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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1964

Α'

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΑΥΛΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ
ΕΝ ΤΩι ΙΣΤΟΡΙΚΩ, ΑΡΧΕΙΩι ΚΡΗΤΗΣ

υπο γεωργ. κ· χπυριδακη

Το αρχεϊον τοΰ εκ Βυζαρίου τής επαρχίας 'Αμαρίου Ρεθύμνης Παΰλου Γ.
Βλαστοΰ (1836- 1926), άποτελούμενον εξ 94 χειρογράφου τόμων, κατετέθη κατά
τό 1963 ΰπό τοΰ έκ τών κληρονόμων του Γεωργ. Ί· Βλαστοΰ ε'ς τό 'Ιστορικόν
Άρχεϊον Κρήτης έν Χανίοις. Έκ τοΰ 'Αρχείου τοΰτου 41 τόμοι περιέχουν λαογρα-
φικήν ΰλην, άναφερομένην εΐς πάσας τάς εκδηλώσεις τοΰ λαϊκού βίου εις περιοχάς
ιδία τών νομών Ηρακλείου καί Ρεθύμνης

Τών χειρογράφων τούτων λαογραφικού περιεχομένου έγένετο ύπ' έμοΰ έξέ-
τασις κατά τό χρονικόν διάστημα άπό τής 11-23 Αύγουστου 1964 πρός σύνταξιν
καταλόγου τής έν αύτοΐς περιεχομένης ύλης. Τό έργον όμως τοΰτο ένεκα τοϋ δια-
τεθέντος δια τήν εκτέλεσίν του ανεπαρκούς χρόνου δέν κατέστη δυνατόν νά όλο.
κληρωθή. Πρός συμπλήρωσιν τών εις αύυό κενών εΐργάσθην ε'ις τό έν λόγω άρ"
χειον καί κατά τό έτος 1965 άπό τής 5-11 Σεπτεμβρίου. Έκ τούτου ή Έκθεσις
περί τής δλης εργασίας ταύτης θα δημοσιευθή ε'ις τόν επόμενον τόμον, τον 18ον
(1965), τής Έπετηρίδος.

rés xjm é

Recherches folkloriques sur les archives de Paul Vlastos,
aux Archives Historiques de Crète, à la Canée.

par Georges Spyridakis

L'auteur expose brièvement les recherches qu'il a effectuées sur les
archives de Paul Vlastos (1836- 1926), qui sont déposées dépuis 1963 aux
Archives Historiques de la Canée.

1 Βλ. καί εις τό άρθρον μου : «Ό Παύλος Βλαστός (1836/1926) καί ή λαογραφία τής
Κρήτης», Κρητική Πρωτοχρονιά, ετ. 1965, σ. 14.
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Paul Vlastos, né au village de Vyzâri (province d'Amari, région de
Réthymnon), a travaillé sur l'histoire de la Crète en général. A cette fin
pendant la deuxième moitié du siècle passé, il a rammassé un matériel
considérable, qui constitue 94 tomes d'archives manuscrites. Parmi eux 41
contiennent du matériel folklorique relatif à toutes les manifestations
de la vie populaire de l'île.

La recherche dont le but était la rédaction d'un catalogue descriptif
du matériel folklorique, contenu dans ces archives, n'a pas été achevée.
L'auteur l'a poursuivie en 1965, du 5 au 11 septembre.

Le rapport définitif et le catalogue seront publiés dans le volume
suivant, c.à.d. dans le tome XVIII (1965), de l'Annuaire.

B'.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΦΩΚΙΔΟΣ

(16 ΙΟΥΛΙΟΥ ■ 6 ΑΥΓ. 1964)

υπο σπυρ. περ1στερη

Είς τήν επαρχίαν Φωκίδος, ειδικώς είς τήν πρωτεύουσαν αύτής, τήν κωμόπο-
λιν 'Άμφισσαν, είτα εις Λιδωρίκιον και τούς συνοικισμούς Βουνιχώραν,'Αγίαν Εύ-
θυμίαν,Δεσφίναν καί Γαλαξίδιον, ειργάσθην εντός τοΰ προγράμματος τών λαογρα-
φικών άποστολών τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου άπό τής Ιδ1!? Ιουλίου - β1!? Αύγού-
στου 1964 πρός μελέτην τής λαϊκής μουσικής τής περιοχής ταύτης ώς και λαϊ-
κών τελετών και άλλων κοινωνικών εκδηλώσεων, αι όποΐαι συνδέονται πρός αύτήν.

Κατά τήν έρευναν ταύτην επέτυχα τήν ήχογράφησιν 203 δημοτικών ασμά-
των διαφόρων κατηγοριών, πλείστα τών οποίων είναι χορευτικά '.

1 Είς τήν έκτέλεσιν τής εργασίας ταύτης ειχον τήν πρόθυμον συμπαράστασιν α) είς'Άμ-
φισσαν τών κ. Κων. Κορδώνη, πρώην Δημάρχου, Γεωργ. Γάτου, Δ/ντου τής δημοτικής βι-
βλιοθήκης, καί τοΰ Ν. Ταλαμάγκα' β) είς Λιδωρίκιον τών κ. Νικολ. Κέτση, τών Τ.Ε.Α.,
Κωνστ. Μαργέλλου καί Παναγ. Πανάγου, διδασκάλων" γ) εις Δεσφίναν τών κ. Άνδρ. ΙΤαπα-
γεωργίου, ίατροΰ, Κωνστ. Πυροβόλου, ιερέως, Άθαν. Καλλιακούδα, υπαλλήλου τής Δ.Ε Η.,
Χαραλ. Θεοχάρους καί Γεωργ. Μαντζώρου, ιεροψαλτών' δ) είς Βουνιχώραν τοΰ Ταξιάρχου
Γκιούλου, ιερέως καί ε) είς Γαλαξίδιον τής κ. Ζωής Τσιγγουνη, πρώην Δημάρχου, καί τής
δεσπ. Φωφώς Τσάμη. Πρός πάντας τούτους έκφράζω άπό τής θέσεως ταύτης θερμός
εύχαριστίας.
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Προσέτι έστρεψα τήν προσοχήν μου και προς τήν έκκλησιαστικήν μουσικήν,
οΰτω δέ ηχογράφησα διάφορα μέλη αυτής, τά όποια έξετελέσ-θησαν πρός τοΰτο
ύπό ιεροψαλτών, οί όποιοι ψάλλουν κατ' άκουστικήν μουσικήν παράδοσιν.

Πλήν τής μουσικής ΰλης ηχογράφησα άπό διαφόρους πληροφορητάς καί
περιγραφάς εθιμικών τελετών, σχετιζομένων πρός τ^ρησκευτικάς έορτάς καί τόν γά-
μον, περαιτέρω δέ καί ειδήσεις περί τοΰ ποιμενικοΰ βίου, ειδικώς είςΔεσφίναν.

Είς Άμφισσαν ηχογράφησα παρ' είδικοΰ κατασκευαστοΰ ποιμενικών κωδώ-
νων πληροφορίας περί τοΰ τρόπου τής κατασκευής καί ρυθμίσεως τοΰ ήχου τών
διαφόρων κουδουνιών τών προβάτων καί τών αιγών.

Έκ τής όλης ύλης ταύτης ή μέν τής δημώδους μουσικής κατεγράφη εΐς τό
βιβλίον εισαγωγής μουσικής ύπ' άριθ. ταιν. 745-761, ή δέ υπόλοιπος λαογραφι-
κή (ηθών, έθίμων, ποιμενικοΰ βίου κλπ.) εΐς τό βιβλίον εισαγωγής ηχογραφημένης
λαογραφικής ύλης ύπ' αΰξ. άρ. 313-323.

Τά κείμενα τών ασμάτων μετά σχετικών φωτογραφιών τών τραγουδιστών,
αί πληροφορίαι περί κοινωνικών εκδηλώσεων κ.ά. περιελήφθησαν εΐς χειρόγραφον
έκ σελ. 196, τό όποιον κατετέθη εΐς τό Λ.Α. ύπ' αΰξ. άριθμ. 2886.

Ή περισυλλεγεΐσα μουσική ύλη, καίτοι δέν άντιπροσωπεύει τόν όλον μουσι-
κόν πλοΰτον τής περιοχής ταύτης, δεδομένου ότι υπολείπονται πολλοί έτι συνοικι-
σμοί αυτής μή έρευνηθέντες, έν τούτοις είναι αΰτη αρκούντως αντιπροσωπευτική,
ώστε νά δυνάμεθα νά στηρίξωμεν έπ' αυτής παρατηρήσεις τινάς:

1. Άπό τής απόψεως τοΰ μουσικοΰ τρόπου εκτελέσεως παρατηρείται ότι
όλα τά τραγούδια $δονται μονφδιακώς, ήτοι ύπό ενός τραγουδιστοΰ, ή καί όμο-
φωνικώς ύπό ομάδων τραγουδιστών εναλλάξ. Εις ουδέν παρετηρήσαμεν στοιχεία
διφωνίας ή πολυφωνίας.

Αί μελφδίαι των είναι άλλοτε άπλα! συλλαβικαί καί ά'λλοτε πεποικιλμέναι
μέ διάφορα μελίσματα, ώς τοΰτο παρατηρείται εΐς τά κλέφτικα τραγούδια τής τά-
βλας, τών οποίων τά μελίσματα άποτελοΰν έ'ν έκ τών κυριωτέρων μουσικών χα-
ρακτηριστικών των.

2. Άπό απόψεως ρυθμών πολλά ανήκουν εΐς τήν κατηγορίαν τοΰ ελευθέρου
ρυθμοΰ, ώς μή έχοντα κανονικόν περιοδικόν ρυθμόν. Εΐς τήν κατηγορίαν ταύτην
ανήκουν, ώς γνωστόν, τά κλέφτικα καί τά ιστορικά τραγούδια τοΰ τραπεζιού ή κα-
θιστά καλούμενα, διότι εκτελούνται ύπό τραγουδιστών, καθημένων πέριξ τής τρα-
πέζης κατά τάς διαφόρους πανηγύρεις καί εκκλησιαστικός εορτάς καί άλλας κοινω-
νικός εκδηλώσεις, ώς εΐς τόν γάμον.

Τά περισότερα όμως τών περισυλλεγέντων ασμάτων είναι έρρυθμα, άδόμενα
ή συνοδεύοντα χορόν κατά τάς ώς άνω άναφερομένας εορταστικός εκδηλώσεις.
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Οι ρυθμοί επί τών οποίων βασίζονται τά άσματα ταΰτα είναι ό έξάσημος,
ό έπτάσημος καί ό τετράσημος.

Τοΰ εξασήμου διακρίνονται αί εξής δυο γνωσταί βασικαί μορφαί, τάς όποιας
καταγράφομεν δια τών εξής αριθμητικών στοιχείων

6 „ 6 / 2+1+1 + 2 \ » /2 + 1 + 1+2\
Τ ^ Η =1------1 ) η 1----4 )

καί δια φθογγοσήμων οΰτω :

r r r r * r ρ ρ γ
γ r r r * ρ γ γ ρ

Αί ρυθμικαί μορφαί αύται παρουσιάζονται ώς επί τό πλείστον μεταβεβλη-
μέναι κατά τήν εσωτερικήν των χρονικήν δομήν, τών χρόνων δηλ. συμπτυσσομέ-
νων ή άναλυομένων

r r r r r r " f r r " r r r r' "

Τοΰτο δέ προήλθεν εκ τής ανάγκης τής προσαρμογής τών διαφόρων άπό
έπόψεως στιχουργικής ποιητικών κειμένων καί τών ποικίλων παρεμβαλλόμενων
τσακισμάτων πρός τόν ρυθμόν καί τήν μελωδίαν

Τοΰ έπτασήμου διακρίνομεν δύο πάλιν βασικάς μορφάς, τήν τοΰ δευ-
τέρου έπιτρίτου καί τοΰ πρώτου έπιτρίτου, τάς οποίας καταγράφομεν ούτως :

7/8 = ———^γ——- J J") J J δια τόν δεύτερον έπίτριτον καί 7/8 =

= 1+2 + 2+2 J") J J J δια τόν πρώτον έπίτριτον. Αι δύο άλλαι

μορφαί τοΰ τρίτου καί τετάρτου έπιτρίτου δέν άντιπροσωπεύονται εις τά ασματα
ταΰτα. Έν προκειμένφ πρέπει νά αναφέρω οτι αί μετρικαί μορφαί αύται μετα-
βάλλονται πολλάκις δια τής συμπτύξεως ή αναλύσεως τών χρόνων εκάστου μέτρου
δια τούς Ιδίους ώς ά'νω έκτεθέντας λόγους.

J , «Γ> J J) j. ,Ιλ > Π J^1 ^ ΙΙχλπ '

4 M 4

Τοΰ τετρασήμου ρυθμού διακρίνομεν τάς εξής δύο βασικάς μορφας -j η y
μέ πολλάς παραλλαγάς τούτοι»

J J J , J J J J » ^ J J> >, > i> J> * »

1 Βλ. πλείονα είς τήν μελέτην : Σπ.νρ. Δ. Περιατερη, Ό έξάσημος ρυθμόα είς τά Έλλην.
δημοτικά τραγούδια, Έπετ. Λαογρ. Άρχ , τόμ. 15/16 (1962 - 63), σ. 201 - 229.



1 76

ΣΠΥΡ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

Άλλους ετερογενείς ρυθμούς πλην τοϋ 7/σήμου, ως είναι δ 5/σημος, 3 + 2
ή 2 + 3 ό έννεάσημος 3 + 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2 + 3 ή ό 8/σημος μέ τήν μορφήν
3 + 2 + 3 είς τήν περιοχήν ταύτην δέν υπάρχουν.

Εις τάς ρυθμικάς μορφάς ταύτας έ'χουν προσαρμοσθή διάφορα άσματα μέ
ποικίλας μελφδίας και ποιητικά κείμενα. Πολλά δέ τών ασμάτων τούτων αδονται
πρός διαφόρους χορούς.

Είς τήν πρώτην ρυθμικήν μορφήν χορεύεται ό χορός πηδηκτός, ό λεγό-
μενος Τσάμικος, διαδεδομένος εις δλην τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα. "Επί τής δευ-
τέρας ρυθμικής μορφής τοΰ 7/σήμου είναι προσηρμοσμένος ό συρτός Καλαματια-
νός, πανελληνίως διαδεδομένος. Εις δέ τήν τρίτην μορφήν τοϋ 4/σήμου ό συρτός
«Κουνητός» καί ό συρτός «Άπολυτός» μέ γρήγορον χρονικήν άγωγήν.

"Οσον άφορα τάς μουσικάς κλίμακας, επί τών οποίων βασίζονται αί μελφ-
δίαι τών ήχογραφηθέντων ασμάτων, παρετηρήσαμεν οτι αύται άνήκουν είς τά δύο
μουσικά γένη· τό διατονικόν καί τό χρωματικόν.

Έκ τών κλιμάκων αΐτινες άνήκουν εις τό διατονικόν γένος κυριαρχεί ή κλΐ-
μαξ τοΰ ré μέ διάταξιν τών μουσικών φθόγγων ώς έξης:

Τον> _ m Λ * I*

Σημειώνομεν ένταΰτ^α οτι δέν γίνεται πάντοτε χρήσις δλης τής εκτάσεως τής
κλίμακος. Ούτως υπάρχουν άσματα τών οποίων ή μουσική έ'κτασις άποτελεΐται άπό
πέντε μόνον φθόγγους ή καί εξ συμπεριλαμβανομένης τής υποτονικής. Ό φθόγ-
γος si άλλοτε εκτελείται είς τήν φυσικήν του θέσιν καί άλλοτε έν ύφέσει. Ό 'ίδιος

>

μελφδικός ιδιωματισμός παρατηρείται καί εις τάς μελφδίας τοΰ πρώτου ήχου τής
Βυζαντινής μουσικής, τοΰ οποίου ή κλΐμαξ είναι όμοία.

Είς τό διατονικόν γένος άνήκει καί δ τρόπος τοΰ mi, δστις άπαντάται είς
μικρόνν άριθμόν έκ τών εν λόγφ ασμάτων τής περιοχής ταύτης, έχει δέ τήν εξής
διαστηματικήν διάταξιν φθόγγων1.

Τον· = , « ί" i * ί-

—5-0-----

Ή κλΐμαξ αύτη είναι ιδία μέ τήν τοΰ μέσου τετάρτου ήχου τής Βυζαντινής
Έκκλ. μουσικής τοΰ όνομαζομένου λεγέτου, ό όποιος έχει βάσιν τόν φθόγγον
Βου=ιηί καί εϊς τόν οποίον βασίζονται τά είρμολογικά μέλη αύτοΰ.

1 Συνήθως είς αυτήν τήν εκτασιν κινούνται αί μελφδίαι τοΰ τρίτου τούτου.
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Έκ τών εις τό χρωματικόν γένος ανηκουσών κλιμάκων κυριαρχεί ή έχουσα
βάσιν τόν φθόγγον ré μέ τήν εξής διττήν διάταξιν φθόγγων.

Τον.

a £ £

L ο b» H'-

Τον.

^ο ί>« 0 * "II*

Σημειωτέον και ένταΰθα ότι και τών κλιμάκων τούτων εις πολλά άσματα
δέν γίνεται χρήσις όλων τών φθόγγων.

Είς τά έλευθέρου ρυτΊμοΰ π.χ. ςίσματα, ιδίως τά κλέφτικα και τοΰ τραπεζιοΰ,
χρησιμοποιείται πολλάκις όλη ή έκτασις τής κλίμακος, ένφ εις τά χορευτικά μι-
κρότερα.

Ε'ις όλιγώτερον ποσοστόν φσμάτων απαντάται καί ό χρωματικός τρόπος τοΰ
do, διαδεδομένος και εΐς άλλας περιοχάς τής ηπειρωτικής Ελλάδος μέ τήν εξής
διαστηματικήν διάταξιν φθόγγων.

Τον.

Τόν τρόπον τοΰ Fa ευρίσκομεν εΐς ελάχιστα ςίσματα. Καί εις τάς εΐς τόν
τρόπον τοΰτον άνηκοΰσας μελφδίας δέν χρησιμοποιείται πάσα ή έ'κτασις τής κλί-
μακος, άλλά συνήθως μία πέμπτη ή ε'κτη άνωθεν τής τονικής καί μία τετάρτη κά-
τωθεν αυτής οΰτω :

Ό τρόπος οΰτος άντιστοιχεΐ εΐς τόν τρίτον ήχον τής Βυζαντινής εκκλησια-
στικής μουσικής, ό όποιος κατά τήν θεωρίαν αυτής άνήκει εις τό έναρμόνιον γένος,
διότι τό διάστημα κε — ζω = la — si περιέχει έξ μουσικά κόμματα, δηλαδή κατά
δυο κόμματα μικρότερον τοΰ έλαχίστου τόνου, περιέχοντος οκτώ. Συμπίπτει δέ ό
τρόπος οΰτος άπολΰτως μέ τόν μείζονα τοΰ Fa τής ευρωπαϊκής μουσικής, τοΰ
οποίου τήν όνομασίαν καθιερώσαμεν διά τάς μελφδίας, αί όποΐαι προσαρμόζον-
ται εΐς τήν κλίμακα ταΰτην.

Λαϊκά ό'ργανα έν χρήσει σήμερον εις τήν έξεταζομένην περιοχήν είναι τά
συνήθη καί εΐς τήν ΰπόλοιπον ήπειρωτικήν Ελλάδα, ήτοι τό κλαρίνο, τό βιολί, τό
λαοΰτο, τό σαντούρι καί ή κιχ^άρα, τήν οποίαν χορδίζουν κατά τό σύστημα χορδί-
σματος τοΰ λαοΰτου, διό καί καλείται λαουτοκίθαρον. Παλαιότερον ΰπήρχον έν χρή-

12
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σει οί ζουρνάδες καί τά νταούλια είς δλας ΐάς πανηγυρικός εκδηλώσεις καί εις τούς
γάμους. Σήμερον όμως έχουν τελείως έγκαταλειφτΊή.

Πλήν τών πολυστίχων ασμάτων τούτων εις τήν ήχογραφηθεΐσαν ΰλην περι-
έχονται καί ασματα, τών οποίων τά ποιητικά κείμενα αποτελούνται έκ διστίχων
15/συλλάβων ώς καί 8/συλλάβων, τά οποία ήχογραφήσαμεν είς Γαλαξίδιον.

Τό περιεχόμενον τούτων άναφέρεται εις τήν ναυτικήν ζωήν τού τόπου, π.χ

1. Το Γαλαξίδι είναι μικρδ εχει πολλά καράβια
έχει κορίτσια έμορφα και ναύτες παλληκάρια

2. Πουλιά τής μαύρης θάλασσας συρτέ στο Γαλαξίδι
και πέστε τής άγάπης μου δεν κάνω άλλο ταξίδι

3. Φύσα, μαϊστρελάκι μου,

γιά νά 'ρθη τό πουλάκι μου.

Ή τεχνική τών μελφδιών τών άσμάτων τούτων δέν ομοιάζει πρός τήν τών
άλλων ασμάτων τής περιοχής ταύτης. Πρόκειται περί μελωδιών μάλλον έπεισά-
κτων, άνατολικής προελεύσεως. Αΰται προέρχονται μάλλον έκ τών παραλίων τής
Μαύρης θαλάσσης, μεταφερθεΐσαι ενταύθα παλαιότερον ύπό ναυτικών τοΰ Γαλα-
ξιδίου, οί οποίοι εύρίσκοντο μέ τά πλοία εις συχνήν έπικοινωνίαν μέ τούς τόπους
τούτους. Βλ. κατωτέρω άσματα δ - 6.

Ά.

Τρόπ. ré' Τον. svs mit? = rés

J'J J J ^ 132-138) ^
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Συμπε'&έροι μου χρυσοί,

κάτ' άργοπορησιτι.

Νύφη μας, μας αργησι

καί μας άργοπόρησι,

ν- όσου νά μπγ\ κι δσου νά βγη,

για νά μάση τά προικιά της,

τά ζουναρομάντηλά της.

Πέζα μήλον, ττέζα ρόϊδον,
πέζα δρουσιρο σταφύλι.
Θέλει τάμα νά πεζέψη
κι νά ξικαβαλλικέψη.
Τάξτι της κομμάτι αμπέλι
κϊ παρασπονριά χουράφι.
' Αδ' ιδώ 'ρϋ·ης, πιρδικούλα μ ,
κι αό' ιδώ πουλιά να βγάλης

Β'.

Τρόπ. la Τον. s\!fa8 = ré5

b <ν> 2Α0

il

¥

a »

_ » >1
Ε - ν α.

kg. λε,

c _ ν α _

σπρο

? f, η -rs_I—- <5-
$ ·" •'J J  τρι. α . ντ -&  ά_ <?υλ .. λο -*--i  - ' , »  ε . ν c  ΛΛ> -f  . σ π ρ—" Lf» j Τί  per τρι . α  r~ι—-τ ν  1

Γ-'1 'Η*.1?

3υ _ λιε-μαι_ «ο ν.το

τα. (ρυλ , λο 6ου

6α' .

ψω.

Τον.

"Ενα, καλέ, εν' άσπρο τριαντάφυλλο
— εν' άσπρο τριαντάφυλλο —
βουλιέμαι νά τό βάψω'

1 Λ. Α. άρ. 2886, σ. 45. (Ε.Μ.Σ Λ. Α. άρ. 10703, χαιν. 749, ΑΙ). Δωρ'ις (Λιδωρίκιον).
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χι αν τό, καλέ, κι αν τό πετύχω στήν μπογιά
— κι αν τό πετύχω στήν μπογιά —
πολλές καρδίες ϋ·ά κάψαι.

Θά κάψω νιους, ϋά κάψω νιές,
■θά κάψω παλληκάρια'
ûà κάψω καϊ μιά μάγισσα
που ξέρει νά μαγεύι],
που μάγεψε τόν άντρα μου
και 'θέλει νά χωρίση

Γ.

Τρόπ. ré χρωματ. Τον. «λ ré2.

IJ J J

S

Γιά δέ.στε τον ά

μα.ραν. το σε

Ρ*·; ι— Γ—η t—ι
—# —« L-j é J&-fi

τι γκρι. μνο_ (fU . τρω.νει, τον— τρων, ο - μον.

Γιά 'δέστε τόν αμάραντο σέ τί γκριμνό φυτρώνει·

τόν τρών, άμάν, τόν τρων, τά λάφια καί ψοφούν

τόν τρών τά λάφια καϊ ψοφούν τ αρκούδια κί ημερώνουν

τόν τρών τά λάγια πρόβατα κι άρνιώνται τά παιδιά τους

νά $έν τό φάη κ' ή μάννα μου, ΐ'ά μή μέ κάνη εμένα-

κι αν μ' έκαμε, τί μ' ήθελε κι αν μ' έχη τί μέ 'θέλει,

ξένος εδώ, ξένος εκεί κι όπου νά πάγω ξένος 3.

τον

'Λ.Α. 2886, σελ. σελ. 65. (Ε.Μ.Σ. άριθ. 10726, ταιν. 749, Β11). Τραγ. Γ. Καλλίας 78.
Διορις ("Αμφισσα), Σπ. Περιστέρης, 1664.

3 Λ. Α. άρ. 2886, σελ. 84 (Ε.Μ.Σ. άρ. 10724, ταιν. 749, Β9). Παρνασσίς (Άμφισσα).
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Δ'.

Tgôit. πενιατον. Τον. si'=re2

·' _J Γ"

J L·-« - Γ"-» ^-J J m -»

\ιές πλε.νουν δυο_ τρεϊς_ με.λα.χροι. νες .

γ-ft Τον. ■

Κάτον στό ρέ, Ρηνά -, Ρηνάκι μου,
κάτον στο ρέμα στϊς μηλιές,
κάτον στο ρέμα στις μηλιές,
πλένονν όνο τρεις μελαχροινές,
Δεξιά μεριά εΐν" ή πλύστρα της
κι άριστιρά ή χονρίστρα της.
Στα κιντησμένα σ' γόνατα
τσονπάνος έχει πρόβατα·
ν - έβγα, Ρηνάκι μον, νά ίδής
κΐ νά 'ρ&ης πίσω νά μον είπής,
τό τί προνγκάν τά πρόβατα
τώρα στα ξηεμιρώματα.
Τσονπάνος πάει κατ' τό χωριό
τά πρόβατα κάτ' τό βουνό

'Λ. Α. άρ. 2886, σ. 52. (Ε.Μ.Σ.Λ Α. άρ. 10711, ταιν. 749, Α9). Δωρ'ις (Λιδωρίκιον).
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Ε'.

Τρόπ. Sol χρωματ. τόν. fas=sol2.

fr-r-fr » \\ Ρ--0- Γ/Τ"4™" 0 -——- i-
—ι

u ρ ν— XI

Το Γαλαξίδ' είναι μικρό, εχει πολλά, εχει πολλά καράβια'
εχει κορίτσια έμορφα και ναύτες πα-, και ναύτες παλληκάρια.
Μικρή Γαλαξιδιώτιασα δ νους μου είναι, δ νους μου είναι κοντά σου,
παλεύω με τά κύματα νά φτειάοω τά, νά φτειάσω τά προικιά σου.
Της Μπαρμπαριας τά κύματα, τής Μάλτας το κανάλι
φά2] τό κορμάκι σον, αν άγαπήσ^ς άλλη

ΣΤ"

Τρόπ. mi. Τον. ré2=mi2.

J οο 116

Γα λα. ii . δά_, Γα. Χα. ξι. δά . κι— μου_ CpTw _

ρα .

1 Λ.Α. 2866 σελ. 112. (Ε.Μ.Σ. 10781, ταιν. 753 Β7).
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πέΧ.λες ε _ μορ cpε . . . ες και-ναΰ.τες

— Γαλαξιδάκι μον φτωχό δεν έχεις πια καράβια,

μά χεις κοπέλλες έμορφες καϊ ναντες παλληκάρια.
Της πέρα Ρίχης τό νερό λένε πώς έχει αβδέλλες
μά 'γώ τό έδοκίμασα κι' έχει όμορφες κοπέλλες

RÉSUMÉ

Mission musicale dans la province de Phocide
du 16 juillet au 6 août 1964.

par Spyr. Peristeris

L'auteur expose les résultats obtenus au cours de la mission musi-
cale, qu'il a effectuée en Grèce centrale (Rouméli) du 16 juillet au 6 août
1964. Durant cette période il a travaillé dans les villages suivants: Aghia
Efthymia, Desfina, Galaxidi, Amfissa, et Lidoriki, où il a réalisé sur bandes
de magnétophone 203 enregistrements de chansons folkloriques et de dan-
ses populaires, de description de coutumes de culte, de fêtes religieuses et
de mariage, ainsi que d'hymnes et motets de la musique ecclésiastique
byzantine.

Les chansons et danses populaires enregistrées appartiennent à pres-
que toutes les catégories qui sont communes à toute la Grèce avec prédo-
minance cependant des chansons clephtiques, lesquelles ont trait aux lut-
tes du peuple grec pour son indépendance à l'époque de la domination
turque.

1 Λ.Α. άρ. 2886, σ. 112 (Ε.M.Σ. άρ. 10781, taiv. 753 Β4). Φωκίς (Γαλαξίδιον).
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