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ΣΤ'.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ (5ΙΟΥΛ.-4 ΑΥΓ. 1960)
υπο ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Προς συμπλήρωσιν τής γενομένης ύπ* εμού συλλογής δημώδους μουσικής
έκ Χαλκιδικής κατά τό έτος 1959 1 είργάσθην από 5 'Ιουλίου έως 4 Αύγούστου
1960 εις τήν αυτήν περιοχήν, ειδικώς δέ εΐς συνοικισμούς, τούς οποίους δέν εΐχον
έπισκεφθή κατά τήν πρώτην άποστολήν μου. Ήχογοάφησα επί ταινιών μαγνη-
τοφώνου 322 ςίσματα καί χορούς, έκ τών όποιων 231 ανήκουν εΐς τήν κατηγο-
ρίαν τών ασμάτων τής Χαλκιδικής καί προέρχονται άπό τά χωρία Βραστά,
Συκιά, Όρμύλια, Μεγάλη Παναγιά, Γαλάτιστα καί Β ά β δ ο ς ,
καθώς καί άπό τήν πρωτεύουσαν Πολύγυρος, όστις ήτο τό κέντρον έκ-
κινήσεως. Είς τήν «Εύξεινο ν Λέσχην» Θεσσαλονίκης ήχογραφήθη προσ-
έτι ή μουσική 28 Ποντιακών άσμάτων καί χορών, εΐς Ν. Μαρμαράν καί
Πυργαδίκια 35 έξ 'Ανατ. Θρςίκης, 8 εΐς Ν. Π λ α γ ι ά ν τής Δυτικής Θράκης,
καθώς καί 12 εΐς Ν. Φλογητά έκ προσφύγων έξ 'Ικονίου.

Ώς άνέφερα εΐς τήν προαναφερθεισαν έ'κθεσίν μου ό δήμος Πολυγύρου
ύπό τόν δήμαρχον κ. 'Αθαν. Καραγκάνην εΐχεν αναθέσει εΐς τόν λαϊκόν τραγου-
διστήν Τάκην Σαμαράν τήν συλλογήν διά μαγνητοφώνου ρεμάτων τής Χαλκιδι-
κής πρός τόν σκοπόν, όπως χρησιμεύσουν ώς άρχείον τοΰ Δήμου καί πρός άνα-
μετάδοσιν έκ τοΰ Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεσσαλονίκης. Έκ τής συλλογής
ταύτης ό κ. δήμαρχος έπέτρεψεν εΐς εμέ τήν άντιγραφήν επί ταινιών μαγνητο-
φώνου 50 άσμάτων καί χορών, προερχομένων έκ Πολυγύρου, 'Ιερισσού κ.ά.
Δέον νά σημειωθή, ότι τό πλείστον μέρος τούτων εΐχον ήδη ηχογραφήσει κατά
τό έτος 1959, άνευ όμως μουσικών οργάνων. Έκ τούτου ή έκ νέου ήχογράφη-
σις αύτών έκ τής ώς άνω συλλογής τοΰ δήμου Πολυγύρου, ήτις έγένετο μέ
ίδιαιτέραν φροντίδα ώς προς τήν έκλογήν τών οργανοπαικτών καί τραγουδι-
στών, έ'χει σημασίαν άπό απόψεως άρτιότητος εκτελέσεως τής ύλης ταύτης.

Παραθέτομεν κατωτέρω τήν μουσικήν καί τό κείμενον δύο έκ τών πλέον
χαρακτηριστικών φσμάτων (χορός συρτός) τού Πολυγύρου, εις τά οποία άναφέ-
ρεται ή «Γερακίνα», περί τής οποίας υποστηρίζεται ένταύθα ότι έχει σχέσιν πρός
τήν θέσιν Γερακινή, όπου ύπάρχει άρχαίος συνοικισμός, σώζονται δέ καί ερείπια

« Βλ. Έπετ. Λαογ. Άρχείον, τόμ. 11/12 (1958/59), εν 'Αθήναις 1960, σ. 338-341.
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πύργου έκ τών βυζαντινών χρόνων Ποός τόν πύργον τούτον συνδέουν οί κάτοι-
κοι τού Πολυγύρου τήν δραματικήν ίστορίαν τής βασιλοπούλας Γερακίνας, είς
άνάμνησίν της δέ εις πολλάς γυναίκας τόσον τοΰ συνοικισμού αύτοΰ, όσον και
τοΰ Πολυγύρου καί τών πέριξ χωρίων, δίδεται τό όνομα Γερακίνα. Σημειωτέον
ότι σώζεται ακόμη καί τό πηγάδι εις τό όποιον έ'πεσεν ή Γερακίνα...

Ή Γβρακίνα τοΰ Πολυγύρου.

Α'.

ATM Α

* Πληροφορίαι τοΰ δημάρχου Πολυγύρου κ. 'Αθανασίου Καραγκάνη.
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Σήμιρα εΐνι τ' "Αι Αιά και τ' "Αι Αιά ήμερα·
κόσμους πααίν' στόν "ylt Λίά κ' Ι'ιρακίνα κλαίει
«' ή μάννα της τής ελεγε καί τήν παρηγοροϋσι :
«Σώπα, μαρ' Γιρακίνα μου, και μήν παραπονιεαι».
«Τον πώς μι λες, μαννίτσα μον, να μήν παραπονιονμι,
πέντι πιόιά μι γΰριψαν, τά πέντι άρχοντοπαίδια,
κί διάλεξις κι μ' εδοναις τόν λιόφτωχο τής χώρας».1

Β'.

Τον. τοϋ Mit?3 = Mi

βρε - χει - ν ή - θιός

1) Λ.Α. χφον, άρ. 2362, σ. 15. Ε.Μ.Σ., άρ. 4711, ταιν. 291Βι (ήχογρ. ύπό Τάκη Σαμαρά).
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Βρέχει ν-ή Θιός και βρέχονμι,
χιονίζει, με χιονίζει, Γιρακίνα μου,
χιονίζει, μι χιονίζει, πάπια, χήνα μου.

Ρίχνει χαλάζι πιτροντό,
5 ρίχνει νά μι σκοτώσΐ], Γιρακίνα μου,
ρίχνει νά μί σκοτώσχ), πάπια, χήνα μου.

Κι αν μι σκοτώσ τουν ορφανό

κι αν μι σκοτώσ τουν ξένου, Γιρακίνα μου,

κι αν μί οκοτώσ' τουν ξένον, πάπια, χήνα μου.

10 Μάννα δεν ε χω νά μι κλαίγι,

'διρφή νά μί λυπάται, Γιρακίνα μου,
'διρφή νά μί λυπάται, πάπια, χήνα μου.

Μούν' ε χω τρεις γειτόνιοσις,
τρία καλά κορίτσια, Γιρακίνα μου,
15 τρία καλά κορίτσια, πάπια, χήνα μου.

Ή μιά τουν πάει γλυκό κρασί
κ ή γι αλλη αφράτο μήλον, Γιρακίνα μου,
κί άλλες αφράτο μήλου, πάπια, χήνα μου. '

1) A.A. χφον, άρ. 2362, σ. 9. Ε.Μ.Σ , άρ. 4702, ταιν. 291 Αι (ήχογρ. ύπο Τάκη Σαμαρά).
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Έκ τής ιδίας συλλογής δημοσιεΰομεν καί έτερον ασμα λίαν διαδεδομένον εΐς
τήν Χαλκιδικήν καί γενικώς εις τήν Μακεδονίαν, τό : Άσποα μου περιστέρια,
μαύρα μου πουλιά», τό οποίον χορεύουν είς συρτόν (εΐς μορφήν καλαματιανού
7/8) καί τό οποίον είναι εις τόν τόνον τοΰ Ré μέ τήν έκτην ήλλοιωμένην (Sib).
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"Ασπρα μου πιριστέρια, μαΰρα μου πουλιά,

ν- ίοέϊς ψηλά πιτάτι κΐ διαβαίνετε

γιά κοντουκαρτιρήσ'τι, χαμηλώσιτι,

νά γράψου ενα γράμμα, μια ψιλή γραφή,

νά στείλω στην αγάπη μ' νά μην καρτερή.

Θέλει καλόγρια ας γένη, θέλει ας παντρεντή,

θέλει τά ράσα ας βάλη, νά ρασοφορή.

Ν- ίγώ στουν τόπου, πού 'ρθα, ιδώ θά παντριφτώ... 1

1) Λ. Α. χφον, άρ. 2362, σ. 3, άρ. μουσ. 4694, ταιν. 241Α1.
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Πεοί τοΰ κειμένου τού καγκελλευτού χορού τής Ίεοισσού έ'χω εκφέρει είς τήν
προηγουμένην έκθεσίν μου τού 1959 1 τήν γνώμην, ότι τούτο δέν είναι πρωτό-
τυπον αλλ' ότι προσηρμόσθη είς τήν περίστασιν τού χορού έξ $σματος πού προ-
ϋπήρχε. Πράγματι εις τήν συλλογήν τοΰ 'Αστεριού Δ. Γουσίου a υπάρχει §σμα
έκ τής περιοχής τοΰ Παγγαίου, τό όποιον θά ήτο γνωστόν εις τήν Μακεδονίαν
καί τό όποιον έπιτυχέστατα εχρησιμοποίησαν οί Ίερισσιώται διά τόν συμβολικόν
χορόν των μέ μικράς μεταβολάς εϊς αυτό. Πρέπει όμως νά σημειώσω ότι κατά
τήν άποστολήν μου είς Παγγαΐον κατά τό 1961 δέν κατέστη δυνατή παρ' έμοΰ
ή άνεύρεσις προσώπου, πού νά γνωρίζη νά τό τραγουδήση.

'Ακούς, εσύ, πρωτόσνρτε και αν πρωτοκαγκίλλεντε,

γιά ίσια σέρνε το χορό, (δις)
στήν Άκρα καγκίλλενέ τον, rà διώ ψηλές, νά διώ λιγνές,

νά διώ και κοντοχαμαϊδές, (δις)
ηώς σχειοννται, πώς λυγίζονται και πώς βεργοτσακίζονται

σάν τό βεργϊ στήν θάλασσα· (δίς)
δντας τό κρονν τά κύματα, μας φέρνουν χαιρετήματα

σταφύλια μέ τά κλήματα.

ΕΙδικώτερον κατ' ερευνηθέντας ώς άνω τόπους ή ήχογραφηθεισα ύλη έ'χει
ώς εξής :

α') Τό χωρίον Βραστά. Ευρίσκεται έπί υψώματος μεταξύ Πολυγύρου καί
Μεγ. Παναγιάς, στερείται δέ καλής συγκοινωνίας μετά τών πέριξ χωρίων. 'Εν-
ταύθα, μέ τήν συνδρομήντοΰ διευθυντού τού Δημοτικού Σχολείου κ. Γ. Παπα-
θωμά, ηχογράφησα 47 ρίσματα καί χορούς μεταξύ τών οποίων καί τό τοπικόν
$σμα: «Σώπα, Γιαρένη μ', καί μή κλαις», τό όποιον άναφέρεται εις τοπικόν
γεγονός, συμβάν προ εκατονταετίας. Ή κουνιάδα παρηγορεί τόν γαμβρόν της
διά τόν ίΐάνατον τής συζύγου καί άδελφής της, ύποσχομένη νά τόν ύπανδρευθη
δύο ήμέρας μετά τήν κηδείαν, όπως καί έγένετο. Σώζεται εως σήμερον ή τοπο-
θεσία «Γιαρένη δέντρο», καθώς καί ό τάφος των κάτω άπό τό έκκλησάκι
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου.

Ενδιαφέρον είναι τό χορευτικόν τραγούδι: « Στά Μέγαρα στον καφενέ»,
τό όποιον άδεται τήν 23 'Ιουνίου, παραμονήν τ' "Αι Γιαννιού, γύρω άπό τις
φωτιές πού ανάβουν.

1 Βλ. Έπετ. Λοογρ. 'Αρχ., τόμ. 11-12 (1959/60), σ. 336-37.

* Τά τραγούδια τής πατρίδος μου, ήτοι συλλογή τερπνών δημωδών Ασμάτων φδομένων
έν η) κατά Παγγαϊον χώρα, έν 'Αθήναις 1901, σ. 29.
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Στ à Μέγαρα οτόν καφενε ήτανε συναγμένοι,
δ δήμαρχος κι <5 ανακριτής δίκαζαν τήν 'Ελένη.
'Ελένη Κουντουριώτιοοα, 'Ελένη άπ' τήν Λάρισα
τόν Γιώργη τί τόν εκαμες και πήρες άλλον Άντρα ;

β') Συκιά. Κείται είς τό άκρον τής χερσονήσου Σιθωνίας, μόλις δέ κατά
τό 1959 συνεδέθη διά χωματοδρόμου μέ τήν ύπόλοιπον περιοχήν τής Χαλκιδι-
κής διά λεωφορείου. Μέχρι τότε έπεκοινώνει μόνον διά ί)αλάσσης ή καί ξηράς
μέσω δυσβάτων ορεινών οδών. Χάρις εις τήν δραστηριότητα τοΰ ιερέως τοΰ χω-
ρίου Γ. Παπακωνσταντίνου ηχογράφησα 28 ςίσματα. Μεταξύ τούτων υπάρχουν
δύο, τά όποια αναφέρονται είς τούς ληστάς Τζουβάραν 1 καί τόν καπετάν Μπα-
ρούμα, οί όποιοι έδρασαν εις τήν περιφέρειαν ταύτην. Άν καί τό ξσμα τοΰτο
είναι γνωστόν εις όλους σχεδόν τούς κατοίκους, έν τούτοις δέν υπάρχουν ειδήσεις
σχετικαί μέ τό πρόσωπον τοΰτο καί τήν δράσίν του. Ό Δημήτριος Κάργας, έτών
95, όστις καί έτραγούδησε τό πρώτον τετράστιχον, μέ έπληροφόρησεν ότι τό φσμα
τούτο τό έξέμαθε νέος έτι άπό τούς γεροντοτέρους τοΰ χωρίου. Τό $σμα τοΰτο τό
οποίον εις ούδεμίαν, όσον γνωρίζομεν, άλλην έκδοθείσαν συλλογήν περιλαμβάνε-
ται καί πού δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τόν Νικολό Τζουβάρα3, έτραγούδησεν δ
Στυλιανός Χαλκιάς είς ελεύθερον ρυθμόν. Τό κείμενον έχει ώς εξής :

Τζουβάρας εκατέβηνε άπό τό Μοναστήρι
νά ξεφαντώσουν τα παιδιά, νά κάνουν τζιαφέτι.
Σφάζουν αρνιά και πρόβατα, κριάρια τά σουβλίζουν.

— Τρώτε, παιδιά μ', και πίνετε κ' εχετε και τό νου σας
5 κ' εγώ Τζουβάρας ·&ά κοιμηϋώ, λίγο ύπνο νά πάρω.
Τό καραγκούνι φώναξε, το καραγκούνι φωνάζει :
Πολύ μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σάν καλιακούδα,
τότε παιδιά μ'...

Τό έτερον τραγούδι έξυμνεί τήν δράσιν τής συμμορίας τού Μπαρούμα καί
τών συντρόφων του Γαλάνη καί Ζαφειράκου 8, οΐτινες έδρασαν προ πεντηκοντα-

1 Τό κείμενον « τοΰ Τζου βάρα » κατέγραψε πρώτος δ έξ 'Αρναίας δημοδιδάσκαλος

κ. Μαυρουδής Παπαθανασίου τω 1949. (Βλ. Λαογρ. 'Αρχ., άρ. χφ. 2232, σ. 7-8).

3 Βλ. α') Γ. Χρ. Χαοιώτον, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών ασμάτων, έν

'Αθήναις 1866, σ. 207 (110). β') Êmile Legrand, Recueil de chansons populaires

grecques, Paris 1884, a. 80.

3 Βλ. Λ. Α. χφον, άρ. 2362, σ. 139.
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ετίας. Έκ τούτων ό Μπαρούμας άπεβίωσεν εις τάς φύλακας τής Θεσσαλονίκης.
Ό Γαλάνης έφονεύθη κατά τήν άπελευθέρωσιν τής Χαλκιδικής καί ό Ζαφειρά-
κος, έκτίσας τήν ποινήν του, ζή έ'ως σήμερον, δημιουργήσας οίκογένειαν καί εκ-
τιμώμενος ύπό πάντων διά τήν τιμιότητα καί τήν εργατικότητα αύτοΰ. Ό υΐός
του Δημήτριος Ζαφειράκος, έτών 35, έτραγούδησε μεταξύ άλλων καί τό τραγούδι
τοΰ Τζουβάρα, όπως τό είχε μάθει από τόν πατέρα του.

Μέσ σε τούτα τά λαγκάδια,
μέα' σέ τοντα τά-ι βουνά
γερέζουν δυο μελαχρινά.
Πρώτος είναι ο Γαλάνης
5 δεύτερος Μπαρομαγιάς'
πού ναι πρώτος αρχηγός-
Τρίτος είναι Ζαφειράκος
με τά κατσαρά μαλλιά,
αυτός μας καίει τήν καρδιά κλπ.

Ενδιαφέρον έ'τι είναι καί τό ήχογραφηθέν έκ τής 'Αντιγόνης Σταυράκη,
ετών 60, άσμα : « Μιά φορά εΐν' ή Λαμπρή » διά τό πλήθος τών παρεμβαλλό-
μενων συλλαβών κατά τήν μουσικήν έκτέλεσιν καί διά τήν άρχαϊκήν μελφδίαν του.

24
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Μιά φονρη εΐν' ή Λάμπρη κί δεντιρον τά Φώτα,
τά Φώτα μι τουν αγιασμό και τώ Βαγιον μι ντ βάγια.
Πήραν τήν ' Αντριανόϊπουλη με τρεις ίννιά ννφάδις·
ν-δλες οι ννφις πιρπατοΰν κι δλες παρηγοριοΰντι,
5 μόν* ή νύφη ή μικρότιρη παρηγουριά δεν εχει.

— Πιρπάτι, άστρι, πιρπάτ , αυγή, πιρπάτι, νιο φιγγάρι.

Νύφη μ\ τ' άσήμια σι βαραίν', νύφη μ', τ' άσημιργκά σου.

— Ν-οϋτι τ' άσήμια μι βαραίν κι ούτε τ' άσημιργκά μον,

μόνΊ μι βαραίνει, Δήμο μ', τον πιδϊ πο τ' αφ*σα μεσ στήν κούνια.

10 Γιά κούνα, Δήμον μ', τον πιδι κι αν κλαίη δώσ' τον γάλα

κ' Ιμέ Φράγκοι μι πήρανι, Φράγκον ν-αντρα ϋά πάρου. *
»

γ') Όρμύλια. Ένταύθα ήχογραφήθησαν 28 άσματα καί χοροί. Τούς
τραγουδιστός συνώδευσεν εις τό βιολί ό λαϊκός οργανοπαίκτης Μαργαρίτης Τσι-
νάς. Έκ τούτων ό Δημ. Γιατάς, ετών 70, έτραγούδησεν <|σμα αναφερόμενον εις
έπεισόδιον, τό όποιον συνέβη έκεϊ περί τό 1900, ότε κατά λάθος κυνηγός εφό-
νευσε σύντροφόν του κυνηγόν

... κοντά στοΰ "Αι Φωκά τή βρύση

τό πρώτο τους σαλάγημα, τό πρώτο τους σαλάγι

δαιμόνια ξεμορφώ&ηκαν κ' εγίνησαν ελάφια

και ρίχνει δ Χρίστος Στ α μον δη ς και βάρ'σε τόν Νικόλα ...

δ') Μεγάλη Παναγιά' είναι μετά τήν Ίερισσόν τό δεύτερον κέν-
τρον εις τήν Χαλκιδικήν, όπου διατηρούνται άκόμη τά δημοτικά τραγούδια καί
υπάρχουν καλλίφωνοι καί «μερακλήδες» τραγουδισταί.

Μέ τήν πρόθυμον συμπαράστασιν τού γραμματέως τής κοινότητος κ. Ίω.
'Αδραχτά έπραγματοποίησα 49 ήχογραφήσεις. Τούς τραγουδιστός συνώδευσαν
οί λαϊκοί όργανοπαϊκται Μ. Λεμονής, έτών 46, λαούτο, καί ό Γιαννάκης Γκούρας,
ετών 63, βιολί.

Ό Παναγιώτης Τ. Λεμονής, ετών 58, έπαιξε στό τσαφλιάρι ( = φλο-
γέρα), τό όποϊον έχει κατασκευάσει ό ίδιος' τούτο έχει μήκος 40 εκατ. καί 9 όπάς
άντί 6 πού έχουν κανονικώς τά όργανα τού είδους τούτου. Οΰτος, ώς έδήλωσεν,
επειδή δέν τόν ικανοποιούν οί παραγόμενοι ήχοι διά τών 6 οπών, προσέθεσβν

1 A.A. άρ. μουσ. 4906, χφ. άρ. 2362, σ. 136.

2 Βλ. A.A. χφ. άρ. 2362, σ. 167-8.
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ακόμη τρεις, διά νά αύξηση τήν έ'κτασιν των φθόγγων. Ή διάτρησις όμως τών
οπών έγένετο ούχί είς κανονικά διαστήματα, εκ τούτου δέ οι παραγόμενοι φθόγ-
γοι ήσαν παράτονοι. Ή έ'κτασις τής κλίμακος ή όποία παράγεται άπό τό τσα-
φλιάρι τοϋ Π. Αεμονή έ'χει ώς εξής.

Εΐς τήν Μεγ. Παναγιάν παρευρέθην εις τό έθιμον « τό κλικ τοΰ τζί*
τζιρα», τό όποιον1 διατηρείται ακόμη ενταύθα καί ηχογράφησα περί τούτου
σχετικός πληροφορίας άπό τήν κ. Άγγελικήν Πολυκράτη, ή όποία εΐχεν αφήσει
εΐς τήν βρύσιν τοΰ χωριοΰ τό «κλίκ», ώς άφιέρωμα τοΰ πρώτου ζυμώματος έκ
τής συγκομιδής τοΰ σίτου τής χρονιάς.

ε') Γαλάτιστα. Μέ τήν πρόθυμον έπικουρίαν τοϋ ιερέως παπα-Δβ-
βρελή ηχογράφησα 28 ςίσματα καί χορούς μεταξύ τών οποίων και τό «Γιώργη μ',
τού ποιά κι αν άγαπφς». Τό §σμα τοΰτο έχορεύετο μέχρι τέλους τοΰ παρελθόντος
αΙώνος. Οί άνδρες έχόρευον μπροστά καί ήκολούί)ουν αί γυναίκες.

'Ενταύθα τραγουδούν έ'ως σήμερον τά «Ααζαρικά» κατά τήν έορτήν τής
'Αναστάσεως τοϋ Λαζάρου. Τά τραγουδούν κορίτσια μόνον, τά όποια πηγαίνουν
είς τά συγγενικά καί φιλικά σπίτια.

Σημειώνομεν έ'τι καί άσκοΰμενον έ'θιμον νά φορή ή νύφη εΐς τό μέτωπόν
της, έφ' όσον είναι παρθένος, έν εΐδει γιρλάντας, κατά τήν ώραν τής στέψεως
μίαν μικράν άλυσον εις τήν οποίαν κρέμονται φλωριά, τά όποια ευρίσκονται
ανηρτημένα εΐς τήν εικόνα τής Παναγίας. "Εάν συμβαίνη νά μήν είναι παρθένος,
τότε δέν τολμά νά τήν φορέση.

ς·') Ό Β ά β δ ο ς. "Ενεκα τής άπομονωμένης θέσεως τοΰ χωρίου έκ τής ελ-
λείψεως άκόμη τακτικής συγκοινωνίας τοΰτο παρουσιάζει ενδιαφέρον λαογραφι-
κόν. Έν τούτοις δέν έπέτυχον άξιας λόγου ηχογραφήσεις λόγφ τής άπουσίας τών
κατοίκων εΐς τούς αγρούς πρός θερισμόν ή εις τάς έργασίας τών μεταλλείων καί
διά τήν έλλειψιν χρόνου.

ζ') Ν. Μαρμαράς. Τό χωρίον τοΰτο συνεπήχθη άπό πρόσφυγας έκ Μαρ-
μαρά (Προποντίδος) μετά τήν άνταλλαγήν τοΰ 1923. Ένταΰθα συνεχίζονται ζωη-
ρως τά παλαιά ήθη καί έθιμα. Έγένετο ή ήχογράφησις έξ εκτελέσεως ομίλου κυ-
ριών καί δεσποινίδων 35 ασμάτων καί χορών, τά οποία καλύπτουν σχεδόν όλα

1 Βλ. Ήχογρ. λαογρ. ΰλη, άρ. 73 (ταιν. 313e) Λ.Α., χφ. άρ. 2362.σ. 231.
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σταυρ. καρακαση

τά ε'ίδη των μουσικών εκδηλώσεων τής περιοχής. Μεταξύ αύτών δύο ςίσματα
διεκτραγωδούν τά δεινά τής έξορίας, πού υπέστη ό πληθυσμός τού Μαρμαρά,
δτε έξετοπίσθη κατά τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον εις τό έσωτερικόν τής
Μ. 'Ασίας μέ τήν κατηγορίαν ότι έτροφοδότει αγγλικά υποβρύχια. Είς τάς εστίας
των επέστρεψαν μετά τό τέλος τοϋ πρώτου παγκοσμίου πολέμου τή βοηθείςι τών
"Αγγλων, διά νά έκριζωθοϋν δια παντός μετά τήν μικρασιατικήν καταστροφήν.

η') Άγιος Δημήτριος (Πυργαδίκια). Καί τό χωρίον τούτο κατοι-
κείται από πρόσφυγας έκ τής νήσου τοϋ Μαρμαρά. Ήχογραφήθησαν ενδιαφέ-
ροντα §σματα τοϋ προσφυγικού μας κόσμου καί συνεπληρώθη ούτως ό σώζόμε-
νος κύκλος τών δημοτικών άσμοίτων τής περιφερείας ταύτης.

θ') Νέα Φλογητά. Είς τό χωρίον τούτο κατοικούν πρόσφυγες έκ Φλο-
γητών Νίγδης (Ικονίου), γνωστοί εις τήν Χαλκιδικήν μέ τό παρωνύμιον «Ρουσσι-
κάνοι», διότι τό χωρίον των έκτίσθη έπί κτημάτων πού άνήκον εΐς Ρωσικήν Μο-
νήν. Τά περισσότερα τραγούδια πού γνωρίζουν είναι εΐς τουρκικήν γλώσσαν..
Συνελέξαμεν 12 μεταξύ τών οποίων καί έ'να νυφιάτικο τραγούδι εΐς μεικτήν
γλώσσαν ελληνικήν καί τουρκικήν. Πρωτοτυπίαν παρουσιάζουν έ'τι τά κάλαντα
τοϋ Άγ. Βασιλείου πού έψαλλαν εις Φλογητά καί τά όποια δέν άπαντώνται, ώς
Ισχυρίζονται, πουθενά άλλοϋ.

28 Ποντιακά άσματα καί χορούς ηχογράφησα, ώ ς ελέχθη, εΐς τήν
«Εύξεινον Λέσχην» Θεσσαλονίκης, ήτις πλην τών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων έ'χει
σκοπόν τήν συντήρησιν τής Ποντιακής παραδόσεως. Δι* αυτούς τούς λόγους
διοργανώνει διαλέξεις, ί)εατρικάς παραστάσεις εΐς τήν Ποντιακήν διάλεκτον καί
συντηρεί μουσικόν συγκρότημα άριστων Ποντίων τραγουδιστών καί εκτελεστών
τής λύρας (κεμετζέ), τό όποιον λαμβάνει μέρος εΐς όλας τάς ποντιακός εκδη-
λώσεις.

Εΐς τήν «Εύξεινον Λέσχην» ηχογράφησα τούς κυριωτέρους ποντιακούς χο-
ρούς, ερωτικά δίστιχα, άσματα τοϋ άκριτικοϋ κύκλου, παραλογάς, λατρευτικά κ.ά.

résumé

Mission musicologique à Chalcidique (Macédoine)
du 5 juillet au 4 août i960

par St. Caracassis.

Pour compléter sa mission, entreprise l'année précédente dans cette
même région, l'auteur a visité les villages suivants : Vrasta, Sykia, Ormy-
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lia, Méghali Panaghia et Vavdos, ainsi que Polyghyros, capitale de Chal-
cidique.

Pendant cette campagne, il a enregistré sur bandes de magnéto-
phone, 322 chants et danses populaires dont les 231 proviennent d'infor-
mateurs indigènes, et le reste, soit 91 enregistrements, d'informateurs ré-
fugiés du Pont, de l'Asie Mineure et de la Thrace (orientale et occidentale).

Le matériel folklorique réuni embrasse presque tous les genres mu-
sicaux connus: les" chansons de table qui sont des chansons non dansées,
les chansons du cycle de Digénis, les ballades, les chansons cléftiques, les
chansons d'amour et autres ainsi que les chansons de danse et les airs de
danses instrumentales.

Dans son exposé, l'auteur publie trois chansons caractéristiques de
Chalcidique, sur le rythme de syrtos (forme de Kalamatianos 7/8) ainsi
qu'une chanson très originale qu'il a enregistré à Sykia, où, entre chaque
syllabe est intercalée soit une lettre, soit une syllabe, soit une exclamation
pour adapter le texte à la mélodie, ce qui rend la compréhension du texte
très difficile.


