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ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

Ό πολυήμερος εορτασμός ούτος είναι γνωστός, ώς ελέχθη ανωτέρω, ώς πανη-
γύρι τ "Αι-Σνμιοϋ έκ τής Μονής ένταΰί^α τού 'Αγίου Συμεώνος τοΰ Θεοδόχου.

Ή Μονή αυτή (είκ. 5), διαλελυμένη από πολλού1, υποστηρίζεται ότι ίδρύθη
τό έτος 17402. Αυτη άπετέλεικατά τούς χρόνους προ τής 'Επαναστάσεως καταφύ-
γιον τών άρματολών καί κλεφτών τής περιοχής τοΰ Ζυγού, οί όποιοι εύρισκον
ενταύθα πρόθυμον φιλοξενίαν 3.

Ή εν λόγφ Μονή συνεδέθη στενώς πρός τό ιστορικόν γεγονός, τω 1826, τής
εξόδου τής πολιορκουμένης ύπό τών Τούρκων φρουράς τοΰ Μεσολογγίου. Ώς είναι
γνωστόν, δτε έθειορήθη ότι ήτο αδύνατος πλέον ή άμυνα τής πόλεως, άπεφασίσθη
δ' ή επιχείρησις εξόδου τών πολιορκουμένων δια μέσου τών εχθρικών γραμ-
μών τήν νύκτα τής 10 'Απριλίου, είχε γίνει συνεννόησις προηγουμένως μετά
τών ε'ις Δερβέκιστα οπλαρχηγών, όπως ούτοι επιτιθέμενοι έξωθεν κατά τών Τούρ-
κων διευκολύνουν τήν έξοδον, ή οποία θά έπεχειρεΐτο, δτε θά έρρίπτετο πυρο-
βολισμός άπό τής κορυφής τού Ζυγού πρός τό μέρος τού 'Αγίου Συμεώνος4.

Συμφώνως πρός τό σχέδιον ό άμαχος πληθυσμός θά εχωρίζετο είς τρεις
ομάδας, αί όποΐαι, προστατευόμενοι ύπό τής φρουράς, διηρημένης επίσης εις τρία
τμήματα, ύπό τούς Ν. Μπότσαρην, Δ. Μακρήν καί Κ. Τζαβέλλαν, θά καιηυθύνοντο

1 τω 1885 αναφέρεται ώς «τό έρημοκκλήσιον τοΰ 'Αγίου Συμεώνος». (Βλ. είς έφημ.
«Βύρων» Μεσολογγίου, 19 Μαΐου 1885).

2 Βλ. Κ. Ιζώνατα, Ό άγιος Συμεών τοΰ Μεσολογγίου. Έφημ. «Καθημερινή», 21 "Ιου-
νίου 1964, καί έν Μεγ. Έλλην. Έγκυκλ. (Πυρσοΰ), τόμ. KB', έν λ. Συμεώνος αγίου Μονή.

3 Βλ. Ά. Καρκαβίτσα, Οί κλέφται τοΰ Ζυγοΰ.Έφημ. «Έφημερίς», 13 Ιανουαρίου 1892.
Τάκη Λάππα, Ή κλεφτουριά τοΰ Μεσολογγιοΰ. Ρουμελιώτικη τέχνη, έτ. Ε' (1965), άρ. 49, σ. 3.
Σημειωιέα σχετικώς καί έπιστολή τοΰ ηγουμένου κατά τω 1824 πρός τόν Δημ. Μακρήν, άρ-
χηγόν τοΰ Ζυγού, δι' ής άγγέλλει τήν άποστολήν είς αυτόν έφοδίοον. (Βλ. Έθν. Βιβλ. "Ελλάδος,
τμήμα χειρ. άγωνιστών 1821, ΆρχεΧον Δ. Μακρή, άρ. 9536. Βλ. καί είς Κ. Κώνστα, ε'νθ' άν.,
Ί. Ντόβα, Οί ΝτοβαΤοι..., 'Αθήναι 1965, σ. 61). Ή μονή κατεστράφη κατά τήν διάρκειαν τής
Επαναστάσεως, ό τελευταίος δ' ήγούμενος αύτής πρό τής καταστροφής, ό Ίωαννίκιος Άγγε-
λέτος, έπεδόθη μετά τήν άνάκτησίν της άπό τάς χείρας τών Τούρκων (1829) είς άνα-
σύστασιν ταύτης. (Βλ. Γενικά 'Αρχ. Κράτους, Μοναστηριακά, Φ. 121 (1836), Μοναστηριακά
σύμμεικτα έπαρχ. Μεσολογγίου. Βλ. καί είς Κ. Κώνσταν, ένθ'άν.).

4 Βλ. σχετικώς είς έφημερ. «Γενική Έφημερίς τής Ελλάδος», 26 καί 29 Μαΐου 1826.
Βλ. καί Σπ. Τρικούπη, ενθ' άν., σ. 259. Κ. Δεληγιάννη, 'Απομνημονεύματα, τόμ. Γ', 'AftrjvOt
1957, σ. 109. («Βιβλιοθήκη». 'Απομνημ. άγωνιστών τοΰ 21, άρ. 18). Κατ' άλλην πληροφορίαν
ή άφιξις τής άναμενομένης βοηθείας θά έσημειοΰτο δια πυρών έκ φρυγάνων έπί τής θέσεως
τής έπονομαζομένης «"Αγιος 'Ηλίας τοΰ Ντόβα». (Βλ. Ν. Μακρή, 'Ιστορία τοΰ Μεσολογγίου,
'Αθήναι 1957, σ. 66-67. («Βιβλιοθήκη». 'Απομνημ. άγωνιστών τοΰ 21, άρ. 19)).
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δια διαφορετικής οδού προς τήν Μονήν τοϋ αγίου Συμεώνος1, όπου, κατά τά
συμφωνηθέντα μέ τούς εις Δερβέκιστα οπλαρχηγούς,θά ανέμενε βοήθεια2·

Ή έκτέλεσις τοΰ σχεδίου τούτου, ώς γνωστόν, άπέτυχεν ε'νεκα προδοσίας
αυτού ε'ις τούς πολωρκητάς Τούρκους καί τής έπακολουθησάσης συγχύσεως μεταξύ
τών εξερχόμενων εκ τής επιθέσεως κατ' αυτών. Οι εξελθόντες επροχώρησαν είς εν
σώμα, είς άπόστασιν δ' ημισείας περίπου ώρας άπό τοΰ Μεσολογγίου συγκρου-
σθέντες πρός εχθρικόν ΐππικόν έκ Μποχωρίου ήνάγκασαν τούτο να ύποχωρήση
πρός τό χωρίον τούτο3· Ετέρα ομάς, έξ εκατόν πεντήκοντα άτόμων έκ τών υπερα-
σπιστών τής Κλεισόβης, κατευθυνομένη πρός άγιον Συμεώνα4, συνεπλάκη πρός
τό ίππικόν τούτο. Οί διασωθέντες έκ τής συγκρούσεως συνηνώθησαν μετά τών,
ώς άνω, έκ Μεσολογγίου εξελθόντων 5.

"Οσοι όμως έκ τούτων έφθασαν ε'ις τον άγιον Συμεώνα, συνήντησαν άντί
τής άναμενομένης εκεί βοηθείας6 σώμα 'Αλβανών ύπό τόν Μουστάμπεην. Έπη-
κολούθησε σύγκρουσις καθ' ην πολλοί τών Ελλήνων έφονεύθησαν, άλλοι ηχμα-
λωτίσθησαν, μικρόν δέ μόνον μέρος αυτών επέτυχε νά σωθή 7.

1 Βλ. Σπ. Τρικούπη, ενθ' άν., σ. 260, Ν. Μακρή, ένθ' άν., σ. 67. Εις τό καταγραφέν
σχέδιον τής εξόδου του Έ,τισκόπου Ρωγών 'Ιωσήφ καθωρίζετο : «... Η' Ό τόπος (δηλ.) το
οημεΐον διευθύνσεως μας, &έλει είναι δ άγιος Σιμεός. Οί οδηγοί θέλουν προσέχει να συγκεντρω&οϋμεν
εκεί όλοι». (Βλ. Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα Στρατιωτικά τής 'Επαναστάσεως τών 'Ελλήνων
1821-1833, τόμ. Β', 'Αθήναι 1940, σ. 259). Πρβλ. καί Ίω. Κορδορούμπα, Ό θροΐνος καί όδυρ-
μός τής έξόδου τοϋ Μεσολογγίου. Ποίημα στοιχουργιθέν καί έκφωνηθέν ύπό — κατά
τήν έορτήν τών Βαΐων. Έν Μεσολογγίω τη 13 'Απριλίου 1880, σ. 3, στ. 51-52 :

Τό σύν&ημά μας ήτανε
στον Άισνμνώ να βγούμε.

2 Βλ. Ν. Κασομούλη, ένθ' άν., σ. 248-249, Κ. Δεληγιάννη, έ'νθ' άν., σ. 111

s Βλ. είς «Γεν. Έφημ. Ελλάδος», 2 'Ιουνίου 1826.

4 Συμφώνως πρός τό σχέδιον τής έξόδου προεβλέπετο ότι: *...Ζ' Το σώμα τής Κλεί-
αοβας όδηγούμενον υπό τους οπλαρχηγούς του να εξέλθΐ] με τα πλοιάρια είς μίαν τής νυκτός σιγανά
και αμα φθάσι; είς τήν ξηραν να οτα&ή εως τήν 2 ώρα ό'πον ϋά γ ivy τό κίνημα άπό εδώ, καί τότε
να κινη&ή κι αυτό». (Βλ. Ν. Κασομούλη, έ'νθ' άν., σ. 259).

5 Βλ. «Γεν. Έφημ. Ελλάδος», έ'νθ' άν., Κ. Δεληγιάννη, ένθ' άν.

6 Τήν κρίσιμον ήμέραν ταύτην ό Καραϊσκάκης, αρχηγός τού στρατοπέδου τής Δερβέ-
κιστας, εΐχεν ασθενήσει, ούτω δέ δέν ήδυνήθη νά προσφέρη βοήθειαν. (Βλ. Κ. Παπαρρηγο-
πούλον, 'Ιστορία τού Ελληνικού Έθνους, έκδ. Στ', τόμ. 6°s, έν 'Αθήναις 1932, σ. 171).

7 Βλ. «Γεν. Έφημ. Ελλάδος», ενθ' άν., Σπ. Τρικούπην, ενθ' άν., σ. 261-262.
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Τά γεγονότα ταΰτα παρά τόν άγιον Συμεώνα αναφέρονται επίσης εις τό
κατωτέρω δημώδες στιχούργημα.

52. Όσ' πήραν τό βουνό-βουνό, τόν "Αγιο Συμεώνα,
εύρήκαν τόν Μουστάμπεη, τή ράχη είχε πιασμένη.
Μιά μπαταρία τούς έδαισε, τούς κόβει μέσ' στή μέση.

55. Τότ' ό Μακρής τούς φώναξε, τότ' ό Μακρής τούς λέει:
«Παιδιά μου, Ρουμελιώτες μου, κ'εσείς παιδιά δικά μου,
τραβάτε τά λαμπρά σπαθιά, νά μή μας πάρ' ή μέρα».
Καί τά σπαθιά τραβήξανε, πετάνε τά ντουφέκια,
σαν τά λιοντάρια ρίχτηκαν καί σαν άετοί περάσαν.

60. Τότε ό Μουστάμπεης φώναξε: «Κονιάροι κι 'Αρβανίτες'
κάμετε τόπο νά διαβούν, γιατ' είναι πεινασμένοι,
δέ συλλογιώνται θάνατο, κούρασμα δέν φοβούνται1.

Ό ύπό έξέτασιν μέ λαϊκόν χαρακτήρα εορτασμός, ανεξάρτητος τοΰ θεσπι-
θέντος επισήμου κατ' έτος τήν Κυριακήν τών Βαΐων, έπέτειον τής εξόδου2, φέρεται
τελούμενος ήδη άπό τοΰ πρώτου έτους τής άπελευθερώσεως τής περιοχής ταύτης3.

Είς σχετικόν έγγραφον τοΰ 1830 (25 Μαΐου) αναφέρεται ή έν λόγω πανή-
γυρις ώς καθιερωμένη4, περί τής συνεχίσεως δέ αυτής καί εις τούς μετέπειτα,

1 Βλ. Κ. Ά. Στασινόπουλου, Οί ΜεσολογγΧται..., 'Αθήναι 1926, σ. 105-106.

2 Διά τοϋ A.N. 645/37, αρθρ. 2°ν (ΦΕΚ 153 / 26-4-1937, τεϋχ. Α'): «Ή Κυριακή
τών Βαΐων εκάστου έτους, επέτειος τής ηρωικής έξόδου τής Φρουράς τοϋ Μεσολογγίου,
ορίζεται ημέρα έθνικοϋ έορτασμοϋ έν τή πόλει ταύτη».

8 Ή άνάκιησις τοϋ Μεσολογγίου έγένετο, ώς γνωστόν, δια συνθήκης υπογραφείσης
τήν 2 Μαΐου 1829. (Βλ. Σπ. Τρικούπη, ενθ' άν., τόμ. Δ', σ. 259-260).

4 'Άρ. 850.

'Ελληνική Πολιτεία.

' Ο Π. Διοικητής Μεσολογγίου, Ζνγον κτλ.
Προς τον Τενναιότατον χιλίαρχον Κ.Δ. Μακρύν.

Προακαλήσϋ'ε va Sιωρίσετε άνευ παραμικράς αναβολής τεασάρους ή πέντε στρατιώτας
εκ τής πολιταρχίας τής πόλεως ταύτης... να μεταβώαιν είς τόν αγιον Συμεών όπου
γίνεται πανήγνρις... » (Βλ. 'Εθν. Βιβλ. 'Ελλάδος, 'Αρχ. 'Αγωνιστών (Δ. Μακρή),
άρ. 9660, Κ. Κώνστα, Ό Άγιος Συμεών, ενθ' άν.).
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έως σήμερον χρόνους υπάρχουν μαρτυρίαι, πλην τής προφορικής παραδόσεως, άρ-
κεταί έκ γραπτών πηγών1.

Ύπό τήν σημερινήν μορφήν τής έν λόγω πανηγύρεως συνεχίζεται ή παλαιο-
τέρα παράδοσις αύτής μέ ώρισμένας μεταβολάς καί προσθήκας έξ αστικής έπιδρά-
σεως, ώς ή επιμνημόσυνος δέησις εΐς τό ήρφον τής πόλεως2, πρό τής μεταβάσεως
εις τήν μονήν, είτα δέ καί εΐς τό παρ' αυτήν μνημεΐον, τόν Μεγάλον Σταυρόν 3.

Ή μετάβασις εΐς Κλείσοβαν ελάμβανε χώραν παλαιότερον κατά τόν πρό με-
σημβρίας χρόνον τής Τρίτης καί ουχί κατά τό απόγευμα 4.

1 Βλ. είςέφημ. : «Ελληνικά Χρονικά» Μεσολογγίου, 6 Ιουνίου 1859, ενθα χαρακτη-
ρίζεται ή εορτή ώς «αρχαία συνή&εια». «Έφημερίς» 'Αθηνών, 20 Μαΐου 1879, ενθα αναφέ-
ρεται ματαίωσις τοϋ εορτασμού έκ τοΰ θανάτου τοΰ Έπαμ. Δεληγιώργη. «Δυτική "Ελλάς»
Μεσολογγίου, 12 'Ιουνίου 1883. «Βύρων» Μεσολογγίου, 19 Μαΐου 1885. «Τό "Αστυ» "Αθη-
νών, 12 'Ιουνίου 1891. «Νεολόγος» Πατρών, 30 Μαΐου 1911. Αύτόθι, 31 Μαΐου 1911, ενθα
ή πανήγυρις χαρακτηρίζεται ώς «μοναδική είς τήν "Ελλάδα». «Στερεά 'Ελλάς» Μεσο-
λογγίου, 31 Μαΐου 1930. «Αίτωλική» Μεσολογγίου, 28 'Ιουνίου 1964. Πρβλ. καί τούς σαχούς
τοΰ Κωστή Παλαμά :

Στο πανηγύρι τ' αη Σνμιον, ψαράς για τό καμάκι,
τον δρόμο δεν τόν εμα&α που πάει πρός τό βουνό.

(Κ. Παλαμά, Οί καημοί τής λιμνοθάλασσας..., εκδ. Β', 'Εν 'Αθήναις 1925, σ. 26,
Τό πανηγύρι τοΰ ψαρά, στ. 3-4. Περί τής επιδράσεως τής πανηγύρεως έπί τής λογίας παρα-
δόσεως βλ. εις Κ. Κώνστα, Ό τραγουδημένος "Αη-Συμιός... Έφημ. «Βραδυνή», 29 Μαΐου
1961). Πρβλ. καί:

Έσεις, λεβέντες, ξεσηκω&ήτε άπ' τά χωριά,

να πάτε άπάνου στό Ζυγό, εκεί ψηλά στον Άι-Σνμιό,

παίζουν ζουρνάδες, γλεντούν παιδιά».

(Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ. 2381, σ. 11, συλλ. Σπ. Περιστέρη, Γουριά Μεσολογγίου 1961).

2 Αύτη τελείται άπό τού έτους 1926. (Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ. 2889, ενθ' άν., σ.8). Πα-
λαιότερον ή μετάβασις είς τό ήρωον έγίνετο μετά τήν έπιστροφήν έξ 'Αγίου Συμεώνος, ήτοι
τό έσπέρας τής Δευτέρας, (Βλ. «Ελληνικά Χρονικά», ενθ' άν., «Τό "Αστυ», ενθ' άν.).

3 Τό ήρφον άνηγέρθη τω 1937. (Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ. 2889, ένθ' άν-, ο. 9 καί Χρ.
Εναγγελάτου, Ή νοτιοδυτική Αιτωλία. Ρουμελιώτικο "Ημερολόγιο 1966, σ. 67).

4 Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ., χειρ. άρ.2889, ενθ' άν., σ. 19, «Ελληνικά Χρονικά», ενθ'άν. Σημειοΰ-
μεν ότι ή λαϊκή πανήγυρις τής 'Αγίας Τριάδος, είς Κλείσοβαν, τελείται τήν Τρίτην άντί
τής Δευτέρας. 'Αντίστοιχον ε&ος άναφέρομεν έκ τοϋ χωρίου Ν. Σούλι (πρ. Σουμπάσκιοϊ)
Σερρών ένθα τήν έπαύριον τής εορτής τοΰ 'Αγ. Γεωργίου λαμβάνει χώραν ή λαϊκή τελετή. (Βλ.
Γαβριήλ Κουντιάδον, Λεύκωμα τοΰ Σουμπάσκιοϊ... Έν Θεσσαλονίκη 1925, σ. 29 καί Κ.Ε.Ε.Λ.,
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