύτων, παρατηρεί ούτος ότι τά δρη τής
'Αρκαδίας έχουσι πολλάς πηγάς, περί ών, ώς καί είς τούς άρχαίους χρόνους, μυθολογοΰσι καί
νΰν πολλά, ότέ μέν ότι θεραπεύουσι τήν λύσσαν, ότέ δ' ότι έπιφέρουσιν άρρενογονίαν, ή ότι
ειδικώς θεραπεύουσι νόσους τινάς, ή καί άντιθέτως, ότι προξενοΰσι νόσους).
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άπτονται) άναφέρονταα πολλαχοΰ1. Ή δοξασία δ' αυτή δέν είναι βεβαίως
άπόρροια της θρησκευτικής πίστεως πολλών λαών, οτι πάντων άρχή καί γέ-
νεσας το ύδωρ, ήν καί είς φαλοσοφακήν ύπόθεσιν διετύπωσεν ό Θαλής 2, άλλά
μάλλον άνεπτύχθη έκ τής άποδεδειγμένης ιαματικής δυνάμεως πολλών ύδά-
των. ' Η φαντασία τοΰ λαοΰ έπεξέτεανεν εύκόλως τήν δύναμιν τών ύδάτων καί
είς τήν θεραπείαν παθημάτων καί τήν βελτίωσαν καταστάσεων, έφ' ών ούτε
είχον, ουτε ήτο δυνατόν νά έχωσαν οιαδήποτε φάρμακα επενέργεαάν τανα.

Δ'.
"Αλας.

"Αλας διαλελυμένον εις ΰδωρ κατ« τής δυστοκίας. — Ίερότης τοϋ άλατος. — Άλας
καί ύπόδημα.

Είς τον Οίνοΰντα τής Λακωνίας «δταν δυσχερής ό τοκετδς προμηνύ-
εταα, ή πενθερά θέτουσα έντδς τοΰ υποδήματος της ύδωρ, έν ώ έχεα διαλυθή
άλας, το προσφέρει είς τήν νύμφην, ώς άλεξατήραον κατά τής δυστοκίας»3.
Παραπλήσια δεασαδααμονία κρατεί καί παρά τοις Βουλγάροις. Ή μαϊα, έν
άγνοίοα τής έγκύου, θέτει ύπδ το προσκεφάλαιόν της άλας, το όποιον άφαι-
ρεϊ μετά τρεις νύκτας καί τό άναμιγνύει είς τήν τροφήν τής έγκύου διά νά
γεννήση εύκόλως4.

Ή συνήθεια στηρίζεται είς τήν κοινήν είς τούς άρχαίους καί νεωτέρους
λαούς δοξασίαν περί τής καθαρτηρίου δυνάμεως τοΰ άλατος. Ένεκα τών άντι-
σηπτικών ιδιοτήτων αύτοΰ τό άλας θεωρείται ιερόν, δααλΰον τάς μαγγανείας,
άποκαθαϊρον τά μολύσματα καί άποτρέπον τά έκ τούτων κακά. Διά τοΰτο
γίνεται χρήσις αύτοΰ είς πολυπληθείς δεισιδαίμονας συνήθειας, μάλιστα είς
σκοπούσας τήν προφύλαξαν τών μακρών παιδιών καί τήν άποτροπήν κακών
άπό τούτων" ούτω π.χ. είς τά σώματα τών νεογνών έπιπάσσουσιν άλας πολ-

1. Βλ. Bérenger - Féraud, Superstitions et survivances, Paris 1896, τ. III, σ.
247-289 (Le pèlerinage de la Sainte - Beaume, πρός γονιμοποίησαν), σ. 291-360
(Les vertus miraculeuses des fontaines, μαντική, γοναμοποίησας, θεραπεία). Hartland,
Primitivo Paternity, τ. I, σ. 64 κέ. 79 κέ. 129 κέ. P. Saintyves, Les vierges mères,
Paris 1908, σ. 45 κέ. Πηγαί γονιμότητος έν Παλαιστίνη: Archiv f. Religionswiss. 1912,
XV, σ. 141 κέ. Έν Αλγερία: Verhandlungen der Berliner Gesellschaft f. Anthropologie
1887, σ. 374.

2. Βλ. Zeller, Die Philosophie der Griechen, 4ης έκδ. τ. I, σ. 174 κέ.

3. Φ. Κουκουλέ, Οίνουνταακά, έν Χανίοις 1908, σ. 82.

4. Α. Strauss, Die Bulgaren, σ. 291.
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λαχοΰ της Ελλάδος1 καί άλλαχοΰ2, κατά παλαιόν ιατρικό ν παράγγελμα3.
Καί έν τη άρχαία έκκλησία έτίθετο άλας έν τη κολυμβήθρα κατά την βάπτι-
σιν4, ή δέ συνήθεια αΰτη διετηρήθη έν 'Ελλάδι μέχρι τοΰ Ie!" τουλάχιστον
αιώνος5.

Ή διάλυσις τοΰ άλατος εις ΰδωρ, καθώς άνεπτύξαμεν άλλαχοΰ®, θεω-
ρείται ώς συμβολική πράξις προς άποτροπήν τών κακών. Ό ραντισμός διά
τοιούτου ΰδατος νομίζεται άντιβασκάνιον καί ύπό τοΰ ήμετέρου7 καί ύπ' άλ-
λων λαών8. Ώς έν τω μνημονευθέντι τόπω έσημειώσαμεν9, οί άρχαϊοι πρύς

1. Πολλαχοϋ της Πελοποννήσου κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους, μέχρι τοϋ νΰν δέ
συνηθίζεται έν Οίνοΰντι της Πελοποννήσου (Κονκουλέ, Οίνουντιακά, σ. 83), έν Σύμη (Ζωγρ.
άγών Α', σ. 211), έν Σίλη της Καππαδοκίας (Φαρασοπούλου, Τά Σύλατα, σ. 40). Έν Σύμη
άλατίζουσι τό νεογνόν είς τό πρώτον λουτρόν αύτοΰ (Ζωγράφ. άγών Α', σ. 211). Κατ' άνα-
κοίνωσιν τοΰ καθηγητοΰ Θ. I. 'Αθανασοπούλου, έν Σοποτώ Καλαβρύτων «κατά τήν δευτέραν
ή τρίτην ήμέραν άπό τοΰ τοκετοΰ ή μαία άλατίζει τό παιδί έπιχρίουσα τό σώμα αύτοΰ μέ
πετμέζι, έντός τοΰ οποίου έχει διαλύσει άλας. Τό κάμνουν αύτό γιά νά σφίξη το κορμί τον,
δι' δ καί τούς άφθόνως ίδροΰντας λέγουσιν ηναλάτους. Μαΐαι τινές άλείφουσι καί το στόμα
τοΰ παιδιού, γιά νά λέΐ) καλά λόγια, όπότε τό αλάτισμα λαμβάνει καί χροιάν θρησκευτικήν,
οΰτως είπεϊν, δμοίαν τή τοΰ άγίου μύρου». Καί έν Άρτοτίνη κατ' άνακοίνωσιν τοΰ διδασκά-
λου Δ. Λουκοπούλου άλατίζουν τό παιδί είς όλον τό σώμα πλήν τοΰ προσώπου. Τήν τρίτην
ήμέραν τό ξεπλύνουν άπό τ' άλάτι. Βλ. καί ff. Ploss, Das Kind, 2α έκδ., 1884, τ. I, σ.
281 (έκ τοΰ Ausland 1864, άρ. 25, σ. 599).

2. Παρά τοις άρχαίοις Έβραίοις: 'Ιεζεκιήλ Ιστ' 4. Παρά τοις νΰν: Samter, Geburt,
Hochzeit u. Tod., σ. 152. Schweizerisches Archiv f. Volksk. 1913, σ. 6. Έν Βουλγαρία:
Strauss, Die Bulgaren, σ. 294. Samter, αύτ. Έν Σιλεσία, Βρανδεμβούργο) καί Μεκλεμβούρ-
γω (αύτ.). Έν Έσθωνία πρός προφύλαξιν τοΰ νεογνοΰ άπό πάσης δυστυχίας έν τω μέλλοντι
έμβάλλει ή μαία άλας είς τό πρώτον λουτρόν του (Samter, αύτ.), ώς συμβαίνει παρ' ήμιν έν
Σύμη. Άναγραφήν όμοιων συνηθειών διαφόρων τόπων βλ. παρά Ploss, ένθ' άν., σ. 280-3,
τ. II, σ. 16-19.

3. Βλ. Γαλην., 'Υγιεινών Α' 7, τ. VI, σ. 32, Kühn: «πρώτον μέν σπαργανούσθω (τό
νεογενές παιδίον), συμμέτροις άλσίν περιπαττόμενον, όπως αύτοΰ πυκνότερον καί στερρό-
τερον εΐη τό δέρμα τών ένδον μορίων" έν γάρ τώ κυίσκεσθαι πάνθ' όμοίως μαλακά». Τήν
αύτήν αίτιολογίαν φέρουσι καί νΰν έν Κύπρω, Ισχυριζόμενοι ότι τό μή άλατισθέν νεογνόν
μένει μαλθακόν καί άδύνατον (Λουκά, Λεξιλόγιον, σ. 33).

4. Βλ. W. Kroll, Alte Taufgebräuche, έν Archiv f. Religionswiss. 1905, τ. VIII,
Beiheft 32 κέ.

5. Ό Παχώμιος Ρουσάνος έπετίμησεν αύστηρώς, ώς διηγείται, Ιερέα τινά έν Ξανθεία
(Ξάνθη) τής Θράκης, διότι κατά τήν βάπτισιν παιδιού έπέτρεψεν είς τήν μαϊαν νά βάλη
δράκα άλατος είς τήν κολυμβήθραν. ('Ρουσάνον, Πρός τούς έλληνίζοντας, έν Δελτ. ίστ. έτ.
Α', σ. 109).

6. Λαογρ. Β', σ. 168-171.

7. Αύτ., σ. 169.

8. Seligmann, Der böse Blick, τ. I, σ. 308, 311 (Σκωτία), 311 (Σιβηρία), 313 (Ρω-
σία), 379 (Καλαβρία), τ. II, σ. 34 (Σιλεσία, Έσθωνία).

Λαογρ. Β' 170.
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καθαρμόν της οικίας έπέρραινον θαλλώ «άλεσσι μεμιγμένον ΰδωρ», ό δέ
δεισιδαίμων τοΰ Μενάνδρου περιρραίνει ΰδατι, είς ο έχει έμβάλλη άλας. Έν
δέ τη Βουλγαρία μεταχειρίζονται ΰδωρ, έν φ έχει διαλυθή άλας, κατά τοΰ
πόνου τοΰ στήθους τών λεχώνων1.

Ή δέ άηδής συνήθεια τοΰ προσφέρειν έν τω ύποδήματι το τοιοΰτο ΰδωρ
δέν έπιχωριάζει μόνον έν Οΐνοΰντι. Καί έν Όλδεμβούργω τόν νοσοΰντα μόσχον
ποτίζουσιν άπό υποδήματος δι' ύδατος, έν φ έχει διαλυθή άλας2. Συνάπτεται
δέ τό άλας πρός τά ύποδήματα καί είς δεισιδαίμονας γαμήλιους συνήθειας
τής Γερμανίας" έν Πότσδαμ οί άρραβωνισμένοι Οέτουσιν είς τά ύποδήματά των
άλας3- έν Σουηβία κατά τήν ήμέραν τών γάμων έμβάλλουσιν άλας είς τά
ύποδήματα τών μελλονύμφων4, ομοίως έν Μάρκ, έν Βάδεν καί έν Θυριγγία
ή μήτηρ τής νύμφης ή άμφότεροι οί μελλόνυμφοι έμβάλλουσιν άλας εις τά
ύποδήματά των πρός άποτροπήν μαγγανειών5. Παρ' ήμΐν δ' ένιαχοΰ έντίθεται
άλας είς ύποδήματα πρός άπαλλαγήν άπό τής παρουσίας όχληροΰ έπισκέπτου6,
ένω είς τά περισσότερα μέρη θέτουσι κρυφίως τό άλας ύπό τό κάθισμα τοΰ
έπισκέπτου πρός τόν αύτόν σκοπόν7.

Ε'.

Θυσία.

Θυσία αλέκτορος προς εΰτοκίαν.

Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ Γερμανοΰ ίατροΰ τοΰ βασιλέως "Οθωνος Röser,
ένιαχοΰ τής Ελλάδος, καθ' ήν στιγμήν επίκειται τοκετός, σφάζουσιν αλέκτορα8.
Περί τοιαύτης συνήθειας έπιμαρτυρεΐ ότι ήκουσε νά γίνεται λόγος καί ό Gurt
Wachsmuth9, ούδεμίαν δ' έχομεν άφορμήν ν' άμφιβάλλωμεν περί τής άκρι-
βείας τής πληροφορίας αύτών. 'Αμφότεροι παραλληλίζουσι τήν συνήθειαν
πρός τήν θυσίαν άλέκτορος τών άρχαίων είς τόν Άσκληπιόν, άλλ' ό σκοπός

1. Straiiss, Die Bulgaren, σ. 408.

2. Wuttke, Der deutsche Aberglaube, 3ης έκδ. § 698, σ. 444.

3. Seligmann, τ. II, σ. 38.

4. Zts. d. Ver. f. Volksk. 1905, τ. XV, σ. 146. Samter, σ. 151.

5. Αύτ.

6. Ζωγρ. άγων Α', σ. 215 (Σύμη). Μ. Α. Walker, ^ The Folk - lore Journal 1883,
σ. 217.

7. Ώς έν Κύπρω (Σακελλαρίου, Κυπριακά Α', σ. 704).

8. Ploss - Bartels, Das Weib, 7ης έκδ. τ. II, σ. 293.

9. Wachsmuth, Das alte Griechenland im neuen, σ. 71. «Auszuführen wäre hier
noch der Gebrauch, in dieser Zeit einen Hahn zu schlachten, von welchem mir
erzählt ward».
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της θυσίας εκείνης ήτο παντελώς διάφορος καί ούδέν κοινόν δύναται νά θεω-
ρηθή έχουσα προς τήν σημερινήν συνήθειαν. Τής μέν γνωστοτάτης έκ τοΰ Πλα-
τωνικού Φαίδωνος (σ. 118α) θυσίας τοΰ άλέκτορος, ήν μόνην είχον κατά νοΰν
οί παραλληλίζοντες, ό σκοπός καί ό χαρακτήρ ήτο πιθανώτατα ό αύτος καί ό
τών θυσιών άλέκτορος είς χθονίους θεούς καί εις νεκρούς1, αί δ' άλλαι μνη-
μονευόμενα'. ύπό άρχαίων παρόμοιαι θυσίαι είχον μάλλον τόν χαρακτήρα
ίάτρων 2. "Οτι δ' όμως ή σημερινή συνήθεια παρέμεινεν έκ τής άρχαιότητος,
συνάγεται έξ δσων λέγει ό Αιλιανός (Π. ζώων Δ' 29). Ούτος μνημονεύων
μΰθον, καθ' δν παρέστη άλέκτωρ κατά τάς ώδΐνας τής Λητοΰς, προσθέτει :
«ταΰτά το ι καί νΰν ταΐς τικτούσαις άλεκτρυών πάρεστι, καί δοκεΐ πως εύώδι-
νας ώιοφαίνειν». "Οθεν έπιστεύετο καί ύπό τών άρχαίων, ότι δ άλέκτωρ συν-
τελεί είς εύτοκίαν τών ώδινουσών.

Τ'·

Χέρι τής Παναγίας.

Βοτάναι ώς ώκυτόκια. — Χέρι τής Παναγίας. — Δύναμις χειρός Θεοϋ προς πράυνσιν

τών πόνων και θεραπείαν τών νόσων.

Αί άρχαΐαι Ελληνίδες έκαμνον χρήσιν βοτάνων τίνων ώς ώκυτοκίων,
είτε φέρουσαι αύτάς ώς περίαπτα, εί'τε ώς φάρμακα συνεσκευασμένα. Ούτω
λ.χ. ή ρίζα τοΰ κυκλάμινου έθεωρεΐτο κατάλληλος ώς ώκυτόκιον περίαπτον3,
τήν δέ πρός τόν αύτόν σκοπόν χρήσιν τοΰ δικτάμνου ύπεμφαίνει ή στέψις
δι' αύτοΰ τής Είλειθυίας4 καί άγάλματος τής 'Αρτέμιδος έν Κρήτη5, πλήν
τής ρητής μαρτυρίας άρχαίοιν συγγραφέων, έξ ών διαγινώσκεται καί ό λό-
γος τής χρήσεως, ή υποτιθεμένη δηλ. φαρμακευτική ένέργεια6. Παρ' ήμΐν
μεταχειρίζονται ώς ώκυτόκιον το φυτόν το καλούμενον Χέρι τής Παναγί-
ας ή τής Παναγίας το χορτάρι ή Παναγιόχορτο ή τής Κυράς το χόρτο, ήτοι
Τεύκριον το πόλιον7. Τοΰτο κρατοΰσιν αί ώδίνουσαι είς τήν χείρα πρός κα-

ί. Ρ. Stengel, Opferbräuche der Griechen, Lpz. 1910, σ. 142. 152. 167.

2. Ήρώνδ. Δ' 12.16.90. Πρβλ. Πλουτάρχ., Πύρρ. 3.

3. Θεοψράστ., Φ. Ιστ. Θ', θ' 3.

4. Σχολ. 'Αράτ. Φαιν. 33.

5. Σχολ. Εύριπίδ. Ίππόλ. 58.

6. Ίπποκράτ., Π. γυναικείης φύσιος, τ. 22, σ. 553, Kühn. Γυναικείων Β', 108. Θεο-
ψράστ. , Φ. ίστ. Θ', ις', 1. Αιοσκορίδ., "Υλ. ίατρ. Γ', 34. Πλουτάρχ., Πότ. τ. ζώων φρονιμ.,
20,8, σ. 974. ΡΙίη., Ν. Η. XXVI, 153. 161.

7. Θ. Χελδράιχ, έν Έγκυκλοπαιδ. λεξικω, λ. τεύκριον. Χελδράιχ - Μηλ.ιαράκης, έν
Έπετηρίδι Πανεπιστημίου 1907-8, σ. 304-5. Ό Σκαρλάτος ό Βυζάντιος (Λεξικόν της
καθ' ήμάς έλληνικής, λ. χέρι) καί ό Χ. Π. Κορΰλλος ('Εθνογραφία της Πελοποννήσου, σ,
60) έσφαλμένως ταυτίζουσι τό φυτόν τοϋτο μέ τήν παιονίαν τήν φαρμακευτικήν.
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ταπράυνσιν τών πόνων1, ή έμβάλλουσιν είς υδωρ, δι' ου ραίνουσι τόν κοιτώνα
τής επιτόκου2, ή δίδουσιν είς ταύτην νά πίη έκ τοϋ ΰδατος τούτου πρός εύτο-
κίαν3, ή έμβαπτίζουσιν είς ποτήριον ΰδατος άπεξηραμμένον άνθος αύτοΰ,
μαντευόμεναι περί εύχεροΰς ή δυσκόλου τοκετοΰ τής ώδινούσης έκ τοΰ βρα-
χέος ή μακροτέρου χρόνου, όστις θ' άπαιτηθή, όπως τό άνθος ύπανοίξη τά
πέταλα4. Όμοία συνήθεια μνημονεύεται καί έν Βουλγαρία" καί έκεϊ «αί
γυναίκες θέτουν τήν χειρόμορφον ρίζαν φυτοΰ, τό όποιον ονομάζουν Χέρι
τής Θεομήτορος, εις άγγεϊον μέ νερόν καί πίνουσιν ένίοτε έξ αύτοΰ" άν ή ρίζα
βλάστηση εϊναι ση μείον ότι έγγίζει ή ώρα τοΰ τοκετοΰ))5.

Είναι φανερόν ότι είς τόν τρόπον της χρήσεως τοΰ φυτοΰ τούτου δέν άπο-
δίδεται σημασία, άφοΰ τέσσαρες διάφοροι τρόποι άναφέρονται, καί ότι κυρίως
ή προσκόμισις αύτοΰ πλησίον τής ώδινούσης θεωρείται ώς έπαρκής έπικου-
ρία. Ώς λόγον της θαυμασίας δυνάμεως αύτοΰ φέρει κεφαλληνιακή τις παρά-
δοσις ότι καί αύτή ή Θεοτόκος ήψατο τοΰ φυτοΰ τούτου, ώδίνουσα έν Βηθλεέμ6.
'Αλλ' ή παράδοσις έπλάσθη προδήλως πρός αίτιολογίαν τοΰ κεφαλληνιακού
ονόματος τής Παναγίας τό χορτάρι, ή δ' άληθής άφορμή, δι' ήν άπεδόθη ή
προστατευτική τών έπιτόκων δύναμις είς τό φυτόν, εϊναι τό σχήμα αύτοΰ,
όμοιάζον πρός χείρα. Καί της Παναγίας τό χορτάρι έπέχει θέσιν θείας
χειρός, τής χειρός τής Παναγίας, ώς δέ ή χειρ τοΰ Θεοΰ ένομίζετο ότι έφερεν
άνακούφισιν καί θεραπείαν πάσης νόσου, προπάντων δέ τών ώδίνων τών έπι-
τόκο^ν, οΰτως έπίσης καί είς τό σύμβολον αύτής άπεδόθη ή αύτή δύναμις7.

Ζ'.

Περίαπτα.

Άετίτης. — Μαγικά λόγια έν περιάπτοις.

Ό κυριώτερος μαγικός τρόπος πρός έπίτευξιν εύτοκίας έθεωρεΐτο

1. Χ. Π. Κορύλλος, ένθ' άν.

2. Σκ. Βυζάντιος, ένθ* άν. (Έκ τούτου: IVachsmuth, Das alte Griechenland im
neuen, σ. 71. Β. Schmidt, Volksleben d. Neugriechen, σ. 36).

3. Λακκοβήκια Μακεδονίας: Γουσίου, Ή κατά τό ΙΙάγγαιον χώρα, σ. 54 = Abbott,
Macedonian Folklore, σ. 123.

4. Κεφαλληνία: Δελτ. ίστ. έταιρ. 1902, τ. στ', σ. 64.

5. Α. Strauss, Die Bulgaren, σ. 291.

6. Δελτίον ίστορ. έτ., ένθ' άν.

7. Βλ. Sittl, Die Gebärden der Griechen u. Römer, Lpz. 1890, σ. 257. Ο. Wein-
reich, Antike Heilungswunder, Giessen 1909, σ. 12. 37 (Religionsgesch. Versuche u.
Vorarbeiten, τ. VIII, 1). Samter, Geburt, Hochzeit u. Tod, Lpz. u. Berl. 1911, σ. 11.
Περί της έπενεργείας της χειρός τοϋ Θεοΰ είς τόν τοκετόν διαλαμβάνει έν πλάτει ό Ο.
Weinreich, ένθ' άν. πολλαχοϋ.
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ύπό τών αρχαίων ό διά τών περιάπτων1, έφέροντο δ' ώς ώκυτόκια περίαπτα
κατά πρώτον λόγον λίθοι, ώς ό γαγάτης2 καί προπάντων ό άετίτης3. 'Αλλά
καίτοι μέχρι τών έσχάτων βυζαντινών χρόνων άναφέρεται ή τοιαύτη χρήσις
τοΰ άετίτοι>, καί καθ' άπασαν σχεδόν τήν Εύρώπην διετηρήθη καθ' όλον τόν
μεσαίωνα καί μέχρι τών ήμετέρων χρόνων ένιαχοΰ (ώς έν Βαυαρία καί έν
Ιταλία)4, δέν ήδυνήθην νά βεβαιώσω τήν χρήσιν τοΰ άετίτου ώς ώκυτοκίου
παρά τω καθ' ημάς λαώ" οί "Ελληνες μετεχειρίζοντο τόν άετίτην μόνον είς
άλλην μαγικήν ένέργειαν, πρός άνακάλυψιν κλοπής, ώς μαρτυρεί άξιόπιστος
περιηγητής τοΰ Ις"' αιώνος5.

Δέν είναι δ' όμως άσυνήθης παρ' ήμΐν ή χρήσις πρός εύτοκίαν άλλων
περιάπτων, έγκλειόντων χάρτην μέ μαγικά λόγια ή σχήματα. 'Οδηγίας πρός
κατασκευήν τοιούτων περιάπτων παρέχουσι τά μαγικά βιβλία. Ούτως έν
Φλωρεντινώ κώδικι τοΰ ΙΑ' αιώνος (Λαυρεντ. 28, 34) άναγινώσκεται: «πρός
δυστοκοΰσαν γυναίκα' γράφε είς χαρτίν [διαγεγραμμένα 10 γράμματα] καί
περίαψον τό δεξιόν μηρόν άμα δέ τέκη, έπαρον τό φύλλον έπεί καί τήν μή-
τραν καταφέρει))6. Ή παραγγελία ν' άπομακρύνωσιν άμέσως μετά τόν τοκετόν

1. Πρβλ. Πλοντάρχ. σ. 912 W. «ού μην δοτέον, ώσπερ δυστοκούσαις γυναιξί πε-
ριάψεσθαι τοϊς φιλοσόφοις ώκυτόκιον, ϊνα ραδίως καί άταλαιπώρως τό δίκαιον ήμΐν άπο-
τέκωσιν». Φρύνιχ., έν Bekker, Ail. gr. 174,5: «Ώκυτόκιον φάρμακόν τι, δ περιάπτουσι
ταΐς κυισκομέναις ύπέρ τοϋ ταχέως τεκεΐν καί μή έν ταΐς ώδϊσι διατρίβειν καί κάμνειν».
Άριστοφάν., Θεσμοφοριαζ. 504: «δ δ' άνήρ (γυναικός προσποιουμένης τήν ώδίνουσαν)
περιήρχετ' ώκυτόκι' ώνούμενος».

2. Άέτ. Β', 24: «είναι δέ καί ώκυτόκιον (τον γαγάτην) έπί τών δυστοκουσών γυναι-
κών, κατεχόμενον τή χειρί τής τικτούσης». Μ. Ψελλοί·, Έπιστολ. 86=Σάθα, Μεσ. βι-
βλιοθ., τ. Ε', σ. 328.

3. Plin., Ν. Η. Χ, 12 XXVI 151. ΑΙλιαν., Π. ζφων Α', 35. [Πλοντάρχ.], ΓΙ. ορών
καί ποταμ. 20,2. ΑΙλίου Προμώτου, Φυσικά καί άντιπαθητικά, έν Sitzungsber. d. preuss.
Akad. 1908, σ. 774 - 5. Άέτ. Β', 32 (=Rose, έν Hermes, τ. IX, σ. 481-2). Αιον.,
Όρνιθ., έν Cramer, An. Paris. I 22 κέ. Εύαταθ., Εις έξαήμερ., έν Mignc, Patr. gr., τ. 18,
σ. 732. Γεωπον. ΙΕ' α' 30. Γλύκας, Α', σ. 82 Bonn. Φυσιολόγ. (ΙΔ' αίών.) 32, έν Annuaire
pour l'encourag. des études grecques 1873, σ. 259. Φυσιολόγ. (έν χ<ρ. ΙΑ' αίών.) 22, έν
Byz. Zts., τ. III, 52. Κυρανίδες, έν Ruelle, Les Lapidaires, τ. II, σ. 6.227. Drexler, έν
Wochenschrift f. klass. Philologie 1898, σ. 977-8 (βιβλιογραφία τών περί τοΰ άετίτου
πραγματευθέντων). Fr. Kaumanns, Der Adlerstein als Hülfsmittel bei der Geburt, έν
Hess. Blätter f. Volksk. 1906, σ. 133 -156.

4. Kaumanns, SvO' άν., σ. 134. Περί τής χρήσεως τοΰ άετίτου παρά τοις Ίουδαίοις
βλ. Μ. Gaster, έν Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics 1909, τ. II, σ. 657.

5. P. Belonius, Observât. XX, κεφ. 23.—Περίαπτα, έν οίς ϊασπις, προφυλάττουσι
τάς εγκύους παρ' ήμΐν άπό τής έπηρείας τών Νεράιδων, ώς σημειώνει ό C. Wachsmuth
(Das alte Gr. im neuen, σ. 70)· πόθεν όμως ήρύσθη τήν πληροφορίαν ταύτην άγνοώ.

6. W. Kroll, Astrologisches, έν Philologus 1898, τ. 57, σ. 131. Βλ. καί Catal. cod.
astrolog. Graec., τ· ί, σ. 65.
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το ώκυτόκιον, όπως μή καί ή μήτρα κατενεχθή, πρδς έμφαντικήν παρά-
στασιν τής δραστηριωτάτης ένεργείας αύτοΰ, είναι καί άλλοθεν γνωστή1.
Έπίσης έν κώδικι τοΰ Ι<7' αίώνος τοΰ πατριαρχικού σεμιναρίου Βενετίας φ.
153α: ((Είς γυναίκα νά γεννήση εύκολα- γράψε είς τά : Ό θόρυβος έγίνετον
έπί τής γής- άγγελοι τό ήκουσαν))2.

Η'.

Μαγικά εμπόδια τοΰ τοκετοΰ καί αποτροπή αύτών.

»

Συμπλοκή δακτύλων πρός δυστοκίαν.—Λύσις τής κόμης προς εύτοκίαν.—Όμοίως ανοιγμα
τών Ουρών καί τών κλείθρων.—'Ανοικτή ψαλίς.—Λύσις κόμβων καί ανοιγμα παντός
κεκλεισμένου παρ' άλλοις λαοϊς.

Ό μΰθος περί τής γεννήσεως τοΰ 'Ηρακλέους περιλαμβάνει ώς έν τύπω
τά κυριώτατα μαγικά έμπόδια πρδς παρακώλυσιν τοΰ τοκετοΰ. Πρδς χάριν
τής "Ηρας τόν τοκετόν τής 'Αλκμήνης παρεμπόδιζον αί Μοϊραι καί ή Είλεί-
θυια, κρατοΰσαι συμπεπλεγμένους τούς δακτύλους τών χειρών έπί τών γονάτων,
μέχρις ότου διά τεχνάσματος τής Γαλινθιάδος έλυσαν τάς χείρας καί οΰτως
άπετράπη ή έπήρεια τής μαγγανείας3. Τήν συμπλοκήν τών χειρών, τήν
έπίθεσιν αύτών έπί τών γονάτων καί τά τοιαΰτα ώς μαγικούς τρόπους πρός
άναστολήν τού τοκετοΰ άναφέρει καί ό Πλίνιος (28, 33). Ή δεισιδαίμων αΰτη
δοξασία, τής όποιας ή ύπαρξις παρά τοις άρχαιοτέροις Γερμανοΐς πιστοΰται
καί έκ μνημείων τής τέχνης4, μνημονεύεται καί έν νορβηγική παραδόσει5
καί έν σικελικοΐς παραμυθίοις6. Συναφής δ' ίσως πρός αύτήν είναι καί ή

1. Ό Kroll άναφέρει σχετικάς μαρτυρίας τοϋ Pli η. 20,6. 226. Φιί.οσ τράτου, Άπολ-
λών. Τυαν. Γ' 39. Theodor. Priscian. 303,30. 341,18. 346,1.

2. Ν. Έλληνομνήμ., τ. Θ', σ. 195.

3. Νίκανδρος, παρ' Άντωνίν. Λιβεράλ. 29. Ovid., Metam. IX 292 -323. Plin., Ν.
Η. XXVIII 33. ΑΙλιαν., Π. ζώων IB' 5. Λιβάν., σ. 1099 παρά Westermann, Mythogr.,
σ. 360. Σχολ. Townl. Ίλ. Τ 119. Πρβλ. Ίλ. Τ 119. Παυσαν. Θ' ια' 3. Βλ. καί Bötticher,
Kl. Schriften I 80 κέ. F. G. Welcher, Kl. Sehr., τ. III, σ. 190-3. F. L. Schwarz, Die
poet. Naturasch. 1864, I, 252 κέ. Samter, Geburt, Hochzeit u. Tod, σ. 121 κέ. Ro-
scher, Lex. d. Myth. I, στ. 1591.

4. Grimm, Deutsche Mythologie, 4ης έκδ. σ. 984. Fr. Pancer, Beitrag zur deut-
schen Mythologie, München 1855, τ. I, σ. 336 κέ.

5. Asbjörnson, Norske Hubdere - Eventy3, σ. 13 (Mélusine I, σ. 86). Ό Grund-
vig (DgF III 35$tt.=Liebrecht, Zur Volkskunde, σ. 322) έκφράζει τήν γνώμην, ότι
είς τήν παράδοσιν ταύτην είσεχώρησεν άνεπιγνώστως σχολική τις άνάμνησις τοΰ έλλη-
νικοΰ μύθου.

6. Gonzenbach, Sicilianische Märchen, τ. I, σ. 72. 102. 348. (Συμπεπλεγμέναι
χείρες μαγίσσης μεταξύ τών γονάτων ή ύπέρ τήν κεφαλήν έμποδίζουν τόν τοκετόν).
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βυζαντινή, καθ' ήν άπηγορεύετο εις τάς εγκύους νά δίδωσι τήν χείρα είς έπί-
τοκον1. Παρ' ήμϊν δέ διατηρείται μέν ή αύτή δεισιδαιμονία, άλλ' ύπδ γενι-
κώτερον τύπον, άνευ δηλ. άμέσου άναφορας είς τον τοκετόν. Έν Λέσβω δέν
θεωρείται καλόν νά κάθηνται μέ συμπεπλεγμένους τούς δακτύλους, ούδέ νά
έξαπλώνωνται μέ έσταυρωμένας τάς χείρας, διότι τούτο θεωρείται γρου-
σούζικο 2.

Ή δεισιδαίμων αύτη συνήθεια είναι άπόρροια τής ιδέας, ότι πάν τό συμ-
πεπλεγμένον ή συνδεδεμένον ή κεκλεισμένον παρακωλύει τήν έλευθέραν λει-
τουργίαν τής φύσεως. Έκ τής ιδέας δέ ταύτης έκπηγάζει μέγα πλήθος μαγικών
πράξεων, γινομένων δχι μόνον κατά τούς τοκετούς, άλλά καί είς άλλας κρί-
σιμους περιστάσεις τοϋ βίου, οίον κατά τούς γάμους 3, κατά τάς άσθενείας4
καί κατά τάς κηδείας 5. Διότι κατά τούς κανόνας τής συμπαθητικής μαγείας
ύποτίθεται ότι το φυσικδν έμπόδιον, το όποιον δημιουργεί πάς δεσμδς ή
κόμβος ή τι τοιοΰτο έπί τίνος άντικειμένου, αναπαράγει άντίστοιχον έμπόδιον
έπί τοΰ σώματος τοΰ άνθρώπου, είς τό όποιον άποβλέπει ή μαγική πράξις 6.

"Οθεν κατά ταΰτα καί παρ' ήμϊν λύουν τήν κόμην της έπιτόκου (£επλί;-
κονν τά μαλλιά της), άφηνον δέ έφ' όσον διήρκουν αί ώδϊνες άνοικτάς πάσας
τάς θύρας καί τά παράθυρα καί πάντα τά έν τη οίκία κλείθρα 7. Ένιαχοΰ δέ
θέτουν ύπό τήν κλίνην καί ψαλίδιον μέ ανοικτά τά σκέλη8.

1. Ψελλός, έν Σάθα, Μεσ. βιβλιοθ., τ. Ε', σ. 28.

2. Georgeakis et Pineau, Folk-lore de Lesbos, σ. 335.

3. ΓΙερΙ τών τοιούτων έμποδίων κατά τούς γάμους διαλαμβάνομεν έν άλλω τόπω.
Το κυριώτατον αύτών είναι τό λεγόμενον αμπόδεμα (κατάδεσμος) πρός ματαίωσιν τοϋ
σκοπού τοΰ γάμου. Έν Εύρώπη ήσαν ταΰτα συνηθέστατα κατά τούς μέσους χρόνους, δια-
τηρούμενα μέχρι τοΰ III' αιώνος, ένιαχοΰ δέ καί μέχρι της σήμερον. (Βλ. Frazer, The
golden bough, 2d ed., τ. I, σ. 394 κέ. Samter, Geburt, Hochzeit u. Tod., σ. 123.
Liebrecht, Zur Volkskunde, σ. 322).

4. Frazer, σ. 396 κέ.

5. Αύτ., σ. 401 κέ. Samter, a. 128 κέ.

6. Frazer, σ. 393.

7. R. Stern, Medizin, Aberglauben u. Geschlechtsleben in der Türkei, τ. II, σ.
294^Samter, σ. 125. Ukert, Gemälde von Griechenland 1833, σ. 132 (κλείθρα). Δελτ.
ίστ. έταιρ., τ. στ', σ. 64 (θύραι καί κλείθρα, έν Κεφαλληνία). Sonnini, Voyage en Grèce
et en Turquie, 1801, τ. II, σ. 81 (θύραι άνοικταί). Έν Λιγουριω ξεκλειδώνουν όλα τά
μπαοΰλα, τά ντουλάπια. Ααογρ. Ε' 647.Έν δέ Σοποτώ, κατ' άνακοίνωσιν τοϋ Θ. I. 'Αθα-
νασοπούλου, «άνοίγουν τά έν τή οίκία κιβώτια καί τάς θύρας της έκκλησίας τοΰ χωρίου.
Είς παλαιοτέραν δ' έποχήν έπέθετον έπί τών νώτων της τικτούσης κλειδαριάν άμεταχεί-
ριστον καί τρις έξεκλείδωνον αύτήν)). Νΰν σχεδόν πανταχού ή θύρα τοΰ κοιτώνος είναι
κλειστή, παραμενόντων έν αύτώ, πλήν τής μαίας καί θεραπαινίδων, τοΰ συζύγου καί τών
γονέων τής ώδινούσης. Έν Κάσω, ώς λόγον τούτου φέρουσι τήν ανάγκην προφυλάξεως,
οπως μή διά τής άνοικτής θύρας είσχωρήσγ; εις τόν κοιτώνα τής έπιτόκου κακοποιών τι
πνεΰμα (Ερατώ, 'Αθ. 1861, τ. Α', σ. 78).

8. Έν Τσεσμέ «πρό τοΰ τοκετοΰ θέτουσι τρίχινον σάκκον ύπό τήν κλίνην τής έτοιμο-



Ή λύσις τής κόμης είναι αρχαιότατη ελληνική καί ρωμαϊκή συνήθεια
τών έπιτόκων1, πρός τό άνοιγμα δέ τών κλείθρων συναφές είναι τό ρωμαΐκόν
έθιμον τοϋ δίδειν είς τάς γυναίκας κλείδα είς σύμβολον εύτοκίας2. Αί Σερβίδες
τής Βοσνίας καί τής Ερζεγοβίνης κατά τήν ώραν τοΰ τοκετοΰ λύουν τήν κόμην
καί πάντα κόμβον τών ένδυμάτων αύτών3. Έν Ρωσία, όταν ό τοκετός είναι
δυσχερής, άνοίγουσιν όλα τά κλεισμένα καί λύουσιν όλα τά δεμένα διά νά
έπέλθη εύτοκία4. Έν Voigtland άνοίγουσιν όλα τά κλείθρα5. Οί Σάξονες τής
Τρανσιλβανίας πρός εύκολίαν τοΰ τοκετοΰ, όταν έπέλθωσιν αί ώδΐνες, λύουν
όλους τούς κόμβους τών ένδυμάτων καί άνοίγουν όλα τά κλείθρα τών θυρών
καί τών κιβωτίων6. Οί δέ σκηνΐται Τσιγγάνοι τής αύτής χώρας λύουν κατά
τόν τοκετόν όλους τούς κόμβους τών ένδυμάτων τής ώδινούσης, καθώς καί
τών παρισταμένων7. 'Ομοίως έν Νορβηγία έπικειμένου τοκετοΰ λύουν όλους
τούς κόμβους τούς ευρισκομένους έπί τών ένδυμάτων ή οπουδήποτε άλλαχοΰ έν
τή οικία8. Καί έν Λαπωνία ή ώδίνουσα δέν πρέπει νά έχη έπ' αύτής άλυτον
κόμβον9. Έν δέ τή Βουλγαρία κατά τήν ώραν τοΰ τοκετοΰ άνοίγουν θύρας
καί παράθυρα10.

Καί έκτος δέ τής Εύρώπης παρετηρήθησαν παραπλήσιαι συνήθειαι.
Έν Περσία, ώς άναφέρει περιηγητής τοΰ ΙΖ' αίώνος, όταν ό τοκετός ήτο δύσκο-
λος, παρεκάλουν τόν μολλάν νά σχολάση τά παιδία καί νά χαρίση τήν ποινήν
είς τούς τιμωρημένους μαθητάς" ήγόραζον δέ καί άπό τόν πτηνοπώλην πτηνά
έν κλωβίοις καί τ' άφηνον έλεύθερα11. Έν ταΐς άνατολικαΐς Ίνδίαις ό λαός

τόκου, πρός δέ άνοικτήν ψαλίδα καί τεμάχιον δικτύου, άτινα προφυλάττουσι τήν ύγείαν
αύτής» (Ό έν ΚΠ. Σύλλογος, τ. 10', σ. 140). Κάτωθεν τής κλίνης, έφ' ής ή λεχώ, θέτουν
σακκίον μαϋρον καί ψαλίδιον (Καραγιάννη, Δεισιδαιμονίας δοκίμιον, σ. 2641.

1. Όππιαν., Κυνηγετ. Α', 497. Σωρανός, σ. 240 Ros. Ovid., Fast. III 257. Sexti
Placit. Papyriens. κ. XVII 11, σ. 55 Ackerns =Heim, Incantam. magica gr. et lat.,
σ. 485.

2. Paul., σ. 56.6. Samter, σ. 125.

3. Ploss - Bartels, Das Weib, 7ης έκδ. τ. II, σ. 291. Βλ. αύτ., τ. I, σ. 811. Έν
Σερβία ή νύμφη μεταβαίνουσα είς τήν έκκλησίαν προς στέψιν λύει πάντα κόμβον τών ένδυ-
μάτων της διά νά γεννά εύκολα (αύτ., σ. 290).

4. Zeitschrift d. Ver. f. Volksk. 1907, σ. 166.

5. Ploss-Bartels, ένθ' άν., τ. II, σ. 284.

6. Αύτ., σ. 286. Frazer, ένθ' άν., I 392.

7. Ploss -Bartels, II 292.

8. Liebrecht, Zur Volkskunde, σ. 322.

9. Fritzner, Lappernes Hedenscap etc. Christiania 1876, σ. 69 = Liebrecht,
αύτ. Frazer I 392.

10. Strauss, Die Bulgaren, σ. 293.

11. Ο. Dapper (1680), παρά Th. Zachariae, έν Zeitschr. d. Ver. f. Volksk. 1902,
XII, σ. 111. Τήν αύτήν συνήθειαν ώς έπικρατοϋσαν παρά τοις Τούρκοις άναφέρουσιν οί
Ploss - Bartels, έ'νθ' άν., τ. Π, σ. 299, στηριζόμενοι είς μαρτυρίαν τοϋ Turpin(;),
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πιστεύει ότι άν ή έγκυος δέση κόμβον ή πλέξη πλεξίδα ή σφίγξη τίποτε, Οά
σφιγχθή το έμβρυον ή αύτή θά έμποδισθή νά γεννήση, δταν έπιστη ή ώρα" αί
προφυλάξεις δ' αύται πρέπει νά φυλάττωνται καθ' όλον τον χρόνον της έγκυ-
μοσύνης1. Οί Mandeling τής Σουμάτρας άφήνουν άνοικτά κατά τον τοκετδν
όλα τ' άγγεΐα, τά κιβώτια, τάς θήκας2. Ένιαχοΰ τάς προφυλάξεις πρδς άπο-
τροπήν τής δυστοκίας λαμβάνουσιν οί γονείς ή δ σύζυγος. ΙΙαρά τοις παραλί-
οις Δυάκ ούδέτερος τών γονέων έπιτρέπεται νά δέση τι κατά το διάστημα τής
έγκυμοσύνης τής θυγατρός αύτών3, παρά δέ τοις μεσογείοις Δυάκ ή άπαγό-
ρευσις αΰτη βαρύνει τον σύζυγον4. Είς τήν φυλήν τοΰ Toumbuluh έν Celebes
άπδ τοΰ τετάρτου ή τοΰ πέμπτου μηνδς τής έγκυμοσύνης άπαγορεύεται είς
τον σύζυγον νά δέση ό,τι δήποτε ή νά θέση τον ένα πόδα έπί τοΰ έτέρου5.
Έν Ίάβα δχι μόνον πάν το κλειστόν έν τη οίκία άνοίγεται, άλλά καί τά ξίφη
εξάγονται τών θηκών καί τά δόρατα τών δουροδοκών6, ομοιαι δέ συνήθειαι
παρατηρούνται καί εις πολλούς τόπους τών άνατολικών 'Ινδιών7.

Θ'.

Συμβολικοί λόγοι.

Διά της μιμήσεως πράξεων πιστεύεται ότι επιτυγχάνεται ή έπανάληψις
όμοιων ή άναλόγων έν τω φυσικώ κόσμω8. Κατά τήν αύτήν δ' άρχήν τήν
μίμησιν τής πράξεως δύνανται ν' άντικαταστήσωσι καί λόγοι περιγράφοντες
αύτήν, έξ ών δμοιον προσδοκάται άποτέλεσμα. Είς το είδος τοΰτο της συμπα-
θητικής μαγείας ύπάγεται καί ή συνήθεια (έν Οίνοΰντι τής Λακωνικής)
νά λέγωσιν οί πλησιάζοντες δυστοκοΰσαν εύφήμους λόγους, ένέχοντας τήν
έννοιαν εύκολίας καί άπαλλαγής, οίον: «Τώρα ποϋ έρχόμουνα, άπάντησα ένα
μουλάρι μέ άσκιά λάδι, κ' έπεσαν τά ασκιά καί χύθηκε τό λάδι))9. Τοιαύτη
συνήθεια υπάρχει καί έν Σοποτώ Καλαβρύτων, όπου λέγουν τά έξής : «Τώρα

1. Frazer, τ. I, σ. 392.

2. Αύτ., σ. 393.

3. Αύτ., σ. 392.

4. Αύτ., σ. 393.

5. Αύτ.

6. Αύτ.

7. Αύτ., σ. 394. Ό Samter (σ. 126,2) άποδίδει άλλην έννοιαν είς τήν συνήθειαν
ταύτην, τήν τής ύποδείξεως ότι είναι έτοιμοι ν' άμυνθώσι κατά τής έπηρείας τών δαιμόνων.

8. Ούτω λ.χ. έν Σουμάτρα άτεκνος γυνή κατασκευάζει δμοίωμα ξύλινον παιδιού,
το δποϊον κρατεί εις τούς κόλπους της, έλπίζουσα ότι διά τοϋ μέσου αύτοΰ θά δυνηθή
ν' άποκτήση τέκνα (Frazer, The golden bough2, I 19).

9. Φ. ΚουχουΜ, Οίνουντιακά, σ. 82-3.
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πέρασα άπό τήν άγορά καί είδα νά πουλάνε λάδια χέλια, λάδια χέλια»1.
Κατ' αύτόν τόν τρόπον έλπίζουσιν ότι θά κατολισθήση εύκόλως τό παιδίον
έκ τής μήτρας κατά μίμησιν τοΰ έκχυθέντος έλαίου. Είς τάς Κυκλάδας πρός
δυστοκοΰσαν λέγουν: «Κάτι χέλια φέρανε, κυρά μου». Έν δέ τή Άρτοτίνη
οί λόγοι συνοδεύονται καί ύπό μαγικής πράξεως. Πρώτον έργον τής μαίας
έρχομένης είς δωμάτιον ώδινούσης είναι νά πληρώση τό στόμα της ύδατος,
τό όποιον άφήνει νά χυθή είς τό στήθος τής ώδινούσης, έπιλέγουσα: «καλή
της λ^εντεριά». Τό αύτό δέ κάμνει καί οιαδήποτε άλλη γυνή εισέρχεται εις τό
δωμάτιον τής ώδινούσης2.

Έν 'Αγρινίω οί λόγοι ούτοι έχουν τήν μορφήν έπωδής: «"Εβγα, βρέ-
φος, καλεί σε ή γής, έβγα βρέφος, καλεί σε 'Αηγιάννης ό βαφτιστής, έβγα
βρέφος, καλεί σε ή Παναγία, ποΰ τόν Χριστόν έγέννησε»3.

I'.

Κτυπήματα.

Κτύπημα τής δυστοκούσης.—Έγώ σέ φόρτωσα, έγώ σέ ξεφορτώνω.—Κτυπήματα τών

Βαΐων.—Κτυπήματα είς «λλας ήμέρας τοΰ έτους.—Κτυπήματα παρ' άλλοις λαοϊς.

—'Ανάλογα άρχαϊα ίερά νόμιμα.

Ένιαχοΰ τής Ελλάδος πρός βοήθειαν τής ώδινούσης γυναικός ό σύζυγος
έτυπτεν αύτήν τρις είς τά νώτα διά τοΰ υποδήματος του, ή είς τούς ώμους
μέ τόν θύσανον (τήν φούντα) τής ζώνης του, έπιλέγων: 'Εγώ σε φόρτωσα κ'
έγώ σέ ξεφορτώνω, ή : κι ό Θεός νά σέ ξεφορτώση4. 'Ομοίως καί έν Σερβία
κτυποΰσι τήν ώδίνουσαν είς τό πέρας τής σπονδυλικής στήλης μέ ράβδον,
δι' ής ήλευθερώθη βάτραχος άπό οφιν, μέλλοντα νά καταβρόχθιση αύτόν5,
καί έν Βουλγαρία έπίσης ή μαία ή ό σύζυγος κτυποΰσι μέ τήν παλάμην τήν
έπίτοκον είς τά οπίσθια διά νά γεννήση εύκόλως6. Τά κτυπήματα ταΰτα

1. Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ Θ. I. 'Αθανασοπούλου.

2. Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ Δ. Λουκοπούλου. Ή μαμμή «τραβάει ίσια 'ς τ' λιχώνα,
τς άνοίγει τσίγ κόρφου κί ξαπουλάει τού νιρό 'ς πάν' τ' άστήθ' τς, κί λέει: καλή ξιλιφτι-
ριά" (τού νιρό δηλ. λέει, καθώς τρέχ' τού νιρό έτσι νά βγή κί τού πιδί εΰκουλα). Κι δπγοια
άλλ' γ'ναϊκα μπή μέσα κει πού κ'λουπουνάει ή λιχώνα θά κάν' οπούς κάν' ή μαμμή κί
θά λέη: καλή ξιλιφτιριά».

3. Παρά 'AO. Παπασωτηροπούλου, φοιτητοΰ, 1918.

4. Sonnini, Voyage en Grèce, Par. 1801, τ. II, σ. 92. Ε. Bybilakis, Neugriechi-
sches Leben, Berlin 1840, σ. 4.

5. Ploss - Bartels, Das Weib, 7ης έκδ. τ. II, σ. 299. Έν Εύρυτανία συνηθίζεται τό
έκ τής γαστρός ή τοΰ στόματος δφεως έξαχθέν πτηνόν ή άλλο ζώον νά έπιτίθεται έπί τής
γαστρός τής ώδινούσης ώς εύκολΰνον τόν τοκετόν.

6. Α. Strauss, Die Bulgaren, σ. 293.
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σκοπόν έχουσι, κατά τινα είκασίαν1, νά παρακινήσωσι τό έν τη γαστρί εμ-
βρύου είς δραστηριωτέραν ένέργειαν. Δέν φαίνεται δ' όμως πιθανή τοιαύτη
έξήγησις, διότι άλλαχοΰ τοΰ αύτοΰ τρόπου γίνεται χρήσις ούχί πρός εύτοκίαν
άλλά πρός καταπράυνσιν άλγηδόνων καθόλου2.

Παραπλήσια πρός τήν συνοδεύουσαν τό κτύπημα τοΰ συζύγου ρήσις
άναφέρεται καί είς όμοίαν, τόν αύτόν σκοπόν έχουσαν, συνήθειαν τών άρχαίων.
Κατά τόν Πλίνιον, πρός έπίσπευσιν τοΰ τοκετοΰ, εκείνος, έξ ού συνέλαβεν
ή γυνή, έλυε τήν ζώνην του, έζώννυε τήν γυναίκα καί έπειτα τήν έλυε πάλιν
λέγων, ότι έκεΐνος πού έζωσε καί θά λύση τήν ζώνην3. Έν Σερβία δέ κατά
τόν τοκετόν ό άνήρ γυρίζει έπ' ολίγον είς τό δωμάτιον, βαστάζων τήν ώδί-
νουσαν γυναικά του, καί έπιλέγει: Έγώ σ' έφόρτωσα, θέλω νά σέ ξεφορτώσω4.

Κτυπήματα τών έγκύων πρός εύτοκίαν συνηθίζονται καί πρό της ώρας
τοΰ τοκετοΰ. Έν Καρδαμύλη της Μάνης κατά τήν Κυριακή ν τών Βαΐων μετά
τό τέλος της λειτουργίας αί γυναίκες κτυποΰσιν άλλήλας διά τών διανεμη-
θέντων ύπό τοΰ ιερέως βαίων, νομίζουσι δέ ότι, άν μέν ή κτυπηθεΐσα εϊναι
έγκυος, θά γεννήση εύκόλως, άν δέ μή, θά ύποστη ζημίαν, διότι θά θραυσθώσιν
έν τη οικία της πινάκια" διά τοΰτο αί έγκυοι εύχαρίστως δέχονται κατ' έκείνην
τήν ήμέραν καί άνδρών κτυπήματα5. Τό αύτό έθιμον, μετά τών αύτών δοξασιών
συνδεδεμένου, τηρείται καί έν Σάμω6. Έν Χίω, λησμονηθέντος τοΰ σκοποΰ
τών κτυπημάτων, μετέπεσαν ταύτα είς άπλήν παιδιάν. Τήν ήμέραν έκείνην
οί παίδες μετά τήν λειτουργίαν εξερχόμενοι τής έκκλησίας χαιρετώνται μέ
μίαν βαγιοξυλιάν κτυποΰντες άλλήλους μέ τά άνά χείράς των βάια7. Ούχί

1. Ploss - Bartels, αύτ., σ. 277.

2. Παρά τοϊς Τατάροις τοϋ Άδερβε'ίτζάν δύο χήρα! κτυποΰσιν ελαφρότατα διά τών
υποδημάτων των τεσσαρακοντάκις πονοΰντα πληγωμένον, όστις αισθάνεται άμέσως άνα-
κούφισιν τών πόνων (Revue des trad, popul. 1891, τ. VI, σ. 468).

3. Plin., Ν. Η. XXVIII 42. Sanier, Geburt, Hochzeit u. Tod, σ. 126.—'Ως
συνάγεται έξ έφθαρμένου χωρίου μεταγενεστέρου λατίνου ίατροΰ, ό άνήρ λύων τήν ζώνην
του καί ζωννύων δι' αύτής τήν γυναίκα, έπιλέγει: Πανσέ λοιπόν, άπαλλάξου ύπο τους πό-
νους σον (Sexti Placiti Papyriensis, De medicina ex animalibus, κ. 17, 12 Parabi-
lium medicamentorum scrip, ant., ed. Ackermann, σ. 55). Βλ. καί τάς περί τοΰ χωρίου
τούτου παρατηρήσεις τοΰ Heim, Incanlamenla magica gr. et latina, σ. 486. Samter,
σ. 127.

4. Ploss - Bartels, αύτ., σ. 290.

5. Βλ. Ν. Γ. Πολίτην, έν Πανδώρα 1867, τ. ΙΗ', σ. 157 καί Νεοελλ. άνάλ. 1872, Α',
σ. 375.

6. Κ[ρητικίδου], Σαμιακά έθιμα, Έρμούπολ. 1875, σ. 61: Διά τών διανεμηθέντων
βαίων κατά τήν έορτήν «γυναΐκές τίνες κτυπώσιν είς τούς ώμους καί ώμοπλάτας τάς έγ-
κύους έκ προλήψεως, ότι αύται θέλουσι τέξει το έμβρυον έν εύκολία, άν δέ κτυπήσωσι δι'
αύτών μή έγκυον πιστεύουσιν, ότι θέλουσι θραυσθή τά έκ χώματος άγγεϊά της».

7. Ιίανελλ.άκη, Χιακά ανάλεκτα, σ. 376.
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δ' άσχετον προς ταΰτα εϊναι ίσως καί το έθιμον είς τά Κατσανοχώρια τής Πίν-
δου, νά μεταβαίνωσι τήν παραμονήν τών Βαΐων είς παρακειμένους δαφνώνας
αί νεόνυμφοι γυναίκες τών διαφόρων χωρίον καί νά κομίζωσιν έκεΐθεν τάς
χρειαζομένας διά την έορτήν δάφνας1. Κατά τήν έορτήν τών Βαΐων έπίσης συνη-
θίζονται κτυπήματα διά τών ήγιασμένων βαΐων καί παρ' άλλοις λαοΐς. Έν
Ούκραίνη μετά τήν άπόλυσιν της έκκλησίας όρμώσιν οί νεαρώτεροι προπάντων
τών έκκλησιασθέντων κατ' άλλήλων καί κραδαίνοντες ήγιασμένους κλάδους
ίτέας κτυπώσι τούς πλησίον αύτών εύρισκομένους, κατά προτίμησιν γυναίκας
καί κοράσια, έπιλέγοντες: «Ή ιτιά χτυπά, οχι έγώ, σέ μιά βδομάδα εϊναι Λαμ-
πρή!)). Τήν δ' επαύριον έπανερχόμενοι έκ της λειτουργίας είς τήν οίκίαν, τύ-
πτουσι τούς κοιμωμένους άκόμη, έπιλέγοντες: «"Οχι έγώ, ή ιτιά χτυπά, σέ
μιά βδομάδα έρχεται ή μεγάλη ήμέρα" γίνου μεγάλος σάν τήν ιτιά καί γερός
σάν τό νερό καί πλούσιος σάν τή γή». Καί είς τήν Μεγαλορωσίαν συνηθίζεται
είς τάς κατωτέρας τάξεις νά κτυπώσι τούς μή μεταβάντας είς τήν έκκλησίαν,
έπιλέγοντες: «Δέν χτυπώ έγώ, ή ιτιά χτυπά». Άλλαχοΰ δέ τής Ρωσίας οί
έπανερχόμενοι τής έκκλησίας κτυποΰσι μέ τά βάια τούς άπομείναντας, τά
παιδία καί τούς ύπηρέτας, λέγοντες: «Δέν χτυπώ έγώ, ή ιτιά χτυπά, σέ μιά
βδομάδα είναι Λαμπρή, ή άρρώστια στό δάσος, ή γειά στά κόκκαλα»2. Καί
πολλαχοΰ τής Γερμανίας συνηθίζονται τά κτυπήματα κατά τήν έορτήν τών
Βαΐων, προπάντων μεταξύ παιδίων καί νέων3.

Πλήν τής έορτής τών Βαΐων συνηθίζονται ένιαχοΰ τής Ελλάδος κτυπή-
ματα καί είς άλλας τακτάς ήμέρας τοΰ έτους. Έν Λέσβω τήν παραμονήν
τής πρωτομαγιάς αί γυναίκες κτυποΰσιν άλλήλας είς τά νώτα μέ τσουκνίδας,
διά νά μακρύνουν τά μαλλιά των4. Πολλαχοΰ δέ τής βορείου Ελλάδος, έν
Θράκη καί Μακεδονία τήν πρώτην τοΰ έτους μετά τό τέλος τής λειτουργίας,
ή τήν παραμονήν τών Θεοφανίων, ποιοΰσιν άγυρμόν, κρατούντες κλάδους

1. Κ. Δ. Κρυστάλλης, έν Έβδομάδι 1891, φ. 17, σ. 5. "Οτι άναγκαϊον συμπλήρωμα
τής συνήθειας ταύτης είναι καί τά κατά τήν έορτήν τών Βαΐων κτυπήματα, τά όποια ή
έπαυσαν νά γίνωνται είς τά Κατσανοχώρια ή παρέλιπε νά τά μνημονεύση ό Κρυστάλλης,
φαίνεται έκ τής συνυπάρξεως τοϋ αύτοΰ έθίμου έν Σάμω. Οί νυμφευθέντες κατ' έκεΐνο τό
έτος ύποχρεοΰνται νά προμηθεύωσιν είς τήν έκκλησίαν τής ένορίας των δέσμην διά
τήν έορτήν" ώς δ' έσημειώσαμεν άνωτέρω, μετά τήν λειτουργίαν συνηθίζονται έκεΐ τά
κτυπήματα (Κ[ρητιχίδης], αύτ.).

2. W. Mannhardt, Wald -u. Feldkulte, 2ας έκδ. τ. I, σ. 257.

3. Αύτ., σ. 257 κέ. Ραβδισμοί κατά τήν έορτήν τοϋ άγίου Μαρτίνου 11 Νοεμβρίου,
Zeits. d. Ver. f. Volksk. 1918, σ. 11.

4. Revue des trad, popul., τ. VIII, σ. 326. Georgeakis et Pineau, Folk-lore
de Lesbos, σ. 301.—Ό Mannhardt (αύτ., σ. 264) άναφέρει δμοιον έθιμον τών μαθητών
έν τή νοτίω 'Ιρλανδία νά κτυπώσιν άγρίως κατά τήν πρώτην Μαίου τούς συμμαθητάς των
είς τό πρόσωπον καί τάς χείρας μέ δέσμην κνιδών (bunch of nettles).
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σονρβιΰς (Sorbus domestica L.), δι' ων σονρβίζονν (κτυποΰσι) τούς έντυγχά-
νοντας, έπιφωνοΰντες: «Σοΰρβα, σοΰρβα! γερό κορμί, γερό σταυρί, δλο γειά
καί δύναμη, καί τοΰ χρόν' γεροί», ή: «Σοΰρβα, σοΰρβα! καί τοΰ χρόνου γεροί
σάν τή σοΰρβα!»1. Κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων παραπλήσιαι συνή-
θειαι έπικρατοΰσι καί έν τη μέση καί τή νοτιοδυτική Γερμανία- παίδες καί νέοι
τύπτουσι τούς έντυγχάνοντας είς τάς όδούς καί τάς Οεραπαινίδας έν τη οίκία,
ή γυναίκας καί κοράσια, ή τούς γονείς καί τούς άναδόχους των μέ χλωρούς
κλάδους δένδρων χάριν υγείας καί μακροβιότητος2.

Ή συνήθεια τών κτυπημάτων εϊναι εύρύτατα διαδεδομένη έν Εύρώπη,
έπεκτεινομένη καί είς άλλας έποχάς τοΰ έτους. Κατά τήν άνοιξιν ή κατά τάς
χειμερινάς τροπάς τοΰ ήλίου3 κτυποΰνται ή μαστιγοΰνται μέ χλωρούς κλά-
δους, ή μέ ράβδους, άνθρωποι, ζωα, καί φυτά άκόμη, όπως ένισχυθώσι καί
αύξήσούσιν4. 'Ιδίως δέ παρατηρείται ότι μείζων σπουδαιότης άποδίδεται είς τήν
μαστίγωσιν νεανίδων καί γυναικών ύπό άνδρών καί προδήλως συνδεέται τό
έθιμον πρός ιδέας τοΰ έρωτος καί τής γενετησίου ορμής5. Ό χαρακτήρ δέ
ούτος φαίνεται επικρατώ ν καί είς τά έκτος της Εύρώπης παραπλήσια έ'θιμα.
Παρά τοϊς Uaupès τής Νοτίου 'Αμερικής ή δοκιμασία τής έφηβείας τών γυ-
ναικών περιλαμβάνει καί μαστιγώσεις πολλάκις έπαναλαμβανομένας τοΰ γυ-

1. Λαογρ. Γ', σ. 351 κέ. 'Εστία, 1890, Α', σ. 62 (Φιλιππούπολις).—Καί έν Άδρια-
νουπόλει, κατ* άνακοίνωσιν τοϋ Θεολ. Γ. Βαφείδου: «Τ' άη Βασιλειοΰ τοΰ πρωί όποιους
σηκουθη έμ!)ρουστά παίρ' τή μασιά κί σουρβίζ' τούς άλλ' νά 'ένουν γιροί κί λέει σονρβα,
αονρβα κί τοΰ χρόν' τοΰ άγίου Βασιλείου καί είς χρόνους πολλούς».—Έν ΖακύνΟω κατά
τήν Μεγάλην Παρασκευήν «άλλοτε, πρό της άποκαΟηλώσεως, οί πιστοί χάριν εύλαβείας ή
ύπέρ άφέσεως τών άμαρτιών αύτών, έτυπτον έαυτούς διά δυσΟραύστων ράβδων ή λύγων,
οί ούτωσί δέ τυπτόμενοι έκαλοΰντο μτιατοϋδοι (battuti)» (Λ. Χ. Ζώης, έν Έκκλησιαστ.
'Αληθείς, Κων)πολις 1902, σ. 427. Λεξικόν Ζακύνθου Α', σ. 666). 'Αλλά τό Ορησκευτικόν
τοΰτο έθιμον ούδέν κοινόν φαίνεται έχον πρός τά κτυπήματα τών Βαίων, είναι δέ πιθανώς
Ιταλικής προελεύσεως.

2.Mannharclt, ένθ' άν., I, σ. 264 κέ. Μέ κλάδους σουρβιάς συνηθίζουσιν έν Βεστ-
φαλία νά κτυπώσι τά ζώα έξάγοντες αύτά πρός άποτροπήν τών δαιμονίων, προφύλαξιν
άπό τών δφεων καί πρός γονιμότητα (IVuttke, Deutsch. Aberglaube, 3ης έκδ. § 145,
σ. 111).

3. Κατά τήν άνοιξιν, ότε ή φύσις άφυπνίζεται έκ τής χειμερίας νάρκης, τά Χριστού-
γεννα, ότε ή έπάνοδος τοΰ φωτός προαγγέλλει τήν άσφαλή έπάνοδον τοΰ έαρος (Mann-
liardt, σ. 278). Κατά τά Χριστούγεννα: Η. Haupt, έν Hess. Blätter f. Yolksk. 1903,
σελ. 98 κέ.

'ι. Mannhardt, τ. I, σ. 251-303 (Der Schlag mit der Lebensrute). Zeitschrift
d. Ver. f. Volksk. 1891, τ. I, 181. 1897, τ. VII, 75. 1900, τ. Χ, σ. 142 κέ. 332-3. Zeit-
schrift f. Ethnologie 1909, σ. 681 κέ. Archiv f. Religionswiss. 1899, τ. II, σ. 12. Re-
vue de Γ hist, des religions 1898, τ. 38, σ. 332-3. R. Andree, Braunschweiger Volks-
kunde, 2α έκδ. 1901, σ. 330. Revue des trad, popul. 1903, τ. 18, σ. 326. 328-330.

5. Mannhardt, σ. 281. Clemin, έν Archiv f. Religionswiss. 1914, σ. 147.

24



370

ΩΚΥΤΟΚΙΑ

μνοΰ σώματος των μέ χλωρούς κλάδους1. "Ομοιαι συνήθειαι ύπάρχουσι καί
παρά τοις Macusi Ίνδοΐς της Βρεττανικής Γουυάνης καί παρ' άλλοις τών ιθα-
γενών2. Έν δέ Celebes της 'Ινδονησίας κτυποΰσι νεάνιδας είς τήν κεφαλήν μέ
φύλλα τοϋ φυτοΰ dracaena terminalis, μέ τόν σκοπόν τοΰ νά καταστήσωσιν
έναέριά τίνα πνεύματα βοηθητικά είς τήν θεμελίωσιν τών οικιών των3. 'Ο-
μοίως κτυποΰσιν αύτόθι τήν κεφαλήν πάσχοντος πρός θεραπείαν, ή λιποθυ-
μήσαντα, όπως άνανήψη4.

Έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων συνάγεται, ότι ή άρχική ιδέα, έξ ής προ-
ήλθον αί διάφοροι αύται συνήθειαι, ήτο ή μετάδοσις τής γονιμοποιού δυνάμεως,
ήν ύποτίθενται έγκλείοντες οί χλωροί κλάδοι, είς τό διά τούτων τυπτόμενον
σώμα5. Πρός τήν γονιμότητα δέ, ώς εΐδομεν ήδη, συνδέεται στενώς καί ή
δύναμις τής εύτοκίας. "Υστερον δέ προσέλαβον αί συνήθειαι τάς συγγενείς
έννοιας τής ένισχύσεως τής ύγείας, τοΰ καθαρμού καί τής άποτροπής τών προ-
καλούντων τάς νόσους καί τήν άφορίαν αιτίων.

Ή αύτή πιθανώς άρχική ιδέα άναγνωρίζεται ώς ή άφετηρία θρησκευτι-
κών τίνων νομίμων τοΰ άρχαίου κόσμου, άτινα παντοίας ύποστάντα σύν τω χρό-
νω μεταβολάς καί τροποποιήσεις προσέλαβον άλλην έννοιαν, δυσδιαγνώστου
καταστάντος τοΰ πρώτου αύτών σκοπού. Τοιαΰτα νόμιμα είναι τ' άκόλουθα.

Α'. Ή διαμαατίγωσις τών Σπαρτιατών έφηβων παρά τόν βωμόν τής
Όρθιας. Τό σκληρόν τοΰτο νόμιμον, όπερ τινές μέν τών άρχαίων χαρακτη-
ρίζουσιν ώς φιλάνθρωπον άντικατάστασιν άρχαιοτέρας αίματηράς λατρείας δι'
άνθρωποθυσιών, άλλοι δ' ώς άγώνισμα άντοχής πρός τάς πληγάς καί έγκαρ-
τερήσεως πρός τόν πόνον, πρώτος ό J. G. Frazer6, έξ όμοίο^ν έθίμων άγριων
λαών συνεπαίρανεν, ότι είναι είδος δοκιμασίας, ώς έκείναι, τάς όποιας ύποχρε-
οΰνται νά ύποστώσιν οί νέοι εις τούς λαούς τούτους κατά τήν μετάβασιν είς τήν
άνδρικήν ήλικίαν πρός θρησκευτικόν καθαρμόν. Ό δέ Anton Thomsen εύστο-
χώτερον διέγνωσεν, ότι ή διαμαστίγωσις τών Σπαρτιατών ήτο τελετή κοινωνίας
μετά τής θεότητος τής βλαστήσεως Όρθιας Αυγοδέσμης, έξ ής οί έφηβοι
προσεκτώντο ύγείαν καί ρώμην7. Τελευταΐον δέ ό Ernst Pfuhl πειστικώ-
τατα κατέδειξεν, ότι τό ιερόν τοΰτο νόμιμον έν άρχή δέν έσκόπει άπλώς νά

1. Ploss - Bartels, Das Weib, 7ης έκδ. τ. I, σ. 400.

2. Αύτ. 400 κέ. Zeitschrift f. Ethnologie 1900, σ. 679 κέ. Βλ. καί τούς συγγρα-
φείς τούς αναφερομένους ύπό Frazer, Pausanias, τ. III, σ. 342. Πρβλ. Zeitschrift des
Ver. f. Volksk. 1899, τ. IX, σ. 122.

3. Archiv f. Religionswiss. 1914, τ. XVII, σ. 585.

4. Αύτ., σ. 585. 586.

5. Πρβλ. Mannhardi I 303. Ed. Lehmann, Die Anfänge der Religion, έν Die
Kultur der Gegenwart, μέο. I, τμ. III 1, σ. 13, 2α έκδ. (1913).

6. Pausanias, τ. III, σ. 341 κέ.

7. Έν Archiv f. Religionswissenschaft 1906, IX, σ. 397-416.
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προσδοθή ύγεία καί ρώμη είς τούς μαστιγουμένους έφηβους, άλλά μάλλον
νά ένισχύση την γονιμοποιόν δύναμιν αύτών1.

Β'. Μαστίγωσις γυναικών εν 'A?Ja. Έν 'Αλέα τής 'Αρκαδίας έν τή
διονυσιακή έορτή, τοις Σκιερείοις, έμαστιγοΰντο αί γυναίκες, «καΟά καί οί
Σπαρτιατών έφηβοι παρά τή Όρθια))2. "Οτι καί ένταΰθα έπρόκειτο περί
τελετής κοινωνίας τών γυναικών καί τοΰ δενδρίτου ΐσως θεοΰ Διονύσου είναι
πιθανόν" αί μαστιγούμεναι γυναίκες διά τής τοιαύτης κοινωνίας έπεζήτουν
έπαύξησιν τής γονιμότητος αύτών3.

Γ'. Μαστίγωσις τοϋ αγάλματος τον Πάνος εν 'Αρκαδία. Ό Σχολιαστής
τοΰ Θεοκρίτου (Ζ' 106) αναφέρει ότι έν 'Αρκαδία έτελεΐτο έορτή, «έν ή οί
παίδες τον ΙΙανα σκίλλαις έτυπτον, ότε οί χορηγοί λεπτόν ίερεΐον έθυον
καί μή ίκανδν τοις έσθίουσιν». 'Άλλος δέ σχολιαστής λέγει ότι τοΰτο έγίνετο
ύπδ τών Άρκάδων, δταν έπέστρεφον έκ θήρας άτυχοΰς, ής τήν αίτίαν έπέρριπτον
είς τον θεόν, παρ' όσον δρειος ών έπιστατεΐ τής θήρας. Τήν μαρτυρίαν τοΰ
πρώτου χαρακτηρίζουσί τίνες ώς συγκεχυμένου αύτοσχεδίασμα, παραδέ-
χονται δ' ώς δρθήν τήν τοΰ δευτέρου, άρνούμενοι τήν ύπαρξιν τοιαύτης έορτής
έν Αρκαδία4. Άλλά τό μέν κείμενον τοΰ Θεοκρίτου ούδαμώς άναφέρει θηρευ-
τάς καί δυσθηρίαν, τούναντίον δέ Αρκαδικούς παΐδας μαστίζοντας «σκίλ-
λαισιν ύπό πλευράς τε καί ώμους» τόν Πάνα, «ότε κρέα τυτθά παρείη». Πιθα-
νώτατα δέ πρόκειται περί μαστιγώσεως τοΰ άγάλματος τοΰ ΙΙανδς ύπό
παίδων έν τακτω χρόνω, καί δή έν έορτή, ώς μάς διδάσκουσιν άνάλογα άρχαΐα
νόμιμα. Οί άτυχήσαντες κυνηγοί ήδύναντο κατά παντοίους ά?.λους τρόπους
νά έκδηλο')σωσι τήν πρός τόν θεόν δυσαρέσκειάν των, καί δχι ώρισμένως διά
σκιλλών μαστιγοΰντες, φυτοΰ καθαρσίου, όπερ έχει τήν θέσιν του μόνον έν
ίερω νομίμω. "Οτι ή μαστίγωσις έγίνετο έν άρκαδική έορτή έπιβεβαιώνει
καί τρίτος σχολιαστής, στηριζόμενος είς μαρτυρίαν τοΰ Μουνατίου, γραμματι-
κού άξιοπίστους έχοντος πηγάς5.—Ή έννοια τοΰ νομίμου τούτου είναι, κατά
τόν Mannhardt, ή διά τής μαστιγώσεως τοΰ Πανός άποτροπή άπό τούτου
πάσης επιβλαβούς έπηρείας καί έπαύξησις τής γονίμου καί παραγωγικής
δυνάμεως αύτοΰ6.

1. Αύτ. 1911, XIV, σ. 643-6.

2. Παυσαν. Η', κγ' 1. Μ. Ρ. Nilsson, Griech. Feste, Lpz. 1906, σ. 299-300.

3. ΓΙρβλ. Ε. Pfuhl, ενΟ* άν., σ. 644.

4. J. Ε. Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Cambridge
1903, σ. 101. Nilsson, ένθ' άν., σ. 443.

5. Ό Wilainowitz άπέδειξεν ότι ό ύπδ τοϋ σχολιαστοΰ αναφερόμενος Μούνατος είναι
ό κατά τά μέσα τοϋ Β' αιών. μ. Χ. ζήσας Μουνάτιος δ κριτικός έκ Τράλλεων (Euripi-
des Herakles, τ. I, σ. 188).

6. Mannhardt, Mythologische Forschungen, Strassburg 1884, σ. 124. ItoschpQi
έν Lex. d. Mytholog., τ. III, σ. 1357. Nilsson, ένθ' άν., σ. 444.
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Δ'. Μαστιγώσεις έν εορτή τής Δήμητρος. Έκ τοϋ 'Ησυχίου (λ. μόροτ-
τον) μανθάνομεν ότι διά πλέγματος έκ φλοιοΰ, καλουμένου μορόττου, έτυπτον
άλλήλους τοις Δημητρίοις. Άν καί δέν καθορίζεται σαφέστερον ή δημητριακή
έορτή, έν ή τοΰτο έγίνετο, είναι όμως πιθανώτατον, ότι εννοούνται τά θεσμο-
φόρια, τά όποια μόνον γυναίκες έώρταζον1. Ή έορτή αΰτη δέν ήτο μόνον
υπέρ τής ευφορίας τών καρπών τής γής, άλλά καί υπέρ τής γονιμότητος τών
γυναικών, άφοΰ είς τάς πρωτογενείς θρησκευτικάς παραστάσεις αί ίδέαι
αύται είναι άχώριστοι, καί πολλαχώς έν τή λατρεία έκδηλοΰται δ παραλληλι-
σμός αύτών. "Οθεν βέβαιον φαίνεται, ότι καί έν τοις θεσμοφορίοις δέν θά έλει-
πον τελεταί άναφερόμεναι είς τήν γονιμότητα τών γυναικών2. Ό Mannhardt3
θεωρεί συγγενές πρδς το νόμιμον τών Δημητρίων τό φενεατικδν νόμιμον
κατά τήν τελετήν τής Ελευσίνιας Δήμητρος, ότε ό ιερεύς περιθέμενος τό προ-
σωπεΐον τής Κιδαρίας Δήμητρος έπαιε ράβδοις τούς ύποχθονίους. Άλλ' ή
γνώμη αύτ/] στηρίζεται προπάντων είς τήν έσφαλμένην γραφήν τών κωδί-
κων καί τών παλαιοτέρων έκδόσεων τοΰ ΓΙαυσανίου (Η' ιε' 1), έπιχθονίονς
ήτοι άνθρώπους, άντί ύποχθονίους4, είναι δέ βέβαιον ότι το παίειν τήν γήν
ράβδοις ή τή χειρί είναι μαγικός τρόπος έπικλήσεως ή προσκλήσεως τών ύπό
τήν γήν δαιμόνων.

Ε'. Μαστιγώσεις περί τόν δηλιακόν βωμόν. Έν Δήλω, ώς σημειώνει
ό Σχολιαστής τοΰ Καλλιμάχου (Δ' 321), «περί τόν βωμόν τοΰ Απόλλωνος
έθος ήν τρέχειν καί τύπτειν τον βωμόν τοΰ Απόλλωνος μάστιγι». "Οθεν
κατά ταΰτα έπανελαμβάνετο έν Δήλω παράλληλον νόμιμον πρός τό τής άρκα-
δικής έορτής τοΰ ΙΙανός, τυπτομένου διά μάστιγος τοΰ βωμοΰ. Άλλως
δ' όμως παραδίδει τοΰτο ό 'Ησύχιος έν λ. Δηλιακός βωμός: «Τό περιτρέχειν
κύκλω τον έν Δήλω βωμόν καί τύπτεσθαι», άναφέρων τήν άρχήν τοΰ νομίμου
εις τον Θησέα. Άλλ' εΐτε περιτρέχοντες τόν βωμόν έτυπτον άλλήλοις, εϊτε
έμαστίγουν αύτόν τόν βωμόν, ή σημασία τοΰ νομίμου ήτο ή ιδία, ήν ένεΐχον
καί άλλαι τοιαϋται μαστιγώσεις5.

S". Μαστίγωσις φαρμακών έν τοις Θαργηλίοις. Καθ' έκαστον έτος
έν τή έορτή τών Θαργηλίων (κατά Μάιον περίπου) ή καί εκτάκτους ενίοτε έν
Οεομηνίαις, είς τινας πόλεις (άκριβέστερον γινώσκομεν περί τών Αθηνών καί
τής Κολοφώνος) περιήγον ένα ή δύο άνδρας (φαρμακούς, συβάκχους, καθάρ-

1. Nilsson, αύτ., σ. 233,3.

2. Βλ. Nilssoit, αύτ.

3. Myth. Forsch., σ. 121.

4. Τήν έσφαλμένην ταύτην γραφήν ζητεϊ νά ύποστ/]ρίξγ], φέρων ώς έπιχείρημα τά
νόμιμα τών πρός ένίσχυσιν τής γονιμότητας μαστιγώσεων, ό Fr. Back (Dg Graecorum
caerimoniis in quibus homines deorum vice fungebantur, Berol. 1883, σ. 12).

5. Βλ. Mannhardt, Myth. Forsch., σ. 138 κέ.
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ματα) καί τύπτοντες αύτούς δια κλάδων άγριας συκής καί σκιλλών, τούς εΟυον
έξω της πόλεως προς καθαρμόν αύτης1. Χαρακτηριστικώτατον καί έμφαΐνον
σαφώς τήν άρχικήν έννοιαν τοϋ νομίμου ήτο, οτι διά τών κλάδων έτυπτον
έπτάκις τον φαρμακόν είς τά γεννητικά όργανα αύτοΰ, κατά τήν ρητήν μαρτυ-
ρίαν τοΰ Ίππώνακτος2. Ή μαστίγωσις τοΰ φαρμακοΰ έν άρχή έσκόπει τήν
ένίσχυσιν τής γονιμότατος, ύστερον δέ προσέλαβε τήν έπικρατήσασαν σημα-
σίαν τοΰ καθαρμοΰ, ήτις διακρίνει τήν όλην έορτήν τών Θαργηλίων3.

Ζ'. Βονλίμον εξέλασις. Παραπλήσιον έθιμον άναφέρει ό Πλούταρχος
( Συμποσ. προβλ. S"' η' 1, σ. 693 f ): «Θυσία τίς έστι πάτριος, ην ό μέν άρχων
έπί τής κοινής έστίας δρά, τών δ' άλλων έκαστος έπ' οίκου" καλείται δέ βου-
λίμου έξέλασις' καί τών οίκετών ένα τύπτοντες άγνίναις ράβδοις διά θυρών
έξελαύνουσιν, έπιλέγοντες, Έξω βούλιμον, έσω δέ πλοΰτον καί ύγίειαν».
Κατά ταΰτα καί έν Χαιρο^νεία ύπήοχε θρησκευτικόν νόμιμον μαστιγώσεως
καί δή διά κλάδων λύγου, φυτοΰ είς το όποιον άπεδίδετο άντιαφροδισιακή
δύναμις4. Τήν συγγένειαν τής βουλίμου έξελάσεως πρός τήν μαστίγωσιν τών
φαρμακών έν τοις Θαργηλίοις ύπέδειξεν ήδη ό Mannhardt (σ. 129).

Η'. Μαστιγώσεις κατά τά Λονπερκά?.ια. Έν Ρο>μη κατά τήν έορτήν

1. Εκτενώς πραγματεύονται περί τοϋ Ιεροΰ τούτου νομίμου οί επόμενοι συγγρα-
φείς, παρ* οϊς καί συναγωγή τών μαρτυριών: Α. Mommsen, Feste der Stadt Athen, σ.
470 κέ. Mannhardt, Mythologische Forschungen, Strassburg 1884, σ. 124-138.
Usener, έν Sitzungsb. d. Ak. der Wissensch, in Wien Phil. - hist. Cl. 1897, τ. 137,3, σ.
59-62 = Κ1. Sehr., τ. IV (1913), σ. 255-8. Harrison, Prolegomena, σ. 95-105. Nilsson,
Gr. Feste., σ. 105-113. Paton, έν Revue archéologique 1907, σ. 54-7. Ό Ρ. Stengel,
(έν Hermes, τ. 87, σ. 86 κέ.) προσπαθεί ν' άποδείξη ότι οί φαρμακοί δέν έΟανατοΰντο.

2. 'Απ. 9 Bergk: «έν δέ θυμω / φάρμακος άχθείς έπτάκις ραπισθείη», παρά Τζέτζη,
Χιλιάδ. Ε' 750. Πρβλ. Τζέτζ., αύτ. 733-4: «Έπτάκις γάρ ^απίσαντες έκεΐνον είς το
πέος, σκίλλαις, συκαΐς άγρίαις τε καί άλλοις τών άγριων».

3. Κατά τήν γνώμην τοΰ Nilsson (σ. 112, 3) μάλλον έπήλθε κατά τήν έορτήν τών
Θαργηλίων συμφυρμδς τών δύο σημασιών, διότι θεωρεί μονομερή δλως τήν έκδοχήν τοΰ
Mannhardt (σ. 138) ότι αί ίδέαι τοΰ καθαρμοΰ είναι μετατροπή τής άρχικής παραστά-
σεως, καθ' ήν το πνεΰμα τής αύξήσεως περιήγετο έν δμοιώματι (είς το πρόσωπον τοΰ φαρ-
μακοΰ) καί διά τών μαστιγώσεων άπηλευθεροΰτο άπδ τάς κωλυούσας τήν αύξησιν έπη-
ρείας καί καθίστατο ίκανδν πρδς παραγωγήν καί ύγείαν κατά το έπιδν έτος.—Τδ έθιμον
τής μαστιγώσεως πρδς γονιμότητα συνάγει ότι έπεχωρίαζεν έν 'Αθήναις ό Α. Furtiväng-
ler (Sitzungsber. d. bayr. Ak. d.Wiss., 1905, σ. 457) έκ τοΰ άγάλματος έν τω άετώ-
ματι άρχαιοτάτου ναοΰ τής 'Ακροπόλεως τοΰ τρισωμάτου τέρατος, όπερ ύπολαμβάνει ώς
παριστών τούς Τριτοπατρεΐς, ους έπεκαλοΰντο οί 'Αθηναίοι ύπέρ γενέσεως παίδων. Τδ
άντικείμενον, όπερ κρατεί είς χείρας το τέρας, έξηγεϊ ό Furtwängler ώς ιμάντας, σύμ-
βολον μαστιγώσεως πρδς τεκνοποιίαν.

4. Βλ. Ε. Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum, σ. 139 κέ. (RGW.,
τ. λ I). Πιθανώς όμως καί είς τήν λύγον, ώς εις τήν μύρτον καί άλλα φυτά, άπεδόθη ή ίδιό-
της αύτη ύστερον, άντί τής έν άρχή πιστευομένης άφροδισιακής (βλ. αύτ., σ. 129).



τών Αουπερκαλίων, αγομένη ν τήν 15 Φεβρουαρίου, οί ιερείς τοϋ θεοΰ Φαύνου
Λούπερκοι (λύκοι) διέτρεχον γυμνοί τήν πόλιν κρατούντες λ.ωρίδας τών έκ
τών θυσιαζομένων αιγών δερμάτων, α'ίτινες καθάρσια (februa) έκαλοΰντο,
δι' ών έτυπτον τούς έντυγχάνοντας, ιδίως δέ τάς γυναίκας είς τάς πα λά-
μας1. "Οχι μόνον δ' αί έν ηλικία γυναίκες εύχαρίστως έδέχοντο τά κτυ-
πήματα, νομίζουσαι ότι συνεργοΰσι «προς εύτοκίαν καί κύησιν», άλλά καί
αί άγαμοι προς έξασφάλισιν τής γονιμότητος αύτών έν τω γάμω. Τά κτυ-
πήματα, ώς παρατηρεί ό Mannhardt (σ. 114), ήσαν ούσιώδες στοιχεϊον τής
έορτής.

Θ'. Κτυπήματα τών γυναικών διά μυρσινών κατά τήν λατρείαν τής
'Αγαθής θεάς. Κατά τινα ρο^μαϊκόν μΰθον, ό Φαΰνος έτιμώρησέ ποτε τήν σύζυ-
γόν του Φαύναν ή Άγαθήν θεάν (Bona dea) μεθυσθεΐσαν, τύψας διά κλάδων
μυρσίνης2. 'Αλλ' ό μΰθος ούτος, καθώς καί οί άλλοι περί τής αύτής θεάς,
έπλάσθη έκ νομίμων τής λατρείας, ώς ορθώς παρατηρεί ό Preller3' δι' δ
μετά πολλής πιθανότητος εί'κασεν ό Mannhardt, ότι κατά τήν μυστικήν
λατρείαν τής θεάς ήτο έθος νά τύπτωσιν άλλήλας αί έορτάζουσαι διά κλά-
δων μύρτων, προς τόν αύτόν σκοπόν, δι' δν έτύπτοντο καί κατά τά Λουπερ-
κάλια4.

Γ. Κτυπήματα τών γυναικών κατά τάς νόνας καπρωτίνας. Κατά τάς
νόνας καπρωτίνας (7 Ιουλίου) ήγετο έν Ρώμη καί έν Λατίω έορτή είς τιμήν
τής Iunonis, τής θεάς τοΰ γάμου καί τής γυναικείας γονιμότητος. Μετεΐχον
αύτής καί έλεύθεραι γυναίκες, άλλά προπάντων θεραπαινίδες, αίτινες λαμπρώς
κεκοσμημέναι περιήρχοντο «παίζουσα!, διά σκωμμάτων είς τούς άπαντών-
τας)), έπειτα δέ έτυπτον καί έλιθοβόλουν άλλήλας5. Τά σκώμματα είς
τούς έντυγχάνοντας, καθώς καί ή λιθοβολία, εϊναι, ώς λέγει ό Mannhardt,
κοινόταται συνήθειαι τοΰ θερισμοΰ, τά δέ κτυπήματα θά ήσαν συναφές
έθιμον, ένέχον συγχρόνως πιθανώς καί τήν ίδέαν φυτικής καί γυναικείας
γονιμότητος.

1. Συναγωγήν τών μαρτυριών βλ. είς τούς περί της έορτής πραγματευθέντας: Mann-
hardt, Mythol. Forsch., σ. 72 κέ. Wissowa, Religion u. Kultus d. Römer, 1902, a.
173 κέ., 485 κέ., έν Roscher, Lex. d. Mythol., I, 1457. Harrison, Prolegomena, σ. 52
κέ. C. Pascal, Studii di antichita, σ. 166 κέ. Unger, έν Rhein. Mus. 1881, τ. 36, σ.
58 κέ.

2. Π/.οντάοχ., Κεφαλ. καταγρ. ρωμ. 20, σ. 268. Sex. Clodius, παρά Lactant., Div.
inst. I, 22, 11 καί Arnoh., Adv. nat. V 18.

3. Preller, Röm. Mytholog., 3ης έκδ. I 391.

4. Mannhardt, αύτ., σ. 115-120. JTissowa, έν Pauly - Wissotva RE., λ. Bona dea,
σ. 688. Fehrle, ÜvO' άν., σ. 129.

5. Schivegler, Röm. Geschichte, I 532 κέ. Mannhardt, αύτ. 121-3. Roscher,
Lex. d. Mythol. II 598 κέ. Wissowa, Relig. u. Kult, der Römer, σ. 118.
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ΙΑ'.

"Αγιοι βοηθοί.

Δαίμονες καταδιώκοντες καί κακοποιοϋντες επιτόκους καί λεχούς__Θήλυ δαιμόνι-
οι·.—Κουτσοδαιμόνιο—"Αλης.—"Αγιοι βοηθοί.—Παναγία—"Αγιος 'Ελευθέριος.—"Α-
γιος Αϋκουλας.—'Αγία Λεχοδσα— "Αγιος Στυλιανός.—"Αγιος Συμεών__Άζαρύ-

ας.—'Αγία Μαρίνα.

Πλήν τών έκ μαγικών έπηρειών, πιστεύεται ότι άπειλοΰσι τάς έπιτόκους
παντοειδείς άλλοι κίνδυνοι, προερχόμενοι έκ δυσμενοΰς διαθέσεως ύπερανθρώ-
πων δντων ή έκ τής ένεργείας δαιμόνων, καταδιωκόντων καί κακοποιούντων
τάς έγκύους, τάς λεχούς καί τά βρέφη. Είς τοιαύτην ένέργειαν άποδίδουσι
τά πλείστα παθήματα τούτων, τών όποιων τήν άληθή αίτίαν άδυνατοϋσι
νά διαγνώσωσι* διό συνηθέσταται είναι παρά διαφόροις λαοϊς αί προφυλάξεις
κατά τών δαιμονικών έπηρειών έπί τών λεχώνων καί τών άρτιγεννήτων βρε-
φών1. Πρός άποτροπήν δέ τών έκ τοιούτων έπηρειών κινδύνων προσφεύ-
γουσι μέν καί είς μαγικούς τρόπους, άλλ' ώς έπί τά πολλά έπικαλοϋνται τήν
άρωγήν άλλων ύπερανθρώπων δντων άγαθοποιών, προστατευόντων τάς άπει-
λουμένας έγκύους. Είς πάσας τάς θρησκείας άναφέρονται τοιαύτα ύπεράν-
θρωπα όντα κακοποιά ή άλεξίκακα, πρόξενα βλάβης καί ολέθρου είς τάς γυναί-
κας κατά τήν κύησιν, τόν τοκετόν καί τήν λοχείαν, ή έπικουροΰντα εύεργε-
τικώς κατά τάς αύτάς κρίσιμους περιστάσεις τοΰ βίου των. Ή θρησκεία τών
άρχαίων Ελλήνων δέν έγίνωσκε μέν δαίμονας κακοποιούς των έγκύων, ειμή
παιδοκτόνους δαίμονας, μετά τόν τοκετόν ένεογούντας, ώς τήν Γελλώ καί τήν
Λαμίαν, περί ών ό έλληνικός λαός διετήρησε τούς αύτούς δεισιδαίμονας φόβους
μέχρι τών καθ' ημάς χρόνο^ν, καί τά φόβητρα τών παίδων φάσματα τής Μορ-
μούς, τής Γοργούς, τής Άλφιτούς, τής Έμπούσης" άπέδιδε δ' όμο^ς τά έπι-
συμβαίνοντα είς τάς έγκύους πάθη είς μαγικάς έπηρείας ή είς τήν δυσμένειαν
τών προστάτιδων θεοτήτων, ώς δεικνύουσιν οί μύθοι περί τών τοκετών τής
Λητούς καί τής 'Αλκμήνης, παρεμποδιζομένων έκ τής οργής τής "Ηρας.
Έτίμων δ' ώς θεάς έπί τής κυήσεως καί τών τοκετών τάς Είλειθυίας, τάς
Γενετυλλίδας, τήν "Ηραν, τήν "Αρτεμιν, τήν Άφροδίτην, τήν Έκάτην. Παρά
δέ τοις Ρωμαίοις θεότητες μέν τής εύτοκίας έθεωρούντο ή Lucina, ή Diana,
ή Numeria, ή Egeria, ώς προστάτιδες δέ μετά τόν τοκετόν κατά τοΰ κακο-
ποιού θεοΰ Σιλβανοΰ έπιστεύοντο αί θεότητες τών Ίνδιγιταμέντων Interci-
dona, Pilumnus καί Deverra2.

1. Βλ. συναγωγήν τών μαρτυριών παρά F. Liebrecht, Des Gervasius von Tilbu-
ry Otia imperialia, σ. 99 κάί Zur Volkskunde, σ. 31. Mannbar dt, Wald-u. Feld-
kulte, τ II, σ. 125. W. H. Roscher, Ephialtes, σ. 90.

2. August., De civ. dei VI, 9. Περί τών έν ίίλλαις Ορησκείαις Θεοτήτων έπί τοϋ

τοκετοΰ πρβλ, Ploss - Bartels, Das Weib7 II, σ. 15 κέ,
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Παρά τώ καθ' ήμάς λαώ άναφέρεται ώς αιτία τών προσβαλλόντων τάς
έγκύους καί τάς λεχούς κακών ό διάβολος· κατά τους μέσους χρόνους έπιστεύ-
ετο ότι εμποδίζει τόν τοκετόν ή πνίγει τά νεογνά καί παρενοχλεί τάς λεχούς
θήλυ δαιμόνιον1, όπερ φαίνεται ότι δέν έταυτίζετο πρός τήν Γελλώ, άλλ' εϊναι
μάλλον συγγενές πρός τήν Λιλίθ τών Εβραίων2. Ιδιαιτέρως δέ δοξάζουσι
σήμερον έν Ζαγορίω ότι εις τραγοειδής χωλός δαίμων (κουτσός, κουτσοδαι-
μόνιο) εϊναι επικίνδυνος είς τάς λεχούς καί τάς έγκύους, τών όποιων πλήττει
τήν γαστέρα διά τών κεράτων του3. Οί "Ελληνες δέ τής Καππαδοκίας πιστεύ-
ουσιν ότι δαίμων τις θήλεια, ή "Αλης, παρενοχλεί τάς έπιτόκους καί τάς λεχούς.
Έντεΰθεν ή φράσις: "Αλης τήν έπάτησε, λεγομένη όταν κινδυνεύη ή γυνή
κατά τόν τοκετόν. Ώς σημειώνει ό Καρολίδης4, «προς άποδίωξιν τοΰ δαίμο-
νος τούτου πρέπει νά είσαχθή είς τόν κοιτώνα τής λεχοΰς εις ή πολλοί χήνες
καί ούτοι ν' άπολυθώσι κατά τής λεχοΰς· θεωρείται δέ σωστικόν, άν ούτοι
μεθ' όρμής έφορμώντες πλήττωσι τό πρόσωπον τής πασχούσης. Ό δαίμων
έκφεύγει τότε καί ή ούτω σωθεϊσα γυνή θεωρείται τοΰ λοιπού άπρόσβλη-
τος ύπό τοιούτου εϊ'δους δαιμόνων, καί ού μόνον αύτή δέν προσβάλλεται πλέον
κατά τόν τοκετόν, άλλά καί παρισταμένη είς τούς τοκετούς άλλων γυναικών
έχει τήν δύναμιν τοΰ έκφοβεϊν καί άποσοβεϊν τόν δαίμονα. Πιστεύεται δέ ότι
ή τοιαύτη δύναμις διατηρείται έπί έπτά γενεάς έν μιά καί τή αύτή οίκογενεία.
Καί έκ τοιούτων ώνομασμένων οικογενειών ζητούνται γυναίκες καί έκ με-
μακρυσμένων έτι κωμών, ίνα παραστώσιν είς τούς τοκετούς))5.—Τό ονομα
τής δαίμονος ταύτης δέν εϊναι βεβαίως έλληνικόν6. "Ετερος τύπος αύτοΰ εϊναι

1. Ψελλού, Περί ενεργείας δαιμόνων, σ. 25-6, 29 Boissonade. Τήν έπήρειαν της
δαίμονος ταύτης ματαιώνει ό όίγγελος Ραφαήλ. (Διαθήκη Σολομώντος, έν Aligne, Patr.
gr.,T. 122, σ. 1336).

2. Βλ. Bergel, Mythologie d. alten Hebräer I, σ. 25. Μ. Gasler, έν Hastings,
Encyclopaedia of Religion and Ethics 1909, τ. II, σ. 655, 657 κέ.

3. Β. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen, σ. 153.

4. ΓΙ. Καρολίδον, Γλωσσάριον συγκριτικόν έλληνοκαππαδοκικών λέξεων, Σμύρνη
1885, σ. 136-7.

5. Βλ. καί I. Σαραντίδου 'Αρχελάου, Ή Σ'.νασός, Άθ. 1899, σ. 84. Είς τά τοϋ Κα-
ρολίδου προσθέτει οτι ή φράσις Άλης τήν έπάταξεν, λέγεται δταν ή λεχώ ένεκα έπιλο-
χίου πυρετοΰ πάθη έκλαμψίαν, καί ότι πρδς άποδίωξιν τοϋ δαίμονος πυροβολοΰσιν έπανει-
λημμένως καί είσάγουσιν είς τον κοιτώνα τής λεχοΰς χήνας, θέτοντες δ' έπί τοΰ στήθους
τής πασχούσης κριθήν. άπολύουσι τούτους κατ' αύτής.—Φαρασοπονλου, Τά Σύλατα, σ. 40:
«"Οταν ύπάρχη δυστοκία, ένεκα άφορήτων ώδίνων έπέρχεται ενίοτε λιποθυμία είς τήν
τίκτουσαν έν τοιαύτη περιπτώσει φέρουσι χήνας, νομίζοντες ότι διά τών φωνών τούτων
θά έκδιώξωσι τον όίλυν, όπως δνομάζουσι τον προξενοΰντα πόνους είς τήν τίκτουσαν».

6. Αί έκ τής έλληνικής έτυμολογίαι τοΰ ονόματος ύπδ Π. Ιναρολίδου είναι άπίθανοι·
συσχετίζει αύτδ πρδς τό άλίσκομαι, ή το είλλω, ή το άλλη, άλαίνω, ήλός, ήλεός, ηλίθιος,
άλεάτης, άλιτρός, άλιτήριος, καθώς καί πρός το ίάλλω, εφιάλτης' ούχ ήττον θεωρεί αύτό
συγγενές ϊσως καί πρός τό Είλείθυια.
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Άλούς, ώς καλείται παρά τών κατοίκων τών Φαράσων τής Καππαδοκίας,
κατά τον Καρολίδην, «δαίμων τις σκότιος, διά νυκτός πλανώμενος καί ποι-
κιλοτρόπως ένοχλών ή κακοποιών τούς άνθρώπους)). Καί οί 'Αρμένιοι (τοϋ
Έγίν) πιστεύουσιν είς τήν ΰπαρξιν πονηροΰ πνεύματος, όπερ καλοΰσιν "Αλ,
κλέπτοντος ή άντικαθιστώντος τά νεογέννητα παιδία ή άποσπώντος τό ήπαρ
τών μητέρων1. Τά ονόματα τών δαιμόνων "Αλη καί Άλούς εικάζω ότι είναι
συγγενή μάλλον πρός τό τής νυκτίας δαίμονος τών Αράβων Άλιλάτ, πρός
ό συσχετίζουσί τίνες καί τό όνομα τής δαίμονος τών Εβραίων Λιλίθ2. — Ή
δέ διά χηνών άποτροπή τής δαίμονος είναι ίσως συναφής πρός άρχαίας δο-
ξασίας περί ίερότητος τοΰ πτηνοΰ τούτου, ύπεμφαινομένας είς τήν άναγνώρι-
σιν αύτοΰ ώς ίεροΰ τής Αφροδίτης3, καί είς τόν ρωμαϊκόν μΰθον περί σωτηρίας
τοΰ Καπιτωλίου ύπό χηνών, όστις προφανώς είναι αιτιολογικός, πλασθείς πι-
θανώς έκ τής διατροφής χηνών έν τω Καπιτωλίω διά λόγον τινά θρησκευτικόν.

Πρός σο)τηρίαν άπό τών έκ τών δαιμονικών έπηρειών κινδύνων συντε-
λεστικωτάτην πιστεύει ό έλληνικός λαός τήν βοήθειαν άγιων τινών, τούς όποιους
πρός τούτο έπικαλεΐται. Καί κατ' έξοχήν μέν άντιλήπτορα έν τοις κινδύνοις
τούτοις, ώς καί έν πάσι τοις δεινοΐς, νομίζει τήν Παναγίαν, άλλ' ίδιαιτέραν
δύναμιν πρός προστασίαν τών έγκύοον καί τών λεχών άποδίδει είς άγιους τινάς.
Στηρίζεται δέ ή δοξασία περί τής τοιαύτης ιδιότητος τών άγίων τούτων είς
τό όνομα αύτών, τοΰ όποιου ή σημασία ύποτίθεται ότι έμφαίνει τήν κατοχήν
είδικοΰ χαρίσματος. Άλλ' είς τήν κατανόησιν τής σημασίας τοΰ ονόματος
συνηθέστατα παραπλανα παρετυμολογία αύτοΰ, τοΰτο δέ παρατηρείται όχι
μόνον έν τή προκειμένη περιπτώσει, άλλά γενικώς είς τήν δημώδη άντίληψιν
περί ιαματικής δυνάμεως τών άγίων. Άλλαχοΰ έμνημονεύσαμεν παραδείγματά
τινα παρετυμολογίας όνομάτων άγίων παρ' ήμΐν, έξ ής πηγάζει ή πίστις περί
τοΰ ιδιαιτέρου χαρίσματος εκάστου αύτών4, τοιαύτη δ' είς τήν παρετυμολο-
γίαν τοΰ ονόματος βασιζομένη πίστις είναι κοινοτάτη καί εις άλλους λαούς5.

1. Folk - lore 1904, τ. XV, σ. 445.

2. F. Nork, Etymologisch - mythologisches Real-Wörterbuch, Stuttgart 1845,
τ. II, σ. 44.

3. Ίω.Λυδοΰ, ΙΙερί μηνών Δ', 44. "Αγαλμα 'Αφροδίτης πατούσης τόν πόδα έπί χη-
νός έν Βερολίνω: Kekulé, Weibliche Gewandstat. a. d. Werkst, d. Parthenongiebelfi-
guren, Berlin 1894. "Ομοιον αγαλμάτων έξ "Αργούς έν τω αύτόθι μουσείω (Alh. Mit-
teilungen 1879, IV 150, άρ. 489). Περί τοϋ χηνός έν τοις έλληνικοΐς μύΟοις βλ. Ste-
phani, έν Compte rendu de la Commission archéol.de St. Petersbourg, 1863, σ. 17
κέ.—'Οποία ή σχέσις τοΰ χηνός πρός τήν λατρείαν τοΰ Άσκληπιοΰ δέν εϊναι σαφές, ούδέ
συνάγεται άσφαλές τι έκ της άπεικονίσεως χηνός μεταξύ παραστάσεων άναφερομένων
είς τήν λατρείαν ταύτην. Πρβλ. Σβορωνον, έν 'Αρχ. 'Εφ. 1917, σ. 78 κέ.

4. Δελτ. ίστορ. έταιρ. 1883, τ. Α', σ. 6.

5. Βλ. Revue des traditions populaires 1910, σ. 104-5. Τήν ίδιαιτέραν μονο-
γραφίαν περί τούτου ύπό Em. Katuzmacki (Über Wesen und Bedeutung der volks-
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Oi προστάται άγιοι τών εγκύων καί τών λεχών είναι οί επόμενοι.

"Αγιος 'Ελευθέριος. Εϊναι γενική καθ' όλην τήν Ελλάδα ή πίστις, ότι
ή χάρις τοΰ άγίου τούτου παρέχει εΰκολον τόν τοκετόν, διά τοΰτο αί επίτοκοι
τιμώσι τήν μνήμην αύτοΰ μή εργαζόμενα', κατά τήν έορτήν του1, έπικαλοΰνται
δέ καί τήν βοήθειαν αύτοΰ2 καί τελεσφόρος ύπολαμβάνεται ή έπίθεσις τοΰ
είκονισματίου αύτοΰ έπί τών ώδινουσών3. Έν 'Αθήναις είς τό παρά τήν
Μητρόπολιν έκκλησίδιον τοΰ άγίου συρρέουσα κατά τήν ήμέραν τής έορτής
αύτοΰ αί έγκυοι καί άνάπτουσι κηρία πρό τής εικόνος αύτοΰ, ομοίως καί
όπου άλλαχοΰ ύπάρχουσιν έκκλησία'. αφιερωμένα', είς αύτόν, ώς παρά τό
Λιβίσιον τής Λυκίας, όπου ύπάρχουσιν έν τω αύτω τόπω δύο τοιαύτα παρεκ-
κ?;ήσια4. Έν Κρήτη πρωίας καί έσπέρας θυμιατίζουσιν αί έγκυοι τό εικό-
νισμα αύτοΰ5. Έν Κεφαλληνία έν δυστοκία ψάλλεται παράκλησις είς τόν
άγιον6, άν δ' ή μήτηρ κινδυνεύση τίκτουσα, δίδεται είς τό βαπτιζόμενον τό
όνομα Ελευθέριος, άν εϊναι άρρεν, Ελευθερία, άν είναι θήλυ, «έπειδή είς τόν
φερώνυμον άγιον άποδίδεται ώς έπί τό πλείστον ή άπό τοΰ κινδύνου σωτηρία
καί ό αΐσιος τοκετός»7.

Ό Βυβιλάκης8 είς τόν άγιον Ελευθέρων δέν έδίστασε ν' άναγνωρίση
μικρόν παρηλλαγμένην τήν άρχαίαν θεότητα Είλείθυιαν, ής τήν λατρείαν
άντικατέστησεν έν τή έκχριστιανισθείση Ελλάδι. Καίτοι δέ ένωρίς άνεσκευά-
σθη ή παντελώς άσύστατος αύτη γνώμη ύπό τοΰ Sanders9 καί ύπό πολ-
λών άλλων, καταδειχθέντος καί τοΰ άληθοΰς λόγου, δι' δν αί τίκτουσα', έπι-
καλοΰνται τήν βοήθειαν τοΰ άγίου τούτου10, άλλ' όμως ή πλάνη τής συνταυ-

etymologischen Attribute christlicher Heiliger, έν Jagic Festschrift, Berlin 1908)
γινώσκω μόνον έξ άνακοινώσεως τοϋ L. Deubner, έν Archiv f. Religionswiss. 1912, τ.
XV, σελ. 300.

1. Έν Άδριανουπόλει κατ' άνακοίνωσιν Θεολ. Γ. Βαφείδου: «Τοΰ άη Λευθέρ' οί ga-
στρουμένες δέ δουλεύουν γιά νά έλευθιρουθεΰν εΰκουλα».

2. Χ. Κορνλλου, Εθνογραφία της Πελοποννήσου, σ. 60. Α. Βάλληνδα, Κυθνιακά,
Έρμούπολ. 1882, σ. 110-131. Νεροϋτσος, έν Δελτ. ίστ. έτ., τ. Γ', σ. 84.

3. Έν Κεφαλληνία: Δελτ. ίστ. έτ., τ. στ', σ. 64. Έν Ζακύνθω: 'Απ' όλα δι' δλους,
περιοδ. Άθ., 1904, άρ. 46, σ. 755. Είς τον κοιτώνα της επιτόκου έν Κρήτη: Bybilakis,
Neugriechisches Leben, Berlin 1840, σ. 4· όμοίως έν 'Αθήναις έπί δυστοκίας.

4. 71/. I. Μονσαίον, Βατταρισμοί, ήτοι λεξιλόγιον τής λειβησιανής διαλέκτου, 'AO.
1885, σ. 34. Ίωσ. Χαριτωνίδον, Περί τής λιβισιακής διαλέκτου, έν Τραπεζοΰντι 1911,
σ. 29.

5. Bybilakis, σ. 3.

6. Ήλ. Τσιτοέλης, έν Δελτ. ίστ. έτ. στ', σ. 64.

7. 77. Λωρεντζάτος, έν Λαογρ. Β', σ. 300.

8. Bybilakis, ένθ' άν., σ. 2.

9. D. Sanders, Das Volksleben der Neugriechen, Mannheim 1844, σ. 305.

10. C.Wachsmulh, Das alte Griechenland im neuen, σ. 72. Β. Schmidt.. Volks-
leben d. Neugrieehen, σ. 38. Ν. Γ. Πολίτης, έν Νεοελλ. άναλ. 1872, τ. Α', σ. 376.
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τίσεως τοϋ άγίου 'Ελευθερίου προς τήν Είλείθυιαν ένεκα της συνηχήσεως τών
ονομάτων δέν έξηλείφθη, έπαναλαμβανομένη πολλάκις μέχρι σήμερον1.
Τινές μάλιστα προχο^ροΰσι καί περαιτέρω, ύποστηρίζοντες ότι ή έν 'Αθήναις
έκκλησία τοΰ άγίου Ελευθερίου άντικατέστησε παλαιδν ίερδν της Είλειθυίας,
ίδρυμένον έν τή αύτή θέσει2. 'Αλλ' ή έκκλησία τοΰ άγίου Ελευθερίου έτιμάτο
άττδ τής κτίσεως αύτης έπ' ονόματι τής Παναγίας τής Γοργοεπηκόου, άνα-
καινισθείσα δ' έν έ'τει 1863 έλαβε τό όνομα τοΰ Σωτήρος, καί μόλις μετά τινα
χρόνον μετωνομάσθη τοΰ άγίου 'Ελευθερίου3. Πρός έξομάλισιν τής άνυ-
περβλήτου ταύτης δυσκολίας διά τήν άμεσον άντικατάστασιν τής έθνικής λα-
τρείας ύπδ τής χριστιανικής, δ Struck καί ό Michael4 φαντάζονται ότι τήν
άρχαίαν λατρείαν τής "Ισιδος καί τής Είλειθυίας διεδέχθη άμέσως ή τοΰ τήν
αύτήν έχοντος εύεργετικήν ένέργειαν άγίου 'Ελευθερίου- οτε δέ κατά τόν Θ'
αιώνα έκτίσθη ή σημερινή έκκλησία καί ή είκών τής Παναγίας τής Γοργοεπη-
κόου κατετέθη έν αύτή, μετακομισθεί σα έκ τοΰ Παρθενώνος, δέν έξηφανίσθη
ή λατρεία τοΰ άγίου Ελευθερίου, άλλ' ώς δεικνύει ή διατήρησις τών δύο όνο-
μάτων έξηκολούθει υφισταμένη όμοΰ μετά τής Παναγίας Γοργοεπηκόου μέχρι
τής σήμερον. Ταΰτα δ' όμο^ς είναι άμάρτυρα καί άνυπόστατα" ούδέν γινώσκο-
μεν περί λατρείας τοΰ άγίου 'Ελευθερίου έν 'Αθήναις πρό τοΰ Θ' αιώνος, ούδε-
μία δ' άπολύτως συνάφεια τοΰ άγίου τούτου πρδς τό φερώνυμον έκκλησί-
διον ύπήρχε πρό πεντήκοντα περίπου έτών καί θά ήτο παραδοξότατον φαι-
νόμενον, ώς έλέγομεν καί άλλαχοΰ5, άν ή λατρεία τής Είλειθυίας ή τής "Ισι-
δος, λεληθότως διατηρουμένη έπί μακρούς αιώνας, έκαραδόκει εύκαιρίαν
ν' άναβλαστήση έπί τών ημερών ήμών.

Τινές τών ταυτιζόντων τον άγιον Έλευθέριον πρός τήν Είλείθυιαν
πρός ένίσχυσιν τής γνώμης αύτών φέρουσι τόν μεταγενέστερο ν τύπον τοΰ ονό-
ματος τής θεάς Έλευθώ6, άλλ' είναι φανερδν ότι οΰτε πρός το Είλείθυια,
οΰτε πρός οιονδήποτε τύπον τοΰ ονόματος τούτου έχει τι κοινόν έτυμολογικώς
τό όνομα 'Ελευθέριος. Τυχαία δ' δλως είναι ή όμοιότης τής άποδιδομένης είς

1. Χ. Κορνλλου, 2νθ' άν. Ε. Sidney Hartland, έν Hastings, Encyclopaedia of
Religion and Ethics 1909, τ. II, σ. 638. Mary Hamilton, έν Annual of the British
School XII (1906-7), σ. 352-3. Τής αύτής, Greek Saints and their Festivals,
Edinburgh 1910, σ. 18-9.

2. A. P. Ραγκαβή, "Απαντα, τ. III' (1889), σ. 72. Τ. Νερούτσου, Χριστιανικοί 'Αθή-
ναι, έν Δελτ. Ιστ. έτ., τ. Γ' (1889), σ. 84. Α. Struck καί Κ. Michael, έν Athen.
Mitteilungen 1906, σ. 316. Ο. Weinreich, αύτ. 1912, σ. 44.45.

3. Βλ. Νεροϋταον, ένθ' άν.

4. Ένθ' άν., σ. 323 κέ.

5. Λαογρ. Δ', σ. 20. Βλ. καί αύτ., σ. 17.

6. Κορνοϋτ. 34. Άνθολογ. στ" 604 (Παύλου Σιλεντιαρίου), Θ' 268 ('Αντιπάτρου Θεσ-
σαλονικέως).
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τον άγιον δυνάμεως προς προστασίαν τών έπιτόκον; καί τών λεχών, προερχο-
μένη έκ παρετυμολογίας τοϋ ονόματος αύτοΰ. Ό άγιος θ ε οι ρ είτα ι προστάτης
καί βοηθός τών κυουσών, διότι το όνομά του υποτίθεται έμφαΐνον ότι παρέχει
είς τάς έγκύους καλή λευτεριά, αί'σιον τοκετόν, ότι λευτερώνει αύτάς. "Οτι
τοιαύτην σημασίαν είχε καί έν τή αρχαία ελληνική ή λέξις ελεύθερος καί τά
έκ ταύτης παράγωγα συνάγεται μετά πιθανότητος έκ τών έξης τεκμηρίων.
Ή Θεσσαλική επιγραφή : «Άπλουνι Τεμπείτα Αίσχυλίς Σατύρου έλευθέρια»1
φαίνεται ότι άναφέρεται είς άνάθημα γυναικός έπί αίσίω τοκετώ. Τό παρ'
Ύγίνω ονομα τής θυγατρός τοΰ Διός καί τής "Ηρας Liberias άντί τοΰ Lu-
cina, ώς εικάζει ό Μ. Schmidt, προέρχεται έκ μεταφράσε(ος τοΰ 'Ελευθερία 2.
Ή "Αρτεμις παρά Λυκίοις έλέγετο 'Ελευθέρα, κατά τόν 'Αρτεμίδωρον 3,
έν έπιγραφαΐς δέ τών Λυκιακών πόλεων Μύρων, Σούρας καί Κυανέων άνα-
φέρεται θεά 'Ελευθέρα4.

"Αγιος Αϋκουλας. 'Ανύπαρκτος άγιος, πλασθείς έν Λιβισίω τής Λυκίας
έξ επικλήσεως τοΰ άγιου 'Ελευθερίου. Εύχή τών Λιβισίων: «"Αη μου Λιφτέρη
μου, λιφτίρωσί την, άη μου Αΰκουλα, ηύκόλυνί την»5. Τά Αυκουλα (—τά
εύκολα, τά εύκολύνοντα τόν τοκετόν) είναι τό ονομα μοναστηρίου, κειμένου
πρός Δ τοΰ Λιβισίου, έχοντος δε δύο παρεκκλήσια τοΰ άγιου Ελευθερίου.
Τό έτερον τούτων ύποτίθεται ότι εϊναι τοΰ άγιου Αϋκουλα.

'Αγία Λεχούσα. 'Ανύπαρκτος έπίσης άγια, προστάτις τών λεχών, πλα-
σθεΐσα έν Θεσσαλονίκη καί έν Σέρραις έκ παρετυμολογίας τοΰ διαλεκτικού
τύπου τής επικλήσεως τής Παναγίας τής Έλεούσης6. Έκ τής αύτής έπικλή-
σεως έπλάσθη άλλαχοϋ τής Ελλάδος ή άγια Έλεοΰσα, άλλά δέν έπικαλοΰνται
αύτήν ιδιαιτέρως είς τήν βοήθειαν τών λεχών, άφοΰ ό άδιάφθορος τύπος τοΰ
ονόματος δέν είναι πρόσφορος είς παρετυμολογίαν.

"Αγιος Στυλιανός. Έκ παρετυμολογίας τοΰ ονόματος πιστεύεται ότι ενι-
σχύει (στυλώνει) τά νεογνά. Τήν μνήμην αύτοΰ αί έχουσαι τέκνα τιμώσι δι'
άργίας7, έπικαλοΰνται δ' αύτόν είς διαφύλαξιν τών νηπίων8, διότι θεωρείται
φύλαξ τών παίδων, ώς αποκαλεί αύτόν καί ή ρήσις, ή προσγραφομένη είς
τήν εικόνα του ύπό τών αγιογράφων9. Κατά τόν Συναξαριστήν, ό άγιος

1. IG. IX, 2,1034.

2. Έν Rhein. Mus., τ. XX, σ. 460. Βλ. καί Hygin., Fabul., σ. 12, 5, ed. Μ. Schmidt.

3. Όνειροκριτ. Β', 35.

4. Βλ. Gruppe, Gr. Mythol. u. Religionsgesch., σ. 1266.

5. Μουσαίου, Βατταρισμοί, σ. 34.

6. Π. Παπαγεωργίου, έν Byz. Zeitschrift, τ. III, σ. 256.

1. Έν Άδριανουπόλει κατ' άνακοίνωσιν Θεολ. Γ. Βαφείδου : «Τοϋ άη Στυλιανού
δσες έχουν πιδιά δέ δουλεύουν γιά νά ζήσουν τά πιδιά τς».

8. Βάλληνδα, ΚυΟνιακά, σ. 131. Bybilakis, σ. 4.

9. Βλ. Διονυσίου τοϋ ίκ Φονρνά, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, έκδ. ύπό Α.
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ούτος άσκητεύων έντός σπηλαίου έν τη έρήμω «έγινεν ιατρός διαφόρων
καί άνιάτων παθών διότι, όταν συνέβαινε θανατηφόρος ασθένεια είς τά νή-
πια καί άπέθνησκον, έμενον δέ άτεκνοι οί γονείς των, τότε όσαι μητέρες
έπεκαλούντο μετά πίστεως τό ονομα τοϋ άγίου τούτου Στυλιανού καί έζω-
γράφιζον τήν άγίαν αύτοΰ εικόνα, πάλιν έγέννων άλλα τέκνα, άλλά καί τά
άσθενούντα νήπια έλυτρώνοντο άπό τήν άσθένειαν))1. Τά αύτά περίπου έπανα-
λαμβάνει καί ή 'Ακολουθία τοΰ άγίου" ότι «έγινε θεραπευτής παθών άνιάτων
όταν γάρ έφθοροποιός θάνατος έκαμνεν άτέκνους τάς γενεώσας γυναίκας μέ
τόν θάνατον τών βρεφών των, αί μητέρες έπικαλώμεναι τό τοΰ άγίου όνομα
καί ζωγραφίζουσαι τό τίμιον αύτοΰ εικόνισμα πάλιν έτρέπουνταν είς τεκνο-
γονίαν»2.

Ταϋτα συνηθίζονται μέχρι της σήμερον καί πρός τούτοις οί γονείς,
τών όποιων αποθνήσκουσα τά τέκνα, έπιθέτουσιν είς τό γεννώμενον μετά τόν
θάνατον άδελφοΰ του τό όνομα Στυλιανός, ή Στυλιανή, άν είναι θήλυ3.
Αί Άραχοβίτισσαι (τοΰ Παρνασσοΰ) έπικαλοΰνται τήν βοήθειαν τοΰ άγίου
Στυλιανού πρός εύτοκίαν4.

"Αγιος Συμεών. Τήν έορτήν τοΰ άγίου Συμεώνος τοΰ Θεοδόχου (3
Φεβρουαρίου) άπανταχοΰ τής Ελλάδος άγουσιν έν τιμή αί έγκυοι, άπέχουσαι
πάσης έργασίας καί προσέχουσαι μή έγγίσωσί τι, διότι πιστεύουσιν ότι τι-
μωρεί αύστηρότατα ό άγιος πάσαν παράβασιν, άποτυπώνων έπί έμφανοΰς μέ-
ρους τοΰ σώματος τοΰ τεχθησομένου παιδιού των σημεΐον (σημάδι, θά σημα-
δέψη το παιδί), ώς έμφαίνεται έκ τής υποτιθεμένης σημασίας τοΰ παρετυ-
μολογουμένου ονόματος αύτοΰ. Έν Σαράντα Έκκλησιαΐς έορτάζουν αί έγκυοι
τήν ήμέραν τοΰ άγίου Συμεώνος (τά Σνμνογιόρτια), διά νά μή γεννηθώσι τά

Παπαδοπούλου Κεραμέως, έν ΙΙετρουπόλει 1909, σ. 164: «Ό άγιος Στυλιανός ό Παφλα-
γών, γέρων δασυγένης, λέγει: Παίδων φύλαξ πέφυκα. Χρίστου τό δώρον».—Συνήθως
απεικονίζεται κρατών εις τήν άγκάλην νήπιον έσπαργανωμένον. Περί τοϋ άγίου Στυλια-
νού πρβλ. καί Ααογρ. Ε' 339.

1. Μαυρικίου, Συναξαριστής, μετάφρ. ύπό Νικοδήμου άγιορείτου, έκδ. Σεργίου Χ.
Ραφτάνη, ΖάκυνΟ. 1868, τ. Α', σ. 298 (26 Νοεμβρ.).

2. Άκολουθία τοΰ όσιου πατρός ήμών Άλυπίου τοΰ Κιωνίτου καί Οαυματουργοΰ.
ΣυναχΟεΐσα έκ τοΰ Μηναίου παρά Έμμανουήλου Τζάνε τοΰ Μπουνιαλή. Ένετίησ'.ν 1679,
σ. 10. Βλ. καί Άκολουθία τοϋ οσίου πατρός ήμών Στυλιανού συντεθεϊσα παρά Στυλ. 'Ρο-
κ/·, νεωστί δέ μετατυπωθεΐσα. Ένετ. 1690, σ. 15: «καί ποικίλων παθών άνιάτων ίατήρ
γενόμενος, όπηνίκα ό φθοροποιός θάνατος διά τής τών νεογνών Ονήξεως άτεκνούσας τάς
κυούσας άπετέλει, τό τοΰ άγίου όνομα αί μητέρες έπικαλούμεναι, καί τό τίμιον αύτοΰ χρω-
ματουργοΰσαι εικόνισμα, πρός τεκνογονίαν αύθις μετεσκευάζοντο». Βλ. καί σ. 17.

3. Ζωγρ. άγών Α', σ. 220 (Σύμη). Δ. Γρ. Κα/ιπονρογλου, 'Ιστορία τών Αθηναίων,
τ. Α', σ. 200 (Αθήναι).

4. Π. Schmidt, Das Volkslüben il. Neugriechen, σ. 39.
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παιδία μέ στίγματα τοϋ προσοίπου ή σημαδευμένα1. Έν Βιθυνία πιστεύ-
ουσιν ότι ίχνη εργασίας, γενομένης ύπδ τών έγκύων κατά τήν ήμέραν ταύτην,
άναφαίνονται έπί τοΰ σώματος τοΰ γεννηθέντος κατόπιν παιδός2. Έν Λακκο-
βηκίοις τής Μακεδονίας αί έγκυοι οΰτε κλώθουσιν οΰτε άλλην τινά δύσκολον
έργασίαν κάμνουσι διά νά μή γίνη τό παιδίον των σημαδιακό3.'Έ,ν Χίω ((ή έγ-
κυος ούδεμίαν έργασίαν κάμνει, ούδέ τι τεχνικόν ή φυσικόν λαμβάνει είς χεί-
ρας, έκτός τών φορεμάτων της, τοΰ κοχλιαρίου καί τοΰ περουνίου" άπέχει δέ
άπό παντός άλλου διά νά μή σημαδευθή τό παιδί της άπό τόν άγιον Συμεών4.

Πρός άποτροπήν τοΰ έπικειμένου κακοΰ έκ παραβάσεο^ς τής άπαγορεύ-
σεως, προελθούσης έξ άναποφεύκτου άνάγκης ή έξ άπροσεξίας, ένιαχοΰ εύθύς
ώς έγγίσωσί τι έπιψαύουσιν άμέσως έπειτα τούς γλουτούς αύτών, 'ίνα έπ'
αύτών άποτυπιοθή τό σημεΐον, όπου δέν θά είναι έμφανές5. Έν δέ τή Αέσβω
προσέχουσιν, όπως μή έγγίσωσί τούλάχιστον κατόπιν τό πρόσωπον, διότι έν
τοιαύτη περιπτώσει το παιδίον θά έχη έλαίαν τριχωτήν έπί τοΰ προσώπου6.
Έν Χίω δέ ή έγκυος προτοΰ νά κατακλιθή λαμβάνει ποτήριον ΰδατος, ρίπτει
είς αύτό άλας καί άφοΰ καλώς άναλυθή, βρέχει δι' αύτοΰ πρώτον τάς χείρας
καί άκολούθως χύνει πρός τά οπίσω, χωρίς νά στραφή, έπιλέγουσα :
"Ο,τ' έπιασα, ΰ,τ' έκαμα οπίσω μου νά είναι
και σάν τ' αλάτι ποϋ 'λειωσα, ετσι κι αύτά νά λειώσουν.
Χύνει δέ καί τό ύπόλοιπον τοΰ ΰδατος ωσαύτως πρός τά οπίσω, χωρίς νά
ν παρατηρήση ποΰ έχύθη καί άμέσως κατακλίνεται7.

Ή έορτή τοΰ άγίου Συμεώνος διεξάγεται έν Χίω μετά τίνος έπισημό-
τητος" τήν μέν παραμονήν καθώς καί τήν ήμέραν τής έορτής αί έγκυοι μετα-
βαίνουσιν είς τήν έκκλησίαν καί άνάπτουσι κηρία πρό τής εικόνος τοΰ άγίου'
μετά δέ τό τέλος τής λειτουργίας επισκέπτονται αί γυναίκες έν σώματι
τάς έγκύους είς τάς οίκίας tojv, καί άν μέν ή έγκυος είναι νεόνυμφος, ή μήτηρ

1. Θρακική έπετηρίς 1897, σ. 194. Έν 'Αδριανουπόλει ωσαύτως κατ' άνακοίνωσιν
Θεολ. Γ. Βαφείδου, «γιά νά μή κάνουν σημειούμενα πιδιά». Έν δέ Τήνω δέν έγγίζουν κλει-
δί, ψαλίδι, μάνταλο, διά τόν αύτόν λόγον.

2. Ό έν ΚΠ. σύλλογος, τ. KB', σ. 127.

3. Γουσίου, Ή κατά τό Παγγαϊον χώρα, σ. 70 =Abbott, Macedonian Folklore,
σ. 139.

4. Κανελλάχη, Χιακά άνάλεκτα, σ. 361.

5. Έν ΚύΟνω {Βάλληνδας, ένθ' άν., σ. 160).

6. Georgeakis et Pineau, Le Folk-lore de Lesbos, Paris 1904, σ. 329. Παρα-
πλήσια δοξασία έπικρατεΐ έν Ρουμανία. Αί γυναίκες κατά τόν χρόνον τής έγκυμοσύνης
των άποφεύγουσι τήν κλοπήν, έκ φόβου μή άν φωραΟώσι καλύψωσιν έξ αισχύνης τό προ-
σωπον διά τών χειρών, καί άποτυπωΟή έπί τοΰ προσώπου τοΰ παιδιού σημεΐον τοΰ κλα-
πέντος.

7. Κανελλάχης, αύτ.—Περί τής μαγικής πράξεως τής άναλύσεως άλατος έν ύδατι
βλ. Λαογρ. Β', σ. 168 κέ.
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ή αδελφή ή συγγενής ή καί στενή φίλη της παραθέτει τράπεζαν μετά διαφόρων
γλυκυσμάτων έξ ών τρώγουσιν αί προσελθοΰσαι, άν δ' έχη ήδη καί άλλοτε
γεννήση, τά προσφερόμενα είναι λιτότερα, σταφίδες, κάρυα, άμύγδαλα κττ.
Περιέρχονται δέ μέχρι μεσημβρίας πάσας τάς οικίας τών συγγενών καί τών
οικείων1.

Άζαρέας ήτοι Άγι Ζαρέας, ό άγιος ό προξενών ζαρωματιάς (=ρυτί-
δας, ρίκνωσιν).Οΰτως άποκαλεϊται έν Κοτυώροις τοϋ Πόντου ό άγιος Βλάσιος,
όσον καί ό άγιος Συμεών επίφοβος είς τάς έγκύους έν Ιΐόντω καί διά τόν αύτόν
λόγον. Πάσαι αί έγκυοι καί αί έχουσαι έγκύους έν τή οικία συρρέουσιν είς
τήν έκκλησίαν κατά τήν ήμέραν τής έορτής καί άπέχονται πάσης εργασίας,
διότι άλλοις τό τεχθησόμενον παιδίον κινδυνεύει νά έχη ζαρωματίαν, ήτοι έλάτ-
τωμά τι2.—Πόθεν ή δοξασία αύτη άδηλον" τό συναξάριον τοΰ άγίου ιστορεί
ότι συνήθλησαν μετ' αύτοΰ δύο βρέφη· άλλ' έκ τούτου δέν είναι πιθανόν ότι
προήλθε καί διεπλάσθη ή δοξασία, καθώς ούδέ πρός τήν άλλην έλληνικήν
παράδοσιν φαίνεται έχουσα συνάφειαν, τήν μυθολογοΰσαν, ότι ό άγιος είναι
ποιμήν ή ήγεμών τών λύκων3.

Άγια Μαρίνα. Έν 'Αθήναις αί γυναίκες ηύχοντο είς τήν άγίαν Μαρίναν
ύπέρ εύτοκίας ή γονιμότητος, αί δ' έν ώρα γάμου ύπέρ ταχείας άποκατα-
στάσεως αύτών. Τοΰτο μαρτυρεί ό Α. Mommsen4, άλλά σήμερον τούλάχιστον
τοιαύτη δύναμις τής άγιας είναι άγνωστος έν 'Αθήναις. Τήν βοήθειαν αύτής
καί έν παλαιοτέροις χρόνοις καί νΰν άκόμη έπικαλοΰνται αύτόθι μόνον πρός
θεραπείαν καχεκτικών παιδίων, καί κατά την έορτήν της συρρέουσιν είς τό
έν τω λόφω τών Νυμφών έκκλησίδιον αύτής μετά τών πασχόντων τέκνων των
καί ένδύουσαι αύτά νέα φορέματα, καταλείπουσιν είς τόν περίβολον τά παλαιά,
έλπίζουσαι ότι μετά τών ένδυμάτων θά συναποβάλωσι καί τήν πάθησίν των.
"Αλλη δέ σχέσις τής άγίας πρός τά παιδία άναφέρεται είς όλίγιστα βαυκαλή-
ματα. "Εν νανάρισμα της Άγίας Παρασκευής τής Λέσβου λέγει ότι ή άγια
Μαρίνα ξεγέννησε τό παιδί5- άλλο δέ κυπριακόν προσκαλεί αύτήν νά τό
κοιμίση8· έν δέ παραλλαγή τοΰ αύτοΰ λέγεται περί τής άγίας ότι μαρανίϋκει
τά μωρά, ήτοι μαραίνει, φθείρει τά μικρά παιδία' άλλ' είναι άδηλον, άν τοΰτο
άναφέρεται εις άγνωστόν τινα δοξασίαν περί φθοροποιού έπηρείας τής άγίας
έπί τών βρεφών, ή άν εϊναι άπλώς παίγνιον παραχητικόν (Μαρίνα - μαρανίσκω)
άνευ σημασίας- όπερ φαίνεται μοι πιθανώτερον.

1. Κανελλάκης, σ. 360.

2. I. Βαλ.αβά\·ης, έν 'Αρχ. τής νεωτ. έλλην. 1", σ. 34.

3. Πολίτου, Παραδόσεις, σ. 202 κέ. 951 κέ.

4. Ath. christianae, σ. 52. Β. Schmidt, ένθ' άν., σ. 38.

5. Georgeakis et Pineau, ένθ' άν., σ. 155.

6. Passow, άρ. 282. Σακελλαρίον, Κυπριακά, τ. 13', σ. 238.
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( ΣΦΑΚΕΛΟ. ΜΟΥΝΤΖΑ. ΠΟΥΛΟΣ. ΣΑΜΑΡΚΟ )

Ή περί βασκανίας κατά τάς νεοελληνικάς δοξασίας πραγματεία τοϋ Β. Schmidt.

Πρός πανηγυρισμόν τής έκκτοστής έπετείου τής γεννήσεως τοϋ αρχαιο-
λόγου Otto Jahn, τοΰ συγγράψαντος καί καλλίστην διατριβήν περί τής
δεισιδαιμονίας τής βασκανίας παρά τοις άρχαίοις1, ό γνωστότατος διά τάς
σοφάς περί τής νεοελληνικής λαογραφίας μελέτας αύτοΰ καθηγητής τοΰ έν
Φρειβούργω Πανεπιστημίου Bernhard Schmidt έδημοσίευσεν έπικαίρως
πραγματείαν περί τής βασκανίας καί τών παρομοίων μαγγανειών κατά τάς
νεοελληνικάς δοξασίας2. Έν αύτη περιέλαβε πάντα τά κύρια κεφάλαια τής
δεισιδαιμονίας ταύτης καί μεθοδικώτατα έξηρεύνησε καί διεφώτισεν, έπί
τή βάσει άφθονου ύλικοΰ, έπιμελώς περισυλλεχθέντος όχι μόνον έκ διαφόρων
σχετικών δημοσιευμάτων, άλλά καί έκ προφορικών ανακοινώσεων. 'Υπο-
λείπονται βεβαίως πολλά πρός συμπλήρωσιν, καί τό θέμα δέν δύναται νά θεοο-
ρηθή έντελώς έξηντλημένον, διότι άδύνατον ήτο είς έπιστήμονα, μακράν τής
'Ελλάδος βιοΰντα, νά λάβη γνώσιν όλου τοΰ πλουσίου ύλικοΰ, τοΰ έγκατε-
σπαρμένου είς παντοία δημοσιεύματα, τά πλείστα σπάνια καί δυσεύρετα,
καί είς αύτούς τούς έν 'Ελλάδι δυσπρόσιτα3, πολλω δέ μάλλον νά καταμάθη
καί έξετάση τά μήπω δημοσιευθέντα ύπό Ελλήνων έρευνητών ή τά είς

* ΈδημοσιεύΟη έν Ααογρ. 1914, τ. Δ', σ. 601-669.

1. Otto Jahn, Ueberden Aberglaubendes bösen Blicks bei den Alten, έν Berich-
te der kgl. sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, τμήμ. φιλολογ. ίστορ. 1855, VII,
σ. 28-110.

2. ΰ. Schmidt, Der böse Blick und ähnlicher Zauber im neugriechischen Volks-
glauben, έν Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum, Geschichte u. deutsche Litera-
tur Α' τμήμα (1913), τ. 31, σ. 574-613. Συμπληρωτικά τινα είς τήν διατριβήν τοΰ
Schmidt έδημοσίευσεν ό συγγραφεύς τής περί βασκανίας διτόμου μονογραφίας (Berlin
1910) S. Scligmann, ύπό τήν αύτήν έπιγραφήν, έν Hessische Blätter f. Volkskunde
1914, σ. 124-9.

3. Μεταξύ τούτων καταλέγεται καί πραγματεία τις περί τής βασκανίας παρά τω έλ-
ληνικω λαφ, διαλαΟοΰσα τήν προσοχήν τοΰ Schmidt, ήν έγώ είχον δημοσιεύση έν βρα-
χυβίω περιοδικά συγγράμματι έν 'Αθήναις καί Σμύρνη προ τεσσαρακονταετίας έκδιδο-
μένω ('Ανατολική έπιθεώρησις 1873, τ. Α', σ. 537-540. 569-576).
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άνεξερευνήτους ελληνικούς τόπους έπιχωριάζοντα1. "Οθεν καίτοι καθόλου
δύναται νά λεχθή ότι έν τή πραγματεία του έκείνη δ Schmidt ούδέν το ούσι-
ώδες άφήκεν άνεξέταστον, ούδέν ήττον διά τήν ανεπαρκή γνώσιν λεπτομε-
ρειών, προερχομένην έκ τών μνημονευθέντων λόγων, παρεισέφρησαν πλημ-
μελείς έξηγήσεις φαινομένων τινών ή ανακριβείς χαρακτηρισμοί αύτών.

Προς πληρεστέραν άνάπτυξιν καί διευκρίνησιν τοΰ ζητήματος τούτου
θ' άσχοληθώμεν έν τή προκειμένη συμβολή είς τό έργον τοΰ Β. Schmidt είς
τήν άναθεώρησιν ένός μόνου τών έν αύτω θεμάτων.

Τό σφακέλωμα έχει Εννοιαν ύβριστικήν.

Είς τά πρός άποτροπήν τής βασκανίας μαγγανεύματα συναριθμεϊ ό
Β. Schmidt καί τό σφακέλωμα καί τάς προσομοίας χειρονομίας, θεωρών
άναμφισβήτητον οτι ήδη άπό τών άρχαίων χρόνων ήτο έν χρήσει ώς άποτρε-
πτικόν πρωτίστως τών έκ τής βασκανίας κακών. 'Αλλ' ή έκδοχή αύτη είναι
έσφαλμένη, διότι αί τοιαύτα', χειρονομίαι μόνον ύβριστικήν έννοιαν έχουν
άν δ' ένίοτε στρέφωνται κατ' έκείνου, όστις ύποτίθεται ότι διά βασκανίας ή
άλλων μαγγανειών έγινε πρόξενος βλάβης τινός, δέν σκοποΰσι τήν έπανόρ-
θωσιν ή τήν άποτροπήν ταύτης, άλλ' έκδηλώνουσιν άγανάκτησιν, όργήν, περι-
φρόνησαν πρός τον νομιζόμενον αΐτιον τοΰ κακοΰ, μή άποδιδομένης είς αύτάς
μαγικής τίνος δυνάμεως2.

Πλήν τού Schmidt καί ό G. Meyer καί ό Lawson ύπέλαβον, δτα τό
σφακέλωμα σκοπεί τήν άποτροπήν τής έπηρείας τοΰ βασκάνου οφθαλμού3-
άλλ' όμως καί "Ελληνες καί ξένοι, όσοι έτυχε νά μνημονεύσωσι την συνή-
θειαν ταύτην, τήν έξηγοΰσιν όρθώς, ώς πάντες άνεξαιρέτως οί "Ελληνες τήν

1. Ό Β. Schmidt είς δύο περιόδους διατρίψας έν 'Ελλάδα εϊχε τήν εύκαιρίαν έξ Ιδίας
παρατηρήσεως καί έρεύνης πολλά νά καταγράψη, ίδια έν Ζακύνθω καί Κεφαλληνία, όπου
μακρότερον χρόνον παρέμεανεν.

2. 'Ενίοτε σφακελώνουν είς μαγικάς πράξεας πρός άποτροπήν, άλλ' ή μαγακή δύναμας
νομίζουν δτα έγκεαταα άλλαχοΰ, είς έπωδήν τινα ή ρήσιν, τό δέ σφακέλωμα ότι δαά τής ύβρι-
στικής σημασίας αύτοΰ συντελεϊ είς τό νά καταστήση δραστικωτέραν τήν ένέργεααν. Οΰτω
π. χ. έν Κεφαλληνία, «δταν άναφέρεται τό όνομα τοΰ διαβόλου, καθώς καί κακόν τι μέγα,
θέτουσαν άμέσως όρθίαν άνοακτήν τήν παλάμην καί φωνοΰσα σίδερο 'ς τή μέση μας!» (Παρ-
νασσός, τ. ΙΖ', σ. 437). 'Εν Ζακύνθω δ συναντών κατά τό μεσονύκταον μαΰρον σκύλον,
δ όποιος ύποτίθεται δτα εΐναα ό δαάβολος, τόν σφακελώνεα καί έπιλέγεα: «"Οταν έγεννήθηκε
ό Χριστός, ήταν τό σκυλί σταυρός» (ΑΟΔΟ. 1904, άρ. 44, σ. 720). 'Επίσης αύτόθι ό βλέ-
πων τήν πρωίαν πρό τής οικίας του πράγματά τανα, τά όποια ύποπτεύει ότι είναι μάγια,
τά σφακελώνεα καί πτύων τρίς χαμαί λέγεα: Κλούβια κι άπιαστα και μαγιάτικο περσίμου-
λο! (αύτ.).

3. G. Meyer, Etymol. Wörterbuch d. alban. Sprache, σ. 289. Laivson, Modem
Greek Folklore, Cambridge 1910, σ. 14.

26
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αντιλαμβάνονται, δηλαδή ώς έμφαίνουσαν δεινοτάτην ΰβριν καί έσχάτην
καταφρόνησίν τίνος1. "Ηδη άπό τοΰ ΙΕ' αιώνος παρά τω χρονογράφω Δού-
κα (κεφ. 38, σ. 277 Bonn) φέρεται τό σφακελίζειν ώς συνώνυμον τοΰ όνει-
δίζειν. Τό ούτιδανόν καί έξηυτελισμένον, τό άπολέσαν τήν τιμήν αύτοΰ, κρί-
νεται άξιον σφακελώματος *«φαϋκέλωνέ τα» ή «ψαακέλωσέ τα» ή «ψασκέλω τα»
λέγεται άπανταχοΰ τής Ελλάδος έπί πραγμάτων έκπεσόντων τής άξιας αύ-
τών. «Σφάκελά της π' άγαπά / παντρεμένον ή παπά» λέγει παροιμία τής
Μήλου2, χαρακτηρίζουσα ώς αίσχρόν τόν έρωτα, τόν μή έχοντα σκοπόν τόν
γάμον. «Πήρασι σπάγκελα 'ς τά μάτια τους !» φράσις, ήν ήκουσα παρά Μανιά-
του τής επαρχίας Γυθείου περί τών ζημίας άντί κέρδους άποκομισάντων έκ
τίνος έπιχεφήσεως. Καί παλαιότερα παραδείγματα τοιαύτης χρήσεως τής
λέξεως ύπάρχουν ικανά- οίον Έρωτόκριτ. Γ' 954 «ώσάν τήν έκατάστησες
(τήν μάννα σου), παιδί μου, σφάκελά της». Γαδάρου διήγησις, στ. 156, σ. 128
Wagner : «κι άπέκει σφάκελά σου!». Ύβριστικόν ονομα τοΰ διαβόλου είναι
σφακελισμένος3. Καί αύτό τό πρός ύβριν δεικνυόμενον λέγεται έν Καρπάθω
σφάκελλον4.

Τό σφακέλωμα νομίζεται και ώς αμαρτία.

"Ενεκα τής έξαιρέτως ύβριστικής σημασίας, τής άποδιδομένης είς τό
σφακέλωμα, ή χειρονομία αΰτη δέν θεωρείται ύπό τοΰ λαοΰ ώς άπλή τις έν-
δειξις άγροικίας ή χυδαιότητας, άλλ' ώς αμαρτία αύτόχρημα, καί τοσοΰτο
δεινοτέρα όσον μείζων είναι ό πρός τόν ύβρισθέντα οφειλόμενος σεβασμός.
Ή σφακελώσασα έπίσκοπον χειρ όε ίχιώνει είς τόν τάφον, συμφώνως πρός τήν
δημώδη δοξασίαν, ότι παραμένει μετά θάνατον άλυτον τό σώμα τών είς δει-
νάς άμαρτίας ύποπεσόντων, ή άν αί άμαρτίαι δέν εϊναι πολλαί καί διαλυθή

1. Κοραή, "Ατακτα, τ. Δ', σ. 504 «σημαίνει σήμερον δείχνω τήν χείρα άνοικτήν μέ
τά πέντε δάκτυλα είς σημεϊον ύβρεως». Ross παρά Jahn, £νθ' άν., σ. 56. 'Ακριβώς χαρακτη-
ρίζει τό σφακέλωμα ό άββάς Pègues (Histoire et phénomènes du volkan et des îles
volcaniques de Santorin, Par. 1842, σ. 359): «Parmi les expressions qui servent à
manifester les sentiments dont ils sont animés contre quelqu' un ou quelque chose,
ils ont un geste imprécatif le plus frappant, le plus significatif que je connaisse; il
est d'une application universelle, et, appliqué à la circonstance, il résume tout leur
mépris, toute leur colère, toute leur indignation, tout leur esprit de vengeance: ils
Γ appellent φάσκελον».

2. Πολίτου, Παροιμίαι A'196, 59.

3. Κρήτη: Φιλίστωρ Δ' 436 ( = Πολίτου, Νεοελλ. μυθ., σ. 426). 'Αντίστοιχος είναι
καί ή άλλη κρητική έπίσης υβριστική ονομασία τοϋ διαβόλου ό μουζωμένος (Δελτ. ίστορ.
έταιρ. Β' 125).

4. Ζωγρ. άγ. Α', σ. 326.
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το άλλο σώμα, δεν διαλύονται δ' όμως τά μέλη εκείνα αύτοϋ, δι' ών διεπρά-
χθησαν άμαρτίαι. "Οθεν μερίμνων περί της ψυχικής σωτηρίας του δ ύβριστής
ζητεί τον έπίσκοπον νά πατήση τήν σφακελώσασαν χείρα, διότι μόνον οΰτως
έξαγνίζεται ή άμαρτία. Ενίοτε έξ 'ίσου βαρεία θεωρείται ή άμαρτία, καί
παρομοίου εξαγνισμού έχουσα χρείαν, καί άν κατώτερος κληρικός είναι ό
υβρισθείς. Πάντως δέ ή τοιαύτη ύβρις πρός τούς γονείς παραμένει άσυγχώ-
ρητος, άν ό ύβρισθείς δέν πατήση τήν σφακελώσασαν χείρα. Κάλλιστα περι-
γράφει ό IT. Δ. Σεφερλής τοιαύτην σκηνήν συγχωρήσεως ύπδ έτοιμοθανάτου
πενθεράς τής ύβρισάσης αύτήν νύμφης1.

Ό αριθμός πέντε δυσώνυμος ώς ΰπενΟυμίζων τούς σφακελώνοντας δακτύλους τής χειρός.

Επειδή δέ τό σφακέλωμα γίνεται διά τής έπιδείξεως τής δεξιάς συνήθως
χειρός, μέ έστραμμένην τήν παλάμην πρός τόν ύβριζόμενον καί διεσταλμέ-
νους άκτινοειδώς τούς δακτύλους, ό δ' ύβρίζων συνοδεύει τήν χειρονομίαν
ώς έπί τό πλείστον μέ τάς λέξεις νά πέντε! έννοών τούς δακτύλους, καί αύτός
ό άριθμός πέντε, ώς συνδεόμενος πρός τήν ΰβριν, έθεωρήθη δυσώνυμος· δθεν
ένίοτε ό άπαγγέλλων τήν λέξιν πέντε συναισθάνεται τήν άνάγκην χάριν της
εύπρεπείας νά ζητήση συγγνώμην, παρεμβάλλων είς τόν λόγον τάς συνήθεις
είς τοιαύτας περιστάσεις φράσεις: μέ συμπάθεια, μέ συχώρεση2.

'Αποφυγή κινήσεων προσομοίων πρός σφακέλωμα.

Διά τήν αύτήν αίτίαν άποφεύγουν καί πάσαν κίνησιν, ήτις θά έφαίνετο
προσομοία πρός σφακέ?Μμα. Έν Ζακύνθω δέν στρέφουν τάς παλάμας πρός
τόν ούρανόν, διότι ό τοΰτο πράττουν ((ψασκελώνει τό θεό»3. "Οταν βλέπουν
χελώνην κειμένην έπί τών νώτων, -την γυρίζουν, διότι «έτσι άνάσκελα γυρι-
σμένη μουτζώνει τό θεό»4. Έπίσης καί τών βατράχων καί τών σαυρών
τά πτο'ιματα φροντίζουν νά στρέψουν μέ τήν κοιλίαν πρός τήν γήν, διά νά μή
φαίνονται σφακελώνοντα τόν ούρανόν διά τών ποδών των υψωμένων πρός
τά άνο)5. Έν Παρνασσίδι λέγουν «έφασκέλωσεν ό γάιδαρος», 6τα.ν ψοφήσας

1. Λαογρ. Β', σ. 168.

2. Τήν γνωστοτάτην καί κοινοτάτην συνήΟειαν ταύτην άναφέρουσι καί οί έξής: Ροιι-
queville, Voyage de la Grèce, 2e éd., τ. VI, σ. 149. Ukert, Bilder von Griechenland
1833, σ. 157. Ross παρά Jahn, ένθ' άν., σ. 57. Δελτ. ίστορ. έταιρ. Β', σ. 125 (Κρήτη).
Sittl, Die Gebärden der Griechen u. Römer, σ. 45-6. Schmidt, σ. 587.

3. Schmidt, σ. 588.

4. 'Ακαρνανία, παρ' Εύσταθ. Στα'ίκου" καί εγώ παρετήρησα τούτο πολλάκις έν ΙΙελο-
ποννήσω καί άλλαχοϋ. 'Εν Μακεδονία τήν αύτήν παοατήρησιν ϊκαμεν ό G. F. Abbott,
(Macedonian Folklore, σ. 109).

5. Schmidt, αύτ. έκ Ζακύνθου καί 'Αράχοβας τής Λεβαδείας. Είναι τοΰτο, ώς ήξεύ-
ρω, κοινόν καί έν ΓΙελοποννήσω.
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κείται ύπτιος, άνατεταμένους έχων τούς πόδας. Είς τήν κατηγορίαν ταύτην
δέν πρέπει νά ύπαχθή ή χειρονομία τής προσκλήσεως, ήτις παρ' ήμΐν γίνεται
προτεινομένης τής δεξιάς καί συγκαπτομένων καί κινουμένου τών δακτύ-
λων προς τά κάτω, ένω άλλαχοΰ συνηθίζεται νά έχη τήν παλάμην έστραμμένην
ό καλών πρός τό πρόσωπόν του (άλλά συνηθέστερον μέ συγκεκαμμένους
τούς άλλους δακτύλους καί ύψωμένον καί κινούμενον τόν δείκτην μόνον)1.
'Επίσης ήκιστα πιθανόν φαίνεται, ότι ή χρήσις ποδών άκανθοχοίρων ώς προ-
βασκανίων προέρχεται έκ τής όμοιότητος αύτών πρός άνθρωπίνην χείρα2.

Τό σφακέλωμα αγνωστον είς άλλους λαούς πλήν τών 'Αλβανών.

Τό ύβριστικόν σχήμα τών σφακέλων συνηθίζεται μόνον ύπό τοΰ ελλη-
νικού λαοΰ, εϊναι δ' άγνωστον είς τούς άλλους λαούς πλήν τών 'Αλβανών,
οίτινες τό παρέλαβον βεβαίως παρά τών Ελλήνων3. Ή άρχή δέ καί ή ση-
μασία αύτοΰ δέν καταφαίνεται έκ τής έτυμολογίας τοΰ ονόματος, ήτις μάλλον
ήδύνατο νά παραπλανήση, ύποδεικνύουσα ταυτότητα πρός άλλο σχήμα, συγ-
γενές μέν, άλλ.ά παντελώς διάφορον έχον τήν προέλευσιν καί τήν έννοιαν. 'II
βεβαιοτάτη δηλ. καί άναμφισβήτητος έτυμολογία καθοδηγεί είς συνταύτισιν
πρός τόν άρχαϊον σφάκελον, άλλ' έξ άκριβεστέρας έξετάσεως πειθόμεθα περί
τής μεγάλης διαφοράς τών δύο σχημάτων.

Συνταύτισις προς τόν άρχαϊον σφάκελον.

Ό παλαιότερος καί μέχρι τοΰ νΰν άκόμη πολλαχοΰ τής 'Ελλάδος συνή-
θης τύπος τοΰ ονόματος τοΰ περί ού ό λόγος ύβριστικοΰ σχήματος είναι
τό αφάκελο (ή ένέργεια σφακελιά, τό άποτέλεσμα τής ένεργείας σφακέλωμα,

1. Ό Schmidt, αύτ., άφορμώμενος έκ τής παρατηρήσεως της συνήθειας ταύτης
ύπό τοϋ Brandis (Mitteilungen über Griechenland, Lpz. 1842, I, σ. 340) καί τοϋ Ste-
phan! (Reise durch einige Gegenden der nördlichen Griechenlands, σ. 39) νομίζει ότι
προδήλως τοΰτο γίνεται διά νά μή σφακελώση ό καλών το ίδιον αύτοΰ πρόσωπον.

2. Μαρτυρία περί τοιαύτης χρήσεως έν ΚΠ. Συλλόγ. ΙΗ', σ. 217, 126" πρδς το σφά-
κελον ώς άποτρεπτικδν τής βασκανίας συνάπτει τήν χρήσιν ταύτην ό Schmidt, ένθ' άν.
Πόδας έχίνων μεταχειρίζονται ώς προβασκάνια καί οί "Αραβες τής 'Αλγερίας (Seligmann,
Der böse Blick I, σ. 8).

3. Hahn, Alban. Studien III 78. G. Meyer, Etymologisches Wörterbuch der
albanes. Sprache, σ. 289-290. Χριστοφορίδον, Αεξικδν τής 'Αλβανικής γλώσσης, σ. 252.
Sittl, Die Gebärden d. Griechen u. Römer, σ. 45. Έκ τής έλληνικής εϊναι είλημμένον
καί τό ονομα μούνάζε, έξ ού καί ρ. μουνάζάσ ( = μουντζώνω).—Ή συνήθεια έπιχωριάζει
έπίσης καί παρά τοις βλαχοφώνοις τής Ελλάδος, οϊτινες κοινά έχουσι μετά τών άλλων
'Ελλήνων πλείστα έθιμα καί δοξασίας.—Κατά τόν Bresciani (παρά Sittl, αύτ.) οί σημερι-
νοί Ρωμαίοι έν παραφορα θυμοΰ έκτείνουσι κατά τών οφθαλμών τά πέντε δάκτυλα. 'Αλλά
δέν σαφηνίζεται, άν ή χειρονομία είναι ή αύτή καί το έλληνικδν σφακέλωμα.
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το ρ. σφακελώνω, παθ. - ώνομαι)' ό δέ νεώτερος καί κοινότερος το φάσκελο
(φασκελιά, φασκέλωμα, φασκελώνω - ώνομαι). Οί τύποι ούτοι παρουσιά-
ζουσα εΐς τινα ιδιώματα άσημάντους φθογγικάς διαφοράς.

Τύποι τής λέξεως έν τή μέση καί τή νέςι έλληνική.

Κατά τούς μέσους χρόνους φαίνεται παραμείνας άμετάβλητος ό άρ-
χαΐος τύπος. Ούτως έν τω μνημονευθέντι χωρίω τοϋ Δούκα το ρ. είναι σφα-
κελίζιο. Έν Καλλιμάχω καί Χρυσορρ. (στ. 1165, σ. 49 Λάμπρου) «σφακέ-
λωμαν έποϊκεν». Σφάκελα έν Γαδάρ. διηγ., στ. 156, σ. 128 Wagner καί έν
Έρωτοκρίτω Γ' 954. Σφάκιολα παρά Νεοφύτω (1692)1. Ό Δουκάγκιος
έκ μεσαιωνικού στιχουργήματος έχει τον τύπον σφάκλος, οπού τήν ύφαίρεσιν
τοϋ ε βεβαιώνει το μέτρον.

Είς τήν άρχαίαν, άλλά τήν κυρίαν σημασίαν τής λέξεως, περιεσώθη τό
σψακελώ έν Πόντω καί δή μόνον έν τή κατάρα: «γουρζλάν νά σφακελά σε»
ή άπλώς «νά σφακελα σε!», ήτοι ή πανώλης νά σέ σφακελίση, νά σέ γαγγραι-
νιάση (A.A.)2. Καί έν τοις μετέπειτα χρόνοις δέν είναι σπάνιος ό αρχαίος
τύπος. Έν τω λεξικω τοΰ Σομαβέρα φέρεται τό σφακελώνω, έν τω τοΰ Βεν-
τώτη τό σφάκελον, έν τω Λεξικω τής καθ' ήμάς έλληνικής τοΰ Σκ. Βυζαντίου
σφάκελον, σφακέλωμα, σφακελώνω. Σψάκελα (τά) έν Ήπείρω, όπου έπίσης
εύχρηστεΐ καί τό φάσκελΜ (Α. Α.), έν Μήλω3, έν Λιβισίω τής Λυκίας4,
σφάκελο έν Άντικυθήροις ή Κρήτη5. Έν Κρήτη σφάκελος (;Α.Λ.), σφακελιά
(ή)6, έν τή Δ. Κρήτη σφακελ.έ (ή φασκελιά)7, σφακε).ισμένος (ό διάβολος)8.
Έν Χίω σφακελ.ώνω (A.A.). Έν Καρπάθω σφάκελ.ον, τό φάσκελον (Α.Λ.),
άλλ' άκριβέστερον σφάκελλον αύτό τό έπιδεικνυόμενον πρός ΰβριν9. Έν
Πόντω σπάγκελα}0, ομοίως έν τή 'Ανατολική Μάνη, όπου εύχρηστότερος
είναι δ τύπος φάσκελα' σφογκελιά ή, έν Κύπρω (Α. Λ.)11, αύτόθι σφογκελλώ

1. Τό άχοϋρι, στ. 136 (Legrand, Bibl. gr. vulg. II 153).

2. Διά τοϋ A.A. δηλοΰται ή ΰλη, ήν παρέλαβαν έκ τοϋ 'Αρχείου τοΰ ίστορικοΰ λε-
ξικοΰ της έλληνικής γλώσης.

3. Πολίτου, Παροιμ. Α', σ. 196, 59.

4. Μουσαίου, Βατταρισμοί, σ. 139.

5. Πανδώρ. Κ', σ. 303.

6. Δελτ. ίστ. έταιρ. Β', σ. 124.

7. Χατζιδάχι, Μεσαίων, νέα ελλ., Β', σ. 238.

8. Φιλίστωρ Δ', σ. 524.

9. Ζωγράφ. άγων Α', σ. 326.

10. Dieterich, Untersuchungen 281 (Byz. Archiv 1). Περί τροπής τοΰ σφ είς σπ
βλ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ. Α', σ. 163, Β' σ. 431.

11. "Ισως σφογκελλιά, διότι έν Κύπρω καί εϊς τινας τών Ν. Σποράδων προφέρουν
διπλοΰν τό λ εις τήν όμάδα ταύτην τών λέξεων,
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(A.Λ.)1, σφανκελώνω 2- καί σφογκελιάζω 3· έν Τήλω σφογκελλώνω (A.Λ.)·
έν Σύμη σφάγκικλά φάσκελα (A.Λ.).

Πολύ κοινότερος εΐνίχι ό κατά μετώθεσιν τοϋ σ τύπος (ώς έν τοις φασκός
άντί σφάκος, φασκο μηλιά άντί έλελί - σφακος κττ.)4. Φάσκελο, φασκελώνω,
φασκέλωμα πάγκοινα έν Πελοποννήσω' φάσκελα, έν Οίνοΰντι της Λακε-
δαίμονος5, έν 'Αθήναις (A.A.)6, έν Τήνω (A.A.), φάσκελα καί φασκε-
λώνω έν Θήρα7, φασκελέα ή σφακελιά έν Λεύκτρω της Μάνης καί βαστσε-
λέα έν Αίγίνη8. Καθόλου δέ καί είς πλείστους άλλους τόπους είναι εύχρη-
στόταται αί λέξεις φάσκελο, φασκελώνω, φασκέλωμα, άν καί δέν έτυχε νά
περιληφθώσιν έν τω ύλικώ τοϋ 'Αρχείου τοΰ Λεξικοΰ, ούδέ νά σημειωθώσιν
έν έκδεδομένοις γλωσσαρίοις ή άλλοις βιβλίοις" έγώ τούλάχιστον όπου τής
Ελλάδος διέτριψα έπί τινα χρόνον παρετήρησα ότι ήσαν έν κοινή χρήσει καί
τό φάσκελο καί τό φασκελώνω καί τό φασκέλωμα. Έν μεταφορική δέ σημα-
σία λέγεται έν Χίω τό σφακελώνω άντί τοΰ λυπώ, πικραίνω, οίον «μέ τά πι-
κρά του λόγια μέ σφακελώνει» (Α. Α.). Έν Σινασω τής Καππαδοκίας χασκε-
λώνω σημαίνει «ανοίγω τά σκέλη μου καθήμενος))9, δηλ. έχω άνοικτά τά
σκέλη, ώς άνοικτούς τούς δακτύλους είς τό σφακέλωμα. Έν Ινύπρω δέ φα-
τσελώννω (φατσελλώνω Α. Λ.) σημαίνει μωλωπίζω, παθ. φατσελλώννομαι—
μωλωπίζομαι10, ιρατσελΑωμα=μο:>λωπισμός11. Ή μετάπτωσις είς τήν ση-
μασίαν ταύτην, ώς άλλαχοΰ έν τω άσβολώνω, προήλθεν έκ τών δαρμών καί
κακώσεων τοΰ πομπευομένου, ώς μετ' ολίγον θά έξηγήσοιμεν. Είς παρο-
μοίωσιν δέ πρός τάς μελανίας τής άσβόλης πρέπει ν' άποδο'ίσωμεν καί τήν
σημασιολογική ν μεταβολήν τής λέξεως τά φάσκελα, τής όποιας ό Σομαβέρας
άναφέρει συνώνυμα τήν πικνάδα (περκνάδα;) καί τζέπρα (;)'ταΰτα είναι αί
έφηλίδες, αί κοινώς λεγόμεναι παννάδες ή πικροπαννάδες (taches de rousseur).

Δεκάτισμα, τό διά τών δύο χειρών σφακέλωμα.

Πρός έπίτασιν τής ύβρεως πολλάκις προτείνουν άμφοτέρας τάς χείρας
μέ τήν παλάμην πρός τά έξω καί μέ διεσταλμένους άκτινοειδώς τούς δακτύ-

1. Έν Έφημ. φιλομαθ. 1865, ΙΓ' 759 καί Σακελλαρ., Κυπρ. Β', σ. 814, σφογγελώ.

2. Φιλίστωρ Δ', σ. 436.

3. Σακελλαρ., αύτ.

4. Βλ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ. Β', σ. 200.

5. Κουκουλέ, Οίνουντιακά, σ. 304.

6. Έν 'Αθήναις κοινότατα είναι καί τά φασκελώνω, φασκέλωμα.

7. Ν. Πέταλα, 'Ιδιωτικών τής θηραϊκής, σ. 147.

8. Χατζιδάκι, ΜΝΕ. Β', σ. 238.

9. 'Αρχελάου, Σινασός, σ. 279. Περί της έναλλαγής τοϋ φ καί χ πρβλ. τά Φασκολιού -
Χασκολιού (Χατζιδάκι, ΜΝΕ. Β', σ. 422).

10. Σακελλαρ., Κυπριακά Β', σ. 840.

11. Αύτ., σ. 841.
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λους" ή έπί της οΰτω προτεταμένης δεξιάς, αί γυναίκες μάλιστα, έπιΟέτουσι
μεθ' όομής έπί τοϋ όπισθέναρος αύτής τήν παλάμην τής άριστεράς, έπιφω-
νοΰντες συνήθως Ν à δέκα! Ενίοτε δέ πρός μείζονα έπιδείνωσιν τής ύβρεως
δίδουν καί «φάσκελα χειροπόδαρα». 'Αλλ' έννοεΐται ότι τοΰτο μόνον διά λόγου
γίνεται. Ούχ ήττον πρό πολλών έτών εϊδον έγώ έν Τριπόλει της 'Αρκαδίας
έργάτην γυμνόποδα, όστις όργισθείς πρός τινα, έκάθισεν, άνεσήκωσε τούς
πόδας προσπαθών νά διαστείλη όσον ήδύνατο τούς δακτύλους αύτών καί έ-
τεινε πρός αύτόν άμφοτέρας τάς παλάμας έπιφωνών Νά! Αύτά είναι τά πρα-
γματικά χειροπόδαρα φάσκελα. Καί τό δι' άμφοτέρων τών χειρών γινόμενον
ύβριστικόν τοΰτο σχήμα λέγεται ομοίως φασκέλωμα. 'Αλλ' ένιαχοΰ είναι
έν χρήσει πρός δήλωσιν αύτοΰ ίδιος όρος δεκάτισμα 1 ή δεκατίασμαν (έν
Κύπρω, όπου φασκελώνουν συνήθως δι' άμφοτέρων τών χειρών)2, δεκατιά,
ή, (αύτόθι)3, δέκατα, τά, (αύτόθι)4, τό ρήμα δεκατίζω5 ή δεκατιάζω (Κύπρος)8
ή δεκατώ (Χίος, Α. Α.).

'Ετυμολογία τής λέξεως σφάκελον. Άρχαϊον ΰρριστικόν σχήμα.

Ή έτυμολογία τής λέξεως σφάκελον είναι, ώς άνωτέρω εΐπομεν, πρό-
δηλος, εύλογος δ' άπορία έγείρεται πώς ό μέν Sittl 7 έζήτησε νά συνάψη
αύτήν πρός τόν φάκελον, ό δ' όξυνούστατος Gustav Meye r8 τήν έθεώρησε
έπείσακτον έκ της λατ. fascinus, άρνούμενος ν' άναγνωρίση τήν ταυτότητα αύ-
τής πρός τό άρχαϊον σφάκελον. Πρώτος ό Κοραής διέγνω όρθώς τήν ταυτότητα
τών λέξεων τούτων9. Σφάκελος κατά τήν μαρτυρίαν μεταγενεστέρων γραμ-
ματικών έλέγετο ό μέσος της χειρός δάκτυλος10, τό δέ δεικνύειν τινά διά
τούτου ήτο ύβριστικόν11. Ινατά τινα διήγησιν, ό Διογένης βουλόμενός ποτε

1. Κ. Οικονόμου, Δοκίμιον περί της συγγενείας της σλαβονορ. πρδς τήν έλλην., τ.
Β', σ. 321.

2. Σακελλαρίον, Κυπριακά Β', σ. 520.

3. Αύτ.—Χατζιδάκι, ΜΝΕ. Β', σ. 233.

4. Σακελλ., αύτ. φράσις «τά δέκατα έχει τα φτηνά».

5. Κ. ΟΙκονόμ., ένθ' άν. Σταματιάδον, Ίκαριακά, σ. 128 (Ικαρία).

6. Σακελλ., αύτ.

7. Die Gebärdon d. Griechen u. Römer, σ. 102, 6.

8. Neugriech. Studien III 69. Etymolog. Wörterbuch d. albanes. Sprache,
σ. 550.

9. Άτακτα Δ', σ. 581. Βλ. καί δσα περί τούτου έγραψα έν Νεοελλ. άναλ. 1876, Β',
σ. 397 κέ.

10. Σουίδ., λ. σφακελισμδς 2. Σχολ. Όππιαν. Άλιευτ. Β' 583, Δ' 419.Σχολ. Πλάτ.,
σ. 84β. 'Αποστόλης, 1484.

11. Ό μέσος δάκτυλος «βασκανίας δηλοΐ καί λοιδορίας» (Μελάμποδος, Περί παλμών,
σ. 484 Franz).
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νά χλευάση τον Δημοσθένη έδειξεν αύτόν «τον μέσον δάχτυλον έκτείνας»1.
Το ρήμα σκιμαλίζω είχε καί τήν σημασίαν ταύτην, τοϋ δεικνύειν εις τινα
προς ύβριν τον μέσον δάκτυλον έντεταμένον 2. Ό παροιμιογράφος Μιχαήλ
'Αποστόλης (ΙΕ' 84) καταγράφει, άγνωστον πόθεν παραλαβών, τήν ρήσιν
«σφάκελός σου)), ήν έρμηνεύει: «ό διά τοΰ μέσου τών δακτύλων τής χειρός
γενόμενος χλευασμός». Τήν αυτήν δ' έννοιαν άπέδιδον είς τήν χειρονομίαν
ταύτην καί οί Ρωμαίοι3. Διότι ό μέσος δάκτυλος έθεωρεϊτο αισχρός καί
πρός αίσχράς πράξεις πρόσφορος, διό ύπό μέν τών Ελλήνων έπεκαλεϊτο
καταπνγων ή κατάπυγος4, ύπό δέ τών Ρωμαίων infamis ή impudicus di-
gitus 5.

Τούς λόγους, ών ένεκα τοιαύτη έκράτει παρά τοις άρχαίοις ύπόληψις
περί τοΰ μέσου δακτύλου, συνάγομεν μετά βεβαιότητος έξ όσων έπαρκώς
καί σαφέστατα έπί τή βάσει, ώς φαίνεται, άσφαλών παλαιοτέρων πηγών
εκθέτει ό σχολιαστής τοΰ 'Αριστοφάνους 6. Έρμηνεύων ούτος τήν λέξιν
έσκιμάλισεν άναφέρει ώς πρώτην σημασίαν αύτής «τω μέσω δακτύλω συν-
αρμόσας τόν μέγαν καί πλήξας έφυβρίζει». Ή χειρονομία αύτη παρά τοις
άρχαίοις είχεν, ώς φαίνεται, ύβριστικήν έννοιαν, καί διά τοΰτο ήτο έν χρήσει
περί αύτής τό ρήμα σκιμαλίζω, τοΰ όποιου ή κυρία σημασία έπεξετάθη καί
είς δήλωσιν πάσης άπρεποΰς ή άκοσμου κινήσεως τών χειρών ή τών ποδών 7.
Παρά τω ήμετέρω δ' όμως λαω, συνηθιζομένη έπίσης, δέν ένέχει τι τό ύβρι-
στικόν, άλλ' άπλώς σκοπεΐται διά τής πλαταγής, τής παραγόμενης έκ τής
βιαίας προστριβής τοΰ άντίχειρος καί τοΰ μέσου, ή κατάπαυσις τοϋ βόμβου
τών ώτων ή ή άποτροπή τοΰ προμηνυομένου κακοΰ, όταν ό βόμβος ύπο-
λαμβάνεται δυσοίωνος.

1. Άρριαν., Έιτικτ. διατρ. Γ' β' 11. Αιογέν. Λαέρτ. στ" 34. 35. Schol. Pers. I 28.

2. Σχολ. Άριστοφ. Elp. 549: «σκιμαλίσαι γάρ έστι... καί δταν βουλόμενοι έφυβρί-
σαι τινά τόν μέσον δάκτυλον έντείνοντες καί τούς λοιπούς συνάγοντες δείξωσιν αύτω». Βλ.
καί Σονίδ., λ. έσκιμάλισεν. Άποστόλ. 698.

3. Juvenal IV, 10, 53. Martial. II 28. Plaut., Pseudol. 1144.

4. Πολυδ. Β' 184. Ήσνχ., λ. καταπύγων. Φωτ., Λεξ. 141, 2. Sittl, Die Gebärden,
σ. 101, 7.

5. Pers. II 28. Martial. VI, 70, 5. Πρβλ. Plin., Ν. Η. 33, 1. Sittl, αύτ.

6. Είς Είρήν. 559. Σονίδ., λ. έσκιμάλισεν. Ή κρίσις τοϋ Β. Schmidt (σ. 585,4) ότι
τά σχόλια «in der Erklärung des Wortes (σκιμαλίζειν) unsicher hin - und herschwan-
ken» δέν μοί φαίνεται βάσιμος. Ή έρμηνεία της λέξεως δέν έγράφη δλη ύπό τοΰ αύτοΰ
γραμματικοΰ, άλλά τούλάχιστον ύπό δύο· καί ό δεύτερος συμπληρώνει κάλλιστα τόν πρώ-
τον, ούδεμία δέ διαφορά ή άντίφασις παρατηρείται. Ό ραβεννατικός κώδιξ περιέχει μό-
νον τό πρώτον μέρος της έρμηνείας. (Βλ. Α. Martin, Les scholies du manuscrit d'Ari-
stophane à Ravenne, Par. 1882, σ. 131). Ούσιωδέστερα δ' όμως είναι τά συμπληρωτικά
της έρμηνείας ταύτης εις μεταγενεστέρους κώδικας καί παρά τώ Σουίδα.

7. Οίον σκιμαλίζω τω ποδί, τω γόνατι. (Διογέν. Λαέρτ. Ζ', α', 17).
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Ή κυρία δέ σημασία τοϋ σκιμαλίζω κατά τον Σχολιαστήν είναι «το
τον μέν μέσον δάκτυλον είς τον πρωκτδν τοΰ δρνέου έμβαλεΐν))- τοΰτο άλλαχοΰ
(είς 'Αχαρν. 444) λεπτομερέστερον διασαφεΐται: «το τω μικρω δακτύλω τών
ορνίθων άποπειράσθαι εί ωοτοκοΰσιν». Είναι δέ το σκιμαλίζω, αύτδ το παρ'
ήμΐν ένιαχοΰ λεγόμενον προσφουλώ ή συνηθέστερον περιφραστικώς «κυττάζω
άν έχη ή δρνιθα τ' αύγό)). Διά τήν άτδπως έκδηλουμένην είς τάς δρνιθας περι-
έργειαν ταύτην το έκ τοΰ προσφουλώ παράγωγον πρόΰφουλ,ας έν Πέτρα της
Λέσβου σημαίνει τον ώτακουστήν ή τον άδιάκριτον1.

'Αλλ' ή τοιαύτη έξέτασις ούδέν ενέχει το αίσχρδν, ούδ' έπομένως καί
ή μιμουμένη ταύτην χειρονομία' αΰτη δ' όμως συνάπτεται πρδς τήν άλλην
σημασίαν τοΰ σκιμαλίζω, τήν πράγματι αίσχροτάτην, ήν ό σχολιαστής έδή-
λωσεν άπλώς διά τοΰ συνωνύμου: «άντί τοΰ κατεδακτύλισε»2. 'Αλλά τοΰ
καταδακτυλίζω ή σημασία είναι γνωστή άλλοθεν3. Έκ ταύτης δ' άμέσως
προέρχεται ή άλλη τοΰ σκιμαλίζειν σημασία, ή τής έπιδείξεως πρδς ΰβριν
τοΰ μέσου δακτύλου έντεταμένου. "Αλλη δέ τις διά τοΰ μέσου δακτύλου γινο-
μένη χειρονομία, το σκανθαρίζειν ή σκινθαρίζειν, το τω μέσω δακτύλω τήν
ρίνα παίειν4, εϊχεν ίσως μάλλον χαρακτήρα παιδιάς, όπως καί σήμερον παρ'
ήμΐν συνηθίζεται (μπαοϋτα5 ή μυτιά ή σκορδομυτιά6).

Διατήρησις τοδ άρχαίου υβριστικού σχήματος.

Τδ ύβριστικδν σχήμα τοΰ σκιμαλισμοΰ διετηρήθη παρ' ήμΐν, καί δή
πολλω άχρειδτερον θεωρούμενον τοΰ φασκελώματος. «Έν δέ τή Ελλάδι καί

1. Kretschmer, Der heutige lesbische Dialekt, σ. 456.

2. Οΰτω καί ό 'Ησύχιος «σκιμαλίσαι, καταδακτυλίσαι».

3. Bekker, An. gr. 48, 23: «καταδακτυλίζειν: τό άσελγώς τω δακτύλω της τοΰ πέ-
λας έδρας άπτεσθαι. Τοΰτο καί σκιμαλίζειν οί 'Αττικοί λέγουσιν».

4. Πολυδ. Θ' 126. Ήσύχ., λ. σκινθαρίζειν καί Β. Schmidt, αύτ. Ενστάθ., είς Ίλ.
Α 535, σ. 861, 10. L. Grasberger, Erziehung u. Unterricht im klass. Altertum, τ. I,
σ. 115-6.

5. Κουκουλέ, Οίνουντιακά, σ. 263. Ή λ. συνήθης καί έν Μεσσηνία, είναι πιθανώς ή
ίταλ. bautta. Ένιαχοΰ δέ σημαίνει μορφασμδν τοΰ προσώπου, όπερ εϊναι συμφωνότερον
πρδς τήν σημασίαν τής Ιταλικής λέξεως.

6.. Τδ σχήμα τοΰτο συνίσταται είς τήν έπαφήν τοΰ άκρου τοΰ άντίχειρος μετά τοΰ
άκρου τοΰ μέσου δακτύλου ή τοΰ δείκτου, τον μέθ' δρμής χωρισμδν αύτών καί τήν κροΰσιν
διά τοΰ μέσου ή τοΰ δείκτου τής ρινός ή άλλου μέρους τοΰ προσώπου. Είναι δηλ. παραπλή-
σιον πρδς τά σχήματα τά ύπδ τών Γάλλων καλούμενα nasarde (κροΰσις τής ρινδς διά τοΰ
μέσου δακτύλου), croquignole (κροΰσις οιουδήποτε μέρους τοΰ προσώπου), chiquenaude
καί pichenette (κροΰσις οιουδήποτε μέλους τοΰ σώματος).—Ή μυτιά ή σκορδομυτιά συν-
ίσταται καί εις τήν κροΰσιν τής ρινδς άπλώς διά τοΰ δείκτου' ύπάρχει καί παιδιά διά παι-
γνιοχάρτων (σκορδομύτα), καθ' ήν δ χάνων ύποβάλλεται είς τήν τιμωρίαν τής σκορδομυ-
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τον μέσον δάχτυλον είώθασι δεικνύειν οί άναγωγότατοι προς ύβριν», λέγει
ό Οικονόμος1. Γίνεται δε συνήθως παλλομένης τής χειρός μέ τεταμένους
τούς άλλους δακτύλους καί ταλαντευόμενον καί συγκεκαμμένον τόν μέσον,
καθέτως σχεδόν πρός τήν παλάμην. "Ονομα ίδιον τοΰ σχήματος τούτου δέν
ήξεύρω. 'Αλλ' έν Καρπάθω ό μέσος δάκτυλος τής χειρός, ΐσως διά τήν τοι-
αύτην χρήσιν, επονομάζεται γάαρος, δηλ. γάδαρος, άναιδής, ή δ' ονομασία
αΰτη επεκτείνεται καί είς τόν τοΰ ποδός 2.—"Αλλο παραπλήσιον σχήμα χλευα-
σμού παρ' ήμϊν, ιδίοις τροφών πρός παιδία, συγκαμπτουσών τόν δείκτην,
τών άλλων δακτύλων συγκεκλεισμένων, καί έπιφωνουσών ψί - ψιτ, είς έ'ν-
δειξιν άποτυχίας, άναφέρει ό Οικονόμος, παρατηρών ότι τό σχήμα τοΰτο
είναι καί παρά Ρώσοις σύνηθες, οΐτινες έπιφωνοΰσι σ'ίσ', καί άποδίδουσιν
είς αύτό αίσχράν σημασίαν3. Τοιοΰτό τι σχήμα εγώ δέν εϊδον έν Ελλάδι"
παρετήρησα μόνον ότι καταρώμενοι ένίοτε ύψώνουσι συγκεκαμμένον τόν
δείκτην ή τόν μέσον δάκτυλον έπιφωνοΰντες: Νά, έτσι νά γίνι/ς ! ήτοι νά κυρ-
το^θή τό σώμά σου ώς ό δάκτυλος ούτος.

Λόγος, δι' δν τό σχήμα τούτο εκλήθη σφάκελος.

Έκ τών είρημένων συνάγεται ότι σφάκελος ο'ινομάσθη ύπό τών άρχαίων,
άγνωστον άπό τίνος χρόνου, ό μέσος τής χειρός δάκτυλος, δι' ού γίνεται αί-
σχρά χειρονομία. 'Αλλά τίς ό λόγος, δι' δν έ'λαβεν ό μέσος δάκτυλος τό ονομα
τοΰτο, άφοΰ ούδέν κοινόν φαίνεται έχων πρός τό κύριον σημαινόμενον τοΰ
σφακέλου, ήτοι τήν φλεγμονήν ή τήν φθοράν μορίου τοΰ σώματος; Οί έκδό-
ται τοΰ Οησαυροΰ τοΰ Ερρίκου Στεφάνου προσπαθοΰντες νά έξεύρωσι συνά-
φειαν τών δύο σημασιών προσφεύγουσιν είς βεβιασμένας είκασίας : «forsam
ita a sphaceli morbi ob putritudinem spurcitia dictus». 'Αλλ' εύλόγως
ό Β. Schmidt άπορρίπτει τήν γνώμην ταύτην προτείνων (σ. 586) άλλην, ούχ
ήττον άπίθανον" ότι έπειδή ή ρίζα σφακ - κυρίαν σημασίαν έχει τό δένω,
συσφίγγω, πρέπει νά παραδεχθώμεν ότι τό όνομα σφάκελος έδόθη πρώτον

1. Κ. Οίκονόμ., ένθ' άν., τ. Γ', σ. 320. Τό λεγόμενον ύπό τοϋ [Pilc.klcr -Muskau},
Südöstlicher Bildersaal, τ. III, σ. 132-3, ότι έν 'Ελλάδι ό δργιζόμενος έκτείνει κατά τοΰ
άντιπάλου του ένα δάκτυλον καί, όταν όργισθή πλειότερον, δύο καί ούτω καθεξής μέχρι καί
τών δέκα είναι ανακριβές καί προέρχεται έκ παρανοήσεως τοΰ σχήματος. (Σφακέλωμα διά
τών δύο δακτύλων, τοϋ δείκτου καί τοϋ μέσου, συνηθίζεται έν 'Ελλάδι, άλλά μόνον πρδς
παιδιάν ή χαριεντισμόν).—Τό ύβριστικόν σχήμα μέ προτεταμένον τον μέσον καί συγκε-
κλεισμένους καί συνεσφιγμένους τούς άλλους δακτύλους συνηθίζεται καί έν Μαρόκω. (Qua-
denfeldt, έν Verhandlungen d. Berliner Gesellschaft f. Anthropol. Ethnographie u.
Urgeschichte 1899, σ. 331).

2. Ζωγρ. άγων A' 332. Μανολακάκη, Καρπαθιακά, σ. 186.

3. Α'. Οίκονόμ., ένθ' άν.
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είς το σχήμα τής συσφίγξεως πάντων τών δακτύλων πλήν τοΰ μέσου, έπειτα
δέ περιωρίσθη είς δήλωσιν τοΰ μέσου δακτύλου, δηλ. άκριβώς έκείνου, έφ*
ού δέν έφηρμόζετο ή κυρία σημασία τής ρίζης. 'Αλλά τοιαύτη, ώς νομίζομεν,
διαφορά τής σημασίας δέν ύπάρχει. Ή λ. σφάκελος έχει πολλάς σημασίας"
«ούδέ γάρ ώμολόγηται τής σφάκελος φωνής το σημαινόμενον»,λέγει ό Γα-
ληνός1. Δέν ήτο έν χρήσει μόνον ώς ιατρικός δρος, άλλά έσήμαινε καί τήν
σύντονον κίνησιν, τον σφαδασμόν, τόν παλμόν2. Ή σημασία δ' αύτη εύαρμο-
στεΐ καθ' ολοκληρίαν είς τήν σημερινήν αίσχράν χειρονομίαν, καθ' ήν ό μέσος
κινείται συντόνως καί οίονεί σφαδάζει. 'Αναμφιβόλως δέ τοιαύτη θά ήτο καί
ή τών άρχαίων χειρονομία, δι' ήν ό μέσος δάκτυλος έλαβε τό ονομα αψάκελος.
Διότι τά νεύματα, ή κοινή αύτη πάντων τών άνθρώπων γλώσσα, κατά τόν
Κοϊντιλιανόν (XI 3, 87), δεικνύουσιν έκαστον ώρισμένην ένέργειαν, άπομι-
μούμενα χαρακτηριστικήν κίνησιν αύτής. Εϊναι δ' ύβριστικά, όταν τοιαύτη
ένέργεια άποτελή ύβριν έκείνου, πρός δν γίνεται, δεικνύοντα ότι εϊναι άξιος
τοιαΰτά τίνα νά πάθη. Έν τή περιπτώσει ταύτη ή χειρονομία άντικαθίστη
τήν αίσχράν ύβριν «καταδακτυλίζω σε))" τό δ' έτερον σχήμα τής έπιδείξεως
τοΰ σφακέλου όνομασθέντος μέσου δακτύλου έντεταμένου ή τής δείξεως τοΰ
ύβριζομένου δι' αύτοΰ, τήν ΰβριν «πυγίζω σε».

Ουδέν κοινόν πρός τό σχήμα εχουσιν αί άρχαΐαι παραστάσεις χειρών μέ διεσταλμένους
τούς δακτύλους.

Ή δέ διά τοΰ αύτοΰ ονόματος δήλωσις καί άλλου ύβριστικοΰ σχήματος,
διάφορον έννοιαν έχοντος, ήτοι τοΰ σημερινοΰ σφακέλου, σφακελώματος,
εϊναι εύνόητος. Ή έπίκλησις σφάκελ.ος, ή δοθείσα είς τόν μέσον δάκτυλον
διά τό δι' αύτοΰ γινόμενον αίσχρόν σχήμα, έπεξετάθη συνεκδοχικώς είς πάν-
τας τούς δακτύλους, διότι καί δι' αύτών γίνεται σχήμα έπίσης ύβριστικόν3.

Ό Β. Schmidt (σ. 587) θέλων ν' άνασκευάση τήν πρό τεσσαρακονταε-
τίας περίπου έξενεχθεΐσαν γνώμην μου4, ότι τό σφακέλωμα βραδύτερον
εισήχθη είς τήν συνήθειαν, παραλαβοΰσαν τήν δνομασίαν έκ τής άρχαίας επι-
κλήσεως τοΰ μέσου δακτύλου, παρατηρεί ότι ή γνώμη μου εϊναι καί κατά

1. Π. τών πεπονθότων τόπων Β, 8, τ. VIII, σ. 92 Kühn.

2. Σχολ. Αίσχύλ. Προμηθ. 1045: «σφακέλω, σπασμω, συντόνω κινήσει». Αύτ. 878.
Γαλψ., ένθ' άν., σ. 93 Kühn. Σονίδ., λ. σφακελισμός 2. Σχολ. Εύριπ. Ίππολ. 1352. Σχολ.
Όππιαν. Άλ. Β' 583. Ήσνχ. λ. Bekker, Anecd. 433, 21. Κοατίν. άπ. άδ. 48 (Meineke
FCG. II 191). Φερεκράτ., παρ' Άθψ. Γ' 75β (Meineke II, 287).

3. "Οτι ή έπίκλησις τοϋ μέσου άπεδόθη ύστερον είς δλους τούς δακτύλους φαίνεται
καί έκ τής συνηθεστάτης φράσεως «Τοϋ 'δωσε πέντε φάσκελα»=τόν έφασκέλωσε διά τών
πέντε δακτύλων τής χειρός.

4. Νεοελλ. άνάλ. Α' (1876), σ. 399.
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τοϋτο άσύστατος, καθ' ο σον το διά τής διατάσεως τών δακτύλων τής χειρός
σχήμα δέν είναι ύστέρων χρόνων γέννημα, άλλά μάλλον πανάρχαιον. Φέρει
δέ είς άπόδειξιν άρχαΐον μνημεΐον έν Ίτάνω τής Κρήτης ύπο 'Ιταλών άρχαιο-
λόγων άνακαλυφθέν, έπιγραφήν, τοΰ ΣΤ' αίώνος π.Χ. κατά πάσαν πιθανότη-
τα, βουστροφηδόν γεγραμμένην έπί βράχου, φέρουσαν είς το τέλος, ήτοι εις
το άριστερόν άνω άκρον αύτής, έγκεχαραγμένην χείρα, διεσταλμένους έχου-
σαν τούς δακτύλους. Καί ό μέν άναδημοσιεύσας καί όρθότερον άναγνώσας τήν
έπιγραφήν Ferdinand Dümmler1 εΐκασεν ότι ή χειρ έδήλου σχήμα εύχής-
άλλ' ό Schmidt κρίνων έσφαλμένην τήν έκδοχήν ταύτην ασπάζεται τήν τοΰ
Bienkowski2, νομίζοντος ότι ή παράστασις δέν παρουσιάζει σχήμα εύχής,
άλλ' έχει τήν έν μαγγανείαις συνήθη θέσιν τών δακτύλων (;), ήτις ένταΰθα
κατ' άντιτυπίαν χρησιμεύει ώς άποτρόπαιον" άσπάζεται δ' δ Β. Schmidt
τήν γνώμην ταύτην άμφισβητών τήν έρμηνείαν περί δυνάμεως μαγικής τών
διεστηκότων δακτύλων καί δεχόμενος ότι τό σφακέλωμα είναι άπειλή πρός
έξόρυξιν τών βασκάνων οφθαλμών καί διά τούτο χρησιμεύει καί ώς μαγικό ν
σύμβολον άποτροπής τής βασκανίας, συμπεραίνει δέ ότι ούδέν κωλύει ήμάς
νά συναγάγωμεν έκ τής παραστάσεως τής άνοικτής χειρός έν τω παλαίω έ-
κείνω κρητικω μνημείω ότι ή χειρονομία τοΰ σφακελώματος άπδ τών άρχαιο-
τάτων χρόνων μέχρι τής σήμερον έκφράζει έν Ελλάδι τήν έννοιαν ταύτην
τής άπειλής τών οφθαλμών καί τής άποτροπής τών έκ τών μαγγανειών κα-
κών.

'Αλλ' ή άνάγλυφος χειρ τοΰ βράχου τής Ίτάνου δέν είναι μοναδική, τού-
ναντίον δέ παμπληθεΐς είναι αί άρχαΐαι άνάγλυφοι παραστάσεις χειρών μέ
διεσταλμένους τούς δακτύλους' ή συνταύτισις δ' όμως αύτών πρός τό σημε-
ρινόν σχήμα τοΰ σφακελο')ματος είναι παντελώς άβάσιμος, άγει δέ είς έσφαλ-
μένα πορίσματα περί τής προελεύσεως αύτοΰ, ούχ ήκιστα δέ καί είς παρα-
νόησιν τών άρχαίων μνημείου. Διότι είχεν οπωσδήποτε ροπήν τινα είς τήν
έρμηνείαν τών μνημείων τούτο^ν ώς άποτροπαίων ή τοιαύτη συνταύτισις.
ΙΙρώτος ό Ο. Jahn, όστις έχει πληρεστάτην καταγραφήν τών μέχρι τών ήμε-
ρων του δημοσιευθέντων τοιούτων μνημείων3, εΐκασεν ότι έκ τούτων, άτινα
ύποθέτει ότι συμβολίζουσι δέησιν πρός τόν Θεόν περί φανερώσεως καί τιμω-

1. Athen. Mitteilungen, 1891, XVI, σ. 129.

2. Έν Eranos Vindobonensis, Wien 1893, σ. 298.

3. Έν τή έν άρχή μνημονευθείση πραγματεία του, σ. 53 κέ. Καταγραφάς τών κατό-
πιν ευρεθέντων πολυπληθών ελληνικών καί ρωμαϊκών μνημείων, μέ παραστάσεις μιας ή
δύο χειρών διεσταλμένους έχουσών τούς δακτύλους, βλ. έν Sittl, Die Gebärden d. Grie-
chen u. Römer, σ. 307. Ad. Wilhelm, έν Jahreshefte d. oesterr. arhäol. Institut in
Wien, τ. IV, 1901, Beiblatt, σ. 16, σημ. 12. Beiträge zur griech. Inschriftenkunde,
1909, σ. 200-1.320. Noah, έν Ath. Mitteil., 1894, τ. XIX, σ. 318.
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ρίας άδικων πράξεων, δύναται ίσως νά έξηγηθή ή σημερινή νεοελληνική συνή-
θεια τοϋ σφακελώματος. Ώς έπίκλησιν δ' έπίσης τής θείας βοηθείας έξηγοΰ-
σι τάς έπί έλληνικών καί ρωμαϊκών μνημείων παραστάσεις ταύτας οί πλεί-
στοι τών περί αύτών πραγματευθέντων 1. Άλλαι δέ έλληνικαί καί ρωμαϊκαί
πλαστικαί παραστάσεις χειρών, ήνωμένους ή διεσταλμένους έχουσών τούς
δακτύλους, ή ύψωμένους τούς τρεις δακτύλους καί συγκεκαμμένους τον πα-
ράμεσον καί τον μικρόν, είναι άναθήματα εύχαριστήρια είτε έπί θεραπεία
παθούσης χειρός, είτε έπί αίσίω τοκετω λεχοΰς, ή συνδέονται προς τήν λα-
τρείαν τοΰ Σαβαζίου καί συμβολίζουν τήν εύλογοΰσαν καί βοηθόν χείρα τοΰ
θεοΰ2. "Οθεν ομοιότατα'. παραστάσεις είναι δυνατόν ένεκα ποικίλων αίτιων
παρά τω αύτω λαω νά χρησιμεύωσι προς δήλωσιν διαφόρων έννοιών καί νά
έπιδιώκωσι σκοπούς διαφόρους. Ούτως έπί παραδείγματος τής περί ής ό λό-
γος συνήθειας, ή άνάθεσις είς τον Σαβάζιον τών χειρών φαίνεται, ότι έχει
ίουδαϊκήν τήν προέλευσιν, διά τών 'Ιουδαίων εισαχθείσα είς τήν Φρυγίαν
καί τήν φρυγικήν λατρείαν τοΰ Σαβαζίου, έκεΐθεν δέ μεταδοθεΐσα είς τον έλ-
ληνορρωμαϊκόν κόσμον3' άλλ' αύτοί οί 'Ιουδαίοι πάλιν έν Ρηνεία κατά τόν
Β' αιώνα π. Χ. έχάρασσον κατά τό ελληνικό ν έθος έν έλληνιστί γεγραμμέναις
έπιτυμβίοις έπιγραφαΐς τάς δύο άνοικτάς χείρας είς δήλωσιν ότι επικαλούν-
ται τήν τιμωρόν βοήθειαν τοΰ θεοΰ4' καί οί 'Ιουδαίοι σήμερον έν Μαρόκω
συνηθίζουσι νά μεταχειρίζωνται παντοειδή προβασκάνια είς τύπον χειρός μέ
διεσταλμένους τούς δακτύλους5' τήν δέ συνήθειαν ταύτην παρέλαβον προδή-
λως παρά τών Μουσουλμάνων, καί ούδέν έχει αύτη τό κοινόν πρός τήν λα-
τρείαν τοΰ Σαβαζίου ή τά έλληνορρωμαϊκά άναθήματα.

"Ομοιαι παραστάσεις παρ' άλλοις λαοϊς.

Αύτό τοΰτο, ή διάφορος χρήσις καί ή έκασταχοΰ παραλλαγή τής σημα-
σίας παρατηρείται είς τό σύμβολον τής άνοικτής χειρός παρά πολλοίς λαοΐς,
διότι τό σύμβολον τοΰτο είναι πολλαχοϋ διαδεδομένον καί δή καί είς λαούς,

1. Willielm, ένΟ' άν. Α. Deissmann.b) Philologue 1902, LXI, σ. 255 xè.Wiegand,
έν Ath. Mitteil. 1908, σ. 154. Βλ. και Seligmann, Der böse Blick, τ. II, σ. 166.

2. Sittl, σ. 325, 7. Blin'kenberg, Archäologische Studien, Kopenhagen 1904.
O. Weinreich, Antike Heilungswunder, Glessen 1909, σ. 16 κέ. (Religionsgesch. Vers,
u. Vorarbeiten VIII, 1).

3. Cumont, έν Comptes rendus de l'Académie des lnscript. et des belles lettres,
Paris 9 Φεβρ. 1906, σ. 63 και έν Revue de l'histoire des religions 1906, τ. LUI, σ. 17.

4. Philologus 1902, σ. 255.

5. Verhandlungen d. Berliner Gesellschaft f. Anthropolog. Ethnol. u. Urgesch
1886, σ. 676. 'Εν 'Αλγερία οί 'Ιουδαίοι άπεικονίζουν, ώς οί Μουσουλμάνοι, άνοικτήν
ρα εις τήν εΐσοδον τής οικίας των. (Revue des tradit. populaires 1899, σ. 282).
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οίτινες ούδεμίαν ποτέ φαίνεται, οτι έσχον έπικοινωνίαν προς άλλήλους. "Ηδη
τω 1855 έσημείωνεν ό Jahn ότι οί αυτόχθονες τής 'Αμερικής άπέδιδον βα-
θυτάτην έννοιαν είς αύτό1. Μαρτυρίας έπίσης τής χρήσεως τοΰ συμβόλου
παρά τοις παλαιοϊς Μεξικανοϊς καί τοις λαοϊς τής κεντρικής 'Αμερικής φέ-
ρει ό Seligmann (ένθ' άν. II 165 κέ.), όστις έπί τούτοις έπάγεται καί άλλας
τινάς περί παραστάσεων τής άνοικτής χειρός πρός τον θεατήν έστραμμένης
έν βαβυλωνίοις κυλίνδροις, έν φοινικικαΐς καί λυβικαΐς έπιτυμβίοις στήλαις,
έν καοχηδονικαΐς άναθηματικαΐς στήλαις, καθώς έπίσης καί έν τοις λεγομέ-
νοις κελτικοϊς μνημείοις τής Βρεττανίας. Άποτυπο'ψατα χειρών συνηθίζον-
ται καί έν τή Βορείω 'Ινδική είς τοίχους οικιών καί είς ιεροτελεστίας'2. Πλειό-
τερον δ' όμο^ς πάντων ένδιαφέοουσιν ήμάς αί έκδηλώσεις τής δεισιδαιμονίας
ταύτης παρά τοις Μουσουλμάνοις διά τήν ένδεχομένην ροπήν τουρκικών
συνηθειών είς τάς έλληνικάς. Διότι παρά πάσι τοις μουσουλμανικούς λαοΐς
είναι κοινόταται αί άπεικονίσεις χειρών μέ διεστηκότας τούς δακτύλους, είς
παντοειδείς τύπους, θεωρούμενα!, ώς άσφαλή φυλακτήρια πρός άποτροπήν
παντός κακού3. Είς δέ τάς κυρίως μουσουλμανικάς χώρας ή συνήθεια δέν
περιορίζεται είς μόνους τούς μουσουλμάνους, άλλ' έπεκτείνεται καί είς τούς
Χριστιανούς καί τούς 'Ιουδαίους κατοίκους αύτών4. 'Αλλ' ότι ή μουσουλ-
μανική συνήθεια ούδεμίαν έσχε ροπήν είς τούς "Ελληνας εϊναι, νομίζομεν,
άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως" διότι ήτο γνωστός είς αύτούς ό κατ' έξοχήν
θρησκευτικός χαρακτήρ ταύτης καί διά τήν άντίθεσιν τής θρησκείας δέν ήτο
δυνατόν νά μιμώνται πράξεις συμφώνους πρός τάς παραδόσεις τής μουσουλ-
μανικής πίστεως, όπου δέ συνέπεσε νά παρατηρήσωσι τήν ομοιότητα τής
συνήθειας έκείνης πρός το σφακέλωμα τό συνεταύτισαν μέν πρός αύτήν,
άλλ' άπέδωκαν τήν άτιμωτικήν έννοιαν τούτου είς τόν σεβασμόν τών Τούρ-
κων πρός τόν άριθμόν πέντε καί τήν νομιζομένην ύπ' αύτών ιερότητα τοΰ
σχήματος τής άνοικτής χειρός" τοΰτο συνέβη έν Κρήτη, όπου οί 'Οθωμανοί
«έμβάπτοντες τήν χεϊρα είς μελάνην σχηματίζουσι διά τής επιθέσεως αύτής
σφακελίάν πρδς άποσκοράκισιν τών δαιμονίου»5. 'Αληθώς δέ, οιαδήποτε
καί άν είναι ή προέλευσις τοΰ συμβόλου τής ανοικτής χειρός καί είς οίουσδή-

1. Jahn, ένθ' άν., σ. 56. Άναφέρεται είς τήν μαρτυρίαν τοϋ Stephens, Yucatan, σ.
436 κέ.

2. North Indian Notes and Queries, τ. V, σ. 315 (Folklore, London 1896, τ. VII,
σ. 315).

3. Στ. Καραθεηδωηή, Περί τοΰ έν Δελφοϊς ΕΙ, Κ/πολ. 1847, σ. 38.—Δελτίον ιστο-
ρικής έταιρείας, τ. Β', σ. 124 (παρά τοις έν Κρήτη μουσουλμάνοις).—Verhandlungen d.
Berliner Ges. f. Anthropol. Ethnol. u. Urgesch. 1886, σ. 676. 1887, σ. 372. Revue
trad, popul. 1899, σ. 282. Seligmann, Der böse Blick, Berlin 1910, τ. II, σ. 6. 168 κέ.

4. Seligmann, αύτ., σ. 168.

5. Δελτ. ίστ. έτ. Β', σ. 125.
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ποτε λόγους καί άν οφείλεται ή διάδοσις αύτοϋ παρά τοις μουσουλμάνοις,
ούτοι δοξάζουσιν ότι είναι ίερώτατον, καί ώς έκ τούτου έχει τήν δύναμιν της
άποτροπής πάσης δαιμονικής έπηρείας" πιστεύουσι δε ότι αύτδς ό Μωάμεθ
έμβαπτίσας τήν χείρα είς μελάνην καί άποτυπώσας τήν παλάμην έπί λευκού
χάρτου1, ύπέδειξε ποίον είναι το ύπδ τοϋ θεοΰ είς τούς πιστούς παραδοθέν
τελειότατον δργανον πρδς προφύλαξιν άπδ τοΰ πονηροΰ" διότι ώς δογματί-
ζουσιν, ή χειρ έχει τριπλήν μυστικήν έννοιαν, είκών ούσα τής θείας προνοίας,
σύνοψις τοΰ θείου νόμου καί το κεφάλαιον τής θρησκείας, o'jç έκ τούτου δέ
είναι κραταιότατον δπλον έναντίον τών έχθρών. "Οθεν καί δ άριθμός πέντε
νομίζεται ίερώτατος2 καί το άποτύπωμα τής χειρός καλείται «χειρ τοΰ προ-
φήτου», έν Τύνιδι δέ «χειρ τής Φατιμάς», τής θυγατρδς τοΰ Μωάμεθ, καί έν
Περσία «χειρ τοΰ Χουσαΐν», τοΰ έγγόνου αύτοΰ3.

Τό σφακέλωμα ούδέν εχει τό κοινόν πρός τάς παραστάσεις ταύτας.

"Οθεν τό νεοελληνικόν σφακέλωμα ούτε πρός τήν μουσουλμανικήν χεί-
ρα τοΰ Μωάμεθ, οΰτε πρός τά παρόμοια σχήματα άλλων λαών έχει τι κοινόν,
άλλ' ούτε καί πρός τό έλληνορρωμαϊκόν σύμβολον τών άνοικτών χειρών.
'Ιδίαν δ' δλως έχει τήν προέλευσιν καί ιδίαν σημασίαν ύβριστικήν, ής ένεκα
προσέλαβε καί τό όνομα, το όποιον εις τήν άρχαίαν έλληνικήν έδήλου άλλο
σχήμα ύβριστικόν.

Προέλευσις και έννοια τοϋ σφακελώματος.

Περί τής προελεύσεως καί τής σημασίας αύτοΰ πολλαί έξηνέχθησαν
άβάσιμοι γνώμαι. Ό Κοραής4 ένόμιζεν ότι δέν διαφέρει άπό τόν έλλ.ηνικόν
σκιμαλισμόν, πλήν είς τόν άριθμόν τών δακτύλων μόνον, έν άλλοις λόγοις
έθεώρει αύτό άνάπτυξιν τής άρχαίας συνήθειας. Ό Stephani5 ίσχυρίζετο
ότι ύπονοεϊ τάς πέντε πληγάς τοΰ Φαραώ ή τά πέντε καρφία, δι' ών προση-
λώθη ό Χριστός έπί τοΰ σταυροΰ, καί οτι δ σφακελώνων καταράται τρόπον
τινά τοιαύτα νά πάθη ό σφακελωνόμενος. Ό Hahn6 εϊκαζεν ότι ή παλάμη
μέ άνοικτούς τούς δακτύλους συμβολίζει τόν ήλιον μέ τάς άκτΐνάς του, καί

1. Τό βεράτιον 8ι' ού λέγεται ότι δ προφήτης Μωάμεθ έχορήγησεν άτελείας είς τήν
μονήν τοΰ Σινά καί τά έξαρτήματα αύτής φέρει τοιοΰτο άποτύπωμα, όπερ θεωρείται ώς
άποτύπωμα τής χειρός τοΰ προφήτου, έπέχον τον τόπον ύπογραφής (αύτ.).

2. Verhandl. d. Berl. Ges. f. Antliropol. 1886, σ. 676.

3. Seligmann, σ. 170.

4. Άτακτα Δ', σ. 582.

5. Stephani, Reise durch nördl. Griechenl., 1843, σ. 38. 69.

6. Παρά Wachsmuth, Das alte Griechenland im neuen, 1864, σ. 61.
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έκ τούτου, έπειδή ό προσβλέπων τον ήλιον τυφλώνεται, προήλθεν ή σημασία
της χειρονομίας «νά τυφλοοθής»! Ό Στ. Καραθεοδωρής1 ότι «ή μούτζα καί
τό λεγόμενον τά πέντε αύτό τοϋτο το πεντάγραμμον σημαίνουσιν, έκλαμβα-
νόμενον έπί κατάρα», είς το πεντάγραμμον δέ, άλλως πεντάλφα καλούμενον,
προσεπάθει ν' άνεύρη βαθείας μυστικάς έννοιας !

Μείζονος δ' όμως προσοχής άξια, άντί τών εικασιών τούτων, είναι ή
γνώμη αύτοϋ τοϋ ελληνικού λαοΰ περί τής έννοιας τοΰ σφακελώματος. Ό
λαδς δέν πιστεύει ότι το σφακέλωμα είναι μαγική πράξις, σκοποΰσα νά βλά-
ψη τον καθ' οΰ γίνεται, ώς ύπέλαβεν δ Pouqueville, παρεξηγήσας τυχαίαν
τινά φράσιν, της δποίας άλλο ήτο το νόημα2. 'Ορθώς δέ δ Β. Schmidt (σ. 588)
ήμφισβήτησε τήν άκρίβειαν τής μεταφράσεως ταύτης τοΰ σφακελώνω διά
τοΰ μαγεύω. 'Αλλά νομίζει ό λαός ότι το σφακέλωμα αντικαθιστά κατάραν
περί έξορύξεως τών οφθαλμών, παραστατικώτερον έκφραζομένην διά τής
χειρονομίας, ώς νά ήσαν δηλ. οί έντεταμένοι δάκτυλοι τά όργανα τής τυφλώ-
σεως. "II συνήθης διά λόγου κατάρα είναι «νά τυφλωθής», «νά στραβωθής»,
«νά χυθοΰν τά μάτια σου», «νά πέσουν» ή «νά βγοΰν τά μάτια σου» κλπ.,
ή δέ διά τοΰ σχήματος έκφορά αύτής ύπενέφαινε τήν έπιθυμίαν ταχείας έκ-
πληρώσεως καί δή δι' αύτών τών χειρών τοΰ καταρωμένου. Καί ενισχύουν ,
τήν χειρονομίαν διά τής έπιφωνήσεως Νά! ή "Ορσε = (όρισε, λάβε) ή καί "Ορσε
πέντε! άλλ' ό ύβριζόμενος σπεύδει ν' άπαντήση 'ς τά μάτια σου! ή άν ό σφα-
κελώνων προλαμβάνουν εϊπη αύτός Ν à 'ς τά μάτια σου! άπαντα 'ς τα δικά σου!
'Απαγγέλλοντες δέ τόν άριθμόν πέντε, τόν ύπενθυμίζοντα τά σφάκελα, πολ-
λάκις κρίνουσιν έπιβαλλόμενον ύπδ τών κανόνων της εύπρεπείας νά προσθέ-
σωσι: 'ς τών οχτρών μας τά μάτια!3 Οΰτω το τυφλώνω κατέστη συνώνυμον
τοΰ σφακελώνω καί τό τύφλα τοΰ σφάκελα4' ταΰτα εύρίσκομεν ήδη συνεκ-
φερόμενα εις στιχούργημα τοΰ τέλους τοΰ ΙΖ' αιώνος: «καί δίδω του χαιρε-
τισμόν τύφλαις καί σφακιολά σου»5.

Ή γνώμη αυτή τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ περί τής έννοιας τοΰ σφακελώματος
είναι βεβαίως εύλογοφανής, άλλά πρέπει πάντως νά καταλεχθή είς τάς άστη-

1. Ένθ' άν., σ. 37. 42.

2. Pouqueville, Voyage de la Grèce, 2ας έκδ. τ. VI, σ. 149 (τής α' έκδ. τ. IV, σ.
409). Έκ τούτου: Tagebuch einer Reise durch Griechenland und Albanien, Berlin
1826, σ. 282 (παρά Siltl, Gebärden, σ. 123, 7).

3. Δελτ. ίστ. έταιρ. Β', σ. 125 (Κρήτης). Καί οί Άραβες τής Κωνσταντίνης κατά
τήν άπαγγελίαν τοϋ άριΟμοϋ πέντε έπιλέγουσι: φιτάιν βλίς = 'ς τά μάτια τοΰ διαβόλου (Re-
vue des tradit. populaires, σ. 282). Ό Seligmann (II 178) άναφέρει άραβικήν παροι-
μίαν: Chamse fi wudsch el-a'dâ-πέντε 'ς των έχθρων τά πρόσωπα, καί κατάραν:
Chamsa fi ainek =πέντε 'ς τά μάτια σου.

4. Κοραή, Άτακτα Δ' 582. Schmidt, σ. 583. Ή .τοιαύτη χρήσις είναι πάγκοινος.

5. Νεοφύτου, Τό άχοΰρι, στ. 136.
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ρίκτους εικασίας, τάς όποιας φέρουσι συνήθως πρός έξήγησιν καί δικαιολο-
γίαν εθίμων καί δοξασιών, ων έ?^ησμονήθη ή άρχή καί ή άληθής έννοια1. Τό
σφακέλωμα είναι ύβριστικόν, ώς άπομίμησις χαρακτηριστικών κινήσεων
υβριστικής ένεργείας, άλλ' ούτε ή τύφλωσις άνθρώπου είναι ύβριστική ενερ-
γεία, ούσα μάλλον τραγικωτάτη εγκληματική πραξις, ούτε ή έξόρυξις τών
οφθαλμών διά τών δακτύλων είναι ό συνήθης τρόπος τής τυφλώσεως. Έπίσης
δέν φαίνονται είς ημάς εύστοχοι καί αί παραπλήσιοι έξηγήσεις τής χειρονο-
μίας ύπό λογίων, οί'τινες παραπλανηθέντες έκ τών συνοδευουσών αύτήν έπι-
φωνήσεων «νά 'ς τά μάτια σου» κττ. ύπολαμβάνουσιν οτι είναι ή άπειλή πρός
έξόρυξιν τών οφθαλμών2 ή ύβρις τινός ώς τυφλώττοντος3. 'Αλλ' αί είς τήν
τύφλωσιν άναφερόμεναι έπιφωνήσεις, αί συνοδεύουσαι συνήθως τό σφακέ-
λωμα, προήλθον άπλώς έκ τής έννοιας, ήν άποδίδει είς τό σχήμα τοΰ σφακε-
λώματος ό λαός, άφότου έλησμόνησε πλέον τήν άληθή άρχήν αύτοΰ.

Ή λέξις μοδζα και τά παράγωγα αύτής.

Είς τήν διάγνωσιν τής ύβριστικής ένεργείας, ήν άπομιμεϊται τό σφακέ-
λωμα, μας οδηγεί άσφαλώς ή ταυτόσημος πρός τήν λ. σφάκελο λέξις μοϋζα.
Άμφότεραι αί λέξεις αύται είναι έπίσης κοιναί, άδιαφόρως δέ γίνεται χρήσις
καί έν τω αύτω τόπω ότέ μέν ταύτης, ότέ δέ τής έτέρας πρός δήλωσιν τής χει-
ρονομίας. Ή λέξις μοϋζα κυρίως σημαίνει άσβόλην, έκ τής σημασίας δέ ταύ-
της παρήχθησαν καί αί λοιπαί, έν αΐς καί ή τοΰ ύβριστικοΰ σχήματος τής
χειρός.

Φέρεται δ' ή λέξις αΰτη είς πολλούς τύπους. Ό παλαιότερος εϊναι μοϋ-
£α4' άλλοι τύποι: μούζη5, μονταα6, μοϋτζα1, μοντζά8, μοϋντζα (μοΰ(ΐζα),

1. Πρβλ. Λαογρ. Ά, σ. 9.

2. Wachs mu th, ένθ' άν. Sittl, Die Gebärden, σ. 45. D. Schmidt, σ. 588. Ό Guys
(Voyage littéraire de la Grèce, 3e éd., 1783, τ. I, σ. 371) παραδόξως συγχέων τά πρά-
γματα λέγει ότι το σφακέλωμα καί ή συνοδεύουσα αύτδ φράσ'.ς ι·ά 'ς τα μάτια σου/έξέφρα-
ζε παρά τοις άρχαίοις "Ελλησιν έπιθυμίαν έξορύξεως τών δφΟαλμών τών έχθρών αύτών.

3. Κ. Οικονόμου, Δοκίμιον περί της πλησιεστέρας συγγενείας της σλαβονορωσ. πρδς
την έλληνικήν, τ. Γ', σ. 321.

4. ΙΙαρά Σαχλίκΐ), Γραφαί, στ. 47 Wagner. Legrand, έν Annuaire de l'Associai.,
σ. 216, στ. 178 W., σ. 226 L., στ. 359 W., σ. 237 L —Ducange, λ. σ. 959. Κοραή,Ίσοκράτ.
13', σ. 299. "Ατακτα Β', σ. 253. Σάμου (Σταματιάδ., Σαμιακά, Ε' 785).Καλύμνου (Λ.Λ.).
Καρπάθου (A.A.). Κύπρου (Σακελλαρίον, Κυπριακά Β'667. A.A.). Σηλυβρίας (A.A.).
Λιβισίου Λυκίας (Μουααίον, Βατταρισμοί, σ. 87).

5. Καρπάθου (Α.Λ.). Κύπρου (Σακελλαρ. Β', σ. 667. Λ.Λ.).

6. 'Αμισού (A.A.).

7. Συναξάριον γυναικών, στ. 848 Krumbacher. Μαδύτου (Α.Λ.).

8. Σύμης (ΚΠ. Σύλλογος Η', σ. 474. A.A.).

26
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ό κοινότατος τύπος1, όν παρέλαβε καί ή μακεδονοβλαχική3 καί ή άλβανι-
κή3' μούνζα (;)4, μούντσα5, μοϋτθα 6. Παράγωγα : ή ένέργεια μουντζιά',
μουτζιά 8, μουζουβέ 9. Τό ρήμα μουζώνω 10, μουζζώννω 11, μουζώννω 12, μου-
ζώννου 13, μουνζώνω 11, μουτζώνω 15, μουντζώνω 10, μουντσώνω 17, μουντζού-
νου18. Το άποτέλεσμα τής ένεργείας: μούντζωμα (κοινότατον), μούζωμαν 19,
μούντσωμαν 20, μουτζωμός 21. Μετά παραγωγικών καταλήξεων: μουντζάλα (μου-
άζάλα) 22, μουντζαλιά (μουdζαλιά) 23, μουζαλιά 24, μουζονλιά, μουζουλάδα 23. Τό ρ.

1. Τό πρώτον έν χειρογρ. τοϋ Νικήτα Χωνιάτου, σ. 253, 273 Bonn: «τήν μούντζην».
'Ακολουθία τοΰ σπανοΰ (Legrand, Bibl. gr. vulg. II 43). Κοραή, Άτακτα Β' 253. Σκ.
Βυζαντίου, Λεξικόν καθ' ήμάς έλλ. λ. Πολίτου, Παροιμ. Γ' 400. 409. Πελοποννήσου, Στε-
ρεάς καί άλλαχοΰ. Συλάτων Καππαδοκίας (Φαρασοπούλου, Τά Σύλατα, σ. 121). Λάστας
(A.A.). Τήνου (A.A.). Γκιουμουλτζίνα (παρά Στ. Κυριακίδου).

2. Miïndzâ, πληθ.-dzî. (Νικολαίύου, Έτυμολογ. λεξικόν 'τής κουτσοβλαχικής, έν λ.).

3. Μηηάζε θηλ. (G. Meyer, Etymolog. Wörterbuch der albanes. Sprache, σ.
289). muntse (Hahn, Alban. Stud. III 78). μoύvdτσεα (Χριστοψορίδου, Λεξ. τής άλβανι-
κής, σ. 252).

4. Ducange.

5. Πόντου (A.A.).

6. Καλύμνου (A.A.).

7. Μαδύτου (A.A.).

8. Σύρου (A.A.).

9. Κρήτης (Φιλίστωρ Δ', σ. 520).

10. Κοραή, "Λτ. Β', σ. 254. Κρήτης (Φιλίστωρ Δ', σ. 520)· μετοχή μουζωμένος (Δελτ.
ίστ. έτ. Β', σ. 125).

11. "Ελυμπος Χίου (Pernot, Études de linguistique, I 430).

12. Κύπρου (Σακελλαρ. Β', σ. 067. A.A.)' μετ. μουζωμένος (Κύπρου, Σακελλ.) ή
μουζουμένος (Καρπάθου, Ζωγρ. άγ. Α' 369).

13. Λιβισίου (Μουσαίος 87).

14. Καρπάθου (A.A.)

15. Τό πρώτον έν Συντίπα, σ. 146 Boiss. «μουτζωθήναι». Βλάχου, Θησ. τετράγλωσ-
σος. Τήνου (A.A.). Σύμης (μουτζωμένος: KIT Σύλλογος Η' 474).

16. Κοινότατον, πολλαχοΰ. Somavera. Σκαρλ. Βυζάντιος. Λάστα (A.A.)· μτχ. μουν-
τζωμένος, 'Ηπείρου (A.A.).

17. Πόντου (A.A.).

18. Τσακωνικής (Οικονόμου, Γραμματ., σ. 82).

19. Κύπρου (Σακελλαρ. Β', σ. 667).

20. Πόντου (A.A.).

21. Σύμης (ΚΠ. Σύλλογος Η', σ. 474).

22. Αθήναι, Πελοπόννησος καί άλλαχοΰ.—Περί τής καταλήξεως - άλα βλ. Χατζι-
ύάκι, ΜΝΕ. Β', σ. 250.

23. Κοινόν.—μουντζαλία (Κοραή, Άτ. Β', σ. 253).

24. Girolamo Germnno, Grammaire publ. par Pernot, σ. 137.— μουζαλία Κοραή,
Ίσοκράτ. Β' 395. Άτ. Β' 253. Οικονόμου, Δοκ. Β' 238.

25. Somavera.
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μουντζαλώνω (μουdζαλώνω)1, έκ τούτου μουτζάλωμα. Μετά τής καταλή-
ξεως -οϋρα: μονντζοϋρα2, μουζζονρα (πληθ. μουζζουράες)3, μουντσουριά,
μουντσουράδα4. Το ρ. μουντζουρώνω (μουάζουρώνω)5, μουζουρώννω6, μουν-
τζουρίζου7, όθεν το μουντζούρωμα (ή μουάζούρωμα). Είς ταΰτα πρέπει νά
καταλεχθή καί τό θρακικόν μούτζουλο, τό8, 'ίσως δέ καί τό ήπειρωτικόν
μου ρτ ζ ουλών ω9, οχι δ' όμως καί τό ήπειρωτικόν μουντζούρι, όπερ είναι ιτα-
λική λέξις έκ παρετυμολογίας προσαρμοσθεΐσα πρός τήν μουντζοΰραν10, ώς
ούδέ τό έπίσης ίταλικήν έχον τήν προέλευσιν μούτσουνο.—Σύνθετα : άμούν-
τσωτος11 καί τά τής μέσης έλληνικής μουτζοκουρεμένος, μουτζοπαντρε-
μένη, περί ών κατωτέρου.—Κύρια ονόματα Μουντζούρης12, Μουντζουρίδης
(πελοποννησιακή οικογένεια), ΐσως καί τό βυζαντινόν Μουζάλων, (νεοελλ.
οίκογενειακόν ονομα Μουζάλας).

Πρώτη καί κυρία σημασία τής λέξεως μονντζα (μοΰζα κλπ.)είναι, ώς είπο-
μεν, ή τής άσβόλης 13. Σημασιολογικαί μεταβολαί: 2. Ρύπος, μελανία 14. 3. Κη-

1. Κοινόν.—μουζαλώνω (καταμουζαλώνω) (Κοραή, Ίσοκράτ. Β' 299. Άτ. Β', σ. 254).
Οίκο νομ., ενθ' άν.

2. Κοινόν.—ΙΙερί τής καταλήξεως - οϋρα βλ. G.Meyer, Neugr. Studien, III 77.
Χατζίδάκι, Μεσαίων, καί νέα έλλην. Β', σ. 306. Γλωσσολογ. μελέτ., σ. 224.

3. Πυργί Χίου (II. Pernot, Études de linguistique, I, σ. 430).

4. Somavera.

5. Κοινότατον.

6. Κύπρου (Σακελλαβ. Β', σ. 667)-μουζουρώνου Λιβίσιον (Μουσαίου, Βατταρισμοί 87).

7. Τσακωνικόν, καί ρηματικόν μουντζουριστέ, -ά, -έ (Οικονόμου, Γραμματική τής
τσακωνικής, σ. 82).

8. Είς τά χωρία τής Κεσσάνης (ΚΙΊ. σύλλογος Η', σ. 352) μούτζουλο λέγουν τό μι-
κρόν παιδίον καί τό εύτελές πράγμα.

9. Ζωγράφ. άγων Α', σ. 48. μορτσουλώνω (αύτ., σ. 3)' σημαίνει βάφω μέ μελάνην,
ή λερώνω, μαυρίζω· φρ. «άκόμα δέ τό μουρτζούλωσα» ένν. τό πρόσωπον, είμαι άσπιλος.
Πιθανώς προήλθεν έκ συμφυρμοΰ τοΰ μοΰρτζος (μαΰρος) καί τοΰ μουτζαλώνω.

10. Μουντζοΰρι έν Ήπείρω μέτρον σιτηρών (Άραβαντιν., Γλωσσάρ., σ. 63) έκ τοΰ
ιταλ. misiira. Μουζοΰρι έν Κρήτη (Jeannaraki, "Ασματα κρητικά, σ. 349) καί έν Καρ-
πάθιο (Ζωγρ. άγ., Α' 333).

11. Πόντου, «άμούντσωτος, -ον = άκηλίδο}Τος· ιδίως έπί χάρτου- μή άπεσβεσμένος,
έπί γεγραμμένων» ('Αρχεία νέας έλλην. Α' γ', σ. 69).

12. Ελληνική μετάφρασις τής κωμωδίας τοΰ Μολιέρου La jalousie du Barbouillé
επιγράφεται: «Ή ζηλοτυπία τοΰ Μουντζούρη». Δημώδεις τινές παροιμίαι άναφέρονται
είς τόν Μουντζούρην. (Έν τω άνεκδότω τμήματι τής συλλογής μου, έν λ. Μουντζούρης 1-5).

13. Ό είς κοινοτέραν γλώσσαν κώδιξ τοΰ Χωνιάτου άποδίδει τό άσβόλη τών άλλων
κωδίκων διά τοΰ μοΰντζα ή μούντζη.—αιθάλη, fuligo (Dueange). Μοΰζα ή μουντζοΰρα τοΰ
φούρνου καί τοΰ μαγειρείου, ή καπνιά τών καπνοδόχων κλπ. (Κύπρος). "Ανθραξ, καπνιά
τοΰ φούρνου, τοΰ τηγανιοΰ (Σύμη). Άσβόλη (Μάδυτος).

14. Σαχλίκης (Κρήτη). Πόντος. Κάρπαθος.—Μελανιά, μαυράδα (Κάλυμνος). Πάσα
μελανή άκαΟαρσία (Κύπρος).



404

ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ •'«05

λίς μελανίζουσα1. 4. Κηλίς τοϋ σώματος, δερματική νόσος (λειχήν)2. 5. "Ομί-
χλη3. 6. Έπίχρισις τοΰ προσώπου καί γυμνών μερών τοϋ σώματος δι'
άσβόλης προς ΰβριν4. 7. Ή διάταξις τών δακτύλων της χειρός πρός τήν ένέρ-
γειαν ταύτην, σφάκελον5. 8. 'Ατιμία, όνειδος, περιφρόνησες6. 9. 'Αράχνη7.

Ή δέ μουντζάλα ή μουντζαλιά σημαίνει τήν κηλίδα μελάνης, καί ή
μουντζούρα ρύπον μελανίζοντα, μεταφορικώς δέ τάς ώς κηλίδας μελάνης φαι-
νομένας διαγραφάς γραμμάτων έπί τοΰ χάρτου ή κακογραφημένα έγγραφα
ή σχέδια" έπειτα δέ καί τάς ήθικάς κηλίδας ή τάς καταισχύνην φερούσας
πράξεις8. Τών δέ ρημάτων το μέν μουντζαλώνο) σημαίνει κηλιδώ, ρυπαίνω
είς κυρίαν καί μεταφορικήν έννοιαν, το δέ μουντζουρώνω: 1. 'Ασβολώ, μελα-
νίζω9. 2. Ρυπαίνω. 3. 'Ατάκτως καί άπροσέκτως γράφω (φρ. μουντζουρώνω
χαρτιά, καταγίνομαι είς άσκοπον γραφικήν έργασίαν). 4. Προσάπτω ε'ίς τινα
ήθικήν κηλίδα, στιγματίζω10" καί τό μουντζώνω: 1. Μαυρίζω μέ άσβόλην11.
2. Ρυπαίνω, κηλιδώ12. 3. Διαγράφω γεγραμμένα, ρυπαίνω οΰτω τόν χάρ-
την13. 4. Χρίω μέ άσβόλην τόν καταδικασθέντα νά πομπευθή14. 5. Σφακελώ-
νω15. 6. Στιγματίζω16. 7. Περιφρονώ17. Ή παθ. μετοχή μουντζωμένος, -η,

1. Τήνος, Σύμη, Κάλυμνος, Κύπρος, Πόντος.

2. Κύπρος.—Πόντος ('Αμισός).

3. ΜοϋτΟα, ομίχλη, καταχνιά" μοντΟα/.ιάζει = βραδειάζεί" πο/(ουτ0ώΐ'ω = συνοφρυοΰ-
μαι (Κάλυμνος).

4. Σαχλίκης (Κρήτη). Κοραή, "Ατακτα Β', σ. 253. Κύπρος.

5. Κοινότατον. Σκαρλ. Βυζάντιος. Λάστα. Σϋρος. Κάρπαθος. Λιβίσιον. Μάδυτος.
Γκιουμουλτζίνα. Ή σημασία της λέξεως είς τήν μακεδονοβλαχικήν καί είς τήν άλβανικήν.

6. Συναξάρ. γυναικ., στ. 848 Krumbacher (ώ!ή μοϋντζα καί άστοχία τους!). Πο-
λίτου, ΓΙαροιμ. Γ' 400,24. 403,36. 409,57. Τήνος. Σάμος.

7. Σύλατα Καππαδοκίας. 'Ίσως διά τήν έκδοχήν τών ιστών τής άράχνης ώς ρύπου,
ή διά τήν παρομοίωσαν τών 8 ποδών τής οικιακής άράχνης πρός τούς διεστηκότας δακτύλους
τών χειρών είς τό σφακέλωμα.

8. Είς τήν άλβανικήν μυιίσύρεα ή μυνάσύρεα σημαίνει μουτζοϋραν καί μέγα δυστύ-
χημα, συμφοράν. (Χριστοφορίδου, Λεξικ. τής άλβαν., σ. 257. G.Meyer, Etymolog.Wör-
terb. d. albanes. Spr., σ. 290).

9. Σκ. Βυζαντίου, Λεξικόν. Κύπρος. Λιβίσιον.

10. Κοινοτάτη σημασία.—Κύπρος.

11. Κρήτη. Κύπρος.

12. Βλάχου, Θησαυρός. Τήνος.

13. Πόντος" φρ. έμούντσωσεν τά γράμματα τοϋ χαρτί.

14. Σημασία τής μέσης έλληνικής: Συντίπας. Πτωχολέων Α', στ. 96 L. «καί μουτζώ-
νει κ' έξορίζει».

15. Ή κοινοτάτη σήμερον σημασία.—Somavcra, Σκ. Βυζάντιος. Λάστα Γορτυνίας.
Τσακωνική. Τήνος. Λιβίσιον.

16. Κύπρος.

17. Κοινοτάτη σημασία. Πρός έπίτασιν τής έννοιας έκ τών ταύτοσήμων μοϋντζα καί
γάακελ.0 σχηματίζεται σύνθετον ρ. μουντζοφασκελ-ώνο.
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-ο, σημαίνει: 1. Τον ύβρισθέντα δια σφακελώματος. 2. Τόν κατησχυμέ-
νον, έντροπιασμένον. 3. 'Γόν άΟλιον καί ταλαίπωρον1. 4. Τον πονηρόν καί
διεστραμμένον2. 5. Τόν άτιμον3. Το δέ μούντζωμα σημαίνει κυρίως τήν
άσβόλωσιν, το μαύρισμα διά μέλανος χρώματος4, όπως καί τό μουντζούρα)μα,
άλλ' ή κοινοτάτη σημασία τής λέξεως ταύτης είναι ή τοϋ σφακελώματος,
τήν οποίαν ούδέποτε προσλαμβάνει ή λ. μουντζούρωμα.

Ή έτυμολογία τής λ. μοϋζα είναι δυσδιάγνωστος. Ό Κοραής (είς Ίσο-
κράτ., τ. Β', σ. 299) εΐκασεν, οτι παράγεται ή έκ τοΰ ίταλ. muso (πρόσωπον)
ή έξ ύποτιθεμένου θηλυκοΰ μύση τοΰ μΰσος = μίασμα. Έκ τούτου καί τοΰ ρ.
άλίνίυ (αλείφω), ρ. *μυσαλίνω, μουσαλώνω.'Αλλά φαίνεται ότι δέν έπέμει-
νεν είς τήν είκασίαν ταύτην, διότι δέν τήν έπανέλαβεν είς τά "Ατακτα. Ό
δέ Κ. ' Οικονόμος5 παρήγε το μοΰντζα, μουντζώνω έκ τοΰ μούτζουνο (γρ.
μούτσουνο), ίταλ. muzzo (γρ. muso), μύζω. Τό δέ μουτζαλώνω, μουζαλία
έθεώρει συγγενή πρός τά ρωσικά μούσ' θολωτικός, μούσλιω =σιαλίζω, σιάλω
μολύνοΛ Ό G. Meyer (ένθ' άν.) έθεώρει τήν λ. ξένην, πιθανώς έκ τοΰ
ίταλ. moccio, βενετ. mozzo (μύξα, βλέννα). Ό δέ Κ. Sittl (Die Gebärden,
σ. 102, 6) άνενδοιάστ(ος άποφαίνεται ότι ή μοΰτζα άνήκει είς το λατινικόν
στέλεχος mut - διά τών 'Αλβανών μεταδοθέν είς τούς "Ελληνας, καίτοι κατά-
δηλον είναι, έπειδή μονήρης είναι ή λέξις έν τή αλβανική καί μία ή σημασία
αύτής, ότι έκ τής έλληνικής παρελήφθη είς ταύτην μόνον τήν σημασίαν. Τέλος
ό Bern. Schmidt (σ. 586) εΰστοχον θεωρών τήν γνώμην τοΰ Σίττλ, άποορί-
πτων δέ πάσας τάς λοιπάς έτυμολογίας, εύρίσκει πιθανωτάτην τήν συνάφειαν
τής μούντζας πρός το λατινικόν mutunium ή muttonium, λέξεις τάς οποίας
παλαιός τις γλωσσογράφος έξηγεί «πέος, προβασκάνιον». Είναι φανερά ή
έπήρεια, τήν οποίαν είχε πρδς σχηματισμόν τής γνώμης ταύτης ή πεποί-
θησις ότι ή μοΰντζα είναι χειρονομία αισχρά, ή αύτή καί ό άρχαίος σφάκελος,
σκοποΰσα τήν άποτροπήν τής βασκανίας" πεποίθησις παντελώς άστήρικτος,
ώς δεικνύουσι πλην άλλων αί άναγραφεΐσαι άνωτέρω σημασίαι τής λέξεως..

Τό σφάκελον και ή μοϋζα δέν ύπονοοΰσιν αϊσχράν πράξιν, άλλά τήν ένέργειαν τής

έκπομπεύσεως.

Ούτε ή λέξις μοΰντζα οΰτε τά παράγωγα αύτής είχόν ποτε τήν σημα-
σίαν τοΰ προβασκανίου ή τοΰ φαλλοΰ ή άλλην τινά παραπλησίαν. Καίτοι

1. Σύμη. Κάρπαθος (μέρες μουζουμένες, έν κατάρα).

2. Ήπειρος. Έν Κρήτη μουζωμένος ό διάβολος.

3. Κύπρος.

4. Κύπρος. Πόντος.

5. Δοκίμ. Γ', σ. 321.
G. Αύτ. Β', σ. 328.
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δ' άντί ταύτης άδιαφόρως γίνεται χρήσις καί τής άρχαίας λέξεως σφάκελος,
άλλ' όμως δέν σημαίνει το άρχαΐον αίσχρον σχήμα, ούδ' ύπονοεΐ κάν αίσχράν
πράξιν. Ούδέν ήττον είναι σχήμα ύβριστικόν, καί ώς τοιούτο άναγκαίως ύπο-
δηλώνει ένέργειαν άποτελούσαν δεινήν ύβριν έκείνου, προς δν άπευθύνεται.
"Οπως δέ κατανοήσωμεν τήν σημασίαν τοϋ σχήματος καί τήν άρχήν αύτοΰ
πρέπει νά άνεύρωμεν τήν ύβριστικήν έκείνην ένέργειαν, τής όποιας χαρα-
κτηριστική κίνησις ήτο ή έκτασις τής παλάμης μέ διεσταλμένους τούς δα-
κτύλους έπί τό πρόσωπον τοΰ ύβριζομένου.

Ή ένέργεια αυτη είναι άναμφιβόλως ή παρασκευή πρός πόμπευσίν
τίνος, ώς έγίνετο ή πόμπευσις παρ' ήμΐν κατά τούς μέσους χρόνους καί ώς
έξηκολούθει μέχρι πρό ολίγου νά γίνεται ένιαχοΰ. Ό είς τήν άτιμωτικήν
ταύτην ποινήν καταδικασθείς πρός τοις άλλοις έχρίετο μέ άσβόλην τό πρό-
σωπον καί τά γυμνά μέρη τοΰ σώματος. Εύρίσκοντο δέ βεβαίως πάντοτε
πολλοί πρόθυμοι πρός έκτέλεσιν εύαρέστου είς τόν χύδην οχλον άποφάσεως,
οΐτινες έμβάπτοντες τήν χείρα είς άσβόλην, έχριον τό πρόσωπον τοΰ κατα-
δικασθέντος1. Τό σχήμα τής μούντζας λοιπόν είναι μίμησις τής κινήσεως
τής χειρός τής έπαλειφούσης μέ μοΰντζαν ή άσβόλην τόν πομπευόμενον, δη-
λοΰν οτι τοιαύτης τύχης άξιος είναι ό ύβριζόμενος.

Ή τοσοΰτο συνήθης είς τούς βυζαντινούς χρόνους ποινή τής πομπεύ-
σεως πλήν τοΰ ύβριστικωτάτου σχήματος, όπερ παρήγαγεν, έσχε καί ροπήν
τινα είς τήν γλώσσαν, πλουτίσασα τό έλληνικόν ύβρεολόγιον διά νέων έκ-
φραστικών ύβρεων καί προσδώσασα είς πολλάς λέξεις ύβριστικήν σημα-
σίαν. "Ενεκα τούτου δέ πρός κρείσσονα διευκρίνησιν τοΰ υβριστικού σχήματος
καί τών συναφών ύβρεων, δέν κρίνομεν περιττήν τήν έξέτασιν περί τής βαρ-
βάρου ταύτης ποινής.

Ή πόμπευσις παρά τοις άρχαίοις.

Ό λόγος, δι' δν αύτη έλαβεν όνομα ιδιάζον είς άρχαΐον θρησκευτικόν
νόμιμον, είναι φανερός. Θρησκευτικαί πομπαί, έν αίς οί πομπεύοντες έσκω-
πτον καί έλοιδόρουν άλλήλους, όποΐαι ή πομπή τών 'Ελευσίνιων μέ τούς γεφυ-
ρισμούς2, ή διονυσιακή πομπή τών 'Ανθεστηρίων μέ τά έπί τών άμαξών
σκώμματα, συνετέλεσαν όπως τό πομπεύειν προσλάβη καί τήν σημασίαν τοΰ

1. ΓΙρβλ. Σαχλίκη, ΓραφαΙ Α' 47, σ. 64 Wagner, σ. 216 Legrand «καί σέν τήν
μοϋζαν χρίσουν». — Αύτ. Γ' 359, σ. 77 W., σ. 237 L. «ταϊς μούζαις τόν αλείφει».

2. Βλ. Α. Mommsen, Feste der Stadt Athen 1898, σ. 227. Καί έν άλλη έορτή τής
Δήμητρος, τοϊς Θεσμοφορίοις, κατά τήν πρώτην ήμέραν αύτών, τά Στήνια, έσυνηΟίζοντο
τά σκώμματα καί λοιδορίαι αλλήλων, 60εν καί τό ρ. στηνιώσαι = [3λασφημήσα'., λοιδο-
ρήσαι.
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λοιδορείν, ή δέ πομπεία τήν της λοιδορίας, ήδη άπό τοϋ Δ' αίώνος π. Χ.1
Καί κατ' αρχάς μέν διεστέλλετο ή πομπή τής πομπείας, ταύτης μόνον προσ-
λαβούσης τήν δύσφημον έννοιαν, άλλ' ύστερον φαίνεται οτι κοινή ήτο ή χρή-
σις έττί τής αύτής έννοιας καί τών δύο τύπων2, άφοΰ καί τό πομπενειν άνέ-
καθεν είχεν άμφοτέρας τάς σημασίας. ΓΙοιναί δέ παραπλήσιαι τής βυζαντινής
πομπής δέν ήσαν άγνωστοι καί εις τήν άρχαίαν Ελλάδα, συνιστάμεναι είς
περιαγωγήν όνειδιστικήν άνά τάς οδούς ή έκθεατρισμόν έν τή αγορά, συν-
οδευόμενα'. ένίοτε μέ ύβρεις καί σωματικάς κακώσεις καί συνεπαγόμεναι πάν-
τοτε άτίμωσιν3. Κατά τάς αρχάς τοΰ Δ' αίώνος π. Χ. έν Σπάρτη ό Κινάδων,
αποκαλυφθείσης τής συνωμοσίας, ήν έτεκταίνετο κατά τών καθεστώτων,
«ήδη δεδεμένος καί τώ χει ρ ε καί τόν τράχηλον έν κλοιώ μαστιγούμενος καί
κεντούμενος αύτός τε καί οί μετ' αύτοΰ κατά τήν πόλιν περιήγοντο))4. Άλ-
λην όμοίαν ποινή ν έπέβαλλον οί Λακεδαιμόνιοι είς τούς διαπράξαντας έγκλημά
τι" ό φωραθείς ένοχος έδει νά γυρίζη κύκλω βωμοΰ τίνος τών έν τή πόλει,
άδων ψόγον πεποιημένον είς έαυτόν5. Έν Βοιωτία ποτέ τόν μή άποδιδόντα
τό χρέος άγοντες είς τήν άγοράν έκάθιζον καί έπέβαλλον είτα αύτω κόφινον,
ό δέ κοφινο^θείς έγίνετο άτιμος0. Κατά τούς νόμους τοΰ Χαρώνδου παρά
Θουρίοις, οί καταδικασθέντες έπί συκοφαντία ύπεχρεοΰντο νά περιπατώσιν
έστεφανοψένοι μέ μυρίκην, «όπως έν πάσι τοίς πολίταις φαίνωνται τό πρω-
τεΐον τής πονηρίας περιπεποιημένοι»7- καί οί λιπόντες τήν τάξιν ή μή άνα-
λαβόντες τά όπλα ύπέρ τής πατρίδος ύπεχρεοΰντο νά κάθηνται έπί τρείς
ήμέρας έν τή άγορά φοροΰντες γυναικείαν έσθήτα8. Χαρακτηριστικάς δέ
τινας ομοιότητας πρός τά βυζαντινά, ήτοι τήν έπιβολήν τής ποινής εις τάς

1. Δημοσ0. ΙΗ' 11, σ. 229. ΙΗ' 124, σ. 268. Μενάνδρ. άπ. Meineke FCG IV, 188,
4. Βλ. μαρτυρίας έν Στεφάνου Θησαυρω.

2. Άμμων., Άλεξανδρ., σ. 115. Πτολεμαίου, Περί διαφοράς λέξεων, έν Hermes
XXII, σ. 404.

3. Δέν μνημονεύομεν τήν περιαγωγήν τών φαρμαχών έν τοις Θαργηλίοις, διότι καί-
τοι παρατηρούνται έν αύτή πολλαί ομοιότητες προς τήν ποινήν τής πομπεύσεως, είναι
δ' όμως σφόδρα άμφίβολος αιτιώδης συνάφεια ταύτης πρδς το Ορησκευτικδν έκεϊνο νό-
μιμον.

4. Ξενοφ., Έλλην. Γ' γ' 11.

5. Πλουτάρχ., Λακεδαιμον. έπιτηδ. 9, σ. 237.

6. Στοβ., ΆνΟολ. ΜΔ' 41, σ. 187. 14 Meineke.

7. Διοδώρ. IB' 12,2.

8. Αύτ. 16,1. Ή άτιμωτική τιμωρία τών καταλ'.πόντων τήν τάξιν ή δπωςδήποτε
έπιδειξάντων άνανδρίαν στρατιωτών δια περιαγωγής αύτών έν γυναικεία περιβολή ήτο καί
κατά τούς βυζαντινούς χρόνους συνήθης. Βλ. Ζώσιμ. Γ' 3, σ. 126,8 Bonn (έπί Ιουλιανού).
Κίνναμ. Α' 5, σ. 12 (ΙΑ' έκ.). Νικήτ. Χωνιάτ. στ', σ. 256 (IB' έκ.). Παγυμέρ. I, σ. 240
Bonn (ΙΓ' έκ.).
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μοιχαλίδας1 καί τήν έπί όνου περιαγωγήν2, ένεΐχον νόμοι τών Κυμαίων
καί τών Πισιδών. Παρά τοις Κυμαίοις, ή φωραθεΐσα μοιχαλίς ήγετο είς
τήν άγοράν, καί έκεϊ άνεβιβάζετο έπί λίθου, όπως τήν ΐδωσι πάντες" έπειτα
δέ άναβιβαζομένη είς όνον περιήγετο κύκλω κατά τήν πάλιν καί έπανήγετο
πάλιν έπί τόν αύτόν λίθον είς τήν άγοράν" διετέλει δέ άτιμος τοΰ λοιπού καί
προσηγορεύετο όνοβάτις3. Παρά δέ τοις ΙΙισίδαις ό μοιχός περιήγετο κατά
τήν πόλιν έπί όνου μετά της μοιχαλίδας έπί ήμέρας τακτάς4.

Τό κυμαϊκόν καί τό πισιδικόν νόμιμον, είς τήν Μικράν 'Ασίαν μετά-
γοντα ήμάς, ύπεμφαίνουσιν ΐσως άσιατικήν τήν άρχήν αύτών. Τήν ύπόθεσιν
ταύτην ένισχύει καί εΐδησις περί νομίμου τών Πάρθων παρά Σουίδα (λ. ονος),
όστις άγνωστον έκ τίνος πηγής παρέλαβεν αύτήν : «τό έπ' όνου φέρεσθαι
γυμνόν τών άτιμιών ή μεγίστη Παρθυαίοις νενόμισται». Τό είς τήν έλληνικήν
κατά τόν ΙΑ' αιώνα μεταφρασθέν 'Ιστορικόν τοΰ Συντίπα περιέχει περι-
γραφήν τής ποινής τής πομπεύσεως μέ πολλάς χαρακτηριστικάς λεπτομε-
ρείας, καί άκριβώς έκείνας, τάς όποιας άπαντώμεν έν 'Ελλάδι κατά τούς
μέσους καί κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους" έπειδή δ' ή μετάφρασις
έγινεν έκ συριακής μεταφράσεως αραβικού κειμένου, όπερ καί τοΰτο πάλιν
μετεφράσθη έκ τής περσικής, θά εΐχομεν άσφαλή άπόδειξιν τής ασιατικής
προελεύσεως τοΰ έθίμου, άν τό έλληνικόν κείμενον ήτο ακριβής μετάφρασις"
άλλά πιθανώς είναι μάλλον διασκευή καί ό "Ελλην διασκευαστής παρενέ-
βαλε γνώριμον είς τούς άναγνώστας του ποινήν τής ένοχου βασιλίσσης. Κατά
πόσον άπεμακρύνθη τοΰ κειμένου απόκειται είς άσιανολόγους νά έξακριβώ-
σωσιν" άπό τήν μόνην προσιτήν είς έμέ άγγλικήν έκ τής συριακής μετάφρασιν0
έλλείπει τό μέρος τοΰτο, πολλαί δ' άλλαι διασκευαί μεσαιωνικαί εις εύρο)-
παϊκάς γλώσσας άναφέρουσι ποινήν έςορίας καί όχι πόμπευσιν.

1. Αυστηρότατοι ήσαν οί νόμοι τών άρχαίων ελληνίδων πόλεων πρός τούς μοιχούς
καί τάς μοιχαλίδας. (Βλ. Meier - Schümann, Attische Process., σ. 331. L. Schmidt, Ή
ήθική τών άρχαίων 'Ελλήνων, μετ. Δ. I. 'Ολυμπίου, τ. Β', σ. 254 κέ.). Καί έπί τής τουρκο-
κρατίας παρ' ήμΐν αί μοιχαλίδες έτιμωροϋντο διά τής πομπεύσεως.

2. Πρός έπίτασιν τοϋ αίσχους συνήθως έκαθίζετο ό πομπευόμενος άντιστρόφως
έπί τοΰ ονου, έχοιν δηλ. έστραμμένα τά νώτα πρός τήν κεφαλήν τοϋ ζώου. Οΰτως άπεικονί-
ζεται έν τετραδράχμω τής έν τή Χαλκιδική Μένδης έξηπλωμένος ό Διόνυσος (Imhoof-
lililmer u. Keller, Tier-u. Pflanzenbilder, πίν. II 29. Head, Ίστορ. νομισμ., μετ. I.
Σβορώνου, πίν. ΙΑ' 10). 'Αλλά βεβαίως ή παράστασις αΰτη τοΰ Διονύσου άναπαυομένου
ούδέν κοινόν έχει πρός τάς άτιμωτικάς ποινάς.

3. Πλουτάρχ., Κεφαλ. καταγρ. έλλην. 2, σ. 291 f. ΊΤσνχ., λ. δνοβάτιδες(κώδ. όνο-
βόστιδες) «αί έπί μοιχεία άλοΰσαι γυναίκες καί έξενεχθεϊσαι έπί όνων».

4. Στοβ., 'Ανθολόγ. ΜΔ' 41, σ. 186, 12 Meineke.

5. 'Υπό Gollancz, έν Folklore, τ. VIII, σ. 100 κέ.
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Ή πόμπευσις παρά τοις βυζαντινοΐς.

'Αλλ' είτε έκ τής 'Ασίας εισήχθη, είτε άνεπτύχθη έξ ελληνικών καί
ρωμαϊκών συνηθειών, καί δή τοϋ θριάμβου τών νικηφόρων στρατηγών καί
τής πομπής τοϋ ιπποδρόμου, ή ποινή τής πομπεύσεως έλαβε τήν όριστικήν
καί ολοσχερή σύστασιν αύτής έν τω βυζαντινώ κόσμω. Άπό τών πρώτων
χρόνων τής ελληνικής αύτοκρατορίας μέχρι τής καταλύσεως αύτής συχνό-
τατα μνημονεύονται καταδίκαι είς τήν ποινήν ταύτην, ήτις έξηκολούθει έφαρ-
μοζομένη καί έπί τής φραγκοκρατίας καί έπί της τουρκοκρατίας, κατ' άπο-
φάσεις εΐτε τών κρατούντων εΐτε τής λαϊκής δικαιοσύνης. Καί μετά τήν ΐ-
δρυσιν τοΰ έλληνικοΰ βασιλείου έπί τινας δεκαετηρίδας παρετηροΰντο κάποτε
είς άποκέντρους μάλιστα τόπους κρούσματα αύθαιρέτων άλλά δραστικών
άστυνομικών άποφάσεων, άχρωμα περιλείμματα μακραίωνος συνήθειας,
ή έπιβολή είδους τινός μετριωτέρας πομπεύσεως μικροκλόπων, χλευαστικόν
έχούσης χαρακτήρα.

Τό παλαιότερον, καθ' όσον γινώσκομεν, παράδειγμα πομπεύσεως
έν τω βυζαντινώ κράτει είναι τό άναφερόμενον ύπό τοΰ Μακαρίου τοΰ Αι-
γυπτίου (300 - 390 μ. Χ.), ώς πάθημα αύτοΰ τοΰ ιδίου κατά τήν νεότητά
του, έν Αίγύπτω πιθανώτατα1. Έν Αίγύπτω έπίσης μνημονεύεται κατά
τό πρώτον έτος τής βασιλείας τοΰ 'Ιουλιανού πόμπευσις ύπό τών έν Άλε-
ξανδρεία έθνικών οχι άνθρώπου ζώντος, άλλά τοΰ λειψάνου τοΰ τεθνεώτος
πατριάρχου2. 'Ομοίως λειψάνου πόμπευσις μνημονεύεται περί τά μέσα τοΰ
Ε' αιώνος έν Ίεροσολύμοις καί έν Άλεξανδρεία3. Κατά τόν Ε' αιώνα ύπάρ-
χουσι καί άλλα μαρτύρια τής έξαπλώσεως της συνήθειας" κατά μέν τά πρώτα
έτη τοΰ αιώνος τούτου ό έπίσκοπος Εφέσου 'Ηρακλείδης κατηγορήθη ο'ις
πομπεύσας τινάς άδίκως4" ό δέ πατριάρχης Εύφήμιος ήπείλησε τόν μετά
ταΰτα (491) γενόμενον αύτοκράτορα Άναστάσιον ότι θά πομπεύση αύτόν5.
Συχνότατα!, έγένοντο αί πομπεύσεις έπί 'Ιουστινιανού0, καί έν τοις μετέπει-

1. Migne, Patrol, gr., τ. 34, σ. 326- 7.

2. Θεοφ., σ. 72 Bonn.

3. Αύτ., σ. 166. 171 Bonn.

4. Σωκρατ. στ"' 17, τ. 67, σ. 713 Migne.

5. Θεοφάν., σ. 208 Bonn. Γεώργ. μοναχ., σ. 521 Murait.

6. Προκοπ., Άνέκδ. 11, σ. 76 Bonn. Είς τήν πόμπευσιν ανθρώπων τοϋ οχλου ανα-
φέρεται, ώς εικάζω, μία περικοπή τών άκτων διά Καλοπόδιον (βλ. Λαογρ. Γ', σ. 633 σημ.).
Γίομπεύσεις παμπληθεΐς παιδεραστών, πιθανώς τω 535: Προκοπ., ϊνθ' άν. Μαλάλας, σ.
436, 11 Bonn. Λέων Γραμματικ., σ. 128, 17. Γεώργ. Κεδρην. I, σ. 645, 23 Bonn. Γεώργ.
μοναχ., σ. 511 Murait., σ. 645 De Boor. Πρβλ. Ζωναρ. ΙΔ', 7, 2, τ. III, σ. 158 Bonn. ΙΙερί
τη;χρονολογίας βλ. Zack. ν. Lingenthal, Iusiinian. nov. constitute Τ, σ. 186.
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τα δέ χρόνοις πολλαί άναφέρονται πομπεύσεις ανδρών έν άξιώμασι, και
πατριαρχών καί αυτοκρατόρων ακόμη1.

Τά παραδείγματα ταΰτα άτελή δύνανται νά παράσχωσιν έννοιαν τών
περιπτώσεων, έφ' ών έπεβάλλετο ή ποινή τής πομπεύσεως καί τής συχνό-
τητος αύτής, διότι περιορίζονται μόνον είς γεγονότα άξιομνημόνευτα, τά
θεωρούμενα άξια άναγραφής έν ιστορικοί ς βιβλίοις. Τά έγκλήματα, τών ό-
ποιων οί ένοχοι έτιμωρήθησαν διά τής πομπεύσεως κατά τάς μαρτυρίας
ταύτας, είναι τά πλείστα πολιτικά, τουτέστιν έγκλήματα καθοσιώσεως ή πρά-
ξεις ή γνώμαι προκαλέσασαι τήν όργήν τού βασιλέως, όλίγιστα δέ καί μεμο-
νιομένα εϊναι τά παραδείγματα επιβολής τής ποινής δι' άλλας έγκληματικάς
πράξεις, οίον άστρολογίαν καί μαγείαν2, παιδεραστίαν3 καί παρθενοφθορί-
αν 4. Παρατηροΰμεν λοιπόν, ότι δέν άναφέρονται ακριβώς εκείνα τά έγκλή-
ματα, τών οποίων προπάντων έτιμωρούντο διά τής πομπεύσεως κατά τούς
μεταβυζαντινούς χρόνους οί δράσται, αί μοιχαλίδες δηλαδή καί διεφθαρμέ-
ναι γυναίκες καί οί μικροκλόποι. Ή παράλειψις τούτων εύλογον θά διή-
γειρεν άπορίαν καί άν άκόμη ύπετίθετο ότι ούδέν απολύτως κοινόν είχεν
ή πόμπευσις πρός τήν αύστηράν έν τω άρχαίω έλληνικώ κόσμω τιμωρίαν
τών μοιχαλίδων καί πρός τάς έπ' όνου πομπεύσεις αύτών έν Κύμη καί έν
Πισιδία, διότι άνεξήγητος θά παρέμενεν ή μετέπειτα επιβολή τής ποινής
κατ' έξοχήν είς τάς άνηθίκους γυναίκας. 'Αλλά φαίνεται βέβαιον ότι τόν

1. στ' αίών: Πόμπευσις μαγίστρου. Λέων Γοαμματικ. 134, 19 Bonn.—Ζ' αίών:
602 πόμπευσις άνθρωπου προσομοιάζοντας τω βασιλεϊ Μαυρικίω: Βλ. τάς μαρτυρίας
έν Λαογρ. Γ', σ. 638.—Η' αίών: 704 έπί 'Ιουστινιανού τοϋ ρινοτμήτου πομπή τοΰ 'Αψιμάρου
καί τοΰ Λεοντίου: Θεοφάν., σ. 574 Bonn.—735 έπί Κωνσταντίνου τοΰ Ε' πόμπευσις τοϋ
Άρταβάσδου μετά τών υίών του καί τοΰ Πατριάρχου 'Αναστασίου: Θεοφάν., σ. 628. 646 Β.
Λέων Γοαμματικ., σ. 184 Bonn.—767 τοΰ πατριάρχου: Θεοφάν., σ. 441 De Boor. Νικη-
φόρου Κωνσταντινουπόλεως, Ίστ. σύντ., σ. 84 Bonn. Αύτ., σ. 83. Λέων Γραμματικ., σ.
185-6.— Γ αίών: 964 έπί Κωνσταντίνου Ζ' τοΰ πορφυρογέννητου πόμπευσις τών κατ' αύτοΰ
συνομοσάντων: Λέων Γραμματικ., σ. 290, 18 Bonn. Συνεχισται Θεοφάν., σ. 441, 8 Bonn.—
Λέων Γραμματικ., σ. 303, 12.305,5. 330, 15.—ΙΑ' αίών: Κίνναμ. Α' 5, σ. 12 Bonn.—IB'
αίών: 1104 τών συνομοσάντων κατά ταϋ 'Αλεξίου Κομνηνοΰ Άνεμα καί τών άλλων πρω-
ταιτίων: "Aw. Κομν. IB' 6, σ. 362(3 Παρισ.—1185 πομπεία τοΰ καθαιρεθέντος βασιλέως
Άνδρονίκου τοΰ Κομνηνοΰ: Νικήτ. Χωνιάτ. Β', σ. 455 κέ. Μιχαήλ 'Ακομινάτ. Α', σ. 239.
Λάμπρου, Β. άγ. 'Ιωάννου 15 (By7.. Zts. XIV, σ. 206).—ΙΓ' αίών: έπί Μιχαήλ Παλαιο-
λόγου: Παχυμέρ. Δ' 28,σ. 316, Ε' 20, σ. 394.—ή παλαιότερον:'Επίγραμμα κώδικος Μαρκια-
νής βιβλιοθήκης (Λάμπρου, Ν. Έλλτ,νομνήμων Η' 6). —ΙΔ' αίών: 1322. Καντακουζ.
Α' 31, σ. 151 Bonn.—1341. Αύτ. Γ' 29, σ.183.—\^1.Νικηφ. Γρηγορ. IB' 14, 1 σ. 620.—
1343. Καντακουζ. Ι" 65, σ. 398.

2. Προκοπ., 'Λνέκδ. 11, σ. 76 Bonn. Παχυμέρ., τ. I, σ. 394 Bonn.

3. Βλ. άνωτέρω, σ. 409, σημ. 6.

4. Μακαρ. ΛΙγυπτ., έν Migne, τ. 34, σ. 236.
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αυτόν σκοπον καί τον αύτόν χαρακτήρα εϊχεν ή πόμπευσις άνέκαθεν καί έν
τω βυζαντινώ κόσμω, έπεβάλλετο δέ καί είς τούς ένοχους άλλων εγκλημάτων
δχι ώς ιδία ποινή, άλλά μάλλον ώς προστίμησις της νομίμου. Έν τη περι-
πτώσει τών αθρόων έπί 'Ιουστινιανού πομπεύσεων τών παιδεραστών δ έ-
παρχος της Κωνσταντινουπόλεως φαίνεται ότι έπέβαλε προσθέτως πρδς
τη κατά νόμον ποινή, όπως αύστηροτέραν καταστήση ταύτην, καί τήν πόμ-
πευσιν, άκολουθών συνήθειαν βαθείας έ'χουσαν ρίζας, άκριβώς ώς οί άστυ-
νόμοι τών πρώτων έτών τής έλληνικής βασιλείας έπέβαλλον τήν παντελώς
άγνωστον είς τόν ήμέτερον ποινικόν νόμον ποινή ν ταύτην. Ή περί τών άσελ-
γαινόντων νεαρά τοϋ 'Ιουστινιανού, ής τά κελεύσματα έξετέλεσεν δ έπαρχος,
δέν ορίζει ποινήν τήν πόμπευσιν1. "Αξιον δέ προσοχής είναι ότι αί στερού-
μενα'- ιστορικής σημασίας πομπεύσεις, αί μνημονευόμεναι ύπό μεσαιωνικών
συγγραφέων, έχουσι τον χαρακτήρα λαϊκής τιμωρίας τών παραβάσεων τής
ήθικής καί προπάντων τών άσέμνων γυναικών. Τό παλαιότερον γνωστόν
ήμϊν παράδειγμα, όπερ άνωτέρω άναφέρομεν, εϊναι ή πόμπευσις μοναχού
καταγγελ.θέντος έπί παρθενοφθορία. Τδ έπίγραμμα είς τον Βουμήν, άρχοντα
τοΰ IB' ή τοΰ I Γ" αιώνος, άναφέρεται είς πομπεύσεις γυναικών2. Τής άκο-
λάστου καί συκοφάντιδος βασιλίσσης δικαία ποινή κρίνεται παρά Συντίπα
ή πόμπευσις. Ό Ψελλός προορίζει είς πόμπευσιν μέθυσον καλόγηρον3, καί
ό Τζέτζης ζητεί τοιαύτην τιμωρίαν γραμματέως τινός μυσαροΰ καί κιναί-
δου4. Περί πομπεύσεων άκολάστων γυναικών γίνεται συχνότατα λόγος είς
τά σατιρικά ποιήματα τοΰ Κρητός Στεφάνου Σαχλίκη (ΙΕ' αιών)5 καί ολί-
γον χρόνον ΐσως μετά τοΰτον ό στιχουργός τοΰ Σνναξαοίου τών ευγενικών
γυναικών στηλιτεύει τάς άξιας πομπής γυναίκας®.

Έκ τών σποράδην είς βυζαντινούς συγγραφείς ειδήσεων περί τών συμ-
βαινόντων κατά τάς πομπεύσεις, προπάντων δ' έξ ολίγων λεπτομερών περι-
γραφών τών πομπεύσεων άνδρών κατεχόντων μεγάλα άξιώματα7 μανθά-

1. Νεαρά 77 (28 L) : «έπετρέψαμεν.. .τώ έπάρχω... τούς έπιμένοντας ταϊς είρη-
μέναις...πράξεσι...συνέχειν καί ταΐς έσχάταις ύποβάλλειν τιμωρίαις».

2. Λάμπρου, Ν. Έλληνομνήμων Η', σ. 6.

3. Έν Σάθα, Μεσαίων, βιβλ., τ. Ε', σ. 181. Πομπήν γυναικός μεθύσης είς Ρέθυμνον
Κρήτης μνημονεύει καί ό Σαχλίκης (Άφήγησις, στ. 885, σ. 51, ϊκδ. Παπαδημητρίου).

4. Τζέτζ., Έπιστολ. 6, σ. 7 Prossel.

5. 'Αφήγησις, στ. 102. 624. 627. 656 κέ. 673-5. 884 κέ. 902 κέ., σ. 19. 39. 41. 51. 52,
έκδ. Παπαδημητρίου. Γραφαί, στ. 363. 421 κέ. 437. 627, σ. 78. 94. 102 Wagner.

6. Στ. 653. 683. 743-4, σ. 396. 398 Krumbacher.

7. Λεπτομερείς περιγραφαί: Θεοφάν., σ. 441 De Boor (πομπεία πατριάρχου τω 767).
"Aw. Κομνην. IB' 6, σ. 362 Par. (πομπεία τοϋ Άνεμα καί τών συνενόχων). Νικήτ. Χω-
νιάτ. Β', σ. 455 κέ. (πομπεία τοΰ αύτοκράτορος Άνδρονίκου τοΰ Κομνηνού). Βλ. καί Συντί-
πα, σ. 146 Boisson. 117 Eberhard.
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νομεν ακριβέστατα είς τί συνίσταντο καί πώς έξετελοϋντο αί πομπεύσεις
είς το βυζαντινόν κράτος. Ή ποινή έξετελεϊτο κατά τον αύτόν περίπου τρό-
πον άπό τών πρώτων χρόνων μέχρι τής καταλύσεως τοϋ κράτους, ουτω δ'
έξηκολούθησε γινομένη καί μετά ταΰτα. Έποίκιλλε μόνον, ώς εικός, κατά
τήν τελικήν, τήν κατά νόμον ποινήν, ήτις ήτο είρκτή ή έξορία ή τύφλωσις
ή θάνατος1, καί ώς πρός τάς έπινοήσεις έκτάκτων βασάνων κατά τήν δ'.α-
πόμπευσιν, α'ίτινες ήσαν τοσοΰτο μάλλον σκληρότερα!., όσον έπιφανέστερος
ή μισητότερος ήτο ό κατάδικος2.

Τήν έξουσίαν τής καταδίκης είς πόμπευσιν είχον πολλοί δημόσιοι άρ-
χοντες3, άλλά μάλλον δύναται άκριβέστερον νά λεχθή ότι δέν γινώσκομεν,
άν τις τών άρχόντων δέν εϊχεν ή δέν έξήσκει αύθαιρέτως τήν έξουσίαν ταύτην.
Άφοΰ συνέβη καί ό οχλος έν όρμή άγανακτήσεως, άνευ άποφάσεως άρχοντος
τίνος, νά προβή είς πόμπευσιν4. Έξετέλουν δέ τήν άπόφασιν δημόσιοι ύπη-
ρέται, καί εις έξαιρετικάς περιπτώσεις, φαίνεται, οσάκις έσκοπεΐτο θεα-
ματικωτέρα νά γίνη ή πομπή, συνεπικούρουν είς τήν προετοιμασίαν τών
καταδίκων καί σκηνικοί5.

Ή πρώτη πράξις τής προετοιμασίας συνίστατο είς την έν χρω κουράν
ή την ξύρισιν τής κεφαλής, τοΰ πώγωνος, τοΰ μύστακος καί αύτών ένίοτε
τών όφρύων6. "Επειτα περιέχριον τό πρόσωπον τοΰ πομπευομένου μέ
άσβόλην7. Μέ άσβόλην δέ καί μέ παντοειδείς ρύπους έβαλλεν αύτόν καί δ παρα-

1. Είρκτή (Καντακουζψ·. Γ' 29, σ. 183, 19. Γ' 65, σ. 399, 17 Bonn). Έξορία (Συνε-
χιστώ Θεοφάν., σ. 441, 19 Bonn. Λέων Γραμματ. 303, 14. 305, 5. 330, 16 Bonn. Πτω-
χολέων, στ. 97 Legrand). Τύφλωσις (Θεοφάν., σ. 648 Bonn. "Λνν. Κομν., ένθ' άν.)·τύφλωσις
ποδ της πομπείας (Νικήτ. Χωνιάτ., σ. 456, 8 Bonn). Θάνατος (Θεοφάν., σ. 441 De Boor.
Νικηφ. Κωνσταντινουπόλεως, Ίστ. σύντ., σ. 75 De Boor).

2. Βλ. παραδείγματα παρά Θεοφάν., ένθ' άν. Νικήτ. Χωνιάτ. 455 κέ. Καντακουζψ.
Γ' 65, σ. 398. 23. Β. άγ. Ιωάννου 15 (Byz. Zts. XVI, σ. 206, 14. 15).

3. Ό έπαρχος (βλ. άνωτέρω, σ. 409, σημ. 6. Λέων Γραμμ., σ. 134, 19 Bonn), ό μέλας
λογοθέτης ώς έπίτροπος τοϋ βασιλέως (Παχυμέρ. Δ' 28, σ. 316), ό «έπάνω της άγοράς»
έν Άλεξανδρεία κατά τόν Ζ' αιώνα (Λεοντίου Νεαπόλεοις, Β. άγ. Ιωάννου τοϋ Ελεήμονος
16, σ. 34, 12 Geizer).

4. Θεοφάν., σ. 437. 9 Bonn.—Migne, Patr. gr., τ. 34, σ. 236 (κατά τόν Δ' αιώνα έν
Αίγύπτω).

5. "Ανν. Κομν., ένθ' άν.

6. Θεοφάν., σ. 208, 7. 682, 9 Bonn. Λέων Γραμματικ. 134, 20. 330, 15. Γεώργ.
μοναχ., σ. 521 Muralt. "Ανν. Κομν., ένθ' άν. Νικήτ. Χωνιάτ., σ. 455. 456. Καντακουζψ.
Λ' 31, σ. 159, 20. Γ' 29, σ. 183, 17 Bonn. Λ'ικ???). Γρηγορ. IB' 14, 1, σ. 620 Bonn. Συν-
τίπας, σ. 146 Boiss. Πτωχολέων, στ. 96 Legrand.

7. «Καί τό πρόσωπον αύτής μουτζωθήναι». Συντίπας ένθ' άν.—«καί μουτζώνει καί
ξορίζει». (Πτωχολέων, στ. 97 Legrand) «άσβόλω τε τό πρόσωπον περιχρίσας». (Καν-
τακουζψ. Γ' 65, σ. 398, 23). «πληροϋντα τό πρόσοιπον αύτών αΙθάλης» (Λάμπρου, Ν.
Έλληνομν. II' 6). Σου(δ., λ. προπηλακίζων (βλ. κατωτέρω, σ. 413, σημ. 7).
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κολουθών οχλος καθ' όλην τήν διάρκειαν τής πομπής1. Ώς έκ τούτου ή κου-
ρά καί ή άσβόλωσις (ή μούζωσις) έθεωροϋντο τά κυριώτατα χαρακτηρι-
στικά τής πομπεύσεως, όθεν χλευαστικά τινα έπίθετα προς δήλωσιν τοϋ ότι
ό ύβριζόμενος ύπέστη τήν άτίμωσιν τής πομπεύσεως έσχηματίσθησαν έκ
μιάς ή δύο λέξεων, σημαινουσών τήν έτέραν τών πράξεων τούτων ή καί
άμφοτέρας. Τοιαΰτα είναι τά έπίθετα μουτζοκονρεμένος2, παλαιοκονρε-
μένος3, κουρεμένος4, μονντζοπαντρεμένη5, μουτζωμένος, άσβολωμένος*.

"Οτι δ' ή άσβδλωσις έθεωρεϊτο κατά τούς μέσους χρόνους το ούσιωδέ-
στατον τής πομπεύσεως χαρακτηριστικόν, φαίνεται καί έκ περιέργου τινός
γλωσσήματος τοΰ Σουίδου. Ερμηνεύουν ούτος τήν λέξιν προπηλακισμδς
άναφέρει άρχαίαν έλληνικήν συνήθειαν, μή μαρτυρουμένην άλλοθεν, τής έπι-
χρίσεως διά πηλοΰ τοΰ προσώπου τοΰ καταδικαζομένου είς άτιμίαν, καί παρα-
βάλλει τήν προπηλάκισαν πρδς τήν συνήθη κατά τούς χρόνους του άσβόλωσιν,
έννοών βεβαίως τήν έν τή πομπεύσει γινομένην7.

Διά τήν έτοιμασίαν τοΰ πομπευομένου έθεωροϋντο αναγκαία καί συμ-
πληρώματα, δυνάμενα νά καταστήσωσι τό θέαμα τής πομπής οσον το δυ-
νατόν μυσαρώτερον καί άντάξιον τοΰ παρακολουθοΰντος καί συνεργοΰντος
είς αύτήν χυδαίου οχλου. Έπεφόρτιζον μέν ένίοτε τόν δυστυχή κατάδικον

1. «Οί δέ βολβίτοις τάς έκείνου ρίνας έμόλυνον, άλλοι διά σπόγγων λύματα γαστέρων
βοείων καί άνθρωπείων τών όψεων έκείνου κατέχεον» (Νικήτ. Χωνιά τ., σ. 457). «Τοϋ προ-
σώπου φορυτόν αίσχρόν κατεσκέδαζον» (Β. άγ. 'Ιωάννου 15 = Byz Zts. XIV, σ. 206, 14).
«ένέπτυσαν καί κόνιν έπέρριψαν έπ' αύτόν» (Θεοφά>·., σ. 441 Du Boor).

2. Ή έπίκλησις τοϋ ΓΙτωχολέοντος (έκδ. Logrand) μουτζοκουρεμένος (μουτζωμέ-
νος+κουρεμένος) είναι ό ύποστάς τήν άτιμωτικήν ποινήν της πομπεύσεως, ό άσβολωΟείς
καί κουρευθείς. Ό ΣάΟας (έν τω περιοδικω L' Hellénisme, Paris 1906, άρ. 2, σ. 4) λέγει
τό έπίΟετον τοΰτο παρωνύμιον τοΰ αύτοκράτορος Λέοντος τοϋ Σοφοΰ (πρός ôv ούδέν κοινόν
έχει ό Ητωχολέων) καί ευρίσκει διά περιέργων έτυμολογιών ότι σημαίνει tondu en carabin
=κουρευμένος ώς καραβιώτης, ώς στρατιώτης δηλ. υπηρετών είς πλοϊα!

3. Σαχλίκ., στ. 363 Wagner: «οί πολ'.τικαΐς οί παλαιοκουρεμέναις».

4. Έν τη καθ' ήμάς γλώσση συνώνυμον τοΰ πομπιεμένοζ. Καί έν παροιμίαις: «Νά
ξυπνήση ή κουρεμένη καί νά ίδή τήν καταντιά της» (ΙΙολίτον, Παροιμ., λ. ξυπνώ 5). «"Οτι
κάμη ή κουρεμένη'ς τό πασσάλειμμα τό δίνει». (Αύτ., λ. πασσάλειμμα 2). Βλ. καί τήν συλ-
λογήν τοΰ Βάρνερ. (Αύτ., τ. Β', σ. 75).

5. Συναξάρ. γυναικ., 744 Krumbacher, μουτζο:ταντρεμένη (μουτζωμένη+ύπανδρευ-
μένη) είναι ή πομπευθεϊσά ποτε διά τήν αίσχράν διαγωγήν της, ή όποια έν τούτοις καί τοι-
αύτη ούσα κατώρθωσε νά ύπανδρευΟή. Ό Στ. ΞανΟουδίδης (έν Byz. Zts. 1907, XVI, 475)
διορθώνει «μουζοπαντρεμένην», άνευ άνάγκης, άφοΰ, ώς εΐδομεν άνωτέρω, έπίσης εύχρηστα
είναι τά μοΰζα - μοΰτζα, μουζωμένος καί μουτζωμένος, νομίζει δ' οτι σημαίνει τήν άκό-
λαστον ΰπανδρον γυναίκα.

6. ΙΙερί της λέξεως ταύτης γίνεται λόγος κατωτέρω.

7. Σουίδ., λ. προπηλακίζων: «προπηλακισμός ΰβρις. Εϊρηται δέ άπό τοΰ πηλόν έπι-
χρίεσΟαι τά πρόσωπα τών άτιμίαν καί ΰβριν καταψηφιζομένων, οΰς αρτίως άσβόλ.ω χρίουσι».
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με πράγματα ύποδηλοΰντα το έγκλημα αύτοΰ1, άλλ' ώς έπί τό πλείστον
έκρέμων άπό τοΰ τραχήλου του ήσβολωμένας χύτρας2 καί πλεξίδας σκόρ-
δων3, έστεφον την κεφαλήν του μέ βδελυρά κοσμήματα, μέ έντόσθια του-
τέστι βοών καί προβάτων4, καί τό άλλο δέ σώμα παρομοίως έστόλιζον «έγ-
κάτοις προβάτων συν αύτοϊς τοις έκείνων διαχωρήμασιν))5. Έπηκολούθει δέ
τήν τοιαύτην έτοιμασίαν άνηλεής μαστίγωσις, ήτις καί κατά τήν περιαγωγήν
τοΰ πομπευομένου δέν έπαυεν, έπικουροΰντος τοΰ συντρέχοντος όχλου, όστις
καί έτυπτε καί πολλαχώς έβασάνιζε τόν πομπευόμενον 6. Ώς έκ περισσοΰ
δ' ένίοτε έπιφανών καταδίκων διετάσσετο καί έξαιρετικόν τι εϊδος μαστι-
γώσεως κατά τήν πομπήν, ώς έπί Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου τοΰ ρήτορος
Όλοβώλου, όστις «ήπασι προβάτων κατά στόμα έτύπτετο συνεχέστε-
ρον»7.

Ένδύσαντες τόν κατάδικον εύτελές τι φόρεμα8, ή καί γυμνόν9 άνεβί-
βαζον έπί ζώου, όπως περιαγάγωσιν αύτόν περίοπτον είς τά πλήθη" συνέ-
βαινε δ' όμως, οσάκις δέν ήδύνατο έκ τών πληγών νά σταθή ό κατάδικος έπί

•1. Ό Ψελλός (παρά Σάθα, Μεσ. βιβλ. Ε' 181) κρίνει προσήκον νά έξαρτηθώσι μέν
έκ τοΰ τραχήλου τοΰ μ,εΟύσου καλογήρου, τοΰ οποίου ζητεί τήν πόμπευσιν, ασκοί ο'ίνου, νά
έπιτεΟώσι 8' έπί τής κεφαλής του στέφανοι έξ άμπέλων, καί έκ τών ώτων του νά κρε-
μασθώσι βότρυες.

2. Μακάριος ΑΙγύπτιος, έν Migne, τ. 34, σ. 236.

3. Θεοφάν., σ. 437, 11 Bonn.

4. "Aw. Κομν. IB' 6 362β Paris.

5. ΓΙαχυμέρ. I, σ. 394, Bonn.

6. Θεοφάν., σ. 628 Bonn. Λέων Γραμματ., σ. 134, 19. 185, 23. 290, 18. 303, 12
305, 5. 330, 15 Bonn «τύπτοντές με ... καί έτυψαν με παρά μικρόν τοΰ άποθανεΐν»
(Μακάρ. ΛΙγύπτ., ένθ' άν., σ. 237). «ήκίζετο ξαίνουσα κατά νώτου πολλάς» (Προκόπ.,
'Ανέκδ. 11, σ. 76 Βοηη.).«δαρμώ άφορήτω υπέβαλε» (Σννεχ. Θεοφ. 441,8 Βοηη.).«πληγαΐς
άφορήτοις μαστίζεσΟαι αύτήν» (Wirth, Danae, σ. 10). «τάς γυναίκας δέροντα» (Λά/ιπρου,
Ν. 'Ελληνομν. Η' 6). «οί μέν κατά κεφαλής κορύναις αύτόν έπληττον» (Νικήτ. Χωνιάτ.,
σ. 457 Bonn.) «άλλ' οί εύηθέστατοι καί άπαιδευτότατοι τής Κωνσταντίνου οίκήτορες ουδέν
τι τών κακών ένέλιπον, δ μή είς Άνδρόνικον είργάσαντο» (αύτ. 456). «έμάστιζον, έπαιον,
κατά κόρρης ένήλλοντο» (Byz. Zts. XIV, 206, 13). «πολλάς αίκισάμενοι πληγάς» (Καντα-
ν.ουζην. Γ' 29,17).

7. ΓΙαχυμέρ. I 394 Bonn.

8. «Βαλόντες αύτώ σαγίον μαΰρον» [Θεοφάν., σ. 437, 10 Bonn), «σάκκους περι-
βαλόντες» ("Ανν. Κομν., ένθ' άν.), «ράκη» (Λέων Γραμματ. 290, 19), «βραχεί ρακίω το
σώμα σκεπόμενος» (Νικήτ. Χωνιάτ., σ. 456), «χιτώνιον» (αύτ., σ. 458. Byz. Zts. XIV,
206, 14), «παλαιδν παννίον» (Νικήτ. Χωνιάτ., σ. 456). 'Εξαιρετικώς πομπευόμενον πατρι-
άρχην: «ένδύσαντες αύτδν σηρικδν καί άμανίκωτον κονδδν» (Θεοφάν., σ. 441 De Boor).

9. Θεοφάν., σ. 628 Bonn. Κεδρψ. I 645, 23. Λέων Γραμματ. 134. 23: «γυμνώ (γρ.
γυμνδν) υν<;>». Γεώργ. μοναχ., σ. 541 Muralt. Wirth, Danae, σ. 10. Λάμπρου, Ν. 'Ελλη-
νομν. ΙΓ 6.
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ζώου, νά περιάγηται έπί φορείου1. Τά ζώα, έπί τών όποίοιν έπομπεύοντο
ήσαν ήμίονοι2, κάμηλοι3, βόες4, άλλά συνηθέστατα 0νοΆ "Οπως δ' έπί
τό γελοιωδέστερον δηλωθή ότι ή άκούσιος αύτη ιππασία ήτο άτιμωτική,
έκαθίζετο ό κατάδικος άντιστρόφως έπί τοϋ όνου, άναγκαζόμενος μάλιστα
νά κρατή άντί ήνίων τήν ούράν τοΰ ζώου6. "Οπως δέ καί ό όνος έξομοιωθή
κατά τήν ρυπαρίαν πρός τόν άναβάτην, περιεχρίετο δι' άσβόλης ή άσβέστου7.

Τής πομπής προηγεΐτο κήρυξ, βοών τό έγκλημα8, ή δύο κήρυκες,
έμπροσθεν καί όπισθεν 9, συνώδευε δέ δημοσία δύναμις10. Ένίοτε τό ζωον
έσυρεν άλλος κατάδικος11. Περιήρχετο δ' ή πομπή διά τών όδών τής πό-
λεως12, διαβαίνουσα πάντοτε μέν διά τής άγορας13, ένίοτε δ', άν έπομπεύετο

1. «Είς κραβαταρίαν έπόμπευσεν» (Μαλάλας, σ. 436, 12 Bonn).

2. «ΊΙμιόνω έφεζόμενος» (Λέων Γραμματ., σ. 303, 16)· «όταν είς βορδώνιν καθέ-
ζομαι» ("Ακτα διά Καλοπόδιον, Λαογρ. Γ' 633).

3. Προκοπ., Άνέκδ. 11, σ. 76 Bonn. Μιχαήλ Άκομιν. Λ' 239, 20 Λάμπρου. Νικήτ.
Χωνιάτ., σ. 456,9 Bonn, (έν Κωνσταντινουπόλει). Θεοφάν., σ. 72 Bonn, (έν Άλεξανδρεία).

4. Κατά τήν πόμπευσιν, τήν οποίαν περιγράφει ή "Αννα ή Κομνηνή (ένθ' άν.) τούς
καταδίκους ένεκάθισαν άνά δύο έφ' έκάστου βοάς «ού περιβάδην άλλά κατά θατέραν πλευ-
ράν».—Χοίρος, ώς προσήκον δχημα πομπευομένου, είναι ψυχρδν σκώμμα τοϋ Τζέτζη
(Έπιστ. 6, σ. 7 - 8 Pressel).

5. Θεοφάν., σ. 437, 11 Bonn. ΣυνεχισταΙ Θεοφάν., σ. 441, 8 Bonn. Κίνναμος Α' 5,
σ. 12 Bonn. Λέων Γραμματ., σ. 134, 20. 290,19 Bonn.

6. «Έπί όνου έξανάστροφα καθημένους» (Θεοφάν., σ. 628.648 Bonn. 408.420 Do
Boor), «έκάθισαν αύτόν έπί όνου έσαγματωμένου έξανάστροφα κρατοΰντα τήν ούράν αύτοΰ»
(αύτ., σ. 441 De Boor). «Έπ' ονου προσιζηκότα, τής καθέδρας αύτω πρός τοις όπισΟίοις
τοΰ ζώου περιτραπείσης» (Νικηφόρ. Κωνσταντινουπόλεως, Ίστ. σύντ., σ. 84 Bonn.), «καί
επάνω δνου έξόπισθεν καθίσαι» (Συντίπας, σ. 146 Bois. 117 Eber.).

7. «Έπ' δνου τιτανοχρίστου δημεΰσαι» (Τζέτζ., ένθ' άν.).

8. Θεοφάν., σ. 271 Bonn.

9. «Δύο δέ κήρυκες ήτοι πλατζάριοι πορεύονται μετ' αύτής έμπροσθεν τε καί όπισθεν
καί λέγειν αύτούς (Δ. Γ. καί όφείλουσι βοάν) φωνή μεγάλη ώστε πάντας άκούειν, εΐ τι
άρα κακδν αΰτη εϊργασται». (Συντίπ.,Γσ. 118 Eberhard), «οί τής κώμης... περιεμπόμ-
πευσάν με. .. λέγοντες. Οδτος δ μοναχδς έφθειρεν ήμών τήν παρθένον, λάβετε αύτόν, λά-
βετε». (Μακάριος Αιγύπτ., ένθ' άν.).

10. "Ανν. Κομν., ένθ' άν.

11. Θεοφάν., σ. 41 De Boor.

12. «Κατά άμφοδον» (Μακάο., ένθ' άν.). «διά μέσης τής πόλεως» (Σωκράτ. στ' 17, τ.
67, σ. 713 Migne. ΣυνεχισταΙ Θεοφάν., 441, 9 Bonn. Λέων Γραμματ., σ. 134, 20. 290,20.
303,14. 330,16. Bonn.), «άνά πάσαν τήν πόλιν» (Προκύπ., ένθ' άν. Θεοφάν., σ. 72. 171.574
Bonn. Παχνμέρ. I, σ. 394, 16 Bonn. Συντίπ., ένθ' άν.). «μέσω τών άγυιών» (Μιχ. Άκομ.
Λ' 239, 19 Λάμπρου). «πορεύεσΟαι αύτήν πάσαν περίχωρον έκείνην (IVirlh, Danae, σ. 10).

13. Κίνναμ. Α' 5, σ. 12 Bonn. Γεώρ. Μοναχ., σ. 541 Muralt, 645 De Boor. Κεδρψ.
I, 645,23. Λέων Γραμματ. 128,20. Νικήτ. Χωνιάτ. 456,9. Νικηφόρ. Γρηγορ. IB' 14, 1,
σ. 620. Παχυμέρ. I, 316. "Ανν. Κομν., ένθ' άν. Καντακουζψ·., σ. 150,19.183,198.398,24.
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επίσημος τις πρό τών ανακτόρων1 καί οσάκις ήσαν ίπποδρομίαι κατέληγεν
εις τόν ίππόδρομον2. Τό παρακολουθούν πλήθος3 ΰβριζεν, ένέπτυε καί έχλεύαζε
τόν κατάδικον4, τραγουδοΰν ένίοτε έπίκαιρα σκωπτικά άσματα5.

"Η πόμπευσις παρά τω καθ' ημάς λαω.

Άν έξαιρέσωμεν τόν ίδιαίτερον χαρακτήρα, τόν όποιον προσέδιδεν
είς τήν πομπήν κατά τούς βυζαντινούς χρόνους ή έκτέλεσις αύτής ύπό δημο-
σίων άρχων ώς έπί τό πλείστον καί ή επιβολή τής άτιμωτικής ταύτης ποινής
είς επισήμους άνδρας, αί πομπαί καί τά γεβεντίσματα είς τάς έλληνικάς χώ-
ρας έπί τής φραγκοκρατίας καί τής τουρκοκρατίας μέχρι τών πρώτων χρό-
νων τής έλληνικής βασιλείας δέν έπαρουσίαζον ούσιώδη τινά διαφοράν άπό
τών βυζαντινών. Είς τό μεταίχμιον τών δύο περιόδων εύρίσκεται ό άναί-
σχυντος βωμολόχος Στέφανος Σαχλίκης, όστις κατά βάθος γνωρίζων τόν βίον
τών έταιρών έν Κρήτη άσμένως έπιλαμβάνεται πάσης άφορμής, όπως ύπο-
μνήση τ' άτιμωτικά παθήματα γυναικών, έξ ών, ώς λέγει, πολλά δεινά ύπέστη6.
Έκ τών είς τά στιχουργήματά του εγκατεσπαρμένο.)ν άρών καί ύβρεων καί
έξ αύτών τών χλευαστικών υπαινιγμών καί τών λοιδοριών δύναται ν' άπαρ-
τ',σθή τελεία σχεδόν είκών τών πομπεύσεων ώς έγίνοντο κατά τά τέλη τοϋ
ΙΕ' αιώνος έπί τής βενετοκρατίας έν Κρήτη. Περί τών έπί τουρκοκρατίας
γινομένων όλιγίστας έχομεν γραπτάς ειδήσεις, περιοριζομένας είς μνείαν
πομπής άκολ.άστου γυναικός έν Σκύρω κατά τό 1702 ύπό τοΰ Γάλλου Tour-
nefort7 καί είς βραχυτάτην τινά λεξικογραφικήν σημείωσιν8' πλείονα γινώ-
σκομεν έκ παραδόσεων, καθώς έπίσης καί περί τών μετά ταΰτα χρόνων
γινώσκομεν ικανά έξ άκοής καί έξ όσων έπροφθάσαμεν ή μ ει ς αύτοί νά ΐδω-

1. «διά της βασιλίδος ήγον αύλής» ("Aw. Κομν., ένθ' άν.).

2. Θεοφάν. 408. 420. 441 De Boor. Νιχηφόρ. Κωνσταντινουπόλεως, σ. 83. 84 Bonn.
Λέων Γραμματικ., σ. 285,24.

3. «άπασα ηλικία είς τοιαύτην Οέαν συνέτρεχεν» ("Aw. Κομν., ένθ' άν.).

4. «Τοϋ λαοϋ παντός καί τοΰ δήμου άνασκώπτοντος καί έμπτύοντος αύτόν... ήκουε
παρά τών δήμων σκωπτικούς λύγους εως τής άπολύσεως τοΰ ίππικοΰ» (Θεοφάν., σ. 441
De Boor), «ύπό τοΰ λαοϋ παντός δυσφημεΐσθαί τε καί καταπτύεσθαι» (Αικηφόρ. Κων-
σταντινουπόλεως, σ. 83). «Έτεροι αίσχρορρημονοΰντες έκακολόγουν» (Νικήτ. Χωνιάτ.,
σ. 457).

5. Λαογρ. I", σ. 638-9. 651,5.

6. Εκδόσεις τοΰ Σαχλίκη ύπό Ε. Legrand, έν Annuaire de Γ Association pour
Γ encourag. des ét. gr. 1871, σ. 201 κέ. καί έν Coll. des monuments, 18711, άρ. 15 (L.)·
ύπό W. Wagner, Carmina gr. med. aevi, 1874, σ. 62 κέ. (W.)· ύπό Συν. Δ. Παπαδημη-
τρίου, Όδησσω 1896 (Π.).

7. Relation d'un voyage du Levant, Par. 1717, 4ov, τ. I, σ. 452 (8ov, τ. II, σ. 159).

S. Γ. Βεντύτη, Λεξικόν τρίγλωσσον, Βιέννη 1790, λ. γεβεντίζω.
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μεν1, πολύ ολίγα δέ έχουαι γραφή, καί κατά περίεργον σύμπτωσιν μόνον
περί πομπών έν έλληνικαϊς νήσοις2.

Άξιαι νά ύποστώσι τήν ποινήν της πομπεύσεως έκρίνοντο προπάντων
αί άνήθικοι γυναίκες, ήτοι αί μοιχαλίδες, αί έταιρικον βίον διάγουσαι, καί αί
χήραι καί εξαιρετικώς καί αί άγαμοι γυναίκες, αί φωραθεϊσαι ώς άκόλαστοι3·
έπιβαρυντική περίπτωσις έθεωρεϊτο, άν διέπραξαν αύται κλοπήν ή εϊχον
τό έλάττωμα τής μέθης4, διά κλοπήν δέ μόνον έπεβάλλετο συνήθως ή ποινή
είς άνδρας5. Σκοπός τής πομπεύσεως ήτο ή καταισχύνη καί ή άτίμωσις
τών τιμωρουμένων6- άλλ' οχι σπανίως ό σκοπός άπετύγχανε, διότι διεφθαρ-
μένα!. γυναίκες, άπολέσασαι τήν αιδώ, άναισθήτως εϊχον πρός τήν άτίμω-
σιν, δι' δ καί πολλαί παροιμίαι παρεισάγουσι πομπευομένας γυναίκας ένα-
βρυνομένας μάλλον διά τήν πανηγυρικήν περιαγωγήν αύτών7, καί ή έταίρα παρά
Σαχλίκη (στ. 902, σ. 52, στ. 889, σ. 51 Π.) τό γεβέντισμα «τάσσει το ώς τιμήν
της». Τήν ποινήν έπέβαλλον οί προεστώτες γέροντες τής κοινότητος8, έξε-
τέλουν δ' οί κοινοτικοί ύπηρέται, βοηθούντος είς τήν έκτέλεσιν τοΰ δχλου.

1. Έσημειώσαμέν τινα έν Παροιμίαις, τ. Γ', σ. 356. 357-8. 441. 496.

2. Εΰβοια: Χατζιδάκι, Μελέτη έπί της νέας Ελληνικής, Άθ. 1884, σ. 43. - Σκϋρος:
Μ. Γ. Κωνσταντινίδου, Ή νήσος Σκϋρος, Άθ. 1901, σ. 145. — Αμοργός: Ν. Γ. Γάσπαρη,
Ή νήσος Αμοργός, Άθ. 1895.—Καρδάμυλα Χίου: Λαογρ. Γ', σ. 674.—'Ικαρία : Έπ.
Σταματιάδου, Ίκαριακά, Σάμος 1893, σ. 404.—Ρόδος : Π. Βενετοκλέους, Βραχεϊαι παρα-
τηρήσεις, Άθ. 1872, σ. 42.—Σίφνος: Αρμονία, Άθην. περιοδ. σύγγραμ., 1902, σ. 604.
(Άναφέρεται ότι συνηθίζεται πομπή έχουσα μαγικδν σκοπόν, ήτοι τήν θεραπείαν τής νόσου
τών οφθαλμών τής καλουμένης δρνιθοτυφλιάς ή όρνιθοσκουντούφλας. Ό πάσχων καθίζεται
άνάστροφα έπί δνου καί περιάγεται παρακολουθούμενος ύπδ παίδων, οϊτινες έπάδουσι έπφ-
δάς τής νόσου).

3. Παρά Σαχλίκη γεβεντίζονται οί πολιτικαΐς (στ. 424, σ. 94 W., στ. 656, σ. 41 Π.)·
αί πόρναι λέγονται πομπεμέναις (στ. 624, σ. 39 Π.) καί γεβεντισμέναις (στ. 627 Π.) καί
πομπωμένη χήρα (στ. 102, σ. 19 Π.). Πόμπευσις τών έπ' αύτοφώρω συλλαμβανομένων
άκολάστων γυναικών (Εΰβοια. Σκΰρος: Tournefort). Πόμπευσις τών άκολάστων γυ-
ναικών (Εύβοια. Καρδάμυλα Χίου). Μοιχαλίδες καί διεφθαρμέναι γυναίκες (Π. 1Ί. Γ'
441). Πομπή μετά τής μοιχαλίδος καί τοΰ μοιχοΰ έν 'Ικαρία.

4. Σαχλίκη, στ. 885-6, σ. 51 Π. «ώς διά τά πολιτικά (=έταιρικά), ώς διά ταϊς μεθυ-
σίαις,/διά ταΐς κλεψίαις ταΐς πολλαΐς, ταΐς εϊχα καμωμέναις».

5. Πολίτου, Παροιμίαι Γ' 356. 441. Έν τώ άνεκδότω μέρει, λ. κλέφτης 80.81.—
Σκΰρος (Κωνσταντινίδης). Αμοργός. Καρδάμυλα Χίου. Κορώνη (Χατζιδάκι, Μελέτης έπί
τής νέας έλληνικής σ. 43). Τιμωρίας μικροκλόπων δι' άσβολώσεως καί περιαγωγής άνά τάς
όδούς πεζών, φερόντων άπηρτημένα έκ τοΰ τραχήλου καί τών ώμων σκόρδα καί δείγματα
τών κλοπιμαίων συνέπεσε νά ϊδω καί έν Τριπόλει πρό 50 έτών καί έν αύταΐς ταΐς Αθήναις
πρό τεσσαράκοντα περίπου, όπου ή πομπή διήλθεν έκ τής διασταυρώσεως τών όδών Έρμοΰ
καί Αιόλου, ένθα ήτο τότε το κεντρικώτατον μέρος τής πόλεως.

6. «Νά ντροπιαστοΰν, ν' άτιμηθοΰν» (Σαχλίκης, στ. 423, σ. 94 W., στ. 458, σ. 41 Π.).

7. Π. Π. Γ' 441-2, άρ. 1-4 καί τάς αύτόθι άναφερομένας παραλλαγάς, σ. 496,18.

8. Οί τρεις δημογέροντες (Σκΰρος, Tournefort)' οί προεστώτες γέροντες (Καρδά-
μυλα), οί προύχοντες (Ικαρία), δ δημοτικός άστυνόμος (Τρίπολις, Αμοργός).
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Προ τής περιαγωγής περιεχρίετο τό πρόσωπον τοϋ καταδίκου δι' ά-
σβόλης1, έκ τούτου δέ καί ή λ. γάνα (περί ής κατωτέρω) έγινε συνώνυμος
τοΰ πομπή. Είτα, παλαιότερον, έ'κειρον τήν κόμην τών γυναικών" τής συνή-
θειας ταύτης άπηχήσεις παρέμειναν έν τή γλώσση, οίον είς τάς ύβρεις κου-
ρεμένη καί παλιοκονρεμένη* καί έν ταΐς κατάραις «να κουρευτή καί νά βα-
τευτή» «κακά του κουρέματα))3. Παροιμία τις άναφέρει το κούρεμα ώς άτιμω-
τικήν ποινή ν: «Τον έδικόν μου κούρευαν κ' ήταν ντροπή δική μου))4. Δημο-
τικά δέ άσματα υπαινίσσονται ότι τής άπιστου γυναικός πρωτίστη τιμωρία
ήτο ή κουρά ύπδ τοΰ ανδρός : «καί φοβοΰμαι μή το μάθη καί μοΰ κόψη τά
μαλλιά», λέγει ΰπανδρος γυνή, άποκρούουσα τόν έραστήν5. 'Από τοΰ τρα-
χήλου καί τών ώμων έκρεμώντο σκόρδα, πολλάκις δέ καί άηδή καί βρωμερά
πράγματα, οίον εντόσθια προβάτων καί αιγών, άν δέ τό τιμωρούμενον έγκλη-
μα ήτο ή κλοπή, δείγματα τών κλοπιμαίοι, οΐον όρνιθες άπό τοΰ τραχήλου
τοΰ όρνιθοκλόπου6. "Επειτα δέ έμαστιγοΰτο" έπί τής βενετοκρατίας έν Κρήτη
τάς πομπευομένας γυναίκας έδερεν ό δημόσιος έκτελεστής τών μαστιγώ-
σεων7, έν 'Ικαρία δέ πρό τής περιαγωγής έδέρετο ή μοιχαλίς, μετά δέ τήν
περιαγωγήν ό μοιχός, όστις πολλάκις κατελίπετο έκ τοΰ άνηλεοΰς ραβδισμοΰ
ήμιθανής.

ΓΙεριήγετο δ' ό πομπευόμενος μετά τήν τουρκοκρατίαν συνήθους πεζός
καί δέσμιος8. Έν 'Ικαρία τήν μοιχαλίδα περιήγε φέρων έπί τών νώτων
ό συνένοχος. 'Αλλ' ή κανονική πόμπευσις έγίνετο καθιζομένου τοΰ κατα-
δίκου έπί όνου άνάστροφα9. Έντεΰθεν αί παροιμίαι: «τον έβάνανε 'ς το γαϊ-
δούρι» έπί τών δεινώς ύβρισθέντων10, «τον καβαλλίκεψε το γάιδαρο» έπί τών

1. 'Αθήναι, Εύβοια, Τρίπολις, Κορώνη. Το μουτζάλωμα, ή άλλοτε είς τά κατώτερα
σχολεία έπιβαλλομένη μεγίστη τιμωρία άτάκτων καί αμελών μαθητών, συνισταμένη 8' είς
έπίχρισιν διά μελάνης τοϋ προσώπου, είναι τρόπον τινά άντίστοιχος προς τήν πόμπευσιν
τών ένηλίκων, περιοριζομένην εις μίαν μόνην τών κατ' αύτήν γινομένων πράξεων.

2. Σαχλίκης, στ. 363, σ. 78 Wagner (παλαιοκουρεμέναις). Βλ. καί άνωτέρω, σ. 413.

3. Ζαγορίου: ΚΠ. Σύλλογος, τ. ΙΔ', σ. 251.

4. 'Αρτάκης τής Κυζίκου (Π. 1Ί. Δ' 433,20).

5. Ζωγρ. άγών Α', σ. 125, άρ. 194, σ. 73, άρ. 15. 'Αλλά καί αί χήραι είς ενδειξιν τοΰ
μεγίστου πένθους των έ'κειρον έΟελουσίως τήν κόμην. Ό λαός πιστεύει οτι άμεσον έπακο-
λούθημα τής καθαιρέσεως τών κληρικών είναι ή άναγκαστική ξύρισις τοϋ πώγωνος.

6. 'Αθήναι. Τρίπολις. Σκΰρος (Κωνσταντινίδης). 'Αμοργός. Καρδάμυλα Χίου.

7. «Νά τήν δέρνη ό φουτρής» (Σαχλίκ., στ. 438, σ. 94 W., στ. 674, σ. 41 Π.).

8. 'Αμοργός. 'Επί βενετοκρατίας δέσμια ή πομπευομένη: «πιστάγκωνα τά χέρια της»
(Σαχλίκ., στ. 626, σ. 101 W.).

9. 'Επί Οηλείας ονου ή πομπευομένη γυνή έν Σκύρω (Tourneforl). 'Ανάστροφα έπί
δνου ή γυνή (Εύβοια). «Έξανάκωλα» έπί δνου (Ρόδος). «Γεβεντίζομαι είς τό γομάρι»
(Βεντότης).

10. Πελοποννήσου (Π. II. Γ', σ. 356,96).
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ύποστάντων μεγάλην ζημίαν καί τών χρεωκοπησάντων1" καί ή παροιμία,
τών Καρδαμύλων τής Χίου: «Γελάτε σεις, μά 'γώ καβαλλαριά πηγαίνω»,
ήτις παριστά τήν πομπευομένην, ώς έναβρυνομένην, διότι περιάγεται έφιπ-
πος άνά τήν πόλιν2. Κατά τον Σαχλίκην (στ. 627, σ. 102 W.) ή πολιτική
περιήγετο «ολόγυμνη». Ή πομπή διήρχετο δι' όλων τών οδών καί τής πλα-
τείας τοϋ χωρίου3, παρακολουθοΰντος τοΰ πλήθους, χλευάζοντος καί προ-
πηλακίζοντος4. Κήρυξ διελάλει τό έγκλημα, όπερ έπέφερε τήν διά τής πομπής
τιμωρίαν5, καί τούτου ένεκα τό ρήμα γεβεντίζω, τό όποιον κυρίαν σημασίαν
έχει τό διαλαλώ, κηρύττω®, κατέστη συνώνυμον τοΰ πομπεύω. Μετά τήν
διαπόμπευσιν άφήνετο ελεύθερος ό πομπηθείς7, άλλά φέρων άνεξίτηλον τό
έκ τής άτιμωτικής ποινής στίγμα8.

Ή πόμπευσις παρ' άσιατικοϊς λαοΐς.

Ινατάδηλον έκ τών είρημένων γίνεται ότι ή ποινή τής πομπεύσεως
παρ' ήμΐν τήν άρχήν έχει έκ τών βυζαντινών χρόνων" ή συνήθεια τοσοΰτο βα-
θέως έρριζωμένη ούσα, διετηρήθη ύποστάσα μόνον μεταβολάς τινας, όσας
έπέβαλλον οί διαφορετικοί όροι τής διοικήσεως. Έκ τών Τούρκων βεβαίως
δέν παρε?»ήφθη, ώς ήδύνατο νά ύποτεθή έκ τής βαρβαρότητος αύτής, άφοΰ,
ώς εϊδομεν, καί έν τή βενετοκρατουμένη Κρήτη κατά τά τέλη τοΰ ΙΕ' αιώνος
έγίνετο ή πομπή καθ' δν περίπου τρόπον καί έπί τής έλληνικής αύτοκρατορίας
καί μετά τήν κατάλυσιν ταύτης είς τάς τουρκοκρατουμένας έλληνικάς χώρας.
Παρά τοις Τούρκοις ήτο έν χρήσει ή πόμπευσις, ήτις έπεβάλλετο καί ώς
προστίμημα τής έσχατης τών ποινών" ό Δαπόντες διηγείται ότι κατά tÔvIS"'

1. 'Αθηνών (ΓΙ. 11. Γ' 357,98, όπου άναγράφονται καί γαλλικά, ρουμανικά καί
γερμανικά παράλληλα).

2. Π. Π. Γ'496,18.

3. Σαχλίκης, στ. 422, σ. 94 W., στ. 657, σ. 41 Π. «πιλαλοΰν τήν ροϋγαν». Σκϋρος
(Tournefort, Κωνσταντινίδης). 'Ικαρία, 'Αμοργός, Χίος. Τήν πόμπευσιν είς τήν άγοράν
άναφέρουν καί δημώδεις παροιμίαι: «Κάποιον έπομπεύαν 'ς το παζάρι κλπ.» (II. II., λ.
πομπεύω). Βλ. κατωτέρω, σ. 425-26.

4. Έμπτυσμοί καί χλευασμοί ('Αμοργός). "Εκαστος έρριπτε λάσπην, άσβουνιάν
καί αύγά εις τό πρόσωπον τής πομπευομένης (Σκϋρος, Tournefort).

5. «Νά ταϊς διαλαλήσουν» (Σαχλΐκ., στ. 423, σ. 94 W.) «παντοΰ τήν διαλαλήσετε καί
κουμουδέψετέ την ( = διακωμωδήσατέ την)—καί μαντατέψετέ την» (αύτ., στ. 906, σ.
52 Π.).

6. Σαχλίκ., σ. 179 Π.—Πολίτου, ΓΙαροιμ. Α', σ. 557-8.

7. Σαχλίκ., στ. 887. 889, σ. 51 Π. Ή καταδίκη είς τον διά πύρας θάνατον τής πομ-
πευθείσης εϊναι εύσεβής πόθος τοϋ Σαχλίκη (αύτ., στ. 439, σ. 94 W., στ. 677, σ. 41 ΓΙ.).

8. Κατά τύν Σαχλίκην (στ. 907, σ. 52 Π.) καί μετά θάνατον τής πομπευθείσης ή θέσις
δεν ήτο είς το κοιμητήριον τών χριστιανών, άλλ' έπρεπε νά ταφή «είς τών Εβραίων τά μνή-
ματα».
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αιώνα καταδικασθέντας είς θάνατον περιήγαγον διά της άγορας, εποχού-
μενους δνων1. Γνωστότατος δ' είναι ό πίναξ τοϋ Γκίζη, ό άπεικονίζων τήν
πόμπευσιν όρνιθοκλόπου άνά τάς οδούς τουρκικής πόλεως. 'Αλλ' άπό τίνος
χρόνου εισήχθη είς τήν Τουρκίαν ή συνήθεια δέν δύναμαι νά έξακριβώσω.
"Ηδη κατά τόν ΙΔ' αίώνα άναφέρεται ή ξύρησις ώς ποινή έπί τοΰ Σουλτάνου
Βαγιαζίτ, περί ού ιστορείται ότι τούς πρέσβεις τοΰ Τιμούρ «έκέλευσε ξυ-
ρίω καθάραι τούς πώγωνας καί άποπέμψαι άτιμους))2. 'Αμφίβολον δ' όμως
είναι, άν ή ξύρησις τοΰ πώγωνος πρέπει νά θεωρηθή μέρος τής πομπεύσεως .
ή είναι μάλλον ίδια άτιμωτική ποινή3. "Οθεν άδυνατοΰμεν ν' άποφανθώμεν,
άν οί Τούρκοι παρέλαβον τήν συνήθειαν παρά τών βυζαντινών ή έκόμισαν
αύτήν έκ τής 'Ασίας. Είς τούς "Αραβας ήτο γνωστή άπό πολλοΰ- κατά τόν
ΙΑ' αίώνα άναφέρεται περιαγωγή καταδίκου είς θάνατον, τόν όποιον είχον
καθίση έπί άγελάδος έξανάστροφα4. Έν Βαγδατίω ό χρεωκοπήσας περιήγετο
έπί ήμιόνου άνά τήν πόλιν κατ' άπόφασιν τοΰ καδή5. Καί έν 'Ινδική μοιχοί
καί μοιχάλίδες τιμωρούνται διά τής περιαγωγής έπί όνων, τούς όποιους
καβαλλικεύουν έξανάστροφα".

Ή πόμπευσις παρ' εύρωπαϊκοΐς λαοϊς.

Έπίσης δ' όμως καί είς άλλους πλήν τοΰ έλληνικοϋ εύρωπαϊκούς λαούς
δέν ήτο άγνωστος ή ποινή, άπό τών μέσων χρόνων7 μέχρι τών τελευταίων
δεκαετηρίδων εί'ς τινας χώρας. Έν Γερμανία ή γυνή, ήτις έδειρε τόν άνδρα
της, περιήγετο άνά τάς όδούς τής πόλεως ή τοΰ χωρίου έπ' ονου, δν ένιαχοΰ
ώδήγει ό δαρείς σύζυγος8. Έν Grosselfingen δέ τής Σουαβίας ό δειράς

1. «Τούς είχαν περπατήση / μέ τά γαδούρια 'ς τό ταρσί καί άποκεφαλίση» (C. Da-
pontès, Ephémérides Daces, publ. par Em. Legrand, σ. φς', στ. 23-4. Βλ. καί Ααπόντε,
"Ιστορικόν κατάλογον έν Σάθα, Μεσ. βιβλιοθ. Γ', σ. 19.154.

2. Αοΰκας, σ. 58 Bonn.

3. Περί τοϋ κουρεύματος καί τοΰ ξυρίσματος ώς ποινής τών μοιχών παρά τοις Σημί-
ταις έπραγματεύθη έν Ιδία μελέτη, τήν οποίαν δέν ήδυνήθην νά συμβουλευθώ, ό Α. Bücheler
(έν Wiener Zeitschrift f. d. Kunde des Morgenlandes, τ. 18, σ. 91-138). Καί αύτοί οί
αυτόχθονες 'Ινδοί τής 'Αμερικής έπέβαλλον ένίοτε ώς ίδίαν άτιμωτικήν ποινήν τής μοιχα-
λίδος (τινές δέ καί τοΰ μοιχοΰ) τήν έν χρώ κουράν της κόμης. (Waitz, Anthropologie der
Naturvölker, τ. III, σ. 112. 113).

4. Revue de 1* hist, des religions 1911, τ. 63, σ. 197.

5. Revue des tradit. popul. 1900, σ. 193.

6. Βλ. τάς μαρτυρίας παρά Boite, έν Zeitschrift d. Ver. f. Volksk. 1909, τ. 19, σ. 69.

7. Ducange, Glossar, latinitatis, λ. asini caudam in manu tenere. J. Grimm,
Rechtsaltertümer, έκδ. 4, τ. II, σ. 318. Βλ. καί τάς άλλας μαρτυρίας παρά Boite, ένθ' άν.

8. J. R. Dieterich, Eselritt u. Dachabdecken, έν Hessische Blätter f. Volkskunde
1902, σ. 87 κέ., ίδίως σ. 98 κέ. 109.
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τήν σύζυγόν του έμουζώνετο είς το πρόσωπον μέ καπνιάν καί κάρβουνον1.
Είς παραπλησίαν δέ ποινήν κατεδικάζοντο αί κακόγλωσσοι γυναίκες καί οί
συκοφάνται, υποχρεούμενοι νά περιάγωσιν άνά τάς οδούς της πόλεως ίδιαί-
τερόν τινα λίθον, καλούμενον Schandstein, Lasterstein καί Klapperstein,
λίθον της καταισχύνης, τής άμαρτίας, τοΰ κροτάλου, διά τόν θόρυβον καί
τούς κροταλισμούς τοΰ παρακολουθοΰντος πλήθους2. Ή άνάβασις δέ είς
όνον ήτο είς παλαιοτέρους χρόνους έν Γερμανία ύβριστική ποινή, έπιβαλ-
λομένη εις μαθητάς καί ύστερώτερον είς στρατιώτας3. Εί'ς τινας δέ έπαρχίας
τής Γαλλίας οί δείραντες τήν σύζυγόν των κατά τόν μήνα Μάιον ή οί δαρέντες
ύπό τής συζύγου των ή οί άπατηθέντες σύζυγοι περιήγοντο άνά τάς οδούς
καθισμένοι έξανάστροφα έπί όνων μέχρι τοΰ ΙΣΤ' αιώνος4. Έν Hainaut τήν
αύτήν ποινήν ύφίσταντο μέχρι πρό ολίγων δεκαετηρίδων οί μετά χηρείαν νυμ-
φευθέντες, άνήρ καί γυνή5. Έν 'Ισπανία κατά τόν ΙΣΤ' αίώνα αί μοιχαλίδες
περιήγοντο μετά τών συζύγων των έπί όνων, ή αύτή δέ τιμωρία έπεβάλλετο
καί είς τάς μαστροπούς. Έν Νεαπόλει κατά τά τέλη τοΰ ΙΣΤ αιώνος ό 'Ισπανός
άντιβασιλεύς κατεδίκασε σύζυγόν άπατηθέντα ύπό τής γυναικός του νά περι-
αχθή κατά τήν πόλιν καθισμένος έξανάστροφα έπί όνου καί έστεμμένος
τήν κεφαλήν μέ κέρατα, προηγουμένου κήρυκος, όστις έκήρυττε τό πάθημά
του 6. Καί έν 'Αγγλία έπεβάλλοντο άλλοτε παραπλήσια!, πομπεύσεις είς έρί-
ζοντα άνδρόγυνα καί είς μοιχαλίδας γυναίκας7. 'Αλλ' αί όλίγαι αύται ει-
δήσεις, τάς όποιας κατέχομεν περί τής διαδόσεως τής ποινής είς άσιατικούς
καί εύρωπαϊκούς λαούς, δέν έπαρκοΰσιν, όπως συναγάγωμεν άσφαλή πορί-
σματα περί τής προελεύσεως τής συνήθειας καί περί τοΰ τρόπου καί τοΰ
χρόνου τής μεταδόσεως αύτής άπό λαού είς λαόν' πρός τοΰτο είναι άναγκαία
ιδία λεπτομερεστέρα έρευνα.

Έξέτασις των λέξεων, τών προσλαβουσών ύβριστικήν σημασίαν έν τή vtq. έλληνική.

Πομπή - πομπεύω.

Μεταβαίνομεν νΰν είς τήν έξέτασιν τών λέξεων, αϊτινες έκ τής πομπεύ-
σεως προσέλαβον είς τήν ήμετέραν γλώσσαν ύβριστικήν σημασίαν.

Έσημειώθη άνωτέρω (σ. 406-7) ότι άπό τοΰ Δ' αίώνος π. Χ. τό ρ.

1. Αύτ., σ. 99.

2. Grimm, D.Wörterbuch, λ. Klapperstein.

3. Αύτ., λ. Esel 51.

4. Βλ. πολλάς μαρτυρίας παρά Boite, ένθ' άν., καί προσέτι Dieterich, ένθ' άν., σ. 109.
Revue des trad, popul. 1891, σ. 429.1901, σ. 14.1907, σ. 318.1908, σ. 204. 1910, σ. 100
(έν Avesnes τω 1814). Archiv f. Religionsw. 1908, XI, σ. 153.

5. Revue des trad. pop. 1909, σ. 420. 424-5.

6. Boite, ένθ' άν., σ. 68.69.

7. Liebrecht, Zur Volkskunde, σ. 384 κέ. (=Englisclie Studien 1173 κέ.).
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πομπενω μετέπεσεν είς τήν σημασίαν τοϋ λοιδορώ, το δ' όνομα πομπεία (καί
ύστερον καί τό πομπή) είς τήν τής λοιδορίας. Κατά τούς μέσους χρόνους έκ τής
συνηθέστατης έκτελέσεως τής ποινής τής πομπεύσεως ή λ. πομπή είχε μέν
καί τήν σημασίαν ταύτην1, κατέστη δέ καί συνώνυμος τοΰ καταισχύνη"
οίον παρά Κωνστ. Πορφυρογεννήτω (Π. θεμ. Β' 7, σ. 30,6 Bonn) «πομπή
γάρ είσι (Παφλαγόνες) καί όνειδος καί έξουθένωμα τοΰ άνθρωπείου γένους».
Τοΰ δέ πομπενω γίνεται μέν άλλά σπανίως χρήσις καί έπί εύφήμου έννοιας2,
συνηθέστατα δ' όμως σημαίνει τήν έκτέλεσιν τής ποινής τής πομπεύσεως.
Ό 'Ησύχιος έρμηνεύει «πομπεύων, περιάγων». Τό ένεργ. είναι σχεδόν πάν-
τοτε μεταβατικόν δηλοΰν τήν ένέργειαν τοΰ επιβάλλοντος τήν ποινήν άρχοντος
καί τοΰ συμπράττοντος είς τήν έκτέλεσιν αύτής οχλου3, σπανιώτατα δ' άμε-
τάβατον4, άνθ' ού συνηθέστερον εϊναι τό παθητικόν5. Εϊναι δ' έν χρήσει καί τά
έμπρόθετα περιπομπεύω6 καί εκπομπεύομαί1. Συνώνυμα τοΰ πομπεύω ρήματα:
θριαμβεύω8 (καί άντί τοΰ πομπή είρωνικώς θρίαμβος9), δημεύω10, θεατρίζω11.

Έν δέ τή καθ' ήμάς γλώσση κοινότατος εϊναι ό άρχαΐος τύπος τής λ.
πομπή12, τοΰ όποιου κατά τόπους φέρονται ίδιωματικαί παραλλαγαί πουμπή13,

1. Βλ. τάς βυζαντινάς παροιμίας έν Π. Π. Α' 12, 11. 44, 38 καί λ. πομπεύω. Krum-
bacher, Mittelgr. Sprichwörter, σ. 123, 64.

2. Θεοφάν., σ. 143 Bonn πομπεύσας = κηδεύσας μετά πομπής.

3. Προκόπ., Άνέκδ. 11, σ. 76,15.21 Bonn. Θεοφάν., σ. 72. 166. 171. 574. 628. 648
Bonn. Σωκράτ. στ' 17, τ. 67, σ. 713 Migne. Μαλάλας, σ. 436, 11. Λεόντ. Νεαπόλ. 16, σ. 34,
12 Geizer. Νικηφόρ. Γρηγορ. IB' 14,1, σ. 620. Καντακουζην. Γ' 29, σ. 183, 18. Πτωχο-
λέων, στ. 96 Legrand. Μεσαιωνικαί παροιμίαι (βλ. σημ. 1).

4. Θεοφάν., σ. 271 Bonn.

5. Ψελλός, έν Σάθα, Μεσαίων, βιβλιοθ., Ε' 181. Wirth, Danae, σ. 10.

6. Μακάρ., έν Migne, τ. 67, σ. 236.

7. Συντίπ., σ. 146 Β. 118 Ε.

8. Θεοφάν. 208 Bonn. Συνεχισται Θεοφάν. 441,9. Γεώργ. μοναχ., σ. 521.546 Muralt.
624-651 De Boor. Λέων γράμμα τ. 134,21. 185,24. 299,20. 330,10. Νικηφ. ΚΠ., Ίστ.
σύντ., σ. 83 Bonn. Παχνμέρ. I 316.—Παθητ. Γεώργ. μοναχ., σ. 541 Μ. 645 DB. Λέων
γραμματ., σ. 128.20. Νικήτ. Χωνιάτ., σ. 456,10. Παχνμέρ. I 394,17.

9. Μιχ. Άκομινάτ. Α', σ. 239,19.21 Λάμπρου. Παχνμέρ. I 394.

10. Λάμπρου, Ν. Έλληνομν. Η' 6. Τζέτζ., 'Επιστ., σ. 7. 8. 10 Pressel.-Παθητ.
Λέων γραμματ. 303,13. 305,10. Κεδρην. I 645,23.

11. Καντακονζψ. Α' 31, σ. 150.

12. Συναξάριον γυναικ., στ. 623 Krumbacher. Βλάχου, Θησαυρός τετράγλωσσος, έν λ.
Κοραή, Άτακτα Δ' 426. Σκ. Βυζάντιος. ΓΙ. Π., λ. πομπή. Αθήναι (Α.Λ.). Καλάβρυτα
(Π. Π., λ. πομπή). Κεφαλληνία (Αύτ.—Νεοελλ. άνάλ. Β' 298). Ήπειρος (Α.Λ.). Θεσσαλο-
νίκη (M. Χ. 'Ιωάννου, Θερμαΐς, σ. 45). Χίος (Λ.Λ.). Νίσυρος (Α.Λ.) Καστελλόριζον (Σύλ-
λογος ΚΠ. ΚΑ' 326,549). Δαρδανέλλια (A.A.). Πόντος (II. Π., λ. πομπή 14.27. A.A.).
Τραπεζοϋς (Σ. Ίωαννίδου, Ίστορ. Τραπεζοϋντος, σ. 269).

13. Λέσβος (A.A.). Λακκοβίκια Μακεδονίας (Π. Π., λ. πομπή 17). Λιβίσιον (Μου-
σαίου, Βατταρισμοί 118).
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μπομπή1, μπουμπή ή boυbή 2, πουπή 3 καί ή τσακωνική πογκή 4. Τό ρήμα
πομπεύω 5, παθ. πομπενομαι6 καί ιδιωματικοί τύποι αύτοΰ πομπεύγω7,
παθ. πομπεύγομαι8, πουμπενγου9, μπομπεύω, παθ. -ομαι10, ποπεύω, παθ.
-ομαι11, πουπευω 12, πομμπεύου13, πομπιάζω -ομαι14, πομπέγκου 15' μετοχή
παθ. παρακ. πομπεμένος, -η, -ο16, πομπήμένος( ;)1Τ, πομπιασμένος19, καί
άπο άλλων τύπων πομπώνω, πομπειώνω, πομπειεύω, μή μαρτυρουμένων,
πομπωμένος19, πομπειωμένος, -η, -ο20, μπομπιωμένος21, πουμπιωμέ-

1. Έκ τοϋ τήν πομπήν (Vasmer, έν By ζ. Zts. 1907, XVI 548. Πρβλ. Foy, Lautsy-
stem, σ. 25). Κρήτη (Α. Λ. Foy, αύτ.). Ζάκυνθος (Ζώη, Λεξικών Ζακύνθου, σ. 680). Χίος
{Λ. Α.). Νάξος (Π. Π., λ. πομπή 7.8). Μάδυτος (Α. Λ.).

2. Θεσσαλία (Τζαρτζάνον, Π. Θεσσαλ. διαλέκτου, σ. 76). Σέρραι (Λαογρ. Γ', σ.
209). Σάμος (Σταματιάδου, Σαμιακά Ε' 56).

3. Λέσβος (Π. Π., λ. πομπή), ποπή (; Αίμος; Α. Λ.).

4. Οικονόμου, Γραμματ. τής τσακων., σ. 87.

5. Σαχλίκ., στ. 905, σ. 52 Π. (πομπεύετέ την). Συναξάρ. γυναικ., στ. 809, σ. 400.
Somavera. Βλάχου, Θησαυρός τετράγλωσσος, λ. II. Π. λ. πομπεύω, πορεύομαι. Λάστας.
(Α. Λ.) Κεφαλληνία (Νεοελλ. άνάλ. Β', σ. 298). Νίσυρος (A.A.). 'Αμισός (Λ. Λ. άόρ. πόμ-
πεψα Α. Α.).

6. Πομπεύεται (Συναξάρ. γυν., στ. 399, σ. 388 Kr.) έπομπεύτη (αύτ., στ. 400). προστ.
πομπέψου (Πελοπόννησος, Λευκάς, Κυκλάδες: Π. II., λ. πορεύομαι), πομπεύτου ('Αθή-
ναι έν παροιμία. Έβδομάς Α', σ. 120. Σύμη, Καστελλόριζον όμοίως: Π. II., αύτΛ, πομ-
πεύσου (; Ρόδος: Βενετοκλέους, Παρατηρήσεις, σ. 129. Λέρος: Οίκονο/ιοπούλου, Λεριακά,
σ. 96), πομπεύθου (; Λιβίσιον: 11.Π., αύτ.), πομπεύτσι (Αίνος: Σύλλογος ΚΠ. Θ' 349,4)
πομπεύομαι (; Θεσσαλονίκη: M. Χ. 'Ιωάννου, Θερμαΐς, σ. 45), άόρ. πομπεύτηκα (Νάξος:
Π. Π., αύτ. Νίσυρος: αύτ.).

7. Νάξος (ΓΙ.Π. αύτ.). «νά τήν πομπεύγαν» (Σαχλίκ., στ. 904, σ. 52 Π.).

8. Σύμη (Α.Λ.), πομπεύκομαι (Οινόη Πόντου, Α.Λ.).

9. Λιβίσιον (Μουσαίου, Βατταρισμοί 118).

10. Γύθεων (Π.Π., λ. πομπεύω). Ζάκυνθος (Ζώη, Λεξικ. Ζακύνθου, σ. 680) Θράκη,
(Α. Α.). Σωζόπολις (Π.Π. Δ'433, 18α). προστ. μπομπέψου (Πάρος: Π.ΓΙ., λ. νοικοκυ-
ρεύομαι 1. Φολέγανδρος: Αύτ., λ. πορεύομαι).

11. Ποπεύω (Αίμος: Α. Λ.) ποπεύωνται (Συναξάρ. γυναικ., στ. 794) ποπευτοΰν (αύτ.,
στ. 683).

12. Προστ. παθ. πουπεύτσι —πομπεύθητι (Λέσβος έν παροιμία: Π. Π., λ. πορεύομαι).

13. Προστ. παθ. πουμπεύκ' = πομπεύθητι (Λακκοβίκια Μακεδονίας: Αύτ.).

14. Συναξάρ. γυναικ.,στ.1139,σ. 410 Krumb. Ducange. Σκ. Βυζάντιος. Ζαγορά(Α.Λ.).

15. Τσακωνικόν (Οικονόμου, Γραμματική τής τσακων., σ. 87).

16. Σαχλίκης, στ. 624, σ. 69 ΓΙ. Συναξάρ. γυν., στ. 743. Κοινόν έν Πελοποννήσω.

17. Γ. Βλάχου, Θησαυρός τετράγλωσσος.

18. Θεσσαλονίκη (M. Χ. 'Ιωάννου, Θερμα'ίς, σ. 45).

19. Σαχλίκης, στ. 102, σ. 29 Π.

20. Κοραή, 'Ηλιόδωρος, τ. Β' 173 («άπό ρ. άχρήστου πομπειω»), "Ηπειρος (Κ[ρομ-
μΰδη], Διατριβή Α' 174. Πανδώρα Θ' 341). Κεφαλληνία (Νεοελλ. άνάλ. Β' 298). Σύμη
(Α. Α.). Θηλ. - ισσα, ούδ. -ον (Πόντος: Α.Λ.)

21. Ζάκυνθος (Ζώη, Λεξικ. Ζακύνθ. 680),
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νος1, ποπιωμένος ή άποπιωμένος 2, πομπειεμένος 3, μπομπιασμένος *. Παρά-
γωγα: πόμπεμα 5, πόμπιασμα 6, πομπευτής 7. Σύνθετα: χιλιοπομπειεμένη8,
πομπάθρωπος, πο μπογνναικο, πομποδονλειά, πομπόλογα, πομπολογάω9.

Ή κυρία σημασία τής λέξεως πομπή, ή τής πομπεύσεως, διετηρήθη,
καθ' όσον γινώσκομεν, μόνον έν τή παροιμιώδει φράσει «τον διώξανε μέ τής
πομπής τά μαντήλια))10, άναφερομένη είς άγνωστόν τινα λεπτομέρειαν τής
ποινής. Σημασιολογικαί μεταβολαί : 2. Κατηγορία11, φρ. «μας έβγαλαν τήν
πομπή))12, τουτέστιν άπέδωσαν είς ήμάς πραξιν φέρουσαν δνειδος.—3. "Υβρις,
λοιδορία, καταισχύνη13.—4. Πράξις αισχρά ή άτιμος, άξια πομπεύσεως,
καί έν σχήματι ύπερβολής ή άτοπος πράξις14.—5. Παράνομος συνουσία15,
διότι τοΰτο βεβαίως ήτο τό συνηθέστερον διά πομπής τιμωρούμενον αμάρτη-
μα.—6. Αίσχος ,άτιμία, δνειδος16.—7. Ό άξιος ή ή άξία πομπής διά τήν ήθι-
κήν αύτοΰ διαστροφήν καί αισχρότητα" ούτιδανός, έπονείδιστος17. φρ. «πομπή
τών άγιων» (ή μήπως άγυιών;)18, λεγομένη έπί τών κακοηθεστάτων" «είναι
μιά πομπή» ή «είναι ή πομπή τοΰ τόπου μας»19' «έχει μοΰτρα καί ή πομπή

1. Σίκινος (Έφημ. φιλομ. 1857, Ε' 146). Ζαγόριον (Σύλλογος ΚΠ ΙΔ', σ. 226).

2. Σύμη (A.A.).

3. 'Αθήναι (A.A.). Πύργος 'Ηλείας (Π.Π. Γ' 441,2). Μεσσηνία.

4. Μάδυτος (A.A.).

5. Somavera.—Κοινόν.

6. Ducange, λ. πομπιάζειν «πομπιάσματα, άτιμάσματα».—Σκ. Βυζάντιος.

7. ΟΙνόη Πόντου «άπατεών, ύποκριτής, ό τούς άλλους παραπλανών δι' έπιπλάστου
διαγωγής» (A.A.).

8. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 81, στ. 70.

9. Πάντα κεφαλληνιακά (Νεοελλ. άνάλ. Β', σ. 298).

10. 'Αθήναι (A.A.). Ό Κοραής (Άτακτα Α', σ. 446) άναγράφων τον τύπον πόμπα
έκ τοϋ Somavera καί πομπή έκ τοΰ Δυκαγγίου, ώς δευτέραν σημασίαν αναφέρει καί τήν
τής πομπεύσεως.

11. Χίος (A.A.)

12. Καστελλόριζον (Σύλλογος ΚΠ., τ. ΚΑ' 326, 549).

13. Γ. Βλάχος. Κοραή, Ηλιόδωρος, τ. Β', σ. 173. Ήπειρος, Κρήτη, Μάδυτος, Δαρδα-
νέλλια (A.A.).

14. Κεφαλληνία (Νεοελλ. άνάλ. Β', σ. 298). Κύπρος (Α. Λ.) καί άλλαχοΰ.

15. Κεφαλληνία (αύτ.).

16. Ducange, λ. πομπιάζειν «πομπαϊς, άτιμίαις, άτιμασίαις».—Κοραής. Σκ. Βυζάντιος.
Τσακωνιά. Ζάκυνθος. Κεφαλληνία. Θεσσαλία. Θεσσαλονίκη. Λέσβος. Λιβίσιον. Παροι-
μίαι δημώδεις: «Πάσα πομπή μέ τήν παρηγοριά της»' «θά πω καί τήν πομπή μου»' «τήν
ίχει τήν πομπή της γιά χαρά» (Π.Π., λ. πομπή 26. 2. 28)' «'ς τήν πομπή τοΰ σταυραετοΰ»
(Π.Π. Β', σ. 47).

17. Πελοπόννησος. Λάστα (Α.Λ.). Ζαγορά (Α.Λ.). Ήπειρος (Α.Λ.). Σάμος. Κρήτη
(Α.Λ.). Πόντος (Α.Λ.).

18. Νίσυρος (Α.Λ.).

19. Κεφαλληνία (Νεοελλ. άνάλ., αύτ.).
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νά μας ίδή, στόμα νά μιλήση))1. Παροιμία!.: «Έκατσε ή πομπή 'ς τίς στράτες/
κι άναγέλα τούς διαβάτες))2. Κατ' έπέκτασιν καί ό σωματικώς πλημμελής,
ό δύσμορφος, άσχημος, ή μικρόσωμος δυσειδής γυνή, ή καμπούρα3.—
8. Περιφρόνησις (Σάμος), σκώμμα, περίγελως (Ζάκυνθος).—9. Ύπόκρισις,
προσποίησις4' καί παροιμία: «Ποιος κρυφά παντρεύεται / φανερά πομπεύε-
ταΐ))5. Έν Οινόη άντίστοιχον σημασίαν έχει το παράγωγον πομπευτής (βλ.
άνωτέρω, σ. 424, σημ. 7).

Το δέ πομπεύω σημαίνει: 1. Έκπομπεύω, καταισχύνω τινά6.—2. 'Υ-
βρίζω, δυσφημώ, κατηγορώ7. Παθ. έξευτελίζομαι, πράττω άξια πομπής,
δθεν πομπεμένος ό βδελυρός, ό άχρεΐος, ό άτιμος, ό μοχθηρός8.—3. Συνέρ-
χομαι τινι παρανόμως, ύπονοουμένου ότι έκθέτω αύτδν ούτω είς τήν ποινήν
τής πομπεύσεως9. Παθητικώς έπί γυναικών ακολάστων ή μοιχευομένων10.
—4. Προξενώ δλεθρον (φρ. «πομπεύεις με))=μέ καταστρέφεις11' «γραφτά
πομπειωμένα», ήτοι άποφάσεις τής Μοίρας όλέθριαι, φέρουσαι δυστυχίαν12.
—5. 'Αποσβολώνω, άποστομώνω, καθιστώ τινα άφωνον, ενν. έκ συναισθή-
σεως τής ένοχής αύτοΰ13.—6. Περιφρονώ, σκώπτω (Ζάκυνθος).—7. 'Απατώ
(Οινόη).

"Αλλαι συνώνυμοι λέξεις.

Συνώνυμοι τοΰ πομπή είναι καί άλλα ι λέξεις, συνεκδοχικώς δηλοΰσαι το
σύνολον τής πομπεύσεως έκ χαρακτηριστικών μερών αύτής, προσλαβοΰσαι

1. Ζαγορά (A.A.).

2. Κοινοτάτη παροιμία, φερομένη είς πολλάς παραλλαγάς (Π. Π., λ. πομπή).

3. Κεφαλληνία (ένθ' άν.). Λάστα (A.A.). Χίος (A.A.).

4. Κύπρος (A.A.).

5. Παροιμία κοινοτάτη (Π. Π., λ. παντρεύω 42. 48, όπου παραλλαγαί έξ 'Αθηνών,
Πελοποννήσου, Στερεάς, Κρήτης, Κυκλάδων, Σποράδων, 'Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης).

6. Συναξάρ. γυναικ., στ. 1139, σ. 410 Krumb, «θέλει νά τον έντροπιάζη φανερά,
νά τον πομπιάζη». Κοραή, Άτακτα Δ', σ. 78.—Ζάκυνθος. Τσακωνία. Ζαγόρι. Λιβίσιον.
Οινόη.

7. Γ. Βλάχος. Ζάκυνθος. Λάστα (Α.Λ.). Θράκη (A.A.). Σωζόπολις.

8. Κοραής, Ήλιόδωρ. Β'. 173. Ήπειρος (Κρομμύδης. Πανδώρα). Ζάκυνθος·
Κεφαλληνία. Σύμη. Θεσσαλονίκη. Μάδυτος. Πόντος.

9. Συναξάρ. γυναικ., στ. 809: «ό καϋχος τήν πομπεύει». Κεφαλληνία (Νεοελ. άνάλ.,
ένθ' άν.).

10. Συναξάρ. γυναικ., στ. 399, 400: «ήρχεψε νά πομπεύεται... καί άφότες έντρο-
πιάστηκεν ή άθλια καί έπομπεύτη»- στ. 794: «νά πομπεύωνται κρυφά».

11. Αμισός (Α.Λ.).

12. Ήπειρος (Α.Λ.).

13. Παθ. Θεσσαλονίκη (M. Χ. 'Ιωάννου, Θερμαΐς, σ. 45). Άμεταβάτως: έπόμπεψα
= έμεινα έμβρόντητος (Αμισός, Α. Α.).
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δ' έπίσης αί πλεϊσται ύβριστικήν σημασίαν. Τά συνώνυμα ταύτα καταγρά-
φομεν ώδε :

1. Γαΐδονρογνρισμα.

Γαΐδονρογ όρισμα ή πομπή έν Σκύοω, άπό της έπί ovo υ περιαγωγής
οΰτω κληΟεϊσα1.

2. Διαλάλημα.

Διαλάλημα ή πομπή, το ρ. διαλαλώ" άπό της διαλαλήσεως, ήτοι δια-
κηρύξεως κατά τήν πόμπευσιν τοΰ λόγου τής καταδίκης (σ. 415). Ή δη-
μώδης παροιμία: (('Σ το φόρο μας διαλαλούνε, τάχα 'ς το σπίτι μας το ξέ-
ρουν;»2 είναι προδήλως ή άρχαιοτέρα τών παραλλαγών αύτής, έν αίς το μεν
διαλαλώ άντικαθίσταται διά τοΰ πομπεύω, ό δέ φόρος διά τοΰ παζάρι3. Αί
λέξεις διαλάλημα καί διαλαλώ περιέπεσαν είς άχρηστίαν, άντικατασταθεΐ-
σαι διά τών επομένων λέξεων :

3. Γεβέντισμα.

Γεβέντισμα καί ρ. γεβεντίζω. Ό παλαιότερος τύπος τοΰ ρήματος εί-
ναι ί'σως κιβεντίζω1, έν Μακεδονία γκιβεντώ5, οί δέ κοινότεροι γεβεντί-
ζω6 καί γιβεντίζω1, έν Αιβισίω γιβιντον8, έν Σύμη γιβεντίζζω (Α. Λ.) καί

1. Μ. Γ. Κωνσταντινίδου, Ή νήσος Σκόρος, σ. 142.

2. Π. ΓΙ., λ. φόρος 5. 4.

3. Αύτ., λ. πομπεύω.

4. Ducange, Glossar., λ. κιβεντίζειν (έκ γλωσσάριου). Άσσίζαι Ίεροσολ. 225 παρά
Ducange. Άσσίζαι Κύπρου Β' 279 (έν Σάθα, Μεσ. Βιβλ.,τ. στ', σ. 481) : «νά τόν κιβεντίσου».

5. Αακκοβίκια (Πολίτου, Παροιμίαι Α' 557).

6. Άσσίζαι Κύπρου Ά 281 (Σάθα, MB. στ' 231) «νά τόν γεβεντίσουν». Αύτ. Α' 243, σ.
199 «γεβεντισμένος». Θρήνος Κων)πόλεως, στ. 79 (Byz. Zls. XII, σ. 271): «γεβεντί-
ζοντας». Αύτ., στ. 98 «έγεβέντιζαν». Έρωτόκριτος Α' 602 «γεβεντισΟήκαμε». Σαχλίκης
421, σ. 94 W. (στ. 656. 658, σ. 41 II.) «νά ταϊς γεβεντίσουν», στ. 627,σ. 102 W. «νάτήνε
γεβεντίσης», στ. 884, σ. 51 II. «έγεβεντίσασι», στ. 902, σ. 52 Π. «έγεβεντίσαν την»,
στ. 667, σ. 39 II. «γεβεντισμέναις». Ducange. Somavera (γεβεντίζω, -ομαι). Βεντότη,
Αεξ. τετράγλ. λ. Κοραή, Άτακτ. Δ', σ. 78. —γεβεντίζω, γεβεντισμένος. Γορτυνία (Παπα-
ζαψειροπονλου, Περισυναγωγή 409). Μεσσηνία.—Ζάκυνθος (Ζώη, Αεξ. Ζακύνθου 168).
Κρήτη (Φιλίστωρ Δ' 514). —«έγεβέντισεν» Νάξος (Πανδώρ. Η', σ. 422). «γεβεντίζεται»
«γεβεντισμένος» Άηαβαντιν.,ΊΙτζειρ. γλωσσ.31 μάλλον γιβιντ.). γεβεάισμένος (Σύμη, A.A.).
γεβεντίζω (Άδριανούπολις, A.A.) Σινασός ('Αρχελάου, Σινασός 230). γεβεντισμένη (Pas-
sow, 496,16. II. Π. Α' 557).

7. Ducange, λ. γυβεντίζειν. Βλάχου, Θησαυρός. Σύρα (Ρίο, Spoglige Erindringen
1866, σ. 46 =Meyer, Neugr. Studien IV 23). Κρήτη (A.A.). Χίος (A.A.). γιβεντισμένος:
Κρήτη (A.A.)., Θήρα (Πέταλα, Ίδιωτικόν, σ. 47), Άνδρος (A.A.) γιβεντζιμένος(;).Κέρκυρα
("Εφ. Φιλομ. 1870, III' 2246).

8. Μουσαίου, Βατταρισμοί, σ. 42.
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έν Ίμβρω λιβεντίζω1. Παρά Σαχλίκη (στ. 889, σ. 51 Π.) κείται άπαξ ίδιε-
βέντισαν. Παράγωγα: κιβεντισμός2, γεβέντισμα3, γίβεντο4, γεβεντούκλω6.

Το γεβεντίζω σημαίνει κυρίως τό διαλαλώ, κηρύττω, άλλ' ή σημασία
αΰτη σχεδόν όλοτελώς έλησμονήΟη, διατηρηθεΐσα μόνον εις τινα τοπικά ιδι-
ώματα6. Έπειδή δέ κατά τήν πόμπευσιν διελαλεΐτο ύπό κήρυκος τό ύπό
τοΰ πομπευομένου διαπραχθέν έγκλημα, προσέλαβε κατά συνεκδοχήν καί τήν
σημασίαν τοΰ πομπεύειν7. Έκ τής μαστιγώσεως δέ, ήτις ήτο άπαραίτητον
τής πομπεύσεως συμπλήρωμα, σημαίνει έπίσης: 3. Δέρω, μαστιγώνω8.
—Άλλαι σημασία!, συναφείς πρός τήν ΰβριν καί τήν άτίμωσιν τής πομπεύσεως:
4. 'Υβριστικώς άποπέμπω (Σύμη, Α. Α.), ΐσως διότι κατά τούς μέσους χρό-
νους ή έξορία ήτο ή συνηθεστέρα ποινή, ή επακολουθούσα τήν πόμπευσιν'
έκτος άν ή σημασία αΰτη ύποτεθή ότι είναι ή αύτή καί ή έπομένη.—5. Όνει-
δίζω, καταισχύνω, ύβρίζω, έκπομπεύω9. —6. Δυσφημώ, κακώς λέγω, συ-
κοφαντώ10.—7. Εξευτελίζω, άτιμάζω, καθιστώ τινα άξιον γεβεντισμοΰ.
Παθ. εξευτελίζομαι, άτιμάζομαι, έκπίπτω ήθικώς" ή μετοχή τοΰ παθ. παρα-
κειμένου γεβεντισμένος, συνώνυμος τοΰ πομπειεμένος, θεωρείται δεινοτάτη

1. ΚΠ. Σύλλογος 0', σ. 352.

2. Ducange, λ. κιβεντίζειν.

3. Somavera.—Κοινόν (Π.ΤΙ. Γ' 441, 2. 442,5).—}>ι/3έΐ'Τισμαΐ':Μεσαιωνικαί παροιμίαι.
(Π.Π. Α' 556)· γεβέντισμαν (Νάξος: Π. Π. Γ' 442. 5. Καστελλόριζον: Αύτ. 441,1)· γιβέντι-
σμα (Μεσαιωνικαί παροιμίαι: Π.Π. Α' 556.—Κοινόν: Βλάχου, Θησαυρός. Π. Π. Α' 557).
γιβίντισμαν (Λιβίσιον: Μουσαίου, Βατταρισμοί, σ. 42).

4. Τά γέβεντα (Μήλος: Π.11. Γ' 442,3)· τό γίβεντ ο (Κρήτη: Φιλίστωρ Δ' 514.
Θήρα: Πέταλα, Ίδιωτικόν, σ. 47)· τά γίβεντ α (Κρήτη: Α.Λ. Κρητικός άστήρ 1908, σ. 364).

5. Κυνουρία. Ή πομπειεμένη καί μεταφορικώς ή άναιδής ή κακολόγος ή θρασυλόγος,
άποστομώνουσα πάντας διά της γλώσσης της (Π.Π. Α' 557).

6. Λακκοβίκια Μακεδονίας (Π. Π. Α' 557). Τήν αύτήν σημασίαν έχει καί τό λιβεντί-
ζω έν "Ιμβρω.

7. Σαχλίκ., στ. 421, σ. 94 W. (στ. 656, σ. 41 Π.), στ. 627, σ. 102 W., στ. 884, σ. 51
II., στ. 902, σ. 52 Π. Somavera, λ. γεβεντισμένος. Βεντότη, Λες. τετράγλ., λ. γεβεντίζω
«πομπεύω τινά είς το γομάρι». Π. Π. Α' 557. Λιβίσιον ( Μουσαίου, σ. 42). Άδριανού-
πολις (Α.Λ.), Σινασός ('Αρχελάου, Σινασός 230)' γεβεντισμένη = πομπειεμένη (Π.Π. Α'
557. 'Αρχέλαος, αύτ.).

8. «Δαρμοϋ ή κιβεντισμοΰ»· «έτυπτεν, έδερνεν, έκιβέντισεν»' «τύπτει, δέρει, δέρνει,
κιβεντίζει»- έκ γλωσσάριων χειρογράφων παρά Ducange, λ. κιβεντίζειν.—Άσσίζαι Κύπρου
243 (Σάθα, Μ.Β. στ"' 199) : «νά ένι γεβεντισμένος δέρνοντά τον κείμενον».

9. Θρήνος Κων)πόλεως, στ. 79. 98 (Byz. Zts. XII, σ. 271). Γιάνναρη, Π. τοϋ Έρω-
τοκρίτου, σ. 88.—προσβάλλω, ύβρίζω. Κρήτη (Φιλίστωρ Δ', σ. 514). Ζάκυνθος (Ζώη, Λεξ·
Ζακ. 168). Νάξος : άσμάτιον: «βγήκε μιά παλιογριτζόλα καί τά έγεβέντισ' όλα» (Παν-
δώρ. Η', σ. 422), ήτοι τά έντρόπιασε, τά κατήσχυνε, παρευδοκιμήσασα αύτά έν άγώνι
κελαδήματος.

10. Βλ.άχου, Θησαυρός, «δυσφημίζω».—Γορτυνία (Παπαζαφειροπούλου, Περισυνα-
γωγή, σ. 408). «έκθέτω. θεατρίζω» Λιβίσιον (Μουσαίου, σ. 42).
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ύβρις, μάλιστα έπί γυναικός1.—8. Προξενώ μέγα τι κακόν φρ. «αύτός
ό θάνατος μ' έγεβέντισε» (Χίος, Α. Α.), ήτοι διετάραξε τά τοϋ βίου μου, περι-
έπλεξε τάς υποθέσεις μου. —9. Βιάζω γυναίκα, προσάπτων ουτω είς αύτήν
μέγιστον όνειδος2. —10. Μετ. γεβεντισμένος, μοχθηρός, δύστροπος, κακός3.
—11. Έπίσης ή αύτή μετοχή σημαίνει τον θηλυδρίαν, τον περιττώς καί
άνοικείως κομψευόμενον (Σύμη Α. Α.).—12. Εμπαίζω4.

Το δέ γεβέντισμα σημαίνει: 1. Διαλάλημα, κήρυγμα5.—2. Τήν ποινήν
τής πομπεύσεως6.—3. "Υβριν, έμπαιγμόν, ήθικήν προσβολήν7. —4. Δυσφη-
μίαν, ήθικήν κατάπτωσιν8. —5. Πληθ. τά γίβεντα αί άκαθαρσίαι (Κρήτη,
Α. Α.), άπό τών έπιρριπτομένων κατά τοΰ πομπευομένου άκαθαρσιών.—6.
Έν. το γίβεντο, ό έξώλης, άνθρωπος άξιος γεβεντίσματος9.

Τήν λέξιν έτυμολογεΐ ό Ducange έκ τοΰ γαλλ. gibet (παλαιογαλ. τοΰ
ΙΔ' αίώνος juybet, ίταλ. giubette καί giubetto)=άγχόvη. Τήν δέ γνώμην
ταύτην έγκρίνουσιν ό Gustav Meyer10 καί ό Μ. Τριανταφυλλίδης11. 'Αξία
προσοχής δ' όμως φαίνεται ή έτυμολογία τοΰ Miklosich12, ήν καί δ Συν.
Παπαδημητρίου ασπάζεται.13, έκ τοΰ τουρκ. ρήματος kévénmék = βασανίζω,
άν καί ή σημασία αύτοΰ δέν συμφωνεί πρδς τήν πρώτην καί κυρίαν σημασίαν
τοΰ γεβεντίζω έν τή μέση ελληνική. Κατά πληροφορίαν τοΰ δρος Στίλπωνος
Κυριακίδου το τουρκικδν ρήμα γκιουβενμέκ (ού σπανιώτερος παρά τοις
λογίοις μόνον Τούρκοις εύχρηστος τύπος γκίονγενμέκ) σημαίνει θαρρώ,

1. Έρωτόκρ. Α' 602: «όλοι γεβεντισθήκαμε 'ς ταϊς γειτονιαϊς 'ς τή χώρα», λέγουν
στρατιώται κατανικηθέντες ύπό όλιγωτέρων πολεμιστών.—Somavera. Βεντότη, Λεξ. τε-
τράγλ.«πομπεύω, άτιμώζω».—Ήπειρος (Άραβαντιν.,Ήπε'.ρωτ. γλωσσ. 31).Κρήτη (A.A.).
Θήρα (Πέταλα, Ίδιωτικόν, σ. 47). Άνδρος (A.A.). Έν δημοτικώ άσματι: μωρή «γεβεντι-
σμένη» (Passotv 469,16). Παροιμία: «Έβγα έξω καί πομπέψου, έλα μέσα καί πορέψου»,
ήτοι προσπάθησε νά έξασφαλίσης τήν εύημερίαν έν τώ οΐκω σου, έστω καί μέ θυσίαν τής
άξιοπρεπείας σου (Π. Π., λ. πορεύομαι).

2. Κρήτη (Φιλίστωρ Δ', σ. 514).

3. Κέρκυρα (Έφ. Φιλομ. 1870, ΙΗ' 2246). Άνδρος (A.A.).

4. Γορτυνία (Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή, σ. 408).

5. Μεσαιωνική παροιμία: «Είς τοϋ άλλου τό γεβέντισμα εύρέθη τοΰ άλλου τό άλογον»
(Π. Π. Α' 555, 148).

6. Π. Π. Α' 557. Somavera.

7. Κρήτη (Φιλίστωρ Δ' 514). Θήρα (Πέταλα, Ίδιωτικόν, σ. 47). Λιβίσιον (Μουσαίου,
ένθ' άν.).

8. Βλάχος, Θησαυρός. Θήρα (Πεταλας, αύτ.).

9. Θήρα (Πεταλάς, αύτ.).

10. Neugriech. Studien IV, σ. 23.

11. Die Lehnwörter, σ. 16. 87. 142. 158.

12. Die türkischen Elemente in den südöst- u. östeurop. Spachen XXV, σ. 110.

13. Έκδ. Σαχλίκη, σ. 177.
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στηρίζομαι" έκ τοϋ άορίστου τούτου γκιουβενάιμ ήδύνατο νά σχηματισθή
το γκιβεντίζω (πρβλ. τον παρά Ducange τύπον κιβεντίζω καί τον μακεδονι-
κόν γκιβεντώ), όπως σχηματίζονται δηλ. τά πλείστα τών έκ της τουρκικής
είλημμένων ρημάτων.

4. Σιργοϋνι.

Σιργοϋνι, ρ. σιργοννεΰω. Έκ τοΰ τουρκ. σχουργκιονν (έξόριστος,
σ„'ουργ/ουνλύκ=έξορία). Είς τήν σημασίαν τοΰ έξορίζω απαντάται τό ρ. έν
στιχοπλοκια τής Κω: «καί μέ έσιργουνέψασι κ' ήρτα 'ς αύτόν τόν τόπο))1,
ήτοι μ' έξώρισαν μετά τήν έκτέλεσιν τής ποινής τής άποκοπής τής χειρός, είς
ήν είχον καταδικασθή. Εύχρηστοτέρα είναι ή περίφρασις μ' εκαμε, τόν εκαμε
σιργοϋνι = το\ι διέσυρε, τόν έκαμε καταγέλαστον, τόν έξέθεσεν είς τόν κοινόν
περίγελων.

5. Άσβόλη.

Άσβόλη, ρ. άσβολώνω καί κατ' έπίτασιν έμπροθέτως αποσβολώνω,
άνασβολώνω, κατασβολώνω. Ό τύπος άσβόλη, όστις εϊχεν ήδη έπικρατήση
κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους άντικαταστήσας τόν παλαιότερον τύπον
άσβολος2, φέρεται μέν μέχρι τής σήμερον ένιαχοΰ άμετάλλακτος3, έν Πόν-
τω δέ παρεφθαρμένος είς χαβσάλ, τό4. Έκ τούτου ούσ. άσβολιά5, έπίθετον
ασβολος8 καί τό ρ. άσβολώνω (άρχ. άσβολόω, άσβολάω, άσβολαίνω), παθ.
-ομαι7, ού ιδιωματικοί τύποι σβολώνω8, σβολώννω9, σβουλώνω10. Μετ. παθ.
παρακ. άσβολωμένος11. Ό μετ' αύξήσεως άρχαΐος τύπος τούτου ήσβολωμένος
άπανταται οχι μόνον είς τούς γράφοντας τήν άρχαΐζουσαν γλώσσαν βυζαντι-

1. Έβδομάς, Άθ. 1889, φ. 24, σ. 8.

2. Φρύνιχος 113 Lobeck: «άσβόλη μή λέγε άλλά άσβολος». Βλ. καί Beklier, An. Gr.
17, 23. Ήσύχ., λ. άσβολος.

3. Μεγαλόπολις (A.A.). Λευκάς (ΚΠ. Σύλλογος Η' 456). Μακεδονία (A.A.).'Ικαρία
(Σταματιάδου, Ίκαριακά 126. Νεολόγου έπιθεώρησις 497). «άς σ' άσβολώση» Γρεβενά
(Άραβαντιν., Συλλογή άσμ., 294, 487).

4. Κατά τόν Οίκονομίδην (Lautlehre des Pont. Ill) έκ τοϋ άβσάλιον (άσβό-
λιον).

5. Ήπειρος (Άραβαντιν., Ήπειρωτ. γλωσσάρ., σ. 26).

6. Κάρπαθος (A.A.).

7. Ήπειρος (Άραβαντιν., αύτ.). Κρήτη (A.A.).

8. Κύθηρα (Πανδώρ. ΙΕ', σ. 257). σβολώνομαι Κρήτη (A.A.).

9. Ρόδος (Χατζιδάκις, έν Byz. Zts. ΠΙ, σ. 593).

10. Αίνος (A.A.).

11. Κοινόν. Λάμπρου, Romans grecs, σ. 341.—άσβουλουμένους, 'Ιωάννινα (Π.Π., λ.
σμίγω 5).
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νούς1, άλλά καί είς τούς τήν δημωδεστέραν2, μόνος δ' όμως ό άναύξητος
εϊναι εύχρηστος είς τούς γράφοντας τήν δημώδη3. Επίρρημα: άσβολωμένα4.
Παράγωγον: άσβόλωμα (Κρήτη Α. Α.).

Σύνθετα μετά προθέσεων: άποσβολώνίο -ομαι, μετ. παθ. παρακειμένου
αποσβολωμένος6. (Τό άρχαΐον άπασβολόω)6. Ιδιωματικοί τύποι: άπο-
σβολώ ( άποσβονλώνω8, ποσβολ.ώνω9, ποσβονλώνω10, ποσβουλώννω11, ούσ.
άποσβολιά12. Μετά τής άνά προθέσεως: (άνασβολώνω) μετ. παθ. παρακ.
άνασβολωμένος13 ή άνασβολεμένος1*, ούσ. άνασβολιά15, έπίρρ. άνάσβολα16.
Μετά τής κατά: κατασβολώνω1".

1. Π. χ. Μανασσ., Χρον., στ. 1215, Νικήτ. Εύγενιαν. Β' 152 Herclier (κατησβο-
λωμένον).

2. Καλλίμαχ. καί Χρυσορρ. στ. 2363, σ. 99, στ. 2579, σ. 108 Λάμπρου' ένστ. 1504,
σ. 64 Λ. ό κώδ. άντί ήσβολωμένης έχει ής βουλυσμένης.

3. Πρόδρομ. Α' 48. Β' 26 Kesseling (Λ' 41, σ. 39. Β' 26, σ. 49 Legrand). Ριμάδα
Βελισσαρίου 114, σ. 351 Wagner (ό μυριοασβολωμένος). Έρωτόκριτ. Γ', σ. 23. Χορτάτση,
Έρωφίλη Β' 79, σ. 336 Σάθα.—Ό άναύξητος τύπος άσβολωμένος άναφέρεται ύπό τοϋ
Πλουτάρχου (Κίμ. 1) ώς αίολίζων, εύχρηστών έν Φωκίδα.

4. Κρήτη (Jeannaraki, "Ασίι·· κρητ. 281, 180).

5. Κοινότατον. Κοραή, είς Πλουτάρχ. β. Κίμ. 1. Σκ. Βυζάντιος. Χατζιδάκι, Μελέτη
έπί τής νέας έλληνικής, Άθ. 1884, σ. 40. Αθήναι (A.A.). Μεσσηνία. Κύθηρα (Πανδώρ. IB'
384). Ζαγορά (Α.Λ.) Κρήτη (Χατζιδάκι, ένθ' άν. A.A.). Χίος (A.A.). Κώς (Α.Λ.).

6. "Οτι τό άποσβολώνω τής όμιλουμένης είναι αύτό τό άρχαΐον άπασβολόω, δέν
επιδέχεται άμφισβήτησιν. Παραδόξως δ' όμως ό Δημ. Ν. Βερναρδάκης (Τευδαττικασμοΰ
έλεγχος, σ. 245-6) διασχυρίσθη ότι εϊναι διάφορα καί διάφορον σημασίαν έχοντα ρήματα.
'Γήν γνώμην ταύτην άνεσκεύασεν ό Γ. Ν. Χατζιδάκις (ένθ' άν., σ. 38. 43) όστις, πλήν άλλων
παρετήρησεν εύστόχως, ότι ό έκτεθλιμμένος τύπος τής προθέσεως καί έν τούτω, ώς καί έν
πολλοίς άλλοις άποκατεστάθη είς τό πλήρες καί άρτιον, τρόπον τινά διά παρετυμολογίας.

7. Somavera.

8. Κέα. Ό Χατζιδάκις (ενθ' άν., σ. 39) υποθέτει ότι ό κειακός ούτος τύπος έσχηματί-
σθη κατά παρετυμολογίαν, σχετισθείς πρός τό βοϋλλα, διότι συγγενεύουσιν ώς πρός τήν
έννοιαν τό θά σοϋ βουλλώσω τό στόμα καί τό θά σ' άποσβουλώσω.—Άποσβουλώνομαι:
Αίνος (A.A.).

9. Κάλυμνος (Χατζιδάκ., σ. 41. A.A.), ποσβολώνομαι (Κάρπαθος: Ζωγράφ. άγών
Λ' 331. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά 180 A.A.).

10. Έποσβούλωσε (Χίος, A.A.). έπεσβουλώθη (Νένητα Χίου, A.A.). άποσβολώθη
(; Χίος, Πασπάτη, Χιακόν γνωσσάριον, σ. 86).

11. Σύμη (A.A.). έπεσβούλωσε. (αύτ.).

12. Somavera.

13. Κύθηρα (Πανδώρ. IB', σ. 335. ΙΕ', σ. 437).

14. Ζάκυνθος (Ζώη, Λεξικ. ΖακύνΟ., σ. 61).

15. "Ηπειρος (Ζωγράφ. άγών Α' 33).

16. Ζακύνθου (Ζώης, ένθ' άν.).

17. «κατασβόλωσέ μας» (Συναξάρ. γαδάρου, στ. 530, σ. 139 Wagner), κατασβουλο')-
νου (Πέτρα Λέσβου: Kretschmer, Lesb. Dial., σ. 446).
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Ή λέξις ασβόλη διετήρησε τήν άρχαίαν σημασίαν, τής αιθάλης, λι-
γνύος, σποδοΰ, συνώνυμος ουσα τοϋ καπνιά καί τοΰ στάχτη1, έν Μακεδονία
σημαίνει κυρίως τά άνημμένα λεπτά τρίμματα τών άνθράκων, καί έν Πόντω
τό χαβσάλ σημαίνει τεμάχιον άνθρακος. Το δέ άσβολιά ήτοι ή άσβολοβολία τοϋ
πομπευομένου (πρβλ. τά μουτζιά, σφακελιά) συνωνυμεΐ πρός τό συμφορά,
δυστυχία, έν τω ήπειρωτικω σχετλιασμώ άσβολιά τον!'1 Τό έπίθετον ασβο-
λος σημαίνει τόν άπρόσφορον, άνεπιτήδειον" («άσβολος καιρός»=άκατάλ-
ληλος χρόνος3). Τό δέ ρήμα άσβολώννί σημαίνει: 1. Καίω, ξηραίνω, έν άσμα-
τι τών Γρεβενών: «φωτιά ας σε κάψη, κυνηγέ, φωτιά κι ας σ' άσβολώση»
—ας σέ άποτεφρώση 4. —2. Ρίπτω κόνιν είς τούς οφθαλμούς τίνος, τόν άπο-
τυφλώνω- φρ. «τόν άσβόλωσε»=τόν έτύφλωσε5. Τήν αύτήν σημασίαν εΐ-
χεν έν τή μεταγενεστέρα έλληνική τό κατασβολώ6. —3. Σκοτίζω τινά δι*
αιφνίδιου πλήγματος 7' καί τοΰτο πιθανώς έκ τής άσβολοβολίας τών πομ-
πευομένων. —4. Πλήττω τινά ισχυρώς, προξενώ διά πλήγματος δεινόν πό-
νον8. Καί ή σημασία αΰτη άνεπτύχθη έκ τών αίκιών καί τών μαστιγώσεων
τών πομπευομένων.—5. Κεντώ, άγκυλώνω (έπί άκανθών). Πλήττω, έπί
δαιμονικής έπηρείας" μετ. παθ. παρακ. άσβολ.ωμένος, συνώνυμος τοΰ κοινο-
τέρου λαβωμένος, ό παθών έκ προσβολής αερικών, δαιμόνων 9.—6. Κακοποιώ,
λυπώ, προξενώ πένθος είς τινα 10.—7. Φέρω εΐς τινα άτυχίαν. Άσβολωμένος,
ό άτυχής11. Ό βασιλεύς 'Αναστάσιος έλεγεν είρωνικώς πρός τόν πατριάρχην
Εύφήμιον, ότε συνέλαβε καί έτιμώρησε τούς στασιαστάς, ών ύπελάμβανεν
αύτόν συνένοχον" «αί εύχαί σου, ό μέγας, τούς φίλους σου ήσβόλωσαν))12,

1. Μεγαλόπολις. Αευκάς. Μακεδονία. 'Ικαρία.

2. 'Αραβαντιν., Ήπειρ. γλωσσ. 26.— 'Αντίστοι/ον έν Συναξαρ. γυν.,στ. 848: «ώ ή
μοΰντζα καί άστο/ία τους !».

3. Κάρπαθος (A.A.).

4. Άραβαντ«·., Ήπειρ. γλωσσ. σ. 26. Συλλογή δημ. άσμ. 294, 487. Πρβλ. Χατζι-
όάκι, Μεσ. καί νέα έλλην. Α', σ. 136 καί έν Ιίαρνασσω Ιστ', σ. 346.

5. Κρήτη (Jeannaraki, 'Άσμ. κρητικά, σ. 327. A.A.).

6. Άριστοφώ'. Iiνζαντ. ύπόθεσις Σοφοκλ. Οίδ. Τυρ.,στ. 22, κατά γραφήν ένός κώδ.
«κόρας κατησβόλωσεν αυτός ομμάτων» (Scliol. in Soph. lr., ed. G. Dindorf, II, σ. 12).
"Ανν. Κομν. Θ' 11, τ. II, σ. 31,7 «τοΰ άνέμου τάς όψεις διά τής κόνεως τρόπον τινά κατα-
σβολοΰντος».

7. Κύθηρα (Πανδώρ. ΙΕ' 257) «έσβολώθηκε».

8. Κρήτη- φρ. «νά σ' άσβολώση θέλει, μόνο φύγε», «άσβόλωσεν τον» (Χατζιδάκι,
Μελέτη έπί τής ν. έλλ., σ. 42. ΜΝΕ. Α', σ. 136, έν ΙΙαρνασσφ Ιστ', σ. 345).—Αίνος (A.A.).

9. Κρήτί) (A.A.). Πρός τήν σημασίαν ταύτην συνάπτεται ή τοΰ ποιεϊν τινα άνά-
τηρον (Χατζιδάκι, ένθ' άν.).

10. Κρήτη. Χατζιδάκι, Μελέτη, σ. 40.

11. Κρήτη (Χατζιδάκις, αύτ. ΛΙΝΕ. καί Παρνασσ., αύτ.) καί άλλαχοΰ (Larnbros,
Romans Grecs, σ. 31. ΠΓΙ., λ. σμίγω 5).

12. Θεοφάν., σ. 216 Bonn, σ. 140 Dc Boor.
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ήτοι τούς έμουτζούρωσαν, τούς κατέστησαν δυστυχείς. Ή μετοχή τοϋ παθη-
τικού παρακειμένου, σημαίνουσα τον κεχρισμένον δι' άσβόλης, ύπεμφαίνει
καί παρ' άρχαίοις ένίοτε μεταφορικήν έννοιαν, τήν τής ηθικής ρυπαρότητος1.
Έν δέ τω μέσω έλληνισμω είναι συνήθης ή μεταφορική χρήσις : οίον «ήσβο-
λωμένοι πρόσωπα))2 =τεταπεινωμένοι, οικτροί. 'Ομοίως καθώς το μαύρος έν
τή κοινή γλώσση καί τά συγγενή έπίθετα σκοτεινός, μουζωμένος (βλ. άνωτέ-
ρω, σ. 404-5), ούτω καί τό άσβολωμένος λαμβάνεται τροπικώς εις τήν έννοιαν
τοΰ άτυχοΰς, τοΰ δυσμοίρου, τοΰ κακοΰ, τοΰ καταράτου κττ. Έν τω μεσαιω-
νικοί ποιήματι Καλλιμάχω καί Χρυσορρόη συχνάκις συνεκφέρονται τό κακός
καί τά τοιαΰτα έπίθετα μετά τοΰ ήσβολωμένος: «μυσαρά, σκεΰος μελανω-
μένον, ήσβολωμένη καί κακή))3. «Τύχη μου κακομήχανε . . . ήσβολωμένη
καί κακή, πικρά, φαρμακευμένη))4. Παρομοίως όνειδίζεται ή μοίρα παρά τω
Χορτάτση: «ώ μοίρα άσβολωμένη ! »5. Αί ήμέραι, αί νύκτες, τά έτη χαρακτη-
ρίζονται άσβολωμένα, ήτοι δεινά καί άπαίσια, φέροντα συμφοράς καί δυστυ-
χίας, οίον έν σημερινή κατάρα, «τή μαύρη καί τήν άσβολωμένη σου!» (ένν.
ήμέραν)®, ώς έπίσης καί έν τω Έρωτοκρίτω (Γ' 23) «μέρες σκοτεινές,
νύχτες άσβολωμένες» καί παλαιότερον έν τω Πτωχοπροδρόμω: «έχεις με
χρόνους δώδεκα, ψυχρούς καί άσβολωμένους»7. Πρός μείζονα δ' έμφασιν
έσχηματίσθη καί τό σύνθετον μνριοασβολωμένος8. Τήν αύτήν σημασίαν έχει
καί τό έπίρρημα άσβολωμένα9.

Συνηθεστέρα είναι ή χρήσις τοΰ συνθέτου αποσβολώνω, όπερ σημαίνει:

1. Άρριαν., Έπικτ. διατρ. Γ' ις' 3: «εύλαβώς δει τοις ίδιώταις συγκαθιέναι είς τάς
τοιαύτας συμπεριφοράς, μεμνημένους 8τι άμήχανον τον συνανατριβόμενον τω ήσβολωμένω
μή καί αύτόν άπολαϋσαι της άσβόλης». "Οτι ή άσβόλη καί τό άσβολάω ήδη άπό τών άρχών
τοϋ Γ' αίώνος μ. Χ. είχον προσλάβη τήν σημασίαν τοΰ αισχύνη καί αίσχύνεσθαι φαίνεται
καί έκ περικοπής τίνος τοΰ Ώριγένους (πρβλ. Χατζιδάκι, Μελέτη 39). Έρμηνεύων ούτος
τήν ρήσιν τοΰ Ιερεμίου (Θρ. δ' 8) «καί έσκότασεν ύπέρ άσβόλην τό είδος αύτών» γράφει:
«τής πνευματικής έξέπεσον έλλάμψεως—καί κατά τόν ρητόν δέ ύπ' αισχύνης άκρας τά πρό-
σωπα αύτών έμελαίνετο, ότι τοις άλλοις δμοίως άμαρτάνοντες άπήγοντο- έπεί καί νΰν έπί
τών καταισχυνομένων ή συνήθεια τω ονόματι κέχρηται». (Ώριγενους, Έκλογαί είς θρή-
νους, Migne, τ. 13, σ. 654).

2. Κωνστ. Μανασσή, Χρον., στ. 1215.

3. Lambros, Romans Grecs, σ. 108, στ. 2578 - 9.

4. Αύτ., σ. 99, στ. 2362-3. Βλ. καί σ. 64, στ. 1504.

5. Έρωφίλη Β' 79, σ. 336 Σάθα.

6. Lambros, ένθ' άν., σ. 341.

7. Προδρόμ. Α' 48 Hesseling καί Β' 26 «μεδίμνους σίτου δώδεκα, ψυχρούς καί άσβο-
λωμένους».

8. 'Ριμάδα Βελισσαρίου, στ. 114, σ. 351 Wagner.

9. Θά τον κάμω κακά κι άσβολωμένα. Κρητική μαντινάδα (Jeannaraki, "Ασματα
κρητ. 281, 180).
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1. ξηραίνω (πρβλ. τήν 1 σημασίαν τοΰ άσβολώνω)' φρ. «Το κρύον έποσβού-
λωσεν τάμμάτια τών συκεώ» «έπεσβούλωσεν ή πληή»=έξηράνθη (Σύμη,
Α. Α.). Παρά Διοσκορίδη (Ε' 87, σ. 749 Kühn) άπασβολοΰνται—άποτεφροΰν-
ται. —2. Χρίω μέ άσβόλην1. Ή άσβόλωσις έγίνετο βεβαίως είς τάς πομπεύ-
σεις, άλλά καί σήμερον άκόμη συμβαίνει ένίοτε χυδαίοι άνθρωποι νά ρίπτουν
είς τό πρόσωπον έκείνου, τόν όποιον θέλουν δεινώς νά υβρίσουν, άσβόλην, τόν
λεγόμενον έν 'Αθήναις φονμον2, δυσεξίτηλα καταλείποντα έπί τοΰ δέρματος
μελάσματα" άπό καιροΰ είς καιρόν άναγράφονται είς τάς έφημερίδας τοιαΰται
πράξεις. 3. «Τυφλώνω» (Κρήτη, A.A.)" «κάμνω ν' άμαυρωθή» (Κώς, A.A.).
Ή σημασία αύτη άναγράφεται έν συλλογή τοΰ 'Αρχείου τοΰ 'Ιστορικού Λε-
ξικοΰ άνευ διασαφήσεώς τίνος καί άνευ παραδειγματικών φράσεων, έξ ών
θά καθίστατο δυνατόν νά κριθή, άν πρόκειται περί κυριολεξίας ή μεταφορι-
κής έκφράσεως. Έν τούτοις δύνανται νά συσχετισθώσι πρός ταύτην ή 2 καί
ή 3 σημασία τοΰ άσβολώνω. —4. «Κτυπώ θανασίμως, άλλ' όχι διά φονικού
οργάνου» (A.A. άνευ δηλώσεως τόπου). Πρβλ. τήν 4 καί 5 σημασίαν τοΰ
άσβολώνω. —5. Καταισχύνω, προσβάλλω τινά δι' όνειδιστικών λόγων ή δι'
άπειλών ή δι' αιφνίδιας ανακοινώσεως φοβεροΰ άγγέλματος, εμβάλλω εις
αύτόν τρόμον, τόν κάμνω ν' άλλάξη τό χρώμά του, νά ώχριάση. Τό παθ.=συ-
στέλλομαι, ντροπιάζομαι, κατέχομαι ύπ' άμηχανίας" φρ. «μ' άποσβόλωσε»
= μέ κατήσχυνε. «Μή ποσβολώνεσαΟ), θάρρει, μή συστέλλεσαι" «έμεινε άπο-
σβολωμένος»3. —6. Άποστομώνω, άναγκάζω τινά νά σιωπήση (έξ αισχύ-
νης). Παθ. μένω άναυδος, καταλαμβάνομαι ύπ' άφασίας4. —7. Παθ. καταλυ-
ποΰμαι, είμαι έπτοημένος, ζαρωμένος5. Κατάρα: «άποσβολωμένος νά'σαι!»
(Μεσσηνία)" φρ. «έποσβολώθηκε σά τόν άποκερωμένο Χριστό»6, ένν. τοΰ
έπιταφίου. —8. Ποιώ τό παλαιστικόν σχήμα τής τρικλοποδιάς7, τό ύποσκε-
λίζειν ή πτερνίζειν τών άρχαίων. Ή μετάπτωσις είς τήν σημασίαν ταύτην
εξηγείται έκ τοΰ αιφνίδιου καί άπροσδοκήτου τής κινήσεως, έπιφερούσης
τήν ταραχήν καί συνήθως τήν πτώσιν τοΰ αντιπάλου.—Καί ούσ. άποσβολιά
ή τρικλοποδιά8.

1. Σκ. Βυζάντιος, Λεξ. τής καθ' ή μα ς ελλ., έν λ.

2. Ή λ. είναι βεβαίως ή ίταλ. fumo καπνός" άλλ' είς τήν ίταλικήν, καθόσον ήξεύρω,
δέν εχει αϋτη τήν σημασίαν τής άσβόλης, δι' ήν είναι έν χρήσει ή λ. fuliggino.

3. Κοραής, είς Πλουτάρχ. β. Κίμ. 1. Σκ. Βυζάντιος. Χατζιδάκι, Μελέτη έπί τής ν.
έλλ. 41. Κύθηρα (Πανδώρ. IB', σ. 384). Χίος (Πασπάτη, Χιακύν γλωσσ., σ. 86). Ζαγορά
(A.A.). Χίος (A.A.). Νένητα Χίου (A.A.). Κάλυμνος (A.A.). Κάρπαθος (A.A.—Ζωγρ.
άγων Α', σ. 331. ΆΙανωλακάκη, Καρπαθιακά 180). Αίνος (A.A.).

4. Σκ. Βυζάντιος. Χατζιδάκις, ενθ' άν. 'Αθήναι (A.A.). Κρήτη (A.A.). Μεσσηνία.

5. Χατζιδάκις, ένθ' άν. Κάρπαθος (Ζωγρ. άγων Α', σ. 320). Κάλυμνος (A.A.).

6. Κάρπαθος (A.A.).

7. Somavera.

8. Αύτ.
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Το δέ κατασβολώνco είς τήν σημασίαν τοϋ καταισχύνω εύρίσκεται είς
το Συναξ. γαδάρου (στ. 530, σ. 139 Wagner): «ανόητους μας έδειξε καί κα-
τασβόλωσέ μας». Έν Πέτρα Λέσβου σήμερον ύπό τόν τύπον κατασβονλ.ώ-
νον σημαίνει κτυπώ τινα σφοδρώς, πληγώνω1. (Πρβλ. τήν 4 σημασίαν τοΰ
άσβολώνω καί τήν 4 τοΰ άποσβολώνω). ΓΙαρά Νικήτα Εύγενιανω (Β' 152
Hercher) τό κατησβολωμένον έχει τήν έννοιαν τοΰ ρυπαροΰ. Περί άλλης δέ
παλαιοτέρας σημασίας τοΰ ρ. βλ. άνωτέρω, σ. 431, σημ. 6.

Τοΰ άνασβολώνω είναι έν χρήσει ή μετ. τοΰ παθ. παρακειμένου άνα-
α βολεμένος έν Ζακύνθω, σημαίνουσα τόν άνάπηρον, έν Κυθήροις δέ ό τύπος
άνασβολωμένος άπαντα έν τη κυθηραϊκή παροιμία: «Έσμιξε ό κακός καιρός
μέ τόν άνασβολο^μένο», ήτοι μέ τόν ζοφώδη, τόν ομιχλώδη, τόν σκοτεινόν.
'Ηπειρωτική παραλλαγή τής παροιμίας άντί τούτου έχει άσβουλονμένον2.
Τό ούσ. άνασβολιά σημαίνει τήν ένεκα κωλύματος άνακοπήν ένεργείας τινός,
ή τήν άτακτον καί παράλογον ένέργειαν3, τό δ' έπίρρημα άνάσβολα συνεκ-
φερόμενον συνήθως μετά τοΰ ρ. έρχομαι (μοΰ 'ρχεται ά.—μοΰ 'ρθε ά.) είναι
συνώνυμον τοΰ άβολα (άντίθετον τοΰ βολικά), σημαίνον τό άντίξοον4.

6'. Στάχτη.

Στάχτη, ρ. σταχτώνω. Είς τάς άκαθαρσίας, δι' ών έβαλλον τόν πομ-
πευόμενον, συγκατελέγετο καί ή στάχτη, ώς δ' είδομεν άνωτέρω (σ. 430-1)
ή άσβόλη εϊναι συνώνυμος τοΰ στάχτη. Τούτου ένεκα έν κατάραις καί όνει-
δισμοΐς ή στάχτη συνεκφέρεται μέ τήν μοΰζαν" οϊον : «μοΰζες καί στάκτες
πάνω σου!» κατάρα Καλύμνου (A.A.)' «μουνζώνω καί σταχτώνω σε» όνει-
δισμός έν Καρπάθω (Α.Λ.)" καί φρ. «μουντζωμός καί σταχνωμός» σημαί-
νουσα δυστυχίαν, άθλιότ/)τα5.

7. Γάνα.

Γάνα, ρ. γανιάζο). Γάνα κοινοτάτη λέξις, έτεροι τύποι γανάδα* ή
γαννάδα7 καί γανίλα8, ών ούτος μέν σημαίνει κυρίως τήν γεΰσιν ή τήν όσμήν

1. Kretschmer, Lesb. Dialekt, σ. 446.

2. 1Ί.1Ι., σμίγω 5. Tô άνασβολεμένος υποθέτει τύπον είς -εύω.

3. Ήπειρος (Ζωγρ. άγών Α', σ. 33. Άραβαντιν., Ήπειρωτ. γλωσσ. 20). Κεφαλληνία
(Νεοελλ. άνάλ. Β', σ. 159).

4. Ζάκυνθος (Ζώη, Λεξ. Ζακ., σ. 61). Κεφαλληνία (Νεοελλ. άν., αύτ.).

5. Σύμη (ΚΠ. Σύλλογος Η', σ. 474).

6. Somavera. Κοραή, Άτακτα Δ', σ. 76. Κύθηρα (ΙΙανδώρ. IB', σ. 451, όπου έπίσης
εύχρηστος καί ό τύπος γάνα). Σινασός (Άρχελ.άου, Σινασός, σ. 230.).

7. Λιβίσιον (Μουσαίου, Βατταρισμοί, σ. 39).

8. Πελοπόννησος. Γορτυνία (Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή, σ. 407). Περί
της καταλήξεως -ιλα δηλωτικής οσμής βλ. Χατζιδάκι, ΜΝΕ., τ. Β', σ. 246 κέ.
Περί μεταπτώσεως είς τήν σημασίαν τής κηλϊδος, αύτ., σ. 252.
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τής γάνας, ή δε γανάδα τήν χροιάν αύτής, άλλά συνηθέστατα λαμβάνονται
καταχρηστικώς είς τήν σημασίαν της γάνας. Έκ τοϋ γάνα ρήμα άμετ. γα-
νιάζω, κοινότατον, ού ιδιωματικοί τύποι γανιάζον1, γκανιάζου2, γανίζω3,
γαννιάννου4' μετοχή γανιαα μένος, έν δέ Σινασώ καί γανωμένος5. Διάφορον
τήν έ'ννοιαν το έκ της αύτής ρίζης ένεργ. ρ. γανώνω, παθ.-ομαι, έξ ού παρά-
γονται τό γάνωμα, γανωματάς, γανωματάδικο. Τό ρ. τοΰτο προδήλως είναι
αύτό τό άρχαϊον γανόιο, διότι τάς μεταβολάς της σημασίας δυνάμεθα νά παρα-
κολουθήσωμεν έν αύτή τη άρχαία γλώσση, άπό τής γανώσεως (διά λιπαρών
ουσιών) τών λίθων καί τών μαρμαρίνων άγαλμάτων6 μέχρι τής κασσιτερώ-
σεως τών χάλκινων σκευών, τής σημασίας δηλονότι ήν έχει καί σήμερον.
Ή έννοια τοΰ στίλβοντος καί λάμποντος (έξ ής ή άμεσος μετάβασις είς τήν
διά κασσιτέρου έπίχρισιν) συνάπτεται πρός τήν τοΰ λιπαροΰ καί γλοιώδους
έν τή ρίζη γαν-, ώς έμφαίνει τό έπίθετον γανώδης παρά Θεοφράστω7, ήν
έννοιαν άνευρίσκομεν καί είς τό σημερινόν γάνα. Τό δέ γανιάζω έσχηματίσθη
έκ τοΰ γάνα διά τής ρηματικής καταλήξεως -ιάζω, δηλωτικής παθήσεως έν
τή κοινή γλώσση (πρβλ. κιτρινοφυλλιάζω, άραχνιάζω, βραχνιάζω, ψωριά-
ζω)8. Αί σημασίαι τοΰ γάνα: 1. Ίο έκ δίψης ή άσθενείας λευκάζον επίχρι-
σμα τής γλώσσης, ή περί τό στόμα γλισχρότης" φρ. «έβγαλε γάνα ή γλώσ-
σα μου» «έχει μιά γανίλα τό στόμα μου»9.—2. Τό προκαλοΰν τήν δίψαν,
τό υπερβολικά άλμυρόν φαγητόν" φρ. «τό φαγεϊ έγινε γάνα»10.—3. Κολλώ-
δης ρύπος11 καί μεταφορικώς ό φορτικώς προσκολλώμενος άνθρωπος: «αύτός
ού άθρουπους εϊνι γάνα))=δέν ξεκολλά, είναι φορτικώτατος12.—4. Ή πρα-

1. Βελβεντός ('Αρχ. νεωτ. έλλ. Α' β', σ. 80). Σάμος [Ν. I. Ζαφειρίου, Περί της συγ-
χρόνου Σαμίας διαλέκτου, σ. 73).

2. Ήπειρος (ΚΠ. Σύλλογος ΙΔ', σ. 213).

3. Γορτυνία (Παπαζαφειροπούλον, Περισυναγωγή, σ. 407). Σάμος [Σταματιάόου,
Σαμιακά Ε', σ. 33).

4. Λ'.βίσιον (Μουσαίου, ενϋ' άν.).

5. 'Αρχελάου, Σινασός, σ. 230.

6. Βλ. Blümner, Technologic u. Terminologie der Gewerbe u. Künste, τ. III, σ.
200 κέ.

7. Φυτ. ίστ. στ"' ε' 4 «φύεται δ' (ή όνωνίς) έν τή γλίσχρα καί γανώδει καί μάλιστα
έν τή σπορίμω καί γεωργουμένη».

8. Τοιούτο είναι καί το θεσσαλικόν γανοχειλιάζω [Οικονόμου, Δοκίμ. Γ', σ. 423)
έκ τοϋ γάνα καί χείλη (= έχουν γανίλα τά χείλη μου).

9. Κοραή, Άτακτα Δ', σ. 76. Σκ. Βυζάντιος. Γορτυνία [Παπαζαφειροπούλου, ένθ' άν.).
Πελοπόννησος (όπου συνηθέστερον το γανίλα). Κύθηρα (Πανδώρ. IB', σ. 451). Αίμος
(;Α.Λ.). Λέσβος (Λ.Α.). Λιβίσιον [Μουσαίος, έ'νθ' άν.). Σινασός ['Αρχέλαος, ϊνθ'άν.).

10. Ψάλτου, Θρακικά, σ. 175. Αίμος (;Α.Λ.).

11. Κάρπαθος (Λ.Λ.).

12. Λέσβος (Λ.Λ.). Συναφής ϊσως εϊναι ή κυθηραϊκή φράσις «κάνει γανάδες», λεγομένη
όταν περιστρέφεται τις πλησίον ποθητού αντικειμένου (Πανδώρ. IB', σ. 451). Ζητεί δηλ_
νά κολλήση.
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σίνη σκωρία τών χάλκινων σκευών μετά τήν έξάλειψιν τοϋ κασσιτερίνου
έπιχρίσματος1.—5. Ή έπιπολάζουσα εις τά τέλματα πρασινωπή ιλύς2.—6.
Ή άσβόλη τοΰ φούρνου καί τών μαγειρικών σκευών, καί έν γένει πάς μέγας
ρύπος- φρ. ηπειρωτική: «έκαμα τά χέρια μου όλο γάνες άπό...»3.—7. Έκ
τής κατά τήν πόμπευσιν άπασβολώσεως, γάνα μετωνυμικώς λέγεται ό εξώ-
λης, ό άξιος πομπεύσεως καί έν γένει πάν βδέλυγμα. "Οθεν συνεκφέρεται
πολλάκις μετά τής πομπής, ώς συνώνυμον" παρομιώδεις φράσεις: «μπομπή
καί γάνα»4. «Τής πομπής καί τής γάνας άνθρωπος»5" «κι αύτός τής πομπής
κι άλλος τής γάνας»6. (('Έπαρ' τήν πομπή, χτύπα τή γάνα))7. Παροιμία:
«Κοντή γυναίκα πέρδικα, ψηλή καραμαντάνα,/ ψηλός άντρας σάν άγγελος,
κοντός μπομπή καί γάνα»8. 'Αρά: «πομπές καί γάνες νά'χης!»9. Έπί-
φθεγμα πρός δίωξιν σκύλων καί γάτων έν Στενιμάχω: «Όξου γάνα!»10.
—8. 'Ακαθαρσία σωματική καί ήθι,κή. Πάσα άκαθαρσία έν γένει. Πράγματα,
κατ' έξοχήν ένδύματα, άπλυτα καί ρυπαρά11. Λοιδορία γυναικών έν Λευκά-
δι: «Μωρή γάνα, μωρή κάσσα»12. Κατάρα Ζακυνθία: «Μαλιά καί γάνα!»
(ένν. νά σέ φάη)13.—9. Προσωποποιία. Οί Γάνες, θήλεα δαιμόνια έπιφαινό-
μενα τήν νύκτα, φόβητρον τών παιδιών έν Βιθυνία (A.A.).—Τό Άρχεΐον τοΰ
Λεξικοΰ έχει έκ Σηλυβρίας καί άλλην σημασίαν «γάνα, σύγχυσις», περί ής
ούτως άσαφώς παρεχομένης ούδέν έχομεν νά εΐπωμεν.

Τό έκ τοΰ γάνα παράγωγον ρήμα γανιάζω ή γανίζω σημαίνει: 1. "Εχω
γλίσχραν τήν γλώσσαν, αισθάνομαι άηδή γεΰσιν14, προπάντων έκ τής βρώ-
σεως πολύ άλμυρών φαγητών· φρ. «γάνιασε τό στόμα μ'»15.—2. Συνέχομαι

1. Σκ. Βυζάντιος. Παπαζαφειρόπουλος, ενθ' άν. Σισάνιον Μακεδονίας (A.A.). Τσε-
σμές 'Ερυθραίας (A.A.).

2. Κάρπαθος (A.A.).

3. Ζάκυνθος (Ζώη, Λεξ. Ζακ., σ. 165). Κεφαλληνία (Νεοελλ. άνάλ. Β', σ. 185). Αευ-
κάς (ΚΠ. Σύλλογος Η' 370). Ήπειρος (αύτ., σ. 585). Θράκη (A.A.).

4. Ζακύνθου (Ζώης, αύτ.).

5. Ηπείρου (Α'. Οικονόμου, Δοκίμων 1", σ. 423).

6. 'Ηπείρου καί άλλων τόπων (ΓΙ.II., λ. πομπή 22).

7. Κεφαλληνίας (αύτ. 6).

8. Μάνη (A.A.).

9. Κάμπος Άβιας (A.A.).

10. 'Εφ. Φιλομαθ. 1857, τ. Ε', σ. 289.

11. Μάνη (A.A.). Στενίμαχος ('Εφ. Φιλομαθ., αύτ.).

12. Α. Λ. κάσσα = άκαθαρσία.

13. Ζώης, Λεξ. Ζακ., σ. 165. 562. Μαλιά άγνωστος νόσος, ίσως τό ίταλ. maglia
(πάθησις τής κόρης τοϋ οφθαλμού), άν δέν είναι ή έλλ. μάλις.

14. Σκ. Βυζάντιος. Γορτυνία (Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή, σ. 407). Λι-
βίσιον (Μουσαίου, Βατταρισμοί, σ. 39).

15. Σαράντα 'Εκκλησίαι (Ψάλτου, Θρακικά, σ. 174).
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έξ άφορήτου δίψης1, καί καταχρηστικώς «έγκάνιαξε της πείνας>)=άπέθανε
τής πείνης2.—3. Ή γλώσσα μου προσέλαβεν έπίχρισμα έκ τής συνεχούς
ομιλίας, έκουράσΟην νά έπαναλαμβάνω έπί ματαίω τούς αύτούς λόγους3-
φρ. «γάνιασε τό στόμα μου (ή γλώσσα μου) νά λαλώ» (Σκ. Βυζάντιος) «έγά-
νιασε ή γλώσσα μου νά τό λέγω»4 «γάνισα νά σέ φωνάζω»5 «έγκάνιαξε φω-
νάζοντας ))= άπέκαμε φωνάζων6- «γάνιασες πιά !»=παραπολύ άνησυχεΐς,
δέν μ' άφήνεις ήσυχον7.—4. Βραχνιάζω8.—5. Μοχθώ ύπερβαλλόντως πρός
εκτέλεσαν έργου τινός, άσθμαίνω, κουράζομαι9.—6. Δέν κατορθώνω νά άπο-
βάλω όλον τόν ρύπον" «έγάνιασαν τά ρούχα»=δέν έπέτυχεν ή πλύσις αύτών10.
—«γανιασμένο σκουτί» τό μή έντελώς λευκαθέν11.

8. Στρούντζα.

Στροϋντζα θηλ. συνώνυμος τοΰ μοΰζα καί σφάκελο. Παλαιότερος
τύπος τής λέξεως φαίνεται ότι είναι στρόντζα, έξ ού ατροντζιά 12, σπανιώ-
τερον είς άρσενικόν στροΰγκος, στροϋντζος 13, καί είς ούδέτερον στροϋγκι,
έν Κυθήροις, όπου έν χρήσει καί ρήμα στρονγκίζω σφακελώνω 14. Ούδέν κοι-
vov έχει πρός ταύτην ή σλαβικής προελεύσεως στροϋνα (θρίξ ούράς ίππου)15.
Ή λέξις είναι εύχρηστος μόνον είς φράσεις, έν αΐς συνεκφέρεται μετά τοΰ
μοΰζα καί σφάκελον πρός έπίτασιν τρόπον τινά τής έννοιας τούτων: «καί
'ς τά μάτια μούντζαις καί στροντζαΐς»16, «μοΰντζες, στροΰντζες»17 «μοΰν-
τζες καί στροΰντζες νά 'χης»18' «στρούγκους καί μαυροφάσκελα», φρ. λεγο-

1. Πελοπόννησος.—Σινασδς ('Αρχελάου, Σινασός, σ. 230)· γανιασμένος «άπηυδη-
κώς έκ δίψης» ('Αρχέλαο;, αύτ.).

2. Ήπειρος (ΚΠ. Σύλλογος ΙΔ', σ. 213).

3. 'Αθήναι. Πελοπόννησος. Σινασδς ('Αρχέλαος, ένθ' άν.).

4. Κύθηρα (Πανδώρ. IB', σ. 451). Έν Θεσσαλία: έγάνωσε ή γλ. (Οικονόμου, Δοκί-
μιον Γ', σ. 423).

5. Σάμος (Σταματιάδου, Σαμιακά Ε', σ. 33. Ζαφειρίου, ένθ' άν.).

6. Ήπειρος (ΚΠ. Σύλλογος ΙΔ', σ. 213).

7. Σαράντα Έκκλησίαι (Ψάλτης, ένθ' άν.).

8. Βελβεντός ('Αρχ. νεωτέρας έλλ. Α' β', σ. 80).

9. Θεσσαλονίκης (M. Χ. 'Ιωάννου, Θερμαΐς, σ. 32). Σάμος (Σταματιάδης, ϊνθ' άν.)·

10. 'Αθήναι. Πελοπόννησος.

11. Κεφαλληνία (Νεοελλ. άνάλ. Β', σ. 185).

12. 'Ακολουθία τοϋ σπανοϋ, έν Legrand, Bibliothèque grecque vulgaire II 43.

13. Νέα Έφεσος (A.A.).

14. Πανδώρ. ΙΘ', σ. 355.

15. Βελβεντος ('Αρχ. νεωτ. έλλην. Α' β', σ. 103). Περί τής λ. βλ. G.Meyer, Neugr.
Studien II 60. M. TriantafMidis, Die Lehnwörter der mittclgr. Vulgärliteratur, σ.
149 (ταύτίζοντα τήν στροΰναν μέ τήν στροντζιάν).

16. 'Ακολουθία τοΰ σπανοϋ, ένθ' άν.

17. Άραβαντ., Ήπειρωτ. γλωσσ., σ. 87.

18. Μάνη (A.A.). Πελοπόννησος.
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μένη έπί μεγάλης συμφοράς1, καί είς παροιμιώδη φράσιν τών άλβανοφώνων
τής 'Αργολίδος: τσ ίσ'τε μούνάζε, ίσ'τ εδε σ'τρούνοίζε (αύτός τής μούτζας κ'
εκείνος τής στρούντζας2) παραλλαγήν ούσαν τής άνωτέρω άναγραφείσης «κι
αύτός τής πομπής κι ό άλλος τής γάνας».—Τινές τών τοΰ λαοΰ έν Μάνη
νομίζουν ότι τό στροΰγκος σημαίνει ίσχυρόν κτύπημα κατά τής κεφαλής,
είκάζοντες τοΰτο 'ίσως έκ τής χειρονομίας, δι' ής συνοδεύουσι συνήθως τήν
φράσιν στρούγκους καί φάσκελα, οίονεί οίκτίροντες καί αίτιώμενοι έαυτούς
καί κρίνοντες άξιους τιμωρίας. 'Αλλ' ή λέξις στροΰντζα σημαίνει άκαθαρσίαν
ή εύτελέστατόν τι καί άξιον περιφρονήσεως πράγμα. 'Ελήφθη έκ τής ιτα-
λικής stronzo (γαλλ. étron, stront), τήν αύτήν περίπου σημασίαν έχούσης3.

"Αλλο ύβριστικόν σχήμα. 'Ονόματα αύτοδ.

1. Στροϋντζος.

Ταΰτα μέν περί τών λέξεων, όσαι άναφερόμεναι είς τήν πόμπευσιν ή
οπουδήποτε πρός αύτήν συναπτόμενα!. προσέλαβον έν τή ομιλούμενη γλο'ισση
ύβριστικήν σημασίαν. Ό δέ έν Νέα Έφέσω έπιχωριάζων είς άρσενοκόν γένος
τύπος τής λέξεως στρούντζας, ό στροϋντζος, έχει διάφορον σημασίαν, δηλών
έτερον ύβριστικόν σχήμα. Είναι δέ τοΰτο ή έπίδειξις τοΰ άντίχειρος διά τοΰ
δείκτου καί τοΰ μέσου, συγκεκλεισμένης τής χειρός είς πυγμήν, τό σχήμα
δηλαδή τό όποιον, άν καί είς μόνος άρχαίος συγγραφεύς μνημονεύει4, ήτο
γνωστόν, ώς έκ πολυπληθών μνημείων καταφαίνεται, είς τούς άρχαίους λα-
ούς, άλλά καί είς τούς νεωτέρους πάγκοινον5, συνηθιζόμενον καί ύπ' αύτών
άκόμη τών ιθαγενών τής Βορείου 'Αμερικής6. Έκ τής βραχείας τοΰ σχή-
ματος μνείας παρά τω Όβιδίω συνάγεται, ότι οί άρχαίοι Ρωμαίοι ένόμιζον
αύτό άλεξητήριον τής έπηρείας τών δαιμόνων, τόν αύτόν δέ σκοπόν εικάζεται
ότι είχον καί τά σωζόμενα μνημεία, ών τά πλείστα φαίνονται φυλακτήρια,
προπάντων δέ προβασκάνια. Καί σήμερον πολλαχοΰ συνηθίζεται τό σχήμα
πρός άποτροπήν, καί μικρά ομοιώματα αύτοΰ είναι συνήθη προβασκάνια»

1. Γύθειον.

2. Reinhold, Noctes pelasgicae, 'AO. 1855, σ. 39.

3. Littré, Diet., λ. étron. Körting, Lateinisch - romanisches Wörterbuch,
λ. strunt.

4. Ό Όβίδιος (Fast. V, 433-4) ώς ύπεδειξεν ό Echtermeyer, 1833 (O.Jahn,
Über den Aberglauben des bösen Blicks, σ. 81): «Signaque dat digitis medio cum
pollice iunetis, / occurant tacito ne levis umbra tibi».

5. Liebrecht, εις Basile, Pentamerone 1846, τ. II, σ. 271 κέ. v.yl έν Germania
1846, VII, σ. 186 κέ. Ο. Jahn, ένθ' άν., σ. 80 κέ. Grimm, D. Wörterbuch III, 1844. Sittl,
Die Gebärden, σ. 102-3 καί σ. 123, σημ. 10 (όπου βιβλιογραφία τών περί τών τοιούτων
άρχαίων μνημείων γραψάντων). Seligmann, Der böse Blick, τ. II, σ. 184 κέ.

6. G. Malleri, έν First annual Report of the Bureau of Ethnology, 1879-80,
σ. 357.
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μάλιστα έν 'Ιταλία. Δέν είναι δ' όμως ό άλεξητήριος ό μόνος, ούδ' ό κύριος
σκοπός αύτοΰ, άλλά μάλλον εϊναι δηλωτικόν έσχάτης περιφρονήσεως καί
μεγίστης ύβρεως1. Ταύτην δέ τήν έξυβριστικήν εννοιαν έχει καί παρ' ήμϊν
τό σχήμα, έπιδεικνυόμενον πρός άποδοκιμασίαν ή χλευασμόν έν άποτυχία ή
πρός όνειδισμόν θρασέος άντιπάλου. Ή άποτρεπτική χρήσις εϊναι δευτε-
ρεύουσα, συμπλήρωμα ή παρακολούθημα τής υβριστικής, ώς είς τό σφακέ-
λωμα (σ. 385-6)2. "Αν δέ που, ώς έν Κερκύρα, συνηθίζονται καί κοράλλινα
ομοιώματα τοΰ σχήματος ώς προβασκάνια3, εϊναι ταΰτα έπείσακτα, ιτα-
λικής προελεύσεως, καί δέν δύνανται νά μαρτυρήσωσι περί τής παρεισδύσεως
τής άλλοτρίας δεισιδαιμονίας είς τόν ήμέτερον λαόν.

2. Σφάκελο.

Ίδιαίτερον ονομα, κοινόν πολλαχοϋ, δέν έχει τό σχήμα τοΰτο παρ' ήμϊν.
Ύπό τών άρχαίων ίσως έκαλεϊτο σϋκον, άπό τοΰ ονόματος τοΰ γυναικείου
αιδοίου.Τοΰτο συνάγεται μετά πολλής πιθανότητος έκ τής αύτής ονομασίας
παρά πολλοίς λαοϊς (ίταλ. fica, γαλλ. figue, γερμ. die Feige weisen κλπ.)4.
Καί ή πρώτη σημασία τής λ. συκοφάντης έκ τούτου δύναται ίσως νά όρι-
σθή, ώς σημαινούσης τον ύβριστήν, τόν δεικνύοντα τό σΰκον5. Παρ' ήμϊν
δηλοΰται ώς έπί τό πλείστον διά τής κοινής λέξεως σφάκελο ή φάσκείο6,
ήτις, ώς εϊδομεν, έπεξετάθη καί είς δήλωσιν τής μούζας. Μόνον δέ δύο ή τρία
άλλα ονόματα ιδιαίτερα φέρονται, έπιχωριάζοντα είς ολίγους τόπους, τά
έπόμενα.

1. «Ein Ausdruck der tiefsten Verachtung und der grössten Beschimpfung»
(Seligmann, τ. II, σ. 184).

2. Ό Schmidt (σ. 591) άναγράφει ορθώς και τήν ύβριστικήν σημασίαν τοϋ σχήμα-
τος. Ώς βεβαιώνει ό Λευκίας ('Ανατροπή 1843, σ. 78), «καί νϋν γυναϊκές τίνες έλληνίδες)
όταν τις δ έν άγκαλίσιν έχουσι παιδάριον άσκαρδαμυκτί βλέπη, τω λιχανω και μέσω δα-
κτύλω τον άντίχειρα έντιθεΐσαι (δ σύμβολον τοΰ γυναικείου εστίν αίδοίου) τήν χείρα αύτω
δεικνύουσιν, άλεξιτήριον βασκανίας τοΰτο ύπάρχειν οΐόμεναι». Ό άρχιδούξ Ludwig Sal-
vator (Zante, Prag 1904, Γενικδν μέρος, σ. 235) παρατηρεί ότι έν Ζακύνθω δταν τις
έπαινήται, τείνει τον γρόνθον έπιλέγων «φάσκελο 'ς τά μάτια σου!». Ό δέ Schmidt (ένθ'
άν.) άναγράφει καί τήν χρήσιν τοΰ σχήματος κατά τών ύλακτούντων κυνών πρδς άποτρο-
πήν τοΰ δυσοιωνισμοΰ (πρβλ. άν., σ. 385).

3. Seligmann, έν Hess. Blätter f. Volksk. 1914, σ. 126: «Die Griechen machen
nicht nur die Gebärde der Feige, sondern sie tragen auch die bekannte kleine aus
Italien importirte mano fica aus Koralle. Ich besitze eine solche aus Korfu». 'Αλλ'
έσφαλμένως άποδίδει γενικωτάτην σημασίαν εις μεμονωμένον παράδειγμα.

4. Βλ. άνωτέρω, σ. 438, σημ. 6.

5. Εύστοχος παρατήρησις τοΰ Sittl, σ. 103, 1. ΓΙερί τών νεωτέρων παραπλήσιων
εικασιών βλ. Kretschmer, έν Glolta I, σ. 386 καί Β. Schmidt, σ. 591.

6. 'Αθήναι, Πελοπόννησος, έξ ιδίων παρατηρήσεων. Ζάκυνθος (L, Salyator, ïyQ'
άν., Schmidt 590). Κέρκυρα (Seligmann, £ν0' άν.).

f
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3. Πονλος.

Πονλος έν Κρήτη καί Καρπάθω1. Ή λέξις, σημαίνουσα νεοσσόν, έτέθη
είς τό σχήμα κατά παρομοίωσιν 'ίσως τής πυγμής, έξ ής προκύπτει ό μέγας
δάκτυλος πρός τόν έκ τής φωλεάς του ή έκ τοΰ αύγοΰ προκύπτοντα νεοσσόν.
Μεταφορικώς έν Καρπάθω πονλλος λέγεται καί τό μειράκιον" φρ. «ποΰλλος
εΐν' καί έν ήπηξεν ό νοΰς του)). Καί ρήμα σύνθετον έν Κρήτη πουλ.οκοπώ2·

4. Κοντΰονλος.

Κοντσονλ.ος. Τήν λ. άναγράφει ό Κ. Οικονόμος (Δοκίμ. Γ' 320), άνευ
δηλώσεως τόπου, συσχετίζει δέ πρός τό ρωσ. kùkisch, «αίσχρόν ώσαύτως
καί πρός όμοίαν άποτυχίας ΰβριν σχήμα χειρός)). Τό έτυμον τής λ. είναι δυσ-
διάγνωστον ΐσως είναι συγγενής τοΰ κοτσιλιά ή κοντσονλιά (τοΰ κοπρίου
τών πτηνών) ή, όπερ άπίθανον φαίνεται, τοΰ κουτσός, ού έχομεν παράγωγα
κοντσονκλος (ό χωλός καί άνάπηρος, ό μήν Φεβρουάριος), κοντσανλος (ό
χωλός έμπαικτικώς) κλπ. Ό Οικονόμος υποθέτει τήν ύπαρξιν άρχαίας λέ-
ξεως κνσθηλος, έκ τοΰ κύσθος (ή πυγή ή τό γυναικεΐον αιδοίο ν), ταύτης δέ
τής λέξεως παραφθοράν τόν κούτσουλον.

5. Παρμάκι.

Παρμάκι καί κόβω μπράτσα φέρονται έν κρητικω γλωσσαρίω τοΰ A.A.
Τό πρώτον είναι λέξις είλημμένη έκ τής τουρκικής παρμάκ, σημαινούσης
τόν μέγαν δάκτυλον" έν τη κοινή δέ γλώσση παρμάκι, σημαίνει πάσσαλον
κιγκλιδώματος, ήν σημασίαν έχει έπίσης καί έν τή τουρκική. Ή δέ φρ. κά-
νω μπράτσα δέν εΐμεθα βέβαιοι, άν ακριβώς αύτό τοΰτο τό σχήμα σημαίνη.
Ένδεχόμενον νά είναι δηλωτική άλλου έπίσης αίσχροΰ καί υβριστικού σχή-
ματος, συνισταμένου είς τήν σύντονον άνάτασιν τοΰ πήχεως τής άριστεράς
χειρός μέ συγκεκλεισμένην είς πυγμήν τήν χείρα, συμβολίζοντος δέ όρθόν
αίδοΐον3.

6. Γεΐλος.

Γεϊλ.ος καί σύνθετον έκ τούτου ρ. γειλ.οκοπώ καί παράγωγον γειλοκό-
πημα. Αί λέξεις αύται άναγράφονται έν τω Θησαυρω τοΰ Σομαβέρα (Παρίσ.
1709), άλλά σήμερον είναι, καθ' οσον τουλάχιστον γινώσκομεν, άχρηστοι

1. «Ποϋλο φάσκελο» (Χουρμούζη, Κρητικά, 'AO. 1843, σ. 114)· «ποϋλος» Κρήτη.
Κάρπαθος (A.A.)· φρ. καρπαΟιακά «ήδωκέν του έναν ποϋλλον κατάμματα» (A.A.).

2. Κατ' άνακοίνωσιν Α. Thumb πρός τόν Β. Schmidt (σ. 590).

3. Τό αύτό σχήμα είναι έν χρήσει καί παρ' άλλοις λαοΐς, Ίταλοϊς, Ίσπανοΐς, Βρα-
σιλιανοΐς. (Βλ. Ο. S toll, Das Geschlechtsleben in der Völkerpsychologie, Lpz. 1908,
σ. 783-4).
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καί λησμονημέναι. Καί ό Schmidt (σ. 590) ωσαύτως, στηριζόμενος καί είς
πληροφορίας τοϋ Χατζιδάκι καί τοΰ Thumb, παρατηρεί τοΰτο. Χωρίς νά προσ-
άγη μαρτυρίαν τινά, άλλ' άναμφιβόλως ορμώμενος έκ τής λεξικογραφικής
σημειώσεως τοΰ Somavera, ή ΐσως άλλου τίνος τών παλαιοτέρων έπιτόμων
έλληνογερμανικών λεξικών ό F. Liebrecht1 συνταυτίζει το γειλοκοπώ προς
το ίταλικόν far la fica, το σχήμα όπερ διά τήν αισχρότητα αύτοΰ θεωρείται
προσφορώτατον ώς προβασκάνιον καί έν γένει ώς άποτρεπτικδν τών δαιμο-
νικών έπηρειών έπαναλαμβάνουσι δέ ταΰτα καί ό Sittl (σ. 102) καί Selig-
mann (II 184)· ό Sittl μάλιστα (σ. 125) δέν διστάζει καί αύτό τό παλαιό-
τατον όνομα τής παιδοκτόνου δαίμονος Γελλοΰς (τό πολλαχοΰ κατά τροπήν
τοΰ άτονου ε είς ι προφερόμενον Γιλλού) νά έτυμολογήση έκ τοΰ γείλου ή τοΰ
γειλοκοπώ.

Έτερον σχήμα.

Σαμΰρκο.

Έτερον σχήμα ύβριστικόν, άλλά μή έχον αίσχράν σημασίαν, εϊναι ή
έπίδειξις τοΰ άντίχειρος καί τοΰ δείκτου τής δεξιάς, τών άλλων δακτύλων
συγκεκλεισμένων, τό λεγόμενον σαμΰρκο2 καί ένιαχοΰ σαμΰρκα3, καί κατά
μετάθεσιν τοΰ ρ σαρμΰκο4, είς τά Τσουμέρκα δέ καί ντζιάπα (λ. τουρκ. = δω-
ρεάν). Τό σχήμα τοΰτο κάμνουν πρός τούς κύνας έπιλέγοντες: κάμε σαμΰρκο,
ύποβάλλοντες δι' αύτοΰ, όπως χασμηθώσιν5, πρός ύβριν δέ καί είς άνθρώ-
πους άφομοιοΰντες αύτούς τρόπον τινά πρός κύνας.

Είς τά Τσουμέρκα συνοδεύουσι τήν χειρονομίαν διά τής φράσεως «Νά
σον!». Έν Άβια δέ «τά παιδία παίζοντα προτείνουσι τό εν είς τό άλλο νά
κόμη σαρμΰκο, δηλαδή ν' άνοιξη πλατύ τό στόμα. Ή τοιαύτη πρότασις εϊναί
πως χλευαστική καί έξευτελιστική, γίνεται δέ, δταν παιδίον προβάλη ισχυ-
ρισμούς άπιθάνους καί ψευδείς ή απαιτήσεις άνεκπληρώτους. Τότε ό άλλος
τοΰ άπαντα: Μωρέ τί λες; Για κάμε σαρμΰκο! ή Κάμε πρώτα σαρμΰκο.

1. Είς Basile, Der Pentamerono, Breslau 1846, τ. II, σ. 274 καί είς Germania
1846, τ. VII, σ. 188. Έκ τούτου Nork, έν Scheible's, Kloster 1849, τ. XII, σ. 536.— Ό
Somavera τό μέν γεΐλος έρμηνεύει τό της γυναικός αίδοΐον (fica), τό δέ γειλοκοπώ «δεί-
κτω ή κάμνω τόν γεΐλον, far le fiche» καί τό γειλοκόπημα ώς τό σχήμα τοϋ πούλου
(il far le fiche).

2. Ήπειρος, Θεσσαλία, Κάρυστος (A.A.). 'Αράχοβα Παρνασσίδος (Schmidt, σ.
589). Μεσολόγγιον (κατ' άνακοίνωσιν Κ. Παλαμά). Τσουμέρκα Ηπείρου (κατ' άνακοίνω-
σιν Χρ. Ν. Λαμπράκη). Βώλος Μαγνησίας (κατ' άνακοίνωσιν Κ. Τοπάλη).

3. Σάμος (Ν. I. Ζαφειοίον, Περί τής συγχρόνου Σαμίας διαλέκτου, Άθ. 1914, σ. 89).

4. Κυνουρία (κατ' άνακοίνωσιν Κ. Ρωμαίου). Άβία τής Λακωνικής (κατ' άνακοίνω-
σιν Σ. Β. Κουγέα). Μεσσηνία.

5. Ήπειρος. Θεσσαλία. Τσουμέρκα. Βώλος. Μεσολόγγιον. Μεσσηνία. Άβία. Κυ-
νουρία. Σάμος (κάμι σαμαρκα).
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'Εννοείται ότι ουδέποτε ύπερήφανον παιδίον δέχεται τήν ταπείνωσιν τοϋ σαρ-
μάκου (Σ. Β. Κουγέας).

Ό Β. Schmidt εικάζει οτι το σαμΰρκο είναι παραφθορά ύποθετικοΰ
ουδετέρου τύπου (σαμάριχον) τής άρχαίας έλληνικής λέξεως σαμαρίχη, ση-
μαινούσης το τής γυναικός αίδοΐον1. 'Αλλ' ούτε πρδς τήν άρχαίαν έλληνι-
κήν έχει τι κοινδν το ονομα ουτε έμφαίνει το σχήμα άσεμνον έννοιαν, ώς
εϊπομεν. 'Ελήφθη δ' ή λέξις έκ τοΰ ίταλ. San Marco, τοΰ κοινοΰ δνόματος
τοΰ εμβλήματος τής βενετικής πολιτείας, ήτοι τοΰ πολλάκις μέ χαΐνον το
στόμα άπεικονιζομένου λέοντος τοΰ άγίου Μάρκου. 'Ητο δέ γνωστότατον
τό έμβλημα είς τον ελληνικό ν λαόν άπδ τής βενετοκρατίας καί άπ' αύτής
ύστερον τής τουρκοκρατίας, διότι εις πολλά φρούρια, τά όποια έκτισαν ή κα-
τεΐχον ποτέ Βενετοί, διετηροΰντο έντετειχισμέναι πλ.άκες άνάγλυφον έχου-
σαι αύτό καί έπί τών προξενείων τής βενετικής πολιτείας είς πολλάς τουρκο-
κρατουμένας έλληνικάς πόλεις τό έβλεπον καθημέραν. Επιδεικνύοντες λοι-
πόν είς τούς κύνας τούς δύο δακτύλους άνοικτούς καί έπιλέγοντες «κάμε σα-
μάρκο» παρακελεύουσιν αύτούς νά μιμηθώσι τόν λέοντα τοΰ άγίου Μάρκου
είς το άνοιγμα τοΰ στόματος.

Είναι δέ οίκειοτάτη άνέκαθεν είς τόν ελληνικό ν λαόν ή έξομοίωσις τοΰ
άνοίγματος τοΰ άντίχειρος καί τοΰ δείκτου πρός τό χάσμημα τοΰ κυνός. Τό
διάστημα άπό τοΰ άκρου άντίχειρος μέχρι τοΰ άκρου δείκτου εκτεταμένων
λαμβάνεται καί ώς μέτρον, τό δ' έκ τούτου κοινότερον μετρητικόν όνομα είναι
φονρκί άπό τοΰ λατιν. furca. Ένιαχοΰ τής Μακεδονίας λέγεται καί δίμοιρο
(άρχ. δίμοιρον, τό ήμισυ τής παλάμης), άλλ' έν τή νοτίω Μακεδονία, ίδίως
έν Πιερία καί παλαιότερον έν Θεσσαλονίκη, ονομάζεται κννόβτομα ή κννό-
στομο2, έν Θήρα δ' άγκννόστομο3. "Οτι τό κννόστομον είναι άρχαία έλληνι-
κή λέξις εϊναι προφανές" παρά τω "Ηρωνι τω 'Αλεξανδρεϊ (έν Anal. Bene-
dict.^. 309) έκειτο: «Αιχάς δέ λέγεται τό τών δύο δακτύλων άνοιγμα, τοΰ
άντίχειρος λέγω καί τοΰ λιχανοΰ. Τοΰτο καί κοινόστομον λέγουσι τίνες».
'Αλλ' ό Κοραής εύστόχως διώρθωσε κννόστομον, παραδεχθέντες δέ τήν διόρ-
θωσιν κατεχώρισαν τήν λέξιν είς τόν Θησαυρόν τοΰ Ερρίκου Στεφάνου οί
Παρισινοί έκδόται.

1. Θεογνώστου, Κανόνες 717, έν Cramer, Anecd. gr. Oxon. II 118.

2. Λαογρ. 1910, Β', σ. 481. Πέτο. Παπαγεωργίον, έν 'Αθηνά 19Γ1, ΚΓ, σ. 92-3.

3. Πέταλα, Ίδιωτικόν, σ. 4. "Οτι είναι παραφθορά τοϋ κυνόστομ,ον παρετήρησε καί
δ ΙΙαπαγεωργίου, ένθ' άν.
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Μογαδόρη 323
Μογγολία 168
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Μοναστήριον Μακεδονίας 268, 308

Morvand Νιέβρης 326

Μοσχονήσια 250, 251

Μπεκσεχίρ 78

Μπογιάτι 321

Μύκονος 67, 78, 321, 327

Μύραι 380

Μύρινα Αίολίδος 339

Μυρμηκιών 19

Μυτιλήνη 61, 172

Μωάβ 325

Ναζίρι 54

Νάξος 133, 172, 233, 423, 426, 427

Ναυπακτία 306

Νεάπολις 421

Νένητα Χίου 430, 433

Νεοκαισάρεια 246

Νίκαια 226

Νικομήδεια 71

Νικόπολις Πόντου 155, 277, 302, 303,

304, 306, 317
Νίσυρος 61, 169, 334, 422, 423, 424
Νορβηγία 362, 364
Νυάσσα λίμνη 154

Ξάνθεια· βλ. Ξάνθη
Ξάνθη 357

Ξεροκάμπι Λακεδαίμονος 170

Οινόη 67, 77, 135, 140, 172, 423, 424,
425

Οίνους 227, 274, 305, 307, 356, 357,

365, 390
Οιτυλον 302

Οιχαλία 276, 301, 302, 304, 307, 312,
314

Όλδεμβοϋργον 358
'Ολλανδία 66, 327
"Ολυμπος 92, 122
Orne 326

Ουαλία 147,231· Νέα — 24 0
Ουγγαρία 157, 222, 223, 340

Ούκραίνη 368

Παλαιοχώριον 57

Παλαίπαφος 349, 353

Παλαιστίνη 44, 356

ΙΙαλατινάτον 324, 355

Πάνορμος 274, 302, 303, 304, 305, 307,

318
ΓΙαξοί 275

Παρνασσίς 188, 235, 387
Παρνασσός 381
ΓΙάρος 211, 331, 423
Πάτμος 303, 316
ΙΙάτραι 69, 217, 355
Πάφλα Λέσβου 274, 275, 302, 306, 310
Παφλαγονία 31
Ιίεδεμόντιον 126, 173
Πελοπόννησος 61, 64, 92, 139, 160,
169, 170, 186, 195, 228, 246, 247,
249, 275, 297, 301, 303, 304, 312,
321, 334, 357, 387, 390, 402, 418,
423, 424, 425, 434, 435, 437, 439
Πέργαμος 274, 302, 303, 305, 316
ΙΙεριγόρδη 326
ΙΙερκούν 183
ΓΙερουβία 240

Περσία 35, 127, 160, 198, 207, 353,

364, 399
ΙΙεσσινοϋς 351
Petersberge 223
Πέτρα Λέσβου 393, 430, 434
Πήλιον 126, 177
Piana Dei Greci 320
Πιερία 442
ΙΙικαρδία 326
Πίνδος 332
ΙΙισιδία 410

Πλατανάκιον Γλυππίας 57
ΙΤλησοβίτσα· βλ. ΙΙλισίβιτσα
Πλισίβιτσα 'Ηπείρου 175, 236
ΙΙλουαρζέλ 347
Poitou 326
Poligny 348

Πολυνησία 33, 94, 96, 116, 117, 222
Πολωνία 197, 230, 299, 326, 335
ΙΙομμερανία 258, 329, 352
Poncin 346

Πόντος 135, 151, 185, 194, 383, 389,
402, 403, 404, 405, 422, 423, 424,
425, 429, 431
Πόρος 150, 164
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ΙΙτολεμαίς· βλ. "Ακρη
Πύλου χωρία 318
Πυργίον Χίου 147, 403
Πύργος 'Ηλείας 217, 424
Πύργος Θήρας 143
Πύργος Τήνου 243
Πυρρηναϊα 347

Πωγώνη Ηπείρου' βλ. Πωγώνιον
Πωγώνιον 'Ηπείρου 274, 281, 300

Ραϊατέα 95
Ραροτόγκα 95
Ρένεσι 332
Rennes 348
Ρηνεία 397
Ρήνος 340

Ρόδος 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 44, 145,
151,177, 214, 233, 251, 276, 295, 322,
417, 418, 423, 429
Ρώμη 3, 4, 272, 373, 374
Ρωμουνία 154, 158, 201, 279, 329, 332,
340, 382

Ρωσία 63, 73, 74, 150, 183, 323, 326,
335, 336, 357, 364, 368

Σαβάζιον 397
Σαβοΐα 347
Σαιντούρς 346
Σαμλάνδη 204
Σαμόα Πολυνησίας 95
Σαμοθράκη 146

Σάμος 139, 172, 186, 287, 310, 367, 368,
401, 404, 423, 424, 425, 437, 441
Σαντουρλή 14
Σαραβάκ Βόρνεο 323
Σαράντα Έκκλησίαι Θράκης 206, 318,

381, 436, 437
Σατάλια- βλ. 'Αττάλεια
Σεβέδικον Δωρίδος 298
Σέλιτσα Άβίας 165, 170
Σερβία 34, 128, 143, 157, 162, 167, 193,

230, 300, 353, 364, 366, 367
Σέριφος 138
Σέρραι 155, 380, 423
Σηλυβρία 249, 250, 252, 401, 43G
Σητεία 276

Σιάννα Ρόδου 327, 334

Σιάτιστα 172, 274, 296, 302, 303, 305,

315, 320
Σιβηρία 240, 357
Σιδών 42

Σικελία 126, 159, 194, 199, 223, 225,

277, 320, 362
Σίκινος 424

Σιλεσία 324, 329, 357
Σίλη Καππαδοκίας 357
Σιμικλή 56
Σινά 399

Σινασός 185, 268, 296, 297, 304, 328,
331, 337, 390, 426, 427, 434, 435, 437

Σινική 97, 196
Σισάνιον Μακεδονίας 436
Σίφνος 76, 196, 417
Σκίαθος 77

Σκόπελος 275, 302, 303, 304, 306, 309,

315, 317, 319
ΣκυΟία 17

Σκϋρος 416, 417, 418, 419, 426
Σκωτία 204, 240, 349, 357
Σλαβωνία 204

Σμύρνη 143, 166, 220, 331
Σοποτόν Καλαβρύτων 244, 301, 319, 357,

363, 365
Σουαβία 352, 358, 420
Σουηδία 66, 76, 324, 353
Σουμάτρα 160, 365
Σούρα 380

Σπάρτη 53, 164, 177, 407
Σπάρτη Πισιδίας 274, 302, 306, 316
Σποράδες 425" Νότιοι —40, 389
Στειρία 326

Στεμνίτσα Γορτυνίας 332

Στενήμαχος 296, 436

Στερεά Ελλάς 69, 139, 213, 225, 275,

304, 402, 425
Σύλατα Καππαδοκίας 185, 268, 304, 338,
402, 404

Σύμη 34, 40, 61, 71, 170, 188, 196, 201,
214, 249, 251, 252, 256, 310, 357,
358, 389, 401, 402, 403, 404, 405,
^ 423, 424, 425, 426, 427, 430, 433, 434
Σύρα 35, 62, 426· βλ. καί Σΰρος
Συρία 192, 208, 238, 329
Σΰρος 35, 61, 402, 404" βλ. καί Σύρα
Σύρτις 107
Σφακιά 201, 205

Σωζόπολις 91, 139, 141, 196, 423, 425

Ταβλουσούνιον 302, 305, 307, 316
Ταΐτη 33' βλ. καί Ταχίτη
Ταναναρίβη Μαδαγασκάρης 348, 349
Ταΰγετος 175, 177

Ταχίτη 95, 219, 242· βλ. καί Ταίτη
Ί'έλενδος 38, 39, 40
Ί'έλεντος· βλ. Τέλενδος
Τζουβαλί 57

Τζουμέρκα 302, 303, 304, 308, 315· βλ.

καί Τσουμέρκα
Τήλος 390

Τήνος 186, 233, 302, 321, 382, 390, 402,

404
Τίρναβος 302
Τοσκάνη 126
Toumbuluh 365
Τουρκεστάν 232, 286
Τουρκία 30, 248, 420
Τουρσαμπά Κιλικίας 224
Τρανσυλβανία 324, 333, 364
Τραπεζοΰς 15, 133, 159, 185, 274, 302,
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Τρίκαλα Κορινθίας 268, 274, 276, 301,

302, 303, 305, 306, 307, 314
Τρίπολις 91, 297, 298, 321, 336, 391,

417, 418
Τριχωνία 327
Τροία 18

Τσακωνιά 402, 403, 404, 424, 425
Τσεσμές 328, 363, 436
Τσόκα Ουγγαρίας 237
Τσουμέρκα 441' βλ. καί Τζουμέρκα
Τύνις 348, 399
Τυρρηνία 221

Verdun 348
Voigtland 364

Waldeck 324

Ύδροϋς 159, 161, 185

Φανάριον Θεσσαλίας 205
Φάρασα Καππαδοκίας 184, 185, 377
Φερτάκαινα 172, 185
Φθιώτις 136

Φιδονήσι 19
Φιλιππίναι 325

Φιλιππούπολις 164, 172, 296, 297, 298,

313, 317, 369
Φιλλανδία 158, 168
Φινίστερον 347
Φιτζίαι νήσοι 138, 286, 352
Φλάνδρα 35, 167
Φοινίκη 146
Φολέγανδρος 423
Φρυγία 146, 190, 397
Φωκίς 191, 430

Χαιρώνεια 373
Χαλδία 185
Χαλέπιον 207
Χαλκιδική 408
Χασάκιοϊ· βλ. Άκ-σού
Χίος 64, 133, 134, 160, 164, 169,193,
198, 203, 213, 214, 216, 250, 281, 322,
367, 282, 389, 390, 391, 417, 419, 423,
424, 425, 428, 430, 433

'Ωκεανία 330

29
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Άβδηρϊται 192

"Αβελ" παραδόσεις περί της έριδος προς

τον Κάιν καί φόνος αύτοΰ 196
'Αβραάμ 122, 273, 352" ιερός λίθος 'Α.

καί "Αγαρ 351
'Αβρίτης, ποταμός 207
'Αβτζή Γιαννάκης (άστήρ) 244
'Αγαθαήλ 210

'Αγαθή θεά (Bona dea) 374
'Αγαθός δαίμων 59, 60, 295, 299
' Αγαλαήλ 211
"Αγαρ 351

άγγεϊον βλ. θραΰσις άγγείων κατά τήν
κηδείαν

άγγελος 128, 206' ποταμών καί ύδάτων
66 —έν Σολωμονική 210— ψυχοπο-
μπός 325, 326, 327
"Αγδιστις· γέννησις έκ λίθου 351
'Αγέλαστος πέτρα· βλ. λίθος
άγια 'Ελένη 81· (παράδ.) 82
άγία 'Ελεούσα- βλ. ώκυτόκια
άγια Θεοδώρα (παράδ.) 31
άγία Κλάρα 173
άγία Κυριακή 223
άγία Λεχούσα- βλ. ώκυτόκια
άγία Μαρίνα' βλ. ώκυτόκια
άγία Παρασκευή 11
άγία Σοφία, ναός έν Κων/πόλει 51, 57
Άγία Τρυπημένη 349, 353' βλ. καί λίθος
άγιασμός 323, 335
άγι Ζαρέας· βλ. ώκυτόκια
άγιοι βοηθοί καί προστάται τών έγκύων

καί τών λεχών 375-383
Άγιολιάς- βλ. άγιος 'Ηλίας
άγιος Άμφιλόχιος 79, 80
άγιος Ανδρέας' άγίασμα αύτοΰ έν Πά-
τραις 354 - 355
άγιος Αύγουστΐνος 173
άγιος Αυκουλας· βλ. ώκυτόκια
άγιος Βασίλειος (λατρ.) 369
άγιος Βλάσιος· βλ. ώκυτόκια
άγιος Γεώργιος 15, 16, 44
άγιος 'Ελευθέριος 375, 378 -380· ναός

έν Αθήναις 378
άγιος 'Ηλίας· κορυφαί ορέων επώνυμοι
αύτοΰ 174-175—λατρεία αύτοΰ έν κο-
ρυφαϊς 175, 176—Ουσία έλάφου ή ταύ-
ρου είς αύτόν '175—παραδόσεις αίτιο-
λογικαί πρός έξήγησιν τής λατρείας
176—συνταύτισις πρός τόν ήλιον 168,

176 κέ.—συνταύτισις πρός τόν Δία
176 κέ—παρά Σλάβοις 176, 183—
άπεικονίσεις τής είς ούρανούς άναλή-
ψεως αύτοΰ 179—Γαλαξίας, δρόμος
άναλήψεως αύτοΰ 241—δέν έγεύθη θα-
νάτου 181—θά πολεμήση τόν Άντί-
χριστον 181, 182—μΰθοι μουσουλμα-
νικοί 182—έορταί 140,175, 182—διώ-
κει δράκοντα 181, 183—κύριος ύετοΰ
176, 183

άγιος 'Ιωάννης (λατρ.) 140, 251· βλ. καί
πυραί

άγιος Κωνσταντίνος 81" (παράδ.) 38, 39

— (λατρ.) 216
άγιος Μάρκος 60
άγιος Μηνάς (λατρ.) 216
άγιος Νικόλαος 41· ξόανον 348
άγιος Πέτρος 237
άγιος Στυλιανός· βλ. ώκυτόκια
άγιος Συμεών βλ. ώκυτόκια
άγιος Φίλιππος (λατρ.) 216
άγκυνόστομο 442
άγνείας πείρα 25
"Αγνής 160, 179
άγορά γυναικός· βλ. γυνή
άγυρμοί 368 - 369
'Αδάμ 122
' Αδαμοήλ 211
"^δης 163, 280, 288
Aditya 130
Άδοναήλ 210
Άδώνια 339

Άδωνις 88, 340· κήποι 339
άετίτης· ώς ώκυτόκιον 360 - 361—είς

άνακάλυψιν κλοπής 361
Άετίων 279
άετός 69, 196, 221
Άζαρέας· βλ. ώκυτόκια
Αθηνά 144, 148
Αθηναίοι 6, 173, 257
'Αθίγγανοι 190' βλ. καί Άτσίγγανοι
Άθώρ 101
Αίγεύς 144

Αιγύπτιοι 100, 101, 102, 107, 116, 117,
121, 127, 187, 207, 228, 239, 245,
248, 256—ταριχευταί 270
A'idoneus 289
Άιδωνεύς 7

Άιδώνιος· βλ. Άιδωνεύς
Αιδώς 122
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Αιθιόπων γένος 136
Αί'θυια 47

αίμα 98, 110, 142, 198, 257" έν παρα-
δόσι,σι 52—έν Σολωμονικη 211 —αι-
ματηρά λατρεία 142, 370
αίμοστάτης λίθος· βλ. λίθος
Αινείας 226

αίνιγμα 160, 161, 192, 304
Αιξ (άστερ.) 235

Άκουαπίμ, Άκουεπίμ, οί 96, 122
'Ακρίσιος 144

"Αλ 377" βλ. καί "Αλης, 'Αλούς, άλυς
άλας 290, 318· γραμμένο 73—διαλελυμέ-
νον είς ΰδωρ κατά της δυστοκίας κ.ά.
356-357, 382—ίερότης αύτοΰ 356—
καθαρτήριος δύναμ'.ς 356—ά. καί υπό-
δημα 356, 358
'Αλβανοί 6, 7, 19, 66, 134, 164, 238
(Γκέγκηδες), 247, 253, 277, 291,
297, 307, 312, 317, 388
'Λλγενίβ (αστήρ) 235
Άλγοκΐνοι 144

άλέκτωρ 82· γεΰμα εις νεονύμφους 317—
κόκορας της πεθεράς 317—θυσία προς
εύτοκίαν 358, 359 —είς χθονίους θεούς
359—τρέπει εις φυγήν δαίμονας 46
—χρυσοτόκος 174
'Αλεξανδρείας φάρος 26
'Αλέξανδρος ό μέγας 339" είς παραδόσεις
2, 3, 38, 166—είς πίνακα 'Αετίωνος
279—φυλακτήρια νομίσματα 83
'Αλέξιος Κομνηνός 262, 263, 265, 266,410
'Αλέτρι- βλ. "Αρκτος
Άλετροπόδι, Άλετροπόδα- βλ. Ώριων,
"Αρκτος

"Αλης, ή 376· βλ. καί "Αλ, 'Αλούς, άλυς

Άλιλάτ 377

'Αλιώθ (άστήρ) 234

'Λλκάθους 144

'Αλκμήνη 362, 375

'Αλκυόνη (άστήρ) 220

Άλούς 377· βλ. καί "Αλ, "Αλης, αλυς

'Αλουστΐνες 71

άλυς 376· βλ. καί "Αλ, "Αλης, 'Αλούς

Άλφιτώ 375

άλώπηξ 193

άλως 199

'Αμαζόνες 219

'Αμάλθεια 227

άμανάτι 171

"Αμαξα· βλ. "Αρκτος

'Αμάξι τοΰ Δαυίδ· βλ. 'Άρκτος

άμβροσία 221, 227

Άμμώνειον 107

"Αμπελος, ό 153

άμπόδεμα 363

άμφιδρόμια 293 κέ.· βλ. καί γαμήλια σύμ-
βολα

αμφιθαλής 306, 309, 310, 311, 314, 315
Αμφιτρίτη 105

ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ -161

Αμφίων· βλ. Διόσκουροι
άνάδοχος 276, 295, 298
άνάλατος 357

άνάληψις· Χριστοΰ, προφ. Ήλιού 178,

179, 241
άναποδοκάραβο' βλ. Άρκτος
Αναστάσιος Α' 263, 264, 409, 431
Αναστασία όσία" βλ. Άποκάλυψις
Ανδρομέδα 44, (άστερ.) 213, 235
Ανδρόνικος ό Κομνηνός 411
Ανδρόνικος Παλαιολόγος 265
Άνεμάς 410, 411
άνεμος 167, 202, 203
άνεμοστρόβιλος 172
Ανθεστήρια 406

άνθος· μελισσανδροΰς 48 - 49—Διός 63
—γαμηλίων στεφάνων 274, 275, 279,
307 κέ.

άνθρωπος· παραδόσεις περί δημιουργίας

127 - 128—έν τγ) Σελήνη 195 - 198
Άνναμΐται 240
Άνού 101
άντίκα 223
Αντιόπη 243
άντίχαρα 338

Αντίχριστος 181, 182, 351
άντίψυχο 61

Άντωνΐνος ό Ευσεβής 225
Άνωγειανοί 193

άπαρχαί 282· βλ. καί γαμήλια σύμβολα
Άπασών- βλ. Άπσού
Άπατούρια 290
απευχή 189, 205, 322, 323
Άπλειά· βλ. Πλειάς
άπογονίκια- βλ. πογονίκια
άπογυμνώνεσΟαι πρό τοΰ ήλιου" βλ. "Ηλιος
άπόδειξις· δικαστική διά μύδρου διαπύρου
4, 5, 6—στρατιωτική, ή διά της μά-
χης διάπειρα 4
Άποκάλυύις 125, 181' όσίας Αναστασί-
ας 183

άπολιθώσεις 51, 75-76· ύπό τοΰ 'Ηλίου

καί ήλιακών θεοτήτων 138
Απόλλων 126, 130, 144, 173, 174, 372·

Ά. κόρη 10
Αποσπερίτης (άστήρ) 242, 244, 245· βλ.

καί Αύγερινός
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άράπης- φύλαξ θησαυρού 52 —,
άργυροΰς 34, 171, 223, 253', -354, 208,
272, 274, 287, .297, 305-307, 315
'Αργώ (άστερ.) $13/23ΐΓ ">
άρδάνιον 328 . '

'Αρετούσα 271
'Αριάδνη 279
"Αριοί 10, 130, 180
'Αριστόβουλος 6, 7
Άρκάδες 229, 371
'Αρκαδικοί παίδες 371
Άρκτος (άστερ.)" όνομασίαι (Άμαξα, Α-
μάξι τοΰ Δαυίδ, Κάραβος, Άναποδο-
κάραβο, Κιβωτός τοΰ Νώε, Κλέφτες,
Αλέτρι, Λιτροπόδια, Άλετροπόδα,
Έφτά άδέρφια, Έφτά πλανήτες,
Έφταπάρθενος χορός, Συμπεθεριό,
Τριώνι) 212, 227, 230 - 234 —παραδό-
σεις 230 - 234 —δέρμα άρκτου έν τώ
ούρανφ 92, 230, 243 —παράστασις
αύτης ώς βοών 231-232—Μικρά 229,
232, 234
Άρκτοΰρος (άστερ.) 212, 214, 232
Αρμένιοι 238, 239, 257, 323, 377
Άρμίλλος 351
Άρμούρης 169

άρραβών 34,35, 267 κέ.· άκολουθία 262,
265, 267, 269 —δακτύλιος 267 κέ.,
302 κέ.—δώρα 267 - 268 —ονομα-
σία 268· βλ. καί γαμήλια σύμβολα
άρρενογονία 346, 347, 353, 355
Άρτάβασδος 410

Άρτεμις 7, 190, 229, 375, 380—Ελευ-
θέρα 380—ΓΙεργαία 351
Αρτεμισία 11, 12

άρτος 284 κέ., 295, 313 κέ., 333, 334,

335, 336
Άρφαήλ 210
Άρχέ 190

Αρχύτας ό Ταραντΐνος 29
Άς έμάς καλοί 46, 74' βλ. καί Καλλικάν-
τζαροι

άσβόλη- βλ. ύβριστικά σχήματα
άσβολωμένος 413

άσβουνιά είς κοσμογ. παοαδόσεις 91, 120,

193, 194
άσημώνω" βλ. παις

ασθένεια'. 261' επήρεια της σελήνης έπ'
αύτών 201 — μεταβίβασις είς δένδρα
256, 259— αποτροπή 257
Άσκάλαφος 288
Άσκληπιεΐον 11
Ασκληπιός 11, 59, 358, 377
$σματα, στίχοι άσμ. 34, 35, 48, 50, 57,
58, 93, 104, 106, 121, 123, 132, 133,
136, 137, 147, 148, 149, 150, 152,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 161,
162, 163, 164, 166, 167, 168, 169,
170, 173, 174, 180, 184, 185, 186,
187, 188, 207 - 208, 213, 214, 215,

ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

218, 233, 239, 242, 243, 244, 245,
249, 257, 271, 276, 281, 303, 304,
306, 309, 310, 383, 416, 418, 429,
432· βλ. καί δίστιχα—παρουσιαζόμενα
ώς παραδόσεις 51-52, 71 —παραμύθιον
μετά στίχων 164 - 165 —τοΰ γάμου
τοΰ Ήλίου καί τοΰ φεγγαριού 152—
έπωδαί ώς παιδικά άσμάτια είς τόν
"Ηλιον 171 - 174—άριθμητικά 215,
233

άσπροπάρης (γύψ) 68
Άσσύριοι 245
Άστάρτη 192, 351

άστέρες 157, 212 κέ., 242 κέ.· έρω-
τώμενοι 166, 167—συνεργοί είς μάγια
187, 220—καθέλκυσις 188—τό δακτυ-
λοδεικτεΐν αύτούς 205, 206—χαιρετι-
σμός πρός κατασκευήν φίλτρου 211—
δύσις μετά κρότου 218—προσωπο-
ποιία 242—τέκνα ήλίου καί σελήνης
150, 154, 242—ώς καρφιά 92, 230,
243—ονόματα 242 κέ.
Άστερ(ι)νός· βλ. Αυγερινός
άστερισμοί 212 κέ." παρά τοις άρχαίοις
212 - 213—έπιβιώσεις παλαιών μύθων

213—χριστιανικαί όνομασίαι 214—όνο-
μασίαι ύπό τοΰ λαοΰ 213 κέ.—Αιγός
235—Αμάξης 212, 230-231—Ανδρο-
μέδας 213, 235—Άργοΰς 213,231—
Άρκτου 212, 227,229 -234· Μικράς
Ά. 232, 234—Άρκτούρου 212, 214,
232, 244—Βοώτου 212, 232, 246—Γα-
λαρτσίδες 235—Γεμελλάκια 235—Ζυ-
γαριά 235—Ηνίοχος 233, 235—Κασ-
σιεπεία ς 213—Κενταύρου 213—Κή-
τους 213—Κηφέως 213—Κυνός τοΰ
Ώρίωνος 212—Παρθένου 122, 246—
Περσέως 213, 235—Πλειάδων 212,

214-227, 229—Πυροστιάς 235-Ρά-
βδος τοΰ Ααρών 235—Σειρίου 212,
227—Σταυροΰ 235—Στεφάνου 279
—Ταύρου 233—Τάδων 212, 214,
226, 227, 229—Ώρίωνος 212, 214,
215, 219, 221, 227 -229

άστεφάνωτος, άστεφής 273
Άστραία, προσωνυμία της Δίκης 122
άστρι της Κλαδευτήρας 234
άστρο της αύγης· βλ. Αύγερινός
άστρο της πωρνής· βλ. Αύγερινός
άστρο της Τραμουντάνας 234
άστρολογία 410

άστροφος φυγή είς έναγισμούς κττ. 110,
171

Αταλάντη 33

Ατλαντίς, Ατλαντική άλς 105
"Ατλας 101, 105, 106, 107, 219- μΰθος
102, 105

Άτσίγγανοι 237, 333· βλ. καί Αθίγ-
γανοι

Αύγερινός 150, 152, 154, 157, 162, 167,
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218, 235, 243, 244, 245, 246' δημώ-
δη ονόματα 243 κέ.
αύγόν 223, 318· είς μαγείαν 170, 201
Audhumla 121

Αΰκουλα, τά 380· βλ. καί ώκυτόκια
Αυστραλοί 207, 219, 240
άφαλοϋ γύρισμα 82
'Αφειδίας 6, 7

'Αφροδίτη 33, 110, 161, 163, 237, 346,
349,351,375,377· (άστήρ) 244,246·
βλ. καί Αύγερινός
Άχαάβ 180

'Αχίλλειος- δρόμος 19—κώαη 19
'Αχιλλεύς 16, 17, 18, 19, 88, 279" λα-
τρεία 17
άχυροκλόπος· βλ. Γαλαξίας
άχυρον· βλ. Γαλαξίας
'Αψίμαρος 410

Βαβυλώνιοι 91, 98, 99, 100, 256,
328

Βαγιαζίτ Σουλτάνος 420
Βαΐων Κυριακή· βλ. Κυριακή
Βανάρ, οί 222

βάπτισις 257, 276, 291, 296-297, 298,
357

Βαρότσοι, οί 96
Βαρούνια 107, 160
Βάρχαμ 237

Βασίλειος Μακεδών 182, 265
βάσκανος οφθαλμός 338, 385, 396
Βάσκοι 231

Βατάτζης 'Ιωάννης 4, 5

Βάτος- παραδόσεις περί μεταμορφώσεως

47-48
Βέγας (αστήρ) 237

Βέδαι 97, 130, 150, 153, 154, 160, 161,

174, 179, 180, 207
Βεδουίνοι 325
Βελλεροφόντης 144
Βενετνάς (άστήρ) 234
Βενετοί 442

βεράτιον· μέ άποτύπωμα χειρός 399

Βεργόνα· βλ. Γοργόνα τής Άττάλειας

Βήλος 98, 99· βλ. καί Μαρδούκ

βήσαλο 189

βιασμός νεκράς 41 κέ.

βιβλία μαγικά· βλ. μαγικός

Βινοήλ 210

Βίτρας 15

βλάμης 315· βλ. καί μπράτιμος

Βλάχοι 138, 223, 237, 253

Βλαχόφωνοι 249, 252, 253, 332

βλόγα 264

Βοαήλ 209

Βογόμιλοι 127, 128

ΒοήΟιος 29

βόιδια- λείχουν τόν ούρανόν 91 κέ., 120
κέ.—προκαλούν τάς κηλίδας τής Σε-
λήνης 92, 193—έν κοσμογονικούς μύ-

θοις 120 κέ., 193—παράστασις είς
άστερισμόν 229, 231-232
Βόσγιοι 326, 352
Βόσνιοι 238

βοτάνη 74, 95· έπαναφέρουσα είς τήν ζωήν
νεκρούς 58, 61 κέ.—ώς ώκυτόκιον
359-360, 374
Βοτιάκοι 96, 329
Βουδισταί 207
Βουκέφαλος 3

Βούλγαροι 17, 18, 19, 20, 61, 83, 253,

254, 356
Βουλίμου έξέλασις 338, 373
βοϋς· βλ. βόιδια
βούτημα ήλίου 133
Βοώτης (άστερ.) 212, 232, 246
Βρασιλιανοί 440

βρέφος 171, 250, 254, 257· άφοσίωσις
βρ. είς τόν "Ηλιον 171—περιφορά αύτοΰ
291, 293 κέ.—ό δρόμος τών βασταζόν-
των αύτό 293, 294—όνοματοθεσία
294, 296
βροχή 71 - 72, 126, 183, 338
Βωδοκεφάλας 68

γάαρος, ό μέσος δάκτυλος 394
Γαβήδ 209
Γάγγης 240

γαϊδουρογύρισμα· βλ. ύβριστικά σχήματα
γάλα 171· σεληναΐον 191 — Γαλαξία

192
Γαλαβήρ 210
Γαλαβιρών 211
γαλαξία, ή (έδεσμα) 248
Γαλαξίας 192, 227· όνομασίαι (τοΰ παπά
ή τοΰ κουμπάρου τ' άχερα, άχυροκλό-
πος, σωρός, 'Ιορδάνης ποταμός, δρό-
μος τής Παναγίας, ζουνάρι τής Καλό-
γριας) 236 - 241—παραδόσεις 236 -
237—ώς άχυρα έσκορπισμένα είς τόν
ούρανόν 236 - 239—ώς ποταμός 239-
240—ώς όδός 240 - 241—ώς ζώνη
238 241
Γαλαρτσίδες (άστερ.) 234, 235
Γαλεώτης 126
ΓαλινΟιάς, ή 362
Γάλλοι 228, 231, 393
Γάλλος, ποταμός 240
γαμηλία, ή 290

γαμήλια σύμβολα 260 - 320· γάμου Ιερο-
τελεστία 262 κέ.—γυναικός άγορά 261,
266—πέπλος νυμφικός 266, 269—δα-
κτύλιος άρραβώνος 267 κέ.—δημώδεις
όνομασίαι 302 - 305—συμβολική έν-
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307 κέ.—ϊθιμα στεφανηπλοκίας 275,
276, 308 κέ.—προέλευσις τοϋ έθίμου
τοΰ στεφάνου 277—σημασία τοΰ στε-
φάνου 278—ό στέφανος παρ' άλλοις
λαοΐς 279—στέφανοι κατά τόν θάνα-
τον συζύγου 281—όρκοι καί εύχαί
σχετιζόμεναι μέ τούς στεφάνους 281—
μεσαιωνική ονομασία τών στεφάνων :
άπαρχαί 282—τό κοινόν ποτήριον 282
κέ.—κοινοΰ ποτηριού θραΰσις 283,312-
313—άρτος έν τω κοινώ πατηρίω 284—
παραλλαγαί έθίμου μεταλήψεως έκ τοΰ
κοινοΰ ποτηρίου 313 - 317—σοΰπα 315
—μελόπιττα 316—κοινόν έδεσμα 285,
317—έθιμα κατά τήν εΐσοδον τών
νεονύμφων είς τήν οίκίαν των 318—
προσφορά γλυκυσμάτων είς τούς νεο-
νύμφους 285, 319—confarreatio (φαρ-
ράκια) 285 - 287—άλλα όμοια έθιμα
285 - 287—ό μύθος της Περσεφόνης
287 - 289—σημασία τοΰ έθίμου της
κοινής τραπέζης 290—ό κυκλικός
χορός 290 κέ.—καθιέρωσις νύμφης
διά περιαγωγής περί τήν έστίαν 292—
έθιμον παλαιόν καί ούχί χριστιανικόν
292—σημασία τούτου 292—άνάλογα
άρχαϊα άμφιδρόμια 292 - 293, 299—
γνώμαι περί τοΰ σκοποΰ της εορτής
ταύτης 293 κέ.—συμπόσιον έπί τη γεν-
νήσει παιδιού 298—παρόμοιον έθιμον
πρός τόν κυκλικόν χορόν καί παρ'
άλλοις λαοϊς 299—προσκύνησις της
έστίας, φούρνου, οίκίας γαμβροΰ,
εικονισμάτων ύπό της νύμφης 300 -
301—καταχύσματα 266, 291, 299,
301, 319—κάλυψις τών νεονύμφων
διά πέπλου 301
γάμος 200, 201, 202, 203,208, 260 κέ.,
374 ■ Ούρανοΰ καί Γης 98—Ήλιου καί
Σελήνης 151 - 152, 154—ένέργειαι
πρός έπίσπευσιν γ. 346, 347, 350, 353,
355· βλ. καί γαμήλια σύμβολα
γάνα- βλ. ύβριστικά σχήματα
Γαργαντούας 146
Γαρμπής 202
γάτα (παράδ.) 70
γγαστρωμένη πέτρα· βλ. λίθος
γεβέντισμα, γεβεντίζω' βλ. ύβριστικά σχή-
ματα

γεΐλος· βλ. ύβριστικά σχήματα
Γελαντζής- βλ. Ζεύς
Γέλλιος 269

Γελλώ 375, 376' βλ. καί Γιαλού, Γιλλώ

Γεμελλάκια (άστερ.) 234, 235

γενέθλιος Sonic 294

Γενετυλλίδες 375

γέννησις 292 κέ

γεννητούρια 296, 298

γεννόφυλλα 297

Γερμανοί 64, 108, 161, 202, 205, 228,

257, 270, 271, 298, 362
γεφυρισμοί 406

Γή 90 κέ, 191· κολλημένη μέ τόν ούρα-
νόν 91 κέ, 193, 194, 230,, 243—βίαιος
χωρισμός αύτών 92 κέ—δένδρον ή στΰ-
λος ύποβαστάζοντα τήν γήν 125, 195
Γηρυόνης 241

Γιαλού 295· βλ. καί Γελλώ, Γιλλώ

Γιάννης· βλ. Διγενής

Γιάννος καί Μάρω (άστερ.) 245 - 246·

βλ. καί Αύγερινός
Γίγαντες 110, 116, 142, 145
Γιγών, έπωνυμία Ηρακλέους 146
Γιλλώ 295' βλ. καί Γελλώ, Γιαλού
Γκέγκηδες· βλ. 'Αλβανοί
Γλαΰκος 219' Άνθηδόνιος 62—Μινωί-

δης 62
γόης 5

Γοργοεπήκοος· βλ. Παναγία
Γοργόνα" τής Άττάλειας 38 - 44—σχέσεις
Γοργόνων πρός Σειρήνας 38—παρα-
δόσεις περί Γοργόνων 38 κέ.—πρώτη
ύποτύπωσις τής Γοργόνος κητοειδής
δαίμων 44
Γοργόνειον 43
Γοργώ 375
Γοργών 40, 44

γουρούνα μέ γουρουνόπουλα- ύποδεικνύ-
ουσα κρυμμένον θησαυρόν 223 - 226·—
(άστερ.) βλ. Πλειάς
γουστερίτσα 93, 126
γραία 45- μάγισσα 36, 188, 234
Γραίγος 202

γυμνότης 3, 45, 293, 369 - 370, 414· ώς
μαγγάνευμα 170, 189, 190, 293, 294
γύμνωσις πρό τοΰ ήλιου καί τής σελήνης·

βλ. Ήλιος
γυνή· μεταβολή άνδρός είς γυναίκα 59—
ταφή τής έπιζώσης γυναικός κατά τήν
κηδείαν συζύγου 63—άρπαγή γ. 261
—άγορά γ. 261, 266—γ. είς έθιμα
τελευτής 323, 324, 333, 336—έφη-
βείας δοκιμασία 369—πομπεύσεις 410,
411, 416, 417 κέ., 421—στεφανική γ.
273—έρωτική γ. 273—γ. κάθαρσις 294
—γ. κτυπήματα 366 κέ.—γ. μαστιγώ-
σεις 369,371—γ. έορταί 372, 374—γ.
κατολισθήσεις, προστριβή, έπαφή πρός
βράχον 345 - 350
Γωμεδήμ 209
Γωμεδόμ 211

Δαγιάκ, οί 323

δαίμονες 191,207· έπίκλησις διά κτυπη-
μάτων 372—καταδιώκοντες καί κακο-
ποιοΰντες επιτόκους καί λεχούς 375—
παιδοκτόνοι 375
δαιμόνια- είς παραδόσεις 195—ύποταγή δ.
210—άποτροπή δ. 173, 206, 207, 330,
337, 338, 365, 369, 375, 377
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δαίμων αγαθός· βλ. αγαθός δαίμων
δαίμων θήλεια 375, 376, 377· παραστά-
σεις 39—αποτροπή διά χηνών 376
δακτύλιος άρραβώνος· βλ.γαμήλια σύμβολα
δάκτυλος- συμπλοκή δ. κατά τήν άκο-
λουθίαν τοϋ γάμου 266, 286—πρός
δυστοκίαν 362—μέσος δ. θεωρούμενος
ώς αισχρός 391 - 393, 394—άρχαϊαι
παραστάσεις χειρών μέ διεσταλμένους
τούς δακτύλους 396, 397, 398
Δαναΐδες 197

δεΐπνον· Σελήνης 186—κοινόν 290
δεκάτισμα- βλ. ύβριστικά σχήματα
δένδρον 67, 252, 254· δένδρα" μηχανικά
27 - 30—φυέντα έξ αίματος 52—στοι-
χειωμένα 52—μεταμορφώσεις είς δέν-
δρα 53—δ. έν τη σελήνη 125,195,196
—δ. ύποβαστάζον τήν γήν 125,195—δ.
λαλοΰντα 'Ηλίου καί Σελήνης 166,
167

δέρμα άρκτου έν τω ούρανώ 92, 229, 230,
243

Δευκαλίων 110, 350, 352
Deverra 375
Δηλιάδης 144
Δηλιακός βωμός 372
Δήλος 174
Δημαροΰς 99

Δημήτηρ 161, 162, 166, 187, 287, 289,
351, 406- 'Ελευσίνια 372—Κιδαρία
372

Δημητρής- βλ. Διγενής
Δημήτρια 372

δημιουργία· παραδόσεις περί δ. άνθρώπων

καί ζώων 127-128
Δήμος καί Δάφνη (άστερ.) 245- βλ. καί
Αύγερινός

δημώδεις κοσμογονικοί μΰθοι 90 - 129,

193 κέ., 208, 230
διάβολος 125, 127, 129, 138, 165, 166,
189, 195, 334, 385, 386· βλάπτων
έγκύους καί λεχούς 376
διαλάλημα, διαλαλώ* βλ. ύβριστικά σχή-
ματα
Diana 375

διάπειρα διά τής μάχης- βλ. άπόδειξις
διασκέλισις άνημμένου δαυλοΰ 295
Διγενής 208, 271
Δίδυμοι 219
Διενής· βλ. Διγενής

διηγήσεις εύτράπελοι 192—ώς παραδόσεις
70

Δίκη· βλ. 'Αστραία

δίμοιρο 442

Διονής· βλ. Διγενής

Διόνυσος 116, 279, 280, 371, 408

Δίορφος 350

Διόσκουροι ('Αμφίων καί Ζήθος) 243
δίστιχα 117, 121, 125, 140, 158. 162,
169, 188, 215· βλ. καί άσματα

Djed Vschevjed (=πανδερκής γέρων),

προσων. ήλίου 162, 167
δοΰλοι νεώνητοι 299

δράκοντες 11, 12 - 16, 125, 126, 142,
145, 147, 186, 207,209· μεταμόρφω-
σις κόρης είς δράκοντα 7-11—δρά-
κων τών καταιγίδων 181
δρακοντοκτονία 11 - 16, 44, 125 - 126
δρακοντοπέγαδον 15
Δράκος, Δρακοΰ, Δρακοϋλα, όνόματα άβα-

πτίστου βρέφους 296
Δράκων 11
δρίμες 71

δρόμος τής Παναγίας· βλ. Γαλαξίας
Δρύοπες 145
Δυάκ, οί 365
δωδεκαήμερον 50, 195
δώρα· άρραβώνος 267 - 268, 304—κατά
τά άμφιδρόμια 294—μετά τήν γέν-
νησιν ή βάπτισιν 297, 298—κατά
τήν Ιην Μαρτίου 250

Έβενοήλ 211

'Εβραίοι 47, 99, 160, 165,177, 222, 238,
258, 277, 312, 338, 357, 376, 377, 419
Egeria 375
ΈγΙν 377
'Εγχελεΐς 59
Ιγχελυς 59
Έδέμ< 122
Εικασία· βλ. Κασία

Είλείθυια 345, 359, 362, 375, 376, 378,
379

'Εκάτη 166, 187, 190, 375· παράστασις
αύτής 189—προσφοραΐ είς 'Ε. 203,
331

'Εκατόγχειρες 108, 109, 111, 112, 113,
118, 119

έ'κλειψις- ήλίου 173, 206 κέ.—σελήνης

191, 199, 206 - 209
έλαια 211, 275, 280· είς παραδόσεις
52-54

&αιον 251, 276, 366· είς έθιμα τελευτής

322, 323, 331, 332
ϊλαφος θεόπεμπτος πρός θυσίαν 175
Έλεοϋσα· βλ. Παναγία
'Ελευθερία, ώς βαπτιστικόν 378
'Ελευθέριος, ώς βαπτιστικόν 378
'Ελευθώ 379
'Ελευσίνια 255, 406
ελιά· βλ. έλαία

'Ελικών μϋθος παρακωλύσεως άνυψώσεως

αύτοϋ 104, 123
'Έμπουσα 375

έννέα, ένατος 171, 252, 257, 288, 310,
311



456

II INAS ΟΝΟΜΑΤΩΝ KAI ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

έπιγραφαί1 παραδόσεις περί έ. 73—δακτυ-
λίων 270, 304, 305
επιληψία 202
επίσκοπος 386, 387
επιτάφιος 251
επουράνια 202

έπτά 151,180, 250, 281, 288, 348, 373,
376—άστέρες, έπτάστερον· βλ. Πλει-
άς—άδέλφια, πλανήται, έπταπάρθενος
χορός· βλ. "Αρκτος
έπωδαΐ 39, 126, 136, 140, 171, 172, 173,
174, 186, 201, 202, 203, 204, 205,
234, 250, 251, 252, 296, 337, 346,
349, 366, 368, 369, 373, 382, 385,
417
'Ερινύες 110
Έριφούλ 211

'Ερμής 129, 288· (άστήρ) 246
Έρμολανδοί 286

έρυθρόν χρώμα 249 κέ., 308, 310, 311
Έρως 167, 340" τών Θεσπιών 351
Έρωτόκριτος 271
Έσθωνοί 286

Έσπερος 150, 154, 167, 199, 242, 244,

245, 246· βλ. καί Αύγερινός
έστία 292, 293 κέ., 299, 300
έστίασις 294, 298
Ευδοκία 274

εύλόγησις, ευλογία (γάμος) 264, 265
εύλογητική (νύμφη) 265
εύλογητικός (νυμφίος) 265
ευλογούμαι (νυμφεύομαι) 264, 265
Ευρυδίκη 110
εύτοκία 342 κέ.
εύφημητικά ονόματα 74
Εύφήμιος πατριάρχης 409, 431
εύχαί 151, 168, 203, 204, 250, 252, 258,
275, 276, 278, 280, 281, 282, 291,
322, 329, 336, 366, 367, 380
Έφλατούν μπουναρί (κεφαλόβρυσο τοϋ

Πλάτωνος) 79, 80
έφτά (έορτή) 295
Έφτά άδέρφια- βλ. Άρκτος
Έφτά πλανήτες· βλ. Άρκτος
Έφταπάρθενος χορός" βλ. Άρκτος
Έώος· βλ. Εωσφόρος
Εωσφόρος (άστήρ) 245, 246· βλ. καί

Αύγερινός
Έχάμ 211

Ζαμπέα· βλ. 'Ισαβέλλα
Ζεύς 67, 1 14, 115, 116, 119, 176, 221,
227, 229, 243, 288, 289, 351, 380·
άνθος Διός 63—προσωνυμίαι 177—πα-
λαιοτάτη λατρεία αύτοΰ έν ύψηλοϊς τό-
ποις 177 κέ.—συνταύτισις πρός άγιον
Ήλίαν 176 κέ.—Κρονίων 116—Ταλε-
τίτας 177
Ζεύς (άστήρ)· σύγχισις πρός Αύγερινον
246—δημώδεις όνομασίαι 246

Ζήθος· βλ. Διόσκουροι
Ζογοθουήλ 210

ζουνάρι τής καλόγριας· βλ. Γαλαξίας

Ζυγαριά (άστερ.) 235

ζφα· παραδόσεις περί δημιουργίας 127 -

129—ζώων κτυπήματα 369
ζώνη· βλ. Γαλαξίας
Ζωογοθουήλ 211

ήλιεΐον 130

ήλιοβούτημαν 133

ήλιογεννημένος, ήλιογέννητος 150, 151

ήλιογραμμένος 155

Ήλιος· είς κοσμογονικούς μύθους 101,
102, 116—κατά τούς δημώδεις μύθους
130 - 183—λατρεία παρ' άρχαίοις 130
—ώς άνθρωπος 131, 141—φράσεις
καί δοξασίαι περί άνατολής, μεσουρα-
νήματος, δύσεως 131 - 136, 148—
λουτρά ήλ. 133—τρΰπα ούρανοΰ 131,
136-137, 138, 140—βασίλεια δώματα,
άνάκτορα 135 - 137—έν παραμυθίοις
137 - 138, 143—ώς γίγας 138, 142—
άπολίθωσις τών προσερχομένων έγγύς
τοΰ πύργου του 138—μήτηρ αύτοΰ
137, 138, 139, 147, 148, 149, 167,
169, 186—φονεύει μητέρα, πατέρα,
άδελφούς 139, 144—άδηφάγος 138,
139, 145- 146—ψήνει τό ψωμί είς
τήν άκραν τοΰ κόσμου 139—κοιμάται
140—χορεύει ή πηδά ή στρέφεται ώς
τροχός 140 - 141, 180, 183—πτερω-
τός 141—πόδες, κέρατα, οδόντες 141
—είς μετεωρολογίαν 141—αίμόδιψος,
άνθρωποφάγος 139,142,143,144,167
—αίματοχαρής λατρεία Ήλ. 142—περί
ήλιακών ή'ρώων 130,138,144,145,146,
147—άδελφαί 150—τέκνα 150, 151,
154, 242—σύζυγος ή άδελφός Σελήνης
150, 151,153, 154, 185, 194, 220 —
γάμος Ήλ. καί Σελήνης 151 - 152,
154—ώς ιδεώδες τελείου κάλλους 155-
158—παιδία γεννώμενα μέτόν "Ηλ. έπί
τοΰ μετώπου 157—πηγή ώραιότητος
158—άγών περί κάλλους 159—οφθαλ-
μός Θεοΰ 160—πανδερκής 161—συμ-
παθεί τούς έν τή γή πάσχοντας 162—
διαβιβάζει παραγγελίας 162—έρωτά-
ται περί άγνοουμένοιν καί δυσερευνή-
των πραγμάτων 24, 163 - 168—ζη-
τείται παρ' αύτοΰ έξήγησις άκατανοή-
των φαινομένων 165—δένδοα λαλοΰντα
Ήλ. καί Σελήνης 166, 167—λείψανα
λατρείας 168 - 171—άντικατάστασις
λατρείας αύτοΰ ύπό άγ. Ήλίου 168,
176 κέ.—εύχαί καί όρκοι είς αύτόν
168, 169—άπαγόρευσις τοΰ ούρεϊν ή
άπογυμνώνεσθαι πρό αύτοΰ 170—
γύμνωσις πρό τοΰ Ήλ. πρός θερα-



ΙΙΙΝΑΞ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

-161

πείαν 170 —άφοσίωσις παιδίου είς
Ήλ. 143, 171—έπωδαί 171-174—
προσφοραί πρός τόν Ήλ. 171 - 173—
παράστασις ήλιακοϋ φωτός ώς χρυ-
σού 174—ώς ρευστοϋ 131—ίπποι καί
άρμα 179, 180—Ήλ. καί Σελήνης
έρις περί κάλλους 194—μονόφθαλμος
194—δοξασίαι περί της εκλείψεως τοϋ
Ήλ. 173, 206 κέ—τό δακτυλοδεικτεΐν
τόν Ήλ. 206—τροπαί χειμεριναί 141,
369—Οεριναί 140, 141, 168, 175—
δύσις μετά κρότου 218—προφύλαξις
άπό της επήρειας ήλιακών άκτίνων
252, 258

ήλιοσκαμμαγκισμένος, ήλιοσκάμμαγκος,

ήλιοστάλακτος 155
Ήλιού προφήτης· βλ. άγιος Ηλίας
ήλοκόρασον 151
Ηνίοχος (άστερ.) 233, 235
Ήπειρώται 215

Ήρα 153, 287, 289, 362, 375, 380
Ηρακλείδης, επίσκοπος 'Εφέσου 409
Ηράκλειος 265, 274
Ηρακλής 11, 79, 88, 130, 142, 144, 145,
146, 147, 163, 207, 241· μΰθοι ήλια-
κοί 130, 142, 144, 145, 146, 147—
άδηφάγος, πότης 145 - 146
Ήσαϊας 291, 292
Ήφαιστος 161, 163
Ήώς 144, 145, 148, 150, 153, 174

Hercules 130
Holda 134
Hupa 348

θάλασσα- προσωποποίησις 98, 99—παρα-
δόσεις 91 - 93, 120, 122 - 125—χα-
λίνωσις δι' ίππείων τριχών 93, 123,
125—δρια 123 - 124—μήτηρ Ήλίου
134, 147 - 148—κόρη τοΰ Ήλίου καί
τής κερά Θάλασσας 150
θάλλινος 280
θαλλός 280, 358
Θάνατος 146
Θαργήλια 372, 373, 407
θαργηλός 173
Θαυμάσιον δρος 106
Θεία 111

Θελαβοήλ 210, 211
Θέμις I'll
Θεοδόσιος 124
Θεοδώρα 37
Θεοτόκος 360
Θεοφάνια 77, 216, 368
Θεοφανώ 271

Θεόφιλος 21, 22, 27, 28, 31, 32, 36, 37

θεσμοφόρια 290, 372, 406

Θέτις 11, 18

Θηβαίοι 144

Θησεύς 144, 372

Θιβέτιοι 207

Θορίκιος πέτρος· βλ. λίθος
θραΰσις- άξονος άμάξης 313—κοινοΰ πο-
τηρίου 283, 312—πινακίου 313—
σκευών γαμηλίου τραπέζης 312—άγ-
γείων κατά τήν κηδείαν 321 κέ., 330
κέ.—κατά τόν γάμον 338—είς άλλας
περιστάσεις 337 - 338, 367
θρέψιμο 320

θύρα· θ. στέψις 278, 280—παραστατών
έπάλειψις 266, 287, 313—άνοιγμα Ου-
ρών ώς ώκυτόκιον 363
θυσία- είς "Ηλιον 143, 173—δημοτελής
πρός άποτροπήν νόσων 175—είς άγ.
Ήλίαν 175—έλάφου 175—ταύρου 175
—προβάτου 175 —είς Σελήνην 203—
παίδων 143—άνθρωποθυσία 258, 370
—γαμηλία 290—κατά τά άμφιδρόμια
294—άλέκτορος πρός εύτοκίαν 358—
είς χθονίους θεούς 359

Ίαμίδαι 126
'Ιανουάριος 200, 235
Iasmund 352
ΐασπις- βλ. περίαπτα
'Ιάσων 207
Ίγιανής- βλ. Διγενής
Ίενής- βλ. Διγενής
'Ιερεμίας 123, 432

ιεροτελεστία γάμου- βλ. γαμήλια σύμβολα

Ίεχωβάς 177

Ίησοΰς 82, 179, 257

Ίκασία· βλ. Κασία

ίκτερος 170, 205

'Ιλλυριοί 247

Ίνδιγιταμένται 375

Ινδοί 98, 107, 117, 149, 206, 207, 232,

240, 269, 299, 365, 420
"Ινδρας 15, 98, 107, 125, 147
Intercidona 375

'Ιορδάνης ποταμός 178, 239· βλ. καί
Γαλαξίας

'Ιουδαίοι 180, 323, 326, 328, 335, 338,

351, 361, 397, 398
Ιούδας 197

'Ιουλιανός 240, 407, 409
'Ιουστινιανός 17, 264, 272, 409, 411—

Ρινότμητος 410
'Ιπποκράτης 1, 7 κέ.—κόρη Ί. 7 κέ.
'Ιππόλυτος 144
Ίππομένης 33
Ίρανυαγάρφας 107
ίρις 205, 241
Ίροκέσοι 286
'Ισαάκ 273
'Ισαβέλλα 54
Ίσατάρ 211
ΤΙσις 379
'Ισπανοί 440
•Ιστάρ 203
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'Ιταλοί 231, 232, 234, 440
Juno 374
'Ιφιγένεια 279
Ίωαννιτών τάγμα 13, 14
Ίώβ 123

Κα'αβά 351
Κάδμος 59

Κάηδες- βλ. Καλλικάντζαροι
Κάης' βλ. Κάιν

καθάρματα 327, 331, 372-373" βλ. καί
καθάρσια

καθαρμός 295, 325, 327, 328, 329, 330,

332, 338, 370, 373
καθάρσια 327, 374" βλ. καί καθάρματα
κάθαρσις γυναικών" βλ. γυνή
καθρέπτης μαγικός 21, 23 - 27—είς "Αρα-
βας συγγραφείς 25—είς παραμύθια
καί μυθοπλαστίας 24 - 25, 164—πρός
δοκιμήν άγνείας γυναικός 25" βλ. καί
κάτοπτρον
Καϊάφας 72

Κάιν 122, 195, 196, 197
Καινή 'Ιστορία Πτολεμαίου 84 κέ.
καινουργής 313, 323, 338
Καιπολής 209
καιροί (άνεμοι) 202, 203
καλάμια (παράδ.) 71, 72
Καλαμωτοϋσοι 193
καλάνθρωπος" βλ. μανδραγόρας
Καλεβάλα 168

Καλές Κυράδες 47" βλ. καί Νεράιδα
Καλή 45, 46, 47—τών Όβκών 47" βλ.

καί Νεράιδα
καλιμάννα 318
καλιτάτας 318

Καλλικάντζαοοι 45 - 47, 50, 74, 76 - 78,
195, 196

Καλλισπούδηδες 46" βλ. καί Καλλικάν-
τζαροι
Καλλιστώ 47, 229

Καλλιτσαντέροι 77" βλ. καί Καλλικάντζα-
ροι

Καλοί τών ορέων 45 - 47
Καλοκυράδες" βλ. Νεράιδα
Καλυψώ 105

Κάλω 47" βλ. καί Νεράιδα
Καμβόδιοι 228
Καμιλαρόοι 229
κάμφουρα 2Γ1

κανδήλιον 61, 64, 65, 323, 332, 333, 334,
335

κανίσκια 297, 298
κανισκοφόροι 297
Καπιτώλιον 377
κάπρος χρυσόθριξ 226
Κάραβος- βλ. Άρκτος
Καραΐβαι 154
καρδία τετριχωμένη 88
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καρκίνος (παράδ.) 196

κάρυον 223, 287, 315, 319, 383

Κασία 21, 31-37

Κασ(σ)ιανή" βλ. Κασία

Κασσιέπεια (άστερ.) 213

Κάσσιοι 222

κάστρον ώριας 51

καταπύγων, κατάπυγος 392

καταχθόνια, τά 202

καταχύσματα· βλ. γαμήλια σύμβολα

κατοπτρομαντεία 355

κάτοπτρον 355" βλ. καί καθρέπτης

Κένταυρος (άστερ.) 213

Κεφαλλήνες 129

Κέφαλος 144, 153, 154

Κήβ 100, 101

κηδεία 321 κέ." θραϋσις άγγείων 321 κέ.,
330 κέ.—έκχυσις ύδατος 322 κέ.—ραν-
τισμοί 328, 330, 333, 336—νίψεις
61, 322, 326, 327, 328, 329, 333—
προσφορά! είς τόν νεκρόν 331 κέ.—
ζώων 58 κέ.
κηλίδες Σελήνης" βλ. Σελήνη
Κήτος (άστεο.) 213
Κητώ 115

Κιβωτός τοϋ Νώε" βλ. Άρκτος
Κιδαρία Δημήτηρ" βλ. Δη μήτηρ
Ινινάδων 407
Κιργίζοι 286
Κίρκη 138, 141
κίσσα 128
κίτρινος 249
κίων" βλ. στΰλος
κλείθρων άνοιγμα" βλ. ώκυτόκια
κλείς" ούρανοϋ 148—σύμβολον εύτοκίας
364

Κλέφτες" βλ. Άρκτος
κλήδων 168

κλήμα" στέφανοι έκ κλ. 274, 275, 276,
280, 307 - 312—εις ταφάς 280 - 281
κλίκι 318
κλυντήρα 318
Κλυταιμνήστρα 279

κλώσσα μέ κλωσσόπουλα" ώς θησαυρός

222-223—(άστερ.)" βλ. Πλειάς
Κλωσσαριά" βλ. Πλειάς
κλωστή τής ζωής 258
Κοζάκοι 231
Κοιος 111

κόκκινο· Κρνιο 68—χρώμα" βλ. έρυθρόν
κόκορας" βλ. άλέκτωρ
κολλίνες 319
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κοσμογονικοί μΰθοι- βλ. μϋθοι

κόσμου συντέλεια, χαλασμός, χάση 125

κούκκου τ' άλογο (πτηνόν) 69

κουνέλιον 211

κουρά 412, 413, 418, 420

κουρεμένος - η 413, 418

κουσκουσές 247· βλ. καί τραχανάς

Κουτσαβΐτες 193

Κουτσό βλάχοι 297, 298

κουτσοδαιμόνιο 376

κουτσός 46, 376

κούτσουλος· βλ. υβριστικά σχήματα

κουφέττα 316

κουφή (όφις) 205

κρασί" βλ. οίνος

κρήνης προσωποποιία 68

Κρίσαμις 58

Κροάται 237, 257

κρόκος 211

Κρονίων- βλ. Ζεύς

Κρόνος 99, 100, 108, 109, 111, 112,

113, 114, 115, 116, 118, 119, 207
κροντήρι" βλ. κλυντηρα
κρότος" πρός άποτροπήν δαιμονίων 173,
206, 207, 337, 338—κατά τήν δύσιν
άστέρων 218
κροϋσις χαλκών σκευών βλ. χαλκούς
κτερισμάτων καταστροφή 340
κτυπήματα· δυστοκούσης 366 κέ.—Βαΐ-
ων 367 - 368—είς άλλας ήμέρας 368
-369—παρ' άλλοις λαοϊς 366, 368,
369 370—άνάλογα άρχαϊα ιερά νόμι-
μα 370 - 374
Κυβέλη 235, 240

Κύκλωπες 108, 111, 113, 118, 119, 147
Κυλίστρα" βλ. ώκυτόκια
Κυλλοϋ πήρα· βλ. ώκυτόκια
Κυμαΐοι 192, 408
κυνόστομα, κυνόστομο 442
Κυράς χόρτο· βλ. χέρι της Παναγίας
Κυριακή- Πάσχα 67, 251—Διακαινησί-
μου 337—πρώτη Ανοίξεως 349—Βαΐ-
ων 367, 368, 369
Κυριναλίου πλατεία 3
κύων 65· τοϋ 'Ωρίωνος (άστερ.) 212, 227"

βλ. καί Σείριος
κωνσταντινάτα 81, 82, 83
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος· παραδόσεις

περί τοϋ τάφου αύτοϋ 56 - 57
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος 28, 29

Λακεδαιμόνιοι 407

Λάμια, Λαμία, Λάμιαι, Λάμιες 67, 68,
150, 164, 165, 186, 208, 209, 375
λαμπάδα- Λαμπρής 251—γάμου 281—εις

παράδοσιν 40 - 41
λαμπηδών 206
Λαμπρή 368
Λάπωνες 335, 352

λάρος (παράδ.) 48
Λαταυοί 140, 154, 192, 300, 325
Λεβάντες 202
Λεζά, ό 96
Λειμώνος μονή 181
λειψάνου πόμπευσις 409
λειώμα, τό (παράδ.) 75
Λεόντιος 410
Λεπρεύς 145, 147
Λεττοί 245, 329, 335
λευκόν χρώμα 249, 253, 256, 258, 309,
310

λεχώ 295, 296, 297, 298, 322, 328, 358,

364, 375, 376, 377, 380
Λέων ό Δ' 265

Λέων ό σοφός 2, 23, 26, 28, 262, 263,
265· θαυμάσια κατασκευάσματα 23,
26 - 27, 28, 297
Λητώ 359, 375
Liber 130

λίθος· αίμοστάτης 82—λευκός ώς σελήνη
192—ύπό λίθον κατάκρυψις 252, 253,
254—πέτρα ριζιμιά 296—δι' εύτοκίαν
ή γονιμότητα 342 - 350—Παλιά Πέ-
τρα 346—γγαστρωμένη π. 349—Π.
τών νυφάδων 348—γυναικόπετρες 349
—Άγ. Τρυπημένη 349, 353—γέννησις
έκ λίθου 350 - 352—petra genetrix
350—της μητρός τών θεών 351—Ιερός
τοΰ Αβραάμ καί της Άγαρ 351—
©ορίκιος πέτρος 351—Αγέλαστος πέ-
τρα 351—Κύκνειοι λ. 352—ώς ώκυτό-
κια περίαπτα 361—της άμαρτίας 421—
της καταισχύνης 421—τοϋ κροτάλου
421—λιθοβολία 374
Λιλίθ 376, 377
λίμνη άπατος 56
λιοβούτημαν 133

λιογέννητος 155" βλ. καί ήλιογέννητος
Λιόκαλη· βλ. Παναγία
λιόκαλος 155

λιόκουρο, λιοκροΰγμα, λιόκρουση· βλ.

ίκτερος
Λιτουανοί 335

λιτρουπόδια- βλ. Άρκτος, Ώρίων
Logi 147

λόγοι συμβολικοί- βλ. ώκυτόκια
λοιδωρία 416, 422, 436
Loki 147

Λουκάς Εύαγγελιστής 15
Λουπερκάλια 374
Λούπερκοι 374
λύγος 369, 373
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Λυκούργος 280
Luna· βλ. Σελήνη
λύσσης θεραπεία 355
Λώτ 110

μαγγανεϊαι 8, 35, 110, 170-171, 190,
220, 256, 257, 293, 308, 338,356,
358, 384, 385, 396
μαγεία 350, 361 - 362, 410· μαγείας τι-
μωρία 410
μάγια 257* συνεργεία σελήνης καί άστρων

187, 188, 191, 220· βλ. καί Σελήνη
μαγικός· βιβλία 35, 107, 186,188, 200,

209, 361—πράξεις 200, 203, 251, 253,
259, 350, 353, 363, 366, 372, 375,
382, 383, 385, 400, 417—πίττα 190
—λόγια έν περιάπτοις 361—έμπόδια
τοκετοΰ 362 - 365
μάγοι, μάγισσαι 9, 35, 138, 170, 187,

188, 189, 190, 191, 195, 234, 293·
βλ. καί γραϊα μάγισσα

Macusi 370
μάζα 248

μαία 294, 295, 296, 297, 356, 357, 366,

367
Maidu 348
Μάιος 421
Μαΐστρος 202
Μακεδόνες 6, 287
μαλιά (νόσος) 436
Μανδαϊοι 239

μανδήλιον 268, 303, 304, 305, 306, 313
μανδραγόρας 73 - 74
μανδραγοΰδα, μανδραγοΰρα- βλ. μανδρα-
γόρας
Μάνι 144
Μανιβώ 144
Μανιχαϊοι 128
Μάννα 300

μαντική 126, 251, 252, 253, 254, 312-

313, 355, 360
Μαορί 94, 117
Μαοΰι 95
Μαρδούκ 98, 124
Μαρδούχ· βλ. Μαρδούκ
Μαρεσάτ 211
Μαρηβάτ 209
Μάρκ 358
Μαρκάβ (άστήρ) 235
Μαροκινοί 323
μάρτα, ή 249· βλ. καί Μάρτης
Μάρτης 249 - 259" συνήθειαι κατά τήν
α'( Μαρτίου 249, 250, 251, 337, 338—
μάρτης, μάρτηδες (έγχρωμα νημάτια)
249 κέ.—σκοπός τοΰ έθίμου 252-253,
254—άνάλογοι συνήθειαι 256 - 257
—παράδοσις μάρτί) 250, 251, 252,
258 - 259—0 μάρτης παρά τοϊς άλ-
λοις λαοϊς 253 - 254—κατά τούς
άρχαίους χρόνους 255—τούς βυζαντι-

νούς χρόνους 254 - 255— γένεσις καί
σημασία τοΰ έθίμου 256 κέ.—θραΰσις
άγγείων 337, 338—Μαρτίου εικοστή
πέμπτη 337
μαρτίτσια, τά 249" βλ. καί Μάρτης
μαρτσάτανον 249" βλ. καί Μάρτης
μάρτσου 249" βλ. καί Μάρτης
μαστίγωσις- γυναικών ύπό άνδρών 369—
ώς δοκιμασία εφηβείας 369—Σπαρτια-
τών έφήβων 370—γυναικών έν 'Αλέα
371—άγάλματος Πάνος 371—εις έορ-
τήν Δήμητρος 372—περί τον δηλιακόν
βωμόν 372—φαρμακών έν τοϊς Θαργη-
λίοις 372—κατά τά Λουπερκάλια
373 - 374—βουλίμου έξέλασις 373—
κατά τάς νόνας καπρωτίνας 374—ώς
ποινή 418
Μαυρίκιος 265, 273, 284, 410
μαυρομάνικο μαχαίρι 78
μαΰρος· κρασί 314—σκύλος 385
Μαυσωλεϊον 12
Maui 160
Μαχαβαράτα 160
Μεγάλη Άρκτος· βλ. "Αρκτος
Μέγαρα 144
Μέδουσα 39, 43
μειλίγματα 331, 353
Μελανίππη 103, 104
μέλι 171, 172, 173, 285, 287, 297, 315,

319, 320
Μελίαι νύμφαι 110
Μελιγγοί 19, 20
Μελικέρτης 146

μελισσανδροϋ, Μελισσαντροΰ 48, 49

Μελίσσαντρος 48

ΜελκάρΟ ■ βλ. Μελικέρτης

μελόπιττα· βλ. γαμήλια σύμβολα

Μενέλαος 11

Μένεσις 154

Μεξικανοί 398

Mercurius 130

Μερόπη 219

μέρσινα, τά 77

Μεσσαλιανοί 128

Μεσσίας 180, 182

μεταμόρφωσις· κόρης είς δράκοντα 7 κέ.
—παραδόσεις 47 - 48, 53, 55, 69, 288
—άνδρύς είς γυναίκα 59—άνθρώπων
είς ζώα 92, 138, 229, 230—Χρι-
στοΰ, άγιων κλπ. 178, 179
μηλαδέλφι (πτηνόν) 68
Μηλεία, έπίκλησις Αφροδίτης 33
μη(ε)λιγγόνι 19, 20
μηλοβολία- βλ. μήλον
μήλον· είς παράδοσιν 31—συμβολική ση-
μασία προσφοράς 32 κέ.—έρωτικόν
σύμβολον 33—είς μαγγανείας 35 - 36
—μύθοι 33—"Εριδος 33—είς γαμήλια
έθιμα 34 - 35—έχέγγυον άγάπης 34—
μηλοβολία 33, 34, 35
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Μην 186

μήνη 192, 199

Μιάς, οί 196

Μιζάρ (άστήρ) 234

Μίθρας 148, 160, 179, 350

Μικρά Άρκτος (άστερ.)· βλ. Άρκτος

μικροκλόποι 410, 417

Μίνως 62, 63

Mitra 130

Μίτρας 107, 160

Μιχαήλ Γ' 21, 23,24,26,27, 28,29,36,
265

Μιχαήλ Παλαιολόγος 410, 414
Μιχαήλ Πατριάρχης 266
μνημεία τέχνης· μΰθοι περί αύτών 3
μνημόσυνα" βλ. νεκρός
Μνημοσύνη 111

μνήστρον, μνήστρα 267, 268, 270, 272"

βλ. καί άρραβών
Μοίρα, - αι 172, 258, 295, 298, 346, 362
μοιχαλίς, μοιχός 408, 410, 417, 418, 420,

421
μολλάς 286
Μολοσσοί 6
Μορία 63
Μορμώ 375
μόροττος 372
Μορφορέσιοι 229
μόσκος 211

μοΰζα, μοΰντζα, μουντζώνω" βλ. ύβρι-
στικά σχήματα
μουζωμένος 386, 405
Μοΰσαι 104

μουσικής δύναμις έπί στοιχείων φύσεως
104 - 105

Μουσουλμάνοι 182, 269, 330, 333, 351,

397, 398, 399
μουτζάλωμα 418
μουτζοκουρεμένος 413
μουτζοπαντρεμένη 413
μουτζωμένος 413
μπαοΰτα 393
μπατοΰδοι 369

μπράτιμος, μπράτμος 315, 319, 320"

βλ. καί βλάμης
μύδρος διάπυρος" βλ. άπόδειξις
μΰθοί" μεσαιωνικοί έλληνικοί 1 - 20—περί
Φειδίου καί Πραξιτέλους 3 - 7—άρ-
χαίων μνημείων 3—τής κόρης τοΰ
'Ιπποκράτους 7 κέ.—τής κόρης τοΰ
Απόλλωνος 10—όφεομόρφων παρθέ-
νων 10, 11, 15—Πηλέως καί Θέτιδος
11— Πρωτέως καί Μενελάου 11 —
Νηρέως καί 'Ηρακλέους 11—τοΰ ρο-
δίου δράκοντος 12, 16, 44—δρακον-
τοκτονιών 11, 12 - 16,44, 126—Ά-
χιλλέως 16 κέ.—τοΰ μήλου τής 'Έρι-
δος 33—Ίππομένους καί Αταλάντης
33—Γοργόνων, Σειρήνων καί Σκύλ-
λης 38—Αλεξάνδρου 2, 3, 38, 166—

'Οδυσσέως καί Σειρήνων 38—Ιίερ-
σέως 39, 43, 44, 80—Αίσώπειοι 47,
48, 55, 122—περί Νυκτερίδος, Βάτου
καί ΑίΟυίας 47—Κρισάμιδος 58 - 59
—Τειρεσίου 59—Κάδμου καί Έγχε-
λέων 59—βοτάνης άνιστώσης νεκρούς
62 κέ.—Μινωίδου Γλαύκου 62—ΆνΟη-
δονίου Γλαύκου 62—Τύλωνος 63—
άποκαταστάσεως μελών τοΰ σώματος
ήρώων 88—δημώδεις κοσμογονικοί
90 κέ., 193 κέ.—χωρισμοΰ ούρανοΰ
καί γης 91 κέ.—'Ελικώνος καί Πηγά-
σου 102, 104 - 105, 123—άναβλύ-
σεως πηγών έκ πλήγματος 105—Ά-
τλαντος 105 - 107—όρέων άνεχόν-
των τόν ούρανόν 106—θαυμασίου όρους
106—άκρωτηριασμοΰ τοΰ ούρανοΰ 108
κέ.—Διός καί Τυφώνος 116—ποιμένος
καί θαλάσσης 122 - 123—αιτιολογι-
κοί 128 - 129, 351—ήλιακοί 130
κέ—περί άπολιθώσεων 138—ήλιακών
ήρώων 130, 138, 144, 146 - 147—
'Ηρακλέους 11, 130, 142, 144, 145 -
146, 362—Αθηνάς 148—οικογενείας
τοΰ Ήλίου 139, 144, 147, 148, 150,
151, 153—γάμου Ήλίου καί Σελήνης
153 - 154—Πέρσης 153 — Πασιφάης

153—Κεφάλου καί ΙΙρόκριδος 153-

154—Δήμητρος 166, 187, 351—λα-
λούντων δένδρων Ήλίου καί Σελήνης
166 - 167—χρυσοΰ δέρατος, χρυσών
μήλων κλπ. 174—έξιλασμοΰ τοΰ 'Ο-
δυσσέως 176—πίθου τών Δαναΐδων
197—προφήτου Ήλιού 180 - 183, 241
—Σελήνης 145, 150, 153, 154, 168,
184 κέ.—λύκου καί άλώπεκος 193—
καταπόσεως Σελήνης 207—άστέρων
καί άστερισμών 212 κέ., 242 κέ.—
Πλειάδων 219, 220, 221, 229—κατα-
στερισμοΰ ύός 227—καταστερισμοΰ
Καλλιστοΰς 229 - 230—'Ωρίωνος 221,
229—Άρκτου 229—Γαλαξίου 241—
Αντιόπης 243—Άμφίωνος καί Ζή-
θου 243—άστερισμοΰ Στεφάνου 279—
αρπαγής Περσεφόνης 287 - 289—γε-
νέσεως άνθρώπων έκ λίθων 350 - 352
—Δευκαλίωνος καί ΙΙύρρας 350, 352
—γεννήσεως Άγδίστιος 351—τοκε-
τοΰ Λητοΰς καί Αλκμήνης 375

μύρμηξ 19, 20, 252, 254

Μυρμιδόνες 17, 18, 19, 20

μυρσίνη 374

μύρτος 280, 373, 374

μυστήρια· Ελευσίνια 255—Σαμοθρα-

κίων 255
μυτιά 393

Μωάμεθ 176, 180, 399
Μωυσής 179
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Ναί-αι 42, 43, 44
Νεϊλος 239

νεκρός 321 κέ.· έθιμα καί δοξασίαι 58, 61,
64, 280, 281—φύλαξις 64—μνημό-
συνα 64—προσφοραί 331 κέ.—μίασμα
329—λουτρόν 280, 321, 323, 324,
328—ψυχή 61, 64, 334" βλ. καί κη-
δεία
νέκταρ 221
Νέμεσις 122
Νεοσηλανδοί 144, 195
Νεράιδα 45, 46, 47, 67, 68, 70, 71, 74,

172, 220, 361—κουτσή 46
νερόν βλ. ΰδωρ
Nerthus 134

νημάτων πολυχρώμων δεισιδαίμων χρήσις

249 κέ.
Νηρεύς 11, 87, 115
νηφάλια ιερά 173
Νικηφόρος Φωκάς 182
νίψεις πρός καθαρμόν βλ. κηδεία
νομίσματα 34, 35, 81, 83, 204, 253, 267 -

268, 298, 304
Νουίτ, ή 100, 101, 102
νουμηνία 202, 203, 204, 205
νουννά 320
νοΰννος 301, 318
Νοΰς 100
Νούτ· βλ. Νουίτ
νυκτερίς (παράδ.) 47, 48
Numeria 375

νύμφαι 63" Πηγαιαι 67 —Μελίαι 110
νύμφη 34, 35, 152, 257, 265, 266, 267,
268, 270, 271, 274, 275, 276, 287,
338, 358, 364" με τόν ηλιον καί τό
φεγγάρι έπί προσώπου 157—είσοδος
είς τήν οίκίαν τοΰ συζύγου 299—θρη-
σκευτική καθιέρωσις 292—περιαγωγή
αύτής περί τήν έστίαν 292, 300—
άρσις ύπέρ τό κατώφλην 292—περι-
ήγησις τρίς περί τό πΰρ τής Ουσίας
299· βλ. καί γαμήλια σύμβολα
νυμφικός πέπλος 266, 269
Νύξ 145, 148
Νυσία· βλ. Τουδώ
νυχτουκόπους (άστήρ)' βλ. Ζεύς

ξένια, τά 267
ξενιάσματα 267, 303
ξύλο τίμιο ώς περίαπτον 82
ξύρισις ώς ποινή 412, 418, 420

Όβκοί' βλ. Εβραίοι
Όδίν 161, 230
'Οδυσσεύς 38, 176
Οιδίπους 144

οίνος 253'είς έθιμα γαμήλια 282 κέ., 313
κέ.—τελευτής 61, 330, 331, 332—
σπονδή εις "Ηλιον 172
Όμόρωκα, ή 99

Όνιτζέρ 211
όνοβάτις 408
ονοματοθεσία 294

όνος 127" έπί όνου περιαγωγή 408, 410,

415, 418, 420, 421
όξυθύμια 331

όπή· συνήθεια διόδου δι' όπής 345, 349,
353

Όπλειά' βλ. Πλειάς
όρεοπάρπαρον (φυτόν) 211
'Ορέστης 88

Όρθια Λυγοδέσμη 370, 371
όρκισμός σελήνης' βλ. Σελήνη
όρκοι- είς τόν "Ηλιον 168, 169—σχετιζό-
μενοι μέ τούς γαμήλιους στεφάνους 281
όρνιθοκλόπος 418, 420
όρνις 82' χρυσοτόκος 174—είς γεΰμα

νεονύμφων 317 - 318—χρυσή 223
Όρομάσδης 127
Όρφεύς 104, 110
'Ορφικοί 110, 112, 118, 160, 198
"Οσιρις 116

όσμανικόν σύμβολον 199
Όσσέται 300, 351
Όσσήται- βλ. Όσσέται
όστοΰ άντικατάστασις 88
Όστρια 202
Ούαλοί 232, 240
Οδνοι 17

ούράνια, τά 202, 203

Ούρανίδαι 108, 109, 111, 112, 113, 114,

118, 119, 120
Ούρανός 90 κέ., 191, 231, 236, 237, 387
—κολλημένος μέ τήν γήν 91 κέ., 193,
194, 230, 243—σύγχυσις ή συνταύ-
τισις πρός θεόν 93, 120, 121—βίαιος
χωρισμός άπό τής γής 92 κέ.—αίδοϊα
ούρανοΰ 99, 120—μΰθος άκρωτη-
ριασμοΰ 108 κέ.—τρΰπα ούρανοΰ 131,
136, 137
ούρεΐν πρό τοΰ ήλίου· βλ. "ΙΙλιος
Ούτουπών 209

όφις 9, 10, 12, 16, 366, 369" άσκληπιείων
11—παραδόσεις καί δοξασίαι 57 κέ.,
126, 128—οίκουρός 58, 60—δφεις
συμπεπλεγμένοι 58, 59—σχέσεις πρός
τήν ύγείαν 59—ένσάρκωσις άφηρωι-
σθέντος νεκροΰ 60—πώς ενισχύει τήν
δρασίν του 61—διά βοτάνης έπαναφέρει
είς τήν ζωήν δφιν 62 - 65—θέτει πΰρ
νά καύση τόν ούρανόν 93, 125—δη-
μιούργημα Σατανά 128
όχτώ, τελετή πρός κάθαρσιν λεχοΰς 294

παιδεραστία 410· παιδεραστών πόμπευ-

σις 409, 411
παιδοποιία 298

παϊς" περιφορά παιδός περί τήν κολυμβή-
Οίαν 295—χρυσώνω ή ασημώνω τό
παιδί 297
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παλαιοκουρεμένος, παλαιοκουρεμένη 413,
418

Πάν 371, 372

Παναγία" άνοίγει είς τον "ΙΙλιον τήν πύλην
τής άνατολής 148 - 149—μήτηρ ήλί-
ου 149—παράστασις αύτής ώς Ήοϋς
148 - 149—συσχετισμός πρός Άθη-
νάν 148—έρωτα τόν ήλων περί τοϋ
υίοΰτης 168—Χέρι τής Π., Παναγιό-
χορτο, χορτάρι τής Π." βλ. ώκυτόκια—
Αιόκαλη, έπίκλησις Π. 155—έκκλησία
Π. Φανερωμένης 350—άντιλήπτωρ έν
κινδύνοις 377—ή Γοργοεπήκοος 379
—ή 'Ελεούσα 380—στήλη της Π. 223
ΙΙαναθηναϊκόν στάδιον βλ. ώκυτόκια
πάννα, πάννιστρον 191, 194, 195
πανσέληνος 189, 192, 200, 201, 202
Πάπα(γή) 94
Παπουλάκης μοναχός 52
παραδόσεις" πλασθεΐσαι ύπό λογίων 1 - 2—-
δημώδεις 2—ώς πηγαί ιστορικών καί
εθνολογικών πορισμάτων 2—περί Πρα-
ξιτέλους καί Φειδίου 3—'Ασκληπι-
είων 11—δρακοντοκτονιών 15—βυζαν-
τιναί 21 - 37—περί μαγικοΰ καθρέ-
πτου 23 - 27—θαυμαστού πλατάνου
27 - 30—Κασίας 31 - 37—Γοργόνων
38 κέ.—Γοργόνας τής 'Αττάλειας 38 -
44—κεφαλών μέ μαγικάς ιδιότητας
42 - 44—Καλών τών όρέων 45 - 47—
Νεράιδων 45, 46, 47, 68, 70 - 71—
μεταμορφώσεως της Βάτου 47 - 48,
55—άνθους μελισσαντροΰς 48 - 49—
όμοιότης πρός αίσωπείους μύθους
47, 48, 55—τρόπος δημιουργίας π.
49—θεσσαλικαί λόγιαι έκ παραφρά-
σεως δημοτικών ασμάτων καί παρα-
μυθιών 51 - 52, 55 - 56—περί άγιας
Σοφίας 51 —γεφύρας της "Λρτης 51
—κάστρου της ώοιάς 51—μεσσηνιακαί
52 - 54—περί δένδρων 52 - 54—θη-
σαυρών 52, 222 κέ.—άρχαίων έρειπίων
54, 56—άπάτων λιμνών 56—μετα-
μορφώσεων 7 κέ., 47 - 48, 53, 69,
78—τάφου τοϋ Κωνσταντίνου 56-57
—όφεων 57 κέ., 93, 125, 128—στοι-
χειών πηγαδιών καί πηγών 67—Λά-
μιας 68—αίτιολογικαί 68 - 70, 176—
πρός έξήγησιν ιδιωμάτων ζφων 69 - 70
—λακωνικαί 70 - 71—ευτράπελοι διη-
γήσεις ώς π. 70—περί Παραωρι-
τών 70—έκ δημοτικών ασμάτων
51, 71—περί καλαμιών καί βρο-
χής 71 - 72—Καϊάφα 72—έπιγρα-
φής 73—άπολιθώσεων 51, 75 - 76—
καταποντίσεως 76, 93—Καλλικαντζά-
ρων 50, 76 - 78,195—Στριγγλών 78—
Πλάτωνος 78 - 80—κωνσταντινάτων
81 - 83—κοσμογονικαί 90 κέ., 193 κέ.,
208, 230—περί άποχωρισμοΰ ούρανοΰ

καί γής 91 κέ.—καταστροφής τοΰ κό-
σμου 93, 125, 195—διαβόλου 125,
127 - 128, 195—δημιουργίας άνθρώ-
πων καί ζώων 127 - 128—Ήλίου
130 κέ., 185, 186, 194—γάμου Ή-
λίου καί Σελήνης 151—άγίου Ήλίου
174, 176 κέ.—θυσίας έλάφου 175
—μαρμαρωμένου βασιλιά 51, 181—
Σελήνης 91,125,151, 184 κέ.—κηλί-
δων Σελήνης 91, 92, 192, 193 - 198—
δένδρου Σελήνης 125, 195, 196—
άνθρώπου έν τή Σελήνη 195 - 198—
Κάιν 122, 195, 196, 197-Πλειάδων
218, 219 κέ., 229—κλώσσας μέ κλωσ-
σόπουλα 219 κέ.—γουρούνας μέ γου-
ρουνόπουλα 223 κέ.—'Ώρίωνος 228 -
229—Άρκτου 92, 230 - 234, 243—
Γαλαξία 236 - 237—άστέρων ώς καρ-
φιών 92, 230, 243—Αύγερινοΰ 245 -
246—τοΰ φυτοΰ τής Παναγίας τό
χορτάρι 360
παραμύθια 68, 88, 174" περί μαγικοΰ
καθρέπτου 24, 25, 164—χρυσοΰ δέν-
δρου 30—μηλοβολίας 35—τοΰ έν παντί
άτυχοΰντος πτωχοΰ 55—βοτάνης άνι-
στώσης νεκρούς 58, 61 - 65—'Ηλίου
24,137 - 138,140,142,143,145,147,
150, 157, 159, 163 - 165, 166, 167,
168, 170,187, 220—Σελήνης 143,157,
166, 167, 186 - 187, 220—άπολιθώ-
σεων 137 - 138—Ήλίου καί Σελήνης
άνθρωποφάγων 142 - 143, 166, 186,
220—Ήλίου άδηφάγου 145—μητρός,
αδελφών, τέκνων 'Ηλίου 147, 150
—παιδιών γεννωμένων μέ τόν ήλιον,
τήν σελήνην ή τούς άστέρας έπί τοΰ
μετώπου 157—ερωτήσεων πρός τόν
ήλιον, σελήνην κλπ. 24, 163- 168,
187—"Ερωτος καί Ψυχής 167—λύ-
σεως άπορημάτων ύπό ύπερτέρου
όντος 165, 168—άστέρων καί άστερι-
σμών 167, 218, 219, 220, 233—Πού-
λιας 218, 220—Αύγερινοΰ 218, 243,
244—χρυσών ορνίθων 223—νεανίδων
φερουσών δοράς ζώων 230—κλωστής
τής ζωής 258—παραμύθιον μέ παρεμ-
βολήν στίχων 164
Παρασκευή 170, 201, 306" Μεγάλη—67,
257, 369

παραστάσεις" φόνου θηλείας δαίμονος 39
—-συνδέουσαι τόν οφιν πρός θεότητα
ύγείας 59—καθελκύσεως σελήνης 170,
190 — παίδων εχόντων κλωσμάτια
προσδεδεμένα είς τόν καρπόν 255—
χειρών 397—δένδρου έν τή σελήνη
195, 196—θανάτου 280—ύός Οηλα-
ζούσης 225
παραστατών έπάλειψις· βλ. Ούρα
Ιΐαραωρΐτες 70
Παρθένος (άστερ.) 122, 246
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παρΟενοφΟορία 410, 411
Παρθενών 379
Πάρθοι 408
Πάριδος κρίσις 33
παρμάκΐ" βλ. υβριστικά σχήματα
παροιμίαι, παροιμ. εκφράσεις 57, 05, 66,
70, 74, 75, 81, 89, 91, 110, 120, 121,
122, 136, 139, 140, 141, 142, 152,
158, 162, 169, 184, 185, 186, 196,
197, 199, 200, 201, 203, 216, 217,
220, 252, 276, 386, 413, 417, 418,
419, 423, 424 - 425, 426, 427, 428,
429, 433, 434, 435, 436, 437, 438,
440
Παρούμ 211
ΙΙασιφάη 153

Πάσχα 140, 200- βλ. καί Κυριακή
πάτερο 337
πατήρ 293, 295, 296
Παυλικιανοί 128
Πειρασμός· βλ. διάβολος
πελαργός 252, 258
Πελειάδες· βλ. Πλειάδες
Πέλοψ 88

πέμματα σελήνης 190
πενΟερά 356, 387
Ιίενθεύς 153
πεντάλφα 400

πέντε' άριθμός δυσώνυμος 387, 398, 400

—ιερός 398, 399
πέπλος νυμφικός 266, 269, 279' βλ. καί

γαμήλια σύμβολα
περίαπτα 39, 250 κέ.—κωνσταντινατα 81
-83 —προβασκάνια 81—τίμιο ξύ-
λο 82 — ϊασπις 361—ώς ώκυτόκια
360 - 362—μαγικά λόγια έν περιά-
πτοις 39, 361 - 362—οδηγία'. πρός
κατασκευήν π. 361
περιστέρι 317
περκνάδα- βλ. πικνάδα
Περκούν 183
Περούβιοι 206, 352
Πέρσαι 61, 168, 170, 177, 238, 247, 258,
269

Περσεύς 39, 43, 44, 138, 144· (άστερ.)
213, 235

Περσεφόνη 161, 187, 203, 287, 288, 289"

βλ. καί γαμήλια σύμβολα
Πέρση 153
πετεινός· βλ. άλέκτωρ
πέτρα, πέτρος· βλ. λίθος
petra genetrix· βλ. λίθος
ΙΙετραΐοι 351
Πετρίτης 207
ΙΙηγαδίστρα 67

ττηγαί' έχουσαι Οαυμασίας ιδιότητας 354 -
356—έπιφέρουσαι γονιμότητα 354 -
356—πηγή είς θέσιν Καλοπούλα 354
—π. Διός έν Δωδώνη 67' βλ. καί ώ-
κυτόκια

Πηγαΐαι νύμφα'. 67

Πήγασος 104, 105, 123· (άστερ.) 235
Πηλεύς 11, 87

πήλινος 321, 322, 323, 332, 337, 338

πηλός 322, 332

πήχη, πήχες" βλ. Ώριων

Πιερίδες 104

ΙΤιέρος 104

πικνάδα 390

Πιλάτος 72

Πιλειά' βλ. Πλειάς

Pilumnus 375

ΙΙισίδαι 408

πιστρόφια 317

πίττα" μαγισσών διά φεγγάρι 190—είς

γάμον 318, 320
Πλαγκταί 221

πλακοϋς 173, 285, 286, 287, 319
πλανητών χαρακτήρες 210
πλάτανος θαυμαστός 21, 27-30
Πλάτων παραδόσεις περί αύτοΰ 78-80
πλατωνικοί 198
Πλειά' βλ. Πλειάς

Πλειάς (άστερ.)· όνομασίαι (Πούλια,
Πλειά, Πιλειά, Όπλειά, Άπλειά,
έξαστέριν, έξάστερον, έπτά άστέρες,
έπτάστερο, Κλωσσαριά, Κλώσσα, ά-
λέτρι) 214 - 215, 220, 222—γεωργικαί
καί ποιμενικαί παρατηρήσεις καί έργα-
σίαι 215 κέ.—πλειοδοσία 217—δύσις
μετά κρότου 218—παραδόσεις 219,

222 - 224-έπιρροή αύτής εις μάγια

220—αδελφή Αύγερινοΰ 218 - 219,
'Ηλίου 166, 220—ώς έπτά άδελφαί
219—μνηστή τοΰ Ώρίωνος 219, 229
—ώς κλώσσα μέ κλωσσόπουλα 218,
219 - 223, 226—ώς περιστεραί 221—
γουροΰνα μέ γουρουνόπουλα 223—224
πλειοδοσία' βλ. Πλειάς
Πληιόνη 229

πλιγοΰρι 247' βλ. καί τραχανάς
Πλούτων 287, 288, 289
πογαλέρκα' βλ. Ώριων
πογονίκια 297, 298
πολικός άστήρ 232, 234
ΓΙολύιδος 62, 63
Πολωνοί 161, 257

πόμπευσις, πομπή, πομπεύω' βλ. υβρι-
στικά σχήματα—πομπή με θεραπευ-
τικόν σκοπόν 417
Πονέντες 202
ποντικός 70
Πόντος 99
Πορτογάλοι 231
πορφυροΰς 142, 144, '198
Ποσειδών 39, 104, 105, 123, 351
ποταμός" βλ. Γαλαξίας
ποτήριον κοινόν βλ. γαμήλια σύμβολα
ποΰλι 215
Πούλια' βλ. Πλειάς
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ποΰλος· βλ. υβριστικά σχήματα
Πραξιτέλης 1,3-7
ποάσινος 249, 311

προβασκάνια 256, 357, 388, 397, 405

Πρόκρις 144, 153, 154

Προμηθεύς 272

προπηλακισμός 413

προσευχή πρός άνατολάς 168

πρόσφουλας, προσφουλώ 393

προσωποποιία" πόλεων 12—άνθρωπομορ-

φική ύδάτων 67—κρήνης 68
προφήτης Ήλιού- βλ. άγιος Ηλίας
ΓΙρώσσοι 137, 147, 299, 335
Πρωτεύς 11, 105

πρώτη" έτους 368—Μαρτίου 249 κέ., 368
Πτολεμαίος ό Ηφαιστίωνος 84 κέ.
πτύειν πρός άποτροπήν κακοϋ 66 - 67,
255

Πυθαγόρας 245
Πυθαγόρειοι 198
πύλαι θριαμβικαί Ρωμαίων 354
πυρ 61, 93, 125, 126, 251, 285, 293, 299,
326, 335

πυραί" λείψανα λατρείας Ήλίου 168—
κατά τήν έορτήν τοϋ άγίου Ήλίου 175
—τοΰ άγίου 'Ιωάννου 175, 251—τό
Πάσχα 251
πυροβολισμοί" κατά τάς έκλείψεις 207—

τό Μ. Σάββατον 337, 376
Πυροστιά (άστερ.) 234, 235
ΙΙύρρα 110, 350
Pùshan 130

Ρα 101, 128
ραντίσματα 297

ραντισμοί 328, 330, 333, 336, 357" βλ.

καί κηδεία
Ραφαήλ 376
Ρέα 111, 235
Ρεβέκκα 273

Ρίγ Βέδα 15, 97, 107, 148, 160
ροδή 251, 252, "253, 258, 259
ροδόσταμον 211
ροιά 288, 289
Ροΰ 95, 107

Ρωμαίοι 33, 168, 202, 217, 230, 240,
258, 270, 279, 299, 364, 375, 388,
892 488

Ρωμοΰν'οι 34, 134, 141, 207, 253, 257,
323, 325, 326, 329, 332, 333, 394
Ρωξάνη 279
Ρώσοι 257, 325, 329

Σαβαήλ 209
Σαβάζιος 397
σάβανον 331, 336
Σαβαώθ 211

Σάββατον 170· Μέγα—251, 337, 338
σάγος 286
σαλαμάνδρα 126

Σαμαγΐται 300

σαμάρκο" βλ. ύβριστικά σχήματα

Σαμόα 286

Σαμοβόροι 329

Σαμουήλ 182

Σάξωνες 324

Σαρακηνοί 163, 226

Σάρδοι 286

σαρμακο· βλ. ύβριστικά σχήματα
Σατανάς 128

σαύρα 62, 93, 120, 126, 387
Σαΰρος, προσων. Ήλίου 126
Savitri 107, 130, 174
Savitti 160
Σεάτ (άστήρ) 235
Σειρήνες 38, 39, 40
Σείριος (άστερ.) 212, 244
Σελήνη 158, 162, 179, 223, 242, 243, 244
—κατά τούς μύθους καί τάς δοξασίας
τοΰ έλληνικοϋ λαοΰ 184 - 211—ονομα
184- 185—προσωποποιία 185 κέ.—
γένος Σ. 154, 166, 185, 186—άδελφή
ή σύζυγος Ήλίου 145, 150, 151, 152,
153, 154, 166, 185, 194, 220—γάμος
Ήλίου καί Σ. 151, 152, 154—τέκνα
Ήλίου καί Σ. 150, 154, 242—μήτηρ
Σ. 186, 194, —δεΐπνον 186—είς παρα-
μύθια 143, 157, 166, 167, 186 - 187,
220 —άνθρωποφάγος 143, 166, 186,
187, 220 —έρωτήσεις πρός τήν Σ.
163, 166, 167, 168, 186 - 187—δέν-
δρα λαλοΰντα Ήλίου καί Σ. 166, 167
—ώς όμμα 160, 187—πανδερκής 166,
187—παιδία γεννώμενα μέ τήν Σ. είς
τό μέτωπον 157—άπαγόρευσις τοΰ
γυμνοΰσθαι πρό της Σ. 170 —συνεργός
είς μάγια 187, 188, 220 —καθέλκυ-
σις ύπό μαγισσών 170, 187 - 193—
παράστασις καθελκύσεως 170, 190—
πέμματα ή πόπανα Σ. 190 —ώς άγε-
λάς 191 - 192—σεληναϊον γάλα 191 —
βούμορφος 192—ώς κεφάλι τυρί 192 -
193—ώς τροχός 192—κηλίδες Σ., πα-
ραδόσεις περί αύτών 91, 92, 192,193
- 198—βοϊδογλυψιές 92, 193—άσβου-
νιά 91,193, 194—πάννιστρον 191, 194,
195 — Σ. καί Ήλίου έρις περί κάλλους
194 - 195—μονόφθαλμος 194—δέν-
δρον έν τη Σ. 125, 195, 196—άνθρωπος
έν τή Σ. 195 - 198—μαντική 198 -
199—είς μετεωρολογίαν 199—επιρ-
ροή φάσεων Σ. έπί της γης 199 κέ.,
έπί τών άσθενειών 201 - 202—νουμη-
νία, δοξασίαι καί δεισιδαιμονίαι 202-

205—τό δακτυλοδεικτεΐν αύτήν 205 -

206—έκλείψεις 191, 199, 206 - 209—
εύχαί καί όρκισμοί 209 - 211—είκών
Σ. 185 —χαρακτήρες Σ. έν Σολωμο-
νική 210 - 211—μελάνι Σ. 211
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σέμπρος 75
σέντζον 29

Σεραφείμ, Σεραφίμ 183, 210, 211
Σέρβοι 237, 257, 332, 364
Σερβοκροάται 238
σημάδι (μνήστρον) 268, 304
σημάδια (άστερ.) 213
Σήτ, ό 128

Shu 100, 101, 102, 107, 121

Σιάμιοι 222, 228

Sib, Sibou 100

Σιδέρης 296

σίδερο 385

σιδηρούς 114, 171, 272

ΣιδΙ Φετχαλλάχ 348

Σικελοί 126

Σιλβανός 375

Σΐναι 96, 97, 117, 195, 206, 240
σιργοϋνι· βλ. υβριστικά σχήματα
Σιρόκος 202
Σίσυφος 219

σίτος· είς έθιμα τελευτής 332, 334—είς
παραδόσεις 71,75 - 76—είς γάμον 300
Σκαλικαντζούρια- βλ. Καλλικάντζαροι
σκανίτης (πτηνόν) 68
Σκεπαρνέα· βλ. Ώριων
Σ-<αέρεια 371
σκίλλη 371, 373
σκιμαλίζω 392, 393
σκορδομυτιά 393
σκόρδον 414, 418
Σκορπιός (άστερ.) 235
Σκύθαι 17, 18, 19
Σκύλλα 38
Σκυλοκέφαλοι 139

σκύλος· είς παραδόσεις 69 - 70—μαΰρος

385
Σκύφιος 351
σκώληξ 252, 253, 254
σκώμμα 121, 374
Σκώτοι 228

Σλάβοι 17, 33, 137, 140, 147, 149, 161,

167, 176, 183, 228, 244
Sol· βλ. "ΙΙλιος

Σολομωνική 185, 209, 210, 211

Σολομών 39

Σόλων 7

σύμα 147

Σόμα, ή 154

Σόμας, ό 98, 107

σοΰπα· βλ. γαμήλια σύμβολα

σουρβιά 369

σουρβίζω 369

Σουρίδ 25

Σούρυα 154, 160

Σοχάν 190

Σπαροΰ 209

σπήλαια- πίστις είς αύτά 353
σπονδή 331, 332· βλ. καί κηδεία
στάσιμα 186

Σταυρός (άστερ.) 234, 235
σταύρωμαν 295

στάχτη· βλ. ύβριστικά σχήματα

Στάχυς (άστήρ) 246

στέφανοι· βλ. γαμήλια σύμβολα

στεφανοκράτωρ 273

Στέφανος (άστερ.) 279

στεφανώ, στεφανουμαι 273

στεφάνωμα 262, 269, 273

στιά- βλ. εστία

Στιχίας ό Αιτωλός 88

στοιχειό 51, 52, 67, 68, 207, 222, 299

στρίγγλα 76, 78

στριγγλιάζω 78

στροΰντζα, στροΰντζος· βλ. ύβριστικά

σχήματα
στυλάρκα 349

Στυλιανή, Στυλιανός 381· βλ. καί ώκυτό-
κια

στΰλος· ύποβαστάζων τήν Γήν 125, 195—
τόν Ούρανόν 97, 100, 101, 102, 105,
106, 107
στύραξ 211
σύβακχος 372
συκή άγρια 373
συκοφάντης 421, 439
συμβολικοί λόγοι· βλ. ώκυτόκια
Συμνογιόρτια 381
Συμπεθεριό· βλ. Άρκτος
survivals 260

σφάκελο, σφάκελος· βλ. ύβριστικά σχή-
ματα

Σφακιανοί 202, 203
Σωρού 190

Σωρός· βλ. Γαλαξίας
Σωτήρχα 209

Σωφρόνιος, πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 135

Τάγαλοι 335
ΤαΙν 97
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Τιάμαβ 98
Τιβέριος 3, 273, 284
Τιβέριος Γράκχος (παράδ.) 59
Τιγράνης 237

τίμιον ξύλον βλ. ξύλο τίμιο
Τιμούρ 420

Τιτάνες 108,110,111,112,113,114,115,

118, 142
Τουδώ 88

Τούρκοι 23, 52, 66, 79, 121, 198, 199,
207, 233, 238, 244, 247, 248, 364,
398, 419, 428
Τουρκομάνοι 233
τραγήματα 319
Τραμουντάνα 202, 203
τράπεζα κοινή· βλ. γαμήλια σύμβολα
τραχανάς 244, 246 - 248
τραχανολόγος· βλ. Αύγερινός
τραχανάς· βλ. τραχανάς
τρεϊς, τρία, τρίς, 58, 61, 170, 171, 256,
288, 299, 309, 310, 324, 332, 334
τριανταφυλλιά- βλ. ροδή
Τριτοπάτορες 153
Τριτοπατρεΐς 373
τροπαί ήλίου· βλ. ήλιος
τροχός· ήλιος ώς τρ. 140, 180, 183—σε-
λήνη ώς τρ. 192
τρυποπέρασμα· βλ. ώκυτόκια
τσαντίλα 69
Τσεντσένζοι 351
Τσερεμίσοι 329

Τσέχοι 147, 161, 166, 167, 324

Τσιγγάνοι 364

τσίνια, τά 207

τσιροπινάς (πτηνόν) 68

τσίρος 68

Τσουβάσοι 329

τσουκνίδα 368

Τύλος 63

Τύλων 63

τυροκόμος (γύψ) 68
Τυφωεύς 115
Τυφών 116

Τύχη· εις παραμύθια 55, 165, 166—Ρο-
δίων 12—εις ασμα 187

'Τάδες (άστερ.) 212, 214, 226, 227, 229
'Υάκινθος 144, 145
υάλινος 92, 230, 321, 323, 332, 338
υβριστικά σχήματα· ή περί βασκανίας κα-
τά τάς νεοελληνικάς δοξασίας πραγμα-
τεία τοΰ Β. Schmidt 384 - 385—το
σφακέλωμα έχει έννοιαν ύβριστικήν

385 - 386—νομίζεται καί ώς άμαοτία

386 - 387—0 άριθμός πέντε δυσώνυ-
μος ώς ύπενθυμίζων τούς σφακελώ-
νοντας δακτύλους της χειρός 387—άπο-
φυγή κινήσεων προσομοίων πρός σφα-
κέλωμα 387 - 388—τό σφακέλωμα ά-
γνωστον είς άλλους λαούς πλήν τών

'Αλβανών 388—συνταύτισις πρός τόν
άρχαϊον σφάκελον 388 - 389—τύποι
τής λ. έν τή μέση καί νέα έλληνική
389 - 390—δεκάτισμα, τό διά τών
δύο χειρών σφακέλωμα 390-391—ετυ-
μολογία τής λ. σφάκελον· άρχαϊον
ύβριστικόν cr/ήμα 391 - 393—διατή-
ρησις τοΰ άρχαίου ύβριστικοΰ σχή-
ματος 393 - 394—λόγος δι' 6ν τό σχή-
μα τοΰτο έκλήθη σφάκελος 394 - 395
—ούδέν κοινόν πρός τό σχήμα έχουν αί
άρχαΐαι παραστάσεις χειρών μέ διε-
σταλμένους τούς δακτύλους 395-397—
δμοιαι παραστάσεις παρ' άλλοις λαοΐς
397 - 399—τό σφακέλωμα ούδέν έχει
τό κοινόν πρδς τάς παραστάσεις ταύ-
τας 399—προέλευσις καί έννοια τοΰ
σφακελώματος 399 - 401—ή λ. μοϋ-
ζα καί τά παράγωγα αύτής 401-405—
τό σφάκελον καί ή μοΰζα δέν ύπονο-
οΰσιν αίσχράν πράξιν, άλλά τήν ένέρ-
γειαν τής έκπομπεύσεως 405 - 406—
ή πόμπευσις παρά τοϊς άρχαίοις 406 -
408—παρά τοις βυζαντινοΐς 409-416—
παρά τω καθ' ήμάς λαώ 416-419—παρ*
άσιατικοΐς λαοϊς 419 - 420—παρ' εύ-
ρωπαΐκοϊς λαοϊς 420 - 421—έξέτασις
τών λέξεων τών προσλαβουσών ύβρι-
στικήν σημασίαν έν τή νέςι έλληνική·
πομπή - πομπεύω 421 - 425 — άλλαι
συνώνυμοι λέξεις 425 κέ,—γαΐδουρογύ-
Ρ'.σμα 426—διαλάλημα 426—γεβέντι-
σμα 416, 417, 419, 426-429—σιργοΰ-
νι 429—άσβόλη 429-434—στάχτη 434
—γάνα 434-437—στροΰντζα 437-438
—άλλο ύβριστικόν σχήμα· δνδματα
αύτοΰ: στροΰντζος 438-439—σφάκελο
439—ποΰλος 440—κούτσουλος 440—
παρμάκι 440—γεϊλος 440 - 441—έτε-
ρον σχήαα: σαμαρκο 441 - 442
Ύγίεια 59
Ύγΐνος 380
Ύδριάδες 67

ΰδωρ 83, 100, 171, 257, 286, 349, 356,
366' κοιμώμενον 65-68—άναπαυδμενον
67 —προσωποποιία 67—έπήρεια ύδ. κα-
τά τάς δρίμας 71—άμίλητον 313—πόσις
κατά νουμηνίαν 202—είς έθιμα τελευ-
τής 61, 64, 322 κέ.-μετά άλατος ώς
ώκυτόκιον καί άλλαχοΰ 356-358, 382
Ύμέναιος 279, 280
'Υπερίων lit, 132
ύπδδημα εις ώκυτόκια 356, 358
υς 227· βλ. καί γουρούνα

Φαραώ 399

φαρμακός 191, 372, 373, 407
φαρράκια· βλ. γαμήλια σύμβολα
φάσκελο, φασκέλωμα, φασκελώνω- βλ,
υβριστικά σχήματ«
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Φαύνα 374
Φαϋνος 374

φεγγάρι 91, 92, 155, 156, 157, 158, 162,
163, 166, 169, 184, 186, 188, 189,
203, 204, 208, 220, 244· βλ. καί
Σελήνη—άσθένεια νηπίων 201
φεγγαρόπιασμα 202
φεγγαροπιασμένος 202
φεγγαροπρόσωπη 158
φέγγον, φέγγος· βλ. φεγγάρι
Φειδίας 1,3-7

φενγγό, <pévgo(u)ç, φεν£οϋσκος, φογγάρι*

βλ. φεγγάρι
φίδι· βλ. όφις

φιλαδέλφι, φιλάδερφος (πτηνόν) 68

φίλημα λϋον μάγια 8, 9, 10

φίλτρου κατασκευή 35, 187, 191, 211,

256
Φοίβη 111

Φοίνικες 99, 114, 177, 212

φοινικίς 280

Φόρβας 16

Φόρκυς 115

φουρκί 442

Φρύγες 186, 190

Φρύγιοι 351

Φωσφόρος· βλ. 'Εωσφόρος
Φώτα· βλ. Θεοφάνεια
φωτίσματα 297

Χααβοϋ 351
χαλβάνι 211
Χαλιμά 25

χαλκούς 274, 306, 307· κροϋσις χαλκών

σκευών 173, 206, 207, 337
Χάνης τών Μογγόλων 30
χάρες, χαρίσματα 268
Χάρος 325, 337, 338· αποτροπή Χ. 257,

324, 336
Χάττοι 272

χειρ- χ. μυστική έννοια 399—ανοικτής
χ. σύμβολον 396, 397, 398, 399—νί-
ψις κατά τήν κηδείαν 322, 327, 328,
329, 332—χ. δεξιών συμπλοκή κατά
τήν άκολουΟίαν τοϋ γάμου 266, 267
χελιδών 208, 252, 253, 254, 258, 259
Χερουβείμ, Χερουβίμ 183, 210, 211
χήνες 376, 377
χήρα, χήρος, 333, 367
χλωρός 369, 370

χοαί 331, 332, 333, 334, 339· βλ. καί

κηδεία
χόνδρος· βλ. πλιγοΰρι
χορός 45, 46· κυκλικός· βλ. γαμήλια σύμ-
βολα

χουργιά, τά (άστεο.) 213
Χριστός 61, 64, 127, 128, 168, 179, 180,
181, 203, 385, 399" ώς "Ηλιος 148,
149—άνάληψις 178

Χριστούγεννα 77, 195, 338, 369
χρυσαφεντάδοι 46· βλ. καί Καλλικάν-
χρυσάφι 28, 257
τζαροι

Χρυσή, προσων. Δήλου 174
Χρύσης 174

χρυσός, χρυσοΰς 140, 204, 223, 227, 249,
253, 254, 257, 267, 268, 271, 272,
273, 274, 275, 304, 305 κέ., 307 κέ.·
παράστασις ήλιακοΰ φωτός ώς χρυσοΰ
174—χρυσά νομίσματα 204, 267-268,
297, 298, 304 —χρυσαϊ τρίχες 174
χρυσώνω· βλ. παϊς
χώμα 322, 331, 332, 348

ψαιστά 287
ψαλίς 363

ψύλλων έκδίωξις 252, 337
ψυχή 325 - 326" δοξασίαι περί παραμονής
'αυτής έπί της γής 61, 333, 334, 335—
περί έπανόδου κατά τήν 40ήν ήμέραν
64—έορταί ψ. 335—βλ. καί νεκρός

'Ωκεανίς 105

'Ωκεανός 111, 115

ώκυτόκια 341 - 383—ή έν 'Αθήναις Κυλί-
στρα 342 - 345—δμοιαι συνήθειαι κα-
τολισθήσεως έκ βράχου άλλαχοΰ 345,
346—ή κατολίσθισις, προστριβή ή
έπαφή πρός βράχον πρόξενος εύτοκίας,
γονιμότητος ή ταχέος γάμου 345-350
—ή δοξασία της παραγωγής γονιμο-
ποιού δυνάμεως έκ τοΰ λίθου εϊναι ή
πρωτόγονος 350 - 351—αί παλαιότα-
ται θρησκευτικαί άντιλήψεις περί γονι-
μοποιών λίθων 351-352—γέννησις έκ
λίθου 350 - 352—petra genetrix 350
—λίθος της μητρός τών θεών 351—
ιερός λίθος 'Αβραάμ καί "Αγαρ 351—
"Ερως τών Θεσπιών 351—Θορίκιος
πέτρος 351—'Αγέλαστος πέτρα 351 —
γένεσις καί άρχική έννοια τών παρα-
στάσεων τούτων 352 - 353—ή δίοδος
τοϋ ΓΙαναΟηναϊκοΰ Σταδίου 353—τρυ-
ποπέρασμα' ■ ή συνήθεια τής διόδου
δι' όπής 345, 349, 353-354—Κυλλοΰ
πήρα 346, 354—άγιασμα άγίου 'Αν-
δρέου έν Πάτραις 355—πηγαί μέ θαυ-
μασίας ιδιότητας έν 'Αρκαδία 355—
πηγαί γονιμότητος 354 - 356—άλας
356-358—διαλελυμενον είς ΰδωρ κατά
τής δυστοκίας 356-357—ίερότης άλα-
τος 356—άλας καί υπόδημα 356, 358
—θυσία άλέκτορος πρός εύτοκίαν 358 -
359—βοτάναι ώς ώκυτόκια 359 -360
—Χέρι τής Παναγίας, τής Πανα-
γίας τό χορτάρι, Παναγιόχορτο, τής
Κυράς τό χόρτο 359 - 360—δύνα-
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ναμις χειρός Θεοΰ προς πράυνσιν πό-
νων καί θεραπείαν νόσων 360—περί-
απτα 360 - 362—άετίτης 361—μαγικά
λόγια έν περιάπτοις 361-362—μαγι-
κά έμπόδια τοϋ τοκετοΰ καί αποτροπή
αύτών 362-365—συμπλοκή δακτύλων
προς δυστοκίαν 362-363—λύσις τής
κόμης πρός εύτοκίαν 363-364—άνοι-
γμα θυρών καί κλείθρων 363—άνοικτή
ψαλίς 363—λύσις κόμβων καί άνοιγμα
παντός κεκλεισμένου παρ' άλλοις λαοΐς
364-365—συμβολικοί λόγοι 365-366
—κτυπήματα 366-374' δυστοκούσης
366-367' Βαΐων 367-368· είς άλλας
ήμέρας τοϋ έτους 368-369' παρ' άλλοις
λαοΐς 369-370" άνάλογα άρχαΐα ιερά
νόμιμα 370-374: διαμαστίγωσις Σπαρ-
τιατών έφήβων 370-371' μαστίγωσις
γυναικών έν 'Αλέα 371" μαστίγωσις
τοΰ άγάλματος τοΰ Πανός έν 'Αρκα-
καδία 371" μαστιγώσεις έν έορτή τής
Δήμητρος 372" μαστιγώσεις περί τόν
δηλιακόν βωμόν 372" μαστίγωσις
φαρμακών έν Θαργηλίοις 372 - 373"
βουλίμου έξέλασις 373" μαστιγώσεις
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κατά τά Λουπερκάλια 373-374" κτυ-
πήματα γυναικών διά μυρσινών κατά
τήν λατρείαν τής 'Αγαθής θεάς 374"
κατά τάς νόνας καπρωτίνας 374—δαί-
μονες καταδιώκοντες καί κακοποιοΰν-
τες επιτόκους καί λεχούς 375-377—
θήλυ δαιμόνιον 376— Κουτσοδαιμόνιο
376—Άλ,Άλης, 'Αλούς, άλυς376-377
—αποτροπή τής δαίμονος ταύτης 376—
"Αγιοι βοηθοί: Παναγία 377" άγιος 'Ε-
λευθέριος 378 - 380- άγιος Αϋκουλας
380· άγια Λεχοΰσα (Έλεοΰσα) 380"
άγιος Στυλιανός 380-381" άγιος Συ-
μεών 381 -383" άγι Ζαρέας, Άζα-
ρέας (άγιος Βλάσιος) 383" άγια Μα-
ρίνα 383
Ώνιτζήρ 209
Ώραι 153

Ώριων (άστερ.) 212, 214, 215, 221" όνο-
μασίαι αύτοΰ (άλετροπόδι, άλετροπόδα,
λιτρουπόδια, πογαλέρκα, πήχη, Σκε-
παρνέα) 227 - 228—όνομασίαι παρ'
άλλοις λαοΐς 228—παραδόσεις 229—
μνηστήο τών Πλειάδων 219, 229
Ώρος 148, 239
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