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Les chansons enregistrées sont monophones et interprétées par une
ou plusieurs personnes; on les chante soit sur un rythme libre (ad libi-
tum) lorsqu'on est réuni autour de la table à l'occasion d'un festin, soit
accompagnées par des instruments de musique.

Les rythmes des chansons enregistrées sont simples ou composés
avec diverses formes rythmiques (voir ex. en p. 175).

Les échelles et les modes sont diatoniques, chromatiques ou mixtes.
La plupart des modes diatoniques sont en ré; un plus petit nombre est
en mi, tandis que les modes chromatiques sont les modes voisins de do et
de ré (voir diagrammes à la p. 176-177).

Dans le présent exposé, l'auteur publie six chansons et danses trans-
crites en notation musicale européenne.

La 1ère est une chanson de mariage dans le mode et dans le ton
de ré ( mib2= ré') avec sous-tonique, et au rythme de 6/4.

La 2ème est une chanson de mariage dans le mode et dans le ton
de fa (re3=faJ) au rythme de 7/8 qui est le rythme du Kalamatianos, qui
est une danse panhellénique.

La 3ème est une chanson de l'exil; le mode et le ton chromatique
sont en ré et sur le rythme de Kalamatianos (7/8).

La 4ème est une chanson d'amour dansée sur un rythme de Syrtos
(4/4). Le mode est dans une forme pentatoniqne évoluée en ré et le ton de
même (si1 = ré').

La 5ème est une chanson d'amour des marins. Le ton est en fa"
(fa® = sol') et le mode en sol chromatique. Le rythme est de 4/4.

Le 6ème est une chanson locale de Galaxidi. Le mode est en mi et
le ton en ré (ré = mi). Le rythme est de 4/4.

Les instruments de musique populaire de cette région sont ceux que
l'on emploie dans toute la Grèce continentale c.-à-d. la clarinette, le violon,
le santouri, le laouto et la guitare. Cette dernière est accordée selon le
même système que le laouto (la, sol, ré, do), c'est pourquoi on l'appelle «la-
outoguitare». Jadis lors des diverses manifestations populaires (mariages,
foires etc), il y avait des zournas et des dawouls, qui aujourd'hui ont
totalement disparu.



ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡ. ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΥΡΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 185

Γ',

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΥΡΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

(28 ΙΟΥΛ· — 8 ΑΥΓ. 1964)

υπο κωνστ. ρωμαιου

Ή περιοχή τοϋ Τυρού τής Τσακωνίας περιλαμβάνει τρία μικρά χωρία, Τυ-
ρόν, Σαπουνακέϊκα, ΓΙαραλίαν Τυροϋ, είναι δέ περίκλειστος έ'νεκα τών πέριξ άπο-
κρήμνοίν ορεινών όγκων, σχηματίζουσα ήμικύκλιον έλαιοφόρου περιοχής, ή οποία
μέχρις εσχάτων ήτο τελείως σχεδόν άποκεκομμένη έκ τοϋ υπολοίπου κόσμου. 'Ακρι-
βώς δι' αυτήν τήν έπί χιλιετηρίδας άπομόνωσιν έχει διατηρηθή καί ομιλείται έκεΐ
ή τσακωνική διάλεκτος, γνησία θυγάτηρ τής άρχαίας δωρικής. 'Οσάκις ήκουον τούς
εντοπίους νά όμιλοϋν μεταξύ των τήν άρχαίαν και πάτριον διάλεκτον, ήσθανόμην
ώς ξένος εύρισκόμενος εις χώραν ξένην καί άκούων γλώσσαν ξένην.

'Ατυχώς ό χρόνος μεταβάσεώς μου (κατ' Αύ'γουστον μήνα) δέν ήτο ό κατάλ-
ληλος διά μίαν τοιαύτην άποστολήν, διότι κατά τό θέρος τό πλείστον τών κατοί-
κων,— καί τό καταλληλότερον διά τήν παροχήν λαογραφικών πληροφοριών, —
άπέρχεται εΐς ποιμενικός καί γεωργικός καλύβας, αϊτινες απέχουν, καί έκ τοϋ χω-
ρίου, και μεταξύ των, περί τάς τρεις ώρας πορείας. Κατόπιν τούτου περιωρίσί)ην
εΐς τήν συλλογήν ύλικοϋ άναφερομένου κυρίως εΐς έθιμα λατρευτικά, γαμήλια καί
τελευτής, καί επίσης εΐς πληροφορίας σχετικάς μέ τούς χορούς τής Τσακωνίας καί
μέ τό ί^έμα τής μορφής τών δημοτικών ασμάτων, τά όποια χρησιμοποιούνται εΐς
τήν περιοχήν έκείνην. Τό συγκεντρωθέν ούτω λαογραφικόν ύλικόν είναι μέν μι-
κρόν εις ποσότητα (σελίδες χειρογρ. 40), έχει όμως εΐδικήν σημασίαν διά τήν
έρευναν άρχαϊκών στοιχείων τοΰ βίου, ώς τούτο θέλει δειχθή εΐς έτοιμαζομένην
σχετικήν μελέτην, ή οποία θά δημοσιευθή συντόμως.

Γενικώτεραι παρατηρήσεις, σχετικαί μέ τήν διενεργηθεισαν άποστολήν, είναι
αΐ επόμενα ι :

1) 'Έ&ιμα λατρευτικά, γαμήλια και τελεντής. Σημαντικήν ΐδιορρυθμίαν παρε-
τήρησα εις τά έθιμα τοΰ γάμου, όπου, ως θά φανή εΐς τήν έτοιμαζομένην πρός
δημοσίευσιν μελέτην, ιδιάζοντα ρόλον άσκοϋν πρώτον ή ίερότης τοΰ οΐκογενειακοΰ
πυρός κατά τάς ώρας τών διαπραγματεύσεων διά τό συνοικέσιον, δεύτερον ή ειδι-
κή τελετή κατά τήν ε'ίσοδον τής νύμφης εις τήν οΐκίαν τοϋ γαμβροΰ, οπότε δύο άν-
τίθετα ήμιχόρια συναγωνίζονται πρός άλληλα έπί ήμίωρον καί πλέον δι' ασμάτων,
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και τρίτον ή περίεργος αλλά σπουδαιότατη «χορευτική χειραψία» γαμβρού καί νύμ-
φης κατά τον περί τό μεσονύκτιον χορόν τοϋ γάμου. Ίδιαιτέραν επίσης έντύπω-
σιν προξενοΰν δυο νεκρικά έθιμα, έκ τών οποίων τό εν άναφέρεται εις τόν τρό-
πον τοΰ θρήνου τοΰ νεκροΰ δια διαλόγου μεταξύ τής κορυφαίας μοιρολογιστρίας
καί τοΰ ήμιχορίου τών λοιπών γυναικών, τό έ'τερον δέ εις τόν τρόπον τής ταφής
τοΰ νεκροΰ όμοΰ μέ φύλλα έλαίας, δάφνης καί μυρτιάς. Καί περί τούτων θέλει
γίνει ειδικός λόγος εϊς προσεχές δημοσίευμα.

Ώς πρός τά λατρευτικά έ'θιμα, χαρακτηριστικός είναι είς τόν Τυρόν καί ό
τρόπος τής εξελίξεως καί τής προσαρμογής μερικών εξ αυτών. Έκ τών παρατιθε-
μένων κατωτέρω δύο πληροφοριών, εϊς τήν πρώτην βεβαιοΰται οτι ή συνηθιζο-
μένη κατά τήν πανήγυριν έορταζομένου 'Αγίου τελεστική ζύγισις τών εορταστών
ιδίως τών παιδιών, εξελίσσεται εις συμβατικήν πράξιν απλής επαφής τοΰ παιδιού
μέ τόν πρός ζύγισιν μεταφερθέντα στατήρα. Ούτω τό κύριον έπεισόδιον τής πρα-
γματικής ζυγίσεως παρεμερίσθη, παρέμεινε δέ μόνον ή έκφώνησις ενός μεγάλου
αριθμού, δηλούντος μυθικόν σωματικόν βάρος. Αύτη μαρτυρεί οτι ζύγισις προσε-
κτική έγίνετο άλλοτε, καί επίσης οτι τό βάρος δια τά παιδιά θεωρείται δηλωτικόν
υγείας καί σφρίγους: «Στον Απάνον Τυρό είναι δύο γειτονιές, καϊ στην άπάνον
γειτονιά γιορτάζει η Παναγία τό Δεκαπενταύγουστο. Έκεΐ τά παλιά χρόνια εΐχαν
ενα καντάρι και τό εδεναν σε μιαν ελιά και πήγαιναν οι πατεράδες τά μικρά παιδιά,
ακουμπούσαν εκείνα τό χέρι τους στό καντάρι και φώναζε κάποιος: «—Χίλιες οκά-
δες! —Δυο χιλιάδες οκάδες!» Τάχα οτι ζυγίστηκε τό παίδι και βρέύηκε δχι άστε-
νιάρικο άλλά ΰεόβαρο και σκαστό άπό υγεία. Πλήρωνε επειτα ό πατέρας μιά δρα-
χμή γιά την Παναγία. Αυτό γινότανε γιά την υγειά. Τό 'χα ν ε ε&ιμο εκείνη τη μέρα»
(χειρόγρ. σελ. 16).

Ή δευτέρα μαρτυρία άναφέρεται εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν άβάπτι-
στον βρέφος άφιεροΰται εις τήν εικόνα τής Παναγίας, άπό έκεΐ δέ τό βρέφος παρα-
λαμβάνεται παρά τοΰ πρώτου παρατυχόντος, ό όποιος καί δφείλει νά τοΰ γίνη
άνάδοχος. Τό λατρευτικόν τούτο έ'θιμον είναι βεβαίως πανελλήνιον, είς τόν Τυρόν
δμως έπενοήθη, ώς πρός τήν διαδικασίαν τής άνακαλύψεως τοΰ μέλλοντος αναδό-
χου, νέος καί προσοδοφόρος τρόπος άνιχνεύσεως τής προτιμήσεως τοΰ Θεοΰ. «77α-
λιά εϊχαν τό ε&ιμο και τάζανε τό παίδι νά τό ρίξουν ε στήν Παναγία, στήν εικόνα
της. Οι γυναίκες είχανε πόνους, δέν ένοιωθαν καλά και λέγανε; «Παναγία μου, νά
γεννήσω καλά και νά τό ρίξω στήν εικόνα σου!» Τότες, δποιος τό άρπαζε πρώτος
τό παιδί, εκείνος τό βάφτιζε. Γινόταν δμως σκοτωμός, άλλος άρπαζε τή σκούφια
τοϋ παιδιού, άλλος τό ποδαράκι του. Γιά νά μήν τά ξεσκίσουν καμιά ώρα τά μικρά
παιδιά, τώρα και αρκετά χρόνια τι βρήκανε καί κάμανε; Γράφουν ονόματα και
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