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πληρώνει ό καθένας άπδ μια δραχμή το δνομα. Πολλοί παίρνουν πολλούς τέτοιους
κλήρους με τ' δνομά τους, αμα θέλουν và τους τύχη αυτοννών và βαφτίσουν το
παιδί. Και τά λεφτά πηγαίνουν οτήν εκκλησία. "Ετσι οϋτε τσακώνονται, ποιος θα
πρωτοπάρΐ] το παιδί, οϋτε το παιδί κινδυνεύει νά το ξεσκίσουν. 'Αλλά και η εκκλη-
σία κερδίζει έτσι χρήματα» (χειρόγρ. σελ. 17).

2) Δημοτικά τραγούδια: Εις τόν τομέα τοΰτον παρατηρεί κανείς τά επό-
μενα. Τραγούδια κλέφτικα, μέ τα όποια είναι γεμάτη ή ορεινή 'Αρκαδία, δέν
υπάρχουν ε'ις τόν Τυρόν, ειμή μόνον δσα έχουν μεταφερθή εκεί. Τό αυτό συμβαίνει
και μέ δλα σχεδόν τά αλλα είδη ασμάτων, διότι και αυτά φέρονται ε'ις κοινήν γλώσ-
σαν καί οχι είς τσακωνικήν. Τραγούδια εις τήν τσακωνικήν διάλεκτον δέν εΰρον,
ε'ιμή μόνον έν ή δυο νανουρίσματα καί τινα άλλα μικρά εις μορφήν άποσπασμα-
τικήν. Μέ έπληροφόρησαν δμως οτι παλαιότερα συνηθίζοντο, καί οτι ακόμη καί
σήμερον λέγονται, μοιρολόγια είς τήν τσακωνικήν. Προσέθεσαν δμως οτι, επειδή,
τά μοιρολόγια τοΰ είδους αΰτοΰ είναι κυρίως αυτοσχέδια, δια τοΰτο δέν φροντίζουν
νά τά ενθυμούνται ολόκληρα. Ή παρατήρησίς των οτι είναι αυτοσχέδια καί οτι
δι'αυτό δέν τά ένθυμοΰνται, έχω λόγους νά νομίζω οτι έπενοήθη ή δια να δι-
καιολογήση τό γεγονός οτι οι πληροφοριοδόται μου συνέπεσε νά μή ένθυμοΰνται
στίχους μοιρολογιών είς τήν τσακωνικήν, ή διότι ύπέθετον, ως ύπωπτεύθην, οτι
«δεν θά τους βγγι σε καλό», νά έπαναλάβουν, χωρίς τήν παρουσίαν νεκροΰ, όλό-
κληρον τό θλιβερόν περιεχόμενον ενός μοιρολογίου. Εις τήν συνειρμικήν άντίλη-
ψιν τοΰ λαϊκοΰ ανθρώπου, τό γεγονός τοϋ θανάτου καί τά γεγονός ακούσματος
ενός μοιρολογίου αποτελούν δύο στοιχεία αλληλένδετα· Συνεπώς ο'χι μόνον ό
θάνατος προκαλεί τό μοιρολόγημα, άλλα καί αντιστρόφως, άκουόμενον έ'να
μοιρολόγι 'ίσως έχει, κατά τήν αυτήν λαϊκήν λογικήν, ώς έπακόλουθον καί τήν
αργά ή γρήγορα πρόκλησιν ενός ακόμη θανάτου. Έξ άλλου, έκ τοΰ παλαιοτέρου
στρώματος τής δημοτικής ποιήσεως, δηλ. εκ τών ακριτικών καί τών παραλογών,
δ'χι μόνον οί κάτοικοι γνωρίζουν ολίγα τραγούδια, άλλα καί εντοπίζουν εις
τήν γειτονικήν των δρεινήν τοποθεσίαν «Παλιόχωραν» όλόκληρον την ύπόθε-
σιν τήν οποίαν περιγράφει τό άκριτικόν τραγούδι «τοΰ Μικρού Βλαχόπουλου»
(χειρόγρ· σελ. 8).

Γενικώς, εκ τών άνοηέρω συνάγεται οτι ή τσακωνική διάλεκτος πιθανώτατα
δέν άνέπτυξεν 'ιδίαν λαϊκήν λογοτεχνικήν παράδοσιν, ή οτι άνέπτυξε στοιχειώδη
μόνον τοιαύτην καί εις χρόνους παλαιοτέρους. "Εχει δμως παρατηρηθή οτι συνέ-
βαινε καί εις τήν Τσακωνίαν τό φαινόμενον τής μεταγλωττίσεως μερικών παλαιών
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δημωδών ασμάτων έκ τής κοινής 'Ελληνικής εις τήν Τσακωνικήν. Τρία τραγούδια
τής κατηγορίας αυτής ήδη έχουν δημοσιευθή προ ετών

3) Χορός τσακώνικος : Είναι πασίγνωστος δ λεγόμενος «.τσακώνικος χορός»,
κατά τόν όποιον οί χορευταί, χορεΰοντες συρτόν χορόν, προχωρούν εις σχηματι-
σμούς, οί όποιοι άλλοτε μέν λαμβάνουν τήν μορφήν συμπτυσσομένων κύκλων, άλ-
λοτε δέ χωροΰντες βουστροφηδόν προκαλούν διάλυσιν τοΰ συμπτυχθέντος κΰκλου
καί έξέλιξιν τοϋ χοροΰ πρός άλλας μορφάς. Εις τόν Τυρόν ό χορός οΰτος διακρίνε-
ται μέ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία εις τρεις παραλλαγάς: α) ό κλείστε (=δ
κλειστός), β) δ αναταϊατε (=ό άνοικτός) καί γ) ή τεσσέρα. Γενικώς, οί σχηματισμοί
καί τών τριών τούτων τΰπων είναι κατ' εξοχήν ιδιόρρυθμοι καί διαφορετικοί τών
λοιπών άρκαδικών χορών. "Οπως ή γλώσσα τών κατοίκων έρχεται κατ' ευθείαν
άπό τήν άρχαιότητα, οΰτω δέν άποκλείεται νά συμβαίνη ομοίως καί προκειμένου
διά τούς χορούς τής Τσακωνίας.

Γενική παρατήρησις, ή οποία προκύπτει έκ τής μελέτης τοΰ συγκεντρωθέντος
μικροΰ εις ποσόν λαογραφικοΰ ύλικοΰ, είναι: ότι, όπως περιεσώθη ή άρχαία δω-
ρική γλώσσα, οΰτω πρέπει νά μή άποκλείεται καί ή παράλληλος έπιβίωσις άρχαϊ-
κών δοξασιών, άναφερομένων εις τόν ψυχικόν βίον τοΰ λαοΰ. Μονομερής έπιβίω-
σις τής διαλέκτου θά ήιο φαινόμενον παράδοξον, ένώ ή μετ' αύτής παράλληλος
διατήρησις άρχαϊκών στοιχείων βίου είναι φυσική.

1 Τό πρώτον είναι τό τραγούδι «Πονλάκιν είχα στο κλουβί». "Η διασκευή του εις τήν
τσακωνικήν διάλεκτον εχει δημοσιευθή άπό τόν Νικόλαον Πολίτην ('Εκλογαί, 1914, Έπίμε-
τρον Β' άρ. 8). Τό πανελλήνιον πρότυπον εύρίσκεται ώς μοιρολόγι είς τό αύτό βιβλίον τού
Ν. Πολίτου (ύπ' άριθ. 204). Δεύτερον παράδειγμα άποτελεΐ τό ύπό τοΰ Μιχαήλ Δέφνερ άνα-
φερόμενον μοιρολόγι είς τσακωνικήν (βλ. είς Λαογραφ. τόμ. 7, 1923, σελ. 40). Τοΰτο προέρχε-
ται άπό άντίστοιχον μοιρολόγι, τοΰ οποίου ό πρώτος στίχος έ'χει: «Κρϋψε με, μάννα, κρϋιρε με,
να μή με πάρΐ] ό Χάρος», τοΰ οποίου έ'χουν παραδοθή τρεις μόνον παραλλαγαί, δύο έκ τής
'Αρκαδίας καί μία έκ Μακεδονίας. Ή μακεδονική παραλλαγή (Μακεδόνικα, τόμ. Β', 1941 -
1952, σελ. 393) κατά κανόνα δέν έχει τά δεύτερα ήμιστίχια τών δεκαπεντασυλλάβων, άλλά
μόνον τά πρώτα καί ούτω παρουσιάζει μορφήν μοιρολογίου άπηρτισμένου έξ οκτασυλλάβων.
Έκ τών δύο άρκαδικών παραλλαγών, ή μία (Λαογρ. τόμ. 5, σελ. 163, άρ. 50) εύρίσκεται έν
συμφυρμώ μέ. στίχους έξ άλλων τραγουδιών, ένφ ή άλλη παραλλαγή (Λ.Α. 125, σελ. 213-214,
άρ. CIvXX (β')—Βαλτεσινΐκος Γορτυνίας) είναι ή καλυτέρα έξ όλων.

Τρίτον τραγούδι τής αύτής κατηγορίας είναι τό «τού Νεκρού Αδερφού». Τούτο, μετα-
γλωττισμένον είς τσακωνικήν διάλεκτον, άνευρε καί κατέγραψε τό θέρος τοΰ 1875 ό Μιχαήλ
Δέφνερ, ό όποιος καί τό έδημοσίευσε βραδύτερον (Λαογρ. τόμ. 7, 1923, σελ. 37 - 39) ύπό
τόν τίτλον «Ό Βουρκόακα» (= ό βρικόλακας).
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Mission folklorique dans la région de Tyros
(province de Kynouria, Péloponnèse)
du 28 juillet au 8 août 1964

par Const. Romaios

L'auteur expose les résultats de sa mission folklorique dans la région
de Tyros de Kynourie (Péloponnèse) du 28 juillet au 8 août 1964.

Cette région se trouve isolée entre le golfe d'Argolikos et les ro-
chers du mont Parnon. Dans cet arrondissement survit, comme langage vi-
vant, le dialecte tsakonien, lequel, comme on sait, provient directement
du dialecte antique dorien. Ainsi, quelqu'un qui entend les indigènes par-
ler leur idiome archaïque dorique, a l'impression d'entendre une langue
étrangère et incompréhensible.

Partant du principe qu'avec la langue archaïque ont dû survivre
aussi d'autres éléments de la vie populaire l'auteur a recueilli des infor-
mations relatives, surtout sur les coutumes du mariage, de la mort et
du culte populaire. Il s'intéressa également aux chansons et danses po-
pulaires de cette région.

Dans les coutumes matrimoniales, l'auteur a remarqué qu'on observe
le feu sacré familial du foyer, tandis que parmi les coutumes funèbres, on
conserve jusqu'à ce jour celle qui consiste à enterrer les morts ensemble
avec des feuilles d'olivier, coutume que les anciens Spartiates prati-
quaient (Plutarque, Lycurgue 27).

En ce qui concerne les chansons populaires, on remarque que dans
le dialecte tsakonien, on n'a pas créé de chansons locales, originales,
sauf des chants funèbres (mirologues) et des berceuses. Certaines chansons
populaires des autres catégories qu'on trouve à Tyros, ont été introduites
des provinces avoisinantes du Péloponnèse et ont été adaptées au dialecte
tsakonien. Contrairement aux chansons qui sont importées, comme nous
venons de le dire, les danses populaires paraissent être de tradition
locale, et sont principalement des syrtos. On distingue trois variantes:
a) le κλειστός, b) le «άναταϊστός» (=άνοιχτός), et c) la danse de «Tessera», tou-
jours sur un rythme de syrtos.
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ
(13 ΙΟΥΛ —11 ΑΥΓ. 1964)

υπο στεφ. δ- ημελλου

'Εντός τοΰ πλαισίου τών τή εντολή τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
πραγματοποιούμενων ερευνητικών αποστολών τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου είργά-
σθην κατά τό θέρος τοϋ παρελθόντος έ'τους 1964 εις τήν νήσον Σάμον. Λόγφ τοΰ
περιωρισμένου χρόνου τοΰ ενός μηνός ενετόπισα κατ' ανάγκην τήν έ'ρευνάν μου
είς τέσσαρα μόνον χωρία, ήτοι τό Πνάαγόρειον (πρώην Τηγάνι), τήν Χώραν, τούς
Μυτιληνους καί τό Παλαιόκαστρον, ά'τινα καλύπτουν τήν πλησιέστερον πρός τήν
έναντι Μικράν 'Ασίαν παρά τόν καλούμενον Ιπταστάδιον πορθμόν περιοχήν τής
νήσου.

Ή έρευνα εις τήν νήσον καθίστατο τοσούτφ μάλλον σκόπιμος, δσφ δέν
ύπήρχεν εξ αυτής λαογραφικόν ύλικόν έν τφ Λαογραφικφ "Αρχείφ. Πλουσίαν σχε-
τικώς ΰλην ευρίσκει τις δημοσιευμένην εις εξακοσίας περίπου σελίδας τοΰ πέμπτου
τόμου τοΰ έ'ργου τοΰ Έπαμειν. Σταματιάδου ήτις δμως, ώς φαίνεται, άφορα είς
όλόκληρον τήν νήσον, διότι ελλείπει είδικωτέρα μνεία υπό τοϋ συγγρ. τών χωρίων
εξ ων λαμβάνει τό παρ' αΰτοΰ δημοσιευόμενον ΰλικόν. Λαογραφική ύλη ευρίσκε-
ται έ'τι εγκατεσπαρμένη εις τό υπό τοϋ Ν. Ζαφειρίου εκδιδόμενον Άρχεϊον
Σάμου

Έκ τών χωρίων εϊς τά όποια διεξήχθη ή εν λόγφ έ'ρευνα τό Πυθαγόρειον
ήτο παλαιότερον ακμάζουσα εμπορικώς κωμόπολις. Οι κάτοικοι, ασχολούμενοι περί
τήν ναυτιλίαν, εξετέλουν ευρύ διαμετακομιστικόν εμπόριον ουχί μόνον εντός τής
Ελληνικής επικρατείας αλλά καί πέραν αυτής πρός τήν Μικράν Ασίαν καί γενι-
κώτερον πρός τάς υπό τής άνατολικής λεκάνης τής Μεσογείου βρεχομένας χώρας.

Πυκνοτάτη ήτο ή επικοινωνία μετά τών Μικρασιατικών ίδίςι άκτών, ένθα
προ τής εκείθεν έκριζώσεως τοϋ Ελληνικού στοιχείου κατά τό 1922 ύπήρχον συμ-
παγείς Ελληνικοί πληθυσμοί.

Τό Πυθαγόρειον άπετέλει έ'τι σπουδαιότατον άλιευτικόν κέντρον. Σήμε-
ρον ευρίσκεται άπό τής απόψεως αυτής Ιν μεγίστη παρακμή συντελεσάσης πρός

1 Σαμιακά, τόμ. 5, έν Σάμφ 1887, σ. 23 - 612.

2 Άρχεϊον Σάμου, τόμ. 1 - 6 (1946 - 1962).
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τοις άλλοις και τής προσφάτου άπαγορεΰσεως τών τουρκικών άρχών νά αλιεύουν
οι "Ελληνες παρά τά Μικρασιατικά παράλια, ένθα υπάρχει άφθονία αλιευμάτων.

Ό πληθυσμός τοΰ χωρίου είναι ποικίλης προελεύσεως. 'Αποτελείται έκ κα-
τοίκων εγκατεστημένων ένταΰθα έξ άλλων χωρίων τής νήσου1 ή προσφύγων έκ τής
Μικράς 'Ασίας, θυμάτων τής κατά τό 1922 εθνικής καταστροφής. Χαρακτηριστική
είναι ή άπάντησις, τήν οποίαν λαμβάνει τις παρά τών κατοίκων, εύθύς ώς ήθελεν
ερωτήσει περι τής καταγωγής αυτών. «'Εδώ οί Τηγανιώτες δεν εχ'νε παππον»,
λέγουν, δπερ σημαίνει οτι ούτοι είναι έπήλυδες.

Οί κάτοικοι τών λοιπών έρευνηθέντων χωρίων είναι κατά τό πλείστον γεωρ-
γοί. 'Ασχολούνται κυρίως είς τήν καλλιέργειαν καπνού καί δημητριακών. Ή εγγύς
Χώρα ήτο παλαιότερον πρωτεύουσα τής νήσου. Μετά τήν άνάπτυξιν τοΰ Βαθέος,
τής σημερινής πρωτευούσης, καί τήν εξ αυτής μεταφοράν τών έναπομεινασών δι-
καστικών, άστυνομικών κ.ά. άρχών εις τό Πυθαγόρειον, έχει περιπέσει εΐς μαρα-
σμόν. Οί Μυτιληνοί άπετέλουν προ ολίγων ακόμη ετών μεγάλην έξ επτά περίπου
χιλιάδων κατοίκων κωμόπολιν μέ άγροτικόν καί γεωργικόν χαρακτήρα· Σήμερον
τό ήμισυ περίπου τών κατοίκων αυτών έχει μετοικήσει κυρίως εΐς τήν περιοχήν
τών 'Αθηνών. Πλησιέστατα πρός τήν πρωτεύουσαν Βαθύ εύρίσκεται τό μικρόν
χωρίον Παλαιόκαστρον, διό ή έπικοινωνία τών κατοίκων αύτοΰ πρός τό άστικόν
τοΰτο κέντρον είναι πυκνοτάτη.

Ή συλλεχθεΐσα έκ τών ώς άνω χωρίων λαογραφική ύλη, ήτις καλύπτει τάς
πλείστας τών εκδηλώσεων τοΰ κατά παράδοσιν λαϊκοΰ πολιτισμού, κατεγράφη εΐς
418 σελίδας τετραδίου, σχήματος 8ου μεγάλου, καί κατετέθη εις τό Λαογραφικόν
'Αρχεΐον υπ αΰξ. άρ. 2891. Αύτη περιλαμβάνει: παροιμίας 72, πολύστιχα άσματα
165, δίστιχα 42, ρίμας 3, παραδόσεις 49, έπφδάς 27, παραμύθια καί συναφείς
διηγήσεις 6, εύτραπέλους διηγήσεις 14, αινίγματα 80, παίγνια 9, έθιμα κατά τήν
γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν, δημώδη ΐατρικήν, μαγικάς καί δεισιδαίμο-
νας συνηίΐείας καί ένεργείας, λατρευτικά έθιμα, μαντικήν, ειδήσεις έκ τοΰ γεωργι-
κού, τοΰ ποιμενικού καί τοΰ άλιευτικοΰ βίου, δημώδη μετεωρολογίαν, ειδήσεις περί
τοΰ ενδύματος, τής βιοτεχνίας, τής οικίας, τών μουσικών οργάνων κλπ. Έξ άλλου

1 'Αλλά καί οΰτοι δέν είναι έντόπιοι. Ώς είναι γνωστόν, ή Σάμος υπέστη παντελή σχε-
δόν έρήμωσιν κατά τόν 15°ν αιώνα καταστάσα φωλεά πειρατών. Τό 1475 οί κάτοικοι τής νή-
σου έγκαθίστανται είς Χίον. Ό άνασυνοικισμός αυτής ήρχισεν άπό τοϋ 16ου αιώνος. Κατά
τάς παραδόσεις οί νέοι κάτοικοι προήλθον έκ Χίου, Πάτμου, Βουρλών, Μυτιλήνης, Πελοπον-
νήσου, Νάξου, Ρόδου, Κύπρου, Κρήτης, Εύβοιας κλπ. (Ίδέ σχετικώς 'Αποστόλου Ε. Βακαλο-
πούλου, 'Ιστορία του νέου 'Ελληνισμού, τόμ. Β1, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 106 - 109).
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