
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡ· 1961)
υπο στ. καρακαση

Πρός περισυλλογήν δι' ήχογραφήσεως δημώδους μουσικής ύλης εΐργάσθην
κατά τό ώς άνω χρονικόν διάστημα είς χωρία, ώς κάτωθι, περί τό Παγγαΐον τής
Μακεδονίας, τά όποια διοικητικώς ύπάγονται εΐς τόν νομόν Καβάλας, πλήν τών
χωρίων Πρώτη καί Κορμίστα, τά όποια άνήκουν εΐς τόν νομόν Σερρών.

Παρά τό γεγονός ότι ή χρονική περίοδος καθ' ην έγένετο ή αποστολή αύτη
δέν ήτο άπολύτως ενδεδειγμένη λόγω ΐής άπασχολήσεως τοΰ πληθυσμού εΐς τήν
συγκομιδήν τοΰ καπνού, επέτυχα τήν συλλογήν μουσικής ύλης έκ 345 ηχογραφή-
σεων, πρός δέ καί τήν καταγραφήν πλήν τών κειμένων τών άσμάτων οίλλης
λαογραφικής ύλης, σχετικής πρός τόν γάμον, τήν λατρείαν κλπ. εις χειρόγραφον έκ
σελ. 281, 8<>ν μέγ.

Ή ύλη αύτη, μουσική καί κείμενα, κατετέθη εΐς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον,
τοΰ μεν χειρογράφου καταγραφέντος ύπό τόν αριθμ. εΐσαγ. 2393, τής δέ μουσικής
ύλης εΐς τό βιβλίον εισαγωγής άπό τοΰ αριθμ. 5892-6231.

Πλήν τής ύλης ταύτης κατέθεσα ετι καί λαογραφικός συλλογάς έκ σελ. 20
τών κ. Κυριαζή Παπαλούδη, Μόσχου Γκαμπράκη καί Δημ. Καραγιαννακίδου,
αιτινες κατεγράφησαν εΐς τό βιβλίον εισαγωγής ύπ' άρ. 2438.

Α') Έκ τής συλλεχθείσης ύπ' έμοΰ ώς άνω ύλης σημειώνω τήν δημώδη
παράδοσιν περί τοΰ Κάστρου τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου (βλ. εΐκ. 1) εΐς Παλαιο-
χώριον (χφον, άρ. 2393, σ. 235), πρός δέ τό άπαντών εΐς τό χωρίον Νικήσιανη
έ&ιμον, καθ' 8 οί νέοι μεταμφιέζονται τήν Ι^ν 'Ιανουαρίου και τά Θεοφάνια.
Φορούν κουκούλαν εκ δέρματος αΐγός (γιδιά), κρεμούν 4 μεγάλα ποιμενικά κουδού-
νια άπό τήν ζώνην των καί κρατούν μεγάλα ξύλινα σπαθιά. Ούτω περιέρχονται
τάς οδούς ύπό τόν ήχον κρουσμένου μεγάλου νταουλιοΰ (εΐκ. 2) (χφον, άρ. 2393'
σ. 247). Τούς μεταμφιεζομένους τούτους καλούν «Άραπάδες».

Β') Αι γενόμεναι ηχογραφήσεις μουσικής ύλης προέρχονται έκ τών κάτωθι
χωρίων: Παλαιοχώρι 22, Νικήσιανη 77, Γεωργιανή 17, Κορμίστα 16, Μυρτόφυ-
τον 2, Έλαιοχώρι 13, Πλατανότοπος 18, ΈλευθεραΙ 6, Μουσθένη 18, Μεσορόπη 11,
Χορτοκόπι 19, Κεχρόκαμπος 16, Διπόταμος 10, Λεκάνη 15 καί Αύλή 10.
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ΕΙς τήν περιφέρειαν τού νομοΰ Καβάλας Ι'χουν έγκατασταθή εις εΰρεϊαν
ίκτασιν πρόσφυγες εκ Μικράς 'Ασίας καί 'Ανατ. Θράκης. Έκ τούτου δέ καί το

Είκ. 1. Το κάστρο τον Μεγ. Άλεξάνδρον είς Παλαιοχώρι.

συλλεχθέν ύλικόν ώς πρός τήν προέλευσίν του έχει ώς εξής. 'Άσματα καί χοροί :
α') έκ γηγενών τής Μακεδονίας ήχογρ. 182. β') άπό πρόσφυγας έκ Πόντου 78
γ') άπό πρόσφυγας έκ Θρςίκης 37 καί δ') γενικώτερον έκ Μ. 'Ασίας 48.

Είκ. 2. Μεταμφιεσμένοι 'Άραπάδες*' (χωρ. Νικήσιανη).

Τής πρώτης κατηγορίας, ήτοι Μακεδόνικα ςίσματα, ηχογράφησα εις χωρία :
Παλαιοχώρι, Νικήσιανη, Κορμίστα, Πρώτη, Μυρτόφυτον, Μουσθένη, Μεσορόπη
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και Αυλή. Ώς συμβαίνει καί εις τούς ά'λλους τόπους τής Ελλάδος τό δημοτικόν
τραγούδι υποχωρεί καί ένταύθα μέ τάσιν, νά εξαφανισθη, διό καί σπανίζουν πλέον
τραγουδιστοί, δυνάμενοι νά τραγουδήσουν ενα γνήσιον καί άρτιον δημοτικόν
τραγούδι

Έκ των 190 περίπου φσμάτων τής συλλογής τοΰ Άστερίου Γουσίου ' περί
τών οποίων άναφέρει ούτος ότι έτραγουδοΰντο καθ' ον χρόνον κατήρτιζε την συλ-
λογήν του, κατώρθωσα νά εύρω καί ηχογραφήσω μικρόν μέρος. Τά περισσότερα
έχουν πλέον λησμονηθή ή διασώζονται παρεφθαρμένα.

Εις τήν Κορμίσταν ηχογράφησα έκ τοΰ λαϊκού συγκροτήματος τών άδελ-
φών Γ. Δουβουρδάκη (βιολί) και Λεάνδρου Δουβουρδάκη (ούτι) καί τραγούδι, τοΰ
Κωνσταντίνου Μαδεμνή (κλαρίνο) καί 'Ιωάννη Μαδεμνή (βιολί) τοπικούς χορούς
καί ςίσματα, τών οποίων τό ύφος είναι χαρακτηριστικών τής Μακεδονίας. Είς τό
χωρίον Πρώτη ό 'Αντώνιος Βαής εξετέλεσεν εΐς τό βιολί διάφορα $σματα καί
χορούς εϊς τό τοπικόν Μακεδονικόν μουσικόν ύφος, λίαν ενδιαφέροντας.

Παραλλαγαί άσμάτων |κ Tôjv γηγενών τής περιφερείας τοΰ Παγγαίου» αί
όποίαι είναι διαδεδομέναι καί εις άλλους έλληνικούς τόπους, ώς καί εΐς τήν Χαλ-
κιδικήν, ςίδονται εΐς τήν έξεταζομένην περιοχήν, έν συγκρίσει πρός τήν Χαλκιδικήν,
είς ρυθμόν άργότερον μέ επιδράσεις έντονωτέρας έκ τής Βυζαντινής καί τής 'Ανα-
τολίτικης μουσικής πρό παντός εις τά κλέφτικα καί τά άργά $σματα ελευθέρου
ρυθμοΰ τοΰ τραπεζιού.

Ήχογραφήσαμεν έτι παραλογές, ερωτικά καί γαμήλια $σματα, νανουρίσμα-
τα, μοιρολόγια καί λατρευτικά ώ: καί εύτράπελα μέ έ'ντονον σατιρικόν πνεύμα. 'Επί-
σης Βαγιάτικα άσματα, τά όποια συνηθίζοντο παλαιότερον. Σήμερον πλέον έχουν
ταΰτα λησμονηθή, διασώζονται δέ μόνον άπό τά χωρία πού έπεσκέφθημεν εΐς τό
όρεινόν χωρίον Αυλή. Ή συλλογή ημών έκ τού χωρίου τούτου δέν ύπήρξεν Ιξαν-
τλητική διά λόγους άνεξαρτήτους τής θελήσεώς μας καί δι' έλλειψιν άρκετοΰ χρόνου·

Τά «Βαγιάτικα» άσματα τραγουδούν μόνον κορασίδες 12-18 ετών. Αύται
ανά δύο ζεύγη τό πρωί τής Κυριακής τών Βαΐων, μετά τήν λειτουργίαν, φέρουσαι
ένα καλαθάκι διά τά δώρα, πηγαίνουν εΐς τά σπίτια καί «τά λένε». Ένφ τραγουδούν
χωρίζονται εΐς δύο μέρη άντιμέτωπα καί περπατώντας αί μεν άπέναντι τών δέ,
πηγαινοέρχονται όπως γίνεται εΐς τό κοριτσίστικο παιγνίδι, τό «κρεμμύδι».

1 Εις κάθε έπαρχίαν ευτυχώς υπάρχουν ακόμη κέντρα οπου καλλιεργείται ή παραδο-
σιακή μουσική, ώς εις τήν "Ιερισσόν καί τήν Μεγ. Παναγίαν είς τήν Χαλκιδικήν, τήν Καρωτήν
είς τήν έπαρχίαν Διδυμοτείχου, εις Νικήσιανην καί Πρώτην εις τήν περί τό Παγγαΐον περιοχήν.

* Τά τραγούδια τής πατρίδος μου, ήτοι συλλογή τερπνών δημωδών φσμάτων (^δομέ-
νων έν τη κατά Παγγαΐον χώρςι, έν 'Αθήναις 1901.
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ΣΤ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Μεταξύ τών ήχογραφηθέντων ςισμάτων περιλαμβάνονται καί έμπνευσμένα
άπό τόν Έλληνοϊταλικόν πόλεμον τοΰ 1940, τούς Μακεδονικούς αγώνας, τάς ομη-
ρίας είς Βουλγαρίαν κατά τά έτη 1916 καί 1942, καθώς καί τραγούδια πού συνε-
τέθησαν διά τάς σφαγάς ύπό τών Βουλγάρων εΐς τά δύο Κερδύλλια (τώ 1942), τής
Δράμας καί τοΰ Δοξάτου. Τά άσματα ταΰτα δέν έχουν τήν μουσικήν καί αΐσθητικήν
άξίαν τών παλαιοτέρων δημοτικών τραγουδιών, διότι τό ύφος τών πλησιάζει περισ-
σότερον πρός τήν λαϊκήν μουσικήν τής έποχής μας. 'Υπάρχει όμως εΐς ταΰτα Ινδιαφέ-
ρον άπό Ιστορικής πλευράς, πρός δέ καί ώς δειγμάτων νεωτέρας λαϊκής δημιουργίας.

Γ'. Έκ τών προσφύγων τών εγκατεστημένων εΐς τήν περιοχήν ταύτην οί
Πόντιοι συνεχίζουν συστηματικώτερον τά πατροπαράδοτα έ'θιμά των καί είς τούς
πλέον άπομεμονωμένους συνοικισμούς των. Διατηρούν τό γλωσσικόν των ιδίωμα,
καθώς καί τά άσματα καί τούς χορούς μέ τά μουσικά των όργανα.

Ποντιακήν μουσικήν συνέλεξα εΐς τά χωρία : Γεωργιανή, Έλαιοχώρι, Πλατα-
νότοπο, Χορτοκόπι, Κεχρόκαμπο, Διπόταμο, Λεκάνη. Ή ύλη αύτη περιλαμβά-
νει άκριτικά άσματα, έρωτικά, δίστιχα, άσματα τοΰ τραπεζιού (σάν τόν Μακρύν-
Καϊτέν, άσμα άργόν, έλευθέρου ρυθμού, τόν όποιον έτραγουδούσαν καί όταν έ'βο-
σκαν τά ποίμνιά τους), διάφορα άσματα τοΰ γάμου, ώς τό νυφόπαρμα κ.ά. Είς όλους
τούς συνοικισμούς τών Ποντίων συνηντήσαμεν όργανοπαίκτας καί τραγουδιστάς,
ώς έκ τούτου δέ ήχογραφήσαμεν τούς κάτωθι χορούς μέ συνοδείαν Ποντιακής λύ-
ρας (κεμεντζέ), ζουρνά καί νταουλιοΰ, τουλούμ ή αγγείου (άσκαύλου), βιολιού καί
λαουτοκιθάρας: «Όμάλ», «Τίκ», «Σέρα ή Τρομαχτόν ή Τιτιρεμέ » (εΐκ. 3),
«Διπάτ'», «Άπάν'καί Κάτ'» (τουλούμ), «Σαρί-Γκίζ» καί διαφόρους καρσιλαμάδες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά κάλαντα τής Πρωτοχρονιάς καί τών Χριστου-
γέννων, ώς παραλλάσσοντα άπό τά πανελληνίως γνωστά εΐς τε τό κείμενον καί τήν
μελφδίαν.

Δ'· Θρςικικά άσματα καί χοροί ήχογραφήθησαν εΐς τήν Χρυσού-
πολιν καί τά χωρία: Γεωργιανή, Μουσθένη, Κεχρόκαμπος καί Πρώτη.

Οί εξ 'Ανατολικής Θράκης πρόσφυγες εΐς τόν νομόν Καβάλας είναι διεσκορ-
πισμένοι, ούτω δέ δέν άποτελοΰν συμπαγή πληθυσμόν, δεδομένου έτι ότι καί τό
γλωσσικόν των 'ιδίωμα δέν διαφέρει αισθητώς άπό τό τών γηγενών. Ούτοι έ'χουν
ήδη άρκετά άφομοιωθή πρός τό νέον περιβάλλον καί ώς έκ τούτου καθίσταται
όσημέραι δύσκολος ή εξεύρεσις έκ τούτων πληροφορητών. Σώζονται άκόμη
πάντως τά άσματα τά σχετικά πρός τόν γάμον, τά νανουρίσματα, τά μοιρολόγια,
λατρευτικά κ. ά.

Εΐς τήν Χρυσούπολιν ηχογράφησα άπό τούς επαγγελματίας λαϊκούς μουσικούς
Κωνστ. Καράμπελαν, έτών 71 (κλαρίνο), τόν υίόν του Σάββαν, ετών 36 (λαου-
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τοκιθάρα) καί Σταΰρον Πορφύρην, Ιτών 38 (ούτι καί τραγούδι) άσματα τού γάμου
καί άλλα, τά όποια εκτελούν ούτοι τόσον εις τούς γάμους τών γηγενών όσον καί
τών προσφύγων εκ Θράκης καί τών παραλίων τής Μ. 'Ασίας. Έκ τούτου συνάγε-
ται, ότι δημιουργείται μιά κοινή λαϊκή μουσική εϊς τήν περιφέρειαν ταύτην.

Οί πλέον διαδεδομένοι χοροί είναι ό Θρακιώτικος συρτός, οί Καρσιλαμάδες
καί τό τσιφτετέλι, τά όποια αποτελούν κατάλοιπα 'Ανατολικής έπιδράσεως καί χο-
ρεύονται κυρίως άπό τούς αθιγγάνους εις τά πανηγύρια καί τάς άλλας κοινωνικός
εκδηλώσεις.

Είκ. 3. Ό χορός «Σέρα». ("Ομιλος της Λέσχης Ποντίων Καβάλας).

Ε'. "Ασματα καί χορούς έκ προσφύγων τών παραλίων τής Μ. 'Ασίας
ηχογράφησα εις τά χωρία: Παλαιοχώρι, Γέροντας, Έλαιοχώρι καί Έλευθεραί.
Αυτά έχουν χαρακτήρα, ώς είναι γνωστόν, μάλλον λαϊκόν, είναι δέ προ παντός
έρωτικά, τοΰ γάμου, τών άπόκρεων, λατρευτικά καθώς καί τά πανελληνίως γνωστά
ακριτικά, παραλογές κ. ά.

Οί πρόσφυγες ούτοι ώς καί οί έκ τής 'Ανατ. Θράκης έχουν σχεδόν άφομοιω-
#ή πρός τόν παλαιότερον πληθυσμόν, ούτω δέ καθίσταται δυσκολωτάτη ή έξεύρε-
σις τραγουδιστών, πού νά ένθυμοΰνται καλώς τά παλαιά $σματα τοΰ τόπου τής
καταγωγής των.
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Ε'ις τάς Έλευθεράς ηχογράφησα ςίσματα καί χορούς άπό τόν Άθηνόδωρον
Χατζηπαναγιώτην, ετών 55, ό όποιος έπαιζεν ό ίδιος σαντούρι. Έτραγούδησεν επί-
σης συνοδευόμενος πάντα μέ τό όργανον του καί αμανέδες, ώς συνηθίζοντο εις
τήν Μ. 'Ασίαν.

Παρατίθεται κατωτέρω ή μουσική τριών χαρακτηριστικών τραγουδιών εκ τοΰ
χωρίου Νικήσιανη Μακεδονίας (έτραγ. ή Εύαγγελία Βεργούδη, ετών 60) καί ενός
έκ τής Μικράς 'Ασίας.

Α'.

J ^ 132 - 138

ê

* m

f .

Ο _ λις ο! — δέ., έ . λημ— έι . μα .

m

πη η

αν.

λις οί— βέρ. γις εν- ί _ _

ο < "

οερ _ yiç- εν —

"Ολις οι βέργες, ε-λημ, αμάν,
δλις οϊ βέργες εν' ιδώ (δίς)
μόν' ή δικιά μ' δεν εϊν' ιδώ.
Πάησι στή βρύση γιά νιρδ
πάνον κ' ϊγώ τήν καρτιρώ,
γιά νά πιράσ' νά τήν ίδιώ,
γιά νά μι δώσ" κρύο νιρό. 1

1 A.A. άρ. 2398, σ. 20, άρ. μουσ. 6923. Πλήρες τό κείμενο ν βλ. βίς Άοτερ. Γοναίον,
ενθ1 άν·, α. 33.
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Β'.

J ~ 132- 136

j j ggjp gg

Γα _ λα _ ζιους_ πε_ ya. λά _ Îiouç_

ne . . . γα . λα. £ιους τε . τει . vôç_ λα .

Γαλάζιους πετεινός λαλεί,
μέσ' στήν Άγια Παρασκιβγή,
μόνον λαλονσι κ' ήλιγι :
μαύρα μου μάτια μ' χαμηλά,
5 μή σας γιλάσονν τά φλουριά
μή σας φιλήσχι ô γέρονντας.
Τοΰ γέρονντα του φίλημα
μυρίζει κονλοκύϋημα,
τοΰ νιούτσικου του φίλημα
10 μυρίζει καρυουφυλλημα. 1

Γ.

1 Χφ., άρ. 2393, σ. 24, άρ. μουσ. 5928.



428

στ. καρακαση

ê

pip

ιρα .δις ό'- λου με - να μί μα _ λώ_ νουν [2] "Ο _ λου
- J_._s_ ·____.

π j β m

mÊs ο

με _, τία . νουμ

, τ£α . νουμ τία, ο. λου με . να μι— μα _

Ä-^-

m

λω.νουν, ο. λου με. να μί_μα _ λώ.νουνι σα. μα.

Τις δου. λειά—όέν- κα . μνου.

\Α' Τον Β' Τον.

Ot κακές, τζάνου μ', τζά-,
οί κακές οί σνννυφάδις,
οί κακές οί σννννφάδις
δλον μένα μϊ μαλώνουν.

5 "Ολον μέ-, τζάνου μ* τζά-,
δλον μένα μϊ μαλώνουν,
δλου μένα μι μαλώνουν,
σάματις δουλειά δεν κάμνου.
"Εξη μήνις τρία ν-άδράχτια
10 τό 'μασα κουτζιά κουβάρι
ίσα μ' ενα λιφτονκάρν.
Που νά πάγου νά του κρύψου,
στου βαγιόν' ατονν τύλο άπάνον
πάησι πόντικας τον πήρι,
15 αιντι, καλιέ μου νοικουκνρη,
νά χαλάσουμι τον σπίτι,
γιά νά βροϋμι τού κουβάρι. 1

1 Χφ. άρ. 2393, σ. 24, άρ. μουσ. 5928.
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Δ'.

É

63

Ρ

Νύ. μου . κα. λου. ρί- £ι

IM jg Jî ^'Γ f^r'1'1^

κη

vu .

Ψ

(fn μου κα . λου. ρ ι', ζ ι

κη τό ττρώ.το_ £υ _ μω-

λα λαϊ τριανανανα να να να να λο. Τρια λα

Νύφη μου, καλονρίζικη, τό πρώτο ζυμωτό σον,
ζάχαρι νά'ν' τ' αλεύρι σον και μέλι τό νερό σον.
Θέλ' và πινέψω τόν γαμπρό, iïà μου χολιάσ' ή νύφη·
ας τις πινέψω καϊ τις δυο καί τοϋ κουμπάρ ας λείπη.

5 Κουμπάρε, πού ατιφάνωσες μέ τά χρνσά σον χέρια,
πού τά'βρες και τά ταίριασις τά δύο περιστέρια ; 1

résumé

Mission musicologique à Pangfhée (Macédoine)

par St. Caracassis.

L'auteur rapporte les résultats de sa mission musicologique (4 août
au 2 septembre 1961) dans l'arrondissement de Kavala (Macédoine) et
spécialement dans la région du mont Panghée, où il a obtenu 345 enregi-
strements sur magnétophone des chansons et danses folkloriques. Il a re-
cueilli également diverses legendes, comme celle de la forteresse d'Alexan-
dre le Grand (voir Fig. No. 1) à Paléochori ; il décrit des us et coutumes,

1 Βλ. χφ., άρ. 2393, σ. 152, άρ. μουσ. 6108. Ήχογραφήθη είς Έλαιοχώριον. Έτρα·
γοΰδησεν ή Δήμητρα Εΰδοκίδου, πρόσφυξ άπό τό "Απκιοϊ Μ. 'Ασίας.
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comme celui du village Nikissiani où les habitants se travestissent en
«Arabes» le Premier jour de l'an et le jour de l'Epiphanie (voir Fig.
No 2) etc.

Les enregistrements musicaux proviennent non seulement de la Ma-
cédoine proprement dite mais aussi de l'Asie Mineure, le Pont, et la Thrace
Orientale. Ces derniers ont été chantés par des réfugiés installés dans cette
région depuis 1923 et présentent un intérêt particulier. Les réfugiés du
Pont maintiennent vivantes les traditions de leur pays d'origine, et ne
manquent point, par l'intermédiaire de leurs organisations, de les propager
auprès des nouvelles générations. (Voir fig. No 3 danseurs du Pont dans
leurs costumes nationaux dansant la «Séra»).


