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ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ ΚΩ
(7 ΑΥΓ. ■ 7 ΣΕΠΤ. 1958)

ΥΠΟ ΣΠΥΡ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

Μουσική ύλη έκ τών νήσων Ρόδου καί Κώ έχει συλλεχθή παλαιότερον
υπό τού Ελβετού Sam. Baud Bovy, όστις περιήλθεν όλην τήν Δωδεκάνησον
πρός συστηματικήν μελέτην τών δημοτικών τραγουδιών τής περιοχής ταύτης.
Τήν μουσικήν μελωδιών, ςισμάτων καί χορών έκ τών νήσων Ρόδου καί Κώ, τήν
οποίαν κατέγραψεν έξ αυτηκοκοΐας, έδημοσίευσεν οΰτος είς τό δίτομον δι' όλον τό
νησιωτικόν σύμπλεγμα τής Δωδεκανήσου έργον του : Τραγούδια τών Δωδεκανή-
σων, εις τόν Α' τόμον, έν 'Αθήναις 1936, σ. 5 - 256 τής Ρόδου και εις' τόν
Β' τόμον σελ. 117 - 154 τής Κώ.

'Εντός τού πλαισίου τής συλλογής δι° ήχογραφήσεως τής δημώδους μου-
σικής καί έκ τής περιφερείας ταύτης μετέβην κατ' έντολήν τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών από τής 7 Αυγούστου - 7 Σεπτεμβρίου 1958 είς τάς ώς άνω νήσους,
δηλ. τήν Ρόδον καί τήν Κώ.

Είς τήν Ρόδον παρέμεινα έπί δεκαπενθήμερον μόνον καί είργάσί)ην είς
τήν πρωτεύουσαν αύτής καί εις τά χωρία Άφαντου, Παραδείσι, Καλυθιές, Αρ-
χάγγελος, Σάλακος, Κρητινία καί "Εμπονας1.

Τό βραχύ ώς άνω χρονικόν διάστημα τής παραμονής μου ένταΰθα δέν
μοΰ επέτρεψε νά μεταβώ εις πεσισσότερα χωρία, ώστε νά σχηματισθή πλήρης εί-
κών τής μουσικής λαογραφίας τού τόπου.

Τό έτερον δεκαπενθήμερον τής αποστολής μου άφιέρωσα άπό τής 15 Αύγ.
διά τήν νήσον Κώ, όπου έπέτυχα μουσικάς ηχογραφήσεις μόνον εις τήν πόλιν,
τήν πρωτεύουσαν, καί τήν κωμόπολιν Καρδάμενα, λόγω έλλείψεως ηλεκτρικού
ρεύματος είς τά χωρία διά τήν λειτουργίαν τοΰ μαγνητοφώνου.

Ένεκα τού λόγου τούτου άντιμετωπίσθη ή μεταφορά λαϊκών όργανοπαι-

1 Είς τήν έκτέλεσιν του έργου τούτου, ειδικώς εις τήν διάθεσιν ήλεκτρικής γεννή-
τριας διά τήν λειτουργίαν τοΰ μαγνητοφώνου είς τήν ύπαιθρο ν καί τήν έπικοινωνίαν μου
προς χωρικούς είς αγροτικά κέντρα, έβοηθ-ήθην είς τήν Ρόδον υπό τοΰ Νομάρχου κ. Ρεμ-
ίϊάκου, τοΰ Δημάρχου κ. Μιχ. Πετρίδη, τοΰ Γυμνασιάρχου κ. Χρ. Παπαχριστοδούλου, τοΰ
γνωστού συλλογέως λαογραφικής ϋλης κ. 'Αναστ. Βρόντη, τοΰ διευθυντοΰ τής Νομαρχίας κ.
Παν. Βόνδα. Πρός πάντας τούτους εκφράζω τάς ευχαριστίας μου.
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κτών καί τραγουδιστών είς τήν πρωτεύουσαν τής Κώ άπό τά χωρία Πυλί, *Αν-
τιμάχεια, 'Ασφενδιού καί Κέφαλος

Ή ήχογραφηθείσα ύλη, συνολικώς 236 ςίσματα καί χοροί (εΐς Ρόδον 130
εΐς Κώ 106), κατετέθη έπί ταινιών μαγνητοφώνου εΐς τήν Έί)νικήν Μουσικήν
Συλλογήν τού Λαογραφικού 'Αρχείου, καταγραφείσα εΐς τό βιβλίον εισαγωγής ύπ*
άρ. 2192 - 2424 (ταινίαι ύπ' άρ. 155 - 176), τά δέ κείμενα τών άσμάτων χειρό-
γραφον ύπ' άρ. 2280. Ή συλλεχθείσα ύλη αύτη αποτελείται κυρίως άπό τρα-
γούδια τοΰ γάμου καί τούς κατ' αύτόν τραγουδιστούς χορούς. Τά §σματα ταΰτα
άρχίζουν άπό τά παινέματα τοΰ γαμβροΰ καί τής νύφης, τά κανάκια ή κανακί-
σματα λεγόμενα, μέχρι καί τού παραξυπνήματος, πού αδεται εΐς τούς νεονύμφους
τήν δευτέραν ήμέραν μετά τήν στέψιν τού ζεύγους έξω άπό τήν οΐκίαν του ύπό
ομάδος τραγουδιστών.

Τά τραγούδια αύτά, δηλ. τοΰ γάμου, είναι τά μόνα άτινα διατηρούνται
καί σήμερον άκόμη ζωηρότερον εΐς τάς νήσους ταύτας2.

"Αλλην κατηγορίαν μετά τά γαμήλια άποτελοΰν αί μελφδίαι, κοινώς λεγό-
μεναι σκοποί ή καί μαντινάδες. Αΰται άδονται εΐς δίστιχα διαφόρου περιεχομέ-
νου καί κυρίως έρωτικοΰ. Τό είδος τοΰτο τών τραγουδιών διατηρείται κάπως
έντονώτερον' μάλιστα δέ δέν λείπουν ενίοτε εις τοΰτο καί οί ποιητικοί αυτο-
σχεδιασμοί κατά τήν ώραν τής άκμής τής διασκεδάσεως.

Μετά δυσκολίας άνευρίσκει τις σήμερον πλέον τά πολύστιχα ςίσματα, πα-
ραλογάς καί 'Ακριτικά. Ταΰτα δέν άδονται πλέον. Οί παλαιότεροι άμυδρώς εν-
θυμούνται μερικά, οί νεώτεροι όμως τά άγνοοΰν παντελώς.

Μικρότερον ποσοστόν άσμάτων ανήκει εΐς τάς άλλας κατηγορίας, τά τρα-
γούδια τής ξενιτειάς, τά νανουρίσματα, τά μοιρολόγια, τραγούδια τής κούνιας,
αποκριάτικα, λατρευτικά κ. ά.

'Από άπόψεως τρόπου εκτελέσεως τά ασματα ταύτα είναι μονόφωνα, έκτε-
λούμενα μονωδιακώς ή καί ομοφωνικώς ύπό ομάδων μεικτών ή μή, κατ' άν-

1 Είς τό έργον τοΰτο προσέφεραν είς έμέ πολυτίμους υπηρεσίας ό "Επαρχος τής Κώ,
ό Γυμνασιάρχης κ Γαβριήλ Παπαθεοφάνους, ό συντάκτης τοϋ Ίστορ. Λεξικοΰ τής 'Ακα-
δημίας κ. Άναστ. Καραναστάσης, ό δημ'λος κ. Παν. Χατζηάμαλλος, ώς έπίσης καί ό κ.
Ίιοάν. Κυρίτσης, ιδιοκτήτης τής ήλεκτρικής εγκαταστάσεως εις Καρδάμεναν ευχαριστώ
τοΰτους καί άπό της θέσεως ταύτης.

* Παρά τοΰτο ομως παρετήρησα οτι είς μερικά χωρία τής Ρόδου, ώς είς τήν Κρη-
τινίαν, τόν Σάλακον καί Τριάντα, αντί τών παραδεδομένων γαμήλιων ασμάτων καί χορών
τραγουδοΰνται καί χορεύονται τά νεώτερα ασματα καί χοροί, εισαχθέντες μεταξύ άλλων
νεωτερισμών έκ τών μεγάλων άστικών κέντρων. Τό φαινόμενον τοΰτο βεβαίως είναι πα-
νελλήνιον, οφείλεται δέ εις τήν έπίδρασιν τοΰ συγχρόνου άστικοΰ πολιτισμοΰ διά τοΰ ρα-
διοφώνου καί τών δίσκων γραμμοφώνου.
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τιφωνίαν πρός τόν μονωδόν, μετά συνοδείας ή· άνευ συνοδείας οργάνου. 'Υπάρ-
χουν καί καθαρώς όργανικαί μελωδίαι αί όποΐαι έκτελούνται πρός ώρισμένα
είδη χορών.

Ή μουσική έκταιπς εις πλείστα τών ασμάτων τούτων δέν υπερβαίνει τό
διάστημα τής πέμπτης ή τής έκτης. Είς άλλα όμως καί ιδίως τά οργανικά ή

μουσική έκτασις είναι μεγαλυτέρα, φθάνουσα τό διάστημα τής ογδόης.

»

Αί μουσικαί κλίμακες έπί τών οποίων βασίζονται αί μελωδίαι είναι κατά
τό πλείστον διατονικαί. Αί χρωματικοί χρησιμοποιούνται όλιγώτερον.

Αί κυριώτεραι τών διατονικών είναι : α) ή έχουσα τονικήν τόν φθόγγον
IIa=Re. Αύτη έ'χει^τήν έξης διάταξιν φθόγγαιν

—Û-Τον.--—

ψ Φ ο bm Ψ - ' =

'Αντιστοιχεί πρός τήν κλίμακα τού πρώτου ήχου τής Βυζαντινής μουσικής, β) Ή
έχουσα τονικήν τόν φθόγγον Nn = Do μέ τήν διάταξιν τών φθόγγων ώς εξής.

'Αντιστοιχεί αύτη πρός τόν διατονικήν κλίμακα τού πλαγίου τετάρτου ήχου τής
Βυζαντινής "ΐμουσικής. γ) Ή έχουσα τονικήν τόν φθόγγον ra=Fa ώς άκο-
λούθως.

Τον.

♦-r

Αύτη άντιστοιχεί πρός τήν κλίμακα τοΰ τρίτου ήχου τής Βυζαντινής μουσικής.
Έκ τών χρωματικών κλιμάκων ή έχουσα τονικήν τόν φθόγγον Πα—Re έχει τήν
έξης διάταξιν φθόγγων :

m

~cr

Κατά τήν κίνησιν τών μελωδιών είς τάς κλίμακας ταύτας παρατηρούνται
έλξεις μεταξύ ώρισμένων φθόγγων, αΐτινες δημιουργούν διαστήματα λεπτότερα
τών ήμιτονίων τής φυσικής κλίμακος. Τό φαινόμενον τούτο είναι πολύ σύνη-
θες είς τάς μελωδίας τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
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Ώς προς τόν ρυθμύν τών ασμάτων τούτιον παρατηρούμεν ότι είς μέγα ποσο-
στόν είναι οΰτος αύστηρώς περιοδικού ρυθμού, μιικρόν δέ μέρος ελευθέρου ρυθμιοΰ.

'Ελευθέρου ρυθμού άσματα λέγονται έκεΐνα, ά'τινα δέν δύνανται νά υπα-
χθούν είς ώρισμένα εϊδη μιουσικών μέτρων. Ή ρυθμική μορφή τούτων δύναται
περίπου νά καθορισθή αναλόγως τού μιουσικοΰ τόνου καί τής χρονικής διαρ-
κείας ώρισμένων φθόγγων τής μελωδίας έν σχέσει πρός τάς λέξεις καί τάς φρά-
σεις τοΰ ποιητικού κειμένου. Κατά τόν ελεύθερον ρυθμιικόν τύπον αδονται τα

Είκ. 1. Ό χορός σούστα.

μοιρολόγια, τά τραγούδια τής κούνιας, τά νανουρίσματα υπό γυναικών άνευ
συνοδείας οργάνου.

Τα περιοδικού ρυθμού ςίσματα υποδιαιρούνται εις διάφορα ρυθμικά μέτρα
καί έχουν συνήθως τάς μετρικάς μορφάς 2/4, Ύί, ß/s- Έκ τούτων παραθέτομεν
κατωτέρω (σελ. 184 — 186) δύο παραδείγματα.

Αί μετρικαί μιορφαί τών 7/s, 5/s ή 8/si αΐτινες απαντούν κατά τό πλείστον
εις τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα, άντίστοιχοΰσαι πρός ώρισμένα εϊδη χορών, σπα-
νίζουν εις Ρόδον καί Κώ ι.

Είς τάς νήσους ταύτας απαντούν έν χρήσει διάφοροι χοροί. Οί περισσότε-
ροι χορεύονται μιέ συνοδείαν ασμάτων (διστίχων). 'Υπάρχουν έν τούτοις καί χο-
ροί οΐτινες συνοδεύονται μόνον μέ όργανα.

Ή σούστα είναι ό κατ' εξοχήν τοπικός χορός τής Ρόδου, άλλοτε τραγου-
διστός καί άλλοτε καθαρός οργανικός μέ πλουσίαν ποικιλίαν εις μιουσικά μοτίβα.

' Τελευταίως, ώς διεπίστιοσα, εισήχθη καί χορεύεται 6 καλαματιανός χορός (7/s) καί
σπανιώτερον ό τσάμικος (°/4).
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Τό χαρακτηριστικόν τού χορού τούτου είναι ό σταυροειδής τρόπος συνδέ-
σεως τών χειρών τών χορευτών ανδρών καί γυναικών (βλ. είκ. 1) καί αί ιδιό-
τυποι κινήσεις τών χορευτών πρός τά οίνω καί κάτω, όμοιάζουσαι πρός τήν κί-
νησιν έλατηρίου^(σούστας) '.

Ό κάτω χορός είναι κατ' έξοχήν γαμήλιος χορός. Χορεύεται μέ διάφορα
έπαινετικά δίστιχα δια τόν γαμβρόν καί τήν νύφην. "Αλλοι χοροί είναι τό βα-
τάνι ή γατάνι, ό συρτός, ό τζενεβέτος, ό ζερβοδέξιος, τό πιπέρι, όστις είναι χορός

ΕίκΛ2. "Λυράρης εκ Κω. Είκ. 3. Παίκτης πιναυλιοϋ.

σατιρικός χορευόμενος κατά τόν γάμον ώς προτελευταίος. Ό χορός «Τσέλην
άνδρα εχω...», όστις έχει λάβει τό όνομα τούτο από τον πρώτον στίχον τού
κειμένου, χορεύεται είς τό τέλος τού γάμου, είς τά λεγόμενα «ξετελευτίκια».

Εις τήν Κώ κυριαρχεί δ συρτός μετά τόν όποιον χορεύεται έν συνεχείς <5
μπάλλος.'ΆϊΧοι χοροί ενταύθα είναι ό σιανός, ή σούστα, όνομαζομένη καί Κρη-
τικά, δ ίσιος, ό Κόνιαλης2' οί καμάρες- χορευόμενος κατά ζεύγη (άνδρας καί

1 Έκ^τής κινήσεως ταύτης τών χορευτών, ή οποία, ώς ελέχθη, ομοιάζει μέ σούσταν
(έλατηρίου) πιστεύεται ύπό του λαού οτι έδόθη τό δνομα είς τόν χορόν.
- 'Ανατολικής μάλλον προελεύσειος εξ 'Ικονίου τής Μ. 'Ασίας.
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γυναίκα). Είς μίαν φάσιν τοΰ χορού τούτου τά ζεύγη τών χορευτών διέρχονται
διά τής καμάρας, τήν οποίαν σχηματίζει τό πρώτον ζεΰγος δι' άνυψώσεως τών
χειρών του '.

Τά χρησιμοποιούμενα σήμερον μουσικά ό'ργανα ύπό τών οργανοπαικτών
τόσον εΐς Ρόδον όσον καί εΐς Κώ είναι τό βιολί, τό λαούτο καί τό σαντούρι.
Ή λύρα καί ή τσαμπούνα πού ήσαν παλαιότερον κατ' έξοχήν λαϊκά ό'ργανα
σήμερον έχουν έκλείψει σχεδόν παντελώς. Ούτως εΐς Ρόδον παρά τάς επίμονους
αναζητήσεις μου επέτυχα μόνον μίαν περίπτωσιν πρός ήχογράφησιν Ασμάτων
μέ λύραν. Σημειωτέον όμως ότι 6 λυράρης κατήγετο άπό τό χωρίον "Ελυμπος
τής νήσου Καρπάθου. Εΐς Κώ ηχογράφησα μελωδίας καί άσματα άπό τόν μο-
ναδικόν λυράρην Ζαχαριάν τού Δημητρακιοϋ, καταγόμενων έκ τοΰ χωρίου Κέ-
φαλος, έξαιρετικόν άντιπροσωπευτικόν τύπον ποιμένος (βλ. εΐκ. 2). 'Από τόν
ίδιον ήχογραφήθησαν μελφδίαι εΐς τό πιναύλιν (βλ. εΐκ. 3).

Εΐς πολλά τών περί οΰ ό λόγος φσμάτων ε|ναι έκδηλος ή έπίδρασις τής
Κρητικής μουσικής. Οί σκοποί καί οί μαντινάδες τοΰ χωρίου Κρητινία τής Ρό-
δου (πρώην Κάστελλος) ομοιάζουν πολύ μέ τούς σκοπούς καί τις μαντινάδες
τής Κρήτης.

Εΐς Κώ τήν τραγουδιστήν σούσταν τήν ονομάζουν Κρητικά, τά δέ μουσικά
θέματα^,καί ό τρόπος έκτελέσεως ομοιάζουν πολύ μέ αντίστοιχα τής Κρητικής μου-
σικής.'Άλλην έπίδρασιν, ην ύπέστη τό δωδεκανησιακό τραγούδι, ώς δύναται νά
άντιληφθή τις, είναι ή έκ τών άσμάτων τοΰ Ελληνισμού τών παραλίων τής
Μικράς 'Ασίας καί τών μεγάλων κέντρων αύτής, Σμύρνης και Κωνσταντινουπό-
λεως. Είς τούτο δέ συνετέλεσεν, ώς είναι εύνόητον, ή ανέκαθεν ναυτική καί εμ-
πορική επικοινωνία τών κατοίκων μέ τά κέντρα ταΰτα, καί τελευταίως έκ τών
Ελλήνων προσφύγων, οΐτινες κατέφυγαν ει; Δωδεκάνησον. Τέλος δέον νά πα-
ρατηρηθή και σχέσις τοΰ δωδεκανησιακού δημοτικού άσματος πρός τήν Βυζαν-
τινήν'έκκλησιαστικήν μουσικήν. Τό φαινόμενον τούτο, γενικώτερον, παρατηρείται
εΐς όλας σχεδόν τάς ελληνικός περιοχάς. Είναι δέ έκτος πάσης άμφιβολίας ότι
ή Βυζαντινή μουσική έχει κατά πολύ επηρεάσει τήν ελληνικήν δημώδη μουσικήν.

' Σήμερον ό χορός ούτος δέν χορεύεται.
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Τραγούδια του γάμου. 1
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1 Βλ. ανωτέρω σ. 281.

2 Ε.Μ.Σ.A.A. άρ. 2224 (άρ. ταιν. Ιδϊβ). "Αδεται υταν ένδΰεται ό γαμβρός.
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1 Ε.Μ.Σ.Δ.Α. άρ. 2228 (άρ. ταιν. 158). "Αδεται τήν πρωίαν τής Δευτέρας τοΰ γάμου
πρό τής οικίας τών νεόνυμφων.
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σπυρ. περιστερη

στα οτής

τους πα

ρα-,αχ ν-α-μαν α - μαυ. να τους πα - ρα
______Ομας

τους πα

υ - πνα

και

πνα νιε και

,υ - πνα και

τα που


