
Επιβιώσεις αρχαίων 
θρύλων

Οι παραδόσεις για τις νεράιδες 
έχουν την αρχή τους στις δοξα
σίες των αρχαίων για τις Νύμφες 
και τις Νηρηίδες, απ’ όπου προ

έρχεται και τ’ όνομά τους. Τις λένε ακόμη κυ
ράδες, αρχόντισσες, ξωτικές, ξανθές, αερικά 
και αγελλούδες, από την αρχαία δαιμονική 
Γελλώ. Ο λαός μας, πλάθοντας με τη φαντα
σία του τις ωραιότατες νεράιδες, ζωογόνησε 
τη γύρω του φύση. Μένουν κοντά σε νερά, 
πηγές, ποτάμια, βρύσες, σε δάση, σπηλιές, φα
ράγγια, αλώνια, μύλους, γέφυρες, πηγάδια και 
στη θάλασσα. Ζουν χορεύοντας και τραγου
δώντας και οι ανεμοστρόβιλοι που δημιουρ
γούνται ξαφνικά είναι αποτέλεσμα των δαιμο
νικών χορών τους. Ο λαός μας τις φαντάζεται 
με μακριά ξανθά ή πράσινα μαλλιά που τα χτε
νίζουν με χρυσό χτένι, πάντα λευκοφορεμέ
νες με χρυσοϋφαντά φορέματα, λευκό αρα
χνοΰφαντο πέπλο στο κεφάλι τους και ωραία 
μάτια καταγάλανα αμυγδαλωτά.

Οι αγαπητικοί των νεράιδων
Οι νεράιδες γεννάνε παιδιά με τους νέραϊ

δους που είναι αρσενικά δαιμόνια του είδους 
τους. Λίγο πριν γεννήσουν μπαίνουν από την 
κλειδαρότρυπα στα σπίτια με μορφή μικρής 
λευκής πεταλούδας και αρπάζουν τ’ ασπρό
ρουχα των γυναικών. Αλλά και τα παιδιά τους 
είναι κιτρινιάρικα και καχεκτικά, γι’ αυτό προ
σπαθούν να τ’ αλλάξουν με παιδιά ανθρώπων 
όταν, ενώ ασχολούνται με τις γεωργικές και 
κτηνοτροφικές δουλειές, τα βάζουν σε κούνι
ες κρεμασμένες απ’ τα κλαδιά των δέντρων, 
όπου οι νεράιδες συχνάζουν. Όπως στη μυθο
λογία η παιδοπνίκτρια Γελλώ, 
οι νεράιδες ρουφούν 

τη νύχτα το αίμα των κοιμισμένων παιδιών 
που βαθμιαία μαραίνονται και πεθαίνουν. 
Ωραία παράδοση για τους αγαπητικούς των 
Ανεράιδωνε λέει πως νεράιδες άμα ιδούνε κα
νέναν πολύ ωραίο νέο τον αρπάζουν, γεννάνε 
παιδιά με δαύτον και τ’ αφήνουν στα κλαδιά 
των δέντρων ντυμένα με ολόλευκα μεταξωτά 
ρούχα για να τα παραλάβει ο άνθρωποςπα
τέρας τους.

Το νεραϊδόσογο
Όταν κάποιος νέος κατορθώσει να αρπά

ξει τον άσπρο πέπλο της νεράιδας, αυτή ανα
γκάζεται να τον ακολουθήσει, γίνεται άριστη 
σύζυγος και γεννάει ωραιότατα παιδιά. Οι 
Μαυρομιχαλαίοι από τη Μάνη λένε ότι προ
έρχονται από νεράιδες γι’ αυτό είναι ομορ
φόσογο. Αν η νεράιδα, επωφελούμενη από 
απροσεξία του συζύγου της, κατορθώσει να 
ανακαλύψει το άσπρο κεφαλομάντηλό της, εξα
φανίζεται, γυρίζει στο νεραϊδόκοσμό της και, 
κατά την απουσία του συζύγου της, πηγαίνει 
στο σπίτι της και περιποιείται τα παιδιά της που 
λέγονται νεραϊδογεννημένα. Άλλοτε πάλι, για 
να εκδικηθεί το σύζυγό της που την κρατού
σε κοντά του εγκλωβισμένη και δεν της έδινε 
το κρυμμένο κεφαλομάντηλό της για να φύ
γει, ξαναγυρνάει και σκοτώνει τα παιδιά που 
γέννησε μαζί του. Αν ο άντρας της καταφέρει 
και της κάψει το μαντήλι, την έχει γυναίκα του 
μέχρι να πεθάνει.

Τα ονόματα των νεράιδων
Σε παράδοση από τη Λάστα Γορτυνίας, 

χρώματα λουλουδιών, μοσχοβολημένων δέ
ντρων και χρωματιστών πολύτιμων λίθων 

αφήνουν τη σφραγίδα τους στα νεραϊδένια 
ονόματα, στα οποία συμβολικά υπερτερεί το 
κόκκινο. Κάθε μια νεράιδα είχε τ’ όνομά της, 
σαν τους ανθρώπους και η βασίλισσά τους, 
η Νεραϊδάρα τα ξέρει και της μιλεί καθεμια
νής με τ’ όνομά της. Και ο κόσμος εδώ ανα
φέρνει πολλά ονόματα Νεράιδωνε. Γαρούφω, 
Γαρουφαλιά, Τριανταφύλλη, Μηλίτσα, Κανέλλα, 
Λεϊμονιά, Αργύρω, Ασήμω, Χρυσάφω, 
Ζαφείρω, Καλλιόπη, Μελπομένη, Ουρανία, 
Αρετή, Ακριβή, Αγλαΐα, Λαμπετία, Πυργούλα, 
Αστέρω, Αγράφω, Ζουγράφω, Παγώνα και 
Σμαράγδω, τ’ όνομα της κουτσής νεράιδας. 
Άλλη τη λέγανε Πουρναροπηδήστρα, άλλη 
Λάμια, άλλη Γελούσα…

Νεράιδες της Αρκαδίας
Οι αρκαδιανές νεράιδες υμνήθηκαν από το 

λαό μας περίσσια. Σύμφωνα με μαρτυρία μι
ας γερόντισσας στο Νεραϊδοβούνι Αρκαδίας 
έχουνε το λημέρι τους και γυρίζουν αναγύρω 
και μαζεύονται ύστερα εκεί πάνου κάθε μεση
μέρι και κάθε βράδυ. Οι νεράιδες μπορεί να γί
νουνε ό,τι θες. Γυναίκες είναι, μα μεταμορφώ
νονται και σε άλλα αερικά. Φορούνε όμορφα 
σκουτιά χρυσά κι ουλοένα γλεντάνε, τραγου
δάνε και χορεύουνε. Έχουνε λογιώνε όργα
να, νταούλια, σιουρίχτρες, χίλια δυο. Δεν κο
τάει να ζυγώσει κανείς κατά το Νεραϊδοβούνι. 
Όγιος τις γλέπει, λαβώνει. Ή γίνεται ζουρλός 
ή αρρωσταίνει καμπόσο καιρό κι αν δεν του 
διαβάσουνε ευκέλαιο, δε γιατρεύεται. Όσοι 
περνάνε από μακριά, ακούνε ναι βουή. Έχω 
κι εγώ ακουσμένα μια αντάρα που σειέται ού
λος ο τόπος. Αν κάνει και μιλήσει κανείς κο
ντά τους, πάει δουλειά του. Θα του πάρουνε 
τη φωνή και θα μείνει άλαλος και μουγγός. 

Έχουνε την Κυρά τους, τάχατες να πούμε, 
που τις διευθύνει, εδώ να πάτε, εκεί να πά
τε, τους λέει. Όγιος περάσει νύχτα ή ντάλα 
μεσημέρι από το Νεραϊδοβούνι δίχως να 
ξέρει πως βγαίνουνε νεράιδες και τον ιδού

νε, πάει! Του πέφτουνε κοντά και τον παίρ
νουνε μαζί τους. Από τότενες πλια χάνεται ο 
άνθρωπος. Τόνε κρατούνε δυο τρεις ημέρες 
και λένε τάχατες, ξέρω κι εγώ; Πως κάνουν 

αμαρτία και γεννάνε και παιδιά. Τόνε τα
ΐζουνε κει μέσα κάτι δικά τους φαγιά 
και τόνε ξελογιάζουνε με δικά τους 
κρασιά. Και κοιμώνται λέει αντάμα κι 

ο άνθρωπος τελεύεται από τις αγκαλιές 
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τους. Υστερινά τον απολάνε και κείνος τότενες γυρίζει τα όρη και τα 
βουνά σαν τρελλαμένος. Γίνεται κατακίτρινος, ισχνός και ξεραγκιανός 
σαν τσίρος. Αρχινάει πλια και σώνεται και θα πεθάνει, αν δεν τον ξορ
κίσουνε οι μαγίστρες. Ετούτα τά ‘παθε ένας από τη Βυτίνα, μα εγίνη
κε καλά, γιατί τον ξορκίσανε οι μαΐστρες. Τον παίρνουνε τον άρρωστο 
στο σπίτι τους και τον ξαπλώνουνε κατάχαμα, απάνου σ’ ένα κόκκινο 
σκουτί. Ύστερα παίρνουνε μέλι κι αλείβουνε γύρωγύρω το πάτωμα, 
γιατί μιλάνε των νεράιδωνε κι εκείνες έρχονται κι αν δεν τις γλυκάνεις, 
δεν ξαμποδένουνε τον άρρωστο, φεύγουνε. Εκεί καθόνται μοναχές οι 
μαΐστρες και κλειούνε τα παραθύρια και κάτι λένε μέσα τους κι ερχό
νται οι νεράιδες με την Κυρά τους εκεί, ξέρω κι εγώ τι κουβεντιάζανε 
και σε λιγούλι βγαίνει όξω μια μαΐστρα και λέει στους συγγενείς του άρ
ρωστου: Μας είπε η Κυρά να μας φέρουτε το τάδε, ένα τουλούμι τυρί 
να ειπούμε, πέντε τουλούπες μαλλιά, έν’ αρνί, πενήντα δραχμές. Ό,τι 
θέλουν εκείνες, λένε τάχατες πως τα παίρνουνε οι νεράιδες για πλερω
μή, μα δε με συχωράς, τα τρώνε οι μαΐστρες οι άτιμες. Άμα πλια πά
ρουνε ό,τι τις βαστάξει η ψυχή τους, κάνουν τα γητέματα και ποτίζου
νε τον άρρωστο ένα γιατρικό από κάτι ρίζες, που λένε πως λάμπουνε 
σαν κωλοφωτιά τη νύχτα και γίνεται πλια ο άρρωστος καλά.

Ξόρκια και φυλαχτά
Οι Νεράιδες δίνουνε και πάθος στον άνθρωπο, που γιατρεύεται με 

ξόρκια και μαγικά. Με τους καλούς είναι καλές, τους δίνουν φυλαχτά 
και τους μαθαίνουν πολλά μαγικά γιατροσόφια. Για να προστατευτούν 

απ’ την κακή ώρα των νεράιδων οι άνθρωποι φοράνε φυλαχτά με ψω
μί, μπαρούτι, σκόρδο, κόκκαλα χελώνας ή φιδιού τυλιγμένα σε άσπρο 
πανάκι. Στην Αρκαδία αν θέλει κανείς να δει τη νεράιδα της ανεμοξου
ριάς, να φανερωθεί μπροστά του μ’ όλη της την ομορφιά, πρέπει το 
καλοκαίρι να σούρνει πάντα κοντά του αλάτι κι όταν δει ανεμοξουριά 
να ρίξει τ’ αλάτι και η νεράιδα θα ξεφυτρώσει και θα τη δει. Μπορεί 
κανείς, αν κάνει όσα πρέπει, κι από μέσα απ’ την ανεμοξουριά να της 
αρπάξει το κόκκινο φεσάκι ή το μεταξωτό μαντήλι που φορεί στο κε
φάλι της και να της γυρέψει ό,τι θέλει, ό,τι χάρη της ζητήσει του την 
κάνει και μετά τον αφήνει και γυρίζει στο σπίτι του. Το καλύτερο απ’ 
ούλα είναι να της γυρέψει το αθάνατο νερό ή κανένα ρούχο της νε
ράιδας, γιατί αυτό γιατρεύει κάθε λογής αρρώστια.

Λαβώματα
Οι νεράιδες γνέθουν και υφαίνουν κατάλευκα υφάσματα λεπτότα

τα σαν τον ιστό της αράχνης. Πλένουν στα ποτάμια και απλώνουν τα 
άσπρα αραχνοΰφαντα ρούχα τους στους γύρω θάμνους να στεγνώ
σουν. Αν κάποιος περάσει από κει τον πειράζουν, τον λαβώνουν και 
μόνο με μαγικά ξόρκια θεραπεύεται. Οι νεράιδες λούζονται τα χρυσα
φένια τους μαλλιά στα ποτάμια, το νερό θολώνει και όποιος λουστεί 
λεπριάζει. Κάθε οχτώ με δέκα χρόνια το νερό στερεύει λίγο κι ύστερα 
αναβλύζει πάλι και μαζί με το νερό βγαίνουν πορτοκάλια με πορτο
καλλόφυλλα.  Οι χωρικοί αποφεύγουν να πετάνε τα κουκούτσια απ’ τις 
ελιές για να μην τις χτυπήσουν κι αυτές τους τιμωρήσουν με ρευματι

Καλοκαιράκι έφτασε, Ωραίοι μου! Μήπως μέσα απ’ τα γάργαρα μιας βρύσης τα νερά ή της θάλασσας τα καταγάλανα προβάλλει η δική σας πεντάμορφη νε
ραϊδούλα: Καλοπιάστε τη, μελώστε τη και ζήστε μαζί της τις πιο ευτυχισμένες διακοπές της ζωής σας! Προσέξτε μόνο… μη σας λαβώσει και μην… τελέψετε στις 
αγκάλες της…

Στο επόμενο τεύχος μας περιμένουν ανυπομονώντας αντρειωμένοι, γίγαντες και λεβέντες όμορφοι σαν άγγελοι ψηλοί σαν κυπαρίσσιαπό ‘χουν το Μάη στις 
πλάτες τους, την άνοιξη στα στήθια έχουν και γοργοδάχτυλα να ρίχνουν τη σαΐτα να σαϊτεύουν τα πουλιά και τα όμορφα κορίτσια…

Καλό καλοκαίρι!!!




