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ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

Ό χορός τοΰ πεθαμένου παραδίδεται ότι εισήχθη μεταγενεστέρως εις τήν
πανήγυριν

Περί τής τελέσεως τής πανηγύρεως ταύτης τήν Πεντηκοστήν, ήμέραν μή
έχουσαν προφανώς σχέσιν πρός τήν εορτήν τής Μονής, ήτις άγεται τήν 3^ Φε-
βρουαρίου, ούτε πρός τήν έξοδον τής φρουράς τού Μεσολογγίου ή οποία έγένετο
τήν 10/11 'Απριλίου 1826, υπάρχει εΐς τόν λαόν σχετική αιτιολογική παράδοσις
καθ' ήν τό πανηγύρι τούτο συνεχίζεται έκ τών χρόνων τής τουρκοκρατίας. Λέγεται
ότι οι κλέφτες τοΰ Ζυγοΰ συνεκεντρώνοντο ενταύθα τήν Πεντηκοστήν όπου καί
έκκλησιάζοντο, προσκαλουμένου ιερέως έκ Μεσολογγίου, είτα δέ διεσκέδαζον μετά
τών συρρεόντων έκ τών πέριξ χωρίων2. Ή παράδοσις αύτη συμφωνεί καί πρός
τήν άνωτέρω παραλλαγήν τού άσματος τής συνάξεως τών κλεφτών :

«στον "Αι Συμιο στον πλάτανο και στήν κρύα βρνσονλ.α·»5,
τό οποίον ασμα, ώς κλέφτικο, είναι ευρύτερον διαδεδομένον, μέ συνάντησιν τών
κλεφτών «στον "Αι Λιά, ατονν πλάτανου...» 4.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής περιοχής τού Μεσολογγίου ή έκ παραδόσεως
πανήγυρις συνεχίσθη υπό τήν νέαν αύτής μορφήν, συνδυασθεΐσα άργότερον και
πρός τά ιστορικά γεγονότα τά λαβόντα χώραν ένταύθα, ώς καί πρός τάς τελετάς
πρός τιμήν τών κατά τήν έξοδον φονευθέντων, ή όλη δέ πορεία τών άρματωμέ-
νων πρός τόν "Αγ. Συμεώνα ενθυμίζει τήν φάλαγγα τών πολιορκημένων εΐς
Μεσολόγγιον, οί όποιοι έπιχείρησαν τήν έξοδον 5.

χειρ. άρ. 2762, σ. 29 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Ν. Σούλι Σερρών, 1965). Πρβλ. καί τό είς
περιοχάς του νομού Σερρών ευρύτατα διαδεδομένον εθιμον τής τελέσεως τοΰ «ποδαρικού»
ουχί κατά τήν ΙΙρωτοχρονιάν άλλά τήν 2<*ν 'Ιανουαρίου. (Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ. 2761,
σ. 322, 324 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, νομός Σερρών 1963), άρ. 2779, σ. 15 (συλλ.
Γ. Ν. Αίκατερινίδου, 'Αηδονοχώρι Σερρών 1963) κ.ά.).

1 Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ. 2889, ένθ' άν., σ. 20-24.

3 Βλ. .Π. Άβράμη, ενθ' άν. καί Θ· Μακροπούλου, Τό πανηγύρι τ' "Αι Συμιοΰ. 'Αρχεία
'Εταιρείας Αίτ/κών Σπουδών, τόμ. Α' (1958), σ. 207, Κ. Κώνστα, Ό τραγουδημένος "Αι-Συμιός,
ένθ' άν. Πρβλ. καί Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ. 2889, ένθ' άν., σ. 22.

8 Πρβλ. καί τούς στίχους τού Κ. Παλαμά :

Στον ίίη Συμιο στον πλάτανο, στο κρύο το πηγαδάκι
πον πάνε τά κλεψτόπουλα και πίνουνε νερό.

(ΟΙ καημοί τής Λιμνοθάλασσας, ένθ' άν., στ. 1-2).

4 Βλ. 'Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια ('Εκλογή), τόμ. Α', 'Εν "Αθήναις 1962, σ. 275.
(Δημοσ. Λαογρ. 'Αρχείου, άρ. 7).

5 Βλ. καί Κ. Κώνστα, Ό "Αη Συμιός τού Μεσολογγίου, έφημ. «Καθημερινή» 4 'Ιου-
νίου 1961, Θ. Μακρκοπούλου, Τό Μεσολόγγι καί ό Κωστής Παλαμάς, 'Αθήναι 1959, σ. 18.
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Τοσαύτη δ' ύπήρξεν ή επιβολή είς τήν λαϊκήν ψυχήν τοϋ έν λόγω πανηγυριού
τ' "Αι Συμιοϋ, ώστε κατ' άναλογίαν προς aUrà καθιερώί)ησαν όμοια λαϊκά επίσης
πανηγύρια εις Αΐτωλικόν κατά τήν εορτήν τής Αγίας 'Αγαθής τήν 23ην Αυγού-
στου1, είς Νεοχώριον τήν ήμεραν τής 'Αγίας Παρασκευής (26 Ιουλίου)2 καί εις
Γουριάν κατά τό Πάσχα3.

résumé

La fête populaire au couvent de St. Syméon, près de Messolongui,

pendant la Pentecôte

par Georges N. Aicaterinides

L'auteur examine la fête populaire au couvent de St. Syméon qui
est celébrée à la Pentecôte, durant trois jours.

Le principal caractéristique de cette fête est constitué par des hom-
mes armés «les armatomenoi», qui sont vêtus avec les costumes traditio-
nels des guerriers de cette région, qui combattaient les turcs avant l'insur-
rection de 1821 (photo no 1).

Le matin du Dimanche de la Pentecôte, ces «armatomenoi» forment
des groupes (photo no 2 et 3) et dans l'après midi, dans cet ordre, suivis
et par d' autre participants, dont certains sont à chéval (photo no 4) vont
accompagnés par des instruments populaires (des zournas et des petits
dawls) au couvent de St. Syméon, qui se trouve à six kilomètres environs
au nord de la ville de Messolongui, aux pieds de la montagne Zyghos
(photo no 5).

Au couvent, après la bénédiction et les prières, les participants, avec
en tête les «armatomenoi», s'adonnent à un festin avec des danses et des

1 Βλ. Ν. Σπυροπούλου, Τό πανηγύρι τής 'Αγίας 'Αγάθης. 'Αρχεία 'Εταιρείας Αίτ/κών

Σπουδών, τόμ. Α' (1958), σ. 208-218.

3 Βλ. Άπ. Σπνρόπονλον έν Αίτωλοακαρνανική καί Εΰρυτανική 'Εγκυκλ., τόμ. Α', έν
λ. "Αγ. Παρασκευής πανηγύρι.

8 Κατά προφορικήν άνακοίνωσιν τοΰ φιλολόγου κ. Κ. Κώνστα ή πανήγυρις καθιερώ-
θη ύπό τοϋ πατρός του Σπυρίδωνος, ό όποιος πολλάκις είχε μετάσχει είς τήν πανήγυριν
τής 'Αγίας Άγάθης, έτελεΐτο δέ κατά τό χρονικόν διάστημα 1920-1930, άπό τοΰ άπογεύματος
της Κυριακής τοΰ Πάσχα έ'ως τής Τρίτης τής Διακαινησίμου μέ μετάβασιν άρματωμένων
πανηγυριστών είς τήν παρακειμένην είς Γουριάν μονήν τών Ταξιαρχών.
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