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"Ηδη εχει δημοσιεν&ή, συντεταγμένη υπο το πνεύμα τών εκτεύεισών ανωτέρω
απόψεων, προσαρμοσμένη ομως πρός δημοοίευοιν είς είδικον τοπικον περιοδικόν, ή
εκϋεοις τής λαογραφικής αποστολής τω 1956 του διευϋνντοΰ Γ- Κ. Σπυριδάκ,η είς
Ψέριμον και Τήλον τής Δωδεκανήσου (9 Αύγ.— 8 Σεπτεμβ.), είς το περ. Δωδεκα-
νησιακον Άρχεΐον, τόμ. Β (1956) σ. 195-205.

Κατωτέρω δημοσιεύονται αϊ εκθέσεις περι τών λαογραφικών και μουσικών
αποστολών τον Λ. Α. τώ 1957.

Α'.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΝ (1Q ΑΥΓ.-2 ΣΕΠΤ. 1957)
υπο ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Ή νήσος 'Αστυπάλαια (κοιν. Άστροπαλιά αλλά και Άστυπαλιά) άνήκει γεα>-
γραφικώς εϊς τό σύμπλεγμα τών Δωδεκανήσων, τών οποίων καί ήκολούθησε τήν
ιστορικήν τύχην άπό τοΰ 13ου αΙώνος (1207) διά τής φραγκοκρατίας, κυρίως υπό
τούς Κουερίνι, είτα τής τουρκοκρατίας (άπό τοΰ 1537) καί τέλος τής ιταλοκρατίας
(άπό τοΰ 1912) μέχρι τής άπελευθερώσεως αυτής τφ 1947. 'Έχει αύτη έκτασιν
113,6 τετρ. χιλ. καί χωρίζεται διά μικρού ισθμού είς τό μέσον, πλάτους 110 περίπου
μετρ., είς τό άνατολικόν τμήμα, τό λεγόμενον Μέσα νητσί, καί είς τό δυ-
τικόν, τό "Οξω νητσί. ( = "Εξω νησί).

Ή μορφολογία τοΰ εδάφους είναι βουνώδης μέ τινας μικράς κοιλάδας, τό δέ
κλίμα υπό τήν έπίδρασιν τής θαλάσσης είναι, τόν μεν χειμώνα ήπιον, τό δέ θέρος
δροσερόν. Ό πληθυσμός τής νήσου εν συνόλω 1850 κάτοικοι (άπογρ. τού 1951 :
785 άρρ. 1065 θήλεις*) είναι έγκατεστημένος είς τρεις κυρίως συνοικισμούς, τή
Χώρα είς τό "Εξω νησί καί τή Μαλτεζάνα (κοιν. Μαρτιντζάνα) καί τό Βαθύ είς τό
Μέσα νησί.

Έκ τούτων είς τήν Χώρα, πρωτεύουσαν τής νήσου, είναι συγκεντρωμένον
τό μεγαλύτερον μέρος τών κατοίκων. Αυτη είναι κτισμένη επί υψώματος παρά τήν
νοτίαν άκτήν, τό όποιον προεξέχον εντός τής θαλάσσης σχηματίζει ύπήνεμον όρ-
μον, τόν Πέρα Γιαλόν.

Έπί τού υψώματος τούτου, παρέχοντος άσφάλειαν άπό εχίίρικών έπιδρομών>
σώζεται τό έπί παλαιοτέρου φρουρίου άνεγερθέν τόν 15ον αιώνα (1413) μέ τάς
κατόπιν διά τοΰ χρόνου βελτιώσεις μεσαιωνικόν κάστρον, τό όποιον μόλις πρό

1 Τον παρελθόντα αίωνιι J) -νήσος είχε 3000 κατοίκους καί τφ 1900 2500. Βλ. Σωτηρ.
Άγαπητίδον, Ό πληθυσμός τής Δωδεκανήσου. Δωδεκ. Έπιθεώρ. Β' (1948) σ. 88.
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πεντηκονταετίας έπαυσε νά κατοικήται. Σήμερον ό συνοικισμός Χώρα εκτείνεται
εκ τών πέριξ τοΰ Κάστρου μέχρι τοΰ λιμένος, τοΰ Πέρα Γιαλού.

Ή οικονομία τής νήσου, ευρισκομένη εις πολύ χαμηλόν επίπεδον, στηρίζεται
κυρίως εις τήν γεωργίαν καί τήν κτηνοτροφίαν 1.

Έκ τής περιοχής ταύτης εστερούμειΊα μέχρι τούδε επαρκών λαογραφικών
συλλογών· ύπήρχον συλλογαί τίνες καί μελέται επί τής κατοικίας, τοΰ ενδύματος,
ασμάτων, παροιμιών, παραμυθιών τίνων κλπ.2

ΙΊρός πλήρωσιν τής ελλείψεως ταύτης ενηργήθη ενταύθα υπό τοΰ Λαογρα-
φικού'Αρχείου κατ' εντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών (άρ. άποφ. 35528/12-6-57)

1 Τήν έλευθέραν άνάπτυξιν τών παραγωγικών τούτων κλάδων περιορίζει τό Εκκλη-
σιαστικών Φιλανθρωπικόν Ταμεϊον Άστυπαλαίας (ΕΦΤΑ), συσταθέν άπό τών άρχών τοϋ
παρελθόντος αιώνος (περί τό 1820;) διά τής διαθέσεως είς αυτό ύπό άκλήρων Άστυπαλαιέων
μεγάλων εκτάσεων γης. Ό 'Οργανισμός ούτος, όστις άνεγνωρίσθτ'ΐ καί διά τοϋ Νόμου 3702/
1057, κατέχει υπό τήν κυριότητα του μεγάλας έκτάσεις βοσκοτόπων καί καλλιεργησίμου γης,
τάς οποίας ένοικιάζει, τό δέ έκ τούτων έ'σοδον διατίθεται πρός κάλυψιν διαφόρων αναγκών
κοινωνικής προνοίας είςϊτήν νήσον. Παρά ταϋτα όμως ή οΰτω γενομένη έκμετάλλευσις τών
κτημάτων τούτων δέν δύναται νά είναι άποδοτική, όσον 0ά ήδύτατο ν' άποβή, αν ταΰτα ανή-
κον κατά κυριότητα είς ίδιώτας.

- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

α') 'Αστυπάλαια έχθρα τοις οφεσι. Φωνή τής Δωδεκανήσου έτ. Α' (1922) άρ. 9, σ. 4.
β') "Εθιμα 'Αστυπαλαίας [άρραβών, γάμος]. Αυτόθι, άρ. 13, σ. 9 - 10.
γ') "Ασματα Άστυπαλαίας [5]. Αυτόθι, άρ. 21, σ. 8.

δ") 'Αντάρτης Νικά).., Άστροπαλίτικα νανουρίσματα [38 δίστιχα]· Δωδεκ. ΈπιΟεο'ιρ. Α' (1947)

Είκ. 1. eII Χώρα με το Κάοτρον.

159 - 60.
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Ιδθήμερος αποστολή, ήτις καί έπραγματοποιήθη δι' εμού από τής 19 Αύγ. - 2
Σεπτεμβρ. Κέντρα τής λαογραφικής εργασίας ταύτης ύπήρξαν ή Χώρα (πρωτεύουσα)
μέ τό συνεχόμενον έπίνειον τόν Πέρα Γιαλόν, τό Λιβάδι καί ή Μαλτεζάνα. Είς
τούς συνοικισμούς τούτους έχρησιμοποιήθησαν πρόσωπα πρός συλλογήν έξ αύτών
λαογραφικής ύλης καί άπό τό Βαθύ ώς καί άπό άγροικίας τινάς.

Συνελέγη ποικίλη λαογραφική ύλη ήτις κατεγράφη εις 390 σελίδας σχήμ. 8ου
μεγ. καί κατετέθη έν χειρογράφω εϊζ Λαογραφικόν 'Αρχείον ύπ' αύξ. άριθμ.

ε') Baud-Bovy S-, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων [13], τόμ. Β', 'Αθήναι 1938, σ. 97-113.
(Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων. Εκδόσεις Μουσικού Λαογραφικού 'Αρ-
χείου 1). [Μουσική καταγραφή τραγουδιών καί χορών],
στ') Βολανάκης Μ. Δ,, 'Αστυπάλαια. Μεγάλη Έλλ. Έγκυκλ-, τόμ. Β, σ. 953γ - 955β.

Γενικόν άρθρον. Παρατίθεται καί βιβλιογραφία,
ζ') Dawkins R. M, Forty-five Stories from the Dodecanese edited and translated
from the mss of Jacok Zarraftis. Cambridge, 1950 σελ. XI 4- 559, σχ. 4ov.
[Περιλαμβάνονται 11 παραμ. έξ Άστυπαλαίας, ύπ' άρ. 1 - 8, 28, 37, 38]. Βλ. κρίσεις έν
Δωδ. 'Αρχ. 1 (1955) σ· 197 - 208 (Κ. Α. Διαμάντης). Ένταΰθα έν σ. 197 - 198 σημ. 3 ό
κρίνων παραπέμπει καί είς τάς προηγηθείσας βιβλιοκρισίας τοΰ έ'ργου·
η') Dieterich Karl, Sprache und Volksüberlieferungen der südlichen Sporaden im
Vergleich mit denen der übrigen Inseln des ägäischen Meeres. Wien 1908.
Δημοσ. αινίγματα 19 (σ. 413 -420), $σμ. και μοιρολ. 8 (σ. 337-42), παραμ. 2 (σ. 495-
511), παροιμ. 58 (σ. 374-413).
θ') Καραναατάαης Άναατ. Γλωσσική ΰλη έξ Άστυπαλαίας Δωδεκανήσου 1956. (Χ/φον έν τφ
Ίστορ. Λεξ. Ν. Έλλ Γλώσσης ύπ' άριθμ. 690α).

Περιέχεται καί λαογρ. ύλη îôiç έν σελ. 106 -108, 138-144, 177 -179, 180 - 317. Τρία
παραμύθια έν σ. 193 - 222 έδημοσιεύθησαν είς τό περ. Δωδεκ. Άρχεΐον Α' (1955) 166-74.
ι') Καραναατάαης Άναστ., Τό ιδίωμα τής Άστυπαλαίας. Λεξικογρ. Δελτίον, τόμ. Η', σ 61 -
144. 'Αθήναι 1958.

Λαογρ. κείμενα έν σελ. 61, 140 -144 δημοσιευόμενα έκ τής γλωσσικής συλλογής του
έξ Άστυπαλαίας. Βλ. προηγούμενον άρθρον,
ια') Μιχαηλίδης Νονάρος Μ., Μαντινάδες Άστυπαλίτικες [76]. Δωδεκ. Έπιθεώρ. Β' (1948) 101
102, 155 - 56.

Έρωτ. 28, κοινων. καί τοπ. 9, γάμου 5, νανουρ. 10, μοιρολ. 10, τής ξενιτειάς 14.
ιβ') Μιχαηλίδης Νονάρος Μ., Έθιμικόν δίκαιον Άστυπαλαίας. Λαογρ. 13 (1950) 125 - 34.
ιγ') Montesanto, L'isola dei Gigli (Stampalia), con prefazione di Giuseppe Gerola.
Roma ά. ε· 8ov, σελ. 112.

Ένδυμα, οικία, γάμος, τελευτή, δίστιχα νανουρ. καί μοιρολόγια' [είς τήν ίταλικήν]·
ιδ') * Montesanto Marica, Canti di Stampalia SBN 4 (1935) 269 - 299.

Δίστ. 276 είς ίταλ. μετάφρασιν καί 4 εικόνες ενδυμάτων,
ιε') Σάμιος Γ., Νανουρίσματα τής Άστυπαλιάς [δίστ. 18]. Καλυμν. Παλμός, ετ. Β' (1952/53)
άρ. 15 - 16, σ. 23. άρ. 24, α. 35.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΌΛΗ ΕΙΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΝ

41 1

2248 ι. Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει: περιγραφήν τού ποιμενικού βίου, άστρολογίαν
καί μετεωρολογίαν, λατρευτικά έθιμα, μαγικός καί δεισιδαίμονας δοξασίας καί ένερ-
γείας, έπφδάς 4, παραμύθια 31, ευτραπέλους διηγήσεις 6, παραδόσεις 26, παροι-
μίας 36, τραγούδια 76 (τά περισσότερα παραλογαί, έν μέρει καί άκριτικά), δίστιχα
(έρωτικά 45, μοιρολόγια 6, νανουρίσματα 33), δημώδη ίατρικήν, τά κατά τήν γέν-
νησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν, λαϊκόν δίκαιον καί τοπωνύμια. Πρός τούτοις
έγένετο καί ήχογράφησις διά τού μαγνητοφώνου τής Έλλην. Λαογραφικής Εται-
ρείας, λειτουργούντος μέ ηλεκτρικός συστοιχίας, τής μουσικής 27 οραμάτων καί
χορών έπί 2 ταινιών (άρ. εισαγωγής 1975-2202 καί 2809-2813). Ή μουσική έξε-
τελέσθη ύπό τοΰ Νικήτα Καστρινού (βιολί) καί τοΰ Κ. Φαπάκη (λαούτο), έτραγού-
δησαν δ'ευχαρίστως αί κυρίαι: 'Ασημίνα Ά. Κωστοπούλου, Βιργινία Κ. Σταυλά,
Φλώρα Ν. Καμπούρη, Μαρία καί Εύαγγελία Δογραματζή ή Δογραματζάκη,
'Ιωάννα Κονταράτου καί ό κ. Γεώργ. Περάκης

Έκ τής γενικής έπισκοπήσεως τής συλλεγείσης ύλης ταύτης, εις τόν κατά
παράδοσιν ένταΰθα λαϊκόν πολιτισμόν, παρά τά κοινά στοιχειά του μέ τόν λαϊκόν
βίον τών λοιπών ελληνικών τόπων έκ τής κοινής πολιτιστικής παραδόσεως, παρα-
τηρεί τις έτι καί μορφάς αυτού τοπικάς, συνδεομένας μέ τήν ΐστορίαν τοΰ τόπου,
καί τάς είδικάς συνθήκας τοΰ βίου καί άλλας, at όποίαι φαίνονται ότι έχουν εΐσαχθή,
τό μέν έκ Δωδεκανήσου (Κώ καί Καλύμνου), τό δέ έκ Κρήτης (ιδία τής 'Ανατολι-
κής) άπ' ευθείας ή καί μέσω T% Κάσου καί τής Καρπάθο;ι, έκ τής επικοινωνίας
μέ τούς τόπους τούτους, πρός δέ τούτοις καί επιδράσεις, πιθανώς άπό τοΰ παρελ-
θόντος αιώνος, έκ τής ήπειρακικής Ελλάδος (ΐδίςι εΐς τραγούδια).

Ώρισμέναι έτι εκδηλώσεις σήμερον τοΰ λαϊκού βίου πιθανόν νά συνδέωνται
μέ τόν τών νήσων Τήνου καί Μυκόνου, εΐσαχθεΐσαι εΐς Άστυπάλαιαν έκ τών

ιστ') Σταυλά Φλώρα, Άστυπαλίτικα τοΰ γάμου [δίστ. 9]. Καλυμν. Παλμός ετ. Γ' 1953/54) άρ.

30 -31, σ. 43.— Δίστιχα τής Άστυπαλιάς. Αύτόθι, άρ. 32 σ. 34, [δίστ. 21].
ιζ') Ταρσούλη Άϋηνά, Δωδεκάνησα, τόμ. Β' ('Αθήναι 1948) σ. 301 - 302, 323 - 343. [οικία, άρ-
ραβών καί γάμος, νανουρίσματα, φορεσιά, δίστιχα, μοιρολόγια (δίστιχα), άσμ- 3]'
ιη') Ταρσούλη Άϋηνά, Ό άρραβώνας καί ό γάμος στήν 'Αστυπάλαια. Δωδεκ. Έπιθεώρ. Β'
(1948) σ. 161 - 62 ( = τής Αύτής, Δωδεκάνησα τόμ. Β', 1948, σ. 323 - 324, 328).

1 Άπό της θέσεως ταύτης ευχαριστώ θερμώς τόν έν 'Αθήναις ίατρόν Κον Καραμπαλήν
καί τους είς Άστυπάλαιαν: Άντ. Κωστόπουλον, συμβολαιογράφον, Γεώργ Περάκην,διδάσ κα-
λόν, καί τήν δ/νίδα Ξύαγγελίαν Δογραματζή ή Δογραματζάκη διά τήν πολύτιμον βοήθειάν των
πρός χρησιμοποίησιν παρ' έμοΰ γνησίων φορέων τοΰ έκεΐ λαϊκοϋ βίου, ώς πληροφορητών μου.

' Ή μουσική συλλογή αύτη συνεπληρώθη άργότερον τή 6 Νοεμβρ. 1957 δι'ήχογραφή-
σειος έν τφ Λαογρ. Άρχείω τών μελφδιών άσμάιων τά όποια έτραγοΰδησεν ή Εύαγγελία Δο-
γραματζή ή Δογραματζάκη.
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αποίκων έκ τών νήσων τούτων μετά τήν έρήμωσιν αυτής τω 1341 υπό τών Τούρ-
κων εάν πράγματι έλαβε χώραν ό μαρτυρούμενος άποικισμός οΰτος. Συγκριτική
έρευνα τοΰ λαογραφικού θησαυρού σήμερον τής Άστυπαλαίας πρός τόν τών δύο
τούτων νήσων θά συνετέλει 'ίσως πρός λύσιν τοΰ ζητήματος τούτου.

Έκ τού κύκλου τών δημοτικών ενταΰθα τραγουδιών, κυρίως τών παραλογών
καί διστίχων, περιωρισμένως δέ τών ερωτικών τραγουδιών, τών ακριτικών, τών
ιστορικών καί τών κλέφτικων, σημειοΰμεν παρατηρήσεις τινάς. Τό ασμα τής μάν-
νας μέ τις τρεις θυγατέρες, τάς οποίας ό Χάρος προσέβαλε ύπό μορφήν άγριου ιέ-
ρακος (σ. 197 - 198),2 ώς καί τό τραγούδι τοΰ άρρώστου νέου τοΰ προσποιηθέντος
τόν νεκρόν καί άναστηθέντος μέ τό φίλημα τής άγαπημένης του (σ. 276-277), φαί-
νεται ότι εισήχθησαν εκ τής 'Ανατολικής Κρήτης (επαρχ. Σητείας) μέσω τΪΊ? Κ ά-
σου 3 ή άπ' ευθείας.

Τό τραγούδι τοΰ Διάκου (σ. 64) έχει διαπλασθή ύπό Κρητικήν έπίδρασιν,
μάλλον δ' εισήχθη εξ αυτή^ UP εποίκου. Τά κλέφτικα: «τοΰ Κίτσου ή μάννα»
(σ. 295), «παιδιά μου σα θέλτε λεβεντιά καί κλέφτες να γενήτε» (σ. 196- 197) εισ-
ήχθησαν ενταύθα εις ύστερους χρόνους, έκ τούτων δέ τό δεύτερον έχει συμφυρθή
μέ τό επύλλλιον : τοΰ νέου πραματευτοΰ, όστις έδαπάνησε μέγα χρηματικόν πο-
σόν διά νά κατακτήση νέαν Βουργάραν.

Τά άκριτικά τραγούδια άπαντοΰν περιορισμένα είς άριθμόν. Ουδέν ασμα
κατεγράφη υπ' έμοΰ διά τόν Διγενή ούτε καί παραδόσεις, ειμή μόνον έν τοπωνύ-
μιον : Στον Διενη, μέ σπήλαιον εκεί πλησίον, εις τό Μέσα νησί (σ. 332 καί 391).

Έκ τών λατρευτικών έθίμων καί δοξασιών σημειώνω τά εξής· τήν νύκτα
τής παραμονής πρός τήν ήμέραν τών Θεοφανείων ό οικοκύρης προσφέρει φαγητόν
εις τά ζφά του, διότι υπάρχει ή πίστις ότι τότε αυτά ομιλούν μεταξύ των καί είναι
δυνατόν, εάν είναι δυσαρεστημένα, νά τόν βλασφημήσουν (σ. 327). Τήν παραμονήν
τής εορτής τού 'Αγ. Γεωργίου γίνεται ύπερπήδησις πυρών πρός καθαρτικόν σκο-
πόν (σ. 338-39). Τήν Iöt* Αυγούστου, ότε εορτάζεται ή Εκκλησία τής Παναγίας
τής Πορταΐτισσας, προστάτιδος τής νήσου, παρατίθεται δωρεάν τράπεζα φαγητών
είς τούς ξένους προσκυνητάς, τελούνται δέ καί άγώνες.

Ή δημοτελής εστίασις αύτη, εύρύτερον Δωδεκανησιακόν έθιμον, άπαντφ τε-

* Βλ. Μιχ. Βολονάκη, 'Αστυπάλαια. Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ., τόμ. 5, σ. 953.

1 ΑΙ παραπομπαί αναφέρονται είς τό ώς όίνω χειρόγραφον τής συλλογής μου.

2 Βλ. παραλλαγάς : Γ. Μαυρή - Εν. Παπαδοπούλου, Δωδεκανησιακή λύρα, τόμ. Α'· Κα-
σιακή λύρα, Πόρτ - Σάϊδ 1928, σ. 413. Κρητικαί Μελέται, ετ. Α', 1933, 162 - 163. ΛΑ άρ.

1161, Α σ. 42 - 43. (Συλλ. Μ. Λιουδάκη έκ Χάρακος Μονοφατσίου Κρήτης, 1938)·
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λουμένη καί είς τήν Ψέριμον τήν αυτήν ήμέραν άναφέρεται άκόμη καί είς (Κω
(Πυλί)2 κατά τάς εορτάς τού 'Αγ. Γεωργίου, Προφ. Ηλία, τών ΕΙσοδίων τής
Παναγίας, τοΰ 'Αγ. Νικολάου, τής Φλεβαριώτισσας, καί εΐς άλλους τόπους, ώς εΐς
Παξούς· (βλ. κατωτέρω εΐς έκθεσιν τοΰ Δ. Λουκάτου, σ. 420).

Έκ τών νεκρικών έθίμων ιδιαιτέρως διαφέρον είναι τό τής προθέσεα>ς τοΰ
νεκρού άπ' εύθείας έπί τοΰ έδάφους καί τής φυλάξεως αύτοΰ μέχρι τής ταφής μέ
άνοικτήν τήν α'ίθουσαν ένθα κείται ό άποβιώσας (σ. 334-45).

Έκ τών συλλεγεισών παραδόσεων
διδακτικαί ώς πρός τήν μυθοπλαστικήν
τάσιν τοΰ λαού είναι αί άναφερόμεναι εϊς
τόν όσιο " Αϋιμο, τόν μοναχόν Άνθιμον,
έκ Κεφαλληνίας, ίδρυτήν τφ 1761 εΐς τήν
νήσον Μεγίστην, τό Καστελλόρριζον, άν-
δρώου μοναστηρίου, τιμωμένου έπ' ονό-
ματι τοΰ Αγίου Γεωργίου, καί Μονής
γυναικών εΐς 'Αστυπάλαιαν, τής Παναγίας
τής Πορταϊτίσσης έξω άπό τό Κάστρον
εΐς τήν νοτιοδυτικήν πλευράν αύτοΰ 3.

Περί τής δράσεως εΐς 'Αστυπάλαιαν
τοΰ μοναχοΰ τούτου, τοΰ 'Ανθίμου, καί
δή σχετικώς μέ τήν άνέγερσιν τής Μονής
τής Πορταϊτίσσης, πρό 197 ετών, άπαν-
τούν σήμερον εΐς τόν λαόν ένταΰθα πα-
ραδόσεις, αί όποια ι επί τοσούτο έχουν

άμαυρωθή εΐς τήν ίστορικήν του μνή- Ε'ικ. 2. Τό οίκημα Σαράγια επί τον Κάστρου.

α „ , . , , Δντικη πλενρά.

μην, ωστε έχουν εν πολλοίς μεταπεσει εις

μυθικάς διηγήσεις· Ούτω ή περί τής ιδρύσεως τής Μονής ταύτης παράδοσις άνα-
φέρει (σ. 259 - 260) : 'Από κάτω άπό τήν Πορταΐτισσα στό Κάστρο είναι ψηλό ντο
μέρος, τσ είναι σπίτι ψηλό το' έλέγαν το Σαράγια. Αυτό λοιπό εισε (είχε) σκαλά-
κια τσ' εκατέβαινες άπό τό κάστρο στήμ- Πορταΐτισσα.

1 Γ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφική αποστολή είς Ψέριμον καί Τήλον τής Δωδεκανήσου.

(9 Αύγουστου - 8 Σεπτεμβρίου 1956). Δωδεκ. 'Αρχείον, τόμ. Β' (1956) σ. 199.

3 ΛΑ άρ. 2263 σ. 57 - 58. (Συλλογή Νικ. Ζάρακα, 1958).

8 'Αχιλλ. Διαμαντάρα, 'Ολίγα περί τής έν Μεγίστη μονής τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Δελτ.
Ίστ. Έθν. Έτ. 5 (1900) α. 254 - 55.
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ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Ένας αρχαιολόγος, απ αυτούς που φονκροϋνται ( = άκροώνται) τή γή εΐντα
'ναι μέσα, εκατέβη τά σκαλάτσα τσ εβαλε τ' αντίν του τσ' ήκουσε βουητό. Έκατέ-
βαινε, εκατέβαινε σε καμμιά εκατοστή σκαλάτσα. "Ηκουσε βουητό, πολυέλαιοι, ψαρ-
μονδίες, τσ ένετρίσασε ( = ένετρίχιασε) τσ' άνεβη απάνω.

Σάν ενέβη πάνω τόν ερωτούσα : Εΐντα 'δες ; τσ' αύτός εξωμολοήθη τό τι είδε,
τσ' εύτνς έβουβάθητσε.

Ήρθε πάλι εν ας άλλος τσ εκατέβη κάτω στά Σαράγια. 'Ήκουσε τσ' αύτός τό
βοι>ητό και τις τμαρμουδιες μά ήκαμε τήν κουτονράδα τα' εκατέβη κάτω τααι θωρεί
πολυέλαιους, παπάδες, Δεσπότη, Εκκλησία. Οι παπάδες τσ ό Δεσπότης ελουτρουού-
σασι. τον φάνην περίεργο.

'Ετσεΐνος είσε ( = εΐχε) καρζά δυνατή τσάι τά 'πε' πώς είναι πολιτεία άπό κάτω
τσάι ψάλλου τσάι προσεύχονται· τσ είναι τα' ή Πορτάίτισσα ( — ή Παναγία) μικρό
εκκλησιδάκι. Τότες λένε οί άϋρώποι. Νά τή μεγαλύνωμε τήμ - Πορτάίτισσα τσ' εβάλα
θεμέλιο τσ' έχτισα τήμ - Πορτάίτισσα.

ΤΗτο εδώ δ καλόερος δ "Αθιμος. Τσάι είχανε χτίσει κανένα μέτρος. 'Ετσεΐνος
κάνει τώ μαστόρω.

— Βρε παιδιά μήν κοπιάζετε τσ' εγώ θά τό χτίσα).

Τό δε πρωϊ εσηκώΰησα οί άθρώποι τσάι θωρούν τήν εκκλησία με τά καμ-
παναριά, με τόν κουμπε χτισμένη. Περίεργοι οί άθρώποι εθωρούσα τήν εκκλησία
χτισμένη τσάι εθαμάζανε πώς εγινε αυτό.

Ή παράδοσις αύτη ύπηγορεύθη ύπό γραίας είς ήλικίαν σήμερον υπέρ τό
80°ν έτος, ήτις γνωρίζει αυτήν έκ μικράς ήλικίας. Τούτο σημαίνει ότι αύτη θά
είχε διαμορφωθή είς τήν σημερινήν της μορφήν, τουλάχιστον τω 1880, δηλαδή
120 έτη μετά τό γεγονός περί τοΰ οποίου άναφέρει. Είς τήν φράσιν «ήτο εδώ ο
καλόερος ό Άθιμος», ό έν λόγω μοναχός παραμένει ακόμη ώς ιστορικόν πρόσαι-
πον, ενω ή συνέχεια τής παραδόσεως όπου τό Μοναστήριον σχετίζεται μέ τόν
πύργον τού Κάστρου, τά Σαράγια, έχει προσλάβει πλέον μυθικήν μορφήν.

Περί τόν όσιον "Ανθιμον κυκλοϋνται ενταύθα καί άλλαι παραδόσεις σχετικαί
μέ τάς προστριβάς του πρός τούς κατοίκους κατά τήν οίκοδόμησιν τής Μονής καί
τήν έκ τών άντιδικιών τούτων κατάραν του πρός τούς Άστυπαλιείς (σ. 163-65).

Μέ τήν κατάραν αύτήν συνδέεται ετέρα άρχαιοτέρα παράδοσις (σ. 158), αι-
τιολογική τοΰ φαινομένου τής μή υπάρξεως έν τή νήσω οφεων καί άλλων ερπετών.
Σημειωτέον ότι τοΰτο ειχε παρατηρηθή ήδη κατά τήν 'Αρχαιότητα, τοΰ Αιλιανού
(Περί ζφων ΐστορ. 5, 8) άναφέροντος «αίσχράν είναι τοις όφεσι τήν 'Αστυπα-
λαιέων γήν».

Ένδιαφέρουσαι έτι είναι αί παραδόσεις περί τών πειρατικών επιδρομών τών
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Αιάπηδων (σ. 324), αί περί τών Παραστσευκάδων, κακοποιών δντων, εμφανιζομέ-
νων κάθε Παρασκευήν ύπό μορφήν μικρόσωμων άγριων άνθρώπων καί έξαφανι-
ζομένων κατόπιν εντός τής θαλάσσης (σ. 4-5, 255 - 56) "Επίσης ή παράδοσις
περί τής Βεργόνας (Γοργόνας). Ή Βεργόνα εγροικονσαμε από τους παλιούς άϋρώ-
πους πώς εβόσκοντα κατά τήν Άλλαγια κοντά στο Παρααάμι. Αυτά τά μέρη είναι
κόρφος τής 'Αλεξάντρας. Έκοναμε άπό τις παλιούς πώς ή Βεργόνα 'εν (δεν) άφηνε
καΐτσι νά περάοη α 'εν (—αν δεν) τής ερριχτα α&ρωπο νά φάη.

"Ητανε άπο τή μέση κι απάνω αθρωπος κι άπό τή μέση καί κάτω ψάρι
(σ. 162- 63)' ή παράδοσις περί θησαυρού (σ. 37-38) κ. ά.

Έν άντιθέσει πρός τά πολύστιχα τραγούδια (παραλογές), τά όποια έχουν
λησμονηθή μεταξύ τών νέων, διότι τραγουδοΰνται υπ' αυτών τά νεώτερα άστικά,
μεταδιδόμενα διά τών δίσκων γραμμοφώνου καί τοϋ ραδιοφώνου —είς άκμήν ευ-
ρίσκονται μόνον αί μαντινάδες (δίστιχα), αί οποΐαι καί ςίδονται συνήθως εις τάς
διαφόρους κοινωνικός ενταύθα περιστάσεις, — τά παραμύθια καί αί ευτράπελοι
διηγήσεις συντηρούνται έτι καλώς καί χρησιμοποιούνται κατά τάς συναναστροφάς.
Πολλά τούτων διακρίνονται διά τήν πληρότητα τοΰ περιεχομένου καί τήν λογο-
τεχνικήν μορφήν των 1.

Γενικώς ώς πρός τήν συντήρησιν ενταύθα τοϋ κατά παράδοσιν λαϊκού βίου
παρατηρεί τις οτι ένφ είς τον ύλικόν βίον καί δή τον γεωργικόν καί τόν κτηνοτρο-
φικόν συντηρούνται οί παραδεδομένοι τρόποι τού βίου μαζί μέ τάς πρωτογόνους
άκόμη τεχνικός μείΐόδους καί μέσα, άντιθέτως εις τόν οικιακόν βίον, τό ένδυμα,
τόν πνευματικόν, δλιγώτερον δέ εΐς τόν κοινωνικόν, ή άπώθησις υπό τών άντι-
στοίχων μορφών έκ τών άστικών κέντρων είναι, δπως συμβαίνει καί εις τήν λοι-
πήν χώραν, σταθερά.

1 Πρβλ. καί Άν. Μ. Καραναατάοη, σ· 92α' (βλ. άνατ. βιβλ., άρ. ι').

1 Περί τής τεχνικής καί τής καθόλου αξίας τών δωδεκανησιακών παραμυθιών μεθ' ών
καί τής Άστυπαλαίας συνεζήτησεν ό R. M. Dawkins' (βλ. άνωτ. έν βιβλιογρ., άρ. ζ',
σελ. 1 - 28).
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