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Αι εξεταζόμενοι κατωτέρω δημώδεις Ναξιακαί παραδόσεις συνελέγησαν
υπ' εμού κατά τό πλείστον τό παρελίίόν ί)έρος (τού έτους 1959), ότε κατ' έντο-
λήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών μετέβην εις τήν νήσον προς συλλογήν λαογραφι-
κής ΰλης, ήτις καί κατετέθη είς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον ύπ° αριθμ. χειρογρά-
φου 2303. Αί παραδόσεις αΰται αποτελούν μέρος μόνον τού συνόλου τών περιε-
χομένων έν τή συλλογή ταύτη.

Α'. ΠΑΛΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Τοϋ Μυρισμένου τό στενό.

"Ηρθαν' οι πειρατές 'ς τή Νάξο κ' έπαίρνανε τσ' αθρώποι, οπου μέσα 'ς αυ-
τοί 'πήρανε κ' Ινα παιδί ποό 'ξερενε κ' ήπαιζενε τζαΐίούνα. 1 Το παιδί η-παιζενε τζα-
boôva καί μέσ' 'ς τή τζαόούνα το σκοπό :

Φεόγετ", Άριώτες, φεύγετε, φεύγετε Φιλωτίτες
κ' έμενα Τούρκοι μέ κρατούν, Σαρακηνοί μέ gpâCoov, *
κ' έφεύγαν' δ κόσμος από τά χωριά καί δεν τσ' εύρισκαν' οι Τούρκοι và τσί πιά-
σουνε. 'Σ το τέλος ομως το 'καταλάβανε καί τόν έσκοτώσανε. Τον έπαρατήσανε 'ς
τό δρόμο για và βρωμίση ν' άρρωστήσουν' εκείνοι ποό 'πομείνανε. 'Αλλ' αυτός δεν
έβρώμισενε, μόνο 'μύρισενε καί τώρα τό στενό αυτό λέγεται "τού Μυρισμένου τό
στενό,,3 κι αμα πέρασης από 'κει άκούς μυρωδιά από τά διάφορα δέδρα.

Λ.Α. άρ. 2303, σ. 108. (Έκ Φιλωιίου. Παρά Νικ. Ίω. Μαυρομμάτου, ετών 74)

Ή παράδοσις αποτελεί άνάμνησιν τών καταστροφών, τάς οποίας ύφίστατο
οίλλοτε ή Νάξος, ώς καί αί λοιπαί νήσοι τού Αιγαίου, εκ τών συχνών επιδρομών
τών πειρατών, τών αρπαγών ύπ' αυτών τών αγαθών ως καί τών αιχμαλωσιών
καί φόνων τών κατοίκων τής νήσου καί τού ένεκα τούτου τρόμου, όστις κατε-
λάμβανεν αυτούς ευθύς ως ελάμβανον γνώσιν περί τού προσεγγίζοντος εχθρού. 4

1 Άσκαυλον. Έν Νάξφ πρό ολίγου ακόμη χρόνου ό ασκαυλος εχρησιμοποιεϊτο ευρύ-
τατα κατά τάς διασκεδάσεις άποτελών τό κατ' εξοχήν τοπικόν μουσικόν όργανον.

5 'Οδηγούν, συνοδεύουν.

s Κείται δλίγον εςωθι τοΰ χωρίου Δαμαριώνος.

* Περί τής έκ τών επιδρομών τούτων καταστάσεως είς τάς νήσους βλέπε γενικώς «ϊς
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Τό θέμα περί τοΰ αιχμαλώτου, όστις δια τής τσαμπούνας (άσκαύλου) καί
με σχετικόν ασμάτιον άνήγγελλεν εις τους συντοπίτας του τήν αφιξιν τών πειρα-
τών, επραγματεύθη παλαιότερον ό Περ. Γ. Ζερλέντης εν τή πραγματεία αυτού
«Ναξία νήσος καί πόλις» 1 μέ πολλάς όρθάς επ' αυτοΰ παρατηρήσεις'ή γνώμη του
όμως ότι «εκάλει τους κωμήτας 'Αριώτας ό αδων ουχί ώς από κώμης 'Αριά,
ανυπάρκτου, αλλ' ως εις τό δάσος "Αριά καταπεφευγότας, απευθυνόμενος εις αυ-
τούς ούτως, ώστε αυτοί μεν να νοήσωσι τό άγγελλόμενον, οί δε πειραταί να μή
υποτοπάσωσι τήν τούτων παρουσίαν, άκούοντες ό'νομα αγνωστον aUtoîç» 2 δεν
φαίνεται ανταποκρινόμενη προς τα πράγματα. Έν Φιλωτίω ή παράδοσις αναφέ-
ρει περί τής υπάρξεως εν τή περιφερεία «Άρια» παλαιού συνοικισμού — ίχνη
τούτου σώζονται καί μέχρι τής σήμερον — τού οποίου τό πλείστον τών κατοίκων
εγκατεστάθη ενταύθα μετά τήν καταστροφήν του. 3 Τους κατοίκους τού συνοι-
κισμού τούτου υπαινίσσεται προφανώς ή ανωτέρω παράδοσις. Άλλα καί εάν ή
περί τούτου άνάμνησις ειχε κατά τους χρόνους τής δημιουργίας τής παραδόσεως
λησμονηθή ή εάν, μή θεωρούντες ώς αποδεικτικά τα περί τής υπάρξεως τού-
του παραδοσιακά στοιχεία, δεχθώμεν ώς άνυπαρκτον τόν συνοικισμόν, πάλιν
ό αδων τους εν τή περιφερεία ταύτη «Άρια» κατέχοντας κτήματα προς καλλιέρ-
γειαν καί νομήν τών αιγών καί προβάτων αυτών αποκαλεί οίίτω, διότι ουτω κα-
λούνται έτι καί σήμερον, δηλ. Άριώτες, οί κατέχοντες τήν περιφέρειαν ταύτην
Φιλωτΐται γεωργοί καί ποιμένες, ώς ακριβώς καλούνται Άτσιμαουριώτες καί
Μαραθιώτες οί κατέχοντες πρός τόν aUrèv σκοπόν τάς αγροτικός περιφερείας
Άτσιμαούρ καί Μαραθού.

Εις τήν εξεταζομένην παράδοσιν περιλαμβάνεται έτι καί ή διήγησις περί
τού στενού τοΰ Μυρισμένου, άπαντώσα καί εις άλλας εν Νάξφ περί τοΰ τοπω-
νυμίου παραδόσεις. Οΰτως εις παράδοσιν εκ τον χωρίου Δαμαριώνος λέγεται ότι
ήτανε μια βαοίλιααα και τή 'βαστούσανε καί τη 'σκοτώσανε κ' εμύριζεν' δμορφα
κ' εμαζαιχτήκανε υστέρα άπο δύο μέρη και τήν έ&άψανε. Άπο 'κει ονομάζεται τοΰ
Μυρισμένου το στενό. 4 Συναφής είναι έτι καί ή παράδοσις εκ Καλαβρύτων περί

τήν μελέτην του Διον. Ζακυ&ηνον, Corsaires et pirates dans les mers Grecques au temps
de la domination Turque, Athènes 1936, καί Άντ. Φλ. Κατσουρον, Κουρσάροι καί σκλάβοι.
'Ανέκδοτα Μυκονιάτικα καί Συριανά έγγραφα, Σϋρος 1948.

' Byz. Zeitschr., 11 (1902), σ. 497-498.

• ΑίιιόΟι, σ. 498.

3 Πρβλ. καί εις Ναξιακον δδηγόν, εκδοσις Ναξιακοΰ Μέλλοντος, 'Αθήνα 1947, σ. 78
καί Γεωργ. Μ. Μελισοηνον, Ή Νάξος σέ άπλή γεωγραφική - ιστορική καί γεωλογική επισκό-
πησι, εκδοσις Β', 'Αθήναι 1958, σ. 51.

4 Λ. Α. άρ. 2303, σ. 325-326-
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κόρης, ήτις γιά νά μη τήν πιάσουνε (οί Τούρκοι) καϊ τής κάμουνε δ,τι άε νάν
τής κάμουνε, επήγε κ' εγκρεμίστηκε άπό κείνη τήν κοτρώνα. Κ' ετ σι άγιασε
και μυρίζει εκεί χάμου τό χώμα, 1 ως έπίσης καί ή έκ Κρήτης περί τού τοπωνυ-
μίου «τό Μυρισμένο κατσοπρίνι». Πιστεύεται ότι τό κατσοπρίνι εποτίσθη άπό
άγιον αίμα μάρτυρος καλογέρου, τόν όποιον έφόνευσαν οί Τούρκοι καί έκ-
τοτε ευωδιάζει. 2

Έν ταίς παραδόσεσι ταύταις συνεχίζεται προφανώς ή λαϊκή πίστις, ή δια-
μεμορφωμένη ήδη άπό τών πρώτων χριστιανικών αιώνων, περί τής εκ τών λει-
ψάνων καί τών τάφων τών αγίων μαρτύρων τού Χριστού καί τών άλλων 'Αγίων
άποπνεούσης εύωδίας. 3

Β'. ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ

Ή πηγή.

Κάποιος βασιλέας μέ τή βασίλισσα έκατοικοδσε άπάνω 'ς τό Κάστρο4 και ή
πηγή έβόϊζενε. Ή βασίλισσα δέν εμπόρειε νά κοιμηθη καί κατασκεύασε ενα dpu-
μόνι5 καί τό 'ρριξε μέσ' 'ς τή φλέα κ' έκόπηκεν ο βοητός της.

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 305. (Έκ Ποταμιάς)

Πρόκειται ένταύθα περί τής έν τίρ χωρίφ "Ανω Ποταμιά ύπαρχούσης πη-
γής εξ ης ρέει άφθονον ύδωρ, τό οποίον χρησιμοποιείται διά τήν άρδευσιν άπο-
κλειστικώς σχεδόν ολοκλήρου τής περιοχής τής Ποταμιάς. Τό ύδωρ τής πηγής,
ώς φαίνεται εκ τής παραδόσεως, παλαιότερον ήτο κατά πολύ άφθονώτερον, ή δ'
έν τφ ύπερκειμένω τού χωρίου κάστριο οικούσα βασίλισσα ενοχλουμένη έκ τού
θορύβου αύτού, ρέοντος, κατεσκευασε πρός άπαλλαγήν εκ τούτου άρυμόνι που
τό 'ρριξε μέσ 'ς τή φλέα κ έκόπηκεν ό βοητός της.

Κατ' άλλην έκ τής κώμης Ααμαριώνος παράδοσιν ή βασίλισσα εβαλε εις
(άλλην πηγήν) τήν βρύοι τοΰ ΛαΟρήνου ενα μαλαματένιο άρυμόνι μή άνεχο-
μένη τόν θόρυβον τοΰ όρμητικώς άναβλύζοντος ύδατος.6 Τά αύτά περίπου διη-

1 Βλ. Νικ. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τ. Α' (1904), σ. 154, άρ. 282.

2 Ν. '/. Τσαμπαρλάκη, Τό Μυρισμένο κατσοπρίνι, Δρηρος, έτ. Γ', άρ. 35, σ. 968-969.

3 Βλ. σχετικώς περί τοΰ θέματος' Άνδρ. Ίω. Φυτράκη, Λείψανα καί τάφοι μαρτύρων
κατά τούς'τρεϊς πρώτους αιώνας, έν 'Αθήναις 1955, σν»20 κέξ., Ιδία έν σ. 25-27.

4 Πρόκειται περί τοΰ 'Απάνω Κάστρου ή Κάστρου^τής ,Ντρυμαλιάς.

5 Κόσκινον μέ μεγαλυτέρου μεγέθους όπάς, χρησιμοποιούμενον είς διαφόρους γεωργι-
κός έργασίας.

0 Λ. Α. άρ. 2303, σ. 326-
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γοϋνται ενταύθα καί διά τήν «βρύσι τού Δεμάτου» κειμένην εις ικανή ν άπό τών
δύο πρώτων άπόστασιν.

Γ'. ΓΙΓΑΝΤΕΣ

Τόσο θεριά ' πια ήτανε οί παλαιοί πού ό Νώε ήβαλενε τό 'να ποδάρι του από
τον Ababà 2 τσαί τ' άλλο άπό τόν "Αη Αιά8 τσ' ήπέρασεν ό ποταμός από κάτω.
Οί άλλοι γίνουνταινε μικροί γιατί έ'χοονε μπασταρδέψει.4

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 319. (Έκ Δαμαριώνος. Παρά Γεωργ. Μ. Γκάγκανη, έτών 82)

Ή παράδοσις άπορρέει έκ τών περί τών παλαιών άνθρώπων ώς γιγαντο-
σώμων λαϊκών δοξασιών και τής συναφούς περί προοδευτικής καταπτώσεως καί
έκφυλισμού τού άνθρωπίνου γένους άντιλήψεως.

Ή πίστις αΰτη περί ής άναφέρει ήδη ό "Ομηρος 5 είναι κοινή καί είς άλ-
λους λαούς. 6 Αί σχετικαί παραδόσεις, ώς καί ή άνωτέρω έκ Νάξου, ενισχύονται
εις τήν διαμόρφωσίν των καί έκ τής ευρέσεως εντός τάφων οστών μεγαλυτέρου
μεγέθους κατά τήν λαϊκήν άντίληψιν τών οστών τών συγχρόνων άνθρώπων. Ούτως
οί παλαιοί παρίστανται γιγαντόσωμοι, μέ ύψηλόν άνάστημα καί υπερφυσικούς
εις μήκος πόδας καί χείρας. 7

Εις τήν παρατιθεμένην παράδοσιν παραλλήλως πρός τούς άνδρειωμένους
παλαιούς "Ελληνας, ώς εις ετέραν έκ Νάξου, 8 παρουσιάζεται ό Νώε ώς γίγας
στηρίζων τόν ένα πόδα επί τού βουνού τοΰ "Αη Αιά καί τόν έτερον έπί τού
Άμπαμπά, ένφ κάτωθεν αύτοΰ ρέει ποταμός. Ή παράδοσις υπό τήν μορφήν ταύ-
την συνδέεται στενώς πρός τάς Κρητικάς παραδόσεις περί τών γιγάντων Σαραν-
ταπήχων,9 τών οποίων τά χαρακτηριστικά φαίνονται όμοια πρός τά τού Νώε τής

1 Θηρία, Ισχυροί καί κατά τό άνάστημα υπερμεγέθεις.

' Βουνόν κείμενον πρός Νότον τοϋ Δαμαριώνος καί είς μικράν άπ' αύτοΰ άπόστασιν.

3 Βουνόν κείμενον νοαοδυτικώς τοΰ αύτοΰ χωρίου.

4 Έκφυλισθή.

5 Ίλ. Α', 260-272 κ. ά.

6 Βλ. Στίλπ. Κνριακίδου, "Ελληνες γίγαντες, Ήμερολ. Μεγ. 'Ελλάδος, έτ. 1926, σ. 46.

7 Βλ. Νικ. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις Α' (1904), σ. 52-71, Β' (1904), σ. 729-754. Τον
αντον, Νεοελλ. Μυθολογία, μέρος Β', έν 'Αθήναις 1874, σ. 501 -522. J. Th. Kakridis, Neu-

V

griechische Sagen über die alten Griechen. Ziva Antika, tom. 1 -2 (1959) σ. 5. Βλ έτι
καί σχετικάς παραδόσεις έκ Νάξου, Δημ. Β. Οίκονομίδον, Ναξιακαί παραδόσεις, Λαογρ 17
(1957), σ. 35, άρ. 6, 7 καί σ. 55-58, ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.

8 Βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδον, ένθ' άνωτ. σ. 35, άρ. 6.

9 Βλ. Γεωργ. Κ. Σπνριδάκη,'Ο άριθμός τεσσαράκοντα παρά Βυζαντινοϊς καί νεωτέροις
"Ελλησι, έν 'Αθήναις 1939, σ. 97 κ εξ.
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υπό έξέτασιν παραδόσεως. Κατά τάς παραδόσεις έν Κρήτη οί Σαραντάπηχοι «ήσαν
μακροί καί δυνατοί», δηλ. υψηλοί καί ισχυροί κατά τήν σωματικήν ρώμην, 1
ζώντες δέ κατά τήν έποχήν τού κατακλυσμού επί Νώε άνήλθον διά να διασωθούν
έκ τούτου έπί τής κορυφής τής "Ιδης. Μεταξύ τών Σαρανταπήχων τούτων γι-
γάντων ήτο και ό Νώε. 2

Δ'. ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΑ

I. Ό πύργος τού Χειμάρρου.
«'.

Mtà φορά ήταν Ινας βασιλιάς 'ς τήν Νάξο καί είχε μια κόρη πολύ δμορφη.
Τή βασιλιοπούλα αυτή οταν έμεγάλωσε τήν αγάπησαν τρία αδέλφια μαζί, πού ήταν
τά καλύτερα τής Νάξου καί 'ς τήν ομορφιά άλλα καί 'ς τά ψυχικά καί πνευματικά
προσόντα. Ή βασιλιοπούλα, ή οποία εβλεπε καί τους τρεις ισαξίους, δεν ήξερε ποιόν
άπ' δλους và προτιμήση. Για và βγη από τό αδιέξοδο καί γιά và μή έπέλθη σύγ-
κρουσις μεταξύ τών αδελφών, πράγμα πού δεν τό επιθυμούσε, τών έ'βαλε τρία στοι-
χήματα. Τά στοιχήματα αυτά ήταν và κάμουν είς τήν Νάξον τρία μεγάλα εργα,
οποίος δέ έπρωτοτέλειωνε τό έργον του καί επέστρεφε πρώτος μέ τά εργαλεία του,
αυτόν θά έ'παιρνε γιά αντρα της. Ό Ινας θά έ'χτιζε τόν πύργον τού Χειμάρρου, ό
δεύτερος θά εκανε τό Δίστομο πηγάδι καί ό τρίτος θά έπήγαινε τό νερό άπό τις
Έγκαρές3 εις τήν Χώραν.4 Εκείνος, λέει, πού θά έπήγαινε τό νερό εις τήν Χώραν
άπό τις Έγκαρές θά έτελείωνε πρώτος τό έργον αλλά έκεί που έπήγαινε έγύρισε
καί είδε τό νερό πού τόν ακολουθούσε καί άπό τή χαρά του γι à τήν έπιτυχία λέει:
"Γιά 'δέ το! σάν τήν πουτάνα γυναίκα μέ άκλουθ^,.. 'Εκείνη τή στιγμή έσταμάτησε
τό νερό và τρέχη καί ετσι εχασε τό στοίχημα. Οί δυό άλλοι πού θά έκαναν τόν
πύργον τού Χειμάρρου καί το πηγάδι τού Διστόμου5 έτελείωσαν μαζί τά εργα
των. Εκείνος μάλιστα πού εχτιζε τόν πύργον έξέχασε τά εργαλεία του μέσα 'ς τούς
τοίχους καί άναγκάστηκε và βουλήση Ινα κομμάτι τού πύργου γιά và τά ευρη καί
υστέρα và τό ξαναχτίση. Καί οι δυό έφθασαν τήν 'ιδίαν στιγμήν 'ς τόν πύργον καί
δέν υπολείπετο παρά và μονομαχήσουν πια γιά và πάρη ο νικητής άπό τήν μονο-
μαχίαν τήν βασιλιοπούλαν. Ή μονομαχία των όμως πού εγινε πριν προλάβη κανείς
và τούς ξεχωρίση κατέληξε, ώστε và σκοτωθ-ούν καί οί δυό μπροστά 'ς τά μάθια

1 Γ. Κ. Σπνριδάκη, ενθ' άν., σ. 97.

* Προμ. ό Πυρφ. ετ. 1936, άρ. 266, σ. 7. Βλ. καί Γεωργ. Κ. Σπνριδάκη, ενθ'άνωτ., σ. 99.

s Χωρίον τής Νάξου.

4 Ή πρωτεύουσα τής νήσου Νάξος.

5 'Εσφαλμένως φέρεται συνήθως παρά τφ λαφ ούτως αντί τοϋ όρθοΰ «ιό Δίστομον
πηγάδι». Τό φρέαρ τοΰτο απέχει ολίγα χιλιόμετρα άπό τοϋ πύργου.
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τής βασιλιοπούλας. Ή βασιλιοπούλα από τόν καμόν πού εγινε αυτή ή αιτία νά
σκοτωθούν δυό παλληκάρια σάν κ' εκείνα καί μάλιστα αδέλφια ηυτοκτόνησε έκεϊ
πού έφονεύθ-ησαν οί δυό αδελφοί, 'ς τήν ρεματιά κοντά 'ς τόν πύργο τού Χειμάρ-
ρου. Προτού όμως σκοτωθη παρεκάλεσε τόν Δία νά τήν κάμη ενα φυτόν πού 'ς τήν
κορφήν του νά εχη τήν ομορφιάν της καί 'ς τήν ρίζα του τήν πίκρα που εδοκί-
μασε. Ό Δίας τήν ηκουσε καί εις τόν τάφον της βγήκε μιά φυλλάδα.1 Καί πρα-
γματικός ή φυλλάδα, όταν είναι ανθισμένη, είναι άπό τά ωραιότερα λουλούδια, ένφ
ή ρίζα της είναι πικριά, δηλητήριον.

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 195-197. (Έκ Φιλωτίου. Κατ' άφήγησιν

τοΰ δικηγόρου Ηλία Γ. Χουζουρη, ετών 30)
β'·

"Ητανε μιά βασιλιοπούλα καί τήν άγαπούσανε τρεις καί 'ιά νά μην σκοτω-
θούνε τών ηβαλενε τρία στοιχήματα. "Οποιος πρωτοτελειώση τό στοίχημα του θά
τόνε πάρη. Τά στοιχήματα 'τανε, ό ενας νά πάη τό νερό απο τσ' Έγκαρές °ς τή
Χώρα. Ό άλλος vi κάμη τού Διστόμου τό πηάδι καί ό άλλος νά χτίση τόν πύργο
τού Χειμάρρου. Εύτός πόπήαινε τό νερό τόκλούθανε καί 'όρισε2 κ' ε'ίπενε πώς
τ' άκλουθ·^ σάν τήν πουτάνα 'υναίκα. 'Αμέσως τό νερό έχάθηνε. Ό άλλος ηχτιζε
τό πηάδι τού Διστόμου καί τό 'χε τελειώσει κ' εξέχασε τό σφυρί doo μέσα 'ς τό θε-
μέλιο καί τό βούλησενε 'ιά νά τό ξανάβρη.Ό άλλος ηχτισε τόν πύργο, τόν έτέλειωσε
πρώτα κ1 ήπηρε bpέπεt τή βασιλιοπούλα.

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 372. (Έκ Φιλωτίου. Παρά Δημ. Ν. Σουλή, ετών 78)

Υ ·

"Ητανε μιά βασιλιοπούλα της Νάξου καί τήν έγαπούσανε τρεις νέοι άλλά αυ-
τοί οί τρεις ήτανε οί καλύτεροι τεχνίτες τού τόπου καί για νά μή χαθη καένας άπ'
αυτούς, γιά νά μην ερθουνε σέ ρηξι νά σκοτωθη καένας, τών έ'δωσε τρία πράματα
νά κάμου. Ό ενας νά χτίση τόν πόργο τού Χειμάρρου, ό άλλος τού Διστόμου τό
πηάδι καί ό άλλος νά πάη τό νερό άπό τις Έγκαρές 'ς τή Χώρα καί όποιος ερθη
πιό μπροστά μέ τά εργαλεία του μαζί θά τήν πάρη 'υναίκα. Αυτός μέ τό νερό θά
'ρχότανε πρώτος άλλά είπε, λέει, εκεί πού πήγαινε, "γιά ξάνοιε 3 πώς μ' άκλουθ^
τό νερό σάν τήν πουτάνα 'υναίκα,, κ' έστάθηκε, λέει, τό νερό καί δέν τόν άκλουθούσε.
Οί δυό άλλοι ε'ίχανε ξεχάσει τά εργαλεία μέσα 'ς τό χτίριο κι άναγκαστήκανε κ' έβου·

1 Νήριον τό κοινόν.

* Έγύρισεν, εστράφη πρός τά οπίσω.
' Κοίταξε, ίδέ.
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λήσανε πάλι το χτίσιμο για νά τα βρούνε κ' ετσι έπήγανε κ' οί δοό μαζί. Μόλις
τούς είδε ή βασιλιοπούλα για νά μή χαθούν αυτοί ήπεσε έκείνη από τό μπαρκόνι
κ' έσκοτώθηκε.

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 364-365. (Έκ Δανακοϋ. Παρά Έμμ. Τσάφου)
δ'.

Ό πύργος τής Τρυγόνας.1

Πού ήμουνα 17 - 18 χρονών μ' επήρε άφέντής μου και ήπήαμενε2 νά κό-
ψωμε συκές κ' έγυρίζαμε κι άποθέψαμε ' 'ς τόν πύργο καί μου 'δείξε τις πέτρες πού
'κόβανε μέ τό πιργιόνι για νά τις βάλουνε τή μια πάνω 'ς τήν αλλη κ' εκανε ή γυ-
ναίκα μέ τό ενα χέρι τή ρόκα' καί μέ τό αλλο εβανε τή πέτρα κ' έχτίστηκενε ό
πύργος.

"Ητανε ομως τρεις μαστόροι καί αγαπούσαν τήν βασιλιοπούλα πού εμενε 'ς
τα Παλάθια6 καί τούς είπε ή βασιλιοπούλα οτι θα κάμετε δ,τι σας 'πω καί δποιος
ερθη πρώτος εδώ θά τόν πάρω.Έσύ, πρώτε, θά πάς νά κάμής τόν πύργο, 6 δεύτερος
θα πάή νά πλακόστρωση τήν 'Αλυκή6 καί ό άλλος νά φέργ) τό νερό άπό τις Κάμ-
πονες 7 'ς τό Παραπόρτι. 8 Ό πρώτος εφερε τό νερό κοντά 'ς τή Χώρα καί τόν άρω-
τήσανε, αν φέρνη τό νερό, καί τούς είπε- "σαν τήν πουτάνα μέ κυνήγι από πίσω,,
κι αμέσως στράφηκενε τό νερό πίσω. Οί άλλοι δύο 'πηγαίνανε μαζί καί δεν τήν
πήρε κανείς γιατί τό στοίχημα ήτο οποίος πρωτοπάη. Εκείνος ομως πού εχτισε τον
πύργο θά προλάβαινε αλλά ξέχασε τό σφυρί του μέσ' 'ς τόν πύργο καί τό 'γύρευε
καί για τούτο άργησε γιατί έ'πρεπε νά παρουσιαστούν μέ τα εργαλεία τους καί αφού
δέν έπρόλαβε νά πάη πρώτος έθύμωσε κ' έγύρισε πίσω κ' εδωσενε μια κλωτσιά
τού πύργου καί τόν έβούλησε.

(Έξ Άγιερσανίου. Παρά 'Ανδρέου Δημητροκάλλη, ετών 90)

Ό περί οΰ ό λόγος εις τάς ανωτέρω α', β', γ' παραδόσεις πύργος τοΰ Χει-
μάρρου, κείμενος εν τή προς ΝΑ. τοΰ χωρίου Φιλωτίου εξοχική περιφερείς «Χεί-

1 Ώνομάσθη ούτως έξ έγγύς αΰτοΰ κτημάτων άποκαλουμένων «χωράφια τής τρυγόνας».
Λέγεται καί πύργος ή καί παλιόπυργος τής Πλάκας.

5 Επήγαμε, μετέβημεν.

3 Άπεθέσαμεν τό φορτίον κατά γης.

4 Ήλακάτην.

5 'Αρχαίος ναός τοΰ 'Απόλλωνος ου σώζεται ή πύλη επί τής νησϊδος τοΰ Βάκχου
κειμένης πρός βορράν τής πρωτευούσης τής Νάξου.

* Παραθαλάσσιος περιοχή έγγύς τοΰ πύργου τής Πλάκας.

7 Εξοχική περιφέρεια τής περιοχής Μελάνων.

8 Ένν. τα Παλάτια, τήν νησίδα τοΰ Βάκχου.
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μαρρος» καί εις άπόστασιν δύο καί πλέον ωρών δρόμου άπ' αύτού, είναι έκ τών
σημαντικωτέρων αρχαίων μνημείων τής Νάξου. "Εχει σχήμα στρογγύλον καί είναι
έκτισμένος δι' ογκωδών όμοιομόρφως λελαξευμένων λίθων, συνηρμοσμένων άνευ
συγκολλητικής ύλης. 1

Ώς κτίσμα ανήκει πιθανώτατα εις τόν 4ον π. Χ. αιώνα, έχρησίμευε δ' ώς
πύργος άμύνης 8 τών πέριξ οίκουντων κατά τών έξωθεν επερχομένων καί λυμαι-
νομένων τάς νήσους, ιδία τάς έγ-
γύς τής θαλάσσης περιοχάς αύτών,
πειρατών καί άλλων επιδρομέων. 3 |||

αφόρους παραλλαγάς, ών τίνες άνα- Κ^·^- ** '

φέρονται εις τόν έτερον τών έν τή 'it ' ^

γον τής Πλάκας, ώς ή άνωτέρω Ε^ ^

παράδοσις δ', όρθογώνιον κατά τό II· "

σχήμα καί έλάχιστα διατηρούμενον, j^T " \ - "Ι J

έν άντιθέσει πρός τόν πρώτον. Έκ

τών παραδόσεων τούτων δύο πε- IgÉiaSEi«™^ ,

ριέλαβεν ό Ν. Γ. Πολίτης έν τή ί
συλλογή αύτοΰ «Παραδόσεις», αϊ- Β
τίνες περιέχουν σπουδαία στοιχεία P^^'^Kli"·'
σχέσιν έχοντα πρός τήν άρχαιοτέραν
τής νήσου Νάξου ίστορίαν καί ζωήν.4
Αί παρατιίίέμεναι ύπ'έμούά-

Ό πύργος τοΰ Χειμάρρου.

νωτέρω διηγήσεις άποτελοΰν παραλ-
λαγάς τής αύτής παραδόσεως, διαδεδομένης ευρέως άνά τήν νήσον.Έκ τούτων αί

' Σύντομον περιγραφήν αύτοΰ βλ. παρά Ε. Dugit, Naxos et les établissements Latins
de l'Archipel (mémoires et rapports), Paris 1874, σ. 91 -92.

2 Τήν γνώμην ταύτην οφείλω εις τόν καθηγητήν κ. Ν. Κοντολέοντα, τόν όποιον εύ-

χαριστώ καί άπό τής θέσεως ταύτης. Πλήθος άλλων αρχαίων πύργων, όμοιων σχεδόν τήν
κατασκευήν και τών αύτών περίπου χρόνων καί χρησιμότητος, υπάρχει είς Κυκλάδας, περί

ών βλ. Ίάκ. Χ. Δραγάιοην, Πρακτ. τής έν 'Αθήναις Άρχαιολ. Έταιρ. ετ. 1915, σ. 96- 107,
έτ. 1920, σ. 147 - 172, ετ. 1922 - 24, σ. 44 - 47 καί Ίω. Κ. Βογιατζίδου, Γλώσσα καί Λαογρα-

φία τής νήσου "Ανδρου, τ. Α', έν 'Αθήναις 1949, σ. 37, ι. Β', έν 'Αθήναις 1956, σ. 102-104, κ.ά.

s Βλ. παρά Ε. Dugit, ενθ' άνωτ., σ. 92.

* Νικ. Γ. Πολίτου, Παραδόσεΐί, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 88 - 94, άρ. 166 καί 167

καί σημειώσεις, τόμ. Β', σ. 772 - 774.
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τρεις πρώται περί τού πύργου τού Χειμάρρου, όμοιάζουσαι προς τήν τελευταίαν
περί τοϋ πύργου τής Τρυγόνας (Πλάκας), είναι συναφείς προς τήν δημοσιευομένη ν
υπό τοϋ Ν. Γ. Πολίτου υπ" άρ. 167 περί τοϋ «παλιοπύργου τής Πλάκας»,1
ένφ ή περί τού πύργου τοϋ Χειμάρρου υπ' άρ. 166 2 είναι διαφόρου περιεχο-
μένου. Ή τελευταία αύτη παράδοσις άναφέρει σαφώς περί σχέσεως τών δύο τού-
των έν Νάξω άρχαίων πύργων. Αι παραλλαγαί τής πρώτης παρά Ν. Γ. Πολίτη
παραδόσεως άποδίδονται ότέ μεν εις τόν ένα, ότέ δ' είς τόν ε'τερον τών πύργων
τούτων, ώς εμφαίνεται καί εκ τών άνωτέρω δημοσιευομένων.

Κοινόν χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών παρατιθεμένων ενταύί)α παραλλαγών
(α'-δ') είναι ή επιβολή υπό τής βασιλοπούλας είς τούς μνηστήρας αυτής τριών άθλων
(στοιχημάτων) προς έκτέλεσιν, προκειμένου να έκλέξη έξ αυτών τόν πλέον άξιον, τόν
νικητήν, ώς σύζυγόν της. Έκ τών δύσκολων τούτων έργων, τό τής ανεγέρσεως
πύργου καί τής διοχετεύσεως τοϋ ύδατος εις τήν πρωτεύουσαν τής νήσου Χώ-
ραν, άποτελεΐ κοινόν στοιχείον πασών τών παραλλαγών. Ό τρίτος άθλος τής κα-
τασκευής τοϋ Διστόμου πηγαδιού άναφέρεται μόνον εις τάς περί τού πύργου τοϋ
Χειμάρρου παραλλαγάς προς τόν όποιον έσχετίσθη, ώς φαίνεται, ή κατασκευή
τοϋ φρέατος τούτου λόγω τήζ αρχαιότητος αυτού 3 άλλα καί ένεκα τής εσωτερικής
του λιθοδομής, κατεσκευασμένης έκ λίθων όμοιας λαξεύσεως καί σχήματος πρός
τούς λίθους δι' ών άνηγέρθη ό πύργος. Εις τήν παράδοσιν περί τοϋ πύργου τής
Τρυγόνας (δ') φέρεται ώς τρίτος άθλος ή έπίστρωσις τής "Αλυκής, γειτονικής πα-
ραθαλασσίου περιοχής, κεκαλυμμένης νΰν υπό θαλάσσης, δια πλακών.

Εις τήν έκτέλεσιν τών άθλων τούτων καί τήν έξ αυτής λύσιν τής έρι-
δος περί τήν βασιλοπούλαν ό άναλαβών τήν κατασκευήν τοϋ υδραγωγείου πρός
διοχέτευσιν τοϋ ύδατος «άπό τις Έγκαρές είς τήν Χώραν» (παραλλ. α', β', γ')
ή «άπό τις Κάμπονες 'ς τό Παραπόρτι» (παραλλ. δ'), όπερ ταυτό σχεδόν, άπέτυχεν.
Οί έτεροι δύο επιτυχόντες να φέρουν ταυτοχρόνως είς πέρας τα αναληφθέντα
έργα (παραλλ. α', γ', δ') κατέληξαν εις μονομαχίαν ένώπιον τής βασιλοπούλας καί
έφόνευσαν αλλήλους (παραλλ. α') ή ή βασιλοπούλα προλαμβάνουσα τήν μονομαχίαν
αυτοκτονεί (παραλλ. γ') ή ουδείς τούτων ώς νικητής λαμβάνει αυτήν ώς σύζυγον
(παραλλ. δ'). Τέλος κατά τήν παραλλαγήν β' ό άναλαβών να άνεγείρη τόν πύργον
τοϋ Χειμάρρου έφερε πρώτος εις πέρας τό έργον του καί έλαβεν ώς σύζυγον τήν
βασιλόπαιδα.

Αί άνωτέρω παραδόσεις συμφωνούν εις τό ότι τελικώς δύο μνηστήρες άν-

1 "Ενθ" άνωτ.

5 "Ενθ' άνωτ.

» Βλ. Ε. Dugit, ενθ" άνωτ. σ. 91.
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ταγωνίζονται δια τήν άπόκτησιν τής κόρης, οΐτινες κατά τήν ιταραλλ. α', τήν και
πληρεστέραν, ήσαν αδελφοί καί εν τή διεκδικήσει τής νεανίδος εφονεύθησαν. 1

Ή λύσις αύτη παρουσιάζει ομοιότητας πρός τήν εν τή αρχαία Ναξιακή
παραδόσει2 τής άλληλοκτονίας τοΰ Σικελού καί Έκητόρου κατόπιν φιλονικίας δια
τήν απόκτησιν τής ωραίας ί)υγατρός τού Άλωέως Παγκράτιδος, ώς ήδη ό Ν. Γ.
Πολίτης παρετήρησε σχολιάζων τήν παράδοσιν περί τοΰ παλιοπύργου τής Πλά-
κας (άρ. 167), 3 δεν είναι δ' άπίθανον εις τάς παραδόσεις ταύτας νά ύπάρχη καί
άπήχησις τής τών άρχαίων Ναξίων σχετικής ταύτης δοξασίας. Δέον όμως νά ση-
μειωθή ότι η περί ης πρόκειται παράδοσις, προσηρμοσμένη πρός εξήγησιν τής
κατασκευής τών περί ών ό λόγος πύργων τής Νάξου, άπαντα ευρύτερον διαδε-
δομένη καί ε'ις άλλους τόπους ώς εις Παμφυλίαν (πρόσφυγες), Κορινθίαν, Άτ-
τικήν, Άκαρνανίαν, Δωρίδα4, Λακεδαίμονα5 καί Κρήτην6 μέ θέμα ομοίως εις
τάς παραδόσεις ταύτας, τό κοινόν καί εις τα παραμύθια,7 τής επιβολής υπό νεά-
νιδος, συνήθως βασιλοπούλας, άθλων εις τόν μνηστήρα ή τούς μνηστήρας αυτής
πρός εκτέλεσιν.

'Ενδιαφέρον είναι τό εν τή παραλλ· α' στοιχεΐον τής προ τής αυτοκτονίας
κατόπιν ικεσίας τής βασιλοπούλας πρός τόν Δία μεταμορφώσεως αυτής είς πι-
κροδάφνην (φυλλάδα), ήτις νά φέρη είς τήν κορυφήν αίιτής τό κάλλος της, εις
δέ τήν ρίζαν τήν πικρίαν, ην εδοκίμασεν έκ τοΰ προ τών ομμάτων αυτής θανά-
του τών δυο ερασθέντων αυτής νέων.

Τό θέμα τούτο τής μεταμορφώσεως εις πικροδάφνην άπαντα επίσης καί ε'ις
τάς παραλλαγάς τής παραδόσεως ταύτης εκ τής επαρχίας Λακεδαίμονος8 άλλ'
υπό διάφορον ο'ικονομίαν. Κατά τήν α' ενταύθα παραλλαγήν ή βασιλοπούλα προ-
τού αυτοκτονήση ειδε πλησίον τοΰ τόπου όπου εύρίσκετο ενα λουλούδι και ο'
αυτό είπε ή βασιλοπούλα, τα φύλλα του νά πάρουνε την πίκρα της και τά ανϋη
του την ομορφιά της· εγινε ή πικροδάφνη. 9 Κατά τήν β' παραλλ. ειπε άπο
το αίμα μου νά φυτρώστ] ενα δέντρο και νά 'χη τις πίκρες μου 'ς τη ρίζα του

1 Ή παράδοσις αίίιη μοί άνεκοινώθη υπό τοΰ πληροφορητοϋ μου, ώς τήν ήκουσεν ού-
τος πρό 15 καί πλέον ετών έκ διηγήσεως γέροντος ποιμένος.

' "Ην αναφέρει ο Διόδ. ό Σικελιώτης (Βιβλ. Ίστορ Ε', 52, 3).

3 "Ενθ' άνωτ.

4 Βλ. Νικ. Γ. Πολίτου, έ'νθ' άνωτ., τόμ. Α', παραδ. ύπ' άρ. 149, 162, 163, 164, 165.

5 Βλ. Βαο. Φάβην, έν Λαογρ. 4 (1912/13) σ. 452 κέξ.

0 Περ. «Οικογένεια», άρ. 188, σ. 453.

7 Stith Thompson, Motif-Index of Folk-literature, vol 3, Copenhagen 1956, a. 398-408
(Motif H. 310-359).

s Βλ. Β. Φάβην, ενθ' άνωτ., σ. 452-454.

9 Αυτόθι, σ. 452.
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και τήν ομορφιά μου 'ς τήν κορφή τον' και φύτρωσε ή ροδάφινα. 1 Τέλος
κατά τήν δ' παραλλ. πήρε ένα ποτήρι φαρμάκι και πήγε σε μιά ροδάφινα και
ήπιε το μισό και τό άλλο μισό τό έχνσε 'ς τή ρίζα τής ροδάφινας και είπε
«συ ροδάφινα νά πάρης τήν ομορφιά μου και τά φαρμάκια μου». "Αλλοι λένε
πώς 'ς τό τάφο της φύτρωσε ή ροδάφινα και πήρε ή κορφή τήν ομορφιά της
και ή ρίζα τά φαρμάκια της. *

ΓΙερί τής μεταβιβάσεως τής πικρίας καί τού κάλλους νεανίδος είς τόν θά-
μνον τούτον, τήν πικροδάφνην, γίνεται είδικώχερον κατωτέρω λόγος.

II. Τό κάστρο τ' Άπαλίρου.
oc'.

Οί άντρες έφύγανε άπό 'δώ άπό τό κάστρο τ' Άπαλίρου νά πάνε 'ς τό πα-
νηγύρι πάνω 'ς τ' 'Απάνω Κάστρο 3 κι αφήσανε τή βασίλισσα εδώ. Άφότι 'φήσανε
τή βασίλισσα 'βγήκανε κάτω άπό τήν Άγιασώ 4 αγήματα κ' ήρθανε κ' επιάσανε
νά πάρουνε τή βασίλισσα. "Οταν 'φθάσανε 'ς τό κάστρο κ' εμάχουάανε, 'φύγανε άπό
τό κάστρο νά είδοποιήσουνε τό βασιλιόπουλο οτι 'πήρανε τή βασίλισσα καί τήν κα-
τεβάσανε 'ς τό Λαθρηνο,5 κ' υστέρα πού 'νοιώσανε πού 'ρχουάανε οι άλλοι 'γυρί-
σανε νά φύγουνε.'Πιαστήκαν' εκεί κ' εγινε θρήνος. Τούς κυνηγούσαν' άπό πίσω ίσαμε
τοΰ Φονιά τόν κάμπο.6 Εκεί πάλι γενήκανε πολλά φονικά καί μάχες καί άπό 'φτό
ώνομάστηκενε τοΰ Φονιά ό κάμπος. Άπό 'κει έβαδίσανε γιά τό Παρασφαειό.7 Έκεΐ
πια έσκορπίσανε.

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 324-325. (Έκ Δαμαριώνος. Παρά Στεφάνου Δέτση, έτών 65)

β'.

Τό κάστρο τ' Άπαλίρου είναι χτισμένο μέ τό λάδι- οί τοίχοι dou δέ χαλούνε.

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 319. (Έκ Δαμαριώνος. Παρά Γεωργ. Μ. Γκάγκανη, έτών 82)

1 Β. Φάβη, ενθ' άν., σ. 453.

5 Αυτόθι, σ. 454.

' "Η κάστρο τής Ντρυμαλιάς.

* Παράλιος περιοχή έν τή νοτιοδυτική Νάξω. Περί τοϋ τόπων, τούτου βλ. Άντ.
Φλ. Κατοουρον, Τοπωνύμια τής Νάξου, Ναξιακόν Άρχείον, έτος Α', τεϋχ. 10 ("Οκτώβριος
1947), σ. 135.

5 Κάμπος δυτικώς τοϋ κάστρου κείμενος.

6 Τόπων, νοτίως τοΰ κάστρου.

7 Τόπων, κείμενον νοτίως τοΰ κάστρου.
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Τό κάστρον τ' Άπαλίρου κείται εν τή περιφερεία τού χωρίου Σαγκρίου,
έχει δ' ανεγερθή κατά τούς βυζαντινούς χρόνους. 1

Ώς αί άνωτέρω παραδόσεις περί τοϋ πύργου τού Χειμάρρου καί τού πύρ-
γου τής Τρυγόνας, ούτω καί αϊ περί τού κάστρου τ' Άπαλίρου άναφέρουν περί
τής ανεγέρσεως του ώς καί περί γεγονότων σχετικών πρός τά οχυρά κτίσματα
τούτου, ιδία περί τών τυχών oUtoû.

Εις τήν πρώτην τών παραδόσεων τούτων λέγεται περί βασιλίσσης άρπα-
γείσης υπό επιδρομέων εκ τού κάστρου, απόντος τού βασιλέως, καί περί τής κατόπιν
καταδιώξεώς των φονικής συμπλοκής εις τού Λαθρήνου, τού Φονιά τόν κάμπο
καί τό Παρασφαειό, έρμηνευομένης ούτως υπό τού λαού δια τής διηγήσεως ταύ-
της τής αρχής τών τοπωνυμίων τούτων έκ τών λαβόντων χώραν ένταύθα γεγονότων.

Περί βασιλίσσης ως ήρωίδος δι' ήν επήλθε σύγκρουσις έξ ης μεγάλη κατα-
στροφή έν τή νήσω προεκλήθη άναφέρει ετέρα παράδοσις έξ 'Απεράθου, διαφό-
ρου όμως περιεχομένου.8 Κατά τήν παράδοσιν ταύτην ή βασίλισσα είναι ή τής
Κρήτης καί έχει άπαχθή υπό τού βασιλέως τής Νάξου, οί δέ έπιδραμόντες κατά
τού έν τω κάστρω βασιλέως πρός άπελευθέρωσιν αύτής είναι Κρήτες.

Δια τήν άνέγερσιν του κάστρου τ' Άπαλίρου κατά τήν δευτέραν παράδο-
σιν έχρησιμοποιήθη εις τήν συγκολλητικήν ύλην τών λίθων άντί τοϋ ύδατος
έλαιον,3 πρός δικαιολογίαν τής άντοχής τών τειχών του, σωζομένων ικανοποιητι-
κώς μέχρι τής σήμερον. Σχετικάς ειδήσεις έχομεν καίέξ άλλων τόπων δι'οχυρά φρού-
ρια, ώς έπί παραδείγματος δια τό κάστρον τής Ώριας, περί τού οποίου παραδί-
δεται εις παραλλαγάς τού περί awoû δημώδους ασματος ότι ήτο κατεσκευασμέ-
νον άπό μόλυβδον,4 σίδηρον,5 ασήμι, 6 οίργυρον, 7 χρυσόν,8 ότι είναι θεοχτι-
σμένο9 κλπ.

1 Βλ. περί τούτου Περικλ. Γ. Ζερλέντου, Ναξία νήσος καί πόλις, Byzant. Zeitschr.
11 (1902), σ. 496-497'.

* Βλ. Δημ. Β. Οίχονομίδον, Ναξιακαί παραδόσεις, Λαογρ. 17 (1957) σ. 31 καί 54-55.

3 'Ομοίως παραδίδεται καί περί τοϋ 'Απάνω Κάστρου οτι καί τούτου οί τοίχοι έκτί-
σθησαν μέ ελαιον βλ. Νικ. Κεφαλληνιάδον, τ' 'Απάνω Κάστρο, έφημ. «Κυκλαδικόν Φως»
ετ. ΙΑ', άρ. φ. 126 (Ίανουάρ. 1960), σ. 10

4 Ί. Σαραντίδου 'Αρχελάου, Ή Σινασσός, έν 'Αθήναις 1899, σ. 168, άσμα Θ', στ. 4.

5 Ένθ' άνωτ., στ. 5.

0 Λ. Α. άρ. 1550, σ. 17, άρ. 11 (Καταφύγιον Μακεδονίας. Συλλ. Ίω. Τσούφλια, 1936)

7 Λ. Α. άρ 1378Γ, σ 26 (Μεσοχώρι Πυλίας. Συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, 1939).

8 Δ. I. Ε. Ε., τόμ. Α' (1884), σ. 727, άρ. θ', στ. 4-5.

9 Λ. Α. άρ. 1087, σ. 3α (Σκύρος Ευβοίας. Συλλ. Βασ. Φάβη, 1908 = Λ. Α. άρ.
1083, σ. 91).
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Ε' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ
Ό Κουάεάές.

Ό Κουάεάές κάτι ήκαμενε τού Χριστού καί τού καταράστηκενε νά ζη μέχρι
τή συάελεία τού κόσμοι). Φωνάζει καί μιλεί καί λέει μόνου: ''ακόμη, ακόμη,, ; καί
• καά 1 ακόμη δέ βγαίνει ή ψυχή μου ;

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 92. (Έκ Φιλωτίου. Παρά Κυριακής Έ. Θεωνά, έτών 78)

Τής περί τοϋ Κουτεντέ παραδόσεως ταύτης, ευρέως διαδεδομένης, παραλλα-
γάς τινας έχει ήδη δημοσιεύσει ό Ν. Γ. Πολίτης .* Κατ' αύτάς ό Κουτεντές
ήτο Εβραίος, όστις έρράπισε τόν Χριστόν ή συμπεριεφέρθη κακώς πρός αύ-
τόν, ό δέ Χριστός τόν κατηράσθη νά ζή αιωνίως υφιστάμενος δεινά. Έν Λέρω
ή περί τούτου παράδοσις έχει διαμορφωθή έξ επιδράσεως τής παραδόσεως περί

τής Γοργόνας, άδελφής τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου. Κατά τήν σχετικήν διήγησιν : έ'ΐ'ας

, , * , , , ,

Κοντεντες εμπάτσισε τό Χρίστο τον καιρό που τον εσταυρώνανε κι ό Χρίστος
τόνε καταρήστηκε νά μην πο&άνη α δε γενή ή Δευτέρα Παρουσία. Λένε πώς
πολλοί τόν είδανε στο Τσιρίγο και ρωτά : «Zfj τής Μαρίας ό γιός ;». Και απαν-
τούν. «Ζή καί βασιλεύει είς πάντας τους αιώνας». 3

Έν Φιλωτίφ Νάξου είναι συνήθεις έτι εις τό στόμα τοΰ λαοΰ καί σχετικαί
άραί: που νά 'ενής σά do Κουάεάέ' που j'à σε στήσουνε σά do Κουάεάε κ. ά.

Τ'· ΑΓΙΟΙ
Ι. Ό άγιος Παχώμιος.
α'.

Ό άγιος ΙΙαχώμιος ήτανε ηγούμενος καί γιατρός κ' έπειδή έγιάτρευενε τόν
κόσμον τόν έφυλάκισενε ό βασιλιάς καί υστέρα έδιάταξε νά τόνε ρίξουνε 'ς ενα πη-
γάδι κ' είπαν τοϋ βασιλιά: ή διαταγή σου έξετελέσθη. Έπήεν ό 'ίδιος νά 'δη 'ς τό
πηγάδι καί τόν ε'ίδενε τόν αγιο Παχώμιο άπό πάνω άπό τό πηγάδι. Άπό τότε πιά
πηγαίνουν πολλοί 'ς τή μνήμη του καί σωτηρεύονται γιατί είναι γιατρός καί πολλοί
έχουν σωτηρευτη.

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 230-231. (Έκ Τσικαλαρειοϋ. Παρά Ευαγγέλου Σαλτερή, έτών 50)

1 Καί καλά = δηλαδή.

2 Παραδόσεις, τ. Α', έν'Αθήναις 1904, σ. 103- 105, άρ. 184- 187, τ. Β', σ. 787 -790.
Βλ. καί Γ. Ά. Μέγα, ό 'Ιούδας εις τάς παραδόσεις τοΰ λαοΰ, Έπετηρ. τοΰ Λαογρ. Άρχ.
έτ. Γ' - Δ' (1941 - 1942), σ. 26.

8 Λ. Α. άρ. 2279, σ. 359 (Συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1958).
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β'·

Έχτισαν τήν έκκλησία (του αγίου Παχωμίοο) καμμιά φορά κ' έΰρεψενε' καένα
καί roö 'πε : ανοίξετε μου τήν εκκλησία μά 'γώ είμαι γιατρός καί νά μ' αφήσετε σάν
ποό 'μαι.

"Αμα ενα παιδί είναι κλαμένο, γρινιάρικο, * είναι μέσα 'ς τό ιερό Ινα τρίγωνο
καί τό πάνε εκεί (καί οταν είναι αρρωστημένο) καί λένε. Έδώ άφίνω τήν αρρώστια
ντοο, έδώ αφίνω τή γρίνα ντου.

"Οποιος ήταν' άρρωστος τοΰ 'βγάζανε τά ρούχα καί τοΰ 'βάνανε αλλα γιά ν'
αφήσουν εκεί τήν αρρώστια.

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 231 - 232. (Παρά τοΰ αύτοΰ πληροφορητοΰ)

Ή εκκλησία περί ής αναφέρουν αΐ παραδόσεις αΰται είναι ναΰδριον κείμε-
νον ολίγον έξωθι τού χωρίου Τσικαλαρειού, ένθα τήν 15ην Μαΐου πανηγυρίζεται
ή μνήμη τού αγίου Παχωμίου. Ό άγιος Παχώμιος, όστις καλείται υπό τοΰ
λαοΰ εν Νάξφ και άγιος Παχούμιος,3 Παχούμης, Παχύς, ά'η 5άχυς, λατρεύε-
ται ενταύθα συμφώνως και πρός τάς διηγήσεις ταύτας τού λαού ως Ιατρός
τών καταφευγόντων πρός αύτόν άσθενών, ιδία δέ τών καχεκτικών παιδίων, τά
όποια, ώς πιστεύεται, καθιστά σωματικώς εύρωστα. Πρός τήν τελευταίαν ταύ-
την θεραπευτικήν ιδιότητα τοΰ 'Αγίου συνεδέθη στενώς άπό παλαιών χρόνων οπή
«κουλλούρα» ευρισκομένη άνωθεν τής εισόδου τοΰ ναϋδρίου καί ή οποία διετη-
ρείτο μέχρι πρό τίνος χρόνου. Δι' αυτής διαπερώμενα τά άσθενή καί άτροφικά ιδία
παιδία άνελάμβανον καί καθίσταντο ευτραφή. 4 'Ομοίως έθεραπεύοντο έτι καί οί
πάσχοντες έξ ελονοσίας. 5 Κατά σχετικήν διήγησιν τοΰ Ίωάνν. Στ. Δέτση 8κ τοΰ
χωρίου Δαμαλά : υπήρχε μιά κουλλούρα 'ς αυτή τήν εκκλησία (δέν είναι πολλά
χρόνια πού τήν εκλεισε ο Δεσπότης) τσαι άπό 'τσει οποίος 'περνούσε είχε τήν έν-
τύπωσι πώς δεν Oà τόνε πειράξη ή θέρμη. "Επρεπε ομως 'ς τή κουλλούρα νά
στέκεται άπό μέσα ενας Γιάννης κι άπό °ξω μιά Μαρία γιά νά τταραλαβαίνουνε

1 Έγύρεψε, έζήτησε.

* Κλαψιάρικον, επιρρεπές είς τό νά κλαίη.

3 Ό τύπος Παχούμιος άπαντα καί έν τοις συναξαρίοις τοΰ 'Αγίου παραλλήλως πρός
τόν τύπον Παχώμιος.

4 Βαρεϊαι άραί κατά τών παίδων θεωρούνται έν Φιλωτίω αί οχέσιν έ'χουσαι πρός τήν

δίοδον αύτών διά τής έν λόγιρ όπής, οίον : «πού να σε περάσουν' α τον αη ύάχυ* ή «απ' τή
ρονοίρα τ' αη ΰάχν». «άηϋαχιασμένο» κτλ.

6 Θεράπων τής έλονοσίας θεωρείται κυρίως καί έν Νάξω ό άγιος 'Ιωάννης ό Πρόδρομος.
Είς τήν έκκληοίαν του Ίπήγαινε οποίος εΐχενε ΰέρμη (— έλονοσίαν) τσαί Οά 'κοβενε μαλλιά
ν' άφήσΐ] εταεϊ για ν' αψήση τσαί τή άέρμη» (Α. Α. άρ. 2303, σ. 204).
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έτσεϊνοι πού 'περνούσανε. Το 'θεωρούσανε πώς ή Μαρία παρίστανε τή Θεοτόκο
τσάι ό Γιάννης τον αη Γιάννη τον Πρόδρομο. 'Επίσης 'μετρούσε το μπόϊ ντου
με μιά κλωστή δ καθένας τσαι άφηνε τή κλωστή μέσα 'ς τήν εκκλησία. 1 Πρός
τούτοις καί άλλοι πάσχοντες εκ παντοειδών άσθενειών επιστεύετο ότι εθεραπεύ-
οντο, εάν διήρχοντο δια τής εν λόγω οπής, άκόμη δέ καί οι υγιείς προσκυνηταί
εμιμοΰντο τούς πρώτους έπιδιώκοντες προφανώς, όπως δια τής διόδου των δια
μέσου τής οπής προστατεύσουν εαυτούς εξ άσθενειών.

Περί τοΰ έθους τούτου, δηλ. τής επιδιωκόμενης θεραπείας άσθενών δια
τής διόδου δια τής οπής ταύτης, τό όποιον φαίνεται αρκετά παλαιόν, μαρτυρεί
πρώτος, καθ' όσον γνωρίζω, ό 'Ιησουίτης συγγραφεύς Ρ. Sauger* άναφερων
σχετικόν επεισόδιον λαβόν χώραν κατά τόν 13ον αιώνα μεταξύ τών κατοίκων τής
Νάξου καί τού Φράγκου δουκός Μάρκου Σανούδου τοΰ Β'. Κατά τόν Ρ. Sauger3
υπήρχεν εν τή ώς άνω τοποθεσία βωμός άφιερωμένος εις τόν άγιον Παχύν. Αί
μητέρες προσέτρεχον, ίνα διαβιβάσουν τά παιδία των διά τίνος οπής λίθου,
ήτις υπήρχεν εισέτι καθ' ους χρόνους οΰτος έγραφε (1698), κινούμενοι υπό τής
δεισιδαίμονος πίστεως ότι οΰτως ήθελον παχύνει. Ό Σανούδος μή άνεχόμενος τό
έθιμον τούτο, θεωρήσας αυτό ώς ε'ιδωλολατρικόν, διέταξε νά κρημνισθή ό βω-
μός. Έκ τού γεγονότος τούτου προεκλήθη άγανάκτησις τών Ναξίων, ήτις υπήρξε
τόσον έντονος, ώστε ούτος δια νά άντιμετωπίση τόν κίνδυνον έξ άπειληθείσης επα-
ναστάσεως άνήγειρε τό 'Απάνω Κάστρον 4 πρός προστασίαν του εκ τών ήγανα-
κτημένων κατοίκων. «Έπί τέλους τά πνεύματα καθησύχασαν, τοΰ χρόνου κατα-
στρέψαντος τήν κοινήν ταύτην δεισιδαιμονίαν, χάρις δέ ε'ις τήν τού Σανούδου
κραταιάν περίσκεψιν, ή πλάνη αύτη άφ' εαυτής έξηλείφθη».5

1 Λ. Α. άρ. 2303, σ. 204.

5 'Ιστορία τών αρχαίων δουκών καί τών λοιπών ηγεμόνων τοΰ] Αιγαίου πελάγους,
μετάφρ. υπό 'Αλεξάνδρου Μ. Καράλη, έν Έρμουπόλει Σΰρου 1878, σ. 42 - 43.

3 Τήν μαρτυρίαν ταύτην παραλαμβάνοντες έκ τοΰ Sauger αναφέρουν καί ο'ι : Buchon
(L,a Grèce, les Cyclades et les îles Ioniennes, Revue de Paris, 1843, τ. IZ', σ. 269) καί
Οΰίλλιαμ Miller ('Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν 'Ελλάδι (1204 - 1566)· μετάφρ. Σπυρ. Π.
Λάμπρου, τ. Β', έν 'Αθήναις 1909 - 1910, σ. 348).

4 Ή κάστρον τής Ντρυμαλιάς. Κείται είς μικράν άπό τοΰ ναϋδρίου άπόστασιν.

5 Ή μαρτυρία αΰτη έλέγχεται έκ τών πραγμάτων ώς ανακριβής. Τό εθιμον δηλ. έκ
τής ένεργείας τοΰ Σανούδου φαίνεται ότι μόνον πρός καιρόν έξέλιπε, διότι άργότερον οί
Νάξιοι παρά τόν κρημνισθέντα βωμόν, οΰ τά έρείπια διακρίνονται ετι καί σήμερον, 'ίδρυσαν
τό νΰν υπάρχον ναΰδριον κατασκευάσαντες άνωθεν τής πύλης αύτοϋ τήν θεραπευτικήν όπήν.
Οϋτω τό εθιμον ήσκεΐτο ώς καί πρότερον μέχρι πρό τίνων μόλις έτών· (βλ. καί Τάοαον Μ.
Ζενγώλη, Λαογραφικά σημειώματα, τ. Α', Αθήναι 1950, σ. 84 καί Κώσταν ΚαιροφνΧλαν, έφημ.
^αξιακόν Μέλλον, ετ. 19 (1954), άρ. φ. 165, σ. 6).
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Ενδεικτική τής πίστεως ταύτης τού λαού είναι έτι καί ή κατωτέρω παρά-
δοσις, καταγραφείσα ύπ° έμού έκ διηγήσεως τού Στεφ. Ίω. Δέτση (χωρ. Δαμα-
λας), αιτιολογική τοϋ έγγύς τοϋ ναού τοπωνυμίου «Λιβαδερά». Ό βασιλιάς τοϋ
Χαλκιον και δ δονξ της Ποταμιάς ετσακώνοντο κάϋ·ε χρόνο ποιος ·&ά περάσγ]
πρώτος άπό τη κονλλονρα τοϋ άγίον Παχωμίον τονς 'δικούς τον. 'Σ τό τ έλος
επήανε σε μια πεδιάδα πον λέγεται «Λιβαδερά» τα' εταει έδωσαν τά χέρια và
μη ξανατσακω&οννε παρά νά ρίξοννε κλήρο τσαι οποίος βασιλιάς ηΰελα πιάσει
κλήρο, ηϋ·ελα περάσουν οι 'δασοί τον πρώτοι. Δηλαδή ελιβάδωσαν, ειρήνεψαν. Γι*
αυτό ονομάζεται τσάι δ τόπος ετσεϊ Λιβαδερά. 1

Ή δεισιδαίμων αύτη συνήθεια, τής διόδου δι' οπής, απαντά πολλαχοΰ
τής Ελλάδος υπό διαφόρους μορφάς άλλα καί παρ' άλλοις λαοΐς * άποβλέπει δέ
ε'ις σκοπούς θεραπευτικούς καί καθαρτικούς. 3 Ούτως ένεργεΐται ή δίοδος δι' οπής
φυσικής ή τεχνητής, οπής βράχων, δένδρων κλπ.4 ζώων πρός τόν σκοπόν, όπως
αποτραπούν έπιδημικαί κατ' αύτών νόσοι5 καί ανθρώπων, όπως άπαλλαγούν νό-
σων, άλλα καί ώς μέσον «προληπτικόν κακών καί άποτρεπτικόν δαιμόνων».6

»

Τό «τρυποπέρασμα» δι' οπής ευρισκομένης ε'ις έκκλησίαν άσκεΐ, ώς εικός, μεγα-
λυτέραν ύποβολήν εις τό θρησκευόμενον οίτομον, τής συνήθειας δέ ταύτης έχομεν
μαρτυρίας πλην τής Νάξου καί εκ Κώ καί Κωνσταντινουπόλεως, ' ίσως δέ υπάρ-
χει τό έθιμον καί είς άλλους τόπους. Ή δεισιδαίμων αύτη θεραπευτική συνήθεια,
έχουσα πολλάκις ώς σκοπόν τήν άποκατάστασιν τής σωματικής ευρωστίας τών κα-
χεκτικών παιδίων,8 συνεδέθη έν Νάξω προς τόν όίγιον ΙΙαχώμιον προφανώς καί
έκ τού ονόματος του ΙΤαχώμιος, Παχούμιος, τό όποιον συνεδέθη υπό τού λαού
πρός τήν λέξιν παχύς άλλα καί έκ τής περί αυτού πίστεως ότι είναι «γιατρός» συμ-
φώνως άλλωστε καί πρός τό συναξάριόν του, έν ώ αναφέρονται συγκεκριμέναι
τινές περιπτώσεις θεραπείας υπό τού 'Αγίου πασχόντων ασθενών άλλα πέρα τού-

1 Λ. Α. άρ. 2303, σ. 203.

2 Βλ. Νικ. Γ. Πολίτου, Ώκυτόκια, Λαογρ. 6 (1917/18), σ. 310-312 (= Λαογρ. Σύμμει-
κτα, τ. Β', έν Άθ. 1921, σ. 292) ένθα καί βιβλιογραφία. Τοϋ αϋτοΰ, Λαογραφικά Σύμμει-
κτα, τ. Γ' σ. 94-100. Γ. Ά. Μέγα, παραδόσεις περί ασθενειών, Λαογρ. 7, σ. 499 κε. Τον αν_
τοϋ, Μαγικαί καί δεισιδαίμονες συνήθειαι πρός άποτροπήν έπιδημικών νόσων, Έπετ. Λαογρ.
Αρχείου, ετ. Ε'-ΣΤ' (1943- 1944), σ. 5 έξ. καί 33-34. Βλ. έ'τι καί Κωνστ. Ά. Ρωμαΐον είς
Ήπειρ. Χρον. τ. 6 (1931), σ. 287 κέξ.

3 Βλ. Νικ. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμεικτα τ. Γ', σ. 94 καί Γ. Ά. Μέγαν, έ'νθ' άνωτ. σ. 33.

4 "Ενθ' άνωτ.

5 Βλ. Γ. Ά. Μέγαν, ένθ' άνωτ., σ. 5 κέξ.

6 Βλ. Νικ. Γ. Πολίτου, Λαογρ. Σύμμεικτα τ. Γ', σ. 94.

7 Βλ. παρά Νικ. Γ. Πολίτη, ενθ' άνωτ., σ. 95 - 96.

8 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Ώκυτόκια, Λαογρ. 6 (1917/18), σ. 311.
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των «καί άλλα πολλά ίάματα δι' αυτού έποίησεν ο Κύριος». 1

Ή συνήθεια τής έγκαταλείψεως ενδυμάτων άσθενών εις τήν έκκλησίαν τοΰ
'Αγίου, ώς άναφέρεται εις τήν δευτέραν παράδοσιν, προέρχεται έκ τής πίστεως
περί τοΰ δυνατού τής μεταβιβάσεως τής άσθενείας έκ τοΰ πάσχοντος είς άλλα άν-
τικείμενα. 2Ή άντίληψις αύτη συνδέεται ούτω πρός τόν διά τοΰ «τρυποπεράσμα-
τος» έπιζητούμενον συνήθως σκοπόν τής μεταβιβάσεως τής άσθενείας «άπό τοΰ
άνθρώπου ή τών ζώων εις τήν γήν, τόν βράχον, τό δένδρον ή ε'ις άντικείμενόν
τι καί τήν άπαλλαγήν αύτών άπό τής δαιμονικής επήρειας». 3

II. Ή αγία Βαρβάρα.

Έ άγια Βαρβάρα ήτανε, λέει, πολύ όμορφη. Ό μπαμπάς της ήτανε ενας ει-
δωλολάτρης καί ηθελενε νά τήν κάμη γυναίκα του ό 'ίδιος. Αύτη όμως ήτανε τίμια
καί δέν ηθελενε καί διάταξε λοιπό νά τήν κουτσοκεφαλίσουνε.4 Αύτη τό κατάλαβενε
κ' εφυγενε. Έγύριζε τά βουνά καί τά λαγκάδια κ' έπαρακάλεσενε τό Θεό νά της ρίξη
ευλογιά γιά νά γίνη άσκημη, νά τή σιχαθη ό πατέρας της. Κι όσο έγύριζε μέσ' 'ς
τά βοονά ελεγε:

Πάρτε, όρη, τά κάλλη μου καί δάση τά μαλλιά μου
κ' έσεΐς, άγριοπικροφύλλαδα, πάρτε τήν ομορφιά μου.
Γι' αυτό ή πικροδάφνη 'πηρε τήν ομορφιά της καί βγάζει τά λουλούδια.

A.A. άρ. 2303, σ. 234. (Έκ Τσικαλαρειοΰ. Παρά 'Αντωνίου Σαλτερή, έτών 59)

Ή μεγαλομάρτυς αγία Βαρβάρα κατέχει διακριτικήν θέσιν ου μόνον εις
τήν έπίσημον λατρείαν αυτής υπό τής Εκκλησίας αλλά καί εις τήν λαϊκήν πίστιν
άπό παλαιών χρόνων. Ούτω πιστεύεται αύτη πολλαχού ώς προστάτις κατά τού
αιφνίδιου θανάτου καί τών πλέον επικινδύνων χειρωνακτικών έργων, τών ναυ-
τιλλομένων, τών παρθένων κτλ. 5 ιδία δέ ώς θεραπεύουσα τούς λελωβημένους,
τούς υπό τής ευλογίας καί τών άλλων λοιμωδών νόσων δεινώς κατατρυχομένους,
επικαλουμένων ούτω τών χριστιανών αυτήν κατά «πάσης λοιμικής φθοράς».

Έκ τοΰ βίου καί τού μαρτυρίου τής 'Αγίας, κατά τά τέλη τοΰ 3ου αιώνος
ξίφει τελειωθείσης ύπ'αυτοΰ τοΰ πατρός αυτής, καί τής δοθείσης είς α.υτήν θείας

1 F. Halkin, Sancti Pachomii vitae graecae, (Bruxelles 1932) έν σ. 27 - 29 τοϋ πρώ-
του βίου (Subsidia hagiographika 19).

' Βλ. Νικ. Γ. Πολίτου, έ'νθ' άνωτ. σ. 97 κέξ. ένθα συναφή έξ άλλων τόπων παραδεί-
γματα καί ξένη βιβλιογραφία σχετική.

3 Γ. Ά. Μέγα, ένθ' άνωτ. Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., ετ. Ε'- ς" (1943/44), σ. 33.

4 Κουτσοκεφαλίζω = κόπτω, άποτέμνω τήν κεφαλήν.

6 Βλ. Έμμ. Καρπαθίου, Ή άγια μεγαλομάρτυς Βαρβάρα, Αθήναι 1925, σ. 18.
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χάριτος τής θεραπείας τών λοιμωδών νόσων,1 διεμορφώί)ησαν διάφοροι δημώ-
δεις παραδόσεις 2 σχετικαί πρός τόν βίον, τό μαρτύριον καί τήν θεραπείαν υπ'
αυτής τών προσβαλλόμενων υπό λοιμωδών νοσημάτων καί ιδία τής ευλογίας. 3

Εις τόν κύκλον τών παραδόσεων τούτων ανήκει καί ή παρατιθεμένη ανω-
τέρω πρός τήν οποίαν είναι συναφής ετέρα εις τούς πρόσφυγας εκ Ναζλή 'Αϊδινίου
τής Μικράς 'Ασίας. Κατ' αυτήν ή αγία Βαρβάρα μια φορά πού 'θελε νά τήν παν-
τρέχρη δ πατέρας της μ' ενα ειδωλολάτρη βασιλιά παρακάλεσε το Θεό νά βγάλη τϊς
ευλογίες γιά ν άσκημίση κι αμέσως εγινε δ,τι ζήτησε' ε βγάλε τις ευλογιές κι
άσκήμισε. Άπό τότε ή άγια Βαρβάρα είναι για τήν ευλογημένη. 4

Αί παραδόσεις αΰται, ή τε εκ Νάξου καί ή εξ 'Αϊδινίου συνδέονται στενώς
πρός τήν εν τφ μαρτυρίφ διήγησιν περί τής καταδιώξεως τής αγίας Βαρβάρας
υπό τού είδωλολάτρου πατρός της. Τό σχετικόν επεισόδιον τούτο κατά τήν έκδο-
σιν υπό Albercht Wirth έχει ώς εξής. τΗν τις τόπαρχος ονόματι Διόακορος πλού-
σιος σφόδρα, "Ελλην δε υπήρχε σεβόμενος τά είδωλα. Ούτος ε'σχε θυγατέρα μο-
νογενή ονόματι Βαρβάραν, εποίησε δ' αυτή ύψηλόν πύργον κάκεΐ κατέκλησεν αυ-
τήν, ώστε μή δράσθαι αυτήν υπό τών ανθρώπων, διά τό υπερβάλλον τοΰ κάλ-
λους αυτής. Έλάλησαν δέ τίνες τών μεγιστάνων περί αυτής τω πατρϊ τοΰ αγε-

1 Βλ. σχετικώς τό μαρτύριον τής 'Αγίας παρά J. Viteau, Passions des Saints Écate-
rine et Pierre d'Alexandrie, Barbara et An3"sia, Paris 1897, σ. 98-99. 'Ενταύθα αναφέρε-
ται ort κατόπιν παρακλήσεως τής 'Αγίας «εγένεχο φωνή από ονρανον λέγονσα____ «περί ων δε.

f/τήοω δεδώρηνχαί σοι παρ' εμον και ια&ήσονται οί τοιαντην νόσον εχοντες, εξομολογούμενοι τά
εαυτών παραπτώματα» (σ 99). ΙΙρός τό μαρτύριον συμφωνεί έπίσης καί ή εκκλησιαστική
υμνολογία :

πληρών σου την αΐτησιν, Βαρβάρα ά&ληφόρε,
Χριστός τάς ιάσεις βραβεύει τοις εκτελονσι σου
πίοτει τήν ετήσιον μνήμην καί

νικήσασαι τόν εχ&ρόν κατά κράτος (Βαρβάρα καί Ίουλιανή) δόξης
ήξιώ&ηοαν παρά Χριστού, τοΰ Θεον' δ&εν λοιμι-
κών νοσημάτων λώβην άφανίζουσαι πάαι

τοις πιστοϊς παρέχουσιν Ιάματα. (Βλ. Μηναΐον Δεκεμβρίου καί Έμμ. Καρπά&ιον
έ'νθ' άνωτ., σ. 14). Περί τής 'Αγίας ώς προστάτιδος κατά τών λοιμωδών νόσων βλ. ετι
Albercht Wirht, Danae in christlichen Legenden, Wien 1892, σ. 110-111.

2 Παραδόσεις περί αυτής άπαντούν ήδη έν τφ μαρτυρίφ της'βλ. Γεωργ. Κ. Σπνριδάκη,
Βυζαντινοί παραδόσεις, Έπιστ. Έπετ. Φιλ. Σχολ. Παν. 'Αθηνών, έ'τ. 1954 - 55, σ. 365 - 369.

3 Βλ. Νικ. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τ. Γ', έν 'Αθήναις 1930, σ. 69 καί 89
-90. Γ. Ά. Μέγα, Ζητήματα 'Ελλ. Λαογραφίας, Έπετ. Λαογρ. Αρχ. τ. 1943/14, σ. 110-111,
άνάτ. τεύχ. Γ', σ. 30-31. Βλ. έτι Άλ. Χατζηδάκη, Εκκλησίες Κρήτης. Παραδόσεις, Ρέ-
θυμνο 1954, σ. 29. Παν. Νικήτα, Τό Λεσβιακό μηνολόγιο, Μυτιλήνη 1953, σ. 150-151 καί
Λ.Α. άρ. 2304, σ. 222 (Μήλος. Συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη) κ. ά.

4 Λ. Λ. άρ. 1132, σ. 138- 139 (Συλλ. Μαρίας Λιουδάκι, 1937).
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'Ή»

σθαι αντήν νύμφην εν αύτοΐς (σ. 105) 1... Ή Βαρβάρα ήονήθη καί τότε επλήσθη
θυμού ό πατήρ αύτής και επήρεν τό σπα&ίον αυτόν, σφάξαι αυτήν. Ηϋξατο δέ
ή αγία Βαρβάρα και εσχίσ&η ή πέτρα και εδέξατο αυτήν εϊ'οω και εξέβαλεν αυ-
τήν επι τό όρος.... άνελθών <5' δ πατήρ αύτής ήρώτα .. . τά περί αύτής,2

Έκ τής συναξαρικής διηγήσεως ταύτης, άναγινωσκομένης έν τή εκκλησία
κατά τόν εορτασμόν τής μνήμης τής μάρτυρος, είναι φανερόν ότι διεμορφώθη-
σαν αί περί ών ό λόγος παραδόσεις. Ούτω γίνεται ομοίως λόγος εις αυτάς περί
γάμου τής 'Αγίας, ως καί εν τώ συναξαρίω, καί περί τής ένεκα τής μή συγκα-
ταθέσεως διώξεως αύτής, ήτις κατά τήν άγιολογικήν διήγησιν κινδυνεύουσα νά
σφαγή υπό τοΰ πατρός της έσώθη εντός διανοιγείσης πέτρας. Τό τελευταΐον
τοΰτο θέμα άντικατεστάθη εις τσς δημώδεις παραδόσεις διά τής ικεσίας πρός
τόν Θεόν υπό τής διωκόμενης «νά τής ρίξη ευλογιά γιά νά γίνη άσκημη», ί'να κα-
ί)ισταμένη ούτω δυσμορφος άποφύγη τόν γάμον. Έν τή Ναξιακή παραδόσει ό
διώκτης πατήρ έχει άποβή εραστής τής θυγατρός του, ζητών νά τήν νυμφευθή.
Ενταύθα ή κινδυνεύουσα κόρη εύχεται προσέτι, όπως τήν κόμην της παραλά-
βουν τά δάση, τήν δέ όμορφιάν της τά ό'ρη καί ή πικροδάφνη (τά άγριοπικρο-
φύλλαδα).

Περί τής πικροδάφνης ώς αιτιολογικοί τοΰ πικρού χυμού της καί τοΰ
ώραίου άνθους της φέρονται εις τόν λαόν διάφοροι παραδόσεις. Ούτως εις τούς
εκ Σινώπης πρόσφυγας υπάρχει ή παράδοσις : "Οταν κυνηγούσαν τό Χριστό οί

ο

'Εβραίοι, πήγε νά κρυφτή σέ μιά δάφνη, μά αυτή δε θέλησε νά τόν κρύψη και
άπό τότε είναι καταραμένη"Αλλη παράδοσις έκ Ζιζανίου Πυλίας άναφέρει
ότι ή πικροδάφνη κ' ή λυγαριά ήταν άδερφάδες κ' είχαν ενα άδερφό μονάκριβο
και πέθανε. Λοιπόν ή δάφνη άνοιξε κόκκινα λουλούδια κ' ή λυγαριά μπλαβού-
λια, σκούρα, δπως είναι. Λέει τής δάφνης ή λυγαριά. «Καημένη, δ αδελφός μας
πέθανε και συ μον ντύθηκες στά κόκκινα;» «"Αχ, καημένη», τής λέει ή άλλη,
«τήν καρδιά μας νά τηράξης τίνος είναι μανρύτερη». Κι αλήθεια τής λυγαριάς
ή καρδούλα, οταν σκίσης τό κλαράκι της είναι άσπρη - άσπρη, ενφ τής δάφνης
είναι μαύρη και πικριά, φαρμάκι. i

Είς παράδοσιν έκ Ρόδου αιτιολογείται ό πικρός χυμός τοΰ φυτού έκ τοΰ
γεγονότος ότι σάν εσταύρωναν τό Χριστό εμπλεξε τό φόρεμα τής Παναγίας

1 Ό Alb. Wirth έκδίδρι τό μαρτύριον κατά διάφορον διατύπωσιν τοΰ παρά J. Viteau
ενθ' άνωτ.

' All·. Wirth, ενθ' άνωτ., σ. 107.

3 Λ. Α. άρ. 1141, σ. 143 (Συλλ. Μαρίας Λιουδάκι, 1938).

4 Λ. Α. άρ. 1378Α, σ. 148 (Συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, 1939).
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(μεταβαινούσης πρός αύτόν) σε μιά άροδάφνα κ' εσχίστηκεν. Ή Παναγία τής κα-
τηράσϋ·η. «"Ε που νά 'χης τήν πίκρα μου!» κι από τότες το ζουμί τής άροδά-
φνας είναι πικρό και τό βάλλουν σαν στυπτικό φάρμακο στά κουκούδια (πληγές)
τής κεφαλής. 1

Ή Παναγία φέρεται καταρωμένη τήν πικροδάφνην καί έν τφ μοιρολογίω
τής Μεγάλης Παρασκευής ή άλλως τής Παναγίας, εις παραλλαγήν τών προσφύ-
γων έκ τού χωρίου Ναζλή Μικράς 'Ασίας.2 Ή πικροδάφνη ε'ιρωνευθεΐσα τήν έκ
τής σταυρώσεως τού υιού της βαρυπενθούσαν Παναγίαν επέσυρε κατ' αυτής τήν
κατάραν της, νά λάβη τήν πικρίαν, τήν οποίαν εκείνη έδοκίμασε, τήν δέ «ροδο-
κοκκινίλα της λουλούδι νά τήν βγάλη».

Περνάει κ' ή πικροδαφνιά και τήν περιγελάει :
- Ποιος είδε γιο είς τό σταυρό και μάννα στο τραπέζι ;
-Άντε κ' εαυ πικροδαφνιά τήν πίκρα μου νά λάβης,
τή ροδοκοκκινίλα μον λουλούδι và τή βγάλγ]ς.Ά

Ε'ις άλλας παραδόσεις έκ Νάξου καί Λακο)νίας, περί ών έγένετο άνωτέρω λό-
γος,4 αυτοκτονούσα βασιλοπούλα παρακαλεί τόν Θεόν νά τήν μεταμορφώση εις
φυτόν, τού όποιου ό χυμός τής ρίζης νά παραλάβη τήν πικρίαν της καί τά άνθη
του τήν όμορφιάν της, ή πριν αύτη αύτοκτονήση εύχεται νά παραλάβη ή πι-
κροδάφνη τήν πικρίαν της εις τά φύλλα της καί τήν όμορφιάν της εις τά ανθη κ.ά.

Τό θέμα τούτο τής μεταβιβάσεως τής πικρίας καί τού κάλλους άποθνησκού-

1 Άναοτ. Βρόντη, Τής Ρόδου παραδόσεις καί τραγούδια, Ρόδος 1930, σ.44.

' Λ. Α. αριθ. 1665 Γ', σ. 76-81 (Συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδον, 1951).

3 Έν τφ μοιρολογίω τούτω συνηθέστατα ή Παναγία καταράται τούς γύφτους, ο'ίτινες
κατεσκεύασαν τους ήλους, ίνα σιαυρωθή ό υιός της. Έν τή ώς άνω παραλλαγή καταράται
καί τήν πικροδάφνην. Καί εναντίον όμως άλλων φυτών εκτοξεύει άράς δια συναφείς λόγους.
Ούτως έν παραλλαγή τοϋ μοιρολογίου έκ Ρόδου (βλ. Π. Γνεντον, Τραγούδια δημοτικά τής
Ρόδου, Ρόδος 1926, σ. 111 - 113) καταράται τήν κληματαριάν καί τήν λουμπουναριάν, διότι
έν χή σπουδή αύτής, μεταβαινούσης πρός άναζήχησιν τοϋ υΐοϋ χης :

.... εμπλέξαν τά μαλλάκια της είς τις κληματαργίτσες.

«"Αμε κ' εσν κληματαριά την πίκρα μου να λάβτ]ς.

Ώς είν τα χεί/.η μου οτιφά να γίνη ô καρπός σας». (στ. 16-18)

Κ' έμπλεξαν οί ποδγίτοες της είς τις λονμπονναργίζσες.

«νΑμε κ3 εσν λονμπονναριά την πίκρα μον và πάρΐ]ς'

Ώς ειν' τά χείλη μον πικρά và γίνη κι δ καρπός σας». (στ. 24-26)
Περί τής κατάρας τής Παναγίας κατά τών φυτών τούτων καί άλλων άναφέρεται καί εις δη-
μώδεις παραδόσεις· (βλ. Δημ. Αουκοπονλον, Νεοελληνική μυθολογία, 'Αθήναι 1940, σ. 196 —
198 καί Γ. Κ. Σπνριδάκη, Κρητικαί παραδόσεις, Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τ. Β' (1939),
σ. 137 - 138).

4 Βλ. εις σελ. 202, 206-207.
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σης γυναικός ε'ις τήν πικροδάφνην άπτντά έτι καί εις παραλλαγάς τοΰ ρέματος
τοΰ θανάτου τοΰ Διγενή ένθα ό λόγος περί τοΰ άποπνιγμοΰ ύπ' αύτού τής συ-
ζύγου του πριν ούτος ίκπνεύση, ίνα μή αύτη μένουσα χήρα υπανδρευθή εκ δευ-
τέρου, έπίσης είς τό ασμα τοΰ Γεφυριού τής 'Άρτας, εις τό άσμα «Φόνος
βασιλέως υπό βασιλοπούλας (Αλέξανδρος)» 1 κ. ά.

Εις τό άκριτικόν ασμα τοΰ Διγενή, ή σύζυγος του άντιληφθεΐσα τήν πρό-
θεσίν του νά τήν άποπνίξη καί θρηνοΰσα τήν μοίραν της λέγει :
"Επαρε πέρδικα πλουμι κ' έσυ τρυγόνα πάσο
κ' εσύ τό σψακολοΰλουδο - πάρε τήν κοκκινάδα
κ' εαυ βουρλιά κομποβουρλιά επαρε τά μαλλιά μου
νά μην τά πάρη αλλη καμμιά νά 'γη τά βάσανά μου."

Ή αυτή περίπου ευχή έπαναλαμβάνεται υπό τής θυσιαζομένης γυναικός
τοΰ πρωτομάστορα τοΰ γεφυριού τής "Αρτας ώς καί υπό τής ήρωίδος τοΰ ετέ-
ρου άνωτέρω μνημονευίίέντος άσματος. Αί παραλλαγαί τών ασμάτων μέ τό θέμα
τούτο τής πικροδάφνης προέρχονται πάσαι έκ Κρήτης, ώς προκύπτει έκ τών έν
τφ Λαογραφικφ Άρχείω παραλλαγών καί τών δημοσιευμένων συλλογών, πλήν
τής υπό τοΰ Βασ. Φάβη 4 αναφερομένης έξ ιδίας συλλογής του, τής οποίας δέν
δηλοΰται ό τόπος προελεύσεως.

'Ομοίως περίπου πρός τά ασματα ταΰτα, εις διατύπωσιν έμμετρον καί εις
περιεχόμενον, γίνεται καί είς τήν άνωτέρω Ναξιακήν παράδοσιν περί τής αγίας
Βαρβάρας ή παράκλησις περί τής μεταβιβάσεως εις τήν πικροδάφνην τοΰ κάλ-
λους αύτής. Τό στοιχείον τοΰτο ενταύθα υποθέτω ότι είναι ύστερογενές, προσ-
τεθέν πιθανώς έκ τίνος τών ώς άνω ασμάτων, τ°ϋ οποίου παραλλαγή έκ Κρήτης
μέ τό θέμα τοΰτο θά έγένετο γνωστή έν Νάξφ- Ή εις ύφος διατύπωσις τοΰ
επεισοδίου ομοιάζουσα πρός τήν εις τάς Κρητικάς παραλλαγάς τών ασμάτων
τούτων είναι ένδεικτική, συνηγορούσα υπέρ τής απόψεως ταύτης.

III. Ό άγιος Λουκάς.

Ό άγιος Λουκάς εχει κάμει 72 εικόνες· τριάντα έ'ξε μέ τήν Παναγία μέ τό
Χριστό καί τριάντα εξε σκέτη ή Παναγία.

Ό τίτλος τοϋ ασματος είναι ό έν τφ οίκείιρ φακέλιρ τοϋ Λαογρ. 'Αρχείου.

Τό άνθος τής σφάκας (πικροδάφνης).

Κρητικός λαός, έτ. 1909, σ. 15 (συλλ. Παύλου Βλαστού). Βλ. καί Λαογρ., τόμ. 4
(1912/13), σ. 453 κέξ.

4 Βλ. Λαογρ., τόμ. 4 (1912/13) σ. 456.
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"(Μεν ήκαμε τσί εικόνες έκάλεσε τήν Παναγία πού είχε μικρό τό Χριστό τό-
τες νά 'δη τά εργα doo, αν τσ' άρέτανε. Τότες έσηκωθήκανε οί εικόνες καί τσ! έκά-
μανε σκημα 1 κ' ή Παναγία τών ε'ίπενε : ή χάρι ευτουνού πού σηκώνω κ' ή εδική
μοο νά 'ναι μαζί σας. Έν όσφ υπάρχει ό κόσμος νά ένεργατε καί νά θαματουργάτε
οπου βρεθητε κι οπου σταθητε.

Αυτές οί εικόνες είναι σκορπιρμένες σ' όλο τό §'όσμο. Καί οί Τούρκοι τσί
πιστεόουνε καί τσί προσκυνούνε.

Ή Γλυκοφιούσα * είναι κάμωμα τού άγιου Λουκά. Μέχρι τώρα έθαματούργανε
καί 3·αματουργ^. Τό καθήλι τζη όμως δέν πρέπει νά ρβήση3 ποτέ. "Αμα ρβήση πε-
τούνε δυό τρεις φωθιές καί ανάβει μοναχό doo.

Τού αγίου Λουκά εικόνες είναι τρεις απάνω 'ς τή Νάξο. Αυτή δά ή Γλυκο-
φιούσα, ή Κιουρά Άϊα,4 κ' ή Άργοκοιλιώτισσα πού 'ναι 'ς τ' Άργοκοίλι.5

Λ. Α. αρ. 2303, σ. 95 - 96. (Έκ Φιλωτίου. Παρά Κυριακής Έμμ. Θεωνά, έτών 78)

Υπάρχει παράδοσις εις τήν Έκκλησίαν ότι ό 'Απόστολος καί Ευαγγελι-
στής Λουκάς εζωγράφησε πρώτος εικόνας τής Παναγίας. Έκ τής παραδόσεως
ταύτης αναγνωρίζονται εις τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν τρεις κυρίως εικόνες τής
Θεομήτορος ώς αύθεντικά έργα αυτού' ή έν τή μονή τοΰ Μ. Σπηλαίου, ή έν τή
μονή Κύκκου τής Κύπρου καί ή έν τή μονή Σουμελά τής Τραπεζοΰντος. 6

Περί εικόνος τής Θεοτόκου ώς έργου τοΰ Λουκά πρώτος μνημονεύει ό περί
τό 530 άκμάσας Θεόδωρος 'Αναγνώστης 7 παραδίδων ότι ή αυτοκράτειρα EUÔo-
κία εις τήν θυγατέρα αυτής Πουλχερίαν «τήν εικόνα τής Θεοτόκου, ην ό 'Από-
στολος Λουκάς καθιστόρησεν εξ 'Ιεροσολύμων απέστειλε».8

Περί τό άξιόπιστον τής έκκλησιαστικής παραδόσεως ταύτης, ήτις ευρύτατα
έχει διαδοθή έν τε τή 'Ανατολική καί τή Δυτική Εκκλησία, ήσχολήθησαν κατά
καιρούς πολλοί έρευνηταί, ημέτεροι καί ξένοι, προτείναντες διαφόρους λύσεις τοΰ

1 Σχήμα, υπόκλισιν.

* Είκών ευρισκομένη έν Φιλωτίω, έν τή οίκίςι Γεωργ. Παγίδα.

3 Νά σβήση.

4 Ευρίσκεται έν τή μονή τής Άγιας κειμένη έξωθι τοΰ χωρίου Κωμιακής.

6 Τοπωνύμιον έν τή Πορεία Νάξφ.

6 Περί τής εικόνος ταύτης όμιλοΰν καί Άθηναϊκαί παραδόσεις. Βλ. Φερδ. Γρηγορο-
βίου, 'Ιστορία τής πόλεως τών Αθηνών κατά μέσους αιώνας (κατά μετάφρ. Σπυρ. Π. Λάμ-
πρου) τ. Α', έν Αθήναις 1904, σ. 114-115 καί Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, 'Ιστορία τών Αθη-
ναίων, τ. Β', έν Αθήναις 1890, σ. 283.

7 Κατά Κάρ. Κρουμπάχερ, 'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, τ. Α', (μετ. Γ. Σω-
τηριάδου), έν Αθήναις 1897, σ. 689.

s 1Vigne, P. G. 86, στ. 165.
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ζητήματος τούτου Γενικώς επικρατεί ή άποψι; ότι ό Ευαγγελιστής Λουκάς δέν
ύπήρξεν ό εικονογράφος τής Θεοτόκου 2 καί «κατ' άκολουθίαν ή περί τών εικό-
νων τής Παναγίας ώς ζωγραφηθεισών υπό τού Λουκά παράδοσις είναι άστήρι-
κτος καί άπορριπτέα, άτε μή βασιζόμενη έπί έπισήμων μαρτυριών τών πατέρων
τής Εκκλησίας».3

Τήν περί τοΰ Λουκά παράδοσιν ώς ζωγράφου τών πολυπληθών έν τή Δύσει
εικόνων, φερομένων ώς έργων αύτοΰ, άπορρίπτουν ώς άσύστατον καί οί ξένοι με-
λετηταί, θεωροΰντες τήν μαρτυρίαν τοΰ Θεοδ. τοΰ 'Αναγνώστου ώς μή στηριζομέ-
νην εις μαρτυρίαν τινά, 4 άντιτιθεμένην δέ καί πρός τήν ρήσιν τού ιερού Αυγου-
στίνου καθ' ην «neque enim novimus faciem Virgines Mariae... Itaque hie
sal va fide dicere, forte talem forte non talem». 5

'Ανεξαρτήτως τών άνωτέρω ή παράδοσις αύτη συνεχιζομένη διεδόί)η εις τόν
λαόν καί διεμορφώθη ύπ' αυτού υπό διαφόρους μορφάς εις τόν κύκλον τών
θρησκευτικών του διηγήσεων. 6

Ώς πρός τήν παρατιθεμένην άνωτέρω δημώδη παράδοσιν έξ Νάξου παρα-
τηροΰμεν ότι αύτη άκολουθεΐ βασικώς τήν έκκλησιαστικήν, περιεχομένην καί εις
τά Μηναία τής Έκκλησίας.Ό άναφερόμενος έν αύτη, ώς καί έν άλλαις, 7 άριθμός
72, δηλωτικός τοΰ συνόλου τών υπό τού Ευαγγελιστοΰ Λουκά ζωγραφηθεισών ει-
κόνων, είναι τυπικός σημειουμένου ούτω τοΰ πλήθους αύτών. Τοΰ άριθμοΰ τούτου
χρησιμοποιουμένου κυρίως ώς μαγικού έπεξετάθη άκολούθως ή χρήσις καί εις
πράγματα πρός δήλωσιν τοΰ πλήθους αύτών. 8

1 Βλ. Γ. Ά. Σωτηρίου, Ό Χριστός έν τή τέχνη, έν 'Αθήναις 1914, σ. 55 κέξ. ενθα
αναφέρεται έτι καί περί εικόνων τοΰ Χριστοΰ άποδιδομένων είς τόν Εΰαγγελιστήν Αουκάν.
'Ωσαύτως παρατίθεται ένταΰθα και ή σχετική προγενεστέρα βιβλιογραφία. Τοΰ αυτόν έν 'Αρ-
χαιολ. Δελτ. τ. 4, 1918, παράρτημα, σ. 56-60. Δημ. Πασχάλη, περί τών είς τόν Λουκάν
άποδιδομένων εικόνων τής Παναγίας, Actes du Ulme Congrès international d'Études
Byzantines, Athènes 1932, σ. 239 - 241. Τοΰ αύτοΰ, έν Ήμερ. Μεγ.Έλλάδος, ετ. 1933, σ. 251
- 264, ενθα έρευνα τό θέμα συστηματικώτερον. Ανδρέου Ξυγγοπούλου, Ή είκών τής Θεο-
τόκου έν τή μονή τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου, 'Αρχαιολ. Έφημ. (1933), σ. 101 κέξ. ιδία σ. 117.
CabroU - Η. Leclercq, Diet, d'archéol. chrét. et de Liturgie, t. gème, 1930, II, στ. 2614.
Beau Louis, Iconographie de la bible, t. second, II, a. 70 κέξ. καί σ. 25 καί ει τινα άλλον.

2 Βλ. Γ. Ά. Σωτηρίου, έν 'Αρχαιολ. Δελτ., ένθ' άνωτ., σ. 59-60.

3 Βλ. Δημ. Ιΐααχάλην, έ'νθ' άνωτ., σ. 259 κέξ. Πρβλ. καί Άνδρέαν Ξυγγόπουλον, έ'νθ'

άνωτ., σ. 117.

* Βλ. Cabroll - Η. Leolercg, έ'νθ' άνωτ. καί Réau Louis,ενθ' άνωτ.

6 De Trinitate, lib. 8, εν Migne, P. L. 42, στ. 952.

6 Πρβλ. Παν. Νικήτα, ενθ' άνωτ., σ. 139 - 140.

7 Βλ. Δημ. Πασχάλη ν, έ'νθ' άνωτ., σ. 257.

8 Βλ. σχετικώς Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Ό άριθμός έβδομήκοντα δύο. 'Αφιέρωμα είς
Κωνσταντϊνον "Αμαντον, 'Αθήναι 1940, σ. 409 - 418.
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Τέλος αί άναφερόμεναι εν τή παραδόσει τρεις εικόνες* ώς έργα τοΰ Λουκά
απεδόθησαν είς τόν Ευαγγελιστήν, διότι θεωρούνται παλαιαί καί θαυματουργοί'
ως {θαυματουργοί ί>εωροΰνται καί αι άλλαι υπό τοΰ Λουκά ποιηθεΐσαι εικόνες
ώστε νά τυγχάνουν, κατά τήν αυ;ήν παράδοσιν, σεβασμού καί υπ' αυτών τών
Τούρκων.

Ζ' ΦΥΤΑ
I. Ό γάδαρος καί τό κλήμα.

Τό κλήμα 'ς τή Νάξο τό 'φερενε από τή Θρ4κη ό θεός τών άbελιώ. Τό
'φτεψενε 'ς τή bορτάρα.2 Τό 'δαν' οί χωραίτες ", λέει: τί ωραίο φυτό πού'ναι. Τό
περιφράξανε για νά δούνε τί καρπό θά κάμή αμα μεγαλώση. Κατά τόν Όχτώβρη
'πήγε ενας γάδαρος καί τό 'φαγενε. Επήγαν καί τό 'δανε φαγωμένο κ' ε'ίπαν' οτι τό
'φαγεν' ό γάδαρος καί καταστράφηκενε. 'Αλλ' ηρθεν' ή ανοιξι κ' ήβγαλενε βλαστάρι
πιό χοdρό καί ζωηρό άπ' τό πρώτο. 'Από τότες αρχισαν καί κλαδεύουν τ' abéλia.
Καί γι' αυτό αμα φάή γάδαρος τ' αbέλι δεν καταστρέφεται, ένω αμα τό φάή κα-
τσίκα καθίζουν οί διαόλοι απάνω.

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 31. (Έκ Φιλωιίου. Παρά Νικ. Ίω. Μαυρομμάτου, ετών 74)

Περί τής αμπέλου φέρονται ποικίλαι παρά τω λαώ παραδόσεις άναφέρου-
σαι επιχαρίτως τά κατά τήν φύτευσιν αυτής, περί θαυμασίας άναπτύξεώς της,
περί τοΰ παραγομένου καρποΰ καί τών συνεπειών έκ τής χρήσεώς του κλπ. Έκ
τών παραδόσεων τούτων δυο έχει δημοσιεύσει ό Νικ. Γ. Πολίτης, ών ή μία έκ
τής Νάξου.4

Είς τήν νήσον ταύτην τών Κυκλάδων, γνωστήν εκ τής αρχαιότητος δια τήν
έν αυτή καλλιέργειαν τής αμπέλου καί τόν παραγόμενον έξαίρετον οινον,s απαν-
τούν καί σήμερον ακόμη σχετικαί παραδόσεις άναφέρουσαι περί τής μεταφοράς

1 Κατά πληροφορίαν τοΰ Δημ. Β. Οίκονομίδου καί ή Παναγία ή Άπεραθίτισσα πι-
στεύεται έν ΆπεράΟ'ου τής Νάξου ώς έργον τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά.

5 Πΰλη μαρμαρίνη αρχαίου ναοΰ πρός βορράν τής πόλεως Χώρας τής Νάξου έπί τής
καλουμένης νησΐδος τοΰ Βάκχου.

3 Οί κάτοικοι τής Χώρας (Νάξου) πρωτευούσης τής Νάξου.

4 Βλ. Παραδόσεις, τ. Α', "Αθήναι 1904, σ. 623, άρ. 1002.

5 Βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, Ό Διόνυσος καί ή άμπελος έν Νάξφ κατά τάς αρχαίας
καί νεωτέρας παραδόσεις, Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, τ. Β', 'Αθήναι
1953, σ. 186 κεξ.
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υπό τού Διονυσίου (Διονύσου) καί φυτεύσεως τής αμπέλου εις τήν νήσον,1 τής
πρώτης γενέσεως τοϋ κλήματος υπό τοΰ Θεού κατά τήν δημιουργίαν τοϋ κό-
σμου κ. α. 2

Ή παρατιθεμένη άνωτέρω παράδοσις έκ Φιλωτίου αναφέρει περί τής έκ
Θράκης εισαγωγής τής αμπέλου είς τήν Νάξον καί περί τού τρόπου δια τού
όποιου έμαθον οί κάτοικοι τής νήσου τήν κλάδευσιν αύτής.

Ό καθορισμός έν τή παραδόσει τής Θράκης ώς τού τόπου έξ ού μετεφέρθη
υπό τού Θεού τής αμπέλου τό κλήμα φαίνεται μάλλον νεωτέρα προσθήκη υπό
λογίιον. Ή παρατήρησις έν τέλει ότι ή αποκοπή κλήματος υπό τού ό'νου δέν φέ-
ρει βλάβην εις τήν βλάστησιν καί τήν καρποφορίαν του έν αντιθέσει πρός τήν
αιγα, ήτις προξενεί καταστροφήν εις αύτό, στηρίζεται προφανώς ε'ις τήν έμπειρίαν
τού λαού.

II. Το γέννημα (= τά δημητριακά).

Τσή Σταοροπροσκυνήσεως σκύβγει τό 'έννημα ' καί φιλεί τή γής καί τσή λέει:
ΓΙάω, μάννα μοο, νά μέ φαν τά φίδια τά τρικέφαλα. Εκείνοι, λέει, παιδί μοο, θά
φαν' εσένα κ: έγώ εκείνοι.

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 168. (Έκ Φιλωτίου. Παρά Κατίγκως 'Ααρών, ετών 89)

Ή παράδοσις άποτελε! παραλλαγήν τής παρά Νικ. Γ. Πολίτη4 Χιακής καθ'
ή ν «την ήμερα τοϋ Ευαγγέλιομοϋ τά στάχυα σκύβουν και φιλούν τή γή τήν απο-
χαιρετούν και λεν: "Εχε γειάν, μαννοϋλα μου καί πά μας φαν' οί λύκοι. Καί ή
γή τους χαιρετά κ' εκείνη καί λέγει : 'Εσάς οι λύκοι τρώγου σας, μά 'γώ τρώγω
τους λύκους.

Κατά τήν Ναξιακήν παράδοσιν ό άσπασμός ούτος τής γής λαμβάνει χώραν
κατά τήν έορτήν τής Σταυροπροσκυνήσεως, συνδεομένης ούτω πρός τήν κατά τήν
ήμέραν ταύτην προσκύνησιν τού σταυρού καί τής προσκυνήσεως αντιστοίχως τής
γής ύπό τών σταχυών.

Περί τής έννοιας τών παραδόσεων τούτων δέχεται ό Νικ. Γ. Πολίτης ότι

1 Νικ. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική μυθολογία, μέρος Α', εν ΆΌ·ήναις 1871, σ. 63 - 64.
Τον αυτόν, Παραδόσεις τ. Α' (1904), σ. 98-99 καί παρά Δημ. Β. Οίκονομίδη, _έ'νθ' άνωτ.,
σ. 193 κέξ.

* Βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδον, ενθ' άνωτ., σ. 197 - 199. Τον αυτου, Ναξιακαί παραδό-
σεις, Λαογρ. 17 (1957), σ. 52 - 53 καί 70.

3 Γέννημα.

4 Παραδόσεις τ. Α', Άθ. 1904, σ. 174 (=Κ. Κανελλάκη, Χιακά 'Ανάλεκτα, Άθ. 1890,
σ, 365). Βλ. ετι καί Παν. Νικήτα, Τό Λεσβιακό μηνολόγιο, Μυτιλήνη 1953, σ. 63 καί 244.
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τότε είναι ή αρχή τής σημαντικωτέρας φυτικής αυξήσεως. 1 Τήν ερμηνείαν ταύ-
την ένισχΰει έτι καί ή έν Λέσβφ λαϊκή δοξασία συμφώνως πρός τήν οποίαν
«τ' Βγατζιλ'ομοϋ τ μερα τά σπονριά άφήνιν πλια τον χώμα τσι φονάώνιν». 2

"Ομοιαι παραδόσεις άναφερόμεναι όμως γενικώτερον εις φυτά είναι γνωσταί
καί έξ άλλων ελληνικών τόπων (Αιτωλίας, Πόντου, Πελοποννήσου κ. α). Αιτία τής
δημιουργίας τούτων υπήρξε κατά τόν Φαίδ. Κουκουλέν τό γεγονός ότι «πολλών
δένδρων οί κλάδοι είτε φύσει είτε καί υπό τοΰ καθ' ώρισμένην διεύθυνσιν πνέον-
τος ανέμου κλίνουσι. Τό φυσικόν τοΰτο φαινόμενον οί ευσεβείς Χριστιανοί συνέ-
δεσαν μέ επεισόδιον τοΰ βίου τοΰ Ίησοΰ πλάσαντες σχετικός παραδόσεις». 3 Τοι-
αΰται παραδόσεις απαντούν ήδη κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ώς ή υπό τοΰ
Μιχαήλ Γλυκά αναφερομένη. «Καί δέντρον ΐσταται (έν Παλαιστίνη) πάσης αρ-
ρώστιας άλεξίκακον, ό δένδρον εις γήν έκλίθη καί προσεκύνησε δήθεν τόν Κύ-
ριον ε'ις Αϊγυπτον φεύγοντα, σώζει δέ εισέτι τό σχήμα τής προσκυνήσεως».4

Η'· ΗΜΕΡΕΣ

Μιά ΰφαινενε 'ς τό χωριό μας κάθε ΓΙαρασκευγή κ' επήενε ή αγία ΙΙαρα-
σκευγή καί τσ' ήδωσενε μέσ' 'ς τά μά'θια κ' έστραβώ&ηκενε. 'Ύστερα άρρώστησενε
κ' έλειωσα dà κριάτα τζη5 κ' έπεθανενε.

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 168. (Έκ Φιλωτίου. Παρά Κατίγκως 'Ααρών, ετών 89)
β'·

"Ητανε μιά 'υναίκα κ' έφώναξενε μιας άλλονής· ώ 'ειτόνισσα ! Εκείνη 'νόμι-
ζενε πώς είναι 'υναίκα καί τι ήνοιξενε 'ιά và νυχτερέψουνε.6 Μόλις πού τήν ε'ιδενε
τήν έάίκρυσε κ' ε'ιδεν' οτι δέν ήτανε 'υναίκα. Τήν ε'ιδενε πώς ήτανε από τή μέση
κι άπάνω 'υναίκα κι άπό τή μέση καί κάτω ε'ίχενε μαλλιαρά γαϊδουρνίσα ποδάρια.
Έτρόμαξεν' ή 'υναίκα 7 καί 'ιά νά φύη ε'ίπενε : αχ, αχ, τί είναι πού γίνετ1 όξω ;
Λέει : τί ; Λέει : τσ' αγίας ΓΓέφτης τό 'υιό 'σκοτώσανε. Μόλις πού 'πενε έτσά 'πετά-
χτηκε κ' ήβγεν' όξω πού 'νόμιζε πώς ήταν' αλήθεια, κ' εκείνη τήν έκοροΐ'δεψενε 'ιά

1 Παραδόσεις τ. Β' Άθ. 1904, σ. 905.

* Βλ. Παν. Νικήτα, ενθ' άνωτ., σ. 258.

1 Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τ. Τ', εν 'Αθήναις 1955, σ. 301.

4 Βίβλος Χρονική, 515, 15. Βλ. καί Φαίδ. Κονκονλέ, ενθ' άνωτ., σ. 301 - 302.

5 Τά κρέατα της, αί σάρκες της.

6 Νά κάμουν νυχτέρι, νυκτερινή ν εργασία ν.

' "Ητις τήν ύπεδέχθη.
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νά 'βγη όξω νά μή τή άαάάρη. 1 Τό κατάλαβεν' υστέρα πώς τσ' ε'ίπενε ψέματα 'ιά
νά τή gάμη νά φύη. Είχεν όμως κλειδώσει ή 'υναίκα τή 1>όρτα μόλις ήφυενε κ'
υστέρα 'πήενε κ' ηπεσενε μέ τό παιδί τζη πού 'κοιμούιίανε καί τό τζίΐησε 'ιά νά ξυ-
πνήση νά μή φοβάται. 'Ύστερα ήρθεν' απ' όξω 'ς τό παράθυρο κ' έφώναξεν' ή
άλλη : ώ 'ειτόνισσα ! άνοιξε μου νά πάρω τή ρόκα μου καί τό μαλλιοσφόάυό μου 2
πού τά 'ξέχασα· άνοιξέ μου, νά πάρω τή §·ατρουλήθρα μου. Ή αλλη δέ τσ' έμίλη-
σενε πιά παρά ε'ίχενε πέσει καί τήν έτίναζενε. 3 Τότε ήφυε πια αυτό τό πράμα. Νά
τή χαλάση 4 ηθελενε αλλ' αφού τήν ε'ίχενε πιά κλείσει όξω ησκασενε κ' έχάθηκενε.
"Ητανε σκόλη μέρα. 'Ξημέρωνενε τσ' αγίας [Ιαρασκευγης.

Λ. Α. άρ. 2303, σ. 6-7. (Έκ Φιλωτίου. ΙΊαρά Φλώρας Β. Μουστάκη, έτών 691

Αί παραδόσεις αΰται αναφέρονται εις τήν άγίαν Παρασκευήν ιδία δ' εις
τήν ιδιότητα αυτής ώς τιμωρού εργαζομένων γυναικών εις ήμέρας ή ώρας μή έπι-
τρεπομένας υπ' α^ής. 5 'Εν τή πρώτη γίνεται λόγος περί τής τιμωρίας ύπ" αυ-
τής γυναικός, ήτις ύφαινε κατά τήν Παρασκευήν, ήμέραν τηρουμένην ώς άργίαν
υπέρ τής 'Αγίας,6 έν δέ τή ετέρα περί απόπειρας τιμωρίας γυναικός, εργαζομένης
κατά τήν παραμονήν τής εορτής της.7

Ή μορφή υπό τήν οποίαν έπιφαίνεται έν τή δευτέρα παραδόσει ή τιμωρός
'Αγία «από τή μέση κι απάνω 'υναίκα κι άπό τή μέση καί κάτω μέ μαλλιαρά
γαϊδουρνίσα ποδάρια», μή άπαντώσα εις άλλας περί αυτής παραδόσεις καί δή έκ
Νάξου, 8 ενθυμίζει όμοίαν έμφάνισιν τών δαιμόνων εις τόν άγιον 'Αντώνιον, ώς
μανθάνομεν έκ τού 'Αθανασίου, έπισκόπου Αλεξανδρείας, παραδίδοντος σχετικώς
ότι «άναστάς δέ (ό Αντώνιος) είδε ί>ηρίον άνθρώπφ μέν έοικός έ'ως τών μηρών,
τά δέ σκέλη καί τούς πόδας ομοίους έχον ό'νω».9 Τό δαιμόνων τοΰτο είναι, ώς
υποθέτει ό Φαίδων Κουκουλές, ή τών κειμένων όνοσκελίς, ήτις «καταλεκτέα με-

1 Νά μή τήν πειράζη, νά μή τήν ένοχλη.

2 Σπόνδυλος προσαρμοζόμενος είς τό άκρον τής ατράκτου διά νά περιστρέφεται αυτή
εύκολιότερον.

s Έτρεμεν έκ τοΰ φόβου. Τό ρήμα χρησιμοποιείται κυρίως μέ τήν έννοιαν τοΰ προ-
καλουμένου έκ τοΰ ψύχους ρίγους.

4 Νά τήν έξοντώση.

5 Περί τής 'Αγίας ταύτης γενικώς βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδον,Ή 'Αγία Παρασκευή είς
τόν βίον τοΰ Έλληνικοΰ καί τοΰ Ρουμανικοΰ λαοΰ, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ 9-10 (1955-
1957), σ. 65 - 104.

6 Βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδον, ένθ·' άνωτ., σ. 77.

7 Βλ. καί Δημ. Β. Οίκονομίδον, ένθ·' άνωτ., σ. 77 - 78.

8 Πρβλ. Δημ. Β. Οίκονομίδην, ένθ' άνωτ., σ. 78 - 79.

3 Βίος τοΰ αγίου 'Αντωνίου, Migne, P. G. 26, § 53, στ. 920.
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ταξύ τών φαντασμάτων». 1 Κατά τόν Roger Goossens ό δαίμων οΰτος συμπίπτει
πρός τήν Έμπουσαν τών άρχαίων Ελλήνων, πρόκειται δ' 'ίσως περί δαιμονίου έν
φ άφωμοιώθησαν δύο άρχικώς διακρινόμενα άπ' αλλήλων δαιμονικά ό'ντα. 1 Είς
τόν λαόν υπάρχει καί σήμερον ή πίστις περί τής υπάρξεως τών δαιμονίων τού-
των, ώς καί έκ τής ημετέρας παραδόσεως έμφαίνεται· ταύτα καλούνται άνασκε-
λάδες (άνασκελάς) κατά παραφθοράν έκ τού Όνοσκελίς.s

Περί τής άναφερομένης τέλος έν τή δευτέρα παραδόσει αγίας Πέμπτης πα-
ρατηρώ ότι αύιη, ούσα ανύπαρκτος, όσον γνωρίζω, θά έπλάσ&η κατ' άναλογίαν
πρός τήν αγίαν ΙΙαρασκευήν.

Θ'· ΑΙΤΙΑ
Ό Φλεβάρης.

Οί μηνάδες από τήν πρώτη τοΰ χρόνου πού άρχινούσεν άπό τό Σεπτέβριο
έτρυγησαν τ' άΐιελι άωνε (αδέρφια ήταν αυτοί βέβαια) κ' έμάζεψαν τό κρασί καί τό
'βάλανε σ' ενα βαρέλι. 'Αρχίσανε άπό τον πρώτο κ' έβάλανε μιά κάνουλα 4 τοδ Σε-
πτέβρη αίφνης απάνω, τού Νοέμβρη πιό κάτω καί όλων τών μηνάδων κατά σειρά.
Οί κάνουλες 'baivav8 'ς τό 'ίδιο βαρέλι κατά σειρά. "Έρθε ή σειρά τοδ Φλεβάρη
Αυτός ήτανε πονηρός. Λέει : να βάλετε τή gàvoυλά μου τελευταία. "Οχι, νά τή βά-
λιομενε 'ς τή σειρά, είπαν' οί άλλοι. Άφοδ δέν ήθελενε του 'κάμαν τό χατήρι <1ου
καί τή 'βάλαν τελευταία. * 'Αλλ' αυτός τί έ'κανενε. Λέει : εγώ θέλω νά δοκιμάξω
τό μούστο αν έγίνηκενε. Οί άλλοι τοδ 'πανε : άπό τώρα θά δοκιμάξης τό μούστο ;
αλλά, τών είπενε, τόν 'δικό μου θέλω νά δοκιμάξω καί όχι τόν δικό σας. Καλά.
"Ας τονε, είπαν' οί άλλοι.

Τό βρήκε καλό καί ηπινεν ταχτικά. Τό δικό μου πίνω έ'λεγε πάντα, όχι
τό δικό σα;. Μιά μέρα'χανε τραπέζι. Λέει: δέ φέρνομενε καί κρασί νά 'πιοόμενε;
Τώρα τό κρασί εΓ ga^iopivo.6 "Ηνοιξεν ό πρώτος τή §'άνουλά dou άλλα δέν ετρεχε.

1 Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τ. A', II, 'Αθήναι 1948, σ. 251.

' Βλ. Roger Goossens, Les femmes de la mer. Προσφορά είς Στίλπωνα Κυρίακί-
δην, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 218 - 219.

8 Περί τών ονομάτων τών άνασκελάδων. Βλ. Νικ. Γ. Πολίτην είς Λεξικ. Άρχεΐον
τής Μέσης καί Νέας Ελληνικής, τόμ. Ε' (1918), σ. 30-32. Γενικώς περί τής πίστεως τοΰ
λαοΰ είς τήν ΰπαρξιν τούτων βλ. Roger Goossens, ενθ·' άνωτ., σ. 215-231 καί Στίλπ. Κν-
ριακίδου, 'Ελληνική Λαογραφία, έν 'Αθήναις 1922, σ. 183 - 184 καί 190.

4 Στρόφιγγα, κρουνόν.

5 Δηλ. παρά τόν πυθμένα τοΰ βαρελιοΰ.

6 Καμωμένον, κατάλληλον πρός πόσιν.
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Σειρά ολοι1 δεν εορήκανε κρασί. Βρε Φλεβάρη, τί μας ήκαμες ; ήπιες ολο τό κρασί ;
εμείς δέν ήπιαμενε καθόλου. Σας Ορκίζομαι δεν ήπια άπό τή g-άνουλα τή δική σας
πιτολιά "Οσο 'πια τό 'πια άπό τή δική μου. Τότες τόν έπιάσανε καί τόν έρρίξανε
άπό τό παράθυρο δξω άπό τό σπίτι κ' ήσπασε τό ποδάρι dou κ' έτραυήχτηκενε σε
μιαν άπανεμιά3 κ' έκάθ-ισενε κ' ήκλαιενε άπό τό bôvo πού 'χενε. 'Αλλά 'κεί πού
'κλαιενε έγέλανε, γιατί έγέλασενε εντεκα νομάτοι. Καί γι' αυτό ό Φλεβάρης εκεί πού
'ναι κακωσυνάτος 1 καί χιονίζει, εκεί βγαίνει ό ήλιος καί γίνεται καλοκαίρι. Καί τό
'χομενε.8 Λέει: δ Φλεβάρης κλαίει καί γελ<^.

A. A. άρ. 2303, σ. 27-28. (Έκ Φιλωτίου. Παρά Νικ. *Ι. Μαυρομμάτου, ετών 74)

Ή παράδοσις αύτη είναι αιτιολογική τού εύμεταβόλου τών καιρικών συν-
θηκών κατά τόν μήνα Φεβρουάριον καί ουχί κατά τόν Μάρτιον ώς εις τάς έξ άλ-
λων τόπων, έξ ών συναφείς παραδόσεις έδημοσιεύθησαν υπό τοϋ Νικ. Γ. Πολίτου."

Σημ. Σχετικώς πρός τό έθιμον τού «τρυποπεράσματος» τό σχετιζόμενον
πρός τάς περί τοϋ αγίου Παχωμίου παραδόσεις (βλ. άνωτ. σ. 212-216) σημειοϋ-
μεν, κατόπιν προσφάτου έρεύνης ημών κατά τόν Αύγουστον 1960, ότι τοΰτο
ελάμβανε χώραν μέχρι πρό τίνος χρόνου καί εις δύο εισέτι έν Νάξω έκκλησίδια'
τό τοϋ αγίου Ισιδώρου (κοινώς άη Σιδερός), κείμενον παρά τήν δημοσίαν όδόν
Νάξου (Χώρας) - Μελάνων καί τό τής αγίας Ειρήνης, κείμενον έν τώ νεκροτα-
φείφ Κουρουνοχωρίου Μελάνων.

1 Ήνοιξαν όλοι κατά σειράν τόν κρουνόν των.

2 Σταγόνα.

3 'Υπήνεμον μέρος.

4 Μέ κακωσύνας, κακούς καιρούς. Τό άντίθετον καλωσυνάτος.

5 "Εχει μείνει παροιμιώδες.

8 Παραδόσεις, τ. Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 617-619.


