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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ ΝΑΞΟΝ (26 ΙΟΥΛ-- 25 ΑΥΓ. 1960)

νΠΟ ΣΤΕΦ Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

Έν έτει 1959 επραγματοποιήθη υπ' εμού εντολή τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
τεσσαρακονταπενθήμερος λαογραφική αποστολή είς τήν νήσον Νάξον επί σκοπώ
συγκεντρώσεως λαογραφικής ύλης εκ τής περιοχής ταύτης τών Κυκλάδων, ήτις
μέχρι τότε δεν εΐχεν ερευνηθή συστηματικώς. 1

Ή αποστολή μου εκείνη περιωρίσθη κατ' ανάγκην είς ολίγα χωρία τής
νήσου, ή δέ συγκεντρωθείσα λαογραφική ύλη, εί καί ύπήρξεν αξιόλογος εις ποσόν
καί ποιόν, δεν έδιδεν επαρκώς πλήρη εικόνα τοϋ λαϊκού πολιτισμού τής νήσου,
ά'τε εξ ώρισμένων μόνον χωρίων συνειλεγμένη. Ύπήρξεν άρα εύστοχος ή μετά
πρότασιν τοϋ διευθυντού τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου άπόφασις τής 'Ακαδημίας,
δι' ης άπεστάλην εκ δευτέρου επί ένα μήνα κατά τό επόμενον έτος i960 εις τήν
νήσον πρός επίσκεψιν τών εναπομεινάντων άνερευνήτων χωρίων, διερεΰνησιν
αυτών καί συγκέντρωσιν σχετικού δημώδους υλικού. Κατά τήν νέαν μου ταύτην
άποστολήν επίκεντρον τής εργασίας μου απετέλεσαν τά χωρία : "Αγιοι ' Απόστολοι
Μελάνων, Κεραμί, Κόρωνος (Βόθροι), Κωμιακή καί 'Απόλλων. 'Αφ' ετέρου
συμπληρών τήν ύλην τής προηγηθείσης ερεύνης επέτυχον τήν συγκέντρωσιν καί
νέας τοιαύτης λίαν άξιολόγου εκ τών χωρίων : 'Αγιερσανίον, Φιλώτιον, Αανακός,
Χαλκίον, Γλιναδος, Δαμαριών, Κεραμωτή, Καλόξνλος καί Σαγκρίον, εύρων προ-
θύμους πληροφορητάς κατά τήν διέλευσίν μου εκ τούτων ή άλλαχού τής νήσου.

Έκ τών κυρίως ερευνηθέντων ύπ' έμοΰ χωρίων οί "Αγιοι ' Απόστολοι, οΐτινες
μετά τοΰ Κονροννοχωρίον, τοϋ 'Αγίου Θαλλελαίον καί τών Μύλων απαρτίζουν τήν
κατ' άπογραφήν τοϋ 1951 εξ 767 κατοίκων κοινότητα Μελάνων, έχουν 300 κατοί-
κους. Ούτοι άποζοΰν κυρίως έκ τής καλλιεργείας περιβολιών μετ' οπωροφόρων δέν-
δρων, αρδευόμενων διά τών άφθονων υδάτων τής περιοχής, ώς καί ελαιώνων. Τά
πλείστα καί κάλλιστα τών κτημάτων άνήκον μέχρι πρό τίνος χρόνου εις τό καθο-
λικόν σωματεΐον «Τίμιος Σταυρός», κληροδοτηθέντα εις αυτό άπό τής εποχής τής
Ενετοκρατίας (1207) εν τή νήσω, καθ' ην ολόκληρος ή περιοχή άνήκεν εις τούς
Ενετούς καί μετέπειτα εις τούς άπογόνους αύτών. Κατά τά τελευταία έ'τη εγένετο

1 Ίδέ σχετικήν έκθεσιν έν Έπετ. τοϋ Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 11-12 (1958-1959), σ. 328-
333, ε ν θα καί ή εις τήν νήσον άφορώσα λαογραφική βιβλιογραφία, ή πρόσθες : α') Στ εφ. ά.
Ή μέλλον, Περί τοϋ έν τή νήσφ Νάξω εθίμου τοϋ «τρυποπεράσματος», Έπετ. Έταιρ. Κυκλ.
Μελετών, τόμ. 1 (1961), σ. 515 -528. β') Νίκον Ά. Κεφαλληνιάδη, Τά σπήλαια τής Νάξου καί
οί θρϋλοί των, 'Αθήνα 1961, εκ σελ. 32.
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εις εύρείαν κλίμακα άπαλλοτρίωσις των κτημάτων καί διανομή εις τους ακτήμονας
καλλιεργητάς. Οί κάτοικοι τών Μελάνων ασχολούνται έτι περί τήν παρασκευήν
άσβεστου εντός υπ' αυτών κατασκευαζόμενων ασβεστοκαμίνων. Ταύτην μεταφέ-
ρουν διά τών υποζυγίων των καί πωλούν εις τά χωρία τής Νάξου πλήν τών
όρεινοτέρων.

Τό έπίπεδον γενικής μορφώσεως αυτών είναι σχετικώς χαμηλόν. Ώς έκ
τούτου παρά τήν συχνήν έπικοινωνίαν αύτών μετά τής πρωτευούσης τής νήσου
Νάξου (Χώρας) ό λαϊκός πολιτισμός συντηρείται εΙσέτι παρά τοις προβεβηκόσι
τήν ήλικίαν τών κατοίκων είς ίκανοποιητικόν βαθμόν, λαμβανομένου πάντοτε ΰπ'
όψιν τοΰ πανελληνίως παρατηρουμένου φαινομένου τής σταθεράς ΰποχωρήσεως
τών στοιχείων αύτού καί τής αντικαταστάσεως αυτών υπό τών αστικής προελεύ-
σεως νεωτέρων.

Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου Κεραμί, συμποσούμενοι εις 147, είναι κατά τό
πλείστον γεωργοποιμένες, έλάχιστα εις τά γράμματα καί είς άλλα έπαγγέλματα
επιδιδόμενοι. Τό χωρίον ανήκει εις τήν κοινότητα Τραγαίας, έμπορικόν κέντρον
τής ορεινής Νάξου, εΰρισκόμενον παλαιότερον έν μεγάλη ακμή.

Διάφορον τής ανωτέρω μορφήν παρουσιάζουν τά έρευνηθέντα χωρία τής
Β. Α. Νάξου Κόρωνος (Βόθροι), Κωμιακή καί Απόλλων. Έκ τούτων ή Κόρωνος,
απέχουσα άπό τής πρωτευούσης 30 χιλιόμ., άποτελεί ιδίαν κοινότητα εκ 1237
κατοίκων. Τό έδαφος ένταύθα είναι όρεινόν καί εξαιρετικώς άγονον, ή δέ παρου-
σία τοΰ χωρίου καί ή οικονομική ευρωστία, ην παλαιότερον ιδίςι είχεν, οφείλονται
είς τά έν τή περιοχή του ευρισκόμενα σπουδαία σμυριδωρυχεΐα, έξ ου καί ά'παν-
τες οί κάτοικοι αυτοΰ, ώς καί οί τοΰ παρακειμένου χωρίου Σκαδό, άσχολοΰνται
περί τήν έξόρυξιν τής σμύριδος, ητις έκ τών ορυχείων μεταφερομένη δι° έναερίου
σιδηροδρόμου εις τήν παραλίαν διακομίζεται εκείθεν εις όλόκληρον τόν κόσμον.
Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου, φύσει εύφυεΐς, παρουσιάζουν έξαιρετικήν έπίδοσιν εϊς
τάς έπιστήμας καί τά γράμματα. Ή μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον πτώ-
σις τής τιμής τής σμύριδος λόγω τής έφευρεθείσης τεχνητής συντελεί εις τον οϊ-
κονομικόν μαρασμόν τοΰ τόπου καί τον εκπατρισμόν τών κατοίκων, καταφευ-
γόντων ίδίςι είς τήν περιοχήν τής Πρωτευούσης.

Τό χωρίον Κωμιακή, εκτισμένον έπί ΐ)ψο μέτρου 700 μ., κατοικείται υπό
1100 περίπου ψυχών. Παρά τό όρεινόν τοΰ εδάφους υπάρχουν εν τή περιοχή μι-
κραί μέν αλλά γόνιμοι εκτάσεις, τάς οποίας φιλοπονέστατα καλλιεργούν οί κάτοικοι
αυτής παράγοντες είς έκλεκτάς ποιότητας δημητριακά, εσπεριδοειδή, κρόμμυα,
οίνους κ.ά. προϊόντα. Πλήν τών γεωργικών παράγονται καί κτηνοτροφικά προ-
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ϊόντα έκ τής σχετικώς ανεπτυγμένης κτηνοτροφίας. 1 Οί Κωμιακΐται, ώς καί οί
Κορωνιδιάται, έπιδίδονται εξαιρετικώς εις τά γράμματα. Τά μνημονευθέντα χω-
ρία εύρίσκοντο ένεκα έλλείψεως αμαξιτής οδού εις σχετικήν άπομόνωσιν μέχρις
έσχατων άπό τών λοιπών τής κεντρικής Νάξου, συνδεόμενα μετ' αύτών μόνον
δι' ήμιονικής οδού, δι' ής λόγω *ής μακράς άποστάσεως καί τού ανωμάλου καί
δυσβάτου τού έδάφους δέν καθίστατο πάντοτε εύκολος ή έπικοινωνία. Είς τόν
λόγον τούτον οφείλεται ή διατήρησις εισέτι ικανών στοιχείων τοϋ κατά παράδοσιν
λαϊκού πολιτισμού, οίον προλήψεων, δεισιδαιμονιών κ.ά.

Ό έξ. 171 κατοίκων συνοικισμός 'Απόλλων άποτελει έπίνειον τής Κω-
μιακής. Δι' αύτοϋ συνδέονται διά θαλάσσης ή βόρειος Νάξος μετά τής πρω-
τευούσης αύτής.

Γενικώς είς τά χωρία ταΰτα, ώς καί είς τά λοιπά ορεινά, σημειοϊ τις τά
εξαιρετικώς φιλόξενα αισθήματα τών κατοίκων, άτινα έμποιοϋν ζωηράν τήν έντύ-
πωσιν είς τούς τό πρώτον έπισκεπτομένους ταύτα.

'Εκ τών χωρίων τούτων, ώς καί έκ τών άνωτέρω μνημονευθέντων, έν οϊς
ολίγον μόνον καί συμπληρωματικώς είργάσθην, κατέγραψα ποικίλην λαογραφικήν
ύλην, καλύπτουσαν πάσας σχεδόν τάς έκφάνσεις τοϋ έκ παραδόσεως λαϊκοΰ βίου.
Αύτη κατεγράφη είς 419 σελ. τετραδ. σχήμ. 8ου μεγ. καί κατετέθη έν χειρογράφω
εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον ύπ' αύ'ξ. άρ. 2342. Έν τώ χειρ/φφ τούτω περιέχον-
ται στοιχεία :

1) 'Υλικού βίου: ποικίλαι ειδήσεις καί έθιμα τοΰ γεωργικού καί ποιμε-
νικού βίου, πληροφορίαι περί τοΰ ένδύματος, τής έγχωρίου βιοτεχνίας κ.ά.

2) Πνευματικού βίου: μετεωρολογικοί καί άστρολογικαί παρατηρή-
σεις, δημώδης ιατρική, άσματα πολύστιχα 138, δίστιχα ποικίλου περιεχομένου
(ερωτικά, γαμήλια, μοιρολόγια καί νανουρίσματα) 80, ρίμαι 3, έπφδαί 14, παρα-
μύθια 11, άλλαι ποικίλαι λαϊκαί διηγήσεις 21, ευτράπελοι διηγήσεις 26, παροιμίαι
καί γνώμαι 32, παραδόσεις 92, αινίγματα 35, άραί 10, όρκοι, παρωνύμια, τοπω-
νύμια 17, περιγραφή χορών κ.ά.

3) Κοινωνικού βίου: ειδήσεις καί έθιμα κατά τήν γέννησιν, τόν γάμον
καί τήν τελευτήν, ειδήσεις καί έθιμα λαϊκής λατρείας, λαϊκόν δίκαιον, παίγνια 2.

Έξ άλλου έπί ταινιών μαγνητοφώνου τύπου Philips, λειτουργούντος διά

1 Τούς κατοίκους τών άλλων χωρίων σκώπτουν οί Κωμιακΐται έπί ελλείψει τροφών
λόγφ τοϋ άγονου τών έδαφών τής περιοχής των διά τοϋ έξης διστίχου :
'ς τήν Κωμιακή τρώνε τυρί καί 'ς τό Σκαδό τσοί σκύλλοι
κι άνάμεσα 'ς τίς Τρικοκιές ( = Κόρωνος ) τρώνε τσοί κορκοδειλοι.
(A.A. άρ. 2342, σ. 209).
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ξηρών στοιχείων, ηχογράφησα κατά τήν διάρκειαν τής άποστολής μου 32 μελω-
δίας ασμάτων καί λαϊκών χορών. 1

Λίαν ενδιαφέρον μέρος τής περί ης ό λόγος Ικ Νάξου λαογραφικής συλλο-
γής αποτελούν αί εν αυτή παραδόσεις, άναφερόμεναι τό μεν εΐς γενικώτερα, ευρύ-
τερον γνωστά θέματα, τό δέ εΐς τήν τοπικήν ιστορίαν τής νήσου. Παραθέτομεν
κατωτέρω ένίας αύτών μετά τίνων αναγκαίων σημειώσεων.

Ό Κονϊτεντές ήτανε τυφλός. 'Άκουσε ότι ό Σωτήρας σώζει τον κόσμο. 'Επήγε
και τον έσωσε δ Χριστός. Μετά, 'ς τή σταύρωσί ντου, πήγανε δλοι κ έφωνάζανε νά
μην τόνε αταυρώσουνε. Κ' είπε κάποιος, κι αυτόν τον έσωσε. Τόν άρωτοϋνε, κ' εσένα
σ έσωσε δ Χριστός ; Και αυτός τόν αρνήθη. Τον 'πεν δ Χριστός, κι αυτόν τόν
έσωσα. Και πάει και δίνει τοΰ Χριστοΰ ενα σκαμπίλι καί τοΰ καταρήστη δ Χριστός,
νά μή πεθάνη ποτέ. Τον έρωτήσανε τό Χριστό. «Κύριε, εύτός πον σ' ερράπισε, τί
μέλει γενέσθαι;» Λέει, *ούκ αποθνήσκει είς τόν αιώνα». Γυρίζει όλο τόν κόσμο.
Μιά φορά τόν χρόνο πίνει νερό. Ραίνεται καί πορπατεΐ 'ς τόν άέρα (χφ., σ. 86-87.
Ίδέ καί σ. 76", Κόρωνος).

Ή παράδοσις αύτη διαμορφωθεΐσα εΐς ύφος και περιεχόμενον ύπό τήν επί-
δρασιν γνωστών περικοπών τών εύαγγελίοΐν, άναγιγνωσκομένων ΐδίςι κατά τήν
Μεγάλην Πέμπτην εν τή 'Εκκλησία, αποτελεί ενδιαφέρουσαν παραλλαγήν τής καί
άλλαχού τοΰ Ελληνισμού γνωστής περί τοΰ Κουτεντέ παραδόσεως.2 Σημειωτέον
ότι έν Νάξω, ΐδία δ' έν Φιλωτίω, ή παράδοσις φέρεται καί υπό άλλας ποικίλας
παραλλαγάς λίαν διαδεδομένη.8

Ό "Αγιος Συμεών έλέγανε οι προφήτες ότι θά γίνη υιος Θεοΰ κι αυτός δέν
τό πίστευγενε. 'Εταξίδευε σέ κανένα πλοίο κ ήρθενε συζήτησι, πώς θά γίνη υιος
Θεοΰ κ επέταξενε αυτός τό δαχτυλίδι ντου μέσ 'ς τή θάλασσα κ' είπε, ότι τότε θά
πιστέψω, πώς θά γίνη και υιός Θεοΰ, όταν επιστρέψω τό δαχτυλίδι 'ς τό χέρι μου.
" Υστερα πήγε 'ς τό ξενοδοχείο κ έζήτησε ψάρι και τοΰ 'δώσανε κ' ήτανε μέσα τό

1 'Εξ ιδίας πρωτοβουλίας κινηθείς συνεπλήρωσα κατά τάς διακοπάς τοΰ νέου έτους
1961 τήν μουσικήν ταΰτην ΰλην, ήχογραφήσας έν Φιλωτίφ έπί 4 ταινιών μαγνηνοφώνου τοΰ
Λαογραφικού 'Αρχείου, τύπου Butoba, 29 μελωδίας ασμάτων, διστίχων καί χορούς. Ή μουσική
αΰτη έξετελέσθη ύπό λαϊκών οργανοπαικτών μέ τσαμπούναν (άσκαυλον) καί τουμπάκι (τύμπα-
νον), μοναδικά κατά τό παρελθόν λαϊκά όργανα τοΰ χωρίου. Έν τώ έκ 18 σελ. σχήμ. 8ου μικρ.
σχηματισθέντι χειρογράφψ, όπερ κατετέθη εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον ύπ' αΰξ. αριθμ. 2363,
περιλαμβάνονται πλήν τών κειμένων τών φσμάτων καί τίνες ειδήσεις λατρείας, μαγέίας κτλ.

2 Ίδέ περί αύτής Ν· Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 103 -105, άρ. 184 -187,

τόμ. Β', σ 787 - 790.

' Ίδέ Στεφ. Δ. Ή μέλλον, Δημώδεις παραδόσεις έκ Νάξου, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ.

11-12 (1958/59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 212 καί Νίκον Κεφαλληνιάόην, ενθ' άνωτ., σ. 8-9.
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δαχτυλίδι. Τότε λοιπό είπε, πώς νά μην άπεβάνη θάνατο, αν δεν τόνε σηκώση ς τά
χέρια τον. Πήγε και τον εσήκωσε και τον 'λέγανε : *βάστα, γέρο, τό παιδί». Λέει:
«τό παιδί βαστά τό γέρο» (χφ., σ. 111, Κόρωνος).

Δέον νά σημειωθή ενταύθα ό συμφυρμός στοιχείων έκ τής 'Αγίας Γραφής
μετά τού παραμυθιακοΰ στοιχείου τής εις τήν θάλασσαν ρίψεως δακτυλίου καί τής
ανέλπιστου επανόδου αυτού, ευρεθέντος εντός κοιλίας ιχθύος, εις τόν κτήτορα
αύτοϋ,1 όπερ απαντά ήδη παρ' Ήροδότω (ΠΙ, 41-42) έν τφ μυθω περί τοϋ δα-
κτυλίου τοΰ Πολυκράτους.

"Εχ' ακούσει άπό τόν πάππον μου τόν Μακελλάρη, όταν ήμουν παίδι 10 χρονώ
κι ό πάππος μου εβδομήντα, ότι την εκκλησία τοϋ Γλινάδου τήν κτίσανε 'ς τή ϋέσι
που είναι τώρα, διότι είδε κάποιος και 'ς τό σημείο εκείνο άνάβανε τρεις λαμπάδες
τήν νύχτα και ώνειρεύτηκε νά σκάφη εκεί και μόλις πήγε λίγο βάύος ευρέθη ή εικό-
να, ή Μεταμόρφωσις, και δίπλα 'ς τήν εικόνα δυο τζάρες, ή μια γεμάτη κρασί και ή
άλλη λάδι και άπό τήν ώρα πού άρχισε τό χτίσιμο τής εκκλησίας μέχρι που τελείωσε
έτρωγαν λάδ ι κ' έπιναν ε κρασί και δεν σωνόντανε παρά ήταν γεμάτες οί τζάρες και
μόλις τελείωσε ή εκκλησία εχάθησαν οί τζάρες (χφ., σ. 355-356, 'Αγιερσανίον).

Πλην τοΰ στοιχείου κατά τό όποιον διά θαυμαστού σημείου, ιδία δέ φωτός
εκ λαμπάδων ή γενικώς λάμψεως πυρός, υποδεικνύεται ό τόπος, έ'νθα πρέπει νά
άνεγερθή ναός πρός τιμήν θαυματουργού εικόνος, όπερ αποτελεί σύνηθες θέμα
παραδόσεων άπαντωσών καί εις άλλους τόπους αλλά καί άλλαχού τής Νάξου,2 ό-
μοίαν τή ανωτέρω παράδοσιν διηγούνται εν Κωμιακή περί τής κτίσεως τοΰ έν τή
περιοχή τοΰ χωρίου κειμένου μοναστηρίου «Άγιά». Καί κατά τήν άνέγερσιν δηλ.
τούτου άνευρέθη πίθος πλήρης οίνου, έξ ού έπινον οί εργαζόμενοι μέχρι περατώ-
σεως τοΰ έργου, εξαφανισθέντος τοΰ πίθου μετά ταύτην (χφ., σ. 130-131).

Ό Μέγας Άλέξαδρος αγαπούσε μια και άπό Οανε κ εκεϊ μέσα 'ς τό μνήμα
πού ήτανε επήε και τήν εγκάστρωσενε. Και τοϋ λέει αύτη : αυτό π' άφησες εδώ
νά ρ·&ης σε εννιά μήνες νά τό πάρης, διότι είναι τελώνιο και &ά χαλάση τόν κόσμο.
'Σ τσοι εννιά μήνες επήε καί το σήκωσε καί τό 'δέσανε με αλυσίδες καί τό πετάξανε
°ç τή θάλασσα. Αυτή ήτανε ή ' Οργόνα. "Ητανε μισό ψάρι καί μισό άνθρωπος καί
σηκώνεται απάνω και δποιο καράβι περνά, ρωτά: «ζή <5 Μέγας ' Αλέξαδρος ; » κι
αν τοϋ nfj «ζή», τραγούδι% αν δεν τοϋ πή, πολεμά νά χυϋή νά πιάση τό καράβι νά
το πνίξη. Κάϋε χρόνο ή αλυσίδα ερχεται 'ς τήν τρίχα νά κοπή και τήν ανανεώνουνε,
βάνοννε φρέσκια (χφ., σ. 265, Κωμιακή).

1 Ίδέ Stith Thompson, Motif-Index of Folk-Literature, τόμ. I, 1955, B548. 2.1.

2 Λ.Α. άρ. χφου 2303, σ. 295 καί 2342, σ. 128-130.
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Όμοία παράδοσις έπιχωριάζουσα κατά τόν Ν. Γ. Πολίτην είς τά παράλια τής
Λυκίας τής Μικράς 'Ασίας καί τάς Νοτίους Σποράδας είναι γνωστή ήδη άπό τοϋ
IB'αιώνος, αναφερομένη ύπό συγγραφέων καί περιηγητών τής Δυτικής Εύρώπης.1

Τά έν τή ναξιακή παραδόσει περί τής άλύσεως ΐστορούμενα, ήτις φθειρο-
μένη ύπό τής θυγατρός τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου Γοργόνας άνανεούται κατ' έτος, ομοι-
άζουν πρός τά είς τάς περί καλικαντζάρων διηγήσεις, καθ' ά ούτοι οίκοΰντες
ύπό τήν γήν περιτρώγουν διά τών οδόντων αύτών τούς υποστηρίζοντας αυτήν
στύλους μέχρι τελείας σχεδόν άπολεπτύνσεως αύτών' άνερχόμενοι όμως είς τήν
γήν κατά τό Δωδεκαήμερον καί μετά τήν πάροδον τούτου έπανερχόμενοι εΐς τήν
προτέραν των κατοικίαν εύρίσκουν αύτούς άθικτους.2 Είναι λίαν πιθανόν ότι ή
παρά τώ ελληνικώ λαώ εύρέως διαδεδομένη αύτη δοξασία έπέδρασεν έπί τήν
διαμόρφωσιν τής εν λόγω παραδόσεως.

Οι λαοι κάμανε συνέδριο και είπανε, ότι εμείς όλα τά πράματα τά φοβού-
μαατενε και κανένα δέν μπορούμενε νά καταπολεμήσωμενε. Βγάλαν άπόφασι νά
πάνε νά πνιγούνε. Έπη γ αν ε 'ς τ' "Αι Γιαννιού τή λίμνη 'ς τον Παρατρέχο νά πνιγούνε.
Μόλις επήγαν' εκεΐ, ήτανε χελώνες απάνω 'ς τά χάλαρα και μόλις τσοί 'δανε τρομάξαν,
οί χελώνες κ έπέσανε μέσ ς τό νερό. Λέει: «νά! υπάρχουνε κι αλλα ζφα που μας
φοβούνταινε», κι αρχίσανε τά γέλια. Έγυρίσανε πίσω κ' επήγαν ε 'ς τά βουνά. "Οπως
ήγελάσανε, τών 'έμεινε πια εκεί τ αχείλι κομμένο (χφ., σ. 47, "Αγιοι 'Απόστολοι).

Ή παράδοσις αύτη, ήτις δι' όσων έν τέλει περί τοϋ γέλωτος τών λαγωών
αναφέρονται καθίσταται αιτιολογική τής μορφής τών χειλέων των, απαντά άνευ
τοϋ στοιχείου τούτου έν Φιλωτίφ, διαφέρουσα έτι κατά τό ότι άντί τών τρομο-
κρατηθεισών έκ τής εμφανίσεως τών λαγωών χελωνών άναφέρονται βάτραχοι.8

Ύπό τήν μορφήν ταύτην ή παράδοσις είναι αύτός ούτος ό άρχαίος Αϊσώ-
πειος μύθος,4 τόν όποιον ασφαλώς ό λαός παρέλαβεν έκ τής λογίας παραδόσεως.

"Ενας γονιός εΐχεν' ενα γιο κ' ήτανε δεκαοχτώ χρονών. Ό πάππος του έζοϋοε
κ ήταν ενενήντα χρονώ και λέει δ una μπας του παιδιοΰ : Θά πάς 'ς τ' αμπέλι,
γιατί εγώ θά πάω 'ς τό παζάρι, πού 'χω δουλειά και θά 'ρθω εκεί νά σ' εϋρω».

1 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β', 1904, σ. 1198-1205. Ή πίστις περί τής Γορ-
γόνας ώ; αδελφής τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου άπανιά καί έν Κρήτη καί Θράκη. Ίδέ Γεωργ. Κ. Σπν-
ριδάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην των δημωδών παραδόσεων περί τοΰ Μεγάλου 'Αλεξάνδρου,
Γέρας 'Αντωνίου Κεραμοπούλλου, 'Αθήναι 1953, σ. 405-406. Παραδόσεις γενικώτερον περί
τών Γοργόνων καί τής σχέσεως αυτών πρός τόν Μ· 'Αλέξανδρον, ίδέ αυτόθι, σ. 401-414.

2 Ίδέ Ν. Γ. Πολίτην, ενθ' άνωτ., σ. 1242.

8 Λ.Α. άρ. 2303, σ. 15.

4 Έκδ. Α. Haussrath, I, 143.
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Λέει: «τί θά κάμης εκεί, πατέρα ;» λέει, «θά πάρω μιά ψάθα, νά τή βάλω τον πα-
τέρα μον νά κοιμάται». Καί άπαντα τό παίδι και τον λέει: «πατέρα, άντί μιά ψάθα
νά πάργ/ς δνό». «Καί δέν φθάνει μιά;» λέει, «όχι, θά πάρης δνό, γιατί τήν άλλη
θά τή φυλάξω γιά σένα». Κι αντίς δ πατέρας νά πάρη ψάθα, πήγε 'ς τόν παπλω-
ματά κ' επήρε παπλώματα καί στρώματα γιά τό γέρο (χφ., σ. 379-380, Φιλώτιον).

Ποόκειται ένταύθα περί διηγήσεως, ητις απηχεί, ως πιστεύεται, παλαιότα-
τον έ'θιμον γεροντοκτονίας \ Ταύτην και τας διηγήσεις εΐς όσας άνήο προτιθέμε-
νος, όπως φονεύση τόν πατέρα αυτού ή μεταχειρισθη κακώς αυτόν, μετανοεί τε-
λικώς διά τήν μελετωμένην άνοσίαν πράξιν έξ αφορμής παρατηρήσεως τοΰ υιού
του, ότι τά αυτά καί αυτός άργότερον υπ' αυτού θά ύποστή, κατατάσσει ό εκτενή
πραγματείαν συγγράψας, εξετάζων τάς όμοιας παραδόσεις εΐς τούς ευρωπαϊκούς
καί τούς άλλους λαούς, Fritz Paudler εΐς τόν δεύτερον τύπον έκ τών τριών,
εις τούς οποίους νομίζει ότι ανήκουν πάσαι αΐ σχετικαί διηγήσεις, λαμβάνων ώς
βάσιν τήν καταγωγήν αυτών.2

Περί τών συλλεχθέντων πολυστίχων φσμάτων παρατηροΰμεν γενικώς, ότι
είναι ποικιλωτάτου περιεχομένου. Ούτω πάσα σχεδόν κατηγορία ςίσματος άντιπρο-
σωπεύεται εν aUTOïç. Τά άσματα ταύτα ηδοντο παλαιότερον ώς χορευτικά, επι-
τραπέζια η καί κατά διαφόρους περιστάσεις, οίον κατά τόν θερισμόν κτλ., εΐ καί
τό περιεχόμενον αυτών δέν ειχε σχέσιν πρός αυτάς. Σήμερον ουδόλως πλέον
§δονται εν Νάξφ τοιαύτα $σματα' παρά ταύτα εξακολουθούν νά παραμένουν
ζωηρώς ένίοτε έν τή μνήμ^ τών πρεσβυτέρων ή καί νεωτέρων τινών, γνωριζόν-
των ταύτα έκ τών γονέων των. Ή νεωτέρα γενεά συνήθως πλήν τών διά τοΰ
ραδιοφώνου καί γραμμοφώνου διαδιδομένων νεωτέρων λαϊκών Ασμάτων γνωρί-
ζει μόνον ή καί αύτοσχεδιάζει ουχί σπανίως ποικίλου περιεχομένου δίστιχα καί
§δει ταΰτα συχνώς.Β Έκ τών θρησκευτικών ασμάτων κατέγραψα πολλάς παραλ-
λαγάς καλάντων, έκ τών χωρίων ΐδίςι "Αγιοι 'Απόστολοι καί Κωμιακή (χφ.,
σ. 48-52, 199-201, 207-208, 227, 258 και 259-261). Έκ τούτων τά πλείστα άδον-
ται κατά τήν πρώτην τοΰ νέου έτους καί άναφέρονται εΐς τόν "Αγιον Βασίλειον
ώς ζευγολάτην η ώς γραμματικόν. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά μετά τά κυρίως
κείμενα τών καλάντων άκολουθοΰντα δίστιχα, άναφερόμενα εΐς τόν νοικοκύρην,
τήν νοικοκυράν, τά τέκνα αυτών καί πάντα τά μέλη τής οικογενείας καί έξυμνοΰν-

1 Ίδέ Γ· Ά. Μέγα, Γεροντοκτονία, 'Ελληνικά, τόμ. Ε' (1932), σ. 351 κ.εξ. Έν σ. 357,5
παράδρσις έκ Πάρου άνάλογος τή άνωτέρω, έν δέ ιη σ. 356,4 ειέρα παράδοσις έκ Νάξου.

2 Fritz Paudler, Die Volkserzählungen von der Abschaffung der Altentötung,
F.F.C. No 121 (1937), σ. 18' Ιδέ καί ο. 37-38.

* Ίδέ και έν Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, ενθ' άνωτ., σ. 331-332.
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τα τά προτερήματα αυτών, αναλόγως καί τού επαγγέλματος, των ασχολιών, τής
δράσεως καί τής κοινωνικής αυτών προβολής. Πάσαι αί καταγραφεΐσαι παραλλα-
γαί καλάντων δεν είναι όμως, ώς τουλάχιστον οΐ εντόπιοι ενθυμούνται, ναξια-
καί. Ούτως εν Κωμιακή ηδετο παλαιότερον ό καλούμενος «χτενάδικος Άι Βα-
σίλης», οφειλών τήν προσωνυμίαν ταύτην εΐς τό γεγονός ότι «ήρχουντανε άπό
τήν Πελοπόννησο Μοραΐτες κ' εφθειάνανε χτένια τσή κρεββαταριάς καί τον έ-
λέανε» (χφ., σ. 258).

Έκ τών ιστορικών ασμάτων ένδιαφέρον παρουσιάζει τό παρατιθέμενον
κατωτέρω διά τήν απλότητα τοϋ ύφους, τήν συντομίαν αλλά καί τήν πληρότητα
αύτοϋ.1

Σημαίνουν τά ουράνια, σημαίνουν κ' οι άγγελοι,
σημαίνει κ' ή Άγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι,
με δεκαπέντε σήμαντρα, μ' εξηνταδυδ καμπάνες.
Ζερβά στέκει δ βασιλιάς, δεξά ό πατριάρχης
5 κ' ειράλαν τ' άγιος δ Θεός, νά ποϋν τους Αποστόλους
κ ειράλαν τό χερουβικό, για νά σηκώσουν τ' άγια.
Τήν ώρα που τά σήκωναν, τήν ώρα που τά 'ψάλαν,
μέγα φωνήν εκούστηκε απ' αρχαγγέλου στόμα.

— Έβγάρτε τό χρυσό σταυρό και τ ασημένιο τέμπλο

10 και πάρτε τήν Άγιά Σοφιά, γιά τήν πάρη δ Τούρκος.
Κ' η χάρι τζη δντε τό 'κουσε, πολύ παραπονιέται
κι δ Μιχαήλ 'Αρχάγγελος πάει παρηγορά την.

— Σώπα, κερά βασίλισσα, καί μή παραπονιέσαι.

Σε λίγοι χρόνοι καί καιροί πάλι δική μας ·&ά 'σαι.

15 Καί &ά σε λειτρονήσωμε νά λέμε τ' δνομά σου,
άμή, Χριστέ μου, γένοιτο κατά το θέλημα σον.

(χφ., σ. 95, Κόρωνος).

Αί παραλογαί καί τά ακριτικά ασματα είναι ιδιαιτέρως προσφιλή Ιν τη
νήσω, παρουσιάζοντα ευρεΐαν διάδοσιν.2 'Απαντούν έτι ςίσματα σχέσιν προς τάς
πειρατικάς έπιδρομάς έχοντα, ών δείγμα έστω τό κατωτέρω.
Κάτω 'ς τό γιαλό, κάτω 'ς τό περιγιάλι,
κόρη νεπλυνε τ άργυροφούστανά τζη.

1 Ίδέ περί τοΰ ςίσματος γενικώς Γιάννη 'Αποστολάκη, Τό τραγούδι τής Άγιά Σόφιας,
Θεσσαλονίκη, 1939.

' Παραλλαγήν τοϋ ααματος τοϋ «γεφυριού τής Άρτας» έδημοσίευσα έν Λαογραφία,
τόμ. 18 (1959), σ. 523 - 524.
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Σαν τ' άπόπλννε, ήπεσε κ ίκοιμή&η.
Φύσηξε βοριάς, μαΐστρος, ντραμονντάνα
5 κι άνεαήκωσε τ' άργνροφούστανά τζη
κ' εφανήκανε τά ποδοστράγαλά τζη.
"Ελαιμ' ουρανός κι όλα τά περιγιάλια.

—"Ισα, βρε παιδιά, ίσα, βρε παλληκάρια,
νά τό σώσωμε αυτό που πάει εμπρός μας
10 κι αν εΐν' μάλαμα, νά τό διαμοιραστούμε,
äv εΐν κοπελιά, νά 'ναι τοϋ καπετάνιου.

(χφ., σ. 19-20, "Αγιοι 'Απόστολοι).

'Αντιθέτως τά κλέφτικα είναι λίαν περιωρισμένα εις αριθμόν. Τό φαινόμε-
νον τούτο είναι, ώς γνωστόν, γενικώτερον εις όλας τάς νήσους. Έν αυταις ου-
δέποτε υπήρξε κλέφτικος βίος, όστις θά έδημιούργει κλίμα δια τήν γένεσιν αυτών
αλλά καί τα έκ τής 'Ηπειρωτικής Ελλάδος καί τής Πελοποννήσου ταξιδεύσαντα
καί φθάσαντα εις τάς νήσους δέν έγένοντο κτήμα τού λαού, μή προφθάσαντα νά
αφομοιωθούν ύπ' αυτοΰ λόγω τής εκβολής των υπό τών έν τω μεταξύ είσβαλόν-
των νεωτέρων αστικής προελεύσεως λαϊκών ασμάτων.

Τέλος έν τω χωρίω Κωμιακή έπεσήμανα τήν ύπαρξιν σημαντικού αριθμού
πολυστίχων σατιρικών ασμάτων, ά'τινα καί κατέγραψα.

Έκ τών χορών, έν Νάξω, ώς καί έν ταίς λοιπαΐς νήσοις, έπιχωριάζει κατ' έ-
ξοχήν ό καί άλλαχοϋ τής Ελλάδος γνωστός άντικρυστός χορός μ π άλλος. 'Εν-
διαφέρον παρουσιάζουν δύο χοροί, έν Κωμιακή χορευόμενοι, περί ών παρέχω
πληροφορίας τινάς. Ό πρώτος τούτων καλείται Β ι τ ζ η λ α ι α δ ί σ τ ι κ ο ς, έκ τού
έν τω χωρίω υπάρχοντος έπωνύμου Βιτζηλαΐος. Ό χορός οΰτος, κατά τάς πλη-
ροφορίας τών Κωμιακιτών, είναι κυρίως άνδρικός καί χορεύεται υπό πλειόνων
τοΰ ενός άπεριορίστως άτόμων κατά τάς άπόκρεως ίδίςι τή συνοδεία άσκαύλου
μόνον έν Κωμιακή καί ούχί άλλαχοΰ τής Νάξου. Έν τή εξελίξει του παρουσιάζει
τρεις φάσεις. Σήμερον τόν χορεύουν σπανίως (χφ., σ. 274). Ό έτερος χορός,
όστις φαίνεται ομοιάζων πρός τινα παιδιάν, καλείται Νικηντρές· Κατ' afoov
«Πιάνουν με μαντήλι, όπως 'ς τον συρτόν, και βήματα όπως τοΰ συρτού.
Τραγουδούν και λένε:

Νικηντρέ, Νικηντρέ,
γειά σου, Γιάννη Κουτεντέ' 1
λένε τά ονόματα ενός ενός με τήν σειρά : γειά σον, Γιώργη Κοντεντέ, κτλ.

1 Έντΰπωσιν προξενεί ή προσφώνησις Κουτεντέ. Περί αΰτοϋ ίδέ άνωτ., έν ο. 293.
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Αυτός λέει :

Θά περάσ ω, &ά περάσω,
και το στοίχημα ■& à χάσω,
και περνά, το μαντήλι κάτω άπό τά πόδια τον καί έζακολον&εϊ νά τό κρατή και οι
άλλοι πάλι εξακολουθούν καί χορεύουν. Τό αυτό γίνεται και με τον δεύτερον, τόν
τρίτον, τόν τέταρτον, δλονς. Ό τελευταίος δεν εχει αλλο νά περάση καί περνά ανά-
ποδα, περνά τόν πισινόν του εις τόν άλλον. Κάποιος επίσης πιάνει τό λουρί καί,
χτυπά τους δυο τελευταίους καί κρατούνε χέρια πολλές φορές αντί τών μαντηλιών,
που δεν είναι γερά, γιά νά μη φύγουνε. Σχηματίζουνε μια αλυσίδα, σά εν α σκοινί με
μ ανταλάκια. Τό παίζει καί ή τ ζαμπούνα καί τραγουδιέται κιόλας (χφ., σ. 274).

Τό έθιμον τοϋ «τρυποπεράσματος» ήσκείτο ευρέως παλαιότερον έν Νάξω·
Τούτο συνίστατο είς τήν δίοδον τών ασθενών παίδων κυρίως δι' οπών δένδρων,
οπών ευρισκομένων είς εκκλησίας καί διά τής οπής κουλλούρας εκ τέφρας κατε-
σκευασμένης, απέβλεπε δέ εις θεραπευτικούς καί καθαρτικούς σκοπούς (χφ., σ.
60, 416-419).1 Σήμερον τό έθιμον τούτο σχεδόν εξέλιπε πλέον.

Έκ τών άλλων έθίμων αξιόλογα είναι καί τά κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου,
άτινα ενίοτε είναι περίεργα, ώς τό κατωτέρω:

Θά καθίσουν 'ς τό τραπέζι μέχρι νά ξημερώση. Δνό ώρες πριν φέξη, d'à ση-
κω§ή μια παρέα Από πέντε μέχρι οχτώ ατομα καί ϋά πάνε νά κλέψουν κόττες άπό
τά σπίτια τών συγγενών τής νύφης καί τοϋ γαμπρού. Αυτό είναι έθιμο άπο πολλά
χρόνια νά καϋαρίζη ό λαιμός (χφ., σ. 373, Γλινάδος).

Ή πίστις εις τούς καλικαντζάρους είναι ιδιαιτέρως ζωηρά έν Δανακώ-
Ένταΰθα κατά παλαιάν συνήθειαν πρός άποδιοπόμπησιν αύτών «τά Χριστού-
γεννα καύγουνε φίδες που πετούνε σπίθες, γιά νά κάβου τοί καλικάτζαροι νά
μή μαςε άαάάρουσι. Γι αυτό τά χρόνια 'κείνα κά&α νοικοκύρης θά 'χε ξύλα φιδί-
τικα νά κάψη (χφ., σ. 334). 2

'Ιδιαιτέρως εξαίρεται ή κακοποιός διάθεσις τών βρικολάκων εις τάς έκ Κω-
μιακής σχετικάς διηγήσεις. Ή πίστις τοΰ λαοΰ εις τήν ύπαρξιν τούτων καί ό
φόβος αύτοϋ δι' αύτούς είναι ενταΰθα μεταξύ τών ανθρώπων τοΰ λαοΰ έκδηλος.

Έν Άγιερσανίω καί έν 'Αγίοις Άποστόλοις Μελάνων τό επικρατούν έ'θι-
μον τής τοποθετήσεως πεντάλφας (σταυρού εκ κηρού) επί τοΰ στόματος τών τε-

1 Ίδέ περί τούτου Στέφ. "Ημελλον, ένθ' άνωτ.

2 Άλλαχοΰ ρίπτουν είς τήν πυράν ξύλα, άτινα καιόμενα κροτοΰν, πρός έκφοβισμόν
αύτών ή καίουν αυτούς δια τής πυρός κ.ά.δ. (Ίδέ Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Β' ,1904,
σ. 1314 κ.έξ.).
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λευτώντων συνδέουν προς τήν πίστιν εις τήν ύπαρξιν βρικολάκων, θεωρούντες
ότι, έάν δέν τοποθετήσουν τήν πεντάλφαν, ό θανών θά γίνη οπωσδήποτε βρι-
κόλακας (χφ., σ. 308 καί 48).

Τέλος έν τώ χωρίφ Κεραμι έσημείωσα τήν πίστιν τοϋ λαού εις τήν ύπαρξιν
δαίμονος βλάπτοντος τάς λεχωΐδας, τόν όποιον ύπολαμβάνουν ώς φάντασμα, ώς
φαίνεται έκ τής παρατιθεμένης διηγήσεως.

Μια λεχώνα άπό το Καραμι έταξε το παίδι πού 'κάμε, νά τό βάφτιση ό Λνε-
ρος από τα' Άκαδήμους. Σε δυο τρεις μέρες τό βράδυ επήγε ενα φάντασμα 'ς τήν
πόρτα και τής φώναξε: « ώ σνδέκνισσα, μέσα είναι ό σύδεκνος» ; «"Οχι, εΤντα τόνε.
'υρεύγεις τέ&οια ώρα»; «Άνοιξε μον ταδεμή», τσή λέει. Μπαίνει μέσα καϊ τής
ευχήθηκε νά τής ζήση τό παιδί■ 'ς τό βγαλημό εξω τή χάδεψε 'ς τό πρόσωπο κ ε-
βγήκε άπό τό παράθυρο. Μέ τό χάδεμα αύτό ελειωαε ή πλευρά της κ έπέθανε
(χφ., σ. 367 καί 372).

RÉSUMÉ

Exposé sur la mission folklorique dans l'île de Naxos
(26 juillet - 25 août i960)

L'auteur expose les résultats de sa mission folklorique dans l'île de Na-
xos (villages: "Αγιοι 'Απόστολοι Μελάνων, Κεραμί, Κόρωνος (Βόθροι), Κω-
μιακή καί 'Απόλλων) en i960, qui faisait suite à celle de 1959 (villages :
Φιλώτιον, Δανακός etc.).

Il parle en général du matériel de sa collection. Spécialement il
étudie certaines contes concernant Koutentés, Saint - Syméon, l'édifica-
tion d'une église de Glinados, Alexandre le Grand etc., chansons popu-
laires, mœurs et superstitions populaires.


