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α') σκοποσ τησ λαογραφικησ συλλογησ

Ή λαογραφία, ώς επιστήμη, επιζητεί την μελέτην του κατά παράδοσιν λαϊκού
πολιτισμού, δ πως ούτος υπάρχει σήμερον εις τον λαόν, ή ακόμη μέχρι πρό τίνος, εις
τάς ποικίλας εκδηλώσεις του με λόγους, πράξεις ή ενεργείας είς τόν υλικόν, τόν κοι-
νωνικον και τόν πνευματικόν του βίον δηλαδή εις τήν λαϊκή ν κατοικίαν, τό έν-
δυμα, τήν τροφήν, τήν γεωργίαν και κτηνοτροφίαν, τό κυνήγιον, τήν άλιείαν καΐ
τάς βιοτεχνικάς του ασχολίας· εις τήν οίκογένειαν, τας κοινωνικός του λαοΰ σχέσεις
(εις εορτάς και πανηγύρεις, τόν γάμον, τόν θάνατον κ.ά.) και τέλος τάς θρησκευτικός
δοξασίας, τήν μαγείαν, μαντικήν, δημώδη φιλοσοφίαν, τα δημώδη ςίσματα, τήν
μουσικήν και χορούς, τους μύθους περί των ζώων, παραμύθια, παραδόσεις, εύτρα-
πέλους διηγήσεις καΐ ανέκδοτα, τα αινίγματα, λογοπαίγνια, τήν γλώσσαν (ονόματα:
βαπτιστικά, επώνυμα, παρωνύμια, τοπωνύμια κ.ά.).

Αί μορφαΐ αύται τοϋ λαϊκοΰ βίου, αί δποΐαι υπάρχουν είς τόν λαόν δια της
παραδόσεως από γενεάς εις γενεάν, έχουν τήν αρχήν των και τήν διαμόρφωσίν των
εις τό παρελθόν μέχρι και της άπωτάτης 'Αρχαιότητος.

Μέγα μέρος των στοιχείων τοϋ έβ-νιχοΰ τούτου πολιτισμού εγκαταλείπεται
σήμερον έ'νεκα της εισδοχής συνεχώς νέων στοιχείων και τρόπων εις τόν καθ' ήμέ-
ραν βίον τοϋ λαοΰ, οί οποίοι αντικαθιστούν τους παραδεδομένους, ώς π.χ. εις τήν
καλλιέργειαν της γης, τήν ποιμενικήν ζωήν, τα διάφορα βιοτεχνικά επαγγέλματα,
τήν άμφίεσιν, τάς συνήθειας του κατά διαφόρους εορτάς και περιστάσεις τοϋ βίου,
ώς είς τήν γέννησιν, τόν γάμον καΐ τήν τελευτήν, τάς διασκεδάσεις του σχετικώς μέ
τα τραγούδια και τους χορούς κατ' αύτάς και' άλλα.



74

ΓΕΩΡΓ. κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Πρός διάσωσιν και περαιτέρω επιστημονικήν έξέτασιν των στοιχείων τούτων,
προτού ούτως εξαφανισθούν, είναι επιβεβλημένη ή έκτέλεσις συστηματικώς συλ-
λογής της σχετικής λαογραφικής ΰλης από όλους τους ελληνικούς τόπους. Ούτως ή
συλλογή αΰτη των διαφόρων εκδηλώσεων τοϋ εκ παραδόσεως πολιτισμοί} τοΰ
λαοϋ καΐ ή πλήρης γνώσις αύτοΰ δύναται να συμβάλη είς την βεβαίωσιν τής
άνευ διακοπής συνεχίσεως τοϋ εθνικοί} βίου τοϋ λαοϋ άπύ τής αυγής τής ιστο-
ρικής του παρουσίας μέχρι τής σήμερον, ως έπίσης καΐ τής ενότητος τής εθνικής
παραδόσεως ταύτης είς δλον τόν ελληνόφωνον κόσμον είς τα κύρια χαρακτηριστικά
της, πρός δέ και εις την διάκρισιν των γονίμων στοιχείων τοΰ πολιτισμοϋ τούτου
(π.χ. έκ τής λαϊκής αρχιτεκτονικής, τής διατροφής τοϋ λαοϋ, τής λαϊκής τέχνης, των
δημοτικών τραγουδιών, τής μουσικής καΐ τών χορών, τών παροιμιών, τών παρα-
μυθιών κλπ.) πρός ενίσχυσιν τής χρησιμοποιήσεως τούτων είς τόν σύγχρονον βίον
τοϋ Έθνους.

β') τροποσ συλλογησ τησ λαογραφικησ υλησ

Ή συλλογή τών στοιχείων τοϋ λαϊκού βίου δεν υπήρξε μέχρι τοϋδε είς όλας
τάς μορφάς του σύμμετρος. Οΰτω συνέβη να συλλέγονται κατά κύριον λόγον τα δη-
μώδη άσματα, αί παροιμίαι, τα παραμύθια κλπ., να παραμελώνται δέ άλλαι Εκδη-
λώσεις ως αι σχετικά! πρός τόν γεωργικόν και τόν ποιμενικόν βίον, τα λατρευτικά
έθιμα, τήν κατοικίαν, την άμφίεσιν, την ύφαντικήν καΐ κεντητικήν, την κεραμικήν,
τήν μεταλλοτεχνίαν κλπ.

Είς τό παρατιθέμενον κατωτέρω γενικόν διάγραμμα τών εκδηλώσεων τοϋ έκ
παραδόσεως βίου τοϋ λαοϋ επιζητείται ύφ' ήμών να προσανατολίζεται δ συλλογεύς
λαογραφικής ύλης είς τα θέματα, είς τά δποϊα δύναται να στρέφη τήν προσοχήν του,
ώστε ή συλλογή του να καταστή πλήρης, ουτω δέ ασφαλής είς έπιστημονικήν χρη-
σιμοποίησιν αυτής.

Είς τό έργον του τούτο δ συλλογεύς δέον να προσέχη κυρίως εις τά εξής:

1) Όλοι οί πληροφοριοδόται επί τίνος λαογραφικού θέματος δεν είναι ίσης
αξίας. Δια τούτο πρέπει νά άναζητήται δ καλύτερος, δηλαδή έκεΐνος δ δποίος δέν
έ'χει νοθεύσει με στοιχεία έκ τοΰ συγχρόνου αστικού πολιτισμού δσα παρέλαβε και
γνωρίζει από τους παλαιοτέρους του. Έπίσης εκ τών προσώπων τούτων άλλοι εί-
ναι ειδικοί εις τά παραμύθια, άλλοι εις τάς ευτράπελου? διηγήσεις καΐ ανέκδοτα, άλ-
λοι είς τά τραγούδια ή τήν λαϊκήν ίατρικήν, τήν μαγείαν κλπ. Άναγκαΐον επομέ-
νως είναι νά άναζητώνται τά ειδικά πρόσωπα καΐ έκ τούτων εκείνοι οί δποίοι
πιστεύοντες περισσότερον τών άλλων εις τήν λαϊκήν παράδοσιν ή έχοντες ίσχυράν
ιινήμην, διασφζουν πληρέστερον τά στοιχεία αυτής.
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2) Τό έξεταζόμενον θέμα δέον νά καταγράφεται ακριβώς, δπως τό αφηγείται
(άσμα, παράδοσις, παραμύθι, παροιμία κλπ.) ή τό περιγράφει (μαγική πράξις, μαν-
τική, έ'θιμον, χορός, βίος (γεωργικός, κτηνοτροφικός)) ό πληροφοριοδότης, χωρίς
μεταβολάς εις τό γλωσσικόν Ιδίωμα τής διατυπώσεως αύτοΰ. Δια τήν αρτιότητα τής
συλλογής είναι αναγκαία όχι μόνον ή ακριβής γλωσσική καταγραφή, αλλά καί ή
παράθεσις όλων τών σχετικών λεπτομερειών, ακόμη και τών θεωρουμένων έκ
πρώτης δψεως ως άσημάντων.

"Οπου είναι άναγκαΐον, διά τήν κατανόησιν τής συλλεγόμενης υλης δέον νά
παρατίθεται γραφική παράστασις (σχεδιάγραμμα) ή φωτογραφία τής περιγραφομέ-
νης πράξεως ή τοΰ αντικειμένου. 'Αντικείμενα τοϋ λαϊκού βίου δύνανται καί νά
συγκεντρώνονται υπό τοΰ συλλογέως πρός συγκρότησιν εις εκαστον σχολεΐον ή
κοινότητα τοπικών Λαογραφικών Μουσείων.

3) Είς τό τέλος τοΰ καταγραφομένου θέματος (άσματος, παραμυθιού, παρα-
δόσεως, εθίμου κλπ.) πρέπει νά αναγράφεται : α) τό ονομα καί έπώνυμον τοΰ πλη-
ροφοριοδότον, β) ή ηλικία καί γ) αί γραμματικαί γνώσεις του.

4) Χρήσιμοι είναι έ'τι πληροφορίαι τοΰ συλλογέως σχετικαί πρύς τόν τόπον
καί τό πρόσωπον από τό όποιον εμαθεν δ πληροφοριοδότης τήν έπαγορευθείσαν
είς αυτόν ΰλην : π.χ. ασμα, εθιμον, δοξασίαν, παραμύθι κλπ.

5) Είς διαλεκτικός λέξεις καί φράσεις, τών οποίων τήν σημασίαν είναι δυνα-
τόν νά μη έννοή ευκόλως δ μή έ'μπειρος τοϋ γλωσσικοΰ ιδιώματος αναγνώστης τΓ|ς
συλλογής, δέον νά παρατίθεται υπό τοϋ συλλογέως επεξηγηματική ερμηνεία εντός
αγκυλών ή εις τό κάτω περιθώριον τής σελίδος.

Πρός άμεσον προσέτι κατατόπισιν τοΰ συλλογέως επί τοΰ έρευνωμένου θέμα-
τος παρατίθενται μετά δύο τελείας : ή τήν βραχυγραφίαν π.χ. ( = παραδ. χάριν) ε'ι-
δικώτερα ενδεικτικά στοιχεία, πρός τά όποια καί άλλα ακόμη δύναται νά στρέψη
ό συλλογεύς τήν 'προσοχήν του. Ούτως επί παραδείγματι εις τύ κεφάλαιον μέσα
κυνηγίου: πυροβόλον δπλον, σκύλο;, δίκτυα, παγίδες κλπ. αί παρατιθέμεναι λέ-
ξεις αύται μετά τάς δύο τελείας βοηθοΰν τόν συλλογέα, ώστε ούτος ν' άντιληφθή
αμέσως τό περιεχόμενον τοΰ κεφαλαίου. Εντός παρενθέσεως ( ) τίθενται επεξη-
γήσεις τής προηγουμένη; λέξεως ή φράσεως ή άνάλυσις τοΰ περιεχομένου αυτής.

Είς τόν δδηγόν τούτον συλλογής λαογραφικής υλης αναφέρονται εν συν-
τομία τά κυριώτερα τών θεμάτων, έκ τούτων όμως πιστεύομεν ότι θά κινηΟή ή
προσοχή τοΰ συλλογέως εις τήν παρατήρησιν καί περιγραφήν καί άλλων αντιστοίχων
ή διαφόρων εις κάθε τόπον εθιμικών συνηθειών ή δοξασιών τοϋ λαού κλπ., ού μόνον
κατά τάς σημειουμένας ενταύθα περιστάσεις (π.χ. ημέρας τοΰ έτους, έορτάς κλπ.), αλλά
καί κατ' άλλας ειδικώς τοπικός είς τάς διαφόρους περιοχάς τοΰ ελληνικού χώρου.



ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

I. ΓΕΝΙΚΑ

Σύντομος περιγραφή τον συνοικισμού ή εύρύτερον της περιοχής εκ της οποίος
καταρτίζεται ή λαογραφική συλλογή, ήτοι γεωγραφική θέσις αυτής, διαμόρφωσις
τοϋ εδάφους (δρεινόν, πεδινόν κλπ.), πληθυσμός. Εγκαταστάσεις κατοίκων κατά το
παρελθόν εις τήν εξεταζομένην περιφέρειαν εξ άλλων τόπων ή μεταναστεύσεις άλ-
λαχοϋ. Άσχολίαι των κατοίκων (γεωργοί, ποιμένες, αλιείς, αλλα επαγγέλματα).
Προϊόντα τής περιοχής. Με ποίον κέντρον (πόλιν) συνεδέετο οικονομικώς ό τόπος
παλαιότερον ή και μέχρι σήμερον δια τάς εμπορικός συναλλαγάς του. Σύντομος
ιστορία τοϋ τόπου. Σχεδίασις γεωγραφικού χάρτου τής περιοχής.

II. ΥΛ1ΚΟΣ ΒΙΟΣ
Α'· Κατοικία.

α) Σχεδιάγραμμα τής οικίας και περιγραφή αυτής. 1) Εξω-
τερική μορφή : σχήμα τής οικίας, τοποθέτησις τής εισόδου ο'ικίαι μονώροφοι ή διώ-
ροφοι, στενομέτωποι, πλατυμέτωποι. Κατασκευή των τοίχων (εκ λίθων, πλίνθων,
ξύλου) καί τής στέγης: υλικά και τρόπος κατασκευής. Ή στέγη είναι επίπεδος
(δώμα) ή επικλινής, καλυμμένη μέ κεράμους ή μέ άχυρον, δηλ. κεραμοσκεπής, άχυ-
ροσκεπής ή μέ πλάκας. Προστφον (άμπρόοτι, ηλιακός κ.ά.). 2) 'Εσωτερικώς. Πού
στηρίζεται ή στέγη (απ" ευθείας εΐς τους τοίχους ή υποβαστάζεται είς τό μέσον υπό
στύλων); Περιγραφή τοϋ τρόπου τής κατασκευής τής στέγης· σχετικά έθιμα κατ'
αυτήν καί διάφοροι δοξασίαι ώς πρός τόν χρόνον τής κοπής τών ξύλων (δοκών)
και τής τοποθετήσεως εις τήν στέγην. Κατασκευή τής θύρας. 3) Οικοδομική. Υλικά
και τρόπος οικοδομής τής οικίας. Οί κτίσται. "Εθιμα κατά τήν θεμελίωσιν τής ο'ι-
κίας καί τήν οίκοδομήν αυτής: αγιασμός κλπ.

β) Εσωτερικοί χώροι. Ο'ικίαι μέ ενα μόνον δωμάτιον (μονόαπιτο) ή
μέ περισσότερα (σάλα, μαγειρεΐον, άποθήκαι).

Έσοπερική διαίρεσις. Θέσις τής εστίας (τζακιού) καί τοϋ χά>ρου δια τόν ϋπνον
(κρέββατος, κράατος, σοφάς). Διαρρύθμισις τών χώρων τούτων.
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γ) "Επιπλα και σκευή τοϋ οίκου πρός χρήσιν τών ενοίκων ή πρός
στολισμόν της οίκίας. Ποία ταϋτα;

δ) Είδη ρουχισμού: α) πρός οίκιακήν χρήσιν : κουβέρτες, χράμια, πα-
τανίες, μαξιλαροθήκες, μαντήλες, πετσέτες κ.ά'. β) πρός στολισμόν τής οίκίας: στόρια
παραθύρων, τραπεζομάνδηλα κ.ά'. γ) πρός έπίστρωσιν τοϋ πατώματος τής οίκίας:
χαλιά, ψάθες κλπ.

ε) Βοηθητικοί χώροι. Θέσις καί σχήμα τών βοηθητικών χώρων: απο-
θήκη δια τα γεωργικά προϊόντα, άχυρων καί στάβλος, ορνίθων κ.ά. Ό φοϋρνος:
θίσις καί σχήμα αύτοΰ, κατασκευή, Ιργαλεΐα τοϋ φούρνου.

ς) Αυλή.

ζ) Ποιμενική καλύβη: εξωτερική καί εσωτερική μορφή· κατασκευή

αυτής.

Β'. "Ενδυμα, ύπόδεσις, κόμμωσις καί καλλωπισμός.

α) "Ενδυμα (φορεσιά): άνδρός, γυναικός καί παιδίων· χειμερινόν καί θερι-
νόν· έπίσημον (τα καλά διά τάς εορτάς τόν γάμον: γαμπριάτικο καί νυφιάτικο) καί
καθημερινό, δηλαδή διά τάς ήμέρας εργασίας. "Ονομα τοϋ ενδύματος (φορεσιάς γυ-
ναικείας καί άνδρικής). Άπο πόσα μέρη αποτελείται- π.χ. ή γυναικεία φορεσιά:
ποκάμισο, αακκάκι, κολόβι, φούστα, ζώνη, καμονχάς, γούνα κλπ.

"Ονομα καί περιγραφή τοϋ ενδύματος κατά επαγγέλματα (γεωργού, ποιμένος,
άλιέως, κυνηγού, άγροφύλακος κ.ά.) μέ σχεδιάγραμμα και φωτογραφίας.

β) Υποδήματα: άνδρικά καί γυναικεία, καθημερινά καί κατά τάς εορτάς.
"Ονομα, σχήμα καί κατασκευή αυτών.

γ) Καλύμματα τής κεφαλής και κόμμωσις (άνδρός καί γυναικός).

1) Γυναικεία καλύμματα {τσεμπέρι, μπόλια) καθημερινά καί κατά τάς έορτάς.

2) Άνδρικά καλύμματα (σκούφος, μαντήλι κ.ά'.).

3) "Ονομα, σχήμα καί ποικίλματα (στολίδια) επ' αυτών.

4) Πώς φοροϋνται.

5) Πώς χτενίζεται ή κόμη. Είδη κομμώσεως. Κεφαλόδεσμοι τής γυναικείας
κόμης και στολισμός αυτής.

δ) Καλλωπισμός. 1) Κοσμήματα: ανηρτημένα εκ τών ωτων (οκονλ&οι-
κια), τοϋ λαιμού (κρέμασες, αλυσίδες, κολαΐνες, κοσάρια, πεντόλιρα), τοϋ βραχίονος
(βραχιόλια), επί τοϋ ενδύματος (καρφίτσες), τών δακτύλων τής χειρός κλπ. 2) Ψιμύ-
θια γυναικών (φτειασίδια). Είδη αυτών καί χρησιμοποίησις.
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Γ'. Τροφαί.

α) Τροφαί: είδη τροφών και παρασκευή (όσπρια, οικιακά παρασκευάσμα-
τα, χόρτα, κρέας, ΐχθύες κλπ.). Τρόπος έψήσεως αυτών.

Ή τροφή τών γεωργών και τών ποιμένων.

β) Είδη τροφών, ποτών, γλυκυσμάτων και άλλων εδεσμάτων εΐς εΐδικάς πε-
ριστάσεις, ή μέρας, έορτάς (οίον: γάμον, περίδειπνον (μακαριά) μετά τήν ταφήν
τοϋ αποθανόντος, φιλοξενίαν, Πρωτοχρονιάν, Άπόκρεων, Πάσχα κλπ.).

γ) Παρασκευή τοϋ άρτου. (Ζυμωσις καί εψησις είς τόν φοϋρνον)· είδη
άρτων. Δεισιδαίμονες δοξασίαι (π.χ. μάτιασμα τοϋ ψωμιοΰ)καΙ έ'θιμα (π.χ. κατά τήν
εψησιν τοΰ πρώτου άρτου έκ τής νέας εσοδείας). Διανομή άρτου εΐς γείτονας, πτωχούς
κ.ά. κατά διαφόρους έορτσς και άλλας περιστάσεις (π.χ. εΐς κηδείαν, μνημόσυνα κλπ.).

δ) Γλυκύσματα. Εϊδη αυτών καί πότε συνηθίζονται. Παρασκευή αυτών.
Σχετικά έθιμα.

ε) Ποτά. Είδη ποτών καί τρόπος παρασκευής.

επαγγελματικοσ βιοσ

Δ'. Γεωργία.

α) Σπορά τών δημητριακών.

1. Διάφορα είδη χωραφιών πρός σποράν, αναλόγως τής μορφής καί τής
ποιότητος τοΰ εδάφους· π.χ πλαγιαστά (δηλ. πολύ κατωφερικά), χωματερά, πα-
χιά, φτενά, βαρικά, ξεκαψάρικα κλπ.. Προετοιμασία τοΰ αγρού πρό τής σποράς
π.χ. (ίργωμα κατά τήν άνοιξιν. Εις τούς χέρσους άγρούς κάψιμο τών θάμνων,
κατασκευή προστατευτικών τοίχων (δεσιές, δέματα) εις τά κατωφερικά εδάφη ή
φράκτου.

2. Σπόρος. Μετά τόν άλωνισμόν χωρισμός καί φύλαξις αυτού. Μεταφορά
τοΰ σπόρου τήν Μην Σεπτεμβρίου (τοϋ Σταυρού) εΐς τήν έκκλησίαν πρός εύλόγη-
σίν του υπό τοΰ ιερέως. "Αλλα ε&ιμα σχετικά μέ τόν σπόρον.

3. Προγνωστικά τών γεωργών κάθε μήνα διά τήν έσοδείαν· έκ τής πρωίμου
άνθοφορίας καί καρποφορίας φυτών τίνων· έκ τής μετεωρολογικής καταστάσεως
καί)' ώρισμένην ήμέραν (Πρωτοχρονιάν, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Προφήτου
'Ηλία κ.ά). Παρατήρησις τής σελήνης, τής άνατολής καί τής δύσεως τοΰ'ήλίου κ.ά.

4. Ετοιμασία υπό τοϋ γεωργού τών γεωργικών εργαλείων (αρότρου, ζυγού,
σκαπάνης κλπ.). Περιγραφή εκάστου εργαλείου καί σχεδίασμα ή φωτογραφική εϊ-
κών τούτου,
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5. Τά ζφα τοΰ γεωργοΰ δια τό ζευγάρι (άροτριασμόν) καί τάς άλλας εργασίας
του. 'Ονόματα αυτών. Περιποίησις και εθισμός τών ζφων είς τάς εργασίας τοϋ
γεωργοΰ (ό'ργωμα, άλωνισμόν, μεταφοράς). Άσθένειαι τών ζφων και τρόποι θε-
ραπείας.

6. Πότε αρχίζει ή σΛορά τών δημητριακών καί άλλων ειδών (ό'σπρια, τροφαί
τών ζορων· π.χ. τό ρόβι, τό τριφύλλι). ΓΙοίαν ήμέραν καί είς ποίαν φάσιν τής σελή-
νης. "Εθιμα κατά τήν παραμονήν καί τό πρωί τής ημέρας πού γίνεται έ'ναρξις τής
σποράς: τροφή είς τά βόδια, τοποθέτησις κόκκων ροδιού, σταφίδων, καρυδιών εϊς
τό δισάκκι τοΰ σπόρου, εύχαί καί κάπνισμα τών άροτήρων βοών καί τοΰ άροτρου
προ τής έκκινήσεως δια τόν άγρόν, προφυλάξεις από τό κακό μάτι (βασκανίαν) κ.ά.

7. Ό γεωργός εΐς τό χωράφι: τρόπος σποράς τοΰ αγρού' π.χ. είς λωρίδας.
"Εθιμα τής πρώτης ημέρας τοΰ οργώματος εις τό χωράφι καί δταν ό γεωργός έπι-
στρέψη τό βράδυ εις τήν οΐκίαν του. Ε'ίς τινας τόπους ό γεωργός, δταν άρχίζη τήν
σποράν, δεν ξυρίζεται έπί 40 ημέρας.

8. ΓΙώς σπείρεται τό σιτάρι, ή κριθή, ή βρώμη, τό καλαμπόκι, τό τριφύλλι,
τό ρόβι καί τά όσπρια. Ειδική προπαρασκευή τοΰ άγροΰ διά τήν σποράν τούτων.

Ποία είδη σπείρονται πρώιμα καί ποία δψιμα.

9. Βοτάνισμα καί πότισμα τών σπαρτών. Άσθένειαι τών δημητριακών κλπ.

β) Θερισμός καί άλωνισμός.

1. Προετοιμασία διά τόν θερισμόν. "Εθιμα προτού έκκινήσουν άπό τό σπίτι
καί έ'πειτα εϊς τό χωράφι προτού άρχίση δ θερισμός.

2. Περιγραφή τού θερισμού. Τό πρώτον δράγμα (χεριά)· οί θερισταί (ονό-
ματα: πρωταργάτης, ονραδάρης κ.ά.). Συναγωνισμός τών θεριστών κατά τόν θερι-
σμόν καί τραγούδια κατ' αυτόν. "Εθιμα, δταν τελειώνη δ θέρος, δηλ. δταν θερί-
ζονται οί τελευταίοι στάχυες· ύποχρέωσις τότε εΐς τόν νοικοκύρην νά ύποσχεθή τήν
παράθεσιν τραπέζης εΐς τούς θεριστάς εΐς τήν οΐκίαν του διά νά διασκεδάσουν. Τρα-
γούδια καί χοροί εις τό χωράφι, ως π.χ. έν Kύπρq3 δ χορός τοΰ δρεπανιοϋ. Πολ-
λαχοϋ αφήνουν ολίγους στάχυς άθερίστους καί κάμνουν γύρω κύκλον μέ τό δρεπάνι,
ή δταν θερίσουν τούς τελευταίους στάχυς ρίπτουν υψηλά τό δρεπάνι. Έκ τών τε-
λευταίων σταχύων σχηματίζεται δέσμη ή πλέκονται ούτοι εις σταυρόν, ψάθαν κλπ.
Τό πλέγμα τούτο φέρεται εΐς τήν οΐκίαν, όπου άναρτάται πλησίον τοϋ εικονοστασίου
ή εΐς άλλο μέρος αυτής.

3. Άλωνισμός. Μεταφορά τών δεματιών τών δημητριακών εΐς τό αλώνι.
Θεμωνιές. Προετοιμασία (φτειάξιμο) τοϋ αλωνιού διά τόν άλωνισμόν.

4. Τό άλώνισμα καί τό λίχνισμα. Ποίαν ήμέραν αρχίζει τό άλώνισμα καί πώς
γίνεται. Ό σωρός τών αλωνισμένων σταχύων (μαλάματος) διά τό λίχνισμα. Τρόπος



80

ΓΕΩΡΓ. κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

τοΰ λιχνίσματος και εθιμικά! συνήθειαι κατ' αυτό. Χάραξις του σημείου του
σταυροί και κύκλου εΐς τόν σωρόν τοΰ νέου γεννήματος (σίτου, κριθής κ.ά'.).

5. Μέτρησις τής εσοδείας είς τό αλώνι διά τήν καταβολήν τής δεκάτης (δε-
κάτισμα). Ποία μέτρα εχρησιμοποιοΰντο παλαιότερον ή καί σήμερον διά τήν μέτρη-
σιν τών δημητριακών (κοάόν, μόδι, πινάκι, ξάϊ (εξάγιον), πρατικό, μονζονρι. δριμόνι,
κ ότι, κόσκινον κλπ.). Μορφή, κατασκευή και χωρητικότης του.

6. Άποθήκευσις τού καρπού, δηλ. τών δημητριακών, και χωρισμός εκείνου
πού θα χρησιμοποιηθή ώς σπόρος.

γ)Άλεσις τών δημητριακών είς τόν μύλο ν.

1) Ό υδρόμυλος ή νερόμυλος και ό ανεμόμυλος. Σχεδίασμα αυτών. Εξαρ-
τήματα τούτων καί τρόπος λειτουργίας. 'Αντίτιμον διά τήν άλεσιν: είς είδος (τό
ξάϊ) κλπ.

2) Ό μυλωνάς. Διάφοροι διηγήσεις, παροιμίαι καί συνήθειαι σχετικαί με τήν
άλεσιν τοϋ σίτου, τόν μυλωνάν κλπ.

3) Ό χειρόμυλος. Τί αλέθεται είς τόν χειρόμυλον. Τραγούδια κατά τήν

άλεσιν.

Ε'. 'Αμπελουργία.

α)Φύτευμα τοΰ άμπελιοΰ καί σχετικοί συνήθειαι : π.χ. άλληλοβοή-
θεια κατά τήν φύτευσιν· έθιμα κατά τό τέλος αυτής.

β) Καλλιέργεια τής αμπέλου.

1. Φθινοπωρινή καί χειμερινή εργασία: ξελάκκισμα, λίπανσις, κλάδεμα.

2. Εαρινή καλλιέργεια : σκάψιμο, θειάφισμα, κορφολόγημα.

3. Άσθένειαι τής αμπέλου.

γ) Τρυγητός· εϊδη σταφυλών. Ποίαν ήμέραν γίνεται ή κοπή τών πρώτων
σταφυλιών.

1. Προετοιμασία διά τόν τρύγον. Πότε αρχίζει ό τρύγος: Διάφοροι εθιμικαί
συνήθειαι κατ' αυτόν καί κατά τό τέλος του.

2. Μεταφορά τών σταφυλιών είς τό πατητήρι (ληνόν)· έκθλιψις (πάτημα)·
άποθήκευσις τοΰ γλεύκους (μούστου). Πού άποθηκεύεται: εΐς βαρέλια, πιθάρια.
Παραγωγή οινοπνεύματος (ρακής, τσίπουρου) δι' άποστάξεως τών σταφυλών. Περι-
γραφή καί σχεδιάσματα τών εγκαταστάσεων άποστάξεως (άμβυκες).

δ) Δοκιμασίατοΰνέου κρασιού. Πολλαχοΰ άνοίγονται οί πίθοι ή τά
βαρέλια καί δοκιμάζεται τό κρασί τήν 3ην Νοεμβρίου, εορτήν τοΰ 'Αγ. Γεωργίου.
Οινοποσία καί διασκέδασις. Σχετικά έθιμα.
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ε) Ποΐαι ίστορίαι λέγονται περί τοΰ πώς εγνώρισεν ό άνθρωπος τήν άμπε-
λον καί τα σταφύλια- πώς έμαθε να κλαδεύη τό κλήμα- τί άγεται δια τό κρασί.
Σχετικά τραγούδια, παροιμίαι καί αλλαι διηγήσεις. Χρήσις τοΰ κλήματος (πρός
κατασκευήν παλαιότερον στεφάνων τοΰ γάμου κ.ά.) καί τών φύλλων τής άμπέλου
(εις θεραπευτικούς σκοπούς) κλπ.

ΣΤ'. 'Ελαιοκομία.

1. Τό φύτευμα τής ελαίας καί ή καλλιέργεια αυτής. Διάφοροι τρόποι φυτεύ-
σεως. Δοξασίαι καί διηγήσεις τοΰ λαοΰ περί τής έλαίας· π.χ. ώς ιερού δένδρου. Σχε-
τικά! παροιμίαι.

2. Είδη έλαιοδένδρων αναλόγως τοΰ καρπού των : χονδρολιά, λειανολιά,
παστολιά, λεμονάτη κ.ά.

3. Συγκομιδή τοΰ ελαιοκάρπου καί έκθλιψίς του εΐς τό έλαιοτριβεϊον.

Ποίου είδους ελαιοτριβεία εχρησιμοποιοΰντο παλαιότερον (υπαίθρια, έστεγα-

σμένα). Τρόπάς λειτουργίας αυτών. Σχετικαί ευτράπελοι διηγήσεις καί άσματα, Ιδία
περί τών εργατών τοΰ έλαιοτριβείου. Τα ελαιοτριβεία ήσαν συνεταιρικά ή ιδιόκτητα.
Πώς κατεβάλλετο τό δικαίωμα διά τήν έκθλιψιν τοΰ ελαιοκάρπου είς τό έλαιοτρι-
βεϊον· ή άμοιβή τών εργατών καί ό φόρος τής δεκάτης. Μέτρησις τοΰ ελαίου (μί-
στατο, λαηνι κλπ.) καί χωρητικότης τοΰ δοχείου.

4. Ή ίερότης τοϋ ελαίου' χρήσις αύτοΰ πρός θεραπευτικούς καί άλλους σκο-
πούς- π.χ. είς ξόρκια, γητέματα κλπ.

5. Χρήσις τών κλάδων καί τών φύλλων τής ελαίας εις διάφορα έθιμα: κλά-
δοι ελαίας φέρονται εϊς τήν εκκλησίαν τήν Κυριακήν τών Βαΐων- Κάπνισμα άσθε-
νών πρός άποδίωξιν τοϋ κακού. Μαντεία μέ φύλλα έλαίας πού ρίπτονται εΐς τήν
φωτιάν κατά τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς.

Ζ'. "Αλλαι γεωργικοί καλλιέργειαι καί άσχολίαι.

1. Καλλιέργεια: α) τών όσπριων (κουκκιά, λαθούρι, φάβα, φασόλια)· β) τοϋ
καλαμποκιοϋ- γ) τοΰ καπνοΰ.

2. Δενδροκαλλιέργειαι (άμυγδαλιά, ξυλοκερατιά, βελανιδιά κ.ά.).

3. Κηπευτικοί καλλιέργειαι.

4. Έκμετάλλευσις τοϋ βάσους. Παραγωγή ξυλείας καί ξυλανθράκων, ρητί-
νης κ. ά.
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Η'. "Εθιμα τών γεωργών (συνεργασία, αλληλοβοήθεια, άγοραπωλησίαι).

1. "Εθιμα συμπράξεως τών γεωργών πρός άλληλοβοήθειαν. καί συνεργασίαν
αυτών κατά τήν καλλιέργειαν τών αγρών, τής αμπέλου, κατά τόν θερισμό., τόν
άλωνισμόν, τόν τρυγητόν, τήν συλλογήν τοϋ ελαιοκάρπου καί τήν έκθλιψίν του εΐς
τό έλαιοτριβεΐον κ.ά. π.χ. σΰζευξις άροτριώντων ζο'κον υπό δυο γεωργών (σνζευτών)
και χρησιμοποίησις εναλλάξ τοϋ ζευγαριοϋ.

2. Πώς .γίνονται αί ενοικιάσεις άγρών πρός σποράν ή πρός καλλιέργειαν (μι-
ηάρικο, τριτάρικο χωράφι).

3. Άγοραπωλησίαι: α) εισοδήματος (δημητριακών, έλαίου, κ ά.)· προπωλήσεις,
β) κινητών (ζώων, αντικειμένων) καί ακινήτων.

Σχετική διαδικασία κατά τήν πώλησιν (προτίμησις συγγενών ή γειτόνων) καί
έθιμα βεβαιωτικά τής δικαιοπραξίας (πιάσιμο τών χεριών κ.ά.).

4. Ή φύλαξις τών χωραφιών : άγροφύλαξ (δραγάτης). Πώς διορίζεται ό ά-
γροφύλαξ- υποχρεώσεις αύτοΰ· αμοιβή του.

Θ'· Φυτικός κόσμος.

1. Τά διάφορα δένδρα (οπωροφόρα καί δασικά), οί θάμνοι, τά φυτά καί ή
χλωρίς τής περιοχής. Όνομα αυτών, καλλιέργεια- χρησιμοποίησις τών καρπών, τοΰ
ξύλου, τών φύλλων καί τών άνθέων.

2. Παραδόσεις· π.χ. διά τήν έλαίαν, τόν πλάτανον, τήν δρΰν, τήν κυπάρισ-
σον, τήν καρυδιάν, τήν συκιάν, τόν έ'λατον, τόν βάτον, τόν βασιλικόν, τό κλήμα,
τήν λοιδοριάν, τόν άζώγυρον, τό λούπινον, τά άνθη, τά διάφορα χόρτα κλπ.

3. Θρησκευτικοί ή δεισιδαίμονες δοξασίαι περί δένδρων καί φυτών. Χρήσις
αύτών είς μαγικός καί θεραπευτικός ένεργείας. Ίαματικαί ιδιότητες βοτάνων. Χρό-
νος καί τρόπος συλλογής αύτών πρός τόν σκοπόν τούτον.

Γ. Ποιμενικός βίος.

α) Γενικά.

'Ονόματα τοΰ βοσκού (βοακός, τσοπάνης) καί τοΰ κοπαδιού (κονράδι). Βο-
σκός προβάτων ή αιγών. Οικόσιτα αιγοπρόβατα (μαρτί, μαρτίνι).

Ο βοσκός καί τό ένδυμά του. Ή μάνδρα (στάνη) κατά τόν χειμώνα καί τό
καλοκαίρι. Κατασκευή καί σχήμα αύτής. Καλύβαι τών βοσκών. Ή ράβδος τού
βοσκού (ή γκλίτσα). Σχήμα, διακόσμησις καί χρήσις αύτής.
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β) Τό κοπάδι.

1. Διάκρισις καί ονομασίαι τών προβάτων και τών αιγών : από τό χρώμα τοΰ
μαλλιοΰ και τών ματιών άπό σημάδια εις τα αυτιά των (τήν ααμιη εν Κρήτη)· από
τα κέρατα, τήν ούράν και τους μαστούς.

2. 'Ονόματα τών αιγοπροβάτων αναλόγως τοΰ φύλον, τής ηλικίας ή τής γέν-
νας (τραΐ, κριάρι, βετούλλι(—το έρίφιον ενός έτους), πρωτόγεννο, στέρφα στείρα)).

3. Tù κουδούνια. Εϊδη κουδουνιών τών προβάτοιν και τών αιγών.

4. Τόποι βοσκής τοΰ κοπαδιού κατά τόν χειμώνα και τό καλοκαίρι (ξεχει-
μώνιασμα καί ξεκαλοκαίριασμα).

5. Πότε γίνεται ή ενοικίασις τών βοσκοτόπων καί διά πόσον χρόνον.

6. Τό σμίξιμο τών προβάτων καί τών αιγών δι' άναπαραγωγήν.

Ό καιρός πού γεννούν (τής γέννας)· πώς λέγονται τα αιγοπρόβατα πού έχουν
γεννήσει. Τό απόκομμα άπό τό γάλα τών αμνών καί τών εριφίων. Χωρισμός διά
τήν βοσκήν τών γαλακτοφόρων (εγγάλων, γαλάρικων) άπό τά στείρα.

γ)Τό άμελγμα καί ή τυροκομία. Πότε καί πώς γίνεται τό πρώτον
άμελγμα. Σκεύη τοΰ γάλακτος : καρδάρα, κακκάβι. Εις ποίον μέρος και πώς γίνε-
ται ή τυροκομία. Ποία εργαλεία καί σκεύη χρησιμοποιούνται κατ' αυτήν. Σχετι-
κοί προλήψεις καί έθιμα· π.χ. προφύλαξις άπό βασκανίαν.

Προϊόντα τής τυροκομίας παλαιότερον καί σήμερον : τυρί, γαλοτνρι, τονλον-
μοτνρι κ.ά.

δ) Τό κ ο ύ ρ ε μ α (κούρος) τού κοπαδιού· τό κολύμπημα εις τήν θάλασ-
σαν- π.χ. κατά τήν ήμέραν τής 'Αναλήψεως. "Εθιμα καιά τό κούρεμα- π.χ. διανομή
τού γάλακτος τής ή μέρας εΐς τους μετέχοντας τής κούρας ή έπισκεπτομένους τήν
μανδραν.

ε) Άσθένειαι τών προβάτων καί τών αιγών καί μέσα θεραπείας: γητειές,
ξόρκια, τρυποπέρασμα, πρακτικαί θεραπειαι κ.ά.

ς) Διάφοροι συνήθειαι τών ποιμένων.

1. Συμβάσεις τών βοσκών άπό τής εορτής τοΰ Άγιου Γεωργίου. Συνεταιρι-
σμοί αυτών.

2. Εΐς ποίας περιστάσεις γίνεται δωρεάν διανομή γάλακτος.

ζ) Τραγούδια καί μουσικά ό'ργανα τών βοσκών. Παραδόσεις, πα-
ραμύθια, παροιμίαι κλπ.

Παραδόσεις (διηγήσεις) διά τά πρόβατα καί τάς αίγας- π.χ. διατί τό πρόβα-
τον είναι εύλογημένον άπό τόν Χριστόν καί ή κατσίκα κατηραμένη. Διατί αί αίγες
είναι άγριαι καί τά πρόβατα ήμερα κ.ά.

η) "Αγιοι, προστάται τών ποιμένων- π.χ. ό Άγιος Γεώργιος. Θυ-
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πίαι αιγοπροβάτων είς 'Αγίους (κατά τήν Ιορτήν τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, του προ»
φήτου Ηλία) καί διά ποιον σκοπόν. Περιγραφή τών θυσιών τούτων.

ΙΑ'. Μελισσοκομία.

1. Ή μέλισσα καί ό τρόπος διαβιώσεώς της. Παραδόσεις τοΰ λαοϋ διά τήν
μέλισσαν καί τό μέλι. Παροιμίαι, δοξασίαι καί έθιμα.

2. Κυψέλη· ό'νομα: δυψέλι. Μορφή αυτής. Παράθεσις σχεδιάσματος ή εικό-
νος. Τρόπος κατασκευής καί τοποθετήσεως. Πώς λέγεται ό τόπος όπου τοποθετοϋν-
ται αί κυψέλαι τών μελισσών : μελωσύτοπος, ΰυρί.

3. Τροφή τής μελίσσης. 'Από ποια άνθη παίρνει τό μέλι· τί άλλο παραλαμ-
βάνει άπό τά λουλούδια καί τά φυτά : πρόπολη καί τροφήν διά τόν γόνον.

4. Πώς λέγεται τό σμήνος τών μελισσών, τό όποιον ζή εϊς τήν κυψέλην· π.χ.
λαός. Πώς εργάζεται διά τήν κατασκευήν τής κηρύθρας καί τήν έναπόθεσιν τοϋ
μέλιτος. Περιποιήσεις τών μελισσών.

5. Πότε γίνετ.αι ό τρυγητός τών μελισσών. Εργαλεία τής μελισσοκομίας· περι-
ριγραφή καί σχήμα αύτών. ΓΙώς γίνεται τό χώρισμα τοΰ μέλιτος άπό τόν κηρόν.

6. Εχθροί τών μελισσών : άγρια ζφα, πουλιά, έρπειά (ό'φεις) κ.ά. Προφυλα-
κτικά, μέσα έκ τούτων.

IB'. Κ υ ν ή γ ι ο ν.

1. Τό κυνήγιον. Ποία ζφα καί πουλιά θηρεύονται καί εις ποίαν έποχήν.

2. Μέσα κυνηγίου : πυροβόλον δπλον, σκύλος, δίκτυα, παγίδες κλπ. Ό κυνη-
γετικός κύων· όνομα- ιδιότητες αύτοϋ.

3. Προλήψεις, δεισιδαίμονες δοξασίαι, παροιμίαι κλπ. διά τόν κυνηγόν, τό δ-
πλον του καί άλλα θηρευτικά μέσα, τόν σκύλον καί τό κυνήγιον: μάτιασμα κ.ά.
έθιμα τών κυνηγών.

ΙΓ'. 'Αλιεία.

1. Όνόματα τών ψαριών.

2. 'Εργαλεία τής αλιείας: δίκτυ, καμάκι. Πώς γίνεται τό ψάρεμα (περιγραφή).

3. Προλήψεις, δεισιδαίμονες δοξασίαι, παραδόσεις καί παραμύθια σχετικά
πρός τήν άλιείαν καί τούς ιχθύς.

ΙΔ'. Ζωικός κόσμος.

1. Τά ήμερα καί άγρια ζφα, πτηνά, ερπετά, έντομα: βόδι, δνος, ϊππος, όρ-
νιθα, λύκος, άλώπηξ, λαγωός, κόραξ, ποντικός, ίέραξ, πέρδιξ, γλάρος, ψδικά πτηνά,
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περιστέρι, κουκουβάγια, δφις, σαύρα, διάφορα έντομα και ζωύφια, π.χ. τό μυρμήκι
κ.ά. 'Ονόματα αυτών· συνήθειαι τής ζωής των.

2. Δημώδεις μύθοι, παραδόσεις, ευτράπελοι διηγήσεις, τραγούδια, παροιμίαι
περί εκάστου ζψου.

Προλήψεις καί δεισιδαίμονες δοξασία ι από τάς φωνάς των· π.χ. τοϋ σκύλου,
τής κουκουβάγιας, τής όρνιθος, τοϋ κόρακος κλπ.

ΙΕ'. Βιοτεχνία.

α) 'Υφαντική.

1. Ύφαντικαΐ υλαι: α) Ζωϊκαί: τό έριον καί ή μέταξα. β) Φυτικαί: τό λίνον
(λινάρι) καί ό βάμβαξ.

Κατεργασία τοΰ έρίου· πλύσις πρός καθαρισμόν· ξάνσις αυτού καί κλώσις είς

νήμα.

Παραγωγή τής μετάξης (σηροτροφία· παραγωγή κουκουλιών καί εξ αυτών
τοΰ νήματος τής μετάξης). Σχετικαί δεισιδαίμονες δοξασίαι καί έθιμα.

Καλλιέργεια τοϋ βάμβακος καί τοΰ λίνου καί κατεργασία αυτών πρός παρα-
σκευήν τοϋ νήματος.

2. Τό νήμα: στήμων καί υφάδι. Παρασκευή τοϋ στήμονος πρός ύφανσιν.
Διάσιμο τοΰ στήμονος καί μίτωσις (πέρασμα τοΰ στήμονος άπό τούς μίτους). Σχε-
τικαί προλήψεις.

3. Ό υφαντικός Ιστός. "Ονομα : αργαλειός, αργαστήρι, βονφα κ.ά. Περι-
γραφή αύτοΰ λεπτομερής καί είκών ή σχεδίασμα.

4. "Υφανσις.

Είδη ύφαινομένων υφασμάτων. "Ονομα καί τρόπος ΰφάνσεως· μονό, δίμιτο,
περαματιοτό, δεξιμάτο κλπ. Ποικίλματα τοΰ υφάσματος κατά τήν ύφανσιν.

Δοξασίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι κατά τήν ύφανσιν μαντεΐαι, τραγού-
δια, παροιμίαι κ.ά.

5. Κατεργασία τοΰ υφανθέντος πρό τής χρησιμοποιήσεώς του- π.χ. λεύκανσις
τών βαμβακερών, κτύπημα τών μάλλινων εις τήν νεροτριβήν ή πάτημα διά τών
ποδών πρός πύκνωσιν τοΰ υφάσματος καί δημιουργίαν χνουδιοϋ.

β) Βαφική.

1. Χρώματα τών υφασμάτων. Όνόματα αυτών.

2. Βαφικαί υλαι· ζωϊκαί καί φυτικαί. Παρασκευή τής βαφής. Τρόπος βαφής
εκάστου υφάσματος (μάλλινου, βαμβακερού, λινού) καί χρώματος (κόκκινον, πρά-
σινον, κίτρινον, νερατζί, πορτοκαλί κλπ.). Συνταγαί βαφικής.
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3. Υφάσματα τυπωμένα (σταμπάτα). Τρόπος τυπώσεως αύτών.

γ) Πλεκτική καί κεντητική.

1. Είδη πλεκτών καί κεντημάτων. Πώς λέγεται τό κέντημα· π.χ. ξόμπλι. Κεν-
τήματα επί ενδυμάτων (είς τό γυναικείον ύποκάμισον, τό σακκάκι (τό ζιπόνι), είς τό
μανίκι, τό φουστάνι· εις τό άνδρικόν γελέκι κ.ά.) καί έπί υφασμάτων οικιακής χρή-
σεως ή στολισμού τής οικίας (στόρι, τραπεζομάνδηλον, προσόψιον, προσκεφάλαιον,
σινδόνι κλπ.).

2. Θέματα τού κεντήματος έκ τού φυτικού καί τοϋ ζωϊκού κόσμου καί σχή-
ματα. (Σχεδιάσματα αύτών ή φωτογραφίαι).

3. Πώς σχεδιάζεται καί πώς γίνεται τό κέντημα: εις τό χέρι ή είς τό τελ-
λάρο. Είδος βελονιάς π.χ. περαστή, άναχντη κλπ.

δ) Ξυλοτεχνία καί ξυλογλυπτική.

1. 'Αντικείμενα κατασκευαζόμενα έκ τοϋ ξύλου, α) 'Εργαλεία καί σκεύη οι-
κιακής καί έπαγγελματικής χρήσεως (τοΰ γεωργοΰ, τοΰ ποιμένος κ.ά.). β) "Επιπλα
τής οικίας. Μορφή καί τρόπος κατασκευής αύτών μέ γραφικάς παραστάσεις ή ε'ικόνας.

2. Ξ\ιλογλυπτική. Χρησιμοποιούμενα εργαλεία, α) Διακόσμησις διά τής ξυλο-
γλυπτικής αντικειμένων οικιακής ή έπαγγελματικής χρήσεως· ως π.χ. ή ρόκα, ή άνέ-
μη, τό άργαστήρι (αργαλειός), τό σεντούκι, τό κουτάλι, τό πιρούνι, σφραγίδες, καθί-
σματα κ.ά. β) Διακοσμητικά θέματα.

ε) Κεραμική.

1. Εϊδη κεραμικής δι' οίκιακήν χρήσιν καί πρός στολισμόν τής οικίας. Τρό-
πος κατασκευής τούτων.

2. Διακοσμήσεις (πλουμίσματα) δι' απλής χαράξεως ή διά χρώματος. Διακο-
σμητικά θέματα: πουλιά, ζφα, γεωμετρικά σχήματα κλπ.

ς·) Μεταλλουργία.

1. Οικιακά σκεύη άπό χαλκόν, χαλκώματα: λύχνοι, δίσκοι (σινιά), μπρίκια,
ταψιά, \")υμιατά κ.ά.

2. Τρόπος κατασκευής: διά σφυρηλατήσεως τοΰ μετάλλου ή χυτά. Διακοσμή-
σεις έπί τών σκευών.

3. Χρυσοχοί καί άσημουργοί. Κοσμήματα καί αντικείμενα χρυσά καί άργυρά.

4. Ό σιδηρουργός (γύφτος). Ποία έργαλεΐα και άλλα αντικείμενα κατασκευά-
ζει. Γεωργικά έργαλεΐα. Τρόπος άμοιβής τής έργασίας του υπό τοΰ γεωργοΰ. Εΐς τινας
τόπους ό σιδηρουργός πληρώνεται τήν έργασίαν του εΐς είδος (σιτάρι, κριθάρι κ.ά).

ζ) Άλλα έπαγγέλματα: ράπτου, υποδηματοποιού, σαγματοποιοΰ, βυρ-
σοδέψου, καλαθοπλέκτου κλπ. Περιγραφή τούτων. Σχετικοί παροιμίαι καί ευτρά-
πελοι διηγήσεις.
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III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
εθιμα κατα την γεννησιν, τον γαμον και την τελευτην ·

Α'. Γέννησις.

α) Παιδοποιΐα.

1. 'Αντιλήψεις τοϋ λαοϋ περί τής τεκνοποιίας. Σχετικά! εύχαΐ διά τήν άπό-
κτησιν τέκνου· Κοινωνική θέσις τής άτέκνου.

2. Είς ποία μέσα καταφεύγει η στείρα πρός τόν σκοπόν τής αποκτήσεως τέ-
κνου (μαγικά μέσα, φαρμακευτικά παρασκευάσματα έκ βοτάνων κ.ά.) καί αντι-
θέτως διά τήν πρόληψιν τής έγκυμοσύνης : διάφοροι βοτάναι, ως τό άτεκνόχορτο.

Μέσα διά τήν γέννησιν άρσενικοϋ παιδιοϋ : άσερνικοβότανο, μαγικοί τρό-
ποι κλπ.

β) Εγκυμοσύνη.

1. "Ονομα τής έγκΰου (άγγαατρωμένη κ.οί.). Συμπτώματα τής εγκυμοσύνης :
άδιαθεσία. Κίνδυνος αποβολής· προφυλακτικά μέσα. 'Αντιλήψεις περί τής άποβα-
λουσης εγκύου. Τρόποι φθοράς (έκτρώσεως) τοϋ έμβρύου.

2. Προγνωστικά μέσα διά τό γένος τοϋ έμβρύου (άρρεν, θήλυ).

3. Δεισιδαίμονες δοξασίαι και συνήθειαι τών εγκύων : άργία κατά τήν έορ-
τήν τοϋ άγ. Συμεών' άπαγόρευσις τής εγκύου νά μεταβή εις κηδείαν ή νά φάγη
ώρισμένα είδη τροφών κ.ά.

4. Εύχαί πρός τήν έ'γκυον.

γ) Τοκετός καί αϊ μετ' αυτόν ένεργειαι.

1. Ώδΐνες τοϋ τοκετού (ή επίτοκος κοιλιοπονεΐ). Προετοιμασία τής έπιτόκου
υπό τής μαίας (μαμμής). Πώς έτοποθετεΐτο αύτη παλαιότερον διά τόν τοκετόν: έπί
σκαμνιού, σέλλας κλπ.

Ώκυτόκια. Διάφοροι ένέργειαι πρός διευκόλυνσιν τοϋ τοκετού: ξεκούμπωμα
τής επιτόκου· άνάρτησις εΐς αύτήν ειδικού λίθου κλπ.

2. Γέννησις τοϋ βρέφους. Τό ύστερον (λευτέρι, άκόλονύο ή ακλονΰο κ.ά.).
'Εάν γεννηθη τό παιδί μέ υμένα (προσωπίδα, τσίπα) τί τόν κάμνουν; Σχετικαί

* Κατά τήν σύνταξιν τών κεφαλαίων τούτων ώς καί τών σχετικών πρός τήν κοινωνικήν
όργάνωσιν καί τήν λαϊκήν λατρείαν, μαγείαν, μαντική ν, άστρολογίαν καί μετεωρολογίαν καί
τήν λαϊκήν ίατρικήν ελήφθησαν υπ" όψιν καί τά Ζητήματα ελληνικής λαογραφίας υπό
Γ. Ά. Μέγα, έν τη Έπετηρ. του Λαογρ. 'Αρχείου, ετ. Α' ',1939) σ. 99-149, ετ. Β' (1940)
σ. 118-205, ετ. Γ'-Δ' (1941 - 1942) σ. 77-195, ετ. Ε'-ΣΤ' (1943 - 1944) σ. 86-144, τόμ. 5 (1945-
1949) σ. 3 - 100.
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δοξασίαι. Τί λέγουν, δταν τό γεννηθέν εχη τρίχας οπίσω είς τό κάτω μέρος (οΰράν)
τοϋ κορμοΰ- (φωνάζουν : αντρειωμένος έγεννήΰηκε).

3. Περιποιήσεις εις τήν λεχώ μετά τόν τοκετόν. Κατάκλισις αυτής, κάπνισμα
μέ τόν άχνόν μυρωδικών (δενδρολιβάνου, φλισκουνιοΰ, έλελισφάκου (φασκομηλιάς)).
Ειδική τροφή είς τήν μητέρα δια να άρχίση ή παραγωγή είς αυτήν γάλακτος πρός
θηλασμόν τοϋ βρέφους.

4. Τό βρέφος. Άφαλόκομμα· λοϋσις καί αλάτισμα αΰτοΰ.

Πώς γίνεται τό λούσιμον τοΰ νεογνοΰ. Τί ρίπτουν εΐς τό νερό. Σπαργάνωσις.
Διάφοροι δεισιδαίμονες ένέργειαι άποβλέπουσαι εις τήν ΰγείαν τοϋ νεογεννήτου.
Πώς γίνεται ή παράδοσις τοΰ βρέφους είς τήν μητέρα. Εύχαί. Πρόσκλησις τοΰ Ιε-
ρέως. "Ονομα τοΰ νεογνοΰ προτοΰ βαπτισθή : δράκος.

Έθιμικαί πράξεις, εάν τό γεννηθέν είναι άρρεν ή θήλυ.

Μαντεϊαι σχετικαί πρός τό μέλλον, τήν τύχην, τοΰ παιδιοΰ εκ τής φάσεως τής
σελήνης καθ' ην τοΰτο έγεννήθη (γέμο)σι, λίγωοι), τοΰ μηνός καί τής ήμέρας.

5. Δώρα καί εύχαί πρός τήν λεχώ. Παράθεσις τραπέζης ή προσφορά τρωγα-
λίων (γεννητονρια). Πώς τελοΰνται τά γεννητοι'ρι,α. "Αλλα έθιμα.

δ) Ή λεχώ.

1. Προφυλάξεις τής λεχοϋς μέχρι τής/ συμπληρώσεως σαράντα ήμίρών (£ως
δτου σαραντίση) άπό τήν βασκανίαν καί διάφορα δαιμονικά δντα (Νεράιδες, Γελ-
λον, Καλές κνράδες, κακά αερικά κ.ά.). Πρός τοΰτο τοποθετοΰνται υπό τό προσκε-
φάλαιον ή τήν κλίνην της ή όπισθεν τής θύρας τεμάχιον ψωμιού, σκόρδον, άλας,
εικόνισμα 'Αγίου, μαυρομάνικο μαχαίρι, σάρωθρον κ.ά. Δεν αφήνεται ή λεχώ μόνη
εΐς τήν οΐκίαν· τήν νύκτα δεν άνοίγεται ή θύρα· προφυλάξεις άπό τήν βασκανίαν
(τό κακό μάτι).

2. "Αλλαι δεισιδαιμονίαι διά τήν λεχώ προτοΰ σαραντίση. Ποίας προφυλά-
ξεις λαμβάνει αύτη, δταν πρόκειται να έξέλθη τής οικίας· π.χ. κρατεί σίδερο. Συν-
άντησις υπό τής λεχοΰς νεονύμφου ή κηδείας. Θάνατος τής άσαράντιστης. Σχετικαί
δοξασίαι.

3. Εγερσις τής λεχοΰς. Πότε σηκώνει ή μαία τήν λεχώ εκ τής κλίνης καί
σχετικά έθιμα- π.χ. πατεί ή λεχώ εις σίδερο- σταυρώνει τό σπίτι εΐς τάς γωνίας του
καί τήν θύραν.

4. Τό γάλα τής λεχοΰς. Ποϊαι αί τροφαί αυτής τάς πρώτας μετά τόν τοκετόν
ήμέρας καί κατόπιν. Συνήθειαι σχετικαί πρός τό γάλα της- τροφαί είδικαί, βοτάναι
γαλακταγωγοί, καταπλάσματα, περίαπτα (εξάρτησις γαλατόπετρας), αγιάσματα- π.χ.
Παναγίας τής Γαλατιανής; κλπ.
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Έπίσχεσις (σταμάτημα) τοϋ γάλακτος ένεκα βασκανίας. Συνήθειαι σχετικαί
μέ τήν διατήρησιν τοϋ γάλακτος τής λεχοΰς.

5. Σαράντισμα. Προετοιμασία τής λεχοϋς διά τήν μετάβασίν της ε'ις τήν έκ-
κλησίαν μέ τό βρέφος, ίνα λάβη παρά τοΰ ίερέως τήν εύχήν τοϋ καθαρμοΰ αυτής.
Σχετικά έθιμα κατά τήν μετάβασίν και έπιστροφήν της είς τήν οΐκίαν.

ε) Τό βρέφος.

1. Ό θηλασμός. Ποία θηλάζει πρώτη τό βρέφος- σχετικαί συνήθειαι. Πότε
δίδονται εις αυτό καί άλλαι τροφαί. Διάρκεια τοΰ θηλασμοϋ- απόκομμα τοΰ θηλα-
ζομένου παιδιοΰ.

2. Ποΰ κοιμίζεται τό νεογνόν κατά τάς πρώτας ήμέρας. "Εθιμα κατά τήν
σπαργάνωσιν καί τήν τοποθέτησίν του είς τήν κούνιαν : νανουρίσματα, προσευχαί,
σταύρωμα, εξορκισμός τοΰ κακοϋ κλπ. Ό ύπνος τοΰ μωροϋ. Γέλιο ή κλάψιμο κατά-
τόν ύπνον. Σχετικαί δοξασίαι.

3. Μοίραμα τοΰ παιδιού. "Εθιμα κατά τήν εβδόμην ή τήν ογδόην ήμέραν
άπό τής γεννήσεως τοΰ παιδιοΰ. Μεταφορά τοΰ βρέφους εΐς τήν έκκλησίαν πρός
ανάγνωση εΐς αυτό σχετικής ευχής. Συγκέντρωσις τών συγγενών μέ δώρα (γλυκύ-
σματα κά.) τό έσπέρας τής εβδόμης ήμέρας. Εύχαί πρός τό παιδί. Διασκέδασις. ΓΙί-
στις ότι έρχονται οί Μοίρες διά νά γράψουν τήν μοιραν του· (πολλαχοΰ τήν νύκτα
τής 7ης πρός τήν 8ην ήμέραν). Πρόσκλησις τών Μοιρών καί προσελκυσις αύτών εΐς
εύμένειαν υπέρ τοΰ νεογεννήτου διά ετοιμασίας τραπέζης μέ γλυκά ή καί φαγητά.

4. Διάφοροι κίνδυνοι τού μωρού έκ βασκανίας καί δαιμονικών όντων (Γελ-
λον, κακά πράματα, αερικά, Νεράιδες). Προφυλακτικά μέσα μέχρι τής τεσσαρακο-
στής ήμέρας. Προφυλάξεις αυτού άπό τήν βασκανίαν. Θεραπεία τοϋ βασκαμένου
παιδιοΰ.

'Αρπαγή τοΰ νεογνού υπό δαιμονικών όντων. Σχετικά προφυλακτικά μέσα.
Ένέργειαι πρός έπιστροφήν τοϋ άρπαγέντος- π.χ. κατάθεσις τοϋ ασθενούς βρέφους
είς σταυροδρόμι- έγκατάλειψις έκεΐ τών ρούχων του- δίοδος (πέρασμα) τού παιδιού
άπό οπή ν λίθου (τρυποπέρααμα) κλπ. Καταφυγή εΐς 'Αγίους- τάξιμο ν.

5. Άσθένειαι τών νηπίων (ονόματα τών άσθενειών) καί τρόπος θεραπείας.

6. Ή πρά)τη οδοντοφυΐα. Σχετικαί δοξασίαι καί έ'θιμα. Δεισιδαίμονες δοξα-
σίαι καί συνήθειαι κατά τό κόψιμον τών νυχιών καί τών μαλλιών τοϋ παιδιού.

ς) Βάπτισις.

1. "Ονομα τοΰ άβαπτίστου: δράκος, δρακονλα κ.ά.

2. Ανάδοχος: ανντεκνος, κουμπάρος, νονός κ.ά.
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Τί πιστεύεται περί τοΰ αναδόχου και τοΰ έργου του, δηλ. τής βαπτίσεως. Πώς
ορίζεται ούτος. Πότε γίνεται ή βάπτισις· υπάρχει ώρισμένη προθεσμία χρόνου ;

3. Τέλεσις τής βαπτίσεως (βαπτιστικά· ήμερα βαπτίσεως, παραλαβή τοΰ παι-
διοΰ εκ τής οικίας καί μεταφορά του εΐς τήν έκκλησίαν). 'Ονοματοθεσία (ποίος ορί-
ζει τό ό'νομα).

Προγνώσεις περί τοΰ επαγγέλματος τοΰ παιδιού εκ τών σχηματισμών τοϋ
ελαίου μέσα εΐς τήν κολυμβήθραν.

'Επιστροφή εκ τής εκκλησίας εΐς τήν οΐκίαν, παράδοσις τοϋ νεοβαπτίστου εΐς
τήν μητέρα καί ευχή πρός αυτήν. Έστίασις καί διασκέδασις. Ε'ίδη φαγητών. Δια-
νομή μαρτυριάτικων. Δώρον τοϋ αναδόχου εις τήν μητέρα τοϋ νεοφώτιστου κλπ.

4. Σχέσις τοΰ άναδεκτοΰ πρός τά τέκνα τοΰ αναδόχου του ή άλλους άναδε-
κτούς αυτού. Υποχρεώσεις τού αναδόχου πρός τόν άναδεκτόν (μετάληψις, δώρα κλπ.).

5. Πώς γίνεται τό βάπτισμα ετοιμοθανάτου βρέφους, τό όποιον δέν έχει
άκόμη βαπτισθή : άεροβάτιτισμα. Τί πιστεύεται περί τών αποθανόντων άβαπτίστων.

ζ) Τό παιδί μετά τήν συμπλήρωσιν έτους.

1. Παιγνίδια καί χοροί εις τό παιδί υπό τής μητρός· απαγγελλόμενα ή ^δο-
μένα άσμάτια (ταχταρίσματα).

2. ΓΙαιδικαί προσευχαί καί τραγούδια.

3. Τό πρώτον περπάτημα τοΰ παιδιού. Τί πιστεύεται περί τοΰ παιδιοϋ πού
καθυστερεί να βαδίση.

4. Σχολική ζωή.

Σχολικά είδη κατά τους παλαιοτέρους χρόνους. Διδάσκαλοι, αμοιβή αυτών
και δώρα· σχολεία, διδασκαλία, τιμωρίαι εΐς τούς μαθητάς, σχολικά έθιμα.

η) Παιδιαί.

1. Παιγνίδια τά όποια παίζουν οί γονείς (ιδία αί μητέρες) ή άλλοι μέ πολύ
μικρά παιδιά, ήλικίας 1-2 ετών· συνοδεύονται ταύτα καί υπό άσματίων;

2. Παιγνίδια τών παιδιών (αρρένων καί θηλέων) άπό ήλικίας 2-6 ετών (τής
προσχολικής ήλικίας) καί τής κατόπιν σχολικής ήλικίας μέχρι τής εφηβικής.

3. Παιγνίδια τά όποια εκτελεί μόνον του τό παιδί (ατομικά)· π.χ. ό αετός, ή
σβούρα.

4. Όμαδικά παιγνίδια τά οποία εκτελούνται υπό δύο ή περισσοτέρων παι-
διών ή υπό ομάδων παιδιών.

Παιδιαί κοινοπραξίας: κτίσιμο σπιτιού· οί στρατιώτες· τσίμπι τσίμπι
τόν άθό (ρυθμικόν παιγνίδι πρός κλήρωσιν ενός εκ τών παικτών), οί κούκλες κ.ά.
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Παιδιαί ανταγωνιστικοί (Ανταγωνισμοί μεμονωμένων παικτών ή
ομάδων παικτών)· π.χ. οί βώλοι, τό τςέξιμον, ή πάλη, οί άμάδες, το πήδημα, ή ρΐ-
ψις λίθων, ή κολοκυθιά, τό κρυφτό, τό κυνηγητό, ό πετροπόλεμος, ό πόλεμος, πε-
τάει-πετάει κλπ.

5. Παιγνίδια τών ήλικιωμένων : τό μπουκάλι, ή κολοκυθιά, τό δακτυλίδι
(κυκλικόν παιγνίδι), οί σοΰσες (αιώρα) κ.ά.

6. Παιγνίδια και άγώνες είς ώρισμένας περιστάσεις: κατά τάς Άπόκρεως,
τό Πάσχα, τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, τόν γάμον κλπ.

Β'. Γάμος.

α) Γενικά.

1. Θέσις τοϋ νέου καί τής κόρης εις τήν κοινωνίαν πρό τοϋ γάμου. Σχέσεις
τών δύο φύλων.

2. Ποίος εχει τό δικαίωμα τής εκλογής τής συζύγου ή τοϋ συζύγου. Φρον-
τίς τοϋ πατρός διά τόν γάμον τής θυγατρός καί τοϋ νίοϋ. Ποία ή ηλικία τοϋ νέου
και τής νέας δια τόν γάμον.

β) Προξενεία και μνηστεία.

1. Ποίον πρόσωπον άποστέλλεται ώς προξενητής. Πώς γίνεται ή προξενεία.
(Πώς μεταβαίνει τις είς τήν προξενειάν, ποίας συνεννοήσεις κάμνει, πώς γίνεται ή
συμφωνία (τά τελειώματα)). 'Αμοιβή τοΰ προξενητοϋ.

2. Μνηστεία· ό'νομα : άρραβών, χάρτωμα, λογόστεμα κ.ά.

'Ηλικία διά τήν μνηστείαν. Πού γίνεται δ άρραβών και ποία ή τελετή αύτοΰ :
Μετάβασις τοΰ νέου εις τήν οίκίαν τής νύφης. Δώρα, συνοδοί, ε'ίσοδος εΐς τήν οΐ-
κίαν, εύχαί, αλλαγή δακτυλίων, φίλημα τής μνηστής, σύνταξις προικοστ'μφώνου
(ε'ίδη τής προικός). Διασκέδασις μετά τήν τελετήν τοϋ άρραβώνος.

3. Διάρκεια τοϋ άρραβώνος καί σχέσεις κατ' αυτόν τών μνηστευμένων. 'Επι-
σκέψεις και συνοδεία τής μιηστής εξω τής οίκίας της. Ποία προετοιμασία γίνεται
διά τόν γάμον.

γ) "Εθιμα προ τής τελετής τοΰ γάμου.

1. "Ονομα τοΰ γάμου: γάμος, βλόγα.. οτεφάνωσι, χαρά κ.ά.

2. Προπαρασκευή. Καθορισμός τής ήμέρας τελέσεως αυτού. ΙΙοίιιν εποχήν
γίνονται συνήθως οί γάμοι. Πώς γίνονται αί προσκλήσεις. (Ποιοι προσκαλοϋν και
πώς;). Ποια δώρα (κανίσκια) φέρουν οί προσκεκλημένοι.

3. Ποιος ορίζεται ώς παράνΐ'μφος (κουμπάρος) : πολλαχοϋ ό ανάδοχος. Ποία
πρόσωπα χρησιμεύουν ώς παράγαμπροι (μπράτιμοι) καί παράνυμφοι (κονμέρεςΚ
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4. ΙΊοϋ υπάρχει to έθιμον τοϋ φλάμπουρου ή μπαϊρακιοΰ ε'ις τόν γάμον. Πώς
και πότε κατασκευάζεται- στολισμός αΰτοϋ. Ποία ή χρήσις του κατά ιόν γάμον.

5. Παρασκευή τών ψωμιών τοΰ γάμου.

Ετοιμασία τοΰ σιταριού διά τά ψωμιά τοϋ γάμου- άλεσμα εΐς τόν μΰλον:
κοσκίνισμα και ζύμωμα τοϋ άλεΰρου. Πλάσιμον τών ψωμιών (σχήματα αυτών) και
έψησις εΐς τόν φοϋρνον. Σχετικά τραγούδια.

Δεισιδαίμονες δοξασίαι καί συνήθειαι κατά τήν μεταφοράν τών ξύλων καί
κλάδων διά τόν φοϋρνον, κατά τό ζύμωμα τού προζυμιοϋ, τό κοσκίνισμα τού αλεύ-
ρου, τήν μεταφοράν τοϋ νερού : αμίλητο νερό. ΙΙοΙα πρόσωπα μετέχουν εΐς τήν έρ-
γασίαν ταύτην- π.χ. γυναίκες πρωτοστέφανες, κόραι αμφιθαλείς, δηλ. πού ζοϋν οί
γονείς των (μαννοκνρονδάτες) κ.ά.

6. Πώς γίνεται ή μεταφορά τής προικός εις τήν οΐκίαν τοΰ γαμβρού. Σχε-
τικά έθιμα και τραγούδια κατά τήν πομπήν πρός τήν οΐκίαν τοΰ γαμβρού. Στρώσις
τοΰ κρεββατιοϋ. Πότε καί πώς γίνεται τό ράψιμον τού στρώματος καί τό στρώσι-
μον τοΰ κρεββατιοϋ. Ποΐαι τό στρώνουν. "Εθιμα κατά τό στρώσιμον : χρήματα
έπί τοϋ κρεββατιοϋ, κύλισμα αγοριού, κουφέτα κλπ. Άλλαι συνήθειαι, χοροί καί
τραγούδια.

Πού στολίζεται παστός. Πώς γίνεται ό στολισμός καί ποια τραγούδια ςίδονται.

7. 'Αποστολή δοίρων υπό τοΰ γαμβρού εΐς τήν νύμφην. Ποια δώρα στέλλον-
ται καί πώς γίνεται ή μεταφορά των.

8. Τελευταίοι έτοιμασίαι. Παρασκευή γλυκυσμάτων καί σφαγή ζώων διά τό
κρέας τοϋ γάμου. Σχετικά έθιμα κατ' αυτήν.

9. Λουτρόν τής νύφης και τοϋ γαμπρού- Κτένισμα τής νύμφης. Ποίαν ήμέ-
ραν και πώς γίνεται τό λουτρόν τών μελλονύμφων. Συνοδεία μέ όργανα καί τρα-
γούδια. "Αλλα έθιμα.

10. Τό Σάββατον τό εσπέρας εΐς τό σπίτι τής νύφης. Κίνιασμα τής νύφης,
ήτοι βάψιμον αύιής μέ κινά. Έστίασις τών προσκεκλημένων καί χορός. Ποία
τραγούδια άδονται ειδικώς εΐς τήν περίστασιν ταύτην.

δ) Ή τελετή τοΰ γάμου (στεφάνωσις).

1. Ποίαν ήμέραν γίνεται ή στέψις.

2. Ετοιμασία τοΰ γαμβροΰ καί τής νύμφης. Μετάληψις αύτών.

α) Ξύρισμα καί ντύσιμο τοϋ γαμπρού. Σχεακαί συνήθειαι καί τραγούδια.
Ποίον τό ένδυμα τοΰ γαμπροΰ (γαμπριάτικο). Προφυλάξεις αύτοΰ άπό μαγικός
ένεργείας- π.χ. άπό δέσιμο (αμπόδεμα) καί άλλας (δίχτυ εις τήν μέση του, άπλυτο
ρούχο, κλειδαριά επάνω του κλπ.)

β) Τό νυφικό φόρεμα καί τό ράψιμόν του- ό νυφικός πέπλος. Ποία πρόσωπα
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βτολίζουν τήν νΰμφην : κόραι αμφιθαλείς (δηλ. πού ζούν οί γονείς των) ή ειδική
γυναίκα- τραγούδια πρός έπαινον τής νύμφης. Προφυλακτικά μέσα από μάγια.

3.. Προετοιμασία διά τήν έκκλησίαν.

Παραλαβή τοϋ παρανύμφου -(κουμπάρου, συντέκνου, νουνοΰ). Ποιος τόν πα-
ραλαμβάνει καί τόν φέρει εΐς τήν οϊκίαν τοϋ γαμπρού. Έκκίνησις τής συνοδείας
τοΰ γαμπρού πρός παραλαβήν τής νύφης. Άπό πού γίνεται ή εκκίνησις και πώς
καταρτίζεται ή γαμήλιος πομπή. Αποχαιρετισμός τοΰ γαμπρού πρός τούς γονείς
του καί τραγούδια καθ' όδόν. "Οταν ή πομπή φθάση έξω άπό τό σπίτι τής νύ-
φης- συνήθειαι προτού εΐσέλθη ό γαμπρός εις τήν οΐκίαν καί κατά τήν εΐσοδόν
του. Μηλοβολία. Δώρα εις τόν γαμπρόν (μπατίκια).

4. Παραλαβή τής νύμφης.

α) "Εθιμα καί άσματα κατά τήν παράδοσιν τής νύμφης υπό τών γονέων της
εις τόν γαμβρόν.

β) Αποχαιρετισμός υπό τής νύμφης τών γονέων της καί έθιμα κατ' αυτόν:
ζώσιμον αυτής υπό τοϋ πατρός, μετάνοιες τής νύφης πρός τούς γονείς καί χειροφί-
λημα. "Εθιμα κατά τήν έξοδόν της εκ τής πατρικής οικίας πρός μετάβασιν εΐς τήν
έκκλησίαν.

γ) Συνήθειαι κατά τήν παραλαβήν τής νύμφης εξ άλλου χωρίου. Ποίοι μετα-
βαίνουν πρός παραλαβήν της. 'Υποδοχή τοϋ γαμπροΰ έξω τοΰ χωρίου : ΰποχρέω-
σις νά πεζεύση εκ τού ίππου. Πώς γίνεται ή παραλαβή τής νύμφης καί μέ ποίαν
συνοδείαν. Συνήθειαι καί ςίσματα κατά τήν διαδρομήν καί κατά τήν άφιϊιν εις τό
χωρίον τοΰ γαμπροΰ.

5. Έκκίνησις τής πομπής πρός τήν έκκλησίαν.

Πώς γίνεται ή μετάβασις τώ,ν μελλονύμφων εις τήν έκκλησίαν. Ή \ύμφη
μεταβαίνει πεζή, έφιππος ή εφ' αμάξης ;

Ποίος προηγείται τής νύμφης. Άσματα καθ' όδόν. Φλάμπουρο (σημαία).
Δεισιδαιμονίαι. "Εθιμα πρό τής θύρας τής εκκλησίας: δίδεται εις τήν νεόννμφον
νά κρατήση άρρεν βρέφος.

6. Ή ιεροτελεστία τοϋ γάμου (στεφάνωμα).

Άπό τί κατεσκευάζοντο παλαιότερον τά στέφανα- π.χ. άπό κλήμα.

Τό στεφάνωμα. Αί λαμπάδες τοϋ γάμου- ποίοι τάς κρατούν. Τό κοινόν πο-
τήριον τού ο'ίνου. Ποίοι άλλοι πίνουν πλήν τών νεονύμφων. Τό ποτήριον τοΰτο
τό θραύει ό ιερεύς; Μέ τί ραίνουν τούς νεονύμφους κατά τόν χορόν τοϋ 'Ησαΐα
(καταχύσματα).

Μαγικαί ενέργειαι κατά τοϋ γαμπρού καί τής νύφης τήν ώραν τοΰ στεφανώμα-
τος: δεσίματα, καρφώματα. Μέσα πρός άπόκρουσιν τής βλαπτικής ενεργείας τούτων.
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Ποίοι φιλούν τά στέφανα- φιλούν καί οί έχοντες πένθος; Δώρα (χαρίσματα)
είς τούς νεονύμφονς^κατά τό φίλημα τών στεφάνων. Χρησιμοποίησις διά μαντι-
κούς σκοπούς τών κουφέτων τοΰ γάμου : ονειρομαντεία.

7. Επιστροφή έκ τής εκκλησίας.

"Ε9ιμα κατά τήν έξοδον τών νεονύμφων* έκ τής εκκλησίας καί καθ' όδόν
πρός τήν οΐκίαν τοΰ γαμβροΰ. Σχηματισμός τής γαμήλιου πομπής. Συνοδεία τών
νεονύμφων. Πυροβολισμοί, τραγούδια κλπ.

8. Πρό τής οικίας τοϋ γαμβρού.

Ή πενθερά υποδέχεται τήν νύμφην καί τής προσφέρει γλυκό, μέλι μέ καρύδι
κλπ. Τί φορεί τότε εΐς τήν κεφαλήν της ή πενθερά. "Αλλα έθιμα. 'Υποσχέσεις (τά-
ξιμο: άγελάδος, προβάτου, σκεύους, άκινήτου) τής πενθεράς ή τοΰ πενθεροϋ πρός
τήν νύμφην, διαν έρχεται εξ άλλου χωρίου διά νά πεζεύση έκ τού αλόγου καί είσ-
έλθη εΐς τό σπίτι. Πώς λέγεται τό δώρον τούτο : μπατίχι.

Προ τής εισόδου τών νεονύμφων : θυσία πετεινού ή ό'ρνιθος πρό τής θύρας
τής οικίας- σταύρωμα υπό τής νύμφης τής θύρας μέ μέλι ή βούτυρον. Θραϋσις
ροδιού είς τό άνώφλιον ή ρΐψις αυτού ή σίτου έντός τής οικίας.

9. Είσοδος τών νεονύμφων εΐς τήν οΐκίαν.

α) Πώς γίνεται ή είσοδος. Ή νύμφη εΐσερχομένη πατεί έπί σιδήρου (εΐς ύνί,
χάλκινον σκεύος) ή. κρατεί λάγηνον ύδατος. Οί νεόνυμφοι περιβάλλονται υπό τής
μητρός τοϋ γαμβροΰ μέ ζώνην καί σύρονται έντός τής οικίας. Ποιος ό λόγος τοΰ
εθίμου κλπ.

β) Μετά τήν ε'ίσοδον τού ζεύγους προσκύνησις υπό τής νύφης εις τό εικονο-
στάσι ή εΐς τήν έστίαν τοΰ σπιτιού. "Αλλα έθιμα έντός τής οικίας- π.χ. τίθεται εΐς
τάς άγκάλας τής νύφης άρρεν παιδίον τού οποίου ζούν οί γονείς.

γ) Παστός ή ννφοστόλι. "Αλλα ονόματα: (ννφειό, αγκωνή) κλπ.

Εΐς τόν παστόν ϊσταται μόνον ή νύφη ή καί ό γαμπρός. Ποία άλλα πρόσ-
ωπα ευρίσκονται πλησίον αύτοΰ. Τραγούδια επαινετικά είς τούς νεονύμφους.
Διανομή κουφέτων ή άλλων εΐδών- κεράσματα. Τρώγουν τι οί νεόνυμφοι, ένω ϊστανται εΐς τόν παστόν ;

10. Διασκέδασις τού γάμου.

α) Ίο γαμήλιον συμπόσιον. Είδη φαγητών. Κάθηνται εις τό τραπέζι χωρι-
στά οί άνδρες καί αί γυναίκες; Παρακάθηνται καί οί νεόνυμφοι; Ποία ή θέσις
τοΰ κουμπάρου ; Τραγούδια τής τάβλας (τού τραπεζιού).

β) Γαμήλιος χορός. Ποίοι χοροί χορεύονται- ποίος χορεύει πρώτος τήν νύ-
φην καί ποίοι κατόπιν. Τραγούδια κατά τόν χορόν.

11. Ή πρώτη νύκτα μετά τήν στέψιν.
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Τήν πρώτην νύκτα κοιμάται τό άνδρόγυνον μαζί ή χωριστά ή νύμφη άπό τόν
γαμβρόν; Πότε κοιμώνται μαζί; Πότε άποχωρούν οί νεόνυμφοι άπό τόν χορόν.
Ποίος τούς συνοδεύει είς τόν νυμφικόν θάλαμον.
ε) Τά μετά τήν έορτήν τοϋ γάμου.

1. "Εγερσις τών νεονύμφων τό πρωί τής Δευτέρας. Ποία τραγούδια #δον-
ται έξω άπό τόν νυμφικόν θάλαμον. Υποδοχή τών τραγουδιστών υπό τού ζεύγους-
Δώρον εΐς τήν νύφην ή τόν γαμπρόν υπό τών πεθερικών. Δώρα τής νύμφης εΐς
τήν οΐκογένειαν τοϋ άνδρός της καί νίψις τών ποδών τών συγγενών του.

2. Έξέτασις τών σινδονίων τής νυμφικής κλίνης υπό τής πενθεράς ή άλλου
προσώπου καί επίδειξις αυτών προς πιστοποίησιν τής παρθενίας τής νύφης. Πυ-
ροβολισμοί τοϋ υποκαμίσου αυτής καί γνωστοποίησις τοϋ γεγονότος τής παρθενίας
της. Παράθεσις τραπέζης. Διασκέδασις. Τί συμβαίνει, εάν ή νύμφη δεν εΰρεθή
παρθένος.

3. Επίσκεψις τών νεονύμφων έν συνοδείςι εΐς τήν βρύσιν. Προσφοραί εΐς
τήν κρήνην : άλειψις αυτής μέ βούτυρον· ρίψις τεμαχίου άρτου εΐς τό νερό κ ά.
Άντλησις ύδατος· ραντισμός τοϋ γαμπρού καί τής οικίας διά τοϋ ύδατος.

Πότε έλευθεροκοινο)νεί ό γαμπρός- επί πόσας ήμέρας δέν εξέρχεται άπό τό
σπίτι. Σχετικαί δεισιδαίμονες δοξασίαι.

4. Τά πιστρόφια.

Επιστροφή τής νύμφης μέ τόν γαμβρόν εΐς τήν πατρικήν της οΐκίαν. Πότε
γίνεται καί ποίοι οί συνοδοί των. Σχετικά έθιμα.

5. Άντίγαμος (Άντίχαρα).

Συγκέντρωσις εΐς τήν οΐκίαν τοϋ ανδρογύνου συγγενών καί φίλων τήν πρώ-
την Κυριακήν μετά τόν γάμον. Παράθεσις τραπέζης καί διασκέδασις. Άλλα έθιμα
κατά τόν άντίγαμον.

6. Εκκλησιασμός τοϋ ζεύγους τών νεονύμφων τήν πρώτην ή τήν δευτέραν
Κυριακήν μετά τόν γάμον. Επισκέψεις τοΰ ανδρογύνου εΐς τάς συγγενικός καί
φιλικός οικίας, αί όποΐαι εΐχον κληθή είς τόν γάμον.

7. Τό άνδρόγυνον κατά τό πρώτον τεσσαρακονθήμερον καί έτος μετά τόν γά-
μον. Διάφοροι δεισιδαιμονίαι καί συνήί^ειαι. Απαγορεύσεις εις τήν νύμφην καί τόν
γαμβρόν κατά τό τεσσαρακονθήμερον άπό τοϋ γάμου : π.χ. τό σκούπισμα, ή έξοδος
κατά τήν Τρίτην, ή συνάντησις άλλου γάμου ή κηδείας υπό τής νύμφης. Μέχρι τής
τεσσαρακοστής οί νεόνυμφοι δέν μεταβαίνουν εις γάμον. Ή νεόνυμφος άποφεύ-
γει νά συναντήση άλλην νεόνυμφον ή λεχώ. Διατήρησις τής νυμφικής πλεξίδος
μ-χρι τής τεσσαρακοστής. Άλλα έθιμα τών νεονύμφων κατά τό πρώτον έτος.
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8. 'Αντιλήψεις καί συνήθειαι διά τούς έρχομένους εις δεύτερον γάμον (χή-
ροι, χήραι, διεζευγμένοι).

Γ'. Τ ε λ ε υ τ ή.

α) Γενικά.

Δοξασίαι τού λαού περί τού θανάτου : φόβος τού ανθρώπου διά τόν θάνα-
τον. Πότε πιστεύεται ότι επέρχεται' π.χ. δταν ελθη ή ώρα τοΰ Θεού- δταν καή τό
καντήλι τοΰ δείνα κλπ.

β) Προμηνύματα τοϋ θανάτου.

Πρόγνωσις τοϋ θανάτου έξ οπτασιών καί οραμάτων ή διαφόρων οιωνών,
οίον έκ τοΰ κρωγμού κόρακος, ουρλιάσματος τοΰ σκύλου, φωνής τής κουκουβάγιας
κ.ά.· προσέτι έκ διαφόρων εκφράσεων ή κινήσεων τοΰ άσθενούς (π.χ. άγγελόακιασμα)·

γ) Τά πρό τής τελευτής.

ΐ) Τελευταϊαι θελήσεις τοΰ ασθενούς- παραγγελίαι περί τής ταφής του· ύπο-
θήκαι, εύχαί είς τούς οικείους καί αποχαιρετισμός.

2) Συγχώρησις καί μετάληψις.

Πότε καί πώς δίδεται εΐς τόν έτοιμοθάνατον ή αγία κοινωνία. Τί γίνεται,
έάν δέν προφθάση ό ιερεύς νά μεταλάβη άποθνήσκοντα. Δοξασίαι περί τοΰ απο-
βιώσαντος άκοινωνήτου.

3) Ψυχομάχημα καί τελευτή.

Λέξεις καί φράσεις σχετικαί μέ τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ αρρώστου : ψυ-
χομαχεΐ, άγγελοκρίνεται, χαροπαλενει, είναι στό ζύγι, είναι στό ϋατερό του κ.ά.
Στροφή τοΰ ψυχομαχούντος, ώστε νά βλέπη ούτος πρός άνατολάς (κατά ήλιοΰ, νε-
κρικά)· Τοποθέτησις αυτού χαμαί (κατά γής).

Διηγήσεις σχετικαί πρός τό ψυχομάχημα. Ό μελλοθάνατος βλέπει τόν Χάρον
καί ψυχάς νεκρών συγγενών του.

Δοξασίαι περί τοΰ αιτίου τής παρατάσεως τοϋ ψυχορραγήματος: κατάρα γο-
νιοϋ, αφορισμός ιερέως, άδικίαι, κάψιμο ζυγοϋ, αναμονή οικείου, ξενιτεμένου- λεί-
πονται εΐς τόν ασθενή βήματα βαδίσεως κ.ά.). Τί γίνεται, ώστε νά έπέλθη ή εκ-
πνοή τοΰ βασανιζομένου' π.χ. άνάγνωσις ευχής υπό ιερέως, πρόσκλησις άτόμων
μεθ' ών είχε διαφοράς πρός συγχώρησιν· άνάπτεται κηρίον, λύσις τών κόμβων τών
ένδυμάτων του κλπ.

δ) "Εθιμα μετά τήν τελευτή ν.

1) Αί πρώται περί τόν νεκρόν φροντίδες.

Φράσεις σχετικαί πρός τήν εκπνοήν : έγλύτωσε, έσβησε τό καντήλι του, μας
άφήκε χρόνους κ.ά.
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Κραυγαΐ τών οικείων μετά τήν εκπνοή ν και κροΰσις τοΰ κώδωνος τής εκκλη-
σίας προς άγγελίαν τοΰ -θανάτου. Άνοιγμα τών θυρών καί τών παραθύρων. Κε-
νωσις τής στάμνου καί πλήρωσις αυτής διά νέου ύδατος κ.ά.

Μόλις ξεψυχήση ό άρρωστος κλειονται οί οφθαλμοί του, φράσσονται το
στόμα καί τά ώτα διά βάμβακος, σταυρώνονται αί χείρες καί 'ισιώνονται οί πόδες.
Δοξασίαι σχετικαί προς τάς ενεργείας ταύτας.

β) Περιστολή τοΰ νεκροΰ (λοϋσις, σηβάνωμα, στολισμός).

Λούσις τοΰ νεκρού- πώς γίνεται: μέ νερό, κρασί, λάδι. Πλύνεται ΰλον τύ
σώμα ; Άλειψις αυτού διά μύρων ή ελαίου.

Περιτύλιξις τοΰ λειψάνου μέ τό σάβανον (άνεβόλι). Πώς καί άπό ποίον
ύφασμα κατασκευάζεται τό σάβανον. Χρησιμοποιούνται ειδικά πρόσίοπα ώς σαβα-
νωταί; Πώς γίνεται τό σαβάνωμα.

Ένδυσις τού νεκρού καί στολισμός. Ποία ενδύματα καί υποδήματα φορούν-
ται εις αυτόν, ειδικώς εΐς ύπανδρον νέαν ή νέον, είς γέροντα καί εις άνύπανδρον
νέαν ή νέον. Στέφανοι εΐς τόν νεκρόν καί άνθη.

Δεισιδαίμονες συνήθειαι μετά τό σαβάνωμα. Τί κάμνουν όσα πρόσωπα ήγγι-
σαν τόν νεκρόν, διά νά μήν πεθάνη άλλος εκ τής οικογενείας. Κάρφωμα τοΰ Χάρου.

Άνάγνωσις ευχής υπό τοΰ ιερέως εις τόν νεκρόν.

γ) Πρόθεσις.

1. Πού τοποθετείται ό νεκρός μετά Τήν ένδυσιν καί τόν στολισμόν του. Εΐς
ποίαν αΐθουσαν- επί κρεββάτου ή χαμαί επί τής γής; πρός πού είναι εστραμμένον τό
πρόσωπον του- τοποθέτησις παρ' αυτόν λαμπάδων, καντηλιοΰ, καίοντος θυμιάματος
καί επί τών χειλέων του νομίσματος (δβολός, τιερατίκι) ή κηρίνου σταυρού- επίσης
εις τήν θέσιν όπου έξεψύχησε ποτηριού ύδατος, πινακίου πλήρους σίτου κ.ά. Πό-
σον χρόνον παραμένει τό ποτήριον τοΰτο εΐς τήν θέσιν πού έξεψύχησεν ό νεκρός.

2. Διάφοροι δεισιδαίμονες συνήθειαι μέχρι τής ταφής- π.χ. άπαγόρευσις τού
σαρώματος- δσον χρόνον ευρίσκεται ό νεκρός εΐς τό σπίτι δέν σκουπίζουν.

δ) Θρήνος καί μοιρολόγι.

1. Θρηνώδεις, γοεραί, κραυγαί άμέσως μετά τήν εκπνοήν καί είτα μετά τήν
ένδυσιν τοΰ νεκρού- κλήσις τοΰ νεκρού διά τοΰ ονόματος του. Έκ τών θρηνούν-
των αί γυναίκες διαρρηγνύουν τά ένδύματά των, τύπτουν τό πρόσωπον καί τό στή-
θος, αίματώνουν τάς παρειάς διά τών ονύχων, σπαράσσουν και εκριζώνουν τάς τρί-
χας τής κεφαλής; πού οί άνδρες άνασπούν τό γένειόν των, ρίπτουν κόνιν επί τής κό-
μης καί άλλα. Πού υπάρχουν αί συνήθειαι αύται ή άλλοι. Λέξεις καί φράσεις σχε-
τικαί πρός τόν θρήνον, οίον ανακάλημα, αν&ρηνο, ξόδι, σνρομαδιέται κλπ.

2) Μοιρολόγι ( = έμμετρος θρήνος).



1 1 4 ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Ποιοι μοιρολογούν και πώς, δηλ. γυναίκες ή άνδρες- καθήμενοι επί σκάμνων ή
κατά γης και μέ ποίαν τάξιν. ΙΙοϊα μοιρολόγια λέγονται (παράθεσις τοΰ κειμένου).

ε) Φ ύ λ α ξ ι ς τοΰ νεκρό ΰ.

1. "Ονομα: παραμονή ή ξεννχτιομα τοΰ πεθαμένου.

2. Πότε καί διά ποίον λόγον φυλάσσεται ό νεκρός τήν νύκτα. Είναι σκεπα-
σμένος ή ακάλυπτος· τί προσέχουν διά τόν νεκρόν· π.χ. νά μήν τόν διασκελίση
γάτα. Τί προσφέρονται εις τούς άγρυπνούντας διά τήν φύλαξιν (παραμονην) τού
νεκρού. Θρηνούν τόν νεκρόν τήν νύκτα; Ή θύρα είναι ανοικτή; Πίστις περί τού
πού πηγαίνει ή ψυχή μέχρι νά ταφή τό σώμα.

5. Ταφή.

α) Ή εκφορά τοϋ νεκρού.

1. Τό φέρετρον. "Ονομα : νεκροκρέββατο, καδελέττο, κασσόνι κ.ά. ΓΙώς κατα-
σκευάζεται τό φέρετρον σχήμα αύτού. Υπάρχει φέρετρον κοινής χρήσεως διατι-
θέμενον υπό τής έκκλησίας;

2. Κηδεία τοϋ νεκρού. Ποίοι μεταφέρουν τόν νεκρόν καί πώς λέγονται ού-
τοι. "Εθιμα κατά τήν έξοδον τοϋ λειψάνου εκ τής οικίας- π.χ. θραϋσις τοΰ ποτη-
ριού ή τοΰ πιάτου τό όποιον περιείχε τό κρασί μέ τό όποιον έπλυναν τόν νεκρόν
κατά τό σαβάνωμα- χύσις τοΰ νεροΰ τοΰ σταμνιού, είτα σάρωσις τής αιθούσης
ϋπου εκείτο ό νεκρός. Τά σαριομ^τα τί τά κάμνουν; Έξήγησις τών έθίμων τού-
των υπό τοΰ λαού. Ό νεκρός έκφέρεται μέ κεκαλυμμένον τό πρόσωπον;

Πώς σχηματίζεται ή νεκρώσιμος πομπή. Ποίοι άπό τούς οικείους δέν ακολου-
θούν τήν κηδείαν. Οί άκολουθοΰντες κρατούν κηρία θρήνοι- ποία μοιρολόγια λέ-
γονται καθ' όδόν. Ποίαν διεύθυνσιν πρός τήν έκκλησίαν άκολουθει ή νεκρώσιμος
πομπή. Περιφορά διά τών όδών. Κατά τήν διέλευσιν πρό τών οικιών κλείονται αί
θύραι καί τά παράθυρα; χύνεται νερό διά τόν νεκρόν; γίνεται κένωσις τοϋ ύδατος
τών υδριών;

3) Νεκρώσιμος άκολουθία. Εΐς ποίαν έκκλησίαν ψάλλεται- κηραψία- άλλα

έθιμα.

4) Δεισιδαίμονες δοξασίαι. Τί πιστεύεται, άν τις πταρνισθή κατά τήν κηδείαν,
αν τό λείψανον είναι γελαστό ή έχη ό νεκρός τά μάτια του άνοικτά, άν βρέχη κ.ά.
Ό ιερεύς κατά τήν έκφοράν τοΰ νεκροΰ έπιτρέπεται νά στραφή καί κοιτάξη πίσω του ;

β) Ενταφιασμός.

1. 'Άνοιγμα τοΰ τάφου καί σχετικαί πρός αυτό δεισιδαίμονες δοξασίαι.
ΙΙοΙοι σκάπτουν τόν τάφον. Κατασκευή αύτοΰ- τάφοι άτομικοί, οικογενειακοί καί
κο ινοί.

2. Κατάθεσις τοΰ νεκροΰ εΐς τόν τάφον. Λύσις τών χειρών καί ποδών. Χά-
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ραξις τοΰ σχήματος τής πεντάλφας ή τών γραμμάτων επί κεράμου καί τοπο-

θέτησις αύτοΰ είς τό στόμα τοΰ νεκροΰ. Έπίχυσις ελαίου εκ κανδηλίου επί τοΰ λει-
ψάνου. Αντικείμενα συνθαπτόμενα μετά τοΰ νεκροΰ· π.χ. εργαλεία τοΰ επαγγέλματος
του, ήτοι δρέπανον, αδράχτι, στάμνος μέ νερό, πινάκιον μέ σΐτον, γλυκύσματα κλπ.

3. Πώς γίνεται ή κάλυψις τοΰ τάφου. Τί τοποθετούν επάνο) εϊς τόν τάφον:
εικόνισμα, φωτογραφία, ποτήρι μέ νερό, κανδήλι, σταυρός κλπ. Θραΰσις ή τοπο-
θέτησις λαγήνου επί τοΰ τάφου.

"Εθιμα σχετικά μέ τούς νεκοοθάπτας. Δεισιδαιμονίαι.

4. Είς τό νεκροταφεΐον μοιράζονται εΐς τούς μετασχόντας τής κηδείας μικροί
άρτοι ολόκληροι ή εις τεμάχια, παξιμάδια, κουφέτα, κόλλυβα κ.ά. διά τό «συγ-
χώριο» τοΰ πεθαμένου. Τά προσφερόμενα είναι τά ϊδια διά τούς πανδρεμένους καί
τούς άνυμφεύτους;

5. Νεκρικά έθιμα επί θανάτου μέλους τής οικογενείας εις τήν ξενιτειάν, σχε-
τικά μοιρολόγια.

6. Πώς θάπτεται ό ξένος ό μή έχο)ν οΐκογένειαν ή συγγενείς.

6. "Εθιμα μετά τήν ταφήν τοϋ νεκροϋ.

α) Σάρωσις τής οικίας. Περισυλλογή τών ενδυμάτων τοΰ άποβιώσαν^ος
καί τών σκευών τά οποία εχρησιμοποίησε. Καθαρισμός τής οικίας καί άνανέω-
σις τού ύδατος τής στάμνου μέ καινούργιο νερό άπό τήν βρύσιν. Πλύσις τών χειρών
εκείνοι πού μετέσχον τής κηδείας. Πού πλύνονται ούτοι- έξω τής οικίας; Σχεηκαί
δεισιδαίμονες δοξασίαι.

β) ΙΊερίδειπνον ( νεκρόδειπνο, πορϋιάτικο, μακαρία, παρηγοριά, κοινό
κλπ.). Ποίος ετοιμάζει τά φαγητά διά τήν εστίασιν ταύτην καί ποίοι παρακάθηνται
εις αυτήν. ΙΊοΐα τά έδέσματα καί τά ποτά- πού παρατίθενται· επί τραπέζης (υψηλής,
χαμηλής) ή επί τοΰ έδάφους; Πού πιστεύεται ότι μετέχει εΐς τήν εστίασιν ταύτην
καί ό νεκρός.

Τέλεσις παλαιότερον αγώνων μετά τήν κηδείαν: π.χ. άγών δρόμου, ρίψις λί-
θου, σκοποβολή κ.ά.

γ) Τό τεσσαρακονθήμερον μετά τήν ταφήν.

Δοξασίαι περί τής ψυχής. Πώς αύτη παρουσιάζεται· π.χ. ώς μυίγα ή άέρας.
Ποΰ διαμένει ή ψυχή μέχρι τής τεσσαρακοστής καί πού μεταβαίνει κατόπιν. Παρου-
σιάσεις τής ψυχής μέχρι τής τεσσαρακοστής. Σχετικαί διηγήσεις τοΰ λαού.

Είς τήν οΐκίαν τού νεκροϋ είς ήν θέσιν ούτος εξεψύχησεν άνάπτεται λαμπάς,
πλησίον δ' αύτής τίθεται πινάκιον μέ νερό καί τεμάχιον άρτου. 'Αγρυπνία επί τριή-
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μερον, Δεν σκουπίζουν έπί τρεις ήμέρας, δ lot ι έρχεται ή ψυχή καί ενδέχεται νά
ριφθή έξω μέ τά σκουπίδια.

Εστιάσεις συγγενών και φίλων είς τήν οΐκίαν τοΰ άποβιώσαντος. Ποιοι φέ-
ρουν τά εδέσματα.

Φροντίς διά τόν έν τω τάφο) νεκρόν. Ποτήριον ύδατος καί κανδήλιον άκοί-
μητον έπί τού τάφου. Χύνουν νερό επί τρεις ήμέρας έπί τού μνήματος ή θέτουν έπ'
αυτού λάγηνον ύδατος.

Πλύσις τών ενδυμάτων τοΰ άποβιώσαντος. Πού πλύνονται.

Έλεημοσύναι υπέρ τοΰ νεκρού εϊς πτωχούς.

δ) Μνημόσυνα καί έθιμα κατά τό τεσσαρακονθήμερον άπό
τής τελευτής.

1. Τήν τρίτην (τρίμερα)- 2) τήν ένάτην (έννιάμερα)- 3) τήν τεσσαρακοστήν
(τά σαράντα).

'Ονόματα τών μνημοσύνων: τρίμερα, τρίτα, έννιάμερα ή έννιάτα, σαράντα.

Τί φέρονται καί διανέμονται εις έ'καστον μνημόσυνον: κόλλυβα (παρασκευή
αύτών), άρτοι, γλυκύσματα, όπώραι, κρασί κλπ. Διανομή έν τή εκκλησί^ καί κατ'
οίκον. Εύχαί πρός συγχώρησιν. "Εθιμα κατ' αυτά: θραΰσις τοΰ πιάτου τών κολλύ-
βων έπί τού τάφου, θυμιάματα κλπ.

2. Γίνονται καί άλλα μνημόσυνα, π.χ. τήν είκοστήν, ή λειτουργίαι υπέρ τού
νεκροΰ μέχρι τής τεσσαρακοστής; Σαρανταλείτουργα. Πώς γίνονται καί είς ποίας
περιπτώσεις.

ε) Φροντίδες περί τοϋ νεκρού μετά τήν συμπλήρωσιν τού τ ε σ-
σαρακονθημέρου.

1· Τέλεσις μνημοσύνων μετά παρέλευσιν έ'ξ μηνών, εννέα μηνών, έτους καί
δύο ετών. "Ονομα: ξαμήνια, έννιαμήνια, χρόνια, διπλόχρονα ή συναπαντήματα.
Πώς τελούνται τά μνημόσυνα ταύτα.

2. Επισκέψεις εΐς τό νεκροταφεϊον. Περιποίησις τοΰ τάφου- στολισμός δι'
άνθέων. Εις ποίας ήμέρας τού χρόνου άνάπτεται τό κανδήλι. "Αλλαι προσφοραί.

3. Ψυχοσάββατα. Πόσα είναι τά ψυχοσάββατα. Προσφοραί καί σχετικά έθιμα
κατ' αύτά- δεισιδαίμονες δοξασίαι, μαντεΐαι τών κοριτσιών μέ τά κόλλυβα.

4· Ψυχοκέρι. Πώς κατασκευάζεται καί πότε άνάπτεται.

5. "Ανοιγμα τοΰ τάφου (ξέχωμα) καί άνακομιδή τών οστών. Πότε καί πώς
γίνεται. Δεισιδαίμονες συνήθειαι.

7. Δοξασίαι περί τοΰ σώματος τοΰ νεκροΰ.

α) Πίστις περί τής διαλύσεως (άποσυνθέσεως) τοΰ σώματος- π.χ. «στις τρεις
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μέρες μαραίνεται καί στις έννιά χωρίζει καί στό σαρανταήμερο αρμούς-αρμούς χω-
ρίζει». Υπάρχει ή πίστις ότι τό σώμα τό τρυπζ ένα φίδι καί τότε αρχίζει τούτο νά
λειώνη ;

β) Τί πιστεύεται, οταν το σώμα μείνη άδιάλυτον (αλειωτο). 'Ενέργειαι διά νά
διαλυθή : εύχαί, λειτουργίαι.

γ) Βρικόλακες. Πότε ό νεκρός βρικολακιάζει (ααρκώνεται, καταχανενει,
κακαΰρωπίζει)· άλλα ονόματα τού βρικόλακα. Ποίαν ώραν έγείρεται ό νεκρός έκ
τοϋ τάφου καί ποϋ πηγαίνει. Διηγήσεις περί Βρικολάκων.

Ένέργειαι κατά τοϋ Βρικόλακα: έκταφή τοΰ σώματος καί καϋσις αυτού.
Άνάγνωσις εύχής υπό ιερέως κ.ά. Προφυλακτικά μέσα νά μή γίνη βρικόλακας.ό
νεκρός.

8. Πένθος.

Πώς έκδηλώνεται τό πένθος εΐς τόν θάνατον τοΰ συζύγου, τής συζύγου, τού
πατρός, τής μητρός, τών τέκνων· π.χ. πλην τοΰ πένθιμου ένδύματος ό άνδρας μένει
άκούρευτος, άξύριστος- ή γυναίκα κόπτει τήν κόμην, καλύπτει τό πρόσωπον κλπ.
Κοινωνική συμπεριφορά τοϋ πενθοΰντος. 'Αποφυγή έπισκέψεων κλπ. Ειδική δια-
κόσμησις τής οικίας: κάλυψις επίπλων, φωτογραφιών, καθρέπτου κλπ.

Συμμετοχή άλλων προσώπων (συγγενών καί φίλων) εΐς τό πένθος.

Δ'. Κοινωνική όργάνωσις*.

α) Κοινότης.

1) Όργάνωσις παλαιότερον τής κοινότητος. "Αρχοντες (προεστώτες)· πώς έλέ-
γοντο ούτοι· π.χ. άρχοντες, προύχοντες, κεφαλάτορες, πρωτόγεροι.

2. Εξουσία τών άρχόντων : διοικητική, άστυνομική, δικαστική κλπ.

3. 'Υπάλληλοι τής κοινότητος- π.χ. ύ δραγάτης (άγροφύλαξ). Ή θέσις τοΰ ιε-
ρέως εις τήν κοινότητα.

4. Κοινοτικοί φόροι. Κοινοτικά κτήματα διά σποράν ή βοσκην.

5. Κοινωνικοί τάξεις: πλούσιοι, ευγενείς, πτωχοί. Διακριτικά γνωρίσματα
αύτών ή ίδιαίτερον ένδυμα. Αιαίρεσις τών κατοίκων τοΰ χωρίου κατά γένη (γε-
νιές) ή πατριός μέ κοινά συμπόσια, κοινόν προστάτην "Αγιον.

6. 'Αποδημία. "Εθιμα κατά τήν άναχώρησιν εΐς τήν ξενιτειάν. Ό βίος τού
ξενιτευμένου. "Εθιμα εις τήν οΐκογένειαν διά τό ξενιτευμένον μέλος της.

* Κατά τήν σύνταξιν καί τοϋ κεφαλαίου τούτου έλήφθηααν νχ' όψιν, ώς ελέχθη καί
ανωτέρω (σ. 87 σημ.), κυρίως τά Ζητήματα 'Ελληνικής λαογραφίας υπό Γ· Ά. Μέγα.
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7. Κοινωνικά! σχέσεις, οικογενειακοί σχέσεις, επισκέψεις, κοινωνική εθιμοτυ-
πία. Φιλοξενία.

β) Οικογένεια.

1. Όνόματα τών μελών τής οικογενείας: π.χ. δ πατήρ λέγεται: κύρης, αφέν-
της, πατέρας κλπ.

2. Σχέσεις μεταξύ τών μελών τής οικογενείας. Εξουσία τοϋ πατρός, τής μη-
τρός, τοϋ πρωτοτόκου, τοΰ πενθεροϋ καί τής πενθεράς.

Θέσις τής γυναικός εντός τοΰ οίκου καί εΐς τήν κοινωνίαν, εάν είναι άτεκνος
ή γεννήση άρρεν ή μόνον θήλεα. Θέσις αυτής εν τη εκκλησίςι. Πώς προσονομάζεται,
δταν είναι ανύπανδρος καί πώς υπανδρευμένη. Πότε αύτη δέν παρακάθεται εΐς τήν
τράπεζαν τοΰ φαγητοΰ.

γ) Συνεργασία καί αλληλοβοήθεια. (Βλ. καί άνωτ., σ. 82, κεφ. Η ').

1. α) Εΐς άτομικάς εργασίας, ώς π.χ. ό θερισμός, ό τρυγητός, ή φύτευσις
αμπέλου- μεταφοραί προϊόντων, αλληλοβοήθεια εΐς εργασίας πρός καλλιέργειαν κ.ά.

β) Εΐς κοινοτικός υποθέσεις: π.χ. άνέγερσις εκκλησίας, σχολείου, κατασκευή
υδραγωγείου, διάνοιξις δρόμου κλπ.

2. α) Σ υ ν τ ε χ ν ί α ι καί σωματεία επαγγελματιών.

(Έσνάφία, ρουφέτια: τών γουναράδων, ραπτών, κτιστών κλπ.)

Όργάνωσις τής συντεχνίας ή τοΰ σωματείου. Αί σχέσεις μεταξύ τών μελών

β) Τσελιγκάτο. Όργάνωσις αύτοϋ. Μέλη καί σχέσεις αύτώ·ν.

δ) Έθιμικόν δίκαιον τοΰ λαοΰ.

'Αντιλήψεις περί τοΰ δικαίου.

Α'.) ΓενικαΙ Άρχαί.

1- 'Από ποίον έτος θεωρείται τό άρρεν καί τό θήλυ ένήλικον πρός δικαιο-
ποαξίαν : άγοραπωλησία καί άλλαι συμβάσεις.

2. Συνεταιρισμός. Ποίοι συνεταιρισμοί ύπήρχον παλαιότερον. Υποχρεώσεις
τών μελών καί δικαιώματα.

Β'.) Ένοχικόν δίκαιον.

1. Άρραβών (καπάρο) καί ποινική ρήτρα εΐς περίπτωσιν ακυρώσεως τής
συμφωνίας.

2. Λ ά ν ε ι ο ν. "Οροι συνάψεως αύτοϋ. Τόκος.

3. Πώς γίνεται ή άνάληψις χρέους άλλου οφειλέτου.

4. Λωοεά. ΊΙ δωρεά γίνεται έγγραφος ή άγραφος. Δύναται νά γίνη υπό
ορούς καί νά άνακληθη υπό τοΰ διορητοΰ;
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5. Πώλησις. Τρόπο ι πωλήσεως ακινήτων, ζο>ων καί άλλων κινητών
'Υπάρχει προτίμησις συγγενών ή γειτόνων κατά την πώλησιν άκινήτων; Πώς εγί-
νετο παλαιότερον ή σύνταξις τών πωλητηρίων εγγράφων.

6· Μίσθωσις. Οροι μισθώσεως άκινήτων ίδίςι αγροτικού κτήματος (σπορά,
θερισμός, συγκομιδή ελαιών κλπ.).

Καταβολή τοϋ ενοικίου είς είδος ή είς ποσοστόν εκ τής παραγωγής τοϋ κτή-
ματος.

7. Μεσιτεία. Πώς συμφωνείται και καταβάλλεται ή μεσιτεία· Καταβάλ-
λεται άμοιβή είς τόν προξενητήν γάμου ;

8. Έγγύησις. Ποία ή ύποχρέωσις τοϋ έγγυητοϋ.

9. Στοιχήματα καί παίγνια- Πώς τίθενται τά στοιχήματα· ενώπιον
μαρτύρων; 'Αθέτησιζ στοιχήματος.

10. Συμβιβασμός. Τρόπος τοΰ συμβιβασμού. Πώς ορίζεται ό συμβιβαστής.

Γ .) Έμπράγματον δίκαιον.

1. Κυριότης πράγματος.

α) Άγροτικοΰ κτήματος: κύριος αύτοϋ ό έχων τήν κατοχήν καί τήν νομήν
του μέ διακριτικά σύνορα (σημάδια, κιόνια, σταλίκια κ.ά.).

β) Επί ζο^ων· παρά τήν κατοχήν καί νομήν διακριτικά γνωρίσματα : π.χ. χά-
ραγμα τών ώτων τών αιγοπροβάτων ή επί τοϋ γλουτού τοϋ ίππου· σφραγίδες διά
χρώματος κλπ.

γ) "Αλλος ό ιδιοκτήτης άγροτικοΰ κτήματος καί άλλος ό ιδιοκτήτης τών εν
αύτω δένδρων.

δ) Καρποί έκ κλώνων δένδρων οί όποιοι πίπτουν εϊς γειτονικόν κτήμα- θείο-
ροϋνται ότι άνήκουν εΐς τόν ΐδιοκτήτην τοϋ γειτονικού κτήματος;

ε) Μεταβίβασις τής κυριότητος διά προφορικής συμφωνίας ή διά συντάξεως
σχετικού εγγράφου. Εγγραφή εΐς εΐδικόν βιβλίον (μάννα κλπ.).

ς ) Κυριότης διά χρησικτησίας. Πόσα έτη χρειάζονται.

2. Δουλεία.

Επικαρπία: Διά ποία πράγματα ορίζεται τό δικαίωμα τής επικαρπίας.

Δικαίωμα διά μέσου ξένου κτήματος- π.χ. διελεύσεως (έμπασά, πέραμα)' διο-
χετεύσεως ύδατος πρός άρδευσιν- ποτισμού ζφων ή υδρεύσεως κλπ.

3. Ενέχυρο ν.

Ποία πράγματα δίδονται ώς ενέχυρον.

Πώς γίνεται ή ενεχύρασις. Δικαίωμα τοϋ δανειστού νά προβή εις πώλησιν
τοΰ ενεχύρου.
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Δ'.) Οίκογενειακόν δίκαιον.

1. Μ ν η σ τ ε ί α.

Εις ποίαν ήλικίαν τοϋ νέου καί τής νέας δύναται νά γίνη άρραβών. Γίνεται

καί είς πολύ μικράν ήλικίαν ;

Τρόπος τελέσεως τοΰ άρραβώνος. Δώρα. Σχέσεις τών αρραβωνιασμένων μέ-
χρι τής τελέσεως τοΰ γάμου.

Πότε δύναται νά διαλυθή ό άρραβών καί ποίας υποχρεώσεις άναλαμβάνει ό
μνηστήρ. 'Επιστροφή δώρων ή καταβολή καί άποζημιώσεως.

2. Γάμος.

α) Ηλικία διά τόν νέον καί τήν νέαν πρός σύναψιν γάμου.

β) Προίξ. Ποία ή προίξ τής μελλονύμφου κινητή καί άκίνητος. Δίδει
προίκα καί ό πατήρ τοΰ νέου; Σύνταξις προικοσυμφώνου. Πώς λέγεται: άγκλαβή,
χαρτί κλπ. "Εχει δικαίωμα ό σύζυγος έπί τής προικός; "Αλλα έθιμα σχετικά πρός
τήν προίκα.

γ) Προγαμιαία δωρεά εις τόν γαμβρόν καί τήν νύμφην. Άπό ποίους δίδε-
ται καί πώς;

δ) Πού υπάρχει ή συνήθεια άρπαγής τής νύμφης. Πώς γίνεται ή αρπαγή
(κλεψιά).

ε) "Εθιμον καταβολής ύπό ίθύ γαμβρού ποσού τίνος ή πράγματος είς τούς
γονείς (τόν πατέρα) τής νύμφης, όταν τήν ζητήση εις γάμον.

ς) Σχέσεις τοΰ γαμβροΰ πρός τόν πενθερόν, δταν έγκατασταθή εΐς τήν οΐ-
κίαν του (βώγαμπρος).

ζ) Δώρον διδόμενον εΐς τήν ύπανδρευομένην ως άντίτιμον τής παρθενίας της.

η) Περιουσιακά στοιχεία χορηγούμενα είς τόν γαμβρόν ύπό τοΰ πατρός τής
νύμφης, έάν αύτη δέν εύρεθή παρθένος.

θ) Προσωπικοί καί περιουσιακοί σχέσεις τών συζύγων· 'Εξουσία τοΰ άνδρός
καί τής γυναικός έν τω οίκω καί έπί τών τέκνων. Δικαιώματα τοΰ άνδρός έπί τής
προικός. Βαρύνεται ή προίξ μέ χρέη τού άνδρός;

0 Είς περίπτωσιν στειρότητος τής συζύγου έλαμβάνετο δευτέρα σύζυγος πρός
άπόκτησιν τέκνου ; Πώς προσελαμβάνετο αύτη καί ποία ή θέσις έν τώ οϊκω τής
πρώτης συζύγου.

3. Λύσις τοΰ γάμου.

Είς περίπτωσιν θανάτου τής συζύγου άνευ τέκνου ποία ήτο παλαιότερον ή
τύχη τής προικός της καί τών άλλων περιουσιακών στοιχείων αύτής; Κληρονομεί
καί ό έπιζών σύζυγος ή επιστρέφεται ή προίξ εΐς τόν προικοδότην;
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Εΐς περίπτωσιν άποβιώσεως τοϋ συζύγου άτέκνου, ή χήρα έμενεν εΐς τήν οΐ-
κίαν τοΰ άνδρός της; Είχε δικαίωμα καρπώσεως τίνος εκ τής περιουσίας αύτοϋ;

4. Επιτροπεία καί κηδεμονία τών ορφανών άνηλίκων τέκνων. Ποίοι τήν
άνελάμβανον.

5. Υιοθεσία.

Πότε καί πώς γίνεται υιοθεσία. "Ονομα υιοθετουμένου.

6. Άποκλήρωσις τέκνου.

Εΐς ποίας περιπτώσεις λαμβάνει χώραν ή άποκήρυξις καί άποκλήρωσις.

7. Ά δε λφοπο ιΐα.

Πώς συνάπτεται ή άδελφοποιΐα (ε'νωσις αιμάτων, άλλαγή υποκαμίσων) καί
ποία ή σχέσις τών συνδεομένου δι' αύτής. 'Ονόματα άδελφοποιητών: άδελφοποιτός,
βλάμης, μπράτιμος κλπ.

8. Ποία ή σχέσις τών βαπτισ9έντων ύπό τοΰ αύτοϋ αναδόχου καί εκείνων
πού εθήλασαν άπό τήν ιδίαν γυναίκα (βυζαδέρφια).

Ε .) Κληρονομικόν δίκαιον.

1. Διανομή τής περιουσίας ζώντος τοϋ πατρός. Πώς γίνεται ή διανομή' τί
κρατεί ό πατήρ διά τήν συντήρησιν αύτοϋ καί τής συζύγου τον.

2. Δ ιαθή κ α ι. Πώς γίνεται ή σύνταξις τής διαθήκης. Ποίος τήν συντάσσει.

3. Κληρονόμοι.

α) Τέκνα. Τό κληρονομικόν δικαίωμα είναι τό ίδιον δι' όλα τά τέκνα (πρω-
τότοκος, άρρενα καί θήλεα;). 'Υπάρχει προνόμιον διά τό πρωτότοκον τέκνον ;

β) Πώς κληρονομείται ή περιουσία, εάν δέν ύπάρχη σχετική διαθήκη.

γ) Έάν άδελφός άποβιώση άγαμος ή έγγαμος άνευ τέκνου, ποίος κληρονομεί
τήν περιουσίαν του.

δ) Τί κληρονομεί ή έπιζώσα σύζυγος μετά τόν θάνατον τοϋ συζύγου.

ε) Ποία ή τύχη τής περιουσίας εΐς περίπτωσιν πού δέν υπάρχει κληρονόμος.

ΣΤ'.) Έμπορικόν δίκαιον.

1. 'Εμπορία: δια χρημάτων ή εΐς είδος, δηλ. μέ άνταλλαγήν προϊόντων.

Εμπορικά έθιμα. Εμποροπανηγύρεις.

Ζ'.) Ποινικόν δίκαιον.

1. Π ο ι ν α ί.

α) Ραβδισμός καί μαστίγωσις. Αποκοπή μέλους τοϋ σώματος (χειρός, ποδών,
ώτων, ρινός), κούρεμα τής κόμης, ξύρισμα τοϋ μύστακος. Διαπόμπευσις (πόμπεμα)
διά τών οδών ή επί όνου. Πώς γίνεται ή διαπόμπευσις. "Αλλαι ποιναί. Είς ποίας
περιπτώσεις έπιβάλλονται αί ποιναί αύται.
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β) Καταλογισμός. Ποίοι είναι ποινικώς ανεύθυνοι· π.χ. ό ανήλικος, ό παρά-
φρων, ό με\θυσμένος κλπ.

γ) Αυτοδικία' έκδίκησις (βεντέττα).

Η'.) Δικονομία.

1. Μέ ποιον τρόπον έπεβάλλοντο παλαιότερον αί ποιναί είς τόν παραβάτην
ή τόν έγκληματίαν.

2. "Απόδειξις τής ένοχής: α) διά θεοκρισίας· π.χ. πρός άπόδειξιν τής άθωότη-
τός τίνος δίδεται εις αυτόν νά κρατήση είς τάς χείρας πυρακτωμένον σίδηρον·
β) δι' δρκου έμπροσθεν εικόνος. 'Ορκίζεται ό ύποπτος ώς κλέπτης ενώπιον εικόνος.
Έάν ούτος είναι πράγματι κλέπτης, θά άνοιξη ή μύτη του κλπ.

Ε'. Χαιρετισμοί. Προπόσεις, Εύχαί και άποτροπαί.

Κατάραι καί 'Αφορισμοί. "Ορκοι. Βλασφημία ι,

ύβρεις και υβριστικά σχήματα*.
Α'.) Χαιρετισμοί.

1. 'Αντιλήψεις τού λαού περί τοϋ χαιρετισμού. Ύποχρέωσις πρός χαιρετισμόν.
Σχετικαί παροιμίαι καί γνώμαι. Ποίος υποχρεούται ν' άπευθύνη τόν χαιρετισμόν.

Ποίος ό χαιρετισμός πρός άτομον τής αύιής, ανωτέρας ή κατωτέρας ηλικίας
ή κοινωνικής τάξεως ή πρός άξιωματοϋχον τής Πολιτείας καί τής Εκκλησίας ή με-
ταξύ άνδρός καί γυναικός.

2. Διάκρισις τοϋ χαιρετισμού κατά τήν λέξιν (λέξις ή φράσις) καί τό σχήμα,
ως π.χ. μέ τά χέρια, σύναψις χειρών, φίλημα κλπ.

Χαιρετισμοί: σχετικοί πρός τό πρόσωπον πρός δ άπευθύνονται καί τήν περί-
στασιν· π.χ. πρός τούς γονείς, θείον, θείαν, γέροντα, προύχοντα, ίερέα, κλπ. διαρ-
κούσης τής ήμέρας ή κατά έορτάς· π.χ. Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα κ ά.

Ποία τά σχήματα κατά τόν χαιρετισμόν· π.χ. χειραψία, φίλημα, έναγκα-
λισμός, ασπασμός τής χειρός ή τοϋ ποδός, ύπόκλισις, έπίθεσις τής χειρός έπί τοϋ
στήθους, έμπτυσμός πρός άποτροπήν τοΰ ματιάσματος κλπ.
Β'.) Προπόσεις.

Όνομα : εντολή, γιομάτο, κλπ.

Προπόσεις κατά εστιάσεις: κοινάς, κατά όνομμστικήν έορτήν, βάπτισιν, γά-
μον κλπ.

* Κατά τήν αύνταξιν τοϋ κεφαλαίου τούτου έχρησιμοποιήθησαν καί τά εκτιθέμενα
σχετικώς ύπό τοϋ Στίλπ. Κυριακίδου είς τό βιβλίον -ου : 'Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Α', έν
Αθήναις 1922, σ. 108 κ.έξ
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Μέ ποίαν σειράν και πώς γίνονται αί προπόσεις. Τί λέγει καί κάμνει ό προ-
πίνων (φράσεις καί πράξεις).

Γ'.) Εύχαί, άπευχαί καί άποτροπαί. Κατάραι, αφορισμοί, αναθέ-
ματα, όρκοι.

1. Δοξασίαι περί τής ευχής, τής κατάρας, τοΰ άφορισμοΰ καί τοΰ άναθέματος
καί τής δυνάμεως αυτών. Σχετικαί παροιμίαι καί γνώμαι- π.χ. <·εύχή γονέων α-
γόραζε καί στά βουνά πορπάτειε».

2. Εύχαί. Πότε λέγονται αί f.iV/ui' π.χ. έπί καλών πράξεων, κατά τήν γέν-
νησιν, τόν γάμον, τήν τελευτήν, εΐς εορτάζοντας κλπ.

α) Εύχαί εις μικρά παιδία, έφηβους, ηλικιωμένους καί κληρικούς,
β) Εύχαί εις άγάμους καί εγγάμους (άνδρα καί γυναίκα),
γ) Εύχαί σχετικαί μέ τήν γέννησιν τέκνου: εις γυναίκα άτεκνον, εγκυαν, έπί-
τοκον, λεχώ· κατά τήν βάπησιν εΐς τόν άνάδοχον καί τούς γονείς.

δ) Εύχαί περί τόν γάμον· κατά τόν άρραβώνα : εΐς τούς μνηστευμένους καί
πρός τούς γονείς των. Κατά τόν'γάμον: πρός τούς νεονύμφους, τούς γονείς των, τόν
κουμπάρον καί τούς παρευρισκομένους εις τον γάμον (άγάμους καί εγγάμους).

ε) Κατά τήν τελευτήν : εΐς τούς οικείους τοΰ άποβιώσαντος καί διά τόν νε-
κρόν. Κατά τά μνημόσυνα.

ς") Κατά τήν άναχώρησιν διά ταξίδιον καί τήν έπάνοδον εξ αυτού: εΐς τόν
άναχωροΰντα καί τούς οικείους.

ζ) Κατά τάς εργασίας : α) τού γεωργού (σπορά, λίχνισμα τοΰ σίτου, ζύμωμα
τοΰ άρτου, άμπελουργικαί έργασίαι: σκάψιμο τής αμπέλου καί τρυγητός)· β) τοΰ
ποιμένος (κατά τήν τυροκομίαν) κλπ.

η) Κατά τάς ονομαστικός εορτάς (επισκέψεις), έορτάς τοΰ έτους (Πρωτοχρο-
νιά, Πάσχα) καί εστιάσεις: πρός τόν έορτάζοντα καί τούς οικείους του. Κατά τήν
άρχήν τής έστιάσεο>ς καί τό τέλος αύτής. Εις έσθίοντας καί πίνοντας,
θ) Εΐς άτομα ευρισκόμενα έν δυστυχία.

ι) Εις εκείνους οί όποιοι προσφέρουν τι. Κατά τήν γεϋσιν πριυτου καρπού,
ια) Εις φοροΰντας καινουργή ενδύματα καί εΐς άλλας περιπτώσεις (πτάρνισμα,
ξύρισμα, λούσις κλπ.).

3 Ά π ευ χα ί καί άποτροπαί.

Φράσεις πρός άποτροπήν καί ματαίωσιν κακού τό οποίον θεωρείται ότι συν-
δέεται πρός λέξιν ή φράσιν τήν οποίαν είπέ τις· π.χ. ό άκούων τήν λέξιν διάβολος
λέγει τήν άπευχήν: «μακριά άπό'0ώ* πρός άπομάκρυνσιν τοΰ έκ τοΰ διαβόλου
κακού. Έπί βλασφημίας ή κατάρας λέγει ό άκούων πρός ματαίωσιν τοΰ xcixtfy
«κουφό καί μολυβωμένο τού πονηρού τ' αύτί» κλπ.



1 1 4

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

4. Κ α τ ά ρ α ι.

Κατάραι προς τήν ψυχήν, τά υλικά αγαθά, τήν σωματικήν ύγείαν καί ήθικήν
θέσιν εν τή κοινωνία τοΰ προσώπου καθ' ου ή κατάρα.

5. 'Αφορισμοί καί αναθέματα.

Ποία ή πίστις περί τοΰ άφορισμοΰ καί τοΰ άναθέματος.

Ποίοι αφορίζουν (ιερεύς, άρχιερεύς) καί ποίοι κάμνουν τό ανάθεμα: π.χ. οί
κάτοικοι χωρίου εναντίον τινός.

Πώς γίνεται ό αφορισμός καί τό ανάθεμα καί πρός ποίον σκοπόν.

6. "Ορκοι.

Δοξασίαι περί τοΰ δρκου καί τής παραβάσεως αύτοΰ. Είς ποίας περιπτώσεις
ορκίζεται τις.

Τί επικαλείται, δηλαδή τί θέτει ώς παρακαταθήκην ό όρκιζόμενος διά τήν
άλήθειαν. Όρκος εις τήν 'ιδίαν του ζωήν π.χ. «νά μή χαρώ τή ζωή μου, τά μάτια
μου»· είς τήν οίκογένειάν του, τούς γονείς του (μητέρα, πατέρα), τά τέκνα του καί
άλλα προσφιλή άτομα- εις τόν Θεόν, τόν Χριστόν, τήν Παναγίαν, τούς Αγίους-
είς αντικείμενα (π.χ. ψωμί: μά τό ψωμί πού κρατώ, μά τήν άγία κοινωνία πού
πίνω, δν λέω ψέματα).

Δ. Βλασφημίαι, ύβρεις καί υβριστικά σχήματα.

1. Βλασφημίαι: ύβρεις πρός δσια καί ιερά.

2. "Υβρεις. Διάφορα σχήματα συνοδεύοντα ή μή τήν ύβριν (βρισιάν)· π.χ.
τό φάσκελο ή σφακέλωμα, ή έπίδειξις τοΰ άντίχειρος κ.ά.

Είς ποίας περιστάσεις γίνεται τό σφακέλωμα καί πρός ποίον σκοπόν. Άλλα ι
χειρονομίαι και ύβριστικαί πράξεις, π.χ. διαπόμπευσις (πόμπεμα), έπίδειξις τοϋ άν-
τίχειρος καί τοϋ δείκτου τής δεξιάς χειρός (σαμάρκο) κ.ά.

IV. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ
α. θρησκεία (Λαϊκή πίστις καί λατρεία).

I. α) Δοξασίαι περί τοΰ Θεοΰ, τοΰ Χριστοΰ, τής Παναγίας καί τών
'Αγίων. Επενέργεια αύτών είς τά άνθρώπινα πράγματα.

1. Πίστις περί τοΰ Θεοΰ ώς δημιουργού τοΰ κόσμου καν επιβλέποντος αύτόν
καί τόν άνθρωπον. 'Επικλήσεις πρός τόν Θεόν καί τόν Χριστόν.

2. Η Παναγία καί ό Χριστός εις τήν πίστιν τοΰ λαοΰ. Ε'ις ποίας περιστάσεις
'ιδιαιτέρως γίνεται έπίκλησις τής Παναγίας. Επίθετα τής Παναγίας: "Εξακονατή,
Γαλατερή, Πακονη, Γλυκοφάονσα κλπ.
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3. Άγιοι. Προσφυγή εΐς τους Άγιους και"τήν Παναγίαν πρός προστα-
σίαν άπό κακοΰ και ΐασιν άπό παθήσεως.

Προστάται Άγιοι: π.χ. Άγιος Νικόλαος τών ναυτιλλομένων, ό
Άγιος Γεώργιος καί ό Άγιος Μάμας τών ποιμένων, ή Αγία Βαρβάρα κατά τής
ευλογίας, ό "Αγιος Ελευθέριος τών εγκύων, ό "Αγιος Τρύφων καί ό "Αγιος Μό-
δεστος τών γεωργών. "Αγιοι παρέχοντες ιάσεις (ιατροί) : ό "Αγιος Χαράλαμπος, οί
Άγιοι Ανάργυροι (Κοσμάς καί Δαμιανός).

4. Διηγήσεις περί σωτηρίας εκ κινδύνου ή περί ίάσεως εξ άσθενείας διά τής
επικλήσεως τής άρωγής τής Παναγίας ή, Αγίου. Έκκλησίαι καί παραδόσεις σχετι-
καί πρός αύτάς καί τόν τιμώμενον Άγιον.

5. Εικόνες. Θαυματουργός άνεύρεσις εικόνος (δι' οράματος ύπό τίνος)
καί ϊδρυσις εκκλησίας έν τώ τόπω τής ευρέσεως αύτής. Θαυματουργοί εικόνες,
ΙΙροσκύνησις τών εικόνων.

G. Έγκοίμησις (διανυκτέρευσις) εν τή εκκλησία πρός θεραπείαν έ'κ τίνος α-
σθενείας· π.χ. επί επιληψίας.

7. Αναθήματα καί τάματα.

Είδη προσφορών (ταμάτων). Τέλεσις λειτουργίας εις τόν Άγιον· άναμμα
κανδηλιών τής εκκλησίας τοϋ Αγίου· έλεημοσύναι εΐς πτωχούς. Προσφορά : α) ο-
μοιώματος τοϋ πάσχοντος ή τοΰ μέλους τοϋ σώματος αύτοϋ, τό όποιον είναι κατε-
σκευασμένον έκ χρυσοΰ, άργύρου ή κηρού- β) αντικείμενου· π.χ. πλοίου· προσφορά
ποσότητος λιβάνου, ελαίου, κηροϋ· ζώου κλπ.

Νηστεία κατά τήν ήμέραν τής εορτής τοΰ Αγίου ή επί ώρισμένον χρονικόν
διάστημα κλπ. Τάξιμον τοΰ ασθενούς νά τύχη θεραπείας καί νά άφιερωθή εΐς τόν
Άγιον, ήτοι νά γίνη μοναχός.

Προσφορά εΐς τόν "Αγιον καρπών, σταφυλών κλπ. επίσης τοΰ πρώτου άρτου
πού θά παρασκευασθή άπό τήν νέαν έσοδείαν τοϋ σίτου εΐς πτωχόν ή εΐς τήν
βρύσιν κλπ.

Θυσία ζφου (ταύρου, κριοϋ, πετεινοΰ) ύπό ΐδιώτου ή ύπό τοΰ κοινοΰ ή καί
ύπό τής Επιτροπής τής εκκλησίας καί διανομή τοϋ κρέατος εις τούς παρευρισκομέ-
νους. Είς ποίας πΞριστάσεις (επί επιδημικών νόσων κ.ά.) τελούνται αί θυσίαι αύται
καί μέ ποίον τρόπον. Ποίος προσφέρει τό ζώον πού πρόκειται νά θυσιασθή.
Πρός ποίον σκοπόν γίνονται αί θυσίαι αύται.

8. Περισχοινισμός (ζώσιμο) εκκλησίας ή καί άσθενοϋς πρός
θεραπείαν ή άπαλλαγήν εξ άσθενείας, άπόκρουσιν αυτής καί άλλων κακών· π.χ.
ζώσιμο τής εκκλησίας επί ανομβρίας ή λοιμού.
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9. 'Αγιάσματα:

Πηγαί εντός εκκλησίας ή εγγύς αύτής, τών οποίων-τό ύδωρ πιστεύεται ως
ίίγιασμένον καί έχον θεραπευτικήν δύναμιν.

'Αγιασμός (τών Φώτων, τοϋ 'Αγ. Τρύφωνος)· ποία ή χρησιμοποίησις τοϋ άγι-
σμοϋ τούτου ύπό τών γεωργών, τών ποιμένων, τών ναυτικών κλπ. Πόσις τού
αγιασμού

10. Λιτανεία ι: α) κατά τήν έορτήν 'Αγίου, β) επί ανομβρίας πρός πρό-
κλησιν βροχής ή άποδίωξιν κακού (ασθενείας) έκ τοϋ χωρίου. Πώς γίνεται ό καταρ-
τισμός τής πομπής τής λιτανείας (περιγραφή αύτής).

11. Πανηγύρεις κατά τάς έορτάς 'Αγίων καί είς άλλας περιστάσεις- π.χ. τόν
γάμον, τάς Άπόκρεως κλπ. Περιφορά εικόνων καί λιτανεία.

Προσφοραί κατά τάς πανηγύρεις άρτων καί άλλων αντικειμένων. Εστιάσεις
εΐς τόν αύλόγυρον τής έκκλησίας διά δαπάνης τής ενοριακής έπιτροπής τής εκκλη-
σίας. Χοροί, τέλεσις άγώνων. "Αλλαι συνήθειαι.

β) Πίστις εΐς δαίμονας.

1. Ό διάβολος. 'Ονόματα αύτού· π.χ. ό οξω άπό 'δω, ό 7τονηρός, ό
πε,ιραομος κλπ. Μορφαί ύπό τάς οποίας εμφανίζεται ό διάβολος. Επήρεια αύτοϋ
εΐς τόν άνθρωπον π.χ. ασθένεια ι έξ επήρειας τοϋ διαβόλου, ώς ή επιληψία κ.ά.

Διάφοροι διηγήσεις περί τοϋ διαβόλου.

2. Τελώνια, 'Αερικά, Νεράιδες, Γελλώ, Άνασκελάς (όνοσκελίς), Λάμιαι, Καλι-
κάντζαροι, Γοργόνες, Στοιχειά. Όνόματα εΐς κάθε τόπον τών δαιμονικών τούτων
ό'ντων. Λαϊκαί δοξασίαι περί αύτών καί παραδόσεις.

3. Μοίρες. Πίστις εΐς τάς Μοίρας. Πόσαι είναι καί πώς εμφανίζονται. ΓΙοτε
καί πώς άποφασίζουν περί τής τύχης τοϋ γεννηθέντος άτομου.

"Εθιμα πρός έξευμενισμόν τών Μοιρών. Διηγήσεις περί τών Μοιρών. Πα-
ροιμίαι.

γ) Δοξασίαι περί τοΰ Χάρου καί τοΰ Κάτω κόσμου.

1. Πώς φαντάζεται ό λαός τόν Χάρον, δηλ. ύπό ποίαν μορφήν. Πώς έρχεται
ούτος πρός παραλαβήν τής ψυχής τοΰ ετοιμοθάνατου. Διηγήσεις σχετικαί πρός τόν
Χάρον.

2. Δοξασίαι περί τών νεκρών καί τής ψυχής.

Πίστις περί τής έγέρσεως τοϋ νεκρού έκ τοΰ τάφου· βρικόλακας· άλλα ονό-
ματα : καταχανάς, ό νεκρός ααρκώνεται.

3. Ό Κάτω κόσμος· τί πιστεύεται περί αύτού. Σχετικαί διηγήσεις.

4. Άγγελος φύλαξ. ΓΙίστις ότι έκαστος άνθρωπος έχει τόν άγγελόν του.
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δ) Πίστις είς στοιχεία της φύσεως και ουράνια σώματα.

1. Δενδρολατρ ία.

'Ιερά δένδρα- π.χ. ή έλαία. Δένδρα τών οποίων ή σκιά επιφέρει βλάβην ξΐς
τόν κοιμώμενον κάτωθεν αυτών καρυδιά, συκιά κ.ά. Τί πιστεύεται περί τών δέν-
δρων τούτων: ότι ειναί στοιχειωμένα κλπ. ΙΙίστις ότι τό δένδρον έχει ψυχήν. Σχε-
τικά! διηγήσεις.

2. Δοξασίαι σχετικαί πρός τό πύρ, τό ύδωρ καί λίθους.,
α) Πίστις εις τήν δύναμιν τής φωτιάς τού σπιτιού.

Συνήθειαι και δοξασίαι σχετικαί πρός τό πυρ. Περιστάσεις καθ' ας γίνεται
χύσις έλαίου καί οϊνου εις τήν φωτιάν. Ή νύφη τό πρώτον εΐσερχομένη είς τήν
οΐκίαν τού άνδρός προσκυνεί τήν έστίαν. Δέν επιτρέπεται δανεισμός τής φωτιάς
κατά τήν νύκτα κλπ.

Άνανέωσις τού πυρός τής οικίας. Καινούργια φωτιά. Μεταφορά εις τό σπίτι
τής φωτιάς τής 'Αναστάσεως κλπ.

β) Τό ύδιορ τών πηγών. ΙΙίστις ότι κοιμάται τό νερό εΐς ώρισμένας
στιγμάς τοϋ έτους· π.χ. τήν νύκτα πρός τήν Πρωτοχρονιάν. ΙΙροσφοραί εΐς πηγπς
(γλΐκύσματα, μέλι, πίττες κλπ.) κατά τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων, τής
Πρωτοχρονιάς καί άλλας περιστάσεις.

Άλειψις τής βρύσης μέ βούτυρον καί στολισμός αύτής μέ άνθη κατά τά έξη-
μερο'>ματ" της Πρωτομαγιάς. 'Ασήμωμα αύτής ύπό τής νεονύμφου κλπ.

Μεταφορά εις τόν οίκον ύδατος άμιλήτου κατά τήν Πρωτοχρονιάν, τήν νύκτα
πρός τήν Πρωτοχρονιάν ή λίαν πρωΐ, κατά τό εσπέρας τής παραμονής ή τήν πρωΐαν
τής εορτής τοϋ Κληδόνου κ.ά.

γ) Λίθοι συνδεδεμένοι μέ προσκυνήματα. Άγιολίθαρα. Κυλίστρες. Κυλίον-
ται έπ' αύτών αί έγκυοι πρός διευκόλυνσιν τοϋ τοκετοϋ ;

δ) Ό ήλιος καί ή σελήνη. Στροφή πρός τόνήλιον καί προσευχή. '.Δσμά-
τια. 'Επήρεια τής σελήνης επί τά άνΟρώπινα- π.χ. επί τής τύχης τοϋ γεννηθέντος,
διά τήν έπιτυχίαν ώρισμένων πράξεων (π.χ. εν τή γεωργία ή εν τή οικία), επί τής
καιρικής καταστάσεως.

ε) Μιμικαί καί δραματικοί παραστάσεις: ώς επί ανομβρίας πρός
πρόκλησιν βροχής (έθιμον τής περπερούνας). Ό Καλόγερος, δηλ. παραστάσεις
τήν Δευτέραν τής'Γυρινής. Τ' 'Αναστενάρια. Τό έθιμον τοϋ κατακλυσμού
έν Κύπρω κατά τήν εορτήν τοϋ 'Αγ. Πνεύματος· ή παράστασις τής 'Αναστάσεως
τοϋ Λαζάρου κλπ.
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ii. εθιμα του λατκου εορτολογιου

α) Τό τεσσαρακονθήμερον πρό τής εορτής τών Χριστουγέννων.

1. Τοΰ Αγίου Φιλίππου (14 Νοεμβρ.). (Μικρή αποκριά, μικρή οηκωοη).

Παραδόσεις διά τόν Άγ. Φίλιππον ως γεωργόν. Γεωργικά έθιμα· παροι-
μίαι. Άπό τής επομένης αρχή τής Τεσσαρακοστής (τοϋ Σαραντάμερου).

2. Εϊσόδια τής Θεοτόκου (21 Νοεμβρ.). Αγίας Αικατερίνης.
'Αγ. Στυλιανοΰ καί 'Αγ. 'Ανδρέου (25, 26, 30 Νοεμβ.). 'Αγίας Βαρ-
βάρας, 'Αγ. Ν ι ο λάου (4, 6 Δεκ.). 'Αγ. Σπυρίδωνος (12 Δεκ.). 'Αγ.
'Ελευθερίου καί 'Αγ. Μοδέστου (15, 18 Δεκ.).

Γεωργικά έθιμα κατά τάς εορτάς ταύτας· π.χ. τής Παναγίας Μεσοσπορίτισ-
σας, προσφοραί οσπρίων εις τήν βρύσιν κλπ.

'Εδέσματα (τηγανίτες) κατά τήν εορτήν τοΰ 'Αγ. 'Ανδρέου. Ή 'Αγία Βαρ-
βάρα καί ή ευλογιά. 'Ο "Αγ. Νικόλαος ως θαλασσινός "Αγιος: σχετικαί διηγήσεις
καί συνήθειαι. Ό Άγ. 'Ελευθέριος βοηθός τών τικτουσών γυναικών. Ό "Αγ. Μό-
δεστος προστάτης τών ζφων (βοδιών) τοΰ γεωργοΰ. Σχετικαί διηγήσεις περί θαυμά-
των τούτων καί λαϊκά έθιμα.

β) Τό Δωδεκαήμερον (25 Δεκ.-5 Ίανουαρ.).

Ή περίοδος τοϋ Δωδεκαημέρου θεωρείταιέπικίνδυνος διά τήν έκτέλεσιν ώρι-
σμένων εργασιών: πλύσιμον, κόψιμον ρούχου μέ τό ψαλίδι κλπ.

1. ΙΙαραμονή τών Χριστουγέννων.

Παρασκευή τοϋ Χριστόψωμου. Τρόπος παρασκευής αύτού καί στολισμός· π.χ.
μέ ζύμην σχηματίζονται έπ' αύτού ό γεωργός μέ τά ζφα του, ή μάνδρα τοϋ βοσκού
καί τό κοπάδι του κ.ά. Κατασκευάζονται κουλούρια διά τά βόδια. 'Επίσκεψις
εΐς τό νεκροταφείον-

Πώς γίνεται ή σφαγή τών χοίρων. Διάφορα άλλα έθιμα.

Κάλαντα (παράθεσις τοΰ κειμένου). Ποίοι τά λέγουν καί πότε. Τί κρατοϋν
εΐς χείρας, τί λαμβάνουν ως άμοιβήν.

Καλικάντζαροι Όνομα: Καλικάντζαροι, κάουδοι, πλανηταροι, παγανά,
λυκοκάτζαροι κ.ά.

Πότε εμφανίζονται οί Καλικάντζαροι καί ύπό ποίαν μορφήν : ύψηλοί, κοντοί,
μαύροι, κουτσοί κλπ. Άπό πού εισέρχονται εΐς τήν οΐκίαν καί ποίας ζημίας επιφέ-
ρουν. Μέ ποία μέσα άποφεύγουν οί άνθρωποι τήν βλαπτικήν ένέργειαν τών Καλι-
καντζάρων· π.χ.μέ άναμμένον δαυλόν, τούς ρίπτουν ξεροτήγανα. Πότε φεύγουν καί
πού μένουν όλον τόν χρόνον. Σχετικαί διηγήσεις τού λαού περί αύτών.



ΟΔΗΓΙΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

1 1 5

"Εθιμα κατά τό εσπέρας.

Τοποθέτησις χονδρού ξύλου (κούτσουρου) είς τήν εστίαν. Πώς λέγεται τούτο.
Τό αφήνουν νά καίεται καθ'όλον τό Δωδεκαήμερον ; Πού χρησιμοποιούν τήν
στάκτην του ; Πάντρεμα τής φωτιάς.

Ετοιμασία τού δείπνου. Κόψιμο τοϋ Χριστόψωμου κατά τό δείπνον. Προσ-
φορά μετά τό δείπνον λαγγιτών (γλυκών) διά τήν λεχώ Παναγίαν.

Πίστις ότι κατά τήν νύκτα τής παραμονής τών Χριστουγέννων άνοίγουν οί
ουρανοί.

2. Χριστούγεννα. "Εθιμα κατά τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων.

3. Μεταμφιέσεις κατά τάς ήμέρας τών Χριστουγέννων.

Πώς μεταμφιέζονται· ποίας παραστάσεις κάμνουν καί ποία ςίσματα τραγου-
δούν οί μετημφιεσμένοι. 'Ονόματα τών μετημφιεσμένων: μωμόγεροι, ρογκάτοια.
Εύχαί καί φιλοδωρήματα.

4. Παραμονή τής Πρωτοχρονιάς.

Πώς παρασκευάζεται καί διακοσμείται ή βασιλόπιττα· κουλλούρια, ποτά
καί άλλα γλυκά- παρασκευάζονται ειδικά φαγητά διά τό δείπνον ;

Άγερμοί τών παιδιών. Κρατούν κλάδους έλαίας, σουρβιάς·ή τι άλλο καί πε-
ριέρχονται τά σπίτια. Κάλανδα (παράθεσις τοΰ κειμένου). Ποίοι καί ποίαν ώραν
τά ψάλλουν. Τί κραΐοϋν εις χείρας των οί καλανδισταί καί ποία φιλοδωρήματα
λαμβάνουν.

Τό εσπέρας τής παραμονής.

'Ανάρτησις κλάδων ελαίας ή άλλου δένδρου επάνω άπό τήν θύραν ή εις
άλλο μέρος τής οικίας.

Πώς ετοιμάζεται τό δείπνον καί τί παρατίθεται. Ετοιμάζεται τράπεζα, διά νά
έλθη ό Άις Βασίλης νά δοκιμάση καί εύλογήση τό σπίτι, τά ζφα καί τά εργα-
λεία τοϋ γεωργοΰ; Ποΰ υπάρχει ή πίστις ότι τά ζφα ομιλούν τήν νύκτα τής παραμο-
νής τής Πρωτοχρονιάς.

Διάφοροι μαντικαί ενέργειαι μέ φύλλα έλαίας ριπτόμενα είς άναμμένους άν-
θρακας διά τό τυχερό τής οικογενείας κατά τό ερχόμενον νέον έτος κλπ.

Τυχηρά παιγνίδια: χαρτοπαιξία- παιγνίδια τών παιδιών κλπ.

Βασιλόπιττα. Τό κόψιμον τής βασιλόπιττας γίνεται τήν νύκτα τής παρα-
μονής ή τήν ήμέραν τής Πρωτοχρονιάς; Ποίος τήν κόπτει καί είς πόσα κομμάτια.
Άλλα έθιμα κατά τήν κοπήν τής βασιλόπιττας.

δ. Πρωτοχρονιά.

Μεταφορά άμίλητου νερού εις τόν οίκον προτοΰ άνατείλη ό ήλιος. Εισαγωγή
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πείρας εΐς τήν οΐκίαν δια τό τυχερό. Άνάρτησις σκιλλοκρομμύδας (σκίλλης) άνωθεν
τής θύρας.

Ποδαρικό. Ποίος κάμνει τό ποδαρικό· πώς γίνεται· π.χ. θραΰσις ροδιοΰ, ει-
σαγωγή πέτρας εΐς τήν οΐκίαν μέ σχετικός εύχάς. Επισκέψεις· εύχαί κατ' αύτάς καί
δώρα.

Άλλα έθιμα τής Πρωτοχρονιάς· πρόγνωσις τοϋ καιροϋ δι' όλον τό έτος κ.ά.

6. Θεοφάνεια (Φώτα).

Παραμονή : Κάλανδα (παράθεσις τοϋ κειμένου). Ποίοι τά λέγουν καί πότε·
είναι μετημφιεσμένοι;

Πότε εξαφανίζονται οί Καλικάντζαροι· π.χ. μετά τόν μικρόν άγιασμόν. Σχε-
τικαί διηγήσεις τοϋ λαοϋ καί δοξασίαι περί τούτων.

Παρασκευή πίττας καί άλλων γλυκυσμάτων. Φροντίς τού γεωργοϋ διά τά βό-
δια. Παρασκευή βουδόπιττας.

Συλλογή τής στάκιης τοϋ Δωδεκαημέρου άπό τήν εστίαν καί χρησιμοποίησις
αύτής· π.χ. σκόρπισμα αύτής εϊς τήν οΐκίαν, τούς άγρούς κλπ. Πού άπαντά ή πίστις
ότι τήν νύκτα ανοίγει ό ουρανός, δ,τι δέ ζητήση τις τήν ώραν έκείνην τό επιτυγχάνει.

Ήμερα τών Φώτων.

Παραλαβή αγιασμού εκ τής εκκλησίας καί χρήσις αύτοϋ διά τόν ραντισμόν
τοΰ σπιτιού καί τών άγρών.

Αγιασμός τών υδάτων. Κατάδυσις τοΰ σταυρού καί σχετικαί πρός αυτήν συν-
ήθειαι- π.χ. περιφορά τοΰ σταυρού πρός προσκύνησιν καί συλλογήν χρημάτων κ.ά

'Άλλα έθιμα κατά τόπους τήν ήμέραν τών Φώτων.

γ) "Αλλαι έορταί τοΰ Ιανουαρίου.

Τοΰ Ά γ. 'Ιωάννου (7 Ιαν.), τής Ά γ. Δομνίκης (8 Ιαν.), τοΰ Ά γ.
Αντωνίου καί Ά γ. Αθανασίου (17 καί 18 Ιαν.).

Τοΰ Άγ. 'Ιωάννου λαμβάνουν χώραν άγερμοί άνδρών (παμπόγεροι)· διασκε-
δάσεις τών παιδιών.

Τής Αγίας Δομνίκης εΐς τήν Θράκη ν είναι ή ημέρα τής μαμμής· εορτάζουν
καί συμποσιάζουν μόναι των αί γυναίκες, οί δέ άνδρες μένουν εις τό σπίτι καί εκ-
τελούν τά έργα τών γυναικών.

δ) Έορταί τοΰ Φεβρουαρίου.

1. Ά γ. Τρύφωνος (l Φεβρ.). Αγιασμός κατά τήν έορτήν τού Άγ. Τρύ-
φωνος καί ραντισμός τών άμπέλων. Άπαγόρευσις τοΰ κλαδεύματος. Άλλαι γεωργι-
καί συνήθειαι.
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2. Τής Υπαπαντής (2 Φεβρ.): 'Ονόματα τής εορτής. Συνήθειαι τών
γεωργών. Πρόβλεψις τοΰ καιροΰ.

3. Ά γ. Σ u μ ε ώ ν (3 Φεβρ.). Κατά τήν εορτήν τοΰ Άγ. Συμεών προσέχουν
αϊ έγκυοι νά μή έργασθοΰν οΰτε νά πιάσουν τι διά νά μή γεννηθή τό παιδί «ση-
μειωμένο».

4. Ά γ. Χαραλάμπους (10 Φεβρ.). Άπό ποίας άσθενείας προστατεύει ό
"Αγ. Χαράλαμπος· π.χ. άπό έπιδημικάο νόσους, ως ή πανώλης. Σχετικαί διηγήσεις
καί πανηγύρεις.

5. Ά γ. Βλασίου (11 Φεβρ.). Ποίων είναι προστάτης ό "Αγ. Βλάσιος: α)
τοΰ βοσκού- προστατεύει τό κοπάδι κατά τοΰ λύκου- β) τοΰ γεωργοΰ, νά μή πά-
θουν τά ζφα του. Σφαγή αιγών ή προβάτων καί παράθεσις κοινής τραπέζης μετά
τήν λειτουργίαν εΐς τόν περίβολον τής εκκλησίας κλπ.

ε) Άπόκρεω (άπόκριες).

"Εθιμα άπό τής Κυριακής τού Τελώνου καί τοΰ Φαρισαίου μέχρι τής Τυρο-
φάγου καί τής Καθαράς Δευτέρας.

1. ΓΙρώτη έβδομάς- (άρχή τοΰ Τριφδίου).

Πώς λέγεται- π.χ προφωνή, άμολυτη κλπ.

Γίνονται μεταμφιέσεις ή δραματικαί παραστάσεις; ποΐαι καί πώς (περιγραφή).

"Αλλα έθιμα- π.χ. παρασκευή ειδικών γλυκών- άνάβονται φωτιές κ.ά.

2. Δευτέρα εβδομάς.

Πώς λέγεται- π.χ. κρεατινη, σνγκόκκαλη, αρτσι - βονρτσι κλπ.

Σφαγή χοίρων. Τσικνοπέφτη· τί γίνεται κατά τήν ήμέραν αύτήν.

Ψυχοοάββατον. Ετοιμάζονται κόλλυβα- άλλαχοΰ καί χαλβάς. Διανομή αύτών
πρός συγχώρησιν τών νεκρών εκάστης οικογενείας. Μετάβασις εις νεκροταφεΐον.
Αποχή άπό ώρισμένας έργασίας- π.χ. δέν κλώθουν, δεν ράβουν, δέν λούονται κ.ά.

3. Τρίτη έβδομάς (τής Τνροφάγον).

Δευτέρα. Μεταμφιέσεις καί παραστάσεις μέ άγροτικόν χαρακτήρα, ως π.χ. εις
Θράκην : Καλόγεροι, Κούκερος, Κιοπέκμπεης.

Ψυχοσάββατον. Σχετικά έθιμα.

Κυριακή τής Τυροφάγου. Πυραί είς τάς οδούς (φανοί). Διατί άνά-
πτονται. Ύπερπήδησις αύτών. ΓΙοΐα ειδικά φαγητά ετοιμάζονται. Διάφορα έθιμα·
π.χ. οί νεώτεροι μεταβαίνουν εις τά σπίτια τών πρεσβυτέρων συγγενών, φιλούν τό
χέρι των καί ζητούν συγχώρησιν. Συνεστίασις τών συγγενών κατά τό δεΐπνον τής
εσπέρας τής Κυριακής- έθιμα κατά τό δεΐπνον, είτα δέ διασκεδάσεις. Ποία τραγού-
δια ςίδονται (μετ' αύτών άσεμνα καί πειρακτικά) καί ποίοι χοροί χορεύονται. Περι-
γραφή τής έκτελέσεως τούτων.
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Μεταμφιέσεις. Ποίοι και πώς μεταμφιέζονται και πώς λέγονται. Τί κάμνουν
καί τί λέγουν οί μετημφιεσμένοι. Τραγούδια, χοροί κ.ά.

Μαντεΐαι έκ τών ονείρων κατά τήν νύκτα τής Κυριακής τής Τυροφάγου. "Αλ-
λαι συνή9ειαι. Εΐς τινας τόπους τό τραπέζι μέ τά φαγητά δέν τό σηκώνουν, δταν
άποσυρθούν διά νά κοιμηθούν· τό άφήνουν έτσι όλην τήν νύκτα· διατί;

'Απαγορεύσεις καί άλλα έθιμα κατά τήν εβδομάδα τής Τυρινής· π.χ. δέν
λούονται, δέν σκουπίζουν τό σπίτι τό βράδυ μετά τό φαγητόν κ.ά.

4. Καθαρά Έβδομάς.

α) Καθαρά Δευτέρα (Καΰαροδεντέρα, Σκνλοδευτέρα κλπ.).

Είδικά φαγητά καί άρτοι τήν ήμέραν ταύτην. Διασκεδάσεις καί παραστάσεις
μετημφιεσμένων (μασκαράδων) εις τάς όδούς. Μετάβασις είς τήν εξοχήν (κούλουμα).
Σχετικαί συνήθειαι.

Άσεμνα άσματα καί χοροί. Κωμικαί παραστάσεις· π.χ. γάμος (βλάχικος γά-
μος), κηδείαι τής Αποκριάς (κηδεία τού μακαρονιού) κ.ά.

Μαντικαί πράξεις. Όνειρομαντεία : άρμνροκουλλούρα κ.ά. Π'ρόσκλησις τής
Μοίρας κατά τήν νύκτα κ.ά.

Παράστασις τής Σαρακοστής· π.χ. ώς γριάς μέ επτά πόδια.

β) Νηστεία επί τρεις ήμέρας: Δευτέραν, Τρίτην, Τετάρτην (τρίμερο).

"Εθιμα κατά τάς ήμέρας αύτάς.

στ) Τών 'Αγίων Θεοδώρων (Ψυχοσάββατον).

Τήν νύκτα τής παραμονής αί άνύπανδροι νέαι τοποθετούν κόλλυβα εκ τής
εκκλησίας κάτω άπό τό προσκέφαλον, διά νά ΐδουν εν όνείρω τόν μέλλοντα σύζυ-
γόν των.

Τό Σ άββατον, ήμέραν τών νεκρών, γίνεται διανομή κολλύβων, επίσκεψις νε-
κροταφείων κλπ. Τί πιστεύεται περί τών ψυχών καί τής διαμονής των είς τόν Κάτω
κόσμον.

ζ) Κυριακή τής Σταυροπροσκυνήσεως.

Πού καί πώς χρησιμοποιούνται κλάδοι (δενδρολιβάνου κ.ά.) ή άνθη, τά
όποια παραλαμβάνονται άπό τήν έκκλησίαν.

η) Προετοιμασία δια τόν Μάρτιον (παραμονή, 28 Φεβρ.).

Αποπομπή τοΰ Κουτσοφλέβαρου : θραΰσις άγγείών είς τούς δρόμους καί
επψδαί (γητειές, ξόρκια).

θ) Έορταί τοϋ Μαρτίου.

1. Πρώτη Μ α ρ τ ί ο υ (Πρωτομαρτιά).
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Σάρωσις τής οικίας καί μεταφορά τών σκουπιδιών είς σταυροδρόμι. Νίψις
τό πρωί μέ αμίλητο νερό καί ραντισμός τοΰ οίκου.

Κτύπημα τών ζφων μέ βλαστόν· π.χ. άσφοδέλου, διά νά παχυνθούν καί νά
είναι εύρωστα.

Άγερμοί παίδων. Παίδες, φέροντες ξύλινον ομοίωμα χελιδόνος, τρα-
γουδούν άσμα (χελιδόνισμα) είς έ'καστον σπίτι καί λαμβάνουν δώρα.

Δένουν τόν Μάρτη (δηλ.-τρεις κλωστές) τά παιδιά καί αί γυναίκες, διά νά
μην τάς μαυρίση ό ήλιος τοΰ Μαρτίου. Πρόγνοισις τού καιρού. Αί τρεις πρώται
ήμέραι τοΰ Μαρτίου θεωρούνται μερομήνια;

Διάφοροι δεισιδαίμονες δοξασίαι καί παροιμίαι διά τόν Μάρτιον.

2. Τών 'Αγίων Σαράντα (9 Μάρτ.).

Τήν εορτή ν τών 'Αγ. Σαράντα παρασκευάζονται πίττες (οαραντόπιττες) καί
διανέμονται· «σαράντα φάς, σαράντα πιής, σαράντα δώσ' γιά τήν ψυχή σου».

Σπείρονται άνθη- π.χ. ό σαραντάφυλλος βασιλικός. Προσφοραί υπέρ τών νε-
κρών : χορτόπιττες κ.ά. Άλλα ι συνήθειαι.

3. Τοΰ Εύαγγελισμού (2ό Μάρτ.).

Άπαγόρευσις ώρισμένων εργασιών· π.χ. αί γυναίκες δέν ανοίγουν τό σεντούκι,
δέν σαρώνουν, δέν φέρνουν νερό στό σπίτι κ.ά. Τήν παραμονήν κρούονται ύπό τών
παιδιών μετάλλινα άντικείμενα πρός έκδίωξιν τών εντόμων καί τών ερπετών άπό
τό σπίτι καί τά περιβόλια.

Τήν ήμέραν τοΰ Εύαγγελισμού πιστεύεται ότι άποχαιρετοϋν τήν γήν οί αυ-
ξανόμενοι στάχυες τών δημητριακών. Αί παρθένοι εξέρχονται εις τούς άγρούς καί
άγκαλιάζουν τά σπαρτά.

ι) Έορταί πρό τοΰ Πάσχα.

1. Σάββατον τοΰ Λαζάρου.

Ποίοι λέγουν τά κάλαντα, δηλ. τήν Άνάστασιν τού Λαζάρου (παράθεσις τού
κειμένου) καί τί κρατούν είς χείρας των· π.χ. σταΐ'ρόν έξ άνιθέων, εικόνα τοϋ Λα-
ζάρου, κλάδους φοίνικος, κο')δωνας. Γίνεται καί παράστασις τής Αναστάσεως τοϋ
Λαζάρου; Δώρα εΐς τούς λέγοντας τό άσμα- π.χ. αύγά, τυρί, χρήματα κ.ά.

Παρασκευή ειδικών ψωμιών ή κουλλουριών (λάζαροι, λαζαράκια). Πώς πα-
ρασκευάζονται καί ποίαν μορφήν έχουν. Σχηματίζονται έπ' αύτών μέ τήν ζύμην
ή άλλως παραστάσεις, οίον ή Άνάστασις.

2. Κυριακή τών Βαΐων.

"Ονομα τής εορτής: Κυριακή τώ Βαγιώ, Κυριακή της ελιάς κλπ. Ποίου δέν-
δρου οί κλάδοι χρησιμοποιούνται ως βάγια· π.χ. ό φοίνιξ, ή δάφνη, ή ελιά. Ποίος
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φέρει τά βάγια ε'ις τήν έκκλησίαν. Πλέκονται σταυροί ; Χρησιμοποίησις κατόπιν
τών κλάδων τών Βαΐων εις τήν οΐκίαν : κάπνισμα κατά τής βασκανίας, μαντικαί
ένέργειαι.

Κτυπήματα μέ τούς κλάδους τών Βαΐων ύπό ομίλων παιδιών καί διάφοροι
έπιφωνήσεις. Τραγούδια τών παιδιών κατά τήν ήμέραν τών Βαΐων.

3. Μεγάλη Έβδομάς.

'Αντιλήψεις καί δοξασίαι περί τής Μεγ. Εβδομάδος. Τραγούδι τής Μ. Εβδο-
μάδος· π.χ. Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη μαχαίρα κλπ. Πώς παριστάνεται εΐς τά παιδιά
ή Λαμπρή· π.χ. ώς γραία ή οποία έρχεται άπό μακριά εΐς τό χωριό.

Μεγάλη Δευτέρα καί Μεγ. Τετάρτη.

Έθιμα νηστείας καί δοξασίαι. Άγερμοί παίδων τήν Μεγ. Δευτέραν. Ποίον
τραγούδι άδουν ούτοι καί τί λαμβάνουν ώς άμοιβήν· π.χ. αυγά.

Τέλεσις εύχελαίου τήν Μεγ. Τετάρτην. Παρασκευή τού ζυμαριού τής χρονιάς.
Πού λαμβάνει χώραν τελετή τοϋ νιπτήρος και πώς τελείται αύτη.

Μεγάλη Πέμπτη.

Όνομα: Κόκκινη Πέφτη.

Ζύμωσις τών άρτων καί τών κουλλουριών τής Λαμπρής. 'Ονόματα τών ψω-
μιών καί τών κουλλουριών καί τρόπος παρασκευής αύτών (υλικά, σχήμα).

Βαφή καί ζωγράφισμα τών αύγών. Δοξασίαι σχετικαί μέ τό βάψιμον καί τά
μεγαλοπεφτιάτικα αύγά. Παραδόσεις σχετικαί πρός τό κόκκινον χρώμα ιών αύγών.

Τοποθέτησις ερυθρών υφασμάτων εΐς τά παράθυρα. Πίστις περί έξόδου τών
νεκρών έκ τοϋ Άδου.

Δώδεκα εύαγγέλια. Διάφοροι συνήθειαι κατά τήν άνάγνωσιν εν τή έκκλησίςι
τών 12 εύαγγελίων δέσις κόμβων διά τήν άπόκτησιν ποθουμένου, άποδίωξιν άσθε-
νειών κλπ. Χρησιμοποίησις τών κεριών τών 12 εύαγγελίων.

Δεισιδαίμονες συνήθειαι καί άπαγορεύσεις· π.χ. έξάρτησις κωδώνων διά πο-
λυχρώμων νημάτων έκ ζώων διά προφύλαξίν των άπό ασθενείας· άπαγόρευσις
πλύσεως ρούχων, σκουπίσματος τής οικίας κλπ. Πυραί είς τήν αύλήν τής εκκλησίας.

Μεγάλη Παρασκευή.

Ζυμώνουν τήν Μεγ. Παρασκευήν ; Στολισμός τοϋ Επιταφίου καί περιφορά
αύτοϋ· "Εθιμα κατά τήν περιφοράν. Διάβασις κάτωθεν τοΰ 'Επιταφίου.

Παραλαβή καί μεταφορά εΐς τήν οΐκίαν άνθέων καί κεριών τοΰ Επιτα-
φίου. Χρησιμοποίησις τούτων : διά κάπνισμα πρός άπαλλαγήν άπό τής βασκανίας·
εν ώρςι τρικυμίας ρίπτεται κερί τοϋ 'Επιταφίου εΐς τήν θάλασσαν, ϊνα καταπαύση
ή θαλασσοταραχή κλπ.
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Τό μοιρολόγι ή ό θρήνος της Παναγίας Πότε ψάλλεται καί ποΰ· εϊς τήν έκ-
κλησίαν ή ύπό παίδων πρό εκάστης οικίας; (παράθεσις τού κειμένου).

Επισκέψεις γυναικών είς έξωκκλήσια καί νεκροταφεία.

Μέγα Σάββατο ν.

Έθιμα όταν έκφωνή ό ιερεύς εΐς τήν έκκλησίαν: «'Ανάστα ό Θεός...» Πολ-
λαχού διασκορπίζονται φύλλα δάφνης ή θραύονται δοχεία.

Παρασκευή κουλλουριών τής Λαμπρής. Σφαγή αμνών σταυροί μέ τό αίμα
εΐς τήν θύραν τής οικίας ή άλλαχού. Φροντίδες ύπέρ τών νεκρών· επισκέψεις είς τό
νεκροταφείον καί προσφοραί.

ια) Κυριακή τοϋ Πάσχα.

"Θνομα: Λάμπρη, Κυριακή τής Λαμπρής, τοϋ Καλού λόγου κλπ.

1. Τελετή τής 'Αναστάσεως.

Πώς γίνεται ή συγκέντρωσις είς τήν έκκλησίαν· έθιμα κατά τήν έκφώνησιν
τοϋ «Χριστός άνέσιη» : κρότοι, φώτα, θραϋσις άγγείων, άσπασμοί κ.ά.

Μεταφορά διά τής άνημμένης λαμπάδος τού φωτός τής 'Αναστάσεως εΐς τήν
οΐκίαν. Σταυροί εΐς τάς παραστάδας ή μόνον εΐς τήν άνω παραστάδα τής θύρας μέ
τόν καπνόν άπό τήν φλόγα τής λαμπάδος. "Αλλαι συνήθειαι κατά τήν έπιστροφήν
έκ τής έκκλησίας. Πώς χρησιμοποιείται τό κερί τής 'Αναστάσεως.

2. Ημέρα τοϋ Πάσχα.

Πασχαλινόν φαγητόν. Μαντικαί ένέργειαι· π χ. έκ τής παρατηρήσεως τής πλά-
της τοϋ άμνοϋ.

Διασκεδάσεις: τραγούδια καί χοροί. Επισκέψεις. Έκτέλεσις άγώνων· π.χ. σκο-
ποβολής, δρόμου, πάλης, ρίψεως λίθου.

Κούνιες (οοϋσες, ροδάνη). Πότε στήνονται καί ποίοι κουνιούνται. Τραγούδια
τής αιώρας. Περιγραφή τοϋ έθίμου.

Πίστις περί τής εξόδου τής ψυχής άπό τόν "Αδην. Δεισιδαίμονες συνήθειαι
τών γεωργών καί τών ποιμένων- π χ. οί βοσκοί τήν ήμέραν τής Λαμπρής δέν πιά-
νουν είς τά χέρια των κόκκινα αύγά κ.ά.

"Εθιμα τών αρραβωνιασμένων.

3. Δευτέρα Άνάστασις (αγάπη, διπλανάοταοι κλπ.).

Πώς τελείται- έθιμα κατ' αύτήν· κάψιμο ομοιώματος παριστάνοντος τόν
'Ιούδα κλπ. Επίσκεψις είς τό νεκροταφείον- μνημόσυνον ενταύθα ύπέρ τών νε-
κρών ύπό τοϋ ιερέως.

Τό έθιμον τής καύσεως τού 'Ιούδα. Κατασκευή τοϋ ομοιώματος τού Ιούδα ή
τοϋ Εβραίου καί καϋσις αύτού,
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ιβ) Ή έβδομάς τής Διακαινησίμου.

'Ονόματα αύτής: Λαμηρόοκολα κλπ.

Οι ποιμένες σφάζουν αρνί ή ρίφι ταμένο εΐς τήν Παναγίαν ή εΐς Άγιον.

1. Δευτέρα. Διασκεδάσεις, κούνιες (αιώρα)· ιδιαίτερα έθιμα καθ' εκάστην
ήμέραν.

2. Τρίτη. Άγερμοί τών παιδιών (Ρουαάλια),

3. Πέμπτη. Δεισιδαίμονες συνήθειαι διά νά κοπάση ό βόρειος άνεμος· απο-
φυγή εισόδου εΐς άμπελον.

4. Σάββατον. Μετάβασις εΐς νεκροταφεΐον καί διανομή κουλλουριών ή βαμ-
μένων αύγών διά τούς νεκρούς.

5. Κυριακή τοΰ Θωμά καί Δευτέρα.

"Ονομα: (Ξώλαμπρα κ.ά.).

Άρχή εργασιών· π.χ. καινούργιο άδράχτι.

ιγ) Έορταί τοϋ 'Απριλίου.

1. Π ρ ω τ α π ρ ι λ ι ά. "Εθιμον τής εξαπατήσεως διά ψευδολογίας. Μαντεΐαι
έκ τών ονείρων.

2· Ά γ. Γεωργίου (23 Απρ.). "Εθιμα κατά τήν παραμονήν. Πυραί κατά
τό εσπέρας καί ύπερπήδησις αύτών. Εκκλησιαστικά έθιμα. Περιφορά τής εικόνος
τοΰ Άγ. Γεωργίου. Σφαγή άμνοΰ (τοΰ Άγιωργίτη) ύπό ποιμένων καί χάραξις
σταυρού μέ τό αίμα εις τήν θύραν.

Μεταφορά τήν πρωίαν τής εορτής άμίλητου νερού καί ανθέων εΐς τήν οΐκίαν.
Προσφορά άμνοΰ εΐς τήν έκκλησίαν· σφαγή καί διανομή τοΰ κρέατος. "Αλλαι προσ-
φοραί: γάλακτος, άρτων.

Αΐώραι [κούνιες). Αγώνες δρόμου δι' ίππων, πάλη κλπ.

"Εθιμα τών ποιμένων : στολισμός μέ πράσινους κλάδους καί άνθη τοΰ δο-
χείου όπου άμέλγεται τό γάλα. Διανομή δωρεάν τοΰ άμελχθέντος γάλακτος κατά
τήν ήμέραν τής εορτής ή κρέατος. Ποιμενικοί συμφωνίαι, οίον ένοικίασις βοσκής,
μισθοί βοσκών. Άλλα γεωργικά έθιμα.

3. Ά γ. Μάρκου. (25 Απρ.). Άποδίωξις ερπετών, ώς π.χ. τοΰ δ'φεως διά
τής κρούσεως χαλκίνιον σκευών κατά τήν παραμονήν τής εορτής.

ιδ) Έορταί τοϋ Μαΐου.

1. Παραμονή Πρωτομαγιάς (30 Άπριλ.). Συλλογή ανθέων διά τήν
κατασκευήν στεφάνου (Μάης). Διάφοροι ενέργειαι διά τήν άποτροπήν τοΰ κακού,
οίον άνάρτησις σταυρών εξ άνθέων άνωθεν τής θύρας, τοποθέτησις σκορόδου εΐς
τά ενδύματα ή ύπό τό προσκεφάλαιον κατά τήν νύκτα κ.ά.
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2. Πρωτομαγιά.

Συνήθεια μόλις ξυπνήσουν νά φάγουν κάτι (μαγιοκουλλοΰρα, σκόροδον, κ.ά.),
διά νά μή πάθουν (κούμπωμα), αν άκούσουν νηστικοί φωνήν τοϋ γαϊδάρου ή τοΰ
κοΰκκου. Μεταφορά άμίλητου νεροΰ άπό τήν βρύσιν στολισμός αύτής μέ άνθη
κλπ. Μεταφορά θαλασσίου ύδατος καί πέτρας είς τήν οΐκίαν. Μετάβασις εΐς τήν
έξοχήν· νίψις μέ δρόσον τής πρωίας· κύλισμα έπί τής χλόης. Ζίόσιμον τής μέσης
τοϋ σώματος διά βλαστών.

Κτυπήματα ζφων μέ κλάδους φυτών διά νά προκόψουν, νά γίνουν εύρωστα-
π.χ. μέ τόν βλαστόν τής άσφενδιλιάς (άσφοδέλου).

Άνάρτησις έπί τής θύρας τοΰ Μάη (στεφάνου έκ διαφόρων άνθέων). "Εως
πότε μένει άνηρτημένος εκεί ό στέφανος; Μαγιόξυλο· στολισμός αύτού καί περι-
φορά του ύπό παιδιών. Χοροί καί τραγούδια τού Μάη. Περιφορά κλάδου ή κορ-
μού δένδρου ως Μάη. Διά ποιον λόγον γίνονται τά έθιμα ταύτα.

Άγερμοί καί μιμικαί παραστάσεις* έθιμον τοϋ Ζαφείρη, νεκρανάστασις.

Μαντικαί ένέργειαι: έθιμον τοΰ Κλήδονα.

Μαγεία. Πίστις εΐς τά μάγια κατά τήν Πριοτομαγιάν. Διάφοροι μαγικαί πρά-
ξεις. Δεισιδαίμονες δοξασίαι καί ένέργειαι. Τί πιστεύεται διά τό νερό τής βροχής
τής Πρωτομαγιάς. Περίδεσις λινής κλωστής εΐς τήν χείρα· φόνος έχίδνης καί χρη-
σιμοποίησίς της πρός άποδίωξιν τοΰ κακοΰ. Μελάνωμα τών παιδιών εΐς τό πρόσω-
πον πρός προφύλαξιν άπό ώρισμένας άσΟενείας κλπ.

3. Ά γ. 'Αθανασίου, Ά γ· Μ α ύ ρ α ς καί Ά γ. Π ε λ α γ ί α ς. (2,3,4
Μαΐου).

Θυσίαι ζφων κατά τήν έορτήν τοΰ Άγ. Αθανασίου.

"Εθιμα καί δεισιδαιμονίαι· π.χ. τήν ήμέραν τής εβδομάδος καθ' ήν θά τύχη
ή εορτή τής Άγ. Μαύρας τήν προσέχουν καθ' όλον τό έτος καί δέν κάμνουν ώρι-
σμένας έργασίας. Τήν ήμέραν τής εορτής τής Άγ. ΙΙελαγίας δέν θερίζουν.

4. Τών Ά γ. Κωνσταντίνου καί Ελένης. (21 Μαΐου).

Πανηγυρισμός τής εορτής καί δημοτελεΐς θυσίαι ταύρων, κριών. Διανομή τού

κρέατος δωρεάν.

Τελετή τών Άναστεναρίων έν Μακεδονία· ήτοι χορός έπί άναμμένης άνθρα-
κιάς κλπ.

Δοξασίαι σχετικαί μέ τήν άνατολήν τής Πλειάδος (πούλιας) y.αί άλλα διάφορα

έθιμα.
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ιε) Έορταί σχετικαί προς τό Πάσχα.

1. Μεσοπεντηκοστή.

Τέλεσις αγιασμού καί έξοδος εΐς τούς αγρούς καί τά αμπέλια.

Μιμικαί παραστάσεις νεκραναστάσεως- π.χ· έθιμον τού Ζαφείρη εν Ήπείρφ,
τοϋ Κάνναβου εν Πόντφ. 'Ενταφιασμός ομοιώματος· θρήνος καί άνάστασις αύτοϋ.
"Αλλαι δεισιδαίμονες πράξεις κατά τήν ήμέραν ταύτην.

2. Τής 'Αναλήψεως.

Όνομα : τής 'Αρμυρής, τοΰ Συναληψιοϋ κ.ά.

Τό εσπέρας τής παραμονής καίονται οί κλώνοι τής δάφνης πού· έχουν σκορ-
πισθή εϊς τήν έκκλησίαν κατά τό Μέγα Σάββατον.

Δοξασίαι περί τών ψυχών καί περί ανοίγματος τοΰ ούρανοΰ κατά τήν νύκτα
τής παραμονής-

Ήμερα τής 'Αναλήψεως.

Εορτή ΐδίςι τών ποιμένων. Τέλεσις άγιασμοΰ εΐς τάς μάνδρας καί εορτασμός.
Διανομή γάλακτος. Κολύμβησις ύπό τών ποιμένων τών αιγοπροβάτων εις τήν θά-
λασσαν.

"Εναρξις τής κολυμβήσεως. Καθαρμός. Μεταφορά πέτρας μαλλιαρής είς τό
σπίτι δι' εύτυχίαν. Συλλογή βοτανών διά θεραπευτικούς σκοπούς: χαμόμηλον κλπ.

Μαντικαί ένέργειαι (κλήδονας). Μαντεΐαι τών νεανίδων άπό δ'νειρα τά όποια
βλέπουν κατά τήν νύκτα τής 'Αναλήψεως. Πίστις περί τών ψυχών ότι επιστρέ-
φουν κατά τήν ήμέραν αυτήν εις τόν "Α δ ην.

3. Πεντηκοστή (τής Γονατιστής).

Σάββατον, παραμονή τής Πεντηκοστής.

Ολ Όμα : Σάββατο τοϋ Ρουσαλιοΰ κλπ.

Ψυχοσάββατον. Πιστεύεται πολλαχού ότι τήν ήμέραν αυτήν επιστρέφουν αί
ψυχαί εις τόν Ά δη ν. Σχετικά έθιμα.

Κυριακή τής Πεντηκοστής.

Όνομα: Γονογλησά, Γονατιστή, Γονατιά κ.ά.

Προσφοραί εΐς τήν έκκλησίαν διά τούς νεκρούς: γαλατόπιττα, κόλλυβα.

Γονάτισμα εΐς τήν έκκλησίαν. Διάφοροι συνήθειαι καί δεισιδαιμονίαι κατ'
αύτήν (πέτρα έπί τής όσφύος, κλειδί τής οικίας εις τήν κεφαλήν) δι' ύγείαν κλπ.

4. Τοΰ 'Αγίου Πνεύματος.

Δοξασίαι περί τών ψυχών καί έθιμα" π.χ. τό έθιμον τοΰ κατακλυσμού εν Κύ-
κρφ. Πανηγύρεις.
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ιστ) Έορταί τοΰ Ιουνίου.

1. Τοΰ 'Αγίου Όνουφρίου (12 Ίουν.) και Π ρ ο φ. Έλισσα ίου
(14 Ίουν.).

Διάφοροι δοξασίαι καί συνήθειαι.

2. Τό Γενέσιον 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου (24 Ίουν.).

Παραμονή (23 Ίουν.). Ετοιμασία τοΰ κλήδονα: συλλογή άνθέων, σημαδιών

(ριζικαριών, δηλ. μήλων ή δακτυλιδιών), μεταφορά αμίλητου νεροΰ. Τοποθέτησις
τών σημαδιών (αντικειμένων) τοΰ κλήδονα εντός δοχείου· κλείδωμα αΰτοΰ καί
έκθεσίς του, σκεπασμένου μέ κόκκινον παννί, εις τά άστρα καθ" όλην τήν νύκτα.

Πυραί (φωτάς τοϋ "Αι Γιάννη, φουνάρες, φανός) και ύπερπήδησις αύτών.
Καΰσις τοΰ Μάη, δηλ. τοΰ στεφάνου τής Πρωτομαγιάς. Τί λέγεται κατά τήν ύπερ-
πήδησιν τής φο)τιάς· π.χ. εν Κέα: Περνώ περνώ τους ψύλλους μου κι άφηνω τους
κοριούς μου. Χρησιμοποίησις τής τέφρας άπό τήν φωτιάν αύτήν.

ΜαντικαΙ ένέργειαι τών νεανίδων κατά τήν νύκτα τής παραμονής περί τοΰ
μέλλοντος συζύγου των: α) τοποθέτησις κουκκιών (κυάμων) ή καθρέπτου ύπό τό
προσκεφάλαιον· β) βρώσις αλμυρού κουλλουριού (άρμυροκουλλούρας)· γ) μαντεΐαι
εκ τής τέφρας τής πυράς· δ) σπορά ε'ις σταυροδρόμι κριθής, βρώμης και παρατή-
ρησις είτα τοΰ ονείρου τής νυκτός ε) έκθεσις φύλλων σνκής ε'ις τά άστρα καί πα-
ρατήρησις αύτών τήν πραιίαν κλπ.

Πίστις περί ανοίγματος τοΰ ουρανού κατά τό μεσονύκτιον.

Ημέρα τής εορτής.

Όνομα : τοΰ Ρηγανα, τοΰ Φανιοτη κλπ.

Στροφή πρός τόν άνατέλλοντα ήλιον καί σχετικά ασμάτια. Παρατήρησις τής
σκιάς τοΰ σώματος πρός πρόβλεψιν περί τής υγείας.

Θεραπευτικαί ένέργειαι : Περίζωσις τής οσφύος καί τής κεφαλής μέ χλωρόν
κλάδον διά τήν ύγείαν τού σώματος. Συλλογή θεραπευτικών βοτανών π.χ. τού
λουλουδιού τ' "Αι Γιαννιού.

Γεωργικά έθιμα: Τοποθέτησις στάχτης είς τήν ρίζαν τής συκής διά καρπο-
φορίαν κ.ά.

"Ανοιγμα τοΰ κλήδονα. Πώς γίνεται ή εξαγωγή έκ τοΰ δοχείου τών σημαδιών
(ριζικαριών) καί σχετικά κατ' αύτήν άσματα.

Μαντικαί ένέργειαι: μέ τό νερό τοΰ κλήδονα εΐς σταυροδρόμι κ.ά. Παρατη-
ρήσεις κατά τήν μεσημβρίαν εΐς τό ύδωρ τοΰ φρέατος μέ καθρέπτην κλπ.

3. Τών "Αγίων 'Αποστόλων (29 καί 30 Ίουν.).

Εορτασμός καί σχετικά έθιμα.
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ιζ) ΈορταΙ τοϋ "Ιουλίου.

1. Κοσμά και Δαμιανού 'Ανάργυρων (ΐ Ίουλ.). Ή κατάθεσις
τής ε σ θ ή τ ο ς τής Παναγίας (Παναγίας τής Καψοδεματούσας) (2 Ίουλ.)
καί τής Ά γ. Κ υ ρ ι α κ ή ς (7 Ίουλ.).

Οί Άγιοι Ανάργυροι προστάται τών βοδιών εξ άσΟένειών. Θυσίαι άφιερω-
μένων βοών καί διανομή τοϋ κρέατος είς τούς πανηγυριστάς.

"Εθιμα τών γεωργών· π.χ. δέν αλωνίζουν ούτε δένουν στάχυς· δέν ζυμώνουν.

2. Τής Αγίας Μαρίνας (17 Ίουλ.).

Πανήγυρις καί θυσία ζορου ύπό τοϋ κοινού (κουρμπάνι). Πώς γίνεται ή σφαγή
καί ή διανομή του εΐς τούς παρευρισκομένους είς τήν πανήγυριν. Διηγήσεις περί έλά-
φου, ήτις άλλοτε προσήρχετο μόνη της πρός θυσίαν. Διά ποίον σκοπόν ώρίσθη ή
θυσία αύτη.

Γεωργικά έθιμα. Πρώτη συλλογή σταφυλίύν. Ραντισμός τών σπαρτών μέ άγια-
σμόν. Άπαγόρευσις τοϋ άλωνισμοϋ κατά τήν ήμέραν ταύτην κ.ά.

3. Τοϋ Προφήτου 'Ηλία (20 Ίουλ.).

Τί πιστεύεται σχετικώς μέ τήν τοποιθέτησιν τών εκκλησιών τοϋ προφήτου
'Ηλία εΐς τάς κορυφάς τών ορέων. Σχετικαί παραδόσεις: "Αγιος τής βροχής, τών
βροντών κλπ. Λαΐκαί πανηγύρεις (περιγραφή). Πυραί εις τάς κορυφάς τών ορέων.

Προγνώσεις κατά τήν πρωίαν τής εορτής τοϋ προφ. 'Ηλία περί τής καιρικής
καταστάσεως κατά τόν προσεχή χειμώνα· π.χ. έκ τοΰ τρόπου τής κατακλίσεως τοϋ
σκύλου κατά τήν ώραν τής άνατολής τοϋ ηλίου· άπό τό χρώμα τοϋ καπνού τοϋ θυ-
μιάματος κλπ.

Δεισιδαίμονες συνήθειαι: λίθοι (πέτρωμα) έπί τών δένδρων διά νά μή πίπτη
ό καρπός των πρό τής ώριμάσεως κλπ. Άλλα έθιμα τών γεο)ργών καί μαντικαί
ένέργειαι.

4. Τής Αγίας Παρασκευής καί τοϋ Ά γ. Παντελεήμονος (20,
27 Ίουλ.).

Άπαγόρευσις εργασίας ύπό τών γυναικών τήν παραμονήν (εσπέρας) τής εορ-
τής τής Άγ. Παρασκευής· σχετικαί παραδόσεις. Πανηγύρεις.

Πίστις καί παραδόσεις περί τοϋ Άγ. Παντελεήμονος ως ιατρού. Διηγήσεις
καί έπφδαί (γητέματα).

ιη) "Εορταί τοϋ Αύγουστου.

1. Πρώτη Αύγούστου.

Ύπερπήδησις πυρών τό εσπέρας τής παραμονής (31 Ίουλ.). Πίστις ότι
κατά τήν νύκτα άνοίγουν οί ούρανοί.

Άπό τής πρώτης Αύγούστου άρχή τοΰ χειμώνος. "Εναρξις τών ημερομηνιών.
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Πόσας ήμέρας διαρκούν τρεΐς, εξ ή δώδεκα; Σχετικαί μετεωρολογικά! παρατηρή-
σεις. Δρίμες. Διάρκεια αύτών καί απαγορεύσεις, ώς ή πλύσις ρούχων, ή λούσις κλπ.

Γεωργικαί συνήθειαι. Τέλεσις αγιασμού καί ραντισμός δι'αύτού τών δένδρων
καί τών άμπελιών άλλα έθιμα.

2. Τής Μεταμορφά>σεως (6. Αύγ.).

"Ονομα : τον Σωτήρος, τοϋ Χριΰτοϋ κ.ά.

Δοξασίαι ότι κατά τήν νύκτα τής παραμονής τής εορτής άνοίγουν οί ούρα-
νοί, δ,τι δέ προφθάση καί ζητήση τις τό λαμβάνει.

Προσκόμισις τών πρώτων σταφυλών εΐς τήν έκκλησίαν (άπαρχαί).

'Αλιεία καί σχετικά παρατηρήματα δι' αύτήν.

3. Τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου(1δ Αύγ.). Τά έννιάμερα τής
Παναγίας (23 Αύγ.).

'Εορτασμός. Δημοτελής έστίασις μετά τόν έκκλησιασμόν διά δαπάνης τοΰ κοι-
νού ή τής Εκκλησίας. Σφαγή ζφων άφιερωμένων ύπό κτηνοτρόφων εις τήν Παν-
αγίαν. Τέλεσις άγιόνων κ.ά. Παραδόσεις σχετικαί πρός τήν εύρεσιν εικόνων τής
Παναγίας.

Θυσίαι κατά τά έννιάμερα τής Παναγίας.

4. Τ ο ΰ 'Αγ. Φανουρίου (27 Αύγ.).

Τάματα διά τήν άνεύρεσιν άπολεσθέντος άντικειμένου. Παρασκευή καί δια-
νομή πίττας διά συγχώρησιν τής μάννας τοΰ 'Αγ. Φανουρίου.

5. Άποτομή τής κεφαλής τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου
(29 Αύγ.).

Όνομα: τού Νηοτεντη, τού Κοψοκέφαλον, τοΰ Ριγολόγον κ.ά.

Νηστεία καί πανηγυρισμός.

Πίστις ότι ό άγιος Ιωάννης θεραπεύει τήν ελονοσίαν (&έρμην). Τάματα.
Περίζωσις διά νήματος τής όσφύος τοΰ άρρώστου ή άνάρτησις κλωστής δσον τό
άνάστημά του εΐς τήν εικόνα τού Άγ. 'Ιωάννου. Διανυκτέρευσις τοΰ άσθενούς εΐς
τήν έκκλησίαν.

ι/θ) 'Εορταί τοΰ Σεπτεμβρίου.

1. Πρώτη Σεπτεμβρίου.

Συνήθειαι κατά τό εσπέρας τής παραμονής (31 Αύγ.)· έκθεσις εΐς τά άστρα
(ά σ τρ ο ν ό μη μ α) καρπών π.χ. ροδιού. Άνάρτησις όρμαθοΰ πρασίνων κλάδων
καί καρπών άνωθεν τής θύρας τής οικίας κλπ.

Πού ή προ'πη Σεπτεμβρίου θεωρείται ώς άρχή τοΰ έτους, δηλ. άρχιχρονιά.
Σχετικά έθιμα τών γεωργών π.χ. εύλόγησις τοΰ σπόρου, άροτρίασις χωραφιού, ραν-
τισμός τής οικίας, άπαγόρευσις επισκέψεων, ποδαρικό, αγιασμός εΐς τάς οικίας κ.ά.
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2. Τοΰ 'Αγ. Μ ά μ α ν τ ο ς (2 Σεπτ.)· καί τό Γ ε ν έ σ ι ο ν τής Θεοτόκου
(8 Σεπτ.).

Δοξασίαι και διηγήσεις περί τοΰ 'Ay. Μάμαντος ώς προστάτου τών αιγο-
προβάτων έξ ασθενειών. Πανηγύρεις και προσφοραί ε'ις τόν "Αγιον.

"Ονομα τής εορτής τοΰ Γενεσίου τής Θεοτόκου και εορταστικά έθιμα κατά
τήν ήμέραν ταύτην.

3. Τής 'Υψώσεως τοΰ τιμίου Σταυρού (14 Σεπτ.).

"Εθιμα κατά τήν παραμονήν.

'Ημέρα τής εορτής. Συνήθειαι τών γεωργών· π.χ. προσκόμισις εντός μανδη-
λίου τών σπόρων τών δημητριακών καί οσπρίων εις τήν έκκλησίαν πρός εύλόγησιν
κλπ. Χρησιμοποίησις τοΰ άγιασμοΰ και τοΰ βασιλικού πού μοιράζονται εις τήν
έκκλησίαν· π.χ. μέ τόν βασιλικόν καπνίζουν τόν άρρωστον πρός θεραπείαν κ.ά.

'Αρχή τής χειμερινής περιόδου διά τούς γεωργούς καί τούς ναυτικούς. Σχετι-
καί συνήθειαι και δεισιδαιμονίας π.χ. δέν κοιμούνται τήν ήμέραν τοΰ Σταυρού,
κ) Έορταί τοϋ 'Οκτωβρίου.

1. Πρώτη 'Οκτωβρίου. Τού Εύαγγ. Λουκά (18 Όκτ.)· τοΰ Ά γ.
'Αρτεμίου (20 Όκτ.) και τοΰ 'Αγ. Δημητρίου (26 Οκτ.).

Πανηγύρεις κατά τάς εορτάς ταύτας. "Εθιμα γεωργικά και ποιμενικά.

Συμβάσεις τών ποιμένων άπό τής εορτής τοΰ 'Αγ. Δημητρίου. Πότε είναι
τό καλοκαίρι τοΰ Άγ. Δημητρίου ;

κα) Έορταί τοϋ Νοεμβρίου (άπό τής 1-13).

1. Τών Ά γ. Αναργύρων (Κοσμά καί Δαμιανού) καί τού Ά γ. μεγ α λ
Γεωργίου (1 και 3 Νοεμβ.).

ΓΙανήγυρις καί θυσίαι ζώων (βοδιών) κατά τήν έορτήν τών Άγ. Αναργύ-
ρων. Παραδόσεις περί έλάφου, ήτις ήρχετο άλλοτε μόνη πρός σφαγήν της ύπό τών
πανηγυριστών.

"Εθιμα τών γεωργών τήν ήμέραν τού Άγ. Γεωργίου τοΰ Σποριάρη ή με-
θυστή. Σπορά δημητριακών. Άνοιγμα τών κρασιών. Σχετικά έθιμα.

2. Τών Ταξιαρχών καί τοΰ Ά γ. Μηνά (8, 11 Νοεμβρ.).

Δοξασίαι καί έθιμα τήν ήμέραν τών Ταξιαρχών- π.χ. σφάζονται οί χοίροι.

Πίστις ότι ό "Αγ. Μηνάς βοηθεί είς τήν άνεύρεσιν άντικειμένου τό όποιον

έχει χαθή ή κλαπή.

Άπαγόρευσις έργασιών είς τούς ποιμενικούς πληθυσμούς διά τόν φόβον τού
λύκου, νά μή αρπάζη τά πρόβατα. Πίστις ότι άπό τοΰ Άγ. Μηνά αρχίζει ό χει-
μών μέ τό ψύχος.
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Β'.) Μαγεία και σχετικαί πρός αυτήν δεισιδαιμονίαι καί συνήθειαι

α) Ή βασκανία (μάτιασμα, φταρμος κ.ά.).

1. Ποίοι βασκαίνουν (ματιάζουν, έχουν κακό μάτι)· π.χ. αυτοί πού έχουν πυ-
κνά φρύδια. Ποιοι βασκαίνονται (ματιάζονται) : άνθρωποι, κυρίως τά μικρά παιδιά·
ζφα (τά βόδια, τό άλογο, τά αιγοπρόβατα κλπ.) καί πράγματα (φυτά, δένδρα,
τά σπαρτά, σπίτια). ΙΙοίος δέν ματιάζεται· π.χ. ό Σαββατογεννημένος. Τί παθαίνει
ό ματιασμένος.

2. Πώς άποτρέπεται ή βασκανία (τό μάτιασμα). Φτύσιμο- χρήσις προφυλα-
κτικών μέσων, φυλακτού, είς άντικείμενα : άνάρτησις σκορόδου, κρομμύου, κρα-
νίου ζοόου, ώς τοϋ άλογου, τού βοός, τοϋ ήμιόνου κλπ. Πώς κατασκευάζεται τό
φυλακτό διά τόν άνθρωπον ή τό ζφον.

3. Πώς γίνεται ή διάγνιοσις τής βασκανίας, δηλ. τοΰ ματιασμένου- π.χ. μέ
τρεις σταγόνας λάδι σ' ένα ποτήρι νερό. Πώς γίνεται ή θεραπεία άπό τήν βασκα-
νίαν τρόποι θεραπείας: μέ γητειάν, έξορκισμόν, κάπνισμα μέ άνθη τοϋ Επιτα-
φίου ή μέ τεμάχιον ενδύματος τοϋ βορκάναντος κ.ά., ράντισμα τοϋ αρρώστου (πε-
ριγραφή) κλπ.

β) 'Ανεμοστρόβιλος.

Κόψιμο τής τρούμπας (άνεμοστροβίλου έν τή θαλάσση) μέ μαυρομάνικο μα-
χαίρι. Άλλοι τρόποι άποτροπής τοϋ κακοϋ έξ αύτής.

Τί πιστεύεται περί τοϋ άνεμοστροβίλου έν τή ξηρά- π.χ. ότι υπάρχουν εκεί
δαιμονικά όντα. Τρόποι πρός άπόκρουσιν τοϋ κακού έκ τούτου.

γ) 'Απαλλαγή έξ επιδημιών καί άλλων ασθενειών.

1. Άροτρίασις πέριξ τοϋ χωρίου μέ δύο ζευγμένους μόσχους. Ζώσιμο τής
έκκλησίας ή όλου τοϋ χωρίου μέ νήμα. Χάραξις κύκλου. Κατάδεσμοι (δέσιμο) άσθε-
νειών π.χ. τής πανούκλας.

2. Τρνποτιέραομα : δίοδος τών ζιόων (αιγοπροβάτων) δι' οπής πρός άπαλλα-
γήν των άπό άρριοστειαν.

3. Μεταφορά άσθενοϋς παιδίου εις σταυροδρόμι. Πίστις περί τής άνταλλα-
γής του έκεΐ μέ τό πραγματικόν τέκνον τό όποιον έχουν άρπάσει οί Νεράιδες. Κύ-
λισμα τοϋ άσθενοϋς· εικονική πώλησις τοϋ άρρώστου παιδιού εΐς άλλην γυναίκα-
πέρασμα αυτού διά μέσου τοϋ υποκαμίσου τοϋ πατρός κ.ά.

4. Μεταφορά άσθενών εις τήν έκκλησίαν. Διανυκτέρευσις (έγκοίμησις) έν
αυτή πρός θεραπείαν. Διασκελισμός τοϋ πάσχοντος ύπό τού ιερέως ή έπίθεσις τών
άμφίων του (τοϋ έπιτραχηλίου) έπ' αύτού. Διάβασις κάτωθεν τοϋ Επιταφίου.
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Εΐς ποίας περιστάσεις χρησιμοποιούνται άνθη ή κηρία τοΰ 'Επιταφίου, κόλ-
λυβα τών 'Αγ. Θεοδώρων κ.ά.· π.χ. μέ άνθη Επιταφίου καπνίζουν τόν ματιασμένο
διά νά γίνη καλά.

5. Άλλαι μαγικοί ένέργειαι. Προσφοραί στις Νεράιδες. Κάπνισμα μέ βό-
τανα. Χρησιμοποίησις τής στάχτης τοΰ Δωδεκαημέρου· επίσης ώρισμένων άντικει-
μένων πρός προστασίαν άπό τό κακόν : δίκτυ καί ψαλίδι κατά τόν γάμον. Πυρο-
στιά, πέταλον, ύνί, αλάτι, σάρωθρον, σκιλλοκρομμύδα, άπήγανος, σκόροδον, ψα>μί,
μαννόγαλα, θαλάσσιον ΰδωρ καί άλλα· π.χ. τοποθέτησις πετάλου ό'πισθεν τής
θύρας πρός προφύλαξιν άπό τήν γλωσσοφαγιάν κλπ.

δ) Λιτανείαι «ai μαγικαί ένέργειαι είς περιπτώσεις ανομβρίας.

Λιτανεία εΐς τόν προφήτην Ήλίαν. Τελετή τής Περπεροΰνας, ήτοι στολι-
σμός κορασίδος δι' άνθέων, περιφορά αύτής εις τάς οικίας καί ραντισμός της δι'
ύδατος.

ε) Φίλτρα καί μισητικά.

1. Ποία μέσα χρησιμοποιούνται διά τήν προσέλκυσιν τής άγιίπης (τοΰ έρω-
τος) άλλου προσώπου: τής νέας πρός τόν νέον ή τού νέου πρός τήν νέαν· π.χ.
ώρισμένα φαγητά ή ποτά ειδικώς παρεσκευασμένα.

2. Ένέργειαι πρός πρόκλησιν έχθρας μεταξύ άγαπωμένων προσώπων (μιση-
τικά).

στ) Κατάδεσμοι καί καρφώματα.

1. "Ονομα: δέοιμο, δημα, αμπόδεμα, -κάρφωμα.

Κατάδεσμος καί κάρφωμα α) πρό τοΰ γάμου ή κατά τήν στέψιν πρός πρό-
κλησιν κακού είς τό ζεύγος τών νεονύμφων, επίσης είς κλέπτην καί άλλους· β) ζώων
(αλώπεκος, λύκου, κυνός, γυπός κλπ.), άντικειμένων (παγίδος, τουφεκιοΰ) καί δένδρων.

Πώς γίνονται αί μαγικαί ένέργειαι αύται καί προς ποίον σκοπόν άποβλέπει
εκάστη· π.χ. τό άμπόδεμα τοΰ λύκου διά νά μή άρπάζη τά πρόβατα- τοΰ κυνός νά
μή συλλαμβάνη κυνήγιον· κάρφωμα δένδρου διά νά ξεραθή κλπ.

2. Πώς δύναται νά λυθή ό κατάδεσμος ή τό κάρφωμα καί έξουοετερωθή ή
βλαπτική των επενέργεια (λύσις άνδρογύνου κ.ά).

3. Προφυλακτικά μέτρα άπό τής βλαπτικής έπενεργείας τού καταδέσμου ή τόΰ
καρφώματος· π.χ. διά τόν γαμβρόν καί τήν νύμφην πρό τής στέψεως λαμβάνονται
ώρισμέναι προφυλάξεις, δηλ. ζώνουν τόν γαμβρόν μέ δίκτυ, φέρει είς τήν μέσην του
μαυρομάνικον μαχαίρι- τοποθετείται ψαλίδι κάτω άπό τήν νυμφικήν κλίνην κλπ.

ζ) Στοιχειώματα.

Πώς στοιχειώνεται τό σπίτι κατά τήν θεμελίωσίν του- π.χ. μέ σφαγήν πετει-
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νου, ώστε να ρεύση τό αίμα εΐς τά θεμέλια. Έπίσης μέ τό στοίχειωμα τού ήσκιου
διερχομένου ανθρώπου.

Στοιχειωμένοι θησαυροί. Τρόπος ευρέσεως αύτών· π.χ. κατόπιν ονείρου.

η) Δεισιδαίμονες δοξασίαι σχετικαί πρός διαφόρους ενεργείας και
απαγορεύσεις· π.χ. άπαγόρευσις εργασίας καθ' ώρισμένας ήμέρας καί ώρας.
Δέν επιτρέπεται δανεισμός φωτιάς τήν νύκτα- είσοδος εΐς τήν οΐκίαν μέ τόν δεξιόν
πόδα. Συμβολικά! ένέργειαι έπί πρώιης όψεως τής νέας σελήνης· π.χ. πιάνει τις χρυσό
ή χαιρετά τήν νέαν σελήνην. Μετά τήν δύσιν τοΰ ηλίου δέν δίδεται τι έκ τού οί-
κου· ομοίως κοΚ κατά τό ζύμωμα προτού γίνη (άνεβή) τό φύραμα. Δέν σαρώνεται
ή οικία, όταν τις φεύγη εΐς ταξίδι. Δέν έμβολιάζει δένδρα δ άγαμος ή ό έγγαμος
αλλ' άκόμη άτεκνος. Τήν ήμέραν πού άρχίζει ό γεωργός τήν σποράν δέν δίδουν
άντικείμενόν τι έξω άπό τό σπίτι. Δέν είναι καλόν νά ρίπτεται άλας είς τήν φωτιάν
ή νά χυθή τούτο άπό τό άλατοδοχείον. Θά συμβή κακόν εΐς τήν οΐκογένειαν, έάν
πέση εΐκών ή κανδήλα άπό τό εΐκονοστάσιον. Έάν ή οικία έχη δύο θύρας, θεωρεί-
ται κακός οιωνός νά μή έξέλθη ό έπισκέπτης έκ τής θύρας πού εισήλθε. Πιστεύεται
ότι θά πάθη κακόν έκείνος, ό όποιος πατεί έπί τοϋ σαρώθρου κ.ά.

Γ'. Λαϊκή ιατρική

1. Γενικά. Δοξασίαι τοϋ λαοϋ διά τάς άσθενείας καί τά αίτια αύτών. α) Αί-
τια φυσικά: άσθένειαι άπό κρυολόγημα, στενοχώριας, κακήν διατροφήν, άπό
τό κακό μάτι, άπό τόν ήλιον κ.ά. β) αίτια υπερφυσικά: ό Θ^ός στέλλει τήν
άρρώστεια- προσβολή τίνος ύπό Νεράιδων καί άλλων δαιμονικών όντων κλπ.

2. 'Ονόματα τών διαφόρων άσθενειών καί διαγνωστικά σημεία αύτών.

3. Τρόποι θεραπείας, α) Προσευχαί καί ταξίματα εΐς 'Αγίους- μαγικαί
ένέργειαι: λειτουργίαι, προσφοραί, άναθήματα, έγκοίμησις εΐς έκκλησίαν, εξορκισμοί
ύπό τοϋ ιερέως, τρυποπέρασμα τοϋ άσθενοϋς, έπφδαί (γητέματα), μαγικαί ένέργειαι.

β) Θεραπευτικά μέσα: 1) Φάρμακα (γιατρικά) μέ βότανα κ.ά.· τρόπος συλλο-
γής, παρασκευής τούτων καί χρήσις. 2) Φυσικά μέσα καί χειροπρακτική : έντριβαί
καί μαλάξεις, ζεστά έπιθέματα, πάτημα εΐς τήν ράχιν τοΰ άρρώστου, γύρισμα τοϋ
ομφαλού, σικύαι (βεντούζες), έμπλαστρα, σιναπισμός κ.ά. Χειρουργική : άνοιγμα άπο-
στήματος· έπίδεσις πληγών κλπ.

γ) Διαιτητική. Τί πρέπει νά τρώγη ό άσθενής εΐς εκάστην περίπτωσιν.

4. Πρακτικοί ιατροί. Όνομα αύτών. Ίατροσόφια (παλαιά βιβλία μέ οδη-
γίας διά τήν θεραπείαν διαφόρων νόσων καί παθήσεων).

9
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5. Ειδική νοσολογία καί θεραπευτική.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών νόσων ή παθήσεων καί τρόπος θεραπείας
αύτών. Παθήσεις: πρήξιμο ttov αδένων (άδενίτις), αναιμία, ανθραξ (κακό σπειρί),
αμύγδαλα!, άκροχορδόνες (καρναβίτσες, κουρτσίκοι), βήχας, δοθιήν (καλόγερος), ελο-
νοσία (θέρμη), ερυσίπελας (ανεμοπύρωμα), επιληψία (σεληνιασμός), ίκτερος (χρυσή),
ιλαρά, πονόματος (άσθένειαι τών οφθαλμών), παρωτΐτις (μαγουλΐτις), κοκκύτης_
πόνος τών αύτιών κλπ.

6. Κτηνιατρική.

Άσθένειαι τών κατοικίδιων ζφων (βοδιών, όνου, ήμιόνου, ίππου, αιγοπρο-
βάτων, ορνίθων, χοίρου) καί τρόποι θεραπείας.

Δ'. 'Αστρολογία καί μετεωρολογία

u) Ό ήλιος καί ή σελήνη.

1. Δημώδεις παραδόσεις διά τόν ήλιον καί τό φεγγάρι. Πού μεταβαίνει ό
ήλιος, όταν δύη. Σχέσις του μέ τό φεγγάρι· π.χ. λέγεται ότι είναι αδέλφια ή σύ-
ζυγοι. Ή μαύρη κηλίς τού φεγγαριού πιστεύεται ότι προήλθεν άπό ράπισμα τοϋ
ήλιου -ή ότι είναι λάσπη, τήν οποίαν τοΰ έρριψεν ό ήλιος έκ φθόνου, διότι έφεγγεν
εκείνο καλύτερα κ.ά.

2. Τί πιστεύεται περί τής εκλείψεως τοΰ ηλίου καί τής σελήνης. Σχετικαί
διηγήσεις.

3. Μέτρησις τοΰ χρόνου τής ήμέρας: α) έκ τής θέσεως τοΰ ηλίου εΐς τό στε-
ρέωμα· π.χ. ό ήλιος έβγήκε τρία ποδάρια, β) έκ τής μετρήσεως τής σκιάς τοΰ σώ-
ματος μέ τό πέλμα τών ποδών· δηλ. πόσοι πόδες είναι.

4. Τραγούδια παιδικά, παροιμίαι καί παραμύθια διά τόν ήλιον καί τό φεγ-
γάρι.

5. Φάσεις τής σελήνης: λ ί γ ω σ ι καί γ έ μ ι α ι, δηλ. μείωσις καί αύξησις τοΰ
φεγγαριού. Έπίδρασις τής σελήνης κατά τάς φάσέις αύτής εΐς γεωργικός και άλλας
εργασίας· π.χ. διά τήν άρχήν τής σποράς, φύτευσιν κηπικών, έ'ναρξιν εργασιών,
κοπήν ξύλων, κατεργασίαν τοΰ λίνου κλπ. Παρατηρήσεις καί έθιμα κατά τήν
πανσέληνον.

6. ΓΙρόγνωσις τοϋ καιρού έκ τής παρατηρήσεως τής άνατολής καί τής δύ-
σεως τοΰ ήλίου, τοΰ φωτεινού κύκλου τοΰ φεγγαριού, αν είναι μεγάλος ή μικρός,
τής νεφώσεως κατά τήν πρωίαν και τήν δύσιν τοΰ ήλίου κλπ.
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β) 'Αστέρες.

1. Παρατηοήσεις τών αστέρων πρός πρόγνωσιν τοΰ καιρού ή δι' άλλα γεγο-
νότα. "Επίσης διά τόν ύπολογισμόν ύπό τών γεωργών της ώρας τής νυκτός.

2. Μαγικά, μαντικά μέσα κ.ά. εκτιθέμενα είς τήν επήρειαν τών αστέρων· π.χ.
τό δοχείον τό περιέχον τόν κλήδονα. Τήν νύκτα τής παραμονής πρός τήν Ιην Μαρ-
τίου εκτίθεται είς τά άστρα ό Μάρτης, δηλ. αί κλωσταί πού θά δέσουν είς τά δά-
κτυλα τών παιδιών καί εις τά ιδικά των αί γυναίκες διά νά μή μαυρίσουν άπό τόν
ήλιον.

3. Διάφοροι δοξασίαι καί διηγήσεις (παραδόσεις) περί τών άστρων.

Τό άστρον 'Αφροδίτη: "Εσπερος ('Αποσπερίτης), Εωσφόρος
(Αύγερινός, ήμερινός, άστρον τής ήμέρας, άστρον τής πο^ρνής κλπ).

Άρκτος (άλετροπόδα, κιβοπός τοΰ Νώε, εφταπάρθενος χορός κλπ.).

Πλειάς (πούλια, πλειά, όπλειά, εξαστέρι κ.ά).

Γαλαξίας (ζουνάρι, 'Ιορδάνης ποταμός, τού κουμπάρου τ' άχερα).

Ζυγός (ζύγια, ζυγάλετρα).

Πολικός αστήρ. "Αστρο τής τραμουντάνας.

*Ω ρ ί ω ν (πουαλέρκα, πήχες, άλετροπόδα κ.ά.).

4. Δοξασίαι περί επήρειας τών άστέρων είς τούς άνθρώπους· π.χ. κατά τήν
γέννησιν τοΰ άτομου.

Διάττων άστήρ (πέσιμο η χύσιμο τοΰ άστρου). Σχετικαί δοξασίαι· π.χ.
όταν χύνεται ενα άστρο, κάποιος άπέθανε.

Κ ο μή τ α ι. Τί πιστεύεται διά τούς κομήτας.

γ) Οί μήνες και αί ήμέραι τοΰ χρόνου.

1. Μήνες άπαίσιοι, δηλ. μή τυχεροί· π.χ. τόν Μάρτιον δεν πλύνουν τά χονδρά
ρούχα διότι καταστρέφονται· τόν Μάη δέν γίνονται γάμοι.

2. Μερομήνια καί μηναλλάγια διά τήν πρόβλεψιν τοΰ καιρού εις κάθε
μήνα τοϋ έτους· π.χ. τά μερομήνια τοϋ Αύγούστου (1-6 Αύγ. ή άπό 1-12 Αύγ.).

Δρίμες καί Δρίματα, Κακαουσκιές κ.ά. π.χ. Δρίμες: τοϋ Αύγούστου άπό
τής 1ης-6ης·τοϋ Μαρτίου καί άλλων μηνών. Δεισιδαίμονες δοξασίαι. Αί ήμέραι
πού είναι Δρίμες θεωρούνται κακές ημέρες. "Ετσι π.χ. άποφεύγουν νά λουσθούν εις
τήν θάλασσαν, ν' άνέβουν εΐς δένδρον καί νά πλύνουν αί γυναίκες. Πολλαχού ένή-
στευον παλαιότερον κατά τάς ήμέρας αύτάς.

Ήμέραι αί'σιαι (τυχεραί) καί ήμέραι άποφράδες: τής εβδομάδος, τοϋ μηνός
καί τοΰ χρόνου* π.χ. τήν Παρασκευήν πλύνονται τοΰ άσθενοΰς τά ρούχα, διά νά
γίνη καλά. Ό ζευγάς δέν άρχίζει τήν σποράν Τρίτην ή Παρασκευήν. Τήν Πέμ-
πτην δέν κόπτουν ύφασμα κλπ.
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δ) "Ανεμοι.

1. Δημώδη ονόματα τών άνεμων. Παραδόσεις και δοξασίαι περί τών άνεμων.

2. 'Ανεμοστρόβιλος καί σίφουνας. Δεισιδαίμονες δοξασίαι καί ένέργειαι πρός
άποτροπήν κακής επήρειας έκ τοϋ άνεμοστροβίλου. Πιστεύεται ότι μέσα εις τόν
άνεμοστρόβιλον υπάρχουν δαιμονικά όντα· π.χ. Νεράιδες, διάβολος, μάγισσα.

ε) 'Αστραπή, βροντή, κεραυνός καί βροχή.

Διάφοροι δοξασίαι. Πώς γίνεται ή άστραπή, ή βροντή και ή βροχή. Ό προ-
φήτης 'Ηλίας έπόπτης καί δημιουργός τής βροχής. Τί πιστεύεται περί τοϋ κεραυ-
νού (άστροπελεκιού). Μέσα προφυλακτικά έξ αύτοΰ.

ς) ΤΙρις. 'Ονόματα: Ζωνάρι τής Παναγίας, Κερασελένη, καμάρα κ.ά.

Διάφοροι δοξασίαι καί διηγήσεις: Ό διερχόμενος κάτωθεν αυτής θά ύποσιή
άλλαγήν τοϋ φύλου του. Προγνώσεις (μαντείαι) τών γεωργών άπό τά χρώματα
αύτής περί τής παραγωγής (δημητριακών, ελαίου κ.ά.).

ζ) Πρόγνωσις τής μετεωρολογικής καταστάσεως (βροχής, άνέμων,
καταιγίδος)· 1) άπό τήν παρατήρησιν : τών άστέρων, τοΰ φεγγαριού (άλως, κύκλος
αύτοΰ), τής άνατολής καί τής δύσεως τοϋ ηλίου, τών σύννεφων. 2) άπό τάς κινή-
σεις ώρισμένων ζφων, πτηνών και τάς φωνάς αύτών π.χ. τοΰ άλέκτορος, τής γά-
τας, τών μυιών, τών βοών, τών προβάτων, τών αιγών, τοϋ άλογου, τοϋ σκύλου,
τών κοράκων, τών γερανών, τών γλάρων κλπ. Ούτω είναι δηλωτικόν : κακοκαιρίας,
τό νίψιμον τής γάτας καί όταν τό βόδι κλωτσά τό πόδι· βροχής, όταν τσιμπούν οί
μυίγες ή όταν φωνάζουν αί αίγες- βαρυχειμωνιάς, όταν ό σκύλος κάθεται κουλλου-
ριασμένος τήν ήμέραν τής εορτής τοϋ Προφήτου 'Ηλία κλπ. 3) άπό παρατηρήσεις
εις ώρισμένας ήμέρας τοϋ έτους: Χριστούγεννα, Άγ. Βασιλείου, Θεοφάνεια, τού
Προφήτου 'Ηλία, τοϋ Σταυρού (14 Σεπτ.).

Ε'. Μαντική

1. Μαντείαι: α) έκ τών φωνών ή κινήσεων ζφων: κυνός, γαλής, προβάτου,
ίππου, μυρμηκιοϋ, μελίσσης κ. ά · π. χ. όταν ό σκύλος ούρλιάζη, κάποιο κακό θά
συμβή εις τήν οίκογένειαν. β) έκ τών πτήσεων ή τών φωνών πτηνών, ώς τής όρνι-
θος, τού πετεινού, τοΰ κόρακος, τής γλαυκός (κουκουβάγιας), τής χελιδόνος, τών γε-
ρανών κ.ά.· π.χ. κοιτάζουν όταν περνούν οί γερανοί' δν πετοΰν εΐς εύθείαν γραμ-
μήν, θά είναι καλοχρονιά- άν πετοΰν άνακατεμένοι, θά είναι κακοχρονιά. Πτήσις
ίέρακος έξω οικίας τινός σημαίνει θάνατον μέλους τών ένοικων.

2. Όνειρομαντεία. Ποία όνειρα είναι δηλωτικά μελλόντων γεγονότων. Έξή-
γησις τών ονείρων- π.χ. τό κόκκινο είναι γρήγορο- τό φίδι είναι εχθρός κλπ.
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3. Παλμός τοΰ ματιοΰ (ξεπέταγμα τών βλεφαρίδων, παίξιμο). Βόμβος τοΰ
αύτιοΰ· π.χ. ό βόμβος τοΰ δεξιού ώτός προμηνύει καλό. ΓΙταρμός (φτάρνισμα).
Κνισμός (φαγούρα): τής παλάμης, τής ρινός, τής παρειάς, τοΰ πέλματος, τής ράχεως.

4. Διάφοροι κρότοι έντός τής οικίας. Τρίξιμο: τής στέγης, τής θύρας, τών
τοίχων, τοΰ πατώματος· θραΰσις τοΰ κατθρέπτου- π.χ. όταν τρίζη τό πάτωμα τής
στέγης, θεωρείται προμήνυμα ότι κάποιος θά πεθάνη άπό τήν οίκογένειαν.

5. Μαντείαι έκ διαφόρων περιστατικών : κατά τήν έκφοράν τοΰ νεκροΰ έκ τής
συναντήσεως καθ' όδόν διαφόρων άτόμων, ζφων καί πτηνών κ. ά. "Οταν ό νεκρός
έχη τό πρόσωπο γελαστό, είναι σημειον ότι θά πεθάνη καί άλλος. "Οταν πέση κάτι
άπό τό φέρετρον (μαντήλι, λουλοΰδι) είναι κακόν σημειον.

6. Προβλέψεις άπό χαρακτηριστικά σημεία είς τό σώμα· π.χ. κεφαλή μυ-
τερή, μαλλιά κόκκινα, σμεικτά φρύδια, εύρΰ μέτωπον, μεγάλα αυτιά, οδόντες άραιοί,
έλιές τοΰ σώματος- τριχωτόν σώμα· γραμμαί έπί τής παλάμης τής χειρός κλπ.· π.χ.
ό έχων κόκκινα μαλλιά θεωρείται κακός άνθρωπος.

Μαντείαι: α) έκ τής παρατηρήσεως 1) εις τόν καθρέπτην (καθρεπτο-
μαντεία) ή είς τό νερό (έντός τοΰ πηγαδιού, λεκάνης ή ποτηριού)· 2) τών σπλάγ-
χνων ζώου (σπλαγχνοσκοπία) καί τής ωμοπλάτης (ώμοπλατοσκοπία)· 3) τοΰ ελαίου
τής κολυμβήθρας· 4) έκ τοΰ πυρός· π.χ. άπό τήν φλόγα τοΰ λΰχνου, τούς έκπεμ-
πομένους σπινθήρας, τήν σπινθηροβολίαν τής χύτρας κλπ. β) διά τής σποράς κρι-
θής· γ) έκ φύλλων συκής έκτιθεμένων τήν νύκτα εις τά άστρα· διά τοΰ ξεφυλλί-
σματος τής μαργαρίτας, τοΰ βασιλικού· δ) διά διαφόρων ένεργειών κατά τήν Πρω-
τοχρονιάν, τόν Κλήδονα (24 Ίουν.) καί ά'λλας περιστάσεις.

ΣΤ'. Δημώδης ποίησις. Μουσική καί χοροί

α) "4. σ μ α τ α.

1. 'Ακριτικά: τού Διγενή 'Ακρίτα ή τοΰ 'Ακρίτα· τοΰ Κωσταντά- τοΰ
Άνδρονίκου· τού υίού τοΰ 'Ανδρονίκου· τοΰ Προσφύρη (Προσσύρκα κ.ά.)- τού γιού
τοΰ 'Αρμούρη (Άσγουρή, Άντζουλή)· tov Θεοφύλακτου- τοΰ Τσαμαδού πού παλεύει
μέ τόν υίόν του- τοΰ μικρού Βλαχόπουλου- τού Συνοδινόπουλου- τοΰ γιού τής χήρας-
τοΰ φόνου τού δράκοντος καί τοΰ όφεως κατόπιν πάλης- τών έννιά άδελφών εις τόν
πόλεμον τοΰ Κάστρου τής Ώριας- τής άρπαγής τής γυναικός κατά τήν άπουσίαν
τοΰ συζύγου (τοΰ Σκληρόπουλου, Σγουρόπουλου)· τής κόρης τής άστραπής πού
σκοτώνει τόν δράκοντα· πάλη μέ τό Στοιχειό κ.ά.

2. Παραλογές: τής 'Αρετής ή τοΰ Κωσταντή (νεκροΰ άδελφού)- τοΰ γεφυ-
ριού της Τρίχας ή τής "Αρτας- τοΰ κολυμβητή-, τής Λάμιας- τού γυρισμού καί άνα-
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γνωρισμοϋ τοϋ ξενιτεμένου συζύγου· τοΰ Μαυριανοΰ και τοΰ βασιλιά' τοΰ Μαυρια-
νού καί τής αδελφής του. Άναγνώρισις αδελφού καί αδελφής. Κατάρα τής μάννας
νά φάη τό παιδί της ό λύκος ή τό άρκούδι· τοΰ Χαρτζανή ή τής Ηλιογέννητης-
τοΰ κριματισμένου· τοΰ βοσκοΰ καί τής Λάμιας· τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί τοΰ φό-
νου τοΰ δράκοντος· τής κακής πεθεράς· τής Έβραιοπούλας· τού ερωτευμένου πού
προσποιείται τόν άρρωστο καί ζητεί φιλί" τής άπολησμονημένης· τής άπαρνημένης
πού καταράται τόν έραστήν της- τής Σούσας κ.ά.

3. 'Ιστορικά καί κλέφτικα.

4. Τής αγάπης (ερωτικά).

5. Τοΰ γάμου: εις τούς αρραβώνας- εις τά προικιά· κατά τό στόλισμα τοΰ
γαμβρού καί τής νύμφης- κατά τήν παραλαβήν τοΰ γαμβρού- οταν έκκινή ή νύμφη
διά τό στεφάνωμα- καθ" όδόν πρός τήν έκκλησίαν καί εκ τής εκκλησίας είς τήν οΐ-
κίαν τοΰ γαμβρού- έξω άπό τό σπίτι τοΰ γαμβρού- εις τό γαμήλιον τραπέζι καί
τόν χορόν παινέματα εις τούς νεονύμφους· τήν επομένην τοΰ γάμου (πρωίαν τής
Δευτέρας) πρό τοΰ νυμφικού θαλάμου· στόν κουμπάρο· στούς συμπε&έρους κ.ά·

6. Τής ξενιτειάς. Τραγούδια διά τούς ξενιτεμένους· π.χ. εις τόν γιόν της
πού φεύγει στήν ξενιτειάν ή μάννα ζυμώνει παξιμάδια. Κακή μάννα διώχνει τό
παιδί της στήν ξενιτειά όπου καί αποθνήσκει· ξενιτεμένος άρρωστος· ξενιτεμένος
πέμπει γράμμα νά μήν τόν περιμένουν, διότι έπεσε εΐς τά χέρια μάγισσας καί έξέ-
χασε τό σπίτι κ.ά.

7. Μοιρολόγια: Γενικά θρηνητικά άσματα, εις τά οποία οι θρηνούντες
άπευθύνονται πρός τόν νεκρόν (διά τόν {Μνατόν του- άποχαιρετισμοί- παραγγελίαι
πρός άλλους νεκρούς τής οικογενείας ή συγγενείς) ή παρουσιάζεται ό νεκρός νά
άποχαιρετά τόν 'Επάνω κόσμον, νά έκφράζη έπιθυμίας του ή στέλλονται άπό τούς
νεκρούς μηνύματα άπό τόν "Α δη ν. 'Αλληγορικά (ελαφίνα· είχα μηλιά στήν πόρτα
μας) κ.ά. Μοιρολόγια α) εΐς παιδί· εΐς άδελφόν, άδελφήν· εις γονείς (μητέρα καί
πατέρα)· είς άνύπανδρον νέον ή νέαν εΐς νοικοκύρην καί γεωργόν εΐς νοικοκυράν.
β) εις τόν νεκρόν μόλις ξεψυχήση· όταν τόν σηκώσουν διά τήν ταφήν. γ) εΐς ξένον,
δ) εΐς θαλασσινόν κ.ά. ε) Μοιρολόγια τοΰ Χάρου, δηλ. διάφορα άσματα θρηνητικά
μέ ύπόθεσιν τόν Χάρον· π.χ. ό Χάρος πραματευτής- ό πύργος τού Χάρου- τοΰ Χά-
ρου τό περιβόλι- ή μάννα τοΰ Χάρου- άντρειωμένοι καί ό Χάρος κλπ.

8. Σατιρικά, α) γέρου: γέρος ερωτεύεται ή παντρεύεσαι νέαν- γέρος άνώ-
φελος. β) γυναικών: γριές πού παρουσιάζονται ώς νέαι, γριές μέθυσοι, γ) σατιρικά
παπάδων καί καλογέρων. δ) ζώων : μέρμηγκας· ποντικοί καί γάτοι· λαγός- σκαντζό-
χοιρος. ε) φτωχών καί σπανών: γάμος φτωχού, ς) άποκριάτικα. ζ) άσεμνα κ.ά.

9. Θρησκευτικά- κάλαντα τών Χριστουγέννων· τοΰ 'Αγ. Βασιλείου- τών
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Φώτων· τοΰ Λαζάρου· της Μεγάλης Εβδομάδος· τό μοιρολόγι τής Μεγ. Παρα-
σκευής· τραγούδι τής Λαμπρής· τοΰ Άγ. Γεωργίου κλπ.

10. "Ασματα σχετικά μέ έθιμα: τραγούδια άποκριάτικα' χελιδόνισμα
τής 1ης Μαρτίου- τής Περπερούνας· τής αιώρας (κούνιες· σούσες) κατά τήν Λαμ-
πρήν (Πάσχα) ή τοΰ Άγ. Γεωργίου- τής Πρωτομαγιάς- τοΰ Κληδόνου- τοΰ Λει-
δινοΰ (έν Αίγίνη)· τοΰ Ζαφείρη (θρηνητικόν ζσμα) κλπ.

11. Έ ρ γ ατ ικ ά· κατά τήν κωπηλασίαν- είς τόν μύλον (χειρόμυλον)· κατά
τό θέρος (όταν τελειώνη ό θερισμός)· κατά τόν άλωνισμόν τόν τρυγητόν· κατά
τήν μεταφοράν βαρέος άντικειμένου· π.χ. μυλόπετρας· εις τόν δρόμον κλπ.

12. Διδακτικά- π.χ. φιλονικία λουλουδιών ποίον μυρίζει καλύτερα (δά-
φνη καί μηλιά' ό δυόσμος, ό βασιλικός καί τό μακεδονήσι κ.ά.)· τά περασμένα
νιάτα· χαρήτε νιοί, χαρήτε νιές· τοΰ γέρου τό φίλημα· παραγγελίαι φρόνιμης μάν-
νας στόν γιό της· οί καλοί γειτόνοι. Εκλογή γυναικός (ψηλής, κοντής) κ.ά.

13. Τραγούδια τών βοσκών καί ναυτικά, α) τό λάγιο άρνί- στοίχημα
βοσκοΰ καί βασιλιά· τσοπανάκος ήμουνα· τό κλέψιμο τοΰ κοπαδιοΰ κ.ά. β) ό θάνα-
τος τοΰ ναυτόπουλου κλπ.

14. Παιδικά: α) κατά τήν έμφάνισιν ζορων ή πτηνών· π.χ. τών πελαργών,
τών χελιδονιών κατά τήν έναρ'ξιν τής βροχής τό φθινόπωρον. β) σχετικά πρός
έορτάς: τών Χριστουγέννων, τοΰ Λαζάρου κ.ά. γ) συνδεδεμένα μέ παιγνίδια, δ)
σκωπτικά κ.ά. ε) προσευχαί τών παιδιών.

15. Ταχταρίσματα κψ. νανουρίσματα τών μητέρων είς τά παιδιά
των κατά τήν νηπιακήν ήλικίαν.

β) Μουσική.

1. Λαϊκοί όργανοπαΐκται καί μουσικά όργανα.

2. Έπαγγελματίαι όργανοπαΐκται· (βιογραφικόν σημείωμα και φωτογραφία
τοΰ όργανοπαίκτου). Ποία μουσικά όργανα έχρησιμοποίουν παλαιότερον καί ποία
σήμερον. Πνευστά καί κρουστά όργανα· (περιγραφή καί σχεδίασμα ή φωτογραφία
τούτων).

3. Συνήθειαι τών οργανοπαικτών κατά τήν έκτέλεσιν μουσικής τραγουδιών ή
χορών. 'Αμοιβαί των κατά τούς γάμους, τάς διασκεδάσεις καί τούς χορούς.

4. "Ασματα μόνον οργανικά, δηλ. άνευ κειμένου.

5. 'Άσμαια α) μονφδιακά (τραγουδεΐ εις) μετά ή άνευ συνοδείας οργάνου,
β) χοροιδιακά : άνδρών, γυναικών ή μεικτά- κατ' άντιφωνίαν μονωδού καί ομάδος
τραγουδιστών,
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6. Πολυφωνικά τραγούδια χορωδιακά, έκτελούμενα μετά ή άνευ συνοδείας
δργάνου.

7. Χορευτικά.

8. Ελευθέρου ρυθμού άοματα, επιτραπέζια, άλλως λεγόμενα τής τάβλας και
καθιστά.

9. Ήχογράφησις τής μουσικής τών άσμάτων καί χορών ή καταγραφή αύτής
εΐς τό πεντάγραμμον.

γ) Λαϊκοί χοροί.

1. Ποίοι χοροί είναι σήμερον εν χρήσει καί ποίοι παλαιότερον.

2. 'Ονόματα χορών· π.χ. καλαματιανός, πεντοζάλης, σούστα κλπ.

Χοροί μεικτοί, δηλ. πού χορεύονται ομού ύπό γυναικών καί ανδρών, καί χο-
ροί ιδιαίτεροι τών άνδρών (ανδρικοί) καί τών γυναικών (γυναικείοι).

3. Περιστάσεις κατά τάς οποίας χορεύεται έκαστος χορός: κοιναί διασκεδά-
σεις, γάμοι· κατά τάς άπόκρεως· τήν τελετήν τών Άναστεναρίων, άλλαι εΐδικαί έορ-
ταί κλπ.

4. Έκτέλεσις τοϋ χορού.

Χορογραφική θέσις (δηλ. στάσις τού σώματος τών χορευτών κατά τήν έκτέ-
λεσιν εκάστου χορού): κορμός κεκλιμένος πρός τά εμπρός, οπίσω, πλαγίως. Θέσις
τής κεφαλής, τών χειρών. Τί κρατούν οί χορευταί εΐς τάς χείρας.

5) Βήματα τοϋ χορού (γραφική παράστασις τών βηματισμών)· σχηματισμοί
τοϋ σώματος (φιγούρες) κατά τόν χορόν.

6. Τραγούδια κατά τόν χορόν. Ποίοι τραγουδούν καί μέ ποίαν σειράν.

7. Εθιμοτυπική συμπεριφορά κατά τούς χορούς· π.χ. μέ ποίαν σειράν χο-
ρεύουν, ποίος θά χορεύση πρώτος κλπ.

Ζ.) Μϋθοι - Παραμύθια - Ευτράπελοι διηγήσεις καί ανέκδοτα

1. Μύθοι.

Οί μύθοι άναφέρονται εις τά ζφα, ειδικώς εις τήν ζωήν των, τήν κοινωνίαν
καί τά ήθη των, τάς ιδιότητας (πανουργίαν, εύφυΐαν) κ.ά.

Εΐς ποίας περιπτώσεις λέγονται οί μύθοι- π.χ. ώς παροιμαυδεις διηγήσεις, εύ-
τράπελοι κλπ. Μύθοι- π.χ. ό λύκος καί ό γάιδαρος· ό λύκος καλόγερος· ό σκατζόχοι-
ρος καί ή άλεπού- ή άλεπού καί ό γάιδαρος- ή καμήλα καί ό γάιδαρος- ό κάβουρας
καί τό φίδι ώς κουμπάροι- ό γεωργός καί ό όφις- ή κουκουβάγια καί τό γεράκι· ό
σκύλος καί ό γάτος- ό γάτος καί ή οχιά- ό γάτος καί δ ποντικός κ.ά.
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2. Παραμύθια.

Πότε λέγονται τά παραμύθια. Θέσις τοϋ παραμυθιού ε'ις τόν λαόν. Παραμυ-
θάδες. Καταγραφή παραμυθιών.

3. Εύτράπελοι διηγήσεις και άνέκδοτα.

Αι εύτράπελοι διηγήσεις είναι σύντομοι άφηγήσεις, άνέκδοτα, μέ χαρακτήρα
σκωπτικόν διά νά γελάσουν οί άκούοντες. Έκ τούτων άλλαι είναι τοπικαί, δηλ. πε-
ριπαικτικοί τόπων, άλλαι δέ γενικού περιεχομένου- άναφέρονται δηλ. α) εις έλατ-
τώματα ανθρώπων, ώς ή εύπιστία, ή άφέλεια, ή άμάθεια, ή νωθρότης, ή ήλιθιό-
της, ή πονηρία, ή κουτοπονηριά, ή φιλαργυρία, ή πολυλογία κ.ά. β) εις συμβάντα
τής κοινωνίας έξ άπάτης, πανουργίας, μοιχείας, λαγνείας, άπαγωγής γυναικός κλπ.

Η'.) Παραδόσεις

Σύντομοι διηγήσεις, αί όποΐαι συνδέονται χρονικώς μέ ώρισμένα κτίσματα
ή τόπους εκάστης περιοχής (πύργους, κάστρα, έρειπωμένα άρχαία κτήρια, σπήλαια,
όρη, τοποθεσίας), πρόσωπα (μυθικά, ιστορικά), γεγονότα, πρός δέ μέ όντα καί φαι-
νόμενα τής φύσεως κλπ.

α) Ίστορίαι έκ τής 'Αρχαιότητος.

1. Θεοί, ήρωες, ιστορικά πρόσωπα- π.χ. τοϋ Δία τό μνήμα, ό τάφος τοϋ
'Ασκληπιού, ό "Ομηρος, ό Πλάτων, ό Μέγας 'Αλέξανδρος κ.ά.

2. Ίστορίαι περί τόπων, πόλεων, κάστρων, πύργων, έρειπωμένων κτηρίων
κ.ά.- π.χ. ή φυλακή τοϋ Σωκράτους· ό κάμπος τού Μαραθώνος- οί κολόνες τών Φι-
λίππων. Πίνδος υιός τοΰ Μακεδόνα· τό παχνί τοϋ άλογου τοϋ Μεγ. 'Αλεξάνδρου·
τό σπίτι τοΰ 'Ιπποκράτους (Κως)· ή Πόλη κ' ή Άγια Σοφιά· τό Κάστρο τής 'Ωριάς,
τά παλάτια τής Ρήγαινας (Κύπρος)· ή πέτρα τοϋ Διγενή. Βουλιαγμένοι τόποι (κα-
ταβόθρες) κλπ.

β) Μαρμαρώματα.

Ή λιθωμένη γριά. Τής γριάς τά τυριά· τής γριάς σωρός. Ή γονατιά τοΰ
Διγενή. Ή πετολιά τοΰ άλογου: τοϋ Μεγ. 'Αλεξάνδρου, τοΰ Χριστού, τού Άι
Γιωργιοϋ. Ή πετρωμένη πέστροφα. Ό βοσκός κι ό Μάρτης. Ή γυναικόπετρα κ.ά.

γ) Βασιλιάδες καί Ρηγάδες.

Ή Ρήγαινα καί τά παλάιια της (Κύπρος) Ό Διγενής κ'ή Ρήγαινα. Ό Μέγας
'Αλέξανδρος κλπ.

δ) 'Αρχαίοι "Ελληνες· γίγαντες· αντρειωμένοι.

01 παλαιοί "Ελληνες. Ό Θεός καί οι γίγαντες. Σαραντάπηχοι. Κύκλωψ. Τρια-
μάτες ή Τρίμματοι. Μονοβύξα. Διγενής. 'Αντρειωμένοι,
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ε) Παραδόσεις περί νεωτέρων ιστορικών προσώπων καί γεγονότων

π.χ. δια τόν Κατσαντώνην, τόν Αάππαν, τήν Λένω Μπότσαρη, τόν Καταρραχιάν,
τόν Γιουσούφ 'Αράπην, τόν Άλή Πασάν, έχθρικάς έπιδρομάς καί καταστροφάς
τόπων κλπ.

ς) Θρησκευτικοί Παραδόσεις.

1. Ό Χριστός και τά πάϋη του. Ή Παναγία. Ό Χριστός καί οί Εβραίοι.
Καταδίωξις τοϋ Χριστοϋ ύπό τών Εβραίων. Ό Χριστός καί ή αίγα καταραμένη.
Ό Χριστός καί τό πρόβατο ευλογημένο. Άπαγχονισμός τοΰ 'Ιούδα. Τοϋ Καϊάφα
τό μνήμα. Ή άγια Καλή κ.ά.

2. Παραδόσεις περί προσώπων της Παλαιάς και Καινής Λιαΰήκης και'Αγίων:
α) ό 'Αδάμ, ό Κάϊν καί ό "Αβελ, ό Νώε καί ό κατακλυσμός, ό 'Αβραάμ, ό Προ-
φήτης 'Ηλίας, ό 'Απόστολος Παύλος, ό 'Ιούδας κλπ. β) "Αγιοι: 'Ανάργυροι, Βαρ-
βάρα, Γεώργιος, Δημήτριος, Μάμας, Μαρίνα, Μόδεστος, Νικόλαος, Παρασκευή,
Παχώμιος, Σπυρίδων, Τρύφων κλπ

3. Παραδόσεις αναφερόμενοι εις εκκλησίαs εκάστης περιοχής. 'Ανέγερσις εκ-
κλησίας κατόπιν : οράματος, άνευρέσεως εικόνος κλπ. Θαυματουργοί εικόνες καί
θαύματα. 'Αγιάσματα.

ζ) Παραδόσεις περί δαιμονικών όντων.

1. Νεράιδες- ονόματα αύτών (Καλομοίρες, Καλότυχες, Καλές κυράδες κ.ά.)·
μορφή καί τόποι όπου παρουσιάζονται: πηγαί, ποταμοί, σταυροδρόμια, αλώνια κ.ά.

2. 'Ανασκελάδες (αρχ. ονοσκελίς). Χαμοδράκια (ποιμενικοί δαίμονες)· π.χ. τό
Σμερδάκι έν Πελοπονήσο).

3. Καλικάντζαροι. Οί δαίμονες οί όποιοι παρουσιάζονται άπό τής 25 Δεκ. -
5 'Ιαν. 'Ονόματα αύτών· π.χ. Κάουδοι (έν Κρήτη), Σκλαπούνταροι (έν Κύπρφ).
Διηγήσεις περί τών δαιμονικών ό'ντων τούτων.

4. Λάμιες. Στρίγγλες. Γελλώ. Διηγήσεις περί τής μορφής καί τής δράσεως
αύτών.

5. Φαντάσματα και διάβολος.

6. Βραχνάς ή Ήσκιος κλπ. (άρχ. εφιάλτης).

η) Θησαυροί καί 'Αράπηδες.

Διηγήσεις περί στοιχειωμένων θησαυρών τούς οποίους φρουρεί τό σχοιχειό
ή ένας άράπης καί περί άποκαλύψεως τοΰ τόπου όπου είναι θαμμένος ό θησαυρός.
Τρόπος ευρέσεως καί παραλαβής αύτοΰ.
θ) Δράκοι.

Ο γέρο Δράκος. Τά σπίτια τοΰ Δράκου. Ή σπηλιά τοΰ Δράκου- Δράκο·
σπηλιά κ.ά.
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ι) Δράκοντες καί όφεις. Ό Δρακόλακκος· τό Δρακονέρι- Δράκοι πού πα-
ρουσιάζονται ε'ις πανηγύρι καί άρπάζουν γυναίκες. Ό "Αι Δονάτος καί δ Δράκον-
τας (εν Ήπείρφ) κλπ. Ή πέτρα τής Κουφής (Κύπρος). Φίδια διαφόρων τόπων κλπ.

ια) Στοιχειά καί στοιχειωμένοι τόποι. Τό στοιχειό: τοΰ σπιτιού, τής
βρύσης, τοΰ πηγαδιού, τής -θαλάσσης· τόπων, δένδρων. Διηγήσεις περί στοιχειών
καί στοιχειωμένων τόπων.

ιβ) Μάγοι και μάγισσες. Σχετικαί ίστορίαι.

ιγ) Μοίρες. Διηγήσεις περί τού άριθμού τών Μοιρών, τής μορφής των καί
τής πίστεως εις αύτάς.

ιδ) Άσθένειαι. Παραδόσεις περί άσθενειών- οίον τής πα^ώλους, τής εύλο-
γιάς, τής χολέρας κλπ.

ιε) 'Ημέρες. Προσωποποίησις ημερών· π.χ. Άγ. Παρασκευή, Πεφταργά κλπ.
ις) Θάνατος, Χάρος καί Κάτω Κόσμος. Διηγήσεις περί τοΰ Χάρου. Πώς
ούτος εμφανίζεται καί αρπάζει τήν ψυχήν. Θεός και Χάρος. Περί τοϋ Κάτω Κό-
σμου. Τρίχινο γεφύρι κλπ.

ιζ) Νεκροί καί -ψυχαί. Παραδόσεις περί ψυχής. Διηγήσεις περί τής ψυχής
τών άποβιωσάντων έκ βιαίου θανάτου (άδικο σκοτωμένο ι). Περί βρυ κολάκων
(καταχανάδες, σαρκωμένοι, κακαθρωπισμένοι κ.ά.).
ιη) Φυσικός κόσμος.

1. 'Αστρολογικοί καί μετεωρολογικοί παραδόσεις.

α) Ό ούρανός καί ή γή· ούρανός καί θάλασσα. Ό ήλιος καί τό φεγγάρι- ό
ήλιος δταν δύη πάει στή μάννα του- τά μαυράδια τού φεγγαριού- τά άστρα- ή Πού-
λια- ή μεγάλη άρκτος- τ' Άλετροπόδι- ό Γαλαξίας (άχερα, 'Ιορδάνης ποταμός)· άνοι-
γμα τοΰ ούρανού κλπ.

β) Πώς γίνονται ή άστραπή, ή βροντή, τά σύννεφα, ό άνεμοστρόβιλος.

2. Ζφα: άρκούδα· έλαφος- ελάφι πού έρχεται είς πανηγύρι Αγίου νά θυ-
σιασθή- τό έλάφι καί τό φίδι- τό φίδι καί ή μέλισσα- ό λύκος, ή χελώνα, τό μυρ-
μήκι, ό ψύλλος, ή αράχνη, ή όρνιθα, ή πέρδικα, ό κόρακας, ό άετός, τό άηδόνι, ή
νυκτερίδα, τό δελφίνι, ή φώκια. Εύλογημένα καί κατηραμένα ζώα- π.χ. τό πρόβα-
τον, τό βόδι, ή αίγα κ.ά·

3. Φυτά: ή έλαία, ό πεύκος, ή λεύκη, ή καρυδιά, ό βασιλικός, τό δενδρολί-
βανον καί ή δάφνη· τό κυπαρίσσι, ό βάτος καί τό κλήμα· ό άζόγυρας, ή μελισσαν-
τρού· τής Παναγιάς τό λουλουδάκι· τά λούπινα· ή ροδοδάφνη κλπ.

ιθ) Αϊτια (αίτιολογικαί παραδόσεις).

Ό Μάρτης· ή γυναίκα τοΰ Μάρτη. Διατί γκαρίζει ό γάιδαρος, μαλώνει δ
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σκύλος μέ τόν γάτη, μυρίζονται τά σκυλιά τό ένα τ' άλλο, μυρίζονται τ' άλογα δταν
σμίξουν· διατί ή αίγα έχει υψωμένη τήν ουρά της κλπ.

Θ'.) Παροιμίαι, παροιμιώδεις φράσεις καί γνωμικά

Είς εκάστην παροιμίαν ή παροιμιώδη φράσιν καί γνωμικόν είναι άναγκαΐον
νά έπεξηγήται εϊς ποίαν περίπτωσιν λέγεται καί πρός ποίον σκοπόν. Εις τήν έπε-
ξήγησιν ταύτην πρέπει νά περιλαμβάνωνται έτι καί σχετικαί τυχόν πληροφορίαι
τοΰ υπαγόρευσαντος ώς πρός τήν αρχήν, δηλ. τό γεγονός, τήν αίτίαν ή τόν μΰθον
έκ τοΰ οποίου προήλθεν ή παροιμία ή τό γνωμικόν.

Γ.) Αινίγματα. Λογοπαίγνια. 'Αριθμητικά προβλήματα.

Καθαρογλωσσή ματα

α) Αινίγματα.

"Ονομα: ανοιωμα, παρατσάφαρο, παραμύθι, μΰιίος κλπ.

Εις ποίας περιστάσεις καί μεταξύ ποίων λέγονται τά αινίγματα.

Εις έ'καστον αίνιγμα άπαραιτήτως πρέπει νά σημειώνεται καί ή λύσις του,
δηλ. τί σημαίνει.

Ύποκείμενον αινίγματος είναι : α) ό άνθρωπος καί τά μέλη τοΰ σώματος
του : ή κεφαλή, ή γλώσσα, τά μάτια, τό κρανίον μετά τοΰ εγκεφάλου κ.ά. β) τά
διάφορα αντικείμενα τής οικίας καί αί τροφαί· π.χ. ή σκάφη, τό σταμνί, τό λαγύνι,
ό σοφράς, ό μύλος, ό λύχνος, ή λεπίς, τό τηγάνι, ό άσκός, ό αργαλειός, τά χερό-
κτενα, ή άνέμη. τό αύγό κλπ. γ) ό γεωργικός καί κτηνοτροφικός βίος· π.χ. τό ζευ-
γάρι τοΰ γεωργοΰ, ό ζυγός, τό άροτρον κλπ. δ) ό φυσικός κόσμος· π.χ. ό ούρανός,
ό ήλιος, τά άστρα, τά νέφη, ή θάλασσα, τό ποτάμι, τό βουνό, ή όδός κλπ. ε) ό ζωι-
κός κόσμος· π.χ. τό βόδι, ή αίγα, τό αρνί, ό ήμίονος, τό χελιδόνι κ.ά. στ) ό φυτικός
κόσμος· π.χ. ή κράμβη, τό ραπάνι, ή κιτριά, τό πουρνάρι, τό κρεμμύδι, τό σκόρο-
δον, τό κάστανον, τό ρόδι, τό καρπούζι κλπ.

β) Λογοπαίγνια και Καθαρογλωσσήματα (ή γλωσσοδέτες).

1. Εϊς τά λογοπαίγνια γίνεται χρήσις /.έξεων διά τής ταχείας εκφοράς
τών οποίων συνδέονται αύται πρός σχηματισμόν διαφόρου έννοιας- π.χ. έκ τών λέ-
ξεων Κώ, Λαμία (Κρήτη), ταχέως έκφερομένων, ακούεται ή φράσις: κόλλα μία =
κτύπα μία, οπότε ό έτερος, δηλ. ό άκούων, καταφέρει κτύπημςι εις τόν λέγοντα.
Επίσης παραλείπονται συλλαβαί ή λέξεις έκ τοΰ λόγου ή μετατίθενται σύμφα>να
λέξεως, ώστε νά παρασνρΟή ό άκούων είς άλλη ν έννοιαν. Χάριν έτι παιδιάς ή ώς
αίνιγμα ή πρός κατάραν, ύβριν κ.ά. χρησιμοποιούνται λέξεις όμόηχοι ή κατά παρή-
χησιν- π.χ. πες άλενρι.
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* Αλεύρι. Ό τάδε Οε γυρεύει. — Δεν ξέρω- Νά ξεραϋης.

2. Πρός έπίδειξιν λεκτικής ικανότητος κυρίως μεταξύ τών παιδιών λέγονται
και καθα ρ ο γ λ ω σσή μα τ α. Πρόκειται περί ταχείας κατ' επανάληψιν απαγγε-
λίας δυσπροφέρτων λέξεων· π.χ. 'Ανέβηκα π χ ην ζερδελιά, τψ· μπερδελιά και τήν
ζερδελομπερδελοκουκκιά, νά κόψω ζέρδελα, μπέρδελα και ζερδελομπερδελόκονκκα
(Σάμος).

γ) Λαϊκά προβλήματα. Ταΰτα έχουν Οέσιν εις τόν λαόν όπως τά αινί-
γματα, ήτοι ώς παιδιαί πνευματικής άσκήσεω;· π.χ. τό πρόβλημα· Δύο μάννες και
δύο κόρες Ιπηραν άπό ενα πορτοκάλι η κάάε μία■ ήσαν 4 όλα τά πορτοκάλια κ'
εμεινε κα\ ενα ατό μοιραστή. Πώς εγινε ; (Μάννα, κόρη, εγγονή).

ΙΑ .) Εύχαί. Κατάραι. Βλασφημίαι. "Ορκοι. Χαιρετισμοί. Προπόσεις

(Βλ. άνωτ. σελ. 106- 108. Κοινωνικός βίος, κεφ. Ε ).

IB .) Έκ τού γλωσσικού θησαυρού

1. Βαπτιστικά ονόματα: τό έπίσημον όνομα, δηλ. τό βαπτιστικόν, και οί διά-
φοροι τύποι ύφ' ους τούτο λέγεται· π.χ. Εμμανουήλ: Μανόλη:, Μανολιός, Μανο-
λάκης, Μάνος, Μανιός, Μανιάς.

2. 'Ονόματα οικογενειακά ή έπώνυμα.

3. Τά παρο)νύμια (παρατσούκλια). Άπό πού δίδονται τά παρατσούκλια.

4. Συνθηματικοί γλώσσαι (μπουλιάρικα, κουδαρίτικα κ.ά.).

5. Τοπωνύμια, δηλ. ονόματα πόλεων, χωρίων, συνοικισμών, άγροτικών τοπο-
θεσιών. Δέον νά παρατίθεται και ή σχετική διήγησις τού λαού, έάν ύπάρχη, διά τό
ό'νομα τού τόπου, δηλ. άπό ποίαν αΐτίαν ή γεγονός κλπ. ελαβεν ό τόπος τό όνομα

6. 'Ονόματα τών μηνών και τών έποχών τοϋ έτους, ημερών κ.ά.· π.χ. Καλο-
μηνάς ό Μάιος. Πεντάγνωμος ό Μάρτιος. Άι Άντριάς ό Νοέμβριος κλπ. Ήμερα ι:
οί μέρες τής γριάς, μερομήνια, δρίμες, πρωτομηνιά κλπ.

7. Προσωπικά ονόματα, τά όποια δίδονται εϊς τά ζώα, ώς εις τόν κύνα, τόν
ΰνον, τόν ήμίονον, τό βόδι, τά αιγοπρόβατα κλπ.
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V. ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑ Ϊ ΚΟΥ ΒΙΟΥ νΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

Πρός πλήρη κατανόησιν διαφόρων σημείων τοΰ λαϊκού βίου δεν είναι επαρ-
κής ή περιγραφή, δσον λεπτομερής και παραστατική και αν είναι αΰτη. Είναι άναγ-
καϊον πρός τοϋτο ό μελετητής να έ'χη ΰπ' όψει του και άπεικόνισιν τοΰ περιγραφο-
μένου θέματος ή τό ίδιον τό άντικείμενον, εάν πρόκειται περί αύτοϋ. Δια τοΰτο ό
συλλογεύς, εφ' δσον αποβλέπει εϊς τόν καταρτισμόν άρτιας κατά τό δυνατόν συλ-
λογής, δέον να παραθέτη τουλάχιστον φωτογραφίας των περιγραφομένων προσώ
πων, αντικειμένων, τόπων, εθιμικών ή άλλων ενεργειών εις τόν ΰλικόν καΐ τόν κοι-
νωνικόν βίον, δταν δεν είναι εΰκολον να περισυλλέξω τό άντικείμενον περί τοΰ
οποίου κάμνει λόγον.

Δια της συγκεντρώσεως ταύτης, ως ελέχθη και άνωτ., σ. 75, δύνανται ετι να
καταρτίζωνται κατά τόπους εις τό Σχολεϊον ή ε'ις τήν Κοινότητα και λαογραφικοί
μουσειακοί συλλογαί, εις τάς οποίας να συγκεντρώνονται τα σχετικά άντικείμενα ή
φωτογραφίαι αυτών, ως επίσης κοί διαφόρων εθιμικών πράξεων.

Παρατίθεται κατωτέρω ενδεικτική αναγραφή άντικειμένων και κοινωνικών
εκδηλώσεων πρός συλλογήν ή φωτογράφησιν.

ι. υλικός βιοσ

Α) 1. Κατοικία. Μορφή της κατοικίας έξωτερικώς και έσωτερικώς· της
αυλής- τοΰ φούρνου- της καλΰβης τών ποιμένων και της μάνδρας- (σχεδιάγραμμα
και φωτογραφίαι).

2. Σκεΰη και έπιπλα τής οΙκίας.

3. Ενδύματα γυναικών και ά ν δ ρ ώ ν (εορταστικά και καθημερινά)
(βλ. άνωτ., σ. 77).

4. 'Υφαντική. Πρώται υλαι. Εργαλεία: άδράχτι, ρόδα, τυλιγάδι, άνέμη,
αργαλειός κλπ. Βαφικαί ΰλαι.

5. Κεντητική και πλεκτική. 'Εργαλεία. Τα διάφορα κεντήματα: εις
τά ροϋχα, τα φορέματα τών γυναικών, δια τόν στολισμόν τοΰ σπιτιού κλπ.

6. Κοσμήματα γυναικών· (βλ. άνωτ., σ. 77).

7. Ξυλοτεχνία. Ξυλόγλυπτα: καθίσματα, τραπέζια, σεντούκια (κασσέλες)·
σοφράς. Σκεύη : κουτάλια, πιρούνια, ποτήρια, ξύλιναι λεκάναι, ξύλινες καρδάρες.
Πλεκτά σκευή· π χ. δια τήν τυροκομίαν. Ράβδοι τών βοσκών (γκλίτσες)· σφραγίδες
κλπ.
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8. Μεταλλοτεχνία· π.χ. ταψιά, μπρίκια, λυχνάρια, θυμιατά, καντηλέρια,
γαβάθες, δίσκοι, λεκάναι, παγούρια κ.α.

9. Κεραμική: σταμνιά, λαγΰνια, κανάτες, τσουκάλια, πιάτα, μπρίκια, θυ-
μιατά, γλάστρες, μικροί πίθοι κ.α.

10. Ζωγραφική.

Β) 'Αγροτική κ α i κτηνοτροφική ζωή κλπ.

1. Γειοργία. Τό άροτρον μέ τα έξαρτήματά του: ζυγός, βουκέντρι, φίμω-
τρα· σάκκος σπόρου· άλλα εργαλεία καλλιεργείας. Θερισμός: δρεπάνια· δέσμη στα-
χυών ή σταυρός κατ' εθιμον εις τήν αρχήν ή τό τέλος του θερισμοϋ.

2. 'Αμπελουργία και ελαιοκομία· 'Εργαλεία : κλαδευματος και τρυ-
γητού του αμπελιού' συλλογής των ελαίων. Σκεύη μετρήσεως τού ελαίου.

3. Κτηνοτροφία. Ράβδοι (γκλίτσες) των ποιμένων· κουδούνια των αίγών
και των προβάτων. Σύνεργα και σκεύη τής γαλακτοκομίας και τυροκομίας.

4. Μελισσοκομία. Μελισσοκομικά εργαλεία καΐ σκεύη.

5. Κυνήγιο ν. Μέσα τού κυνηγίου: παγίς, δόκανον, σφενδόνη, δίκτυ.

6. Ά λ ι ε υ τ ικό ς βίος. 'Ομοιώματα καραβιών. Γοργόνες. Σύνεργα πα-
λαιότερον τοΰ ψαρέματος.

ii. κοινωνικοσ βιοσ

1) Γεννησις - Βάπτισις- Παιδικός βίος.

α) Βότανα: 1) δια τάζ σιείρας πρός άπόκτησιν παιδιών· 2) πρός γέννησιν
άρρενος- π.χ. τό άρσενικοβότανο· 3) πρός πρόληψιν τής εγκυμοσύνης- π.χ. τό άτεκνό-
χορτο, τό γυναικόχορτο κ.ά.

β) Προφυλακτικά μέσα από τήν άποβολήν, π.χ. 6 άνεβασταχτήρας, και πρός
εύτοκίαν· π.χ. τό χέρι τής Παναγίας.

γ) 'Αντικείμενα ε'ις τήν λεχώ ή τό μωρό πρός προφύλαξιν από τήν βασκα-
νίαν (κακό μάτι)· π.χ. ματόπετρα, φυλακτό, φλουρί δεμένον μέ κοκκίνην κλωστήν,
σταυρός, χάντρα κ ά.· γαλατόπετρα δια να παράγη γάλα ή λεχώ κλπ.

δ) Σπάργανα τοϋ μωρού παλαιότερον π.χ. ή φασκιά, τό φακιόλι. Κούνια.

ε) Βάπτισις: κουλλούρα μέ στολίσματα από ζύμην δια τό κάλεσμα τοϋ
αναδόχου (νουνοϋ) δια τήν βάπτισιν. Τα βαπτιστικά παλαιότερον καΐ τα φωτίκια.

στ) 'Αντικείμενα τών παιγνιδιών τοϋ παιδιού: βώλοι, κότσια (αστράγαλοι),
τσιλίκια, κούκλες κ.ά.

2) Γάμος.

Τα ψωμιά τοϋ γάμου. Τό κουλλούρι τής νύφης. Δείγμα τοΰ κινά (κόκκινης
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βαφής) διά τήν βαφήν τής κόμης καί τών νυχιών τής νύφης. 'Ομοίωμα του φλάμ-
πουρου (σημαίας τοϋ γάμου).

Δείγμα ή φωτογραφία τοϋ στολισμοϋ παλαιότερον τής νΰφης και τοϋ γαμ-
προΰ. Στέφανα τοϋ γάμου παλαιότερον: άπό κλήμα, δάφνην κ.ά. (Φωτογραφίαι
τών διαφόρων εθιμικών πράξεων κατά τόν εορτασμόν τοΰ γάμου).

3) Τελευτή.

Όβολός (περατίκι) εΐς τό στόμα ή τά θυλάκια τοϋ νεκροΰ ή σταυρός κέρινος
ή κεραμίδι μέ χαραγμένα τά γράμματα ΙΣ - ΧΣ NI - ΚΑ. Πεντάλφα· νεκροκέρια.

Φωτογραφίαι: πομπής κηδείας και ένταφιασμοΰ· τοϋ σχήματος τών κολλύ-
βων εντός τοΰ δίσκου· τής πένθιμου περιβολής τών οικείων τοΰ αποβιώσαντος κλπ.

ill πνευματικοσ βιοσ

1) Λαϊκή πίστις καί λατρεία.

α) Σφραγίδες διά τήν τΰπωσιν τής προσφοράς διά τήν λειτουργίαν καί τών άρ-
των. Άρτοι (ψωμιά, κουλλούρια, πίττες) κατά διαφόρους έορτάς, οίον κατά τά Χρι-
στούγεννα, τήν Πρωτοχρονιάν, τά Φώτα, τό Σάββατον τοΰ Λαζάρου, τό Πάσχα κ.ά.

β) Σύνεργα τών παιδιών ότε ψάλλουν τά κάλαντα ή άλλα ειδικά άσματα: κατά
τά Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιάν, Φώτα, Σάββατον τού Λαζάρου, τήν Ιην Μαρτίου·
π.χ. τρίγωνον έκ σιδηράς ράβδου- ξύλινον χελιδόνι· κλάδοι θάμνων- είκών σταυρός κλπ.

γ) Προσωπεία (μάσκες) διά τάς μεταμφιέσεις κατά τάς Άπόκρεως. Φωτογρα-
φήσεις μετημφιεσμένων.

δ) Βάγια τής Κυριακής τών Βαΐων. Αύγά τοΰ Πάσχα. Λαμπάδες τοΰ Πά-
σχα. Πέτρα μαλλιαρή τής Αναλήψεως ή πέτρα τής Πρωτομαγιάς.

ε) Τάματα εις Αγίους : ομοιώματα μετάλλινα ή εκ κηροΰ ανθρώπων (όλου
τοϋ σώματος ή μελών αύτοϋ), ζώων, πλοίων κ ά.

στ) Φωτογραφήσεις εθίμων: Παιδιά πού λέγουν τά κάλαντα κατά
τά Χριστούγεννα ή τήν Πρωτοχρονιάν. Άγερμοί τών παιδιών τήν Ιην Μαρτίου
(χελιδόνισμα), τό Σάββατον τοΰ Λαζάρου· ή ύπερπήδησις τών πυρών τό εσπέρας
τής παραμονής τοΰ Άγ. 'Ιωάννου (24 Ιουνίου)· ή άνάρτησις εΐς τήν θύραν τής
αρχιχρονιάς τήν παραμονήν τής 1ης Σεπτεμβρίου· θυσίαι ζφο>ν κατά πανηγύρεις
καί διανομή τοΰ κρέατος εΐς τούς^ παρευρισκομένους· λιτανείαι έπί άνομβρίας· ζώ-
σιμο τής εκκλησίας μέ κηρωμένον νήμα· σταυροί εΐς τάς θύρας τών οικιών μέ αίμα
ζφου κατά τό Μέγα Σάββατον ή τήν παραμονήν τοΰ Αγίου Γεωργίου· έγκοιμή-
σεις άσθενών εΐς εκκλησίας πρός θεραπείαν κ.ά.
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2) Λαϊκή ιατρική.

Θεραπευτικά βότανα· λίθοι μέ {θεραπευτικός 'ιδιότητας· π.χ. δ αίμοστάτης· 'Ια-
τρικά εργαλεία παλαιότερον: βεντούζες, δοντάγρα, νυστέρι κλπ.

3) Μαγεία και δεισιδαιμονίαι.

α) Σύνεργα δια τήν μαγείαν : άγιοκωσταντινάτο, καβουροκόκκαλο, κόκκαλο
νυκτερίδος, μαυρομάνικο μαχαίρι, σφραγίς Σολομώντος, μαγικοί δακτύλιοι κ.α.

β) Μαγικά βότανα: λησμονοβότανο, απήγανος κλπ.

γ) Προφυλακτικά κατά τής βασκανίας: βασκαντήρες, φυλακτά, χάντρες, κλά-
δοι θάμνων· π.χ. άγκαραθιά.

δ) Μαγικά βιβλία : Σολομωνικαί, Κυπριανάρια κ.α.



1 1 4

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Εΐσαγωγικόν σημείωμα, σ. 73 - 75.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
I. ΓΕΝΙΚΑ, σ. 76.

II. ΥΛΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Α' Κατοικία, σ. 76-77.

Β ' "Ενδυμα, ύπόδεσις, κόμμωσις καΐ καλλωπισμός, σ. 77.
Γ' Τροφαί, σ. 78.

Επαγγελματικός βίος
Δ' Γεωργία, σ. 78-80.
Ε' 'Αμπελουργία, σ. 80-81.
ΣΤ' Ελαιοκομία, σ. 81. 4

Ζ' "Αλλαι γεωργικά! καλλιέργειαι και άσχολίαι, σ. 81.
Η' "Εθιμα των γεωργών (συνεργασία, αλληλοβοήθεια, άγοραπωλη-

σίαι), σ. 82.
Θ ' Φυτικός κόσμος, σ. 82.
Γ Ποιμενικός βίος, σ. 82-84.
ΙΑ' Μελισσοκομία, σ. 84.
IB' Κυνήγιον, σ. 84.
ΙΓ' 'Αλιεία, σ. 84.
ΙΔ' Ζωικός κόσμος, σ. 84-85.
ΙΕ' Βιοτεχνία

α) Υφαντική, σ. 85.
β) Βαφική, σ. 85-86.
γ) Πλεκτική και κεντητική, σ. 86.
δ) Ξυλοτεχνία και ξυλογλυπτική, σ. 86.
ε) Κεραμική, σ. 86.
στ) Μεταλλουργία, σ. 86.
ζ) "Αλλα επαγγέλματα, σ. 86.

III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Α' Γέννησις καΐ βάπτισις. Παιδικός βίος, σ. 87-91.
Β' Γάμος, σ. 91-96.
Γ' Τελευτή, σ· 96-101.
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Δ' Κοινωνική δργάνωσις, σ. 101-106.
α) Ή Κοινότης, σ. 101 -102.
β) ΟΙκογένεια, σ. 102.
γ) Συνεργασία καΐ Αλληλοβοήθεια, σ. 102.
δ) Έθιμικόν δίκαιον, σ. 102-106.
Ε' Χαιρετισμοί. Προπόσεις. Εύχαι και άποτροπαί. Κατάραι και
'Αφορισμοί. "Ορκοι. Βλασφημίαι. "Ύβρεις καΐ υβριστικά σχήματα,
σ. 106-108.

IV. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ

Α' Θρησκεία (λαϊκή πίστις και λατρεία), σ. 108-126.

Β' Μαγεία καΐ σχετικά! με αυτήν δεισιδαιμονίαι και συνήθειαι,

σ. 127 - 129.
Γ' Λαϊκή ιατρική, σ. 129-130.
Δ' 'Αστρολογία και μετεωρολογία, σ. 130-132.
Ε' Μαντική, σ. 132-133.

ΣΤ' Δημώδης ποίησις. Μουσική και λαϊκοί χοροί, σ. 133- 136.
Ζ Μϋθοι, παραμυθία, ευτράπελοι διηγήσεις και ανέκδοτα, σ. 136-137.
Η' Παραδόσεις, σ· 137-140.

Θ' Παροιμίαι· παροιμιώδεις φράσεις καΐ γνωμικά, σ. 140.
I' Αινίγματα, λογοπαίγνια, αριθμητικά προβλήματα καΐ καθαρογλωσ-
σηματα, σ. 140-141.
ΙΑ' Εύχαί, κατάραι, βλασφημίαι, δρκαι, χαιρετισμοί, προπόσεις, σ. 141.
IB' Έκ τοΰ γλωσσικοί θησαυροΰ (ονόματα, τοπωνύμια κλπ.), σ. 141.

V. ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

Συλλογή αντικειμένων τοΰ λαϊκοϋ βίου ή φωτογραφήσεις αυτών,
σ. 142 -145.
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