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RÉ SUMÉ

Mission folklorique à la région de Xanthe (Thrace),

par Steph. Imellos

L'auteur expose les résultats de sa mission folklorique aux villages
Abdira, Mandra, Kimméria et Kypséli de la Thrace occidentale.

Dans un recueil de 454 pages il transcrit un matériel folklorique très
divers. Il a enregistré .sur bandes de magnétophone 85 chants et danses
populaires.

Dans son exposé l'auteur décrit tout spécialement des coutumes inté-
ressantes des villages ci-haut mentionnés, comme le sacrifice collectif de
la communauté, qui a lieu au cours de certaines fêtes, des travestissements
mimiques avant les semailles, parle des légendes relatives à Alexandre le
Grand ainsi qu'à la chute de Constantinople. Il publie également deux
chansons d'un intérêt local.

Δ'·

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΑΙΤΩΛ1ΑΝ KAI AKAPNANIAN
(3 ΙΟΥΛΙΟΥ-2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1961)
υπο σπυρ. δ. περιστερη

Έκ τής περιοχής τοΰ νομοΰ Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας εγένετο τό πρώτον
περισυλλογή δημώδους μουσικής ύλης δι' ήχογραφήσεως κατά τήν εκεί άποστολήν
μου τό θέρος τοΰ έτους 1957 *.

Ή συλλογή αύτη Ικ 336 ηχογραφήσεων τής μουσικής φσμάτων καί χορών
δέν ήδύνατο νά θεωρηθη ώλοκληρωμένη, διότι παρέμεναν πολλοί συνοικισμοί, οι
όποιοι δέν ειχον ερευνηθή. Έκ τούτου πρός συμπλήρωσιν τής εργασίας ταύτης
εΐργάσθην κατ' έντολήν τής 'Ακαδημίας εΐς τάς επαρχίας Ξηρομέρου καί Τριχωνί-
δος καί εΐς χωρία τινά τής Παραχελωίτιδος * περιοχής άπό 31? 'Ιουλίου μέχρι
2«? Αυγούστου 1961. Ή εργασία αύτη ήρχισεν εκ τοΰ χωρίου Γουρ ιά Μεσολογ-
γίου, οπου εΐχον προετοιμασθή σχετικώς τραγουδισταί καί όργανοπαϊκται τοΰ τό-
που υπό τοΰ έκ τοΰ χωρίου τούτου καταγομένου συλλογέως καί μελετητοΰ τής λαο-

1 Βλ. σχετικήν εκθεσιν είς τήν 'Επετηρίδα τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, τόμ. 9-10
(1955-1957), σ. 422-424.

' Χωρία τής επαρχίας Μεσολογγίου κείμενα έπί τής αριστεράς όχθης τοΰ ποταμού Ά-
χβλφου πρός τάς έκβολάς του.
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γραφίας κ. Κωνστ. Κώνστα. Εις τάς προσπαθείας τούτου οφείλεται ή πλούσια
ήχογράφησις ασμάτων καί είς άλλα χωρία τής περιφερείας ταύτης.

Τό έργον μου συνέχισα κατόπιν εΐς τά εξής κέντρα: Αΐτωλικόν, Νεο-
χώριον, Κατοχή, Σ τ α μ ν ά, Π ε ντ ά λο φ ο ν, Π α λ α ι ο μ ά ν ι ν α ν, 'Α-
στακόν, Μαχαιρά, 'Αγρίνιον, Θέρμον καί Προυσσόν1, πρός δέ
καί εΐς άλλα χωρία τής περιφερείας ταύτης. Τό συλλεχθέν μουσικόν ύλικόν συνεπο-
σώθη εΐς 340 ηχογραφήσεις ασμάτων διαφόρων κατηγοριών καί λαϊκών χορών. Έκ
τής ύλης ταύτης πολλά άσματα αδονται μέ συνοδείαν λαϊκών οργάνων, άλλαι δέ ηχο-
γραφήσεις είναι χοροί τραγουδιστοί καί άλλαι χοροί καθαρώς οργανικοί. 'Αντιστοί-
χως κατεγράφησαν καί τά κείμενα τών ήχογραφηθέντων ασμάτων μετά σχετικών
λαογραφικών πληροφοριών εις χειρόγραφον μέ παράρτημα εΐς αύτό φωτογραφιών
τών τραγουδιστών καί οργανοπαικτών.

Εΐς τό ήχογραφηθέν ύλικόν περιλαμβάνονται αοματα έξ όλων τών εΐδών.
Περί τών μουσικών καί ποιητικών χαρακτηριστικών τών ασμάτων τούτων δέν είναι
εύ'κολον νά γίνη ένταύθα έκτενής λόγος προτού προηγηθή ή λεπτομερής μουσικο-
φιλολογική επεξεργασία τοϋ υλικού. Γενικώς σημειώνομεν ότι πολλά τραγούδια,
ώς τά κλέφτικα, τά χορευτικά, έρωτικά, τοϋ γάμου, αδονται έπίσης καί εις άλλους
τόπους τής ηπειρωτικής Ελλάδος μέχρι καί τής Πελοποννήσου προς νότον μέ μι-
κράς μελφδικάς παραλλαγάς.

Τραγούδια μέ τοπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα εΐς τό κείμενον καί τήν
μουσικήν ώς καί εις τόν τρόπον τής άποδόσεώς των (περιοχαί Παραχελωίτιδος καί
Ξηρομέρου), είναι τά τραγούδια τής ξενητειάς, τά καληρώγια ή ξενιτεμένα
ώς λέγονται, καί τά πολυφωνικά τραγούδια ώρισμένων χωρίων τών περιφερειών
Ξηρομέρου καί Βάλτου.

1 Είς τήν έργασίαν ταύτην μέ εβοήθησαν σημαντικώς καί οί έξης ίδιώται: Κλεομένης
Κώνστας καί Ζωή Κώνστα είς Γουριάν. Στυλ. Κογιώργος, ιατρός, καί Στάμος Καπελάρης, δι-
δάσκαλος εις Σταμνά. Τζανάκης Δημ. Πρόεδρος Κοινότητος Κατοχής, Γερ. Φραγκαναστάσης
καί 'Ιωάννης Φραγκαναστάσης. Γεώργ. Κόκκας, διδάσκ. εις Νεοχώριον. Ό Δήμαρχος Αιτω-
λικού κ· Κων. Σεβαστός, ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Πενταλόφου κ. Δημ. Αυμπέριος καί ό
Γραμματεύς κ. Άλέξ. Πετρονικολός. Οί ίερεις Δημ. Καλύβας καί Κων)τΐνος Σαράκης είς Πα-
λαιομάνιναν. Ό Δήμαρχος Άστακοΰ κ. Μιχ. Μαρνϊος. Ό κ. Γεράσ. Παπατρέχας, διδάσκ. είς
Μαχαιρά. Ό Δήμαρχος 'Αγρινίου κ. Παπαϊωάννου. Οί Χαρίλ. Παπαποστόλου Δ)ντής τοϋ φ-
δείου 'Αγρινίου, καί Δημ. Πιπερΐγκος υπάλληλος Τραπέζης. "Ο Ιατρός κ. Δημ. Μώκος είς
Θέρμον. Ό Ηγούμενος τής Μονής Προυσσοϋ κ. Γερμανός Σταθογιάννης καί ό ιερομόναχος
Δοσίθεος Κανέλλος, καί ό Βασίλ. Παπαδόπουλος εις Προυσσόν. Πρός πάντας τούτους έκφράζω
άπό τής θέσεως ταύτης τάς ευχαριστίας μου.
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Έκ τής ήχογραφηθείσης ύλης τήν πρώτην θέσιν ποσοτικώς κατέχουν τά
καθιστικά τραγούδια τής τάβλας ή τοΰ τραπεζιού, ώς ονομάζονται.
Εϊς τήν κατηγορίαν ταύτην ύπάγονται κατά μέγα μέρος, κλέφτικα, τοπικά,
ιστορικά, παραλογαί τίνες, μοιρολόγια και τής ξενιτειάς. Ώς έκ τής περιστάσεως
καί τοΰ τρόπου κατά τόν όποιον αδονται * έ'χουν ταΰτα εντελώς έλεύθερον ρυθμόν,
δηλαδή μή ύπαγόμεμον εις κανονικούς ρυθμικούς πόδας. "Εχουν όμως ίδιον τρό-
πον προσαρμογής τών συλλαβών τών λέξεων και φράσεων τοΰ κειμένου άντιστοί-
χως πρός τούς μουσικούς φθόγγους καί τάς μελορδικάς φράσεις τοΰ άσματος, καί
διάφορον δι' έκάστην έκ τών ώς άνα> κατηγοριών <|σμάτων.
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Τον.

Έτέραν ομάδα αποτελούν τά άσματα πού αδονται προς διαφόρους χορούς
καί συνοδεύονται πολλάκις καί ύπό λαϊκών μουσικών οργάνων. Εις αυτήν ύπά-
γονται άσματα ερωτικά, τοΰ γάμου, ευτράπελα, ελάχιστα κλέφτικα, χορεύονται δέ
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πρός τόν πηδηκτόν χορόν, τόν συνήθως καλού μενον Τσάμικο ν. "Ελάχιστα είναι
τά λατρευτικά, επίσης δύο άγερμοί, άσματα άτινα σπανίζουν πλέον σήμερον. Έκ τών
τελευταίων, to μεν πρώτον συνδέεται μέ έ'θιμον τής παραμονής τής πρωτοχρονιάς καί
ςίδεται ύπό παίδων προς εκδίωξιν βλαβερών ζωυφίων, τό δέ έτερον μέ to έθιμον
τής περπερίτσας, άλλαχού περπερούνας, εις περίοδον ανομβρίας. Κατ' αυτό ομάς
παίδων περιβάλλει έ'να έκ τών μελών της μέ περπερίτσαν (είδος χόρτου) καί περι-
φέρει τούτο μέ συνοδείαν φσμάτων εις τάς οδούς καί πρό τών οικιών, α! δέ οΐκο-
κυραί καταβρέχουν μέ δοχείον ύδατος τόν περιβεβλημένον μέ χόρτον νέον ή νέαν.
(Βλ. άνωτ. σ. 415 μουσ. παράδ.1).

Έκ τών λαϊκών χορών τήν πρώτην θέσιν κατέχει ό πηδηκτός, καλούμενος
Τσάμικος. Οΰτος συνοδεύεται μέ ποικίλα ςίσματα διαφόρου περιεχομένου καί
μουσικών τρόπων, είναι δέ προσηρμοσμένος είς τάς γνωστάς δύο βασικάς ρυθμι-
κός μορφάς τοΰ εξασήμου. " f ΓΓΓ^ΓΓΓΓ'

Αί μορφαί αΰται εναλλάσσονται πολλάκις είς τό αυτό ασμα λόγω τών παρεμ-
βαλλόμενων εύφωνικών συλλαβών καί τών επαναλαμβανόμενων λέξεων. Υπάρχουν
όμως καί καθαρώς όργανικαί μελφδίαι διά τόν έν λόγω χορόν, αΐτινες είναι γνω-
σταί μέ ειδικά ονόματα : ώς "Ηλιος, 'Ετιά κ.λ.π.

Οΐ συρτοί χοροί, ώς ό Κ α λα μ ατ ιαν ό ς, ό άπολυτός, συρτός στά
τρία (βήματα), χορεύονται έπίσης μέ ποικίλα ςίσματα. Έκ τούτων ό Καλαμα-
τιανός είναι προσηρμοσμένος εΐς τάς γνωστάς πανελληνίους μορφάς τοΰ Ιπτασήμου

ρυθμικού ποδός ^ = ήτοι M f Ρ Γ Γ ^ τοΰ όνομαζομένου

δευτέρου έπιτρίτου, καί II μ f f f II όνομαζομένου πρώτου έπιτρίτου.

Ό συρτός στά τρία (τρία βήματα εμπρός καί δύο οπίσω) προσαρμόζεται
εΐς τάς ρυθμικός μορφάς τοΰ τετρασήμου ρυθμικοΰ ποδός =—^ ήτοι
Ii ^ ß Ψ ,, 1 + 1+2 ,, 1 + 1 + 1 + 1 » ,, m m m m n

Il γ ff 11 n—4—»i-i-ΊΊΪ01" f Γ Γ f ™

ot όποιοι άντιστοιχοΰν ώς πρός τήν διάρκειαν τών χρόνων, ό μεν πρώτος πρός τόν
άρχαϊκόν δάκτυλον, ό δεύτερος πρός τόν άνάπαιστον και ό τρίτος πρός τόν προ-
κελευβματικόν άρχαϊκόν πόδα.

Ό συρτός άπολυτός άπαντφ μέ τάς ιδίας ρυθμικός μορφάς τού τετρασή-
μου άλλά χορεύεται εις ταχυτέραν ρυθμικήν άγωγήν καί μέ βηματισμούς ομοιά-
ζοντας πρός τούς τοΰ συρτού Καλαματιανού. Αΐ μορφαί αΰται πολλάκις, όπως καί
εΐς τόν επτάσημον, εναλλάσσονται εις τό 'ίδιον §σμα.
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Ώς πρός τήν μετρικήν μορφήν τοΰ στίχου παρατηροΰμεν, ότι κυριαρχεί ό
δεκαπεντασύλλαβος πολιτικός στίχος μέ σταθεράν τομήν είς τήν όγδόην συλλαβήν.
Ή μελωδία εΐς τά $σματα ύπό τήν μετρικήν μορφήν ταύτην καλύπτει πάντοτε ενα
και ήμισυν στίχον. Εις δέ τά ρυθμικά καί κυρίως τά χορευτικά καλύπτει έ'να μό-
νον στίχον.

Λαϊκά μουσικά όργανα έν χρήσει είναι τό κλαρϊνον καί τό βιολί, ώς πρω-
τεύοντα όργανα εΐς τάς μουσικάς ομάδας τών λαϊκών οργανοπαικτών. "Οργανα δέ
συνοδείας είναι τό λαούτο καί ή κιθάρα, ήτις εισήχθη κατά τά τελευταία έτη προς
άντικατάστασιν τοΰ λαούτου. Αύτη καλείται λαουτοκίθαρο, διότι χορδίζεται κατά
τό σύστημα τοΰ χορδίσματος τοΰ λαούτου.

Ώς όργανον συνοδείας χρησιμοποιείται καί τό άθιγγανικόν κύμβαλον, κοινώς
σαντούρι. Κατά τά τελευταία έ'τη γίνεται χρήσις καί τοΰ άκορντεόν, τό όποιον
λόγφ τής τεχνικής του κατασκευής καί τής πολυφωνικής του αποδόσεως χρησιμο-
ποιείται άλλοτε ώς πρωτεύον όργανον καί άλλοτε ώς όργανον συνοδείας.

Άλλα ό'ργανα εντελώς λαϊκής κατασκευής, άτινα χρησιμοποιούν σήμερον μό-
νον οί ένταύθα πλανόδιοι άθίγγανοι, καί ιδίως εΐς τάς περιφερείας Μεσολογγίου
καί Ξηρομέρου, είναι ό ζουρνάς ή πίπιζα ή καραμούζα (ό μικρότερος
τύπος έκ τών δύο μεγαλυτέρων πού χρησιμοποιούνται εΐς άλλας περιοχάς τής ήπει-
ρωτικής Ελλάδος) καί τό άπαραίτητον πρός συνοδείαν τών ζουρνάδων μικρόν τύμ-
πανον τό κοινώς καλούμενον νταούλι. Δύο ζουρνάδες καί εν τύμπανον άπαρτί-
ζουν τήν ομάδα τών οργανοπαικτών, ήτις λέγεται ζυγ ιά1. Ό εις έκ τών δύο ορ-
γανοπαικτών (ζουρνατζήδων) εκτελεί τήν μελφδίαν τοΰ άσματος, ό δέ έτερος συνο-
δεύει τόν πρώτον, Ικτελών διαρκώς τό ίσον εΐς τήν τονικήν πάντοτε τής μελωδίας
τοΰ $σματος. "Ο τυμπανοκρούστης (νταουλιέρης), κρούων διά τών δύο ξυλίνων ρά-
βδων (νταουλόβεργα καί νταουλόξυλο) έπί τών δύο επιφανειών τού τυμπάνου, δια-
τηρεί σταθερόν καί έντονον τόν ρυθμόν τού άσματος μέ διαφόρους έναλλαγάς.

Έκ τών διαφόρων κατηγοριών τών ήχογραφηθέντων φσμάτων ΐδιαίτερον
ενδιαφέρον άπό μουσικής έπόψεως παρουσιάζουν τά καληρώγια καί πολυ-
φωνικά τραγούδια εΐς τινα χωρία τής περιοχής Ξηρομέρου καί Βάλτου. Καληρώ-
για' όνομάζουν τά τραγούδια τής ξενιτειάς εΐς τό χωρίον Γούρια καί εΐς όλην

1 Βλ. σχετικώς τήν μελέτην τοΰ Κ. Σ. Κώνστα, Ή ζυγιά σιή Δυτική Ρούμελη, Λαο-
γραφία, τόμ. ΙΘ', 1961, σελ. 325-359.

• Ή λέξις καληρώϊ καί ό ρηματικός τύπος καληρωγάω πιθανόν νά προέρχεται έκ τής
ευχής πρός τούς ξενιτεμένους «καλή ώρα». Έκ ταύτης δι'αναγραμματισμού ό τύπος
χαληρώα, έκ τοΰ οποίου κατόπιν έσχηματίσθη ή λέξις καληρώϊ κατ' άναλογίαν πρός τήν
λέξιν μοιρολόι-

27
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τήν περιοχήν Ξηρομέρου. Τά καληρώγια ςίδονται μόνον ύπό γυναικών καί μάλιστα
ΰπ' εκείνων πού έχουν προσφιλή πρόσωπα ξενιτεμένα, κατά τάς ώρας τών οικια-
κών αλλά πολλάκις καί τών άγροτικών εργασιών.

Ταύτα άνήκουν εις τήν κατηγορίαν τών ασμάτων έλευθέρου ρυθμού, όπως
τά κλέφτικα ή τού τραπεζιού, χωρίς ή τεχνική τής μελωδίας των καί ή ρυθμική
μορφή νά έχουν σχέσιν πρός αυτά. Χαρακτηριστικοί είς τά καληρώγια είναι αί
καταλήξεις τών μουσικών φράσεων, αΐτινες ομοιάζουν πρός τάς τών μοιρολογιών
τής ιδίας περιοχής μέ τά όποια έχουν ομοιότητα καί έκφράζουν ψυχικόν πόνον.
Έχουν χαρακτήρα νοσταλγικόν ώς καί ίδιότυπον τρόπον έξαγγελίας. Ώς πρός τούς
μουσικούς τρόπους βασίζονται κυρίως είς τόν διατονικόν τρόπον τού ré μέ τάς χα-
ρακτηριστικός αλλοιώσεις τής τετάρτης καί πέμπτης βαθμίδος (χρόαι τοΰ τρόπου
τοΰ ré), (βλ. είς τά κατωτέρω παραδ. I καί II).
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Τον. Τον.
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RÉSUMÉ

Mission musicologique en Étolie et Âcarnanie

par Spyr. Peristéris.

L'auteur rapporte ce qu'il a constaté au cours de sa mission dans la
région d'Étolie et d'Acarnanie (du 3 juillet au 2 août 1961), pendant la-
quelle il a enregistré 340 chansons et danses folkloriques. Parmi celles-ci
son attention a été sollicitée par les chansons des expatriés (ξενιτειας) et les
chansons polyphoniques de Xiroméro et de Valtos, ainsi que par les chan-
sons dites de table (chansons kleptiques, historiques, ballades, des morts
(chants funèbres), etc.). Il commente également les divers chansons de
danse et fait des remarques musicologiques sur les rythmes et les modes
des danses Tsamikos, Kalamatianos et Syrtos. Il mentionne aussi les ins-
truments qui sont employés dans les régions étudiés comme la clari-
nette, le violon, le cembalo, ainsi que les instruments populaires de fabri-
cation locale, comme le journa ou pipiza ou karamouza, le davoul et la
zyghiâ. Ce dernier mot désigne l'ensemble de ces instruments populaires.

Il note également l'intérêt que présentent du point de vue musical
les chansons des expatriés (τής ξενιτειάς) nommées «Kaliroya» et qui sont
chantées seulement par des femmes.


