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επί τέλους ταΰτην, έξήπλωνεν επί του άροτριωθέντος εδάφους καί συνε- 
μίγνυτο διά του φαλλού μετ’ αυτής ενώπιον του παρισταμένου πλήθους, 
δπερ έξερρηγνύετο εις μύρια σκώμματα καί εις θορυβώδη ευθυμίαν. Έπη- 
κολοΰθει χορός, φαγητόν, οινοποσία καί αδιάπτωτος ευθυμία μέχρι βα- 
θείας νυκτός.

Τις άναγινώσκα>ν τάς γραμμάς ταΰτας δεν άναμιμνήσκεται τά μικρά 
Διονυσία τά παρ’ Άχαρνέων τελούμενα, καθ’ α βλέπομεν τούς άγρότας 
έν πομπή μεταβαίνοντας εις τον βωμόν τοΰ θεού, ήγουμένης τής κάνη* 
φόρου καί επομένης τής δούλης φερούσης τον φαλλόν καί τού οικοδε
σπότου αδοντος τό φαλλικον άσμα ;

Π οϊος δΰνανται ν’ άρνηθή την ομοιότητα,. ή οποία υπάρχει μεταξύ 
τής πομπής τού Κονκέρον καί των διονυσιακών ιεροτελεστιών έν Άθήναις,
καθ’ ας συνετελεΐτο καί ή έ'νωσις τού Διόνυσόν μετά τής Κόρης τής συμ-
βολιζούσης την εαρινήν βλάστησιν την φέρουσαν την ευδαιμονίαν τής 
χώρας;

Τί δέ δηλοΐ καί ή ένωσις τού Κουκέρου μετά τής Κουκερίνας του 
κατά τάς άρχάς τής άνοίξεως καί ή άροτρίωσις καί ή σπορά τού σίτου, 
είμή την έκ τής νάρκης τού χειμώνος άφυπνιζομένην καί σπαργώσαν 
φύσιν; Τί δέ υπαινίσσεται ό φαλλός, τον όποιον καί τότε (κατά τον 6ον 
π. X. αιώνα) περιέφερεν εις τάς πομπάς τού Διονύσου είμή τήν γεννη- 
τικήν δύναμιν τής φύσεα>ς!

ΕΘΙΜΑ ΣΩΖΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Κ ω νστ. ΙΤαπαϊωαννίδου.

Σπουδαιότατα πάντων τών εθίμων είναι τά θρησκευτικά.
1. Καθ ώρισμένας έορτάς καί έποχάς τού έτους αναπτύσσεται ολό

κληρον σύστημα θρησκευτικών εθίμων ό)ς τά τής παραμονής τών Χ ρι
στουγέννων, τά τών Δωδεκαημέρων, τής παραμονής τής Πρωτοχρονιάς 
καί τών Θεοφανείων, τής μέν Πρωτοχρονιάς τό κόψιμον τής πήττας μέ 
τό άργυρούν νόμισμα, τής δέ Χριστουγέννων καί Θεοφανείων ό σιταρό- 
ζωμος «κολυβόσμος» καί τό στάλσιμον κηρίων μετά κομφέτων τών ανα
δοχών προς τά βαπτιστικά, κατά τήν τελευταίαν. Έπικρατέστερον έθιμον 
είναι καί ό προς άλλήλους διά τού «καλή μέρα» χαιρετισμός καθ’ δλην 
τήν ημέραν καί τήν νύκτα τής παραμονής τού 'Αγίου Βασιλείου. Έξέ- 
λειπε δέ σήμερον ό επί 40 ημέρας χαιρετισμός διά τού «Χριστός Άνέστη» 
από τού Πάσχα μέχρι τής εορτής τής Άναλήψεως, εξακολουθεί δέ μόνον 
κατά τάς 3 πρώτας τού Πάσχα ημέρας.

2. Έ τερα θρησκευτικά έθιμα είναι τά τού Τριμέρου τής Καθαράς
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έβδομάδος, ή αποχή από πάσης εργασίας των εγγύων γυναικών κατά την 
εορτήν τοΰ Θεοδόχου Συμεών καί άλλα.

3. Κοινωνικά έθιμα είναι τά τής 1 Μαρτίου, κατά τήν οποίαν
δένουσι περί τον καρπόν των παιδικών χειρών δίχρουν κλωστήν (μάρτην) 
έκ λευκοϋ καί ερυθρού χρώματος, διά νά γίντ) δήθεν λευκόν καί ροδό- 
χρουν τό πρόσωπόν των. Ταΰτην φέρουν εις τάς χεΐρας μέχρις δτου ΐδωσι 
χελιδόνα, κατόπιν θέτουν τον «μάρτην» κάτωθεν λίθου καί μετά 40 ημέ
ρας παρατηρούν καί εάν εΰρουν εις τήν θέσιν εκείνου μυρμήγκια τό θεω
ρούν ευτυχίαν.

4. Τήν 1 Μαΐου εξέρχονται εις τους κήπους καί εις τήν εξοχήν, από
τής παραμονής δε θέτουσι κάτωθεν τοΰ προσκεφαλαίου σκόρδον, τό 
όποιον άμα έξυπνήσωσι δαγκάνουσιν, ΐνα μή τούς «κομπώση1) ό γάδαρος», 
έξωθεν δέ έκάστης θΰρας άναρτώσι κυρίως δαιμοναριάν, ή άνθη ή στε
φάνους εξ αυτών. Προ ετών εσχημάτιζον επί τών θυρών σταυρούς με 
κουπριά ζώων. «Σήμερα γελούνε, κι’ αύ'ρι’ περγελοΰνε» λέγουσιν εν Σω - 
ζοπόλει προς τούς άπατηθέντας έξ επιτηδείου ψεύδους τήν α ' Μαΐου. 
Διότι ενταύθα, ως έν Λέσβω καί ενιαχού τής Πελοποννήσου συνηθίζουσι 
νά πέμπωσι προς άλλήλους ψευδείς παραγγελίας, ειδήσεις, ή προσκλή
σεις τήν α'. αντί τής α'. ’Απριλίου, ως γίνεται αλλαχού τής Ελλάδος 
καί τής λοιπής Ευρώπης.

5. 'Έτερα κοινωνικά έθιμα είναι οϊ προσωπιδοφόροι τής Άπόκρεω,
οι μοντζονρωμένοι τής Καθαράς Δευτέρας, οΐτινες εν βωμολοχίαις σύρουσι
διά σχοινιών ιστόν πλοιαρίου (ά(1ένα) καί κατά τήν ιδίαν ημέραν επί 
τών κεφαλών τών αγάμων νέων, τών ύπερβάντων τήν νόμιμον διά γάμον 
ηλικίαν, θέτουσι «τυροτούλουμο», δηλ. ασκόν τυρίου κενόν, έστολισμένον 
με κορδέλλες καί φούντες, δπως εινε επίσης οί κούνιες τής λαμπρής. Διατη
ρείται δέ καί τό βρέξιμον τών νεονύμφων κατά τήν εορτήν τού 'Αγίου 
Ίωάννου (7 Ιανουάριου), καί τήν έπομένην 8ην, «εορτήν τής μαμής», 
μεταβαίνουσιν αι μή άπολέσασαι έτι πάσαν ελπίδα τεκνοποιίας γυναίκες, 
προς επίσκεψιν τών μαιών τής πόλεως, εκάστη εις τήν εαυτής προσφέ- 
ρουσαι αύταίς σάπωνα καί χρήματα.

6. Κατά τήν εορτήν τών Θεοφανείων συνειθίζεται ενταύθα, μετά τό
ρίξιμον τού Σταυρού στή Θάλασσα τής «Άχτής», ή ιπποδρομία εις τήν 
από τό ύψίπεδον μέχρι τής πόλεως πλατείαν, ως καί κατά τήν Ιορτήν 
τού 'Αγίου Ζωσίμου ή πάλη, περί τών οποίων θά γράψωμεν προσεχώο.

7. Τις βάϊες (ιτιές) τής εορτής τών Βαΐων φέρουσιν εις τήν εκκλησίαν,

') «Κομπώση» =  άπατήση, έκ τοΰ κομπόνω =  άπατώ, έξ ου τό «κομπογιαννίτης> 
καί τοϋτο γίνεται διά νά έξυπνήσουν διά τό σκόρδον καί έγερθοΰν ένωρίτερον.
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κατά παλαιόν εθιμον, οί νεόγαμβροί και από τά κρανεόδενδρα κόπτουσι 
τις «σουρβάκες» τοϋ 'Αγίου Βασώείου.

Τό εθιμον τοΰ Κλήδωνα κατά την εορτήν τοΰ 'Αγίου Πνεύματος καί 
του 'Αγίου Ίωάννου (27 Ιουνίου), ώς καί τό άναμα πυρών κατά την 
παραμονής τής εορτής ταΰτης περιγράφω κατωτέρω, άναφέρων καί έπει- 
σόδιον, σχετικόν προς αυτήν, έ'χον ιστορικήν διά τήν Σωζόπολιν αξίαν.

Καί μετά τήν καταστροφήν (1629) τής έν τή Μεγάλη νήσω Μονής 
τοϋ Προδρόμου, έξηκολοΰθουν οΐ ΣωζοπολΧται να μεταβαίνωσιν έν 
αυτή προς πανήγυριν, από τής παραμονής τής εορτής τοΰ 'Αγίου Ίωάν- 
νου, επιβιβαζόμενοι λέμβων από τής απέναντι τής νήσου παραλίας τής 
«Ξαθάνας». Εις μίαν τοιαΰτην, έν ημέρα τρικυμιώδει, φόρτωσιν άνθρω- 
ποπλημμΰρας, παρατυχών προ αίώνος περίπου Τούρκος Π ασάς,1) παρεπι 
δήμων ενταύθα, άπηγόρευσεν αμέσως, προς αποφυγήν δυστυχήματος, τήν 
έν τή νήσω διαπεραίωσιν, καταργήσας διά παντός τό εθιμον τοΰτο.

Έ κ  τής άπαγορεΰσεως ταΰτης προέκυψεν ή συνήθεια τής συναθροί- 
σεως τοΰ γυναικείου φΰλου, αντί πάσης ά'λλης, εις τήν παραλίαν τής 
«.Ξαθάνας», ένθα καί πλΰνουσι τους πόδας ή κολυμβώσι, παραλαμβάνου- 
σαι κατά τήν άναχώρησιν καί λιθάριον μετά βρΰου, τό όποιον κατ’ αγνώ
στου έποχής, εθιμον, θέτουσιν δ'πισθεν τής θύρας τοΰ υπνοδωματίου των. 
Μετά τήν έκ τής παραλίας άναχώρησιν άνάπτουσιν έκάστη οικογένεια, 
έμπροσθεν τής οικίας της πυρά έκ ξηρών χόρτων, τών οποίων τάς φλόγας 
«πορπηδοΰν» τρίς, προσφωνοΰσαι: «Σέμπα, καλόγρονε, ξέβα, κακόχρονε»,
είς δε τήν θρονμονσπονδιά καίουσι τής παρανυχίδες τους.

8. Κατά τήν εσπέραν ταΰτην άρχεται καί ή προετοιμασία τοΰ κλή
δωνα. Νεάνις, έχουσα ζώντας άμφοτέρους τούς γονείς, προμηθεύεται εντός 
«κακκαβιού», θαλάσσιον ύδωρ (νερό αμίλητο), έντός τοΰ οποίου ρίπτει 
έ'καστος τό σημάδι του, ή καί εις δι’ άλλους, μεθ’ δ καλύπτεται τό «κακ
κάβι» δι’ έρυθροΰ μανδυλίου, δενομένου περί τό χείλος αύτοΰ καί κρε- 
μάται έπί τοΰ δεσίματος κλειδαριά (κλειδώνεται). Κλειδωμένον τό «κακ
κάβι» κατατίθεται έν ύπαίθρφ «για νά τό δγή τ’ άστρο», καί τήν έπο- 
μένην, έντός κήπου, ή είς τήν εξοχήν, ανοίγεται ό κλήδωνας τοΰ μεν 
'Αγίου Ίωάννου μετά τήν απαγγελίαν τοΰ δίστιχου:

«'Ανοίξετε do γκλήδωνα με τ' Ά ϊ — Γιαννιου άη χάρη
Σήμερα φανερώνονάαι οί καλορριζικάροι »,

τοΰ δέ 'Αγίου Πνεύματος μετά τήν τοΰ εξής δίστιχου:

’) Οΰτος ήν ό Χουσεΐν Πασάς τοΰ Βιδυνίου, έχων καί τον τίτλον Γενιτσάραγα, 
όστις προσκληθείς προ της καταστροφής τών Γενιτσάρων, υπό τοΰ Σουλτάνου ΐνα 
κατέλθη είς Κων/πολιν, διήλθεν έκ Σωζοπόλεως, μεταβαίνων, διά Βάρνης, είς τήν 
πρωτεύουσαν τών Σουλτάνων-
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« ’ Ανοίξετε τό γκλήδωνα. νά βγη χαριτωμένη,
" Ολο τό γκόσμυ γύρισε καί βγήκε κερδεμένη ».

Πρβλ. Λαογρ. Β '. 409. 29
Παραλείπουν to βάψιμον των ωών της Μεγάλης Πέμπτης, αναφέρω 

μόνον, ότι από της πρωίας ακόμη τής ημέρας ταύτης, άναρτώσιν έξωθεν 
τοΰ παράθυρου έκάστης οικίας, προς Άνατολάς, τεμάχιον ερυθρού υφάσ
ματος καί ότι κατά την περιφοράν τοΰ Επιταφίου οφείλει έκαστος νά 
περάση γιά την ύγειά του κάτω από τον «Α μ νό» τρεις φορές.

ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ, ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΕΣ ΛΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Κεονατ. Κουρτίδον, ίατροϋ.

Α'.
1. ΙΙήττα, σπανακόπηττα, σπανακουλαδαστακόπηττα.— 2. Ίκκλησιά μου-

λυβουτή, μουλυβουκαγγιλουπιληκητή, ποιος σοι μουλυβουκαγγιλουπιλέκησί 
Τοΰ μουλυβουκαγγιλουπιληκητή υίγιός. ’ Αν είχα τοΰ μουλυβουκαγγιλουπι- 
ληκητοΰ τά σΰναργα ήθιλα σί μουλυβουκαγγιλουπιληκήσ’ άποΰ κείνουν 
κί καλλίτερα.— 3. ’Έ φαγα βραστά-, σκαστά, σπαστά κουκκιά, μέ τή βραστή, 
σκαστή, σπαστή χουλιάρα.— 4. Κούπα καπακουτή, κούπα ξικαπάκουτη, 
κούπα ξικαπακουτή, κούπα ξικαπάκουτη 1).

Β'.
1. Έλεήστι κουκώνες καμμιά ελεημοσύν’, Παναγιά Θεοτόκου νά χαρίσ’

τά πιδάκια σας. Χριστός άφένς νά τά άβγαταίν’ κί νά τά πληθαίν’. Μί 
τήν ύγειά σας κουκώνες! ’Άξιου τοΰ μιστό σας! Θεός νά σχουρέσ’ τά 
πιθαμένα σα ς! Θεός νά χαρίσ’ τά πιδάκια σας. Σ ’ πουλλά τ’ σας.— 2. 
Στηργιουμένους κί πολύχρονους.— 3. Χώμα νά πχιάνς κί μάλαμα νά γί- 
νητι.— 4. ’Απ’ τοΰ ένα χίλια νά γίνητι.— δ. Ό  Θεός τά χίλια καλά νά 
οί δίν\— 6. "Ωρα κακή μαύρ’. — 7. Νά σί πάρ’ ή ζάλ’ . — 8. Νά σί 
πάρ’ κορακίτσιους.— 9. Νά καίησι κί νά μαραίνησι.— 10. Νά σί σφυρίξ’ 
παπάς σ’ ταφτί (νά πεθάνεις). — 11. Γαϊδάρα κακιά. — 12. Νά ξηραθή ή. 
μαμή πού σ’ έβγαλε.—  13. Νά καή ή κούνια πού σί κούνσι.— 14. Νά 
σκάσεις κί νά πλαντάξ’. — 15. Τύφλα κί μούντζα. — 16. Στά χείλια μ’ 
ψάρ’ μ" ετρησες. — 17. Μάλλιασε γλώσσα μ’. - 18.  Παλιοστρίγγλα.— 19. Κου- 
ψουραψοϋ, χιλιγδουνοΰ. — 2 0 . Δγιάβουλι τετραπέρατι. -  2 1 . Ούργή τοΰ 
Θεοΰ.— 22 . Νά σί χ . . . ίκατό γαϊ,δάρ’ .— 2 3 . Νά καίησι κί νά ψήνησι.

') Τά ανωτέρω προτείνονται εν συναναστροφή) όπως άπαγγελθο>σι ταχέως, επί 
πολλάς φοράς επανειλημμένους. Εύνόητον ότι έν τοιαΰτη περιστάοει υποπίπτει τις είς· 
λάθη καί οΰτω προκαλοϋνται γέλωτες άσβεστοι. Ύπηρχον παρ’ ήμΐν άλλοτε πολλά 
τοιαϋτα πλήν δυστυχώς 6 χρόνος έξήλειψεν αυτά.
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