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Πάγκοινος εις τούς Έλληνας είναι αντί τής λέξεως ασμα ό όρος τρα-
γούδι, ο όποιος ακριβέστατα εκφράζει, κατά τάς άντιλήψεις τού λαού, λόγους (κεί-
μενον) και μελωδίαν. Τό κείμενον τού άσματος είναι άρρήκτως συνδεδεμένον
μετά τής μελωδίας, είναι δέ άφύσικος και αυθαίρετος ό διαχωρισμός αύτοϋ άπό
τήν μουσικήν του. Ό λαός, γνωρίζων τόν σύνδεσμον αυτόν, λέγει ότι «τά λόγια
βγαίνουν και πάνε μαζί με τό σκοπό ή τόν ήχό τους». Διά τούτο πολλάκις ό λαϊκός
τραγουδιστής δέν δύναται νά ύπαγορεύση εις τόν συλλογέα δημώδους άσματος τό
κείμενον μόνον του, άν συγχρόνως δέν τό αδη, διότι ούτω δέν έπανέρχεται τούτο
εύχερώς καί πλήρως ε'ις τήν μνήμην του. «Τό τραγούδι, όταν άρχινιστή, τότε
βρίσκετ ή σειρά τ'», έλεγεν ό γέρων Παπάζογλους είς Ψαθάδες Διδυμοτείχου'.
Καί «στάκα νά πάρω τόν ήχό, γιά νά θυμ'θώ τά λόγια» μού έλεγον τακτικά έν

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΙ :

ΕΚΕΕΛ = Έπετηρίς Κέντρου Έρεΰνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας (πρώην Λαογραφικού

'Αρχείου) τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
ΚΑ = Κέντρον 'Ερεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
Φαίδ. Κουκουλέ, ΒΒΠ = Βυζαντινών βίος και πολιτισμός.

Στίλπ. Π. Κυριακίδου, α) Ίστορ. άρχαί Αί ίστορικαί άρχαί τής δημώδους Νεοελληνικής
ποιήσεως , Θεσσαλονίκη, 1954.

β) 'Ελλ. Λ. = 'Ελληνική Λαογραφία. Μέρ. Α', έκδ. 2α , έν 'Αθήναις, 1965.
γ) Αί γυναίκες = Αί γυναίκες εις τήν λαογραφίαν, 'Αθήναι, [1921].
Δημ. 'Α. Πετροπούλου, ΕΔΤ = 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμ, Α', 'Αθήναι 1958,

τόμ. Β', 'Αθήναι, 1959.
Ν. Γ. Πολίτου, 'Εκλογαί 'Εκλογαί άπό τά τραγούδια τού 'Ελληνικού λαού, έν 'Αθή-
ναις, 1914.

1 ΚΑ, χφ. 2343, σ. 284" (συλλ. Δ. 'Α. Πετροπούλου - Στ. Καρακάση, Ψαθάδες Διδυ-
μοτείχου, 1960).
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Ήπειρος οί τραγουδιστοί. Έν Λήμνφ λέγουν : (("Οταν τά λες με σκοπό, τα θυ-
μάσαι. Χϋμα δέ μπορείς να τά θυμηθής» '.

Οί πλείστοι τών συλλογέων δημοτικών τραγουδιών, προτού εφευρεθούν
τά μαγνητόφωνα, κατέγραφαν καί έδημοσίευαν μόνον τά κείμενα των" οι δέ επι-
στήμονες έκδοτοι αυτών τά έπρολόγιζαν καί τά έσχολίαζαν ώς φιλολογικά μνη-
μεία τής προφορικής παραδόσεως.

Είναι γεγονός άναμφισβήτητον ότι τά τραγούδια διατηρούνται περισσότε-
ρον εις τήν λαϊκήν μνήμην ώς μελωδίαι, ώς χαβάδες (σκοποί), καί όλιγώτερον
ώς ποιητικά κείμενα'. Επειδή δέ πολλάκις κατά τάς διασκεδάσεις ό καλός τρα-
γουδιστής πρέπει νά τραγουδήση πολλά τραγούδια, άναγκάζεται ενίοτε κατά τήν
έκτέλεσιν νά μή τά όλοκληρώνη, άλλά νά περιορίζεται εις ολίγους μόνον άρχικούς
στίχους ή νά τά σταματά εις τήν μέσην. Τοιουτοτρόπως ολίγον κατ' ολίγον λη-
σμονείται ή συνέχεια έως τό τέλος τού τραγουδιού. Ή μελωδία όμως και έτσι
δέν χάνεται, διότι κατά τό πλείστον αύτη είναι ή αυτή έκ τών πρώτων μέχρι τών
τελευταίων στίχων. Εις τά Τοπόλια Κρήτης δικαιολογούν ώς εξής τό έθος τούτο:
((Τά τραγούδια τά λέμε μισά, γιά νά μήν άποθάνη ή μάννα μας. "Αλλοι λένε
πώς λένε μόνο τρεις στίχους, γιά νά προλάβουν νά πούνε πολλά, νά μή φανούνε
ατζαμήδες (αδέξιοι). "Ετσι σιγά σιγά 'λησμονήσαμε τό τέλος» 3.

Έχω παρατηρήσει κατά τάς λαογραφικάς μου άποστολάς καί έρεύνας εις
τήν ύπαιθρον ότι όλόκληρον τό κείμενον τού τραγουδιού διασφζεται περισσότε-
ρον, όταν χορεύεται χωρίς τήν συνοδείαν μουσικών οργάνων. Ή πολλάκις εκτε-
ταμένη χρονική διάρκεια τού χορού συμβάλλει τά μέγιστα εις τήν διατήρησιν
ολοκλήρου τού κειμένου τοΰ άσματος. Πολλαχοΰ διατηρούνται έν τω συνόλω των
άκριτικά, ιστορικά, παραλογαί καί άλλα πολύστιχα άσματα, διότι ού μόνον αδονται,
άλλά καί άπαγγέλλονται ή τά άφηγοΰνται οί γνωρίζοντες αύτά ώς κείμενα ηρωι-
κού καί δραματικού περιεχομένου' είναι τρόπον τινά σάν ίστορίαι καί σάν παρα-
μύθια. "Ας σημειωθή πρός τούτοις ότι ή πιστή διατήρησις τοΰ κειμένου ενός
άσματος ή άλλου μνημείου τοΰ λόγου έξαρτάται : α) άπό τήν συνέχισιν τών αύτών
περίπου κοινωνικών συνθηκών, έντός τών όποιων έγεννήθη καί ήνδρώθη τό λαο-
γραφικόν φαινόμενον, β) άπό τήν ίδιαιτέραν έντύπωσιν καί συγκίνησιν, πού
ήσκησε καί άσκεΐ τούτο εις τόν ψυχήν τοΰ λαού καί γ) άπό τά πνευματικά προ-

» ΚΛ, χφ. 1160, σ. 11' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Λήμνος (Φυσίνη), 1938).

2 Δημ. Ά. Πετροπούλου, ΕΔΤ., τόμ. Α', σ. η'.

3 ΚΑ, χφ 1161 Α', σ. 67' (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, Τοπόλια Ίνναχωρίου Κρή-
της, 1938).
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σόντα τοϋ λαϊκού άνθρωπου, τοϋ ικανού ή μή νά συγκρατή αύτό είς τήν μνήμην
του. Ειδικώς έν Κύπρω «οί παλαιότεροι ήξεραν τά τραγούδια καί τά έλεγαν. Οί
ποιητάρηδες τά κατέγραφαν καί τά πουλούσαν σέ μικρές φυλλάδες. Οί νεώτεροι
έδιάβασαν τά τραγούδια καί τά ξέρουν» '.

Ή έτυμολογία τής λ. τραγούδι είναι προφανής καί άναμφισβήτητος. "Ηδη
άπό τοϋ 1°υ μ. χ. αΐ. ή τραγωδία έχρησιμοποιήθη άντί τής λ. ασμα8. Έν
"Οφει καί Κερασοϋντι τοϋ Πόντου έλέγετο τραγωδία τραβωδία, τραωδία καί έν
τφ πληθ. τά τραγωδίας 4. Οί εις τά διάφορα μέρη τοΰ Πόντου φερόμενοι τύποι
τραγφδιν, τραγφδι, τραγφδ', τραβφδι, πληθ. τραγφδα κτλ. προέρχονται έκ τοϋ
άρχαίου άμαρτύρου τραγφδιον, υποκοριστικού τοΰ τραγωδία5.

Έν Νάξφ τό ασμα λέγεται τραούδι, έν Κιμώλιρ0 καί έν Καραμπουρνά
Σμύρνης' τραβούδι, έν δέ τή Κύπρω τραούδιν8 καί έν τω πληθ. τραούδκια.
Έν τή αύτη νήσω διακρίνεται ή τραούδκια άπό τό τραούδιν, καθότι τραούδκια
σημαίνει μόνον τό άδόμενον (άκούσαμεν μιαν τραονδκιάν ή τραουδκιά τον εμ
μέλιν), ένφ τραούδιν λέγεται πλήν τοϋ άσματος (μελωδίας) καί τό απλώς άπαγ-
γελλόμενον στιχούργημα' π. χ. τραούδιν τής Άροδαψνοϋς, τό τραούδιν τής Ζω-
γράφους κτλ. 9 Ή έν Πόντω λ. τραγώδεμαν ή τραβφδεμαν (Κεράσους, Τραπεζοϋς,

1 ΚΔ, άρ. 1896 Α', σ. 11. (Δ. Πετροπούλου, Συλλογή έκ Κύπρου (Κάρμι Κυρή-
νειας), 1953).

2 Σίμου Μενάρδου, 'Ιστορία τών λέξεων τραγωδώ καί τραγωδία. 'Αφιέρωμα είς Γ. Ν.
Χατζιδάκιν, 'Αθήναι, 1921, σ. 15 κ.έξ. Πρβλ. Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Ίστορ. άρχαί, σ. 6.

3 D. Ε. Oeconomides, Lautlehre des Pontischen verfasst und herausgegeben
von—, Leipzig, 1908, σ. 112. Έν "Οφει έφέρετο καί τό ασμα: «τραγωδώ τραγωδία !
μέ ποίο καρδία...», τραβφδία δέ λέγεται έν Πόντφ έκ τοΰ τραωδώ. Σίμου Μενάρδου, ένθ' άν.,
σ. 15. Ό Ίω. Βαλαβάνης λέγει ότι τραγφδία έν Πόντφ είναι πάν ποίημα. ΚΑ, χφ. 119,
σ. 596.

4 Ά. Ά. Παπαδοπούλου, 'Ιστορικόν λεξικύν τής Ποντικής διαλέκτου, τόμ. Β', έν
'Αθήναις, 1961, σ. 408-409.

5 Ά. Ά. Παπαδοπούλου, ένθ'άν., σ. 409.

8 ΚΑ, χφ. 779, σ. 379. (Ίω. Βογιατζίδου, Γλωσσική αποστολή είς τάς Κυκλάδας, 3,
Κίμωλος, 1920).

7 ΚΔ, χφ. 771 Β', σ. 874. (Ίω. Βογιατζίδου, Γλωσσική άποστολή είς τάς Κυκλά-
δας, Άνδρος, 1918).

8 Π. χ. «το τραούδιν τοϋ Διενή», «τό τραούδιν τοϋ Χάρου», «το τραούδιν τοϋ θέρου»,
«πέ μας έναν τραούδιν», «πέ μας το τραούδιν τής Μαρικκοϋς» κττ. ΚΔ, άρ. 949, σ. 112.
(Ίω. Έρωτοκρίτου, Συλλογή Κυπριακών λέξεων, τετάρτη σειρά, Κύπρος, α. ε.).

9 Σίμου Μενάρδου, ένθ' άν., σ. 16.
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Χαλδία) καί τραφδεμαν (Χαλδία) προέρχεται έκ τοΰ αρχαίου ούσ. τραγφδημα,
πού σημαίνει τό τραγουδούμενον, τό μεγαλοπρεπώς καί ύπερόγκως παριστανό-
μενον1. Έν τή κώμη Άργυράδες Κερκύρας ή λ. τραγούδια δηλοΐ τό ασμα8.

Έπί τής εννοίας τοΰ α δω χρησιμοποιείται κοινώς τό τραγουδώ εκ τοΰ
τραγωδώ. Έν Πόντω καί Καππαδοκία λέγεται καί τραβωδώ, τραωδώ (Κοτύωρα,
Τραπεζούς, Χαλδία)3 καί τρογωδώ κατ' άφομοίωσιν (Τελμεσός) ή απλώς τροωδώ
(Ούλαγάτς) ή τραγωρώ (Γκούρζονον) ', τραουδώ δέ εις τήν Κύπρον3, Νάξον καί
είς άλλας νήσους.

Έκ τού ούσ. τραγωδία καί εκ τής καταλ. -άνος προήλθον αί λ. τραγωδά-
νος (Κοτύωρα, Σάντα, Τραπεζοΰς, Χαλδία), τραγωδένος (Χαλδία), τραβωδάνος
(Σάντα, Χαλδία) καί τραωδάνος (Χαλδία), πού σημαίνουν τόν τραγουδιστή" ή
τραουδιστή. Εις τάς νήσους τών Κυκλάδων ή τραγουδίστρια ονομάζεται τραγον-
δίστρα ή τραουδίστρα. Καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, ώς εΐδομεν, τό άσμα
εδηλοΰτο διά τής λ. τραγωδία7 ή τραγονδιον. «Έλαβον δ' αί λέξεις αύται τήν
άρχήν αύτών εκ τών μετά μέλους ψαλλομένων άποσπασμάτων τών άρχαίων τρα-
γωδιών, αϊτινες παριστάνοντο εν Βυζαντίω μέχρι τού 6ου αι., μικρόν κατά μικρόν
τής σημασίας έπί πάν ασμα έπεκταθ-είσης. 'Αντί τοΰ τραγωδώ, τραγουδώ, πρός
τούτοις έγίνετο χρήσις τοΰ ρήματος καταλέγω (τό οποίον εναλλάσσεται πρός τό
τραγουδώ), άντί δέ τής λ. τραγωδία έχρησιμοποιοΰντο καί αί λ. κατάλεγμα, κατα-
λογίτσιν, καταλόγιν καί καταλόγημαν»s. Ενταύθα πρέπει νά μνημονεύσωμεν
καί τό επίρρημα καταλοίστά, τό οποίον εν Κύπρω σημαίνει τήν άνευ φδής άπαγ-
γελίαν στίχων 9.

1 Ά. Ά. Παπαδοπούλου, ενθ'άν., σ. 408.

3 Σίμου Μενάρδου, ενθ'άν., σ. 15-16.

8 Ά. Ά. Παπαδοπούλου, ενθ'άν., σ. 409.

4 Σίμου Μενάρδου, ενθ'άν., σ. 16.

5 Σίμου Μενάρδου, ενθ' άν., σ. 16.

6 Ά. Ά. Παπαδοπούλου, ενθ'άν., σ. 408.

1 Άπό τοϋ 12ου αι. ή λ. σημαίνει καί τό θρηνητικόν άσμα. Σίμου Μενάρδου,
ενθ' άν., σ. 31.

8 Φ. Ί. Κουκουλέ, ΒΒΠ, τόμ. Α' ΙΓ, έν Αθήναις, 1948, σ. 5-6. Στίλπ. Π. Κυρια-
κίδου, ένθ' άν., σ. 21, σημ. 18.

9 ΚΑ, χφ. 1538, σ. 30. (Ίω. Έρωτοκρίτου, Συλλογή Κυπριακών λέξεων, πέμπτη
σειρά, Κύπρος, 1930). Πρβλ. καί τάς φράσεις: «αθ θέλετε và σας πω εναν τραούδιγ
καταλοίστά (καταλοίστά μέ τρόπον άπαγγελίας λέγειν, άπαγγέλλειν, τάς λέξεις άνευ τής
τέχνης τοΰ φδειν)». ΚΑ, χφ. 949, σ. 112. (Ίω. Έρωτοκρίτου, Συλλογή Κυπριακών λέ-
ξεων, σειρά τετάρτη, Κύπρος, &. έ'.).

10
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Ό λαός διακρίνει τά τραγούδια αναλόγως τού χρόνου τής συνθέσεό)ς των
ε'ις παλαιά καί νεώτερα. Είς τόν Πόντον παλιωτικόν τραγώδιν είναι τό παλαιό-
θεν, τό ούχί δηλαδή νεωστί, συντεθέν. Εις τά Κοτύωρα τούτο έλέγετο καί πρω-
τισ'νόν, πρωτιζ'νόν δ' έν Κερασούντι, Σάντα, Τραπεζούντι καί Χαλδία1. Εις τό
Διδυμότειχον τά παλαιά τραγούδια λέγονται παλιγκαιρίσια ή εναγκαιρίσια '. 'Εν
Αδριανουπόλει τραγούδια ή παλαιτράγονδα έλεγον τά πολύστιχα παλαιά ασματα 3,
άλλαχοΰ δέ τά ονομάζουν αρχαία, παλαιά, παλιά, παλαιικά, πρωτινά και άλλοτινά.

Ποία τώρα τραγούδια ό λαός θεωρεί παλαιά ; Εις τήν νησιωτικήν Ελλάδα
καί όπου αλλού αδονται ή μόνον άπαγγέλλονται πολύστιχα ασματα, άκριτικά,
ιστορικά καί έπύλλια, ό λαός γνωρίζει τήν παλαιότητά των, τά έκτιμά πολύ, άλλ'
άγνοεΐ, ώς είναι φυσικόν, τήν έπιστημονικήν των όνομασίαν. Άν τά τραγούδια
αυτά τύχη νά χορεύωνται, νά αδωνται ή νά παίζωνται μέ όργανα, τότε είναι
δυνατόν νά λαμβάνουν τό όνομα τοΰ σχετικού χορού ή σκοπού (νήχοϋ), μέ τόν
όποιον χορεύονται, τραγουδοΰνται ή παίζονται εις τά μουσικά όργανα4. Άλλοτε
πάλιν τό όνομά των λαμβάνουν άπό τό κύριον πρόσωπον περί τού οποίου γίνε-
ται λόγος εις τό τραγούδι (Κωσταντής, Διγενής κτλ.), άπό τήν πρώτην ή τήν
δευτέραν λέξιν μέ τήν οποίαν αρχίζουν5 καί άπό τάς περιστάσεις κατά τάς οποίας
έκτελούνται. Ούτω π. χ. άκριτικά ή έπύλλια, τά όποια χορεύονται ή αδονται εις
τραπέζας διασκεδάσεων κατά τάς Άπόκρεως ή κατά τό Πάσχα, ό λαός τά ονο-
μάζει τραγούδια τής τάβλας ", αποκριάτικα ή πασκαλιάτικα (πασκαλινά). Άλλα-
χοΰ τά αυτά λέγονται τοϋ γάμου, όταν τά τραγουδούν ή τά χορεύουν κατά τούς
γάμους.

Ύπό τόν όρον παραλογαι ώνομάζοντο παλαιότερον εις τάς Αθήνας «τά
ποιητικά τής δημώδους μούσης προϊόντα, τά φέροντα τόν τύπον έπών ή έπυλ-

1 ΚΔ, χφ. 31 Α', φ. 3, σ. 320. (Ίω. Βαλαβάνη, Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φρά-
σεις Κερασούντος, ά. ε.).

2 ΚΑ, χφ. 2343, σ. 272' (συλλ. Δημ. Ά. Πετροπούλου - Σταύρου Καρακάοη, Διδυ-
μότειχον, 1960).

3 ΚΔ, χφ. 215, σ. 11. (Συμ. Μανασσείδου, Βιβλίον ποικίλης γλ,ωσσικής ϋλης διά
τό Ζωγράφειον διαγο'ινισμα, έν Μουσταφφ ΙΙασφ, 1888).

4 Π. χ. «Μπιρμπίλης», «Βασίλ' αρχόντισσα», «Στο Πάπιγκο», «Καραμπεριά», «Κώ-
σταντας», «Καλαματιανός» κτλ.

5 Π. χ. «Κόρη γαΐτάνιν έπλεκε» είναι γνωστόν μέ τόν τίτλον : «Τό γαΐτάνι», «Μπαίνω
μέσ' στ' αμπέλι . . . » μέ τόν τίτλον : «Τό αμπέλι» κττ.

6 Τά τραγούδια τής τάβλας ή του τραπεζιού έν Άραχόβη Παρνασσίδος λέγονται
καί «τραγούδια τής ταβέρνας». ΚΑ, χφ. 1153 Α', σ. 124" (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδον, 'Αρά-
χοβα, 1938).
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λίων» '. Ό Δημ. Γρ. Καμπούρογλους υπάγει εις τήν κατηγορίαν ταύτην όχι μόνον
τραγούδια, πού εννοούμεν σήμερον ώς παραλογάς (ballades), άλλά καί άλλα
πολύστιχα, άφηγηματικής μορφής, άκριτικά καί ερωτικά. Όπως βλέπομεν, ό
επιστημονικός όρος παραλογή προέρχεται εκ τής δημώδους παραδόσεως2. Ό Ν.
Γ. Πολίτης τόν υιοθέτησε καί τόν περιώρισεν εις άσματα μέ καθαρώς παραμυ-
θιακόν περιεχόμενον 3.

Έκτος άπό τήν χρήσιν τοϋ όρου παραλογή, τοϋ γνωστού, ώς εΐδομεν, εις
τήν άθηναϊκήν παράδοσιν, εύρίσκομεν καί τούς τύπους περιλο(γ)ή καί επιλογή
εις παλαιά άφηγηματικά επίσης άσματα, τά όποια προέρχονται εξ άλλων τόπων.
Τό γνωστόν Κυπριακόν ασμα «τής Ζωγράφους» π. χ. άρχίζει μέ τούς στίχους :
"Οσοι τ ζ' άν είστε χριστιανοί τζ' αν είστε βαφτισμένοι,
έλάτε νά γροιτζήσετε π ε ρ ιλο ή γραμμένην \

"Αλλο γνωστόν άφηγηματικόν άσμα διά τον Χριστόδουλον, ό όποιος ήγά-
πησεν Έβραιοπούλαν, χαρακτηρίζεται εις τό προοίμιόν του ώς έπιλογή :
Σωπάσετε, λαρώσετε, αρχοντικά τραπέζια,
γιά νά σας πώ μιά έπιλογή κ' ένα καινούργιο λόγο'.

Εξετάζων ό Στίλπων Π. Κυριακίδης τήν λ. «παραλογή», υποστηρίζει ότι αύτη
έχει ετυμολογικήν σχέσιν προς τήν παρακαταλογήν, προελθοϋσα έκ ταύτης
κατά τήν καλουμένην άπλολογίαν. Τί δ' άκριβώς εσήμαινεν ή λ. αύτη, λέγει,
«δυστυχώς δέν είναι σαφές έκ τών σφζομένων περί αύτής χωρίων άρχαίων συγ-
γραφέων . . . Οί εξετάσαντες τό ζήτημα συμφωνούν σχεδόν όλοι ότι πρόκειται
περί είδους τινός μελοδραματικής άπαγγελίας, συνοδευομένης ύπό κρούσεως ειδι-
κού μουσικού οργάνου, τοϋ καλουμένου κλεψιάμβου, ήτις έχρησιμοποιεΐτο καί είς
τήν τραγωδίαν, άποτελοϋσα μέσον τι μεταξύ τής καταλογής, τής συνήθους
δηλονότι ψιλής άπαγγελίας τών ασμάτων, καί τοϋ κυρίως άσματος, τής ωδής,
πρός τήν οποίαν κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ 'Αριστοτέλους είχεν άμεσον σχέσιν»

1 Δημ. Γρηγ. Καμπούρογλου, Ιστορία τών 'Αθηναίων, τόμ. Α', εν 'Αθήναις,
1889, σ. 289.

2 Δημ. Β. Οίκονομίδου, Ναξιακαι παραλογαί, Έπετ. Έταιρ. Κυκλαδ. Μελετών,
τόμ. Γ', εν 'Αθήναις, 1963, σ. 410.

3 Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, σ. 107.

4 Στίλπ. Π. Κυριακίδον, Αί γυναίκες, σ. 38. Παύλου Ξιούτα, Άπό τά τραγούδια
μας, Κύπρος, 1938, σ. 65. Δ. Ά. Πετροπούλου, ΕΔΤ, τόμ. Α', σ. κδ'.

5 Ε. Τζιάτζιου, Τραγούδια τών Σαρακατσαναίων, Αθήναι, 1928, σ. 66. Δημ. Ά.
Πετροπούλου, ενθ'άν., σ. κε'.

6 Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Αί ίστορ. άρχαί, σ. 6-7.
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Έν Ελλάδι γενικώς ή παραλογή, έκτος τών παραμυθιακών θεμά-
των μέ Δράκους, 2τοιχειά, Λάμιες καί Στρίγγλες, έχει καί υποθέσεις μέ πυρήνα
«τά κάλλιστα καί εύγενέστερα τής άνθρωπίνης ψυχής συναισθήματα, τήν άδελφι-
κήν άγάπην, τήν συζυγικήν πίστιν, τήν δύναμιν τοΰ πρώτου έρωτος κτλ. 'Αλλά
καί είς έκεΐνα, τών οποίων αί υποθέσεις είναι τραγικαί καί πολλάκις καί ά'γριαι,
όπως π. χ. είναι ή έγκατόρυξις τής συζύγου τοΰ πρωτομάστορα τοΰ γεφυριού τής
Άρτης, μετριάζεται ή έντύπωσις τού φρικτού καί άγριου διά τής έγκαταμείξεως
επεισοδίων είδυλλιακήν άποπνεόντων χάριν καί συναισθημάτων εύγενών και
φιλανθρώπων »'. Αί ύποθέσεις αύται άναφέρονται είς άνοσίους έρωτας, άποπλα-
νήσεις, άπιστίας, ραδιουργίας, άτυχείς γάμους, δοκιμασίας καί έπεισόδια σχετικά
πρός τήν έθνικήν ζωήν καί ίστορίαν \

Εις τήν Κώ τής Δωδεκανήσου τά πολύστιχα έν γένει άσματα, μεταξύ τών
οποίων καί αί παραλογαί, λέγονται στιχοπλακιές. Ή λ. είναι γνωστή ήδη άπό
τών άρχών τού 14ου αι. (1336), ότε άναφέρονται έν 'Γραπεζοΰντι λαϊκοί ποιηταί,
οϊτινες συνέθετον «στιχοπλοκίας» πρός τέρψιν τού λαού \ Έν Κύπρω ποιή-
ματα λέγουν τά πολύστιχα τραγούδια τών ποιητάρηδων καί τά παλαιότερα, άκρι-
τικά, παραλογές κτλ., έν άντιθέσει πρός τά τραονδκια, ώς άποκαλοΰν τά δίστιχα4.
Εις τήν αύτήν νήσον «παραβολάες λέγουν γενικώς τά άκριτικά καί τις παραλογές» ".

Παλαιά τραγούδια θεωρεί ό λαός καί τά κλέφτικα, τά όποια άδονται
άκόμη κυρίως εις τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα. Τήν όνομασίαν κλέφτικα παρέ-
λαβον άπό τόν λαόν και οί έπιστήμονες. Έν Δυτική Μακεδονία λέγουν ότι
«όλα σχεδόν τά κλέφτικα τραγούδια είναι σονμπετιάρικα, τραγουδιούνται δηλαδή
μετά τό φαγητόν καί ολίγα έξ αύτών είναι τοΰ χορού» 6. Εκείνο τό όποιον πρέ-
πει νά προσθέσωμεν εδώ είναι όχι εις τήν κατηγορίαν τών τραγουδιών αύτών ό
λαός περιλαμβάνει καί έκεΐνα, τά οποία οί λαογράφοι ονομάζουν ληστρικά καί τής
φυλακής. Τά ληστρικά συνετέθησαν κατά τούς μετά τό 1821 χρόνους μέ πρότυπα
τά κλέφτικα καί μέ ήρωας ληστάς, ώς ήτο ό Χρ. Νταβέλης, ό Κωσταντέλλος κ. ά.

1 Στίλπ. Π. Κυριακίδου, 'Ελλ. Α., σ. 106.

2 Δ. Β. Οίκονομίδου, ένθ' άν., σ. 414.

3 Φ. Ί. Κουκουλέ, ΒΒΠ, τόμ. Ε', έν 'Αθήναις, 1952, σ. 237. Γ. Κ. Σπυριδάκη,

Ποιηταί δημωδών ασμάτων είς Τραπεζούντα κατά τόν ΙΔ' αιώνα. 'Αρχ. Πόντου, τόμ. 16
(1951), σ. 263 -266.

1 ΚΑ, άρ. 1896 Α', σ. 36. (Δ. Πετροπούλου, Συλλογή έκ Κύπρου, 1953).

6 "Ενθ' άν., σ. 47.

6 ΚΑ, χφ. 1412, σ. 35. (Άναστ. Διαμαντή, Συλλογή δημωδών ασμάτων έκ Δυτ.
Μακεδονίας, 1940;).
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ΕΙς τό Πληγώνι Λέσβου «ρεμπέτικα ' λένε τά μεγάλα τραγούδια, κλέφτικα ή
ιστορικά»

Άλλη κατηγορία ασμάτων είναι τά τραγούδια τής άγάπης, όπως ονομάζει
τά ερωτικά ό Ν. Γ. Πολίτης3. Τον αύτόν όρον έχρησιμοποίησε βραδύτερον καί
ό Στίλπ. Π. Κυριακίδης '. Ή ονομασία αύτη ευρίσκεται περισσότερον σύμφωνος
πρός τόν λαϊκόν όρον ((τραγούδι τής άγάπης», ένφ ή ονομασία ((ερωτικά» απομα-
κρύνεται τού λαϊκού όρου, είναι όμως γενικωτέρα καί περιεκτικωτέρα3. Είς τά
Καλάβρυτα γενικώς τό έρωτικόν ασμα, πολύστιχον ή δίστιχον, λέγεται σεβντοτρά-
γονδο \ Ή λ. έχει ώς πρώτον συνθετικόν τήν τουρκικήν λ. σεβντάς, πού σημαίνει
έρως. Σημειωτέον ότι έν Κιμώλω τό ασμα έραστού, τό άδόμενον κατά τά έξημε-
ρώματα πρό τής θύρας ερωμένης, ονομάζεται ((μακινάδα» ', έν Κύθνο) δέ, έν
Νάξω καί Μεσσηνίςι πατινάδα\ Έν Κυάνιο λέγεται «ριμάδα τό μεγάλο ερωτικό
τραγούδι»3. Έν Νάξω ό Χρ. Χρηστοβασίλη; κατέγραψε καί τήν λ. σερενάδα1", μέ
τήν έννοιαν τοΰ νυκτερινού έρωτικοΰ τραγουδιού, ή οποία προφανώς είναι λογίας
προελεύσεως.

Τά γαμήλια ασματα λέγει ό λαός τραγούδια τοΰ γάμου ή τραγούδια στο
γάμο. Ταΰτα διακρίνει είς διαφόρους κατηγορίας, πού λέγονται κατά τόν άρρα-
βώνα, όταν άναπιάνουν τά προζύμια καί ζυμώνουν τά ψωμιά τοϋ γάμου" όταν
φέρνουν τά ξύλα διά τόν φοΰρνον, όταν ετοιμάζουν τήν προίκα καί στολίζουν τόν
νυμφικόν θάλαμον" όταν ξυρίζουν τόν γαμβρόν, όταν στολίζουν τούς νεονύμφους"
όταν παίρνουν τήν νύμφην άπό τό πατρικόν της, όταν μεταβαίνουν εις τήν έκκλη-
σίαν καί έπιστρέφουν μετά τήν στέψιν εις τήν οίκίαν τοϋ γαμβρού, τά λεγόμενα

1 Διά τά ρεμπέτικα τών πόλεων βλ. κατωτέρω.

2 ΚΔ, χφ. 1416 Α', σ. 11" (συλλ. Δημ. Δουκάτου, Λέσβος, Πληγώνι, 1940).

2 Ν. Γ. Πολίτου, 'Εκλογαί, σ. 141.

4 Στίλπ. Π. Κυριακίδου, "Ελλ. Λ., σ. 82.

5 Δ. Ά. Πετροπούλου, ΕΔΤ, τόμ. Β', ο. ιβ'.

6 ΚΛ, χφ. 763, σ. 177. (Γ. Παπανδρέου, Γλωσσολογική πραγματεία έν σχέσει πρός
τήν τών Καλαβρύτων έπαρχίαν, έν 'Αθήναις, 1918).

7 ΚΛ, χφ. 779, σ. 230. (Ίω. Βογιατζίδου, Γλωσσική αποστολή είς τάς Κυκλάδας
τφ 1920, Κίμωλος).

8 ΚΛ, χφ. 714, σ. 344. (Φ. Ί. Κουκουλέ, Κυθνιακόν γλωσσάριον, Βιβλίον Β', 1920).
ΚΛ, χφ. 762, σ. 28. (Δ. Χ. Δουκάκη, Παροιμίαι διαφόρων μερών καί λέξεις διαφόρων
τόπων, Μεσσηνία, α. έ.).

9 ΚΛ, χφ. 714, ένθ' άν., σ. 455.

10 ΚΛ, χφ. 703, σ. 75. (Χρ. Χρηστοβασίλη, Ναξιακόν νεοελληνικόν γλωσσάριον,
'Ιωάννινα, 1919).
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εις τήν τράπεζαν καί τόν χορόν τοϋ γάμου κτλ. Άλλά, πλήν τών γαμήλιων ασμά-
των, αδονται καί χορεύονται κατά τον γάμον καί τραγούδια άκριτικά, παραλογαί,
κλέφτικα, έρωτικά κ.ά. Έκ δέ τών γαμήλιων τά έπιθαλάμια, τά όποια αδονται
μετά τήν στέ\|πν, κυρίως δέ κατά τήν πρωίαν τής δευιέρας μετά τόν γάμον ήμέρας,
έν Μεσσηνία καί Κρήτη λέγονται παστικά έκ τοΰ παστός, πού σημαίνει τόν νυμφι-
κόν θάλαμον1, έν δέ τή Λακωνία πατσικά*. Έν Ρόδφ μεταξύ τών ασμάτων «πού
τραγουδούν τήν τελευταία μέρα τοΰ γάμου στά ξετελέματα καί τές Αποκριές είναι
και τ' άδιάντροπα» s, δηλαδή τά περιέχοντα βωμολοχίας. Έν Κιμώλω «μακινάδα
λέγεται έτι τό γαμήλιον άσμα τό άδόμενον τήν έπομένην τοϋ γάμου πρό τοΰ
νυμφικοΰ θαλάμου ύπό τών φίλων (τών νεονύμφων)» Έν Κύθνος, τέλος,
λέγεται πατινάδα 5 τό άσμα τό άδόμενον άπό τούς φεύγοντας άπό τό σπίτι τοϋ
γαμβρού.

Τά μοιρολόγια ποτέ δέν λέγονται ύπό τοΰ λαοΰ τραγούδια. Ουδείς π.χ. λέγει:
ή μάννα κλαίει και τραγονδεί τό γιό της, άλλά τόν μοιρολογεί

Εις τά περισσότερα μέρη τής Ελλάδος έπί τής έννοιας τοΰ θρηνώ άπαντά
τό ρ. μοιριολογώ, μοιρολογώ, μοιρολοώ, μοιρκολοονμαι καί τό ούσ. μοιριολόγημα,
μοιργιολόγι, μοιργιολόι, μεργιολόι, μοιργιονλόι, μοιρουλόι, έν Νισύρω ξόδι, έν
Καλύμνω ζόι, εις τήν Άράχοβαν Παρνασσίδος άγκώμι κτλ. Ή μοιρολογούσα
καλείται εις τάς νήσους μοιρολογίστρα, μοιρολοιστρα καί έν Αίτωλί^, Ήπείρω
κ. ά. μοιρονλονΐστρα. Άλλαχοϋ λέγεται κλαντρονσα καί καταλογίστρα. Έπί τής
ένάρξεως τοΰ θρήνου εις τινα μέρη τής Ελλάδος λέγουν : άρχινώ ή στιώ τό μοι-

1 ΚΛ, χφ. 768, σ. 9. (Δ. Χ. Δουκάκη, Διάφορα χόρτα, Μεσσηνία, ά. ε.). Μαρίας
Αιουδάκη, Ό γάμος στήν Κρήτη τώρα καί παλιά, Έπ. Έτ. Κρητ. Σπ., Γ', 1940, σ. 365.
ΚΛ, χφ. 2884, σ. 138-9' (συλλ. Γ. Ν. Αΐκατερινίδον, Κάτω Ζαρός "Ηρακλείου, 1964).
Βλ. καί 77. Βλαστού, Ό γάμος έν Κρήτη, . . . , έν 'Αθήναις, 1893, σ. 93, 171. Σημειω-
τέον ότι ό παστός έν δυτική Κρήτη λέγεται καί μπάστος. Βλ. Μαρ. Αιουδάκη, ένθ' άν.

2 ΚΛ, χφ. 956, σ. 13. (Δ. Χ. Δουκάκη, Λέξεις Λακωνικαί, έν 'Αθήναις, 1921).

3 Άναστ. Βρόντη, Ροδιακά λαογραφικά, τόμ. Β', Ρόδος, 1950, σ. 45.

* ΚΛ, χφ. 779, σ. 229. (Ίω. Βογιατζίδου, Γλωσσική άποστολή είς τάς Κυκλάδας
τφ 1920).

5 ΚΔ, χφ. 714, ενθ'άν., σ. 344. Πατινάδα εκ του βενετικού mitinada είναι εν τη
πραγματικότητι μία sérénade. Βλ. 77. Pernot, Etudes de littérature grecque moderne.
Paris, 1916, a. 27.

6 Σίμου Μενάρδου, ένθ'άν., σ. 16.
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ρολόι, πιάνω ή παίρνω ή λέω τό μοιρολόι ή καταλόγι ή άνακάλημα ή Χάρο ή
σύθρηνο ή λέει τ' άγκώμια του ή άρχίζ'ν νά 'γκωμιάζ'να 1.

Τά μοιρολόγια εις τήν Μάνην είναι πολύστιχα. Έν Μικρά 'Ασία οί Έλλη-
νες εμοιρολογούσαν μέ δίστιχα μοιρολόγια8. Είς τάς νήσους έπίσης τά μοιρολό-
για είναι κατά τό μέγιστον μέρος δίστιχα Εις τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα είναι
ώς έπί τό πλείστον πολύστιχα άνομοιοκατάληκτα. Καί τά ύπό τών έπιστημόνων
λαογράφων λεγόμενα «τραγούδια τού Χάρου» τά λέγει ό λαός μοιρολόγια. Αύτά
τά γνωρίζουν κυρίως αί γυναίκες εκ παραδόσεως καί τά χρησιμοποιούν αναλόγως
τοΰ προσώπου καί τής ηλικίας τοΰ νεκρού, διότι δι' εκάστην περίπτωσιν ύπάρχει
άνάλογον μοιρολόγι. "Αλλα είναι τά μοιρολόγια πού αύτοσχεδιάζουν κατά τάς
ώρας τοΰ θρήνου. Εις τό Ξηρόμερον τής 'Ακαρνανίας, ώς μάς πληροφορεί ό
Γερ. Παπατρέχας, «όλες οί γυναίκες έχουν τήν ικανότητα τού αύτοσχεδιασμοΰ,
άρκεί νά βρεθούν στήν κατάλληλη ψυχική κατάσταση» Έν 'Αραχόβη Παρνασ-
σίδος «τά περισσότερα άγκώμια, πού λέν στο νεκρό, είναι παλιά μοιρολόγια ή
τοΰ Χάρου ή καί έρωτικά δίστιχα, στά όποια προσθέτουν τά παρατσούκλια, άνα-
λόγως τοΰ είδους ή τού ονόματος τοΰ άποθανόντος . . . Καί τά δίστιχα λιανοτρα-
γουδάκια γίνονται μεγάλα, όταν τά λέν μέ τό χαβά καί μέ τά παρατσούκλια» ".
Εις τήν Δαμασκηνιάν Κοζάνης «πολλά τραγούδια τά λένε γιά τραγούδια μέ τό
εύθυμο μέλος τους καί γιά μοιρολόγια μέ τό πένθιμο μέλος τους» Τέλος έξ Αι-
τωλίας έχομεν τήν εΐδησιν ότι «τά μοιρουλόια τραγούδια εινι κί τά γυρίζ'νι σί
μοιρουλόια. Γυρίζου τού τραγούδ' θά πή άλλάζω τούν ήχό» '. Έν Χουλιαράδες
'Ιωαννίνων «στό σκάλο τοΰ καλαμποκιού τραγουδούν τό μοιργιολόι : «Σταφύλι
μου, κρυστάλλινο» μέ χαρούμενο σκοπό αργό. Ό σκοπός συμβαδίζει μέ τις κινή-
σεις τής δουλειάς» \

Είς τό Γλυκύ καί τήν Σαμονίβαν τού Σουλίου, ώς καί εις τά περισσότερα

1 Βλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, Ό θρήνος τοϋ νεκροϋ εν 'Ελλάδι. Τά μοιρολόγια καί
ή εθιμοτυπία των. ΕΚΕΕΛ, τόμ. ΙΗ'/ΙΘ' (1965/66), έν 'Αθήναις 1967, σ. 14.

2 ΚΑ, χφ. 1480, σ. 250. (Μ. Ίωαννίδου, Λαογραφικά προσφύγων Λιβισίου Μάκρης
Μ. 'Ασίας, 1943).

8 Βλ. Ίω. Μαυρακάκη, 'Ανάλεκτα Κρητικής λαογραφίας, τόμ. Α', Χανιά, 1939,
σ. 76 κ.έξ.

4 ΚΛ, χφ. 2293, σ. 82-83 (συλλ. Γερ. Παπατρέχα, Ξηρόμερο 'Ακαρνανίας, 1957).

5 ΚΛ, χφ. 1153 Β', σ. 82' (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αράχοβα, 1938).

8 ΚΛ, χφ. 1103 Α', σ. 29' (συλλ. Ίω. Μπακάλη, Δαμασκηνιά Κοζάνης, 1937).

' ΚΛ, χφ. 1421, σ. 520" (συλλ. Δημ. Λ ουκοπούλου, Διάφοροι τόποι Αιτωλίας, 1926).

8 ΚΛ, χφ. 2302, σ. 141' (συλλ. Δημ. Β. Οίκονομίδου, Χουλιαράδες'Ιωαννίνων, 1959).
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χωρία τής Ηπείρου, «δέν μοιργιολογάνε νά λέν μοιργιολόγια (τραγούδια). Τό
μοιργιολόγι εδώ είναι μια κλάψα (θρήνος)»1. "Ας σημειωθή ότι εν Ήπείρω
μοιργιολόι λέγουν καί ώρισμένον άνευ λόγων (κειμένου) θρηνώδες μέλος, πού δέν
απευθύνεται εις νεκρόν, άλλά παίζεται από τούς βιολιτζήδες εις τάς διασκεδάσεις8.

Τά λατρευτικά άσματα, τά όποια άδονται κυρίως κατά τήν παραμονήν τών
Χριστουγέννων, τής Πρωτοχρονιάς, τών Φώτων, τού Λαζάρου καί είς άλλας
περιστάσεις, ό λαός ονομάζει κάλαντα (εκ τής λ. calendae), κάλαντρα έν Σάμω
κόλιαντα καί κόλιντα εν Μακεδονία. Έν 'Αγία Άννη Ευβοίας ή ονομασία κά-
λαντα δέν είναι γνωστή είς τούς πολλούς. «Τά λένε τραγούδια. Στά νυχτέρια
λένε τέτοια τραγούδια. 'Από έρωτήσεις πού'καμα, γράφει ή Μαρία Ίωαννίδου,
φαίνεται ότι τά εύχετικά κάλαντα είναι, ή μάλλον ήσαν, τά έν χρήσει τραγούδια
στο χωριό»4. Έν Ήπείρω τό τραγούδι τοΰ Λαζάρου μετά τών έπαινετικών
ασμάτων, πού άπευθύνονται εις τά μέλη τής οικογενείας, λέγεται «Λάζαρος».
Τά παιδιά «λεν το Λάζαρο». Έν Μεσημβρία Άνατ. Θράκης «τοϋ Λαζάρου τά
τραγούδια και τών Χριστουγέννων ήσαν τά Ιδια» Πρόκειται περί τών πρός τόν
οίκοδεσπότην, τήν οίκοδέσποιναν καί τά άλλα μέλη τής οικογενείας εύχετικών καί
επαινετικών ασμάτων. Εις άλλα μέρη τής 'Ελλάδος, ώς π. χ. έν Ήπείρω καί
Αίγίνη, έχομεν τά λατρευτικά άσματα, πού φέρουν τά ονόματα «Ζαφείρης» καί
«Λειδινός» καί χαρακτηρίζονται ύπό τοΰ λαοΰ ώς μοιρολόγια. 'Αλλαχοΰ, όπου
υπάρχει άκόμη τό έθαμον, ονομάζεται ύπό τοΰ λαοΰ χελιδόνα «τό άγυρτικόν παι-
δικόν ασμα, τήν άρχήν βεβαίως λαβόν εκ τής προσαγορεύσεως τής τό πρώτον
κατά τό έαρ εμφανιζόμενης χελιδόνος» \

Τά καλούμενα σατυρικά ή σκωπτικά άσματα ό λαός εν Άνδρω ονομάζει
σατύρας. Σάτυρα έν τή νήσω ταύτη είναι «ποίημα επί γεγονότι τινί πρός έμπαι-
γμόν καί χλευασμόν ποιούμενον' τοΰ βγάλανε σάτυρα τοΰ Μιχάλη τοΰ Μπίστη» '.

1 ΚΑ, χφ. 2277 Α', σ. 197' (συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, Γλυκύ καί Σαμονίβα Σου-

λίου, 1958).

3 Βλ. πλείονα έν Δ. Β. Οίκονομίδου, Ό θρήνος τοΰ νεκρού έν 'Ελλάδι. Τά μοι-
ρολόγια καί ή έθιμοτυπία των, ένθ' αν., σελ. 11 κ.έξ.

3 ΚΔ, χφ. 753, σ. 184, 189. (Σωκρ. Ν. Ίωαννίδου, Παρατηρήσεις έπί τοΰ συγχρό-
νου γλωσσικού ιδιώματος τών Σαμίων, Σάμος, 1921).

4 ΚΛ, χφ. 1479 Ζ', σ. 45-46" (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αγία Άννα Ευβοίας, 1942).

5 ΚΛ, χφ. 1104 Γ', σ. 40' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, Σιναπλί, 1937).

« Φ. Ί. Κουκουλέ, ΒΒΠ, τόμ. A' II, 1948, σ. 10.

7 ΚΛ, χφ. 771 Β', σ. 525. (Ίω. Βογιατζίδου, Γλωσσική άποστολή είς τάς Κυκλά-

δας, Άνδρος, 1918).
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Έν Κύπρω ονομάζουν τσιαττίσματα τά αύτοσχέδια σκωπτικά άσματα, τά
όποια συνθέτουν έξ υπ άμοιβής εις ποιητικούς διαγωνισμούς, πού λαμβάνουν
χώραν εις διασκεδάσεις καί δή κατά τήν τριήμερον εορτήν τού κατακλυσμού'.

Έν Νάξω (Άπείρανθος) τό τραγούδι, τό όποιον συνθέτουν διά νά ψέξουν
καί σκώψουν έρωτικάς κυρίως παρεκτροπάς, λέγεται ρίμα \ Ή ρίμα σύγκειται έξ
όμοιοκαταλήκτων διστίχων. «Μα ρίμα, λέει, πάλι έβγάλασι ;». Ό «ριματζής ή
ριμαδόρος, ριματζού καί ριμαδόρισσα είναι εκείνοι, πού βγάνουσι άή ρίμα»3.
Ριματζοϋδες λέγονται αί γυναίκες, αί όποΐαι έχουν τήν ποιητικήν ικανότητα νά
συνθέτουν τά τοιούτου είδους άσματα.

'Αλλαχού ή λ. ρίμα σημαίνει τήν στιχοπλοκήν. Έν Λέσβω (χωρίον Κα-
γιάννι), παλαιότερον τοΰ 1940, «πρατραγ'δούσαντ'», δηλαδή ήμιλλώντο «στις
ρίμες». «Είχαμε, διηγούνται, ξακουσμένους δυό 'Αιβαλιώτες : Ή Ζαπτιές κ' ή
Μυκονιάτ'ς" ήτανε ετοιμόλογοι" ριμαδόροι μέ τ' όνομα. Μιά φορά ή Ζαπτιές
πείραζε μέ τά τραγούδια του τό Μυκονιάτ'. Κείνος τοΰ 'πε :

Σ'μάζ'ξε τά τραγούδια σου κι βάν' τα άπαν' στο βώλο,
νά μην dà δώσω μιά βλωτσιά κι πάν στ' διαβόλ' τά βώλο.

Κι ό Κόπανος ήτανε καλός ριμαδόρος. Μιά φορά είδε δυό κορίτσια στο
παράθυρο. 'Αμέσως τό ταίριαξε καί ειπε στή μιά, τήν πιο όμορφη :

Στο παραθύρι κάθεσαι κ' έχεις κι άλλη κοντά σου,
εσύ 'σαι ή γαρουφαλιά κ' ή άλλη τά γκλουνιά σου.

Τό κορίτσι ντράπηκε καί μπήκε μέσα. Κείνος τής είπε :

Σφάλιγ' τό παναθύρι σου καί ζούβα τή φωτιά σου
κ ίγώ άπ' τήν άραρ,άδα του βλέπω τήν έμορφιά σου.

Ή μάννα τοΰ κοριτσιού τότες τόν έβρισε. Κείνος θύμωσε καί τής άπο-
κρίδ-'κε :

Μιά σκουριασμένη κλειδαριά ήχασε τό κλειδί της,
πετάχτ'κε μιά καλόγρια νά πή τό λακερντί της» ι.

1 Κυριάκου Π. Χατζηϊωάννου, Τά έν διασπορά. Τόμος τιμητικός, Λευκωσία, 1969,
σ. 166- 167.

2 Δ. Β. ΟΙκονομίδου, Τό «σύγχρονο λαϊκό τραγούδι» τής Άπειράνθου Νάξου,
περιοδ. «'Εργασία», έτ. Ζ', τεΰχ. 327, 'Αθήναι, 1936, σ. 333- 334.

3 ΚΛ, χφ. 1441, σ. 87' (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, 'Απείρανθος Νάξου, 1925).

* ΚΛ, χφ. 1446 Β', σ. 36 -37' (συλλ. Δ. Δουκάτου, Λέσβος, Καγιάννι. 1940).
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Έν Κύθνω ριμάδα «(είναι τό) συνεχές καί ουχί δίστιχον ποίημα, τό άναφε-
ρόμενον εις έν γεγονός, άλλά καί τό μεγάλο ερωτικό τραγούδι ριμάδα λέγεται»'.
Έν Καραμπουρνςί Σμύρνης ή ρίμα ήτο «ασμα των 'Απόκρεων συν χορω αδόμε-
νον» 2. Ύπό τήν αύτήν έννοιαν απαντά ή λ. καί έν Σύρω· «Στις βεγγέρες, πού
κάναμε, καί στις 'Απόκριες, πού χορεύαμε, κοιτάζαμε ποιος θά πή τήν καλύτερη
ρίμα3». Ή λ. ύπό τόν τύπον ρίμ', ρίμη εν Σάμω σημαίνει «ασμα ιστορικόν, έπος,
πρβλ. τήν φράσιν : πέ μας μιά ρίμ'» 4. Έν Κρήτη καί εις πλείστα άλλα μέρη τής
Ελλάδος λέγοντες ρίμα, ρίμες, εννοούν γενικώς τά ομοιοκατάληκτα τραγούδια"
ριμαδόρος είναι ό στιχουργός 3. Ό Ίδ. Παπαγρηγοράκις ονομάζει ρίμες τά πολε-
μικά, ηρωικά καί ιστορικά άσματα, «πού δέν είναι ριζίτικα, άλλά παγ-
κρήτια» 6.

Διά τά τραγούδια τής ξενιτειάς ό λαός τής βορείου Ελλάδος χρησιμοποιεί
τάς φράσεις : τραγονδ' παραποννιάρ'κο γιά τά ξένα ή γιά τόν ξινίτ . Θά ποϋμι
κάνα παραποννιμέν' ή θά ποϋμι κάνα γιά τονν ξινίτ', θά ποϋμι κάνα μοιργιολόι.

Ποικιλίαν ονομάτων έχει ό λαός μας διά τά δίστιχα. Έν Μεσημβρία 'Ανατ.
Θράκης ταύτα έλέγοντο κονντονρμάδες Έν Άδριανουπόλει ", εις τινα μέρη τοϋ
Πόντου9 καί εν Μαδύτω 10 κουτσάκια" ταΰτα ένταύθα λέγονται καί «μπιγίτια,
δηλαδή άσματα χορού»". Καί εν Άπειράνθω Νάξου τά οκτασύλλαβα δίστιχα
λέγονται κοτσάκια καί τό τραγούδισμά των σκοπός κοτσάτος. Έν Σκοπώ 'Ανατ.
Θράκης έχομεν τάς λ. κότημα, άλλως κονάήμ' καί κοντσουΰάή, πού συνήθ-ως

1 ΚΛ, χφ. 714, σ. 455. (Φ.Ί. Κονκουλέ, Κυθνιακόν γλωσσάριον, Βιβλίον Β', 1920).

2 ΚΛ, χφ. 771 Β', ενθ" άν., σ. 865.

3 ΚΛ, χφ. 1378 Β', σ. 104" (συλλ. Γεωργίας Ταρσουλη, Σϋρος, 1939).

4 ΚΛ, χφ. 753, ενθ. άν. σ. 429.

5 ΚΛ, χφ. 928, σ. 58 (Ίω. Κονδυλάκη, Κρητικόν Αεξιλόγιον. Β' Συλλογή. Ή
γλωσσική κατάστασις τής Κρήτης άπό τοϋ 1866 - 1919).

6 Ίδ. Παπαγρηγοράκι, Τά Κρητικά ριζίτικα τραγούδια, τόμ. Α', Χανιά, 1956/57, σ. 8.

' ΚΛ, χφ. 1104 Α', σ. 28" (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, 1937).

8 ΚΛ, χφ. 215, σ. 11. (Συμ. Μαναασείδου, Βιβλίον ποικίλης γλωσσικής ύλης διά
τό Ζωγράφειον διαγώνισμα, έν Μουσταφά Πασά, 1888).

9 ΚΛ, χφ. 144, σ. 41. (Ίω. Βαλαβάνη, Μνημεία τής άνά τόν Πόντον ιδιωματικής
διά τόν Ζωγράφειον άγώνα τοϋ έτους 1886).

10 ΚΛ, χφ. 933, σ. 38. (Άποστ. Οίκονομίδου, Συλλογή ζώντων μνημείων έν τή
γλώσση τού λαοΰ έν Μαδύτω τής Θρακικής χερσονήσου, έν Καλλιπόλει, 1890).

" ΚΛ, χφ. 185, σ. 126. (Άποστ. Οίκονομίδου, Συλλογή ζώντων μνημείων παρά τφ
λαφ τής Μαδύτου, πόλεως τής Θρακικής χερσονήσου, έν Καλλιπόλει, 1891).
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απαντούν εις τόν πληθ. Τα κοτήματα ήσαν δίστιχα εύθυμα, άδόμενα κατά τάς
διαφόρους διασκεδάσεις :

Τραγούδια και κοτήματα σα θέλ'ς γιά να μάθ'ς,
παρ' χαρτί και πέννα και κάτσε νά τά γράφ'ς.

Συνήθως ήκούετο ή φράσις : «'Άάε νά ποϋμ' κουτσουόάκια,νά γελάσουμ'»Έν
Κρώμνη τοϋ Πόντου, ώς καί πολλαχοϋ τής Ελλάδος, τά δίστιχα έλέγοντο καί
λέγονται κοινώς : λιανά τραγουδάκια ή λιανοτράγουδα Συνήθως έν Κρώμνη τοϋ
Πόντου «ό πρώτος αύτών στίχος ήτο άσχετος πρός τόν δεύτερον, έτίθετο δέ χάριν
μόνον τής ομοιοκαταληξίας. Τινές δ' είναι καί άνομοιοκατάληκτοι»3. Ε'ις Κύζικον
τής Προποντίδος τά δίστιχα ώνομάζοντο παρασκίδις Έν Σαμοθράκη «τά πλεί-
στα τών τραγουδιών είναι δίστιχα, μάλιστα τοϋ χορού, ώς έπί τό πλείστον έρω-
τικά "». Έν Λήμνφ λέγονται παραμικρά τραγούδια ", κοντόσωμα καί κοντοτρά-
γουδα1, έν Λέσβω (Πληγώνι) μανέδες ή μανεδάκια ή τραγ'δέλια Ενταύθα «ένας,
πού θέλει ν' άρχίξη νά πή τόν πόνο του, λέει πρώτα τούτον dô μανέ (δίστιχο) :

Κλαίω κρυφά, γιατί κανείς δέ θέλω νά τό μάθη,
πώς βρίσκομαι σέ βάσανα και σέ μεγάλα πάθη.

Κ' ϋστερις οι άλλοι ταιριάζουν μανέδια, καθένας ό,τι έχει στήν καρδιά τ'. Είναι
ε'ιδών τούν εϊδώνε μανέδες: τοϋ έρωτα, γιά τή φυλακή κ. ά. Έχει κι άλλα τρα-
γούδια, πού πάνε μέ τό μανέ. Καί σύ μπορείς νά ταιριάξης ό,τι θέλεις μέ to μανέ.
Πίσω άπ' τά μανέδια λέγαμε τά κοντοσύλλαβα' π. χ.

Σά μοϋ δής και κάνω βόλτα,
βάν ι του κλειδί στήν όορτα 9».

1 Δ. Ά. Πετροπούλου, Γλωσσάριο Σκοπού 'Ανατολικής Θράκης. Άρχεΐον θρακικού
λαογραφικού και γλωσσικού θησαυρού, τόμ. Ε', έν Αθήναις, 1938/39, σ. 247.

2 ΚΛ, χφ. 144, ένθ' άν., σ. 41.

3 Ένθ' άν., σ. 41.

4 ΚΛ, χφ. 54, σ. 52. ('Ανωνύμου, Συλλογή γλωσσικού ύλικοΰ έκ Κυζίκου, 1904).

6 ΚΛ, χφ. 393, σ. 28. (Ν. Βενέτου, Συλλογή ζώντων μνημείων τής άρχαίας ελλη-
νικής γλο'ισσης έν τή γλώσση τοΰ νεωτέρου έλληνικοΰ λαοΰ, έν Βαθυρρύακι Κωνσταντι-
νουπόλεως, &. ?.).

6 ΚΛ, χφ. 1160 Δ', σ. 54' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Λήμνος, Κάσπακας, 1938).

' ΚΛ, χφ. 1160 Α', σ. 12' (συλλ. Γ. 'Α. Μέγα, Λήμνος, Βάρος, 1938).

8 ΚΛ, χφ. 1446 Α', σ. 11' (συλλ. Δ. Δουκάτου, Λέσβος, Πληγώνι, 1940).

9 ΚΛ, χφ. 1446 Β', σ. 6-7' (συλλ. Δ. Δουκάτου, Λέσβος, Πληγώνι, 1940).
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"Οπως βλέπομεν μανέδια λέγουν τά δεκαπεντασύλλαβα δίστιχα καί κοντο-
σύλλαβα τά οκτασύλλαβα. Έν Έλυμνίω Ευβοίας εκ των προσφιλών ασμάτων
(διστίχων) ήτο καί ό αμανές. Ούτος έν τή 'Ανατολή και ιδίως εις τά κατά τόν
νομύν τής Σμύρνης άσιατικά παράλια καί έν Νέςι Έφέσφ (Κουσάντασι), καί παρά
τοις ναυτικοίς τής Σάμου, ήτο εν τών προσφιλεστέρων ασμάτων τών ώραίων
εκείνων παραλιών '. Έν Ko) τά δεκαπεντασύλλαβα τά λέγουν τραγούδια καί τά
οκτασύλλαβα τσακίσματα 8. Καί έν Αΐνφ τσακίσματα έλεγον τά μικρόστιχα δίστιχα,
τά όποια λέγονται έν τώ μέσω η έν τέλει ετέρου διστίχου Έν Λατσίδςι Μεραμ-
βέλλου Κρήτης «τά ποτσακίσματα είναι έπα)δές, πού αδονται συνήθως ύστερα
άπό πεντέξε οχτώ μαντινάδες, όχι όλες μαζί, άλλά πότε ή μιά, πότε ή άλλη :

"Εχεις ελιές πέντ' έξ οχτώ'

βάλε με νά σοϋ τ σοι μετρώ»

Τσάκισμα λέγεται καί έν 'Απειράνθω Νάξου 5. Είς τούς Παξούς ρίμνα λέγουν τό
όμοιοκατάληκτον δίστιχον", έν δέ τή Κρήτη μαντινάδα ', «έκ τοϋ πατινάδα,
κώμος8, ώς όντων τών διστίχων ιδίων τοις κώμοις καί τοις συμποσίοις» ".
'Αλλαχοϋ λέγονται τραγούδια τής άγάπης, στιχάκια, παρόλες10. "Ας προστεθή
ένταϋθα ότι οί Έλληνες έν Λιβισίω Μάκρης Μικράς 'Ασίας μέ τήν λ. μαντινάδα

1 Ν. Κ. Μπελλαρά, Τό Έλύμνιον, (Πειραιεύς), 1940, σ. 115.

2 'Τακ. Σ. Ζαρράφτη, Λαογραφικά έκ Κώ έκδιδόμενα ύπό Δημ. Β. Οίκονομίδου, Λαο-
γραφία, τόμ. ΙΓ', έν Θεσσαλονίκη, 1950/51, σελ. 309, 314, 318, 319.

3 ΚΛ, χφ. 897 Β', σ. 11. (Συμ. Μανασσείδον, Ζώντα μνημεία τοΰ 'Ελληνισμού έν
τη γλώσση τοϋ ελληνικού λαοΰ, έν Χατζηγυρίψ, 1882).

4 ΚΛ, χφ. 1105, σ. 86 -87' (συλλ. Μαρίας Λιουδάκη, Κρήτη (Λατσίδα), 1937).

5 ΚΛ, χφ. 1441, σ. 35' (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, Νάξος, 'Απείρανθος, 1925).

6 ΚΛ, χφ. 682, σ. 267' (Μιχ. Δένδια, Παξιακόν γλωσσάριον, 1915).

' "Η μαντινάδα προέρχεται άπό τήν ένετικήν λ. matinada (καί ίταλ. mattinata),
ήτις σημαίνει νυκτερινόν ύπό τά παράθυρα τής άγαπημένης άσμα. Κάτι άνάλογον είναι
ή σερενάτα (σερενάδα έν Νάξω), άσμα είς ώρας νυκτερινής γαλήνης καί σιωπής. Άλλαχοΰ
λέγεται πατινάδα, ήτις έχει ώς άρχαΐον άντίστοιχον έ'Οιμον τόν κώμον. Κατά τήν πατι-
νάδα συνηθίξοντο αύτοσχέδια δίστιχα, πλην τής Κρήτης, είς Κύπρον, Δωδεκάνησον, Κυ-
κλάδας, Πόντον κ. ά. Ί. Ά. Παρχαρίδου, Περί τών έν "Οφει Ασμάτων, Λαογραφία, τόμ. Θ',
έν "Αθήναις, 1926/28, σ. 109 κ.έξ.

8 Βλ. περί τούτου Κ. Ρωμαίου, Κοντά στις ρίζες, έν 'Αθήναις, 1959, σ. 393 - 396.

9 ΚΛ, άρ. 895, σ. 423. (Ίω. Ν. Ζωγραφάκη, Τό γλωσσάριον τής δημώδους λαλιάς
τών Κρητών διά το Ζωγράφειον διαγώνισμα τοΰ έτους 1888).

10 Κ. Ρωμαίου, ενθ' άν., σ. 387.
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ώνόμαζον «τήν παρέα τών τραγουδιστάδων» '. Έν Λέρω τής Δωδεκανήσου καί
άλλαις νήσοις τοϋ Αιγαίου πελάγους τραγούδια λέγοντες εννοούν κυρίως τά δίστιχα,
τά όποΐα ή γνωρίζουν έξ άλλων ή έχουν τήν ικανότητα ν' αυτοσχεδιάζουν Έν
Κύπρφ τραούδιν - τραούδκια λέγουν τά δίστιχα, πού συνήθως τραγουδούν3. Άλλα-
χού μέ τά ονόματα καταλόγι καί καταλόγιασμα δηλούνται σήμερον τά δίστιχα ή
τά μοιρολόγια ή αί παροιμίαι ή τά αινίγματα4.

Τά δίστιχα ό λαός διακρίνει είς διαφόρους κατηγορίας, άναλόγως τοΰ περιε-
χομένου των καί τής περιστάσεως κατά τήν οποίαν αδονται. Τά δεκαπεντασύλ-
λαβα δίστιχα καί τά οκτασύλλαβα τσακίσματα (έν Κώ) ή κοτσάκια (έν 'Απειράνθω
Νάξου) είναι συνήθως ερωτικά, τά όποια καί χορεύονται, πεισματικά5, τού γάμου,
γνωμικά', μοιρολόγια, τοΰ Κλήδονα κτλ. Έν 'Απειράνθω Νάξου έχομεν καί τά
δίστιχα μέ τόν σκοπόν τς άφεντρείας ' (έφεδρείας ;). Πρόκειται δι' ενα σκοπόν
«παραπονεμένο, πού οϊ κληρωτοί τραγουδάνε γυρίζοντας όλοι μαζί όλο τό χωριό,
τραγουδώντας αυτοσχέδια δίστιχα. Μέ αύτά κάνουν παραγγελιές στήν άγαπητικιά,
δίνουν παρηγοριές στούς γονείς κτλ.» 8.

Άλλη κατηγορία ασμάτων είναι τά νανουρίσματα καί τά ταχταρίσματα4
παιδικά άσματα είναι καί τά έρρύθμως κατά διαφόρους περιστάσεις ύπό τών παι-
διών άπαγγελόμενα, ώς π. χ. κατά τήν παραμονήν τοΰ Κληδόνου, όταν πηδούν
τις φωτιές τ' "Αι Γιαννιού, κατά τήν ήμέραν τών Βαΐων εις τήν λιτανείαν, κατά
τάς άνομβρίας (περπερούνα), όταν άρχίζη νά βρέχη καί νά χιονίζη, όταν πρωτοϊ-
δούν χελιδόνι, μετά τόν τρυγητόν τών άμπέλων κττ. Τά νανουρίσματα είναι δί-
στιχα, άδόμετα μέ άπαλόν μέλος ύπό τών μητέρων πρός άποκοίμισιν τών νη-
πίων9. Τά βαυκαλήματα ταύτα εις τούς Έλληνας τής Κάτω 'Ιταλίας αρχίζουν

1 ΚΔ, χφ. 1480, ενθ' άν. σ. 169.

2 ΚΛ, χφ. 2279, σ. 113' (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Λέρος, 1958). Έν Κάσω ματι-
νάες λέγουν τά δίστιχα.

3 ΚΛ, χφ. 1896 Α', σ. 36. (Δ. Πετροπούλου, Συλλογή έκ Κύπρου, 1953).

4 Ίακ. Σ. Ζαρράφτη, Λαογραφικά έκ Κώ εκδιδόμενα ύπό Δημ. Β. Οίκονομίδον,
ενθ' άν., σ. 300.

5 ΚΛ, χφ. 753, έν»' άν., σ. 416.

β Τά γνωμικά ό λαός λέγει παροιμίες.

7 Άφεντρεία είναι ή στρατιωτική θητεία.

8 ΚΛ, χφ. 1524, σ. 132' (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, Άπείρανθος Νάξου, 1929).
Δ. Β. Οίκονομίδον, Τό «σύγχρονο λαϊκό τραγούδι» τής 'Απειράνθου Νάξου, ενθ' άν.,
σ. 334.

8 ΚΛ, χφ. 311, σ. 87. (Κ. Ν. Χατζοπούλου, Ή φωνή τοΰ Μικροΰ Αίμου, έν Σα-
ράντα Έκκλησίαις, 1873).
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δια τού νινό, νινό ή νανά, νανά, άλλαχού δέ τού Ελληνισμού δια τοΰ νάνι, νάνι ή
νάνι νά κάνη τό νινί. Έν Θράκη τό νανουρίζω λέγεται νενιάζω καί τά νανουρί-
σματα νενιάσματα 1. Έν Πόντω ωσαύτως νιανία λέγονται τά βαυκαλήματαΠολ-
λαχοΰ νανουρίζω τό παίδι σημαίνει τραγουδώ πρός άποκοίμισίν του. Έν Καρ-
πάθω τά νανουρίσματα λέγονται κανάκια Τά νανουρίσματα πανταχού είναι
δίστιχα ομοιοκατάληκτα.

Τά ταχταρίσματα έχουν διεγερτικόν καί χορευτικόν ρυΒ-μόν4 καί είναι
άλλοτε μέν ομοιοκατάληκτα δίστιχα, άλλοτε δέ τετράστιχα καί άλλοτε πολύστιχα.

Πλείστοι συλλογείς καί έκδόται δημωδών ασμάτων έπιγράφουν ώρισμένας
κατηγορίας έξ αυτών ύπό τούς όρους άποκριάτικα, παακαλιάτικα, ριζίτικα : τής
τάβλας, τής στράτας κτλ. Τούς όρους τούτους άντλοΰν από τόν λαόν. Οί επιστή-
μονες όμως λαογράφοι δέν άκολουθούν αύτήν τήν ταξινόμησιν και πολύ ορθώς,
διότι π. χ. εις τά άποκριάτικα περιλαμβάνονται άκριτικά, παραλογαί, έρωτικά,
σκωπτικά, βωμολοχικά κ. ά., εις τά παακαλιάτικα περιέχονται πλήν τών λατρευ-
τικών καί κλέφτικα, ακριτικά, έρωτικά κ. ά.

Λίαν ένδιαφέρουσα έν προκειμένω είναι ή εΐδησις, τήν οποίαν έχομεν άπό
τό Κατιρλί τής Βιθυνίας. Εκεί άποκριάτικα ώνομάζοντο όλα τά δημώδη άσματα,
«ώς άκουόμενα μόνον κατά τάς Άπόκρεως», διηρούντο δέ «εις έπιτραπέζια καί
χορευτικά, διακρινόμενα άπ' άλλήλων έκ τοΰ ήχου. Τά πρώτα συνωδεύοντο ύπό
τοΰ ήχου τοΰ σινί»

Έρχόμεθα εις τά ριζίτικα τής Κρήτης. Ρίζες λέγουν έν τή νήσω *ά χωρία
τής Κυδωνιάς, πού ευρίσκονται εις τάς υπώρειας τών Λευκών 'Ορέων, δηλαδή
τούς Λάκκους, τά Μεσκλά, τόν Θέρισσον, τά Καρανοσκάφιδα, τόν Πρασέ, τά
Ρούματα, τά Κεραμειά καί κατ' επέκτασιν τά λοιπά χωρία τών έπαρχιών, τών
ευρισκομένων περί τά Λευκά Όρη (Μαδάρες). Τά ασματα τών μερών αύτών
ονομάζονται ριζίτικα", αδονται δέ κατά τόν γάμον, τόν άντίγαμον, τήν βάπτισιν

1 'Ελπινίκης Σταμούλη - Σαραντή, Άπό τά θρακικά έθιμα. Θρακικά, τόμ. Α', Αθή-
ναι, 1928, σ. 137 - 139. Βλ. καί Άστέριον Ζήκον, αύτόθι, σ. 210. Πρβλ. Φ. Ί. Κονκονλέ,
ΒΒΠ, A' II, 1948, σ. 15.

2 Φ. Ί. Κονκονλέ, ένθ'άν., σ. 15.

3 ΚΛ, χφ. 227, σ. 41. (Γλωσσική ύλη Καρπάθου, 1892).

1 Δ. Ά. Πετροπονλον, ΕΔΤ., τόμ. Β', σ. ιζ'.

5 Τό σινί είναι χάλκινον σκεύος έπικαθήμενον έπί τών πέντε δακτύλων καί κρουό-
μενον έπί σανίδων. ΚΛ, χφ. 236, σ. 56. (Παν. Μακρή, Συλλογή ζώντων μνημείων έξ
αύτού του στόματος τοΰ λαού τής κιομοπόλεως Κατιρλί. Λεξιλόγιον καί άραί, 1888).

<> Ίδομ. Παπαγρηγοράκι, Τά Κρητικά ριζίτικα τραγούδια, τόμ. Α', Χανιά, 1956/57,

σ. 12.
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καί είς πάσα ν έν γένει διασκέδασιν. Ταύτα διακρίνονται είς τραγούδια τής τάβλας
αφ' ενός καί τής στράτας αφ' ετέρου. Εις ούδεμίαν περίπτωσιν, κατά τον Ίδ.
Παπαγρηγοράκιν, λέγονται τά τελευταία εις τό τραπέζι της διασκεδάσεως, ενώ
«δεν είναι άπηγορευμένο απόλυτα 1 τραγούδια της τάβλας να λέγωνται καί εις
πορείας. Κι αυτό διότι τά τραγούδια τής στράτας είναι σέ μονότονο σκοπό, ενα
και μόνο, καί δέν τον ξέρουν oλol» Τά τραγούδια της τάβλας δέν τα τράγου·
δουν τχ) συνοδεία μουσικών οργάνων. Τα περισσότερα εξ αύτών είναι εις δεκα-
πεντασύλλαβους άνομοιοκαταλήκτους στίχους. Σπανιώτατα άπαντώμεν συμπτω-
ματικούς εις αυτά δύο στίχους ομοιοκατάληκτους. At συνήθεις δεκαπεντασύλλαβοι
ρίμες «είναι μεν καί αύται τραγούδια τής τάβλας, άλλα δέν μπορούμε να πούμε
πώς είναι ριζίτικα σάν τ' άλλα» \ Τα τρα γούδια τής τάβλας αλλα μέν αδονται,
αλλα δε απαγγέλλονται 4. Τά τής στράτας5 είναι πολύ όλιγώτερα και εΐναι εκτε-
ταμένα. Ή ταξινόμησις αύτη τών Κρητικών ασμάτων ύπό τοΰ Ίδ. Παπαγρηγο-
ράκι καί άλλων παλαιοτέρων και νεωτέρων συλλογέων καί εκδοτών είναι τελείως
εξωτερική, διότι εις τά τραγούδια τής τάβλας περιλαμβάνονται ακριτικά, ιστορικά,
παραλογαί, ερωτικά, τοΰ Χάρου, τής φυλακής κ. α. Τό αυτό δε παρατηρείται καί
εις τα τραγούδια τής στράτας.

Εις τά Καλάβρυτα τα τραγούδια τοϋ τραπεζίου, τά όποΐα αδονται είς γά-
μους, πανηγύρεις και διασκεδάσεις, συνοδεύονται πολλάκις άπό μουσικά όργανα
καί είναι κλέφτικα, ληστρικά, ερωτικά κ α.e Έν Έλυμνίφ Ευβοίας τα επιτρα-
πέζια καί τοϋ χοροΰ ασματα ελεγοντο κοινώς βντάνα7 Εις τήν βόρειον "Ηπειρον
αι διασκεδάσεις καί οι γάμοι γίνονται μέ τραγούδια χωρίς συνοδείαν οργάνων.
Εις τήν νότιον ΊΙπειρον γίνεται καί χρήσις μουσικών οργάνων. Δέν είναι της
παρούσης μελέτης σκοπός να δείξη τόν τρόπον, κατά τόν όποιον εκτελούνται τά
μονοφωνικά ή πολυφωνικά ασματα. Ή διαπραγμάτευσις τοΰ θ-έματος τούτου είναι

1 Ό 'ίω. Έ. ΜαΘιονδάκης (Δημοτικά τραγούδια Σελίνου, Κρητικά, Α', 1930- 1933,
σ. 242) αποκλείει τοΰτο γράφων : «ουδέποτε τά τραγούδια της στράτας αδονται στήν
τάβλα ή «αί τουναντίον».

s Ίδ. Παπαγρηγοράχι, έ'νθ' αν., σ. 13. Βλ. πλήρη περιγραφήν τής τάβλας, αΐι-
τόθι, σ. 14.

3 Ίδ. Πατταγρηγαόάκι, ενθ' άν., σ. 15.

* "Ε. Μαθιουδάκη, ενθ' άν., σ. 242.

5 Τά τραγούδια αύτά έν Δ. Κρήτη λέγονται «τοΰ δρόμου ή τής συνεπαρσάς». Μ αρ.
Λιουδάκη, ενΰ'άν., α. 387.

8 ΚΛ, χφ. 131, σ. 40. (Γ. Παπανδρέου, Γλωσσική πραγματεία, 'Αθήναι, 1917).

7 Ν. Κ. Μπελλαρά, ενθ' άν., ο. 107.
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έργον τών μουσικολόγων λαογράφων. Ημείς θά περιορισθώμεν μόνον νά έπιση-
μάνωμεν τούς όρους, τούς οποίους χρησιμοποιεί ό λαός κατά τήν υπ' αύτού έκτέ-
λεσιν τών τραγουδιών του.

Γενικώς τά δημοτικά μας τραγούδια άπό τήν άποψιν τής μελωδίας των καί
τού τρόπου τής έκτελέσεώς των «είναι μονοφωνικά, δηλαδή έχουν πάντοτε ώς
βάσιν μίαν μελφδίαν, άλλοτε άπλήν, συλλαβικήν, καί άλλοτε πεποικιλμένην μέ
διάφορα μελίσματα, καί αδονται είτε ώς μονωδία είτε ύπό όμάδαιν τραγουδιστών
καί οργανοπαικτών» Έξαίρεσιν τοΰ κανόνος αύτοΰ άποτελοΰν τά τραγούδια
ώρισμένων περιοχών τής 'Ηπείρου, όπου ταύτα είναι πολυφωνικά, άδόμενα πάν-
τοτε ύπό ομάδων άνδρών ή γυναικών ή καί μεικτών, τρίφωνα ή και τετράφωνα2.
Ενταύθα μάς ένδιαφέρουν τά δημώδη ονόματα τών μελών τών ομάδων τούτων.
Ό κορυφαίος, πού τραγουδεί τήν κυρίως μελφδίαν τοΰ άσματος λέγεται πάρτης
ή πάρτης ή καί σηκωτής, διότι αυτός παίρνει τό τραγούδι, δηλαδή αρχίζει τήν
μελορδίαν του. Ό δεύτερος τραγουδιστής ονομάζεται γυριστής, διότι τό γυρίζει,
τό τσακίζει. Οί άλλοι δύο τής ομάδος λέγονται ισοκράτες, διότι κρατούν τό ίσον.
Έτσι τό όλον ασμα παρέχει τήν έντύπωσιν χορωδιακού άσματος. Εις τήν θέσιν
τοϋ γυριστή τοποθετείται ένίοτε άλλος τραγουδιστής, πού λέγεται κλώστης, διότι
τό κλώθει τό τραγούδι. Ό πάρτης αισθάνεται τήν ανάγκην νά έχη πρός τά δεξιά
του τόν γυριστήν καί έν συνεχεία τούς ίσοκράτες. Εις ά'λλην πάλιν περίπτωσιν
δεξιά τοϋ παρτή τοποθετείται ένας Ισοκράτης καί μετ' αύτόν ό γυριστής. Ό Ισο-
κράτης ούτος χωρίζει τόν παρτήν άπό τόν γυριστήν καί έχει είδικόν μουσικόν
ρόλον, λέγεται δέ ούτος ριχτής τοϋ τραγουδιού3. Οί συνοδεύοντες μέ τό ίσον τό
τραγούδι τό γεμίζουν καί τοιουτοτρόπως τούτο πάει βρονταριά ή κάχτα τό τρα-
γούδι, δηλαδή ένδυναμοΰται \

Έν Κρήτη «σέ πολλά τραγούδια τής τάβλας παρεμβάλλονται άπό τόν τρα-
γουδιστή σάν επωδοί, χωρίς νά είναι γραμμένα στά κείμενα, μερικά λόγια ή φρά-
σεις, τά λεγόμενα τσακίσματα» ;>. Ό Ίω. Ζωγραφάκης μάς πληροφορεί ότι έν
Κρήτη «.απόθεμα λέγεται παρενθετική προσφώνησις τραγουδίου επί τίνος ήχου,

1 Σπ. Περιστέρη, Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου. ΕΚΕΕΑ,
τόμ. 9/10 (1955/57), έν 'Αθήναις, 1958, σ. 108.

2 "Ενθ' άν., σ. 108.

3 Δ. Β. Οίκονομίδον, Τά βορειοηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια. Τά τραγούδια τής
ξενιτειάς. 'Αφιέρωμα είς τήν "Ηπειρον. Είς μνήμην Χρίστου Σούλη, 'Αθήναι, 1954,
σ. 37. Σπ. Περιστέρη, ενθ'άν., σ. 108-110.

4 Δ. Β. Οίκονομίδον, ένθ' άν., σ. 37.

5 Ίδ. Παπαγρηγοράκι, ενθ' άν., σ. 15.
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απαιτούντος τοΰτο, όπερ επαναλαμβάνεται εις έκάστην στροφήν»1. Έν Σύμη ή
έπωδός τοΰ άσματος λέγεται καντούνι" καί έν Σμύρνη πεστρέφι3. Είς τό Γελλίνι
Κορινθίας λέγουν έτσάκισα τό τραγούδι ή έβαλα τό τραγούδι στο τσάκισμα,
δηλαδή «ευρίσκω πλέον τόν νηχό τελείως καί τό τραγούδι είναι στήν άκμή του»
Εις τό χωρίον τής Κορινθίας Σαραντάπηχον τό τσάκισμα λέγεται καί γύρισμα *.
Έν δέ τή 'Αραχόβη Παρνασσίδος έλεγαν τό έτος 1938 «παρτσά τά τραγούδια,
πού τραγουδούσαν μαζί ό Ίω. Γιαννέλλος (ΙΛαννελλογιάννης) καί ό 'Λ. Μάμαλης.
"Αρχιζε δηλαδή ό ένας, έπαιρνε ό άλλος τό τραγούδι κτλ.»". 'Ενταύθα τά τρα-
γούδια «δέν τά λέν άκρ' άπ άκρα, ως τό τέλος, γιατί πρέπει νά μείνη καιρός νά
τραγουδήσουν όλοι ! όπως έλεγε ό μπάρμπ' 'Αντρέας ό Μάμαλης» 7.

Καί κατά τήν σύνθεσιν τών τραγουδιών, ιδία εις τάς νήσους, όπου άκμάζει
ό αύτοσχεδιασμός τοΰ διστίχου, ή λαϊκή ορολογία είναι άξιοπρόσεκτος.

Ούτως επί τής έννοιας τοΰ συνθέτειν άσμα χρησιμοποιείται τό ρ. ταιριάζω.
Ό μακαρίτης καθηγητής 'Αδ. 'Αδαμαντίου γράφει : «... δημοτικόν άσμα
(έν Τήνο.)) όπου έντελώς <5έν τό έταίριασαν καί Οά τό ταιριάσουν οί κοπέλλες τό
έπόμενον έτος» 8. Εις τό Καπλάνι Πυλίας λέγουν : «τό χωράφι ξακρίζουν νά κάμη
γέννημα' τό τραγούδι δέν τό ξακρίζουν» 9. Έν Άπειράνθο) Νάξου τό τραγούδι,
πού ταιριάζουν, λέγεται βγαρτό ή βγαλιτό. 'Ιδού έν προκειμένω διάλογος καί
φράσεις, πού κατέγραψεν έπιτοπίως ή Διαλεχτή Ζευγώλη τό έτος 1928: «—Μά
βγαρτό ήτον' τό τραούδι ή κανείς σοΰ τό 'πε ; — Μά πκοιός ήθελε νά μοΰ τό πή ;
έώ τό 'βγαλα». «Χίλια βγαρτά τραούδιά 'πεν έχτέ βραδύ». «"Ω τραούδια πού
τά 'λεε g' ήτον', όλο βγαλιτά ! ». «—Μωρέ, 'ι' άκουε τώρα κει κι ά' δέν ήτονε

1 ΚΛ, χφ. 895, ένθ' άν., σ. 86.

τών Κρητών διά τό Ζωγράφειον διαγώνισμα τοΰ έτους 1888).

2 ΚΔ, χφ. 898, σ. 77. (Γ. 'Εαρινού, Λεξιλόγιον Συμαϊκοΰ ιδιώματος . . . , 1895).

3 Ένθ' άν., σ. 77.

4 ΚΛ, χφ. 1098, σ. 678. (Ίω. Κακριδή, Γλωσσάριον έκ Φενεοΰ, Σαρανταπήχου,
Καρυάς, Γελλινιοΰ . . . , 1924), άρ. 1096, σ. 713. (Ίω. Κακριδή, Γλωσσάριον έκ Καλα-
βρύτων, Σουδενών . . . , 1924).

5 ΚΛ, χφ. 1098, ένθ' άν., σ. 304. Βλ. αυτόθι, σ. 32, 206-207.

« ΚΛ, χφ. 1153 Β', σ. 80' (συλλ. Μαρίας Ίωαννίδου, 'Αράχοβα, 1938).

' "Ενθ' άν., σ. 80.

8 'Αδ. 'Αδαμαντίου, Τηνιακά. Δελτ. τής Ίστορ. καί 'Εθνολογ. Έταιρ. τής 'Ελ-
λάδος, τόμ. Ε', έν "Αθήναις, 1896/1900, σ. 279.

3 ΚΛ, χφ. 1378, σ. 2' (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, Καπλάνι ΙΙυλίας, 1939).
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βγαλιτά ! Μα θαρρείς πώς βγαίνου dù τραούδια τσά - έτσά ; Μα μέ είάα τά 'βγάνε ;
Μέ καμμιάν άξίνη ; » '.

Όταν τό τραγούδι ομοιοκατάληκτη, ελεγον έν Άδραμυττίω Μικράς 'Ασίας
οτι «έρχιτι βολικό τό τραούδ'» Όταν οί στίχοι του είναι αταίριαστοι, δηλαδή
δέν όμοιοκαταληκτούν, τότε έν 'Απειράνθω ιό δίστιχον λέγεται καιίοννάτο
δηλαδή γωνιώδες. Εις τό αύτό χωρίον τής Νάξου συνήθως λέγουν μετά τόν πρώ-
τον στίχον διστίχου, πού δέν ήμπορούν νά ταιριάσουν, ώς δεύτερον στίχον τάς
αστείας καί ειρωνικός έκφράσεις : «και τ' άλλο τ άποδέλοιπο μέσ' στον ΙΙαραμε-
ριάρη» ' ή «ώχου, καλέ μου, καλεράκι» ή «ώχου καλέ μου, καλεριτσαργιά»5.

Όταν ό λαός, εις τό χωρίον Βάρος Λήμνου, θέλη νά δικαιολογήση διά
ποίον λόγον τό ίδιον τραγούδι ό είς τό γνωρίζει διαφορετικά άπό τόν άλλον, λέγει:
«Αυτά (τά τραγούδια) δέν έχ'νε aaïbrj (νοικοκύρη). Όποιος έκοφτε ό νοΰς,

1 ΚΛ, χφ. 1459, σ. 119' (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, Άπείρανθος, 1928).

2 ΚΛ, χφ. 1446 Β', σ. 244" (συλλ. Δημ. Δουκάτου, Λέσβος, 1940. Πρόσφυγες έξ
Άδραμυττίου Μικράς "Ασίας).

3 'Ιδού τί γράφει σχετικώς ή Διαλεχτή Ζευγώλη τό έτος 1926 : «Μιά φορά θυμού-
μαι πού πέθανε ένας άθρωπος καί τοΰ 'λεεν ή 'υναίκα (3ου μοιρολόια, τά περισσότερα
όμως ήτανε άταίριαστες ρίμες, καί, έπειδή έδώ (έν 'Απειράνθω Νάξου) προσέχουνε πολύ
στή ρίμα, έλεγε σέ κάθε μοιρολόι : καθουνάτό 'ναι πάλι, Ίώργη μου». ΚΛ, χφ. 1449,
σ. 150" (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη, 'Απείρανθος Νάξου, 1926).

* Παραμεριάρης έν τή ιδιαιτέρα μου πατρίδι 'Απειράνθω είναι μία σειρά οικο-
πέδων είς τά όποια ρίπτονται υπό τών περιοίκων παντός είδους απορρίμματα. "Όταν
κάποιος άρχίση νά συνθέτη έν δίστιχον, τοΰ οποίου ή τελευταία λέξις τού πρώτου στί-
χου τελειώνει είς -άρη ή οιασδήποτε αλλάς συλλαβάς καί δέν δύναται νά εΰρη μέ όμοιο-
καταληξίαν τόν δεύτερον στίχον, τότε αύτός ή άλλος τις παρευρισκόμενος λέγει τόν
κοινότατον καί γνωστότατον είς μικρούς καί μεγάλους στίχον :

«καί τ' άλλο τ άποδέλοιπο /ιέσ' στοϋ Παραμεριάρη».

5 «"Ητανε μιά κάποτε καί πέθανεν ή μάννα της κι άρχισε καί τής είπε (τό μοι-
ρολόι :

Δέ σ' εφηκα στο σπίτι μου, μάννα μου, νά πεθάνης,
καλέ μου, καλεριτσαργιά, καλέ μου, καλεράκι.
Καί μιά έλεγε, λέει, στό γαμπρό της :

"Ωχου, καλέ μου, πέθανες, έδά, έόά, έόάκι μου,
καλέ μου, καλεριτσαργιά.

'Εννοείται αύτά είναι ψευτιές. Είναι μερικές άστεΐες, πού τούς αρέσει νά παρεξηγούνε
τις άλλες, γιά νά γελάνε». ΚΛ, χφ. 1524, σ. 622 -623' (συλλ. Διαλεχτής Ζευγώλη,
Άπείρανθος Νάξου, 1929).
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φκειάν' τραγούδι' κι άτσαλο νά 'ναι τό διορθών'» Εις τό χωρίον 'Αγία Σοφία
τής αυτής νήσου λέγουν: «Τό τραγούδ' aaybrj δέν έχ'. Άπό τήν άρχή ως τό
τέλος δέ Βορεΐ νά τό κλέψ'. Κατ' θά βάλ' άνάμεσο δικό τ'» s. Καί έν Μεσημβρίςι
'Ανατ. Θράκης έλεγον ομοίως : «Τό τραγούδι σαΐμπή δέν έχ'. Τό ξέρω 'γώ έτσ',
ό άλλος έτσ'» 'Ωσαύτως ε'ις τόν Ναίμονα καί ε'ις τό Κωστί έλεγον : «μάστορη
τό τραγούδ' δέν έχ'» Έν Πέτρα Λέσβου αντί τής λ. μάστορης έχρησιμοποίουν
διά τό αυτό πράγμα τήν λ. άψεάικό5.

Ώς πρός τήν μουσικήν έκτέλεσιν τών τραγουδιών οί λαϊκοί όργανο-
παϊκται κατά τό πλείστον διατηρούν τήν παράδοσιν. Κάποτε όμως ούτοι προσθέ-
τουν καί ίδικάς των δημιουργίας ή μετατρέπουν (διασκευάζουν) τό παραδεδομένον
έξ επιδράσεων τής άστικής λαϊκής μουσικής. Έν Μεσημβρία 'Ανατ. Θράκης έλε-
γον : «Οί όργανοπαϊχται είμαστε καί ποιηταί. Τραγουδούμε καί βάζουμε όσα
θέλουμε μέσα » 6. Έν Ήπειρο.) υπάρχει κοινή εις τόν λαόν ή πεποίθησις ότι «οί
γύφτοι οργανοπαίχτες βάζ'ν μέσα στό τραγούδ' δικά τους πράματα», όπως μου
έλεγαν.

Έν Κρήτη «μερικοί τραγουδιστοί, πριν άρχίσουν τό κύριο τραγούδι, πού
θέλουν νά πούν, τραγουδούν πάνω σέ άλλο γρήγορο σκοπό ένα στιχάκι ώς είδος
προανακρούσματος» '. Περισσοτέρας λεπτομερείας διά τήν όρολογίαν καί τούς τρό-
πους μέ τούς οποίους έκτελούνται τά τραγούδια άπό τούς τραγουδιστός καί τούς
όργανοπαίκτας εις τά διάφορα μέρη τού Ελληνισμού δέν θά παραθέσω ένταύ^α,
διότι τό θέμα είναι έκτος τών ορίων τής παρούσης μελέτης.

Εις τάς πόλεις τής Ελλάδος σήμερον έπικρατεί άντί τοϋ δημοτικού τρα-
γουδιού τής υπαίθρου τό λεγόμενον ρεμπέτικο. Εις τάς άρχάς τοϋ αιώνος μας
τούτο ήτο άφιερωμένον εις τήν ζωήν τού υποκόσμου καί ήτο τονισμένον εις τούς
τόνους καί τονς χρόνους τής τουρκικής μουσικής, πάντοτε δ' έπαίζετο καί παίζε-
ται μέ μπουζούκια. Κατά τήν έποχήν μας έχει άστικοποιηθή. Παραλλήλως πρός

1 ΚΔ, χφ. 1160 Α', σ. 1)3' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Λήμνος (Βάρος), 1938).

2 "Ενθ' άν., σ. 145.

» ΚΛ, χφ. 1104 Λ', σ. 148' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, 1937).

4 ΚΛ, χφ. 1104 Α', σ. 285, άρ. 1104 Δ', σ. 46' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία,
Ναίμονας, Κωστί, 1937).

5 «Θά διαλογιστοϋμι νά ποϋμι τόν gaöiva τό τραγούδι τ". Δέν έχ' άψεάικό!
"Όπως θέλ'ς τό λές. Λένε άρπαμάδες (άποσπάσματα, κομμάτια). "Αλλος τ° άποσών'». ΚΛ,
άρ. 1446 Α', σ. 71' (συλλ. Δημ. Λονκάτου, ΙΙέτρα Λέσβου, 1940).

8 ΚΛ, χφ. 1104 Γ', σ. 166' (συλλ. Γ. Ά. Μέγα, Μεσημβρία, 1937).

7 Βλ. Ίδ. Παπαγρηγοράκι, ένθ' άν., σ. 15.
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αύτό είς τάς πόλεις μέ τα ραδιόφωνα καί τήν συχνήν έπικοινωνίαν καί γνωρι-
μίαν μέ ξένους λαούς είναι πολύ εύκολοι αί έπιδράσεις από τό περιεχόμενον καί
τάς μελφδίας ξένων τραγουδιών '.

Όπως εκ τών ανωτέρω φαίνεται, ό ελληνικός λαός έχει διά τά τραγούδια
του ιδίαν όρολογίαν, διαφέρουσαν τής έν χρήσει ύπό ειδικών μελετητών τής δη-
μώδους ποιήσεως. Ή δημώδης ορολογία, ποικίλλουσα, ώς εϊδομεν, από τόπου εις
τόπον είναι αξία ιδιαιτέρας προσοχής, συγκεντρώσεως καί έξετάσεως, διότι δι* αύ-
τής δεικνύεται, πώς ό λαός ονομάζει τά δημιουργήματα τοΰ ποιητικού του λόγου,
τά εϊδη των, τήν θ·έσιν, πού αυτά καταλαμβάνουν είς τάς διαφόρους εκδηλώσεις
τής ζωής του, πότε τά τραγουδεί καί ποίαν γνώμην έχει διά τήν σύνθ-εσιν καί
τόν δημιουργόν των.

Ή έρευνα καί τών στοιχείων τούτων θ-ά συμβάλη εις τήν πληρεστέραν
γνώσιν τοϋ ελληνικού δημοτικού τραγουδιού καί άπό πλευράς, ή όποία δέν έτυχεν
ακόμη είδικωτέρας μελέτης.

RÉSUMÉ

Terminologie populaire des chansons populaires grecques.

par D. Β. Ε c ο n ο m i d è s

Dans l'introduction de son étude, l'auteur examine le terme τρα-
γούδι (chanson), en général, puis la façon dont le peuple grec conçoit et
vit sa chanson, et cela en se basant sur les renseignements provenant
de la tradition orale des diverses régions de Grèce.

Se référant à l'étymologie du mot τραγούδι (chanson) il écrit que ce
mot provient du mot ancien τραγωδία (tragédie) et est déjà employé avec
cette signification à partir du 1er siècle après J. C. et mentionne les
différentes formes de ce mot, ainsi que les ternies que le peuple
emploie pour désigner le chanteur, la mélodie, le simple récit du
texte et les autres mots qu' on emploie pour exprimer la signification
de la chanson, ainsi que la terminologie des vieilles et des nouvelles
chansons.

1 Δημ. Ά. Πετροπούλου, ΕΔΤ, τόμ. A', σ. ζ'.
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Le peuple, ignorant, comme c'est naturel, la terminologie et la
classification scientifique, désigne ses chansons par divers noms, tirés
soit du nom de la danse respective, soit de la mélodie, soit du nom du
héros principal, mentionné dans le texte ou du premier mot avec lequel
commence le texte, soit encore de la circonstance à l'occasion de
laquelle est chantée ou dansée la chanson e.t.c.

Ensuite, l'auteur mentionne et examine en détail le terme popu-
laire de παραλογή (ballade), sa signification et ses rapports avec la παρα-
καταλογή ' (ballade) de l'époque byzantine et son contenu.

Il examine aussi la terminologie populaire des chansons polystiques
d'amour, Klephtiques, de la prison et des bandits. En particulier, il ex-
pose en donnant des détails intéressants la terminologie des chansons
nuptiales et les mirologues (chants funèbres). A cette occasion le lecteur
apprend, en même temps, diverses coutumes relatives aux termes en
question et liées à ces deux principaux événements de la vie humaine.

Une étude de terminologie des chansons du culte et des chansons
satiriques est donnée ensuite. Le peuple émploie le terme de ρίμα (rime)
pour désigner une certaine catégorie de chansons polystiques satiriques.

La terminologie des distiques de quinze syllabes est exceptionelle-
ment riche et variée et s'adapte à diverses catégories de chansons comme
par exemple à des distiques d'amour, gnomiques, de noce, du culte etc.
De même pour les octosyllabes et les τσακίσματα (tsakismata)'.

Ensuite, sont traitées en détail les chansons pour enfants, les berceu-
ses et les ταχταρίσματα (tahtarismata)ainsi que des chansons enfantines.

L'auteur mentionne également des termes populaires — non scienti-
fiques— que divers éditeurs des chansons populaires amateurs ont em-
ployés et qu'ils ont puisés dans la tradition populaire comme par exem-
ple 'Αποκριάτικα (chansons du Carnaval), Πασχαλιάτικα (de Pâques), τής
τάβλας (de la table), τής στράτας (de la route) etc.

1 παρακατολογή ~ ballade declamée dans un style mélodramatique, accom-
pagnée par un instrument musical nommé κλεψ ίαμβος.

2 tsakismata — mots qu' on intercale dans le vers pour des raisons rythmi-
ques ou mélodiques.

3 Tahtarisma — chanson gaie pour réveiller et faire rire Γ enfant en le
faisant sauter et danser.
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Enfin on examine les termes que le peuple emploie pour désigner
les chanteurs des chansons polyphoniques, les mots et phrases qu'on
intercale parfois dans le chant, sans qu'ils appartiennent au texte, comme
aussi pendant l'accouplement (τό ταίριαομα) de la chanson. Ce dernier
terme d'accouplement se rencontre principalement dans les îles de la
mer Egée dans une variété très intéressante.

Après avoir examiné le terme ρεμπέτικο (chanson rebétiko) qui est
chantée dans les grandes villes, accompagnée par les «bouzoukia», l'auteur
conclut que la terminologie populaire des chansons est digne d'attention
et d'un examen particulier, car cette étude montre la façon dont le peu-
ple nomme les créations de sa poésie, ses catégories et l'opinion qu'il a
sur la composition des chansons populaires et sur leurs créateurs.

La présente étude contribuera à une meilleure connaissance du
chant populaire grec, d'un point de vue qui n'a pas été examiné à ce jour.


