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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΓΟΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
νπο ΔΗΜ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΥ.

Κατά τό χρονικόν διάστημα άπό τής 2-20 Αυγούστου 1957 μετέβην διά
λαογραφικήν έρευναν, κατόπιν εντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, εις τά αρκαδικά
χωρία Χ ε ι ρ ά δ ε ς 1 καί Βελιγοστήν, περί τών οποίων, ώς καί περί τών γει-
τονικών των, ουδεμία σχετική προγενεστέρα εργασία υπήρχε.

Τό πρώτον εκ τούτων, αί Χειράδες, κείμενον παρά τό ιστορικόν στενόν Μα-
κρυπλαγίου, εις τά σύνορα 'Αρκαδίας - Μεσσηνίας, καί παρά τάς υπώρειας τού δ'ρους
Έλληνίτσα, εις ΰψος 850 μ., έχει τά γνωρίσματα τυπικού άρκαδικοϋ χωρίου, άγρο-
τικού καί ποιμενικού χαρακτήρος. Άπομεμονωμένον έ'νεκα τής ορεινής του θέσεως
καί τής μέχρι τού έτους 1956 ελλείψεως συγκοινωνίας δι' αυτοκινήτου, διατηρεί
εισέτι πολλά στοιχεία εκ τής παλαιοτέρας οικονομικής καί κοινωνικής ζωής του. Οι
κάτοικοι του, περί τούς 450, άσχολούνται μέ τήν κτηνοτροφίαν, τήν γεωργίαν καί
υλοτομίαν. Προ τοΰ τελευταίου πολέμου διετρέφοντο εκεί περί τάς 12.000 αιγών
καί προβάτων, ή δέ συνολική ποσότης τών παραγομένων δημητριακών καρπών,
κατά τάς παρεχομενας υπό τών κατοίκων πληροφορίας, υπερέβαινε τάς 13.000 οχά-
δας ετησίως. Κατά τά δύσκολα έτη τού πολέμου καί ή κτηνοτροφία, ώς καί ή
γεωργική παραγωγή, ήλαττώθησαν σημαντικώτατα·

Δυσοίωνον διά τήν μελλοντικήν εξέλιξιν τοΰ χωρίου σημεΐον αποτελεί ή
διαρκώς έπιτεινομένη έλάττωσις τών κατοίκων μέ τήν κρατούσαν τάσιν, ιδίφ με-
ταξύ τών νεωτέρων, νά εγκαταλείπουν τήν γενέτειραν καί νά καταφεύγουν εις με-
γαλύτερα αστικά κέντρα, προπάντων εις τάς 'Αθήνας, πρός άναζήτησιν καλυτέρας
τύχης. Πολλοί επίσης ταξιδεύουν είς Άμερικήν, προσκαλούμενοι παρά τών εκεί
άπό ετών εγκατεστημένων συγγενών των, ώς καί εις Αύστραλίαν, όπου ελπίζουν
ότι θα εύρουν προσοδοφόρον έργασίαν καί θά ζήσουν άνετώτερον. Είναι επιθυμία
πάντων τών γονέων, άπεριφράστως έκδηλουμένη, νά φύγουν τά τέκνα των εις
άλλους τόπους, όπου αί συνθήκαι διαβώσεως είναι καλύτεραι.

'Αξιοσημείωτος είναι καί ή κατά τά μεταπολεμικά έτη σημειωθείσα λίαν αι-
σθητή ελάττωσις τών γεννήσεων, ητις επέφερε και τήν άνάλογον ελάττωσιν τοΰ άρι-
θμοΰ τών φοιτώντων είς τό δημοτικόν σχολεΐον μαθητών. Ούτως έκ τών 80 περί-
που μαθητών, οί'τινες έφοίτων κατά τό σχολικόν έτος 1950 - 51, μειουμένου τοΰ
άριθμοΰ άπό έτους εις έ'τος, άπέμειναν μόνον 20 κατά τό έτος 1956-57.

1 Παρά τήν έπίσημον καθιέρωσιν τής ορθογραφίας του ονόματος, νομίζομεν όρθοτέραν
τήν γραφήν Χοιράόες, γνωστήν έξ ομοίων αρχαίων έλληνικών τοπωνυμίων.
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'Από γενικωτέρας κοινωνικής καί λαογραφικής απόψεως έχομεν να παρατη-
ρήσωμεν τά εξής: Οι κάτοικοι, έντόπιοι πάντες, ομιλούν τήν κοινήν ελληνικήν, άνευ
διαλεκτικών στοιχείων, καί διατηρούν έντονον τήν πατροπαράδοτον φιλόξενον διάθε-
σιν. "Εχουν πάντοτε ζωηράν τήν επιθυμίαν καί τό ένδιαφέρον νά μάθουν τήν προέ-
λευσιν καί τόν σκοπόν παντός ξένου έπισκεπτομένου τό χωρίον των καί προθύμως
προσφέρονται πρός παροχήν διευκολύνσεων. Κατ' άντίθεσιν πρός ό,τι παρατηρείται
ενίοτε εις άλλα χωρία, όπου οι άνθρωποι ερωτώμενοι περί τών εθίμων καί της ζωής
των μετά πολλής έπιφυλάξεως άπαντούν, ε'ίτε εκ δυσπιστίας πρός τόν ξένον, είτε έκ
τής μή έπιγνώσεως τής σημασίας τών τοιούτου είδους πληροφοριών, οί κάτοικοι τών
Χειράδων, διακρινόμενοι διά τήν εΰθυμον διάθεσιν, είναι πρόθυμοι διά πάσαν
σχετικήν πρός τό χωρίον των άνακοίνωσιν. Συχνότατα εις τάς συζητήσεις των, τάς
άναφερομένας εις τήν ίστορίαν τοΰ τόπου όμιλοΰν περί τοΰ Κάστρου τοΰ Γαρδι-
κίου, άλλως καλουμένου «Κάστρου τής Ώριας», κειμένου περί τήν μίαν καί ήμί-
σειαν ώραν πρός τά ΝΑ τοΰ χωρίου των. Παρά τό φυσικόν τούτο όχυρόν, κατέχον
έπίκαιρον στρατηγικήν θέσιν είς τήν στενήν διάβασιν, τό κοινώς λεγόμενον Δερ-
βένι, μεταξύ 'Αρκαδίας καί Μεσσηνίας άφ' ενός, καί Μεσσηνίας καί Λακωνίας
άφ' ετέρου, πολύνεκροι μάχαι διεξήχθησαν κατά τούς άρχαίους ελληνικούς χρόνους
μεταξύ Μεσσηνίων καί Λακεδαιμονίων1, ώς καί μεταξύ Ελλήνων, Φράγκων 2 καί
Τούρκων 3 κατά τήν Φραγκοκρατίαν καί Τουρκοκρατίαν.

'Αναμνήσεις έκ τών αιματηρών τούτων συγκρούσεων, διαμορφωμένοι διά
τής άναμείξεως μυθικών στοιχείων, διεσώθησαν είς τήν λαϊκήν παράδοσιν. Είς
πάσαν σχεδόν συζήτησιν οί κάτοικοι τών Χειράδων άναφέρουν τήν μεγάλην σφα-
γήν, τήν γενομένην παρά τό Κάστρον Γαρδικίου εις τήν θέσιν «Κόκκαλα», εκ τής
οποίας τό αίμα έρρευσεν άφθονον μέχρι τής μεσσηνιακής πεδιάδος. «"Οταν οί Τούρ-
κοι. πήραν το Κάστρο της Ώριας, κατέβασαν τους Χριστιανούς πού ήσαν κλεισμένοι
στο Κάστρο, τους έβαλαν σ' αλώνι και τους αλώνισαν με τ αλόγα. Το αίμα ετρεξε
ποτάμι μια ώρα δρόμο, ώς το σημερινό χωριό Άλλαή τής Μεσσηνίας». Κατ' άλλας
παραλλαγάς τό φονικό έγινε «στά παλιά χρόνια», «στόν καιρό τοΰ Ίμπραΐμ» κλπ.

Τήν παράδοσιν ταύτην μνημονεύει άπλώς ό Ν. Γ. Πολίτης (Παραδόσεις 1,
14 καί 2, 649), παραλαβών έκ δημοσιεύματος τοΰ Ε. Puillon Boblaye, Recherches
géographiques sur les ruines de la Morée, Paris 1838, σ. 110, έκ τοΰ οποίου

1 Παυσ. Δ', ε', 9.

* Χρονικόν τοΰ Μορέως, στίχ. 5355 κε. (εκδ. Π. Π. Καλονάρου, 'Αθήναι 1940). Πρβλ.
καί D. Zakythinos, Le despotat grec de Morée, I, Paris 1932, σ. 40 κέ.

5 Γ. Σφραντζή, Χρονικόν, σ. 405-406 (εκδ. Βόννης). Λαονίκον Χαλκοκονδύλη, Ίστορ.,
σ. 474-75. (εκδ. Βόννης). Κριτοβούλου, Ίστορ. 3, 22 (έκδ. Müller, Fr. hist. Gr., 1870).
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παρέλαβον καί οί Aldenhoven (Itinéraire^descriptif de l'Attique et du Pélo-
ponnèse, Athènes 1841, σ. 241), ό Curtùis (Peloponnesos, eine historisch -
geographische Beschreibung der Halbinsel, II, Gotha 1852 σ. 189, σημ. 12)
καί ό W. Vischer (Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenland, Basel
1857, σ. 422, σημ. 2)1. Ή παράδοσις όμως αποτελεί εισέτι τό σημαντικώτερον καί
γνωστότερον ιστορικόν, διά τούς κατοίκους τών Χειράδων, γεγονός καί έπιζώσα μέ
παραλλαγάς έχει μεγάλην διάδοσιν, καθώς καί όίλλαι σχετικαί παραδόσεις περί κε-

7ο Κάοτρον Γαρδικίον.

κρυμμένων είς τό Κάστρον θησαυρών, περί τής αρπαγής τούτων παρά ξένων περιη-
γητών κττ.

Τά έθιμα τού χωρίου τά σχετικά μέ τήν σποράν, τόν θερισμόν, τον θάνατον,
τάς έορτάς κλπ. καθώς και αί λαϊκαί δοξασίαι, παρά τήν όμοιότητά των πρός τά
τών άλλων πελοποννησιακών χωρίων, παρουσιάζουν ενίοτε άξιοσημειώτους διαφοράς.

Τό 'ιδιάζον όμως άπό λαογραφικής απόψεως γνώρισμα τοΰ χωρίου είναι τό
δημοτικό τραγούδι. Τά νεώτερα λαϊκά τραγούδια τών πόλεων είναι όλιγώτερον έκεΐ
γνωστά, ένφ τά γνήσια δημοτικά τραγούδια, καί προπάντων τά κλέφτικα, έξακολου-

1 Σχετικόν άρθρον: «Λαϊκή παράδοση καί Ιστορία» έδημοσίευσα έν «Πελοποννη
σιακή Πρωτοχρονιά» 1958, σ. 77 - 80.
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θοΰν vù συγκινούν και ν'αποτελούν ση μαντική ν εκδήλωσιν εις τήν κοινωνικήν ζωήν.
Περί δημιουργίας νέων δημοτικών τραγουδιών μεγάλης αξίας, δεν δύναται νά γίγχι
σοβαρός λόγος, καθ'δσον ποιητικαί τίνες συνίΐέσεις, εμπνευσμένοι έκ νεωτέροίν πο-
λεμικών ή τοπικών γεγονότων, είναι ώχραί άπομιμήσεις τών παλαιοτέρων τραγου-
διών, κατώτεροι εκείνων εις νοήματα καί έκφρασιν. Είς τήν εις τοσούτον βαθμόν
έπιβίωσιν τών παλαιών δημοτικών τραγουδιών συντελεί τό γεγονός ou ή ζωή άπό
οικονομικής καί κοινωνικής άπόψεως διατηρεί άκόμη τήν παλαιάν της μορφήν.

Εις τήν πρώτην σειράν μεταξύ τών τραγουδιών έρχονται τά κλέφτικα. Είναι
περισσότερον γνωστά και προσφιλή είς τους τραγουδιστάς. Είς τί)ν ορεινήν ταύτην
άρκαδικήν περιφέρειαν, ένθα διεξήχθησαν πολλοί άγώνες κατά τούς χρόνους τής
Τουρκοκρατίας καί οί αγωνιζόμενοι κλέφτες πολλάκις εύρισκον καταφύγιον, ήτο
έπόμενον νά διατηρηθούν ζωνταναί άναμνήσεις τών γεγονότων εκείνων καί νά γί-
νουν ποιητικαί συνθέσεις πρός έξύμνησίν των. 'Αξιοσημείωτον είναι, οτι καί άκρι-
τικών τραγουδιών έπιβιώσεις παρατηρούνται εις τό χωρίον. Εκτός μεμονα)μένων
στίχων, τούς οποίους συνήθως άνευρίσκομεν εις κλέφτικα τραγούδια, διασώζονται
καί άκέραια ακριτικά τραγούδια ή άποσπάσματα τούτων, ώς τά άναφερόμενα ε'ις
τόν θάνατον τοΰ Διγενή 'Ακρίτα, τήν πάλην Τσαμαδού καί υίοΰ, τούς υιούς 'Αν-
δρονίκου κλπ.

Είς τό ε'τερον άρκαδικόν χωρίον, τήν Βελιγοστήν (πριόην Σαμαρά), άπέ-
χον περί τάς δύο ώρας πρός τά ΒΑ τών δειράδων, διέτίεσα βραχύτερον χρόνον
πρός λαογραφικήν έρευναν. "Εχει και τοΰτο περί τούς 450 περίπου κατοίκους, οί
οποίοι διαρκώς έλαττοΰνται, ένεκα τοΰ κρατούντος και εκεί μεναναστευτικού πνεύ-
ματος παρά τήν οχετικήν ευφορίαν καί τήν δυνατότητα γεωργικής άναπτύξειος.
Άπό λαογραφικής άπόψεως τό πεδινώτερον καί ευφορώτερον τούτο χωρίον δεν
παρουσιάζει τήν συντηρητικότητα τών παραδόσεοίν τοΰ πρώτου. 'Επικρατούν καί
εκεί τά αυτά εορταστικά καί λατρευτικά έθιμα, αί αύται συνήθειαι ώς καί είς τό
χωρίον Χειράδες μέ ελαφράς ένίοτε άποχρώσεις. Ώς πρός τά τραγούδια χαρακτη-
ριστικών είναι οτι ελαχίστους μόνον ευρον καλούς τραγουδιστός— δύο εν συνόλω—
καί τούτους ό'χι πρόθυμους νά τραγουδήσουν.

Ή κατά τήν ώς άνω άποστολήν συγκεντρωθεΐσα λαογραφική ύλη κατεγράφη
εϊς σελ. 180 τετραδίου, σχ. 8ου καί κατετέθη εις τό Λ. Άρχ. υπ' άρ. 2251· άποτε-
λεΐται δέ άπό 116 τραγούδια διαφόρων κατηγοριών, 32 παροιμίας, 40 αινίγματα,
11 παραδόσεις, 12 έπφδάς, 31 εύχάς καί κατάρας, άνέκδοτα, γλωσσοδέτας καί ποι-
κίλος άλλας ειδήσεις σχετικάς μέ τόν γάμον, τάς γεα>ργικάς συνηίΐείας, τήν συνερ-
γασίαν και άλληλοβοήθειαν, τάς ονομασίας ζώων, τήν πρόβλεψιν καιρού, τά μέτρα
καί σταθμά, τήν δημογραφικήν καί οϊκονομικήν κατάστασιν.
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