
422

ΣΠΥΡ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

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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τιμον συμπαράστασιν εις τό έργον ημών α) εις τήν Ναύπακτον: τοϋ 'Ακαδημαϊκού
καί βουλευτού κ. Γεωργ. 'Αθανασιάδη Νόβα καί τού Δημάρχου κ. Δημ. Δημολίτσα
ώς καί τών φιλομούσων Ίωάν. Σιδερή, Δικηγόρου, Ίωάνν. 'Αθανασοπούλου, Νικολ.
Γούρα καί τού Διευθυντού τής Φιλαρμονικής κ. Κοσμά, καί β) εις Μεσολόγγιον :
τοϋ Πρωτοσυγκέλλου τής Μητροπόλεως κ. Κωνστ. Πούλου, τοΰ κ. Κωνστ. Κώνστα
εκ τοΰ χωρίου Γουριά, φιλολόγου - λαογράφου καί συλλεκτου δημωδών ασμάτων,
καί τών κ. Άντων. Λεονάρδου, Γυμνασιάρχου, Κωνστ. Πετρονικολοΰ,δκαθηγητοϋ,
Γεωργ. Καπέ, ίεροψάλτου, και 'Ανδρ. Παπανδρέου, δημοδιδασκάλου

Συνολικώς ήχογραφήίΗ) ή μουσική 185 τραγουδιών καί χορών, ώς κάτωθι:

Α) Είς Ναύπακτον ήχογραφήθησαν εβδομήκοντα ασματα διαφόρων κατηγο-
ριών άπό τραγουδιστός εγκατεστημένους ενταύθα καί έκ τών χωρίων: Δάφνη,
Ρηγάνιον, 'Αναβρυτή, Φαμήλα, Κάτω Βασιλική, Παλαιοχάιριον καί Καλλονή. Τό
ύλικόν τούτο δεν είναι άρκετόν, δπως μας δώση ώλοκληρωμένην εικόνα τοϋ δη-
μοτικού άσματος είς τήν επαρχίαν ταύτην, διότι πλείστα χωρία τής Νοτίου περιο-
χής, καθώς καί τά τής ορεινής Ναυπακτίας, άτινα άποτελοϋν καί τήν άγνοτέραν
πηγήν τοϋ Ρουμελιώτικου τραγουδιού, έμειναν άνερεύνητα ένεκα τών άναφερθει-
σών άνωτέρω τεχνικών δυσκολιών.

Β) Εις Μεσολόγγιον είργάσθην άπό τής 2ας Σεπτεμβρίου. 'Ενταύθα ηχογρά-
φησα έν συνόλω 115 ασματα διαφόρων κατηγοριών καί μουσικήν λαϊκών χορών
άπό εντοπίους τραγουδιστός καί δργανοπαίκτας, μάλιστα δέ έκ τών χωρίων : Γου-
ριά, Πεντάλοφον, Νεοχώριον, Κατοχή, Ρίγανη, ΓΙαλαιοκατούνα, Χρυσοβέργιον,
Ευηνοχώριον καί Αίτωλικόν.

Τήν πρώτην θέσιν εις τήν συλλεγεΐσαν μουσικήν ύλην ταύιην κατέχουν τά
κλέφτικα καί τά ιστορικό τραγούδια. Τούτο είναι πολύ φυσικόν, δεδομένου οτι καί
ή περιφέρεια αύτη ανήκει εις γεωγραφικήν περιοχήν τής δράσεως τής κλεφτουριάς
καί τοϋ άρματολισμοϋ κατά τούς χρόνους τής δουλείας, μάλιστα δέ οτι ύπήρξεν
αύτη τό θέατρον δραματικών ιστορικών γεγονότων, τό όποια είς ήρωϊσμόν συνε-
κλόνισαν τήν εθνικήν ψυχήν. Δεν ήτο επομένως δυνατόν παρά ή λαϊκή μούσα νά
ύμνηση ήρωας καί γεγονότα ιστορικά, τό οποία ήγγιζον τήν σφαΐραν τοΰ θρύλου.
Σημαντικήν έτι θέσιν κατέχουν καί τά τραγούδια τό άδόμενα πρός χορούς, καί
συνοδευόμενα ύπό τής μουσικής λαϊκών μουσικών οργάνων.

Χοροί επικρατούντες ενταύθα είναι οι πηδηκτοί, οί κοινώς λεγόμενοι Τσάμικοι,
μέ τήν ποικιλίαν τών ρυθμικών μορφών καί χορευτικών βημάτων. Πλην τούτων,
είναι έτι διαδεδομένοι καί οί συρτοί, ώς ό καλαματιανός, ο κουνητός καί 6 άπολυτός.

' Άπό τής θέσεως ταύτης εύχαριστώ θερμώς διά τήν συμπαράστασιν ταύτην πρός
επιτυχή έκτέλεσιν τοϋ έργου τούτου.
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Λαϊκά ό'ργανα χρησιμοποιούμενα καί εΐς τάς δύο ταύτας περιοχάς είναι τό
κλαρινέττο καί τό βιολί, ώς προεξάρχοντα όργανα τών οργανικών ομάδων. Ός
όργανα συνοδίας χρησιμοποιούνται τό λαούτο καί τελευταίως ή κιθάρα εισαχθείσα
εΐς άντικατάστασιν τοΰ λαούτου, τήν οποίαν ονομάζουν λαουτοκίθαρον, διότι τήν
χορδίζουν κατά τό σύστημα τοΰ λαούτου. Εΐς τήν περιφέρειαν κυρίως τοΰ Μεσο-
λογγίου χρησιμοποιείται έτι ό ζουρνάς ή πίπιζα μέ συνοδίαν τοΰ λαϊκού τυμπά-
νου (νταούλι), όστις παίζεται ώς έπί τό πλείστον ύπό αθίγγανων.

Περί τής περιοχής αύτής τής Ρούμελης καί ιδιαιτέρως τών επαρχιών Μεσο-
λογγίου, Βάλτου και Ξηρομέρου υπάρχει έκ παλαιοτέρων χρόνων ή φήμη οτι αύτη
έχει καλούς τραγουδιστάς. Πράγματι ένταΰθα διαπιστώνει τις κατά έ'να μεγάλο πο-
σοστόν καλλιφωνίαν τών τραγουδιστών, ε'ίτε πρόκειται περί άνδρών είτε περί γυναι-
κών προσέτι άκρίβειαν τονικότητος, εύστροφον καί καθαράν φωνήν, καθώς καί
ζωντανήν έκφρασιν. Τό φαινόμενον τοΰτο πιθανόν νά οφείλεται εις άνθησιν
ένταΰθα εΐς παλαιοτέρους χρόνους τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής μέ πολ-
λούς γνωστούς άριστεΐς καί καλλιφώνους ίεροψάλτας, οΐτινες αναμφιβόλως θά ήσαν
γνώσται καί τής δημώδους μουσικής τοΰ τόπου. Εΐς πολλά έκ τών ήχογραφηθέν-
των ασμάτων δύναται τις μέ προσεκτικήν παρατήρησιν νά διαπιστώση επιδράσεις
τής Βυζαντινής Μουσικής εΐς τήν τεχνικήν καί τόν τρόπον τής εξαγγελίας τών λαϊ-
κών τούτων μελωδιών. Είναι άλλωστε γνωστόν ou εΐς τά δημοτικά μας τραγούδια
συναντώνται όλοι σχεδόν οί τρόποι τής Βυζαντινής μουσικής.

Εΐς τήν περιοχήν ταύτην, δηλαδή τού Μεσολογγίου, καθώς καί εΐς τάς γειτο-
νικός αύτής τοΰ Ξηρομέρου, Βονίτσης καί Βάλτου υπάρχει άκόμη έν ακμή ή έκ
παραδόσεως δημώδης μουσική παρά τός επιδράσεις επ' αύτής τών νεωτέρων συν-
θέσεων λαϊκών τραγουδιών, δημοτικοφανών καί ρεμπετοειδών, δημιουργημάτων,
ώς γνωστόν, έπαγγελματιών οργανοπαικτών καί λαϊκών τραγουδιστών τών αστι-
κών κέντρων καί ΐδίςι τών 'Αθηνών. Αί μουσικαί αύται συνθέσεις έχουν κατακλύ-
σει τήν ύπαιθρον μέ δίσκους γραμμοφώνου, άλλά καί διά τών συνεχών ραδιοφω-
νικών έκπομπών τών Ελληνικών ραδιοσταθμών. Ή καταστρεπτική έπίδρασις τού-
των έπί τής παραδεδομένης δημώδους μουσικής είναι καταφανής εΐς όλην τήν
Ελλάδα, ώς τοΰτο έχει διαπιστωθή καί έξ άλλων μουσικών αποστολών τοΰ Λ·
'Αρχείου, ώστε πρέπει νά θεωρήται βέβαιον οτι ή πλήρης νόι^ευσις καί ή έξαφά-
νισις τής γνήσιας λαϊκής Ελληνικής μουσικής δέν θά άργήση νά έπέλθη, συνεπι-
κουρούσης πρός τοΰτο καί τής προθυμίας τού λαού τής υπαίθρου νά άκολουθη εΐς
τόν βίον του, τόν ύλικόν, πνευματικόν καί καλλιτεχνικόν, τούς αντιστοίχους τρό-
πους ζωής τών άστικών κέντρων.

Διά τόν λόγον τούτον επιβάλλεται νά γίνη δσον τό δυνατόν, εντός συντόμου
χρονικοΰ διαστήματος, ή συγκέντρωσις εξ όλων τών ελληνικών περιοχών τής ύπαρ-
χούσης άκόμη πλούσιας εΐς ποικιλίαν μουσικής ύλης.
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