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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ

Ή πρώτη έκδοση τοϋ τόμου «'Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια» τό 1968, συνο-
δευόμενη άπό κασετίνα μέ πέντε μικρούς δίσκους (βινυλίου, 45 στροφών), είχε
εξαντληθεί πρό πολλού. Ή άνάγκη γιά άνατύπωσή του προέκυψε άπό τήν ιδιαί-
τερα μεγάλη ζήτηση, τόσο άπό έρευνητές τής δημοτικής μουσικής καί φοιτητές τών
τμημάτων Μουσικολογίας τών Πανεπιστημίων, όσο καί άπό τό ευρύτερο κοινό.

Ό θάνατος τοϋ Σπυρ. Περιστέρη (Σεπτ. 1998), πού είχε έπιμεληθεϊ τή μου-
σική έπιλογή, εκανε πιό έπιτακτική τήν έπανέκδοση τού συγκεκριμένου έργου.
Ή Εφορευτική "Επιτροπή τοϋ Κέντρου ένέκρινε ομόφωνα τήν πρόταση νά
έπανεκδοθεϊ ό τόμος καί ή Διοίκηση τής Ακαδημίας Αθηνών άποφάσισε τή διά-
θεση τοϋ σχετικοϋ κονδυλίου.

Ό τόμος άποτελεΐ φωτομηχανική άνατύπωσή τής πρώτης έκδόσεως καί συνο-
δεύεται άπό δύο δίσκους πυκνής εγγραφής (CD) μέ τό περιεχόμενο τών πέντε
δίσκων καί άπό ενα φυλλάδιο με τούς τίτλους τών έπιλεγμένων μουσικών άποσπα-
σμάτων στήν έλληνική καί άγγλική γλώσσα. Τήν έπιμέλεια τής άνατυπώσεως τοϋ
τόμου ειχε ό 'Ερευνητής Α' βαθμίδας τού Κέντρου Γεώργιος Ν. Αΐκατερινίδης.

Μάιος 1999

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΑΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΑΑΚΗ
Διευθύντρια τοϋ Κ.Ε.Ε.Λ.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Α'. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΩΔΟΤΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ή δημώδης μουσική, ώς γνωστόν, άποτελεϊ άναπόσπαστον μέρος τοϋ ποιητικοί» κειμένου,
έξ αύτής δέ ή έρρυθμος και τοϋ χοροΰ.

Μέ το τρίπτυχον τοΰτο (κείμενον, μελωδία καί κίνησις) έκδηλώνει ό άνθρωπος τά ψυχι-
κά του συναισθήματα είς διαφόρους είδικάς περιστάσεις τοϋ βίου του, ώς καί είς τον καθημερι-
νόν, τον άτομικόν καί όμαδικόν, είς στιγμάς υψηλής συγκινήσεως αύτοΰ έκ γεγονότων χαράς
ή λύπης ή φιλοσόφου θεο»ρήσεως έν γένει της ζωής.

Ή έκ παραδόσεο^ς μουσική αΰτη τοΰ λαοΰ άποτελεϊ οΰτως εκφρασιν ψυχικών έκδηλώσεών
του, αί όποϊαι συνδέονται μέ τον ύλικόν του βίον (δηλ. τήν άπασχόλησίν του, άγροτικήν, κτηνο-
τροφικήν καί άλλη ν έπαγγελματικήν), τον κοινωνικόν (γέννησις, γάμος, τελευτή, πανηγύρεις)
καί τον πνευματικόν. Είναι ούτως αΰτη συνδεδεμένη όργανικώς μέ τον ολον λαϊκον πολιτισμόν,
διό καί μόνον έντός αύτοϋ έξεταζομένη δύναται νά έρμηνευθή ορθώς.

Ή άποψις αΰτη, μή άμφισβητουμένη, στηρίζεται εις τήν ϊδιομορφίαν της μουσικής ταύτης
έν συγκρίσει πρός τήν μουσικήν έκ τής λογίας παραδόσεως, ή όποία βασικά γνωρίσματα εχει τό
νεωτεροποιόν καί προσωπικόν, έν άντιθέσει προς τήν δημώδη, χαρακτηριζομένην άντιστοίχως
άπό τήν παράδοσιν καί το όμαδικόν. Δια ταΰτα ώς έκδήλωσις τοΰ βίου, ειτα δέ καί ώς μάθησις
ή δημώδης μουσική συνάπτεται, ώς έλέχθη, στενώς προς τον λαϊκον έκ παραδόσεως πολιτισμον,
ό όποιος είναι καί ό κατ' έξοχήν εθνικός διά τήν διά τοΰ χρόνου άδιάκοπον άσκησιν αύτοΰ και
ό όποιος δύναται οΰτω νά έ'χη τάς ρίζας του, τόσον εις τον μεσαιώνα, όσον καί εις τήν άρχαιό-
τητα, ακόμη δέ καί είς χρόνους προϊστορικούς.

Ή σημασία ουτω τής σπουδής τής έλληνικής δημώδους μουσικής, ώς καί τών λαϊκών
χορών, είναι προφανής, ού μόνον δι' έπιστημονικούς σκοπούς πρός γνώσιν τοΰ έθνικοΰ πο-
λιτισμοΰ ήμών είς τό κεφάλαιον τοΰτο, ώς πρός τήν ίστορικήν του αρχήν καί έξέλιξιν, άλλ'
άκόμη καί πρός χρήσιν τών γονίμων τής μουσικής ταύτης στοιχείων εις τόν σύγχρονον βίον,
τόν τε λαϊκόν, τόν καί εύρύτερον έθνικόν, καί τόν τής λογίας παραδόσεως, ώς ύλης δι>
έμπνεύσεις καί είς προσωπικάς συνθέσεις.
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Β'. ΑΡΧΕΙΑ ΔΗΜΩΔΟΤΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Το θέμα της περισυλλογής της δημώδους ελληνικής μουσικής είς είδικόν Άρχεΐον πρός
διάσωσιν καί περαιτέρω μουσικολογικήν έξέτασιν άπησχόλησε τό πρώτον τό Ώδεΐον Αθηνών
υπό την διεύθυνσιν τοϋ Γ. Νάζου (1910). 'Ολίγον άργότερον έξεδηλώθη πρός τοϋτο καί τό εν-
διαφέρον τής Πολιτείας διά τής ιδρύσεως δια τοϋ Νόμου 432/1914 ιδίας υπηρεσίας, τής 'Εθνι-
κής Μουσικής Συλλογής, ή οποία όμως ούδέποτε έλειτούργησεν, υπήχθη δέ δια τοϋ Διατάγμα-
τος τής 14 Μαρτίου 1927, αρθρ. 7 «περί τοϋ Ιστορικού Λεξικοΰ, τοϋ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου
κλπ.», είς τό Λαογραφικόν 'Αρχεΐον τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών ώς τμήμα αύτοϋ.

Τω 1930, κατόπιν προτάσεως τοϋ γάλλου νεοελληνιστοΰ καθηγητοΰ Η. Pernot πρός
λογίους 'Αθηναίους, γνωστούς του, ΐδρύθη ό «Σύλλογος δημοτικών τραγουδιών», ό όποιος
καί συνέστησεν άργότερον τό «Μουσικόν Λαογραφικόν Άρχεΐον». Τοϋτο έν συνεργασία μετά
τοϋ έν Γαλλία μουσικοϋ οίκου Πατέ, κατασκευαστοϋ δίσκων γραμμοφώνου, έπέτυχε τήν άπο-
τύπωσιν έπί 222 δίσκων τής μουσικής ίκανοϋ άριθμοϋ δημοτικών τραγουδιών καί χορών, έν
συνόλω 573, έκ τής ηπειρωτικής καί νησιωτικής Ελλάδος, ώς καί έκ προσφύγων έκ τής Μ.
Ασίας καί τής Άνατ. Θράκης, πρός δέ καί 66 βυζαντινών εκκλησιαστικών μελών1.

Τό Μουσικόν Άρχεΐον τοϋτο έξακολουθεΐ λειτουργούν, προσηρτημένον εις τό «Κέντρον
Μικρασιατικών Σπουδών», ΰπό τήν διεύθυνσιν έξ άρχής τής Κας Μέλπως Μερλιέ, υπάρχει δ' είς
αυτό μουσική πλην τής ώς άνωτέρω 573 δημωδών άσμάτων έπί δίσκων καί έτέρα σημαντική
έπίσης συλλογή έπί ταινιών μαγνητοφώνου. Αξιόλογος προσέτι συλλογή δημώδους μουσικής
ύλης εχει έπιτευχθή καί υπό τοϋ «Συλλόγου πρός διάδοσιν τής 'Εθνικής Μουσικής».

Τό Μουσικόν τμήμα (πρώην Εθνική Μουσική Συλλογή) τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής
'Ελληνικής Λαογραφίας (πρώην Λαογραφικοΰ Αρχείου), παρά τό γεγονός ότι έγένετο τω
1939 προμήθεια είδικοϋ φωνοληπτικοϋ μηχανήματος πρός περισυλλογήν τής έν λόγω μουσι-
κής, δέν κατέστη δυνατόν νά λειτουργήση μέχρι τοϋ έ'τους 1950. Τότε δι' ενεργειών τοϋ διευ-
θυντοϋ, καθηγητοΰ Γ. Ά. Μέγα, άρξαμένης τής λειτουργίας του διά 2 άπεσπασμένων έκ τής
Μέσης έκπαιδεύσεως μουσικών (τών Σπ. Περιστέρη καί Σπ. Σκιαδαρέση )2, έπετεύχθη κατ*
άρχάς ή πρώτη καταγραφή έπί δίσκων τής μουσικής 68 άσμάτων έκ προσφύγων έκ Μικρας Ασίας
(Πόντου καί Καππαδοκίας). Τό συλλεκτικόν έργον τοΰτο, έπί δίσκων τό πρώτον, είτα δ' έπί
ταινιών μαγνητοφώνου, έσυνεχίσθη έντονώτερον άπό τοϋ έτους 1953 καί διά τής οικονομικής
ετι άρωγής τής Παγκείου 'Επιτροπής, είσηγουμένου πρός τοΰτο τοϋ Φιλ. Δραγούμη, ώστε
ό άριθμός τών ούτως ήχογραφηθέντων άσμάτων μέχρι τέλους τοΰ έτους 1955 νά συμποσωθή
είς 1568. Ή συλλογή αΰτη ώργανώθη συστηματικώτερον άπό τοΰ έτους 1956, δτε άνελάβομεν
την διεύθυνσιν τοΰ Λαογραφικού Αρχείου, προσέκοπτεν όμως ή είς ταχύν ρυθμόν έκτέ-

1. Βλ. Μ έ λ π ω ς Μ ε ρ λ ι έ, Ή μουσική λαογραφία στήν 'Ελλάδα. Δοκίμιο. (Έν 'Αθήναις) 1935, σελ. 12.

2. Βλ. είς Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 6 (1950/51), σελ. 327.
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λεσις τοϋ έργου τούτου, επιβαλλομένη έκ της καθ' ήμέραν έξαφανίσεως ή παραφθοράς της
υλης ταύτης ύπό την πίεσιν τοΰ συγχρόνου τεχνικοΰ καί άστικοΰ πολιτισμού, ενεκα της ελλεί-
ψεως κυρίως τών άναγκαίων πρός τοΰτο μέσων, οικονομικών καί είς προσωπικόν.

Παρά τοΰτο έπετύχομεν διά τών διατεθέντων ύπό της προϊσταμένης υπηρεσίας άνεπαρκών
πρός τόν σκοπόν τοΰτον μέσων, κυρίως δέ δι' οικονομικής χορηγίας τοΰ Βασιλικοΰ Ιδρύματος
Ερευνών, κατόπιν αιτήσεως ημών πρός ένίσχυσιν εΐδικοΰ λαογραφικού έρευνητικοΰ προγράμ-
ματος, τό όποιον έξετελέσθη έν τω Λαογρ. Άρχείω διά τριών πτυχιούχων φιλολόγων, συνεργα-
τών μου, μισθοδοτουμένων ύπό τοΰ έν λόγω 'Ιδρύματος, δι' έντονου προσπαθείας άπό τοΰ
1956 μέχρι τέλους τοΰ 1967, τήν ήχογράφησιν τής μουσικής 13.832 ασμάτων καί χορών. (Έκ
τούτων 3750 ηχογραφήσεις έγένοντο ύπό τών συνεργατών μου, ώς άνωτέρω, διά τής ένισχύ-
σεως τοΰ Βασιλικοΰ 'Ιδρύματος Ερευνών). Ουτω τό σύνολον τής περισυλλεχθείσης μέχρι τοΰδε
μουσικής ΰλης συμποσοΰται είς 15.400 ήχογραφήσεις. Δυστυχώς έλλείπει άκόμη ή μουσική
έλληνικών περιοχών εξ ολοκλήρου άνερευνήτων ή μερικώς μελετημένων.

Έχοντες υπ' 8ψιν ότι καί ή έπί δίσκων δημώδης μουσική, εκδιδομένη ύπό ιδιωτών πρός
έμπορίαν, είναι έπίσης ενδιαφέρουσα, άναλόγως τής γνησιότητος αύτής, άπεβλέψαμεν έκ τού-
του καί είς συγκέντρωσιν αύτής διά τής συστάσεως είς τό Κέντρον Δισκοθήκης, ή όποία, σχη-
ματισθείσα τό πρώτον διά δωρεών ( άξιολογώτεραι αί ύπό Δ. Κισσοπούλου καί Ε. Λ. Μαζα-
ράκη) καί άγορών, πλουτίζεται άπό τοΰ έτους 1967 διά τής καταθέσεως, συμφώνως πρός τό
άρθρ. 13 τοΰ Νόμου 4545/1966, ύφ' έκάστου εκδότου έπί δίσκων δημώδους καί λαϊκής μου-
σικής δύο αντιτύπων αύτής είς τήν Δισκοθήκην ταύτην.

Γ'. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Ή προσοχή καί τό ένδιαφέρον πρός τήν έλληνικήν δημώδη ποίησιν είλκύσθη, ώς γνωστόν,
άπό τών άρχών τοΰ παρελθόντος αιώνος, έκ τοΰ άκμάζοντος τότε είς Δυτικήν Εύρώπην φιλο-
λογικοΰ ρωμαντισμοΰ. Έκ τούτου προήλθεν ή πρώτη συλλογή έλληνικών δημωδών ασμάτων,
ώς κειμένων, ύπό τοΰ γερμανοΰ Werner von Haxthausen, όστις καί παρουσίασεν αύτήν
είς χειρόγραφον έν Βιέννη τω 1814 Μετ' αύτόν ήσχολήθη είς τό θέμα τοΰτο ό γάλλος
Cl. Fauriel, όστις, διαρκούσης τής Ελληνικής έπαναστάσεως, κατήρτισε καί έξέδωκεν είς δύο
τόμους είς Παρισίους τώ 1824- 1825 πλουσίαν συλλογήν μετά σοφών είς αύτήν προλεγομένων
καί ύπομνήματος είς έκαστον άσμα2. Έπηκολούθησεν ό καταρτισμός καί ή εκδοσις, ιδία μετά
τήν άπελευθέρωσιν τώ 1830 μικροΰ τμήματος τής έλληνικής πατρίδος, πολλών άλλων συλ-

1. Ή συλλογή αύτη, παραμείνασα άνέκδοτος, εξεδόθη μόλις τ<~> 1935 υπό Karl Schulte Kem-
minghausen καί Gustav Soyter ύπό τον τίτλον: Neugriechische Volkslieder gesammelt von
Werner von Haxthausen, Urtext und Übersetzung, herausgegeben von—, Münsteri.W. 1935, σελ. 195.

2. Chants populaires de la Grèce moderne, torn. I, Paris 1824, σελ. CVLIV + 306, torn II, Paris,
1825, σελ. 492.
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λογών ασμάτων, μόνον ώς κειμένων1, δηλ. άνευ καί της αντιστοίχου μουσικής, της οποίας
ή συλλογή καί ή καταγραφή είς τήν μουσικήν γραφήν, βυζαντινήν ή εύρωπαϊκήν, προσέκρουεν,
ώς γνωστόν, είς δυσκολίας. Άργότερον όμως, ήτοι άπό τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοΰ παρελθόντος
αιώνος2, έντός τοΰ καλλιεργηθέντος τότε κλίματος ύπό τοΰ Νικ. Γ. Πολίτου, δηλ. της συστη-
ματικωτέρας άσχολίας είς τάς έκδηλώσεις τοΰ λαΐκοΰ πολιτισμού μεθ' ών καί ή δημώδης
μουσική, ήρχισε πλέον συχνά ή δημοσίευσις μικρών συλλογών αύτής, κατ' άρχάς είς τήν βυ-
ζαντινήν μουσικήν γραφήν ύπό ήμετέρων, είς τήν εύρωπαϊκήν δέ ύπό ξένων.

α) 'Αναφέρομεν ένταΰθα τάς κυριωτέρας άπό τοΰ τελευταίου τετάρτου τοΰ παρελθόντος
αιώνος καί έξής αύτοτελώς έκδοθείσας συλλογάς:

1 ) L. Α. Baurgault - Ducoudray, Trente mélodies populaires de la Grèce et d'
Orient, H. Lemoine et Cie Editeurs. Paris 1876, σελ. 87 (έξεδόθη τό τρίτον τω 1897).

2. 'Αντ. Ν. Σιγάλας, Συλλογή εθνικών ασμάτων, περιέχουσα 400 άσματα, τονισθέντα
ύπό —, έν 'Αθήναις 1880. (Ή μουσική είναι καταγεγραμμένη εις τήν Βυζαντινήν γραφήν. Έκ
τών περιλαμβανομένων ασμάτων 59 είναι δημώδη).

3. Έπαμ. Σταματιάδης, Σαμιακά, τόμ. Ε', έν 'Αθήναις 1880. (Περιλαμβάνονται αί
μελωδίαι 45 τραγουδιών).

4. Η. Pernot, Rapport sur une mission scientifique en Turquie, Paris MDCCCCIII
(Περιλαμβάνονται 114 άσματα είς εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν ύπό τοϋ Paul de Flem. Ή
άποστολή έγένετο κατά τά ετη 1888 - 89).

5. Γεώργ. Δ. Παχτίκος, 260 δημώδη έλληνικά άσματα, τόμ. Α', 'Αθήναι 1905, σελ·
80+410 (Έκδοσις Βιβλιοθήκης Μαρασλή).

6. Άκολουθοΰν κατόπιν συλλογαί, πληθυνόμεναι συνεχώς, ώς ή ύπό Κ. Ψάχου έκ Σκύ-
ρου, (1910, 1911), (άσμ. 32)· τοϋ Γ. Χατζιδάκι έκ Κρήτης, (1910), (άσμ. 6)· τοΰ Ν. 'Απο-
στολίδη έκ Κύπρου, (1910), (άσμ. 12)· τών Α. Ρεμαντά καί Π.Δ. Ζαχαρία έκ διαφόρων τόπων,
(1917), (άσμ. 46)· Κ. Ψάχου, άσματα έκ Γορτυνίας (1923) σελ.λα+161,(άσμ. 67)"50 δημώδη
άσματα έκ Πελοποννήσου καί Κρήτης (Συλλογή Ωδείου 'Αθηνών, έν 'Αθήναις 1930, σελ.
ς + 240)· τών Ν. Μαυρή καί Εύ. Παπαδοπούλου έκ Κάσου, (1928), (άσμ. 63)· επειτα
ύπό Θ. Παπασπυροπούλου (1931) (άσμ. 46), Ίωάν. Πέτση έκ Μακεδονίας καί Οράκης

1. Βλ. άναγραφήν τών κυριωτέρων έκ τών συλλογών τούτων είς τήν έ'κδοσιν (Γ. Κ. Σπυριδάκη,
Γ. Ά. Μέγα, Δ. Ά. Π ε τ ρ ο π ο ύ λ ο υ), Έλληνικά Δημοτικά Τραγούδια ('Εκλογή), τόμ. Α'., έν
'Αθήναις 1962, σελ. κα'- κδ'. (Δημοσ. τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου 'Ακαδημίας 'Αθηνών, άρ. 7).

2. Κατά τό πρώτον ήμισυ αύτοϋ κατεγράφη καί έδημοσιεύθη δημώδης έλληνική μουσική ίδία ύπό τοΰ
α) Werner von Haxthauen είς τήν ώς άνωτέρω συλλογήν του" (βλ. σ. 174-191 τάς ύπ' άρ. 6,7,9 κατα-
γραφάς). β) ύπό τοΰ Daniel Sanders, Das Volksleben der Neugriechen, Mannheim 1844, σελ.
351 - 358 (καταγραφαί ύπ' άρ. I-Χ, XIV-XVI.).
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Ή πλέον ιδιάζουσα φωνή είς τήν όμάδα είναι ή τοϋ κλώστου. Ή μελωδική γραμμή τούτου
βασίζεται είς τήν τονικήν τής κλίμακος καί είς τήν έβδόμην μικράν άνωθεν αύτής μεθ' ένός ποι-
κίλματος τής έκτης βαθμίδος. Σπανίως γίνεται χρήσις τής πέμπτης άνωθεν τής τονικής. Ιδιό-
μορφος είναι έτι ό τρόπος διά τοΰ οποίου άπό άπόψεως τοποθετήσεως τής φωνής έκτελεΐ ό κλώ-
στης τήν μελωδικήν αυτήν κίνησιν τής έβδομης μέ τό ποίκιλμα. Ούτος άδει ούχί μέ τήν πραγμα-
τικήν φωνήν του άλλά μέ τήν καλουμένην κεφαλικήν (faloetto), ή όποία ενθυμίζει, κατά τινα
τρόπον τήν έκτέλεσιν τών τυρολέζικων ασμάτων.

Ενδιαφέρον τέλος παρουσιάζει καί ή τελική κατάληξις τής μελωδίας τοΰ κλώστου. Οί δύο
τελευταίοι φθόγγοι αύτής καταλήγουν είς τήν έβδόμην βαθμίδα1 άνω τής τονικής καί σχη-
ματίζει ούτω μέ τήν τονικήν διαφωνίαν εβδόμης μικρας.

Οί ίσοκράται έκάστης ομάδος είναι, ώς έπί τό πλείστον, περισσότεροι τών δύο, συνήθως
τέσσαρες, ένίοτε όμως καί πέντε καί έξ, άναλόγως τοΰ άριθμοΰ τών μετεχόντων είς τάς διαφόρους
διασκεδαστικάς έκδηλώσεις. Ούτοι κρατούν τό ΐσον είς τήν τονικήν τής κλίμακος, άκολουθούν-
τες τόν ρυθμόν τού κορυφαίου (παρτή). Σημειωτέον, ότι οί ίσοκράται έκτελοΰν μουσικώς τό
κείμενον ώς καί αί άλλαι φωναί, δηλ. δχι τόσον εύκρινώς, όσον ό παρτής, άλλά ύποτονθορίζοντες
τρόπον τινά τούτο. Συνεχές τηρείται τό ΐσον είς ώρισμένον σημεΐον τής μελωδίας καί ιδίως
είς τό τέλος τής μουσικής στροφής, διακόπτεται δέ άποτόμως μαζί μέ τάς άλλας φωνάς2.

Τά κείμενα καί τά άσματα ταύτα κατεγράφησαν κάτωθεν μόνον τής μελωδίας τοΰ παρτή
άλλ' όμως ισχύουν καί διά τάς άλλας φωνάς.

Χαρακτηριστικόν στοιχείο ν είς τά έν λόγω τραγούδια είναι προσέτι ότι δλα ι αί μελωδίαι
των βασίζονται είς πεντατονικάς άνημιτονικάς κλίμακας, είς δέ τούς ρυθμούς των κυριαρχεί
ό τρίσημος τού ιαμβικού τύπου3. (Βλ. άσματα είς σελ. 59, 95, 250, 261, 374.)

ΣΠΥΡ. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ

1. Ή έβδόμη αΰτη σχηματίζεται δια της άναστροφής της δευτέρας μεγάλης. Τό διάστημα τοΰτο είναι
πολύ σύνηθες είς τάς μελωδίας τών 'Ηπειρωτικών τραγουδιών.

2. Βλ. όίσματα εις σελ. 59, 68, 95, 250, 261 καί 374.

3. Βλ. περί της τεχνικής τών ασμάτων τούτων καθώς καί άλλας πληροφορίας είς τήν μελέτην ; Σ π.
Δ. Περιστέρη, Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου, 'Επετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου,
τόμ. 9/10 (1955/57), σελ. 105-133.
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Επειδή έν τή παρούση μουσική έκλογή περιελήφθησαν άσματά τινα τοϋ εΐδους τούτου,
έκθέτομεν ένταΰθα έν συντόμω περί τής ιδιοτυπίας τούτων πρός τόν σκοπόν τής κατανοήσεως
τής τεχνικής τών μελωδιών καί τοΰ τρόπου τής έκτελέσεως αύτών.

Εϊπομεν άνωτέρω ότι τά άσματα ταΰτα έκτελοΰνται όμαδικώς, έκάστης ομάδος περι-
λαμβανούσης άπαραιτήτως τό όλιγώτερον τέσσαρα μέλη. Συνήθως όμως άπαρτίζεται αύτη έκ
πέντε, εξ, ένίοτε καί περισσοτέρων. Έκ τούτων είς, όστις εϊναι καί ό κορυφαίος, τραγουδεΐ
τήν κυρίως μελωδίαν, καλούμενος π α ρ τ ή ς, διότι, ώς λέγεται, τό π α ί ρ ν ε ι τό τραγούδι,
ένω έτερος έκ τής ομάδος τό γυρίζει, καλούμενος γυριστής.

Τά ύπόλοιπα μέλη τής ομάδος κρατούν τό ΐ σον, διο καί καλούνται ίσοκράται. Ή
συγκρότησις τής ομάδος δύναται νά ύποστή μεταβολήν μόνον ώς πρός τόν γ υ ρ ι σ τ ή ν, διό
καί είς τήν θέσιν αύτοϋ δύναται νά τοποθετηθή έτερος τραγουδιστής, ό όποιος, ώς λέγεται, κλώ-
θει τό τραγούδι, καλούμενος κλώστης1.

Ό κορυφαίος τοΰ χοροΰ, δηλαδή ό παρτής, άρχίζει πρώτον, μόνος αύτός, τό άσμα" έκτελεϊ
μίαν μουσικήν φράσιν, ή οποία καλύπτει άλλοτε όλόκληρον τόν στίχον, άλλοτε τό πρώτον μόνον
ήμίστιχον, ένίοτε δέ καί ώρισμένας συλλαβάς τοΰ στίχου, άναλόγως τοΰ είδους τοΰ άσματος.
Διακόπτει άκολούθως τό τραγούδι καί άρχίζει ό ρ ί χ τ η ς, ό όποιος, ώς λέγεται, «ρίχνει τό
τραγούδι»2. Ούτος έκτελεϊ ένα φθόγγον άπέχοντα κατά μίαν τετάρτην καθαράν κάτωθεν τής
τονικής μέ έν άπλοΰν ή διπλούν ποίκιλμα καί μέ παράτασίν τινα τοΰ τελευταίου φθόγγου3.
'Ακολούθως λαμβάνουν μέρος δλαι αί ύπόλοιποι φωναί, ούτω δέ «γεμίζει τό τραγούδι».

Ό γυριστής έκτελεϊ συνήθως δύο μόνον φθόγγους τονικήν καί ύποτονικήν, ή οποία άποτελεϊ
πάντοτε διάστημα δευτέρας μεγάλης, μέ ένα ιδιάζοντα φωνητικόν τρόπον. Είς περιπτώσεις
τινάς ή φωνή τοΰ γυριστού έκτείνεται καί μέχρι τετάρτης καθαρας κάτωθεν τής τονικής, ώς τοΰ
ρίχτου, μέ έσωτερικήν, διαστηματικήν διάταξιν κατιοΰσαν, δευτέρας μεγάλης καί τρίτης μικράς4.

Ίδιαίτερον χαρακτηριστικών τής φωνής τοΰ γυριστού εϊναι ή κατάληξις τής ύποτυπώδους
μελωδίας του είς τήν ύποτονικήν τής κλίμακος, μέ μίαν άπότομον καί έντονον διακοπήν τής
φωνής, τήν οποίαν καλούν οί έκτελεσταί «κόψιμο» ή «τσάκισμα» τοΰ γυριστοΰ, ένω αί δύο άλλα ι
φωναί τοΰ παρτή καί τών ίσοκρατών καταλήγουν είς τήν τονικήν τής μελωδίας. Δημιουργείται
ούτω μία διαφωνία (dissonance) πολύ χαρακτηριστική.

1. 'Εκ τούτου λέγεται ότι «τό τραγούδι αύτό θά πάη κλωστό» ή «θά πάη μέ γύρισμα», τά δέ μελωδικά
ποικίλματα τά όποια κάμνουν ό γυριστής και ό κλώστης λέγονται «κλωθογυρίσματα».

2. Ρίχτης τοϋ άσματος είναι εις έκ τών ίσοκρατών, ό όποιος μετά τήν έκτέλεσιν ώρισμένων φθόγγων συνε-
χίζει μετά τών άλλων ίσοκρατών τό ίσον.

3. Βλ. άσμα είς σελ. 374.

4. Βλ. εις άσματα σελ. 59 καί 95.
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Πρός άκριβή καθορισμόν της χρονικής άγωγής έχρησιμοποιήσαμεν τόν μετρονόμον Maelzel
καί τόν Palmer Pocket metronome.

Κατά τήν μουσικήν έκτέλεσιν ύπό τοϋ λαού τών τραγουδιών, ώς γνωστόν, παρατηρείται
συνήθως άστάθεια είς τήν χρονικήν άγωγήν. Αΰτη προέρχεται έκ διαφόρων αιτίων, ώς π.χ.
έκ τής ψυχολογικής καταστάσεως τοΰ τραγουδιστού κατά τήν στιγμήν της ήχογραφήσεως, είτα
δέ έκ τής ποιότητος τής φωνής καί τής προκεχωρημένης ήλικίας αύτοΰ, τής πλημμελούς
ένίοτε γνώσεως τών ασμάτων, τέλος δέ καί έκ τής προσπαθείας, προκειμένου περί καλλιφώ-
νων καί εύστροφων είς τήν φωνήν τραγουδιστών, νά καλλωπίζουν τό άσμα μέ διάφορα μελω-
δικά ποικίλματα πρός έπίδειξιν οΰτω φωνητικής δεξιοτεχνίας. Πάντα ταΰτα επηρεάζουν
τήν χρονικήν άγωγήν, ώστε έκ τής παρατηρουμένης άσταθείας νά δημιουργούνται δυσκολίαι
πρός άκριβή καθορισμόν αύτής. Έκ τούτου είς τήν έν έπικεφαλίδι άναγραφομένην δι' άριθμών
τοΰ μετρονόμου χρονικήν άγωγήν έτέθη τό ση μείον ~ μέ τήν σημασίαν : περίπου.

"Αλλωστε ή έπ' έλάχιστον διαφορά τής έκτελέσεως τής χρονικής άγωγής έπί τό ταχύτερον
ή έπί τό βραδύτερον νομίζομεν ότι έχει σχετικήν σημασίαν, μή έπιφέρουσα άλλοίωσιν είς τήν
δλην ύπόστασιν τοΰ άσματος.

'Αστάθεια της χρονικής παρατηρείται έτι είς χορευτικά άσματα, ίδια δταν άδωνται
ταύτα χωρίς νά συνοδεύουν συγχρόνως τόν άνάλογον πρός ταΰτα χορόν. 'Αντιθέτως διατηροΰν
ταΰτα τήν άκριβή χρονικήν άγωγήν, δταν άδωνται χορευόμενα , διότι άλλως δέν θά ήτο δυνατή
ή καλή έκτέλεσις τοϋ χοροΰ.

'Αλλοίωσις προσέτι τής χρονικής άγωγής έπί τό ταχύτερον παρατηρείται είς ώρισμένα
σημεία ασμάτων τινών, τά όποια συνοδεύουν ώρισμένους χορούς. Τό φαινόμενον τούτο, τό όποιον
προέρχεται έκ τής έπιταχύνσεως τών βημάτων, τήν οποίαν άπαιτεΐ ό χορός, σημειώνομεν διά
τών άναλόγων άριθμών τοϋ μετρονόμου ή δηλώνομεν τοΰτο είς ύποσημείωσιν.

Τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια άπό έπόψεως μουσικής συστάσεως καί τρόπου έκ-
τελέσεως τών μελωδιών αύτών εϊναι, ώς γνωστόν, μονοφωνικά. Δηλαδή έχουν πάντοτε ώς βάσιν,
άλλοτε άπλήν συλλαβικήν μελωδίαν μέ μικράν έκτασιν φθόγγων, άλλοτε δέ έκτεταμένην, παρα-
τεινομένην είς ώρισμένας συλλαβάς καί διηνθισμένην διά διαφόρων μελισμάτων καί ποικιλ-
μάτων. Τοΰτο παρατηρείται είς κατηγορίας τινάς ασμάτων, τά όποια έκτελοΰνται εΐτε ύπό
ένός τραγουδιστού ώς μονωδία, εΐτε ύπό ομάδων τραγουδιστών (άνδρών ή γυναικών ή καί
μεικτών) ομοφώνως (unissono) μετά ή άνευ συνοδείας οργάνων.

Έξαίρεσιν άποτελοΰν τά τραγούδια ώρισμένων περιοχών της Βορείου 'Ηπείρου, τόσον
της ύπό άλβανικήν κατοχήν εύρισκομένης, όσον καί τής έντός τών ελληνικών συνόρων, τής
Λάκκας Πωγωνίου καί μεμονωμένων χωρίων της έπαρχίας Κονίτσης. Είς τάς περιοχάς ταύ-
τας άδονται τά τραγούδια διά περισσοτέρων φωνών, έκάστη τών όποιων έχει ίδιαιτέραν θέσιν
είς τό φωνητικόν σύνολον, πρός δέ καί κατά τρόπον ίδιότυπον. Τά άσματα ταΰτα ήμποροΰμεν
νά τά όνομάσωμεν πολυφωνικά.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ζ'

ή θέσις, θά περιλαμβάνη δύο χρόνους, ή δευτέρα δύο, ή τρίτη δύο καί ή τετάρτη κίνησις τρεις.
Ό τρίσημος ρυθμός άπαντάται είς έλάχιστα άσματα τής παρούσης έκδόσεως ύπό τάς άκο-

συγκρινόμεναι χρονικώς προς όμοιας άρχαίας ρυθμικάς μορφάς, αντιστοιχούν, ή μέν πρώτη
πρός τόν ϊαμβον υ — , ή δέ δευτέρα πρός τόν τροχαϊον —υ, τόν καλούμενον καί χορεΐον.

Αί δύο μορφαί αύται πολλάκις μεταβάλλονται είς τό ίδιον άσμα διά τής συμπτύξεως ή άνα-
λύσεως τών χρόνων άναλόγως τοϋ προσαρμοζομένου κειμένου είς τήν μελωδίαν1.

Διά τοΰ συνδυασμού τών δύο τούτων μορφών σχηματίζεται ό έξάσημος ρυθμός περί τοΰ
όποιου έγένετο λόγος άνωτέρω.

Τά είς τάς σελίδας 81, 291, 296, 297 άσματα, τά όποια είναι καταγεγραμμένα είς έξάσημον
ρυθμόν, θά ήτο προτιμότερον νά καταγραφούν είς τρίσημον ρυθμόν, όστις άποδίδει πληρέστερον
τόν τονικόν ρυθμόν τούτων.

Είς τήν τ ρ ί τ η ν κατηγορίαν, δηλ. τήν τών ρυθμοειδών άσμάτων, ύπάγονται έκεϊνα τών
οποίων ή ρυθμική ύπόστασις άπτεται καί τοΰ περιοδικού ρυθμοΰ καί τοΰ έλευθέρου. Δηλαδή
αί μελωδίαι τών άσμάτων τούτων είς ώρισμένα σημεία παρουσιάζουν σχετικήν τινα ρυθμικήν
περιοδικότητα, ένω είς άλλα χαλαροΰται αύτη, περιπίπτουσα είς τόν τύπον τών μελωδιών έλευ-
θέρου ρυθμοΰ.

Είς άλλας περιπτώσεις, ένω είναι αισθητοί οί χρόνοι τοΰ ρυθμοΰ, δέν δύνανται ούτοι νά
άποτελέσουν σταθερά ρυθμικά σχήματα, διότι ό ρυθμικός τόνος είναι άσταθής.

Διά τήν τελευταίαν περίπτωσιν ταύτην καί πρός ύπόδειξιν τών χρόνων έχρησιμοποιήσαμεν
τήν μορφήν κλάσματος άνευ άριθμητοΰ, τοΰ παρονομαστοΰ δεικνύοντος, ώς γνωστόν, τό
είδος τοΰ φθογγοσήμου, τό όποιον παριστά εκαστον χρόνον, π.χ. /4, /8. Τοΰτο σημαίνει ότι
ή μονάς τοΰ χρόνου είναι τό τέταρτον ή τό δγδοον* (βλέπε άσματα είς σελ. 3, 106, 355, 384,
386, 387, 389, 391).

Είς τήν ρυθμικήν κατηγορίαν ταύτην δυνάμεθα νά κατατάξωμεν καί τά άσματα τά όποια
άδονται διά μουσικής άπαγγελίας (recitativo)- (βλ. άσμα είς σελ. 12).

Είς διπλούν ρυθμόν εν μόνον ασμα τής παρούσης έκλογής άνήκει. Τούτου τό πρώτον
μέρος υπάγεται είς τετράσημον, τό δέ δεύτερον είς έξάσημον2.

1. Βλ. $σματα τοϋ ρυθμοΰ τούτου είς σελ. 59, 201, καί 261.

2. Βλ. άσμα είς σελ. 273. Περισσότερα άσματα βλ. είς τήν μελέτην Sam C h i an i s , Some ob-
servations on the Mixed-dance in the Peloponnesus. Λαογραφία, τόμ. 18 (1959), σελ. 244-256. Πρβλ.
χαΙΣτ. Καρακάσην εΙς Έπ*τηρ. Λαογραφ. 'Αρχείου, τόμ. ΙΖ' (1964), σελ. 204—217.

λούθους δύο μορφάς: α)
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τήν σύνθεσιν δύο ρυθμών : ενός πεντασήμου, δ όποιος έχει έν άρχή τόν τρίσημον, καί ένός τετρα-
σήμου, έχοντος άνά δύο συνεπτυγμένους τούς τέσσαρας χρόνους, π.χ.

f- f f Γ ' r; Γ Γ Γ 1 —

Σ'ση γε - Cf u - ρα σ'ση γέ-CpU- ρα ---

(Βλ. άσμα είς σελ. 112)

e)m m m p. 2-2^2-3 fi Ρ Ρ Ρ Ρ·Λ = 2-2-1-2-3

Γ Γ Γ Γ s τ- Γ Γ Γ Γ *

Ή μορφή αύτη, ώς δύναται νά παρατηρήση τις, είναι άντίθετος τής προηγουμένης, ώς πρός
τήν διάταξιν καί τήν σύνθεσιν τών χρόνων. Δηλαδή προηγείται ό τετράσημος καί έπεται ό πεντά-
σημος, τοΰ οποίου ό τρίσημος ευρίσκεται είς τό τέλος1.

'Απαράλλακτος ή άνωτέρω ρυθμική μορφή δέν άπανταται είς τήν παροΰσαν έκδοσιν. Τό
παρατιθέμενον κατωτέρω παράδειγμα άνήκει μέν είς τήν βασικήν ταύτην μορφήν, άλλ' ή
έσωτερική σύνθεσις τών χρόνων παρουσιάζει έναλλαγάς, προερχομένας έκ τής άνάγκης προσ-
αρμογής τοΰ κειμένου είς τόν ρυθμόν τοϋτον καί τήν μελώδίαν :

<j \j \j w,_j. — — \j \J —

\ HMff r ρ ρ r*1 ···

"Οχ, Ό Γιάν.νε. ες ο Μο. νό.γιαν.νες . _ - -

"Αλλως τε, ώς έλέχθη καί άνωτέρω, είς ολίγας περιπτώσεις αί βασικαί μορφαί τών δια-
φόρων ρυθμών διατηρούνται αυτούσιοι μέχρι τέλους είς τά ελληνικά δημώδη άσματα.

Πλήν τών δύο τούτων μορφών ευρίσκονται καί άλλαι τοΰ έν λόγω ρυθμοΰ, αί όποϊαι
σχηματίζονται διά τής άναλύσεως ή συμπτύξεως τών χρόνων τών δύο, ώς άνωτέρω, ρυθμικών
μορφών. Ούτως έκ τής πρώτης μορφής διά τής άναλύσεως τοΰ τρισήμου καί τοΰ τετρασήμου
παράγεται ή κατωτέρω μορφή2 :

WW W — ----W W w — —____^ w WWW

P„ Ρ1Ρ Γ Γ Γ Ρ Ρ1 Ρ Γ Γ Ρ .Ρ Ρ Ρ'-·

Τζ ε.συ. ρα τό μη _ Κον πα_ νω στη μη - λιό τ£'έ. πέ - σα . . . .

Ή μέτρησις τών χρόνων τοΰ ρυθμοΰ τούτου δέον νά γίνεται διά τεσσάρων κινήσεων της
χειρός. Προκειμένου περί της πρώτης μορφής, ή πρώτη κίνησις, ή θέσις, θά περιλαμβάνη τρεις
χρόνους, ή δευτέρα δύο, ή τρίτη δύο, καί ή τετάρτη δύο. Τής δευτέρας μορφής ή πρώτη κίνησις,

1. Βλ. άσμα είς σελ. 25 ώς καί πίνακα τών είς τόν ρυθμόν τοϋτον υπαγομένων φσμάτων έν τέλει τοΰ πα-
ρόντος τόμου.

2. Βλ. άσματα είς σελ. 9, 10, 25, 111, 246.
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w w W — w ν — ν v/ ^

ρ ρ p r ' ρ ρ ρ r · ρ, p p, f—

Μωρ* Δι _ ρο _ no _ Χί_τισ,σα_α, μώρ καη. με νΠ.---

ν^» w ν-* --ν-/

r r r r-r rr r-r γ γ r —

"Ε _ βγα ηε_δε_ ρά στη σκά_\α μέ το με _ λι---

(Βλ. άσματα είς σελ. 95 καί 299).

Έάν θά ήθέλαμεν νά προβώμεν εις σύγκρισιν τών άνωτέρω ρυθμικών μορφών τοϋ πεντα-
σήμου ρυθμοΰ άπό τής άπόψεως τής συνθέσεως τών χρόνων πρός τάς άρχαίας έλληνικάς, θά
παρετηροΰμεν ότι αύται άντιστοιχοΰν πρός άναλόγους ρυθμικάς μορφάς τοΰ Παιωνικοΰ καλου-
μένου ρυθμικοΰ γένους. Ούτως ή πρώτη μορφή άντιστοιχεϊ πρός τόν παίωνα πρώτον, ή δευτέρα
πρός τόν παίωνα δεύτερον, ή τρίτη πρός τόν τρίτον καί ή τετάρτη πρός τόν τέταρτον2.

Ή μέτρησις τών χρόνων τοΰ ρυθμοΰ τούτου δύναται νά γίνη διά δύο κινήσεων τής χειρός,
δηλ. μιας τρισήμου θέσεως καί μιας δισήμου άρσεως, διά τήν μέτρησιν τής πρώτης καί δευτέρας
μορφής, δηλαδή τοΰ πρώτου καί δευτέρου παίωνος· διά μιας δέ δισήμου θέσεως καί τρισήμου
άρσεως διά τάς μορφάς τρίτην καί τετάρτην ήτοι τοΰ τρίτου καί τετάρτου παίωνος.

"Οταν ή χρονική άγωγή είναι μάλλον άργή, ή μέτρησις δύναται νά γίνη είς πέντε κινήσεις,
δύο διά τόν δίσημον -θέσις άρσις- καί τρεις διά τόν τρίσημον, μία θέσις, δύο άρσεις ώς είς τήν
σύγχρονον μέτρησιν τής δυτικής μουσικής τών δύο τούτων μέτρων. (Βλ. άσμα είς σελ. 284).

Έναλλαγαί τών ρυθμικών τούτων μορφών παρατηρούνται πολλάκις είς τό ϊδιον άσμα.
(Βλ. άσμα είς σελ. 395).

Ό έννεάσημος ρυθμός ευρίσκεται είς έλάχιστα άσματα τής παρούσης μουσικής έκλογής.
Ούτος άποτελεΐται έξ έννέα πρώτων χρόνων, τών οποίων ή έσωτερική σύνθεσις σχηματίζει
μεγάλην ποικιλία ν ρυθμικών σχημάτων. Αί βασικαί μορφαί τούτου είναι κυρίως, αί έξής δύο :

α) r r ρ Γ - § -R r f11Ρ f = Î-

Έάν προσέξωμεν είς τήν έσωτερικήν δομήν τών χρόνων τής μορφής ταύτης θά διακρίνωμεν

1. Τοϋ άσματος τούτου ό τονικός ρυθμός άποδίδεται ίσως καλύτερον, έάν έκλάβωμεν τά δύο πρώτα δγδοα
ώς άρσιν, όπότε ή ρυθμική μορφή μεταπίπτει είς τήν δευτέραν ρυθμικήν μορφήν 3 4-2. Τοιαΰται άλλωστε έναλλα-
γαί παρατηρούνται καί είς τά $σματα τοΰ ρυθμοΰ τούτου.

2. Βλ. καί είς μελέτην τοΰ Κ. Ψ ά χ ο υ, Περί πεντασήμου ρυθμοΰ, είς τό περ. Φόρμιγξ, περ. Β', ϊτος
Α', άριθμ. φύλλ. 11-12, 'Αθήναι 15-31 Αύγούστου 1905, καί Thr. Georgiades, ίνθ' άν., σ. 21.
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είς τρεϊς κινήσεις, εκ των οποίων ή πρώτη περιλαμβάνει τρεις χρόνους, ή δευτέρα δύο καί ή τρίτη
δύο. Τοΰτο ισχύει διά τάς δύο πρώτας ρυθμικάς μορφάς. Διά τάς δύο άλλας, ή πρώτη κίνησις
περιλαμβάνει δύο χρόνους, ή δευτέρα δύο καί ή τρίτη τρεις.

Αί κινήσεις αύται έχουν άκριβώς χρονικήν άντιστοιχίαν πρός τούς τρεις κτύπους των βη-

ν

μάτων τοΰ συρτοΰ καλαματιανού χοροΰ1.

Ό πεντάσημος ρυθμός εύρίσκεται ύπό τάς άκολούθους βασικάς μορφάς :

α) r Η * f Γ1 f r = t-Ψ-2^

WWW — www — www — www Ο _

5 Ρ Ρ Ρ'Γ Ρ Ρ Ρ 1 Γ Ρ Ρ Ρ'Γ Ρ Ρ Ρ1 » ρ

Πα.νω στες ε
(Βλ. άσμα σελ. 15).

Πά.νω στές ε _ ξπ τοϋ μη. νός τσ'ι στές 'κο.στρεϊς τ'Ά.πρί.λι ο--

W W W W w __ www — www

r r r r r1 r r r r; f r r r

Τ'ε. χεις μη.λιάμ'κα'ι δλί _ 6ε.σαι καί δέν κι _ νάς,δέν .
(Βλ. άσμα σελ. 294).

6) ρ Π ρ ρ =

Ο ^J __W ν^ —-----ο-/ W ^

— v^ ^ W

Ρ Ρ ' Ρ Γ Ρ Ρ 1 r - Ρ Ρ Ρ 1 Γ Ρ Ρ Ρ'Ρ

Τά κουρ. τσού.δια τά κα _ λα ποιος τα λέει πού δένν'κα _ λα.

(Βλ. άσμα είς σελ. 395).

Y) m f . S ρ -5 - + 3 - 1-1+2-1 δ) - « , w - Μ+Ι-2

Ρ Ρ·Γ Ρ ~8 ~ <5 ~ 8 Ρ pip Γ - 8

Ή άνωτέρω γ' ρυθμική μορφή είς ούδέν των ^σμάτων της παρούσης έκλογής άπαν-
ταται. Τό κατωτέρω παράδειγμα άνήκει είς τήν δ ' μορφήν :

1. Βλέπε έν τέλει πίνακα των εις τόν ρυθμόν τοΰτον άνηκόντων άσμάτων. Καί περί τοϋ ρυθμοΰ τούτου
βλέπε Th. G θ ο r g i a d θ s, Ïv6' άν., σελ. 98.
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δ) ji * , ji ji = aΓ Ρ ·' Γ Γ 1 Γ Ρ Γ Γ '-·■

Μια καν. τη, κον _ τού-, μα. ρή καν- * - *

(Βλ. άσματα σελ. 241, 339).

ν) r r · ϊ r

s) r r : r H-H"-2·1*2-1

Έκ τών ρυθμικών μορφών τούτων αί α καί β είναι αί πλέον συνήθεις είς τά έλληνικά δη-
μοτικά τραγούδια, ένω αί δύο τελευταϊαι γ καί δ άπαντώνται σπανιώτερον.

Έκ τών παρατεθέντων άνωτέρω ρυθμικών σχημάτων καταφαίνεται ότι ό ρυθμός ούτος
είναι σύνθετος έξ ένός τρισήμου καί ένός τετρασήμου 3 +4 ή καί άντιθέτως έξ ένός τετρασήμου
καί ένός τρισήμου 4+3. Ούτος καλείται έπίτριτος1 έκ τής εσωτερικής άναλογίας τών χρόνων.

'Αναλόγως της θέσεως τοϋ τρισήμου καί τής συνθέσεως τών χρόνων τούτου έλάμβανε
καί τό δνομα ό πρώτος, δεύτερος , τρίτος ή τέταρτος έπίτριτος. Ούτως ή πρώτη μορφή καλεί-
ται πρώτος έπίτριτος, ή δευτέρα δεύτερος, ή τρίτη άντιστοιχεΐ πρός τόν τρίτον καί ή τετάρτη
πρός τόν τέταρτον.

Πλήν τών τεσσάρων τούτων βασικών ρυθμικών σχημάτων εύρίσκονται καί άλλα, τά όποια
άπετελέσθησαν έκ διαφόρων συμπτύξεων ή άναλύσεων τών χρόνων. Ή ποικιλία αύτη τών ρυ-
θμικών σχημάτων προήλθεν έκ τής άνάγκης προσαρμογής τών συλλαβών τών διαφόρου μετρι-
κής μορφής ποιητικών νεοελληνικών κειμένων καθώς καί τών παρεμβαλλομένων τσακισμά-
των είς τάς μελωδίας. Ούτω διά της συμπτύξεως τών τριών πρώτων χρόνων προήλθεν ή μορφή :

f*. r r ' r Γ7 « ρ1 r ρ r ρ ρ* Γ Ρ Γ-

Σα . ράν. τα κλέ. ψτες — Γιώρ. yo μ' δεν πάς, το με _ λα.χροι. νό --

l· f trtt'T ΓΓ -

Σα _ ρά_, κα.\ε—, σα _ ράν _ τα— ---

(Βλ. άσματα είς σελ. 88, 120, 277).

Ή μέτρησις τών έπτά χρόνων τοΰ ρυθμοΰ τούτου πρός καλυτέραν έκτέλεσιν δέον νά γίνεται

1. Ή όνομασία αδτη προέρχεται έκ της άρχαίας έλληνικής μετρικής. Έλέγετο έπίτριτος ό τετρασύλλαβος
πούς, όστις άπετελεΐτο έξ ένός τετρασήμου (σπονδείου) καί ένός τρισήμου (τροχαίου ή Ιάμβου), έχόντων λόγον
4:3 ή 3:4. Είναι δέ άξιον Ιδιαιτέρας προσοχής τό ότι είς τά περισσότερα δημοτικά τραγούδια, τά όποια άνήκουν
είς τόν ρυθμόν τοΰτον, προσαρμόζονται τέσσαρες συλλαβαΐ τών νεοελληνικών ποιητικών κειμένων.
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r 1 ρ f r Γρ ' ρ r r ρ F

Ko . - ρα -σιο-ν- ε - τρα- α - γου.δη- σε, μα-ρη___

-r 1 f Ö r r-.-r · ρ ρ ρ r —

---μπα . ζε, δυό μουμά.τια.....<ρϋλ _ λα η καη _ με___

Ό δεκάσημος ρυθμός ευρίσκεται είς δύο μόνον άσματα τής παρούσης μουσικής έκλογης.
Ώς προς τήν έσωτερικήν σύνθεσιν τών χρόνων αύτοϋ αποτελείται ούτος έκ δύο τρισήμων, οί
όποιοι έχουν τούς δύο πρώτους χρόνους συνεπτυγμένους, ήτοι τροχαϊκής μορφής — υ καί ένός
τετρασήμου, έχοντος τούς δύο πρώτους χρόνους συνεπτυγμένους καί τούς δύο άλλους άναλελυ-
μένους, ήτοι δακτυλικής μορφής. — υ υ

Ό όλος ρυθμός παρίσταται ούτως :

Γ Ρ;Γ ρ; Γ Ρ Ρ W = 3+3|2-2 = 2-1+2-1^ 2-1-1

Ή μέτρησις τούτου δύναται νά γίνη διά τεσσάρων κρούσεων ή κινήσεων τής χειρός, έκ τών
οποίων ή πρώτη θά περιλαμβάνη τρεις χρόνους, ή δευτέρα τρεις, ή τρίτη δύο καί ή τετάρτη δύο.

kj ^ _ _ w — ν^ ο — ° — ° Τ ^ «

Ρ Ρ Τ Ρ Γ Ρ Γ Ρ Ρ ' Γ Ρ Γ Ρ Γ Ρ Ρ '

-Χε. Χι δό_ να ερ.χε.ται ά - πο Μαύ. ρη δα - λασ.σα, δα. λασ.---

Έκ τών ετερογενών ρυθμών περιλαμβάνονται είς τήν παροΰσαν έκδοσιν κυρίως ό έπτά-
σημος 7/8 ή 7/4, ό πεντάσημος 5/8 ή 5/4, ό έννεάσημος 9/8 ή 9/4 καί είς μικρότερον πο-
σοστόν ό τρίσημος 3/8 ή 3/4.

Έκ τούτων ό έπτάσημος είναι ό πλέον διαδεδομένος είς όλας τάς έλληνικάς περιοχάς, είς
μεγάλην ποικιλίαν μελωδιών. Είς τόν ρυθμόν τοϋτον είναι, ώς γνωστόν, προσηρμοσμένος ό παν-
ελλήνιος γνωστός συρτός χορός, ό καλούμενος καλαματιανός. Ό έν λόγω ρυθμός άποτελεϊται
έξ έπτά πρώτων χρόνων, τών οποίων ή εσωτερική σύνθεσις παρουσιάζεται ύπό τάς έξής τέσ-
σαρας βασικάς ρυθμικάς μορφάς :

α) ρ f ·: Γ Γ -ι-8'Γ2:= 1_282"2 Γ 1 Ρ Γ Γ Γ 1 Ρ Γ f f

r I i I ,. tu

A _ σπρα μου πε. ρι . στε.ρια.ν. α. σπρα -

1. Βλ. άσματα είς σελ. 136, 222.

2. Βλ. άσμα είς σελ. 177 καί 179.

3. Βλ. 3σμα είς σελ. 339.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ια'

Πλήν τών αύτουσίων εναλλαγών τών βασικών μορφών παρατηρούνται καί μεταβολαΐ είς
τήν σύνθεσιν τών χρόνων τών βασικών τούτων μορφών, είτε διά τής αναλύσεως τών συνθέτων
χρόνων είτε διά τής συμπτύξεως τών άπλών π.χ.

_ \j _

r r r r r r 1

r r r

Ποιος π\ά_ τα _ νος, μω . ρέ , θύ . μιο μου • ·
— u _ U \J _
r r r 1 Ρ Γ Γ ?
jxû _ _ πνα περ _ _ δι _ ko _ μά _ τα
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U —

Γ, r

Μεσ στον
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r r r r r

τη με-,ν-ε. ψες μέ

u u u u —

r r r r, r

Βλα_ χο . δα _ να _ σω ι

Έάν συγκρίνωμεν τάς άνωτέρω δύο βασικάς ρυθμικάς μορφάς τοϋ έξασήμου ρυθμοΰ άπό
της άπόψεως τής έσωτερικής συνθέσεως τών χρόνων πρός τάς άρχαίας ρυθμικάς μορφάς,
παρατηροΰμεν ότι ή μέν πρώτη άντιστοιχεΐ πρός τήν μορφήν τοΰ χοριάμβου ή δέ δευτέρα προς
τήν μορφήν τοΰ άντισπάστου. (Βλ. παραδείγματα α, β, σελ. 25).

"Ο όκτάσημος ρυθμός, ό όποιος άπαντάται είς μικρόν άριθμόν άσμάτων της παρούσης
'Εκλογής, είναι ρυθμός σύνθετος, άποτελούμενος έξ ένός τρισήμου, ένός δισήμου καί έτέρου τρι-

8 3+2+3

σήμου. "Εχει δέ τήν έξης βασικήν μορφήν.

ήτοι

8 8

Τό χαρακτηριστικόν τοΰ ρυθμοΰ τούτου είναι ή είς τό μέσον τών δύο τρισήμων τοποθέτησις
ένός δισήμου. Π.χ.

w — —

r f f1 ρ r r f1 ρ r r γ· ρ r γ, n-

Δι-ψοϋν οί κάμ.ποι για νε _ pô και τα 6ου. νά για χιο.νια - --
Καί ή μορφή αυτη μεταβάλλεται πολλάκις είς τό ίδιον άσμα διά τής άναλύσεως τών χρόνων,
τών δύο τρισήμων καί ιδία τοΰ πρώτου π.χ.

1. Περί τοϋ ρυθμοΰ τούτου καί τών ποικίλων άλλων έναλλαγών αύτοΰ βλ. Σ π υ ρ. Δ. Π ε ρ ι σ τ é ρ η,
Ό έξάσημος ρυθμός είς τά έλληνικά δημοτικά τραγούδια, Έπετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 15/16 (1962-63),
σελ. 201-229. Thrasyb. Georgiades, Der Griechische Rhythmus. Musik, Reigen, Vers und
Sprache, Hamburg 1949, σελ. 98. Βλ. πίνακα τών είς τόν ρυθμόν τοΰτον άνηκόντων ασμάτων έν τέλει
τοϋ παρόντος τόμου.

2. Βλ. άσματα είς σελ. 67, 136, 152, 211, 215, 222 καί 275.
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ζυγούς ρυθμούς, έπειδή ή όλη εσωτερική δομή αύτών παρουσιάζει δυσαναλογίαν ώς
πρός τήν σύνθεσιν τών χρόνων, δυνάμεθα νά τούς κατατάξωμεν είς τούς συνθέτους μεικτούς
ρυθμούς, άπαρτιζομένους άπό άπλοϋς, περιττούς καί άρτιους ρυθμούς· π.χ. ή έσωτερική σύν-
θεσις τών χρόνων τοΰ ρυθμοΰ 8/8 παρουσιάζεται άποτελουμένη έξ ένός τρισήμου 3/8, ένός

3_|_2_|_3 8

δισήμου 2/8 καί ένος πάλιν τρισήμου 3/8, -_- = Περί τούτων πραγματευόμεθα

ο ο

κατωτέρω λεπτομερώς.

Τοΰ έξασήμου ρυθμοΰ αί βασικαί μορφαί είναι αί έξης.

α) Ρ fiff -î-ψ-β) r ρ : ρ Γ = i·¥ ■
f piïr·!*'^ ί p ir ?■»■·*»·"-H1-1

Πρόκειται ένταΰθα περί συνθέτων ρυθμικών μορφών, άποτελουμένων άπό δύο άπλας
τριαδικάς μορφάς, άντιθέτους ώς πρός τήν σύνθεσιν τών χρόνων. Ή πρώτη έχει συνεπτυγμένους
τούς χρόνους πρώτον καί δεύτερον καί ή δευτέρα τούς χρόνους δεύτερον καί τρίτον.

Τό άντίθετον τούτου άποτελεΐ ή σύνθεσις τής δευτέρας μορφής τοΰ έξασήμου, έχει δηλαδή
συνεπτυγμένους, ή μέν πρώτη τούς δεύτερον καί τρίτον χρόνους, ή δέ δευτέρα τούς πρώτον
καί δεύτερον χρόνους.
Π.χ. α β)

°ρ r r r τ r r ΤΊ r r f\f.f, fr1-

Πε _ ία μπ.λο, πε _ ζα ρόϊ-δο- Ρυ.κνο. σί . τι vajivT α.λευ.ρια - -

Έναλλαγαί τών δύο τούτων ρυθμικών μορφών είναι συνήθεις είς τό ίδιον άσμα. Συμβαίνει
πολλάκις τό πρώτον μέρος τοΰ άσματος νά άνήκη είς τόν πρώτον ρυθμικόν τύπον καί τό δεύτερον
είς τόν δεύτερον π.χ.

Α' <-> — ou — , — ο ο —

r1 r r r ρ ' r r r ρ,1-

Οι κλε. ^τες έ_ συ _ να _ ζον.ταν και . . .

Β' ο ο — — ο ο — — ο

r ' r r. ρ r; r ρ ρ ι"-

Poiôc ε.χε^ά- ρά _,γεια οας παι. δια, ποιος---

1. Βλ. η,σματα είς Έπετ. Λαογραφικού 'Αρχείου, τόμ. 15/16 (1962-63), έν 'Αθήναις 1964, σελ.
225, 295.
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Περισσότεραι καί ποικιλώτεραι ρυθμικαΐ έναλλαγαί απαντώνται 6χι μόνον είς τόν ρυθμόν
τοΰτον άλλά καί είς δλους τούς άλλους, δταν κατά τήν εκτέλεσιν τών άσμάτων παρεμβάλλωνται
είς τά ποιητικά κείμενα τά καλούμενα τσακίσματα, ήτοι εύφωνικαί συλλαβαί, λέξεις καί
φράσεις, άσχετοι πολλάκις πρός τό κείμενον, έπαναλήψεις κειμένου, ονόματα κ.λ.π. μέ σκοπόν
νά πλαισιώσουν καί καλύψουν ώρισμένα μέρη τής μελωδίας.

Ή μέτρησις τών χρόνων τοΰ ρυθμοΰ τούτου διά κινήσεων τής χειρός είναι προτιμότερον
νά γίνεται διά δύο κινήσεων δισήμου θέσεως καί δισήμου άρσεως, ώς είς τόν ρυθμόν τών 2/2,
άποδιδομένου ούτω καλύτερον τοΰ ρυθμικοΰ τόνου.

Ό δίσημος ρυθμός 2/4 ή 2/8, είς τόν όποιον προσηρμόσθη παρ' ημών άριθμός τις ασμά-
των, είναι, ώς γνωστόν, ό μικρότερος είς μέγεθος άσύνθετος ρυθμός, περιλαμβάνων δύο πρώτους

yj ff yj

χρόνους. Ç p Π ρ ρ

Ό ρυθμός ούτος μετρούμενος διά μονοσήμου θέσεως καί μονοσήμου άρσεως θεωρείται
λόγω της συχνής διαδοχής τών χρόνων του ώς μή ένδεδειγμένος πρός χρήσιν διά τήν καταγραφήν
τών είς τοΰτον προσομοιαζόντων έλληνικών δημοτικών τραγουδιών.

Μαρτυρία περί τής σπανίας χρήσεως τοΰ ρυθμοΰ τούτου, ώς καί ή άντίληψις ότι δέν δύναται
νά θεωρηθή κάν ρυθμός, άπαντάται καί παρά τω Άριστοξένω: «Τών δέ ποδών έλάχιστον μέν
είσί οί έν τώ τρισήμω μεγέθει* Τό γάρ δίσημον μέλος παντελώς άν έχοι πυκνή ν τήν ποδικήν
σημασίαν»1.

'Από της άπόψεως ταύτης, πρός δέ καί τής βαθυτέρας έκ τών ύστέρων παρατηρήσεως τοϋ
τρόπου της προσαρμογής τών διαφόρων ποιητικών κειμένων είς τήν μελωδίαν καθώς καί τοΰ
τρόπου καθ' δν έκδηλοΰται ό τονικός ρυθμός, θεωροΰμεν προτιμοτέραν τήν καταγραφήν τών
προσομοιαζόντων είς τόν ρυθμόν τοΰτον άσμάτων είς ρυθμόν τετράσημον καί ούχί εις δίσημον.

Ή μέτρησις τών χρόνων διά τής χειρός δέον νά γίνεται διά δύο κινήσεων, δισήμου θέσεως
καί δισήμου άρσεως2.

2 «

Ό ρυθμός — είς τόν όποιον εχομεν ύπαγάγει δέκα άσματα τής παρούσης εκλογής παρα-
τηροΰμεν ότι είς την βασικήν του ύπόστασιν είναι ρυθμός τετράσημος, βασιζόμενος είς
τάς, ώς άνωτέρω, ρυθμικάς μορφάς τοΰ τετρασήμου, τών χρόνων αύτοΰ μετρουμένων είς δύο
κινήσεις, δίσημον θέσιν καί δίσημον άρσιν3.

Τούς ρυθμούς έξάσημον 6/4 ή 6/8, όκτάσημον 8/4 ή 8/4, δεκάσημον 10/8, τών οποίων
ή δι' άριθμητικών κλασμάτων γραφική παράστασις προϋποθέτει τήν κατάταξιν είς τούς

1. Βλ. είς Κ. Ψ ά χ ο υ, Οί άρχαϊοι ελληνικοί ρυθμοί καί τά δημοτικά άσματα. Φόρμιγξ, περ. Β', έτος
Δ' (1908), άριθμ. 4, 5, 6.

2. Βλ. πίνακα τών είς τόν ρυθμόν τοΰτον ύπαχθέντων άσμάτων έν τέλει τής παρούσης έκδόσεως.

3. Βλ. πίνακα έν τέλει τών είς τούς ρυθμούς τούτους προσαρμοσμένων άσμάτων.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ζ'

ένός πρώτου χρόνου, είς δέ τό δεύτερον μακρά μέ διάρκειαν διπλασίαν, έτοποθετήσαμεν άνωθεν
τών φθογγοσήμων ούχί διά τήν σχέσιν των προς τάς συλλαβάς— ουδεμία άλλωστε σχέσις υπάρ-
χει πρός αύτάς μέ τήν εννοιαν τής άρχαίας έλληνικής μετρικής— άλλά μόνον διά τήν άντιστοι-
χίαν και τήν χρονικήν άναλογίαν αύτών πρός τά φθογγόσημα είς τά όποια έχουν προσαρμοσθή
αί συλλαβαί τών νεοελληνικών ποιητικών κειμένων. Ή σχέσις αύτη έχει ίδιαιτέραν σημασίαν
διά τήν συγκριτικήν μελέτην τών ρυθμών τών νεοελληνικών δημοτικών τραγουδιών πρός τούς
ρυθμούς τών άρχαίων ποιητικών κειμένων, πρός τά όποια ό ρυθμός τής μουσικής έταυ-
τίζετο άπολύτως. Ούτως, έάν έπεχειρούσαμεν νά κάμωμεν τήν σύγκρισιν ταύτην άπό τής χρο-
νικής άπόψεως, θά έλέγομεν ότι ή πρώτη ρυθμική μορφή άντιστοιχεΐ πρός τήν ρυθμικήν μορφήν
τοϋ άρχαίου μετρικού ποδός, δακτύλου" ή δευτέρα πρός τόν προκελευσματικόν ή τρίτη πρός τόν
άνάπαιστον'ή τετάρτη πρός τόν σπονδεΐον καί ή πέμπτη πρός τόν άμφίβραχυν τετράσημον.

Αί ρυθμικαί μορφαί αύται ούδέποτε διατηρούνται αύτοτελεϊς άπό τής άρχής μέχρι τέλους
$σματός τίνος. Συνήθως αύται έναλλάσσονται :

r H/r r1 r r r r1 r r-

Μας πρ-8'ε - να χα _ μπέ_ρ^ε_ να χα _ μπε _ ρι----

(Βλ. άσμα είς σελ. 23).

Είς τό άνωτέρω παράδειγμα παρατηροΰμεν ότι έναλλάσσονται τρεις βασικαί μορφαί : ή
μορφή τοΰ δακτύλου, τοΰ σπονδείου καί τοΰ προκελευσματικοΰ.

vj vjovjvj — w w ^ι — ^

Ρ 1 Ρ Ρ Μ 1 Ρ Γ Ρ 1 Ρ Ρ Ρ Ρ 1 Γ y ρ-

Πε _ ρα στους πέ-ρα κάμ.πους , πε. ρα στους ne_ ρα κά _ , πέ--

(Βλ. άσμα είς σελ. 263).

Είς τό παράδειγμα τοΰτο παρατηροΰμεν τήν έναλλαγήν μεταξύ προκελευσματικοΰ, άμφι-
βράχεος καί δακτύλου, τοΰ τρίτου χρόνου τοΰ τετάρτου μέτρου άντικαθισταμένου διά παύσεως.

Αί έναλλαγαί αύται κατά τήν γνώμην ήμών οφείλονται είς τήν άνάγκην προσαρμογής τών
νεωτέρων ποιητικών κειμένων καί μελωδιών είς τάς παλαιάς ρυθμικάς αύτάς μορφάς, αίτινες
διασώζονται αύτούσιαι είς πολλά ελληνικά δημοτικά τραγούδια.

ψεως χρονικής διαρκείας μονάδα, ή όποία έχρησίμευε διά τήν δημιουργίαν τών συνθέτων χρόνων, συστημάτων
καλουμένων, πολλαπλασίων ταύτης. «Πρώτος μέν ούν έστι χρόνος & τ ο μ ο ς καί έλάχιστος, δς καί σημεΐον
καλείται" έλάχιστον δέ καλώ τόν ώς πρός ήμας, δς έστι πρώτος καταληπτός τη αίσθήσει" σημεΐον δέ καλείται

διά τό ά μ ε ρ ή ς είναι..............θεωρείται γαρ έν μέν λέξει περί συλλαβήν, έν δέ μέλει περί φθόγγων,

έν δέ κινήσει σώματος περί êv σχήμα. (Άριστ. Κοϊντιλιανός, βιβλ. A' XIV).
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Έκ των άρτιων ρυθμών οί συνηθέστερον άπαντώμενοι είναι ό τετράσημος1 4/4 ή 4/8,
ύπό διαφόρους ρυθμικάς μορφάς, είς έλάχιστον δέ ποσοστόν άσμάτων ό δίσημος 2/4 ή 2/2.

Πρός παράστασιν τής χρονικής μονάδος των ρυθμών έχρησιμοποιήσαμεν κυρίως τά δύο
φθογγόσημα, τό ογδοον καί τό τέταρτον, σπανιώτερον δέ τό ήμισυ. Ή χρήσις τούτων ώς χρονι-
κής μονάδος (ώς παρονομαστού τοϋ κλάσματος) δύναται νά εχη σχετικήν μόνον σημασίαν.
Έπί τοϋ θέματος τούτου νομίζομεν ότι τά στοιχεία, τά όποια δύνανται νά ληφθοΰν ύπ' δψιν καί
υποβοηθήσουν είς τούτο είναι μάλλον τά έσωτερικά έκάστου άσματος, ήτοι ό χαρακτήρ, τό ήθος,
ό τρόπος έκτελέσεως καί ή συνακόλουθος τούτων χρονική άγωγή.

Δυνάμεθα ούτω νά εΐπωμεν ότι είς τά τραγούδια τής νησιωτικής Ελλάδος, λόγω τοΰ χαρα-
κτήρος καί τοΰ ήθους των, τοΰ έλαφροΰ καί λεπτοΰ τρόπου τής έκτελέσεως καί έκφράσεως, είναι
προτιμότερον νά χρησιμοποιήται ώς χρονική μονάς φθογγόσημον μικροτέρας άξιας, κυρίως
δγδοον ή καί δέκατον έκτον. Περί των άσμάτων δ' άντιθέτως πολλών περιοχών τής ήπειρωτικής
Ελλάδος καί ιδίως περί έκείνων τά όποια έκτελοΰνται πρός διαφόρους άργούς χορούς μέ άρρενω-
πάς καί μεγαλοπρεπείς κινήσεις, ώς καί διά πλήθος άλλο άσμάτων καθιστικών, των οποίων ή χρο-
νική άγωγή είναι άργή, έχομεν τήν γνώμην ότι άρμόζει ή χρήσις ώς χρονικής μονάδος φθογγο-
σήμου μεγαλυτέρας άξιας, διότι ούτω καί άπό τής οπτικής καί αισθητικής έπόψεως τής μουσικής
καταγραφής αύτη θά άνταποκρίνεται πληρέστερον πρός τόν σκοπόν τής μουσικής ερμηνείας.

Αί βασικαί μορφαί τοΰ τετρασήμου ρυθμοΰ είναι αί έξής :

α)ρ f f = f = ρ ρ =

w --4-1±1±2|δ^--_4-2 + 2|ε)ο - 4-1+3+11

f f f-4- 4 1 f5 r Ρ p-l- 4"1

Έκ τούτων ή τελευταία μορφή άπαντάται σπανιώτερον.

Παρατίθενται αί αύται μορφαί διά φθογγοσήμων μικροτέρας άξίας, ήτοι όγδοων.

Ο ) Ô )

ο w _ 4 - 2+1+1 ι w w ^ w _ 4 - 1 + 1+1+ 1

Γ f Γ8"-8 ' Ρ Ρ Ρ Ρ"8"

Ρ Ρ Γ 8 8 Γ Γ δ ^ Ρ Γ Ρ 5 *

Τά σημεία υ,—, τής άρχαίας έλληνικής μετρικής είς έκαστον των οποίων, ώς γνωστόν,
άντεστοίχει μία συλλαβή των ποιητικών κειμένων, είς μέν τό πρώτον βραχεία, μέ διάρκειαν

1. Αί όνομασίαι τετράσημος, δίσημος, έξάσημος κλπ. προήλθον έκ τής λέξεως σ η μ ε ϊ ο ν. Σημεΐον
δέ ή πρώτον χρόνον ώνόμαζον, ώς γνωστόν, οί άρχαΐοι "Ελληνες μουσικοί καί ρυθμικοί τήν έλαχίστην άπό άπό-
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'Από έπόψεως ρυθμοΰ κατετάξαμεν τά άσματα είς τρεις κατηγορίας : α) άσματα ελευθέ-
ρου ρυθμού- β) έρρυθμα καί γ) ρυθμοειδή.

Είς τήν πρώτην, δηλαδή την κατηγορίαν τοϋ ελευθέρου ρυθμοΰ, υπάγονται κυρίως τά
καθιστικά τραγούδια, τά συνήθως καλούμενα τοΰ τραπεζιού ή της τάβλας, ώς
έκ της θέσεως τών τραγουδιστών κατά τήν έκτέλεσιν αύτών, δηλαδή καθημένων πέριξ τής τρα-
πέζης κατά τά συμπόσια είς περιστάσεις έορτών, κατά τόν γάμον καί είς άλλας έκδηλώσεις.

Αί μελωδίαι τών ασμάτων τούτων άδονται κατά τρόπον τόσον έλεύθερον ώς πρός τόν ρυθμόν,
ώστε καθίσταται δύσκολος, άν μή άδύνατος, ή υπαγωγή καί καταγραφή αύτών είς κανονικά
μουσικά μέτρα, ή όρθότερον είς κανονικόν περιοδικόν ρυθμόν. Κατά τόν τρόπον τούτον άδον-
ται τά κλέφτικα τής τάβλας, τά ιστορικά καί έξ άλλων κατηγοριών τινα προσηρμοσμένα
μουσικώς είς τάς δύο ταύτας κατηγορίας.

Παρά τήν ρευστότητα όμως τοΰ ρυθμοΰ των, ή όποία, ώς γνωστόν, ποικίλλει άναλόγως
τών φωνητικών προσόντων καί της ψυχικής διαθέσεως τοΰ τραγουδιστού, φρονοΰμεν ότι είναι
δυνατή δι' έπιμελημένης τεχνικής μουσικής καταγραφής ή ύπαγωγή τών μελωδιών τούτων, άν
μή είς κανονικόν περιοδικό ν ρυθμόν, τουλάχιστον είς ρυθμοειδή διά της χρήσεως καθορισμένου
φθογγοσήμου ώς μονάδος χρονικής καί καθορισμού σχετικής χρονικής άγωγης. Οΰτω θά διευ-
κολύνεται ή μουσική άνάγνωσις, ή όποία άποβαίνει δυσχερής, ένεκα τοΰ πλήθους τών μελωδι-
κών διανθισμάτων καί ποικιλμάτων, κατ' άκολουθίαν δέ καί ή κατανόησις τοΰ ήθους καί τοΰ
χαρακτήρος τών άσμάτων τούτων1.

Πρός τόν σκοπόν τοΰτον αναγράφεται έν έπικεφαλίδι έκάστου άσματος ή χρονική μονάς,
ώς καί ή σχετική άγωγή, ή όποία δέν δύναται νά θεωρηθή άπόλυτος.

Οΰτω τά πεντάηχα, έξάηχα, έπτάηχα καί άλλα διανθίσματα αύτών έκτελοΰνται ένεκα
της ρυθμικής έλευθερίας ταύτης μέ σχετικήν χρονικήν άκρίβειαν.

Τά έρρυθμα, δηλαδή τά κανονικοΰ περιοδικού ρυθμοΰ, είναι συνήθως χορευτικά, έπί τούτων
δέ εϊναι προσηρμοσμένοι διάφορι χοροί.

'Από της έπόψεως τής έσωτερικής συνθέσεως τών χρόνων τών ρυθμών καί τών βασικών
ρυθμικών μορφών διακρίνομεν είς ταΰτα όμογενεΐς καί έτερογενεΐς ρυθμούς ή κατά συνήθη
έκφρασιν ζυγούς καί μονούς (άρτίους καί περιττούς).

1. Βλέπε καί Samuel Baud-Booy, Etudes sur la chanson cleftique, ένθ' άν., σελ. 13.
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Ή έναλλαγή τών τονικοτήτων τών δύο τούτων τρόπων είς τό αύτό άσμα δέν άπαντάται
ώς είς τούς χρωματικούς καί διατονικούς τρόπους τοϋ do καί τοΰ ré.

Αί μελωδίαι των σπανίως χρησιμοποιοΰν δλην τήν έκτασιν τών ώς άνω φθόγγων μουσικών
διαγραμμάτων.

Αί είς τόν τρόπον τοΰ ré άνήκουσαι μελωδίαι κινοΰνται συνήθως είς τάς έξης έκτάσεις
φθόγγων :

Τον.

Τον.

Τον.

»

-tôa

_ ο

Τ

—Τον.--

_ -Μ--°

-φ-

--Τον.—

ο

ο

σ — ^-Ο

(Βλ. άσματα είς σελ. 82, 96, 97, 131, 152, 215, 232, 251, 253, 262, 273). Αί δέ μελφδίαι αί
άνήκουσαι είς τόν τρόπον τοΰ do έχουν συνήθως τήν εξής έκτασιν :

I

(Βλ. άσματα είς σελ. 119, 137, 212, 239, 276, 282, 294, 296, 297, 315).

Είς τινα τών ασμάτων άτινα βασίζονται έπί τών δύο τούτων τρόπων παρεμβάλλονται κατά
τήν πορείαν τής μελωδίας καί οί φθόγγοι οί σχηματίζοντες τά ήμιτόνια ή παρατηρούνται άλλοι-
ώσεις φθόγγων τινών.

Τάς παρεμβολάς ταύτας αί όποια ι έκ τοΰ τρόπου καθ' δν παρατίθενται δέν προξενούν
ούσιώδεις άλλοιώσεις είς τό αίσθητικόν άκουσμα τών πεντατονικών κλιμάκων είς τάς οποίας
άνήκουν, έθεωρήσαμεν ώς ποικίλματα πρός καλλωπισμόν τοΰ άσματος έκ μέρους τών τραγουδι-
στών, έπηρεαζομένων άπό τάς άλλας γνωστάς των μελωδίας τών διατονικών τρόπων τοΰ do
καί τοΰ ré. Έκ τούτου τά άσματα ταΰτα δέν κατετάχθησαν είς τούς διατονικούς τρόπους do καί
ré περί ών άνωτέρω έγένετο λόγος. (Βλ. άσματα διά τάς περιπτώσεις ταύτας είς σελ. 59, 67,
89, 90, 136, 138, 211, 239, 282, 291, 293, 315 ώς καί διαγράμματα τούτων).
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συνύπαρξις αύτη ομοιάζει προς τήν έναλλαγήν άπό τοϋ μείζοντος είς τόν ελάσσονα τρόπον τοΰ
εύρωπαϊκοΰ μουσικοΰ συστήματος μέ διάφορον όμως τεχνικήν καί τρόπον έναλλαγής. Τό φαινό-
μενον τοΰτο της έναλλαγης των τονικών βάσεων fa καί ré παρατηρείται καί είς τάς μελωδίας τοΰ
τρίτου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, ό όποιος έχει τονικήν βάσιν τόν φθόγγον
ΓΑ= fa. Αί μελωδίαι τοΰ ήχου κάμνουν τάς άτελεΐς καί έντελεΐς καταλήξεις των είς τόν φθόγ-
γον ΠΑ= ré, είς τόν όποιον καί μετατίθεται τό ίσοκράτημα έκ τοΰ φθόγγου ΓΑ= fa είς τόν
IlA=ré, μέ τελικήν όμως κατάληξιν είς τόν φθόγγον ΓΑ= fa.

Έκ τής τεχνικής ταύτης των μελωδιών τοΰ τρίτου ήχου φαίνεται πιθανόν ότι έχουν προέλθει
καί αί μελωδίαι των άσμάτων, αίτινες έχουν δύο τονικάς βάσεις είς τό αύτό άσμα, τόν φθόγγον
fa ώς πρώτην καί τόν φθόγγον ré ώς δευτέραν. (Βλ. άσματα είς σελ. 50, 51, 53 καί κατά
μετάθεσιν της φυσικής βάσεως καί είς σελ. 87, 132, 143, 213, 246, 257, 312 καί 317).

Είς êv μόνον άσμα (βλ. είς σελ. 135) άπανταται ή συνύπαρξις των διατονικών τρόπων mi
καί ré, τοΰ πρώτου τρόπου τοΰ mi είς τό Α' μέρος τής μελωδίας καί τοΰ ré είς τό δεύτερον.
Δέον νά παρατηρηθή ότι ή έναλλαγή των δύο τονικοτήτων τούτων ευρίσκεται καί εις τάς μελω-
δίας τοΰ μέσου τετάρτου ήχου ή λεγέτου της Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής, ιδία όμως είς
τά είρμολογικά καλούμενα μέλη (σύντομα), τά όποια έχουν βάσιν τόν φθόγγον BOT = mi,
καθώς καί είς τά στιχηραρικά μέ τονικήν βάσιν τόν φθόγγον ΠΑ= ré. Ή άντιστοιχία αύτη
(σειρά φθόγγων, μουσικά διαστήματα, μουσικά ιδιώματα, τεχνική μελωδίας) οδηγεί είς τήν
σκέψιν περί επιδράσεως τοΰ ήχου τούτου είς τήν γένεσιν των μελωδιών τούτων τής έλληνικής
δημώδους μουσικής.

Είς τήν παροΰσαν έκδοσιν, πλήν των τρόπων περί των οποίων έγένετο λόγος άνωτέρω,
περιέχονται καί άσματα άνήκοντα είς πεντατονικούς άνημιτονικούς τρόπους. Έκ τούτων δύο
είναι οί συνηθέστεροι, ό είς έχων τονικήν βάσιν τόν φθόγγον do καί ό έτερος τόν φθόγγον ré.

Οί τρόποι ούτοι συναντώνται κυρίως αύτούσιοι είς τά άσματα τής περιοχής τής'Ηπείρου,
είς μικρότερον δέ ποσοστόν τούτων είς τάς άλλας περιοχάς της ήπειρωτικής Ελλάδος μέ κατα-
φανή τήν τάσιν είσχωρήσεως είς τήν τεχνικήν των μελωδιών καί τοΰ ήμιτονίου ύπό τύπον δια-
βατικού φθόγγου ή ποικίλματος. Ούτοι έχουν τήν έξης φθογγικήν διάταξιν : α) ό τρόπος τοΰ do
β) ό τρόπος τοΰ ré :

Τον. __* Υποτ. Τον.

Αί τονικαί βάσεις των δύο τρόπων τούτων άπαντώνται σχεδόν πάντοτε όξύτερον τής φυσικής
των θέσεως· τούτο δέ οφείλεται, ώς γνωστόν, είς τήν διάφορον έκτασιν καί ποιότητα των φωνών
των τραγουδιστών.
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Άξιον παρατηρήσεως είναι ότι ή πέμπτη βαθμίς άνωθεν τής τονικής, δταν ή μελωδία φθάνη
μέχρις αύτής, εκτελείται είς τήν φυσικήν της θέσιν καί ούχί έν ύφέσει, ώς θά έπρεπε κατά τό
θεωρητικόν διάγραμμα τής κλίμακος. Τό φαινόμενον τούτο άγει ήμας νά ύποθέσωμεν ότι ή κλϊ-
μαξ τοϋ ήχου τούτου ώς καί ό τρόπος ούτος βασίζονται έπί τοΰ 5/χόρδου συστήματος, άνήκον-
τος είς τό χρωματικόν γένος καί ούχί έπί τοϋ 8/χόρδου κατά τήν έξης κατάταξιν

Α' 5/χορδον Β'5/χορδον Γίτ£ΐΤ;
■--1 ■. <~> Ι'7· τ*
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τοΰτο δέ, διότι δέν είναι δυνατόν νά νοηθή κλΐμαξ διατονική ή χρωματική, άρχομένη άπό τοΰ
do ή οιουδήποτε άλλου φθόγγου καί όδεύουσα κατά τό 8/χορδον σύστημα, ή οποία νά έχη
τονικήν βάσιν τήν πέμπτην βαθμίδα αύτής, ώς τοΰτο άναφέρεται είς τήν θεωρίαν της Βυζαν-
τινής μουσικής καί είς τό σχετικόν μουσικόν διάγραμμα.

Ή τεχνική τών μελωδιών τοΰ τρόπου τούτου, παρουσιάζουσα πολλάς ομοιότητας πρός τήν
τών μελωδιών τοΰ χρωματικοΰ τρόπου τοΰ ré (πλαγίου δευτέρου ήχου της Βυζ. μουσικής),
δημιουργεί πολλάκις δυσκολίας καί σύγχυσιν είς τήν κατάταξιν τοΰ άσματος, δταν μάλιστα δέν
διαγράφωνται σαφώς τά ειδικά εκείνα μουσικά στοιχεία τής μελωδίας διά τόν καθορισμόν τοΰ
τρόπου.

Έκ τούτου έχει παρατηρηθή πολλάκις τό αύτό άσμα νά κατατάσσεται ύπό διαφόρων μου-
σικών, άλλοτε είς τόν τρόπον τοΰ sol, δηλαδή είς δεύτερον ήχον, καί άλλοτε είς τόν τρόπον
τοϋ ré, δηλαδή είς ήχον πλάγιον τοΰ δευτέρου. Είς τήν παροΰσαν Μουσικήν συλλογήν ό τρόπος
ούτος άντιπροσωπεύεται διά δύο μόνον ασμάτων" (βλ. είς σελ. 287 καί 357 )*.

Ή συνύπαρξις δύο τρόπων είς τό αύτό άσμα είτε διατονικών είτε χρωματικών είναι σύνηθες
μουσικόν φαινόμενον είς πολλά άσματα. Δηλαδή τό πρώτον μέρος τής μελωδίας δύναται νά βασί-
ζεται είς ένα διατονικόν τρόπον καί τό δεύτερον είς άλλον (βλ. άσματα είς σελ. 20, 38, 40,
42, 43, 47, 76, 77), ή τό Α' μέρος νά άνήκη είς ένα χρωματικόν τρόπον καί τό δεύτερον μέρος
είς άλλον. (Βλ. άσματα είς σελ. 55, 56, 58, 82, 104, 114).

Έχομεν έτι καί περιπτώσεις είς τάς οποίας οί δύο τρόποι έναλλάσσονται κατά τήν πορείαν
τής μελωδίας, πρός δέ καί άλλας καθ' άς τό μεγαλύτερον μέρος τής μελωδίας δύναται νά άνήκη
είς τόν ένα τρόπον, διατονικόν ή χρωματικόν, καί πρός τό τέλος νά μεταπίπτη είς άλλον τρόπον.

Είς πολύ μικρόν ποσοστόν ^σμάτων άπαντώνται είς τό αύτό άσμα οί τρόποι fa καί ré. Ή

1. Περισσότερα άσματα άνήκοντα είς τόν τρόπον τοΰτον βλ. είς Κ. Ψ ά χ ο υ, ϊνθ' άν., σελ. 40, 100,104.
50 δημώδη άσματα Πελοποννήσου καί Κρήτης (Συλλογή Ωδείου 'Αθηνών), έν 'Αθήναις 1930, σελ. 18, 46.
Σπυρ. Δ. Π ε ρ ι σ τ έ ρ η, ένθ' άν., σελ. 14, 92, 102, 110, 116.
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αντιπροσωπεύεται είς τον παρόντα τόμον1. Ούτος άντιστοιχεΐ πρός τήν κλίμακα τοϋ χρωματικού
πλαγίου τετάρτου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής2. Ό ήχος ούτος μή ευρισκό-
μενος αυτοτελής, ώς οί οκτώ ήχοι αύτής, δηλαδή οί τέσσαρες κύριοι καί οί τέσσαρες πλάγιοί
των, άπαντάται είς χρωματικάς μετατροπίας τοΰ διατονικοΰ πλαγίου τετάρτου ήχου, έχοντος
τονικήν βάσιν τόν φθόγγον do, μέ σκοπόν τήν έντονωτέραν έ'κφρασιν καί έρμηνείαν ώρισμέ-
νων παραστατικών λέξεων. (Βλ. 1, 5 καί 9 στίχους άνοιξανταρίων Θ. Φωκαέως).

"Ετερος χρωματικός τρόπος ό όποιος υπάρχει είς μικρόν ποσοστόν άσμάτων ού μό-
νον τής παρούσης συλλογής άλλά καί τής όλης δημοτικής μουσικής εϊναι ό χρωματικός τρόπος
τοΰ sol. Αί είς τόν τρόπον τοϋτον άνήκουσαι μελωδίαι κινοΰνται συνήθως έπί τής άκολούθου
μουσικής έκτάσεως καί διατάξεως φθόγγων :

Τον.

S

δηλαδή είς ενα 5/χορδον χρωματικόν μέ βάσιν τόν φθόγγον sol καί είς Ινα 4/χορδον διατονικόν
κάτωθεν τής τονικής.

Ό τρόπος ούτος έχει άντίστοιχον τήν κλίμακα τοΰ δευτέρου ήχου τής Βυζαντινής έκκλη-
σιαστικής μουσικής, ή όποία κατά τό σύστημα αύτής φέρει τήν κάτωθι διάταξιν φθόγγων καί
έκτασιν έπί τής όποίας κινοΰνται αί μελωδίαι3.

ι._ « ο C*

I

"Οταν αί μελωδίαι τοΰ ήχου τούτου κατέρχωνται μέχρι τοΰ φθόγγου ΠΑ = ré κάτωθεν
τής τονικής, ό φθόγγος ούτος εκτελείται είς τήν φυσικήν του θέσιν καί ούχί έν ύφέσει. Είς τό μου-
σικόν ιδίωμα τοϋτο άνήκει τό άνωτέρω μουσικόν διάγραμμα, είς τό όποιον άδονται τά είς τόν
τρόπον τοϋτον άνήκοντα τραγούδια. "Οταν ή μελωδία κατέρχεται μέχρι τοΰ φθόγγου ΝΗ = do
κάτωθεν τής τονικής ΔΙ = sol, τότε ό φθόγγος ΠΑ = τέ εκτελείται έν ύφέσει. Ούτως όλοκλη-
ροΰται τό χρωματικόν 5/χορδον κάτω της τονικής.

1. Τόν τρόπον τοϋτον, αύτοτελή, βλέπε είς Κ. Ύ ά χ ο υ, Δημώδη άσματα Γορτυνίας, 'Αθήναι 1923, σελ.
138, 142. Μ. Μ ε ρ λ ι έ. Τραγούδια της Ρούμελης, 'Αθήναι 1931, σελ. 76, 78, 81 καί Σ π υ ρ. Περι-
στέρη, Δημοτικά τραγούδια 'Ηπείρου καί Μωρηα, 'Αθήναι 1950, σελ. 38, 40, 56, 58, 64, 74, 104, 122.

2. Βλ. περί τούτου Κ. Τ ά χ ο υ, ίνθ' άν., σελ. 30.

3. Τά μουσικά διαστήματα της κλίμακος τοΰ ήχου τούτου έχουν ώς έξής:

Φθόγγοι Βυζαντινοί : Νη Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη

» Εύρωπαϊκοί: do ré mi fa sol la si do

Τονιαϊα διαστήματα :

Μουσικά τμήματα :

15 7 16 9 15 7 16
14 6 1δ 8 14 6 15
8 14 8 12 8 14 8
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Οί δύο ούτοι φθόγγοι, τονική καί υποτονική, τόσον τοϋ χρωματικού τρόπου τοΰ ré, όσον
καί τοΰ διατονικοΰ τρόπου τοΰ do, οί όποιοι άποτελοΰν τήν βάσιν είς τήν δλην δομήν των μελω-
διών των τρόπων τούτων, πολλάκις εναλλάσσονται ώς πρός τήν τονικήν, δηλαδή είς τό αύτό
άσμα άλλοτε λαμβάνει θέσιν τονικής ό είς καί άλλοτε ό ετερος. Έκ τής έναλλαγής ταύτης δη-
μιουργούνται πολλαί δυσκολίαι καί άμφιβολίαι διά τήν κατάταξιν της μελωδίας είς τόν τρόπον
είς τόν όποιον άνήκει, δεδομένου ότι έχομεν καί περιπτώσεις είς άς συνυπάρχουν οί δύο τρόποι
είς έν καί τό αύτό άσμα, έάν τά μουσικά στοιχεία δικαιολογούν τοΰτο.

Τά πλέον χαρακτηριστικά έκ των μουσικών ιδιωμάτων των φθόγγων τοΰ τρόπου τούτου
είναι ή άλλοίωσις έπί τό βαρύ της έβδομης βαθμίδος si καί ή στιγμιαία άναίρεσις της τετάρτης
βαθμίδος, ή όποία είναι καί ή πλέον χαρακτηριστική, ή σχηματίζουσα τό χρωματικόν 5/χορδον
μέ τό mi έν ύφέσει καί fa έν διέσει. Ή υφεσις τής έβδομης βαθμίδος γίνεται, δταν ή μελωδία
άνέρχεται μέχρις αύτης καί κατόπιν κατέρχεται. "Οταν ή μελωδία άνέρχεται μέχρι καί τής
8ης, τότε ό φθόγγος si έκτελεΐται είς τήν φυσικήν του θέσιν, δταν δέ κατέρχεται ή μελωδία
έκ της 8ης, έκτελεΐται καί πάλιν έν ύφέσει. Τό αύτό μουσικόν ιδίωμα, ώς έσημείωσα άνωτέρω,
παρατηρείται καί είς τόν τρόπον τοΰ ré διατονικόν.

' Η άναίρεσις τής τετάρτης βαθμίδος γίνεται συνήθως, δταν ή μελωδία κάμνη ημιτελή καί
στιγμιαίαν κατάληξιν είς τόν φθόγγον τοΰτον καί έπανέρχεται πάλιν ούτος είς τήν χρωματικήν
του θέσιν. Άν δέ ή μελωδία άνέρχεται συνεχώς έκ τής βάσεως, προετοιμάζουσα τρόπον τινά
τήν ημιτελή ταύτην κατάληξιν, τότε άναιρεϊ καί τήν τρίτην βαθμίδα καί τό 4/χορδον do-fa
καθίσταται διατονικόν. (Βλ. μελωδικάς φράσεις είς άσματα είς σελ. 55, 56, 82 κλπ.).

Είς πλείστα άσματα τοΰ τρόπου τούτου, ιδίως τής καλουμένης κατηγορίας τοΰ τραπεζιού
ή της τάβλας, δντα έλευθέρου ρυθμοΰ, παρατηρείται, ώς πρός τήν τονικότητα, τό χαρακτηριστικόν
φαινόμενον ότι, ένω άπό τής άρχής τοΰ άσματος κυριαρχεί ή τονικότης τοΰ do χρωματικοΰ,
ουτω δέ τό πλείστον μέρος τής μελωδίας βασίζεται έπ' αύτής, πρός τό τέλος ή μελωδία προ-
ετοιμάζει τήν τελικήν κατάληξιν ούχί είς τήν βάσιν do είς τήν οποίαν έπρεπε κανονικώς νά κατα-
λήξη άλλά είς τήν τονικήν βάσιν τοΰ τρόπου τοΰ ré χρωματικοΰ. Συνήθως μετά τήν έκτέλεσιν
έκάστης στροφής άκολουθεΐ έπωδός ή καί είς τό τέλος άσμα έρρυθμον ή καί χορευτικόν, τό όποιον
άνήκει εις τόν χρωματικόν τρόπον τοΰ ré. Τοΰτο είναι ένδεικτικόν της άλλαγής τοΰ τρόπου.

Ή έναλλαγή αύτη των τονικοτήτων παρατηρείται πολλάκις καί είς τά ένδιάμεσα τής με-
λωδίας τοΰ άσματος. (Βλ. άσματα είς σελ. 55, 56 καί είς σελ. 58, 75, 82, 204, 286, 351 )'.

Τά άσματα ταΰτα με τήν χαρακτηριστικήν ταύτην έναλλαγήν κατετάχθησαν καί είς τούς
δύο τρόπους, σημειωθείσης έν έπικεφαλίδι τής ένδείξεως : τρόπ. do καί ré χρωματικός.

Σημειώνομεν ότι ό χρωματικός τρόπος τοΰ do, ώς αύτοτελής, δηλαδή άνευ έναλλαγών, δέν

1. Πολλών έκ των άσμάτων τούτων ή τονική βάσις δέν ευρίσκεται είς τήν φυσικήν θέσιν άλλά προέρχεται
έκ μεταθέσεως.
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άνηκόντων ασμάτων). Είς έλαχίστας περιπτώσεις ασμάτων γίνεται χρήσις ολοκλήρου τής έκτά-
σεως τής βασικής κλίμακος (βλ. άσμα είς σελ. 114). Είς τάς μελφδίας τοϋ τρόπου τούτου συν-
ήθως παρατηρείται το έξης χαρακτηριστικών μουσικόν ιδίωμα, δηλαδή, δταν ή μελωδία άνέρ-
χεται μέχρι τής 7ης ή καί δης βαθμίδος, τότε τό όξύ 4/χορδον εκτελείται διατονικώς, όπότε
αί βαθμίδες έκτη καί έβδομη si-do εκτελούνται είς τήν φυσικήν των θέσιν. "Οταν όμως ή
μελωδία κατέρχεται, ή έκτη βαθμίς si εκτελείται πάντοτε έν ύφέσει. Ούτως ή κλΐμαξ έν άναβάσει
καί κατα βάσει παρουσιάζεται ύπό τήν άκόλουθον μεικτή ν μορφήν, χρωματικήν καί διατονικήν :

Il' ' "

ΤΓ

"Οταν ή μελωδία κατέρχεται κάτω της τονικής ré μέχρι τοϋ si, μεταχειρίζεται τά διαστή-
ματα της φυσικής διατονικής κλίμακος, δταν δέ ή μελωδία έξικνήται μέχρι τοΰ φθόγγου si,
ούτος έκτελεΐται έν ύφέσει. Έάν δέ ύπερβαίνη αΰτη τόν si, τότε έκτελεΐται είς τήν φυσικήν
του θέσιν.

Σημειοΰμεν ότι τά μουσικά ιδιώματα ταΰτα εϊναι συνήθη καί είς τάς μελωδίας τοΰ πλαγίου
δευτέρου ήχου της Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής μέ τήν κλίμακα τοΰ οποίου ταυτίζεται
άπολύτως ό έν λόγω τρόπος.

Αί μελωδίαι τοΰ άνωτέρω τρόπου εκτελούνται ένίοτε είς τό πεντάχορδον σύστημα,
κινούνται δ' οΰτως είς δύο 5/χορδα, ήτοι είς τό βασικόν καί είς μέρος φθόγγων έκ τοΰ βαρέος
5/χόρδου' (βλ. άσματα είς σελ. 216, 330, καί σχετικό ν μουσικόν διάγραμμα άνωτέρω κατά
5/χορδον σύστημα).

Πλήν τοΰ τρόπου τούτου είς τήν έλληνικήν δημώδη μουσικήν εύρίσκεται καί άλλος χρωμα-
τικός τρόπος, έχων τονικήν βάσιν τόν φθόγγον do. Ούτος έχει τήν άκόλουθον διάταξιν φθόγγων
κατά τήν άνάβασιν καί κατάβασιν τών μελωδιών :

Τον.

b»

Ό τρόπος ούτος άποτελεΐται άπό έν 5/χορδον χρωματικόν καί έν 4/χορδον διατονικόν.
Αί μελωδίαι τοΰ τρόπου τούτου δέν έκτελοΰνται πάντοτε είς δλην τήν έκτασιν τών φθόγγων της
κλίμακος. Ή χρήσις δ' αΰτη ποικίλλει άναλόγως τοΰ είδους τοϋ άσματος, χορευτικοΰ ή τοΰ
τραπεζιοΰ, καί της ιδιαζούσης είς έκαστον τούτων τεχνικής τής μελωδίας.

Τά μουσικά διαστήματα τών φθόγγων τοΰ τρόπου τούτου εϊναι δμοια πρός τά τών φθόγγων
τοΰ ώς άνωτέρω χρωματικοΰ τρόπου τοΰ ré. Ή δημιςυργία τοΰ τρόπου τούτου έπιτυγχάνεται
διά της μεταβολής της υποτονικής τοΰ χρωματικού τρόπου τοΰ ré είς τονικήν.
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τών είς τόν τρόπον τοϋτον άνηκόντων άσμάτων δέν υπερβαίνει τήν πέμπτην ή τήν Ικτην άνω
της τονικής καί μίαν τετάρτην κάτωθεν τής τονικής. Ούτω:

Τον.

ΙΕΓ

(Βλ. άσματα είς σελ. 99, 108, 173 καί είς σελ. 151, 187, 303, 316)1. Τούτων αί τονικαί βάσεις
προέρχονται έκ μεταθέσεως, δηλαδή αί μελωδίαι των δέν είναι καταγεγραμμέναι είς τήν φυσικήν
των θέσιν τοϋ τρόπου. Τήν ιδίαν έκτασιν χρησιμοποιούν καί αί μελωδίαι τοϋ τρίτου ήχου τής
Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής.

Έκ τών χρωματικών τρόπων ό πλέον συνήθης καί είς μεγαλύτερον ποσοστόν άσμάτων
άπαντώμενος ού μόνον είς τό παρόν δημοσίευμα άλλά καί γενικώτερον είς τήν όλην δημώδη μου-
σικήν είναι ό τρόπος ό εχων τονικήν βάσιν τόν φθόγγον ré. "Εχει δέ τήν έξής διάταξιν φθόγγων:

Τον._Α ι αζ.τόνος

\>·, il'

"βασ 4/χορδον Όζυ 4/χορδον

Σύγκειται δηλ. έκ δύο ομοίων χρωματικών τετραχόρδων, άτινα [άνήκ ουν είς τό σκληρόν κα-
λούμενον χρωματικόν γένος, ΠΑ—ΔΙ = ré—sol καί ΚΕ—ΠΑ = la-ré, διαχωριζομένων δι'
ένός τόνου μείζονος όνομαζομένου διαζευκτικού2.

Αί μελωδίαι τοϋ τρόπου τούτου δέν χρησιμοποιούν όλην τήν εκτασιν τών φθόγγων τής
άνωτέρω κλίμακος. Συνήθως εκτείνονται αύται μέχρι μιας τετάρτης, πέμπτης ή έκτης άνωθεν
της τονικής, μέ χρήσιν τής ύποτονικής, ένίοτε δέ καί μιάς τρίτης κάτωθεν τής τονικής. (Βλ.
άσματα είς σελ. 3, 6, 114, 127, 201, 229, ώς καί τόν είδικόν πίνακα τών είς τόν τρόπον τοϋτον

1. Βλ. Κ. Ψάχου, ένθ' άν., σελ. 44, 106, 152.

2. Ή κλϊμαξ αύτη ταυτίζεται μέ τήν κλίμακα τοϋ πλαγίου δευτέρου ήχου της Βυζαντινής έκκλησιαστικής
μουσικής. Τά δέ διαγράμματα της κλίμακος, οί άριθμητικοί λόγοι τών διαστημάτων καί τά μουσικά τμήματα
ταύτης έχουν ώς έξής:

Φθόγγοι Βυζαντινοί: Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη Πα

» Εύρωπαϊκοί : ré mi fa sol la si do ré

Διαστήματα :

Μουσικά τμήματα :

256 6 135 9 256 6 135
243 5 128 8 243 5 128
6 20 4 12 6 20 4
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σμένων φθόγγων τών τετραχόρδων. (Βλ. εις το κατωτέρω έν υποσημειώσει διάγραμμα)1.

Οί μουσικοί ιδιωματισμοί καί αί έλξεις τών ύπερβασίμων φθόγγων ύπό τών δεσποζόν-
των δέν λείπουν καί άπό τάς μελωδίας τοϋ έν λόγω τρόπου. Τοΰτο παρατηρείται ομοίως καί
εις τάς μελωδίας τοΰ πλαγίου τετάρτου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής καί
μάλιστα είς μεγαλυτέραν έκτασιν. Π.χ. οί φθόγγοι ré καί fa έλκονται ύπό τών φθόγγων mi
καί sol, οϊτινες δεσπόζουν της κλίμακος. Ό φθόγγος si άλλοτε εκτελείται έν ύφέσει καί άλλοτε
είς τήν φυσική ν του θέσιν. Αί άνήκουσαι είς τόν τρόπον τοΰτον μελωδίαι είς τόν παρόντα τόμον
δέν παρουσιάζουν τόσον έντονα τά μουσικά ταΰτα χαρακτηριστικά καί τάς άλλοιώσεις τών φθόγ-
γων. Οί διά σταυροΰ διακρινόμενοι φθόγγοι είς τό κατωτέρω μουσικόν διάγραμμα είναι οί φθόγ-
γοι οί όποιοι ύπόκεινται είς τάς ώς άνω άναφερομένας άλλοιώσεις.

Τον. -+- -+-

ΧΕ

(Βλ. άσματα τοΰ τρόπου τούτου είς σελ. 8, 184, 189, 191, 196, 198, 225, 236, 237 καθώς καί
είς είδικόν πίνακα είς τό τέλος τοΰ παρόντος τόμου). Σημειωτέον ότι αί τονικαί βάσεις πολλών
έκ τούτων προέρχονται έκ μεταθέσεως καί δέν εύρίσκονται είς τήν φυσικήν των θέσιν.

Ό τρόπος τοΰ fa άπαντάται εις μικρόν ποσοστόν ασμάτων της παρούσης έκδόσεως. Άπό
τής άπόψεως της διατάξεως τών φθόγγων καί τών τονιαίων διαστημάτων συμπίπτει ούτος μέ
τόν μείζονα τρόπον τοΰ fa τής Εύρωπαϊκής μουσικής, άλλ' ούχί βεβαίως καί μέ τήν τεχνικήν
τών μελωδιών. "Εχει δ' έτι άντίστοιχον τήν κλίμακα τοΰ τρίτου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησια-
στικής μουσικής, όστις έχει τονικήν βάσιν τόν φθόγγον ΓΑ = fa. Ή έκτασις τών μελωδιών

1.

Φυσική διατονική κλΐμαξ

Φθόγγοι Βυζαντ. Νη Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη

» Εύρωπ. do ré mi fa sol la si do

Μήκος χορδής : 1 g

8 _4 JJ J2 16 _8 J.

5 4 3 27 15 2

'Αριθμός παλμών : 1 g

9 J> J J5 27 15

4 3 2 16 18

Τονιαϊα διαστήματα : g

9 10 16 _9 J) 10 16

9 15 8 8 9 15

Μουσικά τμήματα : 12 11 7 12 12 11
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Άλλοι τρόποι τοϋ διατονικοΰ γένους άπαντώμενοι είς τήν παροΰσαν μουσικήν συλλογήν
είναι ό τρόπος τοΰ mi, ό τρόπος τοΰ do καί ό τοϋ fa.' Ό τρόπος τοΰ mi εχει τήν έξης διάταξιν

Αί μελωδίαι των είς τόν τρόπον τοΰτον ανηκόντων άσμάτων δέν χρησιμοποιοΰν δλην τήν
ϊκτασιν της οκτάβας. Συνήθως έκτείνονται αύται μέχρι τής έκτης άνωθεν τής τονικής καί είς
δύο φθόγγους κάτωθεν αύτής. Είς πολλά άσματα ή έκτασις είναι μικροτέρα, εις τινας δέ περιπτώ-
σεις φθάνει μέχρι μιας τρίτης άνωθεν τής τονικής καί είς δύο φθόγγους κάτωθεν αύτής. (Βλ. άσματα
είς σελ. 9, 10, 121, 217, 385, 386, 392 )*. Ό έν λόγω τρόπος άντιστοιχεΐ πρός τήν κλίμακα τοΰ
τετάρτου ήχου τής Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής καί ιδίως τής κλίμακος, ή όποία έχει
τονικήν βάσιν τόν φθόγγον Βου = mi, έπί τής οποίας βασίζονται τά σύντομα είρμολογικά μέλη
τοΰ ήχου τούτου.

Μουσικοί ιδιωματισμοί παρατηρούνται είς ώρισμένους φθόγγους τοΰ τρόπου τούτου. Π.χ.
ό φθόγγος si, ή πέμπτη δηλαδή βαθμίς, άλλοτε έκτελεϊται μέ υφεσιν καί άλλοτε είς τήν φυσικήν
του θέσιν (βλ. άσματα είς σελ. 158,224). Ό φθόγγος sol, δηλαδή ή τρίτη βαθμίς, ελκει τόν ύπο-
κείμενον φθόγγον fa, όταν ή μελωδία φέρη τοΰτον ώς ποίκιλμα τοΰ sol" (βλ. άσμα σελ. 265).
Τά μουσικά ιδιώματα ταΰτα παρατηρούνται καί είς τάς μελωδίας τοΰ προαναφερθέντος τε-
τάρτου ήχου της Βυζαντινής μουσικής, τοΰ καλουμένου λεγέτου.

Τό είς τήν σελ. 255 άσμα, τοΰ οποίου ή τεχνική τής μελωδίας ομοιάζει πρός τήν τε-
χνικήν των μελωδιών, α'ίτινες άνήκουν είς τόν τρόπον τοΰ mi, κατέταξα είς τόν τρόπον τοΰ sol,
τόσον έκ τής τελικής του καταλήξεως, όσον καί έξ ώρισμένων μουσικών στοιχείων καί τής τε-
χνικής τής μελωδίας του, άτινα ομοιάζουν πρός τήν τεχνική ν καί τά στοιχεία τοΰ τετάρτου
ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, τοΰ έχοντος βάσιν ούχί τόν φθόγγον Βου = mi
άλλά τόν φθόγγον Δι = sol, έπί τοΰ οποίου βασίζονται τά καλούμενα παπαδικά ( άργά) μέλη.

Ό τρόπος τοΰ do ευρίσκεται είς όλίγα άσματα τής παρούσης συλλογής. Ή διάταξις των
φθόγγων τοΰ τρόπου τούτου είναι όμοία πρός τήν των φθόγγων τοΰ μείζονος τρόπου τής εύρω-
παϊκής μουσικής, καθώς έπίσής καί πρός τήν των φθόγγων τής κλίμακος τοΰ πλαγίου τετάρτου
ήχου τής Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής. Διαφέρει δέ, ώς γνωστόν, ό μείζων τρόπος
άπό τήν κλίμακα τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής ώς πρός τά διαστήματα ώρι-

ψάλτου, ϊκδοσις 5η, Κωνσταντινούπολις, 1903, σελ. 72, ώς έπίσης καί είρμούς κανόνων πλαγίου πρώτου
ήχου είς Άναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου καί 'Ιωάννου Πρωτοψάλτου, ίκδοσις
9η, έν Κωνσταντινουπόλει 1905, σελ. 239.

1. Βλ. καί Κ. Ψ ά χ ο υ, Δημώδη άσματα Γορτυνίας, 'Αθήναι 1923, σελ. 110, 112, 114, 116.
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ήδυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς πέμπτην χρόαν τοϋ τρόπου" λόγω όμως τής άσταθείας τοΰ φαινο-
μένου τούτου έθεωρήσαμεν τοΰτο ώς μουσικόν ιδίωμα τοΰ τρόπου τούτου. Είς άσματα τών
οποίων ή μελωδία έξικνεΐται μέχρι τοΰ φθόγγου τούτου si καί είτα κατέρχεται, ό έν λόγω φθόγγος
εκτελείται έν ύφέσει (βλ. άσμα είς σελ. 5) " όταν ή μελωδία άνέρχεται μέχρι τοΰ do ή καί τοΰ άνω
ré ό φθόγγος ούτος εκτελείται είς τήν φυσικήν του θέσιν. "Οταν δέ κατέρχεται έκ τοΰ άνω ré,
έκτελεΐται έν ύφέσει. (Βλ. διάγραμμα είς σελ. 9 καί άσματα είς σελ. 5, 15, 80, 161 καί εις
σελ. 31, 153 κατά μετάθεσιν τής φυσικής βάσεώς των καί είς είδικόν πίνακα έν τώ τέλει τοΰ
παρόντος τόμου).

Είς τάς μελωδίας τοΰ τρόπου τούτου ώς καί είς τάς τών άλλων παρατηρείται τό μουσι-
κόν φυσικόν φαινόμενον τής έλξεως τών ύπερβασίμων καλουμένων φθόγγων ύπό τών δεσποζόν-
των, όφειλόμενον είς φυσικόν αίσθητικόν μουσικόν αίτιον. Ό φθόγγος sol, π.χ., ώς δεσπόζων
φθόγγος τοΰ τρόπου τοΰ ré, ελκει τόν ύποκείμενον φθόγγον fa πρός τόν sol, είς τόν όποιον καί ή
μελωδία κάμνει τήν άτελή κατάληξα. Ό φθόγγος mi είς τόν τρόπον τοΰ do ελκει τόν φθόγγον
ré πρός τόν φθόγγον mi κλπ.

Τό φαινόμενον τής ελξεως δημιουργεί καί τά λεπτότερα μουσικά διαστήματα, άτινα προ-
καλοΰν καί τό ιδιάζον αίσθητικόν μουσικόν άκουσμα τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών.
Είς τό φαινόμενον τοΰτο πιθανώς οφείλεται καί ή δημιουργία τών διαφόρων χροών τοΰ τρόπου
τούτου, παρατηρείται δέ τοΰτο καί είς τάς μελωδίας τών ήχων τής Βυζαντινής έκκλησιαστικής
μουσικής ώς καί είς τάς μελωδίας τών άσμάτων τών 'Ανατολικών λαών.

Τόν τρόπον τοΰ la τοΰ οποίου έλάχιστα άσματα περιέχονται είς τόν παρόντα τόμον, θεωροΰ-
μεν δμοιον πρός τόν τρόπον τοΰ ré, δεδομένου οτι δι'άμφοτέρους τά μουσικά διαστήματα είναι τά
αύτά μέ τήν διαφοράν ότι ή τονική βάσις ευρίσκεται κατά μίαν πέμπτην όξύτερον τής βάσεως τοΰ
τρόπου τοΰ ré.

Ουσιαστικώς αί άνήκουσαι είς τόν τρόπον τοΰτον μελωδίαι κινοΰνται κυρίως είς τό όξύ
5/χορδον τοΰ τρόπου τοΰ ré, όταν ούτος χρησιμοποιή τό 5/χορδον σύστημα περί τοΰ
οποίου έλέχθη άνωτέρω. (Βλ. καί σχετικόν μουσικόν διάγραμμα σελ. 10). Ενίοτε αί με-
λωδίαι χρησιμοποιούν καί μερικούς φθόγγους έκ τοΰ βασικοΰ 5/χόρδου ή καί όλόκληρον τοΰτο,
κινούμεναι ούτως είς δύο 5/χορδα, τό βασικόν καί τό όξύ, τό όποιον καί λαμβάνει πρω-
τεύουσαν θέσιν είς τήν περίπτωσιν ταύτην. (Βλ. άσμα είς σελ. 17). Είς τοΰτο ή μελωδία
χρησιμοποιεί τά δύο 5/χορδα. (Βλ. άσμα είς σελ. 71). Τούτου ή τονική ευρίσκεται κατά τό-
νον όξύτερον τής φυσικής βάσεώς του. (Βλ. έπίσης καί άσματα είς σελ. 300 καί 337). Σημειω-
τέον ότι ό τρόπος ούτος τοΰ la συναντάται μέ τά αυτά μουσικά χαρακτηριστικά τών μελωδιών
καί είς τά είρμολογικά μέλη (σύντομα καί άργά) τοΰ πλαγίου πρώτου ήχου τής Βυζαντινής
μουσικής1.

1. Βλ. Καταβασίας της έορτης της 'Αναλήψεως είς Είρμολόγιον καταβασιών 'Ιωάννου Πρώτο-
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αντιθέτως εκτελείται πάντοτε έν ύφέσει κατά τήν κατάβασιν της μελωδίας είς τήν τονικήν1.
Ή χρόα Β' σχηματίζεται διά της βαρύνσεως τοϋ φθόγγου της IV βαθμίδος της κλίμακος

' Υποτ. Τον.

ώς έξης : <?ρ _ , 1η

IV

Σχηματίζεται ούτω μεταξύ τών βαθμίδων IV καί V έν τριημιτόνιον, το όποιον προξενεί
τήν έντύπωσιν ότι πρόκειται περί ειδικής χρωματικής κλίμακος τοΰ ré. Ή χρόα αύτη είς ούδέν
άσμα τής παρούσης μουσικής συλλογής άπανταται.

Ή χρόα Γ' σχηματίζεται διά τής όξύνσεως τοΰ φθόγγου τής IV βαθμίδος τής κλίμακος

Ύποτ. Τον.

Ρ

■ο -σ- - fr

Σχηματίζει δ' αυτη μεταξύ τής III καί IV βαθμίδος εν χαρακτηριστικών τριημιτόνιον.
Τό σχηματιζόμενον 5/χορδον ré - mi - fa - sol$ -la, ομοιάζει πολύ πρός το χρωματικόν 5/χορδον
do - ré - mit»-fa$ - sol - la τοΰ χρωματικοΰ τρόπου τοΰ do παρά τάς διαφοράς τών μουσικών δια-
στημάτων, περί τοΰ οποίου γίνεται λόγος κατωτέρω. Ή όμοιότης αύτη δημιουργεί πολλάκις άμ-
φιβολίας ώς πρός τήν κατάταξιν τής μελωδίας είς τόν,τρόπον τοΰ do χρωματικόν ή τόν τρόπον
τοΰ ré μετά χρόας, δταν μάλιστα δέν παρουσιάζη εύκρινή τά μουσικά χαρακτηριστικά ώς πρός
τήν τεχνικήν αύτης καί τά μουσικά διαστήματα τών φθόγγων. (Βλ. άσματα είς σελ. 133, 301,
καί 212 κατά μετάθεσιν τής φυσικής τονικής βάσεως είς τόν φθόγγον mi).

Ή χρόα Δ' σχηματίζεται διά τής βαρύνσεως τοΰ φθόγγου τής V βαθμίδος :

'Υποτ. Τον.

• ·
rk\ — 7 m m
V ν Λ m
ο ,r

Ή χρόα αύτη ούδέποτε άπαντάται σταθερά άπό της άρχής μέχρι τέλους τοΰ άσματος,
άλλ' έναλλάσσεται μέ τόν καθαρόν διατονικόν τρόπον τοΰ ré" (βλ. άσματα είς σελ. 61, 72, 98,
101, 197). Σημειωτέον ότι αί φυσικαί τονικαί βάσεις τών ασμάτων τούτων έχουν μετατεθή
ύψηλότερον.

"Ετερον χαρακτηριστικόν μουσικόν ιδίωμα2, τό όποιον παρατηρείται είς τάς μελωδίας τοΰ
τρόπου τούτου, είναι ή άλλοίωσις πρός τό βαρύ τής VI βαθμίδος si. Τήν άλλοίωσιν ταύτην θά

1. Βλ. άσματα είς σελ. 29, 111 τών όποίων ή φυσική τονική βάσις έχει μετατεθη είς τόν φθόγγον sol
καθώς καί είς σελ. 155, 305 κλπ.

2. Ό δρος παρελήφθη έκ τοϋ Βυζαντινού μουσικού συστήματος.
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"Οταν αί μελωδίαι βασίζωνται είς τό 5/χορδον διατονικόν σύστημα τοϋ τρόπου τοΰ ré
ή διάταξις τών φθόγγων έχει ώς έξης.

7\---- ' ________ ^ m « -
(Λ) —φ— Ο ·
Λ _ L —φ-

xy

Τοΰ 5/χόρδου συστήματος γίνεται χρήσις καί είς μελωδίας, αί όποΐαι ανήκουν είς το χρωμα-
τικον γένος, μέ βασικόν 5/χορδον, άρχόμενον έκ τοΰ φθόγγου ré καί μέ τήν κατωτέρω διάταξιν :

Βαρύ 5/χορδον. Βασικόν 5/χορόον. Ό£υ 5/χορδον

σ

ν.

σ

□ce

Αί μελωδίαι είς τήν περίπτωσιν ταύτην ουδέποτε χρησιμοποιούν καί τά τρία 5/χορδα, άλλά
κυρίως τό βασικόν καί φθόγγους τινάς εΐτε έκ τοΰ οξέος εΐτε έκ τοΰ βαρέος 5/χόρδου.

Το 4/χορδον σύστημα άπανταται όλιγώτερον είς μελωδίας διατονικάς ή χρωματικάς.
Ό τρόπος τοΰ fa, περί τοΰ όποιου γίνεται λόγος κατωτέρω, χρησιμοποιεί συνήθως 4/χορδον
σύστημα κατά τήν έξής διάταξιν φθόγγων :

Βαρύ 4/χορδ. Βασικσν Λ/χ.

33:

i?o

ί7Ό

Ή άλλοίωσις ένός έκ τών ένδιαμέσων φθόγγων τοΰ τρόπου τοΰ ré εΐτε πρός τό βαρύ εΐτε
πρός τό όξύ διά μιας ύφέσεως ή διέσεως δημιουργεί τάς καλουμένας χρόας τοΰ τρόπου τούτου.
Αύται άποτελοΰν σύνηθες μουσικόν ιδίωμα μελωδιών, άνηκουσών είς τόν τρόπον τοΰτον, τό όποιον
καί προξενεί ιδιάζον καί χαρακτηριστικόν αίσθητικόν άκουσμα. Αί συνήθεις χρόαι1 τοΰ διατο-
νικοΰ τρόπου τοΰ ré είναι τέσσαρες, σημειούμεναι έκάστοτε έν τή έπικεφαλίδι τοϋ άσματος
διά τών κεφαλαίων γραμμάτων τοΰ έλληνικοΰ άλφαβήτου- π.χ. τρόπ. ré μετά χρόας Α ή Β
κλπ. Ή χρόα Α' σχηματίζεται διά τής βαρύνσεως τής δευτέρας βαθμίδος της κλίμακος οΰτω :

1/ —11
Λ h m m ——

0 m ρ· -il
J -2». Ο -—

π

Δέον νά σημειωθή έν προκειμένω ότι εΐς τινας περιπτώσεις καί ιδία κατά τήν άνάβασιν της
μελωδίας έκ της τονικής ό φθόγγος mi της II βαθμίδος έκτελεΐται είς τήν φυσικήν του θέσιν,

1. Περί χροών τοϋ τρόπου τούτου βλ. είς Χρυσάνθου, Μέγα θεωρητικών της μουσικής, σελ. 119.
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Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, ή οποία έχει τονικήν βάσιν τον φθόγγον πα = ré.

Παρατίθεται κατωτέρω τό μουσικόν διάγραμμα των φθόγγων τοϋ τρόπου τούτου τοΰ ré
κατ' άνιοϋσαν καί κατιοΰσαν σειράν, ώς τοϋτο χρησιμοποιείται είς τάς μελωδίας τάς]άνηκούσας
είς αύτόν1.

* Υττοτ. Τον. ____

-θ-

__-ο-·--------ο

Χαρακτηριστικοί μουσικόν ιδίωμα τό όποιον παρατηρείται είς τάς μελωδίας τοϋ άνωτέρω
τρόπου είναι ότι ό φθόγγος si έκτελεΐται άλλοτε έν ύφέσει καί άλλοτε είς τήν φυσικήν του θέσιν.
"Οταν ή μελωδία τοΰ άσματος φθάνη μέχρι τοΰ φθόγγου si καί κατέρχεται άμέσως, εκτελείται
έν ύφέσει, δταν δέ ή μελωδία άνέρχεται μέχρι τοΰ do ή καί τοΰ άνω ré, εκτελείται είς τήν φυσικήν
του θέσιν. "Οταν τέλος κατέρχεται, έκτελεΐται πάντοτε έν ύφέσει. Τό ιδίωμα τοΰτο παρατηρείται
καί είς τάς μελωδίας τοΰ πρώτου ήχου τής Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής, αί όποια ι βασί-
ζονται είς τόν ίδιον τρόπον.

Αί είς τόν τρόπον τοϋτον άνήκουσαι μελωδίαι, άλλοτε χρησιμοποιοΰν δλην τήν εκτασιν των
οκτώ φθόγγων μετά τής υποτονικής, κατά τό όκτάχορδον καλούμενον σύστημα, καί άλλοτε
όλιγωτέρους φθόγγους, π.χ. μίαν εκτην ή μίαν πέμπτην μέ τήν ύποτονικήν ή καί χωρίς αύτήν.
Υπάρχουν περιπτώσεις μελωδιών, αΐτινες χρησιμοποιοΰν μόνον εν 4/χορδον έκ τής τονικής
βάσεως καί τήν ύποτονικήν. (Βλ. άσματα σελ. 47, 123 κατά μετάθεσιν τής βάσεώς των καί
είς σελ. 105 κλπ.). Έχομεν έπίσης περιπτώσεις με χρήσιν μιας τρίτης καί τής υποτονικής
(βλ. άσματα είς σελ. 353, 355 κλπ.) ή με χρήσιν μόνον δύο φθόγγων: τονικής καί υποτονικής
ré-do. Τοιαϋται όμως μελωδίαι δέν άντιπροσωπεύονται είς τόν παρόντα τόμον2.

1. Τά τονιαΐα διαστήματα της κλίμακος ταύτης κατά τήν Βυζαντινήν μουσικήν (Μουσική έπιτροπή 1881 )
ϊχουν ώς έξης:

Φθόγγοι Βυζαντινοί : Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη Πα

» Ευρωπαϊκοί : ré mi fa sol la si do ré

800 27 9 9 800 27 9

Τονιαΐα διαστήματα : - — — — "TT TT —

729 25 8 8 729 25 8

'Αριθμοί μουσικών τμημάτων : 10 8 12 12 10 8 12

'Αριθμοί τμημάτων κατά εύρωπαϊκόν σύστημα : 12 6 12 ,12 12 6 12

Οδτως είναι καταφανής ή διαφορά μεταξύ των τονιαίων διαστημάτων τοϋ Εύρωπαΐκοΰ μουσικοΰ συστή-
ματος καί της Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής μετά τής όποιας συμπίπτουν τόσον αί κλίμακες όσον καί
τά μουσικά διαστήματα καί των μελωδιών των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Βλ. μελωδίαν είς σελίδα
17, δι' î)V χρησιμοποιοΰνται τά δύο 5/χορδα, τό βασικόν καί τό όξύ.

2. Βλ. Κέντρ. Λαογρ., ταινία άρ. 208Α. Μοιρολόγι περιοχής Χουλιαράδων 'Ηπείρου μέ ϊκτασιν δύο
μόνον φθόγγων μελψδίας.



ιδ' ΕΙΣΑΓΩΓΗ

παρεμβάλλεται ό διαζευκτικός καλούμενος τόνος, ώς είς τό σύστημα της Δυτικής μουσικής.
Π.χ. ή κλϊμαξ τοϋ διατονικοΰ τρόπου τοϋ ré.

ré - mi - fa - sol - la - si - do - ré
I_11_11_I

Βαρύ 4/χορδον Διαζ. τόν. 'Οξύ 4/χορδον

Πλήν τών κλιμάκων τούτων άπαντώνται καί αί όδεύουσαι κατά τό 5/χορδον σύστημα,
δηλαδή άποτελοΰνται έκ πέντε φθόγγων μέ ώρισμένην διάταξιν, άνηκόντων είτε είς τό διατονικόν
γένος είτε εις τό χρωματικόν, π.χ. τοΰ διατονικοΰ γένους :

sol - la - si - do - ré - mi - fa - sol - la - si - do - ré - mi

I_11_11_I

Βαρύ 5/χορδον Μέσον 5/χορδον 'Οξύ 5/χορδον

Τοΰ χρωματικοΰ γένους :

sol -lab - si - do - ré - mib - faft - sol - la - sib - do# - ré - mi
I_11_I I__I

Βαρύ 5/χορδον Μέσον 5/χορδον 'Οξύ 5/χορδον

"Οταν γίνεται χρήσις 5/χόρδου συστήματος, τότε ή εκτασις τών μελωδιών περιλαμβάνεται
συνήθως είς δύο μόνον 5/χορδα (π.χ. βλ. άσμα σελ. 17). Δυνατόν ή μελωδία νά χρησιμοποιή
εν μόνον 5/χορδον καί μέρος τοΰ χαμηλοτέρου 5/χόρδου. Είς ολίγας μόνον περιπτώσεις έχομεν
συναντήσει τήν χρήσιν τοΰ 4/χόρδου συστήματος.

do - ré - mi - fa - sol - la - sit? - do - ré - mit
1__II_II__I

Α' 4/χορδον Β' 4/χορδον Γ' 4/χορδον

Έν τοις έπομένοις γίνεται είδικώτερον λόγος περί έκάστου τών τρόπων έπί τών οποίων
βασίζονται αί μελωδίαι αί περιλαμβανόμεναι είς τήν εκδοσιν ταύτην, πρός δέ καί περί τών σχε-
τικών μουσικών διαγραμμάτων τών φθόγγων καί τών άριθμητικών λόγων τών μουσικών δια-
στημάτων αύτών.

Έκ τών διατονικών τρόπων ό συχνότερον άπαντώμενος είναι ό τρόπος τοΰ ré διατονικός1.

Διά τόν καθορισμόν καί τήν όνομασίαν τοΰ τρόπου τούτου, ώς καί τών υπολοίπων τής πα-
ρούσης συλλογής έλήφθησαν ύπ' όψιν αί άντίστοιχοι τονικαί βάσεις τών κλιμάκων τών ήχων τής
Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής μετά τών οποίων, ώς έλέχθη, συμπίπτουν τόσον ώς πρός
τήν διάταξιν τών φθόγγων, όσον καί ώς πρός τά τονιαΐα μουσικά διαστήματα αύτών. Ό
τρόπος ούτος, δηλ. ό τοΰ ré διατονικός, έχει άντίστοιχον κλίμακα τήν τοΰ πρώτου ήχου τής

1. Τοϋτο είναι έξηκριβωμένον έκ της μέχρι τοϋδε παρακολουθήσεως δι' άκουστικής άκροάσεως της συγ-
κεντρωμένης μουσικής ΰλης έκ διαφόρων τόπων, ώς καί έκ τοϋ έκδεδομένου μουσικοΰ ύλικοϋ.
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με την μελωδίαν περιελήφθησαν μεταξύ τών δύο σημείων στίξεως (παύλας) οδτω:—να —
άιντε — μωρέ — κλπ., είς δέ τό άκολουθούν κείμενον άνευ τής μουσικής διά πλαγίων στοιχείων.
"Οταν δ' αύται έπαναλαμβάνωνται όμοιομόρφως είς δλας τάς στροφάς, παρατίθενται είς δύο
μόνον στροφάς. Έάν όμως ταύτα διαφέρουν κατά στροφάς, τότε παρατίθενται είς δλον τό κεί-
μενον τοϋ άσματος. (Βλ. παραδ. είς άσμα σελ. 83).

Β'. ΤΡΟΠΟΙ —ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Αί μελωδίαι τών έν λόγω τραγουδιών βασίζονται, ώς γνωστόν, είς κλίμακας ίδιοτύπους,
αί όποΐαι διαφέρουν ούσιωδώς άπό τάς τοΰ Εύρωπαϊκοΰ μουσικοΰ συστήματος. Αί διαφοραί
αύται προέρχονται κυρίως άπό τήν διάφορον διάταξιν τών φθόγγων, τήν θέσιν τών ήμιτονίων,
τήν διαφοράν τών μουσικών διαστημάτων μεταξύ τών φθόγγων, πρός δέ καί άπό τόν άριθμόν
τών άπαρτιζόντων αύτάς φθόγγων. Έπί τής τελευταίας διαφοράς παρατηροΰμεν ότι αί μελω-
δίαι τών δημοτικών τραγουδιών, ώς καί αί τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής δέν έχουν
βάσιν μόνον τό 8/χορδον σύστημα κλιμάκων έπί τοΰ οποίου βασίζεται ή καλουμένη εύρωπαϊκή
μουσική, άλλά καί τό 5/χορδον, είς πολλάς δέ περιπτώσεις καί τό 4/χορδον, είτε είς τό διατο-
νικόν είτε είς τό χρωματικόν γένος άνήκουν τά συστήματα ταΰτα. Ή έξακρίβωσις καί ή κατά-
ταξις κάθε μελωδίας είς τόν τρόπον είς τόν όποιον άνηκει είναι έργον είς πολλάς περιπτώσεις
ευχερές, εις άλλας όμως προσκρούει αύτη είς πολλάς δυσκολίας ένεκα τής ίδιοτύπου τεχνικής
ώρισμένων μελωδιών, ήτις στηρίζεται είς κανόνας καί μουσικά ιδιώματα, άτινα δέν έχουν
άκόμη μελετηθη, πρός δέ προβάλλουν δυσχέρειαι καί έκ τής μικρας έκτάσεως ώρισμένων
μελωδιών, ή όποία δύναται νά άποτελήται έκ δύο μόνον φθόγγων1.

Είς τήν παροΰσαν έκδοσιν διακρίνομεν τρόπους, οί όποιοι άνήκουν είς τό διατονικόν γένος2
μέ διαφόρους τονικάς βάσεις καί τρόπους, ύπαγομένους είς τό χρωματικόν γένος, έπίσης μέ δια-
φόρους τονικάς βάσεις. Διακρίνονται προσέτι καί τρόποι μεικτοί, οί όποιοι σχηματίζονται έκ
τής άναμείξεως τών δύο προηγουμένων, δηλαδή τών διατονικών καί χρωματικών. 'Απαντών-
ται τέλος καί περιπτώσεις είς τάς οποίας ή μελωδία δύναται νά άνήκη είς δύο διατονικούς
τρόπους ή δύο χρωματικούς μέ τονικάς βάσεις.

Ώς πρός τόν άριθμόν τών φθόγγων οί όποιοι άπαρτίζουν τάς κλίμακας παρατηροΰμεν ότι
αύται κατά μεγαλύτερον ποσοστόν οδεύουν κατά τό όκτάχορδον σύστημα, δηλαδή άποτελοΰνται
άπό οκτώ φθόγγους, οΐτινες διαχωρίζονται είς δύο 4/χορδα, βαρύ καί οξύ, μεταξύ τών οποίων

1. Μοιρολόγια Χουλιαράδων 'Ηπείρου κ.ά. Κέντρ. Λαογρ., ταιν. άρ. 208 Α.

2. Γένος είς τήν μουσικήν είναι ή διάφορος διάταξις τών φθόγγων τών τετραχόρδων. Βλ. καί είς Χ ρ υ
σάν θ ου, ϊνθ' άν., σελ. 94.
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τάς υπολοίπους στροφάς έσημειώσαμεν διά μικρότερων φθογγοσήμων καί εντός παρενθέσεων

Ή ΰπαρξις διπλών φθογγοσήμων άνευ παρενθέσεως είς τινας μελωδικάς θέσεις άσμάτων
δηλώνει ότι οί φθόγγοι ούτοι άδονται ταυτοχρόνως ύπό άλλου ή άλλων τραγουδιστών τής ιδίας
ομάδος. Είς πολλάς περιπτώσεις παρατίθενται δύο ή καί τρεις στροφαίτοϋ άσματος έν συνεχεία
ή κατ' επιλογήν έκ τών υπολοίπων, δταν αδται παρουσιάζουν μελωδικάς παραλλαγάς. Αί στροφαί
αδται σημειώνονται έκάστοτε δι' άριθμών έντός τετραγώνων, π.χ. |Τ| fä] [1Γ| κλπ.

Ώς πρός τήν χρησιμοποίησιν τών σημείων άλλοιώσεων, άπεφύγαμεν κατ' άρχήν κατά τήν
καταγραφήν τών μελωδιών τήν χρήσιν μονίμου όπλισμοϋ πρός άποφυγήν ταυτισμοϋ τών
ελληνικών μουσικών τρόπων πρός τούς τρόπους τής Εύρωπαϊκής μουσικής τοποθετοϋντες τά ση-
μεία έντός τής μελωδίας. Κατόπιν όμως τής άποφασισθείσης παραθέσεως έπεξηγήσεων περί τών
μουσικών τρόπων καί τής τοποθετήσεως τών μουσικών διαγραμμάτων είς £καστον άσμα, διά
τών οποίων έμφαίνεται ή διαφορά μεταξύ τών ελληνικών τρόπων καί τών εύρωπαϊκών,
καθιερώσαμεν οπλισμό ν έν άρχή μόνιμον πρός άποφυγήν συχνών έπαναλήψεων τών σημείων
τούτων.

Τό είς τό τέλος εκάστου άσματος παρατιθέμενον μουσικόν διάγραμμα δεικνύει τά έξής
μουσικά στοιχεία: α) τήν τονικήν τοϋ άσματος, ή όποία σημειώνεται δι' ολοκλήρου φθογγοσήμου
καί μέ τήν βραχυγραφίαν Τον. Ή τονική άλλοτε ευρίσκεται είς τήν φυσικήν αύτής θέσιν,
άλλοτε δέ προέρχεται έκ μεταθέσεως. Τοΰτο δηλοϋται έν τή άρχή διά τών σχετικών στοιχείων,
β) τήν διάταξιν τών φθόγγων τής κλίμακος είς τήν οποίαν άνήκει τό τραγούδι. "Οπως δέ
μή έπέλθη σύγχυσις πρός τούς φθόγγους, οίτινες άποτελοϋν ποικίλματα ή είναι ελξεις ή φθόγγοι
ήλλοιωμένοι ή χρωματικά άνιόντα καί κατιόντα ήμιτόνια, τούς φθόγγους τούτους έτοποθετή-
σαμεν έντός παρενθέσεων, γ) την εκτασιν τής μελωδίας. Είς ιδιαίτερα διαγράμματα τοποθε-
τούνται τά άσματα άτινα άνήκουν είς δύο τρόπους, ώς καί αί μετατροπίαι, αίτινες λαμβάνουν
χώραν είς πλείστα άσματα. Είς τό σημεΐον όπου άρχεται ή μετατροπία τίθεται πρός διάκρισιν
άστερίσκος, π.χ. βλ. άσμα είς σελ. 13.

Πρός διάκρισιν τών μερών τών μελωδιών τών άσμάτων έγένετο χρήσις τών κεφαλαίων
γραμμάτων τοϋ έλληνικοΰ άλφαβήτου Α.Β.Γ.Δ. (Βλ. άσματα, σελ. 303, 313, 317 κλπ.).

Περί τής καταγραφής τοϋ ποιητικού κειμένου καί τής προσαρμογής αύτοϋ εις τήν μελωδίαν
παρατηροΰμεν ότι κατά τήν έκτέλεσιν τών άσμάτων, έκτός όλίγων περιπτώσεων, παρεμβάλλονται
είς τό κείμενον καί είς διάφορα σημεία αύτοϋ τά λεγόμενα τσακίσματα, ήτοι συλλαβαί,
λέξεις, επιφωνήματα, ονόματα καί δλόκληροι φράσεις, άσχετοι πρός τό περιεχόμενον τοΰ
άσματος ή καί έπαναλήψεις φράσεων τοΰ κειμένου. (Περί τούτων βλ. κατωτέρω είς τό κεφ. περί
ρυθμών). Αί παρεμβολαί αδται πρός διάκρισιν έκ τοΰ κυρίως κειμένου, είς μέν τό κείμενον

είς τήν πρώτην στροφήν, π.χ.
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Τούς φθόγγους οίτινες δέν εκτελούνται μέ άκρίβειαν όξύτητος αλλά μέ τρόπον ομοιάζοντα

προς άπαγγελίαν, έσημειώσαμεν δι' ένός σταυροειδούς φθογγοσήμου : J ^ ^ εις άλλας δέ

περιπτώσεις μέ τήν λέξιν parlando1. Ώς προς τον ιδιάζοντα τρόπον μεταβάσεως τής φωνής
άπό φθόγγου εις φθόγγον όστις ομοιάζει πρός φωνητικόν ολίσθημα (portamento, glissando)
έχρησιμοποιήσαμεν τάς άπλας μικράς πλαγίας γραμμάς είς τά ένδιάμεσα τών φθόγγων ή
μεγαλυτέρας, αίτιες καλύπτουν όλους τούς έκτελουμένους φθόγγους είς ταχύν χρόνον, τεθλα-
σμένας δέ δταν ή έκτέλεσις γίνεται είς άργότερον χρόνον. π.χ.

Λ α) 6)
4+9-J —^Γ -0 -

Είς τούς διά τών σημείων τούτων δηλουμένους φθόγγους προσεθέσαμεν έτι καί τήν καμπύλην
προσφδίας, ήτις δύναται νά θεωρηθή πλεονασμός, έπράξαμεν όμως οΰτω πρός διατήρησιν της
κλασσικής μουσικής γραφής, κυρίως δέ ίνα δειχθή έντονώτερον ό τρόπος ούτος της εκτελέσεως,
ό όποιος άποτελεϊ εν άπό τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δημώδους ελληνικής μουσικής.

Ή μικρά πλαγία γραμμή καί μικρά καμπύλη, ή συνδέουσα τήν μικράν νόταν(petite note),
ή όποία καί τίθεται μεταξύ δύο φθόγγων τής αύτής όξύτητος, έτέθη πρός άπόδοσιν ένός συνήθους
χαρακτηριστικού λαρυγγισμού τών λαϊκών τραγουδιστών (δμοιος ύπάρχει καί είς τάς έκτελέσεις
τών Βυζαντινών εκκλησιαστικών μελωδιών). Ούτος είναι ένα ποίκιλμα άνιόν, έκτελούμενον μέ
όλισθηρόν φωνητικόν τρόπον, πρός διάκρισιν έκτελέσεως τής petite note τής Δυτικής μουσικής.

Ρ

Ρ

κλπ.

Πρός δήλωσιν τής βραδείας διακυμάνσεως τής φωνής (άργόν vibrato) έγένετο χρήσις
της εύθείας τεθλασμένης γραμμής. (Βλ. άσματα είς σελ. 48, 50, 75).

Δι' άλλα μελωδικά ποικίλματα έχρησιμοποιήθησαν τά γνωστά σημεία της εύρωπαϊκής
γραφής, έφ' όσον ταΰτα ταυτίζονται καί άνταποκρίνονται πρός τήν έκτέλεσιν τών ποικιλμάτων
τών ασμάτων. Διά τούς φθόγγους, οίτινες παρατείνονται πέρα τοϋ κανονικοΰ χρόνου, έγένετο
χρήσις τοΰ συνήθους σημείου της κορωνίδος Τ" χωρίς νά καθορισθή επακριβώς ό έπί πλέον
χρόνος διά φθογγοσήμων άνωθεν τοΰ πενταγράμμου, ώς συνηθίζεται ύπό τίνων. Τήν παράτασιν
ταύτην οί τραγουδισταί έκτελοΰν κατ' άρέσκειαν, είναι δ' αΰτη άποτέλεσμα τής διαθέσεως τής
στιγμής κατά τήν οποίαν τραγουδοΰν καί άνευ ιδιαιτέρας σημασίας.

Πολλών ασμάτων κατεγράψαμεν μόνον τήν πρώτην στροφήν, έφ' όσον αί ύπόλοιποι στρο-
φαί δέν παρουσιάζουν διαφοράς. Μικράς όμως μελωδικάς παραλλαγάς αίτινες ύπήρχον είς

1. Βλ. S. Baud-Bovy, Etudes sur la chanson cleftique, Athènes 1958, σελ. 8. Τ ο ϋ ί δ ί ο υ,
Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, ϊνθ' άν., σελ. κα'.
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μουσική έκτάσει, π.χ. τρόπ. ré. τον. lab1 = ré2. Τά στοιχεία ταΰτα σημαίνουν : α) ότι τό άσμα
ανήκει είς τον τρόπον τοϋ ré. β) ότι ό τραγουδιστής έτραγούδησεν είς τήν τονικήν βάσιν τοϋ
φθόγγου lab1. Τήν τονικήν βάσιν ταύτην εχομεν μεταφέρει είς τήν φυσικήν βάσιν τοΰ τρό-
που τούτου τοΰ ré. Έτερον παράδειγμα : τρόπ. mi καί ré. Τον. si1 — do2 = mi2 — ré2. Τά
στοιχεία ταΰτα δεικνύουν ότι το άσμα άνήκει είς δύο τρόπους, ήτοι είς τον τοΰ mi καί τόν
τοΰ ré. Ή τονική των όμως βάσις είς ην έτραγουδήθη είναι οί φθόγγοι si1 καί do2, οϊτινες
μετετέθησαν ύφ' ήμών είς τήν φυσικήν θέσιν τών τρόπων τούτων. Είς άλλας περιπτώσεις ή μετα-
φορά έγένετο είς τήν πλησιεστέραν τονικότητα πρός εύκολίαν καταγραφής. 'Αλλά καί τοΰτο
σημειώνομεν διά τών άναλόγων στοιχείων είς τήν έπικεφαλίδα έκάστου άσματος.

Οί φθόγγοι μέ τά στοιχεία do1... έως si1 άντιστοιχοΰν είς τήν άκόλουθον θέσιν τών φθόγγων

! , 0 » * *

έπί τοΰ πενταγράμμου: / ο * -

Οί φθόγγοι do2 έως si2 άντιστοιχοΰν είς τούς κάτωθι φθόγγους έπί τοΰ πενταγράμμου:

Οί δέ φθόγγοι do3 έως si3 ώς κάτωθι :

-3---Μ-·—·

ÏJ»

Ή μή άναγραφή εΐς τι άσμα τής άκριβοϋς τονικότητος σημαίνει ότι αΰτη συμπίπτει πρός
τήν φυσικήν τονικότητα τοΰ τρόπου είς τόν όποιον άνήκει τοΰτο.

Είς έλαχίστας περιπτώσεις άνεγράψαμεν άνωθεν τοΰ γνώμονος διά τοΰ άριθμοΰ 8 τήν διαφο-
ράν τής όξύτητος κατά μίαν όγδόην τών γυναικείων φωνών άπό τάς άνδρικάς. Αΰτη άλλωστε
είναι γνωστή είς πάντα μουσικόν, γίνεται δέ άντιληπτή έκ τών ονομάτων τών τραγουδιστών, τά
όποια άναγράφονται είς τό δεξιόν μέρος καί κάτωθεν τής έπικεφαλίδος τοΰ άσματος.

Έπί τοΰ θέματος τών λεπτοτέρων μουσικών διαστημάτων, τών οποίων γίνεται χρήσις είς
πολλάς μελωδίας, καί τά όποια διαφέρουν αισθητώς άπό τά τοΰ εύρωπαϊκοΰ μουσικοΰ συστή-
ματος, έχρησιμοποιήθησαν, όταν τοΰτο ήτο άναγκαΐον, πλήν τών μουσικών διαγραμμάτων καί
τά ειδικά σημεία, τά όποια έχουν προταθή καί έχουν καθιερωθή διεθνώς. Διά τούς φθόγγους
οίτινες άκούονται όλίγον οξύτεροι τής φυσικής των θέσεως ή βαρύτεροι έχρησιμοποιήσαμεν
δύο βέλη -f ψ ) τό πρώτον διά τούς όξυτέρους καί τό δεύτερον διά τούς βαρυτέρους φθόγγους.

Έπί ένός ή περισσοτέρων φθόγγων οί όποιοι έκτελοΰνται μέ έπιβράδυνσιν ή έπιτάχυνσιν
ετέθησαν άνωθεν τά σημεία υ καί υ διά τήν πρώτην περίπτωσιν, τά αύτά δέ είς

ύπτίαν θέσιν n___n διά τήν δευτέραν.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ζ'

δόσεως ταύτης. Δέον έτι νά σημειωθή ότι διά την μουσικήν καταγραφήν τών στοιχείων, τά όποια
άφοροΰν είς τό υφος, δηλαδή είς τόν τρόπον τής μουσικής έκτελέσεως τοϋ άσματος ύπό τών διαφό-
ρων τραγουδιστών, είδικώτερον μάλιστα είς τόν τής έρμηνείας τών διαφόρων ψυχικών συναι-
σθημάτων, ώς καί είς διαφόρους άλλας φωνητικάς άποχρώσεις καί χρωματισμούς καί διά τών
οποίων στοιχείων ολοκληρώνεται ή δλη ύπόστασις τοΰ άσματος, παρουσιάζονται άρκεταί δυσκο-
λίαι διά τήν ύπερνίκησιν τών οποίων δέον νά προηγηθή μουσικολογική μελέτη τών ζητημάτων
τούτων. Έκ τούτου δέν έχρησιμοποιήσαμεν ιδιαίτερα σημεία ή δρους πρός έρμηνείαν αύτών.
Ώλοκληρωμένην εικόνα έκάστου άσματος δύναται νά σχηματίση τις μετά τής παρακολουθήσεως
τών καταγεγραμμένων βασικών μουσικών καί φιλολογικών στοιχείων αύτοΰ καί διά τής άκου-
στικής άκροάσεώς του έκ τής ταινίας μαγνητοφώνου έπί τής οποίας έχει τούτο άποτυπωθή.

Τής μουσικής καταγραφής τών ασμάτων προετάχθη ό καθορισμός τοΰ μουσικοΰ τρόπου,
έπί τοΰ όποίου βασίζεται ή μελωδία έκάστου άσματος. Πρός τοΰτο διηυκολύνθημεν σημαν-
τικώς έκ τής γνώσεως τοΰ συστήματος τής Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής, ιδία δέ
τών κλιμάκων τών οκτώ ήχων αύτής, διότι καί αί κλίμακες τών δημοτικών τραγουδιών είναι
δμοιαι καί ταυτίζονται πρός τάς τών ήχων τής Βυζαντινής μουσικής, τόσον άπό της άπόψεως
τών διατάξεων τών μουσικών φθόγγων, όσον καί τών μουσικών διαστημάτων μεταξύ αύτών.

Έκ της άντιστοιχίας ταύτης προσηρμόσαμεν τάς ονομασίας τών μουσικών τρόπων τών δη-
μοτικών τραγουδιών έπί τών τονικών βάσεων τοΰ συστήματος τών κλιμάκων της Βυζαντινής
έκκλησιαστικής μουσικής1. 'Ακολούθως κατεβλήθη προσπάθεια διά τήν έξακρίβωσιν καί τόν
καθορισμόν τοΰ ρυθμοΰ τοΰ άσματος, ήτοι τής βασικής μορφής του, τών παραλλαγών, τοΰ καθο-
ρισμού χρονικής άγωγής διά τοΰ μετρονόμου, μεταβολών αύτής, τρόπου προσαρμογής ποιητι-
κοΰ κειμένου έπί τοΰ ρυθμού καί τής μελωδίας κλπ.

Έπί τής καταγραφής έκάστης μελωδίας είς την ακριβή τονικότητα είς την οποίαν έκτελεΐται
ύπό τών τραγουδιστών σημειώνομεν ότι είς πολλάς μελωδίας δέν κατεγράφη ή άκριβής τονικότης
τών τραγουδιστών διά λόγους εύκολίας γραφής καί μουσικής άναγνώσεως, δηλαδή πρός άποφυγήν
χρησιμοποιήσεως πολλών σημείων άλλοιώσεων, ύφέσεων ή διέσεων.

Τό ζήτημα τοΰτο έχει σχετικήν μόνον σημασίαν διά τά δημοτικά τραγούδια, διότι, ώς είναι
γνωστόν, τό αύτό άσμα δύναται νά έκτελήται ύπό διαφόρων τραγουδιστών είς τονικότητα διαφόρου
υψους, ή άκόμη νά είναι διάφορος ή τονικότης τής πρώτης στροφής άπό τής τών ύπολοίπων καί
ιδίως άπό της τελευταίας κατά ένα τόνον ή καί πλέον πρός τόν όξύτεοον, ώς τοΰτο διεπιστώσαμεν
πολλάκις.

Πολλαί. μελωδίαι μετεφέρθησαν είς τήν φυσικήν θέσιν τής κλίμακος ή είς τονικότητα παρα-
πλησίαν της άδομένης. Τοΰτο σημειώνομεν έν έπικεφαλίδι μεταξύ άλλων στοιχείων διά τών συλλα-
βών τών φθόγγων καί τοΰ άνωθεν αύτών άριθμοΰ, τοΰ δεικνύοντος τήν θέσιν των έν τή δλη

1. Βλ. κατωτέρω είς τό κεφ. περί μουσικών τρόπων.
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όσον άφορα είς τάς κλίμακας, τά μουσικά διαστήματα, το ΰφος,έν μέρει δέ καί τήν τεχνικήν τών
μελωδιών. Ή Βυζαντινή μουσική πράγματι ευρίσκεται διά τών στοιχείων τούτων πολύ πλησίον
προς τήν μουσικήν τών δημοτικών τραγουδιών άλλ' όμως δέον νά σημειωθή ότι παρατηρούνται
καί βασικαί διαφοραί μεταξύ τών δύο τούτων μουσικών κλάδων ένεκα τών διαφορετικών σκοπών
αύτών, τοϋ μεν πρώτου περιωρισμένου καί άνταποκρινομένου είς τάς λατρευτικάς άνάγκας
της Εκκλησίας, τοΰ δέ δευτέρου εύρυτέρου ώς πληροΰντος άνάγκας είς τάς παντοειδείς λαϊκάς
καλλιτεχνικάς έκδηλώσεις.

Τοΰ έν χρήσει σήμερον ύπό τής Εκκλησίας συστήματος τής μουσικής γραφής διαρρυ-
θμισθέντος καί άπλοποιηθέντος, ώς γνωστόν, άπό τοΰ έ'τους 18141 ύπό τών μουσικοδιδα-
σκάλων Χρυσάνθου, Χουρμουζίου καί Γρηγορίου, καταλλήλου διά τήν άπόδοσιν τών με-
λωδιών τών έκκλησιατικών ΰμνων, δέν δύναται ομοίως νά γίνη χρήσις είς τάς μελωδίας καί
ρυθμικάς ιδιοτυπίας τών δημοτικών τραγουδιών καί ιδία είς τάς έκτελουμένας διά μουσικών
οργάνων, πνευστών, έγχορδων, κρουστών κλπ.2 ένεκα τεχνικών άτελειών αύτοΰ. Πλήν τούτου
όμως καί ετερος λόγος δι' όν δέν ενδείκνυται ή χρήσις τής Βυζαντινής παρασημαντικής
είναι ότι αΰτη, έξαιρέσει τών ιεροψαλτών, δέν είναι γνωστή ύπό τοΰ έλληνικοΰ κοινοϋ,
τοΰ άσχολουμένου γενικώς είς τήν μουσικήν, ώς έπίσης καί ύπό τοΰ άλλοδαποΰ, τό όποιον θά έπε-
θύμει νά γνωρίση τήν Έλληνικήν μουσικήν. Πρός τούτοις ή καταγραφή τής δημώδους μουσικής
είς τήν Βυζαντινήν παρασημαντικήν καί έξ αύτής ή μεταγραφή είς την Εύρωπαϊκήν προσκρούει,
τό μέν είς τήν ΰπαρξιν τεχνικών μουσικών δυσκολιών, τό δέ είς άμφιβολίας ώς πρός τήν πι-
στήν έρμηνείαν ώρισμένων ποιοτικών σημείων τής Βυζαντινής παρασημαντικής, τά όποια δέν
άποδίδονται όμοιομόρφως άπό τούς γνωρίζοντας τήν Βυζαντινήν μουσικήν ένεκα της άτελοΰς
θεωρητικής καί πρακτικής έρμηνείας τούτων.

Έκ τών λόγων τούτων τά περιλαμβανόμενα είς τήν παροΰσαν έκδοσιν άσματα κατεγρά-
ψαμεν είς την εύρωπαϊκήν γραφήν έξ άκροάσεως αύτών έκ ταινίας μαγνητοφώνου καί διά τής
χρησιμοποιήσεως δλων τών τεχνικών εύκολιών, τάς οποίας παρέχει τοΰτο, διά τήν όσον τό
δυνατόν άκοιβεστέραν άπόδοσιν αύτών3.

Ώς πρός τήν μουσικήν γραφήν σημείώνομεν ότι προσεπαθήσαμεν νά μή άπομακρυνθώμεν άπό
την άπλήν γραφήν, χωρίς έκ τούτου νά παραλείψωμέν τι εκ τών μουσικών στοιχείων τών ασμάτων.
Άπεφύγαμεν τάς μουσικάς γραφάς, αϊτινες θά καθιστών δύσκολον την άνάγνωσιν καί τήν κατανό-
ησιν της τεχνικής τών μελωδιών, έχοντες ύπ' όψιν πρός τοΰτο καί τόν πρακτικόν σκοπόν της έκ-

1. Βλ. είς Χρυσάνθου 'Αρχιεπισκόπου Διρραχίου τοϋ έκ Μαδύτων, Θεωρητικών μέγα της Μου-
σικής, έν Τεργέστη 1832, σελ. 119.

2. Βλ. Μέλπως Ό. Μ ε ρ λ ι έ, Τραγούδια της Ρούμελης, έν 'Αθήναις 1931. Είσαγ. σελ. ιγ' καί ιδ'
καί S. Baud-Bovy, Τραγούδια τών Δωδεκανήσων, τόμ. Α', 'Αθήναι, 1935, σελ. κ' είσαγ.

3. Νεωτέρα μέθοδος δι' ηλεκτρικού συστήματος, της δποίας άλλωστε δέν έχουν άκόμη άπολύτως έλεγχθή
τά άποτελέσματα, δέν έχρησιμοποιήθη ύφ' ήμών.
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Α'. ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

"Εν τών βασικών προβλημάτων, το πλέον ΐσως δύσκολο ν, τό όποιον αντιμετωπίζει ό έξετά-
ζων τήν δημώδη μουσικήν, είναι τό τής καταγραφής αύτής. Ή λύσις αύτοϋ άπετέλεσεν, ώς
γνωστόν, θέμα συζητήσεων είς διεθνή μουσικολογικά συνέδρια, έκ τών οποίων προήλθον τέλος
συστάσεις της έπιτροπής ειδικών, ή οποία είχε συνέλθει είς Γενεύην καί Πα{>ισίους κατά τά
έτη 1949-1950 κατόπιν σχετικής προσκλήσεως τών διεθνών άρχείων λαϊκής μουσικής τής
Γενεύης ύπό τήν προστασίαν τής U.N.E.S.C.O.1

Συμφώνως πρός τάς διατυπωθείσας ύπό τής Έπιτροπής ταύτης άπόψεις δέον κατ' άρχήν νά
γίνεται χρήσις τοϋ συστήματος τής Δυτικής μουσικής γραφής ενεκα τής διεθνούς διαδόσεως αύτής,
μέ τήν δυνατότητα όμως είς περιπτώσεις όπου αυτη δέν επαρκεί πρός δήλωσιν τών μελωδικών
καί ρυθμικών ιδιοτυπιών, αΐτινες άπαιτοΰνται είς τήν δημώδη μουσικήν τών Βαλκανικών καί
'Ανατολικών λαών, αί όποΐαι είναι άγνωστοι είς τήν Δυτικήν μουσικήν, νά χρησιμοποιούνται
συμπληρωματικά σημεία πρός τελειοτέραν ούτως άπόδοσιν τών μουσικών τούτων ιδιω-
ματισμών.

Παλαιότερον είς τήν καταγραφήν τών δημοτικών μελωδιών πολλοί τών Ελλήνων, ιδία
οί περί τήν Βυζαντινήν έκκλησιαστικήν μουσικήν άσχολούμενοι, έχρησιμοποίησαν ώς βάσιν τήν
παρασημαντικήν αύτής καί γενικώτερον τό σύστημά της, είτα δ' έκ τής καταγραφής ταύτης τήν
μεταγραφήν τών μελωδιών είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν, διότι έπιστεύετο οτι μό-
νον διά τής Βυζαντινής παρασημαντικής επιτυγχάνεται, πιστοτέρα άπόδοσις τών δημοτικών
μελωδιών2.

Ή άποψις αΰτη έπί τοϋ θέματο; προήλθεν έκ τών μουσικών ομοιοτήτων, αί όποΐαι παρα-
τηρούνται μεταξύ τών δύο τούτων κλάδων, ήτοι τής έκκλησιαστικής μουσικής καί της δημώδους,

1. Βλ. Conseil International de la Musique. Notation de la Musique Folklorique. Recommanda-
tions du comité d'experts, réunis par les Archives internationaux de musique populaire à Genève du
4 au 9 juillet 1949 et à Paris du 12 au 15 décembre 1950. Publiés en 1952 avec le concours de
l'UNESCO.

2. Βλ. Κ. Ψ ά χ ο υ, Δημώδη άσματα Γορτυνίας, 'Αθήναι 1923. Συλλογή 'Ωδείου 'Αθηνών, 50 δη-
μώδη άσματα Πελοποννήσου καί Κρήτης, 'Αθήναι 1930. Σπυρ. Δ. Περιστέρη, Δημοτικά τραγούδια 'Η-
πείρου καί Μωρηα, 'Αθήναι 1950. Θ. Καλλινίκου, Κυπριακή λαϊκή μοϋσα, Λευκωσία Κύπρου 1951 κλπ.
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πλήν της κατωτέρω (Μέρος Β', σελ. ιε' κ.έξ.) δημοσιευομένης ειδικής μουσικής εισαγωγής καί
αϊ είς υποσημειώσεις μουσικολογικαί παρατηρήσεις έπί τών ασμάτων.

2. Λί σημασίαι τών βραχυγραφιών καί άλλων στοιχείων έν άρχή εκάστου άσματος έχουν
ώς εξής: α) Λ. Α. ( =Λαογραφικόν 'Αρχεϊον (άπό τοϋ 1966 μετωνομάσθη είς Κέντρον Έρεύ-
νης τής Ελληνικής Λαογραφίας), β) άρ. ( =άριθμός χειρογράφου είς τό όποιον περιέχεται τό
κείμενον τοΰ άσματος), γ) Ε.Μ.Σ. ( ='Εθνική Μουσική Συλλογή). Ό έν συνεχεία: αριθμός
παραπέμπει είς τό Βιβλίον εισαγωγής μουσικής υλης ένθα ύπό τόν αριθμόν τοΰτον άναγράφεται
ή ήχογράφησις τοΰ άσματος μέ τά σχετικά στοιχεία αύτοΰ. Μετά τόν άριθμόν τοΰτον άκολουθεϊ
τέλος ό αύξων άριθμός τής ταινίας εις τήν οποίαν περιέχεται ή παρατιθεμένη μουσική. Τά γράμ-
ματα Α ή Β δηλώνουν τήν πρώτην ή τήν δευτέραν έγγραφήν έπί τής ταινίας, ό παρ' αυτά δέ
άριθμός την σειράν τής ήχογραφήσεως έπί τής άναφερομένης εγγραφής.

'Αντιστοίχως πρός τά στοιχεία ταΰτα είς τόν πρώτον στίχον, παρατίθενται είς τόν κάτωθεν,
τόν δεύτερον: 6 τόπος έκ τοϋ οποίου προέρχεται τό ήχογραφηθέν άσμα, είτα δέ τό όνοματεπώ-
νυμον τοΰ έκτελέσαντος τήν ήχογράφησιν ώς καί ό τόπος καί τό έ'τος πραγματοποιήσεως αύτής.
Παραπλεύρως δεξιά δημοσιεύονται τά ονόματα τών έκτελεστών τής μουσικής, φωνητικής ή ορ-
γανικής, έντός δέ παρενθέσεως δι' άπλοΰ άριθμοΰ ή ήλικία αύτών.

3. Είς τάς τυπογραφικάς διορθώσεις έπεκούρησαν άναλόγως οί συντάκται φιλόλογοι: Δημ.
Οίκονομίδης, Κ. Ρωμαίος, Στέφ. "Ημελλος, ό δέ έκτακτος μουσικός Στ. Καρακάσης είς παρα-
βολάς τοΰ κειμένου εκάστου άσματος πρός τό είς τό χειρόγραφον καί τήν ταινίαν τοΰ μαγνητο-
φώνου. Ό τελευταίος συνέταξεν έτι καί τούς πίνακας κατά ρυθμούς, κλίμακας καί σχέσεις με-
τρικής μορφής πρός τήν ρυθμικήν, ό δέ Στέφ. "Ημελλος τούς πίνακας τών κυρίων όνομάτων
καί πραγμάτων, ώς καί τών τόπων έξ ών προέρχεται ή μουσική. Ή γραφεύς Ελευθερία Δήμου-
Παπαδοπούλου είχε τήν φροντίδα τής δακτυλογραφήσεως τών πρός δημοσίευσιν κειμένων, τέλος
δέ ή δεσποινίς Μαρία Βούρα μετέφρασεν είς τήν άγγλικήν περίληψιν τοΰ περιεχομένου τής
'Εκλογής ταύτης, παρατιθεμένην είς τό τέλος τοϋ τόμου.

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΤΡΙΔΑΚΗΣ
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γούδια: τής αγάπης (έρωτικά), τοϋ γάμου, τά μοιρολόγια, τά σατιρικά, τά εργατικά, τά παιδι-
κά (νανουρίσματα καί ταχταρίσματα), κατ' έξαίρεσιν δέ καί τά γνωμικά.

Ό τρόπος ούτος της συνθέσεως της ΰλης γνωρίζομεν ότι έκ πρώτης όψεως δέν ικανοποιεί
τάς άναζητήσεις τοΰ είδικοΰ μουσικολόγου, ό όποιος θά έπεθύμει κατάταξιν αύτής μάλλον κατά
τά μουσικά βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της, ήτοι κατά κλίμακας καί ρυθμούς, π.χ. πρώτον
είς άσματα έλευθέρου ρυθμοΰ, είτα είς έ'ρρυθμα μέ υποδιαιρέσεις είς αύτά, ή τέλος καί κατά πε-
ριοχάς, αί όποϊαι παρουσιάζουν είς τήν δημώδη μουσικήν αυτών ιδιόμορφα στοιχεία κλπ.

Τάς άνάγκας ταύτας εΐχομεν ύπ' όψιν, όμως προετιμήθη παρ' ήμών τό ετερον, ώς άνωτέρω,
σύστημα, ενεκα τοΰ σκοποΰ διά τόν όποιον εκδίδεται ή παροΰσα Μουσική έκλογή, δηλ. τής χρή-
σεως αύτής ιδία ύπό τοΰ εύρυτέρου κοινοΰ, μάλιστα δέ ύπό τών λειτουργών όλων τών βαθμίδων
τής Εθνικής παιδείας.

Ούτοι έθεωρήθη μεθολογικώς σκόπιμον ότι πρέπει νά έχουν πρό οφθαλμών τό μουσικόν έρ-
γον τοΰτο είς κατάταξιν όμοίαν πρός τήν άντίστοιχον τών κειμένων είς τόν έκδοθέντα ήδη, τω
1962, Α' τόμον Εκλογής Ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, ώς καί είς τόν Β', τοΰ οποίου
παρασκευάζεται ή εκδοσις.

Διά τήν ειδικώς μουσικολογικήν χρήσιν τοΰ έργου τούτου, ώς εϊπομεν άνωτέρω, προε-
βλέψαμεν τήν παράθεσιν μετά τών έν τέλει τοΰ έργου τούτου εύρετηρίων πινάκων καί ίδίων κατά
μουσικούς τρόπους, ρυθμούς καί σχέσεις μετρικής μορφής πρός τήν ρυθμικήν (βλ. σελ. 403-408),
ώς καί τήν έπισύναψιν 5 δίσκων, έπί τών οποίων εχει άποτυπωθή ή μουσική 56 άσμάτων έκ
τών περιεχομένων είς τό έργον, μόνον είς στροφάς αύτών, ώστε νά είναι ούτω περισσότερον
ευχερής ή χρήσις τής έκδόσεως ταύτης καί ύπό τών μουσικολόγων καί συνθετών γενικώτερον,
ήμετέρων καί ξένων, εύρύτερον δέ καί ύπ' άλλων ενδιαφερομένων διά τήν δημώδη μουσικήν τοΰ
Έλληνικοΰ λαοΰ. 'Αντιστοίχως, πρός τόν σκοπόν τής χρήσεως τοΰ έργου καί ύπό ξένων μου-
σικολόγων καί άλλων άλλοδαπών ενδιαφερομένων διά τήν έλληνικήν δημώδη μουσικήν, παρα-
τίθεται έν τέλει τοΰ βιβλίου καί σύντομος περίληψις τών περιεχομένων είς τήν άγγλικήν.

γ) Έ π ε ξ ε ρ γ α σ ί α τής ύλης καί δημοσίευσις αύτής

1. Είς τήν σύνθεσιν τοΰ δημοσιεύματος τούτου συνειργάσθησαν ό γράφων (Γ. Κ. Σπυρι-
δάκης) καί ό συντάκτης μουσικός Σπυρ. Δ. Περιστέρης.

Ό πρώτος είχε τήν φροντίδα τής φιλολογικής γενικώς παρασκευής τοΰ συνοδεύοντος
την μουσικήν ποιητικοΰ κειμένου μετά τών επ αύτοΰ σχολίων, ερμηνευτικών καί πραγματικών,
ώς καί τοΰ σημειώματος περί τής ύποθέσεως τοΰ άσματος. Ό δεύτερος άνέλαβε κυρίως
τήν έκλογήν τής μουσικής τών περιλαμβανομένων άσμάτων, έξ ολοκλήρου δέ τήν καταγραφήν
αύτών έκ ταινιών μαγνητοφώνου είς τήν εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν. Είς αύτόν άνήκουν έτι,
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καί ήμών προς τήν δευτέραν, ή παρασκευή ιδίου μουσικοϋ δημοσιεύματος ('Ανθολογίου) είς το
όποιον νά περιληφθή μουσική υλη κατ' επιλογήν έκ της άνεκδότου είς τήν Έθνικήν Μουσικήν
Συλλογήν τοϋ Λαογραφικοΰ 'Αρχείου.

Ζητήματα κατά τήν παρασκευήν τοΰ μουσικού άπανθίσματος τούτου, ώς τό της έκλογης
κατ' αρχήν τής ύλης, ή όποία θά περιελαμβάνετο, καί τό τοΰ προσωπικού τόν όποιον θά άνελάμ-
βανε τό έργον, έτέθησαν εύθύς έξ αρχής, άφ' ένός έκ της άνεπαρκείας είς άριθμόν τοΰ είδικοΰ διά
τήν μουσικήν προσωπικοΰ, άκόμη καί διά τήν στοιχειώδη λειτουργίαν τοϋ Μουσικοϋ τμήματος
τοΰ 'Αρχείου, άφ' έτέρου δέ καί έκ τής άνισου τότε κατανομής κατ' εΐδη, ώς καί άπό άπόψεως
τοπικής προελεύσεως τής συνειλεγμένης ΰλης, ή όποία είχεν ήχογραφηθή έκ μεμονωμένων
περιοχών, ούτω δέ δέν ήτο εύρύτερον άντιπροσωπευτική τής δημώδους μουσικής είς τόν έλληνι-
κόν χώρον.

Αί δυσχέρειαι αύται έφερον οΰτως είς τήν μέ βραδύν ρυθμόν έκτέλεσιν τής έργασίας ταύτης,
τόσον ώς πρός τήν έκλογήν τής μουσικής ΰλης, όσον καί τήν έκτύπωσιν τοΰ βιβλίου. Ή έπιβρά-
δυνσις όμως αΰτη άπέβη έπ' ώφελεία τοΰ όλου έ'ργου, διότι διά τής συνεχοΰς κατ' έτος εισαγωγής
είς τό "Ιδρυμα νέας μουσικής ΰλης καί έκ τόπων τότε έρευνωμένων, έπετυγχάνετο ή εκλογή
άρτιωτέρων μουσικών παραλλαγών, παραλλήλως δέ καί άντιπροσώπευσις εύρύτερον περισσο-
τέρων έλληνικών τόπων. Οΰτω τό έργον τοΰτο τό όποιον έσχεδιάσθη κατ' άρχήν ώς μουσική άν-
θολογία έκ της ήχογραφημένης ΰλης άπό τινας μόνον περιφερείας, ιδία τής 'Ηπείρου, τόπους
τινάς τής Πελοποννήσου, της Κρήτης καί έξ Ελλήνων τοΰ Πόντου, έπετεύχθη νά προσλάβη
μορφήν περισσότερον άντιπροσωπευτικήν τής καθόλου έλληνικής δημώδους μουσικής.

Είς τό προσεχές μέλλον δύναται νά άναληφθή ή παρασκευή πρός εκδοσιν καί μουσικών
έκλογών κατά γεωγραφικάς περιοχάς, αί όποΐαι παρουσιάζουν όμοιογένειαν άπό μουσικής έπό-
ψεως.

β) Κατάταξις τής ΰλης

Ή κατάταξις τής μουσικής ΰλης κατά κεφάλαια έγένετο μέ βάσιν την ποιητοκήν μορφήν
τοΰ κειμένου καί τήν ύπόθεσιν τοϋ άσματος, συμφώνως πρός τήν τηρουμένην εις τό Κέντρον
διαίρεσιν κατά κατηγορίας τών ασμάτων, ώς κειμένων. Ύπό τήν θεώρησιν ταύτην της ΰλης ή
παροΰσα Μουσική έκδοσις άποτελεΐται έκ δύο μερών.

Είς τό πρώτον (σελ. 1 -208) περιελήφθησαν τά επικής έν γένει μορφής τραγού-
δια, ήτοι τά διηγηματικά ( ακριτικά, ιστορικά καί παραλογαί). Είς τό κεφάλαιον τοΰτο υπή-
χθησαν έπίσης καί τά κλέφτικα γενικώς, ώς καί τά λατρευτικά, άν καί είς ταΰτα δεσπόζει τό
λυρικόν στοιχεΐον. Τοΰτο έγένετο έκ τοΰ ότι έκ τών τελευταίο>ν τούτων, τά μέν πρώτα ώς
πρός τό θεματικόν των στοιχεΐον είναι ήρωϊκά, συνεχίζοντα οΰτω τόν παλαιότερο ν άκριτικόν
κύκλον, τά δέ δεύτερα είναι κατά μέγα μέρος περιστατικά.

Είς τό δεύτερον μέρος (σελ. 209 - 400) περιέχονται τά κυρίως λυρικά, ήτοι τά τρα-
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δ) Λαϊκά μουσικά όργανα

1) Φαίδων Κουκουλές, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. 5, έν Αθήναις 1952,
σελ. 239 - 246 (Τά λαϊκά μουσικά όργανα κατά τήν βυζαντινήν περίοδον).

2) Δέσπ. Μαζαράκη, Το λαϊκό κλαρίνο στήν 'Ελλάδα. 'Αθήναι 1959, 4ον, σελ. 155.

3) Σπυρ. Περιστέρης, Ό άσκαυλος (τσαμπούνα) εις τήν νησιωτικήν 'Ελλάδα. Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 13/14 (1960/61), σελ. 52 - 72.

4) Κ. Σ. Κώνστας, Ή ζυγιά στή δυτική Ρούμελη. Λαογρ. 19 (1960/61), σελ.
325 - 359.

5) Φ. 'Ανωγειανάκης: α) Ein byzantinisches Musikinstrument, Acta Musicologica,
XXXVII, σελ. 158 - 165 (= "Ενα βυζαντινό μουσικό όργανο. Δελτ. Χριστιαν. Άρχαιολ.
'Εταιρ., Περ. Δ', τόμ. Γ' (1962), σελ. 115 - 123). β) Ή μορφολογική έξέλιξη τής λύρας στήν
Κρήτη. Σύντομο σχεδίασμα. 'Ηώς, ετ. 7 (1964),τεϋχ. 76 - 85, σελ. 227 - 232. γ) 'Ελληνικά λαϊκά
μουσικά όργανα. Instruments de musique populaires grecs. ("Εκθεσις ελληνικών λαϊκών μου-
σικών οργάνων. 'Αθήναι, Μάϊος 1965). ('Αθήναι 1965), 8ον, σελ. 57.

6) Γ.Κ. Σπυριδάκης, Bericht über die Volkslieder- und Volksmusikforschung in
der byzantinischen Periode (4tes-15tes Jahrh. ) (ύπό δημοσίευσιν).

7) Στ. Καρακάσης, Συμβολή εις τήν ίστορίαν τών λαϊκών μουσικών οργάνων. (Όργανο-
λογική καί λαογραφική μελέτη). Έπετ. Λαογρ. Αρχ., τόμ. 18/19 (1965 - 66), σελ. 41 - 70.

Δ'. ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

α) Τό ιστορικόν καί ή σύνθεσις

Είς τήν είσαγωγήν τής εκδοθείσης παρ' ημών τώ 1962 είς τήν σειράν τών έκδόσεων τοΰ
Λαογραφικοΰ 'Αρχείου (νΰν Κέντρου Έρεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας) Εκλογής άπό
τά δημοτικά τραγούδια ύπό τόν τίτλον «'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (Εκλογή), τόμ. Α'))ι
έγένετο λόγος (σελ. κη' ) περί τής άνάγκης, όπως είς τά κείμενα τών άσμάτων παρατεθή καί
ή άντίστοιχος μουσική.

Ή πλήρωσις τοΰ αιτήματος τούτου δέν ήτο τότε έφικτή, διότι, ώς εγραφον (σελ. κη'),
ή μουσική ΰλη ή όποία μέχρι τοΰ έτους 1959 είχε συλλεχθή είς τό Άρχεΐον ήτο λίαν έλλιπής
πρός τόν σκοπόν τοΰτον, δεδομένου ότι μέχρι τοΰ τέλους τοΰ έτους 1955 εΐχον έπιτευχθή μό-
λις 1568 ήχογραφήσεις, κατά δέ τό 1959, ότε οριστικώς έγένετο εναρξις τής έκτυπώσεως τοΰ
τόμου, αύται εϊχον έπαυξηθή είς 4.200.

Πρός πλήρωσιν τοΰ κενοΰ τό όποιον παρουσιάζετο ούτως έκ τής μή παραθέσεως είς τήν
έν λόγω εκδοσιν μετά τών κειμένων τών τραγουδιών καί τής μουσικής αύτών άπεφασίσθη τω
1959 ύπό τής Ακαδημίας, μετά πρότασιν τής Εφορευτικής Επιτροπής τοΰ Λαογρ. Αρχείου
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6) Βασίλ. Κ. ΙΙαπαχρήστος, Ελληνικοί χοροί,'Αθήναι 1960, δον μέγ., σελ. 202.

7) Rickey Holden and Mary Vouras, Greek Folk Dances, New Jersey 1965,
8ov, σελ. 128.

γ) Μ ε λ έ τ α ι

Ή μουσικολογική έξέτασις τής σχετικής υλης έχει ύπολειφθή μέχρι τοϋδε έν συγκρίσει
προς τήν γενομένην έργασίαν τής συλλογής. Παρά τοϋτο έχουν δημοσιευθή άρκεταί αξιόλογοι
μελέται, ώς κάτωθι:

1) Thras. Georgiades, Der griechische Rhythmus. Musik. Reigen, Vers und
Sprache, Hamburg (1949), 8°\ σελ. 164 + είκ. 1.

2) Samuel Baud-Bovy: α) La chanson populaire grecque du Dodécanèse. I. Les
textes, Paris 1936, 80v σελ. 407. β) Etudes sur la chanson cleftique avec 17 chansons cle-
ftiques de Roumélie, transcrites d'après les disques des Archives musicales de Folklore.
Préface de Mme M. Merlier, Athènes 1958, 8ov μέγ., σελ. XV + 125. γ) La place des Ριζί-
τικα τραγούδια dans la chanson populaire de la Grèce moderne. Κρητικά Χρονικά, τόμ.
ΙΕ/ΙΣΤ' (1961/62), τεϋχ. Γ', σ. 97 - 105 κλπ. δ) La systématisation des chansons popu-
laires, Studia Musicologica, torn. VII (1965), σελ. 213-229. ε) L'évolution d'une chan-
son grecque. Journal of the Inter. Folk Music Council, Vol. XX (1968), σελ. 39-47.

3) Σόλων Μιχαηλίδης : α) The Neohellenic Folk-Music, Cyprus 1948 = Νεοελ-
ληνική λαϊκή μουσική, Κυπρ. Γράμματα 14 (1949), σελ. 90-91. β) Κυπριακή δημοτική
μουσική, Κυπρ. Γράμματα 21 (1956), σελ. 105-113.

4) Εύάγγ. Μουτσόπουλος, Ρυθμοί καί χοροί Ελλήνων καί Βουλγάρων. Λαογρ., τόμ.
17 (1957/58), σελ. 505 - 35 ( =Rythmes et dances grecques et bulgares, Αύτόθι, σελ.
536-48).

5) Γεώργ. Ί. Χατζιδάκις, Κρητική μουσική. 'Ιστορία, μουσικά συστήματα, τραγού-
δια καί χοροί. Αθήναι (1958), 8ον, σελ. 240.

6) Σπυρ. Περιστέρης : α) «'Ακρίτας όντας έλαμνεν». Έπετηρ. Λαογρ. Αρχ., τόμ. 7
(1952), σελ. 148-58. β) Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου. Αύτόθι, τόμ.
9/10 (1955/57), σελ. 105-33 (= Journal of the International Folk Music Council,
vol. XVI, 1964, σελ. 51-53). γ) Ό έξάσημος ρυθμός είς τά ελληνικά δημοτικά τραγούδια.
Έπετ. Λαογ. 'Αρχ., τόμ. 15/16 (1962/63), σελ. 201 - 229.

7) Sam Chianis, Some Observations on the Mixed - Dance in the Peloponnesus,
Λαογρ. 18 (1959), σ. 244 - 56.

8) Melpo Merlier, La chanson populaire grecque. Acta Musicologica, Jahrg. 1960.
Fase. II - III, σελ. 68- 77.

9) Δέσποινα Β. Μαζαράκη, Μουσική ερμηνεία τών δημοτικών τραγουγιών τής Μονής
τών 'Ιβήρων. Πρόλογος: Samuel Baud - Bovy. Επίλογος: Bertrand Bouvier, 'Αθήνα 1967,
8ου σελ. 104.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ζ'

(1931), (άσμ. 15). Μέλπως Μερλιέ, Τραγούδια της Ρούμελης, 1931, (άσμ. 66). Μιχαήλ
Λαγουδάκη, Κρητικοί χοροί, ά.έ., 40ν, σελ. 26 (χοροί 7, ασμ. 1), S. Baud-Bovy, Τραγούδια
των Δωδεκανήσων, τόμ. 1, έν 'Αθήναις 1935, σελ. ιε' -f- 374, τόμ. 2, έν 'Αθήναις 1938, σελ. θ'
+ 447. Σπ. Περιστέρη, Δημοτικά τραγούδια 'Ηπείρου καί Μωρηα, 1950, 80ν σελ. ιδ' 135,
Θεοδ. Καλλινίκου, Κυπριακή λαϊκή μοϋσα, Λευκωσία 1951, σελ. t' —|— 217 (άσμ. 83, δίστ. 20).
Π. Καβακοπούλου, Π. Π απαχριστο δούλου καί Κ. Ρωμαίου, Μουσικά κείμενα δημοτικών τρα-
γουδιών της Θράκης (Βλ. είς Άρχεϊον Θρακ. Λαογρ. Θησ., 21 (1956). Έπίμετρον, σελ.
242). Γ. Α. Ρήγα, Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός, τεϋχ. Λ', Δημώδη άσματα, Θεσσαλονίκη, 1958,
στ' σελ. -f- 287. Sotir. (Sam) Chianis : α) Folk Songs of Mantineia, Greece, Berkeley and
Los Angeles 1965, 80V, σελ. 171. (Folkole Studies : 15). β) Aspects of Melodic Ornamenta-
tion in the Folk Musik of Central Greece. (Selected Reports. Publication of the Institute
of Ethnomusicology of the University of California at Los Angeles, Vol. I, No 1
(1966), σελ. 89 - 119). Προς τούτοις έγένοντο έτι αξιόλογοι δημοσιεύσεις δημώδους μουσικής
καί είς περιοδικά, ώς είς τήν έφημ. «Φόρμιγξ» καί τό Μ >υσικόν παράρτημα τής Φόρμιγγας
(πλουσία συλλογή) καί άλλαχοϋ1.

β) Έκ δημοσιευμάτων περί των λαϊκών χορών σημειώνομεν ένταϋθα κατ'εκλο-
γή ν τά κάτωθι:

1) Ελληνικοί χοροί. Συλλογή Χ. Σακελλαρίου. Άγγλικαί μεταφράσεις Θ. Στεφανίδη.
'Αθήνα (1940) (φύλλα 61) σχ. 4°\

2) Γ. Κουσιάδης : α) Ό χορός έν τή εξελίξει του, 1937. β) 'Αρχαίοι, καί νέοι χοροί,
1949. γ) Les danses populaires modernes de la Grèce. L'Hell. Contemp., année 1952,
σελ.526 - 532. δ) Ελληνικοί χοροί, 'Αθήναι 1953, 1959.

3) Γεώργ. Λαμπελέτ. Γύρω άπό τήν δημοτική μας μουσική. Οί ελληνικοί χοροί. Νέον
Κράτος 3 (1939), σελ. 390 - 98, 466 - 471.

4) James Α. Notopoulos, A Folk Dances of Greece recorded by —, New York N.Y.
1956. σελ. 14 + 1 δίσκος.

5) Άθ. Μπίκος, Ελληνικοί χοροί. Άνάλυσις των κινήσεων"—χορογράφημα'—μουσική.
Τρίπολις 1960, 8", σελ. 136.

1. Βλ. άναλυτικήν βιβλιογραφιών είς Μέλπως Μερλιέ, Μί μουσική λαογραφία στήν 'Ελλάδα.
Δοκίμιο, (έν 'Αθήναις) 1935, σ. 20 έξ. Γενικωτέραν τοϋ θέματος τούτου βιβλιογραφίαν βλ. α) δια τήν πε-
ρίοδον 1907 - 1920 είς το περ. Λαογραφία, τόμ. 3 (191 1 /12), σελ. 257 - 58, τόμ. 10 (1929/32), σ. 228 - 30.
β) διά τήν περίοδον άπό τοϋ 1921 - 1965 είς τήν Έπετηρ. τοϋ Λαογραφ. Αρχείου, τόμ. 5 (1945/49), σελ. 235 -
37. 8 (1953/54), σελ.279 - 83. 9/10 (1955/57), σελ. 324 - 29, 370. 11/12 (1958/59), σελ. 136 - 39, 376 - 77.
15/16 (1962/63), σελ. 167 - 170. 17 (1964), σελ. 152-154.18 /19 (1965/66), σελ. 161 - 163. Βλ. καί Ρ. Ε.
Formozis, Contribution à l'étude de la chanson et de la musique populaire grecque, Thessaloniki
1938, σελ. 42.



ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ



Α'.) ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1. Ο ΥΠΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΟΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΥΓΕΡΗ

Α'.

Λ. Α. άρ. 2333, σ. 90. (Ε. Μ. Σ. άρ. 3905, ταιν. 247, Αβ)
Πελοπόννησος (Χρυσοβίται Αρκαδίας).— Σωτ. Τσιάνης, 1959

Τρόπ. ré χρωμ. (ré=la)

J ~ 6β

Τραγ. : Άνδρ. Βεκρής, Ίωάνν. Κέκος

Τώ - pa χά που -

ΐω -

fan r J 1 . ι ,ι γτ^Ρ^
i—Γ ί α Ρ j Φ =1 ΪΤ*-*—■

Β'.*

Λ. Α. άρ. 2306, σ. 197. (Ε. Μ. Σ. άρ. 3708, ταιν. 239, As)
Μακεδονία (Κασσάνδρα Χαλκιδικής).— Σταΰρ. Καρακάσης, 1959

Τρόπ. ré χρωμ.
J f 52-54

Τραγ. : Παναγιώτα Ματσώνη (25)

Τω - pa τα

J ' J

Χια.

τω - pa — τα χε

m

λ ι

*) Ή παραλλαγή αυτη, έμφανίζουσα μεγαλυτέραν ρυθμικήν ελευθερία ν εν σχέσει προς τάς Α' χαί Δ", πλη-
σιάζει εις τον τόπον των ασμάτων ελευθέρου ρυθμού. Ή υπαγωγή της είς τον τετράσημον ρυθμον με τάς έξαιρέσεις
είς το 6ον χαί 7ον μέτρον χαί με χρονιχήν μονάδα το τέταρτον, το όποιον σημειώνεται έν άρχ^ μέ τον αριθμόν 4
(βλ. χαί άνωτ. είς ΕΙσαγωγήν), είναι σχετιχή.



Τον.

-, «■ ο1" ΙΓ'

um

10

Τώρα τά πουλιά, τώρα τά χελιδόνια,

τώρα, καλέ, τώρα οί πέρδικες

αντι, τώρα οί πέρδικες συχνολαλοΰν καΐ λένε.

- « Ξύπνα, άφέντη μου, ξύπνα, καλέ ν-άφέντη"
ξύπνα, άγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο

κι άσπρονε1 λαιμό, βυζάκια σά λεϊμόνια ».

- «"Αφ'σε μ', λυγερή, λίγον υπνο νά πάρω,
γιατ' άφέντης μου στή βάρδια μέ 'χε άπόψε,
γιά νά σκοτωθώ ή σκλάβο νά μέ πάρουν"
μά 'δωκε ό θεός κ' ή Παναγιά Παρθένα
καί ξεσπάθωσα καί τό σπαθί μου βγάνω'
χίλιους έκοψα καί χίλιους λαβωμένους,
ένας μδφυγε κ' έκεϊνος λαβωμένος,

1) Τοΰ άσματος Α', ήχογραφηθ-έντος υπό τοϋ συλλογεως μόνον μέχρι τοϋ στίχ. 5 λ. ασπρο, συνεπληρώθη το ίν
συνεχεία (στίχ. 5-22) κείμενον άπό την παραλλαγών ε* Μεθώνης Πυλίας, ώς δημοσιεύεται είς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 23



μά 'χε άιτοΰ φτερά, λαγού γληγορωσύνη.
Πήρα τό στρατί, στρατί τό μονοπάτι,
15 βρίσκω 'να δεντρί, ψηλό σάν κυπαρίσσι.
Δέξου με, δεντρί, δέξε με, κυπαρίσσι».
-«Πώς νά σέ δεχτώ, πώς νά σέ καρτερέσω"
νά ή ρίζα μου καί δέσε τ' άλογό σου'
νά οί κλώνοι μου, κρέμασε τ' άρματά σου,
20 νά ό ήσκιος μου, πέσε κι άποκοιμήσου
καί σά σηκωθης, τό νοίκι νά πλερώσης,
τρία σταμνιά νερό στή ρίζα νά μου ρίξης».

Γ'.

Λ. Α. άρ. 2280, σ. 27. (Ε. Μ. Σ. άρ. 2207, ταιν. 156, Αι)
Αωδεχάνησος (Κάλυμνος).— Σπυρ. Περιστέρης, Ρόδος 1958

Τρόπ. ré

58-60

Τραγ. : Αικατερίνη Παπαδοπούλου (50)

Τω - ρα

ηαυ-γη χα - ρα^-=—=—'- - ζει

éa

Jt> J)

m

ta

τω

pa τα — που -

ο ■

λιά.
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Μέρα μέ - μέρα με-ρωσε
μέρα μέρωσε, τώρα ή αύγή χαράζει,
τώρα τά, τώρα τά, τώρα τά πουλιά
αχ, τώρα τά πουλιά, τώρα τά χελιδόνια,
τώρα οί πέρδικες, τώρα οί περδικοπουλες,
τώρα κελαηδούν, τώρα λαλούν καί λένε :
5 -«Ξύπνα, άφέντη μου, ξύπνα, καλέ μ* άφέντη,
ξύπνα άγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο
κι άσπρονε λαιμό καί στήθος μαρμαρένιο».1

Δ'.

Α Α. άρ. 2*214, σ. 117-18. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1680, ταιν. 108, Απ)

Πελοπόννησος (°Αγ. Πέτρος Κυνουρίας ).— Σπυρ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956

Τραγ. : Ελένη Μερκαντέ (28>

Τρόπ. ré χρωμ. Τον. doJ = re'

1) Τοϋ άσματος έτραγουδήθτ; μόνον το παρατιθέμενον μέρος. Βλ. σιινέχειαν αΰτου (ανωτέρω σελ. 4-5)r
είς παραλλ. Α' καί Β', άπά τοϋ στίχ. 6 κ έξ.
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ί hi j^Tqj ' J1Y-0 J g?^

χνε. --ά - πο - τ'άρ- χον . - τι -

τε_ κι ο — πα - τε - ρας - μου

Τον._

b» Ii* * "il

Μιά Παρασκευή κ' ένα Σαββάτο βράδυ
μάννα μ' έ-, μάννα μ* ε-διωχνε,
μάννα μ' εδιωχνε άπά τ' άρχοντικό της
κι 6 πατέ- *£ ό παιε-ρας μου,
κι (5 πατέρας μου κι αυτός νά φύγω θέλει.
Παίρνω 'να στρατί, παίρνω 'να μονοπάτι"
5 βρίσκω 'να δεντρί, βρίσκω 'να κυπαρίσσι.
Δέξου με δεντρί, δέξου με κυπαρίσσι.
— «Πως νά σέ δεχθώ καί πώς νά σέ καλέσω.
Νά τά κλώνια μου καί κρέμα τ' άρματά σου'
νά καί ή ρίζα μου καί δέσε τ' άλογό σου'
10 νά κι ό ήσκιος μου καί πέσε καί κοιμήσου'
κι άμα σηκωθης τά νοίκι θά μου δώσης,
δυό σταμνιά νερό στή ρίζα μου νά ρίξης».
"Ακουσ' το, θεέ καί Παναγιά Παρθένε,1
ώς καί τό δεντρί τά νοίκι μου γυρεύει.

ΣΗΜ.— Τό άσμα, σχεδόν πανελληνίως γνωστόν, άγεται ύπό τρεις συνήθως τύπους κατά δια-
φόρους περιστάσεις τοΰ έορτασμοΰ τοΰ γάμου.

"Η ύπόθεσίς του εύρίσκεται είς συνάφειαν προς σχετικών έπεισόδιον είς τά άκριτικάν "Επος,
•όπου παρουσιάζεται ό Διγενής είς άντίστοιχον δράσιν ώς ό άγουρος τοΰ τραγουδιού.2

1) χειρ. : Κακό που επα&α..... Ό στίχος, ελλιπής, άντιχατεστάθτ] άπα την παραλλ. εχ Δημητσάνης Άρχα-

3ίας (Λ. Α. "Ύλη, άρ. 1117, στ. 11).

2) Βλ. πλείονα είς Γεωργ. Κ. Σπνριδάκη, Το δημώδες ασμα «Ό ύπνος τοϋ άγουρου χαΐ ή λυγερή», Έπετ.
Λαογρ. Αρχ., τόμ. 11-12 (1958-59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 229 κ.έξ. Πρβλ. χαΐ Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 22-23.

ί
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2. ΚΟΡΗ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ "Η ΤΟΥΡΚΟΣ

Λ. Α. άρ. 2193, σ. 36. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1753, ταιν. 114, Αβ)
Δωδεκάνησος (ψέριμος).— Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, 1956

Τρόπ. do (do = ré). Τον. ré2 *

J~ 108

Τραγ. : Άνδρονίκη Τρικίλη (16)

λο μια

,jj. ])Γ Γ3 ΠΒ„]ι hjiJi Ju h,J,J'Jgp=l

Pu- μιο-ποΰ-λ'ά - γά - - - πα, Σαββάτο χήν

α-γα-πη -öe.

Φ

Τον.

Φ

10

15

"Ενα Τουρκί, τουρκόπουλο, μιά Ρωμιοπούλα άγάπα.
Σαββάτο τήν άγάπησε, τήν Κεργιακή της τό "πε.
Παίρνει τά ορη, τά βουνά, τά άγρια λαγκάδια
κ' ή μοΐρα της τήν έρριξε στ' "Αι Γιωργιού τή μ-πόρτα.
—«"Αι μου Γιώργη, άράπη μου κι άφέντη καβαλλάρη,
κρύψε με άπό τό Τουρκί που θέλει νά μέ πάρη».
Έσείστηκαν τά μάρμαρα κ' έμπήκε μέσα ή κόρη.
Πάνω πού κατακάθιζε, νά τό Τουρκί στή μ-πόρτα.
-«"Αγιε μου Γιώργη, άράπη μου κι άφέντη καβαλλάρη,
φανέρωσέ μου τή Ρωμιά, τήν άγαπητικιά μου"
όκάες θά 'ναι τό κερί, όκάες τό λιβάνι
καί μέ τό λαοτούλομο 1 θά κουαλώ τό λάι». '
Έσείστηκαν τά μάρμαρα κ' έβγήκεν έξω ή κόρη.
Άπ' τά μαλλιά τήν άρπαξε καί πίσω του τή σέρνει.
-«"Ασ' με, σκυλλί, 'πού τά μαλλιά καί πιάσ' άπό τό χέρι

*) Ή τελική κατάληξις είς τήν τρίτην βαθμίδα, χαρακτηριστική, δημιουργεί ίσως τήν εντύπωσιν έτέρας τονι-
κής, που ανήκει είς τόν τρόπον τοϋ mi. Τοϋτο όμως Ινταΰθα δεν δικαιολογείται.

1) λαδοτοΰλουμο" 6 άσκος δια τήν μεταφοράν τοϋ ελαίου. 2) θά κουβαλώ, μεταφέρω, το λάδι.
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κ' ή τύχη μας τό ήθελε, γιά νά γενούμε ταίρι».
Παπάες καί πνευματικοί τό βρήκανε γραμμένο,
Τουρκί νά παίρνη τή Ρωμιά, νά 'ναι συχωρεμένο.

ΣΗΜ.— Τό άσμα μέ τόν τύπον τούτον, δηλ. της κόρης πού καταδιώκεται άπό άλλόθρη-
σκον καί καταφεύγει είς τήν έκκλησίαν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, όπου προδίδεται ύπ' αύτοΰ είς τόν
διώκτην της, είναι εύρύτερον γνωστόν. Ώς ύπεστηρίχθη τό πρώτον ύπό τοΰ Νικ. Πολίτου καί άλ-
λων 1 τό τραγούδι άνήκει είς τόν άκριτικόν κύκλον, μάλιστα δέ φαίνεται ότι 2χει σχέσιν μέ τό
έπεισόδιον είς τό επος τοΰ Διγενή 'Ακρίτα τής άπαγωγής της κόρης τοΰ στρατηγού Δούκα άπό
τόν μουσουλμάνον Άμιράν τής Συρίας, έκ των όποΐων έγεννήθη ό Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας.3

3. Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

Α'.

Α Α. άρ. 1667, σ. 14, γ. (Ε. Μ. Σ. άρ. 46, ταιν. 2, Bis)

Πόντος (πρόσφ.).— Σπ. Περιστέρης, Ίορδ. Παμπούκης, Καλλιθέα 'Αττικής 1950

Τραγ. : Γεώργ. Ίωαννίδης (50)

Τρόπ. mi. Τον «λ sol$2 = mi2*

-h J J J J

Λ

Ά _ κρί.τας δν.τας ε

Κα

μνεν

». »
a(f

β

m

κα ςσην πο - τα - με

. αν

Υ'°Ρ,

m

ËΡ

» »
a(f

κα ςσην πο . τα _ με - _

~ίr-

αν

Υ'ορ,

mm

Ξ

pi

ΐ· r r

π&γ - νεν-
τιέγ' νεν

m

mm

κ ερ _ κουν-
κ'έρ. KOUV-

κ ε

« >ι

κε

σπε

σπε

ερ. νεν
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1) βλ. Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 3, όπου καί βιβλιογραφία.

2) βλ. Ι'νθ' άνωτ.

* βλ. είδιχώτερον Σπυρ. Δ. Περιοτέρη, Άχρίτας όντας ελαμνεν, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, το'μ. 7 (1952), 1ν
'Αθήναις 1953, σ. 148-158.
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'Ακρίτας, όντας έλαμνεν άφ'κά 'ς σήν ποταμέαν,

γιάρ, αφ κά 'ς σήν ποταμέαν, γιάρ,

έπέγ'νεν κ' έρκουν κ' έσπερνεν τή μέραν πέντε αύλάκα,
γιάρ, τή μέραν πέντ' ανλάκα, γιάρ.

Έρθεν πουλίν κ' έκόνεψεν 'ς τού ζυγονί' τήν άκραν.
-«Όπίσ*, πουλίν, όπίσ", πουλίν, μή τρώς τήν βουκεντρέαν ».
5 Καί τό πουλίν κελάησεν άνθρωπινήν λαλίαν.

— «'Ακρίτα μου, ντό κάθεσαι, ντό σκέκ'ς, ντό περιμένεις;»

Β'.

Λ. Α. - Ε. Μ. Σ. άρ. 533, ταιν. 26, As.

Πόντος (πρόσφ.).— Δημ. Νοτόπουλος, θεσσαλονίκη 1953

Τρόπ. mi. Τον. îns soi' = mi*

Τραγ. : Συμεών Μηλιάδης
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Τοΰ άσματος (Α') έτραγουδήθησαν μόνον οί δύο πρώτοι στίχοι, κατεγράφη δ' έν συνεχείςι τό
κείμενον μέχρι τού στίχου 6, ώς άνωτέρω. Πλήρες τό άσμα έκ στίχων 72 δημοσιεύεται είς Έλλ. Δ.
Τραγ., Α', σ. 33-35. Έκ τούτου παρατίθενται ένταύθα οί στίχοι 1-23.

'Ακρίτας δνταν έλαμνεν 1 άφ'κά' 'ς σήν ποταμέαν,
έπήγεν κ' έρθεν κ' έλαυνεν, έποίκεν πέντ* αύλάκα"
έπήγεν κ' έρθεν κ' έσπειρεν έννέα κότα 8 σπόρον.
"Ερθεν πουλίν κ' έκόνεψεν 'ς σου ζυγονί'4 τήν άκραν,
5 σ'κοΰται5 καί καλοκάθεται °ς σου ζυγονί' τήν μέσην.

— «'Οπίσ', πουλίν, όπίσ', πουλίν, μή τρως τήν βουκεντρέαν ».
Καί τό πουλίν κελάηδησεν σάν άνθρωπί'β λαλίαν.

— «'Ακρίτα μου, ντό 7 κάθεσαι, ντό στέκεις καί περ'μένεις ;
Τό ένοικοσ σ'8 έχάλασαν καί τήν καλή σ' έπαΐραν,"

10 τ' δλον καλλίον τ' άλογο σ' στρών'νε καί καβαλλ'κεύ'νε
καί τ" άλλα τά καθώτερα σ' στέκ'νε καί χλιμιτίζ'νε ».10
'Ακρίτας 'παραθύμωσεν, 'Ακρίτας έθερέθεν"11
'κάρφωσεν τά βουκέντριν άτ' " καί έστεσεν τά βούδα τ',
ολα τ' όρνά 18 φοβέριζεν, τ' δρα καί τά ραχία,11
15 τους λύκους έφοβέριζεν νά μή τρώγ'νε τά βούδα,
τούς κλέφτες έφοβέριζεν νά μή κλέφ'νε τ' έγύνιν 15
καί τά πουλιά 'φοβέριζεν νά μή τρώγ'νε τόν σπόρον"
άφίν* καί πάγ' 'Ακρίτας μου, ό κρίαρον 16 'Ακρίτας,
εύρίκ' τά πόρτας άνοικτά, τά παραθύρ' άκλείδα,
20 πάγει κ' εύρίκ' τούς μαύρους άτ'," στέκ'νε καί χλιμιτίζ'νε.

— «'Σ σό θόν έσούν, νέ μαύροι μου, τσ' έφτάν' καί κοντοφτάνει ; »
Κανείς, κανείς 'κ'" έλάλεσεν, κανείς 'κ'17 άπολογέθεν

καί τό γιαγούζιν 18 τ' άλογον λαλεί κι άπολογάται.

ΣΗΜ.— Τό ά°μα άνήκει είς τήν κατηγορίαν των άκριτικών τραγουδιών, £χει δέ ώς θέμα τήν
άρπαγήν γυναικός κατά τήν άπουσίαν τοΰ συζύγου άπό τόν οίκον του.19

Ό ήρως ένταΰθα, τού όποιου ήρπάσθη ή σύζυγος, είναι ό Διγενής "Ακρίτας, όστις μόλις έπλη-
ροφορήθη τό γεγονός σπεύδει έφιππος έπάνω εις τό γηραιόν άλλα ταχύπουν άλογόν του πρός άνεύ-
ρεσιν τής άποτχθείσης γυναικός του.

1) ήροτρία. 2) κάτω. 3) κότι" μέτρον χωρητικότητος περίπου 8 χιλ/μων σίτου. 4) τοΰ ζυγοΰ. 5) σηκώνεται.

6) άνθρωπίνην. 7) διατί. 8) το σπιτικόν σου. 9) την γυναίκα σου άπήγαγον. 10) χρεμετίζουν. 11) εθηριώθη.

12) αύτοϋ. 13) τά ορνεα. 14) τά δρη καί τάς πλαγιάς των όρέων. 15) ύνίον. 16) 6 Ισχυρός (ώς 6 κρι<5ς).

17) ουχί, δεν. 18) δυνατόν, άτίθασον.

19) βλ. καί Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 31 καί σ. 110 Ιξ.
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4. ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ

A'.

Λ. Α. άρ. 1896, Α, σ. 95-104. (Ε. Μ. Σ. άρ. 739α, ταιν. 37α, Αι)
Κύπρος ('Επισκοπή Πάφου).— Δημ. Νοτόπουλος, Δημ. Πετρόπουλος, 1953

Τρόπ. ré. (ré2 = sol2)
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Τραγ. : Νεόφ. Χριστοδούλου Τάταρης (55)
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® Κα . λώς μδζ ηύ-ρες, κό-ττια-σε, νά φα - με και νά πιού.μεν

Δασκάλοι καί δασκάλινες είπαν μου ν' άρκινήσω,

τ' άντρειωμένου Διενή τραγούδι νά ποιήσω.

"Ας πά' νά τό ποιήσωμεν τόσον πού τό παινέσαν

καί χάριν 'πού τόν Πλάστην μου δέν έχει ψέμμαν μέσαν.
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5 "Εστραψεν ή άνατολή κ' έβρόντησεν ή δύση,
εοξεν 1 καί του Χάροντα νά βγη νά διαϋρίση
καί νά γυρ(σην τόν ντουνιάν2 'π' άνατολήν ώς δύσην,
έναν-έναν μέ τό 'υρίν8, έναν νά μέν ' άφήση,
νά μείνη ό τόπος γέρημος, σάν έναν παρακκλήσιν"
10 νά κάμη καί ό Πλάστης μου τότες δικαίαν κρίσιν,
άμαρτωλός καί δίκαιος τότες θέ νά χουρίση.
"Εφτασεν είς τά σπίδκια τού κύριου Διενάκιν,
πού δέν είχεν μέσ' 'ς τόν ντουνιάν 2 τέτοιον παλληκαράκιν.
-«"Ωρα καλή σου, Διενή, φώς "ς τούς άντρειωμένους,
15 πού βρίσκεσαι 'ς τό σπίτι σου μ' άθθρώπους προκομμένους».
-«Καλώς μας ηδρες, κόπιασε, νά φάμε καί νά πιοϋμεν,
νά στέκουν κ' οί φιλίες μας όσον καιρόν-ε-ζούμεν'
νά φάμεν τ' άγρι του λαοϋ * καί τό όφτόν περδίκιν
καί νά ρωτάς ποιος είμ' έγιώ 'δά μέσ' 'ς τό κατηλίκιν "
20 νά φάμεν άρκοκεράμιον 7 πού τρών* άντρειωμένοι,

νά πιούμεν καί γλυκύν κρασίν, πού πίνουν φουμισμένοι
καί μέ τήν εύωδίαν του βρίσκουνται μεθυσμένοι».
-«Γνωρίζω σε πολλά καλά, είσαι τό Διενάκι,
πού δέν έχει μέσ' 'ς τόν ντουνιάν 2 τέτοιον παλληκαράκι.
25 ΤΗρτα μέ τη διαταή νά πάρω τήν ψυχή σου

άπό τόν Έπουράνιον κ' 'έθ θέλω8 τό φαΐ σου ».

— «"Εχω μεγάλο στοίχημαν, νά δώσης καί χαμπάρι,8

νά βκοΰμε, νά παλιώσωμεν 10 κι άπού νικήση, άς πάρτι».

— « Δέν μ' έστειλεν ό Πλάστης μου στοιχήματα νά βάλλω,
30 γιά δχι άλλον τίποτες, μόνον ψυχές νά βκάλλω».

— « θέλεις νά πάρης τήν ψυχήν μά δέν τξ* είμ' άνθρωπός σου,
έλα, πάρε τη, Χάροντα, άλλαξε τό σκοπό σου ».

Δίχως παιγνίδια καί χαρές, σάν πού νά είχα φέσταν, 11
κατά πού συφφωνήσασι έβγήκαν 'ς τήν παλαίστραν.
35 "Αμα κ' έπισκαλήσασιν 12, έδώσαν κ' έπιαστήκαν,

1) εδοξεν" έφάνη καλόν. 2) τον κόσμον. 3) την σειράν. 4) νά μή. δι το καλΰτερον μέρος τοΰ λαγού βλ. *α(_
Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 12 σημ. 5. 6) καδηλ!κιον=περιφέρεια δικαστικής εξουσίας τοϋ καδή. 7) άγριοχίμαρον, αγριο-
κάτσικο" βλ. καί Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 12 σημ. 6. 8) δέν θέλω. 9) εϊδησιν. 10) νά παλαίψωμεν. 11) Ιορτήν, δια-

σκέδασιν. 12) άμα εδόθη τό σύνθημα.
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έχώστησαν χαμαί 'ς τήν γήν καί δέν ένικηθήκαν.
Γράφουν το τά βιβλία μας, δέν είναι παραμύθι,
'ς τά τρία ήμερόνυχτα ό Χάρος έβαρήθη.

- «'Αλαβροπιάσ' με, Διενή, νά σέ άλαβροπιάσω,
40 πέντε λεπτά διάστημαν, άφες με καί νά πνάσω».1

Άλαβροπιάνν" ό Διενής καί σιχτοπιάνν'' ό Χάρος"
έβκαλαν αύλακές χαμαί, νά πάρ' ή γη τό βάρος.
'Κεί πού 'πιαννεν ό Χάροντας, τά γαίματα πηδούσαν,
'κει πού 'πιαννεν ό Διενής, τά κόκκαλα έλειοΰσαν.
45 Ένόμιζεν ό Χάροντας νά δώση καί νά πάρη,

θωρείς τον μέσ' 'ς τά πόδκια του χαμαί μαλλιά κουάρι. *
'Εδίκλισε 4 'ς τόν ούρανόν καί όρθιος έστάθη.
-«"Ελα, θεέ μου, κ' έπαρ' τον τούτον πού μ' άντιστάθη».
"Οποιος δοξάζει τόν θεόν, έν' ή δουλειά του ράστι.5
50 Ήρτεν του ή διαταγή 'πού πάνω 'πού τόν Πλάστη :
-«Νά γίνης ένας άετάς χρυσός *ς τήν κεφαλήν του,
νά ξύνης μέ τά νύχια σου, νά πάρης τήν ψυχήν του».
Έγίνηκεν ένας άετός, όλόχρυσος παστέλλι. ·
-«'Εγώ κ' 'έν φταίω τίποτες, άφέντης μου μέ στέλλει».
55 Έγύρισεν ό Διενής γιά νά τού άπαντήση.

— «"Ο,τ' έρτη 'πού τόν Πλάστη μου, καλώς νά μας όρίση».
Ό λόγος δέν έτέλειωσεν, ή ξήησή ' τους πού *χαν,

ό Διενής ψυχομαχεΐ καί στρώννουν του τά ρούχα
μέ σίδερα παπλώματα, μέ σίδερα κρεββάτια"
60 τά σίδερα τσακίζει τα καί κάμνει τα κομμάτια.
'Π' άππεξωθιόν του στέκασι τρακόδα παλληκάρια
καί δέν είχασιν άδειαν κ' έστέκασιν άλάργκα.8
θέλουν νά μποΰσιν, νά τόν δουν άλλά άκροφοούνται'*
ό Διενής ψυχομαχεΐ καί τά παλάτια σειούνται.
65 Είπαν του τό πώς έρκουνται γειτόνοι νά τόν δούσι
κ' έπεριμέναν άδειαν 'πόξω καί καρτερούσι.
-«Πέστε τους τούς γειτόνους μου, νά 'ρθουσι νά μέ δούσιν

1) νά κοιμηθώ. 2) σφικτοπιάνει. 3) κουβάρι. 4) εστρεψε το βλέμμα, παρετήρησε. 5) πάει ή Ιργασία
δεξιά, καλά. 6) ίλόχρυσος είς τά χρώμα Ζπως το παστέλλι. 7) ή Ιξήγησις, ή συζήτησις. 8) μακράν. 9) άκρως
φοβούνται.
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κ" έκεϊνος πού 'μουν δέν είμαι, νά μέ1 μέ φοβηθοΰσιν ».
Έπρόσταξε ν' άννοίξουσι, θώρει, χαρά 'ς τή σόρταν,"
70 'κείνος μέ τήν γεναΐκαν του άννοίασιν τήν πόρταν.
"Αμα 'γριώση ή θάλασσα, τότες 'πό οΰλλα βκάλλει,
χίλιες ψυχές άν έρκουντον, δέν τήν άννοΐσν άλλοι.
Έπήεν ή γεναΐκα του κ' έτραύηξεν τόν σύρτη,
κουντά8 τήν πόρταν κι άννοιξεν, πέφτει χαμαί κ' έφύρτην.*

Β'.

Λ. Α. άρ. 2351, σ. 701 (Ε. Μ. Σ. άρ. 5220, ταιν. 328, Ais)
Κνηρος (Κοιλάνεμο).— Σταΰρ. Καρακάσης, 1960

Τραγ. ■ 'Ονούφριος Χατζηπιερής (60)

Τρόπ. ré. (ré' — sol!) '
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1) νά μή. 2) είς την τΰχην. 3) ώ9·εϊ. 4) έταράχθη, έλιποθΰμησε. Βλ. την συνέχειαν τοΰ άσματος (στ. 75-163)
βίς το χφον. Λ. A dp. 1896, σ. 97 κ.εξ.

* Ό τραγουδιστής είς το Β' μέρος τής μελωδίας επαναλαμβάνει έκ λάθους τον ίδιον στίχον. Τους υπολοίπους
•στίχους 2-25 προσαρμόζει είς τήν μελωδίαν του Β' μέρους.
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Πάνω στές έξη τοΰ μηνάς τσί στές 'κοσ'τρεΐς τ' 'Απρίλη
ό Χάρος έκαλλίκεψεν νά πά' 'ς το παναΰρι,
γιά νά 'βρην καί τήν μάνναν του, γιά νά του παραγγείλη.
'Σ τήν άκραν τοΰ παναϋρκοΰ βρίσκει δκυό 'αροκόπους 1
5 'ς τή μέση τοΰ παναϋρκοΰ βρίσκει τζαί τρών' καί πίνουν.
-«Καλώς ήρθες α Χάροντα, νά φάς, νά πκιης μιτά μας,
νά φάης άγρι τοΰ λαοΰ,2 νά φάς όφτόν περτίτξι,9
νά φάς άχροκεράμιον,4 πού τρών' άντρεικωμένοι,
νά πκιης γλυκόποτον κρασίν, πού πίννουν οί άγγέλοι,
10 πού πίννουσιν κ' οί άρρωστοι τζαί βρέχουνται5 γιαμμένοι».

— « Δέν ήρθα 'γιώ ά Χάροντας νά φά', νά πκιώ μιτά σας,
νά φάω άγρι τοΰ λαγοΰ,' νά φάω όφτόν περτίτζι,

νά φάω άχροκεράμιον,4 πού τρών' άντρεικωμένοι,
νά πκιώ γλυκόποτον κρασίν, πού πίννουν οί άγγέλοι,
15 πού πίννουσι κι οί άρρωστοι καί βρέχουνται γιαμμένοι.
Κ' έγιώ ήρτα ά Χάροντας τόν κάλλιο σας νά πάρω ».

— «Κι ό κάλλιος μας πκοιός είναι, νά μας τόν παραγγείλης »·

— «Τζείνος ό χοντροδάκτυλος, τζείνος άναρκοδόντας,8
τζεΐνος ό χοντροδάκτυλος, πού 'ν' πά' 'ς τό παραθύρι».

20 Πού τά 'κουσεν ό Διενής άρκώθην7 τ ζ' έθυμώθη,
κότζινα ροΰχα φόρησε, μαΰρο σπαθίν έζώθη.
Τζαί πκιάνουσι σδερκές σερκές καί πάνε 'ς τήν παλιόστρα.
Παλιώνουν δκυό μερόνυχτα, παλιώνουν τρεις ήμέρες.
Τζεί ποπιανεν ό Διενής τά κόκκαλα τζακίζει,
25 τζεί ποπιανε ά Χάροντας τό αίμα καμαρίζει.....*

1) χαροκόπους, διασκεδάζοντας. 2) βλ. άνωτ., σ. 13 or,μ. 5. 3) όπτόν, ψητό, περδίκι. 4) βλ. άνωτ., σ. 15
σημ. 7. 5) ευρίσκονται. 6) 6 άραιοδόντης. 7) έξηγριώ&η.

* Βλ. την συνέχειαν τοϋ άσματος (στ. 26-86) ε'.ς τά χειρόγρ Λ. Α. άρ. 2351, σ. 701-705 (συλλ. Στ. ΚαρακάσηΓ
1 960). Πληρεστέρα παραλλαγή τοϋ άσματος δημοσιεύεται ε!ς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 38-41.
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Γ'.

Λ. Α. άρ. 1841, σ. 28 (Ε.Μ.Σ. άρ. 577, δίσκ. 100, Αι)

Κρήτη (Μεαχλά Κυδωνιάς) — Δημ. Πετρόπουλος, Δ. Νοτόπουλος, 1953

Τρόιτ. la*. Τον. do # 8 = la2

J co 54 - 5&.

Τραγ. : "Ομάς άνδρών.'
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Χία

Τον. I

ττ~

Τό άσμα μέ τήν μελωδίαν ταύτην είναι διαδεδομένον είς τήν δυτικήν Κρήτην καί μάλιστα
είς τήν περιφέρειαν του νομού Χανίων. Τό κείμενον τοΰ τραγουδιού άπαντά ύπο δύο (Γ'α καί Γ'β),
ώς κατωτέρω, παραλλαγάς.

Έκ τούτων ή πρώτη (Γ'α) άδεται συνήθως κατά τούς τρεις καί ήμισυ πρώτους στίχους2 έκ της

* ΕΙς τον τρόπον τούτον διακρίνεται ή κατά τό πεντάχορδον (πεντάιρθογγον) μουσικον σύστημα πορεία της με-
λωδίας. Τοΰτο άπαντα καί είς άλλας δημώδεις μελωδίας, καθώς καί είς πλείστας ώρισμένων ήχων της Βυζαντινής εκ-
κλησιαστικής μουσικής, της όποιας αποτελεί και τήν βάσιν τής συστάσεως των μουσικών κλιμάκων (βλ. καί άνωτ.
είς ΕΙσαγωγήν).

1) Κατάλογον τών ονομάτων αυτών βλ. είς σελ. 28 τοϋ χφου.

2) Ύπό τήν μορφήν ταΰτην, ώς προς τον αριθμόν τών στίχων, δημοσιεύεται τό ασμα είς τάς συλλογάς : Ant.
Jeannaraki, "^.σματα Κρητικά, Leipz. 1876, σ. 104. Άριοτ. Κριάρη, Πλήρης συλλογή Κρητικών δημωδών ασμά-
των, !ν Αθήναις 1920-21, σ. 309.

2
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συνήθειας ένταΰθα νά τραγουδοΰνται κατά τάς διασκεδάσεις μόνον όλίγοι στίχοι έξ έκάστου των
πολυστίχων τραγουδιών, ώστε νά ϋπάρξη χρόνος νά τραγουδήσουν καί άλλοι τραγουδισταί.

Άπό τήν βραχυτέραν μορφήν αύτήν τού τραγουδιού εις 2-4 στίχους πιστεύω ότι διεπλάσθη ή
παραλλαγή Γ'β διά τού συμφυρμοΰ των στίχων τοΰ τύπ. Γ'α μέ τό άσμα «'Επιθυμία άντρειωμένου» \
ώς φαίνεται είς τό κατωτέρω άσμα (Γ'β) άπό τοΰ στίχου 7 καί έξής.

Γ'α.

Ό Διγενής ψυχομαχεΐ κ' ή γή τόνε τρομάσσει,
βροντά κι άστράφτει ό ουρανός καί σειέτ' ό 'Απάνω κόσμος
κι ό Κάτω κόσμος άνοιξε καί τρίζουν τά θεμέλια
κ" ή πλάκα τόν άνατριχια πώς θά τόνε σκεπάση"
5 πώς θά σκεπάση τόν άιτό, τσή γης τόν άντρειωμένο.
Σπίτι δέν τόν έσκέπαζε, σπήλιο δέν τόν έχώρει"
τά ορη έδιασκέλιζε, βουνοΰ κορφές έπήδα,
χαράκι's άμαδολόγανε' καί ριζιμιά 4 'ξεκούνειε"
στό βίτσιμά5 'πιάνε πουλιά, στό πέταμα γεράκια,
10 στό γλάκιο6 κ* είς τό πήδημα τά λάφια καί τ' άγρίμια.7
Ζηλεύγει ό Χάρος μέ χωσιά 8 μακρά τόνε βιγλίζει, '
κ' έλάβωσέ " του τήν καρδιά καί τήν ψυχή τού 'πήρε.

Κρητ. Λαός, ετ. Α' (1909) σ. 15
(Παϋλ. Γ. Βλαστός).

Γ'β.

Τό άσμα κατά τήν έπομένπν παραλλαγήν άρχίζει συνήθως άπό τόν τρίτον στίχον : «Ό Διγενής

ψυχομαχεΐ____»". Ύπό πολλών όμως άδεται τοΰτο καί μέ τούς προτασσομένους, ώς κατωτέρω, δύο

στίχους. Ή μελωδία τού άσματος, ήτις καί δημοσιεύεται άνωτ., σ. 17, ήχογραφήθη μέ τό κείμενον τοΰτο.

Όψές έπέρνουν ποταμούς κ' έδιάβαινα γιοφύρια
κι άκουσα τσ' άναστεναγμούς κ* έρώτηξα είντα 'ναι.
Ό Διγενής ψυχομαχεΐ κ' ή γής τόνε τρομάσσει
κ' ή πλάκα τόν άνατριχια πώς νά τόνε σκεπάση"
5 πώς νά σκεπάση τόν άιτό, τής γής τόν άντρειωμένο,
γιατ' άπό 'κειά πού 'κείτεντο λόγια άντρειωμένου λέγει.
«Νά 'χεν ή γής πατήματα κι ό ούρανός κερκέλια'
νά πάθιουν τά πατήματα, νά 'πιανα τά κερκέλια,
ν' άνέβαινα στόν ούρανό, νά διπλωθώ νά κάτσω,
10 νά δώσω σείσμα τ'ούρανοϋ.......

1) Βλ. Ant. Jeannaraki, ένθ* άν., σ. 150. Άοιοτ. Κριάρη, ενθ' αν., σ. 264.

2) βράχους. 3) ερριπτεν όπως τήν άμάδα· άμιάδα=πλάζ, ώς δίσκος, ριπτομενη έξ άποστάσεως εις το ίμώ-
νυμον παιχνίδι. 4) βράχους ριζιμιούς, ριζιμαίους, ήτοι ριζωμένους βαθιά εντός τής γής. 5) λύγισμα, στροφή ν τού
σώματος. 6) είς τον δρόμον, τρέξιμον. 7) αϊγάγρους. 8) ένέδραν. 9) παραμονεύει. 10) έπλήγωσε.

11) Βλ. Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 42, άρ. 2.
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ΣΗΜ. — Άπό τόν κύκλον τών τραγουδιών γύρω άπό τόν Διγενήν τό πλέον διαδεδομένον είς
τήν Δωδεκάνησον καί Κρήτην, ώς καί είς τούς "Ελληνας έκ του Πόντου καί είς τήν Κύπρον, είναι
τό άναφερόμενον είς τόν θάνατόν του.

Ό ύπεράνθρωπος είς σωματικήν ρώμην ήρως, όστις είχε καταστή τό φόβητρον τών Σαρακη-
νών καί τών άπελατών είς τάς άνατολικάς πρός τόν Εύψράτην έπαρχίας τού Βυζαντινού κράτους,
όταν πλέον έφθασε τό τέλος τού βίου του, άρνείται νά δεχθή τήν κοιτών μοίραν τού άνθρώπου,
τόν θάνατον, καί άποτολμά ούτω ν' άντιταχθή καί πρός τόν Χάρον. "Ετσι άρνείται νά παραδώση
είς αυτόν τήν ψυχήν του καί παλαίει μετ' αύτού \

Είς τήν άνισον αύτήν πάλην ό Διγενής ήττάται καί καταπίπτει έπί τής κλίνης του έτοιμοθά-
νατος. Είς τάς τελευταίας τότε στιγμάς του προσέρχονται τά παλληκάρια (οί άγουροι) του, νά τόν
άποχαιρετήσουν, 6 ήρως δέ, όπως καί είς τό Άκριτικόν έπος, διηγείται είς αύτούς τάς άνδραγα-
θίας του κατά τήν ζωήν του.

Έκ τών άνωτέρω παραλλαγών αί Α' καί Β' έκ Κύπρου διατηρούν τήν έπικήν των μορφήν έν
άντιθέσει πρός τήν Γ', έκ Κρήτης, ήτις έ'χει διαμορφωθή ένταΰθα ύπό τήν έπίδρασιν έγχωρίων παρα-
δόσεων, ούτω δέ ό Διγενής έχει προσλάβει τήν μορφήν Τιτάνος.2

5. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Ο ΓΙΟΣ

Α'.

Λ. Α. άρ. 1668, σ. 5. (Ε. Μ. Σ. άρ. 59, ταιν. 2, Αδο)
Σινααος Καππαδοκίας (πρόσφ.).— Σπ. Σκιαδαρέσης, Σπ. Περιστέρης,

Λάζ. Τακαδόπουλος, Πειραιεύς 1950

Τραγ.·. 'Ανδρονίκη Χατζησταύρου (65)
Βασιλική Ίωαννίδου (60)

Τρόπ. ré χρωμ. Τον. ré?2 = ré2

Jh*-:- -F»-1
m u b> if ·— ■——-1

1) Βλ. 'Ελλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 35-36. 2) βλ. αύτόθι, β. 42.
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Έβράδυν' παλιοβράδυν' κι όλιος έκλινε
κι ό ώριος ό Γιαννάκης πάγ' στό Ξύβουνο' 1
στό Ξύβουνο όπίσω έναν πέγαδο"
έκεΐ έν" ό Γιαννάκης, άχ Γιαννάκη μου,
5 δωγμένος σκοτωμένος κι άναγνώριστος,
άγγελοσκορπισμένος κι όρηκείμενος. *
-«Δέν στό 'λεγα, Γιαννάκη μ', άχ Γιαννάκη μου,
στον πόλεμο μή βγαίνης καί μήν πολεμάς"
ό Τούρκος πονηρός έν' καί σκοτώνει σε,
10 τήν νύχτα πολεμάει καί σκορπίζει σε.4

Λ. Α. άρ. 2245, σ. 3. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1496, ταιν. 96, Αδ)

Κν&ηρα (Λιβάδι/.— Σπ. Περιστέρης, Ίω. Κασιμάτης, 'Αθήναι 1956

Τραγ. : Χριστίνα Κασιμάτη (45)
Όργαν. : Κωνστ. Μαλάμος (83), βιολί

Τρόπ. do (do = ré) καί Τρόπ. ré (ré = mi) *

Η γγ ■ r r r r ·γ>γ γ f r> ■ r r Γ? Γ >
-ψ—I-V gg  jt r—r ΓΓ rT r LT ·γ> r ÎTr> U ÎtJe ■ r r r ΓI -n
fi* '^r Γγ LU··* - I J ι ι il J  A  l'2· .-^ 1 ALMA r  Xr-ß-β-»-1-k-tr-K-Κ ■ 1 1 f  r^ ι
y Γ ν y·■ UH-V—jl-J) yd) -— "^d d)-:

Κά - τω ότόν'Α-γιο Γιώρ - γη- χά-

1) όρος πλησίον της Σινασοΰ. 2) διωγμένος, 3) κείμενος ε!ς τά δρη ; 4) βλ. πληρέστερον το κείμενον τοΰ
άσματος έκ στίχων 22 είς 'Ελλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 76.

* Παρατηρείται, ώς καί ε'ις άλλας περιπτώσεις, εναλλαγή των τονικών βάσεων καθ·' ην ή υποτονική λαμβάνει
θέσιν τονικής καί ή τονική υποτονικής· (βλ. καί άνωτ. είς ΕΙσαγωγήν).
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ΒΙΟΛΙ

το μο - να - χο - γ ιο —

τρα λα λα λα λα λα λα λα λα λα

m

λα λα χαI- χο μο-να - -χο

J>

ΒΙΟΛΙ

- γιο

I Μ

£ξ

±

Τουρ -

£

s ■ j> J>

κοι τόν έ - Οκο - τώ
Τον. Α

<3αν, Ρω - μιοι τον χλαι-τα - νε
Τον. Β

I

—θ-

ΑΖΜΑ % ΒΙΟΛΙ

ΑΣΜΑ % β/ΟΜ

8*2

Κάτω στόν "Αγιο Γιώργη, κάτω στο Κρύο νερά
σκοτώσανε τά Γιάννη καί τό μοναχογιό.
Τούρκοι τόν έσκοτώσαν', Ρωμιοί τόν κλαίγανε
καί δυό κοπελουδάκια τόν περιπαίζανε.
5 -«Γιάννη, δέν έχεις μάννα, δεν έχεις άδελφή
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καί όμορφη γυναίκα γιά νά σέ λυπηθη ; ».
— «Μά έχω 'γώ καί μάννα, έχω καί άδελφή
καί δμορψη γυναίκα γιά νά μέ λυπηθη».1

ΣΗΜ. — Τό άσμα άπαντά διαδεδομένον είς όλον σχεδόν τόν έλληνικόν κόσμον. ΕΙς τινας.
παραλλαγάς ό γενναίος πολεμιστής Γιάννης ή Γιαννάκης άναφέρεται ώς υιός τού Άνδρονίκου.

6. ΟΙ ΕΝΝΙΑ ΑΔΕΡΦΟΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Α'.

Λ. Α. άρ. 2248, σ. 358-359. (Ε. Μ. Σ. άρ. 2001, ταιν. 133, Αΐδ)
Δωδεκάνησο! ('Αστυπάλαιαλ— Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, 1957

Τρόπ. do. Τον. sib1 = do'

Τραγ. : Κυράννα Κονταράτου (58),.
Μαρία Δογραμαχζάκη (60)

à

Jl J>. J1 l g ψ

oi έν. νιαά.δερ - <foi τόν

teö- ϋε - ρα -και πεν - τε

;-γ-1-1— ^-S 1
-)-}--)--J1—Jl-  H---φ*- φ* g — ■ — ■ ■ β -J ■ —· u J' J)

no - λε - μο ν-έ κοΰ - da, τον - πό - λε

μο, τον

*

§ J) J) J>

J) J> J> J) J

πό - λε - μο ν-έ κοΰ - öa

Τον.

κ'ερ - μα - τώ - -θη « öa.

I

1) Τό ασμα συνεχίζεται μέ τους κατωτέρω δύο στίχους, οΤτινες είναι ΰστερωτέρα προσθήκη καί ξένοι πρός.
τό νόημα του.

Κατω στον "Αγιο Γιώργη σταυρό προσκύνησα
καημό καί λάβρα τό 'χω πώς δέν σοϋ μίλησα.

Ούτως ή παραλλαγή είναι ελλιπής κατά τό τέλος. Πληρέστερον τό κείμενον τοϋ τραγουδιού βλ είς 'Ελλ.
Δ. Τραγ., Α', σ. 77-78.
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10

15

Τέσσερα καί πέντε τέσσερα

τέσσερα και πέντε οί έννιά άδερφοί1

τόν πόλεμον έκούσα, τον πόλεμον Ικονσα

κ' έρματώθησα.
Στό δρόμον πού 'πηγαίνα έδιψάσασι.
Βρίσκουν έναν πηάδι μά 'το πολύ βαθύ,
σεράντα όργυιές στό πλάτος τσ' έκατό βαθύ.
Παίζουνε τό κόμπο2 ποιός θά κατεβη"
πέφτει τού μεγάλου, τοΰ Μαυροκωσταντή.
— «Δέστε με, άδέρφια, καί κατεβάστε με».
Δένουν το τ' άδέρφια καί κατεβάζουν το.
-«'Νεβάστε με, άδέρφια, κ' έφτάσαμε νερό,
κόκινον καί μαύρο καί φαρμακερό».
Πάν' νά τό 'νεβάσου, κόβγεται τό σκοινί
καί ξαναδευτερώνου καί ξανακόβγεται.
-«'Αφήσετέ με, άδέρφια, κι άμέτε στό καλό
καί μήν πάτε νά πήτε πώς έπνίγηκα,
μόνο νά πά' νά πήτε πώς έπαντρεύτηκα».

Β'.

Λ. Α. άρ. 2305, σ. 17. (Ε. Μ. Σ. άρ. 3061, ταιν. 211, A?)
Ευρυτανία (Σιβίατα).— Σπ. Περιστερης, 1959

Τρόπ. ré (ré = mi)
*

Τραγ. : Ειρήνη Σκιπετάρη (18)

J ^ 134 - 136 η J ~ 83

1) χειρ.: τέσσαρα γη πέντε ό'λοι άδερφοί. Ή διόρθωσις κατά τάς παραλλ. έκ Μεγίστης (Καστελλορίζου) (S.
Baud-Bovy, Τραγούδια των Δωδεκανήσων, τόμ. Α', 'Αθήναι 1935, σ. 358-59) και Ρόδου (Παϋλ. Γνευτοϋ, Τραγούδια
-δημοτικά τής Ρόδου, 'Αλεξάνδρεια 1926, σ. 1). 2) ρίπτουν τον κλήρον.

* Γίνεται χρήσις τοΰ άριθμητικοϋ κλάσματος \ ή (Γ προς καλυτέραν άπόδοσιν τοΰ τετρασήμου ρυθμού είς τόν
-όποιον υπάγονται πλείστα όίσματα, Ιδία τά άδόμενα προς συρτόν χορόν πλήν τοΰ Καλαματιανού. Ό ρυθμός ούτος πρέ-
■πιι νά καταμετρήται είς δύο κινήσεις, δίσημον θέσιν καί δίσημον ά'ρσιν. Ουτω δίδει τήν Ιντύπωσιν μέτρου δύο χρό-
-νων. Περί τούτου βλ. πλείονα άνωτ. είς Είσαγωγήν.
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Μας ηρθ' ένα χαμπέρ', ενα χαμπέρι, ν-άπό τό βασιλιά, (δις)

στρατιώτις γιά νά πάμε, μωρ' άδέρφια μ', νά πολεμήσομε"

γιά δώσ' μας, μάννα, αχ μάννα μ, τήν εύχή σου κ' έμεϊς θά φίβγωμε.

— «Πάρτε καί τήν εύχή μ', παλληκάρια μ", καί άστι1 στό καλό.
5 Τά ίννιά νά πάτε, πάτε, παλληκάρια μ\ τά όχτώ νά έρθετε

κι ό Κώστας ό δικός μου, παλληκάρια μ\ πίσω νά μή γυρίσ'».
Σαράντα μέρες πήγαν, τά καημένα, σώσανε τό ψωμί,
σαράντα πέντε πάηναν, τά καημένα) σώσανε τό νερό.
Στό δρόμο πού πήγαιναν, τα καημένα, βρίσκουν ένα πηγάδ*
10 καί ρίχνουν κλήρο-κλήρο, τά καημένα, τό ποιός θά βγάλ* νερό
κι ό κλήρος έπι-ν-έπισ', τόν Κώστα ν-ό Κώστας γιά νερό.
Σαράντα πήχια πάηνε, τό καημένο, νερό δέν εύρισκε.

— «Τραυάτ* άπάνω πάνω, μωρ' αδέρφια, καί μ' έφαε τό Στοιχειό».

— «Καί τά όχτώ τραυάμε, μωρε Κο'ιστα μ', κ' έσύ δέν έρχεσαι».

15 —«Βάλτε καί τ' άρματά μου, μωρ' αδέρφια, γιά νά τραυάν' κι αύτά».

— «Καί τ' άρματά σου 'τανε, μωρέ Κώστα, κ' έσύ δέν έρχεσαι».
-«Βάλτε καί τ' άλογό μου, μωρ' αδέρφια, γιά νά τραυάη κι αύτό».

— «Καί τ' άλογό σου 'τανε, μωρε Κοιοτα, κ' έσύ δέν έρχεσαι».

— «Στό δρόμο πού θά πάτε, μωρ* άδέρφια, νά ρθήτε κι άπό 'δώ,
20 νά φκειάσω ένα γράμμα, ενα γράμμα, μέ μιά ψιλή γραφή,

γιά νά τό δώστε, δώστε, τής μάννας μου, νά μή μέ καρτερη».

ΣΗΜ.— θέμα τού άσματος είναι ή κάθοδος είς τό πηγάδι, κατόπιν κληρώσεως, έκ των έννέοε
στρατιωτών άδελφών, τού Κωσταντή, 6 όποιος κατά πολλάς παραλλαγάς εύρίσκει οίκτρόν τέλος
άπό τό Στοιχειό τοΰ πηγαδιού.

Τό τραγούδι άνήκει είς τόν άκριτικόν κύκλον, μάλιστα δέ, ώς παρετήρησεν ό S. Baud-Bovy
εύρίσκεται είς στενήν συνάφειαν προς τό Άκριτικόν £πος.3

1) πηγαίνετε. 2) βλ. Έλλ. Δ Τραγ., Α', σ. 68-69.
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7. ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΣ

Α. Α. άρ. 1667, σ. 1. (Ε. Μ. Σ. άρ. 2, ταιν. 1, Au. δίσκ. 2, Αι)

Κρώμνη /7ο)<του(πρόσφ.).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, Καλλιθέα 'Αττικής 1950

Τρόπ ré χρωμ. (ré2= do3)

Όργ. καί τραγ.: Γ. Πετρίδης 1 (50)
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Τήν μελωδίαν τοϋ άσματος συνοδεύει ο ίδιος μέ λύραν (κεμεντζέν) χωρίς μελωδικός παραλλαγάς.

2) "Ολοι οί φθόγγοι mib μέ το δέον νά έκτελοϋνται πλησιέστερον προς το mi φυσικάν και τοΰτο προς καλυ-

τέραν άπόδοσιν τοϋ χρωματικοΰ 4/χόρδου do-réb-mi-fa- μετά τής υποτονικής sib, εις το δποϊον και βασίζεται
ή μελωδία..

2
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(Λ Υ PA )

και _ στο πε _

γα. δ'έ . πη . _ γεν.

è

Τον

Λ Υ ΡΑ

Τον

Ασμα

"Ωχ, ό Γιάννες, ό Μονόγιαννες καί ν-ό μαναχόν ό Γιάννες·1 (δίς)
ώχ, ό Γιάννες έπεπέρνιξεν 2 καί 'ς τό πεγάδ' έπήγεν. (δις)
Έξέβαινε ό δράκος άγγελος καί θέλ' νά τρώη Γιάννη.
-«Καλώς, καλώς τό πρόγεμα μ', καλώς τό δειλινάρι μ'" ■
5 καλώς τό τρώγω κι άγρυπνώ καί κείμαι καί κοιμούμαι».
-«"Αφες με, ρδάκον, άφες με, άφες με κάν πέντ' ήμέρες'
ας πάγω, λέπω 4 τόν κύρη μ', έρχουμαι, ρδάκε, φά' με».
Πήγεν 6 Γιάννες κ' έργεψεν,5 ό ρδάκον έθερέθεν8
κι ούντάς τερη7 τό πέραν κά',β ό Γιάννες κατεβαίνει.
10 -«"Αφ'σι με, ρδάκον, άφ'σι με, θερίον, πέντ' ήμέρες'

άς πάγ', έλέπω τήν μάννα μ', έρχουμαι, ρδάκον, φά' με».
Πήγεν ό Γιάννες κ' έργεψεν,5 ό ρδάκον έθερέθεν6
κι ούντάς τερη 7 το πέραν κά',8 ό Γιάννες κατεβαίνει.

- «Καλώς, καλώς τό πρόγεμα μ', καλώς τό δειλινάρι μ',' '
15 καλώς τό τρώγω κι άγρυπνώ καί κείμαι καί κοιμούμαι».

— «Παρακαλώ σε, ρδάκε μου, άφ'σι με καν πέντ' ήμέρες,
άς πάγ', έλέπω τ' άδέλφα μ', έρχουμαι, ρδάκε, φά' με».
Πήγεν ό Γιάννες κ' έργεψεν κ' έκίζεψεν 8 τ' όφίδιν

κι ούντάς τερη 7 τ' άντικρυνά ό Γιάννες έχ" ξάν' κ' έρ'ται.1β

') Το ασμα κατεγράφη μέχρι τοΰ στ. 3. Ή συνέχεια τοΰ κειμένου παρελήφθη έκ τής παραλλαγής ώς δημο-
σιεύεται ε!ς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 10Ö-106.

2) άφυπνίσθη, έξύπνησε. 3) τά δεΤπνον μου. 4) βλέπω. 5) έβράδυνεν. 6) έγινε θηρίον, έξηγριώθη. 7) καί

8ταν κοιτάζ|). 8) πέραν κάτω. 9) έθΰμωσεν. 10) 6 Γιάννης πάλιν έρχεται.



28

20 -«"Αφ'σι με, δράκον, άφ'σι με, θερίον, πέντ' ήμέρες'
Παρακαλώ σε, δράκε μου, Οεού παρακαλίας-
θέλω ν' έλέπω τά χάταλα 1 μ', δατάχκουμαι τήν χέραν" ®
ας πάγω ξάϊ' κι άργεύω ξάϊ, ρυτά * έρχουμαι, φά' με».
Πήγεν ό Γιάννες κ' έργεψεν, ό ρδάκον έθερέθεν"
25 κι όντάς τερη τό πέραν κά\ ό Γιάννες κατεβαίνει.

ΕΙχεν τά χέρα τ' πίσταυρα,8 τήν γούλαν" κρεμασμένον
κι αλλ' άπό πίσ' ό κόρης άτ' φτουλίζ' τά γένεια κ' έρ'ται7
κι άλλ' άπό πίσ' ή μάννα του καταματούται κ' έρ'ται,
'ς δλτ'ς άπό πίσ'8 ή κάλη του χρυσή καβαλλαρέα,
30 χρυσόν μήλον 'ς σό χέρ' άτης 8 παίζει καί κατεβαίνει.

Κατακαρδών'10 τόν Γιάννεν άτ'ς καί φοβερίζ' τόν ρδάκον.
-«Καλώς, καλώς τό πρόγεμα μ', καλώς τό δειλινάρι μ'-
καλώς τό τρώγω κι άγρυπνώ καί κείμαι καί κοιμούμαι».
-«Ρδάκον, τοξάρ'" τό πρόγεμα σ', μαχαίρ' τό δειλινάρι σ'».
35 —«'Σ τόν θός, 'ς τόν θός, νέ κόρασον, τά γονικά σ' άπόθεν;»12
— «Ό κύρη μ' άσ'σους ουρανούς, ή μάννα μ' άσ' σά νέφα18
τ' άδέλφα μ' στράφτ'νε καί βροντούν κ' έγώ γριλεύω 14 ρδάκους».
-«Καθώς που λές, νέ κόρασον, άμε άπόθεν έρθες'
άς έν' ό Γιάννης άδελφό μ', ή κάλα του ή νύφε μ',
40 τοϋ Γιάννε τά μικρότερα, ας είν" γυναικαδέλφσ μ'».

ΣΗΜ. — Δράκων, έμψωλευων κοντά είς πηγή ν, πρόκειται νά καταβρόχθιση τόν Γιάννην, όστις
•μόλις είχε τελέσει τόν γάμον του. Ή νεαρά σύζυγος του έπεμβαίνει καί τόν σώζει, παρουσιασθεϊσα
ώς κόρη της αστραπής καί διώκτρια τών δρακόντων.

Τό θέμα τούτο της δρακοντομαχίας, τό όποιον συνεχίζεται έκ τής άρχαιότητος είς τάς παραδό-
σεις τού λαού, άπαντα καί είς άλλα έ'τι δημώδη άσματα ".

1) τά βρέφη. 2) νά τακτοποιήσω τά τοΰ οίκου καί τά άφορώντα τήν χήραν γυναίκα μου. 3) πάλιν. 4) γρή-
γορα. 5) σταυρωτά. 6) τον λαιμόν. 7) και άπ' όλους όπίσω ό πατήρ του μαδεΐ τά γένεια του κ' ερχεται. 8) πίσω
από όλους. 9) εις τό χέρι της. 10) έγκαρδιώνει, ενθαρρύνει. 11) τόξον τό βέλος τοΰ τόξου. 12) άπό ποϋ κατά-
γονται οί γονεΤς σου ; 13) ό πατέρας μου άπό τους ουρανούς, ή μάννα μου άπό τά νέφη. 14) κυνηγώ.

15) Βλ. καί Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 104.
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8. ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΩΡΙΑΣ

Α'.

Α. Α. άρ. 1668, σ. 9. (Ε. Μ. Σ. άρ. 63, ταιν. 2, Αι. δίσκ. 18, Αι)
^Σιναοός Καππαδοκίας (πρόσφ.).— Σπ. Σκιαδαρέσης, Σπ. Περιστέρης,

Λάζ. Τακαδόπουλος, Πειραιεύς 1950

Τραγ. : Άνδρονίκη Χατζησταύρου (65)
Βασιλική Ίωαννίδου (60)

Τρόπ. ré (χρόα)1 Τον. do $ 8 = ré2.
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Κάτω οτόν "Αγι Γιάννη, τόν θεγόδολο, (δις)
πολλά-ι κάστρα ντ" έλάστα μικρά-ι μεγάλα" (δις)
σάν τοΰ-ι Μαρού τό Κάστρο κάστρο δέν είδα
διπλούν, τριπλούν χτισμένο κι άναγνώριστο
5 σιδεροκαρφωμένο κι άπαράδοτο...

1) "Οταν είς τον τρόπον τοϋ ré ή δεύτερα βαθ-μίς έκτελήται έν ίιφέσει, τοϋτο αποτελεί ίδιωματισμάν ή χρόαν
«ΰτοϋ. (Βλ. πλείονα περί τρόπων άνωτ. εις ΕΙσαγωγήν).
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Τού άσματος ήχογραφήθη μόνον τό άνωτέρω μέρος, στ. 1-5. Παραθέτομεν τοΰτο πλήρες κατά;
τήν Ικδοσιν ύπό Ί. Σαραντίδου 'Αρχελάου, Ή Σινασός, έν 'Αθήναις 1899, σ. 168-169.

Κάτω στον "Αγι Γιάννη τόν θεολόγον,
πολλά κάστρα ντ' έλάσθα 1 μικρά, μεγάλα,
σάν του Μαροϋς το κάστρο, κάστρο δέν είδα,
διπλούν, τριπλούν χτισμένο, μολυβόκτιστο
5 σιδεροκαρφωμένο καί άσάλευτο.

Χίλιοι τά πολεμούσαν χρόνους δώδεκα
κι άλλους δεκατεσσάρους καί δέν παίρνετο.
Μά 'νας μικρός Τουρκάκης, 'νας γενίτζαρος
είπεν είς τόν άφέντη τ'. «"Αι άφέντη μου'
10 κ' έγ' αν πάρω τό κάστρο, τ' είν* τά δώρα μου;»
-«Ξανθά ξανθά κοράσια άς είν' οί σκλάβες σου,
τά 'μορφα παλληκάρια άς είν' οί δούλοι σου
καί τήν Μαροϋ που λέν' άς είν* γυναίκα σου».
-«"Ανοιξε, Μαροϋ μ', άνοιξ', νά μπη ό ξένος.
15 Βάι, βάι, έμέν τόν ξένον καί τόν έρημο,
καί τόν ξενυχτισμένο ποϋ νά βραδυαστώ"
πού 'ν' τά βουϊνά γιομάτ* άπό στρατέματα
κ' οί στράτες σκοτωμέν" άπό τ' άδέλφια μου.
"Ανοιξε, Μαρού μ', άνοιξ', νά μπη ό ξένος,
20 τήν νύχτα τ' νά περάση, νά μή σκοτωθη».
Καί στον ξένο κατόπι χίλιοι μπήκανε.
Οδλοι τρέχανε στ' άσπρα κι ό γενίτζαρος
έτρεξεν στήν Μαρού του καί τήνε ζητεί.
Μά ή Μαρού, σάν είδε τούτο τό κακό,
25 έβγαλε τά ξεγκιά' της, τσάρουχα* φορεί,
έβγαλε τήν ζωστρή της, ράμμα ζώνεται"
στούς πύργους άνατρέχει καί μοιριολογά.
-«Τό κάστρο μ* σάν έπάρτη, τί θέλ' τήν ζωήν ! »
Καί κάτω έκρημίστη κ' έσκοτώθηκε.

1) εγύρισα, περιήλθον. 2) τσαγγιά' υποδήματα υψηλά μέχρι των γονάτων. 3) εκδ. Άρχελ. : τα ροϋχα' ή
διόρθ. κατά τήν παραλλ. εν Λαογρ., τόμ. 2, σ. 680-81, στ. 15. τσαρούχια- χαμηλά υποδήματα.



31

Β'.

Λ. Α. άρ. 2280, σ. 155-56. (Ε. Μ. Σ. άρ. 2354, ταιν. 169, Απ)
Κως (Πυλί).— Σπ. Περιστερης, 1958

Τρόπ. ré. Τον. mi2 (ré = mi)
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Τραγ. : Καλλιόπη Στεφαδοΰρου (75)
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Σάν της "Ωριάς τό κάστρο, σάν της Ώριας το κά—
σάν της Ώριας τό κάστρο, κάστρο δέν είδα,
γύρου τριγύρου πύργοι, γύρου, τριγνρον πύ—
γύρου τριγύρου πύργοι, ζωσμένοι σίδερα.
Τούρκοι τό πολεμούσαν χρόνους δώδεκα
κι άλλους δεκατεσσάρους οί Σαρακηνοί.

5 "Ενα χριστιανάκι άπό τήν μέση ν-τους,
ήπολοήθην κ' είπεν είντα ν-τό στοίχημα
δγυό άσπρα τήν ήμέρα κ' έναν άλογο
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κ' ή όμορφη τοΰ κάστρου νά 'ναιγ γυναίκα του.
Φεύγει καί πά' στό σπίτι καί παρβερίζζεται
10 καί βγάλλει τό μουστάκι ντζαΐ τό σπλαχνίζζεται
καί ξαναδευτερώνει καί παρβερίζζεται
καί βγάλλει τήν γενάδα καί τή σπλαχνίζζεται.
Πιάννει 'ναμ μαξελλάρι καί βάλλει το κοιλλιά
καί δγυό χρυσά μαντήλλια καί βάλλει τα βυζζά,
15 φεύγει καί πά' στό κάστρο, πάει καί χτυπά.
- «ΤΩ κυρά του Κάστρου καί λημοναργιά,1
κάμε λεημοσύνη, γιατ* είμαι άρκαργιά'2
λείπ' άντρας μου στά ξένα καί κοιλλιοπονώ».
"Ωστον νά πά' ν' άννοίξη, ήμπασιν έκατό
20 κι ώστο ννά καλοννοίξη δέν είχαμ μετρημό.
"Η κόρη άπό τόφ φόβο ντζ' άπό τήν έντροπή
στό παραθύρι βγήκεδ, διά νά σκοτωθη.8

Γ.

Λ. Α. άρ. 2214, σ. 112. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1674, ταιν. 108, All)
Πελοπόννησος ("Αγιος Πέτρος Κυνουρίας).— Σπ. Περιστέρης, 1956

Τρόπ. ré (ré2 = do')
Α J cvo 120-126-132

Τραγ. : Πέτρος Αιλής (45^
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1) ελεήμων. 2) πρωτόγεννη.

3) Τά ασμα συνεχίζεται με τους Ιπομενους στίχους, οί όποιοι έχουν προσχολληθή έξ άλλου τραγουδιού:

Σαν τήν εχατεβαΐνναν άπό τις οχάλες της

Τούρκοι, Ρωμιοί έκλαιγαν τις όμορφάδες της.
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κά.στρο δέν ei _ δα, Φράγ.κα με τα ρε _ παν _ τια.

Σάν τής 'Ωριάς τό κάστρο, κάστρο δέν είδα, Ρωμιά μου, (δίς)
κάστρο, κάστρο δεν είδα,
Φράγκα με τά ρεπαντιά.1

Τούρκοι τό πολεμούσαν χρόνους δώδεκα, Ρωμιά μου, (δίς)
5 χρόνους, μήνες δεκατρείς,
Φραγκοποΰλα νά γενης.

"Ενας μικρός Τουρκάκης καί γιανίτσαρος, Ρωμιά μου, (δις)
και γιανί- γιανίτσαρος,
Φραγκοποΰλα νά γενης,
10 μαξιλάρι έζώστη καί γκαστρώθηκε, Ρωμιά μου, δις)
και γκαστρο')- γκαοτροιϋηκε,
μά δεν ξεφανερώΰηκε·2

τό κάστρο τριγυρίζει καί μοιρολογά, Ρωμιά μου,' (δις)
και μοιρο- μοιρολογά,
1 5 Φράγκα με τά ρεπαντιά.

-'Ανοίξτε μου τής έρμης καί τής όρφανής, Ρωμιά μου, (δίς)
και της ά- της αρφανής,
Φραγκοποΰλα νά γεν^ς·

γιατ' είμαι γκαστρωμένη καί στό μήνα μου, Ρωμιά μου, ' (δις)
20 και στο μη- στο μην α μου,
&ά 'χετε τό κρίμα μου.

"Ωσπου ν' άνοιξη ή πόρτα χίλιοι μπήκανε, Ρωμιά μου, (δις)
χίλιοι, χίλιοι μπήκανε

1) ρεπαντί = βόστρυχος' τό έλικοειδως στριμμένο μαλλί. 2) χειρ.: και ξεφανερώ&ηχε'τ] διόρθωσις συμφώνως
πρός τήν παραλλ. έχ Κυνουρίας (Κυνουρ. Έπιθεώρ., τόμ. Α' (1937-38), σ. 8, στ. 7.). 3) τό τσάκισμα, μή χαταγραφέν
υπό τοΰ συλλογέως, παρατίθεται πρός συμπλήρωσιν τοΰ άσματος.

δ
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κάί παραδοδηκανε' 1
25 κι ώσπου νά καλανοίξη ιό πατήσανε, Ρωμιά μου 1 (δις)
και τό μαγαρίσανε.

Δ'.

Δ. Α. αρ. 2333, σ. 131. (Ε. Μ. Σ. άρ. 3982, ταιν. 250, Ali)
Κν&νος. — Σωτ. Τσιάνης, 1959

Τρόπ. ré. Τον. ré
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Τραγ. : Γεώργ. Μαρτϊνος
Όργαν. : Κωνστ. Γονιδάκης (βιολί)
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1) 0! στίχοι 13-15, 17-18, 20, 23-24 παρελήφθησαν προς συμπλήρωσιν τοΰ άσματος 1* τής ανωτέρω πα-
ραλλαγής. 2) βλ. σ. 33, σημ. 3.
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Σάν τής Ώριας τό κάστρο κάστρο δέν είδα, (δίς)
κάστρο, κάστρο δεν είδα,
Τονρκα είσαι Τ] Ρωμιά'

μέ άσημένιες πόρτες κι άργυρά κλειδιά,1 (δίς)
κι άργνρά κλειδιά, 1

ΧΕιΡ·: χονμπιά.
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κάστρο, κάστρο δεν eΐδα.

Τούρκοι τά πολεμούσαν χρόνους δώδεκα, (δις)
χρόνους, μήνες δεκατρείς,
αν τό νου μου τόν κρατείς.

ΣΗΜ.— Πρόκειται περί τραγουδιού έκ τών Βυζαντινών χρόνων, λίαν διαδεδομένου εις όλους
τούς έλληνικούς τόπους.

Τό κάστρο τής Ωριάς, τό όποιον είς τούς "Ελληνας έκ Καππαδοκίας λέγεται Κάστρο τής
Μαροΰς ή τού Μάρου καί είς τήν Δωδεκάνησον (Καστελλόριζον) τής Σουριάς κ.ά. καί κυριεύεται
ύπό τού έχθροΰ (Τούρκων ή Σαρακηνών) μέ δόλον, φαίνεται ότι έχει σχέσιν μέ τό βυζαντινόν
Άμόριον, πρωτεύουσαν τής Φρυγίας τής Μ. 'Ασίας. Ή πόλις αύτη, έκ τής όποιας κατήγετο ό αυτο-
κράτωρ Μιχαήλ Β' (820-829), έξεπορθήθη καί κατεστράφη έξ όλοκλήρου ύπό τών 'Αράβων τό 838.

Τήν καταστροφήν ταύτην τοΰ 'Αμορίου κατόπιν προδοσίας ύπό άρνησιθρήσκου κατοίκου τής
πόλεως εχει πιθανώτατα ώς θέμα τό άσμα τούτο, τού όποιου ούτω ή άρχική σύνθεσις θά πρέπει νά
τοποθετηθή χρονικώς είς τά μέσα τού ένατου αιώνος

I) Βλ. καί Γ. Κ. Σπυριδάκη Τό ασμα τοΰ Κάστρου τής Ώριας. Σχέσις αυτοΰ πρός τήν άλωσιν τοΰ Αμο-
ρίου υπό τών 'Αράβων, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ.. τόμ. 13-14 (1960-61), σ. 10 κ.εξ.
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ΒΊ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
1. ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ

Δ. Α. άρ. 2306, σ. 135. (Ε. Μ. Σ. άρ. 3605, ταιν. 233, Βθ)
Χαλκιδική (Ιερισσός).— Σταϋρ. Καρακάσης, 1959

Τρόπ. ré (ré = la) Τον. fa # 2 = la2

J CXJ 112- 116 9

Τραγ. : Ευαγγελία Λαγόνζου 1 (23)
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1) με συνοδείαν όμάδος νεανίδων.

*) Τάς έπαναλήψεις τοϋ άσματος δέον νά έχτελή ή όμάς. Τοΰτο διά λόγους συντομίας καί συμπληρώσεως δλων
των μουσικών στροφών τοϋ άσματος δέν έγένετο κατά την ήχογράφησιν.
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Μιά προυσταγή μιγά- μια προυσταγή μιγά-
μιά προυσταγή μιγά-λη προυστάζ" ού βασιλιάς
νά κατεβη ή-γι-άρμάδα κι où Καπετάν πασάς.
Μί του θεού τού λόγου καί μί του βασιλιά
γ-ή άρμάδα ν-ίκατέβη στά Δώδικα νησιά. 1
5 Βγαίνου στούν Καβουντόρου 2 καράβια φοβερά.
Σάν τά 'δινε' ό Λάμπρος βαριά άναστέναξε
κι δλα τά παλληκάρια στήν πρύμη τά 'μασε- *
-Γιά 'λάτι, Βαρβαρέσοι, γιά 'λάτ', ά βρέ σκυλιά,
νά 'δης πώς πολεμάνε, πώς κόβουν τά σπαθιά.

2. ΤΗΣ ΤΖΑΒΕΛΑΙΝΑΣ

Λ. Α. άρ. 2277 Γ', σ. 40. (Ε. Μ. Σ. άρ. 2475, ταιν. 178, Αβ)
"Ηπειρος (Ανλότοπος Σουλίου).— Δημ. Β. Οίκονομίδης, 1958

Τρόπ. do καί ré (do — ré = sol — la)
Τον. solb2 — lab2 = sol2 — la2

j) J ,SJ

a) J J) J 1 ri

Τραγ. : Νικ. Φωτίου (24)
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1) εϊς τάς Κυκλάδας. 2) άκρωτ. Καφηρεΰς. 3) όταν τά είδε. 4) τά συνεκέντρωσε.

(2) Ό τραγουδιστής, λίαν άσταθής ε!ς τήν χρονικήν άγωγήν, τείνει προς μορφήν άσματος ελευθέρου ρυθμι-

κού τΰπου" είς πλείστα όμως σημεία τήν διατηρεί σταθερά ν μέ τήν άνωτέρω ρυθμικήν μορφήν, είς ήν κα! έβα-

σίσθημεν διά τον καθορισμον αυτής.
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σια -

.χα. .να.

δες- κά - δον

ταν.

Μπου-λου.ι.πα- σια-δες κά - ν.α

δον - ταν.

Τον τον.

Στή βρύση στά Τσερί-νί-τσανα 1 στόν πά-, μωρέ,

στον πάι' άπό τό Σούλι,
μπουλουϊπασιά-, αι, γειά σας παιδιά,
μπονλονϊπασιά-χα-να-beq ' κάθονταν,
μπουλονϊπασιάδες κά-να-θονταν κι δλο, μωρέ,
κι δλο, Μαργαριτιώτες *

κι όγνάντευαν τόν πόλεμο, πώς πολεμούν στό Σούλι'
πώς πολεμάει ή Τζαβέλαινα σάν πρώτο παλληκάρι.
Σέρνει φουσέκια στήν ποδιά, στουρνάρια στό ζωνάρι
σέρνει καί τό κρύο νερό νά πιοϋν τά παλληκάρια.

ΣΗΜ.—Ό Άλή πασάς έπετέθη δολίως κατά τών Σουλιωτών τό 1792 πρός έξολόθρευσίν των"
Είς τήν γενναίαν άντίστασίν των, πού μετετράπη είς άντεπίθεσιν καί κατέληξεν είς μεγίστην
φθοράν τών Τουρκαλβανών τού Άλή καί άτακτον πρός σωτηρίαν ύποχώρησίν των, ελαβον ένεργόν
μέρος παρά τό πλευρόν τών άνδρών καί Σουλιώτισσαι ύπό τήν άρχηγίον τής Μόσκως Τζαβέλαινας,
συζύγου τοΰ Λάμπρου.

Τήν άποψασιστικήν αύτήν συμμετοχήν τής Τζαβέλαινας είς τήν μάχην εχει ώς θέμα τό άνω.
τέρω τραγούδι. (Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 5).

(2) Αϊ υπόλοιποι στροφοί αρχίζουν ώς ή πρώτη.

1) Τσερίταανα, χωρίον τής έπαρχ. Δωδώνης 'Ιωαννίνων.
3) εκ Μαργαριτίου, κωμοπόλεως τής Θεσπρωτίας.

2) αρχηγοί λόχων ή δμάδων άτάκτου στρατού.
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3. ΤΗΣ ΛΕΝΩΣ ΤΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

Α'.

A.A. άρ. 2277Α', σ. 16-17, 137. (Ε. Μ. Σ. άρ. 2430α, ταιν. 177, Α;)
"Ηπειρος (Γλυχν-Γαρδίχιον Σουλίου).— Δημ. Β. Οίκονομίδης, 1958

Τρό.-τ. do καί ré (do = sol καί ré = la)
J ΟΟ 60

Τραγ. : Άνδρ. Πετρόπουλος (50)

Έλευδέρου ρυδμοϋ.

m

r
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σαν.

Ν-"Ολες οί καπετάνισσες, ώρέ, των καπετα-^α-ναραίγουν,
ν-δλες πάησαν, προσκύνη-^-σαν,
ν-δλες πάησαν, προσκύνησαν στ' Άλή πασά τήν πόρτα
κι αύτη ν-ή Λέν' τοΰ Μπότσαρη δέ θέλ' νά προσκυνήσ'.
Τοϋ στέλν' ή Αένη μιά γραφή κ' ένα κομμάτι γράμμα.
-«Δέν είμαι νύφ', νά προσκυνώ, γιά νά φιλήσω χέρια"
έγώ είμ' ή Λέν" τοΰ Μπότσαρη καί ή άδερφή του Μάρκου.
ΣΟρε, πασά μ', στον τόπο σου, σΟρε στό Τεπελένι,
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δέ σοχω 'δώ τά Γιάννενα νά περιτατης καβάλλα-
έδ<2> είν' τό Σούλι τό πικρό, τό Σούλ' τό ξακουσμένο».
10 Ψιλή φωνίτσαν1 έβγαλε, ψιλή φωνίτσαν' βγάζει.

— «Που 'στε, παιδιά Σουλιώτικα, παιδιά άπού τό Σούλι;
έλάτε νά βαρέσωμε τ' Άλή πασά τ' άσκέρια». 2

Β'.

A.A. άρ. 1768, σ. 16. (Ε. Μ. Σ. άρ. 516, ταιν. 17, Αι)
"Ηπειρος (Βίτοα Ιωαννίνων).— Δημ. Νοτόπουλος. 1952

Τρόπ. do καί ré (do = sol καί ré = la).
Τον. la2 καί si2 = sol2 καί la'-

Ί'ραγ. : Δημ. Γκανάς (52)
Όργαν. : Κω ν. Χαρισιάδης (κλαρίνο)

ΚΛΑΡΙΝΟ

την.

1) χιιρ. : φωνή κι αν. 2) στρατιαί.
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"Ολες οί καπετάνισσες τών καπιταναραίων

δλες πάησαν, προσκύνησαν στ' Άλή πασά τήν πόρτα

*) Ή μελωδία τών δύο πρώτων 5/γράμμων στηρίζεται επί της τονικής τοΰ sol. 'Ακολουθεί σύντομος χρω-
ματική μετατροπία μ; την αυτήν τονικήν. ΕΙς τό τέταρτον καί το ήμισυ τοΰ πέμπτου 5/γράμμου έπανέρχεται είς
τήν τον. sol καί μέχρι τοϋ τέλους στηρίζεται είς τήν τον. la μέ ίιπενθύμισιν τής Δ' χρόας τοΰ ré.
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κι αύτή ν-ή Λέν' τού Μπότσαρη δέ θέλ' νά προσκυνήση.
-«Δέν προσκυνώ Άλή πασιά κ' έσένα Παλιολιάπη·1
5 μήνα είμαι νΰφ' νά προσκυνώ καί χέρια νά φιλήσω ;
έγώ είμ' ή Λέν' του Μπότσαρη κ' ή άδερφή τοΰ Νότη,5
σέρνω φυσέκια στήν ποδιά.

ΣΗΜ.— Ή Ελένη Μπότσαρη, κόρη τού Κίτσου καί άδελφή τοΰ Μάρκου καϊ τού Γιαννάκη,
έγεννήθη τό 1786. Είς τήν τελευταίαν φάσιν τής ήρωικής άντιστάσεως τών Σουλιωτών κατά τών
στρατιών τού Άλή πασά, τό 1804, ή Ελένη Μπότσαρη έπολέμησε γενναίως μέ τό όπλον είς χείρας
είς τήν μονήν τού Σέλτσου. 'Εκεί είς στιγμήν κινδύνου νά συλληφθή ύπό τού έχθροΰ, όστις τήν είχε
περικυκλώσει, έπροτίμησε νά ριφθή είς τόν 'Αχελώον ύπό τοΰ όποιου καί παρεσΰρθη είς τόν ύγρόν
τάφον.

4. ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ

A.A. άρ. 1688, σ. 72-73, άρ. 104. (Ε. Μ. Σ. άρ. 324, ταιν. 9, Aw, δίσχ. 76. Α2)

Μακεδονία (Σιάτιατα).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστερης, 1952

, , u α Τοαγ. : Κίτσος Ναούμ (62)
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1) Παλιοαρβανίτη. 2) πολλαί παραλλαγαί φέρουν τήν Λένη ώς άδελφήν τοϋ Νόττ αντί τοϋ Μάρκου. (Βλ. καί
Ein. Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής Άγόριανης (Ιΐαονασοϋ), 'Αθήνα 1939, ζ. 258-259).
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"Αιντε, Τρία πουλά-να-κια κάθονταν, Θανάση Διάκι μου,

ώρέ, οτοΰ Διάκου τού ταμπούρι" 1

τού ένα τηράει, Διάκι μ, τή Λειβαδιά,

άιντε, τον ενα τηρά-να-ει τη Λειβαδιά, Θανάση Διάκι μου,

ώρέ, καί τ' άλλο τήν Αύλώνα,s

τό τρίτο τό, Διάκι μ\ φαρμακερό μεργιουλογάει κί λέγει.
-«Πουλλοί Μαύροι, μας έρχονται, μαύροι σάν καλιακούδια». *
5 'Αρπάχνει ό Διάκος τό σπαθί καί κάν' ένα γιρούσι *

καί κόφτει Τούρκους άπειρους κ' έφτά μπουλουμπασάδες.5
Σ' έναν άράπη τό σκυλί κόπηκε τό σπαθί του
καί μένει ό Διάκος άχμάλωτος στά τούρκικα τά χέρια.
Όμίρ Βρυώνης5 φώναξε κι Όμϊρ Βρυώνης" λέει.

10 - «Τό Διάκο νά χαλάσετε τόν τρομερά τόν κλέφτη,
θά μας χαλάση τήν Τουρκιά καί δλο τό ντοβλέτι».7
-«Διάκι μ', Τούρκος δέ γίνεσαι τήν πίστη σου ν' άλλάξης; »
— «Δέν πάτ' έσεϊς κ' ή πίστη σας, μουρντάδες,8 νά χαθήτε !
έγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός καί θά πεθάνω».

15 Τόν Διάκο βάνουν στό σουβλί...

ΣΗΜ.—Πρός καταστολήν τής "Ελληνικής 'Επαναστάσεως έστάλη έξ Ιωαννίνων ύπό τού Χουρσίτ
πασά Ισχυρά τουρκική δύναμις ύπό τήν άρχηγίαν τών πασάδων Κιοσέ Μεχμέτ καί Όμέρ Βρυώνη.

Ή τουρκική στρατιά αύτη, όδεΰουσα πρός νότον, εφθασε πρώτον κατά τά μέσα 'Απριλίου 1821
είς τήν έπαναστατημένην Φθιώτιδα, όπου Ιδρων οί όπλαρχηγοί Πανουργιάς, 'Αθανάσιος Διάκος καί
Ίωάνν. Δυοβουνιώτης, οϊτινες καί ήγωνίσθησαν ν' άνακόψουν τήν προέλασιν τού έχθροΰ.

Είς τήν ήρωικήν άντίστασιν τού 'Αθανασίου Διάκου πλησίον τής γεφύρας τοΰ ποταμού 'Αλα-
μόα/α (Σπερχειού), τήν σύλληψίν του ύπό τών Τούρκων καί τήν γενναίαν στάσιν του άπέναντί των
άναφέρεται τό άνωτέρω άσμα. (Βλ. καί Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 156).

1) όχύρωμα. 2) είς τάς παραλλ. αντί τής λ. Αυλώνα άπαντα ή λ. Ζιτούνι (=Λαμία). 3) ό στίχος εις τάς

λοιπάς παραλλαγάς τοϋ τύπου τούτου εχει ώς εξής: <Πολλή μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα»' καλια-

κούδα = είδος πουλιού" βλ. D Georgacas, έν Byz.-Neugr. Jahrb., τόμ. 14 (1938), σ. 60 κ.Ιξ). 4) έφοδον.

5) βλ. άνωτ., σ. 39, σημ. 2. 6) χειρ.: Μηλιόνης. 7) τό κράτος. 8) αλλόθρησκοι, άπιστοι.
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5. ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΣΗΜΑΚΗ

A.A. άρ. 2214, σ. 144. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1677, ταιν. 110, Αβ)
Πελοπόννησος (Βρονχαμάς).— Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος,

Τρίπολις 1956

Τρόπ. do καί ré (do — ré = sol — la)

J J J

Τραγ. : Έμμαν. Δρεπανιάς (50)

J> J J J J'-i'e I . _ _

i

n ' » - ' / .

Πα.νω στον Ko - σμα, μωρ, πα - νω στον Ko-

r «π 1 *

±

σμα_ κ ι α -

' ' » ·
yva,μω - pc, κι α _ γναντιο—στον— Α —

Ρ I Κ., ι ι ΉΖΓι m ■ Ι -, f-f—ψ—'
-■-!-a-λ -J-Τ— ' ur

I

γιωρ _ γη-

m

α ι - τος

κα.

α ι - τος —

S

Ρ

£

* κζ W.

I

κα - δε - ται

το £ε - νο

m

m

πες, Ση -

J- i

m

μα - πες^Ζη - μα -κη —, τί

δα γε _ νω

I

Πάνω στό ν Κοσμά, μωρ', πάνω στον Κοσμά κι άγνά-, μωρέ,

κι àyva-ντιο στόν Άγιώργη
άιτός κά-, άιτος κά-θεταν τό ξένο,
πές, Σημά-, πές, Σημά-κτ\, τί θά γένω.

'Αϊτός κάθεταν, μωρ', άιτος κάθεταν στή Βί- μωρέ, στη Bi-yXa

κι άγναντεύει

5 τό Σημά-, τό Σημά-κχ\ μας κοιτάει

στήν Τροπο-, στην Γροπο-λιτσά πού πάει.

Φτάνει στόν πασά, μωρ', φτάνει στον πασά, μά δέ, μωρέ, μά δεν

τόν προσκυνάει.
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Κι ό πασάς, κι ό πασάς πολύ θυμώνει
μέ τά σί-, με τά σί-δερα τόν ζώνει.1
10 -«Μίλα, βρέ Ρωμιέ, μίλα, βρέ 'Ασημάκη,
πές τό μυστικό πού ξέρεις,
βάσανα θά ύποφέρης».

— «Δεν προδίνω 'γώ σέ Τούρκους άδερφό μου
κι δ,τι θέλεις κάνε τό μου
15 τό κεφάλι τό δικό μου».

θύμωσ' ό Πασιάς, τραυάει τό γιαταγάνι,
τό κεφάλι του τοΰ παίρνει
σάν κατσίκι τοΰ τό γδέρνει.

ΣΗΜ.— "Ηρώς τού άσματος είναι ό Γιαννάκης 'Ασημάκης, δημογέρων τού χωρίου Κοσμά έπί
τού Πάρνωνος. Ούτος συνελήφθη άμα τή ένάρξει τής 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως καί άπεκεφαλίσθη
μετ' άλλων προυχόντων είς Τρίπολιν κατά διαταγήν τού πασά

6. ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Λ. Α. άρ. 2214, σ. 74. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1629, ταιν. 106, Αι)

Πελοπόννησος ("Αγιος Πέτρος Κννονρϊας).— Σχ Περίπτερης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956

Τραγ. : Ίωάνν. Μαρκαντές (32)

Τρόπ. ré (ré = la) Τον. la=

M

J)J JJ J>.

220

j ά m

É=iÉ

îj· r m

Ε ..

να, μω - ρε, ε

να, ε - να ΐϊου-

i

ÉÛÏ

âËËÉ

[J· ' Ρ Γ C^fTr \

ί

λα - κι ζέ - βγαι - νε-, ά

£

γα - πη α - γα - πη -
ο»

m ρ ι LJ

με - νο μου, α - πο τον "Α - γιο - Πε - Τρο -

m

οτους

1) Τά 1ν συνεχεία κείμενον (στ. 10-18) συνεπληρώθη εκ παραλλαγής εκ Κυνουρίας (βλ. είς Κυνουρ. Έπι-
θεώρ., τόμ. Α' (1937-38), σ. 145).

2) Βλ. Θ. Βαγενάν είς Κυνουρ. Έπιθεώρ., τόμ. Α' (1937-38), σ. 145' προσέτι Μ. Δρεπανιάν καί Δημ. Τσο-
λομήτην, Λ. Α. άρ. 2206, σ. 7.
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i

m

-ë-é-

is ρ r υ *

J J) r> «D =

- ^ —I

m

ται, Οτους-

*

Φο, κα-λε, οτούζφο-,οτουςφο-νε - με-νους κά - -&ε

Γ J 'Cr Ρ Γ Cr,J J,d ®,J- 7 >

Ρ ί (ffi

φο-νε- με' - νους j<à - θε-ται και- το Μυ-οχρα -·γναν-Τεύ-ει--

_Τον».

à

fr) ' "

"Ενα, μωρέ, ενα, ενα πουλάκι ξέβγαινε,

άγαπη-, αγαπημένο μου, άπό τόν "Αγιο Πέτρο,

στους Φο-, καλέ, στονς Φο-, ατούς Φο-νεμένους1 κάθεται,

στους Φονεμένονς κάθεται καί τό Μυστρά άγναντεύει

καί τό, μωρέ, και τό, και τό Βαγγέλη ρώταγε,

άγαπη- αγαπημένο μου, καί τοΰ Βαγγέλη 2 λέει.

— «Μήν εΤν', μην εϊν' μακριά ή 'Αράχοβα 3 άπό τόν "Αγιο Πέτρο;»

5 — «Δυό ώρες είναι, άρχηγέ, νά πάς καί νά γυρίσης».

ΣΗΜ.— θέμα τού τραγουδιού είναι, κατά τόν θ. Βαγενάν (Κυνουρ. Έπιθεώρ., τόμ. Α' (1937-38)
σ. 11-12), ή άποτυχούσα έπιχείρησις μεταβάσεως τού ρουμελιώτου στρατιωτικού άρχηγοΰ Βαγγέλη
Κοντογιάννη είς τό χωρίον 'Αράχοβα Λακωνίας πρός είσπραξιν χρημάτων άπό τούς κατοίκους διά
τό στρατιωτικόν σώμα του. Τό γεγονός τούτο συνέβη μετά τήν δολοφονίαν τού Ίω. Καποδίστρια καί
τήν έπικράτησιν τού 'Ιωάννου Κωλέττη έν Πελοποννήσω.

7. ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Α'.

A.A. άρ. 2154Δ, σ. 40. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1087, ταιν. 64, Αΐ2)

Μακεδονία (Φύ.ιππαΧοι Γρεβενών).— Σπ. Περιστέρης, Δημ. Β. Οΐκονομίδης, 1955

Τραγ. : Δημι. Κουτσομητρόπουλος (58)
καί ή σΰζυγός του

Τρόπ. do καί ré (do = sol καί ré = la)
Τον. (Λ faj}! καί sol $ 2 = sol καί la)

/  If--Vd--J_ W ΛΛ. -  ■ν · * ' 9 " f— fr*
(§ 4 χ -J) J] J-è-  Λε. όεν.ΤΓΚ έ . £ε . κ Γ II μ U  ι . vi- νπ - σι 'που μεσ < \=à=  W-

1) τοποθεσία δυτικώς τοϋ Άγιου Πέτρου είς άπόστασιν περίπου ημισείας ίίρας. 2) 6 Βαγγέλης Κοντογιάννης
(βλ. καί σημ.). 3) χωρίον έπί της δυτ. πλευράς τοϋ Πάρνωνος.
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-1

I' 1' LT lg?

ταν

Ά .

δη

να

■Fn J.n J

πού <5èv_ ψη .

Ρ

Παΰ . Κος_ τη

η.

Τον, Τον. ^

Λεβέντης έξεκίνη-ί^-σι 'πού μέσ' άπ τήν 'Αθήνα
πού δέν ψηφίζ', που δεν ψηφίζ' ού Παύλος τή ζωή,
που δεν ψηφίζει τη ζωή, νά φέρ' τή λευθερία.
Στήν Καστοριά βαρέθηκε1, στη Στάτιστα στ' αυλάκι.
-«Μάννα μ', δέν θέλω κλιάματα, δέν θέλω μοιργιολόϊα,
5 'μένα μου κλαίγουν τά πουλιά, μου κλαιν' τά χελιδόνια,
κλαίει καί ή γυναίκα μου καί δλη ή πατρίδα».

Β'.

Λ. Α. άρ. 2157, σ. 215. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1337, ταιν. 82, As)
Θάαος (Λιμενάρια).— Σπ. Περιστερης, Δημ. Πετρόπουλος, 1955

Τρόπ. ré (ré = la) Τον. sol # 1 = la1

«h cn3 216

Τραγ. : 'Ιωάννης Γιαλούδης (58)

0 _ J- j J

§ ι (v4a) J

J. J^tj 1 p r^^

Σκο _ τώ-σαν τό Με

λα.κη τον Παύ-

# f?, J J'1 -ΠΓ 1 -d-h1 ρ -m— ■—J
fy LLS 4 -jjiijj —* -—äf J>— --i—

λοι

:η —, σκο - τώ .σαν το Με. . λά.κη τον Παυ.

1) έτραυματ(σθτ).
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gp ' W W r ' W§ ttv

a

0· 0

£

λα _ κη στην— α _ κρια στο— για _ λό

.,όρ'ά.

SP^ j' ' [j ÊJU ' ι Β CJ ςχΡ

£Ε

$

μαν ά _ μαν, δεν κλαΙς κ'ε.σύ καη - με.νο'Ε.λ.λπ. νι

m

Lut C-Γ " * Ο*

κο.

στην- α. κρια στο- για _ λό

ν-α _

—ι

μαν, ά _ -μάν, δεν κλαΤς κ'έ.σύ- καη _ μέ.νοΕλ.λη .

νι

> m ι

Ρ S

LT ν r

KO .

ig Γ]

Καη - μένη Μα.κε . δο _ νί

στα

', ρ ρ

m-' * a m

η

μαϋ.ρα— να— ντυ _ _ δης

τόν Παθ. λο

m

m

a g

το— Me

_ λά . κη— δεν_δό τον— ξα _ ναί.δης_-

Τον.

Σκότωσαν τόν Μελάκη, τόν Παυλάκη,
ακοτώσαν τόν Μελάκη, τόν Παυλάκη,
στην άκρια στό γιαλό, βρέ 'μάν, Αμάν,
δεν κλαις κ' εου καημένο 'Ελληνικό,
οτην άκρια ο τό γιαλό, βρέ 'μάν, αμάν,
δεν κλαις κ εου καημένο 'Ελληνικό.

Καημένη Μακεδονία, στα μαύρα νά ντεθης'
τόν Παύλο τόν Μελάκη δεν θά τόν 'ξαναϊδης. 1

1) το οίστιχον ϊδεται οί:
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Βουργάροι τόν πρόδωσαν τόν Μελάκη, (δις)
Τούρκοι τόν σκότωσαν, βρέ ' μάν, αμάν,
Τούρκοι τον οκότωσαν.

Καημένη Μακεδονία, στα μαύρα ν«χ ντεθης"
τόν Παύλο τον Μελάκη δέν θά τόν ςαναϊδής. 1

Γ.

A.A. άρ. 1088, σ. 62. (Ε. Μ. Σ. άρ. 307, ταιν. 8, Bin)
Μακεδονία (ΣιάτιηταΙ.— Γ. Μέγας, Σ.τ. Περίπτερης, 1952

Τρό.ι. fa καί ré '-'. Τον. xr. fa $ a — ré $ :1 —■ do3 — la'-'
Έλευδερου ρυδμού Αργά^_)

Τραγ. : 'Απόστ. Στέφος (26)

Ι ^ΡΤΡ Τ & T^^tLprVr· &

Ό. ρέ. Ko. ρι. τσιά.πο

ν.α. πο

την Κα . στο -

Ο

3

ϊ

Μ

ρ ρ

«—ff

ω. ρε,<ιαττ τη Μα. κε _

. όο _

ρε, κά. τι δα σας

αν _

ΡΡΡ ^Cltîi^P

μου, κά.τι- 3α

σαε

οω. τπ_ συ

1) το δίστιχον άδεται δίς.

2) Περί τών τρόπων τούτων βλ. άνωτ. εϊς ΕΙσαγωγήν.

') Ό τραγουδιστής είς τάς δύο προ'ιτα; στροφάς παραλείπει τήν τελικήν ταΰτην μουσικήν φράσιν «κ λάθους.
Συνεπληρώθη αυτη ένταΟθα έκ τών υπολοίπων στροφών.
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Ώρέ, Κορίτσια άπό, ν-άπό τήν Καστοριά, ώρέ, κι άπ' τή Μακεδονία

Ά! ρέ, κάτι θά σας, αντι, κορίταια μαν, κάτι θα αΰς ρωτήσω ίγώ,

πέστες μου τήν άλήθεια,

Άιντε, μήν νά 'ν' οί Τούρκοι στά βουνά κ' οί Βούλγαροι στούς λόγγους ;

— «Ποιός είσ' έσύ πού μας ρωτάς, γιά πές μας τ* δνομά σου».

— «'Εγώ είμ' ό Παύλος ό Μελάς στόν κόσμο ξακουσμένος».

— «Γέμισαν Τούρκοι τά χωριά καί Βούλγαροι τούς λόγγους».

ΣΗΜ.— Ό Παύλος Μελάς ήγωνίσθη γενναίως μετά τό 1897 ώς αρχηγός Ελληνικών άνταρτι-
κών σωμάτων κατά τών Βουλγάρων κομιτατζήδων είς τήν Μακεδονίαν. "Εδρασε δέ κυρίως είς τάς
περιοχάς Καστορίας καί Μοναστηρίου.

Τήν 13ην 'Οκτωβρίου 1904 συγκρουσθείς, κατόπιν προδοσίας ύπό Βουλγαρικής συμμορίας, μέ
ίσχυράν Τουρκικήν δύναμιν εις τό χωρίον Στάτισταν ( νΰν Μελά) έτραυματίσθη καί άπεβίωσε. (Βλ.
καί Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 177-78).

8. ΕΒΓΑ ΜΑΝΝΟΥΛΑ Μ' ΝΑ ΜΕ ΙΔΗΣ

A.A. άρ. 1688, σ. 91. (Ε. Μ. Σ. άρ. 344, ταιν. 9, Bu, δίσκ. 80, Β3)
Μαχείονία (Σιάτιστα).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, 195'2

Τρόπ. fa καί ré (')

'ξλευδερου ρυδμού. Αργά ( J co 46)
A

Τραγ. : Δημ. Βούλγαρης (45)

—Λ—Λ- ■— r—ν- * ■ Ί
Μ ι— Ε ί

ώ-ρέ., κι να α

m ι fl r Lj

μου κα . μα

1) Περί των τρόπων τούτων βλ. άνωτ. εις ΕΙσαγωγήν.
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J Π m' Μ L·- ·— •— ι
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Η Ν Η
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σης τουι ΤΓιο - ω

=1 --^ /Ο Οι Β —= ■CT 6 —■  9 f m—--}-'-^f-η·-f-m- i=f4
y^ f * Ρ =  t * / > g* 1  ^ \ 1 J —

ως μι,

ω

ρη, του πως— μι πα —

- σε ι, μάννα μ'η'Λρ-όα —

νι _

0 0 m - Ο
^n—ι—1—n— rri——-—^— -1- —|— 0—

_ τια.

TOk

τον.

=023

TZJ

Ώρέ, r-'Έβγα, μαννούλα μ', νά μέ 'δης, ώρκ, κί νά μου καμαρώσης
τού-ι-πώς μί, ώρή, πάει, μάννα μ', ή 'Αρβανιτιά, ώρέ, κι δλοι οί καπεταναίοι,
μοχουν άλ'σίδις οτό λαιμό, τά σίδερα στά χέρια.
"Εβγα, μαννούλα μ', νά μέ ίδης, νά τούς παρακαλέσης,
5 νά μή μέ πάν' άπό χωριό ούδί άπό πολιτεία,

έχου ούχθροί πού χαίρονται, φίλοι άπού λυπούνται,
έχου κί μιά άγαπητικιά τά μαύρα θά φορέση.
Μί πάν', μάννα μ', στήν "Εδεσσα, στής "Εδεσσας τά πεύκα,
πάνου νά μί κρεμάσουνε δίχως καμμιά αίτια.

ΣΗΜ.— Τό άσμα φαίνεται νεώτερον, ίσως τού Μακεδονικοΰ άγώνος, είναι δέ συντεθειμένον μέ
στοιχεία άπό παλαιότερα άσματα, κυρίως άκριτικά.
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9. ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΟΥΚΑ

Λ. Α. άρ. 1688, σ. 14, άρ. 25. (Ε. Μ. Σ. άρ. 224β, δίοκ. 50, Βΐ, ταιν. 6,Bs)
Μακεδονία (Σιάτιοτα).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, 1952

Τρόπ. do καί ré. Τον. si'-' — do $ 8 = do3 — ré3

Ton··.: Δημ. Φουρκιώτης
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u ίτ m ιν Ρ

*5ο0 .

. σε. Λοό . κα μ \ σι-· αν που _



54

ί

f' Γ' Ρ Γ Γ

Γ Γ ■ Γ

Ε "Αι, δεν κε. λαηδου. σε, Λου . κα μ',σαν που . λι _

τον.

S-

"Αιντι, "Ενα πουλάκι λά-να-λησε στό Λέχοβο 1 στή ράχη
δέν κελαηδού-χου-, δεν κελαηδοΰ-σε, Λούκα μ\ σάν πουλί
Άι, δεν κελαηδούσε, Λουκά μ', σάν πουλί κι ούιδέ σάν χελιδόνι,
μόν' κελαηδούσε κ' έλεγεν άνθρώπινη κουβέντα.
— «Τί γύρευες, τί χάλευες στού Λέχοβο στή ράχη».3
5 — «Πάησα γιά τό Μερίχοβο 8 καί γιά τήν Καρατζιόβα.*
Ζιάκας4 μέ * κατηγόρησε κι αύτός ό Παπαδήμας-6
συχνά στέλνουν τά γράμματα κάτω κατ' τήν 'Αθήνα :
Δέν κάνει7 ό Λούκας γι' άρχηγός ούτε γιά καπετάνιος,
μόν' κάνει1 ό Λούκας γιά κλεψιά καί γιά παχιά κριάρια».

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι, γνωστόν κυρίως είς τήν Δυτ. Μακεδονίαν, είναι νεώτερον, τών χρόνων
τού Μακεδονικού άγώνος.

Ό Λούκας χαρακτηρίζεται είς τό άσμα ώς άνάξιος καπετάνιος, ικανός μόνον είς κλοπάς. Πρά-
γματι ούτος, καταγόμενος έκ Καστορίας, είχε σχηματίσει τό 1908 ίδίαν όμάδα όπλοφόρων μέ τήν
όποίαν έπεδίδετο είς άρπαγας καί οικονομικός καταπιέσεις τού πληθυσμού τής περιοχής μεταξύ Κα-
στορίας καί τής έπαρχίας Άνασελίτσης.8

1) χωρίον τής έπαρχ. Καστορίας. 2) Τό τραγούδι έτραγουδήθη μέχρι τοϋ στ. 4. Τό ΰπόλοιπον μέρος (στ.
5-9) παρελήφθη πρός συμπλήρωσιν τοϋ άσματος από τήν παραλλαγήν εκ Γρεβενών (Ά λ. Ζγώνη καί ΆΡάχον,

Δημοτικά τραγούδια Γρεβενών, 1938, άρ. 64).

3) Μερίχοβον : περιοχή περί τόν Έριγώνα, βορείως τής Αλμωπίας, κατεχόμενη σήμερον υπό τής Γιουγκο-
σλαβίας. Καρατζόβα: όρος είς τήν έπαρχ. 'Αλμωπίας Πέλλης, νοτιοδυτικώς τοϋ δρους Πάΐκου.

4) Πρόκειται περί τοϋ όπλαρχηγοϋ κατά τόν Μακεδονικόν αγώνα Γρηγορίου Φαληρέα, γνωστοϋ υπό τά ψευδώ-
νυμον : καπετάν Ζάκας. Βλ. "Αρχεϊον Μακεδονικοϋ Άγώνος Πηνελόπης Δέλτα: 1. Γερμανού Καραβαγγέλη, & Μακε-
δονικός άγων (Απομνημονεύματα), εκδ. Β', Θεσσαλονίκη 1959, σ. 43, 46 καί Λαογρ., τόμ. 6 (1917/18), σ. 525, άρ.
10, σημ. 7.

5) έκδ. Ζγώνη- Ράχου : μας.

6) Πιθανώς πρόκειται περί τοϋ οίκονόμου Παπαδήμου, ιερέως έκ Βογατσικοϋ, πράκτορος τής ελληνικής όργανώσεως
τοϋ Μακεδονικοϋ άγώνος. Βλ. Άΰαναοίου Σουλιώτη-Νικολαΐδη, Ό Μακεδονικός άγων. Ή «όργάνωσις Θεσσαλονίκης»,
1906-1908. Απομνημονεύματα. Θεσσαλονίκη 1959, σ. 84. άρ. 48. Βλ. καί Γερμανού Καραβαγγέλη, ενθ' άν., σ. ζ'.

7) εκδ. Ζγώνη-Ράχου : κάμνει.

8) βλ. 'Αρχεϊον Μακεδονικοϋ άγώνος Πηνελόπης Δέλτα : 2. Γεωργίου Δικωνύμου Μακρή, Ό Μακεδονι-
κάς άγων (Απομνημονεύματα), Θεσσαλονίκη 1959, σ. 61-62. 66. Κατά τόν Γεράσ. Καψάλην 4 Λούκας (βλ. Λαογρ.,
ενθ' άν., σ. 526. άρ. 10) κατήγετο άπό τά Ι'ρεβενά.
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Γ) ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1. ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

Α'.

Λ. Α. άρ. 1688, σ. 88. (Ε. Μ. Σ. άρ. 341, ταιν. 9,Βιι, δίσκ. 8,Aä)
Δυτ. Μακεδονία (Σιάτιοτα).— Γ. Μέγας, Σπ. ΙΊεριστερης, 1952

Τρόπ. do καί ré χρ<»μ. (do — sib2 καί ré = dos)

Έλευδέρου ρυδμού.
'λργά, J to 50

Toay. : Ζήσης Τζηλίνης (48)

Κ ε - σεις

ττου-λια



α v. _ _ _ cpa.

ι j . ■ Ζ-.....m %......* * ι

Κ' έσεϊς πουλιά, μωρέ. Τρικαλινά, μωρέ, κι άηδόνια τοΰ Μετσόβου,
ν-άν 1 πάτι κά-, v-äv πάτι κά-του στ' "Αγραφα, περνάτ' άπού τά Χάσια,
χαιρετάτι τήν κλιφτουριά κι αυτόν τόν Κατσαντώνη.
Πές του νά κάτση φρόνιμα, νά κάτση ταπεινωμένα,
5 δέν είναι ό περσινός 2 καιρός νά κάνη δ,τι θέλει.

Φέτο τόν πήρε Ντίρτ 'Αγάς μέ τόν Γιουσούφ 'Αράπη*
στους δρόμους ρίχνουν τό ψωμί, στούς δρόμους τά ντουφέκια.
-'Ανάθεμα τήν αύλογιά καί τήν άστρακιά άντάμα'
δέν μπόρεσα γιά νά διαβώ πιά άπό τό ποτάμι.

Β'.

A.A. άρ. 2277, σ. 72 (Ε. Μ. Σ. άρ. 2460, ταιν. 177, Bu)
"Ηπειρος (Γλυχν Σουλίου).— Δημ. Β. Οϊκονομιδης, 1958

Τραγ. : Χρ. Πάντης (32)

Τρόπ. do καί ré (do = sol — ré=la)
Τον. mi2 — fa $2 = sol2 — la2

1) χειρ. : νά. 2) χειρ. : είναι περσινός.
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τ *

Λ Ιον. Τον.

Ό Κιτσαντώνης κάθονταν, ώρέ, ψηλά σέ μιά ραχούλα
καί τραύα-χα -γε καί τραυα^ε τά γί-εχ, μωρέ, τά ^ε-νεια του
και τραναγε τά γένεια τον καί στριφτεί τό μουστάκι
κ* ή συντροφιά τόν ρώταγε κ' ή συντροφιά του λέγει.
— «'Αντώνη μου, τί σκέφτεσαι, τί 'σαι συλλογισμένος».

5 —«Παιδιά μου, μή μέ βιάζετε, θά σδς τό μολογήσω"
έψές μού 'ρθαν τά γράμματα άπό τό γέρο-Δήμο"
άπόξω γράφ* τό ξώγραμμα καί μέσα γράφ' τό γράμμα'
μού πήραν τή γυναίκα μου μαζί καί τά παιδιά μου».

ΣΗΜ.— Ό Κατσαντώνης διεκρίθη ώς κλέφτης είς τήν Ρούμελην ("Αγραφα, Αίτωλίαν καί "Ακαρ-
νανίαν) κατά τά τέλη τού 18ου καί άρχάς τοΰ 19ου αιώνος.

'Υπηρέτησε τό πρώτον ώς πρωτοπαλλήκαρον τοΰ Δίπλα, επειτα δέ διά τήν τόλμην καί γϊνναιό-
τητά του άνεγνωρίσθη καπετάνιος καί έπολέμησεν άποφασιστικώς τούς Τουρκαλβανούς.

Είς πολλά δημοτικά τραγούδια έξυμνοΰνται τά ήρωικά του κατορθώματα. Είς τό παρατιθέμε-
νον άσμα (Α') άναφέρεται ή αιχμαλωσία του ύπό του Γιουσούφ "Αράπη μέσα είς σπήλαιον πλησίον τής
θέσεως Μοναστηράκι τής Ευρυτανίας. Ό Κατσαντώνης, πάσχων έξ εύλογίας, είχε καταφύγει ένταΰθα
πρός νοσηλείαν άλλ" έπροδόθη καί ετσι συνελήφθη καί ώδηγήθη είς 'Ιωάννινα, όπου κατά διαταγήν τοΰ
Άλή πασά έθανατώθη τό 1809 έπειτα άπό σκληρούς βασανισμούς. (Βλ. Ν. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 65
καί 'Ελλην. Δ. Τραγ., Α', σ. 200 κ.έξ.).

2
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2. ΤΟΥ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ

A.A. άρ. 2277, σ. 71-72. (Ε. Μ. Σ. άρ. 2459, ταιν. 177, Bis)
"Ήπειρος (Γλυκύ Σουλίου).— Δημ. Β. Οίκονομίδης, 1958

Τρόπ. do καί ré χρωμ. (do = sol — ré = la)
Τον. faa καί sola= sola — la3

δAeude'pou ρυάμου. λργά. J «>j 5

3

Τραγ. : Κωνστ. Δημητρίου (31)

pé, Βγη.κε ν-ό

*7Γ-f-tf»H 9-λ r ^rH/b/J^^I J M '
Γ L ΐΓ j

Ώρέ, Βγήκε ν-ό ήλιος κόκκινο-χο-ς, ώρέ, καί τό φεγγάρι μαύρο
κι ό λαμπερός αύγερινός πάει νά βασιλέψη.
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— «Πές μας, καημέν' αυγερινέ, κάνα1 καλά χαμπέρι».

— «Τό Λεπενιώτη πιάσανε καί πάν' νά τόν κρεμάσουν».

Παρατίθεται κατωτέρω τό τραγούδι είς πληρεστέραν μορφήν έκ τής περιοχής Μύρεσης Εύρυτα-
νίας (Α Α. άρ. 969, σ. 281, Δημ. Λουκόπουλος 1929).

Συγνέφιασαν-ε τά βουνά κι άντάριασαν οί κάμποι.
Βγήκεν ό ήλιος σκοτεινός καί τό φεγγάρι μαύρο
κι ό καθαρός αύγερινός πάει νά βασιλέψη.
Οί κλέφτες τόν καρτέρεσαν καί τόν συχνορωτδνε.

5 —«Πές μας, καημένε αύγερινέ, κάνα1 καλά χαμπέρι».

— «Τί νά σας πώ, μωρέ παιδιά, τί νά σας μολοήσω.
Τό Λεπενιώτη βάρεσαν μέσ* στή Φουρνά στη μέση"
ό Νικοθέος τό σκυλί, ό χριστιανομάχος».

ΣΗΜ. — Ό Λεπενιώτης, όστις κατήγετο άπό τήν Λεπενοΰ τών 'Αγράφων, έγεννήθη περί τό
1780. *Ητο άδελφός τού Κατσαντώνη καί έπολέμησε γενναίως ώς ύπαρχηγός τοΰ σώματος τών ύπ"
αυτόν κλεφτών έναντίον τών Τουρκαλβανών τού Άλή πασά, όστις είχεν άναλάβει τόν άγώνα τής
έκκαθαρίσεως τής περιφερείας του άπό τούς κλέφτας. Ό Λεπενιώτης μετά τόν μαρτυρικόν θάνατον τοΰ
Κατσαντώνη συνέχισε τήν πολεμικήν του δράσιν. Άργότερον Ιτυχεν άμνηστίας μετά τών άλλων κλε-
φτών ύπό του Άλή πασά καί διωρίσθη άρματολός είς τήν περιοχήν τών Αγράφων. Ό θάνατός του
έπηλθε τό 1815 διά δολοφονίας του ύπό τοΰ Νίκου θέου, όστις είχεν ύποκινηθή πρός τοΰτο άπό τόν
Άλήν πασάν. (Βλ πλείονα είς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 204 κ.έξ. καί Δ. Αουχοποΰλου, Στά βουνά τοϋ
Κατσαντώνη, (έν Αθήναις 1934), σ. 128 κ.έξ.).

3. ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΑΜ

Δ. Α. άρ. 1665Β, σ. 53. (Ε. Μ. Σ. άρ. 102, ταιν. 4,Αΐ5, δίσκ. 24,Βι)

Βόρ. "Ηπειρος (Γλίνα Δρόπολης).— Δημ. Β. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης, 'Ιωάννινα 1951
Τραγ.·. παρτής: Χρίστος Σκόπης. γυριστής: Γρηγ. Σκόπης.

Ισοκράται: Ίωάνν. Ζώης, Βασ. Καραγκιόζης, Νικ. Τζαβάρας, Ίωάνν, Γκίκας 1
Τρόπ. ré πεντατον. (ré = si)

Παστής

Γυοιοτής

Ίοοκοάται

$4

m

Άρ" 'κού - yoj

m

m

τον α-νε - - μο—κιά - χαει? μω-

1) κανένα, κάποιο.

2) Περί τοΰ ό μαοϊκού τρόπου της εκτελέσεως των πολυφωνικών ασμάτων τής περιοχής ταύτης βλ. εις τήν
μελέτην: Σπ. Δ. Περιστερη, Δημοτικά Τραγούδια Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου, Έπετηρ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ.

Θ'-Γ (1955-1957), έν 'Αθήναις 1958, σ. 104-133. Βλ. σχετικώς καί έν Εισαγωγή
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"Αρ' 'κούγω τόν άνεμο κι άχάει, μωρε παπά, ντελή παπά,
ât, τόν 'κούγω καί μαλώνει, ντελή παπά, λιεβέντη,
μέ τά-ι-βουνά ν·έμάλωνερ μέ τά-ι-βουνά μαλώνει.
«Έσεϊς, βουνά τού Γρεβενού καί δέντρα τού Μετσόβου'
έσεΐς καλά τόν ξέρετε αύτόν τόν Παπαγιώργη,
5 πού ήταν μικρός στά γράμματα, μικρός στά πινακίδια
καί τώρα στά γεράματα σηκώθ'κε πρώτος κλέφτης.
"Ολα τά κάστρα πάτησε κι δλα τά μοναστήρια,
τό μοναστήρι στούς Άγιούς δέν μπόρ' νά ντό πατήση.1
Τρογύρω γύρω τό ήφερνε 1 καί σκάλα δέν τού βρίσκει».1
10 Τόν γούμενο ν-έφώναξε, τό γούμενο φωνάζει.
— «Κατέβα κάτω, γούμενε, νά μέ 1 ξεμολογήσης,
γιατ' έχω κάμει κρίματα κ' είμαι κριματισμένος·
έχω σκοτώσει έναν παπά έκεΐ πού λειτουργούσε».

ΣΗΜ.— Είς τό ά°μα, £νώ ό έπιδρομεύς φέρεται σταθερώς είς τάς περισσοτέρας τών παραλ-
λαγών μέ τό όνομα Παπαγιώργης, άντιθέτως παραλλάσσει είς αύτάς τό όνομα τής πολιορκηθείσης
μονής. Ούτω λέγεται «τού Βαρλάμη τού κελλί» είς "Ηπειρον, Δυτ. Μακεδονίαν καί θεσσαλίοα/'
< τό μοναστήρι στούς Άγιους » ή < Σταγούς » είς "Ηπειρον καί θεσσαλίαν, άκόμη «τού Προυσού» είς
'Αράχοβαν Παρνασσίδος κ.ά.

Είς τό άρχικόν άσμα φαίνεται ότι θά ήτο τό όνομα «τού Βαρλάμη» ύπό τό όποιον πρέπει πιθα-
νώς νά νοηθή ή Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων. (Βλ. περί τοΰ άσματος καί Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 219).

4. ΤΟΥ ΠΛΙΑΤΣΚΑ

Λ-Α. άρ. 2380, σ. 113-14. (Ε. Μ. Σ. άρ. 929, ταιν. 56,Αιο)
'Ακαρνανία (Στάνος Βάλτον).— Σπ. Περιστερης, 1954

Τραγ. : Παναγ. Κοσμάς (32)

Τρόπ. ré μετά χρόας Γ (ré = la). Τον. la2

Ίλίυδιρου ρυδμοΰ. 'Apyö. J<\jb^hA--^---^^

ί α/ ü-M' M"; I mm

Β λε _ πε ic— ε.κεΐ.νο -—- ο- to

i eféSiTu Jl ÎL^ ' 1

6ou _ _—' _ - . vo __TO-

1) Χε'Ρ·: πατήσουν" ηφερναν' βρίσκουν' μας. Ή διόρθωσις σιιμφώνως προς τήν παραλλαγήν έχ Κονίτσης
Βλ. Έλλ. Δ. Τραγ., Α', α. 220 σημ. 2.
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Βλέπεις εκείνο τό βουνό τό κορφανταριασμένο

πδχει άνταροόλα, καημένε Πλιάτσκα μου, στήν κο-, βρε στην κο-ρφή,
πδχει άνταρούλα στην κορφη·ί\ καί κατακνιά στόν πάτο'
στόν πάτο βόσκουν πρόβατα καί στήν κορφή τά γίδια,
στήν άποπίσω τή μεριά,1 στό άποκείθε πλάι,
5 κείτετ' ό Πλιάτσκας, κείτεται στόν πλάτανο άποκάτω,
μέ τά ποδάρια στό νερό καί τό κορμί στά χιόνια.
Μέ τά πουλιά κουβέντιαζε καί τά συχνορωτάει.
— «Τάχα, πουλιά μ', θά γιατρευτώ, τάχα, πουλιά μ', θά γιάνω ; »
-«Πλιάτσκα μ', δν θέλης γιάτρεμα, νά γιάνουν οί πληγές σου,
10 ν-έβγα ψηλά στόν "Ολυμπο, στόν καθαρόν άγέρα,

ν-άντρεΐοι έκεΐ δέν άρρωστδν' κι άρρωστοι άντρειώνουν,
ν-έκεί είν' οί κλέφτες οί πολλοί, τά τέσσερα πρωτδτα"

1) το 3σμα ήχογραφήθτ) μέχρι τοΰ πρώτου ήμιστιχίου τοΰ 4ου στίχου. Τά έν συνεχεία χείμενον (στ. 4-17) πα«
ριλήφθη ix τής παραλλ. έχ Γουριας Μεσολογγίου (Λ. Α. άρ. 1595, σ. 93, άρ. 45, συλλ. Κ. Κώνστα, 1949).
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ν-έκεΐ μοιράζονται φλουριά κ' [κει καπετανάτα».
Κι ό Πλιάτσκας ό κακόμοιρος, ό κακομοιριασμένος,
15 τόν Τίρναβο κατέβαινε, στόν "Ολυμπο νά πάη.

Οί Τούρκοι πού ήταν πίσω του, τρεις ντουφεκιές τού ρίξαν.
Τόν καρτερούν οί σύντροφοι, τόν κλαιν' τά παλληκάρια.

ΣΗΜ.— Τό άσμα είναι γνωστόν είς τήν Πελοπόννησον, Στερεάν 'Ελλάδα, θεσσαλίαν, Διπ.
Μακεδονίαν καί "Ηπειρον.

Μέ τό παρατιθέμενον άνωτέρω κείμενον άδεται τοΰτο είς τήν Στερεάν Ελλάδα καί τήν "Ηπει-
ρον, ένω είς τάς λοιπάς περιοχάς άρχεται άπό τοΰ στίχου 5 ιΚείτετ' δ Πλιάτοχας, κείτεται κλπ.». Αί *α-
ραλλαγαί διαφέρουν £τι καί ώς πρός τό τέλος τοΰ άσματος. Είς τάς περισσοτέρας τελειώνει μέ σύν-
τομον άπάντησιν είς τό έρώτημα τοΰ ήρωος, περί τοΰ έάν θά γιατρευτή, χωρίς τό θέμα τής διανο-
μής τών φλουριών, βιλαετιών ή καπετανάτων.

Ό Πλιάτσκας, του όποίου ύμνείται είς τό τραγούδι ό ήρωικός θάνατος, Μζησε κατά τό δεύτε-
ρον ήμισυ τοΰ 18ου αί. καί τάς άρχάς τοΰ 19ου. Κατήγετο πιθανώς έξ "Ηπείρου καί άνέπτυξε δράσιν
ώς κλέφτης είς τούς γύρω άπό τόν "Ολυμπον τόπους, έπειτα δέ καί ώς άρματολός είς τήν περιφέ-
ρειαν "Ελασσόνος. (Βλ. καί "Ελλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 220).

5. ΤΟΥ ΜΑΝΤΑ

Λ. Α. άρ. 2214, σ. 4. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1552, ταιν. 101, Ai)
Πελοπόννησος (Τρίπολις).— Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956

Τρόπ. ré. (ré = la)

J *-* 100-104

Τραγ. : "Αριστείδης Κουνάς (40)
Γ. Μαλλιά ρας" (βιολί).
"Αν. Κατσαφάνας· (κιθάρα)

βιολι

ll/C-J· r

Meo' στον Ά-. βλα-χο - θα-να - οω_Λ μία'- στον Ά

_iL_

P=Ê

α η/n/in

- Τ10 — Λιά ατή ρά - χη,

μεό' 3τον

1) Ή μελωδία Επαναλαμβάνεται κατά τον τρόπον τής είσαγωγης.
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Μαν - τάς και γρά-φει.
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Μέσ' στόν "Α-, Βλαχοθανάσω, μία στόν "Α-γιο Λιά στή ράχη,
μέσ' στόν °Αγιο Λιά στή ράχη κάθετ' ό Μαντάς καί γράφει.
Μέ λυχνάρια μέ φανάρια,
μέ σαράντα παλληκάρια.
5 Πάει ή θανάσω νά περάση,
βρίσκει τό Μαντδ καί γράφει.1

Πέρασε καί μή φοβάσαι
καί δικό μου ταίρι θά 'σαι.

Κι δσα μδχεις καμωμένα '
10 στό χαρτί τά 'χω γραμμένα'
στό χαρτί καί στό δευτέρι
καί στό παχουλό σου χέρι.

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι είναι γνωστόν μόνον είς τήν Πελοπόννησον καί κυρίως είς τήν περιοχήν
τής 'Αρκαδίας, χορεύεται δέ είς τσάμικον χορόν. Προκειμένου περί τού ήρωος Μαντά φαίνεται πιθανόν
ότι είναι ό κλέφτης Μαντάς, όστις Ιδρασεν είςτήν Κυνουρίαν κατά τά τελευταία έτη τού 18ου αΙώνος.*

1) Εις πολλάς παραλλαγάς (Λ. Α. άρ. 694, σ. 270, στ. 6, Σπαρτ. Χρον., Γ' (1940) άρ. φ. 34, σ. 14, 'Επετ. τών
Βουρβούρων, ετ. Γ' (1939), σ. 148-49 x.ä.) άντί τής φρ. : καί γράφει υπάρχει κ' εσκιάχτη, δηλ. έφοβήθη. Με την
δευτέρα ν αυτήν γραφήν Επιτυγχάνεται όρθότερον νόημα.

2) Τά κείμενον ελλιπές κατά τά τέλος συνεπληρώθτ) είς τοίις στίχους 9-12 έκ τής παραλλ. έκ Κυνουρίας
(Λ. Α. άρ. 2214, σ. 134 καί άρ. 968 στ', σ. 418, άρ. 194).

3) Βλ. θ. Βαγενά, Πέτρος Μαντάς. Έπετηρ. τών Βουρβούρων, ετ. Γ' (1939), σ. 141-142. Πελοπονν. 'Εστία,
περ. Β' άρ. 1 (1955) σ. 18 σημ. 5. Κ.Ά. Ρωμαίου, Μικρά μελετήματα, Θεσσαλονίκη 1955, σ. 310-314 (Ό Βουρβου-
ριώτης κλεφτοκαπετάνιος Πανάγος Μαντ5ς).
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6. ΤΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

A.A. άρ. 2154 Δ', σ. 60-61. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1103, ταιν. 64,Βιι)

Αν τ. Μακεδονία (Σαμαρίνα).— Σπ. Περιστέρης, Δημ. Β. Οίκονομίδης, 1955

Τρόπ. ré. Τον. fa^re2
^οο 138

Τραγ. : Δημ. Ταμπούκας (51)
καί όμάς άνδρών
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V Τήν μελωδίαν τοϋ πρώτου πενταγράμμου εκτελεί ίνας εκ τής ίμάδος, ώς κορυφαίος, τοϋ δευτέρου δέ οί
υπόλοιποι. Ή μορφή αδτη πιθανόν νά είναι έπίδρασις έκ τοΰ πολυφωνικοΰ τρόπου έκτελέσεως τών άσμάτων τής Βο-
ρείου 'Ηπείρου. (Βλ. Σπ. Περίπτερη, Δημοτικά Τραγούδια Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου. Έπετ. Λαογραφ. 'Αρχείου,
τόμ. Θ'-Ι' (1955-1957), έν 'Αθήναις 1959, σ. 104-133). Βλ. σχετικώς καί είς Είσαγωγήν.
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Τον.

"Αιντε ν-'Ο Τσάτσος 1 k-μωρέ, v-i-κατέβαινε

άιντε λιέ, Τσάτσο, Τσάτσο μ' άγλήγορε,

γιε μ\ ν·ό Τσά-, γιε μ', ν-ό Τσά-τσος κατεβαίνει

λιέ, λιέ, Τσά-, λιέ, λιέ, Τσάτσο μ' άντρωμένε.

"Αιντε, Τσάτσο μ', τά-ι πού-, τά-ι ποΐ-θεν έρχεσαι

ώρέ λιέ, λιέ, Τσάτσο, Τσάτσο μ' άγλήγορε,

γιέ μ', τά-ι πού-, γιε μ', τά·ι ποϋ-θεν κατεβαίνεις,

λιέ, λιέ, Τσά-, λιέ, λιέ, Τσάτσο μ' άντρωμένε.

"Αιντε ν-ά·ι-πό τή Φούρκα ' ν-έρχομαι, στή Σαμαρίνα πάνω.

Σελιάμι δίνει τού κατή, σελιάμ' τού μουσελίμη. *

-«Τσάτσο μου, ποιοι σέ φέρανε σέ τούτ' τ* άρματολίκι,

πού θέλουν τό κεφάλι σου στά Γιάννινα πεσκέσι». 4

ΣΗΜ.— Μέ τό όνομα Τσάτσος φέρονται είς τήν περιοχήν Σαμαρίνας, τόσον τό τραγούδι μέ
τόν όμώνυμον ήρωα, όσον καί ό χορός πού χορεύεται, ένώ τραγουδιέται τό άσμα κατά τήν πανήγυ-
ριν τής Παναγίας, τήν 15 Αύγούστου, μετά τό πέρας τής λειτουργίας.

Περί τού προσώπου του Τσάτσου καί τής δράσεώς του δέν γνωρίζομε ν άλλοθεν είδήσεις. Έκ
τοΰ τροτγουδιοΰ φαίνεται ότι θά ήκμαζεν ούτος κατά τούς χρόνους τοΰ Άλή Πασά, ήτοι κατά τά τέλη
τοΰ 18ου αίώνος ή τάς άρχάς τοΰ 19ου.

1) Το σύμπλεγμα χα τής λέξεως είς τά 3σμα προφέρεται ώς ΰπερωιχος φθόγγος κι' οδτω Κιάχιος.

2) χωρίον τής έπαρχίας Κονίτσης. 3) δίδει χαιρετισμόν είς τον δικαστήν, χαιρετισμόν είς τόν άντιπρόσωπον

τοϋ διοιχητού (βαλή). 4) οί στίχοι 4-6 παρελήφθησαν έχ τής παραλλ. έχ Σαμαρίνας. ('Ελληνισμός, τόμ. 14 (1911),

σ. 573, άρ. 64).
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7. ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΜΗΤΣΙΟΥ

A'.

Λ. Α. άρ. 2154Γ', σ. 6. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1054, ταιν. 62, Ββ)

Δντ. Μακεδονία (Πεντάλοφος Κοζάνης).— Δημ. Β. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης, 1955

Τραγ. : 'Αναστασία Τζιάτζου (73)

Τρόπ. ré. πεντατον. Τον. sol' = réa
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νι _ να πη. γα ι _ νει

Βασιλικός μί μύρισιν, τηράτι ποιδς διαβαίνει- (δις)

ν-6 Γιώργης Μήτσιους πέρασεν στά Γιάννινα πηγαίνει, (δις)

στά Γιάννενα καί στόν πασά καί στόν βεζίρ' άφέντη.

- «Καλημέρα σου, μπέη μου». —«Καλώς τό Γιώργη πού 'ρθι».
5 -«Γιώργη μ', γιατί μάς άργησις νά 'ρθης νά προσκυνήσης ; »

- «Δέ μάς άφήνουν τά-ι- βουνά κί τά παχιά κριάρια».
Τόν καψετζήν έφώναξε, τόν καφετζή προστάζει.
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-«Φκειάσε του Γιώργ' έναν καφέ, τοϋ Μήτσιου ένα τσιγάρο».
Καί τόν τζιλιάτ*' έφώναξε καί τόν τζιλιάτη λέει:
10 -«Τροχάτε τά σπαθιά, μωρέ, τροχάτε τά μαχαίρια».
Κι ό Μήτσιους Γιώργος τ' άκουσε, πολύ τόν κακοφάνη.
-«Μί 'ν-άδεια' σου, μπέη μου, νά βγούμε ώς τή σκάλα».
-«Μί 'ν-άδεια 3 μ', μωρέ παιδιά, νά βγήτε ώς τήν πόρτα».

Β'.

Λ. Α. άρ. 2154Δ', σ. 65-66. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1109, ταιν. 65, Α)

Δυτ. Μακεδονία (Σαμαρίνα).— Δημ. Β. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης, 1955

Τρόπ. ré πεντανον. (ré = sol) Τον. lab3 = sol'

Τραγ. : Ζήσης Άγορογιάννης (51)
μέ συνοδείαν ομάδος άνδρών 1

ΕΝΑΐ.

i CN3 66

g

ϊ

Ψ

m

m rjr

ι

Ε Βα

ΟΛίΑΕ

σι

λι

H

3È

Μ,

r. m r

ko -V-ος— μου

μυ - pi

m .n rfn^ga;

û.t ζ)  Tri?—f—r-*-f— » . «a ρ-J -3 =>—^ 0 m fa
—^—=>>-H—  r Lj 4 Γ ^ J ' * J —

jVy n " π ·;ι n. η _ "im

1) τον δήμιον. 2) με τήν άδειαν.

1) Περ! τοϋ τρόπου τής Ικτελέσεως τοϋ άσματος τούτου βλ. σημ. 1 είς υπ' άριθ·. 6 2σμα (βλ. άν., σ. 65).

2) Βλ. περί τής σημειώσεως κατωτ. είς σ. 70.
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Βασιλικό-νο-ς μου μύρισε, μωρε, τηράτε ποιός διαβαίνει"

ν-ό Γιώργης Μή-ν^-τσος πέρασε, μωρέ, στά Γιάννενα παγαίνει,

στά Γιάννενα, χάι, καί στόν πασά, καί στόν βεζύρ' άφέντη.

-«Καλημέρα σου, μπέη μου». «Καλώς τό Γιώργη άπού "ρθε».

-«Γιώργη μου, γιατί μάς άργησες, μωρέ, νά ρθης νά προσκύνησης».

— «ν-Έσείς καλά τό ξέρετε τό κλέφτικο ζακόνι.1

Δέν μάς άφήναν τά βουνά κι αύτές οί κρύες βρυσούλες».

ΣΗΜ.— Πρόκειται περί άσματος γνωστού μόνον είς τήν "Ηπειρον καί είς τινας γειτονικούς τό-
πους τής Δυτ. Μακεδονίας (Σαμαρίνα, Γρεβενά). Είς τήν Σαμαρίναν άγεται ώς γαμήλιον, όταν ή
συνοδεία τού γαμπρού μεταβαίνη πρός παραλαβήν τής νύμφης διά τήν στέψιν.

Ό άρχικός στίχος «βασιλικός μοΰ μύρισε...» φαίνεται ότι προέρχεται άπό τό σχετικόν έρωτι-
κόν δίστιχον:

Βασιλικός μου μύρισε ή γι αγάπη μον διαβαίνει'
άφητε με να βγω, να 'ιδώ, γιατ' ή ψυχή μου βγαίνει. '

Περί τού ήρωος Γιώργη Μήτσου, Μήτσιου ή Μήσιου καί Κίτσου άναφέρει δ Κώστας Κρυστάλλης
(Εστία, Ix. 1890, (Ίαν.-Ίουν.), σ. 382=Τά άπαντα, τόμ. Β', Άθ. 1948, σ. 203-205) ότι πρόκειται διά τόν
όπλαρχηγόν τοΰ Δελβίνου, άδελφόν τής κυράς Βασιλικής, που ήτο εύνοουμένη σύζυγος τοΰ Άλή πασά.

Ό Άλή πασάς τόν έμίσει καί έπεζήτει νά τόν έξοντώση. Είς άπόπειραν τό πρώτον δηλητηριά-
σεώς του είδοποιήθη έγκαίρως περί τούτου, ώς λέγεται, ύπό τοΰ Ιωάννου Κωλέττη, ιατρού τοΰ Άλή
πασά. Είς τό έπεισόδιον τοΰτο άναφέρεται ή δευτέρα (Β'), ώς άνω, παραλλαγή τοΰ τραγουδιού.

1) εθιμον. 2) Βλ. Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής Άγόριανης (Παρνασοΰ), 'Αθήνα 1939, σ. 147, άρ. 9
χαί σ. 262.

2) 'Αν χαί εις 8λας τάς στροφάς τοϋ άσματος τό μετρον τοϋτο άδεται κατά το ϊδιον τρόπον, Ιν τούτοις νομίζομεν
ότι πρόκειται περί λάθους. Ή άποκατάστασις τούτου δύναται νά γίνη διά τής μεταβολής τοΰ μέτρου άπό δισήμου είς

τρίσημον με τήν προσθήκην Ινός τετάρτου εις τήν συλλαβήν τη' ουτω :
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8. ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΙΩΝ

A.A. άρ. 2214, σ. 181-182. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1722, ταιν. 112,Αβ)
'Αρκαδία (Άλωνίαταινα).— Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956

Τρόπ. la. (la = si)

Τραγ. : Δημ. Βαρελάς (62)
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'βρε, Λάμπει ν-ό ή-, ώρέ, ν-δ η-λιος στά βουνά-χα, λάμπει καί στά λαγκάδια,
λάμπει καί στ* Ά-άχ, ώρέ, και στ' 'Λ-ρκουδόρεμα"



72

Ώρέ, λάμπει και στ' Ά-αχ, ώρέ, και στ' Άρκουδόρεμα, &χ, στό ερμο Λίβομπίσι,
πού ήτανε οί κλέ-, ώρέ, ν-ο'ι χΑε-φτες οί πολλοί, οί Κολοκοτρωναΐοι,
πδχουν τ' άσήμια τά πολλά, τΙς άσημένιες πάλες, 1
5 τΙς πέντ' άράδες τά κουμπιά, τις τρεις τ' άσημοκούμπια.
Αυτοί δέν καταδέχονται τή γή νά τή ν-πατήσουν.
Καβάλλα πάν' στήν έκκλησιά, καβάλλα προσκυνάνε,
καβάλλα παίρν' τ' άντίδερο άπ' του παπά τό χέρι.
Καβάλλα βγήκαν κ' έκατσαν στης έκκλησιάς τ' άλώνι,
κ' ένας τόν άλλον έλεγε κ' ένας τόν άλλον λέει.

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι άνήκει είς τόν κύκλον τών τραγουδιών, τά όποια ύμνοΰν τήν καθόλου
δράσιν τών Κολοκοτρωναίων κατά τήν Έλλην. έπανάστασιν καί πρό αύτής. (Βλ. πλείονα είς Έλλ. Δ.
Τραγ., Α', σ. 233-34).

9. ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΥ ΜΠΟΤΑΪΤΗ

A.A. άρ. 1768, σ. 125. (Ε. Μ. Σ. άρ. 456, ταιν. 18, Αβ)
Μεσολόγγι.— Δημ. Νοτόιτουλος, Δημ. Πετρόπουλος, 1952

Τρόπ. ré μετά χρόας Γ', (ré = fa)

Έλευ-δέρου ρυθμού. Αργό. 1 to 50

Τραγ. : Δημοσθ. Μπαρμπαρίτσας (36)
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'Όλη ή εκτασ/c τοϋ άσματος.
τον. _

Ποιός είν' άξιο-χο-ς, ποιός γρήγορος, ποιός είναι παλληκάρι,
νά πάη, νά πη, παιδιά μ', τής Μή-, ώρέ, τής Μ^-τρινα-α-ς, τής μικροπαντρεμένης,
νά μήν άλλάξη τή Λαμπρή, φλουριά νά μή φορέση,
τό Μήτρο τόν σκοτώσανε

ΣΗΜ.— Ό άναφερόμενος είς τό τραγούδι Μήτρος είναι ό έκ τοΰ χωρίου Μποτιά Μαντινείας
καταγόμενος Μήτρος Μποταίτης, όστις εδρασεν έν Πελοποννήσω κατά τήν Έλληνικήν Έπανάστασιν,
ότε καί έφονεύθη μαχόμενος κατά τοΰ Ίμβραήμ.

Ή άγγελία τοΰ θανάτου του πρός τήν γυναίκα του άποτελεί τό θέμα του άσματος. (Βλ. καί
Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 253).

10. ΤΟΥ ΖΙΑΚΑ

Λ. Α. άρ. 2380, σ. 65. (Ε. Μ. Σ. άρ. 851, ταιν. 49,Αιο)
"Ηπειρος (ΠαλαιοοέΧΙιον Κονίταης).— Σπ. Περιστέρης, 1954

Τρόπ. ré. Τον. do2 = ré2

J cso 66

Τραγ. : 'Αγγελική Μήσιου (36)
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1) Βλ. παραλλ. με πλήρες το κείμενον εις Έλλ. Δ. Τραγ.. Α', σ. 254.

10
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Ν-Έσείς, βουνά, Ζιάκα μ', 'π' τά Γρεβενά καί πεΟκα τοϋ Μετσόβου,
λίγο νά χα-, νά χα-μηλώσετε. λίγο νά γα-, νά χαμηλώσετε,
λίγο νά, χαμηλώσετε ένα ντουφέκι τόπο,
γιά νά φανοϋν τά Γρεβενά κι αύτό τό Μέγα Σπήλιο,
πώς πολεμάν' Ζιακόιπουλα 1 μέ τό νιζάμι άσκέρι.1
5 Πέφτουν κανόνια σάν βροχή καί οί μπόμπες σάν χαλάζι
κι αυτά τά λιανοτούφεκα σάν ή ψιλή βροχούλα. '
— «Βάστα, Ζιάκα μ', τόν πόλεμο, βάστα καί τό ντουψέκι.
-«Τί νά βαστάξω ό φλιβερός καί τί νά ντααντήσω».4
10 Τό τζιουκπανέ τό 'σώσαμαν 5 μέ τί νά πολεμήσω ;

ν-άιστε, παιδιά μ", νά φύγουμε, στήν Καλαμπάκ' νά πάμε,
έκεΐ 'ναι τά στρατεύματα, είναι κι ό Χατζηοπέτρος.6

1) 01 εντός παρενθέσεων φθόγγοι κατεγράφησαν έξ άλλης παραλλαγής έκ Γρεβενών. (Βλ. ασμα εις Ε. Μ, Σ.

άρ. 1141).

1) χειρ.: Αιαχόπονλα 'Β διόρθωσις συμφώνως προς τάς παραλλ. έκ Παραμυθίας (Λ. Α. άρ. 136δ, σ. 34,
άρ. 14, στ. 4) καί Σπηλαίου Γρεβενών (Λ. Α. άρ. 59, σ. 104, άρ. 287, στ. 4). 2) τακτικός στρατός τών Τούρκων.

3) τό κείμενον κατεγράφη Οπό τοΰ συλλογέως μόνον μέχρι τοΰ πρώτου ήμιστιχιου τοΰ 6 στίχου. Τοΰτο συνεπλη-

ρώθη (στ. 6-11) έχ τής παραλλαγής έκ Γρεβενητίου Ζαγορίου (Λ. Α. άρ. 1571, σ. 276, Δ. Παπδς 1940). 4) νά

υπομείνω. 5) έξηντλήσαμεν τήν άποθήκην τών πολεμεφοδίοιν. 6) πρόχειται περί τοΰ Χριστοδοΰλου Χατζηπέτρου,

S στις rfco ό άρχηγός τής έπαναστάσεως έν Θεσσαλία τά 1854.
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ΣΗΜ.—Ό Θεόδωρος Ζιάκας, τοΰ όποιου ό ήρωικός θάνατος άποτελεϊ τό θέμα τοΰ τραγουδιού,
κατήγετο έκ τής άρματολικής οίκογενείας τών Ζακαίων τών Γρεβενών. Έγεννήθη κατ' άλλους είς τό
χωρίον Μαυρονόρος καί κατ' άλλους είς Τίσταν. 1

Ούτος, άφοΰ μετέσχε τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως, συνέχισε τόν άγώνα καί μετά τήν ίδρυσιν
τού άνεξαρτήτου 'Ελληνικού κράτους είς τήν παραμείνασαν ύπόδουλον Βόρειον 'Ελλάδα, ειδικώς
είς θεσσαλίαν καί Δυτ. Μακεδονίαν. Μετά τό 1835 μετώκησεν είς τήν έλευθέραν 'Ελλάδα, άργότε-
ρον δέ τό 1854 Μλαβε μέρος είς τήν έπανάστασιν τής Θεσσαλίας ύπό τόν Χατζή Πέτρον καί έπολέ-
μησεν ήρωικώς κατά τών Τούρκων παρά τό Σπήλαιον Γρεβενών.*

11. ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Α'.

Λ Α. άρ. 1688, σ. 61 (Ε. Μ. Σ. άρ. 305, ταιν. 8,Β7. δίσκ. 7,Αι)
Αυτ. Μακεδονία (Σιάτιστα).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, 1952

Τρόπ. do καί ré χρωμ. (do = sol καί ré = la). Τον. sib® — do3

Έλευδέρου pwôuoû.
4pya. J oo bi

Τραγ. : Μάρκος Γραμμένος

"Αι'.ντι,Βα.σταμηρε yé _
Οι ι-3-1

_ ρου

wr-rrr r^r jv J J) *
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-GL
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Ο

ο. σου

ΰΓΪΩ '-

g fr r

να

δια .

ο.σου να

διά6'-»

I ι

μω. ρε, ν.π κλι.(^του_ ου

ρια

1) Βλ. είς Ήμερολ. Δυτ. Μαχεδ., τόμ. Β' (1933), σ. 95-96 χοί Χρήστου Ένισλείδου, Ή Πίνδος *αί το χω-
ριά της. Σπήλαιον - Γρεβενά - Σαμαρίνα, 'Αθήναι (1951) α. 119.

2) Βλ. Χρ. Μ. Ένισλείδην, ενθ* άν., σ. 131-141. Πρβλ. χαί Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 257-58.
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"Αιντι, Βάστα, μπρέ γέρου "Ελυμπε, μωρέ, βάστα τήν κατιχνιά σου
δσου νά διαβ', δσου νά όιαβ', μωρέ, ν·ή κλιφτουριά,
αιντι, δσου νά διαβ' ή κλιφτουριά, μωρέ Παναγιώ-, Παναγιώτη μου,
μωρέ, κι αυτός ού Πα-, κι ου 77α-ναγιώτης"

νά βγη άπάν', μωρέ, στούν "Ελυμπου, ψηλά στά καραούλια, 1
νά ρίξη τό ντουφέκι του καί τό χρυσό νταϊλάνι. '
5 Γιακούπ άγάς τόν κυνηγάει μέ όχτακόσ' νομάτοι.

-«Πού πάς, που πάς, Γιακούπ άγά, τά νιάτα σ' δέ λυπάσαι;
έδώ είν' οί κλέφτες οί πολλοί οί καπετάν Δρουσαίοι,
ό Δρόσος ό περήφανος, τό πρώτο παλληκάρι».

Β'.

Λ. Α. άρ. 2154Α', α. 23 (Ε. Μ. Σ. άρ. 986, ταιν. 60,As)

Δυτ. Μακεδονία (Πεντάλοφος).— Σπ. Περιστέρης, Δημ. Β. Οίκονομίδης, Κοζάνη, 1955

Τραγ. : Σπύρος Γκατζούλης (77)

Τρόπ. do κα'ι ré (do = sol, ré = la). Τον. la2 καί si2

1) παρατηρητήρια 2) καριοφίλι.
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τι - - - ι . χνια- σου.ν.ο - σο— νο ο δια _

j ρ Cj β EÎÎ eSIsH7^ ^1

να δια _ 6 ri_ η Κλε _ ψτου _____ ριά.

"Τον. Τον Α)

"Λίντε, Βάστα βρέ, γέ-νε-ρου "Ελυμπε,
βρε Παναγιώτη μον,

αχ, βάστα τήν κατι-ί-χνιά σου
ν·δσο νά δια-, νά <3ία-βη ή κλεφτουριά
βρε Παναγιώτη μον,

νά διαβ'ν τά κλιφτουπαίδια.
Γιακούπ άγός τούς κυνηγάει μέ τόν Άντζέμ Τσιαούση.
«Δέν είν' ό Λούκας κι ό Σπανός νά πέσουν στό ποτάμι'
5 ν-έδώ τό λέν' στόν "Ελυμπο, στόν "Αιο Διονύση'
ν-έχω παιδιά Άγραφιώτικα, παιδιά 'πό τό ρωμαίικο,
πού κρούν πουλιά στά φεύγοντας».

ΣΗΜ. — Περί το πρόσωπον τού ήρωος, τού Παναγιώτη, δέν γνωρίζομεν άλλοθεν ίστορικάς
ειδήσεις. Έκ τών άναφερομένων όμως είς τήν παραλλ. Α' Δρουσαίων, δύναται τό άσμα νά προσδιο-
ρισθή είς τά μέσα περίπου τού 18ου αιώνος

12. ΤΟΥ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Λ. Α. άρ. 1665 Γ", σ. 86 (Ε. Μ. Σ. άρ. 149, ταιν. 7, Α2, δίσκ. 36Β)
"Ηπειρος (Μέτσοβον).— Δημ. Β. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης, 1951

Τραγ. : Δημ. Μπάος (45)

Τρόπ. do και ré (do = sol — ré = la). Τον. sib2 και do3
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2) Ή δευτέρα μελωδία από τοΰ σημείου τοΰτου έκτελεΐται υπό τοϋ βιολιστοΰ.

*) Κατεγράφη ή είσαγ. της Β' στροφής τοΰ ίσμ., διότι ή πρώτη παρουσίαζε ρυθ-μ. καί μελωδικήν άνωμαλίαν.
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'βρε, Πλατάνια άπό, ν-απο τό Μέτσουβο,

βρε Ντιληγιάννη μου, ώρε, κι ούξές άπου τά Χάσια"
λίγο νά χα-, νά-χα-μπηλώσιτε, δυό ντουφικοΰδες τόπο,
γιά νά διαβη ή κλεψτουριά τά δυό πιδιά του Τσάπου,
νά πάν' πέρα κατ' τό Σταυρό, πέρα κατά τό Ντρίσκο, '
5 νά στείλ' χαμπέρ' στά Γιάννενα, χαμπέρ' τοϋ Μιλαγίου"
τόν Ντεληγιάννη κρέμασαν στόν πλάτανο στή βρύση.
Εξήντα Τούρκοι τόν κρατούν κ' έξήντα τόν ξετάζουν.
— «Μαρτύρα μας, βρέ Ντεληγιάνν', πόσα καρβάνια' πάτ'σες,
πόσα καρ'βάνια πάτησες καί πόσους σκλάβους πήρες».4
10 -«Εξήντα καρ'βάνια 5 πάτησα κ' έξήντα σκλάβους πήρα.

1) Ίο α' ήμιστ. τοΰτο λέγεται χαί άλλως: για να φάνουν τά Γιάννενα. 2) το β' ήμιστ. άπαντα χαί υπό τήν
μορφήν : χατά τή ράχη Δρίοκου. 3) χειρ. : κουρβάνια. 4) Ό τραγουδιστής είπε μόνον τό δεύτερον ήμιστίχιον.
Πρός συμπλήρωσιν ουτω τοΰ στίχου έπανέλαβον ώς α' ήμιστίχιον τό β' ήμιστ. τοΰ προηγουμένου στίχου. 5) χειρ. :
καράβια
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Δέν σέ φοβάμαι, Άλή πασά, δέν σέ φοβάμ', καημένε,
δσο νά ζοϋν τ' άδέρφια μου, τά δυό παιδιά τού Τσάπου».

ΣΗΜ.—Ύπόθεσις τού άσματος είναι ή δολοφονία είς Ιωάννινα τό 1827 τού πρεσβυτέρου άδελ-
φοΰ τών Τσαπαίων, τού 'Ιωάννου Δεληγιάννη, προηγουμένως όπλαρχηγού τού Μετσόβου

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ

13. Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ
Α'.

Λ. Α. άρ. 2175, σ. 89-90. (Ε. Μ. Σ άρ. 1302, ταιν. 80, Αβ)
Θάσος (Λιμένας).— Δημ. Πετρόπουλος, Σπ. Περιατέρης, 1955

Τρόπ. ré. Τον. mi2 = ré

* , J >J J

(3-2 -2) J|

Τραγ. : Ίωάνν. Παπανικολάου (80)

84 - 190

1

mm

\ .JTj'Jj

é—

Ποιος ει . δε η. ποιοςεί. δε π_ Χιοα.ηο 6ρα _ δΰ κια.

0 0-0~

στροτομε. ση. με.ρι, ττοιοςεί. δε κό _

JTov,

Ποιός είδε ή-, ποιός είδε ή-λ\.ο άπό βραδύ κι άστρο τό μεσημέρι'
ποιός είδε κόρη έμορφη άντάμα μέ τούς κλέφτες" ®
άντάμα τρών', άντάμα πίν\ άντάμα ξεφαντώνουν-
κανείς δέν τήν έλόγιαζε πώς ήτον νιό κοράσι.

5 Μιά Κυριακή καί μιά Λαμπρή βγήκανε στό σημάδι.
Ρίχνει ν·ό κλέφτης μιά φορά, τό πάει σαράντα μίλια,

1) Βλ. 77. Άραβαντινον, Συλλογή δημωδών ασμάτων τή; Ηπείρου, εν 'Αθήναις 1880, σ. 81 χαί 77. Ά(ρα-
βαντινον) Π(αργίον), Χρονογραφία τής Ηπείρου, τόμ. Α', εν 'Αθήναις 1856, σ 301, σημ. 1.

2) Μεταξύ τοϋ πρώτου χαί δευτέρου στίχου ό τραγουδιστής είπε τους στίχους :

Ποιος είδε ΰηλνκόν παπά και διάκ' άγγαστρωμένο'
ποιος είδε ψύλλο στο βουνό σανίδια φορτωμένο.
οί όποιοι παραλείπονται, διότι έχουν συμφυρ9^ ένταϋθα άπό άλλο τραγούδι.
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ρίχνει κ' ή κόρη μιά φορά βαράει στό σημάδι"
κι άπό τή δύναμ' τήν πολλή κόπηκαν τά τσαπράζια,1
κόπηκαν τά τσαπράζια της, φανήκαν τά βυζιά της.

10 "Ενας τό λέει μάλαμα, άλλος τό λέει άσήμι,

ένας μικρός, μικρούτσικος, τό βλέπει καί γελάει.a
-«Αύτό δέν είναι μάλαμα, ουτε καθάριο άσήμι,
μόν' είν' τής κόρης τά βυζιά.......»

Β'.

Λ. Α. άρ. 16654. σ. 52. (Ε. Μ. Σ. άρ. 175, δίσκ. 44,Βι)

Βόρειος "Ηπειρος (Λεσινίτσα Δελβίνον). — Δημ. Β. Οίκονομίδης, Σπ. Περισιέρης, 'Ιωάννινα 1951

Τραγ. : Φίλιππας Παπαγιάννης καί ομάς Βορειοηπειρωτών

Τρόπ. ré πεντατον. (ré = si). Τον. si2

J" ~ 54

κ I * L ΟΜΑΣ -β- .

J 'ι Τ ι ΗΤι I ,Π-Γ^ι

Ποιος εί -δε. ν. π - λιο το <5ρα-όιο'-

ί f fÎ? f1 r1 Μ ■ ' ffi?,·
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J ^ ι , „.J ^
4= Ρ r fc^mf-r e r Ρ1 Φ=+=

τό 6ρα - όιό --τό 'χω — μ ά - ρα— και καη-

ί & ' ^ / r1 Γ I r' Ρ m

μο — τ ά - στριι το --με - σπ - με - ρι -*

i ί· 'Γ b t Γ1 Ρ U || if ILJ

γεια σου—5 μω - ρε λε - βε'ν - τη —* κι à - στρπ το -

1) Χ"Ρ· · τααπράζια της' κοσμήματα αργυρά επί τοϋ στήθους. 2) Τοΰ στίχου ετραγουδήθη μόνον το
πρώτον ήμιστίχιον. Συνεπληρώθη τά δεύτερον μέρος αΰτοΰ έ* τής παραλλαγής από τήν Στρατονίκην Χαλκιδικής,
(Ίωάνν. Πέταη. Συλλογή ανεκδότων δημ. ασμάτων Μακεδονίας - Χαλκιδικής - Θράκης, Θεσσαλονίκη (1931) σ. 27,

άρ. 30, στ. 12).

2) Περί τοΰ τρόπου τής εκτελέσεως τών ασμάτων τής περιοχής ταύτης βλ. Σπ Περιστέρη, Δημοτικά τραγού-
δια Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου, Έπετ. Λαογρ. Άρχ , τόμ. 9-10 (1955 1957), έν Αθήναις 1958, σ. 104-133.

10
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με - ση - με - ρ ι —j γεια σου μ ω — _ ρε λε - <5εν - τπ —

Ποιός είδε ν-ήλιο τό βραδιό, τό 'χω μάρα και καημό (δίς)
τ' άστρη τό μεσημέρι, γειά σον μωρε λεβέντη' (δίς)
ποιός είδε κόρη άνΰπαντρη, νά περβατάη μέ κλέφτες,
μέ κλέφτες καί μ' άρματολούς, μέ καπεταναραίους. 1
Μόνον ή Λένη τού Μπότσαρη περβάτησε μέ κλέφτες.

5 Καί μιά γιορτή, μιά Κυριακή μιά 'πίσημον ήμέρα 1
έβγήκαν στό παιχνιδαριό νά ρίξουν τό λιθάρι.
Τό ρίνουν οί κλέφτες μιά καί δυό, τό ρίνουν πέντε δέκα"
τό ρίχνει κ' ή Λένη τοΰ Μπότσαρη κι άπέρασε τους κλέφτες.

ΣΗΜ.— Τό άσμα τούτο τής ήρωίδος κόρης πού μετημφιεσμένη ώς άνδρας άγωνίζεται μεταξύ
τών κλεφτών καί τέλος άναγνωρίζεται τό φύλον της, είναι πολύ γνωστόν κυρίως είς τόν ήπειρωτικόν
χώρον τής 'Ελλάδος, ιδία άπό τής Ηπείρου μέχρι τής Πελοποννήσου πρός νότον. Είς τό θέμα του
δέ Μχει τοΰτο όμοιότητας πρός τό άκριτικόν τραγούδι τής 'Αντρειωμένης λυγερής πού πολεμεί τούς
Σαρακηνούς 2

Ή άνώνυμος κλεφτοπούλα τού άσματος έταυτίσθη είς τήν άνωτέρω Β' παραλλαγήν πρός τήν
Λένω Μπότσαρη, τής όποιας τό όνομα παρελήφθη άπό σχετικόν πρός αύτήν δημοτικόν άσμα.

14. Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΗ ΝΙΟΝΥΦΗ
Α'.

Λ. Α. άρ. 2362, σ. 136. (Ε. Μ. Σ. άρ. 4906, ταιν. 304,As)
Χαλκιδική (Συκιά Σιμωνίας).— Σταϋρ. Καρακάσης, 1960

Τρόπ. do χρωματικός 1
& 1

Τον. si1 = do2

Τραγ. : 'Αντιγόνη Σταυράκη (60)

φου

— νη-Λαμ

1) 01 στίχ οι 3 και 5, ελλιπείς κατά το δεύτερον ήμιστίχιον, συνεπληρώθησαν, 6 πρώτος εκ τής παραλλ. έκ
Βορείου 'Ηπείρου (Καρόκι Δελβίνου) (Λ. Α. άρ. 1665Γ, σ. 18, στ. 2), 6 δέ δεύτερος έξ 'Ηπειρωτικής παραλλαγής
(Γ. Χααιώτου, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών ασμάτων, 'Αθήναι 1866. σ. 94, άρ. 6, στ. 5).

2) Βλ. καί Έλλ. Δ. Τραγ , Α', σελ. 3 καί 266.

1) Ένταΰθα παρατηρείται ή συχνή άναίρεσις τής διέσεως τής 4ης βαθμίδος, σύνηθες ιδίωμα τοϋ τρόπου τού-
του εις τά 'Ελληνικά δημώδη άσματα.
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τα Φώ — ω -

,J ' J)M> Λ

μι τα Φώ-τα

■ τον

6 — ui τον — ά - yia Ομό.®-

Μιά-να-ψουρά είν' ή-ν^-Λαμπρή κί δέ-νε-ύτιρου τά Φώ-α)·τα·
τά Φώ-νω-τα μί, τά Φώτα μι τούν ά-, μι τουν ά-γιασμό1
τά Φώ-νω-τα μι τον ά-να-γιασμό καί τώ νο- Βαγιού μί-ντ' βά-α-για.
Πήρα-ναν-τήν 'Α·, πήραν τήν Μντριανό-, τήν Μντοιανό-ϊ-πουλη,
πήρα·ναν·τήν Άντρια-νό-νοϊπονλη μέ τρεΐ-νεί-ς ίννιά νυφά-α-δίς.
ν-'Όλε-νε-ς οί νύ-, ν-δλες οι νυ-ψις, Δή-νη-μον μ', τιιρπατούν'
ν-δλε-νες οί νύφις πι-νι-ρπατοϋν κι δλε-νε-ς παρηγοριοΰ-ου-ντι,
μόν' ή νύφη ή·, μόν' νύφη ή μικρό-, Δήμου μ', μιχρό-τιρη"
μόν' ή νύφη ή μικρό- ονότιρη παρη-ν^-γουριά δέν έ-ε-χεί.
Πιρπά-να-τ' άστρι, πιρπάτι άστρι πιρπά-, Δήμο μ', πιρπά-τι αύγή,
πιρπά-να-τι άστρι, πιρπά-να-τι αυγή, πιρπά-να-τι νιδ φΐ,γγά-α-ρι.
Νύφη-ν^-μ' τ' άσή-, νύ-φη μ', τ' άαή-μια σΐ-, Δήμο μ', ai βαραίν"
Νύφη-νη-μ', τ' άσήμια σΐ-νι-βαραίν' τ' άση-ν^-μιργκά-α σου.
ν-Ο0ντι-νί τ' άσή-, ν-οϋντι τ' άσή-μια, Δή-νη-μο μ', μί βαραίν",
(ν-ον) δί-νι τ' άσήμια μί-νι-βαραίν' κι ούτι-νί-τ" άσημιργκά-α-μου,
μόν* μέ νε-βαραίν', μόν' με βαραί·νει, Δή-νη-μου μ', τού πιδί
μί-νι-βαραίνει τό νοπιδι πό τ' ά-να-φ'σα μέσ' στήν κού-ου-νια.
Γιά κού-νου-νια, Δή-, γιά κούνια, Δή-μου τού, Δή-μου μ', του πιδί"
γιά κού-νου-νια, κούνια τό νο-πιδι κι άν κλαί-ναι-η δώσ* του γά-α-λα
κ' Ιμέ-νε Φράγκοι, Ιμέ Φράγκοι, Δήμο·νο μ', μί πήρανι,
κ' Ιμέ-νε Φράγκοι μέ πή·νη-ρανι, Φράγκου-νου ν-δντρα θά πάρου.

ΐ! Έκτος τής πρώτης στροφής αϊ υπόλοιποι αδονται 8πως αρχίζει ή δεύτερα στροφή, δηλαδή μ,ε äpoiv όγδόου.
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Τό κείμενον άνευ τών γυρισμάτων καί τών τσακισμάτων

10

Μιά φουρά εΤν' ή Λαμπρή κί δεύτιρου τά Φώτα"
τά Φώτα μί τούν άγιασμό καί τώ Βαγιοΰ μί ντ' βάγια.
Πήραν τήν Άντριανόϊπουλη μέ τρεις ίννιά νυφάδις'
ν-δλες οί νύφις πιρττατοΰν κι δλες παρηγοριοΰντί'
μόν' ή νύφη ή μικρότιρη παρηγουριά δέν έχει.
-«Πιρπάτι, άστρί, πιρπάτι, αύγή, πιρπάτι, νιό φιγγάρι.
Νύφη μ', τ' άσήμια σί βαραίν', νύφη μ' \ τ' άσημιργκά σου
- «ν-Ουτι τ' άσήμια μί βαραίν' κι ουτι τ' άσημιργκά μου,
μόν' μέ βαραίνει τού πιδί πό τ' άφ'σα μέσ' στήν κούνια».
Γιά κούνια, Δήμου μ', τού πιδί, κι άν κλαίη δώσ' του γάλα
κ' ίμέ Φράγκοι μέ πήρανι, Φράγκου ν-άντρα θά πάρου.

Β'.2

Λ. Α. άρ. 2214, ο. 107. (Ε. Μ. Σ. 1667, ταιν. 108, A4)

'Αρκαδία (Άγιος Πέτρος Κυνουρίας).— Σπ. Περιστερης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956

Τραγ. : Ίωάνν. Μαρκαντές' (45)
Όργαν. : Ίωάνν. Άρφάνης' (πίπιζα)

Άνδρ. Καλαμοΰεσος' (νταούλι)

Τρόπ. ré. (ré = do). Τον. do'

jg-J'O 138 —

h: r, ι _

*

E-Lf Τ Ρ

ΠΙΠΙΖΑ

é

ΑΣΜΑ

m

£

Ko

pi, κα-λέ—ι κο-

Κο - ρί - τοια,τίά - γναν-

1) Ή προσφώνησις παραλείπεται /.ατά τήν ώς ävoj εκτέλεσιν τής μελωδίας τοΰ άσματος.

2) "Αΐεται πρός χορόν συρτόν.
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r u· α jl^l- f û Lf υ r ^ ι

- τεΰ - ε - τε, ko - ρί - τοια - τί — κοι - τα - τε —

Γ7Γ- '"ν· φ ■ hm —*-1
rL fc»

Κορί-, καλέ, κορί-τσια, τί άγναντεύετε
κορίτσια, τί άγναντεύετε, κορίτσια, τί κοιτάτε.
Κοιτά-, καλέ, κοηά-μζ τήν-Τρομπολιτσά,
κοιτάμε τήν-Τρομπολιτσά, τήν παινεμένη χώρα,
πού ξέ-, καλέ, πού £ε-βγαινε μιά πεθερά,
πού ξέβγαινε μιά πεθερά μέ δώδεκα νυφάδες.
Τίς παί-,1 καλέ, τις παί-ρνει, πάει περίπατο,
τις παίρνει, πάει περίπατο, τίς παίρνει, πάει σίριάνι'
5 κι άπόστασε ή μικρότερη, δέν πάει κοντά τις άλλες.

— «Περπάτ', άστρι, περπάτ', αύΥή, περπάτα, νιονυφούλα'
μή σέ βαραίνουν τά φλωριά, μή σέ βαραίν' ή φούντα;»

— «Δέ μέ βαραίνουν τά φλωριά, δέ μέ βαραίν' ή φούντα,
μόν' μέ βαραίνει τό παιδί, πού τ' άφησα στήν κούνια.

10 Κούνια μου, μάννα νά γενης κ' έσύ, ποτάμι, γάλα».

ΣΗΜ. — Τό άσμα, έπιχωριάζον εις τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα, κυρίως άπό τής Πελοποννήσου
μέχρι τής Μακεδονίας, διαφέρει πολλαχοΰ είς τό κείμενον, Ιδία είς τό πρώτον μέρος, τό σχετικόν μέ
έπιδρομάς καί λεηλασίας διαφόρων τόπων ύπό Τούρκων, π.χ. τού Άλή Πασά, ή ύπό κλεφτών, συμ-
πλοκάς Ελλήνων καί Τούρκων κλπ. (Βλ. Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 269).

Εις τήν άνωτέρω παραλλαγήν (Α') έκ Συκιάς Χαλκιδικής οί τρεϊς πρώτοι στίχοι Ιχουν διαμορ-
φωθή έκ συμφυρμοΰ τών σχετικών στίχων τοΰ τραγουδιού «Τό Κροΰσος τής Άντριανόπολης» (1361).

Κλαϊαιν τήν Άντριανόπολη τήν πολνχροναεμένη
άπου τήν έχρουσεύγανε τρεις εορτες τον χρόνου
τώ Χριστούγεννα) για χερι χαΐ τώ Βαγιώ για βάγια
και τήν ημέρα τοή Λαμπρής για το Χριστός 'Ανέστη.

(Βλ. καί Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 122-123).

Τό άκολουθοΰν έπεισόδιον είς τό άσμα τής «μικρότερης» νεονύμφου άπαντά είς τάς πολυπλη-
θείς παραλλαγάς τού άσματος ώς μιας μόνον νιόνυφης μεταξύ τών λοιπών αιχμαλώτων. Είς τους
δύο τελευταίους στίχους ή παραγγελία πρός τήν κούνιαν δια τό παιδί της £νεκα τοΰ όριστικοΰ άπό
τούτου χωρισμού της, άλλοθεν άγνωστος, ώς προκύπτει έκ τών γνωστών παραλλαγών τοΰ τραγου-
διού, φαίνεται προσθήκη έξ άλλου άσμοαος.

1) χειρ. : τις πάει. 2) περίπατον.
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15. ΟΙ ΚΑΕΦΤΕΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΙΖΟΝΤΑΙ

Λ. Α. άρ. 2214, σ. 178-179. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1718, ταιν. 112.Α4)
'Αρκαδία (Άλωνίοταινα).— Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλυς, 1956

Τρόπ. do (do = sol). Τον. λϊ do'

J J J J I——0/

Τραγ.: Θεόδ. Γκώνης (55)

à i i à I-3 -■ ι____

'211 î ') > > j- 1 /> Ο fr J J

Ώ - ρε, v-OÎ k\c . νε (fizc— μπαρ.μ

πε

Ρ η .τ, Π J J-IMaJ I J J-^-^Pl'
J; 7J * tUM

^^^^^-q —« EEJ

/

μια . α . ko, ©υ

j J M

μια

ko, μω

ρε

-.> Κον _

SÉ

i

î'r7rim>J Ρ-ί/Τ ^

το _ ôu

μια

κο μου-

κα I-

NFI *F=F= N '-- --
1 l—J a ίΐ

_ α.νουν τά- μαλ

λια

TOUC.

Ώρέ, ν-Οί κλέ-νε-φτες μπαρμπερί-ν«-ζουνται,
Θυμιάκο, Θυμιάχο, μωρε Κοντοθυμιάκο μου,

καί φκειάνουν τά μαλλιά τους
ώρέ, κ' ένα-να-ς τόν άλλον ε- ν-ελεγαν,
Θυμιάκο, Θυμιάκο, μωρε Κοντοθυμιάκο μου,

κι άλλος τόν άλλο λένε.
Ώρέ, ν- άσπρο-νο-λαιμό πού έ- ν-ε-χουμε,
Θυμιάκο, Θυμιάκο, μωρέ Κοντοθυμιάκο μου,
ν-άσπρον γιά καρμανιόλα.

1) Ό τρόπος ούτος τοϋ do Ινθυμίζει την πεντάτονον κλίμακα τοΰ do, κατά μετάθεσιν τής τονικής είς τό sol,
παρά τούς παρεμβαλλόμενους καλλωπιστικούς φθόγγους' (βλ. καί άνωτ. είς ΕΙσαγωγήν).
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ΣΗΜ.— Τό άσμα είναι διαδεδομένον άπό τής Πελοποννήσου μέχρι τής Δυτικής Μακεδονίας καί
τής Ηπείρου πρός βορράν.

Περιεχόμενον τούτου είναι τό αίσθημα τής σαρκαστικής περιφρονήσεως μέ τό όποιον οί κλέ-
φτες καί κατά τήν ώραν άκόμη τού καλλωπισμού τού προσώπου των άντιμετώπιζαν τόν θάνατον, πού
τούς έπερίμενεν είς κάθε στιγμήν τοΰ άγώνος των κατά τών Τούρκων. (Βλ. Ειρήνη ς Σπανδωνίδη, Τρα-
γούδια τής 'Αγόριανης (Παρνασού), 'Αθήνα 1939, σ. 317-318, καί Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 275-76).

16. Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΟΑΙΝΕΙ
Α'.

Λ. Α. άρ. 2256, σ. 24-25. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1797, ταιν. 117,As)
"Ηπειρος (Ιωάννινα).— Σπ. Περιστέρης, 1957

Τραγ.". Κωνστ. 'Αϊδόνης (50)
Όργαν.: Κωνστ. Άϊδόνης' (βιολί). Παναγ. Γκόγν.ος' (κλαρίνο).

Γεώργ. Γκούπης' (λαούτο). Στρ. Τσιργογιάννης· (ντέφι)

Τρόπ. fa καί ré. (fa = do — ré = la)

J co 65 · 72

β /OA/ ι  t Κ.. - J Μ I ■ r.,1 I I I rc-h·., rJ »—-- .1
J? hf t - ■ - « * J J 1 ί h —13-
ψ Un-  S-h " Λ iL —l·- ^r * *-f *-d—  ■ Jy- tjT. —^— ß- ■4—
ΰ> " i I l1 ν I  Ση _ Κω - . vo. μ  I - t -t-*-*· r Li  Ol no . ff ' c· (C  λό ττο . λύ  h-ß , ** --*—1-l·" - npa  Λ Ζ _
IJ 1 -f gjj  ί β/Ο//  9 ·Λτ δυό il) - ρες npc  Λ—/> r r L.  . τοϋ và (f c ' - m
y J 7 ^ ί J ς/ ' =g y l· -

, παί , pu»_ νε . p0- και vf - και — vi' _ 60 .
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Βιολί" tov.

Σηκώνομαι πολύ-, πολυ πρωί, δυό ώρες προτού νά φέξη
παίρω νερό καί νί-, και vt-βομαι, άιντε και νίβομαι'1
παίρω νερο και νί- και νίβομαι, νερό νά ξαγρυπνήσω.
'Ακούω τά πεΟκα πού -νά που βροντούν, άιντε, νά που βροντούν,
ακούω τά πεύκα που -νά που βροντούν καί τίς όξυές πώς τρίζουν
καί τά γιατάκια τών-, βρέ, τών κλεφτιών, Άιντε τών κλεφτιών,
καϊ τά γιατάκια τών-, βρέ, τών κλεφτιών κλαίνε τόν καπετάνο.
Ό καπετάνος έ-, βρέ, ν-ε-λειπε, άιντε ν-ελειπε,
é καπετάνος ε-, βρέ, ν-ελειπε, κι ό καπετάνος λείπει"
πάει νά βαφτίση ένα, βρέ, ενα παιδί, άιντε βρέ, ενα παιδί.

Β'.

Λ. Α. άρ. 2351, σ. 176-177. (Ε. Μ. Σ. άρ. 6149, τοιν. 387Α9)
Μακεδονία (Μουσ&ένη Παγγαίου).— Σταϋρ. Καρακάοης, 19G1

Τραγ.: Ελένη Ψάλτη (67)

Τρόπ. ré. Τον. do3 = ré

J. J J

J'oo 216-220

μα .

σταν

σα _ ραν . τα

"Τ—fn-τ-- ΛΛ  Ρ- ' = I. I -- '
-^ ~ -J—J—

. δυό- νο _

- μα

"toi

παι _

1) ΕΙς κάθε στροφήν τοϋ άσματος επαναλαμβάνεται ή είσαγωγή τοϋ βιολιού.
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f bJ J'' Ο Ü 'j ο jlfp

Σαράντα κλέφτες ήμασταν, σαράντα δυό νομάτοι'

παιδιά μ', άιντε βρέ, πιδιά μ',
μεγάλον δρκον κάνομεν, μεγάλον δρκον κάνομεν στό Ιερό Βαγγέλιο,
κι άν θ' άρρωστήσ' ή συντροφιά, καλά νά τήν Ιδούμε.
ΤΗρθε καιρός κι άρρώστησε ό δόλιος καπιτάνιος"
5 στούς ν-ώμους τους τόν έσερναν σαράντα μιρονύχτια
κι δλοι τόν βαρεθήκανε κι δλοι τόν βαρεθούνε"
ν-ένας τόν άλλον έλεγε κ' ένας τόν άλλο λέγει.
-«Νά τόν άφήσουμε ν-έδώ σ' αύτήν τήν έρημ' στράτα,
νά 'ρθουν τ' άρκούδια νά τόν φάν\ λύκοι νά τόν ξισκίσουν».

10 Κι ό καπιτάνος τ' άκουσε πολύ τόν κακοφάνη.

-«Γιά πάρτις μι καί σύρτις μι έπάνω στήν ραχούλα
καί σκάψτις μι τό μνήμα μου....»1

Γ'.

Λ. Α. άρ. 2379, σ. 7. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1469, ταιν. 93,Αΐ5)
"Ηπειρος (Σέλιανη Παραμν&ίας).— Σπ. Περιστέρης, 'Αθήναι 1955

Τραγ.: Στυλ. Μπέλλος (26)

Τρόπ. do πεντατον. (do = ré). Τον. réa

1) Βλ. τά χείμινον τοΰ άσματος είς πληρεστέραν μορφήν εις Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 281 Ε.

10
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(f TO ι

που

, παι - δι α-της Σα - μα

με - να, παι - ό ι α The Σα - μα

vac, Kiaç

4 ν h Γ lK Ι N -—Β
——f c m m 7 11

ε ι - στε

λε - ρω

με

- να.

s— *—Ην-"—Ϋ- -1-'--=-ΓΓ7·
J 0 »—1— 0— — h. H r —  . · *

Ι

Τον.

*

Κ' έσεϊς, παιδιά, μωρέ, κλεφτόιπουλα, παιδιά τής Σαμαρίνας,
μωρε παιδιά καημένα,

παιδιά τής Σαμαρίνας κι άς εΐατε λερωμένα'

ώρέ,2> κι δν πάτ' άπάνου, μωρέ, στά βουνά κατά τή Σαμαρίνα,

μωρε παιδιά καημένα,

κατά τή Σαμαρίνα κι ας εΐατε λερωμένα'

ντουφέκια νά, μωρέ, μή ρίξετε, τραγούδια νά μήν πήτε' '
μωρέ παιδιά καημένα,

τραγούδια νά μήν πήτε κι ας εΐατε λερωμένα'

1) Το μέτρον συνεπληρώθη διά τής προσθήκης τριών όγδοων.

2) Διά τής προσθήκης τής δισυλλάβου λέξεως ώρέ ή άρσις ίν άρχή τοϋ άσματος πρέπει νά συμπληρωθή διά
δυο εισέτι δεκάτων έκτων τοϋ ré. Τό αυτά δέον νά γίντ) καί εις τήν τετάρτην στροφήν.

1) Ό στίχος με τά άκολουθοϋν γύρισμα παρελήφθη πράς συμπλήρωσιν τοϋ κειμένου έκ παραλλ. έξ 'Ηπεί-
ρου (Λ. Α., άρ. 2256, σ. 22).
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ώρε, κι άν σας ρωτήση, μωρέ, ή μάννα μου, ή δόλια ή άδερφή μου,
μωρε παιδιά καημένα,

ν-ή δόλια ή άδερφή μου κι άς είστε λερωμένα,

5 μήν πήτε πώς βαρέθηκα, βαριά γιά νά πεθάνω"
νά πήτε πώς παντρεύτηκα, πήρα καλή γυναίκα"
βάζω τήν πλάκα πεθερά, τή μαύρη γης γυναίκα
κι αύτά τά λιανολίθαρα άδέρφια κι άξαδέρφια. 1

Δ'.

Λ. Α. άρ. 2256, σ 22. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1793, ταιν. 117,A4)
"Ηπειρος (Ιωάννινα).— Σπ. Περιστερης, 1957

Τρόπ. do πεντατον. Τον. sol2 (do = sol)
i ^ 84 -δδ

Φ* "'

Τραγ. : Γεώργ. Μποΰκαλης

1 ■> J^J) J:

r rjrS

#

Κ'έ _ σεις
=0

, παι _

_ δια, μω _ ρέ,— κλε

<ρτο ι _ ττου

i m i ο

_ λα,

-ψΓΤ

παι _ δια Trie Σα _ μα

m

Ρ' -

vac

μω - ρε.

παι _ διά

καπ

-7Γ--t—-—t—L Hr-j-=f— ΓΙ 1
fy Τ1*1 '— J' J(r f) i'  με _ _ va, nai  0 {z) X — J ,._»-- H —r/ ^ m 1----Ψ· 1 δια Tnc --■—m-- J Ια _ —«L·-J—  μα _  ---i
Φ iï'^H  pi _ vac, - TLEI Ρ Ρ -J  στε λε - - —é-— ρω - —«sJ-J—H  με _ va.

1) 01 στίχοι 5-8 παρελήφθησαν έκ παραλλ. Ix Σαμαρίνης (Λ. Α., άρ. 2154Δ, σ. 51).
1), 2) Βλ. χατωτ. είς σελ. 92.
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ΣΗΜ. — Τά άσμα ύπό τάς παραλλαγάς ταύτας άνήκει είς τόν κύκλον τών τραγουδιών μέ θέμα
τάς τελευταίας στιγμάς καί τάς παραγγελίας Αποθνήσκοντος κλέφτου. Εις τήν παραλλ. Α' οί στίχοι
5-6 Ιχουν είσαχθή έξ άλλου τραγουδιού- Μέ πλήρες τό κείμενον δημοσιεύεται τό ά°μα είς Έλλ Δ.
Τραγ., Α', σ. 279 Α'. Είς τήν παραλλ. Γ' ό τρόπος τής άλληγορικής άγγελίας· τού θανάτου φαίνεται,
ότι 2χει παραληφθή άπό μοιρολόγι είς τό όποιον οί λόγοι τού κλέφτου περί γάμου του μέ τήν μάΰρην
γήν πρέπει νά λέγωνται ύπό τοΰ νεκρού, πού Ιτσι παραπονείται διά τήν σκληράν μοίραν του.1

17. Ο ΚΟΡΑΚΑΣ ΠΟΥ ΔΙΥΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΑ

Λ. Α. άρ. 1688, σ. 2. (Ε. Μ. Σ. άρ. 200, ταιν. 6, Αι)

Αν τ. Μακεδονία (Σιάτιστα).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, 1952

Τρόπ. do καί ré. Τον. sibs — do* (sib = sol — do = la)
'Ελευθέρου ρυδμοϋ. 'Âpya.^ J 63)

^ j' > Λι T~

ο

3

Τραγ. : Στάθης 'Αργύρης (69)

"7fr
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Ι

μη . ναν yia
rr\
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μα-.
Ο

μω.ρέ, δι. ψα

χεις.

Τον. Τον*

1) Βλ. Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 278, ενθα παρατίθεται καί βιβλιογραφία.
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Τί έχεις, μαΟρε μ' κόρακα, αι μωρέ, κί σκούζεις κί φωνάζεις,
μήναν γιά γαϊμα, μωρέ, δίψα 'χεις, ώρέ, μήναν γιά μαύρα λέσια"'
κι άν θέλης, μαΟρι, μωρέ, γαίματα, άν θέλης, μαύρι μ', λέσια,
κατέβα κάτω στό Μοριά, κάτω στήν 'Αλαμάνα,
5 νά σΐ χορτάσω γαίματα καί τούρκικα κιφάλια.

Σκούζουν τά χάνια γι' άλογα καί τά τζαμιά γιά Τούρκους,
σκούζει καί μιά χανούμισσα, γυρεύει τόν άγά της.

ΣΗΜ.- Τό θέμα τού κρώζοντος κόρακος, ό όποιος παρουσιάζεται άναζητών πτώματα πρός
κορεσμόν τής πείνης του, άπαντά ώς είσογωγή είς πολλά τραγούδια διά νά έξαγγελθοϋν φονικά πο-
λεμικά γεγονότα ', ώς ένταύθα είς τόν Μοριάν καί τήν Άλαμάναν. Τό άσμα άναφέρεται προφανώς
£ίς τήν Έλληνικήν έπανάστασιν καί συγκεκριμένως είς τήν ήρωικήν άντίστασιν τοΰ 'Αθανασίου
Διάκου.

18. ΑΪΤΟΣ

Λ. Α. άρ. 1688, σ. 51, άρ. 79. (Ε. Μ. Σ. άρ. 283, ταιν. 8,Αδ)
Δυτ. Μακεδονία (Σιάτιστα).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, 1952

Τρόπ. ré (ré = sol). Τον. lal?2 = sol5

Έλευόέρου ρυόμού.

Τραγ. : Ζήσης Τζηλίνης (50)

1) πτώματα άποσυντεθειμενα. 2) βλ. σχετικώς είς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 284.
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το _ ν-η , } όν. τε}τάν η _ λιο _ _ ο _

μα _ _ α _ λου _ _ _ _ _ ου _ νε

_Gl_^-r^ . ---- ρm +__

Τ°ν· 9 _ _ Q* Τθν·_

° ' ' 1 - ■■ · "- ' 1

Χρυσός άιτός έκά-, μωρέ, v-Ικά-θουνταν, μωρέ,
στά χιόνια, στά, μωρέ, ατά κροστάλλια
καί μέ τόν ή-, αντί, τουν η-λιο μάλουνε

και μί τόν ή-, αντι, τονν ήλιο μάλοννε καί μέ τόν ήλιο λέγει.
-«"Ηλιο μ', δέν βγαίνεις τό πρωί, μόν' βγαίνεις τό μεσημέρι,
νά ζισταθούν οί πλάτες μου, τά νυχοπόδαρά μου"
5 ν' άπλώσω πήχες τά φτερά καί πιθαμές τά νύχια,
ν' άφικραστώ 1 τήν πέρδικα, τήν πικροκαταρούσα,
πού καταριέται τόν άιτό κι αύτήν τήν άλαφίνα.

ΣΗΜ.— Είς τό άσμα, γνωστόν είς πολλούς τόπους, ό άετός, πού παρακαλεί τόν ήλιον νά άνα-
τείλη, διά νά ζεσταθή καί μπορέστ) ούτω έλευθέρως νά πετάξη, συμβολίζει τόν κλέφτην, ό όποιος
άναμένει όμοίως τήν Ιλευσιν τού έαρος, διά νά δύναται νά κινήται έλευθέρως είς τά όρεινά μέρη κατά
τοΰ δυνάστου. (Βλ. καί 'Ελλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 289-290).

1) vi ίχροασθ'ω.
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Ίσοκοάταν

19. ΤΗΣ ΔΕΡΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑΣ

Α'.

Λ. Α. άρ. 1665Α, σ. 110. (Ε. Μ. Σ. άρ. 117, ταιν. 5,Α»)

Βόρειος "Ηπειρος (Σοφράτικα Δρόπολης).— Δημ. Β. Οίκονομίδης, Σπ. Περιατέρης, 'Ιωάννινα, 1951

Τραγ.: Παρτής : Εϋθαλία Διαμαντή. Γνριοτής : Γρηγ. Σκόπης.

Ίοοκράται : Άγάθη Μάνου, "Ολγα Λίλλη, 'Αρετή Παντελή. V

Τρόπ. ré πεντατον. (ré = si)

Παοτής

1) Περί τοϋ άμαδιχοΰ πολυφωνικοΰ τρόπου τής έκτελέσεως τών ασμάτων τής περιοχής ταύτης τής Βορείου 'Ηπεί-
ρου βλέπε είς τήν μελέτην Σπ. Δ. Πιριστέρη, ένθ·' άν., σ. 81, σημ. 2.
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Μωρ' Διροπολίτισσα, μωρ' καημένη
μωρ' Διροπολίτισσα, ζηλεμένη,
βάλ' τό φέσι σου στραβά, μωρ' καημένη
βάλ' τό φέαι σον στραβά, ζηλεμένη'
αχ, καί σΟρε στήν έκκλησιά, μωρ' καημένη
και σνρε στήν έκκλησιά, ζηλεμένη,
αχ, μέ λαμπάδες, μέ κεριά, μωρ' καημένη
με λαμπάδες μέ κεριά, ζηλεμένη'
5 καί μέ μοσχοθυμιατά, μωρ' καημένη
και μέ μοσχοθνμιατά, ζηλεμένη'
καί προσκύνα γιατ' έμάς,
γιατ' έμάς τούς χριστιανούς"
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τί μας ιτήρεν ή Τουρκιά
καί μας σφάζουν σάν τ' άρνιά,
10 σάν τ' άρνιά τής Πασχαλιάς,
τά κατσίκια τ' "Αι Γιωργιού,
τά μουσκάρια τ' "Αι Βαγιώς.

Β'.

Λ. Α. άρ. 2290. σελ. 9. (Ε. Μ. Σ. άρ. 2876, ταιν. 202,A3)
"Ηπειρος fBaotXiy.àv Πωγωνίον).— Σπ. Περιστερης, 1959.

Τρόπ. ré πεντατον. Τον. mit?2 = ré2
§ J s 100

Τραγ.·. Κωνστ. Λίτος (48)

—1— —L-r-κ 1
*) ■ • é --m—Ρ---—·ϊ-&-  - -"—ίτ»—é—-

—l· — I Γ~1 - Ι—1-- —1— H-h
—' j j  -c- ν J y '  ασμα. m » ë

Μωρ' Αε. . ρο . πο - Κι

τισ.

ΣΗΜ.— Τό άσμα έκφράζει μέ περιπάθειαν τό άβέβαιον τής ζωής τών υποδούλων Ελλήνων πρό
τής θηριωδίας τών Τούρκων. Συνδέεται δέ μέ τήν Δρόπολη ή Δερόπολη (Δρυΐνούπολιν) τής Βορείου
Ηπείρου.

10
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II. ΛΗιΣΤΡΙΚΑ
1. TOY ΚΩΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

Α. Α. άρ. 2305, σ. 29. (Ε. Μ. Σ. άρ. 3074, ταιν. 212,As)

Στερεά 'Ελλάς (Λεύκα Φθιώτιδος).— Σπ. Περιστέρης, Καρπενήσιον 1959

Τρόπ. ré. (ré = la). Τον. si' = la'

βθ

4

Τραγ.: Δημ. Ά. Δημόπουλος (55)

Οι

1jV')J ^r 'rTf'rfrrrTrr η Γγ Ο Μ

Ό.ρέ --, Πολ.λά — ντου

Äggippi

Werter

πολ.λά — ντου _ ου . Cfe

l-r f. f m - · ' « - -} ■ ^— ίΊ-\-Κ-1
φ Ε' ϊ ί Ι -^ "-■-"-' * «-9-  ' π \

MTrg r a ί '^Mrf

FT-. ^ ') ' 1 —* # ψ- F—πΤΓΤΥΐ
ty ι·' Ρ  <Ι>του.\ /ί Λ ρ Lr \ J  /ε _ στα _ α  m . p—f ου =fct -η ΗΗ  1 ^ κ 1 σμπ von k-n
§ [JUT  σπ ι' _  1 JYTr ■ [ [ [ f Γ π TIC ■ ! 4-<- 3->στα _ α  J—ι. —^ ■ r Γ r r- r r  Σου _  (Ο  ---1
& UsLj r ρ PL·-  »  σμα.νο^ι Λ το - ■ a  κ α  V. ι _cL·-al-1  σπι _ (τια).



99

Ώρέ, Πολλά ντουφέ-, πολλά ντονφέ-κια πέφτουνε-εχ,

ώρέ, πολλά ντουφέκια πέφτουνε στά Σουσμαναίικα σπίτια,

στά Σονομαναίιχαοπί(τια). V

ώρέ, μουϊδΐ σί γά-, μουϊδι σι yd-μου πέφτουνε,

ώρέ, μουϊδι σι γάμου πέφτουνε μουϊδί σί πανηγύρι,

μουϊδΐ ai πανηγύ(ρι). V

Ώρέ, Τούν Κωσταντέ-, τούν Κωσταντέ-λλου βάρισαν
ώρε, τουν Κωαταντέλλου βάρισαν διξιά άπού τό τραπέζι
διξιά άπου το τραπέ(ζι) 11

κ' ίσύ, κουμπάρα Γιώργινα, κινούργια βουλευτίνα,
5 τού λάδ' άπδρ'ξα στά παιδιά σ' ν' άνάψη, νά σάς κάψη.1

ΣΗΜ. — Ό ήρως τού τραγουδιού, ό Κωσταντέλλος, g δράσε ν ώς ληστής καί έφονεύθη τό 1870
έντός τής οίκίας τών Σισμαναίων είς 'Αράχοβαν τής Ναυπακτίας ύπό τών συντρόφων του, του Σπα-
θιά καί τού όανασούλα

2. ΤΟΥ ΝΤΟΥΛΑ

Λ. Α. άρ. 1688, σ. 129. (Ε. Μ. Σ. άρ. 381, ταιν. 10,Be)
Δυχ. Μακεδονία (Καστοριά).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, 1952.

Τρόπ. fa. Τον. «λ sol' = fa

Έλευόερου ρυδμοϋ. Αργά J οο 50-54
_ ι-5-,

Τραγ.: Χρίστος Πετκανάς (29)

Μ

m

5=5

«i

Ό

h }\

ρε, Σπ.με. ρα, Ντου
Ο

• d * * d '

— λο μ', Πα. σχα _

σπ.με .ρα πα. νπ

1) Ή τελευταία αυτη συλλαβή τών στίχων τοΰ άσματος πρώτου, δευτέρου χαΐ τρίτου έτέθη.έντάς παρεν-
θέσεως, διότι δέν προφέρεται υπό τοΰ τραγουδιστοΰ ευκρινώς. Ή τοΰ τρίτου μάλιστα παντελώς. Τοΰτο δέν είναι
σφάλμα τοΰ τραγουδιστοΰ άλλα μουσικός Ιδιωματισμός, παρατηρούμενος καί εϊς άλλα άσματα τής μετρικής χαΐ ρυθμικής
μορφής ταύτης, «Ις τήν περιοχήν τής Ευρυτανίας, καθώς καί είς άλλας τής 'Ηπειρωτικής "Ελλάδος, Ιδίως τής Στιρεβς.

1) 01 δύο ούτοι τελευταίοι στίχοι δέν έτραγουδήθησαν.

2) Βλ καί Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 300 άρ. <'.
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Τον.

FF

Ώρε, Σήμερα, Ντούλα μ', Πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι
σήμερ* άλλά-, ώρε, Ντούλα μ',

σήμερ' άλλά-ζονν τούς γαμπρούς κ' οί πεθερές τΙς νύφες,
κ' έσύ, Ντούλα μ', στή φυλακή στής Λάρ'σας τά μπουντρούμια.
Ντούλα μ', δέν άντρειώνεσαι, τά σίδερα νά σπάσης,
5 νά πάρης δίπλα τά-ι-βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια·
νά πιάσης σκλάβους δικαστάς καί τόν είσαγγελέα,
πού δέν δικάζει έξάμηνο, πού δέν δικάζει χρόνο,
μόνο δικάζει Ισόβια καί στήν καραμαγκιόλα.1
- «ΣΟρε, μάννα μ', στό βασιλιά καί ζήτησέ τον χάρη,
10 νά μού χαρίση τή ζωή μόνο γιά δύο μέρες,
νά χαιρετήσω τά παιδιά, τή δόλια τή γυναίκα,
νά τής είπώ, νά παντρευτη, νά πάρη άλλον άντρα».

ΣΗΜ.— Ό ήρως τσύ τραγουδιού, ό Ντούλας, ήτο κατά τήν παράδοσιν ληστής. (Βλ. περί τοΰ
άσματος καί είς Έλλ- Δ. Τραγ., Α', σ. 299).

1) λαιμητόμο;.
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3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ

Α. Α. άρ. 1688, α. 75. (Ε. Μ. Σ. άρ. 327, ταιν. 9,Αΐί, δίσκ· 77,Αι)
Δντ. Μακεδονία (Σιάτιστα).— Γ. Μέγας, Σ. Περιστέρης, 1952

Τρόπ. ré μετά χρόας Δ' (ré = do). Τον. cvj sib2 — do*

, , , , J «ο ιιβ - 112 -116

* j I IJ Α , k>-

Τραγ. : Κίτσας Ναούμ (62)
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Jl_Τον,

, ha <*)

ν-ΟΙ κλέφτες έσυνάζονταν καί ντό 'καναν κουβέντα

και ντό 'καναν κουβέντα,
ποιός εχει άρά-, λέει, γειά σας παιδιά,

ποιός εχει άρά-δα σήμερα,
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ποιος εχει αράδα σήμερα, νά βγη στό καραούλι.1
Περ'στέρ' άράδα σήμερα, νά βγη στό καραούλι.
-«Περ'στέρα, φύλαγε καλά, μας έχουν προδομένα».

ΣΗΜ.— Περί τοΰ προσώπου τοΰ ήρωος δέν γνωρίζω άλλοθεν είδήσεις. Τό κείμενον όμως τοΰ
άσματος είναι δμοιον πρός τό τοΰ τραγουδιού διά τόν ληστή ν Βελούλαν. Έκ τούτου ύποπτεύω, ότι τό
άσμα διά τόν Περιστέραν θά είναι μετοιγενέστερον, δηλ. τού δευτέρου ήμίσεος τού παρελθόντος αίώ-
νος, φαίνεται δέ πιθανόν, ότι ό ήρως θά ήτο έπίσης ληστής.

1) παρατηρητήριο» φρουροΰ.
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Δ'.) ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

1. ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ
Α'.

Λ. Α. άρ. 2277Δ, α. 30α. (Ε. Μ. Σ. άρ. 2626, ταιν. 182,Aie)
"Ηπειρος (Άγια Κυριακή Παραμυθίας).— Δημ. Β. Οίκονομίδης, 1958

Τρόπ. ré πεντατον. Τον. sib1 = ré'

Τραγ. : 'Αναστασία Κότσου (65)
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Ώρ', Μάννα, μέ τούς, >u.è τους έννιά ν-ύγιούς,
μάννα, με τους έννιά ννγιονς,

μέ τούς έννιά νυφάδες, με τους εννιά νυφάδες'
ώρ' καί μέ τήν Εύδω μοναχή, μοναχοθυγατέρα.
Προξενητάδες, μάννα μ', έρχουνται 'πό μέσ' άπό τήν Πόλη,1
τήν ΕΟδω μας χαλεύουνε', τήν Εύδω μας γερεύουν.

1) Το τραγούδι εχει ήχογραφηθη μέχρι τοϋ στ. 3. Ή συνέχεια τοΰ χειμένου παρελήφθη άπό παραλλαγή*
έχ τοΰ χωρίου ΚουχλοΙ Σουλίου (a.A. άρ. 2277 Γ', σ. 88-92, συλλ. Δ. Β. ΟΙχονομίδης, 1958). 2) άναζητοΰν.



5 Μωρέ, ν-"Ολα τ' άδέρφια 'πόκοβαν, μωρέ, κι ό Κώστας δέμ 'ποκόβει.
Μωρέ, Μάννα, τήν Ευδω, δώστε την στά μακρινά στά ξένα.
-«Καλά, Κώστα μ', τή δίνομε, τό ποιός θά μας τή φέρη ; »
-«Μάννα μ', θέ νά τή δώκωμε κ' έγώ θά σού τή φέρω'
πηγαίνω δυό τήν άνοιξη καί τρεΤς τό καλοκαίρι».
10 ΤΗρθε καιρός κι άντίκαιρος, καιρός κι άντικιασμένος *
δλα τ' άδέρφια πέθαναν καί δλες οί νυφάδες,
έμειν' ή μάννα μοναχή σάν κούτσουρο στό ρόγγι. 1
Κ' ή μάννα τ' άναστέναξε καί βαριαναστενάζει.
-«"Ολα τ' άδέρφια τήν εύκή κι ό Κώστας μέ κατάρα,
15 πού μδδωσε τήν Ευδω μου στά μακρινά τά ξένα».
Κι ό Κώστας δέν τό βάσταξε τ' άνάθεμα τής μάννας"
ρίχνει τήν πλάκ' άπό μεριά, τά χώμ' άπδ τήν άλλη,
φκειάνει τό χώμα άλογο, τήν πλάκα του σαμάρι.
Στό δρόμο πού έπήγαινε, στό δρόμο πού πηγαίνει
20 καί τό σταυρό του έκανε καί τό σταυρό του κάνει.

— «θέ μου, νά βρώ τήν ΕΟδω μου στό χορό, νά χορεύη».
Καί πήγε καί τήν ευρηκε στό χορό, νά χορεύη.
-«Καλημέρα σου, Ευδω μου». —«Καλώς τονε τόν Κώστα.
"Αν έρθες, Κώστα μ', γιά καλό, νά βάλω κι άλλα ρούχα,

25 κι άν έρθες, Κώστα μ', γιά κακό, νά βγάλω κι άπέ τούτα».

— «"Αιντε ν-Ευδω μου, νά φύγουμε κι άς είσαι καί μέ τούτα».
Στό δρόμο πού έπήγαιναν, στό δρόμο πού πηγαίνουν,
πουλάκι πάησε κ" έκατσε στού Κωσταντή τή σέλλα"

δέν κελαηδούσε σάν πουλί οΰτε σάν χελιδόνι,
30 μόν' κελαηδούσε κ' ελεγε άνθρώπινη λαλίτσα,

πώς περπατούν οί ζωντανοί μέ τούς άπεθαμένους.
-«Κώστα μ', τί λέει τό πουλί, τί λέει τό χελιδόνι ; »

— «"Αιντε-ν-Εδδω μ', νά φύγουμε, πουλί 'ναι κι άς τό λέη».
-«Κώστα μ', τό πού είναι ή λεβεντιά, τό λυγερό κορμί σου,

35 τό δμορφο μουστάκι σου καί τά σγουρά μαλλιά σου ; »

— «Είχα καιρό π' άρρώστησα κ' έπέσαν τά μαλλιά μου"
μού χάθηκεν ή λεβεντιά, τό λυγερά κορμί μου

καί τ' δμορφο μουστάκι μου καί τά σγουρά μαλλιά μου».

1) το ερημον μέρος ?νεχα ΰλοτομήσεως.
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Καί μόλις κοντοζύγωναν 1 πίσω στόν "Αγιο Δήμο:
40 - «Σϋρε-ν-Ε£5δω μ', στό σπίτι μας, σΟρε-ν-Εϋδω μ',στή μάννα
κ' έγώ θά πάνω άπ' έδώ πίσω τόν δγιο Δήμο"
ξέχασα τό μαντήλι μου, θά πάω γιά νά τό πάρω».
"Οντας έπάη στό σπίτι της κ' έπάη στήν αόλή της,
βλέπει τά φώτα της σβηστά, τΙς πόρτες της κλεισμένες,
45 βρίσκει καί τή μαννούλα της έρημη καί μονάχη.'

-«Ευδω μου, ποΰθε έρχεσαι κ' Εϋδω μου, ποιός σέ φέρει ; »

— «'Από τό σπίτι μ' έρχομαι κι ό Κώστας μας μέ φέρει».

- «ΕΟδω μ', δ Κώστας πέθανε, εχει καί τόσα χρόνια».
Κ' οί δυό τους άγκαλιάστηκαν κι άπέθαναν άντάμα.

Β'.

Λ. Α. άρ. 2305, σ. 47. (Ε. Μ. Σ. άρ. 3097, ταιν. 212.Β9)
Στερεά 'Ελλάς (Μικρά Χωρίο Ευρυτανίας).— Σπ. Περιστέρης, 1959

Τρόπ. ré.

J >> J l·*, 156

Τραγ.'· Μαρία Πανταζή (93)
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Ρ

ερ χουνταν α - πο του Ια -λο - νι

Β*-'

κη- ου _

1) ΙπλησΙαζαν. 2) χειρ. : και βρίσκει τή μαννούλα έρημη και μονάχη.

10



106

WS

W

mß

Χοιε-λι - γαν κί _ Ii . λι.γανκιού Κω.σταςδεν £ι . λε - ει.

4..

χτ

Καλότυχη, καλό-<-μοιρη τού Κωσταντίνου ή μάννα
του πδχει τούς έννιά ύγιούς καί τή Βδοκίτσα δέκα.
Προξενητάδες έρχουνταν άπό τού Σαλονίκη.
Οδλοι ελιγαν καί ξέλιγαν κι ού Κώστας δέν ξιλέει. '
5 -«Μάννα μ', νά τήνε δώσουμε τήν Εύδοκιά στά ξένα».

-«Κώστα μ', κι άν μέ βρη θάνατος κι άν μέ βρη νά πεθάνω,
τού ποιός θά πάη καί ποιός θά 'ρθη τήν Εύδοκιά νά φέρη ; »
-«Κ' έγώ θά πάω κ' έγώ θά 'ρθώ τήν Εύδοκιά νά φέρω».'

Γ'.

Λ. Α. άρ. 1667, σ. 13, άρ. 13δ'. (Ε. Μ. Σ. άρ. 43. ταιν. 4,Αϊ)
Πόντος (Κεραοοϋς. (πρόοφ.).— Γ. Μέγας, Σπ. Σκιαδαρέσης, Σπ. Περιστέρης,
Καλλιθέα 'Αττικής, 19.50

Τρόπ ré χρωματ. (ré = sol). Τον. sol1 = sol5

Τραγ. : Σοφία Πανίδου (70)

μαν -

να σάν τιη γλυ.κειάν— τη- μάν -

JL - J— »lJ^LJ") m— —Κ » yr r ,^^ΤΓ^
fr J t> \

να

— που ει. χε του

ους— εν_ νια

1) δέν άναιρεΐ 3,τι εΤπε. 2) Βλ. την συνέχειαν τοΰ άσματος άπό τοΰ στ. 9-50 εις τά χφον. A.A., άρ. 2305
σ. 47 χαί 215-216.

1) Περί τοϋ μέτρου τούτου βλ. άνωτ. είς ΕΙσαγωγήν.
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Σάν τή μάννα, σάν τή μάννα, σαν τή γλυκειάν τή μάννα,
πού είχε τους έννιά υιούς, πον είχε τους εννιά νιους,

τήν κυρά Ρήνεν κόρη.
Τή νύχτα τήν έλούζενε, στό φέγγον τή χτένιζε.
Κανείς, κανείς δέν ήξευρε, πώς είχεν τέτοιαν κόρη.
Κι ό Τρίμπικας τό έμαθε, πάει καί τή γυρεύει.
Έπήγεν καί τήν γύρεψε νυφώνα στον ύγιό του.
Τ* όχτ' άδέρφια δέν θέλησαν κι δ Κωσταντίνος θέλει.
— «Δώσ* τηνα, μάννα, δώσ' τηνα. . . 1

ΣΗΜ.— Τό άσμα μέ τήν δραματικήν ύπόθεσιν ταύτην είναι πανελληνίως γνωστόν, άπαντά δ' ά-
κόμη εύρύτατα καί είς άλλους λαούς, τούς 'Αλβανούς, Βουλγάρους, Γιουγκοσλάβους, Ρουμάνους,
Ούγγρους κ.ά.

"Ενεκα τής διαδόσεώς του ταύτης καί τοΰ έντόνως δραματικού περιεχομένου του είλκύσθη άπό
πολλού τό διαψέρον 'Ελλήνων καί ξένων έρευνητών πρός καθορισμόν τού πρωτοτύπου άσματος άπό
τό όποιον άπέρρευσαν αί παραλλαγαί του είς τούς ώς άνω λαούς, πρός δέ καί είς τήν άναζήτησιν
τοΰ άρχικού μύθου, ό όποιος ύπόκειται είς τήν ύπόθεσίν του (βλ σχετικώς είς Έλλ. Δ· Τραγ., Α',
σ. 309-310 Μνθα παρατίθεται καί βιβλιογραφία).

2) Περί τοϋ μουσικού τρόπου τούτου βλ εις ΕΙσαγωγήν περί κλιμάκων καί τρόπων.

1) Βλ. τοΰ άσματος πλήρη παραλλαγήν είς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 317-319.



108

2. ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ
Α'.

À. Α. άρ. 2305, α. 217. (Ε. Μ. Σ. άρ. 3099, ταιν. 212,Βιι)
Στερεά ΈΙΧάς (Μιχρο Χωρώ Ευρυτανίας).— Σπ. Περιστέρης, 1959.

Τρόπ. fa. Τον. λϊ sol' = fa

a J ~ 9?

ί- ί j. Il Jl ' J jl J1

ί

Τραγ.: Μαρία Πανταζή (93)

I " ι ι

I

(Η)

Σα.ρόν. τα μα. . στου ρό _ . που. λα κ'έ

Κ J J = t—1— _--1--J»-- — r-r1
—J-■ —f—J -^--J -1

ίπν. το - δυό μα. στό _

_ ροι

ι

ti^J j)

<fu - p«
m

ψ

πι > λ

ν-ε . - , £ιο. <ρυ . ρι ν.ε . . στε.ριω . _ να

Τον

νε

Α'α

J ^ 92

Σα. ραν. τα μα . . στο ρό - . ττου. λα

κ ε

Σην. τα. όυο μα. στό . . ροι - γιο _ . Cfû

1) Ή παραλλαγή Α'α, άρτιωτέρα μουσιχώς, παρελήφθη έχ τοϋ Μουσιχοϋ παραρτήματος τής Φόρμιγγος (περ. Β'
Β', τεϋχος Α', σελ. 3) ένθα δημοσιεύεται είς Βυζαντινήν παρασημαντιχήν ίιπά Δημ. Περιστέρη.
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10

Σαράντα μαστουρόπουλα κ' έξηνταδυό μαστόροι
γιοφύρι ν-έ·, γιοφύρι1 ν- Ι-στεριώνανε

γιοφύρι ν-Ιστεριώνανε στής "Αρτας τό ποτάμι
δλη μερί-, ν-δλη μερί-τσα δούλευαν τό βράδυ γκρεμιζόταν'
φερμάνι άπό τό βασιλιά νά κόψουν τούς μαστόρους.
Κλαίνε τά μαστορόπουλα, κλαίνε γιά τούς μαστόρους.
Πουλάκι πί)κε κ' έκατσε δεξιά άπό τό γιοφύρι"
δέν έλαλοΰσε σάν πουλί σάν τ' άλλα τά πουλάκια,
μόν' έλαλούσε κ' Ιλεγε άνθρώπινη κουβέντα.
— «Μαστόροι, μήν παιδεύεστε καί μή χασομεράτε.
"Αν δέ στοιχειώσετ' άνθρωπο, γιοφύρι δέ στεριώνει"
κι δχι άνθρωπο κάθ' άνθρωπο ούτε άπ* τήν άράδα
παρά νά θεμελιώσετε τήν πρώτη μαστορίνσ.
Ό μάστορας σάν τ* άκουσε πολύ τού κακοφάνη '

Β'.

Λ. Α. άρ. 2280, α. 153-154. (Ε. Μ. Σ. άρ. 2351, ταιν. 169,Be)
Δωδεκάνησος (ΠνΙΙ Κω).— Σπ. Περιστέρης, 1958.

Τροπ. ré μετά χρόας A' (ré = la). Τον. si' = la'

Τραγ. : Τσουννιάς Άνδρ. (16)

λ 4-Γ7-h Ν-k Ι- -—-,--^-ρ—2-,  ■ β Ρ ^Λ β ' - d ' I
(y % " *> Έ  /Κ m . κα.τόν ττεν - Γ' ρ cj- r Lj -J ^  TE μο . - στο _ _ ροι  -ψ-f ' b J-^J---f—m-1
ψ r r  ο μ'έ *  Λ. k — J j_r i> i'  ίπν.τα -f— -f—** J-7 fc)  ja. δη - τα _ _ δες δε _ -f-1-*--tTÏJ-Λ-"3--1--?-
vy -p =£0 ji Γ, _à—* me. Λ i.

κα . Ο

χτω κα - λοΊ 'ττουρ
Τον.

γοι

1) χειρ.: διοφνρι. 2) Βλ. την συνέχειαν τοϋ άσματος στ. 14-23, είς το χφον ενθ" άν., προς δε εις Λαογρ.,
τόμ. 18 (1959), σ. 571, 8που δημοσιεύεται χαΐ ή ώς άνω μουσιχή. Το 2σμα με άρτιώτερον χείμενον βλ. είς Έλλ.
Δ. Τραγ., Α', σ. 320-321.



110

Έκατά πέντε μάστοροι κ' έξήντα μαθητάδες
δεκαοχτώ καλοί πουργοί', δεκαοχτώ καλοί πουργοί,

νά χτίσουν τήν καμάρα.
"Ολημερίς έχτίζασι, κάθε βραδΰν έχάλα.
Φέρνουνε φτέρες τδ νερό, έ-φτέρες τά χαλίκια
5 κι άφ' τήν Κωσταντινόπολι φέρνου ν-τόν κερεστέ ν-της
καί τδ Στοιχειδν έφώναξε άπ' τήν ποπέρα πάντα " '
τοΰ πρώτου-πρώτου μάστορη, τού πρώτου τή γεναϊκα
θεμέλιο νά τή βάλετε νά στήση ή καμάρα.
Κι δ μάστορης σάν τό 'κουσε επεσε καί λιγώθη. *

Γ'.

Λ. Α. άρ. 2351, σ. 705. (Ε. Μ. Σ. άρ. 5222, ταιν. 328Αιδ)
Κύπρος (Κοιλάνεμον Καρπασίας).— Στ. Καρακάσης, 1960

Τρόπ. ré (ré = la).

152-168

Τραγ. : 'Ονούφριος Χατζηπκιερής (60)

/ Κ Ν - 1 ■«»■il - Ν - ■
1 8 ι é \F=1 Ρ=\ \> ν s J 9=

ΤΖεΐ κά' οτούς πέν - τε πο - τα - μούς, τ£εΐ κά'Οτές
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é if r çj
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ff' m m Ρ ^

πά - λ ε - χά - λα

Û

τ£'ε-ναν ττου - λ'ιν — έ - κά Φι

ü ί) i 1 à 5

ί)1 m y

ö*v — οτή — με - θα — την

κα - μα - ραν.

1) βοηθοί τών κτιστών. 2) άπό τήν άπέναντι όχθην. 3) Βλ. τήν συνέχειαν τοϋ άσματος «πο του στ. 10-38
είς τί χφον Ινθ' άν.



Τζεί κά* στούς πέντε ποταμούς, τζεί κά' στές πέντε βρύσες

γιοφύριν εν' πού χτίζασι μέ δώδεκα καμάρες

'πό τό πουρνόν ν-έχτίζαν το, τδ δείλι πάλ' έχάλαν"

τξ' έναν πουλίν έκάθισεν στή μέσα τήν καμάραν

τζαί έκελάεν τξ' έλεγε μ' άγγελική φωνούλα.

— «"Οσοι περνούν 'π' τδ έθνος μου, νά γύρνουν νά περνούσι,

δσοι περνούν 'π' τό έθνος του, νά γύρνουν νά γκρεμούσι».1

Δ'.

Λ. Α. άρ. 2362, σ. 221-222. (Ε. Μ. Σ. άρ. 5012, ταιν. 317«)
Πόντος (Τραπεζονς) (πρόσφ.)·— Στ. Καρακάσης, θεσσαλονίκη 1960

?°8

Τρόπ. ré μετά χρόας A' (ré = sol). Τον. fa' = sol'
λ

J- J J J *

(kement?e)

Τραγ. : Μαρία Καΐσίδου (28)

καί ομάς άνδρών
Όργαν.: Γ. Πετρίδης (Γώγος) (30) (λύρα)

-ffV- j ΓΤΊΤ -
* · * 0 ζ mec 1« * ·  ' " Γ *—μ γ-0- 1-ρ ■—0-—*-  —0—·-

Fl'F^Jf}1 jfeji-nî ΊϊΠ Μ

Lj c__LLf ί£=τ~ΐ1

irr ^—ι— irr fr

ΓΐΠ JTO-

£ tr

: {{ J ΓΏ 3

1) Βλ. το 3σμα μέ πλήρες τά κείμενον είς Έλλ. Δ. Τραγ., Α'., σ. 323-325.
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1) Ό τρίλλος α' έχτελεΤται, Ζταν το φθογγόσημον είναι τέταρτον" 4 β', βταν είναι ό'γδοον παρεστιγμένον.
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'Σ σή γέφυρα, 'ς σή γέφυρα, ελα, Δάφνε μ' ποταμέ, (δίς)

ώχ, 'ς σή Τρίχας τδ γεφύρι, και Δάφνε μ' και μνριγμένε μ', (δίς)

χίλιοι μαστόροι έχτιζαν, ελα, Δάφνε μ' ποταμέ,

ώχ, καί μύροι μαθητάδες, και Δάφνε μ' και μνριγμένε μ'.

"Ολον τή μέρα ν-έχτιζαν κι άπό βραδύς χαλάουτον.

— «Ντό δί'ς με,1 πρωτομάστορα, καί σταίνω τό γεφύρι σ'».

5 -«"Αν, δίγω σε τόν κύρη μου, ν-άλλο κύρην πά 'κ* έχω»'.

ΣΗΜ.— Είς πολλούς λαούς άπαντα ή δοξασία, ότι πρός στερέωσιν άνεγειρομένου οίκοδομήμα-
τος είναι άναγκαία ή διά θυσίας έντείχισις άνθρωπίνης ύπάρξεως ή ζφου, ίνα ούτω ή κατορυσσομένη
ψυχή άποβή φύλαξ τού κτιρίου.

Ή λαϊκή πίστις αύτη ύπόκειται καί είς τήν ύπόθεσιν τοΰ άσματος τού γεφυριοΰ τής "Αρτας ή
τής Τρίχας καί άλλως, διά τήν στήριξιν τοΰ όποιου 2χει όρισθή νά κτισθή είς τά θεμέλια ή σύζυγος
τού πρωτομάστορα.

Διά τό τραγούδι τούτο, πού είναι διαδεδομένον εύρέως, πλήν τής 'Ελλάδος, καί είς τούς γειτο-
νικούς βαλκανικούς λαούς ('Αλβανούς, Βουλγάρους, Γιουγκοσλάβους, Ρουμάνους) καί πέραν τούτων
είς τούς Ούγγρους κ.ά., £χουν έγερθή άμφισβητήσεις ώς πρός τήν άρχικήν σύνθεσίν του έκ τής
όποιας προέρχονται α' παραλλαγαί του εις τούς άλλους λαούς. (Βλ. πλείονα εις Έλλ. Δ. Τραγ., Α',
σ. 319-320).

3. ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΑ
Α'.

Λ. Α. αρ. 2193, σ. 40. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1748, ταιν. 114,As)
Δωδεκάνησος (Ψέριμος).— Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, 1956

Τρόπ. ré χρωματ. Τον. fa' = ré2

Τραγ. : Ευαγγελία Τρικίλη (18)

Λ J JiJ J 11 ~"6 ,
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1) τί μοϋ δίδεις. 2) άλλον πατέρα δέν εχω.

10
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νη _->τά μή - λα - τω - με - νη

ΜηλΙ-, μωρέ, μηλί-τσα, πού 'σαι στό γκρεμό,(δίς)
μηλίτσα, πον 'σαι στό γκρεμό τά μήλα φορτωμένη,
τ à μήλα φορτωμένη,

τά μήλα σου λιμπίστηκα μά τό γκρεμό φοβούμαι.
-«Σάν τό φοβάσαι τά γκρεμό, έμπα στό μονοπάτι».
Τό μονοπάτι μ' έβγαλε σ* ένα έρημοκκλήσι.
5 Βλέπω σαράντα μνήματα άδέρφια κι άξαδέρφία'
βλέπω κ* ένα καλόμνημα πιό παρακεϊ λιγάκι"
δέν τό 'δα καί τό πάτησα έπάνω στό κεφάλι,
'κούω τό μνήμα νά βογγφ, νά βαριαναστενάζη.
- «Τί εχεις, μνί)μα, καί βογγδς καί βαριαναστενάζεις ;
10 Μπάς είν' τό χύμα σου βαρύ κ' ή πλάκα σου μεγάλη ; »
-«Δέν είν' τό χώμα μου βαρύ κ' ή πλάκα μου μεγάλη
μόν' ήρθες καί μ' έπάτησες άπάνω στό κεφάλι.
Τάχα δέν ήμουν νιός κ' έγώ, δέν ήμουν παλληκάρι,
τάχα δέν ήπιρπάτησα τή νύχτα μέ φεγγάρι ; »

Β'.

Λ. Α. άρ. 1668, σ. 7. (Ε. Μ. Σ. άρ. 61, ταιν. 2,As», δίσκ. 17,Bs)
Καππαδοκία (Σιναοός). (πρόσφ.).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, Πειραιεύς 1950

Τρόπ. ré καί do χρωματ. (ré — do = fa — sol). Τον. mi' — fa $3
J M 90

Τραγ.: 'Ελένη Μαΐδου (48)

πουει - σαι - στο γκρε - μο

-, μη

λί .

τσα, πουει - σαι
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στο γκρε.μο — τα

_Τον)_

μη - λασ - φορ - τω - με
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Μηλί-, μωρέ, μηλί-ταα που είσαι στό γκρεμνό,
μηλίτσα που είσαι στο γκρεμνό τά μήλα σ' φορτωμένη" 1
τά μήλα σου λιμπίζομαι' μά τόν γκρεμνό σ' φοβούμαι.
— «Σάν τόν φοβάσαι τόν γκρεμνό έλα άπ' τό μονοπάτι».
Τό μονοπάτι σ' μ' έβγαλε σέ μιά 'ρημοκκλησία'
βλέπω σεράντα μνήματα ν-άδέρφια κι άξαδέρφια. ■

να.

Γ'.

Λ. Α. άρ. 2245, σ. 3. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1497, ταιν. 96,Αδ)
Κύθηρα.— Ίωάνν. Κασιμάτης, "Αθήναι 1956

Τρόπ. ré (ré = mi) V

J

ι A

£ ] Τ ΤτΡ

-ΒΙΟΛΙ

Τραγ. : Κυπαρισσοΰλα Κασιμάτη (48) μετά τών :
"Εριφίλης Κορωναίου, Σταματούλας Σουρή,
Άργυροΰλας Μπούση.
Όργαν. : Κώτσος Μαλλάνος (83)' (βιολί)

Η Ρ ..-.-= ρ ρ—,- ^ ------ s_ m—ι 0 '
SSSS5S ; Ë S g Η ρ § !=Ü

{> "Ü LU LÜlP

1) χειρ.: φορτωμένα. 2) επιθυμώ διακαώς. 3) Το ιίσμα ήχογραφήθη μέχρι τοΰ στ. 5. Προς συμπλήρωσιν
τοΰ κειμένου βλ. τήν άνωτέρω Α' παραλλαγήν.

1) Ή εισαγωγή τοϋ βιολιοΰ άνήκει είς τον τρόπον τοϋ do διατονικόν κατά μετάθεσιν τής φυσικής βάσεως του
είς τόν φθόγγον ré.
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Δέ στό 'πα, Παναγιώταινα, μέ τό, με το γραμματικό σου, (δίς)

σάν πήρα τό, Παναγιώταινα, οάν πήρα τον κατήφορο (δίς)

σαν πήρα τόν κατήφορο τό ώριο τό μονοπάτι,

τό μονοπάτι μ* έβγαλε σ* ένα 'ρημοκκλησάκι,
πού 'χει σαράντα μνήματα άδέλφια καί ξαδέλφια.

5 Μά 'να μικρό παράμνημα τριώ μερώ θανή 'ταν,

δέν τό είδα καί τό πάτησα έπάνω στό κεφάλι.

Γροικώ τό μνήμα καί βογγα καί βαριαναστενάζει.

— «Τί έχεις, μνήμα, καί βογγςίς καί βαριαναστενάζεις ;

μήν εΐν' τό χώμα σου βαρύ κ' ή πλάκα σου μεγάλη ; »

10 — «Δέν εΤν* τό χώμα μου βαρύ κ* ή πλάκα μου μεγάλη,
μόν' ήρθες καί μέ πάτησες άπάνω στό κεφάλι».
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ΣΗΜ. — Τό δα μα ύπό τήν μορφήν ταύτη ν άιτετελέσθη έκ δύο άσμάτων, ήτοι τοΰ έρωτικού τρα-
γουδιού τής Μηλίτσας φορτωμένης μήλα καί μέ τόν νέον, όστις δδηγείται άπό μονοπάτι είς τό περι-
βόλι καί β) τού άσματος μέ θέμα τήν διαμαρτυρίαν καί τό παράπονον νεκροΰ έκ τού τάφου του πρός
όδοιπόρον, ό όποιος χωρίς νά προσέξη έπάτησεν έπάνω είς τό μνήμα καί μάλιστα είς τό σημείον, όπου
2κειτο ή κεφαλή τού άποθανόντος. 1

Τό άσμα μέ τό θέμα τούτο, δηλ. τής φωνής τοΰ νεκροΰ άπό τό μνήμα, συνδέεται μέ άρχαιοτάτας
ήδη λαϊκάς δοξασίας 8 περί τής συνεχίσεως τής ζωής έντός τοΰ τάφου, ούτω δέ είναι εύλογος ένταΰθα
ό έξοργισμός τοΰ νεκροΰ έναντίον έκείνου, όστις διετάραξε τήν ήσυχίαν του.

4. ΤΟΥ ΚΡΙΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ

Α'.

Λ. Α. άρ. 1667, σ. 11. (Ε. Μ. Σ. άρ. 38, ταιν. 3,Αίΐ, δίσκ. 12,Βι)
Πόντος (Κερασονς), (πρόσφ ).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, Σπ. Σκιαδαρέσης,

Καλλιθέα 'Αττικής, 1950

Τραγ.: Χρίστος Δημάρχου (50)

Τρόπ. ré (ré = sol). Τον. fa # s = sol3
J co 120 -132
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1) Βλ. Δημ. ΠετροπονΙου, Τό δημοτικέ τραγούδι «Φωνή άπό το μνήμα», Λαογρ., τόμ. 16 (1956/57), σ. 517.

2) Βλ. ?νθ' άν.. ο. 525 κ.έξ. Βλ. καϊ Έλλην. Δ. Τραγ., Α', σ. 327.
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Χει.
δε

Σήμερα ψάλλουν έκκλησιές σήμε-, σήμε-ρα μοναστήρια,
ψάλλει καί ή-, ψάλλει και ή Άγιά Σοψιά, ψάλλει,
ψάλλει και ή Άγιά Σοφιά τό μέ-, τό μέ-ya μοναστήρι
μέ δεκαοχτώ, με δεκαοχτώ άρχιερεϊς με δέ-,
με δεκαοχτώ άρχιερεΐς μ* έξη-, μ' ε|>?-νταδυό παπάδες.
Μάννα υΐδν έστόλιζε Σαββάτο τήν ήμέραν,
5 τήν Κυριακίτσαν τό πρωΐ έχει άτόνα ' καί πάει.
Σάν τ' άκουσεν κ' ή έκκλησιά ρίχνει τά κεραμίδια,
σάν τ' άκουσεν κ' ή καλογριά...

3'.

Λ. Α. άρ. 2256, σ. 154-155. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1965, ταιν. 130,Βι)
"Ηπειρος (Σαλονιχη Παραμυθίας). — Σπ. Περιστέρης, 1957

Τρόπ. ré καί do πβντατ. (ré=sol καί do=fa )V. Τον. fa § '—mi11

168

^ii(V) J>ji'r J'v'r rr '

Ε Γιώο-τηιι* 6i\j πίιχ ίίτην F.k - κλη-ι">ιά Λίν νfir on iif - ta-

Τραγ. : Βαρβάρα 'Αλεξίου (17)

ê

Γιώρ-|ημ'} δεν πας οτήν εκ - κλη-Οιά,δέν πάς \>α με - ta -

J J

hL

Ü

1) ν y ' J) J) i^M

λά - βης,όεν πάς va με-τα - λά - βης. ® Μάν-να μ*ε-γώ ά-

1) αυτόν.

1) Άπό τής αρχής τοΰ άσματος υποβάλλεται ώς τονική ό φθόγγος sol. Το τέλος τοΰ τρίτου μέτρου, ή αρχή

τοΰ τετάρτου καί προ παντός ή κατάληξις υποβάλλουν ώς τονικήν τον φθόγγον fa.



120

à

r m ^ 'r Pf

p i Γ Γ'Τ

μάρ-τη-σα,δ - ταν fi-μουν φαν - τά - ρος^ο - ταν η - μουν φαντά-ρος

Τθν._Tnu_

à

S

=Ï*F

1

— «Γιώργη μ', δέν πάς στήν έκκλησιά, δέν πάς νά μεταλάβης ;

δεν πάς νά μεταλάβης·».
-«Μάννα μ', έγώ άμάρτησα, δταν ήμουν φαντάρος,

διαν ήμουν φαντάρος.
"Ολοι έδέσαν τ' άλογα σέ λε'ίμονιάς κλωνάρι
κ' έγώ πήγα καί τό 'δεσα σέ μαυρομάτας μνήμα.
5 Μά τ' άλογο ήτανε ξυπνά καί σκάβει μέ τά πόδια,
βγάζει τήν κόρη ζωντανή καί σαβανοδεμένη.
"Αλλοι φιλούσαν τό σταυρό κι άλλοι τήν Παναγία
κ' έγώ πήγα καί φίλησα στά μάτια καί στά χείλια».

Γ'.

Λ. Α. άρ. 2258, σ. 190. (Ε. Μ. Σ. άρ. 2184, ταιν. 151,Αιο)
Πελοπόννησος (Ζάχολη Κορινθίας).— Σπ. Περιστέρης, 1957

Τρόπ. ré. Τον. mi' = ré'
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Τραγ. : 'Ελένη Καμπέρη (30)
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Γιώρ - γομ^ όεν πάς — ·> το με - λα - χρι-νό —j Γιώρ-

γομ',όεν πας- οτην - εκ - κλη-οια —

Γιώρ-γομ'- δεν

πάς- · Οτήν Ικ - κλη - Οιά, δεν πάς.

_Τον_

J

νά κοι - νω - νη - βι^ς.
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— «Γιώργο μ', δέν πάς, το μελαχρινό, Γιώργο μ\ δεν πας στήν έκκλησιά,
Γιώργο μ', δεν πάς οτήν έκκλησιά, δέν πάς νά κοινωνήσης ; »

— «Μάννα μ', έγώ κολάστηκα στόν πόλεμο πού πήγα'
ν-δλοι δένουνε τ' άλογα σέ λεϊμονιάς κλωνάρι

κ" έγώ δένω τό γρίβα μου σέ μαυρομάτας μνήμα.

5 Τ' άλογο μέ τά πόδια του καί μέ τά πέταλά του
βγάζει τήν κόρη δλόσωμη καί νεκροστολισμένη"
δλοι φιλούνε τό σταυρό κ' έγώ τά μαύρα μάτια».

ΣΗΜ.—Ύπόθεσις τού άσματος είναι ή άποκάλυψις ύπό νέου είς τήν μητέρα του τού θανασίμου
άμαρτήματός του, τής συνευρέσεως αυτού μέ νεκράν κόρη ν, πού μόλις είχε ταφή.

Τό θέμα τούτο τό όποιον άπαντά εις τήν λαΐκήν παράδοσιν καί άλλων λαων είναι πολύ πα-
λαιόν, γνωστόν άπό τήν 'Αρχαιότητα είς τόν μΰθον περί τού έρωτος τοΰ Άχιλλέως πρός τήν νεκράν
Πενθεσίλειαν.

Παλαιοτέρα καταγραφή τοΰ τραγουδιοΰ τούτου διεσώθη είς κώδικα τής Μονής 'Ιβήρων τοΰ
"Αγίου "Ορους έκ τοΰ 17ου αιώνος. (Βλ. "Ελλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 325-26).

5. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α'.

Λ. Α. άρ. 2193, α. 357-358. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1760, ταιν. 4,Βί, 114,Aie)
Δωδεκάνησος (Μεγάλον Χωρίον Τήλου).— Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, 1956

Τρόπ. mi. Τον. do $ 2 = mia
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Τραγ. : "Αννα Γιαννίκου (84)
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ν-"Αι μ', "Αι Γιώργη μ', "Αι μ' Γιώ-, ν·"Αι μ', "Αι Γιώργη, άφέντη

μου καί ψαροκα-, και ψαρο-, καί ψαροκα-βαλλάρη,
στή δόξαν σου \ ατή δόξαν σου, ατή δόξαν σου,

στή δύναμη θέλω ν" άνεθιβάλω
μά τδ θεριδν πού σκότωσες τδν δράκον τδν μεγάλο,
πού τό 'χαμέ* στόν τόπο μας σ' ένα βαθύν πηγάδι
5 κι άνθρώπους τό ταΐζαμε κάθαν πρωί καί βράδυ.
Καί μιά φορά 'έν του δώσαμε άνθρωπο νά δειπνήση,
σταλιά νερό δέν άφινε τή χώρα νά δροσίση.
Έρρίξαμε τό μπουλετί* κι δ,τίνος ήτο πέσει,
έστελλεν τό παιάκιν του του λιονταριού πεσκέσι '
10 κ' έξέπεσεν τό μπουλετί4 σέ μιά βασιλοπούλα
άπού τήν είχε ό κύρης της μοναχορηοπούλλα.
Πολύς λαός μαζεύτηκε εμπρός στό βασιλέα.

— «Γιά στείλε τό παιδάκι σου, γιά στέλλομεν έσένα».

— «Στολίστε τό παιδάκι μου καί κάμετέ το νύφη

15 καί πάρτε το τοϋ λιονταριού πεσκέσι νά δειπνήση».
Πολύς λαός μαζεύτηκε καί πάν' τηνε στή βρύση,
δέν ήξερε ή βαρειόμοιρη πώς ήθελ' 'ά ' γυρίση.
Κι ό "Αις Γιώργης έκουσε, τρέχει τά τήνε σώση,
πού τόν πικρόν της θάνατον νά τήνε λευτερώση.
20 - «Φΰε, ξενάκι μου, άπ' έδώ, νά μή σέ φάη κ' έσένα
αύτό τό άγριο θεριό πού θέ νά φάη έμένα».

— «Σώπα, κόρη μου, μή χολιάς καί μήν τό πης σέ άλλο
κ' έγώ σκοτώνω τό θεριό καί άπ' αύτοϋ σέ βγάλλω.
Λιγάκι θέ 7 νά κοιμηθώ πάνω στά γόνατά σου».

25 -«"Ετσι τό λές, στρατιώτη μου, νά μέ παρηγόρησης"
κι δν-τανε βγαίνη τό θεριό, θά φύγης νά μέ 'φήκης».
Μ' δν-τανε βγαίνη τό θεριό τά δρη σιγοτρέμα
κ' ή κόρη άπδ τό φόβο της φώναξε : άχ ! έμένα !

— «Σήκου, σκότωσε τό θεριό πού λές νά μή φοβούμαι».
30 Σηκώνεται άνατολικά καί κάνει τό σταυρό ν-του,

μιά κονταριά τοΰ 'πέταξε καί κόβγει τό λαιμό ν-του"

1) χειρ. : του. 2) χειρ. : οχότο>σε. 3) χειρ. : 'χανε. 4) κλήρος. 5) Ό στίχος προσετέθη προς συμπλή-

ρωσιν τοϋ άσματος κατά τήν παραλλ. έκ Ρόδου (Λαογρ., τόμ. 11 (1934/37), σ. 222 άρ. 3, στ. 10), 6) ήθελε νά.

7) θέλω. 8) Ό στίχος προσετέθη έξ ετέρου άσματος, βλ. άνωτ. σημ. 5, στ. 37.
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Καί ξαναπαίζει του άλλη μιά, τήν κεφαλήν του παίρει
κ' ή κόρη άπό τό φόβο ν-της έφώναξε : « "Αι Γιώργη ».
Ό "Αις Γιώργης έκουσε πολύ τού βαροφάνη.
35 -«Κόρη, ποΰ τό 'βρες τ' δνομα, αύτό π' άνεθιβάλλεις ; » 1
- «Τήν ώρα πού κοιμούσουνε έπέρνα 'ν' ' περιστέρι
κ' έγραφε τίμιο σταυρό είς τό δεξίν του χέρι.
Γιά πέ μου, στρατιώτη* μου, πώς λέσι τ' δνομάν σου
καί νά σου κάμη ό κύρης μου χάρι στήν άφεντιά σου».
40 - «"Αι Γιώργης γράφομαι άφ' τήν Καππαδοκία.
Σά θέ * νά κάμη κάλεσμα, νά χτίση μιαν έκκλησία
γύρου, τριγύρου κόνισμα, στήν μέσην "Αϊ Γιώργης.

Β'.

A.A. άρ. 1665Γ', σ. 81-84. (Ε. Μ. Σ. άρ. 141, ταιν. 4Β4, δίσκ. 34Αι)

Μικρά Ασία (ΊκΑνιόν), (πρόσφ.).— Δημ. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης, 'Ιωάννινα, 1951

Τραγ. : 'Ελένη Δημητριάδου^(43)
Ζωή Στρατόγλου (43)

Τρόπ. ré. (ré = mi)

J h Π J>col60

ί

|I i' M ",J · ί ||J> J> J>

7ΓΤΓΤ3

5 +

ê

zm

"A - γιε μου Γιωρ - γηά-ψεν - τη μου και πρω - το -
_2_

Ε

χ

KQ

é

~w

ôi

δα λ-λα -

J' Ji .H

ΡΠ.

αρ - μα - τω
_Ο

με - voc με σπα
τον._

ι m

και με χρυ

σο

κον.τα _ ρ ι

"Αγιε μου Γιώργη, άφέντη μου καί πρωτοκαβαλλάρη,
άρματωμένος μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι.
"Αγιος είσαι στή θωριά, άγιος καί στή νιότη,
παρακαλώ, βοήθα με, άγιε μου στρατιώτη
5 άπό τδ άγριο θεριό καί δράκοντα μεγάλο"

1) αύτό που άναφέριις. 2) ίνα. 3) χειρ. : βασιλέα. 4) εάν θέλτ].
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εν' ' νά τοΰ δώσουν άνθρωπο κάθε πρωί καί άλλο.
Μιά μέρα δέν τοΰ δώσανε άνθρωπο νά δειπνήση,
νερό πλέον δέν έδωσε στή χώρα νά δροσίση.
Κλήροι έτότες ρίξανε, τίνος θέλει νά πέση'
10 καί έπεσε τδ μπουλατί' είς τήν βασιλοπούλα

δπού τήν εΐχ' ή μάννα της μόνη καί άκριβούλα. *

ΣΗΜ. — Τό θέμα τοΰ άσματος, ό φόνος ύπό τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τοΰ δράκοντος πού ήμπόδιζε
τήν ύδρευσιν πόλεως καί ή σωτηρία τής βασιλοπούλας ή όποια είχεν έκτεθή ώς βορά είς αύτόν,
άπαντά καί ώς διήγησις ήδη άπό τόν 12ον αιώνα είς τό συναξάριον τοΰ 'Αγίου.

Τό έπεισόδιον τούτο τής δρακοντοκτονίας Μχει όμοιότητας πρός τόν άρχαίον έλληνικόν μΰθον
τοΰ Περσέως περί τής διασώσεως παρ' αύτοΰ τής 'Ανδρομέδας άπό τεράστιον κήτος. "Από τόν μΰθον
τοΰτον, ό όποιος κατά τούς βυζαντινούς χρόνους διετηρείτο είς τόν λαόν τής Καππαδοκίας, φαί-
νεται, ώς ύπεστήριξεν ό Ν. Γ. Πολίτης*, ότι θά διεμορφώθη τό δσμα είς τήν άρχικήν του μορφήν.
(βλ. καί Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 335).

6. ΠΙΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟΣ (ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ)

A.A. άρ. 2256, σ. 146-147. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1842, ταιν. 123,A4)
"Ηπειρος (Σέλιανη Παραμυθίας).— Σπ. Περιστερης, 'Ηγουμενίτσα 1957.

Τρόπ. ré πεντατον. (ré = la). Τον. txs lab® = la'
( ^ rvj 154 - 170)

bl J «h-J M J _

π

Τραγ. : Κωνστ. Οίκονομίδης (34)

'W

(vi n ■ J1 y îrJ Q*J

'E. _ li. (ρε. le.

" t 1
a . ι μωρ Γιου. λα

-——Κ »6 h Kr- -1 m -1-1
çy h -y r h J Γ y '

μου, — έ _ Ιέ . ς>ε . £ε

O.yi-α να . το _

m ν1 hJTT3 g rfft ι

λή.

ω . . ρη κον _

τη ko _ πελ_ λα

1)ΧειΡ·: V- χειρ- : "τά μπονίατια' ί κλήρος. 3) Το υπόλοιπον τοϋ κείνου (στ. 12-49) παραλείπεται, ώς
μή διαφέρον ουσιωδώς κατά τό περιεχόμενον τοϋ κειμένου τής άνωτέρω (Α') παραλλαγής. 4) Βλ. είς Λαογρ., τόμ.

4 (1912/13). σ. 219 έξ.

1) Τά έντός παρενθέσεων φθογγόσημα έτέθτ,σαν πρός συμπλήσωσιν τοϋ μέτρου. Βλ. Α' μέτρον Γ' 5/γράμμου.
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& Ci; r  και _  Ρ . Μ  πα _ Ein — ψ--L ψ 1 h j Ù . Χ. „  -- -■-m- 0m 0  I ^r--γ-  _ που. λια γιο. μα, > —--—  -TT. Γ, ^ ' ^ Ν m  3Π κον.
m Μ= i4j < y i=y ι 1 ·  J 3

τη

κο. ne -λα, πα

ρε τη

ρο . κα κ'ε. Χα .

Τον

§

ψ

Έξέφεξε, αι μωρ' Γιούλα μον, ίξέφεξε ή γι- άνατολή,
ώρή κοντή κοπέλα, καί πάει ή πούλια γιόμα"
ώρή κοντή κοπέλα,
πάρε τή ρόκα κ' έλα.

Πάν' τά πουλά-, μωρέ Γιούλα μον, παν' τα πονλά- κια στις βοσκές,
ώρή κοντή κοπέλα, καί οί έμορφες στό πλύμα'
ώρή κοντή κοπέλα,
πάρε τή ρόκα κ' ελα.

Παίρνω κ' έγώ , αι μωρέ Γιούλα μον, παίρνω κ εγώ τό μαύρο μου,
ώρή κοντή κοπέλα, καί πά' νά τόν ποτίσω,
ώρή κοντή κοπέλα,
πάρε τή ρόκα κ* ελα.

Βρίσκω τήν κό-, at μωρέ Γιούλα μον, βρίσκω τήν κό-ρη πού 'πλενε,
ώρή κοντή κοπέλα, τ' άντρός της τά μαντήλια.
ώρή κοντή κοπέλα,
πάρε τή ρόκα κ' ελα.

ΣΗΜ. — Ύπόθεσις τοΰ άσματος είναι ή έπιστροφή ξενιτεμένου συζύγου, μετά μακροχρόνων
άπουσίαν, πλησίον τής γυναικός του, ή όποια κατά τήν πρώτην συνάντησίν των (είς τήν βρύσιν, τήν
αύλήν τού σπιτιού ή εις τόν δρόμον κλπ.) δυσκολεύεται νά τόν άναγνωρίση. Αύτη όμως πείθεται, ότι
είναι ό ίίνδρας της, όταν τής άπεκάλυψε γνωρίσματα τού σώματος (σημάδια τού κορμιού της) καί
τής οικογενειακής των έστίας (τού σπιτιού).

Τό θέμα τούτο τό όποιον είναι πολύ παλαιόν, διότι εύρίσκεται ήδη είς τήν Όδύσσειαν (ψ, 116 κ.έξ.)
είς τόν άναγνωρισμόν τοΰ 'Οδυσσέως ύπό τής Πηνελόπης κατά τήν έπιστροφήν του είς Ίθάκην,
άπαντάι πλήν τού πανελληνίου άσματος τούτου, καί είς τραγούδια άλλων Εύρωπαΐκών λαών. Φαίνε-
ται δέ, ότι τό θεματικόν στοιχείο ν τούτο διασώζεται είς τήν δημώδη ποίησιν έξ άρχαιοτάτων χρόνων'
(βλ. πλείονα είς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 360-361, ενθα δημοσιεύονται πληρέστεραι παραλλαγαί τοΰ
άσματος).'
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7. Η ΑΠΙΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟΣ

Α'.

A.A. άρ. 1668, σ. 12. (Ε. Μ. Σ. άρ. 64, ταιν. 2,Αϊ, δίσκ. 12Αί)

Καππαδοκία (Σιναοός). (πρόσφ.).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, Σπ. Σκιαδαρέσης, Πειραιεύς 1952.

Τραγ. : Βασιλική Ίωαννίδου (60)

Τρόπ. ré καί do V. Τον. mia — réa = réa— do5
J ro 86

λ OC _ Τ η —

CfO _ ρε — σια

του.

Τρεί άρχοντες καθούσανε ο' έναν καλά τραπέζι.
Ό είς καυκιόταν τ' άσπραν του κι άλλος τή φορεσιά του
κι ό Μαυροζής καυκιόντανε, καυκιόνταν τήν καλή του.
«Σώπα, σώπα, κύρ Μαύρουζη, καί μή πολύ καυχιώσης, 1
5 Καλή ν-εΐναι5 μπροστά σ' καλή κι όπίσω σέ χαλάει» ■

1) Τά Α' μέρος τής μελωδίας ανήκει εις τον τρόπον τοΰ ré, τό δέ Β' είς τόν τρόπον τοϋ do.

1) Ό στίχος παρελή<ρθτ) προς συμπλήρωσιν τοΰ άσματος έκ τής παραλλ. έκ Σινασοΰ (Paul de Lagarde, Neugr.
aus Kleinasien, Göttingen 1886, σ. 37, άρ. 34, στ. 4). 2) χειρ.: ειοαι. 3) Πλήρες τό κείμενον τοΰ άσματος
βλ. είς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', «. 364-65.



127

Λ

Β'.

A.A. άρ. 2305, σ. 122. (Ε. Μ. Σ. άρ. 3231, ταιν. 218,Bu)
Ευρυτανία (Λάσπη).— Σπ. Περιστέρης 1959

Τρόπ. ré χρωμ. Τον. si1 = ré2

J es, 88

Τραγ. : Βασιλική Νείλα (67)

I Pri F= .- PC H PI ■
F

y k W Ν y Hî? y —J· J s g
ί

νε στ'άν - τρός - της tic άγ - κά - α - λες, στ'άν

TTvoc δεν Trie πα
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τον.
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Μιά λυ-, μαρή, μιά λν-, μιά λυ-γιρή κοιμώτανε
αιντι, μιά λνγιρή κοιμώτανε, στ' άντρός της τίς άγκάλες,

στ' άντρός της τις άγκάλες
κι ό ύπνος δέν τής πάγινε κι ό ύπνος δέν τής πάει,

κι ό ύπνος δεν τής πάει
κι δλο τ' άντρός της έλεγε, κι δλο τ" άντρός της λέγει :
-«Βαριά κοιμώσι, Κωσταντή, βαριά εΤσ' υπνωμένος·
5 κΐ τά καράβια κίνησαν κ' ή συντροφιά σου πάει».
-«Πολύ μέ βιάζεις, λυγιρή, σί τούτο τό ταξίδι
κ' ίσως θά μέ σκοτώσουνε κάν ίσως θά πιθάνω,
άν άλλον άντραν άγαπάς κ' ίμένα δέ μί θέλεις».
-«Σώπα, λιβέντη μ', μήν του λές καί μήν τδ άναφέρης"
10 öv ϊσως κι άλλον άγαπάω κ' Ισένα δέ σί θέλω,

σπαθί βαστάς στή μέση σου, βγάλ' το κι λιάνισέ 1 με».
Κι ό Κωσταντής έμίσεψε, γλυκά τήν χαιριτάει.
Κι άκόμα δέν ίμάκρυνε δυό μίλια του πιλάγου,
τδ καλαμάρι τ' άφησε, γυρίζει νά τδ πάρη.
15 Βρίσκει τήν πόρτα σφαλιστή, βαριά μανταλωμένη '
κ' έκατσε κι άφουκράστηκε μιά ώρα μέ τήν ώρα
κι άκούει τδ Γιάννη καί μιλάει τής Λελουδιάς καί λέγει :
—«θά σέ ρωτήσω, Λελουδιά μ', ποιός είν' καλύτερδς μου».
-«Στά κάλλη καί στήν έμουρφιά είναι ν-δ Κωσταντάκης,
20 στούν πόλεμο καί στό σπαθί είναι ό Γιαννάκης».

Κλωτσιά βαρεί τήν πόρτα του καί μέσα τότε μπαίνει
καί τό σπαθάκι τ* έβγαλε, λιανά-λιανά τήν κάνει.
Τήν έλιασε, τήν ξέλιασε, στό μύλο τήν πηγαίνει.
-«"Αλεσε, μύλο μ", αλεσι, αλεσι μαΟρα μάτια,
25 δλεσε καί λιγνό κορμί, βέργα καμαρωμένη».

ΣΗΜ.— Περιεχόμενον τού άσματος είναι ή τιμωρία άπιστου γυναικός ύπό τού συζύγου, όστις,
ένω καυχησιολογεί έν συμποσίφ δι* αυτήν, πληροφορείται ύπό τών συνδαιτημόνων, ότι παραβιάζει
τήν συζυγικήν της πίστιν.

'Από τό όνομα τού ήρωος Μαυροζής, είς άλλας παραλλαγάς Μαυριανός, Μαβιανός, Μαδιανός,
Μαυροηλής κ.ά., τήν εύρείαν διάδοσιν τοΰ τραγουδιού, πρός δέ καί τό ύφος του, φαίνεται, ότι είναι
τοΰτο πολύ παλαιόν, προερχόμενον πιθανώτατα έκ τών Βυζαντινών χρόνων, καί ότι £χει συνάφειαν
πρός τόν άκριτικόν κύκλον.5

1) λιανίζω = τεμαχίζω. 2) χειρ. : βαίαντωμίνη. 3) Βλ. χαί εις Έλλ. Δ. Τραγ., Α', α. 363-64.
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8· Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΠΛΑΝΟ ΓΙΑΝΝΟΣ

Α'.

A.A. άρ. 2362, σ. 69. (Ε. Μ. Σ. άρ. 4812, ταιν. 29S,As)
Μακεδονία (Με·/. Παναγιά Χαλκιδικής).— Στ. Καρακάσης, 1960.

Τραγ. : 'Απόστ. Σαμαράς (38), Στεργ. Μαργαρίτης (28),
Ίωάνν. 'Αδραχτάς (35)

Τροπ. ré. Τόν. fa' = rés
aie

J)J J J (1)

ί ,ι.. n j-) =5^

rr> f j ) ^ " 'Ert (r «
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J. J i)

ντε,Μά - ρωμ' —> να — πα-με yià-γιο — λού - λου —
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j.ytit n-^fm

γιά - "ιν-τοα-γιά-λου-

-r

<5α

Q-yio — λου - λου - c>a

λού - - δια —} y ι à ϊν τοα - για - λου - λούκια - ,yCa. τριαν-

-«"Αϊντε, Μάρω μ', νά πάμε, αϊντε, Μάρω μ', νά πάμε,

γι* άγιολούλουδα, γι' άγιολούλονδα,
γιά ϊντσα γιά λουλούδια, γι à ίντσα, γιά λουλούδια,
γιά τριαντάφυλλα, γιά τριαντάφυλλα».

1) είς τάς έπομένας στροφάς f, άρχή Ιχτελεΐται μέ άρσιν τετάρτου. Βλ. φθογγόσημον εντός της παρενθέσεως.

1) Τα, μενεξέδες.

17
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-«Σύρτε, κουρτσούδια μ', σύρτε, 'γώ δέν έρχομαι'
5 ψοβούμ' άιτό τό Γιάννη τόν Πλανόγιαννο
πού πλάν'ει1 τά κορίτσα καί τΙς έμορφες·
μέ πλάνεσε κ* έμένα καί δέν έρχομαι». '
-«"Αϊντε, Μάρω μ', νά πάμε Γιάννης δέν 'ναι έδώ·
ν-δ Γιάννης πάει στην Πόλη καί δέν έρχεται».

10 Σάν κίνησαν καί πάνε ώς τά Κρυά νερά,
τότε Γιάννης τής λέγει καί τής μαρτυρά.
-«Μάρω μ', αν διης τό Γιάννη, τί θά έκανες;»
-«'Εγώ θά 'δώ τό Γιάννη, πάω νά σκοτωθώ».
—«Μάρω μ', έγώ 'μαι δ Γιάννης δ Πλανόγιαννος».

ΣΗΜ.— θέμα τοΰ άσματος τούτου, τό όποιον άπαντά κυρίως εις τήν "Ηπειρον καί τήν Μακε-
δονίαν, είναι ή έξαπάτησις τής Μάρως, κόρης φρονίμου καί συνετής άπέναντι τών νέων. Τό τραγούδι
τούτο εύρίσκεται είς συνάφειαν μέ τό μέ παρόμοιον περιεχόμενον ποτνελλήνιον άσμα τού Χαρτζανή καί
τής 'Ηλιογέννητης· (βλ. είς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 403-405. Ενταύθα είς σελ. 404-405 παρατίθεται πλη-
ρεστέρα παραλλαγή έκ Δυτικής Μακεδονίας).

Λ Α. αρ. 2154Β', σ. 4-5 (Ε.Μ.Σ. άρ. 967, ταιν. 59,As)

Μακεδονία (Πενχάλοφος Κοζάνης).— Δημ. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστερης 1955

Τραγ.·. Χαράλ. Τσότσης (55), 'Απόστ. Καλαμάς (15)

Γεώργ. Περβανάς (44), Γεώργ. Καζαρίδης (21)

Τρόπ. ré πεντατον. (ré = la.). Τον. la

1) πλανεύει. 2) Μεταξύ τών στίχων 7-8 ίδονται οί κατωτέρω στίχοι, οϊτινες έχουν παρεμβληθώ άπό άλλο
τραγούδι.

"Οντας κινηοο) νά 'ρτΟ) μαϋρα τα βουνά
κι όντας γυρίοο) πίσο) λάμπουν θάλασσες.
1) Ό παίκτης τοϋ κλαρίνου παρέλειψεν ένταϋθα έκ λάθους εν όλόκληρον μέτρον. Βλ. επανάληψιν τής ιδίας με-
λωδίας μετά την πρώτην στροφήν.
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Άρχη J"·* e ποναλήψίωι. rnç μ t λωό/αζ υπό του κλαρίνου.

Κ Γ

"Αιντε, Μάρω, στό πηγάδι, άιντε γιά νερό,

μωρέ, άιντε, Μάρω, στό πηγάδιt άιντε γιά νερό, άιντε γιά νερό.

Καρτερείτε, άδερφοΰλες, γιά νά ζαλωθώ 1

μωρέ, καρτερείτε, άδερφοΰλες, γιά νά ζαλωθώ, γιά νά ζαλωθώ,

1) ζαλώνω = φορτώνω.
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τή βαρέλα νά ζαλώσω καί τό μαστραπά, 1
μή 'ν' ό Γιάννης στό πηγάδι ό Πλανόγιαννος,
5 που πλανεύει τά κορίτσα καί τις έμορφες,
πού μ' έπλάνεψε κ' έμένα καί δέν έρχομαι.

9. ΚΟΡΗ ΤΑΞΙΔΕΥΤΡΙΑ

A.A. άρ 2157, σ. 219 (Ε. Μ. Σ. άρ. 1342, ταιν. 82, Ais)

θάαος (Καλή Ράχη).— Δ. Α. Πετρόπουλος, Σπ. Περιστέρης, Καβάλα 1955

Τραγ.: "Αννα 'Αργυρίου (40)

Στέλιος Οίκονομίδης (42)

Τρόπ. fa καί ré. Τον. ré' — si1 = fa® — ré®
J— 152-160-168-184
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Μιά κόρη άπό τίς όμορφες κι άπό τΙς μαυρομάτες
θέλει νά πιά-, γειά σας, βρε παιδιά,
θέλει νά πίά-ση πέρασμα νά πάη στην Άλεξάντρα.
Δίνει 'κατό βενέτικα ναύλο γιά τό καράβι

1) δοχεΐον μεταφοράς υγρών.

1) Το μετρον */4 δέον νά μετρηθή είς δυο κινήσεις. Δίσημον θέσιν καί δίσημον άρσιν. Περί τοϋ μέτρου τουτου
βλ. είς Είσαγωγήν περί μέτρων.
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10

κι άλλα τρακόσια τέσσαρα, νά πά' μέ τήν τιμή της.

'Κόμα δέν καλοξέβηκε δξω άπ' τό λιμάνι

κι δ ναύτης παραλόγιαζε, πάει νά τήν πειράξη.

Κ' ή κόρη άπό τό φόβο της κι άπό τήν έντροπή της

λιγοθυμιά τήν έπιασε καί πέφτει καί πεθαίνει.

Άπ' τά μαλλιά τήν πιάσανε, στό πέλαγος τήν ρίχνουν.

Τήν πήρανε στά ρέματα, τήν πάν' στήν 'Αλεξάντρα.

Βγήκανε οί Άλεξαντρινές νά πάν' νά σεργιανίσουν

καί βρήκαν τό λιγνό κορμί στόν άμμο ξαπλωμένο.

-«Γιά δές κορμί γι' άγκάλιασμα, μέση σάν δαχτυλίδι

τσαί δάχτυλα μασουρωτά, νά σούρνουν τό κοντύλι». '

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι, γνωστόν κυρίως είς τάς νήσους, φαίνεται, ότι διεμορφώθη είς τήν οημε-
ρινήν του μορφήν είς τάς Κυκλάδας, πιθανόν είς τήν Άμοργόν, μετά τόν 15ον ή 16ον αιώνα.

Τούτο διεπλάσθη κατά τόν Στίλπ. Κυριακίδην' άπό άρχαίαν παράδοσιν τήν όποίαν άναφέρει
όίρωμαίος συγγραφεύς Βαλέριος Μάξιμος. Κατ' αύτήν ή Έλληνίς Ίππώ συνελήφθη αίχμάλωτος εις
έχθρικόν πλοίον, όπου, εύρεθεϊσα αύτη είς κίνδυνον νά χάση τήν τιμήν της, έπροτίμησε νά ριφθή είς
τήν θάλασσαν' (βλ. πλείονα είς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 446).

ΙΟ. ΤΗΣ ΑΠΑΡΝΗΜΕΝΗΣ

Α'.

Α. Α. άρ. 2305, α. 126. (Ε. Μ. Σ. άρ. 3234Α, ταιν. 218,Βιβ)
Ευρυτανία (Λάσπη).— Σπ. Περιστέρης, 1959

Τρόπ. ré μετά χρόας Δ'. Τον. la1 = ré*. V

J 96

Τραγ. : Βασιλική Νείλα (67)
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1) Οί δύο τελευταίοι στίχοι μέ γλωσσικήν άπλοποίησιν προσετέθησαν προς συμπλήρωσιν τοϋ άσματος έκ τής
παραλλ. έξ Αίγίνης (Λαογρ., τόμ. 8 (1921/25), σ. 102-103, άρ. 27, στ. 17-18). 2) Βλ. σχετικήν μελέτην του εις
Mélanges offerts à Octave et Melpo Merlier, τόμ. I, Athènes 1956, a. 333-36.

1) Βλ. είς ΕΙσαγωγήν κεφ. περί τρόπων.
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ν-Αύτοϋ ψηλά πού περπατείς, φιγγάρι, φιγγάρι,

ώρέ, κί χαμπηλά πού φέγγεις,
φιγγαράκι μον και γιέ μον,
μήνα είδες τδν άσίκη μου, φιγγάρι, φιγγάρι,
ώρέ, κί τόν καλύτιρό μου
φιγγαράκι μον και γιέ μον,
σέ τί ταβέρνες κάθιτι, ώρέ, σί τί γιουμάτα πίνει,
τίνος άχείλι τού μιλάει καί τό δικό μου σκάει,
5 τίνος ματάκια τδν τηρούν καί τά δικά μου κλαίνε,
τίνος χιράκια τόν κιρνούν κί τά δικά μου τρέμουν,
θέλω νά τοΰν καταραστώ καί πάλε τόν λυπάμαι'
ν-άπό ψηλά νά γκριμιστη καί χαμπηλά νά πέση,
σάν τό γυαλί νά ραγιστη, σάν τδ κερί νά λειώση.
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Β'.

Λ. Α. άρ. 2214, σ. 118-119. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1681, ταιν. 108,Αιβ)

Πελοπόννησος ("Αγ. Πέτρος Κυνουρίας).— Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος 1956

Τραγ. : Έλ. Μαρκαντέ (28)
Όργαν. : Πετρ. Τσιώκρης (βιολί) (70)
Παναγ. Σφήκας (λαοΰτο) (50)

Τρόπ. mi καί ré. Τον. si1 — do® = mi® — ré® V

Βιολί

ΙΟ τον

. τουν.

τον—κοι.τοϋν — που πάει

'Αμάν, δλοι τόν ήλιο, τον ηλιο, τόν κοιτούν,
δλοι τον ηλιο τον κοιτούν πού πάει νά βασιλέψη.
'Αμάν, κ' ή κόρη όποχει, ν-όπδχει τόν καημό,
κ' η κόρη όποχει τόν καημό τή θάλασσ' άγναντεύει.

1) ΑΙ δύο τονιχαϊ αύται τοΰ άσματος δ μοιάζουν με άναλόγους είς μελωδίας τοΰ 4ou ήχου τής βυζαντινής.
Ιχχλησ. μουσιχής.
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ν-Αμάν, βλέπει καράβια, καράβια κ' έρχονται
βλέπει καράβια κ' έρχονται, βαρκούλες κι άρμενίζουν.
ν-Άμάν, κατέβα, μάννα, μαννούλα, ρώτα τα,
κατέβα, μάννα, ρώτα τα καί ξαναρώτησέ τα"
5 μην είδαν τον άοίκη μου, τόν άγαπητικό μου.
Σέ τί τραπέζια τρώει ψωμί, σέ τί ταβέρνες πίνει"
τίνους χεράκια τον κερνούν καί τά δικά μου τρέμουν"
τίνους ματάκια τόν κοιτούν καί τά δικά μου κλαίνε,
θέλω νά τον καταραστώ καί πάλι τόν λυπούμαι :
10 Νά πέση άπό τά λάχανο άπάνου στό μαρούλι,
σάν τό γυαλί νά ραϊστη, σάν τό κερί νά λειώση.

Γ.

A.A. άρ. 2154Β, σ. 88-89. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1040, ταιν. 62, As)

Μακεδονία (Πεντάλοφος Κοζάνης).— Δημ. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης 1955

Τρόπ. do πεντατον. Τον. ré = do.

k 11)

r co 176

Τραγ. : Πηνελόπη Λιάτου (41)
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1) Παρά την άστάθειαν Εις το ασμα της ρυθμικής άγωγής διακρίνεται σαφώς ή ρυθμική μορφή του, επιχω-
ριάζουσα είς πλείστα άσματα τής περιοχής ταύτης.

2) Είς το σημεΤον τοΰτο ή τραγουδίστρια εξετέλεσεν όγδοον άντί τοΰ τετάρτου ποίι ?θεσα προς συμπλήρωσιν
τοΰ ρυθμοΰ.
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^ τον. (1)

'ft » . " ■ ^

Κοράσιον-έτραγούδησε, μαρή, Γιούλα μου,
σέ πέτρινο γεφύρι, Γιούλα, Παναγιούλα μου,
σε πέτρινο γεφύρι, Γιούλα, Παναγιούλα μου.

1) Ό εντός παρενθέσεως φθόγγος δέον να θεωρηθή ώς ποίκιλμα, μή άλλοιώνων το άκουσμα τής πεντατονικής
χλίμακος.

18
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Καί τό γεφύρι ράγισε, μαρή, Γιούλα μον,

κι ô ποταμός σταμάτ'σε, Γιούλα, Παναγιούλα μον'

χι δ ποταμός σταμάτ'σε, Γιούλα, Παναγιούλα μου,

καί τό στοιχειό τού ποταμού μόν' σκούζει καί φωνάζει,

Κι ό βασιλιάς τ' άγνάντευεν άπό ψηλό παλάτι.

5 -«Γιά πές το, πές το, κόρη μου, ξαναδευτέρωσέ το».
—«Δέν έχω ν-άδεια σου, βασιλιά μ', νά τό ξεδευτερώσω'
έχω τόν άντρα μ' άρρωστο μήνες καί πέντε χρόνους,
γυρεύ' άρρουστικά φαγιά, στόν κόσμο δέν ύπάρχουν,
γυρεύ' άπό λαγοΰ τυρί κι άπ' άγριο γίδι γάλα.

10 "Ωσπου ν' άνέβω σέ βουνό, νά κατεβώ στούς κάμπους,
νά στήσω στρούγκα τού λαγού, ν' άρμέξω τ' άγρογίδι,
ό άντρας μου ξαρρώστησε κι άλλη γυναίκα πήρε». 1

Δ'.

A.A. άρ. 2154Γ', σ. 14. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1061, ταιν. 63,Αϊ)

Μακεδονία (Πεντάλοφος Κοζάνης).— Δημ. Β. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης 1955

Τραγ. : Σπύρος Γκατζοΰλης (77)

Τρόπ. do πεντατον.
Έλεύδερου ρυδμοΰ J ~ 60
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1) Τά ασμα συνεχίζεται με τους κατωτέρω στίχους, οϊτινες έχουν προστεθή έξ ετέρου άσματος τοϋ τύπου Α'
καί Β', ώς ανω.

θέλω να τον καταραατώ καί τον άλημονιοϋμαι.
Κ' ή μάννα της τής ελεγε κ' ή μάννα της τής λέγει :
—'Κατάρασέ τον, κόρη μον, και μή τον λημονιέοαι*.
—'Σαν τί κατάρα νά τον πώ και νά τόν άκολλήση ;
Άπου ψηλά να γκρεμιστώ καί χαμηλά να πέστ),
να πεσγ} μέσα στους γιατρούς, μέσα στό χειρουργείο,
κ' εγώ διαβάτρα να περνώ διαβάτρα να διαβαίνω.

1) Τά συρτάν τοΰτο τίναγμα τής φωνής κατά διάστημα 8ης το έκτελεϊ 6 τραγουδιστής μέ φωνήν κεφαλικήν
(falsetto). Τοΰτο ένθ%ιμίζει τον κλώστην τών πολυφωνικών τραγουδιών τής περιοχής Δροπόλεως Βορείου Ηπείρου"
(βλ. Σπ. Περιστέρη, Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορείου Ηπείρου, ένθ·' άν., σ. 112-113).
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ΣΗΜ. - Τά τραγούδια ταύτα : α) τής έγκαταλελειμμένης άπό τόν έραστήν της κόρης, πού είς τήν
άπελπισίαν της προφέρει φοβεράν κατάραν έναντίον του (Α'. ΒΊ καί β) τοΰ θλιβερού μοιρολογίου
γυκαικός πού τήν άπηρνήθη ό άνδρας της ή καί ένυμφεύθη άλλην (Γ'), άνήκουν είς κύκλον άσμάτων
μέ θέμα τήν κατάραν τής άπαρνημένης προς έκδίκησιν τού άπιστου έραστοΰ της.

Μέ τό περιεχόμενον τοΰτο, Ιδία τής κατάρας, τό άσμα τοΰτο φαίνεται άρκούντως παλαιόν. Πα-
ραλλαγή τούτου μαρτυρεϊται έκ τοΰ 15ου αϊ.1

11. ΑΤΥΧΗΣ ΕΡΩΣ ΝΕΑΣ

Λ. Α. άρ. 2280, σ. 108-109. (Ε. Μ. Σ. άρ. 2309, ταιν. 165, As)
Ρόδος (ΣάΧαχος).— Σπ. Περιστέρης, 1958

Τραγ. : Μανόλης Τσοπανάκης (77)

Τρόπ. ré (ré = la). Τον. la2
J~ 98 100

jiür;·) ν Ji i) ■ r r r cj r * r, rg

Μιά κό-ρτι ρό - όα μά-ζευ- εν κι άν-θους ε-

1) Βλ. είς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 411 χ.έξ.
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Μιά κόρη ρόδα μάζευεν κι άνθους έκορφολόγα
καί μέο' στόν κορφολοϊσμδν ό βασιλιάς έπέρνα.
-«Δώσε μου, κόρη, δώσε μου, ένα ζευγάρι ρόδα».
Δυό ρόδα τής έζήτησεν καί τέσσαρα τού δίννει.
5 Κ' ή μάννα της τήνε θωρεί άπό τό παναθύρι.

-«Μωρή σκύλλα, μωρ' άνομη, μωρή γεβεντισμένη, 1
ν-όττού 'χεις δώδεκ' άδερψούς, καστροττολεμιτάδες'
νά 'ρτοϋν τό βράδυ σπίτι μας καί νά σέ παραδώσω».
Ήρταν τό βράδυ σπίτι τους καί τούς τήμ παραδίννει.
10 Κ' έπιάσαν την κ' έδέρναν την μέ τά γυμνά σπαθάκια
κι άφέντης της κι ό κύρης της μέ τά σιδεροδαύλια.
Εκεί τά 'λιοβασιλέματα ή κόρη ξεψυχάει
κ' ή μάνα της τήν άρωτά, τί ρούχα νά τής βάλη.

1) έξηυτελισμενη ηθικώς.
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-«θέλεις τά μπά, θέλεις τά θά, θέλεις τά βελουδένα,
15 θέλεις τά χρυσοπράσινα πού σ' έκαμεν δ Γιάννης ; »
-«Μηδέ τά μπά, μηδέ τά θά, μηδέ τά βελουδένα,
ούτε τά χρυσοπράσινα που μού 'καμεν δ Γιάννης,
μόνον στόν "Αη βάλτε με μ* αύτά τά ματωμένα,
γιά νά τό κούση δ βασιλιάς καί νά τό μάθ' ή χώρα,
20 πώς μ' άδικοσκοτώσετε γιά ένα ζευγάρι ρόδα.

Νά καί τόγ Γιάννην κ' έρχουνταν άπού τ' άλάργου 1 μέρη'
θωρεί λαό στό σπίτιν του καί σκέρι ' στήν αύλήν του.
—«Γιά πεθθερός μου πόθανε γιά ή πεθθερά μου διάβη
γιά άπ* τά γυναικαδέρφια μου κανένας έσκοτώθη».
25 Τρέχει καί πάει στήν έκκλησιάν, νά κάμη τό σταυρό του,
βρίσκει τόμ πρωτομάστορην καί χτίζει τό μεζέρι'.
_«Νά ζήσης, πρωτομάστορη, τίνος είν' τό μεζέρι ; »'
_«Νά ζης κ' έσύ, νά ζώ κ' έγώ, τής ποθητής σου είναι».
"Εκείνος δέν τού πίστεψεν κ' έξαναρώτησέν τον.
30 — «Νά ζήσης, πρωτομάστορη, τίνος είν' τδ μεζέρι ; »

~"«Νά ζης κ' έσύ, νά ζώ κ' έγώ, τής ποθητής σου είναι».
— «Σκάψε μακρύ, σκάψε πλατύ, σκάψε γιά δυό νομάτους,
καί στήδ δεξιάμ μας τήμ μεριά, φήκε παναθυράκι
νά μπαίνν' άέρας τήν αύγήν νά φεύγη τδ φραμάκι».
35 Βγάζει τ' άργυρομάχαιρο πού τ' άργυρόφ φεκάρι,
στούς ούρανούς τό πέταξε καί στήν καρδιά του πάει.
Καί τούς έβάλαν καί τούς δυό σ' έναμ μαξιλλαράκι *.
Στήν κόρην νέμμησεμ 5 μηλιά, στόν νέον κυπτιαρίσσι.
Κάθε μεγάλην Κυριακήν, κάθε Λαμπρήδ Δευτέραν
40 τό κυππαρίσιν έσκυβγεν κ' έφίλειεν τήμ μηλίτσα.

ΣΗΜ.— ΎπόΕεσις τού άσματος είναι ό θάνατος κόρης Μνεκα ξυλοδαρμού δι' έρωτικήν παρεκ-
τροπήν της. Τό τραγούδι ύπό τόν τύπον τούτον άπαντά κυρίως είς τάς νήσους Κρήτην, Δωδεκάνησον
καί Κυκλάδας. Εις τήν ήπειρωτ. 'Ελλάδα, πλήν τής Πελοποννήσου, Εύβοιας καί Χαλκιδικής ένθα
ευρίσκεται τοΰτο διαδεδομένον ύπό τήν μορφήν ταύτην, καί τάς Ιονίους νήσους ύπάρχει άλλος τύπος
αύτοΰ μέ περιεχάμενον τήν έρωτικήν συνάντησιν είς τό έργαστήριον όπου ύφαίνει ή κόρη, είτα τήν
θανάτωσίν της, τήν αύτοκτονίαν κατόπιν τοΰ έραστοΰ καί τήν ταφήν τών δύο νεκρών εις κοινόν τάφον
έπί τοΰ όποίου έφύτρωσαν δύο δένδρα, τά όποϊα κλίνουν καί φιλιούνται, έπιδεικνύοντα καί τόν εις
τόν τάφον συνεχιζόμενον έρωτα τών δύο άτυχων νέων.

Τό παρατιθέμενον άσμα φαίνεται, ότι θά συνετέθη άρχικώς είς φραγκοκρατουμένην περιοχήν,
ίσως είς Κρήτην, ούτω δέ είς τήν περίπτωσιν ταύτην δέον νά θεωρηθή τοΰτο παλαιότερον τοΰ 17ου aU
προερχόμενον πιθανώς έκ τών ύστερων Βυζαντινών χρόνων. (Βλ. καί "Ελλ. Δ. Tpcry., Α', σ. 429-430).

1) μακράν. 2) πλήθος ανθρώπων. 3) ό τάφος. 4) δηλ. εις τόν αυτόν τάφον. 5) έφΰτρωσε καί ηυξήθη.
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12. ΝΕΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΟΥΑΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΙΛΙ

Α'.

Λ. Α. άρ. 2362, σ. 90. (Ε. Μ. Σ. άρ. 4844, ταιν. 297,Α»)

Μακεδονία (Πολύγυρος Χαλκιδικής).— Στ. Καρακάσης 1960

Τρόπ. ré. Τον. fa3 = ré2
il) » J~>84-92

A -

Τραγ. : Ευθυμία Ζαμπούνη (68)

ill Α

ifcjJ? ' î M ' ^ -Ö J? ' J

"Ε - vac Κουν — toc_, μω - ρε', .νιε —

νας κ,ουν _

1J ΓΙ 1 ig^

É

τος_,μω- ρε, κουν- του - τοι -

Χε - Ρ',

Χρυ - - -

όό μου — πε - ρι - ότέ - pi.

"Ενας κουντός, μωρε ν-ϊνας κουντός

εγας κουντός, μωρέ, κουντοΰτοικος, κουντός κί μ' ένα χέρι,

χρυσό μου περιστέρι,

πού πιλικάει, μωρέ, πού πιλικάει

πού πιλικάει, μωρέ, τά μάρμαρα μέ τό ζερβί του χέρι,

χρυσό μου περιστέρι.

Κ' ένα πουλί, μωρέ, κ' ενα πουλί,

κ' ενα πουλί μωρε τόν ρώτησε- -«κοντέ μ', πού 'νι τό χέρι»,

χρυσό μου περιστέρι.

1) Βλ. παρατήρηριν είς σελ. 143. Χαρακτηριστικοί είναι έτι «I καταλήξεις τοΰ Β' μέρους τοΰ άσματος είς τήν
4ην βαθμίδα. Τοΰτο όμοιάζει μέ τά Ιδίωμα ώρισμένων μελών τοϋ πλαγίου πρώτου ήχου τής βυζαντινής έκκλησια-
στικής μουσικής.



143

—«Βασιλοπού-, μωρέ, Βασιλοπού-,

Βασιλοπούλα, μωρέ, φίλησα καί μ' έκοψαν τό χέρι,

χρνοό μον περιστέρι.

5 "Ας τήν φιλού-, μωρέ, άς τήν φίλου-,

ας τήν φιλον-σα, μώρ', άκόμα μιά κι άς μ' έκοβαν καί τ' άλλο,

γειτόνισσα Κρυστάλλων.

Β'.

A.A. άρ. 2157, σ. 87-88. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1300, ταιν. 80,Α<)
Θάσος (Λιμένας).— Δημ. Πετρόπουλος, Σπ. Περιστέρης 1955

Τραγ. : 'Ιωάννης Παπανικολάου (80)

Τρόπ. fa καί ré Τον. la' — fa' = fa3 — ré'.

iih ■ Ι Χ=1 R F3 ' I I ■II'
/  -- w —j—J 1.

τος κον - του-töi νκος, κον - τος και - να

Ί J y ' J ' j Q ' J J 1

χέ - pi, Pov - - - όοΰ-λα μ? Ca - χα ρε - νια.

T0V· -î R / TnV =»
—■-1 B ;P u-·- W-*-1

"Ενας κοντός, βρέ, κι αμάν αμάν,

"Ενας κοντός κοντούτσικος, κοντός καί μ' ένα χέρι

Ροϊδονλα μ', ζαχαρένια.
-«Κοντέ μ', καί πού 'ν' τό χέρι σου καί περπατεΐς μέ τό 'να ; »,
- «Βασιλοπούλα φίλησα καί μ' έκοψαν τό χέρι

1) Το μέτρον */8 δέον νά μετρηθεί είς δυο κινήσεις. Δίσημον θ-έσιν καί δίσημον άρσιν. Βλ. ανωτέρω εις Εισα-
γωγήν περί μέτρων.
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άς τήν ξαναδευτέρωνα κι άς μ' έκοψαν καί τ' άλλο», 1

ΣΗΜ.— Τό ά°μα, γνωστόν κυρίως είς τόν ήπειρωτικόν χώρον τής Ελλάδος καί έν μέρει είς
τάς νήσους τού Αίγαίου καί τήν Δωδεκάνησον, εχει ώς ύπόθεσιν έπεισόδιον μέ ήρωα μονόχειρα, ό
όποιος πελεκά τιέτραν, ώς λιθοξόος, μέ τό ëva του χέρι. Κόρη ξαι/θή διερχομένη άπ' έκεί ή διαβάτης
τόν έρωτά διά τήν αίτίαν τής άναπηρίας του καί πληροφορείται, ότι τού άπεκόπη τό χέρι πρός τι-
μωρίαν, διότι άπετόλμησε νά φιλήση κόρην ξανθήν ή βασιλοπούλαν κλπ.

Μέ τό περιεχόμενον τούτο τό τραγούδι άπηχεϊ κοινωνικά Ιθιμα άρκετά παλαιά, ούτω δέ φαίνε-
ται τούτο έκ τών χρόνων πρό τής έπικρατήσεως τών Τούρκων είς τόν εύρωιιαϊκόν χώρον' (βλ. σχετι-
κώς καί είς "Ελλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 454).

13. ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑΣ

Α'

A.A. άρ. 2452, σελ. 92. (Ε.Μ.Σ. άρ. 7130, ταιν. 492,All)
Χίος (Καλιμαοιά).— Σταύρος Καρακάσης 1962

Τρόπ. ré. Τον. lab1 = ré®

Ο 86

Τραγ. : Λεμονιά Φράσκου (45)

I fi(gAg) ν j

IB » λ

Iii j

Κά.τω στα Ρο

δο

στο Ρο. δο -

mm

'J È i i

π n .

vn . σι

,Τούρ. koç

Ρ

£

_> *

\ I

να κυ _ νη _ yn _

W?

Δέν ε _ κυ.

1) Ή συνεχεία τοϋ άσματος, ώς κατωτέρω, προέρχεται έκ συμφυρμοϋ με το 3σμα «Ό φυλακισμένος κ' ή βασι-
λοπούλα»· (βλ. Έλλ. Δ. Τραγ. Α'., σ. 117-118).

5 Στή φυλακή μου βάλανε να κάνω τρία χρόνια,
Ροΐδονλα μ', ζαχαρένια,
και παραπέααν τα κλειδιά και κάνω τριάντα χρόνια,

Ροΐδονλα μ', ζαχαρένια.
Λεφτοκαρνάν έφντεψα ατής φυλακής τήν πόρτα,

Ροϊδοϋλα μ', ζαχαρένια,
λεφτοκαρνδι έφαγα και λευτιριά δεν είδα.

1) Βλ σημείωσιν είς σελ. 143.

2) Tà ίγδοον καί τά δυο δεκαταέκτα εντός παρενθέσεων άνταποκρίνονται είς το κείμενον τών στροφών 3, 4,
καί 7, αΤτινες έχουν μίαν συλλαβήν έπί πλέον.
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j 1Ω

vn - Va

Ρ Jï >J
- -»—

λα. γους και

I

λά

S

(fia

£

μθ

νο KU _ νπ .

Va

τα

μαυ. ρα

m j m

μα .

τισ

Τριαλα λα λάι λα λα λάι λα λα

Ρ

λα λο λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα

-Λ-

Ψ

s

Ρ

£

5Ε

"ΤΤ

Κο τω

Κ λ TT,

λα λα λα λα λα λα λα λα

λσ

1

στη

Éi

Τον

ΤΓ

Κάτω στή Ρόδο, στό 1 Ροδονήσι,
Τούρκος έβγήκε νά κυνηγήση.
Δέν έκυνήγα λαγούς καί λάφια
μόνο 'κυνήγα τά μαΟρα μάτια

τρία-λάλάι-λα-λά....
5 ΜαΟρα μου μάτια καί πλουμισμένα *,
καί πώς περνάτε χωρίς έμένα ;
ΜαΟρα μου μάτια, κόκκινο μ' άχεϊλι,
πρόβαλε, φώς μου, στό παραθύρι,
νά δης τδ ήλιο καί τδ φεγγάρι,
10 νά δης τδ νέο πού θά σέ πάρη.

— «Πάρ' τονε, κόρη μου, τδν Τουρκον* άντρα».
-«Δέν τόνε θέλω τδ μουσχομάγκα».

Χε,Ρ·: 2) το 3σμα άπό τοϋ στίχου 5 χ.£ξ. συνιπληρώθη άπό παραλλ. έχ Τήνου (Λ. Α. άρ. 1402 ΙΖ',

σ. 183 συλλ. *Α. 'Αδαμαντίου, 1895). 3) χειρ. : πλονοιον.

17
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- «Πάρ' τονε, κόρη μου, κ' έχει φρεγάδα
νά σέ πηγαίνη στήν 'Αλεξάνδρα.
15 Πάρ' τονε, κόρη μου, έχει καί λίρες».
-«Δέν τόν θέλω, δς έχη καί ψείρες».

Α'α

Κάτω στή Ρόδο, στό Ροδονήσι
Τούρκος άγάπησε ν-ένα κορίτσι
κ' ή Ρωμιοπούλα δέν τόνε θέλει
κ' ή σκύλα ή μάννα της τήν προξενεύει

τρια-λα-λά....

5 -«Πάρ' τονε, κόρη μου, τόν Τούρκο άντρα 1
νά σέ φορέση φλουριά καί χάντρα».
-«Δέν τόνε θέλω, δέν τόνε παίρνω,
πέρδικα γίνομαι στά δάση βγαίνω».

— «Πάρ* τονε, κόρη μου, πού 'χει βαπόρι
10 νά σέ γυρίζη Σμύρνη καί Πόλη»

τρια-λα-λά....

— «Πάρ' τονε, κόρη μου, τόν Τούρκο άντρα,
νά σέ φωνάζουν χανούμ Σουλτάνα».

— «Δέν τόνε θέλω, δέν τόνε παίρνω,
πέρδικα γίνομαι στά δάση μπαίνω»

τρια-λα-λά....

ΣΗΜ.— "Αλλαι παραλλαγαΙ τού τύπου τούτου τοΰ άσματος άρχίζουν μέ τους στίχους :
«Κάτω ατή Ρόδο ο τή ΡοδοπονΧΧα
Τούρκος άγάπησε μια ΡωμιοπούΧΧα·.
Ό έραστής τής χριστιανής νέας άναφέρεται συνήθως ώς Τοΰρκος, είς τινας δέ ποραλλαγάς Φράγκος.
Τό άσμα φαίνεται ότι προέρχεται έκ τών χρόνων τής τουρκοκρατίας, είναι δέ παλαιότερον τοΰ 17 αι.®.

1) Οί στίχοι 5-8 παρελήφθησαν προς συμπλήρωσιν τοΰ άσματος άπό παραλλ. έκ Τήλου Δωδεκανήσου· (Λ. Α.
άρ. 2193, σ. 442, στ. 5-8, συλλ. Γ. Κ. Ιπυριδάχης, 1956). 2) Βλ. πλείονα είς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 463.
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|4. ΕΡΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΑΣ

Α'.

A.A. άρ. 2248, σ. 58. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1979, ταιν. 132,Αδ)
'Αστυπάλαια.— Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, 1957

Τρόπ. ré χρωματ. Τον. réa

J'-O 1 6β

Τραγ. : Ευαγγελία Δογραματζάκη ή Δογραματζή (21)

ι--ί-r

I hF1

I Τ ι r

SÏ

—0~~
'Ε . να

Π J7T3 ^

Ιαό.όά. το όρα.δυ, μια _

ο

J J ' 1Γ=Ϊ=Ψ=Ϊ

JbJ· j)

Κυ . ρια . κη

ΛΛ

S

npu> _ I

Vv

n - ογα— να

±

m

■ j j

σιρ. για .

vi. σω

«s

, cpûiC— μου_, ε - £ωστη/Ο . 6ρια .

1

) d 0

0 —-

ι

κη

Α '-

, η . σνα— να σιρ _ νια .

1---1

τ

J~| ' J~J J1' ggg

-*

, ifù)c μου_, έ _ £ω στηνΌ _ 6ρια . κή

νι. σω

Φ

Τον·

"Ενα Σαββάτο βράδυ, μιάν Κυριακή πρωί
ήβγα νά σιργιανίσω, φώς μου, έξω στήν Όβριακή.
θωρώ μιάν Όβριοπούλλα κ' έλουζούντανε.
Μέ φιλντισένιο 1 χτένι, φώς μου, έχτενιζούντανε.

1) χειρ. : φιρφιρένιο' φίλντισι = ί έλεφαντόοους.
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5 Γυρίντζω, τριγυρίντζω, νά τής τό π£> στ' αύτί,
άν θέλη,- φώς μου, νά μέ πάρη, νά γίνη χριστιανή.
-«Περίμενε, Ρωμιέ μου, τής μάννας νά τό πώ
κι δ,τι μου πη ή μάννα, νά έρθω νά σου πώ.

— «Μάννα, μάννα μου \ μάννα, μέ βρε ένα παιδί
10 καί μου 'πε νά μέ πάρη νά γίνω χριστιανή».

— «Καλλιά 'χω νά σέ φάη τού Τούρκου τό σπαθί,
παρά νά σέ παντρέψω, κόρη, νά γίνης χριστιανή».

— «Καλλιά 'χει νά μέ φάη του Τούρκου τδ σπαθί,
παρά νά μέ παντρέψη, Ρωμιέ μου, νά γίνω χριστιανή.

15 Μήν πάς καί μέ περάσης 'πδ τήν Όβριακή,

νά μή μέ 'δη ή μάννα, Ρωμιέ μου, καί μού καταραστη,

μόνο νά μέ περάσης 'πδ τήν Άγιά Σοφιά,

νά λέν' καί τ' δνομά μου, Ρωμιέ μου, κυρία Άναστασά».

Β'

A.A. άρ. 2380, σ. 102. (Ε.Μ.Σ. άρ. 902, ταιν. 53,As)

"Ηπειρο; (Βούρμπιανη Κονίτοης). — Σπ. Περιστέρης, 'Ιωάννινα 1954

Τραγ. : Νικ. Χαλκιάς (38)

Τροπ. re πεντατον. (ré = la). Τον la.

ί — V-J-r^·— y.·^. M ι,-v h-.,A,
ι ) ·  BP J „K  έ ν-"Ε να 1  • /W .  —f*—f ΐ( r---- ia6 _ Γ Ρ  . δα _ το - ο
Φ L—Γ  δρα _ δι  Ι >1 >> „ u -J -  j_, μωρ' λιε _ νη  -τ—-1——;—  „«y Λ m ..■'- Γ f —7 - -* n, —W1  μια — Κυ _ ρια _ l·—-d-ΰ i) -h 1
'j - LT y—  \ ^ I  κ n ττρω - - ω - ι s  ■ r ιΛ t-"-^f—·-s-  -, μω. ρε,

l^f - '—*—L J- ---Γ L Γ 4

ν-ε _ να— Σα6 _ 6ά _ το ο 6ρά _ δυ — , Κυ

1) χειρ. : μάννα.
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/ Jr. Μ-^-^ψ· *— m-^ ΛΛ,  ρ Γι ä ß >Γ γΤί ·— r* Ρ r^J'^l π
ρα μου ου, μκ Κ u . ρια.  Τον. Κ n_ TT  • οω ^ ri ί  ι

Βρέ, ν-Ένα Σαββάτο βράδυ, μωρ' Λιένη, μιά Κυριακή πρωί
μωρέ, ν'-ενα Σαββάτο βράδυ, κυρά μου, μιά Κυριακή πρωι
ν-έπήγα στό βερβέρη1, γιά νά μπαρμπεριστώ.
Βρίσκω μιά Βραιοπούλα ντυμένη στό φλωρί.
Τής λιέγω, Βραιοπούλα, νά γίνης Χριστιανή,
5 νά λούζεσαι Σαββάτο, ν* άλλάζης Κυριακή
καί νά μεταλαβαίνης Χρίστου καί τή Λαμπρή.

- «Νά πά' τδ ειπώ ' τής μάννας, νά δώ τί θά μού πη.
"Ενας Ρωμιός μού λέει, νά γίνω χριστιανή,

νά λούζωμαι Σαββάτο, ν' άλλάζω Κυριακή
καί νά μεταλαβαίνω Χριστού καί τή Λαμπρή».

— «Καλλιά γιά νά σέ δώσω, μωρ' τοούπρα·, σέ τούρκικο σπαθί
περί γιά νά σέ βλέπω Ρωμιός νά σέ ψιλή».

Γ'

A.A. άρ. 2452, σ. 12. (Ε.Μ.Σ. άρ. 7048, ταιν. 482,As)
Χίος (Μιοτά).— Σταϋρ. Καρακάσης, 1962

Τρόπ. fa καί ré = (fa — ré = do — la). Τον. do* καί la®

Da'

a "J ' r- \ ^m

Τραγ. : Δημ. Λυμπουσάκης (45)

■ΪΛ , I

"Ε _ να Ιο6.6ό το 6ρά

δυ

μια

1) κουρέα. 2) Ή συνέχεια τοΰ άσματος (στ. 7-12) παρελήφθη άπό τήν παραλλαγήν έκ Γλίνας Δροπόλεως
περιφ. 'Αργυροκάστρου (A.A. άρ. 1665 Β, σ. 61, συλλ. Δ. ΟΙκονομίδης, 1951). 3) κόρη.

1) Περί τοΰ μέτρου βλ. άνωτ., σ. 143, σημ. 1.
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ÎÈ

ft

m

i=C

m * m

α ρ ρ

Κ υ. ριο . κη πρω _ ι

__, ε . να Ζα6. δα . το

_Ο *

=J=i*

μ Ue=P=

βρά .

δυ μια Κυ . ριο _ κη πρω - ί ,

m eg

το

— ση _ μαν . τρο ση _ μαι

I § ß S 1 Cl

κα .

'-0 m-

¥

τω στην ιΕ_ 6ραΐ _ κη

'S m Jî fi1 r- ^Φΐ1

το_ ση . μαν.τρο_ ση.

É

<α ι

νει κα

τω στην_ 'Ε.. 6ραϊ

κη

Τον. Β Τον. Α

"Ενα Σαββάτο βράδυ, μιά Κυριακή πρωί, (δίς)
τό σήμαντρο σημαίνει κάτω στήν Έβριακή. (δίς)
Σηκώνομαι ό καημένος νά πάω στήν έκκλησιά
σάν χριστιανός που εΤμαι ν' άκούσω λειτουργιά.

5 Βρίσκω μιάν Έβραιοπούλα καί έχτενίζονταν,
σέ μαρμαρένια γούρνα έλοντραρίζονταν.1
Πώς νά τής τό μιλήσω καί πώς νά τής τό πώ,
πώς νά τό πούν τά χείλη. «Βριοπούλα, σ' άγαπώ».
-«Γιά πές, Βριοπούλας κόρη, γίνεσαι χριστιανή,
10 νά λούζεσαι Σαββάτο, ν' άλλάζης Κυριακή

καί νά μεταλαβαίνης Χριστούγεννα, Λαμπρή ; » 1

1) έλοντραρίζετο, έλοΰετο. 2) Ή συνέχεια τοΰ άσματος κατ' άλλας Χιακάς παραλλαγάς συμφωνεί προς τήν
άνωτέρω Α' παραλλαγήν.

1) Κατά τήν έκτέλεσιν τής πέμπτης στροφής (στ. 9-11), οί στίχοι 10 καί 11 θά εκτελεσθούν άπαξ προς τήν
μελωδίαν τοΰ β' μέρους
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Δ'.

A.A. άρ. 2350, σ. 23. (Ε.Μ.Σ. άρ. 5053, άρ. ταιν. 321,Biä)
Μέγαρα.— Ση:. Περιστέρης, 'Αθήναι 1962

Τρόπ. fa (fa = la). Τον. la'

Τραγ. : Ιάκωβος 'Ηλίας (60)

216

ι ('«»") 1 ^Π î rTf

arm

m

ψ

m

£ - να - Σαθ θα - το 6ρα~ . δυ ά

PÉ ι

m t' m ε

μαν-yiQ το - Θε . ο,

't - va- Ζαβ.δά - το

° F m J)'.· Ff Γι" Γλ'4" "d-d-«7- m-1
4=^ ί^ LLr Ρ Li Le r -g—J-'. J—L—

δρα _ δυ - μια Κυ. ρια. κπ

κη - πρω . ι

't.

ρ—ρ— •ρ ' Μ * Ρ Μ β *—m- f—m—I
V — Ρ r υ  a Σα6- 6α - r ρ r ε L£j-J ρ u  το δρα. . δυ μιο Κυ. ρια ρ—  . κ ι  Π πρω .

If -  η —ι  W=f J) Γ ξξ^ΞΞ  v.o. μην  -—- ψ-ρ—ψ—w—ώ " m-*-1-ρ-w~ - ■—r—ρ—
I - b Γ Γ Γ ί Γι Γ' 0 £ _Γ Γ'

(η . κα να σερ

για .

1U rik..^zr h * - F—f- ^-1--—I-1
Γ l' LXJ U p J g

νι- σω

<ά. τω - στην'Ο _ _ δρια _ κή

δηο ΔΟΣ.

Ρ

■ Φ m 1

•ι* ■ -

Αι . ντε

Λου

α ι . ντε

#ÉÉi

Τ· ν ' Γ · r Γ Γ Γ

λου.σου— κα!

χτε . νι . σου
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Toy.

"Ενα Σαββάτο βράδυ, αμάν γιά το θεό,
ενα Σαββάτο βράδυ, μιά Κυριακή πρωί,
ενα Σαββάτο βράδυ, μιά Κυριακή πρωί, ν-άμάν,
βγήκα νά σεργιανίσω κάτω στήν Όμβριακή,
άιντε λου-, άιντε λούσου και χτενίσου
κ' ελ' άντά-, κ' ελ' άντάμα μου, κοιμήσου.
Βλέπω μιά "Εβραιοπούλα κ' έλουζότανε,
μέ φιλτισένιο χτένι έχτενιζότανε.

5 Τής λέω «'Εβραιοπούλα, γίνεσαι χριστιανή,
νά λούζεσαι Σαββάτο, ν' άλλάζης Κυριακή ; »
Τά ματόφυλλά σον λάμπουν
σάν τά λέλουδα τον κάμπου.

Ε'.

A.A. 21541", σ. 87. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1075, ταιν. 63,Bis)

Μακεδονία (ΠεντάΧοφος Κοζάνης).— Δημ. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης 1955·

Τρόπ. ré. πεντατον. Τον. mib3 = ré'
^ 132

(j ItcV·1) J'l^.J^p

Τραγ. : Πηνελόπη Λιάτου (41)
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Τρεις χρόνους έβριχιόμαν κ' έχιονίζουμαν
ατής Ούβριοπούλας πόρτα, πώς νά τήν ιδώ.
Κί τώρα πού τήν είδα κί τήν λόγιασα,
ένα Σαββάτο βράδυ, μιά Παρασκευή,
5 στά κάγκιλα πατούσιν, στ* άστρο έρριχνεν,
στ' άστρο καί στό φεγγάρι καί στόν αύγερινό. 1
Κ' ή μάννα της τήν είδιν πού τδν άργαλειό.
— «Κόρη μ', τί λέει τ' άστρο, τί λέ' τ' αύγερινό ; »
-«Μάννα μου, τ' άστρο λέει, ν' άρραβωνιαστώ'
10 Ρωμιόν άντρα νά πάρω κί νά βαφτιστώ,
σί μέγα μαναστήρι νά στιφανωθώ
μί δεκοχτώ παπάδις κί μ' ένα 'γούμενο». ^

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι μέ εύρείαν διάδοοιν είς όλους τούς έλληνικούς τόπους εχει ώς ύπόθεσιν
τό έρωτικόν αίσθημα χριστιανού νέου μέ Έβραιοπούλαν καί τήν άρνησιν τών γονέων της νά ύπαν-
δρευθή αύτη Χριστιανόν- Τό δσμα, άρκετά παλαιόν, άπαντά ύπό τρεις κυρίως τύπους παραλλαγών.
(Βλ σχετικώς είς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ. 460-461).

15. ΤΟΥ ΚΥΡ ΒΟΡΙΑ
Α'

A.A. άρ. 2362, σελ. 19. (Ε,Μ.Σ. άρ. 4719, ταιν. 291,Be)
Μακεδονία ('Ιερισσός Χαλκιδικής).— Σταύρος Καρακάσης

Τρόπ. ré (ré = sol). Τον. fa' = sola

J ^7«

1960

Τραγ. : Ευαγγελία Λαγόνζου (23)

Βο - ρ ι ας πα.ρηγ - γε_

1) Ό στίχος προσετέθη προς συμπλήρωσιν τοϋ τραγουδιοΰ έκ παραλλαγής έκ Δυτ. Μακεδονίας (A.A. άρ.

1412, σ. 81).

1) 01 στίχοι 6, 8 καί 12 είναι υπέρμετροι. Δια τοΰτο κατά τήν μουσικήν έκτέλεσιν δέον ή τελευταία παΰσις
τοΰ όγδόου τοΰ πρώτου πενταγράμμου νά άντικατασταθή δι' όγδοου τοΰ φθόγγου la.

18
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ν-'Ο κύρ Βοριάς παρήγγελλε, ν-ό κυρ Βοριάς παρήγγελλε

σέ δλα τά καράβια
«Καράβια π' ά-, δρτζα μιά κ' ενα γεμάτα,

καράβια π' ά-ρμενίζετε, κάτεργα πού κινάτε'
έμπάτε στά, μά τήν Παναγιά, σας λέγω,

έμπατε στά λιμάνια σας, γιατί θέ νά φυσήξω».
Κι δσα καρά-, δρτζα μιά κ' ενα γεμάτα

κι δσα καρά-βια τ' άκουσαν, δλα λιμνιώνα πιάνουν'
5 μό' ένα καρά-, μά τήν Παναγιά, σας λέγω,

μό' ενα καοά-βι Ψαριανό, καμένο τής άγάπης.
«Δέν σέ φοβάμαι, μά τήν Παναγιά, σας λέγω, κύρ Βοριά...
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Β'.

A.A. άρ. 2456, σ. 455. (Ε.Μ.Σ. άρ. 7026, ταιν. 479,As
Χίος (Φυτά).— "Αννα Παπαμιχαήλ, 1962

Τρόπ. ré μετά χρόας Α1. Τον. do2 = ré2

J"] r^ 116

Τραγ. : μεικτή ομάς γυναικών καί άνδρών
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Ό κύρ Βοριάς, βάστα Παναγιά, δ κυρ Βοριάς έμήνυσε
ό κυρ Βοριάς εμήνυσε σ' δλων τών καραβιώ μας" ο' δλω· 1
«"Οσα καρά-, βάστα Παναγιά, δσα καρά-βια βρίσκεστε,
δσα καράβια βρίσκεστε στό μέσον τής θαλάσσης" στά μέ-
τόσα λιμά-, βάστα Παναγιά, τόσα λιμά-νια πιάσετε
τόσα λιμάνια πιάσετε, γιατί θέ νά φυσήξω' γιατί-·»
Κι δσα καρά-, βάστα Παναγιά, κι δσα «αρά-βια τό 'κουσαν,
κι δσα καράβια τό 'κουσαν τόσα λιμάνια πιάσαν'-τόσα-
5 Κ' ένα καρά-, βάστα Παναγιά, κ'ενα καρά-βι Κρητικό,
κ' ενα καράβι Κρητικό λέγει πώς δέ φοβάται' λέγει-
— «Δέ σέ φοβά-, βάστα Παναγιά, δέ σέ φοβά-μαι, κύρ Βοριά,
<3ε σε φοβάμαι, κυρ Βοριά, φυσήξης, δέ φυσήξης' φυσή-,
γιατ' έχω μπρού-, βάστα Παναγιά, γιατ' εχω μπρού-τζινα παννιά,
γιατ' εχω μπρούτζινα παννιά κι άντένες άτσαλένιες' κι άντέ-
"Εχω καί τρία, βάστα Παναγιά, εχω και τρία ναυτόπουλα,
εχω και τρία ναυτόπουλα πού τούς καιρούς γνωρίζουν' πού τούς-
Τό 'να γνωρί-, βάστα Παναγιά, τό 'να γνωρί-ζε\. τδ πρωί
τό 'να γνωρίζει τό πρωί τ' άλλο τό μεσημέρι, τ* αλλο-
10 Τό τρίτο τό, βάστα Παναγιά, τό τρίτο τό μικρότερο,
τό τρίτο τό μικρότερο μέσα τό μεσονύχτι" μέοα-
Άνέβα, βρέ, βάστα Παναγιά μου, άνέβα βρε ναυτόπουλο,
ανέβα βρε ναυτόπουλο στό μεσανιό κατάρτι' στό μέ-»
Γεμίζει ή θά-, βάστα Παναγιά, γεμίζει ή θά-λασσα παννιά,
γεμίζει ή θάλασσα παννιά κ' ή άμμος παλληκάρια" κ' ή α-

ΣΗΜ.— Τό άσμα τούτο προέρχεται έκ τού ναυτικού βίου, φαίνεται δέ, ότι ή άρχική του σύνθε-
σις θά έγένετο είς τινα τών ναυτικών τόπων τής 'Ελλάδος. (Βλ. καί είς Έλλ. Δ. Τραγ., Α', σ, 472-73).

1) Το κείμενον τοΰ άσματος εχει καταγραφή ατελώς. Βλ. τοϋτο είς πληρεστέραν μορφήν είς Έλλ. Δ. Τραγ.,

Α'., σ. 473-74.
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V. ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ

1. ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Α'.

A.A. άρ. 2343, σ. 169. (Ε.Μ.Σ. άρ. 4389, ταιν. 269,B2?)

θρφκη (Καστανιές Όρεστιάδος).— Δημ. Πετρόπουλος, Στ. Καρακάσης, 1960

Τρόπ. ré (ré=sol). Τον. ϊλ labs= sol8

J ~ 132- 140

Τραγ.: "Ομάς νέων
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Χριστός γεννάται,
χαρά στόν κόσμο"
χαρά στόν κόσμο,
στά παλληκάρια.

5 Σαράντα μέρες,
σαράντα νύχτες
κ' ή Παναγιά μας
κοιλοττονούσε.
Κ' ή Παναγιά μας
10 κοιλοπονούσε"
κοιλοπονούσε,
παρακαλούσε.
Κοιλοπονούσε,
παρακαλούσε
15 δλους τούς "Αγιους,

τούς "Αι 'Ποστόλους.
"Ολους τούς "Αγιους,
τούς "Αι 'Ποστόλους.
Τρεις 'Απόστολοι
20 μαμμή γυρεύουν"
τρεις 'Απόστολοι
μαμμή γυρεύουν,
μαμμή γυρεύουν
γιά μήλο τρέχουν.
25 Οί "Αι 'Πόστολοι
γιά μήλο τρέχουν.
ν-"Ωσπου νά πάνε
κι ώσπου νά έρθουν,
ν-ώσπου νά πάνε
30 κι ώσπου νά έρθουν
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ή Παναγιά μας
ξελευτερώθη.
Ή Παναγιά μας
ξελευτερώθη.

35 Μέσα στις δάφνες
μέσ' στά λουλούδια·
μέσα στις δάφνες,
μέσ' στά λουλούδια
κάνει τόν ήλιο

40 καί τό φεγγάρι'
κάνει τόν ήλιο

καί τό φεγγάρι.
Σάν ήλιος λάμπει
σά νιό φεγγάρι'
45 σάν ήλιος λάμπει,
σά νιό φεγγάρι
σ' αυτό τό σπίτι
τού νοικοκύρη.
Σ' αύτό τό σπίτι
50 τού νοικοκύρη
στή φαμελιά του
καί στά παιδιά του.

Β'.

A.A. άρ. 2157, σ. 35-36. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1229, 1230, ταιν. 75, As)
Θρ4*η (Ξάνθη).— Σπ. Περιστέρης, Δημ. Πετρόπουλος, 1955

Τρόπ. mi

J -ο 76

Τραγ.: Κατίνα Σερεμέτη (32)
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ê—"--

—»—θ-

Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα, τώρα Χριστός γεννιέται1,

1) χειρ. : Χριστάς παπάς γεννιέται. Ή διόρθωσις συμφώνως προς παραλλ. είς περ. θρακικοί, τόμ. Α' (1928),
α. 430 άρ. 4, σ. 431 άρ. 7, σ. 434-35 άρ. 14, ο. 438 άρ. 24.
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γεννιέται κι άναθρέφεται στά μέλι καί στό γάλα.
Τό μέλι τρών' οί άρχοντες, τό γάλα οί άφεντάδες
καί τά κεριά σταλάματα στης έκκλησιάς τήν πόρτα.

Γ'.

A.A. αρ. 1667, σ. 16. (Ε.Μ.Σ. άρ. 52, ταιν. 4, Au, δίσκ. 15, βγ)

Πόντος (Κεράσους), (πρόσφ).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, Σπ. Σκιαδαρέσης.

Καλλιθέα 'Αττικής, 1950

Τραγ.: "Ολγα Μαυροματίδου

Τρόπ. ré (ré = sol). Τον. fafl'^sol"
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Χριστός 'γεννέθεν, χαρά 'ς σόν 1 κόσμον
ά!® καλή ώρα, καλή σ' ήμέρα
ά ! καλόν παιδίν όψές ■ 'γεννέθεν,

1) είς τόν. 2) Ιδού. 3) χθες.
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'ψές γεννέθεν τό βράδ' έστάθεν
5 Τόν έγέννησεν ή Παναγία,
τόν άνέστεσεν® "Αι Παρθένος.
'Εκαβάλλ'κεψε χρυσό μουλάριν,
έκατήβεν 'ς σό σταυροδρόμιν,
έρπαξαν άτόν' οί σκύλ' 'Εβραίοι,
10 σκύλ' Εβραίοι καί μίλ'4 'Εβραίοι,
άσ' σ' άρχόντικα6 κι άσ' σήν καρδίαν.
Γαΐμα έσταξεν, φλογήν 'κ' έφάνθεν,"
όπου εσταξεν κ" έμυροστάθεν',
μύρος έτον καί μυρωδιά.
15 Έμυρίστεν άτα8 δ κόσμος δλος,
κόσμος δλος κι ό βασιλέας.
Νάΐ μυρίστ' άτο' κ' έσύ, άφέντα,
σύ άφέντα, καλέ μ' άφέντα.
"Εξου 'ς τήν αύλίαν δεντρδν έξήβεν 10
20 δέντρον, έλατον καί κυπαρέσσιν.
"Εξου στέκουν τά παλληκάρια
καί θυμίζουν11 τδν βασιλέαν,
νοικοκύρην καί βασιλέαν18.

ΣΗΜ.— "Ασματα μέ περιεχόμενον τήν άγγελίαν, τό μέγα μήνυμα, τής γεννήσεως τού Σω-
τήρος, τραγουδούνται είς όλον τόν έλληνικόν κόσμον κατά τήν πρωίαν τής παραμονής τών Χρι-
στουγέννων είς τάς πόλεις, συνήθως δέ κατά τό έσπέρας είς άγροτικάς περιφερείας.

Λέγονται συνήθως Χριστουγεννιάτικα κάλαντα καί άδονται είς κάθε σπίτι άπό παιδιά, τά όποια
κρατούν πολλαχού σίδερα είς σχήμα τριγώνου καί τά κτυπούν ώς σήμαντρα' τά μεγαλύτερα εις
τήν ήλικίαν παίζουν λαϊκά όργανα κ. ά. Έκ τών ασμάτων τούτων εύρυτέραν διάδοσιν £χει τό λο-
γίας προελεύσεως :

Καλήν ήμέραν (ή εσπέραν), άρχοντες, αν είναι ορισμός αας,
Χρίστου τήν ϋείαν γέννησιν νά ειπώ στ αρχοντικό αας κλπ.

Παραλλήλως όμως ύπάρχουν κατά τόπους έκ τής προφορικής παραδόσεως καί άσματα, ώς τά
άνωτέρω παρατιθέμενα καί άλλα. Ταύτα συνεχίζονται πολλαχού μέ εύχάς εις τήν οίκογένειοτν δι"
ύγείαν, πλοΰτον καί εύτυχίαν είς αυτήν.

1) τά έσπέρας, δηλ. έντός τής ημέρας, έστάθη δρθιος. 2) τον άνέθρεψεν. 3) ήρπασαν αυτόν. 4) αναρί-
θμητοι. 5) άπό τά γεννητικά μόρια. 6) άτμός. άχνός, άπό τό αϊμα δέν έφάνη. 7) όπου έσταξε καί διεχύθη εύωδία
μύρου. 8) τά έμυρίσθη. 9) μύρισέ το. 10) έφύτρωσε. 11) τιμοΰν. 12) Τό ασμα κατεγράφη μέχρι τοϋ στίχου 10.

*Η συνέχεια (στ. 11-23) πρός συμπλήρωσιν αΰτοϋ παρελήφθη άπό τήν παραλλ. έκ Κερασούντος (A.A. άρ. 31, σ. 74-75),
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2. ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

A.A. άρ. 2280, σ. 52. (Ε.Μ.Σ. άς. 2230, ταιν. 158, Αδ) Α'.
Ρόδος (Αρχάγγελος).— Σπ. Περιστέρης, 1958

Τρόπ. ré. Τον. soP= la2

J m 66

Τραγ.·. Ζωή Όρφανίδου (43)

Σάββας Άφαντενός (54)
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"Α, αχ ! Μήν ήρταμε, μήν ή-, μήν ήρταμε, μήν ήρταμε παρήγοροι" (δίς),

μήν ήρταμε-νε-παρήγοροι πού, αχ, που θέχτω καί-νε-κοιμοϋμαι,

αχ, κι άλησμονώ κι άλη-νη-, κι αλησμονώ και λησμονώ τά πάθη μου

ώχ, καί λησμονώ, σΰρε κι ξρχουμαι,

και λησμονώ τ à πά-, τά πάθη μου (δίς)

αχ, καί πιό δέν τά-να-θυμοΰμαι.
Καλησπερώ σ', άφέντη μου, καλές αύγές κοιμάσαι,
καλά σου ξημερώματα σάν κάθεσαι καί φ'κράσαι.1
5 Κ' έμεϊς στήν πόρτα σ' ήρταμε μέ τό δικό σου θάρρος'
παρακαλώ σ', άφέντη μου, καί μήν τδ πάρης βάρος.
"Αν είναι θέλημα θεου τά κάλαντα νά ποΰμε
καί μ' δλη μας τή συντροφιά νά σας καλησπεροΰμε.
'Αρχιμηνιά κι άρχιχρονιά, πρώτη 'Ιανουαρίου,
10 πού μπαίνει ό μήνας του Χρίστου, τ' 'Αγίου Βασιλείου,
ν-όπου 'γεννήθη ν-δ Χριστός στόν κόσμο κ' έπορπάτει.

1) άκροασαι.
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Tô πρώτο 'χνάρι πού 'καμε χρυσό δεντρίν έβγήκε.
Χρυσά1 ήταν τά φύλλα του, γράμματα τά κλωνιά του,
παπάδες τ' άνεγνώνανε, διάκοι τά συλλαβούσα"
15 κ' ένα διακάκι ν-έρχετο ν-άπδ τήν Καισαρεία

κ' έβάστα καί στά χέρια του λαμπάδες καί κερία.

- «Διακάκι, πόθεν έρχεσαι καί πόθεν κατεβαίνεις ;»

- «'Από τής μάννας μ' έρχομαι καί στό σχολειό πηγαίνω».

- «Κάτσε νά φάς, κάτσε νά πιης, κάτσε νά τραγουδήσης,
20 κάτσε τδν πόνο σου νά πης, νά μας καλοκαρδίσης».

- «Έγώ γράμματα μάθαινα, τραγούδια δέν ήξεύρω».
-«Καί σάν ήξεύρης γράμματα, πές μας τήν άρφα-βήτα».
Καί στό ραβδί του ζύγωσε3, νά πη τδ άρφα-βήτα

καί τό ραβδί ξερδν ήτον, χλωρά βλαστάρια έπέτα,
25 καί πάνω στά βλαστάρια του πέρδικες κελαηδούσαν
καί κάτου στή ριζούλα του βρύσες έκυματούσα,
καί κατεβαίν* ή πέρδικα πίνει νερό καί βγαίνει
καί βρέχει τή φτερούγαν της κ' έσέν', άφέντη, ραίνει.
-«'Αφέντη μου, νά χαίρεσαι, άφέντη μου, νά ζήσης,
30 στόν Άγιον τάφο τοΰ Χριστού, νά πάς, νά προσκύνησης
καί πάλι νά μεταστραφης νά 'ρθης νά χαιρετίσης,
ρόδα καί μοσχολίβανα, νά φέρης, νά δωρίσης. '
Κ' έσέν', άφέντη, πρέπει σου καρέκλα καρυδένια,
γιά ν' άκουμπάς τή μέση σου, τή μαργαριταρένια"
35 καί πάλι ξαναπρέπει σου κορώνα στό κεφάλι,

γιά νά σέ μπροσηκώνουνται4 δλοι μικροί, μεγάλοι
καί πάλι ξαναπρέπει σου στά πεύκια8 νά καθίσης,
μέ τό 'να χέρι νά μετράς, μέ τ* άλλο νά δανείζης"
καί πάλι ξαναπρέπει σου τρεις άρεκλες® λοάρι,
40 γιά νά σέ μπροσηκώνουνται * δλοι μικροί, μεγάλοι».7

1) Το 3σμα έτραγουδήθττ) μέχρι τοΰ στίχου τούτου. 2) έπλησίασε. 3) χειρ.: iaveiaflç. 'Π διόρθωσις κατά

τήν παραλλαγήν επίσης εξ 'Αρχαγγέλου (βλ. Λαογρ., τόμ. 19 (1960-61), σ. 125, στ. 25). 4) νά έγείρωνται

καί ΰποκλίνωνται. 5) πεΰκι = τάπης. 6) άρεκλα, ή άρκουλα, ξΰλινον κιβώτιον διά τήν άποθήκευσιν δημητριακών.

7) Παραλλαγή μέ πλήρες τό κείμενον έκ στίχων 103 εχει δημοσιευθή είς τό περ. Λαογραφία, τόμ. 19 (1960-61),

σ. 124-127.
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Β'.

A.A. άρ. 2280, σ. 111. (Ε.Μ.Σ. άρ. 2310, ταιν. 165 a4)
Ρόδος (Σάλακος).— Σπ. Περίπτερης, 1958

Τραγ.·. Έμμαν. Τσοπανάκης (77)
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— «Καλή σ' έσπέρα, καλή σ' αύγή, καλή σ' έσπέρα, άφέντη.
Καλή σ' έσπέρα, αν κάθεσαι, καλή σ' αύγή, άν κοιμάσαι,
καλά σου ξημερώματα, άν κάθεσαι καί φ'κράσαι.1
Σήκω, ν-άφέντη, ξύπνησε, κατέβα άφ' τό κλινάρι,

1) άχροασαι.
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5 κράτα καί διά λόγου μας κανέν' 'κοσιπεντάρι.
Κ' έμεΐς, άφέντη, ήρταμε μέ τό δικό σου θάρρος,
παρακαλούμε σε πολλά, νά μην τό πάρης βάρος,
γιατ' ό καιρός τό διάφερνε 1 κ' ή νύχτα τό διασύρνει. *
Αύριον είν' άρχιμηνιά κ' είναι άρχή του χρόνου-
10 άρχή πού περιπάτησεν ν-ό Κύριος στόν κόσμο

κ' έβγήκεν κ' έχαιρέτησεν ν-δλους τούς ζευγολάτες.
Κι ό πρώτος πού χαιρέτησεν ν-ήταν "Αγιος Βασίλης».

- «Καλώς τά κάνεις, Βασίλειε, καλό ζευγάριν ν-έχεις».

- «Καλόν είναι, καλόν τό 'χω, καλόν κ' εύλογημένο,
15 μού τό εύλόγησ' ό Χριστός μέ τό δεξίν του χέρι

τό Μελισσόν4, τό Λαγουδίν4 καί τό Στεφανοκέρι, *
τό Μελισσόν γιά νά ξυπνά, τό Λαγουδίν νά σπέρνη
καί τό Στεφανοκέριν του είς τό βαρύν τ' άλώνι».
«—"Αν είν' τ' άλέτρι σου μηλιά, νά 'ν' ό ζυός σου δάφνη,
20 νά 'ν' καί τό βουκεντράκι σου τριανταφυλλιάς κλωνάρι.
Κύρ Βασιλειέ, κύρ Βασιλειέ, πόσοσ σιτάρι σπέρνεις ; »

- «Έπέρνω σιτάριδ δεκαοχτώ, κλιθάριδ δεκαπέντε,
ταήν καί ρόϊδ δώδεκα κι άπό νωρίς στό στάβλο.
Κουννίσ σιτάρι έσπειρα στούς άνυδρους τούς κάμπους*

25 κ' έφάγαν κ' έπροδέψαν5 το, λαγούδια 8 καί περδίκια
κ' έστησα τό χρυσό βεργί νά πιάσω τά περδίκια
μ' ούτε λαγούδια σκότωσα, ούτε περδίκια έπιισα.
Κι άπού τά ποπροδέματα 7 έξήβγε χίλια μόδια.8
"Αν πάη ό μόκας8 έκατόν καί τό καφίζ ' τριάντα
30 καί τ' άποκατσαλίδια 10 του άλλα έκατό σαράντα».
Καί τ* άποκατσαλίδια 10 σου φτωχού νά τά δανείσης,
στόν "Αιν τάφον τού Χριστού νά πάης νά προσκύνησης,
νά φέρης μοσκολίβανα στόν κόσμον νά χαρίσης,
νά κάμης καί τ' άλώνι σου άνέσβουρα 11 τ' άνέμου,
35 άνέσβουρα γιά τόν καιρόν καί λάκκο γιά τό μέτρο.13

1) εφερε. 2) το επιτρέπει. 3) ονόματα βοδιών : Μελισσόν το εχον χρώμα ώς ή μέλισσα. Λαγουδίν το μέ

χρώμα ώς τό τοΰ λαγοΰ. Στεφανοκέρι το βόδι τοΰ όποιου τά κέρατα σχηματίζουν στέφανον. 4) οί στίχοι 21-24

παρελήφθησαν προς συμπλήρωσιν τοΰ κειμένου έκ της παραλλαγής έν Λαογρ., τόμ. 19 (1960/61), σ. 120, στ. 21-24.

5) κατέστρεψαν. 6) χειρ.: λουλούδια. 'Β διόρθ. κατά τήν παραλλ. είς Γερ. Δρακίδου, Ροδιακά, σ. 9, στ. 22 καί

έν Λαογρ., τόμ. 19, σ. 120. στ. 25. 7) άπό 8,τι έμεινεν έκ της καταστροφής. 8) μόδιον και μόκας, μέτρον χωρη-

τικότητος στερεών. 9) μετρική μονάς ξηρών έκ 2-3 όκ. 10) τά υπόλοιπα έκ τοΰ λιχνίσματος τοΰ σίτου ποί) μένουν

μέ τά χονδρά άχυρα. 11) είς τόπον όπου δ άνεμος πνέει ούριος διά τό λιχνισμα. 12) διά τήν μέτρησιν τοΰ σίτου.

22
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Γ.

A.A. άρ. 2752, a. 5. (Ε.Μ.Σ. άρ. 7225, τπιν. 495, Αι)
Καππαδοκία (Φάραοα) (πρόοφ.).— Θεόδ. Θεοδο>ρίδης, 'Αθήναι 1960

Όργαν.: Λάζαρος Ίτιρίτης (65) (βιολί)
Τραγ.: 'Ομάς άνδρών καί γυναικών

Τρόπ. ré. Τον. faJ= res
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S- οι - ε -> φύ-λα - ξον και— οώ - öov τήν ποί-μνην Οου.

4

-Τον.

-"Αγιε Βασίλειε "Οσιε,

ψύλαξον καί σώσον τήν ποίμνην σου (δίς).

"Αστρον ένεφάνης, Βασίλειε,

1) ΕΙς εκαστον τών ακολούθων διστίχων τοϋ άσματος άδεται έν εΐδει έπωδοΰ το πρώτον δίστιχο ν.
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έν τη Καισαρείας Μητρόπολει.

5 -"Αγιε Βασίλειε δσιε,

φύλαξον καί σώσον τήν ποίμνην σου.
Βασίλειος ό μέγας άρχιερεύς
δλον του τόν κόσμον έφώτισε.
-"Αγιε Βασίλειε δσιε,
10 φύλαξον καί σώσον τήν ποίμνην σου.
'Ιουλιανός ό παραβάτης
θέλει νά άπέλθ' είς Καισάρειαν.
-"Αγιε Βασίλειε δσιε,
φύλαξον καί σώσον τήν ποίμνην σου.
15 Γράφει καί διαβάζει δνόματα
δλων τών πιστών ό Βασίλειος.
-"Αγιε Βασίλειε δσιε,
φύλαξον καί σώσον τήν ποίμνην σου.
Τί νά μέ χαρίσης, Βασίλειε,
20 πάντα είς τόν κόσμον νά χαίρωμαι.
—"Αγιε Βασίλειε δσιε,
φύλαξον καί σώσον τήν ποίμνην σου.
Έγώ σέ χαρίζω τά κάλαντα,
πάντα είς τόν κόσμον νά χαίρεσαι.
25 —"Αγιε Βασίλειε δσιε,

φύλαξον καί σώσον τήν ποίμνην σου.

ΣΗΜ.—Τό άσμα τού 'Αγίου Βασιλείου άπαντα συνήθως είς δύο τύπους παραλλαγών. Είς τόν
πρώτον, διαδεδομένον κυρίως είς τόν νησιωτικόν χώρον, ό "Αγιος έγκωμιάζεται ώς γραμματικός
(παραλλ. Α'), είς δέ τόν δεύτερον, άπαντώντα είς τούς "Ελληνας έκ Καππαδοκίας, είς Κρήτην κ·ά. ώς
ζευγολάτης, διαλεγόμενος μέ τόν Χριστόν περί τής σποράς (παραλλ. Β'). Ό τύπος Γ' προερχόμενος
άπό τά Φάρασα Καππαδοκίας φαίνεται ότι συνεχίζεται έκ της πρώτης Βυζαντινής περιόδου. Παραλ-
λαγήν τού άσματος έκ τών χρόνων τούτων ε χει δημοσιεύσει ό *Α· Παπαδόπουλος Κεραμεύς (Βλ. έν
Λαογρ., τόμ. Α' (1909), σ. 565-566).

Κατά τήν έπικρατούσαν συνήθειαν, άφού έγκωμιασθή μέ τό άσμα ό "Αγιος Βασίλειος, αδονται
έν κατακλείδι τραγούδια έπαινετικά είς τόν οίκοκύρην (άφέντην), τήν οίκοκυράν, τόν υίόν, τήν πρωτο-
κόρην καί άλλα μέλη τής οικογενείας, τόν ιερέα τού χωρίου κ. ά.
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3. ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
Α'.

A.A. άρ. 2451, σ. 162-163. (Ε.Μ.Σ. άρ. 6756, ταιν. 442, Αι)
Ενρντανία (Φονρνάς).— Σπ. Περιστέρης. 1962

Τροπ. fa

J.

Τραγ.: 'Ηλίας 'Ανυφαντής (58)
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Τον.

νη πα. ρα. κα. - λεΊί

Σήμιρά 'ν' τά Φώτα κ' ή φωτισμός
κί χαρές μιγάλις τ' άφέντη μας.
Αυριον-ή κυρά μας ή Παναγιά,



173

σπάργανα βασταίνει κί γιον κρατεί'
5 σπάργανα βασταίνει κί γιόν κρατεί
κί τόν "Αι Γιάννη παρακαλεί.

- «'Αφέντ' "Αι Γιάννη κί Πρόδρομι,
δύνασαι βαφτίσης θεόν πιδί ; »

— «Δύναμι κί σώνω κί προθυμώ 1
10 καί τόν Κύριό μου παρακαλώ.

Αύριο θ' άνέβω στούς ουρανούς,
νά παρακαλέσω τον Κύριο μας,
νά μας ρίξη δρόσο δροσούλ' στή γη',
ν* άγιαστούν οί βρύσες μέ τά νερά,
15 ν' άγιαστή κι άφέντης μέ τήν κυρά.

Β'.

A.A. άρ. 2301, σ. 517. (Ε.Μ.Σ. άρ. 2902, ταιν. 205, Α,)
Θεσσαλία (Άηδονοχώριον Καρδίτσης).—Δημ. Λουκάτος, 1959

Τρόπ. fa. Τον. fa

Τραγ.: 'Ομάς νέων (έτών 18-26)

i

r r η r r γ^

ml" » ο . . >

Au. pi . ο ν τα φώ . τα km Ορω.τι.σμος- κι χα. ρες

μι.

m

γά . λες στον Κυ,ριο μας. ES Αϋ.ριον ri κυ. ρα μας η

fa r r r {' r r r r 'J J W - J ^

ΤΤα-να.γιά σπάρ_γα..να 6α, σταί. νει και γιον κρα_τε~ι.

Τον

1) χειρ. : προσκυνώ. Ή διόρθωσις κατά την παραλλ. έκ Πηλίου (A.A. άρ. 789, σ. 5 στ. 11. 2) χειρ. : δρο-
σονλα, γιά. Διωρθ·ώθη συμφώνως προς τήν παραλλ. έκ Θράκης (A.A. άρ. 143, σ. 32, στ. 11).
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Σήμερά 1 'ν' τά Φώτα κ' ή φωτισμός
κί χαρές μεγάλες στόν Κύριο μας.
Aöpio ν-ή κυρά μας ή Παναγιά
σπάργανα βασταίνει καί γιόν κρατεί
5 μέ τά θυμιατήρια στά δάχτυλα
καί τόν "Αι Γιάννη παρακαλεί.

- «"Αι Γιάννη άφέντη κί Πρόδρομε,
δύνασαι βάφτισης θεδν παιδί».
-«Δύνομαι καί σώζω καί προθυμώ

10 μέσ' στήν κολυμπήθρα τήν άργυρή,
μέσ' στόν 'Ιορδάνη τόν ποταμό».
Τ' άκουσ" ή μητέρα κί 'δάκρυσι.

— «Σώπα, κυρ' μητέρα, κί μή δακρης,
ώσπου ν' άνεβούμε στσί ίφτά 'ρανούς,

15 νά καταπατήσουμ' τά είδωλα,'
νά παρακαλέσουμ' τόν Κύριο μας,
νά μάς ρίξη δρόσο, δροσούλ' στή γη, *
ν' άγιαστοΰν οί βρύσες κί τά νιρά"
νά άγιαστη κι άφέντης μί τήν κυρά,
20 πού "παιρναν νεράκι κί νίβουνταν

κί χρυσό μαντ'λάκι σφουγγίζουνταν».4

ΣΗΜ.—Τήν παραμονήν τών Θεοφανίων ή τών Φώτων, πολλαχού κατά τήν ήμέραν τής έορτής,
άδεται ύπό παιδίων εξω άπό κάθε οίκίαν δ°μα μέ ύπόθεσιν τό γεγονός τής βαπτίσεως τού Σωτή-
ρος. Παλαιότερον τό τροτγούδι ήδετο καί ύπό ένηλίκων μέ ουνοδείαν όργανικής μουσικής. Οί άδοντες
λαμβάνουν διάφορα φιλοδωρήματα, κυρίως χρήματα, γλυκά κ.ά.

Ή καθιέρωσις τού τραγουδιού τούτου φαίνεται πολύ παλαιά. Δέον αύτη νά τοποθετηθή είς
τούς πρώτους Βυζαντινούς αίώνας, ώς φαίνεται άπό σχετικόν άσμ° έκ τών χρόνων τούτων «Είς
τά "Αγια θεοφάνια> 6.

1) χειρ : αϋριο, Ή διόρθ. συμφώνως πρός τάς λοιπάς παραλλ. τοΰ άσματος. 2) χειρ.: και στ' ai ίφτά αρχαγ-
γέλους, στήν Παναγιά. Ή άντικατάστασις τοΰ στίχου εγινε άπό παραλλ. εκ Μεσημβρίας (Ναίμονας) (Λ.Α. άρ. 1140 Γ',
σ. 199, στ. 15). 3) χειρ.: δροαούλα γιά. Περ'ι τής διορθ1. βλ. εις σημ. τοΰ άσματ. Α', σημ. 2. 4) Τό 5σμα έχει δια-
μορφωθώ είς τους σιίχ. 19-21 έξ έπιδράσεως τών άδομένων ευχετικών αποστροφών πρός τόν άφέντην μετά τό τέλος
τοΰ άσματος τών Θεοφανίων. 5) Βλ. Ά. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Δύο βυζαντινά κάλανδα, Λαογρ., τόμ. Α'(1909),
σ. 564, 567.
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4. ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩΝ
Α'.

A.A. άρ. 2350, σ. 113-14. (Ε.Μ.Σ. άρ. 5105, ταιν. 324,Β*)
Μέγαρα.— Σπ. Περιστέρης, "Αθήναι 1960

Τραγ.·. Ιάκωβος Ηλίας (54) (βιολί)

Τρόπ. ré (ré=la). Τον. c\s sia= la5

b tvi 184

Ψ* JT? Ά 1 r- r-. v--= ΛΑ/  -.11 h .&=■
4=τ I  Βιολί  ψΡΐ J Lf Μj Li (  Λ*.  I _ m ψ J ) J·-·-! ^ * ' y =  ΛΛ»  ' J- — -h .n-h—ι

• ·  Ύ-s-' LL/ ^ - 1-à-J—ifl-Jl-  ToD _  Ί 1 -
τες-  0 I ί Ε  * <  — οι n - L J vf*^  με _ ρες -  - - < J*) ■ - « >- L—1 £  ό . ... 'χου- ^ ' -. » 1
νε  4=* -,Τ<  — ■Κ * ζ;/ LU P  au» _ τες οι δυο  n » . . . ηι,τ; 1—I Γ Γ Fp  βδο _ μα  , m ι ■ ι 1 J^
g ' · y ρ ρ ρ  δες_τρα.γου.δοΰν,Κια . μάν—  D - , fi ■ »  _ α ^—-^—  . μάν, να  q . — Κ =i

Ρ I__U VL3 J-*-^—«

τρα . you. δουν "τά_ 8η _ \υ _ _ κά

t w ι

Τούτες οί μέρες τό 'χουνε, τούτες οί δυό βδομάδες
ν' άλλάσσουνε τά Θηλυκά, νά χαίρωνται οί μαννάδες.
Οί άποκριές περάσανε, τί άλλο καρτερούμε,

1) Τά δίστιχον παρελήφθη έξ έτέρας παραλλ. (A.A. άρ. 2223, σ. 6, συλλ. Ίω. Πέτση, Μέγαρα 1940).
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περικαλέστε τά θεό καλή Λαμπρή νά ιδούμε.
5 Καλώς την τή Σαρακοστή μέ σκόρδα μέ μαρούλια,
καλώς τα καί τά Ξώλαμπρα μέ τά πολλά κουμούλια. 1

Β'.

A.A. άρ. 2154Β, σ. 12. (Ε.Μ.Σ. άρ. 974, ταιν. 59,Β*)

Δυτική Μακεδονία (Πεντάλοψος Κοζάνης).—Δ. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης, 1955

Τραγ.: 'Ομάς άνδρών.

"Οργαν.: Κωνστ. Ντίμιτσας ή Τσιμιούλης (46) (κλαρίνο

Τρόπ. ré. Τον. rés
J ~ 138

if f Ό ί ν· 'm

Ρ Ρ~>

3Ξ

é

ΑΤ.ΜΑ

Λ_β.

Σή - με - ρα τ'ς Ά - πο - κρι, - ί - τΰες - λού - ό 'κα

/ r r ι*3= ρ-ν^ f. _ I r ... — m—fi-1—->-1
Φ U— \ ■ ■ "·*; * - = s 1 1 ' =

κιαλ-λα- ζα, μωρ"—, λού - σ'κα — κιάλ-λα - ξα.

Πι fj r rin

*λά - öa — το κο - μπί, μωρ-, Σά -να μ' μην

το

1) σωροί χώματος γύρω άπό τους κορμούς τί,ς αμπέλου κατά τήν πρώτην σκαφήν.
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Σήμερα τ'ς άποκριίτσες, λούστ'κα κι άλλαξα
μώρ, λούστ'κα κι άλλαξα

'χάσα τό κομπί, μώρ' Σάνα 1 μ', μή τό βρήκες σύ;
— Γιέ μ', σάν τό βρισκα, κόρη μ', θά σ' τό 'δινα.
Μά τόν "Αγιο Κωσταντϊνο, μώρ, δέν τό βρήκα 'γώ'
5 μά τά δώδεκα Βαγγέλια, δέν τό βρήκα 'γώ.

5. ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ

Α'.

A.A. άρ. 2761, σ. 106-107. (Ε.Μ.Σ. άρ. 7531, ταιν. 516,As)
Μακεδονία (Άγριανη Σερρών).—Γεώργ. Αίκατερινίδης, 1963

Τρόπ. ré. Τον. mi'= ré".

( j λΙ -hJ Π) λ~·76...200

Τραγ.·· 'Ομάς μαθητών τοΰ Δημ. Σχολείου

(3*V'") JiJ'TJi

Χε.λι.δό- να ëp. χε.ται- ά.πο Μαυ.ρπ 8ά. λασ.

σα - HI Βά.λασ. σα-μας ττε. ρα.σε, ε „ κα . τσε καί Κά. Χπ.σε

1) 'Αναστασία.

18
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Χελιδόνα έρχεται
άπό Μαύρη Θάλασσα.
Θάλασσα μας πέρασε,
έκατσε καί λάλησε-
5 λάλησε τά γράμματα,
γράμματα βασιλικά,
πού μαθαίνουν τά παιδιά,
τά παιδιά τοΰ δάσκαλου.
Δάσκαλος μάς έστειλε,
10 νά μάς δώστε πέντ* αύγά"
κι άν δέν εχετε αύγά,
παίρνομε τήν κλωσσαριά,
νά γεννά καί νά κλωσσά
καί νά σέρνη τά πουλιά.
15 Μάρτης μάς ήρθε"
καλώς μάς ήρθε.
Τά λουλούδια άνοιξαν-
τόπος μυρίζει
καί άγία Πασχαλιά
20 μέ τά κόκκινα τ* αύγά-
καί τού χρόνου ύγεία.
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Β'.

A.A. άρ. 2761, σ. 81-82. (Ε.Μ.Σ. άρ. 7483, ταιν. 614,Βτ)
Μακεδονία ('Αναστασία Σερρών).— Γεώργ. Αΐκαχερινίδης, 1963

Τρόπ. ré. Τον. mia= ré'

(J >J J^J Π) Κ, 132-144

Τραγ.: 'Ομάς μαθητών τοΰ Δημ. Σχολείου

® Χε.λι.δό. να ερ. χε. ται άπ'τη Μαύ.ρη δά.Χασ.
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μεσ ù γε! α καί χα.ρά και το Πα.σχα κόκ. κ ι. ν'αΰ. γα--

Τον.

Χελιδόνα έρχεται
άπ' τή Μαύρη Θάλασσα.
Θάλασσα μάς πέρασε,
έκατσε καί λάλησε,
5 λάλησε τά γράμματα
τού Θεού τά πράματα.
Δάσκαλος μας έστειλε,
νά μάς δώσ'τι πέντ' αύγά,
κι άν δέν έχ'τι πέντ' αύγά,
10 παίρνομε τήν κλωσσαριά,
νά γεννφ καί νά κλωσσά
καί νά σέρνη τά πουλιά.
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Μάρτης μας ήρθι,
καλώς μας ήρθε. 1
15 Τά λουλούδια άνοίγουν,
τόττος μυρίζει.
"Εξω ψύλλοι καί κοριοί'
μέσα ύγεία καί χαρά
καί τδ Πάσχα κόκκιν' αύγά.

ΣΗΜ.—Τό τραγούδι άπαντά διαδεδομένον κυρίως είς τήν Βόρειον'Ελλάδα (Δυτ. Μακεδονίαν,
νομόν Πέλλης, Κεντρ. καί Άνατολ. Μακεδονίαν, Βέρροιαν, Χαλκιδικήν, περιοχάς τού νομού Σερρών),
είς Δυτ. θράκην, παλαιότερον καί είς τόν Έλληνισμόν τής Άνατολ. Ρουμελίας (Φιλιππούπολις), είτα
είς περιφερείας τής ήπειρωτικής "Ελλάδος νοτίως του 'Ολύμπου, εις τήν Δωδεκάνησον κ.ά.

"^δεται άπό παιδιά, συνήθως μαθητάς τού Δημ. Σχολείου, τήν πρωίαν τής πρώτης Μαρτίου.
Κατά τήν έκτέλεσιν τού άσματος οί τραγουδιστοί φέρουν ξύλινον όμοίωμα χελιδόνος, τοποθετημένον
έπάνω είς ξύλον ή εις τό καλάθι έντός τοΰ όποιου δέχονται τά φιλοδωρήματα άπό κάθε οίκίαν, Ιδίως
αύγά ή καί άλλα είδη.

Τό τραγούδι τούτο, μέ τό όποιον άγγέλλεται ό έρχομός τής άνοίξεως καί ή έπότνοδος τής χελι-
δόνος, διεσώθη έκ τών άρχαίων χρόνων, δτε οί παίδες έτραγουδοΰσαν εις έκάστην οίκογένειαν, ώς
άναφέρει ό 'Αθήναιος Η' 60, άσμα μέ δμοιον περίπου περιεχόμενον *Ήλθ' ήλ&ε χελιδών / χαλάς ώρας
άγουσα / καλούς ένιαυιούς / κλπ. καί μέ αιτήσεις πρός παροχήν δώρων.

6. ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
Α'.

A.A. άρ. 2245, σ. 5. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1500, ταιν. 96,As)
Κύθηρα· — Γ. Κ. Σπυριδάκης, Σπ. Περιστέρης, 'Αθήναι 1956

Όργαν. Κωνστ. Μαλλάνος (83) (βιολί).
Τραγ.: Κυπαρισσοΰλα Κασιμάτη, 'Εριφίλη
Κορωναίου, Σταματούλα Σουρή,'Αρ-
γυρούλα Μπούση, Πάνος Τρίφυλλης
καί Παναγ. Γιαννιώτης.

Τρόπ· do (do = ré)

Δ l ffTJi '.]' Γ "rr-"1 ri ' ,Γ-Η '

βιολι lnjsd^ ν—'

-g?.............

j T^n'-iui Ρ i>'i

Ασμα Κα- λη-άτιέ-ρα Οας, κα - λη χα-

ΐ) Ό στίχος 14 παρελήφθη άπό παραλλ. εκ Ροδολείβου Σερρών (A.A. άρ. 1137, σ. 16 άρ. 35, στ. 14, συλλ.
"Ολγας Γουσίου, 1938).
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Τον_

i

ο * tf'

Καλησπέρα σας, καλή χαρά σας,
καλώς ηύραμε τ' άρχοντικά σας.
*Αφηγκράσαστε παρακαλούμε,
γιά τό Λάζαρο νά σας ειπούμε'
5 τί ζητούμε σας λίγο συμπάθειο
πομονετικό καί λέγω σάς το
κ' ήρθε ό υιός τής Παναγίας
ό άφέντης μας τής μετανοίας.
Μάρθα ξεύρει το, προαπαντά τον,
10 σκύβει, προσκυνά καί χαιρετά τον.
Τότε τ' άρχινά, τότε τού λέγει
καί μέ δάκρυα τδν συντυχαίνει.3

1) άχροασθ^τε. 2) τοϋ συνομιλεί.
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-«"Ωχ, άφέντη μου, ώχ, Κύριέ μου,
ώχ, γλυκύτατε κι άγκαρδιακέ μου,
15 καί λυπήσου με τήν τεθλιμμένη
καί έλέησε τήν πικραμμένη
καί άνάστησον τόν άδελφόν μου
τό γλυκύτατο κ' έγκαρδιακό μου».
Τότε κι ό Χριστός γλυκά φωνάζει.
20 — «Δεΰρο, Λάζαρε», τόν άνακράζει.
«Πού 'σουν, Λάζαρε, δέν έφαίνεσουν
καί σ' έκλαίγανε οί άδελφές σου».
— «Κάτω στά βαθιά ήμουν θαμμένος
καί μέ τούς νεκρούς άποθαμένος
25 κ' ήρθε ή χάρη σου κι άσήκωσέ με
κι άπό τούς νεκρούς ξελύτρωσέ με.
Δώστε μου νερό νά πιώ λιγάκι,
πού 'ν'τά χείλη μου σπάκα φαρμάκι*
πού στήν Κόλαση έχει πικράδια,
30 νά τό ξέρετε δλοι καθάρια.

Σεις οί Χριστιανοί όπου τ* άκούτε
κάνετε καλά, μήν κολαστήτε».
-«Δώστε μας αύγά, χλωρή μυζήθρα,
νά σας δώσωμε εύκή περίσσια.
35 Χίλιες δρνιθες, μύριοι καπόνοι '
κ' ένας πετεινός νά τίς ζυγών)].
Τά άρνάκια σας νά κουβαλιώνται
σάν τις μέλισσες, νά μή μετριώνται.
Δεκοχτώ μετρών τό χάρκωμά · σας,
40 πού άρμέγετε τά πρόβατά σας.
Δεκοχτώ βοσκοί νά τά λαλούνε,4
δεκοχτώ σκυλιά νά τ' άκλουθούνε
καί μέ' δργανα καί μέ κοντάρια
νά τά διώχνουνε τά παλληκάρια.

1) πικρά ώς ή σφάκα, ή πικροδάφνη. 2) πετεινοί έκτομίαι. 3) 6 λέβης. 4) ίδηγοϋν εις τήν βοσκήν. 6) προσ-
ετέθη ή λέξις προς συμπλήρωσιν τοϋ στίχου.
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45 Νά 'μουν βάλσαμος καί μαντζουράνα 1
νά μ' έφύτευαν είς τήν άλτάνα. '
Νά 'μου βάλσαμος, κόκκινη βιόλα,
νά μ' έφύτευαν στά περιβόλια.
Νά 'μου βάλσαμος καί καρυοφύλλι,
50 νά μέ βάζανε στό παραθύρι,
στ' άρχοντόσπιτα τά τιμημένα,
πού μυρίζουνε νύχτα καί μέρα.
Νά μυρίζουνε καί τά δικά σας
καί καλές Λαμπρές στ' άρχοντικά σας».

Β'.

A.A. άρ. 2301, σ. 363. (Ε.Μ.Σ. άρ. 2888, ταιν. 203, Βι)
Θεσσαλία (Λουτρά Σαμοχόβου).— Δημ. Λουκάτος, 1959

Τραγ.'· 'Ομάς νεανίδων

Τρόπ. ré. Τον. βοΓ= la»

J «^,132

4 —Κ— ι 1 t, .—-h--ν—"s—^—V3 _h—^—ι-Κ—tv1
■é-4- Ko . λ  =4 I Pf» J-·»-y j> d> A * J-J> J '  >n - με _ ρα σας_, κα . λπ χρο . νιά σας τώ. ρα  λ--^—*-h-·\ 1 Κ—<--κ—Μ

4  Α ' 4 Ρ  που 'ρδ  > 4 b* -—J-^—»J--J] Ζ J J^---J> Ji  a με στη yei _ το _ νια σας . Sl'Hpô' ο  --—^—r-^-—^——t—1—h—fr1
4 Λά . Ια Λ L - -—J-JJ—JJ-J-1—Φ—4 ■ '—a-i—J-JJ—J3-  - ρος_, ήρ . δαν τά Βά. για __, ® ηρ . δι  --r—*-·*-s ■ Κ-«t--
4 U-J-JJ—JJ-Jl-^J-£—dl-,J-,____

ζά. γρυ. ττνος_ της ko . ρα _ σι'- νας......

-«Καλημέρα σας, καλή χρονιά σας,
τώρα πού 'ρθαμε στή γειτονιά σας.

1) ίρίγανον τά άμάρακον. 2) το άνθοφυτευμένον μέρος της ουλής.
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Ήρθ' ό Λάζαρος, ήρθαν τά Βάγια,
ήρθι κ' ή άγρυπνος 1 τής κορασίνας».

5 -«Κορασίνα μου, τριγύρω-γύρω,
παλληκάρια μου, σταυρό σταθήτε,
γιά ν' άκοΰσετε τό Λάζαρό μας».
— «Που 'σαν, Λάζαρε, που 'σ', άδερφέ μου,
πού 'σαν, τρίκλωνε βασιλικέ μου».
10 -«"Ημουνα στή γης, στή γής θαμμένος
καί είς τους νεκρούς άπεθαμένος.
Νά 'μουνα δεντρί, νά 'μαν λεμόνι
νά μί φύτευαν σί περιβόλι, '
γιά νά μου 'ριχναν κρύο νεράκι,
15 πού 'ν' τδ στόμα μου πικρό φαρμάκι.

Γ'.

Λ. Α. άρ. 2451, σ. 164. (Ε.Μ.Σ. άρ. 6758, ταιν. 442,As)
Ευρυτανία (Κόχλια).— Σπ. Περιστερης, 1962

Τρόπ. do. Τον. sib1 = doa.

Τραγ. : Μαρία Σκαρτσούνη (30)

1) χειρ. : ξάγρυπνος. Ή διόρθ. κατά την παραλλ. έξ Άγραφων. (A.A. άρ. 1367, σ. 26 στ. 5, συλλ.
Σ. Τσιτσα, 1938). 2) ol στίχ. 12-13 προσετέθησαν πρός συμπλήρωσιν τοϋ κειμένου έκ τής ώς άνω παραλλ., στ.
13-14.

1) Τό μέτρον δέον νά μετρηθη είς δυο κινήσεις ώς νά ήτο Βλ. είς είσαγωγήν περί μέτρων.
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Ιφ — „ * « ' ' il

~ - TT -β- w

Καλώ-νω-ς σας η-ν-ηδρ' ού Λά-να-ζαρις

κί φέ-re-Tou κι όλοένα
ν-ήρθ' ή ν-ή Λαμπριά- να- χαρού-νου-μενη

κι κα-να-λουκαρδισμένη,
μί τ'-ά να-σπρα, μΐ-vt- τά κό-νοκ-κινα

κί μί-νί-τά λελουδάτα"
— «ν-'Αψέ-νί-ντη μ', ά-να-φεντί-νί-τση μου,

πέντι-νί-ψορές άφέντη'
πέντι φορές άφέντεψις κί πάλ' άφέντης είσι.
'Αφέντη μου, στήν τάβλα σου χρυσή καντήλα καίει"
χρυσό 'ταν κι άργυρό 'τανε, χρυσό τδ λάδι που καίει.
Κι άν είν' οί πόρτες άνοικτές, φέγγουν τής άφεντιάς σου,
σάν είν' τά παραθύρια σου, φέγγουν τής γειτονιάς σου 1

("Οταν εις τό σπίτι πού ςίδονται τά κάλαντα ΰπάρχη θυγάτηρ,
τραγουδούν τους άκολούθ-ους στίχους).

Κυρά μ', τή δυχατέρα σου τή μικροχαϊδιμένη
τήν έλουζις', τή χτένιζες, στό δάσκαλο τή στέλνεις
κι δ δάσκαλος τήν έδερνε μέ μιά χρυσή λωρίτσα·.

5

10

1) Είς το κείμενον της παραλλαγής μετά τον στίχον 6 υπάρχουν τά ήμίστιχα : κι αν βάλτος λάδι καί κηρ'ι/$ά
καίγι εως το πρωΐ, τά ίποΐα καταστρέφουν τήν συνέχειαν τοΰ άσματος. Ουτω προς συμπλήρωσιν τοΰ κειμένου προσε-
τέθησαν ol στίχοι 7-9 παραληφθέντες άπό τήν παραλλ. έκ Βράχας Ευρυτανίας (A.A. άρ. 1435, σ. 1, συλλ. Ί.
Ράγκου, 1939). 2) έλουζες. 3) εΰχετικά άσματα άδονται καί είς άλλα μέλη τής οίκογενείας, ώς είς τον οίκοδεσπότην,
τήν οίκοδέσποιναν κ.ά.

18
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Δ'.

Λ. Α. άρ. 2157,σ. 201-202. (Ε Μ.Σ. άρ. 1324, ταιν. 18,Αιο)
θάαος (Λιμένας).— Δ. Πετρόπουλος, Σπ. Περιστέρης, 1955

Τραγ : 'Ομάς άνδρών καί γυναικών

Τρόπ. mi (mi = fa#) V

J co 80 _ 88 2>

s y ft 11' 0t< 111

'Hp - ô'ô Λά - £α - ρος ήρ . δα ν τά Βα _ για,

J"i! U J ι1 Dit i t

ήρ . ôn Κυ - ρια - κη πού— τρών τα ψα - ρια

Π 'Ξ Π f ι'

Ποϋ ή.σουν,Λα . ζα _ ρε, ποϋει - ναιη (ρω _ νη σου,

Η: t ri til t r

που σε γυ . ρευ _ ε η μαν _ να κι ά _ δερ . <ρή σου;

*Ηρθ' ό Λάζαρος, ήρθαν τά Βάγια,
ηρθ* ή Κυριακή πού τρών' τά ψάρια.
-«Πού ήσουν, Λάζαρε, πού είναι ή φωνή σου,
πού σ' έγύρευε ή μάννα κι άδερφή σου ; »
5 —«"Ημουνα στή γή παραχωμένος

1) Ή Ιδιότυπος αδτη μελωδία τοϋ άσματος μέ την συνοδείαν τής δευτέρας φωνής κατά τρίτας, εάν δέν προέρ-
χεται έχ ξενικής, Δυτικής, επιδράσεως, άνήχει άπό άπόψεως τρόπου είς τον τρόπον τοϋ mi (Δώριος άρχαΤος 'Ελληνι-
κός τρόπος), χρησιμοποιούντα μόνον εν τετράχορδον. Ή τοποθέτησις τής δευτέρας φωνής είναι σύνηθες νεώτερον φαι-
νόμενον, παρατηρούμενον χα! είς άλλα άσματα τοΰ Ιδίου τρόπου, καθ' δ ό φθόγγος mi έκλαμβάνεται ώς τρίτη βαθμίς
τής κλίμακος τοΰ do. (Βλ. άσματα «Μάννα μ* σγουρός βασιλικός, τά γελεχάχι, κλπ.»).

2) Ή προσαρμογή τοΰ τετάρτου στίχου είς τήν μελωδίαν, λόγω τών περισσοτέρων συλλαβών ποίι περιέχει
δέον νά γίντ) διά τής μετατροπής τών ήμισέων φθογγοσήμων τοϋ δευτέρου μέτρου είς τέταρτα πρρεστιγμένα μετ' όγδόου.
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καί μέ τούς νεκρούς άποθαμένος».
-«"Εχετε αύγά, νά σάς τό πούμε'
στις φωλίτσες σας πολλά θά βρούμε.
Σεις ol Χριστιανοί πάντα έλεήτε,
10 κάνετε καλό, νά μήν κολαστήτε,
γιά νά λάβετε τήν βασιλείαν
τήν αίώνιαν τήν μακαρίαν».

ΣΗΜ.— Άπό τά θρησκευτικά άσματα έκ τών πλέον διαδεδομένων είναι καί αύτό πού έ'χει ώς
θέμα τήν έκ νεκρών έγερσιν τού Λαζάρου ύπό τοΰ Ιησού, συμφώνως πρός τήν διδασκαλίαν τού Εύαγ-
γελίου (Ίωάνν. ια', 43-441.

"Αδεται ύπό διαφόρους παραλλαγάς είς κάθε οίκογένειαν κατά τήν ήμέραν τής έορτής (Σάβ-
βατο ν τοΰ^Λαζάρου) ή τήν,παραμονή ν ύπό παιδιών (άρρένων ή κορασίδων) κατά όμίλους, τά όποια
λαμβάνουν ώς άμοιβήν συνήθως αύγά. Οί Λαζαρισταί ούτοι κρατούν εις τά χέρια των καλάθι στολι-
σμένον μέ άνθη (Βόρειος Ελλάς) ή σταυρόν όμοίως άνθοστολισμένον (Πελοπόννησος, Κρήτη), είκονι-
κόν όμοίωμα ή καί τήν εικόνα τού Λαζάρου ώς νεκρού κ.ά.

Πλήν τών άνωτέρω παραλλαγών (Α'-ΔΊ, αίτινες άντιπροσωπεύουν δημώδεις συνθέσεις, άδονται
καί άσματα λογίας προελεύσεως μέ μεγάλην διάδοσιν δι' έντύπων. Σύνηθες έκ τούτων είναι τό
κατωτέρω.

Σήμερον ερχεται δ Χριστός
δ επουράνιος θεός
εν πάλει Βηθανία
Μάρθα κλαίει καί Μαρία κλπ.

Είς τάς δημώδεις παραλλαγάς μετά τό κύριον άσμα άδονται έν συνεχεία εύχετικά καί έπαι-
νετικά τραγούδια είς τήν οίκογένειαν (άφέντην, οίκοκυράν, κόρην κ.ά).

7. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Α .

Λ. Α. άρ. 1665 Γ', σ. 76-81. (Ε.Μ.Σ. άρ. 145, ταιν. 6,As>)
'Ιωάννινα (πρόαψ. εκ Μ. Ασίας).— Δημ. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης, 1951

Τραγ. : "Ελένη Δημητριάδου (45) καί

Τρόπ. fa (fa' = sol"). Τον. înî la'= sol'

Ζωή Στρατόγλου (43)



ψελ _ νουν οί

p

*

που λει - τουρ-γουν— πού Κε ι - τουρ- γοϋν- οί — έκ

rim ■ τ. ^ ■ - ■ ■ ^

σες και ψε'λ

νουν και

Τώρα 'ν' άγιά, τώρα V άγια Σαρακοστή,

τώρα 'ν' α·, τώρα Va-γιες ήμέρες
πού λειτουργούν, που λειτονργοϋν οί έκκλησές

καί ψέλνουν, και ψέλνουν οί παπάδες.
Πού λέν' τδ «άγιος δ θεός» καί τδ «Κύριε έλέησον».
"Οποιος τδ λέει σώζεται κι δποιος τ' άκούει άΐάζει
5 κι δποιος τδ καλοφουγκρηστη Παράδεισο θά λάβη,
Παράδεισο καί λίβανο κ' ένα καντήλι λάδι.
Καθόντανε ή Παναγιά μόνη καί μοναχή της,
τήν προσευχή' της έκανε γιά τδν μονογενή της.
'Εκεί πού προσευχούντανε 'κεί πού* παρακαλούσε
10 άκούει βροντές, άκούει στραπές 1 καί σύγκλυσες5 μεγάλες·
βγαίνει στήν πόρτα της νά ίδη τδ τί κακό μεγάλο.
Βλέπει τδν ούρανδν θολό καί τ' άστρα βουρκωμένα,
τό φεγγαράκι τδ λαμπρό στό αίμα βουτηγμένο.

1) άχροασθή με προσοχήν. 2) χειρ. : τάς προσενχάς. 3) χειρ.: κι δπον. 4) χειρ.: στράτες. 5) χειρ.
σύγκριαες' θόρυβος έκ ραγδαίας βροχής.
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Κοιτάει δεξά, κοιτάει ζερβά, βλέπει τόν "Αγιο Γιάννη'
15 βλέπει τόν Γιάννη κ' έρχεται δαρμένο, σκοτωμένο,
κρατούσε καί στό χέρι του μαντήλι ματωμένο,
κρατούσε καί στό άλλο του μαλλιά τής κεφαλής του.
-«Τί έχεις, Γιάννη μου, καί κλαις καί βαριαναστενάζεις ; »
-«Δέν εχω στόμα, νά σού πώ, χείλη, νά σου μιλήσω,
20 μηδέ καρδιά μου τό κρατεί νά σου τό μολοήσω».

-«Πές μου το, Γιάννη, πές μου το, γιά' θά λιγοθυμήσω».
-«Τόν δάσκαλό μου πιάσανε οί γι άνομοι 'Εβραίοι
οί γι, άνομοι, παράλυτοι, θεοΰ καταραμένοι1.
Σάν κλέφτη τόν έπιάσανε καί σάν φονιά τόν πάνε'
25 σάν νά χωρίζ' άντρόγυνο έτσι τόν τυραννάνε».
Σάν τ' άκουσε ή Παναγιά, πέφτει, λιγοθυμάει.
ΣταμνΙ νερό τής ρίξανε, τρία κλωνιά τοΰ μόσχου
καί τέσσαρα ροδόσταμο ώσπου νά συνεφέρη. 2
Καί σάν τήν συνεφέρανε τούτον τόν λόγο λέει :
30 -«Φωνάξ'τε Μάρτα καί Μαριά καί του Λαζάρου τή μάννα
καί του Προδρόμου τήν άδερφή, νά πάμ' δλοι άντάμα».
Παίρνουν τόν δρόμο, τό στρατί, στρατί τό μονοπάτι,
τό μονοπάτι τσ' έβγαλε στ' Άτσίγγανου® τήν πόρτα.
-«"Ωρα καλή, Άτσίγγανε, καί τί 'ν' αυτά πού φειάνεις ; ».
35 -«Καρφιά μου παραγγείλανε οί άρχοντοι του τόπου"
τέσσαρα μου παράγγειλαν μά 'γώ τά φειάχνω πέντε.
Τά δυό, στά δυό του γόνατα, τά δυό, στά δυό του χέρια
καί τ' άλλο τό φαρμακερό βαθιά μέσ' στήν καρδιά του,
νά τρέξη αίμα καί νερό άπό τά σωθικά του».
40 Σάν τ' άκουσε ή Παναγιά, πέφτει, λιγοθυμάει.
ΣταμνΙ νερό τής ρίξανε, τρία κλωνιά τού μόσχου
καί τέσσαρα ροδόσταμο, ώσπου νά συνεφέρη. *
Καί σάν τήν συνεφέρανε τούτον τόν λόγον λέει :
-«"Αντε κ* έσύ, Άτσίγγανε, χαΐρι* νά μή κάνης,
45 ουτε καί στό πανέρι σου ψωμί νά μήν ποτάξης®,

1) στ. 22, χειρ.: τόν δάσκαλό μου πιάσανε καί σαν φονιά τον πάνε. Ή διόρθ-ωσις τοϋ στίχου χαί 6 στίχος 23
Ix τής παραλλ. έχ προσφυγών έξ Άδραμυτίου (A.A. άρ. 1446 Β, σ. 112 χ.Ιξ., στ. 23-24, συλλ. υπό Δ. Λουχάτου,
Λέσβος 1940). 2) νά συνέλθ-7). 3) είς τοϋ σιδηρουργοϋ. 4) πρόοδον, χέρδος. 5) άποχτήσης.



ούτε καί στή ραχίτσα σου ρούχο νά μήν ποτάξης,
ούτε καί στό τζακάκι1 σου στάχτη νά μήν ποτάξης2,
κι άν θ' άποτάξης καμμιά φορά, άνεμος νά σ' τήν πάρη».
Παίρνουν τό δρόμο, τό στρατί, στρατί τό μονοπάτι,
50 τό μονοπάτι τσ' έβγαλε στήν πόρτα τού Πιλάτου.
Βλέπουν τήν πόρτα σφαλιχτή, σφιχτά μανταλωμένη
καί τά πορτοπαράθυρα μέ τά σκοινιά δεμένα.
-«"Ανοιξε, πόρτα του ληστου καί πόρτα τού Πιλάτου».
Κ' ή πόρτα 'πό τό φόβο της άνοίγει μοναχή της.
55 Βλέπει κόσμο άμέτρητο καί μετρημό δέν έχει.

Κοιτάει δεξά, κοιτάει ζερβά, βλέπει τόν "Αγιο Γιάννη.
-«"Αγιε μου Γιάννη Πρόδρομε καί βαπτιστή τού γιου μου,
που έχουν τό παιδάκι μου καί μου τό τυραγνάνε ; »
-«θαμάζομαι, ή Παναγιά, τά λόγια πού μου λέεις'
60 τόν γέννησες, τόν έθρεψες καί δέν τόνε γνωρίζεις
κ' έγώ πού τόν έβάφτισα πώς νά τόνε γνωρίσω ;
Βλέπεις έκεΐνο τό γυμνό, τόν άνεμαλλιασμένο,
όπού φορεί στήν κεφαλή άγκάθινο στεφάνι,
όπού φορεί πουκάμισο στό αίμα βουτηγμένο ;
65 'Εκείνος είν' ό γιόκας σου κ' έμέ ό δάσκαλός μου».
Κ' ή Παναγιά πλησίασε, γλυκά τόν έρωτοΰσε.
-«ΓΟρε, σταυρέ μου, πίσω σου, γύρε, σταυρέ μου, μπρός μου,
νά φτάσω τό παιδάκι μου, νά τό γλυκοφιλήσω».
Ζητεί γκρεμό νά γκρεμιστη, θάλασσα γιά νά πέση"
70 ζητεί μαχαίρι νά σφαγή, νά μή βλέπη σάν βλέπει.
Καί ό Χριστός τής άπαντα άπάνω άπό τό ξύλο.
-«Μάννα μου, κάμ' ύπομονή, νά κάμ' δλος ό κόσμος,
νά κάνουν μάννες γιά παιδιά καί τά παιδιά γιά μάννες,
νά κάνουν κ' οί καλόπαντρες γιά τούς καλούς τους άντρες.
75 Πήγαινε στό σπιτάκι σου καί διάφορο 8 δέν έχεις.
Στρώσε τήν τάβλα φλιβερή καί τά πεσκίρια * μαύρα"
βάλε στό μαστραπά 6 κρασί κι άφράτο παξιμάδι
καί τό μεγάλο Σάββατο κατά τό μεσονύχτι,
πού θ' άνοίξουν οί ούρανοί, θά μέ καλαπαντήσης».

1) ή Ιστία. 2) επιτυχές, αποκτήσης. 3) ώφέλειαν. 4) τραπεζομάνδηλα, 5) δοχειον του νερού.
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80 Πηγαίνει στό σπιτάκι της καί στρώνει τό τραπέζι"
βάζει τήν τάβλα φλιβερή καί τά πεσκίρια 1 μαΟρα,
βάζει στό μαστραπά3 κρασί κι άφράτο παξιμάδι.
Καθόταν κ' έπερίμενε τόν έρχομό τού γιού της.
Περνάει κ' ή Άγιά Καλή' καί τήν περιγελάει.
85 -«Ποιός είδε γιδ είς τό σταυρό καί μάννα στό τραπέζι ; »
-«"Αντε κ' έσύ, Άγιά Καλή, κατηραμένη νά 'σαι"
παπάς νά μή σέ λειτουργά, ψάλτης νά μή σέ ψέλνη,
μόνον στήν άκρα τού γιαλού τό κΟμα νά σέ δέρνη».
Περνάει κ' ή πικροδαφνιά καί τήν περιγελάει.
90 -«Ποιός είδε γιδ είς τό σταυρό καί μάννα στό τραπέζι ; »
-«"Αντε κ' έσύ, πικροδαφνιά, τήν πίκρα μου νά λάβης,
τή ροδοκοκκινίλα μου λουλούδι νά τή βγάλης».
'Ακόμα λόγος βάσταε κι άνοίγουν τά ούράνια"
βλέπει τδ γιδ της κ' έρχεται σά φώς καί σά λαμπάδα.

Β'.

Λ. Α. άρ. 2248, σ. 365. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1992, ταιν. 113,Αβ)
'Αστυπάλαια.— Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, 1957

Τρόπ. do

Τραγ. : Φλώρα Καμπούρη (25)
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1) τραπεζομάνδηλα. 2) δοχεϊον τοϋ νερο3. 3) περί τής 'Αγίας Καλής βλ. Κωνατ. Ρωμαίου, Το μοιρολόγι
τής Παναγίας, Άρχεΐον Πόντου, τόμ. 19 (1954), σ. 197 κ.έξ.
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15

20

Σήμερο μαύρος ουρανός, σήμερο μαύρη μέρα-

σήμερον δλοι θλίβονται καί τά βουνά λυπούνται"

σήμερον έβαλον βουλή οί άνομοι Εβραίοι,

οί άνομοι καί τά σκυλιά, οί τρισκατηραμένοι,

γιά νά σταυρώσουν τόν Χριστό τόν πάντων βασιλέα. 1

Ό Κύριος ηθέλησε νά μπη σέ περιβόλι,

νά λάβη δείπνον μυστικόν γιά νά τόν λάβουν δλοι.

Κ* ή Παναγιά ή Δέσποινα καθόταν μοναχή της

τήν προσευχή ' της έκανε γιά τόν μονογενή της.

Φωνή έξήλθ' έξ ούρανοΰ άπ' 'Αρχαγγέλου στόμα.

«Σώνουν, κυρά μ', οί προσευχές, σώνουν καί οί μετάνοιες

καί τόν υίόν σου έπιάσανε καί σάν φονιά τόν πάνε

κ' είς τού Πιλάτου τις αύλές ' έκεΐ τόν τυραννάνε.

-«Χαλκιά, χαλκιά, φτειάσε καρφιά, φτειάσε τρία περόνια».

Κ' έκεΐνος ό παράνομος βαρεί καί φτειάνει πέντε.

-«Σύ, Φαραέ, πού τά 'φτειασες πρέπει νά μάς διδάξης».

-«Βάλτε τά δυό στά χέρια του καί τ' άλλα δυό στά πόδια,

τό πέμπτο τό φαρμακερό βάλτε το στήν καρδιά του,

νά τρέξη αίμα καί νερό, νά λιγωθη ή καρδιά του».

Κ' ή Παναγιά σάν τ' άκουσε έπεσε κ' έλιγώθη"

σταμνί νερό τής 'ρίξανε, τρία κανάτια μόσχο

καί τρία μέ ροδόσταμο γιά νά 'ρθη δ λογισμός της.

Καί σάν τής ήλθε ό λογισμός καί σάν τής ήλθε ό νούς της

1) Το κείμενον τοϋ άσματος συνεπληρώθη εις τους στίχους 5, 32 καί 52 άπό τήν παραλλ. Ικ Σύρου (A.A. άρ.
1378Γ, σ. 124, συλλ. Γ. Ταρσούλη 1939). 2) χειρ.: τάς προαευχάς. 3) χειρ.: τάς αυλός.
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ζητεί μαχαίρι νά σφαγή, φωτιά νά πάη νά πέση,
25 ζητεί κρεμνό 1 νά κρημνισθη γιά τό μονογενή της.
-«Λάβε, κυρά μ', υπομονή, λάβε, κυρά μ', άνέση».'

— «Καί πώς νά λάβω υπομονή καί πώς λάβω άνέση,'
πού έχω γιό μονογενή κ' έκεΐνον σταυρωμένον».

Κ" ή Μάρθα ή Μαγδαληνή καί τού Λαζάρου ή μάννα
30 καί του 'Ιακώβ ή άδελφή, οί τέσσαρες άντάμα,
έπιάσαν τδ στρατί-στρατί, στρατί τδ μονοπάτι.
Τδ μονοπάτι τσ' έβγαλε είς τού ληστού τήν πόρτα.
-«"Ανοιξε, πόρτα τοΰ ληστού καί πόρτα τοΰ Πιλάτου».
Κ' ή πόρτα άπδ τδ φόβο της άνοίγει μοναχή της.
35 Τηρά δεξιά, τηρά ζερβά, κανένα δέν γνωρίζει"
τηρά καί δεξιώτερα βλέπει τόν "Αι Γιάννη.

— «"Αγιε μου Γιάννη Πρόδρομε καί βαπτιστά τού γιού μου,
μήν είδες τόν υίόκα μου καί τδν διδάσκαλόν σου ; »

— «Δέν έχω γλώσσα νά σου πώ, γλώσσα νά σου μιλήσω-
40 δέν έχω χεροπάλαμο*, διά νά σού τδν δείξω.

Βλέπεις έκεΐνον τόν γυμνό, τόν παραπονεμένο,
όπου φορεί πουκάμισο στό αίμα βουτηγμένο,
όπου φορεί στήν κεφαλή άκάνθινο στεφάνι ;
έκεΐνος είν' δ υίόκας σου κ' έμέ διδάσκαλος μου».
45 Κ' ή Παναγιά πλησίασε γλυκά τόν έρωτούσε.

— «Δέν μού μιλείς, παιδάκι μου, δέν μού μιλείς, παιδί μου ; »

— «Τί νά σού πώ, μαννούλα μου, πού διάφορο* δέν έχεις"
μόνον τό Μέγα Σάββατον κοντά τό μεσονύκτι,6

πού θά λαλήση δ πετεινός, σημαίνουν οί καμπάνες,
50 σημαίνει ό θεός, σημαίνει ή γη, σημαίνουν χά ούράνια,
σημαίνει κ' ή Άγιά Σοφίά μέ τρεις χρυσές καμπάνες,
τότες κ' έσύ, μαννούλα μου, θά 'χης χαρές μεγάλες».
"Οποιος τ' άκούει σώζεται κι δποιος τό λέει άγιάζει,
κι δποιος τό καλοφηκραστη ' Παράδεισο θά λάβη"
55 Παράδεισον καί λίβανον άπό τόν "Αγιον τάφον.

1) χειρ.: κρημνά. 2) άνασα, άναπνοήν. 3) χειρ.: χέρι πάλαμο. 4) χέρδος. 5) χειρ.: μεσημέρι. 6) τά
άχροασ·9τ) χαλώς.

26
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Γ.

Λ. Α. άρ. 1665Γ', σ. 64. (Ε. Μ. Σ. άρ. 142, ταιν. 6,Αβ)

Μικρά Άοία (Ίχόνιον) (πρόσφ.). — Σπ. Περίπτερης, Δημ. Οίκονομίδης, 'Ιωάννινα 1951

Τραγ.: Ελένη Δημητριάδου καί Ζωή Στρατόγλου

Τρόπ. ré — do

h ~ 176α  η * Λ) |θ s ■ —iy})-- , ^ ^- hr
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•ο «
Β Α

Σήμερα μαΰρος οόρανός, σήμερα μαύρη μέρα,
σήμερα δλοι θλίβονται καί τά βουνά λυπούνται 1

Δ'.

Λ. Α. άρ. 2384, σ. 420. (Ε. Μ. Σ. άρ. 6234, ταιν. 398, A3)
"Ηπειρο; (επαρχ.Ιωαννίνων).— Δημ. Οίκονομίδης, 1961

Τραγ. : Χρυσαυγή Διαμάντη (66)
καί όμιλος νέων μεικτός

Τρόπ. ré V

1) βλ. την συνέχειαν τοΰ θρήνου είς το χφ. Λ.Α., άρ. 1665 Γ', σ. 64 κ.έξ.

1) Ό καθορισμός τής τονικής δημιουργεί αμφιβολίας λόγω τής ίδιοτύπου τεχνικής τής μελωδίας. Ό φθόγγος
la παρ' ότι κυριαρχεί είς τήν μελωδίαν καί Ιπαναλαμβάνεται συχνά, εν τούτοις δέν άποτελεΐ τήν τονικήν τοϋ άσμα-
τος άλλά τήν πέμπτην τής τονικής ré (τρόπος ré). 'Ανάλογους περιπτώσεις εΰρίσκομεν είς μελωδίας τοϋ πλαγίου
πρώτου ήχου τής Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής.
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Α Τον. Τον

Κάτω στό Γεροσόλυμα-ι-, ματάκια, καί στού Κυρίου τόν τάφο,

μά τό Χρωτός άνέστη
και στον Κνρίον τόν τάφο, μά τό Χριστός άνέστη,
κ' έκεΐ δέντρος δέν ήτανε, ματάκια, δέντρος έφανερώθη.

μά τό Χριστός άνέστη

δέντρος έφανερώϋ-η, μά τό Χριστός άνέστη.

Ό δέντρος ήταν δ Χριστός κ' ή ρίζα ή Παναγία,

τά φύλλα όπου έπεφταν ήταν οί μαρτυριές του

πού μαρτυρούσαν κ' έλεγαν γιά του Χριστού τά πάθη.

-«Χριστέ μ', φόντας σ' έσταύρωσαν οί γι άνομοι οί "Οβραΐοι

οί γι άνομοι καί τά σκυλιά κ' οί τρισκαταραμένοι,

τό Φαραών έδιάταξαν νά φτειάξη τρία περόνια

κι αΰτδς ό τρισκατάρατος βάνει καί φτειάνει πέντε».

-«'Εσύ Φαραέ, πού τά 'φτειασες, κάτσε νά μας διατάξης» \

— «Τά δυό (σ)τά δυδ τά πόδια του, τά δυό (σ)τά δυό του χέρια,

τό πέμπτο τό φαρμακερό βάλτε το στήν καρδιά του, '

νά τρέξΐ] ν-αίμα καί νερό, νά πικραθη ή καρδιά του».

'Από τήν πίκρα του Χριστού κι άπό τή φαρμακάδα

δ ήλιος έσκοτείνιασε καί τό φεγγάρι έχάθη

10

1) Ό στίχος παρελήφθη προς συμπλήρωσιν τοϋ άσματος άπό τήν παραλλ. έχ Καλεντζίου (Λ.Α. άρ. 1830, σ. 6,

άρ. 2, στ. 10). 2) χειρ.; τό τρίτο τό φαρμακερό τό βάζουν στήν καρδιά του. Ή διόρθ. έχ τής άνωτ. παραλλ., στ. 16.

3) 01 στίχοι 14-15 παρελήφθησαν έχ τής ώς άνω παραλλ., στ. 13-14.
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Ε'.

A.A. άρ. 2157, σ. 210-211. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1332, ταιν. 82,A3).
Θάσος (ΛιμενάριαΙ.— Δημ. Πετρόπουλος, Σπ. Περιστέρης, 1955

Τρόπ. do. Τον. sol$ 1 = do 5

J,

Τραγ. : Πηνελόπη Οίκονομίδου (66)
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ΣΗΜ.— Τό θέμα τής Σταυρώσεως τού Χριστού, μέ τήν έπίσημον θέσιν πού κατέχει είς τήν θρη-
σκείαν καί τήν λατρείαν τών Χριστιανών, εισήχθη παραλλήλως πρός τήν ύμνογραφίαν καί τήν είδικήν
άκολουθίαν τής Εκκλησίας, εις πολλάς δημώδεις παραδόσεις, έκφράσεις τού λαού καί εις αύτήν τήν
ποίησίν του. Ούτω, άντιστοίχως πρός προσωπικά, λόγια, ποιήματα, θρήνους είς τό "Αγιον πάθος, τά
όποια έχουν σωθή άπό τούς τελευταίους βυζαντινούς χρόνους άπαντά σήμερον εύρύτατα διαδεδομέ-
νον εις όλους τούς έλληνικούς τόπους τραγούδι, τό όποιον εχει περιεχόμενον τό γεγονός τούτο. Είναι
γνωστόν πολλαχού ώς θρήνος τής Μεγ. Παρασκευής, Μοιρολόγι τής Παναγίας, Πάθη τού Χριστού
κ.ά., αδεται δέ, ώς έπί τό πλείστον, είς τήν έκκλησίαν ύπό γυναικών τήν Μεγ. Παρασκευήν μετά τόν
στολισμόν τού Επιταφίου ή κατά τήν νύκτα πρός τό Μέγα Σάββατον, ότε πολλαχού διανυκτερεύουν
έκεϊ γύρω άπό τόν Έπιτάφιον, προφανώς πρός φύλαξιν, σύμφωνα μέ τό λαΐκόν £θος, του νεκρού
σώματος τού θεανθρώπου. Είς τινας τόπους τραγουδιέται τούτο τήν ήμέραν ταύτην ύπό παιδιών
£ξω άπό κάθε οίκίαν πρός συλλογήν χρημάτων καί πασχαλινών αύγών.

Είς τό άσμα τούτο, τού όποιου ή σύνθεσις πρέπει νά άναχθή είς χρόνους παλαιοτέρους τού
14ουαιώνος5, τό κύριον πρόσωπον τής ύποθέσεως είναι ή Παναγία, τό όλον δέ περιεχόμενόν του εί-
ναι είς τήν κυρίαν εννοιάν του εκφρασις τού μητρικού πόνου, ήτοι ενα μοιρολόγι.

1) Βλ. Μ. Μανούσακα. 'Ελληνικά ποιήματα γιά τή Σταύρωση τοϋ Χρίστου. Mélanges offerts à Octave
et Melpo Merlier, torn. II, Athènes 1956, 64-65, 69.

2) Βλ. καί Verni. Cottas, Le theâtre à Byzance, Paris 1931, σ. 114. Ένταϋθ-α εκφράζεται ή γνώμη

περί τής συνθεσεως τοϋ τραγουδιοϋ δλίγον προ τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως
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Α'.

A.A. άρ. 2305, σ. 113. (Ε.Μ.Σ. άρ. 3215, ταιν. 218,Αιο)
Ευρυτανία (Σελλά).— Σπ. Περιστερης, 1959

Τρόπ. ré (ré = la). Τον sol' — la'
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Σήμιρα, μωρέ, σήμιρα, σήμιρα Χριστός άνέστη

σήμιρα, μωρέ, σήμιρα, σήμιρα Χριστός άνέστη

σήμιρα Χριστός άνέστη

κι αϋριου : άληθΩς άνέστη.

Σήμιρα τά παλληκάρια

ρίχνονται1 σάν τά λιοντάρια.

5 Σήμιρα καί τά κορίτσια
κάθονται σάν κυπαρίσσια.
Σήμιρα κ' οί παντρεμένες
κάθονται καμαρωμένες. '
Σήμιρα καί οί παπάδες
10 στέκονται σάν Δεσποτάδες.
Σήμιρα κι αύτοί οί γέροι
στέκονται σάν σκαντζοχέροι.

Β'.

A.A. άρ. 2214, α. 165. (Ε. Μ. Σ. άρ. 1704, ταιν. 111, Αίΐ)
Άρχαδία (Βυτίνα).— Σπ. Περιστερης, Γρ. Δημητρόπουλος, 1956

Τραγ. : Γεωργία Πλέσσα (50)

Τρόπ. do (do = ré)
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1) ΧειΡ- : οτέχουνται. 2) 01 στίχοι 5-8 παρελήφθησαν πρός συμπλήρωσιν τοϋ κειμένου τοΰ άσματος άπό τήν
παραλλ. έκ Ιουλίου (Λ Α. άρ. 976, σ. 47, στ. 5-8, συλλ. Δημ. Λουκοπούλου, 1933).
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Σήμερα, μαύρα μου μάτια, σήμερα Χριστός 'Ανέστη
Σήμερα Χρίστος ανέστη είς τους ούρανούς εύρέθη.
Σήμερα, μαϋρα μου μάτια, σήμερα τά παλληκάρια
Σήμερα τά παλληκάρια στέκονται σάν λεοντάρια.
5 Σήμερα καί τά κορίτσια
στέκονται σάν κυπαρίσσια.
Σήμερα κ' οί παντρεμένες
έχουνε χαρά οί καημένες.
Σήμερα κ' οί δόλιες χήρες
10 κάθονται σάν κακομοίρες.
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Γ.

Λ. Α. άρ. 2351, σ. 706. (Ε. Μ. Σ. άρ. 5223, ταιν. 328,Aie)

Κύπρος (Κώμα τον Γιαλον).— Γ. Κ. Σπυριδάκης, Στ. Καρακάσης, 1960

Όργαν. : Νικόλ. 'Ηλίας (βιολί) (58)

'Αντωνάκης Κωστής (λαούτο) (45)
Τραγ. : Δημήτριος Τοφραρής

Τρόπ. do (do = la). Τον. la2
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λή- - - ύω - και πά-νω6τήν'Α - νά-Οτα - 6ι θέ - λω va ôâc- £η -

7 y·^ , f φ » » m ι JT"3 j -

y" Γ Γ Γ Γ Γ 1 Γ Ρ Ρ I Γ * \ J f

γτ\ - - - Οω. Άρ-χον-τες, ώ εύ - υε - νι - κο'ι

frâ π η ι an r r J fpp^

καί— πο-λο-χρο- vi — μέ - - - νοι -, và ει-όΦεπο- λιο -

(fr Γ fr f 'ri Ρ n p J VrTr ι- II

ζώ - η - τοι ö'o - λη την οί - κου - μέ - - - νη.

τ"· ......"ι

"Αρχοντες, άγροικήσατε', διά νά σάς μιλήσω
καί πάνω στήν 'Ανάστασι θέλω νά σάς ξηγήσω.
"Αρχοντες, S ευγενικοί καί πολλοχρονεμένοι,
νά είσθε πολλιοζώητοι σ' δλην τήν οικουμένη
5 κ' έκεί που μέλλομεν έμείς νά 'σθε συγχωρεμένοι

1) αχούσατε. 2) Παραλλαγήν τοϋ άσματος 1κ στίχων 140 βλ. είς Άΰαν. Σακελλαρίον, Κυπριακά, τόμ. Β',

εν 'Αθήναις 1891, σ. 88-92.
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Δ'.

A.A. άρ. 2492, σ. 7. (Ε. Μ. Σ. άρ. 5114, ταιν. 324, Βπ)

'Αττική (Μέγαρα).— Σπ. Περιστέρης, Γ. Κ· Σπυριδάκης, 'Αθήναι 1960, Μέγαρα 1962

Τραγ. : 'Ιάκωβος 'Ηλίας (54)

Τρόπ. ré χρωματ. (re = la). Τον. siba = la3

J "26 ^

__or____^—s _/w ^ ^—- Λν-

H —

m

4 --

Βιολί

ι

ΛΛ-

«-»

Να σας

irrt-*—' r Γ f 1 r j Γ*—v-j 1^-r-1
^ LJ l· Ρ [J D) * LT f r

nou _

va σας που . ., va σας

Β ε ΓΡ'ρ f,'-I Ι

τι ου . με

. τα ρού-

σα . Χια—,ττε. στε . τα —,όρε — τταΧ. Χπ. κά . ρια,

i

Νά σας πού-, νά σας που-, νά σας πούμε τά ρουσάλια

- πέστε τα, βρέ παλληκάρια.
Νά σ' τά είπούμε έσένα πρώτα,
πού σέ ηύραμε στήν πόρτα
5 κ' έξ ύστέρου τής κυράς μας
καί τής ρουσσοπέρδικάς μας.
Κάτω σ' ένα περιβόλι
δάφνη καί μηλιά μαλώνει.
— «Δάφνη, 'πήρα1 'γώ κλωνάρι,
10 νά μέ πάρη τό ποτάμι-
νά μέ πάη τή δύση-δύση,
κάτω στή γυαλένια βρύση,

1) äv επήρα.

26
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ν-όπου πλένουν Όβριοποϋλες
οταματίζουν 1 Τουρκοπούλες».

15 -«Βάλ* το τό δεξί σου χέρι
μέσ' στήν άργυρή σου τσέπη'
βγάλ' το τδ 'κοσιπεντάρι,
δώσ'το του σαχανατζάρη ».3

ΣΗΜ. — Τό Πάσχα είς τόν λαόν, έκ παραδόσεως μέ τό όνομα Λαμπρή, κατέχει τήν πρώτην θέ-
σιν είς τό έορτολόγιον τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας μέ ζωηράν συμμετοχήν τού πλήθους είς έκδηλώ-
σεις πανηγυρισμού. Αύται συνεχίζονται καί τήν έβδομάδα τής Διακαινησίμου, μάλιστα δέ κατά τήν
Τρίτην, δτε γίνονται χοροί κατά τούς όποιους άδονται καί τραγούδια πασχαλιάτικα, ώς τά άνωτέρω.
Τό ύπ' άριθ. Δ' άσμα, «τά ρουσάλια» τραγουδιέται είς Μέγαρα τήν Δευτέραν μετά τό Πάσχα. Τά παι-
διά ένταΰθα, περιερχόμενα παλαιότερον κατά τήν ήμέραν αύτήν τά σπίτια, έτραγουδούσαν τά ρουσά-
λια ώς άγερμικόν άσμα ύπό τόν ήχον τυμπάνων (νταουλιών), έκράτουν δέ είς τά χέρια των καί σταυ-
ρόν έκ καλάμου, στολισμένον μέ άνθη καί μέ άνηρτημένην εις τήν κορυφήν του σημαίαν καί μανδήλια.

9. ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΟΥ

Λ. Α. άρ. 2758, σ. 429-430. (Ε.Μ.Σ. άρ. 7344, ταιν. 504,Αι)
Κίμωλος.— Γεα>ργ. Κ. Σπυριδάκης, 1964

Τρόπ. ré (ré = mi)

(J)>J) co 145

Τραγ. : Πετροΰλα Π. Πρεζάνη (23)

A { * é é" 4 ) » co j

ij'lu·1»j)'jJ ). Ji.r7T]·}! M;

S Λ/Γι rrr ιιηιιτ'ππ vi) on iîXfi Λιπ

—Φ

Δώ . σε μουτ'άρ.γυ

« 1 Jl Jl JJ1 ' ΠΏ Jl > y Π

ρα κλει.όισ με
f?)

το — μορ. γα . ρι . . τα

- Ρ1

ν α

1

νοι .

ζω τον- α .

λη . 5ο . νο στ Α

=Μ=1 m TO -i.-&_-=._!_ - r ) : Κ 1 , i
J' JJ J -J > * ;; y , î)— ——

- ι

Γιαν.νιοΰ —τη __ χα.ρη,

Ό . ρ ι' . στε

1) σαπουνίζουν. 2) σαχανατζάρης, 6 έκ τοϋ ομίλου κρατών το σαχάνι, χαλκοϋν οοχεΐον.
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π Γ —ΓΛ- Μ ^ J^ -TJ^JT 1
If-* ' -  τ'άρ . γυ  ρ ι, r ψ\ j £J  . pà —«-UU  κλειδκ —0-·  ί καί τ< *—* μα p. γα . pi .  =η κ n· =ι
τα . Li —a—0-J  - P> ι--  » ·ι  κι α _ voi  'I ■ Γ 1 >1 - —CΓ —^—J—f_j J—  ξε τον _ α _ :F=1-'—ι-b—ι—Η
fai i Qè^. J J) > Il

κλπ. όο . να στ 'Α . ι _ Γιαν.νιού τη _

· m

"Ακλήδονά 1 μου, σ' έβαλα γιά νά σέ τραγουδήσω,
ρόδα καί τριαντάφυλλα τό κιούπι' νά γεμίσω'.
- «Δώσε μου τ' άργυρά κλειδιά μέ τό μαργαριτάρι,
ν' άνοίξω τόν άκλήδονα στ' "Αι Γιαννιού τή χάρη».

5 -«'Ορίστε* τ' άργυρά κλειδιά καί τό μαργαριτάρι
κι άνοιξε τόν άκλήδονα στ' "Αι Γιαννιού τή χάρη».
-«'Ανοίγω τόν άκλήδονα στ' "Αι Γιαννιού τή χάρη
κι άπόψε φανερώνεται ό νιός πού θά μέ πάρη.
'Ανοίγω τόν άκλήδονα, άνοίγω τήν κατίνα'
10 νά βάλω μέσα τόν όρνό 6 νά όρνιαστοΰν τά μήλα».

ΣΗΜ.— Τό ά°μα άναφέρεται είς τό γνωστόν μαντικόν £θιμον κατά τήν έορτήν τού Γενεσίου
τοϋ 'Ιωάννου τού Προδρόμου (24 Ιουνίου), γνωστήν είς τόν λαόν μέ τά δνόματα : τού Κληδόνου, τού
Φανιστή, τοϋ Λαμπροφόρου, τού Λιοτροπιοΰ κ.ά.

Κατά τό έσπέρας τής παραμονής τής έορτής είς πολλούς τόπους, Ιδία δέ είς τάς νήσους, το-
ποθετούνται ύπό νεανίδων καί νέων έντός δοχείου τα σημάδια (μήλα, κοσμήματα κ.ά.), τά όποια,
Ιπειτα άπό τελετήν ώρισμένων μαγικών πράξεων, έξάγονται κατά τήν έπομένην μέ συνοδείαν τρα-
γουδιών. Έκ τών σημαδιών τούτων μαντεύονται αί νέαι καί οί νέοι ποίον ή ποίαν θά παντρευτούν.

Τά άνωτέρω δίστιχα άδονται είς Κίμωλον κατά τήν στιγμήν πού πρόκειται νά άρχίστ] ή έξα-
γωγή άπό τό δοχείον τών μαντικών σημαδιών.

Τό μαντικόν Μθιμον τούτο, τελούμενον χρονικώς κατά τό θερινόν ήλιοστάσιον, φαίνεται Μχον
παλαιάν παράδοσιν. Σημειωτέον ότι κατά τήν έορτήν ταύτην γίνονται καί άλλαι μαντικού ή μαγικού
χαρακτήρος λαΐκαί έορταί'.

1) 'Ακλήδονας, άλλαχοϋ Κλήδονας. 2) μικρόν πιθοειδές δοχείον. 3) Το δίστιχον τοΰτο ετραγουδήθη εκ
λάθους ώς τρίτον, διό μετεφέρθη παρ' ημών ώς πρώτον, χάριν ετι καί τής σειράς τοϋ νοήματος. 4) Ιδού. 5) τά
δοχείον. 6) όρνός, άλλως όρνιάς = έρινεός. 7) βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ. 87-88.
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10. ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙ
A'.

A.A. άρ. 2382, σ. 509-510. (Ε.Μ.Σ. άρ. 6295, ταιν. 401,A4)
"Ηπειρος (Έλληνιχόν πρώην Λοζέται).— Δημ. Οίκονομίδης, 1961

Τραγ. : 'Αθηνά Οικονόμου, 'Αρετή Κοντού, Άννέτα Κοντοϋ,
Κατίνα Κοντοϋ, 'Αντιγόνη Κουτσογιάννη,
Χρυσόστ. Οικονόμου, 'Αντών. Κοντός

Τρόιτ. χρωμ. do (do=sib). Τον. sit» 2
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Τέτοια ν-ώ-, τέτοια ν-ώ-, τέτοια ν-ώ-ρα ήταν έψές
τέτοια ν-ώρα ήταν έψες
τέτοια καί παραπροψές
στό χορό πού χόρευαν:
0λ' άγόρια καί ξανθές,
5 καί κορίτσ' άπάρθενα.
Στήν τρί' δίπλη τού χορού
κάθονταν χρυσός άιτός
κ' έτρωγε τά νύχια του,
τά χρυσά φτερούγια του,
10 τά βασιλικούδια του.
Στό χορό πού χόρευαν
δλ' άγόρες καί ξανθές 1
καί κορίτσ" άπάρθενα
κ* είχαν κόκκινες ποδιές,
15 κόκκινες καί παρδαλές.
Μία δέν είχε ποδιά,
δέν τήν πιάνουν στό χορό'
φεύγ', πάει στό σπίτι της.
Πέρασε πραματευτής,
20 πήρε καί αύτή ποδιά.
Στό χορό κατέβηκε,
στό καγκέλλι πιάστηκε.
Σάν τήν εΤδ* ό βόβοντας',
θερμασιές τόν έπιασαν,
25 ζάλες τόν έκούνησαν.

- «Πού είστε, παλληκάρια μου ;
Γλήγορα, γλυκό κρασί
καί μονοδοσά ρακή,
νά κεράσω τό χορό,
30 δλους άπό δυό 'πό δυό

1) ΑΙ στροφαί του άσματος, άλλοτε μεν περιλαμβάνουν δυο έπτασυλλάβους στίχους ώς ή πρώτη, άλλοτε δέ
τρεϊς. Εις τάς τριστίχους στροφάς ταύτας, ώς ή 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 καί 23 ό τρίτος
στίχος δέον νά προσαρμόζεται εις τά δυο τελευταία μέτρα τοϋ δευτέρου μέρους τής μελωδίας.

1) 'Από τοΰ στίχ. 11 κ.έξ. συνεπληρώθη τό ασμα συμφώνως πράς τήν παραλλ. εκ Καλεντζίου (βλ. χφ. σ. 415-
418, στ. 12 χ.έξ.). 2) βοεβόδας, διοικητής.
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καί τήν κόρη π' άγαπώ».
-Καγκελλάρη τού χορού,
σύ, πού σέρνεις τό χορό,
κάνε κύκλες τό χορό,
35 κάνε διπλοκάγκελλα,
διπλοκαγκελλίσματα.
Καγκελλάρη τού χορού,
σύ, πού σέρνεις τό χορό,
σάν κλωνί βασιλικό,
40 τραύα, σάσε τό χορό,
είμαι ξένος καί θά ίδώ
καί θά πάω νά μολογώ.
Πέρασ' άπό 'να χωριό'
τί χορός πού γίνονταν'
45 μαυρομάτες χόρευαν,
γαλανές έγλένταγαν
κ' είχαν κόκκινες ποδιές
κόκκινες καί παρδαλές.
Μέσ' στόν πέρα μαχαλά
50 πέθανε μιά καλογριά

καί τήν πάν' στήν έκκλησά
μέ λαμπάδες μέ κεριά
κι άσημένια θυμιατά.
Κι ό Δεσπότης πάει μπροστά
55 καί τρεις διάκοι άπό κοντά
ψέλλοντας, διαβάζοντας:
Μά τόν Άγιο Κωσταντινο 1
τό χορό δέν τόν άφίνω.
Μά τόν Άγιο τό Γιάννη
60 κι ό χορός πααίνει γαϊτάνι.
Μά τόν "Αγιο Άι Θανάση
κι ό χορός δέ θά χαλάση.

1) Τά 2αμα άπό τοΰ οτίχ. 57 χ.εξ. αποτελείται άπά άχτασυλλάβους στίχους. ΕΙς τήν μουσιχήν ίχτέλεσιν τοϋ
μέρους τούτου δέον νά άντικατασταθί, τό τελευταΐον δγδοον τοϋ τετάρτου χαΐ του τελευταίου μέτρου διά φθογγοση-
μου τετάρτου. ΕΙς τήν παϋσιν δέ τοΰ όγδοου νά προστεθή έν φθογγόσημον όγδόου τής Ιδίας όξυτητος.
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Μά τόν Ά γιον Άι Σένη 1
τήν Κυριακή θά ψύγ'ν οί ξένοι. '

Β'.

A.A. άρ. 2302, σ. 462. (ΕΜ.Σ.άρ. 2988, ταιν. 209,As)
"Ηπειρος (ΧονΧιαράδες Ιωαννίνων).— Δημ. Οίκονομίδης, 1959

Τραγ.·. Άντών. Κ. Δημολίκας (66)

Τρόπ. ré. Τον. dos (do=ré)

Λ J>J J J> 63____

jimv^i JrJ· Jjj i - J>j. j 1,1

'—' Τε-τοια ν-ώ - τέ - τοια ν-ώ - τέ-τοια ν-ώ-ραη-.

I j) j j τ j i jJ J' J'

ταν ε - ψές τέ - τοια ν-ώ — ραη - ταν έ - ψες

ότ'άφεν-τός μου τίς αύ-λές.

τέ-τοια ν-ώ -

ρα - χο- ρευ - αν
0_Τον_

Τέτοια ν-ώ-, τέτοια ν-ώ-, τέτοια ν-ώ-ρα ήταν έψές
τέτοια ν-ώρα ήταν ίψες
τέτοια καί παραπροψές

1) "Αγων 'Αρσένη. 2) 'Από τοΰ στ. 49-64 τοΰ παρατιθεμένου άσματος εχει συμφυρθη άλλο τραγούδι.
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τέτοια ν-ώ-, τέτοιαν ν.ω-,
τέτοια ν-ωρα χόρευαν
τέτοια ν·ώρα χόρευαν
στ' άφεντός μου τις αύλές.

5 Χόρευαν οί νιές κ' οί γριές
καί κορίτσα άνύπαντρα ... 1

ΣΗΜ.— Τό ά®μα μέ τό όνομα «καγκελλάρι» ή «καγκελλάρης» συνοδεύει όμώνυμον χορόν, ό
όποιος χορεύεται πολλαχού τής 'Ηπείρου κατ' έπισήμους έορτάς, ώς είς Καλέντζι κατά τήν Τρίτην
τού Πάσχα, εις Πράμαντα, Χουλιαράδες, Μιχαλίτσι καί άλλα χωρία, κυρίως είς τήν περιφέρειαν τών
Τσουμέρκων, εις τοπικάς πανηγύρεις. Ό χορός ούτος είναι κύκλιος καί χορεύεται κατ' έθιμον είς
τόν αύλόγυρον τής 'Εκκλησίας πρός τό καλόν τού τόπου 2, ήτοι διά τήν ύγείαν τών κατοίκων κλπ.

1) Βλ. τήν συνέχειαν τοϋ κειμένου τοΰ τραγουδιοΰ στ. 7-52 εις το χειρόγρ. A.A. άρ. 2302, σ. 462.

2) Βλ. Δημ. Β. Οίκονομίδον, Λαογραφική άποστολή είς τά Κατσανοχώρια Ηπείρου, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ.,
τόμ. ΙΓ' -1Δ' (1960 - 1961), έν 'Αθήναις 1962, σ. 393 - 395.
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I. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΕΡΩΤΙΚΑ
Α'.) ΕΡΩΤΕΣ -ΕΡΩΤΙΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΦΙΛΗΜΑΤΑ

Ι. ΕΧΑΣΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

A.A. άρ. 2380, σ. 61-62. (Ε.Μ.Σ. άρ. 838, ταιν. 48,As)
"Ηπειρος (Μοναστήρι ΜοΙϊατης).—Σπ. Περιστέρης, 1954

Τρόπ. do πεντατον. Τον. fa ty * = fa. do = fa.

J. j ]/~,S

Τραγ. : Βασίλειος Βέργος (39)
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I

ν-"Ολα τά δέντρα τής αύγής δροσά είναι γιομισμένα

ν-δλα τά δέντρα τής αυγής δροσά είναι γιομισμένα

κ* έμένα τά ματάκια μου δακρύζουν τά καημένα.

κ' εμένα τά ματάκια μου δακρύζουν τά καημένα.

-«Τί έχετε, ματάκια μου, καί είστε δακρυσμένα ; »

— «ν-"Εχασα τήν άγάπη μου πού ήταν τριανταφυλλένια».

2. ΠΕΡΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΟΥ

A.A. άρ. 2256, σ. 200-201. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1857, ταιν. 125,A«)

"Ηπειρος ('Αγ. Κυριακή (Πόποβον) Παραμυθίας).— Σπ. Περιστέρης, 1957

Τρόπ. ré μετά χρόας Γ ré = mi. Τον. c\s fa = mi1

Τραγ. : Όμάς γυναικών

•Λ Τ I ί I ι

Πε-ρα - da, μωρ'πέ-ρα

lg Π j. „j J pjf

J J) J) J

-σ'άπ'- τήν-πο'ρ- ta - öov, πε'- pa - ο'άπ'τήν nop-Χα
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- θες - χη - ρό- κα - σου.

■■!>■· II

Πέρασα, μωρ', πέρασα, πέρασ' άπ' τήν πόρτα σου
πέρασ' άπ' τήν πόρτα σον
κ' έγνεθες τή ρόκα σου"

κ' είδα τό-, μωρ' κ' είδα τό-, κ' είδα τό χεράκι σου
κ' είδα τό χεράκι σον
πδπιζε τ' άδράχτι σου"
5 δαχτυλίδι έλάμπισε
κ' ή καρδιά μου ράγισε"
μήν άρρεβωνιάστηκες,
μήνα καπαργιάστηκες ; 1
- «Ούδ' άρρεβωνιάστηκα
10 κι ούδέ καπαργιάστηκα,1
τήν άντίκα' πού φορώ
τ'ν έχ' άπό τδ χρυσικό».

3. ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΩ ΓΕΙΤΟΝΙΤΣΑ

A.A. άρ. 2214, σ. 131. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1694, ταιν. 109,Au)

Κννονρία ("Αγιος Πέτρος).— Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956

Τραγ. : 'Ομάς έκ Καρυών Λακεδαίμονος

Τρόπ. fa καί ré = sol — mi.

J~»56 (5*1-56-58)

η « ΕΝΑΣ —τ-
y—é ^-J -·-—  -

Στην— ά - πά - νω, Λ\α - ριω μου—> γει - το -

ΟΜΑΣ —Fl ■
') « w γ J 0 —0 Ê(~ -

%) ο 0 m »

- νί - τοα, στην - α - πά - vu, /Λα - ριώ μου—, γει-το-

1) χειρ. : κι άτταργιάστηκες. 2) δακτυλίδι παλαιάς κατασκευής.
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Λ β ΕΛΜΙ

Φ·1 J 'J'-f  - vi - τοα, Οτην-  i j Π J 11 HM  k- πά - ν 9 r u O  fu) γει - to - vi  OM At  ■ *=== » J  - töa
-φ-f-d> J-ft»-  à - γα - πώ — μια κο -  Κ. n JT=3== —W_J—J-J-ρ—ρ—  πελ - λί - τσα, οτην- à - τ  .· h Π γί 1 ι n r r  [ά - νω
g? Γ '-· J 1 —J-m—Ί

γει - το - νί - τοα ά - γα-πω - μια- ·κο-πελ - XC-τοα.

, i ■ * iBgj? Γ W · * * ι

Στήν άπάνω, Μαριώ μου, γειτονίτσα,

στήν απάνω, Μαριώ μου, γειτονίτσα

Στήν άπάνω γειτονίτσα

άγαπώ μιά κοπελλίτσα

στήν άπάνω γειτονίτσα

άγαπώ μιά κοπελλίτσα

καί στήν κάτου, Μαριώ μου, τήν καημένη
καί στήν κάτου, Μαριώ μου, τήν καημένη
και στήν κάτου τήν καημένη
άγαπώ μιά παντρεμένη.
5 Μά 'χε τά μαλλιά μετάξι
καί πλεγμένα μέ τήν τάξη.
Μά 'χε μύτη, σάν κοντύλι
στόμα σάν τό δαχτυλίδι. 1

1) Το ύίσμα συνεχίζεται ώς χάτωθι :

Κάιον στο νερά τ' αυλάκι
είχα 'να περιβολάκι
κ' είχε μέσα πάσα, πάσα,
όλο λάχανα και πράαα.
Μά 'χε μια μηλιά ατή μέση
και βεργολ.υγάει να πέση.
01 στίχοι οϊτοι έχουν προστεθώ εξ έτερου άσματος.
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4. ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΜΑΛΩΝΕΙ Η ΜΑΝΝΑ ΤΗΣ

A.A. άρ. 2164Β', σ. 63-64. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1020, ταιν. 61,Βδ)

Αν τ. Μακεδονία (Πεντάλοφος Κοζάνης).— Σπ. Περιστέρης, 1955

Τρόπ. ré. Τον. doa = ré'

Τραγ.: Ζαχαρούλα Τσακνάκη (50) καί
Πηνελόπη Λιάτσου (41)

to 160

JM J >—J·

«3Ε

ten

JTT3,J 1 S

β 0

S ιό

πνα, μπιρ

μπι .No _ μα

Un.

0-L—0-0

τα

r, ' r

μου,κ" np-ôa στπ— γει-ΤΟ-νια— σου

-V— /V

7Î;— ν1— ^- — \—

rm ) 1 -

U-J J -— — 0
—-0

i

. πνα, μπιρ . μπι-λο-μά . τα μου,κ'ηρ-ôa στη
Ο____ ten

ϊ

m

γγΓΤ^

τΤ

-0

ί,ού.δα σο . (fE

ten. ïl2 r>

Ξύπνα, μπιρμπιλομάτα μου, κ' ήρθα στή γειτονιά σου,
ξύπνα, μπιρμπιλομάτα μου, κ' ήρ&α στή γειτονιά σον,
χρυσή πλεξούδα σοφερα νά δένης τά μαλλιά σου.
Κι άπό τήν πόρτα σ' πέρασα κι άπό τή γειτονιά σου
κι άκουσα πού σέ μάλωνε ή σκύλα ή μαμά σου.

5 Άν σέ μαλών' γιά φάι γιά πιει, πές μου νά σ' τά πληρώσω,
κι δν σέ μαλών' άπό 'ρχομαι, πές μου νά μήν ξανάρθω.
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- «Πέρνα, πέρνα, λεβέντη μου, το πώς περνούσες πρώτα.
"Οταν διαβαίνης μοναχός, γύρνα καί μίλησέ μου
κι δταν διαβαίνης μέ πολλούς, κάνε πώς δέ μέ βλέπεις». 1

5. ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ

A.A. άρ. 1665Β", σ. 65. (Ε.Μ.Σ. άρ. 163, ταιν. 8,Αδ, δίσκ. 42,Αι)
"Ηπειρος (Ιωάννινα).— Δημ. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστερης, 1951

Τρόπ. ré χρωματ. (ré = la). Τον. la'
80

Όργαν.: Κωνστ. Μπούκαλης (κλαρίνο) (30)
Τραγ. : Γεώργ. Γκάγκας (35)

if ^Γι-Γρ 1.  β ß 1 ^ ί ß F 2. Ι J
.&HJ— MM i—y LT ι _vu ι Μ  r Γ" J J  !  ίΧ .ι '
Ασμα ΊΝ' J Τ - 9 ν· »-•ν»'· V» ;— «' —

Σα.ραν.τα πέν - - - τι

Κυ

ρια _

*

Ε

te

η Β m Β

□

κε c

κ'έ-ίηντα___ δυο

Δε

—
ευ -

■ 'W 'g )- 1
f5 M =1 -J-J'" g >- -—

τε

I

Éig

ρις- δεν εί - δα -

> h n

την

Ρ -Γ 'iLiJ- 7 CXJ Ρ

αι. δεν ει _ - _ δα

την

α _

1) Ό τραγουδιστής τοϋ άσματος προσέθεσεν εν συνεχεία καί τον κατωτέρω στίχον, & όποιος φαίνεται συμ-
πλήρωσις τοϋ νοήματος είς τους στίχους 1-2.

.Χρυσά βραχιόλια σον 'φερα στα χέρια σον να βάλης.
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Z^Ê*

r llj Η " cj' m

rum h.. =f i. . . ι > l·^ . -7—1
JP r ÎÛT r_j)

Σαρανταπέντι Κυριακές κ' έξηνταδυό Δευτέρις
δέν είδα τήν , αι-Ά·αι, δεν είδα τήν άγάτιη μου, αμάν, δεν είδα τήν
άγάπη μον, τήν άγατιητικιά μου.
Μιά Κυριακίτσα τδ πρωί τήν είδα στολισμένη
καί στό χορό πού πήγαινε κι δλο μπροστά πηγαίνει
5 μέ δυό μαντήλια στό λαιμό καί τέσσερα στά χέρια,
καί μέ τό μάτι τήν πατώ καί μέ τά χείλ' τή λέγω.

— «Πού ήσαν έψές, πού ήσαν προψές, που ήσαν έχτές τό βράδυ ;»

— «'Εψές ήμαν στή μάννα μου, προψές ήμαν στή θειά μου
κι άπόψε θά 'μαστέ μαζί, ώσπου νά ξημερώση».

ΣΗΜ.— Τό άσμα άγεται κυρίως είς "Ηπειρον καί Μακεδονίαν.
6· ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΕΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ

A.A. άρ. 2258, α. 194-195. (Ε.Μ Σ. άρ. 2186. ταιν.151 Αΐ2)
Πελοπόννησος (Ζάχολη Κοριν&ίας). — Σπ. Περιστέρης, Μεσολόγγιον 1957

Τρόπ. mi (mi = faß). Τον. faß'
1ί) J J

Τραγ. : Ελένη Καμπέρη (30)

Σε πε_, ά - μάν, οί - πε -·> <3ε πε - ρι - βό - λι θε νά

Ι* L· -J) ^ J^-^J- J.-^ ν ' J l'-P—j

μπω —>

οε -

πε - ρι

βο - λι θε - να

26
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Σέ πε-, αμάν, σε πε-, σε πε-ριβόλι θέ νά μπώ

σε περιβόλι θε νά μπω

γιά νά μαζέψω 'πωρικό'

καί "πωρικό δέν ηυρηκα,

μιά λυγερή θυμήθηκα.

5 Κινώ καί πάω στό λουτρό,
τό λουτρατζή ξαναρωτώ.
-«Γειά σου, χαρά σου, λουτρατζή,
μήν είδες καμιά λυγερή ; »
— «Γιά πές μας τά σημάδια της».

10 -«ΜαΟρα, γλαρά" 'ν' τά μάτια της.
"Εχει έλιά στό μάγουλο,
βαμμένη μέ τό κάρβουνο" '
έχει καί στό κεφάλι της
γαριφαλιά μέ τ' άνθη της».

7. Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Α'.

A.A. άρ. 2333, σ. 199. (Ε.Μ.Σ. άρ. 4138, ταιν. 256,Αχο)
ϋίλοπόννησος (Βυτίνα Αρκαδίας).— Σωτ- Τσιάνης, 1959

Τραγ.·. Παναγ. Πλέσσας (18)

Τρόπ. ré (ré = la). Τον. lap' = la'

J^ro 208-212

jar;*») ;>êjrJ. r3,^;1 J § rrüü

Μω.ρέ, το 6λέ - πεις_ 'κεϊ _ νο το_ 6ου-

1) χειρ. : γλυκά. 2) Ό στίχος προς συμπλήρωσιν τοϋ άσματος παρελήφθη από τήν παραλλαγή ν Ιξ 'Αργούς
(Λαογρ., τόμ. 4, σ. 99, άρ. 46, στ. 22).
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j ίJj J ρ ijrpr-'f f-'rJ"& Cl'

νό_ πού _ ουεΤ_ναι ψη. λό_οα_πό τ'αλ . . λα αχ, έ-

ί -Qj-y γίϊγ,'Ρ'Φ

κεί - 'ναι αι πύ - _ _ βρε,πύρ.γος γυά _ . λι _

—= ^— ---—  m a ■ —Κ-—1
ρ * - Ρ—5—ri Ε=Ρ3·=' t) '

Μωρέ, τό βλέπεις 'κείνο τό βουνό πού είναι ψηλό άπό τ' άλλα, &χ !
έκεί 'ναι πύ-, βρέ πΰ-ργος γυάλινος
άμάν, έκέϊ 'ναι πύ-, βρέ πύργος γυάλινος.

Μωρέ, ν-έκεΐ 'ναι πύργος γυάλινος μέ κρυσταλλένια τζάμια, αχ !
έκεί κοιμά-, άχ ! κοιμά-ται μιά ξανθιά
άμάν, εκεϊ κοιμά-, κοιμάται μιά ξανθιά
Ικεΐ κοιμάται μια ξανθιά, μιάς χήρας θυγατέρα,
μά πώς νάν τήν ξυπνήσουμε, μά πώς νάν τής τό είπούμε.
5 —«Ξύπνα, καημένη Άναστασιά, κι άναψε τό λυχνάρι,
γιατί μάς πήρε ή χαραυγή, γιατί μάς πήρε ή μέρα».
— «Πώς νά σ'κωθώ, λεβέντη μου, άπό τήν άγκαλιά σου ;
πιαστήκαν τά μαλλάκια μου στά πέντε δάχτυλά σου». 1

1) 01 στίχοι 7-8 παρελήφθησαν έκ τής συλλογής : Θρύλου Πάτρη, Έλειαχή δημοτική ποίηση, 'Αθήνα 1939,
σ. 92, στ. 8-9, είς άντικατάστασιν τών κατωτέρω έν τή παραλλαγή.

Πάν' τά πουλάκια οτή βοσκή και οι λυγερες ατή βρύση'
ξύπνα, καημένη Άναστασιά.
Έκ τούτων 4 πρώτος έχει συμφυρθή έξ άλλου άσματος.
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Β'.

A.A. άρ. 1688, σ. 15. (Ε.Μ.Σ. άρ. 224, δίσκ. 30Βγ, ταιν. β,Βθ)
Δυτική Μακεδονία (Σιάτιστα).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, 1952

Τραγ.·. Δημ. Φουρκιώτης (36)

Τρόπ. ré. Τον. do8

Ζ1-ν, 208
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Πέρα σ' έκείνο τό-ι-βουνό, πέρα σ' έκείν' τή ράχη

ν-έκεΐ 'ν' ό πύ-, ν-ό πυρ-γος γυάλινος-ν άμάν

ν·έκε~ι 'ν' ό πύ-, ν-ό πύργος γυάλινος

ν.ίκεϊ 'ν' ό πύργος γυάλινος μέ κρυσταλλένια τζάμια.

ν-Έκεί κοιμά-, κοιμά-ται μιά ξανθή-ν-όμαν

ν-ίκεΐ κοιμά-, κοιμάται μιά ξανθή, μιας χήρας θυγατέρα

καί πώς νά τήν ξυπνήσωμε καί πώς νά τής τά είποΰμε.

-«Ξύπνα, καημένη Άναστασιά, ξύπνα καί μήν κοιμάσαι».

— «Πώς νά σ'κωθώ, γιαφέντη μου, άπό τήν άγκαλιά σου,

μπερδεύτ'καν τά μαλλάκια μου μαζί μέ τά δικά σου

καί πώς νά τά ξεμπλέξωμε».

Γ'.

A.a. άρ. 2248, α. 76-77. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1975, ταιν. 132Α,ι)
'Αβτυπάίαια.— Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, 1957

Τον. doß' = ré'

(J. J JA

Τραγ.: Ευαγγελία Δογραματζή (21)

. 200

0 + K + g

s

mm

Πο . τε:_ μου δεν μει

να

μα _

, μω.ρε, σα

Τον.

I

—-σ-·

Ποτέ μου δέν έξώμεινα *, μ' άπόψε θά ξωμείνω,
θά μείνω σ' ά-, μωρέ, σ' α-κροθαλασσιά, νά μέ χτυπά τό κύμα'
θά μείνω σέ, μωρέ, σέ κορφή βουνού, νά μέ πατη τό χιόνι'
θά μείνω στης άγάπης μου, στης άγαπητικιάς μου,
5 νά μέ κερνά γλυκό κρασί, ώσπου νά ξημερώση,
ώσπου νά βγη αύγερινός κ' ή πούλια νά ξαπλώση.
-«θωρείς το κείνο τό βουνό τό πιο ψηλό πού τ* άλλο,

1) ξωμένω zz: διανυκτερεύω έξω της οικίας.
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έκεΐ 'χει πύργο γυάλινο μέ κρυσταλλένιες πόρτες·
έκεΐ κοιμάται μιά ξαθιά, μιάς χήρας θυγατέρα.
10 Νά τήν ξυπνήσω δέ μπορώ, νά τής τδ πώ φοβούμαι"
κόβω μιά βίτσα λυγερή, χτυπώ στό παραθύρι».

— «Ξύπνα, καημένη 'Αναστασώ, νά ψήσης δυό καφέδες*
ëva βαρύ κ' ένα γλυκό, νά πιης κ' έσύ τόν ένα,

νά μου ξηγήσης τ' δνειρο πού είδα χτές τό βράδυ :
15 θολό ποτάμι έπέρασα καί πέρα δέν έβγήκα

καί μού "πεσε τό φέσι μου κ' ή φούντα τού σπαθιού μου».

— «Τό φέσι είναι τό κορμί κ' ή φούντα ή κεφαλή σου
καί τό ποτάμι τό θολό τδ αίμα τού κορμιού σου».

— «Εύχαριστώ σ', 'Αναστασώ, πού μού 'δωσες χαμπάρι
20 κ' έγώ γιά τήν άγάπη σου θά κατεβώ στόν "Αδη.

Κι δταν άσπρίση ό κόρακας καί γίνη περιστέρι,
τότε κ' έμεΐς, 'Αναστασώ, θέ νά γενούμε ταίρι».

ΣΗΜ.— Είς τήν παραλλ. τού τραγουδιού (Γ'), προερχομένην έκ τής Άστυπαλαίας, 2χει συμφυρθή
άπό τού στίχ. 12 καί έξής ϊτερον άσμα μέ περιεχόμενον τήν έξήγησιν δνείρου.

8· ΚΟΡΗ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

A.A. άρ. 1688, σ. 125. (Ε.Μ.Σ. άρ. 376, δίσκ. 87Β2, ταιν. 10,Βι)
Δντ. Μακεδονία (Καστόρια).— Σπ. Περιστέρης, 1952

Τροπ. ré χρωματ. (ré = sol). Τον. fa2 = sol"
l· co 184

J^J J J

Τραγ. : Χρίστος Πετκανάς (25)
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μα τια

μεσ-στόν- Γκιούλ
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Σέβ'κα γιά νά σεργιανήσω, σέβ'κα γιά νά σεργιανήσω
μέσ'.στόν Γκιούλ μπαξέ

δυό μου μάτια, μία' στόν Γκιονλ μπαξέ"
βρίσκω κόρη πού κοιμούνταν, βρίσκω κόρη που κοιμούνταν
στά τριαντάφυλλα

ή καημένη, ατά τριαντάφυλλα,
ρίχνω μηλο καί τήν κρούγω (δίς) δέν τό δέχεται

ή καημένη, δεν τό δέχεται,
ρίχνω μάλαμα κι άσήμι (δίς) χαμογέλασε,

τό πουλί μου, χαμογέλασε'
5 -Πού 'σουν, ξένε μ', τδ χειμώνα (δις), δταν κρύωνα

ή καημένη, δταν κρύωνα
κ' ήρθες τώρα καλοκαίρι (δίς) πού θερμαίνουμαι

δυό μου μάτια, που ζεσταίνουμαι».
-«Ξένος ήμουν δ καημένος, ξενοδούλευα
κι δ,τι ήβγαζα ό καημένος 'σένα τά 'στελνα*
σδστείλα γυαλί καί χτένι νά γυαλίζεσαι
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9. ΜΑΝΝΑ Μ' ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΜΑΣ

A.A. άρ. 2214, σ. 128-129. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1960, ταιν. 109,As)

Πελοπόννησος (Χάραδρος Κυνουρίας).— Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956

Όργαν.: Παναγ. Άγγελέτος (48) (κλαρίνο)
Τραγ. : 'Αγγέλα) Τσιώρου (47)

Τρόπ. ré (ré = la). Τον. la3
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Τον 4

Του.

Μάννα μ", στά περιβόλια μας καί στίς, μάννα και στις χαμομηλιές μας,
ν έκεϊ, μάννα μ', εχεΖ, ν-έκεί καθόμουν κ' έρραβα
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ν-έκεΐ καθόμουν κ ερραβα καί κέ- μάννα, καί κέν-ταγα μαντήλι
κ' έκεί, μάννα μ', κ' εκεί, κ' εκεί περάσαν τρεις άιτοί
κ εκεΐ περάοαν τρεις άιτοί και τρεις, μάννα μ', και τρεις καλοί λεβέντες.
"Ενας μέ μήλο μέ βαρεί κι άλλος μέ πορτοκάλι
5 κι ό τρίτος ό καλύτερος μ' ένα χρυσό γαϊτάνι.
Μάννα, τό μήλο τό 'φαγα τό πορτοκάλι τό 'χω
κι αύτό τό χρυσογάιτανο τό 'πλεξα στά μαλλιά μου.
'Ελούστηκα, χτενίστηκα καί στό σιργιάνι βγήκα
καί μέ είδε ή σκύλα ή πεθερά, ή Εϋα ή άντραδέρφη.
- «Κυρά, τίνους είν* τ' άρματα, τίνους καί τό γαϊτάνι ; »
10 - «Μάννα, τοϋ γιού σου είν' τ' άρματα, του γιού σου τό γαϊτάνι"
μάννα, τού γιου σου είμαι κ' έγώ, τού γιού σου, τού παιδιού σου.
Νά σκάσης, νύφη θά μέ είπης καί πεθερά θά σ* έχω».
-«Νά σκάσης, νύφη δέ σέ λέ' καί πεθερά δέ μ' έχεις».

10. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΑ ΜΕ ΜΗΛΑ ΣΤΗΝ ΠΟΔΙΑ ΤΗΣ

Α'.

A.A. άρ. 2256. σ. 158-159. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1973, ταιν. 130,Βι)

"Ηπειρος (Πλαίοιον Φιλιατών Θεσπρωτίας).— Σπ. Περιστέρης, Παραμυθίοι 1957

Τρόπ. do. Τον.

. rés =4txs

Τραγ. : Ελένη Τσολή (45)
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*
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Βγήκα ψηλά, Παπαδούλα μον,
βγήκα ψηλά, λέει, στόν "Ολυμπο
μωρή Παπαδημητρούλα,
ψηλά στά κορφοβούνια,
κι άγνάντεψα, Παπαδούλα μου,
κι άγνάντεψα, λέει, κατακαμπής,
μωρή Παπαδημητρούλα,
κατακαμπής στούς κάμπους
κ' είδα κομμό-, Παπαδούλα μον,
κ' είδα κομμά·να·τι σύννεφο,
μωρή Παπαδημητρούλα,
κ' ένα κομμάτι άντάρα

κι αύτό δέν ήταν σύννεφο κι ούτε κομμάτι άντάρα

μωρή παπαδιά κουμπάρα*

1) χειρ. : εκεί ήταν. Διωρθώθτ] συμφώνως προς αλλας παραλλαγάς.

2) Ή προστιθεμένη αύτη φράσις (τσάκισμα) επί πλέον τής κανονικής στροφής τοΰ άσματος, ώς ή τελευταία
τοϋ κειμένου — μωρή παπαδιά, Τρυγόνα — προσαρμόζονται είς τήν τελευταίαν μελωδικήν φράσιν τοϋ άσματος, ή 6ποία
άντιστοιχεϊ είς την φράσιν : ψηλά στα κορφοβούνια, μέ τήν διαφοράν ότι ή δρσις τοϋ τετάρτου τής συλλαβής — ψη —
άναλΰεται είς δύο δγδοα τής αυτής όξΰτητος, τοΰτο δέ λόγω τής μιας επί πλέον συλλαβής, την όποίαν περιέχει.
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5 ν-αύτή 'ταν ή κόρη του παπά ή γι άρραβωνιασμένη,
πδχει άρραβώνους δώδεκα καί δαχτυλίδια δέκα
καί στό μικρό της δάχτυλο φοράει τόν άρραβώνα,

μωρή παπαδιά, τρυγόνα.

Όμοια περίπου παραλλαγή ώς πρός τοί>ς δυο πρώτους στίχου; είναι γνωστή εκ Παραμυθίας (Λ.Α. αρ. 1365,
σ. 162, αρ. 135). At Ιξ 'Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας χαΐ α'ι λοιπά! έχ Θεσσαλία;, Στερεδς 'Ελλάδος χαι Πελοποννήσου
παραλλαγαί αρχίζουν με τόν δεύτερον ή τρίτον στίχον, διαφέρουν δε xal άπά τοϋ στίχου 5 χαΐ ίξής.

Παρατίθεται ί συνήθης τΰπος τοϋ άσματος κατά παραλλαγήν από τήν Ευρυτανίαν (A.A. 1433, α. 48, συλλ.
Ν. Ζωγραφοποΰλου, 1939)

Κατακαμπής, Παπαδούλα μου, χατακαμπής άγνάντεψα,

μωρή Παπαδημοπούλα, κατακαμπής στόν κάμπο
κ' είδα κομμάτι σύννεφο, κ' είδα κομμάτι άντάρα.
Μά κειό δέν ήταν σύννεφο, δέν ήταν ουτ' άντάρα"
ήταν ή κόρη τού παπά, πού 'ρχοταν άπ' τ* άμπέλι.
5 Φέρνει τά μήλα στήν ποδιά, τά κίτρα στό μαντήλι.
Δυό μήλα τής έγύρεψα κι αυτή μού δίνει πέντε.
— «Δέ Θέλω 'γώ τά μήλα σου, τά τσαλαπατημένα"
Θέλω τά δυό τοϋ κόρφου σου τά μοσκομυρισμένα».

A.A. άρ. 2268, σ. 11-12. (Ε.Μ.Σ. άρ. 2008, ταιν. 134,Ae)

Στερεά 'Ελλάς (Άγιος Δημήτριος Ναυπακτίας).— Σπ. Περιστέρης, 1957

Τραγ. χαί όργαν. : Νικ. Σκαλτσάς (30)' (κλαρίνο)

Τρόπ. do πεντατον. (') do8 = sib2. Τον. sib2

1) Ο! παρεμβαλλόμενοι φθόγγοι ré xal la είς τήν μελωδίαν τοϋ άσματος είναι ποιχίλματα, τά όποια δέν άλ-
λοιώνουν το άκουσμα της βασικής πεντατόνου χλίμακος είς τήν όποίαν άνήχει το 3σμα.
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κλαρινο

jnm

J'Uhi '

!' p ι ι u

τα . κα.μπηςστον-

Κατακαμπής, μωρ' Παπαδονλα μου, κατακαμπής άγνάντεψα,
μωρή Παπηδημοπούλα, κατακαμπής στόν κάμπο
κ' είδα κομμά-, Παπαδούλα μου·, κ' είδα κομμά-, κομμά·τι σύγνεφο,
μωρή Παπαδημοπούλα, κ' είδα κομμάτι άντάρα.
Κι αύτό δέν είναι σύγνεφο, μ' αύτδ δέν είν' άντάρα,
παρά είν' ή κόρη τού παπά πού 'ρχετ' άπό τ' άμπέλι"
5 φέρνει τά κίτρα στήν ποδιά, τά μήλα στό μαντήλι.
Δυό μήλα τής έζήτησα καί τέσσερα μού δίνει.
-«Δέ θέλω 'γώ τά μήλα σου, τά τσαλαπατημένα"
θέλω τά δυό τού κόρφου σου, τά μοσχομυρισμένα».

II. ΤΗΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΑΣ

A.A. άρ. 2305, σ. 145. (Ε Μ Σ. άρ. 3265, ταιν. 219,Bis)
Ευρυτανία (Λάσπη).— Σπ. Περιστέρης, 1959

Τραγ : Βασιλική Νείλα (67)

Τρόπ. ré χρωματ. Τον. do = réa
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Στόν άσημέ-, οημέ·\ιο μαχαλά, γιέ μ', στον άαημένιο

μαχαλά, στην διαμαντένια ρούγα, νγιέ μ',
κ' έκεί Χάρος δέν τους πατάει, Χάρος δέν τούς μπριδεύει 1
κί μιά Λαμπρή κί Κυριακή κί 'πίσημον ήμέρα
ν-ό Χάρος πήγε κ' έκοψε κόρ' άρριβωνιασμένη.
5 Μί τά 'ργανα τήν πάγαιναν μέ τά βιολιά γλεντύντα.
θάψανε κι άποθάψανε, πιαστήκαν καί χορεύουν
Μιριά χουρεύουν οί γι άρχοντες, μιριά οί άρχοντοπούλες
στη μέση άπό τους δυό χορούς χορεύει ή Ζερβοπούλα.
Kl ô βασιλιάς έξέβγαινε νά λαφοκυνηγήση
10 μέ δυό, μέ τρία λαγωνικά, μέ τέσσερα λιοντάρια ■
κί τ' άλογο κοντοκρατεί καί του χορό κοιτάζει.
_ «Νά μή είχα γίνει βασιλιάς, νά μή είχα γένει ρήγας,
νά πήγαινα νά πιάνουμαν στής Ζερβοπούλας χέρι
π* άστράφτουν τά μανίκια της κί λάμπει ή φορεσιά της».
15 Κ' ή Ζερβοπούλα τ' άικουσε πολύ τής κακοφάνη.
— «Τό τί μέ βρίζεις, βασιλιά, τό τί μ' άνατιμώνεις
ν-ίγώ 'χω ν&ντρα στήν ξενητειά καλόν άπό τ' ίσένα
κι δν τούν διαβαίνης* στ' άλογο, διαβαίνει σ' στά φλωριά του 6
κι άν τουν διαβαίνης στά φλωριά, διαβαίνει σ' στήν καλή του ·.

Παρατίθεται κατωτέρω παραλλαγή τοϋ άσματος έξ Ευρυτανίας, ή ίποία άντιπροσωπεΰει την περισσότερον δια-
δεδομένην μορφήν του.

Κάτω στόν κάμπο τόν πλατύ, στόν ευμορφο τόν τόπο,
έκεΐ βούλοντ' οί ευμορφες νά κτίσουν μοναστήρι,
νά κτίσουν τήν Άγιά Σοφιά, τόν "Αγιον Κωνσταντΐνον.
Τά περιστέρια κουβαλούν, τά χελιδόνια κτίζουν.

5 "Εκτισαν καί άπέκτισαν, πιάνουν χορό, χορεύουν.
Μεριά χορεύουν χωριανές, μεριά χωριατοπούλες
κι αύτού στήν δίπλην τού χορού χορεύ' ή Ζερβοπούλα
κι ό βασιλιάς έξέβγαινε, νά λαγοκυνηγήση.
Χίλιοι τού πάγουν έμπροστά καί άλλοι χίλιοι πίσω

1) λεηλατεΤ. 2) Ή είσαγωγη τοϋ τραγουδιού, στ. 1-6, εχει παραληφθώ) έχ των ασμάτων: τής λυγερής xal
τοϋ Χάρου χαΐ τής άρραβωνιαστι/.ι2ς τοϋ Κωσταντή (βλ. χαΐ Έλλ. Δημοτ. Τραγ.. Α', σ. 423 χ.Ιξ., 428 Β'). 3) χειρ.:
μι ivà χρυσά λαγωνικά, με μια χρνοη φεργάδα. Ό στίχος ούτος άντιχατεστάθ-η έχ τής παραλλ. Ιχ Τσουμέρχων
(Λαογρ,, τόμ. 5 (1915-16), σ. 101, αρ. 82, στ. 9). 4) ΰπερτερής. 5) χειρ.: διαβαίνεις ατά φλωριά τον. 6) χειρ:
διαβαίνεις την καλή τον. 01 στίχοι 15-19 έχουν συμφυρθή !ξ άλλου τραγουδιού.
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10 καί άλλοι χίλιοι στά πλευρά, γίνηκαν τρεις χιλιάδες.
Τ* άλογό του κοντοκρατεϊ καί τόν χορό κοιτάζει.
— Μήν είχα γίνει βασιλιάς, μήν είχα γίνει ρήγας,
νά πήγαινα, νά πιάνομουν στό χέρ' τής Ζερβοπούλας,
πού λάμπουν τά μανίκια της κι άστράφτ' ή φορεσιά της.

(Ά. Ίατρίδον, Συλλογή δημοτικών φσμάτων, έν "Αθήναις 1859, σ. 23-25).

12. ΞΥΠΝΑ ΠΕΡΔΙKOMATA ΜΟΥ

A.A. άρ. 2380, σ. 14. (Ε.Μ.Σ. άρ. 773, ταιν. 43,Aie)
Ήπειρος (Κόνιτσα).— Σπ. Περιστέρης, 1954

Τρόπ. ré. Τον. si1 = ré2

JJ J J J - 69

Τραγ. : "Αρ Κωλέτση (33), Χρ. Ευθυμίου (32)
Φ. Ρίζου (22), Ναυσικά Τζιομάκα (17)
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— «Ξύπνα, περδικομάτα μου, μωρέ, κ' ήρθα στό μαχαλά σου,
χρυσά πλεξούδια σδφερα, μωρέ, νά πλέξης τά μαλλιά σου».

— «Δέν τό 'ξερα, λεβέντη μου, μωρέ, πώς είναι ή άφεντιά σου,
νά πεταχτώ σάν πέρδικα νά 'ρθω στήν άγκαλιά σου"

5 νά γίνω γη νά μέ πατάς, γεφύρι νά περάσης,
νά γίνω κι άσημόκουπα νά σέ κερνώ νά πίνης.
Έσύ νά πίνης τό κρασί κ' έγώ νά λάμπω μέσα,
"πώς λάμπει ό ήλιος τό πρωί, πώς λάμπει τό μεσημέρι». 1

Τό τραγούδι τραγουδιέται μόνον είς τήν "Ηπειρον. Ή άνωτέρω παραλλαγή έχει διαμορφωθή άπό τοϋ στί-
χου 3-6 s* τοΰ άσματος τοΰ συζύγου ποί) άναχωρεϊ είς τήν ξενητειάν. Ή κατωτέρω παραλλαγή έκ Ζαγορίου πα-
ρουσιάζει τό τραγούδι άνευ ξένων συμφυρμων.

-«Ξύπνα, περδικομάτα μου, μωρέ, τί 'ρθα στό μαχαλά σου"
χρυσά πλεξίδια σοΰ ήφερα, μωρέ, νά πλέξης τά μαλλιά σου>.
-«Σάν ήρθες, καλώς ώρισες, μωρέ, κι άν έκαμες καί κόπο,
ήρθες καί μας ώμόρψηνες, μωρέ, τόν άσκημο τόν τόπο.
5 'Θέλα σού κάμω 'να ριτζά', μωρέ, καί νά μέ συμπαθήσης'
τό παραθύρι τ' άκρινό, μωρέ, άπόψε μήν τό κλείσης».

— «Κ' έγώ γιά τό χατήρι σου, μωρέ, ν-δλ' άνοιχτά τ' άψήνω,
χέρια, ποδάρια καί κορμί, μωρέ, ν-δλα τά παραδίνω».

(Περιοδ. Έλλην. Φιλ. Συλλ. Κων/λεως, τόμ. ΙΔ', 1884, σ. 267)

|3. ΤΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΤΟ ΦΟΡΕΜΑ

ΛΛ· άρ. 2214, σ. 101. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1660, ταιν. 107,Αΐ2)

Πελοπόννησος ("Αγιος Πείρος Κυνουρίας).— Σπ. Περισχέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956

*Οργαν. : Π. Τσιώκρης (70) (βιολί). Π. Σφήκας (52) (λαούτο).
Τραγ. : Ίωάν. Μαρκονχές (45)

Τρόπ. ré (ré — la). Τον. do' = la'

— — h '^ι —h
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1) "Αδεται άπό τά κορίτσια κατά τόν γάμον, όταν πρόκειται νά πάρουν τήν νύφη διά τήν στέψιν καί Ιδιαι-
τέρως δταν πηγαίνουν είς τό σπίτι τής νύφης. 2) παράκλησιν.

26
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Της γαλανής τό φόρεμα, της ρού-, της ρού-σας τό φουστάνι
'ξήντα ραφτάδες, να ζης, νά ζώ, να μεγάλωσες καρτερώ,
'ξήντα ραφτάδες τό 'ραφταν κ' έξηνταδυό μοδίστρες
κ' ένα μικρά ραφτόπουλο ράβει καί τραγουδάει.

— Τραγούδα, ρέ ραφτόπουλο, κι άν δέ τό μαρτυρήσω

5 κι άν δέν τό ειπώ στό μάστορη ρόγα 1 νά μή σου δώση.

Το τραγούδι, συνήθως χορευτιχόν, άπαντα είς τήν ήπειρωτιχήν 'Ελλάδα. Τούτου παρατίθεται κατωτέρω πλη-
ρεστέρα παραλλαγή, ώς προς τό κείμενον, ή όποια παρελήφθη εκ τής συλλογής : Π. ΓΙαπαζαφειροπονλον, Περι-
συναγωγή γλωσσικής 5λης χαΐ εθίμων τοϋ Ιλληνιχοϋ λαοΰ, Ιδία δε τοϋ τής Πελοποννήσου, εν Πάτραις 1887, σ. 71.

Τής γαλανής τό φόρεμα τής ρούσας τό φουστάνι
ξήντα ραφτάδες τό 'ραφταν κ' έξήντα μαθητάδες.
Κ' ένα μικρό ραφτόπουλο ράφτει καί τραγουδάει.

- «Φουστάνι, χρυσοφοΰστανο καί χρυσοκεντημένο"

5 νά 'βλεπα τήν κυρούλα σου τό βράδυ στό κρεββάτι».
Βασιλοπούλα τ' άκουσεν άπό τό παρεθύρι.
~«Τ( λές, μωρέ ραφτόπουλο, τ( λές, μωρέ ραφτάκι ;
"Α δέν τό ειπώ του μάστορη ρόγα νά μή σού δώση».
-«'Εσύ τό λές του μάστορη ρόγα νά μή μού δώση
10 κ' έγώ τό λέ' τοϋ βασιλιά πού σ' έχω φιλημένη».

1) χειρ.: ρόδα.

1) Ή επανάληψις γίνεται συνήθως ίιπό όργάνων ή υπό τής Β' όμάδος τραγουδιστών.

2) ΕΙς τάς υπολοίπους στροφάς τό τσάκισμα τοϋ στίχου γίνεται είς τήν τετάρτην συλλαβήν καί ο4χΐ είς τήν
πεμπτην ώς ουχί όρθώς τίθεται εις τήν πρώτην σιροφήν.
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14. ΦΙΛΗΜΑ ΠΟΥ ΒΑΦΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

A.A. άρ. 2214, σ. 137. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1700, ταιν. 109.Α2θ)

Πελοπόννησος Γ Αγιος Πέτρος Κυνουρίας).— Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1958

Τραγ.: Δήμητρα Βαρβιτσιώτου (32)

Τρόπ. ré χρωματ. Τον. mib' = ré'

J. J ;

ao8-XI2
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jm jijj M
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μάν - να—, χλω - poC - ί,ε _ pc>C μπφ όεύ _

ει

J a . , r

VP

v.e _ τσι-»κα - λε— >ν.ε - τσι - μπερ _ δευ - τπ

- ! — ' - ^Vj ■ I 1 \
J J' J  » > > —^—*  f • —J —J J

κεια μου

"—* y—ν-

μάν-να—, μέ- μιά - yci - το - νο -που - λα.

jft Τον- —

ν-'Ο βάτος έ·, ν-ό βάτος ε-χει τήν όργή,

μάννα μον, γλνκειά μον μάννα, χλωρός, ξερός μπερδεύει.

"Οποιος, χαλέ, ν-δποιος μ* άγάπη μπερδευτη

μάννα μον, γλνκειά μον μάννα, ξεμπερδεμούς δέν έχει.

Ν' έτσι, χαλέ, ν-ετοι μπερδεύτηκα κ' έγώ,

μάννα μου, γλνκειά μον μάννα, μέ μιά γειτονοπούλα
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μά είχε, καλέ, μα είχε τά μάτια της γλαρά, τά φρύδια της μεγάλα,
5 μά είχε τ' άχείλι κόκκινο στο μπογιατζή βαμμένο.
"Εσκυψα καί τή φίλησα κ' έβαψε τό δικό μου.
Μέ τό μαντήλι τό 'σούρα καί τό μαντήλι 'βάφη,
σ' έφτά ποτάμια τό 'πλυνα καί τά έφτά έβάψαν.
"Εβαψε ή γι- άκρη τού γιαλού κ* ή μέση τού πελάγου.

ΣΗΜ.— Τό κύριον μέρος τού τραγουδιού, ήτοι τό περί τού φιλήματος των χεΛέων κόρης
(στ. 6-10), συμφύρεται συνήθως μέ άλλα άσματα. Περί τού τραγουδιού τούτου βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Έκ-
λογαί άπό τά τραγούδια τού Ελληνικού λαού, έν 'Αθήναις 1914, σ. 158, άρ. 126.

15. Η ΣΤΑΜΟΥΛΩ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛΟ

A.A. άρ. 1688, σ. 50. (Ε.Μ.Σ. άρ. 282, δίσκος 63,Αι, ταιν. 8,A4)
Δυτ. Μακεδονία (Σιάτιστα).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστερης, 1952

Τραγ. : Σουλτάνα Κούγια (45)

Τρόπ. do (do = ré). Τον. mib' = réJ
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Σταμούλω πάησι γιά νιρό μέ τήν καρδαροπούλα
γιό, τόν ήσκιο ή-, γιό, τόν ήσκιο ή-,
γιό, τον ήσκιο ή-σκιο πάηνε

τόν ήσκιο ήσκιο πάηνε, τόν ήσκιο πού τά δέντρα.
γιό, Τουρκόϊπουλο, γιό, Τουρκόϊπουλο τήν άκλουθεϊ,
Τουρκόϊπουλο τήν άκλονθεΐ, Τουρκόϊπουλο τής λέει:
γιό, -Σταμούλω δώ-, γιό Σταμούλω δώ-,
γιό, Σταμούλω δώσ' μας φίλημα

Σταμούλω, δώσ' μας φίλημα, δώσ* μας καί μαύρα μάτια».
— γιό, «Τό πώς σας δί-, γιό, τό πώς σας δί-,
γιό, τό πώς σας όί-νω φίλημα
5 τό πώς σας δίνω φίλημα, καί πώς καί μαύρα μάτια ;
Έσύ είσαι ένα Τουρκόπουλο κ' έγώ μιά Ρωμιοπούλα,
έσύ θά πάς είς τό τζαμί κ' έγώ στήν έκκλησιά μου"
έγώ θά πάρω έναν Ρωμιό κ' έσύ μιά Τουρκοπούλα».

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι άδεται τοπικώς περιωρισμένον είς τήν περιοχήν Σιατίστης.

16. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΦΙΛΙ

A.A. άρ. 230ό, σ. 183. (Ε.Μ.Σ. άρ. 3339, ταινία 222,Ββ)
Ευρυτανία (Βίνιανη).— Σπ. Περιοτέρης, 1959

Τρόπ. do (do = sol). Τον. sol $ 2 = sol
Λ J ~ too

m

Τραγ. : Γεώργ. Καντερές (45)

ί

m

m

5ÜP

Άι ■ ντι, Βλα - χού - λα v-J - ρου- βό - λα - Ύε ν-α-

ψη-λή ρα - χοΰ - - λα* φέρ - νει τή

ρό-^τρα λα λα γε γε

---S-k--■ Ψ '
ν* ^ Ε t—é--Η jfc·—

γέ μπωμπώμπω^λα-χο-πού-λα- μου,φέρ - νει τή ρο'-νο-κα- γνε' - - - θον—
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for ρ Q qlf ' jJ» IP Ρ P Lf

τας, πά-λι — > γνε - - -θον - τας— -<5ε, πά-λι, καρ - τέ....

φΜ ■ · ■

"^ivit, Βλαχούλα ν-ίρουβόλαγε ν-άπδ ψηλή ραχούλα"
φέρνει τή ρό-, τρά-λά-λά, γέ-γέ-γέ, μπώ-μπώ-μπώ,
Βλαχοπούλα μου, φέρνει τή ρό-νο-κα γνέθοντας,
πάλι γνέθοντας,

φέρνει τή ρόχα γνέθοντας τ' άδράχτι της γιομάτο.
Κι ό Βλάχος τή, τρά-λά-Αά, γέ-γέ-γέ, μπώ-μπώ-μπώ,
Βλαχοπούλα μου, κι ό Βλάχος τή-νη-ν καρτέρεσε
πάλι καρτέρεσε,

κι δ Βλάχος τήν καρτέρεσε σ' ένα στενό σοκάκι.

— Βλαχούλα μ', που- τρά-λά-λά, γέ-γέ-γέ, μπώ-μπώ-μπώ,
Βλαχοπούλα μου, Βλαχούλα μ' ποϋ-νου-θιν έρχεσαι, πάλιν ερχεσαι
Βλαχούλα μ' ποΰθιν ερχεσαι κι άπουθιν κατεβαίνεις ;

5 — «ν-'Από τό σπίτι μ' έρχομαι, στή στάνη μου πηγαίνω"
πάγω ψωμί τό μπιστικό, τσαρούχια του τσομπάνη».
-«Βλαχούλα μ', δώσ' μας φίλημα, τά δυό σου μαΟρα μάτια».

— «Τό πώς νά σ' δώσω φίλημα, τά δυό μου μαΟρα μάτια
πού μ' έχ' ή μάννα μ' μοναχή....» 1

1) "Β μουσική αυτη φράσις Ισχύει διά τήν δευτέραν στροφήν τοϋ άσματος, καθ·' ήν αϊ τρεις τελευταϊαι συλ-
λαβαί τοΰ 8/συλλάβου ήμιστίχου δέν αποτελούν λέξιν αυτοτελή ώς είς τήν πρώτην, γνέ&οντας, καθώς καί τάς
Υπολοίπους. Ό τραγουδιστής διά νά προσαρμοσθή είς τον ρυ3·μόν ανέλυσε το τέταρτον είς δύο δγδοα.

1) "Απέ τοϋ δευτέρου ήμιστίχου τοϋ στίχου 7 καί εξής συνεπληρώθη τό ασμα άπό τήν παραλλ. έκ Ζαγορίου
(A.A. άρ. 1572, σ. 79, άρ. 58, στ. 10-12, συλλ. Ά. Παπακώστα, 1940).

ΕΙς άλλην όμάδα παραλλαγών, ώς ε!ς τήν έκ Γουριας Μεσολογγίου (Λ Α. άρ. 1617, σ. 39-40, στ. 8-12), ό
διάλογος τοϋ νέου μέ τήν Βλαχοπούλαν έχει ώς έξής.

" Βλαχούλα μ', δεν παντρεύεσαι, τσομπάνη άντρα νά πάρ·ης ; »
— «Δύνεσαι, άγουρε, δύνεσαι ν-δ,τι σου πώ να κάμης',
να φκειάσης τ* άλωνάκι σου οτή μέση τοϋ πελάου,
κι οϋδ άχυρο νά μή βραχη μηδ'ε σπυρί σιτάρι,
να δεματιάοης και τ' αύγά μ' ενα κλωνί μετάξι ; »
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17. ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ

A.A. άρ. 2154Γ', σ. 5. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1053, ταιν. 62,Βΐ)

Δντ. Μακεδονία (Πεντάλοφος Κοζάνης).— Δ. ΟΙκονομίδης, Σπ. Περιστερης, 1955

Τραγ. : Έμορφία Μητράκα (64), Σταυρούλα Περβανά (47)

Παρασκευή Βρουβλιάνη (38), Κασσιανή Κοκκίνου (40)

Τρόπ do πεντατον. ('). Τον ϊλ sit?1 = do'
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à

Τον.

(Τ) ^

Σέ περιβόλι μπαίνω, οε περιβόλι μπαίνω, οε περιβόλι μπαίνω

μέσα στίς λεμονιές μπώ-μπώ-μπώ, μέσα στις λεμονιές

καί σιάστισεν ό νους μου, και σιάατιοεν δ νονς μου, άπό τις μυρωδιές.

1) Ή παρεμβολή τοϋ φθόγγου mi πρέπει νά θ-εωρηθΐ) ώς ποίχιλμα μή άλλοιώνον τήν βασιχήν πεντάτο-
νον άνημιτονιχήν χλίμαχα είς τήν όποίαν βασίζεται τά ασμα.
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Πάνω1 σέ κρύα βρύση, νά πιώ κρύο νερό
καί βρίσκω τήν άγάπη μ' άπό 'παίρνε νερό.

5 Σκύφτω νά τήν φιλήσω δέν παραδέχιται,
τής τάζω κολωνάτα', μαντζάρικα ' φλωριά.
— «Δέν θέλω κολωνάτα, μαντζάρικα φλωριά,
μόν* θέλω ρουμπιέδις4 καί ρούσικα φλωριά».

18- ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΦΙΛΙ

A.A. άρ. 2157, σ. 204. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1328, ταιν. 81,14)
Λιμένας Θάσου.— Δημ. Πετρόπουλος, Σπ. Περιστέρης, 1955

Όργαν. : Σωτήρ. Καρεκλάς (60) (λαούτο)

Γεώργ. Μακρυγιάννης (60) (βιολί)
Άθανάσ. Καρεκλάς (48) (βιολί)
Τραγ. : μεικτή ομάς άνδρών καί γυναικών

Μερ. Α': Τρόπ. ré. Μερ. Β': Τρόπ. do.
Τον. do $ * — si1 = doa — ré'

» J

ro 13β

/ 4 ι
(φ Ζ— Λ J-

- ^ ^ -____φ -σ

Ου _ μά_, Βλά-χαμ'—, δυ μα _ _ σαι

If 2

[Γ

m

σα

-εττ-
σα

που σε·

cpi . λη

j j j j

Λ J J J J

ji M*"'1!

ψ

Ψ

* é

κα

tu — στον— "A

yio Γι άν _ vn

— ■ . 1 ____ , , ·1Ι -5-^
-.-«—J -m--  —1ä · é Μ ν* J ΜΙ i' J?

_ το χαί.τα . νι, το γαί.τα . νι, και

1) πηγαίνω. 2) αργυροϋν Ισπανιχόν]νόμισμα. 3) νόμισμα οΰγγρικόν. 4) τουρκ νόμισμα "σον προς 10-12 γρόσια.
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θυμά-, Βλάχα μ', θυμα·σσ\., πού σέ φίλησα
θυμάσαι που σε φίλησα κάτω στόν "Αγιο Γιάννη
Βλάχα με το γαϊτάνι (δις)

καί βάλαμε καί μάρτυρες δυό φύλλα άπό πλατάνι
Βλάχα με το γαϊτάνι.

Τώρα, Βλάχα μ', τά φύλλα πέσανε καί ποιός θά μαρτυρήση
Βλάχα μ', 'π' τό Καρπενήσι.

"Ας μαρτυρήση ό πλάτανος κι αύτή ή κρύα βρύση
Βλάχα μ', 'π' τό Καρπενήσι.

ΣΗΜ.— Είς τό άσμα, έν χρήσει είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα, άπαντοΰν εισαγωγικός είς τι-
νας παραλλαγάς, ώς είς τάς έκ Πελοποννήσου, αισθηματικοί έκμυστηρεύσεις καί προτάσεις πρός
τήν νέαν. Παρατίθεται κατωτέρω σχετική παραλλαγή (βλ· Εναγγ. Τζιάτζιον, Τραγούδια τών Σαρα-
κατσαναίων, 'Αθήναι 1928, σ. 67, άρ. 165).

-«Μωρή Μαγουλιανίτισσα 1 μήν τό κουνάς τό χέρι,
μαζί θά τδ γλεντήσουμε φέτος τό καλοκαίρι"
ένα νερό θά πίνουμε κ' ένα ψωμί θά τρώμε,
τό καλοκαίρι στά βουνά καί τό χειμώ' στούς κάμπους.
5 θυμάσαι πού σ* έφίλησα στόν πλάτανο στή βρύση,
κ' έβάλαμε καί μαρτυριά τά φύλλα άπ' τό πλατάνι ;
Τώρα τά φύλλα πέσανε τό ποιός θά μαρτυρήση ;
— «θά μαρτυρήση ό πλάτανος, ό πλάτανος κ' ή βρύση».

19. ΜΑΝΝΑ ΔΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗΝ ΤΗΣ ΔΙΑ ΝΑ ΜΑΡΤΥΡΗΣΗ,
ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΕΦ1ΛΗΣΕ

Α'.

A.A. αρ. 2305, σ. 182. (Ε.Μ.Σ. άρ. 3338, ταιν. 222,Β2ΐ)
Ευρυτανία (Ψιανά).— Σπ. Περιστέρης, 1959

Τραγ. : Χρίστος Σταμάτης (37)

Τρόπ. ré (ré = la). Τον. sib' = la2

f) JJ>J J aoe-ajig __-r-- ~
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Ξ Μια κον-τη_ κον-τού.,μα- ρη, κον - τού - - - λα -

1) ή καταγόμενη έκ Μαγουλιάνων 'Αρκαδίας.

26
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Μιά κοντή κοντού-, μαρή κοντούλα μου,
μιά κοντή κοντού·λα 'δώ στή γειτονιά,
μωρ', Ιδώ ατή γειτονιά
έχει μαύρα μά., μαρή κοντούλα μον,
εχει μαϋρα μά-τια και σγουρά μαλλιά,
μωρέ, καί σγουρά μαλλιά.

ν-'Η μάννα της τή δέρνει καί τήν τυραγνεΐ,
γιά νά μαρτυρήση ποιός τή φίλησε.
-«Μή μέ δέρνης, μάννα, μή μΐ τυραννης"
θά σου μαρτυρήσω ποιός μέ φίλησε.1

1) Ή στροφή αυτη λόγω μιας επί πλέον συλλαβής είς τον στίχον άρχίζει με άρσιν όγδοου τοϋ φθόγγου sol.

1) Ol στίχοι 5-6 παρελήφθησαν άπό παραλλ. έξ Ευρυτανίας (Λ. Α. άρ. 1433, σ. 65, στ. 5-6 συλλ. Ν. Ζω-
γραφοποΰλου 1939).
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Μούιδι ξένος ήταν, μούιδ' άλαργινός,
ν-άπ' τή γειτονιά μας ό γραμματικός.
Μιά φορά στ' άμπέλι, δυό στούν άργαλειό
10 κι άλλη μιά στή βρύση πδπιρνα νερό». 1

20. ΛΕΝΚΩ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΑΧΗ

A.A. άρ. 2157, σ. 22. (Ε.Μ Σ. άρ 1345, ταιν 82,Αΐ6)

θάαος (Καλή Ράχη).— Δ. Πετρόπουλος, Σπ. Περιστέρης, Καβάλα, 1955

Τραγ. : Στυλ. Οίκονομίδης (40)

Ρ

Τρόπ. ré χρωματ. Τον. sit?1 = ré'

J ^J J

£

-ft-

Λεν - kcjj

μα

koi -

£

JÎ3 «π

■ M

Î ' \

s ^

έ - ΐ,ω οτο μπαλ -

ση-κω - ve - ται, αι _ ντε, και το

πρω —

±

πρω . ι
Λ Τον.

ση - κω νε _ ται

ττ

1) 01 στίχοι 9-10 παρελήφθησαν άπο παραλλ. Ix Θεσσαλίας (A.A. άρ. 787, σ. 26, στ. 9-10, συλλ. Χ. Γ.
Πριάκου).



Λένκω κοιμά-, κοιμά-ται μοναχή έξω στο μπαλκονάκι
καί τά πρωί, πρωί σηκώνεται, αϊντε και το πρωι σηκώνεται1

βαριά βαλαντωμένη"
βλέπει τους κόρφους άνοιχτούς, τά χείλη δαγκαμένα.
— «Ποιός είν' αύτός πού τό 'καμε αυτό τό ρεζιλίκι.

5 Κι άν είν' άσίκικο παιδί χαλάλι νά ντού γίνη,

κι άν είν' άπό τόν άντρα μου, χαράμι νά ντού γίνη».

ΣΗΜ.— Τό άσμα, τυπικώς γνωστόν είς "Ηπειρον (περιοχήν Παραμυθίας) καί Δυτ. Μακεδονίαν
(Σιάτισταν), φαίνεται ότι εχει διαμορφωθή άπό τήν Ριμάταν τού νέου καί νέας.

21. ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΕΡΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ

A.A. άρ. 2393, σ. 20. (Ε.Μ.Σ. άρ. 5923, ταιν. 373,A3)
Μακεδονία (Νικήαιανη Παγγαίου).— Στ. Καραχάσης, 1961

Τρόπ. mi. Τον. la1 = mi'

J ^ 152 -138

Τραγ. : Ευαγγελία Βεργοΰδη (60)

"Ο - λις ο! —  Ρ ι 1 rl·- - 6t -1-c-  έ . λήμ—  ι m _μ-ο *-m— -  6. . μο . . αν,  F™l—'—ι-Ϊ—1
v " ' Γ ' ^^ Ν J- *

λκ οί— 6ερ. yic · έ'νΐ— ί _

_ λις ο! βερ _ yiç- έν'—

1) Το δεύτερον μέρος τοϋ στίχου συνεπληρώθη άπό τήν παραλλ. έκ Παραμυθίας (A.A. άρ. 1365, σ. 147

στ. 1).
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"Ολις οί βέ-, Ιλήμ αμάν,
ολις οί ße'-ργις έν* ίδ<5
δλις οί βέργις εν' ιδώ
μό'1 ή δικιά μ' δέν εΤν' ίδώ.
Πάησι στή βρύση γιά νιρό
πάγου 5 κ' ίγώ τήν καρτιρώ,
5 γιά νά πιράσ' νά τήν ίδιώ,
για νά μΐ δώσ' κρύο νιρό.
Κι άν δέν μί δώση κρύο νερό,
θά τήν τσακίσω τού σταμνί,
νά πάη στήν μάννα της νά κλιαίη.

10 —«Μάννα μου, παραπάτησα
καί τό σταμνί μου τσάκισα».
— «Δέν είναι παραπάτημα
μόν' έν* άγόρου φίλημα».'

22. ΤΟ ΦΙΛΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ

A.A. άρ. 2393, σ. 24. (Ε.Μ.Σ. άρ. 5929, ταιν. 373.Α9)
Μακεδονία (Νικήσιανη Παγγαίου).— Στ. Καρακάσης, 1961

Τρόπ. ré. Τον. ré.

1) μόνον. 2) πηγαίνω. 3) Οί στίχοι 7-13 παρελήφθησαν προς συμπλήρωσιν τοϋ άσματος έκ της παραλλ. èx
Μακεδονίας (A.A. χειρ. άρ. 386, σ. 75, συλλ. Χρ. Γουγοΰση). Βλ. τό ασμα καί είς τήν συλλογήν Άοτερ. Γονοίου, Τά
τραγούδια τής πατρίδος μου, εν Άθ-ήναις 1901, σ. 32-33.
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μεσ' στην— Ά _ για— ΤΓα. ρα - _ σκι

10

Τον.

Γαλάζιους πε-, γαλάζιους πε·
γαλάζιους πετεινός λαλεί,
γαλάζιους πετεινός λαλεί
μέσ' στην Άγιά Παρασκιβγή,
μόνου λαλούσι κ' ήλιγι:
-«Μαύρα μου μάτια μ', χαμηλά,
μή σας γιλάσουν τά φλουριά
κί σάς φιλήσ' ό γέροντας.
Του γέρουντα του φίλημα
μυρίζει κουλοκόθημα'
του νιοΰτσικου του φίλημα
μυρίζει καρουφύλλημα.

ΣΗΜ — Τό τραγούδι £χει διαμορφωθή κατ' έπίδρασιν άλλου τραγουδιού μέ περιεχόμενον τό
κοίταγμα κόρης είς τόν καθρέπτην καί τόν μονόλογον αύτής, νά μήν παντρευτή γέρον άνδρα, δε-
λεαζομένη άπό τόν πλοΰτον (τά φλουριά) του.

23. ΕΣΥΡΑ ΤΟ ΜΗΛΟ

A.A. άρ. 2351, σ. 760. (Ε.Μ.Σ. άρ. 5318, ταιν. 330Β,ιι)

Κύπρος (Κάμπος Μαραΰάαας■).— Γ. Κ. Σπυριδάκης, Στ. Καρακάοης, 1960

Τρόπ. fa — ré. Τον. si>5 — rét>* = la' - dos (')·

(J. J J J> -b oo 200

Τραγ. : Μιχ. Όρφανίδης (26)
Όργ. : 'Ανδρέας Κ. Ζευζέκο; (32)

Βιολί

1) Ή Ιδιότυπος τεχνική τής μελωδίας τοΰ άσματος δημιουργεί δυσκολίας διά τήν έξακρίβωσιν του τρόπου
είς τόν όποιον άνήκεu Επειδή υπάρχει σχετική όμοιότης είς τήν τεχνικήν των καταλήξεων μέ τήν των με-
λωδίων τοϋ πρώτου καί τοϋ τρίτου ήχου τής Βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, διά τοΰτο κατέταξα, τό μεν Α'
μέρος τής μελωδίας είς τόν τρόπον τοΰ ré κατά μετάθεσιν είς τόν φθόγγον la καϊ τό Β' μέρος είς τόν τρόπον τοΰ
fa, κατά μετάθεσιν είς τόν φθόγγον do. Ό δεσπόζων φθόγγος sol είς τό Α' μέρος άποτελεΐ τήν 7iv τής τονικής la.
(Βλ. είς ΕΙσαγωγήν περί τρόπων). Σχετικήν όμοιότητα είς τήν εναλλαγήν των τονικοτήτων τούτων άνευρίσκομεν είς
τήν τονικήν τοΰ μείζονος καί ελάσσονος τρόπου τής Ευρωπαϊκής μουσικής la-do.
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Βιολί

uy

τ ρα γουδι !

Τξ' έσυρα τό μήλον πάνω στή μηλιά, (δις)
τξ' έπέσασι τά μήλα τξ' έμειναν τά κλωνιά, (δίς)
Τξ' έσυρα τό μήλο τξ' 'έν έκύλησε
τξ' είπα νά τήν φιλήσω τξ' 'έν έκαΐλισε. 1
5 Τξ' έσυρα τό μήλον μέσ' τόν ήλιακό

τξι άν τό μάθη ή μάννα της, πού 'ν' τό πολλύν κακκό.

24. ΤΟ ΔΥΟΣΜΑΡΑΚΙ

A.A. άρ. 2193, σ. 568. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1756, ταιν. 114,Αΐ2)
Δωδεκάνησος (ψέριμος Καλύμνου).— Γ. Κ. Σπυριδάκης, 1956

Τραγ. : Μαρία Τρικίλη (30) καί
Ευαγγελία Τρικίλη (28)

με τα.στρι κου

1) δέν εδέχθη.
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i jjjj] j s î j^gj^rj <|,|Jv j t m

τ ι ci _ . ίω σι.γα_ νά_,σι.γα. νά, σι.γα.

é WIS * ^^ rj ' j. M

να-, σι _ γα ^ να _ και τα _ πει _ να .

êTov.

„ , ο ■ ■ ^^

"Α ! Μέ τό φεγγάρι περπατώ,

δυοομαράκι1 μου,

χά ! μέ τ' άστρη κουβεντιάζω

σιγανά, σιγανά,, σιγανά,

σιγανά και ταπεινά·

κι άμερινός' μέ άρωτά,

δνόσμε τρίκλωνε,

τί 'χω κι άναστενάζω

σιγανά, σιγανά, σιγανά,

σιγανά και ταπεινά.

1) είδος άνθους. 2) αυγερινός.

26
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Β'.) ΕΚΛΟΓΗ ΓΥΝΑΙΚΟΣ. - ΓΑΜΟΣ. - ΧΩΡΙΣΜΟΣ

I. ΟΝΕΙΡΟΝ ΚΟΡΗΣ
Α'.

Παοτής

Γυριστής

"Ισοχοάτες

A.A. άρ. 1665Α, σ. 111. (Ε.Μ.Σ. άρ. 116, ταιν. 5,Α8, δίσκ. 28,Αι)

Βόρειος "Ηπειρος (Σωφράτιχα Δροπόλεως) (πρόσφ.).—Σπ. Περιστέρης, 'Ιωάννινα 1951.

Τραγ. : Πάρτης : Εύθαλία Διαμαντή
Γυριστής : Γρηγ. Σκόπης
Ίσοκράται : 'Ομάς γυναικών

Τρόπ. ré, Πεντατον. (ré = si). Τον. si1

μέο'ότήν'Α-^ιό,

μέύ' ΟτήνΆ -

1) Ή ρυθμική μορφή αυτη τοΰ τριήχου είς τά σΰνθετον μίτρον είναι Ιδιότυπος. Έν τούτοις εϊναι ή μόνη ποίι
άποδίδει τόν ρυθμόν 8πως τόν Ικτελεΐ ή τραγουδίστρια.
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Μέσ' στήν Άγιό, μέο' στήν Άγιό,
μέσ' στήν Άγιο Παρασκευή
κοιμάται κό-, κοιμάται κό·,
κοιμάται κό-ρη μοναχή.
Κοιμάται κι όνειρεύεται
καί βλέπει πώς παντρεύεται"
5 Καί τό πρωί σηκώνεται"
παίρνει νερό καί νίβεται,
καθρέφτη καθρεφτίζεται,
τό χτένι καί χτενίζεται.
Κινάει καί πάει στή μάννα της.
10 -«Καλή μέρα σου, μάννα μου».
-«Καλώς τή θυγατέρα μου».
- «Μάννα μ', έγώ 'νειρεύτηκα'
ψηλόν πύργον άνέβαινα,
σέ περιβόλι έμπαινα
15 καί δυό ποτάμια μέ νερό.

"Ξηγά το, μάννα μ', τ' όνειρο».
-«Ό πύργος εΤν' ό Χάρος σου,
τό περιβόλι ό τάφος σου».
-«Δέ μού τό 'ξήγησες καλά,
20 καλή μου μητερούλα.

Ό πύργος ειν' ό άντρας μου,
τό περιβόλι ό γάμος μου"
τά δυό ποτάμια μέ νερό
είν' δλο τό συμπεθεριό».

Li'.

A.A. άρ. 2380, ο. 18. (Ε.Μ.Σ. άρ. 779, ταιν. 44.Α3)
Ηπειρος (Κόνιτσα).— Σπ. Περιστέρης, 1954

Τρόπ. ré πεντατον. Τον. mi' = ré'

J <ν> ιι6

Μεσ'

στην— CA —

γιο

Τραγ. : Χρυσάνθη Ευθυμίου (38)

μέσ' στην— Ά



253

mm

γ ιό Πα - ρα _ σκευ _ π

η, κοι -

Au h'

μα .ται__

J i1 Jl Γ]1 «TL* j

ko

κοι-μα - ται

I

κο _ pn μο
_Tqv._

—cr-

Μέσ' στήν Άγιό μέσ' στήν Άγιο Παρασκευή
κοιμάται κό-, κοιμάται κό-ρη μοναχή 1

Γ'.

A.A. άρ. 2256, σ. 197-198. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1854, ταιν. 125,Αι)
Ήπειρος ('Αγία Κυριακή Παραμυθίας).— Σπ. Πεοιστεοτκ. 1957

Τροπ. ré πενχατον. (ré = sol). Τον. fa2 = sol2
108

Τραγ. : 'Ομάς γυναικών

Λ J»»108__^^^ ^-----

Μέΰ'

Οτήν Ά —

ê ί - eg

yio

μω - ρη

3

m

Γιώρ

- yai - - - - va,

μεο'

Οτήν Ά -

fc=-*—s
^--1

yio

ρα - <3κευ
Την._

(Ο * I'

Μέσ' στήν Άγιό, μωρή Γιώργαινα,
μέσ' στήν Άγιό Παρασκευή

1) Βλ. την συνέχειαν τοϋ κειμένου έκ στίχων 9 είς το χφον άρ. 2380, σ. 18. Πλήρες τά κείμενον βλ. είς τήν
ώς άνω παραλλαγήν Α'.
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κοιμάται ή κό-, μωρή Γιώργαινα,
κοιμάται ή κό-ρη μοναχή'
κοιμάται καί "νοριάζεται
καί βλέπει πώς παντρεύεταιι.

2. ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΑΠ' ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ

A.A. άρ. 2154, σ. 77. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1032, ταιν. 61,Βιι)

Μακεδονία (Πεντάλοφος Κοζάνης).— Σπ. Περιστέρης, Δημ. Οίκονομίδης, 1955

Τροπ. ré. Τον. do® = ré
J ~ 84

ft

/Τ\

E Στη p.' -

4 J ο j iJ j ' 11

τό - δα - σι - λιΞ-r

Β J no 140

22

κό, μά - τια μ',6α - - σι - λι

κο, γιε μ, στη- ρι

m

- στη

--ττ

ρί - ζαπ' το 6αλ - σά

- μι — ΖΙιρ - μω

Σορ -

ι ι rr\

y

A

fin Λ

W-* r) Λ rJ

*

μυ κι Α - να - στα _ σά
3=

dl

ε _ ττε . σα

να — — πο-

ΠΛ

m

m

κοι - μη

Φ

. δώ, μα _ τιαμ','πο -

m

κοι _ μη -
2

δώ.

rj ' j η

γιε μ, λι' - γο

ä

λ ι - γον ν - πνο νά·
_Ο

rr

πά - pu
Τον.

— Συρ-

μω.

Iii ρ _ μ ω κι'Α _ να _ στα _ σά .

«

1) Βλ. πλήρες το κείμενον είς τήν ώς άνω παραλλαγήν Α'.
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Στή ρίζ' άπ* τό βασιλικό, μάτια μ', βασιλικό,

γιε μ', στή ρί-, ατή ρίζ' άπ' τό βαλσάμι,
Σνρμω-Σΰρμω κι Άναστασά,
έπεσα ν' άποκοιμηθώ, μάτια μ', 'ποκοιμηθώ,
γιε μ', λίγο, λίγο ν-0πνο νά πάρω
Σνρμω, Σύρμα) κι Άναστασά.

καί εΤδα κ' ένα εϊνορο στόν δπνο πού κοιμώμαν.
«Παντρεύετ' ή άγάπη μου καί παίρνει τόν όχτρό μου
5 κ' έμένα voövov1 κάλεσαν, νονό νά στεφανώσω.»
Φκειάνω ' στεφάνι άπό φλωρί καί τά κεριά άσημένια
καί τά μαντηλοστέφανα δλο μαργαριτάρι.

ΣΗΜ. — Είς Δυτ. Μακεδονίαν, "Ηπειρον, Αίτωλίαν κ.ά. τό άσμα άρχίζει μέ τούς στίχους :

Στης μαντζονράνας τόν άν&ά
εγειρα ν' άποκοιμηΰώ.

Είς άλλας περιοχάς άδεται τούτο άπό τοΰ στίχου 4 καί έξής.

Παντρεύετ' ή άγάπη μου και παίρνει τον όχτρό μου
χ' εμένα νοννον κάλεσαν κλπ.

3. ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΦΙΑΗΣΑ
Α'.

A.A. άρ. 2306, α. 124. (Ε.Μ.Σ. άρ. 3587, ταιν. 233,Αι
Χαλκιδική (Ιερισσός).— Στ. Καρακάσης, 1959

Τραγ. : Ευαγγελία Λαγόνζου (23)

μέ συνοδείαν ομάδος νεανίδων

Τρόπ. sol-ίλ Τον sola

Ι

Μαΰ - ρα_ να - μα - τά - κια φι - λη -

σα -

πια - να - όέν —

tà - όευ τε' - ρου -

1) παράνυμφον. 2) χειρ. : βάνω. Ή διόρθωσις κατά την παραλλ. Ικ Πολυλάκκου Βοίου (A.A. άρ. 1766,
α. 27 άρ. 13, στ. 5, συλλ. Ί. Τζημοποΰλου. 1952).

1) Βλ. είς είσαγωγήν περί τοϋ τρο'που τοΰτου.
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öa

και.

οτο-νο

χο

ρο κα - τε - βαι - να__

à

S

10

ΜαΟρα-να-ματάκια φίλησα
καί πιά-να δέν τά δευτέρουσα (δίς)
καί στο-νο χορό κατέβαινα,
νά διώ ψηλές, νά διώ λιγνές,
νά διώ τήν κόρη π' άγαπώ,
τού ποιδς κρατεί τό χέρι της,
τού ποιός τήν άρραβώνα της.
"Ενας εχθρός μου γείτονας,
άς τήν κράτη κι άς χαίριτι"
ν-ώς τήν ά'ίπάνου Κεριακή,
ώσπου ν' άρραβωνιάσουμε
κ' υστέρα νά βλογήσουμε.

Β'.

A.A. άρ. 2306, σ. 145. (Ε.Μ.Σ. άρ. 3625, ταιν. 234,Bs)
Χαλκιδική (Ιερισσός).— Στ. Καρακάσης, 1959

Τρόπ. do (do = mil?). Τον. mib3

52

Τραγ. : Ευαγγελία Λαγόνζου (23)

μέ συνοδείαν ομάδος νεανίδων

Ου-υ, πρω — - —
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j M ■ OjTJjj·^

to ----- Ουρ - - Τη, ν'ά - κού-ΰι^ς ύυ

πρω . .

L\ 0 JT ■ ΓΊ ΓΊ ^ M i ι n -1
m) s--^ r*-" é' - l-j^^H-4 * * SP-

το -

- ουρ - - τη

και

Οι^πρω -

κα — -

γκε - - λευ

ρ Τον
w X-r It----■—!

' t>o-■-

10

Ν' άκούσης σύ (τρίς), πρωτοσυρτή,
ν' άκοναης αν πρωτοσνρτή
καί σύ, πρωτοκαγκελευτή.
Γιά βιργολύγα τούν χουρό,
γιά βιργοκαγκίλεψί τουν"
νά διό ψηλές, νά διώ λιγνές,
νά διώ τήν κόρη π' άγαπώ.
τού ποιός κρατεί τού χέρι της
τού ποιός τήν άρραβώνα της.
"Ενας έχθρός μου γείτονας,
άς τήν κράτη κι άς χαίρεται
ν-ώς τήν άϊπάνου Κεριακή
κι δσου ν' άρραβωνιάσουμε.

Τη.

4. ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΖΥΓΑ-ΖΥΓΑ

Α'.

A.A. άρ. 2305, σ. 124. (Ε.Μ.Σ. άρ. 3232, ταιν. 218,Bis)
Ευρυτανία (Λάαπη).— Σπ. Περιστέρης, Καρπενήσιον 1959

Τρόπ. fa χαί ré. Τον. ré1 — si = fa2 — re2

Λ J JJ J A

p^m

Τραγ.: Βασιλική Νείλα (67)

m

"Ο _ λα — τα -

που .

λά _

κ\α.

κι α „

26
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/w

= F

ΪΡ

Β

É=Èi

μαν, α

μαν κι α .μαν, α .

. μον-, ο _ Κα—

ÀJ J 'J ^

m

τα που__ λα . α . κια

ζυ _ γα ζυ _ _ γα, ζΪΓ

"Ολα τά πουλάκια xt d/^dr, d/idv, κί d/idv, άμάν,
δλα τά πουλάκια ζυγά, ζυγά, ζυγά, ζυγά
τά χελιδονάκια ζευγαρωτά, ζευγαρωτά1.
Τό 'ρημο τ' άηδόνι, τό μαναχό,
πιρπατεΐ στους κάμπους μέ τόν άϊτό.
5 Πιρπατεΐ κί λέγει κι άντιλαλεΐ.

- «Άνδριανοπολίτη,2 πραματευτή,3
που τήν έδιάλεξες αύτήν τή νιά
τήν ξανθομαλλούσα τήν Άθηνιά».

- «ν-'Απ* τήν Πόλι έρχόμαν κι άπ* τά νησιά
10 κι άπ' τού μαχαλά της έδιάβηκα.

Τό βασιλικό της έπότιζε
καί τό μάρσαμό* της έδρόσιζε.

1) Ή χρονική άγωγή άπό τής τρίτης στροφής μεταβάλλεται έπί τά ταχύτερον, κατά συνέπειαν δέ καί ό χο-
ρός είς χρόνον evs 160-168.

1) Ό στίχος ούτος έκ λάζους τής τραγουδίστριας δέν έτραγουδήθη.

2) Χειρ.: Άντρα μον, Πολίτη. Πρός άποκατάστασιν τοΰ νοήματος διώρθ·ωσα είς Άνδριανοπολίτη συμφώ-
νως πρός παραλλ. έκ Ξηρομέρου (A.A. 'Γλη, άρ. 256) καί άλλας έτι παραλλαγάς.

3) Μετά τόν στίχον τοΰτον ή τραγουδίστρια είπε τόν στίχον : καϊ Μεσολογγίτη ξενιτεντή, 4 όποιος ευρίσκε-
ται εξω τής μουσικής στροφής, ήτις καλύπτει άνά δύο στίχους, ένταΰθ-α τους 5 καί 6. 4) βάλσαμον
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"Εκοψι κλωνάρι κί μδδουοε
μού 'πι κ" ένα λόγου κί μ' άρισε.
15 Νά κ' έσύ, καλέ μου, νά μυριστης,

νά διαβούν τά ντέρτια 'του π' ά-ι-γαπείς».

Αα'.

Παρατίθεται κατωτέρω ή μουσική τοΰ άσματος κατά παραλλαγήν εύρύτερον διαδεδομένην είς
πολλούς τόπους.

A.A. άρ. 2258, σ. 201-207. (Ε Μ.Σ. άριθ. 2191, ταιν. 151,Aie)
Πελοπόννησος (Ροδοδάφνη Αιγιαλείας).— Σπ. Περιστέρης 1957

Τρόπ. ré. Τον. do#2 = ré'

: κ

Τραγ. : Σοφία Φωτοπούλου (52)

■4 t //Ιίχί'χΐη—·-;- r-M —t-1 h J——M
4 Ι'»'1 " 1 J1 J ■==i m ë > 4 *·-

#

"Ο - Χο τά που. λα. κια,βρ'ά.μαν α μαν- >

ΙΤΓ]

ο _ Χα τό που

λα . - χ·ια £υ

γα — (υ-yô,

Κ ι Κ -1- — =5 ri—1
h J r ι _____ j —« l-^—1 t=d —é Ν —

5-

ό. Χα τα τιου .

λά

ια £υ . γα -ίυ . γά — .

Tt-s—r~hn- 1 k I L Ί
-M-J) J -ψ  \ ψ- t'J . -4-i -4 Γ' J J^ '  f ^

τα χε _ Χι. δο

να

κια £ευ. γα - ρω.τά

~—CT"

Β\

A.A. άρ. 2214, σ. 45. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1602, ταιν. 104,Αιο)

Πελοπόννησος (Λάρα Μαντινείας).— Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956

Τρόπ. ré. Τον. fa' = sol»

J>J J J ^«^aie

Τραγ. : Άνδρ. Παπακώστας (35)

Ρε, Πα- να-γιω - τα -

- κη, ρέ - Πα-νε- μου
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?*TJ. J

pè Πα - να - γιω - - -

fr

ta

- κη, öav - μ'α-γα-πςϊζ —

Ρέ Παναγιωτάκη, ρε Πάνε μου, ρε Παναγιωτάκη, σάν μ' άγαπφς,
ρε Παναγιωτάκη, σάν μ' αγαπάς
τί περνοδιαβαίνεις κι δλο ρωτάς.
Στείλε συμπεθέρους στή μάννα μου
καί προξενητάδες στόν μπάρμπα μου. 1
5 Κι &ν θά σέ ρωτήσουν στή γειτονιά,
που τήν έδιάλεξες αύτήν τή νιά-
Άπ' τήν Πάτρα 'ρχόμουν κι άπ' τά νησιά
καί στή γειτονιά της έπέρασα.

ΣΗΜ.— Τό κείμενον τής παρατιθεμένης παραλλαγής (Α) δέν συμφωνεί πρός τήν παράδοσιν τού
άσματος έκ των άλλων τόπων τής ήπειρωτικής Ελλάδος όπου τούτο άπαντά· Παρατίθεται κατω-
τέρω τό άσμα είς πληρεστέραν μορφήν κατά παραλλαγήν έκ Πελοποννήσου [Π. Παπαζαφειροπούλου,
Περισυναγωγή γλωσσικής ύλης, Πάτραι 1887, σ. 77-78).

"Ολα τά πουλάκια ζυγά, ζυγά,
τά χελιδονάκια ζευγαρωτά,'
τό 'ρημο τ' άηδόνι τό μοναχό
περβατεί στους κάμπους μέ τόν άϊτό'
περβατεί καί λέει καί κιλαηδεΓ
5 -«Βρ' Άντριανοπολίτη, πραματευτή,

1) Κ?·· azV μάννα μου.

2) Ό στίχος, ελλείπων εχ τοϋ άσματος, προσετέθη πρός συμπλήρωσιν αυτοΰ άπό άλλας παραλλαγάς.
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καί Μεσολογγίτη ξεφαντωτή'
πού τήν έδιαλέγεις εύτούν' τή νιά,
τήν ξανθομαλλούσα τήν Πατρινιά.
"Από τήν Πόλι έρχόμουν κι άπό τά νησιά

10 κι άπ" τό μαχαλά της έπέρασα'
τά βασιλικά της έπότιζε
καί τά βάρσαμα της έρρέντιζε.
Μου 'κοψε κλωνάρι καί μού "δώσε,
μού είπε κ' ένα λόγο καί μ' άρεσε.

15 -«Ξένε, σάν μέ θέλης καί μ' άγαπάς,
Στείλε συμπεθέρους στή μάννα μου,
καί προξενητάδες στ' άδέρφια μου».
— «"Εστειλα, κυρά μου, κι άπόστειλα
καί τούς συμπεθέρους έδιώξανε.
Τους προξενητάδες έδείρανε.

5. ΒΑΣΑΝΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝ ΑΝΔΡΑ

A.A. άρ. 2256, σ. 91. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1910, ταιν. 128,Αι)
"Ηπειρος (Χαραυγή Λάκκας Πωγωνίου).— Σπ. Περιστέρης, 1957

Τραγ. : Πάρτης : Μιχ. Βόκολος. Γυριστής : Χριστόφ. Γούμενος.
Κλώστης : Βασίλ. Γιάννος. Ίαοκράται : Γεράσιμος Γού-
μενος, Νικόλ Βαρέσης.

Τρόπ. ré πεντατον. ré = si. Τ"ν. si3

Παρτής
Γυριστής

Κλώστης

"Ισοχράτες

(/>~ 2«)
«M J) ΐ3·

1

f

J) fl- ■ J) j ■ J) JTj ■ ji J .j. <J)j

:f

t

à

ΚΛαΤυ'οί -

r

πέ-τρες- τά Α,ι - ι5ά-ρια—,

1—
κλαΐ-νε

τον

ν καη -

i

7 V V^gÊ
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& $ jL1 if Π 4 4 ■f.  * ν "v." pi . ι, - -.
ΚΛαΤ- νε το-, μ ω-ρε —» τον- και  rm j  Τ—a- - J' 'üf  ι- μ κ 'Γ- "  /  ^JL. A
Ψ=Φ Γ Ρ 9 Ρ Ρ Γ r τ
I 1. (ό Παρ  Ί 1 ■». s»«.  M _____ , >(  illJ--" ^"J. "V^l
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'ΈκταΟις μεΑ. Παρτ·ή."Εκτ. μεΛ. ίυριοτη'Έκτ.μελ.Κίώοτη,'Έκταύις δΛου του άλματος

Κλαιν' οί πέτρες τά λιθάρια, κλαίνε τόν καημό,
έκλαιγα κ' έγώ ό καημένος τόν ξεχωρισμό,
πού θά χωρίστοϋμ', άγάπη, τώρα 'μεΐς τά δυό.
— «Ξένε μου, πού 'σαι στά ξένα καί στά μακρινά
5 άχ! άν τό 'χης νά 'ρθης, έλα, άιντ', άν έρχεσαι,
γιατ' έμένα οί δικοί μου μέ βαρέθηκαν
καί μέ προξενούν στά ξένα καί στά μακρινά
καί μού δίνουν άντρα γέρο έκατό χρονών.
Μήνα πού 'τανε καί γέρος, ήταν ράθυμος"
10 λέει, κάθε πρωί μέ δέρνει γιά τά στρώματα
λέει, καί κάθε μεσημέρι γιά κρύο νερό.

Τού άσματος τούτου, τό όποιον άπαντα έν χρήσει είς τήν "Ηπειρον, παραθέτομεν κατωτέρω
πληρεστέραν παραλλαγήν έκ Παπίγκου Ζαγορίου (A.A. άρ. 1370, σ. 311, συλλ. Πύρρου Γ. Στάρα
1939) ή όποία όμως άδεται εις διάφορον μελωδίαν.

Δέν μού βαρούν τά ξένα καί τά μακρινά
μόν' μου βαρούν τής κόρης τά μηνύματα.
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Ml τά πουλιά μού στέλνει καί μέ τους άϊτούς.
-«"Οπου κι άν είσαι, ξένε μ', γρήγορα νά 'ρθης,
5 γιατί μέ προξενέψαν καί μέ πάντρεψαν"
μού 'δώκαν γέρο άντρα κ* είναι ράθυμος.
Τό βράδυ μέ μαλώνει γιά τά στρώματα
καί τό ταχύ μέ στέλνει γιά κρύο νερό.
Σίκλο 1 βαρύ μού δίνει κι αλυσο κοντό"
10 κρεμιούμαι, δέν μού φτάνει, βασανίζομαι
κ' έννιά όργυιές μαλλάκια τά ριζόκοψα,
όπου κι άν είσαι, ξένε, γρήγορα νά 'ρθης».

6. ΠΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΚΑΜΠΟΥΣ
Α'.

A.A. άρ. 2193, σ. 572. Ζωγρ. Άγών Α' (1891), σ. 270, άρ. 31. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1769, ταιν. 1Π.Α24).
Δωδεκάνησος (Λειβάδια Τήλου).— Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, 1956

Όργ. : Ζαφείριος Οικονόμου (48)· (βιολί) 2)

Τρόπ. mi Τον. mi*

Π

' 4-/2 4.?^ -ν-1—1-— --1-s--:-1
Α ρ κΓω L-J—· HJ-JJ—*-ï>—

1) Πε .

καμ . noue,

πε _

ρα στουςττε - ρα_ κα

λιες

Ä "' \— s— "Τ— pq ι as —'— ΛΛτ Μ—-Κ-5— —ι
-W-Jj Ji J' J rJ J j J J Ν Ν J «Ρ J h-

κει 'χει μο. να . οτπ. ρι πού πάν, οΐ κο.πελ _ λ<ές-

ε .

1) δοχεΐον.

2) Το ασμα ήχογραφήθ~η μόνον ώς μελωδία. Είς αυτήν δε προσηρμόσθτ) παρ' ήμών κατόπιν το κείμενον έχ
καταγραφής αυτοϋ χατά το ετος 1891.
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i ι· f- m ' j j'jj j j i ij υ ι

κεϊ 'χει μο. να . οτή _ ρι πού παν, οί κο. πελ _ λιες__

Πέρα στούς πέρα κάμπους, πέρα στους πέρα κάμπους,
πέρα στους πέρα κάμπους όπού 'χει τΙς έλιές,
έκεϊ 'χει μοναστήρι καί πάν* οί κοπελλιές. (δις)
Πάω κ' έγώ ό καμένος, γιά νά λειτρουηθώ,
νά κάμω τό σταυρό μου σάν ένας χριστιανός.
5 Σάν κάμνω τόν σταυρόν μου, βλέπω μιάν κοπελλιά 1
κ' έκαμνε τόν σταυρόν της όμπρός στήν Παναγιά
κι άπού τήν όμορφκιάν της λάμπ' ή έκκλησιά,
ώς κι ό παπάς τήν είδε, πετά τό θυμιατό.
ΕΤχεν έκειά κοντά μου μιά γριά, παμπογριά,
10 καί τή ρωτώ: ποιά είναι εύτή ή κοπελλιά;

- «Τί νά σου πώ, παιδί μου, γι' αύτήν τήν κοπελλιά,
πού 'δώ κοντά μας είναι π' αύτήν τήν βειτονιά" '
έχει *να γέρον άντρα καί τρία μωρά παιδκιά

κι όλημερίς τήν βρίζει, τήν δέρνει μ' άπονιά.
15 Τελεύει ή λειτουργία, πολύει* ή έκκλησιά,
τότες τήν πλησιάζω, τής λέω μπιστικά \

- «"Αψη" τόν γέρον άντρα καί πάρε 'μέν' τόν νιό,
νά σέ ταΐζω κάντιο s, νά σέ γλυκοφιλώ,

στά μάουλα, στά χείλη, στόν άσπρο σου λαιμό».
20 -«Δέν τόν άρνιούμαι, νιέ μου, τόν άντρα τόν κακό,
μικρή-μικρήν μ' έπήρε ώς δώδεκα χρονών,
κι όμορψοκλά(δ)εψέ με σάν τόβ βασιλικό».

1) Ή συνεχεία τοϋ κείμενου (στ. 5-22) παρελήφθη προς συμπλήρωσιν τοΰ άσματος άπό παραλλαγήν εκ Ρό-
δου (Άναατ. Βρόντη, Ροδιακά, Αθήναι 1939, σ. 89-90).

2) γειτονιά. 3) άπολΰει. 4) έμπιστευτικώς. 5) ζάχαρι κρυσταλλωμένη.
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Β'.

A.A. άρ. 2758, σ. 441-442. (Ε.Μ.Σ. άρ. 7363, ταιν. 506,Α2)
Κίμωλος: Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης. 1963

Τρόπ. mi. Τον. «λ fa$s = mi'

tu ι *~340

Τραγ.: Πετρούλα Πρεζάνη (24)
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ί

Œ

ÉÉÉ

Π ε - ρα στους πε _
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ρα
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πε _
ι^ι

^-#

ρα οτούςπε- ρα κσμ_ πουςττού εί. ναι οί é _ Χι ες.

ä

Φ

ψ

0 eî

ν ε _ να μο _ να _ στη

, εΤν' e _ να μο _ να_

#-:- -jv- —1—ι- -Il
ff J- -J- -■—J -a -J^--J -i

στη -

Ρ'

. γρι _ ες.

Πέρα στούς πέρα κά-, πέρα στους πέρα κά-μπους πού είναι οί έλιές

είν' ένα μοναστή-, είν' ενα μοναστή-ρι καί πάν' καλογριές.

«Ήρθα κ* έγώ άπ' τά ξένα γιά νά λειτουργηθώ,

νά κάμω τό σταυρό μου σάν κάθε χριστιανός.

Γυρνώ τή μιά μου πάντα βλέπω μιά κοπελλιά

πού 'κανε τό σταυρό της κ' έλαμπ' ή έκκλησιά.

Ρωτώ, ξαναρωτώ την άπό που 'σαι κοπελλιά».

~ 'Από έδώ κοντά 'μαι κι άπό τό μαχαλά.

"Εχω 'να γέρον άντρα καί δυό μικρά παιδιά.

Βαρύ σταμνί μού δίνει καί κοντό σκοινί

ν' άργήσω νά γεμίσω γιά νά βρη άφορμή.

1) μεριάν, πλευράν

26
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7. ΚΟΡΗ ΠΑΡΑΠΟΝΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΕΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΕ ΦΤΩΧΟΝ ΑΝΔΡΑ

A.A. άρ. 2362, σελ. 15. (Ε.Μ.Σ. άρ. 4711, ταιν. 291,Βι)
Χαλκιδική (.Πολύγυρος).— Στ. Καρακάσης, 1960

Τρόπ. do (') (do = ré)

Τραγ. ι μεικτή ομάς έκ Πολυγύρου

ιέ

ΚΛΑΡΙΝΟ

τ riihft 'ff Qj} 'r^Qif^S

è

Βι

rr r r r

jÉ

cjjf-'T Lf fttftftf)1 r^rm
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ψ

Ση - μι vi pa - eT - , λέ ει - 6η

ί

8' ■ wj a ^^

«,Ν «.Τ

ρ Π Ο

μι - vi - pcT"_ εΐ - ΰη

μι νι - ρα —

1) Είς τον διατονικόν τούτον τρόπον τοΰ do εις ώρισμένας θέσεις τής μελωδίας παρατηρείται άστάθεια τής
3ης βαθμίδος. Αδτη έκτελεϊται άλλοτε είς τήν φυσικήν της θέσιν καί άλλοτε έν ύφέσει. Τό μουσικόν τοΰτο Ιδίωμα
(ό όρο; παρελήφθ-η έκ τής Βυζαντινής μουσικής), τά όποιον βασίζεται είς τό γνωστόν μουσικόν φαινόμενον τής ελξεως
των ΰπερβασίμων φθόγγων υπό των δεσποζόντων, δημιουργεί ουτω τάς λεγoμivας χρόας των τρόπων. Άντίστοιχον
περίπτωσιν άνευρίσκομεν εις μελωδίας τροπαρίων τής Βυζαντινής έκκλησ. μουσικής, ώς είς τά έζαποστειλάρια τής Με-
γάλης εβδομάδος. «Τόν νυμφώνα σου βλέπω.. . », «Τόν ληστήν αυθημερόν» κ.ά.
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à

ει - μα

εΤ

vi —

τ'Ά

- να - ι

Αιά

ϊΓ? h *jf

y j y

m

όη -

JAL

"τγ—r—

μέ - ρα.

μι- ρα

- ει - vi

τ'Ά-1 - Λια και τ'Α- ι - Αιά — ή -

Τον.

ίτ

ΧΓ

φ

Σήμι-vt-pa εΤ-, λέει, σήμι-νι-ρα εΐ-,

οή-μι-νι-ρα εΖ-μα, ε?-νι τ' "Α-να-ι-Λιά,

σήμιρα είνι τ "Αι-Λιά καί τ' Άι-Λιά ή μέρα (δίς)

Κόσμου-νου-ς πααί-, λέει, κόαμου-νου-ς πααίν'

κόσμου-νον-ς πααί-, πααίν' στούν "Α-να-ι Αιά,

κόσμους πααίν' στουν "Αι-Λιά κ' ή Γιρακίνα κλαίει (δίς)

κ' ή μάννα-να·της, λέει, κ' ή μάννα-να-της,

κ' ή μάννα-να-της-να·της-τί)ς έ-νε-λεγΐ

κ' ή μάννα της τής ελεγι καί τήν παρηγοροΰσι' (δίς)

«Σώπα-να·μάρ', Γι-, λέει, αώπα-να-, μάρ', Γι-,

σώπα-να-μάρ', Γι-, μάρ', /tpaKÎ-w-va μου,

σώπα-, μάρ'-, Γιρακίνα μου, καί μήν παραπουνιέσι». (δίς)

— «Τού-πώ-νω-ς μί λές-, λέει, τον πώ-νω-ς μΐ λές,

του πώ-νω-ς μί λες μι λές, μσνί-νί-τσα μου,

τού πώς μι λές, μαννίταα μου, νά μήν παραπονίούμι- (δίς)

Πέντι-νι-πιδιά, λέει, πέντι-νι-πιδιά,

πέντι-νι-πιδιά-πιδιά, μί γό-νυ-ριψαν,

πέντι πιδιά μι γύριψαν, τά πέντι άρχοντουπαίδια (δίς)

κί διά-να·λιξις, λέει, κι διά-να-λιξις

κι διά-να-λιξις, λέει, κί μ* έ-νε-δουσις

κι διάλιξις κί μ' εδοναις τούν λιόφτουχου τής χώρας.

Τό κείμενον τού άσματος

Σήμιρα είνι τ' "Αι Αιά καί τ' "Αι Αιά ή μέρα.
Κόσμους πααίν στουν "Αι Αιά κ' ή Γερακίνα κλαίει
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κ' ή μάννα της τής έλεγε καί τήν παρηγορούσι.

— «Σώπα, μάρ' Γιρακίνα μου, καί μήν παραπουνιέοι».

- «Του πώς μί λές, μαννίτσα μου, νά μήν παραπουνιούμι ;
Πέντε πιδιά μί γύριψαν, τά πέντε άρχουντουπαίδια

κί διάλιξις κί μ' έδουοις τούν λιόφτουχου τής χώρας».

8. ΑΠΕΙΛΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗ ΑΛΛΟΝ ΑΝΔΡΑ

Α'.

A.A. άρ. 1665Δ', σ. 45. (Ε.Μ.Σ. άρ. 156, ταιν. 7,As)
"Ηπειρος (Βίτσα Ζαγορίου).— Σπ. Περιστερης, 'Ιωάννινα 1951

Όργαν.·τραγ.: Δημ. Γκανάς (55) (κλαρίνο)

Τρόπ. ré (ré = sol). Τον. sol2

- 0. , rl J J J A  X Hi t 3 τ 31-tri= ^—T f τ—r~? P'J. « 1
£ ψ= Ar ^ Λ ι-*L·  Κ ΛΑ Ρ! no  I JZyTT r Γ u Γ [J f~Tf f Γ äa=  Mr -Η-'  W3

Ui-U L.  f ___^  i^C'F 0 k L -  ———f  -m 0 ^—0-- —W  -> -χ*,* ι a  }r> JT » f ·  Γ
Ψ —û—Γ hl i~ßi f^ V ι t  rf ■— Λ. J y ;-W  i  Β 'VU  69 /s^ bv F '

-tï-» · « m^^m-m I/« 4 '  3—-^-"C-  sa fine  -1-ß~~0~~m  - V ■ Γ ΑΣΜΑ . fc= A  5 1_Ε  r Γ f iN=  7Π  - 1 i !-
=4 v -3 LU l'  ά _ ôe  ι M. y Γ M ' .1—■  μα  1% £r tß * j- —= a ' :_:  _ ποιός μου  '-~wê-ιφ-—m 0—2
ψ?* ί— —^-3-  r _ ' Γ Κ ^  ι < r

'pi - it -,μω-Ρ^ -, τά μά _ για
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ψ£
ι—
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τον αν

-4

τρα

* j »

Ε

1

μου, μω _ ρε

και δέλ'

να

*ιϋΒ

a

με

m aj·-

8ξξ£

-t-^r

«

ΚΛΑΡΙΝΟ

χω

ση ,

'Ανάθεμα ποιός μοΰ 'ριξε, μωρέ, τά μάγια στο πηγάδι
ώρε, καί μάγεψε τόν άντρα μου καί θέλ' νά μέ χωρίση.
Σάν μί χωρίσης, άντρα μου, ίσύ θά μετανοιώσης"
στές δυό, στές τρεις θά λούζωμαι, στές τέσσερες θ' άλλάζω
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5 καί μέσ' στές δικατέσσερες άλλον άντρα θά πάρω.
θά χτίσω τό σπιτάκι μου καρσί1 άπ* τό δικό σου,
νά μπαινοβγαίνω στήν αύλή γιά σκάσιμο δικό σου.
θά φ'τέψω κί τ' άμπέλι μου μαζί μέ τό δικό σου,
νά μπαινοβγαίνω νά τρυγώ γιά σκάσιμο δικό σου.

Β'.

A.A. άρ. 227Δ', σ. 64. (Ε.Μ.Σ. άρ. 2578, ταιν. 180,Βιβ)
"Ηπειρος (Άγια Κυριακή Παραμυθίας).— Δημ. Οίκονομίδης, 1958.

Τρόπ. ré. Τον. la' = réJ

Τραγ. : Βασιλική Μουσελίμη (50) καί
'Αναστασία Γιαννάκη (60)

Φ

JJ JJ

72

β

Ν-α - νά - θε - μα_

it^qjjj J, ΛΙ J^^

ποιος

μδρ-- ρι - - - - ζε, μω-ρέ, τα μά - fia.

J·

οτο — πη -

ί

m

J—JT] «Γ] J 'ΪψΤΓΤ;

'prf prrfrt τ<

-γά-δι και_ μα - γ ε - ψε- τον âv - τρα

(f, Γ,I J ι J jfo j Γ].!,} J

μα - γε - ψε

μου, μω- ρε, και θέλ' - νά

με

- ρι

ö?·

m

Τ<Ί\>

» ·

ν-'ΑνάΘεμα, ποιός μδρριξε, μωρέ, τά μάγια στό πηγάδι
καί μάγεψε τόν άντρα μου, μωρέ, καί θέλ' νά μέ χωρίση.
Κι öv μέ χωρίσης, άντρα μου, μωρέ, ν-έσύ θά μετανοΐώσης"

1) απέναντι.
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στίς δυό, στις τρεις θά λοόζουμαι, στίς τέσσερεις θ' άλλάζω,
5 αύτού στίς δεκατέσσερεις άλλον άντρα θά πάρω.
Κ' έγώ γιά τδ γινάτι1 σου καί γιά τό σκάσιμό σου,
θά χτίσω τό σπιτάκι μου σιμά μέ τό δικό σου,
νά μπαινοβγαίνω, άντρα μου, νά καίγετ' ό καημός σου.

9. ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΔΗΜΟ Μ' ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ

A.A. άρ. 2154Γ, σ. 3. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1051, ταιν. 62,Βδ)

Μακεδονία (Πεντάλοφος Κοζάνης).— Δημ. Οΐκονομίδης, Σπ. Περιστέρης, 1955

Τραγ. : Κοΰλης Βρουβλιάνης (38)
μέ ομάδα άνδρών

Τρόπ. ré. Τον. fa3 = réa
A i<v>84

Δη - μο

ο μ -, Το ντου-Cp£ - κι— σου και

συ- ρε στο— κυ - νη

ι —> γεια σα - γα - Πημ ,

é

jrtJ?11 Ji u rptJ jr

γεια σ » και συ - ρε στο- κυ

νη

γι, σε -

1) πείσμα.

1) Ό τραγουδιστής είς δλας τάς στροφάς έκτελεΐ το μέτρον τοΰτο είς Νομίζω 8τι πρόκειται πιρί λάθους.
Ή άποκατάστασις δύναται νά γίνγ] δια τών εντός τών παρενθέσεων φθογγοσήμων.
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h

Μωρέ, γιά πάρε, Δήμο μ', τό ντουφέκι σου,
μωρέ, γιά πάρε, Δήμο μ', τό ντουφέκι σου, καί σΟρε στό κυνήγι,
γειά σ', αγάπη μ', γειά ο', και οϋρε στό κυνήγι, σέ κλαιν' τά μάτια μου
μωρέ, κι άν βρης πέρδικα, Δήμο μ', σκότωσ' την
λαγδν κυνήγησέ τον, γειά α', αγάπη μ', γειά α',
λαγόν κυνήγησέ τον, σέ κλαιν τά μάτια μου.
Κι άν ευρης καί τδν άντρα μου, ρίξε καί σκότωσέ τον
καί μάσε καί τδ γ-αΐμα του σ' ένα χρυσό μαντήλι
5 καί σϋρ' το στά έννιά χωριά, στά δέκα βιλαέτια

κι άν σέ ρωτήσουν, τί έχεις αύτοϋ" τσ' άγάπης μου τό αΓμα.

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι άπαντά άδόμενον κατ' έξοχήν είς τήν Στερεάν Ελλάδα, θεσσαλίαν,
Δυτικήν Μακεδονίαν καί "Ηπειρον. Είς τήν άνωτέρω παραλλαγήν, νεωτέραν προφανώς, παρακαλεί
ή έρωμένη τόν Δήμον νά φονεύση τόν άνδρα της. Ό τύπος ούτος τού άσματ°ς άπαντα τοπικώς
περιωρισμένος είς χωρία τής Δυτ. Μακεδονίας (Ροδοχώρι, Πεντάλοφον), περιοχήν Ναυπακτίας κ.ά.

Συνηθέστερος είναι ό κατωτέρω τύπος (συλλ.: Δημ. Καμπούρογλου, 1894, βλ. A.A. άρ. 748,
σ. 88) κατά τόν όποιον ή κόρη, κατεχόμενη ύπό σφοδρού έρωτος πρός τόν Δήμον, δέχεται άκόμη
καί νά άποθάνη, θυσιαζομένη είς τό βαθύ αίσθημά της.

Αύτά τά μάτια, Δήμο μ', τά γλαρά, τά φρύδια τά γραμμένα

βρέ γειά σ', άγάπη μ', γειά σου.
Αύτά μέ κάνουν, Δήμο μ', κι άρρωστώ καί πέφτω καί 'ποθαίνω
σέ κλαιν' τά μάτια μου.
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Γιά πάρε, Δήμο μ', τό τουφέκι σου, νά βγούμε στό κυνήγι,

γειά σον, Δήμο μ', γειά σον,
κι άν ευρης λάφια, Δήμο μ', σκότωσ" τα κι άρκούδια μέρωσέ τα,
βρε γειά σον, άγάπη μον.

5 Γιά σΟρε, Δήμο μ', τό σπαθάκι σου, κόψε τήν κεφαλή μου,
σε κλαιν' τά μάτια μον,
καί πάρε, Δήμο μ', κι άπ* τό αίμα μου σ' ένα χρυσό μαντήλι,

γειά σ', άγάπη μ', γειά σον,
καί πάν' το Δήμο μ', στά έννιά χωριά, στά πέντε βιλαέτια,

βρε γειά σον, Δήμο μον,
κι άν σ' άρωτήσουν, Δήμο μ', τί εΤν' αύτό, τό αίμα τής άγάπης,
σε κλαΐν' τα μάτια μον

10. ΤΗΣ ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΤΙΑΝΗΣ

A.A. άρ. 2256, σ. 1. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1847, ταιν. 124,A4)
"Ηπειρος (Σέλιανη Παραμυθίας).— Σπ. Περιστέρης, 1957

Τρόπ. ré πεντατον. (ré = la). Τον. si® = la*
. J 104 - 108

ψ) i J j}JhÊ

Τραγ. : Κωνστ. Οίκονομίδης (35)

m

ψ

Μια πα-πα-δια Πε - ρα - -να- -τια —

νη

πα -

0  -Λ---^--1—f— ■— r r Jn * ι j IV
ïï k - J J J: Li Η ■ ■ o, a 7

α ..

ψ « Γ '

kr -fr > Η Α. ^

παει κι ο πα _ πας,

αι

δια.

(L Γι- 1 ft Τον.
ty Ρ ~ , \ 1 1ft μ· * ■' -=J

κι ο πα

ηας

α - no κον - τα.

1) πήγαινε, μετάφερε το.

2) Το τραγούδι συνεχίζεται με τον στίχον :

χι αν εδρτ)ς, Δήμο μ', xal τον άντρα μου, ρίξε χαΐ σχότωσέ τον,
γειά οου, άγάπη μ', γειά σου.

26
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Μιά παπαδιά Περα-να-τιανή 1 πάει, μωρέ, πάει μέ τούς λεβέντες,
πάει κι ό παπάς, αι μωρ' παπαδιά, πάει κι ό παπάς άπό κοντά,
πάει κι ο παπάς άπό-νο-κοντά, πάει, μωρέ, πάει παρακαλιώντας.
Κοντοκαρτέρει, αι μωρή παπαδιά, κοντοκαρτέρει τόν παπά,
κοντοκαρτέρει τόν παπά, γιά νά σού πη δυό λόγια.
— «Τδ πού τ' άφήνεις τά παιδιά3, έμένα καί τδ σπίτι».
5 —«Φωτιά νά κάψη τά παιδιά, έσένα καί τδ σπίτι

κ' έγώ θά πάω μέ τά παιδιά', θά πάω μέ τούς λεβέντες».

ΣΗΜ.—Τό ά°μα άδεται είς τήν ώς άνω περιοχήν τής 'Ηπείρου ώς γαμήλιον είς τήν περίστα-
σιν τής παραλαβής τής νύμφης ύπό τού γαμβρού άπό τόν πατρικόν της οίκον.

Γ') ΑΛΛΗΓΟΡΙΚΑ (ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ)

1. ΠΕΡΔΙΚΑ ΔΙΩΓΜΕΝΗ

A.A. άρ. 2214, σ. 100. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1659, ταιν. 107,Au)

Πελοπόννησος ("Αγιος Πέτρος Κυνουρίας).— Σπ. Περιστέρης, Γρ. Δημητρόπουλος, 1956

Τραγ.·. Ίωάνν. Μαρκαντές (32)

Τρόπ. ré (ré = do8). Τον. do'
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Λ . Al J n ^^»a.16-222
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m
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" (ι)

ρ u r ρ Ι7' ρ ^^

Ε

κεί-νη μ'ά-γρίΛυ-ό-χα - νε- ® Τήν ί - ôet - ρα, βρ'ά-

1) Καταγόμενη άπό τά Πέρα χωριά. 2) Κατά τήν μουσιχήν έχτέλεσιν τοϋ άσματος παρελείφθη ή λέξις :
τά παιδιά. 3) τους νέους.

1) Ή άρσις τοΰ όγδόου Ισχύει καί διά τον 5 στίχον, 6 ίποϊος περιέχει, ώς ό δεύτερος, μίαν έπί πλέον συλ-

λαβήν.
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10

Περδικούλα, βρ' άμάν, αμάν, περδικούλα ήμέρωνα

περδικούλα ήμέρωνα 'κείνη μ' άγριευότανε.

Τήν έδειρα, βρ' άμάν, άμάν, τήν εδειρα, τή μάλωσα,

τήν εδειρα, τή μάλωσα, στά βουνά τήν έστειλα.

Στά βουνά, βρ' αμάν, αμάν, στά βουνά, τά πετρωτά,

στά βουνά τά πετρωτά, στά μολυβοσκεπαστά.

Μιάν αόγή, βρ' άμάν, άμάν, μιαν αυγή, μιά κονταυγή

πέρασα κ' έγ' άπό 'κεΤ"

τήν άκουσα καί κιλαηδεΐ

στού έχθρού μου τήν αΰλή.

— «Πέτα, περδικούλα μου,

κ' έλα στά χερούλια μου,

κι άν σού κάνω πιά κακό,

σ' έκκλησιά νά μήν έμπώ».1

2. ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΡΔΑΛΑ

A.A. άρ. 2380, σ. 71. (Ε.Μ.Σ. άρ. 862, ταιν. 50,Αϊ)
"Ηπειρος (Λνκόρραχη Κονίτοης).— Σπ. Περιστέρης, 1954.

Τρόπ. do πεντατον. do = fa. Τον. exs fa'

^tv. 174

4

l·) J J^h

ten.

Τραγ. : Θωμάς Φασουλής, Ιερεύς (50)

iJZ

0

Δ. _

_ ψουν οι
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β t J* -m--m-ï—m—k— i I------ n.  1 h iv νJ
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1) 01 στίχοι 11-14 παρελή<ρθ·ησαν προς συμπλήρωσιν τοϋ άσματος άπο τήν παραλλ. ix Σπάρτης (A.A. άρ.
χειρ. 1372, α. 163" συλλ. Map. Λ.ουδάχη, 1939).
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Ρ t , Γ J* « --. 'L^IA. ?"  » V1
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y Γ' U --—->-·
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û ι>λ-Γ,—r—^ I"" ""....... ι-ta /τ Λ  Ν
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λιά κ'ί - γώ - κό — _ _ _ ρη μ", για σε - να .

ι! , ι τ"ν 1 ι

Διψούν οί κάμποι γιά νερό κί τά-ι-βουνά γιά χιόνι
διψούν οί κάμποι γιά νερό κί τά-ι-βουνά γιά χιόνι
κί τό γεράκι γιά πουλιά' κ' ίγώ, κόρη μ', γιά σένα
κί τό γεράκι γιά πουλιά κ ίγώ, κόρη μ', γιά σένα.
Τά μάτια σου τά παρδαλά, τά φρύδια σ' τά γραμμένα,
μήνα παπάδες τά 'γραφαν, μήνα μητροπολίτες.
5 ν-Ούδέ παπάδες τά 'γραφαν, ούδέ μητροπολίτες,
μόν' τά 'γραφίν ή μάννα μου μαζί μέ τόν άφέντη.
Ή μάννα μ' ήταν πέρδικα κι άφέντης περιστέρι
κ' έγώ ή Ρηνούλα ή όμορφη εΤμι ή καλή τρυγόνα.

1) χειρ. : φωλιά. 'Η οιόρθωσις κατά την παραλλ. εις Ν. Γ. Πολίτου, "Ύλη, άρ. 2435, στ. 2.
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A.A. άρ. 2214, σ. 108. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1669, ταιν. 108,Αβ)

Πελοπόννησος (Άγιος Πέτρος Κυνουρίας).— Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956

Τραγ. : Γεώργ. Μαρκαντές (45)1

Τρόπ. ré (ré = mi). Τον. (faä = mi')

πεν-τε

λεί - μο - νιε'ς-» Οα - ραυ-τα - πε'ν - τε λεϊ-μο-υιές_οτήν

με -

νε- ρό και μέ - όρο

Οιο -

και

il £ jfj. JÎ^

Ε

Ujtj ,m

0—9 '

με νε - po

και μέ όρο-Οιό
_Tq\J._

καίπά-λι- μα- ραμ-μέ-νες-·

φ

φ

Σαρα-, καλέ, σαρα-νταπέντε λεϊμονιές
παρανταπέντε λεϊμονιές στήν άμμο φυτρωμένες
καί μέ, καλέ, και μέ νερό καί μέ δροσιό1,
και μέ νερο και μέ δροσιά1 καί πάλι μαραμμένες.
Καί ή δική μου λεΐμονιά στήν άμμο φυτρωμένη
χωρίς νερό, χωρίς δροσιό καί πάλι δροσισμένη.
Κάνει λεϊμόνια δίψορα, γλυκά καί μυρουδάτα.

1) τραγουδεϊ εις τον ρυθ-μάν τοϋ χορού συρτοϋ Καλαματιανού.

1) χειρ. : δροσιά.
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"Ετερος τύπος τοΰ άσματος είς πληρεστέραν παραλλαγήν είναι ό κάτωθι έκ Χίου.

Σαρανταπέντε λεμονιές στό δρόμο φυτεμένες"
τρέχει νερό στή ρίζα τως κ' έκείνες μαραμμένες,
μά ή δική μου λεμονιά χωρίς νερό άνθίζει,
κάνει λεμόνι μάλαμα καί φύλλο σύρμ' άσήμι
5 κι δποιος τό κόψη κόβεται κι δποιος τό φά' πεθαίνει
κι δποιος τό σφικταγκαλιασθη τόν υπνο δέ χορταίνει.

(Νεοελλ. 'Ανάλεκτα, τόμ. Α' (1870), σ. 101, άρ. 40)

Δ') ΔΙΑΦΟΡΑ

1. ΠΟΙΟΣ ΕΙΔΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΕΝΤΡΙ

61,Α9)

A.A. άρ. 2154Β', σ. 57-58. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1014, ταιν. 61,Α9)
Δντικη Μακεδονία (Πεντάλοφος Κοζάνης).— Σπ. Περιστέρης, 1955

Τραγ.·. Σπυρ. Γκατζούλης (74)

Τρόπ. ré (ré = la). Τον. sib' = la'

J qt (l)

J JJ J

S3 - „ ψ ι J . ^ -1

TOU

σα

αμ

και

£αν - ön

μω - ρε

1) ΕΙς τήν ίκτέλεσιν του άσματος παρατηρείται αστάθεια τής ρυθμικής άγωγής. Παρατηρητέον ετι 8τι έκ
τής πρώτης μουσικής στροφής έλλείπει τά τσάκισμα : κι άμάν άμάν, ουτω δέ 6 έχτελεστής δέον νά εχτ) υπ" ΐψιν
του ώς πλήρη τήν δευτέραν στροφήν.
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m

m

ι

γιε μ

Χ1?- Υα - α - λ,ά - £ια ((>υλ-λα μ

β

m

m

=ζζ

μαυ__— — ρα μα - τια

α-, μαυ - ρα q>pô- δια.

u m r er r

0

Α ι, και στην κορ — cpn — λιεει—κι άϊ . μάν -, α ι - μαυ->

α

m Lr'p

Ε [_f J ι ί

~k.-ϊΓί»—t-Γ—ψ—Γ μ m'^·^ ^ Π 1 --—" Γι r f
51 LT Γ LM Γ LT JJ Ε LJ :  ι

και— στην κορ - q>n-

μα

α - λα

μα -

W

• c-Γ r m m m

τ α  ; J KO - ρι - τσια— μι —  ^^Η-—- τα - - α  - „ h 1
J· Ρ I Cj* ^ ' Ρ Ρ a  ι • ι ι V I 4

τί—-ή-r--w—ν-?—ν-1—! ,0m -Î4-d-1-«=5-* iffl—*
Φ Γ ■ ρ ^ ^ y j'1 == J" " u ι

κρυ _ γ. ια 6ρύ_ ση

η ττοιοζ

£

την την κρι _ ση .

■■> την και/'—κίά - αΰ.

_Τον.

Ά-αι, ποιός εΐδι πράσινο δεντρί,

μαυροματοΰσα μ' καί ξανθή,
μωρε γιε μ', νά 'χη γαλάζια φύλλα
μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια.
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"Αι, καί στήν κορφή, λιέει χι άϊμάν, άϊμάν
και ατήν κορφή μαλάματα
και στήν κορφή μαλάματα,

κορίτσια μί τά κλιάματα,
μωρε γιε μ\ στή ρίζα κρύα βρύση,

ποιός τήν κάνει κι αύτήν τήν κρίση.

5 'πό ro-σκυψα νά πι<2> νιρό,

μά τ' άστρου, μά τούν ούρανό,
γιε μ', νά πιώ κί νά γιομίσου

τήν καρδούλα μ' νά δροσίσου"
μου 'πεσιν τό μαντήλι μου,

καημόν πδχει τ' άχείλι μου,
γιε μ', τού βαριοξομπλιασμένο
μιά χαρά 'ταν τό καημένο.

10 Δασκάλες τού κεντούσανι,

κορίτσια τραγουδήσανι,
τρία άπάρθενα κουράσια,

σάν του Μάη τά κεράσια.

2. ΔΕΝΤΡΟ ΕΙΧΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΟΥ

A.A. άρ. 2343, σ. 15. (Ε.Μ.Σ. άρ. 4294, ταιν. 267,Αιο)
θρφχη (Καρωτη Διδυμοτείχου).— Δημ. Πετρόπουλος, Στ. Καρακάσης, 1960
Τρόπ. la (»). Τον. ~ solfia'.

(i^i^h) ess 64-ΤΟ ^^^

I liUj'-'r ^'ί/ς^·1'^^

Τ 2 ι Ο Υ Μ ΠΟνΣ ^^

ί (> ù ει; 1 a1 § m 1 w § ^1W ^

Λεν . τρο ν-ε'ι _ χα στην— αν . Χη—μου— να μ'

1) Ό τρόπος οδτος όμοιάζει μέ τον πλάγιον τοϋ πρώτου ήχον τής βυζαντινής έκχλησ. μουσικής, ϊστις, ώς
γνωστόν, εχει ιΐς τά είρμολογικά μέλη βάσιν τόν φθόγγον xi=la.
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κυ _ τα - - ρισ _ σια- στο— μπα £ε - ε μου

πε - σαν - τά

J' Ρ ύ ^ .

μου-Τζά _ να μ' κ'ε .

Δέντρο ν-εΐχα στήν αύλή μου, τ£άνε μ',
κυπαρίσσια στό μπαξέ μου
κυπαρίσσια στο μπαξέ μου, τζάνε μ',
κ' έπεσαν τά φύλλα κάτω,
τά 'μασσα μέσ' στήν ποδιά μου.

5 "Εκατσα νά τά διαλέξω"
βρίσκω ένα δαχτυλίδι,
τ* δνομα είχε γραμμένο"
τ' δνομα τό λέν' Μιτάξω,
νά τδ πάρω νά πετάξω.

1) συνεχέντρωσα, έμάζεψα.

26
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3. ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΜΕ ΜΗΛΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ

A.A. άρ. 2380. σ. 19. (Ε.Μ.Σ. άρ. 772, ταιν. 43,Ais)
"Ηπειρος (Κόνιτσα).— Σπ. Περιστερης, 1954

Τρόπ. do πεντατον.1 Τον. do'

J 66

Τραγ.: 'Αρσινόη Κωλέτση (a3), Φίλω Ρίζου (22),
'Ισμήνη Ρίζου (24)

' j. y^D ο t'isj j

Κι _ vn _ σα

το

όρο - μο - δρό —

μο,

^J'~ J HP i^p ^ j

ψ

*—**

το στρα - τι

το

μο - νο - πα - τι

0 Tm».

m1

Κίνησα τό δρόμο δρόμο
τό στενό τό μονοπάτι"
βρίσκω μιά μηλιά στό δρόμο
μέ τά μήλα φορτωμένη, (δίς)
5 "Εσκυψα νά πάρω ένα
κ* ή μηλιά μ* άντιλογιέται.
— «Μήν τά κόβης, γιέ μ', τά μήλα,
τά "χει άφέντης μετρημένα (δίς)
κ* ή κυρά λογαριασμένα».

ΣΗΜ.— "Αδεται πολλαχού της ήπειρωτικής 'Ελλάδος κατά τόν έορτασμόν τού γάμου.

1) Ή τυχαία παρεμβολή τοϋ φθόγγου mi με δφεσιν xal τοϋ si φυσιχοΰ δεν αλλοιώνει τό βασιχόν ιϊχουσμα
τής πεντατόνου χλίμαχος είς τήν ίποίαν βασίζεται τό 3σμα.
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II. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

1. ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ

Α'.

A.A. άρ. 2380, σ. 28. (Ε.Μ.Σ. άρ. 786, ταιν. 44,As)
"Ηπειρος (Κόνιτσα).— Σπ. Περιστέρης, 1954

Τρόπ. ré. Τον. do2 = ré»

Τραγ. : 'Απόστ. Τζιομάκας (40)

ΡΕ. ν-α ι. στε_

μ αρ . ρα

βω .νια _ σε

συν _ τρό - (fio - σες

Ν- άιστε, συντρόφισσες,
νά πάμε γιά νερό"
ρέ, ν-άιστε, συντρόφισσες,
νά πάμε γιά νερό.
Σύρτε, δέν έρχουμαι,
μάννα μ' μ' άρραβώνιασε
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5 προχτές τήν Κυριακή
σάν τούτ' τή σημερ'νή.

ΣΗΜ.— "Αδεται κατά τήν έκκίνησιν διά τήν μεταφοράν ύδατος άπό τήν βρύση διά τό λουτρόν
τής νύμφης. Παραλλαγαί τού τραγουδιού είναι γνωσταϊ άπό τό Καταψύγιον 'Ολύμπου (βλ. "Εστία, ΙΕ',
σ. 358 καί A.A. χειρ., άρ. 187, σ. 16) καίτήν Κυψέλην Γράμμου (A.A. χειρ., άρ. 2215α, σ. 163-164).

Β'.

A.A. άρ. 2214, σ. 143. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1676, ταιν. 110,As)

Πελοπόννησος (Βρονταμάς Λακεδαίμονος).—Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, Τρίπολις 1956

Τραγ. : Έμμαν. Δρεπανιάς (55)

Τρόπ. do (do =ä) λ Τον. sol»

JJ JJ J'

ziï

m

120

-Γ

n ι

[ï] Για φερ - re - to χρυ - öo- γυα - λί. και

à

M

n rrn

ί

t'âp-γυ - pô — tô.

χτε - vi

να

É

ti ι :

- ν

m

IJ LT r

λου - σω — με τη

νιο — - νυ - φη

•που

É

m

m

m

" Se' -

λει — να —
Τον._

στρα

τε -

Ψρ-«

i

• '

Γιά φέρτε τό χρυσό γυαλί καί τ' άργυρό τό χτένι,
νά λουσωμε τή νιόνυφη που θέλει νά στρατέψη.
—«Εύχήσου με, μαννούλα μου, τώρα στά λούσματά μου».
-«Μέ τήν εύχή μου, κόρη μου, καί μέ τής Παναγίας,
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5 νά ζήσης χρόνους έκατό καί νά τους άπεράσης,

νά ίδης 'γγόνια, δισέγγονα καί πλούτη στή ζωή σου»'.

ΣΗΜ.—"Αδεται πρό τής στέψεως κατά τό λουτρόν τής νύμφης.

2. ΕΙΣ ΤΟ ΞΥΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ

Τΐαρ- 6ε.

A.A. άρ. 2280, σ. 188. (Ε.Μ.Σ. άρ. 2387, ταιν. 172,Αι)
Δωδεκάνησος (Κέφαλος Κώ).—Σπ. Περιστέρης, 1958

Τρόπ. ré. Τον. ré'

Τραγ. : Φιλιά Παπαϊωάννου (20)

(ρΐα — σου

σου

ÉTov,
^ Ο (Μ 13

1) ΕΙς άλλην παραλλαγήν τοϋ άσματος έκ Πραστοϋ Κυνουρίας (A.A. άρ. 108, σ. 13 άρ. 2) άντί τών δύο
πρώτων στίχων τραγουδοΰνται οί κατωτέρω :

Για φέρτε τδ χρνοό &ρον'ί και τ άργυρο λεγένι,
να λούαωμε τή νιόννφη και πρώτ αρχοντοπούλα,
γιατ' είν άπό ψηλή σειριά κι άπό μεγάλο αόϊ.
—Ευκήσου με, μαννούλα μου..............
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1. Παρβέρη, τά-, παρβέρη, τά ξυράφια σου,

ä, παρβέρη, τά ξυράφια σου νά τά μαλαματώσης,

να τά μαλαματώσης,
νά παρβερί-, νά παρβερίστ\ς τ à γαμπρό
ä, và παρβερίσης το γαμπρό νά μήν τόνε ματώσης.

rà μήν τόνε ματώσης.

2. Φέρτε σαπού-, φέρτε σαπούνι 'πό τή Χιό,

α, φέρτε σαπούνι 'πό τή Χιό καί χτένι άπό τήν Πάρο,

καί χτένι άπό τήν Πάρο,
να παρβερί-, νά παρβερίσουν τό γαμπρό
α, νά παρβερίσουν τό γαμπρό κ' έπίσης τόν κουμπάρο,

κ' έπίσης τόν κουμπάρο.

3. ν-Ώσάν τόν πλάτανο τής Κώ, γαμπρέ μου, νά ριζώσης
καί σάν τόν Παΰλο βασιλιά εύχομαι νά ψηλώσης.

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι δδεται, όταν γίνεται τό ξύρισμα τοΰ γαμβρού.

3. ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΑΑΒΗΝ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ

A.A. άρ. 2258, σ. 192. (Ε.Μ.Σ. άρ. 2185, ταιν. 151,Απ)
Πελοπόννησος (Ζάχολη Κοοινϋίας).— Σπ. Περιστέρης, Μεσολόγγιον 1957

Τρόπ. do χρωματ. (do = ré). Τον. mib' = ré®

J·»5 m

Τραγ. : Έλενη Καμπέρη (30)

1 J 'J J »

ê

πα

τα παλ

JJ|J)J J

λη - κά - pia

ta ο - μορ - φα

_ Ωι

p ^ tfpi'JUJ J " t

και, -γειά-σας παι- διά,ΐά ô - μορ - φα— και tté-vu - παν - τρα.

Τον.__

5

ί
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Έκίνησ' ή λεβεντουριά κι δλα τά πα-, τά παλληκάρια
τά δμορφα καί, γειά σας παιδιά, τά δμορφα και τ' άνύπαντρα,
τά ομορφα και τ' άνύπαντρα καί τ' άρρεβω-,ρε/3ω-νιασμένα"
καράβι ν-ά-, γειά σας παιδιά, καράβι r-άρματώνανε
καράβι ν-άρματώνανε, νύφη νά πάν' νά φέρουν'
κι άπ' τά τραγούδια τά πολλά κι άπ' τά πολλά τά γλέντια '
5 άναταράχτ' ή θάλασσα, βούλιαξε τδ καράβι"

γέμισ' ή θάλασσα κουπιά κ' οί άκρες παλληκάρια.

ΣΗΜ. —ΙΤό άσμα άπαντα είς τήνήπειρωτ. 'Ελλάδα, Ιδία είς τήν Πελοπόννησον, Ήπειρον»
Δυτ. Μακεδονίαν κ.ά., έχει δέ περιεχόμενον είς τήν παρατιθεμένην παραλλαγήν τό ναυάγιον παλλη-
καριών. Είς τάς παραλλαγάς τής "Ηπείρου καί Δυτ. Μακεδονίας άναφέρεται περί ναυαγίου λυγερών
καί παλληκαριών ή μόνον περί γυναικών, αί δποίαι κατόπιν λαμβάνουν πέτρες καί πετροβολούν τήν
θάλασσαν.

4. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ

Α'.

A.A. άρ. 2280, σ. 192. (Ε.Μ.Σ. άρ. 2392, ταιν. 172,Αβ)
Δωδεκάνησος (Κέφαλος Κω).— Σπ. Περιστέρης, 1958

Τρόπ. sol χρωματ. (2). Τον. sol*
J co 84

Τραγ. : Φιλιά Παπαΐωάννου (20)

m t=| ■ ι — <----— ■ I
Q> Ζ . -3 -m "tjj J — ί--J—  —■—«-a-«- -0—

Κα

*

ÎË

Πα-να

m

τε - δα

4—

£

5=

κ υ - ρα

5=5

γιά, μέ— το Μο_, με το Mo - νο - γε

1) Λέγεται έπίσης : κι άπ' τά πολλά ντουφέκια.

2) Ή κατάταξις τής μελωδίας τοϋ άσματος είς τον τρόπον τοΰτον έγένετο ενεχα τής όμοιιίτητος τήν όποίαν πα-
ρουσιάζει αδτη προς τάς μελωδίας τοΰ δευτέρου ήχου (χρωματικού) τής Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής. Σημειω-
τέον 8μως 8τι δέν χρησιμοποιείται δλη ή έκτασις τούτου. (Βλ. σχετικώς είς τήν είσαγωγήν, είς το κε<ρ. περιτροπών).
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*

m

■JTTLpJn

νπ σου, κα _

τε - 6α.

κ υ - ρα

Χ Ν ' -—1—t'"—h-- — 1- —r-1
Φ ' ) -1—m é i' -ml-«=i U-a J-—

Πα. να

Υ'ά.

με

το με το Μο-νο. γε -

0 . -r ° ■ * -  -/-fe------ m m I s —ι—
ft JtJ J ^^J I \/Λ -J J-  -é --a-»

νη σου

-, στ'άν —

τρο- υ - νο που

^ Y —I?— ' h \- k Κ 1—Ν-v
4M Λ  -~ ' -1  -W 10 -ferJ -M J  -· -j »—ml-a 4-JJ-JL|

δα γε - - ν^

να

δώ- σι^ς, νά δώ - σης την ευ

m

χη— σου, ταν -

τρο - υ -

νο

που

~7Γ-h—π—-Ρ*—i-—"—fr—Κ—- r 3 Κ ν Κ 1 — rs  -Hl
ty J J iJ· J ^ J * J-. .0 .I^^ZJ l*—J-I

δά γε - vrj- νά δώ-σι^ς, νά δώ-σης την ευ- χή —

σου .

τον.

1. Κατέβα, κυρά Παναγιά, μέ τδ Μο-, μέ τό Μο-νογενή σου,
κατέβα, κυρά Παναγιά, με τό Μο-, με τό Μονογενή σου,

στ' άντρόυνο που θά γενη νά δώσης, νά δώσγ/ς τήν εΰχή σου,
στ' άντρόυνο πού θά γενή νά δώστ/ς, νά δώσγ]ς τήν ευχή σου.

2. Τρία πουλάκια κελαηδοϋν πάνω στά δώματά μας
καί λένε καλορίζικα τά στεφανώματά μας.

3. Νύφη μου, 'κει πού κάθεσαι έχει κι άλλες κοντά σου,
μ' έσύ 'σαι ή μοστοκαρφίά κ' οί άλλες τά κλωνιά σου.

4. Ή ταμπακιέρα τοΰ πασά ήταν αύτή ή κόρη,

ουτ' άνεμος τή φύσηξε ούτ" ήλιος τήν έθώρει.
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Β'.

A.A. άρ. 2214, σ. 56-57. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1611, ταιν. 105,Αβ)

Πελοπόννησος (Καμενίτσα Γορτυνίας).— Σπ. Περιστερης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956

Τραγ. : ΑΙκατερίνη Δημητρακοπούλου (60)

*

Τρόπ. do. Τον. réa = doa.

J Λ J J

AC'S") J- J-^|J)'»J i'J j=

I

Κυ - φού - λα, ποιδς <3ε ατό - λι - ζε Ο'αύ-το— τό

j I j'j § j ' J j) & i

νυ - φο- ϋτό- λι, ά - μάν, ή Πα - να - ΐ(ι - α κιό Χρι-

ê ι

I

οτος και οί δώ — δε - κ'Ά - πο - ΰτο'-λοι, νΰ - φη μου

μϊ

*

J j)i 1

§ j)

τα ■ πλου-μοΰ- δια, ϋε - να πρε - πουν td τρα-γού - δια.

ΤθΜ-___

Φ

m-·-

1

Νυφούλα, ποιός σέ στόλιζε σ' αύτό τό νυφοστόλι,
άμάν, ή Παναγία κι ό Χριστός κ' οί δώδεκ' Άποστόλοι.
Νύφη μου με τά πλονμούδια,
σένα πρέπουν τά τραγούδια.
5 "Οσα πλουμούδια, νύφη μου, έχει τό φόρεμά σου,

ν- άμάν, τόσα νά είν' τά χρόνια σου καί τόσα τά καλά σου.
Νύφη μον μαλαματένια,
βγήκες άπ' αυτή τήν ëvvoia.

Τή νύφη μας τήν είχαμε κασέλλα κλειδωμένη
10 άμάν, καί τώρα τήν παντρεύουμε άξια καί τιμημένη.
Νύφη μου μαλαματένια,
βγήκες άπ' αυτή τήν êwoia.

26
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15

ΣΗΜ.—

Νύφη μον, γυαλί, κρνστάλλι,
στο χωριό δεν είναι άλλη.

Τήν κόρη μας τήν είχαμε στήν κόλλα διπλωμένη
καί τώρα τήν παντρεύουμε άξια καί παινεμένη.
Τήν κόρη μας τήν είχαμε σ' ένα χρυσό γαστράκι
καί τώρα τήν παντρεύουμε σ' ένα παλληκαράκι.
Νύφη μου, μαλαματένια,
20 βγήκες απ' αύτη τήν έννοια.

"Αδεται κατά τό στόλισμα τής νύμφης διά τήν τέλεσιν τής στέψεως.

Γ'.

A.A. άρ. 2157, σ. 95 96 (Ε Μ.Σ. άρ. 1310, ταιν. 80,Au)
Αιμήν θάοον. — Δημ. Πετρόπουλος, Σπ. Περιστέρης, 1955

Τρόπ. do. Τον. do'

J «χ» 84 - 86

Τραγ. : 'Ομάς άνδρών καί γυναικών
Όργαν. : Γεώργ. Μακρυγιάννης καί
Άθαν. Καρεκλάς (βιολί)

βιολια ι-π

ΑΐΜΑ IF=I Ν==1 - \— Γ*Ί h ' 1 -Υ- = r^F"
Λ -· Lî-- -)— -0 J -J -a

Tffc

λυ - yz - ρης, της λυ - γε - ρής

το — cpo - ρε -

-/ J Ii. ι  —-*-4 12.  . 1 f=H P= -
-*-ί -β —é—* -i â —* —a ht

μα

-μα,

της λυ — γε-ρης τό - coo - ρε-μα, της —
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Τής λυγερής, τής λυγερής τό φόρεμα

τής λυγερής τό φόρεμα τής νύ-, τής νυ-φης τό φουστάνι,

τής νύ-, τής νύφης τό φουστάνι,
δέκα κορίτσια τό 'ρραβαν καί δεκοχτώ ραφτάδες
κ' ένα κορίτσι δμορφο ράβει καί τραγουδάει:
— «"Οσα πλουμούδια, νύφη μου, έχει τό φόρεμά σου,
5 τόσα νά είν' τά χρόνια σου καί τόσα τά καλά σου».

ΣΗΜ.— Τό άσμα τούτο άδόμενον κατά τόν στολισμόν τής μελλονύμφου διά τήν στέψιν £χει
διασκευασθή είς γαμήλιον έκ τού ευρέως διαδεδομένου, ίδία είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα, έρωτικοΰ
μάλλον έπυλλίου, τού όποιου οί άρχικοί στίχοι, ύπό τήν βραχυτέραν του διατυπωσιν, έχουν ώς έξης :

Τσή γαλανής τό φόρεμα, τσή ρούσας τό φουστάνι
ξήντα ραφτάδες τό 'ρραφταν κ' έξήντα μαθητούρια'
κ' ένα μικρό ραφτόπουλο ράφτει καί τραγουδάει-
φουστάνι, χρυσοφούστανο καί χρυσοκεντημένο κλπ.

(A. Α άρ. 1365, σ. 149, συλλ. Σπ. Μουσελίμη έκ Παραμυθίας 'Ηπείρου, 1938).

5. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΝ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΠΡΟΣ ΣΤΕΥΙΝ

Α'.

A.A. άρ. 2256, σ. 202-203. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1859, ταιν. 125,Ae)
"Ηπειρος (Άγια Κυριακή Παραμυθίας).— Σπ. Περιστέρης, 1957

Τρόπ. ré πεντατον. ré = sol. Τον. fa — sola.

ΛΙ J)J

Τραγ. : 'Ομάς γυναικών

"Ep-χον - ταιοΐουμ - %ε-·θε - pot

■2) Ή χρονική αγωγή τοΰ άσματος ακούεται ταχύτερα τής πραγματικής, έκαστου χρόνου αντιστοιχούντος ιΐς τόν
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πέρ-δι - χα, μωρ —^ πέρ-δι - κα,

'ερ - χον - ται οι δυ μ -

h1—h 1 λ κ· J ·· ··ft
-«M—J- -in « -d-zf-J2—J- p y »-J·^ p—fi

- χα γραμ-μέ-νη. ® ίΓας ερ-·θουν, κα - λώς Ιρ-χουν-ται_,----

gjbi^ § s - ι

"Ερχονται οί συμπέθεροι,- πέρδικα, μωρ' πέρδικα,

"Ερχονται οι συμπέθεροι, πέρδικα, μωρ' πέρδικα

έρχονται νά σέ πάρουν, σαν πέρδικα γραμμένη.

Ν' ας έρθουν, καλώς έρχουνται, πέρδικα, ώρ' πέρδικα,

ν' άς έρθουν, καλώς ϋρχουνται, πέρδικα, μωρ' πέρδικα,

καί καλώς νά κοπιάσουν, σάν πέρδικα γραμμένη.

Βάλ' τους μεσάλια 1 κίτερνα, πέρδικα, μωρ' πέρδικα

προσκέφαλα γαλάζια, σαν πέρδικα γραμμένη,

βάλ' τους νά φάν', βάλ' τους νά πιούν, πέρδικα, ώρ' πέρδικα.

άρι«\ 200 Μ.Μ. Τά φαινόμενον τοϋτο προέρχεται έχ τής διαφοράς τής συχνότητας τοϋ ήλεχτριχοϋ ρεύματος τοϋ τό-
που τής ήχογραφήσεως τής μελωδίας πρός τήν συχνότητα τοϋ ρεύματος τών 'Αθηνών, διά τής όποιας άπεδόθτ) αυτη
χατα τήν χαταγραφήν.

1) τραπεζομάνδηλα.
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Β'.

A.A. άρ. 1665, σ. 58. (Ε.Μ.Σ. άρ. 167, ταιν. 5,Β9)

"Ηπειρος (Λεονίχσα Δελβίνον).— Σπ. Περιστέρης, 'Ιωάννινα 1951

Τρόπ. ré πεντατον. (') (ré = si). Τον. c\s sib2 = sia

J J J J Jr8"86p

Τραγ. : Όμάς Βορειοηπειρωτών

M

j §

j, m

Λάμ - πει-

v.ô ri - λιος

J1.7 J ' iiV

r Uts'-r

χ

μπει, λα - α - μπει

J .ι ■ ^m

v.ô n -λιος

λα _ _ μπει, λά - μπει

ν.ο n

λιοςό-

1 VV^î-SJ—.— I i ' jr. —fV
& m r; =fM r ^ Il - ---M 35=

μπει στα
r* ο

Τ Γ Q

m

πα _ ρα _ du _ ρια
Vu. Τον.

I

σου

Λάμπει ν-ό ήλιος λάμπει, λάμπει ν-ό ήλιος λάμπει,
λάμπει, ν-ό ήλιος λάμπει στά παραθύρια σου,
'τοιμάσου, κυρά νύφη, βάλ' τά στολίδια σου.
Λάμπει ν-ό ήλιος λάμπει κάτου στά ρέματα,
ήρθα γιά νά σέ πάρω, δέν είναι ψέματα.

ΣΗΜ.— Τά άσματα ταύτα (Α', Β') άγονται είς τήν περιφέρειαν τής 'Ηπείρου, ίδια πρός τό δυ-
τικόν μέρος αύτής, ύπό των συγγενών τής μελλονύμφου καθ' δν χρόνον ή γαμήλιος συνοδεία του
γαμβρού φθάνει εις τήν πατρικήν της οίκίαν πρός παραλαβήν αύτής διά τό στεφάνωμα.

1) ΑΙ παρεμβαλλόμενα! αλλοιώσεις τού φθόγγου do, καθώς καί ή δίεσις είς τόν φθόγγον sol, προερχόμενοι
τής έπιδράσεως τής υποτονικής, ήτις είς ώρισμένα σημεία τής μελωδίας λαμβάνει ΐΗσιν τονικής με εντελώς προσω-

ρινόν χαρακτήρα, δεν άλλοιώνουν ουσιωδώς το άκουσμα τής πεντατόνου κλίμακος.

2) Ή συχνή χρήσις τοϋ glissando κατά τήν εκτέλεσιν τής μελωδίας αποτελεί χαρακτηριστικον γνώρισμα
των άσμάτων τής Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου. Βλ. Σπ. Δ. Περιοτέρη Δημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορείου
'Ηπείρου, Έπετ. Ααογρ. 'Αρχ., τόμ. 9-10(1955-1957), έν 'Αθήνας 1958, σ. 104-133.
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6. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΥΙΝ

Α'.

A.A. άρ. 2256, σ. 68. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1880, ταιν. 126,Β7)
"Ηπειρος (Βααιλιχόν Πωγωνίου).—Σπ. Περιστερης, 1957

Τραγ. : 'Ομάς γυναικών

Τρόπ. do πεντατον. Τον. «λ sib'=do®

- «Τ' έχεις, μηλιά μ', καί θλίβεσαι
καί δέν κινςίς, δέν ξεκινάς ; »

- «Θυμούμαι τόν πατέρα μου
καί δέν κινώ, δέν ξεκινώ.

5 Θυμούμαιτήν μαννούλα μου
καί δέν κινώ, δέν ξεκινώ.
Θυμούμαι τ' άδερφάκια μου
καί δέν κινώ, δέν ξεκινώ».

- «Τ* έχεις, μηλιά μ', καί θλίβεσαι
10 καί δέν κινάς, δέν ξεκινάς; »

- «Θυμούμαι τις γειτόνισσες
καί δέν κινώ, δέν ξεκινώ».

1) Τήν 7ην ταύτην ε* τοϋ φθόγγου re Ιχτελεΐ μία φωνή Ιχ τής όμάδος με γρήγορον glissando χαΐ με χεφα-
λιχήν φωνήν (falsetto). Ή χρησιμοποίηση τοΰ διαστήματος τούτου είς τό άνωτέρω ασμα, καθώς χαΐ είς άλλα
τοιαύτα, Ιδία τά μοιρολόγια, άποτελεΐ Ιδίωμα μουσιχόν τής περιοχής ταύτης. Πιθανώς δέ να προέρχεται τό φαινόμε-
νον τοΰτο Ιξ Ιπιδράσεως τοΰ τρόπου τής έχτελέσεως των πολυφωνικών άσμάτων τής Βορείου "Ηπείρου καί Ιδία τής
φωνής τοΰ κλώστου. (Βλ. Σπ. ΠεριστέριΔημοτικά τραγούδια Δροπόλεως Βορείου 'Ηπείρου, ενθ* άν., σ. 81).
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-«Τ* έχεις, μηλιά μ', καί θλίβεσαι
καί δέν κινξχς, δέν ξεκινάς;»
15 -«θυμούμαι τές ψιλ'νάδες μου
καί δέν κινώ, δέν ξεκινώ».

Β'.

A.A. άρ. 2380, σ. 7. (Ε.Μ.Σ. άρ. 758, ταιν. 43,Αι)
"Ηπειρος (Κόνιτσα)·— Σπ. Περιστέρης, 1954

Τρόπ. ré χρωματ. Τον. re*

Τραγ. : Παν. Βαρβάτης (50)
Όργαν.: θεόδ. Τσιούταί (55) (κλαρίνο)

~γ—fr 1 ß u κ fTT}1
4=  ΦΗ -Ζ—  ΚΛΑΡΙΝΟ  Μ* ι I t=f=r f-plrgs —ι-ad  7 1 · r -i=y -ψ—ψ—.

Γ7 Γ * β m ß ---—  -1-»-Ï3—F^"^—
7 U1  ΑΖΜΑ  &Π t fr ft r ν ι t L--f- » -m-1-a  J---i-- ■  -D-r

é

L2 _ ρε, ν-α-ΐρπ - νω_ γεια

ν-α - (ρπ - ν.α-

=

»

(pn - — νω γεια

. / >
ω - ρε, ν.α- cpn - νω

±jt

ψ m m

L·

ÎUj [pli

γεια

μαν _ νου-, μαν-νου.λα μου.
_Τον._

(Τ

ν-άφήνω γειά, ν-άορή-ν-αφήνω γειά, ώρέ, ν-άφήνω γειά, μαννοό-, μαννούλα μου,
ώρέ, ν-ώρα καλή, καλή, ν-ώρα καλή, ώρέ, ν-ώρα καλή, καλή, βρέ μάτια μου.
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Ώρέ, ν-άφήνω γειά, ν-άφη- ν-άφήνω γειά, ώρέ, ν-άφήνω γειά, πατέ-, πατέρα μου,
ωχ, ν-άφήνω γειά, ν-άφη- ν-άφηνω γειά, ώρέ, ν-άφήνω γειά, γειτό-, ^ειτο-νισσες.
5 ώρέ, Γιά δές τηνε, για δέ-, γιά δές τψε, ώρέ, γιά δες τψε, πώς πε-,πώς περπατεΐ,
ώρέ, σάν άγγελος, σαν ä-, σάν άγγελος, ώρέ, σάν άγγελος μέ τό, μέ τό σπαθί.

Γ

A.A. άρ. 2256, α. 69. (Ε.Μ.Σ· άρ. 1880, ταιν. 126,Βτ)
"Ηπειρο; (Βαοιλιχόν Πωγωνίον).— Σπ. Περιστέρης, 1957

Τρόπ. do πεντατον. Τον sib1 = do'

A f) J ^ J b co 148 Π j· M 52

Τραγ. : 'Ομάς γυναικών

S ;ιί § J4· '

^ττ

"Ε . 6γα _ μαν _ να, 'δίς τον η-λιο -,

"Εβγα, μάννα, 'δές τδν ήλιο,
άν ένόχτωσε νά φύγω,
äv έννχτωσε νά φύγω,
κι άν 'ναι γλήγορα, νά μείνω.
Έβγα, ίδές καί τδ φεγγάρι,
5 ήρθ' δ νιδς γιά νά μέ τιάρη.

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι άδεται τήν στιγμήν της έκκινήσεως τής νύμφης άπό τήν πατρικήν τηι
οίκίαν πρός τήν Έκκλησίαν διά τήν τέλεσιν τής στέψεως.
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7. ΠΡΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΩΜΑΤΟΣ

A.A. άρ. 2256, σ. 69. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1881, ταιν. 126,Β")
νΗπειρος (Βαοιλικον Πωγωνίου).— Σπ. Περιστέρης, 1957

Τρόπ. do πεντατον. Τον. fv Si1 = Do2
J oo 46

Τραγ.: "Ομάς γυναικών

4

»

ζ

(1)

é

Έκ-κλπ - σιά

μου κου . κλω - τή

Μ Ι7\
Li—J

τα_ νιο.γαμ _ πρα.

Την.

é

m

'Εκκλησιά μου κουκλωτή,
κουκλωτή καμαρωτή'
όπως δέχεις τά κεριά,
δέξου καί τά νιόγαμπρα.

ΣΗΜ.—Τό τραγούδι άπαντά μόνον είς τήν "Ηπειρον μέ διαφόρους παραλλαγάς· άδεται δέ κατά
τήν άφιξιν τής γαμήλιου πομπής είς τήν Έκκλησίαν διά τήν στεφάνωσιν τοΰ ζεύγους."

1) Τήν όγδιίην έχτελοϋν δύο γυναίκες έκ τής ίμάδος μέ γρήγορον glissando καί μέ χεφαλιχήν φωνήν. (Βλ.
ίνωτ., σελ. 294 σημ. 1).

26
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8. ΠΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ

Α'.

A.A. άρ. 2157, σ. 155. (Ε Μ.Σ. άρ. 1313. ταιν. 80,Aie)

Θάσος (Καζαβίτι ). —Δη μ. Πετρόπουλος, Σπ. Περιστερης. Λιμήν Θάσου, 1955

Τροπ. ré. Τον. do^re*

Τραγ. : Μιχ. Κουντουράς (55)1

σω .

1. Πουρπάτει, φιργαδούλα μου, πουρπάτει, φιργαδούλα μου,

γιέ μ', καί μήν "πομένης πίσω, γιέ μ', καί μήν 'πομένης πίσω,
κι άλλες πολλές τό πάθανε, δέν είσαι μοναχή σου.

2. Γιά έβγα, μάννα τού γαμπρού καί πεθερά τής νύφης,
νά Ιδης τό γιδ σ', τό σταυραϊτδ, τήν πέρδικα πού φέρνει.

3. - Νά ζήσ' ή νύφη κι δ γαμπρός, νά ζήση κι ό κουμπάρος,
νά ζήση τό συμπεθεριό, νά γίνη κι άλλος γάμος.

1) Τραγουδιέται κατά τήν παραλαβήν τής νύμφης έκ τής πατρικής οΙκίας δια τήν στέψιν.
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Β'.

A.A. άρ. 2256, σ. 206. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1863, ταιν. 125,Αιο)
"Ηπειρος ('Αγία Κυριακή Παραμυθίας).— Σπ. Περιστέρης, 1957

Τρόπ. ré πεντατον. (ré=sol) Τον. sol*

J J J J

Τραγ. ι 'Ομάς ανδρών καί γυναικών

J J c j·. ><g

® "Ε _ βγα, πε _ be _ ρά, στη σκά _ Χα

Γ Γ Γ ^J

^ I

ψ

-0-<9-

με το με_ λι

- η

- μέ το γά_ λα, μέ το με_ λι

ρ LT m

με

ε τό γα _ λα, ^ ρ ι' _ £ε ρυ _ ζι

να ρι _

rcr r r ^

£ώ _ ση, ρί _ ζε στά_ρι

να (ρυ _ τρω_ σιτι,

m

Ι

£

Ρ—et

ε _ βγα, πε _ δε _

ρά, στη σκά _ λα μέ το

£

j m J

en»)

μέ_ λι_, μέ τό γά_Χα. Μο _ να_ χον Τον

J'I J"1 J»

s

i

r -r r r

Ε

στει - Χα - με

ερ_χε_ται,

"Εβγα, πεθερά, στή σκάλα
μέ τό μέλι, μέ τό γάλα,
μέ[το μέλι, με τό γάλα.
Ρίξε ρύζι, νά ριζώση,
ρίξε ρύζι, νά ριζώση,
ρίξε στάρι, νά φυτρώση·
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5 "Εβγα, πεθερά, στή σκάλα
μέ τό μέλι, μέ τό γάλα"
μοναχόν τόν στείλαμε,
ζευγαράκι έρχεται.

ΣΗΜ.— Τό ά°μα άγεται μετά τήν στεφάνωσιν, δτε ή γαμήλιος πομπή Μχει φθάσει πρό τής νέας
κατοικίας τοΰ ζεύγους. Κατ' Ιθιμον πανελλήνιον ύποδέχεται τήν νύμφην ή πενθερά, έπιρρίπτουσα
είς αύτήν ρύζι καί προσφέρουσα μέλι, ίνα γευθή·

9. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΤΕΥΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

A.A. άρ. 2351, σ. 756. (Ε.Μ.Σ. άρ. 5312, ταιν, 330,Βδ)
Κύπρος (Κάμπος Μαραϋάοας).— Γ. Κ. Σπυριδάκης - Στ. Καρι

ιακάσης, 1960

Όργαν.: "Ανδρέας Κ. Ζευζέκος (32) (βιολί)
Τραγ. : Μιχαήλ Όρφανίδης (26)

Τρόπ. la Τόν. la'

. (J- J J) 240 i.

j/.» ' Γ J' Γ j 'i TÏ CJ f PCj n

f )*>r r [' p ù 'r p ^^

Β Κα. με.τε τό. ποναρ. χον , τες τ£α'ι τ£ΰ. κλον — οί πα.πά.ες

j \ m r [J ' r^ f1 'Γ r r J,J J '

να δοϋ.με- και — ΐ'άν. τρο. υ. νο που τεΓ— ά _ ναρ.κο.μα.όες

. ι η 11 r r f r ^ VJ- 1
■W-*-1-φ-«  ** Βιολί s — —[) U U— J— LT J J J ■Lm-«

ρ— »—m— " · ß * * - 1 1 h J j '
) * 1 m η a. pa. > ?»-  ta . λι Γ ß LT u I  j σας,Κυ. pi . ο MM  ι, τρα.ί ö ä τε — \ λι' -d-

d-J—  . ov τη. σω

I ι ι j r r,11r r. rrrj'r r r 'j M if

• γ ' ' · * .

να πα. ω τ(,αι στα.ντρο. υ . νο, yia να το χαι. ρε. τη. σω,
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Βιολί

φ r » μ τ.

β ψ

:=±

er r rmm

Υη. Τον.

1. Κάμετε τόπον, άρκοντες, τζαί τξύκλον οί παπάες,
νά δούμε τζαί τ' άντρόυνο πού τές άναρκομάδες

2. Παρακαλώ σας, κύριοι, τραυάτε 'λλίον πίσω
νά πάω τζαί στ' άντρόυνο, γιά νά τδ χαιρετίσω.

3. Ππόθεν νά κάμω τήν άρχήν τζαί ππόθεν ν* άρ^ινήσω
νά πάω ώς τδν νιόγαμπρο γιά νά τδν χαιρετίσω.

4. Νιόγαμπρε, πού νά χαίρεσαι, πού νά χάρης τό φώς σου
νά σού χαρίνη ό θεός τδ πρώτο στέφανό σου.

5. Νιόγαμπρε, πού νά χαίρεσαι, νιόγαμπρε, πού νά ζήσης
τζαί τά έλέη τοϋ θεου νά τά κληρονομήσης.

6. Κανένας 'èv' τζαί βκάλλει σε πού τδ νοητικό' σου,
χρόνια πολλά νά ζήσετε τζαί μέ τή σύζυγο σου.

ΣΗΜ.— Τραγουδιέται μετά τήν στέψιν κατά τό πλούμισμα, ή, ώς λέγεται άλλαχού τού "Ελλη-
νικού χώρου, κατά τά χαρίσματα είς τό άνδρόγυνον, δηλ. τήν χορήγησιν δώρων, ιδία χρηματικών ή
τιμαλφών.

10. ΕΙΣ ΤΟ ΓΑΜΗΛΙΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

A.A. άρ. 2305, σ. 105. (Ε.Μ.Σ. άρ. 3201, ταιν. 217,Β9)
Ευρυτανία (ΣεΧλά).— Σπ. Περιστέρης, 1959

Τρόπ. ré μετά χρόας Γ' Τόν. mi'=réa

Τραγ.: 'Ομάς γυναικών καί ανδρών

1) ρωγμαί, χαραμάδες, τής θύρας. 2) δέν. 3) νοϋς.
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l>J -Sû^

Omai Ανδρών
üi

jüT] J^

του-το

to - τρα - πε -

Ci, 'δω, μω - - ρε

i

j m m m

6è — τοϋ - το - τό - τρα - πέ - -

ΟΜΑΣ Γγ NA I Κ2Ν

to - tpa- πε -

4 ) ΛΛ.  —-- f=l ΓΊ in ι "2
J J —frw--- -J -j l—·* λ ■

à

Ομας Anäpon

S

m

~Ι-Τ"

m

α-

sr 0

'δώ ύε τοϋ -

Λ

το - το τρα - πε

il m ξ

κά - -θον - ται τρί - α που - λά

Τον.

ο

κια.

) Τον;.

fro . ■

'Δώ, μωρέ, 'δώ. σέ τούτο τό τραπέζι,
'δώ, μωρέ, 'δώ, σέ τοϋτο τό τραπέζι,
'δώ σε τοϋτο τό τραπέζι,
κάθουνται τρία πουλάκια,
'δώ σε τοϋτο τό τραπέζι,
κάθονται τρία πουλάκια.
Τό 'να τρώει καί τ' άλλο πίνει,
τ' άλλο τραγουδάει κί λέει.

5 - «Σ* δσους γάμους κι άν έπήγα
τέτοια νιόγαμπρα δέν είδα,
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νά 'ν' ή νύφη ντιλμπεράκι*
κι ό γαμπρός χρυσά πουλάκι.'
Νά 'χη ή νύφη τέτοια χάρη
10 κι ό γαμπρός τέτοιου καμάρι.
Ποιός τόν κάνει τούτ' τό γάμο,
τούτον τόν καλό τού γάμου ;
Ή Ξανθή μας μέ του Γιώργου.

11. ΕΠΑΙΝΕΤΙΚΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ

A.A. 2393, σ. 152-53- (Ε.Μ.Σ. άρ. 6108, ταιν. 383,Αί)
Μακεδονία (Παγγαϊον Καβάλας).— Στ. Καρακάσης, 1961

Τρόπ. fa (fa=sol) Τόν. ré'=sol'

J] ~ 63 A'

Τραγ. : Δήμητρα Εϋδοκίδη (πρόσφυξ άπό τό "Απκιοΐ
τής Μ. Ασίας), κάτοικος Έλαιοχωρίου.

* , ____

I 1 J^ ' JvJ) j) J) J)' f Qj» ' J.

Nu, cpn μου κα. λου. ρί- I

'ι Κ Β' "

J· fr'P Çj

vu .

- ^ Jî Jl r m

£

ê

(fin μου- κα _ λου. ρί. ζι _ κη, τό πρώ.το _ ζυ _ μω-

j^p ρ gr ρ- m

ψ

τό

σου,

το
r

πρώ. το ζυ . μω _ τό- σου Τρια λα

J r1 r r r r

λα λαϊ τρια νο να νο να να να να
_Τον-_

λο. Τρια λα λο.

1. Νύφη μου καλουρίζικη, νύφη μου καλουρίζιχη, τό πρώτο

ζυμωτό σου, τό πρώτο ζυμωτό σου, τριαλαλά____

1) δ μορφή, σαγηνευτική. 2) λέγεται καί : κι δ γαμπρός περιστεράκι.
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ζάχαρη νά 'ν' τ' άλεύρι σου καί μέλι τό νερό σου.

2. θέλ' νά πινέψω τόν γαμπρό, θά μού χολιάσ" ή νύφη'
άς τΙς πινέψω καί τις δυό καί του κουμπάρ' άς λείπη.

3. Κουμπάρε, πού στιφάνωσες μέ τά χρυσά σου χέρια,
πού τά 'βρες καί τά ταίριασις τά δύο περιστέρια ;

4. Γαμπρέ, μήν λυπηθης φλουριά, κάμε ένα κλουβάκι,
νά βάνης τή νυφούλα μας πού 'ναι σάν καναράκι.

ΣΗΜ.— 'Εγκωμιαστικά τραγούδια είς τούς νεονύμφους μετά τήν στεφάνωσιν.

12. ΥΠΟΟΗΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΖΕΥΓΟΣ

A.A. άρ. 2154 Β, σ. 66-68. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1024, ταιν. 61,Bs)

Αντ. Μακεδονία (Πεντάλοψος Κοζάνης).— Δημ. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης 1955
Τρόπ. ré. Τον. si'=ré2

J co 96

Τραγ. : 'Ομάς γυναικών

5

m

V-Ά -σπρη

κα---τα

_Ο y

-, ρου - σα μ.

m

> -^r- _ _ _

—, ν-α _ σπρη κα-τά - σπρη —

-CT
δή

και

ί,αν _ -

Χ

ΠΖ

i

περ. δι _ κα — ν.εί _ χα — στη γει - το - νιά

μου^ ν. ε ι

m

jjm-»-

χα— στηγει-το - νιά μου.

ν- "Ασπρη κατά-, ρονσα μ' καί ξανθή,

ν-άσπρη κατά-σπρη πέρδικα ν-είχα στή γειτονιά μου,

ν-εϊχα στή γειτονιά μου.

Ήρθαν ξένοι-, ρονσα μ' καί ξανθή, ήρθαν ξένοι, παντάξενοι,

ξένοι καί μάς τήν πήραν, ξένοι και μας τήν πήραν
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κι άσκήμηναν τά σπίτια μας, μορφήναν τά δικά τους.

— Ποιός ήταν ό προξενητής πού νά 'τρώγε κανέλλα
5 πού 'ρθεν καί μάς άντάμωσεν ά'ίτό καί περιστέρα.

-Γαμπρέ μ', τή νύφ' πού σ' δώσαμε, νά μή μας τή μαλώνης,
σά γλάστρα μέ βασιλικό νά μάς τήν καμαρώνης.

- Σκύψε, νύφη μ', καί φίλησε τής πεθεράς τό χέρι,
πού έκανε αύτόν τό νιόν, γιά νά τόν κάνης ταίρι.

13. ΕΙΣ ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΝΥΜΦΩΝ

A.A. άρ. 2280, α. 51. (Ε.Μ.Σ. άρ. 2228, ταιν. 158,A«)
Ρόδο: (Καλν&ιές).—Σπ. Περιστέρης, 1958.

Τρόπ. ré μετά χρόας Α'. Τον. do$*=ré'

Τραγ.". Σάββας Φλεβάρης (45) μέ συνοδείαν

ομάδος ανδρών καί γυναικών
Όργαν·: Σάββας Φλεβάρης (βιολί)

/Pf, / 3 * 3 \ fo ν ΓΓΗ h ι 0— Τ >-  »—■
κ r ; )—= -Ϊ Μ

Βιολί —  ^ΤΤΠ ΐ β * β p ' t f \>φ ' r r r -ί s». =f—
ΙΛ· ■ · Τ ψ » ' ß CJ yj r j- r77r1 yj —

4= r rν J [LU ι* ί  » r · r—r r Γ Γ 1 - > rr ~ Î» —f ä=
LU Vm L m

Λ ΕΝΑΓ
ÉÉË

ψ. ι»

Έ - λα — -η

η ω - ν-α - μαν α — —

26
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ΕΝΑΣ

ΕΝΑΣ

τους πα

να τους ττα

ΐους ττα

ξΰ-πνα - υιέ

υ - πνα

ΕΝΑΣ

υ - πνα

,υ- -rrva νιε και

1) "Οταν é στίχος είναι Ιαμβικής μορφής, ώς 6 πρώτος, ή μουσική στροφή αρχίζει με άρσιν, δταν δέ Τροχαϊ-
κής μορφής, αρχίζει μέ θ-έσιν, παραλειπομένης τής άρσεως,
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"Ελα ή ώ-, ν-άμάν, άμάν,

%λα ή ώρα ή καλή

έ'λα ή ω-, ν-άμάν, άμάν,

ίλα ή ώρα ή καλή,

ελα ή ώρα ή καλή,

μπροστά στης νύφης τήν αυλή"

νά τους παρα-, αχ, ν-άμάν, άμάν,

νά τους παραξυπνήσουμε,

νά τους παρα-, ν-άμάν, άμάν,

να τους παραξυπνήσουμε.

νά τους παραξυπνήσουμε,

μπάς κ' έπαρακοιμήθησαν.

5 —«Ξύπνα, νιέ, ξύπνα, νιε,
ξύπνα νιε καί νιόγαμπρε,
ξύπνα, νιε και νιόγαμπρε,
ξύπνα καί ξημέρωσε"
ξύπνα καί τήν πέρδικά σου
πού 'χεις μέσ' στήν άγκαλιά σου.
Οί έκκλησιές σημαίνουσι
10 καί σας θά περιμένουσι

κι άν δέν πάτε στήν έκκλησιά
ουτ" ό παπάς δέν λειτουργά.
Ξύπνα, νιέ καί νιόγαμπρε,
ξύπνα καί ξημέρωσε"
15 ξύπνα καί τήν πέρδικά σου

πού 'χεις μέσ' στήν άγκαλιά σου.
"Α! τά πουλάκια, κελαηδούνε

3) Κατά τον ίδιον τρόπον άδεται χαΐ ή αρχή τής 6ης στροφής.
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καί τούς νιόγαμπρους ξυπνούνε.
"Ανοιξέ μας, γιά 1 θ' άνοίξω,
20 γιά 1 τήν πόρτα θά τσακίσω.
Δώστε της, τσακάτε την',
κι ό κουμπάρος φτειάχνει την.

— Ν' άνέβω θέλω σέ βουνό,
νά κατεβάσω τό νερό,

25 νά πίνη ή νύφη κι ό γαμπρός
κ' ή πεθερά κι ό πεθερός.

— Γριές καί νιές, κοπιάσετε
στό ξύπνημα νά πιάσετε,

κι 0σες μάς καταδικάσουν
30 μέ τή ψώραν νά γηράσουν'
κι δσες 'πούν κακό γιά μάς,
νά 'ν' οί κόρες τους μέ μας.

ΣΗΜ.— Τραγουδιέται τήν πρωίαν τής Δευτέρας εξω άπό τόν νυμφικόν θάλαμον ώς παραξύ-
πνημα, δηλαδή διά νά έγερθή άπό τήν κλίνην τό άνδρόγυνον.

1 ) ή. 2) σπάσετε.
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III. ΣΑΤΥΡΙΚΑ

1. ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

A.A. άρ. 2305, σ. 176. (Ε.Μ.Σ. άρ. 3323, ταιν. 222,Αβ)
Ευρυτανία (Βοϋτυρον).— Σπ. Περιστέρης, 1959

Τρόπ. ré (ré = la). Τον. la'

Τραγ.·. Δημ. Κανοΰτος (53)

α» η-ρ

Μπα - τε κο - pi

- ρι - τοά - κια,ν-ά μάν, μπα ■

τε κο - ρι

το ta

οτο- χο - ρο—, μπα-

ρδ τώΛ- ρα —που _ ι

ο_

Χε

τε— και - ρο.

Τον.

Μπάτε κορί-, κοριτσάκια, ν-άμάν,
μπάτε κορί-τσια στό χορό,
μπάτε κορίτσια στο χορό,
τώρα πού έχετε καιρό.
Γιατί ταχιά παντρεύεσθε,
σπιτονοικοκυρεύεστε.

5 Δέν σας άψήνουν τά παιδιά,
ό πιθερός κ' ή πιθερά,
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νά πάτε σ' άλλη γειτονιά 1
νά πάτε έκεΐ πού 'ναι χαρά.*
- 'Μείς τά παιδιά τά δέρνουμε,
10 στό δάσκαλο τά στέλνομε
καί τόν κακό τόν πεθερό
τόν βάνομε στό πατερό
καί τήν κακιά τήν πιθερά
τήν βάνομε στή πυροστιά

ΣΗΜ. —Τό άσμα τραγουδιέται κυρίως είς τήν ήπειρωτικήν 'Ελλάδα.

2. ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΘΟΛΩΝΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

A.A. άρ. 2333, σ. 25. Ε.Μ.Σ. άρ. 3801, ταιν. 243.Β2)
Πελοπόννησος (Χρνσοβίτσι Αρκαδίας).— Σωτ. Τσιάνης, 1959

Τραγ.·. "Ιωάννης Κεκος (45)

ö - J.H J

216

Ε

r r ρ ρ 1 Γ' τρρ

Ê

Πεν - Τε δέ-, _ά_μάν ώχ ά - μάν,.

-3-

πεν - τε—

ÊÉ

Lf m Ρ CJ* LP^

m

δέ-κα — πα - πα - διες, πεν - τε— δέ - κα— πα - πα -

j ρ-11

lTO' ρ LT m

ί

ôièc— κιαλ- λες- τό-σες— κα - λο · - YPléc

Έ

Ena.

• I Α ι

νε να, α. μαν ωχ α - μαν

-* πα - νε —

1) Ό στίχος προσετέθη Ιχ τής παραλλ. έχ Κονίτσης (A.A. χειρ., άρ. 1569, τόμ. Β', σ. 65, άρ. 178, στ. 8).

2) Ό στίχος παρελήφθη προς συμπλήρωσιν τοΰ άσματος άπό την παραλλ. έ* Αοζέτσι 'Ηπείρου (A.A. χειρ.,
άρ. 1432, σ. 88, στ. 8).
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ρ~Ύ f f r . Ι 1 J m- w .2 ^—f—f r ß r—'
J u L-1  rà- δε - pi - σου νε, πα  . - r- r; ^ r =i - V e — ^ L-T CJ  να δε - ρί - σου -  ; /Π 1 J »
ι- S [ UJ Lü i- -ρ—-—=·-=-«-2-8

VE; νά_ ζε. 6ο . τα νί _ σου _ νε.

φϋ · · 1,1 II

Πέντε δέ-, αμάν, ώχ, άμάν,
πέντε, δέ-γ,α. παπαδιές
πέντε, δέκα παπαδιές
κι άλλες τόσες καλογριές·
πάνε νά, άμάν, ώχ, άμάν,
πάνε νά θερίσουνε,
πάνε νά θερίσουνε
νά ξεβοτανίσουνε.
5 Δίψασ' ή γουμένισσα
κ' ή καπεταναίϊσσα.
Πάει στή βρύση γιά νερό,
βρίσκει τδ νερό θελό.

- «Βρύση μ', ποιός σέ θέλωσε
10 καί δέ σέ ξαστέρωσε».

— «Γούμενος έπέρασε,
τό νερό τό θέλωσε».

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι είναι παραλλαγή έτέρου άσματος κατά τό όποιον, ένώ έλούοντο είς
ποταμόν παπαδιές καί καλογριές, ένεφανίσθη καλόγηρος, όστις ήρπασε τά ένδύματά των, έκβιάζων
αύτάς ούτω διά νά τάς φιλήση.
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3. ΓΕΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΗ

A.A. άρ. 2380, σ. 23. Ε.Μ.Σ. άρ. 790, ταιν. 45,Αι)
"Ηπειρος (Κόνιτσα).— Σπ. Περιστέρης. 1954

Τραγ. : Παν. Βαρβάτης (50)
Όργαν. : Θεόδωρος Τσιούτας (κλαρίνο) (55)
Λάζαρος Τσιούτας (βιολί) (68)

Τρόπ. fa—ré (fa — ré = do — la). Τον do8 — la'

κλαρινο d <-ο 92 -ζ—Τ-h WW 1 -C7-1
Βιολί Μ A ι ν— JU j  -m~F-f-1 —J^—  1 "J —.. * m Ρ * '

ί fP tt^  J I Λ · ι ' j ι *r  ι Ρ Γ Γ  "a 1 ! i'4iW =1 =f—f-p ■■m^ * (V ^T/wv
-Ρ- M—J - a! mjj iw j-i φ —  > öwf  qliss. N '

«η=  é=r lj r =  1-1-1-1--^^^ -J-1
#= » _ Ί m » j  - . »T  β m — m 1 F "-i ν  ►-a -î-  , , __ m 0 ..1

• ρ 1 yjj ι ■ μ l
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_

-β—ρ-

Ε

mm

I J ι ■ J.

ψ

» r

ι rj

m

κ'ε - il ko - ρι - τσα-κια,_ή - ταν, μω-ρε, η . ταν

CJ'i 'J- Ρ r r ■ f r

π _ ταν κ'ε _ νας — γε . ρο

ος, η _ ταν μω.ρε, η -Ταν,

η . - τανκ'ε-νας γε _ ρος, α ι . ντι ν.ή_ ταν κ'ε

νας_

να τις _ με

- Ρα

Ασμα

Κλαρίνο

$

TQV.R·_τον Α'

TQV,

Βιολί

♦ bjL

Πέντε, μωρέ, πέντε, πέντε παλληκάρια
αϊντε, πέντε, παλληκάρια κ' έξη κοριτσάκια,
ήταν, μωρέ, ν-ήταν ήταν, κ' ένας γέρος
Άιντε, ν-ήταν κ ενας γέρος γιά νά τίς μεράση.

5 Ή καλή κοπέλλα 1
έπεσε στά γέρο
δχντε καί τραβάει στόν ησκιο
γιά νά τόν ψερίση.
'Ποκοιμήθ'κε ό γέρος,

10 τού 'ψυγε ή κοπέλλα'
ξύπνησε ν-ό γέρος
καί τραβάει τά γένεια"
άλλη κόρη τού ήλεε
κι άλλη κόρ' τού λέει.'

1) Τήν τρίτην στροφήν, ώς χαΐ τάς υπολοίπους, 6 τραγουδιστής τραγουδεΐ άνευ τών παρεμβολών χαΐ Επανα-
λήψεων. Ούτως ή κάθε μουσική στροφή περιλαμβάνει δυο 12/συλλάβους άντϊ Ινός, ώς τοΰτο «ϊναι <3ρθόν, άντιστοι-
χοΰντας είς τά δύο μέρη τής μελωδίας, ανά εΤς είς ίκαστον μέρος. Ό τελευταίος στίχος δέον νά προσαρμοσθώ πράς
τήν πρώτην μουσικήν στροφήν, δηλ. νά έκτελεσθή μετά τσακίσματος κατά τάς επαναλήψεις.

2) Ό στίχος παρελήφθη έξ άλλης 'Ηπειρωτικής παραλλαγής (A.A. χειρ.,άρ. 319, σ. 8, άρ. 10, στ. 7).
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15 Σώπα, σώπα, γέρο,
'γώ θά σοΰ τή φέρω.
άϊντε, Φέρ' τήν μου, παιδί μου,
νά 'χης τήν εύχή μου.

ΣΗΜ.— Τό άσμα άπαντά κυρίως είς τήν "Ηπειρον καί τήν Δυτικήν Μακεδονίαν.

4. Ο ΜΑΡΑΖΙΑΡΗΣ

A.A. άρ. 2154 Γ, σ. 79. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1068, ταιν. 63.Β5)

Δυτ. Μακεδονία (Πεντάλυφος Κοζάνης).— Σπ. Περιστέρης, 1953

Τρόπ. do πεντατον. Τον. ré® = do1

J) ~ 168 -170

INI |k "Τ

Τραγ. : Πηνελόπη Λιάτου (41)
χαί άλλαι γυναίκες

Σαρανταπέντε λιμονιές στόν άμμο φυτιμένες,
στή ρίζα τρέχει τδ νιρδ κι αύτές μαραγγιασμένες"
έτσ* είναι καί οί άνύπαντρις κ' οί κακοπαντρεμένες.
Κοιμάτ' άστρί, κοιμάτ' αύγή, κοιμάτι νιδ φιγγάρι,

1) Ή παρεμβολή τοϋ φθόγγου mi, δ δποΐος επεχει Ινταΰθ-α θέσιν ποικίλματος, δεν αλλοιώνει τά αίσθη-
τικον άκουσμα τής πεντατόνου άνημιτονικής κλίμακος είς τήν οποίαν ανήκει το ασμα.
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10

κοιμάται τό τραντάφυλλο κοντά στό μαραζάρη.
Ό μαραζάρης βήχησι1 κ' ή κόρ' άναστενάζει.
- «Τ' έχεις, κόρη μ', καί θλίβεσαι, τ' έχεις κι άναστενάζεις"
μήναν" φλωριά δέν έχομε, γρόσα γιά νά χαρούμε ; »
-«Φωτιά νά κάψη" τ' άσπρα σου καί φλόγα τά φλωριά σου
μπροστά στόν άνδρα τόν καλό, μπροστά στό παλληκάρι».

ΣΗΜ.— Τό άσμα άπαντά διαδεδομένον είς όλους σχεδόν τούς έλληνικούς τόπους. Μέ "τόν τύ-
πον όμως ύπό τόν όποιον παρατίθεται ένταΰθα άδεται τοΰτο συνήθως είς τήν "Ηπειρον, ώς γαμήλιον.

Οί τρεις πρώτοι, εισαγωγικοί ούτως ειπείν, στίχοι έχουν προστεθή έξ έτέρου άσματος έρωτι-
κού περιεχομένου. Είς άλλους τόπους τό τραγούδι άρχίζει άπό τόν τέταρτον στίχον:

Κοιμάτ' άστρι, κοιμάτ' αυγή..... ή άλλως, οίον :

"Ολες οί νιες παντρεύονται χαί παίρνουν παλληκάρια
χ' εγώ ή Γιαννούλα ή έμορφη πήρα το μαραζιάρη.
Τοΰ στρώνω πέντε στρώματα......

5. ΑΣΤΕ 1ΟΣ ΟΡΚΟΣ

Λ. Α. άρ. 2452, α. 8. (Ε.Μ.Σ. άρ. 7074, ταιν. 482,A4)
Χίος (Μεστά).— Στ. Καρακάσης, 1962

Τραγ. : Αύγοΰστα Ζερβούδη (24)

^Ipp ρ ρ Ρ

£

Mm

4 ι- -?- ν4— Λ-h fr-h- \- ν- ^-'-
4 )- Ι-ϊ-J )  -é M \t=i --■ -  • ■i-

— - —__m m w

κά , τω öto Μα. pou. λο_ καμ. no δυο— VPla -

^ ' i ' -J 7 -b ' ^ -J'-1 J>

ε _ μα

m

λώ -

ναν

m

m

μια, μω_ ρε, n

Κ' Ν

£

ià Χ

ε -

Υε της άΧ.Κο

- vnc,

μια 'λε _ γ& της

1) εβ7)?«· 2) μήπως. 3) χειρ.: δώσω. 'Η διόρθωσις κατά τάς παραλλαγάς τοϋ άσματος.
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J1· fr J>' j> 3 § j'i'jJ j=j

α λ. λο. νπς, έ .. σύ τον αν. τρα

Τον.

μου

χεις

m

Κάτω, μωρέ, κάτω στό Μαρουλόκαμπο
κάτω στό Μαρουλόκαμπο δυό γριάδες έμαλώναν.
Ή μιά, μωρέ, ή μιά 'λεγε της άλλονής
ή μιά 'λεγε της άλλονης, έσύ τόν άντρα μού 'χεις.
- "Αν έχω 'γώ τόν άντρα σου, νά πάθω καί νά ράνω·1
νά γκρεμιστώ άπ' τά λάχανα, νά πέσω στά μαρούλια
5 κι άπ' τά μαρούλια στό τυρί, κι άπ' τό τυρί στήν πίττα"
νά μέ πετροβολήσουνε μ' αύγά ξεφλουδισμένα
καί νά μέ κουκουλώσουνε μ* ένα σωρό καρύδια"
ν' άράξουν' καί τά δόντια μου σέ μιά χλωρή μυζήθρα
καί νά 'χω καί στό πλάϊ μου μιάν άμολα * μαστίχα.

ΣΗΜ.— "Αδεται κατά τάς Άπόκρεως. Ή μουσική του τραγουδιού είναι ή τοΰ χοροΰ Δετοΰ.

6. Η ΑΚΑΜΑΤΡΑ

Α'.

A.A. άρ. 2393, σ. 24. (Ε.Μ.Σ. άρ. 5928, ταιν. 373,As)
Μακεδονία (Νικήσιανη Παγγαίου).— Στ. Καρακάσης, 1961.

Τρόπ. fa καί ré μετά χρόας Α' τοϋ ré. Τον. fa' — ré'
, f J ο, 138-146

Τραγ. : ή Ευαγγελία Βεργούδη, (60)

—------

, τ£ο _ νουμ τ£α

κες_ σί συν. νυ . «ρα.δις^ οι κα - κες

1) λέγεται ΰπο μορφήν κατάρας: νά πάθ-ω καί νά γίνω κομμάτια. 2) νά επιπέσουν. 3) άμολα (ή): γαλόνι,
μικρή νταμιτζάνα.
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i

4> J ^^

i

cpd - δις ö- λου με _ να μ» μα. λω_ νουν ]2) "Ο _ λου

I η 3 m m

υ ι Β ι

• i

χ rJ

με__ τία . νουμ- τ ία, ο. λου με . να μΊ— μα

ο >*»_—---2_

3

Χ

S

Χ

λω. νουν, ό. λου— με. να μί_μα _ Χω_ νουν, σα. μα.

τις δου. λεία—δεν— κα . μνου.

1

Τον. Α'

Τβν. Β

Οί κακές, τζάνου μ', τζά-,
οί κακές οί συννυφάδις
οί κακές οί συννυφάδις
δλου μένα μί μαλώνουν.
"Ολου μέ-, τζάνου μ', τζά-,
δλου μένα μί μαλώνουν,
δλου μένα μί μαλώνουν,
σάματις δουλειά δέν κάμνου.
"Εξι μήνις, τρία ν-άδράχτια-
5 τό 'μασσα κουτζιά κουβάρι»
ϊσα μ' ένα λιφτουκάρυ.
Που νά πάγου νά του κρύψου,
στού βαγιόν'' στούν τύλο' άπάνου.
Πάησι πόντικας τού πήρι"

1) Το Ιτύλιξα είς ενα κουβάρι, 2) βαρέλι. 3) το ξΰλινον πώμα.
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10 V "Αιντι, καλιέ μου νοικουκύρη,
νά χαλάσουμι τού σπίτι,
γιά νά βροΰμι τού κουβάρι.

Β'.

A.A. άρ. 2214, σ. 133. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1695, ταιν. 109,Ais)

Πελοπόννησος (Καρναί. πρ. 'Αράχοβα Λακεδαίμονος)— Σπ. Περιστερης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956.

Τραγ. : 'Ομάς άνδρών καί γυναικών. 2)

Τρόπ, ré (ré=mi). Τον. mia

ê

138

Ρ

ï' J) "J?

Τρείς κα - κές μου öuv - νυ -· φά - δες, μωρ'ά -· δερ

JJ JJ J-W

φου - λες — μου»

Τρεΐς κα- κες.

μου συν --νυ-φά-δες

m

m

4-* ^-β

Ψ

με " φω - να

ζουν α

h

κα- μα

τρα.

..Τον.

=m=

Τρεις κακές μου συννυφάδες,
μωρ' άδελφονλες μον,
τρεις κακές μον σννννφάδες
μέ φωνάζουν άκαμάτρα.
Άκαμάτρα 'γώ δέν είμαι,
άξια καί καλύτερ' είμαι.
Πέντε χρόνια κ' έξι μήνες
έπλεχα 'να 'δράχτι νέμα. 1
Κ' έπιασα νά τό ίδιάσω'
καί νά τό τυλιγαδιάσω.

1) Διά την Ιπί πλέον συλλαβή ν τοϋ στίχου ή τραγουδίστρια αναλύει τδ δεύτερον φθ"ογγο'σημον fa τοϋ 6°°
μίτρου είς δύο δγδοα είς S προσαρμόζονται αϊ συλλαβαί - ντι, - χα

2) "^.δεται δια χορον διπλόν, χαλούμενον Καρυάτιχον.

1) νήμα. 2) νά ίτοιμάσω το στημόνι διά τον αργαλειόν.
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'Απ' αυτί σ' αυτί τής γάτας
10 καί στού ττοντικού τή νούρλα. 1
Βλέπει ή γάτα τό ποντίκι,
μ' άνακάτεψαν τό γνέμα.'

7. Η ΜΕΟΥΣΤΡΑ

A.A. άρ. 2886, σ. 56. (Ε.Μ.Σ. άρ. 10717, ταιν. 749,Bs)
Στερεά'Ελλάς (Αιδωρίκιον Δωρί&ος).— Σπ. Περιστέρης, 1964

Τραγ. : Αίκ. Μάρκου (43)

Τρόπ. ré. Τον. λ, réa

a J cv> 106

Ο Π'*

Γώ

ΛΛ·

τη __ ροκ _ κου _ _ , για ντε για μα - τα

m1

λα μου 6α _

1 j J Ί--Μ 1 11 J ι ι ι ρη —■■■ 1
φ J· J a · " m >  -ïr· -J—J —■ —-—* J J j

Τη ρΟκκου _

Φ

λα μου 6α. στώ- καί_ το κρα _ σϊ

το

mm

n=

πι _ νω— και_ το κρα _ οι_ το_

Πί

~w—

νω.

Τώ τή ροκκού-, για ντέ, γιά μάτα ντέ, 3)

'γώ ττ) ροκκοι;·λα μου βαστώ

'γώ τή ροκκσύλα μον βαστώ καί τό κρασί τό πίνω

καί τό κρασί τό πίνω

Τρεις κανατού·, γιά ντέ, γιά μάτα ντέ,

τρεις κανατοϋ-λες τό πρωί

1) οϋράν. 2) τί νήμα. 3) ίδεται διά την έχτελεσιν τοϋ «συρτοκοΰνητου» χοροΰ.
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τρεις κανατοϋλες τό πρωί καί τρεις τό μεσημέρι
και τρεις τό μεσημέρι
κι άπάν' τό γέ-, για ντέ, για μάτα ντέ,
κι άπάν' τό y^-ρμα τού ήλιού

κι άπάν' τό γέρμα τοϋ ήλιου στραγκάω τά βαρέλια,
στραγκάω τα βαρέλια.

-ν-Έδώ πού τρά-, για ντέ, για μάτα ντέ,
ν-έδώ πού τρα-γουδήσαμε,
ν-έδώ πού τραγουδήσαμε πέτρα νά μή ραγ[ση,
πέτρα ν à μή ραγίαη,
5 κι ό νοικοκύ-, για ντέ, για μάτα ντέ,
κι ό νοικοκύ-ρης τού σπιτιού,
κι ό νοικοκύρης τοϋ σπιτιον χίλια χρόνια νά ζήση,
χίλια χρόνια νά ζήση.

8. ΠΩΣ ΤΟ ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΟ ΠΙΠΕΡΙ

A.A. άρ. 2745, σ. 564. (Ε.Μ.Σ. άρ. 8788. ταιν. 635 Αδ)
Εύβοια (Λιχάς).— "Αννα Παπαμιχαήλ, 1963.

Τρόπ ré. Τον. miba = ré*

Τραγ. : Γεώργ. Γκελαμέρης (68)

£

J

«ν, 120

gPf

J i 'r:

ff^

m

Πως το τρι' _ , κι ά. μαν ά _

μαν,

πως το

PHP

τ

5=

Ψ

—ν-w-ν

τρι' _ δουν τό πι . ττε _ ρι. πώο— τό — τρι . δουν τ ο πι

üi J JXJ W

«

W-w

πε . ρι _ τού δια _ 6ό _ λου κα _ λο _ yé _ poi.j2] Με τη

j. J D J^jtj J J ^mm

' > ' % X r

μυ _ , κι α.μαν, α _ μαν _με τη μυ _ τη

41
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~9-

τρί _ δα

Τ1^

i^. J —J

νε

με τη

μΰ . _· τη τρι' _ δα *

=1=

,JTj i J

Ρ

νε._", σκορ. δο _ στου _ _ μπα . νι'

Τον.

_ £α _ vc

J »> *

tj-

10

Πώς τό τρί-, κι αμάν d/ίάν, πώς τό τρ/-βουν τδ πιπέρι

πώς τό τρίβουν τό πιπέρι τού διαβόλου καλογέροι. V

Μέ τή μύ-, κι άμάν άμάν, με τή μν-ττ\ τρίβανε,

με τή μύτη τρίβανε, σκορδοστουμπανίζανε.

Πώς τδ τρί-, κι άμάν άμάν, πώς τό τρίβουν τδ πιπέρι,

πώς τό τρίβουν του πιπέρι οί διαβολουκαλογέροΐ.

Μέ τδ γό-, κι άμάν άμάν, με τό γό-να τρίβανε,

με τό γόνα τρίβανε, σκορδοστουμπανίζανε.

Πώς τό τρί-, κι άμάν άμάν, πώς τό τρίβουν τδ πιπέρι,

πώς τό τρίβουν τό πιπέρι τού διαβόλου ol καλογέροι.

Μέ τδν κώ-, κι άμάν άμάν, μέ τόν κω-λο τρίβανε,

μέ τόν κώλο τρίβανε, σκορδοστουμπανίζανε.

9. ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΤΟ ΓΑΤΔΟΥΡΙ

A.A. άρ. 2779, σ. 292. (Ε.Μ.Σ. άρ. 8491, ταιν. 605,Β7)
Μακεδονία (Μείενικίτοι Σερρών).— Γεώργ. Αίκατερινίδης, 1963.

Τραγ.: Αίκατ. Καλλιπόση (16), Ελένη Καλλιπόοη (30)
καί 'Ελένη Μαμόρκου (17)

Τρόπ. ré. Τον. dos=ré'

Ο/* «β

ί ji j" j'j' i' J'1 J) J> J·' j)1 J» Jl j.

ffl Mi. a pa'_ χπ κισλ.Κη pa. χπ, χό. ρευ. αν πεντ' ε - 11

1) 01 υπόλοιποι στίχοι προσαρμόζονται, ol μέν 8/σύλλαβοι είς τον ρυθ-μόν και τήν μελωδίαν τής 1ης στρο-
φής, ol δέ 7/σΰλλαβοι είς τήν τής 2ας στροφής.
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Ψ § :ΙΙ i §

Φ

-f—-——--m-0-r- 0

βλα. χοι· χό. ρευ - αν , μπρε, μπρε, μπρε , χο. ρευ.

i J' jj) J- j' ' ι j> j> J"J'

αν πέντ' έ'_ ξι Βλά. χοι, (H Χο. ρευ. αν ττεντ' ε. ζι

J> > ' ,Γ3 J^

^—) r) Φ

ι^ρ

0-«r

ΒΧά _ χοι, λε _ γα. νε και το τρα _ γού.δι, Χε _ γα.

-l·^ yÛ j) 1

-r-—v -^^—»—» '-—jT

νε , μπρε, μπρε, μπρέ , λέ. γα. νε και το τρα. γού -δι.

Τον.

^ » *

Μία ράχη κι άλλη ράχη 1
χόρευαν πέντ' έξι Βλάχοι'
χόρεναν, μπρε, μπρε, μπρε,
χόρευαν πέντ' εξ ι Βλάχοι'
χόρευαν πέντ' έξι Βλάχοι,
λέγανε καί τό τραγούδι,
λέγανε, μπρε, μπρέ, μπρέ,
λέγανε και τό τραγούδι.
Σάν ψοφήση τό γαϊδούρι,
5 τού παπά τού κιλιπούρι* '
τό κιφάλι γιά τσουκάλι,
γιά νά βάζουν οί Βλάχ' τό γάλα-
τά αύτιά του γιά κουτάλι
γιά νά τρών' οί Βλάχ' τό γάλα'
10 τά ποδάρια γιά κριββάτι,
νά κοιμδτι τό Βλαχάκι"
ή ούρά του κουμπουλόϊ,
γιά νά παίζουν οί διαβόλοι
καί τούν κώλου γιά ποτήρι,
15 νά κιρνάη τούς μισαφίρι. *

1) κορυφογραμμή του βουνοϋ. 2) εύρημα σπουδαΐον, κέρδος. 3) φιλοξενουμένους.
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10. ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ

Α'.

A.A. άρ. 2799, σ. 210. (Ε.Μ.Σ. άρ. 10033, ταιν. 707,Βί)
Κρήτη (Άαιγωνία Χανίων).— Γεώργ. Αικατερινίδης, 1964.

Τρόπ. ré (ré = sol). Τον. sv sol3

'Αργά .Έλευδέρου ρυδμού

Τραγ. : Έμμ. Άγγελάκης (30)

f Τ ι τ

παν _ τη . ςε, κ ει _

χε τ'α_τ£ΐ στρψ_ με - νο; το

Ρι Τ ! C--ι ' κ, ^--«Γ-4—γ- -ST ^——"rhri--K~
w μ « u—V-.-)—j; J J-—J-M-.

μτιρά.τσο ση - κω - μί.νο, a(f ι._ χτα', κα _ \ά ζω _ σμέ.νος, Έ _

^ "Λ-' r—Κ-- S ' Κ Κ— Κ- s 1 Κ 1—1-V
ty" i · ' « > a ' Ü ftJ' J-> -)—ι J-J-,1  -^ m

βραι. ι _ κα ντυ _ με. νος) Τούρ. κι . κ'άρ. μα . τω _ μέ . νος, <t>pôy.

^^-1

r r;f r'r r^r

h }> J) JS' i) J^

κι . κα ξυ - ρι - σμέ.νος κ'ή. το

J ^100 'Apyô.

και

S

" _£__ -_

Ρ » Ρ Γ im . f M m a>\[m , « Ψ r - Γ. Γ

mua ÎûjJ ^ r>

- \ ^- r1—rHrr- -V^-X-S-*-1=-ί L "i- ρ—1
>·■ ■ J)—Ji J> J) Jj—f J> J  -»——«-^- -

χεις τ'α. τ£ι στριμ·- μέ_ νο,-Φρά^_κι . κα ζυ. ρι _ σμε.νος κ'εί.
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στη Βλα _ χιά και πά, .

να το

_ τρυ. γη. σω κβ πε_τυ . χε

το ε ρη _

f J> ' i J^ Ji J> ' J> J J> ' J^ p J)

ρό. γες κ"ε - χω τ'ά_τ£ι στριμ. μέ. νο το μπρα.τσο ση. κώ-

η , Ν 1 ν I ^-- -γ-Ι-κ-
Γ ^ J —■ ' —■-0-1—■■ -J —«

με'.νο, σίρΐ. χτά,κα. λα ζω. σμε.νος 6ραι.

t

.κα VTU-
(Τ\

>J) J Ji ' Jï J) b V J i' ' J» J> J^ '

με. voc,Τουρ. κι. κ αρ. μα. τω . με. νος,Φράγ- κι. κα £υ-Ρ·- σμε.νος

— —_ ^ J ^ <οο_

κ'εΤ. μαι

Ρ Ε "Γ

και μερ_ μη. γκαζ-
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γ-Είς μέρμηγκας μ' άπάντηξε1 κ' είχε τ' άτζΐ* στριμμένο,
τό μπράτσο σηκωμένο
σφιχτά, καλά ζωσμένος
Έβραίϊκα ντυμένος
5 Τούρκικ' άρματωμένος
Φράγκικα ξυρισμένος
κ' ήτο καί μέρμηγκας.

Πού πάς, άφέη'" μέρμηγκα, κ' έχεις.τ' άτζΐ' στριμμένο,
τό μπράτσο σηκωμένο,
10 σφιχτά καλά ζωσμένος
Έβραίϊκα ντυμένος
Τούρκικ' άρματωμένος
Φράγκικα ξυρισμένος
κ' είσαι καί μέρμηγκας;
15 Άμπέλιν έχω στή Βλαχιά καί πά' νά τό τρυγήσω
κ' έπέτυχε τό έρημο κ' έκαμε πέντε ρώγες
κ' έχω τ* άτζί στριμμένο
τό μπράτσο σηκωμένο
σφιχτά, καλά ζωσμένος
20 Έβραίϊκα ντυμένος
Τούρκικ' άρματωμένος
Φράγκικα ξυρισμένος
κ* είμαι καί μέρμηγκας.

Τρόπ· ré χρωματ. καί do (ré=sol=do=fa). Τον. fajfs—sol$' = fa' sol'

Β'.

A.A. άρ. 8258, σ. 185. (Ε. Μ.Σ. άρ. 2181, ταιν. 154,Αι»)

Στεριά 'Ελλάς (ΑΙτωλιχόν).— Σπ. Περιστέρης, Μεσολόγγιον, 1957.

Τραγί Άντών. Λεονάρδος (56)

J. J J Al *~ 280-2δ4

ντη

1) συνήντησι. 2) ή κνήμη, ή γάμπα. 3) άφίντη.
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Si

JI

μέρ μη - - VKa> KQi "nd _ λε

m

' ' ' ί? ' ρ D Çj^^jj

μερ_ ΗΠ - - γκα
I

=1

που πας -, που πας κα_μα_ ρω_ με _ _ νο ς, στα_

m

• d

6ου _ , στα_ όοϋρ.λα τρυ. πω _ μέ _ _ νος.

, Αϊ_Τον_ BJtov.

Πού πάς, άφέντη μέρμηγκα
καί πάλε μέρμηγκα

πού πάς, πον πάς, καμαρωμένος,
στά βοΰ-, στά βοϋ-ρλα τρυπωμένος.
Ν-Ιχω 'ν' άμπέλι στή Βλαχιά
στή Βλαχοπεραδιά

καί πάω και πάω, νά τό τρυγήσω
νάν τό-, νάν τό κορφολογήσω.
Τό τρύγησα τό πάτησα
τό ξαναπάτησα

καί κά-, και κά-νω τρεις βαρέλλες
τρεις δ-, τρεις <?-μορφες κοπέλλες.
Τή μιά τή δίνω τού παπά
νά τήν ξομολογή

τήν ά-, τήν ä-λλη τοΰ δραγάτη
νά ζης, να ζης, κόρη μ', γιομάτη.
Τήν τρίτη τήν καλύτερη
τήν όμορ φάτερη

τήν κρά-, τήν κρό-τησα νά πίνω
καί στά-, και στά-λα δέν άφήνω.



328

IV. ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΕΙΑΣ

I. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ (ΩΡΑ ΚΑΑΗ ΣΟΥ, ΑΦΕΝΤΗ ΜΟΥ)

Α'.

A.A. άρ. 2154Β, σ. 54. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1010, ταιν. 61,Αδ)

Αντ. Μακεδονία(Πεντάλοψος Κοζάνης).— Δημ. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης, 1955

Τραγ. : 'Αλέκος Βιώρας (38)

Τρόπ. ré (ré=do)>Tov. os do*
Έλευθίρου ρυδμοϋ

Ρ, ί ν - - —^ τ rTTwH > A- m- m— / 0-
& mr f [,Lij * --

ι TV

ι> r

tc IQ - Ο
-β-

μου —KU - ρα Λ ι

r~rry j fi ςΗΓ ÇJ ^β

ψ

VI

#Ü

-) Λι · vi - τσα

μου

m ff ff

L^t71 g ^ / * F ß f ß' \ / n  Γ^Ί ---—Q-^ à^O  Ρ V ~M-r"' F'1"
& r ^ ————— 3 7 LT 7 |! (' Lf

.α. για . . σου _, ση

f' tt-h "iff mjQQu't

η - κω

Λι _

νη.

*/ 1 \-Β

Λι . νη μ', να_ α πέ

Τον. .

Μ

σου

με
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Νυστάξαν τά ματάκια μου-, κυρά Λινί-, Λινίτσα μον, ώρέ,

κί θέλου νά πλαγιάσου.
Σήκω, Λινή1 μ', νά πέσουμε, άκόμ' άπόψε άντάμα,
ταχιά, Λινή, σ' άψήνω 'γειά, πάω μακριά στά ξένα.
-«Ν-ώρα καλή σ", λιβέντη μου, ν-ώρα καλή σ', πουλί μου.
Καλά νά πάς, καλά νά "ρθης, πολλά νά καζαντίσης,'
5 νά φέρης γρόσα στό σακκί καί λίρες στό μαντήλι».

Β'.

A.A. άρ· 2154Β, σ. 91-92. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1042, ταιν. 62,Αιο)

Δντ. Μακεδονία (Πεντάλοφος Κοζάνης).—Δημ. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης, 1955

Τραγ. Σοφία Γκάγκα (38)

Τρόπ. ré χρωματ. Τον. mi' = la'

Έλεύόερου ρυδμοϋ.

'Αργά _ρ,___ . „-_

h Pj> > Γ·~Γ ηί-Γ

Μ ιά Κυ _ ρια _ κι _ _ τσα _

"TE-Γ tfp^l -——  1 0 4--'0 J3 J, J 1 ν ι ,Κ I, '
ÜS> ίΙΓ  το Γ ——«0--β-1-^-f^H-1--  νο, πρω - ί κ'ε _ να πρω.

j ^ΕJ iiücTr ûi "ρ r· "Φ ^ ^ '

ι - Σαό — δα _ το v-ô-ταν- λα - Χουν

τ£—rftf ^Γν—i--■Sä~J—τ—ferj^h — a—_ .... __ S
Λ—* -  ν-ο - ταν— λα _ _ λουν ταρ - \ ι  Μ β _ δι α —

j Vß^ J ,J β. Q, J. · J, „JÎ J- ο/^Ξ

τρεΤς (fO - ρες^ V-O - ταν- λα - α-λουν- τ'άρ-

j ρ^τ. ΡψΠ j j mj^i \

. 1 -j Λ / U]

vi _ δια-τρεκ cpo _ - ρε^ L-1 μω-ρε,ν.ο - ταν

1) 'Ελένη. 2) và κερδ(στ]ς.

41
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i λί' ji μ'

λα - λοϋν - τά - αρ. νί - δια — τρεις

j! i'e^j: if τ 1 ρ Ρ ρ ρ r- ^Lf "g ^ '

(^ο ρές— και τα πα_γω^νια "πε'ν - τε— και —

α Jn Ί Γ*—ι—κ rfl 1 ^-ν-Κ ΛΛ.
χ 1 I t-

λ > ι -

τα_ κα _ - α - να. μ ω.ρε, κα.να

ρια— δε - κο - χτώ - καί- τά - κα - α - να —

it—d—JH* tt >r» m L Ν i=H a 1 ι =i
mâ  1 s tÜ ρ X. P" 1  1

κα - να _ _ ρια - δε - κο _ χτώ.

_τον.__

Ρ * "i I J "I

Μιά Κυριακίτσα τό-νο-πρωί κ' ένα πρωί Σαββάτο
r-δταν λαλούν, ν-<?ταν λαλοϋν τά 'ρνίθια τρεις φορές
ν-δταν λαλοϋν τ' άρνίθια τρεις φορές

μωρέ, ν-δταν λαλοϋν τ' άρνίθια τρεις φορές καί τά παγώνια πέντε
καί τά κανά-, μωρέ, κανά-ρια δεκοχτώ,
καί τα κανά-, κανάρια δεκοχτώ ζυγώνει1 γιά νά φέξη.
Σήκω, κόρη μ', καί ζύμωσε άφράτο παξιμάδι,
5 νά πάρ' δ νιδς καί νά διαβη στήν ξενιτειά νά πάνη.
-«"Ωρα καλή σου, ξένε μου, δέν είμαι μαθημένη-
δσο νά πάνης καί νά 'ρθης θά είμαι άποθαμένη».

ΣΗΜ.— Εις τάς περισσοτέρας τών παραλλαγών τού τραγουδιού άπό τής 'Ηπείρου μέχρι τής
Κρήτης είναι ή μάννα έκείνη, πού ζυμώνει τό άφράτο παξιμάδι τού γιού της, ό όποιος είναι Ετοι-
μος νά φύγη είς τήν ξενητειάν.

1) πλησιάζει.
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Παραθέτομεν κατωτέρω τό άσμα συμφώνως πρός τήν μορφήν ταύτην, κατά παραλλαγήν άπό
Τήν Δρόπολην τής Βορείου 'Ηπείρου. (A.A. άρ. χειρ. 1665Γ', σ. 1).

«Αλησμονώ καί χαίρομαι, θυμιούμαι καί λυπιοΰμαι'
θυμήθηκα τήν ξενητειά καί θέλω νά πηγαίνω.
-Σήκου, μάννα, καί ζύμωσε καθάριο παξιμάδι».
Μέ πόνο βάνει τό νερό, μέ δάκρυα τό ζυμώνει
5 καί μέ πολύ παράπονο βάζει φωτιά στό φούρο.'
- «"Αργησε, φοΰρε, νά καης κ' έσύ ψωμί νά γένης,
νά βγη τού γιού μου ή συντροφιά κι ό γιός μου ν'άπομείνη».
Κι ό κερατζής* άπέρασε 'πό μέσ' άπό τή χώρα.
-«Ποιός είναι γιά τήν ξενητειά, ποιός είναι γιά τά ξένα ; »

2. ΣΥΖΥΓΟΣ ΟΡΗΝΕΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΟΝ ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ

A.A. άρ. 2157, ο. 21-22. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1216, ταιν. 74,An)

'Ανατολ. Θράκη (Όρτάκιοϊ') (πρόσφ.).—Δ. Πετρόπουλος, Σπ. Περιστέρης, Ξάνθη 1955

Τρόπ. ré. Τον. τηψ3 (mit»' = ré5)

. Π

Τραγ.". Βασιλική Άνδρόνη (52)

b ft (ψ) Jt! ' J M

Ί-g

'Hp _ de

α .
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vo» _ ξι _ . ις πι _ κρή
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"ihr.——■S-' ->-- \ —I- —ι—1
Λ) ^ Λ ■ é Ι -—» -J-. ^ J —4 -m J -ι-«U—

κα

λο _

και -

m

ρι - μαυ- ρο" ν-ηρ.
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νο.
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μ·

σο _ χει

μ ω

1) φούρνος. 2) αγωγιάτης.
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— Ήρθε ή ά-, -ήρθε rj ά-νοιξη πικρή, το καλοκαίρι μαύρο"
ν-ήρθε τό μιοοχείμωνο, μαύρο, σκοτεινιασμένο,
πού ξενητεύει δλους τούς νιούς κι δλα τά παλληκάρια-
ξενήτεψε τόν άντρα μου καί τόν άντράδερφό μου».

5 "Ολες οί μάννες έκλαιγαν κι δλες παρηγοριουνται
κι αύτή ή Κωσταντίναινα παρηγοριά δέν έχει.
Πέτρες βαστάει στά χέρια της, λιθάρια στήν ποδιά της,
τή θάλασσα πετροβολά, τή θάλασσα 'μαδίζει.1
-«θάλασσα, πικροθάλασσα καί πικροκυματούσα,
10 δλοι σέ λένε θάλασσα κ' έγώ σέ λέγω άθούσα»'.

ΣΗΜ.—Τό τραγούδι άπό τοΰ στίχ. 5 κ έξ. εχει συντεθή έκ τού άσματος κατά τήν παραλλαγήν
του έξ "Ηπείρου (Νεοελλ. 'Ανάλεκτα, τόμ. Α' (1870-71), σ. 77-78, άρ. 12, στ. 10-15) μέ περιεχόμενον
τό ναυάγιον λυγερών καί παλληκαριών.

3. Η ΞΕΝΗΤΕΙΑ. (ΜΟΙΡΟΛΟΙ- ΔΙΑ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΟ)

Α'.

A.A. άρ. 2245, σ. 2. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1493, ταιν. 96,As)
Κύθηρα (Λιβάδι). —Ίωάνν. Κασιμάτης. 'Αθήναι 1956

Τρόπ. ré—fa (ré = mi, fa=sol). Τον. mi'
J CO 138 -144 -148

Ε i σαγωγη _

Όργαν. : Κώτσος Μαλάνος (83) (βιολί).

Τραγ. : Χριστίνα Κασιμάτη (35)

1) ίμαδίζει = λιθοβολεί. 2) ανθούσα.
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■Π—,

τη σε να στο
τε σέ δ υ. μη

ΤΓΤΤΤ

που_ νε
δοΰ. νε

ν. ε _

Ι

Βιολί τον.

m -φ- Αςηλ Τον

τον.

1. ".Ελα νά σέ χαρώ, Ξενητεμένο μου πουλί
χιλωξενητεμένο μον πονλί κι άλέγρο μου γεράκι,
ίλα va σέ χαρώ, ν·ή ξενητειά σέ χαίρεται,

ή ξενητειά σε χαίρεται, μά 'γώ πίνω φαρμάκι.

2. "Εμ ί-, ν-ίλα νά σέ χαρώ, ν-Ό μισεμός είναι καημός

ν-ίλα, ν-ίλα, ν-ίλα, κι <5 μισεμός είναι καημός καί τό έχε γειά "ναι ζάλη

ί-,ν-ίλα, μικρούλα μον, καί τό καλώς ώρίσατε

ν·ίλα, ν-ίλα, ν-ίλα, και τό καλώς ώρίσατε είναι χαρά μεγάλη.

3. ν-"Ελα να τό χαρώ. Καί τ' άστρουλάκια τ' ούρανού

ν-ίλα, ν-ίλα, ν-ίλα, καί τ' άστρουλάκια τ' ονρανοϋ ρώτησε νά στό πούνε,

ν-ίλα να πάμε τό, πώς κλαίνε τά ματάκια μου

ν-ίλα, ν-ίλα, ν-ίλα, πως κλαίνε τά ματάκια μον, δντε σέ θυμηθούνε.

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι άδεται πρός τόν ρυθμόν τού χορού (συρτού) Ποταμίτικου καί Λιβαδίτικου.

Β'.

A.A. άρ. 2256, ο. 96-97. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1913, ταιν. 128,Α7)
"Ηπειρος ( ΔεΧβινάκιον Πωγωνίον).— Σπ. Περιστέρης, 1957

Τρόπ. ré Τον. la"

Όργαν. : Κωνστ. Χαρισιάδης (35) (κλαρίνο)
Τραγ. : Νικόλαος Χαρισιάδης (42)
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Ξενητεμένο μου πουλί καί παραπονεμένο,
μωρέ, ξένε μον, καί παραπονεμένο
ν-ή ξενητειά σέ χαίρεται κ' έγώ 'χω τόν καημό σου
μωρέ, ξένε μον, κ' έγώ 'χω τόν καημό σον.
Τί νά σού στείλω, ξένε μου, αυτού στά ξένα πού 'σαι
μωρέ, ξένε μον, αύτον στά ξένα πού 'σαι
νά στείλω μήλο σέπεται, κυδώνι μαραγκιάζει,1
μωρέ, ξένε μον, κυδώνι μαραγκιάζει,
5 νά στείλω μοσχοστάφυλο στό δρόμο σταψιδιάζει
μωρέ, ξένε μον, στό δρόμο σταψιδιάζει.
Νά στείλω καί τό δάκρυ μου σ' ένα χρυσό μαντήλι,

1) Ή όξυνσις τής 4ης βαθμίδος είς το ασμα δημιουργεί τήν αίσθησιν χρόας Γ' τοΰ τρόπου ré είς τόν όποιον
μάλλον ανήκει τά 3σμα παρ' ότι είς ώρισμίνα σημεία ή 4η βαθμίς διατηρείται φυσική.

1) μαραίνεται.
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μωρέ, ξένε μου, σ' ένα χρυσό μαντήλι,

τό δάκρυ μ' είναι βαφερό καί βάφει τό μαντήλι

μωρέ, ξένε μου, καί βάφει τό μαντήλι.

Πέντε ποτάμια τό 'πλεναν καί 'βάψαν καί τά πέντε

μωρέ, ξένε μου, και 'βάψαν καί τα πέντε.

ΣΗΜ.— Μετά τόν στίχον 7 τού κειμένου τού άνωτέρω άσματος είς τήν παραλλαγήν έξ Άρδο-
μίστης Δωδώνης (A.A. άρ. 2151, σ. 7) άκολουθοΰν οί στίχοι :

Τρία ποτάμια το έπλεναν κ' εβάψαν κα'ι τα τρία.
Οί ποταμοί ξεχείλισαν κ' εβάψαν τ à χορτάρια'
εκεί βοσκούσαν πρόβατα κ' εβάψαν τα μαλλιά τους,
τρεις κοριφτάδες κούρευαν κ' εβάψαν τα ψαλίδια.

Είς τάς λοιπάς "Ηπειρωτικός παραλλογάς ό Μβδομος στίχος άπαντα ώς έξής :

Το δάκρυ μου είναι καυτερό και καίει ιά μαντήλι

"Υπό τήν μορφήν ταύτην άπαντά τό άσμα πλήν τής 'Ηπείρου καί είς άλλας περιφερείας, οίον
τής Δυτικής Μακεδονίας, Δυτ. Θεσσαλίας, Εύρυτανίας, Παρνασσίδος κ.ά.

Είς τό θέμα τών δακρύων πού βάφουν, τό τραγούδι £χει ύποστή έπίδρασιν έκ του έρωτικοΰ
τραγουδιού μέ ύπόθεσιν τό φίλημα πού βάφει τά πάντα.

4· ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗΤΕΙΑ

Λ.Α, άρ. 2362, σ. 9. (Ε'Μ.Σ. άρ. 4702, ταιν. 291,Α9)
Χαλκιδική (Πολύγυρος). — Στ. Καρακάαης, 1960,

Τραγ. : Καίτη Ροΰκα (25) καί μεικτή ομάς έκ Πολυγύρου

Τρόπ. la(') (la=mi). Τον. mia
J) fcje

I

J J J

«) Jlf ffi^

=s=

m

κλαρινο

S

1) Ή κατάταζις τοϋ άσματος είς τον τρόπον τοϋ la ίγένετο Ενεκα της ίμοιότητος τήν ίποίαν παρουσιάζ«ι
είς ώρισμένα σημεία ή τεχνική τής μελωδίας του προς τήν τοϋ πλαγίου τοϋ πρώτου ήχου τής Βυζαντ. εκκλησ.
μουσικής, 6 όποιος είς τα είρμολογικά του μέλη χρησιμοποιεί δυο πεντάχορδα μέ τονικάς βάσεις τους φθόγγους
ré καί la. Βλ. είς ΕΙσαγωγήν περί των τρόπων ré καί la.

41
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. ο

— μου.

1

Βρέχει ν-ή θιός, βρέχει ν-ή Θιός

βρέχει ν-ή Θιός κί βρέχουμι

χιονίζει, μέ χιονί-νί-ζει, Γιρακίνα μον,

χιονίζει, μέ χιονί-νι-ζει, πάπια, χήνα μον.

Ρίχνει χαλά-, ρίχνει χαλά-

ρίχνει χαλά-ζι σπιρουτό

ρίχνει νά μέ σκουτώ-νω·ση, Γιρακίνα μον,

ρίχνει χαλάζι σπιρουτό,

ρίχνει νά μέ σκουτώ-νω-ση, πάπια, χήνα μον.

Κι άν μί σκουτώσ' τουν οΰρφανό κι άν μί σκουτώσ' τουν ξένου,
μάννα δέν έχω νά μί κλαί(η), 'δερφή νά μέ λυπάται,
5 μόν' έχου τρεις γειτόνισσες, τρία καλά κουρίτσια.

-«Ή μιά τοϋ πάει γλυκό κρασί κ' ή άλλη' άφράτο μήλο,

1) χ«ιρ. : χι άλλες.
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ή τρίτη ή μικρότερη τού 1 φέρνει καψιμάδι. '
-«Σήκου, ξένι μ', νά φάς, νά πιης, σήκου κί νά πααίνης.
Ίδώ τού ξένου δέν τούν κλαιν' κί ούδί τούν παραχώνουν,
10 γιατ' είν' τού χώμα άκριβό κ" ή γής άγουρασμένη·
κάθι π'θαμή κ' ένα φλουρί, κάθι φουρκί" κί γρόσι-
τού έρημου τού σάβανου ξαγουρασμόν δέν έχει,
γιατί τού 'φαίνουν άρφανές, τού κλώθουν χηροπούλις». 4

5. Η ΜΑΓΙΣΣΑ

Α'.

A.A. άρ. 2362, σ. 3. (Ε.Μ.Σ. άρ. 4694, ταιν. 291,Αι)
Χαλκιδική (Πολύγυρος) — Στ- Καρακάοης, 1960

Τραγ. : Καίτη Ρούχα (25) καί μεικτή ομάς έκ Πολυγύρου

Τρόπ. ré. Τον. reb2 = réa

κλαρινο

if Γ Υ fr if ι IP MW Ρ fr Hg

ΑΣΜΑ p»^  , - ' κ--JJ 1 1 1 h ——ι-j-1
ν '' ι "A ---JX—J--■-J-dj—,—j—J-J-  οπρα μου πι - ρι - Οτέ-ρια-ψαυ - ρα  --1]---1-j-,--j--U 1 ι 1 ■ Il
μου - 'J JJ U ii1 JJJ «LJ ^  νου - που - λιά-,ν-'ι - ΟεΤς ψη - λα - πι -

1) εκδ.: μί. 2) παξιμάδι. 3) μέτρον ίσον προς την εχτασιν τοϋ άντίχειρος χαΐ τοΰ δείχτβιτ είδος πιθα-
μής. 4) το ασμα συνεπληρώθτ] είς τοίις στίχους 7-13 1ξ έτέρας παραλλαγής άπά τήν Χαλχιδιχήν. (Βασ. Κνπαρίσοη,
Τραγούδια τής Χαλκιδικής, θεσσαλονίκη 1940, σ. 34-35, άρ. 121).
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κι

ι V» -

Τον.

m

τ—

"Ασπρα μου πιριστέρια, μαΟρα μου-νου-πουλιά-
ν-ίσείς ψηλά πιτάτι κί διαβαίνετι
γιά κοντουκαρτερέσ'τι, χαμηλώσιτι,
νά γράψου ένα γράμμα, μιά ψιλή γραφή,
5 νά στείλω στήν άγάπη μ', νά μήν καρτιρη.
θέλει καλόγρια άς γίνη, θέλει άς παντρευτη,
θέλει τά ράσα άς βάλη, νά ρασοφορεθη.
ν-Ίγώ στούν τόπου πού 'ρτα, (δώ θά παντριφτώ'
θά πάρω ένα κοράσιο δεκοχτώ χρονών,
10 μάγισσας θυγατέρα, μάγισσας πιδί"
μαγεύει τις θάλασσις κί δέν κυματούν
μαγεύει τά καράβια κί δέν άρμινοΰν.
Μί μάγιψι κ' ίμένα, δέν μπορώ νά 'ρθώ.
"Οταν κινήσου νά "ρτου, χιόνια καί νιρά
15 κι δταν γυρίσου πίσου, ήλιους ξαστεριά.

Α'α.

Λ.Α. άρ. 2154Γ, σ. 8. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1055, ταιν. 63,Α,)

Αυτ. Μακεδονία (Πεντάλοφος Κοζάνης). — Δημ. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης, 1955

Τραγ. : Έμορφία Μητράκα (64)

Τρόπ. ré. Τον. si1 = re'

1) Παρατηρείται άστάθεια ρυθμικής άγωγής.
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που ν-έ - σεΤς

' J·

. πουλιά τοΰ

κομ

_ που _ ου-

/ h — c-L- -ν—,-—ν——»
=4-9 Μ -J> Jj Jl » J J ξ —J—1—

και

I

της Ρου-με -

λης, μω-ρη μαυ.ρη
i

— μαν - να μ.

κα ι

της — Ρου -

με
Τον.

Ψ

- λης

ττ

Έοεΐς πουλιά του κάμπου
ν-έσεΐς πουλιά τον κάμπου καί τής Ρούμελης'
μωρή, μαύρη μάννα μ', και τής Ρούμελης'
αύτού ψηλά πού πάτε, χαμηλώσετε'
έχω γράμμα νά δώσω, γράμμα καί γραφή,
5 στόν τόπο μου νά πάτε χαιρετίσματα
κι άν ίδήτε τήν καλή μου τήν άγάπη μου.

Β'.

A.A. άρ. 1688, α. 82. (Ε.Μ.Σ. άρ. 3Β5, ταιν. 9,Β6)

dvr. Μακεδονία (Σιάτιατα).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, 1952.

Τρόπ. ré μετά χρόας Γ'. Τον. ré*

J ·<·» 9β -loa

J J J J

Τραγ. : Βασιλική Μπατζή (38) 1

Κί ^ - - νη - σαν — τά

κα

- β m [ 1 II· k—-- ■ —F ■ I

g 3 F U-· ' * « 3 J 5——d-d  L ___■
m

p α

-να- 6ια

1) Το 3σμα έτραγουδήθηκε μέχρι τοΰ τρίτου στίχου. Ή συνέχεια τοϋ κειμένου, ώς κατωτέρω, παρελήφθη άπο
έτέραν παραλλαγήν έκ Σιατίστης (A.A., αρ. χειρ. 1688, σ. 81).
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-V-ος -

_Την). _

= . L.}Ém ^^

-. Ο «— *-

W ♦

Κίνησαν τά καρά ·να·βια, κίνησαν τά καρά-να-βια,

τά Ζαγοριανά"
κίνησιν κι ού κα-λό-νος μου, κίνησιν κι ου κα-λό-νος μου,

νά πάη στήν ξενητειά.
ν-Ούδέ γράμμα μού στέλνει κι ούδ* άντιλογιά'
στήν άκρα άπ' τό μαντήλι μού στέλνει τά φλουριά,
θέλεις παντρέψου, Ρήνα, θέλεις καλογριά-
έδώ στά ξένα πού "ρθα πίσω δέν γυρνώ.
Μάϊσσα γυναίκα πήρα, μάϊσσα πεθερά,
μαγεύει τά καράβια καί τΙς θάλασσες·
μέ μάγεψε κ' έμένα δέν μπορώ νά *ρθ£>.

1) άπάντησις.
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10 "Οταν κινήσω νά 'ρθω χιόνια καί βροχές
κι δταν γυρίζω πίσω ήλιος, ξιστεριά.
Σελλώνω τ' άλογό μου, ξεσελλώνεται'
άρματώνω τ' άρματά μου, ξερματώνονται.
θέλεις παντρέψου, Ρήνα, θέλεις καλογριά"
15 έδώ στά ξένα που 'ρθα πίσω δέν γυρνώ.

Β'α.

A.A. άρ. 1665Α, σ. 54. (Ε.Μ.Σ. άρ. 128, ταιν. 5,Aso, Δίσκος 7,As)

Βόρειος "Ηπειρος (Λεοινίτσα Δελβίνον). — Δημ. Οίκονομίδης, Σπ. Περιστέρης, 'Ιωάννινα 1951

Τραγ. : 'Ομάς προσφ. Βορειοηπειρωτών

*

Τρόπ. ré (ré = la). Τον. la'

J~ 84

JJ JJ

3E

f Ü r J

j j j) r

Kl - νη-όαν τα- χα - ρά

- —.κι - »

- νη - Οαν - τά - κα

-y κ- 'j » —rj ^ 1 .
4 • Λ - US dt -* *——~> r:

- νη - οαν κα ρά

κα - ρά - βια

α -

ihr-— ρ—-γ --—-—1
Φ Γ Τ ι μ— J

à

τα - Ζα - γο - ρια - - - - - νά
è

κι-

■Ι·Γ m

vj,y*rf af fl^P

Ο 6 +

- νη - οε- κ ιό κα - λός

κι

m

νη - Οε- κιό κα -

J J
é é' ' é-

νη-Οε κιό κα - λο-----κα- - λοςνα α
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j! hf γ [jr^ -Q· .Γ^π τ C^^K

παη_6την- ξε- vi - - - - - τεια

Την.

ί

t

Κίνησαν τά καρά-, κίνησαν τά καρά-, κίνησαν τα καρά-βία,

τά Ζαγοριανά"
κίνησε κι ό καλός, κίνησε κι ό καλός, κίνησε κι ό καλό-,

καλός μου νά πάη στήν ξενητειά.
Δώδεκα χρόνους κάνει κι άλλους δώδεκα
ούδέ γράμμα μού στέλνει κι ουτ' άντιλογιά...

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι ύπό τους δύο, ώς άνω, τύπους, διαδεδομένον είς πλείστους έλληνικούς
τόπους, άπαντάται εύρύτερον έν χρήσει είς τήν ήπειρωτικήν 'Ελλάδα. Τού τύπου Α' αί παραλλαγαί
άρχίζουν συνήθως μέ τούς στίχους, πλήν των άνωτέρω παρατιθεμένων, ώς κάτωθι :

—Μαύρα μον χελιδόνια-, ή Μανρο μον χελιδόνι, κι άσπρα μον πονλιά.
—Μανρα μον χελιδόνια άπό τήν 'Αραπιά.
—Έαεΐς πονλιά τον Μάη καί τής άνοιξης,
για χαμηλώστε λίγο τα φτεράκια σας κλπ.

"Υπό τόν Β' τύπον άδεται τό τραγούδι Ιδία είς Μακεδονία™, "Ηπειρον, Βορ. Σποράδας καί τήν
θεσσαλίαν.

Αί παραλλαγαί έκ Δωδεκανήσου καί Κρήτης παρουσιάζουν άπόκλισιν, του ξενητευμένου εύρι-
σκομένου κατ' αύτάς εις τήν Άρμενιάν, όπου είχε νυμφευθή κόρην μάγισσας.

Ό Νικ. Πολίτης (Έκλογαί, άρ. 172) θεωρεί τό τραγούδι τούτο ώς άλληγορικόν, λέγων ότι «μό-
νον άνεξήγητος δύναμις, έξ ύπερφυσικής ένεργείας προερχομένη, είναι ικανή νά κρατήση τόν ξενι-
τευμένον έπί πολύν χρόνον μακράν τού τόπου του καί νά διάρρηξη τούς Ισχυρούς δεσμούς τής στοργής
πρός τήν οίκογένειάν του. Καί παρίσταται ούτος, ματαίως άγωνιζόμενος νά ύπερνικήση τά παρεμβαλ-
λόμενα είς τήν έκπλήρωσιν τού πόθου τής έπανόδου έμπόδια καί υφιστάμενος μετά δυσφορίας τήν
έπήρειαν της δυνάμεως έκείνης». Ούτω δέ ό ξενητευμένος, εύρισκόμενος μακράν τής οικογενειακής
του έστίας, δέσμιος τής μαγίσσης, παραγγέλλει είς αύτήν μέ τά πουλιά, νά μήν περιμένω πλέον τήν
έπάνοδόν του.
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6. Ο ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΩΣ ΛΗΣΜΟΝΟΒΟΤΑΝΟ

A.A. άρ. 2305, α. 112. (Ε.Μ.Σ. άρ. 3213, ταιν. 218, Αβ)
Ευρυτανία (Σιλλά).— Σπ. Περιστέρης, 1959

Τρόπ. ré (ré = la. Τον. sol' = la'
J1 rxj 100

j J·) J 0MÀZ ΓΥΝΛ,ΚΩΝ

Τραγ. : 'Ομάς γυναικών καί όμάς άνδρών

I

m

Ε

M» J: Jg^^^ig^

'Ω-ρε, yιά 6yà _

τι

πε _

για

Ρ

1

y) ομασ λνδρΰν

πεν _ - τι - λυ _ γε _ ρες, ω- ρέ. για

δγα. τι

ω- ρε, για

^Ιί J-^TS ,>J. 1 >/!gf-p fl J ' ^

δγα _ _τι πε - -, για <5γα_ τι πέν _ _ τι —

ΟΜΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ^

J 1 J, _ > V J» 1 j

λυ _ γε _ ρcQ

για <5γα_ τι

πεν

τι

#

JT] j»

Β

W 7 C^

λυ . _ γε _ ρες κί

ΟΜΛΣ ΑΝΔΡΩΝ ψ

δε _ κα — μαυ. ρου _

ρες κι

δε _

κα

μαυ _ ρου.

1) ΑΙ τραγουδίστρια! έχ λάθους δέν κρατούν 8λην τήν διάρκβιαν τοϋ μέτρου, ώς τοϋτο συμβαίνει ΰπί τής
ίμάδος των ανδρών κατά τήν έπανάληψιν. Το μέτρον άποχαθιστοΰν το έντος των παρενθέσεων τέταρτον παρεστι-
γμενον xal ή παρεστιγμένη παΰσις τοϋ όγδοου.

41
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ν J) ' J— t.

μα _ τες,

να ι . όπ .

_ τι

Τον.

Φ

Ώρέ, γιά βγάτι πέ-, γιά βγάτι π^-ντι λυγερές
ώρέ, γιά βγάτι πέ-, γιά βγάτι πέντι λυγερές
γιά βγάτι πέντι λιτγερές κί δέκα μαυρουμάτες
γιά βγάτι πέντι λυγερές κί δέκα μαυρουμάτες,
νά ίδήτι τόν άμάραντο σέ τί γκριμό φυτρώνει.
Φυτρώνει στ' άγριολίβαδα κί στοΰν ζαβό τουν τόπου"
τούν τρών' τά λάφια καί ψοφούν τ' άρκοΰδια κί μερεύουν,
5 τόν τρών" τά λάγια πρόβατα καί λησμονούν τ' άρνιά τους'
νά τό 'τρουγε κ' ή μάννα μου νά μή μί κάμη 'μένα.

ΣΗΜ.— Τό άσμα, διαδεδομένον κυρίως είς τήν ήπειρωτικήν 'Ελλάδα, άδεται ύπό διαφόρους
παραλλαγάς ώς τραγούδι τής ξενητειάς. Ό κατατρυχόμενος είς τήν ξενητειάν νέος, δ όποιος εύχε-
ται, νά μήν τόν είχε γεννήσει ή μάννα του, έκφράζει μετά τόν 6°ν στίχον τά βάσανά του μακράν των
οίκείων του. Ούτω δέ τό κείμενον συνεχίζεται είς άλλας παραλλαγάς μέ τόν στίχον :

<που χάθηκα στην ξενιτειά ατά έρημα τα ξένα»

(Λαογρ. τόμ. 5, σ. 116, άρ. 114Β, στ. 5)

ή <ξένες πλένουν τα ρούχα μον, ξένες τα σιδερώνουν»

(A.A. άρ. 1665Δ, σ. 63, Λεσινίτσα Βορ. Ηπείρου)

ή *γιατ' άφόντις εγεννήθηκα κ ανά καλό δεν είδα'
όλο ατά ξένα περπατώ, ατά ξένα παραδέρνω»

(A.A. Ν. Γ. Πολίτου, "Υλη, άρ. 2649Α)

ή «μούν' μ εκαμε καί περπατώ τα έρημα τα ξένα.

Ξένοι μοΰ πλένουν τα σκουτιά, ξένοι μοΰ πλέν τά ρονχα*.

(A.A. άρ. 1370, σ. 301, Πάπιγκον Ζαγορίου) κ.ά.

Ώς πρός τήν παράδοσίν του τό άσμα είναι παλαιότερον τού 17ου αιώνος, δεδομένου, ότι
παραλλαγή αύτού εύρίσκεται είς τήν συλλογήν έκ 13 δημοτικών άσμάτων, των μέσων τού 17ου αιώ-
νος, είς τόν ύπ' άρ. 1203 κώδικα τής μονής των 'Ιβήρων τοΰ "Αθω. Ή συλλογή αύτη έξεδόθη ύπό
τοΰ Σπυρ. Λάμπρου είς Νέον 'Ελλημνήμονα, τόμ· ΙΑ' (1914) σ. 432. Νεωτέρα £κδοσις ύπό Betr.
Bouvier (Δημοτικά τραγούδια άπό χειρόγραφο τής Μονής των 'Ιβήρων, 'Αθήνα 1960). Τό ύπό έξέτασιν
άσμα ένταύθά έν σελ. 13, άρ. 8" βλ. καί σ. 43-44).
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7. ΚΛΗΜΑ ΜΕ ΣΤΑΦΥΛΙΑ

A.A. άρ. 2381, ο. 177 (Ε.Μ.Σ. άρ. 5780, ταιν. 365,Αι)
Ευρυτανία (Ασπρόπυργος). - Σπ. Περιστέρης, 1961

Τρόπ. do. Τον. la1 = do'

j co 108
Τ

Τραγ. : Ευαγγελία Π λακ là Qg)
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Τον.

1) Ή παρατηρούμενη άνωμαλία ιΐς το μέτρον τοΰτο προέρχεται πιθανώς εκ λάθους τής τραγουδίστριας. Το μέτρο»
δύναται ν* αποκατασταθή καλύτερον δια τής προσθήκης μι3ς στιγμής διαρκείας είς το do καί μι3ς παύσεως τετάρτου.



Πέρα σ' έκείνο τό-ί βουνό, γαϊτάνι, ρό-,
άΐντε-να-ροΐδογάϊτανο,

λέει, στό πέ-, λέει, στο πέ·ρα καί στό δώθε
γαϊτανά-, γαϊτανάκι άριοπλεγμένο
στις πλατοϋ-, στις πλατοϋλες σου ριγμένο. 1
Στό πέρα βόσκουν πρόβατα, στό δώθε βόσκουν γίδια
κι άνάμεσα στά δυό βουνά κλήμα ήταν φυτρωμένο.
Κάνει σταφύλι ροζακί καί τό κρασί μοσχάτο.
5 "Οποιος τό κόψει κόβεται κι δποιος τό φάει πεθαίνει'
'γώ θά τό κόψω κι άς κοπώ, θά φάω κι άς πεθάνω.

1 ) χαΐ άλλως : οτην αγάπη μπερδεμένο.
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V. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ

I. ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ

A'.

A.A. άρ. 2306, σ. 17. (Ε.Μ.Σ. άρ. 3393, ταιν. 224,Bis)
Μακεδονία (Πολύγυρος Χαλκιδικής).— Σταϋρ. Καρακάσης, 1959

Τραν. : Ζαφείρω Δέλιου (68)

Τρόπ. mi. Τον. fa$' = mi

j bnn
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i»v» aie -218
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τά — που-λιά, τής α - νοι-ξης— " ~

Τον._.—---

— νια.

h

Μί γέ-, καλέ, μί y^-λασαν-ε τά πουλιά,
μί y&acrav-e τά πουλίά, τής άνοιξης τ'άηδόνια.
Μ' είπαν, καλέ, μ' είπαν πουτές δέν πέθινα
μ' είπαν ποντες δέν πέθινα, πουτέ δέ θά πιθάνου
κ* ήφκεια·, καλέ, κ' ήφκεια-σα σπίτι στού βουνό
κ' ήφκειασα σπίτι στού βοννό, πουλύ ψηλά 'πού τ' άλλα
μί δυό, τρία πατώματα, μέ τρία μπαλκουνάκια
κί στήν άπά-, κι στήν άπά-νου πατουσιά,^

1) Τάς υπολοίπους στροφός ή τραγουδίστρια Ιχτελεϊ κατά τον ίδιον τρόπον' παραλείπει δηλαδή τήν λέξιν
χαλέ καί τσακίζει τόν στίχον είς τήν τετάρτην συλλαβήν διά νά έπαναλάβη τάς τεσσάρας άρχιχάς συλλαβάς πρός
συμπλήρωσιν τοΰ ρυ&μοΰ.



καί στήν άπάνου πατουσιά στ" άπάνου μπαλκονάκι
βλέπου τουν κάμπο πράσινου, τόν ούρανό γαλάζιου"
βλέπου τού Χάρου πδρχιτι, Χάρους γιά νά μί πάρη.
Μαύρους είναι, μαΰρα φουρεΐ, μαϋρο κί τ' άλογό του,
μαύρου κί τού μαντήλι του πού έχει στού λιμό του.
10 - «Μένα θιός μί έστειλι ψυχή γιά νά σί πάρου».

-«"Αφ'σις μι, Χάρε, νά χαρώ 'κόμα πέντ' έξι χρόνια"
ν-έχου πιδιά πουλύ μικρά κι άρψάνια δέν τά πρέπει,
ν-έχου γυναίκα πουλύ νιά κί χήρα δέν τήν πρέπει,
νά πιρπατη λιβέντικα, τή λέν* πού θέλει άντρα,
15 νά πιρπατη γιαρέντικα1, τή λέν' πώς είν' άρχόντ'σα.
"Αντί νά πά' παλαίψουμι στού μαρμαρένι* άλώνι,
κι άν μ' άνικήσης, Χάρε μου, νά πάρης τήν ψυχή μου,
κι άν σ' άνικήσου, Χάρε μου, θά πάρου τό σπαθί σου».
Κί πάν" σιμά κί πάν' κουντά στού μαρμαρένι' άλώνι.
20 Πατάει ή νέους δυνατά κί τά βουνά μουγκρίζουν.

Τούν πιάνει ού Χάρους 'π' τά μαλλιά κί τόνε ρίχνει κάτου.
Τούν πήρι κί ίφύγανε μισουρανής πηγαίνουν.
— «Γιά σΰρι πίσω, νέι μου, στού μαρμαρένι' άλώνι,
μί 'πεσι τό μαντήλι μου, σΟρι νά μί τού φέρης».
25 Πάησι ού νέους στού άλών', μαντήλι νά τού πάρη,
γύρ'σι πίσου στού Χάροντα μαντήλι δέν τού φέρνει.
-«Πάρις μι, Χάρε μ', πάρις μι, κί πίσω δέ γυρίζου
είν' ένα λέσι' καταή κί δέν μπουρώ νά πάου».
-«Λέει μ', δν θέλης τή ζουή, ίκεΐ θά πά* σί βάνου».
30 -«Πάρις μι, Χάρε μ", πάρις μι κί πίσου δέ γυρίζου».

λιχνιστιχά, χαϊδευτικά. 2) πτώμα εν άποσυν\Κσει.
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Β'.

A.A. άρ. 2381, σ. 57. (Ε.Μ.Σ. άρ. 5633, ταιν. 350,Αβ)
Αιτωλία (Γονριά).— Σπ. Περιστέρης, Μεσολόγγιον 1961

Τρόπ. do χρωματ. καί ré χρωματ. Τον. do'—ré'=sol'—la'

'Ελεύθερου ρυδμου J <>ο 60

Τραγ. : Είρήνη Κώνστα (70)

*

*Töv

JJ_Ίον_

ψ

Μέ γέλασαν-ε τά πουλιά, ώρ^, τής άνοιξης τ' άηδόνια
μί γέλασαν ώιμέ, μι γέλασαν καί μού είπανε
μι γέλασαν και μον είπανε, ώχ ν-ό Χάρος 6έ μί παίρνει.
Φτειάνω τά σπί-, ώιμέ, φτειάνω τά σπί-τια μου ψηλά,
φτειάνω τά σπίτια μου ψηλά, τούς τοίχους μαρμαρένιους,
στου παραθύρι ν-έκατσα, τούς κάμπους άγναντεύω.
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5 Μού 'ρθαν οί κάμποι πράσινοι καί τά βουνά γαλάζια*
βλέπω τό Χάρο πδρχιται καβάλλα στ' άλογό του'
Παίρνει τούς νιους άπ' τά μαλλιά, τις νιές άπ' τις πλεξίδες
παίρνει καί τά μικρά παιδιά στή σέλλα φορτωμένα.

2. ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΔΗ

A.A. άρ. 2333, σ. 143. (Ε.Μ.Σ. άρ. 4007, ταιν. 251,As)
Πελοπόννησος (Κανδήλα Αρκαδίας).— Σωτήρ. Τσιάνης, 1959

Τραγ. : Ευαγγελία Φωτοπούλου (52)

Τρόπ. ré (ré = sol). Τον. svs soi3

Σ' δλον τδν κόσμο ξαστεριά σ' δλον τδν κόσμο ήλιος
μωρ' μαννούλα μον

καί στή δική μας τήν αύλή πολλοί 'ναι μαζεμένοι
μωρ' μαννούλα μον

κάνε1 τά χρέη ρίχνουνε, κάνε' χαρτιά μοιράζουν
μωρ' μαννούλα μον (δίς)

Μάϊδε ' τά χρέη ρίχνουνε, μάΐδε ' χαρτιά μοιράζουν,
μωρ' μαννούλα μον
5 Νοικοκυρά ταξίδευε ν-δχ τδ νοικοκυριό της'
μωρ' μαννον?Μ μον

1) μήπως. 2) ούτε.
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μά 'πιάσε δρόμο άγύριγο πού πάν' καί δέν γυρίζουν,
πάνε καί δέ γυρίζουνε, πάνε καί δέν έρχονται"
πάνε στής άρνης' τά βουνά, στής αρνης τά λαγκάδια
π' άρνιώνται οί μάννες τά παιδιά καί τά παιδιά τΙς μάννες,
μαννουλίτσα μον

π' άρνιέται κ' έν* άντρόγυνο, 'νά πολυαγαπημένο,
πού δέν τό ξεχωρίζουνε γ-οί εχτροί μέ τά μαχαίρια
μωρ' μαννονλα μον

καί τώρα τούς ξεχώρισε ν·ό Χάρος μέ τό χέρι.

3. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΝΕΑΣ

A.A. άρ. 2214, σ. 64-65. (E M.Σ. άρ. 1619, ταιν. ΙΟδ,Αΐί)
Πελοπόννησος (Καμενίταα Αρκαδίας).— Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος,

Βυτίνα "Αρκαδίας 1956

Τραγ.: Αίκατ. Δημητρακοπούλου (60)

Τρόπ. ré (ré=la). Τον. sol' = la'

1) είς xîjç λησμοσυνης" èvv. ί "^.δης.

41
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Μιά κόρη τό είδε τ' δνειρο πού ήθελε νά πεθάνη,
'Ελένη μον

μηδ' έτρωγε, μηδ' έπινε, μηδέ γλυκοκοιμόταν,
'Ελένη μον'

στό περιβόλι περπατεί μέ τό γραμματικό της.
-«Γραμματικέ μου έμπιστε, καλέ κι άγαπημένε,
5 ξέρεις νά φτειάξης μιά γραφή, πικρή, φαρμακισμένη,

νά στείλω στά Καλάβρυτα πού είναι οί καλοί μαστόροι;»
- «Μαστόροι Καλαβρυτινοί καί μαρμαροχτιστάδες'
ξέρ'τε, νά φτειάχτε μνήματα μιας κόρης τό κιβούρι ;
μάηδε στενό, μάηδε μακρύ, μάηδε πολύ μεγάλο,
10 νά σώνω νά ξαπλώνωμαι, νά σώνω νά κοιμάμαι
καί στή δεξιά του τή μεριά ν' άφήστε παρεθύρι,
νά μπαίνη δ ήλιος τό πρωί, δροσιά τό μεσημέρι
καί στό ήλιοβασίλεμα νά 'ρχωνται τ' άηδονάκια,
νά 'ρχεται κ' ή μαννούλα μου, ν' άνάβη τό καντήλι».

4. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΕΣΙΝ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ

A.A. άρ. 1688, σ. 83. (Ε.Μ.Σ. άρ. 336, ταιν. 9,Be)

Αντ. Μακεδονία (Σιάτιστα).— Γ. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, 1952

Τρόπ. ré. Τον. mil?2 = ré'

J «ν. 69- 72

Τραγ. : Βασιλική Μπατσή (38)

Κα - Κη μέ - ρα

σιου

ο ' ^

s

Ρ

μου, σάν noü-'σι— σταυ

ρω

με

Ψ·

Ο

■é—Φ

Ύ7

#

νος. Κα!— τΓ— καλη μέ - ρα- δέ _ Χου—ι - νώ

&

m

και τ' κα-λίι

μέ

m

ρα -

δέ

üp

λου

ι -



355

I J 0 i Ü ' J Jj J " J. 7 j)

γώ και — μι κα - λη - - με - ρά - α - τι ν.ί -

& iÎJ J.JXJÎJ J UJ J J'I ÉSûû

yù_ που . δα . ρια- δεν_ ι' _ χω.

— «Καλή μέρα σου, Νάσιου μου, σάν πού 'σι σταυρωμένος».
-«Καί τί καλ(ή) μέρα θέλου ίγώ, και τί καλ(ή) μέρα θέλου Ιγώ

καί μί καλημεράτι;
ν-Ίγώ πουδάρια δέν ΐχω, ν' άνέβω, νά κατέβω'
ν-ίγώ ματάκια δέν ΐχω, γιά νά σας άγναντέψω,
5 ν-ίγώ χιράκια δέν ΐχω, γιά νά σας χαιρετίσω'

μού ράφ'καν τά ματάκια μου μ' έννιά λοές μιτάξι,
μί πράσινις, μί κόκκινις, μί μαΰρις, μί γαλάζιες.
Παρακαλώ τήν άνοιξη, νά βρέξη, νά χιονίζη,
γιά νά σαποΰν τά ράμματα, ν' άνοίξω τά ματάκια,
10 νά ιδώ πώς κλαιν', πώς μί λαλούν».

5. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ

A.A. άρ. 2381. σ. 15. (Ε.Μ.Σ. άρ. 5581, ταιν. 343,Κι)
Αιτωλία (Γονριά).— Σπ. Περιστέρης, 1961

Τρόπ. ré (ré=do). Τον. do'

Τραγ.: Καλή Πανολία (50)
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"Αλλου κι άν δέ-, κι äv δεν ίζήλιψα ίδ<ΰ στούν Άπάνου κόσμου, τιιδάκι-ιχ ι μον.
Ζήλιψα μάννες, πιδάκι μ', μί τιιδιά κί τσ'άδερφές μ'άδέρφια, άδερφονλα μον,
ζήλιψα καί καλ' ά-να.ντρό(γ)υνα του πού γιρνάν άντάμα, ή (γ)ίρημη.

ΣΗΜ.— Είς τό μοιρολόι παρίσταται νά όμιλή ό νεκρός.
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6. ΕΠΑΙΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟΝ

ΔΛ. άρ. 2455, α. 413. (Ε.Μ.Σ. άρ. 6940, ταιν. 464,Αί)
Δωδεκάνησος (Σύμη).— "Αννα Παπαμιχαήλ, 1962

Τρόπ. sol χρωματ. (') καί réa. Τον. ré—lal=sor—ré'

j~] c^.96

A r-3

Τραγ : Ελευθερία Στεφάνου (68)

itJiJ^'HJ j 1 fcO i j.· Γ3 Π
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νια

Τον. Β

1. "Εφηκε 'γειά στά 'γγόνια, ν-εφηκε γειά στά 'γγόνια του,
ώ-ν-ώχου καί 'γειάν εί-, καί 'γειάν εί-ς τά παιδιά,

1) Περί τοϋ τρόπου τούτου βλ. είς ΕΙσαγωγήν είς το χεφοίλαιον περί τροπών.
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και 'γειάν εις τά παιδιά του,

νεφηκε, ν-εφηκε 'γειά, ν-εφηκε 'γειά στα 'γγόνια τον,
έφηκε δόξες καί τιμές στήν οίκογένειά του-

2. 'Ελάτε οί γειτόνισσες, ώ-ν-ώχον, ν-δλες νά μαευτούμε1,

γιά νά παινούμε τόν ά-ν-τόν2, ώ-ν-ώχου, τό χρυσοφτερουδάτο.

3. "Εφυες, τιάν-νε στό καλό, ώ-ν-ώχου κ' είς τήγ-καλή τήν ώρα
καί νά γιμώση ή στράτα σου τριαντάφυλλα καί ρόδα.

4. Παιδιά σου διαναλήσανε3, ώ-ν-ώχου, νά ματζευτοϋν παπάδες

πού νά 'ν' οί λουτουργιές φλουριά ώ-ν-ώχου καί τά κεριά λαμπάδες.

7. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΦΗ Ν

A.A. άρ. 1688, σ. 84. (Ε.Μ.Σ. άρ. 337, ταιν. 9,Be)
Δντ. Μακεδονία (Σιάτιστα).— Σπ. Περιστερης, 1952

Τρόπ. ré. Τον. mit?' = rés

J «ο 126

Τραγ.·. Βασιλική Μπατζή (38)

1
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και - σι- ρι, με

1) νά μαζευτούμε, συναχθώμεν. 2) άετόν. 3) οιαλαλήαανε.

2) Βλ. συνέχειαν τοϋ μοιρολογιοϋ είς τά χφον. Βλ. ενθ·* άν.



-«Γιάννη μ', σί κλιαίγ' ή άνοιξη, σί κλαίει τού καλοκαίρι,
σί κλαιν' τά λ'λούδια του Μαγιοϋ».
- «Γιατί μί κλιαίγ" ή άνοιξη, γιατί τού καλοκαίρι'
μένα μί κλιαίγ' ή μάννα μου καί χύνει μαύρα δάκρυα.
5 Τό πού νά ίδη τδ Γιάννη της, νά τόν ξιαραθυμήση

κι δντα τά πιάν' ή άραθυμιά κ' ή φλόγα άπ' τήν καρδιά της
κ' έσείς τήν στράτα .τήν ξεύρετε, τήν πόρτα σιδερένια.
-«Γιά κίνα κ' έλα μιά βραδιά, ένα Σαββάτο βράδυ"
φκειάσε τά νύχια σάν τσαπιά, τίς άπαλάμες φκυάρια'
10 ρίξ'τε τδ χώμα στή μεριά καί τά σανίδια πέρα.
"Αν είμαι άσπρος κ' έμορφος, σκύψε χαιρέτισέ με
κι άν είμαι μαύρος κι άραχνος, γύρ'σε καί σκέπασέ με.
Έκεΐ άπού θά πάνω 'γώ, κανένας δέ γυρίζει'
θά πάω στά ξένα μακρυά καί στά λησμονισμένα».

1) νά τον παρηγόρηση.
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VI. ΔΙΑΦΟΡΑ

Α) ΕΡΓΑΤΙΚΑ

I. TOY ΘΕΡΙΣΜΟΥ

A'.

A.A. άρ. 2333, a. 120. (Ε.Μ.Σ. άρ. 3963, ταιν. 249,Αι)
Ké&roç. — Σωτ. Τσιάνης, 1959

Όργαν. : Κ. Γουϊδάκης (βιολί)
Τραγ. : Γ. Μαρίνος

I

Τρόπ. ré. Τον. ré»
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.Βόλι

Τον.

Ήρθεν ό Μάης, μάτια μου, ήρκε, ήρκε τό καλοκαίρι,

ήρθ* ό καιρός, πουλάκι μου, πού θά γενούμε ταίρι.

Σού 'φερα, σον 'φερα, κυρά, τόν Μάη

τήν Πρώτο-, τήν 77ρωτομαγιά τό βράδυ.

Παραστημό 1 παραγλυμό' μ' έβά-, μ'έβά-λαν νά θερίσω,

γιά νά μέ δέρνη δ άνεμος κι ό ήλιος νά μαυρίσω.

Κρίθινο, κρίθινο ψωμί καί λίγο

κι δλη μέ-, κι δλη μέ-pa. μέσ' στόν ήλιο.

"Οντας θά φύγω άπ' τό κελλί* καί πά-, καί πά·ω σιά* άπ' τή σκάλα4

μού έρχεται, μωρέ παιδιά, νά πά- νά πά-ω γιά κρεμάλα.

Κρίθινο, κρίθινο ψωμί καί γάλα

κι δλη μέ-, κι δλη μέ-pa μέσ' στήν σκάλα.

"Ανοιξαν τά σπαρθόπουλα ·

φεύγουν τά θερμιοτόπουλα.

Β'.

A.A. άρ. 2340, σ. 448. (Ε.Μ.Σ. άρ. 4280, ταιν. 266.Α7)
Κέα.— Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, 1960

Τρόπ. ré. Τον. ré'
Λ J cvj 72 - 78

m

Τραγ. : Ειρήνη Κ. Μαρούλη (37)

Jj j^CMJ ,Jjj j

-0

στη - μό,

Π

βά

α . ρα

λαν

πα.

ρα . γλυ _ μό

, »

με -

ι

-1-

να

à. — νια νά δε

Ρ'

ζω,

για

1) τά μέσα μέρος, τά έσωτεριχάν, τοϋ χωραφιού. 2) τά εξω μέρος τοΰ χωραφιού. 3) χαλιίβη. 4) ίσια.
5) λωρίς άγροΰ πράς Φερισμόν. 6) τά φυτάν σπάρτον, πού άνθϊζει χατά τάν Μάϊον.
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i

να, για να μαυ _ ρι .

m

χ

σω, κρι . δι . νο,— κρί. δ>ι
Χ

3ΞΕ

Θ

m

é OJ'

m-w~

Κα

w—·—

κι ο. Κη με _ κι ο. Κη
1=

νο ψω.μΐ— και γα .

ψ

με . ρα μεσ_στη_

σκα

~y—·~ϊ~

. Κα.

Τον

Παραστημό, παραγλυμό, μ' έβαλαν νά, γιΛ να θερίσω,

γιά νά μέ δέρνη δ άνεμος κι ό ήλιος νά, για νά μαυρίσω.

Κρίθινο, κρίθινο ψωμί καί γάλα

κι δλη μέ-, κι δλη μέρα μέσ' στή σκάλα.

Τό Μάη δέν τόν άγαπώ, γιατί φορεί καπέλλο

άγαπώ, αγαπώ, μόν' τό Γενάρη
που φορεί τό χιαλουβάρι.1
Μάη μου μέ τά λουλούδια,
σύ 'σαι άγάπη μου καινούργια.

1) ανδρική παλαιότερον ενδυμασία ix γελέκου καί βράκας.
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Λ.Α. άρ. 2795, σ. 18. (Ε.Μ.Σ. άρ. 492, ταιν. 23,A4)
Νάξος (Άπείρανΰος).— Δημ. Νοτό,τουλος, 1953

Τρόπ. ré. Τον. ré'

j1 ^ 138

Τραγ. : Μαρία Ζευγώλη (45)

- Ρ» -

ζω |Ί]μά 'γά> τοϋ

Ήρθεν ό Μάης τσ'είπε μου νά πά' νά τού θερίζω
μά 'γώ τού άποκρίθηκα: ήλιο 'χεις καί μαυρίζω.

Β) ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ

1. ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΗ Η ΑΝΟΙΞΗ

Λ.Α. άρ. 2154Δ, σ. 48-49. (Ε.Μ.Σ. 1093, ταιν. 64,Βι)

Δυτιχή Μακεδονία (Σαμαρίνα).— Δημ. ΟΙκονομίδης, Σπ. Περιστέρης, 1955

Τρόπ. la — ré. Τον. fa" — réa
^«j 130- 132

_ οέ no _ τε

Τραγ. : "Ομάς άνδρών
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Πότε θά έρθη ή άνοιξη, λουλούδι μ' τοϋ Μαγιοϋ, ώρέ,
τού Μάη τού καλοκαίρι - καλ.οκαιρ'νέ μ' αέρα,
νά βγοΰν οί Βλάχοι στάϊ βουνά, λουλούδι μ' τοϋ Μαγιοϋ, ώρέ,
νά βγούν οί Βλα-, οί Βλα-χοπούλες, καλοκαιρ'νέ μ' αγέρα,
νά βγοϋν κ' οί Βλα-, κ' οί Βλαχοπούλες - καλοκαιρ'νέ μ' άέρα,
νά βγοΰν τά λάγια 1 πρόβατα μέ τ' άργυρά κουδούνια,
νά βγώ κ' έγώ κι·ό μαΰρος μου ν' άδράξω' μιά Βλαχούλα*
5 νά τή φορτώσω μάλαμα, νά τή φορτώσω άσήμι,
νά κάθωμαι νά τή ρωτώ- «πώς πΐάνετ' ή άγάπη».
— «'Από τά μάτια πιάνεται, στά χείλη κατεβαίνει
κι άπό τά χείλη στήν καρδιά ριζώνει καί δέν βγαίνει».

ΣΗΜ.— Τό τραγούδι μέ κύριον περιεχόμενον τήν ψυχικήν άνυπομονησίαν διά τήν Μλευσιν τού
έαρος καί τήν έπάνοδον τών βοσκών (Βλάχων) εις τά βουνά εχει διαπλασθή άπό τόν στ. 4 κ.έξ. έξ
έπιδράσεως έτέρου άσματ°ς μέ θέμα: <Πώς πιάνεται ή άγάπη». Μέ τόν τύπον τούτον τό παρατιθέ-
μενον άσμα όπαντάται κυρίως είς Δυτ. θεσσαλίαν καί Δυτ. Μακεδονίαν. Εις άλλας περιοχάς της
ήπειρωτικής Ελλάδος άδεται ύπό τούς κάτωθι α' καί β' τύπους.

(α) θέλετε δέντρα, ανθίσετε, θέλετε, μαραύητε"

στον ήσκιο σας δεν κάΰουμαι, μουηδε και ατή δροσιά σας,
μόν' καρτερώ τήν άνοιξη, τδμορφο καλοκαίρι,
ν' άνϋίαη ό γάβρος κ' ή όξυά, νά ήσκιώσουν τα λαγκάδια,
να βγουν οί Βλάχοι στα βουνά με τ à παχιά κριάρια,
να βγη κ' ή Βλάχα ή Κώσταινα

(Τσουμέρκα.-Λαογρ., τόμ. 5 (1915/16) ο. 68).
(β) Καλάτυχά 'ναι τα βουνά, ποτέ τους δε γερνάνε'
το καλοκαίρι πράσινα καί τό χειμώνα χιόνια
καί καρτερούν τήν άνοιξη τ'δμορφο καλοκαίρι,
να μπουμπουκιάσουν τά κλαριά, ν' ανοίξουνε τ ά δέντρα,
να βγοϋν οί στάνες στα βουνά, να βγοϋν οι Βλαχοποϋλες,
να βγουν καί τα Βλαχόπουλα λαλώντας' τις φλογέρες.

(A.A. άρ. 2213γ, σ. 93, 'Ανδρίτσαινα 'Ολυμπίας, 1931-1934).

1) μαΰρα. 2) ν* άρπάσω 3) παίζοντας.

41
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2. ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΒΟΣΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΑ

A.A. άρ. 2193, σ. 10-11. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1754, ταιν. 114,As)
Δωδεκάνησος (ψέρημος).— Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης, 1956

Τρόπ. ré (ré = mi). Τον. mi2
112

Τραγ.: Ευαγγελία Τρικίλη (18)

m

|>JT J^J J>T J^^

\J-0 βο - ΰκός —ißp* α-μά-νι - ά-ρα- μά - vi, Vto βο -

71—-Ν— ίΗΡ= St-te-1--?-- ι m Β [>--------1
Φ 0Jl"'  -όκος-  Ρ *< Λ ' .  -κι à β ——η ^^-i —  α-öi - λιάς,ν-ό =5-?-J—) fi â>  βο - ώκος κι ό ßa-öi-
Αι ,-= — —F^i 1 --; ^—ΓΊ 1 -1
ίΜ—— -■«__—·-■ ό 11

- λιας ϋχοί χη(

μα — ν-ή - βά
Τον.

λα

öl.

ν-Ό βοσκός, βρ' άμάνι-, άραμάνι, ν-ό βοσκάς κι ό βασιλιάς,
ν-ό βοσκός κι ό βασιλιάς στοίχημαν ν-ήβάλασι
στοίχημαν, βρ' άμάνι άραμάνι, στοίχημαν, ήβάλασι
στοίχημαν ήβάλασι κ' έστοιχηματήσασι.
5 Γιά^ «πές μου άφέ- βρ' άμάνι άραμάνι, γιά πές μ', άφέ-ε-ντη βασιλιά,
γιά πές μου, άφέ-ε-ντη βασιλιά, τί μοΰ βάλλεις1 στοίχημα».

- «Βάλλω1 τή, βρ' άμάνι άραμάνι, βάλλω1 τή βασίλισσα,
βάλλω τή βασίλισσα μέ τό βασιλίκι της.

Πές μου σύ, βρ' άμάνι, άραμάνι, πές μου συ, μωρέ βοσκέ,
10 πές μον σύ, μωρέ βοσκέ, τί 'ν' πού βάλλεις στοίχημα».

- «Βάλλω 'γώ, βρ' άμάνι άραμάνι, βάλλω χίλια πρόβατα
βάλλω χίλια πρόβατα, 5(ίλια άργυροκούδουνα"

βάλλω 'γώ, βρ' άμάνι άραμάνι, βάλλω 'γώ κ' ένα άρνί
βάλλω έγώ κ ένα άρνϊ πού 'χει τό χρυσό μαλλί».

1) 'Β. μελωδία είς τον στίχον ενεχα τής επί πλέον συλλαβής δέον νά άρχίζτ] μ« άρσιν όγδόου ix τοΰ φθόγ-
γου mi.

1) Ή τραγουδίστρια είπεν Ισφαλμένως : βάζεις, βάζω.
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15 Νά καί μπροβάλλει κι ό βοσκός
κάτω πού τά λακκώματα'
μπροβάλλει κ' ή βασίλισσα
άπό τό παραθύρι ντης.
— «"Αχι κι άς ήμουν βόσκισσα,
20 νά 'μουν καί τυροκόμισσα"
νά τυροκόμουν τό τυρί
καί τή μυζήθρα τή χλωρή,
νά ξάπλωνα στήν άστοιβή
καί νά' τρωγα χλωρό τυρί1.

ΣΗΜ.— Τό άσμα άτιαντάται είς τάς νήσους τού ΑΙγαίου μέ έπέκτασιν τής διαδόσεώς του
■πρός τήν Κρήτην καί τήν Δωδεκάνησον.

Είς τάς παραλλαγάς έκ Κρήτης, Νάξου (Άπείρανθος) καί 'Αμοργού ό βοσκός θέτει ώς στοίχημα
εις τόν βασιλέα, ότι θά έπιτύχη νά φιλήση τήν βασίλισσαν ή νά έλκύοη είς Ερωτα, «πλανέψη», τήν
κυράν (Μύκονος) ή άπλώς νά τήν Ιδή (παραλλ. Ρόδου, Καρπάθου καί Κάσου).

Γ) ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ

J. ΚΙΝΗΣΑΝΕ ΤΡΕΙΣ ΛΥΓΕΡΕΣ

A.A. άρ. 2214, σ. 146-47. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1680, ταιν. 110,Αί>)

Πελοπόννησος (Καστρί Κυνουρίας).— Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1966

Τραγ. : Κοσμόγιαννης (46)1

Τρόπ. ré (ré = la). Τον. la'

i j, js '.jxi Jl-- f f,

λυ - - - - - -γε- ρες--καί — τρεί^-,,μάν-να μ', και

ί r ■ J· J > 'tP-^f r ρ '

ΐρείς λα-γιο - γιουρ - ντου - θες, τα - μπουρ-λούμ- και

1) Άπό τοΰ 15 στίχου το τραγούδι συνεχίζεται είς όκτασυλλάβους στίχους.

1) Μελωδία τοΰ άσματος είναι ή τοΰ Καλαματιανοΰ χοροΰ.
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ï^L—J—  *j  πάν τα -  iï fi n m  μπουρ —^ λού μ καϊ iröv» -ί*—:=-1--S--»-ι?""*·--«---»-H
-si? '<■-*· * ι—y-p—* ««--<—[j--

τα - μπουρ-λούμ - καί πάν οτην ά-κρο- -θα. - λα öiri__

ΰ Το\»

ipH......' ^

Κινήσανε τρεις λυγερές καί τρεις, μάννα μ',
καϊ τρεις λαγιογιουρντοΰσες \
Ταμπουρλούμ καί πάν, ταμπουρλουμ καί παν,
ταμπουρλουμ καί παν στήν άκροθαλασσιά.
Καί παν τήν άκροθαλασσιά καί πάν, μάννα μ\
καί πάν τήν άμμο, άμμο.
Ταμπουρλον καί χα-, τσαμπουρλού καί χα-
τσαμπονρλον καί ^α-λικάκια μάζευαν.
Καί χαλικάκια μάζευαν καί στή-, μάννα μ',
καί στήν ποδιά τά βάζουν.
Ταμπουρλού, τή θά-, ταμπουρλον τή θά-,
ταμπούρλου τή θά-λασσα πετροβολάν.
Τή θάλασσα πετροβολάν, πετροβολάν τό κΟμα.
5 «θάλασσα πικροθάλασσα καί πικροκυματούσα2,

γιατ' είν' τά ψάρια σου γλυκά καί σύ 'σαι φαρμακοΰσα ;
Μού πήρες τήν άγάπη μου, τήν έκανες δική σου».

1) λαγιογιουρντοΰσα = αύτη ποί) φορεί λάγιο γιουρντί, δηλ. μαΰρον άχειρίδωτον έπενδύτην. 2) χειρ.: άά·
λασαα. Ή συμπλήρωσις τοϋ στίχου έγένετο συμφώνως προς άλλος παραλλαγάς (βλ. καί κατωτέρω το 3σμα υπ*
άρ. 2 στί*. 1).
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2. ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Λ.Α. άρ. 2893, σ. 14. (Ε.Μ.Σ. άρ. 10863, ταιν. 763,As)

Πελοπόννησος (Γαργαλιάνοι Τριφνλίας).— Σταύρος Καρακάσης, Μεθώνη Πυλίας, 1964

Τραγ. : Σπύρος Παντελής (50)

Τρόπ. mi1. Τον. la' = mi*

J

CO 132-144

m

m

m

X

ω

Θά _ λασ . σα —
—

πι.., δά_ λασ σα— πι_ κρδ_ δά_ Χασ.

m

χ

-

Ϊ

Lf tfr '

ί

Τ"

-t

* if ) *

σα, δα _ λασ . σα πι _ κρο _ δα _ Χασ.σα _ κα'ι

=F

S

πι . κρο. κυ - μα. TOÜ . σα,

τα

m

3b

Χ

m

ψα . ρια σου- ει .

=C

i

£

4=

m* a

ναι yXu . κα_ μα σΰε-'ι _ σαι — q>ap . μα

Τον.

_ κου. σα

1 θάλασσα πι-, θάλασσα πι-κροθάλασσα
θάλασσα πικροθάλασσα καί πικροκυματουσα,

τά ψάρια σου είναι γλυκά μά συ 'σαι φαρμακουσα.

2 θάλασσα, π' δ-, θάλασσα π' ό'-λα τά νερά,
θάλασσα π δλα τά νερά καί τά ποτάμια πίνεις

κι άπδ τά παλληκάρια σου κανένα δέν άφήνεις.

3 Τής θάλασσας, τής θάλασσας τής έταξα,
τής θάλασσας τής έταξα ένα καντήλι1 λάδι,

γιά νά φωτάη τού γεμιτζή2 νά ζη3 τδ παλαμάρι.

4 Τής θάλασσας τής έταξα μεταξωτή κορδέλλα,

γιά νά ψυλάη τ' άνύπαντρα καί τ' άρρεβωνιασμένα.

1) Ό τραγουδιστής εχτελεΤ την μελωδίαν τοΰ μέτρου τούτου είς δύο χρόνους. 01 εντός τών παρενθέσεων
φθόγγοι έτέθησαν προς άποκατάστασιν τοΰ τετραμεροΰς μέτρου είς το όποιον ανήκει και το 3σμα.

1) χειρ·: κοντιλι. 2) τοΰ ναύτου. 3) νά ζυγίζτ), δηλ. κατευθύνη.
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5 Τής θάλασσας τής έταξα νά τήν ποτίσω μέλι,
γιατί τήν ταξιδεύουνε φαρμάκια σάν άγγέλοι.

6 Στής Μπαρμπαριάς τά κύματα, στής Μάλτας τό κανάλι,
νά χάσω τά κορμάκι μου, άν άγαπήσω άλλη.

3· ΠΝΙΓΜΟΣ ΝΕΟΥ. (ΤΟΥ ΜΠΙΡΜΠΑ)

A.A. άρ. 2256, σ. 93. Ε.Μ.Σ. άρ. 1911, ταιν. 128,As)
"Ηπειρος (Χαραυγή Λάκκας Πωγωνίου).— Σπ. Περιστερης, 1957.

Τραγ. : Παρτής : Μιχ. Βόκολος. Γυριστής : Χριστόφ. Γούμενος.
Ίαοκράτες : Ριχτής : Βασίλ. Γιάννος, Γεράσ. Γούμενος, Νικ. Βαρεσης

Τρόπ. ré. πεντατον. (rê=si). Τον. si'
b™ εοβ

ΜιαΟυν- νε - φια - Ομε-νη μέ-ρα καί μιά όκο-τει - νή βρα-δια'.

lä

SS

τ j r

pi

«PÎW/ïs

mi

'ω ω!

i

UZ

> r\

gr *Q

ψ

Μιά ώυν - νε-φια - όμέ - νη μέ - ρα

καί — μια öko - τει

ύ-χό

1) Περί τής Ιδιοτΰπου τεχνικές των πολυφωνικών άσμάτων περιοχές ταύτης βλ. «Ις τήν μελέτην τοΰ
Σπ. Δ. Περιατέρη, Δημοτικά τραγούδια Δροπ&εως Βορείου 'Ηπείρου, Έπετηρ. τού Λαογρ Άρνείου τόμ Θ'-Γ
(1955-1957), h 'Αθήναις 1958, σ. 105-133.
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<—m-j^Y- Ii.  -1—>-1-r - , , 112
J ό yta  L Λό --- ος -OC

H  . 1 . - Τ s ^ ^ ^ -inr5-
J Lr-J r r r r ρ 7 r-lji' 7 7—|

Ψ ρ r r" r "r "r ? 71

Εκταόις μεΑ. Πάρτη.

-ήΤκταΰις τοΰ 8λου δΡματος.

Μιά συννεφιασμένη μέρα καί μιά σκοτεινή βραδιά

και μια σκοτεινή βραδιά
μάς έβούλιαξ' ή βαρκούλα, μάς πνιγήκαν δυό παιδιά.
Γαλανή ήταν ή βαρκούλα1 κι άσπρος ήταν δ γιαλός,
μάς έπνίγηκε ό Μπίρμπας πού ήτανε μοναχογιός.

5 Τό 'μαθε ή μάννα τού Μπίρμπα τάζει λίρες έκατό,
γιά νά βγάλουνε τό Μπίρμπα ζωντανό άπ' τό γιαλό,
θάλασσα δέν τρώει λίρες, θάλασσα δέν τρώει φλουριά,
τρώει νιούς καί παλληκάρια, τών μαννάδων τά παιδιά.

1) Ή περίπτωσις καθ' ϊ,ν 6 πάρτης τραγουοεΐ τά πρώτον μόνον 8/σύλλιβον ήμίστιχον. Βλ. στροφήν 3 καί
Σπ. Δ. Περιατέρη, ενθ·* άνωτέοω.
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Δ') ΓΝΩΜΙΚΑ

1. ΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΝΙΑΤΑ
A.A. άρ. 2214, σ. 94 (Ε.Μ.Σ. άρ. 1651, ταιν. 107,As)

Πελοπόννησος (Άγιος Πέτρος Κυνουρίας).—Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956

Τρόπ. ré. Τον. ré*

Λ J iJ J J <ν, 112_

Όργαν. : Παναγ. Σφήκας (λαοΰτο) (52)

Πέτρος Πενέσης (βιολί) (70)
Τραγ. : Παναγ. Σφήκας (52)

iua.

m Γ cj-u

Φ

dl

Ρ

±=L·

Ρ

Ασμα

τα

i ιΡ bp-? Γ, --i—1—m-β-*-ρ-■—--Ρ—
'..f t L—-Λ- Γ Γ * Γ Ρ Γ1 ν ν LJ ι

νια _ τα_, ναη-ταν- τα

it)—- ,—- ,

Ρ

q>o -

pec

Βιολί

i r7? Γ Γ λλ ,--,,  Tfff ^•r r> fi —ι-- - - ρ  p ρ · ρ ρ »- « ρ γ Γ
y LH M ■I Ν L t-J N-lLi  • r r ρ  Ai MA i-I —· · e  ?—.

να π-ταν

τα νια - τα

1) Τόσον 6 τραγουδιστής όσον κα! ό βιολιστής, προφανώς εχ λάθους, δεν τηρρΰν δλους τους χρόνους τοΰ έζα-
σημου τουτου μέτρου αλλά μόνον τους τρεις. 01 υπόλοιποι τρεϊς προσετέθησαν προς συμπλήρωσιν τούτου ώς καί τής
Ζλης ρυθμικής περιόδου τοϋ άσματος. Βλ. μελέτην Σπυρ. Δ. Περιοτέρη, Έξάσημος ρυθμός είς τά Ελληνικά δημο-
τικά τραγούδια. Έπετ. τοΰ Λαογραφ. 'Αρχείου, τόμ. 15/16 (1962-63), 'Αθήναι 1964, σελ. 201 κ.έξ.
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Βρέ, νά ήταν τά νιάτα, νά ήταν τά νιάτα, παιδιά μου, δυό φορές
νά ήταν τά νιάτα δυο φορές, τά γηρατειά καμμία,
νά ξανανιώσω, νά ξανανιώσω, παιδιά μου, μιά φορά,
νά ξανανιώσω μιά φορά, νά γίνω παλληκάρι,
νά βάλω τό φεοάκι μου, νά έβγω στό παζάρι. 1

ΣΗΜ.— Τό άσμα άπαντάται κυρίως είς τήν Πελοπόννησον καί τραγουδιέται κατά τήν έκτέ-
λεσιν τού τσάμικου χορού.

2· ΠΟΙΟΣ ΕΛΑΤΟΣ ΚΡΑΤΕΙ ΔΡΟΣΙΑ...

A.A. άρ. 1688, σ. 77. (Ε.Μ.Σ. άρ. 329, ταιν. 9,Αΐ5)

Αντ. Μακεδονία (Σιάτιστα). — Γ. Α. Μέγας, Σπ. Περιστέρης, 1952

Τρόπ. ré (ré = la). Τον. do' = la'

J-» too

Τραγ.'· Ίωάνν. "Ωτας (45)

fog]J u m* LJ J1 exj^J J

Ποιος - πλο. τα - voc -, μυ - ρε Θύ

μιο μου

1) Ό στίχος τραγουδιέται χαί ώς ακολούθως :

Να βγω ατή ρονγα γιά γαμπρός, ατή γειτονιά για νύφη
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■κ-—ι— -7-
Τ- \ 1

-W?—· —" ^ ' J —

δρο.σια —

_ ουρ -ψη

Lü uy

U To

jÉHf

χιό — vi _ ι , λα

λη _ οι που

ου -

λι - ιμ

ΙΪΓ

_ y *·· il

1Γ2"

ι μ.' κι άπ - δο - νι
Τον.

δό -

VI

1 Ποιός έλατος', μωρε Θύμιο μον,
ποιος έλατος1 κρατεί δροσιά,

ν-ώρέ, κί ποιά κου-ονρφή τό χιόνι (δις)
λάλησι, πον-ον-λί ι μ' κι αηδόνι.

2 Ποιά μάννα κά-, μωρε Θύμιο μον,
ποιά μάννα κάνει ν-τόν ύγιό,
μωρέ, καί δέν τήν κροϋν οί πόνοι"
λάλησι, πονλί μ' κι αηδόνι.

3 Τό ποιός παπάς, μωρέ Θύμιο μον,
τό ποιός παπάς λειτούργησε,
μωρέ, κ* έχασε τό φελόνι"

δέ λαλείς πονλί κι άηδόνι.

4 Τό ποιό κορί-, μωρέ Θύμιο μον,
τό ποιό κορί-τσι κένταγε
μωρέ, μέ δίχως τό βελόνι"
λάλησε πονλί κι άηδόνι.

1) χειρ. : πλάτανος.
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2ΗΜ.— Ε'ις τό τραγούδι έκφράζεται ή έννοια τού άδυνάτου. Τού άσματος τούτου είναι γνω-
στοί παραλλαγαί μόνον έκ περιοχών τής ήπειρωτ. 'Ελλάδος (Πελοποννήσου, Στερεάς'Ελλάδος καί
Ηπείρου) είς τάς περισσοτέρας τών όποίων άντί τού πλατάνου άναφέρεται «ό άλατος».

♦ Ποιος ελατός κρατεί νερό και ποια κορφή το χιόνι*.

3. ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

A.A. άρ. 2214, σ. 102-103. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1662, ταιν. 107,Au)

Πελοπόννησος ("Αγιος Πέτρος Κυνουρίας).— Σπ. Περιστέρης, Γρηγ. Δημητρόπουλος, 1956

Τραγ.: ό Δημ. Βελής (50)

Τρόπ. ré. Τον. ré'

J

jiti'i") î γ j·, p r J— j' · J i M JJ^

Ά — μπέ - , μω - ρε\ ν-α

μπέ-λι μου— πλα- —·

$ j n j

3Ξ

I

Su

τύ-φυλ - λο, ν-ά - μπε'- , μω-ρε', ν-ά- μπε'-λι μου - πλα- —

j j j J - j j «γ]

-τύ- <ρυλ-λο, ν-ά μπε-λι μου- πλα.

τύ - φυλ-λο καί

ê ^m ο

i

s

j j π.

κον-το —κλα- όε -

νο, ν-ά — μπε-λι μου- πλα-

1) Ή τελική κατάληξις τής μελωδίας είς τήν 4ην βαθμίδα τής κλίμακος δημιουργεί αμφιβολίας ώς προς
τήν κατάταξιν αΐτής είς τόν τρόπον τοΰτον. Τοϋτο παρατηρείται καί είς ίλλας μελωδίας αί ίποϊαι άνήκουν είς τον
τρόπον τοϋτον, ώς καί εϊς τινας τοϋ πλαγίου πρώτου ήχου τής Βυζαντινής έκκλησιαστικής μουσικής. Βλ. είς είσαγω-
γήν περί τοϋ τρόπου τοϋ ré είς είδικάς περιπτώσεις καταλήξεων.
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'Αμπέ-, μωρέ, ν-άμπέ-λι μου πλατύφυλλο,

ν-άμπέ-, μωρέ, ν-άμπέλι μον πλατύφυλλο,

ν αμπέλι μον πλατύφυλλο καί κοντοκλαδεμένο'

ν-άμπέλι μου πλατύφυλλο και κοντοκλαδεμένο,

γιά δέ, μωρέ, για δέν άνθεΐς, γιά δέν καρπείς,

γιά δεν άνθεΐς, γιά δέν καρπεϊς, σταφύλια γιά δέν κάνεις.

Μέ χά-, μωρέ, μέ χά-λασες, παλιάμπελο,

μέ χάλασες, παλιάμπελο, κ' έγώ θά σέ πουλήσω.

- «Μή μέ πουλάς, άφέντη μου, κ' έγώ σέ ξεχρεώνω.

5 Γιά βάλε νιούς καί σκάψε με, γέρους καί κλάδεψέ με'
βάλε κορίτσια άνύπαντρα νά μέ κορφολοήσουν,
τότε νά ίδης, άφεντικό, τδ χρέος πώς τδ βγάνεις»

4. ΦΙΛΟΝΙΚΙΑ ΑΝΘΕΩΝ

A.A. άρ. 2214, σ. 31. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1583, ταιν. 103,Αιο)

Πελοπόννησος (Ράχες Γορτυνίας).— Σπυρ. Περιστέρης, Γρηγόρ. Δημητρόπουλος,

Τρίπολις 1956

Τραγ.: Γεώργιος Δρεμέτσικας (45^
Τρόπ. μεικτός do χρωματ. (do=sol) και ré (ré=sol). Τον. sol$* = sol1
A J~> 4Vi - 15i

κιό — βα - öl - λι - κός, ώ - - ρε, καί rdö-προ κα - ρυο-

Ί J Jj U'H 1 π Η.ΓΠιρ

φύλ - λι -, πέρ -

Η -

κα, πως- τό-'πα - θα ν-ό -

1) Ό στίχος προσετέθη άπό παραλλαγήν εκ Κρήτης. (Άριατ. Κριάρη, Πλήρης Συλλογή Κρητικών ασμάτων,
έν Χανίοις 1920/21, σ. 338, στ. 7).
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Ώρέ, ν-Ό δυόσμος, ν-δ δυάσμος κι ό βασιλικός,

ώρέ, καί τ' άσπρο καρυοφύλλι, πέρδικα,

πώς το 'παθα ν-ό μανρος και μπερδεύτηκα.

Ώρέ, κείνα, λέει, κείνα τά τρία ' μαλώνανε.

ώρε, κείνα συμμαχευόνται, Σνριανή,

σιριάνα τό μπαξέ σον, Καλαματιανή.

Ώρέ γυρίζει, γνρίζει τό τριαντάφυλλο

καί λέει τουν άλλουνύνε, πέρδικα,

πώς τό 'παθα ν-ό μανρος και μπερδεύτηκα.

Ώρέ καθήστε, καθήστε, βρωμολέλουδα,

ώρέ, καί τσαλοπατημένα, Σνριανή,

σιριάνα τό μπαξέ σον, Καλαματιανή.

Ώρέ, ν-έγώ είμαι, ν-έγώ είμαι τό τριαντάφυλλο,

ώρέ στόν κόσμο ξεκουσμένο, πέρδικα,

πώς τό 'παθα ό καημένος και μπερδεύτηκα. 2

1) ΧειΡ·: όνό. Ή διόρθωσις κατά παραλλαγάς Ιξ "Αρκαδίας (Μάναρη). (Λαογρ., τόμ. 10, σ. 60 άρ. 26
στ. 2) καί 'Αργούς (Λαογρ., τόμ. 4, σ. 129 άρ. 99).

2) Κατά την παραλλαγήν 1κ Μάναρη 'Αρκαδίας (βλ. ενθ' άν., στ. 6-8) το ασμα συνεχίζεται ώς εξής :

"Ολους τους μήνες κρΰβονμαι μέο' στ' άγκαόιον τη ρίζα,
το Μάη το μήνα ψαίνουμαι οτοΰ τσελεπή τό φέσι,

στής Όβριοπούλας τα μαλλιά, στής Τονρκας τό τσονλούφι' (δηλ. είς τον πλόκαμον των μαλλιών
της πλησίον των αυτιών)



383

VII. ΠΑΙΔΙΚΑ

Α'. ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ
1.

A.A. άρ. 2280, a. 197. (Ε.Μ.Σ. άρ. 2399, ταιν. 173,A4)
Δωδεκάνησος (Κως).— Σπ. Περιστέρης, 1958

Τρόπ. ré. Τον. do3 = réJ

J c^ 66

Τραγ. : Μαρία Γαβρ. Παπαθεοφάνους (42)

ι—*—, Β τ

i

re

S

"77

SI

Κοι - μη . σου, γιε

SE

μου,πρω.το
rr>

γιε

=ψ

Ψ

mυ J*

» *

να

vi _
morendo . .

και

γ·ε

μου

m

f J' i' J.

"Z7

m

4 - *— —3-  s—^ —i- , ^  κ-1—1-
3 J bbJ »—m -A-ι  . 1 —J—j —J -jn-  1 —-

ο

Γ> ï> h

m

—
ira .

θε

ναρ.τι^ va σε

Τον.

P9 —

Κοιμήσου, γιέ μου, πρωτογιέ, νάνι, καί γιέ μου κανακάρη,
κι άπό τήν Πόλη κοπελιά, νάνι, θέ νά 'ρτη, νά σέ πάρη.
Κοιμήσου, γιέ μου, νά τραφης, νάνι, γιέ μου, νά μεγαλώσης
καί τά προικιά λιμένου 1 σε, νάνι, κ' οί κόρες καρτεροΰ σε.

1) άνιμένοιιν, άναμένουν σε.
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6.

A.A. άρ. 2248, σ. 372-73. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1987, άρ. ταιν. 133,Αι)
Δωδεκάνησος ('Αστυπάλαια).— Γ. Κ. Σπυριδάκης, 1957

Τραγ. : 'Ασημίνα Κωστοποΰλου (35)

Τρόπ. ré χρωματ. Τον. ré'

ÉJ ~ 1Β.6 0

J) J, j.) J> W^jg^BjP

9' β

Ρ

πά

ί

EL
É

Υ - πνε, πού παίρνεις τα μω - ρά.

καί

J) .h 1

-0-L-« 7·-«Μ—

αχ.' καί πάς τα οτο Λι - βοί- δι

m

ν-'ε - λα, πά - ρε το Φώ- τη

edk)

TO ^ra r JrgjS.' Jl? ?

μου.

και.

τγ·—r

<fé -> και cpé- ρεμοΰτον πά-λι

m

Θ

ρ

—9-

και.

του

/»Γ \

—ν* ^0 —J 'd ^
—J U-0 ^—J vi—

και του Χρι-οτοΰ λι - βά-νι.

i Q

γα βλε'-πη το παι-όά-κι

(ζ)

I ? J> J>J>,J> J)'J) J. J I TO

μου

νά, νά-'χω χα-ρα με-γά - λη —.
y Tes,.

ψ ο Ρ tf' *

η

m

"Υπνε, πού παίρνεις τά μωρά καί πά-, αχ ! και πάς τα ατό Λιβάδι1
ν-έλα, πάρε τδ Φώτη μου καί φέ-, και φέ-ρε μού τον πάλι.

1) Ή μετρική μορφή του είναι μάλλον τετραμερής με ρυθμικήν άγωγήν ουχί απολύτως σταθεράν.

2) Τήν μελωδικήν αυτήν φράσιν επαναλαμβάνει ή τραγουδίστρια είς εκάστην μουσικήν στροφήν με το τε-

λευταΐον φωνήεν τής συλλαβής.

1) Τοποθεσία είς μικράν άπόστασιν άπό τής κωμοπόλεως.
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Τάσσω τής Παναγιάς κερί καί τοϋ-, και τοϋ Χριστού λιβάνι,
νά βλέπη τό παιδάκι1 μου νά-, νά 'χω χαρά μεγάλη.

5 Φωτάκι, βέργα μάλαμα, Φωτάκι, βέργα άσήμι,
που σέ δουλεύει ό χρυσοκός μέ τήν ταπεινοσύνη.
Νυστάζουν τά ματάκια μου, θέλουν νά κοιμηθούνε
μά 'γώ γιά τδ Φωτάκι μου τ' άφήνω κι άγρυπνούνε.

A.A. άρ. 2795, ο. 32. (Ε.Μ.Σ. άρ. 508, ταιν. 24,Αβ)
Νάξος (Άπείρανϋος ).— Δημ. Νοτόπουλος, 1953

Τρόπ. mi (mi = sol$). Τον. fa$3 = sol$J

Τραγ. : Μαρία Βλάχου (55)

Β

£

S

m

Νά _ ν, τοϋ Ρή - γα ίο και. δι'

κ-* ^ . χ—"

τοϋ 6α. σι. λιά το '^yo. νι

L·. . ^

α.....

Τ

Ρ -μ 1 j j g j

αχ

πού τό 'χεν π βα.σί. Χισ . σα

J1 y ?

S

χρυ . σο σταυ. ρο yi^a _ μο. ν6ΐ.
Ύιιοτ. Τον.

Νάνι τού Ρήγα τό παιδί, τού βασιλιά τδ 'γγόνι
α, Άχ πού τό 'χει ή βασίλισσα χρυσό σταυρό κι άμόνει. *
"Υπνε, πού παίρνεις τά μωρά, έπαρέ το καί τούτο
έώ* μικρό σού τό 'δωσα, μεγάλο φέρε μού το.
"Επαρέ τό μου, υπνε μου, καί φέρε μού το πάλι,
νά τό χάρη ή μάννα του καί νά τό 'δη μεγάλη.

1) χειρ. : παιδάκια. 2) όρχίζεται. 3) έγώ.

50
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"Επαρέ μού το, ϋπνε μου, κι άμε το στά περβόλια
καί έμωσε 1 τόν κόρφο ντου τριαντάφυλλα καί ρόδα.
5 ΤΩρες πολλές σού τραγουδώ μά où δλο γκρινιάζεις,
δέν έχεις τήν καλογνωμιά τσή φαμελιάς πού μοιάζεις.
Κοιμήσου, χαδεμένο μου, καί κάμε νάνι, νάνι,
πού θέ νά βγαίνωμε μαζί τ' άπόγεμα σεργιάνι.
Κοιμήσου, χαδεμένο μου, καί κάμε τραλαλά ' σου,
γιέ μου, πού νά σέ χαίρουνται ή μάννα κι ό μπαμπάς σου.
Ό θείος άπ' τήν ξενιτειά πολλά φιλιά σού στέλνει,
μεγάλος δτινα 'ένης' μαζί του θά σέ παίρνη.

4.

A.A. άρ. 2795, α. 18. (Ε.Μ.Σ. άρ. 493, ταιν. 23,As)
Νάξος (Άπείραν&ος).— Δημ. Νοτόπουλος, 1953

Τρόπ. mi1. Τον. do' = mia

J cv>92

Τραγ. : Μαρ Ζευγώλη (48)

m j· w m

mm

•-u

Κοι. μα_ ται κα'ι χά . pi. £ω του

τη

3F=3F

j> Ρ i

Χιο με ΤΠ μα - στι _ χα

και την Κω

/Τι

σπι _ τια

f , I ν »v 3 7 'ι J f, pni , - k—«τ—
fr J—J Η—. h J hi --Ψ ) 7  U-

£ _ Χα; ϋ _ τινε,νά το πά _ p^Q-

1) γέμωσε. 2) ήχομίμησις. 3) 2ταν θα γίνης.

1) 'Αντίστοιχος τεχνική τής μελωδίας τοϋ ανωτέρω τρόπου άπανταται εις τάς μελωδίας τοϋ μέσου τετάρ-
του ηχου (λεγέτου) τής Βυζαντινής Ικκλησιαστικής μουσικής είς ας έναλλάσσονται ώς τονική οί φθόγγοι βου-πα =
mi-ré.
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te

' Υ/το ν. Τον.

Κοιμάται και χαρίζω του τή Χιό μέ τή μαστίχα
καί τήν Κωσταντινόπολη μέ δλα της τά σπίτια.
Νάνι, νάνι, νάνι, νάνι
έλα, ύπνε, νά τό πάρης.

Ώς πότε στέκουν τά βουνά κι ό Ζάς μέ τό Φανάρι,1
νά στέκεται κι άφέντης σας νά σάσε μαϊτζάρη.2
Νάνι, νάνι, νάνι, νάνι
κι όπου τό πονεί νά γιάνη.

Νάνι του Ρήγα τά παιδί, του βασιλιά τό 'γγόνι
πού τό 'χει ή βασίλισσα χρυσό σταυρό κι άμόνει. *
Νάνι, νάνι, τό μωρό μου,
νάνι, νάνι, τό χρυσό μου.

5.

Λ.Α. άρ. 2157, σ. 224. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1347, ταιν. 82,Aie)

Θάσος (Καλή Ράχη).— Δ. Πετρόπουλος, Σπ. Περιστέρης. Καβάλα 1955

Τρόπ. ré χρωματ. Τον. do = réa

J w 96

Τραγ. : "Αννα 'Αργυρίου (38)

4

H

if

a

'Ύ _ πνε, ττου παίρ-νεις τά

μι - κρα.

ε -

4 >-ΤΊ FP LJ —> » N-^- V-T— ^ \
? ut J j—i -i-1—Λ |} J U-A-J J' Jî

J

λα πα-ρε και του - το,

μι _ κρο μι -κρο σε το (ρε

Λ\

5ξξξ5

Ρα,

με - γά . λο (?ε - ρε μέ —

το

1) 'Ονόματα δύο βουνών τής Νάξου. 2) συντηρή. 3) ίρχίζεται.
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-V-~· I •  , · s, r^r--ν—
m» '; Ν -1-  —* -i-m j——<—J V J é Ρ

® Ηε-γα-Κο σάνψη-λο 6ου . νο, ψη - Ko σαν κυ-πα-

S

i ί J) J'. '

S

ρισ - σι

οί κλω-voi του và. CfTcLvou-ve

σέ'Α-

Ψ=ï fï^ h n· Γ ι n γ_1-^-^-
7 m j \t=J CJ --1—-

να - το

en.

Να - νι νά - νι

, 1 ν S " h -^-^-Ψ-1
φ m j1 j --j f) -d1·-»-i--

ί

να _ ν ι να - νι

__-Λ_3-

το μω _ ρα - κι μου να

I

W

κα

νη .

> -is'; ë λ ji ji

"Ε. - λα, u - πνε, ττα _ ρε

με

j) J' ^ j' ' JJJj j

TO

και γλυ.κά - 'no - κοί -μι - σε'

το.

τον.

m

"CT

"Υπνε, πού παίρνεις τά μικρά, έλα πάρε καί τούτο"
μικρά μικρό σέ τό 'φερα, μεγάλο φέρε μού το"
μεγάλο σάν ψηλό βουνό, ψηλό σάν κυπαρίσσι,
οί κλώνοι του νά φτάνουνε σ' 'Ανατολή καί Δύση.

5 Νάνι, νάνι, νάνι, νάνι,
τό μωράκι μου νά κάνη.
"Ελα, ύπνε, πάρε μέ το
καί γλυκά 'ποκοίμισέ το.
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6.

A.A. άρ. 2157, σ. 100. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1321, άρ. ταιν. 81,A?)
θάαος(Λιμενας).— Δημ. Πετρόπουλος, Σπ. Περιστέρης, 1955

Τρόπ. ré χρωματ. Τον. do' = ré'

J Co 76 - 80.

Τραγ. 'Αθανασία Τζάρα (52)

Ρ- ÜTÜ- ^

ο

^ J> bi1 it

"ë-0 ■ m-w

E _ Kdj ϋ _ nvOj ε . λα γεια

- του

Έ

Χ

Φ

του

I

Πα . να .για, κά - τσι

5=

κον

τα

Ό

J ' J1 J ^ 1

-Οι

πνος ôpé - cpει τά— μω - po

£

Ψ

κι ό ή - λιος τά λιον-τά

»r \ " "ν '

Ε - λα, υ - πνο, ε - λα γεια

του

<c>

Πα . να.για^ κά - toi κουν - τά

—
του

ι—5—ι

π

ο

^ ^ > J II

»—w

Νά .vi, να_ vi δεν κοι- μα - τι



390

Ψ

—e?-r
Ti .
r?ι

*

την

μαν
-1

νου
-3

λα — του δυ - μα —

È

Ε

vi

Ρ

Να . νι, νά - νι, τοϋ λε - γα - νι

4

J J) J?

£

J2L.

É:

κά - στα-να το (ρ'λεύ-α - νι

J'11Μ

m

ο

» rj

Να

νι, να

να . νι του

να το χει Π μαν _ να_ του

τον._

φ

"Ελα, υπνο, έλα, γειά του,
Παναγιά, κάτσι κοντά του.
Ό ύπνος θρέφει τά μωρά
κι ό ήλιος τά λιοντάρια
5 κ' έγώ τό μωρό μου
τό τρέφω μέ τά χάδια.
"Ελα, ϋπνο, έλα 'γειά του,
Παναγιά, κάτσι κουντά του.
Νάνι, νάνι, δέν κοιμάτι
10 τή μαννούλα του θυμάτι.
Νάνι, νάνι, τού λέγανι
κάστανο τό φ'λεύανι.
Νάνι, νάνι, νάνι του
ένα τό 'χει ή μάννα του.
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15 "Ελα, ύπνο, κί πάρε του
κί Χριστέ μ', "ποκοίμισέ το.
Νάνι, νάνι δέν κοιμάτι,
τή μαννούλα του θυμάτι.

7.

Λ.Α. άρ. 2452, σ. 36 (Ε.Μ.Σ. άρ. 7117, ταιν. 488,Αϊ)
Χίος (Πυργί).— Σταϋρ. Καρακάσης, 1962

Τρόπ. ré. Τον. ré'
Έλευδερου ρυδμοϋ «h ~ 176

Τραγ. : Πλουμοΰ Γκλώτσου (62)

J) J* > J^ ^ J> ö Ö^J-HU1 7

ν-Έ _ λα

, υ . πνε, πα . ρε μου το

J^L

m

κι ο . τιου δε . λε

'C

α _ με . μού το_

J) J) $ J' J'^

m

β

Να. νί . Ιω το,

να . νι

. ζω το

ν-"Ελα, ύπνε, πάρε μού το
κι όπου θέλει άμε μού το.
Νανίζω το, νανίζω το
τής Παναγιάς χαρίζω το.
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Β') ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
1.

A.A. άρ. 2745, σ. 443. (Ε.Μ.Σ. άρ. 8681, ταιν. 623,Αδ)
Εύβοια ("Αγιος Νικόλαος).— "Αννα Παπαμιχαήλ, 1963

Τρόπ. mi. Τον. la1 — mis.

Γ3 (Ν3%

Τραγ. : Χρυσούλα Παπουτσή (53)

(ψ) > }\ Α1 j). i) h h h Î

g]Tox- t.-p. - vti και ταχ_ τι. pi . ντο.

το Γιωρ_

Ni! ii Λ 1 j> J> j, j*5;

—L-----M-β-y-

yo . κι μ' το μι . κρό, ταχ. "τι _ ρι _ ντι' τοϋ Χε _ γα

Ρ κ ■ Ν ι ^—Ρ5 ->--τ h h ' —4v-
^ À ^ *  Χ ^ Λ —φ—-=-  \ ^ ι .

i' ν I 1 —'——»—h κ ί
ττρο. έ,ε u •Ρ - ί  'tOr της 6c ι. οί_ Χισ.σας το Μ Μ ■ ■ II  —φν-;-u  γιο · τους πα·.

Τον.

Ταχτιρντί καί ταχτιριντό
τό Γιωργάκι μ' τό μικρό-
ταχτιριντί τού λέγανε
καί μού τό παντρεύανε
5 καί μού στέλναν προξενιό
τής βασίλισσας τό γιό.
Τούς παρήγγειλα κ' έγώ
τό παιδί μ' είναι μικρό.
Πώ, πώ, πώ, τού λέγανε
10 προξενιές τού φέρνανε'

Πώ, πώ, πώ, νά ν-τδ χαρώ
παντρεμένο νά τδ ίδώ,
παντρεμένο, ζηλεμένο

1) Τά εντός παρενθέσεων δγδοα δέον νά χρησιμοποιηθούν διά τους στίχους 13, 14, 19, 20, οΤτινες είναι
8/σΰλλαβοι.
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καί μικρό 'ρραβωνιασμένο.

15 Πώ, πώ, πώ, ατό γάμο του
θά χορεύ' ή μάννα του'
θά χορεύ' ή μάννα του,
θά πηδάη ό πατέρας του
καί στ' άρρεβωνιάσματά του,

20 θά χορεύη κ' ή γιαγιά του.
Πώ, πώ, πώ, που νά χαρώ
τό Γιαργάκι πδχω 'γώ.

2.

A.A. άρ. 2795, σ. 630. (Ε.Μ.Σ. άρ. 10507, ταιν. 726,Be)
Πελοπόννησος (Άγιονόρι Κορινθίας).— "Αννα ΙΊαπαμιχαήλ, 1964

Τραγ.: Μαρία Σκούπα (65)

Τρόπ. ré. Τον. siP1 = ré'

Π ^10«

*('*'> ii' J| J JI .fT^y1 ' J' i1 ny

Τ ι _ p I Tl.pi Tl.pi TO TO KO- pi.TOI TO KO_

y J ' § § ' J1 > J' S> 'v TT* J» ^ J'=

λο τί. τι ρί _ ρι τί . τι " ρι Το ko . ρι _ τσι μου μω-

I J ' ψ ι>11 § j' m

pn , τό 1 ko . ρι . τσι παει στη στα . νη ι με το μα. κρυ. ο qoo _

(j J, j^yjij^'PH^'^ r

στα . vi ( τυ ko . ρι. τσι ηα - ει πα. ei Πα. να - ί - τοα το -

I J1' y J'i'7' J' j'1 JW'1 'Jj i' J']· 1

I

50
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r ι ι — —ν—^— 5«-*--=3
4=J LJ- J J—J Τ ■ ■ ' ■ Ι-«—Ρ * '-  -^ · bJ-J--1

το το κο _ ρι' _ τσι το κα _ Χό
Α_. Τον._

^J—^—ο—·

Τίρι, τίρι, τιριτό
τό κορίτσι τό καλό.
Τίτι ρίρι, τίτι ρί
τό κορίτσι μου, μωρή"
5 τό κορίτσι πάει στή στάνη
μέ τό μακρυό φουστάνι.
Τό κορίτσι πάει, πάει,
Παναΐτσα τό φυλάει.
Τίχτι ρίτι, τίχτι ριρό
10 τίμ τιρίρι τιτιτό
τίχτι ρίρι τιχτιτό
τό κορίτσι, τό καλό.
Τής κοπέλας μου τό γάμο
καλοκαίρι θά τόν κάνω"
15 θά καλέσω καί πολλούς
δλους τούς γραμματικούς'
θά καλέσω κ' έναν άλλο
καί τό βασιλιά κουμπάρο"
θά καλέσω τόν πασά,
20 νά μού πλύνη τόν κατσά1.
Τί χορό νά κάνω 'γώ
που παπούτσια δέ φορώ.

1) 01 υπόλοιποι στίχοι τοΰ άσματος, ίταν είναι 7/συλλαβοι, προσαρμόζονται είς τήν μελωδίαν χαί τον ρυ-
θμόν τής πρώτης η δευτέρας στροφής, ίταν δέ 8/σύλλαβοι εις την τής τετάρτης η πέμπτης στροφής.

I) πιθανώς: πατσάς.



395

3.

A.A. άρ. 2761, σ. 96. (Ε.Μ.Σ. αρ. 7503, ταιν. 5)5,Au)
Μακεδονία (Άναοταοία Σερρών).— Γεώργ. Αίκατερινίδης, 1963

Τρόπ. ré. Τον. doa = réa.

Ο ÏJl·^ 66 n ^ 340

m

Τραγ.: Πέτρούλα Κοΰτλα (12)

α:

> J" f -] 1 ;ι

Τά κουρ_τσου-ο ι α
3=

τα κα

\ά

"ποιος τα

λεει πού δεν Wo - λά

'κό- μα τα κα . \ί». τι

H--ν—ι—r-4
-^__.y ; ^-i '' i J ^-J  m l· J 7

#

Ρα —

μια (cou. πα. να -πι _ τυ -
I. , kl

Ρα,

κο

μα

m

1

5

£

τά κα _\ü. τι _ ρα_ μια κου - πά.να πί_τυ-ρα.

Toy.____

I

♦-σ----

Τά κουρτσούδια τά καλά'
ποιός τά λέει πού δέν 'ν' καλά
'κόμα τά καλύτιρα
μιά κουπάνα πίτυρα'
5 'κόμα τά καλύτιρα
μιά κουπάνα πίτυρα.

4.

A.A. άρ. 2157, σ. 225. (Ε.Μ.Σ. άρ. 1348, ταιν. 82,Αΐ9)
Θάσος (Καλή Ράχη).— Δ. Πετρόπουλος, Σπ. Περιστέρης, 1955

Τρόπ. ré. Τον. rés

J ro 124

Τραγ. : "Αννα 'Αργυρίου (35)

#1

«h ρ ρ

Π Ji' ^

Ε

Χο - ρεύ-ουν τά κορ>-τοά-κια μου καί κά - νουν τά - να,
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*

~r—r

»

E£

I

τα. va, νά λειώ.αουν τά πα _ που-τσια του,μπα _ μπας τοΰ (ρέρ.νει

y ' Jl J> il j. 1 Jl J5

φ

αλ-λα. Να χο-ρέ - ψη, να χα - ρη τω - ρα πού 'ναι

i § j'ji ' i' j'j' J> w § ^^

νιοπαι-δί, ao-pi.o δα με - γα - λώ - ση_ κι ό μπα-μπάς όό

ι ::. =ü

y ο *

é J> jm

τα μα - λώ - an.

Χορεύουν τά κορ'τσάκια μου καί κάνουν τάνα, τάνα
νά λειώσουν τά παπούτσια τους1, μπαμπάς τους1 φέρνει άλλα.
Νά χορέψη, νά χαρη
τώρα πού 'ναι νιό παιδί'
5 αύριο θά μεγαλώση

κι ό μπαμπάς θά τό μαλώση,

5.

A.A. άρ. 2766, σ. 479. (E M Σ. άρ. 8975, ταιν. 648,Bö)
Θεσσαλία (Τοαρίτοανη Ελάσσονος).— "Αννα Παπαμιχαήλ, 1963

Τρόπ. ré. Τον. fa1 = ré2

J1 ^ 82-δά

α 4 * »"θ ο*. - α»

§ k J> ' ]>.

frji j)

Τραγ. : Γραμμάτιο Γουναρά

Του. μπου, τοΰ _ μνου} τοϋ μπα _ μττά,

ifpü

τα ττ ι _

i' k 1 „-1-4-,-^-γ-Ι-S- Ή c- ' , h y
J J ^-A-1-J' 0 --■  w m ^—il—

δού. λιαμ'τά κα _ λα, ποιος τα λι_εcι δεν είν'κα . Xdj να φω.

1) χεφ.: του.
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L· J * · -- • Μ ' W

ρίσν

τ αρ_ vi _

)ια

Του

και τα„ κου_ κου-τσε. Χια του.

Τούμπου, τουμπου τού μπαμπά
τά πιδούλια μ' τά καλά-
ποιός τά λιέει δέν είν' καλά,
νά ψοφήο'ν' τ'άρνίθια του
5 καί τά κουκουτσέλια του.

6.

Λ.Α. άρ. 2765, σ. 186. (Ε.Μ.Σ. άρ. 8113, ταιν. 573,As)
Λέσβος (Στύψη).— Σταΰρ. Καρακάσης, 1963.

Τρόπ. ré μετά χρόας Α'. Τον. do' = rés

n rvj 120 -126

.h ' -h l· JE

Τραγ. : Μαρία Βουργουντζή (43)

m

ΛΑ-

SI ΤΤοιός μου τού 'πε α _ σχιη .

μου

VeÎ _ νο

11- J1» 11 ' ji Js' J^J) β

1 »J· h

VI

δα. μο . σκπ. νο, noioç μοϋ του 'πε σι . χα.

y k tr-Vtr κ—1—ρ»-\-c—ι— s—4— ι V ' > · 1
bJj j ^—«M V* J-J ^ f1. ^-  m --J—--Mi

μέ _ νο κ'ήρ. δ'άπ' τού σχου _ λειό κλισ . με_ νο.

r· ' £ * 1 n ^^

Της μπε . μπου. λας μου τό yd _ μο τού χει_

fei

M

£

pip

s·

οεν τον

r

μω . να

κα _ νω,

ε . χει

λα _ σπες
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-a 5

s

s j j Jl

και νε . ρα

κι δε- 'ρχον_τιν τα όιο _ λιά.

J) ' J) Ji £ξξξξ^

5

@0

θα

κα _

λε .

σω τον πα

σα

να μου

j j, 1 Μ i'

£

κα . vrç την πα . τσα, αρ. χον - τες κι απ' ορ - χον.

_i_,_

-h 1 Μ» ^ ^

»

ÈE

1=

τες κι ά. πό τη Χιό πα_ πά. δες κι

με . σ'ά . nô την

Ι> ' J) J) ^ξξξξ^

5

ψ

αϊ.

γυ .

πτο

φ

ο - λ ο πρι

_Τον.

μα. τευ _

ι

τα

_ δες

—σ-

I

i>» (HO

Ποιός μού τού 'πε άσχημου,
'κείνο 'νι δαμάσκηνο.
Ποιος μου του 'πε σιχαμένο
κ'ήρθ 'άπ' του σχουλειδ κλιαμένο.

5 Τής μπεμπούλας μου τό γάμο
του χειμώνα δέν τδν κάνω'
έχει λάσπες καί νερά
κί δέ 'ρχόντιν τά βιολιά.
Τή Λαμπρή θά τόνε κάμω
10 τής μπεμπέκας μου τό γάμο
μί τ' αύγά, μί τά κουλούρια,
μί τά κόκκινα λουλούδια.
Μωρέ ότι τού παντρέψου
κί τού σπιτουν'κοκυρέψω,
15 τί τού δώσω γιά προικιά
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ένα κόσκινο κουκκιά.
Τί τού δώσω γιά μισάλια1
τού βοδιού τά παλιοσάλια,
τί τού δώσω γιά σεντούκα2
20 τσ'άχελώνας τήν καβούκα3.
Τό μωρό σάν τό παντρέψου,
'γώ φτωχότη μήν καλέσω,
θά καλέσω τού Βεζίρ',
νά μού καθερίζ' τό ρύζ'.
25 θά καλέσω τούν πασά
άρχοντες κι άπ'άρχοντες
κι άπό τή Χιό παπάδες
κί μέσ'άπό τήν Αίγυπτο
δλο πριματευτάδες.

1) τραπεζομάνδηλον. 2) κασέλα. 3) κέλυφος.
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Α). ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ1

α ) 1. Τρόπος ré διατονικός.

Σελ.: 5, 12, 15, 23, 31, 32, 34, 37, 45, 46, 48, 63, 65, 73, 80, 84, 88, 93,
98, 105, 110, 115, 118, 120, 123, 129, 139, 142, 144, 153, 157, 159,
161, 167, 170, 175, 176, 177, 179, 183, 194Δ, 197, 202, 207, 215, 218,
220, 221, 224, 232, 233, 241, 245, 248, 254, 259Α, 259Β, 268, 270,
271, 274, 277, 278, 283, 285, 298, 304, 309, 310, 319, 320, 321, 322,
324, 328, 331, 335, 339, 340, 343, 345, 352, 353, 354, 355, 358, 360,
365, 370, 371, 377, 378, 380, 383, 391, 393, 3959, 395«, 396. Βλ. καί
σελ. κβ'.

2. Τρόπος ré μετά χρόας Α'.

Σελ.: 29, 109, 111, 305, 397. Βλ. καί σελ. κδ'.

3. Τρόπος ré μετά χρόας Γ'.

Σελ.: 61, 72, 133, 212, 301, 341. Βλ. καί σελ. κε'.

4. Τρόπος ré μετά χρόας Α'.
Σελ.: 101. Βλ. καί σελ. κε'.

5. Τρόπος ré πεντατονικός.

Σελ.: 59, 67, 68, 81, 95, 97, 103, 124, 130, 148, 152, 250, 252, 253,
261, 273, 291, 293, 299 Βλ. καί σελ. λδ'.

β') Τρόπος mi διατονικός.

Σελ.: 9, 10, 121, 158, 186, 217, 244, 263, 265, 349, 373, 385, 386, 392.
Βλ. καί σελ. κζ'.
γ') Τρόπος fa διατονικύς.

Σελ.: 99, 108Α, 108Α'α, 151, 173, 187, 303, 316. Βλ. καί σελ. κη'.

δ') Τρόπος sol διατονικός.

Σελ.: 255. Βλ. καί σελ. κζ'.

ε ) Τρόπος Ια διατονικδς.

Σελ.: 17, 71, 280, 300, 337. Βλ. καί σελ. κς\

στ') 1. Τρόπος do.

Σελ.: 8, 22, 86, 180, 184, 191, 196, 198, 200, 225, 236, 237, 256, 266,
284, 289, 290, 347. Βλ. καί σελ. κζ'.

1 Βλ. καί σελ. κα' κέξ.
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2. Τρόπος πεντατονικός do.

Σελ.: 89, 91, 136, 138, 211, 227, 239, 275, 282, 294, 296, 297, 315. Βλ.
καί σελ. λδ'.

ζ') Διπλοί διατονικοί τρόποι.

1. Τρόπ. do και ré.

Σελ.: 20, 38, 40, 42, 43, 47, 53, 56, 76, 77, 92, 126, 194, 240. Βλ. καί
σελ. λγ'.

2. Τρόπ. do καί ré πενταχονικός.
Σελ.: 119.

η') Τρόποι διατονικοί mi καί ré.
Σελ.: 135.

θ') Τρόποι διατονικοί fa κα'ι ré.

Σελ.: 50, 51, 87, 132, 143, 149, 213, 246, 257, 312, 332, 367. Βλ. καί
σελ. λγ' κέξ.

ι) Τρόποι /α καί rè μετά χρόας Α'.
Σελ.: 317.

ια') Τρόποι mi και ré. Βλ. καί σελ. λδ'.
Σελ.: 135.

ιβ" ) Τρόποι χρωματικοί.

1. Τρόπος χρωματικός τον ré.

Σελ.: 3Α, 3Β, 19, 25, 106, 113, 127, 147, 201, 216, 222, 229, 235, 243,
295, 329, 384, 387, 389. Βλ. καί σελ. κθ'.

2. Τρόπος χρωματικός τοϋ sol.
Σελ.: 287. Βλ. καί σελ. λβ'.

3. Τρόπος χρωματικός τον do.
Σελ.: 82, 204, 286. Βλ. καί σελ. λ'.

ιγ') Διπλοί χρωματικοί τρόποι.

1. Τρόπος do καί ré χρωματικός.

Σελ.: 55, 58, 75, 351, 381. Βλ. καί σελ. λα' κέξ.

2. Τρόπος ré καί do χρωματικός.
Σελ.: 114, 326.

3. Τρόπος sol χρωμ. καί ré.
Σελ.: 357. Βλ. καί σελ. λγ'.



Β') ΡΥΘΜΟΙ1

α ) 'Ελευθέρου ρυθμοϋ.

Σελ.: 40, 42, 43, 50, 51, 55, 56, 58, 61, 71, 72, 75,76, 92, 93, 99, 138,
324, 328, 329, 351, 389, 391. Βλ. καί σελ. λς'.

β) 1. Δίσημος (2/4)

Σελ.: 20, 22, 29, 34, 82, 87, 115, 158, 170, 180, 186, 187, 191, 332, 360,
365, 3954. Βλ. καί σελ. λθ'.

2. ΔΙσημος (2/2 ή Φ).

Σελ.: 5, 23, 114, 157,161, 173, 213, 236, 256, 354, 358. Βλ. καί σελ. λθ'.
γ) 1. Τρίσημος (3/4).

Σελ.: 68, 159, 201.

2. Τρίσημος (3/8).

Σελ.: 59, 261, 374. Βλ. καί σελ. μζ'.
δ ) 1. Τετράσημος

Σελ.: 142, 143, 144, 149, 155, 175, 184, 263, 303, 316, 319, 322, 331,
357, 385, 392, 393, 396, 397. Βλ. καί σελ. λζ' κέξ.

2. Τετράσημος (4/4).

Σελ.: 3Α, 6, 8,17,19, 31, 32, 37, 47, 53, 84, 91, 97,108Α, 108Αα', 109,
118, 121, 126, 127, 130, 132, 133, 153, 176, 183, 194Δ', 200, 216,
227, 237, 239, 244, 245, 248, 252, 253, 254, 271, 273, 282, 285,
286, 287, 290, 295, 298, 301, 304, 309, 312, 317, 320, 321, 335,
347, 352, 353, 370, 373, 381, 383. Βλ. καί σελ. λζ' κέξ.

ε') 1. Πεντάσημος (5/4 = 3+2/4)

Σελ.: 77, 139, 196, 284, 294, 299, 380, 395„. Βλ. καί σελ. μδ' κέξ.

2. Πεντάσημος (5/8 = 3 + 2 /8)

Σελ.: 15, 95, 110, 123, 250, 395. Βλ. καί σελ. μδ' κέξ.

1 Βλ. καί σελ. λς' κέξ.
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ατ·) 1. Έξάσημος (6/8 = 3 + 3 /8)

Σελ.: 38, 65, 81, 89, 103, 105, 119, 124, 194, 202, 204, 207, 291, 296,
297, 305, 345, 367Β, 367Γ. Βλ. καί σελ. μ' κέξ.

2. Έξάσημος (6/4 = 3 + 3 /4).

Σελ.: 63, 73, 86, 98, 101, 148, 197, 212, 225, 229, 232, 257, 268, 270,
278, 293, 340 Α' α, 341, 343 Β' α, 377, 378. Βλ. καί σελ. μ' κέξ.

ζ) 1. Έπτάσημος (7/8= 3 + 2 + 2/8).

Σελ.: 41, 45, 46, 48, 80, 88, 113, 120, 129, 135, 147, 151, 198, 217,
218, 220, 221, 224, 233, 235, 241, 243, 255, 259Αα', 259Β', 265,
266, 274, 277, 283, 289, 300, 310, 326, 337, 339, 349, 371. Βλ.
καί σελ. μβ' κέξ.

2. 'Επτάσημος (7/16 = 2 + 2 +3/16)

Σελ.: 280.

η) 'Οκτάσημος (8/8 = 3 + 2 + 3/8)

Σελ.: 67, 136, 152, 211, 215, 222, 275, 315. Βλ. καί σελ. μα'.

Θ Έννιάσημος(9/8 = 3 + 2 + 2 + 2/8).

Σελ.: 9, 10, 25, 111, 246. Βλ. καί σελ. με'κέξ.

ι') Διπλοί ρυθμοί.

Σελ. 240 Τετράσημος + έπτάσημος 4/4 + 7/8

Σελ 177, 179. Δεκάσημος+τετράσημος 10/8 + 4/8. Βλ. καί σελ. μβ'.

ια') Ρυθμοειδη.

Σελ.: 3Β', 12, 106, 386, 387. Βλ. καί σελ. μζ'.



Γ) ΣΤΙΧΟΥΡΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΑΙ ΜΟΡΦΑΙ

Α' Δεκαπεντασύλλαβοι.

α) 2/4, σελ. 82, 87, 115, 158, 167, 187, 332, 360, 365. — β') 2/2, σελ.
114, 161, 236, 354, 358. — γ') 3/4, σελ. 68, 191.—δ') 3/8, σελ. 59, 374.
ε') 4/8, σελ. 142, 155, 175, 184, 303, 316, 331, 357, 385. — στ') 4/4,
σελ. 8, 17, 53, 84, 91, 108, 108Α'α, 109, 118, 121, 126, 127, 132, 133,
153, 194, 200, 216, 227, 237, 254, 271, 273, 285, 286, 287, 290, 298,
304, 320, 335, 347, 352, 353, 373, 381, 383, 384. — ζ') 5/4, σελ. 77,
139, 196, 284, 380. — η') 5/8, σελ. 15, 110, 123. — θ') 6/8, σελ. 38,
65, 81, 89, 103, 105, 119, 124, 194, 202, 291, 292, 345, 367Β', 367Γ'. —
ι') 6/4, σελ. 73, 86, 98, 101, 225, 229, 232, 268, 270, 278, 293, 377,
378. — ια') 7/8, σελ. 41, 46, 47, 80, 88, 113, 120, 135, 218, 220, 221,
224, 233, 235, 243, 266, 277, 289, 300, 326, 337, 349, 371. — ιβ')
8/8, σελ. 67, 136, 211, 215, 275, 315. — ιγ') 9/8, σελ. 9, 10, 25. —
ιδ') 4/4 + 7/8, σελ. 240. — ιε') Ελευθέρου ρυθμοϋ, σελ. 12, 40, 43, 50,
51, 55, 56, 61, 71, 72, 75, 76, 92, 93, 99,106,138, 324, 328, 329, 351.—
ιζ') Ρυθμοειδή, σελ. 106, 355, 384, 387.

Β' Δεκατρισύλλαβοι.

α') 2/4, σελ. 20. — β') 2/2, σελ. 23. — γ') 3/8, σελ. 261. - δ') 4/8, σελ.
149, 263 — ε') 4/4, σελ. 37, 130, 176. — στ') 6/4, σελ. 148. — ζ') 7/8,
σελ. 48, 147, 151, 265. — η') 8/8, σελ. 222.

Γ' Δωδεκασύλλαβοι.

α') 2/4, σελ. 22, 29, 34. — β') 2/2, σελ. 5. — γ') 4/4, σελ. 3Α', 6, 19, 31,
32. — δ') 6/4, σελ. 340Α'α, 341, 343. — ε') 7/8, σελ. 45, 129, 339. —
στ') 8/8, σελ. 152.

Δ' Ένδεκασύλλαβοι.

α') 7/8, σελ. 241. — β') 9/8, σελ. 246.

Ε' Δεκασύλλαβοι.

α') 2/4, σελ. 170, 180, 186. — β') Φ, σελ. 172, 173.—γ') 3/4, σελ. 159.—
δ') 4/4, σελ. 183. — ε') 4/8, σελ. 144. — στ') 6/4, σελ. 257. — ζ') 7/8,
σελ. 259Α'α, 259Β'.



ΣΤ' 'Οκτασύλλαβοι.

α') 2/2, σελ. 253. — β') Φ, σελ. 256. — γ') 4/8, σελ. 319, 322. — 8') 3/4,
σελ. 201. — ε') 4/4, σελ. 239, 244, 245, 248, 252, 253, 282, 295, 301,
309, 317, 321. — στ') 5/8, σελ. 250. — ζ') 5/4, σελ. 294, 299. — η')
6/4, σελ. 63, 197. — θ') 6/8, σελ. 296, 305. — ι') 7/8, σελ. 198, 217,
255.—ια') 7/16, σελ. 280 — φ) 'Ελευθέρου ρυθμοϋ, σελ. 389, 391.

Ζ' Έπτασύλλαβοι.

α') 4/8, σελ. 392 , 39 3, 39 66. — β') 4/4, σελ. 97, 370. — γ') 5/8, σελ.
95, 395. — δ') 6/8, σελ. 204, 207, 212, 297. — ε') 7/8, σελ. 310.

Η' Έξασύλλαβοι.

α') 4/4, σελ. 312. — β') 7/8, σελ. 283.

Θ' Πεντασύλλαβοι.
α') 2/2, σελ. 157.

I' ΜεικταΙ μετρικαΐ μορφαί.

(15/σύλλαβοι — 7/σύλλαβοι — 8/σύλλαβοι)

α) 2/4 σελ. 396. β) 7/σύλλαβοι — 8/σύλλαβοι 4/8 σελ. 396/ 5. γ) 7/σύλλα-
βοι - 5/σύλλαβοι 10/8 + 4/8, σελ. 177, 179.



Δ) ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Άγια Καλή 191
'Αγία Σαρακοστή 188
Άγιος Αρσένης 207
Άγιος Βασίλειος 165, 169, 170,
171

Άγιος Βασίλης βλ. Άγιος Βασί-
λειος.

Άγιος Γιάννης 190, 206 βλ. καί
Άϊ Γιάννης 173, 174, 189, 193,
203 — Θεολόγος 30 — Πρόδρο-
μος 190,193, 203
Άγιος Γεώργιος 9 —Άγιος Γιώρ-
γης 8, 123 — Άϊ Γιώργης 122,
123

Άγιος Θανάσης 206

Άγιος Κωνσταντίνος 177, 206

Άγιος Σένης 207

Άϊ Αίας 267

Άθανασούλας 99

Άθηνιά 258

Ακρίτας 10, 11

'Ακριτικών έπος 19, 24

Άλεξαντρινές 133

Άλή πασάς 39, 40, 41, 42, 43, 57,

59, 70, 80, 85
Άμιράς 9

Άναστασά 148, 255 — 'Αναστα-
σία 177, 219, 221 —'Αναστα-
σώ 222
Άνδριανοπολίτης 258, 260
'Ανδρομέδα 124
'Ανδρόνικος 22
Άντζέμ Τσιαούσης 77
Αντρειωμένη λυγερή 82

Αντριανόϊπουλη 83
'Αντώνης 57

'Απόστολοι 157 289 — Άϊ Πό-

στολοι 157
Άραβες 36
'Αρβανιτιά 52
'Ασημάκης 46
'Ασημάκης Γιαννάκης 46
Άτσίγγανος 189
Αχελώος 43
Άχιλλεύς 121

Βαγγέλης 47
Βαρβαρέσοι 38
Βασίλειος 169, 170, 171
Βασιλειός Κυρ 169
Βασιλική Κυρ 70
Βδοκίτσα 106
Βελούλας 102

Βλάχα 241 — Βλάχα ή Κώσταινα

369 βλ. καί Κώσταινα
Βλαχάκι 323
Βλαχοθανάσω 64

Βλαχοπούλα 238, 369 — Βλαχού-

λα 238, 369
Βλάχος 238 — Βλάχοι 323, 369
— Βλαχόπουλα 369
Βουργάροι 50, 51

Βρανοπούλα 149 — Βριοπούλα 150
Βρυώνης Όμίρ 44

Γερακίνα 267

Γιακούπ αγάς 76, 77

Γιάννης 21, 22, 27, 28, 128, 130,

132, 141, 189, 359 — Γιάννες
27, 28 — Γιαννάκης 20, 22, 43,
128 — Μονόγιαννες 27
Γιαννούλα 316
Γιούλα 125, 137, 138
Γιουσούφ Αράπης 56, 57
Γιρακίνα 267, 268, 338
Γιώργαινα 253, 254 — Γιώργινα
99

Γιωργάκι 392, 393
Γιώργης 67, 68, 70, 120
Γιώργος 121, 303
Γραικός 44

Δεληγιάννης 'Ιωάννης 80
Δήμος 83, 84, 272, 273 — Δήμος

γέρο — 57
Διακόπουλα 74

Διάκος, βλ. Διάκος 'Αθανάσιος
Διάκος 'Αθανάσιος 44, 93
Διγενής 'Ακρίτας 9, 11 — Διγενής
7, 18, 19 — Διενής 12, 13, 14,
16 — Διενάκι 13
Δίπλας 57
Διροπολίτισσα 96
Δούκας στρατηγός 9
Δρόσος 76
Δρουσαϊοι 76

Δυοβουνιώτης 'Ιωάννης 44

Εβραίοι 160, 189, 192, 195
'Εβραιοπούλα 150,152, 153 — Ό-
βριοπούλλα 147, 382 — Όβριο-
ποϋλες 202 — Ούβριοπούλα 153
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Ελένη 329, 354 —Λένη 43 —
Λιένη 149 —Λινή 329 — Λι-
νίτσα 329
"Ελληνικό 49
Ε(5α 225
Εύδοκιά 106
Ε8δω 103, 104, 105

Ζακαϊοι 75

Ζάκας 54 — Ζιάκας 54, 74
— Ζιάκας Θεόδωρος 75
Ζερβοπούλα 231, 232
Ζιακόΐπουλα 74

•Ηλιογέννητη 130

Θανάσω 64
Θερμιοτόπουλα 365
Θυμιάκος 86
Θύμιος 379

'Ιακώβ 193
Ίμβραήμ 73

'Ιουλιανός ό παραβάτης 171
Ίππώ 133

Καλαβρυτινοί 354
Καλαματιανή 382
Καποδίστριας Ίω. 47
Κατσαντώνης 56, 57, 59 — Κιτσα-

ντώνης 57
Κιτσαντώνης βλ. Κατσαντώνης
Κιάκιος 66
Κιοσέ Μεχμέτ 44
Κίτσος 43 — Γιώργης 70
Κλήδονας 203
Κολοκοτρωναΐοι 72
Κοντογιάννης Βαγγέλης 47
Κοντοθυμιάκος 86
Κωλέττης 'Ιωάννης 47, 70
Κώσταινα 369
Κωσταντάκης 128

Κωσταντέλλος 99
Κωσταντης 24, 104, 128
Κωσταντίναινα 332
Κωσταντΐνος 107
Κώστας 24, 104, 105, 106

Λάζαρος 181, 182, 184, 186, 189,

193 —Λάζαρις 185
Λάμπρος 38, 39
Λαμπροφόρος 203
Λελουδιά 128

Λένη 43 — Λιένη 149 — Λινή 329
— Λινίτσα 329 βλ. καί "Ελένη
Λένκω 244
Λεπενιώτης 59
Λούκας 54, 77

Μαβιανός 128
Μαγδαληνή 193
Μαγουλιανίτισσα 241
Μαδιανος 128
Μαντας 64
Μαργαριτιώτες 39
Μάρθα 181, 187, 193
Μαρία 187 — Μαριά 189 — Μα-
ριώ 214
Μάρκος 40, 43

Μαροϋ 29, 30, 36 — τοϋ Μάρου 36
Μάρτα 189
Μάρω 129, 130, 131
Μαυριανός 128
Μαυροζής 126, 128
Μαυροηλής 128
Μαυροκωσταντης 23
Μελάκης 49, 50
Μελάκη ς Παΰλος 49
Μελάς Παΰλος 51 — Μελάκης 49,
50.

Μεσολογγίτης 258, 261
Μηλιόνης 44
Μήτρινα 73
Μητρός 73

Μήτσος Γιώργης 70 — Μήτσιος
68 — Μήτσιους Γιώργος 68 —
Γιώργης 70 — Μήτσιος Γιώρ-
γης 70
Μιλάγιος 79
Μιτάξω 281
Μιχαήλ Β' 36
Μονόγιαννες 27 βλ. Γιάννης
Μπίρμπας 376
Μποταΐτης Μητρός 73
Μπότσαρη 'Ελένη 43 — Λένη 40

43, 82— Λένω 82
Μπότσαρη Λένω βλ. Μπότσαρη
'Ελένη

Νάσιος 355
Νικοθέος 59
Νότης 43

Ντεληγιάννης 79 —Ντιληγιάννης 79
Ντίρτ 'Αγάς 56
Ντούλας 100

Ξανθή 303

Όβραΐοι 195 βλ. 'Εβραίοι
Όβριοπούλα βλ. Έβραιοπούλα
'Οδυσσεύς 125

Παναγία 120, 160, 181, 195, 284,
289 — Παναγιά 47, 154, 156,
157, 158, 172, 174, 188, 189,
190, 192, 193, 264, 288, 385,
390, 391 — Παναγίας μοιρολόγι
196

Παναγιούλα 137, 138
Παναγιώταινα 117
Παναγιωτάκης 260
Παναγιώτης 76, 77
Πάνος 260
Πανουργιάς 44
Παπαγιώργης 61
Παπαδήμας 54
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Παρθένος "Αϊ 160
Πατρινιά 261

Παϋλος 48, 286 — Παυλάκης 49

βλ. Μελάς Παϋλος
Πενθεσίλεια 121
Περατιανή 274
Περιστέρας 102
Περσεύς 124
Πηνελόπη 125
Πιλάτος 190, 192, 193
Πλανόγιαννος 130, 132
Πλιάτσκας 62, 63
Πρόδρομος βλ. "Αγιος Γιάννης,
"ΑΧ Γιάννης

Ρήνα 342, 343 — Ρήνεν 107 —

Ρηνούλα 276
Ροΐδούλα 143, 144
Ρωμιά 8, 9, 33, 34, 35
Ρωμιοπούλα 8, 146, 237
Ρωμιός 21, 32 46, 148, 149, 153,

237
Σάνα 177

Σαρακηνοί 1*9, 31, 36, 82

Σημάκη 45
Σισμαναϊοι 99
Σουλιώτικα 41
Σουλιώτισσαι 39
Σουλιώται 39, 43
Σπαθιάς 99
Σπανός 77
Σταμούλω 237
Συριανή 382

Σύρμω 255

Τζαβέλαινα Μόσκω 39
Τούρκα 35, 382
Τουρκάκης 30, 33
Τουρκαλβανοί 39, 57
Τουρκί 8, 9
Τουρκιά 44, 97

Τούρκος 20,145, 146,148 — Τούρ-
κοι 21, 31, 32, 33, 36, 44, 46,
50, 51, 63, 79, 93 — Τουρκο-
πούλα 202, 237 — Τουρκόπου-
λο 8, 237 — Τουρκόϊπουλο 237
Τρικαλινός 56

Τρίμπικας 107
Τσάπος 79, 80
Τσάτσος 66

Φαληρέας Γρηγόριος 54
Φανιστης 203
Φαραός 192 — Φαραών 195
Φράγκος 83, 84, 146 — Φράγκα

33 — Φραγκοπούλα 33
Φώτης 384 — Φωτάκης 385

Χάρος 16, 18, 19, 231, 252, 350,
351, 352 —Χάροντας 13, 14,
16, 350
Χαρτζανης 130

Χατζής Πέτρος 74, 75 — Χατζη-

οπέτρος 74
Χουρσίτ πασάς 44
Χριστός 158, 159, 165, 166, 169,
182, 187, 190, 192, 195, 198,
199,289, 385, 391 —Χριστού
πάθη 196

Ώρια 31, 33, 35



Ε') ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

'Αγιά Παρασκεβγή 246 — Άγιί>

Παρασκευή 252, 253
"Αγιά Σοφιά 119, 148, 193, 231
Άγιος Γιάννης 241 — Άϊ Γιάννης

Θεγόδολος
Άγιος Γιώργης 21, 22 — Άγιώρ-

γης 45
Άγιος Δήμος 105
Άγιος Κωνσταντίνος 231
Άγιος Λιάς 64
Άγιος Πέτρος 47
Άγιος τάφος 166, 193 — Άϊ τά-
φος 169
Άγιους μοναστήρι 61
Άγραφα 56, 59
"^δης 222
Αθήνα 48, 54
Αίγυπτος 399
Άϊος Διονύσης 77
Αλαμάνα 44, 93
Αλεξάνδρα 132, 133, 146
Αλμωπία (Πέλλης) 54
Άμόριον 36
Άνασελίτσα 54

Άντριανόπολη 85 — Άντριανόϊ-

πολη 84
Άπάνω κόσμος 18, 356
Αραπιά 344
Αράχοβα Λακωνίας 47
Άρκουδόρεμα 71, 72
Άρτα 109
Αστυπάλαια 147
Αυλώνα 44

Βαρλαάμ μονή 16
Βαρλάμη κελλί 61
Βηθανία 187
Βίγλα 45
Βλαχιά 326, 327
Βλαχοπεραδιά 327
Βογατσικόν 54

Γεροσόλυμα 195

Γιάννενα 41, 67, 70, 79 — Γιάννι-
να 66, 67 βλ. 'Ιωάννινα
Γρεβενά 74

'Ιωάννινα 44, 57 βλ. Γιάννενα
Γρεβενοϋ (βουνά) 61
Γρεβενών σπήλαιον 74, 75

Δάφνος 113
Δέλβινον 70
Δρίσκος 79

Δωδεκάνησος 19, 36 — Δώδικα
νησιά 38

Έβριακή 150
Έδεσσα 52
Έλυμποι: 76, 77
Έριγώνας 54
Εύφράτης 19

Ζάς 387

Ζιτούνι ( = Λαμία) 44

Ήπειρος 39
'Ιορδάνης 174

Καβουντόρος 38
Καισαρεία 166, 171
Καλαμπάκα 74
Καλέντζι 208
Καππαδοκία 36, 123
Καρατζιόβα 54
Καρπενήσι 241
Καστελλόριζον 36
Καστοριά 48, 51, 54
Κάτω κόσμος 18
Καφηρεύς 38
Κίμωλος 203
Κόλαση 182
Κοσμάς 45
Κοσμάς Πάρνωνος 46
Κρήτη 19

Κρύο νερό 21 — Κρύα νερά 130
Κυκλάδες 38
Κύπρος 19
Κως 286

Κωνσταντινόπολι 110, 387

Λάρ' σα 100
Λειβαδιά 44
Λεπενοϋ 'Αγράφων 59
Λέχοβο 54
Λιβάδι 384
Λιβομπίσι 72

Μαγούλιανα Αρκαδίας 241
Μακεδονία 49, 50, 51 — δυτική
54

Μάλτα 374



Μαργαρίτιον Θεσπρωτίας 39
Μάρου Κάστρο 36 — Μαροϋ 29—
Μαροϋς 30, 36 βλ. Ώριας κά-
στρο.

Μαρουλόκαμπος 317
Μαύρη θάλασσα 178, 179
Μέγαρα 202
Μέγα Σπήλιο 74
Μέτσοβον 56, 61, 74, 79, 80
Μερίχοβο 54
Μιχαλίτσι 208
Μοναστηράκι Ευρυτανίας 57
Μοριάς 93
Μπαρμπαριά 374

Μποτιά Μαντινείας 73 ( = Παλαιό-

πυργος)
Μυστρας 47

Νάξος 387
Ντρίσκος 79

Ξύβουνο 20

Όβριακή 147, 148 - Όμβριακή

152

Όλυμπος 62, 63, 226
Πάΐκος 54

Παράδεισος 188, 193
Πάρος 286
Πάτρα 260

Πόλη 103, 130, 146, 258, 261,

383
Πόντος 19
Πράμαντα 208
Προυσοϋ (μοναστήρι ) 61

Ροδονήσι 145, 146
Ροδοπούλλα 146
Ρόδος 145, 146
Ρούμελη 341

Σαλονίκη 106
Σαμαρίνα 66, 70, 90
Σέλτσου (μονή) 43
Σινασός Καππαδ. 20, 30
Σμύρνη 146
Σούλι 39, 41
Σουριας κάστρο 36

413

Σουσμανέϊκα σπίτια 99
Σταγούς (μοναστήρι) 61
Στάτιστα (νϋν Μελάς) 48, 51
Σταυρός 79

Τεπελένι 40
Τίρναβος 63

Τρίπολις 46 — Τριπολιτσά 45
Τρίχας γεφύρι 113
Τρομπολιτσά 84
Τσερίτσανα 39
Τσουμέρκα 208

Φανάρι 387
Φθιώτις 44
Φονεμένοι 47
Φούρκα 66
Φουρνάς 59
Φρυγία Μ. 'Ασίας 36

Χάσια 56, 79
Χιό 286, 387, 399
Χουλιαράδες 208

Ώριας κάστρο 31, 33, 35
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Άγ. Κυριακή (Πόποβον) Πα-
ραμυθίας 103, 212, 253, 270,
291, 299
Άγιονόρι Κορινθίας 393
"Αγιος Δημήτριος Ναυπακτίας 227
"Αγιος Νικόλαος 392
"Αγιος Πέτρος Κυνουρίας 6, 32,
46, 84, 135, 213, 233, 235,
274, 277, 377, 380
Άγόριανη Παρνασοϋ 70
"Αγραφα 184
Άγριανή Σερρών 177
Άδραμύτιον (πρόσφ.) 189
Άηδονοχώριον Καρδίτσης 173
'Αθήναι (Καππαδοκία πρόσφ. ) 170
(Κύθηρα) 115
Αίγινα 133

Αιτωλία 255, 351, 355
Αίτωλικόν (Στερ. Ελλάς) 326
'Ακαρνανία 61

"Αλωνίσταινα 'Αρκαδίας 71, 86
'Αναστασία Σερρών 179, 395
'Ανδρίτσαινα 'Ολυμπίας 369
Άπείρανθος (Νάξου) 385, 386
"Αργός 218, 382
Άρδομίστα Δωδώνης 337
'Αρκαδία 84, 86, 198 — Μάναρη
382

'Αρχάγγελος (Ρόδου) 161, 166
Άσιγωνία Χανίων 324
Ασπρόπυργος 347
'Αστυπάλαια 22, 191, 221, 222,

384
Αττική 201

Αύλότοπος Σουλίου 38

Βασιλικόν Πωγωνίου 97, 294,

296, 297
Βίνιανη (Εύρυτανία) 237
Βίτσα 'Ιωαννίνων 41, 268
Βόρειος Ήπειρος 250
Βούρμπιανη Κονίτσης 148
Βούτυρον Ευρυτανίας 309
Βράχα Εύρυτανίας 185
Βρονταμας Λακεδαίμονος 45, 284
Βυτίνα 'Αρκαδίας 198, 218

Γαργαλιάνοι Τριφυλίας 373
Γλίνα Δροπόλεως 59, 149
Γλυκύ Σουλίου 40, 56, 58
Γουριά Αιτωλίας 62, 238, 351, 355
Γρεβενά 54

Γρεβενήτιον Ζαγορίου 74

Δάρα Μαντινείας 259
Δελβινάκιον Πωγωνίου 335
Δερόπολη 97
Δημητσάνα 'Αρκαδίας 7
Δρόπολις Β. 'Ηπείρου 97, 331
Δρυϊνούπολις 97

Δωδεκάνησος 5, 8, 22, 109, 113,
121, 248, 263, 285, 287, 357,
370, 383, 384

Έλληνικόν (πρώην Λοζέτσι) 204

βλ. καί Λοζέτσι
'Επισκοπή Πάφου 12
Εύβοια 321, 392

Εύρυτανία 23, 127, 133, 172, 184,
197, 227, 229, 231, 237, 241,
242, 257, 301, 309, 345, 347

Ζαγόριον (Ηπείρου) 233, 238

Ζάχολη Κορινθίας 120, 217, 286

Ήπειρος 38, 40, 41, 56, 58, 73,
77, 87, 89, 91, 97, 103, 119,
124, 148, 194, 204, 207, 211,
212, 216, 225, 232, 252, 253,
255, 261, 268, 270, 273, 275,
282, 283, 291, 293, 294, 295,
296, 297,299, 312, 332,335, 374

Ήπειρος Βόρειος 59, 81, 82, 95,
343

Θάσος 48, 80, 132, 143, 186,
196, 243, 298, 387, 389, 395

Θεσσαλία 173, 183, 243, 396

Θεσσαλονίκη (Πόντος πρόσφ.) 10,
111

Θράκη 157, 158, 173, 280

Θράκη Άνατολ. (Όρτάκιοϊ, πρόσφ.)
331

'Ιερισσός (Χαλκιδ.) 37, 153, 255,
256

*Ικόνιον (πρόσφ.) 123, 194

Ιωάννινα 87, 91, 187, 194, 216 —
Λεσινίτσα Δελβίνου 343 — 'Ι-
κόνιον (πρόσφ.) 123, 194, 250

Καζαβίτι Θάσου 298
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Καλέτζιον 'Ηπείρου 195, 205
Καλή Ράχη Θάσου 132, 243, 387,
395

Καλιμασιά Χίου 144

Καλλιθέα 'Αττικής (πρόσφ. Πόν.

του) 9, 25, 106, 118, 159
Καλυθιές Ρόδου 305
Κάλυμνος 5

Καμενίτσα Γορτυνίας 289, 353
Κάμπος Μαραθάσας 246, 300
Κανδήλα 'Αρκαδίας 352
Καππαδοκία .29, 30, 114, 126, 170
Καρόκι Δελβίνου 82
ΚαρυαΙ πρ. 'Αράχοβα Λακεδαί-
μονος 319
Καρωτή Διδυμοτείχου 280
Κασσάνδρα Χαλκιδικής 3
Καστανιές 'Ορεστιάδας 157
Καστόρια 99, 222
Καστρί Κυνουρίας 371
Κέα 365

Κεράσους 160 —(πρόσφ.)106, 118,
159

Κέφαλος Κώ 285, 287
Κίμωλος 202, 265
Κοιλάνεμον Κύπρου 15, 110
Κόνιτσα 61, 103, 232, 252, 282,

283, 295, 310, 312
Κόχλια 184
Κρήτη 17, 324, 381
Κρώμνη Πόντου (πρόσφ.) 25
Κύθηρα 20, 115, 180, 332
Κύθνος 34, 360
Κυνουρία 33, 46, 64, 213
Κύπρος 12, 15, 110, 200, 246, 300
Κώμα τοϋ Γιαλού Κύπρου 200
Κως 31, 383

Λάσπη Εύρυτανίας 27, 133, 229,
257

Λειβάδια Τήλου 263
Λέσβος 397

Λεσινίτσα Δελβίνου 81, 293, 343,
346

Λεύκα Φθιώτιδος 98
Λιβάδι Κυθήρων 20, 332
Λιδωρίκιον Δωρίδος 320
Λιμενάρια ©άσου 48, 196
Λιμένας Θάσου 80, 143, 186,

240, 290
Λιχάς Εύβοιας 321
Λοζέτσι 'Ηπείρου 204, 310
Λουτρά Σαμοκόβου 183
Λυκόρραχη Κονίτσης 275

Μακεδονία 43, 47, 50, 51, 53, 88,
129, 130, 136, 138, 142, 152,
153, 177, 179, 244, 245, 254,
271, 303, 317, 322, 349, 395
Μακεδονία 'Ανατολική 3, 55
Μακεδονία Δυτική 55, 65, 67,
68, 75, 76, 92, 93, 99, 101, 153,
176, 215, 220, 222, 236, 239,
255, 278, 304, 315, 328, 329,
340, 341, 354, 358, 367, 378
Μάναρη 'Αρκαδίας 382
Μεγ. Παναγιά Χαλκιδικής 129
Μεγάλον Χωρίον Τήλου 121
Μέγαρα 151, 175, 201
Μεγίστη (Καστελλόριζον) 23
Μεθώνη Πυλίας 4
Μελενικίτσι Σερρών 322
Μεσημβρία (Ναίμονας) 174
Μεσκλά Κυδωνιάς 17
Μεσολόγγι 72
Μεστά (Χίου) 149, 316
Μέτσοβον 77

Μικρά 'Ασία 123, 194 — (πρόσφ.)
187

Μικρό Χωριό Εύρυτανίας 105, 108
Μοναστήρι Μολίτσης ('Ηπείρου )
211

Μουσθένη Παγγαίου 88
Μύρεση Εύρυτανίας 59

Νάξος 385, 386 — Άπείρανθος
367

Νικήσιανη Παγγαίου 244, 245, 317

Ξάνθη 158 — Όρτάκιοΐ (πρόσφ.)
331

Ξηρόμερον (Στερ. Ελλάς) 258

Παγγαΐον Καβάλας 303
Παλαιοσέλλιον Κονίτσης 73
Πάπιγκον Ζαγορίου 262, 346
Παραμυθία 227, 244
Πειραιεύς (Καππαδοκία, πρόσφ. )

114 — Σινασός (πρόσφ).
Πελοπόννησος 3, 4, 6, 7, 32, 45,
46, 63, 71, 120, 135, 217, 218,
224, 233, 235, 259, 260, 274·
277, 284, 286, 289, 310, 319,
352, 353, 371, 373, 377, 380,
381

Πεντάλοφος Κοζάνης 67, 76, 130,
136, 138, 152, 176, 215, 239,
254, 258, 271, 304, 315, 328,
329, 340
Πήλιον 173

Πλαίσιον Φιλιατών Θεσπρωτίας
225

Πολύγυρος Χαλκιδικής 142, 266,

337, 339, 349
Πολύλακκος Βοΐου 255
Πόντος 25, 106, 111, 118, 159 —

(πρόσφ.) 9, 10
Πραστός Κυνουρίας 285
Πυλί Κώ 31, 109

Ράχες Γορτυνίας 381
Ροδοδάφνη Αιγιαλείας 259
Ροδολεΐβος Σερρών 180
Ρόδος 23, 122, 139, 161, 167,
264, 305

Σάλακος Ρόδου 139, 167
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Σαλονίκη Παραμυθίας 119
Σαμαρίνα 65, 66, 68, 367
Σέλιανη Παραμυθίας 89, 124, 273
Σελλά Ευρυτανίας 197, 301, 345
Σιάτιστα 43, 50, 51, 53, 55, 75,
92, 93, 101, 220, 236, 341, 354,
358, 378
Σιβίστα Ευρυτανίας 23
Σινασδς Καππαδοκίας (πρόσφ. )

19, 29, 114, 126
Σούλι 198

Σοφράτικα Δροπόλεως 95 —πρόσφ.

250
Σπάρτη 275
Στάνος Βάλτου 61
Στερεά Ελλάς 23, 98, 105, 108,

227, 320, 326
Στρατονίκη Χαλκιδικής 81
Στύψη Λέσβου 397
Συκιά Σιθωνίας Χαλκιδικής 82
Σύμη 357
Σϋρος 192

Τήλος 146
Τήνος 145

Τραπεζοϋς (πρόσφ.) 111
Τρίπολις 63

Τσαρίτσανη 'Ελάσσονος 396
Τσουμέρκα 231, 369

Φάρασα (πρόσφ.) 170
Φιλιππαΐοι Γρεβενών 47

Φουρνάς Εύρυτανίας 172
Φυτά Χίου 155

Χαλκιδική 37, 82, 255, 256, 266,

337, 339
Χανιά 17

Χάραδρος Κυνουρίας 224
Χαραυγή Λάκκας Πωγωνίου 261,
374

Χίος 144, 149, 155, 278, 316 —

Πυργί 391
Χουλιαράδες 'Ιωαννίνων 207
Χρυσοβίτσι 'Αρκαδίας 3, 310

Ψέριμος 8, 113, 248, 370
Ψιανά Εύρυτανίας 241

Άραβαντινός Π. 80

Βαγενάς Θ. 46, 47, 64
Baud - Bovy S. 24

Georgacas D. 44
Georgiades Thrasyb. μα', μδ',
με-

Cottas Venet. 196
Γρηγόριος ις'

Δέλτα Πηνελόπη 54

Ένισλείδης Χρήστος 75

Haxthausen Werner von ζ'

Καραβαγγέλης Γερμανός 54

Ζ') ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Καλλίνικος Θ. ιε'
Καψάλης Γεράσ. 54
Κεραμεύς Παπαδόπουλος Α. 174
Κυριακίδης Στίλπ. 133
Κρυστάλλης Κώστας 70

Λουκόπουλος Δ. 59

Μακρής Δικώνιμος Γεώργιος 54

Μανούσακας Μ. 196

Μερλιέ Μέλπω ς', θ', ις', λβ'

Σουλιώτης - Νικολαΐδης 'Αθανά-
σιος 54

Οίκονομίδης Δημ. Β. 208

Περιστέρης Σ πυρ. Δ. ιε', λβ', λγ',

μα', ν', 9, 59, 65, 81, 95,
138, 293, 294, 374, 376, 377
Πετρόπουλος Δημ. 118
Πολίτης Ν. Γ. 9, 39, 57, 124,
203, 236

Ρωμαίος Κωνστ. 64, 191

Schulte Kemminghausen Karl ζ'
Soyter Gustav ζ'
Σπανδωνίδη Ειρήνη 43, 87
Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. ιδ', 7, 36

Χουρμούζιος ις'
Χρύσανθος ις', κδ'

Ψάχος Κ. ιε', λβ', λγ', με'



SUMMARY

Part I

INTRODUCTION

The Folk Music Collection, section of the Greek Folklore Research Center
(formerly, the Folklore Archives), although already established for a number of years,
did not start systematically collecting Greek folk music until 1950. At first, the music
was recorded on discs and then, from 1954, on tape (a total of 15,400 recordings have
been made to date).

Earlier, in 1930, ό Σύλλογος Ελληνικής Μουσικής (the Greek Folk Song Society),
pioneering the use of phonograph discs in Greece to record the folk music, collected a
total of 573 folk songs and dances. Rut even earlier, from 1814 Werner von Haxthausen,
1844 D. Sanders published the texts of Greek folk songs along with some music in
European notation. From 1876, more systematic publications of Greek folk songs
appeared in both European and Ryzantine musical notation (see bibliography pages
C - ta').

In 1962, the Greek Folklore Research Center published a collection of Greek folk
songs (akritic, historical, klephtic and narrative songs (or ballads) in the book : ( Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκη, Γ. Α. Μέγα, Δ. Πετροπούλου) Ελληνικά δημοτικά τραγούδια (Εκλογή), τόμ. Α',
Greek Folk Songs (a Selection), Vol. I. Athens 1962, XXXII + 517 pp. It was ex-
plained in the introduction (page XXVIII) that even though it had not been possible
to do so in the book, how necessary it was considered to include the music along with
the text of the songs. This omission of the music was due to the fact that only 4,000
songs had been recorded by 1959 when work on the book was begun, and among these,
not enough songs representative of those included in the book.

The intent of the Center in publishing this present volume is to fill - in the existing
gap; the music as well as the text are provided for all the types of songs included in the
volume. In the first section (pages 1 - 208) are grouped the akritic, historical, klephtic
and narrative (ballads) songs, as well as religious and devotional songs. The lyrical songs,
especially love and wedding songs, dirges, work songs and lullabies, and apart from these,
gnomic songs are together in the second section (pages 209 - 400). Songs were grouped on
the basis of their type (whether love or historical songs or lullabies) and not according
to their basic musical characteristics (modal type, musical meter, etc.).
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That this volume was intended for use as a textbook at all levels of education and
as a complementary text to Vol. I of the book of song texts (Vol. II is in preparation)
was the determinant in deciding to group the songs similarly as in Vol. I.

For the musicians and musicologists who, it is hoped, will also be using the book,
three indexes have been provided on pages 403-404. In the one, the songs are listed
according to their modality, in the second, according to their musical meter and rhythm
and in the third, according to the relationships existing between the poetical and mu-
sical meters.

Collaborators in the preparation of this book were Professor George K. Spyridakis,
Director of the Greek Folklore Research Center, and Spyros D. Peristeris, musicolo-
gist at the same Center.

Professor G. Spyridakis was responsible for the whole text of the book, including
that of the songs; he provided the critical and explanatory commentary on the song
texts and he grouped the songs on the basis described above.

The musicologist, Spyros Peristeris, selected, for the most part, the music included
in the book, and he did all the transcribing of the music from tape into the European mu-
sical notation. He also wrote the musicological commentary on the songs in the form of
notes, as well as the second part of the Introduction (pages ιε' - μζ').

The explanation of the abbreviations and numbers preceding each song is as follows:

1. A.A. : Folklore Archives.

2. 2333, page 90: Number of the manuscript and page in which the song text is to be found.

3. Ε.Μ.Σ. : National Music Collection. For example, the numbers and the letter which follow this

abbreviation in Ε.Μ.Σ. 165, 13AJ on page 1 are to be interpreted in this way: 165 is the
consecutive number identifying the particular song in the Catalogue which lists all music
on tape and disc, in the collection. Relevant information on each recording is also included
in the Catalogue. The next number, also a consecutive number, and number 13 in the above
example, refers to the number of the disc or tape on which the song is recorded; the letter
A which follows the preceding number in the example (either A or Β are possible) is the
track of the tape, and finally the subscript (2 in the example) is the sequence of the song
on that track of that particular tape.

Below this information is given the additional information: place where the record-
ing was made, the name of the person doing the recording and the year it was done.

Alongside, in a separate column, are noted the informants, instrumentalists and
vocalists and, in parentheses, their age.

Included with this present volume are five 45 rpm extended - play discs. The 56
songs comprising these discs are but a fraction of those included in this book, each
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one however, is representative of a particular category of song. It was possible to
include only one or two strophes of each song on the discs.

The prime purpose in including the musical selections is to afford the layman,
musicologist, and ethnomusicologist a more comprehensive view of Greek folk music,
especially those musical elements such as meter, rhythm, mode, ethos and regional
stylistic characteristics which cannot be satisfactorily notated.

At the end of the volume appears a special index of recorded selections (see
table in back of the book) in which is indicated : the beginning words of the song
text, their English transliteration, and the page of the musical transcription.

Part II

NOTATION

Greek folk music was written and published in the past in Byzantine (ecclesiasti-
cal) musical notation because of the elements found in common between the ecclesia-
stical and the folk music, and also because it was thought that folk melodies could best
be transcribed in this notation.

Later on, this notation was no longer used when it came to be considered inadequate
for the purpose, and also, because, further transcription from the Byzantine to the
European musical notation presented similar difficulties. In addition, there were so few
persons, abroad as well as in Greece, who could read Byzantine notation (seepages ζ' - η').

For these same reasons, the music included in this volume was transcribed from
tape into European musical notation. The musical mode on which the melody of
each song is based is identified. To do this, comparisons were made with the scales of
the modes of ecclesiastical music. Often these latter scales resemble those of the folk
melodies in both the arrangement of the notes and the intervals between them.

Consequently, because of the similarities between folk and ecclesiastical music,
identification and naming of the modal types of the folk melodies in this volume were
made on the basis of comparison with the modes of Byzantine ecclesiastical music. In
addition, the musical rhythm of each song is identified.

The tonic noted for each melody is not always the one in which the melody was
sung by the informant, for singers, particularly when not accompanied by instruments,
rarely hold the melody to its natural position on the scale. And so, in order to facilitate
in the writing and reading of the music, many melodies were transposed to their natural
position on the scale, or to a tonic closely related to the one in which they were sung.
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When this has occurred it is noted in the heading, along with the other information
preceding each song. For example, an explanation of the notation : mode ré, tonic
la1 flat = tonic re2 is as follows:

a) that the song belongs to the mode of ré.

b) that the informant sang in the tonic la1 flat.

c) and that the tonic was transposed to its natural position on the scale for the mode re2.

The explanation of another notation, modes mi and ré, tonics si1 and do2 = tonics
mi2 and re2 is as follows:

a) that the song belongs to two modes, mi and ré.

b) that the informant sang in the tonics si1 and do'2.

c) and that the tonics were transposed to their natural position on the scale for the
modes mi and ré.

In other melodies, the transposition was made to the nearest tonic.
The arrangement of the notes do1 to si1 on the staff is:

The arrangement of the notes do2 to si2 on the staff is:

And that for the notes do3 to si3 is:

( ) 3 f · ♦ x
' » m

/ l °
f η

Where none of the above notation is given in the heading preceding a song, its
tonic is that of the mode to which it belongs.

In a few songs, the number 8 written above the clef signifies the difference of an
octave in pitch between female and male voices.

To indicate the unusual intervals between notes, not encountered in the European
musical system, the following internationally adopted symbols have been used:

f ψ, The direction of the arrow indicates a tone either higher or lower in pitch.

a- or υ Depending on whether the hook is directed upward or

downward, the group of notes is longer or shorter in duration.
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J J) These symbols mark tones that are sung in a declamatory style.
' ' The word parlando can also be used to indicate the same thing.

Vf r —j — —J -fer--
i>-J ------ Ί ^v 0 -^r-0 -

A fast portamento.

A rather slow portamento.

A grace note between two notes of similar pitch and is executed as a fast por-
tamento type of vocalization, typical of both folk and Byzantine ecclesiastical
music singers.

^λλ— This symbol indicates a slow vibrato (see songs pages 48, 50, 75).

The underneath line of miniature notes in the

first Strophen in parentheses indicates a small melodic variation.

τ»."-^f- The underneath line of notes, with no parentheses, indicates

the tones being sung simultaneously by one or more additional singers.
jl| j 2| |3| These numbers in squares identify the strophes.
The use of accidentals in the music of a song is not meant to imply that its scale or
mode are those of Western European music, but is a means of expressing its equivalent
in Western music (see page κ').

The musical diagram that follows at the end of each song gives the following infor-
mation: a) the tonic of a song by means of a whole note and smaller value notes. The tonic
is sometimes in its natural position in the scale, or othertimes, it has been transposed.
This is indicated in the information contained in the heading preceding each song, b)
the arrangement of the notes in the scale to which the song belongs. To distinguish main
notes from those that are part of metrically extraneous elements, the latter are placed
in parentheses. Also in parentheses are lowered or raised notes and chromatic semitones,
c) the range of the melody.

Separate diagrams are used for those songs that are in two modes, as well as for the
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modulations that occur in most songs. The point where the modulation begins is desig-
nated by means of an asterisk (see song page 139). The sections of the melody of the
song are identified by capital Greek letters of the alphabet, Α, Β, Γ, Δ (see songs pages
303, 313, 317 etc.).

Part III

MODES - SCALES

The melodies of Greek folk songs and dances are based on particular scales which
are essentially different from those of the European musical system in the arrangement
of notes, the position of the semitones, the intervals between notes, and the number
of notes in the scales.

These melodies, and those of Byzantine ecclesiastical music, are not only based on
the octachordal, but also pentachordal, and in many instances tetrachordal systems of
the diatonic or chromatic genera of scales.

Many difficulties are encountered in classifying certain melodies, mainly because
their musical structures have not as yet been properly elucidated, and also some of these
melodies have a range of only two notes1.

Melodies in modes of the diatonic genus based on different tonics, as well as others
in modes of the chromatic genus, also based on different tonics, are to be found in this
book. In addition, there are melodies in mixed modes, combining modes of different
genera- diatonic or chromatic- or two modes of the same genus - diatonic or chromatic -
based on different tonics, (see pages κα').

The most frequently encountered of the diatonic modes is that of rè, which corre-
sponds to the scale of Mode I of Byzantine ecclesiastical music which has lia = ré as
its tonic.

Characteristic of this mode is that si is sometimes executed in its natural position,
and othertimes lowered (see page κγ').

When one of the intermediate notes on the scale of the mode rè is lowered or raised
there is created what is referred to as a «shade» (chroa) of this mode, of which there are
four:

1. Dirges of Houliaradon, Epirus.
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a) Shade I — when the second note of the scale is lowered to mi flat:
'Υποτ. Τον._____

ο

I

b) Shade II — when the fourth note of the scale is lowered to sol flat :

IV

c) Shade III—when the fourth note of the scale is raised to sol sharp:
* Υποτ. Τον.

H

" ° Tv

whereupon the characteristic whole tone and-a-half is created between the third and
fourth notes.

d) Shade IV — when the fifth note of the scale is lowered to Za flat :

Ύποτ. Τον.

γ

(see songs on pages 61, 72, 98, 101, 197).

Even though, as mentioned previously, it is characteristic of this mode that si is
sometimes lowered ; this lowering, however, does not occur so consistently that it be
considered Shade V.

In melodies in this mode, and in Greek folk music in general, as well as in Byzantine
ecclesiastical music and Oriental music, there is observed the phenomenon where the
leading notes tend to draw the sliding notes (see pages κς').

The mode of la is similar to that of ré in that it has the same kind of intervals,
however, the tonic of mode la is a fifth higher than that of ré, and also melodies in the
mode la tend to be concentrated in the upper pentachord (see songs on pages 300
and 337).

The arrangement of notes for the mode of mi is shown on the diagram on pageκζ'.
This mode corresponds to the scale of Mode IV of Byzantine ecclesiastical music which
has Βου = mi as its tonic (see songs on pages 9, 10, 121, 217, 385, 386, 392).
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Even though the melodic structure of the song on page 255 resembles that of mode
mi, the song has been classified as being in the mode of sol because of the way in which
its melody ends, and also because of certain elements in its melodic structure.

The differences in intervals that exist between Greek folk music and European music,
notwithstanding, mode do is equivalent to the scale of do major; it is also equivalent to
Mode IV Plagal of Byzantine ecclesiastical music (see diagram page κη', and songs
on pages 8, 184, 189, 191, 196, 198, 225, 236, 237).

By the same token, mode fa is equivalent to the scale of fa major, and also equi-
valent to Mode III of the Byzantine music which has Γα = fa as its tonic (see diagram
page κθ', and songs on pages 99, 108, 151, 173, 187, 303, 316).

The most common of the chromatic modes is the one whose tonic is ré. It is comprised
of two similar chromatic tetrachords of the «hard» (skliron) chromatic genus, IIa - Δι =
ré- sol and Κε - Πα = la- ré, separated in disjunct position by a whole tone. This mode
is equivalent to the scale of Mode II Plagal of Byzantine ecclesiastical music (see dia-
gram on page-κθ', and songs on pages 3, 6, 114, 127, 201, 229). Only rarely, do melodies in
this mode range over the entire scale (see song on page 114). Melodies in this mode some-
times use the pentachordal system of scales, thereby ranging over the pentachords (see
page λ' and songs on pages 216, 330).

Another chromatic mode is the one whose tonic is do. It is made-up of a chromatic
pentachord and a diatonic tetrachord (see diagram page λ').

The intervals between notes in this mode are similar to those in the chromatic mode
of ré. In fact, the mode is formed when the subtonic do in the chromatic mode ré be-
comes the tonic.

The two notes, do and ré, alternate as tonics in the same song. In other words,
sometimes do is tonic and othertimes ré (see songs on pages 58, 75, 82, 204, 286, 351).

This creates difficulties and uncertainties in classifying a particular melody accord-
ing to its mode. It is to be noted that there is no example in this book of a melody in
only the chromatic mode of do. The latter mode corresponds to the scale of the chro-
matic Mode IV Plagal of Byzantine ecclesiastical music (see pages λγ').

Yet another chromatic mode, but one that is rarely encountered, is that of sol.
Melodies in this mode usually range over a chromatic pentachord, with sol as tonic,
and a diatonic tetrachord below. The mode corresponds to the scale of Mode II of Byzan-
tine ecclesiastical music (Δι = sol) (see pages λγ' also songs pages 287, 357).

Many of the folk songs are in two modes, either diatonic or chromatic. The first
part (A) of the melody may be based on one diatonic mode and the second (B) on another
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diatonic mode (see songs on pages 20, 38, 40, 42, 43, 47, 76, 77), or the first part may be
based on one chromatic mode and the second on another (see songs on pages 55, 56, 58,
82, 104, 114). There are also songs that alternate between two modes in the evolvement
of the melody, or others in which the greater part of the melody is in one mode, diatonic
or chromatic, and then changes to another near the end of the song.

In only a very few songs are the two modes of fa and ré combined. This combination
would be equivalent to the transition from a major to a minor scale in the European
musical system, not however by means of the technique of the European musical system,
but like that seen in melodies of Mode III of Byzantine ecclesiastical music (see songs
on pages 50, 51, 53 in which there has been a transposition of the tonic from the natural
position, and also songs on pages 87, 132, 143, 213, 246, 257, 312, 317).

In addition to songs in the modes discussed above, there are also included in
this volume songs based on anhemitonic pentatonic modes. Of the latter modes,
those of do and ré are the most common. These are encountered in songs of Epirus
and, to a much lesser extent, in those of the rest of the mainland of Greece (see
diagrams on pages λδ', λε', and for songs in the mode of ré, pages 82, 96, 97, 131,
152,; for songs in the mode of do, pages 119, 137, 212, 239).

Part IV

MUSICAL METER AND RHYTHM

The songs included in this volume are of three categories of musical metrical struc-
ture: 1) free-meter, 2) rhythmic or with definite meter and 3) no-meter but with fixed
units of stress.

Comprising the free-meter songs are mostly the «while sitting» or «table» songs.
Their melodies are sung so freely that it is difficult, if not impossible, to ascribe a fixed
rhythmic pattern or steady beat to them. Klephtic and historical songs, and a small
number of other types of songs that have been influenced by the preceding ones are sung
in this style.

Despite their free-meter, a time value can be assigned to the stress or irregular beat
of the melody, thereby indicating a relative tempo. The music of a song which has much
melodic ornamentation can thus be read and the style or character of the song interpreted.
In the heading preceding each song in this volume is noted a time value and a relative
tempo1 (see songs of this category in Table II of Index.

1. See Samuel Baud-Bovy, Études sur la chanson cleftique, Athènes 1958.

54
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Usually, eighth and quarter-notes and infrequently, half-notes are used to indicate
the time value (see page λζ').

The rhythmic (definite-meter) songs are of two kinds: simple and compound meter
(see page λζ').

The characteristic arrangements of four part meter and their equivalents in the
units of stress of Classical Greek poetry are as follows:

1. Dactylic

ρ Γ r- f-^1 - Γ ρ

2. Proceleusmatic

* * ϊ ¥ = f = 1±1±1±1ι m y ^ ï = 4 - 1 + 1+J+ ι ,

f f f f 4- 4 'or P P p p - *--8 '

3. Anapestic

4. Spondaic

ρ Ρ=1=^1 - Γ f-i-V

5. Amphibraic

γΡΓ-Μ^ Ο'

A song will not keep to one metrical arrangement from start to finish. Usually these
arrangements follow one another interchangeably, and this for the reason, in the opi-
nion of the author, that the newer song texts and melodies needed to be fitted to the
older classical rhythmic forms which survive unaltered in Greek folk music, (see page λη').

This interchanging of metrical arrangement occurs in Greek folk music of all musical
meters when extraneous elements (tsakismata) are added to the song texts. The tsaki-
smata, (form of exclamatory words and phrases, often irrelevant to the text), are used
prior to the repetition of a part of the text or name to lengthen the song text to fit the
melodic phrase.
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The 2/2 meter is basically a four part meter. It is counted in two beats (see page
λθ' and Table II of Index).

In Western European music the 6/4 or 6/8, 8/8 or 8/4 and 10/8 meters are simple
ones, whereas these same meters in Greek folk music are compound, or comprised of time
units of uneven length. For example, the arrangement of the 8/8 meter in Greek folk
8 3 12 13

music is — = - and is counted in three beats (see example page μα' ).

8 8

Arrangements of six part meter:

°> r Ci f f f pip ζ = ί ·¥ -

r i'i r If if

(see examples pages μ' and μα').
Arrangement of ten part meter:

Γ p-:f ΪΊ H" = i0 = JT! = Mt!t!-M

It is counted in four beats (see songs pages 177 - 179).

Of the compound meters, the 7/8 is the most prevalent throughout Greece. The
popular panhellenic syrtos dance, the Kalamatianos, is in this meter. Its characteristic
metrical arrangements with their equivalents in classical Greek poetic meter are as follows:

1. 1st epitrite

a)p f ;r r =87--3+r2= 1-282-2 f1 ρ γ f r · ρ r f F

"A - σπρα μου πε. pi . στε.ρια.ν. ά. σπρα -

2. Und epitrite

— SJ — —

6) f I · r r = l= ^ Ρ: Γ Γ 1 Γ Ρ Γ Γ · —

I " ' ' ° Μια κον. τη, κον. τού-, μα. ρη κον-

(see songs page 241, 339).
3. Illrd epitrite

f r- ρ f
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4. IVth epitrite

§) - - - χ _ 7 . 2- 2 + 3 _ 2-2 + 2-1

r n r H-

Additional rhythmic forms of this meter, derived from a contraction or analysis of
the notes, are:

W - WW — w -

r r r « r; r r « ρ1 r Ρ r ρ Ρ1 r Ρ Γ-

Σα - ραν. τα κλέ. ψτες — Γιώρ. yo μ'δέν πάς, το με _ λα.χροι. νό --

V — w —-—^yj w — —,_

l· r f r ρ ρ - r r r -

Σα _ ρά_, κα.Κε.—, σα _ ράν _ τα— ---

(see songs page 88, 120, 277).

The meter is counted in three beats; the one which is longer than the other two is
equivalent to three time - units.

Arrangements of five part meter:

a) r ϋ'ϊ I-l-Ψ-2^1 « ρ r■ Γ r-ϊ-Ψ-2^1

(see examples page μδ', and songs pages 15, 294).

ß)

W — Ο

Ρ Τ 1 Ρ Ρ

- - 1-2 + 1-1

(see example page μδ' and song page 395)

(no example of this in book)

5)d hi f ■*■·¥= ^

WW W — WW ^_„--WWW

Ρ Ρ Ρ Γ 1 Ρ Ρ Ρ Γ 1 Ρ, Ρ Ρ, Γ—

Μωρ' Δι_ρο_πο- λί.τισ. σα_α, μώρ'καη.με νιΛ___

W W W —

www — www —

/ Ρ r r1 r r r^ f1 r r [ r

Ε _ βγα πε _δε _ ρά στη σκά.λα με το με _ λι---

(see songs pages 95 and 299).
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Two beats are used in counting this meter. The stressed one may be either the long-
er, three time - units, beat with the shorter one (two time - units) left unstressed, or the
reverse.

When the meter is in a slow tempo, it can be counted in five beats (see song page284).

These arrangements correspond to the Ist, Und, Illrd and IVth paeonic Classical
Greek poetic meter.

Arrangements of nine part meter:

p. or f. -r,f Γ-,§-3^>

The 9/8 meter is the combined form of two meters: a five part one and a four part
one or the reverse; for example:

f · r f r1 f; r r f1 —

Σ'ση γε-(ρυ-ρα σ'ση γε-CpU- pa ---

(see song page 112).

r r r r-Ι-2-¥-3 or r r r Γ*1·2-ψ-3

(see song page 25)

An additional arrangement of this meter, derived from contraction or analysis of
the notes, is:

WW w — — — WW w — -._____V^ www

l Ρ 'Ρ Γ Γ Γ Ρ Ρ ' Ρ Γ Γ ρ νρ Ρ Ρ'--

Τζ'έ'.συ. ρα το μη. Χον πά. νω στη μη . λια τζ'ε.πε.σα ....

(see songs pages 9, 10, 25, 111, 246).

The meter is counted in four beats, one of which is longer than the rest and equi-
valent to three time - units. The longer beat may come at the beginning or at the end.

Arrangements of three part meter:

°>P f Ί" Ψ -d « f p-i-V

The first of the above corresponds to the iambic poetic meter and the second to
the trochaic or chorion (χορεΐον) (see songs pages 59, 201, 261).

This meter is counted in two beats, with either the shorter, one time - unit, beat
stressed and the longer, two time - units, beat unstressed, or the reverse.
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A combination of the three part meter structures results in the six part meter. For
the songs on pages 81, 291,296, and 297, instead of being written in six part meter, it
would have been preferable to use three part meter which gives a better feeling of their
rhythm.

Songs of the third category, even though they essentially have no meter, do con-
tain some elements of both free and periodic rhythm, but not enough to identify definite
measures. For such songs in the book, metric signatures without numerators (/4 or /8)
have been used. Only an attempt to give the unit as or has been made (see songs
pages 3, 106, 355, 384, 387, 391).

The recitativo type songs belong to this category (see song page 12).

A separate category of songs are those of mixed or of two different meters: their
first part in 4/4 and the second in 6/8 (see song page 273).

POLYPHONIC SONGS

Greek folk songs are monophonie, the only exception being the songs of certain
regions of northern Epirus, both within the borders of present - day Albania and in
Greece. These regions in Greece are Lakka Pogoni, and certain villages of the pro-
vince of Konitsa. Songs here are sung in a group, p.dyphonically. Groups of singers
(both men and women) are comprised of at least 4 persons, but most usually of
4 - 6 or even more.

One person, the παρ τής, is the lead singer who sings the main line of the me-
lody, and a second person, the γυριστής, is one who helps the lead singer. He sings
two tones, the tonic and hypotonic, always ending with an abrupt mordent on the
hypotonic. The voices of the rest provide the drone. The γυριστής in certain songs
may be replaced by the κλώστην who terminates always on the seventh degree above
the tonic of the mode, whereas the others terminate on the tonic, thereby produc-
ing the characteristic dissonance.

It is to be noted that all the melodies are based on anhemitonic pentatonic
modes, and the musical meter is predominately ternary in iambic form (see songs
on pages 59,95, 250, 261, 374).

(Translation of the Greek text by Mary Vouras)
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24. Το δυοσμαράκι

β') εκλογη γυναικοσ - γαμοσ - χωρισμοσ

1. "Ονειρον κόρης

2. Στη ρίζα άπ' το βασιλικά

3. Μαΰρα ματάκια φίλησα

4. "Ολα τά πουλάκια ζυγά - ζυγά

5. Βάσανα τής συζύγου άπό τον γέρον άνδρα

6. Πέρα στούς πέρα κάμπους

7. Κόρη παραπονείται πώς έπαντρεύτηκε φτωχόν άνδρα

8. 'Απειλή συζύγου νά παντρευτή άλλον άνδρα

9. Αύτά τά μάτια, Δήμο μ', τά βμορφα
10. Τής παπαδιάς τής Περατιανής

γ') αλληγορικα (παρομοιωσεισ με πουλια και φυτα)

1. Πέρδικα διωγμένη

2. Τά μάτια σου τά παρδαλά

3. Λεμονιά στην άμμο

δ') διαφορα

1. Ποιός είδε πράσινο δεντρί

2. Δέντρο είχα στήν αυλή μου

3. Περιβόλι μέ μηλιά στή μέση

II. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ TOT ΓΑΜΟΤ

1. Είς τό λουτρό τής νύφης

2. Είς τό ξύρισμα τοϋ γαμπροϋ

3. Τής συνοδείας τοΰ γαμπροϋ πρός παραλαβήν τής νύφης

4. Κατά τό στ όλισμα τής νύφης

5. Κατά τήν παραλαβήν τής νύφης πρός στέψιν

6. Κατά τήν έκκίνησιν τής νύφης διά τήν στέψιν

7. Προ τοΰ στεφανώματος

σελ.

243-244

244-245

245-246

246-248
248-249

250-274
250-254

254-255

255-257
257-261
261-263
263-265
266-268
268-271
271-273

273-274

274-278

274-275

275-276

277-278

278-282
278-280
280-281

-282

283-308
283-285

285-286

286-287

287-291
291-293
294-296
297



σελ.
8. Πρό της οικίας τοϋ γαμπροΰ 298-300
9. Μετά τήν στέψιν είς τό σπίτι 300-301
10. Είς τό γαμήλιον συμπόσιον 301-303
11. Επαινετικά είς τούς νεονύμφους 303-304
12. Ύποθήκαι πρός τό νέον ζεϋγος 304-305
13. Είς τό ξύπνημα τών νεονύμφων 305-308
III. ΣΑΤΥΡΙΚΑ 309-327
1. Συμβουλή περί τοϋ χοροΰ 309-310
2. 'Ηγούμενος θολώνει τό νερό 310-311
3. Γέρος καί κόρη 312-315
4. Ό μαραζιάρης 315-316
5. 'Αστείος δρκος 316-317
6. Ή άκαμάτρα 317-320
7. Ή μεθύστρα 320-321
8. Πώς τό τρίβουν τό πιπέρι 321-322
9. Τοΰ παπα τό γαϊδούρι 322-323
10. Μέρμηγκας άμπελουργός 324-327
IV. ΤΗΣ ΞΕΝΗΤΕΙΑΣ 328-348
1. 'Αποχαιρετισμός* (ώρα καλή σου, άφέντη μου) 328-331
2. Σύζυγος θρηνεί διά τόν ξενητεμένον άνδρα της 331-332
3. Ή ξενητειά. (Μοιρολόι διά ξενητεμένο) 332-337
4. "Αρρωστος στην ξενητειά 337-339
5. Ή μάγισσα 339-344
6. Ό άμάραντος ώς λησμονοβότανο 345-346
7. Κλήμα μέ σταφύλια 347-348
V. ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ 349-359
1. Ό έρχομός τοΰ Χάρου 349-352
2. Νοικοκυρά έτοιμάζεται διά τόν "Αδη 352-353
3. Μοιρολόγι νέας 353-354
4. Μοιρολόγι κατά τήν πρόθεσιν τοΰ νεκροΰ 354-355
5. Μοιρολόγι ύπό τοΰ νεκροΰ 355-356
6. "Επαινοι είς τόν νεκρόν 357-358
7. Μοιρολόγι στίς τρεις ημέρες μετά τήν ταφήν 358-359



σελ.
VI. ΔΙΑΦΟΡΑ 360-382
α') εργατικα 360-367
1. Τοϋ θερισμοΰ 360-367
β') ποιμενικα 367-371
1. Πότε θά ερθη ή άνοιξη 367-369
2. Στοίχημα βοσκοΰ καί βασιλιά. 370-371
γ') θαλασσινα 371-376
1. Κινήσανε τρεις λυγερές 371-372
2. Τής θάλασσας 373-374
3. Πνιγμός νέου (τοϋ Μπίρμπα) 374-376
δ') γνωμικα 377-382
1. Τά περασμένα νιάτα 377-378
2. Ποιός ελατός κρατεί δροσιά 378-380
3. Τό άμπέλι 380-381
4. Φιλονικία άνθέων 381-382
VII. ΠΑΙΔΙΚΑ 383-399
α') νανουρισματα 383-391
1. Κοιμήσου, γιέ μου, πρωτογιέ 383
2. "Υπνε, πού παίρνεις τά μωρά 384
3. Νάνι τοϋ Ρήγα το παιδί 385
4. Κοιμάται καί χαρίζω του 386 - 387
5. "Υπνε, πού παίρνεις τά μικρά 387 - 388
6. "Ελα, ύπνο, ελα 'γειά του 389 - 391
7. "Ελα, ΰπνε, πάρε μού το 391
β') ταχταρισματα 392-399
1. Ταχτιρντί καί ταχτιριντό 392 - 393
2. Τίρι, τίρι, τιριτό, τό κορίτσι τό καλό 393 - 394
3. Τά κουρτσούδια τά καλά 395
4. Χορεύουν τά κορ'τσάκια μου 395 - 396
5. Τούμπου, τούμπου τοϋ μπαμπά 396 - 397
6. Ποιός μοΰ τού 'πε άσχημου 397 - 399
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ΠΙΝΑΚΕΣ
α) Μουσικοί τρόποι καί κλίμακες 403 - 404
β) Ρυθμοί 405 - 406
γ) Στιχουργικαί καί ρυθμικαί μορφαί 407 - 408
δ) Κύρια όνόματα 409 - 411
ε) Τοπωνύμια 412 - 413
ς) Τόποι προελεύσεως των φσμάτων 414 - 416
ζ) Συγγραφείς 416

SUMMARY

417 -430



ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ

10 Β, στ. 1, άντί A.A. γρ. A.A. άρ. 3001, σ. 54
29, » 5, » Τρόπ. ré (χρόα)1 » Τρόπ. ré (χρόα Α')1
55, » 3, » δίσκ. 8, Α2 » δίσκ. 80, Α2
61, 4, » 4, » μετά χρόας Γ' » μετά χρόας Δ'
72, 9, » 4, » μετά χρόας Γ' » μετά χρόας Δ'
101, » 4, » μετά χρόας Δ' » μετά χρόας Γ'
121, 5, » 2, » ταιν. 4,Β4,114,Α16 » ταιν. 114, Αΐ6
133,10, » 4, » μετά χρόας Δ' » μετά χρόας Γ'
138, ύπ. 1, 12, » σ. 112-113 » σ. 81
157, » 1, » V. » Ε')
179, » 3, » Τρόπ. ré Τον. mi'=ré2 » Τρόπ. fa. Τον. mi2=:fa2
183 Β, » 3, » Τρόπ. ré Τον. sol2=la2 » Τρόπ. fa. Τον. sol2=fa2
186, » 1, » ταιν. 18, ΑΙΟ » ταιν. 81, Αιο
220, » 3, » Τρόπ. ré. Τον. do3 » Τρόπ. ré. Τον. do3=re3
221 Γ', » 3, » Τον. do δίεσ.2 = ré2 » Τρόπ. ré. Τον. do δίεσ.2=
232, 12, » 3, » Τρόπ. ré » Τρόπ. ré πεντατον.
270 Β', » 1, » Λ. Α. άρ. 227 Δ' » Λ. Α, άρ. 2277Δ'
280, 2, » 5, » — » Τραγ. Καρυοφύλλης Δοϊ-

» τσίδης (30).
310, 2, » 3, » — » Τρόπ. ré (ré = la).

10

324, στ. 4, άντί Τρόπ. ré

4

324, πεντάγρ. 2, άντί —
4

341 Β', » 1, » Ε.Μ.Σ. άρ. 355
366, πεντάγρ. 2, μέτρ. 3, άντί. Τρίηχον

2_
8

Τρόπ. ré μετά χρόας Α'

~8~

» Ε.Μ.Σ. άρ. 335
δεκάτων έκτων γρ. Τρίηχον ογδόων.



ΜΟΥΣΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ MUSICAL EXAMPLES

ΔΙΣΚΩΝ ΠΥΚΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (CD's) OF COMPACT DISCS

CD 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Διάρκεια / Duration

ΑΚΡΙΤΙΚΑ

1) Μιά Παρασκευή... (2. 42")
Πελοπόννησος

(Δημοτικά Τραγούδια, σελ. 6-7)
Συνοδεύει βιολί

2) Μέρα μέρωσε... (2. 03")
Κάλυμνος (Δ.Τ., σ. 5-6)

3) Δασκάλοι και Δασκάλινες... (7. 00")
Κύπρος (Δ.Τ., σ. 12-15)

Μουσική άπαγγελία

4) Ό Γιάννες ό Μονόγιαννες... (2. 08")
Πόντος (Δ.Τ., σ. 25-28)

Συνοδεύει λύρα Πόντου (Κεμεντζές)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

5) Μιά προυσταγή μιγάλη... (4. 25")
Μακεδονία (Δ.Τ., σ. 37-38)

Μονοφωνικό - Ομάδα κοριτσιών

6) Όλες οί Καπετάνισσες... (6.14")
Ήπειρος (Δ.Τ., σ. 41-43)

Συνοδεύουν κλαρίνο, βιολί, λαούτο

7) Ένα πουλάκι ξέβγαινε... (1-22")
Πελοπόννησος (Δ.Τ., σ. 46-47)

8) Έβγα, μανούλα μ', νά μέ δεϊς... (1. 21")

Μακεδονία (Δ.Τ., σ. 51-52)
ΚΛΕΦΤΙΚΑ

9) Κί έσεϊς, πουλιά Τρικαλινά... (2. 23")
Μακεδονία (Δ.Τ., σ. 55-56)

10) Βλέπεις έκεϊνο τό βουνό... (3. 27")
Αιτωλοακαρνανία (Δ.Τ., σ. 61-63)

11) Σηκώνομαι πολύ πρωί... (3. 19")
Ήπειρος (Δ.Τ., σ. 87-88)

Συνοδεύουν κλαρίνο, βιολί,
λαούτο, ντέφι

12) Χρυσός άϊτός έκάθουνταν... (3. 02")
Μακεδονία (Δ.Τ., σ. 93-94)

ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

13) Μά να μέ τους έ ν νια - ν - ύγιούς... ( 1. 27")
Ήπειρος (Δ.Τ., σ. 103-105)

LIST OF SONGS

ACRITIC SONGS

Mià Paraskevi... (One Friday morning...)
From the Peloponnese
(Demotic Songs, pages 6-7)
Solo voice - violin accompaniment

Méra mérosse... (Morning has broken...)
From Kalymnos island (D.S. p. 5-6)

Dhaskàli ke dhaskàlines... (All men and women teachers...)
From Cyprus (D.S. p. 12-15)
Music recitation

Ο Jànnes ο Monojannes... (John, the one and only...)
From Pontos (D.S. p. 25-28)

Solo voice - Pontic lyra (Kementzés) accompaniment

HISTORICAL SONGS

Mià prustaghi mighàli... (A great command...)
From Macedonia (D.S. p. 37-38)
Solo voice - girl's choir

'Oies i Kapetànisses... (All women-captains...)

From Epirus (D.S. p. 41-43)

Solo voice - clarinet, violin and lute accompaniment.

'Ena pulàki xévjene... (A little bird once came about...)
From the Peloponnese (D.S. p. 46-47)

'Evgha maniila m', na me dhis...
(Come look at me, dear mommy...)
From Macedonia (D.S. p. 51-52)

SONGS OF THE KLEPHTS

Κ essis, puliàTrikalinà... (You too, birds ofTrikala...)
From Macedonia (D.S. p. 55-56)

Vlépis ekino to vunô... (Can you see that mountain?)
From Aetoloakarnania (D.S. p. 61-63)

Sikônome poli proi... (In the early morning I rise... )

From Epirus (D.S. p. 87-88)

Solo voice - clarinet, violin, lute, tambourine (defi)

accompaniment

Hrissôs aitôs ekàthundan... (A golden eagle was standing...)
From Macedonia (D.S. p. 93-94)

BALLADS

Màna me tus enià-n-ijils... (Oh, mother with your nine sons...)
From Epirus (D.S. p. 103-105)
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14) Σ σή γέφυρα, ς σή γέφυρα „
Πόντος (Δ.Τ., σ. 111-113)
Μονοφωνικό-μικτή όμάδα
Συνοδεύει λύρα Πόντου (Κεμεντζές)

15) Έξέφεξε ή γι-ανατολή...
Ήπειρος (Δ.Τ., σ. 124-125)

16) Άιντε, Μάρω μ', νά πάμε...
Μακεδονία (Δ.Τ., σ. 129-130)

17)

18)

Ο κύρ-Βοριάς παρήγγελε...
Μακεδονία (Δ.Τ., σ. 153-154)
Συνοδεύει σαντούρι

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ

Χριστός γεννέθεν,
χαρά ς σόν κόσμον
Πόντος (Δ.Τ., σ. 159-160)

19) Σήμιρά 'ν' τό Φώτα κι ή φωτισμός...

Εύρυτανία (Δ.Τ., σ. 172-173)

20) Χελιδόνα έρχεται...
Μακεδονία (Δ.Τ., σ. 179-180)
Τραγουδούν μαθητές δημοτικού
σχολείου

21) Καλησπέρα σας, καλή χαρά σας._

Κύθηρα (Δ.Τ., σ. 180-183)

22) Καλώς σας η-ν-ηϋρ'ού Λάζαρις_
Εύρυτανία (Δ.Τ., σ. 184-185)

23) Σήμιρα Χριστός Ανέστη...
Εύρυτανία (Δ.Τ., σ. 197-198)
Τραγουδεϊ όμάδα κοριτσιών

24) Νά σας πούμε τά ρουσάλια...
Αττική (Δ.Τ., σ. 201-202)
Συνοδεύουν βιολί, λαούτο

25) Δώσε μου τ' άργυρά κλειδιά...
Κίμωλος (Δ.Τ., σ. 202-203)

ΕΡΩΤΙΚΑ

26) Όλα τά δέντρα τής αύγής...
Ήπειρος (Δ.Τ., σ. 211-212)

27) Κατακαμπής άγνάντεψα...
Αιτωλοακαρνανία (Δ.Τ., σ. 227-229)
Συνοδεύουν κλαρίνο, βιολί, σαντούρι

28) Βλαχούλα-ν-ίρουβόλαγε„
Εύρυτανία (Δ.Τ., σ. 237-238)
Συνοδεύουν κλαρίνο, κιθάρα

29) Τζ' έσυρα τό μήλον...
Κύπρος (Δ.Τ., σ. 246-248)
Συνοδεύουν βιολί, λαούτο

(1. 59") S' si jéfira, S' si jéfira... (At the bridge, at the bridge...)
FromPontos (D.S. p. 111-113)
Solo voice - mixed choir - pontic lyra (Kementzés)
accompaniment

(2. 07") Exéfexe i j-anatoli... (The light of dawn has shone...)
From Epirus (D.S. p. 124-125)

(3. 32") 'Aïde, Màro m' na pâme... (Come along, my Maro, let's go...)
From Macedonia (D.S. p. 129-130)

(0. 57") O Kir-Voriàs parighele... (Mr. North-Wind has ordered...)
From Macedonia (D.S. p. 153-154)
Solo voice - santoiiri [zither] accompaniment

RELIGIOUS SONGS

(0. 31 ") Hristôs jenéthen, harà s' son côsmon...

(Joy to the world, the Lord has come...)
From Pontos (D.S. p. 159-160)

(1. 45") Simira n' ta Fôta ki fotismôs...

(Today is the Epiphany, the Day of Light...)
From Eurytania (D.S. p. 172-173)

(0. 50") Helidhôna érhete... (Lady swallow is coming...)
From Macedonia (D.S. p. 179-180)
Sung by elementary school students

(3. 58") Kalispéra sas, kali harà sas...

(A good and joyful evening to you...)
From Cythera island (D.S. p. 180-183)

(1. 17") Kalos sas i-n-ivr' u Làzaris... (Lazarus has found you all well...)
From Eurytania (D.S. p. 184-185)

(1. 53") Simira Hristôs Anésti... (Today Christ is risen...)
From Eurytania (D.S. p. 197-198)
Young girl's vocal ensemble

(0. 48") Na sas pùme ta russàlia... (Let us sing Easter Carols...)
From Attika (D.S. p. 201-202)
Solo voice - violin, lute accompaniment

(1. 52") Dhôsse mu t arjirà klidhià... (Give me the silver keys...)
From Kimolos island (D.S. p. 202-203)

LOVE SONGS

(2. 28") Ola ta dhéndra tis avjis... (All trees at dawn...)
From Epirus (D.S. p. 211-212)

(3. 40") Katakambis agnàndepsa... (I stared away amidst the fields...)
From Aetoloakarnania (D.S. p. 227-229)
Solo voice-clarinet, violin, santouri [zither] accompaniment.

(5.15") Vlahûla-n-iruvôlaje... (A Vlach girl was rolling down-hill...)
From Eurytania (D.S. p. 237-238)
Solo voice-clarinet, guitar accompaniment

(2. 39") Tz' éssira to milon... (So I cut the apple off...)
From Cyprus (D.S. p. 246-248)
Solo voice - violin, lute accompaniment
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30) Μέσ' στήν Άγιό Παρασκευή... (1. 07")

Βόρ. Ήπειρος (Δ.Τ., σ. 250-252)
Πολυφωνικό

31 ) Σήμιρα είνι τ "Αι - Λιά... (1.10")

Μακεδονία (Δ.Τ., σ. 266-268)
Συνοδεύουν κλαρίνο, λαούτο

CD 2

Mes stin Ajo Paraskevi...
(Inside St. Paraskeve's [Friday's] church...)
From Northern Epirus (D.S. p. 250-252)
Polyphonic ensemble

Simira ini t' Ai-Lià... (Today is Ai Lia's [St. Elijah's] day...)
From Macedonia (D.S. p. 266-268)
Solo voice - clarinet, lute accompaniment

γαμηλια

WEDDING SONGS

1) Κατέβα, κυρά Παναγιά... (3. 49")
Κως (Δ.Τ., σ. 287-288)

2) Αφήνω γειά, μανούλα μου... (4. 10")
Ήπειρος (Δ.Τ., σ. 295-296)

Συνοδεύουν κλαρίνο, λαούτο

3) Κάμετε τόπον άρκοντες... (5. 31")
Κύπρος (Δ.Τ., σ. 300-301)

Συνοδεύουν βιολί, λαούτο

4) Έλα, ή ώρα ή καλή... ( 10. 26")
Ρόδος (Δ.Τ., σ. 305-308)

Συνοδεύουν βιολί, λαούτο

σατιρικα

5) Πέντε παλικάρια... (3. 43")
Ήπειρος (Δ.Τ., σ. 312-315)

Συνοδεύουν κλαρίνο, βιολί, λαούτο

6) Κάτω στό Μαρουλόκαμπο... (0. 32")
Χίος (Δ.Τ., α 316-317)

7) Μιά ράχη κί άλλη ράχη... (0. 35")
Μακεδονία (Δ.Τ., σ. 322-323)

ξενιτιάς

8) Βρέχει ν-ή Θιός κι βρέχουμι... (1. 28")
Μακεδονία (Δ.Τ., σ. 337-339)

Τραγουδεΐ μικτή όμάδα. Συνοδεύουν
κλαρίνο, σαντούρι

9) Κίνησαν τά καράβια τά Ζαγοριανά... ( 1. 26")

Μακεδονία (Δ.Τ., σ. 341-343)

10) Γιά βγάτι, πέντι λυγερές... (4. 12")

Εύρυτανία (Δ. T., σ. 345-346)
Τραγουδεΐ μικτή όμάδα

μοιρολογια

11) Μιά κόρη τό είδε τ' όνειρο... (1. 28")

Πελοπόννησος (Δ.Τ., σ. 353-354)

Katéva, kirà Panajà... (Come down, our Lady Mary...)
From Kos island (D.S. P. 287-288)

Afino jà mantila mu... (Mommy, I bid you farewell...)

From Epirus (D.S. p. 295-296)

Solo voice - clarinet, lute accompaniment

Kàmete tôpon àrkondes... (Make way, my Lords...)

From Cyprus (D.S. p. 300-301)

Solo voice - violin, lute accompaniment

Ela i ôra i kali... (Blessed be the time of day...)
From Rhodos island (D.S. p. 305-308)
Solo voice - violin, lute accompaniment

SATIRIC SONGS

Pénde palikària... (Five young men...)
From Epirus (D.S. p. 312-315)
Solo voice - clarinet, violin, lute

Kàto ston Marulôkambo... (Down to Maroulokambos...)
From Chios island (D.S. p. 316-317)

Mià ràhi ki àli ràhi... (From one mountain side to another...)
From Macedonia (D.S. p. 322-323)

IMMIGRANT SONGS

Vréhi n-i Thiôs ki vréhumi...

(Γ m getting soaked by God's rain...)

From Macedonia (D.S. p. 337-339)

Mixed vocal ensemble - clarinet, santouri accompaniment

Kinissan ta karàvia ta Zaghorianà...
(The Zagorian ships sailed away...)
From Macedonia (D.S. p. 341-343)

Jà vghàti, péndi lijerés...
(Five slender girls may come forth...)
From Eurytania (D.S. p. 345-346)
Mixed vocal ensemble.

LAMENT SONGS

Mià kori to idhe t-ôniro...
(A young maiden had the dream...)
From the Peloponnese (D.S. p. 353-354)
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12) Καλή μέρα σου, Νάσιου μου... (1-18")
Μακεδονία (Δ.Τ., σ. 354-355)

13) "Αλλου κι άν δέν ίζήλιψα... (1. 28")
Αιτωλοακαρνανία (Δ.Τ., σ. 355-356)

14) Έφηκε γεια στα 'γγόνια του... (5. 15")
Σύμη (Δ.Τ., σ. 357-358)

εργατικα

15) ~Ηρθεν ό Μάης, μάτια μου... (4. 50")
Κύθνος (Δ. T., σ. 360-365)

Συνοδεύει βιολί

16) Παραστημό, παραγλυμό... (1-24")

Κέα (Δ. T., σ. 365-366)
γνωμικα

17) Νά ήταν τά νιάτα δυό φορές... (2. 48")

Πελοπόννησος (Δ. T., σ. 377-378)
νανουρισματα

18) Κοιμήσου, γιέ μου, πρωτογιέ... (1. 20")
Κως (Δ.Τ., σ. 383)

19) Νάνι, τοϋ Ρήγα τό παιδί... (3.49")
Νάξος (Δ.Τ., σ. 385-386)

20) Έλα, ϋπνο, έλα γειά του... (2. 40")
Θάσος (Δ.Τ., σ. 389-391)

21) ν- Έλα ύπνε, πάρε μού το... (0.28")
Χίος (Δ.Τ., σ. 391)

ταχταρισματα

22) Ταχτιρντί και ταχτιρντό.. (1. 42")

Εύβοια (Δ.Τ., σ. 392-393)

23) Τίρι, τίρι, τίρι τό... (0. 34")
Πελοπόννησος (Δ.Τ., σ. 393-394)

24) Χορεύουν τά κοριτσάκια μου... (0. 18")
Θάσος (Δ.Τ., σ. 395-396)

25) Ποιός μού τού πε άσχημου... (117")
Λέσβος (Δ.Τ., σ. 397-399)

Kali méra su, Nàssiu mu... (Good day to you, my Nassiou...)
From Macedonia (D.S. p. 354-355)

'Alu ki-àn dhen ezilepsa... (There's nothing else I envied...)
From Aetoloakarnania (D.S. p. 355-356)

Efikejà sta gônia tu... (He bid his grandchildren farewell...)
From Syme island (D.S. p. 357-358)

WORK SONGS

'Irthen ο Màis, màtia mu... (May is here, my precious eyes...)
From Kythnos island (D.S. p. 360-365)
Solo voice - violin accompaniment

Parastimo, paraghlimo...

(In mid- and outfield they had me work...)

From Kea island (D.S. p. 365-366)

PROVERBIAL SONGS

Nà-tan ta niàta dhiô forés...

(If only youth came twice in life...)

From the Peloponnese (D.S. p. 377-378)

LULLABIES

Kimisu, jé-mu, protojé... (Go to sleep my son, my first-born...)
From Kos island (D.S. p. 383)

Nàni tu Riga to pedhi... ("Nighty-night", to the King's child...)
From Naxos island (D.S. p. 385-386)

"Ela ipno, éla ja tu... (Come along, sleep, come health...)
FromThassos island (D.S. p. 389-391)

n- Ela ipne, pàre mu to... (Come along, sleep, take it away...)
From Chios island (D.S. p. 391)

INFANT PRAISE SONGS

Tahtirtdi ke tahtirdô...

(Tachtirdi and tachtirdo...) [idioms of praise]
From Euboia (D.S. p. 392-393)

Tin, tin, tin to... [ vocables -meaningless expressions-]
From the Peloponnese (D.S. p. 393-394)

Horévun ta koritsàkia mu... (My little girls are dancing...)
From Thassos island (D.S. p. 395-396)

Pios mu tii-pe àskimu... (Whoever called [my baby] ugly...)
From Lesvos island (D.S. p. 397-399)
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