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Είς τήν εΐσοδον τής πόλεως παρά τά παλαιά τείχη πλήθος έκ τοΰ λαοΰ
ύπεδέχθη τούς πανηγυριστάς, οΐτινες έπροχώρουν δια μικρών χορευτικών βη-
μάτων, τή συνοδεία τής ζυγιάς, πρός τόν Μητροπολιτικών ναόν ένθα άπέθεσαν
τήν σημαίαν. 'Ακολούθως διαχωρισθέντες ουιοι εις τάς επί μέρους ομάδας, συνέ-
χισαν τήν ευωχίαν καθ' όλην τήν νύκτα μέ χαρακτηριστικόν στοιχεΐον αύτής τόν
έκτελεσθέντα κατά τάς πρώτας ώρας μετά μεσονύκτιον (τής Δευτέρας πρός Τρίτην)
μιμικόν χορόν, ό όποιος καλείται «χορός τοΰ πεθαμένου».

Είς τόν χορόν τούτον παρίσταται φόνος αρματωμένου υπό έτερου συντρό-
φου του, είτα δέ διά μεταμελείας τοΰ φονέως καί θρήνου αυτού ώς καί διά ραντι..
σμοΰ τοΰ νεκρού δι' ύδατος άνάστασις αύτοΰ.

Τήν επαύριον Τρίτην, μετά μεσημβρίαν, πλήθος λαοΰ μεθ° ομάδος άρμαται-
μένων διεπεραιώθη επί λέμβων εις τήν παρακειμένην τής πόλεως τοΰ Μεσολογ-
γίου νησίδα Κλείσοβαν ένί)α έτελέσθη μνημόσυνον υπέρ τών πεσόντων υπερασπι-
στών αυτής τόν Μάρτιον 18261, έγένετο δέ καί ενταύθα παράστασις τοΰ χορού τοΰ
πεθαμένου. Ή πανήγυρις, συνεχισθείσα ακολούθως εις Μεσολόγγιον, έληξε κατά
τό μεσονύκτιον τής Τρίτης πρός τήν Τετάρτην. Παλαιότερον έτελοΰντο σκοπευ-
τικοί καί άλλοι αγώνες, οι όποιοι σήμερον έχουν έγκαταλειφθή2.

Εις τήν έορτήν ταύτην προσέρχονται ου μόνον έκ τοΰ Μεσολογγίου αλλά καί
έκ τής γειτονικής περιοχής, πρός δέ καί έξ απομεμακρυσμένων τόπων όπου ευρί-
σκονται εγκατεστημένοι Μεσολογγίται. Χαρακτηριστική περί τούτου είναι ή εύχή
«καλό "Αι-Συμιό νά χωμε», δηλωτική τής γενικωτέρας αναγνωρίσεως τήν οποίαν
έχει είς τόν λαόν ή έν λόγω εορτή.

Έκ τών χορών ό περισσότερον έκτελούμενος είναι ό τσάμικος, πρός δέ, χάριν
παιδιάς, καί ό μιμητικός «πώς τό τρίβουν τό πιπέρι...».

Ώς έπιτραπέζιον ασμα τραγουδειται τό εξής:

Πάλε καλές αντάμωσες, πάλε ν' ανταμωθούμε,
στον "Αι Συμιό στον πλάτανο και στήν κρύα βρυσούλα,
πού 'χουν οι κλέφτες γιόρτασμα, έχουνε πανηγύρι,
έχουν άρνιά και ψένουνε, κριάρια σουβλισμένα,
έχουν κ' ένα καλό κρασί3.

1 Τήν 25 Μαρτίου 1826 οί ολίγοι υπερασπισταί τής νήσου αντιμετώπισαν επιτυχώς επί-
θεσιν 3000 'Αράβων μέ άποτέλεσμα τόν φόνον 1000 ές αΰιών καί τήν άτακτον ύποχώρησιν
τών λοιπών. (Βλ. Σπ. Τρικούπη, Ιστορία τής 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως. "Εκδ. Γ', τόμ. 3ος,
έν 'Αθήναις 1888, σ. 254-255).

2 Βλ. είς έφημ. « 'Ελληνικά Χρονικά» Μεσολογγίου, τής 6 'Ιουνίου 1859.

3 Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2889, ενθ" άν., σελ. 19. Πρβλ. καί χειρ. άρ. 1768, σ. 130.
(Συλλ. Δ. Πετροποΰλου, Μεσολόγγι 1952).
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