
ΗΘΗ ΚΑΙ ΒΒΙΜΑ ΚΡΙΙΤΟΝ
%

Σ Υ Α  Α Ε Χ Θ Ε Ν Τ Α

- γηά  ί .  ; . . . 5 .

Π Α Υ Λ Ο Υ  Γ. Β Λ Α Σ Τ Ο Υ
'ΚΡΗΤΰΕ.

Ε Ν ' Α Θ Η Ν Α ! Σ
ΕΚ ΤΟΤ ΤΠΙΟΙ'ΡΑΦΕΙΟΤ ΙΕ  Δ. ΣΑΚΕΑΛΑΡΙΟΪ*

1893



ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΡΗΤΗΝ

Σ Υ Α Λ Ε Χ Θ Ε Ν Τ Α

ΥΠΟ

ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΒΛΑΣΤΟΥ
Κ Ρ Η Τ Ο Ι

ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Σ
ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Π. Δ. ΣΑΚΕΛΛΑΪ>10Τ

1893

4



Παν άντίτνπον μη φ ίρον τί}ν Ιδιόχειρον Υπογραφήν μον  
θεωρείται χλοπιμαΐον κα ί καταδιώκεται ποινικ&ς κατά τόν νόμον.

Α παγορεύεται ή είς άλλην γλώββαν μετάφραβις άνευ προη- 
γόνμένης άδειας μον .
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ΕΠΙ ΤΗ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥ 
ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ

Τη βιβλιοθήκη ..β .Α ΐ/Α ξ Ι

εύλαβώς άφιεροϋται είς άνάμνησιν.

Ρέθυμνον Δεκέμβριος 1950 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΒΛΑΣΤΟΣ



ΠΑΥΛΟΣ Γ. Β Λ ^ Τ



Τ Η ι ΙΕ Ρ Α τ Μ Ν Η Μ Η ι

ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ

Προς Σέ, ώ ιερά σκιά τοΟ μακαρίτου Πατρός μου, το δε 
τό πόνημα «δ Γάμος  έν Κ ρ ή τ η »  μέρος των ήθών καί έ6ί- 
μων των Ελλήνων της Μεγαλομάρτυρας βασιλίδος τής Με
σογείου άφιερώ έκ καθήκοντος* διότι Σύ πρώτος μεταξύ των 
άλλων πατριωτικών διδαγμάτων Σου μοι ένέπνευσες τήν 
ίδέαν τής περισυλλογής των τοιούτων πατρίων μαργαριτών, 
τουςδποίους 6 ψευδοπολιτισμός μετ’ έπιβουλης είσχωρών ήρ- 
ςατο νά έκτοπίζη τον ενα μετά τον άλλον.

Έλάχιστον δέ φόρον εύγνωμονούσης υίϊκής καρδίας τήν 
νΟν έκπλήρωσιν της φιλοπάτριδος έπιθυμίας Σου έκείνης 
ήγούμενος, εύελπιστώ δτι ή άφιέρωσίς μου αΰτη μετ' άλη- 
θοΟς άγαλλιάσεως γενήσεται αποδεκτή ύπό τής πατριωτικω- 
τάτης Σου ψυχής, μεγάλην άνακούφισιν αίσθανομένης δτι ο 
υιός Σου ακολουθεί τά ύπερ πατρίόος βήματά Σου.
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Ο  Γ Α Μ Ο Σ . Ε Ν  Ι ^ Ρ Η Τ Η ι

Διά τοΟ άνά χεΐρας οΰτως έπιγραφομένου' πονήματος, 
άναγνώστα, σκοποΟμεν τήν διάσωσιν πολλών έθίμων τοΟ 
λαοΟ της Κρήτης τήν αρχήν έχόντων από παλαιοτάτων χρό
νων, και τήν άκριβεστέραν γνώσιν αύτών διά τούς έκάστοτε 
έπισκεπτομένους τήν Νήσον τοΟ Μίνωος εΟρωπαίους ηθογρά
φους φιλολόγους, οίτινες άγνοοΟντες παντελώς τήν γλώσσαν 
τοΟ λαοΟ καί παρ’ άλλων έλάχιστα μετ’ αύτοΟ συγχρωτιζο- 
μένων τάς πληροφορίας λαμβάνοντες διαστρέφουσιν έν άγνοια: 
τά πατριαρχικά των Κρητών έθιμα καί ήθη.

Ό λαός τής έθνομάρτυρος πολυπαθοΟς Κρήτης καί δή 
των ,όρεινοτέρων μερών, ένθα οί κατά καιρούς δυνάσται δέν 
κατίσχυσαν νά άλλοιώσωσι τά πάτρια, παραλαβών ώς ίεράν 
παρακαταθήκην διετήρησεν αύτά άμετάβλητα, ών τά πλεΐ- 
στα μεγίστη ν έχουσι τήν σημασίαν έν σχέσει προς τήν ιστο
ρίαν. Μετά παρρησίας δέ δυνάμεθα νά ειπωμεν δτι οόοαμοΟ 
άλλαχοΟ το μέγα μυστήριον τής διαιωνίσεως τοΟ ανθρώπου 
τελείται μετά μείζονος μεγαλοπρεπείας, ώς αρμόζει, δσον έν 
τ̂ ) μ,εγαλονήσφ ταύτιτ). Πόσον αληθώς συγκινητική είνε ή 
στιγμή καθ’ ήν οί γεννήσαντες και έκθρέψαντες από μικροΟ 
θυγατρίου τελείαν νύμφην τήν συγκεντροΟσαν τάς τρυφερω- 
τέρας θωπείας και τάς μείζονας φιλόστοργους αδυναμίας κόρην 
έμπιστευονται αύτήν διαρκή τοΟ καθ δλου βίου σύντροφον είς 
τον άρτι δλως ςένον καί πολλάκις άγνωστον γαμβρόν, τοΟ 
οποίου δ οίκος μακράν ούχΐ σπανίως των άπ αύτής χωριζομέ- 
νων γεννητόρων και προσφιλών οικείων περιστοιχεΐται Οπό αγνώ
στων αύτη συγγενών ! και πόσον έπομένως δικαιολογείται ή 
πομπωδώς τελούμενη αΰτη πανήγυρις ί· Ό πολιτισμός της
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σήμερον τήν τοιαύτην ύπερφυσικήν πραξιν ’ απλώς φυσικήν 
ανάγκην θεωρών, έφ ω καί μόνον είς τούς νομικούς τύπους 
περιορίζει τό μυστήριον τοΟτο, δεν κατώρθωσεν ετι έν Κρήττ) 
νά περιστείλη τούς άλληγορικούς τύπους καί νά. μείωση τήν 
έξωτερικήν μεγαλοπρέπειαν της άγομένης ταύτης μεγάλης 
καί ύψηλης έορτης, ής το έπιβάλλον αναγκάζει ήθικώς τούς 
συζευγνυμένους νά συναισθάνωνται έπι μάλλον άπερ άνα- 
λαμβάνουσιν όψηλά καθήκοντα.

Ό Κρής ζωηροτάτην εχων τήν φαντασίαν καί τήν καρδίαν 
μ,εστήν αισθημάτων έξέρχεται τοΟ περιωρισμένου κύκλου τοΟ 
ψυχροί) πραγματιστοΟ Εύρωπαίου και εις αιθέρια ύψη μεταρ- 
σιούμενος διώκει νοερώς πόθους ιερούς καί εύγενεΐς εύχάς. Έν 
τη περιστάσει ταύτη τό μεγαλεΐον τοΟ τελουμένου συναισθα
νόμενος πειραται νά έξωτερικεύσϊ] διά τύπων δ,τι τήν καρδίαν 
του κατακλύζει. Ά φ ’ ής στιγμής δ'προμνήστωρ ή ή προμνή- 
στρια έπιλαμβάνονται των περί γάμου διαπραγματεύσεων 
μέχρις οδ δ ίερεύς έπιτελέσΥ) τό μυστήριον, παρελαύνει σειρά 
βλη αξιοσημείωτων περιστατικών κινούντων τον θαυμασμόν 
και τήν περιέργειαν τοΟ έμβριθοΟς παρατηρητοΟ. Ή μνηστεία, 
ή μεταφορά της προικος είς τήν οικίαν τοΟ γαμβροΟ, ή παστάς 
μετά των συμβολικών σημείων, ή τελετή τοΟ γάμου, ή με- 
τάβασις της ν ύ μ φ η ς  είς τήν οικίαν τοΟ γ α μ β ρ ο 0 καί τόσα 
άλλα άξια προσοχής έπισόδεια προσήκει νά μελετηθώσιν ύπό 
των κινδυνευόντων νά έρημωθώσι των πατρίων ήθών και έθί- 
μων έκ της μανίας τοΟ ψευδοπολιτισμοΟ. Κατά τά διάφορα 
ταΟτα σημεία τής πανηγύρεως, έν φ ή καρδία ύφίσταται τάς 
ίσχυροτέρας και γλυκυτέρας των συγκινήσεων, ή δέ φαντασία 
έφίπταται των αιθέρων, ή γλώσσα δία στίχων πολυνοίας 
μεστών έν θαυμαστή βραχυλογία διερμηνεύει είς τήν γλώσσαν 
τοΟ λαοΟ τά εύφρόσυνα ταΟτα ψυχικά παθήματα. Ό ποιητής 
τοΟ λαοΟ ηγείται τότε εύ'καφον νά έξυμνήση τάς άρετάς των 
ίερώς συνδεθέντων καί ο πολιός γέρων έν τη συναισθήσει της 
πείρας του νά άποτείν*/) τάς σοφάς ύποθήκας, άς παρά των
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προγόνων του έδιδάχθη ή έκ τοΟ πολυετοΟς και περιπετειώδους 
βίου του ώς αξιώματα αλάθητα άπεκόμισε.

Διά τοΟ έργου τούτου πρώτου παρ’ ήμΐν τοΐς ΚρησΙ δέν 
σκοποΟμεν κυρίως νά έκθέσωμεν τά κατά τον γάμον έν πάση 
"λεπτομερεία διά σχοινοτενών περιγραφών, άλλ’ έν δυνατϊ) 
στεριεκτικότητι συνοπτικώς νά παράσχωμεν ώς έν σχεδιάσματι 
εικόνα τινά των κατ’ αύτόν, προϊστώντες έν πολλοΐς αύτόν τον 
λαόν δρώντα καί διαλεγόμενον. Αί σοφαι συμβουλαί του,~ 
αί βραχεΐαι γνώμαίτου, τά πλήρη ύψηλης έννοιας ασματά 
του είναι τόσοι ήθικοί μαργαρΐται, τόσοι διδακτικοί άδάμαντες, 
τόσαι άρχαϊκαί άποκαλύψεις και πολύτιμα εύρήματα, ώστε 
δέν πρεπει νά άπολεσθώσι.

ΤοιοΟτον έν όλίγοις το προκείμενον εργον' παραοίδοντες 
δ’ αύτο κατά καθήκον ε!ς τήν δημοσιότητα φρονοΟμεν δτι 
προσφέρομεν ύπηρεσίαν τινά τη φίλη Πατρίδι. Έ κτων απεί
ρων ανεκμετάλλευτων έθνικών μας θεμάτων καταβάλλοντες 
τον οβολόν μας είς τήν είσέτι περιωρισμένην έθνικήν νέαν φι
λολογίαν, έλπίζομεν δτι θέλει χρησιμεύση οδτος ώς αφετηρία 
διά τήν ακαδημαϊκήν νεότητα τής Πατρίδος μας, ίνα της άνια- 
ρας αργίας καί τής περί τήν ΰλην μόνον ταπεινής μερίμνης, 
ένθα αιχμάλωτος από τίνος κρατείται/έςέλθϊ) εις κόσμον ήθι— 
κώς ήδύτερον καί έθνικώς έφέλιμον.

Ή έπιεικής κρίσις των αναγνωστών καί ή προσδοκωμένη 
εύμενής αποδοχή τής άπαρχης ταύτης προϊόντων πνευματι
κών πολυετοός καί πολυμόχθου έργασίας θέλουσι μέ ένθαρ- 
ρύνΥ] δ'πως προβώ εις τήν εκδοσιν και άλλων έργων ύποθέ- 
σεων Κρητικών οίίπω ύπ’ ούδενος έκοοθέντων.





Ο ΓΑΜΟΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ,
κ Γάμος εστιν άνδρός κα ι γυναικδς 

συνάφεια κα ι σνγκλήρωσις τον βίου παν
τός Φείου τε κα ι άνΦρωπίνου δ ικαίου κο ι
νωνία,» [Βασιλικά β '.Κ Η '. Τ.Α'.ν. Α\]

0  ΓΑΜΟΣ ύπ ’ αυτής της φύσεως υπαγορευόμενος, βάσιν εχει 
την καθ’ όλον τον βίαν συμβίωσιν άρρενός τε καί θήλεος προς διαιώ
νισήν του είδους καί ευδαιμονίαν άμφοτέρων των συζευγνυμένων(Ι).

σιον δυστύχημα θεωρούμενη, καταφρονειται καί οί καθ’ άπαντα τον 
βίον διαμένοντες άγαμοι λίαν χλευάζονται. Τούτου ενεκα εις τούς 
αγάμους η ε λ ε υθέρους ,  ώς λεγουσιν οί Κρητες, Ιν συμποσίοις η 
άλλαις όμηγύρεσι λίαν συνήθη ευχαριστήρια υπό των εγγάμων η 
γεραιτερων είνε αί εύχαί: « ’Σ τσ η  χ α ρ α ϊ ς  σου».  « ’Στσ’ ά- 
κ ρ ι β α ϊ ς  σου χ α ρ α ϊ ς » .  (( ’Σ τ ί μ ι α ί ς σ ο υ  χ α ρ α ϊ ς » .  
Χαράν οε τον γάμον καλουντες, νοουσιν αυτόν άνευ πικριών, μα
κροχρόνιον, άμίαντον, ειρηνικόν, καί εν γένει άνευ δυστυχημάτων 
καί λύπης* ανταπαντά δε*ό ε λ ε ύ θ ε ρ ο ς : —«Χαραϊς καί καμάρια 
νά .Υ ΐς » .— η «να χαίρεσαι όπ* άγαπδίς καί καμαρώνεις» κ.λ.π.

Προς σύναψιν γάμου άναγκαία άνεκαθεν ενομίσθη η μνηστεία, 
οίονεί προπαρασκευαστική τούτου. Ανάγκη λοιπόν ινα περί μνη
στείας πρώτον τον λόγον ποιησώμεθα.

(1) ΕΙς τ,α “ οικογενειακόν των 'Ρωμαίων Δίκαιον,,, τρ ύπδ του κ. Α. X. Κρασσα 
Ικδοθεν, ρρχσμοςί τοΟ γάμου είναι 6 Ιξής. “ Ο γάμος δεν είναι ή ενωσις πρδς άμοιβαίαν 
άπόλαυσιν των εκ της διαφοράς του γένους Ιδιοτήτων — άλλα σύνοδος άνδρδς κα\ γυ
ναίκας Ιπ\ πλήρει κα\ διαπαντός κοινωνία φυσικοΰ και ήθικοΰ βίου».—Τήν προς άμοι- 
βαίαν συμπλήρωσιν πλήρη του βίου κοινωνίαν έργον θείας προνοίας χαρακτηρίζων 6 
"Αριστοτέλης (Οίκονομ. I. Β.) λεγει, “ ουτω προωκονόμηται ύπδ τον θείου Ικατερου ή 
φύσι$, του τ$ άνδρδς κα\ της’γυναικός, ττρδς τήν κοινωνίαν
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ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'.

Μ Ν Η Σ Τ Ε Ι Α
11 Και είπε Κύριος 6 Θεός* ού καλόν , 

είναι τον άνθρωπον μόνον η. [Γενεά. Α'. 
27 — Β  '. 18 — Ε'. 2 ].

ΜΝΗΣΤΕΙΑ υπό των Κρητών προζεκειά η χροζενεώ καλού
μενη, ονομάζεται ή σύναψις συμφωνίας ^εανίου μετά νεάνιδος επί 
σκοπώ συμβιώσεως. Έν Κρήτη λοιπόν η προπαρασκευαστική αύτη 
δια τον γάμον συμφωνία, ώδέ πως γίγνεται. *Όταν 6 άνηρ προ πάν
των εν τοΐς χωρίοις της Κρήτης, φθάσιρ τό 16ον— 20° έτος της 
ηλικίας αυτου και σπανιως το 2ο , οι γονείς αυτου, */) τούτων 
άποθανόντων, οί κηδεμόνες, η επιμεληταί και έν γένει οί μάλλον 
τφ γένει προσήκοντες, περί της μελλούσης αυτου άποκαταστχσεως 
μεριμνώντες, προτείνουσιν αύτφ συνεργάτην καί συναρωγον εν τφ 
βίω, δηλαδη προτείνουσιν αύτφ νύμφην. Ώς έν των σπουοαιοτάτων 
νομίζεταχ παρά τοΐς συγγενευσιν αυτου πρώτον μέν το γένος καί 
δεύτερον η ηλικία της νύμφης, νίτις οιάτόν εις πρώτον γάμον ερχόμε
νον άνάγκη νά μη ή μείζων τών 14— 15 ετών (*). Παρατηρητέον

|| ϋ  γάμος και παρά τοΐς άργαίοις Σπαρτιάταις, οϊτινες, ώς γνωστόν, παρελα- 
βον εκ της Κρήτης άπάσας τάς πολιτικάς αυτών διατάξεις, είχε σκοπδν νά παράσχτ] ττ| 
πόλει χρήσιμα και γενναία σώματα· διο δ νομ,οθέτης « εταξεν εν άκμαίς τών σωμάτων 
τούς γάμους ποιέΐσθαι». (Ξενοχρ. Πολιτ. Λακ. Α'. β\), ΐνα τά γεννώμενα Ισχυρά Τ), 
εκ τελείων γεννώμενα». [Πλούτ. Λακ. άποφθ. ρ. 224. ΗάΗ. παράβαλ. Πλάτ. πολ. 
Ε\ σελ. 4 5 8 ]. «Τάς γυναίκας Ιχλέξας παραδώσεις καθ’ δσον οΐόντε δμοφυείς, μέτριος 
δε χρόνος έστί κατά Πλάτωνα [αύτόθι σελ. 460 κα\ Νομ. δ\ σελ. 721], τά Κ7 ετη γυ- 
ναικί, άνδρ\ δέ τά μέχρι ΛΕ\ Κατά Άριστοτελην δ* ανάγκη %να ή μεν γυνή άγτ) το 
ΙΗ'. δ δε άνήρ το ΑΖ'. [Πολιτικ. Ίϊ. ιδ·. 6. Άριστοτελ. Πολιτικ. Ζ’ . ζ\ 16. καί 
Ησίοδος έργα κα\ ήμέραι β\ 313—316 ] Λ, < Ο στις παρά τδν νόμον τούτον ελάμβανε 
γυναίκα μικράν τδ σώμα $ τήν ήλικίαν, ^το όποκείμενος είς δίκην κακογαμίου* και 
βασιλεύς ίάν ^το. Οδτως Άρχίδαμον τδν βασιλέα αύτών εζημίωσαν χρήμάσιν δτι μι- 
κράν τδ μεγεθος γυναίκα, γάμω λαβεΐν ύπεμεινε, Ιπειπόντες, ώς ού βασιλέας, άλλα 
βασιλίσκους παρασχέΐν αύτοίς διανοοΐτο». [Πλουταρχ. περί πα(δ. άγωγης 2], «Καί 
παρ’ άρχ. Γερμανοίς εν ήλικία όψιαιτερα, φησ\ν δ Τάκιτος [Κε®. Κ/], τούς άνδρας ταΐς 
γυναιζ\ν είθίσθαι συνιεναι είς γάμον* δώ και επι μακρον διαμενειν αότόΐς τήν νεότητα, 
πόρρω της ήλικίας ετι δυναμένοις παιδοποιείσθαι» κ&ι αούδ α? παρθένοι σπεύδουσι
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ενταύθα ότι οί κάτοικοι των υψηλών μερών της Κρήτης καί από 
αυτής Ιτι της παιδικής ηλικίας μνηστεύουσι τα τέκνα των ( ? .  όταν 
εύρωσι νεάνιζα εύγενη η μβγάλην έ'χουσα την ουσίαν. Έν τη πε- 
ριπτώσει ταύτν) οί γονείς η κηδεμόνες καί επιμεληταί άμφοτέρων των 
μερών άπό κοινού συνεννοούμενοι, άποφασίζουσι περί τούτου προσφέ- 
ροντες τγ μνηστή Ικ μέρους του μνηστηρος τεκμήριόν τι της μνη
στείας, δακτύλιόν τινα, η σταυρόν, η αριθμόν τινα χρυσών φλω- 
ρίων, η έτερόν τιχρυσοΰν κόσμημα οίονδήποτε. Ή πρδίζις δ* αΰτη 
καλείται υπό των Κρητών Λογόσΐεμα , οί δε μεμν/ιστευμένοι ονομά
ζονται Λογοστεμενοι. Τό έθος όμως του από βρεφικής ηλικίας μνη*· 
στεύεσθαι ώς πολλά πολλάκις δια πολλούς λόγους γέννησαν ατοπή
ματα, κατέστη σήμερον σπάνιόν. Καί άληθώς ό δεσμός ούτος εις 
ηλικίαν καθ’ ίιν ουδέτερος των μνηστευομένων είνε εις κατάστασιν 
νά κρίνΥ) περί εαυτου καί του μέλλοντος βίου του υπό πολλάς επό
ψεις κατακ(Ητέος τυγχάνει.

Χαρακτηριστικώταταί είσιν αΐ παρα τοις Κρησί παροιμίαι,δι ών 
προτρεπουσι τούς νέους εις έγκαιρον γάμον* διό άνάγκη νά παραθέ- 
σωμεν ταύτας ενταύθα προς άκριβεστέραν του πράγματος γνώσιν. 
Θέλομεν δέ προσπαθήστ) καθ* ολον τό εργον νά παραθέτωμεν πάσας 
τας περί γάμου γνώμας καί συμβουλάς καί εν γένει πάντα τά εις 
τον γάμον άφορώντα, Ιν άσματίοις, όπως έξέρχωνται του στόματος 
του λαού, διότι νομίζομεν πάντα ταυτα Ικφραστικώτερα πολύτο
μων επεξηγήσεων καί διότι δεν εχομεν τον άπαιτούμενον χρόνον ινα 
άναπτύσσωμ,εν αύτα δια μακρών.

Λεγουσι λοιπόν,

πρ6ς γάμον». Ταχύτερον γάρ Ικείναις ^ τε'τοΟ γάμου ώρα καί ή τής τεκνοποιίας άκμ 
αρχεται χται παρέρχεται, ώς άποοαίνεται καί Ευριπίδης Ιν τοίς δ ε :

αΜακρά γάρ Ισχύς μάλλον άρρενων μένει.
“θήλεια δ ^βη θασσον Ικλείπε,ι δέμας η

[Εύριπίδ. σημειώσεις είς Τάκιτον. Φιλίπ, Ίωάννου. Φιλολογ. πάρεργα σελ 112.]

(0  Καί οί Ιουδαίοι συνείθιζον νά μνηστεύωσι τά τέκνα των Ιν μικρά ήλικία. 
Καί οί Ινδοί ωσαύτως άπ’ αύτης της νηπιακης ήλικίας των μνηστεύουσι τάς θυγα - 
τέρας των.

* Αί λεξεις αί φέρουσαι άτκρίσκον περιλαμβάνονται ίν  τω λεξιλόγίω.
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*Η μικρός μικρός Παντρέψου, 
ή μικρός καλογερέψου.

* Οποιος γοργοφάγτ]
κ ι’ όποιος γοργοπαντρευτή,
δέν ζό μεταγνώθει*  ,

Ό φτωχός φτωχήν έπήρε, 
κ ι’ & θεός τούς έκυβέρνα.

*ΟψΐμΟς* γ υ ίό ς * “γυνή νέα ού σύμφορον
μέ κύρη* δέν θερίζει. ανδρΐ γεροντι„ [Θεογνις]

Η λευθεριά, βασίλειο καί ή παντρειά καδένα, 
καί διάλεξε, πα ιδάκι μου, άπό τά δυό τό ενα.

Φτωχός φτωχήν έπήρενε καί φτωχικά πέρασα, 
τό καλοκαίρι δροσερά καί τόν χειμώνα κάψα*.

’Εγώοι μας* !  των άπάντρευτω ζωή τήνε πα ιρνοϋμε! 
κρομμύδια καί πασταΐς έλν\αϊς, ψωμάκι* όντε* τό βρούμε!

Τού Παντρεμένου δός φιλί, τ ’ άπάντρευτου μ ιά  πέτρα, 
τήν κεφαλή του νά χτυπφ, ώστε νά βρή γυναίκα.

Ό παντρεμένος καθ'* άργά* θέτει μέ τήν κοκόνα*, 
κι’ άπάντρευτος ’σάν γά ιδαρος θέτει ’ς τόν άχεριώνα*.

Ού μόνον δε σήμερον νεώτατοι νυμφεύονται, άλλα και εν αυτν) 
τη άρχαιότητι μετά την συμπλήρωσιν του 16ου έτους κατετάσσοντο 
εις τάς άγέλας ,  το μέγα τούτο σχολεϊον της παρά Κρησί γυμναστή 
κης. ’Αφου δε, επί τριετίαν εις τάς άγέλας διαμένοντες οί νέοι, έζηρ- 
χοντο ότε καί άπογελάται εκαλούντο, επετρεπετσ αύτοϊς ή σύναψις 
γάμου καί καθ’ ην περίπτωσιν ετι ή νύμφη δεν ηθελεν εχη την νόμι
μον ηλικίαν, άλλ’ όμως ό νέος δεν έφερε ταύτην εις τόν ίδιον οίκον, 
είμη δτε πλέον ήθελε καταστη ικανή να διοικν) αυτόν. [ Εφορος 
παρά Στράβ. 10, σελ. 739 ].

Τα. μάλιστα δε οί Κρητες 'λαμβάνουσιν ύπ* όψει το γένος, οπερ 
και ποικιλοτρόπως όνομάζουσι, π. χ. &ψη2ή γενείά, χα2ή γετειά, 
χαλό σειριχό*, χαΛή σχΛότη*, χαλό σόι*. χΛπ. Κα! Ιν αύτοϊς τοις 
7?άλαι χρόνος έλαμβάνετς Οπό σπουδαίαν ρψιν τό γένος. *Ως δέ ό
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Αριστοτέλης, περί εκλογής τών κόσμων λόγον ποιούμενος, λέγει: 
«ούκ ές απάντων αίρουνται τούς κόσμους, άλλ* εκ τινων γενεών» 
εκ τών γενεών δηλον ότι των αρίστων. Έν τοΐς δημοσίοις ύπουρ- 
•γήμασι οε καί σήμερον ετι προτΐ[/ώνται πάντοτε οί εις μέγα γένος 
και ηρωικόν άνήκοντες καί ών οί πρόγονοι οιά της άνδρείας η φρονη- 
σεως ωφέλησαν την πατρίδα.

Παραθετέον ενταύθα καί τάς περί εκλογής νύμφης η νυμφίου 
«συμβουλάς του λαού της Κρήτης.

Θώριε* νούγια* καί πάρε πανί, 
&ώριε μάννα κ α ί πάρε παιδί, 
δώριε άδερφδ καί πάρε άδερφή.

νΐ6α* 6ου 6υμιϊέ&ερο* 
καί καλλιά 6ου 6υντεκνο*

9 Απδ γενειά νά V  δ γαμπρός, 
καί νά 7ναι φημι6μένος.

Ή μάννα γεννά 
κ9 ή μοίρα μοιράζει,

'Η μοΐρά μου τδν άντρα μου 
ώς &έλειτόνε κάνει.

Παπούτο’* άπδ τδν τόπο 6ου, 
κι% &ς %\ν καί 9μπαλωμένο* (Κ),

Τδ Σκουντϊ* άπδ μητάτο*, 
κι* άνθρωπος άπδ γενειά.

*Αν μαγαρίβω*, νά 7ν* λαρδί*, κ ΐ  &ν κλέψω νά  V  λογάρι*, 
κι* &ν πάρω καί γυναϊκά μου νά 7νε παπαδοπούλα .

Άντρας 96άν εϊν9 άπδ 6ειρά καί νά V  καί παλληχάριι 
ούλο τδ βιό* 6ου Ί-όδιαζε φίλο νά τδν κάνης

9Σάν εϊν9 άπδ γένει9 άνθρωπος κχ άπδ μεγάλη 6κλέτη*, 
ούλο τδ βιό 6ου %6διαζε καί κάνε του φαέτι.

(*] "Οπερ ΐαα δνναται τώ παλαιφ .
“ Την δε μάλιοτα γαμεΐν 
ήτις αέ “δεν εγγυ&ι ναίει „.
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’Παινέσω δέν ’πα ιν έσωσε, έσν 7σα ι παινεμένη, 
ριατ* άπό ’ψηλη γενε^ά καϊ χαλανα&ρεμμένη.

*Ω,μορφον είνα ι τώμορφο πέντε φοραΐς χαϊ δέκα, 
μ’ ό'λα V  ώμορφήτερον ή γνωστική γυναίκα .

Έ τι δέ προύκρίνοντο - του κάλλους καί της ουσίας τα φυσικά 
δώρα, οίον η ίκανότης του άτόμου, ή φρόνησις, ή τιμή, τρ φίλερ- 
γον καί ή καλή άγωγή* διό καί ΙνταΟθα παραθετέον τάς περί τού
των συμβουλάς αϊτινες ετι εις τά 
διασώζονται.

*Λν είνε γ ιά  τά κάλλη 
ίχουντα κ' ο ΐ άρκάλοι*.

*Λσχημέ μου , νά φάμε,
κ£’ Άμορφε μου ΐντα* &ά φάμε

*ίίμορφέ μου καί καλέ μου ,
<$<$£ μου τίποτα νά φάγω.

"Ας έχουν μοίρα τά προυκιά* 
κ/ «Ζι/’ κα} κορκιδένια*.

ζ/ίν έχουν μοίρα τά προυκιά*9 
φιζικδ* τά κάλλη.

Ή καλή νοικοκερά 
είνε δούλα καί κερά*.

στόματα του λαού της Κρήτης

“Νους υγιής εν οώματι νγ ιε ΐ„. 
ρ ΐονβενάλης, Θ'. Σάχυρα.]

! “Τά καλά κα ι άγαδά, ου δ ιά  τάς 
ώραιόχηχας χών όψεων, άλλα διά  
χάς εν χφ β ίφ  άρεχάς χοις άν&ρώ- 
ποις επαύζέχαι,,. [Σωκράτης ]

αΓυνή χβηοχή, πηδάλιον εοχ ’ ο ϊ- 
κίας„.

Ή καλή νοικοκερά, 
μέ τδ κουτάλι* χλώ&ει.

Ή νύφ* άπ’ δ ντε γεννη&ί}, 
της πε&εράς της ’μοιάζει.

Θές* νά γνωρίσης ττ̂ ν κερά; 
χήρα* την συντροφιά της.

Καλλιά* νύφη π ρουχοκάμουσα*9 
παρά προυχοφέρουΰα.

Μά&2α όμορφα , 
δυστυχισμένα χέρια.
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Ό γονιός δίδει χήν προϋχα* 
κ ι1 δ Θεός δίδει τη μοίρα .

"Οποιος όμορφη γυρέψη*, 
πρέπει νά μή χαξειδέψη.

'Ο χροξδς* γάμος, 
χάνει χαΐ τροζά παιδιά.

Παρά χαχη παντρειά, 
χαλλιά χηρεία.

Σ 9 έπήρα γ ιά  βασιλικό, 
χ9 έβγήκες άχσιχνίδα*.

Τά έξοδα τοϋ γάμον μας, 
ή νύφη δέν τ9 άξίξει.

Τά χαχά νοιχοχερατα, 
τρώγει δ σχύλος, τρώγ9 ή χάχα*.

Βονη&ά τσ9 ή νύχτα χ ' ή αργή, 
χσή ξένης χαϊ μοναχής.

ΆΙδει μ9 ή μάννα δίδει μου, 
μά 9σάν τά δυό μου χέρια.

Καλλιά φτωχή νοιχοχερά 
παρ9 άνοιχοχέρεντη χερά.

*Ε δ ίί*  χαλή νοιχοχερά είς τδ γεμάτο* σπίτι*, 
χ9 ε δ έ !  χακή νοιχοχερά είς τ 9 ώφχερο* τδ σπ ίτ ι!

“Νύμφη δ ) άπροικος παρουσίαν ονκ έχει».

Μ νρίξ’ δ μόσχος Άδολος μέσα 9ς τδ μοσχοχοϋτι* 
ή φρονημάδες χ9 ή τιμα ϊς χαλλιά 7νε παρά πλούχη.

*Ίβ. φρονημάδες χ 9 ή χιμαΐς χήν έχουνε χή χάρι, 
χι9 δχι χ9 άσημοχρύσαφο χαϊ χδ μαργαρηχάρι,

“Γυναικι κύαμος ό τρόπος, κ  ’ ον χρνσία„.

Τσ9 όμορφης, δός χση βιξιχό*, μά ή γι* άσχημη βασταχο. 
9ςχδ έμβα* χης, 9ς χδ έβγα* χης, 9ςχή φχέρνα* χσ’ άποχάχω,

“Μη κρ ΐν  ’ όρων το κάλλος, αλλά τ ον τρόπον
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Ποϋ πάρη χίλια πύρπυρα* καί χαχονδιά* γυναΐχα,
τά χίλια παν  %■ τ* άνά&εμα χ ’ {\ καχονδιά ’πομένει.
“Λενκώλενον λινόν κερδογαμεΐςη. |Ί3ΐθ£6ηί&θ ΟβηΚ Υ Ι. 22 ].

“Αίσχράν γνναΧκ* εγημας, άλλα πλουαίαν ,
“Κά&ελδΐ* άηδώς ήδέως μ α σ ώ μ ε ν ο ς [Φιλιππίδης].

Α ί μετά των γονέων της νύμφης συμφωνίαι αί δια του προμνή- 
στορος η προμνηστρίας γινέμεναι, δεν χρήζουσιν εγγράφων συμβο
λαιογραφικών η άλλων επισήμων πράξεων* αί μεταςύ των μερών 
ίδιωτιχ.αί συμφωνίαι, ίεραϊ θεωρούμενα*, σκανίως παραβαίνονται* 
άρκεΐ η καταφατική άπάντησις των γονέων της νύμφης, καί ή νεά- 
νις ανήκει εις τό έζης τω ευτυχεί μνηστηρι. (('// χΛωσζη χόβγεζαο), 
η α ή χΛωστη εχόπη » (1), ώς λέγουσιν Ιν Κρήτη, ό δε πενθερος 
άπαντφ τη προμνηστρί^—·<(άφου μας χαΐαδέχονζαι ενα τούς χατα- 
δεχόμεθα δίχα)). η— ((άφου μας άζσεζάρουν* ενα, τούς άζσεζάρομεν 
δίχα'ί). κτλ. Ό δέ άναλαμβάνων τό πρόσωπον του προμνηστορος 
καταλείπει τη νεάνιδι ώς εγγύην δακτύλιόν τινα, η φλωρίον εν η 
πολλά, οπερ λέγεται σημάδι καί ειτα άπερχεται* ό νέος καί ή νεά- 
νις εις τό έξης καλούνται, ώς ειπομεν Λογοσζεμένοι η σημαδεμένοι.

Παρατηρητεον ενταύθα ότι λίαν άπρεπες νομίζεται νά μνη- 
στευθη πρώτος μεταζύ πολλών άδελφών ό νεώτερος. Ό πρωτότο
κος άνάγκη καί πρώτος να νυμφευθη καί ειτα έκαστος άναλόγως τής 
ηλικίας του* πολλάκις μάλιστα οτε ό πρωτότοκος εχει πολλάς 
άδελφάς, ιδίως καθ’ ην περίπτωσιν οί γονείς εχουσιν άποθάνιρ, την 
θέσιν πατρός άναλαμβάνων, μένει άγαμος, μέγρις ού ύπανδρευσΥ) 
πάσας τας άδελφάς του καί αύτάς τας νεωτάτας.

Εί'ς τινας των Επαρχιών της Κρήτης ό νυμφίος δέν λαμβάνει 
παρά των γονέων της νύμφης άκίνητον ουσίαν, ειμη άμα φθάσωσιν 
ούτοι εις βαθύ γήρας η μεΥα τον Θάνατον αυτών. Μόνον κινητην 
προίκα λαμβάνει ή νύμφη μετά της ευχής των γονέων της άπερχο- 
μενη της πατρφας οικίας οιον, ενδύματα, καλύμματα, κλινοστρω-

(*) Τδ νημά |ο συνδεον μέχρι τ% ώρας ταύτης τήν κόρην μετά τών γονέων αύ- 
εκκοπτεται, διά νά συνδεθη κα\ συζευχθή διά τών ίχ  κλήματος στεφάνων, αετά 

τοΰ μέλλοντος αύτί) σοζύγου άλληγορικώς &δε £ δ προμνήστωρ κάι δ πατήρ της νύμ
φης έλάμβανον (ΐετά τήν συμφωνίαν νήμα βαμβακερήν ίχ  τών &*ρων, το οποίον διά 
υ,αχαΐρας εκοπτεν δ πατήρ.



17

μνάς, τάπητας, οικιακά σκεύη και λοιπά έπιπλα, μίαν εικόνα άγιου 
καί λ. π. εκ τούτου καί ή παροιμία,

α"09τ* Ιδη ή νύφη *ς τδν παστό, 
χαϊ τδ πα ιδ ί ’ς τδ λουτρό ν.

Άλλα περί τούτων Ιν οίκείω χώρω 6ά ε1πωμ$ν(1).
Μικρόν οέ προ της μεταφοράς της προικός είς τον οίκον του 

γαμβρού συντάττεται τό γαμήλιον έγγραφον προιχοσύ/ιφωνογ καλού- 
μενον άπλούστατον, άνευ νομικών όρων η επισήμων διατυπώσεων, 
οπερ καί σήμερον ετι καί μετά την μεταβολήν του πολιτεύματος 
(1878) καί οΰτω συνταττόμενον θεωρείται ιερόν και άπαραβίαστον.

Προ της τοιαςοε η τοιαςδε άποφάσεως των γονέων της νύμφης 
επί του προτεινομενου γάμου καίτοι ούτοι πάντοτε πράττουσι κατα 
βούλησιν μικρόν λαμβάνοντες ύπ’ όψει την θελησιν αυτής ούχ’ ηττον 
ερωτώσι την γνώμην αυτής περί του πρακτεου καί ή άπάντησις 
σχεδόν πάντοτε τυπική είνε ή εζης:

α Σ άν άρέση είς τούς γονείς μου, γ ιατ ί να μί\ άρέ&η χαϊ είς 
έμέ„(*).

Ώζ καί παρ’ άρχαίοις.

α Ννμφενμάτων μέν τών έμ&ν πατήρ Ιμδς
μέριμναν εξει· χούχ έμδν χρίνειν τάδε η*.

[Ε νρ ιπ ίδ . ' Ανδρομάχ. 987_/?
καί
α ’Λμφαδδν ού δυνάμε&α γάμοις δόίοιβ ι πελάόόαι,
α ον γάρ έμοΐς τοκέσβιν έπεύαδεν η.

[Μ ουσαίος  179— 180. £Γ. 247]
Λεγουσι προσέτι,

α '&ς τδ 9ποϋν ο ΐ παντρενμένοι, 
βτέργομαι χ* έγώ ή χαϋμένη* !  „ * 2 *

{*) Ο πατήρ εχει εις τον υι&ν οικίαν Ιτοίμην, τή συνδρομή άπάσης τής οίκο* 
γενείας ωκοδόμησε, διά νά μή άπομακρύνωνται τά τέκνα τών γονέων καί του τόπου τ% 
γεννήσεώς των. Ο υίδς δ παροικών εις τδ χωρίο ν τής νύμφης, ε?ς άλλην δηλ. έπαρ- 
χίαν, ( δπερ θεωρείται προσβλητικόν καί άντιβαΐνον εις τά συμφέροντα τής οικογένειας), 
λέγεται α 9σώγαμβρος„,

(2) "Ιδε "Περί το£> ΊεροΟ Μυστηρίου τοΟ Γάμου,, 6π6 Γ. Α. Μαυοοκορδάτου
(τύπ. Αθηνών 1857) σελ. 80—§ γ '. απςρ\ έγγραφων πατροσεβείαςΛ.

2
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Ευθύς δ ’ όώς νέος κατανεύστ) εις τάς περί γάμου προτάσεις τών 
γονέων του άποστέλλεται συγγενής τις η γνωστός η φίλος γέρων η 
γραΐα, όστις καί προζενητής [ προμνήστωρ] η προζενητρα [προμνη- 
στρια] λέγεται, 'ίνα ποιήσηται προς τούς γονείς της νύμφης τάς περί 
γάμου προτάσεις^). Ανάγκη δε ιναοί μεσολαβουντες ώσι γέροντες την 
ηλικίαν, (ίστάμενοςΐ) «χατασιεμένος» ώς λέγουν, διά τό σοβαρόν της 
πράζεως. Τοϊς νεωτέροις δ’άπνιγορεύετο τούτο, διό καί αί παροιμίαι,

α Απάντρευτος προξενητής, 
γιά  λόγον τον παραμιλεΐ.

Ανύπαντρος προξενητής, 
γχ& λόγον τον γυρεύει.

Ανάλογοι τη  των παλαιών,
“*Λχαιρος πρόξενος 

εις έαντόν άφορφν·
[Ζηνόδον. κα ι Διογεν.]

Πολλάκις όμως ερως αγνός, ερως άγιος, τό κάλλος το φυσικόν 
παρθένου άξιοζηλου, τό γένος, τα φυσικά προτερήματα καί σπα- 
νιώτερον η ουσία, δελεάζουσι νέον λάτριν του ωραίου, οστις άνευ της 
γνώμης των γονέων της συνεννοούμενος μετά φίλων άδεΛφοποιψ 
ΤωγΜ και κρυφά παραφυλάττων αρπάζει την νέαν καί άπάγει αυ
τήν εις τα. δρη, όπου προσκαλών ίιρέα τελεί τον υμέναιον. Καί εν 
περιπτώσει μεν άμοιβαίου έρωτος ή νεάνις οίκεί^ θελήσει άπέρχεται 
μετά του έραστου. *Έστιν ότε όμως άνθίσταται πάσιρ δυνάμει καί 
πολλάαις κατορθοϊ νά διαφυγή των χειρών'τών άρπάγων, παρθένος 
άγντ). Ό  τοιουτος δι’ αρπαγής γάμος ονομάζεται παρά Κρησί χΜ- 
φτιχος γάμος. Τούτου ενεκα λίαν επιτηρείται Ύ) νέα πάντοτε υπό 
των γονέων και αδελφών της καί μετ’ αυτήν την μνηστείαν, ΙτI δέ * 6

(ί) Εενοφ. Άπομν. 2,6,36*— Πλατ. Θε*ίτ. 150.
(3) Άδελφοποιία λεγεται ή πραξις δι’ συνερχόμενο! τινες φίλοι στενοί, σύνοδον-1 

Τόα (χεταξύ των δΓ δρκου δν δμνύουσιν Ενώπιον ίερεως £π\ τούτω προσκαλούμενου, δτι 
θελοοσι φυλάξτ) μέχρι τάφου άρρηκτον τδν δεσμόν δι’ ου ήνώθησαν προκινδυνεύοντες
6 εις ύπερ τοϋ έτερου και της όμάδος καθόλου. Τοιαΰται άδελφοποιιαι γίνονται προς 
Ικτέλεσιν Ιδιωτικής τίνος πράξετος, καί Ιδία κατά τάς παραμονάς Επαναστάσεων, δτε 
ή πρδξις φερέι επισημ,ότερον χαρακτήρα. ΟΙ τήν ομάδα άποτελουντες άλλήλους προσ- 
Φωνοΰσιν “άδερφοκτοί#. “άδερφοκτέ^'
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καί ύπ αύτου του μνηστηρος, οστις άναλαμβάνει καί ούτος πλέον το 
καθήκον καί την υποχρέωσιν νά φροντίζγ) περί της τιμής και ύπο- 
λήψδως τόσον Ιαυτου, δσον καί της μελλούσης συντρόφου του βίου του.

Οι έν κρύπτω γάμοι, ήτοι άνδυ έπισημότητος καί επιδεικτικής 
πομπής σπανιώτατα καί μόνον εν περιπτώσει φόβου άρπαγης, η κιν
δύνου η καί άκρας πενίας συμβαίνουσιν έν Κρήτη, άλλ* όμως οί τοι- 
ουτοι καταδικάζονται πάντοτε υπό του πλήθους, οί δε σιΛΛογράφοι 
(ριμαδόροι* =  ΓΪΓΪ13. — ΓΙΙΪΪΙΟΤ) εύρίσκουσι τότε ύλην άφθονον προς 
σύνταςιν σίλλων (ρίμας) σατυρίζοντ$ς τούς κρυφά νυμφευθεντας π. χ.

"Οποιος κρυφά παντρενγεχαι, 
φανερά πομπενγεχαι*.
Χωβχά*, χωβχά χόν εκαμεν 6 Μιχελης* τό γάμο, 
γιαχ9 ήχο τά ψωμιά μικρά καί χό χωριό μεγάλο.

Καί παρά τοϊς άρχαίοις ΚρησΙ καί Σπαρτιάταις ό γάμος Ιγί- 
νετο ενίοτε δι’ αρπαγής, ήτοι ό γαμβρός ηρπαζε την κόρην καί πα- 
ρέοιδεν αυτήν εις την ού μακράν άπέχουσαν νυμφεύτριαν* ώς δέ λέ
γει ο Πλούταρχος. αΤην άρπαχθεϊσαν, η νυμφεύτρια παραλαβουσα 
την μέν κεφαλήν εν χρω περιέκειρεν, ίματίφ δε άνδρείω καί ύποδή- 
μασιν Ινσκευάσασα κατεκλινεν επί στιβάδα μόνην άνευ φωτός* ό 
δε νυμφίος, νήφων περιελθών, έ'λυε την ζώνην καί μετήνεγκεν άρά- 
μενος επί την κλίνην* συνδιατρίψας δε ού πολύν χρόνον άπγιει κο- 
σμίως ούπερ είώθει τό πρότερον καθευοήσων μετά των άλλων 
νέων». (Πλούταρχ. λυκ. ΙΕ\ Παρ. Ξεν. Πολιτ. Λακ. Α\ 5. I. 
—Στράβ. X. 483). Καίοί 'Ρωμαϊοι δέ κατόπιν έ'σχον την συνήθειαν 
ταύτην (Λβ§8ίΐΐ8, Α άΐίΐ€ρίθ8 ΜβΙαηι, IV  ρ  88, 6 ίρ  ΙογΙη-  
Ιίαηηβ. ν/β ΐίΐί. 69—70. σημ. 149.) . . Τό έθος της άρπαγης 
κατά. τούς έν Κρήτιρ γάμους ίκράτει». /ΔΜορ, Σικελ. Ε\ 13]

Παραθετομεν ενταύθα παροιμίας καί φσμάτιά τινα του λαού 
εκφραστικά άναφβρόμενα εις τον δι’ αρπαγής γάμον προς μείζω 
του πράγματος γνώσιν.

Σάν &έλ' ή νύφη κ%9 δ γαμπρός, 
χαίροννχ9 ο ί ΰνμπε&έροί*.
Σάν &έλ9 ή νύφη κ ι9 δ γαμπρός, 
τύφλαις νά 9χει δ πε&ερός.

ννν^
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Έννειά 9 σαν ή παράδες* μου 
μά* &ά* τσή κάμω δέκα, 
κ ΐ9 άπης* τσί\ κάμω δώδεκα,
&ά* κλέψω μ ιά  γυναίκα .
Νά δώσω πέντε τοϋ παπά, 
καί πέντε τοϋ δεοπότη, 
κ9 ή* δυδ ϋ'ά μ * άπομείνουνε, 
νά τη χαρώ τή νειότη·

Άποπαδά* 0*4 σηχω&ώ, 
νά πά* νά 9βρω τδ γέρο,
&έλει δέ δέλι δ κερατάς* 
την κοπελιά* του Ο'έλω.
Πέντε παράδες τοϋ παπά 
καί δέκα τοϋ δεσπότη} 
καί μ ιά  §αδδέ* τοϋ πε&εροϋ, 
νά ’ιδβδ πώς Όά 'τή δώση.

Μ ίά φεργάδα Ό* άρματώσω*, 
κ9 εις τδ χροϋσος* &ενά δώσω*, 
μέ σαράντα παλληκάρια, 
μέ σπαθιά καί μέ κοντάρια,
&ά*ρ&ω, κόρη, νά σέ πάρω, 
μέ παπά καί μέ κουμπάρο.

*Αν δέ μοϋ τηνε δώσουνε την Κουμάντ9* 9 Ανεζηνα*, 
μέ τδ μαχαίρι τδ 9%δώ καί μέ την καραμπίνα*.
Μά 9γώ δέν τήν άγάπησα γ ιά  τά πολλά τση φιάλια* 
μόνο πώς είν9 άπδ σειρά*, πώς έχει φρονιμάδα .
’Σ  τσή μαντηλίδας* τδν άν&δ τδβρα πώς θλ τήν πάρω, 
καί δέ φοβούμαι μά τδ ναϊ*, άν&ρώπους μηδέ χάρο.

"Αντρες !  Σ άν &έλετ9 άρματα καί §οϋχα* νά φορητέ, 
γλυκύ κρασί μή πίνετε, κ9 ϋπνο μϊ\ν άγαπάτε, 
τριώ 'μερώ πορπατηξά* μ ιά  νύχτα νά τΐ]ν πάμε, 
νά πάμε νά πατήσωμε* τδν 9Αρχοντογιαννάκη.
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Κ ι9 &ν πάρω μ9 άρματά V  έθάς καί ροϋχα 9ν* έδικά 6 ας, 
μ9 &ν πάρωμε τήν κόρη του &ά ’νε μοναχική μον .

Έμήννβεν 6 Σηφαλιός* τον Καπετάνι—Πώλο*,
Αν έχη κόρην ώμορφη νά τοϋ τήνε φυλάξη.
Κ 9 έκεΐνος τοϋ μεινφ 9κεινοϋ μέ τόν άμπαθαδόρο*,
—Αμε*. χαιρέτα μού τόνε τόν ψεύτη τό μαριόλο ’*, 
τά μάρωπα* που μοϋ *κλεψε, νά ^δή, νά μοϋ πληρώθη, 
κ ι9 &ν έχω κόρην ώμορφη ξητοϋθι μού την κ ι9 άλλοι, 
Ααθκάλοι καϊ γραμματικοί καί πρώτοι καπετάνιοι.

Φωνή καϊ κλάψιν άκουθα 9ς τθή Μεβαράς* τόν κάμπο*,— 
Σέ ποιά μεριά τθή Μεβαράς, βέ ποιά μεριά τοϋ κάμπον ;
Εις τό Τνμπάκιν έκλαιγε μ ιά  Σφακιανή κοπέλλα, 
χ ’ έκλαιγε τόν ύγιούκα* τθη κ9 έκλαιγε τόν ύγιό τθη. 
αΓν%έ μον ! πον θ9 ηύρ9 δ θάνατος, μέ τό μακρύ κοντάρι, 
κ%9 άλύπητα τό θήκωθε κ9 είς τήν καρδιά όον *βάρη,
"Αν ο 9 ηύρε ς9 τό ζευγάρι* μας νά τό ξεξενγαρώθω, 
χί9 &ν θ9 ηύρε 9ς τό κονράδι* μας νά τό ξετααφαρώθω*, 
κΐ9 &ν <Υ ηύρεν είς τ9 άμπέλι μας νά τό ξεχουρμονλώθω*· 
κι9 &ν ο9 ηύρε ς9 τό περβόλι μας πλειό νά μήν τό ποτίθω, 
κ ΐ9 &ν ο ’ ηύρεν είς τήν έκκληθά νά μή τήν λειτουργηθώ„— 
Λειτούργα, μάνα, τθ9 9Εκκληθαΐς καϊ βούη&α τθή γειτόνονς, 
μά 9μέν9 6 χάρος μ 9 εϋρηκε ς9 το9 άγάπης μου τήν πόρτα .

Μδτ’ άνηπομονησίας δε ερωταται ύπο των γνωριζόντων το 
άραγμα ο προμνήστωρ επανερχόμενος, έαν εγένετο δεκτός υπό των 
γονέων της νύμφης διά των έξης ερωτήσεων.

Είπες τά είπα 9κειά* 9ποϋ θοϋ ε ίπα ; 
κΐ9 άπής τά είπες ήντα θοϋ ε ίπαν;
—Είπα τά είπες 9κειά 9ποϋ μοϋ είπες.
—Κ ’ ήντα οοϋ είπαν 9χειά ποϋ τά είπες;

( Έν αποτυχία: άπαντά),
Αθπρη βαθέ*, μαύρη §αθέ, 
δέν είν9 τό πάπλωμα γ ιά  θέ.
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Ή καί ούτως.

Είπες χδ. είπα 'χ$ι& ποϋ <5ον ε ίπ α ; 
χι’ άπβς τά είπες ί{ντα 6οϋ ε ίπ α ν ;

(άρνητικη άπάντησις).

—Είπα είπες ποϋ μοϋ είπες,
Χ2* άπβς τ& είπα, είπαβ ί μον , 
τό ζηχφς δέ 0οϋ χδ δ(δον.

Ή  καί άλλως,

ΈδώχαβΙ όον χά παπονχβα ς9 τό χέρ ι;
—Έδώχααί όον την πατανία*  ;

Ό δέ προμνήστωρ εαν άποτύχιρ του σκοπουμένου άποκρίνβταζ. 
έν παραβολή,

α"Αγχονρα δαμάΰχηνα 
χαΐ πριχιαΐς* έληαΐς,

χ& χρνφολογήμαχα*
δέν ε ίν ’ χαλαις δουληαΐς !

Του δε επιδόξου γαμβρού καθάπτονται οί γνωρίζοντες τόπραγμα, 
οια των επομένων φράσεων.

"Εφαγες ι:6η χνλόφταις*.
"Εφαγες χΐ] χυλόπηχα*.

Έάν όμως ο προμνήστωρ αισίως άγάγν) εις πέρας την άνατεθεΐ- 
σαναύτφ εντολήν, αποκρίνεται διατήςεςης σχεοόν σταθερας φράσεως*

Αόξα βοι δ Θεός, έχόπηχ9 ή κλωστή.

Έν περιπτώσει δε επιτυχίας ορίζεται εκείνν) τη ήμερος καί ό χρό
νος της τελέσεως της μνηστείας (του άρραβώνος), περί ης κατωτέρω.

ΤΕΑΕΣΙΣ Μ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Ή  μνηστηρΐος τελετή [άρραβώκ ώς ελέγετο καί παρά παλαιοΐς] 
τιλεΐται ηδη ύπο των Κρητών ώοέ πως: 01 γονείς λαμβάνοντες μεθ* 
εαυτών τον μέλλοντα νά μνηστεύσωσιν υιόν, τού; μάλλον τω γένει 
προσηκοντας, τον ιερέα, τούς φίλους καί τούς έν τφ  χα>ρί<}> πρου-
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χοντας, μεταβαίνουσιν έν απλή, άλλα συγκινητική πομπή εις τον 
οίκον των γονέων της μνηστευθησομένης νεάνιοος φέροντες τά μνη- 
στρα, α παρά ΚργισΙ χαρίσματα  λέγονται. Συνίστανται οέ ταυτα άπό 
δακτύλιόν τινα χρυσουν κυκλικόν η σχηματίζοντα όφιν περιελισσόμε- 
νον' (τούτο άρραβών(}), άρραβώνας καί σημάδι ύπό τών Κρητών λέ
γεται καί Ί) μνηστη εκτοτε σημαδεμένη η δακζνΛιδωμένη η άρρα* 
βωνιασμένη έπικαλεΐται), καί ποσόν τι φλωρίων δίδεται άπεριόρι- 
στον τον άριθμόν, άνοίλόγως της κοινωνικής του μνηστηρος θέσεως, 
άτινα διατετρυμμένα οντα καί Ικ μηρίνβου μεταζίνης έζαρτώμβνα, 
ενός 'Αγιο-Κωνσταντινάτου, η Σταυρου χρυσου εν μέσφαύτών συνή
θως, κρέμανται επί του λαιμού της μνηστευομένης εις μίαν, ούο, 
η τρεις σειράς ((στιονρδας * »  η <κ κοΛαΐνας* }> καλουμένας άναλό- 
γως του πλήθους αυτών, α επαναπαύονται επί του στήθους αύτ^ς. 
Προσέτι οέ καί χρυσουν περιδέραιον όπερ « ΚοΛαίνα » καί «ΔιπΛοχο· 
Λαινα'ί) η δικΛη καί Λαιμοδέτης καλείται. Ωραίος αληθώς ό κόσμος 
ούτος τών φλωρίων κλπ. άτινα τοσαύτην χάριν προστιθέασιν εις την 
φυσικήν καλλονήν της εύτυχους μελλονύμφου* ώστε φαίνεται αύτη 
άληθης βασίλισσα* προσέτι δίδονται ενώτια, μποτόνίά*, άμπρακά- 
μοι [περιδέραια χρυσά καί ταυτα], κλπ. Ενιαχού δέ, εις ’Ανώγεια 
Μυλοποτάμου συν τοΐς λοιποΐς μνήστροις δίδεται τ1/) μνηστη καί 
μάχαιρά τις μικρά τών συνήθων παρά Κρησί (ίπασαΛΙδων » Μπου* 
νίαλάκι* η ’Αργυρομπουνιαλάκι* καλουμένην, ην αύτη φέρει επί τ^ς 
ζώνης εις τούς κατα τάς Ιορτας γινομένους χορούς εις ενδειξιν οτι 
είνε μεμνηστευμένη, καί ότι πας ετερος οφείλει ν* άπεχηται ταύτης, 
οιότι θέλει τιμωρηθη.

Ειτα άνισταμένων πάντων άσκεπών ό ίερεύς άναγινώσκει μετά 
κατανύςεως τας υπό της Εκκλησίας ώρισμένας εύχας εις έπίτευζιν 
της όποιας οί παρόντες εκφωνουσιν τό, 9Αμην. Μετά τό τέλος της 
άκολουθίας ή μνηστευθείσα κρατούσα έν χερσί δίσκον εχοντα, τον 
άπαραίτητον πανταχου, κρητικόν οίνον, προσφέρει τοΐς παρεστώσιν 
άρχομένη άπό του ίερέως* «εμπρός ’ς τά γένεια πάει γ> κούπα».

(*)' Η πρδς τήν νύμφην Αποστολή δακτυλίου ^το Ιν χρήσει καί. παρά *Ρωμ.αίοις· 
ώς λέγει 6 Τουβενάλιος, 6 μνηστήρ ίγήρμοζε δακτυλίου^ εΐ$ τά δάχτυλα τί|ς ανη- 
στης το&
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Εις την επαρχίαν Πανάκρου (Άμάρι), διανέμει επειτα άνά εν μαν- 
δύλιον ώς ένθύμιον των αρραβώνων της, έκαστος οέ των προσκικλη- 
μενων ρίπτει επί του δίσκου νόμισμά τι. Μετά, δέ ταυτα παρατί
θεται αύτοις τράπεζα σ,ΐάβάα*», λιτή μέν, άλλα πλήρης ζωής κ,α1 
χαρας, του οίνου συνεχώς προσφιρομένου υπό του κερασιού* και έπαυ- 
ξάνον.τος την θυμηδίαν, οτε εύχονται τοϊς μνηστευθείσι οια καταλ
λήλων ευχών παν άγαθόν καί καταθύμιον.

Νά χαίρεσαι τδν άρραβώνά σον.
Καλορριζικοί* !  — Νά ζήσετε !—
Νά χαίρεστε 6 §νας τδν άλλον!—
Νά χάρης δπ’ άγαπφς καί καμαρώνεις* !—
Κ 9 είς τά στεφανώματά σας μ ϊ καλό !—

Μετά την μνηστήριον ταύτην τελετήν καί τό παρεπόμενον συμ- 
πόσιον, άπερχονται πάντες ευχόμενοι τοΐς μνηστευθεΐσι σΚαΛά ζά- 
τ$Λα*)), η αχαΛά ζεζεΜματα^' άλληλοις δι-οΐ έγγαμοι και α ’ςτση 
γαραίς των παιδιών σον'». Οί μνηστευθέντες σπανίως συναντώ λται η 
συμβαδίζουσιν, είς τινα χωρία μάλιστα εάν τυχόν ή μνηστη ϊδτ) τον 
έαυτής μνηστήρα μεθίσταται (παραμερίζει) καί προσπαθεί παντί τροπω 
να αποφυγή την συνάντησιν, ού μην δ’ άλλα καί είς τούς άλλους 
νέους σπανίως καί μετά προφυλάζεως φαίνεται, φοβούμενη την συν
ήθη παρά, τοϊς Κρησί κλοπήν, τίτις πολλάκις γενναται ενςκα άντιζή
λιας κατά του μνηστευθέντος η ώς εκ των προτερημάτων καί της 
ουσίας της μνηστευθείσης νεάνιδος' καί εις αυτήν οέ την οικίαν του 
γαμβρού προ του γάμου σπανίως μεταβαίνει* όθεν καί αί παραι·* 
νετικαι αύται φράσιις καί τά'δίστιχα.

Ή νύφη ς ’ τά πεθερικά 
χωρίς γαμπρό, τ ι  δέλει;

9Αλάργα τή φωτιά άπδ τά λινόζνλα, 
χ ί’ δ διάβολος εχει πολλά πόδια.

Κατα Σωκράτην «Τό πυρ ο άνεμος, τον δε έρωτα η συνή
θεια άνάπτβι».

Στάλα καί στάλα τό νερδ τδ μάρμαρο τρνπάτο, 
κ* ή κόρη μ& τ9 άνάβλεμμα τό νειδ κατηγορφ τον.
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Πρίχου νά γίνη  τό κακό κα ί τελειω&ή τό πράμμα, 
πρέπει νά οέβεται κάνείς νά μη γενή τό ο  φ άλμα.
Μα όάν γένη τό ΰφάλΰιμο, καλό ποτέ δέν κάνόνν, 

Οαπονιηα καί νερά τό οτίμμα* δέν τό βγάνουν.

Καί παρ' άρχαίοις,
« °Ον ή τύχη μέλανα γράψαι τούτον πας ό χρόνος ού ούναται 

λευκάναι». [ . . ..
Ή μνηστβία διαρκεϊ, Ιαν μέν ή νεάνις δέν είνε Ιν ήλικί^ γάμου 

μέχρις ού γβίνγ) ώριμος, εάν δέ είνε ένηλιξ, ρ̂ έχρις ού άμφοτέρωθεν 
γείνωσιν έτοιμα τά τοΟ γάμου, ή προΐζ δηλον ότι της νεάνιδος καί 
ή οικία κλπ. του νέου* πολλάκις όμως και ώρισμενος τις χρόνος 
2—3 μηνών παρέχεται π. χ. ώς τά χαθαρομούίΚία , δηλ. κατα 
τον ’Οκτώβοιον—Νοέμβριον οτι τό γλευκος καθίσταται πόσιμον, 
όθεν καί το δίστιχον,

α *Εχε, κερά μ ’ υπομονή ώ ςτά κα&αρομούύτια*, 
ποϋ τότε δά παντρευουνται ούλα φτωχά καί πλούσια

Ή μακροχρόνιος μνηστεία δέν νομίζεται πάντοτε καλός οιωνός, 
διό καί ό λαός συμβουλεύει την ταχεΐαν στέψιν δια των έζης φρά
σεων καθιστών προσεκτικούς τους μνηστήρας.

α Τ’ άναμέλη τή γυναίκα,
6 γληγόρης τήν έπήρεγ. — ή,

Ο Γληγόρης έγρηγόρει, 
κ ι’ δ Μελέτης έμελέτα, 
κ$ δ Γληγόρης τήν έπήρε, 
τοϋ Μελέτη τή γυναίκα

* Οποιος καλέόη καί κερδέοη, 
μή λυπατ’ δόα %οδέψη.

Ή ’γ ι9 άγάπη πύργους καταλεϊ καί κάοτρα βίχνει κάτω, 
καί παλληκάρια τοϋ βπα&Ίοϋ βέχνει τα τοϋ θανάτου.

Οί Κρητες επ* αυτής της φύσεως φιλοσοφήσαντες, λαμβάνουσι 
υπό σπουόαίαν εποψιν τα χαρακτηριστικοί του προσώπου Εκείνου 
μεθ’ ού μέλλουσι να συνελθωσιν βίς γάμου κοινωνίαν. "Αςιαι δέ πα-
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ρατηρησεώς είσιν αί περί πάντων τούτων χαρακτηριστικώταται του 
λαού φράσεις,αϊτινες είνε ό δεκάλογος οίονεί καί ό όοηγόςτου γάμου.

Τ ' άδρέ μαλλιά ’ς τήν κεφαλή 
χαϊ τ’ άπαλά 9ς τόν τοίχο,

Σ άν δβς τρίχα καππαρή*, 
πώς βόλεϊ* νά Ύνε καλή;

Κόκκινη τρίχα, Κόκκινη τρίχα
δλο δνμός. διαβόλον ρίζα.

Κόκκινα γένεια καί μ ύδ ια  γαλανά ,
καρδία τοϋ

Τρίχα ί,ανδή, 
δλο χολή(').

Μ ακ ρ ιά  μαλλ ιά, 
9λίγη γνώΟι

Μεγάλ9 αύτιά  
πολύχρονος.

9Ιούδα, ψυχή τοϋ Σατανά,

’Λρηά* δόντια, 
όλιγόχρονος (*)1

Μεγάλο ότόμα, 
κακή γλώββα,

9Αδόδια άνάρηα, 
9λίγα φεγγάρια.

υ Οπόν ’ιδ?/ς χοντραίς μαγούλαις, 
ϋπνος είνε καί βαργιούλαις*·

Βλέπε με Θέ’ μ9 άπό βπανό, 
κα ί μαλλιαρή* γυναίκα.

( ')  “Οι γάρ ξανθόκομοι δξύχολοι ώς ϋπερωπτημενον εχοντες το α ίμα  κα ι 
την χολήν, προς ής ποιούμενοι α ι τε κόμαι κα ι τα οώματα χρώζονται, ώς κα ι 
εκ τής μελαίνης χολής όμοίοος προς το μελάντερον κάκεΐνοι δε άγρ ιο ί είσι κα ι 
βαρύθυμοι* κα ι ψ υχ ικώ ς μεν οντω χαρακτηρίζει τούτονς δ υ Ομηρος, σωματικώς 
δε εκ τον λέγειν άτι απλώς ξανθός κα ι πνρρδς„ [Σχολ. Ό μ  ’/Α.—Έ μμ. Βέκ- 
κερ, σελ, 20 § 1977· Ά λλ9 δμως κα ι δ άριστος νομοθέτης δ δικαιότατος 'Ραδά
μανθυς, αδελφός τον Μίνω βαοιλέως τής Κρήτης, ξανθός ήτο* (0  °Ομηρος καλέ 
αυτόν "Ξανθόν κα ι άντίθεον βΡαδάμανθννη. [ ' Οδνσο. Δ. 564 ] '  κα ι ή Κρήσσα 
Α ριάδνη, ή θνγάτηρ  τον Μίνω ξανθή ήτο, κατά τον Ησίοδον,

“Χ ρνσοκόμης Διόνυσος ξανθήν Ά ριάδνην,
“κονρην Μίνωος θαλερήν ποιήοατ* άκοιτιν„.

Ρ )  “"Οσοι, πλείονς εχονοιν δδόντας μακροβ ιότερο ι ε ίσ ιν  οι δ 1 ελάττονς κα ι 
άραιόδοντες, ώς επ ί το πολύ, βραχύβιώτεροι,,. ΡΑριστοτέλ. Ζ'. Β '. 4.
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'Ο κοντός, κόμπος καί γέρος, 
πέρδικα ή κοντή γυναίκα .

Ό μακρύς, ξεροκαλάμης, 
κ9 ή μακραά, ξυλοκαντάρα*.

Ή  κοντή χοντοχωλιά*, 
πάντα δείχνει κοπεληά*.

Τό κοντό κοντορνι&άκι, 
πάντα δείχνει, πονλαδάκι.

Ή μαύρη τοϋ καλοκαιριού, 
άβπρίζει τόν χειμώνα.

9 Απ’ άότραπή, φωτιά, βειβμό, πανώκλα, πείνα χιόνι, 
κ^ άπό καμπούρη κα ί βπανό, 6 Θιός νά β ί γλυτώνει.

Μέχρι τίνος δέ ύπάρχουσι ελπίδες νά φυτρώσουν τρίχις Ικφρά 
ζουν τά έξης*

9Σ  τβή δεκοχτώ ’ς τ0ή δεκαννιά βάν ’δής κα ί δέν κανιάόης* 
κάτεχε κακορρίξικο τής μάννας 6ον &ά 'μοιάβης.

9Σ  τύή δεκοχτώ ’ς τόή δεκαννιά βάν δέν τά 9δής τά γένεια, 
οάν τή λαλά βον &ά γενής καί νά μην £χης ίγνοια .

Δέν δίδουσι μεγάλην σημασίαν εις τον στολισμόν, διότι κατ 
αύτούς,

Τά ροϋχα δείχνουν άν&ρωπο καί τά μαλλιά γυναίκα, 
κι9 &ν είνε κ ’ ίκατό χρονώ θαρρείς πώς είνε δέκα „.

Προσέτι.

αΤό Μάη βοϋ ϊ μή §8χτής*, κα ί τή λαμπρή γυναίκα, 
κι9 &ν είνε κ9 έκατό χρονώ δείχνει πώς είνε δέκα η.

α Σελλάτο* βοϋ ϊ άγόραζε καί γάιδαρο καμπούρη*, 
γυναίκα λιανοκάμωτη* καϊ χοίρο μακρομούρη*.
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α Μαύρο αταμνί άγόραξε καί κόκκινο ταιχάλι*. 
γυναίκα λιανοκάμωτη νά τά ’φρα&Ϋΐς τά κάλλη „(*).

αΣ άν είν’ λαχχουδοπήγουνη* μή τήν φωτφς γ%ά κάλλη9 
μά ’χείνη ίδιαπέρααεν* άπό τόν Ιορδάνη,

Παραθετέον ενταύθα και τό έξης ασμα άφορών εις την εκλογήν 
ωραίας γυναικός.

Σάν τόν κύαμο νά χάρης, 
τόν κύαμο νά γλεντίαης*,

Σίμωβε * κοντά ’ς έμένα
νά αοϋ πώ πο%ά Ύνε γι& αένα.

’Φηλή γυναίκα μήν παρής*9 
αυκε?& ξεκλωνιαμένη.

'Η  αυχειά ξεκλωνιαμένη 
πάντα είνε μαραμένη.

Σ άν τόν κύαμο νά χάρης κτλ.
Κοντή γυναίκα μήν παρης, 

ιηαυό* κοντορνι&άκι,
Τό νιαυό* χοντορνι&άχι9 

κάνει καί μ ικρ’ ανγονλάκι.

Σάν &ές τόν κύαμο νά  χάρης κτλ.
Χοντρή γυναίκα μήν παρης9 

βουτα ί* του ταβερνάρη*.
Τό βουταί τοϋ ταβερνάρη *, 

με^υαμένους κουμαντάρει *.

Σ άν &ές τόν κύαμο νά χαρής κτλ.
*Λαπρ η γυναίκα μήν παρης, 

αακκί άλευρωμένο,
Τό αακκί τ ’ άλευρωμένο, 

πάντα ’νε πααπαρωμένο*.

β )  Και 6 * Ρονφΐνος περί Εκλογής ωραίας συζύγου λέγει τα έξης. 
“ Μήτ ’ ισχνήν λίαν περιλάμβανε, μήτε παχειαν. 
τούτων δ1 άμφοτέρων την μεσότητα δέλε.
Τη μέν γάρ λείπει σαρκών χνσις’ ή δέ περισσήν 
κέκτηται· λεϊπον μή &έλε, μηδέ πλέον
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Σ άν  ||| τόν κόσμο νά χαρής κτλ.
Μαύρη γυναίκα μην παρης, 

τηγάνι μονζωμένο.
Τό τηγάνι μονζωμένο 

πάντα είνε μανρισμένο.

Σ άν &ές τόν κόσμο νά χάρης, 
γυναίκα γ φ  νά πάρης.

Σ ίμωσε κοντά ’ς έμενα,
νά  σου %πω ποια Ύνε γ ιά  σένα.

Πάρε Φ ιλ ο μ ε λ ά χ ρ ο ιν η ,  
κα ί μαϋρα μάτια νά 9χη,

Κ ν  αν γεράση, χι’ &ν χαλάση, 
πάντα μαϋρα ’μμάτια &ά 9χη.

Παραθετέον ενταύθα καί ετβρον όμοιας «ρύσεως φσμα*

Μάνα παραπονοϋμαί σου γ ιά·τϊ δέν μέ ’παντρεύγεις.
— Γ/Ργιέ μ ου ! πο ιάν άμπόλιασες*; κ’ έγώ νά σοϋ την πάρω.
— Πάρε μου, μάννα, τή ξαν&ή, μάννα τή μαυρομμάτα, 
μάννα τή γα ϊτανόφρνδι τή ψιλομα&ημένη.
όποϋ V  άπό 9φηλή γενειά περίσσια ζηλεμένη.
Όποϋ 9δα 9ψές 9ς τόν ποταμό, όποϋ 9δα ’ψές 9ς τη βρύσι, 
χ ’ έφέγγα τά δαχτυλιά τση άποϋ τά δαχτνλίδια.
Λ ιάζεται*, 9φαίνει μοναχή καί μοναχή ξνφαίνει, 
σεντόνχα μεταξόφαντα κα ί χασιλαμαδένια*. 
καί πατανίαις* ξομπλιαστά$5* κ ιλ ίμ ια  ζαβιδάτα, 
καί 'φαίνει περδικόπανα*, §ασέ παχεχοχνονδάτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Ϊ Ι Ρ Ο Ι Ε

“Προϊξ πολλή, τέκνα βελτίονα ον ποιεί. „
[  Μοοχίωνος. ]

“Νύμφη 6 άπροικος παρρησίαν ούκ εχει.η

ΠΡΟΙΞ λέγονται τά άπαραιτήτως προς καταρτισμόν οίκου άναγ- 
καΐα, άτινα δίδονται υπό των γονέων της μελλούσης νά νυμφευθ*/) 
νεάνιδος, οΐον ένούματα κλινοστρωμναί, οίκ.ιακ,α έπιπλα, σάκκοι, 
υφαντικά εργαλεία, μαγειρικά σκεύη κλπ. ών τά πλειστα μάλιστα 
τα ί'δια έαυτης ενδύματα ύφαινεν μέχρι τουοε κατα τας ημέρας τής 
χαρας και των ονειροπολημάτων αυτής ή επαινετή κόρη. Άποστέλ- 
λεται δε ή προιζ εις την οικίαν του γαμβρού άλλαχου μέν οκτώ 
ημέρας προ του γάμου, άλλαχδυ δέ τρεις η δύο η καί την παρα
μονήν αύτοΰ. Την ημέραν οέ, καθ' ην ό γαμβρός μετά του πενΟερού 
άπό κοινού συμφωνήσωσι περί μεταφοράς της προικος εις τον έπ'αί- 
σίοις οιωνοϊς νέον οίκον του γαμβρού, άποστελλονται παρ’ αύτου νέοι 
εκ των συγγενών και φίλων οϊτινες άναχωρουντες του χωρίου των μετά 
ημιόνων, έάν το χωρίον της νύμφης κδϊται μακράν, μεταβαίνουσιν 
εις αυτό μετά της εις πασαν ευθυμίαν άπαραιτήτου λύρας, ην προ- 
πορευόμενος της άκολουθίας ό λυρωδός ( Λυράρης καί Λυραΐζής.  σο
βαρός και τό οίον άζίωμά του συναισθανόμενος, κρούει γηθοσύνως 
συνοδεύων τούς τόνους αυτής μετ φσμάτων σχετικών προς την περί
στασήν καί έξυμνούντων τάς άρετάς της νεάνιδος και του γαμβρού.

Ό πενθερός, η πενθερα η τούτων άποθανόντων, οί κηδεμόνες της 
νύμφης υποδέχονται και δεζιουνται χαρμοσύνως την άκολουθίαν, πα- 
ραθέτουσιν χύτη τράπεζαν εις υγείαν των μελλονύμφων, έπευχόμενοι 
αλλήλοις τό επ’ αίσίοις οίωνοΐς ((χαΛορρίζικα ». Οί προς μεταφοράν 
τής προικός άποστελλόμενοι καλούνται υπό των Κρητών απρουχοΛό- 
γοΠ), ή δε προίς &προνχ2α ή προίκα». Ή προιξ κεΐται εν τφ οί'κω 
των γονέων της νύμφης άπό οκτώ ημερών Ικτεθδίμένη εις την θέαν 
πάντων μάλιστα δέ εν ώρ<£ γάμου νεάνιζες του χωρίου μεταβαίνου- 
σαι ιπισταμενως παρατηρουσι καί έζετάζουσιν αυτήν, άποτείνουσι 
δέ τ*/) μελλονύμφφ διάφορα εγκώμια, επαινουσαι την έπιτηδειότητα



καί καλλαισθησίαν αυτής, αυτή δέ ύπομειδιώσα καί δια την ευ
τυχή τ*»ς θέσιν οίονδί αγέρωχος, εύχεται αύταϊς <ιΚ* είς τά ’όιχά 
σας ('προυχχά), μ 1 εύμορφον (χοπέΛάχάρην*) χαΐ χαΛόν γαμβρόν χα\ 
άζιο παΛΑηχάρι» . Καθ’ ην όδ ημέραν άναμένο^ται οί πρρυχοΛόγοι, 
προσκαλεΐ ή νύμφη μετά της μητρός από πρωίας εν τφ οικφ τον 
όμιλον των φίλων νεανίδων αύτης, αιτινες τακτοποιουσαι εις σάκ- 
κους καινουργείς τα άποτελουντα τήν προίκα ενδύματα έπιπλα κλπ. 
ρίπτουσιν επ’ αυτών διάφορα τραγήματα χαταχνσματα μεν υπό 
των παλαιών καλούμενα (4), «,χαΛοψύχία» δέ καί «.γεμίόχα)) υπό των 
Κρητών, συνίστανται οε ταυτα Ικ τρωγαλίων, ίσχάδων, άμυγδά- 
λων, καρύων, σταφίδων κλπ. προσέτι ό&δουσιν 6 όμιλος ούτος των 
παρθένων άνά εν οίστιχον εις έκαστον των διευθετούμενων πραγμά
των· καί ώς προκαταρκτικά μεν είνε τά έξης*

Έλα ευχή τβή μάνας τόη, ελα καί τοϋ χνροϋ τβη, 
ίλα  τοϋ πρώτου άδελφον, ίλα  τοϋ δεύτεροϋ τόη.

Τά νεφαλάκια τ’ ούρανοϋ βαστούν νερό χαΐ στούπα*.
&ς εϊνε καλορίζικη τσή νύφης μας ή προϋχα.

Ή  νύφη μας παράγγειλε ’ς τήν Π6λι τά προνχχά τση,
’ς τή Βενε&χά τά βοϋχά τση χαϊ τά ’άαινέματά τση.

Διά τάς σινδόνας δέ τά έξης.

Τό νέφαλο τιοϋ ’πέρασε βαστφ νερά χαϊ χιόνια*
&ς είνε καλορίζικα τση νύφης τά σεντόνια.

(* Τά Καταχύσματα των άρχαΐων συνεκειντο άπο φοινίκων, κολλύβων, Τρωγαλ £ων 
ΐσχάϋων, κα\ καρύων, απερ ήρπαζον ο! σύνδουλοΐ' κυρίως §1 Ιλεγοντο, 8ταν δούλους 
ήγόοαζον, εφερον γάρ αυτούς ΙπΙ τήν εστίαν, κοΛ καθίζοντες, κατά της κεφαλής κατενεον 
κόλλυβα, καί Ισχάδας, κα\ φοίνικας, καί τρωγάλια άλλα, καί τραγήμ.ατα κά\ οί σύνδου- 
λοι ταΰτα ^ρπαζον Ιλεγοντο ουν ταυτα καταχύσματα [Βαρίν. Φαβωρ. λεξικ.] « Κατα- 
χύσματά τά κάρυα σΰκα κλπ. τά οποία δτε είσεφερον εΐς τον οίκον νέον σκλάβον, ή νύμ
φην, ερριπτον καί διεσκόρπιζον Ιπ\ κεφαλής αύτών, ώς σημέΐον δεξιώσεως, καί καλού 
οΐωνοΰ του Ιλευσομε'νου πλούτου, καί εύλογίας εις τδν οΤκον [Φώτιος], Ύπδ των Κρη
τών Ονομάζονται και ίικαλοχερίδιαη καί “άπλοχερίδια,,. καί αάποχερΙδιαη* καί τά 
καλοχερίδια, δίδονται κατά τήν πρωτοχρονιάν, δτε κάμ.νουν “ταΐς καλαϊς χ^ραις^  δί- 
δοντες καταχύσματα καί λοιπά δώρα* τά ί Ι  άπλοχερίδια, 3) άποχερούδια δίδονται ε?ς 
επισκέψεις, Ιορτάς καί πανηγύρεις, άρραβώνας, βαπτίσεις, γάδους κλπ. διδ άπλοχερίδια 
καλοΰνται, (απλή προσφορά, δεξίωσις)* τά δέ άποχερ(δτα ώς άποχαιρετήρια τοΐς ξενι·» 
ζο{χενοις, δταν άπερχονται.
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είνε καλό ρ ριζικά τδή νύφης τά σεντόνια,
9Αγγέλοι τά λευκάνανε κ9 είν άσπρα 9σάν τά χιόνια.

Δια τό στρώμα*

*Λς δίνε καλορρίξικα τσή νύφης τα στρωμάτσα*,
’Λγγέλοι τά λευκάνανε κ9 $  κοπεληές* τά φάψα.

Δια δε την οσον ουπω άναχώρησιν της νύμφης οέδουσιν έπειτα 
τα Ιςής συγκινητικά*

Συστήτ9 άόρια καί βουνά λαγγάδια μέ τά  δάση , 
κ9 ή μάννα  τό παιδάκι τση κλαίει πώς θά  τό χάση.

Μ9 άπό χαράν έγρύϊηασε*9 κ ι9 άπό χαρά τση κλαίει, 
κάδε γονιού ν ’ άξίώνει ό Θεός πα ιδ ιά  τον νά 9παντρεύγη.

Σνστήτ9 άόρια καί βουνά λαγγάδια καί χαράκια 
κ%* αύριο ξεχωρίζουνται τά δνό χαλαδερφάχια.

Σημάδια τ9 ούρανοϋ θωρώ, Θέ9* μου κα ί ήντα νά 9νε; 
λώπως* θά  ξεχωρήσωμε κ9 εκείνη δά ή φωθιά 9νε.

Οντες θά  ξεχωρήσωμε ποιά μάτια  δέ θ ά  κλάψονν, 
ποιαις σιδερέηναις χαρδιαίς καί δέ θ 9 Αναστενάξουν!

Κλαίνε άπαρηγ&ρητα καί τά πουλιά ’ς τά δάση, 
κλαίει σε κ9 ή φτωχολογιά γ ιατ ί θέ νά  σέ χάση.

Μηόέβγεις κ ι ’ ούλα τά πουλιά κλαίνε τό μισεμό σον9 
κλαίνε κ ’ ή φιλαινάδες σου τόν άποχωρισμό σον.

"Οντε θ ά  φύγης νύφη μου γύρισε 9δέ κ ι9 όπίσω, 
θυμήσου πού μας άφησες καί κλάψε κα ί λυπήσου.

Άπόφασί 9χω ’ς την καρδιά νά μή σ9 άλησμονήσω, 
καί τδνομά σον τό γλυκύ θά  9πώ όταν ξεψυχήσω.

Φεύγεις γειτονοπούλα μου σέβου μή μου ξεχάσης, 
πέμπε μου σκ ιάς* χαιρετισμό γ ιατί θέ νά  μέ χάσης.

Πώς θά  τό ’πώ τό α1χε ’γ ε ιά η9 νά σ9 άποχαιρετίξω, 
τό ίρμο* σον χατώφιλιο* πώς θά  ξαναπατήσω ;
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Έαν δέ ή νύμφη είνε ορφανή μητρός ^δουσι*

Ν& 'πρόβερνεν ή μάννα σου νά '&ώρηε τή χαρά σου, 
χρυσά σεντόνια νά  'στρωνε καί τά προσκέφαλά σου.

Έαν ορφανή πατρός*

Βασιλικό ’ς τήν κάμερα βιόλα 'ς τό παραθύρι, 
άλάργο σ' έξαορίσανε γ ιατ ί δέν είχες κύρη.

"Οπου κ ι’ &ν πάης, νύφη, μου μάννα καί κύρη &ά 'χης, 
κΐ* ώς %σάυν φρόνιμ' ώς έπά, νά 'σαι δπου κι' &ν λάχης*.

Έαν ό γαμβρός ή ορφανός πατρος*

*Ω,μορφος είνε κ% *·ό γαμβρός ώσάν τό καρεμφύλλι, 
μά ’χει καί παραπόνεσι γ ιατί δέν ίχει κύρη.

Μά έδωκέ του τήν εύχή 'σάν ψϊελ* άπο&άνη, 
α νά τ ’ άξιώση δ Θεός νά βάλη καί στεφάνι ν.

Εύχή γονιού Αγόραζε κ' είς τά βουνά περπάτιε,
κα ϊ τού κυροϋ σ' ώστε νά ζής τά λόγια του τά κράτιε ·

Έκ μέρους των άδελφών τα έξης συγκινητικώτατα*

Γ ιατί Όά φύγης βόδο μου, κολόνα τού σπ ιτ ιού  μας, 
Τριαντάφυλλο καϊ κατηφέ, πρεπιά τού περβολιού μας:

Σημερο ξεκλωνίζεται τής δάφνης τό κλωνάρι, 
κι' άλλού μεταφυτεύγεται 'ς Αρχοντικό κηπάρι.

Αί δε φίλαι παρθένοι της απερχόμενης νύμφης άδουσι τά έξης δί
στιχα λυπούμεναι διά την άναχώρησιν της φίλης της νεότατος αυτών*

Έ&ολωύ'ήκαν τά νερά τά κατασταλαμμένα, 
άχ ι! καϊ ξεχωρίζομε τά πολυαγαπημένα.

Έ&ολω&ήκα τα νερά τού ποταμού τά κάλλη, 
ά χ ι! πώς ξεχωρίζομε κόκκινο πορτακάλι.

Ού μόνον δέ αί της νεότητός οπαδοί άλλα κ.αί αί λυπούμεναι την 
άιπερχομένην νύμφην <£δουσι,

Μαζί άνα&ραφήκαμε μέ τήν γειτόνισσά μας, 
κ' έδά ϋ'ά ξεχωρίσωμε πού τή βασίλισσα μας.

3
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Ή εκθεσις της προικος δέν γίνεται κατα την τάξιν, την ποιό
τητα, τό είδος των άποτελούντων αυτήν πραγμάτων, ώς κακού οιω
νού τούτου νομιζομένου, άλλα φύρδην μίγδην. Ευθύς δ* ώς ληξ*/) τό 
εργον τούτο είσάγονται εντός σάκκων καινουργών, έν τάζει, ράπτον
ται καί ετοιμάζονται προς μεταφοράν* προς τούτοις ρίπτονται εντός 
των σάκκων τούτων καί διάφορα τραγήματα αγερίδία η χαΛοψυ- 
χ(ατ>, έν ταϊς άνατολικωτέραις επαρχίαις χαίοψυχίκια, λεγάμενα 
οίον κάρυα, σταφίδες, άμύγδαλα, μήλα, άπια άναλόγως της 
ώρας του έτους, εντός ίδιων σακκιδίων (άτινα παρα Κρησίν ονο
μάζονται βονργ ίίια* η βουργυάΛια^, ίνα μη κηλιοώσωσι τα έν τοις 
σάκκοις περιεχόμενα αντικείμενα της προικός.

Κατά την μεταφοράν τ^ς προικός αδουσιν οί προνχοΑόγοί τό όε 
τό δίστιχον καί ετερα παρόμοιας σημασίας, ότε πλησιάζουσι τον οίκον 
του γαμβρού,

’Λμέτε* πήζε τοϋ γαμπροϋ να βτέχη νά ’ζανοίγτβ, 
φοϋχα ποϋ ζοϋ τά φέρνουνε νά μ̂ \ν άναγογγύξη*.

Τότε δέ Ιξερχόμενος ό γαμβρός μετά των γονέων, συγγενών καί 
φ&ων του, υποδέχεται τούς προυκοΛόγους> δι* οίνου η ρακιού και 
διαφόρων τραγημάτων, προσφέρων Ικάστω άνα έν μανδύλιον καί 
κολλύριον (κουλλουρι).

Έν τη επαργί<$ Άποκορώνου μάλιστα αδουσιν,

“Είπαμε τά Παβτιχά, 
φέρετε τά πατητά (*).
Είπαμε χαϊ τά τραγούδια , 
φέρετε χαϊ τά χονλλούρια.
'Ο χοννιάδος* &ά τά φέρη, 
μέ τό χδοχινο τά γέρνει

Ανάγκη ενταύθα να είπωμεν ότι οκτώ ημέρας προ της τελέσεως 
του γάμου άποστΩνλει ό γαμβρός προς την νύμφην τό νυμφικόν έν
δυμα (( τό νυφίχιο » λεγόμενον =  έόνιον χιτώνα παρα παλαιοΐς, κ,αί 
τινα άλλα δώρα έδτα ή εεδνα παρ’ Όμήρφ [έν Όδυσσ.](^ προσκα-

(*) Πατητά λέγονται τά κουλούρια $τινα μοιράζουν φιλοδωρουντες τούς προύκο- 
λόγους καί τάς παρευρεθείσας κόρας αΐ δποΐαι τραγωδοΟσι.

(2) νΕδνα κυρίως τά Ικ του άνδρός διδόμενα τϊ) γυναικώ 5) ώς οι άκριβεστεροι των



λών προσέτι τότε διά του πατρός η άδελφοΰ, η ετέρου συγγενούς 
όστις τότε ονομάζεται « χαΛεσζής » , πάντας ανεξαιρέτως τούς συγ
γενείς καί φίλους του, καί μακράν ετι έν άλλαις εχαρχίαις διαμένον- 
τας, τούς προύχοντας του χωρίου, και άλλα σεβαστα πρόσωπα* η 
δέ πραζις αύτη ονομάζεται <( χάΛεσμα )>. Οί προσκληθέντες, κατα 
παλαιόν εΟιμον άποστέλλουσι τω γαμβρφ διάφορα τρόφιμα, οίον 
άμνόν τινα ή μηρίον αύτου, άσκόν οίνου η φιάλας, τυρόν κλπ. οιότι 
νομίζεται άπρεπες τό νά προσέλθη τις εις τον γάμον άνευ τοιούτου 
τινός, οτε λέγουσιν οτι «ύ\Λ9β χ εχουνιε τά χόρια του» δηλ. κεναΐς 
ταϊς χερσί. Όμοίως προσκαλούνται ύπο των γονέων η κηδεμόνων 
της νύμφης, άπαντες οί συγγενείς κατά τάς παραμονας του γάμου 
εις την οικίαν αυτής καί παρίστανται κατα την τέλεσιν αύτου- ούόείς 
όμως αυτών ούο αυτών τών γεννητόρων παρακολουθεί την νύμφην 
εις την οικίαν του γαμβρού την ημέραν εκείνην. Δεκαπέντε ημέρας 
(καί εις τινας επαρχίας σήμερον οκτώ) κατόπιν μεταβαίνουσιν οί γονείς 
καί συγγενείς ινα χαιρετίσωσιν αυτήν ώς εν οικείω τόπω θελομεν εί'πη.

Κατα την παραμονήν του γάμου προσέρχονται εις τον οίκον του 
γαμβρού ώς και είς τον της νύμφης πάντες οί προσκληθέντες, ότε 
παρατίθεται αύτοίς .τράπεζα πλήρης ζωής και χαρας ή παρά τών 
Κρητών <ιτάβ.Ια η «σκαμνί» καλούμενη, οπού επί σκάμνων χαθή- 
μενοι αοουσι διάφορα άνάλογα τη περιστάσει άσματα, προπίνοντες 
«εις υγείαν τών α ιτ ίω ν» ώς λέγουσι, δηλ. του γαμβρού καί της 
νύμφης. Μεταβαίνομεν ηδη είς τα. περί γάμου ιδία.

παλαιών, κυρίως λεγεσθαί φασι, τά υτεδ τών νυμφίων άλλήλοις διδόμενα. Τά §ε δπδ 
τών πάτερων, Ιπιμείλιά φασι* Φερνή δέ, ή τής νύμφης* τά δε ύπο της νύμφης, Ιπιφερνια. 
"Εδνετής, κηδεστής, πενθερός, άπό του διδόναι τά ίόνα, ήτοι εξώπροικα. Παράφερνα 
δέ, παν δ,τι μεθ’ έαυτης φέρει ή νύμ.φη εις τόν άνδρα κατά προσθήκην Ικτδς της 
τΛροικός, τά εξώπροικα. [Σχολ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Ο Γ Α Μ Ο Σ

“Μη μεΐνης άγαμος, μήπως 'νώννμος δληαι' 
δός τι φύαει κ1 αυτός. Τέκε δ1 εμπαλιν ώς ελοχευΰηςη,

[Φωκυλίδου νου&ετικον.]

Ή ήμερα της τελέσεως του γάμου ορίζεται άπό κοινού συνήθως 
την Κυριακήν η Ιτεραν ίορτάσιμον ημέραν, πλην της Τρίτης, νομι- 
ζομένης Ιν γενει αποφράδος, καί αης Τετάρτης, καθ’ ην κατά πρόλη- 
ψιν γάμοι οεν γίνονται, όθεν καί ή φράσις,

” Ολα μας ξανάδτρονφα, 
χ%9 δ γάμος τήν Τετράδη.

Πάντων δέ των μηνών του έτους εξαιρείται ό Μάιος, διότι ώς 
νομίζεται ό κατά τον μήνα τούτον τελούμενος γάμος δέν τελεσφορεί 
<Χ δΜ στ6()6(ύΥ6ΐ'ί> ώς λέγουσιν, άποθνήσκοντος του ετέρου των νυμ
φίων (*), οθεν καί αί παροιμίαι επί άκαίρου γάμου.

ν Οταν επρεπε δλν ί\το 
χαΐ τό Μ άην εύλογάτο.

Ό γάμος ό Μαγιάτικος, 
πολλά κακαποδίδει.

"Οποίος παντρευτεί τό Μάη, 
χαχομποδισμένα* πάει.

Παρα την πρόληψιν ταύτην οί Βυζαντινοί βασιλείς Ιτέλουν τούς 
γάμους αυτών κατά Μάϊον.

Καί παρά 'Ρωμαίοις όμως μετά μεγίστης αύστηρότητος άπηγο* 
ρεύετο ό κατά Μάϊον γάμος* διότι Ινομίζετο, οτι ό γάμος ούτος πα
ράγει τέκνα προπετη, άνόητα καί χαύνα. Κατά τούς ιατρού; δέ

(Ρ Κα\ άνθη δ£ν σπείρουσιν οβτε μεταφυτεύουσι φυτά τ|γ Μάϊον £ν Κρήτη, φρο- 
νοΟντες, δτι δ ταΰτα απείρων 5) μεταφυτεύων άποθνήσκει χα\ δτι θετουσιν αυτά ΙπΙ του 
φέρετρου του. και πολλά άλλα κατά πρόληψιν τδν Μάϊον δίν πράττουσι. Έν Σιτεία 
Ιάν φυτεύσωσί τι καί μάλιστα βασιλικόν τδν τάσσουσιν (άφιερουσιν), έΐς %ϊον τινα 
προσεχώς Ιορτάζοντα, δτε κόπτουσι τούς χλώνάς του και τάς εξβφτώσιν εις τάς εικόνας.



37

«πίστημονικώς το πραγμα Ιζετάσαντας ή μεγάλη του θέρους θερμό- 
της καταστρέφει την εν τφ  σώματί θερμότητα, άποναρκδΐ το πνεύμα 
και αδυνατίζει καί ποιεί χαύνα τα σώματα* ώστε ή πρόληψις του να 
μη τεληται γάμος κατά Μάΐον καί υπό υγιεινήν εποψιν εξεταζό
μενη είνε ωφέλιμος.

Επίσης κατά το τελβυταϊον της Σελήνης τέταρτον, οπερ υπό 
των Κρητών λέγεται «.Μγωσίζ» δεν τελείται 6 γάμος(4)* άνάγκ,η 
προς τούτοις η ημέρα του γάμου να ή περιττή· Καί κατα τό Δίσε- 
κτον έτος άπαγορεύονται υπό των προληπτικών οί γάμοι,

“ ’Σάν είν9 6 χρόνος βίβεχτος γάμον νά μη γενοϋνε,
χν9 άμπέλια μή φνχεύγοννχαν γ ια τ ί άχβιποδιοϋνε*

φ
Τελείται δέ συνήθως ό γάμος περί τά τέλη του φθινοπώρου η 

τάς άρχας του χειμώνος, καί ώς είπεΐν άπό Σεπτεμβρίου μέχρι 
’ Απριλίου. ά) διότι, ώς καί άλλαχου εϊπομεν, ό οίνος γίνεται κατάλ
ληλος πρός πόσιν τότε, β') διότι αί εργασίαι μάλιστα τών γεωρ
γών άρχονται τον χειμώνα καί εχουσι τότε ούτοι προ πάντων ανάγ
κην συναρωγου καί βοηθού καί γ') διότι είσίν άφθονα τότε πάντα 
τά δια τον γάμον άναγκαιουντα.

01 δέ παλαιοί Αθηναίοι ί'όιον μήνα του γάμου ειχον Γαμηλιώνα 
<αλούμενον [άπό 15 Ιανουάριου— 15 Φεβρουάριου], καθ’ ον ετε- 
λουν τούς γάμους, ώς λέγει ο Βαρΐνος Φαβωρϊνος (εν λδξικω του

(0 σΟταν δ καιρός μεταβάλλεται συχνά άπδ βρογήν εΐς ευδίαν καί τάνάπαλιν, 
προαηνύεται εύτυχία κατά τό έτος Ικείνο· ώστε κα\ οί πενητες άκόμη δπανδρεύονται, 
ώς ο λοώς λέγει,

νΗλιρς κα\ βροχή, 
παντρεύοντ οί φτωχοί.

Θεωρείται ώς καχ&ς οΐωνδς διά τ&ν γάμον, Ιάν Ιν τφ οδρανιυ φαίνονται οί δύο 
φωστήρες, ^λιος καί σελήνη, τήν ή μέραν τής τελέσεως: τοΟ μυστηρίου* διότι λέγουν,

σΗλιρς καί φεγγάρι 
παντρεύγουντ’ οί γαϊδάροι.

Κατά τάς γνώμας τοΰ λαοΟ προσέτι δταν ή άτμόσφαφα είνε τήν νύκτα καθαρά 
( ξεστερηά) χα\ φαίνονται πολλοί άστερες λαμπυρίζοντες κα\ άκτινοβολοΰντες λέγουν #τι 
“πλούσιος παντρεύεται η* ή δΐ ίσπερα Ικείνη ή άπειρίαν άστερων άποκαλύπτουσα 
δνομάζεται ε?ς τάς άνατολικωτέρας επαρχίας πλονοορανχά, και Ιδία Ιν “Σιτεία„ ένθα 
λέγουσιν, δτι “βαοιλάας πανδρεύεται,,.
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λεξ. «Διφυής») ((Καί μην Αττικός ό Γαμήλιων, γάμοις αφωρι- 
σμένος, οίζ γαμήλια ^ΙΙρα ΙπεστάτεΓ κ.αί πεμμα δε τι ν)ν, κ,αλου- 
μενον καί αυτό γαμν)λιον* ώς δτ)λον εκ. τοΟ πεττεται γαμήλιος».

Τα ολίγα ταΰτα περί του χρόνου τοΟ γάμου κατ αναγκών 
περιγράψαντες, 'ίδτ) δέον νοι ακολουθγ)σωμεν τ*ς περί γάμου προπα- 
ρασκευάς, οθεν αύτας κατελίπομεν.

Καί λοιπόν καθ’ ην ημέραν οί προσκληθέντες παρ αμφοτέρων 
των μερών έρχονται εις ττ,ν οικίαν ετοιμάζεται και 7) κασζας (παρα 
Κρησίν ό παστός) τό άναγκαιον προς υποδοχήν της νύμφης οωμά- 
τιον η εξέδρα, περί ης κατωτέρω.

Π Α Σ Τ Α Σ

“ Ό  Θεός, εν τφ  ήλΐφ  εΰ-ετο τό σκή
νωμα αυτόν, κα ι αυτός ώς νυμφίος 
εκπορευόμενος εκ παοτοϋ αυτοϋ, αγαλ
λ ιάσει α ι ώς γίγας δραμεΐν οδόν αυτόνη.

[Ψ αλμ . (ΙΗ ' ΙΘ ')  6 .7

Παστός παρά παλαιοϊς παστάς, ό νυμφών εκαλείτο. «Πά
στας η του γάμου, έ* του πάσσειν αυτό οέ γίνεται παραγώγως ίχ. 
του πώ τό κτώμαι* εκ δέ του τοιούτου πάσσειν, καί 6 τοΐς ανθεσι 
κατάπαστος νικητής. Παστός, παρά τό πάσσειν το ποικίλλειν, η 
διά τό εν αύτφ ήμας σιτεΐσθαι* καί, Παστός, η έκ. παραπετασμά
των ποικίλων κατεσκευασμένη σκηνή, ητις έστί πεποικ,ιλμένη, καί 
νυμφικός οικος, παρα τό πάσσειν, έξ ού καί τό — ((Πολέας δ ένέ- 
πασεν άέθλους, άντι του ενεποίκιλεν». [ Βαρίνου Φαβωρίνου λεζικ·] 

],, Έλέγετο λοιπόν ό θάλαμος των νεογάμων η πα
στόν τό προ του θαλάμου πεπσικιλμένον οωμάτιον η, ή εκ παραπε
τασμάτων ποικίλων κατασκευαζομένη σκηνή. Καί αυτό οέ το 
όνομα καί τό πεποικιλμένον οωμάτιον των νυμφίων οιετήρησε μέχρι 
σήμερον ό λαός της Κρήτης (*). Δύο παστάδες (παστοί) γίνονται * 111

(*) Ο Σκαρλάτος Βυζάντιος Ιν τώ λεξικά) του της καθ’ ήμας Έλλ. διαλέκτου 
λεγει ουτω. ΜΠαστάζ=δ κοιτών των νεονύμφων* μεταχειριζόμεθα τήν λέξιν μόνον 
εϊς τήν παροιμίαν (δτι παρ’ ή νύφη το παστόΜ. Παστάς (ή), νυμφών, θάλαμο ,̂,
111 ηυρΐίε1„—Έκ τρύτων κατρι τήν μαρτυρίαν του κα\ || δσων ήμέΐς γνωρίζομεν κα"
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σήμερον παρα Κρησίν Ιν τφ γάμο), μία έν τφ οί'κω του γαμβρού, 
ή έτέρα δέ έν τφ της νύμφης, ώς έξης εύτρεπιζόμεναι κατα την πα- 
οαμονην του γάμου.

Προσκαλούμεναι προσέρχονται άπασαι αί νεάνιδες του χωρίου 
χα.Ιοφορεμέναίι φέρουσαι άνθη του κήπου καί του άγρου, ενίοτε 
φυτά, ευώδεις κλώνας, καί βλαστούς καί βάτου εν η ούο κλώνας 
ύποδηλουντας την διά βίου άχώριστον συζυγίαν καί ενωσιν, προσέτι 
δδ εύτεκνίαν καί γονιμότητα των νυμφευόμενων αί λαμβάνουσαι 
μέρος εις εύτρεπισμον της παστάδος άνάγκη να ώσιν αν ούχί πολυ- 
τελώς, τουλάχιστον καθαρώς καί φιλοκάλως ένοεδυμέναι «χα.ϊο- 
φορεμέγαπ>. Εις δε την τυχόν μη τοιαύτην λέγουσι συνήθως,

α Τρέχει ή λίγδα ς’ τόν παστόν».

Κατασκευάζεται δέ η πασΐάς ώς εζης. Εντός θαλάμου καθα- 
ρωτάτου και ώς οιόν τε καταλλήλως ηύτρβπισμένου, άνεγείρουσιν 
οίονεί βάθρον. όπερ κυκλοτερώς περιβάλλουσι διά κλάοων δάφνης η 
μυρσίνης η ροιάς. Έν τισιν επαρχίαις ί) παστας κατασκευάζεται εϊς 
γωνίαν τινά του άντιθαλάμόυ, Ιπί σκάμνου (σοφά =  σζιβάδος κατ’ 
’Αθήναιον) πεζούρας* παρά Κρισί, η άνακλίντρου’ άναρτώσι οε καί 
προσκολλώσιν επί του τοίχου μεγάλην λευκήν σινδόναν, Ιν τφ  μέσω 
της όποιας ερράπτουσι κυκλοειδώς κλώνα βάτου αί δύο άκραι της 
όποιας κατερχόμεναι βλέπουσι προς τά κάτω* αλλαχού οε ώς έν 
χωρίω Γερακάρι (Πανάκρου Ιπαρχ.) κλπ. ή βάτος λαμβάνει τό 
σχήμα σταυρου. Έπειτα προσκολλώσι σποραοικώς έφ’ όλης της 
σινδόνος φύλ>α καί άνθη καί μικράς άνθοδέσμας. Κατά οέ τό διά
στημα της προσκολλήσεως των συμβολικών τούτων σημείων πλή- 
ρεις χαράς αί παρθένοι διά τον γάμον της συντρόφου τών παιδικών 
των χρόνων εύχόμεναι διά της φράσεως» καί ς' χά διχά σου» ή μία 
προς την άλλην, ^δουσι τά έξης δίστιχα.

'Ότε έρράπτουσι την βάτον, [εις την επαρχίαν Πανάκρου, 
’Αμαρίου],

ταφαίνεται δτι το πρδίγμα δεν διεσώθη έν τ|) *Ελλάδι άγνωστον δ’ ήμίν 3ιν διεσώθτ) 
και εν τινιτών άλλων νήσων τοΰ Έλλ. Αρχιπελάγους,,. Έ ν Κρήττι δμ,ως καί το ονομα 
καί το πράγμα ετι καί σήμερον διασώζεται γιγνόα.ενον περίπου ώς καί παρά τοΐς 
πάλαι Ελλησιν.
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'Εβάλαμε τό βάτο, τό φιξιμιό* δεντρό.
’σάν βάτος νά ριζώση ή νύφη κ% 6 γαμπρός.

Εις άλλας επαρχίας της Κρήτης,

Χίλια καλώς έκόπιασεν* <5 §ιζιμιός μον βάτος, 
χ’ ηρ&£Ρ δ νοϋς μου μετά ’μέ όποϋ τόνε φευγάζος.

γΟ βάτος είνε δροσερός· χλωρός, ξερός, μπερδένει, 
βουη&άτε Μοίρες, τοϋ γαμπρού πάντα του νά κερδαίνη.

Μετά της βάτου έρράπτουσιν επί της σινδόνος σποράδην κ,αί 
διαφόρων άνθέων είδη καί κλώνων εύοσμων βλαστούς, ^δουσαι 
δι εν έκαστον τούτων κατάλληλον δίστιχον %, γ.

Διά τον βασιΛικόν,

Βασιλικέ μου πράσινε, φέρε τη μυρωδιά σου,
νά πάρ* ή νύφη κ ι9 δ γαμπρός κ£ έχε κ’ ή ’γ2&φεδΊά* σου.

Φέρετε τούς βασιλικούς κ£ ώμόρφους καντιφέδες, ·--* 
καί τόν παστό στολίσετε §όδα καί μενεξέδες*.

Βασιλικό κ£ άρισμαρή*, νεραντξαν&ούς καί ρόδα, 
φέρετε νά κρεμάσωμεν είς τοϋ παστού τή §6δα.

Εις κισσόν

’Σ άν τόν κισσόν, όποϋ κολλβ ς' τό δέντρο καί ξαπλώνει, 
νά σμίξ’ ή νύφη τό γαμπρό καί νά φιξοσκελώνη*.

Επίσης επί της σινδόνος άναρτώσι καί διάφορα κολλύρια Ια 
σησάμης, ορμαθούς σταφίδων, αμυγδάλων κλπ. καί τ̂ δουσι :

Βάλετε σποϋρδες* τοϋ παστού άμύγδαλα, σταφίδες, 
καί τά κουλλούρια τοϋ γαμπρού χρυσαίς μου κορασίδες.

Σημερο κάνουν τόν παστό μέ φοδαριαίς καί τέχνη, 
κα ί τοϋ καιροϋ ’σάν σημερο νά φ&οϋνε κ’ οΐ συντέκνοι*.

Κατά τόν αυτόν τρόπον κατασκευάζεται καί ή παστάς του

(V *?Γ κατ' άλλους. 'Σαν βάτος νά 'ξαπλώογ)—ή, νά όαοώογι.— ποχ νά
τίολνχρονήστ] κτλ .— η, όποϋ νά ριζιμ ιώση. κλπ.
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γαμβρού υπό των παρθένων του χωρίου του, εις την κατασκευήν 
της οποίας $δουσιν επίσης παρόμοια άσματα. Μετά την κατα
σκευήν της παστάοος της νύμφης λαμβάνει αύτη την επ' αυτής 
θέσιν της, δβζια οέ καί άριστερα παρθένοι φίλαι και συγγενείς ώς περ 
βασίλισσαν κατά την στιγμήν ταύτην Οεραπεύουσι παρακαθήμεναι. 
Έν τχί θέσει ταύτη καΟημενη Υ) νύμφη, κατά την ώραν της άφί- 
ζεως της άκολουθίας του γαμβρού, ητις ακολουθία καί αγαμηΛιώ- 
τα ι» , καί «ψίχι» (όψίκιον) καλούνται, αναμένει σιωπώσα άκάμνει 
τό ννψάτο της » ,

Παρ’ άρχαίοις:

αΓνναΐ) γυναιζί κόσμον ή σιγή φέρει.»
καί

αΘνγάτηρ έπΙγαμος9~κ$ν δλως μηδέν λαλη, 
διά τοϋ σιωπάν πλεΐβτα περί αύτης λέγει

[  Μένανδρος ]

Προ της άναχωρήσεως όμως της άκόλουθίας του γαμβρού, ετοι
μάζεται καί ή εις πάντα γάμον απαραίτητος σημαία Ικ καλάμης ί  
ίστοΟ άποτελουμένης καί ενός μανδηλίου, επί της κορυφής του 
οποίου άναρτώσιν άνθοοέσμην καί καρπόν ροιάς και κολλύριον (κουλ- 
λούρι σησαμωτόν).

Πολλάκις άντί μανδηλίου άναρτώσιν Ιπί του ιστού σημαίας, άς 
οί οπλαρχηγοί φερουσιν έν πολέμφ* έτεροι δε καί σημαίας τουρκικάς, 
λάφυρον νικηφόρου πολέμου, φέρουσιν 1ν τψ  γάμψ, κειμηλιον πολύ
τιμον του ανδρείου λαφυραγωγού* εις την περίπτωσιν όμως ταύτην 
η τουρκική σημαία η φέρεται μόνον υπό του εύτυχους καί γενναίου 
κατόχου προς τιμήν, δόξαν καί Ιπίδειζιν αύτου η παραχωρεΐται εις 
ετερον, άλ'λά μόνον δια γάμον του χωρίου αύτου. Ό σημαιοφόρος 
άνάγκτρ να η πάντοτε ώκύτατος πάντων ώς καί έν πολέμφ η επ’ 
άνορεί<£ όνομαστός* προπορεύεται δέ πάντοτε της άκολουθίας πεζός, 
φέρων τό ιερόν του γάμου σύμβολον, ώς περ εν πολεμώ φέρει την 
παραδιδομένην αύτφ ίεράν παρακαταθήκην.

Ενταύθα προ της άναχωρήσεως της άκολουθίας του γαμβρού, 
ανάγκη καί τινα περί του στολισμού των μελλογάμων νά εϊπωμεν 
σχετικά προς τον προκείμενον σκοπόν ώς^£ξια σημειώσεως. Ό 
γαμβρός λοιπόν λούεται, κείρεται, ξηρεϊται υπό τίνος, όστις παρα
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παλαιοις νυμφοστό^ος καλείται. Καί οί παλαιοί δε ταύτα περίπου 
επραττον ώς ό Φαβωρΐνος, έν τφ λεζικφ του λέγει ■— «Το λουτρον 
εκ ποταμού τοις νυμφίοις έκομίζετο οιωνιζομένοις τό γόνιμον . . . 
. . . » [ έν λεζ. Κουροτροφοι», ((λουτροφόρος», «Νυμφικά λου
τρά» κτλ. ]. ((Καί στολήν γάμβριον προσθείς» [ Δδίπνοσοφιστ. 
Βιβλ. Α '. έδάφ. 54 έκδοσις στερεστώ του ΜβίαθΚο]· ((τα γαμ- 
βοίκια» ώς λέγουν οί Κρητες καί σήμερον.

Ωσαύτως λούεται ή νύμφη τό νυμφικόν λουτρον καλού- 
μενον, οπερ εχει σχέσιν ρε τό παρά τοις παλαιοϊς Αθηναίοις, 
έν όμοίαις περιστάσεσι νυμφικόν λουτρον καθ’ ό έλάμβανον το ύδωρ 
έκτης Καλλιρρόης, είτα δε κοσμείται υπό παρθένων <ίγυμφοχ,δμωγ'α 
η «γυμφευτριώγτ) παρά παλαιοΐς καλούμενων, περιβάλλεται νέα 
όλως ενδύματα ώς καί τον υπό του γαμβρού άποσταλέντα νυμφικόν 
χιτώνα. Κατά δέ τον χρόνον της κοσμήσεως της νύμφης ό&οουσιν 
αί παρθένοι καί διάφορα ο&σματα, άτινα πρέπει να παραθέσωμεν 
ενταύθα ώς πολλην υπό πολλάς επόψεις ενέχοντα σημασίαν.

Ήαινέματα της μελλονύμφου όταν την κτενίζουν*

Σ ’ τή μέση τσή χωρίστρας σου σκύλλα λαγώ ζυγώνει*, 
κ’ εις τά γαϊτανοφρύδια σου έκεΐ τόν άποσώνει*.

Τά κατσαρά σου νύφη μου γιαλίζουν σάν μετάξι, 
κ’ ή κά&ε τρίχα γίνεται μαχαίρι νά μέ σφάξη.

Παινέματα όταν την στολίζουν*

“Οντα σ ’ έγέννα ή μάνα σου 8λα τά δέντρ’ άν&οϋσα, 
καϊ τά πουλάκια ς 'τσή  φωληαΐς έγλυκοκηλαϊδοϋσα.

"Οντα* σ’ έγέννα ή μάννα σου δ ήλιος έκατέβη, 
καί σου δώσε την ώμορφιά καϊ πάλι μετανέβη.

Βασίλισσα ’σα ι νύφη μου κ * έχεις καϊ την Κορώνα*, 
κ’ έχεις καϊ μόσκον άδολο ς9 τά χείλια κ’ εις τό στόμα .

Τής Πόλις τά φαυτόπουλα σου φάψα τά κολέτα*. 
κ’ ο ί γιάρχοντες τσή Βενετίας σοϋ πέψα τήν καρπέτα*.

Ή ζώνη σου V  όλφ^ρυση καϊ τά κομπι’ άσημένια, 
τά πασουμάκια* κεντητά χρνσόμαργελωμένα*.
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ΑΙ! δέ* πρεπίδι* καϊ βτολή καϊ τίνος δέν άρέβη; 
που 9χει κορμί άγγελικδ καϊ δακτυλίδι μέβη.

Έτερα ’παινέματα της μελλονύμφου όταν την στολίζουν

Νά ’τον δ ουρανός χαρτί κ9 ή δάλάββα μελάνη,
νά γράψω τά βουβού μτα* βου καϊ πάλι δ λ μέ φτάνει.

Άποϋ τά πόδ ια  βάν9 άρχή βγαίνω ς ’ τήν κεφαλή βον9 
νά γράψω τά παινέματα όποϋ 'χει τδ κορμί βου,

|Αν 9πώ ό# γ ιά  την κεφαλή τή γάβτρα τή γυαλένια , 
όποϋ φορεϊ τά γιαβεμιά κ9 είνε ξεφονι/χωμένα,

Ά ν 9πώ γ%ά τά μαλλάκια βου 9ποϋ ’νιε 9βάν τδ μετάξι, 
καϊ ποιά χεχνίχρα χά πλεξε μ9 έτοι9* άρχοντιά καϊ τ ά ξ ι!

"Αν 9πφ καϊ γ ιά  τά φρύδια βου τβή βτρογγιλές καμάρες, 
Άντε γυρίβω καϊ βέ 9δώ μέ π ιάνουν λιγομάρες,

"Αν πόο καϊ γ ιά  τά μά&ια βου τά βκιζαμνγδαλάτα*, 
ποϋ βάν άχτινες λάμπουνε μαγνίτ9 είνε γεμάτα,

"Αν πώ καϊ γ ιά τά μάγουλα τά τριανταφυλλένια ,
άβτράφτονν κ ι9 άχτινοβολοϋν βάν νά 9νε διαμαντένια,

"Αν πώ καϊ γ ιά  τή μύτη βου τή μακροκοντυλάτη, 
τδ κούτελο* 9χει δ έρωτας καϋ'έδρα καϊ παλάτι.

"Αν 9πώ καϊ γ ιά  τ9 άχείλια βου τά μερτζανοβαμμένα*,
Ό'έ* μου καϊ νά τά φιλούνε νά βάφανε κ ι9 έμένα.

"Αν *πώ καϊ γ ιά  τδ βτόμα βου ποϋ δέ χωρεΐ μπουρνέλα, 
μέ γν&βι κ ι9 άρχοντιά μιλει, έλα ν9 άκούβης, έλα.

"Αν 9πώ καϊ γ ιά τά δδδια βον τά πνκνοφυτεμένα ,
Άγγελος άποϋ τβ9 ουρανούς τά φύτενγ9 ένα ένα.

Ά ν  πώ καϊ γ ιά  τή γλώββά βου τήν άηδονολαλοϋβα, 
άποϋ τήν 9πήραν τά πουλιά βκοπδ κ9 έκηλαϊδοϋβα.

~Άν 9πώ γιά τδ πηγούνι* βον τδ φαλφουρϊ φλιτζάνι,
’ς τήν Πόλι κ9 εις τή Βενε&ιά μάβτορας δεν τδ κάνει.

Κόρη, λακκονδοπήγοννη* καϊ βοδομαγονλάτη,
γιά βένα χτίζει δ βαβιληάς 9ς τήν Πόλι τδ παλάτι.
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"Αν ’πώ καί γ φ  τόν ώμορφο κα ί κάτασπρο λαιμό σον, 
τάξε* * π&ς είν’ άπό γυαλ ί ’σάν καί τό πρόσωπό σον.

"Αν ’πώ καί γ ιά τ ’ άστήΰγα σον τ ’ άσπρα, τά μαρμαρέν^α, 
σαράντα σπονρδες κρέμοννται φλουριά μαλαμματένια.

"Αν ’πώ γ ιά  τά βυζάκια σου τά στρογγυλά λεμόνια, 
ποϋ τά σκεπάζουν νέφαλα καί τά  πλακώνουν χιόνια.

"Αν ’πώ καί γιά τη μέση σου ’ποϋ 7νε σάν δαχτυλιόι, 
κ ι’ δντε τσακίζης* ’ς τό χωρά πρεπιά* ’νε κα ί στολίδι.

"Αν ’πώ γ ιά  τό κορμάκι σου πελεκητή κολόνα,
δποιος σέ πάρη δέν γερμ ποτέ του *§ τόν αιώνα ζ\) .

Μετά την κόμμωσιν του γαμβρού λαμβάνει την ακολουθίαν του 
((ητις συκεπαροχά καί γαμηΛιωται, λέγεται, και μετ' φσμάτων καί 
του απαραιτήτου εις πασαν ευωχίαν καί διασκεδασιν εγχωρίου οργά
νου, της άπό των παλαιτάτων χρόνων την άρχην Ιχούσης τριχόρδου 
λύρας, της, ώς είρηται, σημαίας κλπ. μετά πυροβολισμών βαδίζουσι 
την προς την οικίαν της νύμφης άγουσαν. Και εάν μεν ή νύμφη 
διαμένγ) εν τφ αύτφ χωρίω τότε πάντες οί ποοσκεκλημενοι βαδίζουσι 
πεζή πλην των Σφακιωτών οιτινες καί εις την περίστα.σιν ταύτην 
μεταβαίνουσιν έφιπποι. Οί έγγαμοι των άκολουθούντων λαμβάνουσι

ν )  Κα\ δ 'Ρουφίνος ομοίως περιγράφει τήν ώραίαν του ώς Ιξής,

α Ομματα μεν χρύοεα κα ι ναλόεοοα παρείη , 
κα ι ατόμα πορφυρέης τερπνότερον κάλυκος,

Αειρη λυγδινέη, κα ι στή&εα μαρμαίροντα, 
κα ι πόδες άργνρέης λευκότεροι 'δέτιδος.

Ει δε τι κα ι πλοκαμοϊο ι διαστίλβουσιν άκαν&αι, 
τής λευκής παλάμης ονδεν επιστρέφομαι „.

Ο ρ  Φιλόδημος ίν ίπ ιγράμματι θαυμάζων τήν θεάν του Ιπιφωνεί*

*Ω ποδός, ώ κνήμης , ώ των άπόλωλα δικαίως 
μηρώ ν , ώ γλουτών, ώ κτενός, ώ λαγάνων.

Ω ωμοιν, ώ μαστώ ν , ώ του ραδινοίον τραχήλουβ 
ώ χειρών, ώ τών μα ίνομα ι δ μ  ματ ίων.

' Ω κατατεχνοτάτου κινήματος , ώ περί άλλων 
γλωττισμών, ώ τών Φύεμε φ ω ναρ ίω ν!
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μεθ’ Ιαυτών καί τάς γυναίκας καί κόρας αυτών, αϊτινες άνάγκη να 
ώσι περιτταί τον αριθμόν ίνα μετά της Νύμφης άποτελέσωσιν 
αριθμόν άρτιον. Νομίζεται δέ δυσοίωνον τό να Ιπιστρέψωσι διά 
της αυτής όδου δθεν άνεχώρησαν’ διο πάντοτε επιστρεφουσι οι έτε- 
ρας δεξιάς.

Ευθύς ώς γείνν) γνωστόν εις τό χωρίον της νύμφης δι’ αγγέλου 
υπό του γαμβρού πεμπομένου, οστις ονομάζεται <ίμ αλατοφόρος» , 
ότι, ούτος μετά των άκολούθων του είνε πλησίον, γίνεται δέ άλλως 
γνωστόν καί ώς Ικ του άπαύστου πυροβολισμού, ό χορός, κατά την 
φράσιν των Κρητών (ίζεστεΑιώγεταΟ') η «.χαΛα» η σκοΛφ καί ή Ούρα 
του οίκου της νύμφης κλείεται προς στιγμήν, ινα αί παρθένοι ψάλωσι 
τά δε τα άσματα του άσπασμου, τρυφδρά καί συγκινητικά άμα.

Σηκώσου νύφη μ9 άπό 9τοϋ κ ι9 δ ν^δς δξ9 άνημένεί 
ή Μοίρα 6ου τδν έπεψε κα ί βιάζεται νά 9πηένη*·

Σήκω κ ι9 άποχαιρέτιξε τό σπ ίτ ι τοϋ Κ νροϋ  σου9
χί’ &λλο καλλίτερο %ά βρής 9§τή συντροφ ιά τ9 άντροϋς 0ου.

Σηκώσου πετροπέρδικα χτύπησε τά  φτερά 0ου,
δδς τά κλειδιά τσή μάννας 0ου κ>ι* άμε νά βρτ}ς δικά 0ου.

Σηκώσου νύφη μ9 άπδ 9τοϋ μή κάνης π&ς δέν &έλης9 
τά φοϋχα τοϋ γαμπροϋ 9βαλές κα ϊ νά  μισέψης* θέλεις.

Ή νύμφη κατά τούς τελευταίους, τούτους στίχους συγκεαινη- 
μενη καί μετά δακρύων χαρας και λύπης μικτών, εγείρεται έκ της 
παστάοος, αί δέ παρθένοι εξακολουθούσα* αδουσαι.

Σήκω κ ι9 άποχαιρέτιζε τό σπ ίτ ι τοϋ κνροϋ σου,
καί φίλησε τή χέρα του νά πφς 9ς τοϋ πε&εροϋ σου.

Σήκω κι9 άποχαιρέτιξε τή μάννα ποϋ 09 έγέννα9 
καϊ ζήτηξέ τ0η την εύχή γ ιά  τ ί  &ά πας ς τά ξένα.

Σήκω κ ι9 άποχαιρέτιξε τ9 άγαπημέν9 άδέρφια ,
φίλησε τσ 9 άδερφίδες σου κ ι9 ούλα σου τά ξαδέρφια.

Σήκω κι* άποχαιρέτιξε τή συγγενολογιά σου ,
καϊ νά 9ρχεσαι νά τή Φωρής πάντα μέ τήν ύγεχά 0ου.

Εις τούς Λάκκους (διαμέρισμα της επαρχίας Κυδωνιάς), δτε οί



γαμηΛιωται πλησιάσαντες απέχουσι τιμισυ μίλλιον του χωρίου της 
νύμφης, τότε γέρων τις επί φρονήσει, γένει καί αόξ·/) ύπερέχων προ
πορεύεται της λοιπής ακολουθίας, (ητις σταματά). Έτερος δέ έκ 
του χωρίου της νύμφης γέρων ωσαύτως εκ των πρωτευόντων έρχε
ται εις άπάντησιν αύτου ώς απεσταλμένος. Οί δέ ουο ούτοι γέροντες 
συναντώμενοι, ούτε χαφετώνται, ούτε φράσιν άνταλλάσσουσιν, 
άλλ’ ευθύς άρχίζουσι χορεύοντες ζωηρώς, ώσπερ νεανίσκοι επί τέ
ταρτον περίπου της ώρας, μετά δέ τον χορόν καθ’ ον πάντοτε κα- 
τωρθοΰσι νά φαίνονται ίσοι, άσπάζονται άλλήλους άδελφικώτατα, 
ώς περ παλαισται ισόπαλοι, μεθ’ ό εξακολουθουσι την προς τό χω- 
ρίον άγουσαν, ή δέ είσοδος τότε μόνον είνε ελεύθερα πάση τνί ακο
λουθία του γαμβρού.

Ευθύς δ* ώς φθάστ) η ακολουθία του γαμβρού εις την οικίαν της 
νύμφης ητις ωσαύτως γίνεται δέκτη διά πυροβολισμών, άρχεται 
οι* ασμάτων επαινούσα την άνδρείαν, τό κάλλος, τον πλούτον του 
γαμβρού και παρακαλουσιν, όπως άνοιχθν) η θύρα. Εις την επαρ
χίαν μάλιστα του Πανάκρου, γυνή τις της ακολουθίας συγγε
νής του γαμβρού πλησιάζει προς την κεκλεισμενην θύραν της παστά- 
οος της νύμφης αδουσα,

Έκ μέρους του γαμβρού*

* Ανοίξετε τήν πόρτα οας τή ύιδεροδεμένη (<), 
νά ίδούμενε τη νύφη οας την πολνπαινεμένη,

Νά ίδούμενε ττ] νύφη σας, νά Ιδήτε τό γαμπρό μας, 
χ ι’ &ν ίχετε παράπονο νά μάς τό ’πήτ’ όμπρός μας.

Αί δέ έν τη οΙκίφ άπαντώσι :

Αέν εχωμε παράπονον ό Θιός 'ποϋ τό κατέχει*, 
κ* ή πολνπαινεμένη μας οϋλαις τοι\ χάρες έχει.

Έ κ μέρους του γαμβρού*

"Ανοίξετε τά πόρτεγα* τ' απάνω καί τά κάτω, 
ν' άποδεχ^ήτε τό γαμπρό τόν πολνπραγματάτο*.

(*) η κατ' άλλους, τη οιδεροζωσμένη,
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Έ κ μέρους της νύμφης*

Μ* &ν εχει π  ράμμα*  & γαμπρός εχει κ ’ ή νύφ η  χάραις, 
νο ιχοχερά χα ϊ γνω οτιχή μέ φ ρόνηοα ις  μεγάλαις.

Έκ. μέρους του γαμβρού,

Ανοίξετε τά πόρτεγα* άνατολτ] χαϊ δύοι,
ν ' άποδεχ&ητε τό γαμπρό τ ’ ώμορφο χηπαρ ίοο ι.

Έκμέρους της νύμφης,

Μάλαμμα πέρνετ' άδολο δέν είνε δολωμένο, 
λαγάριΟμα* της Αρχοντιάς χορμϊ χαριτωμένο.

Έκ μέρους του γαμβρού*

Α νθίζετε τ' άρχοντιχό* τ ' άρχοντο μαθημένο,
μέ ρόδα, δάφνες χα ϊ μερτιές τδχοννε οτολιομένο.

Έκ μέρους των τ?)ς νύμφης προς την ίοίαν,

Σηχώοον νύφη μ' όπό ’τοϋ χαϊ πληΟον μέ τό μόοχο, 
χι' <5 νιός 'πον Όά ουξήοετε οέ περιμένει άπ 9 όζω.

Έ κ της άδελφης του γαμβρού,

Σηχώοον, χοννιαδάχι* μου, χ ’ ελα νά μας άνοίζης, 
κ' ήρ&εν ή γιώρα τοϋ &εοϋ πον &ά μάς άχλον&ήζης.

Σηχώοον, χουνιαδάχι μου χόχχινο πορταχάλι, 
χ' ήρ&εν ή γιώρα τον &εοϋ νά βάλης τό οτεφάνι.

Σηχώοον, πέτρ' άτίμητη, άν&όνερο νά φαίνης,
τά  βοϋχα τοϋ  γαμπροϋ  φορείς χ ι' άχόμ' ίιντ ' άνημένης*;

Σήχω, χερά χ α ϊ βήγηοοα* χ ι' άρχόντιοόα  μεγάλη, 
ν' άποδεχτης τη Ο νντροφ ιά όπου φ&ενε νά  ’οέ πάρη .

Σ ηχώ οον, χερά νύφ η  μ ον , χαϊ χάμε τό Οταυρό οον,
χ' ήρ&εν ή γιώρα τοϋ Θεοϋ νά πας ς' τ 9 άρχοντιχό* οον.

Καί έξ άλλων,
Σηχώοον, νύφη, τοϋ γαμπρόϋ Οιγά Οιγά ν' άνοίζης, 

μά  'ρ&εν ή  γζώρα τοϋ Θεοϋ, ποϋ Όά μάς άχλον&ήζης.
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*Εκ μέρους της νύμφης,

Θωρεΐτε πώς τή δίδομαι μέ τόσους φιτζαντξίδες*;  
μ$Ι μας τήνε μαλώνετε, γ ιατ’ έχει νταβατξίδες*.

Έκ μέρους του γαμβρού,

ΛΙ σάς τήνε μαλώνωμε, δε σάς τήνε χωλιοϋμε*, 
σάν τό σγουρό βασιλικό Όά τήν παρακρατούμε.

Έκ μέρους της νύμφης,
Μή τήν μαλώνης, πεθερά κ’ έσύ κερά κουνιάδα*, 

γ ιατ’ βίνε παραπονιαρλ* κ ι’ άλλάργ’ άπό τη μάννα.

Έ κ μέρους της πενθεράς κλπ.

Λέ τή μαλών’ ή πε&ερά μηδ7 ή κερακοννιάδα,
κ’ ή βαγιοκλαδ ισμένη* σας &ς ’βγή ς’ τήν εύγοράδα*.

Έκ μέρους των γονέων της νύμφης,

Μ& ’δά Όά σάς τή δώσωμε τή βιόλα τήν καρνάδα*, 
ποϋ βγάνει άποϋ τό στόμα τση μέλι καί νοστιμάδα.

Έ κ μέρους του γαμβρού,

Έδά ϋ'ά σάς την πάρωμε τήν πλειό καλλίτερη σας ( Κ)  
ποϋ πρόβερνε ς’ τήν πόρτα σας κ’ έπρέπιζ’ ή αύλή σας.

Έάν ή νύμφη */) ορφανή γονέων λέγουσιν αύτίρ,

Σηκώσου ξένη και' όρφανή τήν πόρτα σας ν ’ άνοιξης, 
μά ’ρ&εν ή γιώρα τοϋ Θεοϋ ’ποϋ  θά μάς άκλου&ήξης.

Καί έκ μέρους της νύμφης, ότε άνοίγεται καί η Θύρα,

*Λνοιξε πόρτα τ 9 ούρανοϋ (*), πόρτα τοϋ παραδείσου} 
νά κατεβοϋν ο ΐ γι&γγελοι τη νύφη νά βλοήσουν*.

Μετά ταυτα η θυρα άνοίγεται καί εισέρχονται" πρώτον μέν

ψ) Εις τά χωρία Β υζάρ ι Φονρφονρα κα ι Πλατάνια Κονροντες κλπ. έταρχ. 
Παν άκρου λέγουν —  τη )λιοκαλλιτερή σας,,.

(2) Κ αι παρ' * Ομήρω  ( Ίλ. Θ, 393) “Πνλαι μύκον ονρανον„’ “δτι χνλαις 
ουράν ον τά νέφη Υποτίθενται [Σ χόλ .
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οί γονείς του γαμβρού, ό γαμβρός και πάντες οί συγγενείς, είτα δέ 
οί προσκεκλημένοι. Οί γονείς πλησιάζουσι προς την παστάδα και 
άσπάζονται την εν συγκινήσει ορθίαν ηδη και μετά σεβασμού ίστα- 
μενην νύμφην, ητις άντασπάζεται την χεΐρα αυτών καί του γαμ
βρού* κατόπιν πάντες καί πασαι άσπάζονται άλληλους, ό χορός 
σιεΛιώνεται*, νέοι και νεάνιδες λαμβά^ουσι μέρος εις αυτόν, οί συγ
γενείς της νύμφης ύποχωρουσι καταλείποντες τάς θέσες εις τάς μετά 
του γαμβρού άφικομένας γυναίκας, αίτινες πλησιάζουσαι προς την 
παστάδα άσπάζονται την νύμφην εύχόμεναι,

αΚαλορρίζικα, νά ξήβονν, νά <5ογερά<$οννη.

Ή μήτηρ καί οί λοιποί συγγενείς του γαμβρού λαμβάνουσι 
θέσιν πλησίον τής νύμφης* είτα δέ προσφέρονται τοΐς κεκλημένοις 
οίνος καί διάφορα τραγήματα* ή σημαία κυματίζει Ιπί την σκεπήν 
της οικίας η εις επιφανές τι μέρος αυτής.

Έν τφ γάμψ ούδεϊς ούναται να προσέλθ·/) άκλητος, διό καί 
εν είοει αξιώματος αί φράσεις,

αΤόν άκάλεβτο ς τό γάμο, 
κάτω, κάτω τόν καθίζουν.

I
—Τόν άχάλεστο ’ς τό γάμο, 
βάν τό γάιδαρο τόν έχουν.

Ό  γαμβρός άμα ώς άσπασθη πάντας τούς συγγενείς της νύμφης 
άπόσύρεται Ικ συστολής εις έτέραν αίθουσαν, ένθα παρατίθεται τρά
πεζα (τάβλα) ιδία δία τούς άνδρας, ώςκαί ιδία εις την αίθουσαν της 
παστάοος οια τάς γυναίκας. Μετά τών παρακαθημένων γυναικών 
έν τη τραπέζτρ κάθηται καί ή νύμφη, ητις όμως δέν Ιχει την όρεξιν 
και ευθυμίαν τών λοιπών, διότι ώς λέγουσιν έν Κρήτη ((κάμνει τό 
νυφατο της)), ώς καί αλλαχού εί'πομεν, φαίνεται κατηφής καί σύν- 
νους ύπ’ όψει εχουσα την έκ της πατρώας οικίας άναχώρησιν, την 
μεταβολήν του ελευθέρου νεανικού βίου της εις συζυγικόν δεσμόν 
καί τας μετά γάμου ποικίλας οίκειακάς μέριμνας.

Μετά την τράπεζαν οί προσκεκλημένοι γαμηΛίωται επισκέπτον
ται τό χωρίον γινόμενοι δδκτοί ύπο πάντων φιλοδωρούμενοι (ίκαΛο· 
φύκια* 7>. Οί νέοι καί αί νεάνιδες προκριτώτερον νομίζουσι τον χορόν,

4
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διό έξακολουθουσι χορεύοντες καί ^δοντες διάφορα άσματα περί του 
άποχωρισμού της νύμφης π. χ. 4

α Τρεις μοίραις πό&ον έβαλαν, ωβτε να β ϊ Παντρέψουν, 
βήμερ9 άποϋ τβή χάραις των βτεφάνια && βοϋ πλέξουν.

7£1! ούρανέ καί ήλιε μου, άατρα κ7 έβύ φεγγάρι, 
χαρίζετε Ψβή νύφη μας ’ποϋ τή δική βας χάρι.

Ήρ&ενεί μάννα, κ ι7 δ γαμπρός μέ κόκκινο μουλάρι, 
γ%ά νά τοϋ δώβης τήν ευχή τήν κόρη βου νά πάρη.

Νύφη μου, κερά νύφη μου, πολλή νά ’ν ’ ή ζωή βου, 
κ^ ωβτε νά βτέκη δ Βρύβινας* νά βτέκη τό κορμέ 0ου.

"ίίβτε νά βτέκη <5 Βρύβινας μέ τ ό ν ' Οψηλορεέτη*,
§τβι νά 0τέκη κ/ ό γαμπρός δμάδη μέ τή νύφη,

Νύφη μου, καλορρίζικη, άηδόνα καί παγώνα,
κα ί πως &ά βγάλ’ ή μάννα 0ου όφέτος τό χειμώνα.

"ζίβτε νά  βτέκη 6 Βρύβινας μέ τό Κεφαλοχώρι, 
ετβι νά βτέκη κ ι7 δ γαμπρός δμάδη μέ τήν κόρη.

”£1βτε νά 0τέκουν τά βουνά, ή γης κ ’ ή γοικουμένη, 
νά ζή ή νύφη κι* δ γαμπρός καί καλοκαρδιβμένοι*.

Νύφη μου, πλούβια νά γενής ώβάν τήν Κονβολΐνα*, 
καϊ νά φορής κα&ημερνώς τρεις βπούρδαις* τά τβικένχα*.

Νύφη μου, πλούβια νά γενής καί πλούβχα νά γεράβης, 
κ$ άποϋ τά πλούτη τά πολλά, φτωχούς νά ξεπεινάβηζ.

Νύφη μου, πλούβια νά γενής καί πλούβια νά γεράβης, 
κ? είς τά νοικοκεράτα βου* βκλάβους καί βκλάβαις νά'χης.

Νύφη μ7, έκεϊ που Όέ νά πφς βάν παλληκάρι βτάβου, 
νά μή κατέχη* κά&εγείς ήντά 7χεις ’ς τή ν  καρδιά βου.

Νύφη μ7, έκεί που νά πφς είνε ξερά τά ξύλα, 
καί μέ τβή φρονημάδες βου νά βγάλουνε τά φύλλα.

Νύφη μου , κερά νύφη μου, τό πρώτο ζυμωτό 0ου9 
ζάχαρι νά 7ν* ή ζύμη βου καί κάδιο τό νερό βον.



51

Πρώτη βου γέννα νύφη μου9 6 Θιός νά μας τ ’ άξώβή9
μέβα ς ’ την Κόκκινη μηλιά* τβή τούρκους νά ζυγώξη*(*).

Σηκώβ’ άηδόνι τοϋ βπ ιτιοϋ βτολή τβ' έρέτητάς* βου, 
άμε* νά βρής καλλίτερα νά ’νε μοναχικά βου.

Νύφη μου , κερά νύφη μου, μεταξωτή μου βκέπη*, 
τόν άντρα ποϋ βοϋ ’πήραμε τ ί ώμορφα βοϋ πρέπει.

Όχτώ παππάδες ψάλλουνε κ ι’ έννιά καλαναρχοϋνε, 
κ’ έβένα μαυρομμάτα μου ήρθανε νά ’βλογοϋνε.

Σηκώβου πετροπέρδικα τίναξε τά  φτερά βου,
τοή μάννας β’ άφης τά κλειδιά κ ι’ άμε νά βρήζ * δ ικάβου.

Ή  μητηρ,

Μηβεύβγεις, παν τά μάΟ^α μου πά ’ ή παρηγοριά μου9
πάν’ τά κλειδιά τοϋ κόρφου μου κ/ό βτήλος τβή καρδιάς μου.

νΗ ρψ  6 καιρός που Όά διαβή ή κόρη μου ς' τά ξένα, 
μέ τοϋ κυροϋ βου την εύκή9 τβή μάννας ποϋ β’ έγέννα.

Έ κ μέρους των αδελφών.

Κλαϊγέ τη9 μάννα, κλαϊγέ τη τη λεμονιά τβ ’ αύλής βου, 
κ’ έδά &ά βοϋ την πάρουνε δέν είνε πλιό δικήβου.

*Απάντησις της μητρός.

"Ας τβη κ ι’ &ς τήνε πέρνουνε, άς τβη κύ &ς τή χαροϋνε, 
κύ άποϋ τά χέρια τβη τά δυό πολύ καλό νά 92βοϋνΒ.

0 ) 4Ο λαός εν τή άναμνήσει των θηριωδών πράξεών των π οθε ί την πανο- 
λ.έχριαν των,ήν φαντάζεται δτι μόνον εις την κ ό κ κ ιν η ν  μ η λ ιά ν  δύναναι νά νπο- 
οτώσιν. Άλλ * ήμεΐς εύχόμεθα δπως ο ι όμαίμονές μας **Ελληνες Τούρκοι γνωρί- 
οωσι την Ιστορίαν των κα ι έπανέλθουν εις τους κόλπους τής οικογένειας εξ ής τή  
βίφ νπείκοντες εξήλθον' ημείς δε ώς τέκνα των αυτών προγόνων ανέκαθεν κατά 
τους πολυμόχθους υπέρ τής προόδου κα ι τής ανεξαρτησίας αγώνας μας ουδέ
ποτε εξηρέσαμεν τούς εγχωρίους Τούρκους, οΐτινες δυσαναλόγως είς μείζονα 
βαθμόν ώφελήθηοαν, ένφ άουνειδήτως άντενήργουν εις τας κατά τοϋ βαρβαρι- 
σμον προσπάθειας μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΕΝ ΤΩ1 ΝΑΩι
“ Το μυστήριον τούτο μέγα εστ(ν„.
[*Επιστολ. Παύλου τού 'Αποοτόλ. προς 
φεσ. Ε' 2 2 —33.

Κατά την όριζομένην ύπο των ιερέων ώραν της τελέσεως του 
μυστηρίου του γάμου, οί κώδωνες του ναού κρουόμενοι προσκαλουσι 
τούς πιστούς* οί ιερείς μεταβαίνουσιν εις την οικίαν της νύμφης, ό 
χορός τά άσματα καί ό θόρυβος παύονται* των ιερέων περιβεβλημέ- 
νων την ιερατικήν στολήν, λαμβάνει ό πρεσβύτεροςς εκ της χειρός 
την νύμφην ητις φαίνεται οίονεί άρνουμένη καί κλαίουσα, δθεν καί 
Ύ) παροιμία

“Σέρνε με κι* &ς κλαίω , 
κ ι’ &ν κλαίω ποιί> πειράζω;

I
—“Σέρνε με κ ι  &ς κλαίω κ ι9 ολαζ* ! „

((Έ πί τίνος γαμβρού όστις βλέπων την νύμφην κλαίουσαν 
είπε, — άφισε την άφου κλαίει ας μείντ) μέ τούς γονείς της». Εγεί
ρεται λοιπόν η νύμφη της παστάδος, οί γονείς αύτης πλησιάζοντδς 
άσπάζονται αυτήν, εις ην ταπεινώς κύπτουσαν καίάσπάζομέντιν την όδ- 
ξιοιν αυτών, εύχονται πασαν ευτυχίαν καί βίον εύδαίμονα (*). Μετά 
τούς γονείς έρχονται αί άδελφαί καί οί άδελφοί καί λοιποί συγγε
νείς, οΐτινες ώσαύτως άσπάζονται αυτήν ευχόμενοι παν αγαθόν, ή

(0  Διότι, αΕύχα\ γονιών θεμελια ο’ίκων Φτηρ(ζουσιΛ<
Οι §! Κρητες λεγουσι,

“Ευχή γονιρϋ άγόραζέ κ ε?ς τά βουνά περπάτα, 
καί τά βουνά άνέ χαλοϋν, εσύ νά μ.ή φοβάσαι,,.

’Έχε τήν ευχή τσ ευχής7μου 
και τσ ευχής μου τήν εύχή, .
Κα\ πάλι ζανα-εύχούαεσουα 
κ εύχοΰ κ* εσύ του κόσμου.

Εύχοΰ τοΟ ξένου κήπου, 
ν' άνθ?) 6 ’δικός σου κλπ.
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δέ νύμφη άντασπάζεται καί τούτους. Ή στιγμή αύτη εχει τί το 
υψηλόν, τό επιβλητικόν, το θειον ! πάντων των παρισταμένων οί 
οφθαλμοί ύποδακρύουσι δάκρυα χαρας καί λύπης μεστά- Χαρας 
μέν δια τον γάμον και την άποκατάστασιν, λύπην δ$ διά την άπο- 
μάκρυνσιν καί σ.τέρησιν. ^Οθεν καί αί παροιμίαι.

“Μηδ£ γάμος χωρίς κλάϋμα 
μηδ£ μνήμα χωρίς γέλεια».

Ή  κατ’ άλλους,
Μηδ£ π ίκρ ’ άγέλαύτη, 
μηδ£ γάμος άκλαυτοςν .

Καί παρ’ άρχαίοις,
ααΕπε0&αι τοΐς τερπνοϊς 
εϊω&ε τά λυπηρά
Αί λύπαι παρά ταΐς ήδοναΐς παραπεπήγαϋιν.

Ίσοκρ.

Καί εαν μέν ό γάμος άποβγί ευτυχής τό μέλλον των νυμφευόμε
νων εινε όλβιον καί ευδαιμον, εάν όμως ((δεν ζεφίάοουν'ϊ), αδεν 
έσμιγαν τ' άατρα ζωνν, καί συζευχθη ((.άτέρίαστον άτδρόγννο^ ,  
τότε ό γάμος είνε βάσανος, είνε δεσμός βαρύς καί δυσβάστακτος, 
είνε κόλασις επί γης !

Είς.τάς σπανίας ταύτας διά την Κρητην περιστάσεις καί λέγο- 
μεν σπανίας, διότι ενταύθα ουτ« χρημάτων πλήθος, ούτε κληρονο
μιάς ελπίς, ούτε τίτλος τις η γένους ύψηλου δβσμός δεσμεύει καί 
ύποχρεοΐ τον νέον να λάβη γυναίκα, μεθ* ης ή συμβίωσις έ'σται 
οχληρά καί ανυπόφορος, άλλ* άμοιβαΐος ερως, ιερός, αγνός καί 
άληβης ώς έπί το πολύ, εις τάς περιστάσεις λέγω ταύτας λέγοντα1 
ύπο τών Κρητών αί Ικφραστικαί αύται παροιμίαι.

%£ρ δ£ν έμοιάζανε* 
δ ίν  έβυμπε&εριάζανε.
Άντρα μου,  ̂ έβύ ν ’ άπο&άνης, 
ί} έγώ νά χηρέψω.
Ά ν φταίω ’γ& νά καη ή §6κα* μου, 
κ ί  άν φταίη άντρας μου, 
νά καη τδ κεφάλι του ,
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Γειτώνιΰβα, άντρας μου ’πήγε ς7 τόν μύλο. 
νά παντρευτώ, γή να τόν καρτερώ /

Έγώ καλά παντρεύτηκα, 
κ ι’ &ς κλαίει που μ ’ έπήρε.

9Ερέ τά λέγω πε&ερά, 
γΐά νά τ 9 άκούη ή νύφη.

Ή γυναίκα είνε κόλλα, 
καί χρειάζεται άπ’ δλα

Ή γυναίκα &έλει χάδια, 
ΰέλει καί ψωμιά καδάρια.

Ή κακή 7παντρειά χηρειά 7νε, 
καί τό κιαουλιάς* καλλιά ’νε.

Ή πουτάνα βάν γεράβη, 
πέντε τέχναις &έ νά πιάβη.
Πλήβτρα, Μαυλίβτρα*,
7 Λντρογυνο-ί,εχωρίβτρα, 

άντρόϋνοχωρίβτρα)
Μαμή, γή χειροχτενίβτρα*.

Κακή μοίρα εχεις, άντρα μου ! 
ούλοι πνηγήκανε κ 3 έβύ ’γλύτωβες !

Κακομοίρα μάννα, 
κακορρίζικα πα ιδ ιά .

Κατά μάννα, κατά κύρη, 
είν7 δ γυιός κ7 ή θυγατέρα.

Κατά τό Μαβτρο-Γιάννη, 
καί τά κοπέλλια του.

Κερά κ 9 έόύ, κερά κ 9 έγώ, 
καί ποιά Όά 9πάη ς 9 τό νερό.

Κλαΐν9 ή χήραις,
νά κλα ΐν9 κ7 ή παντρεμέναις /

Κοιλι&ς καί γυναίκας  
κχάνείς μή πιβτέψη.



Κυριακή χαροχοπίβτρα*, 
τή δευτέρα μονρμονρίβτρα*.

Ν οικοκερά ς’ τά πίτερα, 
χ£ άφέντρα* §’ τ’ άποχόντρια*,

Ο γυιός γαμπρός δέ γίνεται, 
κ’ ή νύφη θυγατέρα.

Ό παιδιά, δέ μοϋ ’δωχε, 
μά ’γκόνια ’χόρταβέ με.

*Ολα τοϋ γάμον δύσκολα, 
κ’ ή γαότρωμένη

βΌλα τά βτραβά [  καμώματα] , 
ή νύφη μας τά κ ά νε ι ,

μου ή πίκρα, 
τ’ άντροϋς μ ’ δ θάνατος.

υ Οπου Ιδής κακή γυναίκα , 
φοραΐς τήνε χαιρέτα. 

μή βΌΌ τά ή κοδιά  της, 
τά κάν* ή γιάφεδιά της

Πλειά ’ν ’ τά έξοδα τοϋ γάμον , 
τά προυκιά τής νύφης.

Τά έξοδα τοϋ γάμου μας, 
ή νύφη δέν τ’ άξίζει.

Σάν &έλ* ή νύφη κ ι’ δ γαμπρός, 
χαίροντ* οΐ Ονμπε&έροι.

Σάν &έλ’ ή νύφη κ ι* δ γαμπρός, 
τύφλαις νά 'χει δ πε&ερός.
Σνμπε&έροι κα ί όυντέκνοι, 
κΥ οτί φδιΛ τόι; πρώτο χρόνο.

'ΟΡπαντρεΊά, οπ ίτι κ ι’ άμπέλι, 
μέ βιά δέν γίνοννται, κοπέλλι*.
'Τπαντρεύ&η ν ’ άναόάνη*, 
χ* ενρηκε μαλλιά νά ξάνη*Ψ
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"ιίίότε νά  ότολιο&ή ή νύφη, 
έβγήκανε τά μάτια  τοϋ γαμπρού .

Καί δ ίσ τ ιχα  ομ,οέας φύβεω ς.

Απάντρευτος οάν παντρεντή δέν πρέπει νά γορεύγη, 
μόνο βακκΐ ς ’ τόν ωμόν τον χρι&άρι νά γνρεύγη.

—̂*Έγω το 'γώ καί τό βακκί, έγω καί τό χρι&άρι, 
πολύ V  άπό τό πρατικό* &ποϋ ’νε ς9 τό π ιθάρι.

Έπάντρεψέ μ 9 ή μάννα μου χ 9 έπήρέ μ* ένα φράγγό, 
κ’ έγέμηΰε τό όπ ίτι μας 8λο-„μπερντίο, 6άντο„,

Καλλιά V  <5 μόβχος άδολος παρά τό δολωμένο,
καλλιά V  6 νιός δ 9 λεύτερος, παρά τόν παντρεμένο.

ξυπόλητη  σ’ έχάτεχα χ ’ έπάδιες τά γαλικία, 
κ9 έδά που χαλυχό&ηκες* ζητφς καί βκουλαρίκια .

*£Ιμορφον είνε τώμορφο πέντε φοραίς καί δέκα, 
άΰχημον είνε ν9 άγαπφς παλληκαριοϋ γυναίκα ,

° Οποιος έχεΐνος άγαπά γυναίκα παντρεμένη,
&ς τάξη πώς άγάπηοε μ ιά  οκρόφα* γαβτρωμένη.

Σάν &ές νά κάμης πε&ερά νά βχοτω&ή γιά  βένα, 
άνάβκελα κλω&άριζε* κ ι9 όρ&ή μαλλί τής ξένε*.

Χίλια κακά πονέματα* νά βγάλ' ή γι Ανεζήνα*,
&ποϋ ’φαε τά βιάλια* μου κ ' έγώ ψοφώ* ς9 τήν πείνα .

Α κονόα πώς παντρεύγεοαι, Κοντβαύτη άποϋ τό Μοϋντρος, 
χαϊ παίρνεις τήν άπαλλαγή* άποϋ 9γεν 6 Μανρούλιος,
—9 ΑπωλπίΟμένος ήμουνε πώς δέ γνωρίζω μοίρα*, 
μά *δά, δοξάζω τό θεό9 τοιμπραγαρέ* τήν ’πήρα .

Τό πα ιδ ί 6ον πάντρεψες, 
γείτωνα τό έκαμες, 
χί9 δγι κοντογείτωνα, 
μόν’ άλαργογείτωνα·

Χαίρου, μάνα, τόν ύγχό 6ον, 
κι9 άδερφή, τόν άδερφό 6ου,
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πρίχου νά ’ρθ' ή μουρμονρίοτρα*, 
τοϋ οτρωμάτον ή τβουτβουρίοτρα*.

Ε ις ά κ α μ ά τρ α ν .

Έπρόκοψεν ή νύφη μας, 
τ ' 'Λγιοϋ Λαζάρου τό ’βϊίΙ^ΐί /
3Τ<$τ’ έπρόκο^  ή καϋμένη! 
τό Σαββάτο ’ποϋ οημαίνει( *

υΚΓ̂Ο’β οάββατο βραδύ , 
ή ι/ιίςρφ̂  μ«£ καματερή*.

Λβ τό ι/οΌ πλοντα ίν9 ή κόρη, 
μέ τόν ΰ&ι/ο ή γιακαμάτρα .

Πέντε μήνες έξ άρδάκτια*.

'Λγ2ά  δεύτερα, βούη&ά μου,
Τρίτη μου κα ί Τετράδι, 
καί Πέφτη μου καί ΠαραΟκή, 
δονλτά νά μή δε κάμω .

Τή Λευτέραν είχε οκόλη, 
κα2 τί/ι/ Τρίτη παραοκόλη' 
τήν Τετράδη κα ί την Πέφτη, 
%&νονγεν είς τόν κα&ρέφτη* 
κα£ τήν ΠαραΟκή λουγώνταν, 
τό Σαββάτο ’κτενιζώνταν. 
καί την Κυριακήν έρωτα, 
α7Εχετε κεράδες ρ ό κ α ;γ

β )  ’ 0  κώδων τής εκκλησίας καλών τούς πιστούς είς εσπερινήν προσευχήν, 
ο»δ πάντες νποχρεοννται νά προσέλδωσιν άφήνοντες πάσαν εργασίαν.
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Τή Αευτέρα κοκκινίζει·, 
καί τήν Τρίτη άναπίζει, 
την Τετράδη τδ ζυμώνει·, 
Πέφτ’ Ανέβηκε, φουακώνει. 
καί τήν Παραΰκή φουρνίζει·, 
τδ Σαββάτο ξεφουρνίζει·
Κ αί τήν Κυριακήν έρώτα%
“Πιάνετε. κεράδες φόκα; η 
—Ύί Ι !  κακή καματερή, 
βήμερό ’νε Κυριακή .

*Εφα? ή φόκα τά πλευρά μου 
κ 9 ή κλονχά τά δάχτυλά μου. 
κ> έτιεαε καί τδ βφεντήλι, 
κ9 έοπαΰέ μου τδ δαχτύλι. 
*Ελα όδ φλαοκί* κοντά μου , 
θάρρος καί παρηγοριά μου.

Καλλιά νά ’ιδφ  τόν άντρα μου ότραβό μ ’ έναν άμμάτι, 
παρά νά τή φόκα μου νά ’χη μαλλιά κύ άρδάχτι.

Ή  κ α κ ή  τ ε ε ν Ο ε ρ ά .

* Αντρα έχεις, κόντρα* έχεις, 
πε&ερά, καμπάναν έχεις, 
καί κουνιάδα διαλαλήτρα, 
τήν ή μέρα καί τή νύχτα.

7Ανάθεμα τήν πε&ερά, 
&ν είν καί ζαχαράτη. 
Μ ηδέκαλήμηδέ κακή, 
μηδέ ξυλένια πε&ερά.

αΟοαις πράοιναις φοράδες, 
τόβαις καλοπε&εράδες. 
κ ι’ δβαις κουρούναις γαλαναίς, 
τόόαις μητρυγιαϊς καλαϊς.

Σ ’ του πε&εροϋ όου τήν αύλή, 
βπαλά&οι κ .  άτοικνιδες*, 
μά ς’ τοϋ κυροϋ 0ου τήν αύλή , 
μηλιαίς καί κυπαρίόόα.
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Σ ’ τδν Ιορδά νη , τό ’μα&α, τδ ΰαλαββοπεράχη, 
α άνά&εμα την πεθερά &ν ε ίν ’ χαϊ ζαχαράτη

'Η  ά ο«λα γχνθ ξ  π ενδ ερ ά .

ΘωρεΙς την ’κεΐνη τήν κορφή, τήν πράβινη μαδάρα ; 
έχει άπδ ’πίβω χάνουνε μιας όρφανούλας γάμο. 
χίλοι τβή ’πήγαν τδ προνχιά χίλοι τ’ άπανωπρούκια , 
χαϊ τον γαμπρόύ τδ κάλεσμα ήβαν έννιδ χιλιάδες, 
τβή νύφης δεκατέββερης βαφής* μεγαλαρχόντοι· 
ς’ τη μέθη τβή βννεπαρβάς ή νύφη βτολιβμένη, 
χίλιοι κρατούν τή βκέπη τβη τραχόβοι την ποδιά τβη, 
χαϊ χάβεται ς’ τδ μαύρο τβη ώβδν βαβιληοπούλα, 
ή βέλα τού τόνε χρυβή τδ χαλινάρι’ άβήμι, 
ς’ τδ χέρια τβη έκρά&ιενε ένα χρυβδ πουλάκι· 
δέν έκηλάιδτε τδ πουλί ώς χηλαιδοϋνε τ ’ άλλα, 
μόνο χηλάιδιε χ ’ έλεγε τβή νύφης μοιρολόγια.
—Κ όρη μ ’, έχει π ου  πφς έδδ*, χαλλιά ’νε ν δ  γυρίβης, 
χ ’ κακά πε&εριχδ χα ϊ &δ βέ χ α τ α λ ύ β ο υ ν —
Κ ’ ή πρώτη ποϋ τβή 'ζήλεψεν ήχον ή πε&ερά τβη, 
χ ’ έπρόβαλεν είς τδβγορο ύ'ωρεϊ τβη χαϊ προβέρνονν. 
διαχόβ’ είν’ οί μαγέροι τβη χ’ έξήντα ο ί βερβιτώροι.
— Μ αγέροι, μαγερεύγετε λαγούδ ια  χα ϊ π ερδ ίκ ια .
χαϊ ψήβετε τβή νύφης μ ου  τριχέφαλο τδν δφ ι.
χΐ’ 6 6φις νά ’ν’ άπδ βουνδ νά ’νε φαρμακωμένος.—
Πρώτη μπουχιδ όπου ’φαε ήτο φ ιδιού κεφάλι.
χ ’ ή παραδεντερώ τερη ήτόνε τ ’ όραδάχ ι,
χ’ ή τρ ίτ’ ή πλειδ φαρμακερή ήχον άποϋ τή μέθη,
Ή πρώτη άφτει τήν χαρδιδ χ’ ή δεύτερη τδ βκότι, 
χ’ ή τρ ίτ’ ή πλειδ φαρμακερή τήνε χαταμαραίνει.
Π αίρνει τη ν  τδ παράπονο  ς’ τβή πε&εράς τβη πάει.
—Αώβέ μου, χερδ πε&ερά, νερδ δός μου τβή ξένης, 
νερδ μοϋ δώβε τβ’ όρφανής χαϊ τβή φαρμακωμένης— 
—Α ΐν έχωμ’ έδεπά νερδ χί’ άμε ς’ των κουνιαδώ βον ,— 
Αένει τδ χέρια τβη βταυρδ πάει ς’ των κουνιαδώ τβη,
—Κ ουνιάδες χί’ άδερφάδες μου , δός τε νερδ τβή ξένης, 
δός τε νερδ τβή όρφανής χ α ϊ τβή φαρμακωμένης.
Αέν έχομ’^έδεπά νερδ χί’ άμε ς’ τού κύρ-Γιαννάκη,
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Α ένει τά  χέρια χόη βτανρό πάε ι $? τοϋ κύρ-Γ ιαννάχη .
—*Λνχρα,\ποϋ μ1 εύλοή&ηκες, δός μον νερό χαή ξένης, 
δός μον νερό χαή όρφανής καϊ χόή φαρμακωμένης.
Πέμπει τρακόβονς ς’ χοή γιατρούς καϊ χίλιονς ς 9 τδ πηγέχδι, 
χ%' &0χε νά φχάξουν οΐ γιατροί ήχον άπο&άμένη!

Ό  φ ιλά ρ γυ ρ ος σ ύζυγος.

Ποτέ μήν κλαΐχε χά ’ρφανά μηδέ καϊ χαή χηράδες. 
τύχη ’χονν χά ’φφανδ καϊ ξοϋν κ7 ή χήρες πέρνονν &νχ$ες,

» μ ά  κλαίγεχε χοή κοπεληαΐς χβη χαχοπαντρεμμέναις,
’ποϋ πέρνονν τα9 άντρες τβη κακούς καϊ χ&ή λογάρι αβχάόες. 
’ποϋ λογαριάζουν τδν καρπό χδ πρατικδ* χδ ατάρι, 
πώς κάνει δώδεκα ψωμιά καϊ μ ιάν άποχριβΐδα*. 
κι9 &ν δώόη καϊ μαγέρεμμα* νά τοϋ τδ μαγερέψη, 
χανκί*, καυχϊ ταή τδ μετρά, φτωχού κλαδί* μή δώαη, 
χ ι’ &ν τοϋ φανη ’λιγώτερο ς* χήν χάβΧ- άπης τδ φέρει, 
ενϋ'ύς ξυλοφορτώνει την κα ϊ χή βχνλοζυγώνει* !—

Ότε εξέρχονται πάντες μετά του γαμβρού καί της νύμοης, 
της μέν συνοδευομένης υπό των ιερέων καί νεανίδων, του οέ ύπο 
συγγενών νέων(1) βαδίζουσι προς τος ναόν, γραυς πλνισιάζουσα 
τη νύμφη λέγει αυτή εις τό ούς μετά φωνής μόλις αισθητής ((να 
σερνη τά πόδια της καί να περιπατά αργά». Ή 7τρόλ·/)ψις αυτή 
της γραός εξηγείται, ότι οΰτω ή νύμφη θέλει γδίντρ αίτιος τοί νοι 
ύπανδρευθώσι πασαι αί παριστάμεναι νεάνιδες αί όποίαι χαψο- 
ψέγονται (Ιφίενταί πως) τούτου.

Κατα πρόληψιν ομοίως εις τινας των επαρχιών της Κρήτης 
ρίπτουσιν ύ ς  τινα θηλάκιον της νύμφης ολίγον φύραμα (προζύμι) 
καί σπόρον μετάζης ΐνα μετ’ αυτής εύλογηθώσιν έν τφ ναω, ν^μί- 
ζουσι δέ τούτο ευτυχίας προγονικής και άφθονίας σύμβολον.

Ή  νύμφη άκολουθουμένη ούτω μεταβαίνει εις τον ναόν, οί δε 
ιερείς καί ψάλται ι̂ όουσι βαδίζοντες τό δοξαστικόν Ίωάννου του Δα
μασκηνού ((Την παγκόσμιον δόξαν την έξ άνθρώπων σπαρεΐσαν καί

(|) Εν Σιτεία οί συνοδεύοντες τον Γαμβρόν νέοι ώς και τήν νύμφην νεάνιδες 
πρεπει νά εχωσι ζώντας άυ,φοτερους τούς γονείς, «μαννοκυρουδδίτοι».



τον Δεσπότην τεκουσαν» κτλ. εισερχόμενη δε εις αυτόν ισταται ζΐζ 
το μέσον μετά του γαμβρού οστις εχει αύτην άριστερά, των παρα- 
νύμφων όπισθεν, των δε συγγενών εκατέρωθεν.

Ό  παράνυμφος είνε άνηρ η γυνή, προκρίνεται οέ πάντοτε αυ
τός ό άνάδοχος του γαμβρού, εάν άπέθανεν, ό της νύμφης, κατά 
την ευχήν της βαπτίσεως, (̂ ν Σιτει<£ τουναντίον προτιμαται ό της 
νύμφης άνάδοχος)

“ 'Οποϋ ’βαλε τό λάδι, 
νά βάλη καί τό κλήμα (*).

"Αλλως φίλος τις η συγγενής του γαμβρού μεθ’ ού ούτος 
προηγουμένως είχε συμφωνήση νά γείντ) παράνυμφος ό ετερος 
εις τον πρώτον νυμφευθησόμενον, όπως ευφυέστατα εικονίζει το 
έξης Κρητικόν οίσμα* άντικαθιστ^ τον άνάδοχον η μετ αύτου γί
νονται παράνυμφοι.

Ό Γιάννης μέ τό Σταυριανό είχαν* άδέρφοσύνη,
Αδερφοσύνη καί φ ιλιά κα&άρια 9μπιστοσύνη.
Κ ’ ίβάλανε καί στοίχημα δ γεΐς άποϋ τόν άλλο, 
πώς, οποίος πρωτοπαντρεντη νά ’μπη τ’ άλλον κουμπάρος 
ΎΗρ&εν δ χρόνος κ ι  δ καιρός νά παντρεντη δ Γιάννης, 
καθίζει κάνει μ ιά  γραφή τοϋ Σχανριανοϋ τή πέμπει, 
α 9Αδερφοχτέ μου, Σταυριανέ νά ’ρ&ης είς τσή χαραΐς μου, ν 
9 πάνω ς ’ το* όχτώ σέ ’γδέχομαι* γιά νά μέ στεφανώσης. 
τό βτοίχημα που βάλαμε νά ’ρ&ης νά τό πληρώσηςη.
Πιάνει διαβάζει δ Στανριανός τό κάλεσμα τοϋ Γιάννη,
Κ α ί λέει το τσή μάννας τον νά κάμη τό κανίσκι*.
—Μ άννα! ς9 τό γάμο μέ καλοϋν καί 9πέ μ ' ήντα νά πάρω/
•—*ίΕπαρε, γυχί μου, πήγαινε μά σύ τόν τρόπο (*) σοϋ ’%εις· 
*Επαρε, γνιέ μον, πέρδικες, έπαρε γυιέ μ9 Αγρίμια*, 
επαρε κ9 έκατό λαγούς, τρακόσια περιστέρια, 
πενήντα στείρομάτξετα* κ9 έξήντα μερωμένα,
Κ αί βάλε κ9 είς τή τξέπη σου ενα ψωμί χρυσάφι, 
καί βάλε κ9 είς τό νώμδ σου μ$άν Ασημένια πέτσα*.
Αώσε τσή νύφης τό ψωμί κα ί τοϋ γαμπροϋ την πέτσα.

β ) Τό ελαιον τής βαπτίσεως φέρει ό άνάδοχος, τό δέ κλήμα σημαίνει τούς 
στεφάνους εκ τον οποίου κατεοκευάζοντο.

ν} η τό 9δ ικ ό  οον> σημαίνει δτι είνε ευκατάστατος,
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Ό παράνυμφος φροντίζει περί των στεφάνων, των λαμπάδων, 
των ιερέων κλπ. Ούτος πληρώνει τους ιερείς καί τάς λοιπάς δαπά
να; της γαμήλιου τελετής Ιν τφ ναφ. Πολλάκις δέ δύο καί τρεις 
καί πλείονες παράνυμφοι παρίστανται έν ΙνΙ και τω αύτφ γάμφ (*).

Ενταύθα του λόγου όντος περί παρανύμφου χάριν της άληθείας 
άνάγαη ν' άναιρέσωμεν την κατα των Κρητών ψευδώς επιρριπτο- 
μένην μομφήν ότι οηλ. καί τούρκους ενίοτε λαμβάνουσιν ώς παρα- 
νύμφους. Ούδέν τούτου ψευδέστερον* διότι αληθώς οί Κρητες αεί
ποτε διετήρησαν άλώβητον την ίεραν παρακαταθήκην της θρησκείας 
αυτών ώς καί της γλώσσης καΐτου εθνισμού των. Τό πραγμα έχειώς 
έξης. Πολλάκις ώς κ̂αί απανταχού της Τουρκοκρατούμενης Ε λ 
λάδος συνέβαινε, νέος τις εποφθαλμιών η δρώμενος νεάνιδός τίνος 
ωραίας καί πλούσιας άλλα διαφόρου κοινωνικής θέσεως και μη δυ- 
νάμενος να νυμφευθη ταύτην, παρεκάλει ισχυρόν τινα Τούρκον οστις 
Ιμεσίτευε παρά τοϊς γονεΰσι της νύμφης περί επιτυχίας του γάμου 
καί έπλήρωνε προσέτι τάς οαπάνας του παρανύμφου* αείποτε όμως 
επί-της περιστάσεως ταυτης χριστιανός ήτο ό παράνυμφος.

Προ της Ινάρςεως του μυστηρίου του γάμου ό ίερεύς ερωτ^ 
τούς μελλονύμφους, έαν οικείο: θελήσει επιθυμουσι να ελθωσιν εις γά
μου κοινωνίαν* εις τυχόν δ’ αποφατικήν άπάντησιν, όπερ σπανιώτα- 
τον, ό γάμος οεν τελείται. ’Αφου δέ καταφατικώς άπαντήσωσιν ό 
ίερεύς άπαγγελλει τοΐς παρισταμένοις προτρεπτικούς τινας λόγους 
έζορκίζων καί καταρώμενος εκείνον όστις ήθελε τολμησιρ να δέση 
τούς μελλονύμφους «να κληρονομήσω, λέγει, την λέπραν του Γίεζη 
και την άγχόγην του Ίονύαϊ). (I)

(I) Στεφανώνω κυρίως εΐς τήν τελετήν τοΰ γάμου τ&ν γαμβρόν και την νύμφην, 
Χ&τ άρχαιότατον έθιμον. Ο Ευριπίδης λεγει, “Σόι καταστεψασ’ Ιγώ νιν, ηγον ώς 
γάμ.ουμενηνΛ.
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑΙ ΠΑΑΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ

ΤΟ ΔΕ2ΙΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΟΤ ΓΑΜΟΓ

“'Ό  ονν ό Θεός σννέζευξεν, 
άνθρωπος μη  χωριζέτω  „.

[Γενεά. Β ' . 24. Ευαγγελ. Ματ& Ι & . 4 —6.
Έφεο. Ε\ 31.—Α '. Κορινϋ·. Σ Τ '. 16 .—

Εν τοΐς σκοτεινοί; του μέσου καλούμενου αίώνος γρόνοις ότε 
αμάθεια καί σκότος πολύ έπεκάθετο εις την διάνοιαν του όχλου, 
<ί πίστευε χαΐ μη ερεύνα»  ήτο τό μόνον βασιλεδον θρησκευτικόν 
ρητόν, ώς περ κεραυνός εκσφενδονιζόμενον κατά παντός Θωμά τολ- 
μώντος νά άμφιβάλλν) εστιν ότε επί τινων άτινα ό νους δεν ηδύ- 
νατο άβασανίστως νά δεχθη. Ού μόνον δέ κατά τούς σκοτει
νούς του μέσου τούτου αιώνος χρόνους, άλλα μέχρι της χθες έν τε 
τοίς . λοιποίς της Ελλάδος μέρεσι καί εν Κρήτιρ προλήψεις απειρο
πληθείς καί δεισιδαιμονίαι ενεφώλευον εν τί) καρδίο: του απαίδευτου 
λαού γεννηθεισαι καί άνδρωθεισαι υπό τό βάρος έννεα καί οεκα 
όλων αιώνων τυραννίας καί βαρβαρισμου ! ! ! Σήμερον όμως ότδ 
κατα τον μεγαν της Αγγλίας ποιητην Σαικσπηρον,

“Κ α ί είς δένδρ’ εΰρίβχεις γλώββας χα ϊ είς φύαχας β ιβλία , 
χα ϊ είς λί&ονς δμ ιλ ίας  χ ’ έν π α ντ ϊ τό άγαμόν

σήμερον λέγω τό ρητόν τούτο ό πολιτισμός καί ή πρόοδος άνέτρεψδ 
διά της επιστήμης είπών <αερεύνα χαί πίστευε». Τον ορισμόν τού
τον επιδιώκουσι πασαι αί μεγάλαι ψυχαί εν τφ κόσμφ, διότι ούτος 
ό όρισμος α έρευνα καί πίστευε » , εξευγενίζει τό πνεύμα ούοόλως 
αυτό άμαυρών, ορίζει τό δίκαιον, πλουτίζει την μνημών, προάγει 
τάς επιστήμας καί καθίστησιν άληθώς τον οένθρωπον όμοιον τω Θεφ.

Ουδέποτε ύπηρζεν επιστήμη έν τω κόσμω ζητηθεϊσα μετά 
μείζονος έπιμελείας άλλα καί μετά ελάχιστης υποδοχής όσον η της 
μαγείας. *Όσα δε περί αυτής όιεσώθησαν ήμΐν είτε εν γραπτοΐς 
μνημείοις, είτε διά του προφορικού λόγου τοσουτον άπέχουσι του 
ορθού καί τής άληθους επιστήμης, ώστε ούδείς|σήμ$ρον νουν Ιγων



&αι άναπτύζεώς τίνος εύμοιρήσας, πιστεύει εις την δύναμιν καί τέ
χνην μάγων καί γοήτων. Δυστυχώς δμως κατα την Κρητικήν πα
ροιμίαν,

ανΟπο2ος χοηελλομά&γι*, 
δ£ν γεροντοξεχνα.

Δύσκολον καθίσταται καί εις αυτόν τον άγωγης και μορφώσεως 
τυχόντα νά λησμονήση οσα εν τη τρυφερή ήλικί^ του εοιοάχθη υπό 
άνθρώπων αμαθών, η γραιών, πολλώ δέ μάλλον εις τον μη εύτυ- 
χήσαντα νάάναπτυχθη έκ παιδικής ηλικίας, δτε ή γοητεία καί μα
γεία δύναται πράγματι να τον βλάψιρ* εάν είπη τις, ότι θέλει δέση 
τον κόμβον (*), κατα τον γάμον του, τον καταστρέφει. Άρκεΐ τούτο. 
Ό φόβος καί ή εδραιωθεϊσα πλάνη είνε ικανή νά μαράνη άνευ αί
τιας μετά τον γάμον τον συζυγικόν έρωτα, νά επιφέρω εις το νέον 
ζεύγος την θλίψιν καί την άπελπισίαν καί νά καταστήσν) άβίωτον 
τον γαμικόν βίον. Ευτύχημα τουλάχιστον, δυνάμεθα να εΐ'πωμεν 
είνε εις τον άμαθη καί ϋεισιϋίαίμονα εκείνον άνθρωπον, διότι όπως 
πιστεύει εις την ούναμιν καί ενέργειαν του γόητος, οΰτω πιστεύει ότι 
έξιλαστήριος και ικετευτική προσβυχή δύναται αύθις νά λύση τό δε- 
θεν άνορόγυνον καί οΰτω επανέρχεται αύθις ή χαρα *α'ι δ συζυγικός 
ερως εν τω οίκω.

7Ανάγκη λοιπόν ολίγα καί περί της πλάνης ταύτης ( του δεσί
ματος) να εί'πωμεν. Φρονουμεν μάλιστα οτι είνε καταλληλότερον ίνα 
ααταχωρίσωμεν αύταΐς λέ£εσί τινα ληφθεντα εκ τίνος μεσαιωνικού 
χειρογράφου άφορώντα εις τον μαγικόν τρόπον καθ’ ον δένουν τούς 
νυμφευόμενους, έχει δβ ούτω.

((Πώς δένουν καί πώς λύουν τα ανδρόγυνα.
«Κυριακή βράου, δύοντος του Ήλιου, εις τό πρώτον άστρον, 

έτταρε κόρδα ετοίμην, βλεπων προς τον άστέρα, λέγεις.
«Ώ ς δένει ό ήλιος, ώς δένεις καί σύ, άστέρα, ούτω δένω καί 

εγώ τον οουλον του Θεού [δείνα], μέ την δούλην του Δεου [δείνα]. 
Δένω τούς 365 αρμούς, δένω τούς σφενδήλους της ράχεως, δένω

(*) Δέσιμο, Δεματά, Αεματικά, κα\ Κομποδέματα, λέγουν εν Κρήτΐ], την τοιαύτην 
γοητείαν.



τούς σφενδηλους της ράχεως, δένω καί την βασιλικήν φλέβα την 
κοιμηθησαν εις αμαρτίαν».

«Λέγοντας ταϋτα δένεις συγχρόνως επτά κόμβους εις την κόρδα. 
* Οταν δε πάλιν θέλ^ς νά τούς λύσης εκείνην την νύκτα η καί άλ
λην, εις τό πρώτον άστρον, λέγεις τα άνωθεν άντιστρόφως οτι, 
» λύεις τούς 365 αρμούς κτλ. καί συγχρόνως λύεις τούς επτά κόμ
βους τηςκόροας, και λύονται».

Οϊα πλάνη ! οία άπατη ! διά τούς πιστεύοντας.

"Ετερον·

« Έπαρε μίαν κλωστήν άπο κανάβι, μίαν κλωστήν λινήν καί 
μίαν μεταξωτήν. *Οταν δέ ό ίερεύς άναγινώσκει εις την στεφάνωσιν 
τό «Στέφεται 6 δούλος του Θεού (δείνας), τήν δούλην του Θεού (δεί
να )» . λέγε σύ. «Δένεται ό δούλος του Θεού (δείνας) την δούλην 
του Θεού (δείνα)))* και σμίγεις ταϊς κλωσταϊς, δένων συγχρόνως 
καί δι’ αυτών ενα κόμβον, καί πάλιν Ιπαναλαμβάνοντος του ίερέως 
εκ δευτέρου καί έκ τρίτου τά αυτά* καί δένονται».

Καί οΐ αρχαίοι είχον τοιαύτας προλήψεις ((Καταοεδέσθαι, άντί 
του πεφαρμακευσθαι καί δεδέσθαι φαρμάκοις-». ['Αρποκράτ.] «Δε- 
σμεύειν γάρ φασιν αί φαρμακίδες, όταν προς κατοχήν τινα παρ’ αύ- 
ταΐς καταμαγεύωσο). [ Σχολ. Θεοκρ.]’ καί, «Αναλύω— Άνα- 
λυσαι, το βεβλαμμένον τινά δι’ έπφδνίς άπαλλάξαι» [ Ησύχιος].

Τούς δύο τούτους τρόπους άναφερομεν ενταύθα μόνον ϊνα ύπο- 
δίίζωμεν τό πραγμα. Γνωρίζει όμως ό λαός καί τρόπους πολλούς 
δι’ ών κατορθοΐ να ματαιώσ·/), ώς νομίζει, την δύναμιν της μαγείας 
ταύτης π. χ. κατα τό διάστημα της τελετής κρατών τις τα έν- 
δύματα των νυμφευόμενων, δύναται νά εξουδετερώστρ την ούναμιν 
αυτής. Όμοίως εάν σπαρώσιν εν τφ δωματίφ κύαμοι κεκομμένοι 
είς τό μέσον, η μαγεία ούδέν κατορδοϊ* καί ορχεις αλέκτορος εάν 
άναρτήστρ τις άνω της νυμφικής κλίνης άπομακρύνβι την μαγείαν, 
προσέτι καί εάν άλείψτρ τήν θύραν του νυμφικού Θαλαμου οια λυ· 
πους κυνός κτλ. !

Τοιαυται αί «ρολήψδίς καί δεισιδαιμονία* του λαοδ Ιν ολίγος. 
Τό εύγάριστον Ομως «ίνε οτι μικρόν κατα μικρόν ηρχισαν να μειών- 
ται αύται καί ελπίς ότι συν τφ  χρονψ ίσως έζαλδκρθώσιν παντελώς.

Καί ηδη Ιπανέλθωμεν εις τό προκ$ίμ&νον.
5



Μετά ταυτα λοιπον άρχεται ή άπό της εκκλησίας κεκανονισμένη 
τελετή* ότε δε ψάλλεται το «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι» κλπ. 
ό ίερεύς προσφέρει τφ γαμβρφ καί τν) νύμφη ποτήριον οί'νου άκρα
του, περιεχοντος καί μερίδας άρτου δύο, ών έκάτερος λαμβάνει μίαν 
ροφών τρις καί έκ του έν τφ ποτηρίω οίνου* το δέ υπόλοιπον αύτου 
ό παράνυμφος (κουμπάρος) η οί παράνυμφοι λαμβάνοντες πίνουσι 
καί τινες δέ των παρεστώτων άγάμων άγωνίζονται νά λάβωσι καί 
πίωσι σταγώνάς τινας εκ του οί'νου τούτου, συντελεστικ,ου νομιζ(ψέ- 
νου προς ταχειαν στεψιν. Τό οε ποτήριον καί κοχλιάριον γίνονται 
άνάρπαστα είς τινας των επαρχιών. Ό ίκανώτερος αρπάζει τούτο.

Ότε δέ ψάλλονται τά τροπάρια « Ήσαία, χόρευε)) κλπ. οί 
ιερείς λαμβάνουσι της χειρός τον γαμβρόν, ούτος οέ την νύμφην, όπι
σθεν των οποίων συμβαδίζει ό παράνυμφος κρατών τούς επί των κε
φαλών των νυμφίων στεφάνους καί περιέρχονται τρις την τράπεζαν 
Ιν ή κεΐται τό Εύαγγέλιον. Καί Ιν μεν ταϊς πόλεσι ρίπτουσι κατά, 
την περίστασιν ταύτην Ιπί της κεφαλής του γαμβρού, της νύμφης, 
των παρανύμφων καί πάντων των παρευρεθέντων χουφίτα, έν δε 
τοϊς χωρίοις κατ' άρχαΐον εθιμον κόκκους βάμβακος, ευτυχίαν καί 
άφθονίαν σημαίνοντος καί άνθη Χεμοναιών η πορτοκαλαιών, άν δέ ή 
εποχή δέν Ιτίίτρεπει τον άνθισμόν, τρυφερά φύλλα αυτών. Κατά τον 
αυτόν τρόπον καί οί παλαιοί ερριπτον επί της κεφαλής των νυμφευό
μενων διάφορα τραγηματα ώς λέγει ό Σουίδας εν λέζβι «,Καταχύ- 
σματατ) καί Βαρινος Ινλέξει ααϊηγαα'ί) εκτιθέμενος οτι ((επί των νυμ
φευόμενων καί σησαμον η κριθάς ρίπτουσιν, οϊωνιζόμενοι, επεί πολύγονα 
έστί». Καί ό Φώτιος ομοίως^). Εις το τέλος της τελετής ψάλλεται το 
δοξαστικόν του ’Ιωάννου του Δαμασκηνού. «Έ ν τη Ερυθρά 
θαλάσση» κλ#. *Οτε 6 ίεριύς λαμβάνων Ιν χδρσί το Εύαγγέλιον ισταται 

τών νυμφευθεντων, τότε ό πατήρ του γαμβρού πρώτος πλησιάζει 
τόν ίΐρέα, άσΛάζεται τό Εύαγγέλιον, έπειτα πλησιάζων τον εστεμ
μένων υιόν του, άσπάζεται τον επί της κεφαλής αύτου στέφανον καί 
Υας παρειας ίπΐυχόμενος αύτφ «να ζήσ*/) μετά της νύμφης έν ευτυ
χές καί χαρό£, νά Ιό·/) παιίΐα των παιδιών του καί νά άπολαυσγ] του 
Αβραάμ καί του Ίσαακ τα καλά, νά εχιρ την ευχήν του καί να
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β ΐ

έΐνε χαΛορρίζιχος» . Ό οέ υιός άντασπάζεται την δεξιάν του 
τρός συγκεκινημένος καί ύποδακρυων.

Ευτυχείς οί γονείς οί άξιωθέντες ν* άποκαταστήσωσι τα τέκνα 
των παρευρισκόμενοι εις την χαράν ταύτην . . .

Είς τιναςτών Επαρχιών ό πατήρ τ9\ στιγμή ταύττι τοΟ άσπαστου 
οωρεϊ τω υίφ του ίνώπιον πάντων άγρούς άρωσίμους η ελαιόδεντρά 
η αριθμόν τινα προβάτων η έτερόν τι της οικίας του, ή Ιν τοιαύτγ) 
ώρ<$ ούτω γενομένη δωρεά ονομάζεται έμβατίχιον. Μετά τον χσΐυα- 
σμόν του γαμβρού ό πατήρ πλησιάζει καί την νύμφην καί άσπά- 
ζεται τον έπί κεφαλής στέφανον καί τας παρειας ευχόμενος ωσαύ
τως ((ομόνοιαν, άγάπην, εύτεκνίαν, χαράν καί άπόλαυσιν πάντων 
των αγαθών του Αβραάμ καί του Ισαάκ* παιδιά των παιδιών σας 
ν' άζιωθήτε» κτλ. άναρτ^ τότε Ιπί του καλύμματος της κεφαλής 
της χρυσουν φλωρίον, η χρυσουν σταυρόν η δακτύλιον περ% έ%ί του 
μικρού δακτύλου της χειρός* τούτο πράττει καί η μήτηρ του γαμ
βρού προσφέρουσα επίσης, μετά του άσπασμου του υίου της δώρόν 
τι, ώς φυλακτήριον άργυρουν με άλύσεις, η μανδήλιον μδταξωτόν 
κλπ. και της νύμφης δακτύλιον, η φλωρίον επί του μετώπου του 
κεφαλοϋέματος η επ’ ώμου.

'α Ό χα&’ ένας μ ιά  βελόνα,
είς τής νύφης την κορώνα

Μετά τούτους οί γονείς της νύμφης, οί παράνυμφοι καί πάν- 
τες οί προσκεκλημένοι άλληλοδιαδόχως άσπάζονται τό Εύαγγέλιον 
καί τον στέφανον καί τας παρειάς του γαμβρού οί ανδρες, αί δε γυ
ναίκες τον στέφανον του γαμβρού, καί τον στέφανον και τάς παρειάς 
της νύμφης προσφέροντες διάφορα δώρα ( χαρίσματα η κολλήματα* 
λεγόμενα), οΐον φλωρία καί άλλα νομίσματα άργυροί, χειρόμακτρα 
κλπ. άτινα άναρτώσιν επί των ώμων αυτών (*)· εύχονται δε αύτοίς 
διαφόρους εύχάς, προ πάντων δε τάδε.

α Νά ξήτε, χαϊ νά αογεράαετε.
Παιδιά των παιδιών όας νά 'ιδήτε.
Μέ πέντε γνιούς καί τρεις δνγατέραις χλπ. „

(*) Πάντα τά χαρίσματα ταυτα άνήκουσιν άπακλειστικώς ττ) νύμφη. Πολλάκις διά 
των φλωρίων της νύμφης κα\ λοιπών νομισμάτων, 6 σύζυγος πολλαπλασιάζει ταΟτα 
άγοράζων Ιάν π. χ. εινε ποινήν, πρόβατα κάι μετά παρελευσιν κ*φοΰ τίνος δίδει ττ| συζύγω 
αύτοΟ διπλάσια τά φλωρία* Έάν γεωργός., άγόράζει Ιδιοκτησίαν τινά Ιπ όνόυ.ατ( της.
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Αλλος δε τις άστβίος καί φίλος του οϊνου λέγει,

** *£&$ άγαπώ τό καλό κρασί ν' άγαπάσΰ'ε^.

Μετά την τέλεσιν του γάμου εξέρχονται πάντες του ναού καί 
Ιν τφ περιβόλω αύτου άρχεται τότε ό χορός του άποχαιρετισμοϋ 
των νυμφίων καί νυμφαγωγών, ομοίως ώς καί παρά παλαιοίς Ιγίνετο, 
διότι καί ούτοι ήδον τό κάποστεπτιχόν'!) λεγόμενον «ασμα, ότι 
μετά το άποστεφθηναι τούς στεφάνους τιοετο εν τοϊς παιασι, μέλ- 
λουσιν άποπλεΐν». [Βαρίν. Φαβωρίνου, Λεςικ.].

Ενταύθα παραθετεα τα προς έπαινον της νύμφης καί του γαμ
βρού φοόμενα τότε ι^σματα ωραιότατα καί χαρακτηριστικώτατα 
όντα.

Καί δια μέν την νύμφην ^δουσιν,

α"Ας ’ παινεύω με μ ιά  χ ι’ άλλη 
οΰλαις ποϋ ’χοννε τά κάλλη.

"Ας ’παινέσωμε τη νύφη ,
ποϋ 9ν ’ τοϋ κόσμου τό συνήΟε*.

Έχει ’ς τά μαλλιά κορώνα* 
καί κορμί σάν την κολ&να.

κούτελο* μικράκι 
στρογγυλό σάν νεραντζάκι.

Έχει φρύδια σάν γα ϊτάνι, 
ποϋ ζγουράφος δέν τά κάνει·

Έχει ’μμά&ια ζαφειρένια, 
ώμορφα καί ζαχαρένια.

Έχει πρόσωπον ώραϊο,
’ποϋ τρελλαίνει κάθε νέο.

Έχει μύτη σάν κοντύλι9 
στόμα σάν τό δακτυλίδι.

Έχει χείλη κοραλένια, 
βόδια μαργαριταρένια.

Κ α ί πηγούνι λακκουδάτο9 
μόσχους καί άν&ούς γεμάτο.

Κ α ί λαιμό σάν τό χρουστάλλι, 
δ* γ ιά  τό μαργαριτάρι.

Έχει στή&ος μαρμαρένιο9 
καί κορμί κυπαρισσένιο.



69

Έχει δυό βνζ$ά λεμόνια, 
κ9 είνε αύπρα σάν τά χιόνια.

*Εχει 9μπράτσα* σάν λαμπάδες 
ποϋ δ£ν τά ’χονν άφεντάδες*.

Λάχτνλάκια σάν κοντύλια, 
μ£ δ ιαμάντ ια  δαχτνλίδια.

Ύί ί !  χαρά ’ς τόνε τδν κύρη, 
ποϋ 9 σπερνε τέ&οιο ζαφείρι.

7«Ω !  χαρά *ς την καί τή μάννα, 
ποϋ ’καν’ ε&οια μαντζοράνα*.
/ χαρά καί ’ς την άγκάλη , 

ποϋ &ά βάλη τέ&οχα κάλλη (*)

Τί> άντρόγννο νά ζήση, 
νά μάς πολνχρονίση.

Νά μάς ζήση χίλια χρόνια, 
μ£ πα ιδ ιά  καί δισεγγόνια.

Αί9 ά μ ,φ ο τέρ ο υ ς .

Έλάστε* πόδε* κοπελιαΐς* 
ή γ ι9 άν&ισμέναις λεμόνιαϊς.

9 Λάστε* σείς ή παντρεμέναις, 
ροδαριαΐς ξεφονντωμέναις.

νά 9παινέσωμε τη νύφη, 
καϋ’ώς είνε τό σννή%Ί*.

Νύφ9 ήντά *χεις κα ί γρνν^άζεις*, 
ποϋ ’χεις άντρα κα ί τεριάζεις*.

Ποϋ ’χεις άντρα παλληκάρι, 
κ9 είχες μοίρα νά σ£ πάρη.

*Εχει κορμοστάσι* βίτσα*, 
σάν τή γλνκολεμονίτσα.

(1) Κ α ι ό 'Ρουφινος επ ιφωνεΐ εις την φ ίλην του Μελίτην περιγραφών την 
(αραιότητα αυτής ώς εξής.

“'Όμματα εχεις Ήρας, τάς χεΐρας 'Αάήνης> 
τους μαζονς Παφίης, τά σφυρά Θέτιδος.
Ευδαίμων ο βλεπων σε τρισόλβιος όστις ακούει· 
ημίθεος  θ ’ ό φιλών’ άΰάνατος δ 9 ό γαμήοας-
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Νά τόνε Όωρ# τδ φώς σου, 
νά γελφ τό πρόσωπό σου.

Σάν τόν *Άγγελο &ά ’μπαίνη, 
καί σάν τόν άητό Φί βγαίντ/.

/Ιέν έχω άλλο νά σοϋ ’πφ, 
κ' ήντα σοϋ παραγγείλω, 
τόν άντρα σου νά σέβεσαι, 
σάν έδιχό χαΐ φίλο .

ΕΙηαμέν τα τοϋ γαμπρού μας, 
τά στολίδια τοϋ δεντροϋ μας.

τά 1 πού με καί τσή νύφης, 
τσ’ ώμορφή μας Α φροδίτης.

κοΰτδλο* μιχράχι,
<*άι/ τό  γλνχολεμονάχι,

"Εχει στή&ος σάν παγώνι, 
καί χαράς τον πού &* άπλώνη.

"Εχει πόδια μαρμαρένία, 
χέρια μαργαριταρένια .

Τό φουστάνι τόη ονρίζει, 
κοπελιά ’νε καί μυρίζει.

“Οντε περπατη 9ς τή στράτα,
Ουρανός είνε μέ τ' άστρα .

Κι* δντε π ια ίνη  είς τή βρύσι, 
άγγελος &ά τσ’ άκλον&ήξτ]

*Ηλιος είνε χα ϊ φεγγάρι,
6 γαμπρός τό παλληχάρι.

Ή  νύφ9 είνε παράδεισος, 
χι’ 6 γαμπρός χυπάρισσος.

έσχυφτεν δ χυπάρισσος,
XI9 έφ ίλ ιε  τόν  παράδεισο .

/ϊέν έχω άλλο νά σοϋ πώ, κα ί καλομοίρα νά 'σαι,
ς’ τά ρόδα ς* τά τριαντάφυλλα νά πέφτης νά κοιμάσαι·

"Ε τερ ο ν .

Ποί0 νά ’παινέσωμβν όμπρός, 
τήν νύφη μας, νή τό γαμπρό ;
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’παινέαωμε ζή νύφη, 
που 9ν ’ τοϋ χόαμου ζό αυνή&ι,

’Σ  δαους γάμονς χ ι' άν έπήγα, 
τέ&02<χ νύφη δέν τήν είδα .

Νά ’χη ζά μαλλιά πλεμμένα, 
τά αγουρά χατεβααμένα.

Νά ’χη χούζελο φεγγάρι, 
τό λαιμό μαργαριτάρι.

Νά ’χη φρύδια ’αάν γα ϊζάν ι, 
που ξγονράφος δεν ζά χάνει.

Νά ’χη μμά&ια ποϋ ζραβοϋνε, 
κ ι’ οϋλαι§ ζ&ή καρδ^αι$ χενζοϋνε.

Νά ’χη μύτη αάν κοντύλι, 
ατό μα αάν ζό δαχζυλίδι.

*Εχει μάγουλα χαρνάδα*, 
ατρογγυλά αάν πορζαχάλια.

Έχει χέρια μαρμαρένια, 
δόδια μαργαριταρένια ψ%

Έχει μέαη μέ ατολίδι,
χαΐ λιανή* αάν δαχζυλίδι.

Έχει πόδια μαρμαρένια , 
κεφαλή ζξεβαϊρένια*.

Έχει πόδια γ ιά  καρζαόνια,
παχιά κ ι’ άαπρα αάν ζά χιόνια .

Κ αί κορμί κυπαριααένιο 
χάζααπρο καί φ ιλδιαένιο*.

'Έ τερ ον.

’Ελάτε* πόδε*9 κοπεληαΐς. 
ξεφονντωμέι>αις λεμονιαΐς,

κ?’ άπό ’πίαω ή παντρεμέναις, 
νερανζξοϋλαις άν&ιαμέναις.

Νά ’παινέαωμε τή νύφη , 
δΖνθ τό αυνή&ι.

(*) Ίδον πώς περιγράφει ό θελκτικότατος Λουκιανός τους δδόντας εις τάς 
εικόνας του. “ ’Οδόντας, πώς αν εΧποιμί σοι, όπως μεν λευκούς, όπως δε συμ 
μέτρους και προς άλλήλους σννηρμοσμένους, κα ι κατά τούς στιλπνότατους μαργα
ρίτας επι στίχον πεφν κότας η * αυτό δη τό τον" Ο μηρον μελέφαντι τφ  πριοτφ  όμοιους „ *
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Νά ’ηαινέοωμε μ φ  χ’ άλλη 
χ’ ονλαις τάχετε τά κάλλη.

Νά ηαινέβωμε τήν νύφη ,
’ιζοϋ ’βρεν έδικόν της Οτιίτι.

Καί Όά ’π&’ ’ς τ ’ άρχοντιχό της,
'λοΟ ’τον ’ηε&υμητιχό* της.

Σ ’ οΟους γάμους χ ι’ &ν έτιήγα, 
τέτοια νύφη δέν τ^ν είδα.

Νά ’χη τά μαλλιά πλεμμένα, 
τά ογουρά κατεβαΰμένα.

Νά ’χη χούτελο μιχράκι, 
ότρύγγυλδ οά φεγγαράκι.

Νά ’χη μύτη χονδυλένια, 
χάί χυτή χαϊ φ ιλτιοένια*.

Νά ’χη Οτόμα δακτυλίδι
κ ’ ή ’μ ιλ ιά  τόη ’νε πρεπϊδι.

Νά ’χη γλώ<56α μετρημένη, 
καί μέ γνώαι βτολιόμένη.

Νά ’χη φρύδια οάν γα ϊτάν ι, 
οάν δλόμανρο μελάνι.

'ίΐς  καί τά ’μματόχλαδά της9 
ή πρεπιά V* ή Υ1* ώμορφιά της.

Νά ’χη ’μμάτια άμνγδαλένια, 
μαργαριτοδιαμαντένια.

Μάγουλα τριανταφυλλένια , 
φούντξινα* καί χοραλένια

Νά ’χη χείλη οάν κοράλι, 
δόδια όάν μαργαριτάρι.

Κ α ί τό ότόμα τ6η μιχράκι, 
έπιτήδιο γιά φιλάχι.

Κ α ί λαχχουδοπηγουνάτη*, 
χ ι’ όλο ζάχαρι γεμάτη.

Κ αί λαιμό βάν τό χρουβτάλι, 
Ά φροδίτ’ εϊνε ς’ τά κάλλη.

Κ ’ είς τό ότή&ος χολαΐνα*9 
μέ Οταυρό καί μέ τόιχ ίνια .

Μ’ άμπραχάμονς* μέ μιιωτόνΊα*, 
χαϊ μ’ δλόχρυοα κορδόνια*.
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Νά ’χτ] τά φλουριά περίββια, 
δέκα βπούρδες* (βία, ιβια.

Κ α ί βυζιά βάν τά λεμόνια
ποϋ ’νε κατάβπρα βάν χιόνια.

Νά ’χη βτή&ια βάν περβόλι, 
καί χαράς του ποϋ Ό* άπλώνη.

Κ ’ ε ίν ’ άνοιχτοκουταλάτη* 
καί μέ μυρωδιαϊς γεμάτη,

Κ ’ έχει μέθη δαχτυλίδι,
ποϋ V  καμάρι* καί βτολίδι. 

νΕχει χέρια φιλτιβένια*.
κ’ άβπρα πόδια μαρμαρένια.

Κ α ϊ κορμί κυπαριββένιο, 
καϊ περίββια ζηλεμένο.

Μπόλιαν* εχει άπό βκέπη*, 
κ ι’ ό Θεός νά μάς τή βλέπη.

Κ ι ’ έχει κ’ είς τά χαλυχάκια*, 
διαμαντένια πετραδάκια.

Νύφη, νύφη , μή γρυνιάζης*, 
μά καλό νιό Ό’ άγκαλιάζης.

' ίίβ ά ν  άγγελος &ά ’μπαίνη, 
καί βάν τόν άητό &ά βγαίνη.

Νά τόνε &ωρη τό φώς βου, 
νά γελψ τό πρόβωπό βου.

Μετά το τέλος του χορού, οστις επί ώραν ολην διαρκεΐ, £άν μεν 
νύμφη καί γαμβρός εχωσι την κατοικίαν έν τφ αύτφ χωρίφ, τότδ 
πάντες πεζή έκ. του ναού πορεύονται προς την οικίαν του γαμβρού. 
Έαν όμως πρόκειται νά μεταβώσιν είς έτερον χωρίον, μετά τό 
πέρας του έν τφ περιβόλφ του ναού χορού, ίππεύουσιν επί ήμιόνων 
πάντες, εί δυνατόν, και αί γυναίκες των παρανύμφων μετά της νύμ
φης, δεξιά καί άριστερα της όποιας δύο νέοι παριστάμενοι κρατουσι 
τό έφίππιον του ήμιόνου (την παρακρατονσιν^, ετερος δε τέν χαλινόν, 
καί πάντες συγχρόνως εγοντες την προσοχήν Ιστραμμένην προς την πο
λύτιμον έφιππον κατέχουσαν το κέντρον της συνοδείας χωρουσιν* 
έπιστρέφουσι δέ τότε, ώς εΐ'πομεν ούχϊ ((άπό τά (δια £άΛα*» 
(Χιά της αυτής όδου οθεν ήλθον) δυσοίωνου τής τοιαύτης πο-
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ρείας νομιζομένης, άλλα δι’ ετέρας κεντρικωτέρας καί πάντοτε δε
ξιά προς τό χωρίον άγούσης. Εις τινα των χωρίων, ότε η νύμφη 
εγκαταλείπει την οικίαν του πατρός, προσφέρουσιν αύτη οί γονείς 
άρτον ενα η δύο, ίνα δώσ*/) τον ενα εξ αυτών εις τον πρώτον συν αν- 
τησαντα αυτήν καθ’ οδόν, ώς σημεϊον ότι ή νύμφη μετά τον γάμον 
πρώτον καθήκον έχει τήν ελεημοσύνην. Δίδουσιν αύτν) προσέτι καί 
καρπόν ροιας ούτινος χαράττουσι κάποτε τον φλοιον και οστίζ θέλει 
άποβη χρήσιμος εί$ αύττ)ν ώς καί ο εις των άρτων, οτε θελει φθασν) 
εις τον οίκον του γαμβρού, ώς χ,ατιοντες θα ίδωμεν. Εχει οε 7) νυμφν) 
ώς καί παρα παλαιοΐς πέπλον επί της κεφαλής, ώραΐον οηλ. εκ με- 
τάζης λεπτόν ύφασμα ητις «.νυμφική μπόλια  » καλείται, λευκου, 
ή κυανου, η Ιρυθρου χρώματος.

νΑδου σι προσέτι οί νυμφαγωγοί εως ου ιππεύσουν οίονει εκ μέρους 
της μητρος της νύμφης τά έξης συγκινητικά δίστιχα.

Σήμερο μαϋρος ούρανδς σήμερο μ αύρ9 ημέρα, 
σήμερ’ Αποχωρίζεται μάννα τή θυγατέρα.

9Ανοιξαν ο ί έφτά ουρανοί τά δώδεκα βαγγέλια , 
κ ’ έπηραν τό παιδάκι μου άπδ τά δνό μου χέρια.

Μισεύγεις, θυγατέρα μου, καί πλιδ δέ &ά γελάσω, *
οαββάτο πλιδ δέ &ά λουστώ ούδ9 έορτή Ό* Αλλάξω.

Φεύγεις, κι* δ ούρανδς βροντφ κ’ ή γης οϋλη ταράσσει^ 
χί 9 δ τόπος οπού χά&ουσουν κλαίει χι* Αναστενάζει.

9Εμίσεψε τδ γ ιασεμ ί, πάει τδ κυπαρίσσι, 
πάει νά π ιβ νά δροσιστη νερό άποϋ τή βρύσι.

*Αχι ! καί νά ’βγαινα ψηλά, ώς βγαίνει τδ φεγγάρι, 
νά ’&ώρουν τδ παιδάκι μου οποία μεριά χ ΐ  &ν πάρη.

Προσέτι $δουσι σειράν ολην Ασμάτων κατά την άναχώρησίν των 
μετά τον άποχαιρετισμον οί νυμφαγωγοί, άτινα « τραγούδια της 
συνεπαρσάς*, η της κουλούρας \ ύ\ της νύμφης » λέγονται άπαραλ- 
λάκτως ώς καί παρα παλαιοΐς* καί ό ^Ομηρος οέ εν τη άσπίδι τοδ 
Άχιλλέως γαμηλιον πομπήν άναωερων λέγει· ότι καθ’ όοον απολύς 
υμέναιος όρϊ>ρ6ΐ))(1).

(*) Υμέναιος, δ ύμνος, τ& γαμικον άσμα, γαμήλιο^ ύμνος. Τραγώδιον, τδ οποίον 
Ιτραγωδουν οί συνοδεύοντες τήν νύμφην εις τήν οΐχίαν τοΰ γαμβροί! Ομ. Ίλ.
7ΐαρά τοίς μεταγενεστεροις, θεός τον γάμου συνήθως Ύμήν' δστις ύπεφωνεΐτο ε?ς
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Ύ μ έ ν α ς ο ς .

Έπήραμε χήν πέρδικα την πενταπλόν μιαμένη,
άφήκαμε τή γειτονιά αάν χώρα κροναεμένη*. 

αάν έκκληαι’ άλειτονργητη αάν νερανζά κομμένη.

Έπήραμε τη βόδαριά κ ι’ άφήκαμε τ& ρόδα , 
κι* άφήκαμε τή γειτονιά αάν κουραεμένη χώρα*

Έπήραμε τήν άμορφη τήν ώρηοπλονμιβμένη*, 
κι* άφήκαμε τή γειτονιά αάν παραπονεμένη .

’γειά, βααιλικοϊ καί βιόλαις μυριαμέναις, 
κοπελλιαΐς άννπαντρες κ * έαεΐς ή παντρεμμέναις.

Έχετε γεια, γειτόνισσαις, κ’ έαεΐς γειτονοπούλαις, 
μικραΐς μ ε γ ^ ^ δ  χωριαναΐς, φτωχαΐς κι* άρχοντοπονλαις9 
κ’ έγά 'πάιο αϊϊ> ^πίτι μον κ’ είς τά πεθερικά μου.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ αΣΥΝΕΠΑΡΣΑΣ»I
Α'.

Ή  Ε ιρή νη .

Ποϋ ’αουν9 Ειρήνη, τό ταχύ, ποϋ ’αονν τά μεαημέρι, 
ζοϋ ’αονν άντε αοϋ φώνιαζα κα ί δέ μ ’ άπηλοή&ης* ;
-—Μ άννα! νερά δέν είχαμε κ’ έπήγα γ ιά  νά πάρωΥ 
Μά ’πήραν τ’ άατρη τά νερό, τά νέφη τά πηγάδι,
%’ έκατσα κ ι’ έκλαψα πικρά κ ι’ έφώνιαξα μεγάλα , 
χ’ έφέραν τ ’ άατρη τά νερό, τά νέφη τά πηγώδι9 
ζ’ έκατσα σιγογέμησα κ ’ Ίωίγανάανρά το.
Ώμορφος νιάς έπέρααεν άπά λαγοϋ κυνήγι, 
χι’ άποκοτφ* καί λέει μον γι&τ* ήτο δικασμένος*
* ’Ανάανρε ανγλί* νερό, κόρη, ’ς τά διψασμένο !  „

τά γαμήλια τραγωδία, «Υιχίν, ω Υμέναιε». [Άριστοφ. ] Ητο $1 δ Υμήν, υίδς του 
Απόλλωνος και της Μούσης Καλλιόπης, δστις νυμ,φευθείς κόρην τινά των Ελευσί- 
νίων ε£ησε μετ’ αυτής τοσουτον εύτυγώς καθ’ δλον τδν βίον, ώστε μετά τον θάνατόν 
του εψελλον υμνους πρδς άνάμνησιν καθ’ ολας τάς τελετάς των Γάρ,ων. Οθεν καί ίν 
χαφιΖ γάμων ψαλλόμενοι ύμνοι Ιχαλοΰντο δαεναιοί [ Γγίν. Άπολοδ, γ ', 10, 3. κα\ 
Ητιηβι.—ΔωριστΙ Υμάν].
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’Σ  τό ταπεινό του ζήτημα, πού ’γώ δέν είχα κούπα, 
έσύγκλινά* τό νώμό μου νό π ιή άπού τό σταμνί μου.
Τό στόμα του ’χε ’ς τό νερό τό ’μμά&ια του ’ς έμενα.
α Πίνε το, ξένε, τό νερό, πίνε το μέ τό νοϋ σου,
γιατί τό ’μμά&ια, ’ποϋ &ωρεΐς πολλούς δραγάταις* έχουν.
V κύρης μου ’ν ’ άμπελουργός κ’ ή μάννα μου δραγάτης*, 
τ ' άδέρφια μ’ είν’ τό κλήματα κ9 έγώ γλυκύ σταφύλι.
—Σκοτώνω τόν άμπελουργό, καϊ τό δραγάτη δέρνω, 
γλωκοπατώ* τό κλήματα καί κόβγω τό σταφύλι.

Β'·

'Η ’μπδβτεκή σύζυγος·

Μιό κόρη συναπόβγανε τόν άντρα τση ς’ τό  ξένα, 
κρατεί κερί καί φέγγει του ποτήρι καϊ χερνφ τον, 
χί’ όσα ποτήρια τόν χερνφ τόσα λόγια του λέει.
—Μισεύγεις, Κωσταντΐνε μου, κ ’ ήνταΓμου παραγγέρνεις; 
—*Λν λείπω μήνα, μη λουστής χαΐ χρόνο μην άλλάξης, 
κ ι9 &ν λείπω τό τριαντάχρονο, τόμ πόρο μήν πορίσης*.— 
Περνφ δ μήνας νό λουστή κ ι’ 6 χρόνος δέν άλλάσσει, 
περνδί καϊ τό τριαντάχρονο ’ς τήμ πόρτα δέν προβέρνει.
Μ ’ άπάνω ’ς τό τριαντάχρονο ή κόρ’ έλιγοψύχα*, 
καϊ πέρνει τό χρυσό σταμνί καί τ ’ όργνρ’ όλυσίδι,
’ς τή στράτα τσή συναπαντφ ώμορφος καβαλάρης.
—Πάρε ’ς τήμ πάντα, λιγερή*, μή σέ πατήσ’ 6 μαύρος*.
—Μό 9μένα μαύρος δέν παιεί, σόν Ο'έλη 6 καβαλάρης.
-—9Λνάσνρε, κόρη, νερό νό π ιούν τό δνφασμένα, 
να πιώ έγώ κι’ & μαύρός μου τψϊ τό λαγωνικά *μου.— 
Σαρανταδνό σταμιό ’σνρε, χ,αί δέν άναντρανίζει*, 
κ ΐ’ άπάνω ’ς τό σαρανταδνό τό 9μμά&ια τση σφουγγίζει.
—Κόρη, χί’  άν κλαις γ ιό  τό νερό κ%’ άν κλαΐς γ ιό  τό πηγάδι, 
κ ι’ άν κλαίης γ ιό  τόν κόπο σου νό σού τόνε πληρώσω.
—Αέν κλαίω ’γώ γ ιό  τό νερό μηδέ γ ιό  τό πηγάδι, 
μηδέ καί γ ιό τόν κόπο μου νό μού τόνε πληρώσης.
Μό κλαίω γ ιό  τόν άντρα μου τόν πολυταξειδιάρη. 
τριαντάχρονό 9νε σήμερο, ξένε! ’πού δέν τόν είδα.
—Γιό ’πέ μου τα σουσούμια* τον μή τύχη καί τόν είδα;
*—Λιγνό* ’τον τό κορμάκιν τον ώσόν καί τό δικό Που,
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9ψηλή λιγνή* ή μέβη τον βάν καί τήν έδική βοϋ. 
Κοκκινομηλοπρόβωπος βάν καί την άφεδχά* βον,
Μαύρος ήτον δ μαϋρός* τον ώβάν τδν έδικό βον,
—Κόρη μ9, δψές* τδν εύρηκα τδν κάμπο* ξαπλωμένο,
Μαϋρα πονλιά τδν τρώγανε κ ι9 άβπρα τδν τριγύριζα, 
κ9 ένα πονλί, καλδ πονλί, δ ϊν  ήδελε νά φάη.
—Φάε κ* έβύ, καλδ πονλί, ά π 9 άντρειωμένον πλάταις, 
νά κάμης πήχν τδ φτερό καί π ιδαμή  τ’ άννχι.
—*Λβτε, πονλιά, τή γλώββά μον καί τή δεξιά μον χέρα, 
γ ιατί δά  κάμω μχά γραφή τβή μάννας μον νά πεψω, 
νά τη διαβάζ% ή μάννα μον νά κλαίη ή ξανδή μον, 
νά τη διαβάζη ή ξανδή νά κλαΐν9 οί γιέδικοί* μον.
—Κόρη μ9, έγώ τδν έδαψα κάτω 9$ το* άνύδρονς κάμπονς, 
καί μ 9 άφηβε παραγγελλιά, γνναΐκα νά βέ πάρω.
Βαβτώ β9 άβήμια νά φορής, χρνβάφχα νά τά βάνης, 
μαργαριτάρι9 άτίμητα νά βάνης 9ς τδ λαιμό βον. 
κ 1 έχω κα ί βπ ίδ ια  καί κελχά νά μπαίνης καί νά βγαίνης.
—Φωδχά νά μπή 9ς τά απ ίδ ια  βον καί λαύρα 9ς τά κελχά βον, 
κ 9 έμένα τδ κορμάκι μον δέν πέρνει άλλον άντρα.—
Κ αί τρέχονν τά ματάκια τβη βάν κρονβταλένχα βρνβι. 
Γεμίζει τδ χρνβδ βταμνί 9ς τδ βπ ίτι νά γνρίβη, 
κ 9 έβφούγγιξε τά μάδχα τβη γχά ν 9 άποχαιρετίξη, 
κι, άναντρανίζει ταπεινά 9ς τδ μανροκαβαλάρη, 
κ* εκείνη τδν έγνώ ρ ιβε ,........................................................ ( Κ)

Γ'-

Τό κάλεβμ ,α  τή ξ  α γ ά π η ξ .

"Λγγονρος* 9ς τήν 9Ανατολή κόρ9 άγαπφ 9ς τή Λνβι, 
κ ι9 άγάπα την, κ ι9 άγάπα τον κάνείς δέν τδ κατέχει*, 
παρά δ Θιδς κ 9 έκεΐν9 ο ί δνδ ποϋ βτέκονν κ ι9 άπαντέχονν. 
Μά 9δέλ9 δ θχός, κ9 ή μάννα τον τδ γνχό τβη νά 9παντρέψη, 
κχ9 ούλο τδν κόβμο τδν καλεϊ, κ ι9 ούλο τδν πρεμαζόνει*.

(Ο “ Και ή π ιστή σύζυγος τον Όδνοαέως Πηνελόπη, ήν εν τή άπουσίφ του 
άνδρός της εζήτησαν πολλοί μνηστήρες, τους οποίους όμως αντη κατώρΰ’ωσε νά 
άπατήση δλονς μέχρι τής επανόδου τον, κ α ι ή τ ι ς δ έ ν  επαρονσιάζετο είς αυτούς 
εϊμή κεκαλνμμένη κα ι εχουσα μεϋ·1 έαντής δύο άμφιπόλονς „. δύναται νά τεδή πα- 
ραλλήλως τή είκονιζομένη.
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—Μ άννα!  ζδν χ06ψά ϊδ ν  χαλεΐς, χί9 ούλο ζδν πρεμαξόνεις, 
ζήν άγαπώ δέ την καλείς, ΐή ν  άγαπώ δέ ϋ'έλεις·
—Γνιέ μον ! χ9 έπά 9ν9 δ χαλεσζής*, 9πέ τον νά ζ$]ν χαλέση. 
—Μάννα μ ’, έγώ 9μ 9 δ χαλεσζίις* 9ς ζ^ν άγαπηζιχη μον*. 
Μάννα μου, δός μόν ζήν εύχή νά 9πά9 νά ζ'ην καλέσω. 
χρνσή φεργάδα 9 στόλισε χαϊ μέθα ζόνε βάνει, 
κ ι9 ώστε νά 9πη α Έχετε γειά „, πάει σαράντα μιλιά,
XI9 ώστε νά 9ποϋνε α9ς ζδ καλό τ , πάει άλλα πενήντα.

Τό χελεδόνε·

Χελιδονάχι μον γοργό, γοργό μον χελιδόνι, 
ίκ ε ϊ σέ πέμπω χί9 άγω με* άποϋ ’ 9χω μ ιάν άγάπη,
"Λν είνε νύχτα, σπούδαζε* χί9 &ν είν9 αύγή, πορπάϋχε*, 
χί9 &ν είν9 άποξη μέρωμα χαϊ ’βρής ζην είς ζδ στρώμα, 
σχύψε χα ϊ φ ίλισέ μού ζην 'ς ζά χείλη χ9 είς ζδ στόμα, 
χαϊ πέ ζση πώς, ζη χαιρετφ ζδ ’μπισζιχό ζση ζαΐρι.
Πέ ζση, έχει ποϋ μείναμε 9ς ζδ δένζρον άπδ χάζω, 
είς ζή σταλίστρα* των άρνιώ, ’ς ζην μάντρα τών προβάτω, 
έχει άφηχα ζην πέτσα* μον ζήν τρχανταμασονράτη*, 
άπον μον ζί] φονδιάσανε* ή τρεις παππαδοπούλαις.
Ή μ ιά  9βαλε τδμ πό&ο* ζση, χ9 ή γχάλλη ζδ μετάξι, 
χ 9 ή τρίτη ή 9λιοχαλλίζερη* τδν ούρανδ μέ τ9 άσζρη .

Ε '.

Ή  «ρόφαβδς τή ς  κ ό ρ η ς .

Τδ μήλον όσον χρέμεζαι είς ζή γλνχομηλίζσα, 
ψήγεζαι* γή μαραίνεται γή τά πονλχά ζδ ζρώσι, 
γή πέφτει 9ς άμπελόζραφο* χ ι’ δ χννηγδς ζδ βρίσχει.
ΜΕζσ9 είνε δά χ9 ή χοπελληά σάν ερ&η τοϋ χαιροϋ ζση, 
βρίσχει άφορμαίς ζση μάννας ζση, χχ * α ίζία ις τοϋ χνροϋ ζση. 
-—Μ άννα! 9ς ζήν άχρα δέ χωρώ 9ς τή μέση τρών’ ο ί ψύλλοι, 
χχ’&νπέσω ’ς ζά 'μπροσπόδια σας, γλνσζρώ χαϊ πέφτω χάζω. 
Μά σνρώσετέ μον 9ς τήν αύλή, όξω 9ς φεγγαράχι, 
γχά νά γροιχώ βοσχοϋ σφνρέ, βοσχοϋ πατηματάχι. 
χί * δντε ζά ξά* τον σολαγα* χί ’ δζε ζ9 άποζσαχίξη.
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—Μωρή, βοσκόν άγάπησες, μωρή, βοσκό θά πάρης, 
άποϋ ’χουν τά στιβάνια τον πέντε λογιώ πεδούλια*, 
κα ί σκύλινο καί κάτινο* καί γιτσιχό* καί πρόβιο, 
κ ι9 &ν %πής κ ι9 άπού τό χοιρινό δέ λείπει κομματάκι}

Σ2Τ'·

Ή  άναγνώροσες.

Πίνω το, μάννα, τό κρασί, πίνω το νά μεδύσω, 
νά μ\ έϋρ’ ή νύχτα κ’ ή } .  ’§ τ<Υ άγάπης μον τήμ πόρτα.
Ή πια κ ι9 όψές* κ’ εύρέϋ'ηκα 9ς τήμ πόρτα τσή καλής μου , 
9 βρίσκω τήμ πόρτα σφαλιχτή καί τά κλειδιά παρμένα, 

τά 3Γορτοπ:αράίΗ>ρα σφιχτά μανταλωμένα* ! 
σκύφτω φιλώ την κλειδονιά άντίπυτος* τσή κόρης.
—ν Ανοιξε, πόρτα, τσή ξανθής, πόρτα, τσή μανρομμάτας, 
πόρτα, τσή γαϊτονόφρουδης τσ9 άλυσιδοπλεμμένης*.
—Ποιός ε ίσ9 έσύ, καί πώς σέ λέν9, και &ές νάνοίξω νά ’μπης; 
—9Εγώ μ* δ τις, κ ι9 ό τάδε τις, κ 9 έχεινος &ποϋ ξεύρεις.
9Εγώ 9μ9 άποϋ σοϋ τά  9στειλα τά §όδα 9ς τό μαντήλι, 
τά §6δα τά δαμάσκηνα καί τό γλυκύ σταφύλι.
—Τοϋτα τά λόγια ξεύρεις τα, γή γειτονιά σοϋ τά  }π ε ;  
τσ ’ αύλής σημάδια νά μου 9πής νά γείρω νά σ 9 άνοίξω.
— Έχεις μηλιά 9ς τήμ πόρτα σου καί κλήμα 9ς την αύλή σου,
κάνει σταφύλι §αζακί, κάνει κρασί μοσχάτο,
κ ι9 όποιος τό π ιή  μαραίνεται καί πάλι άναζητάτο.—

Ψώματα λές, μαριόλον* 9γυιέ κ9 ή γειτονιά σοϋ τά 9πε, 
9Πέ μου σημάδια τοϋ σπι&ιοϋ ν9 άνοίξω νά  9μπης μέσα . 
—Χρυσή καντήλα κρέμεται 9ς τή μέση τοϋ σπι&ιοϋ σου, 
καί φέγγει σου νά γδύνεσαι νά στρώνης νά κοιμάσαι.
—Ψώματα λές, μαριόλου γυιέ κ9 ή γειτονειά σοϋ τά 9πε. 
9πέ μου σημάδια τοϋ χορμιοϋ ν9 άνοίξω νά 9μπης μέσα.
—Έχεις έληά 9ς τό μάγουλο κ ι9 έληά 9ς τήν άμπασκάλη*, 
κΐ9 άνάμεσα 9ς τά δύο βυζιά τ9 άστρη καί τό φεγγάρι.
—Βάγιαις*, άμέτ’ άνοίξετε τοϋ ξένου νά 9μπη μέσα, 
κ9 έσεΐς βαγίτσαις* στρώσετε τοϋ νιοϋ γαμπροϋ τήν κλίνη 
Τρία κρεββάτια ρά ϊσαν ως νά χαράξ9 ημέρα, 
καί τρία άλλα φάϊσαν ώστε νά βγή ό ήλιος.
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-^Χριστέ μήν κράζη ό πετεινός και μή χαράζ9 ήμέρα, 
γ ιατί 9χω ’ς τήν Αγκάλη μον τήν άσπρη περιστέρα.

Ζ '.

Ο σκλάβος*

Τρεις άντρειωμένοι γενγοννται *ς τήν πρύμη τον κατέργον*, 
κ' έχουν καί σκλάβον όμορφο 'ς τά σίδερα δεμένο, 
μα 9σαν τά σίδερα βαρεία, βαρεία καί σκουριασμένα, 
κχ9 δ σκλάβος Αναστέναζε κ9 έστά&η τό καράβι.
—Ποιός είν9 άπ ’ Αναστέναζε κ9 έστά&η τό καράβι,
*Αν ε ίν9 άποϋ τσή ναύταις μου νά τόνε ζεναντώσω. 
κι’ &ν είν’ άποϋ τσή σκλάβους μου νά τον έλεν&ερώσω.
—Λέν είν9 άποϋ τσή ναύταις σου νά τόνε ζεναντώσης,
9Εγώ 9μα ι π 9 Αναστέναζα κ 9 έστά&η τό καράβι, 
άποϋ 9μουν τριμερώγαμπρος* κχ9 όχ&ροί μάς έπλακώσα*, 
τρεις χρόνους πολεμούσαμε, μά 9τον πολλά περισσοί, 
καί σκλάβον Αλευτέρωτο 9μ  έπηρα τόν καϋμένο. 
καί μ9 έχουν εις τά σίδερα δώδεκα χρόνους σκλάβο !
Σήμερο τήν Αγάπη μον άλλος &ά τη βλογάται,
κ ι9 &ν είχα μαϋρο γλήγορο τσ9 έφτανα νά βλογοϋνται,
νά 9πφ νά 9μπω κουμπάρος σκιάς ν9 Αλλάζω τά στεφάνια.

Η ' .

Ό  σκλάβος·

Πέντε φεργάδες ήμαστε καί δεκοχτώ γαλιώταις*, 
κ 9 είχαμε σκλάβους όμορφους 9ς τήν αλυσο δεμένους.
Γεΐς σκλάβος Αναστέναζε κ9 ίστά&ηκ9ή φεργάδα9 
κ ι9 ό Μπέης άποϋ τσ9 όριζε πολλά τοϋ βαροφάνει.
—ΠοιόςεΙν9 άπ9 Αναστέναζε κ9 έστά&ηχ’ ή φεργάδα/ 
Σκλάβος τ9 Απηλοήϋ'ηκε* 9πό μέσ9 άποϋ τ9 Αμπάρι.
—9Εγώ 9μαι π9 Αναστέναζα κ9 έστά&ηχ9 ή φεργάδα. 
—Σκλάβε, π ε ινάς ; σκλάβε, διψςίς, μή τό ψωμί σοϋ λείπει/ 
—Μήτε πεινώ, μήτε διψώ, μήτε ψωμί μου λείπει,
Τοϋ τόπον μου δυμήδηχα καί τσή γλνκειάς μ 9 Αγάπης. 
'Λποϋ 9μονν τριμερώγαμπρος* κ9 έδά 9μαι δόλιος* σκλάβας. 
4Ιώδεκα χρόνους σήμερο 9ς την αλνσο δεμένος.
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Κ ι9 πουλούν τά βοϋχά μου τήν άλλη τ* άρματά μου,
Σήμερο τη γνναΐκά μου άλλος τήν εύλογάται.
—Τραγούδημά μου, σκλάβε μου, κ ’ ίγώ σ9 έλεν&ερώνω.
—Μά ’γώ ξανατραγονδηξα χαϊ λευδεριά δ ίν  είδα,
Μά πάλι γ ιά  τή λευ&ερνά ας 9πω να τραγουδάκι,
Γιά δόστ:ε μου τή λύρα μου, τδ δόλιο* μου δοξάρι, ώ 
νά &υμη&ώ το9 άγάπης μου, σήμερο τήνε χάνω.—
Κ αί δ ίδουν τον τη λύρα του, το δόλιο του δοξάρι, 
τσ9 άγάπης του ’&νμήϋ'ηκε τα ’μμά&τα του δακρυσα,
Κ ι’ & Μπέης έλνπή&ηκε καί τόνε ξεσκλαβώνει. 
κ9 είς τη στερηά τδν έβγαλε 9ς τδν τόπο του νά πώη. 
Καβαλικγ τδ μαϋρό τον, πάει σαράντα μιλιά, .
’ς τη στράτα του συναπαντά γεϊς γέρος 9ς· άμπελάκι.
—Νά ζήσης, γέρο άμπελικέ, τίνος είν’ τ9 άμπελάκι;.
—Τσή έρημιάς, τσή σκοτεινιάς, τού γυτοϋ μου τού Γιαννάκη 
9 / πού 9τον τριμερώγαμπρος κ9. έδά 9νε δόλιος σκλάβος. 
δώδεκα χρόνους σήμερο ς\ τά κάτεργα* δονλεύγει, 
κ ι9 όψές* πουλούν τά βούχά του, τήν άλλη τ 9 άρματάν το υ , 
σήμερο τη γυναίκα τον άλλος την ενλογάται.
—9Πέ μου, νά. ζήσης, γέροντα, (&ν φτάξω 9ς τά στεφάνια ;
—Ά ν είν9 δ μαύρος γλήγορος, φτάνεις είς τά στεφάνια, 
πάλι χίαν είν* άμπασωπδς* &ά φτάξης είς τδ γάμο.—
Αίδει βιτσά τού μαύρου τον, 9ς την έκκλησι9 αποσώνει, 
κ ι9 ό μαύρός του χιλιμιντρφ, κ9 ή κόρη έγνώρισέν τον,
—Ά ς τά διαβάσματα, παππά, δάσκαλοι τά ψαλτήρια, 
κΐ9 άκονσα τδ Γιαννάκη μου πού τραγουδει καί φτάνει.
—Σ ’ τή μπάντα*, μπάντα, Λέσποτα, νά ίδφ κ9 ,έγώ τή νύφη , 
Κ ι7 άποϋ τή χέρα την &ρπψ ς9 τδ μαύρο την καθίζει, 
ς9 τδ σπ ίτ ι τον την έφερε . , . . .  * . » . . , ν Λ . . . . ,

^Αλέξανδρος, ο  χα ΐ η Έλέν*}.

Αλέξανδρος δ Βασιληάς πού βρίζε Φιλάνδρες/'),
9πού  9χε φουσάτ9* άρί&μητα κα ί διάλεμμένονς άνϊρες,

*) ή κ α τ ’ άλλους — απ’ ώριζε τσή Φλάνδρες.
» » » — ποϋ ιή το  ’ς τή Φιλάντρα. ·χ . .  (ϋΚ*

Ό  κ . Άντ. Γιανναράκης εις τήν σνλλογ. Κρητικών
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ή&έλησε κ’ έζήτηξε μικρή βασιλιοπούλα, 
μά δέν τού τήν έδώκασι τέτοια κορασοπονλα.
Πιάνει μαγεύγει τά νερά χί9 άποφνροϋν* ή βρύσαις,* 
κ7 έπέφταν άπο&αίνασι άν&ρώπ7 άποϋ τσή δίψαις.
—“Αφής μ  V Αφέντη*, νά διαβω 7ς τ’ Άλέξαντρον νά πάω, 
9ς τό τάσ ι* τον νά πιώ νερό 7ς τάβλα* τον νά φάω .
Κ αί μετ9 αύτό νά χοιμη&ώ, καί μετ' αύτό νά μείνω, 
καί πάλι τό κορμάκι μον σωστό νά τό γιαγύρω*. 
καί μνόγω* ς7 τήν κορώνα* σον μέ την τιμή μον &ά ’ρ&ω, 
νά φέρω τό κεφάλι τον καί πράμμα νά μην πάδω.
—7Ανέ* καί πας, Ελένη μον, κ 9 ερ&ης μέ τήν τιμή σου, 
τοϋτ9 ή κορώνα, ποϋ φορώ $ά 7νε μοναχική σου.— 
Στένεται καί στολίζεται 9ποϋ τό ταχύ ώς τό βράδυ,
7πον τό ταχύ ώς τό βραδύ, ώς τ7 άλλο μεσημέρι,
βάνει τόν ουρανό μαγδϊ* τή θάλασσα μαγδάλι*,
τήν άμμο τήν αμέτρητη βάνει μαργαριτάρι,
κα ϊ τά χοχλάδια* τοϋ γιαλού μπωτόνια* ’ς τό λαιμό τση,
την όχεντρα* τήν πλουμιστή κορδέλλα τό μαλλιώ τση.
τόν ήλιο τόν άσκόνιστο βάνει 7ς τό πρόσωπό τση,
κα ϊ τού κοράκον τό φτερό 7ς τό καμαρόφρνδό τση.
Τη σκάλαν έκατέβηκε μόνο μέ μ ιά  βαγίτσα*, 
κ 9 έβάστα κ7 εις τό χέρι τση μ ιάν άσημέν%α βίτσα*. 
βουνά λαγκάδια περπατεί κ’ έδιάβηκε 9ς τά όρη, 
καϊ §ίχνει την ή μοΐρά τση ς7 τόν 'Ρήγα τό περβόλι.
Κ ι9 7Αλέξαντρος δ βασιληάς στέκει κα ί τή ξανοίγει*, 
κ7 ήτον ή πόρταις σφαλιχταΐς κα ί πέμπει καί τσ7 άνοίγει. 
— Ελένη μον, πώς ήτονε ; ψηχή μον, καί πώς ήρ&ες ;  
κ ’ είς τόνειρό μον 70,ώρονισε τσή περασμέναις ννχταις 1 
—*Ηρ&α νά στάξουν* ο ί καιροί νά πάψονν κ7 ο ί γιάνέμοι, 
γ%ά ν7 άπολάρης* τά νερά νά π ιοϋν οί δικασμένοι.
—Μετά χαράς, 'Ελένη μον, κ ι7 ότι μον 7πής νά κάμω. 
κ%7 όμπρός σου βρύσι νά γενφ κρνγιό νερό νά βγάνω. 
Καλώς ήρ&ες, Ελένη μον, καλώς ήρ&ες, κερά μον, 
σόντας* ήρ&ες καί μ7 εύρηκες μέσα ς 9 τήν άγκαλιά μον.
—Παρακαλώ σε, βασιληά, μήλο νά μοϋ χαρίσης, 
κ ι7 άπόψε τό κορμάκι μον νά μην τό τνραννήσης.

άρ. 240, γράφει— αάπό τήν 1 Αλεξάντρα 
τελευταίους οτίχους.

παρατάσσει δε τό ιστορικόν εις τους
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—Μετά χαράς, Ελένη μου, σόντας* θωρώ τό φως Οου, 
τή νύχτα τούτη χί' άλλη μ ιά νά 'μαι 'ς τόν όρισμό* σου. 
—Τή νύχτα τούτη χί 9 άλλη μ ιά, &ν θέλης, χάρισε μου, 
όλίγο νά ξεκουραστώ, χρυσέ βασιλικέ μου.
—Μετά χαράς, Ελένη μου, σόντας θωρώ τό φως σου, 
τή νύχτα τούτη χί' άλλη μ ιά  καί τρεις 'ς τόν δρισμό σου. 
Στρώσετε, βάγιαις, στρώσετε στρώματα βελουδένια,

&ς Αμολάρουν* τά νερά νά π ιουν τά διψασμένα .— 
Κ α ί θέτουν κ 9 έχοιμούντανε σάν τά γλυκαδερφώκια, 
καί τ' άποξημερώματα σάν τ' άγρια γεράκια.
Κ α ί 'βγάνει άποϋ την τζέπη τση όλόχρυσο ξυράφι, 
καί τό λαιμό του εκοψε σάν μ ιά  κλονιά μετάξι·
Τοϋ βασιληά την επεψε κανίσκ ι* νά την πάρη,
κ ι9 ό γείς τση 'χάρισε §ουμπί* κ ι9 άλλος μαργαριτάρι.
Κ ι' & κύρης τση τσ' έχάρισε την Ακριβή κορώνα,
—"Όρισε*, θυγατέρα μου, μά 'σένα πρέπει κιόλα*.

ϊ '.

Οε βασελεκοΐ γ ά μ ο ι καί τά χα ρ ίβ μ α τα  
τοϋ μ.ικροΰ κ α λογή ρ οπ .

Ό *Ρήγας 9ς τήν Ανατολή χι' 6 βασιληάς 9ς τή Λύσι., 
Συμπεθεριόν έκάμανε, 9βλογοϋνε τά πα ιδ ιά  των. 
έχουν καί μέγα κάλεσμα 'ς Ανατολή καϊ Λύσι, 
χώρια καλιοϋσι τσ' άρχοντες κ ι9 ούλο τ' άρχοντολόγι, 
χώρια καλιοϋσι τσή φτωχούς χί' ούλο τό φτωχολόγι.
Τσή καλογέρους δέν καλιού ν  γιατ' είνε φασσοφόροι.
Μά νας μικρός καλόγερος έπήρενε κ' έπήγε. 
έρχοντα ι*  καί χαρίζουνε 9ποϋ τό ταχύ ώς τό βράδυ, 
κ ι7 άποϋ τό βράδ' ώς τό ταχύ κι* ώς τ' άλλο μεσημέρι. 
Χώρια χαρίζουν οΐ γιάρχοντες μ' ούλο τ' άρχοντολόγι, 
χώρια χαρίζουν οΐ φτωχοί μ' ούλο τό φτωχολόγι.
—Ό  γεΐς χαρίζει μάλαμμα κ ι9 άλλος χαρίζ' Ασήμι.
Κ ' έσύ, μωρέ καλόγερε, ήντα θέ νά  χαρίσης ;
—ΑΙδω κ' έγώ τσή νύφη μας έννιά πύργους λογάρι*, 
χαρίζω καί τοϋ νιοϋ γαμπροϋ ζευγάρια* δεκαπέντε. 
μέ πρωτομέρια* ζευτικά* χί' Αλέτρια, Ασημένια, 
ζυγοί καί όχεραις*, γυννιά*, ούλα μαλαμματένια.
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Ή  χ ή ρ α .
Αώδεκα χρόνους £χανα* τσή χήρας τό ζευγάρι*, 
λαλώ* το κ% άλλους δώδεκα κι* άχόμη δέν τήν είδα·
9 πάνω 'ς το* είχοσιτέσσεροις &ωρώ την χαϊ προβαίρνει.
Αός μου , κερά, τή όώγά* μου νά πάω 9δ τή δουλιοζ μου . 
—9 Αμέτε*, βάγιαις*, δόστε του γή, άσήμ ι γή χρυσάφι.
—Τοιγάρης πώς έδούλεργα γ{ύ ασήμι γή χρυσάφ ι;
— Αμέτε, βάγοαις στρώ βετε τήν κλίνη τή βική μου,
Πανίέργχα μόσχους βάλετε εις τό προσκέφαλό του.-γ- Λ 
9Αποϋ τό μόσχο τόν πολύ <5 ν^δς άποχοιμή&η, 
καί τό ταχύ σηκώνεται* μέ μμραμμέν’ αχείλι.
-τ-Αός μου, κερά, τή βώγά* μου νάπμω  , ·3| τή δουλειά μου. 
—9 Εγώ χωράφι σου ’δωκα νά σπείρης νά δερίσης, 
μά 9τον ή γ^ Ζχερη* κακή κ<*\ τ\. άλετρα* σπασμένα, 
χ9 ήτο καί τά γυννόλουρα* κακά χύ άσβολωμένα*.

Ι Β '.

Ή  μπεστδΧίά .γυναίκα.

'Ο Κωβταντάχης 6 μικρός, ό Μικροχωσταντΐνος,
Μάη άρραβωνιάζεται χαϊ Μάη 9βλόγα χάνει, 
καί Μάη τοϋ 9ρχεται γραφή 9ς τόν πόλεμο νά πάη. 
Μ παινόβγαινεν 6 Κωσταντής μέ μαραμμέν ’ άχεΐλι, 
χ* ή μάννα του τόν έρωτφ κ% ή μάννα τορ τοϋ λέει.
—7Ηντά 7χεις, Κωσταντινό μου, χαϊ χάβεσαι χαϊ κλαίεις;
—Μάννα, γραφή μοϋ πέψανε 9ς τόν πόλεμο νά πάω, 
χί9 άφίνω σου παραγγελιά, 6* γιά τήμ ποθητή μου,
Μηδ9 ενα μ ίλι 9πήγ9 ό νιός μεδέ τά δυό άποχύΰ'η*, 
κ9 ή λιγερή άποβγάνει τον καί μαϋρα δάκρυα χύνει· 
—Μισενγεις, Κωσταντινό μου, κ ’ ήντα μου παραγγέρνεις; 
δέ &έλω κόσμο νά &ωρώ χ’ είς ,τσ’ έρημ^αις ζή$ω !  —
Τό μαϋρό του έπέζεψε ν* άχριβοπαραγγείλη,
ς9 τά γόνατα, τήν εχατσε κι* άντρίχια τήνε *ντύνει.
άρν ϊ καϊ ρ ίφ ι τσ9 άφισε χ ’ ενα μικρό σκυλάκι.
— *Σ τό κάμπο νά μή χατεβής *ς χό σπ ίτι μή, γνρίββς,
&* δέ χιλιάσουν τά ώζά?, μνριάσουνε* κ' ή γιαΙγες.—χ 
Μά9&ελ9 ό Θιός κ’ ή μοΐρά τση, καλοχρονιά γυρίζει,
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καί τσή χιλιάζουν τά ώξά, μνρχάζοννε χ ’ $ γχ αίγες, 
χ’\ έγέννησε κ α ίτ ό  σκυλί κ* έκαμ’ έννά σχνλάκχα, 
κ’ έγέννησε κ’ ήγ ιώ μορφη ,κ ’ έκαμε δνό στραΟχώταις. 
κ α ίτ ά  μπωτ6νχα*\τσ9 έκαμε λεράκχα* τών άρνχφ τΰη, 
καί τά μανέλχα* τσ ’ έκαμε μανχάκια* . χω, σκνλχφ τση, 
καί τή καρπέτα* τ σ ’ έκαμε ρούχα τών κοπελχώ τση.
’Σ  τό κάμπο τά  κατέβασε νά τά περιβοσκίση, 
κ’ εκεί ξεβαρχαρίξετον & Μικρό·.—Κωσταντΐνος.
—Τίνος, βοσκέ, νά  V  τά ώξά, τά χρνσοχουδοννάτα ;
—Τοϋ Κωσταντή ’νε τά ώξά, τά χρνσοκουδοννάταΤ 
-—Κ α ίτ ίνο ς  εΐρχε τά σκυλιά τ ’ άργνρ ομανχασμένα ;
—Τοϋ, Κωσταντή ’νε τά σκυλιά ; τ ’ άργυρο μαλασμένα.
—Κ αί τίνος είνε οί δυό νχοί ο ί τσοχινοντνμένοι ;
—Τοϋ Κωστανρη βίνε κ’ ο ί δυό νχοί οί τσοχινοντνμένοι.
—Κ αί τίνος είν’ \ ή λ ιγερη . ή γήλχομανρισμένη ;
—Τοϋ Κωσταντ’ ε ίν ’ ή λιγερή. ή γήλχομανρισμένη.
—Κόρη, καί ποϋ  V  τά χάλη σου καί πουν ή γχ’ώμορφιά σ ο υ ; 
—Λώδεκα χρόνους έκαμα βοσκός είς τη μαδάρα, 
παίρνει δ ταρός* τά βοϋχά μοχ) κχ’, άέρας τά μαλλιά μον,
XI <5 ηλχός δ παντοτεινός παίρνει τ$ν ώ μορφιά μον,τ—
Μά μέσα ’ς τά παράπονα δποϋ ’λεγε ς' τό ξένο, 
έγνώρισε τό Κωσταντή, κρεμναται ς’ τό λαιμό νον^ .
—Βάσανα, πά&η και καϋμους, ’πρϋ ’σερνα, τόσους χρόνους, 
σήμερο μου πλερώνοννται ποϋ σ ’ είδα, Κωσταντή μ ο ν !

1 1 .

Τό γύ ρ ισ μ α  των στεφάνων /ο υ μ π ά ρ α ν .

Κάδε Σαββατοκύριακο ’ποϋ ’ν ’ ώμορφο τό φόρος*, 
σχολάζουν οί γραμματικοί, σχολάζουν κ ’ οί Νοδάροι*, 
Σχολάζει κχ’ δ πολυαγαπώ ’ποϋ τό χρυσό κοντύλι, 
χί’ άποϋ τήν πόρτα μας πέρνα γχά νά τ ’ &ναντρανίσω*, 
κ ’ έγώ δέν τ’ άναντράνισα γχά νά τόν τνραννήσω.
Κχ’ άπής* έπέρα* δχάβηκε, χχ ’ άπής έπέρα* 'πήγε, 
χινόί δ νχός πεισματικά τσή- κόρης καί τσή λέει.
—Κάμε κλειδί κχ’ άντίκλειδο κλείδωσε τ'ήν, καρδιά σον, 
μά ’γώ &ά ’πά* νά παντρεντφ χ’ έσέ Ο·*:· άπαντοννιάρω*, 
χί’ &ν Ό'έλης κχ’ άτσετάρεσε*, κουμπάρισσα σέ βάνω
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Καί παίρνουν την τά κλάϋματα % τσή μάννας τση καί πάει. 
—Μάννα !  τό γαμπρό ποϋ 'καμες μην είχε τόνε κάμης. 
γ ιατ ί &ά 'πά 'νά παντρευτή κ' έμέ &' άπαντοννιάρη*. 
κι 9 άν %έλω κ ι9 άτσετάρωμαι* κουμπάρισσά μέ βάνει.
—*Εχεις καί πόδια νά στάνής καί κεφαλή νά κλίνης, 
καί χέρια γοργογύριστα ν' άλλάξης τά στεφάνια ;
—*Εχω καί πόδια νά στα&ώ καί κεφαλή νά κλίνω , 
καί χέρια γοργογύριστα ν 9 αλλάξω τά Στεφάνια.
—Πήγενε, θυγατέρα μου, 9ς τήν κάμερά σου μέσα, 
νά βάλης τά στολίδια 6ου καί τά  δ ιαμαντικά σου .—
Κ α ί μπαίνει κ' έστολίζετο 9ποϋ τό ταχύ ώς τό βράδ ι.
Τόν ήλιο τόν άσκόνιστο 'ς τό πρόσωπό της βάνει, 
καί τοϋ κοράκου τό φτερό βάνει καμαροφρύδι, 
τήν άμμο τήν άμέτρητη βάνει μαργαρ ιτάρι· 
τά χοχλαδάκια τοϋ γιαλού βάνει δαχτυλιδάκια.
'Σ  τό δρόμον οπού 'πήγενε τά μονοπά&ι' άν&οϋσαν.
Παππας τήν είδε κ' έσφαλε διάκος κ 9 έπαραπήρε*· 
καί τά μικρά δασκαλικά* τό αΚύριε έλ έησο„ ,’όφάλα. 
τοϋ κακομοίρη τοϋ γαμπροϋ τοϋ 'δωκε λιγομάρα.
—Παππά, κι' &ν είσα ι χριστιανός κι* &ν είσαι βαφτισμένος, 
γύρισε τά στεφάνια μας 9πά* 'ς ,τήν κουμπάρισσά μας.
'Σ  τό δρόμον οπού πήγαινε τά μ ο νοπ ά τ ι9 άν&οϋσα, 
κ' ή μάννα τση τήν έβλεπεν άπό μακρυά κι' άλλάργο.
—Καλώς τή θυγατέρα μου τήν πάσα καλομοίρα , 
κουμπάρισσά τήν έστειλα καί νύφη μοϋ τή φέρα.
Τήν άλλη τήν γυρίζουνε 'ς τσή μάννας τση κα ί πιαίνει, 

άπό μακρυά τήν έ&ωρεί κι' άπό κοντά τσή λέει.
—Καλώς τήν θυγατέρα μου τήν πάσα κακομοίρα, 
γιά  νύφη τών τήν έστειλα, κουμπάρα μοϋ τή φέρα.

ι δ '.

Τό σ το ίχη μ α  το$ καί το$  Μ αυρ:ανοϋ.

Ό βασιληάς κι' δ Μαυρινός σέ περιβόλι τρώσι,
ά&ιβολαϊς* δέν είχανε κι' ά&ιβολαΐς έφερα.
γ ΐά  τσ' δμορφαις, γ ιά  τσ' άσκημαις έκείνη τήν ήμέρα.
— 'ίίσάν  τό βόδο τ' άνοιχτο, τό λουλουδάκι τ 9 άσπρο, 
έχω κ 9 έγώ μ ιάν άδερφή, μ 9 άλή&εια δέν πλανάται.
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—"Αν τήν πλανίσω , Μαυριανέ, ήντα V  τό στοίχημά σου ; 
—%άν τήν πλανέσης, Βασιληά, πάρε την κεφαλή μον . 
μά πάλι κ ι1 &ν δέν πλανερή, ήντά ’νε τό δικό σου ;
—Πάρε τό βασιλίκι μου καί τή χρυσή κορώνα*.—
Παίρνει τό βιτσαλάκιν* τον 9ς τό φόρος* κατεβαίνει, 
βρίσκει μαυλίστραις* δεκοχτώ, μαγεντραις δεκαπέντε, 
καί 'πάσι κα ί τή βρίσκονσι 9ς δλόχρυσαις κα&έχλαις.
—Καλώς σ9 εύρίκαμε, ροδιά, βιόλα ξεφουντωμένη, 
Νερανζοπούλα φουντωτή, καί μ 9 άν&η στολισμένη.
—ζ7£ 9 παινέματα κ ι9 6 Μ ανριανός μανίζει,
κ/ άνηβονλής* του Μ αυριανοϋ ποτέ πράμμα μή γείνη. 
—Χιλιάδες χαιρετίσματα άποϋ τό βασιλέα, 
κι9 &ν είνε μέ τό θέλημα νά μείνη μετά σένα.
—Τά παραθύρια ξεύρει τα, τσή πόρταις μας κατέχει*, 
ούλα Όά τά 9χ(ομ9 άνοιχτά κ ι9 δντεν δρίζ9, &ς έρ&η.—
—9Απής* τσή σνναπύβγάλε 9ς τό μαγεριό τση 9μπαίνει, 
καταχτυποί τά  κούρταλα* τσή βάγιαις τση μαζώνει,
—Βάγγιαις, άποϋ τσή βάγιαις μον πο ιά  ϋ'ά μέ ξεμιστέψη*, 
νά βάλω 9γώ τα §οϋχά τση κ 9 έκείνη τά δικά μου 
9Ποϋ τσή σαράντα βάγιαις τση κ ιάμ ιά  δέν άπωκρίΟ'η, 
μόνο ή 9λιομικρότερη*, Μ αρία την έλέγαν.
—9Εγώ μ 9 άποϋ τσή βάγιαις σου ποϋ &α σέ ξεμιστέψω*, 
νά βάλω 9γώβ τά §οϋχά σου νά βάλης τά δικά μου .—· 
Μπαίνει κα ί τήν έστόλιζε 9ποϋ τό ταχύ ώς τό βράδι, 
τέσσερεις τήν έστόλιζε κ ι9 όχτώ τσή παραγγέρνει.
—Βλεπήσου, συ Μαρία μον, νά μή μέ μαντατέψης*, 
κ ι9 &ν σέ τζιμπίση, τζίμπα τον, κ ι9 &ν σέ φιλήση, φίλιε. 
κ ι9 άν κόψη καί κομμάτι σου, 9μ ιλιά  νά  μήν τοϋ βγάλης.
Μ9 άπής* τήν άποχτένιζεν 6 Βασιληάς προβέρνει, 
μέ σείσμα κα ί μέ λίγισμα* 9ς τή σκάλαν άνεβαίνει. 
άποϋ τη χέρα την άρπφ 9ς την κάμερα την βάνει, 
κι9 άποϋ τό βράδι9 ώς τό ταχύ τή τζίμπα καί τή φίλιε, 
τη νύχτα τά μεσάνυχτα τσ9 έκοψε τό δαχτύλι, 
τσ9 έκοψε τό δαχτύλιν τση μέ κοφτερό ξυράφ ι· 
καί τ9 άποξημερώματα τσ9 έκοψε την πλεξοϋδα* 
άποϋ 9τον ώμορφόδετη μ9 δλόχρυση κορδέλλα· 
καί τό ταχύ δ βασιληάς κατέβαινε γελώντας, 
κ9 έβάστανε τοϋ Μ αυριανοϋ δαχτύλια κα ί πλεξούδες.
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—*Ελα νά ίδής *Ε ! Μανριανέ, σημάδια τσ9 άδερφής σό ι·. 
—Λέν είνε τούτο τσή ξαν&ής δέν είνε τσή σγουρής μου, 
όξω καϊ νά μ9 έγέλασεν ή σκύλα ή γ ι9 άδερφή μου.
Σ  ούλο τόν κόσμ9 άμέτε* με, β' ούλο γνρίσετέ με.-—
Κ ’ ή γ ι’ άδερφήν τ’ ώς τ9 άκονσε πολλά τσή βαροφάνη, 
κ’ έμπήκε κ’ έστολίστηκε μέ τή μεγάλη βχάση* 
βάνει τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρ9 άστή&ι, 
καί τοϋ κοράκον τό φτερό βάνει» καμαροφρύδι. 
μ9 άπής άποστολίστηκε κ9 έγείνηκε σάν βιόλα, 
ξεκίνησεν ή λιγερή ’ς το ϋ βασιληά ’ποσώνει. 
τή σκάλα τον άνέβηκε μέ μ ιά  βαγίτσα μόνο, 
κ’ έκράτιεν εις τό χέρι τση μαλαμματένια βίτσα*.
—’Σ τή ν  μπάντα*, βεις όί γ ι’ άρχοντες, ’ς τή μπάντα*, κ’ ο ί

στρατιώταις'
νά πψ νά Ιδώ τό Μαυριανό, γ ιατί &ά τόνε π ν ίξο υ ;,
—Τήν άδερφή τον ’πλάνεσα καϊ νά τόνε πνίξω.
—Μά σύ κ ι9 άν την έπλάνεσες δείξε μου τά σημάδ ια ;
— Τή νύχτα τ& μεσάνυχτα τσ9 έκοψα τό δαχτύλι, 
καί τ ’ άποξημερώματα τσ9 έκοψα τήν π?^ξοϋδα,
&ποϋ ’τον ώμορφόδετη μ ’ όλόχρνση κορδέλλα·—̂
•—Τιά Ιδέτε σείς ό ί γ ι ’ άρχοντες, λείπει μ* έμ£ δαχτύλ ι;  
Ρίχνει καϊ τά σγουρά μαλλιά, γεμίζ’ ή γής λουλούδια.
—Γιά Ιδέτε σεις οί γι' άρχοντες, λείπει μ% έμέ πλεξούδα; 
γή λείπ' άπον τά  μάγουλά ή ροδοκοκκινάδα ;  
καί τότε νά τόν πνίξετε τό Μαυριανό 9ς- τή φοϋρκα*, 
κ9 έμέ τρίδιπλη βάλετε είς τό λαιμό καδένα*.
Μά 9 σένα δέ σοϋ πρέπει μηλιό νά έχης βασιλίκι, 
σάν χοίρος, σάν χοιροβοσκός νά πάης μέ τσή χοίρους, 
σάν νά ’σου,νε φαμέγιος* μάς, σάν νά σονν βουλευτής* μα 
σ9 έσμίξαμεν ώς σου ’πρεπε μ ί την άνα&ρεφτή* μας, 
καϊ π  άρε τό μουλάρι μας νά πάης είς τά ξύλα, 
νά ψήσω με τό φαη τό, νά  πάρης τή Μ αρία .—γ

Τό *οσ*&νον.

Καθ’ ην στιγμήν οί νυμφευθϊντες απερχόμενοι της Εκκλησίας 
μεταβαίνουσιν είς την οικίαν του γαμβρού μετά των νυμφαγωγών, 
νλ ν$άνιδ$ς τοϋ χωρίου συλλέγουσαι διάφορα άνθη τουτε αγρού χαί



89

του κήπου καί φύλλα λεμονεών καί πορτοκαλεών η καί άνθοδεσμας 
σχηματίζοοσαι, Εστανται. εις τας τριόδους ρθεν μέλλουσι να; διέλθωσιν 
Ιχουσοα ταυτα έντος κοσκίνου η κανίστρου καί ραίνωσιν τόν τε γαμβρόν 
καί την νύμφην εύχόμεναι χαΛορρίζιχα, ώς καί ράντας τούς προσκε
κλημένους, οθεν καί χόαχίνον η παγίρΐαΎ\ ποαςιςααλεϊτα^1). Έτεροι 
οέ φιάλα; οίνου κρατούντες προσφερόυσίν ειςτοο£ απερχομένους, πλει
στών κατά τε την άφιςιν καί ανάχώρησιν πυρόβόλουντων Ό  χαιρετι
σμός ούτος τ$υ χοσχίγον καί τό κέρασμα Του οίνου γίνεται είς παν χω- 
ρίον, οθεν διέρχεται ή νυμφική άκολουθία,οί οέ νσμφαγωγοί άντιχαιρε- 
τουντες ρίπτουσι πυροβολισμούς άτίαύστωζ κ.ατ&4' την οιάβασίν των.

Ευθύς ώς πλησιάσουν εις1 μιλίου άπόστ'ασιν άΥτό του χωρίου τοΰ 
γαμβρού, άποστέλλέτόα νέος τις ιππΕυς (μαντάϊοφόρος η άττοχρι-  
οΐάρης) στρός την οικίαν του πενθερόυ άναγγέλλών την άφιςιν τη ; 
συνοδείας. Ούτος λαμβάνει ώυττό των περιμενόντων εις την οικίαν 
του γαμβρού ώς δώρον χειρόμακτρον τό έττοϊον προσδέσας. είς τον 
χαλινόν του ίππου επιστρέφει στρος την νυμφικήν ακολουθίαν.

Επειδή οί γάμοΐ γίνονται συνήθως τον χειμφνα, συμβαίνει πολ- 
λάκις νά καταληφθη καθ’ οδόν η γαμήλιρ.ς.πομπή υπό βροχής, ή 
τοιαύτη οέ περίπτωσις νομίζεται κάλλιστος οιωνός καί ή νύμφη 
τότε θεωρείται εύτυχτκ η κατα την ^ρόλ^ψίν των Κρητών 

α Νύφη βρεμμένη, χαλορριξΐκια&μένη .
Αμα ώς φθάσωσι πάντες εΐζ την οικίαν τον γαμβρού γίνονται 

δεκτοί καί έκεΐ διά κοαχίνον, (άνθέων καί ρόδων η άνθαδεσμών) 
ραντιζόμενοι η φιλοδωρούμενοι υπό παρθένον. Οί.,πυροβολισμοί κα* 
άντιπυρ οβελισμοί υπό των άφικνουμένων καί ύπαδεχομένων ζωηρό
τατα Ιπαναλαμβάνονται καί εν γένει πάντες. οΐ κάτοικρι ύ,τυρδεχονται 
πάντας μετά πάσης περιποιήσεως καί χαρας. *Όταν ,δέ η νύμφη 
φθάσιρ παρα την έ'ζω θόραν

α Πρόβαλε, μάννα, τοϋ γαμ&ροϋ καί πεθερά, τόη νύφης, 
ν7 άποδεχτής τό νιό  γαμπρό καί τήν καιναύρια* νύφη .

*Εβγα μαννούλα. τον γαμτίροϋ καί πε&ερά τθη νύφης, 
νά ίδής τόν ακριβό οον γνιό μ ιά  πέρδικα }ποϋ φέρνει.

|§§ *Εν τισι χωρίοις τ^ς Ιπαρχίαζ' Σίτείας Ονομάζονται λαντονρίδια’ έίνε άκριβής 
μεταφορά της λεξεως χαταχύοματα  των άρχαίων. Λιότι λαντονρώ  (ραντίζω) σημαίνει 
περιχέω, περιρραίνω.
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πρόβαλε, μάννα τοϋ γαμβροϋ καί πε&ερά τσή νύφης, 
καί βάστα καί ροδόσχαμνο νά Τ&ή ροδοσταμνίσης.

Εις την Επαρχίαν Πανάκρου (Άμαρίου) λέγουσι καί τάδε*

Πρόβαλε, μάννα τοϋ γαμβροϋ, 
νά Ιδης τή νύφη ποϋ λαλοϋν*,
Μά καλή ’νε, μά κακή 'νε. 
γίαγιερμός* χόη μηλιό* δ£ν είνε.

Πρόβαλε, μάννα τοϋ γαμηροϋ, 
καϊ πε&ερά χοή νύφης, 
νά Ιδης τόν άργυρό σου γνιό, 
καϊ χή χρυσή σου νύφη .

Μ Κ &ν ο* άρέση δέ σ ’ άρέση, 
άντιγιαγιερμό* δέν έχει.

Τότε η πενθερα έκ, της θύρας άνταπαντ^,

*Λρεσέ μου κ* ή&ελά την, 
κ’ έπεμπα κ ’ έγύρευγά την.

Οί δέ γονείς και συγγενείς του γαμβρού άπαντώσιν εις την νύμ 
φην τά έξης κατάλληλα εις την περίστασιν άσματα *

Χίλια καλώς έκόπιασε* τό ξένο % τό χωριό μας, 
κ’ έμείς τό καμαρώνομε* σάν νά ’τον έδικό μας.

Καλώς ήρ&εν ή γι&νοιξι χ&μορφο καλοκαίρι, 
καλώς ήρ&ε κύ δ νιόγαμπρος μέ τό χρυσό του ταίρι. 

Νύφη μου, ξάστερο* νερό καϊ ξέλαμπρο φεγγάρι, 
τό τα ίρ ι σου ’νε ζηλευτό κ ι ’ ώμορφο παλληκάρι.

’Σ  τό σπ ίτι τό πεθερικό ’ς τή γειτονιά όποϋ $&ες, 
σάν κυπαρίσσι νά στάνής σάν πρίνος νά βιζώσης, 
καί σάν μηλιά, γλυκομηλιά ν ’ άνθισης νά καρπίσης, 
ύγιοϋς έννιά ν ’ άξιω&ής καϊ μ ιά  γλυκομηλίτσα.
Ά ν &έλης, νύφη, νά χάρης εις τοϋ γαμπροϋ τό σπίτι,
$ίξε φλουριά 9ς τήν πόρτα σου κι ’ ασήμια ’ς την αυλή οου, 
κ’ εις τά πορτοπαράδυρα βίξε μαργαριτάρια.

Τότε οί παράνυμφοι καί νυμφαγωγοί κατέρχονται των ϊπτων



91

ή νύμφγ) ύποβοηθουμένη αφιππεύει καί ϊσταται προ της θυ- 
ρας ητις εϊνε άνεωγμενη καί έστο'λισμένη όιά μυρσινών η δά
φ ν η .1). Ή πενθερα πλησιάζουσα υποδέχεται κατασπαζομένη αυτήν, 
αί άδελφαί του γαμβρού, Ιαν εχιρ τοιαύτας, οτε μία τούτων (πάν
τοτε 7] πενθερα η Ιν ελλείψει τοτ.ύτης ή άοελφη η η θεία), παρά την 
θύραν ίσταμένη φέρει Ιν χερσϊ άγγεϊον πλήρες μέλιτος, σησάμης καί 
καρύων ( μεΑοκάρνδον), οπερ προτείνει τη νύμφη ητις εμβάπτουσα 
τό άκρον του μικρού δακτύλου της δεζιάς σχηματίζει επί του άνω 
φλοιού της θύρας καί των πλευρών το σημεΐρν του σταυρου0. 
Όμοίως καί οί άρχαΐοι Ιπέγραφον επί της θύρας της οικίας των νεο- 
γάμων τό ρητόν, α, Μηδέν κακόν εισίτοτ), οπερ εδωκεν άφορμην εις 
τήν Ιρώτησιν εκείνην του Διογένους « καί πόθεν εί'σισιν 6 της οικίας 
κύριος;» Μετά τούτο προσφερεται τ9) νύμφη υπό της πενθερας τό 
IιεΛοχάριον δι' άργυρου κοχλιαρίου, άφ’ ού V άπαζ γευθη τούτου, 
προσφέρει καί αυτή προς την πενθεράν* ή άμοιβαία αυτή προσφορά 
του μελοκαρύου είνε σύμβολον του εν τω μέλλοντι αρμονικού βίου 
καί αγάπης μεταςύ άμφςτέρων.

Του λοιπού μελοκαρύου μεταλαμβάνουσι πάντες οί προσκεκλη
μένοι εισερχόμενοι την Θύραν του γαμβρού. Σημειωτέον ενταύθα οτι 
ειζ τας τοιαύτας περιστάσεις και οί παλαιοί μετεχειρίζοντο τό μέλι 
καί τό σήσαμον, ώς άναφέρει ό Φώτιος εν τω λεζικφ του. ((Σήσαμον 
μετά μέλιτος κεκομμενον πρώτον μεν παρα τφ  νυμφίφ το παλαιόν

(1) Και ο! παλαιοί Ελληνες άνήρτων £πί της θύρας του γαμβρού στεφάνους Ισο
μεγέθεις αύττ]<?να σημάνωσι τδν γάμον. [ΜΤβ&ίΣβΓι 4. ]

(2) Κα\ Ιν ττ] Θεία Γραφϊ] Ιν Έξόδω άπαντώμεν* « Είπε Κύριος πρ&ς Μωύ’σην και 
Άαρών £ν γτ| Λιγύπτω. Λάλησον προς πάσα > συναγωγήν υίών Ισραήλ* τη δεκάτη του 
μ,ηνδς τούτου λαβετωσαν έαυτοίς ίκαστος πρόβατον κατ’ οίκους πατριών, έκαστος πρό
βατο ν κατ’ οικίαν. . . .  και σφάξουσιν α ύτό ... καί λήψονται άπό τοΟ αίματος, κα\ θή- 
αουσιν £π\ των δύο στοθμών κά\ επί τήν φλιάν Ιν τοίς οΐκοις, Ιν οις άν φάγωσιν αύτο 
εν αύτοΐς. . . .  χα\ εσται τ& αιμα ύμΐν Ιν σημείω ΙπΙ των οϊκιών Ιν αις ήμεΐς κατοικείτε 
Ικεΐ, και οψομαι το αίμα, καί σκεπάσω Υμάς, και ούκ εσται εν ύμίν πληγή του εκτρι- 
βί}ναι, δταν παίω εν γη ΑΙγύπτω. ’Εκάλεσε δε Μωυσης πασαν γερουσίαν Ισραήλ και 
είπε πρδς αυτούς· άπελθόντες λάβετε ύμίν αύτοΐς πρόβατον κατά συγγενεΐας ύτχών, καί 
θύσατε το πάσχα. Λήψεσθε δε δέσμην δσσώπου, και βάψαντες άπρ τοΰ αϊματος του 
παρά τήν θύραν, καθίζετε ίπ\ τής φλιας καί ί π  άιιφοτερων των σταθμών άπό του αί
ματος 8 εστι παρά τήν θύρρν». [νΕξοδος ΙΒ'. 1—7 καί 21—22*] Καί Ιν τοίς άρχαίοις 
εΐδολολατρικοίς ναοΐς δ νεωκόρος περιερχόμενος εν αύτοίς άνεφώνει, « Έκάς ’ίθε άλιτή- 
ριε » , δπερ ?σοθυναρ.έΐ μέ το χριστιανικόν, « οί κατηχούμενοι πρόελθετε» ,
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έδίδοσαν τοες άπαντώσι περιϊ^ντες των εντίμων η φίλων,. Ι.ιπλέτ 
γοντες, ώς παρά του γαμουντός Ιστιν η ττ)ς γάμουμένης, νυν 
δέ δείπνα ποιοδντες κατ’ οικίαν, διανέμουσι τοϊς κεκ,λγιμένόις, Έ στι 
δ·ε δτε την σησάμην Οέλοντες περιφερειν. δώρα :ττολυτδλη, εν δΐ τοϊς 
γάμοις έδίδοσάν σησάμι» έπΐ πολυγονώτατον » ,Κα,ί (( Σησαμη * 
παρα το έν τοίς γάμος ϊθος' εδόκουν γάρ έν τοϊς γάμοις σήσαμον 
διδόναΐψ δς έστχ πλα.κους γαμικός,.άπό του σησάμου πεποιημένος δια 
τό πολύγονον, ως φασι Μένανδρος κτλ » [ Βαρίν. Φαβωρίνοπ λεζικ. 
εν λ . <ί Σησαμη·)>}.ί)

Καθ\ην στιγμήν ή νύμφη πρόκειται νά είσελθτρ &ις την θύραν ταυ 
γαμβρού τίθεται δπο τής πενθερας ίπ ι του. κατωφλιού της. θυρας εΐ'ς 
τινας μεν των έπάοχι&ν της Κρητης το όννίον, Ιφ* ού οφείλει νά πα- 
τηση τον δεζιον αυτής πόδα, όπερ σημαίνει.οτι ου,τω ' θέλει,λάβγ) 
δύναμιν πρός τα οικειακα, βάρη, είς άλλας, δέρμα άμνου, .οπδρ ση
μαίνει ότι ούτω οί νυμφευθέντες θέλουσι όιαγάγτρ βίον: ηρεμον καί 
άκακον ώς όάμνος καί «ίρηνικόν.

*Οτε δέ ισταται έν τη θέσει ταύτν) η .νύμφη ρίπτει Ιν τη οι
κία τον έν ταίς χερσίν αυτής καρπόν· της ροιας, ον ανωτέρωΊέιπο- 
μεν ότι είχον δώσει εις :αύτην αναχωρούσαν, οί γονείς, τοπ οποίου οί 
κόκκοι διασκορπίζονται εντός της οικίας, εις σημειον ότι εισάγει 
την ευδαιμονίαν έν τω νέω οί'κφ. Ώς δε καί παρά τοις παλαιοΐς. ό 
καρπός της ροιας ενομίζετο σύμβολον - ευδαιμονίας κάν εύτδκνίας, 
ούτω καί σήμερον νομίζεται, διό βλέπομεν αυτόν κατα τον γάμον 
έν Κρήτιρ καί Ιν τη παστάδι καί έν τγί σημαία καί κατα την είσο
δον ττ5ς νύμφης εν τη οΜ($ του γαμβρού καί ώς δώρον ύπο των νυμ- 
φευθέντ&ν τοϊς προσκεκλημένοις καί μάλιστα δώρον άπολαυρν των 
πρωτείων ( .  έν Σιτεί^ τίθεται ούτος προ του δεξιού ποδός,°ι*ού τον

(*} «’Η οΙτττερο̂  3) νίκη Αθηνδΐ, άπειχανίζεΤο ώς άπτερος νέα κόρη μ ΐ καρπόν βριδίς, 
σύμβολον της άφθονίας ε?ς ,τήν δεξιάν, καί μέ κράνος σύμβολον, πολεμικής άνδρείας ε?ς 
τήν άριστεράν’ « Νίκη ’Αθηνα ». Λυκούργος Ιν τω περί της Τερείας, ^Οτι δ£ Νίκης "Αθή
νας ξόανον άπτερον εχον έν μεν ττ\ δεξιά ρο’ιάν, Ιν δέ ττψ εύωνύμω κράνος, ,έτιματο παρ’ 
’Αθηναίοις, δεδήλωκεν Ηλιόδωρος, δ περιηγητής Ιν πρώτω περί Ά κρ°πόλεως.» [Σχολ.] 

« Τψ Ερμί} καθιεροΟσι της £ριδ!ς τον καρπόν »  [Κλημ.]
« Καί είς τάς άνασκαφά^ της Πομποιίας άνεκαλύφθη ίσγάτως νοώς της νΙσιδος (Αιγύ
πτιας) . . . .  Εις το βάθος, παστού, δ Άρποκράτης υίος της Ίσιδος, ίπέθετε σιωπήν, δακτυ- 
^δεικτών τήν μητέρα εις το Ιερόν ., . . πρδ τούτου πρόδομος εξ εχων στηλας κο-



συντρίβει ούτως ώστε ,οΐ έν αύτφ καρποί. να σαορ τ̂ισθώσιν εντός της 
οικίας* επικρατεί δέ τό λεγόμενον; επί των έπΚτ&ολύν χρόνον μη έπι- 
σχεφθεντων φίλων των* ((φέρετε του τό ρόϊοι νατό πατησϊ))).-

Μετα ταυτα πολλοί των ακολούθων χαράττόυσιν δια μαχαιρών 
επί του ανωφλιού της Ουράς το σημεΐον τρυ σταυρού ί'να έκδιώςωσιν 
οΰτω πασαν δυστυχίαν. Καί, μετά τά .^άγ^οινα ταυτα συστήματα 
ή νύμφ*/) διασκεΜζουσα τό κατώφλι ον εισέρχεται εις την οικίαν του 
γαμβρού^), διευθύνεται προς την άν αμέσου σαν αυτήν έτοίμην νυμφι
κήν παστάδα  μετά των συγγενών νέανίδων του γ&μβρου. Ή  σημαία 
προσηλουται εις υψηλόν τν μέρος τ9ίς οικίας των νεόνυμφων μέχρις 
εσπέρας, ότε ό σημαιοφόρόζ *αταβιβάζή: οίοτ^ν1 καί λαμβάντρ ώς 
αμοιβήν τα άνηρτημένα μανούρια, Κολλύρια, άνθη κλχ.

Ευθύς ώς η νύμφη κάδήσ*/) επί της· παστάδας ό του χωρίου 
Νεοτωρ πλησιάζει την νύμφην καί δίοώσιν αυττ§ τά επόμενα οίονει 
νρυσα επτ)*

α Νύφ’ έμένα ν ’ άφονκράδαι* 
κ ι’ δ η  ’πώ νά τό &νμαδαι.

Ν’ άγαπφ ςδάν  τδή γονιούς δον, 
την κρλώνα τοϋ δπι&ιόϋ δον.

Ν’ άγαπφς τδν πεθερό δον, 
ώδίιν κνρην * έδικό δον.

Ν’ άγαπας τη πε&ερά βου,' 
νά δοϋ Λιάνη τά πα ιδ ιά  δον.

Ν’ άγαπας καϊ τδ’ έδικονς δον , 
νά τ ιμονδ ι τδ ’ άδερφούς δον.

I I

ρινθιακοΟ δυθμου, εις δν άνεβαιναν δι1 επτά' βαθμιδών ?κ μαρμάρου Παρίου. Ανδριάν
τες τινες ^σαν τεθειμένοι εν τόίς. σήκσΐς ηνέωγμΞνοις κοίτα · τούς τοίχους, καί οί τοίχοι 
^σαν επικεκοσμημένόί διά. της ττ)?,Ισίδι Σέρας δοιας.» [Χρυσαλλ'ις Τόμ. Δ . φυλλ. ΠΒ\ 
σελ. 226].

(I) Περί της υπερβάσεως τοΰ κατωφλίου άπαντώμεν εις τήν Π. Γραφήν δτι, «δτε 
οί Εβραίοι Ινικήθησαν άπο τούς Φιλιστα(ους [=Φελ^θι=Κερεθ\ 5) Κερεθΐμ &περ οι Ο'. 
διά των Κρήτη και Κρητες μετέφρασαν. ] κατά τον κάιρ&ν του Ιερεως Ήλέΐ κα\ ελαβον 
την Κιβωτόν του Θεού έ?ς{̂ ζωτον φυλλά£αντίες αυτήν. έντίχς του είδολολατρικοΰ ναού 
πλησίον του άγάλματος Λαγών, τδν δποΐον εβρον δ\ς καταπεσόντα έπ\ της γης, τήν δε 
κεφαλήν τοΰ άγάλματος κ α .α ί  δύο παλάμαι των χειρων του άποκεκομψΑεναι εκειντο 
τήν πρωίαν Ιπάν,ω εΙς, τ& κατώφλιον τοΟ ναού καί μόνον, δ κορμός άστατο, ο Διά τούτο, 
άναφερει δ Σαμουήλ, ούκ Ιπιβαίνουσιν οί Σέρεΐς Δαγών και πας δ εκπορευόμενος είς 
οίκον Δαγών ί ιύ  βαθμόν οίκον Δαγών Ιν ’Αζώτω £αίς: 'τ% ήμέρας ταύτης, οτι δπερβαί- 
νοντες ύπερβαίνουσι. » [Α*. Βασιλειών Ε’, 5].
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, ] ν ’ ά γ α η ο ί ς  τ η  γ ε ι τ ο ν ι ά  β ο ν ,  

μ ή  β ο ν ρ έ ψ η *  τ ά  π α ι δ ι ά  β ο ν ·

Ή  κ α τ ’ ά λ λ ο υ ς  τ α  Ι ζ η ς *

Ά χ ο ύ β ε τ ’  ί ι ν τ α  ’χ ά ρ ι β ε ν

ή  π ε & έ ρ ά  τ ο ύ  ν % ο ϋ  γ α μ π ρ ο ύ . 

Έ χ ά ρ ι β έ ν  τ ο υ  μ ι ά  μ η λ ι ά ,  

μ ι α  τ ι μ ή μ έ ν η  χ ο π ε λ η ά ,

Ά χ ο ν β ε τ ’ ή ν τ α  ’ χ ά ρ ι β ε ν  

ή  π ε & ε ρ ά  τ β ή  ν ύ φ η ς ,

Έ χ ά ρ ι β έ ν  τ β ’ ε ν  α ν  ά η τ ό ,  

έ ν α  β γ ο ν ρ δ  β α β ι λ ι χ ό .

Ν ύ φ ’  έ μ έ ν α  ν ’  ά φ ο ν χ ρ α β α ι * ,  

χ ί ’  δ τ ι  ’π ώ  ν ά  τ ό  & ν μ ά β α ι .

Ν ’  ά γ α π φ ς  τ δ ν  π ε & ε ρ ό  β ο ν ,  

ν ά  ’ν ε  γ ι ά  χ α λ λ ί τ ε ρ ό  β ο ν ,

Ν ’  ά γ α π φ ς  τ η  π ε & ε ρ ά  β ο ν ,  

ν ά  ’ ν ε  γ ι ά  χ α λ ή τ ε ρ ά  β ο ν ,

Ν ά  ψ η φ φ ς *  τ ΐ ]  γ ε ι τ ο ν ι ά  β ο ν ,

•  χ α ϊ  τ ά  χ ο ν ν χ α δ ό π ο υ λ ά * β ο ν ,

Ν ’  ά γ α π φ ς  ν ά  β ’  Α γ α π ο ύ ν ε  

ν ά -  τ ι μ φ ς  ν ά  β έ  τ ι μ ο ύ ν ε .

Κ α ί  τ ’  ά ν τ ρ ο ύ ς  β ο ν  ν ’  ά φ ο ν χ ρ ά β α ι * ,  

γ ι ά  ν ά  μ ΐ ]  ζ ν λ ο χ ο π ά β α ι .

“ Ο ν τ ε  ’ μ π η  ’π ο ϋ  τ ό  χ ο ρ ά φ ι ,  

π έ ρ α  ν ά  π ε τ φ ς  τ ’  ά ρ δ ά χ τ ι ,

Π ό ρ ι β ε *  ν ά  ζ ε φ ο ρ τ ώ β η ς ,  

τ ά  ώ ζ ά *  ν ά  δ ι ο ρ & ώ β η ς .

Κ α ί  $ ά  ’ μ π η  ν ά  χ α μ η λ ώ β η * ,

’ ς  τ η ν  π ε ζ ο ύ λ α *  ν ά  ’ ξ α π λ ώ β ϊ ] ,

Κ % ’  δ ν τ ε ς  ε ϊ ν ’ ά χ ο ν μ π ι β μ έ ν ο ς ,  

ξ ε ϋ ρ ε  χ ’  ε ϊ ν ’  χ ο ν ρ α β μ έ ν ο ς ,

Ν ά  ’ χ η ς  τ ό  β χ α μ ν ϊ *  β τ ρ ω μ έ ν ο ,  

τ ό  φ α ΐ  μ α γ ε ρ ε μ μ έ ν ο ,

Ν ά  τ ο ϋ  δ έ β η ς  τ η ν  χ α & έ χ λ α ,

—Σήχ*, άντρα μου, χάτβε* ντρέτα*, 
Τότ’ έχεϊνος &ά χα&ήβη, 

τήν χοιλιά τον νά γεμήβη.
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"Όποιος τρώει κ .  οποίος π ίνει,
9κεΙνος Αφορμή* δέν βρήχνει.

Κ ι * οτι νά φάη καί νά νά σοϋ καλοκαρδίσω]9 
τότε γλυκφ του 9 μίλησε νά σοϋ γλυκομιλήση.

—Ποϋ 9σουνε, κανακάρη* μου, καί ποϋ ’οουν τσελεπή* μου , 
που δσον Αργίες νά μ 9 εύρής, ίκοβγες τή ζωή μου !

Μετά δέ ταυταπροσέρχονται πάντες οί συγγενείς και φίλοι του 
γαμβρού οί οι* εύλογον αιτίαν μη δυνηθέντες να πορευΟώσιν ινα 
συμπαραλάβωσι την νύμφην καί άφου χαιρετίσωσιν αυτήν τη προσ- 
φέρουσι τά οώρα αυτών (χαρίσματα), ευχόμενοι καλορρίζικα, μακρο- 
βιότητα, εύτεκνίαν και τα τοιαυτα. Καί μετά τϊιυτα τό ιστορικόν 
εγχώριον όργανον, ή λύρα, προσκαλεϊ εις χορόν τούς νέους καί τάς 
νεάνιδας, ού μόνον δ* άλλα καί τούς γέροντας, διότι εν Κρηττ) μά
λιστα Ιν εύθυμίαις καί πανηγύρεσι παρατηρεί τις πολλάκις γέροντας 
το ογδοηκοστόν ύπερβάντας, ού μόνον χορεύοντας, άλλα καί άμιλλο- 
μένους μετά των νέων καί μετά πόνου άναμιμνησκομένους τα πλήρη 
ζωής της νεότητος αυτών ετη. Τα ^σματά των χορευτών στρέφον
ται συνήθως προς έπαινον των νυμφευθέντων. Καλόν δ* ενταύθα καί 
τά συνηθέστερα εις τοιαύτας περιστάσεις άσματα (δίστιχα) νάπαρα- 
Θεσωμεν, διότι κατά την γνώμην ημών σαφέστερον καί ρητορι&ώ- 
τερον άναπτύσουσι ταυτα τό περί ού ό λόγος ζήτημα εκτενών 
αφηγήσεων.

"Ασπρο σταφύλι βαζακί καί κόκκινο κεράσι, 
τ’ άντρόγυνο 9ποϋ γείνηκε νά ζήση νά γεράση,

* Ενα τραγούδι θέ νά πώ άπάνω 9ς τό κεράσι, 
τ 9 άντρόγυνο ποϋ γείνηκε νά ζήση νά γεράση.

Ένα τραγούδι θέ νά 9πω άπάνω 9ς τό λεμόνι, 
νά ζήσ9 ή νύφη κ$ ό γαμπρός κ 9 ή συντροφιά μας δλη.

*Ένα τραγούδι θέ νά  9πφ κ9 έγώ νά σας άϊδάρω*,
νά ζήσ9 ή νύφη κ ι’ ό γαμπρός μαζν μέ τόν κουμπάρο.

Τ* άντρόγυνο 9ποϋ γείνηκε πολλούς χρόνους νά ζήση, 
παιδ ιά  πολλά ν9 άξιωθή καί κόραις ν9 άποχτήση.

Σήμερο λάμπ9 ό ουρανός σήμερο λάμπ9 ή 9μέρα, 
σήμερο στεφανώθηκε ν  Αητός τήν περιστέρα.



Χίλια καλώς ώρίσετε*, νύφη, ’ς τ’ άρχοντικδ σου,
καί τού καιροϋ σάν ο ήμερο νά ’ρ&ονμε % τδν ύγιό σου.

Μαργαριτάρ' εϊν’ δ γαμπρός χαϊ μάλαμμά ’ν ’ ή νύφη, 
κ ι’ ανχδς πού τσ’ έστεφάνωσε χρόνονς ρολλούς νά ζήση.

Ή Παναγιά κι * δ Χριστδς νά,βλέπη τσή χτιστάδες*. 
πού χτίζουνε* τσή κάμεραις και μπα ίνουν ή νυφάδες

\Ω / Παναγία Δέσποινα μ ΐ τδ μονογενή σον, 
τ ’ αντρόγυνο που γείνηκε δώθε τον την εύχή σου.

Της νύφης τ’ άναντράνισμα* καί τού γαμπρού τά  κάλλη, 
άγγέλοι τά ζυγίσανε μ£ τδ μαργαριτάρι.

*&μορφος εϊνε κ ι’ 6 γαμπρδς μά πλει’ ώμορφ’ εϊν’ ή νύφη, 
γ ιατί φορεί ’ς την κεφαλή βελούδο μ£ σειρίτι.

Σ έ τούτο δά τ’ άρχοντικδ δ ήλιος μπαινοβγαίνει, 
τη νύφη περιχαίρεται κ ι’ άχτίνες τήνε φαίνει.

Πέτραις κα ί ξύλα τού θπι&ιοϋ πού σέρνεται τδ βάρος, 
τ ’ άντρόγννο νά βλέπετε νά μην τδ πάρ9 δ χάρος.

Τά νεφαλάκια τ’ ούρανού γ ίνουντα ι κομματάκια, 
καί πάλι ξανασμίγουνε καί γ ίνουνται ταιράκια.

Χίλια καλώς έσμίξαμεν ο ΐ γ ιέδικοί* κ’ οΐ φίλοι, 
κ ΐ’ άπού δέ μάςε ρέγεται* νά τόνε φάν’ οί σκύλοι.

Έφέραμε τη νύφη μας είς τδ νοικοκυριό τση,
καί τού καιρού σάν σήμερο νά ρ&ωμε κ’ είς τδ γυιδχση.

Σ% τούτο δά τ ’ άρχοντικδ ειρήνη καί γαλήνη (*), 
βς εϊνε καλορρίζικο τ ’ άντρόγννο πού ’γείνη.

(Ο Περί ειρήνης κα ι γαλήνης κα ι οΐαν δνναμιν εχει κα ι πώς ηνχοντο και 
περί ταντης ο ί αρχαίοι παράβαλε την προς Ν αυοικάαν ευχήν τον 1 Οδνοοέως εν 
Ό δνοσια Σ· 180^185^;;

“ ΣοΙ δε '&εοί τόσα δοΐεν. οσα φρεσι οησι μενοινας 
άνδρα τε κα ι οίίκον' κα ι ομοφροσύνην όπάσειαν 
εοϋλήν ον μεν γάρ τον γε κρεΐσσον κα ι αρειον 
ή δ& όμοφρονέοντε νοήμαοιν οίκον εχητον 
άνήρ ή  δε γννή' πάλλΤ άλγεα δνσμενεεοσιν 
χάρματα δ} ενμεέτησι μάλιστα δε τ' έκλυον αυτοί.η
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Μάννα, κ ι’ οντε χή στόλιζες χήν κόρη οου γ ιά  νύφη, 
έλόγιασές το μ ιά  στιγμή πώς σήμερα Όά λείπη.

0(5(0 λογιώ καρπό γεννφ ή γης κ’ ή γοΐκουμένη, 
τόσω λογιώ V  χά κάλλη σου κάνείς δέν χά σχιμέρνει*.

*£&ς κατεβαίν’ ή γι' όμπρουλέ* καί πιάνει χά λαγγάδια, 
έχσά κραχ’ ή γ ι’ άγάπη μον μέσα ς’ χά φιλοκάρδια .

Τέσσερα μήλα ’χ’ ή μνγλΆ *ς χό πλειό 9ψηλό κλονάρι, 
πολλά πα ιδ ιά  ’χ’ ή μάννα σου μά σύ ’σαι χό καμάρι*.

*&μορφη που ’σαι, νύφη μου, σάν χό χρυσό παγώνι, 
χ ’ έχάρισέ σου χή λαλιά χοϋ δάσους χό άηδόνι.

Τά φρύδια σου ’νιε σάν σπα&ιά χά ’μ μ ά^ α  σου φωστήρες, 
έδιάλεξές τηνε, γαμπρέ, χή νύφην καί χήν ’πήρες.

Λέν έχω άλλο νά σου ’πώ, νά ζήσης νά γεράσης,
’ς χ ’ άρχοντίκό σου, νύφη μου, δούλαις καί δούλους νά ’χης.

Λέν έχω άλλο νά σου ’πφ, καί καλομοίρα νά ’σαι,' 
σέ χρυσοπράσινο δενχρό νά σχρώνης νά κοιμάσαι.

Ά λ λ η γ ο  ρ &κόν ·

Έβουλή&ηχα νά κλέψω, 
δέντρο νά μεταφυτέψω,

Κ α ϊ χήν Κυριακή χό κλέφτω, 
χήν Δευτέρα χό φυτεύγω .

Κ α ί χήν Τρίτ’ εύγαλε φύλλα, 
χήν Τεχράδ’ άν&ούς καί μήλα.

Κ αί χήν Πέφχη έπερνοϋσα 
κορασίδες χ’ έρωχοϋσα.

— *Ε δε περιβόλι τούτο 
γοργο φύχευχον όπου ’χο.

Μιχ,ρου δεΐν διέφςυγον ττ,ν προσοχήν ημών οί στέφανοι των νυμ- 
φευθέντων. Ούτοι λοιπόν μετά τον γάμον άναρτώνται έντος μετά
ξινου πέπλου ή μανδυλίου, καϊ μετά των λαμπάδων αυτών, άνω

7
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της κλίνης οπού είνε το εικονοστάσιον καί τό κανδύλιον, διαμένουσι 
δ’ εκεί μεχρις ού ό θάνατος άναρπάστρ τον ενα των δύο εντός του 
τάφου έπι του νεκρού. Ή εύχη του Κρητός, προς έγγαμον (( να χα· 
ρνί'ς το στεφάνι σου , η ζ\ άχριβό σου στεφάνι, η νά χοίρος το τίμ ιο  
σου στεφάνι», είνε μία των μεγίστων ευχών αύτσυ* καί, «νά  χαρώ 
τό στεφάνι μ ο υ » , είνε όρκος βαρύς παρά Κρησί.

Περί;την εσπέραν παρατίθεται εις την οικίαν του γαμβρού τρά
πεζα, όπου τα φαγητα καί ό οίνος της Κρήτης άφθονοΰσι^1). Συνη- 
θέστατα των παρατεθιμένων είνε τό κρέας Ι,φθόν η οπτόν, βραστόν 
κλπ, τρεις η τέσσαρες συντρώγουν εξ ενός πινακίου, καθ’είς όμως 
Ιχει το μαχαιροπερόνιόν του είς την ιδίαν θέσιν. Ό οίνοχόος (κερα
στής) ίτζ' άκρου εως άκρου κέρνα τούς παρα/.αθημένους οι* ενός η 
δύο ποτν)ρίων κατα σειράν,

“ΜΙ τή ν  άράδα* σου  πόίς, &ν ε ίσ α ι κ α ί π απ πα ς^

Κάθονται δέ οί μεν ιερείς καί γέροντες εις τό μέσον, τιμής καί 
σεβασμού θέσιν, οί δέ νέοι ένθεν καί ένθεν της τραπεζής, δια οέ την 
νύμφην και τας λοιπάς γυναίκας,Ιαν γ μικρά ή αίθουσα, παρατίθε
ται έτέρα τράπεζα εις ίδιον δωμάτιον. Ό γαμβρός, ό πατήρ καί ή 
μητηρ, περιέρχονται την τράπεζαν ίδίαις χερσί περιποιούμενοι τούς 
προσκεκλημένους μετά χαράς'καί αστειοτήτων.

Κατά τό διάστημα της έστιάσεως ό&δουσιν εν ττ) τρχπίζγ) διά
φορα άσματα ηρώων καί διαφόρων πολέμων, διηγούμενοι συγχρόνως 
και ιστορικά των άγώνων* ώς δηλ- κα! τό πάλαι κατα τον Ευστά
θιον [εις το περί Όδυσσείας] επραττον οί Κρητες μετά την εστία- 
σιν. « Οί Κρητες, λέγει, από του δείπνου πρώτον μέν ειώθασι βου- 
λεύεσθαι περί των κοινών. Εϊτα μετά ταυτα μέμνηνται των κατα. 
πόλεμον πράξεων, καί τούς γενομένους άνδρας άγαθους έπαινουσι, 
προτρεπόμενοι τούς νέους εις ανδραγαθίαν». [Δωσιάδτις Βιβλ. 4\ 
— Ευστάθιος εις Όδυσσ. Τ .— Μεούρσιοι; σελ. 171.] καί κατα τον 
Παπαρρηγάτου" ον [Ηστορ. Έλλ, έθνους Τόμ. Α '. σελ. 102]. «Αί

(0  Ε?ς τ̂ )̂  πρώτην ταύτην Ιστίασιν τοΰ γαμβροί, ή νύμφη εξάγει τδν άρτον δν 
προσέφερον οί γονείς της ώς ε'ίπομεν άνωτερω κατά την άναχώρησιν αυτ% εκ ταυ 
ναού τοΰ χωρίου της1 καί διανέμει εκάστω των πεοιι τήν τράπεζαν, άνά Ιν τεμάχιον, 
έπευχομενω αυτΫ] « πάντα πλγθιερό νά ’ χτ) το ψωμί ’ς τά χέρια τη ς» .
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εστιάσεις (των αρχαίων Ελλήνων) ήσαν άφελεϊς, κύριον ο’ αυτών 
άγλάΐσμα, ο χορός καί ή μουσική, τά όποια ο ^Ομηρος ονομάζει 
((άναθηματα δαιτος» ο εστι κοσμήματα του συμποσίου/).

Π ροκαταρκτεχα· τραγωδ&α τή ς τ ά β λ α ς .
^Αφήσετε τ σ 9 άϋτβολαίς* χαϊ τά §οξοναμέντα*,

9πέτε τραγοϋδι τοϋ σχαμνιοϋ* τση τάβλας νά πρεπίσν^, 
γ ιατί χ9 ή τάβλα &έλει το χ ’ ο ΐ γιάντρες 9πε&υμονντο, 

χι' 6 νοιχοχύρης τοϋ (5πι&ιον χρυφό χαμάρι* τδχει.
Χίλια χαλώς ττ]ν ηύραμε τήν τάβλα ττ\ στρωμένη, 

χ9 έχεΐνοι ποϋ τ^ν έστρωναν &%ίοι χαϊ τψημένοι.

Ή  Τ ά β λα .
Μά ·γώ ΰωρώ τήν τάβλα μας χ' είνε χαλά στρωμένη*, 

μέ μόσχους χαϊ μέ ξάχαραις χαϊ μέ τά χυπαρίσσια.
Μέ ’γειαΐς του ’ποϋ τί]ν Ιστρωνε χ ί 9 άποϋ 9βανε μαντνλι, 

χ ί 9 άποϋ την έμαργιέλωνε* τρ ιγνρου μέ τά π ιάτα ,
Κ αί τοϋ χαιρον χαρούμενος χαϊ χαλοχαρδισμένος, 

νά τρώμε χα ϊ νά πίνωμε νά γλνχοτραγουδοϋμε,

Π ρ ο τρ ε π τ ικ ό ν .
9Αχοϋτ9 ίιντα παράγγερνε μ ιά  φρόνημη τοϋ γυ ιοϋ τση. 
9Σ τή ν  Κάνωβο(') τόνε χαλοϋν νά πάη γαμηλιώτης. 
α—*Επαρε< γυιέ μου άπ ’ όσα &ές, πάρε χαϊ μή λυπάσαι, 
χα ί σφάξε δώδεχα χριγιούς χα ϊ τρεις στειροματζέταις*, 
χαϊ βά 'ε 9ς τό βουριάλι* σου ενα ψωμί χρυσάφι.
ΤΤγιέ μ9, Άν πφς 9ς τήν Κάνωβο άποϋ V  οί χαροχόποι*, 
ττ\ρα, δ ιατηρα* τό σχαμνϊ τόν τόπο νά χα&ίξης, 
μέ τόν χαλλ%ά* σου χάριζε χαϊ νυστιχός σηχώνου, 
άχέραιο νά 9νε τό ψωμϊ τό π ιάτο νά 9ν ’ άγγ ίν ιο*η.

(0  ΎΑρά γε ή Κάνωβας πόλις της Αίγυπτον ητο, ενδα χατέβαινον ο ί Αιγύ
πτιο ι όπως άπολανσωσι των εορτών, όπου ετελοϋντο τά σκανδαλωδεστερα όργια ; 
η ητο Κάνωβος εν Κρήτη (Κοννάβοι); κ α ι αλλα χωρία άπαντώσι φέροντα τό 
όνομα Κάνωβας π . χ. Κάνεβος, ΰέοις παρά τό χωρίον Βολιώνες επαρχίας Αάμ- 
πης, Κάνεβα παρά τό χωρίον Α γίου  Ίωάννου Καυμένον, Κάνεβα παρά τό χω 
ρίον Πρίνε 'Ρεδνμνης. Καναβάς χωρίον έπαρχ. Κ ιοσάμου. Κάναβος (και ό 
ποταμός Ταυρωνίτης) Κ ιοσάμου , κ. λ.
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* ΚακοΧοι δε μη προσομίλει,
’Λνδράσιν, άλλ"1 αεί των άγαϋ'ών εχεο,
Κ αί μετά τοΐσιν πίνε, κα ι εσδιε, 
κα ι μετά τοΐσιν ΐζε.

[  Θέογνις γνωμ. οτίχ . 317·

Οί μονο^αβμένοο α δ ελ φ ο ί.

Κ αμάρ ιν*  εϊνε τά  ώζά* 9 κ αμ ά ρ ιν  ε ΐν ’ κ 9 ή  γ ι αίγες ,
καμάρ ιν  ε ίν ’ ο ί δυό άδερφοϊ κ ’ ο ί τρεϊς κ αμάρ ιν  εΙνε9

περ ιττόν  νά  ’ν ιε  τέσσερεις κα ί νά  συμπερπατοϋνε,
τά  γον ικά  τ ’ άμο ίραστα  μ α ζ ί νά  μαμονρενγονν*  9
μαζ ί νά  τά  Ξ οδιάζουνε* μαζ ί νά  ’χουν τά  κέρδη ,
έτο ντους  δ Θεός ’βλογρ κα ί τούς καλοτυχίζει,
κ ’λ$ σ τρά τα ις  καμαρώ νουν τση κί’ ό κόσμος χα ίρετα ι τση.

?Ό μ ο ε ο ν .

Ποτέ μ ου  δέν έζήλεψα ’ς άμπέλ ια  σέ περβόλια , 
μηδέ σέ μελισσόκηπους* μηδέ κ ’ είσέ κοπάδ ια , 
ώ σάν ζηλεύγω ’ς έδικούς δντε σνμπορπατοϋνε9 

περ ιττού*  νά  ’νε κί’ άδερφοϊ π ερ ίσ σ ια  ν ’ ά γαπ ιο ϋ ν τα ι.
Κ ί’ α ν  λάχη* δ'λίψ ις ϋ 'λ ίβγουντα ι, χαρά συγχα ίρουντα ί το9 

κί' &ν λάχουν κ ’ είσέ πόλεμο βγα ίνουνε  κερδεμμένοι, 
σάν ’μπ ισ τεμμένο ι άδερφοϊ σάν  φ ίλο ι άντρειωμένοι.

Ό  φ ρ ό ν η μ ο ς .

Μ υρίζουν ο ί β ασ ιλ ικο ί μ υρ ίζουν  κ ’ ο ί βαρσάμο ι, 
μά  ώ σάν μ υρ ίζ ’ ό φρόνημος , βαρσάμο ι δεν μ υρ ίζο υ ν , 
μ νρ ίζ ’ έκειά που  κά&εται, μ υ ρ ίζ ’ έκειά π οϋ  στέκει, 
μ νρ ίζ ’ έκειά π οϋ  περπατεΐ, μ υρ ίζε ι κί’ &ν κο ιμάτα ι.

Ο ί  π ρ ο π ε ρ α σ μ έ ν ο ι.

Ά κεύσετ’ ήντα κάνανε ο ί προαπερασμένο ι*,
μ ιστά*  έκάναν κ’ Έ κκλησίαΙς κ ’ ήσαν μακαρ ιόμένο ι.
Μ ά ’μεις, π α ιδ ιά , ο ί γ ι ’ όψ ιμο ι*  πολλά κακά  Όά πάμε ,



10 1

φόβο Θεοϋ δέν έχομε 'ς τήν 9Εκκλησιά δέν πάμε, 
ν 9 άκούσωμ9 Ευαγγέλιο, μηδέ καί λειτουργία, 
δ ϊν  πάμε σέ πνευματικό δέ &έμε ξαγοράρη, 
δέ ϋ'έμε μηδέ κοινωνία, άντίδερο νά φάμε. 
μηδέ φτωχοϋ δέ δίδομε λίγη* έλεημοσύνη, 
τσή χήραις καί τά όρφανά άλύπητ9 Αδικούμε.
Κ ι9 δ Θιός έβαροκάρδισε του χάρον παραγγέρνει, 
νά σφάζ9 άνελεήμονα' πολέμους καϊ παν&κλα, 
θεϊσμούς καί πείνα καί πνιμμούς φω&ιαΐς κ ι  Αστροπελέκια. 
Θέ μου μεγάλοδύναμε !  καί κάμ9 έλεημοσύνη !

'Η λευθερ^ά.

Ποιό 9νε τ9 άστρο ’ποϋ πρόβαλε που τήν Ά νατολίτσα ;
όσοι τό Ιδονν άστρο τό λ ϊν  κ ι9 άστρο τό μαρτυρούνε .

Κ9 έκείνο ήτον άγγελος μέ τή χρυσή μπαδιέρα, 
κ’ έβγήκενε καί διαλαλεί 9ς ουλή την οικουμένη. 

α Όποϋ 9χει βοϋχ' &ς τά φορεί, προυκι’ &ς τά καταλύση, 
κ ι’ όπου ’χει κόρην ώμορφη &ς τήνε ζεφαντώνη*. 

κι9 οποίος γνρεύγει λευτεριά, λεβέντης νά γνρίξη,
&ς πιάση δίπλα τά βουνά κί9 &ς μή καμπογνρίξη*.

Τό «εθ υ μ .ϊό .

Πότε νά κάμη ξεστεριά, πότε νά Φλεβαρίση*,
νά πάρω τό τουφέκι μου τό περδικόπανό* μον,
καί ν9 άνεβώ *ςτόν * Ομαλό* 9ς τή στράτα τώ Μουσούρω,
νά στέσω τό καλύβι μον 9ς τόν καθαρόν αέρα,
καί πότε λίγο* χαμηλά νά κάνω μ ιά  σπεράδα*,
νά βρω ’δικούς* κ ι9 άδερφοχτούς* ψωμί, κρασί νά φέρουν,
κ ι9 ά λάχι9 όχ&ρός νά παίξωμε, σημάδι μέ σημάδι·
νά κάμω μάναις δίχως γυιούς, γυναίκες δίχως άντρες,
κι9 ας κάμω καί την άγαπώ τά μαύρα νά φορέση.

άνδρε&ων εες Φ ρ α γ κ ο /α σ τέλ λ ο ν .

Σ άν νά Ιδης άντρες καλούς κ ι9 ώμορφαρματωμένονς, 
άμε 9ς τό Φραγκοκάστελλο* νά 9νε %9 Άγιον Νικήτα*.
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Νά χατεβοϋν τά δυό χωριά τό Νίμπρος χαϊ τ ’ Άσχήφου, 
χαϊ τ’ άλλα τά γνρόχωρα μαζί μέ τσή Ρ ιζίταις*.

Νά Ιδης σγουρούς, νά Ιδης ξανθούς χ ι’ ώμορφονς χοπελλιάρους, 
νά Ιδής τό Σ ίφη* πώς πηδφ τόν Κώστα πώς χορεύγει,

Νά Ιδης χαΐ τσή Κομη&ιανούς πώς παίζουνε τό βόλι*, 
νά Ιδης τσή Καλλιχρα&ιανούς, ήντα χαλά ξαμώνουν.

Νά Ιδης τση νιούς γιά τ ’ άρματα τση ν ια ΐς γ ιά  τό γαϊτάνι, 
νά Ιδης χαΐ τσ’ άχρογέροντες πώς παίζουν ’ς τό σημάδ ι*.

'Ο κυνηγός τ$ς  λευϋερ&ας·
Τρώτε χαΐ π ίνετ’ άρχοντες χ ’ έγώ σάσε δηγοϋμαι, 
γιά  ένα νιό τόν είδα ’ψές* ’ς τό κάμπο χ ’ έχυνήγα, 
χωρίς δοξάρι* χυνηγφ, χωρίς σχουδιά* γυρίζει, 
σάν άστραπ’ είν’ τό ζάλο* του χ’ ή χέρα του βελτώνι*,
’ς τόν πήδο π ιάνει τό λαγό ’ς τό πέτασμα τ’ άγρίμι*, 
’πα ινοϋν τον χώραις χαϊ χωριά χαΐ περιχαίρουνταί τον.
Λέν ίχυνήγ ’ αυτός λαγούς, δέν έχυνήγ’ άγρίμια*, 
τσή Λευτεριάς τσή Ρήγησσας έγύρευγε τό Πύργο· 
έχει λουγοχτενίζεται ’ς τά σκοτεινά μέ τ ’ άστρα, 
χ’ εις τό φεγγάρι τό λαμπρό στολίζει τό κορμί τση.
Χαρά ’ς τον που ύ'ά τήνε ’βρή χαϊ Όά ’φρα&ή* τά κάλλη.

Ό  ελεύ θ ερ ο ς·

Γιά ΐδέτ’ ήντα παράγγερνε μ ιά  φρόνημη τοϋ γυ ιοϋ  τση,
—“ 'Τγιέ μου, πέρνα φρόνημα, γλυκύ κρασί μήν πίνης, 
τσή νύχταις νά μήν περπατής χ’ έγώ Όά σέ παντρέψω  — 
-— Μ άννα! δέ &έλω ’γώ παντρειά, δε &έλω ’γώ γυναίκα, 
γ ΐατ’ εμα&α τή λευτεριά, λεβέντης* νά γυρίζω . 
χ ’ έγ’ άγαπώ τή λευ&εριά χαϊ τό μακρύ τουφέκι, 
χαϊ τό σπα&ϊ τό Λαμασχϊ* χαϊ τό σαρμά* μπιστόλες*.
Μά καρτερώ την άνοιξι νά ’ρ&η τό καλοκαίρι, 
νά χαινουργοχαλυχωϋ'ώ μέ τά διπλά στιβάνια, 
νά πάρω δίπλα τά βουνά κι* άνάτριχα* τά όρη, 
ν ’ άχούσω γερακιού φωνή χαϊ φάλχωνα* λαλίτσα, 
ν ’ άχούσω χαϊ τήν πέρδικα νά συχνοχαχαρίση, 
ν ’ άχούσω πετροχοτσιφό ν ’ άχούσω χαϊ τ ’ άηδόνι.



οπού χηλάδιε κ’ έψεγε τόν έρωτα τό ψεύτη.
“Έρωτα ψεύτη, φοβερέ, άδικητή6 καί πλάνεί
οπον πλανάς τόν κάδε νιό χαϊ τρέχ* είς τά νερά σ ο υ ! η

Ό  ά νδ ρ β ο ω μ ένο ξ .

Τόν άντρειωμένον μή τόν κλαΐς, όσον κ ι’ &ν άστοχήση*, 
μ ’ αν άστοχήση μ ιά  καί δυό πάλ’ άντρειω μένος ε ίνα ι, 
πάντα 9ν ’ ή πόρτα τ ’ Ανοιχτή χ’ ή τάβλα του Στρωμένη, 
πάντα ’ν ’ ο ί χαροκόποι* του ’ς τήν τάβλα καθισμένοι, 
χαϊ τ’ άργυρό τον τό σκαμνί ώμορφοστολισμένο, 
χαροκοπούν* ο ί φίλοι τον κάθοννται τρων χαϊ π ίνουν, 
χαϊ τραγουδούν άντρίστικα χ’ ένας τ 9 άλλού δηγάται, 
σάν πόσους έσφαζεν δ γείς, πόσους έσχότωσ’ άλλος.

Τό π α ρ ά π ο ν ο  το $  ^Α ρματολο^ .

"Ήλιε, παραπονούμαί σου γ ιατί δέ βασιλεύγεις, 
νά χατεβώ σ’ οπού χωριό νά βρφ ψωμί νά φάφ, 

νά βρώ ψωμί, νά βρώ κρασί καί §ούχα νά πλαγιάσω,
κ* ή λέρα* εφαν* τά φοϋχά μου κ’ ή σκούρα τ ’ άρματά μου, 

κ* έφαν κ’ ή χαραμπϊνα* μου τά μπολμπερόφλασχά* μου.
γ ιατ ί κοιμούμαι 9ς τά  κλαδιά ’ς τά χιονισμένα δάση, 

χ’ εχω τά δένδρη σκέπασμα πέτρα προσκεφαλάδι,
καί κατοικιά μου τό βουνό γιά τή σκλαβιά τή μαύρη .

Τά ό π λ α  το$

(“ Κα\ των δώρων τιμτώτατα αύτόΐς (τοίς ΚρησΙ) εινε τά δπλα „ ) Στράβ.

Ό πλούτός μου είνε τό σπαθί χ’ ή δόξα τό τουφέκι, 
πον ρίχνει ’ς τούς τυράννους μου, φωτιά χί’ Αστροπελέκι.

Γιά γούνα έχω τό §άσσο* μου κοντό χωρίς τσοχάδες, 
όποϋ σκεπάζει τό κορμί, πού δέ ψηφά* τσ ’ Αγάδες.

Μ’ αυτά τρυγώ, μ ’ αυτά πατώ μ ’ ανζ’ Αλωνοθερίζω, 
μ ’ αύτά καί τσ ’ άξαρμάτωτους σάν β α σ ιλ ιά ς  βρίζω.
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Κχ9 οΰοι 9ς τή μέθη τ’ Άρματα όάν Άντρες δέ φοροϋΰι, 
0&ν βκύλοι 9ςν& ποδάρια μον πέφτουν καί προβκυνοϋβι(\).

Τ’ α ρ μ α τα  των άντρ& (ωμένω ν·

Τών άντρειωμένω τ ’ Άρματα δέν πρέπει νά πουλιούνται, 
μά πρέπει νά γυαλίζουνε κα ϊ τό9 Άντρες νά τιμούνε.

ΝΆ τά ϋ’ωροϋν ο ί γιΆλλοι ν ιο ί νά το9 άποκαμαρώνουν, 
κ29 αύτοί νά κάμουν Άρματα, νά παίζουν 9ς τδ βημάδι,

9ς τά κα&ιΰτά, 9ς τά πεταχτά, 9ς τά ί'βια, κ9 εις τδ γλάκι*, 
λαγούς, τριγώνια, πέρδικες νά μή ξεζευγαρώνουν, 

μόνο 9ς τά κρέτα τών έχ&ρώ οντε τβ9 άποζυγώνουν.

Ό  Γ έρ ο  α ρ μ α τ ω λ ό ; ζη τώ ν την ’λευθερ&ά·

Πουλάκια, κηλαϊδήβετε όάν εΐβ&ε μαθημένα  
γ ιατί πονλ9 ήμουνε κ9 έγώ κχ9 άποϋ τ9 άηδόνι9 άηδόνι. 

κχ’ άποϋ φαλκωνογέρακα ήμουν κ9 έγώ γεράκι.
9ς τδ πέταμα ήμουν άητός, 9ς τδ γλάκι * ήμουν άγρίμι*, 

κ ’ είς τδ νυχτοπαρπάτημα ήμουνε νυχτοπούλι.
)Δϊν έκυνηγουν πέρδικες, μήτε καί χελιδόνες, 

μόνο κυνήγουν μ ιά  ξαν&ή μ ιά  λεύ&ερη Πανώρηα, 
πού 9χε τού ήλιου πρόβωπο το9 άχτίνες καί τή λάμψη.

Τό άσμα τούτο σννέτάξε δ μακαρίτης Έ μμ. Β νβιλάκης κατά μετάφρα- 
σιν είς την καθομιλουμένην Κ ρητικήν γλώσσαν από τό άρχαΐον τον Κρητός βΓ- 
βρίον, δστις συνέγραψε σκόλχα ( φσματα ψαλλόμενα επί τραπέζης εν ενθνμ ία ις ) 
εξ ών διεσώθη μέχρις ημών τό ακόλουθον.

“Έστι μ ο ι πλούτος μέγα δόρυ
κα ι ξίφος, κα ί τό καλόν λαισήϊυν, πρόβλημα χρωτός.
Τούτφ γάρ άρώ, τούτφ θερίζω,
τοντω πατέω τον άδυν οίνον
απ' άμπέλφ, τούτφ δέσποτας μνοΐας κέκλημαι.
Τοί δε μη τολμώντες εχειν
δόρυ κα ι ξίφος, κα ι τό καλόν λαιοήϊον, πρόβλημα χρωτός, 
πάντες οίς γόνυ πεπτηότες έμοί, κυνέοντι 
δεσπόταν, κα ι βασιληα μέγαν φωνέοντι „.
Τό ρσμα τοντο παραφρασθέν έδημοσιενθη είς τον “ 1 Γαδάμανθνν „ (εφημι- 

ρίδα) έν Κρήτη κατά τό 1841 υπό Έμ. Βνβ ιλάκη , εις χωρίον Βαφέ, επί δυο μόλκς 
μήνας τού τυπογραφίον εργασθέντος. — “Λαισήϊα εκαλούντο παρ' άρχαίοις α ί έλα- 
φρότλται ασπίδες
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Κ οντό* καί νά την είδετε, γή ποϋ την άφοράσχε*;
σέ ποιά παλάτ ια  9βρήσκεται καί ηοϋ νά λειτονργάται; 

Έλάτ * έπά* ποϋ λάχαμε* νά φάμε καί νά πιοϋμε, 
άίίρφοχτοί* νά γείνωμεν ώστε νά την εύροϋμε. 

μη μέ &εωρήτε γέροντα, βαστοϋσέ με τά κότσια*.

Βασελοπούλα κα ί ΤηγοΛ Ο ολο.
[ Ν αυμαχ ία  /.

Βασιλιοπούλ' Αρμάτωσε φεργάδα γ ιά  τό κροϋσσος*, 
'Ρηγόπονλο την κννηγφ μ£ δνό , τρ£ί£ φεργάδες.

—Βασιλιοπούλα, δός φ ιλί καί πάρε μ ιά  φεργάδα.
θέλεις την πράσ ιν9 επαρε θέλεις την Μπαρμπαρέσα*, 

θέλεις τήν κατακόκκινη πον 9 μ 9 άπατός* μον μέθα.
—ώμορφος είσαι, Ρήγα γνιέ, μ 9 άσχημα ροζωνάρεις*.

Μ9 άντε νά πολεμήσωμε χί9 δποϋ νικήσ9 &ς πάρη.— 
Σαββάτο πολεμούσανε ποϋ τό ταχ9 ώς τό βράδι.

Μά &ελ9 6 Θεός κ9 ή μοϊρά του, κα ί σκλάβο τόνε πιάνει.
τό μεγαλήτερο κουπί του δίδει γ ιά  νά λάμνη.

—Λάμνε καλά, τοϋ Ρήγα γνιέ. νά πάμεν είς την Κρήτη, 
να 9βγοϋν ο ί ναύταις γιά νερό κ9οί μούτσοι γ ιά τά ζύλα , 

χ1 έσύ 9ποϋ 9σα ι τοϋ Ρήγα γνιός νά π$ς νά κόβγης πέτραις, 
νά μά&ης καί νά πολεμάς, κ ι9 6χι φ ιλί νά ϋέλης.

%2\ ν$ί νά &ές καί πόλεμο μέ τσή βασιλιοπούλαις.

Τό κρ η τδ /ό  καράβε. κα ί ο πασσας.
[  ν α υ μ α χ ία  ]

Εναν καράβι Κρητικό 9ς τσή Τσάνιαις* αρμενίζει,
9ςχσή Τσάνταις 9ςτήν Κεφαλλωνιά ’ςουλα τά Μοσχονήσιά*, 

Μηδέ πολλά μικρό τόνε, μηδέ πολλά μεγάλο, 
σάν έκατό πηχώ 'τονε κ9 είχε κα ί χίλιους ναύταις,

Κ 9 ένας Πασσάς ώς τό είδενε άπό μαχρυά κ’ έπέρνα, 
χρυσή Γαλιώτ9* &ρμάτωσε* χί' άπάνω του τή πέμπει.

—Μάϊνα*, καράβι τά πανιά κα ί δώσε τ9 άρματά σου, 
νά μή σοϋ παίζω λουμπαρδτά* νά κάψω την καρδιά σου, 

— Μά 9γώ, δέν είμαι λιγερή* νά ρίζω τά μαλλιά μον, 
νά κάμης σκάλαις ν9 άνεβής ι*ά πάρης τ' άρματά μου ,
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Είμαι καράβι Κρητικό, καράβι 1παινεμένο,
καί μέσα ούλαις τσή Φραγγιαΐς μ 9 έχουν ζγουραφισμένο.

IV* τά λουμπάρια* μου νά ιή  φωτιά μου,
δν βέ βαστοϋνε τά νερά πάρέ τα τ ’ άρματά μου .

*Ανοίγει τά πορτέλλ* του καί σέρνει τά λονμπάρια*, 
κι*άρχίνιζε τόν πόλεμο ή  τουρκική γαλιώ τα*.

ίΓαΙ παίζει καί τό Κρητικό καί σκοτεινιάζ9 δ κόσμος, 
πρώτη φωτιά ’ποϋ τσ’ έριξε, μηδ9 ήτο μηδ9 έφάνει.

Ό  Φυλακεσμ-ένος Κ ω νσταντηξ.

Φωνή καί κλάϋμαν άκονσα 9ς τσή φυλακής τήν πόρτα, 
πολλά πονετικά*, παιδ ιά , ποιά μάννα νά ητο;

— Τοί) Κωστάντ9 ή μάννα 9 τόνε κ9 έκλαιγε τόν ύγνιό τση, 
καί μέσα 9ς τά κλαψίματα 9 διπλοπαράγγερνέ τον.

— 'Τγυτέ μ9, δντε λαμπροσκολιφ*, ποϋ πφς καί λειτονργ&σαι; 
καί ποϋ 9νε τά 9κονίσματα ποϋ κάνεις τό σταυρό σου;

— Τή φυλακή μ9 έχω 9 Εκκλησιά τσ9 άράχναις γ%ά καρτύΐ^α, 
τά παραθύρια 9κόνισμα καί κάνω τό σταυρό μου.

— 'Ύγνιέ μ ο υ ! ποϋ πασκάζεσαι* καί ποϋ λαμπροφοράσαι*, 
καί ποϋ κερνφς τσή φίλους σου καϊ τ σ ’ έδικολογαίς* σου;

— Βερό ψωμί ν9 τό Πάσκα μου, 9γδυμιά* V  ή φορεσιά μου 
μηδέ καί φίλο μου φιλώ νά ’πφ α Χριστός άνέστη^.

— Θαμμάζομαί σε, Κωνσταντή, &ς είσα ι άντρειωμένος, 
πώς δέν τριπφς τή φυλακή νά φυγής των πορτάρω*.

Νά πάρης δίπλα τά βουνά τσή Πάνας* τά μητάτα*, 
καί νά 9χης σπιτοκάλυβο τό σπήληο τοϋ Καλλέργη*.

Ό Ροϋβας* τό περβόλι σου καί τό Λασί&ι* δ κήπος, 
κ ι9 δντε &ά σπέρνης τόν καρπό νά βρήχνεσαι 9ς τήν Νίδα*.

9Σ  τοϋ Ψηλορείτη* τήν κορφή έκεΐ νά λειτουργάσαι, 
καί νά ’χης καί γιάΛασκαλιό τσή Σφακιαναΐς μαδάραις.

—Μ άννα! θαρρείς κ ’ ή φυλακή κάμπος τής Νίδας είνε; 
μέ πέτραις καί μέ σίδερα είνε γυρόζωσμένη.

Ό  φυλακεσμ,ένος Γ εω ρ γός·

*Ελεγα ’γώ, 9ς τήν φυλακή δεν κάνω τρεις ήμέραις, 
μά παραπέσαν τά κλειδιά κ 9 έκαμα δέκα χρόνους.
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Τρία καρύδια 9φύτεψα *ς τσή φυλακής την πόρτα , 
κι' άποϋ τά δυο καρπό ’φαγα καί λευτεριά δέν είδα.

— Γιώργη μ ου ! μήν πικραίνεσαι καί μην καχοκαρδίζης, 
μά τή Μεγάλη Παρασκή τό Μέγα τό Σαββάτο, 

κάνουν ο ί γι άρχοντες μιστά* πολλούς ξεφυλακώνουν*.
κα ί τότε αν δέ σε βγάλουνε4 επα* είμ* έγώ γιά σένα·

"Εχω κριγιούς γιά τ σ ’ άρχοντες καί τράγους γιά τσ9 άγάδες9 
κ9 έχω καί στειροπρόβατα γιά τσή μπουλουμπασάδες*.

Ό  κ υνη γός.

Αύγίτσα νά σηκω&ώ 9ποϋ τοϋ βουνοϋ τή βίζα,
νά 9βγω τά ξημερώματα, βουνό μου , *'ς τήν κορφή σου,
νά πάρω δίπλα τό βουνό τριγύρω τή μαδάρα*,
κ ι9 &ν βρώ τ ' άγρίμ ια 9ς τό νερό τσή πέρδικες *ς τό δάσο,
τό ποδοκόπι * βγάνω το την ώρα μου γλεντίζω*.
νά βρώ χαράκι* φιζιμιό* καί νοτικό νά κάτσω ,
όφτό* νά φάω άπό πλευρά, κρασί 9ποϋ τό φλασκί* μου,
ν * άκούσω γερακιού φωνή καί φαλκωνιάς* λαλίτόα,
ν9 άκούσω κάί τήν πέρδικα νά διπλοκακαρίξη.
νά λέη — α Ζωή πού τήν περνφ δ κυνηγός 9ς τά όρη η !—

'Ο κ υ νη γός  καί τό  θ ερ εό .

Μάννα, δέν τρώγω κολατσιό*, μάννα , δ£ν τρώγω γιώμα* 
παρά σκοτώσω τό &εριό δποϋ είδα ’ψές 9ς τό δάσο. 
μαϋρό ’τον κ9 έμπαιιόβγαινε μέσα 9ς τόν καλαμιώνα 
κ9 είχε τσή κεφαλαΐς διπλαΐς τά 9μμά&ια δύο ζευγάρια , 
τά δόδια πυκνοφύτευτα τό στόμα του μεγάλο, 
κ9 ή γλωσσά του ήτονε διπλή δεκάπηχ9 ή γ ι9 όρά του.

Κ υνηγός ηεσώ ν εντός τα ύ χο υ .

'Ώμορφος νιός έπήγενε είς σέ λαγού κυνήγι, 
καί βγα ίν9 άπάνω 9ς τά βουνά κ9 εις δρη χιονισμένα, 
σαράντα σκύλαις έσερνε χρυσόμανιακωμέναις*. 
σ ί πλάκ9 άπάνω βγήκενε δ νιός γιά νά κα&ήση, 
χ’ ή τον  ή πλάκ9 άπό βροχή κ9 ήτονε κ ι  ώβριασμένη*.
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χ' έγλύστρησεν 6 κυνηγός καί πέφτει μέσ9 ’ς τόν ταϋκο*. 
Σαράντα μέραις έκαμεν 6 κυνηγός ’ς τόν ταϋκο, 
χ ι’ άπάνω τσή σαράντα δύο σέρνει φωνή μεγάλη,
—Π α ιδ ιά δ έ ν  ε ίν ’ ίπά* βοσκοί δέν ε ίν ’ άγριμολόοι*, 
νά ’ρ&οϋνε νά μ ’ εύρούσινε νά πάρουν τ ’ άρματά μου, 
νά πάρουν τό τουφέκι μου καί τήν κούρνιά (*) μου σκύλα, 
πρίχον σκονριάσ’ ή π ιάστρα του  . . .

ίΟ α ετός καί ό  κ υ νη γός.

Αητέ, ποϋ κά&εσαι ’ψηλά, ’ς τ’ όρος τό χιονισμένο , 
τρώεις τό δρόσος τοϋ χιονιοϋ, πίνεις νερό κατάκρυο, 
λαγό κ/ &ν πιάσης γεύγεσαι, πέρδικα καϊ δειπνοίς την, 
φιλείς καϊ κόρην ώμορφη πανώρηα* βοσκοπούλα,
*Ε δε! ’π ιτήδιος κυνηγός καϊ νά ’&ελε σου 9μοιάζω.

Ή  π α ρ α γγελ ία  τοϋ  κ\>νηγο^.

"Οντε σκ ιανιάσουν* τά βουνά και βασιλέψ9 δ ήλιος, 
βόσκεσϋ’, άγρίμια*, βόσκεσ&ε, λαγοί, δροσολογάσ&ε, 

μ9 άπό&ανεν 6 κυνηγός όπου σας έκυνήγα,
κ ι9 άφησε καϊ παραγγελιά εις τσ9 άλλους κυνηγάρους. 

“ Π αιδιά! κ ι ’ &ν πάτε ’ς τό λαγό γή 9ς άγριμ ιοϋ κυνήγι, 
περάστ9 άποϋ τό μνήμά μου διπλοσφυρίξετέ με, 

κ’ εχω ραβδί γ ιά  τό λαγό, δοξάρι* γιά  τ’ άγρίμια,
κ ’εχω καϊ σκύλαις ώμορφαις νά στέκουνται 9ς τσή πόρους*, 

ή γαλανή τόνε πετφ, κ9 ή μαύρη τόνε πιάνει,
χ9 ή Κ ουμαριά* 9ς χά δόδια τση ’ς τό σπ ίτι τόνε πάει,

β ) Κούρνιά όνομάζετο ή λαγονική σκύλα τον ώς εχονσα τό χρώμα τής Κω - 
ρώνης,=Κουρούνας υπό των Κ ρητω ν κα ι εν τγ} άρχαιότητι δύο είδών κύνες 
νπήρχον εν Κρήτγ), α ΐ μεν ελέγοντο Διάκονοι, ώς Ικαναι νάϋηρεύω ο ι κα ι νύ- 
κτωρ, α ί δε Πάρίπποι, διότι ετρεχον πάντοτε μετά των ίππων, ούτε προ&έουοαι 
ούτε απολειπόμενοι αυτών. Και οι αρχαίοι επωνόμαζόν τούς κύνας , ώς ή "Αλκή, 
ό Ά μάρννδος , ό ” Αργος, ό 1 Αρκάς, ή °Αρποια, ό νΑσβολος, 6 Βορής. 6 Αυγ- 
κεϋς κλπ.
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βΟ «λουσ εογεώ ρ γ^ ς άνω γεεανός.

Τδν πλονσιο-γεώργην ηϋρηκα 9ς τά όρη κ9 έκοιμάτο. 
κ9 είχε %’ άέρι πάπλωμα καί τά χαλίκια στρώμα. 
καί τ ’ άργυρόν τον τδ σπα&ί ώρηο* προσκεφαλάδι.
Καί Σφακιανοί περνούσανε καί Σφακιανοί του λέσι. 
—Γ ιώργη,κ9 ήντά 9γνρες* έπά, Γιώργη V ήντ9 άνωδεύγεις, 
ΎΗντα γνρεύγεις έδεπά* χ9 ενε βαρά* ή καρδ2ά σου.
—-Τά στειρά μας έχάσαμε κ, νά τά γνρεύγω,
κ9 έγνρεψά τα βορεινά καί νοτικά δέν τάβρα. 
κ9 επ ιασ’ αντάρα ’ς τά βουνά καί καταχνιά τσή ρίζες*, 
καί περπατώ &λιφτά*, &λιφτά, καί παραπονεμένα 
—Είς τον Βαρσάμον τδ νερδ &ποϋ 9ν9 τδ δεντρονλάκι 
είς τδ σκιανιδ τοϋ δενδρουλιοϋ στέκ} ενα κονραδάκι*
9Εδέ*! κονράδι* στρογγνλδ κ9 έδέ! μπροστάρους* τσ9 έχει! 
—Σείσα ι, κουρνέ*, τδ τσάφαρο*9 κ9, έσδ χελιέ*9 τδ λέρι.

βΟ γ έ ρ ο  βοσκός·

"Ενας βοσκός, γεροβοσκδς καί παληοκουραδάρης, 
τά νιάταν* του &υμή&ηχε τά νιάτ* άναστοράται*. 
α Που είστε παντέρμα* νιάτα μου, διαβήκετε καί πάτε, 
καί ποϋ ν 9 εκείνοι ο ί καιροί κ 9 ο ί βονλισμένοι* χρόνοι9 
&ποϋ είμουν νιδς κ ’ είς τδ βουνδ έβλεπα τδ κονράδι*, 
9Π ο ϋ 9χα μαντριά* τά πρόβατα, μαντριά, μαντριά τά ’γίδιά. 
9ποϋ 9χα κ9 έννιά μπροστάριδες* κ9 έσέρναν τδ κονράδι*
9πον 9χα μητάτο* ξακονστδ 9ς τσή Νίδας* τδ λιβάδι.
9ποϋ 9χα §αβδί κατσόπρινο*, βουργίδι* ξομπλιασμένο*9 
μ ’ όφτδ άγρίμι καί μ 9 άρνί πάντα ήτονε γεμάτο,
9ποϋ κά&ουμουν 9ς τδν άσχιανιό* 9ς τδ δροσερδν άέρι, 
κ9 έπαιξα τδ λυράκι μου σάν νιός, σάν παλληκάρι, 
κ9 έπαιζα τδ χαμπιόλι* μου κ9 ή Πάνα* άντιλάλιε. 
τ9 άρνάκια μ9 έτριγνριξαν καί τά πουλιά σημώναν, 
χί9 άκοϋγαν τά τραγούδια μου κ' έγλυκοκηλαϊδοϋσαν. 
κ9 έκηλαδαϊδοϋσαν τά πουλιά κ 9 έχόρευγαν τ9 άρνάκια. 
κ9 έπαιζα ένα β ίτσ ισμα* κ 9 έγλάκονν* σάν άγρίμι, 
μέ πήδους δυδ τδν έπιανα καί τδ λαγδ 9ς τδ γλάκι*.
Σ 9 τοϋ 9Ψηλορείτη την κορφή, όποϋ V  έκκλησιδάκι.
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έχειά 9β γα ινα  κ 9 έ&ώροννε, βουνά , χωριά, λ ιβάδ ια , 
κ9 έβγορο ϊ,όγονν*  τστ] βοσκούς το* ώ μορφα ις βοσκοπούλα ις , 
’π οϋ  βλέπαν τά  κ ο νρά δ ια  τους χα ϊ τ ’ άποχαμαρώ ναν.
*Λχι! παντέρμα* νιάτα μου, άχ ι! παντέρμα ν ιά τα/ 
κ ι9 ας ίζαναγιαγέρνετε* μ ιά  μονάχην ημέρα !

Το κ οπ ά δς των ένν:ά αδερφ ώ ν·

Είς τον Βαρσάμου τά νερά χρυσό δέντρόν έβγηκε, 
χ9 είς τ%\ σκίανιάδα τοϋ δέντρου σφαχτά* 9νιε σταλιασμένα*. 
χ9 ο ί Σφακιανοϊ περνούσανε στέκουν χαϊ τά Φωροϋνε.
— Γιά Ιδέ σφαχτά, γ ιά  Ιδέ κριγιούς γιά Ιδ* ώμορφους μπρο-

[  στάρους *,
γ ιά  Ιδέ κουδούνια τά φοροϋν άργυρογανωμένα. 
γ ιά  Ιδέ βοσκοί τά  βλέπονσι άσημαρματωμένοι.
Λέν ε ίν 9 αύτ*  τώ Σ φ αχ ιανώ  μηδέ χα ϊ τώ Λακιώτω, 
μηδέ κα ί τω ν 9Ανωγειανώ μηδέ χα ϊ τώ ν Πατέρω. 
μόνο 'νε τω ν ένν ι9 άδερφώ τών άναγνωρισμένω . 
χ 9 είς τό καλό χ* είς τό κακό π ά ντα  V  ώμονοιασμένω .
$ Οπου V  οί τρεις γραμματικοί κ 9 ο ί πέντε καπετάνιοι, 
τό Γιάννη τό καλό πα ιδ ί εχουσι τυροκόμο*. 
ν9 άρμέγη*, νά τυροκομεί* και νά στειροχωρίξη*
9Σ  τό 9να βουνό τυροκομφ κ9 είς τ* άλλο άναδένει*, 
κ9 είς τάλλο χύνει τό χονμά*, νά μι] πνιγούν τ άρνι,ά τοι». 
τ’ άρνιά καί τ9 άρνομάντρια* του τά στειροπρόβατά* του.

60  «α τ ερ ο νδ κ ό λ α ξ .

Π αιδιά ! κ9 ήντα νά γείνικεν δ Πατερονικόλας, 
μουϊδέ* 9ς τοϋ Βράσκον φαίνεται μουϊδλ κ* είς τη σταλίστρα* 
μονϊδέ 9ς τόν πόρο τοϋ Μοδιού νά ξωλαλβ* τά στείρα, 
νά σύρη τοϋ κριγιοϋ σφυρέ, χαϊ τΐ] φωνή τοϋ τράγον,
—Τράε μ ο υ ! σύρε τά σφαχτά . . .

βΟ βοβκος κ ’ ο ί  κλέφτα&ς.

*Ηντα γλυκά 9χοιμή&ηκα άπόψε 9ς τή Μαδάρα *, 
κ9 είχα τό χιόνι πάπλωμα τό κρούσταλλο σεντόνι7
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καί τά  λεράκια* τών άρνιώ είχα προσκεφαλάδι,
μά 9ρθε τ ’ άηδόνι τής αυγής κ ι ’ άγκονροξύπνησέ με.

—Β άστα*, βοσκέ, βοσκόπουλο, καί τά σφαχτά* σοϋ περνούν 
—Μ 9 &ν είν, πολλοί κι* &ν είν’ κακοί νά πάρω τό §αβδί μουβ 
κι* &ν είνε * λίγοι κα ί καλοί νά βάλω τάρματά μου.
Μά 9σανέ λίγοι καί καλοί καί βάνει τάρματά του , 
καί στένουνται 9ς τόν πόλεμο ποϋ τό ταχύ ως τό βράδι, 
ένας καί μοναχός βοσκός τσή κλέφταις διασκορπίζει,· 
κ9 έγλύτωσε τά πρόβατα . . .

βΟ κύρ βορεδ&ς καί ό  β ο σ κ ό ς .

Έμείνησεν δ κύρ Βόρειός μαντάτα 9ς τσή Μαδάραις, 
νά χαμηλώσουν τά σφαχτά καί νά χιονίση θέλει, 
καί Όά χιονίση δυνατά στερηάς καί του πελάγου.
Ούλοι τά πρεμαζώνουνε * κ ι9 ουλοι τά 9κάμαν κάτω , 
μά του Παππά Βόρεια δ βοσκός δεν του τά κατεβάζει,
—Λέ σ ί φοβούμαι, κύρ Βόρεια. χιονίσης δ ί χιονίσης, 
κ9 έχω τριώχτες* τσή κριγιούς τσή τράγους μαθημένους, 
κ9 έχω κι9 άρνιά σγουρόμαλλα ’ς τό χιόνι άπάνω θέτουν*. 
κ9 έχω καί στειροπρόβατα* καί κόβγοννε τό χ ιόνι. —
Τήν Πέφτ’ άρχίζει τό νερό, τήν Παρασκή τά χ ιόνια ,
Σαββάτ9 άποξημέρωμα χιονιά ί,ετελειωμένη #.
κ9 ή Κυριακή άποδιαφωτοί* κ* οί πόρ' ήσαν φραμμένοι.
Παίρνει ό βοσκός τό ρίζωμα* νά πφ ν9 άναμαζώνη*.
— Θέ μου !  κα ί πάψε τή χιονιά 9λιγόστεψε τό κρά ϊ*, 
νά *πφ νά 9βρω τά στεϊρά μου νά τά ζεκουδουνίσω*.— 
Κ αί στένετ9 άναταλικά καί κάνει τό σταυρό του.
9 Εννιά μουλάρια φόρτωσεν όλο χοντρά κουδούνια , 
κ{ άλλα τριαντατέσσερα δλο ψιλά λεράκια*. 
κ ι’ δντε τά κατεβάζανε 9ς τσή κόκκιναις σπηλιάραις, 
ή μάννα του τόνε θωρεί καί σέρνει τά μαλλιά τση. 
κ9 έτρέχανε τά μάθ ια  τση άσάν τσή κουτσουνάραις* %
—Σώπασε, μάννα μου , μήν κλαϊς, μή σέρνης τά μαλλιά σου, 
κ ΐ9 άκόμη θ ά  γλντώσωμε πολλ9 άπό τρεις χιλιάδες.
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Ό  θάνατος τοϋ  β οσ κ οϋ .

Ά ποϋ τά όρη έρχομαι περισσά κουρασμένος, 
κ’ είδα ’ς έναν έληόπριι/ο* ’ς τόν ίσκιο τ ’ άποκάτω, 
κ’ ένας βοσκός ψυχομαχεί ’ς τή μέση των πρόβάτω. 
κ’ έχει τυρί προσκέφαλο καί μοδαρά μυξή&ρα, 
κλαϊ’ τον τά μαϋρα πρόβμτα κ’ ή γαλαναΐς κερούλαις *, 
τό φοϋσσα*, καί τϊχ. έγγαλα* καί τό φρογό * άμπολιάρης*. 
κ ' ένας κριγιός μαυρόμματος έκατσε κ’ ίτραγούδιε.
— Ασχετον κ ι’ &ς ψυχομαχη άστετον κ ι’ άς διαβαίνη, 
κ ’ έσάς τσή μάνναις έσφαξε, κυροϋδες κ ι ’ άδερφάκια. 
κ ’ έμας τά κακορρίξικα νά μάσε σφάξή &έλει. 
κ ’ έμας τά προβιδάκια μας λουρί* &έ νά  τά σύρη. 
νά βάφτη τά στιβάνια του καί νά τά κάνη δόμους*, 
νά πφ νά κάμη μ ιά  στρατιά  ν& μ}] ξαναγιαγύρη*.
—’ Απομονή* μαυρόμματε, μ ’ άνέ καί ξαρρωστήσω, 
τό §αχοκοκκαλάκι σου Όά τό ξεπεδουλήσω*.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ.

Α ολοφω νία Μ εθοδίου - ιλ η γ ά ρ δ ο υ  
Έπ&σκόπου Λ ά μ π α ς  (*).

Άκούσετ’ ήντα ’γείνικε ’ς τ ’ ’Λμάρι μ ιά  Αευτέρα,
’σκότωσαν τό Μεθόδιο τόν άξιο Αρχιερέα,

(0  Κατά τό 1793 ’Ιουλίου 9 έμαρτύρησεν δ Ε πίσκοπος Λάμπης Μέ&ό? 
διος Σ ιλιγάρδος καλούμενος , αδελφός της μητρός τον Μιχ. Βερνάρδου (μετά- 
φραστου τής ακριβούς περιγραφής τής Κρήτης του Αάππερ) ετάφη δε εν τή 
ίερφ μονή των Άσωμάτων τής επαρχ. Πανάκρου, ο δε ρη&εϊς Βερνάρδος εποίηοε 
επ ι του τάφον τον μάρτνρος τό εξής επιτόμβιον.

“Τόν ρ' ήνεγκε πόλις Βνζάρη άρχιερεία 
“Λάμπης την κλήσιν Μεδόδιον άνερες 
α Τριχϋ'ά κα ι τετραχδά τρεις ώς αιμοβόροι, φ ευ !
“*Εκτανον3 δντε υπέρ μοίραν κείμενον κάλλιπον, ώ ΐ 
“ *Ω δολιχόσκιον εγχος, ο μόρον εδωκας άνδρός 
“Σφριγανον ήδνφαονς τ ’ άγετοίί, φ ευ ! „

[Α κρ ιβής  περιγραφή Κρήτης , Δάππερ, μετάφρ. Μ. Βερνάρδου σελ. 226 
αημ. β ’.]
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είς τοϋ Φανούριον 'πήγενε ώ !  γ ια νά κάμγι γιώμα* 
κ%9 άξέγνοιαστος* έχά&ετο κ9 έδιάβαξε ’ρ τό στρώμα.

Μ& οί Τούρκοι χοϋ ώχ&ρεύονντο καί τ' άπωδρακανίξα*.
γ ια τ ί τά Μ οναστήρια τον έκλέφταν κ ι9 άφανίξα . 

χωράφια Μ οναστηρικά κα ί ληόφντα έπέρνα9
κ ΐ9 οποίος δέ δίδει μέ καλό μ ιά  μπάλλα τοϋ έπέμπα.

9 Ακόμη κι* άπό Χριστιαναΐς ή&έλανε νά πάρον ,
γιά  νά πλη&ιάνον τήν Τονρκιά γερά* πα ιδ ιά  νά κάμον. 

Μά ’κεϊνος δέν έχάριξε δ Θεοβλοημένος.
γ ιά  τή θρησκεία ’μάχετον ώς ήτον ώρισμένος.

Κι* ένας Φαράντος γούμενος ίγεινεν καταδότης*,
'πάνω άπον τήν Καλόϊδενα*, 9Ιούδας δ προδότης, 

τό μοναστήρι έρήμαξε χ9 έβγανεν άσπαλά&ονς,
κ 9 έξήτα νά μεταφερτή Γούμενος 9ς τσ9 Άσωμάτονς ('). 

Τσ9 Έσπέχιδες δ Γούμενος έτρεμε κ9 έφοβάτο, 
καί τής Μονής τά πράμματα δέν τά ψυχοπονάνο.

Κ ι9 δ Πίσκοπος δέν τ9 άκονσε νά τόνε μετα&έση, 
τών ’Λσωμάτων τή μονή νά μή τήν καταστρέψη.

Κ α ί πώς δέν τόν μετέχετε 9ς τσή τούρκονς τόν προδώνει, 
κ ι9 αυτοί γυρεύγονν* άφορμή* σάν σκύλοι καί δαιμώνοι. 

κ ι9 άδικα τόν έσκότωσαν τρεις Τούρκοι άδικητάδες, 
φόβος καί τρόμος έπιασεν, οϋλους τσή δεσποτάδες. 

Κακάλης καί Μ πραήμ άγάς άπό τον Γερακάρι 
κ ι9 δ τρίτος δ Ζεκήρ άγάς άποϋ τό Νεύς-9Αμάρι.

Τρεις μπαλλω&ιαΐς τοϋ παίξανε χ9 ή τρεις έπήγα ντρέτα*, 
καί σάν τή βρύσιν έτρεχε τό α ίμ9 άποϋ τά κρέτα.

Κ α ί δεκαπέντε μαχαιρια ϊς άκόμη τοϋ καρφώνουν,
9ς τοϋ Γερακάρι πήγανε καθίζουν καί τό στρώνουν (*).

Κί9 δντεν έψυχομάχενε έκαμε δια&ήκη,
αΠίστι, πατρίδα νά σω&ή κ ι9 αυτή &ς κάμη δίκη.

'Αφίνω καί παράγγελμά γ ιά  τόν Καλοειδονμώτη, 
μηδ9 άγμωσύνη νά τοϋ λέν9 μηδέ πανοσιότη .̂—

Κ αί τό Φαράντο μέ καιρό άπό 9ψηλά 'γκρεμήσα,
κ9 ή σκάραις* τό κορμί 'φαγαν καί τή ψυχή τον ή πίσσα*.

(*) Ή  ιερά Μονή τών Άοωμάτων εν τή έπαρχίφ Πανάκρου εύφορος κα ι 
πλούσια κεΐται εις τάς νπορείας τής * Ιδης. 'Η δε Καλόϊδενα μονή περίβλεπτος κα ι 
πλούσια (νυν έρημος 6 ναός αυτής σώζεται εν μέ$φ ερειπίων) κεΐται εφ9 υψηλόν 
μέρους τερπνότατης δέας επ ί τών νπορειών τοϋ ορούς Κέδρους τής αυτής επαρχίας.

(2) κ9 ο ί τρεις νά ξεφαντώνουν.
8
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Ιημήτ^& ος Λ ό γ ιο ς , 6Α ρ μ α τω λ ό ς·

(Έ ξ 'Αγ. Θωμά Μ ονοφατσίον. (1810 1811).

Μοίρα, 9ς τδ μοιροχάρτι* βον έβϋ τδχεις γραμμένο,
’ς το βτρώμα νά μή ξεψυχφ ποτέ τδ άντρειωμένο.

Γ$ά τοϋτο καί 6 Λόγιος τώμορφο παλληκάρι, 
όπου ’βλεπε τη Μεββαρά βάν τδ χαλδ λιοντάρι,

ΓΟποϋ τόνε χαλδ πα ιδ ί, ψ ιλογραμματιβμένος*.
άλάργ9 άποϋ τδ βτρώμά του βχοτώ&ηχ9 ό χαϋμένος.

*Λχι! χί 9 &ς τ 9 άναχόβγετο* χαϊ νά ή&ελε τδ ξέρη, 
νά 9βφαζδ τδν άράπη τον 9ς τ ’ άϊ-Γ ιαννιοϋ τά μέρη.

*Λχι!  χα ϊ νά τδ χάτεχε* πώς &ά τόνε βκοτώβονν9 
νά χαδαρίβη τήν τονρχχά πρέχου τδν &ανατώβουν.

Σαράντα πέντε μπαλλω&ιαΐς* έφαεν εις τή βάρκα,
*Λχι!  κα ί πώς τβή βάβταξε χ9 έπήγε τόβη βτράτα*.

Σαράντα πέντε μπαλλωτιαΐς χωρίς την χαραμπίνα *, 
μέ τά βχοινιά τή δέβανε γ ιατ9 ή παντέρμ’* έτβίνα*.

Μέβ’ 9ς τή Φαλαντριανή κορφή όποϋ ήτο τδ βπαρμένο, 
έχει τδν ’παραβλέπανε δνδ 9μέραις τδν χαϋμενο*.

Μά ήτονε χα ϊ βννεφιά χ9 έφύβα τ9 άεράχι,
χ9 εβειοϋντο τδ τουφέκι του άπάνω 9ς τδ χαράκι*.

'Ο θάνατος τοϊ> Γ εω ρ γ. Δασκαλάκο ϊ) Τσελεπη
εξ Ά νω πόλ& ω ς Σφακέων 1821 Ι ε χ ε μ β ρ .  6 .

Νά ’χε βονλήβ* ή Κυριακή χαϊ νά βαΐβ*9 ή Τρίτη, 
δντεν* έχίνα* ό Τβελεπής* νά 9πφ νά πολεμήβη.

9Σ  τή Κ άντανο* ξεπέζεψε* χ9 έκαμε τδ γιουροϋβ ι*9 
χ 9 εις τδ Τζαμί χλειβτήχανε μ ικροί μεγάλοι Τούρκοι.

Μά έναν πήδον έπαιξε 9ς τδ δώμ9* άπάνω άνέβη, 
χ9 οΐ χριβτιανοϊ τον φώνιαζαν γλήγορα νά χατέβη.

Ψ ιλή τρομάρα έπιαβεν είς τδ Τζαμί τ 9 άβχέρι*, 
που τδ πολέμα ό Τβελεπής βέ τοϋτο τδ βεφέρι*.

Τδ μαχαιράχιν τού 'βνρε τδ δώμα νά τρυπήβη,
νά δώβη 9ς τδ Τζαμί ώώ&%ά χί9 ουλονς νά τβή χεντήβη*.

Τοϋ Ζονναλάχη* τοϋ μιτβοϋ* του βτέχει* τδ τουφέκι, 
γιατί χαλά τοϋ ξάμωβε* τοϋ Τβελεπή 9ς τδ μπέτη*.



’Σ  τό μπέτη τον τή ξάμωσε *§ τό στόμα τοϋ τή βάνει, 
καϊ τότε δό έφώνιαξεν δ Τσελεπής, α άμάνι *!

Μό ενα πήδο έπαιξε κ’ είς τό σοκάκι* πέφτει,
δρ ιμοϊ* πόνοι τόν σφάξουνε κιανεϊς* δέν τό κατέχει*.

— Σηκώσ' άπάνω, Τσελεπή, νό κάμω με γ ιουρούσ ι*, 
μπορετό νό πορίσουνε* άποϋ τό σπ ίτ’ οί Τοϋρκοι.

Κ ί’ άπής* τόν άποσύρανε τοϋ Τούλια παραγγέρνει,— 
α άμέτε* νό  μέ βάψετε ’ς τό Σφακιανό καστέλι 
καί πολεμάτε τήν Τουρκιό &στ’ <5 Θεός νό &έλήχ.

Α ργό* άπής έμούντισε* πορίζουνε* κ’ οί Τούρκοι, 
μό δέν κατέν* δ Τσελεπής ’πο&αίν9 εις τό ταμπούρι*.

Κ 9 έπήγαν νό τόν βάψουνε ’ς τώ Σφακιανώ τή χώρα, 
κ’ έλέγαντόνε Τσελεπή, μό έστεκέν*.του κ ι’ ολα*.

Κ ί’ όντε τόν έπερνούσανε ’ς τό  Τριδιανό ’ς τό  βνάκια, 
έκλαϊγαν τό ' Ρωμηόπουλα κ’ έβγαναν μαύρα δάκρυα.

’ Λ φνίδιο* τσή τό πήγανε τσή μάννας τό μαντάτο*, 
γδυμνή ’το κα ι ξυπόλυτη καί τό μαλλιά ’χε κάτω.

Κ λαίει μαδιέτ’* ή μάννα τον κ * ή κερ’ Άλεξαντρΐνα, 
άποϋ ’κλαιγε κ ’ έμάραινε τό βόδα καϊ τό  κρίνα.

α ’Ακριβογυιέ μου Τσελεπή, ώμορφο παλληκάρι, 
δέν ήτο κρίμα κι' άδικον δ χάρος νό  σέ πάρη /

Γνιέ μου, κα ί δέ σου τό ’λεγα, γυιέ μου, καί δέ σοϋ τό ’πα, 
πώς ε ίν9 ή μπάλλαις* δανικαΐς δέν είν’ έδό σόν πρώτα;

Κλαίει τον κα ϊ μ ιό  κοπελλιό τό κερ* - Μαριγάκι, 
άποϋ 9κλαιγε κ 9 έμάραινε τσή γής τό χορταράκι.

Κρίμα ’ς τό μήλο νό ψηγή*, τό φόδο νό  μαδήση*, 
κρίμα ’τονε κι* δ Τσελεπής ν ’ ά δ ικ ο ί αν ατίση.

Ά ντω νεο υ  Μ ελεδόνη Δ ολο φ ο νία , 
έ* Μ ελιζονιου  Μ υλοποτάμ,ου· 2 Μ αρτίου 1822·

Παιδιά, κ’ ήντά ’χουν τό πουλιό κ’ είνε ξαγριγιεμένα, 
γή κυνηγός τα κυνηγφ κ’ έσκότωσε κιάνένα* ;
Κ ιάνένα δέν έσκότωσαν, κιάνεϊς δέν τό ζυγώνει*, 
μό ’μά&αν πώς έσκότωσαν τόν Καπετόν ’Λντώνη.
Μό μά&αν πώς έσκότωσαν τόν Καπετόν ’Αντώνη, 
δέρνετ9 δ Μυλοπόταμος καϊ κλαίει τό Μελιδόνι.
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Έβγήκεν είς τήν Ά μπαδιά τσή Τούρκους ίπολέμα, 
κ ι9 6 Ρονσσχος σνζήλιωσε* πως πολεμ9 άντρεοωμένα. 
χ 9 ή γ ι’ άδιχΊ9 ώρα* τσ9 ίσμ^εν, είς τό Μοναστηράκι, 
χ ι ’ δ Ρούσσιος 9ποϋ τή ζήλια τον έχυνε τό φαρμάκι.
Μά έκεϊ δποϋ τον 9μίλ%ενε Άντώνης δ καϋμένος*, 
δ Ρούσσιοξ τόν έτρνπησε πώς ήτον άντρειωμένος. 
Δευτέρα τοϋ τό πήγανε τ’ 9 Αφέντη (*) τό μαντάτο*, 
κ9 έξέσκισε τά φοϋχά τον καϊ τά φιξϊ δλα κάτω.
Θέ μ ο ν ! μεγαλοδύναμε, ήντά 9ν 9 αυτό τ ’ άντέτι*, 
νά σφάξουνε τόν άνθρωπο μέ δίχως καμπαέτι*.
7&! καπετάν Ά ντώνη μον, άποϋ 9σουν σάν τή βιόλα, 
γ ια τ ί δέν τόν έσκότωσες τό 'Ρούσσιο μέ π ιστόλα ;
*££! καπετάν 9 Αντώνη μον, οπού δέν είχες τα ίρ ι, 
γ ια τ ί δέν τόν έσκότωσες τό Ρούσσιο μέ μ αχα ίρ ι;
*Αν είχεν ερ&η φανερά δ Σφακιανός ζηλιάρης, 
μονόρ&ε μέ τήν μπαμπεσιά* μέ δόλ9 6 κατεργάρης*.
Ί£1! καπετάν 9Αντώνη μον, ώμορφο παλληκάρι, 
άνά&εμα τσή  . . . . . . . . .  δποϋ κρατεί κλωνάρι.
Κλαίει δ Μ νλοπόταμος κλαίει τον καϊ τ* 9Αμάρι, 
τό Μελιδδνη σν&ρηνο* καί φωνοκλήσί* βγάνει (2).

{*) ' Ο 9Αρχιστράτηγος τής Κρήτης Μ ιχαήλ Κομνηνός Άφεντονλιέφ, ό δε 
’Λντών. Μελιδόνης ήτο κα ι 9Απόστολος τής Φιλικής εταιρίας από τό έτος 1819 
κα&ώς κα ι πολλοί άλλοι Κρήτες.

(2ι Ίδοϋ δε επίσημον έγγραφον καταδικάζον την άνανδρον ταντην πράξιν, 
άντιγραφέν εκ τοϋ πρωτότυπόν , τό όποιον 6 συγγενής τον δολοφονη&έντος Αντώ
νιος Μελιδόνης ή Δαφνομήλης εκ τον χωρίου Μελιδονίου Μνλοποτάμου κατέχει 
ώς ιερόν κειμήλιον.

Ε φ ή μ ε ρ ο ς  δ ια τα γή
“ Να ήναι γνωστόν ε ις δλα τα. ηρωικό, στρατεύματα μας , δτι εις τάς 2 τοϋ 

τρέχοντος ό κατηραμένος * Ροϋσοος Μ πονρδουμπάκης από ζηλοφδονίαν εφόνευσεν 
επί παρουσία πολλών αξιω ματικώ ν ανθρώπων εις τό Μ οναστηράκι .(Πανάκρου) 
τόν πλέον άνδρεΐον, κα ι τόν πλέον τίμ ιον πεντακοοίαρχον κα ι αρχηγόν τής πατρίδος 
μας Κρήτης 9 Αντώνιον Μελιδόνην. Αυτό τό άνήκονστον κα ι διαβολικόν εργον 
δπον εκαμεν αυτός ό εχδρός τής πατρίδος , μας παρακινεί, κα ι δ νόμος προστάζει 
νά τόν άρνηάώμεν κα ι νά τόν άποδιώξωμεν από τήν ΙΦνικήν δούλευοιν, και μά
λιστα από τήν πλέον υψηλήν κα ι ένδοξοτάτην, καδώ ς εΐνε ή πολεμική, οηκόνοντές 
του τό αξίω μα τοϋ πεντακοσιάρχον , κα ι νά μήν μεταχειρισ&ή ποτέ εις τήν έδνικήν 
δούλευαν , οποία κα ι άν ή  ναι, δ ιά  νά πάρουν κα ι άλλοι κακότροποι άνδρωποι 
παράδειγμα .

Κ α ι δ ιά  νά μήν  μείνη τό στράτευμα τοϋ φονέως, χωρίς αρχηγόν,  διορίζομεν 
τόν φιλογενέστατον τριακοοίαρχον Θεόδωρόν Βαρδάκην , δ ιά  αρχηγόν αύτοϋ τοϋ 
στρατεύματος· προβιβάζοντές τον από σήμερον εις τό αξίωμα τοϋ τετρακοσιάρχου,
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Ό  Σήφακας Ιω σ ή φ  Κ ω νσταντοοδάκης  
α ρ χ η γ ό ς  ’Α π ο κ ο ρ ώ νο υ  1823·

Παιδιά, χ’ ήντά ’χονν τά πουλιά κα ί κλαίσινε τσή Κρήτης, 
γή άκοϋσαν πώς άπώ&ανεν δ Καπετάνιος Σήψης* ;

Κλαίει τόνε ή Κ ίσσαμος χ’ ο ΐ γ ι9’Αποκορωνιώταις,
χ ’ ο ΐ Σελινιώταις, Σφαχιανοί, Χανιώταις, Ρε&εμνιώταις.

κλαίει τον ή γυναίχά τον , Θέ μ ο υ !  πώς τή λυπ οϋντα ι! 
γ ΐα τ ’ Ιλεγαν πώς τοϋ ’στεκε* χ ι’ ούλοι μνριολογοϋντα ι* .

—Σηκώσου, καπετάνιε μου, νά μοϋ βοζοναρήσης*, 
κ%' ούλο τ ’ άσκέρ*’ άναρωτφ που πφς νά πολεμήσης.

Σηκώσου, καπετάνιε μου, νά βάλης τ' άρματά σου,
να Ιδης τ ’ άσχέρι* π' άκλουϋ'ψ νά χαίρετ’ ή καρδιά σου .—

—*Λχι! καϋμένε Σήφακα, κρίμα ’ς τό πολληκάρι, 
νά πά&η τέτοιο θάνατο νά φ&ή σέ τέ&οιο χάλι*.

Νά ’&ελε σέ σκοτώσουνε ’ς τδν πόλεμον ο ί Τοϋρκοι, 
δέν ήτον παραπόνεσι κι* ούλοι &ά σκοτω&οϋσι.

Μ* άπό&ανες παράδικα ’ς τσ ή  Κ ίσσαμος τά μέρη, 
τ’ Άποκορώνου τά χωριά δέν έχουνε χαμπέρι*.

Οί Τοϋρκοι είνιε* ’ς τά Χανιά είνηε κ’ εις τό Καστέλι, 
κ ι’ δ Καπετάνιος ’ς τή Γ ω νιά ,’πέ τε μας ήντα Ο'έλει;

— Ό Καπετάν2θς *ς τή Γωνιά ήρ&ε νά προσκύνηση,
’ς τδν * £δη ϋ'έ νά κατεβή νά μασε βαγιεστήση*.

ΕΙς τήν Κ υρία τή Γωνιά μέ ψαλμοδιαΐς μεγάλαις, 
τδν πήγανε κ’ έπαίξανε τουφέκια καί μπουμπάρδαις*.

κ α ι τον προςταζομεν να περιλάβη τους ανθρώπους κα ι τους βάλη εις καλητέραν 
τάξιν τοϋ πρώτου αρχηγού τω ν  κα ι άμέοως να μάς οτείλη σωστόν ραπόρτον με 
την καταγραφήν των καταλεπτώς· κα ι νά φέρθή κα ι αυτός εις τό εξής πλέον 
τακτικώτερα κα ι τιμημενέστερα από τον άπερασμενον, δ ιά  νά τον τιμήσω  μεν και 
προβιβάσωμεν είς το αξίωμα τοϋ δΟΟρ^ον, κα ι νά εχη κα ι την εύνοιάν μας.

Την 6 Μαρτίου 1822 Άργυρονπολ ις.
Ό  Αρχιστράτηγος της Κρήτης

Μ ιχ α ή λ  Κ ο μ ν η ν ο ς  Α φ ε ν τ ο υ λ ιε φ

“Οορία πηίίοιίηβ θ οοηίοηηβ βπο βΒίβίθηίθ ίη ί̂ϊβ&Μ Οαη-
0β1ΐ9.π3. άβΐ β̂ηβταί οοπιϋ&Ιο άίΟ&ηάίπ. ΐηίβοΐβ. Ροιίο ΗπΙγο 1θ 13 Μαηο 1822 

( Τ. Σ .)
ΡβηίθΙπο Μπηιρππαπ »Γθ1ιίο&ηοβ11&Γίο.
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Μ 9 άπώ&ανεν δ Τσελεπής κ ι9 δ Καπετάνι Σήψης,
τέ&ιοί* άντρες μπλιό δέ βγαίνουνε πο&ές μηδέ 9ς την Κρητη. 

9Απώ%ανεν δ Σήφακας, σκοτών9 δ Μπουζομάρκος,
&ποϋ 9σαν ί ξ ι 9 οί δνό τωνε νά πολεμούν τό Κάστρο.

Είς %ήν 9 Ανατολ9 ήσανε μέ τό Ζερβονικόλα,
κ9 έχειά* έγνωριστήκανε κ* έφιλευτήκαν χιδλα*.

Τσή τόπους των άφήχανε χ ’ ήτο ξενητεμμένοι,
Εις τά βουνά γυρίζανε σάν νά 9σανιε φταισμένοι*,

’Σ  τόν αϊ* Γιώργη 9μπήκανε νά κάμουν δμιλία, 
χι* άδερφοχτοϊ* γεινήκανε μέθα 9ς τήν Εκκλησία.

Κ ι9 άπήτης* έγεινήχανε είπαν ήντα &ά κάμουν,
τήν Κρήτη νά σηκώσουνε* κ9 ϋθτερ9 ας άπο&άνουν.

Κ 9 είς τό χωριό μηνύσανε νά ρ ϋ9 ένας ξαγοράρης*, 
νά πάη ένας πνευματικός γ ια  νά τσή μεταλάβη.

Κ ι9 άπής τσή ξεμολόησε καί τσή μεταλαβαίνει, 
έτοτεδά τσή γνώρισε π&ς ήσαν ’μπιστεμμένοι.

—Παιδάκια μου, νά ζήσετε, τοϋτο ποϋ μελετάτε, 
κρυφό νά τό βαστάξετε, χαλά, νά μη φοβάστε,

Κ ι9 άμέτε* 9ς τό Πατριαρχειό αποϋ 9ν9 δ Πατριάρχης, 
κ9 ίκεΐνος έχει τή δουλειά κοντά νά τήνε 9θ2άξη*.—

Τοϋ βασιληά έμήνυσεν δ βουλισμένος* διάκος,
—τήν Πάλι &έ νά κάμουνε οί Χριθιανι9 άνωκάτω.

Κ ι9 &ν δέ μου τό πιστεύγετε, έλάστε* νά τό Ιδήτε, 
πόσα μαχαίρια καί θπα&$$ι: τουφέκια &έ νά βρήτε.—

Κ αί πάνε 9ς τό Πατριαρχειό, καί βρίσκουν τά τουφέκια, 
καί βρίσκουν κ9 είς τόν τσεπανέ* δεμένα τά φυσέκια.

Θρήνος πολύς έγείνηκε, κρεμνοϋν τόν Πατριάρχη,
9ς τόν θάνατόν του ήλεγε.— Ό πόλεμος ν9 άνάφη. 

κ ι9 δ π 02 ο ς πιθτεύγει 9ς τό Χριστό νά 9πφ νά πολεμήση 
καί δίχως νά ξαγορευτή* νά πφ νά κοινωνήση.—

Κ αί την ευχήν του έδωκε κ ι9 άφηκε την κατάρα, 
δποιος δέν τρέξη ’ς τόν εχ&ρό νά 9χη κακή τρομάρα.

Γιά 9κεϊνο βάσταξ9 δ Μωρίας κ9 ήτονε 9μονοιασμένος, 
καί τήν Τουρκιά του έσφαξε κ9 έβγήκε κερδεμένος. 

9Εβάσταξέν το κ ι9 δ Ζερβός κ ι9 ό καπετάν 9Αντώνης 
άπον τό Μυλοπόταμο, άποϋ τό Μ ελιδόνι.

Καϋμένο* Μυλοπόταμο, καϋμένο Μελιδόνι,
%όν Καπετάνιο σου ’χασες κ9 ήντα θαρρείς άκόμη !
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Μ ανώλης Π α,ππαδάκ^ς Ά νω γεεα νό ς· 1823·

9 Αφονχραστ είτε* νά σάς 9 πω, τέσσερα πέντε λόγια, 
ονλ9 οί καλοϊ ’πο&άνασι &ποϋ ήταν είς τ ’ 9Ανώγεια,

Ούλ' οί καλοί 9πο&άνασι, ονλ9 ο ί καλοί άντρειωμένοι,
μά σάν τσή Παππαδιάς τσή γν^ούς δέν ήσαν ξακουσμένοι.

Τόν ένα ειχενε Παππά κ9 έδιάβαζε χαρτάκια, 
τόν άλλον ειχενε βοσκό καί τσ' έβλεπε τ’ αρνάκια.

Τον πε&εροϋ τον έβοσκε κ' έβλεπε χίλια στείρα, 
καί δνό χιλιάδες νά τόνε ’κεϊνος δέν τδχε χρεία.

Μ9 άπό&ανε καί 6 Παππάς ποϋ διάβαζε χαρτάκια, 
κ9 έμπήτισέ νε* κι* ό βοσκός &ποϋ 9βλεπε τ ’ Αρνάκια.

Χαϊμός* ς ’ έκεϊνο τό βοσκό κα ϊ γιάντα νά μπητίση*, 
άπ9 άναζήτα τά σφαχτά* δίχως νά τά μέτρηση.

Πρωτήτερά 9τόνε βοσκός κ ’ έβοσκεν είς τά όρια,
χ9 ύστερης καϊ πολεμηστής ’βγαρμένος* είς τ9 9Ανώγεια.

Μιάν ταχύνει* σηκώνεται, πλύνεται καϊ καθίζει,
καϊ μέ μαντ ίλα  πλουμιστή* τά μά&ια τον σφουγγίζει.

—Φέρε μας, μάννα, μ ιά  ρακή, δ&σέ μας καϊ καρύδια, 
μέ τ9 άγαδάκ ία* σήμερο &ά παίξω με παιγνίδ ια .

—Γνιέ μ ο ν ! βλέπε τή νιότη σον σνντήρα* τή ζωή σου, 
χί9 άλλοϋ δέν είν9 τά &άρρη μον παρά σέ δνομής* σον— 
Μά 9ς τον Κρονσσώνα την κορφή τά 9φάγαν τά καρύδια,

9ς τοϋ Γάζη κατεβήκανε κ ’ έστέσαν τά τσαντήρια*.
9Σ  τον Γάζη άποπεροδιό* έπαιξαν τά παιγνίδια, 

κ ι’ ό Μανωλιός σχοτώ&ηχεν έχει 9ς τό χάνι Ιδια.
Τά μπαϊράκια 9πήρανε κ ’ έπήγαν 9ς τό κονάκι*, 

καϊ ή γννα ΐκά τού ’φταξε σέ ώρα μ ιά λιγάκι*,
—Μά 9ντα μοϋ τόν έκάμετε κ ’ έμέ τό γλακηχτή* μον, 

τό γλακηχτή καϊ τό βοσκό κα ϊ τόν πόλεμηστή μ ο ν ;
— ’Οπίσω 9πόμεινε, κερά, νά τονρκοπολεμήση, 

τών 9 Αρναούτω τ9 άλογα, ένα νά μήν άφήση.
— Αώπως* τόν έσκοτώσανε, καιτές* δέ μοϋ τά λέτε ; 

τσή μανροκακορροίζικης, πάντημος* καϊ μοϋ φταίτε*;
—Μ9 άναγαλιό* νά σοϋ τό ’πώ, μέσα ή καρδιά μον βράζει, 

γιατϊ τόν έσκοτώσανε πλιά μέσ9 αποϋ τό Γάζη*.

) Ορΰότερον— Ά νατριχιώ .
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Κ αί σέρν’ ή μαύρη*, μ ιά  φωνή χαϊ τό χφρίά μαξώχ&η*,
— Μανώλη μον, Μανώλη μον, 9ς τήν άχριβή σον νχότη,

Ποϋ 9νιε, Μανώλ9, ή χεφαλαΐς ή τρεις ποϋ '&ελε φέρης; 
έγέλασές με σήμερο, χ ’ έμενα δέ μέ πέρνεις.

ΤΙοϋν9 τά χεφάλια τώ Τονρχώ ποϋ μοϋ ’φερνες πεσχέσι*; 
ή λαύραις άποϋ μ 1 άφηχες τά ’σω&ιχά μου χαϊσι.

'Αν ή&ελε μοϋ φέρης μ ιά , μ ιά  χεφαλή ένοϋς τούρχον, 
νά 9πώ χ ι9 &ν έσχοτώΟ'ηχες 9χδιχή$ηχες τα* όχ&ρούς σου.

Σ άν όπροχ&ές ποϋ μοϋ ’φερες χ$ έμάλωνά σε, γν ιέ μον, 
χαϊ σοϋ ’λεγα νά σέβεσαι· δέ μ ’ έλνπή&ης, Θέ μ ο ν !

—Μή χλαίης, χερά Π αππαδιά ,μά σχότωσε τριάντα,
τριάντα τούρχονς διαλεχτούς* χαϊ τσ9 εΟ’εσε* 9ς τη μπάντα*.

Μ 9 άφησε χα ϊ παραγγελιά νά ’ποϋν τοϋ πε&εροϋ τον, 
νά 9 παν9 τά χοχχαλάχια τον μαζί μέ τοϋ χυροϋ τον .

Τά ξά* τον νά ποτίζουνε ’ς τοϋ Βλάχο τά πηγάδια, 
έχει ποϋ 9πίνανε χ ί 9 όμπρδς χ ι9 άλλα πολλά χοπάδια.

9Σ  ΐ|  πλειά βαθύτερη γιαλιά νά 9παν9 τά πρόβατά τον, 
χ9 είς τοϋ Σχηνάχον τήν χορφή τά στειρομάροπά τον .

Αεράχι* &ς τώνε βάνοννε άσημογανωμένα*,
γ ιατ9 εϊχει χάί τσή χονδοννηαίς* φονντούλιχα βαμμένα .—

Τ ραγοΰδδ ά π οτυχού σ ^ ς εφ όδου  
το$  Φ ρ ο υ ρ ίο υ  Γ ρ α μ β ο ύ σ ^ ς.

(11 προς την 12 Δεκεμβρίου 1823) (*).

ΤρεΙς άντρεκομένοι πορπατοϋν 9ς τή Κρήτη την παντέρμη*, 
σάν νά 9τον άπδ μ ιά  χοιλιά ήτον άγαπημένοι.

Σ άν νά 9τον άπό μ ιά  χοιλιά χ9 έφάγαν ένα γάλα, 
έτσι άγαπη&ήχανε περίσσια χαϊ μεγάλα.

Σ άν άζαδέρφοι χαϊ ’διχοί σάν φίλοι μπιστεμμένοι.
9ς τόν πόλεμ9 δπον μπαίνανε έβγαιναν χερδεμένοι.

Τόν ένα λέγαν βέπαπα τόν άλλο Μπονξομάρχο, 
τόν τρίτο λέγαν Παναγή ποϋ φύλαγε τό Κάστρο.

[β  #Η άποτυχοΟσα αυτή άπόπειρα της Ιφόδου του φρουρίου Γραμβούσης (Κώ- 
ρυκον) συνεκειτο δπο των άρχηγών Γ. Παπαδάκη, Βουζομάρκου, Α. Παναγι,ώτου, 
Μαυράκη, Αδελφοί Σωσάνη Υδραίοι, Άντών. καί 'Ραφαήλ. Π. Σουλιώτης, καί Πα- 
7νοΐ[λόσχοι> με(Γ 150 περίπου στρατιωτών* 83 τούτων Ιφονεύθησαν,
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Μ% αύτοί άποφαοίβανε νά πόί νά  πολεμήβον,
καί τοή Γραμποϋοας τήν Τονρκιά ένα νά μήν άφήοον,

6 Μπουξομάρκος βγήκενε πρώτος είς τό μπεντένι*, 
κ9 εφτά νομάτονς* έκοψε μόνο μέ τό μαχαίρι.

’Ελό&τψ άπάνω, μπρε* παιδ ιά , 9ς τοή τούρκονς ϋ'ά γιονργιάρω*, 
γΐατϊ δέν βγαίνω 9γώ άπό πά δ£ω καί ν ’ άπο&άνω.

Μά δνταν άνέβαίνανε άπάνω % τή ΓραμποϋΟα, 
ώοάν τά χιόνια τοϋ βορρια ή μπάλλαις* έχτνποϋβα.

Βαρύοτηκεν* δ ίΕΙέπαπας τώμορφο παλληκάρι,
χ ι’ άδνμονγ* 6 Παναγής γι& δέν ’μπορεϊ νά ’πάΐ).

Κ ι9 δ πρώτος ποϋ Οχοτώ&ηχεν ϊ\τον ό Μπουζομάρκος, 
τό παλληκάρι τό καλό κι ό ξακουσμένος δράκος!

Κ ’ νοτερά Οχοτω&ήχανε οί τρεις χαπετανέοι,
καί μετ' αυτούς σκοτώθηκαν σάν όγδοήντα νέοι.

Μά 9μεΙς έγεννηθήχαμε τούρκονς νά  πολεμούμε,
γΐά τΐ]ν άγάπη τοϋ Χριστού τούρκονς δέν προσκννοϋμε, 
γ$1 ονλοι &ς άποθάνωμε γ% νά λενθερωθοϋμε,

Ο ί  έν Φ α λή ρ ω  π α ρ ά  τώ λόφ ω  το $  Μ ουσείου  
π εσ ό ντε ς  Ι ίρ ή τ ε ς .

(τήν 23 Απριλίου 1827).

Φω&ιά νά χάψη* τό Μωρεά, φωθιά νά τόν κεντήσ?]*, 
γΐατ’ είχα ή μαύρη τρεις ύγιούς κ9 ο ί τρεις άντρειωμένοι,
Τό Μητρο κα ί τό Κωσταντή καί τόν καϋμένο Γιάννη, 
τό Μήτρο π ιάσαν 9ς τό βοννό τόν Κώστα 9ς τό λαγκάδι, 
κ ΐ9 & Γιάννης μου, τό θάρρος μον, 9ς τόν Πειραιά σκοτώθη. 
Σκοτώθηκε τ 9 άϊ-Γ ιωργιοϋ 9ς τσ 9 είκοσι τρεις τ* 9Απρίλη, 
μαζί μέ τόσους Κρητικούς άδερφοχτοϊ* καί φίλοι. 
9Σκοτώσαν τό Ρουστικ ιανό, Κονρμούλη, Κνχιράχη, 
τό Πλεύρη, τόν Καλαμαρά μέ τό Νιχηφοράκη.
Κ ι9 δ Καραΐσκος άρχηγός κ9 έκεΐνος έσκοτώθη, 
καί τοϋ Καλλέργη κόψανε τ9 άφτί σάν έσκλαβώθη.
9Εγούοι μον, έγούοι μον* ! τσή μανροκακομοίρας, 
πλειά άπό τρακόσιοι Κ ρητικοί άντό τό δρόμο έπηρα.
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Ίω άααφ  Ξ ω π α τέρ α ς  
(Μάρτιος 1828) (* *)·

Πουλιά, μην κηλαϊδήβεχε Σαββάτο γή Λευχέρα, 
γιαχϊ χόν έΰκοχώβανε αύχό χόν βωπαχέρα.
Μηδέ ’ς χήν Κρήχη άκούσχηκε μηδέ ’ς χήν Έγγλιχέρα*, 
νά πολεμη6η χήν Τουρκιά ώ6άν χόν Βωπαχέρα.
Σάν ήϋ'ελε νά κανεβη ’ς χό Τοπαλχϊ* μ ιαν ώρα, 
μικρούς μεγάλους χην Τουρκιά έμάντριζε* ’ς χή χώρα. 
Μιά χαχυνή* ’καχέβηκε μέ χό γδυμνό μαχαίρι, 
έφχά άγάδω κεφαλαΐς έπήρεν είς χό χέρι.
Τ6ή κεφαλαΐς χων έκοψε ’ς χόν ήλιο χ6ή ξαπλώνει, 
καϊ ή Τουρκιά ώς χώμα&ε περίοβα ξαγριώνει*.
Συχνά χοϋ πέμπουν γράμμαχα λέσι χου καϊ ξε6χ(χου*,
—ούλ* ή χουρκιά ’ρχεχαι γτά 6έ, μόνο καλά βλεπήόον.
—Λέν χό ’χω πώς έκίνηβεν ούλ* ή Τουρκιά γ ιά  μένα, 
μόνο διαλέξαν χόν καιρό ποϋ ’χω λαβή ’ς χή χέρα.—
Ό Μαλικούχης Αρχηγός χοϋ διπλοπαραγγέρνει,
— Γιά χό Θεό, άξάδερφε, ’ς χόν Πύργο μή ξωμένης*,
’ς χό Πύργο μή &αρεύγε6αι* ’ς χόν Πύργο μή πλανά6αΐ*, 
γ ιά  &ά 6έ χλείόη ή Τουρκιά κα ϊ ΰ'ά παραποναοαι.
—Μά ’μένα μου χά πήγανε ’ς τό  Κώαχρο χ* άρμαχά μου , 
μά πάλι χά ξεμπέρδευα μέ χήν παλληχαριά μου .—
Μην# χου δ Μεραμέχ-άλής, πρόδω&ε*, βωπαχέρα, 
γΐαχ’ έφχαξε χό χέλος 6ου χ’ ή γ ι ’ &6 χημή 6ου ’μέρα ,
Κ αϊ πάλι χοϋ ξαναμην#, πρόδωοε*, Βωπαχέρα, 
γιαχϊ ϋ'έ νά ’νε αϋριον ή γ’ υ6χερή 6ου μέρα.
—Λέν προ6χυνώ, μωρέ 6χυλιά, μόνο &ά πόλεμη6ω, 
χ6ή Κρου66ανιώχαις ’γδέχομαι καϊ ΰ'ά 6ά6ε νικηθώ.
Λέν προΰκυνώ , μωρέ 6κυλιά καλά ΰ ά  χαγιανχη6ω, 
χόν Κόρακ’ άνημένω δά, νά 6ά6ε διαολί6ω*.
* Αν ηρΰεχε γιά χό φ α ΐ νά 6ά6ε μαγερέψω, 
μ’ αν ήρΰεχε γιά πόλεμο κορμιά ΰ ά  μακελέψω*,

(*) Ίω άοαφ  6 κα ι Ξεπατέρος επικαλούμενος, εξήσχει τον μοναχικόν βίον εν 
τφ κατά. την Γορτννην μοναστήρια) τής ’ Οδηγητρίας, έκκραγέντος δε τον άγώτος 
τον 1821 καταλίπει τον μοναδικόν βίον κα ι καταπολεμών τους εχ&ρονς κατέστη
*ό φόβητρον των Τονρκο ν  τον Ηράκλειον Μεσσαρας κα ι των 'Αμπαδιοοτών κΐπ·
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— Αέν ήρθαμε γ%ά τδ φ α ΐ χαϊ γ ια τα μαγεργιά βον,
Μά β ήμερο &ά Ιδού μεν ε, Ηέπαπα, τήν άντρειά β ον.
Τούρκοι κολλούνε* τδν πηλό κ ι’ δ βώπαπας ’ς τδ κρέας,
χαλά τδ ’λδγιαβ’ ή Τονρχιά πως δέν ’πομένη ένας.
Αύτδς έκόλλα* ’ς τδ κρηάς κ’ ο ΐ Τούρκοι ’ς τά μαβγάλια*,
Θέ μον !  μη $ίξη$ χριβ&ιανδ ποτέ βέ τέ&οια χάλια*.
Γ ιατί δ ξακονβτδς παπάς ’ς τδν Πύργο πολεμάναι,
&ποϋ 'χανε δλη τή Τουρκία καί πάντα τδν φοβάται.
Τοϋ Πύργον ’δώκανε φω&2& χί’ άνοιξαν τά θεμέλια.
’ποϋ τδν έοιγονράρανε* τά τέββερα Καστέλια.
Μεγάλο βάλτον* έπαιξε ’ς τοϋ Πύργον την καμάρα , 
δρνμζά* φωνή των εβνρε, καί πιάνει τβη τρομάρα.
’Σ  τή μέβη των ’γιονρούντιβε* πάλι μέ τδ μαχαίρι, 
κ ’ έναν άγά έπλάκωβε, την κεφαλή του πέρνει.
’Σ  τδν Πύργο τήν ίκρέμαβε ’πάνω ’ς τδ μπαϊράκι*, 
κ’ ο ΐ Τούρκοι τή ’&ωρούόανε κ’ έπίναβι φαρμάκι.
Μηνά, τ ’ δ Σιλιχτάρ άγάς τδν Πύργο γιά ν ’ άφήβη,
Ά γιά  νά δώβη τ’ άρματα καί γ ίά  νά πρόβκννήβη.
— ’Ντροπ’ είνε, Σ ιλιχτάρ άγά9 καί ’ποϋ άλλοϋ άκούβ&η, 
νά πολεμούν έναν Παπά έννιά χιλιάδες Τούρκοι ;
Μά ήντα νά κάμω τοϋ καιρού πού ’πήραν τά ποτάμ2α, 
μά ούλοι ’ς τβ’ Ό δηγήτριας &ά κείτεβτε τά πλάγ2α.
Μ’ άμέτε* δά μπονρμάδες* μου κάμετε τδ ντοά* βας, 
πάρετε τβή καντϊνες* οας κάτβετε* ’ς τά χωρ2ά βας.— 
’Έκαμε μάνναις δίχως γν2θύς, καντΐνες* δίχως άντρες, 
βάν τα τραγιά τβή μάζωνε καί τβή ’βφαξε ’ς τβή μάντραις. 
—Λύτη δέν είνε, τοϋρκοι, άντρειά μόνο ’νε ποντανάτο*, 
βήμερον ένας βώπαπας βάς έκαμ’ άνω κάτω.
Αύτδ δέν ε ίνα ι, Τούρκοι άντρειά μόνο ’νε πονβτονλοϋκι*, 
νά πολεμάτ9 έναν Παπά, ένν2ά χιλιάδες Τβύρκοι.
Έχδρταόα τή χέρα μον κ ’ ενφρανα τδ κορμί μον , 

κ’ έλα βύ, Σ ιλικτάρ άγά , κόψε τήν κεφαλή μον—
Τοϋ βωπατέρα ό π όλεμ ος πάντοτε Όά γροικάται,

χί’ δβοι κύ &ν ήβ&ε χριβτ2ανοϊ ονλοι τοϋ βνγχωράτε.
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'Ο Χ ατζή Μοχάληξ Ταλδάνος ά γω νεζόμ ενος  μετα30Ο  
ιπ π έω ν του  καταστρέφετα* έν Φ ραγκοκαστέλλω , 

κατά τήν 17 Μα’έ’ου 1828

Άφονχραβτείτε νά βας ’π& ούλοι μιχοϊ μεγάλοι, 
πώς πολεμφ 6 Μονΰχαφάς μέ τδ Χατζή Μιχάλη,

Έ πιάβαν ο ΐ  Γραμπονβιανοϊ ( 2)  χ ’  έγραψαν χαΐ ζητούνε, 
Άτλήδες* άπού τδ Μωρεα πολλοί νά χατεβούνε.

Κ ι’ έπέψαν γράμμα τοϋ Χατζή τοϋ Στερεολλαδίτη, 
νά πρεμαζώξγι χ&9 άντρες τον νά χατεβή ’ς τήν Κρήτη.

’Σ  τ’ ’ Αν άπλι ’ μονομέριαβε* τραχόοους δνδ άτλήδες",
'ς τήν Κρήτη γ ιά  νά  χατεβή άποϋ V  οΐ Μνΰερλήδες*.

Κ 9 έδιάλεξε τΰή 'Ρούμελης* άντρες χαϊ παλληχάρια,
Κ ι’ άπής τόή μονομέριαβε* τό ’ εβαλε ’ς τά χαράβια,

Πάει χαϊ ξεβαρχάρει τΰη ’ς τη λεύ&ερη Γραμπούαα, 
χ’ ^ρώτα τΰή Γραμπονβιανούς &ν Ιχουβι μπαρού&ια.

—9Εμείς*, μπαρούτια  εχομε, βόλια νά πολεμούμε, 
άλογα μόνο ϋ'έλομε χ 9 είς τή οτερηά νά βγούμε—

Μά πάλι δέν έπίοτεψε χ 9 έμπήχε ’ς τά χαίχ%α, 
νά ξεβαρχάρη ’ς τδ Λόντρδ* νά μάϋ'η τήν άλή&εια.

Κ ’ ενρίοχει έχει χοή Σφαχιανούς χ$’ δα9 ήχον άντρειοομίτοι, 
χ ί ’  ο σ’ ήχον είς τδν πόλεμο περ ίβ^α τιμημένοι.

—9Ελάΰτε*, βεις οΐ ΣφαχιανοΙ, χαϊ νά φ&ονν χ’ ο ΐ 'ΡιζΙταις 
νά πάμε νά βηχώβωμε χα ϊ τοή Κατωμερίταις.

( 0 * 0  °Ηρως Χατζή Μιχάλης Ταλιάνος Στερεολλαδίτης εφ&ασεν είς Κρήτην 
τήν  4  Ιανουάριου  1828 μετά  300 Ιππέων εκλεκτών. Μετά τινας μάχας εζαΦεν 
τής ' Ρε&ύμνης άρχηγούντων τοϋ Γ. Τοουδεροϋ κα ι Στρατ.Δεληγιαννάκη νικούν οι 
Κρήνες μετά του X. Μιχάλη τον Μεχμέτ παοοά ηγούμενον ΰπερδιπλαοίων Τού ρεών 
(12 Μαΐον). Αλλά τήν 17 Μ αΐον μεταβάντων τοϋ X. Μιχάλη μετά τοϋ ίππιεοϋ 
του κα ι άλλων πλείοτων Κρηνών εις Φραγκοκάοτελλον, εν&α δ Μουσταφα-Παοσας 
είχε κα ι εκ τών τριών φρουρίων τής Κρήτης ουγκεντρώοη μεγάλην δύναμιν (3 
Παοσάδες 5 χιλ. πεζικδν κα ι 300 ιππείς άνήρχοντονά είοβάλωοιν είς τά  Σφακιά I, 
ουνεκροτή'&η απελπιστική κα ι σπουδαιοτάτη μάχη είς ήν επεσον οι πλεΐστοι ιών 
στρατιωτών κα ι ιππέων του κα ι πολλοί Κρήνες 0 Ρ ιζιτα ι, δ  δ* αρχηγός κατεσφίγη 
μαχόμένος έπι τοϋ ίππου του.

(2) Η  Γραμβοϋσα είχε κύριεν&ή υπό τών Κρητών κατά τό 1825 Αύγουστον 
2 ήμέρ. Κ υριακήν ωρ. 6 υπό τοϋ Ιακώ βου Κουμή, Δη μ . Καλλεργη χλπ. ή  
δε Κεντρική Διοίκηοις τής Κρήτης, τή  19 Αύγουστον ε. ε. διώριοεν έν αυτή τρι
μελή επιτροπήν, ή  τις δ ιώ κει τά τής Κρήτης , κα ι εκτοτε Γ ραμ βουσ ια νο Ι  έκαλοϋηο.
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9Ελάστε*, βεις ο ί Σφαχιανοί, μπρόβολα* παλληκάρια, 
νά πολεμούμε χήν Τουρχιά, χ ι9 άφήχε χά κοπάδια.

Κ αί ό Πασσάς, ώς χ9 άχουσε, ποΜά τά βαροφάνει,
9ς χό Κάστρο χ9 είς χό Ρέ9εμνος γραφή πιάνει χα ϊ χάνει.

—9Ελάσχε*, βεις ο ΐ Κασχρινοϊ χ9ίσεΐς ο ί 'Ρε9εμνιώχαις, 
έπά 9ς νύν ’Λποχόρωνα ποϋ 9μα ι μέ χσή Χανιώχαις.

Πρεμαζωχχήχε, χσή Τουρκίας μπρόβολα* παλληκάρια, 
νά ’πάμε νά χσή σφίξω με* νά π ιάνουν τη Μαδάρα.

Νά πάμενε είς χά Σφαχιά νά χάμω μ9 ενα χάλι*, 
νά ίδω πως 90% χά βγάλωμε μέ χό Χατζή Μιχάλη.

Γή 9ς χή Μ αδάρα νά χα9ή, Λ  9ς χό γιαλό νά πέση, 
γή νά χόνε σχοχώσωμε σάν ήρ&ενε πεσκέσι*.—

Κ ι9 6 Κ ιαχαγιάς του χό γροιχφ, γυρίζει χαϊ χοϋ χάνει*,
—Αέν φεύγει, Μουσχαφά Πασσά, γιαχ9 είνε παλληχάρι·

Αέν ε ίν9 αύχός Ααζόπουλος να πιάση χή Μαδάρα, 
μόνο 9νέ άποϋ χη Ρούμελη χα ϊ σέρνει παλληκάρια.

Μ 9 ανχά χά Ρουμελόπουλα εϊν9 άντρες χιμημένοι, 
χαϊ 9ά μάςε σκοτώσουνε χ ι9 &ς εϊμε9α γνοιασμένοι*.

—Σώπασε . . .  μή μοϋ χσή 9παινφς έξήνχα χαβαλάρους, 
μά 9γώ σαλάτα χρώγω χ&η ώς χρών χσή ψαρογάρους*

Μονομεριάζει* ή Τουρχιά χα ϊ χάνει μ ιά  χόλωνα*, 
νά 9 πάνε νά πατήσουνε* χώ Σφαχιανώ χη χώρα.

Πάνε μονομεριάζουνε* 9ς τσ9 Έλληνιχαΐς χαμάραις,
χ 9 οί Χριστιανοί κατέβαιναν χαϊ π ιάνουν χσή Μ αδάραις.

Κ ι9 & Κυριαχούλης ήλεγε άποϋ 9χον άντρειωμένος, 
χ9 ήτονε χ9 είς χόν πόλεμο άξιος χαϊ χιμημένος.

— 'Αρπάξετ', ουλοι, τά σπα9 ιά χ9 άρματα χαϊ μαχαίρια, 
νά πάμε νά μουντάρωμε είς χσή τουρχιάς χ9 άσχερια*.

Μπορέτως* φοβηδ9 ή Τουρχιά σάν χάμωμε χή γιούργια*. 
μπορέχως* χσ9 άλαργάρωμεν δξ9 άποϋ χά ταμπούρ ια*—

Κ ί9 δνχεν έχατεβαίνανε 9ς χ9 9Ασχύφου % χά Μ ουράχια,
6 κόσμος έλουλούδιζε Τούρκικα μπαϊράκια*.

Σάν τά είδασιν ο ί Σφαχιανοί, είπαν μικροί μεγάλοι,
—Χατζή, μήν ’ηφς 9ς χόν πόλεμο γ ιαχ9 είσαι χό κεφάλι.

Γιαχ9 είσαι χό κεφάλι μας χ9 είσα ι χαϊ ή τιμή μας, 
χ ί 9 άνέ* χαϊ σέ σκοτώσουνε χάνωμε χή ζωή μας.

Τήν δρεξί σου φύλαγε χα ϊ χήν χαβαλαρία,
ώστε νά πάμε χήν Τουρχιά σέ άλλην έπαρχία.
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ποϋ νά ’χη κάμπο γ ι9 άλογα καί §ίζα γ ιά  παιχνιώταις, 
για  τήν καβαλαρία σου τσή ξακουστούς στραθιώταις. 

έπά ’ς τό Φραγγοκάστελλο στενός σου 9νε ό τόπος, 
κ ι1 άν δέ λυπάσαι τό Χατζή, λυπήσου σκ ιάς* τσ9 άνθρώπους.

-—Μά μιά φορά γεννήθηκα καϊ μ ιά  θέ ν9 άποθάνω, 
καί μ ιά θ ά  τόνε στερηθώ τόν κόσμο τόν άπάνω.
Έδώ όποϋ βρεθήκαμε τόν πόλεμο θά  κάμω,

Κ ι9 άν μέ σκοτώσονν σήμερο σάν άντρας θ 9 άποθάνω. 
Κ ι9 άν μέ σκοτώσγι δ Πασσάς κόβγη τήν κεφαλή μου, 

καϊ τήνε πάη ’ς τά  Χανιά καϊ πέρνη τήν τιμή μου.
Πάλι καϊ τόν σκοτώσω έγώ κόβγω τήν κεφαλήν του, 

καϊ τήνε πέμπω 9ς τό Μωρεά κα ϊ πέρνω τήν τιμή του. 
Σελλώσετέ μου τ’ άλογο 9ς τόν πόλεμο ν9 άράξω,

νά ’πφ νά 9βρω τό Μ όυσταφά καϊ σκλάβο νά τόν πιάσω 
Κ αϊ κάνει παρακάλεσι καϊ κάνει τό σταυρό του,

κα ϊ πιάνει τ9 άλαφρό σπαθ ί κρεμνόί το 9ς τό λαιμό τον. 
Πιάνει καϊ τά μπιστόλια του ’ς τή μέση του τά βάνει, 

σάν πολεμάρχος δέ δειλιά κ% άν ήθελ9 άποθάνη.
Κ ί9 οντεν ίκαβαλίκεψεν έκλαψε τ9 άλογό του, 

καϊ τότε δά τό γνώρισε, δέν είνε γ ιά  καλό του.
Κ αϊ δίδει τή διαταγή εις τήν καβαλαρία ,

—Σήμερο θά  τή δείξωμε, άδέρφια . τήν άντρεία. 
χ ι' άν ’βγοϋμ’ &ποϋ τόν πόλεμο, πα ιδ ιά  μου, κερδεμένοι,

9ς τσή Κρήτης ούλο τό νησϊ τούρκος δέν άπομένη.
Πάλι χ ι’ άν σκοτοθούμενε τή σημερνήν ήμέρα,

θά  μάςε μνημονεύγουνε τσή Κρήτης τά Καστέλλια .— 
Αιδώ, βιτσά τοϋ μαύρου του 9ς τήν πόρτα ξεπορτίζει*, 

καϊ π ιάνουνται μέ τήν Τουρκία κ ι9 6 πόλεμος άρχίζει.
9ς τή λύσσα τήν πολεμική κ9 είς τή φωθιά τήν τόση, 

α π ’ δλους 9 ποϋ λαβώθηκαν, κάνεϊς δέ θ ά  γλυτώση.
Σ άν τρία κάρτα* έβάσταξε μ 9 άν ήτονε δυό ώραις,

κιάνεϊς τοϋρκος δέ γύριζε 9ς τσή βουλησμέναις* χώραις. 
9Σ  τή μ ιά μεριά 9τον τ' άλογα 9ς τήν άλλ’ ο ί σκοτωμένοι, 

δεμένοι μέ τσή ζώναις των έχάθηκαν οΐ ξένοι.
Κ ι9 έμετρηθήκαν ο ί Ρωμνοϊ κ9 έλλείπανε διακόσοι, 

κ9 ο ί Τούρκοι μετρηθήκανε κ ’ έλλεΐπαν όκταχόσοι.
Χατζή Μιχάλης φώναξε 9ποϋ τή ψαρή* φοράδα*,

—Πρόβαλε, Μ ονσταφά Πασσα, κοντά 9ς τήν εύγοράδα*}
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μή χώνεσαι σάν άλοντέοϋ ’ποπίσω ποϋ τ ’ άσχέρι* 
έλα κοντά μον, σήμωσε, χ9 ή μοίρα δτι φέρει.

Μ ιάν μπαλλω&2&* το# παίζουνε *§ τδ μαρμαρένιο μπέτη*, 
μά ’χεΐνος δέν τήνε ψήφοι* σάν παλληχάρι στέχει.

Κ α ί σέρνει τδ σπα&άχι τον χα ϊ μπαίνει *ς τδ ντουμάνι*, 
χάί την Τονρχιά έσάστησε* τδν πόλεμο που χάνει. 

Λεύτερη μπάλλα παίζουν του χ9 εις τδ μερδ τοϋ δίδει, 
μά ’χεινος δέν τήνε ψηφφ* χ ΐ  όπίσω δέ γυρίζει.

Κ αστίζε ι* τή φοράδα τον χαϊ πάει ’ς έναν χάρτο*,
Χ79 δντιμως* βρήχνει* σφαλιχτδ τδ βουλισμένο*Κ άστρο. 

Μά δά ποϋ σ9 ηύρα σφαλιχτδ πλειδ σου νά μήν άνοιξης, 
γιά δεν έβρέ&ηχ9 άνθρωπος όξω νά μου βουη&ήξη.

Κ α ί πα ίζονσ ίν του χ ι’ άλλη μ ιά  δ ίδει τον ’ς τή μασέλα*, 
χ9 έχείνη τδν έγχρέμισεν άπάν’ άπού τη σέλλα*

—Μά έλάστε, βεις ο ί Σφαχιανοί, άποϋ 9στε παινεμένοι, 
νά χάμετε τά δίχηα μον ταχυά τδ μεσημέρι.

Τότες γ ιουρούντ ισ ’* ή Τονρχιά τήν χεφελη τον έχόψα, 
γιά νά την πάνε τοϋ Πασσά νά τώνε δώση γρόσσα*.

Κ.29 ό Μουσαφάς ώς τ' άχουσε πολύ τοϋ βαροφάνει, 
γιατί νά τόνε σφάξουνε άποϋ ήτον παλληχάρι.

Κ2 * &ν ή&ελε. γιατρεύγεται ή&ελε τόνε γιάνη*,
γ ιατ’ ήτο συντοπίτης τον άντρας χαϊ παλληχάρι.

Μ* άχόμη χάί τδ σήμερο 9ς τσή όεχαφτά τοϋ Μάη, 
ούλο τ ’ άσχέρι* φαίνεται μέ τδ Χατζή Μιχάλη. 

χάί πολεμοϋν ’ς τά σύννεφα χί9 άχούγονντ9 ή μπουρμπάδες*, 
φωναΐς, Χ29 άλογοπεταλ2αϊς 9ς τοϋ Καστελλιοϋ τσή μπάνταις* 

Ούλοι ο ί γ ι ’ άλαφρόστρατοι* Ο'ωροϋν τση χαϊ τρομάζουν, 
μά 'χεΐνοι, 6 &2δς σχωρέσει των, χάνένα* δέν πειράζουν.

Π ροπόσεος·

Καί τινας δέ των προπόσεων των κατά τούς γάμους εγειρόμε
νων παραθετομεν ένταΰθα :

Ε ύοίβα!  ( Προηγείται σχεοόν καθ* όλας τάς προπόσεις). 
Καλορρίζιχα ! —ή, Κολορρίζιχοι.
Σ 9 την ύγειά σου γαμπρέ.
Σ 9 τήν ύγειά τής νύφης.
Σ 9 τήν ύγ ιιά  σας νά ζήσετε χά ί νά σογεράσετε*.
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Παιδιά χών παιδιώ  βας ν ’ ά ι̂ω&ήχε.
Ό Θεός νά βάςε δώβη τοϋ ’Λβραάμ καί χοϋ Ίβαάχ χά καλά. 
Νά χαίρεβχε χό βχεφάνι βας.
Νά χαίρεβχε τ’ άκριβό βας βχεφάνι.
Νά χαίρεβχε χό χίμιό βας βχεφάνι.
Καλή γλνχοβάλιβι* νά ’χεχε.
Καλή γλνκοβάλιβι* νά βάςε δίδη 6 Θεός.
Νά ζήβ’ ή νύφη χι’ ό γαμπρός.

Νά ξήβ' ή νύφη Χ2 6 γαμπρός, 
χ 9 ή βνντροφ ιά μας δλη.
Χαρούμενοι, κΥ άπρίχανχοι*, 
καί χαλοχαρδιβμένοι*.
Χαρούμενοι χ$ άπρίχανχοι*  
χαΐ πάνχα ’μονοιαβμένοι.
Χαρούμενοι χί’ άπρίκανχοι * 
χαΐ γλνχοβαλιβμένοι*.

Χαρούμενοι χ%* άπρίκανχοι χαΐ χαλοχαρδιβμένοι,
χ ι’ άποϋ χά νύχια ώς χήν κορφή χβιχίνια* φορτωμένοι.

Α στε ία  π ρ ό π ο σ ις .

\ΪΙς έκόλληβεν ή πίββα,
’ς χό λαιμό χής χαλοχύ&ας, (*) 
νά χολλήβη χ ι’ δ γαμπρός, 
εις χβή νύφης χό λαιμό.

Γ εν ικα Ι π ρ ο π ό σ ε ις .

Σ * χήν άφεδιά βας.
Σ ) χήν άφεδιά * βον / δείνα] . 
Καλά ύβχερνά.
Χριβχιανιχά χέλει.

(I) Κολοκνν&α ενταύθα υπονοεί το φλαοκίον (τσότρα) τον οποίου τον λαιμόν 
προσαρμόζουν δ ιά  πίοσης.
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’Γειά, χαρά μας, παιδιά.
Καλήν δρεξι, πα ιδ ιά .
Σ*' τήν ύγειά τής όυντροφιάς μας.

Σ  τήν ύγειά μας δλωνών 
καί μεγάλω καί μικρώ.

'Σ τβή χάραίς τών έλεύ&ερω, 
νά χαίρουντ' ο ΐ ’παντρεμμένοι.

“Ολο 'γείαις καί χαραΐς, 
καί ξεφάντωβαις* καλαΐς.

α Ολο γείαις καί χαραΐς, 
καί άναγάλλιαβαις* πολλαΐς.

Σ  τβή χαραΐς τών έλεύ&ερω, 
καλή ψυχή τών 9παντρεμμένω.

Πάντα ’γεία καί χαρά, 
πάντα μέ καλή καρδιά.

Πάντα ’γείά κα ί χαρά, 
πάντα νά ’μεΰτα καλά.

’Ά λλα ι π ρ ο π ό σ ε ις .

Τοϋτο τδ ποτήρι, 
το κρυβταλλωτό, 
ονλοι &ά τδ πιούμε, 
γεμιστό, ξεχειλιοτό.
Σ  τήν ύγειά τού νοικοκύρη, 
9ς τβή χαραΐς του πού κερνφ. 
Ά ς τδν άνεβάβωμε, 
κ ι’ &ς τδν κατεβάβωμε.
Πάνω 9ς τά τριαντάφυλλα, 
κάτω % τά γαρόφαλα.

Ποιδς κρατεί τήν κούπα*, 
τής Μονεμβαβιάς ;
Ό Καπεταν (δείνας), 
δ μπέης τόή Βλαχίας.

9
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Πιέτ’, άφέντη, πιέτο, 
καί ξαναγέμιβέ το.
Κάλεβέ τον, ’γειά βον, 
τδν πλεώ χοντήτερά βον.

Ή πιεν το, χ ι’ άπόπ^εν το, 
μέ γειά τον μδ χαρά του, 
μ* δλη τή βνντροφ ιά τον . 
"Ολο γείαις καί χαραίς,
Χ29 άναγάλλιαβαις* πολλαΐς.

Καλώς β9 εύρήχαμε, χραβί, 
χαλώ βε, άγάπη μον χρνβή, 
’γειά χα ΐ χαρά τοϋ χόβμον, 
έμπρός μον πιέ χαΐ δός μον.

Σ  την ύγειά τοϋ νοικοκύρη, 
δπον εχει τδ ποτήρι.
Σ  τήν ύγειά μας δλωνώ, 
καϊ μεγάλω καί μιχρώ.

Π ροπόσε ις  9Α νω γειανώ ν.

Σκοντελοβαρίχνω* βον,
—  Κ ι9 έγώ άντιβτέχωμέ* βον.

Π ροπόσε ις  Γ ο ρ τν ν ίω ν  (Μ α σ σ α ρ α ς ) .

Σ  την άφεδιά* βον, μποϋκά* μον , 
καί δέΙςον το, κοιλιά μον.
Πάντα ’γειά, πάντα χαρά, 
πάντ* άρνιά ’ς τή βοβκαριά* 
χ* ή κοπελιά* ’ς τή βρνβι. 
νά π ιή  κα ί νά γεμίβη.
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Π ροπόσε ις  ’Α ρ γ ν ρ ο υπ ο λ ιτώ ν .

9Αχάλεστο ο9 έπιϋνμώ , 
σάν σέ χαλέβω ξεδειλειώ*, 
Τρώγω χαλά, πίνω χαλά , 
η/ δέν μοϋ χάνει.
Τρώγω χαϊ τό λονχάνιχο*, 
τ’ αύγό είς τό τηγάνι.
Γλυκό Υ  τό μέλι, τρώγω το , 

τί> Θβό 0ο0 ’μνόγω*. 
Έτβά 9ν 9 χαϊ χά&έ φαητό, 
χι' όπου τό βρώ τό τρώγω. 

Ευοίβα τών άρχόντων, 
τώι/ ι/?<ΰι/ κα2 τών γερόντων. 
Πριμη&άλασοα! 
μικρό 9μουν χα ϊ Ο9 άγάπησα.

"Αλλη

Έλα, Χριστέ χαϊ μά&ια μου, 
χ9 έγώ νά καταπίνω*.
*Σ τ9 όνομά 6ου, Παναγιά μου , 

γεμίβω τ$]ν κοιλιά μου.
Μεγαλόχαρι Παρ&ένο, 
χαϊ νά βάν9 ώστε νά πέρνω.
° Αγιαις πέντε Παρ&έναις, 
νά χορτάΰωμ’ ώς τσή φτέρναις*.
9 Ο Θεός νά μάς λυτρώση, 
χαϊ νά μάς έλευ&ερώση.
Ό Θεός νά μάς γλντώση*, 
νά μή τόχουν άλλοι τ06οι.

7β  κρασί γλυκό, μοσχάτο*9 
% έβρη ή κορφή τόν πάτο.

Κ 9 ο ΐ γ ι9 όχ&ροί μας Άνω κάτω , 
είς τσή θάλασσας τόν πάτο.

Μετά ταΰτα οί νέοι πάλιν εγειρόμενοι της τραπέζης αρχονται 
χορεύοντες μετά τών νεανίδων καθ' όλην την νύκτα καί διάφορα δί
στιχα ερωτικά ^δοντες, ών ούκ εστιν αριθμός.
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Πολλάκις οίκεΐοί τινες και συγγενείς της νύμφης συνακολουθουσι 
μετ’ αύτης εκ του χωρίου της εις την οικίαν του γαμβρού καί συν- 
ευωχουνται καθ’ όλην την νύκτα, όφείλουσι όμως ν’ άπέλθωσι προ 
της άνατολης του ήλιου της επομένης, καθότι η διαμονή αυτών 
επί πλέον νομίζεται προσβολή* εις τινα οε μέρη της νήσου τούς 
παραβάτας του τοιούτου εθίμου τιμωρουσι Θέτοντες Ιφίππια επί 
των ώμων και άποπέμποντες του χωρίου.

« ΙΓ Τ ςό γ ία .

Περί της άρχαϊκωτάτης τζόγιας ητις δυστυχώς „ ΙπΙ της επο
χές ημών δεν γίνεται πλέον είμη εις τινα χωρία της Επαρχίας 
Άποκορώνου, πραγματευόμεθα ηδη διασώζοντες ίστορικώς τουλά
χιστον τό άρχαΐον τούτο εθιμον των πατέρων μας.

Τζόγια [Ζόϊα], έλέγετο στέφανός τις κατασκευάζόμενος εκ ται
νιών ίων καί άνθέων πεπλεγμένων πέριξ του όποιου άνηρτώντο 
φλωρία. *Ότε δηλ. η άκολουθία του γαμβρού έφθανε πλησίον του 
χωρίου της νύμφης εις θεσιν επιφανή ί'στατο άπασα* ό γαμβρός 
εδιδε εις δύο γυναίκας δια πρώτην φοράν νυμφευθείσας λ (πρωτοστί- 
φακαις}  καί ών ό πατήρ καί ή μήτηρ ζ·/) (ιια^^οxνρονόάΐαις^(*)) 
ταινίας, ας πλέκουσαι μετά των άνθέων καί των ίων σχηματίζουσι 
στέφανον Ιτέρα σε γυνή τρύπωσα τα έκ τών άκολούθων προσφερό- 
μενα φλωρία καί διαπερώσα αυτά δια μεταζίνης κλωστής, δίδωσιν 
τον ορμαθόν αυτόν κατόπιν ταίς δύο πρώταις γυναιζίν, αϊτινες προ- 
σάπτουσιν αυτόν εις τον κατασκευασθέντα στέφανον. Ό έκ τούτων 
λοιπόν κατασκευαζόμενος ηΜκχης} ώνομάζετο τζόγια , γιδοντο δε 
κατα την κατασκευήν αύτοΰ τά επόμενα $σματα.

α Έδ&* τΐ]ν άρχινονμενε,
νά ’νε καλή ή γ£ &ρα,
τοϋ ν ιοϋ  γαμπροϋ ζήν Τζόγια.
ΕΙς τδνομά 0ου, Θέ μου , 
κ£ άφένζη μου Χρι0ζέ μου .

(!) Τρίτος τών άγώνων έφορος *|ν δ λεγό(χενος *Αμ.φιθαλλής, πιθανώς ΐερεύς οί5τω 
καλούμενος κατά το παρ’ Έφεσίοις εθιμον το κωλύον άπό της ιερωσύνης τούς δρφα- 
νούς πατρδς ή [χητρδς» [Ηλιόδωρος I. 2 2 .—Κρητικήν θ̂ατρον. Κ. Ν. Σάθα εϊσαγωγ, 
σελ. ρδ\].
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Έδά* την άρχινούμενε 
νά ’νε καλή ή γ ι ’ ώρα,
Τβή νύφης μας τή Τζόγια,
222§ χόνομά βου, μον,
κ/ Αφέντη μον Χριβτέ μου .

Βάνομε κα ί §οβμαρή*, 
νά ’ν ’ ή γ ι’ ώρα ή καλή.
Βάνομε καί ματβουράνα*,
|ρ§ νά ζή δ γαμπρός κ ’ ή μάννα .
Βάνομε καί καρεμφύλλι, 
πεν&ερός νά ζή καί φ ίλοι 
Βάνομε κα ί καντιφέδες, 
γιαβεμιά κα ί μενεξέδες.
Βάνομε βιόλες καί ρόδα,
είς τβή νύμφη μας τήν τζόγ ια  κτλ.

77ο£> ν7δ τοϋ τα ;  ποϋ ’νιε κε ίνα ;
Ποϋ ’ν ’ τβή τζόγιας τά στολ ίδ ια ;
— Γ0  γαπμρός &έ τά φέρΐ],
Γιά Ιδετ’ δρεξι την έχει.

Τότε ό γαμβρός καταθέτει την κοσμηματοθήκην (κιβώτιον η 
;τοαλέτα) εκ χρυσών καί άργυρών κλπ. δώρων.

— 77ον τοϋτα ; ποϋ ’ν ’ κείνα; 
ποϋ ’ν ’ τβή τζόγιας τά πρεπ ίδ ια*;
— ΟΙ γονιο ί ϋ'έ νά τά φέρουν 
γΐά Ιδετ’ δρεξι τήν έχουν.

Ενταύθα οί γονείς καταθέτουσι τά δώρά των.
— Ποϋ ’νιε τοϋ τα ;  ποϋ ’ν ι ’ έκεινα, 
ποϋ ’ν ’ τβή τζόγιας τά πα ιγν ίδ ια ;
— Οί μπαρμπάδες* &ά τά φέρουν, 
γΐά Ιδετ’ δρεξι την έχουν,
ΑΩ τόν μαβτραπά* τά γέρνουν. [δηλ. άφ&όνως].

Ενταύθα οί θειοι καταθέτουσι φλώρία χρυσά κ,λπ. δώρα.
Που ’νιε τοϋ τα ; ποϋ ’ν ’ έκεινα;
Ποϋ ’ν ’ τβή τζόγιας τά πα ιγνίδ ια .
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— 01 κουμπάροι * Φά τά φέρουν, 
γιά Ιδεχ’ δρεξι τήν έχουν,
μέ τδ μαστραπά* τά γέρνουν.

Καί ΙνταυΟα οί κουμπάροι καταθέτουσι τα δώρα των.
Ειτα καταθετουσι τά δώρά των οί νυμφαγωγοί.

— Ποϋ ’νιε τοϋτα ;  ποϋ ’νε9 έκεϊνα; 
ποϋ V  τής τζόγια^ τά πα ιγν ίδ ια ;
*Όρεξίγχουν κ ι9 &ς τήν δείξουν, 
κα ί τή τζόγια να πρεπίσουν.
Φέρετέ τα, ο ί καλεσμένοι,
οδλ9 ο ΐ γ ι9 ίδ ικο ΐ* καί ξένοι.

Περάναντες δ1 οΰτω την τελετήν της τζόγιας τελειώνουν &ά του 
εζης δίστιχου.

α 9Στολίσαμε τή τζόγια μας μ9 άσήμι μέ χρυσάφι, 
τ9 άντρόγυνο ποϋ &ά γεντ} νά ζήσγι νά γεράση.

Μετά ταυτα Ικλέγουσι χάριεν τι κοράσιον εκ. της άκολουθίας 
δωδεκαετές καί αμαννοκυρουδάτον^ θέτουσιν επί της κεφαλής αύτου 
την τζόγιαν καί ειτα άγουσιν εις το χωρίον της νύμφης. Ως δε 
φθάσωσιν εκεί καί τύχωσι της προσηκούσης περιποιήσεων εκ μέρους 
τών συγγενών της νύμφης, άρχεται χορός έτερος πλησίον το® χω
ρίου της νύμφης υπό τών άκολούθων του γαμβρού, εν φ άρ^ονται 
έπαινουντες την νύμφην και ευχόμενοι ινα ώς ο Ιόν τε ταχυτερον 
έζέλθΥ) της νυμφικής παστάδος καί χαιρετίσιρ την άναμένουσ&ν αυ
τήν μετ’ άνυπομονησίας ακολουθίαν του γαμβρού.

Επίσης ό γαμβρός χορεύων μετά του κορασιού του φί'ροντος 
την τζόγιαν άναμένει και οδτος την στιγμήν καθ’ ην θέλει ταρου- 
σιασθη και διέλθ*/) ενώπιον αύτου χορεύουσα ή ζηλευτή νύρ,φη 
μετά της έαυτης ακολουθίας. Ευθύς δε ώς προσέλθη καί άρχίηρ χο· 
ρεύουσα μετά της ακολουθίας της, ό γαμβρός δια τρόπου χαρίεντος 
καί οεζιου κατορδοϊ να θέστρ επί της κεφαλής τής νύμφης τον *τεοα- 
νον της τζόγιας* τούτου γενομένου ό γαμβρός θεωρείται κ,ύριος της 
νύμφης καί πάντες οί συγχορευταί τήν ικανότητα τοΰ γαμβρού
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Ιπαινουντες άναφωνουσιν αύτοίς $ΧαΛ&οφΙζικοαψ,’μΐΟ* ό, ώς είπομεν, 
τελείται ό γάμος.

Όμοίως γίνεται τζόγια καί εις τήν οικίαν της νύμφης, άντί στε
φάνου όμως σχηματίζεται άνθοδέσμη ητις τίθεται εις τό ποτηριον 
εκείνο, έντος του όποιου ό γαμβρός είχε στείλνι με τα δώρα τοδ 
άρραβώνος.

Μετά ταυτα Υ)ό$το φσμά τι, όπερ παρίστα την πώλησιν της 
χζόγιας εχων ώς έξης*

*Η δη μ οπ ρ ά τη σ κ ; τήξ Τ ζό γ ια ς·

Έπά ’ς αύτό τό γάμο, 
έπέρασ’ άϊς Ηώργης,
Κ ’ έβείστη κ’ έλιγίΰτη, 
χάί τσή Τζόγια μας εύχή&η.
Πάει ’ς τό Κάστρο νά πονλήση, 
χαΐ νά τήνε βιαλαλήση.
Γιά ενα ψωμί χρυσάφ ι, 
χαϊ γιά όνό μαργαριτάρι.
— Χίλια γρόσια τήν χάμω, 
χί’ οποίος ϋ'έλει, &ς βάλη απάνω.
— Εέπεοέ τηνε, νά ζήσης, 
νά τήνε γοργοπονλήσης.
— Έ ννιαχόοια 0& τήν χάμω , 
χ ί '  ο π ο ί ο ς  δέλει, & ς  βάλη άπάνω.
—Βέπεοέ τηνε, νά ζήσης,
Νά τηνε γοργοπονλήσης.
— Οχταχόσια &ά τήν χάμω,
χ ί’ όποιος &ίλει, &ς βάλη άπάνω.
—Βέπεσέ τηνε, νά ζήσης 
Νά τηνε γοργοπονλήσης.
— Έφταχόσια $ά τήν χάμω,
χ ί’ όποιος ϋ'έλει, &ς βάλη άπάνω.
—3επεσέ τηνε, νά ζήσης 
Νά τηνε γοργοπονλήσης.
— Έξαχόσια Ο'ά τήν χάμω ,
χί’ όποιος δέλει, &ς βάλη άπάνω.
—Βέπεσέ τηνε, νά ζήσης,
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νά τήνε γοργοπουλήσης.
—Πεντακόσια Όά τήν κάμω 
κ,ί όποιος Ο'ίλει, &ς βάλη άπάνω.
—βέπεσέ τηνε, νά ζήσης, 
νά τήνε γοργοπουλήσης.
—Τετρακόσια &ά τήν κάμω, 
κ/ οποίος &έλει9 &ς βάλη άπάνω.
—βέπεσέ την, νά ζήσης,
Νά τήνε γοργοπουλήσης.
—Μά τρακόσια &ά τήν κάμω, 
κχ1 όποιος &έλει, άς βάλη άπάνω. 
—Ηέπεσέ τηνε νά ζήσης,
Νά τήνε γοργοπουλήσης.
—Μά διακόσια &ά τήν χάμω, 
κι’ οποίος &έλει, .&ς βάλη Απάνω.
—βέπεσέ τηνε, νά ζήσης, 
νά τήνε γοργοπουλήσης.
— Εκατό θά τήνε κάμω,
χι’ όποιος &έλει, &ς βάλη άπάνω. (Κ)

I1) * Αρχαία είναι κα ι ή πρόληψ ις αυτή τον άνα μετράν άντιοτρόφως άπο χ ι
λιάδας νά καταλήγουν εις εκατοντάδας, ή από εκατοντάδας, εις δεκάδας , ή άπο 
δεκάδας προς την μονάδα και τον μηδενός' ώς λ. χ. εις τάς γοητείας κατα τής 
βασκανίας ώς άλεξιφάρμακον ή γόησσα λαμβάνει 9  λωβούς πηγάνονΤ (διότι καί 
κατά τον Άριστοτέλην , “ το πήγανον βασκανίας φαοί φάρμακον είναι,, ), έκαστος 
λωβός νά περιέχη  5 καρπούς (πηγανόσπερμον) κα ι ρ ίπτονσα άνά ?να λτοβδν εντός 
τοϋ φυλακτηρίον του πάσχοντος ψ νϋνρ ίζε ι συγχρόνως κα ι την εξής γοητείαν. 
—■ “ 'Εννέ ’ αδερφοί ή  σανέ κχ άπο τσ'-εννχά μεΐναν οχτώ (ρ ίπτει άλλον λωβόν) 
κχ * άπο το οχτώ έμειναν εφτά (και ρίπτει ετερον) κχ άπο το1 εφτά εμειναν εξε 
κα ι από τους εξε εμειναν πέντε, κχ} από τους πέντε, τέοοεραις (κλπ. μέχρι τοϋ 
ενός) κ ι' από τον ενα, μηδέ ενας.„ ώστε έναποδέτουοα τούς λωβούς εντός τον φ υ
λακτηρίον ράπτει κα ι ασφαλίζει αυτούς άναρτώοα επ ί τοϋ τραχήλου τοϋ πάσχοντος , 
δη λ αυτά εκείνα τά άλεξιφάρμακα των αρχαίων εις τά όποια δμως εκείνοι μετε- 
χειρίζοντο τά ονόματα των Ίδαίων Δακτύλων, κατά τον Πλούταρχον. “ 01 μεν 
γάρ έκμεμα&ηκότες τά των Ίδαίων ονόματα δακτύλων χρωνται προς τούς φόβους 
αύτοις ώς άλεξικάκονς ά τρέμα  κ α τα λ εγο ν τες  έ κ α σ τ ο ν  η . [Π λούταρχ- περί άρε■ 
τής] . β Ομοίως κα ι εις τον πάοχοντα από λαιμόπονον , ή γόησσα άλεύψασα τούς 
δακτύλους αυτής εις ελαιον λυχνίας χάλκινης , τρίβει τούς καρπούς (σφιγμούς) των 
χειρών τον πάσχοντος, λέγουσα συγχρόνως την γοητείαν ταύτην. — “Μ ι Σνλλη- 
γοϋδα εγεννηοε κ ' εκαμ* εννηά πα ιδάκια, κχ' άπο τά έννηά ’ς τά οκτώ , κχ* από 
τά οκτώ *ς τά εφτά (κλπ. μέχρι τον ενός) κχ1 από το ενα, μηδέ κχάνένα „. Μετά 
ταϋτα επαναλαμβάνουσα την γοητείαν τρίβει δ ιά  τον αυτόν ελαίου ταΤς δράμολες 
( άμνγδαλίτας) τοϋ πάσχοντος, επαναλαμβάνει κα ι τρίτον αυτήν κα ί απέρχεται.
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Τά κνπαρ ίόό ια  τοϋ βοννοϋ, [ ή  τ ’ 'Ομαλοϋ] , 
Κλαδί, κλαδί τά  γύρεψα, 
κύ άλλο κλαδί δέν μ ’ άρεόε,
<5αν τό γαμπρό καί νύφη.
Λέν είδα ώμορφο δεντρό, 
ώς ήν’ ή νύφη κ%’ δ γαμπρός.
Ποϋ V  δ γαμπρός κνπάριοοος, 
κ’ ή νύφη πετροπέρδικα.
ΕΙς τό [ δείνα χωρίον]  νά πάη,
Μέγα νάμ ι*  Όέ νά βγάλη.
ΕΙς τοϋ^[  Πεν&εροϋ τό δνομα]  νά πάη,
Μέγα ν ά μ ι* νά βγάλη.
ΕΙς τοϋ [Γαμβρού τό δνομα]  &ά πάη,
Μέγα δνομα &ά βγάλη.

Την δευτέραν ημέραν του γάμου ή τζόγια διελύετο (εξεπλεκετο), 
τά φλωρία προσνιρμόζοντο εις τον κόσμον του στήθους της νύμφης, 
προσέθετον οέ (φλωρία) καί οί μη τυχόντες των συγγενών κατά την 
ώραν της πολοκης.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α  Η Μ Ε Ρ Α  ΤΩ Ν ΓΑΜ Ω Ν

Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΙΚΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΣΑΚΚΩΝ

Την δευτέραν ημέραν του γάμου [έπανΛιος παρα παλαιοΐς] προ 
μεσημβρίας συναθροίζονται πάντες οί προσκεκλημένοι εις τον οίκον 
του γαμβρού καί άρχεται τότε η έξαγωγη της προικός εκ των σάκ- 
κων εντός των οποίων ειχον τοποθέτηση αυτήν κατα την ημέραν της 
άναχωρήσεώς της εκ του οίκου της νύμφης, ώς ειπομεν. Εις άλλα 
μέρη ή έζαγωγη της προίκας γίνεται την ογδόην ημέραν καί ούχί την 
Δευτέραν μετά των γάμων.

Κατά δέ την ΐξαγωγ*ί)ν έκαστου άντικειμένου ^δουσι νέοι καί 
νεάϊΐοες διάφορα κατάλληλα δίστιχα επευχόμενοι τοΐς νεογάμοις ινα 
χαταΛνσωσι (φθείρωσιν) αυτά εν ύγεί<£ καί εύτυχίοβ* άρχονται δ' ώς 
έξης.

Έδά * τά βγάνουν τά προ ικ ιά  τά μυβκομνριβμένα, 
έποϋ ’χοννε ζαχαρωτά κι9 άμύγδαλα βαρμένα*
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ΕΙτα δ’ ΐξάγουσι Ικ. των σάκκων μικρά/ πήραν, ητις ώς αλλα
χού έρρέθη [σελ. 31—34] εινε πλήρης τραγημάτων καί προβφε- 
ρουσιν αύτα εις τούς προσκεκλημένους, $οοντες εις έκαστον των 
εξαγομένων, π. χ.

Εις εζαγωγην σινοόνων,

Τό νέφαλο ποϋ 'πέρασε βαστφ νερά χαϊ χιόνια,
&ς ήνε χαλορρίζιχα τσή νύφης τά σεντόνια.

Εις υποκάμησα της νύμφης,

"Οσ’ άστρα ’νε 'ς τόν ούρανό χάί φύλλα ’ς τό §οβΙ$ι, 
τόσα ψιλά ’ποχάμησα νά χαταλύσ’ ή νύφη.

Εις ύποκάμησα του γαμβρού,

'Όσ' άστρα ’νε % τόν ούρανό χαϊ φύλλα ’ς τό χωριό μας, 
τόσα ψιλά ’ποχάμησα νά  φ&είρη κ ι’ δ γαμπρός μας.

Εις Κιλημι,

Τό νέφαλο ποϋ πρόβαλε βαστφ νερό χαϊ χύνει, 
ας είνε καλορρίζιχο τής νύφης τό χιλήμι*

Εις Πατανίαν,

ΎΗρ&εν ή γ ι’ ώρα χ’ ή στιγμή νά *βγή χ ’ ή πατανία  * 
νά βγαΐν’ ή νύφη χ ι’ 6 γαμπρός νά παίζουν τή σχιρμίδα*

Είς στρώμα,

*£$ ΒΪνε χαλορρίζιχα τσή νύφης τά στρωμάτσα*,
Άγγέλοι τά λενχάνανε χαϊ κοράσι αίς τά  §άψα.

Είς προσώμιον,

Τό νέφαλο ποϋ πρόβαλε βαστφ νερό χα ϊ χιόνι,
&ς είνε χαλορρίζιχο τής νύφης τό προσώμι*♦

Είς σάκκ,ους,

Τά νέφαλα ποϋ πέρασαν άποϋ τη Γανδοπούλα*
&ς είνε χαλορρίζιχη τής νύφης ή σαχχούλα



13 9

Εις Καθρέπτην,
' Αμέχε* ’πέχε χοϋ γαμπρού νά Ιδή κ ’ εις χόν καρφίχχη 
νά βχρίβγη χό μονοχάκιν χον, χόν έφερεν ή νύφη.

Εις Καλύκια,
'£1ς βέχνη 6 "Ηλιος, δνχε ’βγή, το* άχχίνες 9ς χήν Πετράδια* 
λάμποννε χά καλύκια* οον ’ποϋ χά μαργαριτάρια.

Εις εσωφόριον,
ΈλαΟχε, βεις ξομπλιάβτρουοοαις* νά Ιδήτε 'Ρωμανέχα*, 
τό γνρομεοοφόρι χΟη πρεπίζέΐ* τήν Καρπέτα*
ΓΙερίοβιο πό&ον εβαλεν εις ι 9 άπομεοοφόρι, 
ή νύφη, δνχεν έκένχανε, γή χ ι’ ουρανόν Ιοχόρει.

Γιά Ιδέχε, βεις ή κοπελλιαΐς* μεταξωτά Οενχόνια, 
βαφαΐς, κενάρια* καί γαζιά,* καχάλευκα οάν χιόνια.

Γιά Ιδέχε, βεις ή κοραΟιαϊς, βοϋχα καλορραμένα,
6 Θιός νά χοή πολνχρονφ έκείναις ’ποϋ τά ’φαΐνα κτλ.

Έζαχθέντων πάντων των αντικειμένων της προικός εκ των σάκ- 
κων, άρχεται πάλιν ό απαραίτητος χορός μεθ’ ο παρατίθεται τρά
πεζα καί μετ’ αυτήν πάλιν χορός, οινοποσία κλπ. μέχρι της τρίτης 
ημέρας(1).

Η  Τ Ρ ΙΤ Η  Η Μ Ε Ρ Α  ΤΟ Υ ΓΑΜ ΟΥ

Καί κατά την ημέραν ταύτην εξακολουθεί ό χορός και ή εστία- 
σις ητις όμως σήμερον είνε καί ή τελευταία ώς καί ό τελευταίος 
χορός, όθεν καί η τών Κρητών παροιμία,

α %  χοή τρεις πα ίζ’ 6 χορός „ 

Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  Η Μ Ε Ρ Α  ΤΟΥ ΓΑΜ ΟΥ

Κατά την ανατολήν του ήλιου της τέταρτης ημέρας μετά τον 
γάμον συναθροίζονται είς τον οίκον των νεογάμων τα κοράσια του

(*) Τήν Β' ήμεραν τοΰ γάμου εις τινας Ιπαρχίας δίδεται εις τήν νύμφην βάμβαξ 
(Ικκαθαρισμενος, σκαμάκιον) διά τοΟ δποίου κατασκευάζει νήμα δι’ άτρακτος, εκ του 
νήματος κατασκευάζει β α σ τ ά ϊ  (στρόφον, ιμάντα) τόν δποΐον προσδένει κατόπιν "είς 
την άκρα τής φασκιάς τοΟ βρέφους αδι%.
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χωρίου καί πάσαι αί νεάνιδες καί όδηγουσι την νύμφην μετά πομ
πής εις κρηνην τινά, η πηγήν, η φρέαρ του χωρίου, ή οε τελετή 
αΰτη καλείται (( Τετράόιασμα'» διότι γίνεται την τετάρτην μετά τον 
γάμον ημέραν.

Της νύμφης δίδεται κατα την περίστασιν ταύτην ούχί λάγηνος 
αλλά ύάλινόν τι ποτηριον (μάστραπας*), δπερ εις τινας των επαρχιών 
εμπεριέχει διάφορα άνθη. Ή νύμφη λοιπον μόνη της πληροί το ύά- 
λινον τούτο ποτήριον υοατος καί επιστρέφει εις τό χωρίον παρίχκο- 
λουθημένν) ύπο των, ώς ε’ιρηται, νεανίδων* Ιπιστρέφουσα δε προσφέ
ρει τό έν αύτφ ύδωρ προς τούς ποφατυχόντας. Ευτυχής δέ νομίζεται 
εκείνος όστις ήθελε πίη έκ του ποτηριού τούτου, διότι, καθ’ α δοξά
ζεται,ό τοιουτος άφεύκτως ε'ΐνε ό πρώτος δστις θέλει νυμφευθνί* δια
νέμει δ’ έκτος τούτου καί τά Ιν τφ  ποτηρίφ άνθη, καί κολλύρια καί 
άλλα τινά, άτινα καλός οιωνός νομίζονται.

Εις τούς περισσοτέρους γάμους των ορεινών επαρχιών της Κρή
της οΐ άχόΛουθοι (γαμηλιώται) διεμενον εις την οικίαν του γαμβρού 
έπί οκτώ όλας ημέρας, καί παρ’ Έβραίοις επταήμερος ήτον ό πό- 
τος των γάμων. <ίΚαϊ χατίβη Σαμψών χαί ό πατήρ ανιόν χαΐ ή 
μήτηρ αντον ίίς  Θαμναθά' προς ζην γυναΐχα—  χαι εποίηοεν έχεϊ 
Σαμψών πάτον ημέρας έπτιί, ότι όντως εποΐονν ο ΐ νεανίΰχοο '), 
[Κριτών κεφ.ΙΔ'. 5— 10]. Άλλα τό βαρύ τούτο δια τον γαμβρόν 
σύστημα μετριάζεται σήμερον, διότι έπί τρεις μόνον ημέρας διαμέ- 
νουσιν εσθίοντες καί πίνοντες καί τάς οικίας πάντων των κατοίκων 
του χωρίου επισκεπτόμενοι. Την δέ τετάρτην ημέραν επανέρχονται 
έκαστος εις τα ίοια φιλοοωροόμενοι άνα εν μεγάλον κολλύριον κλπ. 
παρα της νύμφης καί του γαμβρού, ιδίως δε ό παράνυμφος φιλοδω- 
ρειται πλουσιοπαρόχως.

Α£ επισκέψεις νύμ.φης ε&ς τάς ο ικίας
το$  χ ω ρ ίο υ ·

Άφου ή νύμφη έπιστρέψη εκ της πηγης μετά της άκολουθίας 
αυτής και άναχωρησωσιν οί γαμηλιώται, ακολουθούμενη υπό των 
συγγενών του γαμβρού και λοιπών νεανίδων καί ύπάνδρων κυριών 
του χωρίου, πορεύεται ίνα επισκεφθη τούς οίκους πάντων των εν τφ 
χωρίω, πρώτον μέν των συγγενών καί είτα πάντων των λοιπών άν$-
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ζαιρέτως. Επανερχόμενη δε οί'καδε άναλαμβάνει έ'κτοτε τα οικιακά, 
αυτής καθήκοντα.

Ό δέ γαμβρός οκτώ ημέρας μετά τον γάμον πορεύεται η μόνος 
η μετά των συγγενών του δίς τον οίκον του πενθερου του καί άσπά- 
ζεται την χεΐρα των νέων συγγενών του.

Ο ΑΝΤΙΓΑΜΟΣ

Κ αταβέβασες τή ς  π α σ τά δ ο ς  χ α ΐ μ.ετάβασ&ς 
νύμ.φν^ς ε&ς το ν  Ν αόν.

Τη ογοόιρ ήμ?ρφ συνέρχονται αύθις πάντες οί Ικ του χωρίου του 
γαμβρού και των πλησίων χωρίων συγγενείς αύτου καί άρχονταν 
πάλιν οί χοροί καί τά συμπόσια. Ειτα δε άρχίζουσι νά καταβιβά- 
ζωσι πάντα τά στολίσματα της παστάδος, οίον τάς άνθοδέσμας, την 
βάτον, τά κολλύρια, την λευκήν σινδόνην κλπ. αδουσι δέ Ιπι τη 
καταβιβάσει εκάστου και κατάλληλον δίστιχον.

Προσέτι δε καί τά Ιζης Π ασϊιχά ,

Λός μον , νύφη . τά χονλλοϋρι, 
νά σοϋ 9πω καλό τραγούδι,
Λός μου, νύφη, τά χονλλοϋρι, 
άγγελόπλαστό μον νοϋρι,
,Αγγελόπλαστό μον νοϋρι, 
νά σοϋ ’πώ χαλά τραγούδι.
Νύφη μον, μήν πικραίνεσαι, 
γ ια τ ί χαΧά παντρεύγεσαι.
Πήρες άντρα χουραδάρη*, 
χαϊ ’ψηλής γενιάς κλωνάρι.
Πήρες άντρ9 άπά σειρά, 
χάνεις χα ϊ πλούσια πε&ερά.
Πήρες άντρα διωμαντάρη*, 
ώμορφο χαϊ παλληχάρι.
Σ άν τάν άγγελο &ά βγαίνη,
Χ29 ούλα τά χαλά &ά φέρνη.
Νά τόνε &ωρή τά φώς σου, 
νά γελ% τά πρόσωπό σον.
*Εχει τά ώξά * ’ς τή μάντρα, 
καί τά στείρα 9ς άλλην μπάντα*.
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*Εχει μέλισσα ις καϊ μέλια, 
νά ταΐζης τά κοπέλλ^α*.
*Εχει καϊ 'ληόφντα πολλά, 
ν& δίδης λάδι 'ς τά φτωχά.

Πάντα δέ τά στολίσματα της παστάοος τίθενται εντός κανίστρου 
όπου προσδετουσι καί διάφορα άλλα τραγήματα καί προσφέρουσιν 
αύτα εις τούς παρευρισκομενους. Καταβιβάζσυσι δέ μεταξύ των άλ
λων έκ της παστάδος καί δύο μεγάλα κολλύρια σώα, ών έκαστον 
λαμβάνει νέος καί νεανις καί ό μεν θραύει αυτό &πϊ της κεφαλής του 
γαμβρού ή δέ Ιπί της νύμφης, $δοντες,

α Κουλλοϋρι πεντο&έλικο*, ’ποϋ κρέμεσαι 9ς τόν Πάβτο, 
εΙς χοϋ γαμπρού την κεφαλή σήμερο 0·ά σέ σπάσω

“ Κουλλοϋρι πεντο&έλιχο, 9ποϋ κρέμεσαι *(ξ τόν Πάστο,
’ς τσή νύφη μας τήν κεφαλή σήμερο Όά σέ σπάσω.

Ό χορός της ημέρας εκείνης διαρκεΐ μέχρι της εσπέρας, ότε 
άπέρχονται πάντες.

Επίσης μετά οκτώ ημέρας καί εί'ς τινας επαρχίας δεκαπέντε 
άπο του γάμου ή Νύμφη εγειρόμενη λίαν πρωί, μέ την νυμφικήν 
αυτής άμφιεσιν μεταβαίνει εις τον Ναόν συνοδευομένη υπό του 
γαμβρού, τών γονέων αύτου καί τινων συγγενών καί φίλων παρθέ
νων. Μετά την κατανυκτικτιν καί ευλαβή προσκύνησιν τών σεπτόν 
εικόνων ή πενθερα δεικνύει εις την Νύμφην την έμπροσθεν αυτής 
θέσιν, εν ή πάντοτε ίστατο καί όπου του λοιποΟ θα τοποθετητχι 
εκείνη. Ό δέ Γαμβρός καταλαμβάνει θέσιν πλησίον του πατρ^ς 
καί συγγενών του, ένθα καί πρότερον συνείθιζε νά ϊσταται.

Κατά δέ την ώραν της διανομής του άντιδώρου ο ίερεύς δίδει 
δύο μερίδας τούτου επί χάρτου εντός δίσκου, όν ό επίτροπος τ*υ 
ναού προτείνει εις τούς νεόνυμφους,οίτινες λαμβάνοντες εκάτερος ττ)ν 
έτέραν μερίδα του άντιδώρου ρίπτουσιν εν τφ  δίσκω χρηματικόν π 
ποσόν κατά την υλικήν αυτών δύναμιν, άπό εν τάλληρον μέχρι χρ»- 
σης λίρας δια τόν ναόν. *Όθεν επανέρχονται μετά της αύττίς περί
που συνοδείας οίκοι μετά την άπόλυσιν.

Δεκαπέντε δ ’ ημέρας μετά τόν γάμον είς έπισφράγισιν της δλις 
τελετής μεταβαίνουσιν εις τον οίκον του γαμβρού οι γονείς καί συγ-
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γενεϊς της νύμφης, ούς αυτή άπό της αυλαίας θύρας υποδέχεται 
άσπαζομένη την δεξιάν αυτών, παρατίθεται τράπεζα, είτα ό χορός 
καί Υ) διασκέοασις,ητις εινε καί ή τελευταία πάντων των άναφερομέ- 
νων δίς τον γάμον τελδτών, εν ήσυχί<£ των νεόνυμφων διερχομένων 
εκτοτε τον πρώτον άπο των γάμων των χρόνον.

Οί Κρητες διά τον μήνα του μελιτος έχουν την έξης παροι
μίαν,

Νά είχαμε τά πρώτα της νύφης,
καί τά νβτερα ’δικά της.

“Παρ&ένος εν&α βέβηκα,
γυνή δ ’ εις ο ίκον άφέρπωη. [ Θεοκρ. Είδνλ.],

Ο ΓΑΜΟΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ

Ύπό των Κρητών Ις άμνημονεύτων χρόνων ό γάμος Θεωρείται 
ιερός* εισέρχονται εις αυτόν προς άπόκτησιν τέκνων οχι μόνον 
ίνα διαιωνίσωσι τό γένος των, άλλα καί όπως έ'χωσιν αυτά βοηθούς 
κατά τον βίον των, συμπληρώματα της εν τη υποθήκη ((ή όνο 
πέτραις τό χάμνουν τ ' άΛενρι)) Ικφραζομένης άλληλοβοηθείας των 
συζύγων, καί γηροκόμους κατά τά ύστερά* των. 'Όταν δέ άπο- 
θνήσκωσι, νά τοΐς σφαΜζονν (κλείουν) ζά μ ά τ ια  καί να τούς χα- 
τεβάαουν ς τό μ νήμα  των προπατόρων των κατά τά πάτρια, να 
γίνωσι δε Κληρονόμοι της περιουσίας των, άφ’ ού Ικοπίασαν Ιν τφ 
κόσμ<μ γ ΐά  νά  'βρουν ζά π α ιδ ιά  των, καί να κάμουν τα κόλλυβα 
και τά μνημόσυνα αύτών.

Καί οί άρχαϊοι παραπλήσιον οιά του γάμου Ιπεοίωκον, ενυμ- 
φεύοντο ίνα ((εχωσι τούς γηροκομήσοντας καί οιαδεξαμένους αυτούς
ίν τγί πολιτεία» (Ξενοφ. Οικ. 7, 19. Πλατ. Νομ. 6, 17).

Τον προς τον Γάμον σεβασμόν των Κρητών επιμαρτυρεί καί 
τό, ότι εν ΚρήτΥ) τ9) γεννετείρ^ θεφν καί ημιθέων ύπηρχεν ιερόν 
του Διος καί της Ήρας Ιπί του ποταμού Θήροντος η Θήρωνος, οια- 
σχίζοντος την Κνωσσόν, εν τφ  όποίω ( Ιερφ) οί κάτοικοι της πό- 
λεως ταύτης ετέλουν λαμπροτάτην πανήγυριν προς τιμήν τών γά
μων του Διός καί της Ήρας. «Λέγουσι δέ καί τούς γάμους τούς τε 
Διός καί της *Ήρας εν τη Κνωσσίων χώρ<£ γενέσθαι κατά τινα τό
πον πλησίον τοΟ Θήρωνος ποταμού, καθ’ όν νυν ιερόν εστίν, εν φ
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θυσίας κατ’ ενιαυτόν άγιους υπό των εγχωρίων συντελεισθαΓ καί 
τούς γάμους άπομιμεΐσθαι καθάπερ εξ αρχής γενέσθαι παρεοόθη ». 
(Διοδ. Σικελ. Βιβλ, 572).

Την ιδέαν των Κρητών της άπολύτου διαιωνίσεως άποδειανύει 
τό ότι έν Κρήτγι προεφυλάχθη ό πατήρ άνορών τε Θεών τε προς 
διαιώνισιν καί αυξησιν του θείου γένους* αυτός οε ό προς διαιώ* 
ννισιν αυτών έμφυτος ερως τούς κατέστησεν ικανούς ού μόνον νά μη 
έπιτρέψωσι την δϊσοοον ξένου αίματος ούοε κατα σταγώνας εις τας 
Κρητικάς φλέβας των, άλλα καί πάντας τους έπήλυοας είτε άσθε- 
νεΐς είτε, ισχυρούς καθ’ ολοκληρίαν Ιαυτοϊς νά άφομιώσι. Δια τούτο 
ούτε ή μακραίων δουλεία ούτε οί κατα διαδοχήν τυραννήσαντες κα- 
τώρθωσαν να άλλοιώσωσι τον χαρακτήρα, την γλώσσαν ούοε καν 
την φύσιν αυτών.

Άποπερατοΰντες την περί Γάμου πραγματείαν προτρέπομεν την 
σύγχρονον και μεταγενεστέραν γενεάν, όπως, άποσκορακίζουσα τά 
μετά δεισιδαιμονίας συνδεδεμένα ώς άντικείμενά τω ορθφ λόγφ καί 
τοΐς δόγμασι της ίβρας ημών θεοφανους θρησκείας, μη απομακρυν
θώ των τοσαύτην ηθικην ούναμιν ένεχόντων πατρίων.



Λ  ΕΞΙ Λ Ο  ΓΙΟΝ

Α
Ά —άντι αν. « ά σέ φτάξω» ===== αν σέ 

φθάσω.
'Αγαδάκι ( τό ) λ . Τουρκ. Τουρκόπαις.
Α γαπητική  (ή) καί άγαπητικιά άγαπη- 

τικός καί άγαφτικός (δ), άγαφτικτ[, =δ 
καλός μου, 5) καλή μου, δ ερωμένος [αοο 
ή ερωμένη μου.

Άγγηνχο (τό)= καινόν, νέον, άμεταχε£- 
ριστον, φόρεμα άγγεΐον = άφόριο* τό 
άνεγκαινίαστον.
Ά γγονρος (δ)=αωρος καρπός,άπέπειρος,
Ά γγονρος (δ),  νέος ϊφηβος, βλαστδρός 

νέος.
'Αγχο-Κωσταντινάτο (τό) Βυζαντινόν 

νόμισμα χρυσουν ( εδρίσκονται πολλά 
τούτων χαλκοί, κοίλα ), , είχονίζουν 
άφ* ένός τον Αυτοκράτορα του Βυζαν
τίου Κωνσταντίνον μετά της μητρός αυ
τοί» 'Αγ. Ελένης κρατούντας τον Τίμιον 
Σταυρο'ν, δν η ευσεβής αδτη άνευρεν εν 
*Ιερουσολύμοις. Κατά την παράδοσιν 
του λαοί» διχοτομ^σαντες τον Σταυρόν 
τούτον του Σωτηρος, άφηχαν τό εν μέ
ρος εις Ιεροσόλυμα, τό δ* έτερον μ ε χ ί -  

φερον εις τό Βυζάντιον, τά δέ πριονί
σματα περισυλλεχθέντα ερρίφθησαν εν 
χωνευτηρίω μετά διαφόρων πρλοτ.μων 
μετάλλων, εκ των δκοίων κατεσκευά- 
σθησαν τά λεγάμενα καί σήμερον ϊτι 
'Αγχο-Κωσταντινατα, άτινα ευλαβούνται 
ο! Χριστιανοί χαί ώς φυλαχτάρια φ̂ ρουσι 
τοιαυτα, και άντι προζυμιού αί ζυμώνου- 
σαι άρτους, χαί ώς σωστικά εν ταΐς μά- 
χαις κλπ. τά μεταχειρίζονται.

Αγιος Νικήτας (ό) Ναός παρά τό 
Φραγχοκάστελλον των Σφακίων εν πα
ραλία, εις δν κατά την 15 Σεπτεβρίου 
μνήμην του Μάρτυρος, Ιτελεΐτο μία των 
λαμπρότερων καί επισημότερων της Κρή
της. πανηγύρεων.

Α γρίμ ι (τό ), αιξ αγρία, ορεινή,ή ά- 
γριμαΐος τράγος άγριός. Οί αρχαίοι, 
Σαννάδας και Αιγάγρους Ικάλουν.
Άγριμολόγος (ό), κυνηγός άγριμίων, 

αίγαγρων.
’Άγωμβ = πήγαινε καΟμξν=δεδτε.

Αδερφοχτδς (ό) καί Άδερφοκτος = ά- 
δελφοκτός και * Αδερφοποιτός — άδελφο- 
ποιηιό$. Σύνδεσις ψΙΧων δι* δρκοο* ^το 
δέ παραδεκτή ή άδελοοποποιία χαί υπό 
της Εκκλησίας, διότι 6πηρνον εν τοΐς 
εύχολογίοις εύχαι άναγινωσκήι.εναι υπό 
των Ιερέων δτε ήδελφοποιοΰντο.
Ά δ ικη  ώρα  (ή), άποφράς, Κα'ι οί άρχ, 

= « εις ώρας. » Ιξ Όμβρου λαβόντες οί 
Αττικοί φασιν επι άρας, τό μη εις ώρας 
ό δείνα ί'κοιτο, άλλα δηλαδή προ ώρας 
δχθερισθείη. | Βαρίνου Φαβωρίνου λιξικ. 
ίν λ. «εις ώρας.»] Και οί Κρητες, 
« ?Ά δα ’ ώρα νά του ’ρθη, επί άράς.

ορε τον η γι αοιχ ωρα», χαι να μ,ή 
φτάξη τήν ώρα χαί τή στιγμή νά τόίδϊ). 
κλπ. χα\ ευχή; <<ό Θεός νά σέ βλέπη 
από την αδικ’ ώρα.»

*Αδημονώ, έν απελπιστική θ^σει ε βρί
σκομαι θέλων νά βοηθήσω πάσχοντα και 
μή δυνάμενος, ή πόθων και πρβσδοκών τι, 
βραδυνον νά πραγματωθ^.

Ά'&ιβολή (ή), άνθιβαλή, χαί άναΟιβάλλω 
αντιβάλλω == αναπολώ* ή ανάμνησής τίνος 
άπόνεος. τό νά γίνεται λόγος περί άποντος.

Ά ϊ= -"Αγιος. "Αϊς Γ^ώργης^ "Αγιος 
Γεώργιος. "Αϊς Νιχόλας= "Αγ>ος Νικό
λαος. "Αϊ ΛευΟέρη «= "Αγιε Ελευθέριε. 
*Από ποδ *σβι; — ’Αποί» τον "Αϊ Μύρο 
=  από τό χωρέον τοδ 9Αγίου Μύρωνος. 
"Αϊ Πάντες, "Αοι = "Αγιοι Πάντες. 
*Αϊδάρω ( ά'ίδα =σύμπραξις ), συμπράτ

τω, βοηθώ, καί \Α.ϊδερνω = συνεργάζο
μαι, σ^μβοηΟώ, συνδράμω, όμοιάζει 
προς τό γαλλικόν δάάθΓ.
Α ϊ ρε! η Εδε=ίδέ θαυμαστικόν Ιπιφώνη- 

μα. « ΑΙ' δέ ’πιτήδεια συντροφιά, χαί νά 
’τον άλλη τόση ! »==&! πιίσον επιτήδειος 
( χατάλληλος, αρεστή) συναναστροφή χτλ. 
Εμφαίνει εΐ'ς τινας περιστάσεις χαί ειρω
νείαν ώς, « ΑΙ' δέ χαρά ’ς τά προοωπα, 
όπου ’βρηκες νά σμ,ίξης !

*Αλαφρόοτρατος (ο), Έλαφρόστρατος 
ονομάζεται, κατά τους Ιν Κρ^ττ] προ
ληπτικούς, ό βλέπων εναέρια Φαντάσμα
τα, ή'τοι πνεόματα διαβόλων ή Νηρηίδας| 
κατα/ανάδες ( βρικόλακας ), στοιχεία τε_ 
λώνια κτλ. «Τά δ’ ούχ όρόωσι βέδαλοι»

10



— 1469 Αλέτρι

[ Κοίλθοίε 56 ]. Οί Ζακύνθιοι τους ονο
μάζουν « άλαφρόϊσχιους». Έ ν Σιτεία 
Κρήτης καί άλαφρόστοιχους.
Αλέτρι (τό), αρονρον. 
Αλνσσιδοπλεμμένος (6) ή άλυσσιδοπλεμ- 

μ^νη, τό άλυσσιδοπλεμμένον. Οί πλόκα
μοι ( αί πλεξίδες) της κεφαλής ηεπλεγμέ
να! ώς άλυσσος, οί βόστρυχες.
Αμάν, αμάν! καί ’Λμάνι! = πρόςΘεθυ!’ 

Δι' δνομα Θεού I (καί Αμανές λ. Τ. οί 
μανάδες καί αμανέδες, μέλη πβθητιχώ- 
τατα καί άσματα συγκινουντα κατά τον 
ήχον αυτών εις χαράν, λύπην, ήρωϊσμάν 
κλπ .) και ’Αμάν αμάν κ .  άνενανί, Βυ
ζαντινά της φδικης και τών μελών διά
μεσα προς αναπλήρωσιν ασμάτων χάΐ τρα
γωδιών ώς οί ν.ενανισμο\ καί τερερισμοι 
της Βοζαντ. Εκκλησιαστικής μουσικής. 
[ ’Ίδε Εισαγ. Κρητικού και Βυζαντ. Θεά· 
τρου, δπό Κ. Σάθα],
*Άμε, πήγαινε, Οπαγε, οίγε, ΙΘι, πορεύ- 

θητι, μετάβηθι, αγωμε.
Αμετε, δπάγετε, άγετε, πορεύθητε. 
Άμπαοαδόρος (ό', ^λ. Βενετ. Ίταλ. 

υπό των Βυζαντινών άποχρισιάριος, = α
πόστολος, άγγελος, άγγελιαφόρος. 

Α μπασκάλη  (ή), μασκάλη.
Α μπάσος (δ), λΥΙταλ. βραδύς, αργός, 

χα\ Άμπασωπός, ολίγον βραδύς, αργός, 
οκνηρός.

Αμπελιχός (ό), φύλαξ αμπέλων, «μ- 
πελοφυλαξ.

Αμπελότραφος (6), περίφραγμα της άμ
υλου . ( άμπελος τράφος = τάφρος).

Ά μπολιάρης (ό), («μπολιάζω = Ιμβο- 
λιάζω—εγκεντρίζω, χυοιολεκτικώς Ιπι 
δένδρων και φυτών εκ του Εμβολον, αε- 
ταφορ. δέ σημ.οΠνβι καί διά των οφθαλ
μών χτώμαι την αγάπην τίνος, ερωτεύο
μαι, προτιμώ), ό άμπολιάρης μου, «= ό 
έρωμενος μου, ή άμπολιαρά μου και άμ- 
πολιάρα μου καί άμπολιαρέ μου (δπό των 
κατοίκων του 'Ρεθυμνίου τμήματος) ό 
σημαδευμενος μου, διά του αρραβώνας. — 
Τό αμπολιάρικά μοο άρνί,~τό λαϊαρνί, 
τό εκλεκτόν μου άρνίον.

Αμπόλταομα (τ<5)# εμβολιασμοί. μετά- 
φορ. ό εκλεκτός ή ή εκλεκτή της χαρδίας 
μου, η ερωμένη. « Ικει’νην άμπόλιασε τό 
μάτι μο» » . = εκείνην Εκλεξεν ό οφθαλμός 
μου, αυτήν άμπολιασα μέ την καρδιά 
μου. » αυτήν ορέχθην χαϊ Εκλεξα διά της 
καρδιας μου, αυτήν άμπόλιασεν ή ψυχή 
μου. χλπ.

Αμπραχάμοι (οί), σφαιρίδια χρυσά διά
τρητα ( ώς χονδρά κομβολόγια), πεποι- 
κιλμένα επί της επιφανεΐας διά χρυσοδ 
προσχεκολλημένου σύρματος, μφμος, όρ.

Αντιγιαγερμός

μαθός, περιδέραιον χρυσοΰν διά τον λαι
μόν, γυναικείος κόσμος.

Αμολάρω χα\ άμολαίρνω , λ . Λαντιν. 
ελευΟερώ, αναχωρώ, κινώ, άφινω.
’Αναγαλλιάζω καί Αναγαλλιώ, ( άγάλ- 

λιάω ) χαροποιούμαι, γελώ, προσμιδειώ. 
* Αναγογγύζω, γογγύζω.
Αναδένω, λ . δφαντουργ. προσδένω, συν

δέω, προσαρμόζω τά εχχοπέντα νήματα. 
2) «ναδένω, λ . Ποιμενική της τυροκο
μίας. ( δ^νω), πηγνύω τό γάλα πρός 
κατασκευήν τυρου. 3) άναδένω, λ. γού
των καί μάγων, προσδένω, π. χ . τάς 
αρτυρίας του αίματος διά νά μή κυκλο
φορώ διά γοητείας καί άναδέματα, τά μά
για, 5] μαγεία κλπ.
9Αναθρεφτός (ό), ή αναθρεφτή, τό ανα

θρεφτό = δ ψυχογιός, 5] ψυχοκόρη, τό 
ψυχοπαίδι, ό θετός, ί\ θετή, τό θετόν, 
επί ανθρώπων, επί δέ ζώων, άναθροφάρι, 
καί θροφάρι, τό θρεπτόν.
Αναχόβγομαι, προαισθάνομαι, προορώ. 
Α ναμαζώνω , περισυλλέγω συμμαζεύω.
9 Αναντρανίζω,ατενίζω,άνάβλευ.μα, ανα

βάλλω τά όμματα,επαίρω τους οφθαλμούς. 
Αναρέσω (τό} λέγεται επί της μετά την 

βροχήν εύδείας.
Ανασάνω  χαΐ ανασαίνω  εφησυχάζω, 

αναπαύομαι, αναλαμβάνω Ιχ κόπου.
Αναοτοροϋμαι, (ιστορούμαι)) ένΟιψου- 

μαι, εχω έν τφ  νω, μέμνημαί τίνος, διη
γούμαι τι μετ’ ακρίβειας.

Α νάτριχα, (τό άνάτριχον), «κτενίζοριαι 
ανάτρίχα», άπό του μετώπου πρός την 
κορυφήν της κεφαλής, άντιΟέτως πρός τ^ν 
διεύΟυνσιν των τριβών καί αεταφορ. «θά 
πάρω δ^πλα τά βουνά χι’ άνάτρινα τα
»  V » ι  1 ι  I  , Iορη», ήτοι απο τους προποοας προς την 
χορυφήν του όρους.
9Ανέ=εάν.
Ανηβονλής (άνεο-βοολ^ς), οίνευ τ5)ς 

βουλής, σκεψεως, άδείας, συγχαταθέσεως. 
Ά νημένω9 αναμένω, καρτερώ, περιμένω 

τι τινα, προσδοκώ.
9Αννεζηνα (η) κυρ. δν. χαί Άννεζηνάχι, 

Ά ννέτα , Ά ννάχι, Ά ννίκα , ’Αννιχάκι, 
^ νν ίτσ α , Ζηζηνα. =*Άννα. 
9Ανοιχτοκούταλος (ό) χαι Άνοιχιοκου- 

ταλάτος, άνοιχτοκουταλάτη, άνοιχτοχού- 
ταλον, ( δ ανοικτάς ώμοπλάτας Ι'χων) , 
== ευρύστερνος ( κουτάλα == ή πλάτη =  
ωμοπλάτη, δπό των Κρητών, φυσικόν 
προτέρημα θεωρούμενον χαί εις τους αν* 
δρας χαι εις τάς γυναίκας.

Αντέτι (τό) λ . Τ . =  σύστημα, Ιθιμον, 
συνήθεια.

Αντιγιαγερμός (ό) ( άντί-γυρισμός) = 
άντ* Ιπιστροφι), επιστροφή.
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Ά ντΙπνχος (δ),κατά μετάθεσιν άντίτυπος 
άντι=αντιπρόσωπος.

7 Α ντιστέκομαι κα\ Ά ντιστένομαι = «ν- 
τικροΰω’ ανθίσταμαι,

7Αξέγνοχαστος (6), ανύποπτος.
Ά ξιό τη ς  (ή) και ή άξιότητα = ίκανότης, 

Ιπιτηδειότης, επιδεξτότης.
Α π α λ λ α γ ή  ί| ), λ . Ποιμεν. ή θηλάζου- 
σα α ιξ, ή γαλακτοφόρος, ή πολύ γάλα 
φέροοσα, (απηλλάχθη της εγγυμωσύνης), 
καί μεταφορ. 7) γαλοοχουσα μτ|τηρ.

7Α παντώ, λ. ’ Ι/αλ. και άπαντονιάρω 
παντονιάρω, = άπαυδ^ω, δποχωρώ, αφίνω 
<ί 6. ανδρας της τήν άπαντονιάρησε » = δ 
σύζηγός της την παρέτησε Εγκαταλείπω.

7Απατός μουσάτος μου = εγώ αυτός. 
Ά πατή  μου = άττ( μου ==Ιγώ αυτή. 
Α πατό  μου = ατό μου =Ιμέ αυτόν.

7Α πεικάζω  κα\ ξεικάζω= εικάζω, Ίννοώ, 
κατανοώ, παρομοιάζω.
Ά πεΙκασμα  (τ<5), δμοίωμα. « Άπεικότως, 

άπεεικότως λέγεται». Θουκυδίδης. «Ουδέ 
τούτο άπεικότως». [Βαρίνοο λεξικ. ].

7Α πηλογονμαι, αντί απολογούμαι, δίδω 
άπάντησιν, αποκρίνομαι, δικαιολογούμαι 
( άπολογέομα: ).

7Α πης — αφ' ξς , άφου, δταν, « άπης 
σκιανιάσουν τά βουνά » == δταν σκιάσουν 
τά βουνά.

Ά πήτης  =  επε(, επειδάν =  άφ ης, άφοδ, 
δποταν « "Απάτης ώρας » =  άφ’ ξς ώρας.

'Αποδχαφώτισμα (τό), τ* άποδιαφωτί- 
σματα = Ιξημερώματα, χαράγματα (της 
ημέρας ) , γαραυγή, διαύγασμα, αύγιΐ,ήώς

Α ποδρακανίζω , χαιροφυλάττω πρός Ικ- 
δ&ησιν, απειλώ διά σχημάτων, και θυμού, 
τρίζω τους οδοντας μου.

Ά αοχοτώ  ( άπό-κοτέω-κοτώ), τολμώ, 
αποφασίζω, λαμβάνω θάρρος, καί άποχο- 
θιά, αποκ(Ιτηβις = τόλμη, άπόφασις.

Ά πολάρω , λ . Ίταλ . αφίνω, άτολύω, 
ελευθερώνω, καί άμολάρω, ταυτόσημον 
= απολύω.

Ά πομονη  (ή), αντί δπομον>{, χαι Α π ο 
μένω, αντί δπομ^νω. « Άπομονη κΐ’ άπο- 
μονή χι* ώς πότε θ ’ απομένω! για ιδέτε 
την άπομονη πώς μ* Ιχει καμωμένο!». 
2) χαι Απομένω, μένω, « φύγετε σείς χ’ ε
γώ απομένω μόνος μου » =  εγώ θέλω 
μεΐνη μόνος.
9Από ’π α , χαΐ από 7πά τα . =  άπό εΐ- 

πον, από ειπά τ « , από εΤπον, τά από ει- 
πον. [τά λόγια = τους λόγους], επέρανα 
τον λόγον, δσα ειχον νά πώ τά  έίπον.

7Από 'πα, από επα (Ιδώ), «φύγε άπό 
’πα = φύγε απ’ εδώ.

7Από 'παδά, άπό επαδά (άπό επα δά ) = 
άποδώθεν,και Ιπαδά-εδεπά=Ιοώ,εντεύθεν.

7 Αποπέρα, και άποπεροθιο', άντί'περα, 
άπέναντι.«*ς τον ποταμ* άποπεροθ}ό,’ ς τή 
φάραγγ7 άποπέρα » άπό τό όπισθεν μέρος.

Ά ποπώδε ( άπό ωδε), εντεύθεν, άπ7 &δε 
καί παρ’ ώδε, παρ7 έχει, .παρ’ Ικεΐθεν.

7Αποσώνω, άναπληρώ. 2) αποσώνω, κα
ταφθάνω, ποοφΟάνω.

’άϊίτοτρί^/^αζήΐ,ΐάπό-τριβ^διον), λ . Πλα- 
στιχης. "Οταν πλάσσουν τοί>ς άρτους, ή 
εναΐϊολειφθεΐσα εν ακά<ργ) ζύμη συλλ^- 
γεται άποτριβομένη, καί δι* αυτής κατα
σκευάζεται τό λεγόμενον τριβίδιον, τρί
β ε ι, τρι&δα $| αποτριβΦα, άρτος επίμα
χης καί οξυγώνιος εξ άμφοτέρων των 
άκρων.

*Α ποτσακίζω , αποκρούω, μετακλίνω, 
όκισΟοπορώ, « άποτσακ^ζω τά ώζά>> τά 
προπορευόμίνα πρόβατα αποκρούω πρός 
άλλην διεόθονσιν.

7Α ποφύραξις (ί])(άπό-φύρα), εχ του φυ- 
ράσσω, Ιφόραξα (φύραμα) = Ιλάττωσις, 
μείωσις. «Ιφύραξεν ή βρύσες» «άποφύ- 
ραξεν ό ποταμός» = εξηράνθη τό ΰδωρ, 
δί^ρρευσε, κατέρρεοσε τό δδωρ καί απε- 
ξηράνθη.
Ά ποχόντρια  (τά), τά χονδρότερα των 

πιτύρων, τά εναπολειφθέντα εν τφ  κο- 
σκι'νω άποχαθάριδα, άλλα χαι ό άρτος ό 
χατασχευαζο'μενος Ικ των λεπτότερων πι
τύρων μετά αλεύρου άνεμεμιγμένων.

7Α ποχννω , χαί Άιεοχύνομαι = κατέρ
χομαι τήν κατωφέρειαν γοργώς. 2) ’Απο- 
νύνομαι και άποχόθηχα, εύρωστος ών χαι 
άσθενϊ|σας κατάντησα σκελετός, φθίνω, 
καταρρέω. ^

Ά πρίκαντος  (δ), κατά παραφθοράν του 
«*Απίκραντοςα, =  ανευ πικριών. Ευχή 
αποχαιρετιστήριος σιινηθεστάτη εν Κρήτη. 
«Χαρούμενοι κ ι’ άπρίκαντοι καί καλο
καρδισμένοι».
Α ράδα  (ή), σειρά, γραμμή. «Μέ τ^ν 

αράδα σου, αν είσαι και παππάς » (πα
ροιμία ' μέ την σειράν σου . .  .

7Αργά==Όψ4, ίσπέρας. «χαθ* αργά», 
άνά πασαν Ισπέραν.

Αργνρομποννχαλάκι(τό)(α ργυρουν-μπου- 
νιαλάχιον), μικρός πασσαλίσχος, μαχαί- 
ριον της όσφύος, παραζωστρίς, ή λαβίς του 
άργυροί 1} άργυροπεποικιλμένη ή επάργυρος. 
01 νέοι μνηστήρες των Άνωγείων εν Μυ- 
λοποταμψ, μεταξύ των δώρων,ατινα απο
στέλλουν πρός την μνηστήν, εινβ καί ?ν 
Μπουνιαλάκ: ^ άργυρομποονιαλάκι, τό 
όποιον Ι'κτοτε ί) μεμνηστει^μένη φέρει 
περί την όσφυν αυτής, Ιξε^ούσης της λα
βής άπό την ζώνην πρός θ^αν, ώς ση- 
μεΐον δτι ανήκει εις τον Ιχλεχτόν της 
καρδίας της. Τό εν τη λέξει μ,πουνιά,
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είναι ίταλ.  ̂λατιν.ρπ£η3.=μάχη  ̂πυγμή. 
Αρδάκτι (τό), ή ατραχτος.
Α ρηά, αραιά.
Αρισμαρης (έ) λ. Ίταλ. ΓΟβίη&πηο 

χα\ βοσμαρίς, διοσμαρίνι, φυτόν εύ'οσμον, 
ιερόν, πβρ’άλλοις δενδρολίβανον,ί) «λιβα
νωτός)) λέγουν δτι δπου τό βότανον τούτο 
εινε πεφυτευμένον, δέν πλησιάζουν οί οφεις. 
’Άρκαλος (δ), *Αρκηλος, ασβός, μυω- 

ξός, χρόνος· είναι ισομεγέθης το3 κυνός, 
στερείται ευλιγισίας, είναι δυσωδέστατος 
καί καταστροφεδς των σταφυλώνάλλ’Ιχει 
ώραΐαν κόμην εν θαυμαστή τάξει ιδ^ εν 
τφ  μετόπω διευθετημένην. "Οθεν ή επ\ 
των ώροΗων, άλλα μ.ή σωφρώνων παροι
μία: αν εΤνε γ̂ ά τά κάλλη, Εχουν τα χχ* 
οί άρχάλοι.

'Αρματώνω, οπλίζω, εξοπλίζω. 
Αρματωσιά (ή), οπλισμός, εξοπλισμός 

άνδρός, φρουρίου, πλοίου.
Αρμέγω, λ. Ποιμεν. άλμ,έγω. 
Αρνομάντρι, (τό), λ. Ποιμεν. ή μάν

δρα των αρνιών, και άρνομάντρια (τά), 
αί μάνδραι.
Αρχοντικό (τό), οίκος αρχαντοςεν γέν. 

οίκος.
νΑρχοννται, άρχίζοον, αντί αρχονται. 
Άοβολωμένος (ό), τετυφλωμ,ένος, 2) ά- 

σβολωμένος, ό πληγωθείς, δ μολωπισθείς, 
λέγεται καί ό διάβολος, δ πληγώνων και 
χατασβολώνων τους ανθρώπους, και κατα- 
σβολωμίνος'=> κατατβτοφλωμένος, δλως 
άποτυφλωΟείς * ά ποσβόλωσι ς=άποτ ύφλωσι ς 
Άσβολώνω, καταμολωπίζω τινα, χατα- 
σβολωμένος=με|λθλωπισμΛος.
Άσβολώνω ( άσβόλη = στάχτη, δ άθος), 

τυφλόνω, καταμολωπίζω τινα. 
Ασημογανω μένος (δ) (ασήμι ίσως εχ του 

άσημος ό άργυρος) Ιξ αργύρου εγγανωμέ- 
νος, ήργυρωμένος.

Ασκέρι (τό), λ. Τ.=στρατός, στρατεύ
ματα, πλήθος κο'σμου, λαοδ.
Ασκιά  (η) και Άσχιανιάδα, σκιαν}άδα, 

σκιανιο'ς, άσχιανιος (δ) τό σχιανχό (χαι 
ίσκιος) =σχιά. 2) ασκιά (η) (εκ του ασκός 
«μια σκιά λάδι, χαι μια ασκιά κρασί» = 
είς ασκός πεπληρωμένος ελαίου χαι εις 
ασκός (πλήρης) οίνου.

*Ασκιά—τό φάσμα τής ψυχής.
Άστε (και αφήστε ) =  άφετε.
Αοτή&η (τά),στηθος,χαΐ μπέτης τουρκιστί 
Αστοχχά (ή), αφορία, άστόχησις, δυ

στυχία, χαχοπραγία.
9Ατληδες (ό), ό άτλης, λ. Τ. =ό ιπ

πείς, οί ίππεΤς.
Αταετάρω, λ. *Ιταλ. δέχομαι, χατα- 

δέχομαι, παραδέχομαι, και Άτσετάρο- 
μαι, καταδέχομαι.

ΑτσικνΙδα ($)), φυτόν, ή χνίδη, κνίδα. 
Βλήραι παρ * άρχ.

Αταιποδχά (ή), ή κατσιποδιά ^κατα
δρομή τύχης εις πασαν εργασίαν.
Αφβδχά (ή) (αυθεντία) «σεμνότης, εξο- 

χότης, «ή άφεδιά σρυ»,=$) ευγενία σοι>, 
συ Κύριε, σύ, σείς, δμεΐς.

Αφέντης (δ) (αύθ^ντης), οί άφεντάδες 
χαΐ άφέντιδες, = ό κύριος, οί κύριοι «ό 
αφέντης ό Χριστός» ή «ό άφέης δ Θεός», 
= ό«υ0έντης 6 Χριστός, δ Θεός. «Άφέης 
δ παππας», δ αυθέντης δ 'Ιερεύς. 2) α
φέντης (ό) (αυθέντης)'δ παττ[ρ, καί άφεν- 
τάκης, τ ’ άφεντάκι μ.ου, = ό πατ»[ρ. «6 
αφέηςό παπας» ό Πάτερ ίερεύς, καί δ ά- 
φεντικός μου,$| τ* αφεντικό μ.ου=ό'αύθ£ντης 
μου, ό κύριός μου, ό προϊστάμενος μου. 
Άφέντρα  (ή), ή αυθέντης, ή κόρά, χυ- 

ρία, ή Δεσποσύνη;
Αφνήδχο (τό), άφντίδ2α= αίφνϊ[διον, αί« 

φνηδΠος, αίφνης.
Αφορμή (ή), αιτία, αίτιος, πρωταίτιος. 
Άφορουμαι (υφορώ) =  υποπτεύομαι, υ

ποψιάζομαι, εννοώ, χαι καταφοροΰμαι, 
κακά, διά τον δποδεικνυόμενον ώς αίτιον, 
Οποπτεύω, δποθέτω, εικάζω, συμπεραίνω. 
Άφουκράζομαι άφρονκάζομαι, άφον-

χροΰμαι ή άφρουχουμαι, και παρ’ αλλοις, 
άκουρμάζομαι  ̂ ακρουμάζομαι, χατά μι- 
τάθεσιν γραμ. εκ τοδ ακροάζομαι, επα- 
κροάζομαι.

νΑφτω =  άπτω (άν<χπτω = αναφτώ). 
}Αχεριώνας\ό)9άχυρών, αποθήκη άχύρων.

Β

Βάγια (ή), λ. Βοζαντιντί. (Βαί«)=ή 
τροφές, θεραπαινίς, κομμώτρια. ’Ίδε κ«\ 
Βαγίτσα.
Βαγχεστίζω, χαΐ βαγιεστώ, Ιβαγιέστησα 

= άπαυοώ, άπηύδησα, άπέκαμον, 1βαρύν- 
θην, καί βαγιέστα με,'  ̂ βαγί^στισέ με 
= αφες με ησοχον, ϊχε με παρητημένον. 
Βαγ2οκλαδίζω(βάγια~χλάΒος)1περιποιοΰ~ 

ρ.αι ανθή, φυτά χλπ. = βαααλ^ζω, θωπεύω. 
Βαγιοκλάδισμα (τό) =  περιποίησις, θιύ- 

πευσις.
Βαγίτσα, (ή), η μικρά βάγια, θεραπαινίς, 

άλλοτε κα\ ώς θωπευτικόν καί ποιητικόν, 
Βαγίτσα ή μεγάλη θεραπαινίς (τήν βάγια), 
ώς ,Άννα=Άννίτζα> Ελένη = Έλενίτσα, 
Μηλιά=μηλίτσα χαι Πάππια=παππίτσα. 
Βαρά, αντί βαρεία (βαρέως), ιδιωτισμός 

των κατοίκων των Άνωγείων χαΐ εν γ ί
νει των ανατολικών της Κρήτης κατοίκων. 
Βαργχονλα (ή) — βαρειθϋλα== χα\ βοφε- 

σιά βαρεσ« = όχνηρία, τεμπΐλιά. 
Βάρδια (ή.) λ. Ί ταλ . = σκοπιά καί αύ·
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χός δ, σκοπός, ^ φρουρά, καί βαρδιόλα, 
ή σκοπιά, καί βίγλα X. Βυζαντ. βιγλ£ω= 
σκοπεύω άφ’ δψηλου μέρους, κατοπτεύω. 
Βάρμα  (τό) = βοίλμα, βαρμός == βαλμός 

(βάλλω), βαρμένος=β«λμένος, εβάρθη καί 
εβάρ8ηχε= εβάλθη.
Βαρήοκω  καί βαρν(χνω= χτυπώ, πλήττω 

πληγώνωμ'αι, εβαρτ[στηκα=1πλτ(χθην> ε-
πληγώθην.
Βαρώ , πλήττω, χτυπώ εβάρη και εβά- 

ρηκε καί εβαρτίστηκε, = επλτίγη,ν, εκλη- 
γώθην, Ιβάρηκα =  επλτ[γην.

Βαοχώ^βαστάζω , κρατώ «δ£ν βαστώ 
πλέον την τυραννίαν» =δέν δύναμαι νά 
υποφέρω του λοιπού τυραννίαν, « δέν 
βαστώ τούς πόνους» == δέν ΰποφέρω τούς 
πόνους. Β άστα= στηθι, ανάστα (σψιω 
ορθιος). χα^ <( Βάστα καρδιά μου βά
σανα,» =δπό<ρεφε γενναίώς, άντεχε εις τά 
βάσανα.
Β γ ά νω = εκβάλλω, ’βγαρμένο;==Ιβγαλ- 

μ ένο ς ,δ όποιος εξέβη.
Βγορίζω  ( ε υ - δράω) = εΰγορίζω ( θεώ

μα ι) καί είίγορον, εύγοράδα, εβγορο, ο - 
6γορο == θ^αις δψηλή και επιφανής προς 
θέάν εκτεταμένου μέρους, καί ργορολογώ 
= κατοπτεύω εκ περιφανούς μέρους θεώ
μαι, και κατασκοπεύω.
Βελχόνι (τό) και Βερτόνι =  βέλος.
Βιος (τό) =  η ουσία, το βΐθς του αν

θρώπου, ή περιουσία.
Βίχσα (ή) = 6 κλών, β ιτσάλι, βιτσαλάχι 

ταυτόσημα μαστίγιον, βέργα δ£ κλώνος 
δένδρου χλωρός ^ ξηρός=£άβδος, <( εκρ.ά- 
τει λ1, εις τό χέρι του μ,̂ άν ασημένια βΐ- 
τσ α ,»  ̂— μαλαμματένια β.τσα» [δπως 
ευρίσκεται εις τραγώδιά τινα Κρητικά] 
$1 βίτσα εννοείται =  σκήπτρον τότε βα
σιλικόν.
Βίχοιομα (τό), αλμα (πήδημα) χρέξι- 

μον, δρόμος βραχύς, λ . μεταφορ. εκ του 
λογισμοί» ον προκαλεΐ ή τα/εΐα κ^νησις 
βίχσας.
Βολβΐ= ευκαιρεί. «εδά ’που μου βόλεϊ 

θά σου βουηθήσω » == τώρα δτε ευκαιρώ 
θέλω σοι βοηθήση» και «Σ αν ’δξς τρ/χα 
καππαρτ[, πώς βόλεϊ νά 'ναι χάλτ).»== 
"Οταν ίδ7)ς τρίχα κόκκινην εις άνθρωπον, 
κώς είναι δυνατόν νά είνε καλός;
Βόλι (τό) = βλήμα, χαι δ δίσκος καί «νά 

παίζωμε τό βόλι » = ?) δισκοβολία, και ή 
σφαίρα του τηλεβόλου.

Βοαχαρε (ή) χαι Βοσχαρά καί Βοσκα- 
ρΐά = βοσχή, βοσκήσιμος τόπος, νομή.

Βονηΰώ ~ βοηθώ, βουηθόίς =  βοηθεΐς, 
βουηθα = βοηθεΤ, ό Θεός νά σου βουηθν|- 
ξτ)» = βοηθψττ).

£οίΐΑώ=:βϋθίζθ(Ααι χαι βυθίζω, καταδύο

μαι, καταποντι'ζομαι, καί μεταφορ. « οί 
βουλισαένοι χρόνοι » =  οί παρελθοντες,οί 
εν αίωνιώτητι καταποντισθεντες. «ό 
βουλισμένος διάκος » =  δ χαταποντισθδίς 
εις τήν απώλειαν διά την προδοσίαν. 
Βονργχα (ή) = βύρσα, πήρα, θόλαξ.
Ηουργίάλι (τό) καί Βουργίδ^ον], τό μι

κρόν σακκίδιον, ή μικρά πήρα, 5)ν οί Κρη
τές χωοιχοι -οδοιπορουντες χρεμωσι συ
νήθως επί της £άχεως δια δύο σχοινιών 
συνδεόμενων μετά της πήρας καί διερ- 
χομένων 1/ τ&ν ώμων και της μα
σχάλης, φυλάττοντες τά τ ρόφημα καί 
το φ^ασκίον του οΐ'νου διά τ)]ν δδοι- 
πορίαν χαί εις τάς μάχας προσθέτουν 
την πυρίτιδα καί τάς σφαίρας χλπ. == θυ
λάκων, Κωρύκιον ("Ομηρος) « ΣπυρΙς 
ού μιχρά καί χωρυκίς » [Άριστοφάν.] 
χαί Κωρυκίδα, σάκκος μικρός, πφα . 

Βονχοι (τό) τό βουτσ^ον = βυχίον, βυτίον 
== βαρΑιον,
Βρίχνω  χαί βρίατω καί βρίσχω=εδρίσχω 
Βροϋλα (τά), τό βροδλον =  ί) βρουλιά, 

τά βοοΰλα, (φυτόν) μέ τό όποιον πλέκουν 
ταΐς γ,ονδρο'ψαθαις, σάρτοΟοα, κα\ πλέκουν 
σγοινία «βροολιαΐς » ονομαζόμενα, και ό 
Ευστάθιος (Ίλ . Β. 135) «βρουλον» 
γράφει, καί ούνι βοδρλον ώς αλλαχού 
της Ελλάδος.
Βρνοινας (δ),*δρος μεσημβρινώς καί δύο 

περίπου ώρας κείμενον της πόλεως *Ρε- 
θύμνης.

Γ

Γάζης (δ), θέσις προς Βυσμας τοΰ Ηρα
κλείου κείμενη, δύο ώρας άπ/χουσα τού
του, περίφημος διά τάς μυριόνεκρους μά- 
χας, αίτινες συνεκροτι{θησαν δπό των 
Κρητών κατά των κατά καιρούς κατα
χτητών από κτίσεως τοδ Χάνδακος (του 
*Ηραχλείοι»), ήΓτοι από της εποχής των 
Σαρακινών 823 μ X. μέχρι σήμερον.
Γαζί (τό) (γαζίον), τά γαζία = ποικίλαι 

βαφζί, διά λευ/ών ή πολυχρο'ων νημάτων 
πεποιχιλμέναι σειρά ί, ή γραμμαί ^αφής, 
χαι κεντήματα.
Γαλνόχα ( ή ), αί Γαλιοται πλοΐον μα- 

χρόν καί ταχύ πολλάς σειράς κωπών πε- 
ριλαμβανον παρώνυμ. ή γουλέτα, είδος 
πλοίων ( Γολέτα ).

Γαμηλχώχης (ό) και Γαμηλιώται, οί 
συνακόλουθοι εις γάμον καί ψώτι (οψίχιον) 
πλήθος λαού, χαί συνεπαρσιά, τό πλήθος 
των νυμφαγωγών.
Γανώνω, κασιτερεύω, δια κασιτέρου 

( καλάΐ), δ γανοματας (Καλαϊτζής ό τε
χνίτης) γαν<ύνει= χρίει καί καθαρίζει λ$υ-
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χαίνων τάς χύτρας κλπ. σκεύη τΐ|ς μα
γειρικής.
Γαυδοπουλα (ή), νησίδιον παρά την νή

σον Γαύδον.
Γαύδος (ή), νήσος (ή Κλαυδία), παρα

κείμενη τϊ) Κρ^ττι εν τφ λνβιχω πελάγει, 
αντίκρυ της επαρχ. Σφακίων 25 μίλια 
απέγουσα της Κρήτης.
Γδέχομαι=1γ.όέγομαι,απεγ.^έγομαι προσ

δοκώ, αναμένω, καρτερώ, ελπίζω.
Γδυμνά (ή) == εκδυμιά = γυμνότης.
Γχαίνω =  δγιαίνω = αναρρωνόω, ϊγια -̂ 

να, *= ανέρρωσα, Ιάθην, Ιπανηλθεν ή ύ- 
γ«ία μου.
Γεμάτο (τ<ί), εκ του γεμίζω [Δημοσθέ

νης] πληρώ, πλήρες.
Γεμίδχα (τά), τό γεμίδι =  τρ αγήματα, 

καταχύσματα δπό τών παλαιών, συνίστα- 
ται δέ εκ τρωγαλίων, ίσνάδων, αμυγδά
λων, καρύων, καστανών, φοινίκων, λεπτο- 
καρύων, σταφίδων κλπ. 2) Γεμίδια (τά), 
λέγονται καί τά εΐ'δη, ατιν* συναναμι- 
γνυομενα μέ ορυζαν, ώς αμύγδαλα, στα
φίδες, χουχχουνάρια, καρύδια, είσάγονται 
εις τό στήθος της δρνιθος, του άλέκτορος 
I) του Ινδιάνου, δταν μαγειρεύωνται, και 
τότε ονομάζεται γεμιστόν.
Γενχά ($))=γενεά, « ’ψηλή γενιά» εξ 

αρχόντων, εύγενών.
Γεροντο ξεχνώ  =  (γέρων-ξεχνώ =λησμο- 

νώ), « "Οποιος κοπελλομάθη, δέν γέρον- 
τοξεχνα» παροιμ. Κρητών.
Γερός (δ), ίι γερτ[, τό γερό =  ό στε- 

ραιός, ή οτεραιά, τό στεραιόν = δ δυνατός, 
6 δγιής.—και Γερά γερά=συντ(ίμωςϊ,<(ϊλα 
γερά γερά==άμέσως γρήγορα, σπουδή».
Γη=1).
Γχά = ΰ ιά, « για τή ψυχή σου», διά την 

ψυχ^ν σου. « Για τό Θεο,» =  προς Θεοί». 
« Για χά0ε δουλειά» == δι’ δ,τι δήποτε ερ
γασίαν. «Για τό φτωνό=&πέρ του πτωχού.
Γχάγιερμα (τό) και Γιαγερμός (ό) εις 

τάς Δυτικάς επαρχίας της Κρήτης λέγουν 
Γάερμα και Γαερμάς = επιστροφή. « Δέν 
Ιχ’ 6 $δης γιαγίερμό Γαερμό), οί 
εν τω αδτ] δέν επιστρέφουν εις την ζωήν.
Γχαγχέρνω =  γυρίζω= επιστρέφω, επά

νοδος, επανόστησις, κάμπτω, άναπέμπειν, 
επανέρχεσθαι, οί των Δυτιχ. Ιπαρχί =  
γα^ρνω.

Γχάηντα και γιάντα = γιατί = διατί, για 
ηντα; δια τ ΐ; τ ϊ; τίνος ενεκα.
Γχά μχά, κοΠ, για μιας = διά μιας, χαι 

μονομιάς, αμέσως, ευθέως.
’■ Γχατρός (ό) = ιατρός. Γ*άτραινα (ή) ή 
ιατρός, τό Γ2ατράκι=δ μικρός ιατρός, ό 
νέος,
Γχαντό =  δι* αυτό, διά τοΟτο γι« τοϋτο.

= διά τούτο. Για ταύτως — διά τούτο, 
επίτηδες.
Γίγλα (ή) *=? δ δεσμός τοδ εφιππίου τοϊί 

Γππου λ. Τταλ. ( κα\ *Απανώγιγλα  ̂
«πανωγίγλι =  δ δεσμός), γίγλα = δ κοι- 
λιόδεσμος, ζωστίιρ του Ιφιππίου ( τοδ 
Γππου).
ΓυννΙ (το) —ΙννΙον του αριότρου, καί δν» 

νΐον, ΰννις, τό γαλίβδινον δννίον, (χαί 
μέ τό Αιολικόν δίγαμμα =γυννίον.
Γυννόλονρα (τά), (δννίον-λώροι)= υννό- 

λωροι, υννόλουρα.
Γχούργια (ή), λ. Τ. ϊφοδος, εφορρ(.
Γιονργιάρω, λ. Τ. καί γίουργιε'ρνω = 

εφορμώ, εις φυγήν τρέπω.
Γχονρονντίζω και γχουρονν«δ=εφορμίδ, 

άπελπιστικώς προχωρώ, εφορμώ προς 
Ιγθρόν.
Γχουροΰοι (τό), λ. Τ . Ιφοδος, Ιφόρμη- 

σις προς εχθρούς.
Γιτοικό (τό), καί ιτσιχό, τά γιτσικά καί 

ίτσιχά=αΙ στεΐραι αίγες. Γιτσικός (δ) =  
αΓνειος, και Γιτσικό χρέας=αίγειον.
Γχώμα (τό)=γεδμα, τό πρωινόν γεϋ»μ«, 

και ’Ιταλ. κολατσιό, καί γι,ώμια παν γεΟ- 
μ.# της ή μέρας, τό δέ της νυκτόςβδεΤπνον
Γλάκι [τό), καί γλάκιο (γλακώ=τρέχω, 

βάδην βαδίζω), δρόμος, τρόμον, και 
άγλακώ I] γλακώ= τρέχω.
Γλακηχτής (6) ,παΐ γλακηκτής και γλυκη- 

τής (καί πορπατηκτής προπατηχτής I] 
περπατηκτής= ταχύπους) δ/.ύπους. « Οί 
’ΑνωγιανοΙ είναι γλακητάδες που πιάνουν 
τ’ αγρίμια *ς τό γλάκχο καιμηδ’ δ πάαπα- 
ρός τωνε φαίνεται».—«Οί χ/ώς αυτά λα
κέ! μέγα . . Κούδέ σποδόν ει'δομες αύτάς». 
[Θεόκριτ. Είδόλ. Β '. στιχ. 24—25].

Γλέντι (τό), καί εγλεντζές λ. Τ.=διασχε· 
δασις, συναναστροφή, συμπο'σιον ̂  δεΐπνον 
μετά χοροΟ, I) τραγωδιών μόνον,ευωχία, 
τ^ρψις, χα\ χαροχόπι, φαγοπότι μετ* ευ
φροσύνης..
ΓλεντΙζω =  τέρπομαι, ευφραίνομαι, δια- 

σκεδάζω, συμποσιάζω μετ’ ασμάτων χαι 
χορών, εύωχοΰμαι.
Γλοκοπατώ =*= (τό  παρ’ αλλοις τσαλο- 

πατίδ), καταπατώ, (Μπτω τι τινα χα
μαί και καταπατώ Ινθριχως επ’ αυτοδ.
Γλυκοοάλισις (ή), = είρηνιχτ), ανώδυνος 

και ευτυχής ζωι|. «Καλή γλοχοσάλισι 
νά σου δίδη ό Θεός», ευχή, καί α Χα- 
ρούμβνοι, κι1 άπρίκαντοι (απίκραντοι) 
χαι γλυκό Σαλιωμένοι», ευχή άποχ^αιρε- 
ττίριος, Ισως έκ τοδ γλυκύς σίελος = γλϋ- 
χοσάλισις, εύχομαι όπως ό σίελος του 
στόματός σου εΤνε πάντοτε γλυκύς, νά μή 
παραπιχράνει αυτόν ούδέποτ· ώδύνη, λύ
πη χαί διιστοχία κτλ.
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Γλυτώνω = σώζω, σώζομαι, φύομαι, I- 
λευθεροΰμαι, άπαλάττομοκ» λυτρουμαί 
τίνος.
’Γνοιάζομαι κ#1 Ιγνοιάζομαι (ϊγνοια), 

’γνοιάζω =  έγνοιάζω, ’γνοιασμένος =  έ- 
γνοιασμένος,=ντηρουμαι, προσέχω, προ- 
φυλάττοραι, επιστηναί τινα.
Γρόσι (τό) =  γρόσιον, τά γρόσα καίγρό- 

σΐα = (£ν γρ<5σιον Ισοδυναμεΐ μέ 40 παρά- 
δες) νομίσματα, χρήματα.
Γρύνχα (ή) κ«1 γκρύνια (γρυλίζω), τό 

στυγνάζω, σκυθρωπάζω, άθυρ,ώ, δυσαρε- 
στουμαι.

Γυχός (ό) = υιός, δγχός = υΜς, παρατη
ρητήν καί ενταύθα τό Αιολικόν δίγαμμα.
Γνρές, αντί γυρεύεις, κατ’ αποκοπήν 

(ιδιωτισμός γλώσσης των εν Μυλοποτάμω 
Άνωγειανών^, «Γχα^ργή, κ' ηντα γορές 
επα;» =Γεώργιε και τι γυρεύεις (ζηχεΧς) 
ενταύθα;
Γυρεύγω (γυρίζω) ζητώ, ψηλαφώ, φέ

ρομαι γύρω ζητών.

Δ.

’Δά = εδά = τώρα, νυν, ταύτην, « Ετού
τη δά την ώρα »=αυτι[ν, ταύτην την ώ
ραν. (λέγεται καί—« Ετούτη νά τήν ώ
ρα» = ταυτόσημον.
Δ αμαοχί (το), « τό δαμασκι σπαθί» 

λ. Βυζαντ. ή σπάθη, τό ξίφος τό εν Δα- 
(χασχω κατασκευασθέν, διότι εν ττ) πόλει 
ταόττ] Ιτεχνουργοοντο τά περίφημα καί 
εκλεκτότερα ξίφη, εξαφετικώς όνομαστά 
διά τήν ενλιγισ^αν της λεπίδος αυτών, 
ήτις ητο τόσον ελαστική, ώστε διά νά 
Βοχιμασθώσι, περιετόλισσον κυκλικώς τήν 
λεπίδα από της αιχμής μετά τζς λαβίδος 
χαι δέν εΟραύετο* τοσαύτην εύλιγισίαν 
ειχον.

Δασκάλι (το), $] Δασκαλάκι χαί Δασχα- 
λικό=ό μαθητής ό συγνάζων είςτόΛα- 
σχ«λιό=διδασκαλεΐον=Σ1χ>ολεΐον, τά Δα- 
σκάλια I] Αασκαλάκια χαί Δασκαλικά =  
οί μαθηται', μαθητευόμενοι, άκροαται', 
φοιτηταώ
Δχάζομαι, λ. δφαντουργ.—στημονίζο- 

μαι, άναμηρύομαι ή πρώτη του υφάσμα
τος εργασία.

Διαλεχτός (ό), καί διαλεκτός=βκλέκτός, 
κε/βθαρμένος, χωριστός ώς εξέχων.
Διαολίζω, αντί διαβολίζω=δαιμονίζω, 

Ιξιστάναι τινά του φρονεΐν, πειράζω τινά 
εκ κείσμ,ατος, δστις χάρ,νει ώς μαινόμενος.
Δχάομα (τό), λ. 'Υφαντουργ. ή εργασία 

της ταχτοποιήσεως του στήμονος δι’ υ- 
φαντιν ( στημόνισις και στημονισμός) τό 
δέ έργαλεΐον επί του οποίου διάζονται αί

δφαντουργοδσαι ονομάζεται, Λιάστρα, 6 
δέ σΓ^μων του υφάσματος, Διασίδι, χαί 
οί αρχαίοι Ιλεγον «Δίασμα» Ιννοουντες 
τήν πρώτον του ίματίου εργασίαν [Β α - 
ρίνου λεξικ.].
Δχασπερνώ, διαπερώ, εδιασπέρασε=διε- 

περαάοσε και διεπεροαώθη, διέβη, διηλθε 
( ’Ίδβ, ’Εδιασπέρασε).

Δ ιατηρώ = άποκρατώ. Διατήρα (διατη
ρεί) την άζιοπρ^πειάν σου,

Τήρα, δ ιατήρα τό σκαμνί, 
τον τόπο να κα&ίζης. 
με τον καλλιά σου κά&ιζε 
κ α ί νυστικός σηκώνου „ κλπ .

λΐ^^ον^αί—διηγούμαι, καί Δήγημα, διή- 
γημα=δΐ7(γησις, ιστορία, μδθος.

* Δικός, \δ), χα\ Έδικόςωωωίδικός μου, 
κτήμα Ι[Α<ίν, καΐ μεταφόρ. ’Δικός χαί 
εδιχός=ό συγγενής, «ε^μασταν εδικοί» =  
εΐ'μεθα συγγενείς, «ο ’δικος μου»=λέγθϋ- 
σα ή γονή εννοεί τον σύζυγον αυτής* «εδι- 
κολογιά μας είναι» είναι συγγενής ήμών, 
και σαγγενολογχά ϊχ,ομε, εδικωσύνην, χαι 
δικότης, συγγένειαν Ηχομεν. Το *διχό του 
— περιουσία, Ιχει τό *δικό του = εινε εύ- 
χατάστατος.

Δ ιπλοκολαΐνα (ή ), ?δε, Κολαίνα.
Δίχως (δίχα) οίνεο, χωρίς, πάντως, «δί

χως αλλο»=χωρΙς άλλο, «δίχως τουφέκι 
και δίχως σπαθί» =ανει> όπλου και ξίφους.

Δχωματάρης (ό), καί Διωματάρης (ιδίω
μα, ϊδώμα),=.αξιοθέατος μεγαλοπρεπής.

Δόλχός (ό)—δολερός (δόλιος) άπαταιών, 
δβιλιίς, δείλαιος, άθλιος, και μεταφορ. 
ε ΐ$  κολαχευτικά) $] συλληπητηρίφ φρασει, 
«ώ  τον δόλχο» α> τον δυστυχή, «τό δό

λιο μου δοξάρι»=τό δόλτον τό Ιξαπατών 
χαί μαγευον, καταθέλγον τούς ακούοντας.
Δόμοι (οί)= ταινία ι, Χωρία δερμάτινα 

συγκεκολλημενα διά ^αφών εκ του ίδίου 
δέρματος (με λουρι=λωρ^α λεπτά) εως 
οδ λάβουν πάχος 2—3 δακτύλων, προ- 
σαρμόζονται άνά δύο, ϊμπροσθεν χαί δ· 
πισθεν, υπό τό πέλμα του ύποδήματος, 
προς ευκολίαν των άνερ/ομένων καί χα* 
τερχομε'νων τά δύσβατα χαι τάς άνωφερειας 
των ορίων ποιμένων, παρ’ «ρ χ . ωνομά- 
ζοντο «Κ ασομα», δπό δέ των ’Αττικών 
« Κάττυμα » .
Λογάρι (τό ) ι=  χόξον, χαί τό πληχτρον 

της λύρας χαι του βιολίου χλπ. δοξάρι, 
χαί του Βαμβαχοχαθαριστου τό πληχτρον 
χαι δοξάρι ή Σαΐτα *= τόξον.

Δραγάτης (ό) =6 άμπελοφύλαξ, ό φύλαξ 
των άμπελώνων.

Δραγατοχάλυβο (τό) = χαλύβη, οίκημα,
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σκοπιά έφ' υψηλοί» μέρους του άμπελο- 
φύλαχος. ( Δραγάτου-καλύβη),
Δριμης, (^=όξός, «δριμης πόνος» == 

οξύς πόνος, δριμύς, «Αριμίά φωνή» = δρι— 
μεΐα,δυνατή,οξεία φων>},« Δριμης 6 χειμώ
νας = παγερός, οξύς.
Δώμα (τό) =ή στ^γη, ή δροφτ|, ή δο- 

κωσις, τό επίπεδον σκέπασμα της οιχίας, 
εκ χώματος (λεπίδας άδιαβρόχου) χρη- 
σιμέύοντος ώς ήλιακος, καί επί τοδ δπο&υ 
ξηραίνουν οί γεωργοί διαφόρους καρπούς 
και γεννήματα.

Ε

*Εβγα (τό) (Ικβαβωϊ Ιζέρχο(Ααι=Ιξίε(Α«ι 
(έβγαίνω) ή 2ξοδος=|ξβλθε. «Σ’ τό ϊμπα 
κι Εβγα του σπιτιού, της πόρτας»— *ς τό 
ϊμπα χ(λΐους ϊκοψε, 'ς τό Ιβγα δυο χι
λιάδες» = είσελθών Ιν τ$ μάγτ) κατάσφαξε 
χιλίους, εξερχόμενος δ * αυτής διπλασ.ους 

Εγγαλο (το) (Ιγγαλον), λ. Ποιμεν: = 
τά των ποιμνίων γαλακτοφόρα, τά ?γγα- 
λα = όσα φέρουν γάλα.
Έγγλιτέρα (ή), λ.Γαλ.ή Αγγλία (ί) αυ

τοκρατορία της Μεγ. Βρεττανίας).
Έγούγια μ ο υ ! χοώ,
9 Εγώοι μ ο υ ! χαΐ Έγοδΐ μου I θαυμα

στικά.
Έγώ ο ι μου\ καί Έγώ οι μας! =Ικ 

τοΟ, ΟΙμοι ^γώ! δπερ (κατά τήν ήμετέ- 
ραν γνώμην) προς έχφρασιν της σφοδρό
τατος του πάθους, πολλάχις επαναλαμ
βανόμενον, αντιστρέφεται εν τζ κοιν§ 
γλώσση. === Οΐμ.οι εγώ ! ΟΙμοι εγώ οΥ-οϊ 
μου ! . . . επιφώνημα λύπης χαΐ χλαυθμόυ 
κα» συνηθέστάτον εις τούς θρήνους Ιν 
Κρήτη.
Εδά ^ τώρα, νυν. #8η, ΙπΙρ. γρονιχ. 
>Εδέ=Χδε.^
Έδε πα =  εδώ-επά= ίνταΰθα.
*Εοέ τσο* = £τσι, οΰτω, ουτωσί, οδτω 

πο)ς, όπως, ώς.
Έδιαοπέρασε = διεπεραιώθη, διηλΟε, διέ- 

6η ( Ι'δε Διασπερνώ) διαβαίνω, διαπερώ 
ποταμόν, γέφυραν, φάραγγα, πορθμόν διά 
πλοιαρίου χλπ. $< Έδιασπ^ρασε την κλω
στήν άπ& τήν βελόνην», διεπ^ρασε τήν... 
Έδιασπέρασεν  ̂ σφαίρα του τηλιβόλοϋ 
ανωβίν ημών.
Έδικολογχά(η) καί Οικολογία (Ι'δε ’Δι- 

κός=Ιδικός ) καί εδικωσύνη χαι ’δικότης 
= συγγένεια.
Έδικός (ό), καί ’Δικός (ϊδε) = «δικός, 

1'διος=σργγεν7(ς, εμός συγγενές, προσήκων 
ε δικοί, ’δικοι^ω: συγγενείς.
Έϋεσε (Γδε Θέτω).

Δριμής

*Ε&οχος—(ίδε ’Έτο ιος)=τέτοιος. 
Εϊνχε^εινε κα\ Ενέ==εινε, «Ινε πραμιμα» 

= εινέ τι.
Έκανα ( ιδε χάνω).
Έ κε ια—εκεΐ, 2κεια = ίκεΐ, και Έκεδά 

[Σφακιωτών ιδιωτισμός) = εκειδά = έκέΐθεν.
* Εκόπχασε — ίίλβέν, άφίχθη. Κόπια, και 

κόπιασαι=Ιλθέ, (κό’ίιος), Ιλα. Κοπιάστε 
= κοπιάσατε και κοπιάσετε =  Ιλθετε, Ιλατε 
=  λάβετε τον κόπον νά ΕλΡητε . . .
’Έλα = ελ&ε, ελάτε, ελάστε =1λθετε, χαι 

’λαστε^Κλθδτε, πλησιάσατε προς με.
Έλγιόπρινος ((5), καί λτ]ό πρίνος, λτ]θ- 

πρΐνι (δένδρόν των όρεων σκληρόν) = δ 
•Ελαιόπρίνος,
■Εμβϊ =  είμαι. « Ποδ είσαι Κώβτα;—- 

ϊ  ’μαι 9παέ. = εδώ' είμαι Ιπα γέ.'«* Ιδού, 
εδώ ειμώ 

’Εμεϊς ~ ημείς.
'Εμονντιοε ([Αθυντός=σκουρος πολύ επί 

χρωμάτων, επί δΙ καιροδ = σκοτεινός, 
συννεφώδης, νεφελώδης, σκυθρωπός, προς 
βΡ°ΧΜν)· 2) Έμούντισε=ενύκτωσεν, εσκο- 
τείνχ ασε.
Έ μπα = εμβα, εϊσελθε.
9Εμπήζισε ( (χπητίζω =  τελειώνω ) =ετε- 

λείωσεν, έτελεότησβν, έσώθη, άπέκαμεν, 
Ιληξεν.
*Έν = Ινε ( Σφακιωτών προφορά ) 

«Ποιος Εν* δπ ώχΐις κοντά σου;»== 
Ποιος εινε αυτός, οπού εχεις πλησίον 
σου; «νΕνε ’ς τήν κοφινίδα κν δλλο ψωμι'ί 
— « Ένε δυο καύκαλα »=  είνε.

Έξανα-γχάγυραν, εξανα-γιαγύρανε (καί 
χατά τήν προφοράν των Σφαχιωτων και 
λοιπών κατοίκων των Δυτικών της Κρή
της έπαρχ. εξανα-γυρίσασι )= Ιπέστρεψαν, 
επανηλθον, (Αετεπανηλθον. [Έξβνα, άπα- 
ναληπτικόν, Ιξαναφάγαν, έξαναχόρεψαν, 
Ιζανα-γέλασαν, εξαναφύγανε, χατά δέ 
τούς-εν τω Δυτικω τμ.ϊ{ματί, εξαναφά- 
γ«σι, Ιξαναχορέψασι, Ιξαναγελάσασι, έξα- 
ναφύγασι χλπ.
* Εξώπροικα (τά) χαι εξώπρουκα = τά 

παράδερνα, παν ό,τι φέρει μεθ* Ιαυτης 
ή νύμφη εις τον σύζυγον χατά προσθήκην 
εκτός της προιχός,τα παρ’άρχαίοις Έδνα.
Έ πα γτεδώ, ενταύθα «Ιπα *στε, νοι- 

κοκυροί, τ* αρχοντικού » = Έδώ εΤαθε οί 
οίκοδευπόται του αρχοντικού (οϊκου); συ- 
νηθεστάτη Ιρώτησις εις τόν εϊσερχόμενον 
είς ξένην οιχίαν, παρά Κρησί) — Έπα 
χ’ εκεί = εδώ χ* εκεί, ττ\ δε χάκεΐσε. 
Έ παδά — εδώ, ενταύθα.— Έπα £ = επα 

γέ =  ττ) δε, ενθάδε, άπαέ κ* Ικειγι^ = 
τηδε κάκεϊσε, επά χ* εχ8Τ — εδώ κ* εκεΤ.

Επαραπηρα καί επαράπηρα (παρά-πέρ- 
νω) = ποιρέκλινα, παρεξετράπην.

Επαραπηρα
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Έ  πέρα—Ιπύ πέρα και Ιπώδε ( ’πώδε), 
πέρα-πώδε—εδώ κ* έχει, χαΐ άπ’ Ιδώ κ$’ 
άπ^χεΐ. ’Από πέρα κι * άπό ’πώδε (του 
ποταμού  ̂ της φάραγγος κλπ.) «Κι* ά- 
πής έ πέρα διαβηχε, χι’άπης I πέρα ’πη- 
γε». Και άφου αντίπερα, εντεύθεν διέ- 
οη χτλ.

Έ πλάχωοαν ;= εφθασαν και μάς χατε- 
Λλάχωσαν = κατέφόασαν. « οί όχθροί μας 
Ιπλακώσανε ή έπλαχοίσασι » = οί εχθροί 
μας κατεφΟασαν.

Έρετητά (ι?)λ. Λ=γένος, «είσαιή σχολή 
τσ’ έρετητας σου» = είσαι 6 στολισμός) 
ό κόσμος της γενεάς σου, του γένους σου. 
κληρονομιά.
31 Ερμο (το) , άντί Ερημον (κατ’ αποκο

πήν ) καί Παντερμο, άντί παντερημον.
Έ σάστιοα ( σαστίζω ) = Ιξιππώ, εκφο

βίζω, οιαταράττω, και καταστατικόν, 
διαταράττωρ,αι ό Ιδιος, τά έχασα εκ φό
βου, διεταράχθην,τουρκιστί «εσασίρτισα».

Έστεκε του (στέκω), [χεταφορ. = του 
ήρμοζε, του Ιταίριαζε « του καπετάν Κό
ρακα εστεκεν αρχηγέ » =  ήρμοζεν, I- 
πρεπεν.

'Εσύγκλινα, Ιδε συγκλίνω.
Έτονος (ό) η Ητοια τό Ητοιο (και ΪΟοιος, 

εΟοια, Εθοιον ) = τίτοιος, τέτοια, τέτοιον 
= τοιοδτος, τοιαύτη, το τούτον.
*Ετότες ( και τότες) = τότε.
*Ετοτεσά, ετοτεσάς και ετοτεδά =τότε, 

τότε δή, τότε δή τότε.
Ετούτος (ό), ετούτη (ή),Ετούτο (τό) 

χαι τούτο, = τούτος, τούτη, τούτο = αυ
τός, αυτή, αυτό.
ν2ΐτσα = οΰτω, οδτωσί, οδτως, ώδε. 
Έ τσι =* οΰτω, κα\ Ιτσιδά = ούτωσι,

ουτω, οΰτω πως, και ετσε δά, και εδετσι 
= οδτω, οΰτως, κατ’ αυτόν τον τρόπον, 
τοιουτοτρόπως.

Έτσίνα — Ιλάκτιζε. 3,Ιδε τσινώ (λακτίζω). 
Ενγοράδα (ή) = θέα εκτεταμένης εκτά- 

σεως, ή όρίζοντος,δρα ’βγορίζω, φανερόν.
Ενγορο (τό) —ή επισκόπησις, ωραία 

θέα, παρρησία, « ε&'γα ’ς τό ’βγόρο» = 
είίγορον, εις τό φανερόν, καί ’βγορολο^ 
= κατοπτεύω, ’ιδε, ’βγορίζω.
Εύοίβα = ( επι προπόσεων) έχ του άρχ. 

ευοί! εύάν! σύνηθες χαι παρά τοΐς Ίτα- 
λοΐς. α Εύοίβα Γαριβαλδη εύοίβ ’ άλη μ
πέρτα» γαλλιστί νίνβ 1& 1ί1)6Γΐβ! ζτ(τω ή 
ελευθερία ! 2) εύοίβα (η) μεταφορ. ό
κρότος του οπλου. « επεξε μέ τό τουφέκι 
του α̂ άν εύοίβα», εκροτισε διά του οπλου 
του, χαι (χιά τουφέκια-μέ τό τουφέκι και 
μία πιστόλια μέ το πιστόλι « εύοίβες α
κούονται δαμινα δαμινά» = κρότοι οπλών 
ακούονται υπόκωφοι εις άπομδμακρυ-

σμένον τι μέρος, ιδία προς ϊκφρασιν 
χαράς.
Έ φαν^Ιγα^εν , Ιφαε, χατεστρεψε, Εφαγα, 
«ή λέρα Ιφαν τά βαδχά μου »>=ό £ύ- 
πος εφαγε, κατέφαγε, κατέστρεψβ, τά εν- 
δύμαίά μου.
Έ χερι (ή) κοιί δχερι = Ιχίϊλη ποφ ’άρχ. 

τό πηόάλιον τοΟ άροτρου « Έχέτ)η κα
λείται τό κατόπιν ξύλον, οδ έ'χεται ό 
άροτης, ή ' τό εμπεπηγός ξόλον τψ  γύ7), 8 
χατέχοντες οί άροτριώντες, κινοΰσιν δλον 
τό αροτρον». [Βαρινου λεξικόν].

Ζ

Ζφ (τά) (χατ* ιδίωμα των Άνωγειανών). 
τά ζφα, τά πο/μνια. Ζω \τό) και ώζό 
.= ζωον (τό), τά ώζά = χαι ζώα.
Ζαβίδι (τό), καί ζαβίδ'ον, τά ζαβίδια = 

αί σ/^ηρ.αττζομεναι ταινίαι εις τα υφά
σματα ( ζαβιδάτον ύφασμα, τα ζαβιδάτα 
ύψάσματα) λ. υφαντουργ. αί ποιχιλίαι ιών 
γραμμών καί αί ταινίαι αί κατα πλάτος 
ή κατά μηχος του 6φάσματος, εξ^χουσαι 
χάΐ μή} χρωματίσται ή ά^ρωμάτισται. 
Ζάλο (τό) (σάλος) Ι'χνος του ποδός, πά

τημα, πέλμα, τά ζάλα *41'χνη, « άρκινε 
τά ζάλα σου » αραίωνε τά βήματά σου» 
άρά ζάλα== τρέχε γρήγορα* βάοισ{Αα, 
βήμα ώς έν τω Επομενω δίστιχου

“Νύχτα οκοτίδι περπατά) 
τό ζάλο σου γνωρίζω, 
κα ι σκυφτώ να τό καλοϊδώ  
κα ι δάκρυα τό γεμίζω

Ζευγάρι (τό), (ζευγάριον) = ζεδξις, ζεύ
γος βοών αροτηρων, Οποζύγια, «ενα ζευ
γάρι (ζεύγος) δποδημάτων », «ζευγάρι 
^όοα = δύο ρόδα, ζευγαρωμένο ανδρόγυνο 
=ταιριασμενον, ώμονοιασμένον, σύμφωνό- 
τατον χλπ. « μια ζευγάρια χωράφι » δσον 
δυναται νά άροτριάσ7) εν ζεύγος υποζυ
γίων εις μίαν ημέραν.
Ζευγάς (<5) = ζει>γολάτης|= ζεογηλάτης 

=  γη πόνος.
Ζευτικό (τό) — ό ζευγνύμενος, ϋποζύγιος 

βοδς, ό άροτηρ.
Ζόγια (ή) και Τζόγια =Ζόϊα πλέχτης  ̂

στέφανος έξ άνθεων, Ιων και κλώνων εύο
σμων (φυτών ή δένδρων) χαι χρυσών χα'ι 
αργυρών νομισμάτων (φλωριων χλπ. ) πε- 
ριπλεκο[ΐένων υπό νεανίδων δι' ασμάτων 
καταλλήλων, ήτίς (Ζόγια χαλουμενη) 
προσφ^ρεται Τ7) νύμφτ) υπό του γαμβρού 
χαι των γαμηλιωτων κατά την ώραν του 
γάμου.

Ζυγώνω = (ζογόω)= πλησιάζω, διώκω
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εκδιώκω, άποδιώκω, καταδιώκω, και ά- 
ποζυγώνω = άποδιώκω, τρέχω κατόπιν, 
και σκυλόζιιγώνω, κυνηγώ τινα ώς ό σκύ
λος τον λαγωόν.

Η

*^Γί= ήβ= αίή πανώρτ)αις = αί πάνω·. 
ρα;αι\ ·ί) Καλόγρτ)αις «=» αί Καλογραΐαι.
*Ηντα, ίδε Τντα.

Θ

Θα == θελώ νά ( εκ του Θέλω νά ).
Θάρρενγω ( θάρρος) = Ιπαίρομαι, | καί,

, θα·ρρ6ύγομάι..=.έ{Απιστεύρμαι « εγώ σοδ· 
θαρ,ρεύγομαι τά . μυστικά (ίοΐ> » , = σου 
εμπιστεύομαι.-τα μυστικά μου. — «Μη 
όαρρεύγεσαι, ;πολυθαρρεύγεσαι είς ό- 

• ποιον .σου τύχτ)- παρα ν&τόν δοκιμάσ^ς».
Θέ, αντί,,θεέ  — « μου μεγάλε I Θέ 

^οο μεγαλοδύναμε ! α'*£)ού . ’σαι, ©έ
μου, κι ό.κριτής κι ό πλάστης των ανθρώ
πων » . = Ρου ·

Θέ = θέλει, Θέλω — Θέ ναί= θέλω νά, 
(σογκεκορ.(χένος τόπος τοδ θέλω τριτο- 
προσώ πως άπ αν χωμένος .)

Θεχά (ή) = θεία, ή πατράδελφοςά) 5) μη
τράδελφος καί μειαφορ. γενικώς πάσα 
σεβαστή γραία, παρηλιξ = Οειά, Οειαδά/,ι 
χαΐ θ}ά.

Θες =  θέλεις. Θές 8έ θές = αν θέλης ααΐ 
μή, 6ελών καί (ΐή, ά-θές κχ’ α·δέ θές = 
άν θέλγ,ς και αν δέν ΘΑγ)ς.
θέτω  (Κρητικισμός) = πλαγιάζω, (τίθε

μαι, χαταχλίνομαι), εΟεσα = επεσα νά 
άναπαυθώ ή νά δπνώσω, χατεχλίθι^ν.— 
’Έθεχε . βαρεία άρρωστος == Επεσε, κατέ
πεσε βαρεως άσθενήσας.

Θεωρία [ή) =  ή θεα7 τό έξωτεριχόν φαί^ 
νόμενον, . ν πΡ̂ σ0Ψ1̂ » τ® .κατ* δψιν, 6εω- 
ρούμενον, και παροιμ. Κρητών, « θεωρία  
επίσκοποι* χαι χαρδια {χύλωνα,», επί των 
ΰποκρινομένων ΚξωΒεν μίν τήν &γιωσύνην 
ώς ό Επίσκοπος έσωθεν δέ είσίν . όμοιοι 
μυλωνάδων, εκείνων οίτινες δέν άρχοδν- 
ται εις τό δικαίωμα τον άξαγιοο του α
λεύρου, άλλα κλεπτουν από τοίις απαλέ· 
τας των  (τκλάτας) Οιπλάσιον του δικαιώ. 
ματος αυτών.

Θηκάρι (τό) και κατά παραφθοράν, φου
λάρι = Οηκη του ξίφους (==δ κολεός) χάϊ 
παντός είδους μαχ^αιρών.

Θχός (ό)=Θεός (συνήθης προφορά των 
χχτοίχων του άνατολ. μέρους της Κρή
της ) «Μ ά .τό  Θΐό», ( δρχος) =Θεόν 
« *ς τό Θΐό σ’ άφίνω».

Θλιφτός (ό)~ τεθλιμμένος, αθυμος, πε*

ρίλυπος, μελαγχολικος, θλιμμένος = τε
θλιμμένος, πενθών, θλιφτα = πενϋίμως, 
θλΗ>γεΐαι=πινθεΐ.

Θό \Ό) εκ τοδ Θεός. «Μ« τό Θό», 
δρκος, = Μά τον Θεόν, (οί άρχ. Νή Δια) 
δ δρ/.ος οδτ^ζ είναι συνήθης των κατοί
κων του Έεθυμνίου τμήματος της Κρήτης.

Θωριά [ή] = θεωρία, όψις, μορφή, προ- 
σοψις, θέα, ορα και « θεωρία »;
Θωρώ=βεωρω, βλέπω, προσβλέπω, 

«μα 'γώ Μωρώ τήν τάβλα μας κ’ εινε 
καλά στρωμένη », = άλλ* εγώ βλέπω τήν 
τράπεζαν ημών και είναι καλώς έστολι- 
ομένη από διάφορα και ποικίλα φαγητά. 
— « (ϊίώρειε μ.αννα και πάρε κόρη » ~Σύ 
ό ζητών σύζυγον, θεώρει, πρόσβλεψον εις 
τ^ν μητέρα της νεάνιδος, τήν δύγενειαν, 
τούς τρόπους και τάς πράξεις αυτής, και 
τότε-ζήτησον τήν θυγατέρα της, ιπειδή 
«κατά τον μάστρογιάννΐ) χαίτα κοπέλλια 
του», κατ άλλην παροιμίαν.

I
"Ιντα και ήντα^ ϊνα  τί,τί, δη, ποιος; 

οίόν.τι;= οίντινα; τίνα, πώς, ο,τι;—- ’Τντα 
λογιώς = τ ί λο̂ γης == τι'νι τροπψ; Ιόντος ν̂ε 
=τΓνά εινε, τί εινε;
ν/σα = Ισον, όμοιον καθ ’ δλα. « Ισα σου 

συμπέθερο  ̂ και καλλιά σου σύντεκνο» 
παροιμ. Κρητών. Οί Σφαχιώται =τ= Ι'σχα 
=  Ι'σον.
"Ιοχα = Ιιιον, ευθύ, κατ’ ευθείαν, « Ισιχ 

κάνε θειά τήν πητα κ* Τσια τήν πητάριζδ » 
ήτοι, «Τό νέμειν ϊσα τοΐς άνίσοις, της 
μεγίστης. Ιστιν αδικίας». [Κυρίλλου], 
ί'σΐα=εξ Ισου, και « ϊσ}’ απάνω θά πάρης 
νά εορ$ς, τή εκκλησίαν» = ευθύ προς τά 
ανω κτλ. »
Ί τσ ιχ ό  (τό), δρα « Γιτσικό », τά γιτσικά, 
τά στείρα, αί αίγες.

Κ
1£ά = εχτου  καλέ, (ιδιωτισμός προφο- 

ράς τών χατοίχων των Άνατολ.τής Κρή
της επαρχιών) « Κά, Γντα κάνεις έκειά;» 
==Καλί, τ ί χαίνεις έχει;-—«Κά, ό Θιός 
χ’ σο»; (Ιπι ορχου)=Καλέ ό Θεός 
αι η ψυχτ[ .σου;
Κα β άλλα (ή^εφ* ϊππου, όνου, ήμιόνοα 
χλπ. Καβαλλαρι'α = Ιππικόν.
Καβαλλάρης (ό,=ιππεός, έφιππος, ανα

βάτης, εποχούμενος.2) καβαλλάρης (δ) = 
τό. εν μέσω της λύρας λεπτότατον σαν:- 
διον, επί τοδ όποιου στηρίζονται υψοόμε- 
ναι της επιφάνειας καί διαφούμεναι πα- 
ραλλήλως αί χορδαί. α Έναργμός », παρ'
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άρν. ώς & Εύφρόνιος λέγβι, «τον βν μ/σω 
της κιθάρας πασ®>λ/σκον, δι' ου ή χορδή 
διτ^ρηται». [Βαρίνου λεξιχ. Ιλλ. «εναρ- 
γμός »]. 3) καβαλλάρης (δ) λ. δφαντικ. δ 
δπό των δφαντών, δ καί £άγλος (οί £ά- 
γλοι), καί μακαράδες καλοδνται, ο! κρα
τούντες τούς μίτους εν τω δφαντηρίω 
(Τελάρο αργαλειό).
Καβαλλιχενω, κα\ καβαλλιχβύγω,καί χα- 

βαλιχώ = εφιππεύω. Ξεπεζεύγω και ξεπε- 
ζ/®νω= αοιππεύω.
Καδένα (ή ) χ ρ υ σ ή  λεπτή £λυσσις = 

περιδ^ραιον, καί ή /ρύση καδένα .αλυσσις) 
τοδ ωρολογίου. 2) καδένα ($)' ή αλυσσις 
?) σιδηρά ( τά σιδηρά δεσμά) των ποδων 
των χαταδ/κων εν τοΐς δεσμωτηρίοις.
Κα&αρομονστια ( τ ά ) = ή εποχή, κατά 

τ^ν δποίαν χαθαρίζει δ μούστος (γλευ- 
χος), ί[τοι δ Όχτώβριος χαΐ Νοέμβριος, 
( ίν Κρτ[ττ| συνήθως ανοίγονται οί οίνοι 
χατά τήν 3 Νοεμβρίου, ήμ^ραν τής χα- 
ταθ^σεως το3 λειψάνου Γεωργίου του με- 
γαλομάρτυρος,, {| «τοδ *Αγ. Γεωργίου 
του μεθυστη επιλεγόμενου δπό των Κρη- 
τών, επειδή οί δοχιμά^οντες τάς αποθήκας 
περιφερόμενοι προς αλλήλους μεθύουν ώς 
επί τό πλαστόν, τό Ιδιον (δ* αυτών 
επίθετον τοΰ· . μεθυστοδ), δίδουν εις τον 
άγιον ώς αν ητο δ τών παλαιών Διόνυσος.
Καινούριο  (το), δ καινούριος, ή και- 

νούρ^Λ= ν^ον, καινόν.
Καιντώ *= (χα/ω) πυρπολώ «'φωθιά νά 

•ό κ«ινττ|ση » ( καταρα ^πυρ νά τό κα- 
ταχαύση.
Και τές = και τότε, και έπειτα (Σφακιω- 

τικον ιδίωμα προφοράς).
Καχαμποδισ μένος (ό) = ό Διάβολός, ή 

χαχομποδισμένη γενεά =  διαβολική γε
νεά, = 5) των καταχτητών, οχληρά, τυραν
νική, κακούργο;, κλπ. « δλα μας τ[ρθασι 
στραβά καί κακαμποδισμένα ». — δλα μας 
ηλθον άτυχη, ουχ\ ευθ^α, και μέ κακά 
εμπόδια.
Κακορριζιχχά (ή) (χακόν-πδίοο λ.Ίταλ. 

= τύχη >, καχοτυχ/α, άτυχ/α, δυστυχία, 
κακομοιριά.

Καχορρίζιχος (δ) (κακόν πβΪΟΟ ), ή κα- 
κορρίζικη, τό κακαρρίζικο =  ό κακότυχος, 
κακομοίρης, άτυντ(ς, δυστυχής, άμοιρος. 
Κακορριζικιασμένος = δμ,οφος, κακοτυχι- 
<τ>ένος, χαχομο ισασμένος.
Καχουδχα (ή) = κα/.α, δ φύσει κακός.
ΚάλεΟμα (τό) = κλησις, πρόσκληστς 

ίδ/ως εις γεύμα, γάμον, βάπτισιν, δια- 
σχέδασιν κλπ.
Καλεοτιχοι (οϊ\ καί καλεσμένοι ( δ κα

λεσμένος, καλεστικός) δ προσκεκλημένος, 
οί προσκεκλημένοι.

Καλεοτης (ο) =  δ κλήτωρ, κλητήρ.
ΚαΧύχι (τό) ( χβλύχιον, τά καλύκια) = 

εμβάδες γυναικεΐαι, μόλις σκεπάζουσαι 
τοίις δακτυλίους των ποδών, αν'ο περι- 
πτερν/ων και μΙ μικρά χαμηλά ταγχού- 
"'ΐα, κεντητά διά χρυσοΟ καί άργυρο ο 
σύρματος καί πεποικιλμένα εκ διάφορων 
χοσμημάτων καί μαργαριτών ( μαργιελω.- 
μένα ^ χρυσομαρίελωμένα) χα\ μέ λίθους 
πολυτίμους, καί σήμερον εν γρύσει ε̂ ς 
πολλάς όρεινάς Ιπαρχίας της Κρήτης 
ίδίοις εις Ά νώ γεια  χαι Σφαχτά.
Καλνχωμα  (το)=|) εργασία της καλυ- 

χώσεοις, και καλύκωσις, καλυκωμό;, δπο,“ 
δεστ, σαγγάρευυα, παπούτσωμα, στιξα-ρ; 
νωαα χλπ. *
ΚαΧΧεργη οπήλγ}ος (ο)=τσπηλοίίον εις 

τάς δπωρβίας της .’Τδης, άνωθεν του γ «ο
ρίου Φουρφουρά εν ίη  επαρχ. Πανάχρώ 
( Ά ναρ(φ ).
ΚαΧΧχα (<5) και Κάλλιας ( χαλλίων) = ά* 

μει'νων, χαλλίτέρος.

Καλλχά V  γι οχόλαις των *Αγχών 
παρα των προοχεφαΧαρχών

παροιμ. σημαίνουσα, προτιμοτεραι αί Ιορ- 
τα ΐ των *Αγίων παρά νά καθεύδιτ) τις εν 
οχνηρία.
Καλόϊδαινα (ή), *Ιερα Μονί} (αφιερω

μένη εις τήν μεταμόρφωσιν του Σωτί|ρος 
καίπανηγυρίζουίτα την 6 του Αυγούστοο). 
χεΤται επί των 6πωρειών του ορούς Κ ί 
τρους, άνωθεν τοδ χωρίου Άνωμέρους 
της Ιπβρχ. Πανάχρου Άμαρ^ου), ζχ- 
μαζβ δ’ΊπΙ Ενετών και κατεστράφη τώ 
4821 δπό των Τούρκων, έκτος του Ιερού 
ναού δστις ναι έρημος σήμερον στολισμού 
κε\ τέμπλου κα\ εικόνων, πυρπολιθϊντω,# 
χαι διαρπαγέντων δπό.του « βδελ^γματος 
της ερημώσεως», διά του Βυζαντινού 
(&υθμ.θϋ του μαρτυρεί τό μεγαλεΤον δκερ 
ειγε κατά τήν εποχήν της ακμής αυτής 
της ίερας λατρείας καί της ώραιότητος 
της θέσεως, τ̂ τις κα\ σήμερον ϊχει θ α̂ν 
τερπνοτάτην, θελκτικήν καί μ<5ΐγε»τικτ)ν. 
Έκτος του ναού καί των πέριξ αύτου 
χυπαρ(σσων δ|ν .βλέπει τις ούδέν «λλο 
ο^χημα σώον είμή ερείπιά κελιών, εχει δέ 
δδατα αφθονα, διαυγή χαι ψοχρά.
Καλοκαρδισμένος (ό) ή καλοκαρδισμένη, 

τό καλοκαρδισμένο, == φαιδρός, είίθυμος, 
χαρωπός, εν ευφροσύνη διάγων, και κα- 
λοκάρδησις (ή)=δ ϊχων καλήν καρδιάν, 
δηλ. φαίδραν» εύφροσυνον, ε&θυμον καρ
διάν, χαι αντίστροφα τούτων ή «κακό- 
κάρδιστς» ό εχων λύπην, αθυμ.αν κλπ. 
και « χαλοκαρδ/ζω » , χαι χακοκαρδίζω »
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= χα/ρομαι λυπο3μ«ι, χάμνώ ίλλοος 
να ναίρωνται $) νά λυποδνται, νά βύθυ- 
μοΰν $) νά άθυμοΰν.
Καλολοεΐδι (το) τά χαλολοείδιβ, τα 

παρ’ άργαίοις « τραγήματα » καί «χατα- 
χύσματα» καλούοενα, διάφορα δώρα εξ 
αμυγδάλων, ίσχάδων, τρωγαλίων, στα
φίδων, καρύων, φοινίκων ( χουρμάδων), 
καστανών, ξηρών δαμασκηνών κλπ. τά 
χα\ άποχερίδια, και άποχερούδια, καί κα- 
λο/ερίδια ( ιδίως λέγονται τά τοιαδτα 
δώρα της αρχη/ρονχας, δτβ γίνονται αί 
« καλαί χέρες» εξ οΐ και « καλογερίδια») 
και ξεοέσια ( άπογαφετηρία) καλούμενα.
Καλολοείδχα (τά) προσέτι και τά χαλά 

φαγητα « είχε *ς τό τραπέζι του τόσα 
καλολοείδια χα\ πολλά μεζελίκια», λ. Τ. 
μεζ(ς), == « 'Αβρώδες ράπεζα » [Άθαν. 
Δειπνοσοφ. Βιβλ. Α?.}'

Καλορρίζιχα (τά) == εύχ}) σονηθςστάτη 
κα\ πάγκοινος εν Κρϊ(τη χαΐ χα0· δλην 
την *Ελλάδα, (καλό ϊΐ8Ϊ00=:τύγη λ. 
Τ τ*λ .) =καλτ) τύχη, ευτυχής, καλότυγος, 
καλομοίρης, τό παρ’ αρχ. «Τύχη αγαθή» 

- β Έ π*  αισίοις » λέγβται δί $} εύγή 
αυτή επι αρραβώνων, γάμων, γεννεθλίων, 
εις αγοράν αγρού, οικίας χλπ.
Καλορριξιχίασμένος (<$), ή καλορριζι- 

κΐασμένη, τό καλορριζιχιασμε'νο =6 καλό
τυχος. ευτυχής, καλομοίρης.
Καλορρίζιχος (ό), καλορρ/ζικη, καλορ- 

ρ(ζιχο « καλότυχος, ευτυχή , αίσιος, δε— 
ξιοσ, βύσύμβολος. χαλόμοτρος.
Καλοστρωμένος (δ) = δ καλώς, καταλλή

λως, επιτηδείως, επιδεξιως εστρωμένος, 
«δ καλοστρωμένος καναπές » ( άνάκλην- 
τρον), «καλοστρωμένος δνος» = διά καταλ
λήλου καί κομψού σάγματος « καλοστρω
μένη τράπεζα » «άβρώδης τράπεζα δι’ ό- 
ρεκτιχών και ποικίλων φαγητών, ( ορα 
χαλολοείδια, 2).

Καλοψίχι (τό) τα χαλοψίκία ( όψίκτον), 
τά διά τον προσχεκλημμένον λαόν, διά 
τούς γαμηλιώτας διδόμενα χαι προσφε- 
ρόμενο δώρα, τραγήματα ή καταδυόμενα 
παρά παλαιοΐς, (ιδε « χαλολοε/δι» ), οιον 
κουλούρια, £οΐδια, ίσγάδες, κάρυα, φοίνι
κας, κάστανα, αμύγδαλα χλπ.
Κ ααάρι (τό) = σέμνωμα.
Καμάρωμα  (τό ), λ. χ. τό τ?|ς νύμφης 

σέμνωμα = νυφοίτο, καμαρώνω, και άποχα- 
μαοώνω= καταθεώμαι, θαυμάζομαι, σε- 
μνήνωμαι, Οπερυφανεύομαι, και ϊχω  κλΟ 
σιν, ποοσελχύομαι, φίλτρον «καμαρώνει 
το παιδί της ».
Καματερή (ή) = ημέρα εργάσιμος, και 

καθημερινή ταυτόσημος.
Καμπαέτι (το), λ. Τ . εϊγκλημα ενοχτ|,

αφορμή, αιτία, ενοχοποίησή καί δ καμ- 
παετλης δ ένοχος, εγκληματίας, πρωταί
τιος το3 κακοί».
Καμπογυρίζω  α περιφέρομαι ανά τους 

κάαπους, τά πεδία καί τοί>ς αγρούς. 
Κάμπος [δ)% λ . Λ ατ. τό πεδίον. 
Καμπούρης (δ) ή καμπούρα τό κάμπον- 

ριχο, καμπύλος), κυρτός, κυφός* 
Κανακάρης (<$)»αρεστός, χαρ/εις, δμο- 

νάχοιδος, δ γαϊδευμίνος.
Κανάχι (τό) = θιόπευσις, τουρκικί χάϊδι, 

χάϊδευμα = κανάκισμα = Οώπευμα.
Κάνει (χάνω = ν.άμνω =>λέγει, κάνω=λέγω 

« γυρίζει χαι του χάνει» = στρέφεται (προς 
αυτόν) καί του λέγει.
Κανίσκι (τά) (χαν(αχιον) λ . Βοζαντ. τα 

δ'Τιοα. νοπρετισμοι (τουρκιστί πεσκ/σι). 
Κάντανος (17), Δήμος της εκαρχ. Σέ

λινου.
Καντίνη (η) χα\ τό Καντινάκι, τό Καν- 

τινιό λ. Τ. *?) ΰπανδρος γυνή καρά Τούρ- 
χοις, ή δέ νεανις Χανούμ. καί τό Χανου- 
.μάχι, κα\ «υτα ί αί σύζυγοι ονομάζονται 
Χανοόμ, επί τό θωπευτιχώτερον, άί δέ 
πολλ*1 σύζνγοι Ινός χαΐ τοιί αυτου συζύ
γου Τούρκου λέγονται συμμέρισαι (συμ.- 
μ,εο^ομαι).
ΙΓάνω =κάμνω (πο ιώ , τίκτω), κάνεις 

*ςτογωριρό μας; — κάνω, μου άρ&η πο
λύ. = εύγαριστουμαΓ —  « γυρίζω καί το£» 
χάνω » β στρέφωμαι ( προς αυτόν ) χά[ 
τοδ λ^γω* — « Κάνω νά τοδ καταριστώ » 
= αποφασίζω νά του καταρααθώ.
Καππαρός (ό), ή χαππαρτ}, τό καππαρό 

( το πορον γρωμα), «τρίχα καππαρή »  = 
πυρρά, ξανθοκόκκινη (Ιχ του καρπού τοΰ 
©υτο8 της καππάρεως, δστις σχιζόμενος 
άμα ώς ώριμάστ, εινε εντός πνρτδς, πορ- 
φυοους, ξανΠοχο'κκινος, Ιρυθροδς. 
Καραμπίνα  (η) άοπλον (τουφεχίου ονομβ). 
Καρνάδος (δ), ί) χαρνάδα, τό καρνάδον 

= χρώμα εροθρο0ν, πορουροΰν, ώς τά άν
θη τί|ς Αοιας, βαθύ Ιρυθρουν, ώς τό κα
θαρόν αΤμα εκ του Λαχωνιχου « Κάρνεια 
φορέματα» =χόκκινα φορςματα, ατινα ε
φορουν διά νά μή φαίνωνται τά αίμοιτω- 
μ^να των πληγωμένων φοθέματα, εκ τοδ 
κάονεια - καρνάδα τα πορφυρά.
Καρπέτα (ή )» δ καρπωτός γ ιτών τής 

Π . Γραφής [Β ασιλειών Β '. χεφ. Η '. 
18— 191, ροΠΓροίηΙ, είδος φούστας Ικ 
τσιίγας ερυθράς ί] μαύρης ( ώς πένθιμου) 
κοσμούμενη δια χρυσου σιριτίου 4—5 δα
κτύλων πλάτους ( ώς πλατεία ταινία) 
α τουλούμπα» ονομαζομένη, κατιίρχετο 
από την όσφυν έμπροσθεν, μ^χρι τοδ γυ- 
ροπο&ου, Ινθα σονηνοδτο μ.εΟ* Ιτέρου δ- 
μοίου χρυσού σειριτίου,προσκεχολλημΛου

Καρπέτα



Κάρτο —  157 — Κεντήσει
καί τούτου εφ’ δλου τοδ γυροποοίοο της 
καρπέτας, συνήθως εσηκώνετο και άνεστη- 
λώνετο εκ τών ϊμπροσθεν διά κοψάδων 
κατ* τας εργασίμους ήμέρας, Κνθεν καί 
£νθεν τών μικρών, μόνο,ι εις ναόν ειβερ- 
χόμεναι εις Ιορτάς, πανηγύρεις, επισή
μους τελετβίς, γάμους χλ^. κατεβιβάζετο, 
διετηρείτο επί πολλά Ιτη καί πολλάχιςή 
μτ{τηρ τήν ώραίαν καί καθαράν αυτής καρ
πέταν εις μίαν τών θυγατέρων της Ιδωρεΐ- 
το, δτε τήν δπάνδρευε* Τότε δ κατάρατος 
κα\ ολέθριος συρμός ( αι μοδαι) τών αρα
χνοειδών Εβδομαδιαίων ενδυμάτων του 
καταστρεπτικού ψευδοπολιτισμου τη$ Ολι
στικής Ευρώπης ητο άγνωστος εν τη πα- 
τρίδι του Μίνωος καί τοδ *Ραδαμάνθυος. 
Α ί γυναΐχες αί άληθεΤς εκεΤναι οικοκρραι 
£χλο)θον τό νήμα Ικ τών ερίων, τοδ βάμ- 
βακος τοδ λινού χαΐ της μετάξης προϊόν
τα πάντα τής εΰιοο'ρου ταύτης ν^σου. ΰ- 
φαινον απαντα τά ενδύματα χαΐ κλινο
σκεπάσματα Ιαυτών χα\ της οικογένειας 
των, οί άνθρωποι της εποχές εκείνης ενε- 
δύοντο και κοσμιώτερον και χομψότερον 
χα\ λαμπρότερον χαΐ πλοασιώτβρον άλλα 
καί οίκονομικώτερον συγχρόνως διά την 
διάρκειαν τος έκτης στεραιότητος αυτών. 
Συν Αθω μεν σχέψει ώρι'μφ καί μιμηθώ- 
μεν τήν γενεάν εκείνην, εάν ΘΛωμεν νά 
ζ»(σωμ8ν ευτυχείς!
Ί£θί> δέ χα\ κατά τινα παλαιόν Σχο
λιαστήν τοο Κλϊίμεντος, πόσον ώμοία· 
ζον τα τών Κρησσ&ν ενδύματα ιδίως αί 
χαρπέται, μέ της εποχής εκείνης. «Α ί 
παλαιαί γυναίκες τήν πορφύραν οπό τρα
χήλου μέχρι ποδών τοΐς εμποοσβίοις μέ- 
οεσι τών ίμοΥων ενύφαινον ατε ταινίαν, 
8 νδν εστιν ίδεΐν επί τών λεγοαενων χα- 
μισίων τών χουβιχουλαρίων» . [Λε£τκ. 
άπλοελλ. Σκαρλ. Βυζαντι. εν λ . «Κ αρ
π έτα » .— « Προβύλλι » I πορφύρα) χλπ.]
Κάρτο [το) λ. Ίταλ . οή&Ηο, τό τ$[ς 

ώρας ^ Ι5/βο
Καρφίχτης (<5) χ*τά παραφθοράν = χα- 

θρέπτης, χάτοπτρον.
Καοτίζω, λ . Τ . « χαστ^Γω τό άλογον» 

= τοδ δίδω καιρόν, τό βιάζω νά τρέχει. 
2» Καστίζω, εν τ3) ^«πτιχη, επί διορ- 
θώσεως ενδυμάτων, στενεύω διά συμπτύ- 
ζεως, δίπλαι, και κουδε;. και πλέται λέ
γονται. ομοιάζει προς τό, «κασσύω ».

Καταδίδω  ( λέγουν οί χάτοιχοι του με
σαίου τμήματος τής Κρτ[της — χαταδούδω, 
οί κάτοικοι τών Δυτικών επαρχιών )β  
προδίδω, παραδίδω, ενάγω εις διχην, 
μαρτυρώ, καώ

Καταδότης (ό) = δ προδότης, «ΙπηγεκαΙ 
τον εχατάδωχε ’ς τον δχθρό * = μετέβη

χαί τον προΰδωχεν εις τον εχθρόν, « ό 
καταδότης Ιούδας » = δ προδότης ’Ιούδας.
Καταπίνω  = καταβροχθίζω «γανδόν ελ- 

κειν». [Δειηνοσοφιστ. Βιβλ. Α '. έδ. 17] 
Ιδ ίω ς  καταπίνω ΰδωρ, ο7νον κλπ. διά 
τοδ λάριγγος.
Κατεργάρης (ό )*δ εργάτης τολτ χατέρ- 

γου=δ ναύτης τοδ πλο.ου. Σι^μβρον. ίι 
λ^ξις εχπεσοΰσα χ9\ς σημασίας της, δηλοϊ 
τον αστεΐον, τον άπαταιώνα τον δόλιον, 
τον ψεύστην.
Κάτεργο (τό) =*πλοΤον, ή τρα(ρις. λ . 

Ί τα λ ,
Κατέχω  καί κατέω ( Κρητιχισμός) ■ γνω 

ρίζω, Ιπ'σταααι, είδ^ναι, « δίν κατάγω 
τον δρόμον =δέν γνωρίζω την. δδόν, ■ δίν 
κατέω (κα τέχω ) νά λέγω ψεύμβτα» δέν 
ηζεύρω (αγνοώ) να ψεύ$ωμαι.
Κάτης (ό\ αντί Γάτης, γάτος, εκ τοδ 

λατιν. Οδιίπΐδ“ δ αίλουρος, 5| γαλή, το 
μικρόν, χατσοϋλι, το γατί $| γβτάκι καί 
κατ^κι, και κατσουλάχι.
Κάτινο πεδοδλι, (χό) πέδηΧον εχ γαλής, 

δ^οο.α αίλουρου..
Κάτσε (καθίζω) παραφθορ. = κάθισε, άνα- 

παύθητι, κάτσετε = καθίσατε μεταφορ. 
« κάτσε ήσυχος » ^ μένε ήσογος. 
Κατσόπρινος (^) και τό χακσοπρΤνι 

( πρίνος χατσασμένος, = μή αναπτυσσό
μενος, κοντός) ει£ος χαμόκλαδου μετ’ ά
κανθων.
ΚαχώφιΧιο (τό' αντί χατώφλιον.
ΚανχΙ (τό) και χαοχίον = κύλιζ, συνήθως 

εχ φΧασχίου χεχομμόνου εις είδος χουλιοί- 
ρας προς μεταφοράν υγρών, ελαίου, οίνου, 
γάλαχτος χλπ.

Καν μένος (ό) «  ό κε/αυμενος, μεταφορικ. 
ώ  δυστο^^ς ! ώ  άτι»ν»(ς Ι & δείλαιοο! — 
ώ δαία Τ^κμησα ! [Σ οφ. Α '- 783 ], 5)
καυμ^νη, τό χαΌμόνοατό άξιον λύπης. 
Κ άψα (ή) = δ χαύσων ( χαίω), καύμα 

του ήλιον, ζέστη, βερμότης, και επί κα
τάρας « Φωθιά νά τον χάψη)> =τό πυρ 
νά τον χαύστ), πυρπόληση, τό πυρ νά 
τον καταφάγη, « φωθιά νά χάψη τό σκτί- 
τ ι τοο » «να  χ«π (ή) χβρδιά του».

’Κ ειά  « ’κεΐ = ΙχβΙ, καί έκεια = Ηχειδά = 
έχεϊ. εκεΐθεν.
Κενάρι (τό), οί Χονδρότεροι τών στημο

νών, οί εν τοΐς ΰφάσμασι σγηματίζοντες 
τάς εζεγούσας ταινίας και ζαβίδια ιδίως 
εις σινδόνας, και εις μετάξινα 6οάσματα, 
καί ό ατόμων ό σχηματίζων τάς ούγιας, 
λ. δφάντικ.
Κεντήοη , εχ το2> κεντώ = πυρπολώ, χα- 

ταχαίω, ως επί κατάρας, «φωθιά (φωτιά) 
νά τον κενττίση » =πυρ νά τον καταχαύση. 
Π . Γραφή « Καί καταχ«ύσ7) αυτούς πΰρ%



Κδντοίζω (58 — Κολώνα

Κεντρίζω  = Ιγ*εντο/ζω, εξ ' οΖ δ εγχεν- 
τρτσμός, ενοφθαλμισμός, τό γεμφυλίζειν « 
φυλάξω.

Κερά (ή) = κυρία, δέσποινα, οικο
δέσποινα.

Κεραστής (ό) =6 διανέμωντόν, οίνον εις 
τα γεύματα και τά δεΤπνα = οίν.ονόος 
( κερνώ ).
Κερατας Ιό) = κερασφόρος, μεταφοστκ 

( δβοις άτιμωτιχτ[), λέγεται εκείνος οϊ ϊ) 
γυνή πορνεύεται, Ιπ\ τί|ς θύρρς το3 όπρίου 
προς περιφρόνησιν κρςυώσιν οί Κρ’ητες 
χόρατα χα\ σήμερον Ιτι. Κατά τον Άρ- 
τεμίόωοον [ Β.βλ. ΙΑ\] «?) γυνή σου 
,πορνεύσει, και κέρατά σοι ποιήσει» ό δΙ 
Ψελλός συνέγραύε καί πραγματείαν Ιπι- 
γοαφομένην, « Πόθεν τό του Κέρατα
ονομα ».
Κερονλα [ή)} λ. Ποψεν. «ί χεροόΚαις- 

αίγες ί) προβατ/ναις μΙ κέρατα.
Κχανείς, καί χατά παραφθ. χιββίς, χιά- 

μιά, χιαν^να, κανένας = ούδείς, ούδένας, 
κανείς, ουδεμ/α, χαμμΛ, ούδέν, χάν.ν. 
κιανιους = ούδενος, χανενος, κιανενους.
Κχάονλχας = ουδόλως, διόλου, δλως διό

λου, μηδόλως, μηδαμώς, τό παράπαν, 
παντάπασιν, ποσώς,
Κ ηλίμ ι ( τ ό )  X. Τ. Κηλ^ιια λέγονται 

ερίου/α παχ^α σκεπάσματα της κλινο
στρωμνές, πεπο'ΧίΧμένα καθ * δλοκληρίαν 
διά της Οφαντικής διά ποικίλων χρωμά
των και συμμετρικών αραβουργημάτων.
Κινώ  (χινεΤν) * ξβχινώ -  εκκινώ, άρχ/ζω 

ν ’ αναχωρήσω, κινώ, Ιτοιμάζωμαι, στΑ- 
λομαι « κιν$ $) βρύσις νά τρ^χη» αρχίζει 
ί) κρτίνη νά πηγάζη ή εκκρ η̂ 8δωρ.
Κχόλα  ̂ κιόλας (Κρητιχισμός ) = ̂ δη, 

αληθώς, πράγματι , ήλθε κιόλα ■ τόσον 
γρήγορα ήλθε.
Κχόντες - χι* δμως = κα\ όμως, αλλά, και 

δτε, όποταν.
Κχόντιμος -  χαΐ δτι όμως, αλλά, χα\ 

μ* ολα ταυτα.
Κλαδί (τό) = κλάδος δένδρου, 2) κ^αδί, 

χαι ?ν σπειρίον, κοκχος κλπ. «ενα κλαδί 
σιτάρι »= εΤς κόκκος σίτου, ενα κλαδάχι 
βίζι $] Φβκής»β?να σπειρών μαργαριτάριον.
Κ λώ ΰω  ( καί κλωθαρίζω, ποιητιχώς ) = 

το χλώθειν Ιστόν, νήμα.
Κ όκκινη μηλχα [η) «  ερυθρά μηλιά, 

η πατρις των Τούρκων ώς ο! Ιδιοι 
πρεσβεύουν. Τό Τουρκεστάν, εις τα ενδό
τερα της Ασίας χατεχόμενον δπό της 
*Ρωσσίας.
Κοκκώνα (η), κύριον όνομα. 2) Κοκ- 

χώνα = χυρία, χυρά, 5) σύζυγος, 5) δέ
σποινα, ή δεσποσύνη, ώς τιμητικός τί
τλος ί) θωπευτικός.

Κολαΐνα (ή)=Χρυσοΰν περιδόραιον γυ- 
ναικεΤον, συγκείμενον εκ χρυσής «λύσσεως 
λεπτής κατερ.χομένης από του τοδ τοα- 
χτ(λου διά τοϋ σττ[θου$ μέχρι τών ποδών 
πεπληρ,ωμίνη δι* Ικρτόν καιίνδς φλωρίων. 
Λροσηρμόζετο δέ επ\ του στήθους ώς πα
ράλληλα* Ι)μ*σΛηνοι δι’ αγκίστρων (γάν- 
τζωνΥ Ινθεν καί ?νθεν του στήθους, το 
μεγαλχ(τερον . δέ των τόξων αυτής άφι- 
κνεΤτο μέχρι ττ|ζ όσφύος. Πολλάκις αι 
εύπορουσαι ’έοεοον δύο τοιαύτας άλύσαεις 
(περι£χουσαι 202φ\ωρία) καί ώνομάζετο 
τότε « Διπλοχολβίνα». εν, μ^σω των τό- 
^ων Ιχρέματο Σταορος γρυιους καί μέ ά- 
δάμαντας, χατοπιν *Αγΐοκωνσταντινατον, 
χαι μετ αι*τα αλλα μεγάλα φλωοία, 
μαντζάρια κλπ. Υπηρχον και αλλα είδη 
Κολαίνας, εις τήν οποίαν ανχ\ «Χωρίων 
προσηρμόζοντο χ«1 συνεδέοντο φύλλα χρυ- 
σο3 παριστώντα φύλλα μυρσίνης δάφνης, 
άνθη, Α°^α* κρίνους μετ* άδαμάντων κο- 
ραλλιων και μαργαριτών, άνά μέσον δ! 
τών φύλλων, εκρέμοντο φλωρία, χα\ εν 
μέσω των τόξων σταυρός εκ πολυτίμων 
λίθων, «γιοχωνσταντινάτων κλπ φλωρίων, 
δ χοσμος οϊτος ητο διά χήν εύπορωτέραν 
τάξιν.
Κολαχσό (τό), λ. Ίταλ. καί κολατσι» 

δάκι (τό) = Της πρωίας ώρα τοδ φαγητού 
( πρόγβυμα), τό ’Α.κράτισμα  ̂ «κρατι- 
σμος,  ̂ τό πρωινόν εμβρωμα χαι διανη- 
στισμο'ς, παρ’ αρχαίοις.
Κολλήματα (τά) = τά ψΧωρΙα καί αλλα 

νομίσματα άργυροί κλπ. ατινα δωρουνται 
οί γονείς, συγγενείς καί οί προσκεκλημένοι 
εν τβ τβλέσει τοϋ μυστηρίου του γάμου 
χαι τα δποΐα ςχρεμων διά καρφίδος χαι 
ερυθρας μετάζης άνωθεν του μετώπου 
της νύμφης, εν τω χεφαλοδ^σμω αότης, 
πάντα δέ τά ολωρ.α ταυτα χαι λοιπά 
δώρα ανήκουν είς μόνην τ$)ν νύμφην.
Κολέτο (το)=δ μπούστος. Τό χρητιχόν 

κολ^το ητο δοασμα λευπτον συγκεψίνον 
εκ φαρμπαλάδων προσηραοιμεντον εις τας 
ακρας ( ούγιας ) κ*1 τάς ^αφάς, Ιπ’ αυ
τών 81 πάλιν προσηρμόζοντο τά ώραΐκ 
πλεχτά (δαντέλαι) π^εχο'μενα χαι ταδτα 
εν Κρτίττ]* οί φαρμπαλάδες καλύπτοντες 
τοίις ώμους μέχρι σχεδόν των αγκώνων 
χαΐ τάς ώμοπλάτας τοξοειδώς δνομαζοντο 
« σπαλέτα » (τά) κα\ τό « σπα^ετο » = α\ 
επωμίόες.
Κολλώ βχολαφϊζώ, (κόλαφος, κύπτω), 

πλήττω, παίω, τύπτω, μεταφορ. « κολ- 
λοδνε τουφεκιοΛς » β ρίπτουν δπλα, σφαι- 
ροβολοδν^δι οπλών, χτϋποδν βαροδν.
Κολώνα (ή) =δ χίων, στήλη, 6 στύλος. 

2) χόλωνα (ή), συνάθροισις λαού περ\ συ.
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σχέψεως συμφερόντων της πατρώος ώς 
αί εν ΟποΗθ̂ ω συνήθεις μεγαλαι συναθροί
σεις (συνελεύσεις) του λαού της Κρήτης 
« μας-χαλούνε ’ς τά Πουτσουνάρι* ποδ 
πρεα-αζώνουνταΓ να στέσοον κολώνα γ;ά 
το ζτ|τημοι χό Βακουφιχό »■ προσκαλού
μενα εις β^σιν Ιίουτσουνάρια (μίαν ώραν 
περίπου άπεχοντα των Χανέων) ένθα 
συναθροίζονται οί Κρητες (συνδεόμενοι 
ώς μία στήλη )γοπως συσχευθώσι πβρι 
του ζητήματος ίου ΈφχαφΙου.

Κονάκι (τό) λ. Τ. οίχία μεγάλη έξέ- 
χουσα πλουσίου I] της αρχής η Αιοικη- 
ττίριον, άνάκτορον. 2) μεταφορ. κονάκι 
Ιχαμαμε είς τοο δεινός τό σπίτι» = έμεί- 
ναμεν, διενοχτερεύσαμεν εις. του δεΐνος 
τον οΓχον. Έχονέψαμεν*·εκονεύσαμεν, έ- 
[χείναμεν, εξωμείνα(τεν = διενοχτερεύσαμεν.
Κόνσολος (ό), ή Κονσολΐνα χαί χονσο- 

λισσα, ό καί ή πρόξενος, δ πράκτωρ καί 
η σόζογος  ̂άυτοδ.
Κοντό = άρά γε; μι[*ως; 2) κοντό (τό) 

= σιμόν, σμικρόν. 3) κοντό ( τό), κοντοχ ,̂ 
γυναικεΐον μεϊτάνι(ον) εξ έριούχου ( τσό
χας ), χρυσοποίκιλιον, άλλως τε καί 
2ψυρνΐό ή Σμυρναι'κόν κοντογούνι κα- 
λούμενον.

Κοντοκωλιά Α5)β η ϊχουσα μικρά χώλα 
(μέλη), ή κοντή τό ανάστημα.
Κόντρα λ. Ίταλ. » ενάντιος, άντιμέ- 

τωπος.
Κοπέλλι (το) * άρσεν = ό παίς, ό άνηβος 

νέος, νεανίας, και τά κοπελιά = τά παι
διά, τά τέκνα,
Κοπελλιά (^)·θύλη, κοπελλοΰδα,κοπελ- 

λοπουλα, κοπελλουδιά, κοπελλος, κοπέλ~ 
λα·η  παΐς, νεάνις, παιδίσκη,κόρη ή παρ
θένος δεσποινίς.

Κοπέλαχάρης (ό)=ιχοπαχας,νεανίας,ωραίος 
νέος.

Κοπελλομάΰημα(τό)~ ο,τι εδιδάχθη τις 
εκ νεαρας του ηλικίας, έξ απαλών ονύχων 
δέν τό λησμονεί χα! δν γηράσι^ εΓτε κα
λόν είτε κακόν, καί παροιμία Κρητών 
« "Οποιος κοπελομάΟει, δέν γεροντοζεχνα»
Κοπιάζω -πονω (χόπος). Κόπιασε, χο- 

πιάστδ, κοπιάσετε = ορίστε «λάβετε τον 
κόπον, είσέλθετε, ελάτε, πλησιάσατε, κα
θίσατε ΙνταΟθα χλπ.

Κορδόνι (το)βπεριδέραιον, &λυασις λεπτή 
χρυσή, και ί) άλυσσις τοδ ,ώρολογίου.
Κορκίδα (ή)^χα άποκοΐ)αρίσματα του 

λινού ( λιναρίο» ), ή τολύπη ( τά τοολού- 
πχα) ή τά εξ ερίων έκκαθαρίδια.

Κορμοοταοά (ή) = η στάσις του σώμα
τος, « εχει ώμορφη κορμοστασά » β ε/ ει 
ώροΠαν στάσιν τό σώμα του, α τό χορμο- 
στάσι του, ή η χορμοοτασιά του εινε

Κονάκι
κυπαρίσσι »=σ:άσις^του σώματός τοιΛ εΐν§ 
Ιση ώς ή κυπάρισσος = ευθύς παράστημα. 
Κορώνα (ή), λ. Ίταλ. = στέμμα βασι

λέων, και γυναικείος κόσμος, στέφανος 
χρυσους πβποικιλμενος δια πολυτίμων 
λίθων, καί ευχή Κρητών, α Να χαίρεσαι 
την ακριβή σου κορώνα».-—«'Ο γουν 
Σόφρων φησί που, κορώνας (Π άναοού- 
μενοικαί ’Αοηναϊοι τέττιγας ένεπλεχοντο». 
[Βαρόνου λεξικ. εν λ. Κέρα άγλαε].
. Κόται (τό), τά κότσα χαί κότσια ό̂στοδν) 
= το γόνη = ό αστράγαλος, οί άστροιγαλοι, 
καί φρασις « βαστοδσι σε χόί κότσα » = εί
ναι στεραιοΐ οί αστράγαλοί σου ; εννοείς 
ουνατούς τούς αστραγάλους των ποδών 
βου ν’ άνΑίΙωμεν εις τήν ’Τδην; 2) χο- 
ισι ’ \τό) δι* αστραγάλων παιδιά = τό χό- 
τσι λεγόμενοι, όπερ χαί «ήμερον παίζουν 
οί ,παΐόβςΛ τώνβΚρητών, χβΐ δι’ ίνός χαι 
διά πολλών κολυτρόπως* ιλ έν τβιΐς άρ- 
θρώσεαιν οστά.
Κονδοννχά \ή), η (αί xοϋδουν̂ αΤς = τά 

δερμάτινα περιλαίμια, χ«1 μανίαχχα λεγά
μενα ( όρα μανιάκι) 6 κλοιός.
Κουλουρά [ή}*κύκλος, (ό κοόλουρο^= 

μέγας κύκλος ), μεγάλη περιφέρεια, πε
ριοδεία κυχλιχτ), χαί γύρα, ώς δίαν οί 
γαμηλιώται μεταβαίνοντες πρός παραλα
βήν της νύμφης, Επιστρέφουν μετά της 
νύμφης δι* ίτέρας δεξιάς οδού ώς εύο^ω- 
νον Οεωρούμενον και όπερ χουλουρα λέγε· 
ται, δμοίως χαι τά αδόμ^να ασματα κατά 
τήν γαμήλιον ταύτην πομπήν καί περιο
δείαν <( τραγούδια της κουλούρας» ονομά
ζονται. 2) κουλούρα (η) και τό χουλοΰρι, 
τά κουλούρια =κσλλύριον, τά κολλύρια, 
ϊτριον, κουλούρι (οιμίτιον).
Κουμάντα (ή), λ. *ίταλ. ■ οδηγία, διεύ- 

Θυνσις, σ/^διον.
Κονμαντάρω, λ. Ίταλ. = διευθύνω, ο

δηγώ, δίδω τό αχέδιον, διατάγματα της 
εκστρατείας $] της ναυμαχίας, της μά- 
χης, ή διευθύνω ή πηδαλιουχώ χλπ. 
Κουμαντάτης (ό), λ ..Ί ι«λ .=  ό έπαρχος, 

αρμοστές, διοιχηττίς, εξαφετικώς δέ ό 
Στόλαρχος, ναύαρχος.
Κουμαριά (ή) = χουμαρεά = δένδρον α ή 

Κόμαρος) αυτοφυές των χαλεπωδών με
ρών, παραγον καρπούς « τά κούμαρα» ■
( (Αίμαίχολλον.  ̂ μιμάχυλον) Ιχ των ό
ποιων παράγουν ώραΐον οινόπνευμα. 2) 
χ^ί Κουμαριά (ή), ονομα δίδομενον εις 
χύνα ( Θύλην) ώς έχ της όμοιότητος των 
τριχών αυτής πρός τά ώριμα κούμαρα 
( έρυθροκιτρ(νου).
Κουμπάρος (ό), λ. Ίταλ. = παράνυμφο; 

ή παρανύμφιος, ή κουμπάρα ή χοομπά- 
ρισσα.

Κουμπάρος
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Κ ο υ ν ιά δ ο ς  1(8)) ή  κ ο υ ν ι ά δ α ,  ι τ ο ί χ ο υ ν ι α -  
δ ά κ ι ,  λ .  Τ τ α λ .  β ο ^ η & ϋ ΐβ ,  δ  α ή ρ ,  γ α μ β ρ ό ς  
-— κ α ι  τ α  κ ο υ ν ι α δ α κ ι α ,  κ ο υ ν ι α δ ό π ο υ λ α .  

Κ ο ύ π α  ( ή ) ,  λ .  * Ι τ α λ .  Ο ι ιρ α  ® κ ύ π ε λ λ ο ν ,  
κ ύ λ ι ξ ,  π ο τ ή ρ ι ο ν .

Κ ο ν ρ α δ ά ρ η ς  (ό) (Ι 'δ ε)  κ ο υ ρ ά δ ι  )  = δ  Η χ ω ν  
π ο λ λ ά  π ο ί μ ν ι α .

Κ ο υ ρ ά δ ι  (τό )  « τ ο  π ο ι 'μ ν ιο ν ,  χ ο π ά δ τ  ( ε κ  
τ ο υ  χ ή ρ ω - κ ο υ ρ ά ) , τ ά  κ ο υ ρ ά δ ;α  = π ο ί μ ν ι α ,  
κ ο π ά δ ι α  κ α ι  ι ό  κ ο υ ρ α δ α κ ι  = μ ικ ρ ό ν  π θ I- 
μ ν ι ο ν .

Κ ο υ ρ ν δ ς  (ό ) ,  Ί τ α λ .  ( ΟΟΓΙΙΟ )  = π ο ι κ ι -  
λ ό δ ε ρ (/ .ο ς , π α ρ δ α λ λ ό ς  ( φ α ρ δ α λ λ ό ς ) ,  Γ σ ω ς  
χ α ί  έχ  τ ο ϋ  κ ο φ α ν ώ .  Ο δ τ ω ς  Ι 'λ ε γ ο ν  ο ί  π α 
λ α ι ο ί  Κ ρ η χ ε ς  τ ή ν  α ί γ α .  Κ ο ο ρ ν έ  ή  κ ο ύ ρ 
ν ι ά  ε π ϊ  α ι γ ώ ν ,  κ α ι  χουρνός, ε π ι  τ ρ ά γ ω ν ,  
ώ ς  ε κ  τ ο ΰ  χ ρ ώ μ α τ ο ς  τ ω ν  τ ρ ι β ώ ν  α υ τ ώ ν ,  
ό μ ο ιά ζ ο ν τ ο ς  τ ό  τ η ς  κ ο ρ ώ ν η ς  ( π τ η ν ο ύ ) .  
Κ ο υ ρ ο ά ρ η ς  (ό ),  λ ,  Ί τ α λ .  (ΟΟΓ88.Γ Ο ) ·  

π ε ι ρ α τ έ ς ,
Κ ο υ ρ ο ε ύ γ ω  = π ε ι ρ α τ ε ύ ω .
Κ ο υ ρ ο ε μ μ έ ν ο ς  ( ό ) ,  ή  κ ο υ ρ σ ε μ έ ν η ,  τ ό  

κ ο υ ρ σ β μ μ έ ν ο ν ,  χ α ί  χρούσος  -  κ ρ ο υ σ ε μ ε -  
ν ο ς )  = ό  δ π ό  λ η σ τ ο π ε φ α τ ώ ν  ε ν  Θ α λ ά σ σ τ )  
λ ^ σ τ ε υ θ ε ι ς .

Κ ο ν ρ σ ο ς  ( τ ό )  ( κ α ι  κ ρ ο υ σ ο ς ) >ν  ή  π ε ι ρ α 
τ ε ί α .
Κ ο ν ρ τ α λ α  [τά) (  κ ρ ό τ α λ α  τ ό  κ ρ σ τ ά λ ο ν Ι |  =  
κ ρ ό τ ο ς  δ ι ά  χ ε ι ρ ώ ν  ( π α λ α μ ά κ ι α  υ π ό  τ ω ν  
χ α το ίχ ω ν  τ ω ν  Ά ν α τ ο λ .  ε π α ρ χ .  τ η ς  Κ ρ ή 
τ η ς  ) κ α ί  κ ο υ ρ τ α λ ώ ,  κ ο υ ρ τ α λ ί ζ ω  =  κ ρ ο τ α 
λ ί ζ ω ,  τ ό  π α ί ε ι ν  τ ά ς  π α λ ά μ α ς ,  χ ε ι ρ ο κ ρ ο 
τ ή σ ε ι ς .

Κ ο υ τ ά λ ι  (τ<$; =  χ ο ϋ λ 2α ρ ιο ν ,  χ ο χ λ ι ά ρ ι ο ν  
( έ χ  τ ο δ  χ ό χ λ ο ς ,  κ ο χ λ ί α ς  ) χ ω τ α λ ί ς .  Κ ο υ 
τ ά λ α  =  χ ο υ λ ι ά ρ α  η  μ ε γ ά λ η ,  2 )  κ ο υ τ ά λ α  
($ ΐ) ^  π λ ά τ η ,  ώ μ ο π λ ά τ η .

Κ ο ύ τ ε λ ο  . τ ό ) =  μ έ τ ω π ο ν ,  « δ έ ν  ι δ ρ ώ ν ε ι  
τ ό  κ ο ύ τ ε λ ό  μ ο υ » ,  φ ρ ά σ ι ς  σ η μ α ί ν ο υ σ α  ά φ ο -  
β ία ν 7 γ ε ν ν α ι ό τ η τ α ,  « δ έ ν  θ έ λ ω  μ - ο υ ζ ω μ έ ν ο  
τ ό  κ ο ύ τ ε λ ό  μ ο υ » ,  φ ρ α σ .  =  δ έ ν  θ έ λ ω  κ η λ ι -  
δ ω μ έ ν ο ν  τ ό  μ έ τ ω π ό ν  μ ο υ ,  «  ά ρ χ η σ α ν  ή  
ζ α ρ ω μ α δ ε ς  *ς τ ό  κ ο ύ τ ε λ ο  » I φ ρ ά σ .  α ί  ρ ι -  
τ ίδ ε ς  τ ο υ  ρ ε τ ώ π ο υ  σ η μ α ί ν ο υ ν  γ η ρ α τ ε ΐ α .  
«  ε χ ω  κ α θ α ρ ό  τ ό  κ ο ύ τ ε λ ο »  =  ε ί μ α ι  α θ ώ ο ς .  
Τ ο υ  ή λ θ ε  ή  σ φ α ί ρ α  ’ ς  Ύ  α σ τ έ ρ ι  τ ο υ  κ ο ύ 
τ ε λ ο ύ »  φ ρ ά σ .  σ η μ α ί ν ο υ σ α  ό τ ι  ή  σ φ α ί ρ α  
τ ο ν  ε ύ ρ ε  ε ι ς  τ ό  χ ϊ ν τ ρ ο ν  τ ο υ  μ ε τ ώ π ο υ ,  Ο
μ ο ια  φ ρ ά σ ι ς  «  τ ο δ  ’ ρ θ ε ν  $2 ο γ α ίρ α  ’ ς  τ ό  
δ ό ξ α  π α τ ρ \ )  =  ε ν  μ έ σ α )  τ ο υ  μ ε τ ώ π ο υ  κ α ί  
τ ο ν  ά φ η σ ε ν  ά π ν ο υ ν ,  χ λ π .

Κ ο ν τ ο ο υ ν ά ρ α  ( ή ) ί  χ α ι  μ π ο υ τ σ ο υ ν ά ρ α  =  
ή  υ δ ρ ο ρ ρ ο ή .

Κ ο υ τ ο ο ν ρ ι  (τό ) ,  κ ο ύ τ σ ο υ ρ ο ,  ή  κ ο υ τ σ ο ί ρ α  
ό  χ ο ύ τ σ ο υ ρ ο ς  =  κ ο ρ μ ό ς  δ έ ν δ ρ ο υ ,  τ ά  χ ο υ -  
τ σ ο ύ ρ ια  ( ο ί  κ ο ρ μ ο ί ) δ ι ά  χ α μ ί ν ο υ ς .

Κ ρ ά η  (τό} =  κ ρ ύ ο ς  Ο π ε ρ β ο λ ικ ό ν ,  ψ ύ χ ο ς  
ξ η ρ ό ν ,  δ ρ ιμ ύ ,  ώ ς  ε κ  τ η ς  π ε σ ο ύ σ η ς  χ ι ό -

ν ο ς Η  α γ ι ά ζ ε ι  τ ο α ρ χ ι ο τ ί ) ,  ^ ο περ  κ α ί ε ι ,  α 
π ο ξ η ρ α ί ν ε ι  τ ά ς  α μ π έ λ ο υ ς  χ ό ρ τ α ,  φ υ τ ά  χ α ι  
δ έ ν δ ρ α  π ά μ π ο λ λ α  χ α τ ά  τ η ν  ο ίν ο ιξ ι ν .

Κ ρ ε ς  (τό )  ( χ α τ ά  προφ οράν  τ ω ν  Σ φ α -  
χ ι ω τ ώ ν ) , ^  « τ *  ά ρ ν ή σ χ ο ν  κ ρ έ ς  »  =  κ ρ έ α ς ,  
τ ά  χ ρ έ τ α  χ α ί  κ ρ έ α τ α .

Κ ρ ο ν ο ο ς  (τό ) δ ρ α  = | κοΰρσος , χ οορσά - 
ρ η ς ,  κ ο ι φ σ ε ύ γ ω  χ λ π .

Κ ρ ν φ ο λ ό η μ α  (τό) χ α ί  κ ρ υ φ ο λ ό γ η μ α ,  τ ά  
κ ρ υ φ ο λ ο γ ή μ α ι α  =  κ ρ ύ φ ια  σ υ ν ο μ ι λ ί α ,  μ υ 
σ τ ι κ ή  σ υ ν δ ι ά λ ε ξ ι ς .
Κ τ ή μ α  ( τ ό ) , τ ά  κ τ ή μ α τ α  ( κ α ι  χ α τ ά  π α -  

ρ α φ .  χ τ ή μ α ,  τ ά  χ τ ή μ α τ α ) ,  τ ο ύ τ ο  λ έ γ ο ν -  
τ ε ς  ο ί^ Κ ρ η τ ε ς  δ έ ν  ε ν ν ο ο ύ ν  τ ά ς  ι δ ιο κ τ η σ ία ς  
ώ ς  ο ί  λ ο ι π ο ί  " Ε λ λ η ν ε ς ,  α λ λ ά  τ ά  φ ο ρ τ η 
γ ά  ζ ώ α  χ α ί  λ ο ι π ά  τ ε τ ρ ά π ο δ α )  ώ ς  ο ί  π α 
λ α ι ο ί .  «  Μ έ χ ρ ι  τ ο δ  ν υ ν  π α ρ ά  π ο λ λ ο ΐ ς  ή  
ε ν  ζ ώ ο ι ς  π ε ρ ι ο υ σ ί α  κ τ ή μ α τ α  λ έ γ ο ν τ α ι  »  
[ Ε ό σ τ ά θ .  1 λ .  ρ .  9 9 9 ,  1 9 ] .  ^ Ι δ ε  ε π ίσ η ς  
866 3.180 ρ .  4 9 4 ,  4 ,  έ ν θ α  λ έ γ ε ι ,  «  ο ί  χ ω -
ρ ιχώ τερο ι  τ ω ν  ά ρ τ ι  χ τ ή μ α τ α  φ α σ ι  τ ά  τ ι -  
τ ρ ά π ο δ α )  κ α ί  ό  Σ ο φ ο κ λ ή ς  [ Α η ΐ ΐ ^ .  781 ] ,  
« ’Έ ρ ω ς  ά ν ί κ α τ ε  (χάχ^ α ν, Ηρως δ ς  ε ν  χ τ ή -  
ρ ,α σ ι  π ί π τ ε ι ς »  —  λ έ γ ο υ ν  π ρ ο σ έ τ ι  ο ί  Κ ρ η -  
τ ε ς  « λ ι α ν ά  χ τ ή μ α τ α  »  τ ο ύ ς  ό ν ο υ ς  « ή  
κ τ η ^ α τ σ ε ρ ή  ή  θ ά λ ε ι α  δ ν ο ς  « χ ο ν δ ρ ά  8έ  
κ τ ή μ α τ α »  λ έ γ ο ν τ ε ς  Ι ν ν ο ο δ ν  τ ο υ ς  ί π π ο υ ς ,  
ή μ ιό ν ο υ ς ,  φ ο ρ 6ά δ α ς  κ λ π .

Κ ύ ρ η ς  (ο )  ( κ ύ ρ ιο ς )  =  ό π α τ τ ίρ ,  ή  κ ε ρ ά  
( κ υ ρ ά - κ ο ρ ί α ) ο ύ χ ΐ  τ η ν  μ η τ έ ρ α  ή ν  ά π ο -  
χ α λ ο ΰ σ ι  π ά ν τ ο τ ε  μ ά ν ν α ,  ά λ λ α  τ ψ  π ρ ο -  
μ ή τω ρ α ,  χ α ί  λ α λ ά ,  κ α ι  λ ά λ η .

Λ

Α α γ ά ρ ισ μ α  (τό ) =  Ι κ χ α Ο ά ρ ισ μ α  ( ιδ ί 'ω ς  

ε π ι  μ ε τ ά λ λ ω ν  )  «  ό  χ ρ υ σ ό ς  ε λ α γ α ρ ίσ θ η  »  
=  ε χ α θ α ρ ίσ θ η  ε ν  τ φ  χ ω ν ε ι> τ η ρ ίφ ,  δ ι ά  π υ -  
ρ ό ς  Ε γ ε ιν ε  ^ ε υ σ τ ο ς ,  χ  * έ χ α θ ά ρ ισ ε ,  χ α ί  λ α -  
γ ά ρ ω ,  κ α θ α ρ ί ζ ω  τ ι .

Α α γο ν ιχ ό  (τό ),  τ ά  λ α γ ο ν ι κ ά  = ο ί  χ υ ν η -  
γ ε τ ι χ ό ι  χ ύ ν ε ς .

Α α κ κ ο υ δ ο π ή γ ο υ ν ο ς  χ α ί  λ α κ κ ο ν δ ο π η -  
γ ο υ να το ς  (ό ) , ή  λ α χ χ ο υ δ ο π η γ ο υ ν η  χα\ λ α χ -  

χ ο υ δ ο Λ η γ ο υ ν ά τ η ,  τ ό  λ α κ κ ο υ δ ο π ^ γ ο υ ν ο ν  
χ α ι  λ α χ χ ο υ δ ο π η γ ο υ ν α τ ο ν  = ό  ε χ ω ν  2ν  τ ω  
π ώ γ ω ν ι  λ α κ κ ί σ κ ο ν ,  υ π ό  τ ω ν  π α λ α ι ώ ν  κ α -  
λ ο ύ μ ε ν ο ν  ν ύ μ φ η ν .
Α α λ ω χ ά ί λ α λ ιώ = ο μ ι λ ώ ,  λ α λ ο υ ν ,  λ ά λ ο υ · 

σ ι ,  λ α λ ο δ ν ε  =  ό μ ι λ ο υ ν ,  σ υ ν ο μ - ιλ ο υ ν ,  δ ι α 
λ έ γ ο ν τ α ι .  2 )  =  ε λ α ύ ν ω ,  6 λ α λ ο ύ μ ε ν ο ς  — 
6 έ λ α υ ν ό μ ε ν ο ς ,  6 λ α λ η τ ό ς  =  έ λ α ο ν ό μ ε ν ο ς ,  
σ π ρ ω κ τ ώ ς  ( ά μ π ω σ τ ώ ς ,  β ι α ί ω ς ) ,  λ α λ ο υ σ ι  
=  Ι λ α ύ ν ο ο σ ι .

Λ α μ π ρ ά  (ή )  χ α ί  λ α μ π ρ ή  ( 5) )  =  τ ό  " Α γ ιο ν  
Π ά σ χ α ,  ή  Ά ν ά σ τ α σ ι ς  τ ο υ  Σ ω τ η ρ ο ς .

Λ α μ π ρ α γ κ η ν χ ά ζω  = ε ν δ ύ ο μ α ι  τ ά  ν έ α  φ ο 
ρ έ μ α τ α  τ α  δ ιά  τ ψ  Α α μ π ρ α ν  χ α τ α σ κ & υ α -
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σθϊντα, εγκαινίζω τά καινουργή ενδύματα 
διά τό Πάσχα, γενικώς απαντΕς οί Χρι
στιανοί κατ’ άρχ. ϊθιμον, ανδρες τε και 
γυναίκες μικροί καί μεγάλοι, νέοι και γέ
ροντες, πλούσιοι καί πίνητες την ήμ^ραν 
της Άναστάσεως τοδ Σωτηρος εγχαινί- 
ζοντες τα χαινουργη αδτών φορέματα με* 
τέβαινον εις τον ναόν κατά τήν δευτέραν 
λβγομένην Άνάσταοιν, ότε ΙγΙνετ'ο γένι— 
χως προς άλληλους δ εν Χριστώ ασπασμός, 
μετά μεσήμβρ. τοδ Πάσχα, μετά τον Ε
σπερινόν δ* Ιξερχόμενοι του ναού ελάμ· 
βανον μέρος εις τον γενικόν της αδελφό
τητος και της ειλικρινούς αγάπης χορόν 
εντός του προαυλίου τής εκκλησίας διαρ- 
κοΰντο$ μέχρι της ίσπέρας.

Λαμπρχάζομαι «= πασχάζω, διατρίβω 
χατά τό πάσχα.

Λαμπρόοκολα (τά) = τό Πάσχα, ή δια- 
καινήσημος έβδομάς* ( σχόλη =  σχολή = 
αργία = Ιορττ5 ).
Λαμπροφορώ , λα[Απροφοροδμαι==εγκοτι- 

νϊζω, ενδύοτχαι χαινουργη φορέματα δια 
τήν λαμπράν ίορτην του Πάσχα, χάριν 
της Άναστάσεως του Σωτηρος [ ’Τδε 
« λαμπραγκιν^άζω » ].
Λαρδ14(τό) λαρδίον=τό χοίρειον λίπος,εκ 

τοδ λοφινός ( λ«ρός) = ευτραφής, σιτευτός, 
και τροπικώς, Επος λαρινόν. [Άριστοφ ]
Λασί&ι (τό), λ. Ίταλ. 1.3, 8ίΗ ( ΣιτεΤον) 

Ή  Δίκτη όρος προς τό Άνατολ. τμήμα 
της Κρήτης χείμενον. ’Άξιον παρατηρή- 
σεως είνε δτι εν φ  εις τούς κατοίκους 
των Λευκών δρέων πλεονάζουν οί Οψηλον 
αναστήματος γιγαντόσωμοι ανδρες, εις 
τους κατοίκους της Δίκτης (Ιν ΛασιΟ^ω), 
πλεονάζουν ο! του μικροΟ (κοντού) ανα
στήματος, εις τους κατοίκους της 
’Ίδης άπαντώσιν άμφότερα, δηλ. καί 
υψηλού αναστήματος και μετρίον, πλεο
νάζουν δέ οί λιγνοί (λιγυροι) καί ταχύπο- 
δες ( όκύποδες). Ή  παρατηρούμενη αδτη 
διαφορά των λασιθιωτών προέρχεται Ικ 
το3 βίου, ον διάγουν Ιπ\ τοδ δψηλου 
αδτών οροπεδίου, Βιότι επί τρεις μ.ηνας 
τον χειμώνα μένουν δπό τας γΟαμαλάς 
χαΐ χιονοσκεπείς εις μεγάλας στιβάδας οι
κίας των. Έξ άλλου δέ επειδή τά χωρία 
κεΤνται κύκλω είς τάς παρειάς μεγάλου 
λεκανοπεδίου αδιεξόδου ϊνθα ή χιών χαι 
αί βροχαΐ συσωρεύουν τόσα δδατα εν οΤς 
τό μέγιστον θωρηχτόν δύναται νά πλεύστ), 
σχηματίζεται δγρασία περιστέλλουσο^τήν 
σωματικήν άνάπτυξιν. Εινε όμως δγιέ· 
στατοι οί άνθρωποι.
Μαστβ = ελαστε ( ϊδε ελάτε ) = ελθετε.
Λαχαίνω (λαγχάνω, = τυγχάνω). *Ελα- 

χα=^τυχον, παρευρέθην, « νά τοδ λάχτ)

#δικο» χατάρα, ή « δδικο νά τοδλάχη » 
οαδιχον νά τον εΰρη, ί) νά τον συναν
τήσω $} συναπαντήσω «άφου ελάγαμε ’ς 
τό χορό θά χορέψωμε » = άφοδ ευρέθημεν 
ετύχαμεν είς [τον χορόν κλ.
Λαχνός (<$) = κλήρος, ψήφος, καί σχραγνί, 

σκραφνίον.
Λεβέντης (δ), λ. Τ. ( τάγμα γιανιτσά- 

ρων) «ανδρείος. Λεβεντιά κα\ λεβεδιά, 
λεβεντοσύνη = ελευθερία.
Λέρα (ή) = δ ρύπος.
Λεράκι (τό) ·δ  μικρός κωδωνίσκος των 

ποιμνίων, τά λεράχια = οί κωδωνίσκοι.
Αέρι (το), τά λέρΐα«θί κώδωνες των 

ποιμνίων, ονομάζονται και σκλαβέρια χαι 
τσάφαρα.-
Λιανοκάμωτος (ό), η λιανοχάμωτη, τό 

λιανοχάμωτο, και ό λιανοκαμωμένος, ή 
λ^ανοχαμωμένη, τό λ^ανοκαμωμένο = ό λι- 
γυρός, λεπτός (λιπόσαρκος), λιγνός. 
Λιανός (ό) = λεπτός9 ισχνός, «λιανή 

μέση » =  ισχνή όσφύς. 2) μεταφορικώς 
λιανός λέγεται χαι ό δνος « λιανό εινε 
τό κτ^μά μου » εννοείται ό δνος, Ιν άντι- 
θέσει του ίππου, τοδ ή μ.τόνου, της φορβά- 
δος χλπ. άτινα λέγονται χονδρά κτήματα, 
( δρα κτήμα).

'Λιγάκι = όλιγάκι, δλίγον, καί ’λ/γο, 
«λίγο, λίγο τό ψωμί κ* ή σαρ«κοστ> ειν’ 
πολλή » β πολλά ολίγον.

Λίγδα {ή) = ή γοιρεία αλοιφή εκ λίπους 
ό βίπος, $ι λέρα, ελαιώδης κηλίς εκ 
λίπους ( ξίγγι).
Λιγερός (ο), ί) λιγεργ[, τα λιγερό (λ ί

γη ρός) = ευλύγιστος, ίΰστροφος, λεπτός 
«λ ιγερόν  σπαθί». ’Τδε ^«Δαμασκί», ί) 
λιγερό, ώς Ιλαστιχή ευλύγιστος.
Αίγιο μα (τό) =  ευστροφία, ιδίως εν 

χορω, « τό σεΤσμα καί τό λύγισμα ». 
Λιγνός {6), ή λιγνή, τό λιγνό = δ λεπτός 

( λιπόσαρκος) χαι βιτσάτος ώς βίτσα = 
κλών=βλαστερός.

Λιγοψυχώ  = ανυπομονώ, λαχταρώ, (ολι
γοστεύει ή ψυχή) οόλιγοψυχω από τήν 
λαχτάρα όλιγόψυνος, ή λιγοψυχιά, τό λι
γόψυχο, ώς λιγόχρονο = τό ολίγα Ετη ζτ . 
σαν, λιγόχαρδοβτό μικρό την Χαρδίαν.
42οβλίαν^ χαί, μάλιστα, λιό-καλλίτερη 

»$) πλ^ον 6ψηλοτερα. 2) Ναίσκε-λϊθ«ναί 
βέβαια, μάλιστα. 3) πΜΟν (συγκρ. προ- 
σθετ.) εν ταΐς άνατολικωτ^ραις επαρχίαις 
ίδ.α Ιν Σιτεία λέγεται πλιό και μπλιιί, 
ό πλ£οκαλλίτερος, δ πλιοχακτίτερος κα\ 
πλιοκακος, ό πλιομιχρότερος κτλ. 
'Λχοβασίλεμμα (τό), τά ^ιοβασιλήψατα 
= ήλιοβασίλευμα, ήλιοβασιλεύματα = αί 
δυσρ,αι τοδ ήλίοο. Ό  ήλιος βασιλεύει = 
δταν δύη.

11
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Αχοβουτήματα (τά) 'β, ήλ ιοβο οχήματα (ή
λιος-βουτώ = βυθίζωμαι = ήλίοο βοθισμός 
βίς τό χάος τόυ  ουρανοί» ί) εις τήν θάλασ
σαν κατά τους παλαιούς δη 6 ήλιος εκι- 
νεΐτο καί ουχ\ ή γη )=»η δΰσις του ήλ^ου

ΆχοχαΦίσματα (τά) = δ ήλιος καθίζει = 
αναπαύεται προς Ισπέραν = αί τον ήλίοα 
δυσμαώ

Αχοκαλλίτερος (ό), ή λ^οκάλλ^τερη, το 
λχοκαλλίτερο = δ λίαν καλλίτερος, ή όλο- 
καλλίτερος = δ εξ δλων καλλίτερος.
Λ ιομικρότερος  (ο), ή λιομικρότερη, τό 

λιομικρότερο ==ό λίαν μικρότερος, δ πάν
των μικρότερος, «6  λίομιχροτερος από 
τ* αδέρφια λέγεται άποβύζι » ό πλέον μι
κρότερος (ό  τελευταίος) των αδελφών (εν 
-Κρήτ7)) καλείται 'άποβύζι χάί στερσβόζι.

*Αχνπρινος (ό) == Λ^όπρίνος =  Ιλτ)<ίΛρι- 
νος, έλαιόπρινος, =δέν8ρον.

’Λχόπυρο (τό) == Ήλίόπυρον [ ό Σχοφλ. 
Βυζάντιος εις τό απλοελλ. λεξικόν του 
άναφίρον τήν λέξιν λέγει, « Ήλΐοπύρι 
( έυγενής χαί Έλληνικωτάτη λ^ξι$, δια- 
σωθεΤσα άπαραλλάκτως δχρις $)(χών » ], ή 
λέξι; αδτη εΤΐίαι παγχοίνως γνωστή και 
σονηθεστάτη εν Κρήτη « μή στέκας Υ τό  
’λιόπυρο (εις του ήλίου την πυράν).

>Αχόχεντρα [ή) καί όχεντρα, οχενδρα = 
ϊχ ιδ να , δφις ποικιλόχροος, αμφίβιος, «τή 
λΐ(Ινεντρα τήν πλουμιστή καδένα *ς τό 
λαιμό τη ς» .

Λογάρι (τό), λ . Βυζαντιν. = λαγαρόςχρο 
σος, χαί θησαυρός κεκρυμμ^νος, χαι βέρος.
Αοης ==Γ-λογης, ε τΐ λογης « τ ί λογης 

θέλεις νά σου χάμω τό φόρεμα;» =  εκ 
ποίας ποιότητος, ποίου εϊδους; — « πολ
λών λογιών δίαμάνΤία Ιχεις» =± πολλών 
ειδών αδάμαντας Ιχβις.— ϊτσα λοης τό 
θ^λω ( = λογης) == τοιουτοτρόπως τό ΟΑω 
—  «ήντα λο% τδπαθες;» ε=τ μέ ποιον τρό
πον τό ϊπάθες; — « λοης λογιών» καΙ=* 
πολλών λογιών» =  πολλών είδ&ν.

Λογόστεμα (γο) , λέγεται ή δία προφο
ρικοί λόγου, ανευ έγγραφου συμφωνία (έκ 
τοδ λόγος Γστημι), ώς εν συμφωνία συ
νοικεσίου. διό καί « λογοστεμϊνοι» — Ι'κ- 
τοτε οί μεμνηστευμένοι, λέγονται.

Λ ουκάνικο (το), τά λουκάνικα λ. 'Ρ ω - 
μαΐχή, εχτού  'Ιταλ . 1ιιοπηΐοα = ό άλλας, 
τό χόρδευμα κυρίως ίου χοίρου, ή παρα
γωγή [κατά τον Ειρηναίον Άσώπιον, 
ορα  Ε στίαν Τομ. Γ '.  26 Ίουν. 1877 
σ*λ. 411*412], της λέξ. Λουχάνιχον 
είναι από του Λοοχούλλου 'ΡωμοΠοα, 
του μεγίστου των μαρτύρων τ?)ς γαστρός, 
αρχαίοτέρου των Ά πιχίων, άλλων κοι
λιόδουλων, Ιξ ών όνομάσθησαν χαι τα 
άπάχ ια.

Λ ουμπάρδα (ή), χαι μπονμπάρδα = τά 
πρώτα τηλεβόλα, κανόνια χαι χαβάνια, 
Γσως εν Λομβαρδία ΙφευρέΟησαν ή ήτο τό 
(ΐηχανουργεΐον εις δ κατασχευάζοντο. 2) 
είδος πλοίου.

Λουμπαρδχά (ή) και μπουμ.παρδιά (εκ 
του χρότου μχάμ , μπουμ, ) = χάνονοβο- 
λισμός, χαι χοαματέ.
Λ ονμπάρι (τό), τά  Χουμπάρχα=^τά πορ- 

τέλλα α! χανονοθυρίδες του πλοίου, «ν* ά- 
νοΙζω τά λουμπάρια μου».
Λ ουρί (τό) =*= Χώρίόν, λϊδρος, Ιμάς, λε

πτή τα ιν ία  έκ δέρματος, διά της δποίας 
οί ποιμένες και γεωργοί γνάψ>ωσι χαι ξη- 
ραίνουσι προς χρζσιν δι* εΛίδιόρθωσιν 
χαί £>αφήν των δποδημάτων αυτών, Χαί 
μεταφθ(ΐ. « αυτός είναι λοαρ ,̂ » νευρώδης, 
δυνατός, «λουροδεμενον», τό μέ λωρία 
δεδεμένον.
Λουτρό (τό) = Έπίνειον της Ά νωπό- 

λεως εν παραλία Σφακίων. Δεν 5πάρ- 
χει σχεδόν χωρίο ν εις τό δποϊον νά μή 
ευρίσχεται Οεσις τις φέρουσα τό όνομα 
Λουτρόν, Λουτράκτ, Παλαιόλουτρα, λου- 
σοΟηρι κλπ- άιεόδειξις άνα(λφηββγ{τητος 
δτι οί παλαιοί ημών πρόγονοι ειχον δη
μόσια λουτρά εις τά όποια συχνότατα 
εκαθαρίζοντο χ,ίχριν της δγείας αυτών, στί- 
ρερον εις τάς Λόλεις μ(Ινον ε6ρί3κοντα^ 
τινα και ταυ ια  εν άθλιεστάττ) καταστάσει, 
ώστε οί Ίχτός των πόλεων σπανιώ- 
τατα λούονται, εις τούτο «ποδοτέον £ν 
των αιτιών της μάστιγος των έν Κρτ]τϊ) 
λέπρων χαι ελεφαντιόντων.
Λώπης, ί) λώπως (λεγω -πώ ς= λέγω  

ότι), δοχέΐ μοι, ώς εοιχε, μήπως, νομίζω 
δτι.

Μ

Μ α λ . Ί τα λ . πια = αλλά, «ή'βελα να 
σας ομιλήσω, μά δέν γνωρίζω  αν εύχαι- 
ρήτε » .
Μ ά, (Ιπ^ρρημα ) επί δρκου. « Μά τό 

νβί » —  « Μά τον ήλιο που μας φέγγει», 
κυρίως επι άρν/|σεως, νη (επί βεβαιώσεως) 
ναί, μά τον Δία =  Νή Αία, «να ΐ μά τά 
λάχανα» « ναΐ μά τό φως τοδ ήλ^οο» — 
"Οχι, μά τον Α (α=  Μά Αία. "Οχι, μ,ά 
τή λαύρα τί^ς φωτιάς κλπ.
Μ αγάρι λ . Ί τα λ . ηια^απ == μακάρι, 

είθε, αν, χαι αν.
Μ αγαρίζω , μαγαρίσω (καί χατ’ ανα

γραμματισμόν, γαμαρίζω) Μεταβ. και 
ά[χετάβ. =  χόπρω μιαίνω, δζω. Έ κ τοΟ 
μεγαρίζω = ( μαγαρίζω), κτίζω υπόγειον 
οΐχημα— μέγαρον (δπερ ελίγετο  και μά- 
γαρον), χρήσιμοι διά τήν έορτήν τδν
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Θεσμοφορίων, τελουμένων Ιν ’ΑΘτΙναις, 
δπου εν^κλει^ν δίδια, παρ1 Άριστοφάν* 
μρσχηρικά κα\ μυστικά χοιρία καλούμενα, 
δΡεν ή σημασία κτίζφ  κοπρώνα, ποιώ τι 
βυποφάν, (Ρυπαίνω, «αν μαγαρίσω» = εάν 
μ.ιανθώ, μολυνΟω, τιλάω, μυσάττω. 
Μ αγαρισα ( ή )  = μίασμα, μέλισμα, 

ακαθαρσία, « (μαγάρισε, διότι Εφαγε 
την σαραχοστή κρέας» = εμολύνθη κα- 
ταλύσας την τεσσαρακοστήν, κρεωφα- 
γτ(σας. « Μ ή φας μαγαρισα γιατ’ εινβ 
Παρασκή » .=  Μή φάγης κρέας, ακάθαρ
τον και μεμιασμένον Θεωρούμενον ώς άπα- 
γορευόμενον Οπό της θρησκείας, διότι εινε 
Παρασκευή.
Μαγέρεμμα (τό) = μαγέρευμα, και μα

γεριά γενιχώς τα χέρδοπα, τά όσπρια, 
μαγτ[ρεύμα ( μαγηρεΐον) = ϊτςίγ..
Μαδάρα (^) = μαδαρός, τόπος ορεινός, 

χαλεπώδη;, χωρίον ορεινόν.
Μ αδιονμαι (μαδίω, μ«δώ = Ιχτίλλω), 

μ.αδιεται = έχτίλλει, αποσπ^ τάς τρίχας. 
Μ α ζ ί - όμ,ου, άμα, όμάδι (ομάδάς), δμο- 

θυμαδον.
Μ άζωξις (ή\ = συνάθροισή, σύναξις, «I- 

μ,αζώνθηχε κόσμος » = συνηΟροίσθη κόσμος 
= λαοί, μεταφορ. εμοιζώχθηχε = ϊφυ- 
γε, Ιδραπέτευσε, άπήλΟε, καί Ιμαζώχθη 
ς το καλύβι του » = περιωρίσθη εις την 

οικίαν του.
Μάϊνα (ή) λ . /Ιταλ. = καταστολή λ. 

ναυτική, « μάϊνα τά πανιά » = ολιγόστβυ- 
σον τά Ιστία του πλοίου, όπισθοχώρησον, 
στήθι, μαϊνάρω = περιστέλλω, « μαΐναφ,ε 
τον θυμόν σου » = κατάστηλον, όλιγοστευ- 
σον την οργτ(ν σο».
Μακελενγω = κρεουργώ, βασανίζω, σπα- 

ράττω, στρεβλώ.
Μακελειό (τό) = μάκελον, τό σφαγεΐον, 

κρεουργεΐβν, χρςωπωλεΤον ( τουρκιστί κα- 
σαπιό).
Μακρομούρης (ό) = δ Ηχων μακρόν 

προσωπον, ώς εν παραδείγματι δ χοίρος. 
Μάλαμμα (ιό) = μάλαγμα ( μαλάσσω ) 

= ό καθαρός κα\ λαγαρισμένος χρυσός. 2) 
καί μάλαμμα (τό)=δ εκκαθαρισμένος σί
τος Ιπισωρευμένος εν τφ  αλώνι. 
Μαλλιαρός (ο) ,  ί) μαλλιαρή, τό μαλ

λιαρό» δ δασύς, ή μαλλιαρή γυνή = ή I- 
νουσα οιονει γένειον και μύσταχα, δπερ 
θεωρείται εν Κρι(τ*) ώς κακόν σημεΐον* 
όΟεν χαί ό θεός νά α ϊ βλέπη από σπανό 
άνδρα χ .  από μαλλιαρή γυναίκα.
Μαμονρενγω = καλλιεργώ τους αγρούς, 

γεωργώ.
Μαμονρης (ο) «δ καλλιεργών τους α

γρούς, ό γεωργός.
Μάνα (ή )  και μάννα = μήτηρ, τό μα-

νάκι, ή μά, = ή μητέρα, η μάναις, μα
νάδες = αί μητέρες.
Μανέλι (τό) και μανίλι (6πό των κα- 

ταΕχων Των Άνατολ. επβρχ. ) = μανέλιον, 
ψέλλιον, βρα/ιο'λιον.
Μαννχάκι (τό) = μαννΐ«χιβν, ό (Ααννίάκης, 

ό κλοιός, λ. Ιλ. ορα και κουδουν^ά.
Μάνταλος (ό ) ■ μάνδαλος, Ιπιβλτ[ς. μο

χλός, δχεύς, χλεΐθρον, καταβλ^παρ* Ό - 
μι(ρ.ΐ{> δϊ, «κληίδα μεγάλην». (Τουρκιστί 
μπεράτης ). —μανταλωμένος καί σφι/το·* 
μανταλωμένος « κατάκλειστος εν τφ  οΓ/οι.
Μαντατεύγω ** καταγγΑλω, μηνύω, κα

ταμηνύω, προδίδω, μαρτυρώ .
Μαντάτο ( τό)  λ, Ίταλ. = αγγελία, εΐ'- 

δησις, χαί ώς χαιρετισμός συνήθης παρά 
Κρησί' «ΥΗντα καλά μαντάτα μας 
φέρεις;»== οποίας χαλάς είδ^αεις μάς χο-
μ ίζεις ;
Μαντατοφόρος ( δ) — άγγελος, αγγε

λιοφόρος·
Μαντιλίδα (ή ) , α ΐ μαντιλίδαι, φυτόν 

αυτοφυές κοινότατον εν Κρι[ττ), καί γνω
στόν διά την μαντικήν του άνθους του 
παιδιάν. Πολλά χαί διάφορα εί'δτ] της 
μαντιλίδας εδρίσχονται εν τη νήσο*, αλλά 
δύο γένη τούτων είναι χαγενικώτερα, αί 
ϊγουααι άνθη λευκά και αί έ/ουσαι άνθη 
κίτρινα, «μφότερα δέ τά γένη εν μίσω τοδ 
άνθους ϊχουσι χνοδν (χνούδι) κίτρινον, πέ- 
ριξ δέ της περιφέρειας τοΰ άνθους ισταν- 
ται τά πέταλα ( ί) φύλλα τοδ άνθους) Τά 
άνθη των μαντιλέδων μεταχειρίζονται ώς 
μαντίβν (παιδιας χάριν) οίνέοι και νεά- 
νιδες τ%ς Κρήτης θίλοντες νά μάθωσι τά 
περί του μέλλοντος αυτών συμβησόμενα. 
λ.· χ. ό νέος εάν θά λάβτ] σύζυγον την 
αγαπητήν της καρδίας του, λαμβάνει έ'ν 
άνθος τη( μαντιλ^δας, φυλλοτομεί κατά 
σειράν τά πέταλα του άνθους εν προς Ι'ν 
λ^γων κατά τό άποσπώμενον πρώτον — 
θά τ^ν πάρω , κατά τό δεύτερον  ̂ δεν την 
παίρνω, καί οΟτως αποσπά άπαντα, εάν 
δέ τό τελευταΐον φθάση εις τή — θά τήν 
πάρω — Ιπέτυγε τό ζήτημα της μαντικής 
του, εάν δέ το τελευταΐον τύχη ε!ς τό 
■— θέν την παίρνω, — απελπισία κατα
λαμβάνει τον μαντευόμενον, διότι τούτο 
σημαίνει αποτυχίαν, και πολλά αλλα ζη
τήματα λύουν διά του άνθους της μαν- 
τιλίδας, Ισως αχέσιν Ιχ̂ ούσης, ώς τό Ο
νομα αύτης προδίδει, μέ τά παρά τοϊς 
πάλαι "Ελλησιν Ιπιρρ. εις Ινδα λ7[γοντα, 
δι’ ών ίσημαίνοντο διάφοροι παιδιαι, ο ία  
τά ,—όστρακίνδα, βασιλίνδα, διβλχυστίνδα, 
μυϊνδα, γ_υτρίνδα, φρυγίνδα, κινητρίνδα, 
σχοινοφυλλίν^β, άποδιδρασκΟδα χλπ. = 
μαντιλίνδα.
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Μαντινάδα (ήλ, λ . Ί τα λ . ( ηι&ίίη3.ί3., 
νβη ΗΐΛΐίηαάΑ) = τό δίστιχον όμοιοκα- 
τάληκτον.
Μάντρα ( η ) = μάνδρα των ποιμνίων, ό.. 
σηκός, τά μαντριά ( μαντρί = μανδρίον), 
αί μάνδραι, οί σηκοί.
Μαντρίζω  =-«ίσάγω τά ποίμνια εις τήν 

μάνδραν καί μεταφορ. « εμαντρίσανε τον 
εχθρό *ς τό κάστρο» = Ικδιώξβντες τον 
εχθρόν, τον ήνάγκασαν νά είσέλθτ) εις τό 
φρούριον.
Μαντζοράνα (ή )  και ματζίοράνα, μαν

τζουράνα από του λατιν. 0Π£3ίιιΐπι πίπ- 
]0Γ3ΐΐΒί, ί) λ . Ίταλ . Μ ία^ ο ιπηα  == τό 
άμάρακον, μάρον.
Μαργχέλωμα, (τό) καί χρυσομαργ^λωμα, 

χρυσομαργιελωμϊνο,άργυρομαργιελωμένο,, 
μεταξομαργιελωμένο, κλπ. = χρυσοποίκιλ^ 
τον ί| άργυροποίκιλτον μέ σύρμα καί μαρ
γαριτάρια κεντημένον Οπόδημα, ώς τά 
καλύκια ( δρα) καί Μαργιέλι = τό μαρ- 
γιέλιον = τό μάργαρον.
Μαργιόλος (ο ), λ . Ί τα λ . ιηαπο1ο = 

πανοδργος, αστείος.
Μαρνέρος, ( ό) ,  λ . Ί τα λ . ιππ,ΠΙΘΓΟ. 

Θαλασσινός, ναυτικός, ναύτης, γιεμιντζης, 
κατεργάρης.
Μάρωπον (τό)  λ . ποιμεν. τά μάρωπα 

=  ή «μνή (μηλον), ή δλιγώτερον τον» 
Ιτους οϊσα και μη τεκνοποιήσασα, καί 
τό «χρονιάρικο» (§νός Ιτους) θήλυ προ- 
βατόν, οπερ δέν εγέννησεν Ιτι, τά μά~ 
ρω πα= αί αμνάδες* άλλα και μαρώπι 
εις τά άνατολιχώτερα μέρη κα\ μόνον εν 
συνθέσει γίνεται - μάρωπον χαί -μάρωπα. 
Μαογάλι (τό) ,  λ . Τ . ιπ3.8§ε1 = ή 9ορ\ς 

του πύργου ή τοΰ τείχους = ή τοξότις 
=  όπλοθυρίς.

Μασέλα ( ή ) ,  λ . Ί λα λ . ή παρειά, τό 
μάγουλον, ή γνάθος.
Μαστραπας (ο )= κ ύα θο ς, ποττ(ρ, πο- 

ττίριον δάλινον μετά λαβίδος [Δειπνοσοφ.
Βιβλ. Α '. εδά<£. 5 1 ]. ^
Μά τό ναι — όρκος Ευαγγελικός, « Ιστω 

8έ 6 λόγος δμών ναι, ναι, χαί τό ού, ού.
[Μ ατθ. Ε Υ  37 — Ίακ. Ε \  12 — β Κο* 
ρινθ. Α '.  17.]. Καί Όμηρικώς, Μ ά : 
τούτο "Ομηρος ώς συλλαβής τάξιν ϊχον 
τίθησι, πότε μέν αντί τοΟ « Μά τό ναί», 
χέχρητα1, ώς « ναι μά τό δέ τό σχηπτρον'» 
[8 4 -2 3 4 ], ότε όμνυσιν, δτε δέ άπό- 
μνυσΐ τ ι, συζεύγνυσι τό της άποφάσεως, 
οίον, ού μά γάρ Α π ό λλω να » , καί εν 
Όδύσσεια [2 0 ,3 3 9 ] ,  « θ ύ μ α  Ζην ,Α- 
γέλαος » ημείς δέ τό μά ώς μέρος λόγον 
άπομνύντες παραλαμβάνομεν, μά τον Δ/α 
λεγοντες, Ι'στι δέ και επίρρημα επευκτικόν, 
« "Όχι μα τφ  ναI» ( δσκε μά τφ  ναί» οί

Κρητες), ού μά, ή οίί, άπωμοτικώς, 
πλεονάζει δέ κατά Α ττικήν συνήθειαν, 
διασταλτήν επ\ τό μά. [Σχόλια Ό α . 
Ί λ . Α. τόμ. Α '. σελ. 10§ 86 Οπό Έ μμ. 
Βέκκερ ].
Μαυλιστής (ό)=προαγωγός, μαστρωπός 

πορνοβοσκός, (τουρκιστ. ^ουφιάνος). 
Μαυλίστρα (ή)=μαστρωπός, τας γυ

ναίκας I) τούς οίνδρας προσκαλοδσα και 
εκμαυλίζουσα. Ληϊάνειρα, ή ποιοδσα τούς 
οίνδρας γυναικών εραν=μεσίτρα (τουρχισ. 
ρουφιάνα).

Μαύρη (ή) I) αίθίωψ και άράπισσα = 
εκ της Αραβίας, και μεταφορ. = ή δο- 
στυχής, «καί σέρν15) μαύρη μια φωνή,» 
= ή κακομοίρα, ή άτυχες, ή δυστυχής.
Μαύρος (6) ,  ή μαύρη, τό μαύρο =6 

μΑας, ό αραψ, (άράπης από την Α ρα 
πιά == 'Αραβία), μισιρλης (Μ ισιρ = ίΐ Α ί
γυπτος τουρκστ.) Αιγύπτιος καί φιραού- 
νης = Φαραωνίτης. 2) μεταφορ· μαύρος 
= ό ΐππος, «καβαλικαί τον μα0ρ(ί του » 
= ιππεύει τον ΐππον του. 3) μαδρος, 
μαύρη, μαύρο ==ό δυστοχτίς, ό τεθλιμ
μένος, ό ατυχής, « ό μαυροκακομοίρης » 
ό « [χαυρομοίρης » ό καχο'τυγος. 
Μελισσόκηπος ( ό ) = μελισσών κήπος $) 
ή θέσις, Ενθα εδρίσκονται αί κοψολαι των 
μελισσών.
Μενεξές ( ό ) ,  φυτόν καί άνθος = Γον, 

μελάνιον, λευκόϊον (δ  λευκός) αλλαχοδ 
βιολέττα «φλόγιον (Θεόφραστ. φυτ. ®  8). 
Οί μενεξέδες = τά ?α.
Μερτξάνι (τό),  λ . Τ.?=τό κοράλλιον. 
Μερτζανοβαμμένο (τό)  = κεχρωματι- 

σα^νον ώς κοράλλιον ερυθρουν, Ιροθοο- 
γροον, πορφυρουν.
Μεσααρα (ή )  κα\ Μεσσαρέ, «ό Κάμ

πος» και « ό κάμπος τής Μεσααρας» 
Μεσσαρά = ή εν - μ^σω πεόιάς,
οδτως ονομάζεται ή πέριξ της *ρν· πό· 
λεως Γορτυνος της όηο^ας τά ερείπια 
φαίνονται είσέτι, μεγάλη και ευφοροτάτη 
πεδιάς, ή εκ τοδ Μεσερέμ (Έ βρα ϊστι) 
δν, κύρ. ό Ιχ τοδ Χάμ,, εξ ού και Μεσε- 
ρέμ, ή ΑΙ'γοπτος, ί) νυν Μ^σερ I) Μισίρι 
ονομαζόμενη, και αλλαχού πολλαι πε
διάδες φέρουσι τό ονομα Μεσσαρά* τό 
μέγα τούτο καί πεδ'νόν μέρος της Κρή
της πιθανόν νά ονομάσθη οδτω κάτο
χον τό εύρύτερον μέρος κατά τό μέσον 
της Ν»ίσου.

Μεταγνώ&ω—μετανοώ* μ.εταγνωσμ.ος, 
εμετάγνωσε == μεταμέλεια, μετεμελτ|θη, 
μετενόησε.
Μητάτο (τό), λ . λατιν. (Μ ιτατο)=αύ- 

λτ(, σηκ(>ς, μάνδρα, σταθμός προβάτων, 
στάνη, τόπος εις δν αύλίζουσι τάς «Τγας
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καί τά πρόβατα, άμέλγουσι καί τυροκο- 
μουσι. Μητάτο σταθμός προβάτων, ϊνθα 
ό σηκός της τυροποιΐας μέ προαύλιον, 
μάνδραν πεφραγμΛην.

Μιοεμμός (δ) = μισεομός, άναχώρησις, 
Μίσεμ|/.α (τό )=μίσευμα, ή άναχώρησις, 
Μισεόγω = απέρχομαι, αναχωρώ. ’Εμί* 
σεψε — άπηλθε* «ό μισεμμος σου μέ λυ
π ε ί» .—ή άναχώρησις σου μοα προξενεί 
λύπην.

Μ ιοίρι (τό ), λ. Τ. ή Αίγυπτος*  ̂
κατ’ άλλους εκ του Έβραϊκοδ Μεσερέμ, 
χύρ. όνομ. δ εκ του Χάμ εξ οο καί Με- 
σερέμ; ή Αίγυπτος, I) νυν Μέσερ  ̂ Μι- 
α(ρι όνομαζομένη, καί Χαμπεσία.
Μιοιρλης ( δ), οί Μισιρλ^δες λ. Τ. οι 

Αιγύπτιοι, οΐ μαδροι (άράπιδες, άραπά- 
δες, στραβαραπάδες, ώς πάσγοντες ο? 
πλεΐστοι εξ οφθαλμικών νοσημάτων) και 
χαμπεσίδε$.
Μιοτο ( τό) = μισθός, $) ελεημοσύνη.
Μιτοός (δ ) , 5) μιτσι(, τό μιτσό. =  δ 

μικρός, ί) μικροί, καί μικρά, τό μικρόν, εν 
ταΐς δυτικαΐς επαρχίαις καί μικιός . εν 
ταΤς άνατολικαΐς.
Μιχάλης ( ό ), και Μιχελης, Μιχε- 

λιός, Μιχελάκης, Μιχαλακης, Μιχαη- 
λος, Μικές, Μ ικέλες,= Μιχαήλ, χύρ. δν.
Μνώγω καί άμνώγω =  όμνύω, όμώνω, 

δμνυμι, ορκίζομαι.
Μοδαρά (ή), λ. ποιμεν. ή των τοπίων 

νεαρά (φρέσκα) μυζίΟρα* (ή έκλεκτΘτερα 
καί γβυστικωτέρα της Ελλάδος παρά- 
γεται εν Κρήτη καί ενεκεν της πόας καί 
διότι δέν άφαιρεΐται Ιξ αυτής ό βούτυρος 
υπό των τυροχάμων ).
Μοίρα (ή )= ή  Τύχη* μεταφορ. « δέν 

θά γνωρίστ) μοίρα » = δέν θά δπανδρευθξ· 
και ώς χατάρα, «μοίρα νά μή γνωρ^στ)»= 
νά μήνάξιωθτ] νά Ιλθη εις γάμου κοινωνίαν.
Μ οιροχάρτι (τό) =  της Μ ο/ο ας τό βι- 

β\(ον. « τό γραφτό » = τό πεπρωμένον* 
και παροιμ. «Τα γραο’ ή μοίρα ’ς τδ 
τό χαρτί, πελέκι δέν τα κόβγει».
Μονομερχάζω * καί μονομερίζω =  συνά

γω, συλλέγω, περισυλλέγω, συναθροίζω, 
αθροίζω· εμονομεριασαν καί εμονομεριά- 
σανε = συνηλθον επί τό αυτό, βυνήχβησαν* 
μονομβ'ριασις = συνάΟροισις.
Μοντάρω, λ. *Ιταλ. ιηοηί&Γθ· και μον

τέρνων άράσσω, επιτίθεμαι, επιφέρομαί 
τινι.

Μοοχάτο ( τό ) (κρασί) =  6 Άνθοσμίας 
οίνος. « Ά λ λ ’ άνθοσμία καί πέπωνι νε· 
κταροσταγεΐ». | Δειπνοσοφ. Βιβλ. Α '. 
εδάφ. 55]* χα\ Μοσχάτο σταφύλι = λευ
κόν καί είοσμον βίς τήν γεϋσιν = « Άνθο- 
σμίας βότρυς».

Μισεμμός

Μόσκος ( δ ), ό μόσχος =  μύρον.
Μ οσκοκοντι (τό) = μοσχοκούτιον, π υ - 

ξίς, χυτίον τοΰ μόσχου (μύρου),
Μοοκονήοχα ( τά )=  Μοσχονήσια* 20 

—40 νησίδια κείμενα παρά ττ\ Κυδωνίφ 
( ’Αϊβαλ.) μεταξύ Λέσβου και Αίολιδος, 
παρ’ άρχ. ίκατόνησοι.
Μονδε και Μουϊδέ = μή ουδέ, μηδέ, 

άλλ’ ο#τε, ούΐδέ,=,ου— ίδέ =  ούδέ.
Μονντισμα (τό), ( μουντ^ζει ό καιρός = 

συσκοτάζει, ώχρια ή ημέρα = βαδιάζει ) 
— λυχσφως* μουντός καιρός = σονεφώδης 
καιρός, κλίνει προς βροχήν.
Μούρη (ή)=»πρόσωπον* «δέν ϊχε ι 

τσ ίπα   ̂ μ.οώργ) του »· = δέν'* ϊχ ε ι αιδώ 
μούρη κιτρινιασμένη, ψυχή διεστραμ
μένη»· παροιμ. και μεταφορ. ή μούρη 
του βπιτιοδ = ίι πρόσοψις της οικίας.
Μ ονρμονρΙστρα ( ή1) ή μουρμοαρίζουσα 

άσυναρττ[τως, (χορμιρίζουσα, γογγύζουσα. 
Οί παλαιοί ϊλεγον «βορόορίζει». ή παν* 
τοτβ θέλουσα, άγαπωσα τό μοορμοορι- 
το'ν, τά ψυθυρίσματα, τά κρυφό μιλήματα, 
ψυΟιρι'στρα- τό μουρμ.ούρισμο(,  ̂ μουρ- 
μουριτόν του εν βύαχι τρέχοντος ΰδατος.
Μ ονοονρων στράτα (η ) —δδός των 

Μουσούρων (οικογένεια Βυζαντιντ), εκ 
των 12 εύγενών των άποσταλεντων εν 
Κρτ(τη τφ  1182 μ. X. δπό τοδ ’Αλε- 
ξίοα Κομνηνοο Αύτοχράτορος τοδ Βυ
ζαντίου ).
Μ πά (ι), λ. Τ. ==* ου, οοχί, δχι.
Μ ηά ( τ α ) καί ξά . . . (τά) λέξεις α

τελείς, προς παράστασιν τοδ ψυ^οραγοίίν- 
τος προφερόμεναι. « Μπ«, «ντί μπαμ- 
παχερά (βαμβακερά), και ζά, άντι με
ταξωτά (Ικ μετάξης) δφάσματα ή ενδύ
ματα* ώς δ στίχος δηλοΐ.

“ μήτε τά μπά  . . . μήτε τά ξά  . . . 
μήτε τά βελουδένια „.

άποκοπτώμεναι αί λέξεις υπό του πά> 
σχοντος προσώπου* ώς χρι = χριβϊ{, χρά 
= κράνος, μά =  μάνα (μ.τίτηρ) πας =  
πατέρας (π«ττ[ρ).
Μ παδιέρα (ή), λ. Ί τα λ .^ τ ά  σημεΤα 

( σεν^άλα) της σ»νεννοτ{σεως· σημαία, 
ην οί Βυζαντινοί ελεγον φλάμπουρον, και 
σήμερον αί των ναών σημαΐαι, αί μετά 
των εξαπτερύγων περιφερόμεναι φλάμ
πουρα λέγονται.

Μ παϊράκι (το), λ. Τ. = ή  σημαία, καί 
σαντζάχ’ ή δέ του προφήτου σημαία (είνε 
της Φατμές ή βράχα μητρός τοΟ προφήτου) 
« Σαντζάκ-Σερίφ», ήτις εξέρχεται Ιχ 
τοδ βησαυροφυλαχε/ου εν έσχατη ανάγκη 
κινδύνου του τουρχ. κράτους χαι τό όποιον

Μπαϊράκι
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οφείλουν απαντες οί πιστοί τοδ Μωάμεθ 
οπαδοί νά συνοδεύσουν καί άγωνισθοον 
μέχρι τελείας νίκης Ιξοντώσεώς των. 
Μπαϊράκι (τό ) = τοορκ. καί ενα τάγμα 
στρατού, δ μπαϊράκια =  5 τάγματα τουρ
κικού στρατού.
Μ παϊράκ-άγασής  ( 6 )  λ . Τ.== δ ταγ

ματάρχης.
Μ παϊραχτάρης  ( 6 )  λ . Τ .=  δ σημαιο

φόρος* ( κατά τους Βνζαντιν. =  6 Φλαμ- 
ποοριάρηςν.
Μ πάλλα  (ή ), λ , Ί τα λ . σφαίρα του 

όπλου. ((Σφαίραν ^ πάλλαν ϊρριψαν»· 
καί πάλλαν δπό τον πάλλεσθοπ. *Ρω- 
μαίοι πύλαν τήν σφαίραν φασΓ χαΐ ιδιω- 
τιχώς πάλλαν » . [  Β»ρ/νοι> λδξικ. ] . 
Μ παλλω^ιά  (ή) (καί μπαλλωτΥ οί κά

τοικοι τμήματος της Π ρύμνης ώς χα_ 
νονέ = κανονιά, τουφεχέ ^τοοφεχχά, σπα- 
θέ= σπαθιά, μαχ,αιρέ =γ= μαχαιριά, λ ι-  
βανέ = λιβανιά. χ λπ .) *= βολή, ψόφος 
όπλου, τό βίψιμον σφαίρας έκτου όπλου* 
6 χρότος αυτού καί ανευ σφαίρας διά μό
νης πυρίτιδος.
Μ πάλω μα  ( τό ) =  εμβάλωμα, επίβληδα 

άπερραμμ-ένον, £ύτισμα.
Μ παλωμένο  ( τό ) =  Ιμβαλωμένον, επι- 

διωρθωμένον, επισκευασμένον, άναρραμ- 
μένον* χαί παροιμ. Κρητών.
11 Καλλχά να ι μ ια  καλή άναρράφτοναοα, 
παρά  την καλήτερη ξομπλχάστρουσοαη .
«κα ι οί πραχτιχοΐ Γερμανοί διδάσχουσι 
καί τάς νεαράς άριστοκράτιδας εις τα της 
διεοθύνσεώς του οϊκου, τήν θεωρητικήν 
και πρακτικήν οικονομίαν, τήν νοσηλευ
τικήν, τήν ^απτικήν, κοπτικψ, Ιμβαλω- 
ματικήν, μαγεφικήν καί διαφόρους της 
πλυντικής τροπους, τό σίδηρον κ λπ » . 
Μ παμπεσ ιά  (ή ) , λ . Τ .=  δπουλότης δο- 

λιότης, άπατη τέχνασμα.
Μ πάν ια  (ή) = θέσις, μ^ρος, τόπος, «εις 

τήν μπάντα μου ϊχατσες» = εις τήν Θέ- 
σιν μου εκαθήσατε. «Πάρε \ τη* μπάντα 
νά περάσουν τά βού^α ( βούγια) » = πα- 
ραμέρισον νά δι&θωσιν ο! βοές, «εις τήν 
μπάντα τοδ Καστελλιου » = προς τό μέρος 
το0 Καστελλίου, χατά μέρος, κατά τά 
πλευρά, λ . Τταλ.

Μ παρμπαρχά  ( ή  ) = ή Βαρβαρία, χρά- 
τος της Αφρικής εν τϊ| παραλή της με
σογείου θαλάσσης, εξ ής, κατά τοί>ς πα- 
ρελθ. αιώνας εκπλέοντες οί τρομεροί πει- 
ραταί Μπαμποφ^ζοι (καί Βοφβοφ^ζοι), 
ελαφυραγώγουν, ερήμωνων καί κατέστρε- 
φον άπάσας τάς νήσους της Μβσογείου 
κ«1 τάς εν <ιύτ7) παραλίους πόλεις τι]ς 
[χεσημβρ. Ευρώπης,

Μ παρμπαρέοοα  («}) = πλοίον. 1 πειρατι- 
τόν της Μπαρμποφιας ( Βαρβαρίας ).
Μ πάρμπας  (Μ),, λ . Τταλ. 

θείος, ο π$τραδελφός, η μητράδελφος.
Μ παρούτι (τό), τοδ μπαρουθιοδ ή μπα- 

ροι»τ$ου.«πυρίτις (χόνις) ή δποία χαί 
μπόλμπερι έλέγετο επί Βενετών.
Μ πάς = μήπως, χά,Ι, ρ [ν  μπάς« μήπως, 

καί μπά ώς μπά νά ’ρθε, μπά νά φύγε % 
μήπως κτλ.
Μ πεντένι (τό ) , λ . Τ . = τεϊχο; τοδ κά- 

ατροι», τοδ φρουρίου, της πόλεως, περι
τείχισμα.
Μ πέτης (ά]9 λ . Τ . =τό στήθος, τά μπέ- 

θεια =τά στιίθη.
Μ πιστόλα [η)Υ λ. Ίταλ . ρίδίοΐ&ε δπλον 

= πιστόλα χαΐ πιστόλιον, περί την όσφυν 
του πολεμιιστοΰ τιθέμενον.
Μπλεχο ή Μπλιό ο πλέον, ήδη, ποτέ, 

εις τό Ιζί\ς% ουδέποτε πλέον.
Μ πόϊ (τρ) λ  Τ . τοδ μπογιου = το ανά

στημα, ή κορμοστασιά, τό χορμοστάσι, 
τό ΰψος του σώματος.
Μ πόλια  ( ή ) ,  λ. Ί τ « λ . »ό  πίτιλος, πε- 

ριβολαιον, κρήδεμνος, άνάδεσμος, αμπυξ, 
μίτρα, φακιόλι, «φακΛ λιον» ( 6«οχοριστ. 
του φάχβλλος ), χυρίως πά; δεσμός, και 
Ιπομ/νως και ό της κεφαλής χατά ΣουΚ 
δαν, κατά δέ τον Έτομολ. από το8 Λ «- 
τιν. Ε&οίθδ, ή δψις, εις τούς Βοζαντιν. 
ευρίσκεται Φαχεώλιον» [λεξιχ. άπλοελλ. 
Σκαρλ. Βυζαντίου]. Τό λευχόν περιβο'- 
λαιον, ή επι της χεφαλης λεπτούφαντος 
πμόλχα και «σκέπη» λεγομένη, τό λε
πτότατο ν αραχνοειδές ΰφασμα  εκ μετά- 
ξης ί) βαμβρικος, περιβάλλουν επί κε
φαλής α! Κρησσαι διά τόν ζλιον, εξερ- 
χόμεναι τοδ οΐ'χου, καί φέρουσιν αί νύμ- 
φαι εις τούς γάμοος. Χρυσή σκέπη, χρυσ^ 
μπόλια, «ργυρη μπόλια, δταν εΤνε χεν- 
τημένη καί πεποικιλμένη διά χρυσού  ̂
αργυροΰ σύρματος, χρυσοποίχιλτος μπό
λια, μεταξωτή σκέπη, ί) εχ μετάξης, χαί 
βαμβακερή, ή εχ βάμβαχος χλπ.
Μ πόλμπερη  ( ή ) β πυρίτης, ώνομάζετο 

οΰτω κατά τόν καιρόν της Ιφευρέσεως αυ
τής, λ . Ί τα λ . ροΙνβΓβ.
Μ πολμπερόφλαοκα  (τά ) = τά φλασκία 

( αί πυξίδες ) αί μπαλάσκα» ( πυριτοΟηκαι) 
Ινθα Ϊβαλλ9ν τήν μπολμπερήν ( πυρίτιδα) 
οί άγωνισται καί στρατιώται, τά μπολ- 
μπεροφλασ/.α εχρέμοντο ώς χαί ή σπάθη 
Ικ του δεξιού ώμον προς τον αριστερόν 
μηρόν,μετά ταυτα εφευρον ταίς μπαλλά- 
σχαις, ( πυριτοβολοΘι(κας), ας ϊφερον περί 
τήν όσφύν. 2) τά κονηγητικά θηχάρια 
της πυρίτώος καί των σφαιριδίων.

Μ πομπη (ή\ ■ ( πομπεύω) χλεύη
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δνειδος, διακωμοδησις, Ιχθεατρισμός, [δρα 
Πομπή ].
Μπορετός, μπορετό, ή {ιπσρέτοβε’ι δυ

νατήν, ίσως, «αν ήτο μπορετό ν’ άναχα- 
λύψτ|ς » ·αν ήτο τρόπος V* άνοοίΛλύψης.
Μποτόνι ( τ ό ) ,  τα μποτόνια λ. ’Ιταλ. 

ΙιοΗοηβ, σπορϊα σφαιροειδή, διάτρητα, 
χρυσά, δρμαθός, πβριδ^ραιον, περιτραχτ!- 
λιον, δποδερίς, κοσμοδν τον λαιμόν των 
γυναικών. 2) χάι Μπ6τόνης(δ) δν. κύριον.
Μ πούκα (ή), λ. Τταλ. βτό στόμα.
Μ πουλούπ-μπασης (ο), λ. Τ. από του 

Μπουλούκι = λόχος καί μπάσης = αρχηγός 
του τάγματΌς Ρ) τοδ λόχου *= Χοχίας.
Μ πουμπάρδα (ή), λ. ’ϊταλ. καί λουμ

πάρδα, οδτως ώνόμαζον κατ’ άρχάς τα 
τηλεβόλα ( ί] κανόνια) ειτέ διόΐι έφευρέ- 
θησαν ίν Λομβαρδία, εΐ'τε ϊχ  τίνος Λομ
βαρδού εφευρέτου, μπουμπάρδα δε, ώς εκ 
τοδ κρότου οστίς Ικ του τηλεβόλου ακούε
ται, [ΐπάμ-μ.πούμ=μ.πουπάρδα = βομβάρδα, 

εχ του βομβου τούς κρότους τών τη
λεβόλων, λέγουν τινέ; τών ορεινών της 
Κρήτης « κομοθ^ς», ■επάνω \ τό βιγΧΙ 
ήμοον κΐ’ οίκουα νά ’βγαίνουν κομοθϊές 
άπό τό μέρος της Σούδας» (κομαιιές). 
2) ίΐδος πλο/ου {βομβάρδας).
Μ πονρμπαδιε (ή), και μπουμπάρδιά, 6 

κανονοβολισμός, ό χρότος τοδ τηλεβόλου, 
καί λουμπαρδιά επι Ενετών {δρα χαΧ 
Μπουμπάρδα).
Μποννχαλάκι (το) = μικρός πασσαλ^σκος 

μέ θήκην =χαντζέρι. ( ’Ίδε Άργυρομ.- 
πουνιαλάκι).
Μττουρμάς ( δ ) ,  οί μπουρμάδες* λ. Τ. 

σημαίνουσα πράγμα τΐ  ελικοειοώς περιε- 
στριμμένον, οιον τεμάχιον 6φάσματος ώς 
ή τιάρα ( τό τουρκικόν σαρηκι) καί 
μπουρμά σαρηκί, η κάρα εκείνη ήττς 
σχηματίζεται διά συστροφης τοδ άποτε- 
λοδντος αυτήν δφάσμ.ατος·άπαντες λοιπόν 
οί λαοί, οί άσπααθέντές τό δάγμα του 
προφήτου Μωάμεθ κατά θρησκευτικόν 
κανο'να περιεβάλλοντο σαρήκιον εκ χρώ
ματος λευκου, διότι τό πρασίνου χρώμα
τος σαρήκιον ήτο προνομιακόν εις τους 
άξιοδντας ότι ελκουσι τό γένος εκ του 
Μωάμεθ οί χαι Έμίριδες καλούμενοι, 
είχε δέ τό μήκος 22 πιΐχεων, χα\τοδτο, 
όπως, όταν ουα.πέσ|) νά παραδώστ) τό 
πνεΰμα ό φέρων τούτο μουσουλμάνος εν 
ερήμ.ιο το'πω, άναπληρεΐ τά σάβανα* πάν- 
τες λοιπόν ουτοι οί Ιξομοται ώνομάζον- 
ται εχ τούτοι> Μπουρμα, [κατά τήν εξτ. 
γησιν τΠδ Κρητός κ. Κ. Γ. Φ. ]. *Η δέ 
χ. Έλπις ΜΑαινα κατοικήσασα επί πολ
λά Ιτη εν ΧανΙοΐζ και Χαλέπα, Ιν τοΐς 
υποσημειώσει της &πό τον τίτλον Κτβία

ΚίθΠΘ συλλογής αυτής κρητικων Ασμά
των περιέχει τάς Ιξης πληροφορίας. « *Η 
λέξις ο μπουρμά » σημαίνει άνδρα, τιά
ραν (σαρίκι) φέροντα. — Οί Κρήτες 
εσυνβίθιζον, δτε οί τουρχοι κατάχτησαν 
τήν Κρήτην, νά φ^ρωσι σαράκι* τά τέκνα, 
τά εχ του γόμου μεταξύ τών τούρκων 
χατακΐητών χαΐ τών εγχωρίων χρησσών 
γυναικών (εξ αιχμαλώτων) γεννιύμενα, 
οέν έινε τουρκικού αίματος* διό οί Ικ 
Κωνσταντινουπόλεως γνήσιοι ιοορκοι πε- 
ριεφρόνουν τούςκρητας τοόρκοος, και νυν 
ίτι πολλάκις ώργισμένοι διά του παρώνυ
μου ((μπουρμα » 66ρ ζ̂ουσι »* δθεν μπουρ- 
μάδες ο= άθεοι, αρνησίθροισχοι, έξο- 
μόται.,
Μπρατικδ ( τό ), μέτρον τών δημητρια

κών γεννημάτων καί οσπρίων (δρα 
ΠρατοκΙ).
Μπράτσο (τό), λ. ?Ιταλ.< τά μπράτσα 

= 6 βραχ/ων, οί βραχίονες. 2) Μπράτσο 
πηχ,υς « Ινα μπράτβο πανι» = 

είς πηχ. δφάσματος^ μετρούμενον κάποτε 
χαί ΙπΙ της ^κιρός άπό του &[χοο μέχρι 
τοδ ά/ρου των δακτύλων, καί « λαγκώ- 
πηχος» άπό το0 λαγκωνία μέχρι τών 
άκρων τών δακτύλων της χειρός.
Μωρέ = Μωρέ ββρέ Ικ τοδ μωρός, «μωρέ 

παιδιά » « βρέ παιδιά, ω σείς, παιδιά. 
Μπρόβολον (τό)^δεδοχιμασμ^νον, «μπρά

βο λον παλλήκάρι» = εκλεκτόν, άνεδεδει- 
γμένον, φανήσιμον παλληχάρι (Γδε Πρό
βολος ).

Μπροοκάδα (η)% λ. Ιταλ. ιηΐϊοδο&ΐα,
χαι μποσχ^χδα, ενεδρα, ή χωσχά. 
Μπροστάρης (ογ προπορευόμενος, οδη

γός, ήγεμών, πρόσθιος, επί ποιμνίων, 
6 προηγούμενος της ποίμνης κριός ή τρά
γος. «Κτί|λος $] χτίλος» π αρ9 άρχ. 
Μυριάδες ( $ = α ΐ ) = μ»ριάδες « μ ύ ρ ι

σαν τάώ ζά  ». επλτ(6ϋν«ν, Ιπολλαπλασιά- 
σθησαν, ϊγειναν μυριάδες.
Μ νρολόϊ(τό), έχ του «μύρω, μύρομοΛ»,

{ Όμηριχοδ) =θρηνφδία, - [  'Ιλιάδ. "Τ. 
5—6 ] = Ίάλ€μος, Χινος, αιλινος, θρή
νος* και μυρολόϊ, μυριολογι, μ»ρ|ολ(ί- 
γημα, και μυρίολοημα {μύρτοι θρηνώδεις 
λ(5γοι )· τό πρώτον όρθότερον, τό δεύτε
ρον άγαπα  ̂ποίησις.

Ν

2να=  ιδού, λάβε « νά τό πλοίον ’ποίί 
φαίνεται » = *Ιδου χό πλοΐον οΛου φαί
νεται, « νά τό καλάθι »=* λάβε τό χάλά- 
0ιον* ώς τό, (να, τό τοπικόν τών αρχαίων. 
Νά =  δά· « εκείνη νά τήν ώρα » = εκεί

νην δ« τήν ώραν.
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Νάζι ( τ ό ) ,  λ. Τ. = δ ακκισμός, το 
πάσσο, δψηλοφροσύνη χαριεντισμός. 
Ν άμι (τό) ,  λ. Τ .=  δνομα, φήμη, χλεος 

« εκείνος Ιχει 'μ^γα νάαι» = μ^γα δνομα, 
μεγάλην φήμην* « δ δέ 5λλος Ιχβι κακό 
νάμι »·= κακόν δνομα.
Νάτο [ το )  — νεδμαΓ τό διά της κεφα

λής χατανεόειν, λέγειν νοΛ =  νά* Ιπιλλ.- 
( ϊπ - ιλλος ) = όορύσι νεύω, και διανεύω. 
Νέ, χάριν ευφωνίας καί συμπληρώσεως 

φωνήεντος όταν συμπίπτουν δύο σύμφω
να· οΤον « χονβ 6Αω, τόνε γνωρίζω, συν- 
ωριζομέστονε (=  συνωριζόμεθα), [̂ρχο- 
μέστβνε ( =ήρχο'μεθα}, $)τονε ( = ητον), 
δέν ^τονε (δ ίνητον), δέ τόνε κρατώ 
( = δέν τον κρατώ ) εΐνε κατάληξις.
Νένα ( ή ) = ή τροφός, βεραπαινίς, κομ

μώτρια, βάγια.
Νιάτα (τ« ) κα ι νχωτα = ή νεαρά §)λι- 

λ.α, νεότης, δτε εινέ τις ϊφηβος, είς εφη
βικήν ηλικίαν,

Ν?ανό ( τ ό )  = τό αδύνατον, τό μή άνα- 
πτυσσόμενον ώς πάσχον, ( κατσιασμένο ). 
Ν(δα ( ή ), δ κάμπο; ττ)ς Νίδας (= π ε- 

διάς είς τή Ν ίδ«)^= Ιπί του δρους της 
νΙδης κοιλάς επίμαχης τριών μιλιών ητις 
κατά την παράδοστν εκαλλιεργεΐτο πάλαι 
ποτέ νυν δέ χρησιμεύει ώς νομή ποιμνίων. 
Νιος (ο ) = ό νέος, Ιφηβος* ή νΐ« = ή 
νέα, νεάνις, παρθένος, κόρη* τό νιό = νέον' 
τό νιό - χωριό = νέον χωρίον =« Νΐο - χ,ωρι* 
τό νιό φεγγάρι=ή νέα σελήνη. 01 νιοί = 
οί νέοι, ή ( α ΐ ) ν ια ις= α ί νέαι = νβάνιδες· 
τά νι« =  τα  νέα.
Νχότη ( ή )  καί τά νιάτα = ή νεότης. 
Νχονς =  Ινοδς, Ινός* « αυτό εινε ν̂ οδς 

αρχοντος παιδί »·== αυτός εινβ ένός άρ
χοντας υΙός.
Νοδάρος (ό )  οί νοδάροι, λ. Βυζαντιν. 

(εκ του λατ. ηοΐίΙΓΠΐΒ) οί μντ[μ.ονες συμ
βολαιογράφοι.
Νοικοκερατο [τό ) =» ευπορία, πλούσιος 

στολισμός εκ πάντων των χρειωδών εν 
τί| οικία « νοικοκυρικδ σπίτι »· νοικοχυ- 
ριχόν ένδυμα= πλούσιον, μεγάλης τέχνης 
καί αξίας* νοικοκυριό =  ^ ευπορία, χαΐ 
νοικοκερεμμένος =  οιχοκερευμένος =  6 ευ
πορώ ς άποκατασταΟε ς̂.
Ν οικοκύρης (<$)» οίκοκύρης, οικοκύ- 

ριος, οικοδεσπότης, και εύπορος* ή νοικο- 
κερά ή νοιχοχυρά =* οικοδέσποινα εΰπορος 
χαι επιτηδεία, οικονόμος, ίπιδεξία χλπ. 
νοιχοκεραδοσύνη, οίχοκεραδοσύνη — επι- 
τηδειότης, ευπρέπεια καί τάξις οΐ'κοο, 
καλλιέπεια καί οικονομά, Ιπιδεξιότης κλπ. 
Νομάτοι (οί )  =  άνθρωποι, δτομα* Ισως 

ονομαστο ,̂ διότι εκ του δνομα βεβαίως 
$) λεξις· ο. *ς τό δρόμο τ 9 απαντίζανε (ΐ}ά

δεκάρι» νομάτοι » ·=  καθ’ δδαν τον συνάν
τησαν δέκα περίπου άνόματοι — άγνω · 
στοι, δέν γνωρίζω τά όνομαια αύτ&ν· 
ατομα.
Νοτικά [ τά)  τό νοτοιό, χαι ή νοτιχά- 

δα=τά προς νότον, μεσημβρίαν μ̂ ρη* 
θ^σις μεσημβριν7[, ευήλιος, τόποι είς οδς 
δέν προσβάλλει ό άή|ρ. Πιώδεις τόπο», 
«λπμάδες» παρά τών παλαιών.
Νονγια ( ή )  = οϋϊα, οίί]α, νοή’α = ή 

παρυφή, τό αχρον του υφάσματος, Ιχ του 
ώα, δπερ εκ τοδ δϊς= οίίϊα = νούία. [δ  
Σκαρλάτος Βυζάντιος εΐς τό άπλοελλην. 
λεξικόν του, εν λ. « ού'ϊα» αναφέρει δτι 
παράγεται Ιχ του ώα (  ̂ δρθότερον ) ωχ 
(και παρατηρητέα ή προφορά, χαθ’ η/ 
συνεκφωνείται καί τό δπογεγραμμ^νον 
ιώτα) χτλ. Νοόγι«, λέγουν εν Κρτ(ττ) τάς 
δύο παραλλήλους ακρας παντός δφάσματος 
τάς κατά μηχος αύτοδ* Υ]=(αί) νουγ^ες, 
Νταβατζης (ά), λ. Τ . =6 ενάγων. 2) 

σι»ν7[γορος.
Νταϋκος (ο), οί νταυκοι καί ταυχος, 

ταδκοι, τά επι τών όρέων μεγάλα χά
σματα ( σχίσματα, χαράδραι), ή νΙ5η κα\ 
τά λεοχά δρη Ιχουσι πολλά τοιαύτα χά 
σματα τόσον βαθέα, ώστε καθ’ ολον τό 
Κτος διατηρείται ή χιών εν αύτοΤς. 
Ντοάς [ό), λ. Τ. = παράκλησις, προσεοντ[ 
Ντουμάνι (τό ) , λ . Τ. = πϋρκαϊά, καπνός 

πεπυχνωμένος, « εις τό ντουμάνι του 
Θεού». κατά τους Μωαμεθανούς) εΐς 
τήν δευτ^ραν παρουσίαν του Θεο3, της 
μεγάλης κρίσεως θέλει προηγηθη μεγάλη 
πυοχαϊά μετά πεπυκνωμένου καπνού, χαι 
εΐς τό φοβερόν εκείνο ντουμάνι θά απο- 
λεσθξ πάσα ζώσα ψυχή, εΤτα θ’ άρ^ίση 
ή μεγάλη κρίσις ήτοι τό διχαστι{ρ(ον. 
Ν τ ρ έ τ α , ’1ταλ.=1'σια ά ίπ ίο ,κατ ’εύθείαν. 
Ννφατο (τό) ·  σεμνότης, [συστολή, αι

δώς ευαισθησίας της νύμφης καμάρι. 
Νύφη (ή\} άντί νύ(Α©η.
Νώμος [ό) αντί ώμος, « οί νώμο^ μου 

πληγώθηκαν νά κουβαλώ χαράχ^α»-ο! 
ωμοί κλ.

οΔ
Ξά . . .  (τά) λ. ατελής = μεταξωτά, [δρα 

) .  Μπά],
Ξαγριγιενγω καί ξαγκριγεόγω, ξαγρι- 

εύγω = εξαγριεύω, αγριεύω, χαι ζαγρι— 
γ ΐώ ν ω , ξα γρ ιώ νω , = Ηξαγριουνω. 

Ξαγοράρης (<5) * Ιξαγοράρης ( Ιξαγορεύω) 
= Ιξαγορευττ[ς = ό πνευματικές, δ εξομο
λογητές.

Ξαγόρεμμα (τό) = ξαγόρευμα, εξαγόρευμα 
= ή εξομολόγησις, Ιξέτασις. *
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Ξαίνω ί οΤον « ξαίνω μαλλιά », καί παρ * 
άρχ. «ξαίνω ϊρια», ξάντες, ξαίνοντες =  
διαλύοντες, δτι δέ χαί από τοδ ξαίνειν, 
«φ’ οδ τό χτένιον γίνεται, καί ξάνω ξύνω, 
ξαίνω, χτενίζω (ϊρια).

Ξαμόνω (εξαμόνω) μετρώ, λαμβάνω 
μέτρα, δοκιμάζω τι, στοχάζομαι τίνος. 
2) =  σκοπεύω, σημαδεύω, σκοπώ.

Ξαναγιαγέρνω =  ξαναγυρίζω ( ξανά =  
μετά ), χαί αΰθις επιστρέφω, επανέρχομαι. 
Ξανάοτροφα =  άντιστρόφως, ξανάστρο- 
φον = αντίστροφον καί ξαναστροφημένον® 
αντίστροφον ανάποδα και άνάποδον.

* Ξανοίγω =  Ιξανοίγωτούς ό©θαλα.οί>ς τοδ 
όράν, βλέπω, θεώμαι.

Ξαρέοχο (τό), τά ξαρέσία, ( άρέσκω, I- 
ξαρ^σκομαι), = λίχνευμα, ήδυσμα, δρα 
« καλολοείδιά » .

Ξάστερο νερό (τό)  ΰδωρ τό όποιον άν- 
τλούμενον εκ του ψρέατος  ̂ λαμβανόμε- 
νον εχ της πηγης της κρ*[ντ)ς και μετα- 
φερόμενον Ιν τη οικία εις ούδένα ομιλούν 
των παρατυ/όντων (διό χαί αμίλητο νερό 
λέγεται), είχα εναποθέτουν αυτό εν δπαί- 
θρίο δι’ δλης της νυκτός νά βλ^πη τους 
αστέρας (δ  ουρανός δέ νά είναι ξάστε
ρος = ανέφαλος, καθαρός, νά φαίνονται ο! 
αστέρες) δια ν’ άστερισθ  ̂ Ι| άστρονο- 
μη0?), δτε δνομάζεται «ξάστερο νερό» 
χρησιμεδον εις γοητείας δεισιδαιμόνων 
και προληπτικών εις Κλάδωνα κλπ.

Ξέ, αντί τ% εκ προθ^σ. ώς ξεσπώ =  Ικ- 
σπώ, ξεκινώ = εκκινώ, ξεΟέτω = εκθέτω, 
ξεκυκλίζωβ εχχυχλίζω =  κατά, ώς ξέκαλος 
= κατάκαλος, ξέξασπρος = κάτασπρος, καί 
μ! τήν ανά, ξεχουρδ^ζω =  άναχουρδίζω 
τά μαλλία της κεφαλής μου κοι\ άλλα ώς 
ξεκάρφωτος — άκάρφοτος (Γδε Ιπομεν.).

Ξεδηλχαίνω = δηλώ έρμη νεύω, επαλη
θεύω, εξηγώ, « εξεδτίλπχνε τό όνειρό μ.ο« » 
=  εξηγήθη, Ιποτλήθευσε τό δνειρον.

Ξεδειλχώ «ξεφοβοομαι, «φίνω τον φόβον 
κατά μέρος, γίνομαι τολμηρός, ενθαρρύ- 
νομαι, ησυχάζω.

Ξεκονδουνίζω, λ . ποιμεν. και ξεκουδου- 
νιάζω =  άφαίοώ τούς χο>£ων(σχους από τά 
ποίμνια.

Ξεκονρμουλώνω=<χνασπώ,ίχριζώνω τούς 
κορμούς ( τάς κοορμούλας) της αμπέλου, 
και μεταφορ. ςεκουρμουλαψ.ός, ξεκουρ- 
μούλωσις, ξεχουρμ.ούλωμ.α = μεγίστη κα
ταστροφή οικογένειας ή καί γενεάς όλο- 
κλήρου, είτε εκ πολέμου, είτε εξ επιδη
μικής τίνος νόσου, και εν επαναστάσει, 
όταν ο! κατωμερεΐται ξεκουρμουλόνωνται 
από τάς Ισώας αυτών, και παραλαμβάνουν 
μεθ’ εαυτών όσα των επίπλων και ενδυ
μάτων προφΟάσουν άνερχομενοι εις τάς

ώόμπλι

δρεινάς επαρχίας,, δ δέ εχθρός λαφυρα
γωγεί καί πυρπολεί δ,τι 8έν δόναται νά 
μεταφέρτ)  ̂ ..........,

Ξεμιστεύγω (μίσγω) = σώζω, ξεχωρίζω, 
ξεμπερδεύω, ελευθερώνω.

Ξεπεδουλίζω, ( πέδιλον =  δέρμα ) = ά- 
φαιρώ τό δέρμα, εχοέρω.

Ξεπεζενγω, ( πεζεύγω ), ξεπεζεόνω καί 
ξεπεζ&ρτω «= αφιππεύω, κατέρχομαι τοο 
Γππου, ονου κλπ. αφιππεύω.

Ξεπορτίζωψ εξέρχομαι της θύρας (πόρτα 
λ. Ίταλ. =0υρα ) Ικβαίνω, χα\ τό έξιέναι.

Ξεστέλιωμα (τό) = άποσύνθεσις, « εξεστε- 
λιωσε τήν μηχανήν» χαί « εξεστέλιωσεν 
6 χορός » ο έ'παυσεν, εσχόλασε.

Ξεστίχον = Ιχ στήθους, άποστήθησις, ά- 
ποστοματος, διαρρήδην, διά μηνύματος, 
άγράφως, κατά παραγγελίαν, ξεστομάτου 
9 Ιχ στόματός προφοριχώς.

Ξέτελον ( τό ) « ή τελείωσις, τό τετελε- 
σμένον. «Καλά ξ^τελα »ν «καλά ζετε- 
λείμ α τα  καί ξετελ^μμ,ατα» = καλόν τέ
λος, εύχαΐ δπέρ εύωδώσεως έργου $] συμ
φωνίας τίνος, &ς γάμου, άγορας δποστα- 
τικου, οικοδομής οΐχίας κλπ.

Ξετελενγω=τελειώνω τό ’έργον « ίξετέ- 
λεψα τό συνοικέσεον» «= ετελε^ωσα τάς 
συμφωνείας του συνοικεσίου « εξετελεψε 
τό ΙνΒυμα»= αποτελείωσε τό ϊνδυαα, 
« ξετελειωμένος ανδρας » = τέλειος άνήρ, 
« νά ξετελεύσουν την εργασίαν» =  νά 
διεκπεραιώσουν τό ϊργον. « ξετελειωμέ- 
ναις δουλειαΤς » =? τετελεσμένα γεγονότα.

Ξετσαφαρίζω =  ( εκ - τσάφαρον =  κωδω- 
νίσχος) == άφαφω τους χωΒων^σχους εκ 
των ποιμνίων ( Ιδ. κα\ ξεκουδουν^ζω). 
Ξεφαντώνω ( φαίνομαι)  =  ευωχούμαι, 
είλαπινάζω, τέρπομαι, διασκεδάζω.

Ξεφάντωοις ( ή ) τό ξεφάντωμα, δ ξε- 
φαντωμός, τά ξεφαντώματα ιδίως «! δια
σκεδάσεις, ευωχίαι, χοροί καί αί χαραί 
των γαμων, τά γαμοδαίσια, καί ευχί] —  
« καλά ξεφαντώματα » =  δηλ. εις τοδ 
γάμου σου ταίς χαραΐς.

Ξεφυλάκωσις (17) =  άποφυλάκισις, άπό- 
λυσις, απαλλαγή εχ της είρκτης* ξεφυ- 
λ αχώνω=άποφυλ ακίζω.

Ξέχαϊμα (τό) και ξέχαομα ( τό ) =  λή
θη, λησμόνησις.

Ξεχνώ —  λησμονώ, « μή ξεχάσης τήν 
παραγγελλιά μου»= (λή λησμοντ{σης δ,τι 
σοΙ παρτ{γγειλα.

Ξόμπλι ( τό ), εκ τοΰ λατιν. βχοπιρία- 
Ιπδ, τά ξόμπλια =  Ιξομπλον, κροσσός, 
Θύσανος, κέντημα, ή εν τη δφαντουργία 
ποικιλτική δι* όμοχρόων ή ποιχιλοχρόων 
αραβουργημάτων* « νά ποφγ).ς ξόμπλι » =  
νά πάρης παράδειγμα, οχέόιον.
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Ξομπλιάζω =  εξομπλχάζω, εργάζομαι 

και στολίζω δια ποικιλμάτων εν τη δφαν- 
τρυργία κλπ. τό ΰφασμα.
'Ξόμπλχαομα (τό) [όρα ξόμπλι)* ξομ

πλιαστό καί * ξομπλιασμένο ν (δφασμχ), 
από διάφορα σχέδια είτε κεχρωματισμέ
νων εΓτε &νεν χρωμάτων ( λευκών) νη
μάτων, σχηματίζονται ποικίλο» γραμμαί 
ζαβίθια, κύχλοι (£όδαι) πολύγονα, £α- 
βδόσεις, νερά, φυτά, άνθη, δένδρα ζώα, 
ουρανός, αστέρες, ήλιοι καί σελήναι κλπ. 
διά θυσάνων και κροσσών ποιχίλων.

Ξομπλιάστρα (ή) $) ξομπλ^άστροοσα = 
5] κατασκεοαζουσα, εργαζόμενη τά εξόμ- 
πλια, τά ποιχίλματα εις τά υφάσματα.

Ξυλοκαν τάρα =  είδος ξυλίνου στα-
τηρος εκ δοκών, επι του οποίον ζυγίζουν 
τά μεγάλα βάρη, ώς κορμούς δένδρων, 
ξύλα οι* Ιστίας κλπ.
Ξωλαλώ, λ. ποιμεν. όταν 6 ποιμήν ά- 

φίνΐ] τά πρόβατα νά βόσχωσι κατ’ αρέ
σκειαν, ελευθέριος, παραχολουθων αυτά 
μαχρόθεν..

’Ξωμένω (Κξω μένω) =  διανυχτερεόω.

Ο

Όβρυά (τά) = (βρύον) τά βρύα, θαλάσ
σια $) ποτάμια. ΥΆν δέν πολυκαιρίσω ή 
πέτρα ’ς τό νερό δέν όορυάζει» παροιμ. 
διάτουςσυχνάχιςμεταβάλλοντας επάγγελμα 
διά νά πλουτίσωσι. Έβρΰγ?ωσε = εστε- 
ρεωσε, Ιρρίζωσεν ώστε καθίσταται αδύνα
τος 6 εκτοπισμός.

Ομαλός, οροπέδιον της επαρχίας Κυ
δωνιάς προς τό μέρος τοΰ Σέλινου.

Ό μπρονλε (ή) (κατά την ιδιωτικήν 
προφοράν -των κατοίκων του μεσαίου 
τμήματας της Κρήτης άντ\ όμπροολιά) 
= όμβρος, δβτός, βροχαδιά.
"Ονομης ( όνομα) =  « γ}β δνομης . .  κά

με», δρκος = δ ι’ δνομα (του Θεού δπερ 
παραλείπεται εκ σεβασμού προς τό θεΐον) 
κάμε ( Κλέος, ν άριν λτλ.) « για ονομης σου 
κάνω αυτή την συγκατάβασιν» =  χάριν 
τοΰ ονόματος σου, προς χάριν σου κτλ.
« Σέ ονομης σου, Ινω τά θαρρεί μου» =  
εις τό ονομά σου, εις σέ εχω τάς ελπί
δας μου. α Σέ όνομής σου χρέμωμαι» = 
εις τό όνομά σοο =  ήτοι προς σέ ελπίζω, 
από σέ εξαρταται ή ΰπαρςίς μου.
”Οντα χαί δντας καί δντε =  όταν, α δντα 

σ’ εγέννα ή μάννα σου»=όταν σ’ εγεν- 
νουσε.
"Οντιμωςζζότε όμως, χαί όμως, άλλα, 

εϊτρεχε νά εδρτ)τήν θύραν ανοικτήν χι’ ον- 
τιμως ητο κλειστή» =  άλλ’ δμως ητο 
χτλ. καί =  όταν δμως, και δμως.

'ΟρΙστε—όρίαατε, διατάξατε, 2) όρισε και 
όρίστε, , όρίσετβ =  λάβετε. 3) είσέλθετε, 
«ορίσετε ή δρίστε—δρίσθε εις την οικίαν 
μας », καί « ορίστε την καρέκλα νά χα- 
θέσετε», και είς χαιρετισμόν. «Καλώς 
ώρίσετε ='ώρίσατε » χαλώς τ\Χθετε. 
'Οριομός {(5), =  πρόσταγμα, ερώτημα, 

επιθυμία, προκήρυξις και ανταπάντησες 
χαιρετισμού « Καλώς ορίσετε, χαλώς εκο- 
πιάσετε » =  καλώς δρίσατε, χαλώς εκο- 
πιάσατε, διά νά ϊλθετε δηλ. προς ημάς, 
« ορισμός σας » =  ειμεθα εις τούς όρι- 
σμοός σας, είς τάς διαταγάς σας. Αν
ταπάντα δ’ ό άφιχθβΐς εις τάς ερωτήσεις 
α τ ί χάμνεχε; πώς περνάτε κλπ.— «Πολύ 
χαλά είς τόν όρισμον σας, ή εις τούς δρι- 
σμούς σας».

'Ορντον χαί δρδοδ, λ. Τ. όρδ ,̂ τάγμα, 
σύνταγμα στρατού, στρατός.
. Οτι να =  όταν, επειδάν, άφ* οδ δ,τι 
χαί, ί,νίχα, δτε, ούκ ϊφθη.

Ονϊδε χαί μουΐδέ =  ουδέ, ούτε. 
Ούλα χαί δλα, οδλον =  όλον. Οδλος =  

όλόκληρος χα\ όλος « ούλ * οι χοίροι μιά 
γενεά », παροιμ. σημαι'νουσα ότι, όλ> οί 
καχοι ευκόλως συνδέονται και όμΟ- 
φρονούν.
Ό φέτος (επ’ έτος), τητες, τό τητες, 

εφέτος, φέτος, εξ οΖ εφέτεινος, φετεινός, 
οί Κρήτες, «όφετεινός εΐνε αυτός 6 κυ- 
πάρισσος » =  εφετεινός.
"Οφκαιρος (ο) = εύκαιρος, κενός,|άδιανός. 
*Οφον I τό παρ’ αλλοις. ’Όχ,οοΙ ’Όφ!

I =  άλοίμονον.
* Οφτός (ό), όφτή, δφτόν =  οπτός ψητός 

επι της πυράς.
*Οχδντρα (ή) όρα (λχόχεντρα).
"Οχερη (ή) ( ίδέ . ρ ι )  =  1) έ .λ η ,  
'Ό χΰρητα [ή) = εχθρότης, οργϊ|, κα\ 

όχθριίτητοι« μίσος.
Όχ&ρός (ό) = Ιχθρός.
'Οψάργας, ^ όψαργάς καί οψές αργά, 

όψές άργάς Βχθές τό ίσπέρας.
ΤΟψδς καί ’ψές ( όψέ) =χθές= εχθές,

« αν χαι δέν παράγεται από τό χθές, *Τν.ε 
τό παλαιόν οψέ, εκ τούτου ιό ψεσινός ^ 
όψεσινός, ψαργάδινος, όψαργάδίνος » ζ Έ - 
βδομάς, περτοδ. Αθηνών έτος Β . 5 
Μαίου 1885 άριθ. 62, 213].

*Οψηλορβίτης (ό) χαί ψηλορβίτης, η 
*Ιδη τό περίφημον όρος της Κρήτης. 
’Όψιμος (ό) β όψέ γεγεννηρ-ίνος «όψι

μος γϋ;ος, μέ κόρη (πατέρα) δέν θερίζει», 
παροιμ. δηλουσα δτι, 6 έκ του έν πα- 
ραχμ9] της ηλικίας του νομφευΟενιος υιός, 
δέν προφθάνει νά ΙργασΟ̂  μετά τοΰ 
πατρός τον, δψιμος, αντίθετον τοΰ 
πρώιμος.
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Π

77ά καί επά «εδώ , ενταύθα ( Υδέ λ. Ιπά). 
αντί, δπάγω « από « από ’παδά θά 

σηκωθώ νά *πα ( = υπάγω ) νά ’βρώ τον 
γέρο ».

ΊΤά αντί, επάνω ί] προς, « γύρισε τά 
στεφάνια μας ’πά ’ ς τήν κοομπάρισσά 
μας [χ* ί τά τρία τοΰτα πα  τέμνον- 
τ « ι] ,
'Πάγω και πάω = υπάγω, μεταβαίνω, 

άγω, φέρω.
Π αιδί (τό) α  ό παΐς, τά παιδιά = οί παΐ- 

δδς (και αοπέΧλια, ?δε λ. χοχΑλί]), ό 
παίδαρος = ό ευτραφής παΤς ώς καί κό- 
πελλος, και παιδάκι = βρέφος, νήπιον. 2) 
Παιδιά I = ώ  παιδιά αδελφοί, φίλοι, κύ
ριοι. «Π ολλά ’κλαιγε πονετικά, Παιδιά! 
πο^ά μάννα νά ί|το» « Παιδιά! δέν είν* 
επά βοσκοί» ;
Παίζω  «  χάμνω παιδιάν, παιγνίδιον γό- 

μνασιν, ώς τό βάλλω, σκοπεύω, « πάμε 
νά ποΠξωμε *ς τό σημάδι» » ας δπάγωμβν 
να παίξωμεν εις τήν σκοποβολήν, «εδώ 
παίζωμεν τό βόλι» » ενταύθα γρμναζόμεθα 
εις τήν σφαίραν.

' Παινεμένος (ό) = Ιπαινετός ( επαινε
μένος έκτου ϊπαινος) καί παινάμενος» 
επαινετός, ξακουστός.
Παιχνιώτης (<$) καί παιγνιώτης, καί 

σημαδολόγος «σκοπβυτής επιδέξιος, Ιξη- 
σκημένος εις τήν σκοποβολήν, οί παιχν^ώ- 
ταις = οί σκοΛευταί, οί ασφαλώς καί άπταί· 
στως σκοπεύοντες.
Παληοκονραδάρης (ό)9 λ. ποιμβν. Πα

λαιός βοσχός, πεπειραμένος, εντριβής τής 
τ Χ̂.νϊ1ί τοδ ποιμένειν και του τυροκομαν 
τά ποίμνια.

ΠάΑι*αύ, αύθις, «πάλι και δέ » = είδε
μί» 'βί* Ν.
Πάνα (ή) =λεκανοπέδιον καί σπήλαιον 

ιερόν επ\ τής μβσημβρινοδατικης ^πορείας 
της *Ίδης άνωθεν των χωρίων Βυζάρι χα'ι 
Φουρφοορα της επαρχ. Πανάχρου ( Ά -  
μοιριου), Ιπί τοδ οποίου Ιχουν τά ποι
μνιοστάσια καί μητατα οί ποιμένες των 
δπ* αυτόν χωρίων, εκ του Πανός θεού 
των ποιμένων παρ * άρ-^αίοις Κρησί.
Πανίερα (η), λ . Ιταλ. μεγάλον χάνι- 

στρον. Π ανέρι (τό), τό μέτριον χάνιστρον 
(χανοδν), Πανεράκι (τό ) , τό μιιχράν.
Παντέρμος (<5), ή παντ^ρμη, τό παν

τέρμο ( χαΐ έρμο Ϊ8ε λ. )*  παντέρημος 
(δ  και η )τό  παντέρημον.
Πάντημως ί) σπάντημως .» μήπως «πάν- 

τημως και μου φταΐτβ; = μήπως μοδ 
πτοΗετε; « Γ$ά σπάντημως εδόθηκε γ ;«  
τσ* ώμορφαις ή αγάπη; για τσ ’ &μορ-

φαις, γ^ά τσ* όίσχημαις κ .  οτου £εχτ?ί 
τό ’μάτι».
Π ανώριος (<$), = ( Παν-ώραίας) = δλων 

ωραιότερος, πάγκαλος, τό τέλειον τοδ 
ώ  ραίου.
Παπούτσι (τό), τα παπούτσια, λ . Τ . 

ραρπΙδοΜ, τό πέδιλον, ή εμβάς (μπου- 
τίνια ή μπουτΐνες, γόβες, ακαφόνια, γο- 
βοπάπουτσα κλπ. κατά τους νεωτέρους), 
γ) λ .ξις « παπούτσι» εινε κυρ. Πεοσικ»).
Παραπονιάρης (ό) ή παραπον^οφέ ( 6πό 

των κατοίκων τοδ 'Ρεθομνίου τμήματος, 
Οπό δέ των κοτοίκωντών Ά νατολ. Ιπαρν. 
= η παραπονιαρά), τό παραπονιάρικο (6  
παραπονεμένος) «ό  «αραπονούμενος δ ευ
κόλως συγκινούμενος, καί δακρίζων.
Παράς (ό), λ . Τ . τό */4ο τοδ γροσίοο, 

δ παρας ισοδυναμεΐ προς τρία ασπρα.
Πάρεις, αντί πάρεις, (διά τό μέτρον 

τοδ στίχου τονίζεται Ιπί της ληγούσης) 
« ’ψηλη γυναίκα μην παρ^ς» κλπ. αντί, 
μην πάρης, μην λάβτ)ς.
Πάρωρα χαί παράωρα = προκεχωρη- 

μένη ( περασμένη) ώρα, και, « παράωρα 
ήλθες» »ε ίς  ακατάλληλον ώραν.
Πααχάζω (πάσχα, πασ/άζω) »  κρεω- 

φαγώ, « 6γΐ4 μου, που πασκάζεσαι;» = 
υίέ μου, που χάμνης τό Πάσχα σου.
Πάοπαρος (ό)=χονις, κονιορτός,παιπάλη.
Πασπαρωμένος (ό), = κεκονιαμ^νο;, καί 

σκονισμένος.
Πάσα = κάθε, πάντοτε « πασα ταχύ μέ 

τή δροσιά », =3 κατά πάσαν πρωίαν κλπ.
Πασοαλης ( ό), λ . Τ . στρατιώτης των 

Πασσαλ^δων (Ινός τάγματος Γΐενιτσά^ 
ρων), οί'τινες ϊφερον μάχαιραν περί τήν 
όσφύν, εξ ου καί « πασααλης » η μάχαιρα 
της όσφύος· και παλαιότερον μπουνιαλάκι 
(δρα την λ^ξ.) ( και αυτή ί) Τουρκ. λέξ. 
Πασσαλης, Ε λληνικήν Εχει τήν κατα
γωγήν, εκ του πάσαλος ). 2) Πασσαλης 
καί δ δπηρέτης τοδ Ριενιτσάρ-άγα, εις 
τοδ τ ά γ (Α . των Πασσαλ(Βων.
Π ασουμάκι ( τ ό ), τά πασουμάκια, και 

πασούμια, λ . Τ . =  σανδάλια, χουντού
ρια, πχντουφλαι, καλύκια.
Παστός ( δ )  χαί Μπαστός — ί) παστάς, 

ό νυμφών, Ιχ του πάσειν.
Πατανία { ή )  =  βατανία  ̂ βατάνια, τά 

λοπάδ^α (ή λέξις Σιχελική) [ΒαρΟου 
λεξικόν] = εριουχον σκέπασμα φλανελώ- 
δες, χνουδάτη κουβέρτα κλινοστρωμνής, 
καί επί του σάγματος των ήμαΐνων τιθέ
μενη εις τοί>ς όδοιπορουντας.
Πατώ ^ πατέ (παρά τοΐς κατοίκοις 

του ΈεΟυμινίου τμήματος) εκ του πα- 
τέω = πατιά, πάτημα, πέλμα, και λαγ- 
το-πατώ  ̂ λαχτοπατώ =  λακπατώ, χαι
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γλωκοπατώ = καταλαχτίζω, ιδίως βΐιπω  
τ ι τινα χαμαί κα\ τον χαταπατώ, 
2) μεταφορ. πατώ καί καταπατώ = εισ
βάλλω « επηγαν νά πατήσουνε τό σπίτι 
του Νικόλα » = δπήγαν νά ληστεύσουν 
την οικίαν του Νικολάου’ « επατησαν τό 
καράβι οί κουρσάροι» =£λήστευσαν οί 
πειραται τόπλοΤον· «επάτησαν τον Πύρ
γον » = Ικυρίευααν τον Πύργον. 3)=κα- 
ταπατώ = ατιμάζω (άπατη).
Παχεχόχνουδο (τό) χα'ι παχετοννουδατο 

( μ.1 παχυ-χνουδι) μετάξινον \ εριοΰχον 
ύφασμα πατητόν, ώς ή βοισέ, εξ ης κα
τασκευάζουν τούς τρι'βωνας κλπ. ενδύματα 
τοΟ χειμώνος, μετάξινα δέ τά ατλάζια, 
κατιφέδες κλπ.

Π άω  και 'πάγω  = δπάγω* αναχωρώ, 
φεύγω.
Π εδοΰλι (τ ό ) == πέδιλον τεμάχιον δέρ

ματος δι* εμβάλωμα δποδήματος.
Πεζενγω 1) πεζ^φνω $] πεζέφτω ( πε

ζεύω), αφιππεύω· κατέρχομαι του ίπποι».
Πβζονλα ( ή ) καί πεζούλι (τό ) (π έζα - 

πεζός) == κλισία' καί παραπέζουλο, σκα- 
μ ν ίο ν ), Ββ&πιηπίι, καναπές, Τουρκιστί 
σοφάς* εκτισμε'νον κάθισμα ευρύχωρου, 
το όποϊον χρησιμεύω και ώς κλίνη, ε ί
δος κτίστης εξέδρας συνεχόμενης μέ τούς 
παρακειμένους τοίχους,
Πε&υμητικό (τό ) = επιθυμητικόν επι- 

θυμεΐν ) και ’πεθύμιο =  I) επιθυμία* ατό 
πεθύμιο μου είνε νά ίδώ την πατρίδα μου 
’λεόθερη>>·=ή επιθυμία δ πόθος μου κτλ.
Πεντοΰ·έλικο ( τ ό ) ,  τό εκ πέντε θηλιών 

( θελχαΐς ) κουλούριον , τά συνήθη εις 
αρραβώνας, γόμους, βαπτίσεις κλπ. δια
νεμόμενα τοΐς προσκεκλημένοι;.
Π ερδικόπανον ( τ ό )  ( π^ρδιξ-πανίον ), 

ώς σχεδόν δμοιον κατά τό χρώμα μέ τά 
πτερά  της πίρδικος, (παρδαλόν, ποοΠλον) 
κα\ χρησιμεδον εις τό κυντ[γιον των περ
δίκων αί'τινες προσηλούμεναι εις τά ό- 
μοιόμορφα τετραγωνίδια τοΟ Ιστού, τά 
όποια ώς κυμαινόμενα εμβάλλουν αύτάς 
εις ϊχστασιν και συλλαμβανονται ευκόλως* 
2) σινδών, εριουγον μέ ντάμας, ταινίας 
χρήσιμον εις οδοιπορίαν των διανυχτε- 
ρευοντων έν υπα/θρω καί των ποιμένων 
καί γεωργών. «= οθόνη, ή παρ’ αλλοις 
άνδρομιδα.
Περιττού (περιττός ), =  χαί μάλιστα, 

προ πάντων·
Πεσκέσι (τ ό ) , λ. Τ . κα\ κανίσκι = $ώ- 

ρον, και χαιρετισμός.
Πέτε =  ειπέτε. « ΊΙέτε μου».
Πέτσα ( ή )  καί πετσέτα, λ . ’Ιταλ. ρβζ- 

ΖΠ, = τό χειρόμαχτρον καί τό στροφιον 
(ώ ς σαρίκι λ , Τ·); τό επί του καλύμμα·

τος της κεφαλής λευκόν καί λεπτόν και 
μακρύ επικάλυμα* μάκτρον του προσώπου. 
Πηγαίνω  ̂ πχαίνω  = αναχωρώ, φεύγω, 
Πηγούνι ( τ ό )  = δ πώγων.
Πχάοτρα (ή  ), λ . Ί τα λ . ρίβδΗπ,* ό μη- 

χανισμος της σκανδάλης τοδ δπλοο, ήτις 
2®ερε τον δνυχίτην λίθον (τσακμακόπετρα) 
'Π ιδέξιος (ό ) ,= δ  επιδέξιος.
Πι&αμη (ή  ) = σπιθαμή.

 ̂Πιέλεματα ( τα ) = τά χαρακτηριστικοί, 
ιδίως τοι> προσώπου* « εχει ώμορφα π ι- 
θέματα » =ώραΐα χαρακτηριστικά4 « τά 
πιθέματά  τοι> τόνε δείχνουν πώς απο
σώνει από ’ψηλή γενειά » = τά χαρακτη
ριστικά του άποδεικνύουν δτι ελχει εξ 
βύγενών, καί Σουσούμια λέγονται.
Π ινακι ( τό ) ~ πίνα£, αχαφίον, δι * ο3 

μεταφέρουν την λάσπην εις τάς οικοδομάς 
οί δπουργοι ( χα\ ’πουργοί) προς τους 
χτίστας. 2) πινάχι ( τ ό )  τα πινάκια, και 
τά απλάδια, τριβλία, πιάτα. 3) Πινάχι 
(το ), μέτρον των δημητριακών* τό */2 
του μουζουρίου (  μοδίου), κοίλου* τό δέ 
.πρατιχόν το τοδ χοιλο&’.

Πίσσα ( ή ) ζ ζ ^  ασφοιλτος. 2) μεταφορ. 
ή αιώνιος χόλασις, ό α8ης, τον δποΐον 
παριστα ό λαός ώς δκερμεγέθη λέβητα 
εντός του όποίου βράζει πίσσα καί θεΤον 
αιωνίως, Νίπτονται δέ καί οί αμαρτωλοί 
μετά θάνατον μεταφ. μαύρος.
Π ιστάγκωνα  και ’πισ&άγκωνα = οπι- 

σθαγκωνβ (επί δόδεμ^νων).
Πλανέτο (τό) ή προσέΧχυσις, ελκιστιχόν, 

δέλεαρ, δψις δ μαγνιτισμ(Ις, «ϊχ.βι το τό 
π\ανέτο σου χι’ οποίος σέ ίδ^ αγαπα σε, 
ς τον χόσμο τον προσωρινό αυτό μόνο 

δικ$ σε» ( σέ άρχει).
Π λουμί ( τ ό ), λ . Ί τα λ . = ποίκιλμα, τό 

πλουμιά = ποιχίλματα, σγ εδιάσματα, ε- 
ζομπλια* κεντητά ^ δφαντά, έν είχονι  ̂
γλυπτά όπουδτ(ποτε.
Πλουμιστός (ό  ) = πεΛοικιλμ/νος, εξομ- 

πλιαστός  ̂ εγγεγλυμένος,
9 Π όδε = εποοε = ( α π ’ δδε ) = εδώ, απ’ 
εδώ, όεύρω, εντεύθεν « Ιλα ποδε » = ε'λα 
α π ’ δδε = «π$ εδώ* και «Ι'λ* από πόδε » 
= Ιλα απο την άλλην διεύθυνσιν, παρ * δ
δε μή στέχεσαι πλησίον μου » =  παρ' δδε 
= παρέχει* αεοαλές με πέρα πόδε» — μ1 
έβαλες εις δποφίαν, μ ' έκαμες νά τό σκέ
πτομαι.

Π οδοκόπι (τ ό )  (πόβες-κόπος) και 
στρατιά δΒοιποριχά α πλήρωσή μου τό 
ποδοχόκι μοι>» ^ 7ΐλτ|ρωσαί [ίου τήν 
στρατιά μου*=τά οδοιπορικά μου.

Πο&έςο ούδαμοΰ πουθενά ουδέποτε. 
Πο&ητος (ό), ό επιθυμητός, η ερωμένος 

— ή ή σύζυγος.
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Πό&ος (0) = επιμέλεια, εργασία, κόπος. 
Ποιος = ποιος.
*Π οκάμηοο (το) = δποκάμησον, λ . Ί τα λ . 

οαπιίοιΠ/, χ ιτώ νω ν, χ ιτω ν, δπό των Ά νω - 
γειανών λέγεται « σαρχοκάλυμμα, Ελλη- 
νι/ωτάτη % λέξις.

Πολνξομπλιασμένος (ο), (ξήιπλι = εξόμ- 
πλί) » πολυποίκιλος, χατάστικος εκ κεν
τημάτων, «αραβουργημάτων, πλήρης θυ
σάνων.
Πολντχραγ ματ αχός (<5)= κτηματίας, πλού

σιος εκ γαΐων και ιδιοκτησιών.
Πομτχη (τη) και Μπομιπή (Ιδε την λέξ.) 

* πόμπευσις, χλεύη, Ονειδος, εκθεατρισμιός, 
#τψ.ος περιαγωγτΐ,στηλϊΐτευσις 2) ή πομ- 
πτ|, μεταφορ. ή τον κόσμον εμπαίζουσα, 
καί χαταγελώσα=Λναγελάχτρα, Ίαρ’άρχ, 
τελετί) μεγαλοπρεπές·

Π όνεμ α  (το) (πονέω) = εξάνθημα πληγή. 
Π ο ν ε τ ικ ό ς  (ό ), μετά πόνου  και πάθους 

« πολλά ’κλαιγ-ε πονετιχά»= ϊκλαιε μετά 
πολλου πόνου καί πάθους, σογκινοδντός τους 
ακούοντας, καί « πονετικά τραγοιιδεΐ » == 
παθητιχά, #δει μέ πάθος καί λύπην. 

Π ορ ίζω  « πορος ) =ΐεέρ7 θμαι, Ιξίημι 
« νά πορίσωμε » = νά εξελθωμεν, « επό
ρισα» = εξηλθον, (Ικ του πόρος  »θύρα διέ
ξοδος ).
Πόρος (<5) 9 Ιξοδος, δίοδος, Ούρα, και 

πορτί,=μικρά θύρα (εκ τοδπόρτα (?δε λ.)
Πορπατώ , χαΐ προπατώ, καί περπατώ 

= περιπατώ προχωρώ, βαδίζω, και πορ- 
πατιξά $] περπατιξά=προπατιζά=βάδισμα 
Πόρτα (ή), λ. Ίταλ.®θύρα, πύλη, καί 

πορτί (τό) ή μικρά θύρα,ξεπόρτι (τό)καί 
ζέπορτα χαι οξώπορτα =  ή Ούρα ττ|ς 
αυλής, χαΐ των περιτειχισμένων κ7ίπων= 
μικρά διέξοδος, καί πόρτο (τό), λ. Ίταλ. 
6 λιμήν, και πορτοπαράθυρα = αί Ούρες 
καί τά παράθυρα η και τά θυρόφυλλα 
και παραθυρόφυλλα.
Πορτάρης (<5), λ. Ίταλ. = θυρωρός, ό 

δεσμοφύλαζ, 6 φύλαξ της πύλης τοδ 
φρουρίου της φυλακής.
Πόρτεγο(τό), λ. Ίτα) . =  α?θου«α, σάλα, 

« ανοίξετε τά πόρτεγα τ’ απάνω χαΐ τά 
κάτω » =  ανοίξατε τάς αίθουσας, τά άνώ- 
γεια 6περω«, τα ισόγεια.

Πότε ’λίγο, πότε καί ’λίγο» κάθε 
λίγο «κάθε ολίγον, = κατά (συχνάς) περιό
δους, κάμμιά φορά = ϊστιν ότε.
Πουοτονλονκι (τό), λ. Τ . τρόπος και 

σχηρ,α άτιμου και αίσχ ροδίου, άσεμνου.
Ποντανάτο (τό), λ. Τ. τρόποι καί σχή

ματα άνεδη, πράξεις αϊσχραί ασέμνου 
γοναικο';, πόρνης.
Πράμμα (τό) = άραγμα, τ(, ούδέν, δεν, 

«■ πραμμα» β{Αηδ̂ ν τ ,  « ί(κουσα δτι

ασθενείς » —« Δεν ϊχω  πράμμα » «ούδέν 
κακόν εγω, είμαι 5γειτ{ς. 2) πράγμα τά 
πράγματα ** η ακίνητος ουσία, τά κτήματα 
« ϊγω  πραμ,μα πολί) ν ? αφήσω των παι
διών μου » «  ϊχ ω  περιουσίαν έκτεταμένην 
κτλ. καί οί άργ. Δωριείς Ιλεγον Παμα 
καί Παμμα « πάματα γάρ καλείται παρά 
Δωριευσι τά κτήματα, καί πάσαβθε, τό 
χτν{σασθοα, εκτεινόμενου τοδ α. — Π«μ- 
ματα παρά Δωριεδσι τά χτήματα, άπό 
τοδ πώ , τό κτώμαι εξ οδ και πηός, ( Ισως 
δέ και Αίολιχον Ιστι διά τά δύο μ μ .)
[Σ χ ο λ . Ό μ . *ίλ. Δ 433. δπό Έ μμ. 
Β&κερ, σ^λ, Ι^δ § 433, στίχ, 35—40].

Π ρατιχό (τό\  μέτρον των Δημητριακών 
χαι μπραπκο, £χον χωρητικότητα 
του Κοίλου (μοδιού), $] μουζουρίου. Τό 
μοοζουρι ϊχει χωρητικ. 16 οκάδας.
Π ρεμαζώνω  χα\ περμαζώ νω  (μαζώνω ), 

συμμαζώνω = περί συνάζω, συνάγω, χαι 
αναμαζώνω = συλλέγω β περισυλλέγω.

’Πρεπεια (ή) = ευπρέπεια, κόσμος.
Π ρεπίδι (τό ), στόλισμα, κόβμημια ευ

πρέπεια, πολύτιμα καί τιμαλφή κοσμή
ματα, αΐ χάριτες του σώματος ^ καί 
τινα των τοδ προσώπου προσδίδοντα ώ - 
ραιότητα περισσοτέραν εις τό δλον ώς 
οφθαλμοί, φρύδια χλ.
Π ρίκα  (ή ), άντι πίχρα, π ιχρ ία , λύπη, 

Ολίψις, βένθος.
Π ρικός ( ό) ,  καί πρικχός = ό πικρός* 

« ή  πριχιαΐς Ιλτ)αΐς = αί πι/ραι ελαΤαι* 
« τά  πρικορόδικα = τά πικρά ^αδικία.
Προαπερασμένοι ( ο ί )  χαί προηπερα· 

σμέΐ'οι οί προαπελθόντες, προπαρελθόντες.
Π ροβαίνω  καί προβαίρνω  = προβάλλω 

παρουσιάζομαι.
Πρόβολος ( ό ) ,  και μπρόβολος, = 6 

εξέ^ων, εξαίρετος, φανν|σΐ[λθς άνήρ, θεω- 
ρατικός, δεδοκιμασμένος* «πρόβολον 
παλλιχάρι » =  εκλεκτές, ανδρείος, αποδε
δειγμένος παλλικαρας* δεδοκΐ{χασμενος, 
ό εις τάς μάχας πρωτεύων, άριστεύων, 
προτρεχων, προκινδυνεύοιν.

Π ρόδομα ( τ ο ',  6 πρόδομός, ή προδο
σία, ί] προδοσία. 2) =  ή εις τον εχθρόν 
παράδοσις. «μηνφ τοο δ Μεραμέτ- *Αλής, 
προδωσε, ’Ξωπατερα » = παραδοίσου, 
Ξωπατέρα ζωντανός μετά των όπλων σου 
εις τόν «χθρον,
Π ροξενητης (ό ), ή προζενητρα — προ- 

μντ(στωρ, ή προμνήστρια.
Π ροσώμι (τό ) = προσώμιον, πρόσθε

τος εριοδχος επωμίς, ^ μανδύλα, τιθέ
μενη εφ* ώμου, Γνα επικάθηται ή λάγη- 
νος, και μη χαταλασπώνεται τό φόρεμα 
δταν ν.ος ί] νεανις μεταβαίνουν προς 
ΰδρευσιν.
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Π ρονκα  ( ή  ) και τά προνκχά = ή προΐξ. 
Π ρουκοκάμουοα ( ή ) = ή  κατασκευά- 

ζουσα ϊδίαις χερσι τήν Ιαυτης προίκα* 
οδτως αί άληθβΤς οΐχοχυραι τής Κρήτης, 
προτρέπουσαι τάς θυγατέρας των εις ερ* 
γασίαν ταΤς δπενθύμιζον τό άξιομνημό- 
νευιον λόγιον «Κ αλλια  νύφη προυκοχά- 
μουσα, παρά προυχοφίρουσα' «ο εστι 
προτιμητέα ή νύμφη ττ)ν προΐχά της 
κατασκευάζουσα μόνη της προμηθευομέ- 
νης αυτήν χρ/μασι.
Προνκολόοι ( ο ι )  χα\ τιρονκολόγοι = οί 

μεταφέροντες τήν προϊχά της νύμφης εις 
την οικίαν τοδ γαμβροί»* κα\ τό προυκο- 
λόϊ =  προυχολόγιον.
Πρόυκοφέρουοα (ή ) =  ή αγοράζουσα 

εΐ'τδ παρ’ άλλων, είτε εκ του εξωτερικού, 
παραγγέλλουσα εις αλλας δφαντίδας 

την Ιαυτης προΤχα.
Πρωτομέρι (τό) (πρώτον~ημέρος) = 

πρωτόζευχτος βοΰς.
Π ήρπυρα {τά) = Ύπέρπυρα =  νομί

σματα Βυζαντινά* καί τί)ν λέξιν ταύτην 
διετήρησεν ό λαός εις τό Ιξης δίστιχον 
της φιλοσοφίας του.

α Που πάρει χ ίλ ια  πήρπυρα
κα ι κακονδ ιά γυναίκα, 

τά χ ίλια παν1 'ς  τ ανάθεμα
κ 1 ή κακουδχά απομένει»

και εΙς τινα στίχον των Βυζαντιν. Κα- 
λάνδων τής άρχηχρονιας,

“ Κχ1 άν έχουν κα ι μ ικρό  π α ιδ ί,
'ς τά πήρπυρα χωσμένο, 

κα ι τ* άκρομεγάλήτερο
*ς τή σέλα κα&ιομένο

« Και ενταύθα γάρ άδηλόν εστιν, είτε τω 
Πέτρφ παρ* εμού ήριθμτ(θησαν τά 200 
ύπέρπυρα, είτε Ιμοι παρ* εκείνου » [ *Αρ- 
μενοπουλος Βιδλ. 1'. τίτλος 15. εις τό 
περ\ άσαφοδς και αμφιβόλου σχόλιον 
8&ρρ1 Μοβπηαηΐ σελ. 88]. Περί δπερ- 
πύρων δρα πλατύτερ. 'Ιστορ ιΕλλ. 
Εθνους Κ. Παπαρρηγοπούλου* Τόμ. Ε \  
σελ. 40 και 990, 20.^

Πώλος (<£)» κύρ. δνομ. καί Πωλιος, 
τό Πωλιό; ό Παυλης. τό Παολχό, τό 
Παυλάχι, ό Παυλάχης *= δ Παύλος.

Ρ

Ύ αβδέ ( ή  ) ( κατά τους *Ρεθ«μνίονς) 
$α6$ιά'= πλήξις, πληγή διά ράβδου* ( έκ 
του £α6Βος) ραβδισμός.

(Ραέτι Τ. =  3εν(α, συμ,πόσιον,
γεδ[ΐ«.

Προυκα

* Ρ ά ισμα  ( τ ό )  = £άγισμα ( Ρηγνύω ) = 
διάρηξις « δταν ^πίση τό γυαλί δέν γ ια
τρεύεται πλέον » = όταν ή υελος £αγίση 
^ διαρραγη δέν επιδέχεται επιδιόρθωσιν.

*Ραοε {ή) ( κατά τοί»ς . 'Ρεθυμνίους) 
'Ρασά ( κατά τοί>ς του Ά ν. τμήματος 
κατο^κ.) λ . *Ιταλ. ταΒβ = εριοΰγ ον 8φα- 
σμοι, πεπατημίνον, χνουδωτόν, εξ οο κα
τασκευάζουν τρίβωνας καί ενδύματα καί 
κλινοσχεπάσματα χειμερινά.

(Ράσο ( τό) ,  λ . Ί τ α λ . ταβο = και κα- 
πότο, ό τριβών, ή χλαΐνα, εξ εριούχου 
πατητού χνοώδους.

'Ρέγομαιζζόρέγομαι ευχαριστούμαι «πό
σον ψέγομαι τήν μυρωδιά του £όδοι> » = 
πόσον μέ ευφραίνει. . .  ^γο ιια ι να σέ Οωρώ 
=δπερεϋχαριστουμαι νά σι βλέπω.

Ρήγας  (ό )  =  γθχ =  βασιλεύς* ή £τίγησ- 
σα =  ή βασίλισσα* τό βηγόπουλο=ο βα- 
σιλόπαις, τό βασιλιόπουλον.

'Ρχάλι ( τό ) πα ίθ  = γρόσι = ο! 40 πα-
ράδες* τά Κιάλια = γρόσια = χρήματα.

*Ρ ίζα  ( ή ) ,  α ί ^ίζαι, των φυτών καί 
των δένδρων. 2) ( ή ) ,  ιοδ ορούς ί)
βουνου, 7] βάσις ^ζωμα χαΐ ^ιζοβουνιά, 
( ι̂ζοβο0νι =  αί δπώρειαι των βουνών* 
(δρα και βιζίτης).

*Ρ ιζ ικ άρη ς  ( <$) =  ταχηρός, ευτυχής, 
χαλιίτυχος, χαλόμοιρος καί καλομοίρης.

'Ρ ιζ ικάρω  = παίζω ’ς την τύχην, £ι- 
ψοχενδονεύω, τουρκιστί κουτουροδ, μΙ το 
χισιμέτ ( =  πεπρωμένον).

'Ρ ιζ ικ ό  (τό ), λ . Ί ταλ . πβϊοο και §οι· 
ζικό = ή τύχ η .

*Ριζιμχός ( ο ) ^ιζοπαγτίς, εμπεοος' 
« (^ιζιμίοχαράχι » =  ερριζωμένος βράχος, 
^ιζοπαγής λίθος* « νά  ^ ^ιζιμιώ-
ση » == να εξαπλώσουν, διαχλαδώσοον αί 
^ίζαι του, κα\ νά (^ιζοσχελώση == ^ιζοβο* 

ν* διαχλαδώσουν, εξαπλώνουν αί 
ριζαι του.

* Ρ ιζ ίτης  ( δ ), οί ^ιζίταις =  οί κάτοικοι 
της ^ιζοβουνιας, οί επί των δπωρειών των 
βουνών και ορίων οιχουντες.

'Ρ ιζοοκέλωοις  ( ή  ) =  ^ιζοβόλησις, δια- 
κλάδωσις, εξάπλωσις των £ ιζών και με- 
ταφορ. « νά βιζοσχελώση ή  νύμ,φη » = 
νά τεκνογονιτ(σή, τεκνοποιι(στ).

'Ρ ίζω μα  ί τ ο ) ( $ίζα =  βάσις βουνου), 
$) ΟπώρΕία, ή ^ιζοβουνιά, αί πλευρά! των 
βουνών* « ό γέρος κι* αν αντρεύγεναι, ς 
τό ρίζωμα χοντεΰγεται » == ( *ς τον ανή
φορο κουράζεται).

1Ρ ίμα  ( ή )  λ. Ί τ α λ . ήιη&-πιπΐ0Γ =  
οΙΧλος, χαι δ διά λόγου Ιμπαιγμός, ιδίως 
άσμάτιον (τραγψδιον) κωμικο-σατηρι- 
κόν· « τοΟ βγάλανε μ ι« ^ ίμα».
,■ *Ρ ιμαδόρος  ( 6 ) (πιηα-ΓΠΐηοΓ) = σολ-

'Ριμαδόρος
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λοχοιός, σιλλογράφος, σατυριστ^ς, ( ποι
ητής σίλλων κωμικο-σατυρικών) «Τον 
γαρ σίλλον ψόγον λέγοοσι μετά παιδ*ας 
δυσάρεστου». [Δειπνοσοφ. Βιβλ. Α '. 
εδαφ. 41 εχδοσ.στερεότυπ. τοδ Μθίΐΐθ&ο]. 

'Ρ ιτζά ς  (ό), λ . Τ . = παράκλησις, Ικεσία. 
Ρ ιτζα τζης  (ό), λ . Τ . = δ μεσολαβών, 

μεσάζων ύπέρ τίνος προς Ιπίτευξιν χά« 
ριτος παρά ϊσχύοντος.

'Ρογδχά [ή) καί *Ρογδ^, = ή 'Ροιά. ΣΟ 
8η παρ * αργ . καί ΔωριστΙ Σίβδη, ( ό 
καρπός καί τό δένδρον). [Κ αλλίμαχος] 
δ καρπός *Ρόγδι καί 'Ρόϊδι, (τό δνθος 
παρ9 άρχ. της £οιας « Κύτινος » ) τά δέ 
σπυρία του £ογδιοϊί, οί χαρποί, χα\ £οϊ- 
δόχαρποι, χουχχιά (κόκκοι) του £ογδιου. 
« 4Ροιά σύμβολον άφθονοίας, της Α θή
νας [Λυχούργ. εν τω  περί Ίερβίας]·
' Ρ όγδ ι (τό) κ«1 'Ρόϊδι =ό καρπός της 

£>οιάς, τον όποιον οί παλαιοί εΐχον άφιε- 
ρωμένον εις τον Έρμην. « Τω Έρμ$ 
καθιερουσι ττ|ς £οιας τον καρπόν ». [Κλτ[μ.] 
τά ρογδοφλουϊδα η ροϊδόφλουϊδα ή (δοιδά
φυλλα ( ροϊδότσεφλα) = λέπισμα « σίδιον » 
παρ* άρχαίοις, μεταχειρίζονται αί Κρησ- 
σαι πρός βαφάς νημάτων χα\ υφαδιων κί
τρινου χρώματος διά την ποικιλτικήν.

'Ροζοναμέντο  (τό), λ . Ίταλ . =; συνδιά- 
λεξις και κουβέντα λ . Ί τα λ .

'Ρ οζονάρω , ^οζοναρίζω εκ τοδ ’Ιτοιλ. 
= διαλέγομαι, συνδιαλέγομαι, συνομιλώ, 
καί κουβεντιάζω $) κοοβεδιαζω* λ. Τουρκ* 

'Ρ όχκα (ή) «  ηλακάτη, λ . Ί τα λ . ΓΟΟΟα, 
παρ* αρχ. «ηλακάτη τό ξύλον, εις όπερ 
είλοΟσιτό Ιριον αΐ νηθίδες» [ ΣυοΧ. Ό μ . 
Ί λ .  Ζ . 4 9 1 ].
'Ροσμαρις (ό),βοσμαρίνιδρ. Ά ρισμαρής. 
Ύ ούβας (ό) = μ^γα δάσος παρά τάς δ 

πωρείας της ’Ίδης άνωθεν τοδ χωρίου 
Γέργερη Ιποιργ . Καινούριου .

Ρούμελη  (^(βή Στεραιά Ε λλά ς , οί 
κάτοικοι 'Ρουμελιώται καί Στεραιολ- 
λαδΐται

'Ρ ονμπ ι (τό) χαί ' Ρουμπίνι = τό £ου- 
βίνιον, λίθος πολύτιμος.

'Ρούντζινο  (τό) = χοχχινον, ερυθρουν, 
πορφυρουν «τό πρόσωπόν του είνε κόχ- 
χινο, σάν τό £ούντζινο μί)λο» χαί Τον- 
ρονντζι

πορτοκαλάκ ι τουρονντζι
’ς τό ρ ά φ ι οτερεμμένο 

ποτέ μου  <3έν παντρεύομαι
κ α ι οένα &ά άνημενω  

Ρ ονσσα (ή) =ή ξανθή, ξανθόκομος, ξαν- 
θομαλλοδσοτ, χρυσομαλλουσα. «Καλόχαρ* 
ήτο κι’ ώμορφη, ξανΟομαλλοΰσα, ρουσσα». 
2) καί ΡοΟσσα (ή) όν. κύριον. 3) κα\ 
*Ρουσσα (ή) 5) Ιρυβρα γη.

Ρ ούχο  (τό), τά βοΰχα= ενδύματα (£ν· 
δαμα), {μάτια, φορέματα, εριουχα= ^οδ- 
χα κατ’ άποκοτϊην του ε.

{Ρωγα [ή) βή βάξ,-£αγας τί(ς σταφυλής. 
2 ) , £ώγα (ή) = ^ θηλή του μαστού. 3) 
£ώγα (ή) = 6 μισθός, ήμερομίσθιον μη- 
νιαΐον ή εττίσιον καί ή σομπεφωνημ^νη 
μισθοδοσία του εργάτου, «πλήρωσή.μου 
τή ^ώγά μοο νά φίγω» =πλι|ρωσόν μοι 
τον μισθόν μου χτλ.
'Ρωμανέτα (τά) =τά εζομπλια (ποικίλ

ματα), κεντήματα, τά εν τω  ποδογύρω 
τον» εσωφορίου των χυριών, ό κόσμος ό 
περί τάς φας (περιπόδια, ποΒηρης) 6 
διάπεζος χιτών.

Σ
’̂ β ε ίς , « πίνω  *ς τ^ν δγειά σ α ς » , »  

προπίνω εις την υγείαν σας.
’Σ ά  καί 9σαν·ώσάν, ώς, δταν, επειδάν, 

εί, εάν.
Σάλτος (ό), λ . ’Ιταλ. = πήδος, πήδημα, 

αλμα, σαλτάρω = σαλταρ£ζω, πηδώ, τρι- 
πηδώ.
Σ αρμάς  (<5), λ . Τ . βαπαπ, = είδος π ι

στόλας, πιστολιού, όπλα περί την όσφύν.
Σάοε = σάς «νά  σασε δώσω» νά σας 

8ώσω, «νά  σασε πάρω ^ βνά  σας κάρω , 
νά σασε χαλέσω » ■ νά σάς χαλάσω νά σας 
επώ = νά σας εΐ'πω, « νά σασε δείξω» 
= νά σας δείξω.
Σαστίζω^τα χ,άνω, ίξίσταμαι, ίχφοβίζο- 

μαι}8ιαταράττομαι,ξυπάζομαι,χαΙ ξυπάζω. 
Σαφή  καί σαφής, λ . Τ . 8αί,̂ = κα0, δλο- 

κληρίαν, ανευ εζαιρέσεως, «εις τον γάμον 
ητο πολύ πλήθος και σαφή μεγαλαρχον- 
το ι» = καί όλο μεγάλοι άρχοντες. 2) πάν
τοτε σαφής κουχιά τρώγω, δλο ( πάντοτε) 
χουκιά τρώγω.
Σε = εις, « σέ περιβόλι ’μπαίνω » = εις 

περιβόλων εισέρχομαι = είσέ = εις σέ « εισέ 
μεγάλη ν εξορία», σέ μεγάλη ν Ιξοριά 
σ ’ Ενα λαγγάδι» εις μεγάλη ν εξορίαν, βίς 
ενα λαγγάδι.
Σ ειρά  (ή) χαί αράδα = γραμμή, εύ^ύ, 

διαδο^ικώς, «κατά σειρά ’πάει τό βασι- 
λ(κι» =διαδοχιχώς και μεταφορ. σειρά 
= τό γένος (εύγενής) «ανΰρωπος να ’νε 
από σειρά καλή » =  από εύγενης νά κατά
γεται 2) σειρά =τακτοποίησις της εργα
σίας· ϊχ ε ι τή σειρά το υ= ϊχ ε ι τήν τακτι
κήν του εργασίαν.
Σ ε ιρ ικό  (το) = σειρά, γένος, «τόσειρικό 

δέν χόβγεται, μαλλ^ος χαί δυναμώνει» = 
ήτοι, ότι εινε γεννεαλογιχόν καλόν κα
κόν, δέν εξαλείφεται, άλλα μάλλον ένδυ- 
ναμοΰται και πολλοπλασιαζεται.
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Σέλλα (ή), εκ του Λατιν. δβΐΐα =  ή σάγη, 
τό εψίππιον.
Σέλλα το (τό) =χαμπόλον « σβλλατο βόδι» 

αγόραζε», =δταν ή £άχη τοο σχημα- 
τίζη καμπύλην.
Σεφέρι (τό), λ. Τ .=  στρατός, εκστρα

τεία. 2 ) σεφέρι (τό), λ . Τ . = εποχ/ί» «μία 
φορά κι’ ενα σεφέρι» = μίαν φορά, ενα 
καιρόν και μίαν εποχήν, περίοδος.
Σ ημάδ ι (τό) = σημεΐον, σκοπο'ς, τό ση- 

με!ον της σκοποβολής. 2) =  δ άρραβών. 
3) τά σημάδια = ουράνιον οαινομ,ενον, τό 
βόρειον σέλας, οί κομηται, οί αστερισμοί, 
τά άστερόεντα σημ-εΐα των ποιμένων, γεωρ
γών, κα\ ναυτών,της νυκτός,διά των όποιων 
προσδιορίζουν τάς ώρας, προμαντεύουν 
τούς καιρούς, «από τα σημάδια» της ατμό
σφαιρας χλπ.
Σήψης (ό) χα\ Σηφάκης δ μικρός, Στ{- 

φακας ό γιγαντόσωμος, Στ)φαλιςις=Θωπευ- 
τικόν*άν:ι ’Ιωσηφ δν. κόρ. (τουρκιατι 
Γησουφ ή Γζουσούφ, Ίταλ. Γκιουζέπος).
Σχάζω  ( 1'σος = ίσιος Ι ̂ εύθετώ, «δέν μου 

σιάζει ή δουλειά μου» = δέν μ,οΐ διευθε
τείται ή εργασία μου, « σΐάζω » , διορ
θώνω, ταχτοποιώ, ισοπεδώνω « να στά
ξουν τά πράγματα της πατρώος » = νά 
διορθωθούν, νά εφηνεύσουν, « νά σιάξης 
τό μουλάρι διότι θά εξέλθω εις τό χω- 
ρίον »«νά προετοιμάσ^ς τον ί)μ£ονον μέ τό 
σάγμα χαλινόν κλπ.
Σ ιγλι (το) και σογγλί = σίγγλα ( σ.γΧος), 

σιγλίον καδισ/ος, χαι τό χαλκουν δο ς̂εΐον 
ίκαδίσκος) του Ιερέως, όπερ φέρει όταν 
άγιάζτ) τούς οΐ'χους των πιοτών καθ’ Ικά- 
στην άρχημηνίαν, φωτίζων (^αντίζων) 
τούς οίκους και τούς χριστιανούς, εντός 
δ’ αύτοδ βίπτουν και τοίις οβολούς των 
οί πιστοί.
Σιγουράρω , λ. Ί τα λ . και σιγουρέρνω 

= εξασφαλίζω, οχυρώνω, ενδυναμώνω.
Σίγουρος  (<5), λ. Ί τα λ . = δίοτίΓΟ = « -  

αφαλός, βέβαιος, στερεός.
Σιδερέϊνος (  ό) χαι σιδερένιος — ό ίκ 

σιδήρου κατεσκευασμενος χαι (χεταφορ. 
« σιδερέϊνος ανδρας » —δυνατός ά ν φ , «Ε
χει σιδερέινη κα\ σιδερένια και σιδερη 
καρδιά *= σκληρά καρδια' καρτερική ώς 
εις τό δεύτερον μέρος του δυατίχου « νά 
χάμω σιδερη καρδιά κι’ αυτιά μολυβω
μένα* σιδερόκαρδος =  8στις δέν λυπη- 
τα ΐ, οίσπλαγνος* « τό σιδερέϊνο, καί 
σιδερένιο χιβώτιον » =  τό σιδηροδν κι- 
βώτιον.
Σιμώνω  =  πλησιάζω, εκ του σιμός. 

«Σ ίμωσε κοντά ’σέ μένα » = Ελα πλη
σίον μου.
Σκαμνί ( τά) ,  λαιινικ. 8β&ιηηπιη =

κάθισμα, δ τρόπους (τριπόδιζα σκαμνιά 
συνηθι παρά  τοΐς όρεινοΐς της Κρήτης ), 
θώκος* καί ή τράπεζα* « βάλλετε τό 
σχαμνί νά φαμβ» =* ετοιμάσατε την τρά
πεζαν να γευθωμεν’ κα\ Τάβλα, (ϊδε την λ.)

Σ κάρα  (ή ) -ο ρ ν ε ο ν  άρπακτικον, μαύρος 
αετός, (ψωφοφάγον, δυσώδες πτηνόν). 
2) σκάρα (ή) ί) σκάλα (κλίμαξ) =  ή 
εσχάρα  τοδ ναυπηγείο^ επί τ^ς οποίας 
κατασκευάζονται τά πλοία και ^πτονται 
εις την θάλασσαν* 3) σχάρα (ή ^ μ ι 
κρά σιδηρά Ισχ^άρα χρήσιμος παρά τ§ 
εστία προς κατασκευήν οπτού (ψητού) 
κρέατος.
Σ κέπη  ( ή  ) =  ΰφάσμα λεπτούφαντον 

ώς αράχνης Ιστός, μετάξινον (δρα και 
μπόλια) πέπλος, περιβόλαιον, καί εκ 
βάμβακος λευκότατη ή καθημερινή προς 
χρησ ιν , διά σκέπασμα της κεφαλής κατά 
των άκτίνων τοδ ήλίου.
Σκχανχάδα ( ή ) καί ό σκιανιός, τό 

σκιανιά =  ό ήσκιος = ή αχιά. « άπης σκια- 
νιάσουν τά βουνά και βασιλέψω ό ^λιος » 
= δταν σχιάσουν τά βουνά κα\ δύσ/) δ 
ήλιος. = περ\ την δυσιν τοδ ήλίου.

Σκιάς  ( σκχά) =  τουλάχιστον « εκεί που 
μου χρεωστεΐς δ&α δραχμάς δώσέ μ,οο 
σκιάς οκτώ ».
Σ κιζαμνγδαλάτο  (τό) (εκ τού σχιστόν 

αμύγδαλου ) « τά [ΐτάτια σου σπιθίζουνε
τά σκιυαμυγδαλατα ». =« Οί οφθαλμοί σου 
σπινΟιροβολοδν οί ϊχοντες το σχ,ίμ-α των 
διχοτομημένων αμυγδάλων.
Σκλαβέρ ι ( τ ό )  (ίδε λέρ ι)' κωδωνίσκος.
Σκλέτη (ή) και σκλετάδα=γένος^ γενεά.
Σ κονντ ι (τό) και σκονδ ι=  κύων, Οΐιίβη, 

ΗπητΙ. τά σχουδιά η σκουντιά =  οί κυ
νηγετικοί κύνες· καί Κρητών παροιμ. 
« Τό σκουντι από  μυτατο, * ι’ άνθρωπος 
από γενεά», χατ* ’Αριστοτέλην «ουχεξ 
απάντων αιρούνται τους κόσμους, άλλ* 

τινων γενεών».
Σ κουτάρ ι [ τ ό ) 9 σκουτάριον, λ . Ίταλ . 

= ό θυρεός, άσπ ίς, άσπιδίσκος, πελτάριον 
(τουρκιστί κα ΐκάν, τά χαλκάν2α= ή  γύ- 
(λνασις ξιφομαχίας μετ* άσπίδος).
Σκοντέλ ι (τό ) = σκυτάλη, τρυβλίον, -πι 

νάχιον, (τουρκ. τσανάκ.) χαι ποτήριαν 2) 
υλική σονδρομ.7[·δθεν άγίίοις του που ’γδέ- 
χεται σκουτελικόν άπ* έξω.
Σκοντελοβαρήχνω  (σκουτέλ ι= σκυ :άλη - 

βαρώ = : χτυπώ ) = σογκριούω ποτήρια, επ\ 
προπόσεων. Ά λλα  μάλλον δταν ό πί
νων λέγει εις εκείνον δστις θέλει νά πίη 
μετ’ αδτόν σκοοτβλοβαρ^σκω σου.

Σ κρ ιμ ίδ α  ( ή ) ,  παιδιά, καθ’ $)ν τρέ
χουν εις μικράς αποστάσεις καί πηδόίϊν 
ττ]δε χακεΐσε «πα ίζε ι τήν σκριμίδα»· ή
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λ^ξις εδρίσκεται καί εν τώ  Κρητικώ θεά- 
τρω,υπόΚ. Σάθα σελ. 112’ καί σήμερον 
συνήθης φράσις του Κρητικού λαού, άλλα 
τό είδος της παιδιας δέν ήδυνήθην νά 
εξακριβώσω.

Σκριμ ιδάρω  Ιδία επι των μικρών ζώων 
ά>ς των ρά^ωί,ν. ίππων καί δνων δταν εν 
τ6ο αύτω χώρψ τρέχουν καί πηδούν κατά 
διαφόρους διευθύνσεις επίσης καί τά μι
κρά γατάκια τά δποία συναντωντα θορυ
βώδες τι «ντιχείμενον τό ^πτουσι δεξιά 
καί αριστεροί και ειτα διά πηδημάτων 
τό συλλαμβάνουσι.
Σκρόφα [ή) =δς, γουρούνα. 
Σκνλοζυγώνω  = άποδιώκω, αποπέμπω 

τινά, ώς ό σκύλος δ φύλαξ της οικίας 
εκδιώκει υλακτών τούς αγνώστους. 
Σο[γ]γερώ  = συγγηράσκω, επί νεονυμφ. 

εύ^ή,βνά σο[γ]γεράσετε))βνά σνγγηράσητε.
’Σοδειά (ή) « εισοδειά, *σοδ$άζω = εσο- 

διάζω = είσοδεύω.
Σ ό ι (το), λ. Τ. 8οί=τό γένος, γενεά, 

φολή, κα\ σειρικό, σκλ^τη, σόρτε.
Σ οκάκ ι (τό), λ. Τ. οδός.
Σολάγασμα (τό) και σολάγιασμα, καί 

ή σολάγασις δ σολαγιασμός καί χαταλά- 
γΐασμ«χ=ί)σύχασμα, ησυχία, καθησύνασις, 
« ό άρρωστος δ£ν ήαπορ'εΐ νά σολαγ^άστ)
( καταλο^αστ)) =ό ασθενής δέν δύναται νά 
ησοχάστ), ανησυχεί, σολαγώ ^σολαγιώκαί 
σολαγιάζω = εφησυχάζω « κ .  δντε τά ζα 
του σολβγα» β 6 ποιμήν δταν τά ποί
μνιά του εφησυχάζτ], καθησοχαζη τακτο- 
ποιξ, καί επί άτάκτων παίδων,«σολαγια- 
σμόν δέν ϊχει».

2>οντας ■==> \ ες, εις — όταν), νυν, οτε. 
Σοντηρω  = και συντηρώ και τηράιο — 

(Ιτηρώ), βλέπω εντός η χαλά.· «δέν συν- 
τηρας τό καράβι πώς αρμενίζει; » = δέν 
βλέπεις τό πλοϊον κτλ. « οοντήρα τήν 
δγειά σού » = πρόσεχε, διατηρεί βλέπε, 
(χερίμνα περί της υγείας σου.
Σούρα (ή) = καταλαλιά, δυσφημία «κάθε 

σούρα τρεις ήιτε^ραις, και τσ* αγάπης 
τέσσεροις» δτι εφήμεραι είνε αί των χα
χών πράξεων διαδόσεις = καταλαλιά, σου- 
ρεύγω β καταλαλώ, διαβάλλω.
Σουοονμι (τό), τά σουσούμια (σύσση- 

μον ) βό χαρακτήρ, τα χαρακτηριστικά 
του ανθρώπου $ ζώου, τά γνωρίσματα, ή 
φυσιογνωμία, τά πιθ^ματα (Γδελ.) 
Σπαλέτο (το), τά σπαλέτα (σπάλα = 

ώμοπλάτη) ή επωμ,ίς, αί επούμίδες, και 
αί των γυναικείων χολ^των ( δρα τήν λ. 
παλαιών μπούστων ) οί περί τους ώμους 
Φαρμπαλάδες.

Σπεράδα (ή), λ. Ίταλ.ϊπεριοδεία, επι- 
σχόπησις- χαι επίσκεψις, περίπατος.

Στειροματζέτα

Σπ ίτ ι {τό\ =  δσπίτιον, Ικ τοδ λατιν. Ιιο- 
ΒρΗίππΐ = φιλοξενία) ειτα τό μέρος, όπου 
παρέχεται αυτή, δ οίκος.

Σποϋρδα (ν)~ ορμαθός, «μια σπουρδα 
φλουριά» = είς δρμαθός ( κρεμανταλιά) 
φλωρίων. 2)  —  των οπλών, τά δπλα, 
μπολαπεράφλασκα (Ι'δε λ . )  κλπ. πο
λεμοφόδια διά λώρου γορδών χρε- 
μαμενα βκ\ ιώ ν ώμων, ί] περί τήν οσουν 
ώς ορμαθός, «τά  σπουρδοδόξαρά μου», 
= ή κρεμ.αγταλ}ά συγκειμένΐ} εκ τοδ τό
ξου, της φαρέτρας, των ακοντίων, μα- 
χαιρών, ξιφών κλπ. Τά μπολμπερό- 
φλασκα, από εδρϊσεως της πυρίτιδος, 
καί τά μπιστολομα^αφοτούφεκα ϊκτοτε. 
Σ πονρδα ι καί αί σήμερον φυσικαθηκαι, 

χαί καψυλϊων Οή’χαι λέγονται. ΣποΟρδα 
προς τούτοις καί έκαστη χρεμανταλχά, ά- 
μυγδάλων, ί] σταφίδων $) καί άνθοων δια
φόρων ί] τής λεμονιάς, νεραντζιάς ώς αι 
αναρτώμεναι κατά τήνΜ εγ. Παρασκευήν 
επί τοο Σταορου του Σωτηρος χλπ. 
Στάλισμα (τό) = ί) εν ώρα μεσημβρίας 

ανάπαυσις των ποιμνίων βοών καί λοι
πών κτηνών δπό των ποιμένων καί βου
κόλων, και η ώρα αΟτη « σταλιστό» λέ
γεται « τήν ώρα τοδ στάλιστοδ» «κατά 
τό στάλισμα της ημέρας ( ώρα 12—2 
μ. μ . ) « εσταλίσανε τά ζά’» = έστάθηκαν 
ν* άναπαοθώσι τά ποίμνια, « εσταλίσαν 
τά σφαχτά, οί βοές κλπ.
Σταλίστρα {ή) = τόπος είιυκιο;, άναπαυ· 

τ/ίριον, δπό δένδρον εύαχιόφολλον ή σπτ(- 
λαιον, παρ' άργ.  Στάλη, ταμεΐον κτηνών, 
6 τόπος εν φ  αναπαύονται τήν μεσημ
βρίαν τά ποίμνια οί βοές κλπ. κτήνη. 
Στάμενος (ό), κα  ̂χατασ.ταμενοςβ6 άνήρ 

δ κάΟεστηκώς — « άνήρ μέσος». «Ε π τά  
δϊ νουν και γλώσσαν εν Ιβδομάοιν μεγ’ ά- 
ριστος». [  Σόλων. Έ λλην. λυρ. ποιηταΐ. 
Ββτ^’ΐε, ϊκδ. Β ' σελ. 346 ] καί οί Κρητεί,

α V τους σαράντ' άν&εΐ κα ι δένει 
κα ι τό σπίτι καταοταίνει.

*ς τους πενήντα γ ια  βουλή ,
όίν εχχι κεφαλή καλή . „

Στείρα (τά), λ. ποΐ(χεν,=αί προβατίναι 
και αίγες αί μή γαλαχτοφοροδσαι. 2) Στείρα 
(ή) = ή άτεχνος γυν»), στείρα χαι ή άπε- 
ξηραμενη πηγή, βρύαις, « άποστείρωσεν 
 ̂άποστείρωξεν η βρύσις = Επαυσε νά 

= εξηράνθη. Στείρος (δ) δ .η  τεχνογονών.
Στειρομάρωπον (τό), τά στειρομάρωπα, 

λ. ποιμεν. εκ του στείρα-μάρωπον (μ-ηλον) 
= άμνή, αί στεΐραι αμνάδες. 
Στειροματζέτα (ή),'λ. ποιμεν. $} βουκολ.
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= (στεΐρα-μ.ατζ^τα, λ . Ί τα λ . =δάμαλις) 
= ή στείρα βους.
Στειροπρόβατον  (τό), λ . ποψιεν. = πρό- 

βατον Ινός Ιτους, ( χρονιάρικον).
Σ τε ιροχω ρ ίζω , λ . ποιμεν. = χωρίζω τα 

στεΐοα ποίμνια άπό τά ϊγγαλα.
Στέκω *  ίσταμαι και εστηκα, και «στέκει 

νά νάση τον νουν του» =κατάντησε νά 
φσαση βι; το σημειον, εις οεσιν, να απω- 
λεση τον νουν του. «σέ μια κλοστή βαμτ 
βακερή στέκει » = « εκ τριχός κρ^μαται* 
«Π ώ ς τοΒ στέκει ή άργτ^ία I » * πόσον 
του αρμόζει.

Στελιω μός  (ο), η βτ^λιωσις, τό αχέ- 
λιωμα = λ. χ . της μηχανης = 5] τακτο- 
ποίησις, τοποθέτησις, ή κατάταξις, της 
μηχανής ή συναρμογή των καθ1 Εκαστα 
μερών της « τό στένωμα του χορού » «  
καταρχή του . εγχύκλου χορού, και ξεστέ- 
λιωμός, ξεστέλιωσις, ζεστέλιωμα = η παΰ- 
σις του χώρου.
Σ τιβάν ια  (τά), τό σταβάνι, λ . ’,Ιταλ. 

Βΐίναΐθ = στιβάλια, Ι'διον υπόδημα τοΐς 
Κρηοιν εκ τομαριού κατασκευαζομενον και 
εφαρμόζομενον καλώς επί ταΐς κνήμ-αις.

Σ τ ίμ  μ α  (τό) άντι = στίγμα, κηλίς, £ύπος 
(  τουρκιστί λεκέζ).

Σ τολ ίδ ι \τό)9 τά στολίδια ^ στολισίδια 
= τό στόλισμα, ό στολισμός, τά κοσμή
ματα φλωρϊα, δακτύλια, βραχιόλια, ενώ
τια άδάμαντες ενδύματα, έσθής κλπ.

Στοϋπα (ή) = αί νιφάδες της χιόνος.
Στράτα  (ή), λ. Ίταλ, = ή  οδός.
Σ τρώ μα  (τό) καί στρωμάτσο = η στρω

μνή (6  πό των κατοίκων του ^εΟυμνίου 
τμήματος,στρωματά)» τό εκ μαλλιών
ή χόρτων πεπληρωμένον.

Σ τρώ νω  = διευθετώ, ταχτοποιώ την 
κλίνην καί « στρώνω τό τραπέζι σκα
μνί $] τήν τ ά β λ α ( τ ρ ά π ε ζ α ν )  = παρα
θέτω, στρώνω τό #λογο» επιθέτω τό 
εφΐππιον και «στρώσου άπ’ εμπρός μου». 
=φύγβ άπ* εμπρός μου.

Σ υγκλ ίνω  — χλ^νω, επ’ ολίγον κλ.νω την 
κεφαλήν προς χαιρετισμόν, $] τον ώμον 
=  χαμηλώνω ^ συγκλίνω κλάδον δεν* 
δρου διά νά κόψω δπώρας.

Σνζηλχώνω  = φθονώ.
Σύ&ρηνο ( τ ό )  (σύνθρηνον, σύνθρηνος 

καί ό σόθρηνος) = πολλών θρήνος, χοπε· 
τοι λαού και δάσους σόθρηνο = 6 ψιθυρι
σμό; του δάσους κινούμενου δπό τοδ 
ανέμου.
Συνή&ι ( τό ) = σύστημα, συνήθειαν, συν

ήθεια (τουρκιστ. αντέτι).
Σ ννεπαρσά ( ή )  (επαίρω), συνεπαρσχά 

= αχολουθία τοδ γάμο», οί γαμηλ}ωτα», 
|) γα|τηλιω0ιά = θί νυμφαγωγοί.

Σννω ρόγαμπρος  ( ό )  ( συνωρογαμβρος) 
=  νεόγαμβρος.
Συνω ρόνυφη  (ί?)=η νεόνυμφος* (ονο

μάζεται §£; νύμφη δπό των συγχωράν της 
μ^χρις οΖ ίτερος γάμος τελεσΟξ εν τω αύτω 
χτόρίω).
Συνωροτιαντρεμμένος (0)Ρ νβόγαμος. 
Σύντεκνος (ο), ή συντέκνισσα λ. Έ η- 

κλησ. (σύν-τάχνον ) =  άνάδοχος, πνεύμα* 
τική συγγένεια*πνευματικόςπατηρ  ̂μήτηρ. 

Συντηρώ  = ό[ΐου μετ* άλλων βλέπω, 
Οωρώ, θεώμαι* ( Σοντηρώ ).

Συντοπ ίτης ( δ ) ,  = συμπατριώτης, 
συνεπαρχιώτης, συνδημ,οτης, συγχώριος, 
και Συνομπίτ ,̂ς.
Σ ύρμα  (τό) ( τουρχιστ. Σορμαλί) = νή

μα χρυσουν, άργυροον ή ^αλκουν κλπ.
Σφαχτό  (τοι, τα σφαχτό . = σφαχτά, λ. 

ποιμεν* =  τά πρόβαρα, οί δϊς, τά σφάγια, 
τά διά τδ σφαγείου πρόβατα.

Σ φ ίγγω  — περισφίγγω, χα'ί (χειαφορ. 
= τρέ/,ω « νά ^αμε νά τση σφιξωριε νά 
μαντριστούν ’ς τον πύργο » »  νά δπάγω- 
μεν νά τοί»ς καταδιώξωμεν κτλ . 
Σώγαμπρος  ((5) =  εσώγβμ&ρος' ό άφω

νων τήν γην της γεννήσεώς του, τό χω - 
ρ̂ ον του καί παρθικών εις τήν γην χαί τό 
γωρίον της νύμφης ( συζύγου του ).
' Σ ω θ ικ ά  ( τά) ,  8θωΰ·ικα = χά έντίίσθια, 

σπλάγχνα.

Τ

Ταβέρνα ( ή ) ,  λ. λαιιν. = καπηλεΐον. 
Ταβερνάρης ( ό ) ) ή τ<*βερν*ροδ, τότα- 

βερναρά/.Γ (ο! χάτοιχοι των ανατολ. 
επαρχ. τό θηλ. λέγουν, 5) ταβερναρά και 
ταβερνάραινα =  δ κάπηλος, ό οίνοπώλϊ^ς.

Τάβλα ( ή ) ,  λ. Ίταλ .=  η σανίς ^ τρά
πεζα των δείπνων κα\ γευμάτων, διότι 
συνήθως εν Κρ^ττ) εις τάς πανηγύρεις, 
αρραβώνας, γάμοος, βαπτψιεις §ορτάς 
των ονομάτων αυτών, εις κ-ηδειας χλπ. 
(Αετανειρίζονται γεύματα χαί χαροχοπτ. 
μαια επι μαχρών σανίδων, επί των ό
ποιων τίθενται τά φαγητά, ’ένβεν καί ϊν- 
Θεν Βέ των σανίδων | ̂  της τάβλας χα- 
λουμένης ) χάθηνται οί συνδετυμονές.

Ταγχαντώ, λ. Τ. =  δποφέρω», δπομ^νω 
εγκαρτερώ, αντέχω* «δέν ταγίαντώ τά 
βάσανα » =  δέν δύναμαι νά δπονερω.... 

Ταΐζω η  ταγ ίζω  =  σιτίζω, τρέφω. 
Ταίρι ( τ ό) ,  έκ του Ιταΐρος, όμοιος σύν

τροφος, σύνευνος, αγαπητός, ζεύγος, ερω
μένος |  ερωμένη, σύζυγος.

Τ αιρ ιάζω  — Ιταιρίάξω, χάμνω συνεται- 
ρ!®μόν, συντροφεύω, συμφωνώ. « Ται- 
ριαστό αντρόγυνό » =άγαπηρ.^νον, σ̂ ν-
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τροφιασμένον Ζεύγος ανδρογύνου* « δέν 
εταίριασαν τ ’ Λίτρα των ».

Ταμπούρι (τό} 9 λ. Τ . κρομα/ων καί 
-τάγμα εστρατοπεδευμένον, τάςίς.

7α£« = ώς, ωσάν. « ό χρυσός οδτος εινε 
ψευδής, τά£ε πώς είνε χαλκός <(=δ χρυ
σός οδτος εινε κίβδηλος, ώς να εΤνε χαλ
κάς ( έκ του τάσσω ) =  νομίζεις πως, 
μψυως «τά ξε πώς ήθελάρθω=·μ7(πω,....

Ταρός (  ό ) / αήρ του άέρος τ I άϊρος =  
τχρός, ^ τάραχος )== ό σφοδρός άτ\ρ, τρι
κυμιώδης άνεμος* πιθανόν χαι ό εκ της 
Τάρροο (άρχ. πολ. των Σφακίων ) πνέων.

Τάσι ( τό ), λ . Τ . == τό ποτηριον, τό 
φιαλίδιον ΰδατος* καί ή σιδηρά ^ χάλ
κινη χουλιάρα ήτις κρεμμαται εις τάς 
χρίνας των όδών διά νά πίνουν οίδιαβάται. 

Τανκος ( ό ), ?δε νταοχος.
Ταχύ ( τ ο )  καί ταχννη  =  ή πρωία 

«ταχυτέροο καί ταϋτϊρου», την αέριον, 
την Ιπομάνην πρωίαν «μια ταχυτερινή» 
== μίαν πρωίαν* «ταχυτερωπα =  Χ.αν 
πρω ί* « ταχεία » =  αέριον. ΟΙ των άνα- 
τολ. επαρχ. ταχετά-ταχειά =  πρωι-πρωΟ 
=  λίαν π ρ ω ί).,

Τήρα =  βλέπε (τηρώ =  ) παρατηρεί. 
ΤοπαλτΙ ( τ ό ) ,  λ. Τ. =  τά προάστεια, 

ή Ι'ξω περιφέρεια της πόλεως ί] τοδ φρου
ρίου.

Τριανταμασσουράτη ( ή ) ή διά τρ ιάχον- 
τα μασουρίων εξοφανθεΐσα* (μασσούρια, 
εκ καλάμης μικροί κόνδυλοι επί των ο
ποίων τυλλίσσουν τό δφάδιον εις την 6- 
φαντοοργίαν) ·

Τριμερόγαμπρος (<5) = ό τριών ήμερών 
γαμβρός νεόγαμβρος.

Τριόχτης ( ό ) =  δ τριετ^ς.
Τροζός ( ό ) =  ανόητο*, μωρός, ασύνε

τος, «δ τροζός γάμος, κάμνει καί τροζά 
παιδιά »* παροιμ. φιλοσοφική του Κρη
τικού λαου’ όμοια των άργαίων « όταν δέ 
κρηπις μή καταβληθώ γένους, όρθώς, α
νάγκη δυστυχείν τους εκγόνους ». [Ε ύ- 
ριπ/δ. ] και « οί πατέρες ϊφαγον ομφακα, 
και οι όδόντές των τέκνων αίμ ωδ.ασαν »
| Ιερεμίας Λ Η '. 29* καί Σόλων Ά νθ . 
86—87. — Έξοδος Λ Δ '. 6* 7. χαί *Α- 
μαρτίαι γονέων, παιδεύουσι τέκνα».

Τσαγγάρης (# ),=  ο σχυτεύς, σαγγάρ:ος 
και χαλιγάριος ( καλύκια νΙδ. λ . ), σκυ- 
τορράφος.

Τσακίζω  =  κατακλώ, (δρα άποτσακ^ζωώ 
Τσάκισμα  (τό ) =  χαχακλύματα χατα- 

κυλίσεις, τά πάσα, λιγίσματα, αί εύ
στροφοι κινήσεις· ( σκέρτσα) του νορου 
ιδίως της σούστας (αυτή ή αρχαία ΙΙορ- 
ρύχιος δρχησις).

Τσάνταις ( η  =  α ί)  ή Ζάκυνθος.

“ 'Ένα κ αράβ ι κρητικό
'ς τση Τσάνταις αρμεν ίζε ι9 

’ς τση Τσάνταις *ς την  Κεφαλλωνχά 
V ον λα τά Μοσκονήσχα„.

Τσαντηρι (τό) .  Τ . =ή σκηνή. 
Τσάφαρον (τό) =  οί χωδονίσκοι (Τδε 

λέρι)>
Τζεβαϊρένχο (το ) , χρυσουν  ̂ άργυρουν 

κόσμημα εξ άδαμ,άντων πεποικιλμ^νον* 
τά τζεβαϊρικά ==. τά τιμαλφή κοσμήματχ 
των γυναικών = διαμαντικά.

Τσελεπής (ό )  == ευπροσήγορος, έύγε- 
νής κύριος, γλοχύς, καλοανατεθραμμένος 
&ύθέντης δν. προσηγορ. καί κύρ.

Τσεπανες ( α )  λ . Τ . = ή πυριταποθήκη, 
όπλοθτ[κη, χαί τά Ιν στρατοπ^δω πολε
μοφόδια.

Τσερεζχα ( τ ά )  κΛι τσερεσια, λ . Τταλ.
( ξαρέσχα) == ^δυσμα, λίχνενρ-α, τά χα· 
ταγύσματα, τραγ7[ματα των παλαιών. 

Τση =  της, == τους =  τάς.
Τ σικάλι ( το ) και τσουκάλι = χύτρα. 
Τ σικ ίν ι [τό],  τά τσικίνια, λ . Ί τ α λ .=  

χρυσά φλωρια, νομίσματα.
Τσυμπραγά ( τά  ) χα\ συμπραγά ζαμ- 

πραγά (Ιξ ου και τϊ> επώνυμον Ζυμβρα- 
χάχης) και άσυμ,πραγά, Οπό των χατοίχ. 
των ^νατολ. Ιπαρχ. = δίδυμα (συμπα- 
ράγωγα).

Ταυμπραγαρε ( ή )  (κατά χήν προφοράν 
τών 'Ρεβομνίων, χαί τσυμπραγαρά των 
κατοίκ. των ^ να το λ . επαρχ.), λεγεται 
$3 ¥γκι>ος γονή ή γωρισθεΐσα Ικ Θβνάτοο 
 ̂ δλλως πδς τον σύζυγοι και λαμβα- 

νοοσα έτερον, άν κα\ ϊγκυος Ικ του πρώ
του τσυμπραγαρέ =  δίδυμος.

Ταινία — λακτίζω τσινα =  λακτίζει δια 
των ποδών τσίνισμα— λάκτισμα, δνου, 
ήμκίνου, ίππου, δπλου, τηλεβόλου κλπ. 
= άντιστφασρ,α =  αντίχτυπος, άντιλά- 
χτισαα.

Τ αουτσονρισμα ( τ ό ) ,  συσύρισμα, ψυθό- 
ρισμα χρυφομίλημα* « εις 3| αφτί του 
ετσουισούρισε χ ά τ ι» = εις τό οος του 
εψυθύρισε χάτι* ή , τσουτσουριστρα = η 
άγαπώσα τά ψυθυρίσματα, τά χρυφομι- 
λήματα.

Τυροκόμος (6) ,  λ . ποιμεν. ( τυροκο- 
μέω) = ό κατασκευάζων τον τυρόν, τυ- 
ροποιος.

Τυροκομώ  = τυροχομιέω, χατασχευάζω 
τυρόν.

Τώς =  των ( συνηθεβτατον παρά τοϊς 
κατοίχοις των Ά νάτολ. τής Κρήτης I- 
παρχιων ), ώς « μυνώ τως νά ΙλΟοον »?«= 
μονώ των νά Ιλβουν «γράφω τως » = 
γράφω των* « Υ  άργυρα τως στολίδια»
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= τ’ αργυρά των κοσμήματα* « ειπά τως 
νά μ.* ακολουθήσουν » = είπον εις αύτους 
νά μέ ακολουθήσουν. Οί δέ των δυτ. των.

Υ

Ύγχός (ό) και γυιος, [Γ]υιός, (μέ τό 
Αιολικόν δ/γαμμα $| την δασεΐαν ) = ϋίός, 
και ύγι'ούκας = υιός καί γυιούχας. 
α Υστερα — τα  γηρατεΐα' καλά υστέρα και 

καλή ψυχή (ευχή προς τους νυμφευ» 
μένους). .

Φ

Φάλκονας (ο) η φαλκονιά τό φαλκόνι, 
λ. Ίταλ. Μοο, = δ γάλκων = Ιέραξ, καί 
φαλκονογέραχον, τά φαλκόν,ια  ̂ φαλκονο- 
γέρακα =.οί κυνηγετικοί ΐέραχες.

Φαμέγχος, (ο), λ. Ίταλ. ίαπιί^ΐίο =  
οίκ^της, δπηρ^της, εργάτης, δούλος, ερ
γατικός.

Φαρδαλός (ό), 5] φαρδαλτ[, τό οαρδαλόν 
= ό πολυποίκιλος, εκ του παρδαλεός, 
« Παρδάλεως δορά», και ιιεταφορ.  ̂ π*- 
ροιαιιυδώς, φαρδαλός, ούχΐ μόνον κατά 
τό χρώμα, αλλά και κατά τάς πράξεις, 
ποικίλος τον τρόπον. «Ποφδαλέην ενεΐ- 
σθαι». περί ίν,είνου, οστις εσττί πολύστι
κτος τό ήθος, χατά τ ψ  παρδαλήν» 
[Σχ°Χ.]. -

Φίλι (τό), λ. Τ. — ο Ιλέφας και.
Φιλτισι (τό), λ . Τ . κοτι φιλδισί, όστουν 

ή οδούς του έλέφαντος, από τον οποίον 
κατασκευάζονται διάφορα αντικείμενα ώς 
κτένια, λαβίδες μαχαιρών κλπ. καί κο
σμήματα διάφορα.

Φιλτισένχο (τό) καί φιλτισέΐνο = φιλδι- 
σ^νιον, ελεφάντινον, κόσμημα, κτ^νιον 
κλπ. και μεταφορ. ή α3«ράδα= λευκότης 
τοδ προσώπου  ̂ των χειρών κλπ.

Φλακη φυλακή, ειρκτή, δέσμω-
ττίριον.

Φλακχασμένος (ό) = ό φυλακισμένος, ό 
δεσμώτης, περιωρισμένος.

Φλαμπουρχάρης (ό), λ. Βυζαντ. =δ ση
μαιοφόρος, (τουρ. μπαϊραχτάρης.

Φλάμπουρον (τό)«ή  σημαία, λ. Βϋζαντ. 
(τουρχ. μταϊράκ), τά φλάμπουρα των 
ναών, αί σημαΐαι, αί’τινες χρυσοποίκιλτοι 
ούσαι περιφέρονται εις τάς τελετάς μετά 
των Ιξαπτερυγων και του Τιμίου Σταυροΰ.

Φλασκί (το) =φλασκιόν (φυλαχεΐον) == 
ί) λύκηθος, (μπλόσκα) παρ’ άρχ. κιβύ- 
σιον, η τσότρα, και φλάσχα (ή μεγάλη ), 
φλασχΟν ιδίως τό εξ είδους κολοκύνθης 
(φλασχ^ας παρά ΚρησΠ, ξηρανθέν χρη
σιμεύει διά νερόν, κρασί χλπ. παρ' άλ- 
λοις « νεροκολόκυΟον».

Φλεβάρης (<$) = ό Φεβρουάριος μην, και 
Κουτσο-φλέβαρος δταν ϊψ ο  ημέρας 28, 
δηλ. δταν τό ϊτος είνε κοινόν κα\ ουχ\ 
Δίσεκτον (| ΒΟεκτον ).

Φλεβαρίζει =περί τα τέλη Ιανουάριου , 
όταν πλησιαζη πλ^ον ό Φεβρουάριος μήν, 
ήτοι εγγίζεί ή ανοιξις.

Φοράδα 1*5) «ή φορβάς, ίππος.
Φόρος (ο — τό) = ί) αγορά. 2) δ φορο; 

= δασμός, δεχάτη. 3) μεταφορ. <ρόρος = 
φανερόν, εφανερώθη, « εβγηκε τό μυστικό 
*ς τό φόρος »=εδημοσιεύθη, εφανερώθη, 
εκηρύχΟη, εξιχνιάσθη τό μυστικόν. 
'Φουδχάζώ = (φουντιάζώ, · φούντα) καί 

φουντ«λίδιασ|χα, κατασ/βυάζω λεπτότατα 
φουνταλίδια εις τάς ακρας των πιμπ^λων 
ϊ\ φιφ/λων, εις τάς ακρας (ούγιας) ενδυ
μάτων, εις μανδόλας ( πέτσας) κα\ εις 
Ιπικαλύματα της κεφαλής κλπ.

Φουκάρι ■ τό) ( ί'δε θηκάρι).
Φουντούλης (<5.) == δ κομψός, κομψευό- 

μενος, καλοενδεδυμ^νος.
Φουντούλικα κομψά.
Φουσάτο (τό), λ. ’Ιταλ, £θ88α φωσατον 

στράτευμα,, «τά φουσάτα» τά στρατεύ
ματα.

Φραγκοκάοτελλον (τό ), = φρούριον (μ.ι- 
κρόνΤ επιδιορθωθέν πρό τινων ετών ύπό των 
Τούρκων·)Λαράλιονείςτήνεπαργ .Σφακίων. 

Φραγό {τό), λ. ποιμεν. δρα λ. φρογο.
’ Φ ραίνομαι, = ευφραίνομαι.
Φρογό (τό) κα\ φραγό, λ. ποιμεν. άντί- 

φλογόν, τό ϊχον τό χρώμα της φλογός = 
πυρρόν, « ή φρογ/| μου αίγα » =ή φλογη, 
ή πυρρά, 5) εροΟρόξανθός μου αιξ.

Φταίω —πταίω, φταίξιμο =πτ«Τσ[ΐα. 
Φταιομένος (δ) = πταίστης.
Φτέρνα ή) = πτέρνα.
Φυλαχτάρι τό) καί φυλαχτό = φυλακτή- 

ριον, τ.ό περίαμμα, τά προσθέματα, και 
τά κατά της Βασκανίας οτβχσκάνια», 
επι φθόνου αποτροπή» [κατά Πολυδεύ- 
χην ] Τουρκ. «ναϊμαλΟ).

Φωνοκλησι (το) λαοιί οίυρομένου, κ«ι 
θρηνουντος, κοπ*ιός μέγας, γόοι.

X
Χαϊμός (ό ) = ( χ̂ άνω ), απώλεια, βλά

βη, καταποντισμός. « Χαϊμός ’ς εκείνο τό 
βοσκο, κρΐμ,α ήτο ν’ άποθάντ)» = απώλεια, 
τι κρίμα . . .  αδίκημα νά άποβιώσ7), 
χαΐ άντι9. « ναϊμος *ς τό Λαλλικάρι» = 
ώ χαρά εις το παλλικάρι, δεν αξίζει νά 
λεγτ) τις περί αύτου.
Χάλασμα ( τ ό )  (χαλώ = κατεδαφίζω ) 

ερείίίιον, χαλάστρα = μέσος κατεδαφι- 
σμένον γόνος, οιακορευσις.



Χ ά λ ι —  1 8 1  —

Χάλι (το) λ . Τ . ( τά χάλια, επ\ κα
κού ) = ή θέσις, ή κατάστβσις, βλέπεις 
είς ποια χάλια ϊφερεν 5) ασθένεια; 
—  αυτά τα χάλια θά τα διορθώσγ) 
ή δγεία, καί « νά πάθη τέτοιο θάνατο να 
’ρθγ) σέ τέτοιο χ ά λ ι» . «Θ έ μου, μή 
χνης χριστιανό ποτέ σέ τέτοια χ ά λ ια » .
Χ αμηλώνω  = άπό δψηλά καταιβαίνω, 

καθίζω «&ς χαμηλώσουν ’ς τά σκαμνιά» 
= α; καθίσουν εις τά καθίσματα, « εχαμ.ϊ{- 
λωσαν »' = εκάθΓ,σαν. 2) χαμήλωσε = κύψε, 
«χαμήλωσε την κεφαλή σου» = κύψον την 
κεφαλήν σου, « σύρε τον χλάδον του δέν
δρου νά χαμηλώση » = νά κλίνη, νά κα- 
ταβιβασθϊ). « χαμήλωσε τόν λύχνον νά 
φέγγω » « δ ί)λΐος Ιχαμήλωσε » = εινε περ\ 
τό δειλινών.
Χ αμπέρι (τό) λ . Τ . καί χαμπάρι = άγ

γελμά, εΐ'δι,σις.
Χαμπχόλι (τό) χαι Παμπιόλι, θιαμπόλι 

= 6 ποιμενιχός αυλός, 6 εκ χαλάα,ης, ή 
φλογέρα.

Χαράκι (τό) = και δ χάρακας χαί χαρά- 
κ α (ή)= βράχος φυσικός δπερμεγ^θης. 
« γαράχι £ιζιμιό » μεγας βράχος ερριζω- 
μένος, £ιζοπαγι(ς, εμπεδος, 2) Χαράκι 
( τό) =ή χαραξ, ή £ίγα.
Χάρισμα (τό) = δώρον, « χαρίσματα » τά 

δώρα της νύμφης, δρα κολλήματα). 
Χαροκόπος (<?) =φιλέορτος, φιλοτερπ^ί, 

(χαρά-κόπος),Ι) χαροχοπίστρα-φιλοτερπίς. 
Χαροκοπώ  (χαρο-κόπος) = τρώγω καί 

πίνω, ευθυμώ.
Χαοιλαμαδένχον (τό) τά χασιλαμαδένια 

= υφάσματα εκ λεπτότατης μετάξης, με
ταξωτά, μεταξωύφαντα μέ ταινίας εξε- 
χούσας αιτινες ζαβίδια, κενάρια, ούγιες, 
λέγονται χαί διάφορα κατά τόν χρωμα
τισμών, καί,
Χαοιλαμάς (οι, οί χασιλαμάδες, λ. Τ . 

α μεταξούφαντον ύφασμα εκ λεπτής μετά· 
ξης, λεπτούφαντοι, 8ι’ ενδύματα γυναι
κεία και σινδο'νας.

Χειροχτενίοτρα (ή )α \̂ εργαζόμενη τα 
χειρόκτενα, ή εχκαΟαίρουσα διά χειροκτέ· 
νων τό λινάριον ή τά έρια.
Χειρόχτβνα (τά) και χερόχτενα »  δύο 

ομοιόμορφα σανίδια μέ χερούλια, ϊχοντα  
σιδηράς οξείας βελόνας προσηρμοσμενας, 
διά των όιζοίων ξαίνουν τό λινάριον χαί 
τά Ερια

Χολιάζωαχολουμαι ( χολή, χόλιασμα) 
= ϊχ ω  κατήφειαν, στενοχώριαν δυσαρε- 
στοδμαι.
Χουμάς {ό) ( χ0μα, χέω) α τυρός, δ ορρός. 
Χοχλάδι (τό) χογ λάδια και χοχλαδά- 

χ}α = χόχλαξ, οί.χοχλάκοι και κοχλάκοι, 
μικράι π^τραι.

Χρυοομαννχάκι (τό) = χρυσούς κλοιός. 
Χρυοομαννχακχασμένος ( 6 ), χρυσουν 

κλο-.όν φό'ρων επί του λαιμού. 
Χρυοομαργελωμένον ( τό } τό χροσοδν 

μαργέλιαν εχον, τό πεποικιλμένον μέ 
χρυσά νήματα (μίτους, σύρματα) καί 
μάργαρον.
Χτίστης ( ο ) = χτίστης.
Χτίζω, = κτίζω.
Χνλόπητα ( η )  =  ]̂ εξ άραιας ζύμης 

πηττα.
Χωρίστρα (ή )  διαίρεσις, τό χώρι

σμα της κώμης.
Χωστά ( τά)  ( καί άπόχωστα), τό χ ω 

στόν = κρύφιον, λαΟραΐον.

Ψ
Ψαρός ( ο ), =  ό λευκοθριξ, παλιός* « ή 

ψαρή φοράδα» ( καί ψαροφοράδα) = λευ- 
κόΟριξ φορβάς.

Ψεγάδι ( τ ό )  = ψόγος ( ψέγω ), κατηγο
ρία, ελάττωμα, μομφή.

Ψεγαδχάζω (ψεγάδι) = ψέγω, κατηγορώ, 
καταλαλώ, μέμφομοά τίνος.
'Ψες κα\ όψές = γβές, εχθές (όψέ-όψίας)# 

οίν καί δέν παράγεται από τό είνε
τό παλαιόν δψέ, εκ τούτου τό ψεσινός ή 
όψεσινός, τό ψαργάδινος ή οψαργάδινον 
και δψοφγαδινός· ( Ι'δε όψές).

Ψήγομαι ( εψω ,) =  μαραίνομαι και ψη- 
γομαροΠνομαι* ψηγομάρα, ψηγομάγρα 
και ψημάγρα ( ασθένεια, παραλυσία, κα- 
τάψηξις) « μαραίνεται χαι ψέγεται ’σάν 
μήλο ξηραμένο » =  μαραίνεται κα\ $ ιτ ι- 
δοδται (  ζαρώνει) ώς \ό μηλον δταν α
ποξηραίνεται.

Ψιλογραμματιομένος ( ό  ) =  ευπαίδευ- 
τος, πεπαιδευμένος.
Ψηλορε(της{ό) χαι δψηλορείτης(δρανΙδηΥ 
Ψήφος (τό ) =  εκτίμησις, σέβας, Οπο- 

ληψις. 2) και δ ψήφος =  δ χληρος, λαχ
νός, σχραφνί.

Ψηφώ  =  περί πολλοΟ ποιούμαι, δπολτ)- 
πτομαι, εκτιμώ* « μα χεΐνος δέν τόνε 
ψηφα » =  άψτ,φεΐ, δέν δίδει σημασίαν 
« δέν ψηφα τόν θάνατον » «ψηφεΤ, 81ν τόν 
λογαριάζει.
'Ψ ίκ ι (τό) χαί Όψίκιον, λ . Βυζαντιν. 

=  πλήθος λαοΰ, σονάθροισις εις τελετήν, 
σκεψιν περ\ γενικών της πατρίδος συμ

φερόντων* χαί τό ψ.κι του γάμου «ήχο- 
λοόθη· είς την συνεπαοσιά της νύμφης 
μεγάλο ψ κ ι » .  =  πολλοί γαμηλιώ- 
ται, σόνακόλουθοι, νυμ,φαγωγοί, κόσμος 
πολύς.

Ψοφώ =  θν^σχω, ( ιδίως επ\ ζώου ) «ψο
φώ της πείνης ο =  θνήσκω Ικ τ?|ς πείνης,

Ψοφώ
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λ ιμ ώ ττω 1 ψόφιος ■» τεθνηχώς κα\ τό ψο- 
φίμχο, ό ψοφίμιος, $) ψοφίμια =  θνησι- 
μαΤον* ίψόρισε = τέθνηχε.

Ω

*Ω. επιφώνημα θαυμασμού* ώ  γ ια  . . . 
τίθεται πολλάκις χάριν τοδ μέτρου εις 
τούς στίχους.

Ώζό (τό  ) αντί ζωον* τά ώζά = ζωα.
*Ωξω, =  ϊξω,  εκτός· «τον Ιβγαλεν ώξω 

=  τον Ιξ^βαλεν της οικίας· « ώξω καί 
νά χάμω λάθος» = εκτός και νά κλ.

.. ^

νΩφου

(Ωρΐ)οπλουμιομένος ( ό ), 6 ώρτ]θ7ίλοά- 
μιστος —, ώραΐος, πεποικιλρ,ένος, εστολι- 
σμήνος μέ ποικίλματα, εξόμπλια, κεν
τήματα χλπ.
νΩργιος (<5) = ώραΤος, καλός, εύ'μορφος· 

ώρηα — ωραία = εξ ο ! καί ή πανώρια* 
τό ώρ7)0 α τό ώρηο περιβόλι » =  ώραΤον 
περιβόλιον.

*<Ως = εως.
"Ωφου = ώ χ ! αχ ! 'άγι ! == άχ ! =  ά- 

λο^χονον, οίμοι! κλπ.

♦



ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ

Σ ελ . α τ ιχ . γ ρ α π τέο ν

15 23 παρρησίαν.
16 5 καθευδ’
18 1 δ’ ώς ό
26 ά υποσηα.. 7 καλεΐ αντί καλέ.
37 19~ ειχον
39 48 Κρησ^,
43 21 Θέ μου
45 29 ούλα
47 . 14 πλύσου
48 5 χολιοδμε

0 27 Κουρουτες
Ό49 22

51 13 στόλος
52 30 ξαναευχουμαί σου
54 1 γειτόνισσα

» 4 έπηρε
56 8 επηρε

» 26 ’πηρα
» 27 γείτονα
» 28 καί 29 χοντο-(άλαργο) γε

57 24 "Εχετε
58 13 σφεντηλι
60 26 εΤς τι
61 18 κουμπάρος.
62 24 Γιεζη
64 31 «δένω» περιττόν (
65 1 τό «τούς σφόνδυλό
87 18 βάγιες

καινούρια89 30
94 24 χωράφι.

» 31 εινε
98 2 Ενα των δύο δτε 1 

φανόν αύτοΟ ή και 
Κάνωβος99 ά• σημ. 1

103 13 *Αρματωλο5. 
νά τ ' άποχαμαρών104 6

106 5 πορτΑλα του 
αυτα110 43

119 34 άναγαλιώ 
που ν * έχεΐνα ;133 22

143 25 διαδεδομένους
144 10 αφομοιώσι

τον στέ-

ΕΝ ΛΕΞΙΟΛΟΓΙΩ4

448 Ά τληδες (ο!). 151 Διωματάρης και Διωυαντάρη?. 153 Ζάλο στιχ. 2 «ραίνε. 
154 Κα  <ίτιχ· 5 κ’ ή ψυχτ( βου; 156 Καλολοεΐδι στιχ. 11 ξαρέσια. 157 Καρπέτα 
στι£· δ μηρών. 165 Μονντισμα σπχ . 2 βραδιάζει. 167 Μπράτσο στιχ. 7 λαγκω- 
νίοο. 167 Μωρέ χ<χί Μπρ^. 176 Σχνζαμνγδαλάτο στίχ· 3 σκιζοιμογδαλατα.

ΠαραχαλβΤται ό αναγνώστης νά βογγωρι[9ΐ) τα τυπογραφικά σφάλματα τά 
δποία είσεχώρησαν.

♦




