ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ
Γ. Α.

Μέγα,

Έλληνικαι ίορταί καί εΰιμα της λαϊκής λα

τρείας, Άθήναι, 1957.

'Υπό τοϋ καθηγητοϋ τής Λαογραφίας έν τφ Πανεπιστημίιρ ’Αθη
νών καί επιτίμου διευθυντοϋ τοϋ Λαογραφικοϋ ’Αρχείου τής ’Ακαδη
μίας κ. Γ. Α. Μέγα έξεδόθη τό υπό τον ανωτέρω τίτλον έγχειρίδιον
περί τών λατρευτικών εθίμων τών νεωτέρων Ελλήνων. Τό υλικόν συνελέγη κυρίως εκ τοϋ βίου τής υπαίθρου, άγροτικοϋ καί ποιμενικοϋ,
γνωστοϋ ό'ντος ό'τι εις τάς πόλεις τα έθιμα ή έξασθενοΰν, μεταβαλλό
μενα εις δλως κενόν περιεχομένου τύπον, ως τονίζει εν τφ προλόγφ δ
συγγραφεϋς, ή συμφυρονται πρός ξένα, ή εξαφανίζονται. (Τό αυτό πι
θανώς λεκτέον σήμερον καί περί τοϋ ναυτικοϋ βίου. Αιτία ή παρακμή
τών παλαιοτέρων καί άπλουστέρων μορφών τής ναυτιλίας). ’Αντιθέ
τους ό αγροτικός καί ποιμενικός κόσμος, παρά την προϊοϋσαν διείσδυσιν τής τεχνικής, ή οποία μοιραίως διαλύει τον εθιμικόν πλοΰτον, δι
ατηρεί ακόμη εις άπομεμονωμένας περιοχάς πολλά πατροπαράδοτα καί
ενίοτε αρχαία στοιχεία. 'Ο γράφων την παροϋσαν βιβλιοκρισίαν οφεί
λει λόγφ τής ίδιότητός του νά έπιμείνη κυρίως επί τοϋ έκπληκτικοΰ
τοότου φαινομένου, τής έπιβιώσεως δηλαδή τών αρχαίων λατρειών εις
τήν νεωτέραν λαϊκήν θρησκείαν.
“Ηδη μελετηταί τής προϊστορικής καί αρχαίας θρησκείας, ως δ Μ.
Ρ. Nilsson κ. α. λαμβάνουν ιδιαιτέρως ύπ’ δψιν κατά τήν έρευναν τοϋ
αντικειμένου των τήν λαϊκήν λατρείαν τής συγχρόνου Ελλάδος. Αϋτη,
προερχομένη εκ τής μεσαιωνικής καί μέσορ αυτής έκ τής αρχαίας, δια
φωτίζει ώρισμένας έκ τών αρχαίων θρησκευτικών αντιλήψεων. Ουτω π. χ. δ "Αδης, ως απεικονίζεται εις τά δμηρικά έπη, δεν θά ήτο
ευκόλως νοητός διά τον σύγχρονον ερευνητήν άνευ τής νεοελληνικής
παραστάσεως τοϋ σκοτεινοϋ καί άμορφου τόπου τών νεκριόν, οιος περιγράφεται εις τά δημοτικά άσματα ή τον «Άπόκοπον». (Προσθέτω
δτι δ Nilsson καί εις τό περί προελληνικής θρησκείας μέγα έργον του,
The Minoan and Mycenaaen Religion, 1950, σ. 621, χρησιμοποιεί
τάς περί “Αδου νεοελληνικός αντιλήψεις διά τήν μελέτην τοϋ δμηρικυΰ
"Αδου). Αί νΰμφαι, αί ΰφαίνουσαι καί άδουσαι1, ως π. χ. ήδη παρ’
*) Ή Κίρκη, δδουσα ομοίως καί ΰφαίνουσα (κ 221 έξ.), είναι νύμφη
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'Ομήριρ ή Καλυψώ (Όδ. ε 61 - 2, πβ. ν 107), καθίστανται πολύ πε
ρισσότερον οΐκείαι, εάν άναλογισθώμεν τάς νύμφας των βουνών μας,
τις «νεράιδες», περί των οποίων ανάλογα πιστεύουν ο! νεώτεροι "Ελ
ληνες. (Αί Μοϋσαι ανήκουν αναμφιβόλους εις την κατηγορίαν αυτήν).
Εντεύθεν ή μεγάλη χρησιμότης τού βιβλίου τού κ. Μέγα όχι μόνον
διά τούς είδικώς ασχολούμενους με την λαογραφίαν, αλλά καί διά τούς
αρχαιολόγους και φιλολόγους. Βεβαίως πολλά εκ των διατηρηθέντων
παρ’ ήμΐν αρχαίων Ιθίμων εύρίσκονται, ως τονίζει ό κ. Μέγας, καί
εις άλλους Ϊνδοευρωπαϊκούς κυρίως λαούς- αλλά ταΰτα προσλαμβάνουν
Ιδιαιτέραν σημασίαν άπαντώντα εντός τού ελληνικού χώρου.
Τό βιβλίον τού κ. Μέγα άρχεται μέ λαμπράν εισαγωγήν, εις την
οποίαν εκτίθεται συντόμως αλλά περιεκτικούς τό φαινόμενον τής επιβιώσεως τών αρχαίων λατρειών εις την νεοελληνικήν λαϊκήν θρησκείαν.
’Αναπτύσσονται πρώτον τά περί "Αδου κα'ι αί άντιστοιχίαι αγίων τινών προς αρχαίους θεούς. Προ ημών παρελαύνουν ακολούθως οί «λά
μιες», «στρίγγλες», «γιαλλοΰδες» ή «γελλοΰδες» («Γέλλω» λέγει ή
Σαπφώ), αί «Μοΐραι», δ «Χάρος», αί «Γοργόνες». ’Ιδιαιτέρως ενδια
φέρουσα είναι ή πρώτη τών νυμφών «κύρη Κάλω», ή «Μεγάλη Κυρά» ή «Βασίλισσα τον Βοννοϋ», ή οποία πιθανώς είναι νεωτέρα εκπεσούσα μορφή Όρείας Μητρός καί Δεσποίνης. ’Αξιόλογος είναι καί ή
περίπτωσις παραθέσεως τραπέζης μετά γλυκών διά τον «οίκουρόν δφιν», τον «αγαθόν δαίμονα», εις Λέρον. 'Η επιβίωσις τού εθίμου εις
νήσον είναι ιδιαιτέρως αξία προσοχής. Πιθανώς πρόκειται περί έπιβιώσεως λατρείας προελληνικής. 'Ο Evans (PM IV 149) έχαρακτήρισεν ήδη ωρισμένον τριποδικόν σκεύος εκ τών ΥΜ I οικιών Κνωσού
ως τράπεζας γευμάτων δφεων. ’Εγώ ευρον εϊς ΥΜ III οικίαν παρά
τον Καίρατον τά λεγάμενα snake - tubes εν συνδυασμφ προς τράπε
ζαν λιθίνην (βλ. «Τό έργον τής Άρχ. Έταιρ.» 1955, σ. 105, είκ. 100).
Έντύπωσιν προκαλεΐ ή μέχρι τών ημερών μας διατήρησις τού εθίμου
τών αιματηρών θυσιών εις βορείαν καί ανατολικήν Θράκην, Καππα
δοκίαν καί Μ. ’Ασίαν καί εϊς χώρας, ένθα έγκατεστάθησαν πρόσφυγες
(Θεσσαλίαν, Μακεδονίαν), επίσης δέ εις ’Ήπειρον, Λέσβον κ.λ. Εϊς
τινας περιπτώσεις εχρησιμοποιεΐτο τό «θάλι» (ή «πρόθυσις» τών αρ
χαίων) λίθος τοποθετημένος προ τής 'Αγίας Τραπέζης - βωμού, μετά
κοιλότητος διά τήν εισροήν τού αίματος. 'Ο λίθος εστεφανούτο, άνθη
έρρίπτοντο επί τού θύματος. Δεν είναι άγνωστοι καί αί θυσίαι ταύ-

μετά προσθέτων χαρακτηριστικών «ποτνίας θηρών». Περιβάλλεται υπό λεόντων
καί λύκων. Τήν έννοιαν αυτήν εχει καί ή μεταμόρφωσις τών έταίρων τοΰ Όδυσσέως εϊς αγριόχοιρους.
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ρων (εις εορτήν τοΰ αγίου Χαραλάμπους εις 'Αγίαν Παρασκευήν Λέ
σβου). Χαρακτήρα θυσίας έχει βεβαίως καί πάσα επιβαλλόμενη καθ’
ώρισμένην εορτάσιμον ημέραν σφαγή ζώου (αμνού Πάσχα, χοίρου
Χριστουγέννων έν Κρήτη, ή Άπόκρεων αλλαχού). "Επονται τα περί
απαρχών, αναθημάτων και έγκοιμήσεων. Έκ των εορτών ώρισμέναι
ανάγονται εις εορτάς τών τελευταίων ρωμαϊκών χρόνων (Dies natalis
Solis invicti κατά τό χειμερινόν ήλιοστάσιον, ταυτισθεΐσα προς τα
Χριστούγεννα, Εορτή Καλανδών), τινές δε άρχικώς εθνικά! παρέμειναν μέχρι τέλους έξω τής Εκκλησίας (ως ή 1 Μαρτίου). Τό αυτό λεκτέον και περί ωρισμένων εθίμων (μεταμφιέσεις Δωδεκαημέρου καί
Άπόκρεων, ιεροί άροτοι κ.λ.).
Μετά τήν εισαγωγήν έπεται ή έκθεσις τών λαϊκών εορτών κατά
χρονολογικήν τάξιν, ώστε νά παρέχηται γραφική, πλήρης είκών τού
κύκλου τής λαϊκής λατρείας τοΰ ό'λυυ ενιαυτού. Πιστεύω δτι αυτή ήτο
ή ένδεδειγμένη άντ'ι πάσης άλλης ειδολογικής συστηματοποιήσεως, ή
οποία θά άφήρει έκ τών εθίμων τήν ζωντανότητά των άποσπώσα αυ
τά από τής χρονικής στιγμής, προς τήν οποίαν είναι άρρήκτως συνδεδεμένα. Ή διαίρεσις τού έτους βασίζεται επί τών δύο κυρίων στα
θμών τού κτηνοτροφικού βίου : δύο δέ είναι τά μεγάλα όρια, ή εορτή
τού αγίου Γεωργίου (έξοδος τών ποιμνίων ε’ις τάς όρεινάς βοσκάς) καί
ή τού αγίου Δημητρίου (επάνοδος εις τάς πεδινάς εγκαταστάσεις). Αί
εορται διαιρούνται εις χειμερινάς (από τοΰ αγίου Δημητρίου μέ
χρι τών Άπόκρεων), τάς εαρινάς (από τών Άπόκρεων μέχρι τού
τέλους Μαΐου), τάς θερινάς (’Ιουνίου, ’Ιουλίου, Αΰγούστου) και τάζ
φθινοπωρινός (τού Σεπτεμβρίου). "Επονται τινά περί αγροτικών
εθίμων τού θέρους, αλωνισμού, τρυγητού.
Τό πρώτον τμήμα είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, διότι περιλαμβάνει
τά έθιμα τής σποράς, τελούμενα περί τήν εορτήν τοΰ αγίου Δημητρίου,
επίσης δέ τά τοΰ Δωδεκαημέρου (από τών Χριστουγέννων μέχρι τών
Θεοφανείων) — χώρου διασώσεως πολλών αρχαίων στοιχείων διά τό
«άβάπτιστον» τών ύδάτων κα! τού Χριστού. Σημαντικήν θέσιν είς τά
έθιμα τής σποράς, έν Θράκη κυρίως, κατεΐχεν ή μεταμφίεσις, ήτις επα
νέρχεται και κατά τό Δωδεκαήμερον, τάς Άπόκρεως και τήν 1 Μαΐου.
Συνδυαζομένη προς συμβατικήν άναπαράστασιν γάμου (ενίοτε μετ’α
παγωγής), φόνου τού συζύγου και άναστάσεως αυτού, άποσκοπεΐ κατά
μέν τήν σποράν εις τήν μαγικήν έξάσκησιν Ιπηρείας επί τής φύσεως
διά τήν βλάστησιν τοΰ σπόρου, ακολούθως δέ διά τήν εύδοκίμησιν
τών καρπών. (Τά αρχικά πρόσωπα τού δράματος είναι τό ζεύγος τοΰ
γαμβρού και τής νύμφης. Πρόσθετα βεβαίως είναι ό καπετάνιος, πενθερά, Εβραίος, Αρβανίτης κ.λ.). Ό γάμος τού Ίασίωνος και τής Δή-
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μητρος επί τοϋ «τριπόλου νειοϋ» εν Κρήτη, ανάγεται, εις το αυτό θέμα.
Τοιαΰται τελεταί συνεδυάσθησαν τεχνητώς προς διαφόρους χριστιανικός
εορτάς ενώ κατ’ ουσίαν ανήκουν εις την φυσικήν λατρείαν τής εποχής.
Ή μεταμφίεσις, μαγικού χαρακτήρος κατ’ άρχάς άναπαράστασις φυ
σικών δαιμόνων, έγγυωμένων την προσεχή ευφορίαν, διά τών φερομένων
π.χ. στεφάνων κλήματος (σ. 25), εις τάς πλείστας περιπτώσε.ς έχει προσλάβει κωμικόν χαρακτήρα. Εις τοϋτο συνέτεινεν ή συνεπεία τοϋ χριστια
νισμού αποβολή τοΰ θρησκευτικού στοιχείου, άλλα και τό γενετήσιον καί
βωμολοχικόν στοιχεΐον, δπερ φύσει ύπήρχεν εις τάς εκδηλώσεις ταΰτας.
Προς τά έθιμα τής σποράς καί τήν φυσικήν λατρείαν συνδέονται
καί αϊ πανσπερμία ι, τών οποίων ή συχνότης κατά τήν χειμερινήν
περίοδον είναι αξία προσοχής. Τάς έπανευρίσκομεν π. χ. εις τήν εορ
τήν τοϋ αγίου Γεωργίου τοϋ Μεθυστή (κατά τάς άρχάς Νοεμβρίου),
εΐς τά Είσόδια τής Θεοτόκου (καλουμένης Παναγίας Μεσοσπορίτισσας
ή Πολυσπορίτισσας, εκ τής συνήθειας νά βράζωνται αντί άλλου φαγη
τού «πολυσπόρια», δηλαδή ποικίλοι σπόροι δημητριακών καί οσπρίων
μετά πίστεως εις τήν ευεργετικήν δυναμιν τοϋ πράγματος), εις τήν εορ
τήν τοϋ αγίου Άνδρέου, τής 'Αγίας Βαρβάρας (προσφοραί πανσπερ
μιών είς τριόδους), Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιάν κ.λ.
Τό Δωδεκαήμερον άφ’ ετέρου συνδέεται ατενώς προς τούς Καλικατζάρους, οΐτινες δεν προήλθον εκ τών μεταμφιέσεων, ως έπίστευεν 6
Ν. Πολίτης, αλλά σχετίζονται προς τάς Κήρας τών άρχαίων, τάς εν
τφ "Αδη ψυχάς, αί όποΐαι επιστρέφουν καί ενοχλούν τούς άνθρώπους
κατά τά Άνθεστήρια. Ούτοι άπομακρΰνονται διά πυρών, ακανθωτών
ξύλων κ.λ. Αί μεταμφιέσεις τοϋ Δωδεκαημέρου, άναπαριστώσαι άγρια
κυρίως ζώα, λύκους, άρκτους, άλώπεκας, δορκάδας, επίσης τράγους καί
καμήλους — τό τελευταίου στοιχεΐον είναι, νομίζω, νεώτερον—ως καί
ενόπλους άνδρας, άποσκοποΰν εΐς τήν άποδιαπόμπησιν (διά τοϋτο ε
νίοτε φέρονται υπό τών μεταμφιεζομένων κώδωνες) τών δαιμόνων
τοϋ χειμώνας, συμπεριλαμβανομένων καί τών ψυχών. ’Ακολουθούν τά
γραφικά έθιμα τών Χριστουγέννων (άγυρμός παίδων, ποδαρικό, χοιροσφαγία — πβ. χοίρον Κρόνου καί Δήμητρος κατά τά Σατουρνάλια —
χριστόψωμα, μαντεΐαι κ.λ.) καί τής Πρωτοχρονιάς (βασιλόπιττα, προσκόμισις — ως καί κατά τάς θερινάς τροπάς— «βρυγιασμένης πέτρας»,
ήτοι μετά βρύων, άσφαλώς, νομίζω, διά τήν συγγένειαν προς τό ρ.
βρύω—«βρνγιασμένο ή βνργιωμένο σπίτι»—το πλήρες άγαθών—, μαν
τεΐαι κ.λ.). ’Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον έκ τών εθίμων τής Πρωτοχρονιάς
είναι τό ευεργετικόν θεωρούμενου κτύπημα διά κλάδου, λίαν άναλόγου
προς τον ιερόν κλάδον, δΓ ου εμασιιγοϋντο οι νέοι εις τό τέμενος τής
Όρθιας έν Σπάρτη.
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Μεγάλου ενδιαφέροντος είναι τα κατά την επίσης χειμερινήν εορ
την τής αγίας Δομνίκης εις ανατολικήν Ρουμελίαν τελούμενα προς τι
μήν τής διά καρπών εστολισμένης μαίας τοΰ χωρίου (ασπασμοί φαλ
λοΰ, συμπόσια βακχικά τών γυναικών κ.λ ). Ύπό τοΰ κ. Μέγα προσ
άγεται ενδιαφέρον χωρίον τοΰ σχολιασιοΰ τοΰ Λουκιανού περί άναλό
γων γυναικείων εκδηλώσεων κατά τά Άλώα.
Έκ τών εαρινών εθίμων ενδιαφέροντα είναι τά τών Άπόκρεων(
περιλαμβάνοντα, ως ήδτ| έλέχθη, μεταμφιέσεις και άναπαράστασιν τοΰ
φυσικού δράματος επί τών μνημονευθένιων άνωτέραΡβασικών θεμά*
των, ενίοτε ανεπτυγμένων καί εμπλουτισμένων διά νέων στοιχείων (γεννήσεως βρέφους, άρότου) κυρίως εν Βιζύη. Ή κατά τάς Άπόκρεως
λατρεία τών νεκρών διά προσφοράς κολλυβών κ.λ. (Ψυχοσάββατα) ερ
μηνεύεται έκ τής σχέσεως τών εορτών τούτων προς τά 5Ανθεστήρια)
έχοντα ομοίως διττόν χαρακτήρα, χαρμόσυνον διά τήν άνοιξιν καί θλι
βερόν διά τούς νεκρούς, εις ους προσεφέροντο πανσπερμίαι. (Τά σήσαμα, ρόγδια, αμύγδαλα, σταφίδες κ.λ. τών κολλύβων δεν είναι λοι
πόν απλούς στολισμός, άλλ’ ουσιώδες μέρος τής πανσπερμίας). Τήν
ύπό τοΰ Φ. Κουκουλέ (Λαογρ. 6, σ. 545 - 6) ετυμολογίαν τών συνηθιζομένων κατά τήν Τυρινήν μακαρονίων εκ τού μάκαρ -(- αιώνιος δι
στάζω νά δεχθώ. (Πιθανωτέρα ή γνώμη τού Μπούτουρα αύτ. σ. 543).
Εις τάς Άπόκρεως ανήκουν καί αί έαριναί πυραί, έχουσαι καθαρτή
ριον καί διαβατήριον χαρακτήρα, ως καί άλλα δευτερεύοντα έθιμα,
κοινά καί εις άλλας εορτάς, μαντεΐαι σχετιζόμεναι προς τά εδέσματα
τής εποχής κ.λ. Φαλλικά άσματα μνημονεύονται εις Τύρναβον καί φαλλοφορία (μεταφορά ιστού πλοίου) εις Θράκην.
’Εαρινόν έθιμον (τής 1 Μαρτίου) είναι τά «χελιδονίσματα», άσματα
παίδων μετά ομοιώματος χελιδόνος. ’Ανάλογα αρχαία άσματα άδόμενα εν Ρόδφ και διασωθέντα ύπό τοΰ ’Αθηναίου παρουσιάζουν εκ
πληκτικήν ομοιότητα ως προς τό μέτρον καί τό κείμενον προς τά νεώτερα χελιδονίσματα τής Θράκης. Σιενώς συνδέονται προς τήν άνοιξιν
τά τελούμενα κατά τό Πάσχα. Ταύτα ως επί τό πλεΐστον δεσπόζονται
ύπό τών εκκλησιαστικών τελετών, άλλ’ ενίοτε παρουσιάζουν αναλογίας
προς αρχαία έθιμα (αιώρα, «Άδώνιδος κήποι»). Έξέχουσα εαρινή
εορτή είναι ή τού δρακοντοκτόνου αγίου Γεωργίου, συνδυαζομένη
προς άναπαράστασιν τοΰ μύθου, καθ’ ήν άδεται «άπόλα, δράκο, τό
νερό» κ.λ. *, περιφοράν τής είκόνος διά τον σχηματισμόν προστατευ2) Ή άναπαράστασις σκηνών έκ τοΰ βίου τοΰ αγίου είναι εν επιχείρημα
υπέρ τής γνωσιής θεωρίας τοΰ Ridgeway, βασιζόμενης κυρίως επί αναλογών
αναπαραστάσεων έκ τής ζωής τοΰ άγιου Πατρικίου έν Ίρλανδίρ, περί γενέ*
σεως τής τραγωδίας έκ τής λατρείας τών ηρώων.
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τικού κύκλου περί τό χωρίον, θυσίαν αμνού, χορούς, αγώνας (δρό
μου, πάλης, ιπποδρομίας) και ζύγισμα δι" αιώρας (ως κατά τα άρ.
Xalu Άνθεστήρια). Κορυφούνται δε τέλος τά έθιμα τού έαρος διά τής
1ης Μαΐου (μετατεθέντος εις αυτήν από των ύστερων μεσαιωνικών
χρόνων τού παλαιοτέρου εορτασμού τής 1ης Μαρτίου). Τώρα εμφανί
ζεται ως σύμβολον τής ευφορίας ό στέφανος, οστις άρχικώς είναι στέ
φανος'φυτών μετά καρπών και ούχί άνθέων. (Έξαίρεσιν,"νομίζω, άπο"
τελεί ή άρχαιόθεν συνδεομένη προς την Δήμητρα μηκών, διά τό φύεσθαι εν μέσψ τών σιτηρών). Ή άνάρτησις στεφάνου από κορμού κυπαρίσσου ενθυμίζει τάς βαβυλωνιακάς έορτάς τού νέου έτους, κατά τάς
οποίας μετάλλινοι ταινίαι άνηρτώντο από κλάδον γυμνού δένδρου ως
σύμβολον άναγεννήσεως τής φύσεως. (Φαλλικός τις συμβολισμός είναι
πιθανός διά τό «μαγιόξυλον»).
Ενδιαφέρουσα είναι καί ή εις διάφορα μέρη άναπαράστασις τού
μηνός (ή άρχικώς τού νέου θεού τής φύσεως;) ύπό’παιδός μετ’ άνθέων
χορεύοντας καί συνοδευομένου υπό προσωπιδοφόρων καί κωδωνοφόρων («Μαγιόπουλο», «Μάης»).Ένίοτε ταύτα συνδέονται προς έπίκλησιν
βροχής. Τό φυσικόν δράμα τής άπαγωγής, τού θανάτου καί τής άναστάσεως κόρης (άλλά τή βοηθείφ ιατρού /) επανέρχεται είς Πορταριάν,
τού δε θανάτου καί τής άναστάσεως τού νέου θεού («Ζαφείρη») είς
Ζαγόρι τής Ηπείρου. "Αδιάφορους νέα ή νέος είναι τό άνιστάμενον
πρόσωπον («Φουσκοδέντρι») είς Καστανιάν Στυμφαλίας. Τούτο στολί
ζεται δι" άνθέων καί μοιρολογεΐται υπό νέων, τέλος δέ άνίσταται καί
σύρει μετά τών άλλων κύκλιον χορόν. Ραντισμοί (είς τά παράλια μέρη
διά θαλασσίου νερού), κτυπήματα διά κλάδων, άποδιαπομπήσεις άποτελούν επίσης έθιμα τής 1 rjc Μαΐου.
Διεξοδικώς περιγράφει ό κ. Μέγας καί έτέραν μεγάλην εορτήν τού
Μαΐου τήν τών αγίων Κωνσταντίνου καί ‘Ελένης διά τήν μετ’ αυτής
συνδεομένην εις Θράκην (περί τον Αίμον) καί νύν είς Μακεδονίαν
βακχικήν λατρείαν τών «’Αναστεναριών», περιλαμβάνουσαν θυσίαν
ταύρου, εκστατικόν χορόν, πυροβασίαν (καθαρτικού χαρακτήρος) κ.λ.
"Αντιθέτους προς τούς χειμερινούς καί εαρινούς μήνας, οί θερινοί
είναι πιωχοί είς μεγάλας εορτάς. Είναι άξιον προσοχής δτι ό τρυγη
τός, ή συγκομιδή τών ελαιών κ.λ. δεν άπετέλεσαν έν Έλλάδι πυρήνα
άξιολόγου λαϊκής λατρείας, ώς συνέβη μέ τον σίτον. Όχι τόσον ή βασι
κή σημασία τών σιτηρών ως τροφής, όσον ή προσωρινή εξαφάνισις
τού σπόρου καί ή μετ’ αγωνίας παρακολουθουμένη άναγέννησις αυτού,
εξηγεί, νομίζω, τήν περί τούς δημητριακούς καρπούς καί δή κατά τούς
φθινοπωρινούς καί χειμερινούς μήνας συγκέντρωσιν τών λαϊκών λα
τρειών. "Εκ τών σημαντικωτέρουν θερινών εθίμων είναι τά συνδεόμε-
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να προς τάς θερινός τροπάς, οίτινα έσχετίσθησαν προς ιό Γενέθλιον
τοΰ Προδρόμου (24 ’Ιουνίου). Έξ άγνοιας, νομίζω, τής αληθούς έν
νοιας τοϋ «γυρίζει ό ήλιος» — ήιοι επιστρέφει, παύει απομακρυνόμε
νος από τοΰ ισημερινού — προήλθεν ή αντίληψις ότι ό ήλιος «γυρίζει
σαν μύλος» την ημέραν αυτήν. Χαρακτηριστικά! αί καθαρτήριοι ή διαβατήριοι πυραι και τά καθαρτήρια θαλάσσια λουτρά (τη πρώτα τού έ
τους). Ώς πάσαι αί μεγάλαι στιγμαί τοΰ έτους είναι πρόσφορος καί αυτή
διά μαντείας («κλήδονας»), ’Εκ των εθίμων των λοιπών εορτών τοΰ
θέρους αξιόλογοι είναι αί επίσης αρχαίας προελεύσεως πυραι έπι κο
ρυφών κατά την εορτήν τοΰ Προφ. Ήλία (πβ. πυράν 'Ηρακλέους έπι
Οίτης, καί πυράς είς μινωικά ιερά κορυφής, ώς έπ'ι τοΰ Γιούχτα, έν
Κρήτη), ή πίστις είς τάς επικινδύνους «Δρίμας» (—δριμείας νύμορας)
τών πρώτων ημερών τοΰ Αύγούστου (ώς και τοΰ Μαρτίου) κ.λ.
"Εκ τών εορτών τοΰ φθινοπώρου σημαντικωτάτη είναι ή τοΰ Τί
μιου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου). Κατ’ αυτήν έν Αΐγίνη άναπαρίσταται
ό θάνατος τής φύσεως δηλουμένης δι’ ειδώλου φαλλικοΰ, τό όποιον
φέρει τό όνομα «Λειδινός», έκ τοΰ Καταργουμένου λόγιρ τής βραχύν'
σεως τών ημερών δειλινού ή απογευματινού γεύματος. Νομίζω ότι συ
νέπεια τοΰ χριστιανισμού είναι ή έξαφάνισις τών αρχικών ονομάτων
τών μορφών τούτων καί ή άντικατάστασις αυτών δι’ άλλων, ώς τό α
νωτέρω σκωπτικοΰ χαρακτήρος, ή δι" ονομάτων δηλούντων κυριολεκτικώς τό φυσικόν φαινόμενον τής εποχής («Φουσκοδέντρι»). 'Ο θρή
νος τοΰ Λειδινοΰ δεν αφήνει αμφιβολίαν περί τοΰ φυσικού συμβολι
σμού :
Φεύγεις, πάεις Λειδινέ μου,
τσάι μας αφήνεις κρύους,
πεινασμένονς, διψασμένους κ.λ.

"Αλλά προβλέπεται ή άνάστασις τοΰ θνήσκοντος θεού :
Πάλι ΰάρ&ης, Λειδινέ μου,
μϊ τοϋ Μάρτη τις δροσές
μέ τ’ ’Απρίλη τά λουλούδια κ.λ. 8

Την 14 Σεπτεμβρίου εΰλογεΐται διά πανσπερμιών ό σπόρος τής έπερχομένης νέας σποράς. Καί οΰτω κλείει ό κύκλος τοΰ έτους καί άρχεται
Ικ νέου.

8) Ή Ικφρασις ή χρησιμοποιούμενη είς τό άσμα: «δπου σέ κλισαρώσανε μέ
τήν ψιλή κλισάρα» είναι έπαινος καλλονής, ώς τό κρητικόν «ψιλοκοσκίνιστος».
(Κλισάρα = κνισάρα). Αρμόζει δέ ό έπαινος οΰτος είς τόν κατ’ έξοχήν ώραϊον
«νέον θεόν».
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To βιβλίον τού κ. Μέγα περατούται διά σειράς λαμπρών εικόνων,
αί όποΐαι αισθητοποιούν τα έθιμα και πείθουν περί τής διατηρήσεως
πολλών εξ αυτών. Ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσαι είναι αί εικόνες θυσίας
ταύρου έν Θράκη, παραστάσεως γάμου εν μεταμφιέσει είς Σικυώνα,
εικονικών άρότων είς Σέρρας και μάλιστα τών τελετών καί ειδώλων τού
«νεαρού θεού» (Φουσκοδεντριού, Ζαφείρη, Λειδινού). Πολλαι τούτων
προέρχονται έκ τού αρχείου τής κ. Κ. Κακοΰρη.
Τό νέον έργον τού κ. Μέγα πληροί άναμφισβητήτως μέγα κενόν.
Συγκεντροΰται εις αυτό κατ’ αυθεντικόν τρόπον πλουσιώτατον και
δυσεύρετον υλικόν. 'Ως βάσις εχρησίμευσαν προς τούτο προγενέστεροι
έργασίαι τού ίδιου τού κ. Μέγα. Ή ύλη εκτίθεται μετά χάριτος καί
υπομνηματίζεται μετά σοφίας, συνδεομένη προς άναλόγους εκδηλώσεις
εκ τής άρχαιότητος καί άλλων λαών. 'Υποδειγματικόν είναι τό γλαφυ
ρόν ύφος καί ή γλώσσα, ή οποία, προσεγγίζουσα πολύ την' ζωντανήν,
δονεΐται από τήν αγάπην τού συγγραφέως διά τάς περιγραφομένας
μορφάς τού εθνικού βίου.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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