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επί ταινιών μαγνητοφώνου τύπου Butoba, λειτουργούντος δια ξηρών στοιχείων,
ηχογράφησα 79 μελφδίας δημωδών ασμάτων καί λαϊκών χορών1.

Γενικώς έπισκοποΰντες τήν ώς άνω συλλεχθεΐσαν ύλην παρατηρούμεν οτι
τά ήθη καί έθιμα έχουν τοπικώς άποχρωματισθή, τούτο δ' οφείλεται καί εΐς τήν
λαβούσαν χώραν παλαιοτέραν ερήμωσιν τής νήσου, ήτις διέκοψε τήν άπό μακρού
ΰπάρχουσαν παράδοσιν2. Κατωτέρω προβαίνομεν εΐς εΐδικωτέρας τινάς παρατηρή-
σεις επί τού υλικού τούτου.

Τα καταγραφέντα άσματα, αποτελούντα σπουδαϊον μέρος τής συλλογής, είναι
ποικίλων κατηγοριών, ήτοι ακριτικά, παραλογαί, λατρευτικά, ερωτικά, γαμήλια κ.α.
Πολλά τούτων, ιδία έν Πυθυγορείφ, κατέγραψα έκ προσφύγων έκ Μικράς 'Ασίας
πληροφορητών, οΐτινες ήδον ταύτα έν τή προτέρα πατρίδι αυτών. Άλλα καί πολλά
ασματα κατέγραψα έκ Σαμίων, άτινα είχον ενίοτε έκμάθει, ΐδίςι οι άνδρες, εκ προσ-
φύγων ή κατά τά ταξίδιά των εις τήν Μικράν 'Ασίαν.

Τά ασματα ταύτα μετεφέρθησαν ασφαλώς ενταύθα καί κατέστησαν κτήμα καί πολ-
λών άλλων έντοπία)ν. Έξ δσων πληροφοριών κατώρθωσα νά συλλέξω, τά πολύ-
στιχα ταύτα ασματα ήδοντο κατά κύριον λόγον καθ' δν χρόνον τά μέλη τής οικο-
γενείας ήσχολούντο εΐς τό νά « βελονιάσουν» τά συγκεντρωθέντα κατά τάς πρώτας
πρωϊνάς προ τής άνατολής τοϋ ηλίου ώρας φύλλα καπνού. Αί μελφδίαι των δέν
έχουν μεγάλην ποικιλίαν. Τούναντίον πλείστα τούτων, ΐδίςι τά άκριτικά καί αί πα-
ραλογαί, έχουν τήν αυτήν μελφδίαν. Ώς πρός τό περιεχόμενόν ταιν είναι γνωστά
βεβαίως καί έξ άλλων τής λοιπής Ελλάδος περιοχών, αν καί τινα αυτών παρουσιά-
ζουν ένίοτε ενταύθα άξιοσημειώτους ιδιοτυπίας. Σχετικώς διαδεδομένον άπαντα τό
δημώδες ασμα τό γνωστόν ώς δ'νειρον τής Παναγίας, δπερ κατέγραψα εΐς τρεις
παραλλαγάς έκ τών χωρίων Πυθαγορείου καί Χώρας. Τό ασμα τοΰτο χρησιμεύει
ενταύθα, ώς και άλλαχοϋ, ώς φυλακτήριον κατά παντός έπαπειλοΰντος κακού *.

Περί ασμάτων, οία τά άνωτέρω πολύστιχα, ^δομένων κατά τούς χορούς ου-
δείς δύναται νά γίνη σήμερον λόγος, τουλάχιστον ώς άντελήφθην. Οι παλαιοί χο-
ροί έξ άλλου παραμερίζονται όσημέραι μέ γοργότατον ρυθμόν. «Πρώτα γινότανε
άλλοι χοροί. Τώρα εχονν αλλάξει. Δεν εχει κανένα γνήσιο πράμα» (χειρ., σ. 33).

1 Πρός τούς κ. κ. Λεωνίδαν Μισιτζήν, διδάσκαλον Πυθαγορείου, πρόεδρον τής κοινό-
τητος Παλαιοκάστρου, πρός πάντας τούς καθ' οιονδήποτε τρόπον συντελέσαντας είς τήν
έπιτυχίαν τής αποστολής μου καί πρός τούς ευγενείς πληροφορητάς μου εκφράζω καί εντεύ-
θεν τάς απείρους ευχαριστίας μου.

2 Ίδέ καί εν Μεγ Έλλην. Έγκυκλ. 21 (1933), σ· 511-512.

3 Ίδέ σχετικώς Δ. Β. Οίκονομίδου, Τό δημώδες ασμα «όνειρο τής Παναγίας», Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. ΙΓ'-ΙΔ' (1960-61), έν 'Αθήναις 1962, α. 35-50.
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Οίίτω βλέπει τις σήμερον τούς κατοίκους τής νήσου να χορεύουν κατά τάς λαϊκάς
κατά τόπους πανηγύρεις ποικίλους καί μάλλον συγχρόνους χορούς εΐσαχθέντας εκ
τών αστικών κέντρων ύπό τήν συνοδείαν πλήρους, θά έλεγε τις, ορχήστρας.

Βεβαίως δέν έλλείπουν καί χοροί, οίον ό πηδηχτός, ό μπάλλος, ό τσάμικος, ό
συρτός στά τρία κ.ά (χειρ., σ. 35-36), οΐτινες είναι έν χρήσει καί άλλαχοΰ τοΰ Έλ-

Είκ. 1. Άσκαυλος.

ληνικοΰ χώρου. 'Ενταύθα σημειώ οτι κατά τόν χορόν «στά τρία», τόν όποιον χο-
ρεύουν άναμΐξ άνδρες μετά γυναικών «με τά χέρια άγκαλιά τό ενα πάνω άπό τό
άλλο» ό σύρων αύτόν λέγεται κάβος. Κάβος δύναται νά είναι καί γυνή (χειρ.,
σ. 35). Ό έπί κεφαλής τοΰ χορού καλείται οΰτω καί άλλαχοΰ. Ό Έπαμ. Σταμα-
τιάδης αναφέρει ότι ό πρώτος χορευτής λέγεται : ό εις τόν κάβον1.

Ό άσκαυλος (τσαμπούνα) ώς μουσικόν ό'ργανον ήτο παλαιότερον καί ενταύθα
έν ευρείς χρήσει. Σήμερον χρησιμοποιείται κατ' έθος μόνον κατά τάς άπόκρεως.
Ούτος άνήκει εΐς τόν νησιωτικόν τύπον, κύριον δέ χαρακτηριστικών αύτοΰ είναι ότι

' "Ενθ' άνωτ., σ. 429. Τά περί χορών παρά Σαμίοις γενικώτερον ίδέ αύτόθι, σ. 429 κ.έξ.

13



194

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

ό μεν δεξιός αΰτοΰ αΰλός φέρει 5 οπάς, ό δ' αριστερός μίαν (ΐδέ είκ. 1). Περί τής
κατασκευής του υπάρχει εν τω χειρογράφφ λεπτομερής περιγραφή (χειρ., σ. 297-300)1.

Έκ τών συλλεχθεισών παραδόσεων άναφερα) τήν εν τή περιοχή τοΰ Παλαιο-
κάστρου περί ίχνους επί βράχου, δπερ ομοιάζει πρός πέταλον ίππου. Διηγούνται
ενταύθα οτι τούτο είναι «τ° "Αι Γιωργιον το πέταλο». Έκ τής περιοχής ταύτης πι-
στεύεται οτι διήλθε ποτε ό "Αγιος Γεώργιος. Ό ίππος του έπάτησεν επί τής πλα-
κός καί άπέμεινεν επ' αΰτής μέχρι τοΰ νΰν τό ίχνος τοΰ πετάλου του είς φυσικόν
μέγεθος (χειρ., σ. 277).

Βράχος πελώριος κείμενος εις τόν «Κάβο τής γριάς ποδιάς» καλείται «τοϋ
Σαμψών δ βράχος». Κατά παράδοσιν τήν οποίαν ήκουσα εν Πυθαγορείω καί
Παλαιοκάστρφ ό βράχος οΰτος έξεσφενδονίσθη υπό τοΰ Σαμψών έκ Μικράς 'Ασίας,
εξ ου καί ή ονομασία (χειρ., σ. 33 καί 350). Έξ ά'λλου ό Σαμψών πιστεύεται ώς
«ό πιο αντρειωμένος» (χειρ., σ. 355' πρβλ. καί σ. 351). Όμοίαν πρός τήν ανωτέρω
παράδοσιν τής εκσφενδονήσεως υπό τοΰ Σαμψών υπερμεγέθους βράχου έ'χει δημο-
σιεύσει ήδη ό Ν. Γ· Πολίτης έκ Χίου2, ήτοι έκ περιοχής ουχί μακράν κειμένης εκεί-
νης τής Σάμου.

Έξ άλλου κατά παράδοσιν εκ Φιγαλίας, ή οποία εδημοσιεύθη επίσης υπό
τοΰ Πολίτου3, οί παλαιοί άνθριοποι θεωρούνται «αντρειωμένοι σαν τόν Ηρακλή
καί τόν Σαμψών». Ή πρώτη τών ανωτέρω παραδόσεων, παρετήρησεν ό αΰτός
Πολίτης, έχει σχέσιν πρός τούς αρχαίους περί γιγαντομαχίας μύθους, αντί δέ «άρ-
χαίου λησμονηθέντος ονόματος, ό γίγας έ'λαβε τό ό'νομα τοΰ γνωστοτάτου άνδρειω-
μένου τής Εβραϊκής μυθολογίας Σαμψών» 4. Ή γειτνίασις τών τόπων έξ άλλου
ένθα οί βράχοι ούτοι τοΰ Σαμτ|>ών καθιστςί πιθανήν τήν ύποψίαν οτι ή πλασθεΐσα
παράδοσις έκ τοΰ ενός μετεφέρθη καί άπεδόθη καί εις τόν ε'τερον αΰτών.

Έν τφ αΰτώ χωρίφ Παλαιοκάστρφ κατέγραψα παράδοσιν άναφερομένην εις
τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί τόν τελετιταΐον αΰτοκράτορα αύτής έχου-
σαν ούτω· «Πήγαινε στήν Πύλι ό βασιλεύς Κωσταντΐνος κ επήγε κάποια &εία δν-
ναμις και τοϋ προσέφερε ενα σπαθί ξύλινο. "Αντε, λέει, καημένε, που ûà πάρω το
ξύλινο σπαθί. Κ' επήγε δ Τοϋρκος κ εκαμε τεμενε και τό 'πηρε κ' εκυρίεψε δλο τον

1 Ίδέ γενικώτερον περί αύτοΰ Σπυρ. Δ. Περίπτερη, Ό άσκαυλος (τσαμπούνα) είς τήν
νησιωτικήν 'Ελλάδα, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΓ'/ΙΔ (1960-1961), εν'Αθήναις 1962, σ. 52 72.
Περί τών μουσικών δυνατοτήτων ειδικώς τοϋ ενδιαφέροντος ημάς τύπου ίδέ αύτόθι, σ. 66.

' Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. Α', ο. 60, άρ. 112.

8 Έν»' άνωτ., σ. 53, άρ. 93.

4 Έν»' (xvcot.j τομ. Β , α. 741-742. Ιδε ετι και τα σχόλια της djîs αρ. 93 παραδόσεως
αυτόθι, σ. 731. Πρβλ. καί Α. Β. Οίκονομίδην, έν Λαογρ. 18 (1959), σ. 215, άρ. 29.
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