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Β' Ε Α ΡIΝ A I ΕΟΡΤΑΙ
α) Ά π ό « ρ ε φ.

1. Γενικά.

1. 'Ονόματα των εβδομάδων και των ημερών των Άπόκρεων.

Πρώτη έβδομάς τοΰ Τριωδίου: Προφωνη ή προσφωνη η προφωνέ-
αιμη (όταν αρχίζουν και σφάζουν τους σιτευτούς χοίρους (Καλάβρυτα), σνκκόκ-
καλη (Κάρπαθος), άμολντη ή απόλυτη «γιατί άπολνοϋνται οι ψυχές των αποϋ·α-
μένων και βγαίνουν στον 'Απάνω Κόσμο» (Μεσοχώρι Πυλίας) ή διότι κατελνοντο
η Τετράδη και Παρασκευή (Λάστα Γορτυνίας). Ποίον to όνομα και ή έξήγησις
αυτού άλλαχοϋ;

Δευτέρα εβδομάς: Κρεατινη ή δλόκριγια (Λήμνος), κράτινη (Μονοφάτσι
Κρήτης), «γιατί δε νηστεύονμ Τετάρτη και Παρασκευή αύτη τη βδομάδα» (Λήμνος),
"Αρτσι-βούρτσι (Σινώπη) η 'Αρτσιβούριο (Θήρα), δηλ. «τρων δ,τι νά 'ναι» (Σύρος).

Τρίτη έβδομάς: Τυρινη, Τονρνη (Λάστα), Μακαρονού, «γιατί τρώνε πολυ
τά μακαρόνια» (Άγιάσος Λέσβου).

'Αποβολές λέγονται ή Τετάρτη και Παρασκευή της Κρεατινής
εβδομάδος «γιατί τρώγουν κριάς» (Σΰμη). Εις την Κορώνην τουναντίον «τις
νηστεύουν για το Χριστό· δεν τρώνε ούτε λάδι». Ποία ή συνήθεια άλλοΰ;

') Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου τόμου της Έπετηρίδος ταύτης, σελ. 144.
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2. Άρχή τοϋ Τριωδίου.

Τρόποι αναγγελίας. Π. χ. εις την Ύδραν «ή αποκριά μπαίνει με τά ταμ-
πούρλα (τύμπανα)· την ημέρα τοϋ αγίου 'Αντωνίου (17 Ιανουαρίου) αρχίζουνε
και βαράνε τά ταμπούρλα σ' όλες τις γειτονιές και γίνεται ένας μεγάλος αλαλα-
γμός». Πού αλλού συνηθίζεται αυτό; Εις την Λάσταν «ένας εφώναζε δυνατά, ότι
πλησιάζουν αί 'Απόκρεω και όποιος δεν έχει ϋρεφτάρι ν' άγοράση».

3. Μεταμφιέσεις.

(α) Πότε γίνονται; την Κυριακήν της Κρεωφάγου ή τής Τυρινής; ή
καθ' όλην την διάρκειαν τού Τριωδίου;

(β) 'Ονομασία μετη μφιεσμένων : μαοκαράδες, μούακαροι, μονακάρια
(Κΰθνος, Ύδρα), μτοοϋν' (Λέσβος), κουδουνατοι (Σμύρνη, Αίνος), Γιανίτααροι
(Νάουσα, Κεφαλληνία), μπουμπουσιάρια (Σιάτιστα), κουκούγεροι (Τήνος, Δυτ.
Κρήτη), καμουζέλλες, (Κάρπ. Λειβήσιον), τζαμάλες (Θράκη) κλ.

(γ) Τΰποι μετημφιεσμένων: γαμπρός και νΰφη, γιατρός και γιάτρισσα,
οί άτσίγγανοι, ό διάβολος, δ 'Αρβανίτης, ή καμήλα, οί νυφάδες, δ γέρος και ή
κορέλλα (Σκύρος), ό Καδής κ' οί Άρναοΰτηδες, ό δβραϊος (Κάρπ.), οΐ Ζεϊμπέκ, οί
νύφες, οί λόρδοι κι δ 'Αράπης (Σύρος). Στολή και τρόποι μεταμφιέσεως. Προσω-
πίδες. Πού ως ενδύματα και προσωπεία μεταχειρίζονται δέρματα ζώων;

4. Δραματικαι παραστάσεις, παρωδίαι και σατυρισμοί: Π. χ. τό
δικαστήριο : σύλληψις φυγοδίκου υπό αποσπάσματος και προσαγωγή ενώπιον δικα-
στηρίου, διότι έσκότωσε... τό γουρούνι του- καταδίκη αυτού είς θάνατον και απαλ-
λαγή διά βασιλικής χάριτος (χωρία Πυλίας). 'Ομοίως δ 'Αγάς καϊ δ Μώρος εν
Χίφ, η κηδεία γνωστού τίνος φιλαργΰρου, πού τοϋ παίρνουν την ψυχήν οί σατα-
νάδες (Στενήμαχος,), τό πανόραμα (άνθρωπος γυμνός μέσα στο κασόνι (Άδραμΰτ-
τιον), τό δβραίϊκο τό λείψανο (Άδραμύττιον), ό γύφτικος γάμος (Αγία "Αννα), δ
μυλωνάς (Γορτυνία), ή λήστευσις των λόρδων υπό των Ζεϊμπέκ (Σύρος) κλ.;

Πού γίνονται (ή εγίνοντο άλλοτε) δραματικαι παραστάσεις από τον Έρω-
τόκριτον, την Έρωφίλην, την Θυσίαν τού 'Αβραάμ κλ.; ΓΙ. χ. είς τό Καρπενήσι
«τούν παλιό τονν κιρό γένουνταν κι Χάρους κι Πανάριτονς βασιλιάς και μαζώνουν·
ταν ουλ' σέ νια μεριά κι παράστ'ναν». Πρβλ. τις «ομιλίες» τής Ζακύνθου : Δυο γαμ-
προί—μια νύφη κτλ.

5. Φωτιές (κλαδαριες, Βλάστη και Κωσταράζι Δυτ. Μακεδ., μπου μπουν ες
(Καστόρια) κτλ.).

Πότε άνάπτονται; Π. χ. είς τήν Άράχοβαν «μόλις ανοίγει τό Τριφδι, ανά-
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βονν φωτάς σ δλονς τους μαχαλάδες· αυτό γίνεται κά&ε βράδυ». Εις τό Βογατσι-
κόν, την Καστορίαν κ. ά. τις ανάβουν την Κυριακήν τής Τυρινής (βλ. κατωτέρω).

6. Εσπερίδες (βεγγέρες).

Παιγνίδια διάφορα· αινίγματα, λογοπαίγνια· χοροί και άσματα αποκριάτικα
(σατυρικά ή άσεμνα). Πρβλ. «Tool μεγάλες άποκρες

κουζουλαίνουνται κ' οι γρές» (Λατσίδα Κρήτης).

Περιγραφή των παιγνιδιών, πού συνηθίζονται εις τάς διασκεδάσεις οντάς,
ως ή κολοκυθιά, ή μπερλίνα, τά τυφλοπάνια, τό άλογο, ή παπαδιά, ή αμπάρα, ή
γονρτζέλλα, τό ξύλο το γομάρι (Λήμνος).

7. Υπάρχει ή συνήθεια νά διαιρούνται οί κάτοικοι τοΰ χωρίου κατά τάς
ημέρας των Άπόκρεων και τού Πάσχα εις δΰο στρατόπεδα και νά μάχωνται είτε
μέ πέτρες ε'ίτε μέ λεμόνια;

2. Ή Δευτέρα τής 'Απόκρεω (τής πρώτης εβδομάδος τών Άπόκρεων).

1. Ή σφαγή τών χοίρων και τά κατ' αυτήν. Π. χ. εις τά χωρία τής
Πυλίας «τό γουροϋνι το σφάζουν τη Δεντέρα της Άμολυτης- μαζεύουνται ούλοι οί
συγγενείς και βοη&ονν. Μόλις τό σφάξουν, ρίχνουν απάνω του κάνα-δνό κλωνάκια
στάρι και άρτο και τό λιβανίζουν. Τον καιρό που τό λιβανίζουν, βγάζουν τον καρύ-
τζαφλα (λάρυγγα) και τον πετάνε στη φωτιά νά τον ψήσουν, ετοι οπως είναι με τά
αίματα, δίχως νά τον πλύνουν, και ϋά τον φάνε με κρασί. Θά ψήσουν και τό
συκώτι και $ά τό μεράσουν ενα γνρο στη γειτονιά».

2. Εξετάζονται τά σπλάγχνα και ή πλάτη (σπάλα) τού σφαγέντος χοίρου ;
Ποία σημάδια παρατηρούν και τί μαντεΰουν από αυτά;

3. Πράξεις μαγικαί μέ μέλη τινά τοΰ χοίρου· π. χ. εις τά χωρία τής
Πυλίας μέ την φΰσιν τοΰ χοίρου άμποδένουν τον λΰκο, την αλεπού, τό ποντίκι κλ.

3. Ή Τετάρτη τής ^Απόκρεω.

Όνειρομαντεία. Π. χ. εις τήν Κορώνην ενα μαχαίρι, ενα πηροΰνι, ενα
σαπούνι, εννιά κλωνιά στάρι τά βάζουν κάτω από τό προσκέφαλο, τά σταυρώνουνε
και λένε:

«Τετράδη τετραδοϋσα,
άρφανοκονομιτονσα,
τον άντρα που ί)ά διαμιληΰώ,
στον ϋπνο μου νά τον ιδώ,
νά τοΰ ειπώ και νά μοϋ είπή.
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μαντήλι να τον δώσω
κ' ε'να ζευγάρι στέφανα
να τόνε στεφανώσω».

4. Ή Πέμπτη της * Απόκρεω.

1. "Ονομα (Τσικνοπέφτη πολλαχού), μουρδουλοπέφτη (Κεφαλληνία).

Έξήγησις: «κά&ε φτωχός ε'πρεπε νά τσικνώσ τη γωνιάτου κείν ντη μέρα»

κατ' άλλους «-την ημέρα αύτη λειώνουν τ αλείμματα, τό χοιρινό λίπος και βγάζει
τσίκνα» (Καλάβρυτα).

2. Συνήθειαι τής Τσικνοπέφτης. Π. χ· εις την Λακωνίαν την Τσικνο-
πέφτη κατεβάζουν από τον καπνό τά λουκάνικα, τά πλύνουν καί τά θηκιάζουν εις
τά πιθάρια. Είς την Ήπειρον οΐ μαστόροι τήν ήμέραν αυτήν κάνουν τραπέζι εις
τους μαθητάς των (καλφαδες). Κατά τήν ευωχίαν αυτήν μαστόροι καί καλφαδες
θεωρούνται ίσοι. Είς Τζαΐζι Πυλίας «γυρίζουν ενα γϋρο τά σπίτια και χορεύουν
τον κατσόλυκα». Ποΐαι αί συνήθειαι αλλού;

δ. Τό Σάββατον της 'Απόκρεω (Ψνχοσάββατον).

1. Δοζασίαι σχετικαί μέ τό Σάββατον τούτο.

2. Νεκρικά έθιμα: παρασκευή κολλύβων, χυλού, χαλβά ή φαγητών
καί διανομή αυτών «γιά νά σχωρεθουν τά πεθαμένα». Επίσκεψις εις τους τάφους
κλ. Πού ή συνήθεια αίίτη γίνεται τήν Τσικνοπέφτη; Π. χ. είς ιάς Κυδωνιάς τήν
Τσικνοπέφτη έβραζαν πιλάφι μέ κρέας καί τό εμοίραζαν εις τους πτωχούς «}>ίά τους
πεθαμένους». Εις τήν Άγιάσον Λέσβου «οι τζομπανοι παίρνουν από τά κόλλυβα
της εκκλησίας και ταίζουν τά πρόβατα».

3. "Αλλαι συνήθειαι τού Ψυχοσαββάτου. Π. χ. εις τό Τζαΐζι τής Πυλίας
«τά δυο Σάββατα, τό Κρεατινό και τό Τυρνό μαζευούμαστέ στ αλώνια και παίζαμε
τις άμάδες. Μετά πετάγαμε και τό λιθάρι. Κάνουνε και τραπέζι ουλα τά συγγενικά
σπίτια καϊ γλεντάνε».

4. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι. Π. χ. τά τρία Ψυχοσάββατα (τό
Κρεατινό, τό Τυρινό καί τής πρώτης εβδομάδος τής Μ. Σαρακοστής) δέν λούοντάι
ούτε κλώθουν, γιατί κουφαίνονται, αν λουσθούν (Κάρπαθος).

6. Ή Κυριακή της 'Απόκρεω (της Κρεατινης)·

Ποΐαι αί κατ' αυτήν συνήθειαι;

7. Ή Δευτέρα της Τυροφάγου.

1. "Ονομα: Πιττεροδευτέρα (Σαμόκοβον), Μακαρονού (ΆγιάσοςΛέσβου) κτλ.
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2. Έθιμα αγροτικά. Μεταμφιέσεις: Οί Καλόγεροι (Βιζΰη, Κωστί),
ό Κονκερος ή οί Κονκεράϊοι (Ευκάρυον, Σιναπλί), ό Χούχοντος, δ Σταχτάς,
ό Μπέης (Όρτάκιοϊ), ό Κιοπέκμπεης, οί πατεράδες (Σαμόκοβον) κλπ. Πρόσωπα
αποτελούντα τον όμιλον τών μετημφιεσμένων (π. χ. Καλόγεροι, Μπάμπω μέ τό
εφταμηνίτικο παιδί της, νΰφη, κατσίβελοι, ζαπτιέδες έν Βιζύη, Καλόγερος, Βασιλές,
κορίτσι, χαρατσιάρηδες, ψωμάδες έν Κωστί, Μπέης μέ τους παραστεκάμενους,
Κριτής, άράμπδες, Καάίνα έν Όρτάκιοϊ). Τρόποι μεταμφιέσεως τού πρωταγωνι-
στού και τών προσώπων τής ακολουθίας του (μέ δέρματα αίγός ή δορκάδος η
λΰκου;), κάλυμμα κεφαλής, όπλα (δοξάρι, ξύλινο σφυρί ή ξύλινες μαχαίρες), εξαρτή-
ματα: κουδούνια, σκορδορομαθιές.Άλλα σύμβολα: φαλλός κλπ. Άγερμός ανά τό
χωρίον, περιφορά φαλλού, άσεμνοι κινήσεις και χοροί, άλλαι άσεμνοι πράξεις και
βωμολοχίαι- καταχΰσματα δημητριακών καρπών, περισυλλογή δώρων. Άροτρία-
σις εις την πλατεΐαν τοΰ χωρίου, ζευγνυομένων ανθρώπων και ιδία γυναικών εις
τό άροτρον, σπορά σίτου, κριθής κ.τ.τ., μέ άναλόγους άσέμνους ευχάς, μαντικαί
συνήθειαι από τον τρόπον πού πίπτει τό σινίκι μετά την σποράν.

Τέλεσις εικονικού γάμου, φόνος τού γαμβρού καί θρήνος τής νύφης,
αιφνίδια έγερσις τοΰ νεκρού κτλ. Έμβάπτισις τοΰ πρωταγωνιστού ή τοΰ βασι-
λέως εις τό ύδωρ κτλ.

Πώς γίνεται ή εκλογή τών προσώπων; Κατ' έτος ή κατά τετραετίαν ή
εφ' όρου ζωής;

Άλλαι συνήθειαι: π.χ. ε'ις την περιφέρειαν Καβακλί τής Β. Θράκης «οί
Κουκεραιοι από δυο χωριά, άμα τελείωνε ή τελετή, έβγαιναν στο σύνορο καί
έκαμναν πόλεμο, ποιος ποιόν θά νικήση». Πού τό έθιμον αυτό γίνεται την Τετάρ-
την τής Τυρινής καί κατά ποιον τρόπον; Π.χ. εις τά χωρία τών 40 Εκκλησιών
«ό γελωτοποιός τής ομάδος λεγόταν Στάχτης· ήταν μαυρισμένος καί πετούσε
στάχτη στά παράθυρα καί στον κόσμο». Την Τετάρτη τής Τυρινής τ' απόγευμα
ή παρέα τών μασκαρεμένων καί ό κόσμος έβγαιναν στά χωράφια έξω απ' τό
χωριό. 'Εκεί, όσοι είχαν μασκαρευτή γυναίκες, παίρνανε ένα αλέτρι καί τό τραυοΰ-
σαν κι ώργωναν λίγο χωράφι. Ύστερα παϊρναν ένα δοχείο γεμάτο στάρι καί
τό πετούσαν ψηλά νά σκορπιστή. "Αν τό δοχείο έπεφτε στο έδαφος μέ τον πάτο
προς τά κάτω, ή χρονιά θά 'ταν καλή, αν ανάποδα, κακή». (Βλ. περιγραφήν τών
τελουμένων έν Βιζύη εις Θρακ. 'Επετηρίδα 1897, σ. 102-127, έν Κωστί εις Άρχ.
θρ. θησ. 6, σ. 282-4, έν Ευκαρύφ εις Θρακικά Α' σ. 456 κέ. έν Όρτάκιοϊ εις
Θρακ. ΙΓ 311-320, εν Σαμοκοβίω αυτ. σ. 386-9).

Πού τό έθιμον αυτό προσέλαβεν άστείαν μορφήν; Π.χ. εις Χαλκιό Χίου
«τό μεσημέρι της Αποκριάς έπήγαιναν εις τό λιβάδι, εγίνονντα δυο απέ μας βονδια
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κ' εσύρναν εναζ - ζευγάριν, ενας άλλος ητο ζευγολάτης κ ησπερνεν άλάτιν... υστερι
εστέκοννταν άλλοι γύρω κ' ενας εις την μέοην ηκαμνεν κάτι κουνήματα (φαλλικά)
κι ο,τι ηκαμνεν εντός, ηκαμναν κ' οι άλλοι». Εις τήν Σκανδάλην τής Λήμνου «την
'Αποκριά έζευαν τους σκύλους με μικρό αλέτρι· τό φκιάναν με ξύλα, είδος αλέτρι
μικρό, ζευλητες μικρές, νά βαστούν τό κεφάλι τον σκύλου. "Ενας τους τρανουσε και
κατόπιν τους λαλούσε. "Ενας άλλος από μπροστά μ' ενα τροβά στην πλάτη εσπερνεν
άντις γιά σπόρο στάχτη. Ή στάχτη πήγαινε στά μάτια τοϋ κόσμου· γελούσαν, γινό-
ταν χάβρα».

8· Τό Σάββατον της Τυρίνης.

(Χαλβασάββατον έν 40 Έκκλησίαις). Διανομή χαλβά είς συγγενείς καί γεί-
τονας «γιά νά γλνκαθοϋν καί οι ψυχές των άποθαμένων». "Αλλα έθιμα τής ήμέ-
ρας αυτής;

9. Ή Κυριακή τ·ης Τυροφάγου.

1. Παρασκευή ειδικών φαγητών: μακαρόνια (σπιτήσια), αυγά, τνρό-
πιττες, τνροζοϋμι ή άγιοζοϋμι. Πώς παρασκευάζεται τούτο; Π.χ. εις τήν Άρκαδίαν
«βράζουν άγρια λάχανα (μνρώνια, παπαρούνες, κανκαληθρες κλπ.), τά γιαχνίζονν
και ρίχνουν και τυρί μυζήθρα κομματάκια κομματάκια». Είς τήν Κορώνην «είναι
λίγο από τό μακαρονόζουμο, που τρίβουν ε μέσα λίγη μντζηθρα».

2. Προσφοραί εις τους νεκρούς. 'Επίσκεψις εις to νεκροταφειον.
Π.χ. εις τό Κηπουριό Δυτ. Μακεδονίας «κάθε οικογένεια φέρνει στην εκκλησία
πίττα, στάρι, κρασί, τυρί κ. ά. Αυτά ύστερα από τη λειτουργία τά φέρνουν καί τά
βάνουν απάνω στους τάφους καί υστέρα τά μοιράζουν καί τά τρώγουν». Πού
αλλού συνηθίζεται τούτο;

3. "Εθιμα τοϋ Εσπερινού. Αμοιβαία συγχώρησις ιερέων καί εκκλη-
σιάσματος, τών εκκλησιαζομένων παρατασσομένων καθ' ήλικίαν. Πού μετά τήν
άπόλυσιν τού Εσπερινού γίνεται χορός εις τήν αυλήν τής εκκλησίας η είς τό
χοροστάσι τον χωρίον; Ποίος προεξάρχει τού χορού αυτού; Π.χ. είς τήν Άρτοτί-
ναν «πρωτοχορενουν οι παπάδες, κοντά ουλ' οί γερόντοι με την άράδα. Τραγδάν:
Ού δέντρους ήταν ου Χριστός κ η Παναϊά η ρίζα κτλ. Πρβλ. τον χορό τού κυρ
Βοριά εις τον αυλόγυρον τής Παναγίας τής Κόχης εις to χωρίον Άρτεμώνα τής
Σίφνου, τον όποιον «σέρνει δ παπάς της ενορίας» καί κατόπιν τον συνεχίζουν
είς τό σπίτι τού παπά καί άλλων. Πού αλλού γίνεται τοιούτος χορός καί μέ ποία
τραγούδια τον συνοδεύουν; Είς τήν Άγχίαλον, μετά τήν άπόλυσιν τού Εσπερινού
«ήθελα πάμε στη θάλασσα δλο τό πλήθος κι δα ες μάσκες υπήρχαν στην πολιτεία,
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πηγαίναμε δλοι εκεί· συναζούάαα τ άλύγατα τά καλύτερα τον χωρίον κ έτρέχανε.
Κι δποιο περνούσε — ητο τό μέρος αμμουδιά — τό δίνανε δώρα διάφορα από μπά-
σου μάδ ες, μαντήλια, τό στόλιζαν τ άλογο και περνούσε 'πομέσ' από την αγορά».
Πού αλλού συνηθίζεται τούτο ή άγων πάλης;

4. Πυραί εις τάς οδούς ή εις τάς πλατείας.

Όνομασίαι: Φανοί (Κοζάνη), κλαδάριες (Βλάστη, Βογατσικόν), μπουμπούνες
(Θρ^κη, Καστόρια), καψαλιές (Ζουπάνι), τζαμάλες ("Ηπειρος), καλός λόγος ("Ηπειρ.).
Πότε τάς άνάπτουν; την Κυριακήν ή την παραμονήν;

Ύλη, την οποίαν άνάπτουν: φρύγανα, καλάμια, λινάρια, κοφίνια αλειμμένα
μέ κατράμι, κλαδιά δένδρων, παλιόψαθες κττ. Εις τό Βογατσικόν στήνουν έ'να δέν-
δρο, τον νοϋρο, φουντωτό εις την κορυφήν, και τό περικαλύπτουν μέ κέδρα (μιά
σειρά κλαδιά καί έ'να στρώμα από άχυρα, γιά νά κάμουν κρότο κατά τό άναμμα)
καί τραγουδούν:

«"Ενας δέντρους φονντουτός,
φονντουτός καμαρουτός
και στη μέση ου σταυρός».
Εις τά Λακκοβίκια τοΰ Παγγαίου «τά παιδιά από τής πρωίας τής Κυριακής τής
Τυρινής συλλέγουν πολλήν καΰσιμον ύλην, μέ την οποίαν κατασκευάζουν μεγάλην
στοιβήν έξω τής κωμοπόλεως καί δη ε'ις τό ύ\[)ηλότερον μέρος αυτής. 'Αφού δέ
αποπερατώσουν ταύτην, ρίπτουν λίθους διά σφενδόνης λέγοντες: δπ πάη η σαγίττα
κι ό ψύλλος καταπόδι. Άνάπτουν δέ τάς πυράς περί την πρώτην ώραν τής νυκτός,
άνωθεν τών οποίων ενίοτε πηδώσι» (Γουσίου, Πάγγαιον 41).

Ύπερπήδησις τής πύρας. Τί λέγουν, όταν πηδούν τη φωτιά; Π.χ. Ψύλλ'
κόρτζις στουν Καλόγιρου ! (Άδριανούπολις). Φενγα, κάλαβρι απ τ αμπέλια κΐ καλαν-
ρίνα απ τά χουράφια (Άρτοτίνα). Χοροί. Μήπως μαζεύεται γύρω στη φωτιά όλο
τό χωριό καί εκεί χορεύουν καί γλεντούν έ'ως τό πρωί; Ποία τραγούδια τότε τρα-
γουδούν ; (σατυρικά, άσεμνα).

δ. Τράπεζα συγγενική. Ποίοι παρακάθηνται ε'ις την τράπεζαν καί πώς
αρχίζει τό δεϊπνον; Π.χ. εις την Κορώνην αρχίζουν μέ τό τραγούδι: Σ' αύτη την
τάβλα πού 'ρϋαμε νά φάμε και νά πιούμε...». Άλλα έ'θιμα καί πράξεις. Θυμίασις
ιής τραπέζης (μέ τό ύνί τοΰ αρότρου, «γιατί μ' αυτό είν η ζήσ » (χωρία Αγχιά-
λου). Ύψωσις τής τραπέζης καί λόγοι καί ευχαί, συνοδεύουσαι την πράξιν αυτήν.
Τό πρώτον φαγητόν (άγιοζούμι-τυροζοΰμι) καί τό τελευταΐον (αυγό). Τά άποφάγια
της αποκριάς.— Κοιναί συνεστιάσεις τών χωρικών.

Παραδείγματα; Είς την Άρκαδίαν «τό βράδυ πού άποκρέψονν τις τυρινές
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απόκριες θά μαζεντοϋν οί συγγενείς οι στενότεροι στοΰ γεροντότερου τό σπίτι. Ώς
πρώτο φαί βάνουν στο τραπέζι τό τυροζοϋμι. Κάνουν την προσευχή τους και κατό-
πιν σηκώνουν τό τραπέζι' τό κρατούν όλοι, μικροί και μεγάλοι, με τά μικρά τους
δάχτυλα. Τό σηκώνουν και τό καθίζουν τρεις φορές. Κάθε φορά λένε:
Άγιοζοϋμι, τυροζοϋμι,
οποίος πιη και δε γελάση,
■ψύλλος δε θά τον δαγκάση !

'Από φτοϋνο πρέπει νά πιη ό καθένας τρεις κουταλιές. Τό πίνουνε γληγορα-
γλήγορα, δίχως νά γελάσουν κ υστέρα βάνουν όλοι μαζι τά γέλια κα-κα-κά.
Ύστερα τους βάνουν νά φανε μακαρονάδα. Τά ανύπαντρα παιδιά και κορίτσια κοι-
τάζουν, πώς νά κλέψουν κάνα μακαρόνι, χωρίς νά τους άντιληφτη κανείς. "Οταν
πέσουν νά κοιμηθοϋν, τό βάνουν στο μαξιλάρι τους και όποιον νέον η νέαν ιδοϋν,
θά είναι ό άντρας ή η γυναίκα τους. Στερνά τρώνε δ,τι άλλο φαϊ έχουν ετοιμάσει
και κατόπιν ό μεγαλύτερος άπ δλους δίνει τό σύνθημα σε δλους, νά σηκώσουν τό
τραπέζι με τά μικρά τους δάχτυλα, και τους ερωτάει:

— Φάγατε ; — Φάγαμε.

—"Ηπιατε ; — Ήπιαμε.

— Χορτάσατε ; — Χορτάσαμε.

— Πάντα χορτασμένοι νά είστε,

καί τους διατάζει ν' αφήσουν τό τραπέζι στη θέση του. —Είς τήν Κάρπαθον
γίνονται «κοιναί συνεστιάσεις» κατά τήν έσπέραν τής Κρεατινής καί τής Τυρινής
Κυριακής είς τήν οίκίαν τού προϊστοϋ (δημάρχου), όστις «καλεί είς τον οίκον του
όλους τους δημότας νά έλθουν ν' άποκρώσουν οικογενειακώς» καί επιβλέπει είς τήν
εκ κοινού εράνου πανδαισίαν (Μιχαηλίδου-Νουάρου, Λαογρ. Σύμμ. Καρπ. Α' 19 κε.).
Πού αλλού γίνεται τοιούτος σιινεορτασμός όλων τών κατοίκων τού χωρίου; Τά
τελούμενα κατά τάς μεγάλας 'Απόκρεως («μεγάλες σήκωσες») έν Κύπρω εί,ς τήν
οίκίαν τού πρεσβυτέρου τών συγγενών βλ. παρά Σακελλαρίω, Τά Κυπριακά Α 711-2.

6. Συνήθειαι μέ τό aUγό ή μέ τον χαλβά (χάσκα η ό χάσκα-
ρης). Περιγραφή. Π. χ. είς τά χωρία τής Μεσημβρίας κυλιντροϋσαν άπάν' ατό
τραπέζι αυγά, δ καθένας άπό ενα, κ' έ'λεγαν: «"Οπως κνλιντρα τ' αυγό, έ'τσ νά
κυλιντρηξ1 κ' ή Σαρακοστή» και κατόπ βούλλωναν τό στόμα τ ς με τ αυγό. Πρβλ.
*Με τ αυγό τό κλειώ, μέ τ αυγό νά τ ανοίξω» (Κίος) ή «Μ' αυγό τη βούλλωσα
(δηλ. τή Σαρακοστή), μ αυγό θά την ξεβουλλώσω (Τσατάλτζα). Είς τήν Σύρον κ. ά.
«ενα αυγό, τό τελευταίο, τό κρεμάγανε από τό ταβάνι ψηλά καί, δταν άποτρώγαμε,
καθώς κα&όμαστε δλοι γύρω στο τραπέζι, τοϋ δίναμε μια κουταλιά κ εφερνε βόλτα
γύρω στο τραπέζι και δοκιμάζαμε δ καθένας νά τό πιάση με τό στόμα τον, Μ* αυτό
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κλείναμε τό στόμα μας γιά τη Σαρακοστή και τη Λάμπρη πάλι μ" αυτό τό ξανα-
νοίγαμε». Εις τά χωρία τής Πυλίας «δσα μακαρόνια περσεύανε, τάιζαν ε τις κόττες,
γιά νά κάνουν αυγά». Μήπως τά ρίπτουν εις τους αγρούς;

7. Διασκέδασις μετά τό δεΐπνον. Χοροί και τραγούδια αποκριάτικα,
παρωδίαι εκκλησιαστικών ασμάτων, αινίγματα καί γλωσσοδέται, μεταμφιέσεις
άσεμνοι, δίκαι πλασταί, παιγνίδια (π. χ. ό μάγος, τό δαχτυλίδι, ό λέλεκας, ή σκλάβα,
τό μουντζούρωμα κλ.), παραμύθια άσεμνα. Ό χορός τού Πιπεριοϋ κλπ. Ποία σημα-
σία αποδίδεται εις τους χορούς καί τάς άσέμνους τυχόν πράξεις τής διασκεδάσεως
αυτής; Π.χ. κατά τους χωρικούς τής Βιθυνίας «έχουν νά κάμουν στην βομβυ-
κοτροφία».

8. Πυροβολισμοί εις χαιρετισμόν τού γείτονος. (Καλώς νά σ ενρω,
ώρέ... — Καλώς νά 'ρϋης! (Άγραφα).

Όμοίως πυροβολισμοί δηλούντες βίαιον αρραβώνιασμα [καλίγωμα)· π. χ.
«Γιάννη, (όνομα τοΰ πατρός τής κόρης) δώσε με την καμήλα σου νά πάω νά φέρω
άλας. Συ νά πάρης τ άλας κ εγώ νά πάρω την καμήλα·». "Ετσι την καλίγωνε την
κοπέλλα (Σιναπλί, Καβακλί Β. Θράκης).

9. Τό βάφτισμα. Διαγωνισμός διά πλειοδοσίας, ποιος θά βαφτίση τον
άλλον, δηλ. ποιος θά ρίψη τον άλλον στο νερό.

10. Άλλαι παιδιαί: κρέμασμα τών σκύλων κτλ.

11. Μαντικαί συνήθειαι.

(α) Όνειρομαντεία μέ τό μακαρόνι πού κλέβουν από τό δεΐπνον κατά
την έσπέραν τής Κυριακής τής τυροφάγου ή μέ την άρμυροκουλλούρα. Τρό-
πος παρασκευής μαγικός: προζύμι από τρεις Γιαννούδισσες καί αμίλητο νερό άπό
τή βρύση (Βασιλίτσι Πυλίας), ή πρώτη μπουκιά άπό όλα τά φαγητά τής τελευ-
ταίας ημέρας τών Άπόκρεων, άφοΰ την κρατήσουν κρυφά καί τής ρήξουν πολύ
αλάτι (Κορινθία).

(β) Πυρομαντεία. Π.χ. εις την Αίτωλίαν την Αποκριά τό βράδυ «μελε-
τάν τ' αυγά καί τά ψήνουν στη φωτιά■ οποίου σκάση, δεν είναι γερός, οποίου
ίδρωση, είναι γερός».

(γ) Οιωνοί: Μερμήγκι κάτω άπό τό τραπέζι, καλός οιωνός- π.χ. εις τά
χωρία τής Πυλίας «τό βράδυ την Τυρινή, που ϋά ξεφάμε, λέμε νά φέρουν τό φώς,
νά σηκώσουμε τό τραπέζι καί, αν δούμε κ' είναι άποκάτω κανένα μερμηγκάκι, ϋά
πάη καλά τό κονάκι, ϋά εχη σοδειά· ειδεμή, ξεφτισμένα πράματα».

12. Προλήψεις καί δεισιδαίμονες συνήθειαι.

Μερικά παραδείγματα; «Την εβδομάδα τής Τυρινής οί γυναίκες δέν λού-
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ζονται, γιατί ασπρίζει τό κεφάλι τους καί ύστερα άπό τό φαΐ δεν σκουπίζουν ("Ηπ.)
Εις την Κεφαλληνίαν «τον πρώτον μασκαράν πού θά ίδή κανείς πρέπει νά τον
έξορκίση: Σίδερο τό κεφάλι μου, κοφίνι τό δικό αου !». Εις την Μεθώνην «την
Τυρινή τό βράδυ πήγαιναν στά φιλικά σπίτια καί άλείφανε τις πόρτες μέ τή
γιαούρτη». Διατί;— Εις την Σκΰρον «οποίος φταρνιοτή ατό τραπέζι της Τυρινης,
λένε πώς δε ϋά τον βρη ό χρόνος. Γιά νά ξορκίσουν τό κακό σύμποδο, σκίζουν
άπό μπρος τό πουκάμισο του, απ την τραχηλιά ώς τή μέση» (Ν. Πέρδικα, Α' 133)-

13. Προγνωστικά τού καιρού. —Π. χ. την Κυριακή που είναι οί Κρεα-
τινες 'Απόκριες, αν κάνη ήλιος και λιαστή ή αρκούδα, ϋά κάνη ήλιο δλο τό χρόνο.

β) Καθαρά Έβδομάς «αϊ λοιπή Σαρακοστή.

1. Ή Κα&αρά Δευτέρα.

1. "Ονομα: Καϋαροδεντέρα, σκυλοδευτέρα, γαδαροδευτέρα κτλ. Πρωτονή-
στιμη Δευτέρα (Άπύρανθος), Άρχιδεντέρα (Πόντος) κλπ.

2. Καθαρμός μαγειρικών σκευών: ξάρτυσμα (Ύδρα), ξουλιάσματα (Κα-
στόρια). Πλύσις μέ ζεστό σταχτόνερο (συνάϋη (Κρήτη), ζούλια (Καστόρια).

3. Ειδικά φαγητά καί άρτοι (λαγάνες, μπουρανί, πίττα άπό τσουκνίδες,
λαχανοπίττια, χουσάφι κτλ.) Τρόπος παρασκευής. 'Άλλα φαγητά νηστήσιμα.

4. "Εξοδος εις την εξοχήν. (Τά Κούλουμα, Μπούκλουβα (Κορώνη).—
Έστίασις εις τό ύπαιθρον (παραπόταμος Χαλκιό Χίου)· χοροί καί τραγούδια
(σατυρικά καί άσεμνα), χαιρετισμοί, ευχαί καί χειρονομίαι άσεμνοι («τά εξ αμάξης8).
Γίνεται φαλλοφορία (μέ φαλλούς πήλινους ή ξυλίνους ή άπό καρόττα) ή περιφορά
ομοιώματος φαλλού έφ' αμάξης, όπως κατά τό μπουρανι τού Τυρνάβου;

Γίνονται καί μεταμφιέσεις καί μιμικαί παραστάσεις; ή απλώς μουν-
τζουρώνονται μέ καπνιά τηγανιού ή άλλας βαφάς; Π. χ. οΐ καμουζέλλες έν Καρ-
πάθω: ό γέρος, ή γρά, ό Αράπης, ό Καδής καί μιά καμουζέλλα μέ τσαμπάλλια
(=κουδούνια) στο λαιμό καβάλλα στο γάδαρο άξανάστροφα, όλοι μέ δέρματα
ζώων στους ώμους, στο κεφάλι, στο πρόσωπο. Πρόσωπα τής ακολουθίας:
ό όβραϊος, ό γιατρός, οί Άρναούτηδες κ' οί κόρες. Παράστασις: απαγωγή κόρης,
σύλληψις τοΰ άπαγωγέως άπό τους Άρναούτηδες καί δίκη αυτού υπό τού Καδή
(Μιχαηλίδου aUT. σ. 21. (Πρβλ. τον Κιοπέκμπεη τής Θράκης). Γίνεται έμβάπτισις
εις το ύδωρ ή άλλαι άστεΐαι ή άσεμνοι πράξεις; Ποΐαι καί προς ποίον σκοπόν;
Π. χ. κύλισμα επί τής χλόης κττ.

Παραδείγματα: Εις την Μηχανιώνα τής Κυζίκου «την Καθαράν Δευτέραν
εξέρχονται όλοι μετημφιεσμένοι καί άμιλλώνται τίς νά ρίψη τον άλλον εντός τής
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λίμνης καί ςίδουσι: Σήμερα 'ναι μέρα μας \ κ' η σκνλοδεντέρα μας \ Σήμερα θά
γανωθούμε | και ατή λούμπα θά νίφτουμε» (λούμπα = τεχνητή λίμνη).

Είς τά περίχωρα Άδριανουπόλεως δ Κιοπέκμπεης καθήμενος είς τον πρό-
σθιον άξονα ανοικτής αμάξης, συρομένης υπό βοών, έ'φερεν εις τήν κεφαλήν καλάθι
τρυπημένον, από τό όποιον έκρέμαντο σκόρδα καί κρομμύδια. Τον συνώδευον άνδρες
μέ μαυρισμένα τά πρόσωπα (μέ καπνιά) καί μέ ρόπαλα εις τάς χείρας, μέ τά δποϊα
κατεδίωκον τους σκύλους. Ή πομπή διέτρεχε τους δρόμους μέ φωνασκίας καί κατέ-
ληγεν είς ένα χωράφι, όπου δ μπέης έλεγε τά έξ αμάξης. Κατόπιν δ μπέης έσπερνε
κριθάρι, άπαγγέλλων ευχάς τινας, οί δέ συνοδοί του κρατούντες αυτόν από τά
χέρια καί τά πόδια τον έσήκωναν επάνω καί σιγά σιγά τον κατέθεταν ύπτιον εις τό
μέρος, όπου προ ολίγου έσπειρε. ('Αρχ. θρ. θησ. Ε 92 - 94).

Είς τήν Σωζόπολιν «οί μουντζουρωμένοι σύρουσιν εν βωμολοχίαις διά σχοι-
νιών ίστόν πλοιαρίου (αντένα)». (Ε'ίδησις ασαφής).

5. Κωμικαί παραστάσεις. Π.χ. δ Βλάχικος γάμος (Θήβαι, Μεθώνη:
Τροκάνια κρεμασμένα από τό λαιμό τής νύφης, τό συμπεθεριό καβάλλα σέ γαϊδά-
ρους ανάποδα κττ.). Ή κηδεία τοϋ Τυροφάγου (Μεθώνη) ή τό λείψανο πού τό κλαίνε
οί μοιρολογίστρες:

Χορτάριασε τό μνήμα σου, άχ - ΐχ! και πάω νά βοτανίσω, αχ - ΐχ,

βοηθάτε, φίλοι και δικοί, αχ άντρούλη μου, τον πόνο μου νά δείξω.
Καί τραυομαδιοΰνται, σάν τις Μανιάτισσες, καί χτυπαν τά κούτελά τους (Κορώνη).
Πρβλ. τήν κηδείαν τού Καρνάβαλου είς τά Λευκόγεια τής Κρήτης, τον δποΐον
κηδεύει ή Σαρακοστή: άνδρας ντυμένος σάν γυναίκα αδύνατη, ψηλή καί στα κατά-
μαυρα ντυμένη. Τό μοιρολόγι:

'Ελάτε καί στο ξόδι του, κάμετε τό σταυρό σας,
εως τά χτες γλεντάγατε με τούτον στο πλευρό σας κτλ.

Ό παπάς ψάλλει:

Ήμεΐς ετοϋτον κλαίομεν, ημάς ποιός θά μάς κ/.άψη,
όπου τό σκορδοκρέμμυδο, τ αντερα θά μάς κάψη ;

Είς τό Κατσιδόνι Κρήτης «τήν Καθαρή Δευτέρα βάνουν σ' ένα βγόδωμα
(σκεύος) μακαρούνια, τυρί, κρέας καί ό,τι άλλο πασχαλινό καί, ενώ κλαίνε, πάνε
καί τά θάφτουν· βαστούν ακόμη καί τά λούρα καί τά θυμιάζουν καί λένε συγχρό-
νως πώς ήρθεν δ Λουμπούνης κ' έξώρισε τον Μακαρούνη καί τον Πασκάλη:
Ό Λαζανάς ψυχομαχεΐ κι δ Μακαρούνης κλαίει
κι ό Κρόμμυδος σουρσουραδεΐ απάνω ατό τραπέζι».

6. Διωγμός, κρέμασμα σκύλων από σχοινιού καί περιστροφή περί αυτό
(τραμπάλα ή στραμπάλα).
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7. Λήξις τών χορών καί παραστάσεων. Π.χ. εις την Κάρπαθον «περί
τό τέλος τής ημέρας συναθροίζεται όλος ό κόσμος εις την αυλήν τής εκκλησίας ή
εις άλλο τι κεντρικόν μέρος καί χορεύουν τον χορόν τοΰ Πιπεριοϋ κ.ά. αλλ" ευθύς
ώς σημάνη 6 εσπερινός διά τό πρώτον «Κύριε τών Δυνάμεων...», σταματά ώς εκ
θαύματος όλη ή οργιαστική τής Καθ. Δευτέρας κίνησις». Ποία ή συνήθεια αλλού;

8. Μαντικαί συνήθειαι.

(α) Κατάδεσμος τής Μοίρας. Κάλεσμα η προσκάλεσμα ή δέσιμο τής
Μοίρας προς πρόκλησιν μαντικού ονείρου. Μέ ποίας πράξεις καί ποίους λόγους
γίνεται τούτο; Π.χ. την έσπέραν τής Καθ. Δευτέρας ή νέα προ τού ύπνου περιζώ-
νεται χρυσομάντηλο, τοΰ οποίου τά δύο άκρα δένει άποπίσω μέ τρεις κόμβους
έπιλέγουσα: 'Αγία Δευτέρα βγαίνοντας | αγία Τρίτη μπαίνοντας, | άγια Τετράδ' αλη-
θινή | όπου σε στέλνω νά διαβης | ... τη Μοίρα μου νά πάς νά βρης, I νά 'ρ&η
απόψε νά μου είπη | ποιον άντρα ϋ·ελά πάρω (Λαογρ. Γ 6).

(β) Άρμυροκουλλούρα. Πώς κατασκευάζεται αύτη καί εις τί χρησιμεύει;
Διατυπώσεις τής κατασκευής μαγικαί: άλεϋρι κλεμμένο άπό τρία σπίτια άπίκραντα
η μονοστέφανα- τό ζυμώνει παρθένος μέ πολύ αλάτι άνάποδα (δηλ. μέ τά χέρια
πίσω άπό την πλάτη), κάνει τρεις κουλλούρες. Τις ψήνουν ατά κάρβουνα και παίρ-
νουν άπό κά&ε μια κουλλοΰρα μια μπονκοννιά. Τή μιά Ί}ά τή φαν, την άλλη
την ρίξουν άπάν' στη σκέπα, καρσί (αντίκρυ) στον ηλιο, και την άλλη ϋά τή βάλουν
κάτ άπό τό μαξιλλάρ. Στον ϋπνο τους ϋά ίδοϋν τό παλληκάρ'. Κι δταν είναι νά
πάρη λεύτερο παιδί, ι)ά τον ΐδη στον ϋπνο μέ ποτήρ χρυσό. Κι δταν είναι χηρευά-
μενος, ϋ·ά πάη μ ενα τσικνωμένο κμάρ (λαγήνι καπνισμένο άπό τή φωτιά) (Φυσίνη
Λήμν.). Κατά ποίους άλλους τρόπους ζυμώνεται ή άρμυροκουλλούρα ; (Βλ. Πολί-
του, Λαογρ. Σύμμ. Γ' 109 κ.έ.) Εις την Σκΰρον, απ' την 'ίδια ζύμη κάνουν κι όλα
τά γράμματα τού αλφαβήτου, τά ψήνουν καί αυτά καί τά ξαστρίζουν μαζί μέ τό
άρμερόπιττο.

(γ) Σαρακοστοκουλλούρα: κουλλούρα μέ προζύμι άπό τό ζυμάρι πού
έζύμωσαν τά μακαρόνια τής 'Αποκριάς· τήν ψήνουν στη γωνιά χάμω καί τό πρωί
την Καθαροδευτέρα, μόλις ξυπνήσουν, τήν κυλούνε. "Αν πάη δεξά, θά πάη καλά
τό σπίτι, αν κάμη αριστερά, θά είναι δύστυχα τά εισοδήματα καί προπάντων τό
γέννημα. (Βασιλίτσι Πυλίας).

9. Προλήψεις καί δεισιδαίμονες συνήθειαι.

Π.χ. Τήν Καθαρή Δευτέρα «δέν πιάνουν μαχαίρι, δέν κόφτουν τίποτε, γιά
νά μήν κόφτουν τά ποντίκια τά γεννήματα» (Ήπειρος). Τρώνε μιά μπουκιά άπό
τήν Σαρακοστοκουλλούρα, γιά νά κομπώσουν τή Σαρακοστή, νά μήν τούς πιάση
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ή Σαρακοστή νηστικούς (Πυλία). Τά μικρά παιδιά νηστεύουν τήν Καθαρή Δευτέρα,
γιά νά βρίσκουν φωλιές (Αιτωλία) ή τήν περδικοφωλιά (Κρήτη, Μάδυτος κ.ά.).

2. Τό Τρίμερο.

(Τριόημερο (Μακεδ.), αιθοδώρισμαν (Πόντος), Τίριπλή (Άνακού). Νηστεία
άπόλυτος τών τριών πρώτων ημερών (ούτε ψωμί, ούτε νερό). Παράθεσις τραπέζης
είς τον τριοημερίτην κατά τήν Καθαράν Τετάρτην μέ ειδικά φαγητά: καρυδό-
πιττα, σούπα μέ φασόλια καί μέ πετιμέζι, άφριστός, χυλόπιττες (Σινώπη) κττ.
καί προσφορά δώρων εις αυτόν (μαξιλλαρόπαννο, μαντήλια κττ. Σινώπη). Τά
μαεροκάλεα, τά Θοδωρέσια (Πόντος). Παροιμίαι. Δεισιδαιμονίαι σχετικαί μέ τό
Τρίμερο καί άλλαι άντιλήψεις· π.χ. είς τό Τσακήλι (Μετρών Θράκης) «αν τυχόν
πεθάν κανείς πιάνοάας τρίμερο, δε βγάζνε τό λείψανο τ από τ ύόρτα νά τό
θάψνε, γιατί κολάσκε, που σκότωσε τον εγαυτό τ και γκρεμάνε τό άβάρ (=τόν
τοίχο) και τόνε βγάζνε» (Θρακικά Η 350).

Άλλαι συνήθειαι τοϋ Τρίμερου:

(α) Καθαρά Τρίτη. Π.χ. ανοίγουν τή σταφυλαρμιά. Θεωρείται καί ήμερα
τών ψυχών; Τί κάμνουν εν τοιαύτη περιπτώσει;

(β) Καθαρά Τετάρτη. (Πραντοτέτραδο, Θράκη). Προσφοραί γιά τήν ψυχή
τών ζωντανών. Εις τί συνίστανται αΰται;

3· Ή Καθαρά Παρασκευή.

Όνειρομαντεία μέ τά κόλλυβα τών Άγ. Θεοδώρων. Τρία (ή εννέα) σπυριά
σιτάρι κάτω από τό προσκέφαλο μέ μαυρομάνικο μαχαίρι σ' έ'να παννάκι κόκκινο
ή άσπρο μέ μαύρη κλωστή. Κάλεσμα η δέσιμο τής Μοίρας, σπορά σίτου ή κολλύ-
βων. Π.χ. είς τήν Σκύρον «τ' άη Θοδώρου άποσπεροϋ κρεμνιώνται από τό κλήμα
τν ώρα π' θά πά νά πλαγιάσνε τσαι λένε: ' Ελάτε, Μοίρες τώ Μερώ τσαϊ ή διταή
fx ή Μέρα | νά μ' φανερώσετε, ποιο θε λά πάρου» κττ. Εις τήν Σιγήν τής Βιθυ-
νίας «τό κορίτσι τά δένει α' ενα άσπρο παννάκι με μαύρη κλωστή καί, σά νυχτώνει,
πάει στην εκκλησία· στο προσκυνητάρι έχουν τήν εικόνα τών Άγ. Θεοδώρων τή
σταυρώνει με τά κόλλυβα και λέει: "Αγιε Θόδωρε καλέ μου κτλ. Τό βράδυ τά
βάζει κάτω άπό τό μαξιλλάρι και βλέπει εκείνον που θά πάρη». Είς τήν Βυτίναν τό
στάρι πρέπει νά είναι άπό τό σπίτι ενός πρωτοστέφανου Θεόδωρου. Ποία ή σχε-
τική συνήθεια άλλοΰ; Ποΰ ή νέα σπέρνει τό στάρι καί προσκαλεί τό παλληκάρι
νά 'ρθη νά τό θερίσουν μαζί; "Ενα παράδειγμα: Είς τήν 'Αράχοβαν Παρνασσίδος
«τήν Παρασκευή τό βράδυ, σπίτια πού 'χουνε Γιάννη ή Θόδωρο κρεμάνε στην
πόρτα τους ενα σακκουλάκι με στάρι. Τά κορίτσια πάνε σε δυο Θοδωράδες κ' ενα



16

Γ. Α. ΜΕΓΑ

Γιάννη καί κλέβουν, δήϋ·εν, άπό τά τρία αυτά σπίτια λίγο στάρι. Κατόπιν έρχονται
στο σπίτι, σκαλίζουν λίγο τό χώμα και σπέρνουν τό στάρι. Παίρνουν αμίλητο νερό
στο στόμα και τό φέρνουν στο δρόμο άκοϋν ονόματα. Μέ τό νερό ποτίζουν τό
στάρι λέγοντας: Σε σπέρνω και σέ ποτίζω κι οποίος είναι γιά νάν τον έπάρω
νά 'ρϋη νά τό θερίσουμε μαζί. Προσέχουν και τί δνείρατα ϋά ίδονν».

4. Τό Σάββατον τών άγιων Θεοδώρων.

1. Όνομα: Τ' άη Θοδώρου, τ Άψυχου (Καστόρια) κτλ.

2. Επίσκεψις νεκροταφείων. Προσφοραί εις τούς νεκρούς. (Μόνον
κόλλυβα ή καί πίττες καί ψάρια τηγανητά, ψωμί καί τυρί;). Πού γίνεται είδος παν-
δαισίας εις τό νεκροταφεΐον; Είς τήν Πάνορμον «μοιράζουν σιμίτια εις τά παιδά-
κια, τά όποια περιέρχονται άπό πόρτα σέ πόρτα καί λέγουν: «Προσφοράτο, προσ-
φοράτο· \ είδαμε, δέν είδαμε, \ Θεός σχωρέσ τσοϊ πεϋαμέν ».

3. Δοξασίαι σχετικαί μέ τάς ψυχάς.

4. Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι: Π.χ. εις τά Τελώνια
Λέσβου μέ κόλλυβα άπό τήν εκκλησία κάνουν κομπολόϊ (τά περνούν σέ μιά κλω-
στή μέ τό βελόνι) καί τά δένουν στά κλαδιά πάνω στά δέντρα. Είς τήν Καστορίαν
«τ' Άψυχου δέν λούζουνται, γιά νά μη βγάλουν νεκροκόκκαλα /»

5. Μαντικαί συνήθειαι.

(α) Συγκέντρωσις γυναικών και κορασιών, χοροί καί διασκέδασις προς
μαντικούς σκοπούς: κόψιμο άρμυροκουλλούρας, ψηφία τοΰ αλφαβήτου άπό τήν
Ιδίαν ζύμην κτλ. Π. χ. εις τήν Σκϋρον «άνήμερα τών άγιων Θεοδώρων μαζεύονται
(τά κορίτσια) και κόβουν τ άρμερόπττο, τραγουδούν, χορεύουν, κάνουν μεγάλη δια-
σκέδαση—τ άρμερόπττο τό κάνουν τήν παραμονή μέ άλεΰρι καί αλάτι κλεμμένα
άπό τρία άπίκραντα σπίτια, πού νά έχουν Μαριά ή Γιάννη (πρβλ. άνωτ. σελ. 14).
Άπ τήν ίδια ζύμη κάνουν καί όλα τά γράμματα τοΰ άλφαβήτου, τά ψήνουν
κι αύτά πάνω σέ κληματσίδες καί τά ξαστρίζουν τή νύχτα στο λιακό μαζί μέ τ δ.ρμε-
ρόπιττο. Τά ψηφιά άπό τή ζύμη τά σκεπάζουν μ ενα κόκκινο παννί καί κα&εμιά
χώνει άπό κάτω τό χέρι της καί παίρνει ενα. "Ο,τι γράμμα πιάση, άπό κείνο ϋ·' άρ-
χίζη τό όνομα εκείνου που ϋά πάρη. Τά κομμάτια άπό τ άρμερόπιττο τά βάζουν
τό βράδυ κάτω άπ' τό προσκέφαλο τους καί μελετούν νά δουν, ποιόν ϋά πάρουν»
(Πέρδικα, Σκύρος τ. Α' σ. 133).

(β) Άλλαι μαντικαί μέθοδοι τής εορτής τών αγίων Θεοδώρων.
Κατοπτρομαντεία καί ύδατομαντεία κλπ. (Βλ. άνωτ. κεφ. Η': Μαντική).
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5. Γενικά δι δλην τήν Σαρακοατήν.

1. Όνόματα τής Σαρακοστής καί τής πρώτης έβδομάδος£ (Π.χ.
Άπονήστεια ('Καλάβρυτα), Προποβδόμαδο (Μονοφάτσι Κρήτης), Καθαροβδόμαδο
(Θεσσαλ.). Ευχαί.

2. Εικονική παράστασις τής Σαρακοστής: Καλόγρια επτάπους, δ
κονκαράς κλ. Π.χ. εις τήν Χίον «παίρνουν μία κόλλα χαρτί καί σχεδιάζουν μέ τό
\[>αλίδι μια γυναίκα χωρίς στόμα, γιατί είναι όλο νηστεία- τά χέρια της είναι σταυ-
ρωμένα γιά τις προσευχές. "Εχει 7 πόδια, τις 7 εβδομάδες τής Σαρακοστής. Κάθε
Σάββατο κόβουν κ' έ'να πόδι». Εις τον Πόντον «παίρνουν μιά πατάτα ψημένη ή
έ'να κρομμύδι- μπήγουν επάνω άκτινοειδώς 7 φτερά κόττας, τό δένουν άπό τό ταβάνι
καί κρέμεται όλη τή Σαρακοστή. Μιά μιά βδομάδα πού περνάει, βγάζουν άπό έ'να
φτερό. Λέγεται κονκαράς καί είναι φόβητρον τών μικρών».

3. Άρτοι καί φαγητά Σαρακοστιανά.

"Ονομα καί τρόποι παρασκευής αυτών. Διανομή είς γείτονας, παιδία κλ. Π.χ.
τό ξυνοφάϊ τής Σινώπης: ρεβίθια, φασόλια, κάστανα, σταφίδες βράζονται πολύ,
μαζί μέ πλιγοΰρι ή κουρκούτι, ζάχαρη καί πετιμέζι μελωμένο καί κατόπιν τσιγα-
ρίζονται μέ κρεμμύδι καί λάδι. Τό έμοίραζαν τή Μεγάλη Σαρακοστή σ' όλη τή
γειτονιά γιά ψυχικό. Εις τήν Άμοργόν, μόλις μπή ή Σαρακοστή, ζυμώνουν καί
κάνουν ανθρωπάκια μέ μύτη, μέ στόμα, μέ μάτια καί τά δίνουν στά παιδιά' aUrai
είναι οί Λαζάροι. Τά παιδιά τους χορεύουν και λένε:

Που 'σουν, Λάζαρε, και ποϋ 'ταν ή φωνή σου,
και σ' ε κλαίγανε ή μάννα κ' ή αδερφή σου,
—"IIμουνε στη γης, στη γής θαμμένος,
στους νεκρούς, νεκρούς ανέστη μένος.
—' Ερντε, Λάζαρε κτλ.

4. "Εθιμα επικρατούντα καθ' όλην τήν διάρκειαν τής Σαρακο-
στής: Τό τραγούδημα τών ξένων (τραγούδια ευχετικά), οί κούνιες (τραγούδια τής
κούνιας), παιγνίδια κτλ· Κτυπήματα νεανίδων υπό εφήβων καί τανάπαλιν.

Π.χ. εις τά Βέντζια τής Δυτ. Μακεδονίας άπό τήν Καθαρά Δευτέρα έως τού
Λαζάρου τά κορίτσια τραγουδούν τό Λάζαρο. Μόλις έμφανισθή ξένος εις τό χωρίον,
όλα τα κορίτσια, μικρά καί μεγάλα, τον επισκέπτονται είς τήν οίκίαν όπου κατέλυσε
καί τον τραγουδούν (τραγούδια τής ξενιτειάς, εγκωμιαστικά κτλ.). Είς τήν Κάρπα-
θον καθ' όλας τάς Κυριακάς τής Μεγ. Σαρακοστής μέχρι τών Βαΐων καί τήν έορ-
τήν τού Ευαγγελισμού οι κόρες κάνουν κούνια σέ κάποιο ευρύχωρο σπίτι καί τρα-
γουδούν τά καλημεριστά, ήτοι δίστιχα εγκωμιαστικά τών νέων, πού ανεβαίνουν

2
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στήν κούνια. Κτυπήματα τών νέων καί νεανίδων μεταξύ των μέ τον στρόπο (χον-
δρή μαντήλα συνεστραμμένη).

5. Αϊ παννυχίδες (όλονυκτίαι) τής Μεγάλης Σαρακοστής. Άφύ-
πνισις τών κατοίκων μέ κρότους τυμπάνων υπό τού τουμπακάρη δια τάς παννυχί-
δας. 'Αμοιβή αύτού κατά τήν Λαμπρήν μέ κουλλούρα, αυγά, τυρί (Σκύρος). Πού
άλλού άπαντα ή συνήθεια αύτή ;

6. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι.

6. Κυριακή τής 'Ορθοδοξίας.

1. Άναθεματισμός τοΰ 'Αρείου καί τών άλλων αιρετικών.

2. Σχολικαί καί άλλαι παιδικαί έορταί. Ένα παράδειγμα: «Εις
τ Άπέρει (τής Καρπάθου) τήν Κυριακή τής 'Ορθοδοξίας αϊ μητέρες, που έχουν
μωρά παιδιά χρονιάρικα, πλάοσουν γύλλες, που είναι οάν Λάζαροι (μεγάλα κουλλον-
ρια) και τις παίρνουν οτήν εκκλησιά τής ενορίας τους. ΙΙαίρνουν και άλλα φαγητά,
δ,τι θέλει κάθε εν ας, καί ρακί. Ύστερα άπό τή λειτουργία κι άφοϋ τά βλοήση
δ παπάς, κάθονται δλοι, άντρες και γυναίκες, στο πέργερο τής εκκλησιάς, τρων
και πίνουν κ εύχονται τών παιδιών κ υστέρα, δταν έρτουν στο κέφι, άρχίζουν
τον χορδν και τά τραγούδια και ξεφαντώνουν» (Μιχαηλίδου Νουάρου, Λαογρ.
Σύμμεικτα Καρπάθου Α' 185). Πού άλλού καί κατά ποίας άλλας έορτάς γίνεται
όμοια τις εορτή ;

7. Τής Στανροπροσκυνήσεως.

1. "Ονομα τής εορτής: Τό μεσοσαράκοστο, τής μάππας ή τοΰ πουλιού,
τό Λουλοϋδ', (Θράκη). Ποίοι εορτάζουν τήν ήμέραν αυτήν; Π.χ. είς τήν Θρά-
κην ή Λουλούδα, ή Μελδή καί ή Μελούδα.

2. Διανομή δενδρολιβάνου ή άλλων κλάδων ή άνθέων εις τούς έκκλη-
σιαζομένους καί χρήσις αυτών εις εξορκισμούς καί σταυρώματα. Π.χ. ε'ις τήν Κορώ-
νην «τό δεντρολίβανο, που παίρνουν άπό τή Σταυροπροσκύνηση, τό χρησιμοποιούν
γιά νά ξεματιάσουν άν&ρωπο ή ζό πού είναι βασκαμένο. Τόνε σταυρώνουνε με δαύτο.
Τό βουτάνε σέ αγιασμό ή τό καίνε σέ κάρβουνα καί τον καπινίζουνε».

3. 'Αγρρμοί παιδίων περιερχομένων τάς οικίας·

Π.χ. είς Νένητα Χίου τά παιδία εισερχόμενα είς τάς οικίας έψαλλαν:
Χαίρε, Πύλη, χαίρε, 'Αγνή, | χάϊρε, Τίμιε Σταυρέ,
ώ χαρά τών προφητών, | ψάλλω κ' έρχομαι εδώ,
νά μού δ ώση ς εν αυγό, | νά πά' νά φύγω άπ' εδώ.
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8. Τοϋ Μεγάλου Κανόνος (ή Τετάρτη τής 5ης εβδ. τής Μεγ. Σαρακοστής).

Λειψόπιττες καί κουλλούρια δια τά παιδιά καί διά τούς πτωχούς. Π.χ. εις
τήν Σκύρον τού Μεγ. Κανόνος «βάζουν φτάζυμο καί ζυμώνουν λειψόπιττες, κουλ-
λουράκια, καί σφραγίδες (ψωμάκια μέ σφραγίδα, όπως τά πρόσφορα). Τις λειψό-
πιττες τις τυλίγουν στης δρακοντιας τά φύλλα (πού μοιράζουν στη ληνυχτιά στά
σπίτια οί φουρνάρισσες), γιά νά μή καίγωνται καί νά μυρίζουν, καί τις τρώνε μέ
μέλι. Τά κουλλουράκια τά κάνουν άρμαθιές καί τά κρεμνούν άπό τον λαιμό τών
παιδιών γιά τό καλό. Τις σφραγίδες, τρεις, πέντε, εφτά, πάντα μονό αριθμό, βάζουν
έ'να κομμάτι πίττα, μέλι άπό πάνω, καί τις μοιράζουν στους φτωχούς γιά τήν ψυχή
τών άποθαμένων τους» (Πέρδικα, Σκύρος, Α' σ. 135).

γ) Άπο 1ης Μαρτίου μέχρι τοϋ Πάσχα.

1· Πρώτη Μαρτίου.

1. 'Αντιλήψεις περί τού Μαρτίου: ό πρώτος μήν τοϋ έτους, αρχή τού
καλοκαιριού. Αί σχετικαί δοξασίαι, παροιμίαι καί συνήθειαι· π.χ. Άπό Μαρτίου
καλοκαιριά κι άπ Αϋγουστο χειμώνας. Εις τήν Λήμνον πιστεύουν ότι «τήν Πρω-
τομαρτιά πέφτ άπ' τον ουρανό τό κάρβ'νο ατή γής, νά ζεοταϋή ή γής, κι άπό τότες
αρχινούν οι ζέστες». Πού αλλού άπαντα ή δοξασία αυτή καί μέ ποίας τυχόν συνή-
θειας σχετίζεται; Π.χ. εις τήν Κύζικον, όπου θεωρούν τον Μάρτιον ως πρώτον
μήνα τοϋ έτους «συνηθίζουν κατά τάς πρώτας ημέρας αυτού νά σπείρουν βασιλικόν,
κατ' αύτάς δε ουδέποτε πλύνουν ενδύματα, διότι τά κατακαίουν τά άυλα πνεύματα,
πού ένοικοϋν εις τά ύδατα καί λέγονται Δρίμνες». Ποΐαι αί δοξασίαι αλλού;
Ποΐαι ήμέραι τοϋ Μαρτίου είναι δρίμες (ή τά δρίματα);

2. Παραδόσεις σχετικαί μέ τον Μάρτιον (αιτιολογικοί μύθοι). Διατί
ό Μάρτης μιά γελάει καί μιά κλαίει; Διατί ό Μάρτης έ'χει 31 ήμερες καί ό Φλε-
βάρης 28; κττ. Πρβλ. Ν. Πολίτου Παραδόσεις: τό βουτσί τών δώδεκα μηνών,
οί γυναίκες τού Μάρτη, τής γριάς οί μέρες, τής γριάς τά κατσίκια κτλ.

Αί σχετικαί παροιμίαι: Στην πομπή σ, γερομαλτέζο μου, τ' άρνοκάτσικά μου
τά'βγαλα (Αράχοβα). — Μάρτη χιόνι βούτυρο, μά, σάν παγώση, μάρμαρο (Κύζικος).
—Ό χειμώνας τρώει κριάσια και δ Μάρτης κόκκαλα (Κύζικ.).

3. "Εθιμα τής παραμονής: 'Αποπομπή τού Κουτσοφλέβαρου. (Τον υπο-
δύεται άνθρωπος χωλός; καβάλλα είς γάϊδαρον; Ποία πομπή τον συνοδεύει καί μέ
ποίας φωνάς; Π.χ. "Εξω, Κουτσοφλέβαρε, νά ρϋή δ Μάρτης μέ χαρά και μέ πολλά
λουλούδια) (Τρίπολις). Θραύσις άγγείων καί σχετικαί επωδαί'·

Βγαίνει δ κακόχρονος | μπαίνει δ καλόχρονος,
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όξω ό Κοντσοφλέβαρος. \ "Οξω ψύλλοι, ποντικοί,
μέσα Μάρτης και χαρά \ και κονκάλια δυνατά (Κύζικος).

Γίνεται καί σβτίσιμο τής φωτιάς, δια ν' αναιρούν τήν έπομένην και-
νούργια φωτιά; Κατά ποίον τρόπον τήν ανάβουν;

4. Τρόποι καί μέσα αποτροπής

(α) κατά τοϋ ήλίου, ήτοι γιά νά μήν τούς πιάση ό Μάρτης: Κλωστή άσπρη
καί κόκκινη (καί χρυσή ;) (μάρτης, μάρτα (Κύζικος), μερτοάτανο (Κάρπαθος)). 'Εκτί-
θεται τήν νύκτα είς τά άστρα, άφού προηγουμένως τήν τυλίξουν σέ μιά τριαντα-
φυλλιά; Πού φορούν τον μάρτην καί πότε τον βγάζουν; Πού τον κρεμούν; Μέ
ποίους λόγους συνοδεύουν τάς πράξεις αυτάς; Συνηθίζουν νά στέλλουν «μάρτη»
εις τούς ξενιτευμένους; Π.χ. Εις τήν Πέτραν Λέσβου «τήν πρώτη τον Μαρτίου
δεν νι λινή κλωστή, [άσπρη και κόκκινη στο χέρι τς. Καθώς τή δεν νι, ρωτούν Τί
δεν 'ς αντοϋ ; Δένω τον ήλιο νά μή σε πιάσ'». Είς τήν Κύπρον «είς τά βρέφη, τά μή
αν μπληρώσαντα τό πρώτον ετος τής ηλικίας των, βάνουν εφτά μάρτη δες». Είς τάς
Κυδωνιάς «τον μάρτη τον φορούσαμε ώς τήν Ανάσταση' τότε τον βγάζαμε και
τύν δέναμε στήν τριανταφυλλιά, γιά νά πάρουμε τό χρώμα της. Δέναμε μάρτη και
στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιοϋ, γιά νά μήν σκοντάφτουμε, και στο χέρι τής στά-
μνας, γιά νά κάνη κρύο νερό.» Πού άλλου ό Μάρτης δένεται στο μεγάλο δάχτυλο
τού ποδιού;

Εις τά Άγραφα «τά παιδιά, άμα πρωτοϊδοϋν χελιδόνι, βγάζουν τό μάρτη
άπ' τό χέρι τους και τον άφήνουν ατά δέντρα, γιά νά τον πάρουν τά χελιδόνια,
λέγοντας: "Αφκα σϋκο κι σταφίδα | κι σταυρό κι άϋημουνίτσα, \ γύρσα πίσου, δεν
τά βρήκα \ λίτσαρ-λίτσαρ, λίτσαρ-λίτσαρ». Εις τήν Κύζικον, άμα ιδούν πελαργόν
κόπτουν τον μάρτην καί τον ρίπτουν, λέγοντες: Λέλεκα, χατζή - μπαμπά \ ρίξε
γρόσια και φλουριά κτλ. Εις τήν Σωζόπολιν «όταν ιδούν χελιδόνα, θέτουν τον
μάρτην κάτω άπό μίαν πέτραν καί μετά 40 ημέρας παρατηρούν και, εάν εΰρουν
είς τήν θέσιν εκείνου μυρμήγκια, τό θεωρούν ευτυχίαν.» Είς τήν Άκαρνανίαν
(Κάρπαθον, Πυλίαν κ. άλ.) «τους μάρτηδες τή Λαμπρή τους δένουν στις λαμπάδες
και καίονται μαζί», εις δέ τάς Θήβας, (τά Μέγαρα καί άλ.) «τούς δένουν γύρω-
γύρω στά ψηνόμενα αρνιά τό Πάσχα καί καίονται». Ποία ή συνήθεια άλλού;

(β) κατά τών ψύλλων, κορέων, ποντικών κλπ. καί κατά παντός
μιάσματος. Καθαρισμός τής οικίας καί άπόρριψις τών σκουπιδιών (είς τό σταυρο-
δρόμι;). Θραύσις παλαιών λαγηνών ή άλλων πηλίνων σκευών μέ τήν έπωδήν

"Οξω ψύλλοι, ποντικοί,
μέσα Μάρτης και χαρά
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καί καλή νοικοκυρά
κι δ Κουτρούλης μάγειρας (Βιθυνία).
Εις μερικούς τόπους τό σκεύος αύτό ρίπτεται ό'πισθεν τοΰ παπα μετά τήν έπίσκε-
ψίν του διά τό «φώτισμα», μόλις έξέλθη τής οικίας, ή είς τήν θύραν ξένης οικίας
μέ τήν έπιφώνησιν: «Οί ψύλλοι μετά σας | κι δ Μάρτης μετά μάς (Σιγή Βιθυν.).
ΓΙοΰ ή θραΰσις τού πηλίνου σκεύους γίνεται τήν παραμονήν;

(γ) κατά τών δριμών: γιά νά μήν κόψουν οΐ δρίμες τά παννιά. Δεισι-
δαίμονες συνήθειαι: Π.χ. ρίπτουν εις τό νερό πέταλον.

5. Άλλαι συνήθειαι:

(α) Ψευδολογίαι «γιά νά γελάσουν τόν Μάρτη». Π.χ εις τά Μέγαρα
«τήν ΙΙρωτομαρτιά έχουν έθιμο νά γελούν τό Μάρτη. Γέλακα το Μάρτη μου ! Θά
ποΰν έ'να ιρέμα,γιά νά γελάσουν κάποιον. Γελούμε το Μάρτη, γιά νά μάς πάη καλά!»

(β) "Εξοδος είς τούς αγρούς, νίψις μέ δρόσον, άνάρτησις στα-
χύων κριθής εις τήν θύραν κττ. Οίίτως είς τά Μέγαρα «γυναίκες έρχονται
στο χωράφι πρωί - πραίί και νίβονται με δροσιά τού κριθαριου, βγάζουν στάχυα
και τά φέρνουν νωπά στο σπίτι και τά κρεμούν στις πόρτες τών σπιτιών, γιά νά
είναι δροσεροί όλο το χρόνο». Πρβλ. «ή δροσιά τού Μάρτη όμορφίζει» (Κύπρ.)

(γ) Νίψις μέ άμίλητο νερό, ραντισμός τοΰ σπιτιού «γιά νά μπη
ή δροσιά στο σπίτι» (Κορώνη). Είς τάς Αθήνας ή κάθε νοικοκυρά έπαιρνε πρωί-
πρωί άμίλητο νερό άπό τό πηγάδι, έβρεχε ολίγο γρασίδι καί μέ αύτό έδρόσιζε
όλους τούς ενοίκους, ενώ άκόμη έκοιμώντο, καί κατόπιν έρράντιζε τό σπίτι, λέγουσα:

Ηρθες Μάρτη; ήριΤ ή γειά σου,
ήρθ" ή πληθομαμμουδιά σου.
Μέσα Μάρτης καί χαρά κτλ.

Χύνουν τό νερό τής προηγουμένης ημέρας, διά νά πάρουν καινούργιο από
τήν βρύσιν;

(δ) Καθρεπτισμός είς τό λάδι. Είς τάς Αθήνας ή μητέρα (ή ή γιαγιά)
«κρατώντας λευκό άνάβαθο πιάτο μέ λάδι έβαζε τά παιδιά νά κοιτάξουν μέσα τό
πρόσωπον των, ενώ ή ιδία έμονολογοΰσε διαφόρους ευχάς: καί τού χρόνου,
νάμαστε όλοι καλά /» Είς τήν Κορώνην, τήν Λέσβον κ.ά. «τά κορίτσια τήν Προ)-
τομαρτιά πάνε καί κοιτάζ'νε μέσ στις σφίδες (κιούπια) πδχνε τό λάδι, γιά νά μήν
τ ς πιάση γήλιος».

(ε) Παρασκευή χυλοΰ. Εις τάς Αθήνας έφτειαναν χυλό καί τόν έτρωγαν
«γιά νά μήν τους δαγκάνουν οί ψύλλοι».

(ς) Κτυπήματα τών παίδων μέ σκιλλοκρέμμυδα ή μέ άσψόδελον
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Π.χ. εις τό Κατσιδόνι τής Κρήτης «τήν Πρωτομαρτιά κόβγοννε μιαν άσφεντρουλιά
(άσφόδελον) και χτυπούνε μ' αυτή τά βούγια και λένε: «Μάρτης είναι αήμερο,
κι άλλαξε τήν τριχιά οου, \ καί βάλε πήχες τό λαρδί καί πιθαμές τό ξύγκι». (Έπ.
Κρητ. Σ π. Γ 419). Είς τήν Κών κτυπούν τήν γάταν μ' ενα ραβδί λέγοντες: Μάρ-
της καί πάνω νορά ! Τό κάμνουν δι ύγείαν.

6. Άγερμοί παίδων (χελιδόνισμα).

Συνηθίζουν τά παιδιά τήν πρώτην Μαρτίου νά περιέρχονται άπό οικίας εις
οΐκίαν κρατούντα ξύλινον ομοίωμα χελιδόνος; Τί τραγουδούν καί ποία δώρα
ζητούν; Δίδουν είς τήν οίκοκυράν φύλλα κισσού άπό τό καλάθι τής χελιδόνας καί
προς ποίον σκοπόν; Π.χ. είς τάς Μέτρας Θράκης «δύο παιδιά περιφέρουν τήν
χελιδόνα, ξύλινον ομοίωμα πτηνού, προσηρμοσμένον εις τό άκρον ράβδου, περα-
σμένης δι' ενός καλαθίου πλήρους κλάδων κισσού. Περί τόν λαιμόν τής χελιδόνος,
υπάρχουν κωδωνίσκοι, οί όποιοι ηχούν, εφ' όσον κινήται ή ράβδος, έκ τής οποίας
εξαρτάται ή χελιδών. Τά παιδιά τραγουδούν: «Μάρτης μάς ήρτε, | καλώς μάς
ήρτε, | τά όρη ανθίζουνε, \ οί κάμποι λουλουδίζουνε, \ οί χελιδόνες ερχουνται I καί
πάνε στις φωλιές τους. | Μάρτη, Μάρτη μου καλέ, | καί Απρίλη λαμπερέ, | τή
Λαμπρή μάς έφερες, \ τόν παπά μας έχαιρες. | Μπήκε μήνες θάλασσα, \ θάλασσα
τήν πέρασε \ έκατσε καί λάλησε κτλ. Ή νοικοκυρά παίρνει ολίγα φύλλα κισσού άπό
τό καλάθι τής χελιδόνας καί τά τοποθετεί εις τήν φωλεάν τών ορνίθων, διά νά γεν-
νούν πολλά αυγά, δίδει έν ή δύο αυγά είς τά παιδιά, τά οποία πηγαίνουν είς
άλλην οίκίαν». «Πρβλ. άλλο χελιδόνισμα: ... . Θάλασσαν άπέρασα | καί στεριά
δέν ξέχασα, | κύματα κι άν έ'σχισα, \ έσπειρα, 'κονόμησα. | "Εφυγα κι άφήκα σύκα |
καί σταυρόν καί θημωνίτσα, \ κ ήρθα τώρα κ' ηύρα φύτρα, \ κ' ηύρα χόρτα, σπάρτα,
β λίτρα | β λίτρα, βλίτρα, φύτρα, φύτρα. \ Σύ καλή νοικοκυρά, έμπα στο κελλάρι σου κτλ.»

7. Μετεωρολογικά! παρατηρήσεις κατά τάς πρώτας ημέρας τού Μαρ-
τίου καί μαντειαι έξ αυτών. (Μερομήνια).

Όργάνωσις τών παρατηρήσεων: «Εις τήν 'Αδριανοΰπολιν αί γυναίκες τής
συνοικίας συνερχόμεναι τήν πρώτην Μαρτίου διεμοιράζοντο μεταξύ των τάς ημέ-
ρας τοΰ Μαρτίου καί κατόπιν κάθε μία παρατηρούσε τόν καιρόν κατά τήν ήμέραν
πού τής ανήκε. "Αν έπεκράτει αιθρία, καί τό έτος όλόκληρον θά παρήρχετο α'ίθριον,
άν έπεσκιάζετο ό ουρανός άπό σύννεφα, κακά προοιωνίζοντο διά τήν οίκογένειαν
έκείνην». Ποία ή συνήθεια άλλού;

8. Δεισιδαιμον^αι. Π.χ. Τήν Πρωτομαρτιά δέν κάν' νά σκοτώσης ψύλλο
(Λέσβος). Εις τήν Αινον τόν Μάρτιον όλοι δέν δανείζουν φωτιά, ούτε πλύνουν
ρούχα χοντρά.
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2· Τών άγιων Σαράντα (9 Μαρτίου).

1. Σαραντόπιττες (πίττες μέ σαράντα φύλλα ή 40 τηγανίτες (λαλα£άκια),
ή φαγητά άπό 40 ειδών χόρτα ή όσπρια. Τρόπος παρασκευής και διανομή αύτών
«γιά τήν ψυχή τών ζωντανών». Πρβλ. τήν παροιμίαν: «Σαράντα φεί.ς, οαράντα
πιής, σαράντα δώσ γιά τήν ψυχή σ'». Είς τάς 'Αθήνας άλλοτε τήν ήμέραν αυτήν
«εφτειαγναν πίττες με σαράντα φύλλα, άλλοι εφτειαγναν σαράντα κονταλίτες· άφοϋ
έτρωγαν και έπιναν καλά συγγενείς και φίλοι, έφερναν και τρεις βόλτβς γύρω
απ' το τραπέζι καί έσερνε το χορδ δ μεγαλύτερος τής συντροφιάς τραγουδώντας:
"Ας χορέψω με κι άς είναι, τών άγιώ Σαράντων είναι. " Υστερα ευχότανε δ ενας στον
άλλον χρόνια πολλά και καλά». (Πολίτου Παροιμίαι Α' 214). Πού αλλού συνηθί-
ζεται τούτο; Είς τό Μανιάκι «καρφώνουν στά χωράφια λαλαγκίδες μέ ξυλάκι γιά
τους διαβάτες. "Οσα χωράφια έχουνε, τόσες καρφώνουνε».

2. Συνήθεια νά καίουν τά σκουπίδια καί νά πηδούν τή φωτιά «γιά
νά κάψουν τους ψύλλους, τά φίδια κτλ.». Είς τήν Αίτωλίαν τήν ήμέραν αυτήν τρώ-
γουν ζώχο (χορταρικό) «γιά νά μήν τους τρών τά φίδια» λέγοντες: «Ζώχο, ζώχον
έφαγα, \ σαράντα κι μαράντα, \ σαράντα φίδια φεύγουνε, | σαράντα γκουστερίτσες».
Είς τήν Βλάστην βγάζουν τούς μάρτες καί τούς κρεμούν στά δένδρα, γιά νά τούς
πάρουν τά χελιδόνια, νά κάμουν φωλιά!

3. Λειτούργημα τού μεταξοσπόρου εις τήν εκκλησίαν. Π.χ. Είς
Σκύρον «σάν έκαναν καματερό (κουκούλι) έπαιρναν τήν ήμερα τών 'Αγίων Σαράντα
μιά δαχτυλήθρα γεμάτη σπόρο άπ' τό σκουλήκι, έχωναν τό σπόρο μέσα στον κόρφο
τους και πήγαιναν στήν εκκλησία νά τον λειτουργήσουν. "Ως νά πή δ παπάς τό
Ευαγγέλιο, δ σπόρος έσκαζε. Μόλις ένοιωθαν τά σκουληκάκια νά ζωντανεύουν και
νά μαμμουνιάζουν μέσ στο στήθος τους, 'έφευγαν καϊ πήγαιναν γρήγορα-γρήγορα
σπίτι τους, τά έβγαζαν άπ' τό στήθος τους και τά έβαζαν νά μεγαλώσουν στο άνα-
θροφάρι». (Ν. Πέρδικα). Πλήν τούτου κατά τούς Κυπρίους τήν ταχυτέραν εκκό-
λαψιν επιβοηθεί καί ή διάδοσις ψευδούς είδήσεως.

4. Άλλαι προλήψεις καί συνήθειαι, σχετικαί μέ τον άριθμόν σαράντα.
Π.χ. εις τήν Μεσημβρίαν «σαράντα κλωστές κεντούν τά κορίτσια, σαράντα πιοτά
πίνουν οι άντρες και σαράντα κερνούν και σαράντα ψέματα λέν». Είς τήν Λακω-
νίαν «αν τήν ήμέραν αυτήν βροντήση, πιστεύουν οτι τά φίδια κατεβαίνουν σαράντα
δργυιές κάτω στη γή· άλλως ανεβαίνουν σαράντα όργυιές». Εις τήν Λήμνον «τ Αγιώ
Σαράντα φυτεϋνε δέντρα, κλήματα, λ.ουλούδια' άλλη μέρα δεν πιάνουν. Τότε απο-
κόβουν και τ αρνιά». Εις τάς Μέτρας Θράκης τότε σπέρνουν βασιλικόν, «γιά
νά γίνη φουντωτός και σαραντάκλουνος». Ποΐαι συνήθειαι επικρατούν αλλού;
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5. Μαντικαί συνήθειαι: Π.χ. «μιά κληματσίδα άπό εφτάκοιλο κλήμα

με τρεις κόμπ", τό βάν'ν κάτ άπ τό μαξιλλάρ', νά Ιδονν ποιόν θά πάρουν».

*

3. Τον Εύαγγελιομοϋ (25 Μαρτίου).

1. 'Απόλυτος αποχή άπό πάσης εργασίας: Δέν σαρώνουν, δέν βγά-
ζουν νερό άπό τό πηγάδι, ούτε λάδι άπό τό κιούπι, δέν ανοίγουν σεντούκι, δέν
πάνε στά περιβόλια κτλ. Δεισιδαίμονες φόβοι εκ τής παραβάσεως. Π.χ. εις τήν
'Αράχοβαν δέν σαρώνουν «γιατί βγαίνει μελιγκοϋνι (μυρμήγκι) ατό σπίτι».

2. Συνήθειαι τής παραμονής καί τής ημέρας τοΰ Ευαγγελι-
σμού. Π. χ. είς τήν Ήπειρον τά παιδιά παίρνουν έ'να ταψάκι ή ταβά χωματέ-
νιο, τό χτυπούν μ' έ'να κουτάλι καί λένε: Φευγάτε, φίδια, γκουστερίτσια, σήμερα
είν τοΰ Ευαγγελισμού ! ή άνάβουν φωτιά καί χτυπούν κουδούνια.'Επίσης άνάβουν
φωτιά μέ κοπριά ζώων καί τά καπνίζουν «γιά νά μήν άρρωστοϋν». 'Αλλού τά
κορίτσια εξέρχονται είς τούς άγρούς, κάθηνται επάνω στά σπαρτά καί τά εναγκα-
λίζονται. 'Αλλού κάνουν κούνια καί κουνιούνται (τραγούδια καλημεριστά).

3. ΙΙίστις ότι τήν ήμέραν αυτήν επιστρέφουν καί αϊ χελιδόνες
ΓΙαιδικαί συνήθειαι: προσφορά τού μάρτη καί χαιρετισμός τής χελιδόνος. Π.χ.
'Άφκα σϋκο και σταφύλ' [ και σταυρό και λιχνιστήρ \ κ" ήρτα, ηνρα τόν Άπρίλ'
(Μέτραι Θράκης).

4. Έξοδος τών ποιμνίων άπό τά χειμαδιά. Π.χ. εις τήν Σητείαν
τοΰ Εύαγγελισμοΰ λένε: «Κούρενγε, κονδοννωνε, και στά δρη άνέβαινε», επειδή
τότε μεταφέρουν τά αιγοπρόβατα άπό τά θερμά μέρη είς τά ορεινά.

5. "Αλλαι τυχόν συνήθειαι. Π.χ. «Σήμερα οί κλέφτες βγαίνουν στο
κλαρί· διά τοΰτο οι χωρικοί δέν εξέρχονται τών χωρίων, μήπως εις βάρος των
εγκαινιάσουν τήν τέχνην των» (Μέτραι Θράκης)·

4. Πρωταπριλιά.

1. Τό έθιμον νά γελούν. Μέ ποίαν πρόληψιν συνδέεται; Π.χ. «Τόχονν γιά
καλό' ψεματονν γιά τό μετάξι:» (Περιστερά Θράκης).

2. Δεισιδαιμονίαι: ή βροχή τής Πρωταπριλιάς θεωρείται γιατρικό γιά
τή θέρμη- «τή βάζουν σ' ενα μπουκάλι και ποτίζουάι, άμα έχουν θέριμ γιά
γιατρικό». (Κομοτινή).
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δ) Έορταί τοϋ Πάσχα.

Έβδομάς τών Βαΐων.

1. Σάββατον τοϋ Λαζάρου.

1. "Ονομα τής εορτής: Φτουχονλάζαρους (Μακ.) Κουφουλάζαρους (Παραμυ-
θία), Πρώτη Λαμπρή (Νίσυρος).

2. Παραδόσεις περί τού Λαζάρου, πού «σ5 δλη τή δεύτερη ζωή τον δε
γέλασε ποτέ καί μόνο μιά φορά χαμογέλασε». Παροιμίαι καί φράσεις σχετικαί' π. χ.
αγέλαστος Λάζαρος.

3. Ειδικά ψωμιά καί κουλλούρια (λαζάρ, λαζαράκια, λαζάνια)."Ονομα,
σχήμα, τρόπος παρασκευής καί χρήσις. Π. χ. είς τήν Λήμνον «την Παρασκενή &ά
κόψουν τά σνκα κομμάτια μικρά και τό Σάββατο ϋά ζνμώσνε μέ τη μαγιά. Θά
κόψουν ένα κομμάτι ίσαμε μισή οκά, ϋ·ά διπλώσονν μέσα σνκα και ί)ά κάνουν τρί-
γωνο. Θά τό ζώσουν μέ κομμάτ ζμαρούδ' όπως γίνεται ή φασκιά καί τά λέν
Λαζάρ . Δίνουν στις φτωχές καί γιά σχώριο».

Είς τήν Λέσβον «κάνουν λαζαρέλλια στά νταβαδέλλια μέ σταφίδα, καρύδια
καί μύγδαλο· κάνονν μέ τή ζύμη ένα λονρέλλ' καί τό στανρώνονν κάνουν καί τή
σταφίδα σταυρό. Τά παιδιά ανεβαίνουν σ ένα βουνό, σέ μιά ράχη, καί κνλονν τά
λαζαρέλλια· όπου σταματήσουν, ιράχνουν εκεί κοντά νά βρουν περδικοφωλιά». Είς
ΓΙλαγιάριον Θράκης τά τυλίγουν σέ φύλλα δάφνης καί τά δίνουν στά παιδιά.

4. Άγερμοί παίδων. Τά Κάλαντα τού Λαζάρου.

Ποίοι τά λένε; Μόνον κορίτσια ή καί αγόρια; Είναι μεταμφιεσμένα καί τί
κρατούν είς χείρας; Παράστασις τοϋ Λαζάρου, περιφορά αυτού. Τραγούδια λαζα-
ρικά κλπ. Τραγουδούν καί τή χελιδόνα ή τήν Καλαντήρα; Ποια δώρα δίδονται
εις τά παιδιά;

Π. χ. εις τήν Στερεάν Ελλάδα γυρίζουν μόνον κορίτσια (Λαζαρίτσες ή Λα-
ζαρίνες) 10-12 χρόνων ή καί μεγαλύτερα. «Μιά βαστά στην αγκαλιά της έ'να
κόπανο (πού κοπανίζουν τά ροΰχα, όταν τά πλύνουν) τυλιγμένο μέ πολλά παρδαλά
καί πολύχρωμα κομμάτια παννιών έτσι φαίνεται πώς κρατεί μωρό». 'Αλλού γιά
Λάζαρο έχουν μιά ρόκα ή καλάμια δεμένα σταυρωτά ή μιά κούκλα, πού τή στολί-
ζουν μέ πολύχρωμα λουλούδια καί μέ παρδαλά παννιά καί κορδέλλες. 'Αλλού «άντί
γιά κόπανο, έχουν έ'να καλαθάκι στολισμένο μέ πολύχρωμες κορδελλίτσες καί χίλιω
λογιώ λουλούδια». Είς τήν Κρήτην «κάνουν έ'να σταυρό μέ καλάμια καί τον στολί-
ζουν μέ κολαίνες (όρμαθούς) άπό λεμονανθούς καί μαχαιρίδες (άγριόχορτο μέ κόκ-
κινο λουλούδι). Αύτός είναι δ Λάζαρος καί τό πρωί τοϋ Σαββάτου τά παιδιά πάνε
άπό σπίτι σέ σπίτι καί λένε τό Λάζαρο».
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Εις τό 'Αργυρόκαστρον τά παιδιά μασκαρεύονται καί γυρίζουν στά σπίτια
αρματωμένα μέ γιαταγάνια καί χαντζάρια καί μέ κουδούνια. Μπροστά πηγαίνει ό
Μπαϊραχτάρης (σημαιοφόρος) κατάφορτος άπό κουδούνια καί μέ μιά μεγάλη πάλα
στο χέρι, άκολουθούν οί άλλοι κουμπουράδες καί κουδουνοφόροι, έπειτα ή νύφη
κι ό γαμπρός καί τέλος ό γέρος κ' ή γριά. Όταν ή πομπή αυτή (οί Λάζαροι)
φθάνουν έμπρός στά σπίτια, άρχίζουν νά χτυπούν τά κουδούνια δαιμονιωδώς καί
νά σαλεύουν άπειλητικά τά χαντζάρια τους καί τά γιαταγάνια τους. "Επειτα τρα-
γουδούν τό Λάζαρο καί οί νοικοκυρές τούς δίνουνε αυγά, οπωρικά κλ.

Είς τήν Κύπρον «τόν Λάζαρον παρίστανε έ'να παιδί, πού τό έντυναν όλο
μέ σιμιλλούδκια (κίτρινα άνθη), ώστε δέν φαινόταν ούτε αύτό τό πρόσωπον του.
Τόν Λάζαρον τόν περιέφερεν ομάς νέων άπό οικίας είς οίκίαν καί, όταν άρχιζαν
νά τραγουδούν, αυτός «κατεκλίνετο έκτάδην επί τοΰ εδάφους καί ύπεκρίνετο τόν
νεκρόν, ήγείρετο δέ, ότε έξεφωνεϊτο τό Λάζαρε δεϋρο έξω!» Πού άλλού γίνεται
τοιαύτη παράστασις; Εις τά χωρία τού Μ. Αίμου «τά κοράσια λαζαρίζνε' πιάνε-
ται χορό, τραγουδούνε και παν' στά σπίτια χορεύάας·». Εις τήν Νίσυρον τό Σάβ-
βατον τοΰ Λαζάρου (πρώτη Λαμπρή) οί μαθηταί, αφού κατασκευάσουν τήν «καλαν-
τήραν» (τί είναι αύτη ;) περιέρχονται έν σώματι τάς οικίας καί συλλέγουν αυγά,
άδοντες διάφορα άσματα· π.χ. «Ή καλαντήρα πέρασε | άπό τή Μαύρη θάλασσα \
έκατσε κ έλάλησε | και πύργον έκοδόμησε. \ "Οποιος δέ μάς δει αυγό \ μέσα ψύλλος
καί κοργιός | καί μεάλος φοερός. | Μάρτης μάς ήρτε \ καλώς μάς ήρτε \ δρη
άνθεΐτε, \ πουλάκια κελαδειτε. | τΩ καλή νοικοκυρά, | έ'μπα στο κελλάρι σου, \ φέρ*
αυγά σαρακοστά \ γιά τόν μήνα τόν καλό, \ πού ήρτε και εφάνηκε | στον Ίορδάνην
ποταμόν. . .».

5. "Αλλαι πράξεις σχετικαί μέ τόν Λάζαρον. Π.χ. εις τήν νήσον Θήραν,
«στήνουν τό Λάζαρο».

2. Κυριακή τών Βαΐων.

1. "Ονομα τής εορτής: Τά Βάγια (Θεσσαλία, "Ηπειρος), Βαγιοτσυριατσή
(Κύθνος), τή Βαγίου (Πόντος), Τσερκατζή τής ελιάς ('Αμμόχωστος Κύπρου) κτλ.

2. Οί κλάδοι τών βα'ί'ων. Τίνος φυτού κλάδοι χρησιμεύουν προς στολι-
σμόν τής εκκλησίας καί προς διανομήν είς τούς έκκλησιαζομένους; (π.χ. δάφνης έν
Αιτωλία, Ήπείρω κ. ά., ίτέας έν 'Αν. Θράκη, μύρτου, άλ.). Ποίον τό κοινόν όνομά
των; (Π.χ. βάγια (πολλ.). τάταλο (Κεφαλλ.), ματσίδι (Σύμη). Σχήματα, είς τά όποια
διασκευάζονται οί κλάδοι τών βα'ί'ων ή τά φύλλα τών φοινίκων. (Π.χ. σταυροί,
φεγγάρια, άστρα έν Καρπάθω)·
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3. ΓΙ ο ΐ ο ι προμηθεύουν τά «βάγια» εις τήν εκκλησίαν καί μέ ποίαν
πομπήν γίνεται τούτο; Κτυπήματα μέ τά βάγια, προλήψεις κτλ.

Έν παράδειγμα. Εις τό Λοζέτσι τής 'Ηπείρου «όσες νύφες γίνουν τή
χρονιά μέσα, δλες θά πάν τοϋ Λαζάρου γιά τά βάγια. Κάθε νύφη στολίζεται μέ
πράσινο φόρεμα, σάν τό χρώμα τής βάγιας, και μέ κόκκινη μάλλινη φούστα άπό
μέσα. Φορεί καϊ κεντητά τσαρούχια, κόκκινα μέ ώραϊες φουντίτσες, καινούργια, και
άσπρες κάλτσες. Προσκαλεί πρωτύτερα δλες τις συγγένισσές της, κάνουν ρυζόπιττα,
ψήνουν φασούλια, παίρνουν ελιές, χαλβά, παίρνουν κ' ένα βουτσέλι κρασί κι άλλο
ένα νερό κάϊ πηγαίνουν στ' Άλωνάκι (ένα ίσάδι τοϋ βουνοϋ) κ' εκεί κάθονται. Πριν
νά κινήση ή νύφη μέ τή συνοδεία της, έχει στείλει τήν κουνιάδα της και τήν αδερφή
της, κορίτσια ανύπαντρα —όχι παντρεμένα, νά 'χουν καϊ μάννα και πατέρα - και
πηγαίνουν στο λόγγο. Κόβουν ένα φόρτωμα βάγια και τά ζαλ,ώνονται και τά πηγαί-
νουν στ Άλωνάκι, δπου περιμένουν οί νύφες. Στο δρόμο τραγουδούν:
«"Ολες οί δάφνες εΐν' εδώ κι δλες δαφνολογιοϋνται,
καϊ νιά βεργούλα δεν εΐν' δώ,
πάει στη βρύση γιά νερό κτλ.»

'Ακολουθεί γεϋμα, τραγούδια και χορός. Καναδυό ώρες μέρα ετοιμάζονται
νά κατέβουν. Φορτώνονται τώρα στην πλάτη οί νύφες τό ζαλίκι τή δάφνη και κατε-
βαίνουν έτσι φορτωμένες στην "Αη Μαρίνα, ένα ξωκλήσι· κάνουν τρεις μετάνοιες
αμίλητες και έρχονται στήν άκρα στο χωριό σέ νιά ραχούλα, χαμηλή ραχούλα. Θά
ξεφορτωθούν, θά χορέψουν τρεις τέσσερεις χορούς. "Αμα τελείωση 6 χορός, οι νύφες
φιλούν τά χέρια ή μιά μέ τήν άλλη, φιλιούνται κι δλας κι αλλάζουν δεκάρες. Κάθε
μιά γυναίκα παίρνει κομμάτι βάγια, χτυπά ελαφρά τή νύφη και λέει: «Μέ γειά στά
βάγια σου /» 'Απ' εκεί χωρίζουν οί νύφες και πάει κάθε νύφη στήν εκκλησιά
τής ενορίας της. Τά παιδιά χτυπούν τις καμπάνες, μόλας τΙς δοϋν νά 'ρχωνται. "Αμα
φτάσουν στήν εκκλησιά, πάνε μέ τή σειρά πού παντρεύτηκαν κό.θε νύφη καϊ χτυπά
λίγο τήν καμπάνα «γιά τ' άντέτι» (—γιά τό έθιμο) και\περνάει μέσα στήν εκκλησία και
ξεφορτώνεται τή βάγια. Κάθε γυναίκα, πού εΐν' εκεί, παίρνει ένα κλαράκι βάγια και
χτυπάει τή νύφη και τής λέει: «μέ γειά σ'». "Υστερα βγαίνουν πάλι έξω μέ τή
σειρά, χτυπάει κάθε μιά τήν καμπάνα, πιο πολύ τώρα, κ' υστέρα γνωρίζονται και
πάει κάθε μιά στο σπίτι της».·—Εις τήν Θράκην, Αίτοολίαν, Μάνην κ. ά. τούς
κλάδους τών βαΐων παρέχουν τά ζεύγη τών νεονύμφων εκάστου έ'τους. «."Οποιος
φέρη πρώτος τά βάγια στήν εκκλησία, θά πρωτογεννήση αγόρι».

4. Διανομή τών βαΐων, οΐοίνισμοί έξ αύτών καί χρήσις. Π.χ.
είς τάς Κυδωνιάς «καθένας πού 'παίρνε τό κλωνί του άπό τον παπά τό κοίταζε,
κι αν είχε πολλά άνθη, έλεγε πώς θά 'χουν τά κτήματά του μαξοϋλι (εισόδημα)
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πολύ, άν είχαν λίγα, λίγο.·» Είς τήν Σύμην κ. ά. φυλάττουν τά βάγια καί μέ αύτά
καπνίζονται, γιά νά μη τους πιάνη τό μάτι. (Πρβλ. βαγίζω =·&νμιω διά βαΐων,
Τήνος). Είς τήν Σωζόπολιν πιστεύουν, ότι «οί βάϊες, άφού άγιασθοΰν καί μεταφερ-
θούν εις τάς οικίας, έχουν τήν δύναμιν ν' άποδιώκουν έξ αύτών τούς ψύλλ,ους καί
τούς κορέους, έξ ου καί τό «Μέσα βάγιες και χαρές, όξω ψύλλοι, κόριζες». Εις τήν
Ήπειρον «κρεμούν στά καρποκλάδια (καρποφόρα δένδρα) άπό ενα κλωνί βάγια,
γιά νά καρπίζουν, και στά κήπια τό ϊδιο, γιά νά μήν τά κόβη τό σκουλήκι». Είς τήν
Σκΰρον, τό βράδυ τοΰ Λαζάρου οί νοικοκυρές θά πλέξουν κ' έ'να σταυρό άπό
βάγια καί βιόλες, νά τόν πάνε τό πρωΐ στήν έκκλησία, νά τόν ευλογήση ό παπάς.
Σάν άπολύση ή έκκλησία τήν άλλη μέρα, τών Βαγιών τό πρωί, θά πάρουν ολοι
τούς σταυρούς των, νά πάνε νά βατσάσονν τά δέντρα, τά κλήματα, τά βόδια, τά
περιβόλια, τις βάρκες, τούς μύλους. "Ολα τά βατσάζουν γιά τό καλό. "Οσοι έχουν
μάντρες παίρνουν λαζόνια, λαχανόπιττα καί μακαρόνια γιά τούς βοσκούς, πάνω
πάνω στό καλάθι καρφώνουν τό σταυρό τό βάγινο καί πάνε πρωΐ πρωΐ στη
μάντρα καί βατσάζουν τά πρόβατα· τούς δίνουν δηλ. μιά στή ράχη μ' έ'να κλαδί
άπό μυρτιά καί μέ τό βάγινο σταυρό καί τούς λένε: τ σαι τού χρόνου.' καλή
Λαμπρή ! Βάτσα-βάτσα τοΰ Βαγιού | τσαϊ τήν άλλη τσυριατσή \ μέ τά κότσινα τ' αυγά
| τ σαι μέ τ άσπρα τά χλωρά.' (Πέρδικα 135). Πού τά μεταχειρίζονται διά τό προ-
ζύμι; Π.χ. είς τό Κατσιδόνι τής Κρήτης καύγουνε (τό σταυρό τώ Βαγιώ) και μέ τή
σκόνη του ζυμώνουνε τό ψωμί, χωρίς νά βάλουνε προζύμι, και άνεβαίνει ή ζύμη.

5. Κτυπήματα μέ τά βάγια (βαγιοχτυπήματα). Π. χ. είς τήν Καρδα-
μύλην Λακωνίας «οί γυναίκες μετά τό τέλος τής λειτουργίας χτυπούν ή μιά τήν
άλλη μέ τά βάγια που τους μοίρασεν δ παπάς. Πιστεύουν δτι, άμα μία έγκυος χτυ-
πηθώ μέ βάγια, εκείνη τήν ημέρα, θά γέννηση εύκολοηερα». Είς τήν Μάδυτον τά
παιδιά κτυποΰνται μεταξύ των μέ τούς κλάδους τών μύρτων, λέγοντα: «καϊ τ χρόν
νά μή σέ πιάν ή μυΐγια».

6. Άγερμοί παίδων κρατούντων κλάδους βαΐων, (τό βάϊσμαν έν
Πόντος), "^σματα καί δώρα (αυγά, φρούτα). Μοιράζουν τά παιδιά καί βάγια εις τά
σπίτια;

Δύο παραδείγματα: Εις τήν Λέσβον, τό Άδραμΰττιον κ.ά. τά παιδιά κάθε
ενορίας έ'χουν έ'να δεμάτι άπό κλαδιά δάφνης· «τά στολίζουν μέ βαλάδια (παννάκια
κόκκινα - πράσινα άπό καινούργιο φουστάνι)· στήν κορφή βάζουν ενα κουδούνι
ν ακούγεται. "Οταν άπολύση ή έκκλησία, γυρίζουν στή γειτονιά τους άπό σπίτι σέ
σπίτι· αφήνουν τό δεμάτι όρθιο άπομέσα άπό τήν πόρτα κι αρχίζουν νά ψάλλουν
τό τροπάριο «τήν κοινήν Άνάστασιν». Κατόπιν χτυπούν κάτω τρεις φορές τό δεμάτι
καί λένε: Έξω ψύλλοι, ποντικοί, μέσα σέ βαθύ ρομάνι / Κόβουν υστέρα άπό ενα
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κλαδάκι και το δίνουν στη νοικοκυρά, λέγοντας: Χρόνια πολλά, εν ονόματι Κυρίου,
δό μ' τ' αυγό νά φύγω /»

Είς τάς Κυδωνιάς «τή βαγιοβδομάδα πήγαινε ο καντηλανάφτης ατά περβόλια
και εκοβγεν ενα κομμάτι, ένα μεγάλο κλωνί βάγια, καϊ τό "βάζε ατό κελλί του. Κάθε
κοριτσάκι πήγαινε καί κρεμοϋσεν ένα κουρελλάκι άπό τό καινούργιο τό φουστάνι του
κ έτσι ή βάγια γέμιζεν άπό κουρελλάκια. Τό πρωί τώ Βαγιώ, μετά τή λειτουργία,
υ καντηλανάφτης έπαιρνε τή βάγια στον ώμο του και γύριζεν δλη τήν ενορία
κ επάαινε στά σπίτια και πίσω του όλα τά μωρά (—παιδιά) φώναζαν τραγουδιστά :
«Βάγια, βάγια τώ βαγιώ \ τρώνε ψάρι και κολιό,
και τον άλλο Κυριάκο | τρών τό κόκκινο τ' αυγό».

Ό καντηλανάφτης πάαινε σέ κάθε σπίτι κ έβαζε τή βάγια μέσα, τήν κου-
νούσε κ' έλεγε: «Όξω ψύλλοι, όξω κοριοί | νά πάτε ατά ρουμάνια, | νά φάτε ρον-
μανόφυλλα. \ Πέσετε, ψοφήσετε | και πίσω μή γυρίσετε. | Ρά, ρώ, Μαργαρώ, | ή
τσοι παράδες ή τ αυγό. | Γυρίσαμε, γυρίσαμε, \ τό βασιλιά δεν ηύραμε (δηλ. τό
Χριστό). Οί νοικοκυρές του 'διναν ένα αυγό ή λεπτά».

7. Άλλα παιδικά έθιμα. Χοροί, εστιάσεις κλπ.

Π.χ. εις τον Ναίμονα καί τ' άλλα χωρία τού Μικρού Αίμου «τήν ήμερα τοϋ
Βαγιοϋ τά κορίτσια πάγαιναν στήν εκκλησιά, έπαιρναν βάγιες άπ τον παπά κ υστέρα
μαζεύονντας σέ μιά πλατέα, στο αλάνι τοϋ χωριού' έδεναν τά βάγια μέ κόκκινί]
κλωστή, τά γυρνούσαν δπως κουλτούρα, και τά καναν στεφάνι μικρό. Κάθα μιά χώρια,
τό κρατούσε στο χέρ — βάϊ τό λέγαμε.—Ύστερα τραγουδώντας και χορεύοντας
πήγαιναν μακρυά σ ένα ρέμα (τή Μιχαλ.ιά) έσκυφταν και τά ριχναν. Τά 'παίρνε τό
νερό. "Ενα κορίτσι ηταν πρόβοδος και τ ίίλλα δλα στή σειρά πάαιναν καί τραγου-
δούσαν : "Αντε μωρή Μαρούλα, κλπ- "Αμα πήγαιναν στο ρέμα, έσκυβαν καί κου-
νούσαν τά χέρια μέσ στο νερό κ' έλεγαν: «"Οποιο βάϊ περάσ μπροστά, κείνο θά
γεν' συάέκνισσα». "Υστερα τά βλεπαν τά βάγια, ποιο πήγαινε πρώτο, κείνο τό
κορίτσι γεν (Ιανέ συάέκνισσα. Στο γυρισμό ήτανε κείνο τό κορίτσ μπροστά, έσερνε τό
χορό, γένάανε πρόβοδος. Γύριζαν και πήγαιναν στο σπίτι τοϋ κοριτσιού αντουνοϋ,
τής αυντέκνισσας. 'Εκεί, τοϋ κοριτσιού ή μάννα μαγέρευε και τά φίλευε φασόλια,
ελιές, μιλιγκούρια, τέτοια πράματα. Χορεύανε, υστέρα γυρνούσαν, χόρευαν πιασμένα
άπό τά χέρια δλα τά κορίτσια τοϋ χωριού κ' οί γυναίκες 'πό κατόπι έβλεπαν. Στο
δρόμο που γυρίζουν λένε καϊ τό τραγούδι τής Βάγιας·'

«'Εσύ, κυρά μ, μέ μάλωσες, μά θά σέ παραδώσω.
— Τό τί είδες, Βάγια μ καί τό πής, τό τί θά μαρτυρήσεις !
Τό τί είδιαν τά ματάκια μου, κείνο θά μαρτυρήσω κτλ.».
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8. Καθαρμοί, προλήψεις, δεισιδαιμονίαι. Π.χ. Είς τήν "Υδραν τήν
Κυριακήν τών Βαΐων τό βράδυ, μετά τόν νυμφίο «λούζεται όλη ή φαμίλια, γιά
νά 'ναι καθαρή όλη τή Μ. Βδομάδα». Εις τήν Κρήτην «πρέπει νά φάνε κείνη τήν
ημέρα ψαρικό παστό ή φρέσκο- είναι ανάγκη νά γλείψουν έστω και κόκκαλο τοΰ
ψαριού γιά τό καλό».

Μεγάλη Έβδομάς (Μεγάλοβδόμαδο)

1. Γενικά.

1. Νηστεία (τριήμερος). Π.χ. είς τήν Καστορίαν "Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη,
και Μ· Τετάρτη δέν τρων τίποτε, παρά τό βράδυ μόνον λίγο νερό, ιδίως τά κορί-
τσια, γιατί πιστεύουν ότι νηστικής καρδιάς πιάνει ή εύκη και έτσι ελπίζουν νά βρουν
τό γαμπρό». Πρβλ. «Κρατάει τριήμερο αυτή και θά πιάση τό πουλάκι».

2. Άπαγόρευσις ασμάτων, μουσικής καί πάσης διασκεδάσεως.
Είς τήν Πάρον οί κώδωνες τών ναών καθ' όλην τήν Μ. Εβδομάδα δέν κρούον-
ται, ή δέ πρόσκλησις εις τήν εκκλησίαν γίνεται μεγαλοφώνως άπό τόν κράχτην.

3. Προλήψεις περί τών Εβραίων: «Κλείνονται στά σπίτια τους, δια-
βάζνε καί κλαίνε καί τσιρίζνε».

4. Διάλυσις τοΰ εργαλείου. Π.χ. εις τήν Λήμνον τή Λαίριγιά ( = τή
Μ. Εβδομάδα), επειδή δ Χριστός είναι σταυρωμένος, θά ξεκάμουν τό λάκκο (τ' άρ-
γαλειά), τόν ξεβιδώνουν».

5 Παροιμίαι καί παιδικά άσμάτια, σχετικά μέ τάς ημέρας τής
Μ. Εβδομάδος. Π. χ. Μεγάλη Δευτέρα — μεγάλη μαχαίρα, Μεγάλη Τρίτη — μεγάλη
θλίψη ... Μεγάλο Σαββάτο — χαρές γιομάτο, Λαμπρή — χάσκα μπούκα, — αυγά
κι αρνί (Κεφαλληνία).

2. Μεγάλη Δευτέρα.

1. Καθαρισμός τών οικιών: άσβέστωμα, σφουγγάρισμα κλ.

2. Άγερμός παιδιών. Τί κρατούν εις τάς χείρας καί τί άδουν είς
κάθε σπίτι; Ευχαί, έπφδαί καί κατάδεσμοι κατά τών ψύλλων. Δώρα.— "Εν παρά-
δειγμα: Είς τήν Μάδυτον τά παιδιά τήν Μεγ. Δευτέραν κρατούντα σταυρόν έστεμ-
μένον μέ μύρια (τό ρουμάνι) περιφέρονται άπό οικίας είς οίκίαν, άπαγγέλλοντα
πρό τοΰ εικονοστασίου τήν εύχήν:

«Σήμερ είν άλλους ουρανός, σήμερ' είν άλλη μέρα,
σήμερα καταδέχεται Σταυρός μί τού ν Δεσπότην κτλ.
Χαίρε πύλη, χαίρε αμνέ, | χάϊρε Τίμιε Σταυρέ,
καί ημείς οί μαθηταί \ ψάλλειν ήλθαμεν εδώ. ..
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ν0ξ' οί ψύλΧ καί ποντικοί, ! νά πάρουν ορη και βοννοί,
νά φάγουν κλαδοκούμαρα | νά πέσουν νά ψοφήσουν....
Τά κουκούλια σας πολλά, | τά βάρη σας μετάξι,
πάρετε σεις τήν κόττα | κ' ημείς τά πέντ αυγά».

Πού άλλού συνηθίζεται τούτο καί κατά ποίαν άλλην ήμέραν ; Π.χ. έν Λέσβω
και Δαρδανελίοις τό «ρουμάνι» γίνεται τήν «Κόκκινη ΓΙέφτη».

3. Μεγάλη Τετάρτη.

1. Τέλεσις ευχελαίου. Γίνεται τούτο καί κατ' οΤκους καί κατά ποίαν
τάξιν; Π. χ. έν Κοτυώροις, ό παπάς τή Μεγ. Τετάρτη γύριζε στά σπίτια γιά εύχέ-
λαιο. Είχαν σέ κάθε σπίτι έ'τοιμα avya ωμά, άλεύρι καί αλάτι, τά εύχέλιαζε αυτά
ό παπάς καί τή Μεγ. Πέμπτη, άφού έβαφαν τ' αυγά, τά πήγαιναν μαζί μέ τό
ευχελιασμένο άλεύρι καί τ' αλάτι στήν εκκλησιά, στον Εσπερινό, μέσα σέ καλα-
θάκια σκεπασμένα καλά μέ παννί». Είς τήν Σπάρτην «άπ τό άλεύρι, πού άκουσε
τις ευχές τού ευχελαίου, τρώνε κά&ε πρωί ενα κομματάκι».

2. Παρασκευή νέας ζύμης (τό προζύμι τής χρονιάς). Π.χ. εις τάς
'Αθήνας «τή Μεγ. Τετράδη ή κλησάρισσα πήγαινε 'πό σπίτι σέ σπίτι καί μάζωνε
αλεύρι καί τό ζύμωνε χωρίς προζύμι. Ό παπάς ακουμπούσε απάνω τόν Σταυρό μέ
τό Τίμιο Ξύλο καί τό ζυμάρι άνέβαινε. Αύτό ϋά ήταν τό προζύμι τής χρονιάς».

3. Τελετή τού νιπτήρος. Πού γίνεται αύτη καί κατά ποίον τρόπον;

4. Μεγάλη Πέμπτη.

1. "Ονομα: Κόκκινη Πέφτη ή Κοκκινοπέφτη.

2. Τό ζύμωμα. Οί κουλλούρες, οί πίττες τής Λαμπρής. Όνομα αυτών
(κουτσούνες, κοσόνες, κουζουνάκια, κοφίνια, καλαϋάκια, δοξάρι, αύγούλα, λαζαράκι
κλπ.) Τρόποι κατασκευής καί σχήματα. Ίδιαίτεραι χρήσεις προς "ασιν ή έξορκι-
σμόν ασθενειών κλπ. Π.χ. Τις λαμπριάτικες κουτσούνες είς τήν Κορώνην «τις ζυμώ-
νουν μέ λάδι, μύγδαλα καί γλυκάνισο· βράζουνε καί δαφνόφυλλα καί βάζουνε τό
ζουμί γιά νοστιμάδα. Τις κουτσοΰνες τις πλά&ουνε στρογγυλές σάν κουλλοϋρες ή
μακρουλές καί τις περιπλέχουνε ( = στολίζουνε) μέσα μέ ζυμάρι. Βάνουνε στή μέση
τό κόκκινο τό αυγό καί στολίζουν τήν κουτσούνα μέ άγκιναρίτσες, μέ πουλάκια, μέ
μύγδαλα καί σουσάμι. Αυτές που είναι νά τις μεράσουνε σέ μικρά παιδιά τις κάνουνε
σωστές κουτσουνίτσες, μέ πόδια, μέ χέρια, μέ κεφάλι (άπεικόνισις τοΰ σχήματος
άπαραίτητος). Ζυμώνουν τότε καί κουλλούρι γιά τήν Πρωτομαγιά; Π·χ. είς τόν
Ναίμονα «τή ^όκκιν' τή ί>έφτ πού ϋά ζυμώσουν, κάμνουν τρία μικρά κουλικάκια
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μέ σταυρό και τά σκών'ν ατό εικόνισμα. Κι άμα λνααάξ* κάνα σκυλί, τον δίνν λίγο
άπ αυτό, γιά νά ξελυσσάξ'».

«Λειτουργία» τής Μεγ. Πέμπτης. Πώς ζυμώνεται καί υπό τίνων; Π.χ. είς
τήν Ζάκυνθον «επτά άγναί παρθένοι καθαρίζουν τον σΐτον άνά κόκκον, πλύνουν,
απλώνουν είς τον ηλιον, άλέθουν, ζυμώνουν καί κατασκευάζουν λειτουργία».

3. Τό βάψιμο τών αυγών. Είναι ώρισμένος ό άριθμός τών αυγών πού
βάφουν; Χρώμα, τρόποι καί μέσα βαφής (π.χ.-μέτό βάρζι — κόκκινο ξύλο, μέ φύλλα
άμυγδαλιάς κλπ.). Τό πρώτο αυγό πού βάφουν (τό αυγό τής Παναγίας). Θαυμα-
στοί αυτού ιδιότητες- σταύρωμα τών παιδιών μέ αυγό, άλλαι ποικίλαι χρήσεις
αυτού. Δεισιδαιμονίαι διά τό δοχειον, όπου βάφουν τά avya. (πρέπει νά είναι και-
νουργές;), διά τήν βαφήν (δέν τήν βγάζουν άπ' τό σπίτι ούτε τήν χύνουν, διατί;).
Βάφουν αύγά οί πενθούντες; καί μέ ποίον χρώμα; 'Αποστολή κόκκινων αύγών εις
τήν εκκλησίαν, διά νά λειτουργηθούν. Αιιγά «ευαγγελισμένα». Αυγά ζωγραφιστά
(ξοδλωτά, ή κεντημένα, πέρδικες), ευχαί έπιγραφόμεναι είς αυτά. Διασκευή τών
αυγών εις πουλιά κτλ. Π.χ- είς τήν Σινώπην όσα άτομα έχει τό σπίτι, τόσα αυγά
κόκκινα βάφουν κ' έ'να τής Παναίτσας· τό βράδυ τά βάζουν σ' έ'να κουτάκι καί
τά πηγαίνουν στά 12 Ευαγγέλια στήν εκκλησία, γιά νά διαβαστούν. Τά βάζουν
κατόπιν στο Τερό, στήν Άγίαν Τράπεζα 'ποκάτω, πίσω άπό τό θρόνο τού δεσπότη,
καί τ' αφήνουν εκεί ώς τήν 'Ανάσταση. Τήν ημέρα κείνη, στήν άπέλυση, τότε όλες
έπαιρναν τά κουτάκια μέ τ' αύγά καί γύριζαν στο σπίτι. Τά τσέφλια τών «ευαγγε-
λισμένων αυγών» τά βάζαμε στον μπαχτσέ, στών δεντρώ τις ρίζες κ' ελέγαμε: «νά
πιάσουν όλοι οι καρποί»· Είς τό Σινίχοβον τής Δυτ. Μακεδονίας «τό αυγό πού θά
πρωτοβάψουν τή Μ. Τετάρτη τά μεσάνυχτα (γιατί τότε βάφονται τά αυγά) θά ταφή
στήν πρώτη αυλακιά τού χωραφιού, άμα άρχίσουν νά σπέρνουν, καί ακριβώς εκεί
όπου πρωταρχίση τό άλέτρι, γιά νά 'ναι παστρικό καί τό σιτάρι, όπως τό αυγό».
Εις τήν Σϋρον «τά βάφουν καί κίτρινα μέ τής μυγδαλιάς τά φύλλα». Εις τήν
Λήμνον «ένα κόκκινο αυγό βάζουν στο εικονοστάσι. "Αμα είναι τριώ χρονώ αυγό
στο είκονοστάσ', γίνεται κρατ' τήρα, δηλ. μιά πέτρα πού άμα τη βάλης άπαν' σέ έγκυα
γυναίκα, είτε ζώο έγκυο, έχουν τήν ιδέα ότι κρατεί, (δέν αποβάλλει). Τά κορίτσια
βάζουν στ' αύγά καί φτερά άπό χαρτί χρωματιστό, βάζουν ονρά, μύτη μέ ζ'μάρ'
σάν πουλί και τά κρεμνούν άπ'τή σκεπή. Σάν μπλονδια ήταν, γιά νά πετάξ' ν».

4. Τά μεγαλοπεφτιάτικα αυγά.

"Ολα τά α{ιγά πού γεννούν αί όρνιθες τήν Μεγάλην Πέμπτην θεωρούνται
εξαιρετικά ή μόνον τής μαύρης κόττας ή τής πρωτόγεννης; Ποία ή χρήσις των;
Π.χ. εις Σοποτόν Καλαβρύτων «τα αύγά πού γεννιώνται τή Μεγ■ Πέμπτη τά πηγαί-
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νουνε στήν εκκλησία τήν ίδια ήμερα καί, άμα διαβαστούν, τά θάφτουν πάλι τήν
ίδια ήμερα σταυρωτά στο αμπέλι, γιά νά μήν τό τρώη τό σκαθάρι ή γιά νά μήν
πλησιάζη χαλάζι στο άμπέλι» (Αρκαδία). Εις τήν Κορώνην «τά φυλάνε στο σπίτι
και τά τρώνε, δποτε τους πονάει ό λαιμός. Κάνουνε πολύ καλό».

5. Τό κοκκινοπεφτιάτικο παννί.

'Ανάρτησις ερυθρών υφασμάτων άπό τών παραθύρων. Π. χ. εις τήν Μεσημ-
βρίαν «τήν κόκκινη τήν Πέμπτη βάφνε τ' αυγά και βουτάνε ένα παννί. Τό βάφνε κόκ-
κινο καί θά τό κρεμάσνε απέξω ' πέ τό παράθυρο 40 μέρες καί ονομάζεται κοκκινο-
πεφτιάτικο και χρειάζεται γιά δλα τά πράματα» (δηλ. εις έπφδάς κλπ.). Εις τήν
Κίον, «τό πρωί τής Μεγ. Πέμπτης, πολύ αυγή, πριν άνατείλη ό ήλιος, σηκωνόταν
ή νοικοκυρά καί κρεμούσε σ' έ'να άπό τ' ανατολικά παράθυρά της έ'να κόκκινο
παννί, γιά νά τό ίδή δ ήλιος. "Αμα ήθελ' ά τό ίδή, τό έπαιρνε μέσα». Είς τήν
Καστορίαν «απλώνουν στά παράθυρα κόκκινες βελέντζες και κόκκινα μαντήλια».
Ποία ή σημασία τού εθίμου; Π. χ. είς τήν Σκόπελον (Θράκη) «τό κόκκινο παννί,
πού κρεμούν στο πάνω μέρος τής πόρτας, λένε, συμβολίζει τήν παρθενιά τής Πανα-
γίας» ('Αρχ. Θρ. Θησ. Η', 150).

6. Γιατί βάφουν τ' αυγά κόκκινα; Παραδόσεις αίτιολογικαί. Π.χ.
«"Οταν άναστήθηκεν ό Χριστός, τό 'παν σέ μιά χωρικιά κι αυτή δεν πίστεψε καί
είπεν: δταν τ αυγά πού κρατώ γίνουν κόκκινα, τότε θ' άναστηθή καί ό Χριστός.
Και αυτά κοκκίνησαν. Και άπό τότε τά βάφουν κόκκινα» (Καστόρια).

7. Τό ύι^ωμα τής Μεγάλης Πέμπτης. Προσφορά! διά τούς ζων-
τανούς. Π·χ. εις τάς Κυδωνιάς «αί γυναίκες τό ύψωμα άπό τή λειτουργία τής
Μεγ. Πέμπτης τό έβαζαν σ' έ'να σακκουλάκι, πού ειχε άνθη μέσα, καί τό φύλαγαν
πίσω άπό τά εικονίσματα». Εις τήν Δυτ. Μακεδονίαν «φέρνουν στήν εκκλησία
κουλλουράκια, όχι γιά τούς πεθαμένους, άλλά γιά τούς ζωντανούς. "Αμα τελειώση
ή εκκλησία, μοιράζονται τά κουλλουράκια αυτά γιά τό καλό. "Ενα κουλλοϋρι θά
στείλουν στον τσοπάνο κάθε σπίτι- θά τό στείλουν στο μαντρί, γιά νά γίνουν
τ' αρνιά καλά».

8. Προσφοραί διά τούς νεκρούς. Πίστις περί εξόδου τών ψυχών.
Π.χ. εις τό Λοζέτσι τής Ηπείρου «τήν Μεγ. Πέμπτη κάνουν ύψωμα, βράζουν καί
στάρι καί τό πάνε στήν εκκλησία. Ό παπάς κάνει συλλείτουργο καί μνημονεύει
τις ψυχές. Λέμε πώς εκείνη τήν ημέρα βγαίνουν οί ψυχές άπό τον "Αδη καί ξανα-
σαίνουνε κι αυτές, όπως άνασταίνεται δ Χριστός. Βγαίνουν καί πάνε στά λουλου-
δάκια. «Βγήκαν κ' οί ψυχές στά λουλουδάκια» λέμε εμείς. Κάνουνε έξω 50 μέρες,
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ώς τής Γονοκλισιάς. Τότε γονατίζαμε, γιατί τότε γονατίζουν κ' οι ψυχές καί προσκυ-
νάνε τό Θεό καί γυρίζουν πάλι στον τόπο τους»· Ποία ή πίστις άλλού;

9. Τό Μεγαλοπεφτιάτικο ευχέλαιο. Τρόπος τελέσεως αυτού κατ' οικον.
Χρήσις τοΰ άλεύρου, τοΰ ο'ίνου καί τοΰ έλαίου, τά όποια έχρησίμευσαν είς τό ευχέ-
λαιον, τοΰ βάμβακος, τών άγγείων κλπ. Είς τήν Κορώνην «τά τρία ριγανόξνλα,
με τά όποια οί παπάδες έμνρωσαν δοονς ήταν στο εύκέλαιο, τά φυλάνε στο εικονο-
στάσι κι δταν χτίσουνε καινούργιο σπίτι, τά βάνουνε στ αγκωνάρια τον σπιτιού.
Το λάδι και τό κρασί, πού καίνε στο φλυτζάνι, τ άφήνουνε νά κάψουνε ώς κάτω
και τό φλυτζάνι εκείνο τό πλένοννε ατό γιαλό, δχι άλλού». Ποία ή συνήθεια άλλού;

10. Άγερμοί παιδιών μέ κλάδον μύρτου (τό ρουμάνι), ως κατά τήν Μεγ.
Δευτέραν. Εις τήν Λέσβον τά παιδιά κάμνουν έ'να στεφάνι κ' έ'χουν πάνω σ' αύτό
δεμένα διάφορα κουρέλια καί λένε τραγουδιστά: Ρό, ρό, τό μωρό | κάτι ( = κάθεται)
μεσ στον άγωγό | και γυρεύει εν αυγό κλπ. Μετά δίν'νε έ'να κουρέλι στή νοικοκερά
καί λένε: "Εξω ψύλλοι, ποντικοί | καί μέσα τό ρουμάνι. Τό κουρελάκι τό δένουν
σ' έ'να καρφί τοΰ σπιτιοΰ γιά τούς ψύλλους καί τούς ποντικούς. Άλλοι «άπάν στά
βάγια βάζουν μιαν άτσ'κνίδα κόκκιν'. Ψηλά σ' ενα κλαδίλλ' βάζουν ενα κουδουνέλλ'.
Γυρίζουν τά σπίτια καί λεν: 1Ω καλή νοικοκερά, \ σήκω δώσ' μας πέντ αυγά, | μη
με δείρ ό δάσκαλος κτλ. "Οξου ψύλλοι καί μαντάκοι \ μέσα τό καλό ρουμάνι». Εις τάς
Μέτρας (Θράκ.) «τά παιδιά κάμνουν τό ομοίωμα τοΰ 'Ιούδα άπό παλαιά ράκη καί
τό περιφέρουν άνά τάς οικίας έπαιτούντα «καψίδια». Κάθε νοικοκυρά δίδει κλάδους
άμπέλου ή λινάτσα ή έλλείψει τούτων έπιχέει ολίγον πετρέλαιον επί τοΰ ομοιώμα-
τος. Τά παιδιά σηκώνουν τόν Ίούδαν καί τραγουδούν: Ράτσα, κεράτσα | δώσ μιά
κληματσίδα I νά κάψουμε τόν Όβριγιό \ πόχει πολλή κασσίδα. \ 'Οβριός φορεί φτερό \
στο κεφάλι τ τό ξερό ... Τό ομοίωμα καίεται τήν έπομένην εις τόν έπιτάφιον. Μόλις
έξημερώση, κρεμοΰν έ'να κόκκινον ύφασμα εις τό άνατολικόν παράθυρον τοΰ σπι-
τιοΰ νά τό διή ό γήλιος».

11. Τά δώδεκα Εύαγγέλια. Αγιασμός άρτου, άλατος καί αυγών προσα-
γομένων ύφ' εκάστης οικογενείας εις τήν έκκλησίαν, ή ύδατος έν φιάλη. Πράξεις
τελούμεναι κατά τήν άνάγνωσιν τών Ευαγγελίων προς άποτροπήν άσθενειών ή
παρασκευήν φυλακτών καί άλλων μαγικών μέσων. Πυραί, εις τάς οποίας τά παι-
διά πηδούν καί καίουν τό μάρτη τους (καλαφουνοί έν Ρόδα) μέ χονδρούς κορμούς
πεύκων, άναπτόμενοι τήν Μεγ. Πέμπτην εις τά 12 Εύαγγέλια).

Μερικά παραδείγματα. Είς τήν Κεφαλληνίαν «μερικές γυναίκες παίρνουν
μιά λουρίδα, τή δένουν στή μέση τους καί, μόλις τελειώνει έ'να έ'να Ευαγγέλιο,
δένουν άπό έ'ναν κόμπο καί παρακαλούν νά γίνη μέσ' στο χρόνο τό ποθούμενον.»
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Εις τήν Λήμνον «στό τρισκέλι, πού ακουμπάει ό παπάς τό Βαγγέλιο, δίνανε ενα
οπάγγο κ' εκεί κρεμνούσαν τά τσεμπέρια τών παιδιών, γιά νά έχουν τή φύλαξη.
Στά δώδεκα Βαγγέλια φέρνουν μπουκάλια γεμάτα νερό, τά βάζουν στο Βαγγέλιο
ποκάτ κι άμα τελειώσουν, τά παίρν' δ παπάς μέσα στο ιερό, ποκάτ' άπ τήν Άγια
Τράπεζα, και τά παίρνουν μόνε τή Λαμπρή, στήν Αγάπ'. "Αμα είναι κανείς άρρω-
στος, ΰ·ά πλυϋή μ αύτό τό νερό καί τόν σαραντίζουν, δηλ. τόν ραντίζουν 40 φορές
μ ένα κλωνί βασιλικό. Καί ζώο άμα έχ άρρωστο, κι αύτό τό σαραντίζ'». Όμοίως
«νερόν τών δεκατεσσάρων Ευαγγελίων» θεραπεύει τήν ήμικρανίαν (εν Κύπρω)-
Είς τήν Σιγήν τής Βιθυνίας «στο πρώτο Ευαγγέλιο, τό μεγάλο, τά παιδιά έγραφαν
«πιστεύοι», όσους έπρόφταιναν νά γράψουν. Γύριζαν κατόπιν στην εκκλησία μέσα,
τήν ώρα πού άρχιζεν ή έκκλησία ν άπελάη, καί φώναζαν ; «πιστεύοι, πιστεύοι» !
Οι γριές τους αγόραζαν, τούς έκαναν χαμαγλί (φυλαχτό) καί τό φορούσαν ατούς
άρρώστους». Εις τά Κούρεντα τά κορίτσια εις τήν έκκλησίαν «γνέθουν νήματα δια-
φόρων χρωμάτων, τά όποια θά προσδεθούν είς τούς κωδωνίσκους τών ζώων, γιά
νά προκόψουν τά κόκκινα τά κρατούν κι αν τά πρόβατα άρρωστήσουν άπό παρ-
μάρα, τούς τρυπούν τ' αύτιά καί περνούν τό κόκκινο νήμα, γιά νά γιατρευτούν».

12. Τά κεριά τών δώδεκα Εύαγγελίων.

Θαυμασταί ιδιότητες, άποδιδόμεναι εις αυτά. Π.χ. εις τήν Σπάρτην «τό κερί
αύτό πού μένει άκαυτο, τό φυλάγουμε γιά φυλαχτό κι δταν μπουμπουνίζη τό χει-
μώνα καί βρέχη δυνατά καί κάνη κατακλυσμό, άνάβομε τό κερί καί δέν πέφτει
άστροπελέκι». Είς τήν Άγιάσον Λέσβου «στά 12 Εύαγγέλια παίρνανε οί γυναίκες
κερί, κ ένα έ'να Ευαγγέλιο που τελείωνε, κάνανε άπό τό κερί μ' ένα κομματέλλι ένα
σταυρό. Μαζεύανε 12 σταυρέλλια καί τά πηγαίνανε στο σπίτι νά τά κολλήσ νε παντού
στ' άντιγώνια τού σπιτιού, γιά νά ψοφήσ νε οί ψύλλοι, οί κοριοί» κτλ.

13. Διανυκτέρευσις γυναικών καί παρθένων έν τφ ναφ· (Τό
φυλαγμα τοΰ Χριστού). Τά Πάθη τοΰ Χριστού, τό Μοιρολόγι τής Παναγίας κτλ.

14. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι τής Μεγάλης Πέμπτης.

Π.χ. είς τό Γύθειον «τήν Μεγ. Πέμπτην άνοιγαν τήν κασσέλλα διά τόν πον-
τικόν, όπως έξαλειφθή. Δέν έσκούπιζαν, διά νά μή έμφανισθοΰν οΐ μύρμηκες». Είς
to Λοζέτσι 'Ηπείρου «τή Μεγ. Πέμπτη πρωί-πρωί θά πλύνουν τά χοντροσκούτια-
τό 'χουν σέ καλό, τ' αγιάζουν, δέν τά τρώει ό σκώρος». Τουναντίον είς τήν Θρά-
κην «ή Κόκκινη Πέμπτη καί αί δύο μετ' αίπήν Πέμπται θεωρούνται δρίματα καί
δέν πλύνουν ρούχα, ούτε απλώνουν ροΰχα, διότι καταστρέφονται τά σπαρτά καί
τ' άμπέλια». Είς τό Γιανιτσαροχώρι Κυδωνιών ;<οί πιο θρήσκοι έτρωγαν μιά
φορά τήν ημέρα, μόνο τό μεσημέρι, γιατί μιά φορά έγινεν ό Μυστικός Δείπνος».
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15. 'Αποστολή δώρων εις άνάδοχον, πενθερόν κλ.

Εις τήν Καστορίαν στέλνουν τις πασχαλιές : δύο κομμάτια αρνιού, δύο παρ-
μάκια(=τσ ουρέκιαΛ αύγά 12 ή 24, πάντως ζυγός αριθμός, ζάχαρη ζυγές οκάδες κλ.

5. Μεγάλη Παρασκευή.

1. Όνομα: π.χ. Καπινοπαρασκευή έν 'Ολυμπία, διότι «τότε αΐ γυναίκες
πίνουν καπνιά».

2. Άγερμός παιδιών. Τί κρατούν εις τάς χείρας καί τί τραγουδούν; Τί
δώρα λαμβάνουν; Π.χ. εις τήν Κορώνην «τή Μεγ. Παρασκευή τό πρωί γυρνάνε τά
παιδιά άπό σπίτι σέ σπίτι και λένε τά πάθη τοϋ Χριστού. Κρατάνε ενα σταυρό στο
χέρι καί τά φιλεύουν μέ κουλλούρια ή αύγά κόκκινα ή λεφτά». Εις τό Καστανόφυτον
Καστορίας «τά παιδιά τού χωριού παίρνουν άπό τήν έκκλησίαν τό χελιδόνι (ξύλι-
νον ομοίωμα περιστεράς), πού τό κρατούν μ' έ'να ξύλο ψηλά καί τό στολίζουν μέ
άνθη καί τό περιφέρουν στά σπίτια καί μαζεύουν δώρα, αυγά κόκκινα ή χρή-
ματα». Πού αλλού συνηθίζεται τούτο ;

3. Περιοδεία άνά τά έξωκκλήσια. Είναι ώρισμένος ό άριθμός τών
εκκλησιών πού θά επισκεφθούν; Π. χ. εις τά Τελώνια τής Λέσβου «τή Μεγ. Παρα-
σκευή συνηθίζουν καί σηκώνονται πρωί, χαράματα, καί γυρίζουν στά έξωκκλήσια.
Πρέπει νά επισκεφθούν 9 ή 13 έξωκκλήσια. Παίρνουν κι άνάβουν κεριά καί
θυμιάμα».

Επίσκεψις εις τό νεκροταφεϊον. 'Ανάθεσις στεφάνων, θυμιάματα κλπ.

4. Ή λιτανεία τοϋ 'Εσταυρωμένου. Π.χ. είς τήν Ζάκυνθον τήν μεσημ-
βρίαν τής Μ. Παρασκευής περιφέρουν έν πομπή τον Έσταυρωμένον άνά τήν
πόλιν. Πού άλλοϋ συνηθίζεται τούτο καί μέ ποίαν πομπήν; Παραδόσεις περί
τού Ξύλου τού Σταυρού.

5. Στολισμός καί προσκύνησις τοϋ 'Επιταφίου. Ό θρήνος τής
Μεγ. Παρασκευής. Αί μυροφόροι.

Π. χ. εις τήν Κορώνην «τον Έπετάφιο τόνε στολίζουν ε τά κορίτσα μέ άνθη
πού τά στέλνουν άπό τά σπίτια. Μπουρλιάζουν λεϊμονόφυλλα και λεϊμονάνθια και
τά κρεμάνε γύρω -γύρω στον Έπετάφιο' κάνουν και σταυρούς μέ άνθια καί τά
βάνουν πάνω άπ' τό Χριστό. Αίπλα άπ' τον Έπετάφιο, στις τέσσερες αγκωνές στέ-
κονται τέσσερες μυροφόρες μέ κάνιστρα γεμάτα λεϊμονόφυλλα καί τριαντάφυλλα
μαδημένα καί ρεντάνε τούς άνθρώπους πού πάνε νά προσκυνήσουν. Τό βράδυ θά
ψάλλουν πρώτα οί μυροφόρες, ύστερα οϊ άντρες και τελευταία τά παιδιά». Εις τήν
Κίον τά κορίτσια τήν ώραν πού στόλιζαν τον Επιτάφιο έψαλλαν τό μοιρολόγι τής
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Παναγίας.—Τό πέρασμα κάτω άπό τον Έπιτάφιον κατά ποίους τρόπους γίνεται
καί προς ποίον σκοπόν; Π.χ. είς τάς Μετράς «γιά νά τους πιάα' ή χάρ'».

6. Ή ακολουθία καί ή περιφορά τού 'Επιταφίου.

Ποίαν ώραν γίνεται; Πρόσκλησις άπό τον «κράχτη» ή τούς «σημαντηρά-
δες». Πώς καταρτίζεται ή πομπή τού Επιταφίου; Περνά καί άπό τό νεκροτα-
φεϊον; Ποΐαι συνήθειαι επικρατούν κατά τήν περιφοράν; (Δίοδος κάτωθεν τού
Επιταφίου, πυραί, θυμιάματα, πινάκια μέ χλόην κριθής, καϋσις ομοιώματος τού
'Ιούδα κλπ.). Τί γίνεται, αν τύχη νά συναντηθούν οί Επιτάφιοι δύο ενοριών;

Π. χ. Είς τήν Λατσίδα Άν. Κρήτης «πολύ νύχτα τό Μ. Σάββατο τό πρωί οί
σημαντηράδες παίρνουν τά σημαντήρια ντως και γυρίζουνε τό χωριό άπό πόρτα,
χτυπούν τά σημαντήρια και ξυπνούν τούς άνθρώπους νά πάνε στήν εκκλησία...
Αφού ψάλουν όλη τήν ακολουθία, κατόπιν σηκώνουν τέσσερεις άνθρωποι τον
Επιτάφιο. Πηγαίνουν μπροστά οί σημαντηράδες καί παίζουν τά σημαντήρια. Πίσω
άκολουθούν τά έξαπτέρυγα καί ό Σταυρός, κατόπιν ό 'Επιτάφιος καί κατόπιν δλος
δ κόσμος καϊ γυρίζουν δλο τό χωριό. Σταματούν σε κάθε εκκλησία, χαλασμένη καϊ
γερή, και ψάλλουν παρακλήσεις. Τελευταία πάνε στο νεκροταφείο καί περνά ό 'Επι-
τάφιος πάνω άπό τούς τάφους. Γυρίζοντας στήν εκκλησία αύτοί πού κρατούν τον
Επιτάφιο τον σηκώνουν ψηλά στήν πόρτα τής εκκλησίας καί περνούν δλοι άπό
κάτω». Είς τού Μελιγαλά «τή Μεγ. Παρασκευή τό βράδυ ανάβουν φουνταρίες.
Κάθε νοικοκυρά, όταν σημαίνη ή καμπάνα γιά τον 'Επιτάφιο, θά ρίξη μπρος στήν
πόρτα της δυο τρία μάτσα λούρες (κληματόβεργες) καί θά τούς βάλη φωτιά. "Ωστε
νά βγή ό 'Επιτάφιος, οί λούρες θά έχουν γίνει θράκα. Την ώρα πού περνάει ό 'Επι-
τάφιος άπό τό δρόμο βγαίνει κάθε νοικοκυρά και ρίχνει επάνω στη θράκα μιά
χούφτα μοσχολίβανο καϊ μοσχοβολάει ό τόπος καϊ στέκεται καϊ δ παπάς και κάνει
παραστάσιμο». Είς τήν Κίον «δσην ώρα γυρίζουν τον 'Επιτάφιο, οί πόρτες μένουν
άνοιχτές, γιά νά μπή η θεία χάρη μέσα». Εις τάς Μετράς (Θράκ.), «περιφέροντες τον
νεκρόν τού Χριστού άνά τάς οδούς τού χωρίου σταματούν είς έ'να παρεκκλήσι, όπου
έχουν στοιβαγμένα τά καψίδια καί τον Ίούδαν εστημένον έπ' αυτών. Καθ' ήν δέ
στιγμήν δ ιερεύς άναγινώσκει τό σχετικόν εύαγγέλιον, άνάπτουν τήν πυράν καί
καίουν τον 'Οβριό. Άπό τήν στάκτην έκείνην λαμβάνουν μίαν φούχταν, διά νά
τήν ρίψουν τήν έπομένην εις τά μνήματα ή διά μαγικήν χρήσιν».

7. Τά κεριά καί τά λουλούδια τοϋ Επιταφίου. (Τά χριστολού-
λουδα) (Κυδωνίαι), τά σταυρολούλουδα (Σπάρτη). Διανομή αύτών καί χρήσις.

Π. χ. εις τήν Σπάρτην «άμα γυρίσουν ε τον 'Επιτάφιο, τον ξεστολίζει δ καν-
τηλανάφτης, παίρνει καϊ τά κεριά καϊ τά φυλάει. Την άλλη μέρα τά βάζει δ παπάς
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α ένα δίσκο μέ τά σταυρολούλονδα, γυρίζει σ δλη τήν εκκλησία και τά μοιράζει
στις γυναίκες. Τά φυλάνε σα φυλαχτό και σάν άρρωστήση κανένα παιδάκι, βάνουνε
στά κάρβουνα λίγο νερό και μερικά στανρολούλονδα και τό λιβανίζουνε». Είς τά
Τελώνια τής Λέσβου «τά λουλούδια άπό τόν '.Επιτάφιο τά παίρναμε και τά καπνι-
ζόμασταν. Είναι πιο καλύτερα νά τό κλέψης. Είναι καάεμλίδ'κο». Εις τήν Πάρον
«τά κεριά τον 'Επιταφίου τά φυλάνε καί, όποτε είναι κακοκαιρία, φουρτούνα, βρέχει
και αστράφτει, τ άνάβουν, γιά νά περάση ή κακοκαιρία...»

8. Χώμα άπό τόν Έπιτάφιον ως άποτρεπτικόν κατά τών ζωυ-
φίων. Πράξεις άποτρεπτικαί. Εις τήν Κίον, «τή Μ. Παρασκευή πού γυρίζουν τόν
'Επιτάφιο, σταματούν στά τριδρόμια και μνημονεύουν. Οί άνθρωποι πηγαίνονν
πρωτύτερα και βάζονν χώμα στό μέρος πού ξέρουν, πώς θά σταματήση ο 'Επιτά-
φιος. "Αμα τελειώση ή έκκλησία, πηγαίνουν και παίρνουν άπ' εκείνο τό χώμα και
τό σκορπούν στό σπίτι και χάνονται οί κοριοί». Εις τό Κατσιδόνι Κρήτης, «τήν
ώρα πού λέει ό παπάς στήν εκκλησία «εν καλάμω» κάνουνε σταυρούς άπό καλάμι,
γιά νά διώξουνε τούς ποντικούς άπού τά κουκιά».

9· Τό προζύμι τής Μ. Παρασκευής.

Εις τήν Άν. Κρήτην «τήν ώρα πού λέει ό παπάς τό πρώτο Ευαγγέλιο τής
Μ. Παρασκευής, ή παπαδιά βαστά λίγο άλεύρι καί νερό καί κάνει προζύμι μέ τις
ευχές τοΰ Ευαγγελίου καί τό προζύμι άνεβαίνει».

10. Άνάθεσις στεφάνου, άνθέων ή κλάδου έλαίας εις τό είκονο-
στάσιον τής οικίας.

Π. χ. εις τά χωριά τής Πυλίας «δταν άπορραβδίσουμε τις ελιές, θά κόψονμε
ενα κλαράκι, τόν άιτό, καί θά τόν φέρουμε νά τόν κρεμάσουμε στά εικονίσματα.
"Ολα αυτά τή Μεγ. Παρασκευή τά κ αϊ με καί βάνουμε καινούργια. Κρεμάμε κ ένα
στεφάνι μέ λουλούδια κ' ένα ματσάκι κορφοξυλάνθη, πού θά τά κόψουμε τήν Πρω-
τομαγιά ή τής Αναλήψεως. "Ολα αυτά είναι καλά γιά τό ματόπονο».

11. Φαγητά καί ποτά τής Μεγ. Παρασκευής. Νηστεία ι. Εις τήν
Κρήτην τή Μεγ. Παρασκευή τρώνε νερόβραστα φαγητά μέ ξίδι, τρώνε χοχλιούς
βραστούς, πού μοιάζει τό ζουμί των μέ χολή. Εις τήν Κορώνην τή Μεγ. Παρα-
σκευή ούτε φωτιά ανάβουνε ούτε μαγερεύουνε ούτε βάνουνε μπουκιά στό στόμα
τους. Καμπόσοι βάνουνε σ' έ'να ποτήρι ξίδι καί ρίχνουνε μέσα καί λίγη άράχνη
καί πίνουνε τρεις γουλιές, γιατί έ'τσι ποτίσανε καί τό Χριστό.

12. Προλήψεις καί δεισιδαιμονία ι. Π.χ. τή Μεγ. Παρασκευή άλλοτε
είς τάς 'Αθήνας «μάστορης-ξεμάστορης καρφί δεν εκάρφωνε». 'Ομοίως εις την
Κίον «δέν κάρφωναν καθόλου καρφί»,
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6. Μέγα Σάββατον.

1. Ό μεγάλος εσπερινός, ήτοι ακολουθία τής πρώτης 'Αναστάσεως τε-
λούμενη τήν πρωίαν τού Μεγ. Σαββάτου. Τά έθιζόμενα, όταν ό ιερεύς έκφωνή τό
«'Ανάστα 6 Θεός!»: διασκόρπισις δαφνοφύλλων, πυραί, κωδωνοκρουσίαι καί κρό-
τοι έν τή εκκλησία κτλ. Θραύσις πήλινων άγγείων είς τάς οδούς κλ.

Π. χ. είς τήν Σινώπην «τό Μεγ. Σάββατον τό πρωί', πριν άρχίση ό Μεγάλος
Εσπερινός, στολίζουν τήν εκκλησία μέ κλαδιά δάφνης γύρω-γύρω καί γεμίζουν
καί έ'να πανέρι δαφνόφυλλα. "Οταν πή δ παπάς: «'Ανάστα δ Θεός κρϊναι τήν
γήν», παίρνει τά δαφνόφυλλα καί τά σκορπά σ' όλη τήν εκκλησία. Οί γυναίκες
προσπαθούν νά πιάσουν στον αέρα άπ' aUt0 τά φύλλα, γιά νά τά καίγουν στο
βάσκαμα καπνίζοντας τό βασκαμένο (40 Έκκλησίαι) ή τά ρίχνουν στά χοντρικά
καί άλλα ρούχα καί δέν τά πιάνει δ κόπιτοας (σκώρος) ή τά έ'χουν γιά τό ποντίκι
(Κορώνη). Εις τήν Μάδυτον «άνάπτεται δ άρφανός έν τφ προαυλίω τού ναού άπό
κληματίδας καί κορμούς δένδρων, ήχούσιν οί κώδωνες καί τά σήμαντρα καί άρχον-
ται οί πυροβολισμοί». (Πρβλ. έγινεν 'Ανάστα ό Θεός!) Εις τήν Κορώνην «όσοι δεν
ε'χσνν όπλα σπάζουν ένα τσουκάλι, ένα άγγεΐο τήν ώρα πού πετάει δ παπάς στήν
έκκλησά τις δάφνες και βαρούνε οι καμπάνες». Εις τήν Ζάκυνθον, «ρίπτουν άπ' τά
παράθυρα δ,τι άγγεϊον άχρηστον προς χαράν τοϋ Χριστού και πομπή τών Όβραίωνε
ένφ δαγκάνουν και κλειδί λέγοντες «Σιδερένιο τό κεφάλι μου, κοφίνι τών Όβραίωνε»,
έπειτα δέ τρίβουν τούς όφθαλμούς μέ τον άμνόν, δηλαδή μέ τά πέταλα άπό τριαν-
τάφυλλα καί νεραντζάνθια, πού παίρνουν τήν Μεγ. Παρασκευήν άπό τον Επιτά-
φιον. "Αλλοτε υπό σωρούς δάφνης έ'θετον σουσουράγιας (σεισοπυγίδας) καί καθ' ήν
στιγμήν δ ιερεύς έξεφώνει «'Ανάστα δ Θεός» έλάκτιζον τούς σωρούς καί τά πτηνά
άφίπταντο» (Λαογρ. Α 376).

2. Παρασκευή νέας ζύμης μέ τά άνθη τοϋ Επιταφίου.

Π.χ. εις τό Λασήθι «τό Μεγ. Σάββατο, δντό ϋ' άπολειτρουήση δ παπάς,
παίρνουνε τά μυρωδικά κάτω άπό τό σώμα τοϋ Χριστού άπό τον 'Επιτάφιο και
κάνουνε προζύμι· ή βράζουνε τά μυρωδικά μέ νερό και ζυμώνουν τό προζύμι ή τό
ζυμώνουνε μέ ζεστό νερό και κατόπιν τό σκεπάζουνε μέ μυρωδικά κι άνεβαίνει.
Έτσι καινουργιώνουνε τό προζύμι».

3. Ζύμωμα. Οί κουλλοϋρες τής Λαμπρής. Όνομα αυτών, σχήμα,
χρήσις. Πασχαλινές πίττες κλπ. Π. χ. είς τάς Κυδωνιάς «έκαναν καί μιά μεγάλη κουλ-
λονρα μέ σταυρό στή μέση και μέ πέντε κόκκινα αύγά καί τήν κρεμούσαν στά κονί-
αματα, άφοϋ τήν κάνανε παξιμάδι, τήν άφηναν ώς τήν Πρωτομαγιά (μαγιοκουλ-
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λούρα) καί τότε τήν βουτοϋααν σέ γλυκό κρασί και τήν τρώγανε». Είς τό Λοζέτσι
'Ηπείρου φκιάνουν ψωμιά καί πίττες, μιά τυρόπιττα, μιά γαλατόπιττα καί μιά λαχα-
νόπιττα».

4. Σφαγή άμνών. 'Εκλογή τοΰ λαμπριώτη ή παακάτη αμνού (γένος,
χρώμα κλπ.). Σταύρωμα τών θυρών, ώς καί τών παρειών τών παιδίων, μέ τό αίμα
τών άμνών. Π. χ. εις τήν Ρόδον «γιά πασκάτη οί μαντρατόριασες εκλέγουν to
καλύτερο ρίφι ή αρνί τής μάντρας, πού τό έχουν κλεισμένο μέσα στό ριφώμα ή
μέσα σ' έ'να κοφίνι άπό τήν ώρα πού θά γεννηθή καί τό βγάλλουν μόνον, όταν
θέλη νά βυζάση τή μάννα του».

5. Δώρα πασχαλινά: προς μνηστήν, προς πενθεράν ή μητέρα, προς άνα-
δεκτούς κλπ. Π. χ. εις τήν Κορώνην «δγοια εχει πεθερά ή μάννα θά τής στείλη
τήν κουτσούνα της (τσουρέκι), τό κερί της, αυγά κόκκινα, κουλλούρια καί ενα τάλ-
ληρο ή ενα τσεμπέρι ή μιά ποδιά».

6. 'Επίσκεψις νεκροταφείων, προσφοραί υπέρ τών νεκρών. Π.χ.
Είς τάς Μέτρας (Θράκ.), «ό ιερεύς τρισαγίζει επί τών μνημάτων, αί δέ γυναίκες
μοιράζουν είς τά παιδιά αυγά, μουστολαμπάδες, καρύδια καί λαδερά κουλικάκια.
Φέρν'νε καί μιά φούχτα άπ' τή στάχτ τ' Όβριοϋ, πού πήρανε εψές, καί τνε ρήχν'νε
άπάν' στό μνήμα». Είς τήν Κορώνην «τό Μεγ. Σάββατο, όποιος εχει πεθαμένον,
βράζει σιτάρι καί μεράζει ενα γύρο μιά χούφτα στάρι μέ μιά φέτα ψωμί. Είναι
καλό καί νά μεράζη κανείς δ,τι μπορεί σέ φτωχούς».

7. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι: «Καλό είναι νά πεθάνη δ άνθρω-
πος τό Μέγα Σάββατο, γιατί πεθαίνει μαζί μέ τό Χριστό» (Κυδωνίαι). «Ζο βράδυ,
λίγο πριν άναστήσουνε, τρέχανε οί νοικοκυράδες καί σηκώνανε τις κλώσσες
άπ τ αυγά τους, γιά νά μή δουλεύουν κι αυτές κατά τήν στιγμήν τής 'Αναστάσεως·
έπειτα, άμα τελείωνε ή λειτουργία, τις ξαναβάζανε πάλι νά κλωσσήσουνε».

7. Κυριακή τον Πάαχα.

(α) Γενικά.

1. Λέξεις και φράσεις σχετικαί μέ τήν έορτήν καί μέ τά έθιζό-
μενα κατ' αυτήν: Πασκαλιά, Λάμπρη, Λαμπροφορά πασκάτης ή λαμπριάτης
(άμνός)' λαμπρεύώ Καλολόγος (έκάναμε Καλολόγο = άνεστήσαμεν, Καλάβρυτα),
'Αγάπη, Άποκερασιά, Διπλανάσταση κτλ.

2. Εορτάσιμος στολισμός τής εκκλησίας, σκορπιζομένων κλώ-
νων δενδρολιβάνου. Διατί τό δενδρολίβανον θεωρείται άγιασμένον φυτόν;
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(ποΐαι αϊ θαυμασταί του ιδιότητες;), ή δέ δάφνη προδότρα καί κατηραμένη ; Αί
σχετικαί παραδόσεις.

3. Αί λαμπάδες τής Λαμπρής. Χρώμα, ποικιλτική καί στολισμός
(άνθη, κορδέλλες κλπ.). Προσφορά ΰπό αναδόχων, μνηστήρων κλπ. Αΐ παιδικαί
λαμπάδες κλπ.

(β) Ή Άνάστασις.

1. Πότε τελείται; Προσέλευσις είς τήν έκκλησίαν. Γίνεται 'ιδιαι-
τέρα πρόσκλησις υπό τού κανδηλανάπτου (κράχτη); Προσέρχονται είς τήν τελετήν
καί αί χήραι καί οί πενθοϋντες, τά άνύπανδρα κορίτσια;

Πότε σβήνονται δλα τά φώτα εις τήν έκκλησίαν; Σβήνεται καί ή φωτιά είς
δλα τά σπίτια καί διατί;

2. Τά γινόμενα, δταν ό ιερεύς έκφωνή τό «δεύτε λάβετε φώς».
Π.χ. είς τά Καλάβρυτα «τάς λαμπάδας τού ναού άνάπτουν κατ' οικογενείας
ήνωμένας ψάλλοντες τό Δεύτε λάβετε φώς». Είςτό Ραψομάτι 'Αρκαδίας «πρώτη
παίρνει φώς μιά νιόννφη καϊ φιλεϊ τό χέρι τον παπα καϊ τον δίνει και τσιμπιλχανέ»
(χρήματα). Ποία ή συνήθεια άλλού; Είς τάς 'Αθήνας τά κορίτσια ανάβουν τήν
λαμπάδα των άπό λαμπάδα ανδρός, γιά νά παντρευτούν.

3. Τά γινόμενα, όταν ό ιερεύς άναγινώσκων τό Ευαγγέλιον εΐπη: «καί σει-
σμός έγένετο μέγας». Π.χ. εις τήν Χίον «δλοι χτυπούν τά στασίδια και γίνεται
ένα νταβατονρι, έναν κακό ! ...» Πού άλλού γίνεται τούτο;

4. Τά γινόμενα, όταν ψάλλεται τό Χριστός 'Ανέστη: κωδωνοκρουσίαι,
πυροβολισμοί, κρότοι (χαλκούνια, καρυδάκια, σαΐτες (Λακ. Μεσσην.), άνοιγάρια
(Πόντος). Περιγραφή.'Ασπασμός έκκλησιαζομένων, τσούγκρισμα κόκκινων αυγών κλπ.

Π. χ. εις τήν Χίον «αμ άκούσουν τό Χριστός 'Ανέστη τρανού ν μέσ στήν
εκκλησιά τσουκαριστά ( = πολύκροτα) καϊ γεμίζζει πιά ή εκκλησιά μπαρονττι'*. Εις
τήν Κορώνην «τά παιδιά πετούν τού παπά καρνδάκια, τρακατρούκες, ρουτσέττες
στο κεφάλι καϊ κάθε λογής μπαρούτες. "Αλλοτε έβλεπε τή μαύρι] του τή συφορά
δ παπάς στήν 'Ανάσταση».

Άλλαι σύγχρονοι πράξεις: θραϋσις πήλινων άγγείων είς τάς οδούς «γιά
τή χάρη τοϋ Χριστού καϊ τήν πομπή τών Όβραίωνε» (Ζάκυνθος), καϋσις δαφνο-
φύλλων, νίψις προσώπου και χειρών, δάγκωμα σιδηρού άντικειμένου κττ. Π.χ. εις
τήν Κέρκυραν τήν ήμέραν τοϋ Πάσχα γεμίζουν εις τήν άγοράν έ'να κάδο μέ νερό
καί τον στολίζουν μέ πρασινάδες καί λουλούδια. "Οποιος περάση άπό κει πρέπει
νά ρίξη στή μαστέλλα έ'να νόμισμα. Καί μόλις σημάνουν οί καμπάνες τής Άνα-
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στάσεως, όσοι βρεθούν κατά τύχην εκεί κοντά, παίρνουν νερό άπό τόν κάδο καί
πλένουν τό πρόσωπο καί τά χέρια τους, γιά νά καθαριστούν άπό κάθε ρύπο καί
αμαρτία. Συγχρόνως οί γυναίκες δαγκώνουν, στό σπίτι τους, όποιο σιδερένιο αντι-
κείμενο βρουν πρόχειρο, (ένα κλειδί στή Ζάκυνθο, λέγοντας «Σιδερένιο τό κεφάλι
μου!) Είς τήν Σινώπην, «δταν πή δ παπάς τό Χριστός 'Ανέστη, τότε θά πάρη
δ καθένας άπό κάτω ένα δαφνόφνλλο νά τό κάψη, γιατί ή δάφνη είναι καταραμένο
δέντρο, γιατί άπ' τή δάφνη κρεμάστηκε δ Ιούδας». Είς τήν Φθιώτιδα «τή νύχτα
πού γίνεται ή 'Ανάσταση, ένας'Επίτροπος τής'Εκκλησίας παίρνει μιά σκλίδα (καλά-
μην βρίζας) αγιασμένη άπό τόν αγιασμό τών Φώτων, ανεβαίνει στό καμπαναρειό
ψηλά καί τήν άνάβει. Ό τόπος γύρω πού θά ίδή τό φώς αυτής τής
σκλίδας δέν έχει άνάγκην άπό χαλάζι. Δέν θά πέση σ' αύτόν χαλάζι».
Πού άλλού συνηθίζεται τούτο;

5. Περιφορά τής εικόνος τής 'Αναστάσεως περί τόν ναόν, είσο-
δος εΐς aUtov (κεκλεισμένων τών θυρών) καί άποδιοπόμπησις τοΰ διαβόλου, παρι-
στανομένου υπό τοΰ νεωκόρου: «Άρατε πύλας! —Ποιος είσαι; —Άρχων ισχυρός!»
Λακτισμός τής θύρας καί είσόρμησις τοΰ ιερέως μέ τήν λαμπάδα προτεταμένην.

6. Τά κόκκινα αυγά. Καθαγιασμός αυτών έν τή εκκλησία. (Τά
αυγά τού Καλού λόγου (Σινώπη), τ άνεστημένα αυγά (Λέσβος, Κυδωνίαι, Σέρι-
φος). Π. χ. εΐς τήν Σινώπην τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα, τό πρωΐ, έβαζαν σ° έ'να καλα-
θάκι τόσα αύγά, όσα άτομα ειχεν ή οικογένεια, καί τά πήγαιναν στήν Ανάσταση,
γιά ν' άκούσουν τόν Καλό Λόγο, τό Χριστός Ανέστη! Εΐς τήν Δυτ. Μακεδονίαν
τά παραθέτουν παραπλεύρως τής Ωραίας Πύλης, κάτω άπό τήν εικόνα τοΰ Χρι-
στού, εΐς τήν Σέριφον κάτω άπό τό προσκυνητάρι «γιά ν' άκούσουν τό Χριστός
'Ανέστη». Εις τό Γουρουνάκι Χασίων «άμα τελειώση ή λειτουργία καί διαβάση
όλα τ' αυγά ό παπάς, θά βγούνε οί κάτοικοι έξω καί θά πάη έ'νας-έ'νας νά σπά-
σουν τό αυγό τους άπό τό ξύλινο σήμαντρο, πού είναι κρεμασμένο έ'ξω άπό τήν
έκκλησία».

7. Διανομή όπτοΰ άμνοΰ ή αύγών καί άρτου είς τούς έκκλησιαζομένους,
οί όποιοι τά φέρουν ώς καθηγιασμένα είς τόν οίκον των καί όλοι μεταλαμβάνουν
έξ αυτών. (Τό «καταβόλι» έν Κέρκυρα, Εστία 27, 334).

8. Τό Πάσχα τών ποιμένων (Σαρακατσαναίων, Βλάχων). Πώς γίνεται
είς τούς στανοτόπους; Περιγραφή.

9. Αναστάσιμος χαιρετισμός: Χριστός Ανέστη ! —Αληθώς ή άληθινώς
άνέστη!Τό φίλημα τής άγάπης.
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Π. χ. εις τά χωρία τής Πυλίας «παλαιότερα τή νύχτα στήν 'Ανάσταση και
στήν Αποκερασά (β Ανάσταση) ενας ένας βγαίνανε άπό τήν έκκλησά και ανασπα-
ζότανε τούς άλλους και στεκότανε στήν αράδα, γιά νά τον ανασπαστούνε κι αυτόν
όσοι θά βγαίνανε στερνότερα. "Ετσι κόναν νιά αράδα ώς τήν άκρη. Δίναν τά χέρια,
λέγαν Χριστός 'Ανέστη, φιλιόντανε και όσοι ήτανε μαλωμένοι και θέλανε νά συχω-
ρεθούνε, συχωριόντασε κιόλα». Εις τά Νένητα Χίου «καθ' ήν ώραν έγίνετο
ό άσπασμός τής 'Αναστάσεως καί τοϋ Ευαγγελίου, έγίνετο συγχρόνως συνασπα-
σμός μεταξύ τών έκκλησιαζομένων, οΐτινες άντήλλασσον καί τά στασίδια των εις
σημεϊον έγκαρδίου αγάπης».

10. 'Επίσκεψις νεκροταφείων. Προσφοραί είς νεκρούς. Τό μερ-
τικό τού πεθαμένου.

Δοξασίαι περί εξόδου τών ψυχών έκ τού "Αδου άπό τού Πάσχα μέχρι τής
Πεντηκοστής καί αί σχετικαί μέ αυτάς συνήθειαι. Π. χ. εις τάς Σαράντα 'Εκκλη-
σίας «τή νύχτα τής Πασχαλιάς οι γυναίκες πηγαίνουν στά λημόρια (=νεκροταφεΙον),
και θυμιάζουν, γιατί οϊ άποθαμένοι νοιώννα και ξυπνοϋνα πέ τό Χριστό μαζίτσα».
Είς Καστανιάν Λακεδαίμονος «πλεϊσται οίκογένειαι μετά τήν νυκτερινήν άκολου-
θίαν τής 'Αναστάσεως, παραλαμβάνουσαι μεθ' εαυτών φά πασχαλινά, τυρόν καί
άρτον μεταβαίνουσιν είς τό κοιμητήριον καί άποθέτουσι ταύτα εκάστη επί τών
τάφων τών ιδίων αυτής οικείων. Πτωχοί καί παιδιά συλλέγουσιν ύστερον τά τρό-
φιμα ταύτα». Είς τήν Κορώνην «αν τύχη μιά γυναίκα νά είναι χήρα, τό πρώτο
πιάτο τό φαΐ, πού θά τής βάνουνε τά παιδιά της στο πιάτο της, δέν θά τό φάη,
άλλά θά τό στείλη μαζι μέ μιά άγκωνή ψωμί σέ μιά γερόντισσα φτωχιά· αυτό είναι
τό μερτικό τοϋ άντρός της». Ποία ή συνήθεια αλλού;

(γ) Ή επιστροφή άπό τήν Άνάοτασιν και τά έθιζόμενα κιτά τήν εί'σο-
δον είς τήν οίκίαν και μετ αυτήν.

1. Τό άγιο ή καινούργιο ή νιο φώς. Σταύρωμα τής πόρτας μέ τό κερί
τής 'Αναστάσεως, σβήσιμο τής κανδήλας καί άναμμα αυτής μέ τό καινούργιο φώς,
βούλλωμα τών ζωντανών ή φόβισμα τών βοδιών καί τών άκάρπων δένδρων, εξορκι-
σμός τών \|>ύλλων κλπ. Διά ποίους σκοπούς γίνονται ταύτα; Μερικά παραδείγματα:

Εις τήν Κορώνην «άμα γυρίσουνε σπίτι άπό τήν 'Ανάσταση, θά κουβαλή-
σουν και τ' "Αγιο Φώς μαζί τους. Θά κάνουν πρώτα-πρώτα ένα σταυρό στά κου-
φώματα τοϋ σπιτιού, πόρτες καί π,αρεθύρια κ' έτσι σώζεται τ' "Αγιο Φώς δλο τό
χρόνο στο σπίτι. "Υστερα τό πάνε στά εικονίσματα, θά κάνουνε τό σταυρό τους, θά
σβήσουνε τό καντήλι και θά τ ανάψουν ε μέ τό καινούργιο φώς. "Υστερα θά καιε-
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βοϋνε κάτω νά βουλλώσουνε τά ζωντανά : γίδια, πρόβατα, τά βόδια, τά γαϊδούρια,
δ,τι έχει κανείς· τά ταουρονφλάνε· πάνε καί οτίς κόττες». Είς τάς Πάτρας κ. ά. σβή-
νοντας τή λαμπάδα τους άποκάτω άπ' τό εικονοστάσι λέγουν : «"Οξω ψύλλοι καί
κορέοι | νά μπούμε μεΐς οι νοικοκυραίοι /» Εις τό Καστανόφυτον Καστορίας «τό
Πάσχα, μετά τό Χριστός 'Ανέστη, τά κορίτσια τοΰ χωριού πάνε στό σπίτι μέ τά
κεριά άναμμένα καί μέ α^ά φοβίζουν τά βόδια, φέρνοντας ξαφνικά τό άναμμένο
κερί σ' αυτά καί φωνάζοντας ζούρ-ζοΰρ. AUto τό κάμουν, γιά νά μη στρακαλνοϋν
τά βόδια τό καλοκαίρι (δηλ. νά μήν τά πειράζη ή μύγα)». Εΐς τό Καπλάνι Πυλίας
«τά πρόβατα άνήμερα τή Λαμπρή στέλλουν ένα κορίτσι νά τά προγκίξη μέ τήν
ποδιά του, αν θέλουνε νά γεννήσουνε θηλυκά άρνιά. "Αν στείλουν σερνικό, γεννάνε
σερνικά». Εΐς τό Λασήθι τή νύχτα τής Ααμπρής «άμα έχουνε κιανένα όζο πού δέ
γεννά, πάνε μέ τό φως καί τού κάνουνε τό Χριστός Ανέστη καί γαστρώνεται
ύστερα». Μέ τό φως τής 'Αναστάσεως εΐς τήν "Υδραν καίνε λιγάκι καί τά δέντρα
πού δέν κάνουνε καρπό, τά καίνε στον κόμπο τους.

Είς τήν Κίον λέγουν ότι είναι πολύ καλό νά διατηρηθή ή καντήλα, πού
άνάβουν μέ τό κερί τής 'Αναστάσεως, 40 μέρες, χωρίς νά σβήση. Γι' αύτό, γιά νά
μήν τυχόν καί σβήση, έχουν κ' έ'να κουτί σπίρτα μαζί τους στήν έκκλησία τή
νύχτα τής 'Ανάστασης καί παίρνουν κι αυτά τις ευχές (ανέστημένα σπίρτα) καί
μ' αυτά τήν άνάβουν πάλι τήν καντήλα (Κίος, Λέσβος, Άδραμύττιον).

2. "Αλλαι χρήσεις τών κεριών τής 'Αναστάσεως. Π. χ. «Τό λαμπρο-
κέρι είναι καλό, γιά νά σταύρωση κανείς μέ δαύτο όποιον είναι βασκαμένος ή άρρω-
στος καί γιά δλα τά γήτια. Κ' οί καμινιαραιοι τό πρώτο καμίνι θά τ' ανάψουν μέ
τής Ανάστασης τό κερί» (Κορώνη). Είς τήν 'Αδριανούπολιν «τό κερί τής 'Ανάστα-
σης τό κρύβουν κι δντα πέφτ χαλάζ' τ ανάφτουν νά σταθή. Είς τήν Κίον «τό φυ-
λάουν ένα χρόνο κι άμα κάμη τρικυμία, βροντές κι αστραπές, τό άνάβουν, θυμιά-
ζουν κιόλας καί σταματά ή τρικυμία».

3. Χαιρετισμός τών δένδρων ή φοβέρισμα τών άκάρπων.

Εΐς τήν Λεμεσόν «επιστρέφοντες άπό τόν Καλό)I Λόον εΐς τήν οίκίαν των
θεωροΰσιν ίεράν ύποχρέωσιν ν' άπευθύνωσι τόν χαιρετισμόν τού Χριστός 'Ανέστη
πρώτον εΐς τά δένδρα τής οικίας ή τοΰ κήπου των καί έπειτα μεταξύ των, λέγον-
τες τρις «Χριστός 'Ανέστη, δεντρά μου!» Είς τό Λασήθι Κρήτης «δτινα μή κάνη
τό δέντρο καρπό, πάνε τή Λαμπρή καί τού κάνουνε τό Χριστός 'Ανέστη. Τού λένε
τρεις φορές τό Χριστός 1Ανέστη καί κατόπιν τό πετρώνουνε- τού βάνουνε δηλ. μιά
πέτρα στή ρίζα καί κάνει καρπό». Είς τήν Κάρπαθον «όταν ή καρυδιά δέν κάνη
καρύδια, πηγαίνουν μετά τό Χριστός 'Ανέστη (στήν α' 'Ανάσταση) καί κτυποΰν τόν
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κορμό της μέ τό μαννάρι (πέλεκυν) τρείς βολές καί λέγουν: ι Χρίστος 'Ανέστη!
κάνεις καρά καρύδια ή νά σέ κόψω ;» (Μιχ. Νουάρου Λαογρ. Σύμμ. Καρπ. Α 184).

4. 'Εξορκισμός τών ψύλλων καί τών κορέων. Π. χ. εις τήν Δαμα-
σκηνιάν (Κοζάνης) «μετά τήν 'Ανάσταση πηγαίνει ή μητέρα στο σπίτι πρώτη και
μετά πηγαίνει ένα παίδι και λέει: Τί θά φάμε; Κ' εκείνη : — Ό,τι έδωσεν δ Θεός.
— Οί κόρτζες (κοριοί) τί θά φάν; 'Απάντησις: —Θά φαγωθούν ή μιά μέ τήν άλλη-
Τό λέν τρεις φορές, γιά νά χαθούν οί κοριοί».

5. Άνανέωσις τοϋ αύγού τής Παναγίας. Τσούγκρισμα. Π.χ. εις τήν
Σινώπην «άμα τελείωνεν ή 'Ανάσταση, έρχόντανε σπίτι, έπαιρναν άπό τό εικονο-
στάσι τό κόκκινο αυγό τοϋ περασμένου χρόνου, κάθονταν στο τραπέζι, πάστρευαν
τό παλιό αυγό κ' έτρωγε ό καθένας λίγο γιά χάρη τον Χριστού. Κατόπιν έπαιρναν
τά καινούργια, τά αύγά τοϋ Καλόν Αόγον, καί έκαναν τό Χριστός 'Ανέστη
(=τσουγκρίζανε) καί τά έτρωγαν. Ένα άπό τά καινούργια αυγά τοϋ Καλοΰ Λόγου
έβαζαν πάλι στο εικονοστάσι».

6. Τά λαμπροκούλλουρα καί αί σχετικαί μέ αυτά πράξεις. Τοπο&έ-
τησις κουλλουρίου εις τά εικονίσματα τού σπιτιού, χρήσις προς άποτροπήν χαλάζης
κλπ. Π.χ. εις τον Ναίμονα «τό Πάσχα έκαμναν μιά κουλλούρα μέ σταυρό — άλών'
τό λέγαμε — έβαναν καί πέντε αύγά, ένα άσπρο στή μέσ καϊ τέσσερα κόκκινα στις
άκρες και τό πάαιναν στ άμπέλ' καϊ τό 'τρωγαν καϊ παράχωναν τά τσέφλια
στ άμπέλ' γιά τό χαλάζ ». Εις τήν 'Αρκαδίαν φυλάνε καί μιά κουλλούρα γιά τήν
ήμερα τής 'Αναλήψεως καί γιά τήν Πρωτομαγιά (μαγωκονλλούρα).

7. Νυκτερινόν γεύμα. Τί τρώγουν έν άρχή; Τί κάμνουν τ'άπορρίμματα
(ψίχουλα) τής τραπέζης; τά κελύφη τών αύγών; Φαγητά άπαραίτητα τής πασχαλι-
νής τραπέζης· π. χ. ή σαλάτα μέ τις σαρδέλλες, ή μαγειρίτσα, τό ψητό τής κατσα-
ρόλας, τό τουλουμοτύρι καί τά φρούτα είς τήν "Υδραν, ή τυρόπιττα καί ή γαλατό-
πιττα εις τήν "Ηπειρον. Εις τήν Σινώπην γιά πρώτο φαγί τρώνε κόκκινο ατιγό.
Πρβλ. «Μέ τ αυγό τό έκλεισα, μέ τ αυγό νά τ άνοίξω». Ε'ίς τινα μέρη τό τραπέζι
δέν τό σηκώνουν έπί τρεις ημέρας, τά δε ψιχία τά ρίπτουν εις τ° άμπέλια «διά νά
μεταδοθή εις αυτά ή άφθονία». Ποία ή συνήθεια άλλού;

8. Ό πασχαλινός άμνός. Τρόπος παρασκευής (στή σούβλα; ή γεμι-
στός μέ ρύζι, κουκουνάρια καί σταφίδες στο φούρνο;) 'Ανάγνωσις εύχής υπό ιερέως
κλπ. Π. χ. «Κάθε Ροδίτης, φτωχός ή πλούσιος, τό θεωρεί καλό στο σπιτικό του
νά σφάξη τή Λαμπρή έ'να ρίφι ή άρνί, πού τό λέγουν πασκάτη ή λαμπριώτη. Τό
παραγεμίζουν μέ χόντρο (σιτάρι άλεσμένο στο χερόμυλο) καί βάλλοντάς το σέ μιά
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λεκάνη τό ψήνουν στό φούρνο. Μετά τήν άπόλυση, στήν πρώτη 'Ανάσταση
ό παπάς τού χωριού γυρίζει όλους τούς φούρνους καί ευλογώντας όλες τις λεκάνες
μέ τήν σχετική εύχή τοΰ ευχολογίου, παίρνει τόν κόπο του, έ'να κομμάτι ψημένο
κρέας καί λίγη γέμωση».

9. "Ωμοπλατοσκοπία. Εΐς ποίον άνήκει ή ωμοπλάτη τού όβελίου άμνού;
Έξέτασις τού οστού τής ωμοπλάτης προς μαντευτικούς σκοπούς. Πότε «δείχνει»,
ή πλάτη; ποια είναι τής πλάτης τά σημάδια (βλ. Λαογραφίαν, τ. Θ', σελ. 3-51).
Π. χ. τό άρνί τοΰ Πάσχα πρέπει νά κοιμηθή τούλάχιστο δυο νύχτες σπίτι καί τότε
μόνον δείχνει ή πλάτη του (Παλαιά 'Αθήνα).

(δ) Ή Δευτέρα Άνάστασις {'Αγάπη, Διπλανάσταση (Ίνναχώρι Κρήτης),
Αποκερασά (Μεσσηνία).

1. Ή λιτανεία. Πώς βγάζουν τήν 'Ανάσταση; Έκδοσις τής εικόνος τής
'Αναστάσεως είς τόν πλειοδοτοϋντα καί περιφορά αυτής έν πομπή· συνάντησις λιτα-
νειών («εποΐναν άσπασμόν» Κοτύωρα) κλ. Υπάρχει συνήθεια νά φέρουν τά βρέφη
είς τήν δευτέραν 'Ανάστασιν καί διά ποίον λόγον ;

2. Εύλόγησις νωπού τυρού, γιαούρτης κλ. καί διανομή εΐς τούς έκκλη-
σιαζομένους. Π. χ. είς τήν Ρόδον «δλες οί μαντρατόριασες παίρνουν τή Δεύτερη
'Ανάσταση στήν εκκλησιά φρέσκα τυριά, τά όποια, άμα φχολογήση ό παπάς, μοι-
ράζονται δλοι οί έκκλησιαζόμενοι».

3. Τό φίλημα τής άγάπης. 'Αδερφοποιτοί. Π. χ. εΐς τήν "Υδραν «στή
δεύτερη 'Ανάσταση όλοι οί ενορίτες κάνανε τό «'Ανέστη», δηλ. άρχίζοντας άπό τόν
παπά δίνανε τόν άσπασμό τής 'Αναστάσεως στά χείλια, ευχόμενοι «Χριστός 'Ανέ-
στη» καί άπαντώντες: «'Αληθώς 'Ανέστη». Μετά δέ τόν Εσπερινό ό παπάς έμοί-
ραζε εΐς όλους καί όλες τό κόκκινο αύγό καί κρατούσε σέ τραπέζι όλους τούς ενο-
ρίτες του». Εις τάς 'Αθήνας (άλλοτε) είς τόν Έσπερινόν τής Λαμπρής έγίνοντο οί
άδερφοποιτοί" έπρεπε ΐ'ά έχουν κ' ένα κορίτσι μαζί τους· ό παπάς, άφον τους έδιά-
βαζε, τούς ώρκιζεν εις τό Εύαγγέλιον, τούς έπερίζωνε μ ένα μακρύ κόκκινο ζου-
νάρι και τούς έτραυούσε προς τό ιερόν. "Υστερα έφιλονσεν ό ένας τόν άλλον, έφι-
λούσαν καί τού παπά τό χέρι καί έγίνονταν άδερφοποιτοί» ■

4. Δεισιδαίμονες συνήθειαι: κρούσις τής καμπάνας υπό κοριτσιών (η
καί υπό άνδρών καί γυναικών) καίδιατί; Π.χ. είς τήν Νάξον «στήν 'Αγάπη πηγαί-
νουν όλα τά κορίτσια καί σημαίνουν τήν καμπάνα, γιά νά μήν κόβεται ή μέση τους,
δταν θά πηγαίνουν στό θέρος ή νά μαζεύουν τις ελιές».
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(ε) "Αλλα έθιμα τοϋ Πάαχα.

1. Πυραί (Φανός (Αιτωλία), άφανός (Σάμος), αρφανός (Μάδυτος),"φουνάρα
(Κρήτη), φοννταρίες (Μελιγαλά Μεσην.) κλ.

Πότε καί πού άνάπτεται ή πυρά και πώς αιτιολογείται τό έθιμον; Ποίοι
παρέχουν τήν καύσιμον ύλην; Πηδούν επάνω άπό τήν φωτιάν αύτήν;

Π.χ. είς τά Τελώνια τής Λέσβου «από τή Μεγ. Τετάρτη μέχρι τό Μέγα Σάβ-
βατο τό πρω'ΐ άνάβουνε έξω άπό την εκκλησιά ατό μεϊντάνι φωτιές. Ή πιο μεγάλη
φωτιά ήτανε τής Μεγ. Παρασκευής. Σννεριζότανε τά χωριά, ποιό θ' άνάψη τήν
πιο μεγάλη φωτιά. Γιά τις φωτιές έκλέβγανε ξύλα άπό τις αυλές. Τήν Μεγ. Παρα-
σκευή φτειάναν κ' ένα Όβραϊο και τον καίγανε. Καίγανε τ 'Οβριού τά γένεια. Αυτές
τις φωτιές δέν τΙς πηδούσαν ε». Είς τήν Βινίαν τών 'Αγράφων «τήν ώρα πού θά
πή ό παπάς τό Χριστός 'Ανέστη, τότε καίουν τό φανό. Μαζεύουν τά παιδιά ξερά
κλαδιά πάνω στο βράχο, πού είναι άντίκρυ στο χωριό και λέγεται Σουφλί. Άκούον-
τας τό πρώτο Χριστός 'Ανέστη τρέχουν μέ τή λαμπάδα στο χέρι (πού τήν άναψαν
όταν δ παπάς είπε «Δεύτε λάβετε φώς») καί βάνουν φωτιά στο φανό». Εις τά Σβέρ-
δια τής Λήμνου «στή Δευτερανάσταση Θέλα πάνε κληματσίδες, τις στήναν ολόρθες
καί τις εβάναν φωτιά. Πήγαιναν ούλ* οί άντρες άπό μιά κληματσίδα»■

2. Καύσις τού 'Ιούδα ή τού Εβραίου.

Πότε έγίνετο; Συλλογή εράνου διά τήν κατασκευήν τού ομοιώματος τοϋ
'Ιούδα ή τοϋ Εβραίου, ή σακκούλα μέ τά 30 άργύρια, τά πανέρια τοϋ Εβραίου*
άλλα στοιχεία διακωμωδήσεως. Περιφορά τοϋ άνδρεικέλου καί καϋσις διά πυράς
ή πυροβολισμών. Μερικά παραδείγματα:

Εις τήν Κορώνην «στήν Άποκερασά καίνε καί τό Γιούδα. Κάνουν έναν
άνθρωπο, τον ντύνουν μέ ρούχα, παντελόνι, πόλκα καί μιά ντρίτσα (ψάθινο
καπέλλο) στό κεφάλι. Είναι ούλος άπομέσα παραγεμισμένος μέ κάθε λογής μπα-
ρούτια" τοϋ έχουνε κι άπό μιά ροντσέττα στό στόμα, στά χέρια, στ' αύτιά, στά μάτια.
Ή ντρίτσα του άπό μέσα είναι ούλη παραγιομισμένη μέ ρουτσέττες. Τον κρεμάνε
άπό ένα στύλο στήν πλατέα τής 'Ελεϊστρας καί άπό τό ποδάρι του είναι κρεμασμένο
ένα φιτίλι καί σά σχολάση ή έκκλησά τοϋ βάνουνε φωτιά. Χαλάει δ κόσμος άπ' τά
μπάμ καί τή μπούμ » Εις τήν Πέτραν Λέσβου «όταν τελείωνεν ή λιτανεία τοϋ
Χριστού, ιότε γύριζαν τον Όβραϊο. Γέμιζαν έναν Όβραϊο μέ άχερα' τοϋ έβαζαν
μπροστά πανέρια κρεμασμένα μέ παλιοτσουγκράνες, παλιοχτένια, πατοαβοϋρες, παλιο-
μπουκάλια. Τον σεργιανούσαν μέσ στις δρόμ κι λέγαν : «Όβριγιό ς μι τά π ανερ-
γία ». Τον βάζαν κ' έναν τσιγάρο στό στόμα τ'. Τον παγαίναν άπό τήν Παναγιά,
τον καθίζαν κει στή γωνιά καί τοϋ ρίχναν ντουφεκιές. "Υστερα τρέχαν τά μωρέλλια
και τον σκίζαν, τοϋ βάναν καί φωτιά». 'Άσματα σατυρικά διά τον Όβριό κλπ.
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3. Ό χορός τού Πάσχα. Πού γίνεται καί ποίοι λαμβάνουν μέρος είς
αύτόν ; Κατά ποίαν τάξιν πιάνονται εις τόν χορόν; (καθ' ήλικίαν;) Πιάνεται καί
ό παπάς; Είδος χορού, τραγούδια. Οί χοροί τών άλλων ημερών τού Πάσχα.

Π. χ. είς τά Περβόλια Δυτ. Κρήτης «μετά τή Αιπλανάσταση βάζουν χορό
στον αυλόγυρο τής εκκλησίας», είς Σκυλόγιαννη Ευβοίας «χορεύουν γύρω άπό τήν
έκκλησίαν, άδοντες:

Σήμερα Χριστός 'Ανέστη | καί στους ουρανούς ευρέθη,
σήμερα τά παλληκάρια \ στέκονται σάν τά βλαστάρια κλπ.»

4. 'Αγώνες: πήδημα, τρέξιμο, λιθάρι, πάλη. Βραβεία, άθλοθεσία. Π. χ.
εΐς τήν Πελοπόννησον τις κουλλοϋρες καί τά κεντημένα μαντήλια, πού έπαιρναν
όσοι νικούσαν, τά έβαζαν οί γυναίκες. Ποία ή συνήθεια άλλού;

5. Κούνιες.

Όνομα κοινόν: Κούνια, ροδάνη (Καστόρια), τά τουλάπια (Σινώπη) κλπ.

Πότε στήνονται οί κούνιες καί πόσον διαρκούν; Σκοπός τοΰ εθίμου. Π. χ.
εΐς τήν Αινον «τό Πάσχα οί χωρικοί κουνιούνται στήν κούνια, γιά νά κάμουν πολύ
σουσάμι». Εΐς τήν Βιζύην «ή κούνια πρέπ νά γίν στό χλωρό, στό δέάρο πού θά
βλαστήσ', όχι στό ξερό». Ποία ή δοξασία άλλού;

Τρόπος κατασκευής, τραγούδια τής κούνιας, π. χ.:
«Κουνήσετε τις έμορφες, κουνήσετε τις άσπρες,
κουνήσετε τις λεμονιές, πού 'ναι ανθούς γεμάτες».

6. Προλήψεις καί δεισιδαίμονες συνήθειαι σχετικαί μέ τό
Πάσχα· Π.χ. «τήν Πασκαλιά δέν άναβάνουν ψύλλους καί κόρτσες, γιατί πληθαί-
νουν» ("Ηπειρος). «"Ογοιος άρμέγει τή γίδα δέν κάνει νά πιάση κόκκινα αύγά τό
Πάσχα» (Φαλαισία 'Αρκαδίας). «Κι όσοι έχουν πρόβατα δέν τρων, ούτε πιάνουν τήν
Πασκαλιά κόκκινα αύγά, γιατί μασταριάζονται τά πρόβατα ('Αρκαδία), «βγάνουν αύγο-
λίθι, ένα εξόγκωμα πού πονεΐ» ("Ηπειρ. Αϊτωλ.). «Τή Λαμπρή θά φορέσουν όλ,οι
καινούργια, πρέπει νά βάνουν κάποιο καινούργιο σκουτί, γιά νά μήν τούς πειράξη
δ βρικόλακας» (Κορώνη). Τότε καίουν τά παιδιά τό Μάρτη κτλ.

7. 'Επισκέψεις, ευχαί καί δώρα.

Π. χ. «Χριστός ' Ανέστη ! Χρόνια πολλά, εύτυχά καί καλοπερασμένα!—'Αλη-
θώς'Ανέστη! Νά δώκ αφέντης ό Χριστός κ ή Παναγιά ή Παρθένα! — Έλπίς
«νά τύχη ώρα άνοιχτή καί νά βγή σωστή ή περκάλεσή τους» ('Αρκαδία).

'Αποστολή δώρων υπό τής νύμφης είς τήν πενθεράν (εν Καρπ. γίπλα, μεγάλο
κουλλούρι μέ χονδρούς κλώνους καί μέ πλουμιά πάνα))·
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Διακαινήσιμος Έβδομάς

1. Γενικά.

1. 'Ονόματα δημώδη: 'Ααπροβδόμαδο, Λαμπρόσκολα, Ααμπρόημερα
κλπ. Δευτέρα τής Λαμπρής, ' Ασπροδευτέρα ή Νιά Δευτέρα, 'Ααπροτρίτη ή το
Νίότριτο, 'Ασπροπέφτη ή το Πρωτόπεφτο (Σκύρος) ή Ααμπροπέφτ (Άδραμύττιον).
Ξώλαμπρα=τ\ Κυριακή τού Θωμά.

2. Συνήθειαι τηρούμεναι καθ' όλην τήν εβδομάδα. Π. χ. είς τήν Αίτω-
λίαν «τ' ' Ασπροβδόμαδου δέν κάν νά δ'λεύνι-τού φυλάν' γιά τον χαλάζΌμοίως
είς τήν Ήπειρον δέν λούζονται ούτε βρέχουν τά μαλλιά τους, γιά νά μήν άσπρ ί-
σου ν γλήγορα».

2. Ή Δευτέρα τής Λαμπρής.

1. "Εναρξις τής λειτουργίας χωρίς τήν συνήθη κωδ ων οκρουσίαν
άπότισις προστίμου υπό τοΰ τελευταίου προσελθόντος ή υπό τών προσελθόντων
μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ Εύαγγελίου (ή φάλλια, Σύμη).

2. Επίσκεψις νεκροταφείων καί προσφοραί κουλλουρίων καί κόκ-
κινων αυγών εΐς τούς νεκρούς, ώς καί κατά τήν ήμέραν τοΰ Πάσχα.

3. 'Απόρριψις κόκκινων αυγών άπό ΰψηλοΰ κρημνού εΐς «βου-
λιαγμένους τόπους». Π.χ. οί Σοβολακκιώτες (Εύρυτανίας) «τή Δεντέρα τής Λαμ-
πρής πηγαίνουν και λειτονργιώνται στή Ζωοδόχο Πηγή, ένα ξωκκλήσι πάνω στό
βράχο, που έμεινε υστέρα άπό τό βύθισμα τού Σοβόλακκου. "Οντας άπολάη ή εκκλη-
σιά και βγουν όλοι όξω, ρίχνουν κόκκινα αυγά. κάτ άπ' τό βράχο. Τά παλιά τά "χρόνια
μιά γυναίκα άφησε τό παιδί της όξω κι αυτή επήγε στήν εκκλησιά μέσα ν* άκούση
τή λειτουργία. Τό παιδάκι κρατώντας κόκκινο αυγό στό χέρι πήγε στ αχείλι τοΰ
βράχου, παρασκάλισε κ έπεσε κάτω, μά ούτε τό παιδί έπαθε τίποτε ούτε τ' αυγό
έσπασε. Άπό τότε κ ύστερα τό πήραν έθιμο νά κυλάνε κάτω τά κόκκινα αυγά.
Πολλά σπάνε, άλλα όχι». Οί κάτοικοι τού χωρίου Μαργαρίτας «έχουν προκατά-
ληψη πώς, αν μιά χρονιά δέν ρίξουν τά κόκκινα αυγά στό βράχο, ή εσοδεία τους
θά καταστροφή». Ποΰ άλλού συνηθίζεται τούτο;

4. Τά Ρουσάλια καί τό τάξιμο. Άγερμός παιδίων (ή καί ανδρών)
περιφερομένων άπό οικίας είς οίκίαν μέ έ'να σταυρόν άπό άνθη, έμπεπηγμένον
είς τήν κορυφήν μιας σημαίας. Τί τραγουδούν καί τί λαμβάνουν ώς δώρα; Πώς
αξιώνουν τά παιδιά; Ποία άλλα ιδιάζοντα έθιμα επικρατούν; Πρβλ. τά Ρ ου σάλι α
τών Μεγάρων:

Νά σάς πούμε τά Ρουσάλια; | —Πέστε τα, βρέ παλληκάρια. | —Νά σ'τά πούμε
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σένα πρώτα I που σέ ηύραμε στήν πόρτα, \ κ' εξ υστέρου τής κυράς μας \ και τής
ρουσοπέρδικάς μας. \ Κάτω σ ένα περιβόλι | δάφνη και μηλιά μαλώνει. | —Δάφνη,
πήρες μου κλωνάρι, \ νά μέ πάρη τό ποτάμι, | νά μέ πάη τή Δύση - Δύση | κάτω
στή γυαλέρνια βρύση κτλ.

Πού τά Ρουσάλια γίνονται κατ' άλλην ήμέραν τής Διακαινησίμου;

5. Χοροί, γεύματα έξοχικά καί διασκεδάσεις.

Εις τό Βασιλίτσι Πυλίας «χορεύουν στό πλάτωμα τής εκκλησίας άπό τήν
αύγη ώστε νά βασιλέψη ό ήλιος. Θά χορέψουν όλοι, και οι γέροι και τά παιδιά.
' Ο παπάς κάνη πρώτος τήν άρχή, θά χορέψη τό Χριστός 'Ανέστη κ ύστερα θά
στηθούν τρεις - τέσσερεις χοροί, ένας άπό τούς άντρες κ' ένας άπό τις γυναίκες».

3. Ή Τρίτη της Λαμπρής.

"Εξοδος είς τήν έξοχήν καί γεύμα. 'Αγερμοί χωρικών είς τάς πόλεις· άξίωμα
παιδιών. Ποιον τό όνομα τού άγερμοϋ αυτού;

4. Ή Τετάρτη της Λαμπρής.

Αρχίζει «τό βότανο», δηλ. τό ξεβοτάνισμα τών σπαρτών. Άπαγόρευσις (ορι-
σμένων εργασιών κτλ.

5. Ή Πέμπτη τής Λαμπρής.

Χορός διά τον μετριασμόν τού βορρά (άρχ. βορεασμοί). Πού γίνεται καί
ποίος προεξάρχει τού χορού τούτου ;

Π. χ. οί Καρύστιοι «πάσαν Πέμπτην τριών εβδομάδων μετά τό Πάσχα εορ-
τάζουν, όπως πέση ό βορράς, δ όποιος έν Καρύστφ πνέει σφοδρότατος καταστρέ-
φων αμπέλους, όπάιρας, σιτηρά, δένδρα κλπ. Κατά δέ τό παράλιον τής Φιλάγρας,
όπου ναός τής Παναγίας, τήν Πέμπτην τής Διακαινησίμου πανηγυρίζουν οί κάτοι-
κοι τών πέριξ χωρίων είς άποδίωξιν τοϋ άνεμου. Πρβλ. τον χορόν τοϋ κυρ - Βοριά
τοϋ χωρίου Άρτεμώνα τής Σίφνου, τον όποιον χορεύουν μετά τον Έσπερινόν
τής Κυριακής τής Τυρινής.

'Απαγορεύσεις προς άποσόβησιν πτώσεως χαλάζης. II. χ. δέν μπαίνουν
στ' αμπέλια, δέν γνέθουν όσες έχουν άμπέλια καί δένδρα, φοβούμεναι τήν χάλαζαν
(Γύθειον). Δέν πάνε στά χτήματα, γιατί κουφαίνουν οί καρποί, δέν ψωμώνουν.

6. Παρασκευή τής Ζωοδόχου Πηγής.

"Ονομα: ή Ζωοτόκοπη (Κάρπ.) κλ.

Πανήγυρις, λιτανεία, μεγάλος χορός. Προσκύνησις αγιασμάτων. 'Αφιέρωσις
εις τήν έκκλησίαν τών λαμπάδων τοϋ Πάσχα.
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7. Τό Σάββατον τοϋ Πάσχα.

(Τό 'Νιοσάββατο (Κίος), τό Μανροσάββατο (Άδραμύττιον), τό Άσπροσάβ-
βατο (Μέτραι Θράκ.). 'Επίσκεψις νεκροταφείων, διανομή κουλλουρίων καί κόκκινων
αυγών εις μνήμην τών νεκρών. Π.χ. είς τήν Κίον τής Βιθυνίας τήν Παρασκευήν
τού Πάσχα, όσοι έχουν κορίτσια ή αγόρια πεθαμένα μέσα στό χρόνο ζυμώνουν
τσουρεκάκια καί βάφουν κόκκινα αυγά. Στή μέση κάθε τσουρεκάκι έ'χει έ'να κόκ-
κινο αυγό. Τό Σάββατο πρωί έ'να κορίτσι παίρνει έ'να μεγάλο δίσκο γεμάτο τσου-
ρεκάκια, σέ κάθε τσουρεκάκι καρφώνει έ'να λουλούδι, γαρύφαλλο, τριαντάφυλλο,
καί κατόπιν τά μοιράζει στά σπίτια όλων όσοι άκολούθησαν τήν κηδεία.

Προλήψεις: Τό άσπροσάββατο λούζουνται, γιά ν'άσπρίσουν (Μέτραι Θράκ.).

8. Κυριακή τον Θωμά (Ξώλαμπρα, Άντίπασκα).

Τέλεσις πανηγύρεως, λιτανεία, χοροί. "Αλλαι συνήθειαι. Π.χ. είς τάς Μετράς
Θράκης «τό άάίπασκα ο,τι κερί άπόμκε άπό τ' ύασκαλιά, τά παγαίννε καϊ τάνάφτνε
στήν εκκλησιά».

9. Δευτέρα τοϋ Θωμά.

"Ονομα τής εορτής : Τής Παναγίας τής Ρε ν ματ ο κ ρ ατ ο ύ σας (Μέτραι Θράκης,

όπου έγίνετο πανήγυρις καί αγώνες πάλης), ή τον Μαμοννιον, γιατί όποιος βοσκός
φάη τήν ήμέραν αυτή τυρί γή γάλα, βγάνει μαμούνια στά μάτια καϊ μαμουνιοννε
και τά δζά στον κώλο. Άνέ φάη αυγό, κάνουνε φονμες ( = πονέματα) τά όζά στά
πόδια» (Κατσιδόνι Κρήτης).

Έπανάληψις έργασιών" ξαναρχίζουν οί γυναίκες νά γνέθουν (άδραχτανάστασις
Αίνος), άφιερώνουν τό νέο άδράχτι είς τά εικονίσματα ('Αθήναι, Έβδομάς Α'56).

ε) 'Από τοϋ άγιου Γεωργίου μέχρι τέλους Μαΐου.

1. Τον άγίον Γεωργίου (23 Απριλίου).

(α) "Εϋ·ιμα της παραμονής.

1. Λιτανεία μετά τον Έσπερινόν, περιφορά τής εικόνος τοϋ 'Αγίου πέριξ
τής εκκλησίας ή και εις τούς άγρούς καί κατόπιν μεγάλος χορός. Τό τραγούδι τοϋ
άγ. Γεωργίου. Γίνονται τότε και «εγκαίνια» ολοκλήρου τοϋ χωρίου; II. χ. εις τήν
Άράχοβαν (Παρνασσ.) «μετά τον rΕσπερινό βγάζουν τήν εικόνα μέ λάβαρα, τήνε
φέρνουν μιά γύρα τον "Αη Γιώργη (τούτέστιν εΐς τήν έκκλησίαν τοϋ Άγιου) καϊ
μετά γκαινιάζουν δλο τό χωριό. 'Αφού πάνε όλοι και ανασπαστούν, αρχίζει ό χορός
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μέ τούμπανα και καραμούζες. 'Αρχίζουν πρώτα οι γερόντοι καί χορεύουν τραγου-
δώντας τό «Πανηγυράκι». Κάθε μπροοτέλλα (τ. έ. έξαρχος τού χορού) πού ϋά μπή
αρχινάει τό τραγούδι τό «Πανηγυράκι», έστω κι αν πι] έπειτα άλλο τραγούδι. Εν
τώ μεταξύ έχουν κόψει τό νερό, καί τήν ώρα πού λεν : «Άπόλα, δράκο μ , τό νερό
νά πιή τό πανηγύρι», άπολάν πάλι άπ' τή δεξαμενή το νερό». Πού άλλού συνηθί-
ζονται ταύτα; Πιάνεται είς τόν χορόν καί ό παπάς; Χορεύουν καί έ'να γύρο στήν
έκκλησία; Εις τόν Δρυμόν Μακεδονίας γίνεται περιφορά τών εικόνων τής έκκλη-
σίας καί τών οικιών εΐς τούς άγρούς. Αϊ εικόνες στολίζονται μέ στάχυας καί οί ιερείς
εύχονται υπέρ ευφορίας τών καρπών τής γής κλ.

2. Πυραί. "Ονομα αυτών. Π.χ. οι κάρες τού "Αη Γιωργιού, πυραί άνα-
πτόμεναι τήν παραμονήν τής έορτής έν Σύμη. Πού άλλού συνηθίζονται αύται καί
κατά ποίον τρόπον άνάπτονται;

3. Πότισμα τοΰ άλογου τοΰ αγίου Γεωργίου. "Εν παράδειγμα:
Είς τό Κωστί Θράκης «ιό βράδυ, ξημέρωμα τόν άη Γιώργη, ήπαίρναμε νερό μέ
ντή βρύση πέ τά ποτήρια καί πηγαίναμε στήν έκκλησία. Τό βάναμε πεκάτ πέ τόν
αη Γιώργη γιά τά ζώγα».

4. Μαγικαί πράξεις άποσκοποΰσαι εΐς τήν κλοπή ν τοΰ γάλακτος ξένων
αγελάδων, γινόμεναι τήν νύκτα προς τήν 23ην 'Απριλίου: κοπή τεμαχίου ξύλου
άπό τό κατιόφλιον τοΰ γείτονος, τοΰ έχοντος καλυτέρας αγελάδας, κατά μαγικόν
τρόπον (γυμνός, άμίλητος κττ.).

(β) "Εθιμα τής 23ης Απριλίου-

1. Πρωϊνή μετάβασις γυναικών καί κορασιών είς τήν βρύσιν
προς ύδρευσιν, στολισμός τών λαγήνων μέ πρασινάδα καί άνθη, καθώς καί τών
θυρών τών οικιών. Σταύρωμα τών θυρών μέ πρασινάδα κτλ. Π. χ. εις τόν Ναί-
μονα (Αίμου) «τ' "Αη Γιωργιού (καί τήν Πρωτομαγιά) παγαίν^νε τά κορίτσια νυχτί-
τσα στό νερό, κόβνε πρασινάδα καί βάννε στά μπακίρια καί στις πόρτες τού σπιτιού■
κάν'νε καί σταυρό 'πέ τό πρασινάδ' στήν όξω πόρτα (πρασινίζ'νε τήν πόρτα)·
Στ' άχίρ , γελάδια, βόδια άμα νέχ κανείς, παίρν πέ τό δάχλο κουπριγιά καί κάν'
σταυρό στ άχιριού τήν πόρτα κείν' τή μέρα».

2. Πρωϊνή έξοδος τών γυναικών εΐς τήν έξοχήν: κύλισμα αυτών
έπί τής χλόης, κατασκευή στεφάνων κλ. Πού ή ημέρα αυτή εορτάζεται υπό
τών γυναικών ώς Πρωτοχρονιά; Ποία τά σχετικά έθιμα; Δύο παραδείγματα:

Είς τό Κωσταράζι (Καστορίας), αφού πάρουν νερό άπ' τή βρύση (οί γυναίκες
καί τά κορίτσια) πάνε στά χωράφια καί τυλίγουνται στις πρασινάδες: παίρνουν τού
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Μάη τή δροσιά, φέρνουν και Μάη (δηλ. πρασινάδες) καϊ βάζουν γιά καλδ στις
πόρτες, στά παράθυρα. Είς τήν Μεσημβρίαν «τ' "Αη Γιωργιού τό είχαμε Πρωτοχρο-
νιά. Σκώνμαστας τό πρω'ί (οί γυναίκες), προμή νά βγή ο ήλιος και πηαίναμε πίσ στό
Κουμούλ (ύψηλον όχθο ν επί τής παραλίας). Πρώτα θά κυλιν τρήξ'με τ αύγά τά
κόκκινα. Εκεί στό Κουμούλ' ήταν κατήφορος· ή μιά ποπάν' ή αλλ ποκάτ οί
γυναίκες κυλιντρούσαμε τ' αυγά καϊ λέγαμ : Νά μπή δ καλόχρονος, νά βγή ό κακό-
χρονος /"Επειτα θανά τά πάρ'με στά χέρια μας, νά τά κόψ'με, νά τά μοιράσ με.
"Υστερα πιάν'μαστας στό χορό. Θανά πάρμε τις πέρδικες στά χέρια. Κάθε γυναίκα
τή £'όκκινη άή ϋέμπτ έκανε τή όέρδικα πέ τό ζυμάρ — έθετε ένα άσπρο αυγό
πάν' στό κεφάλ' κ ένα κόκκινο αυγό στή μέσ' — Βαστούσαμε τις πέρδικες, ή μιά
'πεδώ, ή αλλ πεκεϊ καϊ χορεύαμε. Θάν' άρχινήσμε πέ τό τραβούδ' τ' αη Γεωργιού :
Ή μέρα ή σημερινή κτλ. Μετά μέ τό Κουμούλ' θανά πάμε στήν Άγιανάληψη.
Θανά γένη ό χορός πέ τά όργανα μέσ στήν αυλή τής Άγιανάληψης— μόνο γυναίκες
πάλε —"Οσο νά χτυπήσ ή καμπάνα τής 'Εκκλησίας, τελείωνε δ χορός. "Υστερα
ή καθαμιά θανά πάη σπίτι άης, νά πάη τ άρνϊ στήν εκκλησία, νά τό διαβάσ' δ παπάς
κ έπειτα νά τό πάη στό σπίτι νά τό σφάξουν, νά τό έτοιμάσ' γιά τό φούρνο».

3. Θυσία άμινών (κουρμπάνι) εις έκπλήρωσιν ει^χής (άπό τάμα) ή
προσφορά αυτών εις τήν έκκλησίαν προς πώλησιν ή προς θυσίαν.

Γένος καί χρώμα τού θύματος. Ευλόγησις αυτού υπό τού ιερέως, σφαγή
αυτού καί παρατηρήσεις κατ' aUri}v. Σταύρωμα τοϋ μετώπου καί τών παρειών τών
παιδιών διά τοϋ αίματος τοϋ άρνίου. Διανομή τεμαχίων κρέατος (ωμού ή έψημένου),
τυροϋ κτλ. Π. χ. είς τον Πόντον «τ Αεργί' συνήθιζαν νά προσφέρουν εις τήν έκ-
κλησίαν γουρπάνια, συνήθως κριούς, οί όποιοι έπωλούντο προς όφελος τού ναού-
Εις παλαιοτέρους καιρούς τό γουρπάνι (to θϋμα) περιεφέρετο πέριξ τού ναού τρίς,
αίματιόνειο τό αυτί του και μέ τό αιμα ήλείφοντο αί τέσσαρες γωνίαι τού ναού καί
κατόπιν έθυσιάζετο καί τό κρέας ψηνόμενον έμοιράζετο είς τό εκκλησίασμα. Σπα-
νίως προσεφέροντο καί μεγάλα ζώα, ως μοσχάρια, βόες κλ.». Είς τον Ναίμονα
«τ' "Αηγιωργιον, όποιος έχ τάμα και κείνοι πόχ άρνιά, σφάζ' κουρμπάν' ένα
άρνϊ άρσενικό καϊ τό σφάζ ποκάτ' πέ τό εικόνισμα, στον τοίχο, καϊ κοιτάζνε τά
αίματα νά δγιούμε, θά γίν' ' Αηγιώργ' ς ; "Αμα γέν Άηγιώργ'ς πέ τ' άλογο, πέ τό
κοντάρ' τ', τό 'χνε σέ καλό, θά γεν ν τά πρόβατά τ' καλά. Γιά τά πρόβατα τό
κάμνε. Καϊ κείνο τό άρνϊ τό μοιράζνε είτε ψημένο είτε καϊ άψητο. Τό σκροποΰνε
στά σπίτια- βάν'ν ένα κομμάτ' κουλίκ' κ ένα κομμάτ' κρέας κ' ένα σκόρδο πράσινο
ποπάν' καϊ τό στέρννε στά σπίτια τά συγγένια καϊ στή γειτονιά- Κείνο τό αίμα στον
(ϊοίχο τούχανε σαράντα μέρες».
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4. Προσφοραί άρτων καί γάλακτος είς τήν έκκλησίαν, ευλόγησις
αυτών καί διανομή είς τό εκκλησίασμα· Π.χ. εις τό Κωστί (Θράκης)
"τ" Άγιωργιού οί γεωργοί ϋανά κάνουν πέντε άρτ , κείνοι πού 'χαν ζφα ϋανά κάνουν
ξυνό γάλα και ϋανά τά στείλουν στήν εκκλησία νά διαβαστούν, ώφέληση γιά τά
ζώγα".

5- Ή πανήγυρις τού άγίου Γεωργίου: Λιτανεία, άγώνες δρόμου,
ιπποδρομιών, πάλης κλπ. μετά τήν λειτουργίαν, έπαθλα διά τούς νικητάς, χοροί.

II. χ. εΐς τήν Άράχοβαν (Παρνασσ.) «τό πανηγύρι κρατάει τρεις ήμερες.
Μετά τή λειτουργία γίνεται τό τρέξιμο τών γερόντοιν. Οί γέροντες πάνε στό στάδιο
καί παραβγαίνουν κι όποιος πάει πρώτος παίρνει ένα αρνί. (Τό στάδιο είναι άπό-
τομος κοίλος κατήφορος, γεμάτος κροκάλες. Τρέχουν άπό κάτω πρός επάνω ξυπό-
λυτοι· επάνω είναι τό άρνί ή τό κριάρι, βραβείον τού νικητού, διδόμενον υπό τών
κτηνοτρόφων γιά τό καλό τών ποιμνίων. Άνακοίν. Α. Κεραμοπούλλου). Τή δεύ-
τερη μέρα γίνεται τό πήδημα καί τήν τρίτη μέρα ή πάλη καί ή σφαιροβολία· σηκώ-
νουν καί βάρος τότε. Μετά τούς άγώνες γίνεται χορός καί κατόπιν βγάζουν τήν εικόνα,
άφον πέση τό κανόνι. "Ερχονται ένα γύρο στό χωριό καί έπειτα μπαίνουν πάλα μέσα,
άφού πέση πάλι τό κανόνι». Εΐς τήν Άρκαδίαν, Μεσσηνίαν, Λήμνον «παραπιλαλάν
τ άλογα. Μετά τή λειτουργία βάνουν σ ένα μακρινό μέρος μιά κουλλούρα καί παρα-
τρέχουν μέ τ άλογα οί νέοι, ποιος ϋά τήν πρωτοπάρη. Αυτός ϋά τήν κόψη κομμά-
τια καί ϋά δώση σέ δλους, όσοι παρατρέξανε μαζί του». Στού Μπάστα Μεσσηνίας
οί 'Επίτροποι τής εκκλησίας ορίζουν βρκβεΐα '· σέλλες, χάμουρα, ντουφέκια. Είς
τήν Αΐνον καί Μεσημβρίαν νικητής εΐς τήν πάλην άνεγνωρίζετο ό νικήσας τρεις
κατά σειράν άντιπάλους. Ποία ή συνήθεια άλλού;

6. Ζύγισμα άνθρώπων καί κούνιες. Μέ ποίας προλήψεις συνδέονται
τά έθιμα αύτά; Π.χ. εΐς τήν Μεσημβρίαν «τ' "Αη Γιωργιού ζυγιάζονται, κάν'νε καί
κούνιες στά δέντρα καί κουνιούνται' τό 'χνε σέ καλό». Εΐς τήν Ζαγοράν συνηθί-
ζουν όλοι νά κουνιώνται, τουλάχιστον τρεις φοράς έκαστος λέγων συγχρόνως: «'Εγώ
στό χωριό καί τά φίδια στό βουνό».

7. Ποιμενικά έθιμα. Πρόσκλησις συγγενών καί φίλων εΐς τήν στάνην
καί έστίασις aUtcov. Διανομή τεμαχίων κρέατος καί τυρού εΐς γείτονας καί συγγε-
νείς (Άηγιωργίτης = αμνός σιτευτός, προωρισμένος διά τήν εορτήν τού άγ. Γεωρ-
γίου). Π. χ. εΐς τά χωρία τής Πυλίας «κάϋε στανολόγος έσφαζε τ "Αη Γιωργιού ένα
άρνί ή κατσίκι (τόν άηγιωργίτση), έπηζε γιαούρτι, τυρί, έκανε γαλόπιττες καί καϋόν-
τασε ούλοι μαζί οί στανολόοι μέ τούς κουμπάρους τους καί γλεντάγανε. Τό μεσημέρι
ϋά ερχότανε καί δ παπάς, ϋά πέρναγε άπ' ουλές τις στάνες νά χαιρετήση. Τού παπά
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τοΰ είχανε φυλαμένη πάντα τήν πλάτη τον άρνιοΰ. 'Από τόν άηγιωργίτση δέν έπρεπε
νά μείνη τήν άλλη μέρα. "Οοα κομμάτια δέν τρώγανε, τά μεράζανε στους κουμπά-
ρους νά τά πάρουνε μαζί τους». Παρακλήσεις (θ υμιάματα, λειτουργίαι) καί τάματα
είς τόν "Αη Γιώργην διά τήν άνεύρεσιν άπολεσθέντων προβάτων, βοών κλ.

8. Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι προς άποτροπήν κακών
άπό τής μάνδρας. "Εν παράδειγμα: «Ό τζομπάνος τό βράδ' τ "Αη Γιωργιοΰ,
άμα χωρίσ' τά πρόβατα, ϋά τά βάλ' στ άγίλ' ( = μάδραν), ϋά πάρ' υστέρα μιά χου-
φτιά κεχρί, ϋά τό ρίξ' ολόγυρα στό μαντρί καί νοματίζ' -' όποιος είναι νά πάρ' τό
μαξούλ' ( = εισόδημα) νά μετρήσ πρώτα τό κεχρί κ υστέρα νά πάρη τό μαξούλ
Βάνουνε υστέρα στήν πόρτα τά μιτάρια καί τό ξυλόχτενο καί περνούνε τά πρόβατα
'ποκάτω καί άραδίζουνε 'πομέσα, γιά νά μή μπορή νά τά πειράξη κανένας, καί
νοματίζ'νε: «όποτε μπορέσ' νά μετρήσ' αυτά, τότε νά τά πάρ'. Ό πάππους μ'ήταν
τζομπάνος κ' ή μητέρα μας τά 'καμνεν αυτά».

9. Προλήψεις σχετικαί μέ τήν εορτήν. Π.χ. είς τήν Κίον «τήν ήμέ-
ραν τοΰ άγ. Γεωργίου συλλέγουν τά χαμόμηλα (τ' "Αη Γιωργιοΰ τά πονλούδια),
διότι νομίζουν ότι μόνον, αν τά συνάξουν τήν ήμέραν αύτήν, τότε τά χαμόμηλα
ενεργούν».

10. Έναρξις θερινού εξαμήνου καί γενικώς τοΰ έτους διά τήν σύναψιν
συμβάσεων εργασίας (πρόσληψιν υπηρετών (ψυχογιών), πιατικών, αγροφυλά-
κων, ιερέων κλπ.). Π. χ. είς τά χωρία τής Πυλίας «Ουλα τά πράματα τά συφωνά-
γανε άλλοτες μέ τ "Αη Γιωργιοΰ. Χρήματα άν παίρνανε δανεικά, ϋά τά δίνανε
πίσω τ '"Αη Γιωργιοΰ, άν παίρνανε ψυχογιό, ϋά τόνε πλερώνανε τ' "Αη Γιωργιοΰ,
κι άν τονς έκανε, τόν κρατήγανε, άν δέν τούς έκανε, παίρνανε άλλον. Γι' αύτό λέμε:
«Τ' "Αη Γιωργιοΰ πρώτη γιορτή τοΰ χρόνου». Πρβλ. 'Εμβατικιάστηκε δ παπάς
τ' Άη Γιωργιοΰ».

2, Τον άγίον Μάρκου (25 Απριλίου).

Εορτή γεωργική: δέ ζεύουν άλέτρι, δέ βαρούν τσαπισιά σέ χωράφι
(Αίτωλ.) Άποδιοπόμπησις όφεοον κλ. μέ κτυπήματα χαλκωμάτων καί εξορκι-
σμούς· π. χ. «Μάρκο, Μάρκο, μάρκωσέ τα I κι "Αη Γιώργη, τύφλωσε τα ή Μέσα
γειά, μέσα χαρά | όξω φίδια καί γκονστέρες».

3. Μάιος.

1. 'Ονόματα: Καλομηνάς (Κοτύωρα) κλ.

2. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίαι γενικαί τοΰ Μαΐου. Παροιμίαι, ευχαί
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κατάρα ι. II. χ. «;/ ώρα τοϋ Μάη νά a εΰρη /», ytart, λέγουν, αυτός δ μήνας έχει
πολλές κακές ώρες (Καστελλόριζον). "Ερθεν κι δ Καλομηνάς \ γάλαν φά' δνταν πει-
νάς (Κοτυωρα). ΙΙρβλ. τήν δοξασίαν, ότι «τδ γάλα τον Καλομηνάν καθαρίζ' το
γαϊμα». Δι' αίιτό καί συνηθίζουν τον Μάϊον νά παίρνουν αίμα μέ τις βδέλλες· τό
θεωρούν καλό γιά τήν υγεία. Τον Μάϊον δέν κόβγουν ρούχα ούτε παντρεύονται,
διότι «τους παίρνει δ Μάης·». Πρβλ. «ό γάμος δ μαγιάτικος πολλά κακαποδίδει»
(Κρήτη). Και νά ταξιδέψη κανείς τον Μάϊον δέν είναι καλό. "Αν μπή ό Μάης τό
Σάββατο, είναι κακό· τό λέει καί ή παροιμία: «Σάββατο έμπαίν* ό Μάης; Σάβ-
βανα πολλά στον "Αη ( = Άδη, Κάρπαθος). Τον Μάϊον «δε φυτεύουν λουλούδια
ούτε μεταφυτεύουν τίποτε· είναι κακό- θά πεθάνη οποίος τά φυτεύει και θά τοϋ τά
βάλουν στήν κάσσα του» (Κάρπαθος). '< Καί σκούπα και ρούχα δέν αγοράζουν».
(Κρήνη Μ. 'Ασίας).

4. Πρωτομαγιά.

(α) "Εθιμα της παραμονής (30ης 'Απριλίου).

1. "Εξοδος είς τούς άγρούς ή τούς κήπους, κατασκευή στεφάνου
ή ανθοδέσμης (Μάης). Ποία άνθη καί φυτά εκλέγουν προς τούτο; (ή κοινή των
ονομασία, ή άποδιδομένη εις aUt0 ΐδιότης καί σημασία). Τί τραγουδούν, όταν τά
μαζεύουν; Πότε άναρταται δ Μάης εις τήν θύραν ή τον έξώστην τής οικίας; τήν
νύκτα (άφώτηγα) ή τήν έπομένην ήμέραν, όταν επιστρέφουν έκ τής έξοχής; Ποΐαι
αί σχετικαί δοξασίαι; "Εα>ς πότε μένει εκεί κρεμάμενος ό Μάης;

Π.χ. είς Ρεΐσδερε Σμύρνης «τήν παραμονή τής Πρωτομαγιάς πηγαίναμε
στήν εξοχή κ' ήκόβγαμε άπ ο δλα τά πράματα πού 'χουν καρπό: σιτάρι, κριθάρι,
συκιά μέ σύκα, σκόρδο, κρομμύδι, αμυγδαλιά μέ τ αμύγδαλα, ροδιά μέ τό ρόδι καί
τά κρεμούσαμε στήν πόρτα άποπάνω. Αύτός εΐν' ό Μάης καί τον έχομε κρεμα-
σμένο ώς τ "Αη Γιαννιού τοϋ Θεριστή. Τότε τον βγάζαμε καί τον ρίχταμε στή φου-
νάρα». Εις τάς Κυδωνιάς σέ κάθε στεφάνι έβαζαν κ' ένα σκόρδο γιά τή βασκανία,
κ' ένα άγκάθι γιά τον εχθρό κ ένα στάχυ, γιά νά φέρη ευφορία. Είς Άγιάσον
«κάνανε στεφάνια άπ δλα τά λουλούδια και βάζανε μέσα δαιμοναριά, ένα άγριο
χόρτο μέ πλατιά φύλλα και λουλούδια κίτρινα, γιά νά δαιμονίζωνται γοί γαίροί.
Είς τά χωρία τής Πυλίας «κρεμάνε άφώτηγα άπό τά παράθυρα στάχυα, παπα-
ρούνες, μποτσίκια, σκόρδα γιά τό μάτι». Εις τήν Σέριφον «αποβραδίς κρεμούν
στήν πόρτα στεφάνι άπό λουλούδια και τσουκνίδα, σκόρδο όλάκαιρο, κορφές κρι-
θάρι», εις τήν Σύμην «δέσμην έκ κλώνου έλαίας, άκάνθης τινός, φύλλου μαύρης
συκής και κλώνου άμά».
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2. Κτυπήματα γυναικών μέ κλάδους ή χόρτα. II. χ. είς τήν Λέσβον
τήν παραμονήν τής Πρωτομαγιάς αί γυναίκες κτυπούν ή μία τήν άλλην μέ τσου-
κνίδα είς τήν ράχιν, διά νά μακρύνουν τά μαλλιά τους.

3. Τρόποι και μέσα άποτροπής κακού άπό τήν οίκίαν, άπό τά παι-
διά καί προς επίτευ'ξιν ευτυχίας.

Π.χ. εις τήν 'Ανατ. Κρήτην «κάνουνε με κατράμι, ένα σταυρό στό πορτομά-
γουλο της πόρτας, γιά νά μήν πιάνη τό σπίτι μάτι». Εις 'Άγιασον (Λέσβου) «άποβρα-
(Υις κάναν σταυρούς πά στη ί>όρτα 'πέ τό μέλ' γιά νά περνούν γοι γαύροι καί νά
κολλούν». Είς τόν Πόντον (Αμισός) «κρεμούν σταυρούς άπό άνθη είς τάς καπνοδό-
χους, τά άνώφλια τών θυρών, τά ενδύματα τών παιδιών, εΐς τά όποια ράπτουν
εντός παννίου καί τεμάχιον άρτου τής Μεγ. Πέμπτης». Εΐς Ρεΐ'σδερε «τήν παρα-
μονή τής Πρωτομαγιάς ράβαμε στό φουστανάκι τοΰ παιδιού ένα σκόρδο κ ένα
γαρύφαλλο καί τού τά βγάζαμε τό πρωί, γιά νά μήν τά πιάση ο Μάης τά παιδιά,
νά' ναι σάν τό σκόρδο καί σάν τό γαρύφαλλο».

4. Άποδιοπόμπησις όφεων, ποντικών, ψύλλων καί άλλων ζοοϋ-
φίων. Π.χ. εΐς τήν Ήπειρον τήν εσπέραν τής παραμονής τής 1ης Μαΐου τά παι-
διά περιερχόμενα τούς κήπους κρούουν χαλκά σκεύη τοΰ μαγειρείου λέγοντα: "Οξω
ψύλλος καί ποντίκι, | μέσ άρνί μέ τό κατσίκι.

(β) "Εθιμα τής 1ης Μαΐον.

1. Τί τροίγουν μόλις εξυπνήσουν; (Μιά μπουκιά ψωμί, ένα κουκκί
φρέσκο ή σκόρδο, αντίδωρο τής Μεγ. Πέμπτης, λαμπροκουλλούρα ή μαγιοκουλ-
λούρα, φυλαγμένη άπό τό Μ. Σάββατον κττ).

Τί φοβούνται μήν πάθουν, αν τούς κομπώση (ή τούς τσακίση)
ό γάιδαρος, ό κούκκος κλ.; Π.χ. κατά τούς Άγιασιτες (Λέσβου), «μόλ,ις
ξνπνήσης, πρέπει κάτι νά βάλης στό στόμα σ : ένα σύκο νά φας κ ένα βλαστό 'πό
κλήμα κι αντίδωρο τής Μεγ. Πέφτης, γιά νά μή σέ κομπώση γάιδαρος. "Αμα γκάρ'ζε
γάιδαρος καί τόν άκουγες κ' ήσουνα νηστικός, δέν περνούσε λόγος σου. Λέγαμε:
κόμπωσέ σε γάιδαρος καί δέν περνά ό λόγος σον». Εΐς τήν Σινώπην «τήν παρα-
μονή τής Πρωτομαγιάς εύρισκαν επτά ειδών άνθη, τριαντάφυλλα, βιολέττες, άνθη
ροδακινιάς, μπονρνελιάς, επτά τέτοια τής εποχής· τά έβαζαν όλα ο' ένα βαϋουλό δοχείο,
πιάτο ή λεκάνη, έβαζαν καί καρύδια μέσα καί νερό καί τ' Άφηναν ό/.η τή νύχτα. Τό
πρωΐ, νύχτα ακόμη, ξυπνούσαν όλα τά άτομα τής οικογενείας καί έπιναν άπό λύγο
καί έτρωγαν καί τό κάλαντο (= λα,ιιπροκοΐ'λλονρο). Κατόπιν πήγαιναν στό Μάη».

2. Μετάβασις πρωϊνή εΐς τήν βρύσιν, στολισμός αύτής μέ άνθη
καί τάγισμα μέ βούτυρον, ύδρευσις και άνανέωσις τού νερού τής
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οικίας μέ καινούργιο (αμίλητο;) νερό, χρήσις αυτού κτλ. Π.χ. «τήν
Πρωτομαγιά αδειάζουν άπό το βράδυ τ άγγειά- δεν αφήνουν στάλα νερό μέσα. Τό
πρωΐ, νύχτα, παίρνουν τά κορίτσια τις στάμνες και πάνε στή βρύση, τήν αλείφουν
με βούτυρο, τή στολίζουν με λουλούδια, παίρνουν νερό καί τό φέρνουν στό σπίτι.
Με τό νερό αυτό βρέχουν τις καρδάρες, τά μποτινέλια (κάδους), όπου κοπανούν τό
γάλα, και τά πράματα στό μαντρί. Βάζουν μικρά παιδιά και τό κάνουν αυτό, πού
είναι καθαρά» ("Αγραφα).

3. ΙΙροσκόμισις πέτρας μαλλιαρής άπό τήν θάλασσαν, ραντισμός
τής οικίας μέ θαλασσινό νερό. Ποίος ό σκοπός τών πράξεων τούτων;

Π. χ. εις τήν Κορώνην «τήν Πρωτομαγιά πολλά πρωί, άβγαλτος ό ήλιος, θά
κατεβούνε στό γιαλό, νά γιομίσουν ένα μπουγιέλο θάλασσα καί νά βρούνε μιά πέτρα
μαλλιαρή και νά τά φέρουν καί τά δυο στό σπίτι. Τήν πέτρα τή βάνουνε κάτω άπ' τό
κρεββάτι, γιά νά διώχνη τούς ιρύλλους, καθο)ς λένε. Μέ τή θάλασσα ρεντάνε ούλο
τό σπίτι, καθτος κάνουν μέ τον αγιασμό στήν Πρωτάγιαση. Βουτάνε μέσα ένα κλα-
ράκι λιόφ'το και ρεντάνε ένα γύρο. Ρεντάνε τά κεφάλια των παιδιώνε τους, ούλες τις
άγκωνές, γιά τούς ψύλλους».

4. "Εξοδος πρωινή εις τήν εξοχήν καί τά κατ' αύτη ν: συλλογή
ανθέων διά τήν κατασκευήν στεφάνου (ώς και κατά τήν παραμονήν), άναζήτησις
φυτών τίνων ή άνθέων μέ θαυμαστάς ιδιότητας. (Π. χ. κατά τούς Καλυμνίους δ
άνοιχτομάτης ή γουρλομάτης, φυτόν μέ άκανθώδη φύλλα, «κάνει έκείνους πού τό
κρατούν άπάνω τους έξυπνους, γερούς καί τυχερούς». Τραγούδια τής Πρωτο-
μαγιάς δήμο') δη.

Ό Μάης ή τό μαγιόξυλο: φαλλός έκ ξύλου ή πηλού, στολισμένος μέ
άνθη καί χλόην. Χοροί καί κύλισμα γυναικών καί κορασιών επί τής χλόης, νίψις
αυτών μέ τήν δρόσον τής πρωίας, περίζωσις τής όσφύος μέ λυγαριάν ή μολόχαν,
εναγκαλισμός χονδρών δένδρων, κατάποσις μικρού πρασίνου καρύου. Διά ποιον
λόγον γίνονται ταύτα; Π.χ. εις τήν Μεσημβρίαν «οι γυναίκες άή όρωτομαγιά
γέντασ παρέες-παρέες και πήαιναν στού κύρ Άνεγνώστ' τ' άμπέλ 'ποπίσ', στον
πέτρινο do μύλο. Θανά πάρ' καθαμιά τά φαγιά της, τά ψωμιά, τά ρυζόγαλα, νά
πάνε όζω ατό Μάιο, νά καθήσνε νά φάνε, νά πιούνε, νά πιάσ'νε τό Μάιο. Στο
δρόμο τραβουδονσανε «Καλώς τονε τό Μάη...» και μαζεύανε διάφορω είδώ χόρτα,
όσο νά βγιούνε πέρα στό ίσιάδι, νά κα&ήσ'νε νά φάνε. Μόνε γυναίκες. Παιδιά
μεγάλα δέ δαίρνανε μαζί άους. "Επειτα σκώντασ' καί χορεύανε, τραβουδούσανε
κ ένα- Καλόγερε τ' άδράχτια σου καϊ άλλα τραβούδια, πού έλεγαν ε και τις άποκριές.
Σέρνουντασ' οι γυναίκες πάν' στό πρασινάδ' κ' έλεγανε: Φάε, μ., χορτάρ' και τά
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κορίτσια: καί τοΰ χρόν' βιρΑρα. Είχανε και μιά βηλάρα (φαλλόν) κανωμένη με κερα-
μιδόχωμα ή ξύλο, <ίή στολίζανε με πρασινάδες καί μέ λουλούδια και άή σερβίριζε
ή μιά στήν άλληνα άήν είχανε όμορφα φκιαγμέν', τό σχήμα καϋαρό καϋαρό· τήν
βάφανε κόκκινη και άήν λέγανε Μάιο». Πού άλλού συνηθίζεται (ή έσυνηθίζετό ποτε)
τό έθιμον τούτο; Είς τήν Πέργαμον «τά κορίτσια πηγαίνοντας στήν εξοχή έμά-
ζευαν δροσιά πάνω άπ' τά στάχυα καί τήν έβαζαν στό στόμα τους, γιά νά 'ναι δρο-
σερές όλον τό χρόνο». Μερικοί είς τήν Λήμνον «τόν Μά, τήν Πρωτομαγιά, κυλιέν-
ται μέσ ' στά κϋάρια, μέσ' στά χορτάρια, γιά νά 'ναι δροσινοί».

Είς τήν Κοζάνην «κόπτουν λυγαριάν καί τήν τυλίσσουν περί τήν όσφύν,
διά νά γίνουν ευλύγιστοι, άγκαλιάζουν χονδρά δένδρα, διά νά παχύνουν καί ζήσουν,
ώς εκείνα, πολλά έτη». Είς τήν Περιστεράν Θράκης «αϊ γυναίκες τήν ΙΙρωτομα-
γιάν γονατίζουσαι δαγκάνουν τρις μέ χείρας οπίσω άπό χόρτον λεγόμενον χόρτον
τής ζάλης καί λέγουν: Ή γνώμη στό κεφάλι κ' ή ζάλη στή γή». Εΐς τόν Μέγαν ΓΙλά-
τανον Λοκρίδος «τήν ήμέραν αυτήν οί πάσχοντες έκ τοΰ ομφαλού καταπίνουν
μικρά πράσινα καρύδια, διά νά προφυλαχθούν άπό τό ξέστριμμα τοΰ ομφαλού».

5. Άγερμοί παιδίων καί άνδρών περιαγόντων τόν Μάιον. Τί
κρατοΰν εΐς τάς χείρας (μαγιόξυλο;) καί τί τραγουδούν περιφερόμενοι άπό οικίας
είς οΐκίαν; ΓΙοΰ άντί κυπάρισσοι) ή κλάδου δένδρου περιάγουν άνθρωπον (άνδρα
ή παιδίον) στολισμένον μέ άνθη καί στεφάνους; (τό Μαγιόπουλο, ή Πιπεριά κττ.)
Κρούσις κωδώνοιν καί άλλαι πράξεις γινόμεναι κατά τήν περιφοράν. Ποία ή σημα-
σία τοΰ εθίμου; Γίνονται καί μεταμφιέσεις καί μιμική τις παράστασις; Λεπτομερής
περιγραφή. Δώρα διδόμενα είς τόν Μάη.

Π.χ. Είς τήν Πάργαν «άπό τό πρωί τής Πρωτομαγιάς τά παιδιά γύριζαν
τά σπίτια καί τραγουδούσαν τό τραγούδι τοΰ Μαΐου, στεφανωμένα μέ λουλούδια
καί κρατώντας στά χέρια τους μεγάλους κλώνους πορτοκαλιάς ή νεραντζιάς, γεμά-
τους άνθη. 'Ετραγουδοΰσαν : «'Εμπήκε ό Μάης, έμπήκε ό Μάης, έμπήκε ό Μάης
δ μήνας, | δ Μάης μέ τά τριαντάφυλλα κι δ 'Απρίλης μέ τά ρόδα. | Μάη μου, Μάη
δροσερέ κι 'Απρίλη λουλουδάτε \ 'Απρίλη, ροδοφόρετε κτλ.

Εΐς τήν Κέρκυραν περιάγουν κορμόν τρυφερού κυπαρισσιού, ίσιου καί
φουντωτού- τό έχουν σκεπασμένο μέ κίτρινες μαργαρίτες καί άλλα άνθη, τοΰ κρε-
μούνε κ' ε'να στεφάνι- άπό τά χλωρά κλαδιά του δένουνε μεταξωτά μαντήλια, ζου-
νάρια καί κορδέλλες- άπό τό στεφάνι τέλος κρεμάνε φρούτα (μούσμουλα κλπ.) καί
χορταρικά προφαντά. "Ετσι «μέ τό μαγιόξυλο αύτό, οί νέοι εργάτες ντυμένοι γιορ-
τινά μέ κάτασπρα παντελόνια καί πουκάμισα, μέ κόκκινα ζουνάρια καί κόκκινα
μαντήλια στό λαιμό γύριζαν τήν πόλη, τραγουδώντας τό Μάη, μέ τή .συνοδεία
ενός ντεφιού κ ενός άτσαλένιου τριγώνου»,
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Στον "Αγιο Λαυρέντιο τοϋ Βόλου «χορός άπό προσωπιδοφόρους συνο-
,δεύουν τό Μαγιόπουλο, παιδί στολισμένο μέ λουλούδια καί τραγουδάνε τά μαγιά-
πριλα τραγούδια τους στούς δρόμους τοϋ χωριού, ενώ χορεύει τό Μαγιόπουλο»·
Στήν Ναύπακτο γέροι φουστανελλάδες βαστώντας στό έ'να χέρι κουδούνια στολι-
σμένα μέ άνθισμένη ιτιά συντροφεύουνε κι αυτοί τό Μαγιόπουλο στά μαγαζιά,
όχι όμως προσωπιδοφορεμένοι. Στή μέση τό παιδί, φορώντας στεφάνια άπό μαρ-
γαρίτες κίτρινες στό κεφάλι, στό λαιμό, στά χέρια, σ' όλο τό κορμί, χορεύει, ένφ οί
ήμίχοροι τών γέρων βροντάνε ρυθμικά, μέ τή σειρά τους, τά χοντρά κουδούνια και
λένε τά τραγούδια. Είς τήν Πορταριά (προ 80 περίπου ετών) «τήν Πρωτομαγιά
βγαΐναν πέντε πρόσωπα: τό κορίτσι, ό γιανίτσαρος, όλο άρματα κι άσήμι, ό για-
τρός μέ \|τηλό φράγκικο καπέλλο, καί δύο άλλα πρόσωπα. Πήγαιναν έν πομπή άνά
τό χωρίον καί στήν πλατεία ά'ρχιζεν ή παράστασις. Ό γιανίτσαρος δοκίμαζε νά
κλέψη τό κορίτσι- τό κορίτσι άπ' τήν τρομάρα του πέφτει λιγωμένο. 'Ακολουθούν
μοιρολόγια καί κοπετοί. Ό γιατρός ανασταίνει τήν κοπέλλα. 'Ακολουθούν χοροί,
τραγούδια καί χαρές». Είς τήν 'Αγόριανη «χόρενεν ό Μάης κι ό κόσμος τον φίλενε
μπαμπάκι κι αυγά, στάρ και λεφτά- κι οί τσοπάνηδες ένα ποκάρ' μαλλί». Εις
τήν Τστιαίαν τήν 1ην Μαίου «μικρά ομάς έκ δ-6 ανδρών περιέρχεται τάς
οικίας εις κάθε χωρίον καί τραγουδεΤ τήν Πιπεριά. Όλόκληρον τό σώμα ενός τών
χωρικών περιβάλλουν άπό κεφαλής μέχρι ποδών δι' άνθέων καί κλάδων δένδρων,
έλαίας, καρύας κ. ά. άναρτώσι δέ άπ αύτών μέγαν κώδωνα. Ό ούτως ένδεδτιμένος
χωρικός καλείται Πιπεριά. ΙΙρό εκάστης οικίας χορεύουν έχοντες έν τώ μέσω τήν
Πιπεριάν καί αδοντες : Πιπεριά, γλνκειά ροϊδιά \ γρήγορα στον "Αη Λιά \ κι "Αη
Αιάς στον ουρανό, \ γιά νά βρέξη Θιός νερό | γιά τά στάρια, γιά τά κ Οάρια, \ γιά
τ φτωχού τά παρασπόρια. | Γούρνες γούρνες τό κρασί, | αυλάκια αυλάκια τό νερό. \
ΙΙιπερός με τό τσαπί | νά στομώοΎ] τό νερό». Ένώ άδονται οί δύο τελευταίοι στί-
χοι, είς έκ τών χορευτών λεγόμενος ΤΙιπερός, σκάπτει ολίγον είς τό έδαφος μέ
μικρόν σκαλιστήριον. Κατά τήν διάρκειαν τού χορού ραίνουν έξ εκάστης οικίας
τήν Πιπεριάν μέ νερό καί προσφέρουν είς τούς χορευτάς χρήματα ή καρπούς, σΐτον,
κριθήν, άραβόσιτον κτλ.

Είς τό Κεφαλόβρυσον «πολλοί γίνονταν Μάηδες, δηλ. γέμιζαν πρόσωπο, κεφάλι
καί κορμί μέ μαϊάτικα λουλούδια. Κρατώντας κ' έ'να κουδούνι στό χέρι καί τρα-
γουδώντας τό Μάη, γύριζαν μαγαζιά καί σπίτια και χόρευαν τό Μάη. Καί τώρα
ακόμα τήν παραμονή τής Πρωτομαγιάς καί τή νύχτα γλεντάνε παιδιά καί γερον-
τότεροι- κρατούν βάντες (κλάδους) άπό καρυά, χτυπούν κουδούνια τραγουδώντας τό
Μάη. Είς τό Ζαγόρι τό έθιμον τελείται ό'χι μόνον τήν Πρωτομαγιά, άλλά καθ'όλην
τήν άνοιξιν. Τά κορίτσια εκεί πού βγαίνουνε καί βοσκούνε τ' άρνάκια στά γρασί-
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δια, παίζουν τό Ζαφείρη. «Ένα παιδί κάνει τόν πεθαμένο· ξαπλώνεται απάνω στό
χλωρό-χορτάρι καί τά κορίτσια τόν στολίζουνε μέ άνθη καί μέ πράσινα κλαδιά.
"Υστερα κάθονται τριγύρο) καί αρχίζουνε τό θρήνο καί τόν όδυρμό (τόν κομμό,
όπως λένε): «Γιά Ιδέτε νιο που ξάπλωσα, γιά ίδέτε κυπαρίσσι!

Αε σειέται, δέ λυγίζεται, δέ σέρν τή λεβεντιά του.
ΙΊοιός σου 'κοχρε τΙς ρίζες σου και στέγνωσε ή κορφή σου ;
Τί μου 'καμες, λεβέντη μου, τί μου 'καμες, ψυχή μου ;
Τώρα που ήρϋ' ή άνοιξη κ' ήρθε τό καλοκαίρι,
παίρνουν κι ανθίζουν τά κλαδιά κ' οί κάμποι λοιύουδίζονν,
ήρθαν πουλιά τής άνοιξης; ήρθαν τά χελιδόνια. . .
κ* εσύ, καλέ, λεβέντη μου, μέσα στή γη τή μαύρη ! . . .
"Επειτα φωνάζουν: «Σήκου, Ζαφείρη, σήκου / καί ό Ζαφείρης ξεπετιέται καί
τρέχουν όλοι τραγουδώντας στά χωράφια».

Πού άλλού γίνεται όμοία μιμική παράστασις ή παιδιά ; Πρβ. τόν Κάνναβον
εν Πόντφ, τόν Κραντωνέλλο εν Μυκόνω. Λεπτομερής περιγραφή τοΰ εθίμου μετά
φωτογραφιών τών διαφόρων σκηνών ενδιαφέρει μεγάλως τήν έρευναν.

6. Ό κλήδονας, τρόπος μαντικής τής 1ης Μαΐου. Περιγραφή αυτού. Π. χ.
εΐς χωρία τινά τής Θεσσαλίας «τά κορίτσια, τά κάτω τών 15 ετών, τήν 1ην Μαΐου
χωρίζονται εΐς μικράς ομάδας, εΐς τάς οποίας τό μικρότερον υποδύεται τήν νύμφην.
Τά δύο άπό τ' άλλα κορίτσια είναι αϊ συνοδοί, της καί τήν κρατούν άπό τά χέρια.
Τά υπόλοιπα κρατοΰν μίαν στάμναν, τήν οποίαν έχουν γεμίσει μέ άμίλητο νερό
καί μέ διάφορα άντικείμενα (δακτυλίδια, καρφίτσες ή βραχιόλια), ανήκοντα εΐς
άγαμα κορίτσια καί αγόρια. Τά δύο τελευταία κορίτσια προπορεύονται καί σέ κάθε
πηγάδι πού ί)ά συναντήσουν στέκονται καί αδειάζουν λίγο άπό τό νερό τής στάμνας
εΐς αύιό. Τήν έπομένην της Πρωτομαγιάς ανοίγουν τόν κλήδονα καί εξάγουν τά
έντός τής στάμνας αντικείμενα. 'Αναλόγως δέ τών στιγμάτων, τά όποια φέρουν εκ
τής επιδράσεως τοΰ ύδατος, εξάγεται ότι ό κάτοχος του θά παντρευθή γρήγορα,
ποιά θά πάρη, έάν θ' άποθάνη κτλ.» Διά τό «τραγούδι τοΰ Μά» εν Κύπρο; βλ.
Σακελλαρίου, τά Κυπριακά Α 709.

7. Ποιμενικαί συνήθειαι τής Πρωτομαγιάς.

(α) Κτυπήματα τών ζφα)ν μέ χλοερούς κλάδους άγρ ι οτρ ιανταφυλ-
λιας κλ. διά νά γεννούν εύκολα. Π. χ. εΐς τόν Πόντον τήν 1ηΎ Μαΐου ώδήγουν τά
ζώα εκ τής μάνδρας εΐς τήν βοσκήν μέ τρία χλωρά κλαδιά λεφτοκαρυάς, αγρίας
ροδής καί κιαρμασαούδας (αγρίου θάμνου), διά νά μήν άρρωστήσουν τά ζο>α και
διά νά γεννούν ελεύθερα. Κτυπώντες δέ μέ τάς ράβδους αυτάς τά ζώα έλεγαν:
«Χίλια κεφάλια! χίλια κεφάλια!».
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(β) Άνάρτησις τεμαχίου άγριοτριανταφυλλιάς έκ τού τραχήλου
ζώων καί πτηνών (κερατίτσα έν Πόντο)).

(γ) Πήξ ις τυρού τήν Πρωτομαγιά μέ νερό τής βροχής.

8. Σημασία τής ΙΙρωτομαγιας διά τήν μαγείαν. ΙΙίστις, ότι τά μάγια
πιάνουν πολύ τήν ήμέραν αυτήν [τεκνιάζουν, Δαμασκηνιά Κοζάνης), ότι αί συλ-
λεγόμενοι κατ" αυτήν βοτάναι έχουν μαγικήν δύναμιν κτλ.

"Εξοδος νυκτερινή τών μαγισσών γυμνών είς τούς άγρούς, διά νά κλέψουν
τήν έσοδείαν τών άλλων, παρασκευή ισχυρών φυλακτών, άλλαι σχετικαί συνήθειαι.
II. χ. εΐς Τσακήλι (Θράκη) «οί μάγισσες π ξέρανε άπ τά δξ<», βγαίν 'νε τσίτσιδες
με τή σκοτίδα, αύγίτσα, καλ'κεύνε τ btiva, παγαίν'νε στά £Ίουρέδικα (—εύφορα) τά
χωράφια, διαβά'ζνε τά μαγικά τς, κύφνε άπό 'να στάχ ' άπό τ ς τέσσερς άκρες τ χωρα-
φιού, τό παγαίν'νε στά δικά τς και τά ρήχν'νε κεϊ και παίρν'νε τό όερεκετ» (Θρακ.
Θ 327). Εΐς Δαμασκηνιάν Κοζάνης «τήν Πρωτομαγιά δέν βγαίνουν έξω, γιατί
φοβούνται τά μάγια καί, αν βρούν κάτι στό δρόμο, δέν τό παίρνουν, γιατί είναι
μάγια». Είς Μεγ. Πλάτανον Λοκρίδος τήν Πρωτομαγιά «μερικοί τρέχουν καί πιά-
νουν μίαν έχιδναν, τήν θέτουν έντός φιάλης μέ νερό καί κόπτουν μέ έ'να φλουρί
τήν κεφαλήν της· κατόπιν πηγαίνουν τήν κεφαλήν αυτήν είς τήν έκκλησίαν, διά νά
λειτουργηθή 40 ημέρας καί έπειτα τήν φέρουν έπάνω των, διά νά μή θαμβοόνωνται
άπό τον μαγνητισμόν».

9. Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι τής Πρωτομα-
γιάς· Π.χ. «Τό νερό τής βροχής τής ΙΙραιτομαγιάς τό είχαν σέ πολλή εκτίμηση.
Στέκανε μέ ξέπλεκα μαλλιά στή βροχή, γιά νά βραχούν κ' έτσι νά φουντώσουν
καί νά μεγαλώσουν- Τό χρησιμοποιούσαν καί σάν μαγιά, γιά νά πήξουν τό τυρί»
(Κοτύωρα). 'Επίσης τά μικρά κορίτσια άλειφαν τά νύχια τους μέ διάφορα χόρτα
κοπανισμένα ή μέ κινά ή μέ κοπριά άγελάδας, τέντωναν τά χέρια στον ήλιο καί
τραγουδούσαν: « IIλε, ήλε, κάντηλε j σίναξον τά χέρα μ' I κοκκίντσον τά ννχα μ».

Είς τήν Τεράπετραν τήν Πρωτομαγιά μουζώνουνε (μουντζουρώνουνε) τά
παιδιά μέ κατράμι πάνω άπό τά φρύδια, γιά νά μήν τά πιάνγ) ό τζίμπλης ( = πονό-
ματος). Και γιά νά μή βγάνουνε πονέματα, δοκιμάζουνε τήν Πρωτομαγιά σαράντα
λογιώ πράματα. Γι αυτό τήν ημέρα εκείνη τρώνε μέλι καινούργιο, πού τό έχει πάρει
ή μέλισσα άπό 40 λογιώ φυτά». Είς τήν Κύμην τήν Πρωτομαγιά πετούν έπάνο)
είς τήν στέγην τής οικίας μιά δρακοντιά (φυτόν), γιά νά μή πέση έπί τής οικίας
άστροπελέκι. Είς τήν Σινώπην «δένουν περί τήν χείρα λινήν κλωστήν, τήν οποίαν
θεωρούν καλόν νά εγγίζουν, οπότε πτύουν χάριν μεταβολής τύχης, ρίπτουν δέ εΐς
τήν θάλασσαν τήν ήμέραν τού άγ. 'Ιωάννου.
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10. Συνήθεια ψευδολογίας. Πού λένε \|>έματα τήν Προιτομαγιά, καθώς
τήν Πρωταπριλιά;

5. Τον άγιου Αθανασίου (2 Μαίου)·

1. Άνοιγμα τοΰ Κλήδονα (τοΰ Κουκονμά εν Σύμη). Περιγραφή τών
κατ' αυτό τελουμένων.

2. Πανήγυρις μετά λιτανείας καί θυσίας δημοτελοΰς ταύρων ή άμνών. Ποία
τυχόν έθιμα τοπικού χαρακτήρος τελούνται κατά τήν έορτήν ; Π. χ. είς Τσακήλι
(Θράκ.) άγών δρόμου, είς τήν Δημηνίτσαν Χασίων μετά τήν θείαν λειτουργίαν
«τά κοράσια, ιστάμενα παρά τό χείλος τής όχθης τοΰ Αλιάκμονος, τραγουδούν τό
ποτάμι: «Αέ σι θαρρούσα, πόταμι, νά 'σι κατιβασμένους κτλ. ».

6. Τής άγιας Μαύρας (3 Μαίου).

Άπαγόρευσις τελέσεως γάμου καί πάσης εργασίας κατ' αύτήν. Λεισιδαίμονες
φόβοι. Π.χ. «τής Αγίας Μαύρας είς τήν Καστορίαν δέν δουλεύουν, γιά νά μή
βγάλουν μαύρα σπυριά στά χέρια». Εΐς τήν Μεθώνην «δγοια μέρα πέση τής
άγια Μαύρης, αυτή τή μέρα τηνε φυλάνε ούλο το χρόνο. Δέν κόβουνε ρούχο,
δέν λευκαίνουνε παννί, δέν άλωνίζουνε, δέν κάνουνε ελιές στό λιοτριβειό, γιατί γένεται
μαύρο τό λάδι». Κατά τούς Κυπρίους «όποιο παιδί δέν πιή τής αγίας Μαύρας γάλα
μαυρίζει, άλλά δέν τυροκομούν, γιατί γεμίζει τό σπίτι καί τό τυρί άπό μαύρες
(κατσαρίδες)».

7· Τής άγιας Πελαγίας (4 Μαίου).

Δεισιδαιμονία!. Δέν ι^ερίζουν, γιατί σηκώνεται άνεμοστρόβιλος και διασκορ-
πίζει τά γεννήματα (Γύθειον).

8. Τοϋ αγίου Ιωάννου τοΰ Θεολόγου (8 Μαΐου).

1. Αργία γεωργών. «Ό άη Γιάννης αυτός στέλνει τό χαλάζι καί κατα-
στρέφει τά σπαρτά, εξ ού άη Γιάννης χαλαζίας (Άγραφα). "Αλλα αύτοΰ ονό-
ματα : Τριανταφυλλάς (Αίνος), Βροχάρης (Τήνος), άη Γέρος (Τσακήλι Θράκης).

2. Πανηγύρεις. Θυσία άμνών, κοινή τράπεζα εΐς τόν περίβολον τοΰ ναού,
ώς έν Λαδά Άλαγονίας.

3. Άποδιοπόμπησις ζωυφίων κλ. Π.χ. εΐς τήν "Ιον κάθε οικογένεια
τήν παραμονήν προμηθεύεται νερό καί χόρτα καί τήν πρω'ίαν ό οικοδεσπότης
■θέτει δύο - τρεις κατσαρίδες έντός τού κοίλου τοΰ καλάμου καί τά ρίπτει εΐς τήν
θάλασσαν. "Ετσι καταστρέφονται οί κατσαρίδες.
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9. Τοϋ άγίον Κωνσταντίνου (21 Μαΐου).

1. Πανήγυρις καί δημοτελής θυσία ταύρων ή κριών καί διανομή τών
κρεάτων εΐς τους πανηγυρίζοντας. Λιτανεία, αγώνες, χοροί.

2. Τελετή άναστεναρίων εν Κωστί και άλλοις χωρίοις τής ΒΑ Θράκης.
'Λναστενάρηδες, κονάκι, εικόνες. Τό άγιασμα τοϋ 'Αγίου καί τό περί αύτό άλσος.
Περιφορά τών εικόνων άνά τό χωρίον, αγιασμός καί θυσία δημοτελής ταύρου
μέλανος, τριετούς, τελείου. Διανομή κρεών εΐς τούς πανηγυρίζοντας, χοροί. Έκστα-
σις, καταλαμβάνουσά τινας έκ τών χορευτών (τοί'ς πιάνει ό"Αγιος) καί χορός αυτών
επί τής πύρας· χρησμοί καί μαντεία ι.— ΙΙοϋ άλ'.οϋ γίνονται όμοιαι τελεταί καί κατά
ποίας τυχόν άλλας ημέρας; Π.χ. έν τώ χωρίω Άγίω 'Ιωάννη τής Βιζύης τά νεστε-
νάρια έγίνοντο τήν παραμονήν τής εορτής τοϋ άγ. 'Ιωάννου (7 Ιανουαρίου).

8. Άγερμοί παίδων. ΓΙ.χ. εΐς τήν Σινασσόν (Καππαδ.) τά παιδιά κατά
τήν έορτήν τοΰ άγ. Κωνσταντίνου περιεφέροντο μετημφιεσμένα καί αδοντα:

"Αγιε/Γ, άγιε μ', Κιονσταντίνε μου, | δός εδώ βροχός, δδς εκεί πελός, \ στά
χορτάρια μας, στά αστάχυα μας | στά τζέίρια μας, στά τζιμένια μας. | Μιά εδώ, μιά
εκεί, I μιά στοϋ Χάρου τήν αυλή. \ Οί νοικοκυρές τούς έδιναν δώρα, αυγά καί στρα-
γάλια. ΓΓοΰ άλλού συνηθίζεται τούτο ;

4. ΙΓράξ ις μιαγικαί προς καρποφορίαν τών δένδρων: τό αρρα-
βώνιασμα' π.χ. εΐς τήν Ρόδον «ανήμερα τ' άη Κωνσταντίνου βάλλουν πάνω στους
κλάδους τών ροδιών καϊ συκιών βλαστάρια άροδάφνης και άριγανιές. Αύτδ τδ λεν
ραώνιασμα (αρραβώνιασμα) και τό κάμνουν, γιά νά πιάσουν τά δέντρα περισσότε-
ρους καρπούς. Εκείνη τήν ημέρα περιμένει τον νοικοκύρην του τό δέντρο, γιατί, σάν
δέν τό νοιαστή, νομίζει πέος πέθανε και λυπάται». Όμοίως εΐς τήν Κάρπαθον «τοΰ
άγ. Κωνσταντίνου ρωνιάζουν τά δέντρα καί λέγουν: «Νά, τσυρά, τον άντρασ σου
τσαϊ κράτει. τον καρπόσ σου». "Υστερα βάζουν στή ρίζα τως μιά πέτρα ή καί ένα
κλωνάρι άπό σφάκα», (δηλ. πικροδάφνη).

5. Δεισιδαιμονίαι καί δεισ ιδαίμονες πράξεις. Π.χ. τ'άη Κα)σταν-
τίνου νά μή σέ χτυπήσ' ή 1 Ιουλία· τήν αυγη βγαίν μαζί μέ τον ήλιο. Καϊ τά ζφα τά
κρύβνε νά μή άά δγή ή Πούλια, γιατί πέφτ ή τρίχα τς, βγάν'νι άμγκάδις, άμα τά
χτυπήσ' ή Πούλια» (Πέτρα Λέσβου). Εΐς τό Μπαϊντίρι (Μ. Ασίας) «τήν παραμονή
τού άγ. Κωνσταντίνου έπαιρναν φύλλα κυδωνιάς καί άντρες καί γυναίκες τά φορού-
σανε ώς άνήμερα το μεσημέρι, γιά νά μήν τούς χτυπήσ' ή Πούλια καϊ βγάλνε πού-
λιες ( = πανάδες) στο πρόσωπο. 'Ακόμα, καί οί. τσομπάνηδες έφερναν τά πρόβατα,
τά άγελάδια καί τά άλλα ζφα σέ μέρος, πού νά μήν τά άντικρύσ' ό ήλιος τό πρωί».
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Ό Μεσοπεντηκοστή, Άνάληψις, Πεντηκοστή.

1. Τής Μεοοπεντηκοατής.

1. Όνομα: Τά είκοσιπεντάρια, ήτοι 25 μέρες άπό τή Λαμπρή (Λήμνος).

2. Συνήθειαι άποτρεπτικαί:

Λιτανεία καί αγιασμός προς προφύλαξιν τών αμπέλων. Π.χ. εΐς τήν
Στενήμαχον «τής Μεσοπεντηκοστής γιορτάζουν τήν Παναγία (Παναγία ή Μεσοπεν-
τηκοοτή). Μετά τήν λειτουργία παίρνουν τϊς εικόνες και βγαίνουν στ' αμπέλια. Εκεί
κάνουν αγιασμό καί κά&ε μιά γυναίκα μ' ένα μπουκαλάκι ρίχνει στ' αμπέλι της
αγιασμό. Είναι γιά τις άρρώστειες καί γιά τό χαλΛζι. "Οσο κρατάει ή λιτανεία,
σημαίνουν οι καμπάνες κ' ένα παιδί μπροστά άπό τήν πομπή κρατάει στά χέρια
του ένα μικρό σήμαντρο καί τό χτυπάει».

3. "Εξοδος εΐς τήν εξοχήν καί μιμικαί παραστάσεις: Ενταφια-
σμός ομοιώματος άνθρώπου, θρήνος επ' αύτοϋ καί διανομή κολλύβων. Άνάστασις
καί συμπόσιον. Π.χ. εν "Ανω Άμισώ «τήν ήμέραν τής Μεσοπεντηκοστής άνδρες,
γυναίκες, παιδία έξέρχονται εΐς έξοχήν τίνα' εκεί κάμνουν εκ πηλού άπείκασμα
(Κάνναβον), καί, άφού διανείμωσι κατά τά νενομισμένα τά κόλλυβά του, τά όποια
φέρουσιν οίκοθεν έτοιμα, καί κλαύσωσι δι' αυτόν, θάπτουσιν εκεί εΐς μέρος τι, καί
έπειτα άρχονται τής εύθυμίας, τρώγοντες καί συνευθυμούντες. Τούτο καλοϋσι καν-
ναβοϋρι». Πού άλλού γίνεται (ή έγίνετο άλλοτε) ή παράστασις αύτη ;

4. Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι. «Αέ δουλεύουν γιά τά
ποντίκια, γιατί κόβουν τά ρούχα, τά γεννήματα καί τά μποστανικά» (Γρίζι ΙΊυλίου).

2. Τής 'Αναλήψεως.

(α) Έθιμα τής παραμονής και δοξααίαι.

1. Ημέρα τών ψυχών. Προσφοραί υπέρ αυτών. Π.χ. Τήν παραμονήν
τής 'Αναλήψεως εΐς τήν Κομοτινήν «άή λεν "Απου σκών di τού Χριστός 'Ανέστη,,
κί έίνι ψχού, μοιράζουν κιράσα κί ψουμί».

2. Εσπερινός. Καύσις τών κλώνων τής δάφνης, οί οποίοι έ'μενον σκορπι-
σμένοι εΐς τήν εκκλησίαν άπό τοΰ Μεγ. Σαββάτου, και ύπερπήδησις τής πυράς
(προς άφανισμόντών ψύ?Λων κλ.). Π.χ. εΐς τήν Σινώπην «τήν παραμονήν τής 'Ανα-
λήψεως πάνε όλοι στήν εκκλησία καί παίρνει ό καθένας κι άπό ε'να κλωνί άπό τις
δάφνες πού έμεναν εκεί άπό τό Μεγ. Σάββατο, τό πάει στό σπίτι του καί τό
βράδυ, μετά τόν Εσπερινό, τό άνάβει καθένας στήν αί'λή του καί όλοι πηδούν

5



66

Γ. Α. ΜΕΓΑ

άπό πάνω: κάνουν τοαλαφώτα, όπως λένε. Καθώς πηδούν, λένε: Νά καούν
οί ψύλλοι μας και τά κορίδια μας». Πού άλλού συνηθίζεται τούτο;

3. Διανυκτέρευσις. Πίστις ότι τά μεσάνυκτα ανοίγουν οί oUgavoi. Π.χ.
είς τήν Κοροονην «πού ξημερώνει τής 'Αναλήψεως, όσοι είναι καθαροί ξαγρυπνούν
όλη τή νύχτα νά ιδούν τό Χριστό πού άναλήφεται. "Οσοι είναι άξιοι βλέπουν ένα
φως καί άνεβαίνει στους ούρανούς».

(β) Έθιμα τής 'Αναλήψεως.

1. "Ονομα τής εορτής: τού Συναληψιού (Ρόδος), τής Γαλατοπέφτης
(Σκύρ. Σίφνος), τής ΙΊληθερής (Νάξος), τσ' Αρμυρής (Μονοφάτσι Κρήτης), τά
Σαράντα τής Παοκαλιάς (Κομοτινή) κτλ.

Σημασία αύτής· π.χ. άπ δλες τις γιορτές τού χρόνου ή πιο μεγάλη γιά
τούς τσοπαναραίους είναι ή 'Ανάληψη (Αιτωλία).

2. 'Επίσκεψις νεκροταφείων, προσφοραί είς νεκρούς. Άλλα έθιμα
σχετικά μέ τήν δοξασίαν, ότι τήν ήμέραν αύτήν αί ψυχαί επανέρ-
χονται εΐς τόν Κάτω Κόσμον, κττ. Π.χ. "Οταν άναστηθή ό Χρωτός, όλοι
οί πεθαμένοι, καί κείνοι πού είναι στήν Κόλ,αοη, βγαίνουν, καί όλο τό «Χριστός
'Ανέστη» είναι κι αυτοί μέ τούς δίκαιους. Φεύγουν πάλα μετά τής 'Αναλήψεως- Τότε
περιμένουν τό πιάτο τους τά κόλλυβα, νά τό πάρουν νά φύγουν» (Σινώπη). Εΐς τήν
Μεσημβρίαν «τής Ανάληψης πηγαίν'ν στά μνήματα, βγάν'ν τά χόρτα, καθαρίζουν
τό μνημόρ', άνάβουν κεριά, ρίχνουν κρασί, θυμιάζουν τρεις φορές (πρωί, μεσημέρ'
κι ανάμεσα πρωΐ καί μεσημέρ'), ύστερα γυρίζουν ατό σπίτ καί κάνουν πίττα, κλίκ '·
άμα ψηθή, τό θυμιάζουν καί τό δώνουν σέ μιά γειτόνισσα φτωχή νά τό φάη».
Είς Κιλκίς «τής Αναλήψεως τό μεσημέρι μαζεύονται οί γυναίκες στό σπίτι μιας
γειτόνισσας καί περνάνε εκεί τό μεσημέρι τους κουβεντιάζοντας, σάν νά ξενυχτάνε
νεκρό, γιατί εκείνη τήν ώρα γυρίζουν, λέει, οί ψυχές στήν Κόλαση, υστέρα άπό
σαράντα ημερών ελευθερία». Είς τήν Τστιαίαν «τό μεσημέρι τής 'Αναλήψεως ρίχνουν
μέσα στό πηγάδι τις άκτϊνες τού ηλίου μ' ένα καθρέφτη, άφού σκεπάσουν τό κεφάλι
τους μ' ένα κόκκινο παννί καί εκεί βλέπουν τούς πεθαμένους νά περνούν μέ τή
σειρά, γιατί εκείνη τήν ημέρα επιτρέπεται ατούς πεθαμένους νά βγούν μέ τήν άδεια
τής Παναγίας».

3. Εορτασμός εΐς τάς μάνδρας τών ποιμένων.

Τέλεσις αγιασμού υπό τού ιερέως εΐς τάς μάνδρας τών ποιμνίων (στάνες,
ατροϋγκες νλ.) καί αγιασμός αυτών μέ τή βρεχτούρα. Προσφορά όλου τού τυρού,
πού πήζει κάθε τσοπάνης τήν ημέρα αύτήν, είς τόν ιερέα. Έστίασις κεκλημένων,
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διανομή τοΰ γάλακτος, τής γιαούρτης καί τών ψητών τής ημέρας εΐς αύτούς. Χαι-
ρετισμοί καί εύχαί. Διασκεδάσεις, χοροί, κούνιες.

4. Άλλαι ποιμενικαί συνήθειαι τής Γαλατοπέφτης: διανομή γά-
λακτος, παρασκευή πολτού εξ αλεύρου καί γάλακτος, γαλατόπιττες, ένέργειαι σκο-
πούσαι είς άποτροπήν τής στειρεύσεως τού γάλακτος κλπ. Πχ. είς τά Τελώνια
Λέσβου «τής 'Αναλήψεως οι τζομπανοϊ μοιράζ'νε ατά σπίτια γάλα. "Αν περισσέψη
πρέπει νά το χύση κάτω· δέν το κάνει τυρί. Αυτή τήν ημέρα φτειάνονν ψειροκοϋκκι,
ένα φαγητό πολτό, άλεϋρι με τό γάλα· είναι καλό νά τό τρώμε, γιατί άναλήβεται
ό Χριστός». Εΐς τήν "Ηπειρον τής 'Αναλήψεως «άπάνω στό καρδάρι πόχει τό γάλα
βάνουν γαλατσίδες, γιά νά μήν άναλήβεται (στειρεύη) τό γάλα τών σφαχτών τοϋ
σπιτιοϋ». Είς τήν Σκΰρον οί τσοπάνηδες έ'βαζαν πάνω άπ τήν πόρτα τών σπιτιών
μπουκέττα γαλατόχορτα (κίτρινα λουλούδια).

5. Κάθοδος είς τήν θάλασσαν, τό πρώτον κολύμβημα τού θέρους.
Άνατάραξις θαλάσσης. Νερό άπό 40 κύματα, δι' έξορκισμόν τών κακών,
πέτρα μαλλιαρή δι'ευτυχίαν (γούρι)ή άλλους ειδικούς σκοπούς· π.χ. τήν βάζουνε
κάτω άπό τό κρεββάτι, γιά νά φεύγουνε οι ψύλλοι κ' οι κοριοί (Ύδρα). Είς τάς
Κυδωνιάς «τής 'Αναλήψεως κατέβαιναν γυναίκες καί άντρες στή θάλΜσσα, μπαίναν
ιός τά γόνατα στή θάλασσα καί παίρναν άπό 40 κύματα νερό σ' ένα μπουκάλι.
Κατόπιν σταυροκοπιώνταν και κατευώδωναν τό Χριστό λέγοντας: «"Αντε, Χριστέλλι
μ, ατό καλό». "Επαιρναν και τά θυμιατά καϊ θυμιάτιζαν στή θάλασσα». Είς τήν
Σάμον, μέ τό νερό awo τής θάλασσας ραντίζουν τό σπίτι ολόκληρο, όπως μέ τον
αγιασμό τών Φώτων λέγοντας: «"Οπως άνελήφτηκεν ό Χριστός, έτσι ν' άνεληφτή
άπό τό σπίτι μας ή κακογλωσσιά, ή άρρώστεια, τό κακό μάτι καϊ δλα τά κακά».
Τό νερό αυτό τό φυλάνε δλο τό χρόνο, και όποτε τύχη πρίξιμο ή πόνος ή δάγκωμα
ή δ,τι δήποτε άλλο, βρέχουν μ' αυτό ένα παννάκι καϊ τό βάνουν επάνω στό πονεμένο
μέρος κ' ευθύς περνάει. Μά κι δποτε τύχη άρρώστεια ή κακό μάτι ή μπή στό σπίτι
άνθρωπος μέ κακό ποδαρικό, ραντίζουν πάλι τό σπίτι κ' ευθύς φεύγει τό κακό».
Προς τούτοις «τή Γαλατοπέφτ είναι καλό νά πάς νά πέσης στή θάλασσα, νά κάνης
μπάνιο. *Αν έχ'ς και καμμιά άρρώστεια, φεύγ ώρα άμα λάχ'» (Λήμνος).

6. Συλλογή φαρμακευτικών βοτανών, προμήθεια καθαριστι-
κού πηλού κλ. Π.χ. εΐς τό Γύθειον τήν ήμέραν τής 'Αναλήψεως αί γυναίκες συλ-
λέγουν χαμαίμηλα καί, αφού τ' άφήσουν είς τήν έκκλησίαν νά λειτουργηθούν,
τά φέρουν έπειτα εΐς τήν οίκίαν των. Εΐς τήν "Ηπειρον κ. ά. τήν ήμέραν ταύτην
αί γυναίκες έφοδιάζονται «πανηγυρικώς» μέ πηλόν διά τό λούσιμον.
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7. Δοξασία, ότι τήν ήμέραν ταύτην αΐ άσθένειαι (ψώρα, λειχήνες)
άναλήβγονται, ήτοι εξαλείφονται. Αί σχετικαί ένέργειαι. Π. χ· «οί έχοντες λειχή-
νας τήν ήμέραν αυτήν εγείρονται πρωί καί χωρίς νά όμιλήσωσι ε'ίς τινα, άμίλητοι,
εμβλέπουσιν εΐς πίθον ελαίου».

8. Πίστις, ότι καί ό άνθρωπος εΐς ώρισμένας περιστάσεις άνα-
λήβγεται. Π. χ. είς τήν Θράκην τής Αναλήψεως «δέν κοιμοΰντι, γιατί άναλή-
φουντι». Εΐς τήν Αίνον «της'Αναλήψεως κάνουν βόλτες με βάρκες μέσα στό λιμάνι
τραγουδώντας και λένε πώς άναλήβγονται». Εΐς Ρεΐ'σδερε Σμύρνης τό πρω'ί τής
'Αναλήψεως πλύνονται καί λένε «' Ανελήβγετ δ Χριστός κ' άνελήβγομαι κ εγώ»
Ποία ή άκριβής έννοια τών φράσεων τούτων;

9. Μαντικαί συνήθειαι. Κλήδονας (βορτουβάρια εν Καππαδοκία).
Όνειρομαντεία. Π. χ. είς τήν Σάμον «τά ανύπαντρα κορίτσια παίρνουν άπό τό
γιαλό τήν πέτρα τή μαλλιαρή καί τό βράδυ τή βάζουν κάτω άπό τό κρεββάτι τους,
γιά νά δούν ποιόν θά πάρουν. Τήν ώρα πού τή βάζουν κάτω άπ° to κρεββάτι τους,
τή σταυρώνουν τρεις φορές καί λένε: «"Οπως έδειξες, Χριστέ μου, τήν Ανάληψη
σου, έτσι νά μου δείξης και αυτόν που είναι τής τύχης μου». "Υστερα πέφτουν καί
κοιμούνται καί στον ύπνο τους βλέπουν ποιόν θά πάρουν άντρα». Ώμοπλατοσκοπία.

3. Τό Σάββατον τής Πεντηκοστής.

1. "Ονομα: Τό Ψυχοσάββατο στις πενήντα, τού Ρουσαλιοϋ τό Σάββατο,
(Αίγινα, Καλάβρ., Βούρβουρα, "Αργός, Γύθειο ν κ. ά.), τ' Άρσαλιού (Ήπειρ.), τό
Ψυχοσάββατο τού Μάη, Μαγιόψυχος (Σινώπη), τον Μυροθανάτου (Πόντος) κτλ.

2. Δοξασίαι περί ψυχών, παροιμίαι καί αΐ σχετικαί μέ αυτάς
συνήθειαι καθ' όλον τό μέχρι τής Πεντηκοστής διάστημα. 'Απο-
στολή κολλύβων ή καί τεμαχίων άρτου, τυρού και φαγητών εΐς τήν έκκλησίαν καί
τά μνήματα καί διανομή αύτών. Π. χ. «"Ολα τά Ψυχοσάββατα νά 'ρτούν καί νά
περάσνε | τοΰ Μάη τό Ψυχοσάββατο μήν έρτη, μήν περάση». Οί ψυχές αύτό τό
Ψυχοσάββατο δέν τό θέλουν, γιατί τήν αυριανή τή μέρα θά πάνε πίσω στον τόπο
τους καί θά κλεισθούν μέσο. καί θά κλαίνε. 'Από τό Πάσχα ώς τής Γονατιστής είν'
έξω κάθουνται άπάνω στά δέντρα καί τά βλαστάρια τον αμπελιού, γι αύτό δέν
κόφτουν ώς τότε βλαστάρια, μήπως πέσουν οι ψυχές πού είναι καθισμένες επάνω
α' αυτά καί κλάψουν. Δέν ξεραχνίζουν, γιατί κ' εκεί κάθουνται οί ψυχές, καί τά
απλωμένα ρούχα τής πλύσης, ιδίως τά άσπρα, τά μαζεύνε, πριν βασιλέψη δ ήλαος,
μήν καθήσνε τή νύχτα οί ψυχές. Άν τά ξεχάσουν μετά τό ηλιοβασίλεμα, δέν τά
μαζεύουνε, παρά τήν άλλι] μέρα τό πρωί τά νεροπερνάνε» (Θράκη). Εΐς 'Αθήνας
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άλλοτε κατά τά ρουσάλια άξίωναν δηλ. πετούσαν ψηλά τό παιδί «διά νά γιάνη»
(Έβδ. Ά 56). Περιγραφήν τού τρόπου τής παρασκευής τών κολλύβων βλ. εΐς Θρα-
κικά Β', 147 κέ. τών δέ έθιζομένων κατά τήν έορτήν τών Ρουσαλιώνε έν Φράγκα
Αιγίου βλ. Ζητήμ. Έλλ. Λαογρ. τεύχ. α' σ. 133, 4, ΕΛΑ 2, 197.

3. Δεισιδαιμονίαι: δέν ράπτουν, δέν πλύνουν κτλ.

4. Κυριακή τής Πεντηκοστής.

1. "Ονομα : ή Γονατιστή (Θράκη, Κάρπαθος κ. αλλ.), Γουνουκλισιά ("Ηπειρ.)
η Γονογλισά (Κρήτη), Κοννουκλησά (Ήπ.), Γονατιά (Παραμυθιά), ή Γοννάτιση
(Άδριανούπολις), τ Άρσαλιού (Βέροια) ή τ' άηρονσαλιον (ΙΙωγων. Ήπ.), τά Γονα-
τίσματα (Φιλιππούπολις), τά πενήντα τής Πασκαλιάς (Σινώπη).

2. Προσφοραί κολλύβων, γαλατόπιττας κλ. εΐς τήν έκκλησίαν υπέρ
τών νεκρών καί διανομή αύτών εΐς τούς έκκλησιαζομένους. Π. χ. εΐς τήν Αινον
«φέρουν έντός πινακίων διαφόρους πίττας καί γαλατόπιττας, μετά δέ τήν άπόλυσιν
τής λειτουργίας παρακάθηνται όλοι εΐς τον νάρθηκα, διανεμόμενοι τάς πίττας προς
συγχώρησιν τών κεκοιμημένων».

3. Γονάτισμα έν τή εκκλησία καί τά κατ' oUto έθιζόμενα
Π. χ. εΐς τήν Καστορίαν «τής Πεντηκοστής φέρνουν λουλούδια άπ το σπίτι τους καί
κρατούν κερί. Πέφτουν στά γόνατα, άφήνοντας τά λουλούδια μπροστά τους. 'Ανά-
βουν τό κερί, γιά νά φωτίζουν τούς νεκρούς πού περνάνε». Εΐς τό Όρεστικόν
"Αργός «τήν ώρα πού σκύβουν βάζουν στό στόμα πικρό λουλούδι, πέλινο, ( = άμπα-
ρόριζα). Έτσι βρέθηκε. 'Αραδιάζουν τέτοιο καί στό κόλλυβο.» Εΐς τό Κωσταράζι
«πρέπει νά σκύψουν μέ κλεισμένα μάτια, στά όποια βάζουν φύλλα ή τριαντάφυλλα,
γιά νά μή βλέπουν καθόλου, επειδή, αν τήν ώρα πού περνούν οί πεθαμένοι έχουν
άνοικτά τά μάτια τους, γνωρίζουν, κλαίνε καί λυπιούνται καί δέν θέλουν νά πάνε μέ
τούς άλλους στή σειρά». Είς τήν Κορυτσάν κλείνουν τά μάτια τους μέ φύλλα καρυ-
διάς, εΐς τάς Μέτρας (Θράκη) «καθανίνας παγαίν' στν εκκλησιά μ' ένα κλωνί καρυ-
διά στό χέρ', γιά νά τό βάν νά γονατίσ άπαν'. Είναι ή μέρα που περνάνε οί ψυχές
τσή Τρίχας τό Γιοφύρ' κι όσες είναι καθαρές μπαίν'νε στό Βαράδεισο, ειδεμή πέφτνε
μέσ' στ gόλασ"».

4. Δεισιδαίμονες συ νή θε ι α ι, τελούμενοι έν τή εκκλησία καί μάλιστα
κατά τήν ώραν τής γονυκλισίας προς έπίτευξιν υγείας, καρποφορίας κλπ. II. χ. εις
τήν "Ιμβρον «αί γυναίκες έσκυμμέναι ούσαι βάλλουσι μίαν μικράν πέτραν έπί τής
ράχεώς των προς τήν όσφύν ευχόμενοι «νά βαστά ή μέση των εΐς τό θέρος». Είς
τήν Κάρπαθον «παίρνουν τό κλειδί τοΰ σπιτιού στήν έκκλησία καί τήν ώρα που
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διαβάζει ό παπάς τις ευχές, τό βάζουν στό κεφάλι των, γιά νά μήν πονή, ή δαγκά-
νουν τό κλειδί μέ τά δόντια των, νά μή πονούν καί νά σιδερώσουν». Επίσης
«πηγαίνοντας στήν έκκλησία παίρνουν μιά χούφτα χώμα, τό δένουν στό μαντηλάκι
τους καί τό βάζουν μπροστά στις εικόνες νά 'φχολογηθή. Κατόπιν τό ρίχνουν στή
ρίζα τών δένδρων, πού δέν καρποφορούν, καί διορθώνονται».

5. Κτυπήματα διά κλώνων καρύας. Π. χ. εΐς τήν Άνω Άμισόν
(Πόντου), μικροί καί μεγάλοι, άνδρες καί γυναίκες, κτυπιούνται μέ κλώνους καρύας
έπί τής ράχεως. Ποίος ό λόγος τής πράξεως ταύτης;

6. "Εξοδος εΐς τήν έξοχήν καί συμπόσιον. Μεταμφίεσις γυναικός
μέ φύλλα, κλάδους δένδρων καί άνθη· χοροί, άσεμνα ςίσματα. Βλ. περιγραφήν έν
Λαογραφία τ. 6, σ. 177 κέ.

7. Απαγορεύσεις: δέν ανοίγουν το σεντούκι, γιατί πάν τά ποντίκια καί
τρων τά προικιά.

5. Τοΰ 'Αγίου Πνεύματος ή τής 'Αγίας Τριάδος.

1. Προσφοραί τροφών καί δείπνα έπί τών τάφων. Π.χ. εΐς τόν
Πόντον «τ' Άε Πνεμάτ έσυνήθιζαν νά προσφέρουν έπί τών τάφων ρυζόγαλο,
φούστουρον (σφουγγάτο) καί ξύγαλα. Μετά τό τρισάγιον τού ιερέως καθήμενοι
πέριξ τών τάφων έτρωγον τά προσφερόμενα φαγητά. Εΐς δέ τήν οΐκίαν προ τοΰ
φαγητού έτρωγον τρία κουτάλια ξύγαλα».

2. Απαγορεύσεις έκ δεισιδαίμονος φόβου. Π.χ. κατά τούς Κοτυω-
ρίτας «τήν ημέρα αύτή οί ψυχές είναι έ'ξω στον κόσμο, γι' αύτό πρέπει νά 'ναι
άγρυπνοι, γιά νά μή πάη καί τό δικό τους πνεύμα, μέσ' στον ύπνο, μαζί μέ
τ' άλλα κ' επισκεφθή τόν Άδη. 'Επίσης δέν άνεβαίνουν σέ δέντρα ούτε λούζονται
στή θάλασσα, διότι πιστεύουν πώς ή μέρα αύτή έχει τήν κακή της ώρα». Ποΐαι
αί σχετικαί δοξασίαι άλλού;

3. Πανηγύρεις καί τά κατ' αύτάς. Π.χ. θυσία άμνών καί κοινή έστία-
σις εορταστών πολλαχού τής Θράκης, τό έθιμον τής ρόδας έν Ζακύνθφ, εΐς τήν
οποίαν έκάθιζον παιδία άναρρώσαντα έκ βαρείας άσθενείας (Λαογρ. Β 131),
τό τοΰ «κατακλυσμού» ήτοι βρέξιμο μέ θαλάσσιον ύδωρ έν Κύπρω «είς τήν θά-
λασσαν, ην Άιν Γιαλόν τότε καλοΰσι» (Σακελλαρίου Κυπρ. Α' 702).

4. Μαντική. Κλήδονας κλπ.

5. Συνήθειαι άγροτικαί. Πρβλ. τήν παροιμίαν : τ' άη ΙΙνεμάτου βάλ' ορνδ
καί τ άη Αιά φα" σύκα, τ.έ. κατά τήν κινητήν έορτήν τοΰ άγ. Πνεύματος γίνεται
ό έρινασμός τών συκών, τοΰ δέ άγίου 'Ηλία ωριμάζουν τά σύκα.
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Γ' ΘΕΡΙΝΑΙ ΕΟΡΤΑΙ

α) Τό ΓενεΦλιον 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου
και άλλαι έορταί τοΰ 'Ιουνίου.

1. Τοϋ άγίου Όνουφρίον (12 Ιουνίου).

Όνομα δημώδες: άης Ρούφνης (Σύμη).

Δεισιδαιμονίαι : δέν θερίζουν, δέν αλωνίζουν, διότι ό άης Ρονφνης ρουφά
τά στάχυα (Σύμη).

2. Τοϋ Προφήτου Έλισσαίου (14 Ιουνίου).

Όνομα δημώδες: άη Λυσσαίας.

Δεισιδαιμονίαι: Οί γεωργοί δέν καματεύουν τήν ήμέραν αυτήν, διότι
παθαίνουν λύσσα αύτοί καί τά ζφα τους (Γραμματικό 'Αττικής).

3. Τό Γενέϋ'λιον 'Ιωάννου τοϋ Προδρόμου (24 Ιουνίου).

1. Όνομα τής εορτής: τ' άη Γιαννιού τον Λιοτροπιοϋ (Κύθν.) ή Αιτρο-
πίου (Κύμη) ή Αουτρόπου (Σινώπη) ή τοΰ Φανιστή (Χίος), τον Ααμπροφόρου
(Κύπρος), τοΰ Κληδόνου (Νάξος), τοϋ Ριγανά (Α'ιτωλ. 'Αταλάντη, Σπάρτη, Μεθώνη),
τοϋ Μελά (Άγραφα), τοϋ 'Απαρνιαστή (Κύθνος), τοΰ Ριζικάρη κλ·

2. Δοξασίαι: ότι τά μεσάνυχτα άνοίγουν οί ούρανοι καί ό,τι ζητήση
ό άγρυπνών τήν ώραν έκείνην γίνεται- ότι ό ήλιος τό πρωί τής ημέρας ταύτης
«τρέμει ή γυρίζει καί εΐναι θαμπερός». Πρωινή έγερσις, διά νά 'ίδουν τον ήλιον
περιστρεφόμενον, καί έ'θιμα σχετικά μέ τήν δοξασίαν αυτήν. Π.χ. είς τήν Σινώ-
πην διενυκτέρευον καθ' ομάδας συμποσιάζοντες καί χορεύοντες καθ' όλην τήν
νύκτα καί «τό πρωϊ μόλις χάραζε, έβαζαν τή μαγείρισσα μέσα στό καζάνι, περνού-
σαν ξύλα άπό τά χέρια τοΰ καζανιού και τή σήκωναν τέσσερεις. Οί άλλοι χορεύανε
και μέ τό χορό πηγαίνανε ό)ς τή Φοινικίδα (έξοχή τής Σινώπης). Έκεϊ περιμένανε
νά βγή ό ήλιος, νά δούνε τον ήλιο πως γυρνά κείνη τήν ημέρα και βγαίνει. Πάλι μέ
τό χορό γύριζαν πίσω καί πήγαιναν στήν εκκλησία». Εΐς Νένητα Χίου «άμα εξέλ-
θουν τής εκκλησίας, συνέρχονται καθ' ομάδας εΐς τ'αλώνια καί, άφού φάγωσι διά-
φορα οπωρικά, αρχίζουν νά συστρέφωνται (νά κουρδουβαλίζουν) μέχρι τής μεσημι-
βρίας». Εΐς Οίνόην Πόντου «μικροί παίδες περιέρχονται τάς οικίας καί ρίπτοντες
εΐς αυτάς λαλάτσια (λιθαράκια) έπάδουσιν έν χορφ : «Τρόπου, τρόπου, ήλιε, πού
γυρίζουν τά λαλάτσια, σά μέτερα καϊ σά σέτερα...» Πού άλλού συνηθίζεται τούτο
ή τι παρόμοιον;
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(α)"Εθιμα τής παραμονής (23 Ιουνίου).

1. Καθαρισμός οικιών.· «'Έπρεπε νά ξεσκονίσουν, νά σφουγγαρίσουν, νά
περιμένουν τις τύχες, γιατί δ άη Γιάννης φέρνει τύχες» (Σινώπη). Έκθεσις τών
κλινοσκεπασμάτων είς τό ύπαιθρον καθ'όλην τήν νύκτα. (Προς ποιον σκοπόν;).

2. Συλλογή ανθέων (άγιάννηδες, γιαννάκια κλ) καί τοποθέτησις αυτών εΐς
τάς θύρας ή τάς στέγας. Εΐς τήν Κρήνην (Μ. Ασίας) άποβραδις τ άη Γιαννιού
έκαμναν στεφάνι μέ λούλουδα· έπαιρναν κ ένα μεγάλο σκόρδο, ένα στάχυ, ένα φύλλο
συκιάς, ένα έλΜιοφούνταρο και φύλλο άμπελιού μέ τό βλαστάρι, όλα μαζί τά έδεναν
πάνω στό στεφάνι και τό κρεμούσανε. Τό στεφάνι τής περασμένης χρονιάς τό έκαι-
γαν στό φανό. Πού άλλού συνηθίζεται τό στεφάνι τού άη Γιάννη;

3. Προετοιμασία τού κλήδονα. Ποίος καί κατά ποιον τρόπον φέρει
τ' άμίλητο (ή βουβό ή αρπαχτικό) νερό; Ποια σημάδια (ριζικάρια) ρίπτονται εΐς τό
άγγεΐον καί κατά ποιον τρόπον τούτο σκεπάζεται καί στολίζεται καί εκτίθεται εις
τό ύπαιθρον «γιά νά τό ίδή τό άστρο, ν άστρονομιστή»·,

4. Ποϊαι άλλαι συνήθειαι συνοδεύουν τήν προετοιμασίαν τοΰ κλήδονα; Έν πα-
ράδειγμα: Εΐς τήν Άγίαν Σοφίαν τής Λήμνου «τά κορίτσια παίρνουν ένα μαξιλ-
λάρι μακρύ και τό ντύνουν, τό κάνουν κούκλα' τού βάζουν χέρια και τό κλειδώ-
νουν μέ κλειδαριά — σταυρώνουν τά χέρια και τά κλειδώνουν. —Τό στήνουν όρ&ιο
ατό σ'κλί (πεζούλι εΐς τό οπίσω μέρος τοΰ σπιτιού) καί τό φυλάγουν ώς τή νύχτα
τραγουδώντας καί χορεύοντας. Τό πρωί τό χαλνούν. 'Αποβραδίς γεμίζουν κ' ένα
κ'μάρ' νερό άμίληχτο άπ τό π'γάδ', ρίχνουν καί τά δαχτυλίδια, τά σκουλαρίκια
μέσα στό κ μάρ, ύστερα τό κλειδώνουν καί λέγουν :

«Κλειδώσετε τόν κλήδονα, τ' άγιο Γιαννιού τή χάρη,
κι όποιος έν' καλορίζικος, πρωΐ, ϋά ξενεφάνη».
"Ολη τή νύχτα τά κορίτσια κάθουνται καί φυλάγουν τόν κλιήδονα». Είς τήν Καστο-
ρίαν στολίζουν τόν κλήδονα ώς έξης: εΐς τό στόμιον τού αγγείου πού έχει τό βουβό
νερό άπό τήν λίμνην στερεώνουν τό άγκάθι πού φέρνει έ'να άγόρι άπ' τό βουνό
καί έπάνω σ' αύτό καρφώνουν διάφορα φρούτα τής έποχής καί στήν κορυφή λου-
λούδια». Ποία ή συνήθεια άλλού;

5. Οί φωτιές τ' Άη Γιαννιού.

Τό κοινόν των όνομα : Φανός (Χίος, Κρήνη κ.ά.), όφανός ή φουνάρα (Κρήτη),
άφανός (Σύρος, Σάμος, Κύζικος), φανούδα (Κρήνη), φουνταρία (Πυλία), κάψαλος
(Κίμωλος), κακανοί ή κακανέρια (Λήμνος), λαμπατίνα (Κέρκυρα) κτλ.

Μία πυρά άνάπτεται ή τρεις εΐς τήν σειράν ; Μέ ποίαν ύλην άνάπτεται (μέ
καλαμιές ή παλιοκόφινα;) ρίπτεται είς τήν πυράν τό στεφάνι τής Πρωτομαγιάς
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ή τού "Αη Γιαννιού; καίονται καί τά κλαδιά τοΰ καματερού ήτοι τοΰ μεταξοσκώ-
ληκος; ή· τί άλλο; Τί λέγουν, ένώ πηδούν τή φωτιά; Π.χ. είς τήν Λήμνον «κάϋα
σπίτ άνάφτ με καλαμνιές τρία κακανέρια, τρεις φωτιές μπρος στήν αυλή καϊ τις
πηδούν και λέν:'Όξω ψύλλοι και κοριοί | μέσα ή ρόγα ή χρυσ?'].

Εΐς τό Βασιλίτσι (Πυλίας) λένε : Νά πηδήσω τή φωτιά \ μή μέ πιάσ ή άρρω-
στειά ! Εΐς τήν Κάρπαθον αί γυναίκες καθώς πηδούν τούς καλαφωνονς φωνάζουν
«τό (β)άρος μου μετάξι» ή «τό (β)άρος μου νά 'ναι μάλαμα στό σπίτι».

Χρήσις τής στάχτης άπό τή φωτιά δι' άποτρεπτικούς σκο-
πούς. Π. χ. εΐς τήν Κρήνην (Μ. 'Ασίας) έκαιγαν στό φανό τό στεφάνι τής περα-
σμένης χρονιάς καϊ μέ κείνη τή στάχτη τό πρωί κούκκιζαν επάνω τις συκιές γιά
νά μή πέφτουν τά σύκα.

6. Μεταμφιέσεις καί πομπή κοριτσιών καί άγοριών μέ τή «Νεράιδα
τοϋ μαχαλά», τ. έ. τό ομορφότερο κορίτσι επί κεφαλής προς τή βρύση, γιά νά βρέ-
ξουν τον Άγιάννη, δηλ. τή γλάστρα μέ τά λουλούδια. Στό δρόμο τραγουδούν : "Αγιε
Γιάννη μου, σταυροβότανε, | ποιος σ έφίλησε κ έμαράγκιασες... Ταύτα έν Βλάστη
Μακεδονίας (βλ. Έστίαν 1890 Β' 61).

7. Μαντικαί μέθοδοι προς πρόγνωσιν τοΰ μέλλοντος συζύγου.

(α) όνειρομαντεία μέ τή στάχτη τής φωτιάς τ' άη Γιαννιού ή άλλα πρά-
γματα (καθρέφτην, ριζικάρι) υπό τό προσκεφάλαιον καί μέ τήν άρμυροκουλλούρα
ή τό άρμυροπιττάρι. (Τρόπος τής κατασκευής μαγικός : νερό άμίλητο ή τού κλή-
δονα, άλεύρι άπό τρεις Μαρίες, κοσκίνισμα μέ τήν σήτταν όπισθεν τής ράχεως
(άνάκωλα), ψήσιμο τής πίττας στή φωτιά τοΰ κλήδονα). Εΐς τήν Άπύρανθον τής
Νάξου όποιος φάγη άπό τό άρμυροπιττάρι «σείει διά τών χειρών τήν ρίζαν τής
κληματαριάς έπάδων: Έώ σώ τό κλήμα | καί τό κλήμα νά σείση τή 'ής \ κ' ή 'ής
νά σείση τήν άαπώ, ' νά'ρθη νά μου δώση νερό νά πιω (Λαογραφία Γ' 512).
Όνειρομαντεία καί μέ τό προσκάλεσμα ή τό δέσιμο τής Μοίρας. Παρά-
δειγμα έκ Κεφαλληνίας έν Ν. Πολίτου, Λαογρ. Συμμ. Γ' 107-8.

(β) Τεφρόμαντεία. Στάκτη άπό τρεις φωτιές τ' "Αη Γιαννιού, πού νά τις
έ'χη πηδήσει ή μαντευομένη, κοσκινίζεται κατά τρόπον μαγικόν: γυμνή πίσω άπό
τήν πόρτα ενός δωματίου κρατεί τήν κρισάραν όπισθέν της, ώστε νά μή τήν βλέπη·
τήν έπομένην τό πρωΐ εξετάζει τάς γραμμάς ή τά σχήματα πού φαίνονται επάνω
εΐς τήν στάκτην καί άναλόγως συμπεραίνει διά τό όνομα ή τό επάγγελμα τοΰ μέλ-
λοντος συζύγου.

(γ) Ύδατομαντεία. Π.χ. εις Ζιζάνι Πυλίας «τά μεσάνυχτα τηράνε τό πη-
γάδι και βλέπουνε τί ·&ά γίνη. Φέτο είδανε πού περνάγανε στρατιώτες καί λένε πού
ϋά γίνη πόλεμος (1939),
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(δ) Ά γγουρο μαντεία. Π.χ. «κόβουν ενα άγγοϋρι ατή μέση, ώς τή ρίζα,
αλλά τό άφήνουν λιγάκι στήν άκρη, γιά νά μή χωρίση όλως διόλου καί λένε: "Αν
είναι νά πάρω τόν τάδε, νά ένώση τό αγγούρι, καί τό άφήνουν τή νύχτα στ' άστρα
όλ^όρθο. Άν είναι νά τόν πάρη, τό πρωί θά τό βρη ενωμένο τό άγγοϋρι».

(ε) Κατοπτρομαντεία. Π.χ. είς τήν Κέρκυραν «αί άγαμοι γυναίκες τό μεσο-
νύκτιον γυμνούμεναι ΐστανται ενώπιον καθρέπτου καί απαγγέλλουν τά εξής:
Αη Γιάννη λαμπατάρη... δείξε καί φανέρωσε ποιόνε θά πάρω. Τήν έπιούσαν
τό όνομα, πού θ' άκούσουν πρώτον άμα τή εγέρσει, θά φέρη ό μέλλων σύζυγος.
'Ενίοτε κατακλινόμεναι πολλαί γυναίκες φέρουσιν άφ' εσπέρας ενδύματα άνδρικά».

(ς) Κυαμομαντεία: τρία κουκκιά υπό τό προσκεφάλαιον, τό εν μετά
φλοιού, τό άλλο ήμίκοπον καί τό τρίτον ξεφλουδισμένο ν άπό τό κουκκί, πού
θά πάρη ή νέα κατά τύχην, μόλις έξυπνήση τό πρωΐ, μαντεύει, αν θά γίνη τό μελ·.έ-
τημά της, αν θά παντρευτή πλούσιον ή πτωχόν, νέον ή χήρον.

(ζ) Άλλαι μέθοδοι μαντικαί, ώς μέ συκόφυλλα τοποθετούμενα εΐς
τό ύπαιθρον. Π.χ. εΐς τήν Άράχοβαν Παρνασσ. «βγάζουν έξω συκόφυλλα, νά ξα-
στριστοΰν όλη τή νύχτα, βάζοντας λίγο άλάτι άπό πάνω. Τό μελετάν τού καθενός'
όποιου ξεραθή τό φύλλο, θά πεθάνη αυτόν τό χρόνο.»

(β) Έθιμα τής 24vs Ιουνίου-

1. Τό άνοιγμα τού κλήδονα. Πότε καί πού γίνεται καί κατά ποιον
τρόπον; Δίστιχα τού κλήδονα. Οίωνισμοί μέ τό νερό τοΰ κλήδονα. Χοροί, τραγού-
δια. Π.χ. εΐς τήν Άράχοβαν τής Παρνασσίδος «τό πρωί βγαίνοντα ό ήλιος, θά
βγαίνουν τά ριζικάρια. Τό παιδί πού τά κλείδωσε — ένα παιδί τυχερό — θά τά ξεκλει-
δώση (είς τήν Κορώνην τοΰ σκεπάζουν τό κεφάλι μέ τό κόκκινο παννί, πού είχαν
σκεπασμένο τόν κλήδονα). Εΐς τάς Μετράς τής Θράκης άνοίγει τόν κλήδονα έ'να
πρωτοπάϊδι, συν. κορίτσι- τον βάζουν τουλπάνι άσπρο στό κεφάλι καί τό κάνουν
νύφη- τοΰ δίνουν κ έναν καθρέφτη στήν αγκαλιά· πρώτα βγάζουν τό άγγοϋρι λέγον-
τας : Ανοίξαμε τόν κλήδova, νά βγή χαριτωμένος, βγήκε κ' ένας άγγούραρος,
θεριός, θεριακωμένος. 'Έπειτα καθαρίζουν τό άγγοϋρι καί τρώγουν όλοι άπό ολίγον.
("Ασεμνοι πράξεις κατά τό καθάρισμα τοΰ άγγουριοΰ). Μετά τό φάγωμα τοΰ
άγγουριοΰ ή νύφη εξάγε ι τά σημάδια, ενώ κοιτάζει διαρκώς εΐς τόν καθρέπτην.

2. Προσκόμισις μαλλιαρής πέτρας καί θαλασσίου ύδατος ή πέντε
βούρλων εΐς τήν οΐκίαν. Ποΰ τά τοποθετούν καί προς ποίον σκοπόν; ΓΙ.χ. εΐς
τήν Πέτραν τής Λέσβου «ξημέρωμα τ άη Γιαννιού πάει ένα κορίτσ' στή θάλασσα
καί παίρνει άπό σαράντα κύματα νερό. Νά μήν τή δή κανείς, νά μή μιλήσ , άμίλητο.
Όπ' άλείιρουνε 'πέ κείνο τό νερό, κάννε σαράντα ομορφιές»· Εΐς τήν Κάτω Πανα-
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γιά Κρήνης «αί γυναίκες, ύπανδροι καί μή, μεταβαίνουσαι άπό τής αύγής είς τήν
παραλίαν λαμβάνουν έκ 40 κυμάτων σταγόνας θαλασσίου ύδατος καί γεμίζουν
ποτήριον λαμβάνουσαι δέ καί λίθον μετά βρύων έκ τής παραλίας επιστρέφουν εΐς
τάς οικίας των καί τό μέν ποτήριον έκκενοϋται εις τάς τέσσερας γωνίας τής οικίας,
τον δέ λίθον θέτουν εΐς μίαν τών τεσσάρων γωνιών αυτής. Εύχονται δέ τό μέν
ύδωρ νά μεταβληθή εΐς άργυρον, ό δέ λίθος εΐς χρυσόν.» Εΐς τήν Μάδυτον «έκρι-
ζώνουν πέντε σχοίνους, τούς οποίους τοποθετούν, καθώς καί τή μαλλιαρή πέτρα,
εΐς τό εικονοστάσι τού σπιτιού καί τούς φυλάγουν διά τό δωδεκαήμερον, αν τους
καβαλλ κέιρ' ή γκαλκάτζαρους, νά τον δέαονν μέ τ' άη Γιαννιού το βούρλο».

3. "Εναρξις τών θαλασσίων λουτρών. Βιαία κατάδυσις καί δεισι-
δαίμονες συνήθειαι· Ίπποδρομίαι παρά τήν άκτήν κτλ. Μερικά παρα-
δείγματα: Είς τά Τελώνια τής Λέσβου «τ' άη Γιαννιού τ' Άλιτροπιοϋ πρωτο-
πάνε ατή θάλασσα νά κολυμπήσουν θά δέσ' νε μιαν άλυγαριά στή μέση τους ή στο
κεφάλι τους, γιά νά 'ναι γεροί. Πρέπ' νά φάνε καί καρπούζ'». Είς τον Πόντον
«διάφοροι ομάδες πρωί πρωί έπιαναν τά περάσματα στους δρόμους κι όποιον έτύ-
χαιναν τον άρπαζαν καί τρεχάλα τον πήγαιναν στήν άκρογιαλιά καί τον έρριχναν
στή θάλασσα, ντυμένον όπως ήτανε· Μόνον αν έταζε κανένα καλό κέρασμα, ημπο-
ρούσε τό θύμα ν° άποφύγη τήν ταλαιπωρίαν». Είς τό Γύθειον τήν ήμέραν αύτήν
«οί πάσχοντες έξ ασθενείας χρονιάς πηγαίνουν εις τήν θάλασσαν άμίλητοί καί
κολυμβώντες θεραπεύονται». Εΐς τήν Μάδυτον «έγίνετο ιπποδρομία ή γαϊδουρο-
δρομία μέ γυμνούς τούς άναβάτας καί «δέν τό 'χνε σέ καλό νά βγαίν ν άπ' τή
θάλασσα έκείν' τή μέρα».

4. Τ' άξιώματα τών άρραβωνιασμένων. Είς τήν Φιλιππούπολιν καί
τήν Στενήμαχον τήν ήμέραν τού Προδρόμου οί συγγενείς «άξιώνουν τούς άρρα-
βωνιασμένους» δηλ. τούς καθίζουν είς έ'να προσκέφαλον (ή εΐς τάπητα), τό πιάνουν
άπό τά άκρα καί τούς σηκώνουν υψηλά τρεις φορές, έπκρωνούντες «άξιος, άξιος,
άξιος! καί τοϋ χρόνου».

5. Συλλογή ιαματικών βοτανών, όριγάνου καί άλλων χόρτων
Θεραπεία τής κεφαλαλγίας καί άλλαι θεραπευτικοί συνήθειαι. Π. χ. εΐς τό Δαδί
Λοκρίδος «μαζεύουν τό πρωί ρίγανη, όση χρειάζονται γιά τό χρόνο· τή μαζεύουν,
προτού νά βγή δ ήλιος, γιά νά είναι καλή. Εις τήν Σιτίσταν (Αΐτωλ.) τ' "Αη Γιαν-
νιού τοϋ Ριγανά μαζεύουν ρίγανη και φέρνουν μπουκέττα άπ' αυτή στήν εκκλησιά,
καθένας τό δικό του. Τήν ψέλνει δ παπάς, ψέλνει κι αγιασμό. Παίρνει δ καθένας
τό μπουκέττο του καί λίγο αγιασμό καί πάει κι αγιάζει (ραντίζει) τά κτήματά του».
Είς τό Κατιρλί Βιθυνίας «αί γυναίκες, αί πάσχουσαι άπό χρονίαν κεφαλαλγίαν
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έξέρχονται τήν 24ην 'Ιουνίου εις τούς αγρούς καί περιδένουν τήν κεφαλήν διά
λυγέας».

6. Έθιμα Σαρακατσάνικα. Άγερμός παίδων κρατούντων δοχεΐον ύδα-
τος καί περιερχομένων τάς μάνδρας. Είς τό Πισοδέρι «αποβραδίς τον Κλήδονα
τά παιδιά μαζεύουν καλογιάννηδες και τό πρωί τούς χορεύουν ; δένουν α αυτά τά
λουλούδια δαχτυλίδι και τά βάζουν απάνω στό κεφάλι τους καί χορεύουν. Κρατούν
κ' ένα μπακράτσι μέ νερό άπό τρεις βρύσες καϊ γυρίζουν τά κονάκια καϊ τραγου-
δούν : "Αη Γιάννη, Γιάννη, Καλογιάννη, \ έχασα γαϊράνι στήν Κρυόβρυση \ κι αν -θά
τό'βρης πάΧ νά μ τό στείλης». "Οσο τραγουδούν, χύνουν νερό στις καλύβες. Τούς
δίνουν άλλος δραχμές, άλλος δ, τι έχει».

7. "Εθιμα άποσκοποϋντατήν καρποφορίαν τών δένδρων (συκών, έλαιώνκλ.):
στάκτη τών πυρών εΐς τάς ρίζας τών συκών, χώμα επί τών συκών κτλ. Π.χ. εΐς τον
Μαραιθόκαμπον τής Σάμου «νά σκου&ής προνϊ-προυϊ (τής 24ης Ιουνίου), νά τρέξ'ς
γλήουρα-γλήουρα νά μαζέψ'ς τή στάχτ άπ τϊς φοντιές π' άνάψανι άπουβραδϊς κι
νά τρέξ'ς νά τή ρίξ'ς ση) ρίζα τής συκιάς, γιά νά κάμ πουλλά σύκα». Εΐς τήν
Νάξον, τήν Κύθνον κ. ά. «πάνε καί μαζεύουνε χώμα κάτω άπό τή συκιά καϊ τό
ρίχνουνε πάνα> στις συκιές καϊ τις γητενουνε: 'Ως βαστά Χριστός τον κόσμο \ κι άη
Γιάννης τήν άλή&εια \ βάσταξε καϊ σύ, συκιά, τά λύϋ·ια ( = τά μικρά συκάκια). Πρβλ.
άης Γιάννης ό 'Απορνιαστής, γιατί τότε τελειώνει τό όρνιασμα τών σύκων (Κύθνος)
"Αν λεμονέα ή πορτοκαλέα ή οιονδήποτε δένδρον δέν παράγη καρπόν, θέτουν κα-
θρέπτην προ αυτού καί μέ πέλεκυν εΐς τάς χείρας λαμβάνουν στάσιν υλοτόμου καί
βλέποντες τό έν τώ καπτόπριρ 'ίνδαλμα τοΰ δένδρου προσποιούνται τον θυμα>μένον
καί λέγουν μεγαλοφώνως: Κάμε καρπό ή σέ κόβω. Ποΰ γίνεται τούτο;

8. «Άπλωμα» τών ένδυμάτων εΐς τον ήλιον προς προφύλαξιν άπό τον
σκώρον (ή άπό φθοροποιόν τινα δαίμονα). Π.χ. εΐς Άγιάσον Λέσβου «ή Γιουϊλού
(Γιλώ), άμα είχες άσπρα ρούχα μέσ' στά μπαούλα, πήγαινε καϊ τά κατούριε καϊ
κιτρίνιζαν. Γι' αυτό τά βγάζαν τή Λιτροπιού καϊ τ' άπλώναν στον ήλιο».

9. Δεισιδαιμονίαι. Δέν άρχίζουν καμιά δουλειά, διότι, ως λέγουν, είναι
λιτρόπι. Καί «όποια μέρα πέση τό Λιτρόπι τ'"Αη Γιαννιού τή φυλάνε όλο τό χρόνο·
δέν κάνουν γάμους, δέν κόβουν ρούχα, δέν φυτεύουν, δέν άρχίζουν σπορά. Είναι
κακιά μέρα κι ό, τι άρχινήσης, δέν πάει εμπρός» (Ν. Πέρδικα, Σκύρος Α' 138).

10. Άλλαι μαντικαί μέίίοδοι.

(α) Μολυβδομαντεία καί αυγομαντεία. II. χ. εΐς τήν Σΰρον «παίρ-
νουν νερό άμίλητο τοΰ Κληδόνου και τό χύνουν μέσα σέ μιά μπουκάλα· έπειτα.
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ριχτούνε μέοα ενα ασπράδι άπό αυγό ή μολύβι λειωμένο και δειχτεί δ, τι δουλειά
κάνει δ άντρας πού θά πάρουν. "Αν έιναι βαποριέρης, θά σχηματίσω βαπόρι, άν είναι
κτηματίας, θά δείξη αμπέλι, κλήμα, άν είναι μάστορης, θά δείξη τά εργαλεία του.»

(β) Ύδατομαντεία καί κατοπτρομαντεία. Π. χ. εΐς τήν Μεθώνην,
«τ αη Γιαννιού μέσ στο μεσημέρι, κοιτάζονται τά κορίτσια μέσα στό πηγάδι, γιά
ΐ'ά ιδούν τί τούς μέλλεται. Βάζουν έναν καθρέφτη, τόν στερεώνουν στό κούτελο τους,
ώστε νά ρίχνη δ ήλιος τή λάμψη τον μέσα στό πηγάδι και ύστερα σκεπάζουν τό
κεφάλι τους /ι' ένα κόκκινο παννί και κοιτάζουν μέσα. Λένε πώς δ, τι είναι νά τούς
γίνη, θά τό ιδούν καί μάλιστα αν είναι άνύπαντρα κορίτσια, θά ιδούν πρόσωπο,
εκείνον που θά πάρουν». Όμοίως είς τήν Σκϋρον «βλέπουν όποιον μελετήσουν,
ξενιτεμένο, πού είναι τώρα καί πού ευρίσκεται, ή πεθαμένο». "Αλλες κοιτάζονται
γυμνές μέσα στον καθρέφτη. Άλλες «παρατηρούν τή σκιά τους, μόλις σκάση
δ ήλιος. "Αν δέ φαίνεται καθαρή, τό 'χουν σέ κακό, αρρωστήσουν» (Σκύρος).

(γ) Όνειρομαντεία. «Φυλάνε έ'να κομματάκι παννί άπό τό κόκκινο πού
εχρησιμοποίησαν στον κλήδονα, τό ξαστρίζουν καί τό βάζουν κάτω άπό τό προσ-
κέφαλο τους. Τή νύχτα βλέπουν όνειρο σχετικό πάντα μέ τό γάμο (Αταλάντη).
"Αλλα μέσα όνειρομαντείας : Άγιάννης (φυτόν), καλτσοδέτα μέ κόμπον κτλ.

(δ) Κριθομαντεία. Βάζουν σ' έ'να πιάτο νερό καί ρίχνουν δυο κόκκους
κριθαριού. Προσέχει τότε κάθε μία πού θέλει νά παντρευτή εκείνο τό χρόνο, αν οί
δύο κόκκοι έπιπλεύσουν καί σμίξουν, θά παντρευτή, άλλως όχι.

(ε) Άλευρομαντεία, στακτομαντεία κτλ.

4. Πέτρου καί Παύλου (29 Ιουνίου).

1. Πανηγύρεις καί ί)υσίαι ή προσφορά σφαγίων υπέρ τής έκκλησίας.

2. Μαντικαί συνήθειαι : μολυβδομαντεία καί αυγομαντεία (μέ νερό
φυλαγμένο άπό τόν κλήδονα), ύδατομαντεία καί κατοπτρομαντεία.

5. Τών 'Αγίων 'Αποστόλων (30 Ιουνίου). Τά "δια μέ τήν προηγοί'μένην.

β) Άπό τής Παναγίας τής Καψοδεματούσας μέχρι τοΰ
άγιου Παντελεήμονος (2 — 27 Ιουλίου)

1. Κατάθεσις της έσθήτος τής Θεοτόκου (2 Ίουλίοιι).

"Ονομα τής εορτής: τής Παναγίας τής Καψσδεματούσας ή Καψοχερο-
βολούς ή τής Βλαχέρας (Κεφαλ.), τής αγίας Βλαχέραινας (Σωζόπολις), τς Άγια-
βλαχέρας (Μέτραι Θράκ.).

Δεισιδαιμονίαι : Δέν άλωνίζουν. Διηγήσεις περί τιμωρίας τών παραβατών.
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Π. χ. «βούλιαξε τόν παπα με τα χερόβολα στ' αλώνι. Και σήμερα ακόμα ακούγε-
ται εκεί κάθε χρόνο τήν ήμερα εκείνη νά φωνάζη ό παπάς τ άλογά τον «ώπλα,
ώπλα, ώπλα I» (Μεσοχώρι Πυλίας).

2. Τής άγίας Κυριακής (7 Ιουλίου).

Δέν αλωνίζουν, δέν ζυμώνουν «γιατί γίνεται τό ψωμί μαύρο» (Λήμνος). Ένια-
χού τής Θράκης έγίνετο πανήγυρις «τό πανηγύρι τών αγγονριών».

3. Τοΰ άγιου Βαρθολομαίου (11 Ιουλίου).

Δέν δουλεύουν στ' αμπέλια, γιατί πέφτει χαλάζι καί τά καταστρέφει.

4. Τής άγίας Μαρίνας (17 Ιουλίου).

1. Έκδρομαί εΐς άμπέλους καί λαχανοκήπους καί προσφορά!
άπαρχών (σύκων, σταφυλών κλπ.) Εΐς τήν Μεσημβρίαν τότε κόβουν καί καρ-
πούζι πρώτ' άρχή. Εΐς Μέτρας (Θράκη) τότε έκοβαν τό πρώτο σταφύλι και τό
έπήγαιναν στό σπίτι μέσα σέ κούτρονλο (χωρίς λαβήν) καλάθι. Εΐς τόν Κισσόν
(Πηλίου) «κατά τήν ήμέραν ταύτην συνηθίζουν νά τρυγούν τά πρωτοφανή σύκα.»

2. Πανήγυρις καί θυσία δημοτελής (κουρμπάνι). Τί ζφον σφάζεται
καί πώς γίνεται ή διανομή τών κρεάτων είς τούς πανηγυρίζοντας ; Κοινή τράπεζα.
Π. χ. είς τό Δεμάτι 'Ηπείρου «μετά τήν ίεράν λειτουργίαν θυσιάζεται βούς καί
τέμνεται εΐς 30 — 32 τεμάχια, τά όποια διανέμονται εΐς τούς άπογόνους ώρισμένων
οικογενειών τοΰ χωρίου». Πού άλλού γίνεται παρομοία διανομή καί πώς αιτιολο-
γείται αύτη ; Παραδόσεις περί ελάφου οικειοθελώς προσερχόμενης είς
θυσίαν. Προς ποίον σκοπόν γίνεται ή θυσία; (δι' άποτροπήν νόσου ή προς
πρόκληση βροχής ή έπί τή λήξει τοΰ θερισμού ;)

3. "Αγιασμός καί ραντισμός τών σπαρτών, «γιά τά σκαθάρια καί
άλλα ζούμπερα» (Αίτωλ.).

4. Δεισιδαιμονίαι : δέν άλωνίζουν, δέν κάνουν καμιά δουλειά. «Ό παπάς
τής Άλωνίσταινας αλώνισε τής άγιο. Μαρίνας κι άνοιξε ή γής καί τόν κατάπιε μαζί
μέ τ' άλογα ... φαίνεται ακόμα τ αλώνι. Καί λένε πώς κάθε χρόνο τής Άγια Μαρί-
νας άκούγεται ό παπάς πού σκούζει : «'Ά Μαρίνα, α!» (Γρίζι Πυλίας) Πρβλ. «Άγια
Μαρίνα μάρανε μάννα καί θυγατέρα» (Αράχοβα).

5. Τοΰ Προφήτου 'Ηλία (20 Ιουλίου).

1. Λατρεία τοΰ Προφ. 'Ηλία επί τών κορυφών τών ορέων καί παραδό-
σεις, σκοποΰσαι νά εξηγήσουν «διατί τόν άη Λιά τόν βάνουν πάντα στά ψηλώματα»
Δοξασία ι, ότι ό άη Λιας «είναι στά ψηλά γιά τόν καιρό, γιά τή βροχή», ότι διω-
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κει δράκοντα ή τόν διάβολον, έ'χων όπλον τόν κεραυνόν καί τρέχων είς τούς ουρα-
νούς μέ τό αμάξι του (έφορος βροχής, βροντών καί κεραυνών). Αί σχετικαί παρα-
δόσεις καί παροιμίαι. 'Απεικονίσεις τής αναλήψεως τού Προφ. 'Ηλία είς τούς
ούρανούς (ίπποι καί άρμα Ηλίου) (Βλ. Ν. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμ., Β' 146 κ.έ).

Ποία συντεχνία θεωρεί προστάτη ν της τόν Προφ. Ήλίαν ; ΓΙ. χ. είς τήν
Καστορίαν τοΰ Προφήτ' 5Ηλία γιορτάζουν οί γουναράδες. Ό Προφήτ 'Ηλίας ήταν
γουναράς. Οί Κύπριοι είς τό αλώνι έπικαλούνται τόν Προφήτην «νά πέψη τόν
άέραν του».

2. Πυραί καί θυμιάματα. Άνοδος εΐς κορυφάς ορέων πού φέ-
ρουν τ' όνομα τοΰ 'Αγίου 'Ηλία, μεγάλα ι πυραί καί καΰσις άφθονου λιβάνου
εΐς τόν άγιον. (Πρβλ. τήν άνάβασιν πανηγυριστών εΐς τόν Άγιολιάν, έπί τής άκρο-
τάτης κορυφής τοΰ Ταϋγέτου, καί τάς πυράς, πού άνάπτουν οί περίοικοι, μόλις
ϊδουν τήν επί τοΰ Άγιολιά μεγάλην πυράν). Εις τόν Πολύγυρον «άπ τον Άηλιά
ώς τήν 1η Σεπτεμβρίου άνάβουν αδιάκοπα μεγάλες φωτιές (π α ρ α κ α μ ν ι ο ί)».

3. Πανηγύρεις καί θυσίαι δημοτελεΐς ταύρων ή κριών,τελού-
μενοι εΐς τό προαύλιον τοΰ ναού. 'Εκλογή θύματος (ταύρος υγιής, τέλειος, άδμής))
άγιασμός αυτοΰ υπό τοΰ ιερέως καί σφαγή παρά τό χείλος άνοιγομένου βόθρου.
Διανομή τών κρεάτων καί περισυλλογή τών οστών κλ. Σκοπός τής θυσίας ή άπο-
τροπή λοιμικών νόσων (Βλ. περιγραφήν τών τελουμένων έν Λαογραφία Γ', σ. 148
κε). Άλεκτοροθυσίαι. Εΐς τό Άλμαλί Μαλγάρων «τούς άλέκτορας δέν θυσιάζουν
οί προσφέροντες, άλλά άπολύουσιν καί έτεροι τρέχοντες συλλαμβάνουσι καί θυσιά-
ζουσι ή μάλλον τρώγουσι αύτούς.» Πού άλλου συνηθίζονται ταύτα ; Εις τό Σιναπλί
(Βορ. Θράκ.) ή θυσία (κουρμπάν χωρία ν' κδ) καί ή δέησις προς τόν Προφήτ1 Ήλίαν
«δεν γίνεται τ'"Αη Λιά, γιατί βροχή τότε δέν χρειάζεται' γίνεται μετά τόν"Αη Γιώργη
καί πριν τοΰ cΑγίου 'Αθανασίου (2 Μαΐου), όποια Δευτέρα τΰχ , νά γιορτάσουν επί-
τηδες, νά τιμήσουν τόν Προφήτ' 'Ηλία, νά τους λ^υπηΟή ό θεός καί νά βρέξ'. Σφά
ζουν 10—15 πρόβατα αρσενικά όλα». Τήν προηγουμένην ήμέραν γίνεται περπε-
ρούνα : τά κορίτσια στολίζουν έ'να ορφανό κορίτσι μέ πράσινα χόρτα καί πηγαί-
νοντας στό ποτάμι βρέχονται όλα μέ τά ρούχα τους καί μέ έ'να μπακιράκι νερό
γυρίζουν χορεύοντας καί τραγουδώντας τήν Περπερούνα σ' όλο τό χωριό.

4. Περισχοινισμός (ζώσιμο) τού ναού ή τοΰ χώρου, όπου τελείται
ή λειτουργία, διά λεπτού κηρίνου νήματος. Πρβλ. ή δείνα έζωσε τόν Προφήτη
μέ ζώσμα (Θράκη).

5. Θεραπευτικοί συνήθειαι. Π.χ. εΐς τόν Πόντον «μεταβαίνουσαι είς
τήν έκκλησίαν αί γυναίκες έδενον εις τήν κεφαλήν καί είς άλλα μέρη τοΰ σώματος,
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όπου ειχον πόνους, στάχυας· μετά δέ τήν Μεγάλην Εΐσοδον άπέκοπτον αυτούς, διά
νά κοπή καί ό πόνος».

6. 'Αποτρεπτικοί συνήθειαι: τοποθέτησις λίθου επί τού κορμού τής
έλαίας, διά νά κράτηση καί νά μήν άπορρίψη τον καρπόν της (Κρήτη).

7. Μετεωρολογικοί παρατηρήσεις. Π.χ. Τον ΙΙροφήτ Ηλία τό μεση-
μέρι, αν δ ουρανός είναι καθαρός, δ χειμώνας θά είναι μαλακός, κι άν δ ουρανός
έχη σύννεφα, θά κάνη βαρύ χειμώνα (Μαυρικάτο). Οί Καρπάθιοι «τήν έσπέραν
τής 19 Ιουλίου, έσπερινόν τοΰ προφ. 'Ηλία, αν επί ορέων τινών έπικάθηνται
σύννεφα ή άν ό καιρός είναι συννεφώδης, προοιωνίζονται πολυβροχές και καλ.ο-
σποριές».

8. Μαντικοί συνήθειαι:

(α) Έκ τοΰ χρώματος τοϋ καπνού τοΰ καιομένου θυμιάματος.

(β) Έκ σχημάτων παρατηρουμένων είς σταγόνας· ελαίου έναντι τοΰ ήλιου.
Π.χ. «τό πρωΐ τοΰ Προφήτ 'Ηλία, άμα σκάσ" δ ήλιος, ν' άνάψης μόνη σον τό καντήλι·
θά βοντήσης τά δυό σον νύχια (δηλ. τών δύο άντιχείρων) μέσ στό λΛδι καί βλέπον-
τας αγνάντια στον ήλιο θά τά βάλ.ης κοντά, νά χτυπά?] δ ήλιος μέσ στά νύχια και
θά πής: "Αγιε μου ΙΙροφήτ' ΤΙλία, πού προφητεύεις σ'οΛΙον τον κόσμο και φανε-
ρώνεις, φανέρωσε κ' έμένανε τήν τύχη μον, τί εΐν' τό τέλος μου. Και θά αού φανε-
ρώση τήν τύχη σου. 'Έτσι κάποια είδε αρνί καί πήρε τσοπάνη. "Αλλη είΐδε τό φέρε-
τρο της καί πέθανε.»

(γ) Όνειρομαντεία. ΙΙ.χ. είς τά περίχωρα Πατρών «μαζώνουν τήν ημέρα
τ' άη Αιά τραγουδώντας αγριολούλουδα σαράντα ειδών. Μ' αυτά πλέκουν ενα στε-
φάνι καί τό βάζουν τό βράδυ κάτω άπό τό μαξιλάρι τους, γιά νά ιδούν τή νύχτα
ποιόν θά πάρο\>ν».

(δ) Άπό τό πλάγιασμα τοΰ σκύλου τής μάνδρας. Άν είναι γυρισμένος κατά
τό βοριά ή τό μαΐστρο, θά κάνη βαρυχειμωνιά, αν είναι κατά τό νοτιά, ό χειμώ-
νας θά είναι καλοκαιρινός (Σκΰρος).

(ε) Άπό τά πρώτα καρύδια πού έκοπταν τήν ήμέραν αυτήν : αν ήταν
γεμάτο, δλα θά πήγαιναν καλά, άν άδειο, κ),άψε τήν τύχ?] σον (Μέτραι Θράκ ).

9. Άλλαι μαγικοί συνήί^ειαι: Π.χ. «7" Αηλιός οί Άηβλασϊτες (Ευρυ-
τανίας) λειτουργιώνται. στον Άηλιά τους, έ'να ξωκκλιήσι στήν κορφή τοϋ βουνού.
Μόλις άπολύση ή εκκλησιά, βγαίνουν στήν άκρη, π' αρχίζει απότομος βράχος.
Παίρνει καθένας χαλίκια καί τά ρίχνει κάτω στό βράχο λέγοντας: "Οσα χαλίκια
ρίχνω, τόσα χρόνια νά ζήσω! »
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6. Τής άγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου).

1'. Πανηγύρεις καί θυσίαι δημοτελεΐς. Κοινή τράπεζα τών εορταστών
ε'ις τό προαύλιον τής εκκλησίας.

2. Όργιαστική λατρεία. "Εκστασις ή μανία (τρέλλα) καταλαμβά-
νουσα τούς λάτρεις τής 'Αγίας, ιδία τάς γυναίκας Π.χ. τον Badvov ή τρέλλα:
«γυναίκες πιάνονταν άπ' τις εικόνες στό τέμπλο καί χτυπιά)νταν στό κεφάλ , στο
στήϋος, ξεμαλλ,ιάρες κ* έλεγαν : Σώσε μας, Άγια Παρασκευή. "Ημαρτον, σώσε μας.'
'Έτσι τις έπιανεν ή τρέλλα, έπαιρναν τις εικόνες καί άρκονδώντας. σάν τά μικρά
παιδιά, τριγύριζαν στό χωριό, πήγαιναν καί σ άλλα χωριά άρκονδώντας» (Κύζικος).

3. Αγιάσματα καί θεραπεΐαι. "Εν παράδειγμα: «Στήν Άλικαριά τής
'Αγχιάλου τής άγίας ΙΙαρασκευής όσ' είχανε άρροοστο τόν πήγαιναν στό άγιασμα,
έσκαφταν λάκκο, τόν έκαιγαν μέ ξύλα γιά νά ζεσταθή, ύστερα τόν καθάριζαν, έβα-
ζαν μέσα τόν άρρωστο ντυλιγμένο μέ πάπλωμα, γιά νά ίδρώση, κ1 έσφαζαν
ταυτόχρονα πετεινό» (Λαογρ. 13, 112,49),

7. Τοΰ αγίου Παντελεήμονος (27 Ίουλίοΐ').

Άγιος ιατρός, ό κατ' εξοχήν προστάτης τών άναπήρων. Πρβλ. «Κουτσοί,
στραβοί στον άγι,οΐ' Παντελεήμονα». Τρόποι θεραπείας. ΓΙ.χ. εΐς τήν Κίον «όποιος
πονούσε, πήγαινε στον άγιο Παντελεήμονα κ* έπαιρνε ένα βάσταγμα (αφιέρωμα)
άπό τήν εικόνα τον καί τό κρεμούσε στό εικονοστάσι τον. Τό εϊχεν εκεί, ώσπου νά
γινότανε καλά ό άρρωστος· κατόπιν έκανε κι αυτός ένα όμυι,ο βάσταγμα κ' επήγαινε
καί τά κρεμούσε καί τά δυο στον "Αγιο Παντελεήμονα»·

γ) Άπό τής 1ης Αυγούστου μέχρι, τής Αποτομής τής τιμίας πβφα-
λής Ιωάννου τοΰ Προδρόμου (29 Αύγουστου).

1. Πρώτη Αυγούστου.

(α) "Εθιμα καί δοξασίαι τής παραμονής (31 Ιουλίου).

1. Πυραί καί ΰπερπήδησις αυτών. Μέ ποίους λόγους συνοδεύεται
τό πήδημα τής φωτιάς; Άλλαι σχετικαί ενέργειαι. Π.χ. εΐς τά Τελώνια τής Λέσβου
«τήν Πρωταυγουστι,ά, νά ξημερών', ανάβουμε μέσα σέ τρίστρατο φωτιά (καιρά/Μ.)
καί την ξεπερνούμε λέγοντας: Ω, καλώς τόν "Ακατο! Σύκα τ σαι καρύδια τσαί
καλά σταφύλια / Ψήνουν μέσα στή φωτιά κ ένα σκόρδο, παίρνουν τις στσελάδες
(τά λουβιά) κί τις τρων γιά τόν πνρετό.» Είς τήν "ίμβρον πηδούν τό φανό
λέγοντες: «"Αχστι, Παράχστι, σάν άπ' μ ηνρις νά μ άφήσης». Εΐς τήν Μάδυτον :
«Άκστονς, Παράκστονς, καλώς μάς ηύρ ή γι 'Άκστονς.'».

6
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2. Δοξασία, ότι τήν νύκτα τής 31η? 'Ιουλίου προς τήν 1ην Αύγούστου ανοί-
γουν οί ουρανοί καί «δ,τι προφτάσης νά ζητήσης &ά τό 'χης, θες πλούτη, 9ες γειά,
θες χωράφι. Άποσπερον στό πανηγύρι τσ Άγιάσος πλαγιάζουν στά τρίστρατα, γιά
νά δουν τ'άγιο φώς· περιμένουν ό>ς τό πρωί. Τό'χουν σέ καλό» (Τελώνια Λέσβου).

(β) "Εθιμα τής 11Ί? Αύγουστου.

1. "Εναρξις νέας χρονικής περιόδου. Πρβλ. Έπλάκωσεν δ "Αουστος,
ή άκρα τοϋ χειμώνα (Κάρπαθος). Δεισιδαίμονες συνήθειαι, σχετικαί μέ τήν άντίλη-
ψιν αυτήν. Π.χ. εΐς τήν 'Γήλον τήν προηαν τής 1 η? Αύγούστου σκορπίζουν έντός
τής οικίας άμμον εις σΐ]μεΐον ευτυχίας καί αφθονίας. Δέν σκουπίζουν κλπ.

2. Αγιασμός υδάτων καί κατοικιών, έξοδος εΐς αμπέλους και
διασκεδάσεις. Π.χ. εΐς τήν Μεσημβρίαν τήν 1ην Αύγουστου «γυναίκες, άάροι
πήαινανε και κάνανε αγιασμό στά πηγάδια και άπό κει πήαινανε στ' άμπέλια και
γλέντιζανε όίς τό βράδ'». Εΐς τήν Αΐτωλίαν «τήν Πρωταυγουστιά ο πα,πάς γυρίζει
τά σπίτια τών γεωργών καϊ διαβάζει αγιασμούς και τΙς ευχές τ' άη Τρύφωνα, νά
φνλάη τά σπαρτά τους». Είς τήν Τζαντώ «τό πρωί έπαιρναν άπό τήν έκκλ.ησία
αγιασμό και τ' άγιαζαν τάμπέλια κ υστέρα μάζευαν τά πρώτα σταφύλια».

3. "Εθιμα νηστευτικά. Καθαρισμός χάλκινων αγγείων, προσφορά σταφυ-
λών, σύκων κ· ά. όπαιρών εΐς τήν έκκλησίαν καί διανομή αυτών εις τούς νηστεύον-
τας κατά τον Έσπερινόν. Κτυπήμιατα τών χαλκωμάτων μέ τήν έπιφώνησιν: «Κού-
δου, κούδου τά σαχάνια, I Κύριε, Κύριε, έλέησον, ί δώσ' μου, Χριστέ μου, δύναμη
κ' εγώ νά σέ νήστεψα>» (Κάτω Παναγιά Κρήνης).

4. Προσφοραί υπέρ τών νεκρών. Π.χ. εΐς τάς Κυδωνιάς «τήν πρώτη
τ Αυγούστου κάθε καλή νοικοκυρά έβαζε ένα πιάτο ελιές, μισές μαύρες, μισές
άσπρες, καί τις έστελνε στή γειτονιά, σ' δσες δέν είχαν, γιά νά φάνε κείνη τήν ημέρα*.

δ. Γίνονται κατ' Αύγουστον μεταμφιέσεις; Κατά ποίον τρόπον.

6. 'Απαγορεύσεις σχετικαί μέ τις δρίμες τού Αύγούστου: δέν πλύνουν,
δέν λούζονται, δέν κόβουν ξύλα στό λόγγο, δέν άφήνουν τά παιδιά τους έξω τό
μεσημέρι κτλ. Ποΐαι ήμέραι τού Αύγούστου είναι δρίματα; Αί σχετικαί δοξασίαι.

7. "Εναρξις ημερομηνιών. Πρόγνωσις τοΰ καιρού έκ μετεωρολογικών
παρατηρήσεων, γινομένων κατά τάς 6 ή 12 ή 14 πρώτας ήμιέρας τοΰ Αύγούστου:
μηνολογιάζουν παρατηροΰντες τάς ή μέρας τοϋ Αυγούστου (Κάρπαθος). Μηναλάγια,
τά μερομήνια έν Κύπρω-

2. Της Μεταμορφώσεως (6 Αύγούστου).

1. "Ονομα : Τοϋ Χριστού, τοϋ Χριστοσωτήρα, τής Άησωτήρας κτλ.
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2. Προσκόμισις απαρχών σταφυλών είς τήν έκκλησίαν καί εύχολό-
γησις αυτών διανομή εις τούς έκκλησιαζομένους. Προσφορά τών απαρχών τοϋ
ελαίου είς τον ναόν τού Σωτήρος.

3. Ειδικά φαγητά: Ψάρι ή μπακαλιάρος ή μπιργιάνι (ως τών Βαΐων καί
τοϋ Ευαγγελισμού). Τρόπος παρασκευής. Ψάρευμα και πρόγνωσις περί τής αλιείας
ολοκλήρου τοΰ έτους.

4. ΙΙίστις ότι ανοίγουν τήν νύκτα οί ουρανοί.

5. Άπαγόρευσις θαλασσίων λουτρών, «γιατί βγαίνει ή Λάμια τον
γιαλού» (Κορώνη).

3. Τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου).

1. Ό 'Επιτάφιος τής Παναγίας. Στολισμός αύτοΰ μέ άνθη, άγρυπνία
καί προσευχαί. Περιφορά αυτού μέ αναμμένα κηρία. Πού συνηθίζεται ή τελετή αυτή;

2. Πανηγύρεις καί λιτανεΐαι. Προσφορά άπαρχών μέλιτος.

3. "Εναρξις χο ιροσφαγίων.

4. Ημέρα συνάψεως συμβολαίων μεταξύ πιατικών καί τσελιγκά-
δων άπαλλαγή τών υπηρετών άπό πάσης εργασίας καί άπολυσιό, ητοι έλευθε-
ρία εισόδου εΐς άμπέλους καί κήπους.

5. Παραδόσεις σχετικαί μέ εικόνας τής Παναγίας: εΰρεσις αυτών καί
θαυματουργός δύναμις. Τρόποι προς εύρεσιν τοϋ τόπου, ένθα πρέπει νά ίδρυθή
ή εΐκών κλπ.

4. Τά Έννιάμερα τής Παναγίας (24 Αυγούστου).

Πανηγύρεις, λιτανεΐαι. Θυσίαι τελούμενοι κατ' αύτάς.

5. Τοϋ άγίου Φανουρίου (27 Αυγούστου).

1. ΓΙαράστασις: Μορφή άνδρός μ' έ'να κερί στό χέρι.

2. Τάματα διά τήν φανέρωσιν άπολεσθέντων πραγμάτων: «"Αγιε μου
Φανούριε, φανέρωσε μου τό . . . καί βά σοϋ κάνω μιά κουλλούρα γιά τήν ψυχή
τής μάννας σον!» (Ή μάννα τοϋ 'Αγίου είχε πολλές αμαρτίες). "Υστερα νειρεύονται
αυτό που έχασαν καϊ τό βρίσκουν. Τότε κάνουν μιά κουλλούρα και τή μοιράζουν
στά μικρά παιδιά λέγοντας: «Πάρτε νά συχωρέσετε» (δηλ. τή μάννα τοΰ Άγίου)
(Αράχοβα). ΓΙίττα κάνουν καί οί άνύπαντρες, γιά νά τους βρή γαμπρό (Κρήτη).

6. Άποκεφάλισις άγίου 'Ιωάννου (29 Αύγουστου).

1. "Ονομα τής εορτής: τ' άη Γιαννιού τον 'Αποκεφαλιστή (Άδραμύτ·)
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ή τον Κοχροκέφαλον (Καστόρια) ή τοΰ Κοντσοκέφαλ' (Πόντος), τον Νηστεντή
(Κορώνη) ή τον Νηστικού (Λέσβος), τον Θερμολόγον (Γορτυνία) ή τον Ριγο-
λόγου (Κρήτη) ή Παροξνσμού (Λήμνος) ή τοΰ Κρυαδίτη (Σκύρος), τοΰ Πετειναρά
(Κυδωνίαι), τοΰ Σπασοκάδ' (Γορτυνία), τον Κυνηγού, τοΰ Σταφυλά (Σαμακόβιον
θράκ.) κτλ. Πίστις ότι ή κεφαλή τοΰ Προδρόμου «αναπηδά έν τώ δίσκω τοΰ ανα-
τέλλοντος ηλίου" δι" αυτό πολλοί (έν Κύπρω) έγείρονται λίαν ένωρίς, διά ν' άπο-
λαύσουν τού θεάματος».

2. Πανηγύρεις καί λιτανεΐαι, παρακλήσεις είς έξωκκλήσια ή αγιάσματα.

3. Νηστεία καί δεισιδαιμονία!,: «Λεν τρώγαμε μανρο σταφύλι, μανρο σύκο,
ο,τι μανρο φρούτο ήτανε, γιατί τδ άιμα τον Αγιοι· τά έβαψε. Λεν τρώγαμε ούτε
καρύδι, γιατί τον έκοψαν τό καρύδι, δταν τόν άποκεφάλιααν. Λέν πιάναμε μαχαίρι
κείνη τήν ημέρα και τό ψωμί τό κόβαμε μέ τά χέρια» (Κίος). «Λεν κόβνε τό καρ-
πούζι μέ τό μαχαίρι στό πάνα) μέρος, νά μή ξεκεφαλίζουμ έτσι τόν άη Γιάννη.
Κείν' τή μέρα τίποτε δέν τρώνε· είναι νηοτησμάρχης άγιος» (Τελώνια Λέσβου).

4. Δοξασίαι περί προελεύσεως τών πυρετών καί τρόποι καί
μέσα θεραπείας. Προσφοραί ελαίου, λιβάνου κλ. θυσίαι πετεινών ή ερι-
φίων άπό τάμα, κλπ. Μεταβίβασις τής άσθενείας είς δένδρα κλπ. δι' άνα{)έσεως
τοίχος ή ράκοΐ'ς εΐς αυτά. Κατά τούς Λημνίους χωρικούς «απέ τότε πού άποκεφά-
λισαν τόν Αγιογιάνν', απέ τότε έπεσεν ή θέρμη στον κόσμο- ταράχκιν τον κιφάλ' τ
κ έπισι ταραχή, σννερίγ', παραξ'σμός. Γι' αύτό τ' Αγιογιάνν τ' Παραξ'σμού είναι
γιά τ ς θέρμες. Κείνος πού θερμαίνεται πάει στον Αγιογιάνν' λάδ", κερί, λίβανο
και θνμιάζ » (Σβέρδια). Εΐς τό Άδραμύττιον «τόν άη Γιάννη τόν Άποκεφα/αστή
τόν έκαναν τάμα, άλλος πετεινάρ' άλλος κατσικάκ γιά τόν πνρετό. Πήγαινε μιά
οικογένεια κ έσφαζε' παίρνανε τό κεφάλα τον πετεινού καί τό κρεμάγανε σέ μιά
σνκιά καί τ άφηνανε κει. Ή κόφτανε μιά τρίχα πί τά μαλλιά τς, μιά λονρίδα πέ
τό φουστάνι τς καί τ' άφήνανε πάνω στό δέντρο, δ,τ' νά 'τανε- καλύτερα νά'ναι άλν-
γαριά. Καί τό τάμα πού καν εν ό νοικοκύρ' ς στον άη Γιάννη (τό πετεινάρ' ή
τό κατσίκ') δέν τό'τρα>γεν ό ίδιος. "Αλλοι τό τρώγαν τ' άφηνεν έκεϊ κι όποιος
τό βρίσκε τό τρώγε. Ψυχικό ήτανε.» Εις τήν Κορώνην «τήν ημέρα πού γιορτιάζει
ή χάρη του, δγοιος ϋέλει μετράει μιά κλωνά μέ τόν άγιο Γιάννη, όσο δηλαδή είναι
τό εικόνισμα τοΰ τέμπλον, καί τή ζώνει στή μέση τον. Κοιμάται μέ δαύτηνε δυο - τρεις
βραδιές κ ύστερα τήνε χύνει κερί καί τήν άνάβει στή χάρη του καί καίγουνται
ούλες οί άρρώστειες.»

5. Πυραί καί τά κατ' αύτάς. Π.χ. εΐς τήν Άπολλωνιάδα τής Προύσης
«τ άη Ιάννον (29 Αυγούστου) άνάβανε φωτιές καί πετιοννταν άπάνω- λένε: άφή-
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νονμε τον κακό καιρό και πάμε στον καλόν καιρό. Άναβαν ε και σκόρδα και βάζαν
στά χέρια τους, γιά νά μή βγάζουν παρανυχίδες».

6. Εορτή τών παιδιών παρασκευή κουλλουρίων και εύλόγησις αυτών
προσφορά εις τά χρονιάρικα παιδιά. Έστίασις κοινή «στό πέργερο τής εκκλησιάς»
καί ευχαί υπέρ τών παιδιών (Κάρπαθος).

7. 31ν Αυγούστου (Κλειδοχρονιά).

Ποΐαι αί κατ' αυτήν συνήθειαι; Ιί. χ. εις τήν Λέρον «αί γυναίκες συνηθί-
ζουν τήν έσπέραν τής παραμονής τής 1η; Σεπτεμβρίου νά παραθέτουν τράπεζαν
έστρίΰμένην εις τό μέσον τής αιθούσης καί έπ' αυτής πινάκια γλυκυσμάτων, διά νά
φάγη τήν νύκτα τό στοιχειό τού σπιτιού, ώς λέγουσιν<> (Οΐκονομοπούλου, Λεριακά
97). Πού αλλού συνηθίζεται ή προσφορά αύτή εΐς τό στοιχειό τον σπιτιού ;

Δ' ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑΙ ΕΟΡΤΑΙ

α) Έορταί Σεπτεμβρίου

1. Πρώτη Σεπτεμβρίου (Πρωτοσταυριά).

1. 'Αρχιμηνιά, αρχιχρονιά. Συνήθειαι σχετικαί μέ τήν άντίληψιν, ότι
είναι άρχή τοϋ έτους. Π· χ. εΐς τήν Αίτωλίαν «τήν πρώτη τον Τρυγητή πάει
δ παπάς σ' δλα τά σπίτια τον χωρίον καί διαβάζει αγιασμό καί λένε ό κόσμος
«χρόνια πολλά». Ή μέρα αύτή είναι πρωτοχρονιά, λένε. Κλειδώνει ό χρόνος
ση μερα» .

2. Άλλαι δνομασίαι τής ημέρας καί αί σχετικαί δοξασίαι- π.χ. τοϋ
Χρονογράφου: πίστις δτι τήν ήμέραν αΐιτήν ό Άγγελος «απογράφει τις ψυχές
πού ί)ά πεθάνουν μέσ στον χρόνο».

ο. Συνήθειαι γεωργικαί: ευχαί καί προετοιμασία! διά τήν καλοχρονιά■
ευλόγησις τού σπόρου, σύμβολα αφθονίας: ή άρκιχρονιά κτλ. Μερικά παραδεί-
γματα: Εΐς τήν Κάρπαθον τήν αρχιχρονιά (1ην Σεπτ.) οί γυναίκες φέρνουν πρωί
πρωΐ νερό καί λαντονρονν (ραντίζουν) τον πάτο του σπιτιού καί βάζουν στα&όρια
(λουλούδια), βασιλικούς, κατηφέδες, στους στύλους τού σπιτιού) καί κρεμάζονν άρμα-
θιές τά ρόδια, που τά φυλάγουν όλον τό χρόνο. "Ενα από τά ρόδια σπάνουν κατ ά-
μεση είς τον πάτο τού σπιτιού και σκορπίζονται τά κουκκιά του. 'Ακόμη κρεμούν
καί κυδώνια καί μήλα Κρητικά. Είναι καλόν. Τήν άρχιχρονιά τού Σταυριάτη γυρίζει
κι ό παπάς τά σπίτια κ' εύχεται τον καλό χρόνο καί τον δίνουν κονλλονρια μέλι-
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τωμένα». (Μιχαήλ. Νουάρου, Λαογρ. Σύμμ. Καρπ. Α 182). Έκτος αυτού κάθε γεωρ-
γός φέρει τόν σπόρον εΐς τήν έκκλησίαν νά τόν φκολοήση (ευχολογήση) 6 παπάς,
όστις εν άνάγκη προσκαλείται καί εΐς τό σπίτι. (Αύτ. Β 17). Εΐς τήν Ρόδον «τήν
ήμερα αυτή κρεμούν στον μεσιά (μεσαίο χονδρό δοκάρι, πού βαστάζει τή στέγη) ενα
άσπρο σακκονίλάκι, γεμάτο σιτάρι άπό τά στάχυα τον 'πο&εριού, καί γύρο σ' αυτό
βάλλει κάθε νοικοκυρά μιά άρμαθιά καρύδια, ενα κρομμύδι, ένα σκόρδο, ένα κεχρί,
δυο καρύδια (τόν καρπόν τού μπαμπακιού, όταν μεστώση), παμπάκι, άσκινόκαρπο
κ ένα τσαμπί σταφύλλι. Τούτο τό λέγονν άρκιχρονιά, γιατί γίνεται στήν άρχή τού
εκκλησιαστικού έτονς. "Αν δέν κάμονν την άρκιχρονιά, καμμιά γεωργική προετοιμασία,
δέν άρχίζονν. Τήν άρκιχρονιά αύτή τήν ξεκρεμμούν άπό τόν μεσιά τον σπιτιού τον
'Αγίου Βασιλείου, τήν Πρωτοχρονιά, τό πρωΐ, άφού τήν θυμιάση τρεις φορές ή σπι-
τονοικοκυρά. Τά καρύδια και τό τσαμπί τό σταφύλλι πού γίνεται σταφίδα, τά τρώγουν,
ενώ τό σιτάρι που βρίσκεται στό σακκονλλάκι, τό σκόρδο καί τό κρομμύδι, τά φυλάγουν,
γιά νά τά ρίψουν μέσα στον σπόρο, όταν άρχίσουν τήν σποράν. Τό θεωρούν καλό
ν' ανακατευθούν μέ τόν σπόρο οι καρποί τής άρκιχρονιάς» (Λαογραφία IB'
σ. 104-105). Είς τήν Κών ή άρκιχρονιά είναι μιά άρμαθιά άπό ρόδι, σταφύλι,
σκόρδο καί φύλλο άπό τόν πλάτανο τού Ιπποκράτη. Τό πρωί τής 1 Σεπτεμβρίου,
πριν άκόμα βγή ό ήλιος, άγόρια καί κορίτσια άραδιάζονται στήν παραλία, ρίχνουν
τήν παλαιά άρκιχρονιά στή θάλασσα καί βουτούν τήν καινούργια στό νερό· έπειτα
παίρνοντας νερό άπό 40 κύματα γυρίζουν στό σπίτι καί κρεμούν τήν άρκιχρονιά
στό εικονοστάσι. Γυρίζοντας περνούν άπό τόν πλάτανο καί άγκαλιάζουν τόν κορμό,
γιά νά πάρουν τό χόντρος καί τή δύναμή του.

4. Άλλαι συνήθειαι τής 1 Σεπτεμβρίου ώς Πρωτοχρονιάς: άνταλλαγή
δώρων μεταξύ νονού καί βαπτιστικού κλ. Π.χ. εΐς τήν Κάρπ. στά παλιά χρόνια τήν
Πρωτοχρονιά (τήν πρώτη τού Σεπτέμπρη) ή μάννα ή ή άδερφή τού παιδιού τως
πού βαφτίσθηκε έκεΐνο τό χρόνο έφερνε εΐς τόν τατά ή τή ναννά έ'να πανιέρι γεμάτο
ρόδια, καρύδια, κυδώνια, σύκα, μήλα κρητικά κι άλλους καρπούς. Ό τατάς ή
ή ναννά έγύριζε τό πανιέρι μέ χαρίσματα, φουστάνι, μαντήλια μεταξωτά καί άλλα
δώρα γιά τό βαφτιστικό του. (Μιχαήλ. Ναυάρου, Λ. Σύμμ. Καρπ. Α 185).

2. Τον άγιου Μάμαντος (2 Σεπτεμβρίου).

1. Άγιος βοσκός. Εΐκονογράφησις: μέ τό στραβοράβδι στό χέρι.

2. Πανήγυρις. ΓΙροσφοραί καί θυσίαι άμνών. Κοινή τράπεζα.
Είς τήν Σκύρον «οι τσοπάνηδες τού πάνε άρνιά νά 'χ»; και κείνος τό κοπάδι τον,
νά μήν παραπονιέται και ζηλενη, νά τούς φυλάη καί τά δικά τους. Στό πανηγύρι
τον, τήν παραμονή τό βράδυ, σφάζουν άρνιά κάτω άπό τήν καρυδιά. Γυρίζουν τό
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κεφάλι τοϋ άρηοϋ κατά τό ιερό της εκκλησίας, τ' άκονμποϋν στό πεζοϋλι, πάνα)
άπ' τό μεγάλο άγνε (τή λυγαριά) και τά σφάζουν, προσέχοντας, τό αίμα νά τρέξη
μέσ στό αυλάκι τό νερό, που βγαίνει κάτω άπ' τό Ιερό τής εκκλησίας. Κατόπιν τά
κόβουν, τά μαγερεύουν και κάθονται δλ,οι και τρώνε καί διασκεδάζουν». (Ν. Πέρ-
δικα, Σκύρος Α' 140).

3. Τό Γενέθλιον τής Θεοτόκου (8 Σεπτεμβρίου).

1. Όνομα τής εορτής: Τής Παναγίας τής Καρυδοϋς (Καστόρια), τής
Παναγίας τής άποσοδειάς (Αιτωλία), τής αταφυλόψης (Σινώπη). Αίτιολόγησις
τής επωνυμίας. Π. χ. ε'ις τήν Σινώπην «τήν ήμέραν αυτήν κόβουν σταφύλια
καί ροδάκινα καί τά πάνε στήν εκκλησία, άφού δέ τά ευλογήση ό παπάς τά μοι-
ράζουν στον κόσμο καί τότε πρωτοτρώγουν σταφύλι οί εύσεβείς».

2. Πανηγύρεις και λιτανεΐαι καί τά κατ' αυτάς έθιζόμενα. Πλειοδοσία
διά τήν μεταφοράν τής εικόνος τής Παναγίας, έστίασις τών πανηγυριστών κτλ.
Π.χ. εΐς τήν Λίμνην τής Ευβοίας τήν παραμονήν τής εορτής τελείται λιτανεία,
μεταφερομένης τής εικόνος τής Θεομήτορος εΐς τον ναόν τής 'Αγίας 'Άννης. Είς
άπόστασίν τινα άπό τοϋ ναού ό ιερεύς άναφωνεΐ: Ποιός καλός χριστιανός κατά
τά έθιμα τον τόπου μας θέλει νά πάρη τή Χάρη της, νά μή κουρασθή, και νά τήν
πάη νά έπισκεφθή τήν μητέρα της; Ό προσφέρων τά περισσότερα δικαιούται νά
μεταφέρη τήν εικόνα, διά τών χρημάτων δέ αγοράζεται ταύρος προς κοινήν
έστίασιν όλων τών πανηγυριστών.— Πώλησις καχεκτικών παιδίωνεΐς τήν Πανα-
γίαν : ό σκλάβος τής Παναγίας. 'Εξαγορά αύτού κατά τό έπόμενον έ'τος.

3. Λήξις μισθώσεως υπηρετών, γεωργικών εργασιών (Θράκη).

4· Τής Υψώσεως τοϋ Σταυροϋ (14 Σεπτεμβρίου).

'Όνομα τής εορτής: Τ' άγιο Λελονδι (Μεθώνη), τοϋ Σταυροϋ τον κλέφτη
(Σίφνος, Κίμωλος), τής μάπας κτλ.

(α) "Εθιμα τής παραμονής.

1. Ελευθέρα ε'ίσοδος τών παιδίων είς άμπέλους καί κήπους, ώς καί τών
βοσκήμάτων εΐς τούς άγρούς.

2. Πυραί (κάψαλοι, Σίφνος), άναπτόμεναι μέ τις σησαμιές· σταύρωμα τών
δωμάτων μέ αύτάς κτλ.

3. Διανομή πίττας (μπογάτσας) εις όλα τά σπίτια άπό τον εύρόντα τον
σταυρόν εΐς τό λαχόν εΐς αύτόν τεμάχιον κατά τό παρελθόν έτος. Ποίος ό σκοπός
τοϋ έθίμου;
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(β) "Εθιμα τής 14ης Σεπτεμβρίου.

1. Διανομή βασιλικού έν τή εκκλησία, «γιατί στό μέρος που βρήκαν
το σταυρό φύτρωνε βασιλικός» (Καστόρια). Ποίοι προσφέρουν τον βασιλικό;

2. Γεωργικά! συνήθειαι: 'Αποστολή πολυσπορίου εις τήν έκκλησίαν καί
εύλόγησις αύτού. Ποίων ειδών σπόροι αποστέλλονται προς ευλογίαν; Στέλλουν και
σπόρους άπό τήν τελευταίαν δέσμην σταχύων, τον λεγόμενον «σταυρόν» ή «χτένι» ;
Ποία κατόπιν ή χρήσις τοΰ λειτουργημένου σπόρου ι Παραδείγματα. Είς τούς
Γαλανάδες τής Νάξου τήν ήμέραν αυτί)ν «κάθε γεωργός θά βάλη σέ μιά πετσέτα
λίγο κριθάρι,, λίγα φασύλ.ια, κουκιά και δ,τι άλλο έχει, γιά νά σπείρη, και τά πάει
στήν εκκλησιά κι αφήνει τήν πετσέτα του δεξιά τής Άγιας Θύρας· εκεί σχηματίζεται
σωρός ολόκληρος, τον οποίον ό ιερεύς ευλογεί μετά τό τέλος τής λειτουργίας. Καθέ-
νας κατόπιν παίρνει τήν πετσέτα του μέ τον λειτρουημένο σπόρο. "Οταν πρόκειται
νά σπείρη, ό γεωργός θά βάλη μέσα στό δισάκκι του, πού περιέχει τον σπόρο πού
θά σπείρη, και λάγο λειτρουημένο σπόρο, λέγων: Έλα Χριστέ μου καί Παναγιά μου,
ή ώρα ή καλή.» Εΐς τήν Επίδαυρον τό σιτάρι, πού θά ευλογήση ό παπάς τό πρωί
του Σταυρού στήν Εκκλησία, είναι άπό τό σταυρό, δηλ. άπό τήν τελευταία χεράδα,
π,ού κόψανε τό θέρο στό χα>ράφι (Λαογρ. Γ 675). Εΐς Κλουτσινοχώρια Καλαβρύτων
«πάνε πολυσπόρι στήν εκκλησιά, δηλ. ένα σπυρί άπό όλους τούς καρπούς (σιτάρι,
κριθάρι, φασόλια κλπ.) μέσα σ' ένα μαντήλι, τό όποιον θέτουν κατά τήν λειτουρ-
γίαν υπό τήν Άγίαν Τράπεζαν επανερχόμενοι ρίπτουν τό καθέν εΐς τον σωρόν του».
Είς τήν Σκΰρον «βράζουν κόλλυβα γιά τήν υγεία τών παιδιών τους. Τά παιδιά,
παίρνει καθένα τή χαδούλα του (ταψάκι μπακιρένιο βαθουλό) καί τήν πάει μονάχο
του στήν εκκλησιά, στον Εσπερινό.»

ο. Παρασκευή νέου προζυμιοΰ μέ τον άγιασμόν καί τον βασιλικόν
τής Υψώσεως τοΰ Σταυροϋ (Σταυρολούλουδο). Τό πρώτο αρωμί. Αί σχετικαί δεισι-
δαιμονίαι. Π. χ. είς τον Κατάλακκον Λήμνου «κάθε σπίτι, κάθε νοικοκυρά φέρνει
ένα κουμάρ' μέ νερό στήν εκκλησιά' τ άφήνουν στή μέση τής εκκλησιάς, οπού
γίνεται δ αγιασμός, καί μετά τό παίρνουν. Μέ τον αγιασμό αυτό κάνουν τό προ-
ζύμι τής χρονιάς' τό κάνουν καινούργιο. Τό παλιό τό σβούν τό ζυμώνουν δλο
τήν τελευταία έβδομάδα». Εις τήν Κορώνην «κάνουν ζυμάρι καί βάνουν απάνω
τό κλωνί τό βασιλικό πού παίρνουν τοϋ Σταυροϋ άπό τήν έκκλησά' ώς τήν άλλη
μέρα φουσκώνει καί γίνεται προζύμι άπό μόνο τον. Τό προζύμι αυτό 40 μέρες δέν
τό δανείζουν, καί τό πρώτο ψωμί πού θά ζυμώσονν μ' αυτό θά τό κάνουν λειτουρ-
γώ καί θά τό μοιράσουν.»

4. Έναρξις χειμερινής περιόδοτι δι' άγρότας καί ναυτίλους:
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παΰσις συνηθειών τίνων τοΰ θέρους (μεσημβρινού ύπνου, δειλινού γεύματος κτλ.),
διακοπή μακρινών πλόων. (ΓΙρβλ, Τον Σταυρόν σταύρωνε και δένε ή τοΰ Σταυρόν
κοίτα καί τ' άη Γιωργιοΰ ξεκοίτα). Έναρξις τής σποράς (τον Στανροΰ σταύρωνε
και σπέρνε).

5. Μιμική παράστασις θρήνου καί ταφής τού Δειλινού, τελούμενη εν
Αίγίνη κατά τά εκτεθέντα υπό ΓΙ. Ήρειώτου εν νΥαογραφία τ. Η σ. 289 - 296.
Συνηθίζεται τυχόν άλλοϋ τό έθιμον τοΰ Δειλινού;

6. Άλλαι δεισιδαιμονίαι. Π.χ. τήν ήμέραν τοΰ Σταυρού δέν κοιμούνται
(Λατσίδα Κρήτης). Διά ποίον λόγον;

5. Τής άγίας Ευφημίας (16 Σεπτεμβρίου).

Εορτασμός υπό τών μοδιστρών. Είς τήν Κωνσταντινούπολιν μετά τήν άπό-
λιισιν τής λειτουργίας «έμοίραζαν βελόνες εΐς τό εκκλησίασμα». Τό έ'θιμον συνεχί-
ζεται εΐς τήν Άγίαν Ευφημίαν, ενοριακόν ναόν τής Νέας Χαλκηδόνος τών 'Αθη-
νών. Παράδοσις ότι «ή 'Αγία Ευφημία ήτονε μοδίστρα».

6. Τον άγιου Ιωάννου τοΰ Θεολόγου (26 Σεπτεμβρίου).

"Ονομα τής εορτής: Τοΰ άη Γιάννη τού Καλαθά ή τοΰ Ταλαρά. Έκ τίνος
λόγου έλαβεν ό άγιος τάς έπωνυμίας ταύτας; Ποΐαι αΐ σχετικαί συνήθειαι;

β) Έορίαί 'Οκτωβρίου.

1. Πρώτη 'Οκτωβρίου.

ΙΙοΙα τά εθιζόμενα κατά τήν ήμέραν αύτήν; ΓΙ.χ. είς τήν Αΐγιναν τήν 1ην
Όκταιβρίου σφάζουν ένα πουλί (κόττα ή κόκορα ή ό,τι άλλο)· τοΰ κόβουν εντελώς
τό κεφάλι καί τό κρεμούν άνάποδα. Άν τό αίμα τρέχη συνεχώς χιορίς διακοπή,
σημαίνει ότι θά πάνε καλά οί δουλειές τής χρονιάς.

2. Πρώτη Κυριακή 'Οκτωβρίου.

Γίνονται μεταμφιέσεις κατ' αυτήν; Άλλαι συνήθειαι;

3. Τής άγίας Μαύρας (8 'Οκτωβρίου).

Δεισιδαιμονίαι: δυστυχείς οι γεννώμενοι τήν ήμέραν αυτήν δέν ξεκινούν
σέ ταξίδι κτλ.

4. Τοΰ άγιου Λουκά (18 'Οκτωβρίου).

Δεισιδαιμονίαι: «δέν καματεύουσι, διότι ψοφούσι τά βόιδα» (Μάνη).

5. Τοϋ άγιου Αρτεμίου (20 'Οκτωβρίου).
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Δεισιδαίμονες συνήΟειαι: «Οί άνδρες πάνε στη χάρη του καί κάνουν κατρα-
κύλα πάνω στο βράχο για την υγεία τους, για τό σπάσιμο, για τό κατέβα-
σμα» (Σκύρος).

6· Τοϋ άγιου Άβερκίον (22 'Οκτωβρίου).

Γεϋσις νέου οίνου. Εις τό Εμπορείο Θήρας, όπου εκκλησία τοϋ 'Αγίου,
«κανείς δεν πρέπει νά μείνη ξεμέθυστος».

7. Τοϋ άγιου Δημητρίου (26 'Οκτωβρίου).

1. "Εθιμα της παραμονής για την καλη χρονιά. Π.χ. ή τζαμάλα: σκελετός
καμήλας καμωμένος μέ ξΰλα καί τυλιγμένος μέ παννιά καί προβιές' συνοδοί μέ
παράξενα ροΰχα καί μέ στεφάνια κληματαριάς στο κεφάλι· άγερμιός μετά τό ηλιο-
βασίλεμα· ευχαί: Αϊ κερά! Καλη χρονιά, καλό μπερεκέτι καί πολύχρονη- Φιλοδω-
ρήματα. (Τζαντω Θρά,κ.).

2. Πανηγύρεις, χοροί.

3. "Εναρ'ξις χειμερινής περιόδου : Λήξις συμβάσεων εργασίας, σΰναψις νέων
(Σύνορο χρόνου, Πρωτοχρονιά). Προμήθειαι καί χειμερινά εφόδια οικιών κτλ.
Κάθοδος ποιμένων εις τά χειμαδιά, συμφοονίαι ψυχογιών διά τό χειμερινόν έξά-
μηνον (μέχρι 23 Απριλίου).

4. "Ανοιγμα τών κρασιών Γεΰσις τοϋ νέου οίνου.

γ) Έορΐαί Νοεμβρίου.

1. Τών άγιων 'Αναργύρων (ΐ Νοεμβρίου).

Πανηγύρεις. Θυσίαι ζιόων.

2. Τοϋ άγιου Γεωργίου τοΰ Σποριάρη η τοϋ ΜεΦυστή (3 Νοεμβρίου).

1. Έξήγησις τής επωνυμίας τοϋ Αγίου έκ τών εθίμων της ημέρας.

2. "Εθιμα γεωργικά: Προετοιμασία τοϋ σπόρου τών δημητριακών καί
έναρξις τής σποράς κατά την ήμέραν ταΰτην. Τοπικαί συνήθειαι. Π.χ. εις την
Ρόδον, «το πρωΐ, νυχατά νυχατά, σηκώνεται κάθε νοικοκυρά και ϋυμιάζοντας βάλ-
λει τον σπόρον τοϋ σιταριού στο δισάκκι, κα&ώς και era σκόρδο, κρομμύδι, καρύδι,
που κόβουν από την αρχιχρονιά*. (Βλ. 1ην Σεπτεμβρίου). Στη Λάρδο τής Ρόδου οί
γεωργοί την ήμέραν αυτήν «βάλλουΐ' σε μια σκάφη τό σπόρο και ανάφτουν τρία
κεριά. Μέσα. στο σπόρο ανακατεύουν διαφόρους καρπούς και λίγο σιτάρι, που τό
είχαν φυλαγμένο στο σακκονλάκι της περασμένης αρχιχρονιάς. 'Από τη σκάφη αύτη
βάλλουν λίγο σπόρο στο δισάκκι και μαζι ενα ρόδι, πού ϋά τό φάγουν σαν 'πο-
σπείρουν». (Α. Βρόντης, Ααογρφ. IB' 111).
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3. "Ανοιγμα των κρασιών π.χ. εις την Κάρπ. «τοΰ αγίου Γεωργίου τοΰ
Μεθυστή γυρίζουν οι φίλοι τά διάφορα κελλάρια και ανοίγουν τά πιθάρια τοΰ κρα-
σιού, δια να δοκιμάσουν τό καινούργιο κρασί και μεθΰουν». Όμοίως εις Κρήτην·

4. Πανήγυρις εορταστική μετά θυσιών και ευωχίας.

3. Τών Ταξιαρχών (8 Νοεμβρίου).

1. "Ονομα τής εορτής: τ' αη · Ταξίαρχων (Αράχοβα) τ' Άγιοστρατ *γον
(Σβέρδια Λήμνου), τ' άγιο Μιχαλιού (Κορώνη), τ' α γι Στράτκον (Σκοπός Θράκης),
τ' 'Αξεστράτηγου (Κάρπ.).

2. Θεραπευτικαί και άποτρεπτικαί συνήθειαι. Π.χ. εις τον Πόντον
«οι μητέρες την ήμερα αυτή έφερναν τά παιδάκια τους στήν εκκλησία κ' ετύλιγαν
τό λαιμό τους στήν άκρη από to παραπέτασμα τής Ωραίας Πύλης, γιά ν' αποτρέ-
ψουν τον πονόλαιμο». Εις την Αΐνον «άφ' εσπέρας τής εορτής τών 'Αρχιστρατή-
γων δεν αφήνουν τά ΰποδήματά των έξω τής οικίας, ως συνηθίζουν πάντοτε, αλλά
τά παίρνουν μέσα, ίνα μή ίδών αυτά ό 'Αρχιστράτηγος Μιχαήλ ενθυμηθή αυτούς
και άναλάβη εκ τής ζωής».

3. Θυσίαι πετεινών. Αύται εν Σκοπώ τιΊζ Θράκης ετελοΰντο υπό γέρον-
τος τίνος υπό τό φώς άνημμένων κηρίων εις ήρειπωμένον εξα)κκλήσιον. ('Αρχ.
Θρακ. Θησαυρού, 6, 213). Πού αλλού συνηθίζεται τούτο;

4. Νηστεία. ΙΙ.χ. εις τά Κοτΰωρα «ot γριές νηστεύατε στη χάριι τον Αρχαγ-
γέλου Γαβριήλ, γιά νά τϊς πάρη ευκολία την ψυχή και νά μην παιδεύωνται, δταν
ηταν νά πεθάνουν».

4. Τοϋ άγιου Μηνα (11 Νοεμβρίου).

1. Μεγάλη εορτή γιά τους τσοπάνηδες: «Αντός ο άγιος κόβει το στόμα τών
ζονλαπιών» (Αιτωλία), καταδιώκει τους κλέπτας και φανερώνει τά κλοπιμαία καί
εν γένει τ' απολεσθέντα (Μέτραι Θράκης).

2. Δεισιδαιμονίαι. Δεν ανοίγουν ψαλίδι, δεν κόβουν τίποτε μέ μαχαίρι
«γιά τό λύκο» (Πεντάλοφος, Δυτ. Μακεδονίας).

3. Μαγικαί συνήθειαι. Π.χ. εις τήν Φθιώτιδα αύτη τη μέρα οι γυναίκες
ράβουν τά κακά στόματα τοϋ χωρίον■ δηλ. μια γυναίκα παίρνει ενα κομμάτι παννΐ
και μια βελόνα με κλωστή και αρχίζει νά περνάη βελονιές εμπρός και σ άλλες
γυναίκες. —Ράβω, ράβω, λέει. —Τί ράβεις; τη ρωτούν. —Ράβω της . . . τό στόμα,
απαντάει.

4. Παροιμία ι σχετικά! μέ τήν έναρ'ξιν τοΰ ψύχους. Π.χ. «Ό αη Μήνας
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το μήνυσε κι ό Φίλιππος τό καρτερεί (δηλ. τό χιόνι) (Μέτραι Θράκης) ή «τ' αη
' Μηνός ίμήνυσα κι τ άη Φιλίππ' αυτόν ειμί (ένν. ό χειμών, Ήπειρ.).

5. Τον άγίου Φιλίππου (14 Νοεμβρίου).

1. Παραδόσεις καί συνήθειαι γεωργικαί. «Λένε πώς ό"Αγιος ήταν
γεωργός και άπόκρευε στό χωράφι του" γι αυτό και στή γιορτή του δουλεύουν οί
γεωργοί στό χωράφι τους καί οι γνναϊκες κάνουν μακαρόνια μέ τό ζυμάρι καί τά
πάνε στους άντρες στά χωράφια (Αιτωλία).

2. Παροιμία ι. σχετικαί μέ τον ά'γ. Φίλιππον καί τήν έναρξιν τοΰ χειμώνος·
π.χ. Ό φτωχός δ Φίλιππος | ολημέρα δούλευε | καί τό βράδυ άπόκρευε- —"Αν τ' άη
Φιλίππου ).είπα>, | τ "Αγια τών άγιώ δέ λείπω.

3. Μικρή 'Αποκριά. (Μικρές σήκωσες έν Κύπρω)·

6. Σαρακοστή Χριστουγέννων (Σαραντάη μερο).

Συνήθειαι νηστευτικαί καί λατρευτικαί: σαραντάρι ή σαρανταλείτονργο (μνη-
μόνευσις τών ψυχών υπό τοΰ ιερέως είς τήν λειτουργίαν καθ' όλην τήν Σαρακο-
στήν)· ίδιαίτεραι συμφωνίαι, αμοιβή ιερέως.

7. Τοϋ άγίου Πλάτωνος (18 Νοεμβρίου).

1. "Ονομα: Τ' Άη Πλατάν'.

2. Προλήψεις περί τοΰ καιρού. Π.χ. «"Ο,τι καιρό κάνη τ' άη Πλατάν' θά
κάνη κι ώς τά Χριστούγεννα» (Μέτραι Θράκης).

8. Τά Είσόδια τής Θεοτόκου (τής Μεσοσπορίτισσας) (21 Νοεμβρίου).

1. Όνομα τής εορτής: τ άεσόφια (Σούρμενα), τ'"Αγια τών Άγιών (Χίος,
Σίφν. κ. ά.), τής Παναγιάς τής Άρχισπειρίστρας (Μακρά Γέφυρα Θράκης), τής
Μεσοσπορίτισσας (Πελοπόννησος, Κάρπ. Κρήτη κ. άλ.), τής Μισοσπορίτριγιας (Λή-
μνος), τής Ξισπονρίτ'σας (Ρουμλοϋκι Μακεδονίας), τής Πολνσπορίτισσας (Ευρυτα-
νία, Δυτ. Μακεδονία), τής Άπουσονδιάς (Βιτρινίτσα), τής Πορτοκαλούσας ("Αργός).
Έξήγησις τής ονομασίας. II χ. διότι τότε οί ζευγάδες ευρίσκονται είς τά μισά ή τά
μέσα τής χειμερινής σποράς των (Κάρπ.). Αί σχετικαί παροιμίαι: π.χ. Μισόσπει-
ρες, μισόφαες, μισοκονόμα νά'χης» (Γρίζι Πυλίας) «Τά μ'σόσπειρα, τά μ' σόφαγα,
τά μ'σόχου στήν κουφίνα» (Βιτρινίτσα).

2. 'Έθιμα καί δοξασίαι γεωργών. II.χ. είς Δρυμόν Μακεδονίας «υπάρχει
ή γνιόμη, ότι τά σπαρτά που σπείροντα! μέχρι τής 21 Νοεμβρίου φυτρώνουν άμέ-
σως, ενώ εκείνα πού σπείρονται κατόπιν, διά νά φυτρώσουν, πρέπει νά παρέλθουν
40ήμέραι». Παρασκευή πολυσπορίου. Π.χ. εΐς πολλά χωρία τής Αιτωλίας τήν
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ήμέραν αυτήν αντί άλλου φαγητού «βράζουν πονλ'σπόρια, τρώνε καί μοιράζουν και
σε δικούς γιά τά χρόνια πολλά.»

Τάγισμα ή νίψιμο τής βρύσης μέ πολυσπόρια. Όμοίως είς τήν
Αίτωλίαν, γιά νά γένονντι καλά τά σπαρτά, πρέπ' νά πααίνονμι της Π αναγιάς
τς Πουλνσπουρίτ σας, νά νίβουμι τή βρνσ' μι σπόρια, «δηλ. παίρνουν πολυσπόρια
(σιτάρι, καλαμπόκι, κουκιά, φασόλια κτλ.) καί πάνε στή βρύση, τά ρίχνουν μέσα
καί λένε: «"Οπως τρέχει τό νερό, νά τρέχη τό βιό.» Παίρνουν νερό καί γυρίζουν».

3. Συνήθειαι ποιμένων. Κατεβαίνουν είς τά χειμαδιά.

4. Μετεωρολογικοί παρατηρήσεις. «Αύτή τή μέρα βασιλεύει ή Πούλια,
κι δποίς ϋά κάμη αύτή τή μέρα, θά κάμη και τις σαράντα κατοπινές μέρες» (Αιτωλία)·

9. Τής άγίας Αικατερίνης (25 Νοεμβρίου).

1. "Ονομα. «Λέγεται και τού Χριστού τά κούοπάνια, γιατί πλησιάζει νά γεν-
νηθή δ Χριστός» (Καστόρια).

2. Παρασκευή εδεσμάτων. Π.χ. είς τήν Καστορίαν κάνουν πιττονλίτσες
μέ καρύδια καί ζάχαρη, εΐς τήν Κύπρον ξηροτήανα, διά νά κάμουν πολύ μετάξι.

3. Όνειρομαντεία δι' άρμυροκουλλού ρας. Έπίκλησις τής άγίας
Αικατερίνης «."Αγια μου Κατερίνα μου, ! ντετόρον θυγατέρα κτλ.»

10· Τον άγίου Στυλιανού (26 Νοεμβρίου).

"Αγιος προστάτης τών βρεφών. Παράστασις αυτού εΐς εικόνας. Τάματα.

11. Τοΰ άγιου Ανδρέου (30 Νοεμβρίου).

1. ΓΙίστις ότι άπό της ημέρας αυτής αρχίζει τό κρύο »>' άντρειεύη ή ότι
αντρειεύεται ή νύχτα ή ότι ό άγιος αντρειεύει τά σπαρτά. Πρβλ. Στους τριάντα
'Αγιαντριάς, \ άντρειεύετ' ό βοριάς (Μέτραι Θράκης).

2. Γεωργικοί συνήθειαι: Πολυσπόρια (μπόλια., κουλκάτζια, άντριλλούσια),
τηγανίτες. Σκοπός τοΰ εθίμου καί αί σχετικοί δεισιδαιμονίαι. Π.χ. εΐς τό Λοζέτσι
'Ηπείρου «τ "Αγι' Αντρέα βράζουν καλαμπόκι καί στάρ' μαζί, (μπόλια), καί τά
πάνε στήν εκκλησιά καί τά διαβάζ' δ παπάς· τό χουν σέ καλό νά τά βλογήσ δ θεός,
νά γίνουν περισσότερα παρέκεια. Τά μοιράζουν στά σπίτια, γιά r' αντρειωθούν
τά σπαρτά.» Είς τήν Νάξον «τ άη Ad-ριά αρχίζουν νά κάνουν τις τηγανίτες
κι. όποιος δέν κάνει, εκείνη τήν ημέρα, θά τρυπήση τό τηγάνι τον (Πρβλ. 7" άη
~Ά(/ριά τού Τρυποτηανά (Νάξος), τού Τρνποτηγανίτη (Χίος).

3. Παροιμίαι καί άσμάτιο: Π.χ. Άγιαντρέα, φύσα, \ Αε - Βαρβάρα,
βρέξον, ί 'Αε - Σάββα, σιόντσον, I Αε - Νικόλα, βόηθα ! (Πόντος).



ΕΠΙ MET PON

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

α) "Ε&ιμα της σποράς.

1. Ευλόγησις τοΰ σπόρου ύπό τού ιερέως κατά την λειτουργίαν τής 1ης
ή τής 14>1? Σεπτεμβρίου. (Ιίλ. άνωτ. σ. 85 καί 88). Πού ή ευλόγησις τοΰ σπόρου
γίνεται κατ' άλλας ημέρας; Π.χ. εις την Ρόδον καί Λήμνον γίνεται κατά την έορ-
τήν τοΰ άγ. Γεωργίου τοΰ Σποριοΰ ή τοΰ Σποριάρη (3 Νοεμβρίου). (Βλ. σ. 90).

2. Πότε γίνεται έναρξις τής σποράς τών δημητριακών καί ιδία τοΰ σίτου
εις τον τόπον σας; Δοξασίαι καί ένέργειαι σχετικαί μέ την επιτυχίαν τής σποράς.
Π.χ. είς την Κάρπαθον «διά νά είναι καλού φέγγου (ήτοι καλού φεγγαριού) ή σπορά,
ό γεωργός κάποιαν ήμέραν μετά την πανσέληνον, όταν όλιγοστεύη τό φεγγάρι,
σπέρνει ολίγον σπόρον κάπου εις τό κηπάριόν του ή απλώς πετά ολίγον σπόρον
επάνω είς τό δώμα τοϋ σπιτιού είς ένδειξιν, ότι ήρχισεν ήδη ή σπορά καλού
φέγγου. — Ποίας ημέρας τής εβδομάδος αποφεύγουν οι γεωργοί νά κάμουν έναρ-
ξιν τής σποράς; Π. χ. είς τήν Κάρπαθον τήν Τρίτην, τήν Παρασκευήν καί την
ήμέραν, πού έτυχε νά πέση τό λιτρόπι, δηλ. ή εορτή τοϋ Κληδόνου. — Άλλαι προ-
λήψεις. ΙΙ.χ. είς τήν Σκΰρον τη μέρα που αρχίσουν τι) σπορά, δε δίνουν τίποτα
μέσ άπ.' το σπίτι, τό χουν σε κακό· λένε πώς δε φυτρο'χνουν τά σπαρμένα. Κι οσο
σπέρνουν, δε δίνουν φωτιά, γιατί δαυλιάζει τό στάρι και τό κρυϋάρι. . . Σά σπέρ-
νουν, τά όνειρα δε βγαίνουν (Πέρδικα, Σκύρος Α 157). Πρβλ. Λαογρ. Γ' 676. Τ'
140. IB' 93.

3. Μιμικαί παραστάσεις τελοΰμεναι πρό τής ενάρξεως τής σποράς. Π.χ.
είς τά Μάλγαρα τής Θράκης στην αρχή τής σποράς (μεταξύ Όκτιοβρίου καί Νοεμ-
βρίου) ή τό πρώτον Σάββατον τοΰ 'Οκτωβρίου (εν Χατζηγυρίφ) «μαζεύονται
κανένα βράδυ καμμιά δεκαριά άντροι και παρασταίνουν την Τζαμάλα. 'Ένας
άπ'' αυτούς γίνεται καντίνα (κυρά), ντύνεται γυναικησια ρούχα και λέγεται και Τζα-
μάλα, δύο άλλοι φορούν προβιές με κουδούνια στα γόνατα και λέγονται Τζαμάλ δες.
'Ενώ δ εν ας άπ' αυτούς χορεύει με τη Ί ζαμάλα, ό άλλος τον χτυπά με τό ραβδί
του και παίρνει αυτός τη Τζαμάλα. καί χορεύει μαζί της. 'Επανέρχεται ό πρώτος
καί χτυπώντας τον δεύτερον, παίρνει πίσω τη γυναίκα, άλλα σε λίγο γυρίζει δ δεύ-
τερος καί τουφεκώντας δηϋεν με τό ραβδί του σκοτώνει τον πρώτον. 'Ενώ δε
6 φονεύς καταγίνεται δηϋεν νά εκδάρη τον σκοτωμένον, αυτός έξαφνα σηκώνεται
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και κάνουν και οί δύο τους, χωρίς νά μιλούν, κάτι χειρονομίες βωμολοχικές. Τό ίδιο
επαναλαμβάνεται κατόπιν ως τό πρωί εις ολα τά σπίτια τον χωρίον. Οί σπιτονοικο-
κνρηδες τους φιλοδωρούν 2-3 οκάδες σιτάρι». ( Αρχ. Θρακ. Θησαυρού Β' σ. 110).
Πού αλλού συνηθίζεται παρομοία παράστασις και ποίος ό σκοπός τού εθίμου ;
Βλ. καί άνωτ. τά έθιμα τής παραμονής τοΰ αγίου Δημητρίου.

4. "Εναρξις τής σποράς καί τά κατ' αυτήν. Τί βάζουν εις τό σακκί
εκτός τοΰ σπόρου ; (ρόϊδο, σταφίδες, κονλλονρια καί ε'ί τι άλλο). Ποίος γεμίζει τή
σποροσακκούλα καί τήν παραδίδει εις τον γεωργόν ; Π. χ. εις τήν Κάρπαθον
ό γουρλής ( = τυχερος) τοϋ σπιτιού. Μέ ποίας πράξεις καί ευχάς κάμνει ό ζευγο-
λάτης έναρξιν τής σποράς; Π.χ. εις τήν Έπίδαυρον τήν ήμέραν πού θά σπείρουν
«βαίνουν μέσα στο σακκι τό σπόρο (που βλογή&ηκε τοϋ Σταυρόν στην εκκλησία),
ε'να ρόϊδο αλάκερο και τό πρωϊ-πραη, γιά νά μην κάμουν κακό άπάντημα, πάνε
στο χωράφι. Ζεύουν τά βόιδια καί, πριν αρχινήσουν τό σπόρο, παίρνουν τό ρόϊδο και
τό βαράν επάνω στο ενί τοϋ άλετριοϋ (τό ύνί), ανακατεύουν κάμποσα σπυριά ρόϊδο
με τό σπόρο στην ποδιά τους και τον πετάνε λέγοντα; Καλά μπερκέτια / "Αμα
ρηξουνε μι,ά σποριά, δηλ. ε'να στρέμμα, κάθοννται καί τρώνε τό άλλο ρόϊδο κ' εν-
κειώνται» (Λαογραφία Γ' 67δ). Εις τά Βούρβουρα τής Κυνουρίας «δταν πρωταρ-
χίσουν νά σπείρουν, βάζουνε μέσ' στο σπόρο καρύδια, ρώγες από σταφύλι κ5 εν α
ρόιδο. Τά σπέρνουν μαζι μέ τό σπόρο χάμω στη γη και λένε : ΛΤά γένη τό γέννημα
γλυκό σαν τό σταφύλι, ταονπωτό σαν τό ρόϊδο και αφράτο και άσπρο σάν τό καρύ-
δι» (Έπετ. Βουρβούρων, 1939, σ. 137). Πρβλ. Λαογρ. Τ 140,10. IB' 92 κέ.

Ρίπτει ολον τον σπόρον ό σπείρων ή κρατεί μικράν τινα ποσότητα σίτου
εντός τοΰ σάκκου; Τί γίνεται δ ολίγος αυτός σπόρος; ΓΙ.χ. εΐ,ς τον Δρυμόν «μετά
τό τέλος τής σποράς ρίπτεται εις τήν σιταποθήκην μέ τήν ευχήν: δσα σπυριά, τόσα
κοιλά τοϋ χρόν'».

δ. Επιστροφή έκ τής σποράς. Καταχύσματα κατά τήν ε'ίσοδον τού ζευ-
γολάτη εις τό σπίτι. Π.χ. εις τήν Έπίδαυρον η νοικοκυρά τον καλοκαρτεράει (τό
ζευγολάτη πού πήγε στο χωράφι γιά τό σπόρο), κόβει ρόιδα, βαίνει, σταφίδα, τρα-
γάλια και εκείνος ευκειέται και λέει: «Χρόνια πολλά, καλά μπερκέτια, χίλια κουβέλια
ι) χίλια μόδια» (Λαογρ. Γ' (>75). ΙΙοΰ αλλού ή νοικοκυρά υποδέχεται τον ζευγολά-
την μέ καταχύσματα;

6. Εδέσματα. Πίττα μέ σπανάκια ή άλλα διάφορα χόρτα κατά τό δεί-
πνον. Αί σχετικαί ευχαί. Π.χ. ΐ'ά φυτρώσουν γληγουρα τά στάρια κι νά πρασ'νίσουν
σά da λιάχανα τς πίττας (Δρυμός).
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β) "Εθιμα τοϋ Αερισμού.

Συνήθειαι έπικρατούσαι κατά τον θερισμόν τών γεννημάτων καί επί τώ
πέρατι αύτοϋ.

1. Τά έθιζόμενα κατά τήν εναρ'ίιν τού θερισμοϋ. Π.χ. εΐς τήν Σκύρον
«βάν νε μπροστά τ'ν ε στον δργο μιά πέτρα, τή σταυρών" νε τρεις βολές τσάι λένε:
"Οπούς έν' ή πέτρα γερή, νά V τσ' ο καρπός γερές τσάι μιας π' θερίζομε». Εΐς τον
Δρυμό ν «οί θερισταί τήν πρώτην ήμέραν ρίπτουν εΐς τό φαγητόν των, τήν λεγο-
μένης σκουρδάρημ, μνιά κονν'ι άγρια ( = ένα κλοτναράκι αγριάδας), διά νά είναι
γεροί σάν τήν αγριάδα». Τοποθέτησις τών θεριστών εΐς στοίχους (πρωταρκάτης,
λαάρης, ραάρης έν Κύπριο).

2. Τά πρώτα δράγματα τών σταχύων, to πρώτο δεμάτι. Π.χ. εΐς τον
Δρυμόν «τά πρώτα δύο δράγματα σταχύων τοποθετούνται επί τής γής σταυροει-
δώς. "Επειτα οί θερισταί κόπτουν άπό έ'να στάχυν καί τοποθετούν οπίσω εΐς τήν
μέση ν των, γιά νά μ,ή τους πονή ή μέσ'. Τό πρώτον δεμάτι σταχύων, τό όποιον
δένεται, στήνεται ό'ρθιον καί οί θερισταί τό προσκυνούν, ενώ ό νοικοκύρης
ρίπτει νομίσματα, τά όποια θειορούνται ως δώρα τών θεριστών. Φαγητόν τού δεί-
πνου πίττα» (Σλίνης, Λαογρ. IB' 98). Ποία ή συνήθεια άλλού; Οί Θράκες γεωρ-
γοί «τό βράδυ κάνουν έ'να δεματικό, κόβουν μιά χειροβολιά, όσο παίρνει τό χέρι
μέ τήν παλαμαριά, καί τήν αφήνουν άπάνω στό δεματικό γιά νά δλεν' τν νύχτα
ή μοίρα τς» (Λαογρ. IB' 405). Γίνεται τούτο άλλού;

3. Κατά ποίον τρόπον ενεργείται δ θερισμός τών τελευταίων σταχύων
καί υπό τίνων; Ποίας λέξεις ή φράσεις αναφωνούν οί θερισταί μετά τήν κοπήν
τών τελευταίων σταχύων; (Π.χ. Πιάστε τον, πιάστε τον.') Τί υπονοούν μέ τάς λέξεις
αυτάς ; Μήπως αφήνουν αθέριστους μερικούς στάχυς; Π.χ. εις τό Μανιάκι «άφή-
νουνε και καμπόσα, στάχυα άθέριγα και λένε : άφήνω τον ζευγολάτη τά γένεια».
Εΐς τήν Σκύρον «σάν άποϋερίσουν, αφήνουν δυο λιμάρια άποθέρι στό χωράφι
(ί.ϋερα, γιά χαρά τοϋ χωραφιοϋ και γιά νά φάνε τά πουλιά και τ' αγρίμια».
ΙΙοΐαι πράξεις τελούνται τότε γύρω εΐς αυτούς; Υπάρχει ή συνήθεια οί θερι-
σταί νά ρίχνουν τό δρεπάνι, τονς ιρηλά ένας ένας μέ τή σειρά καί νά συνάγουν μαν-
τεύματα άπό τήν θέσιν πού θά πάρη τό δρεπάνι μέ τό πέσιμο; ή ή συνήθεια νά
πιάνουν τον νοικοκύρην καί νά τον σηκιόνουν υψηλά, διά νά τον άναγκάσουν νά

τάξη «μιά κόττα είτε κρασί είτε ό,τι άλλο θέλει»;

Μερικά παραδείγματα: Εις τά Βούρβουρα Κυνουρίας «στό τέλος τον θερι-
σμον άφήνονν ένα κομμάτι γέννημα αθέριστο.» Αυτό τό θερίζουν όλοι μαζί βιαστικά
καί αμέσως, όταν τελειώσουν, πετούν τά δρεπάνια καί φωνάζουν «Πιάστε τον!
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Πιάστε τον! νομίζοντας ότι κάτι αόρατο ξεφεύγει καί τρέχει. Μερικοί νομίζουν, ότι
είναι για τον τυφλοπόντικα πού τον κυνηγούν, για νά μην ξανακάντ) ζημιές στο
χωράφι.» Είς τά χωρία τής Καρπάθου «όταν τελειώση τό θέρος, οί θερίστρες αφή-
νουν εις τό τελευταίο χωράφι μερικούς στάχυς αθέριστους καί ολόγυρα κάνουν μέ
τό δρεπάνι έ'να κύκλον επί τού εδάφους. Τότε ήνεαρωτέρα θερίστρα, τής οποίας
καί οί δύο γονείς ζοΰν, στέκεται εντός τού κύκλου, σταυροκοπεϊται καί έπειτα
πετά προς τά επάνω τό δρεπάνι της φωνάζουσα ενθουσιωδώς: Κι άπό χρόνου,
καλαλωνεμένα ! καλοφαωμένα ! καλοπρουκιαμένα ■ (Μιχαηλίδου Νουάρου, Λαογρ.
Σύμμεικτα Καρπάθου Β, 30).

4. Κατασκευή δέσμης εκ τών τελευταίων (ή τών πρώτων;) σταχυών τοΰ
άγροΰ. "Ονομα τής δέσμης (σταυρός, ψάϋα, χτένι, τ' αφεντικού τά γένεια). Πού
αναρτάται ή κατασκευαζομιένη δέσμη ; Εις τό εικονοστάσιον ή είς τήν μεσοδόκην
τής οικίας; "Εως πότε διατηρείται εκεί καί ποία ή χρήσις της εις τήν σποράν;
(Ευλογείται πρώτον είς τήν έκκλησίαν καί κατόπιν αναμειγνύεται μέ τον σπόρον;)
Π.χ. Εις τά χωρία τής Πυλίας «δταν κι άποϋερίοονμε, αφήνουμε εν α κομμάτι από
τό χωράφι άϋερο, ώς ε ν α. μέτρο, νά είναι τετραγωνικό, είτε στην άκρη, είτε στη μέση
τοϋ χωραφιού, κι άπ' εκει κάνουμε τό σταυρό μας κι άρχινίζουμε και θερίζουμε
άπ' τη μιάν άκρη εϋτοννου τοΰ κομματιού, ώστε νά βγούμε στην αλλη, στο θερι-
σμένο. " Υστερα πιάνουμε πάλι την αλλη μπάντα, ώστε νά γίνη σταυρός. Τά στάχυα
που ϋά κόψουμε τά δένουμε τέσσερα ματσάκια κι αυτοννα πάλι τά δένουμε
σά σταυρό και τά βάνουμε στο εικονοστάσι στα εικονίσματα."Οταν ερϋη τοϋ Σταυροϋ,
ϋά πάρουμε τό σταυρό, ϋά βάνουμε μέσα σ εν α σακκουλάκι λίγο άπό τό γέννημα
που εχουμε ατό σωρό, καί ϋά τά πάμε στην εκκληαά. θά κάνουμε και λειτουργία
νά λειτρουη&οϋνε. Θά τά ξαναβάνουμε (τό σταυρό και τό σακκουλάκι) ατά εικονί-
σματα. Τό χινόπωρο, οντάς βρέξη και ί)έλ με νά σπείρουμε, ί)ά τά τρίψουμε φτοϋνα
τά στάχυα, ϋ" άνακατώσουμε τό στάρι μαζι με τ άλλο, που είναι ατό σακκουλάκι,
και ϋά κάνουμε άρχη νά σπέρνουμε άπ1 αυτά». (Πρβλ. Λαογραφίαν Γ', 67ό).

5. Υπάρχει ή συνήθεια νά δ ιαγων ίζωνται οί θερισταί δύο παρακει-
μένων αγρών μεταξύ των, ποίοι θά τελειώσουν τό έργον πρώτοι «διά νά κυνηγή-
σουν τό λαγό εις τό άλλο χωράφι» ; ΠοΤαι φράσεις λέγονται εις παρομοίας τυχόν
περιστάσεις; (Βλ. Λαογραφ. Γ' 681).

6. Ποία τά παιγνίδια τών θεριστών είς ώραν αναπαύσεως; Π.χ. τό παίξιμον
τοϋ δρέπανων έν Κύπρω· Περιγραφή αυτού. Τραγούδια τοΰ θερισμοΰ.

7. Συγκομιδή τών καρπών. Μέ ποίαν τυχόν πομπήν μεταφέρονται
τά τελευταία δεμάτια τών σιτηρών άπο τον άγρόν εις τό αλώνι ή εις τό σπίτι

7
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τοϋ γεωργού; Επακολουθεί συμπόσιον καί πανήγυρις τών θεριστών καί θεριστριών
δια τήν άποπεράτωσιν τοϋ θερισμοϋ; Ποία φαγητά παρατίθενται εις τήν τράπε-
ζαν; (Πετεινός ή δ'ρνιθα; ή άλλο τι;). Χοροί, τραγούδια, ευχαί.

γ) "Ε&ιμα τοϋ άλωνισμοϋ.

Πράξεις καί ένέργειαι κατά τον άλωνισμόν και επί τώ πέρατι αυτού:

1. "ΕίΚμα τής πρώτης ημέρας, δταν δ γεωργός «καταστρώνη»' π.χ. αφήνει
ε'να δεμάτι δ'ρθιο στή μέση τού αλωνιού. Εις τήν Σκϋρον «προσέχουν, δοοι αλω-
νίσουν, νά 'ναι καθαροί».

2. "Οταν λικμίζη τά σιτηρά (τό μάλαμα, Ρόδ. Κύπρ-j καί έ'ξαφνα παύση νά
πνέη άνεμος. Π. χ. είς τήν Κύπρον επικαλούνται τον Προφήτην Ήλίαν νά πέψη τον
άέραν του καί τοϋ προσφέρουν θυσίαν μίαν τηανιάν, τήν δποίαν εκθέτουν εις ΰψη-
λόν μέρος, έ'ως δτου πνεύση άνεμος. (Φαρμακίδου, Κυπρ. Λαογρ. 1938, 43 καί 82).

3. "Οταν «διρμονίζη, δηλ. κοσκινίζη τον καρπό μέ μεγάλο κόσκινο: π.χ.τοπο-
θετεί κλαδιά από παλιούρια καί ζεύλα σιδερένια επάνω στο σωρό προς άποτροπήν
τής βασκανίας καί διά νά είναι δ σίτος «γιρός σάν τον σίδιρον » (Δρυμός Μακεδο-
νίας, Λαογρ. IB 102).

4. "Εθιμα επί τφ πέρατι τοϋ άλωνισμοϋ:

(α) Σταύρωμα τοϋ σωρού τοΰ σίτου καί κύκλος μαγικός, χαρασσό-
μενος πέριξ αυτού. Κάρφωμα τοΰ πτύου ή τοΰ λιχνιστήρος είς τό μέσον τοΰ σωρού,
προσκύνησις τοϋ σίτου, ευχαί καί καταχύσματα. Άπόνιψις τών χειρών εν τώ άλω-
νίω κτλ. Εις τό Λασήθι τής Κρήτης «αμα 'πολιχνίσουνε τον καρπό, τόνε αταίνουνε
σωρό. Τοϋ κάνουνε ενα σταυρό στη μέση κάί κατόπιν ενα στεφάνι (κύκλο) γύρω -
γύρω. 'Ύστερα καρφώνουνε την παλάμη (τό φτυάρι) στη μέση ατό σταυρό με
τό χέρι της (δηλ. τήν λαβήν), κ' είναι η χούφτα (τό πλατύ μέρος) επάνω. Κάνουνε
υστέρα τρεις μετάνοιες και πιάνουνε μια χαχαλιά καρπό, τον προσκυνοννε καί υστέρα
τόνε χύνουνε πάνω από την παλάμη. Ξανακάνουνε τρεις μετάνοιες κι αρχίζουνε
νά σακκιάζοννε τον καρπό». Είς τό χωρίον Γούβες Ευβοίας, αφού περισυναχθή
τό λειώμα εις επιμήκη καί ΰψηλόν σωρόν, λαμνί καλούμενον, «ή οικοδέσποινα
κρατούσα λάγηνον, προσφέρει ύδωρ εις ε'να εκαστον, ίνα νιφθη, κ' εκείνος νιπτό-
μενος ραντίζει τό γέννημα καί τό άλώνιον κύκλω, ευχόμενος καί τού χρόνου!
Έν τέλει δ1 ή οικοδέσποινα πλαγίως κρατούσα τήν λάγηνον, δρομαίως περιτρέχει
τον σωρόν, χωρίς νά πέση ουδέ σταγών ύδατος κατά γής, ευχομένη καί αυτή
νά γίνη τοΰ χρόνου τόσος δ σωρός, δσος είναι δ κύκλος, τον οποίον έ'καμε». (Λαογρ.
Γ' 681 = Πολίτου, Λαογρ. Σύμμεικτα Γ' 196).
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β) Τό μέτρημα καί τό σήκωμα τού σωρού. Έν παράδειγμα: Εις τήν
Κάρπαθον τό μέτρημα καί τό σήκωμα τοΰ σωρού γίνεται τήν έπομένην πρωΐ'αν
καί μετά τήν άνατολήν τού ηλίου. Ό γεωργός στρέφεται προς 'Ανατολάς, κάνει
τόν σταυρόν του καί μέ τό φτυάρι, πού έμεινε εμπηγμένον όλην τήν νύκτα εΐς τήν
κορυφήν τοΰ σωρού, λαμβάνει ολίγους κόκκους, τούς ρίπτει είς τήν δεξιάν παλάμην
καί τούς πτύει: Φτού, φτού, φτού! εύχόμενος συγχρόνως: Χίλια μόδια! "Επειτα
αρχίζει τό μέτρημα μέ τόν άπλοπίνακα (lU μοδίου) λέγων: —Ένα! καί άπαντα
ό κρατών τόν σάκκον: — "Ενας δ Θεός! — Δύο! — Η Παναγία και δ μονογε-
νής της. — Τρία! —Ή Άγια Τριάδα. —Πέντε! —Πέμπε, Κύριε, πέμπε ! —"Εξ ε !
— Πέψε, Κύριε, πέχρε·' —'Εφτά! —Έφτά χιλιάδες (καί πλέον oU). Καί τό μέτρημα
εξακολουθεί.» (Μιχαηλίδου Νουάρου, Λαογρ. Σύμμ. Καρπάθου, Β' 36).

5. Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι κατά τό μέτρημα
καί τό άλώνισμα τοΰ σωρού τού σίτου. Π.χ. άπαγορεύεται νά δρασκελίση κανείς
τόν σωρό κατά τό λίχνισμα ή νά φύγη άπό τ' αλώνι, πριν τελειώση τό μέτρημα κττ.

6. Ό πρώτος έκ τής συγκομιδής άρτος. Αί σχετικαί μέ αυτόν συνή-
θειαι. Π.χ. εις τό Σαμόκοβον «τήν πρώτη πίττα, πού ζυμώνουν άπό τό νέο ψωμί,
τή λένε τζιτζιροκονλλικο, γιατί είναι τού τζίτζιρα πού τραγουδεΐ: Θερίσετ' άλωνίοετε |
δεματοκονβανήοετε, | κ' εγώ τό κουλλλικόκι μου \ θέλω νά μέ τό δώσετε. Πού τό
πρώτο αύτό κουλλοΰρι τό άφήνουν στή βρύση τοΰ χωριού; Βλ. τά περί άπαρχών
άνωτέρω σελ. 24 (ΕΛΑ 1943-44 σελ. 104).

δ) "Εθιμα τοΰ τρυγητοΰ.

1. "Εναρξις τοΰ τρυγητοΰ. Πώςκαθορίζεταιήήμέρατήςενάρξεως καί πώς
γνωστοποιείται εις τό κοινόν ; Συμφωνίαι τρυγητάδων, μέσα μεταφοράς φαγητά κλ.

2. Ή πρώτη ημέρα τοΰ τρυγητοΰ: τυμπανοκρουσίαι, άσματα καί χοροί
κατά τήν έκκίνησιν τών τρυγητάδων, πομπή κατά τήν μετάβασιν. Πώς γίνεται
ή μεταφορά τών σταφυλών είς τήν οΐκίαν ή είς τόν ληνό ν καί μάλιστα ή μετα-
φορά διά τής τελευταίας άμάξης; (Πομπή εορταστική μέ μουσικά όργανα καί
χορούς. Μεταμφιέσεις κλπ.).

3. Άφήνουν κανένα κλήμα άτρύγητο και διά ποίον λόγον; Άπόνιψις
τών χειρών τών εργατών κλπ. Παραδείγματα: Εις τήν Μεσημβρίαν «τά σταφύλια
τά κουβανούσαν μέ τό βουβαλάμαξο. Μπρος πήαιναν τά νταβούλια καί μέσ
στ άμάξ' χόρευαν οί πατητάδες. Τό βράδ' γένάαν μεγάλο γλέντι». — Είς τά Βούρ-
βουρα Κυνουρίας, άμα άποτρυγάνε, άφήνουν ένα κλήμα άτρυγο. Πηγαίνει ένας καί
φέρνει ένα κανάτι νερό άμίλητο καί νίβονται όλοι απάνω στό κλήμα. (Έπ. Βουρ-
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βούρων Γ', 1939,137). Είς τάς Σαράντα Εκκλησίας «ή πρώτη ημέρα τοϋ τρυγη-
τού χαιρετίζεται δια τύμπανων καί ασμάτων οί ληνοί συνοδεύονται δι' ομάδων
δρχουμένων καί αιδόντων καί κατά τήν άπέλευσιν καί κατά τήν άφιξιν. Τήν νύκτα
δμιλοι προσωπιδοφόρων εν τυμπάνοις καί άλαλαγμοΐς περιερχόμενοι τάς αγυιάς
μέχρι βαθείας νυκτός επιδίδονται είς ποικίλας παιδιάς καί διασκεδάσεις».

4. Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι. Π.χ. Εις τό Μα-
νιάκι «άμα εν' της άσπρης, κόβουνε από τό λειδινό τής άλλης ημέρας ενα κοφίνι
κάνουνε αρχή. Τρίτη δεν ξετρυγανε. Καλόπιστο εύκιύμαστε, άμα άποτρνγησουμε».

ε) "Ε·9·ιμα της συγκομιδής τών έλαιών.

Οί χαμάδες. Τό πρώτο χέρι καί τό τελευταίο χέρι. (Τό κοκκολόημα, ό ράβδος,
τ' άπόραβδα [Τριφυλία]/ — Άναρτησις χλωρού κλάδου έλαιας είς τό εϊκονοστάσιον
κλπ. Π.χ. είς τά χωρία τής ΙΙυλίας «δταν άπορραβδίσουμε τις έ/Μς, ϋά κόψουμε ενα
κλαράκι, τον αϊτό, (τό καινούργιο κλαρί, που πετάει η ελιά κ' είναι φουντωτό και φρέσκο
και γεμάτο καρπό και βρίσκεται ψηλά, στην κορυφή τοϋ δέντρου) και ϋά τον φέρουμε
νά τον κρεμάσουμε ατά εικονίσματα κι από ημέρες ϋά ντόνε μάδηση και ϋά ντύνε
ρίξη στις άλλες ελιές νά βγη λάδι». —"Αλλαι συνήθειαι: Π.χ. είς τήν Σκϋρον «δταν
ϋά μαζέψουν τον καρπό από τά δέντρα, αφήνουν λίγο καρπό απάνω, δέν τον
μαζεύουν δλιο, γιά νά μην παραπονιέται τό δέντρο. Καί πάν πρωτοκαρπίαΐ) ενα δέν-
τρο, δίνουν τον πρώτο καρπό νά τον φάη γυναίκα προκομμένη και που νά εχη
κάνει πολλά παιδιά, γιά νά γίνη και τό δέντρο καρπερό και προκομμένο». (Πέρδικα
Σκύρος Α' 159). Ή άλεσιά στο λιοτρίβι κτλ.


