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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΠΑΞΟΥΣ (19 ΑΥΓ.-3 ΣΕΠΤΕΜ. 1957)
υπο ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ

Ή 'Ακαδημία 'Αθηνών, συνεχίζουσα τήν φροντίδα αυτής διά ΐήν περίσυλ-
λογήν τού γλωσσικού καί λαογραφικού υλικού τών ελληνικών περιοχών, άνέθεσεν
εις εμε κατά τό παρελθόν θέρος τήν έντολήν (αρ. 35258/12- 6 - 57), δπως μεταβώ
εις Παξούς πρός λαογραφικήν έ'ρευναν. Μετέβην καί παρέμεινα έκεΐ έπί 15 ημέ-
ρας, άπό τής 1 On? Αυγούστου μέχρι καί τής 3ηζ Σεπτεμβρίου, καί κατέγραψα εΐς
χειρόγραφον έκ 368 σελίδων ποικίλον λαογραφικόν ύλικόν.

Ή μέχρι τούδε γνωστή έκ δημοσιευμάτων ή χειρογράφων λαογραφική ύλη
έκ Παξών συνίστατο: α) εις τά έν τφ βιβλίφ τοΰ Άρχιόονκός Salvator περιλαμ-
βανόμενα1 καί β) εις τά έν τοις χειρογράφοις τών: Μιχαήλ Α. Αένδια, νΰν Καθη-
γητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών, Φωτίου 'Αντιόχον, Γυμνασιάρχου, καί Δημη-
τρίου Άνεμογιάννη, Δημοδιδασκάλου, περιεχόμενα 2.

Παρά τόν σχετικόν πλοΰτον καί τήν άξίαν τής ώς άνω ύλης, εκρίθη σκόπι-
μος ή όλοκλήρωσις τής έν τή νήσω λαογραφικής έρεύνης, εφ' όσον μάλιστα τά ώς
άνω παρεχόμενα στοιχεία άπέχουν τών ημερών μας, τοΰ μέν Salvator κατά 70
έτη, τοΰ δέ Μ. Δένδια κατά 40 περίπου.

Ή κυρία καί μονίμως κατφκημένη νήσος τών Παξών, «Παξός» ή «Παξή»
δνομαζομένη, άποτελεΐ μετά τής μικροϊέρας, έχούσης έποχικώς έπιδημοΰντα άγροτι-
κόν πληθυσμόν, Άντιπάξου, τό συγκρότημα τών «Παξών», τό όποιον ιστορικώς
καί διοικητικώς ήτο πάντοτε εξάρτημα τής νήσου Κερκύρας, έ'χον ομοις καί αυτο-
τελή ύπόστασιν εΐς τήν Έπτάνησον ή Ίόνιον Πολιτείαν, μέ ίδιον έμβλημα τήν
τρίαιναν.

1 Ludwig Salvator, Paxos und Antipaxos, Wien 1887. 'Ελληνική μετάφρασις ύπό
'Αναστασίου Π. Μιτσιάλη, ίατροΒ, εν 'Αθήναις 1905. Ένταΰθα παρέχονται κείμενα τινα ασμά-
των, 35 παροιμίαι, καί αξιόλογοι ειδήσεις περί τοΰ οίκονομικοΰ καί λαϊκοϋ βίου, ώς καί περί
λατρευτικών εθίμων·

* Μιχαήλ Α. Αένδια, α) «Παξιακαί Ώδαί, ήτοι Συλλογή δημοτικών ασμάτων φδομένων έν
Παξοϊς», θέρος 1915. (Χ/φον τοΰ Ίστορ. Λεξ. ύπ' άριθμ. 203, περιέχον 114 άσματα), β) «Πα-
ξιακόν Γλωσσάριον», θέρος 1915. (Χ/φον Ίστ- Λεξ. ΰπ* άριθμ. 195). Περιέχει τοπωνύμια, πα-
ροιμ. φράσεις καί λαϊκάς παραδόσεις, γ) «Παροιμίαι καί παροιμιακοί φράσεις τής νήσου Πα-
ξών», έτος 1932. (Χ/φον τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου, άριθμ. 370). Περιέχει 300 παροιμίας καί φρά-
σεις. Φωτίου Σπ. 'Αντιόχον, «Περί τοΰ γάμου έν ΠαξοΤς», έτος 1918. (Χ/φον τοΰ Λαογρ. 'Αρ-
χείου, ύπ' άριθμ. 88). Δημητρίον 'Ανεμογιάννη, «Ζητήματα σχετικά μέ τόν γάμον», έτος 1954.
(Χ/φον Λαογρ. 'Αρχείου, άριθμ. 2044).
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Ή θέσις τών ΓΙαξών μεταξύ Κερκύρας καί 'Ηπείρου μαρτυρεί αμέσως περί
τής συστάσεως τοΰ πληθυσμού αυτών, όστις άπό άρχαιοτάτων χρόνων είναι νησιω-
τικός άμα καί ηπειρωτικός, ευκόλως συγκεραννύμενος, διά τε τό όλιγάριίίμον τών
κατοίκων καί τήν μικράν έκτασιν τής νήσου. Άπό τών άρχών ιδία τοΰ 19ου αιώ-
νος, ότε αί έκστρατεΐαι τού Άλή Πασά κατά τοΰ Σουλίου καί ή πώλησις τής Πάρ-
γας, έπειτα δέ οί κατά τήν Έπανάστασιν διοίγμοί ήνάγκασαν τούς ελληνικούς πλη-
θυσμούς τής 'Ηπείρου νά καταφύγουν εις τήν Έπτάνησον, οί Παξοί έδέχθησαν
πλήθος προσφύγων, οΐτινες ζοΰν έκτοτε εις τήν νήσον, άφομοιωθέντες πρός τόν
προϋπάρχοντα πληθυσμόν, αλλά καί προσενεγκόντες ίδια αύτών γλωσσικά καί λαο-
γραφικά στοιχεία εις τά υπάρχοντα επτανησιακά.

Από δημογραφικής απόψεως καί συμφώνως πρός τάς πληροφορίας τοΰ
Άρχιδουκός Salvator, ό πληθυσμός τής νήσου ανήρχετο κατά τό έτος 1884 είς
5.000 κατοίκους. Κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1929 ή «Επαρχία Παξών τοΰ Νομού
Κερκύρας» ήρίθμει 3.037 κατοίκους, κατά δέ τήν τελευταίαν τού 1951 ό άριθμός
αυτών δέν έφθανε τάς 3.000. Ή μείωσις αύτη τοΰ πληθυσμοΰ οφείλεται εις τήν
αύξουσαν τάσιν πρός άποδημίαν είς τό εξωτερικόν (Αΐγυπτον, Ρωσίαν, Ρουμανίαν,
Ά μερική ν), αλλά καί είς άστικά κέντρα τού εσωτερικού (Κέρκυραν, Πάτρας, 'Αθή-
νας, Θεσσαλονίκην κ. ά.). Εϊς τήν άποδημίαν τών Παξίων συνετέλεσε καί ή έξαφά-
νισις ενός παλαιοτέρου πόρου ζωής, τής πωλήσεως τών εγχωρίων λιθίνων πλακών,
αΐτινες ήδη άντικατεστάθησαν ύπό τού τσιμέντου καί τών νεωτέρων τρόπων οικο-
δομής. Μόνη έκτοτε πηγή τοπικού εισοδήματος άπέμεινεν ή ελαιοπαραγωγή, ήτις
εις ποιότητα θεωρείται πρώτη τών έν Ελλάδι, παρέχουσα κατά μέσον όρον περί
τάς έξακοσίας χιλιάδας όκάδας ελαίου κατ' έτος ι.

Παρά τήν μετριότητα τών εισοδημάτων, οί κάτοικοι τών Παξών είναι έκ
τών άνενδεέστερον κατά μέσον όρον διαβιούντων 'Επτανησίων· Καθαροί καί νοι-
κοκυρευμένοι, έργατικοί καί μέ κοινωνικήν άξιοπρέπειαν άντιμετωπίζουν τήν ζωήν
μέ πενιχρά μέν μέσα αλλά χωρίς στέρησιν. 'Ελάχιστοι είναι μεταξύ αυτών οί πολύ
πλούσιοι, ένώ οί πλείστοι, ζώντες έν τφ μέσω τών έλαιών των εις άνέτους μάλλον
καί γραφικούς μικροσυνοικισμούς, διαβιοΰσιν έν οικονομική ίσότητι.

Είναι άπαραίτητον έπί τούτοις νά έξαρθή τό φιλήσυχον καί εύγενές ήθος
τών κατοίκων, όπερ μετά τοΰ προθύμου πνεύματος αύτών πρός παροχήν πληρο-

1 Σοβαρώς ένισχυτικόν είς τήν οίκονομίαν τοΰ τόπου είναι τό εξ εμβασμάτων παρά τών
αποδήμων ή τών ναυτιλλομένων εισόδημα, χαρακτηριστικόν δέ είναι οτι, ώς μέ έπληροφό-
ρησεν ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Λογγοΰ, πληρώνονται σήμερον 200 δολλάρια κατά μήνα
ε'ις συνταξιούχους τής κοινότητος του, έξ αμερικανικών ταμείων.

27



418

ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ

φοριών και φιλοξενίας κατέστησε τήν λαογραφικήν μου έρευναν άποδοτικήν καί
εύχάριστον.

Ή έπικοινωνία τών Παξών μέ τήν λοιπήν Ελλάδα γίνεται διά τακτικών μέν
βενζινοπλοίων εις Κέρκυραν, δι' έκτάκτων είς ΓΙάργαν, καί διά τής εβδομαδιαίας
ακτοπλοϊκής γραμμής εις Πάτρας καί Πειραιά.

Τό κλίμα τών Παξών είναι παρόμοιον προς τό τής Κερκύρας, ήπιώτερον
όμως καί ύγιεινότερον. "Υδατα καί πηγάς έλαχίστας έ'χει ή νήσος. Ή ύδρευσις γί-
νεται κυρίως δι' άποθηκεύσεως τών ομβρίων υδάτων εΐς δεξαμενάς (στέρνας), κοι-
νοτικός παλαιότερον καί ΐδιωτικάς όσημέραι.

Ή νήσος δέν δύναται νά θεωρηθή ορεινή· λόγω ομως τής σμικρότητός της,
οί λόφοι της δεσπόζουν τοΰ 'Ιονίου. Διά τοΰτο οί κάτοικοι είναι πνευματώδεις καί
εύφάνταστοι. Αί δυτικαί άκταί τής νήσου, άπόκρημνοι και μάλλον ύψηλαί, είναι
πλήρεις προεξοχών καί σπηλαίων ιδιαζούσης γραφικότητος. Αύται έχουν έμπνεύσει
εΐς τούς κατοίκους πληθύν παραδόσεων, μέ έντονον τό θαλασσινόν χρώμα. Ή θρη-
σκευτικότης έξ άλλου τών κατοίκων, ζωηρά ώς καί εΐς τάς άλλας 'Ιονίους νήσους,
έχει πλουτίσει τάς τοπικάς παραδόσεις καί μέ θαυματουργικός άφηγήσεις, άποδι-
δομένας εΐς τούς προστάτας αγίους τών Παξών, τήν Θεοτόκον ιδία καί τόν "Αγιον
Χαράλαμπον.

Άξιοσημείωτον είναι ότι τρόποι ζωής, έθιμα καί δοξασίαι περιγραφέντα άπό
τοΰ 1884 έν Παξοΐς ύπό τοΰ 'Αρχιδουκός Salvator, άπαντώσιν εισέτι εκεί άπολύ-
τα>ς όμοια. 'Επίσης άσματα, δίστιχα και παροιμίαι καταγραφεΐσαι ύπ' αύτοΰ, άλλά
καί βραδύτερον κατά τά έτη 1915 καί 1922 ύπό τοΰ Μ. Δένδια, έξακολουθούν νά
έπαναλαμβάνωνται καί νά κυκλοφορούν. Οί κάτοικοι τής νήσου, καίτοι παρακο-
λουθοΰντες τήν σύγχρονον πολιτιστικήν καί πνευματικήν έξέλιξιν, δέν έχουν άπο-
βάλει τάς τοπικάς συνητίείας των, ούδ' έπαυσαν νά χρησιμοποιούν καί νά έπανα-
λαμβάνουν τάς ύπό παλαιοτέρων γενεών κληροδοτηθείσας δοξασίας, τά μνημεία τοΰ
λόγου καί τούς πρακτικούς τρόπους ζωής. Ή επτανησιακή ιστορία τοΰ τόπου, ή
ναυτική ζωή του, ή έκ τών μεταναστεύσεων γνώσις, άλλά καί τό όραμα τών έναντι
'Ηπειρωτικών βουνών, προσδιορίζουν έντόνως τά έθιμα καί τήν λαϊκήν φιλολογίαν
τής νήσου, ώς επίσης τόν πολιτισμόν, τήν γλώσσαν καί τόν χαρακτήρα τών κατοί-
κων αύτής1.

1 Πολύτιμον διά τήν Ιστορίαν τοϋ τόπου είναι τό εν τή νήσω ΆρχειοφνλακεΤον. Τοΰτο,
κατά τάς πληροφορίας τοϋ τέως Διευθυντού αύτοΰ κ. Δ. Φαναριώτου, λειτουργεί ώς δημοσία
ύπηρεσία άπό τοΰ 1814 (μετά τήν κατάληψιν τής νήσου ύπό τών Άγγλων), περιλαμβάνει δέ τά
εξής άρχεΐα : 500 νοταρικούς κώδικας τών ετών 1645-1864 [βλ. καί πρόσφατον έκδοσιν ύπό τοΰ
καθηγητού Γ. Α. Πετροπούλου - Αθήναι 1958], 96 συμβολαιογραφικούς τόμους τών ετών 1815-
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Περιελθών τά χωρία, τά επίνεια και τούς συνοικισμούς τής νήσου, κατέγραψα
λαογραφικήν ύλην έξ όλων τών έκδηλώσεων τοΰ τοπικού βίου καί δη : ασματα 200,
δίστιχα 70, παραδόσεις 90, παροιμίας 150, αινίγματα 10, παραμύθια 12, εύτραπέ-
λους διηγήσεις 16, περιπαίγματα χωριών 10, παιδιάς 10, έπφδάς 10, αράς, τοπω-
νύμια, βαπτιστικά ονόματα, παρωνύμια, ονόματα φυτών, ιχθύων κ. ά., πλείστας
ειδήσεις τής λαϊκής λατρείας, τής δημώδους ιατρικής, τής μετεωρολογίας, τής τοπι-
κής λιθοδομίας καί οικοδομικής, τής ελαιοκομίας καί έλαιουργίας, έτι δέ καί έθιμα
περί τήν γέννησιν καί τήν τελευτήν. Κατέγραψα επίσης πληροφορίας περί τής οι-
κιακής ζωής, τοΰ ναυτικού βίου καί τών βιοτεχνικών επαγγελμάτων τής νήσου, περί
ενδυμασίας καί χοροΰ, κοινωνικής καί οικονομικής όργανώσεακ, έτι δέ καί τινας
ιστορικός καί άρχαιολογικάς ειδήσεις· (βλ. χειρόγρ. εν τω Λαογρ. Άρχείω, υπ'
άριί)μόν εισαγωγής 2250).

Έκ τής συγκεντρωθείσης, ώς άνω, ύλης είδικώτερον τοπικόν ένδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν : α) αί παραδόσεις. Αύται, λόγω τής νησιωτικής καί βραχώδους έν μέσω
πελάγει μορφολογίας τοΰ τόπου, έτι δέ καί τών ιστορικών κατά τόν μεσαίωνα περι-
πετειών, αναφέρονται ε'ίτε εις υπερφυσικά όντα (Στοιχειά τής θάλασσας, Νεράιδες,
Στρίγγλες, Φαντάσματα), ε'ίτε εις πειρατικά έπεισόδια (Άλτζερίνοι επιδρομείς, αί-
χμαλωσίαι, κρησφύγετα), άκόμη δέ εις τήν παρουσίαν θαλασσίων κητών καί φαινο-
μένων περί τάς άκτάς. Χαρακτηριστικοί έτι είναι καί αϊ θρησκευτικοί παραδόσεις,
κατά τάς οποίας ή μεν πολίχνη Γάϊος ώνομάσθη ούτω άπό τοΰ άποστόλου Γαΐου,
μαθητού τοΰ Παύλου, κηρύξαντος καί άποθανόντος εκεί, οί δέ εν τή νήσω όφεις
είναι άπολύτως άκίνδυνοι κατ' έπιταγήν τών 'Αποστόλων, πολύ περισσότερον εάν
τις φέρη μεθ' εαυτού χώμα εκ τοΰ τάφου τοΰ αγίου Γαΐου, ή τό πίη διαλελυμένον
εντός ύδατος β) Τά ί)ρησκευτικά λατρευτικά έθιμα, τελούμενα καθ' όλον τό έτος,

1900, 500 βιβλία δικαστικών καί αστυνομικών υπηρεσιών, 1000 τόμους δικαστικού περιεχομένου,
πολλά βιβλία διοικητικών υπηρεσιών τής Γαλλικής (1797-3813) καί 'Αγγλικής (1814-1864) κατο-
χής, έπίσης τής όλιγοχρονίου Ρωσσο - Τουρκικής. 'Ομοίως περιλαμβάνει καταλόγους επιστρα-
τεύσεων, έπισιτιστικών ύπηρεσιών, κληρικών, ληξιαρχικά εκκλησιών, γεννήσεων, γάμων, θανά
των, άλληλογραφίαν τών "Αγγλων διοικητών, ναυάγια πλοίων, πολεοδομικά σχέδια, τόμους
περί τών οικογενειών τής νήσου καί ιστορικά στοιχεία διά τήν συμμετοχήν τής νήσου είς τόν
άγώνα τοΰ 1821 κ. α (Δυστυχώς τό Άρχειοφυλακείον τοϋτο στερείται σήμερον διευθυντού καί
στεγάζεται έστοιβαγμένον υπό τά Γραφεία τής Κοινότητος, ΰποκείμενον είς κινδύνους πάσης
φθοράς καί καταστροφής.) Λειτουργεί έπίσης έν Γαΐιρ Ααϊκή Βιβλιοθήκη, ιδρυθείσα προσφάτως
(1955) ώς εξάρτημα τοΰ Κοινωφελούς "Ιδρύματος Παξών (1952) καί πλουτιζομένη έκ δωρεών
τών έν 'Αθήναις καί έν τή αλλοδαπή Παξίων.

1 Είναι περίεργος ή πρωτοβουλία τής Νομαρχίας Κερκύρας κατά τό ετος 1957, νά
προβχί είς τήν άντικατάστασιν τοΰ ονόματος Γάϊος διά τοΰ γενικωτέρου Παξοί. Έλπίζομεν οτι,
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ιδία δε κατά τάς πάνδημους έορτάς: τής 'Υπαπαντής (εις τήν όμώνυμον Μονήν),
τοΰ αγίου Χαραλάμπους (πολιοτιχου τής νήσου), τοΰ άγ. Γεωργίου, τής αγίας
Παρασκευής, τοΰ άγ. 'Ανδρέου καί τοΰ Δεκαπενταυγούστου (επί τής νησΐδος πρό
τής πολίχνης τοΰ Γαΐου). Χαρακτηριστικώτεραι εκδηλώσεις τών εθίμων τούτα>ν
είναι αί πολυήμεροι καί πολύσταθμοι λιτανεΐαι εικόνων, αί γινόμενοι κατά τήν
Εβδομάδα τοΰ Πάσχα άπό τοΰ ενός έκ τών ανωτέρω ιερών πρός τό άλλο, μέ
διασταυρουμένας πομπάς. Άξιοσημείωτον είναι επίσης τό άπό ετών διατηρούμενον
έθιμον τοΰ ιερού κοινοΰ γεύματος έκ βραστού κρέατος τριών σφαζομένων βοών,
προσφερομένου δωρεάν ύπό τής εκκλησίας τής «Παναγίας στό Νησί» κατά τήν
εορτήν τής 15 Αυγούστου, γ) αί ρίμναι («ρίμες»), αΐτινες, ώς συμβαίνει καί άλλαχοϋ,
εμπνέονται εκάστοτε άπό τά τοπικά γεγονότα καί περιγράφουν έμμέτρως ή σατι-
ρίζουν πρόσωπα καί πράγματα. Χαρακτηριστικοί είναι καί αί προεκλογικοί ρίμναι
τών παλαιοτέρων ή καί προσφάτων ετών, εις τάς οποίας, παρά τήν σμικρότητα τής
εκλογικής περιφερείας, οί υποψήφιοι σατιρίζονται ή επαινούνται με φανατισμόν
καί ταξικήν συνείδησιν. Είς τάς περιπτώσεις awàç τό πνεΰμα τών Παξίων ριμνα-
δόρων άποδεικνύεται οξύ έπτανησιακόν και εύθυμον, ώς άλλως τε φαίνεται καί ε'ις
τάς συλλεγείσας ευτραπέλους διηγήσεις καί τά περιπαίγματα. Ένδιαφέρουσαι είναι
επίσης καί αί πατριωτικοί ρίμναι, αιτινες συνετέθησαν έπ' ευκαιρία ηρωικών γεγο-
νότων (πόλεμοι τοΰ 1912- 13) ή τραγικών εποχών (κατοχή 1940-44) καί αΐτινες
διασώζονται καί επαναλαμβάνονται.

"Οσον άφορα ε'ις τά άλλα στοιχεία τοΰ λαϊκού πνευματικού καί καλλιτεχνικού
βίου τής νήσου, δυνάμεθα νά παρατηρήσωμεν τά εξής: α) διά τά άσματα: "Οτι
άνευρίσκει κανείς έν Παξοϊς ποικιλίαν παραλλαγών διαφόρου προελεύσεως, επομέ-
νως καί συμφυρμών, λόγω τών πολλαπλών, ώς εΐπομεν, λαογραφικών επιδράσεων
επί τής νήσου. Τά καταγραφέντα παρ' ήμών $σματα είναι ποικίλου επίσης στι-
χουργικού μέτρου, άδόμενα πρός διαφόρους χορούς, γνωστούς είτε έκ τής παλαιάς
νησιωτικής παραδόσεως (σταυρωτοί, πηδηχτοί), ε'ίτε εκ τής εισαγωγής των άπό τάς
έναντι ηπειρωτικός άκτάς (συρτός, τσάμικος κλπ). Είναι άξιοσημείωτον, ότι εκ τής
άναμείξεως ταύτης διασώζονται εν Παξοΐς, καίτοι πολλάκις ημιτελή, ολίγα τινά έκ
τών μεσαιαννικών ημών ασμάτων (παραλογαί, θρησκευτικά κ. ά.), ώς επίσης καί
ασματα ναυτικά, έπύλλια, καθώς καί ικανά κλέφτικα. Ή νησιωτική πάντως προτί-
μησις άποκλίνει υπέρ τών μικροστίχων άσμάτων. β) διά τά παραμύθια. Ταύτα πα-

κατόπιν καί τών διαμαρτυριών τών κατοίκων, δέν θ à επιμείνη είς τήν κατάργησιν μιας πα-
λαιότατης τοπωνυμίας, έρμηνευομένης διά τής πλέον αρχαίας τών εν 'Ελλάδι χριστιανικών
παραδόσεων.
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ρουσιάζουν πλοΰτον παραλλαγών καί μοτίβων καί ώραίας είσαγωγάς. 'Ανευρίσκει
κανείς ευκόλως έν τή νήσω ικανούς καί επαγωγούς άφηγητάς (παραμυθάδες), άν-
δρας ή γυναίκας, μέ πλουσίαν γνώσιν κειμένων. Ή έλλειψις ηλεκτρικού φωτός, αί
μικραί τών χωρίων άποστάσεις, καί αί έλάχισται άγροτικαί άπασχολήσεις τών κα-
τοίκων (οί'τινες μόνον κατά τήν έλαιοκομικήν περίοδον είναι έντατικώς άπησχολη-
μένοι), ευνοεί εισέτι τάς βραδυνάς συγκεντρώσεις καί τά παραμυθιακά άκροάματα.
γ) διά τήν ένδί'μασίαν καί τούς χορούς. Ή μνήμη τών γεροντοτέρων διετήρησε
τήν περιγραφήν τών παλαιών ενδυμασιών, άνδρικής καί γυναικείας, αΐτινες ώμοία-
ζον μέ τάς Κερκυραϊκάς, άλλά είχον καί τινα ίδιομορφίαν. Εις τούς οργανωτάς

Γνναΐκες νπο τά ελαιάδενδρα «διάζονται» το προς νφανοιν νήμα.

τοπικών εορτών συνέστησα τήν χρησιμοποίησιν τών ενδυμασιών τούτων («σέλλα»
καί «σαλαμπάρκα» διά τούς άνδρας, «ροκέτο» καί «κέρπι» διά τάς γυναίκας),
έκ δέ τών χορών συνέστησα τήν προτίμησιν τού «πηδηχτού» ώς περισσότερον το-
πικού. δ) διά τήν μουσικήν : Αύτη φαίνεται ζο.)ηρώς ψυχαγιογοΰσα τήν νήσον, ώς
διεπίστωσα άπό τήν άπαραίτητον παρουσίαν όργάνα>ν εΐς γάμους καί πανηγύρεις,
έτι δέ καί ζώσα εΐς τήν λαϊκή ν παράδοσιν, άφού ευκόλως οί πληροφορηταί καί
μετά άκριβούς τονικότητος μού έτραγούδησαν τά γνωστά rcov άσματα. 'Ατυχώς δέν
διέθετον φωνοληπτικόν μηχάνημα, ώστε καί τών εκτελεστών τούτων τάς μελωδίας
καί τών έν χρήσει λαϊκών οργάνων τάς συναυλίας νά καταγράψω.

Ή μουσική παράδοσις τοΰ τόπου είναι μάλλον Ηπειρωτική, δέν έλλείπουν
όμως καί αί περιπτώσεις άρμονικών συμφωνιών (καντάδες) κατά τό επτανησιακόν
σύστημα, έξ έπιδράσεως όχι μόνον τής γειτονικής Κερκύρας, άλλά καί τής ναυτικής
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αναστροφής τών Παξίων μετά Κεφαλλήνων τραγουδιστών. Επίσης δύναμαι νά
παρατηρήσω ε) δια τάς πρακτικός τοπικάς ασχολίας, τήν καλλιέργειαν τής γης,
έλαιοκομίαν, λιθοτομίαν, οίκοδομικήν, άλιείαν, καλαθοπλεκτικήν, ύφαντικήν, σχοινο-
ποιίαν κλπ., ότι αύται συνεχίζουν κατά γραφικόν τρόπον τήν παλαιοτέραν παρά-
δοσιν, οία περιγράφεται κατά τό έτος 1884 εις τό βιβλίον τού Salvator.

Έν συμπεράσματι παρατηρώ ότι εΐς τούς Παξούς διατηρούνται ζωηρά
τά στοιχεία τής λαϊκής παραδόσεως, έκ τούτου δέ καί υπάρχει εισέτι καιρός πρός
όλοκλήρωσιν τής περισυλλογής καί μελέτης των. Έν τώ μεταξύ οί εκπαιδευτικοί καί
άλλοι λόγιοι τής νήσου, οΐτινες έδειξαν ενδιαφέρον καί έβοήθησαν τήν άποστολήν
μου, δύνανται παραλλήλα)ς νά συνεχίσουν τήν λαογραφικήν προσπάθειαν τής κατα-
γραφής εθίμων, κειμένων καί εκδηλώσεων λαϊκού βίου καί-τέχνης τών Παξών.

δ'·

μουσικη αποστολη εισ τασ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Ναυπακτίας και Μεσολογγίου
υπο σπυρ. περιστερη

Ό νομός Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας ώς καί αί περιοχαί μέ προέκτασιν πρός
Β. εΐς τόν νομόν Ευρυτανίας καί ανατολικώς πρός τήν Φθιώτιδα καί τήν Φωκίδα
δέν αντιπροσωπεύονται ακόμη εΐς τήν Έθνικήν Μουσικήν Συλλογήν τοΰ Λαογρα-
φικού 'Αρχείου. Πρός μερικήν πλήρωσιν τής ελλείψεως ταύτης άπεστάλην ύπό τής
'Ακαδημίας τό πρώτον εΐς τάς περιφερείας Ναυπάκτου καί Μεσολογγίου έπί έ'να
μήνα, ήτοι άπό τής 7^1? Αύγ. μέχρι βΉ? Σεπτεμ. 1957.

Μή έχων εΐς τήν διάθεσίν μου μαγνητόφωνον λειτουργοΰν δι' ηλεκτρικών
συστοιχιών, διά τού οποίου είναι δυνατή ή ήχογράφησις εΐς συνοικισμούς στερού-
μενους ήλεκτρικοΰ ρεύματος, περιώρισα έξ ανάγκης τήν έργασίαν μου ταύτην μό-
νον εΐς τάς πόλεις Ναύπακτον καί Μεσολόγγιον όπου ύπήρχεν ήλεκτρικόν ρεύμα.

Εις τά κέντρα ταΰτα, πλήν τών ολίγων κατά τύχην έγκατεστημένων λαϊκών
τραγουδιστών καί οργανοπαικτών, συντηρούντων τήν παράδοσιν, παρέστη ανάγκη
νά προσκληθούν καί χρησιμοποιηθούν καί άλλοι έκ τών γύρω αγροτικών ή ποι-
μενικών χοορίων.

Εΐς τήν όλην προσπάθειαν ταύτην άντιμετώπισα πολλάς δυσχερείας, τό μέν
λόγω τήξ απροθυμίας τών τραγουδιστών καί οργανοπαικτών όπως έγκαταλίπουν
τάς καθημερινός άσχολίας των καί έλθουν εΐς τήν πόλιν, τό δέ καί έκ ψυχολογι-
κών επιδράσεων εΐς αύτούς εκ τής άλλαγής τοΰ περιβάλλοντος ώς πρός τήν καλήν
έκτέλεσιν τής πρός ήχογράφησιν μουσικής.

Τά εμπόδια ταύτα κατεβλήθη φροντίς, δπως υπερνικηθούν μέ τήν πολύ-
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