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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ (25 ΙΟΥΛ.-8 ΑΥΓ. 1958)
ΥΠΟ ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Ή πολύκολπος νήσος Λέρος, εκτάσεως 64 τ. χιλ., ανήκει διοικητικώς εις τό
νησιωτικόν σύμπλεγμα τής Δωδεκανήσου, τού οποίου καί ήκολούθησεν, ώς έπί τό
πλείστον, τάς ιστορικός τύχας άπό τού έ'τους 1204 μ. Χ. μέχρι τής άπελευθερώ-
σεως αυτής τω 1947 άπό τού τελευταίου ξένου δυνάστου της.

Τό έδαφος τής νήσου, κυρίως βουνώδες, διαμορφούμενον εΐς τινα σημεία
είς μικράς κοιλάδας, είναι εις μεγάλην έκτασιν αυτού άγονον καί ά'νυδρον, ένεκα
δέ τούτου άνεπαρκές πρός συντήρησιν έκ τής καλλιεργείας του τού πληθυσμού έκ
5813 κατοίκων (άπογραφή 1951), ό'στις άσχολεΐται εις τήν γεωργίαν καί τήν κτηνο-
τροφίαν, ολιγώτερον περί τήν άλιείαν, πρός δέ καί είς άλλα επαγγέλματα βιοτε-
χνικά, έμπορικά κλπ. Ουτω τό βιοτικόν ενταύθα έπίπεδον ύπήρξεν ανέκαθεν χα-
μηλόν, διό καί πολλοί τών κατοίκων έχουν μεταναστεύσει, ιδία εις τήν Αΐγυπτον.
Ούτοι διά χρηματικών εμβασμάτων πρός τούς οικείους των ένισχύουν εκείθεν τήν
οικονομική ν ζωή ν τής νήσου.

Πρός συλλογήν στοιχείων τοϋ έκ παραδόσεως λαϊκού πολιτισμού έκ τής
περιοχής ταύτης ήσχολήθην άπό τής 25 'Ιουλίου - 8 Αυγούστου 1958. Είργάσθην
πρός τούτο εις τά κέντρα: Χωριό ή Μπροστά, πρωτεύουσαν τής νήσου, τόν συν-
εχόμενον συνοικισμόν Άγια Μαρίνα, εις τό Λακκί, εις τάς αγροικίας Βρωμόλι-
ΰος, Καμάρες καί Τουρκοπήγαδο, χρησιμοποιήσας είς τούς τόπους τούτους πλη-
ροφορητάς καί έκ τών συνοικισμών : Γούρνες, Δρυμώνας καί ΙΤαρ&ένι.

Συν ελέχθη άξιόλογος λαογραφική ύλη, ητις κατεγράφη εις χειρόγραφον, σχή-
ματος 8ου μεγ., έκ σελίδων 487, όπερ κατετέθη είς τό Λαογραφικόν Άρχείον καί
κατεχωρίσθη έν τφ βιβλίφ εισαγωγής λαογραφικής ΰλης ύπ' άριθμ. 2279.1

* Βλ. Έπετηρ. τοϋ Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. Θ'- I' (1955-57), σ. 403.

1 Είς τήν επιτυχή έκτέλεσιν τής λαογραφικής εργασίας ταύτης είχον τήν βοήθειαν, ει-
δικώς εις τήν άναζήιησιν τών πληροφορητών λαογραφικής ύλης, τοΰ καθηγητού κ. Μιχ. Σα-
μάρκου, τοΰ διδασκάλου κ. Μάρκου Βρατσάλη καί τοΰ φαρμακοποιού κ. Θεολόγου Σιδερή.
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Ή λαογραφική συλλογή αΰτη περιλαμβάνει : α) έκ τοΰ ϋλικον βίον πληρο-
φορίας περί τού ένδύματος, τής διατροφής τοΰ λαοΰ, τοΰ γεωργικού καί κτηνο-
τροφικού βίου καί τής οικοδομικής τέχνης- β) έκ τοΰ πνευματικόν βίον ίίλην
σχετικήν πρός τάς μαγικάς καί δεισιδαίμονας δοξασίας καί συνήθειας, τήν μαντι-
κήν, τήν άστρολογίαν καί τήν λαϊκήν ιατρικήν, δημώδη ασματα 62, δίστιχα 56,
παραμύθια 50, ευτραπέλους διηγήσεις καί ανέκδοτα 12, μύθους 1, παραδόσεις
45, παροιμίας 114, αινίγματα 28, πρός δέ περιπαίγματα, εϋχάς, κατάρας, λογο-
παίγνια καί τοπωνύμια καί γ) εκ τού κοινωνικού βίου περιγραφήν τών κατά τήν
γέννησιν, τόν γάμον καί τήν τελευτήν, λατρευτκά έθιμα καί δοξασίας κατά τάς
έπισήμους καί λαϊκάς εορτάς τού έτους, παιδιάς καί θεσμούς λαϊκού δικαίου.*

Έπί τής συγκεντρωθείσης ύλης ταύτης καί τών έπί μέρους φορέων αυτής
παρατηρείται καί ενταύθα τό γενικόν ε'ις όλην τήν Ελλάδα φαινόμενον τής στα-
θεράς ύποχωρήσεως πρός έξαφάνισιν τοΰ μακραίωνος έκ παραδόσεως πολιτισμού

Έκ τών πληροφορητών μου αναφέρω εδώ κυρίως τάς κυρίας Γιασιμώ Σαρικάκη, Κωνσταν-
τινιάν Σπύρου, Μαρίαν Μυλωνά καί τόν κ. Ίωάννην "Ησυχον. ΙΊάντας τούτους, ώς καί τούς
λοιπούς, ευχαριστώ θερμώς από τής θέσεως ταύτης.

* ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

α') Διον. Ί. ΟΙκονομόπουλος, Λεριακά, ήτοι χωρογραφία τής νήσου Λέρου. Έν'Αθή-
ναις - έν Αίγύπτω 1888. [λαογρ. εις σελ. 68, 70, 73- 74, 79-99, 115- 116].

β ) Γεώργ. Οικονόμος, Λεριακόν ασμα. Έφημ. «Φωνή τής Δωδεκανήσου», έτ. Α' (1922-
23) άρ. 8, σ. 11.

γ') Aldo JRossato, Stornelli d'amore dell'isola di Lero. Interpretazione poetica coll'
aggiunta di notizie Storiche - Geographiche e Folcloristiche. Valdagno 1942 8ov σελ. 151.
[53 δίστιχα μετά μετάφρ. είς τήν ίταλικήν].

δ') Ά&ηνά Ταροονλη, Μαντινάδες τής Λέρου [24]. Δωδεκαν. Έπιθεώρ., έτ. Α' (1947)
σ. 264. - Ό γάμος στή Λέρο. Αυτόθι, έ'τ. Β' (1948) σ. 82.

ε') Άΰηνά Ταροονλη, Δωδεκάνησα, τόμ. Β' ('Αθήναι 1948). (λαογρ. εις σελ. 135- 152,
161-168 κυρίως άπό σελ. 170 - 192).

ς') R. Μ. Datvkins, Forty-five Stories from the Dodekanese. Cambridge 1950, 4ov
[δημοσ. 6 παραμύθια, ύπ' άρ. 14, 15, 21, 22, 31, 44).

ζ') Θεόδ. Α. Μοοχονας, Λέρος καί Λέριοι. 'Αλεξάνδρεια 1950, 8ον σελ. 139. [λαογρ.
έν σ. 31-80].

η') Μάρκος Κουβάς, Μαντινάδες τής Λέρου [14). Καλυμν. Παλμός έτ. Β'(1952) άρ. τεύχ.
15-16, σ. 22.

θ').Άναοτ. Καραναστάοης, Γλωσσική ϋλη έκ Λέρου, 1957. (Χφον έν τω Ίστορ. Λεξικφ τής
Ν. Ελληνικής γλώσσης, άρ. 700β - 700y, σελ. 295). [Περιλαμβάνεται λαογραφική ϋλη έν
σελ. 8 - 11, 20-21, 35-49,97 -99,105- 108,113 - 114, 118 - 121, 130 - 135, 141 - 142,
148-153, 163- 199.]

ι') Μαντινάδες τής Λέρου [27]. Δωδεκάνησος έτ. Β' (1958) άρ. 13 - 15, σελ. 21-22.
ια') Μάρκος Βρατσάλης, Σύμμεικτα λαογραφικά τής νήσου Λέρου, 1960. (Χφον έν τώ
Λαογρ. Άρχείφ υπ' άρ. 2335, σελ. 30).
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τού λαού, αναλόγως τοϋ βαθμού τής εισαγωγής των νέων πνευματικών καί κοι-
νωνικών μορφών τοϋ συγχρόνου έκ τών αστικών κέντρων εισαγομένου πολιτισμού.

Είς τήν νήσον ταύτην λόγω τής συγκεντρώσεως κατά τό διάστημα τής Ίτα-
λοκρατίας άπό τού 1912 - 1943 ξένων, πρός δέ καί έργατών έκ διαφόρων νή-
σων δια τά έκτελούμενα ένταϋθα στρατιωτικής φύσεως έργα, ήσκήθη έ'τι δια τών
παραγόντων τούτων έπίδρασις πρός φθοράν καί άλλοίωσιν πολλών μορφών τοϋ
λαϊκοΰ βίου, ίδια εις τό ένδυμα, τόν οίκιακόν βίον καί τόν πνευματικόν, αντιθέτως
πρός τόν γεωργικόν καί τόν κτηνοτροφικόν, όστις διετηρήθη αλώβητος λόγω τής
μή εισαγωγής ακόμη τών συγχρόνων μέσων καί τρόπων καλλιεργείας τής γής καί
κτηνοτροφικής έκμεταλλεύσεως.

Φορείς κυρίως τού έκ παραδόσεως βίου τούτου είναι ακόμη μόνον οι υπέρ
τήν μέσην ήλικίαν ευρισκόμενοι, τής νεωτέρας γενεάς ακολουθούσης καί προσαρμο-
ζομένης πρός τάς νέας πολιτιστικός μορφάς τών αστικών κέντρων.

Έκ τής συλλεχθείσης ύλης ταύτης, ιδιαιτέρως ένδιαφέρουσαι είναι αί παρα-
δόσεις. Αύται, ώς γνωστόν, αποτελούν δι' έ'καστον τόπον τήν κατά παράδοσιν,
δηλαδή είς τό στόμα τού λαού, ίστορικήν φυσιογνωμίαν του. Ύπό τήν σημε-
ρινήν των μορφήν, διαμορφωμένην συμφώνως πρός τάς αντιλήψεις τοϋ λαοΰ καί
ύπό τήν έπίδρασιν εκάστοτε τοπικών γεγονότων, διασώζουν στοιχεία ιστορικής
πραγματικότητος.

Αί καταγραφεΐσαι δημώδεις παραδόσεις τής Λέρου διακρίνονται εις μυθο-
λογικός, ιστορικός, αγιολογικός, έκκλησιών κ. ά. Έκ τούτων κάμνομεν λόγον έν-
ταϋθα περί τών μτιθολογικών καί ιστορικών παραδόσεων, οίαι αί περί τών πρώ-
των κατοίκων τής Λέρου, αΐ περί τής Παναγίας τοϋ Κάστρου καί αί περί τοϋ
οσίου Χριστοδούλου έν Λέρω, είτα δέ ιδρυτού τής ιεράς Μονής τοϋ 'Αγίου 'Ιω-
άννου τού Θεολόγου έν Πάτμφ.

Αί παραδόσεις περί τόν δσιον Χριστόδουλον (σ. 167- 168, 184 - 85)1 αναφέ-
ρουν περί τής άφίξεως αύτοϋ έκ Μ. 'Ασίας εις Κώ καί έξ αυτής εις Λέρον ένθα
ΐδρυσεν εις τό Λακκί τήν Έκκλησίαν τοϋ 'Αγ. 'Ιωάννου (σελ. 167), μετόχιον
μέχρι πρό τίνος τής Μονής τής Πάτμου' είτα δέ περί τής διαπεραιώσεώς του έκ
Λέρου εις Πάτμον, ότε μαθοϋσα ή βασίλισσα, σύζυγος τοϋ 'Αλεξίου Κομνηνού,
περί τής αναχωρήσεως του έκ Λέρου έδώρησεν εις αυτόν τόν κάμπον τοϋ Παρ-
θενίου έν Λέρφ, ανήκοντα μέχρι τής σήμερον εις τήν Μονήν τής Πάτμου. Κατά
τήν πρώτην παράδοσιν (σ. 167--68) δ δσιος Χριστόδονλος ήφυεν άπό τήν 'Ανατολή

1 Αί παραπομπαί, ώς καί κατωτέρω, γίνονται είς τήν ώς άνω (βλ. σ. 249) ύπ'άρ. 2279

χειρόγραφον ουλλογι'|\·.
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κ' ήρθε στήν Κώ κ εχτισε το ναό τής Παναγίας. 'Πειδής 'ρχότανε πολύς κόσμος
νά τόνε βρή και δεν τόν άφηνε ήσυχο, ήφυε κ ήρθε στή Λέρο στο Λακκι κ' εχτισε
τό ναό τού 'Αγ. 'Ιωάννου τον Θεολόγου.

Μετά, 'πειδής δεν τόν άφηνε ό κόσμος ήσυχο, ήφυε κ' επήε στήν Πάτινο
(= Πάτμον).

Ή βασίλισσα 'έμαθε πώς ό άγιος Χριστόδονλος ήφυε άπό τή Λέρο και
τότες εχάρισε στόν δσιο Χριοτόδουλο τόν κάμπο Παρθενώνα. Ό κάμπος αυτός
είναι στο Παρθένι κ' είναι ακόμη τού Μοναστηριού τής Πάτινος.

Κατά τήν ετέραν παράδοσιν (σ. 184 - 85) δ δσιος Χριστόδονλος ήρθε πρώτα
ατή Λέρο κι από τή Λέρο επήε στήν Πάτινο. Έμπαρκάρησε άπό τό Παρθένι.
"Εχει ενα βράχο στήν ακρη στή θάλασσα δπον άκκούμπησε τή χέραν τον κ' 'έμεινε
πάνω τό σημάδι ώς σήμερα. Μετά ερριξε τό ράσο ντον πάνω στή θάλασσα κ' επέ-
ρααε στήν Πάτινο.

Αί παραδόσεις αΰται, εκ πρώτης ό'ψεως αιτιολογικοί τής κτήσεως τών ση-
μερινών περιοχών τής Μονής τής Πάτμου είς τήν Λέρον, έχουν ίστορικήν άξίαν,
διότι αναφέρουν, συμφώνως καί πρός τάς ιστορικός πηγάς, δηλ. τόν Χρυσόβουλ-
λον λόγον τού 'Αλεξίου Κομνηνού τώ 1088 1 καί τήν ύποτύπωσιν τοΰ όσ. Χρι-
στοδούλου,2 περί τών κινήσεων τοΰ τελευταίου, δηλ. τοΰ οσίου Χριστοδούλου,
εκ Κώ πρός έγκατάστασίν του είς Πάτμον καί ΐδρυσιν εκεί περί τά τέλη τοΰ 11 ου
αιώνος τής 'Ιεράς Μονής τοΰ 'Αγ. Ιωάννου τοΰ Θεολόγου.

Ή πρώτη παράδοσις άναφέρει ότι ή βασίλισσα έχάρισεν εις τόν όσ. Χρι-
στόδουλον τόν κάμπον Παρθενώνα, δηλαδή τήν περιοχήν τοΰ Παρθενίου εις τό
βόρειον τμήμα τής νήσου Λέρου. Ή πληροφορία αύτη προέρχεται πιθανώτατα
άπό τήν μοναχικήν διάταξιν τοΰ όσ. Χριστοδούλου, ένθα ό ίδιος άναφέρει περί τής με-
σιτεύσεως τής μητρός τού 'Αλεξίου τοΰ Κομνηνού, τής "Αννης Δουκαίνης τής Δα-
λασσηνής, πρός παραχώρησιν είς αύτόν, δηλ. τόν όσ. Χριστόδουλον, τής νήσου
Πάτμου πρός ΐδρυσιν εκεί Μονής. 3 'Ιδιαιτέρως όμως σημαντική είναι ή πληρο-
φορία τής έν λόγω δημώδους παραδόσεως ότι ό όσ. Χριστόδουλος ήλθεν εις Λέρον
καί ότι διεπεραιώθη εις τήν Πάτμον έκ τοΰ λιμένος τοΰ Παρθενίου, κειμένου εις τό
βόρειον μέρος τής νήσου.Ή παράδοσις εις τό σημεΐον τούτο φαίνεται ότι συμπληρώ-
νει τάς σχετικάς ειδήσεις τής μοναχικής διατάξεως τοΰ όσ. Χριστοδούλου, καθ'ην, λα-
βών ούτος τήν Πάτμον παρά τοΰ αύτοκράτορος 'Αλεξίου Κομνηνού, παρεχώρησεν

1 Βλ. Κυρίλλου Ιεροδιακόνου Βοΐνη, "Ακολουθία ιερά τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός

ημών Χριστοδούλου τοΰ Θαυματουργού. "Εκδ. 3η. Άθήνησιν αωπδ', σ. ιβ' κ έξ.

3 "Ενθ' άν., σ. 63 κ.έξ.

* Αύτόθι, σ. 77.
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εις τό Δημόσιον τάς μοναστηριακός κτήσεις του είς τό Πυλί τής Κώ καί εις Στρό-
βηλον τής Μ. 'Ασίας, διατηρήσας μόνον τάς ε'ις Λέρον, εις τά προάστια Τεμε-
νών καί Παρθένων, καί τάς νησίδας Άρκειοί καί Λειψοί. 1 Μέ τό χρυσόβουλλον
τής παραχωρήσεως είς χείρας μετέβη δ οσ. Χριστόδουλος μετά τού βασιλικού νο-
ταρίου, κριτοϋ καί άναγραφέως τών Κυκλάδων νήσων, Νικολάου τοϋ Τζάνδη εΐς
Κώ, όπου ό "Οσιος παρέδωκε τά εκεί κτήματα του εϊς τό Δημόσιον, δηλαδή εΐς
τόν άντιπρόσωπον αυτού τόν Τζάνδην, ύστερον δ' ήλθε μετ' αυτού εις Πάτμον
όπου καί παρέλαβε τήν νήσον.2 Τό κείμενον τής ώς άνω μοναχικής διατάξεως υπο-
δηλώνει απλώς ότι ό όσιος Χριστόδουλος έγκατεστάθη ώς κύριος καί εις τάς λοι-
πάς κτήσεις «τά λοιπά», αί οποΐαι άνεγνωρίζοντο εις αυτόν, δηλαδή είς τούς Λει-
ψούς, Άρκειούς καί τήν Λέρον. Δέν αναφέρει όμως περί τής επισκέψεως oUtoû
εις Λέρον περί τής οποίας λέγει ή δευτέρα, ώς άνωτέρω, παράδοσις. Φαίνεται ότι
ό όσιος Χριστόδουλος, προερχόμενος έκ Κώ μετά τοΰ βασιλικού νοταρίου, τοΰ
Τζάνδη, προσωρμίσθη πρώτον εΐς τό σημερινόν Λακκί τής Λέρου, οπου παρέλαβε
τό προάστιον Τεμένιον, τά σημερινά Τεμένια, εκείθεν δέ διασχίσας τήν νήσον
πρός βορράν μετέβη εις τό βόρειον μέρος αύτής πρός παραλαβήν καί τοΰ έτερου
προαστίου, τοΰ Παρθενίου. Είτα δέ άπέπλευσεν έκ τοΰ όρμου τούτου πρός τήν
ΓΙάτμον. Τό γεγονός τοΰτο, συμβάν περί τό 1089, καί περί τοΰ οποίου δέν λέγει
σαφώς ή γραπτή μαρτυρία, μας τό διασώζει ή δημώδης παράδοσις (σελ. 184-185).

Μέ ΐδιαίτερον όλως σεβασμόν άναφέρονται ύπό τοϋ λαοΰ αί περί τήν Πα-
ναγίαν τοϋ Κάστρου παραδόσεις (βλ. εις σελ. 56, 242, 273, 349). Ή είκών έν-
ταϋθα τής Παναγίας είναι τό ιερόν παλλάδιον τής νήσου καί ή προστάτις τών
κατοίκων εις περιστάσεις έξαιρέτου ανάγκης (είκ. 1).

Εις τήν Παναγίαν τοΰ Κάστρου καταφεύγουν καί σήμερον έτι πολλοί
άσθενεΐς διά νά τύχουν θεραπείας.3 Αί μητέρες τάσσουν εις αύτήν τά άρρωστα
παιδιά των νά γίνουν καλά καί τά προσάγουν τήν παραμονήν τής εορτής της,
τήν 15 Αυγούστου, ένδεδυμένα μέ μαΰρον ένδυμα καί ανυπόδητα πρό τής εικό-
νος της (βλ. σελ. 286 - 288, 290, 348.) Εις αύτήν προσέτρεχον παλαιότερον καί
οί κινδυνευοντες έξ έχθρικών επιδρομών, ύπό Τούρκων, πειρατών καί άλλων, ίνα
σωθούν, αύτήν δ' έπεκαλοΰντο καί έπικαλοΰνται έτι οί ναυτιλλόμενοι ευρισκόμε-
νοι εν κινδύνφ (βλ. σελ. 56, 242, 273, 349, 483).

1 Κυρίλλου ιεροδιακόνου Βοΐνη, ενθ1 άν., σ. 77-79.

5 Αΰτόθι, σ. 81.

3 Βλ. καί Διον. Ί. Οίκονομοπονλου, Λεριακά, ήτοι χωρογραφία τής νήσου Λέρου. Έν
'Αθήναις - έν Α'ιγύπτφ 1888, σ. 115.
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Περί τής Παναγίας τού Κάστρου κατεγράφησαν ύπ' έμού πέντε δημώδεις
παραδόσεις χωρίς αύτό νά σημαίνη ότι δέν υπάρχουν καί αλλαι. Μία τών παρα-
δόσεων τούτων (σ. 56) λέγει. Στον παλιό καιρό έρχονταν ε εξω από το λιμάνι
τής Λέρος μιά φρεγάδα γιά ν' άρπάζουνε το νησί. Ή Παναγιά τον Κάστρον
εσήκωαε ενα άνέφαλο 1 άπό στάχτη και δεν εβλεπαν άπό το καΐκι οντε τεμόνι οντε
παννιά νά κάμουνε. Μόνο εδώαα πρός τά πίσω και τό 'κανχη&ήκανε τό ϋ·άμα αύτό.

Τόν ερχόμενο χρόνο ντόπιοι τής 'Ανατολής ήρύα με λάδι και με κεριά,
δώρα τής Παναγίας.

Ετέρα παράδοσις (σ. 273) αναφέρει ότι : στον παλιό καιρό, πάνω στό Κά-

Είκ. 1. Ή Παναγία τοϋ Κάστρου.

στρο ήσαν τά σπίτια. Στήν Παναγιά ατό Κάστρο ήτανε ενας καλόγερος πού τόν
ελέγανε Σεραφείμ.

"Αμα ερχόντανε φρεγάδες οί τούρκικες κι ανεβαίνανε οί Τούρκοι γιά νά ακαλώ-
σονν ατούς τοίχους τοϋ Κάστρον, τότες δ καλόγερος ήβλεπεν τήν Παναγία πού έπήαινε
μ' ενα φροκάλι (=σκούπα άπό βρούλλα) στό χέρι καί τό 'βούτα ατή στάχτη καί ερ-
ράντιζε μ' αύτό έκειά πού 'ρχόντανε οί Τούρκοι καί τούς εατράβωνε με τή στάχτη.
Κι δ καλόγερος ελεε στις γυναίκες và κάνον δέη σι και νά μή βνζαίνον τά παιδιά.

Τότες είδε δ Σεραφείμ νά ερχωνται αλλα καράβια κι από τις φωνές ακονε
πώς εΐναι ελληνικά. Κι δπως ήταν. Σε λίγο αυτά τά καράβια έβαλαν φωτιά στες
φρεγάδες τες τούρκικες.

σύννεφον.
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Ή δευτέρα παράδοσις αύτη, μεταπλασμένη ασφαλώς έκ παλαιοτέρας, νο-
μίζω ότι διασώζει τό ιστορικόν γεγονός τής αποφασιστικής δια τόν Έλληνικόν
αγώνα τοΰ 1821 ναυμαχίας τοΰ Γέροντα τή 28 Αυγ. 1824 μεταξύ τού στόλου
τών ναυτικών νήσων "Υδρας, Σπετσών καί Ψαρών καί τοΰ ηνωμένου Τουρκο-
αιγυπτιακοΰ.

Ή ναυμαχία αύτη διεξήχθη εις τό στενόν μεταξύ Λέρου καί Μ. 'Ασίας,
εθεώντο δ' aUri]v έκ τών υψωμάτων τής νήσου οί Λέριοι. Ή πληροφορία τής
παραδόσεως ότι ήλθαν καράβια ελληνικά, τά όποια «σέ λίγο έβαλαν φωτιά στές

Είκ. 2. Τύ Κάστρο τής Λέρου.

φρεγάδες τές τούρκικες» (σ. 273) φαίνεται ότι αναφέρεται εις τό γεγονός τής πυρ-
πολήσεως κατά τήν ναυμαχίαν ταύτην τής μεγάλης έκ Τύνιδος εχθρικής φρεγάδας
υπό τών υδραίων πυρπολητών Γ. Βατικιώτου καί Γ. Παπαντώνη. 1

Ένδιαφέρουσαι είναι έτι αί παραδόσεις : ή περί τοΰ πρώτου οικισμού τής
Λέρου (σελ. 166), ή περί τοΰ Αγίου Γεωργίου στα Λέπιδα, όπου σήμερον αί βα-
σιλικοί Σχολαί Λέρου, τοΰ οποίου τήν έκκλησίαν δέν ήδυνήθησαν οί 'Ιταλοί νά
κρημνίσουν ατιμώρητοι (σελ. 353 - 54) Επίσης ή περί τοΰ 'Αγίου Νικολάου,
γέρου μέ γενειάδα, διατρίβοντος έν τή θαλάσση καί προστρέχοντος εις βοήθειαν
τών κινδυνευόντων έν αυτή (σελ. 404 - 405), αί περί 'Αράπηδων, φυλάκων θησαυ-
ρών (σελ. 422), αί παραδόσεις περί άναράδων (βλ. σελ. 8 — 9, 167, 295, 352 - 53),

1 Βλ. περί του γεγονότος καί Διον. Ί. Οίκονομοπούλον, "Ενθ° av., σ. 187.
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αΐτινες παρά τά κοινά χαρακτηριστικά των ως λευκοφορούσαι νύμφαι και χο-
ρευουσαι πλησίον τών πηγών καί εις τά αλώνια κατά τήν νύκτα ή τήν μεσημ-
βρίαν συγχέονται πρός τούς Καλικαντζάρους καί τήν Γελλώ κ. ά.

Έκ τών λατρευτικών εθίμων δέον νά σημειωθη τό τής παραμονής τής 1ης
Σεπτεμβρίου. Μόλις νυκτώστ] και ανάψουν τό φώς, θά βάλουν χάμαι τό καρ-
πούζι και το ρούδι και γλυκό τού κουταλιού νά *Q'0f] τό στοιχειό τού σπιτιού τή
νύκτα νά φάτ] και γιά νά 'ναι τό σπίτι όλοχρονής τού χρόνου γεμάτο ώς τό
ρούδι (σελ. 24 καί 291).1 Τό έθιμον τοΰτο είναι άσφαλώς έπιβίωσις τών άρ-
χαίων προσφορών.

Έκ τών νεκρικών νομίμων σημειούμεν περί τής παλαιότερον συνήθειας
τής προθέσεως τοΰ νεκρού κατατεθειμένου έπί τού δαπέδου τής οικίας (σ. 397).
Τό έθος τούτο συνδέεται προφανώς πρός τήν άρχέγονον δοξασίαν περί τής επι-
στροφής τοΰ νεκρού εις τήν μητέρα γήν. 2

Τά κομιζόμενα είς τήν έκκλησίαν κόλλυβα κατά τήν εορτήν τών'Αγ. Θεοδώρων
λέγονται «κόλλυβα τού κακοθανάτου γιατί τά κάνουν στήν Εκκλησία οικογένειες
πού 'χουν πνιμένους καί σκοτωμένους, κακοθανατισμένους, γιά νά τούς μνημονέ-
ψουν» (σελ. 227 - 28). ,

Είς τόν λαϊκόν βίον τής Λέρου, ιδία εις τά λατρευτικά αυτού στοιχεία, έπί-
σης είς τάς δεισιδαίμονας δοξασίας καί ένεργείας καί εις άλλας έ'τι έκδηλοόσεις
παρατηρούνται πολλά κοινά στοιχεία πρός τόν τής γειτονικής Καλύμνου. Σημειώ
ώς τοιαύτα στοιχεία: τήν μαγικήν άποτροπήν, ήτοι τό κόψιμο τής τρούμπας, τοΰ
άνεμοστροβίλου, έν τή θαλασσή (σελ. 5-6), τάς περί στοιχειών δοξασίας (σελ. 185),
τούς φανούς τοΰ 'Αγίου Ιωάννου τοΰ Κληδόνου (σελ. 413-414), τό άμίλητο νερό τής
Πρωτομαγιάς (σελ. 33), τό τής προθέσεως τοΰ νεκρού, ώς άνωτέρω, κατατεθειμέ-
νου έπί τοΰ δαπέδου (σελ. 397) κλπ., άπαντώντα ομοίως καί εις τήν Κάλυμνον.3

Ή λαϊκή κατοικία υπό τήν άπλουστέραν της μορφήν άποτελεΐται άπό έ'να
δωμάτιον, τό όποιον έχει σχήμα στενοεπίμηκες μέ πρόσοψιν καί εΐσοδον έκ τής
μακράς πλευράς. Ό τύπος ούτος είναι γενικώτερον Δωδεκανησιακός 4 άλλά καί νη-
νησιωτικός. Έκ τούτου διαφέρει είς τήν άρχιτεκτονικήν του μορφήν πύργος ερει-
πωμένος, κείμενος εις τήν βορειοδυτικώς τοΰ λιμένος Λακκί έξοχικήν θέσιν Βαγιά

1 Πρβλ. καί Διον. Ί. Ο'ικονομόπονλον, ενθ' άν., σ. 97.

* Βλ. Alb. Dieterich, Mutter Erde3, Leipz. - Berl. 1925, σελ. 25 κ.έξ.

3 Βλ. εις τό περ. «Καλυμνιακός Παλμός», ετ. Β' (1952-53) άρ. 23, σ. 23. ετ. Γ' (1953
-54) άρ. 30-31, σελ. 44. άρ. 32, σ. 21. ετ. Δ' (1954-55) άρ. 37-39, σελ. 51.

4 Βλ. καί (Γεωργ. 'Α. Μέγα), Λαϊκή κατοικία, σελ. 34, 37 (Δωδεκάνησος, τόμ. Β', Τό
οικιστικό καί πλαστικό πρόβλημα. 'Αθήναι 1950. "Εκδοσις τοΰ 'Υπουργείου Άνοικοδομή-
σεως, άρ. 21).
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(είκ. 3). (Όμοιος πύργος, έστεγασμένος, σώζεται καί ε'ις Λακκί, υπήρχε δέ καί τρί-
τος καταστραφείς είς τήν θέσιν Βρωμόλιθος).

Ό πύργος τής Βαγιάς είναι γνωστός σήμερον μέ διάφορα ονόματα, Πύρ-
γος τού Ρούσου ή τοΰ Μαρατάκη ή τοΰ Σκοπελίτου, 'ίσως έκ τών διαφόρων
κατά καιρούς κτητόρων του, φαίνεται δέ ότι κατφκειτο, κατά πληροφορίας τών
γεροντοτέρων, πρό εκατόν έτών καί παλαιότερον. 'Αποτελείται ούτος έξ ενός δω-
ματίου, διαστάσεων έσωτερικώς 5,25 μ. x 3,50 μ., τό όποιον διά δύο εσωτερικών
ορόφων (κρεββάτων) διηρεΐτο είς τρεις χώρους, τόν ίσόγειον, τόν πρώτον καί δεύ-
τερον όροφον, έπικοινωνοΰντας διά κλίμακος. Πρός προστασίαν τοΰ πύργου άπό
έξωθεν έπιθέσεως, πλήν τών παραθύρων είς άρκετόν ύψος, ευρίσκεται άνωθεν τής
εισόδου, κειμένης έπί τής
πρός άνατολάς μακράς
πλευράς ό κλέφτης, οπή
έκ τών ένδον πρός τά
έξω. Δι' αύτής έρριπτον
οί εντός ζεστό νερό κατά
τών έπιχειρούντων τήν
παραβίασιν τής θύρας.

Οί πύργοι ούτοι
θά έχρησίμευον ώς κατα-
φύγιον έν κινδύνω έξ έ-
χθρικών έπιδρομών.Τοι-
ούτοι πύργοι σώζον ται Είκ. 3. Ό πύργος τοΰ Ρούσου, (τοΰ Μαρατάκη ή τοΰ Σκοπελίτου).
καί εν Ρόδφ.1

Χαρακτηριστικόν παράδειγμα τέλος περί τοΰ πώς ό λαός παραλαμβάνει στοι-
χεία έκ τής λογίας παραδόσεως καί μεταπλάσσει ταΰτα συμφώνως πρός τό ίδικόν
του πνεύμα άποτελεΐ ή κατωτέρω διήγησις τοΰ 'Αριστείδου Ζόρζου, ετών 72,
αγραμμάτου (σελ. 140).

Κάποιος τσοπάνης έμενε α ενα νησι πάνω μέ τή γνναΐκαν του, τά ζώα ντου,
πρόβατα, κατσίκες, άελιες (—αγελάδες], γαδονρι, φοράδα, ένα γουρούνι, ένα μουλάρι.

"Οπου ή γυναίκα αυτή εγέννησε κ' έκανε ενα άγοράκι. Στο χρόνο 'πάθανε
ή μάννα. Με τόν καιρό τό παίδι εμεγάλωνε. "Εφτασε δεκατριώ χρονώ κ' εζή-
τηξε ό πατέρας του νά τ άναδείξη, νά δή τόν κόσμο.

Τό πήρε τό παίδι και βγαίνει στον Πειραιά. Βλέπει μιά γυναίκα τό παιδί.

«Πατέρα, τί 'ναι αυτό ;» —■ «Διάολος, παιδί μου», τοϋ λέει δ πατέρας.

' Βλ. Άναοτ. Βροντή, Παλιά σπίτια τής Ρόδου, Ρόδος 1950, σ. 32.

17
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Πάει παραπάνω. «Πατέρα! νά κι άλλος διάολος».

— «7ο ξέρω, παιδί μον», λέει ό πατέρας.

— «Πατέρα, νά κι άλλος διάολος!»

Βλέπει από δώ, βλέπει άπο κει το παιδί.

Πάνε σ' ενα ξενοδοχείο γιά νά φάνε. 'Εκεί που φάγανε τοΰ λέει δ πατέ-
ρας. «Παιδί μον, μή ντροπιαστής νά μου πής, τί ο' άρέοει σ' αύτο τον κόσμο».

«Πατέρα ! μ' άρέσει ό διάολος», ειπε το παιδί.

Τής λαϊκής διηγήσεως ταύτης, ή όποία θά ήδΰνατο νά είχε τύχει ευρυτέρας υπό
τού λαοΰ επεξεργασίας δια τής προσθήκης εις αύτήν {θεματικών στοιχείων έκ τών
περί τόν διάβολον καί τήν γυναίκα παραμυθιακών καί ευτράπελων διηγήσεων,
οπότε πλέον θα καθίστατο δυσδιάκριτος, ή αρχική πηγή αυτής είναι τό γνωστόν
λογοτεχνικόν έργον τοΰ 'Ιωάννου Κονδυλάκη, «Ό Πατούχας».

Β',

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
(1-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1958) 1
υπο ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ

Τό Μεγανήσι, γνωστόν επισήμως καί ώς Τάφος, κείται νοτίως καί
ανατολικώς τής νήσου Λευκάδος, αποτελεί δέ μετά τής ετέρας νησΐδος Καλά-
μου οιονεί γέφυραν πρός τήν κεντρικήν Άκαρνανίαν. Είναι ή μεγίστη μεταξύ
τών νησίδων Σκορπιός, Σκορπίδι, Σπάρτη, Τσόκαρι, Χελώνι καί Μαδουρή τοΰ
Λευκαδίου αρχιπελάγους εξ ου καί τό όνομά της. Είναι πιθανώτατα ή 'Ομηρική
Τάφος (Όδυσσ. α, στ. 103 -5, 180 - 7 καί 264), έκ τούτου δέ καί οί κάτοι-
κοι αυτής ομιλούν μεθ' υπερηφανείας δια τούς αρχαίους βασιλείς τής νήσου
Πτερέλαον και Μέντην, δεικνύοντες σχετικάς αρχαιολογικός τοποί)εσίας, απεικονί-
ζουν δέ τούτους καί είς τάς σφραγίδας τών Κοινοτήτων των.

Ή νήσος έχει εμβαδόν 24 τετραγ. χιλιομέτρων, είναι πλατυκέφαλος καί μο-
νοσκελής, πολύκολπος εις τό βόρειον τμήμα καί βραχώδης εις τό νοτιοδυτικόν,
ορεινή καί άγονος κατά τό μήκος αύτής, καλλιεργείται όμως καί είναι πλήρης
ελαιοδένδρων εις τό πλατύ τμήμα της.

Εις τό τμήμα τοΰτο έχουν συγκεντρωθή οί 2.800 κάτοικοι τής νήσου, οί-
κοΰντες εις τρεις ΐσοπληθεΐς κοινότητας, τό Βαθύ, πρωτεΰον έπίνειον είς τόν
όμώνυμον κόλπον" τό Σπαρτοχώρι, άνωθεν ετέρου κόλπου δυτικώτερον, καί
τό Κατωμέρι, εις τούς υπερθεν τοΰ Βαθέος λόφους. Αί κοινότητες αύται άπετέ-

1 Ή αποστολή αΰτη έγένετο συμφώνως προς τήν εντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών,
ύπ" αριθμ. 3C794 τής 17 'Ιουνίου 1958.


