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dies, les chansons de quête (κάλαντα) de St. Lazare, ainsi que les chansons
clephtiques.

L'auteur cite ensuite certaines légendes populaires relatives aux
Στοιχειά (dragons) des lacs dénommés «Lacs de dragon» (Δρακόλιμνες), qui
se trouvent au mont Papingon et au mont Smolikas. Il mentionne égale-
ment des légendes, qui se rapportent au Soleil, à la Lune, à la Voie La-
ctée, à la Grande Ourse, à Jésus Christ et à Charon. Une autre légende du
village St. Mina présente un intérêt particulier. On y trouve le nom de
Pyrrhus, Γ ancien roi d'Épire.

Parmi les contes populaires, les contes à rire sont les plus connus.
Sont mentionnés ensuite certains exemples de noms propres ; des médica-
ments empiriques que le peuple emploi jusqu'à ce jour contre les maladies,
ainsi que certaines superstitions et croyances relatives aux phénomènes
météorologiques.

Enfin l'auteur examine les mœurs relatives à la maissance des nou-
veaux-nés, et aux croyances du culte populaire, parmi lesquelles celle du
prophète Elie, dont la fête est célébrée de 20 juillet. Durant cette fête on
distribue de la viande cuite à tous les pèlerins présents.

Γ'·

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ KONTOBAZA1NAN ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (3-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡ, 1962)

υπο κωνστ. ρωμαιου

Κατά τό είκοσαήμερον τούτο διάστημα τής ερευνητικής λαογραφικής άποστο-
λής μου, ήτοι άπό τής 6-23 Σεπτ. 1962, ειργάσθην κυρίως είς δύο χωρία τού τέως
δήμου Έλευσίνος τής επαρχίας Γορτυνίας, κείμενα εις τό έσχατον βορειοδυτικόν
άκρον τοΰ νομού 'Αρκαδίας. Ταύτα είναι πρώτον ή Κοντοβάζαινα (κάτοικοι 976,
κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1961), κειμένη εντός μικράς χαράδρας καί περιβαλλομένη
υπό άποκρήμνων ορέων καί βαρά&ρων. Καί δεύτερον τό Μοναστηράκι (κάτοικοι
655, άπογρ. τοΰ 1961), γραφικόν χωρίον, κείμενον επί μικρού λόφου, μέ θέαν νο-
τίως μέν πρός τόν γειτονικόν ποταμόν Λάδωνα, δυτικώς πρός τήν κατάφυτον χα-
μηλήν όροσειράν τής Φολόης καί βορειοδυτικώς προς τήν επιβλητικήν βραχώδη κο-
ρυφήν τοΰ "Ερυμάνθου.
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Κύριον χαρακτηριστικόν τής περιοχής είναι ότι πρόκειται περί ενός ορεινού
θυλάκου, σχεδόν άπομεμονωμένου συγκοινωνιακώς έκ τού υπολοίπου κόσμου. Μία
στενή επαρχιακή οδός, ευρισκομένη είς πρωτόγονον κατάστασιν καί σχεδόν μή έπι-
τρέπουσα τήν διασταύρωσιν δύο αότοκινήτων, άρχεται άπό τήν κωμόπολιν Τρό-
παια, παρά τήν όδόν Τριπόλεως πρός Όλυμπίαν, καί έπειτα άπό 35 περίπου χι-
λιόμετρα και άπαραίτητον χρόνον δύο και πλέον ωρών διά τό λεαιφορεΐον, κατα-
λήγει τέλος εις τήν Κοντοβάζαιναν, άφοΰ προηγουμένως διέλθει διά μέσου συνε-
χών καί έπικινδύνων στροφών παρά τήν όφρύν βαθέων καί άποτόμων βαράθρων.
Ό έπισκέπτης εύθύς εξ άρχής, καί προτού καν φθάσει εΐς Κοντοβάζαιναν, άντι-
λαμβάνεται διά ποίους λόγους ή βραχώδης Γορτυνία υπήρξε κατά καιρούς τό άπ«-
ράμιλλον φυτώριον καί καταφύγιον Κλεφτών εΐς τήν πρό τοΰ 1821 έποχήν. Ούτω,
καί μόνον μέ μίαν άπλήν μετάβασιν, άνευ άλλης τινός συλλογής λαογραφικής ύλης,
ό επιστήμων λαογράφος ωφελείται κατά τρόπον άμεσον. Σπουδάζων δηλ. έξ αυτο-
ψίας τήν φυσιογνωμίαν τοΰ τόπου, ενισχύεται οΰτο) διά τήν πληρεστέραν κατα-
νόησιν τής ήδη συλλεχθείσης υπ' άλλων λαογραφικής ΰλης τής περιοχής (τραγούδια
κλέφτικα καί λοιπή ύλη). Επίσης ό λαογράφος έπισκέπτης δικαίως ελπίζει ευθύς
εξ άρχής ότι, πορευόμενος πρός μίαν τοιαύτην δυσπέλαστον εσχατιάν ορεινού ό'γ-
κου, δέν κινδυνεύει νά άποτύχη εΐς τήν άποστολήν του. Πρώτον ή άπομόνωσις τοΰ
πληθυσμού, δεύτερον ή βραχώδης άγονος μορφή τοΰ γύρω τόπου, καί τρίτον ή
έπίμονος πατροπαράδοτος άσχολία τών κατοίκων ώς ποιμένων, συγκροτούν σύμ-
πλεγμα στοιχείων, έγγυώμενον τήν έπιβίωσιν παλαιών δοξασιών καί εθίμων, ώς
επίσης καί ασμάτων, ποικίλων μεν, κατά προτίμησιν όμως ηρωικών. Είναι άλλω-
στε γνωστόν ότι περισσότερον δλων τών άλλων λαϊκών τάξεων έκείνοι πού άπα-
σχολοΰνται εντατικώτερον μέ τό τραγούδι καί μέ τόν χορόν,—πράττουν δέ τούτο
ουχί διά λόγους επαγγελματικούς άλλα πρός ιδίαν μόνον τέρψιν,— είναι πρό πάν-
τιον οί ποιμενικοί πλητίυσμοί. Ούτοι κατά τάς πολυώρους βοσκάς άσχολοΰνται σχε-
δόν άνά πάσαν ήμέραν μέ τό τραγούδι καί μέ τήν μουσικήν (ιδίως μέ τήν φλογέ-
ραν) ή άκόμη και μέ τόν χορόν. 'Αντιθέτως οί γεωργικοί πληθυσμοί πράττουν τό
αύτό ουχί άνά πάσαν ήμέραν, ώς οί ποιμενικοί, άλλά κυρίως κατ' ευκαιρίαν, π. χ·
κατά τάς θρησκευτικός εορτάς τοΰ χωρίου των ή κατά τάς ΐδιωτικάς τοιαύτας τών
οικογενειών των καί τών φίλων των (γάμον, βάπτισιν κλπ.).

Εΐς τήν καταγραφείσαν ύπ' εμοΰ λαογραφικήν ύλην, ή όποια καταλαμβάνει
339 σελίδας χειρογράφου, σχ. 8ου, κατατεθειμένου μέ άριθμ. 2.450 εΐς τό Λαογρα-
φικόν 'Αρχεΐον, περιλαμβάνονται: κυρία>ς 82 δημοτικά τραγούδια, τών οποίων αί
μελφδίαι έχουν ήχογραφηθή έπί 13 ταινιών, έπίσης άρκετά άλλα κείμενα δημοτικών
τραγουδιών, πολλαί δημώδεις παραδόσεις, δοξασίαι, επίσης έθιμα κατά τόν γάμον,
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έθιμα λαϊκής λατρείας, ολίγα παραμύθια καί διάφοροι άλλαι ειδήσεις, αναφερόμε-
νοι εις τόν ποιμενικόν ιδίως βίον.

Έκ τής γενικής επισκοπήσεως τής ύλης ταύτης καθίσταται φανερόν ότι εις
τήν άπομακρυσμένην ταύτην γωνίαν τής βραχώδους Γορτυνίας σώζονται, εν σχε-
τική άκμή εισέτι, ώρισμένα είδη τού τοπικού λαϊκού πολιτισμού. Επιφυλασσόμενος
νά κάμω εις άλλην μελέτην είδικόν λόγον περί τών κυριωτέρων έξ αίιτών, άρκοΰ-
μαι νά σημειώσω ενταύθα μερικά έκ τών πλέον χαρακτηριστικών.

Έκ τών ήχογραφηθέντων 82 δημοτικών τραγουδιών, τά 22 προέρχονται άπό
τήν Κοντοβάζαιναν, τά δέ υπόλοιπα 60 άπό τό χωρίον Μοναστηράκι. Οί χωρικοί,
'ιδιαίτερα οί ποιμένες, άντί νά μεταβάλλωνται είς άκροατάς τών μεταδιδομένων άπό
τού ραδιοφώνου ασμάτων, προτιμούν εισέτι νά τραγουδούν οΐ 'ίδιοι άνά πάσαν
ευκαιρίαν τά ιδικά των τραγούδια. Συνεχίζουν ούτω νά διασκεδάζουν κατά τόν πα-
τροπαράδοτον ελληνικόν τρόπον, ήτοι διά τής προσωπικής συμμετοχής των εις τό
άδόμενον άσμα καί ό'χι διά τής μετατροπής των είς άφώνους άκροατάς.

'Άλλη σπουδαία αιτία, πιθανώς ή σπουδαιοτέρα έξ δλων, διά τήν σχετικήν
άκμήν τού δημοτικού τραγουδιού εις τήν περιοχήν ταύτην, προέρχεται εκ γαμήλιου
εθίμου τής Γορτυνίας. Κατά τό δειπνον τού γάμοι', οπότε οί νεόνυμφοι μετά τού
κουμπάρου τοποθετούνται επί τής κορυφής τοΰ συμποσίου, άπαντες οί συμποσια-
σταί είναι υποχρεωμένοι νά παραμείνουν ει,ς τάς θέσεις τής τραπέζης των μέχρι
πρωία*:, αδοντες όμως συνεχώς μέγα πλήθος δημοτικών τραγουδιών. Τά «τραγού-
δια της τάβλας» γνωρίζουν ούτως ίδιαιτέραν έξαρσιν. Κατά τάς μακράς έκείνας
ώρας τής νυκτός, καί κατά τάξιν αήστηρώς τηρουμένην, τήν οποίαν ρυθμίζει μετ'
ευλαβείας ό έχων τήν γενικήν ευθΰνην τοΰ συμποσίου, έ'καστος τών συνδαιτυμόνων
είναι υποχρεωμένος νά άποδεχθή οιανδήποτε προτεινομένην παρ' άλλου πρόποσιν,
νά έκκενώση όλόκληρον τό προσφερόμενον πρός αυτόν πλήρες οίνου ποτήριον καί
έν συνεχεία νά τραγουδήση κάποιο άσμα τής προσιοπικής του άρεσκείας. ΤΙ πασί-
γνωστος παροιμία «ϋά τό ττιής και ί}ά είπ-ης κ' ενα τραγούδι»> άπευί)υνομένη συ-
νήθως πρός δυστροπούντας, άσφαλώς άπέρρευσεν έκ τοΰ γαμήλιου τούτου εθίμου,
γνωστοΰ νΰν ή παλαιότερον και είς πλείστας άλλας ελληνικός περιοχάς. Συμβαίνει
όμως εις τάς περιπτώσεις ατιτάς τών γαμήλιων συμποσίων, ό μέν εκάστοτε τρα-
γουδιστής νά τελειάινη μίαν στροφήν τοΰ τραγουδιού του, οί δ' άλλοι συμποσια-
σιαί νά επαναλαμβάνουν άμέοως δλοι ομού τήν αυτήν στροφήν, Ό τραγουδιστής
θά συνέχιση έπειτα τήν έκτέλεσιν τής δευτέρας στροφής, οί συνευωχούμενοι θά
επαναλάβουν καί αήτήν, καί τό τραγούδι θά συνεχισθή ούτω μέ ύπομονήν. Πα-
λαιότερον φαίνεται ότι έπέμενον νά άκουσθή όλόκληρον τό τραγούδι. Τό έθιμον
τής ολονυκτίου διασκεδάσεως συνεχίζεται μέχρι πρωίας, οπότε εγείρονται άπαντες
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καί προπορευομένων τών νεονύμφων μεταβαίνουν, έν σώματι καί άδοντες, πρός τε-
λεστικήν έπίσκεψιν τής γειτονικής κρήνης τού χωρίου των, απ' όπου εις τό μέλλον
θα προσκομίζη ή νύμφη τό άπαραίτητον διά τήν νέαν οίκίαν της ύδωρ.

Χορός κατά κανόνα γίνεται μόνον τάς πρώτας βραδυνάς ώρας. Μετά τό
στρώσιμον όμως τών τραπεζών ακολουθεί τό φαγοπότι και κυριαρχούν μόνα τά
τραγούδια τής τάβλας. Καθίσταται ούτω φανερόν ότι υπό τοιαύτας συνθήκας έ'κα-
στος συμποσιαστής πρέπει νά άναλάβη είς κάποιαν δεδομένην στιγμήν τήν ευθύ-
νην καί τήν τόλμην νά τραγουδήση μόνος όλόκληρον άσμα. Τό γεγονός τούτο, ώς
επίσης τό παράλληλον τής επαναλήψεως εκάστης άκουομένης στροφής ύφ' όλων
ομού τών παρόντων, αποδεικνύουν ότι το παλαιόν τούτο γαμήλιον έθιμον τής Γορ-
τυνίας κατ' ουσίαν δέν είναι ειμή λαμπρόν, πολύωρον καί όλονύκτιον «σχολείον»,
έ'νθα διδάσκονται ευσυνειδήτως καί άόκνως ή μελφδία καί τό κείμενον τών δημο-
τικών τραγουδιών τής περιοχής. ΓΙαρηκολούθησα έ'να τοιούτον γάμον μεταξύ ποι-
μενικών οικογενειών. Και διεπίστωαα αυτοπροσώπως όσα άναφέρω.

'Αλλά, παραλλήλως παρηκολούθησα καί έ'να δεύτερον γάμον, πλοτ'σιαιτέριον
και μή ποιμενικών οικογενειών, τελεσθέντα κατά σύμπτωσιν εις τό oUto χωρίον
Οι οικείοι τοϋ γαμβροϋ είχαν μετακαλέσει έξ άλλου τόπου μουσικούς, εκείνοι δέ
εγκατέστησαν πολυθόρυβον μεγάφωνον, προωρισμένον ν' αναστατώση καθ' όλην
τήν νύκτα τήν μικράν ήρεμον κωμόπολιν. Οί μουσικοί, άφοΰ έ'παιξαν ώρισμένα
τραγούδια τοΰ χορού, δέν παρέλειψαν — πρός τέρψιν τών συμποσιαζόντων—νά εκ-
τελέσουν καί πολλά «ελαφρά τραγούδια» αθηναίων συνθετών, άκόμη καί άλλα πού
υπάγονται εις τόν βασανιστικόν χύκλον τών μπουζουκιών. Συμπτώματα άμεσα
ήσαν τά εξής: Οι συμποσιασταί τού γάμου δέν Ιτραγούδησαν σχεδόν καθόλου καί
δέν εχόρευσαν αυθορμήτως, «δέν έγλέντησαν», δηλ. ούτε έζησαν έν ετιθυμία. OU-
σιαστικώς είχαν μετατροπή είς άκροατάς, βραδύτερον δέ εις χασμωμένους άκροα-
τάς· Ώς πρός τούς χορούς, ώρισμένοι συμποσιασταί είναι αληθές ότι είχαν τήν εύ-
καιρίαν νά χορεύσουν περισσότερον, ιδίως μετά τό φαγητόν. Άλλ' ούτω ή πατρο-
παράδοτος διάρί>ρωσις τοΰ γαμήλιου συμποσίου, μέ τά πολλά τραγούδια τοΰ τρα-
πεζιού, ιδίως τά κλέφτικα, εΐχεν οριστικώς εξαρθρωθή. Έάν μία τοιαύτη κατά-
στασις συνεχισθή, άσφαλώς ή μετάκλησις τοιούτων ειδικών οργανοπαικτών,—πού
εγκαταλείπουν ευκόλως τό κλαρίνο ή τό βιολί καί προτιμούν τό πολυφωνικόν άκ-
κορντεόν,—ί)ά συντελέση είς τήν βεβαίαν καί τήν ταχεΐαν μετατροπήν τών συμπο-
σιαστών εις βωβούς άκροατάς. Κατ' άκολουθίαν θά συντελέση είς τήν σύντομον κα-
τάρρευσιν τής θαυμαστής άκμής τοΰ δημοτικού τραγουδιού και εις τήν περιοχήν
τής Γορτυνίας.

Ός πρός τους χορευομένους είς τήν Κοντοβάζαιναν καί τά πέριξ χωρία έλ-
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ληνικούς χορούς, ό έπισκέπτης διαπιστώνει ότι συμβαίνει καί εκεί ό,τι εις όλόκλη-
ρον τήν ορεινήν Άρκαδίαν, όπου—ώς έχω προσέξει—χορεύονται κατά πρώτον λό-
γον ό τσάμικος καί κατά δεύτερον οί συρτοί χοροί. Ούδέν άλλο είδος χορού, πλήν
τών δύο τούτων καί τών παραλλαγών των, επιχωριάζει- Ώς πρός τόν τσάμικον
όμως χορόν θέλω νά προσθέσω ότι οΰτος είς τήν Άρκαδίαν δέν χορεύεται μέ τάς
σπασμωδικός έκείνας κινήσεις, μέ τάς οποίας οί καθηγηταί καί αί καθηγήτριαι τής
Γυμναστικής επιμένουν «νά διδάσκουν» τόν τσάμικον εΐς τούς μαθητάς τών Γυ-
μνασίων μας. 'Επίσης εΐς τόν χορόν τούτον έν Αρκαδία δέν χρησιμοποιούνται εΐς
συχνόν βαθμόν τά μεγάλα εκείνα άλματα τού πρώτου χορευτού, ούτε επιχειρείται
κατά τρόπον συχνόν, καί συνεπώς άποκρουστικόν, ή εξαναγκαστική άκινησία τών
υπολοίπων χορευτών, οΐτινες ούτω καθηλώνονται εΐς όρθιους θεατάς, διά νά δοθή
ή εύκαιρία εΐς τόν κορυφαίον νά έπιδοθή έπί τόπου εΐς φιγούρας ατομικής δεξιο-
τεχνίας. Βεβαίως δέν λείπουν, εΐς δεδομένην στιγμήν καί έν μέτρω, συνήθως δέ
μέ τήν συνοδείαν ιδιαιτέρου πως μουσικού μέλους ένδεικτικού τής μεταβολής τού
χορού, καί τά άλματα καί ιδίως ή έπί τόπου δρχησις, μέ εΐδικήν διάκρισιν τοΰ προ3-
τοχορευτοΰ εΐς τήν έπίδειξιν δεξιοτεχνίας. Άλλ' έκείνο πού ιδιαιτέρως θέλω νά το-
νίσω είναι ότι, όταν εΐς τήν ορεινήν Άρκαδίαν ό τσάμικος χορεύεται άπό άνδρας
καί γυναίκας όμοΰ, τότε δίδεται εΐς τούς χορευτάς ή ευκαιρία νά έκτελέσουν κατά
τρόπον άνετον, άπηλλαγμένον παντός συναισθήματος βιασύνης ή άγχους ή ανάγκης
σπασμωδικών κινήσεων, έ'να χορόν όπου πάντες οί χορευταί κινοΰνται όμοιομόρ-
φως, μέ άργάς έπιβλητικάς καί συμμέτρους κινήσεις, ένφ ό τοιούτος ρυθμός επι-
τρέπει εΐς τά σώματα έ'να σύμμετρον πρός τό μέλος «λικνισμόν». Τό τελευταίον
τοΰτο προσδίδει εις τούς χορευτάς—άντιθέτως πρός τό άγχος—άνεσιν, καί δύναν-
ται ούτοι καλύτερον, ή εις τούς συρτούς, νά χαρούν οι ίδιοι τόν χορόν των καί χο-
ρεύοντες νά καμαρώνουν. Έξ άλλου, ώς πρός τήν ποσοτικήν άναλογίαν τών χο-
ρευομένων δύο ειδών χοροΰ, τοΰ τσάμικου καί τοΰ συρτού, παρατίθεται ώς κατ'
εξοχήν χαρακτηριστική ή έξης, 'ίσως υπερβολική, μαρτυρία ποιμένων άπό τήν Κον-
τοβάζαιναν (σελ. 51 τοΰ χειρογρ.): «Εδώ στήν 'Αρκαδία, σε γάμο, τά δεκάξη τρα-
γούδια πού χορεύουμε είναι τσάμικα και τά τέσσερα συρτά. "Αν δέν ξέρης τσάμικο,
είσαι Άχρηστος, δε φελάς γιά τίποτα, μόνο πού πιάνεις τον τόπο ! »

Έκ τών παραδόσεων, τών σχετιζομένων πρός τήν θρησκευτικήν ζωήν, δημο-
σιεύονται κατωτέρω δύο. Ή πρώτη άναφέρεται εΐς μίαν θαυματουργόν εικόνα τής
Θεοτόκου, ή οποία κατά τόν τοπικόν θρΰλον είναι μία εκ τών 72 τάς οποίας ό
ευαγγελιστής Λουκάς εΐχεν ιδιοχείρως κατασκευάσει1. Αύτη απόκειται εντός τής όνο-

1 Περί των εικόνων τών άποδιδομένων είς τόν εύαγγελιστήν Λονκο.ν εχει πραγματευθή
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μαστής μονής τής Παναγίας τής Κλειβωκάς, ευρισκομένης παρά τήν Κοντοβάζαιναν,
επί τής αποτόμου πλευράς ενός υψηλού βράχου, εις το χείλος τρομακτικής χαράδρας.
Τά θρυλούμενα θαύματα, άπό τής πρώτης ευρέσεως τής εικόνος έντός τού σπηλαίου
τής μονής μέχρι τού αλβανικού πολέμου ή και μέχρις εσχάτων, άποτελοϋν είδικόν κύ-
κλον λατρευτικών παραδόσεων, άξιον ιδιαιτέρας μελέτης. Μία εκ τών παραδόσεων
εκείνων έχει ώς εξής (Χφ., σ 84). «."Ενας πήγε νά σκεπάση το πρόσωπο τής εικό-
νας με χρυσάφι, καί τοΰ ξεράθηκε το χέρι. Νόμιζε πώς με τά πλούτη θά κρίηρη την
εικόνα. "Εγινε αργότερα καλά καί έ'δωσε τάματα».

Ή δευτέρα παράδοσις, άσχετος προς τήν μονήν Κλειβα>κάς, έχει ούτω (Χφ.,
σελ. 160): «'Ήτανε ενας παπάς μια φορά, ό παπα-Μακρής άπό το χωριό Μποβί-
οιο, άγιος άνθρωπος αληθινά, άφωσιωμένος στο Θεό. Αυτός είχε αποχτήσει δεκαοχτό)
παιδιά. Μια φορά πέρασε άπό τό χωριό του ό δεσπότϊ^ς, και μόλις είδε τό βράδυ μιά
θράκα παιδιά στο σπίτι, τόνε ρώτησε, τίνος είναι τά παιδιά■ Ό παπάς είπε on ό
θεός τοΰ τά 'δωσε. Τότε ό δεσπότης μάλωσε τόν παπά και δίχως νά σκεφτή, τόν
καταράστηκε : «"Αλλη δουλειά δεν εκανες, ολοένα στήν παπαδιά πήγαινες, κατα-
ραμένε;» Ό καημένος ό παπάς τότε στεναχωρέθηκε πάρα πολύ καί δεν έκλεισε
μάτι ούλη τή νύχτα. Τό πρωί. πήγανε παπάς καί δεσπότης νά λειτονργήσουνε σ ενα
εξοχικό μοναστήρι. Ό παπάς τότε παρακάλεσε τό δεσπότη νά τόν ξεμολογήση, γιατί,
όπως είπε, αισθανότανε βάρος γιά όσα τον είπε ό δεσπότης του. Τήν ώρα εκείνη
όμως δεν τους άφηναν ήσυχους κάτι σφαρδάκλια που ήσαντε στο γειτονικό ρέμα
καί σκούζανε πολύ δυνατά■ —«Αε μας άφήνουνε νά κάμουμε τή δουλειά μας», είπε ό
δεσπότης. — «Αιαβασέ τους, δεσπότη μου, μιαν ευκή γιά νά πάψουν τά καημένα τά
ζοτντύφια του θεοΰ και νά μή σκούζουνε», είπε ό παπάς,.— «Καί τί μ' εκανες έμενα,
θεό ; "Αν μπορής τοΰ λόγου σου, κάμε το», αποκρίθηκε ό δεσπότης. Τότες ό παπάς
τοΰ ζήτησε τήν άδεια, έπειτα γονάτισε, διάβασε μιαν ευκή καί παρακάλεσε τό θεό.
Καί τότε μονομιάς τά σφαρδάκλια επάψανε νά σκούζουνε. Ό δεσπότης απόμεινε
σαστισμένος : «Ευλογημένε μον, είπε στόν παπά, εγώ πρέπει νά ξεμολογηθώ σε σένα
καί νά σου ζητήσω νά με σνχωρέσης, κι όχι εσύ νά ζητάς συχώρεση άπό μένα!»

Παρέθεσα επίτηδες τά άνωτέρω δυο κείμενα, διά νά καταδειχθή ότι παραδό-
σεις χρονικώς νεώτεραι, άνήκουσαι εις τόν κύκλον τής λαϊκής λατρείας, δύνανται νά
σχηματίζωνται διά τής άνασυνθέσεως παλαιοτέρων στοιχείων, ανηκόντων εις τόν αύ-
τόν κύκλον τής λαϊκής λατρείας.

Ούτως, ή πρώτη έκ τών άνωτέρω δύο παραδόσεων είναι προφανές ότι προ-
ήλθε διά τής μεταπλάσεως παλαιού καί πανελληνίως γνωστού θαύματος έπι,στιμ-

ό Δημ. Πασχάλης, εν Ήμερ. Μεγ. Ελλάδος, 'έτ. 1933, σελ. 251-264. 'Επίσης βλέπε Στέφ. Δ.
"Ημελλον, είς Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 11-12 (1958/59) σελ. 220-223.
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βάντος κατά τήν «κοίμησιν» τής Θεοτόκου. Τότε κάποιος ασεβής πλησιάσας έπεχεί-
ρησε νά έγγίση τό σώμα τής ΙΙαναγίας, αμέσως δέ διά ρομφαίας έπιφανέντος άγγέ-
λου αί δύο βέβηλοι χείρες άπεκόπησαν. Τό περιστατικόν έχει καταστή γνωστόν εις
πάντα, επειδή έχει μεταδοθή ευρύτατα διά τής εικονογραφικής παραδόσεως Γίνεται
ήδη φανερόν ότι τά βασικά στοιχεία τού παλαιού τούτου θαύματος, συμβάντος έν
Γεί)·σημανή κατά τήν κοίμησιν τής Θεοτόκου, προσηρμόσθησαν πρός τήν έν Κλει-
βωκά εικόνα τής Θεοτόκου. Κατά τήν προσαρμογήν, παλαιά βασικά στοιχεία άνα-
συντεθέντα είναι πρώτον τό άνόσιον εγχείρημα θνητού τίνος έπιχειρήσαντος νά έγ-
γίση τό σώμα τής Δεσποίνης, καί δεύτερον ή συνεπεία τούτου ά'μεσος τιμωρία του
διά τής άχρηστεύσεως τών βέβηλων χειρών. Νεώτερα, ένσωματωθέντα καταλλήλως,
στοιχεία, είναι: Πρώτον, ότι δέν έπρόκειτο περί τοΰ παναγίου σά)ματος τής Θεο-
τόκου ούτε τό πράγμα συνέβη κατά τό άπομεμακρυσμένον τοπικώς καί χρονικώς
γεγονός τής Κοιμήσεως, αλλ' ότι πρόκειται περί τής θαυματουργού εικόνος τοΰ
άποστόλου Λουκά, ευρισκομένης εις τήν μονήν τής Κλειβωκάς. Δεύτερον, ότι ή
ασέβεια συνίστατο εις τήν προσπάθειαν τοΰ πλουσίοτ> νά κατακαλύψη διά χρυσού
και αυτό άκόμη τό ιερόν πρόσωπον τής Παναγίας. Και τρίτον, ότι. ή τιμωρία δέν
έπεξετάθη εις τήν άποκοπήν τής άνοσίου χειρός αλλ' εις τήν προσωρινήν άχρή-
στευσιν αύτής. Τό τελευταΐον τοΰτο στοιχεΐον τής διασκευής έπεβάλλετο, επειδή
τώρα έλατήριον τής άσεβούς πράξεως ύπήρξεν ή άνάρμοστος μέν, ευλαβής όμως
κατά βάσιν, προσφορά πλουσίου αναθήματος· "Αλλωστε καί τά έπακολουίίήσαντα
«τάματα» τοΰ παθόντος συνετέλεσαν εις τήν μείωσιν τοΰ σκληρού άρχικώς είδους
τής ποινής.

Λίαν παράδοξος όμως παρουσιάζεται ή δευτέρα έκ τών άνωτέρω δύο παρα-
δόσεων. Ούτε έχω υπ' δ'ψιν μου παρομοίαν παράδοσιν, προερχομένην έξ άλλης πε-
ριοχής τοΰ Ελληνισμού. Ή παράδοσις αύτη θά παρέμενεν ώς πρός τήν γένεσιν
καί τήν προέλευσίν της τελικώς άνεξήγητος Öl' έμέ, εάν δέν συνέβαινε κατά τύχην
νά άναγνώσω εις τό «Μηναΐον» (ημερομηνία 17 Μαΐου) τά περί τόν βίον, τά
θαύματα καί τήν άκολουθίαν τοΰ 'Αθανασίου, επισκόπου Χριστιανουπόλεως 2. Ό
'Αθανάσιος, ώς πληροφορούμεθα άπό τόν «βίον» τοτ>, έγεννήθη τό 1665 εις Κέρ-
κυραν καί διετέλεσεν επίσκοπος Χριστιανουπόλεως, («ούτως εκαλείτο ή νΰν έπαρ-
χία Τριφυλίας»), τό δέ όλόσωμον λείψανόν του ευρίσκεται εις τήν μονήν Προ-
δρόμου, ή οποία άπέχει μίαν ώραν άπό τήν Στεμνίτσαν τής Γορτυνίας, είναι δέ

1 Βλ. καί Διονυσίου τοϋ έκ Φουρνά, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, (εκδ. Α. ΙΙα-
δοπούλου-Κεραμέως, ΙΙετρούπολις 1909, σελ. 144).

2 «Μηναϊον» Μαΐου (έπιμελεία Βαρ&ολομαίου Κοντλουμουοιανον καί 'Ιωάννου Μαρτίνον)
σελ. 85-91.
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ονομαστή «δια τό όχυρόν καίάπόρθητον». Πρόκειται συνεπώς περί τοπικού'Αγίου
τής Γορτυνίας, τοΰ οποίου τά τραύματα καί οί περί αύτόν λατρευτικοί θρύλοι δέν
είναι παράδοξον αν χρησιμεύσουν ώς υποδείγματα καί δι' άλλας άναλόγους περι-
πτώσεις έν Γορτυνίρ:. Τοΰτ' oUto συνέβη καί μέ τό θαΰμα τής αφωνίας τών βατρά-
χο>ν, τό οποίον άναφέρεται διά πρώτην φοράν εΐς τόν βίον τοΰ 'Οσίου 'Αθανα-
σίου τής μονής Προδρόμου, βραδύτερον δέ προσηρμόσθη, ώς καταδεικνύεται έκ τής
προηγουμένης περιπτώσεως, και εΐς τινα ευλαβή ιερέα μικρού γορτυνιακού χωρίου.

Έκ τοΰ βίου τοΰ 'Οσίου 'Αθανασίου πληροφορούμειΊα ότι κατά τήν εποχήν
τοΰ άπηνοΰς διωγμού του ύπό τών Τούρκων ό 'Αθανάσιος έπέβαλεν άφωνίαν εΐς
ενοχλητικώς κοάζοντας βατράχους. "Εκτοτε οί βάτραχοι τής περιοχής έκείνης παρέ-
μειναν έπί έτη άφοννοι. Διελθών κατά τύχην μετά τινα έτη εκ τοΰ αυτού τόποτι ό
Όσιος καί παρατηρήσας τήν άφωνίαν, ενθυμηθείς δέ τήν αίτίαν, έ'λυσε τούς βα-
τράχους έκ τής έπιβληθείσης ποινής, καί άμέσως εκείνοι επανέκτησαν τήν άπολε-
σθείσαν φωνήν τανν. Τοΰ θαύματος τούτου γίνεται κατ' έπανάλητ|ιιν μνεία καί εΐς
τήν Άκολουθίαν τοΰ 'Οσίου. 'Αρκούν ώς δείγματα τά εξής χαρακτηριστικά : α)
Έκ τού μεγάλου εσπερινού : «"Οθεν τοις θανμασιν εδοξάσθη, μέλλοντα προειπών,
και τους τής λίμνης βατράχους άφωνους άπειργάσατο· αύθις δε τούτοις τό κοάζειν
μετά καιρόν εχαρίσατο». β) Έκ τών εΐς τόν "Ορθρον : «Παντοίοις δεδόξασαι και εν
τ φ βίω, πάτερ 'Αθανάσιε, θαυμαστ οΐς τέρααιν. Αρά γαρ σή υποβάλλων βατράχους
κοάζοντας άφωνους κατέστησας». Έξ άλλου διά τήν έκ Κερκύρας καταγωγήν του,
τήν θητείαν έν Χριστιανουπόλει καί τήν θαυματουργόν παρουσίαν τοΰ σκηνώμα-
τος του έν Γορτυνία, χαρακτηριστικά είναι τά επόμενα άποσπάσματα .· «MH' ω
Κερκύρας βλάατημα, και Γορτυνίας καύχημα, τής Χριστιανουπόλεως ιερουργέ και
ποιμάντωρ.. . πάτερ 'Αθανάσιε...», β) «'Ιάσεων πλημμύρα ή σή λάρναξ, σοφέ, και
νοσημάτων πέλει ταχύς φνγαδευτής. Δ ιό ακέστορα εχει σε ή ΙΙροδρόμου μονή και
Γορτυνία καύχημα και προστάτην».

'Αξίζει νά προσθέσω ότι μεταξύ τών άποδιδομένων είς τό λείψανον τοΰ
'Οσίου 'Αθανασίου θαυμάτων υπάρχει καί τό εξής, μαρτυρούμενον κατά τήν Άκο-
λουθίαν τοΰ "Ορθρου: «... καΧ κατ εξήραν ας τόν δάκτυλον τον τολμήσαντός σου
τή κάρα προσεγγίσαι».

"Εχω τήν γνώμην ότι καί τό θαύμα τοΰτο προήλθε κατά μίμησιν έκ τού
περί τήν κοίμησιν τής Θεοτόκου προτύπου. "Ισως δέ τό θρυλούμενον περί τήν κά-
ραν τοΰ Αθανασίου εν τή μονη Προδρόμου τής Γορτυνίας νά εχρησίμευσεν ώς
ένδιάμεσον πρότυπον διά τόν σχηματισμόν τής προηγουμένης παραδόσεως περί
όμοιας άποξηράνσεως χειρός ένώπιον τής εικόνος τής μονής Κλειβωκάς (καταξήραν-
σις τοΰ προσεγγίσαντος δάκτυλου, εΐς τήν περίπτωσιν τής κάρας τοΰ Αθανασίου,
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καί αντιστοίχως «πήγε νά σκεπάση το πρόσωπο τής εικόνας.. . και τον ξεράθηκε
το χέρι», εις τήν περίπτωσιν τής εικόνος τής Κλειβωκάς).

Έπί τής κορυφής τοΰ λόφου, όπου ευρίσκεται τό σημερινόν χωρίον Μονα-
στηράκι, καί ακριβώς παραπλεύρως τών τελευταίων οικιών τοΰ χωρίου, ό επισκέ-
πτης άντικρύζει τά ερείπια παλαιοΰ όχυροΰ πύργου καί πέριξ αύτοΰ σωρούς πε-
τρών εκ κατεδαφίσεως. "Ολοι οί εντόπιοι γνωρίζουν καλώς ότι πρόκειται περί τοϋ
ονομαστού πύργου τον Άλή Φαρμάκη. Μέσα εΐς τόν πύργον αύτόν εκλείσθησαν 6
γενναίος τουρκαλβανός τοΰ γειτονικού Λάλα Άλή Φαρμάκης, μέ 100 περίπου άφω-
σιωμένους οπαδούς του, καί ό στενός φίλος του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ελθών
επίτηδες πρός τοΰτο μετ' άλλων 17 συντρόφιον του έκ Ζακύνθου. Οι ανωτέρω άν-
τέταξαν έπί δίμηνον, κατά τήν άνοιξιν τοΰ 1811, κρατεράν άμυναν έναντίον πο-
λυαρίθμου τουρκικού στρατού, σταλέντος ύπό τόν Πασόμπεην έκ μέρους τοΰ Βελή
πασά τής Τριπολιτσάς.

Είκ. 1. 'Ερείπια τοϋ πύργου τοΰ Άλή Φαρμάκη.

Αί ιστορικά! πηγαί (χειρόγραφα Παπατσώνη καί ΓΙετμεζά, παρουσιασθέντα
τό πρώτον ύπό Γιάννη Βλαχογιάννη, ώς καί άλλαι πηγαί, ιδία ή Αύτοβιογραφία
τοϋ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη), επιμένουν εΐς τά εξής : 1) "Οτι μάχαι συνήφθησαν
περί τό Μοναστηράκι καί ότι έγινεν ό'ντο>ς δίμηνος πολιορκία τοΰ Άλή Φαρμάκη
άπό στρατόν τουρκικόν πολυάριθμου, σταλέντα έκ μέρους τοΰ Βελή. 2) "Οτι οί πο-
λιορκηταί κατέφυγαν εΐς τήν κατασκευήν μακράς υπονόμου («λαγουμιοΰ» συνηθι-
ζομένου τότε εΐς πολιορκίας), διά ν' άνατινάξουν τόν πύργον, και ότι τό έγχείρημα
τής άνατινάξεως έπραγματοποιήθη αλλ' άπέτυχε, διότι ή έκρηξις έγένετο πολλά μέ-
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τρα μακρότερον. Ή αποτυχία προεκλήθη κατόπιν επιτυχούς άντενεργείας τού Θεο-
δώρου Κολοκοτρώνη, δστις άνέσκαπτεν έσωθεν τοΰ πύργου άλλην ύπόνομον πρός
τήν ιδίαν διεΰθυνσιν μέ σκοπόν ή νά συλλαβή τους σκάπτοντας άντιπάλους ή, τουλά-
χιστον, νά προκαλέση κατά τήν κρίσιμον στιγμήν τό «ξεθύμασμα τοΰ λαγουμιοΰ»
πρός άλλην κατεύθυνσιν. 3) "Οτι οΐ Τούρκοι κατόπιν δλων αήτών μετέφεραν καί
τηλεβόλα καί ήρχισαν βομβαρδίζοντες τόν πύργον. Καί 4) ότι τέλος επετεύχθη
συμβιβαστική λύσις, καθ' ήν ό μέν Κολοκοτρώνης θά άφήνετο έλεύθερος νά φύγη
εις Ζάκυνίΐον, ό 'Αλή Φαρμάκης όμως θά έδήλου υποταγήν εις τόν Βεζίρην τής
Τριπολιτσάς καί ό οχυρός πύργος του θά κατεδαφίζετο.

Είκ. 2. Τμήμα έκ τοϋ σωξομένου περιβόλου του πύργου.

ΠιΟανώτατα ή τελική συμβιβαστική λύσις επεβλήθη μέ τήν, άργοπορημένην
πάντως, μεσολάβησιν 'ισχυρών τουρκαλβανών, προυχόντων τοΰ γειτονικού πρός τό
Μοναστηράκι καί λίαν ονομαστού Λάλα, συγγενών δέ τοΰ Αλή Φαρμάκη. Τάς
σχετικός πληροφορίας έκ χειρογράφων πηγών καί άλλων εντύπων παραθέτει ό
Γιάννης Βλαχογιάννης είς τό βιβλίον του «Κλέφτες τον Μοριά», 1935, σελ. 187-
195, ιδίως σελ. 191, καί σελ. 281-286. Όμοίως βλέπε: Τον αντον, «'Ιστορικά Ρα-
πίσματα», 1937, σελ. 70-71 καί 84-85.

'Αλλ' ό Γιάννης Βλαχογιάννης, παρ' δλον ότι παραθέτει λεπτομερώς τάς πη-
γάς, καταλήγει είς τό περίεργον συμπέρασμα ότι δέν συνέβη περί τόν πύργον εκεί-
νον ουδέν τό άξιον λόγου, ότι συνεπώς ή πολιορκία ήτο φαινομενική καί ότι τό
πάν ώφείλετο είς συμπαιγνίαν. Άρα, ψευδής και—κατά τόν Βλαχογιάννην—μηδέ-
ποτε υπάρξας είναι καί ό θρυλούμενος ηρωισμός τού Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, έγ-
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καταλείψαντος τήν εΐρηνικήν Ζάκυνθον καί ελθόντος επίτηδες εΐς τόν πολυτάραχον
Μοριάν δια νά πολεμήση τόν πααάν τής Τριπολιτσάς καί vù ύπερασπισθή κινδυ-
νεύοντα φίλον, μετά τού οποίου συνεδέετο δι« πατρογονικού δεσμού άδελφοποιΐας.
Συνάγει τό άκόλουθον πόρισμα ό Γιάννης Βλαχογιάννης (σελ. 187-188): «Καί ή
πολιορκία τού Λαλιώτη Άλή Φαρμάκη στόν πύργο του, άφού άρχισε μέ μεγάλη
σαλαγή, τελείωσε μέ συμβιβασμό καί μέ συμφωνία νά πάη ό Λαλιώτης, τέλος, στήν
Τριπολιτσά καί vù ύποβάλη τήν υποταγή του. Αύτό κι* έγινε. "Ετσι ό πόλεμος, ό
φοβερός καί τρομερός, Βελήπασα καί Άλή Φαρμάκη, δέν ήταν παρά σκηνοθετη-
μένη μπλόφα». Εις άλλα σημεία τού βιβλίου του ό Βλαχογιάννης μυκτηρίζει τήν
πληροφορίαν τών πηγών ότι άκόμη καί τηλεβόλα, τέσσαρα τόν αριθμόν, μετεφέρ-
θησαν διά νά κτυπηθή ό πύργος τού Άλή Φαρμάκη \

Ύπήρξεν εύτυχής σύμπτωσις τό γεγονός ότι, άσχοληθείς πρό έτών περί τήν
γνησιότητα τών δημοτικών τραγουδιών τών Κολοκοτρωναΐο>ν, ήμην ενήμερος τών
λεπτομερειών περί τήν πολιορκίαν τού Άλή Φαρμάκη και τήν βασικήν διαφοράν
μεταξύ τών ιστορικών πηγών άφ' ενός καί τών πορισμάτων τοΰ Γιάννη Βλαχο-
γιάννη άφ' ετέρου. Διά τόν λόγον αυτόν όχι μόνον επέμεινα όλως ιδιαιτέρως εΐς
τήν συγκέντρωσιν πάσης λαογραφικής πληροφορίας εκ μέρους τών εντοπίων γε-
ρόντων, αλλά καί προέβην εΐς μίαν πολύπλευρον διασταύρωσιν τών πληροφοριών
αύτών καί εΐς προσεκτικόν έλεγχόν το>ν. Αΐ συγκεντρωθείσαι ύπ' έμού παραδόσεις
τών εντοπίων 2 καί ή άμεσος συσχέτισίς των πρός τά κατονομαζόμενα τοπωνύμια
τοϋ χωρίου (βλέπε σχετικώς τάς σελίδας 93-109 τοΰ χειρογράφου) άποδεικνύουν

1 Ιδίως βλέπε τάς σελ. 188 καί 190.

* 'Αντιγράφω ώς δείγμα δυο έκ τών συλλεχθεισών παραδόσεων (Χφ., σελ. 99-101). Ή
πρώτη : *Αέν μπορούσανε νά πάρουν τον πύργο, γιατί ήτανε αμπαρωμένος για καλά. Μέσα ήτανε
και ο Κολοκοτρώνης με τούς δικούς του. "Ητανε φερμένος άπο τή Ζάκνϋο, τοϋ είχε στείλει
μήνυμα δ άδερφοποιτός ο Άλή Φαρμάκης πώς βρισκόταν σέ κίνδυνο και νά 'ρ&η να τόν βοη&ήση.
Οί Τούρκοι, μόλις είδαν έτσι, άρχισαν να σκάβουν λαγούμια, να τινάξουν τόν πύργο. "Ανοιγαν δυό,
άπό δύο διαφορετικές μεριές. e Ο Κολοκοτρώνης έσκαβε κρυφά άπό μέσα, μέ σκοπό νά πιάση τούς
λαγουμιτζήδες. Άμα είδαν κι απόειδαν οτι ούτε μέ τα λαγούμια κάνουνε προκοπή, στείλανε κα\
ήφέρανε κανόνια. Άπό τήν Τρίπολ.η ήταν αδύνατο να 'ρϋοϋνε, πάνου άπό τά βουνά και τις γιδό-
οτρατες. Τά κανόνια δέ λυνόντονσαν κομμάτια τότε, όπως γίνεται σήμερα. Στείλανε και τά ήφέρανε
άπό τα κάστρα τής Μεσσήνης. Τα άνεβάσανε τήν ποταμιά, άπό τό Ρονφιά και δώθε*.

Ή δεύτερη παράδοση : «7ο ενα λαγούμι ήταν άπό πάνου. Τό άλλο ήταν άπό κάτω άπό τό
χωριό, στα Καραντζέΐκα σπίτια. " Εφτειαχναν τό λαγούμι και είπαν: « Παραδώστε μας τόν Κολοκο-
τρώνη κα'ι σας τά χαρίζουμε ούλα. Θ' αφήσουμε τόν πύργο και ϋά φύγουμε. Αλλιώς, έχομε τόν
ποντικό και δουλεύει». 'Εννοούσαν τούς λαγουμιτζήδες πού 'τοίμαζαν τό λαγούμι γιά νά τοΰ βάλουνε
φωτιά. Ό Κολοκοτρώνης απάντησε: «Κι εγώ έχω τό γάτο άπό /ιέσα έ'τοιμόνε .'». Είχε αρχίσει νά
σκάβη άπό μέρες πρός τήν ίδια μεριά, μέ σκοπό να πιάση ζωντανούς τούς λαγουμιτζήδες. Μόλις
εκείνοι τέλειωσαν τό λαγούμι και νόμισαν οτι είχανε φτάσει ακριβώς κάτω από τόν πύργο, τό γιόμι-
σαν μπαρούτι καλά-καλά, καί έβαλαν φωτιά. Ό Κολοκοτρώνης είχε σκάηιει άπό μέσα, έτσι τό μπα-
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τά εξής σημαντικά : 1) Ότι σχεδόν όλα δσα αί ιστορικά! πηγαί αναφέρουν είναι
αληθή, ήτοι κα! ή πολιορκία κα! αί μάχαι, κα! ή άνασκαφή υπονόμου καί ή απόπειρα
άνατινάξεως ολοκλήρου τοΰ κτιρισκοΰ συγκροτήματος τοΰ πύργου, κα! ή μεταφορά
τών τηλεβόλων, άτινα όμως—κατά τήν προφορικήν παράδοσιν τών χωρικών—μετε-
φέρθησαν όχι έκ Τριπόλεως άλλ' έκ τών μεγάλων παραλίων κάστρων τής Μεσση-
νίας διά τής όχθης τοΰ 'Αλφειού κα! τοΰ Λάδωνος. 2) Ότι μαρτυροΰνται καί δει-
κνύονται περί τόν πύργον, άλλα πλησιέστερον καί άλλα μακρότερον, διάφορα το-
πωνύμια, τών οποίων ή ονομασία έχει προέλθει έκ τών γενομένων έκεί μαχών
(χωριό το Βελημάχι κλπ.) ή τής ταφής τών φονευθέντων Τούρκων (στά Τονρκο-
μνήματα) ή τής θέσεως τών τηλεβόλων, ή δι' άλλην παρομοίαν αίτίαν. 3) 'Επίσης
οί χωρικοί, βοηθοΰντος τοΰ έντοπίου καθηγητού κ. Πάνου Ροδοπούλου, μέ ώδήγη-
σαν εις τά άκριβή σημεία όπου ευρίσκονται πρώτον ό τεράστιος κρατήρ έκ τής
πρώτης άνεπιτυχοΰς άνατινάξεακ, δεύτερον ή είσοδος τής άρξαμένης έξ άλλου ση-
μείου δευτέρας υπονόμου, καί τρίτον εις τά δύο «καταρράχια» όπου είχαν στηθή
άνά δύο τηλεβόλα.

"Αξια ιδιαιτέρας μνείας είναι έπίσης τά εξής δύο σημεία τής έπιμόνου προ-
φορικής παραδόσεως τών εντοπίων : Πρώτον, ότι πέριξ τοΰ πύργου καί μέσα εΐς
τά χαλάσματα του άνευρίσκοντο έπί δεκαετηρίδας καί ανευρίσκονται εισέτι μεγάλα
τεμάχια οβίδων, διά τών οποίων έβλήθη ο πύργος. °Εν τοιούτον μέγα θραύσμα,
ανήκον ασφαλώς εΐς βλήμα μεγάλου διαμετρήματος, άνεύρομεν μετά τών έντοπίων
κατά τήν έπιτόπιον έπίσκεψιν. Τοΰτο, μετά μιάς άλλης όβίδος, άκεραίας άλλα μι-
κροτέρας, έναποκειμένης έντός τοΰ πύργου, συναπεκόμισα εΐς 'Αθήνας καί φυλάττω
ώς σχετικά τεκμήρια. Δεύτερον στοιχεΐον άποτελεί ή διαβεβαίωσις άπάντων τών
χωρικών ότι έπί δεκαετηρίδας καί μέχρις έσχατων δλαι αί οΐκογένειαι τοΰ χιορίου
των είχαν έφοδιασθή μέ έγκαταλειφθείσας έπί τόπου, ή χρησιμοποιηθείσας αλλά
μή έκραγείσας, οβίδας τών τουρκικών τηλεβόλων, τάς οποίας έπί μακρόν οί χωρι-
κοί έχρησιμοποίουν «γιά νά τρίβουν το χοντρό αλάτι».

'Επιφυλασσόμενος είς εΐδικήν μελέτην νά συγκρίνω μεταξύ των, άφ' ενός τά
δημώδη ασματα περί τοΰ 'Αλή Φαρμάκη καί άπάσας τάς παραδόσεις τών έντοπίων,
πού συνέλεξα, καί άφ' ετέρου δσα αί ιστορικοί πηγαί άναφέρουν καί ό Γιάννης
Βλαχογιάννης άμφισβητεί, δύναμαι άπό τούδε νά παραθέσω τό συμπέρασμα εΐς τό
οποίον καταλήγω καί τό οποίον έχει ώς άκολούθως : Ή έπιτόπιος προφορική πα-

ρούτι βρήκε κούφωμα μπροστά καί ξεϋ·ύμανε. Δεν έ'κανε ζημιά στον πύργο. Οί άπομέαα τότε μέ τον
Κολοκοτρώνη ρίξανε μια μπαταρία, άπό χαρά που δεν κατάφεραν οί άλλοι τίποτα. 'Αναγκάστηκαν
έπειτα οί απέξω và δεχτούνε συμφωνία, και συμφώνησαν να φύγη λεύτερος ό Κολοκοτρώνης. Πήραν
οί μέσα εικοσιπέντε αξιωματικούς για ενέχυρο». (Πληροφορία Γεωργ. Παπαϊωάννου, έτών 92).
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ράδοσις αφ' ενός, καί άλλα άψευδή αφ' ετέρου στοιχεία (τοπωνύμια καί αντικείμενα),
αποδεικνύουν ως ανακριβή τά όσα ό Γιάννης Βλαχογιάννης υπεστήριξε τό 1935
καί ουδείς έκτοτε άνεσκεύασεν. Ούτω, καί ή πολιορκία μετά μαχών συνέβη, καί ή
προσπάθεια τής άνατινάξεως τοΰ πύργου έγινε, καί ή σαρκασθεΐσα μεταφορά τών
τηλεβόλων Ιπραγματοποιήθη. Συνεπώς καί ό θρυλούμενος ηρωισμός τοϋ Θεοδώ-
ρου Κολοκοτρώνη,—διότι τό τελευταΐον τούτο άπετέλει τόν κύριον καίτελικόν στό-
χον τοΰ Βλαχογιάννη,—ΰπήρξεν δ'ντως *, Ιπραγματοποιήθη δέ εντός τοϋ πύργου
εκείνου, όστις σήμερον απόκειται είς σωρούς ερειπίων.

'Επέμεινα ιδιαιτέρως εΐς τά περί τόν πυργον τοΰ Άλή Φαρμάκη, διότι τό
πράγμα δέν περιορίζεται μόνον εΐς τά πλαίσια μιάς τοπικής, όσονδήποτε σημαντι-
κής, ιστορίας. Καταδεικνύει πρός τούτοις κατά τρόπον σαφή ότι, οσάκις αί ίστορι-
καί πηγαί καί αί γνώμαι τών ερευνητών τής ιστορίας διίστανται, ή επιτόπιος λαο-
γραφική έρευνα ενδέχεται νά φωτίση τό σχετικόν πρόβλημα, καί δή νά τό φωτίση
κατά τρόπον άποφασιστικόν.

1 Ό ηρωισμός, ή ψυχραιμία καί ή πολεμική τέχνη τοΰ Κολοκοτρώνη κατά τό διάστημα
τής διμήνου πολιορκίας φαίνεται ότι είχαν προξενήσει ίδιαιτέραν έντΰπωσιν είς τούς συμπο-
λιορκουμένους του Τουρκαλβανούς. Ό Γεώργιος Τερτσέτης αναφέρει έν σχετικόν άνέκδοτον
(βλέπε Βιβλιο&ήκην της'Εστίας «Ό Γέρων Κολοκοτρώνης, Β' σελ. 94). 'Αλλ' οί εντόπιοι γέ-
ροντες είς τό Μοναστηράκι διασώζουν παραλλαγήν τοΰ αύτοΰ επεισοδίου ετι παραστατικωτέ-
ραν. Είς ταύτην κάποιος έκ τών έντοπίων τοΰ προτείνει, άφοΰ είναι τόσον γενναίος, ν' άσπα-
σθβ τόν μουσουλμανισμόν, ό δέ Κολοκοτρώνης αποποιείται τήν πρότασιν, έπινοών αντί μιας
στείρας αρνήσεως έν άλησμόνητον διά τήν λαϊκήν ψυχολογίαν άνέκδοτον. Ή παραλλαγή, τήν
οποίαν κατέγραψα είς τό Μοναστηράκι, εχει ώς έξής (Χφ., σελ. 98-99): «Στην πολιορκία τον
πύργου τοϋ Άλή Φαρμάκη, δ Κολοκοτρώνης πού ήταν άδερφοποιτός τον και ήταν κλεισμένος μέσα
μαζί με δικούς τον, έδειξε γενναιότητα πού τή θαύμαζαν οί άνθρωποι τοϋ Άλή Φαρμάκη. "Ενας
τότε τον είπε : «Κρίμα και να μην είσαι δικός μας, τέτοιο παλληκάρι πού 'σαι. Δεν έ'ρχεσαι στήν πί-
στη μας; —"Αμα μέ βαφτίσανε, αποκρίθηκε ό Κολοκοτρώνης, μον κό\ρανε λίγα μαλλιά, απόδειξη οτι
έγινα Χριστιανός. "Αμα ϋ·α δεχτώ τήν πίστη σας, πρέπει νά μοϋ κάμετε περιτομή. "Ε, δνστνχία μον
οτήν άλλη ζωή ! Θα βάλω δνό μεγάλονς Προφήτες σε ξεοννέριση, ποιος νά μέ πάρη για δικό τον.
Ό δικός μον iïà με τραβάη απ' τά μαλλιά, κι δ δικός σας απ' τήν τσοντοούνα*. Γελάσανε και το ρί-
ξανε στ' αστείο μέ το χωρατό τον Κολοκοτρώνη. "Εγινε τοντο εκεί μέσα πον βλέπεις, σε τοΰτον τον
πύργο/».
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RÉSUMÉ

Mission folklorique aux villages de Contovazaina et de Mona-
stiraki d'Arcadie (Péloponnèse) du 3 au 23 septembre 1962

par Const. Romaios

L'auteur expose les résultats de ses recherches folkloriques aux vil-
lages Contovazaina et Monastiraki du département d'Arkadie, au Pélopon-
nèse, qui durèrent du 3 au 23 septembre 1962.

Au début, 1' auteur expose en général ses remarques topographiques
sur cette région montagneuse aux rochers abruptes, dénués jusqu'à ce jour
de routes et des communications par automobile.

Cette conformation du terrain a favorisé l'accroissement des Clephtes,
comme on appelaient ceux qui combattaient l'occupant pendant la domi-
nation du pays par les Turques. Au cours de sa mission, l'auteur a collec-
tioné un materiel folklorique varié, dont le texte a été noté en 339 pages
et il a obtenu également 82 enregistrements des chansons et des danses po-
pulaires, sur bandes de magnetophone.

Les chansons populaires se maintiennent relativement en vigueur
par le peuple pastoral de cette région et surtout les chansons clephtiques.
La danse la plus populaire est celle dite «tsâmicos» (danse du saut).

L'auteur examine ensuite la coutume matrimoniale selon laquelle tous
les invités doivent danser longtemps pendant la soirée du mariage et puis
se mettre à table. Le festin dure jusqu' au matin et se termine par la vi-
site de tous à la source voisine.

Pendant toute la nuit les invités sont obligés de chanter, chacun à
son tour différentes chansons et surtout celles dites de la «table» (chansons
de festin chantées à table par les convives), chansons non dansées. Cette cou-
tume matrimoniale a beaucoup contribuée à la diffusion, la transmission et
l'enseignement des chansons populaires Parmi les légendes populaires,
l'auteur en examine deux : l'une est relative à un miracle de l'icone de la
Sainte Vierge qui se trouve au couvent de Clivocas (près du village Conto-
vazaina) et qu'on dit être l'oeuvre de l'Apôtre Luc, l'autre au miracle des
grénouilles aphones.

A propos de ces miracles et de ces légendes, l'auteur remarque, que
les modèles proviennent de légendes locales du culte, que les habitants ont
adaptées aux lieux et aux personnes de leur circonscription. Ainsi, le mi-
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racle de l'icône du couvent Clivokas provient d'un miracle similaire qu'on
mentionne comme s'étant produit pendant la mise au tombeau de la Vierge.

La légende des grenouilles aphones provient de l'office de Saint Atha-
nase, qui naquit en 1665. Saint Athanase était Archevêque de Triphylie
dans le Péloponnèse. L'Eglise l'honore le 17 mai, et sa relique se trouve au
couvent de Πρόδρομος (St. Jean Baptiste), situé dans le village Stemnitsa,
(Ghortynie).

On relate ensuite la visite aux ruines d'une tour fortifiée dans le vil-
lage de Monastiraki, qui appartenait à Aly Pharmaki jusqu'en 1811, époque
où elle fut démolie. Selon certains témoignages, au printemps de 1' année
1811, Aly Pharmakis et Théodoros Kolokotronis s'enfermèrent dans cette tour
et pendant deux mois la défendirent héroïquement contre une nombreuse
armée turque qui employa même des canons pour arriver à la conquérir.

En 1935, on a émis certaines contestations quant à la justesse de
ces informations historiques. Pourtant par les diverses légendes locales qui
ont été recueillies par l'auteur de la bouche même des vieillards, se confirme
l'exactitude des écrits des sources historiques, qui se rapportent bien à des
faits réels.

A'

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΧΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962

υπο σταυρου καρακαση

Κατά τήν άπο 28 Αυγούστου έ'ως τήν 9 Σεπτεμβρίου 1962 λαογραφικήν
άποστολήν μου εις Χίον, πρός περισυλλογήν μουσικής ύλης δι' ήχογραφήσεως, είρ-
γάσθην εις τά χωρία τού νοτίου τμήματος τής νήσου, γνωστά ώς Μαστιχοχώρια,
πρός δέ καί είς δυο τοΰ βορείου τμήματος, τούς Βροντάδες καί τήν Βολισσόν.

Έπραγματοποίησα ηχογραφήσεις ώς κάτωθι: εις Μεστά 28, εις Πυργί 21,
εις 'Αρμόλια 4, εις Καλαμωτήν 22, εις Νένητα 21, εΐς Καλιμασιάν 24, εις Βροντά-
δες 7, εις Βολισσόν 26 καί εις τήν πρωτεύουσαν Χίον 5, ήτοι 158 ηχογραφήσεις
τραγουδιών καί χορών άπό 58 τραγουδιστός καί τραγουδίστριας καί 12 μουσικούς.

Πρός τούτοις ήσχολήθην καί είς τήν περισυλλογήν άλλης λαογραφικής ύλης
δι' ήχογραφήσεως ή καταγραφής, ήτοι εθίμων τοΰ γάμου, παροιμιών, παραδόσεων,
παραμυθιών, πολυστίχων λατρευτικών ασμάτων κ. ά. Ή ύλη αύτη κατεχωρίσθη
κατά τίτλους είς τό βιβλίον εισαγωγής ηχογραφημένης λαογραφικής ύλης (Η.Λ-Υ.)
ΰπ' αύξ. άριθμ. 149-161°.

18


