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ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΝ
(7 ΙΟΥΛΙΟΥ. - 6 ΑΥΓ. 1959)
υπο ΣΠΥΡ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

Ή Ευρυτανία είναι περιοχή 'ιδιαιτέρως ορεινή καί δασώδης μέ πλήθος ιστο-
ρικός παραδόσεις, 'δία άπό τούς αγώνας τών κλεφτών καί τών άρματολών, συν-
δεδεμένας πρός διαφόρους τόπους αύτής. 'Εξαιρετικώς προέχουσαν θέσιν κατέ-
χουν αϊ παραδόσεις περί τού Κατσαντώνη, τοΰ οποίου δεικνύεται ή σπηλιά κοντά
είς τό Μοναστηράκι 'Αγράφων. Έπίσης καί τόποι θρησκευτικοί, όπως τά μονα-
στήρια : τοΰ Προυσοΰ, τής Τατάρνας, τής 'Αγίας Τριάδος, τής 'Αγίας Παρασκευής
τών Φραγγιανών καί ά'λοι, ώς ή Σκάλα Τέρνου, ό "Αγιος Βλάσιος, τό Κεφα-
λόβρυσον πλησίον τοΰ Καρπενησίου, όπου, ώς γνωστόν, έπεσεν ήρωικώς ό Μάρ-
κος Μπότσαρης, είναι συνδεδεμένοι μέ άφηγήσεις διαφόρων ιστορικών γεγονότων.

Εις τήν περιφέρειαν αύτήν, τής οποίας τά χωρία στερούνται άκόμη έπαρ-
κοΰς συγκοινωνίας δι'αύτοκινήτου, είργάσθην ειδικώς πρός συλλογήν δι' ήχογρα-
φήσεως δημώδους μουσικής ύλης άπό τής 7 'Ιουλίου - 7 Αύγούστου 1959.

Αι ηχογραφήσεις κατ' αρχάς έγένοντο είς Καρπενήσιον άπό τραγουδιστός
καί όργανοπαίκτας εντοπίους ή καταγομένους έκ διαφόρων χωρίων, διαμένοντας
δέ είς Καρπενήσιον '. Είτα συνεχίσθη αύτη εις τά χωρία Μικρό Χωριό, Σελλά,
Στένωμα, Βούτυρον, Κερασοχώριον, Κρέντη, Δυτική Φραγκίστα, Κρίκελλον,
"Αγραφα, Λάσπη καί Ψανά. Τά χωρία Σιβίστα, Βίνιανη, 'Αγία Γριάς, Κατα-
βόθρα άντεπροσωπεύθησαν ύπό τραγουδιστών διαμενόντων είς Καρπενήσιον.
Πολλά χωρία τής περιοχής ταύτης έμειναν άνεξερεύνητα, ΐδίςι τών τέως δήμων Κτη-
μενίων, Άρακυνθίων, Άπεραντίων καί 'Αγράφων, ένεκα έλλείψεως χρόνου καί
τεχνικών μέσων.

Ή ήχογραφηιΊείσα μουσική ύλη έκ τής περιοχής ταύτης, άνερχομένη εις
320 τραγούδια καί χορούς μετά συνοδείας ή καί άνευ συνοδείας οργάνων, κατε-
γράφη εις τό Βιβλίον εισαγωγής μουσικής ύλης, ύπ'άριθ. 3046 - 3361 καί άριθμ.

1 Πολύτιμον βοήθειαν είς τήν έργασίαν μου ταύτην παρέσχον ό Νομάρχης κ. Γ.
Μαρκόπουλος, ό Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Δημ. Κατσιμπός, ό καθηγητής κ. Παναγ. Βλά-
χος, ό Διευθυντής τών οικοκυρικών σχολών τοϋ Έθνικοϋ Ιδρύματος έν Καρπενησίφ κ. Π.
Ζαγανιάρης, ό Γεν. Γραμματεύς τοΰ Δήμου κ. Κ. Παπαϊωάννου. Πάντας τούτους ευχαριστώ
θερμώς άπό τής θέσεως ταύτης.
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ταιν. μαγνητοφ. 211 - 223, πρός περαιτέρω μουσικολογικήν επεξεργασίαν. Τά δέ
κείμενα τών ασμάτων μετά σχετικών φωτογραφιών κατετέθησαν ε'ις χειρόγραφον
εκ σελ. 240 υπ' αριθ. 2305. Είς τά άσματα τής συλλογής ταύτης κατέχουν προ-
έχουσαν θέσιν τά κλέφτικα, είτα δέ τά γαμήλια καί τά έρωτικά, καί εις μικρό-
τερον ποσοστόν τά ιστορικά, αϊ παραλογαί και τά ακριτικά. Δέν επέτυχα τήν
ηχογράφησα' μοιρολογιών, νανουρισμάτων καί λατρευτικών ασμάτων, λόγω μή
εξευρέσεως καταλλήλων τραγουδιστών.

I. Ώς πρός τά μουσικά καί ποιητικά χαρακτηριστικά τής συλλογής ταύτης
δέν δύναται νά γίνη ένταΰθα έκτενής λόγος, προτού όλοκληρωθή ή ήχογράφησις
καί εις τά υπολειπόμενα χωρία τοΰ ώς άνω νομοΰ τούτου καί γίνη κατόπιν ή
δέουσα μουσικολογική καί φιλολογική έπεξεργασία τής μουσικής ύλης.

Γενικώς παρατηροΰμεν ότι τό πλείστον τών ασμάτων τούτων $δεται καί
εις τάς άλλας περιοχάς τής ηπειρωτικής Ελλάδος μέ τήν διαφορών ότι εις τήν
περιοχήν ταύτην διατηρείται έτι είς αύτά υπό τών γυναικών περισσότερον τό
διαλεκτικόν ιδίωμα, άντιθέτως πρός τούς άνδρας, οί όποιοι τείνουν πρός τήν κοι-
νήν δημοτικήν γλώσσαν.

Τά μόνα τραγούδια εις τά όποια διακρίνομεν ιδιάζοντα μουσικά χαρακτη-
ριστικά είναι τά τραγούδια τού γάμου καί τά άδόμενα κατά τόν κλειστόν χο-
ρόν, όπως καλείται υπό τών εντοπίων. 'Από τής άπόψεως τρόπου εκτελέ-
σεως τά άσματα τής περιφερείας ταύτης εΐναι μονοφωνικά, άδόμενα υπό ενός ή
καί υπό ομάδων τραγουδιστών όμοφωνικως (unissono) μετά συνοδείας ή καί
άνευ συνοδείας οργάνων. Έπί συνοδείας οργάνου οί όργανοπαίκται καί κυρίως
οί κλαρινοπαικται ή οί βιολισταί επαναλαμβάνουν τάς μελωδίας διηνί)ισμένας μέ
διάφορα ποικίλματα αύτοσχέδια μέχρι σημείου, ώστε νά μή διακρίνεται ευκό-
λως ή βασική μελωδία τοΰ άσματος. Τό φαινόμενον τούτο, παρουσιάζον μου-
σικολογικόν ένδιαφέρον, δέον νά τύχη ιδιαιτέρας μελέτης.

'Από έπόψεως ρυθμοΰ πολλά τών ασμάτων τούτων άνήκουν εις τήν κατη-
γορίαν τών ελευθέρου ρυθμοΰ, διότι δέν δύνανται νά υπαχθούν εις κανονικούς
ρυθμικούς πόδας μέ άκριβή καθορισμόν μουσικής χρονικής μονάδος.

Ή άλληλοπροσαρμογή τών κειμένων πρός τάς μελωδίας ή τών μελωδιών
πρός τά κείμενα παρουσιάζει όλως ίδιαίτερον μουσικολογικόν ένδιαφέρον. Ό
έλεύθερος τρόπος ούτος έκτελέσεως δικαιολογείται ίσως εκ τής περιστάσεως καί τής
στιγμής καθ' ήν αδονται ταΰτα εις τάς διαφόρους εορταστικός λαϊκός έκδηλώσεις.
'Ονομάζονται, ώς γνωστόν, τραγούδια τού τραπεζιού ή τής τάβλας, καθιστά ή
καί βραστά. Εις τήν ρυθμικήν ταύτην κατηγορίαν άνήκουν κυρίως τά κλέφτικα.
Κατ' άπομίμησιν δέ τούτων ςίδονται καί ιστορικά καί σπανιώτερον έρωτικά.
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Τά πλείστα τών ασμάτων είναι έρρυθμα, άδόμενα πρός διαφόρους χορούς.

Οι συνηθέστεροι ρυθμικοί πόδες αυτών είναι :

1) Ό έξάσημος 6/4 ή 6/8 6/s =-·^3 μέ τάς έξης δύο βασικός έναλ-

λασσομένας μορφάς.

β J J J JJ J J J |η J J) J) J, j) J J J),

Έάν τις ήθελε κάμει σύγκρισιν τούτων πρός άρχαίας μετρικός μορφάς, θά
ήδύνατο νά δεχθή ότι άντιστοιχούν, ή μέν πρώτη πρός τόν χορίαμβον — u U —,
σύνίίετον πόδα, συνιστάμενον εξ ενός τροχαίου καί εξ ενός ιάμβου, ή δέ δευτέρα
πρός τόν άντίσπαστον υ — — U μέ τήν άντίθετον σύνθεσιν, ενός ιάμβου και ενός
τροχαίου. (Βλ. κατωτέρω άσμα ύπ' άριθμ. Α).

2) Ό έπτάσημος 7/s μ£ τ(5;ς |ξής Ιναλλασσομένας ρυθμικός
μορφάς

|J J>J J,J>J J J,

αϊτινες άντιστοιχούν, ή μέν πρώτη πρός τόν δεύτερον επίτριτον ή καρικόν λε-
γόμενον άρχαΐον ρυθμικόν πόδα, — u — —, ή δέ δευτέρα πρός τόν πρώτον
επίτριτον U — — —. Τάς μορφάς ταύτας συναντώμεν καί είς άλλας ελληνικός
περιοχάς.

3) Ό τετράσημος 4/i ή % μέ τός εξής βασικός εναλλασσομένας ρυθμι-
κός μορφάς

lJ J JJ J J JJ J J|

αί όποΐαι άντιστοιχούν, ή μέν πρώτη πρός τόν δάκτυλον — u U, ή δευτέρα πρός
τόν προκελευσματικόν U U ü U, ή δέ τρίτη πρός τόν άνάπαιστον. (Βλ. κατωτ. άσματα
Β' καί Γ')·

Είς τάς άνωτέρω ρυθμικάς μορφάς είναι προσηρμοσμένοι καί χορεύονται
διάφοροι χοροί τής περιοχής. Τήν πρώτην θέσιν μεταξύ τούτων κατέχει ό πη-
δηχτός χορός δ ονομαζόμενος τσάμικος ή καί κλέφτικος. Ούτος είναι χορός κατ'
εξοχήν ανδρικός, μεγαλοπρεπής καί ώς πρός τάς κινήσεις του, ιδίως τού κορυ-
φαίου, καί τόν χαρακτήρα και τό ύφος τών συνοδευόντων αύτών ασμάτων ορ-
γανικών ή καί τραγουδιστών. Ό κατ' έξοχήν τοπικός χορός τής περιοχής ταύ-
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της είναι ό κλειστός ή καλούμενος στό. Τό όνομα τούτο έλαβεν ίσως εκ τού ότι

Είκ. 1. Όργανοπαΐκται μέ τά όργανα: βιολί, κλαρίνο, σαντούρι, κιθάρα καί ντέφι.

τά βήματα καί αί κινήσεις του δέν γίνονται ώς τών άλλων χορών προς τά δε-

____ ξιά καί αριστεροί, κυκλικώς κινουμένων

I^^BïdBWK'S?''" - SBPHPk ν 5 * s

y^j^Jtmr^fv^i τών χορευτών, αλλά σχεδόν είς τήν αύ-

Kifci^'V^'îf^V iuKfeSfc τήν θέσιν. Οί χορευταί κρατούνται ίσχυ-

■^^ä^Ö^H^^^tj αγκώνας των καί κινούν-

ΗΒ ται όμαδικώς καί μέ συμμετρίαν πρός

5*/ τά έσω καί έξω τού ημικυκλίου, έλάχι-

j [Β^Τ^^ ^WttKmm^ στα δέ πρός τά δεξιά.

«Κ··^ "Ετεροι χοροί είς τήν περιφέρειαν

^^^Îg^m^Z^- αυτήν, είναι ό σνρτός Καλαματιανός προσ-

ηρμοσμένος εις τήν ρυθμικήν μορφήν

"Ν·* · * τών Vs και χορευόμενος κατά τόν ϊδιον

Ä ' ν τρόπον πρός τούς άλλους ελληνικούς τό-

!»;' «ί ^^Bifey

i. πους Ό σνρτος άπολντός είναι προσηρ-

μοσμένος εις τάς ρυθμικάς μορφάς τών
E3L t ·£ί iU Ά '/s χορευόμενος εις γρήγορον ρυ-

I θμικήν άγωγήν, ένφ αντιθέτως ό σνρτος
—äj« m rme· Κοννητος χορός, προσηρμοσμένος εις τάς
Είκ. 2. Παίκτης τοϋ οργάνου νάϊ. «ΰτάς ρυθμικάς μορφάς, χορεύεται εις

άργότερον χρόνον καί μέ διαφορετικός
κινήσεις. Παλαιότερον έχορεύετο καί ό διπλός χορός, όστις είναι συνδυασμός Κα-
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λαματιανοΰ καί τσάμικου (7/s + 6/4) ή ανρτον καί τσάμικου (4/4 ή 2/2 β/4) " ό
χορός ούτος συνοδεύεται ύπό άσματος, τοΰ οποίου τό πρώτον μέρος προσαρμό-
ζεται πρός τόν Καλαματιανόν ή τόν συρτόν, τό δέ δεύτερον μέρος πρός τόν
Τσάμικον 1.

II. Λαϊκά όργανα έν χρήσει σήμερον είς τήν εν λόγω περιοχήν ύπό τών
λαϊκών οργανοπαικτών είναι τό κλαρίνο, τό βιολί, τό λαούτο, τό σαντούρι, ή κι-
θάρα καί άπό τά κρουστά : τό σεΐστρον (ντέφι). (Βλ. εΐκ. 1).

Οι ζουρνάδες, τά νταούλια, τά νάϊ (είδος μεταλλίνης φλογέρας), έν χρήσει
παλαιότερον εΐς όλας τάς πανηγυρικός έκδηλώσεις καί κυρίως εΐς τούς γάμους,
έχουν τελείως έγκαταλειφθή. Μόνον εις τό χωρίον Σελλά ηχογράφησα μελωδίας
άπό νάϊ, τάς οποίας έξετέλεσεν ό γέρων Βασίλειος Μαριώτης, 76 έτών. (Βλ. είκ. 2).

"Οσον άφορά εΐς τάς μουσικάς κλίμακας έπί τών οποίων βασίζονται αί με-
λιοδίαι τών ύπό έξέτασιν φσμάτων παρατηροΰμεν ότι διακρίνονται είς αύτά δια-
τονικαί καί χρωματικοί εις ΐσην σχεδόν μοΐραν. Έκ τών διατονικών ή πλέον
διαδεδομένη είναι ή έχουσα τονικήν τόν φθόγγον Πα— Re μέ τήν έξης διάταξιν
τών φθόγγων.

Τά πλείστα τών ασμάτων, ιδία τά άδόμενα πρός διαφόρους χορούς, ερω-
τικά ή τοΰ γάμου, δέν χρησιμοποιούν όλην τήν άνωτέρω μουσικήν έκτασιν, παρά
μόνον μίαν έκτην μετά τής υποτονικής. "Υπάρχουν άσματα κλέφτικα, οργανικά,
χρησιμοποιούντα όλην τήν άνωτέρω έκτασιν.

Έκ τών χρωματικών κλιμάκων διακρίνομεν κυρίως δύο. Ή μία έχει τονι-
κήν τόν φθόγγον üa = Re μέ τήν εξής διάταξιν φθόγγων

_ΎποΓ.Τον.

Ψ

-—-0--η--

ή δέ έτερα τόν φθόγγον Νη — Do μέ διάταξιν φθόγγων.

0 Τον.

ψ ν „ » ί" CJ * " " " 1

Έπί τής κλίμακος ταύτης βασίζονται άσματα μέ ιδιάζοντα μουσικά χαρα-
κτηριστικά τής έν λόγω περιοχής.

1 Σχετικόν δσμα βλέπε εις 'Εθνικήν Μουσικήν Συλλογήν Λαογραφικού 'Αρχείου, αριθ.
3320 καί Σπνρ. Περιστέρη, Τραγούδια Ηπείρου καί Μοριά, 'Αθήναι 1950, σελ. 130 -131.
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1 Ε.Μ.Σ.Λ.Α., αρ. είσ. 3097.

5 Ε.Μ.Σ.Λ.Α., άρ. είσ. 3061
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1 E M.Σ.Λ,Α., άρ. είσ. 3339.


