
δημωδεις παραδοσεις εκ συμης και χιου
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ΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Κατά τήν είδικήν λαογραφικήν έρευναν τήν οποίαν εκτελώ εν τφ Λαογρα-
φικά» Άρχείω τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών υπό τήν κατεύθυνσιν τού Διευθυντού
κ. Γ. Κ· Σπυριδάκη διά τής οικονομικής ένισχύσειος τού Βασιλικού Ιδρύματος 'Ερευ-
νών (Β.I.E.) συνέλεξα πλουσίαν ύλην κατά τό παρελθόν έτος (1962) από τήν νήσον
Σύμην καί περιοχάς τής Χίου. Ή ύλη αύτη, εις τρία χειρόγραφα, κατετέθη εις τό
Ααογραφικόν Άρχείον υπό τούς αρ. 2455, 2456, 2457 εις τό βιβλίον Εισαγωγής.

Έκ τών δημωδών παραδόσεων τάς οποίας κατέγραψα άπό τούς τόπους τού-
τους δημοσιεύω ενταύθα τάς κάτωθι.

Α'. ΠΑΛΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
1

Μια φορά τσ' εναγ - καιρό ί βασιλιάς πήε στο μπαρμπέρη νά κουρευτή.
"Αξαφνα είδε ό μπαρμπέρης, ότι εχει ό βασιλιάς αυτιά γαάρου. Ξαφνιάστηκε λοι-
πόν ο μπαρμπέρης τσαι άποσβουλώθηκε- λίο ακόμη τσαί θά 'μπήγε τις φωνές. Ό
βασιλιάς όμως του λέγει : εχε το νου σου γιατί, διαν μάθω, ότι τό 'πες, θά σοΰ κόψω
το κεφάλι. Άλλ" αυτός λέει : έννοια σου, βασιλιά μου, 'ά κάμω, ό,τι λες. Αυτός
όμως δέ μπορούσε νά τό βαστήξη τσαί συλλοούτανε τί 'α κάμη. Σκέφτηκε ν' άνοιξη
ενα λάκκο τσαί 'τσεΐ μπήκε μέσα τσαί άπό πάνω άφ' τήν τρύπια έβαλε καλάμια
τσι' άρχισε τσαί έλεε : τσαί è βασιλιάς έχει γαάρου αυτιά. Τά καλάμια τ' άκού-
σανε τσαί άρχισαν νά κουνοΰν τά φύλλα τους τσαί νά λένε : ό βασιλιάς εχει αυ-
τιά γαάρου.

Λ. Α. αρ. 2456, σ. 189-190. - Χίος (Άρμόλια). Ίσίδ. Τσιλιακός, ετών 53, Δ' δημοτ.

2

Έχε ενα μπαρμπέρη καί μπαρμπέριτζε τό βασιλιά καί ήταν τό 'φτί του τό
'να γαδουρινό (του βασιλιά). Του 'πε δ βασιλιάς, 'ά μην τό 'μολοήση, ότι έχε 'φτι
γαδουρινό. Ό άνθρωπος έθελε 'ά τό πή. Έπηε σ' ενα ποτάμι 'ά πιή νερό, μέσ' στό
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νερό πού 'σκύψε 'ά πιή τό 'πε τό μυστικό. «Τό 'να °φτΙ τοΰ βασιλιά είναι άθρω-
πινό καί τ' αλλο γαϊδουρινό». Πέρασε λοιπός καιρός καί νεμήσαν 1 καλαμιές.
Κόβγει ενα καλάμι'ά γ,άμ-q τσαμπούνα- έπαιτζε ή τσαμπούνα : τό 'να 'φτί του βα-
σιλιά είναι γαϊδουρινό καί τ' άλλο άθρωπινό. Τότες τ5 άκουσεν ό βασιλιάς καί
παράγγειλε του μπαρμπέρη, γιατί 'ά πή τό μυστικό καί 'θελε νά τόν άποκεφαλίσ^.
Ό άθρωπος του ξωμολοήθη, ότι για νά μή το πω στόγ-κόσμο είπά το στό νερό,
όταν πήγα νά πιω κ'ήταν οί καλαμιές κ' οί καλαμιές τό λέουν. Του 'δωκε τήν
τσαμπούνα καί λέει του 'ά-τήμ παίξ-(] καί τότε έχάρισέν του τή τζωή. Γι'αύτό λέμε:
καί οί τοίχοι έχουν αυτιά.

Σύμη. - Λ. Α. άρ. 2455, σ. 378. ("Άννα Συβρή, ετών 82, άγράμμ.)

Εις τήν παράδοσιν ταύτην (παραλλ. 1-2) διασώζεται ό αρχαίος μύθος
περί τού Μίδα. Ούτος, έχων ώτα όνου, απέκρυπτε τό έλάττωμά του· τέλος όμως
έπροδόθη τό μυστικόν ύπό τοΰ κουρέως του, όστις τό έξεμυστηρεύθη εις όπήν
έντός τής γης. Μετ' ολίγον έφύτρωσεν επί τής οπής κάλαμος, ό όποιος κατά τό
φύσημα τοΰ ανέμου έλεγεν, ότι ό βασιλεύς Μίδας έ'χει ώτα ό'νου. Κατ' αυτόν
τόν τρόπον έκοινολογήθη τό μυστικόν τοΰ βασιλέως.

Τής διηγήσεως ταύτης απαντούν παραλλαγαί καί εις άλλους τόπους. Εις τι-
νας τούτων, αντί αορίστως τού βασιλέως, ώς εις τάς παρατιθεμένας ανωτέρω εκ
Χίου καί Σύμης, αναφέρεται ό «βασιλιάς Αλέξανδρος», αντί δέ ώτων όνου ανα-
φέρονται καί αύτιά σκύλου, τράγου ή κέρατον εις τήν κεφαλήν 2.

Ή παράδοσις αύτη, ήτις παρουσιάζει είς άρκετάς παραλλαγάς παραμυθία-
κήν μορφήν, απαντά έτι καί εις τούς γειτονικούς σλαβικούς λαούς, τούς Βουλγά-
ρους καί τούς Γιουγκοσλάβους, είς τούς όποιους ό βασιλεύς, ό έχων τό έλάττωμά
τοΰτο, λέγεται Τραϊανός, Διοκλητιανός, Ηρώδης, Νέρων κ.ά.8.

1 έφύτρωσαν.

2 Βλ. Γ. Κ. Σπνριδάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην τών δημωδών παραδόσεων καί δοξα-
σιών περί τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου, Γέρας Αντωνίου Κεραμοπούλλου, 'Αθήναι 1953,
σ. 391-394 (Έταιρ. Μακεδ. Σπουδών, 'Επιστ. Πραγμ., άρ. 9).

3 Βλ. Georg Κ. Spyridakis, Zwei neugriechische Volkssagen über Alexander den

Grossen, Zbornik za narodni Zivot i obicaje, Knj 40, σ. 445, Zagreb 1962.
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Β'· Η ΠΟΛΗ Κ' Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Έκτίτζαν τήν Αά Σοφιά κ' εσκέπτουνταν μέ τί τρόπο έθέλαν 'ά κάμουν τόν
τραπετζοφόρο Έκειά πολουτούργαν ο παππάς κ' έπόκαμεν 2 τή λουτουργιάν του,
επιαε το δίσκον 'ά μεράση το άντίδωρο, έμούνταρε 3 μια μέλισσα έκειά στο δίσκο
κ' ερπαξεν ενα ψιχάλι. Είδεν την ο παττπάς κι ο βασιλιάς, που κάητο μέσ' στήν
εκκλησά κ' έπαραξενεύτησαν. Έβγαλεν ο βασιλιάς διαταή ν' άνοιχτοΰν γοΰλα τά
κουβάνια 4 νά βρουν τό ψιχάλι ποΰ κάηται. Ένοΐξαν γοΰλα τά κουβάνια κ' 'έν ηύ-
ραν τίποτε. Έχεν μιά γριά κ' έχε ένα κουβανάκι* έπήαν κ' ένοίξάν το καί τής
γριάς κ' ηύραν τό ψιχάλι καί τόν τραπετζοφόρο καωμένον άπου τή μέλισσα. Κι
άπου τή μέλισσα πήραν χνάρι 5 κ' έκαμαν τήν ΓΑά Σοφιά.

Σύμη. - Λ. Α. άρ. 2455, σ. 149-150. (Μιχαήλ Λύρης ετών 67, άγράμμ.)

Τής παραδόσεως ταύτης, ήτις αναφέρει περί τής κτίσεως τής Άγιας Σό-
φιας καί τής κατασκευής τού τραπεζοφόρου, ήτοι τοϋ επικαλύμματος, τής αγίας
τραπέζης, είναι γνωστή εις έμέ ετέρα παραλλαγή εκ Βιζύης6.

Ή εκκλησία αΰτη, ονομαστή εις τόν βυζαντινόν κόσμον προ τής αλώσεως
(Προκ. π. κτισμ., σ. 174-179, στ. 14 κ.εξ. (έκδ. Βόνν.), Καντακ. τ. III, σ. 29, στ. 18
(έκδ. Βόνν.) καί χαρακτηριζόμενη υπό τού Σφραντζή (Chron. maj., σ. 289-290
(έκδ. Βόνν.) «ώς ούρανός επίγειος, ό θρόνος τής δόξης τοϋ Θεού, θέαμα καί έργον
άξιον, τό πάσης τής γης άγαλλίαμα, τό ώραΐον καί ωραίων ώραιότερον», άπετέλει
τό παλλάδιον τοϋ μεσαιωνικού καί νεωτέρου Ελληνισμού. Κατά τούς τελευταίους
αιώνας τοϋ Βυζαντίου εκυκλείτο χρησμός, ότι ό εχθρός θά είσήρχετο είς τήν Κων-
σταντινούπολη, θά έπλησίαζε πρός τήν Άγίαν Σοφίαν, είτα δέ θά άπεκρούετο.
Συμφώνως πρός τήν δοξασίαν ταύτην τήν ήμέραν τής αλώσεως πλήθος κόσμου
κατέφυγε, ματαίως όμως, είς τόν ιερόν τούτον χώρον'. 'Αμέσως έπειτα μετά τήν
αλωσιν επλάσθησαν περί τόν πο?Λ>θρύλητον τούτον ναόν άσματα, θρήνοι καί διά-
φοροι παραδόσεις, μεθ' ών καί ή δημοσιευομένη ενταύθα εκ Σύμης, έτι δέ καί δο-
ξασίαι8, αί όποίαι έξέφραζον τάς ελπίδας, τούς πόθους καί τήν πίστιν εις τήν

1 τό επικάλυμμα τής 'Αγίας τραπέζης. 2 έτελείωσε. 3 (όρμησε. 4 κυψέλαι. 6 σχέδιον.

6 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 20 άρ. 30, Β', σ. 655-656.

7 Χαλκοκονδύλης (έ'κδ. Eug. Darkô, σ. 161) «Καί κατά τινα χρησμόν άδόμενον εν
τη πόλει, ώς τών πολεμίων άχρι τον Ταύρου χώρον της πόλεως επιγενομένων καί επικειμένων, τούς
έν τη πόλει συστραφέντας ανάγκη άμυνομένους έκβαλεΐν τον ς πολεμίους καί αυτούς ΐοχειν τήν πάλιν,
έν ταύτη, οίμαι, τιθέμενοι τή δυξη, τάς κλεΐς άνω από τον τείχονς έ'ξω άπέρριι/'αν. οί δέ άνδρες τε
καί γυναίκες, πλήθος πολύ γενόμενοι ενταύθα έπιρρεόντων αεί συχνών, έτράποντο επί του μεγίστου
νεώ τής πόλεως, τής αγίας Σοφίας καλουμένης, καί ενταύθα συνελέγοντο άνδρες τε καί γυναίκες
καί παίδες».

8 Βλ. Ν· Γ. Πολίτον, Λαογραιρικά σύμμεικτα, τόμ. Α', έν'Αθήναις 1920, σ. 15 κ.έξ.
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πολιτικήν άνάατααιν τού έθνους καί τήν άνάκτησιν τού περιλαλήτου ναού μέ
έπαναφοράν του εις τήν χριστιανικήν λατρείαν.

Γ.' Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ

Τό κατσίκι, άμα το 'δής στον ύπνο σου, είναι δξωποδίτης, Βερζεβού, γιατί τό
κατσίκι βύτζαξε τόν Γιούδα. Τόν Γιούδα τόν πέταξαν δ πατέρας του κ' ή μάννα
του" γιατί ά'μα ή μάννα του ήταν γκαστρωμένη τό 'δε ό πατέρας τ' δνειρο, ότι θά
'κάμνε αύτά τά κακουργήματα. "Αμα λοιπός γεννήθηκε, τό 'δωκε σ' Ινα υπάλληλο
'ά πά' 'ά τό σκοτώση κ' εκείνος έλυπήθην το καί τό έβαλε σέ μια κουφωμάδα 1
μέσα. Πέρασε ενας τσοπάνης μέ τά κατσίκια- έπήε καί βύτζαξε το ή κατσίκα.
Έκοίταξέ την καί είδεν την ό τσοπάνης, ότι ήταν βυτζασμένη καί παραγλέπισέν 2
την καί πηε στης ελιάς τή ρίτζα καί βρήκε τό μωρό. "Επήρέν το στο σκιν® του
καί τό 'θρεφε. Όταν τό 'πηρε κ' έθρεφέν το καταστράφη ή μάντρα. "Εδιωξε το ό
τσοπάνης καί κατάληξε πάλι στό πατρικόν του σπίτι. "Εστειλε τον ό πατέρας του
μέ τον άδερφόν του ματζί, άλλα 'έν εγύρισε- έφυε. Άό 'κειά έδωκε τών-1-ματιών
του, γιατί εσκότωσε τόν άερφόν του σέ καυγά, που έκανε ματζί του. Πέρασε και-
ρός, μεγάλωσε καί πέρασε έξω άό τό σπιν του- θωρεί τήν μητέρα του στό μπαλκόνι
καί τόν πατέρα του είς τό πηάδι. Άφοΰ επήε κοντά στόμ πατέρα του έδωκέ του ό
πατέρας του 'ά κάμη τσιάρο 'ά φουμάρη. Μόλις τοΰ γίδει 'ά φουμάρη, του γίδει
μια καί ρίχτει στό πηάδι τόμ πατέρα. Ή μητέρα του άπ' τό μπαλκόνι βάτζει φω-
νές, πού δε τόν άντρα της "ά τόμ πετά στο πηάδι. Έπιάαν τον καί καταδικάσθη
'ά πάρη τή μητέρα του γυναίκα. "Εν ήξευρε, ότι ήτο μητέρα του. "Αμα παντρέ-
ψαν τους, πέρασε λίγος καιρός καί ρώτηξε ή γυναίκα τον άντρα, άό ποιό μέρος
ήτο. Είπε εκείνος όλα τά καθέκαστα καί έκατάλαβε ή γυναίκα, ότι ήτο ό γιος
της, ό Γιούδας. Αυτός δστερα έφυε καί κατάληξε στό Χριστό κοντά.

Τό δέντρο πού κρεμάστηκε ό Γιούδας είναι δ άρόϋνας καί βρωμεΐ4.
Άρόννά μου βρωμερε και ακάτσαρε* τεμπέλη
έκατσες και άναέλασες 8 εμένα τό κοπέλι.

Σύμη.- Λ. Α. άρ. 2455, σ. 390-392.

("Αννα Συβρή ετών 82, άγράμμ. καί 'Ελένη Τσαβαρή, ετών 76 άγράμμ.).

1 κοίλωμα δένδρου. 2 έκαιροψυλάκτησε. 5 σπίτι.

4 Βλ. περί τής παραδόσεως τοΰ άπαγχονισμοΰ τοΰ Ιούδα άπό τόν άρόϋνα, επίσης έκ

Σύμης προερχομένης, έν Λ. Α., άρ. 146, σ. 53 (συλλ. ΔημοσΟ. Χαβιαρά, 1910).

6 άκάτσαρος- είδος θάμνου. " κατηγόρησες.
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Ή παράδοσις αναφέρει περί τής γεννήσεως τού 'Ιούδα, τής δράσεώς του
συμφώνως πρός προκαθωρισμένας αποφάσεις τής μοίρας καί τέλος περί τοΰ θα-
νάτου του δι' άπαγχονισμού.

Τέσσαρες παραλλαγαί τής διηγήσεως ταύτης έχουν δημοσιευθή ύπό τού
Γ. 'Α. Μέγα1. Τούτων μία έχει δημοσιευθή τό πρώτον ύπό τοΰ Κ. Ζησίου, χωρίς νά
αναφέρεται δ τόπος προελεύσεως της, ή δευτέρα προέρχεται έκ Κρήτης, ή τρίτη εκ
Κύπρου, ή δέ τετάρτη μέ παραμυθιακόν χαρακτήρα έξ 'Ηπείρου εις κουτσοβλα-
χικήν γλώσσαν 3. Ή ύπό συζήτησιν παράδοσις, ώς παρατηρεί ό Γ. Ά. Μέγας 8, έχει
τήν αυτήν ύπόθεσιν πρός τόν άρχαΐον μύθον τοΰ Οιδίποδος. Ή δημοσιευομένη
παραλλαγή ημών έκ Σύμης έχει ομοιότητας κατά τό στοιχεΐον τοΰ θηλασμού τού
'Ιούδα, νηπίου, ύπό τής αϊγός, πρός τήν τοΰ Ζησίου4, έτι δέ καί πρός τήν Κυπρια-
κή ν παραλλαγήν6. Τό σημεΐον τούτο τής συνάφειας τής παραλλαγής τοΰ Κ. Ζησίου
πρός τήν Κυπριακήν καί τήν Συμαϊκήν άγει εις τήν ύπόθεσιν, ότι πιθανόν και ή
πρώτη, δηλ. ή τοΰ Ζησίου, νά προέρχεται έκ τών νήσων τής Δωδεκανήσου ή άλλης
τινός νήσου τοΰ Αιγαίου.

Δ'· ΑΓΙΟΙ

1. Ό "Al Νιπόλαος καί ό Σεβαστός

Έμάεψεν ο Χριστός τούς άγιους καί λέει πρώτα τ' "Αι Νικόλα : τ' έχεις ;
Λέει : 'έν ε χω τόπο 'ά βάλλω κεριά, λιβάνια καί λάδια. Τά καΐκια, πού 'ρμενί-
τζουν φωνάτζουν μου : "Οξω τά κακό καί μέσα ό "Αι Νικόλας. Λέει άέκο8
τ' "Αι Λευτέρη : εσύ τ' έχεις ; Αέει : έχω τριά κελλιά γιομάτα κ' 'έν μέ χω-
ρούν και Θέλω 'ά κάμω καί τέταρτο, γιατί 'έν έχω ποΰ 'ά τά βάλλω" 'ά γεννήση
καμμιά γυναίκα φωνάτζει καί περικαλεΐ : "Αι Λευτέρη μου, καί λευτέρωσε με καί
μου κουβαλούν ποσό 7 πράματα. Φωνάτζει άό 8 πίσω τοΰ ΙΙαντελεήμονα κ' ερώτη-

1 Βλ. Ό 'Ιούδας εις τάς παραδόσεις τού λαού, Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχείου, έ'τ. Γ-Δ
(1941-42), εν'Αθήναις 1951, σ. 4-8.

2 Βλ. Τοΰ αυτόν, "Ο περί Οιδίποδος μύθος, ενθ' άν., σ. 198-200.

s Βλ. ενθ' άν., σ. 9 κ.εξ., 202 κ.εξ.

4 Βλ. είς Γ. "Α. Μέγα, δ'Ιούδας είς τάς παραδόσεις, έ'νθ' άν., σ. 4-5.

δ Αυτόθι, σ. 7-8.

6 κ' επειτα, αμέσως.

' πλήθος, αμέτρητα

8 άτίό
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ξεν το καί 'κεϊνον : γούλοι1 οι άνθρωποι στις αρρώστιες του; φωνάτζουν μου 'ά τούς
γιάνω καί φέρνουν μου ποσό πράματα κ' 'έν έχω τόπο 'ά τά βάλλω. Κ' οι άγιοι
'Ανάργυροι πάλε τά ϊδια. Έκειά νεφαίνει 2 κ' ένας παλληκαράς καλόγηρος, μορ-
φοπαλληκαράς. Αέει του ί Χριστός: έσύ τ' έχεις; Λέει : τίποτε - Μέ γιατί; - Έν
έφώναξεν καένας. Καί λέει ο Χριστός: «πως σέ λύουν ; Λέει: Σεβαστό -«'"Α γιορ-
τάτζης, δποτε τραυά ό Φλεβάρης είκοσι έννιά».

Σύμη. - Λ. Α. άρ. 2155, <5· 213. (Εύστρατί« Τσαβαρή, ετών 64, Β' Δημοτ.)

2. "Αις Νικόλας

"Ενας ναύτης ταξίδευε μέσα στο καράβι' ή πιάσε φουρτούνα. Τό ναύτη τον
ήρπαξαν τά κύματα. "Γστερι οί άλλοι, που τον ήχασαν τόν ήγυρεΰγαν τσί τούν
ηύραν στού σπίκιν τους βρεγμένο. Τούν είδαν οί δικοί του. τούν ήρώτηξαν, πως ηυ-
ρέθης ιδώ έτσι βρεγμένους. Είπ' αυτός, ότι ήταν ή φουρτούνα πολλή· έτσείνη τήν
ώρα, φώναξε του "Αι Νικόλα τσ' άχωνίς 8 τόν είδε μπροστά του τσί τόν ήρπαξε
άπ' τή θάλασσα τσ' ηυρέθη στό σπίκιν του».

Χίος (Μεστά). - Λ. Α. άρ 2456, σ. 63. ("Αννα. Άλμυρούδη, ετών 50. άγράμμ·)

3. "Αις "Ανθιμος

Ό "Αις "Ανθιμος είναι αόμματος καί τοϋ 'δωσε ο θεός τή χάρι νά κάμντ) τά
έρπετά νά μή δακοΰν, γιατί αυτός έτσι όπως ήταν αόμματος τον δακοΰσαν τά ερ-
πετά. Γι' αύτο κι β Θεός τοΰ "δωσε τό χάρισμα νά κάμνη τά έρπετά νά μή δακοΰν.
"Οπου έχει έρπετά βάτζουμε το κονισματάκι τοΰ "Αι "Ανθιμου καί δεν δακοΰν.

Σύμη. - Λ.Α άο. 2455, σ. 372. (Άννικα Μάγκου, ετών 60, άγράμμ.)

Ι.'Η διήγησις αυιη είναι αιτιολογική τοΰ εορτασμού τού Αγίου Κασπια-
νοΰ τήν 29 Φεβρουαρίου, ήτοι κατά τετραειίαν, έτος δίσεκτον. Τό όνομα τοΰ
'Αγίου έχει λησμονηθή εις τήν παράδοσιν και άντικατασταθή υπό τοϋ Σεβαστού·
"Ισως υπόκειται τό όνομα τοΰ αγίου Σεβαστιανού.

Ε'ις τάς γνωστός μέχρι τοΰδε παραλλαγάς ;e> "Αγιος Κασσιανός παρουσιά-
ζεται ώς παραπονεθείς ενώπιον τοΰ Θεού δια τό πλήθος τών προσφορών τάς
όποιας λαμβάνει ό "Αγιος Νικόλαος άπό τούς πιστούς έν συγκρίσει πρός ανιόν.
Ό Θεός είσακούσας τήν αναφοράν του έκάλεσεν ενώπιον του τόν "Αγιον Νικό-
λαον, όστις, αναζητηθείς, ευρέθη παλαίων είς τήν θάλασσαν δια νά σώση ν«να·

1 όλοι. 2 προβάλλει. 3 άμέσως.
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γούς. Ο Θεός τότε ώργίσθη έναντίον τού κατηγόρου Κασσιανού, όστις διέμενεν
είς τόν παράδεισον μηδέν πραττων, καί έτιμώρησεν αύτόν νά εορτάζεται κάθε τέσ-
σαρα έτη.

"Ετεροι παραλλαγαί τής διηγήσειος ταύτης έχουν δημοσιευθή δύο ύπό τοΰ
Oskar Loorits (Der heilige Kassian und die Schaltjahrlegende, Helsinki
1954, F.F.C. No 149' βλ. είς βιβλιοκρισίαν ύπό Γ. Κ. Σπυριδάκη έν Λαογρ., τόμ.
16 (1956/57), σ. 318-319), πρός δέ καί άλλοι εκ νεωτέρων συλλογών, περί τών
οποίων βλ. εις Λαογρ., ενθ' άν., σ. 319, 580 καί εις Έπετηρ. τοΰ Λαογρ. 'Αρ-
χείου, τόμ. 13/14, (1960-61), εν 'Αθήναις 1962, σ. 263-64 (Κέας) καί σ. 321
(Κύπρου).

Ή παράδοσις αύτη, μεταδοθεισα κατά τούς βυζαντινούς χρόνους εις τούς
Σλάβους, απαντά σήμερον διαδεδομένη μέ π?».ήθος παραλλαγών, ιδιαιτέρως είς τούς
Ρώσους (βλ. εις Oskar Loorits, έ'νθ' άν.).

2. Πρόκειται ένταΰθα περί τής εύρύτατα διαδεδομένης μέ πλήθος παραλ-
λαγών εις τόν Έλληνικόν κόσμον διηγήσεως διά τόν "Αγιον Νικόλαον, ό όποιος
πολύ ενωρίς, ήδη κατά τούς μέσους βυζαντινούς χρόνους, εΐχεν άποβή ό προστά-
της "Αγιος τών ναυτικών

3. Ό όσιος "Ανθιμος περί ου λέγει ή παράδοσις, ότι προστατεύει μέ
τό εϊκονισματάκι του άπό δείγματα ερπετών, έζησε τόν Ι8°ν αι., άποβιώσας, συμ-
φώνως πρός τό συναξάριόν του, κατά τό έτος 1782 2. Ούτος έδρασεν εις Μεγί-
στην (Καστελλόρριζον), ιδρύσας έκει άνδριοαν μονήν τό 1761, είτα δέ εις Άστυ-
πάλαιαν, όπου έκτισε τήν εκκλησίαν τής Παναγίας ΙΙορταΐ'τισσας έξω άπό τό
κάστρον

Εις τήν νήσον ταύτην φέρονται σήμερον εις τόν λαόν παραδόσεις περί τού
οσίου 'Ανθίμου, σχετικοί πρός τήν ΐδρυσιν τής ώς άνω εκκλησίας τής Πορταΐτισ-
σας καί τάς έριδάς του μέ τούς κατοίκους, ώς επίσης καί πρός τάς κατ" αυτού
ύπ' αύιών κατηγορίας επί άνηθικότητι. Ούτος κατηράσθη τούς Άστυπαλαιεΐς, νά

1 Βλ. Στυλ, Λνκονδΐ], Οί κατά τήν θρησκευτικήν πίστιν, τήν κατά τήν αρχαιότητα
καί τούς χριστιανικούς χρόνους, πάτρωνες τών ναυτικών μας, Πρακτ. Άκαδημ. 'Αθηνών,
τόμ. 11 (1936), σ. 418 κ.έξ. Georgia Tarsouli, Saint Nicolas dans le folklore Grec, L'Hellé-
nisme Contenip., année 1951, σ. 483-489. G. Anrieh, Hagios Nicolaos, Der heilige Niko-
laos in der griechischen Kirche. Texte und Untersuchungen, Bd. I-II, Berlin und
Leipzig 1913-1917.

2 Βλ. Σωφρ. Ενατρατιάδον, Άγιολόγιον τής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας, 'Αθήναι
(1960), σ. 42.

8 Βλ. Γ. Κ. Σπνριδάκην είς Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 10/11 (1957-58), έν 'Αθή-
ναις 1958, σ. 409.
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μήν υπάρχουν ε'ις τήν νήσον των όφεις, όφεις δέ νά είναι οί κάτοικοι τής νή-
σου. (Βλ. A.A. χφον άρ. 2248, σ. 158, συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1957)

Άπό τόν Ίωάννην Άγγελίδην έξ 'Αστυπαλαίας κατέγραψα έν 'Αθήναις και
τάς κάτωθι παραδόσεις.

Ό " Αις "Ανϋτμος ή&ελε và φνγη άπό τήν " Αστυπαλιάν καί η/)ελε và πάρη
καί την εικόνα της Παναγίας της Πορταρρίτισσας άλλα η είκόνα ήταν ασηκωτη καί
δεν η&ελε và φνγη άπό την ' Αστνπαλιά. 'Ο "Αις, or αν εΐδε τό ϋαϋμα, επεσε κάτω
στη γη με δάκρνα καί παρακαλούσε την Παναγία καί τό Θεό για τονς κατοίκους
τής "Αστυπαλιάς. Τότε είπε καί για τά φίδια καί ό Θεός τον εδωσε τή χάρι, επειδή
ήταν καί τυφλός καί συνεχώς είχε κίνδυνο, ν à εχη τή δνναμι và νεκρώνη καί và
διώχνη τά ερπετά. Κατ'άλλην παραλλαγήν τής παραδόσεως ταύτης: "Ενα φίδι
δάγκασε τόν "Αι "Αν&ιμο καί αυτός τά καταράστηκε καί ψόφησαν ολα." Εμειναν
μόνον στά νησάκια τής Άστυπαλιάς, γιατί ό "Αις καταράστηκε μόνο, δσα ήταν
επάνω στό νησί τής Άστυπαλιάς γι' αυτό υπάρχουν αφΰονα άλλου, αυτά δεν μπο-
ρούν và βλάψουν τόν αί)ρωπο, ίίμα είναι τό κονίαμα τον "Αι "Αν&ιμον.

Ή μή ύπαρξις όφεων εις τήν Άστυπάλαιαν είχε παρατηρηθή ήδη άπό τούς
αρχαίους χρόνους (Αιλιανού, Περί ζώων ιστορίαι, 5, 8)2. Έκ τής συνδέσεως ταύτης
εις Άστυπάλαιαν τού Ανθίμου ως διώκτου τών ερπετών, πιστεύω, ότι προέρχε-
ται, μεταδοθεΐσα είς τήν Σύμην καί διαπλασθεΐσα ενταύθα, ή ώς άνω δοξασία
περί αύτοΰ, καθ' ην «όπου έχει ερπετά βάτζουμε τό κονισματάκι τού "Αι "Ανθι-
μου καί δέν δακούν». Έκει τό είκονισματάκι τοποθετείται εις κάθε σπίτι πού φο-
βούνται άπό τά ερπετά.

Ε·' ΒΑΡΥΧΝΑΣ

Ό Βχρυχνάς είναι ένα ξωταρικό μέ κόκκινο φέσι στό κεφάλι τσαί πά' τή νύ-
χτα τσαί πιάνει τόν άνθρωπο άφ' τό λαιμό τσαί πολεμά νά τόν πνίξη. "Ό άνθρωπος
πολεμά vi φωνάξη, για νά τόν βοηθήσουν μά δέν μπορεί. Γυρεύγεί νά κινήση τά
χέρια του, τίποτε. "Οποιος μπορέσγ] τσαί κινηθή τσαί του πάρη τό φέσι τό κόκκινο,
γίνε ται πλούσιος, γιατί είναι γεμάτο λίρες.

Χίος (ΙΙυργί), Λ. Α. άρ. 2456, σ· 313-314. (Στέφανος Κούνης, ετών 70, άγράμμ·)

Ή πίστις αύτη περί τού βαρυχνά, άλλαχού σβραχνά, βραχνά, βαρυπνά,
βραφνδ κ.λ.π. (Βλ. εις Τστορ. Αεξικόν Νέας Ελληνικής έν λ. βραχνάς) είναι εύ-

1 Βλ Γ. Κ. Σπνρώάκη, έ'νθ' άν., σ. 409-410.

2 Πρβλ. καί ενθ' άν., σ. 410.
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ρέως διαδεδομένη, παρ' άρχαίοις δέ εκαλείτο Εφιάλτης, Ήπιάλης, Τίφυς κ.ά'.\
Περί τής διαδόσεως τής δοξασίας ταύτης πλατΰτερον καί εις άλλους λαούς (βλ. Ran-
ke,, Alp: Handwört. d- deutsch. Abergl., τόμ. I, 1927, στ. 281-305).

RÉSUMÉ

Légendes populaires des îles Chios et Symi

par Anne Papamichail.

L'auteur publie avec commentaires variantes de légendes populaires
provenant de l'île de Symi du Dodecanese et de Cliio.

La légendes A (a et b) (p. 32-33) se rattache au type du mythe anti-
que de Midas qui cachait ses oreilles d'âne, disgrâce qui fût finalement ré-
vélée par son barbier.

La légende Β (p. 33-35) se rapporte à la construction de la célèbre
Eglise de Sainte Sophie à Constantinople et plus particulièrement à la
confection de la nappe de l'autel.

La légende C (p. 35-36) raconte que la naissance et la vie de Judas
ainsi que son suicide par pendaison, avaient été réglés d'avance par les
puissances qui présidaient à sa destinée (Moires).

Des légendes se rapportant 1) à St Cassien, 2) à St Nicolas et 3) ainsi
qu'au moine Anthème sont publiées au chapitre D (p. 36-39).

La première se rapporte à la protestation de St. Cassien qui se
plaint à Dieu de St Nicolas à qui les fidèles apportent continuellement des
offrandes (encens, huile pour la veilleuse etc) tandis qu' ils ne lui of-
frent rien. Dieu le punit de son inaction en ne lui permettant d'avoir sa
fête que tous les quatre ans, c.à.d. le 29 février de chaque année bissextile.
Cette légende qui se rencontre également chez les Bulgares et surtout
chez les Russes (voir Loorits supra, p. 38) est étiologique de la fixation de
la fête de St Cassien le 29 février.

La seconde est également une variante parmi les multiples qui cir-
culent sur St Nicolas, protecteur des marins.

1 Βλ. είς Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', 1904, σ. 550-551, άρ. 898-900. Τοϋ αϋτοϋ,
Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ. 58-67.
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La troisième qui provient de l'île de Symi se rattache au moine An-
thème, qui a été fondateur des couvents dans les îles Astypalaia et Ca-
stellorizo du Dodécanèse pendant la seconde moitié du iSème siècle.

Plusieurs récits mythiques, surtout à Astypalaia, circulent sur ce
moine, considéré comme Saint par le peuple.

Au chapitre Ε (p. 39) on trouve une légende provenant de l'île de
Chio sur le varypnas (βαρυπνά) qui est l'Efialtis (le cauchemar) des Anciens.
Selon les croyances populaires le varypnas apparaît pendant le sommeil
sous l'aspect d'un être démoniaque, ayantun fez rouge sur la tête, et es-
saie d'étrangler les êltres humains.


