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τοις άρχαίοις υπό τό ό'νομα λάσια1, ναρθήκια2 παρά τοις Βυζαντινοΐς, απαντών-
ται έ'τι έν Κρήτη 3, Μακεδονία4, Θρ^κη κ·ά.5.

Τό διακοσμητικόν θέμα τής «πάντας» (είκ. 2) είναι «κλειδωνιά κί μπουρτού-
ρα... τό κλήμα» (βλ. χειρ., σ. 11, Άργιθέα Καρδίτσης). Κληματίδες μετά φύλλων
κ.ά'. αποτελούν επίσης τμήμα συνθέσεως καί εις τύπον «σκουλλάτου» τής Κρήτης6·

Διάκοσμον φέρουν καί άλλα είδη υφαντών, ώς οί «μπαχτές», οι «μαντανίες»
τά «προυσκέφαλα» ( = μαξιλάρια) κ.ά. Ή διακοσμητική τών υφαντών τούτων είς
τήν υπό έξέτασιν περιοχήν, άφορμηθεΐσα τό πρώτον έκ τής απεικονίσεως φυσικών
προτύπων, έξειλίχθη συν τω χρόνω εις σχηματικήν, έπιδιώκουσαν τήν άρμονίαν
τών γραμμών. Αί απεικονίσεις φυτών ένεκα τής ατελούς κατασκευής των παρε-

Είκ. 3. Μαντανία μέ κέντημα «ντομάτα».

μορφώθησαν διά τού χρόνου εΐς απλούστερα σχήματα, αΐσθητικώς μακράν τοΰ
φυσικοΰ προτύπου. Θέματα δηλ., οίον τά «ντομάτα», «μαργαρίτα», «κλήμα» απο-
τελούνται έξ απλών σχηματικών μορφών, ήτοι γραμμικών συναρμογών. Ποίκιλμα

1 Πολνδεύκους, Όνομαστ. VII, 74 « Θεόπομπος δε εν Όδυσοεϋσιν έπι διακόνου έ'φη, λάσιον
επιβιβλημένος. λάσια δε εκάλονν τάς μαλλονς έχοντα χειρόμακτρα, ώς απο τής δασύτητος. ώστε
ουδέν κωλύει τάς δνομαζομένας μαντείλας καλεϊν οντω'. Πρβλ. καί "Ανναν Άποοτολάκι,

ενθ' όν., σ. 25.

2 Φαίδ. Ί. Κονκονλέ, Συμβολή είς τό περί Βυζαντινών φορεμάτων κεφάλαιον, Έπετ.
Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, τόμ. ΚΔ' (1954), σ. 18.

8 Βλ. " Αννης 'Αποοτολάκι, ενθ' άν., σ. 30.

4 Βλ. "Αλκής Κνριακίδον - Νέστορος, Τά υφαντά τής Μακεδονίας καί τής Θράκης,

"Αθήνα 1965, σ. 24, 42.

6 Βλ. 'Αγγελικής Χατζημιχάλη, Σαρακατσάνοι, τόμ. Α', μέρ. α', 'Αθήνα 1957, ο. ρκς'-ρκη'.
• Βλ. "Αννης Άποοτολάκι, Ινθ' όν., α. 30.
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«ντομάτα» φέρει π·χ. ή «μαντανία» είς Μουζάκιον (είκ. 3) καί είς Άργιθέαν
(είκ. 4). Τούτο εΐς τήν πρώτην εικόνα υπάρχει άνω καί κάτω, εΐς δέ τήν δευτέραν

Είκ. 5. «Χιράμ"» σταυρωτό,
δωνιά» (εΐκ. 6). Παρόμοια πρός αυτά σχηματικά διακοσμητικά θέματα.. φαίνεται

Είκ. 4. Μαντανία όλοκέντητος μέ «ντομάτα».

ή «μαντανία» είναι όλοκέντητος πλαισιουμένη διά διττής δαντέλλλας (βλ. χειρ , σ. 13).
Τό «χιράμ'» (εΐκ. 5) έχει ποίκιλμα «σταυρωτό» καί τό «προσκέφαλο κλει-
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οτι απαντούν καί παρ' 'Αλβανοίς εις τάς περικνημίδας έν γένει τών χωρικών1, ώς
καί εΐς περιζώματα γυναικών τής περιοχής Shpati2.

Είκ. 6. Προσκέφαλο «κλειδωνιά».

Έκ τών λατρευτικών εθίμων ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα είναι τα κατά τήν ήμέ-
ραν τής Πεντηκοστής τελούμενα: «7 'ς Γονοκλισάς» (Κυριακή τής Πεντηκοστής) φόν-
τας παμι στήν ικκλησιά, παίρνονμι κι φύλλα άπου καρν'ά κ' νστιρα αυτά τα βάνονμι
μέσα στα προικιά, για ν à μή τα τρώγ] ου σκόρους (χειρ., σ. 139, Θερινόν)3. Τό έθι-
μον τούτο άπαντώμενον, δσον γνώριζα), καί εΐς τόν έκ Μικρας 'Ασίας Έλληνι-
σμόν (Φαράσων4, Σινώπης τοΰ Πόντου5), τήν Θρ^κην 6, τήν Βορειοδυτικήν Μα-

1 Βλ. Albanian popular motives textiles and needwork, Tirana 1959, State uni-
versity of Tirana institute of History and language section of Ethnology, σ. 5 καί είκ. 139.

2 Βλ. ένθ' άν., σ. 3 καί είκ. 44.

s Πρβλ. καί τήν παρά Γερμανοΐς κατά τήν έορτήν τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου (24 Ιουνίου)
χρήσιν καρυοφύλλων κατά τοΰ σητός. (Βλ. είς Hand. d. deutsch. Abergl., τόμ. IX, στ. 75).

4 Βλ. Δ. Λονκοπονλου · Δ. Πεζροπονλον, Ή λαϊκή λατρεία τών Φαράσων, 'Αθήνα 1949,

σ. 123.

5 ΚΛ., άρ. 1151, σ. 89 (συλλ. Μ. Λιουδάκη, 1938), ΚΛ, άρ. 1141, σ. 144 (συλλ. Μ.
Λιουδάκη, 1938).

6 Βλ. Στίπ. Κνριακίδον, Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι έκ Γκιουμουλτζί-
νας τής Θράκης, Λαογραφ., τόμ. 2 (1910), σ. 406, άρ. 15. Έλπ. Σταμούλη - Σαραντή, Άπό τά
έθιμα τής Θράκης, (είς τούς Σάκκους), Θρακικά, τόμ. 2 (1929), σ. 145, 29. Θεολ. Βαφειάδη,
Δημώδεις δοξασίες καί δεισιδαίμονες συνήθειες άπό τήν Άδριανούπολη, Θρςικικά, τόμ. 1
(1928), σ. 191, 15. ΚΛ., άρ. 2392, σ. 180 (συλλ. Στεφ. Ήμέλλου, Άβδηρα Θράκης, 1961).
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κεδονίαν, (Άρνισσαν Εδέσσης)1 καί είς Νεγάδες Δωδώνης2 έχει, ως νομίζω, άπο-
τρεπτικόν καί ευετηρικόν σκοπόν. Κατά τήν λαϊκήν πίστιν τήν ήμέραν τής Πεν-
τηκοστής, ιδία κατά τήν διάρκειαν τής γονυκλισίας, αι ψυχαί αί όποΐαι άπό τού
Πάσχα έχουν έξέλί)ει έκ τού "Αδου έπιστρέφουν εις αύτόν' αύται δέ δύνανται νά
επιφέρουν κακόν3. Πρός άποτροπήν τούτου κρατούν πιθανώς τά φύλλα η τούς κλά-
δους τής καρύας, ώστε «μικροί και μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες σπώντες κλάδους
καρυδέας τύπτουαι δι αυτών έπί τών νώτων άλλ,ήλων» (Άνω Αμισός Πόντου)4
Επίσης τήν πρωΐαν «παίδες φέρουσι καρυδόφυλλον, διά τρόπου δέ έγχειρίζουσι
τοΐς άλλοις, όπερ θεοιρούσιν ώς μεγάλην ευτυχίαν, οί λαμβάνοντες δέ πτύουν πρός
άπαλλαγήν» (Σινώπη)5. Σημειούμεν ότι καί παρ' άλλοις λαοΐς τά φύλλα τής κα-
ρύας χρησιμοποιούνται ώς άποτρεπτικόν καί ευετηρικόν μέσον, ώς παρά τοΐς Γερ-
μανοΐς κατά τήν πίστιν τών οποίων ό φέρων φύλλα καρύας προφυλλάσεται άπό
τήν έπήρειαν τών δαιμόνων6, θεωρείται δ'αύτη σύμβολον υγείας7. Εις τήν Γαλ-
λίαν τοποθετούνται φύλλα καρύας έπί τών θιιρών τών οικιών καί τών στάβλων
κατά τήν έσπέραν τής παραμονής τής εορτής τοΰ Αγίου Έοάννου (24 Ιουνίου)
ομοίως πρός άποτροπήν τοΰ κακού 8.

Έκ τών θεσμών τοΰ λαϊκού δικαίου σημειώ τέλος τόν τής άδελφοποι'ΐας
(σιαυραδελ,φοι για βλαμάδις), τής οποίας ή σΰστασις γίνεται κατά τό άκόλουθον
τυπικόν. Διά «νά γίν'νι οταυραδέρφια πρέπ νά εινι ενα κουρίτσ' κι δέκα π διά.
Αυτοί οίU' μαζί πανί στήν ίκκλησιά. 'Κει ου παπάς ποίον κί τ'ς ζών ούλους
μαζί κι τ ς διαβάζ1 μιά ευχή. Αυτοί δέ μαλώνουν ποτέ, είναι καλύτεροι άπου άδέρ-

1 Βλ. Γ· Κ. Σπνριδάκην, είς 'Επετηρ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. ΙΓ' - ΙΔ', 1962, σ 379
(=ΚΛ, χειρ. άρ. 2394, σ. 123).

2 ΚΑ, άρ. 1570, σ. 558,5 (συλλ. Μ. Οικονόμου, 1939).

8 ΚΛ, άρ. 2385, σ. 72, 101 (συλλ. Γεωργ. Γιαννοΰχου, Καλομοίρα Καλαμπάκας, 1961)
ΚΑ, άρ. 1982, σ. 8 (συλλ. Ά. Σκλιούμπα, Κονιάτση 'Ελάσσονος, 1952).

4 ΚΑ, άρ. 242, σ. 175, 160 (συλλ. 'Ελ. Παπανανιάδου, 1896) 'Αναφέρεται δέ ότι ή πα-
ροιμία «Βάλετό καρυδόφυλλο, φάε τήν εβδομάδα» προήλθεν έκ τοϋ ότι κατά τήν έορτήν τής
Πεντηκοστής τοποθετούν καρυόφυλλα ε'ις τόν κόλπον τοϋ σώματος ώς ιαματικά (Βλ. Α. Α.
Παπαδυκονλον, Παροιμίαι, 'Αρχ. Πόντου, τόμ. Α', 1928, σ. 79). Περί μαστιγώσεων διά κλά.
δων δένδρων, έχουσών ποικίλους σκοπούς βλ. προχείρως Γ. Α. Μέγα, 'Ελληνικαί έορταί καί
έθιμα τής λαϊκής λατρείας, 'Αθήναι 1957, σ. 48, 56, 57, 72, 134, 144, 192.

5 ΚΛ, άρ. 935, σ. 16 (συλλ. Π. Χορτοπούλου, 1876).

6 Βλ είς Hand. d. deutsch. Abergl., τόμ. IX, στ. 74.

7 Βλ. ενθ' άν., στ. 79.

8 Βλ. ενθ' άν., στ. 76.
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φια" τ αδέρφια μπορούν νά μαλώσ νι αντοϊ ποτε δεν μαλώνουν. Ίου κονρίτσ' Ικεϊ-
νον δεν κάν πια νά τον παντριφxfî κανένας άπ' αυτούς, γιατί εϊνι σνγγένια καλύτερ
κι άπ αδέρφια» διά τούτο «στανραδέρφια γίνονντι 'κέΐν πον εΐνι άπονφααισμέν
μι 'κείνους τ ς ανθρώπους που θά γίννι σταυραδερφοι νά μην μαλώσ'νι κϊ πάντα
νά προνστατεν' ού ενας τούν άλλου» (χειρ., σ. 108, Θερινόν)2.

RÉSUMÉ

Mission folklorique dans la province de Karditsa en Thessalie

(io - 24 juillet i960)

par Anna Parapichael

L'auteur qui a travaillé dans la région de Karditsa où elle a réuni
un intéressant matériel folklorique, noté dans un cahier de 321 pages et
réalisé 127 enregistrements de chants et danses populaires, expose les ré-
sultats de ses recherches folkloriques. Commentant les renseignements ob-
tenus sur le tissage, la teinturerie et la broderie, elle étudie plus particu-
lièrement les étoffes tissées d'une façon spéciale et nommées «θηλειαστά»,
dont la surface est décorée de lacets de laine brute qui ressortent de l'é-
toffe. On tisse ainsi des couvertures de lit décorée etc. (voir fig. 1 et 2).

Ce procédé de tissage était connu des anciens Grecs sous le nom de
«λάσια», (voir p. 311 note 1).

Ces motifs décoratifs étaient initialement faits sur des modèles natu-
rels et réalistes mais ont évolué par la suite vers un art géométrique,
cherchant uniquement l'harmonie de lignes. Il semple que certains de ces
motifs décoratifs soient connus en d'autres pays balkaniques, comme p. ex.
en Albanie, (voir, pp. 312-313).

Parmi les coutumes du culte, elle examine une coutume de la Pen-
tecôte. Pendant cette fête ceux qui vont à l'église portent avec eux des
feuilles de noyer, qu'on tient en mains pendant toute la messe- Selon la

2 Περί τοΰ εθίμου γενικώς ίδέ Λωργ. Μιχαηλίδον - Νονάρον, Περί άδελφοποιΐας έν
ΤΉ «ρχαίςι "Ελλάδι καί τω Βυζαντίω, τόμος Κωνστ. 'Αρμενοπούλου, 'Επιστ. Έπετ. Νομ.
Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης, τόμ. ΣΤ', Θεσσαλονίκη 1952, σ. 251 κ.εξ.
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croyance populaire, ce jour-là les âmes des morts, qui dépuis Pâques
étaient libres sur la terre, retournent dans l'Hadès, et pour se protéger pro-
bablement des maux qui pourraient leur arriver de la part des morts,
ceux qui vont à l'église tiennent en mains des feuilles ού des branches de
noyer.

D'autres peuples utilisent aussi des feuilles de noyer comme moyen
de conjurer les maléfices ού comme porte - bonheur.

Parmi les institutions sociales (θεσμοί;) l'auteur mentionne celle de
la liaison de deux personnes par une amitié indissoluble (άδελφοποιΐα).
Dans cette région l'acte de cette union est consacré par un prêtre dans une
église, avec un cérémonial spécial.

E'

ΕΚΘΕΣ1Σ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ Ν· ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(25 ΙΟΥΛ. - 15 ΑΥΓ. 1966)

υπο αγγ. ν. δευτεραιου

Συμφώνο>ς πρός τήν υπ' αριθμ. 54067/66 εντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών
εΐργάσθην κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα, ήτοι άπό 29 'Ιουλίου μέχρι καί 15
Αύγούστου, εΐς τά χωρία Δοτσικόν, Μεσολονριον καί "Αγιον Ρεώργιον (πρώην
Τσούρχλι) τής περιφερείας Γρεβενών.

Έκ τής ί)έσεως τών συνοικισμών τούτων παρά τούς πρόποδας καί τάς κλι-
τΰς λόφων τής δασώδους οροσειράς τοΰ Σμόλικα2 (ύψ. 2636 μ.), οί κάτοικοι
ασχολούνται βιοποριστικώς εΐς τήν ύλοτομίαν, κατά κύριον δέ λόγον εΐς τήν κτη-
νοτροφίαν.

Ένεκα τής βουνώδους, ανωμάλου δ' ούτω διαμορφώσεως τοΰ εδάφοί'ς, η
επικοινωνία μεταξύ τών συνοικισμών γίνεται δι' ήμιόνων μέσω ατραπών καί επι-
κινδύνων διαβάσεων, διακόπτεται δέ κατά τόν χειμώνα λόγω τών χιόνων. Έκ
τής τοιαύτης απομονώσεως τής έρευνηθείσης περιοχής ό οικογενειακός βίος, ή

1 Περί τής νΰν ονομασίας τοΰ χωρίου βλ. Χρ. Μ. Ένιαλείδον, Ή Πίνδος καί τά χω-
ριά της Σπήλαιον - Γρεβενά - Σαμαρίνα, 'Αθήναι [1951], σ. 74 - 75. (Βλ. καί κατωτέρω έν σελ.
325-326 παρούσης έκθέσεως).

' Βλ. Μ. Γ. Δήμητοα, 'Αρχαία γεωγραφία τής Μακεδονίας, 'Αθήνησι 1870, σ. 44.
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πρός τό θείον λατρεία καί τά κατ' αυτήν εθνικά έθιμα τών ίΗισιών, αϊ προλή-
ψεις καί δεισιδαιμονίαι καί γενικώτερον όλα τά στοιχεία τοΰ κατά παράδοσιν λαϊ-
κού πολιτισμοΰ διετηρήθησαν σχεδόν αναλλοίωτα εΐς ΐκανοποιητικόν βαθμόν
μέχρι καί τής σήμερον.

Εΐς τήν περιοχήν ταύτην εργασθείς έπέτυχον τήν συλλογήν πλούσιας καί
άξιολόγου λαογραφικής ύλης, ή οποία καταγραφείσα εΐς 391 σελίδας τετραδίου,
σχήματος 8ου μεγάλου, κατετέθη εΐς τό Κέντρον Έρεύνης τής Ελληνικής Λαο-
γραφίας ύπ' αύξ. άριθμ. χειρογράφου 3027. Ή ύλη αύτη περιλαμβάνει 31 παρα-
δόσεις, 3 παραμύθια, 112 $σματα, πρός δέ καί άλλην ύλην, άναφερομένην εις τήν
λαϊκήν κατοικίαν, τόν ποιμενικόν βίον, τήν κοινωνικήν όργάνωσιν, τάς μαγικός
καί δεισιδαίμονας συνήθειας, τήν δημώδη ΐατρικήν, τήν άστρολογίαν καί μετεωρο-
λογίαν, τήν μαντικήν, τήν λαϊκήν λατρείαν, τούς λαϊκούς χορούς, τά μουσικά ό'ργα-
να, τάς τροφάς, τήν ένδυμασίαν, τά τοπωνύμια, τά βαπτιστικά ονόματα καί έπώ-
νυμα, τάς ονομασίας ζώων, ώς καί εις τά έθιμα τά σχετικά πρός τήν τελευτήν, τόν
γάμον, τήν γέννησιν καί τήν άνατροφήν τού παιδιού.

Έκ τής γενικής έξετάσεως τής ύλης ταύτης παρατηρούμεν έν συντόμω τά

εξής :

Ή λαϊκή κατοικία ύπό τόν τύπον τού «μονόσπιτου», ήτοι έκ μιας μόνον
αιθούσης μέ χαμηλήν στέγην, άποτελεΐ χαρακτηριστικών γνώρισμα τής υποτυπώδους
μορφής τής οικονομίας τού τόπου κατά τό παρελθόν μέχρι καί τής σήμερον. Ή
στέγη, επικλινής, είναι σκεπασμένη διά πλακών έκ σχιστολίθου (χ/φον, σ. 225,
226-228 καί 370 είκ. 12-16) ή ξύλου, ήτοι κορμών δένδρου, οι όποιοι έχουν
κοπή έγκαρσίως (χ/φον, σ. 225 · 227) (εΐκ. 1).

Εΐς τάς δημώδεις παραδόσεις άναφέρεται περί τοΰ Μεγ. 'Αλεξάνδρου καί
ιδία περί τού ίππου του1, ώς γιγαντοσώμου μέ τεραστίαν δύναμιν2. Δεικνύονται
μάλιστα καί τοποθεσίαι ένθα κοιλότητες εΐς τό έδαφος θεωρούνται ώς τά ίχνη τών
πατημάτων τών ποδιών τοΰ Βουκεφάλου, δτε έπήδα άπό τής μιας βουνοκορυφής
εΐς άλλην. «Στο μέρος, που πάμε άπό τά Γρεβενά γιά τό Ντοτοικό, και κοντά ατό

1 Σχετικήν μακεδονικήν παράδοσιν άπό τό χωρίον Φιλίππους περί τοΰ 'ίππου τοΰ Μεγ.

'Αλεξάνδρου βλ. είς Κ. Μαρίνη, Λαϊκές δημιουργίες τής Μακεδονίας, "Ηώς, έτ. 8(1965),

άρ. 88, σ. 50" έτι έκ Μακεδονίας βλ. έν Έπετ. Λαογρ. "Αρχείου, τόμ. ΙΖ' (1964), έν 'Αθή-

ναις 1965, σ. 238. Κ. Λ. ( = Κέντρον Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας), χφον άρ. 2894,
σ. 291 -92. (Ήμέτερον χειρόγραφον έκ τοΰ χωρίου Παπάγιαννης τοΰ νομού Φλωρίνης, 1964).

5 βλ. έν Μακεδονικω Ήμερολογίφ τοΰ έτ. 1910, σ. 305, ένθα δημοσιεύεται ώραιοτάτη
είκών * U δάμαοις τον Βονκεφάλον».
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χωριό φαίνεται τό μέρος, που πάτησε τό άλογο τοΰ Μεγαλέξαντρου. Τό αλογό τον
ήταν πολύ μεγάλο και γύριζε δ βασιλιάς άπό μιά μάχη, πον είχε πάει. Τό άλογο
αντο στό ε'να βουνό πάταγε και μετά ατό άλλο. 'Εκεί, πον κτυπούσαν τά πόδια

Είκ. 1. Στέγη έκ πλακών καί κορμών δένδρου.

του, εκανε μεγάλο λάκκο. "Ετσι, όταν πέρναγε άπό τό χωριό μας, επάτησε στό βουνό
εδώ κοντά και τό 'δαφος δεν άντεξε στό πάτημα άπό τά πόδια τοΰ αλόγου και
ίίκαμε λάκκο. "Οποιος πάει εκεί, τό βλέπει (είκ. 2). Τό λέμε «τό λάκκο τον

Είκ. 2. «Ό λάκκος τοϋ άλογου».
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αλόγου». Μετά τό άλογο με τόν Μεγαλέξαντρο συνέχισε τόν δρόμο του» (χ/φον

σ. 231 - 232, 375 είκ. 22).

Έκ τής έρευνηί>είσης περιοχής κατεγράφη ετέρα παράδοσις, γνωστή 1 ήδη,
περί τού άλογου τού Μεγ. 'Αλεξάνδρου. Κατά τήν παράδοσιν ταύτην, ότε ό Μεγ.
'Αλέξανδρος έπέρασεν έφιππος δι' άλματος τού άλογου του εΐς τήν άντιπέραν
όχθην τού Βενέτικου ποταμού, κειμένου ε'ίς τι σημείον τής όδού τής άγούσης άπό

τήν πόλιν τών Γρεβενών πρός τό χωρίον
Έλευθεροχώριον καί εκείθεν πρός Κα-
λαμπάκαν καί ουχί επί τής όδού μεταξύ
Γρεβενών—Κοζάνης, ώς εσφαλμένως2
μέχρι τούδε έγράφη, έμειναν επί τού βρά-
χου τά ίχνη τών πετάλων τού άλογου του.
Κατά τήν άποστολήν μου ταύτην μετέβην
επιτοπίως καί έφωτογράφησα τά δεικνυ-
όμενα ίχνη (είκ. 3). Ή έν λόγω πα"
ράδοσις, καταγραφείσα εις τό χωρίον Δο-
τσικόν, έχει ώς εξής. «"Εχουμε καί έ'να
αλλο μέρος εδώ στή περιοχή μας, πού φαί-
νονται τά πατήματα τον άλογου τοΰ Μεγα-
λέξαντρου· Είναι κοντά στον ποταμό Βε-
νέδικτο. Κάποτε ό Μεγαλέξαντρος βγήκε
νά κυνηγήση ελάφια, έπέρασε άπό πολλά
μέρη, έπέρασε και άπό τόν ποταμό, διότι °κέί πηγαίνουν νά πιοϋν νερό τά 'λάφια.
"Ετσι άπό τότε έχει μείνει ή πατημασιά τοΰ άλογου, πού φαίνεται άκόμη σήμερα.
Εκεί φαίνονται τέσσαρες πατημασιές όσα ήσαν τά πόδια τ άλογου, καί είναι ή κάθε
πατημασιά ή μιά δίπλα στήν αλλη καί οι δυο πίσω πίσω άπό τις άλλες δυό, όπως

1 Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Συμβολή είς τήν μελέτην δημωδών παραδόσειον καί δοξα-
σιών περί τοϋ Μεγ. "Αλεξάνδρου, Γέρας Άντ. Κεραμοπούλλου, 'Αθήναι 1953, σ. 388. Τήν έν
λόγφ παράδοσιν έκ τής Δυτ. Μακεδονίας κατέγραψα κατά τήν άποστολήν μου καί έκ τοΰ
χωρίου Άγιος Γεώργιος : <Στό Λευ&εροχώρι, όταν ήμουν μικρός, είδα κάτι πέτρες. 'Εκεί είναι
ποτάμι μέ μια γέφυρα μικρή. Στό βράχο, που είναι ατή μέση άπό τα δυό άκρα του ποταμού [ένν.
τάς δχθας τοΰ ποταμοΰ], ειδα επάνω ατή πέτρα παταές, δηλαδή πατησιές, άπό τό άλογο ιοϋ
Μεγαλέξαντρον. Τό άλογο ήταν καλιγωμένο με χρυσάφι. Τις είδα με τα μάτια μου».

2 Βλ. Κ. Ά. Ρωμαίου, Άχνάρια πάνω σέ βράχους, Άρχ. Θρακ. Θησαυροΰ, τόμ. 13
(1946- 1947), σ. 225.

Είκ. 3. Τά 'ίχνη τών πετάλων τοΰ Βουκε-
φάλου είς τόν Βενέτικον ποταμόν.
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ακριβώς περπατάει ένα άλογο» (χ/φον, σ. 232 - 233, 375 - 376 είκ. 23 - 26· πρβλ.
καί σελ. 40).

Παραλλήλως πρός τάς παραδόσεις ταύτας περί τοΰ αλόγου τοΰ Μεγ. 'Αλε-
ξάνδρου υπάρχει τοποθεσία έγγύς τοΰ χωρίου Μεσολούριον, ή όποία ονομάζεται
€Γέρικο*. Ένταΰθα παραδίδεται ότι είναι μαρμαρωμένος ό Βουκέφαλος (είκ. 4).
Επειδή, όσον γνωρίζω, ούδεμία ά'λλη τοιαύτη παράδοσις εκ τοΰ Μακεδονικοΰ χώ-

«Κοντά στό χωριό Μεσολονρι
υπάρχει ή τοποθεσία «Γέρικο». "Οταν
τό άλογο τοϋ Μεγαλέξαντρου γέρασε
καί πολλά χρόνια πολεμοϋσε, ήρθε
ή ώρα νά πεθάνη. Έκεΐ λοιπόν στή
τοποθεσία « Γέρικο» ψόφησε το με-
γάλο εκείνο άλογο καί όποιος πάει
έκεΐ, βλεπει τό σώμα του, που τώρα
έ'χει μαρμαρώσει. Βλέπει τή ράχι
του. Φαίνονται καί τά πόδια του
καί τό κεφάλι γερμένο πρός τά κά-
τω. "Εχει μαρμαρώσει, άκριβώς
όπως βοσκούσε. Τώρα εμείς περνά-
με άπό 'κει καί τό μέρος δέν τό
πειράζουμε, άλλά ρίχνουμε καθένας
από μιά πέτρα, συνεχίζουμε τόν
δρόμο μας καί δέν κοιτάμε πίσω, μέχρι νά μή βλέπουμε τό μέρος» (χ/φον, σ.

240, 386 είκ. 46 - 48).

Έκ τών διηγήσεων εκ τής περιόδου τής τουρκοκρατίας άναφέρομεν τάς σχε-
τικάς πρός τό πέρασμα καί τήν δράσιν τοΰ έθναποστόλου Κοσμά τοΰ Αιτωλού
(18ου αι.).

Ούτος είχε τό χάρισμα νά θαυματουργή καί προφητεύη1. Έκ τών πολ-

1 Βλ. Άντ. Δ. Κεραμοπούλλου, Τί είναι οί Κουτσόβλαχοι, εν 'Αθήναις 1931, σ. 75,
ύποσημείωσις. Φάνη Μιχαλοπούλλου, Κοσμάς ό Αιτωλός, 'Αθήναι 1940, σ. 14, ενθα καί έκτε.
νής βιβλιογραφία. 'Επίσης βλ. Άρχιμ. Αυγουστίνου Καντιώτη, "Αγιος Κοσμάς ό Αιτωλός,
'Αθήναι 1959s, σ. 326-340. "Ετι 'Αμαλίας Κ. Παπασταΰρου, "Η Ζίτσα, γεωγραφική καί ιστο-
ρική περιγραφή τής κωμοπόλεως ταύτης τής 'Ηπείρου, έν 'Αθήναις 1895, σ. 38. Βλ. καί
Κ. Λ. χειρ. αριθμ. 2959 (συλλ. 'Α. Ν. Δευτεραίου, έκ νομ. Κοζάνης, 1965), σ. 186 ένθα παρά-

ρου έχει καταγραφή, παραθέτω ταύτην:

Είκ. 4. Ό μαρμαρωμένος Βουκέφαλος
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λών καί καταπληκτικών προφητειών του πολλαί αναφέρονται εις τήν άπελευθέρω-
σιν τού Γένους εκ τού τουρκικού ζυγού. Ό θρύλος του παραμένει ζωντανός ακόμη
εις τήν περιοχήν ταύτην έξ ής ειχε διέλθει1 κατά τάς περιοδείας του. Πολλαχού
καί σήμερον έτι δεικνύονται έξωθι τών ώς άνω χωρίων θέσεις, είς τάς οποίας κατά
τάς διηγήσεις τών κατοίκοον συνηθροίζοντο 2 οί εντόπιοι, διά νά ακούσουν τά λό-
για του καί τάς προφητείας του διά τά δεινά ή τάς μελλούσας καταστροφάς ή δια
τήν άνόρθωσιν τού Γένους. Εις αύτόν κατέφευγον επίσης, όταν έμαστίζοντο άπό
νόσους ζητούντες τήν συνδρομήν του. «Κάποτε, εδώ καί πολλά χρόνια, πολλές
άρρώοτιες επεφταν στο χωρώ "Αγιος Γεώργιος. Κάποτε πέρασε άπό 'κει δ Κοσμάς
δ Αιτωλός και κοιμήθηκε κάτω πό 'να δέντρο, μιά ελιά3. 'Επήγαν τότε σ' αυτόν
οι κάτοικοι και τον είπαν άπό τί υποφέρουν. Τότε δ Κοσμάς τους ζήτησε ενα
σταυρό4 και τοϋ τόν έδωσαν. Τόν πήρε τόν Σταυρόν και τόν εβαλε στήν κορφή
τοΰ δέντρου, κάτω άπό 'κείνο τό δέντρο που κοιμήθηκε, και τους είπε, ότι, δσο υπάρ-
χει τό δέντρο, δε θά πάγουν τίποτες. "Αν πέαη δ Σταυρός, τότε θα γίνη επανάστασι
και θά διώξουν5 οί "Ελληνες τόν Τούρκο. 'Έτσι επεσε δ σταυρός αυτός, γιατί τό
δέντρο μεγάλωσε και εσπασε ή κορφή του καί άρχισε ή 'Επανάστασι καί διωξαν

δοσις έκ τοΰ χωρίου Αίανή τοΰ νομοΰ Κοζάνης είς τήν οποίαν άναφέρεται προφητεία τοΰ
'Αγίου περί τής έπί Γερμανών κατά τον Β' παγκόσμιον πόλεμον καταστροφής τής πόλεως τών
Σερβίων. 'Στο Φοντσι [Αίανή] φαίνεται ή πατησιά-ή σφραγίδα άπο το άλογο τοϋ Άγιου Κο-
σμά. Ό "Αγιος Κοσμάς εκατσε ατά 'Εφτά Πλατάνια [τοποθεσία πλησίον τοΰ χωρίου Κάτω Κώ-
μης τοΰ νομοΰ Κοζάνης, όθεν ή πόλις τών Σερβίων είναι όρατή' βλ. ήμετέραν άποστολήν
έν σελ. 251 - 252 παρόντος τόμου] είδε τα Σέρβια κα'ι ειπε : « Τί πάγετε/» καί έτσι με τήν
Κατοχή κατεστράφηκαν, κάηκαν άπό τους Γερμανούς». Βλ. καί έν σελ. 254 παρόντος τόμου.

1 Πρβλ. Χρ. Μ. Ένισλείδου, ενθ' άνωτ., σ. 122.

2 Περί τής πίστεως, μεθ' ής εσπευδεν ό κόσμος διά νά άκούση τό Κοσμάν τόν Αίτο)-
λόν' βλ. Δημ. Αονκοπούλον, Στ' "Αγραφα ε'να ταξίδι, 'Αθήναι [1929], σ. 182 - 183.

3 Πρβλ. Βασ. Μπαρά, Τό Δέλβινο τής Βορείου Ηπείρου καί οί γειτονικές του περιοχές.
Πρόλογος καί έπιμέλεια Α. I. Βρανούση. 'Αθήναι 1966, σ. 301.

4 Πρβλ. Δημ. Αονκοπούλον, Σύμμεικτα λαογραφικά Μακεδονίας, Λαογρ. 6 (1917),
σ. 118, ένθά όμοία παράδοσις έκ τοΰ χωρίου Τσιράκιον Δυτ. Μακεδονίας. Πρβλ. έπίσης Κ.

Φαλτάϊτς, Ό "Αγιος Κοσμάς εις τό στόμα τοΰ 'Ηπειρωτικού λαοΰ, έν 'Αθήναις 1929, σ. 6,
ένθα : *Είς τά χωρία εις τα όποια δεν υπήρχε εκκλησία ό "Αγιος Κοσμάς ετοποϋέτει ενα οτανρον
καί ελεγεν είς τον κόομον να κτίζτ) με ολίγας πέτρας μίαν στήλην καί νά τοποϋ-ετή επάνω μίαν
εικόνα». Πρβλ. Βασ. Μπαρά, ένθ. άν., καί Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί άσθενειών, Λαογρ.
7 (1923), σ. 516.

6 Πρβλ. Κ. φαλτάϊτς, έ'νθ'άν., σ. 10.

21
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οι "Ελληνες τον Τούρκο» (χ/φον, σ. 238). Ό Σταυρός οΰτος (είκ. δ) κατά πλη-
ροφορίας τών κατοίκων διασώζεται καί σήμερον είς τήν Έκκλησίαν τού χωρίου

Προς φύλαξιν έξ ασθενειών ή θεραπείας έξ αυτών γίνεται έπίκλησις είς τήν

Άγ. Νικολάου, Άγ. Δημητρίου, Άγ. Γεωργίου, "Αγ. 'Αθανασίου, 'Αγ. Παρα-
σκευής, 'Αγ. Άρσαλιάς (Μεσοπεντηκοστής), 'Αγ. Ζώνης, Άγ. Βαρβάρας καί Άγ.
Τριάδος (χ/φον, σ. 136 και 138).

Πρός τούτοις απαντώνται ένταΰθα καί παραδόσεις περί έ'ριδος καί συμπλο-
κής μετά έκσφενδονισμού λίθων μεταξύ τής Παναγίας, ης έκκλησία εΐς τήν θέσιν
Άρσαλιά, καί τοΰ Άγ. Νικολάου, τοΰ οποίου ή έκκλησία κείται έπί υψώματος είς
άρκετήν απέναντι άπόστασιν, ώς πρός τήν κατοχήν καί προστασίαν τοΰ χωρίου

1 Βλ. εύρύτερον περί τής πίστεως ταύτης Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμμεικτα,
τόμ. Γ' (1931), σ. 90.

2 Περί τοΰ έθους τούτου κατά τήν αρχαιότητα βλ. L. Deuiner, De incubatione,
I/ipsiae 1910 καί Ε. Rohde, Phsyche, Darmsdadt 1961, σ. 186, κατά δέ τούς νεωτέρους
χρόνους βλ. Β. Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen und das hellenische Alter-
tum, I, Leipzig 1871, σ. 77 κ.έξ. 'Εκ πλησίον τής έρευνηθείσης περιοχής κειμένων χωρίων
βλ. Κ. Λ. άρ. χειρ. 2959, ένθ' άνωτ., σ. 122 καί 167 - 168.

8 Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Παραδόσεις περί ασθενειών, ένθ' άνωτ., σ. 473 - 475 καί 505 - 507·

(χ/φον, σ. 383, είκ. 40).

Άγίαν Βαρβάραν1 (χ/φον, σ. 231) ή λαμβά-
νουν χώραν έγκοιμήσεις2 τών έκ τής νόσου
προσβαλλομένων μικρών παιδιών εντός τών
'Εκκλησιών (χ/φον, σ. 132) ή περιχαρακώνε-
ται ή περιοχή διά μαγικού κύκλου3 (χ/φον σ.
132, 230 καί 231). Ε'ς τό χωρίον "Αγιος
Γεώργιος οί κάτοικοι έτοποθέτησαν «γύρω
- γύρω στο χωρίο μικρά εικονοστάσια και έτσι
δεν ξαναήρθε στο χωριό... άπό τά εικονοστά-
σια αυτά στήν αρχή έγιναν τέσσερα, στα τέσ-
σερα σημεία τον ορίζοντος και σέ σημείο σταυ-
ρόν και συνέχεια πολλά σέ κύκλο γύρω από τό
χωριό... "Ετσι τό χωριό μας είναι περιζωσμένο
γύρω - γύρω από τους Άγιους'» (χ/φον, σ. 231).
Πέριξ τοΰ χωρίου Άγιος Γεώργιος υπάρχουν
πράγματι έννέα εικονοστάσια προς τιμήν τοΰ

Είκ. 5. "Ο Σταυρός τοϋ Κοσμά
τού Αιτωλού.
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Άγιος Γεώργιος. Λίθοι ευρισκόμενοι εγγύς τών ώς άνω εκκλησιών θεωρούνται
ότι έρρίφθησαν εκατέρωθεν ύπό τής Παναγίας καί τού Αγίου Νικολάου, άπο-
δίδονται δέ είς αύτούς θαυματουργικοί 'ιδιότητες, ώς π.χ. συλληπτικαί1 διά τάς μή
τεκνοποιούσας γυναίκας (χ/φον, σ· 139 καί 384 είκ. 42). Αί παραδόσεις αύται έν-
θυμίζουσαι τήν άρχαίαν μεταξύ Άιθηνάς καί Ποσειδώνος έ'ριν περί προστασίας
τών Αθηνών, ευρίσκονται εΐς συνάφειαν μάλλον πρός τάς νεωτέρας περι στοιχειών·

Ή προίξ τής ύπανδρευομένης κόρης άπετελειτο άπό κτήματα, ποίμνια,
ρουχισμόν, ούχί δ' άπό μετρητά χρήματα, δεδομένου ότι παλαιότερον αί συναλ-
λαγαί έγίνοντο εΐς είδος. Αμέσως μετά^τούς άρραβώνας ό πατήρ τής νύμφης έξε-
χώριζε άπό τό ποίμνιόν του τά πρός προίκα τής θυγατρός του, «τούς κρεμάνε μια
κόκκινη κλωστή» (χ/φον, σ. 49) πρός διάκρισιν έκ τών λοιπών. Τά ζώα αύτά
φροντίζει πλέον μόνη της ή κόρη καί τά περιποιείται μέ ΐδιαιτέραν φροντίδα.
Ότε άργότερον πρό τής στέι^εως θά γίνη τό λούσιμον τής νύμφης τό νερό μετ°
αύτό, θά τό δώσουν εΐς τά πρόβατα, νά τό πίουν, διά νά μεταδοθή, ώς πιστεύε-
ται ή δύναμίς της εις τό ποίμνιον τούτο.

Δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι εξακολουθούν νά υφίστανται γενικώς καί σήμε-
ρον έτι αί διατυπώσεις αύται κατά τούς άρραβώνας καί τήν προετοιμασίαν τής τε-
λετής τοΰ γάμου, ώς καί αί μαγικοί προφυλάξεις (χ/φον, σ. 19,42- 43, 61 καί 109)
και' αυτήν, τά λοιπά έθιμα, άσματα, εύχαί κ.λ.π. Έκ τών ασμάτων προέχουσαν
θέσιν έχουν τά κλέφτικα, έκ τούτων δ'άδεται συνήθως τό τοΰ Ζήδρου 2.

1 Πρβλ. Όμ. Όδνα. τ. 163' όθεν αρχαία ή πίσιις, ότι ώρισμένοι λίθοι ενέχουν γονιμο-
ποιόν δύναμιν. Βλ. καί Μ. Nilsson, Griechische Feste, Stuttgart 1957, σ. 167, ένθα καί
θυσίαι έπί ιερών λίθων γίγνονται.

2 Περί τοΰ Ζήδρου βλ. Χρ. Μ. Ένιαλείδον, ένθ. άνωτ., σ· 113. Ίω. Κ. Βασδραβέλλη, 'Αρ-
ματολοί καί Κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 21, 24 καί 25. Περί τοΰ ςίσμα-
τος βλ. Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια ('Εκλογή), τόμ. Α', 1962, σ. 186 - 187. (Δημοσιεύματα
Λαογραφικού 'Αρχείου, άρ. 7). "Έτι Άατερ. Άΰ·. Παπαδημ,ητρίον, Τά κατά τόν γάμον ήθη
καί έθιμα τών έν Βλάστη τής Μακεδονίας κ.λ.π., Μακεδ. Ήμερολόγιον, έτ. Ε' (1912), σ. 19.
Φ. Α. Παπανικολάον, Λαογραφικά Δυτικής Μακεδονίας, τόμ. Α', Θεσσαλονίκη 1962, σ. 178
καί 225. Είς τήν έρευνηθεϊσαν περιοχήν έδρασαν κατά διάφορα χρονικά διαστήματα πλήν
τοΰ Ζήδρου (1760) καί οί Κλέφτες : Ζιάκας, Κων/τϊνος Γκούτας, Μΐχος Σαμαριώτης, Στέργιος
Γούτας, Μητρός Φάκας, Παπαγιώργης, Καρατόλιος, Ντελή - Δήμος (1740 - 1784), Τόισκας,
Χριστόδουλος, Θεοδωράκης Γρίβας, Λούκας, Παύλος Μελάς. Σχετικώς μέ τούς ηρωικούς
των άγώνας καί τήν ίδιωτικήν των ζωήν κατεγράφη καί ήχογραφήθη μέγας άριθμός ασμάτων.
(Βλ. χ/φον, <?. 141, 163 - 164, 175 - 177, 251 - 253, 255 - 256, 263 - 266, 270-273, 281 - 288,295 -
299, 317 - 318 καί 332 - 333). Τά ασματα ταΰτα έξακολουθοΰν νά συγκινοΰν καί νά άποτελοΰν
σημαντικόν στοιχεΐον είς τήν κοινωνικήν ζωήν τών κατοίκων τής έρευνηθείσης περιοχής,
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Συμφώνως πρός τήν ευρύτατα γνωστήν δοξασίαν περί προσελεύσεως τών
Μοιρών κατά τήν τρίτην ήμέραν από τής γεννήσεως πλησίον τού παιδίου, ινα τό
μοιράνουν, οί κάτοικοι παρατηρούν τήν ήμέραν ταύτην τό μέτωπον τοΰ παιδίου,
τό όποιον, όταν έχη μελανιάσει, είναι σημειον περί τής έλεύσεως τών Μοιρών1 (χ/φον,
σ. 217-218). Κατά τήν έπακολουθοΰσαν μετά τόν τοκετόν άνάγνωσιν εύχής υπό
τού ιερέως υπάρχει ή συνήθεια εΐς εν μικρόν εικόνισμα νά αναγράφεται τό όνομα,
τό όποιον θά λάβη άργότερον τό παιδίον κατά τήν βάπτισίν του. Τό εικόνισμα
τοΰτο φυλλάσσεται εΐς τό είκονοστάσιον τής οικίας μέχρι τοΰ χρόνου τοϋ γάμου
τοΰ γεννηθέντος, ότε τοΰτο θά τό παραλάβω εΐς τήν νέαν κατοικίαν του (χ/φον,
σ. 128).

Έκ τών λατρευτικών εθίμων σημειοΰμεν τά κάτωθι :

Κατά τήν παραμονήν τής Πρωτοχρονιάς λαμβάνουν χώραν μεταμφιέσεις,
όπως κατά τάς 'Απόκρεως. Τά παιδιά εΐς τό χωρίον 'Αγ. Γεώργιος ενδύονται τότε
«Ρογκατσάρια», χρησιμοποιούντα διαφόρους παλαιάς καί ρυπαράς ένδυμασίας
(χ/φον, σ. 167, 202-204), έκ τούτων δέ κυρίως τήν φουστανέλλαν 2. Περί τοΰ εθί-
μου τούτου τών μεταμφιέσεων υπάρχει εις τόν λαόν ώς αιτιολογία ότι « επειδή τόσα
χρόνια κάτω άπό τόν ζνγόν τών Τούρκων λίγες ήσαν οί ελεύ&ερες στιγμές, ευρίσκαμε
τότε τά παλιά χρόνια καί μας αφιναν οί Τούρκοι νά μασκαρευτούμε. "Ετσι λοιπόν
βάζαμε τήν στολή τοϋ τσολιά μέ τήν φουστανέλλα καί τό τσιγκούνι καί τό φέσι μέ
τήν μακρυά φούντα. "Ετσι μασκαρεμένοι γυρίζαμε άπό σπίτι σέ σπίτι... καί μας
δώριζαν χρήματα ή κανένα γλυκό. Τά χρήματα αυτά τά μαζεύαμε στά παλιά τα
χρόνια, τά δίναμε τοϋ παπά καί τά πήγαινε στό Δεσπότη, κάτω στά Γρέβενα, γιά

τής όποιας τά βουνά άπετέλεσαν ίδιαίτερον ενδιαίτημα τών Κλεφτών επί τουρκοκρατίας (χ/φον,
σ. 113-114, 122 καί 143). Περί τών φσμάτων χούτων εν πρόχειρα) βλ. Χρ. Μ. Ένισλεί-
δον, ένθ' άνωτ., σ. 113 -115. "Ετι Φ. Α. Παπανικολάον, ενθ. άνωτ., σ. 224-225, πρβλ. καί έν
σελ. 237 ένθα άναφέρεται ότι είς τό Μεσολούριον δύο άρματολοί έκτισαν καί έκκλη-
σίαν κατά τήν παράδοσιν' βλ. καί Χρ. Ν. Λαμπράκη, Τραγούδια τών Τζουμέρκων, Λαογρ. 5
(1915), σ. 62.

1 Βλ. Ίω. Μιχαήλ, Μακεδόνικα ήτοι νεώτερα έλληνικά έθιμα έν Μακεδονία έν σχέσει

πρός τά άρχαΐα υπό—. Έν Έρμουπόλει Σύρου 1879, σ. 24 - 28.

3 Περί τής χρήσεως τής φουστανέλλας ώς ένδύματος είς τήν Δυτικήν Μακεδονίαν βλ.
'Α. Δ. Κεραμοπονλλον, Ή φουστανέλλα, Λαογρ. 15 (1953), σ. 241, 243, πρβλ. καί έν σελ. 242
καί Φ· Α. Παπανικολάον, ένθ. άνωτ., σ. 169. Περί τής συνήθειας ταύτης νά μασκαρεΰωνται
κατά τό Δωδεκαήμερον βλ. έκ τής Δυτ. Μακεδονίας καί Κ. Μαρίνη, Δωδεκαημερίτικα πανηγύ-
ρια, ['Αθήναι 1958], σ. 87, 'ίδιος δ'έν σελίδι 88 γράφει: «άπο τήν Καστοριά, 'Αμύνταιο και Σερ-
βία και σήμερα ακόμα».
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τον αγώνα. Μετά, που έφευγαν αγά - σιγά οί Τούρκοι, τά χαλούσαμε τά λεφτά αυτά
γιά το γλέντι τής Κυριακής, πού γλεντούσε δλο το χωριό» (χ/φον, σ. 168).

'Από τήν παραμονήν τών Χριστουγέννων απαραιτήτως όλοι ο! κάτοικοι θά
ανάψουν τό ξύλο (κούτσουρον) εις τήν φωτιάν, τό όποιον θά καίη μέχρι τών Θεο-
φανείων πρός προστασίαν τής οικογενείας άπό τά δαιμονικά ό'ντα, ίδίςι τούς Κα-
λικαντζάρους. «Μια φορά ένας δέν είχε βάλει ατό σπίτι του τό κούτσουρο και ήτανε
Χριστούγεννα. Αυτός ήτανε πολύ τσιγκούνης. Τό βράδυ πού κοιμόντανε, άκουσε θό-
ρυβο μέσα στό σπίτι. Κοιτάζει· τί βλέπει ! 'Ήτανε κάποιος καί τόν χάιδευε. Τόν χάι-
δευε πολλή ώρα. Σέ κάποια ατιγαή εκεί που τόν χάιδευε, άρχισε καϊ αυτός νάπονάη.
Σηκώνεται άπάνου και τινά 'δή ! Είδε τούς Καλικαντζάρους, πού δέν τόν χαϊδενανε,
αλλά τόν είχαν αλείψει ακαθαρσίες. " Ολο τό σπίτι ήταν βρώμικο. Είχαν ρίξει ατά
νταβάνια, στά πατώματα, παντού. Μετά όμως, μόλις λάλησαν οι πετεινοί, έφυγαν».
(Χ/φον, σ. 157- 158. ΙΙρβλ. καί έν σελ. 111).

Αι μεταμφιέσεις εις μικροτέραν όμως έκτασιν άπαντώνται καί κατά τάς 'Απο-
κρεως, έχουν δέ καθαρώς σκωπτικόν χαρακτήρα (χ/φον, σ. 155, 165). Προσέτι
άνάπτονται κατ' έθιμον καί πυραί εΐς εκάστην συνοικίαν (γειτονιάν) (χ/φον σ. 102)>
επάνω άπό τάς οποίας τά μικρά παιδιά μασκαρευμένα πηδούν (χ/φον, σ. 163)>
συγχρόνως δέ λαμβάνει χώραν χορός εΐς τήν κεντρικήν πλατείαν τοΰ χωρίου, εΐς
δν μετέχουν πάντα τά μέλη τής κοινότητος άδιακρίτως ηλικίας (χ/φον, σ. 106).
Έκει «τά παιδιά έχουν μαζέψει πολλά ξύλα από δέντρα στή μέση από τά σπίτια σέ
κά&ε μαχαλά. Τό χωριό μας ["Αγιος Γεώργιος] έχει εφτά μαχαλάδες. Μετά βάζουν
φωτιά ατά ξύλα και γνρω-γυρω άπό τήν φωτιά τραγουδούν αποκριάτικα τραγού-
δια όπως :

Μηλίτσα μ*, πού σι ατό γκρεμό
αέ μήλα φορτωμένη,
τά μήλα σον λιμπίστηκα

και τό γκρεμό φοβούμι.

"Αν τό φοβάσι τόν γκρεμό,

έλα στό μονοπάτι
νά αϊ χουρτάσ γλυκά

και μνρονδάτα μήλα» (χ/φον, σ. 155- 156)·
Εΐς τό χωρίον "Αγιος Γεώργιος (πρώην Τσονρχλι) τήν 17ην 'Ιανουαρίου,
εορτήν τοΰ 'Αγίου 'Αντωνίου, εορτάζεται καί ή μνήμη τοΰ νεομάρτυρος Γεωργίου.
Ούτος φέρεται γεννηθείς ένταΰθα κατά τό 18101, έκ τούτου δέ καί τό ό'νομα τοΰ

1 Βλ. Χρ. Μ. Ένισλείδον, έ'νθ. άνωτ., σ. 74.
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συνοικισμού. Πλεΐσται είναι αί καταγραφεΐσαι ΰπ' έμού παραδόσεις σχετικαί πρός
τόν βίον και τόν μαρτυρικόν τθάνατόν του. Παρατίθεται έκ τούτων ή ακόλουθος :

«Στο χωριό μας ήταν ενα νεαρό παίδι και πέρναγε εν ας πασάς. 'Εκεί στά
καραγάτσια το βρήκε και το πήρε στά Γιάννινα γιά τσεράκι. Το πήρε μαζί τον.
Τό παιδί τό λεγαν Γιώργο. Αυτό μεγάλωσε καί ήθελε νά παντρεντή. Τό παιδί δεν
δέχονταν νά γίνη Τούρκος καί πήγαινε κρνφά στήν Εκκλησία καί μεταλάβαινε.
'Επήρε χριστιανή γυναίκα καί τόν κρέμασαν οί Τούρκοι. Εγινε "Αγιος. 'Εκεί στά
Γιάννινα τρεις νύχτες καντήλι πάνω στον τάφο του χωρίς νά 'χουν βάλει καθόλου
πάνω στον τάφο του καντήλι. Μετά ή εκκλησία τόν εκανε νεομάρτνρα καί ώνομά-
στηκε τό χωριό "Αγιος Γεώργιος. Τό χωριό παλιά λεγόταν Τσονρχλα». (Χ/φον,
σ. 97-98, πρβλ. καί έν σελ. 102 καί 169).

Τό έθιμον τής τελέσεως δημοτελών θυσιών κριών καί αμνών πρός άποτρο-
πήν κακών ή έξ ευγνωμοσύνης πρός τό θείον έπιχωριάζει καί εις τήν περιοχήν
ταύτην. Έκ τούτων πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει τό τελούμενον κατά τήν 26ην 'Ιου-
λίου, πανήγυριν τής 'Αγίας Παρασκευής. Τότε μετά θρησκευτικής εύλαβείας, τή
συνοδεία λαϊκών οισμάτων καί χορών, ακόμη καί σήμερον, επί τοΰ λόφου άνωθεν
τοΰ χωρίου Δοτσικόν, ένθα ή Εκκλησία τής 'Αγίας Παρασκευής, τελείται τό έθι-
μον. Ή εορτή τής 'Αγίας Παρασκευής άποτελεΐ ενταύθα διά τούς κτηνοτρόφους
μεγάλην πανήγυριν (χ/φον, σ. 194), διό πάντες άπό τά γύρω μέρη, ποιμένες, τσελιγ-
κάδες καί τυροκόμοι, συρρέουν ενταύθα. Μετά τό πέρας τής λειτουργίας τελείται εις
τόν περίβολον τής Εκκλησίας αγιασμός, είτα δ' αρχίζει προετοιμασία διά τήν
σφαγήν τοΰ ζώου, τό όποιον σήμερον προσφέρεται υπό τίνος έκ τών κατοίκων.
'Αφού εψηθή τό κρέας καί τεμαχισθη, διανέμεται ε'ις δλους τούς κατοίκους, επα-
κολουθεί κοινή συνεστίασις εις τήν αύλήν τής 'Εκκλησίας, εν συνεχείς δέ ο
μέγας χορός μέχρι τών απογευματινών ώρών, ό όποιος χορεύεται εις τρείς σειράς.
Αί δύο πρώται σειραί άποτελοΰνται άπό άνδρας, ηγουμένου τοΰ γηραιοτέρου
(χ/φον, σ. 379-381) κατοίκου τοΰ χωρίου. Εις τήν τρίτην σειράν, παράλληλον
τών δύο προηγουμένων, πιάνονται εις τόν χορόν αί γυναίκες, ηγουμένης καί ένταΰθα
τής πλέον ηλικιωμένης (χ/φον, σ.380, είκ. 33, 34, 36) (είκ. 6). Ούτως όλοι μαζί
οί πανηγυρισταί εις τρεις παραλλήλους σειράς υπό τούς ήχους τών τοπικών μουσι-
κών οργάνων χορεύοντες έκδηλοΰν τά κοινά συναισθήματα χαράς είς άνάμνησιν
τής σωτηρίας τοΰ χωρίου των άπό τήν καταστροφήν τοΰ 'Ισμαήλ 'Αγά1 τή έπεμ-

1 'Αλβανός τήν καταγωγή ν Ιχρημάτισε κατά τό 1821 Βοεβόδας έν Κοζάνη καί είχεν
υπό τάς διαταγάς του τήν Φούρκαν καί τήν Σαμαρίναν. Περί τούτου βλ. Μιχ. Άϋ·. Καλιν-
δέοη, Αί συντεχνίαι τής Κοζάνης έπί τουρκοκρατίας, έν Θεσσαλονίκη 1958, σ. 9 - 10, ση-
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βάσει τής 'Αγίας Παρασκευής, ή οποία εν ένυπνίω ειδοποίησε τούς κατοίκους. Ή
καταγραφείσα σχετική παράδοσις έχει ώς εξής. «Στο χωριό μας εορτάζουμε τής
Άγιας Παρασκευής."Εχουμε πάνω στό νψωμα, στή Ράχη, εκκλησία τής Άγιας.
Αύτή έσωσε τό χωριό μας πολλές φορές από καταστροφή τών Τούρκων. Κάποτε
είχαν σκεφτή οί Τούρκοι να καταστρέψουν τό χωριό. Για νά μπούν στό χωριό,
έπρεπε ν'ανέβουν στό νψωμα, πον είναι ή εκκλησία. [Πρβλ. χ/φον, σ. 167 ένθα:

Είκ. 6. Χορός κατά τήν πανήγυριν τής 'Αγίας Παρασκευής "είς Δοτσικόν.

«τό Ντοτοικό περιβάλλεται άπό τά ύψη Γομάρα και Σμόλιγκα*]. Μιά 'μέρα πιο
μπροστά ήρθε στό χωριό δ καπετάν Αονκας1, μάς είπε, ότι τό είδε όνειρο καί τόν
ειδοποίησε ή Άγια Παρασκευή να πάη στό ύψωμα να ταμπονρωθή, γιά να μή
πατήσουν στο χωριό οί Τούρκοι. "Ετσι καί έγινε. Ήρθε, ταμπουρώθηκε εκεί επάνω
και όταν ήρθαν οι Τούρκοι πολέμησαν αγρία, άλάά νικήθηκαν. Άπό τότε εορτά-
ζουμε τή χάρι τής Άγιας Παρασκενής. Ή εκκλησία σφάζει ενα κριάρι καί μαζεύε-
ται γύρω άπό τήν 'Εκκλησία όλο τό χωριό. Τά παλιά τά χρόνια ερχότανε μέσα άπό
το δάσος τήν ήμερα τής εορτής ένα ελάφι2, καθότανε μόνο τον καί τό έσφαζε ό

μείωσις 6. Περί τής δολοφονίας τούτου υπό τών 'Ελλήνων, ώς αναφέρει καί ή ένταΰθα δη-
μοσιευομένη παράδοσις, είς τήν τοποθεσίαν «Μελίοοι> τοΰ χωρίου Δοτσικοΰ τή βοηθεία τής
'Αγίας Παρασκευής βλ. προχείρως Δημ. Λουκοπούλου, Σύμμεικτα Λαογραφικά Μακεδονίας,
ένθ. άνωτ., σ. 166.

1 Περί τούτου βλ. Φ. Δ. Παπανικολάον, ενθ. άνωτ., σ. 224 -225.

2 Βλ. Στίλπ. Π. Κυριακίδον, Θυσία έλάφου έν Νεοελληνική παραδόσει καί συναξαρίοις,
Λαογρ. 6 (1917), σ. 191. "Ειι Δημ. Β. Οίκονομίδου, Ή 'Αγία Παρασκευή είς τόν βίον τοΰ Έλ-
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παπάς δ ίδιος και μετά το μαγείρευε ή 'Εκκλησία καί τρώγαμε όλοι μαζί. Σήμερα
σφάζουμε χριάρι. "Ετσι καί εφέτος ένας έδώρησε τδ κριάρι, τδ έσφαξε ή 'Επιτροπή
τής 'Εκκλησίας καί το έμαγείρεψε. Μετά το χωριό ήταν σέ τρεις μεγάλ.ες παρέες·
Έπλησίασε κάθε ένας χωρικός καί επήρε ένα κομμάτι κρέας καί έφάγαμε όλοι
μαζί. Τό δέρμα τό έβγάζαμε σέ δημοπρασία». (Χ/φον, σ. 378, είκ. 28-29).

Ύπό τούς ήχους τών μουσικών οργάνων οί κάτοικοι θά τραγουδήσουν κατ'
άρχάς τό ασμα1 τό άναφερόμενον είς τόν Ισμαήλ Αγά, τό όποιον καταγραφέν καί
ήχογραφηθέν έχει ούτω :

Δέ σ άρεζε, Σμαήλ 'Aya, Φούρκα 2 καί ΣαμαρίναΆ,

μόν' 'γύρευες καί ατό Ντουτσ'κό νά πά'ς άρματωμένος ;

Κι άπάνου Κλέφτις κάϋουνταν, κι άπάνου κλέφτις κάθουνταν.

Σμαήλε, ρίξε τ' άρματα, ρίξε καί τά τζαπράζια'

Το πώς νά ρίξω τ' άρματα, τό πώς καί τά τζαπράζια

μένα μέ λέν' Σμαήλ Αγά, στον κόσμο ξακουσμένος (χ/φον, σ. 21-22).

Έκ τών περί τήν κοινωνικήν4 όργάνωσιν έθίμων παρατηρούμεν ότι τό πρός
τούς γονείς καί τούς πρεσβυτέρους σέβας τών νεωτέρων τήν ήλικίαν είναι
ιερόν (χ/φον, σ. 104). Αί νεάνιδες ώς καί αί ύπανδροι γυναίκες άπό τόνφόβον τών
Τούρκων δέν έκυκλοφόρουν έλευί)έρως έκτος τών οικιών των (χ/φον, σ. 111). Οί
Τούρκοι μή δυνάμενοι νά έπιβάλουν τήν τάξιν έδέχθησαν ώς νόμιμον κατάστασιν

ληνικοΰ καί ρουμάνικου λαοΰ, Έπετ. Λαογρ. "Αρχείου, τόμ. 9 - 10 (1955 - 57), έν 'Αθήνας 1958,
σ. 90 καί 'Αμαλίας Κ. ΙΤαπαστανρον, έ'νθ' άνωτ., σ. 46 - 47. Πρβλ. καί Δημ. Λουκοπονλου, Γεωρ-
γικά τής Ρούμελης, έν "Αθήναις 1938, σ. 169 καί έκ τού πλησίον τής έρευνηθείσης περιοχής
κειμένου χωρίου Καισαριά τοΰ νομού Κοζάνης έν Κ. Λ. άρ. χειρ. 2959, έ'νθ. άνωτ., σ. 206.

' Παραλλαγάς περί τοΰ άσματος βλ. Δημ. Λονκοπονλον, Λαογραφικά Δυτικής Μακεδο-
νίας, έ'νθ. άνωτ., σ. 166. Π. Άραβαντινοϋ Συλλογή, άρ. 55, σ. 44 καί Ηπειρωτικά Δημοτικά
Τραγούδια 1000 - 1958. Εισαγωγή — Σχόλια— Επιμέλεια 'Αϋ-αναοίου Χ. Γιαμά, "Αθήναι 1958,
σ. 119. "Ετι Κ. Λ., άρ χ/φ ου 2895, σ. 245 - 246 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, Χιοριστή Δράμας,
ήχογραφ. έκ γυναικός παρεπιδημούσης ένταΰθα καί καταγομένης έκ Σαμαρίνης).

2 Περί τής Φούρκας ύπό τάς διαταγάς τού 'Ισμαήλ 'Αγά βλ. άνωτέρω έν σελ. 326, σημ.
Ώς λημέρι δ' αύτη τών Κατσαντωναίων καί άλλων οπλαρχηγών βλ. Δ. Α ουκοπονλου, Στ'
"Άγραφα, έ'νθ' άνωτ., σ. 179, ένί>α «ή Φούρκα ήταν τό αγαπημένο κλεφτολήμερο όλων τών
Κατσαντωναίων».

8 Περί τής Σαμαρίνης βλ. 'Ανt. Δ. Κεραμοπούλλου, ένθ' άνωτ., σ. 18, σημ. 3 καί
Άπ. Ε. Βακαλοπονλου, Ίστορικαί έρευναι έν Σαμαρίνη της Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλο-
νίκη 1937, σ. 31.

4 Πρβλ. Κ. Α. Τοιτσελίκη, Ή κοινωνική όργάνωσις (της Μακεδονίας) έπί τουρκο-
κρατίας, Μεγ. Έλλ.'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 16, σ. 501-503.
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τήν έπιβολήν ώριαμένων Ελλήνων είς τήν έν, λόγω περιοχήν καί δη τής Εκκλησίας,
πράγμα δια τό όποιον ακόμη καί σήμερον οί κάτοικοι τής περιοχής αισθάνονται
ύπερηφάνειαν (χ/φον, σ. 100). Κύριοι άρχηγοί καί τρόπον τινά διοικηταί ήσαν ό
ιερεύς καί ό Δεσπότης (χ/φον, σ. 100). Τάς μεταζύ τών κατοίκα)ν διαφοράς έλυον
οί πρεσβύτεροι τήν ήλικίαν (χ/φον, σ. 140), μάλιστα δέ οι ιερείς (χ/φον, σ. 121)
άποφεύγοντες ούτω κατά τό δυνατόν προσφυγήν εις τά τουρκικά δικαστήρια.

Μόνον οσάκις επρόκειτο δι' άγοράν ολοκλήρου περιουσίας κατέφευγον εΐς
τάς τουρκικάς άρχάς καί δή τόν τούρκον δικαστήν, δστις έλέγετο χοκιμάτ. Μετά
άπό τόν τούρκον αυτόν δικαστήν ήτο ό Βαλής, δστις είχε τήν έδραν του εις τά
*Μπιτόλια» (Μοναστήριον) καί έν συνεχεία τό μεγαλύτερον καί τελευταΐον δικα-
στήριον εΐς Κιονσταντινουπολιν (χ/φον, σ. 99). Πάντως οί Τούρκοι σεβόμενοι1
κατά τινα τρόπον τήν ΐδιοκτησίαν τών χωρικών άπέφευγον νά επεμβαίνουν εις τάς
μεταξύ τών Ελλήνων διαφοράς καί ήρκούντο εις τήν διά μέσου τών Κοτσαμπάση-
δων καί 'Αγάδων εΐσπραξιν τών φόρων καί τήν άποστολήν εΐς τήν Κωνσταντι-
νούπολη (χ/φον, σ. 98-100). Τά συμβόλαια ώς καί αϊ διαθήκαι (χ/φον, σ. 121)
συνετάσσοντο ένώπιον τοΰ ιερέως2 άνευ συμμετοχής τίνος τών τουρκικών 'Αρχών·

Τίτλοι ιδιοκτησίας πολλάκις δέν ύπήρχον, ούτα) δ' ή κυριότης άκινήτου
έξηρτάτο άπό τόν άριθμόν τών έτών, καθ' ον έ'καστος ένέμετο τοΰτο άνευ δχλή-
σεώς τίνος. Πρός τοΰτο ήτο άρκετή ή περίοδος επτά ετών διά νά θεωρηθή τις
ιδιοκτήτης αύτοΰ. Οί συνάπτοντες δάνειον παρεχώρουν έν ε'ίδει τόκου εΐς τόν
δανειστήν κτήματα πρός κάρπωσιν καθ' δλον τό διάστημα τοΰ δανεισμοΰ. Ότε
παρήρχετο ό χρόνος, εντός τοΰ οποίου ειχεν όρισθή ή επιστροφή τοΰ δανεισθέντος
ποσοΰ, ό δέ οφειλέτης δέν ήτο εΐς θέσιν νά άνταποκριθή εις τήν ύποχρέωσίν του,
τό ύπέγγυον κτήμα περιήρχετο οριστικώς εΐς τόν δανειστήν (χ/φον, σ. 140). Ση-
μειωτέον ότι τό δανειζόμενον ποσόν ήτο πάντοτε χαμηλότερον τής άξιας τοΰ παρα-
χωρουμένου κτήματος.

1 Περί σεβασμού ύπό τών Τούρκων τής ιδιοκτησίας κατά τούς πρώτους μετά τήν
κατάκτησιν χρόνους βλ. Ν. Jorga, Geschichte der Osmanischen Reiches, τόμ. Β', Gotha
1905, σ. 198 καί Κ. Άμάντον, Οί προνομιακοί ορισμοί τού Μουσουλμανισμού ύπέρ τών
Χριστιανών, περιοδ. "Ελληνικά, τόμ. 9 (1936), σ. 103-166.

2 Οί ιερείς επί τουρκοκρατίας έμάνθανον τά παιδιά γράμματα «ατό καραγάτσι εκεί στήν
Έκκλησά. Οί παπάδες έκαναν μάθημα τό Ψαλτήρι και το Φτωήχι [Όκτώηχον]. Αν τα ήταν τα
γράμματα τότες» (χ/φον, σ. 112).
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résumé

Mission folklorique dans la région de Grévéna
en Macédoine du sud - ouest (25 juillet -16 août 1966)

par Angélos Deftéréos

Dans ce rapport l'auteur expose les résultats de ses recherches ac-
complies dans les villages de Dotsikon, de Messolouri et d'Agios Georgios
de la région de Grévéna. Son introduction comprend des renseignements
d'ordre géologique et économique sur le territoire en question.

Le matériel folklorique recueilli constitue un manuscrit de 393
pages. L'auteur insiste sur certaines légendes se rapportant à Alexandre
le Grand et à son cheval Bucéphale, à savoir aux traces que les fers du
cheval ont laissées sur les rochers, lors de son passage dans la région
(pp. 318-320).

D'après une autre légende Bucéphale est venu mourir en ces lieux
et l'on montre son corps pétrifié, voir photo n° 4.

Parmi les légendes datées de l'époque de la domination turque, l'au-
teur examine celles qui se rapportent au séjour et à l'activité patriotique de
Cosmas Etolos, Apôtre du nationalisme grec, dans la région au 18e siècle.
Cosmas avait le don de prophétiser et plusieures légendes parmi celles re-
cueillies par l'auteur nous parlent de ses prédictions concernant la libéra-
tion de la nation hellénique du joug ottoman (pp. 320-322).

L'auteur nous donne aussi des renseignements sur le droit civil en
vigueur dans cette région à l'époque de la domination turque, c.à.d. jusqu'
en 1912. Il remarque ensuite que la foi populaire et les manifestations du
culte sont généralement les mêmes que celles des autres régions de la
Grèce, p. ex. les coutumes des douze jours entre Noël et l'Epiphanie, pen-
dant lesquels les Καλικάντζαροι (êtres démoniaques) font leur apparition, les
travestissements du carnaval, la fête de Pâques, le cuit de St. Tryphon,
protecteur de la vigne et des jardins, le culte de Ste Paraskévij protectrice
des bergers (26 juillet) (pp. 324-328) etc.

Parmi les croyances populaires relative à la naissance, l'auteur en
mentionne une qui est très répandue et selon laquelle les Fées (Μοίρες) fi-
xent le destin du nouveau - né la troisième nuit après sa naissance. 11 parle



ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡ ΑΦ. ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 331

ensuite de la dot (partie de la fortune paternelle) que la jeune fille qui va
se marier reçoit de la part de son père.

Finalement l'auteur rapporte, parmi les coutumes magiques, celle qui
consiste à tracer un cercle autour d'un quartier pour le protéger de mala-
dies épidémiques.

L'auteur a en outre enregistré pendant sa mission 112 chansons fol-
kloriques sur bandes sonores. La plupart d'entre elles se rapportent à la
vie et à la lutte héroïque des Klephtes et des Armatoles de la région
contre les Turcs (pp. 323 et 328).

ΣΤ'

ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΟΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ (24-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1966)
ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΩΓΕΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (25 ΑΥΓ.-2 ΣΕΠΤ. 1966)

υπο γεωργ. ν. αικατερινιδου

I

Ό συνοικισμός Σταυροπήγιον, πρώην "Αμπλιανη δ πλέον ορεινός τής Ευ-
ρυτανίας (ύψ. 1220 μ.) καί άπομεμονωμένος εις πλήρη ελάτων περιοχήν τής κορυφο-
γραμμής τής Όξυάς, κατά τήν Ναυπακτίαν2, κατοικείται ύπό ποιμένων κατά τήν
θερινήν μόνον περίοδον, κατά τήν χειμερινήν μετακινουμένων μετά τών οικογε-
νειών των εΐς τόπους περί τήν Λαμίαν, τό Μεσολόγγιον καί τό Αΐτωλικόν.

Ή "Αμπλιανη ήτο παλαιότερον γνωστή εκ τής έν αύτή άκμαζούσης βιοτε-
χνίας υφαντών καί τής ΐδιοτύπου τοπικής γυναικείας ενδυμασίας3.

1 Τό όνομα έκ τών πολλών ένταΰθα άμπλάδων (= μικρών πηγών)' βλ. είς Αίιωλοακαρ-
νανικήν καί Εΰρυταν. Έγκυκλ., τόμ. Α', έν λ. "Αμπλιανη. Πρβλ. καί Δ. Λονκοπονλον, Γεωρ-
γικά τής Ρούμελης. 'Εν 'Αθήναις 1938, σ. 98.

2 Ή ΐδρυσις τοΰ χωρίου είς τήν άπόμερον καί άγονον περιοχήν ταύτην συνδέεται
πρός λαϊκήν παράδοσιν καθ' ην ό συνοικισμός εύρισκόμενος νοτιώτερον μετετοπίσθη εις τήν
σημερινήν θέσιν έκ τής άνευρέσεως είς αυτήν εικόνος τής αγίας Παρασκευής, ή οποία καίτοι
έπανειλημμένως μετεκομίσθη είς τό χωρίον, δηλ. είς τήν παλαιάν θέσιν, έπανήρχετο εις τόν
χώρον τής εύρέσεώς της. (Βλ. Δ. Λονκοπονλον, Αίτωλικαί παραδόσεις. Λαογρ. τόμ. Δ' (1913),
α. 439 - 440).

' Βλ. Α. Λονκοπονλον, Πώς υφαίνουν καί ντύνονται οί Αιτωλοί. Έν 'Αθήναις 1927,
σ. 24. Τον αΰτοϋ, Αίτωλικαί παραδόσεις, έ'νθ' άν., σ. 442.



332

ΓΕΩΡΓ. Ν. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΟΥ

Κατά τήν άποστολήν μου εις τήν περιοχήν ταύτην, άπό 24 ·· 31 'Ιουλίου
1966, πρός τόν σκοπόν ειδικώς τής άποτυπώσεως έπί κινηματογραφικής ταινίας
έκδηλώσεων τοΰ λαϊκοΰ ενταύθα βίου1, έκινηματογραφήθησαν τά επόμενα θέματα 2:

Α 01 λαϊκοί χοροί : α) τοΰ Στέγγου καί β) στά τρία.

Β Ή λαϊκή αρχιτεκτονική.

F Μορφαι εκ τον φνσικοΰ βίου.

Τών κινηματογραφήσεων τούτων σύντομον άνάλυσιν παρέχομεν κατωτέρω.

Α', α) Ό χορός τον Στέγγου εκτελείται τό άπόγευμα τής 26ης 'Ιουλίου, εορ-
τής τής 'Αγίας Παρασκευής, ημέρας τοπικής πανηγύρεως, τή συνοδεία ειδικών, ώς
κατωτέρω, ασμάτων, καλουμένων τοϋ Στέγγου3, άνευ μουσικών οργάνων, είναι δέ
τά άσματα ταύτα κυρίως τό τραγούδι τοΰ γεφυριού τής "Αρτας καί τής Κερά Βδο-
κιάς, ήτοι τού νεκρού άδελφοΰ.

Τοΰ πρώτου παρατίθεται ή μουσική (βλ. σ. 333) κατά καταγραφήν ύπό τού
συντ. μουσ- Σπ. Περιστέρη.

Ό έν λόγω Χθ00ς είναι κύκλιος μέ ομοιότητας πρός τόν τσάμικον αλλ' όμως
καί μέ ούσιώδεις διαφοράς. Εκτελείται ύπό τών δύο πρώτων χορευτών τοΰ
κύκλου, ΐδίςι ύπό τοΰ κορυφαίου, τών λοιπών χορευτών, άνδρών καί γυναικών,
άκολουθούντιον μέ μικρά συνοδευτικά βήματα.

β) Ό χορος στα τρία, ευρέως διαδεδομένος εις τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα,
χορεύεται εΐς τρία βήματα πρός τά εμπρός, έξ οΰ καί ή ονομασία του, καί εΐς δύο
πρός τά οπίσω 4.

1 Δυνάμει ύπ' άρ. 54110/22.7.66 εντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

2 Τά θέματα ταϋτα καιεγράφησαν είς τό είδικόν βιβλίον είσαγ. κινημ. ταιν. ύπ'
αΰξ. άρ. 38-41, ή δέ σιιλλεχθεΐσα διά καταγραφής ύλη περιελήφθη είς χειρ. έκ σελ. 119, σχ.
8ου μεγ., τό όποιον κατετέθη είς τό Κέντρον Έρεύνης Ελληνικής Λαογραφίας (Κ.Λ.) ύπ'
άρ. εισαγωγής 3015. Είς τό χειρόγραφον τοΰτο περιλαμβάνονται : Περιγραφή τών κινηματο-
γραφηθένιων θεμάτων μετά σχετικών πληροφοριών, ειδήσεις περί ύφαντικής, τού τοπικοΰ
ένδύματος, έκ τή; λαϊκής λατρείας καί ίδίςι ποιμενικοΰ βίου, πρός δέ καί τά κείμενα 38 ασμά-
των ών ήχογραφήθη ή μουσική, κ.ά. ('Αρ. είσ. μουσ. 14028 - 14064, ΓΙ.Λ.Υ· 403).

3 Διά τής λ. Στεγγος δηλοϋιαι γενικώς τό χοροσιάοι, δηλ. ό τόπος όπου χορεύουν.
(Βλ. χφον, σ. 17 καί χειρ. άρ. 2451, σ. 303 · 304 (συλλ. Σπ. Περιστέρη, περιοχή Εύρυ-
τανίας 1962). Σημειωτέον ότι ή λ. άπαντα καί ώ; έπώνυμον είς τήν περιφ. Δωρίδος (χωρίον
Κλήμα).

4 Βλ. Γ. Κουοιάδον, Ελληνικοί καί εύρωπαϊκοί χοροί. 'Αθήναι (1959), σ. 28.
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Χίλιοι μαστόροι δούλευαν στής "Αρτας τδ γιοφύρι.
"Ολη μερίταα δούλευαν, το βράδυ γκρεμιζόταν.
Πουλάκι πήγε κ έκατσε πίσω άπ τήν καμάρα·
μουδέ λαλούσε σά πουλί, σάν τ άλλα τά πουλάκια,
μόν έλαλούσε κ έλεγε μ ανθρώπινη κουβέντα :
—Μαστόροι μ', μή πιδεύεστε καί μή χασομεράτε:
άν δέ στεριώσετε άνθρωπο γκαμάρα δέν στεριώνει.

(Χειρ., σ. 49 - 50, ΕΜΣ άρ. είσ. 14037, ταιν. 1040 BJ

Β'. Αί παλαιότεραι έκ παραδόσεως οΐκίαι ένταύθα είναι διώροφοι (είκ. 1),
έκ κατωγείου καί ανωγείου. Τό κατώγειον, έξ ενός μόνον δωματίου, χρησιμεύει
ώς αποθήκη καί προς έγκατάστασιν τού αργαλειού, τό δέ άνώγειον, έκ δύο συνή-
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θως δωματίων, αποτελεί τον κύριον χώρον πρός διαμονήν τής οικογενείας1. Ή επι-
κοινωνία μεταξύ ανωγείου καί κατωγείου επιτυγχάνεται εξωτερικώς μεν διά λίθι-
νης κλίμακος, έσωτερικώς δέ διά τοΰ καταρράχτη, ειδικού ανοίγματος έπι τοΰ δα-
πέδου τοΰ ανωγείου, εις τό όποιον τοποθετείται φορητή ξυλίνη κλΐμαξ .

Εις τήν τοιχοποιίαν έχρησιμοποιούντο λίθοι καί πηλός εκ χώματος άνευ

Είκ. 1. Παλαιά οικία είς Σταυροπήγιον. "Αριστερά ή λίθινη κλΐμαξ.

άσβεστου, πρός δέ καί ξυλοδεαες, ήτοι δοκοί κέδρου τοποθετούμενοι εις τριπλήν
σειράν κατά τό μήκος τοΰ τοίχου3. Χρήσις επιχρίσματος έγίνετο μόνον διά τόεσω-
τερικόν τής οικίας. Διά τόν λόγον τούτον, συντελούσης καί τής μακροχρονίου σή-
μερον έγκαταλείψεώς των, αί παλαιαί οίκίαι όσημέραι καταπίπτουν, ούτω δέ ό εκ
παραδόσεως τύπος οικίας ένταΰθα τείνει είς παντελή άφανισμόν, δεδομένου ότι αί
εκ νέου άνεγειρόμεναι οικοδομούνται βάσει συγχρόνων σχεδίων καί μελετών.

Ή γωνιά (εστία) ευρίσκεται είς τό άνώγειον, παρά δέ τήν όνομασίαν της,
κείται πλησίον ενός τών τοίχων καί παρά τό μέσον αυτού. 'Απλή οπή επί τής στέ-
γης, εις τό άντίστοιχον τής εστίας σημεΐον, χρησιμεύει ώς καπνοδόχος.

1 Πρβλ. Γ. Ά. Μέγα, Ή ελληνική οικία. "Αθήναι 1949, σ. 22 - 23.

2 Πρβλ. Δ. Αονκοπούλον, Αίτωλικαί οικήσεις, σκεύη καί τροφαί· Έν 'Αθήναις 1925,
σ. 16. 'Ομοίως : Τό ελληνικό λαϊκό σπίτι (εκδ. Έθν. Μετσοβ. Πολυτεχνείου), 'Αθήναι 1960,
σ. 175.

8 Πρβλ. Δ. Αονκοπούλον, ένθ' άν., α. 42 - 43.



ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΙΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΝ 335

Ή σκεπή (στέγη), επικλινής, αποτελείται έκ σχιστολιθικών πλακών. Δια προ-
εκτάσεως μέρους αύτής σχηματίζεται ή λάντζα, ήτοι προστώον (εικ. 2), τό όποιον
χρησιμεύει ώς βοηθητικόν δωμάτιον.

Έπί τών τοίχων υπάρχουν δ ντουλάπης καί οί παραθΰρες, κόγχαι μετά ή
άνευ θυροφύλλων, πρός τοποί)έτησιν διαφόρων άντικειμέναιν.

Είκ. 2. Παλαιά οικία είς Σταυροπήγιον. (Ή αύτή τής είκ. 1). 'Αριστερά ή λάντζα.

Έκ τών σχετικών πρός τήν οικοδομίαν εθίμων άναφέρομεν ότι ή αναγκαία
ξυλεία κόπτεται όταν τό φεγγάρι είναι σκληρό, δηλ. γεμάτο, ήτοι πανσέληνος, για νά
βαστάνε τά ξύλα. Έπίσης: Λεύτερα κόβανε τά θεμέλια. Σφάζανε άρνϊ ή κόκκορα1.
Τό σφάγιο τό φέρνανε δλόγνρα στο ϋέμελο γιά νά πέση τό αίμα μέσα και μετά
έκανε αγιασμό δ παπάς. "Οταν γινόταν ή σκεπή φέρνανε άλλος ένα μαντήλι, άλλος
ένα σακκονλι, δλο τό σνγγένειο αυτουνον που έχτιζε σπίτι και αυτά λεγότανε ζωσί-
σματα... Αυτά τά έπαιρναν οί μαστόροι2. (Χ/φον, σ. 20).

Γ'. Το διά τάς οίκιακάς άνάγκας ύδωρ μεταφέρεται ύπό τών γυναικών διά
τής βαρέλας3, ή οποία εξαρτάται άπό τήν ράχιν μέ τήν τριχιαν. Ή παρασκευή τοϋ

1 Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις. Τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1904, σ. 1052, 1054. Πρό-
κειται περί πανελληνίου εθους.

s Τό έθιμον πολλαχοΰ τοΰ ελληνικού χώρου. Βλ. προχείρως : Ξ. "Ακογλου, Λαογρα-
φικά Κοτυώρων. 'Αθήναι 1939, α. 331. Κ.Λ., χειρ. άρ. 2946, σ. 39 (συλλ. Γ. Ν. Αίκατερινί-
δου, "Άνω 'Ορεινή Σερρών, 1965).

8 Βλ. καί Δ. Λουκάπονλον, ένθ' άν., σ. 66-67.
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άρτου γίνεται διά τών χειρών, ή όπτησις δ'αύτοΰ επιτυγχάνεται είς τήν γάστραν,
είδος φορητοΰ κλιβάνου, κωνικοΰ σχήματος 1.

Δ'. Έκ τού ποιμενικού βίου έκινηματογραφήθησαν, εΐς τήν τοποθεσίαν Κε-
ρασά (ύψόμ. 1700 μ. περ.), λειβάδί2 έπί τοΰ ορεινού όγκου τής Όξυάς, αί εκδηλώ-
σεις: α) Βοσκή τοΰ ποιμνίου' β) άμελξις τών αιγοπροβάτων' γ) στάλισμα, ήτοι
άνάπαυσις τοϋ ποιμνίου κατά τήν διάρκειαν τής μεσημβρίας, τό θέρος καί δ) τυρο-
κομία καί μεταφορά τυρού εΐς τό Σταυροπήγιον πρός άποθήκευσιν.

Καιά τήν βραχείας χρονικής διαρκείας εΐδικήν άποστολήν ταύτην, κατεγράφη
επ' εύκαιρί^ καί ετέρα ύλη, πλήν τής είς τά κινηματογραφικά θέματα άναφερομέ-
νης, ώς καί άνωτέρω έλέχθη, οιον : παράδοσις περί ευλογίας τών προβάτο>ν
ύπό τοΰ Χριστού (χειρ., σ. 34), τό έθος τής άποφυγής τοϋ σκουπίσματος τής οικίας
καθ' ον χρόνον μέλος τής οικογενείας ευρίσκεται εΐς ταξίδιον (χειρ., σ. 10), ή
δεισιδαίμων πίστις καθ' ήν ή συνάντησις έν τή όδώ δφεων συμπλεκομένων σημαί-
νει θάνατον οικείου προσώπου (χειρ., σ. 11) καί τό έθιμον τής διανομής γάλακτος
κατά τήν ήμέραν τής 'Αναλήψεως (χειρ., σ. 14), ή οποία εορτάζεται ιδιαιτέρως ύπό
τών ποιμένων3. Κατεγράφησαν έπίσης άρκεταί πληροφορίαι σχετικαί πρός τήν
ύφαντικήν καί δή τήν διά τοΰ εκλείψαντος παντελώς ήδη δρ&ίου άργαλειον (χειρ ,
σ. 7 - 10), καθώς και διά τήν τοπικήν ένδυμασίαν (χειρ-, σ. 12- 13, 16-17, είκ· άρ.
13 - 22, σελ. 84 - 93).

II

Ή ετέρα άποστολή εξετελέσθη4 άπό 25 Αύγούστου έ'ως 2 Σεπτεμβρίου 1966
εΐς 'Ανώγεια Μυλοποτάμου Κρήτης5, κωμόπολιν κειμένην εΐς τάς βορείας υπώ-
ρειας τοΰ Ψηλορείτου, έπί ύψομ. 800 μ., συντηροΰσαν ζωηρώς τόν εκ παραδό-

1 Βλ. καί Δ. Λουκοπονλον^ ενθ' άν., σ. 62-53.

2 Λειβάδια καλούνται γενικώς αί έπί τών ορέων έκτάσεις μέ χόρτον διά τά ποίμνια.
(Βλ. Δ. Λονκοπονλου, Ποιμενικά τής Ρούμελης. Έν 'Αθήναις 1930, ο. 24).

8 Βλ. Δ. Λονκοπούλον, ένθ' άν., σ. 174- 175- Πρβλ. καί Άγγελ. Χατζημιχάλη, Σαρα-
κατσάνοι. Τόμ. ΑΙ, 'Αθήνα 1957, σ. ρξζ'.

4 Κατόπιν τής ύπ' άρ. 54110α/22.8.66 έντολής τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

5 Ή κωμόπολις αύτη είναι περισσότερον γνωστή διά τοΰ ονόματος Άξικά 'Ανώγεια ή
Ξιγκανώγεια, έπειδή, κατά λαϊκήν παράδοσιν, ιδρυτής αύτής φέρεται ποιμήν τις έκ τής 'Αξοΰ,
γειτονικής άρχαίας πόλεως, κειμένης ένθα σήμερον τό όμώνυμον χωρίον. (Βλ. Κ.Λ., χειρ.
άρ. 2836, σ. 1-2, συλλ. Εύαγγ. Καπαρουνάκη, 'Αξός 1963. 'Ομοίως χειρ. άρ. 2837, σ. 1,
συλλ. Μ. Καλοκύρη, 'Ανώγεια 1963. Βλ. καί αρθρ. ύπό Στ. Ξανϋουδίδου, Ή 'Αξός, έν Έγκ.
Λεξ. Ελευθερουδάκη).
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σειος χαρακτήρα τη;, ό όποιος διακρίνεται έκ τών λοιπών περιοχών τής νήσου δια
τά 'ιδιόμορφα εις τόν βίον τού λαού στοιχεία, πολιτιστικά καί γλωσσικά1.

Κυρίαν βιοτικήν άπασχόλησιν τών κατοίκων άποτελεΐ ή κτηνοτροφία άπό ·
τήν οποίαν προέρχεται τό έριον ώς πρώτη ύλη τής συντηρήσεως εϊς τήν κώμην
ταύιην άκμαίας βιοτεχνίας υφαντών, ονομαστών διά τήν ποιότητα καί λεπτότητα
τής κατασκευής, ώς καί διά τήν ποικιλίαν τών χρωματισμών καί τών εις αύτά
ποικιλμάτων.

Τά 'Ανώγεια συνεχίζοντα μακράν ήρωϊκήν παράδοσιν, άνέπτυξαν έπίσης καί
κατά τήν διάρκειαν τοϋ τελευταίου παγκοσμίου πολέμου, επί γερμανικής κατοχής
τής Κρήτης, ζωηράν συμμετοχήν εις τόν κατά τοΰ κατακτητοϋ άγώνα, διό καί
έπυρπολήθησαν υπό τών Γερμανών καί κατεστράφησαν έκ θεμελίων τήν 131Ίν
Αύγούστου 19442. 'Επί τών έρειπίων τούτων άνιοκωδομήθη ή σημερινή κωμό-
πολις.

Κύριος σκοπός τής έν λόγω άποστολής μου ύπήρξεν ή κινηματογράφησις
μορφών τοΰ ένταΰ&α λαϊκού βίου, ιδία δέ τής τελετής τοϋ γάμου, ό όποιος συνε-
χίζει νά τελήται κατά τό παραδοσιακόν τελετουργικόν τυπικόν. Εντός τοΰ προγράμ-
ματος τούτου έκινηματογραφήθησαν :

Α' Ή τελετή τον γάμον.

Β' Το ζύμωμα τών ψωμιών τον γάμον.

Γ' Ό χορός Σούστα. ·

Δ' Ό τρυγητός καί τό πάτημα αταφνλών3.

Έγένοντο προσέτι καί 14 ηχογραφήσεις μουσικής χορών, γαμήλιων μελοι-
διών καί ασμάτων, πρός δέ καί καταγραφή πληροφοριών σχετικών πρός τόν
γάμον 4.

Α'. Έκ τοϋ εορτασμοΰ τοΰ γάμου έκινηματογραφήθησαν αί κάτωθι εκδη-
λώσεις :

1 Βλ. καί Εύαγγ. Φρονίμου, Τά 'Ανώγεια. Κρητ.'Εστία, χρόν. Η', τεΰχ. 62 (1956),
σ. 9-10. Όμοίως Στ. Σπανάκη, Ή Κρήτη... Ήράκλειον 1964, σ. 70-71.

2 Βλ. '/. Δ. Μονρέλλον, Ή μάχη τής Κρήτης. "Εκδ. Β', Ήράκλειον Κρήτης 1950, σ.
758. Σημειωτέον ότι τό χωρίον είχε καταστροφή καί υπό τών Τούρκων τό 1822 διά τόν
ήρωϊσμόν τών κατοίκων του' (βλ. Ί. Δ. Μονρέλλον, 'Ιστορία τής Κρήτης. "Εκδ. Β',
Ήράκλειον Κρήτης 1950, σ. 490-491. Πρβλ. καί f Τ. Βενέρη, Τό 'Αρκάδι διά τών αιώνων.
'Αθήναι 1938, σ. 282).

3 Τά θέματα ταΰτα κατεγράφησαν εις τό βιβλ. εΐσαγ. κινημ. ταιν. τοΰ Κ.Α. υπ' άρ. 42-45

4 Τά οίκεΐον χειρόγρ. έκ σελ. 76, σχ. 8ου μεγ., κατετέθη ύπ' ατίξ. άριθμ. εΐσαγ. 3016,
αί δέ ηχογραφήσεις κατεχωρίσθησαν ύπ'αΰξ. άρ. 14065-14073, Η.Λ.Υ. 404-410.

22
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α) Τήν Παρασκευήν: τό ζύμωμα τών -ψωμιών τού γάμου καί τό σάκ-
κιατμα τών προυκιών (προικός) τής νύμφης μετά σχετικών συνηθειών μαγικού,
δεισιδαίμονος κλπ. χαρακτήρος. β) Τό Σάββατο ν: ή σφαγή τών ζώων (αιγο-
προβάτων) διά τό γαμήλιον συμπόσιον. Έτοιμασίαι γενικώς διά τήν στέψιν.
Προσφορά δώρων (κανισκιών) (είκ. 3). γ) Τήν Κυριακή ν: ή άποστολή τών δώ-
ρων τοΰ γαμβρού πρός τήν νύμφην και ή μεταφορά τών προυκιών αύτής εις τήν
οίκίαν τοΰ γαμβρού. Τό ντύσιμο τής νύμφης- ή παραλαβή αύτής ύπό τής συνοδείας
τοΰ γαμβροΰ διά τήν στέψιν εις τήν έκκλησίαν. Ό σχηματισμός τής γαμήλιου
πομπής (ψίκι). Ή στέψις μετά σχετικών εθιμικών πράξεων. Τοπικοί χοροί.
Ή άφιξις τών νεόνυμφων εις τήν νέαν κατοικίαν των' εθιμικά νόμιμα κατά τήν
ε'ίσοδον και μετ' αυτήν. Ό παστός, δ) Τήν Δευτέραν: 'Η άποστολή δώρων εΐς
τούς παρανύμφους (κουμπάρους). ε) Τήν Τετάρτην: Τό ξεσάκκιασμα τών

Ε'ικ. 3. Μεταφορά κανισκιών.

προυκιών τό στρώσιμο τής νυμφικής κλίνης- αγιασμός καί σχετικαί έθιμικαί
πράξεις.

'Επί τών γαμήλιων ενταύθα εθίμων παρατηρούμεν τά επόμενα ιδιάζοντα
εΐς αυτά χαρακτηριστικά1:

1 Περί τοϋ γάμου είς Κρήτην βλ. :

α) Φ. Κουκονλε, Συμβολή είς τήν κρητικήν λαογραφίαν επί Βενετοκρατίας. Έπετ.
Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. Γ' (1940), σ. 12-17. (Διά τήν περίοδον τής Βενετοκρατίας τής
νήσου).

β) 77. Βλαστού, Ό γάμος εν Κρήτη... Έν 'Αθήναις 1893.

γ) Μ. Λιουδάκη, Ό γάμος στήν Κρήτη τώρα καί παλιά. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπου-
δών, τόμ. Γ' (1940), σ. 327-411.

δ) Γιάννη Καραταράκη ( :Στιργογιάννη), Ό γάμος στήν Κρήτη. Ήράκλειον Κρήτης
1959. (εμμετρος περιγραφή).
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1. Περί συμμετοχής τών κατοίκων τής κωμοπόλεως εΐς τόν πανηγυρισμόν
τοΰ γάμου, ότι είναι αύτη καθολική, άνευ ιδιαιτέρας πρός έ'να έ'καστον προσκλή-
σεως, έκδηλοΰται δ' αύτη διά τής προσφοράς κανισκιών (εΐκ. 3), ήτοι διαφόρων
δώρων1.

2. Περί τής μεγαλοπρεπείας τήν οποίαν παρουσιάζει ή γαμήλιος πομπή,
καλουμένη ψίκι2. Ταύτης προηγοΰνται οί παίζοντες τά μουσικά όργανα (λύρα,
λαγούτο), έκτελοΰντες τήν κατωτέρω μελφδίαν 3 πρός τήν οποίαν αδεται ύφ' όλων
τών μετεχόντων τής πομπής τραγούδι τσή στράτας* (τοΰ δρόμου):
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1 Βλ. και έφημ. «Καθημερινή» τής 4 Δεκ. 1966, σελ. 10.

2 Πρβλ. Ν. Γ. Πολίτου, Ό γάμος παρά τοις νεωτέροις Έλλησιν. Λαογρ. Σύμμ. Γ'<
σ. 268.

3 Μουσική καταγραφή ύπό τοΰ συντ. - μουσ. Σπ. Περιστέρη. Κατά τήν έκτέλεσιν toö
φσματος παρελείφθησαν οί πρώτοι στίχοι του. Βλ. καί Γ. ' Αμαργιαννάκη, Συμβολή είς τήν
μελέτην τής δημώδους Κρητικής μουσικής. Ήράκλειον Κρήτης 1967, σ. 10.

4 Βλ. Ίδ. Παπαγρηγοράκη, Τά Κρητικά ριζίτικα τραγούδια... Χανιά 1956-57, σ. 15-16.
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Μιά κόρη ουναπόβγανε τόν άντρα τζη ατά ξένα.
Βαστά κερί και φέγγει τον, ποτήρια και κερνά τον,
κι όσα ποτήρια τόν κερνά, τόσα λόγια τον λέει:
—Μισσενγεις, άρχοντόπονλο, κ εμένα πον μ αφήνεις;
—Στή μάννα και στον κύρη σον και στά γλνκά σ' άδέρφια-
κι αν λείπω μήνα, μή λονσύής, χρόνο νά μήν άλλάξης
κι άπάνω ατό τριαντάχρονο στή πόρτα νά προβάλης.

(Χειρ., σ. 23, 37, ΕΜΣ άρ. είσ. 14065, ταιν. 1042 Αι)

3. Σημειώνομεν περαιτέρω έκ τών τελετουργικών πράξεων, αί όποΐαι λαμ-
βάνουν χώραν κατά τήν ε'ίσοδον τών νεόνυμφων είς τήν νέαν αυτών κατοικίαν,
τήν έ'μπηξιν ύπό δύο άνδρών μανρομάνικων μαχαιριών έπί τοΰ υπερθύρου τής
κυρίας εισόδου1, τόν σχηματισμόν διά μέλιτος ύπό τής νύμφης τοΰ σημείου τοΰ
σταυροΰ έπί τοΰ άνωφλίου, κατωφλίου καί τών παραστάδων τής θύρας2, τήν διέ-
λευσιν τών νεονύμφων κάτωθεν δοχείου ύδατος καί τεμαχίου φυράματος (προζυ-
μιοΰ), τά όποια γυνή τις, συγγενής τοΰ γαμβρού, κρατεί υπεράνω τής είσόδουι
τέλος δέ τήν θραΰσιν ροδιού επί τοΰ δαπέδου τής νέας κατοικίας3. Μετά τήν εΐσο-
δόν των οί νεόνυμφοι κατευθύνονται εΐς τόν παστόν4, άνάκλιντρον μέ διακεκοσμη-
μένον τόν όπισθεν αύτοΰ εΰρισκόμενον τοΐχον διά βάτου, άνθέων καί τής εικόνος
τού 'Αγίου Γεωργίου, κάθηνται έπί τούτου καί δέχεται ή νύμφη εΐς τάς άγκάλας της
άρρεν παιδίον πρός επίτευξιν άρρενογονίας6 (εΐκ. 4-5)6.

4. Χαρακτηριστικόν έτι στοιχεϊον άποτελεΐ ό μέγας άριθμός τών παρανύμφων,
τεσσαράκοντα ή πεντήκοντα παλαιότερον. Ή αρχή τοΰ εθίμου άνάγεται εΐς τούς χρό-
νους καθ' ους ήκμαζεν ή ζφοκλοπή, θεωρούμενη δείγμα ευψυχίας και άνδρείας7. Οί

1 Πρβλ. καί "Αννης Παπαμιχαήλ, Τά μέταλλα είς μαγικάς καί δεισιδαίμονας ένεργείας.
Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΖ' (1964), σ. 79-80.

2 Βλ. καί Κ. Ά. Ρωμαίου, Τό ύνί κατά τόν γάμον. Λαογρ. τόμ. Ζ '(1923), α. 360-361, 365.

Β Βλ. Στ. Κυριακίδον, Τά σύμβολα έν τή έλληνική λαογραφία. Λαογρ. τόμ. IB' (1938),

σ. 513.

4 Πρβλ. Φ. Κονκουλέ, Β.Β.Π., τόμ. Δ', σ. 89-90 καί Γ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν
γέννησιν, τήν βάπτισιν καί τόν γάμον έθιμα των Βυζαντινών έκ τών αγιολογικών πηγών.
Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. Ζ' (1962), σ. 145.

5 Ή συνήθης εύχή πρός τούς νεονύμφους είναι: ΐπέντε γιους και μιαν κόρη» (χειρ., σ. 13).

β Αί εικόνες αΰται έκ τοΰ σχετικοΰ κινημ. φίλμ τών 16 m/m.

7 Βλ. Γ. Ν. Αίκατερινίδου, Ό "Αγιος Φανούριος είς τήν λαϊκήν παράδοσιν τής Κρήτης.
Κρητ. Πρωτοχρ. έτ. 1965, σ. 168 καί Στ. Κελαϊδή, "Ορκος ζφοκλβπτών. Κρητ. Εστία, τεΰχ. 64
1956), σ. 11. Πρβλ. 'Εμμ. Ψαρρά, Ή κλεψά. Κυκλαδικά, Α' (1956), τεΰχ. 2, σ. 120-122.
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ποιμένες έπεδίωκον ούτω νά δημιουργήσουν δεσμούς πνευματικής συγγενείας μετά
τών διασημοτέρων ζωοκλεπτών τής περιοχής πρός έξασφάλισιν τών ποιμνίων των.

Είκ. 4. Ό "παστός. "Η^διακόσμησις τοΰ τοίχου.

Είκ. 5. Ό παστός. Ή νύμφη κρατεί άρρεν παιδίον.

5. Οί νεόνυμφοι κατά τό έπικρατούν νόμιμον επιτρέπεται νά διανυκτερεύ-
σουν μόνοι ώς ζεύγος άπό τό εσπέρας τής Τετάρτης, μετα το ξεοαχχκχοjucx των
προυκιών, τήν στρώσιν τής νυμφικής κλίνης καί τήν τέλεσιν αγιασμού εις τόν νέον
οίκον.
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6. Τέλος κατά τό εσπέρας τής ιδίας ημέρας (Τετάρτης), μετά τήν στρώσιν τής
νυμφικής κλίνης, προσέρχονται οί φίλοι τοΰ γαμβρού, οί όποιοι κρούοντες μεγά-
λους ποιμενικούς κώδωνας απαιτούν παρά τού γαμβρού δώρα καί ενα γουρούνι
πρός ιδίαν αυτών ευωχίαν, άπειλούντες, έάν μή ικανοποιηθή τό αΐτημά των, νά
εμποδίσουν τό ζεύγος νά κοιμηθή.

Β'. Έκ τών έθίμων τοΰ γάμου έκινηματογραφήθη ιδιαιτέρως εις πάσας τάς
μορφάς του τό ζύμωμα τών ψωμιών, τήν Παρασκευήν, έ'νεκα τής ιδιαιτέρας σημα-

Είκ. 6, Ή διακόσμησις ψωμιών τοΰ γάμου. Είκ. 7. Γαμοκούλλουρο.

σίας αύτοΰ άπό έπόψεως ειδικής διακοσμήσεως τών ψωμιών, τά όποια καλούνται
γαμοκούλλουρο1· Τά επί μέρους διακοσμητικά σχέδια κατασκευάζονται κεχωρισμέ-
νως, άκολούθως δ' επικολλώνται έπί τοΰ κορμοΰ τοΰ ψωμιοΰ (είκ. 6-7)· Αί νεάνι-
δες αί μετέχουσαι είς τό ζύμωμα πρέπει νά είναι μαννοκυρουδάτες (=άμφιθα-
λεΐς)2, αί δέ, τυχόν, παρευρισκόμεναι ορφαναί απλώς θεώνται, άπαγορευομένης
τής ενεργού συμμετοχής των εις τήν παρασκευήν τών ψωμιών.

Γ'. Έπί εγχρώμου ταινίας έκινηματογραφήθη ό χορός ύπό τό ό'νομα
Σούστα, ώς χορεύεται εις τό πλησίον τών 'Ανωγείων χιορίον Ζωνιανά.

1 Βλ. 'Ηλία Βενέζη, Παλικαριά καί ομορφιά τής Κρήτης. Έφημ. «'Ακρόπολις» τής 4
Σεπτ. 1966.

2 Βλ. σχετικώς Γ. Κ. Σπυριδάκη, Οί αμφιθαλείς είς τόν βίον τοΰ λαοΰ. 'Αρχ. Θρακ.
Θησ., τόμ. ΙΓ' (1946-47), σελ. 193-208.
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Δ . Τέλος εκινηματογραφήθησαν καί σκηναί έκ τοΰ τρυγητού καί τής ξη-
ράνσεως τών σταφυλών διά τήν παρασκευήν σταφίδος, πρός δέ μεταφορά σταφυ-
λών είς πατητήρια (ληνούς), ή έ'κθλιψις αυτών διά τών ποδών καί ή άποθήκευσις
τοΰ γλεύκους εΐς ειδικούς πίθους.

RÉSUMÉ

Missions folkloriques : a) à Stavropighion (Eurytanie) du 24 au
31 juillet 1966 et b) à Anogfhia Mylopotamou (Crète) du 25
août au 2 septembre 1966

par Georges Aicaterinidis

Le principal but des missions folkloriques susmentionnées était de
cinématographier les divers aspects de la vie populaire; ainsi l'auteur a
recueilli sur films de 16 m/m, le sujets suivants :

A) à Stavropighion:

1) Les danses populaires: a) de Stengos et b) danse «Sta tria» c.à.d
qui est dansé en trois pas.

2) Architecture de l'habitation populaire.

3) Aspects de la vie domestique et pastorale.

B) à Anoghia:

1) Mariage selon le cérémonial traditionnel.

2) Le pétrissage du pain de la noce.

3) La danse «Sousta».

4) Vendage et pressurage des raisins.

Outre ces films l'auteur a enregistré sur bandes de magnétophone
plusieurs chansons et danses populaires et a noté un matériel folklorique
varié,



Ζ'.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΒΟΝΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΛΕΥΚΑΔΑ

(3-17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1966)

υπο σπυρ. δ- περιστερη

Εις τήν έπαρχίαν Βονίτσης καί είς τήν νήσον Λευκάδα είργάσθην άπό τής 3
μέχρι τής 17 Ιουλίου1 πρός ήχογράφησιν καί μελέτην τής ένταύθα δημώδους
μουσικής, πρός δέ καί σχετικών κοινωνικών έκδηλώσεων.

Τόποι ειδικώτερον τής εργασίας μου ταύτης υπήρξαν ή Βόνιτσα καί τά
πέριξ χωρία Θύριον (πρώην "Αγιος Βασίλειος) καί Μοναστηράκιον, είς δέ τήν
Λευκάδα τό χωρίον Καρυά2.

Ή περισυλλεχθείσα δι' ήχογραφήσεως μουσική ύλη άποτελειται άπό 167 δη-
μώδη άσματα καί χορούς (βλ. βιβλίον εισαγωγής μουσικής ύλης, άρ. 14339-
14498 καί 14604-14611). Τά καταγραφέντα κείμενα τών ασμάτων κατετέθησαν
εις χειρόγραφον υπ' άρ. 3037, άποτελούμενον έκ 230 σελίδων μετά τών σχετικών
φωτογραφιών. Πλήν τής μουσικής ύλης ταύτης συνέλεξα δι' ήχογραφήσεοίς καί άλ-
λην λαογραφικήν ύλην, άναφερομένην εις διαφόρους λαϊκάς έκδηλώσεις: α) άφη-
γήσεις περί εθίμων τοΰ γάμου- καί περί τών κατά τήν τελευτήν καί κατά τήν
τέλεσιν τών μνημοσύνων- β) επτά παραμύθια- γ) άπαγγελία στίχων εκ τοΰ Έρω-
τοκρίτου- δ) διάφοροι τοπικαί παραδόσεις καί στ) εύτράπελοι διηγήσεις- (βλ. εις
βιβλίον ηχογραφημένης λαογρ. ύλης, άρ. 438-448).

1 Συμφώνως πρός τήν υπ' άρ. 54067/1966 έντολήν τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.

3 Είς τήν έργασίαν μου ταύτην είχον τήν πρόθυμον συμπαράσιασιν α) είς Βόνιτσαν
τών κ. Χρίστου Κατσικογιάννη προέδρου τής Κοινότητος, Γρηγορίου Πανταζοπούλου καί
Θεοδώρου Πανταζοπούλου, ανωτέρου ύπαλλήλου τού Υπουργείου 'Εργασίας- β) είς Θύριον
τού ιερέως τού χωρίου κ. Λάμπρου Ζανδραβέλη' γ) είς Μοναστηράκιον τού κ. Νικολ. Κα-
ραλή' δ) είς Καρυάν τοΰ κ. Γιανόστρατου Κακλαμάνη, προέδρου τής Κοινότητος, Διονυσίου
Κακλαμάνη, προέδρου τοΰ μουσικού Συλλόγου «'Απόλλων», καί τοΰ χορογράφου καί μουσι-
κού κ. Γ. Θάνου. Είς πάντας τούς ανωτέρω έκφράζω άπό τής θέσεως ταύτης τάς εύχαρι-
στίας μου.
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Ή ήχογραφηθείσα, ώς άνωτέρω, μουσική ύλη δέν εξαντλεί τόν μουσικόν
πλοϋτον τών έν λόγω τόπων, αφ'ενός ενεκα τού περιωρισμένου χρόνου τόν όποιον
ε'ίχομεν εις τήν διάθεσιν ήμών διά τήν έ'ρευναν ταύτην, άφ' ετέρου δέ καί έκ τοϋ
ότι δέν επεξετάθη αύτη καί εις άλλους συνοικισμούς τών περιοχών τούτων.

Α'. Έκ τής εξετάσεως τής συλλεχθείσης ύλης παρατηροΰμεν ότι αύτη εΐς τήν
περιοχήν τής Βονίτσης άπό τής άπόψεως τών μουσικών καί ποιητικών στοιχείων
παρουσιάζει ομοιότητας πρός τήν δημώδη μουσικήν τών γειτονικών περιοχών.
Ό τρόπος εκτελέσεως αύτής είναι μονοφωνικός. Δηλαδή εκτελούνται τά ασματα
ΰφ' ενός τραγουδιστού, ώς μονωδία, ή καί ύπό ομάδος τραγουδιστών όμοφωνικώς.

'Από έπόψεως ρυθμού τά πλείστα τούτων είναι έ'ρρυθμα μέ ποικιλίαν μορ-
φών. Συνήθεις ρυθμοί είναι: α) ό επτάσημος, υπαγόμενος εΐς τήν κατηγορίαν τών
ετερογενών ρυθμών. Έκ τών τεσσάρων βασικών μορφών αύτοΰ άπαντούν μόνον

αί δύο, δηλ. ή τοϋ πρώτου, καλουμένου έπιτρίτου, μέ τήν εσωτερικήν σύνθεσιν

7/a 3+2+2 1+24 2+2 , , , , ,
χρονών //ö — -g—-=--g-και ή του δευτερου επιτριτου με την εσωτερι-

, η , 7/Q 3+2+2 2+1+2+2 . .
κην συνθεσιν χρονών ι/« =-g-=-g---. Εις πλείστα ασματα παρατη-
ρούνται έτι καί άλλαι δευτερεύουσαι μορφαί διά τής άναλύσεως τών συνθέτων χρό-
νων. Εΐς τόν έν λόγω ρυθμόν είναι προσηρμοσμένος, ώς γνωστόν, ό πανελληνίως
διαδεδομένος χορός : συρτός Καλαματιανός. Άλλοι ρυθμοί ετερογενείς, πλήν τοϋ

ως άνω αναφερομένου, ώς είναι ο πεντάσημος, ό έννεάσημος, ό όκτά'σημος μέ
3+2+3

τήν μορφήν 8/8 =-g- , εις τούς οποίους υπάγονται πολλά άσματα άλ-
λων ελληνικών περιοχών, ιδία χοροί, δέν απαντώνται εΐς τήν περιοχήν ταύτην.
β) Ό έξάσημος ρυθμός μέ τάς εξής δύο βασικάς μορφάς :

β/. 3+3 2+1+1+2 , . 3+3 1+2+2+1

6/4 = -j-=--j- και 6/4 =-4-=-j-.

Αί βασικαί αύται ρυθμικαί μορφαί μεταβάλλονται πολλάκις διά τής άναλύσεως ή
συμπτυξεως τών χρόνων 1. Εις τόν ρυθμόν τούτον είναι προσηρμοσμένος ό πηδη-
κτός χορός, ό καλούμενος καί Τσάμικος.

γ) Ό τετράσημος. Έκ τών τεσσάρων βασικών του μορφών απαντώνται αϊ

... 2+1 f 1 , Λ,. 1+1+1+1 , „ .
δυο 4/4 =--j--και 4/4 =---|- Εις τον ρυθμον τούτον είναι προσηρ-
μοσμένος ό συρτός χορός, ό καλούμενος Στά τρία, δηλαδή εΐς τρία βήματα.

Εις μικρότερον ποσοστόν ευρίσκονται τά ςίσματα τά υπαγόμενα εΐς τήν κατη-

' Περί τοϋ ρυθμοΰ τούτου βλ. Σπ. Δ. Περιοτέρη, Ό έξάσημος ρυθμός εις τά έλληνικά
δημοτικά τραγούδια. Έπετ. Λαογρ. Άρχείου, τόμ. 15/16 (1963-63), σελ. 202-229).
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γορίαν τού ελευθέρου ρυθμού. Τοιαύτα είναι τά τραγούδια τοΰ τραπεζιού ή
καίΚστά καλούμενα, τά κλέφτικα κυρίως, ή καί ιστορικά, τών οποίων ή μελωδία
δέν είναι δυνατόν νά ύπαχθη εις κανονικόν περιοδικόν ρυθμόν, ώς έκ τοΰ τρόπου
κατά τόν οποίον αύτη εκτελείται.

δ) Είς έτι περιωρισμένον άριθμόν υπάρχουν τά ασματα τής κατηγορίας τών
ρυθμοειδών (τούτων αί μελφδίαι άπτονται καί τοΰ περιοδικού καί τοΰ έλευθέρου
ρυθμού). Εις τήν κατηγορίαν ταύτην άνήκουν κυρίως τά μοιρολόγια καί τά να-
νουρίσματα.

"Οσον άφορά τάς μουσικάς κλίμακας έπί τών οποίων βασίζονται αί μελω-
δίαι παρετηρήσαμεν ότι αυιαι είς τά περισσότερα άλματα είναι διατονικαί, εΐς
μικρότερον δέ ποσοστόν χρωματικαί, εΐς ελάχιστα μικταί, άποτελούμεναι έκ χρωμα-
τικών καί διατονικών τετραχόρδων. Κλίμακας πεντατονικάς άνημιτονικάς εΐς ούδέν
άσμα παρετηρήσαμεν.

Έκ τών διατονικών κλιμάκων κυριαρχεί ή κλίμαξ τοΰ ré μέ τήν έξης άνιοϋ-
σαν καί κατιοΰσαν διάταξιν φθόγγων:

• Υπ. Τον. _

Ό τρόπος ούτος άντιστοιχεί πρός τήν κλίμακα τοΰ πρώτου καί πλαγίου
πρώτου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.

Τής όλης, ώς άνω, εκτάσεως τής κλίμακος δέν γίνεται πάντοτε χρήσις εις τά
ασματα ταΰτα. Ούτως ή έκτασίς τίνων άποτελεΐται έκ πέντε ή καί έξ μόνον φθόγ-
γων, συμπεριλαμβανομένης καί τής υποτονικής.

Έκ τών χρωματικών κλιμάκων έπικρατεΐ ή έχουσα βάσιν τόν φθόγγον ré,
ήτις άποτελεΐται έκ δύο χρωματικών τετραχόρδων, διαχωριζομένων ύπό τοΰ εΐς τό
μέσον τής κλίμακος υπάρχοντος διαζευτικοΰ τόνου μέ χρήσιν τής υποτονικής
ώς εξής :

' Υπ. Τον.

Συνήθως όμως ή κλίμαξ αύτη άπαντάται μεικτή, τού πρώτου τετραχόρδου
παραμένοντος πάντοτε χρωματικού καί τοΰ οξέος διατονικού· Αί μελφδίαι δηλαδή

κινοΰνται κατά τήν εξής άνιούσαν καί κατιοΰσαν διάταξιν φθόγγων:

_ Τον·

" ^ Ο V« II' ' ■ " - JI. fr.
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Ύπό τάς δύο μορφάς ταύτας ή κλιμαξ αύτη απαντάται και εΐς τάς μελωδίας
τοΰ πλαγίου δευτέρου ήχου τής εκκλησιαστικής Βυζαντινής μουσικής. Εις έτι μι-
κρότερον ποσοστόν ασμάτων άπαντάται δ χριοματικός τρόπος τοΰ do ύπό τήν εξής
άνιούσαν καί κατιοΰσαν σειράν φθόγγων :

Ή κλιμαξ αύτη ανήκει μάλλον εΐς τάς μεικτάς κλίμακας. Τό πεντάχορδον
do-sol διατηρείται χρωματικόν εΐς δλας τάς μελωδίας, ούχί μόνον τής ύπό έξέτασιν
περιοχής αλλά καί εις τάς άλλας περιοχάς τής ηπειρωτικής Ελλάδος, ένθα άπαν-
τάται ό τρόπος ούτος, ένώ τό τετράχορδον sol-do είναι διατονικόν, τοΰ φθόγγου
si έκτελουμένου εΐς τήν φυσικήν του θέσιν κατά τήν άνάβασιν, καί έν ύφέσει πάν-
τοτε κατά τήν κατάβασιν τής μελωδίας.

Εις πολλά ασματα τά όποια άνήκουν εΐς τόν τρόπον τοΰτον, παρατηρείται
τό χαρακτηριστικών γνώρισμα, ότι έ\'ώ τό πλείστον μέρος τής μελωδίας διατηρεί
τήν τονικότητα τοΰ do, πρός τό τέλος καί ΐδία ή τελική κατάληξις αυτής γίνεται
εις τήν δευτέραν βαθμίδα, δηλαδή τόν φθόγγον ré, δστις είναι βάσις έτερου χρω-
ματικού τρόπου, τοΰ τρόπου τοΰ ré1.

Λαϊκά ό'ργανα έν χρήσει εΐς τήν περιοχήν τής Βονίτσης είναι τά συνήθη
καί εΐς τήν ύπόλοιπον ήπειρωτικήν Ελλάδα, ήτοι τό κλαρίνο, τό βιολί, τό λαούτο,
τό σαντούρι, ή κιθάρα, τήν οποίαν χορδίζουν κατά τό σύστημα χορδίσματος τοΰ
λαούτου, διό και καλείται λαουτοκίθαρον, τέλος καί τό άκορντεόν.

Παραθέτομεν κατωτέρω τήν μουσικήν δύο χαρακτηριστικών ασμάτων έκ τής
περιοχής ταύτης. Τό πρώτον (βλ. κατ. σ. 355) είναι τά κάλαντα τοΰ Λαζάρου ή
«ήΛαζάρα» όπως καλούνται εΐς τήν Βόνιτσαν. Τό έιραγούδησεν ό Γεώργιος
Λουριώτης έκ Βονίτσης, ετών 66, εργάτης, άγράμματος. Ούτος άνέφερεν εις έμέ
ότι τό έτραγουδοΰσε μέ τήν συντροφιάν του περιερχόμενος τάς οικίας, ώς έσυνή-
θιζον εΐς τήν Βόνιτσαν, τήν Παρασκευήν τό εσπέρας άπό τής ένδεκάτης μέχρι τής
πρωίας τοΰ Σαββάτου. "Εφερον εΐς χείρας έ'να καλάθι στολισμένον μέ ά'νθή
καί κύπρους, δηλαδή κουδούνια αιγών.

Άπό τής έπόψεως τοΰ τρόπου προσαρμογής μελωδίας καί ποιητικού κειμέ-
νου παρατηροΰμεν ότι εΐς τήν δλην μουσικήν στροφήν τοΰ άσματος τοΰ οποίου ή

11* I" * ^

1 Βλ. πλείονα είς τήν μουσικήν είσαγωγήν τοϋ δημοσιεύματος τοϋ Κέντρου : 'Ελλη-
νικά δημοτικά τραγούδια, τόμ. Γ' (Μουσική Εκλογή), ύπό Γ. Κ. Σπνριδάκη καί Σπ. Περι-
ατέρη, έν 'Αθήναις 1968, σελ. κβ' έξ.
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μελωδία περιλαμβάνει εξ έν συνόλω μουσικά μέτρα έπτασήμου ρυθμού, είναι
προσηρμοσμένος ολόκληρος ό ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος στίχος. Εις τήν 6ην
καί 12ην συλλαβήν παρεμβάλλονται αί συνήθεις ευφωνικαί συλλαβαί πρός συμ-
πλήρωσιν ώρισμένων φθόγγων. Ώς πρός τόν μουσικόν τρόπον ή μελωδία άνήκει
εις τόν διατονικόν τού ré, δστις έχει άντίστοιχον τήν κλίμακα τού πρώτου ήχου
τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.

Τό δεύτερον παρατιθέμενον <|σμα (βλ. κατωτ. σελ. 356) είναι μ ο ι ρολό ι, τό

Είκ. 1. Γυναίκες μοιρολογοΰσαι έπί τοΰ τάφου
προσφιλοΰς προσώπου των είς Μοναστηράκιον Βονίτσης.

όποιον ηχογράφησα εις Μοναστηράκιον Βονίτσης άπό ομάδα γυναικών, αί όποΐαι
έμοιρολόγησαν έπί τού τάφου ιού αποβιώσαντος συζύγου μιας έξ αυτών (είκ. ί)·

Άπό ρυθμικής άπόψεως τό μοιρολόγιον άνήκει είς τήν κατηγορίαν τών
φσμάτων ελευθέρου ρυθμού. Ή μελωδία του, λίαν χαρακτηριστική, βασίζεται είς
τον τρόπον τού ré, μετά δύο εναλλασσομένου χροών τής δευτέρας και τετάρτης1.
Διά τών χροών τούτων έκφράζεται εντόνως ό ανθρώπινος ψυχικός πόνος. (Βλ.
κατωτέρω μουσικά διαγράμματα κάτωθεν τής καταγεγραμμένης μουσικής).

Β') Ή εις Καρυάν Λευκάδος ήχογραφηθεΐσα μουσική ύλη αποτελείται έκ
πεντήκοντα ασμάτων διαφόρων κατηγοριών. Σημειωτέον ότι τά περισσότερα τού-
των, καί ίδίςι τά κλέφτικα, απαντούν καί είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα, είς τάς

1 Περί χροών τοϋ τρόπου τούτου βλ. είς μουσικήν είσαγωγήν, εν€' άν., οελ. κβ έξ·
περί (Κεφ. χροών τών τρόπων τοΰ ré).
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περιοχάς τού νομού Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας και έν μέρει εις τάς τής νοτίου
'Ηπείρου. Τό φαινόμενον τούτο έν Λευκάδι εξηγείται εκ της γειτνιάσεως καί επι-
κοινωνίας'τών κατοίκων τής Στερεάς 'Ελλάδος καί τής 'Ηπείρου μέ τήν νήσον καθ'
όλην τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας. Ή Λευκός, ώς γνωστόν, υπήρξε καταφύ-
γιον πολλών αρματολών καί κλεφτών καί κατά τήν περίοδον τοΰ απελευθερωτι-
κού αγώνος. Χαρακτηριστικήν μαρτυρίαν περί τούτου άνευρίσκομεν εις τό γνωστόν
κλέφτικο τραγούδι τής τάβλας, τοΰ οποίου οί πρώτοι στίχοι έ'χουν ώς εξής:

Κι αν πάς, πουλί μ', κατ' τή Φραγκιά, κι αν πάς στήν "Αγιο-Μανρα1
χαιρέτα μου τήν κλεφτονριά και τους καπεταναίους2
πες τονς νά κάτσουν φρόνιμα............

'Εκ τών λοιπών κατηγοριών ασμάτων ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιά-
ζουν τά τραγούδια τοΰ γάμου, τά μοιρολόγια, πρός δέ καί ο! χοροί, οργανικοί ή
τραγουδιστοί.

Παραθέτομεν κατωτέρω μουσικά παραδείγματα μετά σχετικών παρατηρήσεων.

Τό πρώτον (βλ. σελ. 357 - 358) είναι τραγούδι τοΰ γάμου. 'Άδεται τό
εσπέρας τής Τρίτης πρό τής στέψεως εΐς τήν οϊκίαν τοΰ γαμπρού, όταν κοσκι-
νίζεται τό αλεύρι και άναπιάνωνται τά προζύμια διά τις κουλούρες τοΰ γάμου 3.
Τό κείμενον τοΰ ςίσματος αρχίζει μέ έπίκλησιν πρός τήν Παναγίαν τήν Φανερωμέ-
νην4, όπως εύχηθή καί ευλόγηση τήν χαράν τοΰ γάμου. Τό θέμα τοΰτο εΐς τό
§σμα αποτελεί ούτως εΐσαγωγήν εϊς τό επακολουθούν κύριον μέρος αυτού έκ τοΰ
οποίου διαφέρει καί ώς πρός τόν ρυθμόν καί τήν μελωδίαν. Ό ρυθμός τούτου
είναι ό τετράσημος 4/4 μέ τήν ποικιλίαν ρυθμικών μορφών. Ή μελφδία του
ανήκει εΐς τήν χρωματικήν κλίμακα τοϋ ré, ήτις εχει άντίστοιχον τήν κλίμακα τοΰ
πλαγίου δευτέρου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής Ικ τής οποίας
χρησιμοποιεί έ'ν πεντάχορδον καί τήν ύποτονικήν5.

Ώς πρός τήν προσαρμογήν τοΰ κειμένου εΐς τόν ρυθμόν και τήν μελφδίαν
παρατηροΰμεν ότι έ'καστος 15/σύλλαβος ιαμβικός στίχος καλύπτει όλην τήν μουσι-
κήν στροφήν, ήτις άποτελεΐται άπό δύο μελωδικά μέρη Α + Β. Τό πρώτον ΐαμ-

1 Μέ τήν όνομασίαν αυτήν ήτο παλαιότερον γνωστή ή Λευκάς.

a "Ο στίχος ούτος φδεται καί άλλως :

χαιρέτα μου τήν κλεφτουριά κι αυτόν τον Κατσαντώνη.

" Τό έ&ιμον τοϋτο απαντάται είς άλλας περιοχάς τής ηπειρωτικής Ελλάδος κατά τό
εσπέρας τής Τετάρτης.

4 "Ομώνυμος μονή τής Πεφανερωμένης εξωθι τής πόλεως Λευκάδος.

5 Περί τοϋ τρόπου τούτου καθώς καί τών άλλων τρόπων οΐιινες απαντούν είς τά
"Ελληνικά δημοτικά τραγούδια βλ. είς Μουσικήν εΐσαγωγήν, ένθ' άν.
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βικόν 8/σύλλαβον (ήμίστιχον) καλύπτει τό πρώτον μέρος άνευ παρεμβολής τσα-
κίσματος, τό δεύτερον δέ 7/σύλλαβον έκτελείται μετά τσακίσματος είς τήν τετάρτην
συλλαβήν. Τό τσάκισμα τοΰτο, άποτελούμενον έκ τής έπαναλήψεως τών τεσσάρων
πρώτων συλλαβών τοΰ ήμιστίχου, καλύπτει τό δεύτερον μέρος τής μελωδίας.

Τό §σμα παρουσιάζει ρυθμικήν άνωμαλίαν ώς πρός τήν άναλογίαν τών
μουσικών μέτρων, ή οποία μάλλον οφείλεται εΐς λάθος τής τραγουδίστριας. Δηλαδή
ένφ τοΰ πρώτου 8/συλλάβου ήμιστίχου ή μελφδία περιλαμβάνει τέσσαρα μουσικά
μέτρα τοΰ δευτέρου 7/συλλάβου ήμιστίχου ή μελωδία εκτείνεται εις επτά μουσικά
μέτρα αντί τών οκτώ, ώς θά έπρεπε, λόγω τής άπαναλήψεως τών τεσσάρων πρώ-
των συλλαβών - μέ τό μονο. Τοΰτο όμως είναι άσυμβίβαστον πρός τήν συμ-
μετρίαν τοΰ όλου ρυθμού όστις πρέπει νά άπαρτίζεται έξ οκτώ μέτρων. Τό ασμα
χρήζει ρυθμικής αποκαταστάσεως διά συγκρίσεως αύτοΰ πρός άλλας παραλλαγάς
του έκ τής αύτής περιοχής.

Τό κυρίως ασμα γυρίζει, ώς ή ιδία ή τραγουδίστρια χαρακτηριστικώς
είπε, διά νά μας υπόδειξη ούτω τήν ρυθμικήν καί μελωδικήν διαφοράν έν συγ-
κρίσει πρός τό πρώτον. Ό ρυθμός τοΰ άσματος είναι ό έπτάσημος μέ τήν βασικήν

- s / , , 7/Β _ 3+2+2 _ 2 1 + 2+2 „ ς
μορφην του οευτερου επιτριτου 7/8 = -g- = -g--> παρουσιαζει ομοσ=

ούτος χαρακτηριστικήν ρυιθμικήν ΐδιοτυπίαν ώς πρός τήν προσαρμογήν τοΰ κει-
μένου, τήν οποίαν διά πρώτην φοράν συναντώμεν εΐς τόν ρυθμόν τούτον.

Εις τήν όλην μουσικήν στροφήν τοΰ άσματος ήτις άποτελεΐται άπό δύο
μέρη Α + Β, έ'καστον τών οποίων περιέχει τέσσαρα έπτάσημα μουσικά μέτρα,
προσαρμόζονται δύο 8/σύλλαβοι τροχαϊκοί στίχοι. Ό εις εΐς τό πρώτον μέρος καί
ό έτερος εΐς τό δεύτερον.

Εΐς έ'καστον μέτρον προσαρμόζονται δύο συλλαβαί εκ τών οποίων ή πρώτη
καλύπτει τρεις χρόνους τοΰ ρυθμού, ή δέ δευτέρα τούς υπολοίπους τέσσαρας Ιν
συμπτύξει. Ούτως ή όλη στροφή παρουσιάζει τήν εξής πρωτότυπον καί συμμετρι-
κήν ρυθμικήν μορφήν:

r - r 1 f r 1 Γ r 1 r r 1

Φερ- τε σητ. Tec με _ τα _ ξε - νιες

β' r■ r 'Γ; r 'Γ Γ 1 r; r 1

νά ζε _ στή _ σω - με τ'α _ λευ_ ρι.

Ή μελφδία του είναι προσηρμοσμένη εΐς τόν τρόπον τοΰ fa, κατά μετάθε-
σιν τής φυσικής βάσεώς του εΐς τόν φθόγγον ré. 'Αντίστοιχος τοΰ τρόπου τούτου
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είναι ή κλιμαξ τοΰ τρίτου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, ήτις έ'χει
ώς γνωστόν, βάσιν τόν φθόγγον Γα = fa.

Εις τήν αύτήν περίπου μελφδίαν τού κυρίου άσματος άλλα μέ μικράς παραλ-
λαγάς είναι προσηρμοσμένον καί έ'τερον άσμα τοΰ γάμου (σελ. 359) τό οποίον άδεται
τήν Παρασκευήν, δτε γίνονται τά καρφώματα τών προικιών τής νύμφης. Ή διαφορά
μεταξύ τών δύο τούτων ασμάτων είναι ότι τοΰ πρώτου ή μελωδία καταλήγει εϊς
τήν τονικήν, τοΰ δευτέρου εις μίαν τετάρτην κάτωθεν τής τονικής. Τό στοιχειον
τοΰτο δημιουργεί άμφιβολίας διά τήν κατάταξιν τοΰ οίσματος άπό τής απόψεως τού
τρόπου είς ον άνήκει. Κατά τήν γνώμην μου κυριαρχεί αίσθητικώς ή τονικότης
τοΰ τρόπου τοΰ fa, διό καί κατετάχθη εις αύτόν.

Τό παρατιί)έμενον μοιρολόι (βλ. σελ. 360-361) μέϊδιάζοντα μουσικά χαρα-
κτηριστικά άνήκει άπό άπόψεως ρυθμού εις τήν κατηγορίαν τών Ασμάτων ελευ-
θέρου 0υθμοΰ· Ούτιος ό άκριβής καθορισμός τοΰ χρόνου έκτελέσεως τών φθόγγων
παρουσιάζει δυσκολίαν. Ή μετρίαις γοργή χρονική άγωγή είναι ή μάλλον ενδε-
δειγμένη διά τήν έκτέλεσιν τούτων, άλλά και αύτη μέ σχετικήν τινα ελευίϊερίαν
λόγω τ°ϋ είδους τού άσματος.

Ή μελωδία του βασίζεται εΐς τρεις κυρίως φθόγγους : Τήν τονικήν mi, τήν
έπιτονικήν fa μετά διέσεως καί τήν τρίτην sol-

Τούς υπολοίπους φθόγγους, δηλαδή τήν ύποτονικήν μέ έ'λξιν πρός τήν τονι-
κήν, τήν πέμπτην πρός τά άνω si, ή οποία μίαν μόνον φοράν άκούεται κατά τήν
έκτέλεσιν, ώς λυγμός, καθώς έπίσης καί τήν τετάρτην κάτωθεν τής τονικής si, ή
οποία άκούεται δίς, θεωροΰμεν ώς ποι:άλματα τά όποια πλαισιώνουν τούς τρεις
κυρίους φθόγγους τής μελωδίας. Ή προσαρμογή τοΰ κειμένου τοΰ οίσματος (ιαμ-
βικός δεκαπεντασύλλαβος) πρός τήν μελωδίαν aUroû γίνεται κατά τόν έξης τρόπον:
Τό πρώτον δσύλλαβον ήμίστιχον διασπάται (τσακίζεται) εΐς τήν έ'κτην συλλαβήν
διά νά έπαναληφθή όλόκληρον καί νά καλύψη ούτω τήν έκτασιν τοΰ Α' μέρους
τής μελφδίας, ήτις άποτελείται άπό δύο μικροτέρας μελωδικός φράσεις Α = α + β.
'Ακολούθως επαναλαμβάνεται καί πάλιν τό πρώτον 8σύλλαβον ήμίστιχον διά νά
καλύψη τήν πρώτην μελωδικήν φράσιν τοΰ Β' μέρους τής μελωδίας.

Ή δευτέρα μελωδική φράσις τού Β' μέρους τής μελωδίας Β = α + β καλύ-
πτεται άπό τήν επανάληψιν τού δευτέρου 7συλλάβου ήμιστίχου. Ούτως ολόκληρος
ό στίχος, προσαρμοζόμενος εΐς τάς τέσσαρας μουσικός φράσεις τής δλης μελωδίας,
λαμβάνει διά τών επαναλήψεων τήν εξής στροφικήν μορφήν :
ώχ! Τρεις αντρειωμένοι βού-,
τρεις αντρειωμένοι βούλονται,
τρεις αντρειωμένοι βούλονται, νά-
α-βγουν άπο τον "Αδη.
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Τό έ' κ τ ο ν ασμα (βλ. σελ. 361-362) τό όποιον φέρει τόν τίτλον Μηλιά,
είναι χορευτικόν. Μέ τόν τίτλον τούτον εις Λευκάδα είναι γνωστός χορός μέ διπλήν
χορευτικήν μορφήν, δηλαδή διπλός χορός.

Ό πρώτος χορός ανήκει εις τήν κατηγορίαν τών συρτών, εις ρυθμόν 4/4
καί ό δεύτερος εις τήν ιδίαν κατηγορίαν, άλλα εις ρυθμόν 7/8 είς τήν μορφήν τοΰ
συρτού Καλαματιανού.

'Από τής απόψεως μουσικών τρόπιον, ή μελωδία τού πρώτου χορού άνήκει
είς τόν διατονικόν τρόπον τοΰ ré, κατά μετάθεσιν τής φυσικής βάσεώς του ré εις
τόν φθόγγον la, κατά μίαν πέμπτην δξύτερον. Ό τρόπος ούτος άντιστοιχεΐ πρός
τήν κλίμακα τοΰ πρώτου καί πλαγίου πρώτου ήχου τής Βυζαντινής έκκλησιαστι-
κής μουσικής.

Τοΰ δευτέρου χορού ή μελωδία ανήκει είς τόν τρόπον τοΰ fa, κατά μετάθε-
σιν τής φυσικής του βάσεως έκ τοΰ fa εις τόν φθόγγον do κατά μίαν πέμπτην
δξύτερον. Τό ποιητικόν κείμενον, άνήκον εις τήν κατηγορίαν τών παραλογών,
απαντάται εις δλας σχεδόν τάς Ελληνικός περιοχός μέ διαφόρους μελωδικός και
ρυτίμικάς παραλλαγάς.

Ή προσαρμογή τοΰ κειμένου πρός τόν ρυθμόν καί τήν μελφδίαν παρουσι-
άζεται κατά τόν εξής τρόπον: Τό πρώτον μέρος τής μελωδίας τό όποιον άποτελεΐ-
ται έξ οκτώ μέτρων καί έκ τετρασήμου ρυθμοΰ, καλύπτει όλόκληρον τόν στίχον
(ίαμβικόν 15/σύλλαβον). Είς τά τέσσαρα αρχικά μέτρα τής μελωδίας προσαρμόζε-
ται τό πρώτον ήμίστιχον 8/σύλλαβον, είς δέ τά υπόλοιπα τέσσαρα τό δεύτερον
7/σύλλαβον ήμίστιχον, μέ τήν προσιΊήκην δύο ακόμη συλλαβών, αΐτινες είναι έπα-
νάληψις τής λέξεως - μηλιά- διά νά καλυφθή τό άκροτελεύτιον τής μελωδίας,

Τό δεύτερον μέρος τής μελωδίας, άποτελούμενον ώς καί τό πρώτον έξ οκτώ
μουσικών μέτρων εις 7/σημον ρυθμόν, καλύπτει τό πρώτον 8/σύλλαβον ήμίστιχον
τοΰ δευτέρου στίχου. Είς τούτο παρεμβάλλονται τά τσακίσματα, γ ι έ μ *, ά χ ! ·
μηλιά, πρός κάλυψιν ώρισμένων φθόγγων τής μελωδίας. Ούτω καί τό πρώτον
μέρος τής μελωδίας εις τό όποιον προσαρμόζεται ό πρώτος χορός, καί τό δεύτερον
είς τό όποιον προσαρμόζεται ό δεύτερος χορός, καλύπτουν ε'να καί ήμισυ ίαμβικόν
15/σύλλαβον στίχον, ώς καί εις τά κλέφτικα τραγούδια τοΰ τραπεζιού έλευθέρου
ρυθμού.

Ή τελευταία μουσική καταγραφή είναι ή τοΰ οργανικού χορού ό όποιος κα-
λείται Θ ι α κ ό ς (βλ.σελ. 362- 363). Ούτος, ώς δήλοι και τό ό'νομά του, εισήχθη
προφανώς έξ 'Ιθάκης1. Πρόκειται περί διπλού χορού. Ό μεν πρώτος είναι προσηρ-

1 Ώς γνωστόν ή 'Ιθάκη ονομάζεται κοινώς Θιάκι.
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σμένος εΐς τόν ρυθμόν των 4/8, μετρουμένων εΐς δύο κινήσεις καί εΐς χρονικήν άγω-
γήνγοργήν, ό δέ δεύτερος εΐς τόν ρυθμόν τών 2/4, εκάστου χρόνου διαιρουμένου
εΐς τρία μέρη, δηλαδή εΐς τήν μορφήν τοΰ τριήχου1. Άπό τής απόψεως τών μουσι-
κών τρόπων αί μελιρδίαι αμφοτέρων τών χορών ανήκουν εΐς τόν διατονικόν τρόπον
τοΰ ré.

Εις Καρυάν Λευκάδος ήχογραφήθη παρ' ημών ή μουσική δέκα λαϊκών χορών
κατά τήν έκτέλεσιν αύτών ύπό τοΰ τοπικοΰ μεικτοΰ χορευτικού ομίλου, διευθυνο-

Είκ. 2. Μεικτός χορευτικός όμιλος τής Λευκάδος μέ τοπικάς ενδυμασίας.

μένου ΰπό τοΰ μουσικού Γ. Θάνου (είκ. 2). Ή μουσική αύτη έξετελέσθη ύπό τεσ-
σάρων εντοπίων λαϊκών οργανοπαικτών 2.

Έκ τών χορών τούτων άλλοι χορεύονται τη συνοδεία μόνον δργάνων : ô ρ-
γανικοί χοροί, ά'λλοι δέ συνοδείςι $σματος καί οργανικής μουσικής: τρα-
γουδιστοί χοροί.

Α) Εΐς τήν πρώτην κατηγορίαν, δηλ. τών οργανικών χορών, ανήκουν :

α) Ό Λευκαδίτικος μπάλλος. Οΰτος, άποτελών παραλλαγήν χορευ-
τικήν καί μελωδικήν τών νησιωτικών μπάλλων, προσαρμόζεται εΐς τόν ρυθμόν τών
4/8 εΐς γοργήν χρονικήν άγωγήν. Τό ΐδιαίτερον χαρακτηριστικόν τούτου είναι ότι
πρός τό τέλος ό μεν ρυθμός μεταβάλλεται εΐς 7/8, ό δέ χορός λαμβάνει τήν μορφήν
τοΰ συρτού Καλαματιανού.

1 Ό ρυθμός οΰτος θά ήδύνατο νά άποδοθή διά τοΰ μουσικού μέτρου 6/8, είς δύο κινή-
σεις έκτελουμένου.

' Τών: Νικολ. Βρυώνη, κλαρίνΟι Γεώργ. Βερικίου, βιολί, Νικολ. Κατωπόδη, ακορντεόν,
καί Σταύρου Κατωπόδη, λαοΰτο.

23
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Ή αλλαγή αύτη είς ούδένα έκ τών μπάλλων τών άλλων νησιωτικών περιο-
χών παρατηρείται.

β)Τό κοφτό. Ή ονομασία τού χορού τούτου προέρχεται έκ τής απο-
τόμου στάσεως τών χορευτών καί τής μελωδίας, ήτις γίνεται εις εν ώρισμένον ση-
μείον τουτου. Ό χορός ούτος είναι προσηρμοσμένος εις τόν ρυθμόν τών 4/4 μέ
γοργήν χρονικήν άγωγήν. Ή μελωδία του ανήκει είς τόν τρόπον τού fa καί τόν
τοΰ ré.

γ) Τό καραβάκι. Πρόκειται περί χορού συρτού διπλού. Ή πρώτη του
μορφή είναι προσηρμοσμένη εΐς τόν ρυθμόν τών 4/4 καί εις μετρίαν χρονικήν
άγωγήν, ή δέ δευτέρα εΐς τόν ρυθμόν τών 7/8 καί εΐς τήν χρονικήν άγωγήν τοϋ
συρτοΰ Καλαματιανού.

δ) Ό Θ ι α κ ό ς. Περί τούτου έγένετο ήδη λόγος άνωτέρω (βλ· σελ.
352-53).

ε)Τά παλαμάκια. Χορός συρτός, προσηρμοσμένος εις τόν ρυθμόν
τών 4/4 καί εΐς σύντομον χρονικήν άγωγήν. Ή ονομασία του προήλθεν εκ τοϋ
κτυπήματος ύπό τών χορευτών τών παλαμών τών χειρών εις ώρισμένον σημεΐον
τής εκτελέσεως αύτοϋ, συμφώνως μέ τόν ρυθμόν τής μελωδίας.

Β) Οί τραγουδιστοί χοροί φέρονται μέ τά έξης ονόματα: α) Ό Γιάννης
ό Μαραθιανός. Χορός διπλός. Ή πρώτη του μορφή χορεύεται ώς ό
συρτός Καλαματιανός είς τόν ρυθμόν τών 7/8, ή δέ δευτέρα ώς ό πηδηκτός ή
τσάμικος, προσηρμοσμένος εΐς τόν ρυθμόν τών 6/4.

Ό χορός ούτος είναι γνωστός εΐς τάς περιοχάς Αιτωλίας καί 'Ακαρνανίας άπό
τάς οποίας φαίνεται ότι εισήχθη εΐς τήν Λευκάδα.

β) Ή μ η λ ι ά. Περί τοΰ χορού τούτου έγένετο άνωτέρω (σελ. 352) λόγος,
γ) Ή λεμονιά ή καθιστός χορός. Καλείται ούτως έκ καθιστικών
κινήσεων τών χορευτών εΐς ώρισμένα χρονικά σημεία αύτοΰ. Είναι καί ούτος χορός
διπλός. Ή πρώτη μορφή έχει ρυθμόν 4/4, ή δέ δευτέρα ρυθμόν 7/8. Ό χορός ού-
τος φαίνεται μάλλον ότι προέρχεται έκ τής ηπειρωτικής Ελλάδος.

δ) Τό μ π α ρ μ π ο υ νά κ ι. Διπλός χορός. Ή πρώτη μορφή ε'ναι προσηρ-
μοσμένη εΐς τόν ρυθμόν 4/4, ή δέ δευτέρα εΐς τόν ρυίϊμόν 7/8.

ε) Ή Διαμάντω· Είναι χορός πηδηκτός, καλούμενος καί τσάμικος, γνω-
στός εΐς όλας τάς περιοχάς τής ηπειρωτικής Ελλάδος καί Πελοποννήσου, προσηρ-

/ , 3 + 3
μοσμένος εΐς τόν ρυθμόν τών 6/4 = —τ-.
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'Εδώ διαβαίνει ό Λά-να-ζαρος με δώδικ' ' Α-να-ποστόλους
και πάλι ξαναγν-νυ-ριοε με δεκατρεΐ-ν-εις 'Αγγέλους.
' Αφέντη μ', άφιντάκι μου, πέντι βουλές άφέντη.
ΪΙέντι κρατούν το μανρο οον, πέντι το(ν) καλλιγώνουν
κι άλλοι πέντι περικαλοϋν, άφέντη, καβαλλίκα.

1 Κ.Λ. χ/φον άριθ. 3037, σελ. 29 - 33, Ε.Μ.Σ., άρ. είσ. 14494, ταιν. 1064 Αι. Τραγ.
Γεώργιος Λουριώτης, ετών 66, Βόνιτσα.
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Β' Μοιρολόι \

Έλευδερου ρυδμοϋ. Χρόνος μέτριοι;.

δρα δυ Tie . ρα

σα

α _

ι, ν.ά.ηό-έ'ά.ηού

as

, ι

που. λά .κι

Ν- εψές τον βράδυ πέρασα, αι - ν - άπόξ' άπον τον φλουρί2
κι à - ι - κώ τήν πέτρα πού βογγέϊ, τό χώμα νά στενάζη, μαννούλα μου.
Τ' έχεις, μνήμα μου, κι βογγάς, τ' έχεις κι αναστενάζεις, τον έρημο,
μήν είν' τό χώμα σου βαρύ κ' ή πέτρα σου ριζίμι;

1 Κ.Α. χ/φον άριθ. 3037, σ. 176, Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14494, ταιν. 1074 Αι. Τραγ. ομάς
γυναικών. Μοναστηράκιον Βονίτσης

' φροΰριον.
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Γ' Γαμήλιον
u' Εισαγωγή

J γμ 109

. Γ. 1 -
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με
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1ΊΖ?Γ injj W τν ji

'Ωχ ! Κυρά Φανερωμένη μου μέ το μονογενή σον.

\ 3 /

ωχ ! τούτη χαρα που κάνουμε να ναι με την ενχη σον.

' Κ.Λ. χ/φον αριθ. 3037, σ. 94. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14417, ταιν. 1066 Β,,. Τραγ. 'Ελένη
Ζαβιτσιάνου, ετών 62, Καρυά Λευκάδος.

(') Ή τραγουδίστρια έκ λάθους δέν έκτελεϊ όλους τούς χρόνους τοΰ μέτρου.
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β' Κυρίως ςίσμα

Φέρτε σήττες μεταξένιες
νά ξεστήσωμε τ αλεύρι.
Ποταμέ μου κι δχλιανέ μου,
γι δχλιανέ τα τά νερά σον
καί τά καλορρίζικά σον,
ν' αναπιάσωμε προζύμι
τον καλού γαμβρού κουλλούρι.

Φκήσον με, μαννούλα μου,
τώρα στ ώριο μου προζύμι
και στο καλορρίζικά μον·
Τήν ευχή μου, βρέ παιδί μον,
κι δ Θεος νά σέ προκόψη.
Φκήσον με, πατέρα μον
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Τιόρα στα καρφώματά μου
και στ à καλορρίζικά μου

1 Κ.Α. χ/φον αριθ. 3037, α. 122. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14436, ταιν. 1068 Β5. Τραγ.Σπυριδ.
Κατωπόδη, έτών 46. Καρυά Λευκάδος.
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φκήσε με, μαννούλα μον,
τώρα ατά καρφώματά μον.
Τήν ενχή μον νά 'ης, παιδί μου,
τή δικιά μ' και τον Χριστον μον.
Φκήοε με, πατέρα μον,
τώρα ατά καρφώματά μον,
τώρα στά καρφώματά μου
και στά καλορρίζικά μον.
Φκήστε με, δικοί και ξένοι,
κι δσοι είστε καλεσμένοι.

Ε' Μοιρολόι 1

Ελίυδέρου ρυδμσϋ. Xpovoc MffJUßi ?_

1 Κ.Α. χ/φον άρ. 3037, σ. 118. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14434, ταιν. 1068 Β3. Τραγ. Μαρία
Ζαβιτσιάνου ετών 76. Καρυά Λευκάδος.
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Τρεις αντρειωμένοι βονλονται να βγουν από τον "Αδη.

Μιά νέα τις παρακαλεί, γονατιστή τις λέει :

Πάρ' τε και μ', αντρειωμένοι μου, γιά τον άπάνου κόσμο.

Τ Ή Μηλιά
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1 Κ.Λ. χ/φον άριθ. 3037, σ. 139. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14458, ταιν. 1070 Α6. Τραγ. Ξενοφ.
Βρεττός, έτων 63. Χωρίον 'Αλέξανδρος Λευκάδος.
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J II Λ 7 'm * Ρ * » ι*-Ρ—a-1
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Α) Μηλιά πού 'σαι στον έ-, στον εγκρεμό
τά μήλα φορτωμένη, μηλιά.

Β) γιε μ, τά μή — , αχ τά μήλα σον,
μηλιά μ', μηλιά ', ρεμπέβομαι.

2) Τά μήλα σον ρεμπέβομαι
τόν εγκρεμό φοβάμαι.
Κι ανι φοβάσαι τόν γκρεμό
έλα τό μονοπάτι1.

Ζ' Χορός Θιακός 1.

Π ^ 96

Λ h __Vi ____

1 Κ.Α., χ/φον άρ. 3037, σ. 137. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14453, ταιν. 1069 Bu- 'Ομάς οργανο-
παικτών έκ Καρυάς καί "Αγ. Πέτρου Δευκάδος.
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résumé

Mission musicale et folklorique dans la province de Vonitsa et
dans l'île de Lefkas (Leucade) du 3 au 17 juillet 1966.

par Spyr. Peristéris

L'auteur a travaillé pendant deux semaines à Vonitsa et dans deux
villages de cette province Monastiraki et Thyrion et de même dans le
village de Karyàà Lefkas, où il s'est occupé principalement à collectionner
des chansons folkloriques et des danses populaires, ainsi que des coutu-
mes se rapportant aux différentes manifestations sociales de ces régions.

Pendant cette mission l'auteur a réalisé 167 enregistrements sur
bandes magnétiques, et publie ici ses remarques musicologiques sur ce
matériel, qui comprend des chansons de différentes catégories.

Ces chansons sont exécutées soit par une seule voix, e.à.d. en solo,
soit par un groupe de chanteurs à l'unisson.
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Du point de vue rythmique, la plupart des ces enregistrements ap-

3 I 2 "j- 2 2 I I I I

partiennent aux rythmes suivants: a) 7/8 = g > b) 4/4 — --—>

I + I + I + I , ,/ 3 + 3 I + 2+2+I 2+1 + 1 + 2

ού —-- . c) 6/4 = --- ού ----------ού ----;-----

4 4 4 4

Une petite partie de ces chansons appartiennent à la catégorie du
rythme libre (ad libitum) des chansons dites de la table, comme les chan-
sons clephtiques ού les moirologues (chansons funèbres) voir. pp. 345-347)'

La plupart de ces chansons appartiennent aux modes musicaux dia-
toniques et une petite partie seulement aux modes chromatiques ού aux
modes mixtes diatoniques et chromatiques. L' auteur mentionne égale-
ment l'équivalence de ces modes aux modes ecclesiastiques Byzantins. De
ce matériel musical réuni, l'auteur publie sept exemples, avec les remar-
ques musicologiques correspondantes: a) Le 1er exemple est une chanson
de «calende de Lazare» qu' on chante pendant la fête de la résurrection
de Lazare, c.à.d. le Samedi, qui précède le Dimanche des Rameaux et est
liée au culte populaire, et appartient au mode diatonique de ré, qui est
l'équivalent du 1er mode plagal de la musique byzantine, vue que la te-
chnique de la chanson de Lazare, jusqn'à un certain point, ressemble à celle
de la mélodie ecclésiastique. Le rythme est de 7/8 irrégulier et a la forme

du deuxième Epitrite de la métrique ancienne: 7/8 = 2 (voir pp.

347-48, 355).

b) La 2ème chanson est un moirologue de la région de Vonitsa, en
ré. Les altérations des IVe et Ve degrés ne changent point la structure de
ce mode, car ce sont des «χοόαι>, qui permettent d' exprimer avec plus
d'intensité les sentiments de douleur du chanteur. Le rythme est libre (ad
libitum) voir pp. 348, 356,

c) La 3ème chanson est nuptiale; on la chante avant la célébration
du mariage, le Mardi soir lorsque les parents de la mariée tamisent la fa-
rine pour préparer la pâte qui servira à la confection des gâteaux du
mariage. La chanson est constituée de deux mélodies indépendantes.
Le premier motif est comme un prélude et le second est la chanson pro-
prement dite.

La 1ère partie est exécutée dans le rythme de 4/4 et appartient au
mode chromatique de ré. La seconde mélodie est chantée dans le rythme
de 7/8, et est dans le mode de fa, transposède sa tonique naturelle, dans
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la tonalité de ré. Le texte poétique (octosyllabe trochaïque), est adapté au
rythme de la mélodie principale et présente une originalité qui se rencon-
tre rarement dans le rythme de 7/8 (voir la forme rythmique de cette chan-
son à la p. 350).

d) La 4ème chanson est également nuptiale et est chantée le Ven-
dredi avant le mariage, lorsque les parents de la mariée préparent sa dot.

La mélodie est la même que celle de la deuxième partie du No 3i
avec des changements minimes. Elle diffère seulement par la cadense qui
se termine au 4e degré sous la tonique de fa. Cela peut créer de doutes
quant à la juste classification du mode de cette mélodie. Mais de toute
façon c1 est le mode de la qui prédomine malgré la note finale voir
p. 351, 359)·

e) La se chanson est un moirologue de Karyà, Lefkas.

Le trait principal de cette mélodie est sa faible étendue, qui se
base sur trois notes: la tonique, la sus - tonique diésée et la inédi-
ante, sans la tonique. Les autres notes sont des ornements. Le rythme est
libre. L' adaptation du texte au rythme et à la mélodie avec les répéti-
tions des hémistiches et l'intercalation des «tsakismata* prend une forme
strophique (voir cette forme à la pp. 351, 360-61).

f) La 6e chanson, accomragne la double - danse qu' 011 appelle à
Lefkas «Milia» (Le pommier). Ils' agit de deux «syrtos» dont le premier
est dans le rythme de 4/4 et le second dans celui de 7/8. Le mode pour la
1ère danse est de rè diatonique (ré = la) et pour la seconde de fa (fa = do).
Cette chanson est connue dans toute la Grèce mais avec d'autres mélo-
dies et formes rythmiques et adaptée à d'autres danses (voir pp. 352,361-62).

g) La dernière chanson est une danse dite «Thiacos» provenant de
1' île d'Ithaque. Il s'agit d' une double - danse, dont la première est à 4/8
en deux temps, allegro, et la deuxième à 2/4 avec des triolets. Les deux
mélodies appartiennent au mode de ré (voir pp. 352-53, 362-63).

L' auteur mentionne également les instruments populaires en usage
dans cette région qui sont le violon, la clarinette, la guitare, accordée
en luth et depuis un certain temps, 1' accordéon. Il commente aussi les
danses populaires régionales (voir pp. 353-354).
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΣΑΜΟΝ
(17 ΣΕΠΤ.-7 ΟΚΤ. 1966)

υπο στ. καρακαση

Είς τήν έκτελεσθεΐσαν ύπ' έμού μουσικήν καί λαογραφικήν άποστολήν ταύτην
εϊς τά χιβρία : Πάνδροοον (πρώην ' Ανω 'Αρβανίτες), Μανρατζαϊοι, Κονμαραδαΐοι,
Παγώνια, Καρλόβασι (Λιμένος) καί Πλάτανος, έπέιυχον τήν ήχογράφησιν έπί ται-
νιών μαγνητοφώνου 131 δημοτικών τραγουδιών καί λαϊκών χορών (βλ. είς τό βι-
βλίον εισαγωγής μουσικής ύλης ύπ'άριίίμ, 14210-14338 πρός δέ και δύο άλλας ηχο-
γραφήσεις λαογραφικής ύλης. Παραλλήλως κατέγραψα καί άλλην λαογραφικήν
ύλην εις σελ. 322, σχ. 8ου μεγ., ή όποια κατετέθη εις τό Κέντρον Λαογραφίας
ύπ° αύξ. αριθμ. είσαγ. 3038-

Τό 1964 είχε πραγματοποιηθή έτερα λαογραφική αποστολή εις τήν νήσον
ταύτην ύπό τοϋ συντάκτου Στεφ· Ήμέλλου, όστις προέβη εις έρευναν εις τα χωρία
Πυθαγόρειον (πρώην Τηγάνι), τήν Χώραν, τούς Μυτιληνούς καί τό Παλαιό-
καστρον

Εις τήν ώς άνω ήχογραφηθεΐσαν μουσικήν ύλην περιλαμβάνονται : κάλαντα
τραγούδια αποκριάτικα, λατρευτικά, τοϋ Κλήδονα, τής κούνιας, τοϋ γάμοι?, ερωτικά,
μοιρολόγια κ.ά. Παραλλήλως πρός τήν συλλογήν μουσικής ύλης συνέλεξα καί διάφορα
έθιμα τοΰ κοινωνικού βίου, ώς έκ τών κατά τήν τελευτήν, τάς άπόκρεως, τήν λαϊκήν
μαντείαν κ·ά., προσέτι δέ πληροφορίας περί τής βιοτεχνίας, τής άγγειοπλαστικής
τέχνης, πού άλλοτε ήκμαζεν εις τήν νήσον, καίΐώς καί περί τής κατασκευής τών ξυ-
λανθράκων (καμίνι).

Δημοσιεύομεν επτά ασματα, χαρακτηριστικά τής δημοτικής μουσικής τής
Σάμου :

α) Κάλανδρα (άριθμ. 1). Πρόκειται περί τών καλάνδων, τά όποια τείνουν
νά λησμονηθούν, διότι δέν ςίδονται πλέον. Παλαιότερον ηδοντο κατά τά Θεοφά-
νεια ύπό ομίλων άνδρών μέ συνοδείαν τσαμπούνας. Οί τραγουδιστοί περιήρχοντο
τάς φιλικάς οικίας καί τά καταστήματα καί έτραγουδοΰσαν έπαίνους διά τά μέλη
τής οικογενείας, έλάμβανον δέ συνήθως ώς φιλοδώρημα χρηματικόν τι ποσόν ή
ε'ίδη τροφίμων. Εις τούς ομίλους οί όποιοι έψαλλον τά κάλαντα εΐς τά ποιμνιοστά-

1 Βλ. είς Έπετ. του Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 17 (1964), έν 'Αθήναις 1965, σελ. 190-203.
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σια (στάνες) προσεφέροντο υπό τοΰ βοσκού (τσέλιγκα) άμνός ή μία γίδα ώς δώ-
ρον1. Πρό τοΰ 1922 μετέβαινον καί είς τούς άπέναντι είς τήν Μικράν Άσίαν οί-
κοΰντας Έλληνας·

Ή κατωτέρω μουσική τών καλάνδων τούτων άνήκει εις τόν τρόπον τοΰ ré
(Α' ήχος τής Βυζαντινής Έκκλησ. μουσικής). Τονική fa2 = ré2. Ή μελωδία εΐς 12
μέτρα τών 4/8 (πλήν Ινός τών 3/4) άντιστοιχεΐ εις ε'να Ιδσύλλαβον στίχον καί
έχει έκτασιν μιας πέμπτης.

Π ,»

"Ας το καλημερήσωμε κι αυτό τ άντροϋνάκι,

τήν πέρδικα και τον αϊτό καί τό περιστεράκι,

πόχει τά σπίτια τά ψηλά, τά μαρμαροχτιομένα.

Τρεις 'Έλληνες τά χτίζανε, τρεις καλαντρειωμένοι.

Βάζουν τήν πέτρα μάλαμα, γιά λάσπη 'βάζαν' ασήμι,

γι' αντί γιά λιανοχάλικα ψιλό μαργαριτάρι.

Καί μέσ' τή μέση τον σπιτιού αφέντης μας κοιμάται κλπ.2

β) Τραγούδι τοΰ γάμου (άρ. 2). 'Ανήκει εις τόν διατονικόν τρόπον
τοΰ sol, ό όποιος άντιστοιχεΐ πρός τόν Δ' ήχον τής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής
μουσικής, τόν λεγόμενον «Άγια», πού ειχε βάσιν τό Δή (= sol). Ή τονική fa2 =
sol2. Ή μελωδία είς 8 μέτρα τών 4/8 (εις δύο κινήσεις) αντιστοιχεί εις ε'να 15σύλ-

1 Βλ. Έ· Ί. Σταματιάδον, Σαμιακά, τόμ. Ε', έν Σάμω 1887, σ. 329 - 364. Ν. Ί Ζαφειρίον,
Τά Θεοφάνεια (τά Φώτα) στή Σάμο. Άρχεΐον Σάμου, τόμ. 3, σ. 232-234.

5 Βλ. συνέχειαν τοΰ άσματος είς χ/φον, άρ. 3038, σ. 7. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14211, άρι&μ.
ταιν. 1049 Α2. Τραγουδεΐ όμάς ανδρών άπό τούς "Ανω 'Αρβανίτες.
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λαβον στίχον καί έχει έκτασιν μιας εβδόμης. Τό γύρισμα είς εξ μέτρα αντιστοιχεί
εΐς δύο δσυλλάβους στίχους1.
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"Αρχισες, γλώσσα μ , άρχισες, τραγούδια ν' άραδιάσης (δις)
τον άγγελο μέ το σπαθί νά τόνε κατεβάσης.
— άρχισες, γλυκειά μον γλώσσα,
*πέ, παινέματα καμπόσα.

Γαμπρέ μον, βέργα μάλαμα, νυφούλα μ', βέργ άσήμι, (δις)
ταιριάσατε στήν εμορφιά και στήν ταπεινοσύνη.
—Σένα τά λέγω κι ακονσ τα,
χαρτί πάρε και γράψε τα κλπ.2

1 Τήν επανάληψιν έκτελεΐ ομάς γυναικών μέ μικράς μελφδικάς παραλλαγάς. Οί φθόγ-
γοι τούτων τίθενται έντός παρενθέσεων.

2 Βλ. συνέχειαν είς χ/φον, σελ. 163. Β.Μ.Σ. άρ. είσ. 14326, άρ. ταιν. 1062 Bt. Τραγουδεΐ
ή Ελένη Μενέγα καί ομάς γυναικών άπό τόν Πλάτανον.
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γ) Τραγούδι τού γάμου εις άλλον σκοπόν(άρ. 3). Εκτελείται είς τόν
τρόπον τοΰ mi, άντίστοιχον τοΰ Δ' ήχου ή Λεγέτου τής Βυζαντινής Εκκλησια-
στικής μουσικής. Ή τονική fa=mi2. Ή μελωδία εις 8 μέτρα τών 4/8 καλύπτει
ένα 15σύλλαβον στίχον καί έχει έ'κτασιν μιας εβδόμης.

π.

Φ I
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"Ομορφα πον τραγούδησε αύτη ή παντρεμένη,
κάνει για δέκα λεύτερες και πάλι κερδισμένη.

"Ενα τραγούδι ϋ·έ* νά πώ επάνω στο κεράσι,
τ αντρόγυνο πού !>ά γενή, νά ζήση, νά γεράση.

~ "Ακον, νυφούλα, νά σον ειπώ τί θά αού μολογήσω,
σαν τά ματάκια σον τά δυό νά έχης τό πονλί σον κλπ. 1

δ) Νανούρισμα (άρ. 4). Τοΰτο είναι ρυθμοειδές, άνήκει δέ εις τόν τρό-
πον τοΰ ré (ré = sol) Α' ήχον τής Βυζαντινής Έκκλησ. μουσικής, μέ τονικήν sol3.
Ή έκτασις τής μελωδίας είναι μία τετάρτη. Τό α' μέρος καλύπτει έ'να 8σύλλαβον
στίχον καί τό β ένα 7σύλλαβον.

1 Βλ. συνέχειαν τοΰ κειμένου εις χ/φον, σελ. 164. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14327, άρ. ταιν.

1062, Β». Τραγουδεΐ ή Δέσποινα Μόρου καί όμάς γυναικών άπό τόν Πλάτανον.

24
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Νάνι τον Ρήγα τον παιδί, τον βασιλιά τ άγγόνι,

νά τό 'feg' ή βασίλισσα πώς έχει τέτοι' άγγόνι.

Νά τό 'δινε χρνσή φασκιά κι δλόχρνσο σεντόνι

έ, έ, έ, έ, έ νά κάν' νάν, νάν, νάρ,

νάνι, νάνι, νάνι, νάνι ώσπον νά'ρτ ή μάννα τον

νά τοϋ φέρ άπ ούλα, ονλΜ,

τά φλονριά μέ τήν σακκονλα κλπ.1

ε) Τραγούδια τής κούνιας (άρ. 5-6). Τό έθιμον τής κούνιας (αιώ-
ρας) έσυνηθίζετο παλαιότερον εύρέως εΐς τά χωρία τής Σάμου. Κατά πληροφορίας
τοΰ Δημ. Βούρα έκ τοΰ χωρίου "Ανω 'Αρβανίτες ύπήρχον δύο ειδών κούνιες : <(ή
άνεμόκλα» καί ή «σανιδόκλα». Ή άνεμόκλα άπετελείτο μόνον έκ κρεμαμένου
διπλού σχοινιού, χωρίς κάθισμα, ήδύνατο δέ νά καθίση έπ' αύτοΰ έ'να μόνον άτο-
μον. Ή σανιδόκλα ειχεν εΐς τήν βάσιν της πλατύ ξύλον ώς κάθισμα, όπου έκά-
θηντο δύο νεάνιδες, εΐς δέ τά άκρα τής σανίδος ΐσταντο δύο νέοι. Κατά τήν αΐώ-
ρησιν ήδοντο πρώτον ύπό τών κορασίδιον δίστιχα, τά οποία έπανελάμβανον οΐ
νέοι. Είναι έν χρήσει δύο μελωδίαι τής κούνιας: ό μονός σκοπός καί ό διπλός. Ό

1 Βλ. συνέχειαν τοϋ κειμένου είς τό χ/φον, σελ. 21. Ε.Μ.Σ. άρ. εΐσ. 14217, άρ. ταιν.
10Ö0 A g . Νανουρίζει ή Μελπομένη Αάνδρου, έτών 70, άπό τους "Ανω 'Αρβανίτες.
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σκοπός (υπ' άρ. 5) άνήκει εις τόν χρωματικόν τρόπον τοΰ sol μέ τονικήν sol2. Ή
μελφδία άντιστοιχεΐ εις 8 μέτρα τών 3/4 εις ε'να στίχον Ιδσύλλαβον καί έχει
έκτασιν μιας εβδόμης.
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. δ r

Πάλε στήν κούνια έκατσα, πάλε νά τραγουδήσω,
τ αγγελικό σον τό κορμί ϋ·ά τό 'παινολογήσω.
Τής κούνιας είναι τό σκοινί, τής κούνιας τό κλωνάρι,
κ' εκείνος πον τήν εκανε νά ζήσ νά κάνη κι αλλη κλπ. 1

Ό διπλός σκοπός (υπ' άρ 6) είναι ρυθμοειδής, άνήκει δέ εις τόν χρωματι-
κόν τρόπον τοΰ sol μέ τονικήν sol2. Ή πρώτη μουσική περίοδος άντιστοιχεΐ είς
ένα Ιδσύλλαβον σιίχον άνευ παρεμβολών, ή δέ δευτέρα καλύπτει ε'να 12σύλλαβον,
εξ ενός οκτασυλλάβου στίχου, προστιθεμένων 4 συλλαβών έπί πλέον. Τελικώς
επαναλαμβάνεται ολόκληρος ό Ιδσύλλαβος άνευ παρεμβολών. Ή έκτασις τής με-
λφδίας είναι μιας οκτάβας.

1 Βλ. συνέχειαν είς χ/φον, σελ. 87. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14256, άρ. ταιν. 1056 Α2. Τρα-

γουδεϊ ή Διαμαντοΰλα Μανωλάρα άπό τούς Μαυρατζαίους



37 2

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

J ~ 60
AJ ο-

wmmrn

Στο

πα _ ρα

που σαι

σύ γα _ ρυ_ φαλ

m

mm

ßj

λια
Ο

npe _ πει

για. τ fι _

m

m

για - τ ei -

Στ ο παραθύρι που 'α εαυ γαρυφαλλιά δέν πρέπει,
γιατ' εισ" εαυ γαροφαλλιά κι οποίος περνά σέ βλέπει1.

στ') Ε'ις τήν Σάμον διατηρείται ακόμη τό έθιμον τής μοιρολογήσεως τοΰ
νεκρού ώς κατά τό παρελθόν. Ή παρατιθεμένη μελωδία (άρ. 7) άνήκει εις τόν
τρόπον τοΰ fa, άντίστοιχον τοΰ Γ' ήχου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής,

1 Χ/φον, σ. 88. Ε.Μ.Σ. άρ. εισ. 14257, άρ. ταιν. 1056 As. Τραγουδεϊ ή Χαρίκλεια
Πατατανίδου άπό τούς Μαυρατζαίους.
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όστις είναι δμοιος μέ τόν fa μείζ. τής Ευρωπαϊκής. Ή τονική sol3 = fa7. Ή
μελορδία εις 12 μέτρα τών 2/4 καλύπτει ενα Ιδσύλλαβον στίχον καί ή έπαιδός, είς
4 μέτρα, ενα 8σύλλαβον.

Ή έκτασίς της είναι μία πέμπτη.
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"Αχ! τί μοιρολόι νά σον 'πώ και τί νά σον ταιριάσω,
αχ! που αφηκες το σπίτι σον και τά νοικοκυριά σον,
ν-άλήάεια κρίμα που έκαμες!

"Αχ! τί μοιρολόι να σον πώ και τί να σου ίντίσω, '
αχ! πού αφηκες το σπίτι σον κ έχασες τή ζα)ή σον,
κόρη νιά καί κατενιά κλπ.. '

1 ούί»τίςω=ταιριάζω (λ. τουρκ.).

2 Βλ. συνέχειαν είς χ/φον, σελ. 157. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 14322, άρ.ταιν. 1062 Αϊ. Μοιρολο-

γεί ή Άγγελινιώ Ρήγα άπό τόν Πλάτανον.



37 2

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Mission musicologique dans l'île de Samos
(17 septembre-7 octobre 1966)

par St. Caracassis

L'auteur a travaillé dans les villages de Pandrosson (ex-Ano Arvatii-
tes), Mavratzéi, Koumaradéi, Payonda, Karlovassi et Plâtanos où il a réalisé
133 enregistrements de chansons populaires sur bandes magnétiques. Il a
recueilli également un matériel folklorique varié (légendes, coutumes, etc).

Parmi les chansons enregistrées, les chants funèbres (mirologues),
les calandes (chansons de quête) les chansons de la balançoire et celles du
carnaval présentent un intérêt particulier.

L'auteur nous donne ci-dessous la musique de sept mélodies popu-
laires recueillies dans la région.

La première est une chanson de quête chantée par des groupes de
jeunes gens le jour de l'Epiphanie dans la maison de leurs amis. Le mode
est en ré (équivalent du 1er mode de la musique ecclésiastique byzantine)
et la tonique fa2 est transposée en ré2. La mélodie correspond à un vers
de 15 syllabes.

La deuxième chanson est un chant nuptial en sol (4ème mode ecclé-
siastique) et la tonique de fa2 est transposée en sol2. La mélodie de cette
chanson correspond à un vers de 15 syllabes et le refrain (tsakisma) à deux
vers de 8 syllabes.

La chanson u° 3 est également un chant nuptial dans le mode de mi
(équivalent du 4ème mode ecclésiastique). La tonique fa = mi2. La mélodie
correspond à un vers de 15 syllabes.

La chanson n° 4 est une berceuse en rythme libre, en ré (ré = sol).
Le premier motif correspond à un vers de 8 syllabes et le deuxième à un
vers de 7 syllabes.

Les chansons n° S et 6 sont des chansons delà balançoire. La première
est en sol chromatique et sa mélodie correspond à un vers de 15 syl-
labes. La seconde est en rythme libre et dans le mode chromatique, égale-
ment en sol. Le premier motif correspond à un vers de 15 syllabes et le
deuxième au second vers de 15 syllabes avec des répétitions.

La dernière chanson est un chant funèbre (mirologue) en fa et cor-
respond au 3ème mode ecclésiastique qui est le même que le Fa majeur
de la musique occidentale. La tonique sol2 = fa2. La mélodie couvre un vers
de 15 syllabes et le refrain un vers de 6 syllabes.



ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΑΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΑΙ
ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1965 ΚΑΙ 1966

(Collections de materiel folklorique, déposées au Centre de Recherches
du Folklore Hellénique (ex Archives de Folklore)
pendant les années 1965 et 1966)

A'. ΕΤΟΥΣ 1965 (ANNÉE 1965)

1. Δημήτρ. Σταματόπουλος, Συλλογή παραμυθιών μέσφ τών μαθητριών
τοΰ Γυμνασίου Μεσσήνης, άπο τήν πάλιν καί τήν επαρχίαν Μεσσήνης, Μεσσήνη
1964, 4ον, σελ. 263 (Α.Ε. 2934).

2. 'Ιωάννης Σταμάτογλου, 'Ελληνικές γιορτές στήν ύπαιθρο, 'Αμυγδαλέα
Κοζάνης 1965, 4ον, σελ. 63 (Α.Ε. 2935).

3. 'Αστέριος 'Αθ. Παπανικολάου, Λαογραφικά περιφερείας 'Ελάσσονος,
Έλασσών 1965, 4ον, σελ. 44 (Α.Ε. 2936).

4· Γεώργ. Ν. Αίπατερινίδης, Λαϊκαί λατρευτικοί τελεταί είς Μακεδονίαν-
Λαογραφική συλλογή έξ αποστολής είς Καλήν Βρύση Δράμας, 1965, 8ον μέγα, σελ.
80 (Α.Ε. 2937).

5. Γεώργ. Ν. Αίκατερινίδης, Λαϊκαί παραστάσεις τήν Δευτέραν τής Τυ-
ρινής εΐς Άγίαν'Ελένην Σερρών. Λαογραφική συλλογή έξ αποστολής, 1965, 8ον
μέγα, σελ. 30 (Α.Ε. 2938).

6. Δέσποινα Παπαδοπούλου, "ΙΙΘη καί έθιμα τής κωμοπόλεως Πρώτης
Σερρών, εν Παναγία Θηβών, 4ον, σελ. 168 (Α.Ε. 2939).

7. Γεώργ. Ταουκτσόγλου, Λαογραφική συλλογή έκ τής περιοχής Κύκνου
'Ωραίου Ξάνθης, Ξάνθη 1961, 4ον, σελ. 105 (Α.Ε. 2940).

8. Δημήτρ. Παππάς, Το Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων. Μελέτη ιστορική
καί λαογραφική συλλογή, Μεγάλο Περιστέρι 1964, 4ον, σελ. 106 (Α Ε. 2641).

9. Γεώργ. Ν Θεοδώρου, Λαογραφική καί κοινωνιογραφική μελέτη τοΰ
χωρίου Φτέρη Φθιώτιδος, "Ανω Φιέρη 1954, 4°ν, σελ. 67 (Α.Ε. 2942).

10. Ellen Frye, Συλλογή δημωδών ασμάτων εκ διαφόρων τόπων, 1964,
8ον μικρ., σελ. 212 (Α·Ε· 2943).

11. Νικόλ. Παπακωνσταντίνου, 'Εορταστικαί εκδηλώσεις κατοίκων ΤΤαπ-
παδατών Πρεβέζης, εν Παππαδάταις 1965, 4°ν, σελ. 16 (Α.Ε. 2944).
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