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«Μή οΰτως άσχημονώμεν επί τοις κεκοιμημένοις, παρακαλώ... μη τούς χιτώνας
ημών διαρρήξωμεν... μή τούς βραχίονας τύψωμεν, ίνα μή τούς Έλληνας ζηλώσω-
μεν... μή τάς τρίχας τής κεφαλής γυμνώσωμεν...». Καί είς τήν «πρός Φιλιππησ.γ'»
(Migne, 62, 203): «Κλαίωμεν τούς ούτως άπερχομένους, ού κωλύω, κλαίωμεν,
αλλά μή άοχημόνως, μή τρίχας τίλλοντες, μή βραχίονας γυμνούντες, μή όψιν
σπαράττοντες,..». Πολλά από τά μοιρολόγια τών βυζαντινών, τουλάχιστον κατά
τό νόημα, δύναται τις νά συλλάβη έκ διαφόρων μονωδιών, εκ τών έπυλλίων,
τοΰ έπους τοΰ Διγενή, τοΰ δράματος «Χριστός πάσχων», καί εξ αγιολογικών1
καί άλλων κειμένων. «Κατά τά μυρολόγια ταύτα, γράφει ό Φ. Κουκουλές, τά όποια
έψάλλοντο ή μονφδικώς ή συνθρηνούντων τών παρισταμένων, ό νεκρός προσηγο-
ρεύετο φώς τών οφθαλμών, ψυχή, καρδία, παρηγορία, πνοή, αναλόγως δέ τής ηλι-
κίας, τού βαθμού τής συγγενείας ή τών περιστάσεων, ύφ'ας απέθανε, τοΰ άπηυθύ-
νοντο σχετικοί θρηνητικοί λόγοι, δι'ών έξεφράζετο παράπονον, διατί δεν ομιλεί πρός
τούς οικείους, διατί τόσον ενωρίς καταλείπει τήν ζωήν χωρίς νά παράσχη τήν άνα-
μενομένην άνακούφισιν ή προστασίαν είς τούς γονείς, αν δ' ήτο έγγαμος, καί διατί
άφίνει χήραν άπροστάτευτον καί ορφανά»2. 'Ανάλογον περιγραφήν θρήνου πατρός
πρός υίόν άπευθυνομένου παρέχει ό Λουκιανός: «Τέκνον ήδιστον, οΐχη μοι καί
τέθνηκας καί πρό ώρας άνηρπάσθης μόνον έμέ τόν άθλιον καταλιπών, ου γαμή-
σας, ού παιδοποιησάμενος, ου στρατευσάμενος, ού γεωργήσας, ουκ ες γήρας ελθών"
ού κωμάση πάλιν ούδ° έρασθήση, τέκνον, ούδ' εν συμποσίοις μετά τών ήλικιωτών
μεθυσθήση»3. Καί οί χοροί τών γυναικών (τών μοιρολογιστριών) κατά τούς βυζαν-
τινούς χρόνους είναι ανάλογοι πρός τούς τών αρχαιοτέρων χρόνων καί τών σημε-
ρινών, όπως ούτοι διατηρούνται π.χ. εις τήν Λακωνικήν καί τήν Πυλίαν4.

*

* *

"Οπως έν Ελλάδι, ούτω καί εις τήν γειτονικήν Βουλγαρίαν τό μοιρολόγι
είναι, ώς επί τό πλείστον, αύτοσχέδιον. Επίσης δεν λείπουν από αύτό αί τυπικαί
εκφράσεις. Ό νεκρός μοιρολογείται άπό τούς συγγενείς, τις γειτόνισσες καί τούς
πλέον γνωρίμους. Μόνον αι βαθέως τεθλιμμέναι λαμβάνουν μέρος είς αύτό, εξαι-
ρέσει τών έξ επαγγέλματος μοιρολογιστριών. Ούτω κατά τόν θάνανον μιας κόρης,

1 Βλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, Τά κατά τήν τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών έκ τών αγιολο-
γικών πηγών. Έπετ. "Εταιρ. Βυζ. Σπουδ., τόμ. Κ', 'Αχθήναι, 1950, σ. 126-167.

2 Φ. '/. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, τόμ. A' II, έν 'Αθήναις, 1948,
σ. 33. Δ. Λουκάτον, έ'νθ' άν., σ. 59-62.

s Λουκιανού, Περί πένθους, 13.

1 Δ. Δουκάτου, ενθ' άν., σ. 62-64, ενθα καί αί σχετικά! παραπομπαί.
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ονόματι Razdelina, έχομεν όλόκληρον σειράν μοιρολογίοον. Τήν «κλαίει» κατά πρώ-
τον ή μητέρα της Angelina. Τό μοιρολόγι της σύγκειται εξ 106 στίχων. "Επειτα
αύτη απευθύνεται πρός τήν άδελφήν της Bosilka, παραχα>ροϋσα ε'ις αυτήν τήν θέ-
σιν της ώς «έξάρχου» τού θρήνου. 'Εκείνη έρωτα, μοιρολογούσα, τήν νεκράν άνε-
ψιάν της διατί θλίβει τόσον πολύ τούς γονείς της καί δέν θέλει, πλέον νά τούς
όμιλήση ; Ή μητέρα μετά ταύτα «κλαίει» έκ νέου, θρηνεί τήν θυγατέρα της. Εις
τό μοιρολόγι της τώρα έχομεν μίαν άλληγορίαν, εΐς τήν οποίαν γίνεται λόγος, δια
τόν γάμον τής κόρης μέ τήν μαύρην γήν1.

'Έρχεται κατόπιν ή σειρά τής γιαγιάς Mita, δια νά τήν μοιρολογήση. Αυτή
λέγει ότι δέν γνωρίζει τί νά πρωτοκλαύση, τήν ομορφιάν τής νεαρδς εγγονής, τά
χαμένα νιάτα της ή τήν θλίψιν καί τήν συμφοράν τών γονέων της ! Σύ, τής λέγει,
φεύγεις νέα. ένώ εγώ, ή γριά, μένω άκόμη! 2.

Γενικώς τά βουλγαρικά μοιρολόγια διακρίνονται εις διαφόρους τύπους, όπως
καί τά νεοελληνικά, αναλόγως τού προσώπου τού νεκρού, εΐς τόν όποιον απευθύ-
νονται 3. Παρά τόν έντονον ρεαλισμόν των, ουδόλως στερούνται συναισθηματισμού
καί ποιητικής αξίας. Όμοιάζουν δέ ταύτα ώς πρός τό περιεχόμενον πρός τά ελλη-
νικά, διότι οί λαϊκοί ποιηταί αναχωρούν από τήν ιδίαν περίπου κοινωνικήν πρα-
γματικότητα, τάς aUràç ψυχολογικός καταστάσεις καί τά aUrà περιστατικά. "Οπως
δέ τά ελληνικά, ουτω καί τά βουλγαρικά είναι δημιουργήματα τοΰ πόνου καί πλη-
ρούνται παθητικών εκφράσεων, συγκινητικών περιγραφών και δραματικών ποιητι-
κών εικόνων. 'Ας σημειωθή έτι ότι καί έν Βουλγαρία, όπως παρ' ήμΐν, τοποθε-
τούν τά ενδύματα τοΰ εΐς τήν ξένην αποθανόντος κάτω εις τό έδαφος καί τά μοι-
ρολογούν, καί ότι εΐς τά μνημόσυνα καί εις ώρισμένας ημέρας τοΰ έτους, ώς π.χ.
κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν, μοιρολογούν ιούς νεκρούς των εΐς τά νεκροταφεία.

Έν Γιουγκοσλαβία αι λέξεις καί φράσεις δια τά μοιρολόγια είναι ποικίλαι, ώς
καί παρ' ήμΐν. Ταύτα λέγονται εκεί naricati, nabrajati κτλ. Εις τό μοιρολόγι
κάποτε λαμβάνουν μέρος καί άνδρες, όπως εις τήν Μάνην, κατά κανόνα όμως κυ-

1 Τό θέμα τοΰτο τοΰ γάμου τής κόρης μέ τήν μαύρην γήν άπαντα είς στίχους ημετέ-
ρων δημοτικών τραγουδιών, ώς ό γνωστός: «πήρα τήν πλάκα πεϋερά, τή μαύρη γης γυναίκα»,
άλλ' άπαντα και κατά τήν αρχαιότητα. Οΰτως ό Ευριπίδης, είς τόν Ήρακλ. μαινόμενον, στ.

484, λέγει : "Αιδην νομίζων πενθερόν, κήδος πικρόν. Πρβλ. καί Ίφιγ. έν Αύλίδι, στ. 461.
Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σελ. 288. Πρβλ. D. Pctropoulos, La comparaison ενθ' άν., σελ. 14.

3 Ad. Strausz, Bulgarische Volksdichtungen, Leipzig 1895, σ. 481-487.
3 Ad. Strausz, έ'νθ' άν., σ. 488-500. Βλ. καί Β. Anghelov καί M. Arnaoudov, Βουλγαρικά
δημώδη άσματα (βουλγαριστί), Sofia, αν. ετ. έκδ., σελ. 35-37.
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ρίως αί γυναίκες μοιρολογούν τόν νεκρόν. Ό αύτοσπαραγμός μέ τά κτυπήματα τού
στήθους, τό ξερρίζωμα τών μαλλιών καί τό σχίσιμον τού προσώπου, ήτο συνήθης
παλαιότερον. Σήμερον έχει εκλείψει. Τα μοιρολόγια είναι, ώς επί τό πλείστον, αυτο-
σχέδια, συντίθενται δέ επί τή βάσει παλαιοτέρων προτύπων μέ προσαρμογήν εις
τάς περιστάσεις 1. Έν Ερζεγοβίνη, Ότόκ, Μπόκα κ.ά. οί στίχοι των είναι δεκασυλ-
λαβοι, άλλαχού οκτασύλλαβοι καί άλλαχού ανάμεικτοι δεκασύλλαβοι καί οκτασύλλα-
βοι. Ή μοιρολογίστρια έν Uzice είναι λυσίκομος, ώς καί παρ' ήμΐν. Κατά τήν
νύκτα δέν λέγονται μοιρολόγια, δια νά μή προσελκύωνται οί δαίμονες2.

Καί τά παλαιά Σλαβικά έθνη εΐχον επίσης μοιρολόγια δια τούς τεθνεώτας.
Εις τό ιστορικόν του μυθιστόρημα Stara basn (Παλαιά Διήγησις) ό Πολωνός συγ-
γραφεύς Ίιυσήφ 'Ιγνάτιος Kraszewski (1812-1887) άνασυνέταξε εν μοιρολόγι,
άναγόμενον εις τόν 9ον αι. καί λεγόμενον από μοιρολογίστριαν πρός ήρωα πεσόντα
εΐς τό πεδίον τής μάχης3. Τό παλαιόν μοιρολόγι τών Σλάβων καί άλλων τινών συγ-
γενών λαών ομοιάζει πρός κραυγήν άγανακτήσεως εναντίον τοΰ θανάτου καί ενδε-
χομένης εκδικήσεως τοΰ νεκροΰ εναντίον τού φονέως του. Αί γυναίκες εκριζώνουν τά
μαλλιά των, ξεσχίζουν τό πρόσωπον, στηθοδέρνονται καί κουρελιάζουν τά ένδύματά
των- "Οπως είδομεν, τοΰτο γίνεται ακόμη ε'ίς τινα μέρη τής Ελλάδος και εις τήν Κορ-
σικήν. Δυνάμεθα δέ νά γνωρίζωμεν ότι τό αύτό έτθιμον συνηθίζετο παλαιότερον καί
εις τήν Σικελίαν. Αί μοιρολογοΰσαι (le reputatrici) καί εδώ συμπεριεφέροντο όπως
καί αί Κορσικαναί : έξερρίζωναν τά μαλλιά των, εξέσχιζαν τά μάγουλά των καί
έπειτα ήρχιζαν νά θρηνούν μέ ρυθμόν τά έργα καί τάς άρετάς τοΰ τεθνεώτος, κα-
τηγοροΰσαι τόν σκληρόν θάνατον, πού ήρπασε τόν νεκρόν από τούς οικείους του.
«Πολλοί εικόνες περιεχόμενοι εις τά μοιρολόγια τής Σικελίας, λέγει ό G. Pitré,

εΐσήλθον εις άλλα φιλολογικά δημιουργήματα»4. Τό Σικελικόν μοιρολόγι, λεγόμενον

«

nenia, κατά τόν παλαιόν λατινικόν όρον, αναφέρεται εις τά διάφορα μέλη τής οΐκο-

1 «Was den Inhalt der Lieder betrifft so werden sie mit Zugrundlegung gewis-
ser Schenen und unter Verwendung der gebräuchlichen Epiteta improvisiert. Si ent-
halten das Lob des Toten, Episoden aus seinem Leben. Vorwürfe wegen des plötzli-
chen Verlassens, Schilderung der Treuer der Hinterbliebenen, Grüsse an früher Ver-
storbene κ.ά.». Ed. Schneeweis, Grundriss der Volksglaubens und Volksbrauchs der Serbo-
kroaten, 1935, σ. 128· Βλ. Τον Αντον, εκδοσις 2α, Berlin 1961, σ. 92-93.

2 Ed. Schneeweis, ενθ' άν., έ'κδ. 2«, σ. 93.

3 /■/?"■ Kraszewski, Stara basn, Katowice, 1953, σ. 101.

4 G. Pitre, Usi e costumi. Credenze i prejudicidel popolo Siciliano, τ. II, Palermo,
1899, σ. 215-6.
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γενείας. Εξαιρετικής τρυφερότητος είναι τό άπευθυνόμενον πρός τά παιδιά1. Γενι-
κώς τό Σικελικόν είναι ήπιώτερον τού Κορσικανικού καί τοΰ Μανιάτικου, άλλα
στερείται τής θερμότητος καί τής εμπνεύσεως εκείνων. "Η Εκκλησία κατεπολέμησε
τό έθιμον, παρά ταΰτα όμο^ς τούτο άντέστη μέχρι τών νεωτέρων χρόνων. Σήμερον
όμως δέν υπάρχει πλέον.

Σημαντικήν θέσιν εις τήν έθιμοτυπίαν τοΰ ένταφιασμοΰ παρά τοις Ρώσοις
κατελάμβανε καί τό μοιρολόγι, τό όποιον έγινε γνωστόν καί εκτός τής Ρωσίας μέ
σχετικήν έργασίαν τοΰ Daskov τό έτος 1842. Βραδύτερον ό Barsov έδημοσίευσε
πολυάριθμα μοιρολόγια άπό στόματος τής μοιρολογιστρίας Ειρήνης Άντρέεβνας
Φεντόσοβα (1831-1899), ή οποία συνεκράτει είς τήν μνήμην της περί τούς 30.000
στίχους 2. Μοιρολογίστριαι μέ ταλέντον υπάρχουν ακόμη έν Ρωσία καί εΐς τάς ημέ-
ρας μας, όπως π.χ. ή 'Αναστασία Μπογντάνοβα 3. Άξιόλογον συμβολήν εΐς τήν
έρευναν τού ρωσικού μοιρολογίου παρουσίασε πρό τριακονταετίας ή Elsa Mahler4

Άξιομνημόνευτον ένταΰθα νομίζω οτι είναι τό έν Ουκρανία έθιμον νά εν-
ταφιάζουν τό άνύπαντρο κορίτσι σάν νύφη καί νά τοΰ τραγουδούν γαμήλια τρα-
γούδια5, πού ενθυμίζουν «τά γαμπριάτικα» κατά τήν τελευτήν νέου μοιρολόγια εις
τό Βογατσικόν τής Μακεδονίας καί εΐς τά Βούρβουρα τής Κυνουρίας.

Έν Ρουμανία οί κάτοικοι τού Μαραμούρες, τής Μπουκοβίνης καί τής Μολ-
δαβίας μοιρολογοΰν μέ τόν bucium (μακρόν ποιμενικόν αύλόν) κατά τόν ενταφια-
σμόν. Δύο, σπανίως εις, άλλοτε τέσσαρες ή καί εξ νέοι φέροντες τό μουσικόν
τοΰτο όργανον συνοδεύουν τό «νεκρικό ξόδι» καί μοιρολογούν τήν πρωίαν, τήν
μεσημβρίαν, τό έσπέρας και κάποτε τήν νύκτα, όταν γίνεται ή φύλαξις τοΰ νεκρού
εις τό σπίτι. 'Ομοίως μοιρολογούν εΐς τόν δρόμον πρός τό νεκροταφεΐον, έπάνω
άπό τόν τάφον καί άφοΰ τό φέρετρον σκεπασθή άπό τό χώμα6. Σημειωτέον δέ ότι
εις τό χωρίον Nereju οί φυλάσσοντες τόν νεκρόν μεταμφιέζονται μέ προσωπίδας,
κατασκευαζόμενος άπό ξύλον ή δέρμα προβάτου, πρός άποδιοπόμπησιν τών κακο-
ποιών πνευμάτων. Τό αυτό εθίζεται καί εΐς τό χωρίον Topeçti. Καί εκεί οί έπα-
γρυπνούντες χορεύουν διαφόρους τοπικούς χορούς πέριξ πύρας κατά τήν νύκτα μέ

1 G. Pitre, ενθ' άν., σ. 212.

2 Jotcri Sokolov, Te folklore russe, Paris, 1945, σ. 120 κ.εξ.

3 Jouri Sokolov, ενθ' άν., σ. 123.

4 Elsa Maider, Die russische Totenklage, Leipzig, 1936.

5 Fr. Boehm, ενθ' άν., σ. 23.

e T. Alexandra, Instrumentée muzicale ale poporului romîn, Bucureçti, 1956,
σ. 39-40. Βλ. καί Α. Β Οίκονομίδην, έν Λαογραφ., ΙΗ', έν 'Αθήναις, 1959, σελ. 587-588.

3
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σκοπόν τήν διασκέδασιν αύτών καί τοΰ νεκροΰ. Έξετάσας τό θέμα τών «νεκρικών
χορών» παρά τοις σλαβικοΐς λαοΐς ό M. Nilsson λέγει ότι ως βάσις τούτων υπό-
κειται ή ιδέα τής ανάγκης νά δοκιμάσουν οι ζώντες κατά τήν τελευταίαν στιγμήν
όμοΰ μετά τοΰ νεκρού τήν χαράν τών ζωϊκών απολαύσεων. Τό αύτό δ' ακριβώς
συνέβαινε, προσθέτει, εΐς τούς αρχαίους Έλληνας καί τούς Έτρούσκους1.

'Αξιόλογον ενδιαφέρον παρουσιάζει έν Ρουμανία καί τό έθιμον - μοιρολόγι -
«τοΰ έλάτου», τό όποιον άνεκαλύφθη υπό τοΰ Τ. Burada έν Hunedoarä κατά τό
τελευταΐον τέταρτον τοΰ παρελθόντος αιώνος 2. "Ιχνη αύτοΰ άνεκαλύφθησαν κατό-
πιν εΐς τό Μπανάτ 3, εις τά Δυτικά "Ορη4 καί έν τή περιοχή τοΰ Γκόρζ5. Είς τό έν
λόγω έθιμον- μοιρολόγι - , πού απευθύνεται εΐς αγάμους νέους καί νέας, έχομεν τόν
μή πραγματοποιηθέντα εις τήν ζωήν γάμον. Τό έλατον συμβολίζει τόν θανόντα.
Ή ζωή του είναι ώς ή τοΰ ελάιου, ή δέ θλίψις του είναι ή θλίψις τοΰ δένδρου
τούτου, τό όποιον έπεσεν από τά υπερήφανα όρη είς τόπους χαμηλούς, όπου θά
σαπίση μέσα εις τέλματα6. Εις τήν Hunedoarä, όταν άποίίάνη έ'νας νέος, 9 όμήλι-
κές του πηγαίνουν εΐς τό βουνόν, κόπτουν δύο έλατα, τό εν μιγαλύτερον τού άλλου,
διέρχονται μέ αυτά από εν χωρίον καί τά κορίτσια τοΰ χωρίου τούτου άδουν «τό
μοιρολόγι τοΰ ελάτου». "Οταν κατόπιν έρχωνται εΐς τό χωρίον, όπου ευρίσκεται ό
νεκρός, στολίζονται τά έλατα από τά κορίτσια τοΰ χωρίον, τά όποια λέγουν πάλιν
τό σχετικόν μοιρολόγι, πού επαναλαμβάνεται κατά τόν ένταφιασμόν . Όπου δέν
υπάρχουν έλατα, αντί τούτων χρησιμοποιούν δένδρα μηλέας. Είς τήν Κλοποτίβα
τού HaÇeg τό σύνηθες εκεί «μοιρολόγι τής αύγής» ακούεται μόνον κατά τόν έντα-
φιασμόν νέου ή νέας. Αι μοιρολογίστριαι, ίστάμεναι έξω τοΰ παραθύρου τής οικίας,
ένθα ό νεκρός, μοιρολογοΰν κατά μέτωπον πρός τόν ήλιον. Εις τό Μπανάτ είναι
χωρισμέναι είς δύο ομάδας. Ή μία άντιπροσωπεύει τήν αύγήν, ή οποία παίρνει
τόν νεκρόν, ή δέ άλλη τούς οικείους του, πού ματαίως επιζητούν τήν έπιστροφήν

1 Βλ. Martin Nilsson, Der Ursprung der Tragödie, Opuscula Selecta, I, L,und,
1951, σ. 106.

2 T. Burada, Datinele poporului romin la inmormîntari, έν Convorbiri Literare,
16(1882/1883), σ. 8 κ.έξ. (Καί ανατ., Iasi, 1882, σ. 28 κ.έξ.).

3 Simeon Mangiuca, Cälindariru pe anul 1882, Bra§ov, 1881 σ. 121.

4 T. Fr îneu §i G. Candrea, Romînii din MunÇi Apuseni, Bucureçti, 1888, σ. 175.

5 C. Brailoiu, Ale mortului din Gorj, Bucure§ti 1936, σ. 52 κ.έξ.

6 I. C. Ch.itim.ia, Cîntece funerare populäre de·. Studii §i Cereetari de Istorie Li-
terarä §i Folclor, ετ. VIII, Bucuresti, 1959, nr. 3-4, a. 643.

7 Ένθ' av., a. 643-647. Τό έθιμον τοΰ έλάτου, κατά τόν I. Chitimia, έχει άνιμιστικόν
χαρακτήρα. "Ενθ' άν., σ. 664.
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του. Κάποτε άδουν λυσίκομοι 1· Εις τήν Όλτενίαν καί εις τούς Σάσους τής Τραν-
συλβανίας, ως συμβαίνει παρ' ήμΐν εΐς πολλά χωρία τής 'Ηπείρου καί τής Μακε-
δονίας, «αί μοιρολογούσαι εκφράζονται ρυθμικώς εν τω πεζω λόγω>>2·

"Οπως παρ' ήμΐν, ούτω καί εν Ρουμανίςι πολλά τών μοιρολογιών είναι αυ-
τοσχέδια, πού λέγονται κατά τάς κηδείας καί κατά τά μνημόσυνα. Τά περισσότερα
τούτων είναι περιστατικά καί λησμονούνται. "Οσα είναι ώραΐα καί συγκινούν τήν
ψυχήν τοΰ λαού διατηρούνται εΐς τήν λαϊκήν μνήμην 3.

'Εάν τώρα ρίψωμεν βλέμμα καί εΐς τήν λαογραφίαν τών πρωτογόνων καί
κατά φύσιν ζώντων λαών, θά ΐδωμεν ότι καί εΐς εκείνους ό θρήνος τού νεκρού εί-
ναι λίαν συνήθης καί διαδεδομένος. Ό C. le Gobien κατά τα τέλη τοΰ 17ου αϊ.
σημειώνει τό εξής μοιρολόγι τών νήσων Mariannes τοΰ ΒΔ. Ειρηνικού : «Τό φεγ-
γάρι, πού μέ φώτιζε, | έσκοτείνιασε. [ Τό άστρο, πού μοΰ ώδηγοΰσε τά βήματα, |
έσβησε. | Ό ήλιος, πού μοΰ δίνει ζωή, έκρύφτηκε. | Άπό τώρα θα μέ συντροφεύη |
μόνο μια νύκτα βαθειά»4.

Ό Godefroy Loyer εις έ'να ταξίδι του, γενόμενον τό έτος 1702 εΐς τήν
Άφρικανικήν Γουϊνέαν, παρετήρησε καί περιέγραψε λεπτομερώς τήν έθιμοτυπίαν
τού μοιρολογίου παρά τοις Νέγροις. Περί τάς εκατόν γυναίκες, λέγει, συγκεντρούν-
ται εις τήν οΐκίαν τοΰ τεθνεώτος καί μέ οξείς κοπετούς αρχίζουν νά τόν αναζητούν
παντού εΐς όλας τάς γωνίας τής οικίας, Ιρωτώσαι όσους συναντούν μήπως ούτος
έφάνη κάπου. Οΰτοι απαντούν εΐς αύτάς «άουρού», δηλαδή δέν υπάρχει πλέον. Τότε
αΰται τρέχουν καί τόν ζητούν μακράν τής οικίας, ένφ άλλαι γυναίκες αρχίζουν νά
περιποιούνται τόν νεκρόν, νά τόν καθαρίζουν, νά τόν κτενίζουν καί νά τόν στολί-
ζουν μέ πρωτόγονα κοσμήματα. Κατόπιν τόν μοιρολογούν ρυθμικώς καί ήσύχως
έξαίρουσαι τά τής συμπεριφοράς καί τών έργοον του έν τή ζωή. 'Έπειτα παρουσιά-
ζονται καί άλλαι γυναίκες, αί όποΐαι τόν έρωτοΰν, διατί άφήκε τόν κόσμον, μήπως
δέν ειχε μέ τί να ζήση, μήπως δέν ήτο αγαπητός, τί τού έλειπε καί φεύγει;5.

Κατά τήν αυτήν περίπου εποχήν καί ό Muret κάμνει λόγον δια τό μοιρο-

1 "Ενθ' άν., σ.648. Περί τοΰ «μοιρολογίου τής Αυγής» βλ. καί τήν πρόσφατον μελέτην
τοΰ Nicolae Both, Contribu^ii la cîntecul zorilor. Anuarul Muzeului Etnografic al Tran-
silvaniei pe anii 1962-1964, Cluj, 1966, σ. 465-487.

2 /. C. Chitimia, ενθ' άν., σ. 665.

ä "Ενθ' άν., σ. 665.

4 Charles le Gobien, Histoire des îles Mariannes, Paris, 1700, σελ. 69.

6 Godefroy Loyer, Relation au voyage au royaume d'Issyny, côte d'or, pays de
Guinée en Afrique, Paris, 1714, σ. 237 κ έξ.
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λόγι εΐς τάς Καραϊβικός νήσους 1, τά αυτά δέ χαρακτηριστικά έχει τό μοιρολόγι και
εΐς τάς φυλάς τού Περού 2.

Εις τινας άλλους πρωτογόνους λαούς ό θρήνος αρχίζει προ τού θανάτου. Οι
Όττεντότοι π.χ. τριγυρίζουν τόν ετοιμοθάνατον καί αρχίζουν τά ξεφωνητά καί τούς
θρήνους 3. Μετά τών θρήνων συνδέονται καί οι σπαραγμοί. Εΐς τούς Άράντα τής
Κεντρικής Αυστραλίας αί γυναίκες καταξεσχίζουν τό σώμα των μετά θρήνων 4. Είς
άλλους πρωτογόνους λαούς οί άνδρες καταπληγώνονται μέ μαχαίρας, αΐ δέ γυναί-
κες καρφώνουν καλάμια εΐς τάς κεφαλάς των 5. Άλλαχού κόπτουν τούς λοβούς τών
ώτων ή ξεσχίζουν τό στήθος των καί αφήνουν αιμα νά κυλά επί τού λειψάνου. Ό
Frazer έχει συγκεντρώσει πολλάς ειδήσεις έπί τοΰ θέματος 6.

Ή συνήθεια τοΰ αύτοσπαραγμοΰ ήτο βαθέως έρριζωμένη καί εΐς τούς Ε-
βραίους. Επίσης οί Σκύθαι, όταν άπέθνησκεν ό βασιλεύς των, «τού ώτός άποτά-
μνονται, τρίχας περικείρονται, βραχίονας περιτάμνονται, μέτωπον καί ρίνα καταμΰσ-
σονται, διά τής αριστερής χειρός όϊστούς διαβυνέονται»7. Εις τούς Αιγυπτίους ετΰ-
πτοντο καί αί γυναίκες καί οί άνδρες. Ό Ηρόδοτος λέγει: «θρήνοι δέ καί ταφαί
σφεων εΐσί αΐδε' τοΐσι αν άπογένηται έκ τών οίκίων άνθρωπος, τοΰ τις καί λόγος ή,
τό θήλυ γένος πάν τό έκ τών οίκίων τούτων κατ' ών έπλάσατο τήν κεφαλήν πηλώ
ή καί τό πρόσωπον, κάπειτα εν τοΐσι οίκίοισι λιπούσαι τόν νεκρόν αύται ανά τήν
πόλιν στρωφώμεναι τύπτονται έπεζωσμέναι καί φαίνουσαι τούς μαζούς, σύν δέ σφι
αί προσήκουσαι πάσαι. ετέρωθεν δέ οι άνδρες τύπτονται, έπεζωσμένοι καί ούτοι»".
Είδομεν ότι καί εΐς τούς αρχαίους "Ελληνας ήτο συνήθης ό αύτοσπαραγμόε, όπα>ς
παραστατικώτατα τόν περιγράφει ό Λουκιανός". Παρά τοις Ρωμαίοις ό Δωδεκά-
δελτος άπηγόρευε τό σχίσιμον τοΰ προσώπου, αλλ' ή συνήθεια δεν εξηλείφθη όλο-

1 Α. Muret, Cerimonie funebri di tutte le nazioni del mondo, Venezia, T722, a. 108.

2 V. Biaise Cendar, Anthologie nègre, Paris 1947, a. 323.

3 Βλ. Ε. Hartland έν τη Encyclop. of Relig. and Ethics, τόμ. 4, σ. 416 α.

* Β. Spencer and F. Gilten, The Native Tribes of Central Australia, London
1895/1938, σ. 510.

5 "Ενθ' άν., σ. 509.

6 J. G. Frager, The Belief in immortality and the Worship of the dead,τόμ. I,
London, 1913, a. 134, 154 κ.έξ., 158, 159, 196, τόμ. II, 1922, σ. 19, 113, 133 κ.έξ. Πρβλ.
καί Παν. Λεκατσά, Ή Ψυχή, 'Αθήνα, [1957], σ. 130 κ.έξ.

1 'Ηροδότου, 4, 71.

8 'Ηροδότου, 2, 8S. Βλ. καί Fr. Boehm, ενθ' άν., σ. 5, έ'νθα καί βιβλιογραφία.
0 Λουκιανού, Περί πένθους, 12. Οί "Ελληνες τόν δαρμόν τοϋ στήθους καί τόν θρήνον
έκάλουν καί κοπετόν.
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σχερώς, ώς έγραφεν 6 Propertius1. Ό Ουάρρων, θέλων να έξηγήση τό έθιμον, λέ-
γει: «... ut sanguine ostenso inferis satisfaciant 2». Πανταχού καί πάντοτε αί
γυναίκες έχουν κατά τόν θρήνον τόν κυριώτερον λόγον. Ε'ις ώρισμένας Αυστραλια-
νός φυλάς αύται σκάπτουν τούς τάφους 3. Εΐς τήν νήσον Μούρουα (Μελανησία) ή
ταφή είναι χρέος τών γυναικών. AUrai ανοίγουν μίαν τάφρον πλησίον τού χωρίου
καί αύται πάλιν ξεθάπτουν τά οστά τοΰ νεκρού κατά τήν άνακομιδήν 4. Εις πολλάς
επίσης πρωτογόνους φυλάς, όπως καί εΐς τούς "Ελληνας 5, ή περιποίησις τού λει-
ψάνου γίνεται αποκλειστικώς άπό γυναίκας. Καί μεταξύ τών Ρωμαίων ή μητέρα
καί ή αδελφή άναφέρονται ώς personnae funereal.

"Οπως εΐδομεν, εις πλείστους λαούς, αρχαίους καί σημερινούς, πρωτογόνους
καί πολιτισμένους, 6 θρήνος τοΰ νεκρού υπήρξε καί υπάρχει ώς έπακόλουθον τού
θανάτου. Όσημέραι μέ τήν έπικράτησιν άνωτέρων θρησκευτικών καί φιλοσοφικών
περί ζωής καί θανάτου άντιλήψεων, μέ τήν άστικοποίησιν μερίδος τών χωρικών
τής υπαίθρου καί τήν βαθμιαίαν έξημέριοσιν τών ηθών, ο θρήνος τοΰ νεκρού όλο-
νέν καί περιορίζεται ή καί έξαφανίζεται ή γίνεται ήπιώτερος μεταβάλλων τήν πα-
λαιοτέραν άγρίαν καί σκληράν του όψιν. Ό δέ αύτοσπαραγμός, πού διατηρείται
έντονώτερος ακόμη εις πρωτογόνους κοινωνίας καί εΐς νησίδας πεπολιτισμένων
λαών 7 ερμηνεύεται υπό τών εθνολόγων καί λαογράφων ότι οφείλεται εΐς τόν λόγον,
όπως πραγματοποιηθή σύνδεσμος ή μεταθανάτιος άδελφοποίησις τοΰ νεκρού μετά
τών ζώντων. Τελικώς οΰτος άποβλέπει εΐς τήν άποφυγήν τής έκ τοΰ νεκρού βλάβης,
τής άπειλούσης τούς ζώντας. Τό αίμα, τό όποιον ρέει άπό τάς ξεσχιζομένας παρειάς
ή άπό τά άλλα μέρη τοΰ σώματος, τονώνει τόν νεκρόν, κατά τάς άντιλήψεις τών
πρωτογόνων, μέ σκοπόν τήν έπάνοδόν του εΐς τήν ζωήν ή τήν ένδυνάμωσίν του
πρός άντιμετώπισιν τών πολυειδών δοκιμασιών καί παθημάτων, πού τόν περιμέ-
νουν. Ό σπαραγμός επίσης δέν είναι μόνον αύτοτιμωρία, αύτοτυράννησις καί ξέ-
σπασμα άφατου λι>πης, άλλα καί έ'νας συμβολικός, ούτως ειπείν, θάνατος τών ζών-
των. Ούτος, κυριαρχών τοΰ συνειδότος, αποτελεί πολλάκις δια τόν θρηνοΰντα θέσιν

1 PropertiiiSy 2, 13, 27.

2 Sergius, In Verg. Aen. 3, 67.

3 Ε. Bendann, Death Customs. An analytical Study of Burial Rites, Tondon
1930, σ. 239.

4 "Ενθ' άν., σ. 238 κ.εξ.

5 Ε. Rohde, Psyche, γολλική μετάφρ., Paris, Ι952> σ. 180.

" Servius, In Verg. Aen. 9, 486.

' Βλ. Γ· κ. Σπνριδάκη, ενθ' άν., σελ 122-125,
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αρνήσεως τής ζωής. Τέλος αρχικός σκοπός τής καθιερο>σεως τού θρήνου υπήρξε
πρώτον ή άποδίωξις τής υποψίας ότι α'ίτιοι τού θανάτου ήσαν οί ζώντες καί
δεύτερον ό εξευμενισμός τού νεκρού. Παραλλήλως όμως έβαινε πάντοτε ή έκ
μέρους τών οικείων ειλικρινής έκδήλωσις τοΰ πόνου' ό τελευταίος αυτός λόγος τής
δημιουργίας τοΰ θρήνου μέ τήν άνάπτυξιν τοΰ πολιτισμού έκυριάρχησε τών άλλων
καί άπέβη μοναδικός.

RÉSUMÉ

Thrènes funèbres en Grèce
(Le mirologoie et son cérémonial)

par D. B. Economidès

Dans l'introduction de son étude, l'auteur mentionne les différents
mots et phrases que le peuple grec emploie pour désigner le mirologue et
les circonstances pendant lesquelles il le chante.

Par la suite il examine : a) les lieux de la Grèce où sont chantés
les mirologues à ce jour, b) la façon dont on dit les mirologues à quelqu'un
qui est mort à l'étranger loin des siens, c) quel est le cérémonial du thrène
dans les différentes régions de la Grèce.

Voici quelques exemples: dans le village de Grizi de la province de
Pylie (Péloponèse) les femmes couvrent leur tête et leur visage avec un
mouchoir noir de façon à ce qu'on ne voie même pas leurs yeux. D'habi-
tude une femme commence le mirologue et les autres reprennent en chœur-

Dans le village de Xirômeron en Acarnanie les femmes qui se lamen-
tent font un cercle autour du cercueil du mort en se divisant en deux
chœurs. Le mirologue est accompagné par des exclamations, des cris
stridents et des mouvements du corps, des mains, de la tête et des coups
sur la poitrine et les genoux en suivant le rythme de la mélopée. Dans la
région du Magne le mirologue est le plus souvent un dialogue en vers
où l'on expose tout ce qu'on aurait pu dire au mort, pour louer ses ver-
tus, souligner le vide qu'il laisse et lui promettre qu'on le vengera s'il a été
assasiné par un ennemi.

Par la suite l'auteur mentionne le cérémonial du mirologue des co-
lons maniates de Corse, en faisant une comparaison entre le mirologue de
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ceux-ci et le mirologue des indigènes. Il examine également quelles per-
sonnes chantent d'habitude les mirologues, et dans quelles régions on en-
gage des pleureuses professionnelles contre paiement.

L'auteur décrit les principales caractéristiques des mirologues comme
chants funèbres, et il les vante comme spécimens de la poésie populaire
grecque.

Les mirologues se divisent en deux grandes catégories :

a) Les mirologues improvisés, parmi lesquels ceux qui ont fait une impres-
sion spéciale se maintiennent dans la mémoire du peuple avec ceux qui
par leur contenu et leur forme peuvent émouvoir toujours son âme.

b) Ceux qui sont devenus des types modèles et les mirologues qui pro-
viennent de la tradition, dénommés τού Χάρου (de Charon). Dans les vers
de ces derniers revivent des croyances des anciens Hellènes sur l'au-delà.

Parallèlement et tout particulièrement sont examinés les distiques des
mirologues des îles ainsi que les mirologues de certaines régions de la
Grèce continentale qui sont en prose et qui prennent une forme poétique
par les interjections et autres lamentations, ainsi que par la prosodie.

Les allégories contenues dans les mirologues sont du point de vue
esthétique très intéressantes. Ainsi le mort est comparé à un pommier ού
à un autre arbre que le fleuve emporte ού qui est desséché ού déraciné, à
un oiseau qui s'est échappé de sa cage, à un aigle qui s'est envolé, à une
brebis que le loup a emportée, à un voilier qui s'en va avec de l'or, ού de
l'argent qu'on a perdu etc. Les images poétiques de ces allégories sont
parmi les plus expressives et les plus belles de la poésie populaire néo-
héllenique.

Dans la deuxième partie de son étude l'auteur se rapporte à l'anti-
quité hellénique et à l'époque Byzantine où il examine en lignes générales
le thrène des morts en le comparant aux mirologues actuels du peuple grec.

Outre la mention des thrènes et de la manière dont ces thrènes sont
décrits dans Homère, l'auteur relate la conception que les anciens Hellènes
et les Byzantins avaient des thrènes funèbres et renvoie au passages rela-
tifs d'Hérodote, de Platon, de Plutarque, de Lucien, de St. Jean Chry-
sostome etc.

Dans la troisième et dernière partie de son étude, l'auteur entreprend
une recherche comparative du thrène funèbre grec avec celui des peuple3



40

ΔΗΜΗΤΡ. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

voisins de la Grèce, de la Péninsule Balkanique, Bulgares, Serbes et
Roumains.

En comparant le mirologue grec à celui des peuples précités l'auteur
trouve certaines ressemblances, mais aussi des différences sensibles quant
au cérémonial, à la composition et au contenu. Un grand nombre de miro-
logues en Bulgarie et en Yougoslavie sont, comme en Grèce, improvisés.
Là aussi ce sont les femmes qui en majeure partie expriment presque
comme chez nous leur douleur en se frappant la poitrine et les genoux et
en se déchirant le visage avec les ongles.

Les différences les plus sensibles apparaissent dans le chant funèbre
roumain et tout particulièrement dans les inirologues originaux a) du sapin
(bradului) et b) de l'aube avec les danses que dansent ceux qui veillent le
mort pendant la nuit autour du feu qu'on allume près du cerceuil.

En terminant l'auteur mentionne certaines coutumes relatives au
thrène funèbre, dont celle de l'autodéchirement, qui sont propres à certains
peuples primitifs et semicivilisés, et conclut que les thrènes qui s'accom-
pagnent d'autodéchireinent ont leur origine dans la croyance primitive
selon laquelle on peut empêcher les maux que le mort est susceptible de
causer aux vivants. Par ces actes les vivants combattent le soupçon que le
mort pourrait avoir qu'ils sont responsables de son décès. Parallèlement à
cette conception, continue l'auteur, le mirologue a été et demeure l'expres-
sion de la douleur causée par la perte d'une personne chère. Cette con-
ception a dominé toutes les autres idées et manifestations au cours des
diverses étapes évolutives de la civilisation humaine.



ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
(ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΥΠΟ

ΣΤ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Μανόλη Καλομοίρη
μνήμη

Ή λαϊκή οργανική μουσική μέ τήν ποικιλίαν τών έν χρήσει μουσικών οργά-
νων αποτελεί, ώς γνωστόν, σπουδαΐον μέρος τού έκ παραδόσεως πολιτισμού τού
λαού. Ή έξέτασις τής έν λόγω μουσικής είναι δύσκολον νά επιχειρηθή επιτυχώς
άνευ τής μελέτης αντιστοίχως τών μουσικών οργάνων δια τήν εκτέλεσιν aUn|c,
τόσον εις τούς χορούς, όσον καί εΐς τήν συνοδείαν τών τραγουδιών καί εΐς άλλας
κοινωνικός εκδηλώσεις.

Περί τών έν γένει λαϊκών οργάνων εΐς τήν νεωτέραν Έλληνικήν περίοδον>
τών εξεταζομένων εΐς τήν παρούσαν μελέτην, ης δημοσιεύομεν ενταύθα τό πρώ-
τον μέρος, παρατηρούμεν εξ άρχής ότι έκ τούτων τινά διασώζονται έκ παραδόσεως
από τήν αρχαιότητα, άλλα δέ είναι τών μεταγενεστέρων χρόνων. Έκ τών τής
πρώτης κατηγορίας τινά έπεβίωσαν υπό τήν πρωτόγονον αυτών μορφήν, άλλα
όμως υπέστησαν βελτιώσεις ή έξειλίχθησαν εΐς μορφάς τελειοτέρας.

Έκ τής διαμορφώσεως σήμερον νέων κοινωνικών καί οικονομικών συνθη-
κών παρατηρείται σταθερώς βαθμιαία έξαφάνισις τών μουσικών τούτων οργάνων
ή οποία προέρχεται, τό μεν έκ τής εγκαταλείψεως τών έκ παραδόσεως λαϊκών εορ-
ταστικών έκδηλώσεων, π.χ. κατά τόν γάμον, όστις εωρτάζετο παλαιότερον έπί 3-6
ημέρας, ειτα κατά τάς πανηγύρεις καί άλλας περιστάσεις, συμφώνως πρός τό παρα-
διδόμενον τυπικόν, τό δέ έκ τής διαδόσεως διά τών δίσκων γραμμοφώνου καί τοΰ
ραδιοφώνου καί εΐς τάς πλέον άπομεμακρυσμένας περιοχάς τοΰ Ελληνικού χώρου
τής νέας λαϊκής αστικής μουσικής, ή οποία όχι μόνον ήλλοίωσε τόν χαρακτήρα
τής δημοτικής μουσικής, αλλά συντελεί καί εΐς τήν εξαφάνισιν αυτής.

Ή φλογέρα π.χ. άπο χιλιετηρίδων λίαν προσφιλές εΐς τους ποιμένας μου-
σικόν όργανον, δέν άπαντάται πλέον εΐς πολλά μέρη. Ή λύρα, ή όποία ήτο τό
κατ' εξοχήν λαϊκόν όργανον εΐς τήν Κρήτην, τήν Δωδεκάιησον, τός ιήσοτ'ς τού
Αιγαίου καί τήν Θράκην, βαίνει πρός εγκατάλειψιν υπό τήν έπίδρασιν τοΰ βιο-
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λιού, τού οποίου ή χρήσις έχει επικρατήσει πρό πολλού-

Μέχρι πρό τίνος ύπήρχον, θα υπάρχουν ίσως καί σήμερον ακόμη, λυρά-
ρηδες, οϊ όποιοι παίζουν τό βιολί κρατούντες τοΰτο όρθιον έπι τού γόνατος ως
τήν λύραν. Ή χρήσις επίσης τού σαντουριοΰ ευρίσκεται εις συνεχή υποχώρησιν
Τό κανόνι καθώς καί τό ούτι επιζούν ακόμη εις 'Αθήνας, Πειραιά καί Θεσσαλο-
νίκην, καθώς καί ε'ίς τινας άλλας περιοχάς, χρησιμοποιούμενα ύπό προσφύγων έκ
Μικράς 'Ασίας καί Κωνσταντινουπόλεως.

Τό φαινόμενον τοΰτο τής βαθμιαίας έκτοπίσεως τών λαϊκών οργάνων έχει
άπό πολλού έπισημανΟή ύπό μουσικολόγων καί εΐς άλλας προηγμένας χώρας.
Ό Claude Marcel Dubois παρετήρησεν ότι ή σημερινή διάδοσις τοΰ άκκορ-
ντεόν, τών δίσκων, τών ραδιοφωνικών σταθμών ευνοεί τήν έγκατάλειψιν τών λαϊ-
κών έκ παραδόσεως μουσικών οργάνων τής Γαλλίας. Ή έπικράτησις αύτη τοΰ
ένοργάνου υλικού είναι τοιαύτη, ώστε νά διερωτάται τις, ποίον θα είναι τό μέλλον,
του καί νά επιθυμή νά αναχαίτιση τήν πορείαν ταύτην πρός τήν καταστροφήν
τών λαϊκών μουσικών οργάνων τής παραδόσεως, ή οποία λαμβάνει χώραν υπό
τήν πίεσιν τής μηχανικής καί βιομηχανικής προόδου 1.

Κατά τό παρελθόν ό οργανοπαίκτης ήτο συγχρόνως καί ό κατασκευαστής
τού οργάνου του (φλογέρας, ζουρνά, τσαμπούνας, λύρας, κεμεντζέ κ.ά'.), τοΰ οποίου
έγνώριζεν όλα τά μυστικά, ούτω δέ έδιδεν είς αύτό τήν σφραγίδα τής προσωπι-
κότητός του.

Τήν λεπτήν καλαισθησίαν επί τής αποδόσεως τοΰ μουσικού του οργάνου
άπέκτα ό λαϊκός τεχνίτης δια τής υπομονής, έπιμονής και πείρας, εκτός τού εμφύ-
του καλλιτεχνικού του ταλάντου.

Τά παλαιά λαϊκά μουσικά συγκροτήματα άπετελοΰντο συνήθως άπό 2-4 τό
πολύ άτομα, μουσικούς καί τραγουδιστάς, ώς ζουρνάς-νταούλι (ζυγιά), λύρα ή
βιολί καί λαούτο, βιολί, κλαρίνο, σαντούρι ή λαοΰτο, βιολί, ούτι, ντέφι κλπ. Πολ-
λάκις εις τά άγροτικά κέντρα καί ένα μόνον όργανον, λύρα ή τσαμπούνα ή
γκάιντα ήρκει πρό τοΰ 1940 δια νά κράτηση όλόκληρον τό βάρος τοΰ πολυημέ-
ρου εορτασμού τοΰ γάμου ή λαϊκής πανηγύρεως.

Οί νεώτεροι οργανοπαΐκται, προσαρμοζόμενοι εις τό πνεύμα τής εποχής αντι-
κατέστησαν έν μέρει τά παλαιά μουσικά όργανα μέ νεώτερα βιομηχανοποιημένα,
προερχόμενα έκ τής Δύσεως, ούτω δέ έσχημάτισαν νέους συνδυασμούς, "Οσοι π.χ.

1 Βλ. Claude Marcel Dubois, L'instrument musical en France. Travaux du ier
Congrès International de Folklore, Paris 1937, σελ. 376.
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έπαιζαν λαούτο, τό όποιον δέν είναι σήμερον άνεκτόν εις έ'να σύγχρονον λαϊκόν
συγκρότημα, τό «γύρισαν» στήν κιθάρα, τήν οποίαν χορδίζουν, όπως χορδίζεται
τό λαούτο (λά, ρέ, σόλ, ντο) καί χωρίς καμμίαν ανάγκην ειδικής μελέτης παίζουν
τό νόθον αύτό μουσικόν όργανον τής εποχής μας τήν «λαουτοκιθάρα». Άλλοι
οργανοπαικται άπό τούς παλαιούς άντικατέστησαν τό ούτι ή τό μαντολίνο μέ τό
μπουζούκι, ένω τό ντέφι ή τό νταούλι τό άντικατέστησεν ή «τζαζ» (ή grosse-
caisse). Οί ζουρνατζήδες άπό μακρού χρόνου έχουν άντικαταστήσει τόν ζουρνάν
διά τοΰ κλαρίνου, τό όποιον ένέχει μεγάλας μουσικάς δυνατότητας καί υίοθετήθη
αμέσως ύπό τοΰ λαού. Κατά τά τελευταία έτη προσετέθη καί νέον μουσικόν όργα-
νον, τό άκκορντεόν, τό οποίον διεδόθη ταχύτατα καί μέ τόν τρόπον πού παίζεται
κατέστη λαϊκόν.

Εις τάς πανηγύρεις καί τάς διαφόρους εορτάς εις τήν ύπαιθρον τά λαϊκά
συγκροτήματα αποτελούνται σήμερον συνήθως άπό βιολί, κλαρίνο ή καί σαξό-
φωνο, κορνέτα, λαουτοκιθάρα ή καί κιθάρα, τζάζ. Συνοδεύονται δέ άπαραιτήτως
άπό έ'να ή περισσοτέρους τραγουδιστάς. "Ο συνδυασμός ούτος τών συγκροτημά-
των καθιστά δυνατήν τήν έκτέλεσιν συγχρόνων εύροοπαϊκών χορών, οί όποιοι
έχουν εισχωρήσει καί εις τήν ύπαιθρον, ώς καί συνθέσεων ύπό συγχρόνων 'Ελλή-
νων συνθετών έλαφράς μουσικής, τέλος δέ δν χρειασί)ή (συνήθως πρός τό τέλος
τής εορτής) καί δημοτικών τραγουδιών και λαϊκών χορών.

Ό σύγχρονος όμως λαϊκός οργανοπαίκτης, κλαριντζής ή βιολιτζής, ό οποίος
εκτελεί εϊς τό όργανον του καί δημοτικά τραγούδια καί λαϊκούς χορούς, δέν
«λαλεί» (δέν παίζει) τό όργανον του, όπως παλαιότερον ό συνάδελφος του, ότε
εύρίσκετο έν άκμή άκόμη τό δημοτικό τραγούδι.

Ή έπικράτησις τής άστικής λαϊκής μουσικής τών μπουζουκιών καί άλλων
οργάνων έχει έπιδράσει μεταξύ άλλων πολιτιστικών παραγόντων καί εις τήν άλ-
λοίωσιν τής μουσικής τού δημοτικού τραγουδιού.

Κατά τά τελευταία έτη παρουσιάζονται νέα μουσικά συγκροτήματα μπου-
ζουκιών, τά όποια άποτελούνται συνήθως άπό δύο ή τρία μπουζούκια, σπανιώτε-
ρον και μέ ένα μπαγλαμά, λαουτοκιθάραν, κιθάρες, άκκορντεόν, τζαζ ή ντέφια.
Τά τελευταία όργανα παίζουν συνήθως αί γυναίκες πού τραγουδούν. Σημειωτέον
ότι καί αύτά τά συγκροτήματα έκτελοΰν ένίοτε δημοτικά τραγούδια, όταν διαθέ-
τουν κλαρίνο ή βιολί.

Οί νέοι σήμερον οργανοπαικται προσπαθούν νά άποκτήσουν στοιχεία μου-
σικών γνώσεων (σολφέζ, θεωρίαν), τά όποια επιτρέπουν εις αύτούς νά έκμανθά-
νουν τάς εκάστοτε νέας συνθέσεις. Οί λαϊκοί οργανοπαικται, οί όποιοι έξεμάνθα-
νον τούς σκοπούς «μέ τό αύτί» καί τούς έξετέλουν μέ τόσην εκφραστικό-
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τητα, γίνονται όλονέν και πιό σπάνιοι, ουτω δέ μέ αυτούς εξαφανίζεται σημαν-
τική μουσική οργανική παράδοσις, διότι ούτοι έκμανθάνοντες τό όργανον των
από κάποιον γεροντότερον, εμάνθανον ταυτοχρόνως και τάς παλαιάς μελωδίας καί
λαϊκούς χορούς, πού εγνώριζεν ό διδάσκαλος των, τάς οποίας μετέδιδεν εις τούς
μεταγενεστέρους.

Εις τήν παρούσαν μελέτην έξετάζομεν, ως εΐπομεν ανωτέρω, μουσικά όργανα
εν χρήσει εις τόν Έλληνικόν χώρον, πρός δέ καί ώρισμένα βιομηχανοποιημένα,
προελεύσεως Δυτ. Ευρώπης, τά όποια έχουν υιοθετηθή υπό τού λαού. Τά τε-
λευταία, αν και είναι γνωστή ή αστική των προέλευσις καί ή εκμάθησίς των γίνε-
ται διά συστηματικής διδασκαλίας, εν τούτοις μέ τόν τρόπον πού ό λαός τα εκ-
μανθάνει καί τά παίζει αποτελούν λαϊκά όργανα.

ι. ΑΕΡΟΦΩΝΑ

Α) Οί αύλοι (ίδιόφωνα)

Ό αύλός είναι άερόφωνον όργανον, τό όποιον απαντάται ευρέως διαδεδομέ-
νον, ιδία ώς ποιμενικόν, ού μόνον εις τόν Έλληνικόν αλλά καί εΐς όλους τούς
άλλους λαούς. Εΐς τήν Ελλάδα ό αυλός είναι γνωστός από αρχαιοτάτων χρόνο)ν
ώς αι>λός, πλαγίαυλος, δίαυλος κ.ά., συνεχίζεται δέ ή χρήσις του μέχρι σήμερον υπό
διάφορα ονόματα, οίον σουραύλι, φλογέρα ή φλουέρα, καλάμι'
νταρβίρα, τζαμάρα, περνιαύλι, κτλ.

Κατά τήν πρώτην βυζαντινήν περίοδον άναφέρεται τό όργανον τούτο μέ τά
ϊδια ονόματα, ώς καί κατά τήν άρχαιότητα, δηλ. σύριγξ, αιιλός κτλ. 1, ήτο δέ έν
χρήσει καί ώς όργανον χορού «καί εΐς οργιαστικός τελετάς»2. 'Αργότερον, από τής
μέσης βυζαντινής εποχής και κατόπιν, άναφέρεται καί ώς πλαγιαύλι, σου-
ραύλι καί κ αλ ά μ ι 3·

1 Βλ. Φαίδ. Κουκονλέ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Ε', 1952, σελ. 239. Τον αν-
τον, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά, τόμ. Β', 1950, σελ. 370.

2 Βλ. Egon Wellesz, A history of Byzantine music and hjminography, Oxford
1954, σελ. 81.

2 Βλ./. A. Lambert, "Le roman de Libistros et Rhodamné , Amsterdam, 1935,
σ. 207, στ. 1350 καί 1352.

άλλος εκ μηχανήματος να παίξΐ] το κ α λ ά μ ι ν

καί τάχα ώς προς τον οκοπον τον καλαμίον να παίζη.

Βλ. Άϋ. ΙΙαπαδοπονλον-Κεραμέως, Δημόδες Βνζαντηόν αομα, Λαογραφία τόμ. Α',
1909/10, σελ.571, στ. 103.
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Οι aUÀoi, αναλόγως τής κατασκευής των καί τού τρόπου δια τού οποίου πα-
ράγεται ό ήχος, απαντώνται ύπό τούς κατωτέρω τύπους:

α) Απλούς σωλήν ανοικτός έκ τών δύο άκρων μέ δπάς, ώς ή κοινή φλογέρα
ή τό καλάμι. Κατά τό παίξιμον κρατείται πλαγίως.

β) Ραμφοειδής μετά βύσματος εις τό άνω μέρος καί μέ όπάς. Παίζεται καθέ-
τως ώς τό σουραύλι, τοΰ οποίου ό ήχος παράγεται δίχως προσπάθειαν καί είναι
περισσότερον καθαρός καί διαυγής άπό τόν τής φλογέρας·

γ) Σωλήν μέ γλωσσίδα εις τό έμπροσθεν καί κλειστός πρός τό άνω μέρος,
μέ οπάς, ώς ή μαντούρα τής Κρήτης ή τά μπιμπίκια τής τσαμπούνας· Κατά
τό παίξιμον κρατείται ούτος καθέτως. Τό άνω μέρος εισέρχεται εΐς τό στόμα τοΰ
εκτελεστού, τό οποίον καλύπτει τήν γλωσσίδα. Ό τύπος οΰτος τών αύλών άνήκει
όργανολογικώς εΐς άλλην κατηγορίαν· δεδομένου όμως ότι πρόκειται περί οργάνου
άπό καλάμι ό λαός τούς περιλαμβάνει εΐς τήν οΐκογένειαν τών αυλών.

Οι δύο πρώτοι τύποι τών αυλών άντιστοιχοΰν πρός τά κάτωθι σύγχρονα ευρω-
παϊκά μουσικά όργανα : α) ή φλογέρα πρός τό φλάουτο, β) ή μαντούρα μέ τό κλα-
ρίνο καί τά άνάλογα όργανα πού παίζονται μετά γλωσσίδος (Anche). 'Υπάρχει
τρίτος τύπος αύλοΰ, ό ζουρνάς, πού άντιστοιχεΐ μέ τό όμποε-
Οΐ ώς άνω αύλοί διακρίνονται έτι :

α) Έκ τής ύλης άπό τήν οποίαν έχουν κατασκευασθή (καλάμι, ξύλον, σίδη-
ρος ή κόκκαλον, συνήθως γυπός ή άετοΰ).

β) Έκ τού μήκους τού σωλήνος. γ) Τού πάχους (τής διαμέτρου τού σωλήνος),
καί δ) τοΰ αριθμού τών οπών δια τών οποίων παράγονται οι φθόγγοι.

Εΐς ώρισμένας νήσους παίζουν μέ δύο σουραύλια συγχρόνως. Εις Κύπρον μέ
δύο πιδκιαύλια εις σχήμα οξείας γωνίας. Εΐς Νάξον μέ δύο σουραύλια δεμένα πα-
ράλληλα, τό έ'να πλάϊ είς τό άλλο, τό δισαύλι. Επίσης δυό σουραύλια παράλ-
ληλα, κατεσκευασμένα όμως άπό μονοκόμματο ξύλο, ήσαν καί τό μπουλπούλ η
βουργάρα τής 'Ηπείρου καί τής Μακεδονίας1.

Όπως άνεφέραμεν ανωτέρω, οί αύλοί άπαντώνται μέ διάφορα ονόματα, ή
ποικιλία τών οποίων σχετίζεται πρός τόν τόπον ή τόν χρόνον τής κατασκευής των.
Έπί τουρκοκρατίας εΐς τινας περιοχάς ή φλογέρα έκαλεΐτο καί μέ τήν τουρκικήν
όνομασίαν της «Νάι» ή «Νέι». Ό Χρύσανθος άναφέρει σχετικώς. <<cO άραβικός
πλαγίαυλος, όστις λέγεται «Νέι» καί ό εύρωπαϊκός, όστις λέγεται «Flûte Traver-

1 Βλ. Φ. Άνωγειανάκη, "Ελληνικά μουσικά όργανα (εκδ. 'Υπουργείου Εθνικής Παι-
δείας καί Θρησκευμάτων), 1965, σελ. 27.
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sière. Ό μέν αραβικός βομβεϊ τό Νή (ντό), ό δέ ευρωπαϊκός τό Δί (σόλ), ώστε ό
αραβικός βομβεΐ κατά μίαν πέμπτην βαρύτερον τού ευρωπαϊκού» χ.

Εις τά δημοτικά τραγούδια τής Ρούμελης ό αυλός απαντάται μέ τό ό'νομα
φλογέρα (είκ. 1) ή φλουέρα2, εις δέ τό Λιγουριό (Ναυπλίας) μέ τό ύποκοριστικόν
φλογερίτσα3, άλλαχού δέ καλάμι4.

Είς τήν Στερεάν Ελλάδα απαντούν τέσσαρες τύποι αυλών : τό καλάμι, ή
νταρβίρα, ή φλογέρα καί ή τζαμάρα 5.

α) Τό κ αλά μ ι. Ό κατασκευαστής «παίρνει έ'να πιανούμενο ξερό νεροκά-
λαμο καί χωρίς δυσκολία κόβει ώς μιά πιθαμή τό μάκρος τεμάχιο. 'Ανοίγει μέ
τό τρυπητήρι εξ μικρές τρυπίτσες στήν αράδα από μπρός καί μια στό πίσω μέ-
ρος· Πιάνει τό έ'να άνοιγμα τοΰ καλαμιοΰ ανάμεσα στά χείλια του- κ' εκεί κρα-
τώντας το, φυσάει μέ τρόπο πού δέ λέγεται' βγάνει τό σφύριγμα. Βουλλώνει
μέ τά μήλα απ' τά τρία δάχτυλα τοΰ ζερβιού καί τά τρία τοΰ δεξιού χεριού τις εξ
μπροστινές τρυπίτσες, καί μέ τό μεγάλο τήν πισινή· Βγάζει έτσι τις πρώτες νότες,
σηκώνοντας, πότε τό έ'να καί πότε τό άλλο, τά δάχτυλα»6·

Ενίοτε κατασκευάζονται καί πρόχειροι αυλοί από ξύλο άφροξυλιάς. «Κόβουν
από φροξυλιά χοντρές όπωσοΰν βέργες τά τσοπανόπουλα, τις κοντένουν για νά
πάρουν μάκρος όσο χρειάζεται τό καλάμι καί μέ ξύλινο σουβλάκι έπειτα βγάζουν
άπό μέσα τήν ψίχα. 'Ανοίγουν τελευταία μέ πυρακτωμένο σίδερο τις τρυπίτσες
καί τό καλάμι είναι έ'τοιμο . . . Φτιάνουν καί άπό 'ίσια βαστανερά ξύλα σά νά
πούμε άπό καρυά, άπό καστανιά, άπό μηλιά. Τά τρυποΰν μέ πυρακτωμένη σιδερέ-
νια βέργα κατά τό μάκρος τους καί φκιάνουν έ'να ξυλένιο σωλήνα, τό ξυλένιο
καλάμι είναι χωρίς σύγκριση καλλίτερο άπό τά καλαμιδένια καί φροξυλίσια» 7.

1 Βλ. Χρυσάν&ου 'Αρχιεπισκόπου, Θεωρητικόν μέγα τής μουσικής, έκδοθέν υπό Πανα-
γιώτου Πελοποννησίου, Τεργέστη 1832" (βλ. είς κεφ. Περί μουσικών οργάνων, σελ. 192-196).

2  Γιάννη μ', σε ράχη μή öiaßijs, σε δένδρο μή σταλιάσ^ς

και σε κορφοΰλα τοϋ βουνον φλουέρα μή λαλήσης.. .

Είρ. Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής "Αγόριανης, 1939, σελ 56, άρ. 89α,στ. 6-7.

3 Βρίσκω μια φλογερίτσα

μια σταροκαλαμίτσα (Κ Ε. Ε.Λ, άρ. χειρ. 2157, σ. 24).

4 Γιάννιο μ', σα ΰέλεις τήν ευχή, σα ΰέλεις νά προκόχμης

και ατά Νεραϊδολίθαρα καλάμι μή βαρέσης. . .

(Μιχ. Σ. Λελέκου, Δημοτική άνθολογία, 1886, σελ. 79, στ. 6-8).

5 Βλ. Δ. Λουκοπούλου, Ποιμενικά τής Ρούμελης, έν 'Αθήναις 1930, σ. 180 κ.έξ..

6  Ενθ' άν.

1 Αυτόθι.
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Ό ποιμενικός αυλός, ό κατεσκευασμένος άπό καλάμι, καλείται εις τήν
Άχαΐαν τζουολάς, εις τήν ΚορινίΚαν δ' ομοίως τζουρλάς ή σουραύλι.

Ή νταρβίρα, ώς άναφέρει ό Δ. Λουκόπουλος, διαφέρει άπό τό καλά-
μι κατά τό μήκος. ΚΤό καλάμι είναι μακρύ έως μιάμιση πιθαμή. Ή νταρβίρα
φτάνει τό μισό μέτρο. Παίζει πιο χοντρά καί πιο βραχνά άπό τό καλάμι».

ΕΙκ. 1. Φλογέρα. Είκ. 2. Τξαμάρα.

Συγκρίνων ό Λουκόπουλος τήν νταρβίρα μέ τήν φλογέραν λέγει ότι ή τε-
λευταία έχει μήκος ενίοτε ενός μέτρου καί πλέον

Κατά πληροφορίας τού Στάθη Σταθάκη, ετών 79, καταγομένου εξ 'Αγ.
Κοσμά Κυνουρίας, φλογέρα είς τήν περιοχήν ταύτην έκαλείτο ή νταρβίρα, ή οποία
κατεσκευάζετο άπό ξύλον κουμαριάς. «Είχε έξη τρύπες καί ήτο διπλασία σέ μήκος
άπό τό τσαφλιάρι (κοινώς φλογέρα) καί τό κάτω μέρος είχε μικράν καμπύ-
λην. Έπαίζετο όπως τό φλάουτο, δηλαδή ό οργανοπαίκτης φυσούσε στο επάνω
μέρος όπου υπήρχε μιά οπή. "Ητανε χοντρότερη άπό τό καλάμι καί παρήγε ήχους

1 Βλ, Λ. Λουκοπουλου, ένθ' άνωτ., σελ. 180 κ.εξ.
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βαρείς (βαθύφωνους). "Οταν δέν τήν μετεχειρίζετο, δηλαδή δέν έπαιζε, έβαζε
μέσα στον αυλό μια λεπτή βέργα τυλιγμένη μέ πρόβειο μαλλί, βουτηγμένο στό
βούτυρο. Αύτό έγίνετο, για νά μή ξεραίνεται τό έσωτερικό τοΰ αυλού καί νά μή
κινδυνεύη νά σκάση τό ξύλο. Ή νταρβίρα ήτανε πιό δύσκολη στό παίξιμο άπό
τήν φλογέρα. Στόν Κοσμά Κυνουρίας τήν έπαιζε ό Τσέλιγκας Παναγιώτης Τραϊ-
φόρος, γύρω στα 1900».

γ) Φλογέρα -Τζαμάρα: Οί νταρβίρες καί οί τζαμάρες, σημειώνει ό
Δ. Λουκόπουλος, γίνονται άπό 'ίσια καί στερεά ξύλα, τά όποΐα κουφαίνουν μέ σιδε-
ρένια σούβλα, κοκκινισμένη στή φωτιά. Τζαμάρα φκειάνουν και μέ λαμνί άπό
καριοφύλλι ή παλιά φυσίτα (μαντζακάσσα-μονόκανο όπλο) ή αγοράζουν μπρούν-
τζινους σωλήνες 1.

Κατ' ειδήσεις καί εξ άλλων διαφόρων περιοχών τζαμάρα καλείται ό
αήλός, ό κατεσκευασμένος εκ μετάλλου (σιδήρου, χαλκού) ή κοκκάλου, ώς λ.χ. εΐς
εΐς τήν Ήπειρον 2, όπου ή μεταλλίνη τζαμάρα έχει 9 όπάς έμπροσθεν καί μίαν εΐς
τά πλάγια (εΐκ. 2).

Υπάρχει ή πίστις εΐς τόν λαόν, ότι ώρισμένα μουσικά όργανα έχουν μαγι-
κός ιδιότητας ή ότι παίζονται υπό τοΰ διαβόλου, τών μαγισσών ή τών Καλικαν-
τζάρων. Ούτως εις τήν Ήπειρον ό Καλικάντζαρος φέρεται νά παίζη τρία όργανα:
ντέφι, βιολί καί όργανο, δηλαδή νταούλι. Μ' αυτά παρουσιάζεται όρχούμενος
ψηλά στά κεραμίδια τών σπιτιών, στις άκροποταμιές, στις βρύσες καί τά πηγάδια3.

Έκ τής 'Αχαΐας προέρχεται ή άκόλουθος παράδοσις, σχετιζομένη μέ τήν
κατασκευήν τοΰ τ ζ ο υ ρ λ ά (ποιμενικού αυλού) : «Τόν τζουρλά τόν έφτειασε ό
διάβολος, για νά διασκεδάζη, άπό καλάμι καί δέν πρέπει γι' αυτό νά τόν βαροΰν
τά μεσάνυχτα, γιατί μαζώνουνται οί διάβολοι καί χορεύουν. Ό Χριστός τότε για
νά ταπεινώση τό διάβολο έφτειασε τήν τζαμάρα (είδος φλογέρας, μήκους μέτρου
περίπου, έκ διατρήτου βλαστού κουμαριάς ώς επί τό πολύ) μέ πολύ δυνατώτερη
φωνή άπό τόν τζουρλά. Ό διάβολος έφτόνεσε καί για νά τοΰ χαλάοη τή φωνή
έ'καμε κρυφά μιά τρύπα στην κάτου μεργιά, τό πίσω μέρος, αλλά τότες ή τζαμάρα
έβγαλε καλύτερη φωνή καί έ'τσι έσκασε ό διάβολος απ' τό κακό του. Τή τζαμάρα
ό,τι ώρα κι αν τή βαράς, δέν φοβάσαι »4.

1 Βλ. Δ. Λουκοπουλου, ενθ' άνωτ., σελ. 183.

2 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2277 Α, σ. 125 (συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, 1958).

3 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2265, σελ. 8. ("Ηπειρος, συλλ. Δ. Οίκονομίδου 1951).

4 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ-, άρ. 2268, σελ. 795, (συλλ. Χ. Ιίορΰλου).
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Εις τό Μεγανήσι (Λευκάδος) υπάρχει εν χρήσει ή φράσις: «βαρεί τζαμάρα»,
δηλ. είναι κουτός1. Εις τήν Καρδίτσαν καλείται βαρβάγκα (είκ. 3) φλογέρα
μήκους 44 εκατ., κατεσκευασμένη εκ ξύλου, καί τζαμάρα ή βραχυτέρα, μήκους 41
εκατ. Καί αι δύο έχουν 7 όπάς έμπροσθεν καί 1 όπισθεν.

Ανλοι εξ οστον γνπός : Ύπό τών ποιμένων έπιζητείται ιδιαιτέρως ή άπόκτη-

Είκ. 3. α) Βαρβάγκα. β) Σουραύλια, γ) Φλογέρα, δ) Καλάμι.

σις αυλού «άπό φτερούγα όρνιου», διότι, ώς πιστεύεται, ό κοκκάλινος αυλός ηχεί
γλυκύτερον άπό τήν φλογέραν έκ ξύλου ή μετάλλου. Ή κατασκευή της γίνεται μέ
είδικόν τρόπον και σχετικήν τελετουργίαν . . . «άφού απόχτηση τήν φτερούγα τού
όρνιου, άναφέρει ό Δ, Λουκόπουλος2, καί τήν θάψη μέσα στο χώμα για κάμποσο
καιρόν, ώσπου νά σαπίσουν τά κρέατα πού σκεπάζουν τό κόκκαλο, πρέπει νά πάη
στήν εκκλησιά, νά τήν άφίση κάτου στο άγιο βήμα μέσα, νά λειτουργηθή σαράντα
μέρες». Καί έν Κρήτη ομοίως οί εξ οστού αυλοί θεωρούνται ώς οί καλύτεροι. Ού-
τως εις τό Λασίθι3 πιστεύεται ότι καλά θιαμπόλια γίνονται άπό κόκκαλο βιτσίλας
(είδος γυπαετού).

Εις τήν 'Ασή Γωνιάν (χωρίον εΐς τόν νομόν Χανίων) κατασκευάζονται επί-

1 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2276, σελ. 359 (συλλ. Δ. Δουκάτου).

2 Βλ. Δ. Λουκοπονλον, ενθ'άν., σελ. 183.

3 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 1380, σελ. 47 (συλλ. Μαρίας Λιουδάκι, 1939).

4
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σης « μ π α μ π ι ό λ ι α » εκ κοκκάλου κανάβου (= γυπός)ι. Εις τόν νομόν
Δράμας καλείται «σφυρίγλα» αυλός, ό όποιος παλαιότερον κατεσκευάζετο
από τό κανάρι (τό φτερό) όρνιου από καρτάλι (είκ. 4)' πρός δέ είς τούς Πύργους
(Δράμας) ή άπό καρτάλι (κόκκαλο) φλογέρα καλείται « π ι σ τ ι ά λ κ α » 2. Σημειω-
τέον ότι αυλοί έκ κοκκάλου όρνέου ήσαν γνωστοί καί εις τήν αρχαιότητα. Ό Πο-

Είκ, 4. Σφυρίγλα (σουραύλι).

λυδεύκης μαρτυρεί ότι «Σκύθαι δέ, καί μάλιστα τούτων οι 'Ανδροφάγοι, καί
Μελάγχλαινοι καί 'Αριμασποί, άετών καί γυπών όστοϊς αυλητικώς έμπνέουσιν» 3.

Εις τήν Κρήτην εκ τών χρόνων τής Ενετοκρατίας άναφέρονται οί αυλοί μέ
διάφορα ονόματα άπό έκεΐνα τής ηπειρωτικής Ελλάδος· ούτως έχομεν εΐς τήν νή-
σον τά ονόματα : «π α ν τ ο ύ ρ α » ή * μ α ν τ ο ύ ρ α», δηλαδή π α ν δ ο υ -
ρ ι ο ν , ήτοι αυλός. 'Επίσης τό «φιαμπιόλι» (λέξις ιταλική, εκ τού λατινι-

1 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2799, σ. 27 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1964).

2 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2896, σ. 34 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1964).

3 Όνομ. IV, 76.



ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΩΝ ΛΑ Ϊ ΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 51

κού Flautiola)1. Τό όργανον τούτο καλείται σήμερον ενταύτα «θιαμπόλι»,
(είκ 5), παράγει δέ τόν ήχον μέ βύσμα καί έχει 5 όπάς. Τό μήκος του είναι περί
τά 40 εκατ. περίπου, κατασκευάζεται δέ άπό καλάμι καί σφάκα, δηλ- ξύλον πικρο-
δάφνης 2.

Εις τήν Δυτ· Κρήτην τό θιαμπόλι καλείται «χ α μ π ι ό λ ι», ειδικώς δέ είς
τό όροπέδιον Όμαλού Χανίων « μπαμπιόλι»3.

Είκ. 5. Θιαμπόλι.

Ή «μαντούρα» κατασκευάζεται έξ ενός γόνατος καλαμιού, ήτοι ενός
κονδύλου. Είς τό μήκος δέν υπερβαίνει αύτη τά 20 εκατ. καί ό σωλήν αυτής

1 Βλ. Φαίδ. Κουκουλέ, Συμβολή είς τήν Κρητικήν λαογραφίαν επί Βενετοκρατίας,
Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. 3 (1940), σελ. 20-21.

a Προμηθ. ό Πυρφ., ετ. Γ' (1927), άρ. φΰλλ. 59, σ. 7.

8 Δια νά σατυρίση ό λαός είς τήν Κρήτην τάς πολύ λεπτάς κνήμας τών γυναικών τάς
παρομοιάζει μέ τό θιαμπόλι :

2α πόδια αού V άχιμαδιάς, τ' άτζά αον 'ναι θιαμπόλι (συλλ-Μαρ. Λιουδάκη),
(άτζί λέγεται τό σαρκώδες μέρος τής κνήμης).
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είναι λεπτότερος τού θιαμπολιού. Έχει γλωσσίδα εΐς τήν έπκράνειαν τής άνω όψεως,
ή οποία παλλόμενη δημιουργεί τόν ήχον. "Εχει 5 οπάς, αι όποΐαι, κατά πληροφο-
ρίας άπό τόν Κρουσώνα Μαλεβιζίου (Κρήτης) πρέπει νά άνοίγωνται «μέ σίδερο
καυτό, για νά παίζη καλά»1.

Εΐς τήν Νάξον οι αυλοί καλούνται : σουβλιαράκι ό μικρότερος, σ ο υ-
β λ ι ά ρ ι ό μεσαίος, σουβλιάρα ό μεγαλύτερος, πίρος δέ τό στρογγυλό
ξυλαράκι πού έχουνε χώσει στό στόμα τού σουβλιαριού2. Άλλαι όνομασίαι τού
αύλού τούτου είναι: σουβριάλι, συλιαύρι, σουραύλι, σούρα υ-

Είκ. 6. Μαντούρα.

λάκι, σουρναύλι, σουλιαύριν, καθώς καί σφολίστρα καί
σ ο υ ρ γ ά λ .

Έκ τοΰ «πλαγίαυλος» προέρχονται οί τύποι: π α γ ι α ύ λ ι (Χίος)
«και στον οργιών τον ποταμο μην παίξης το παγιανλι» ,
π α γ ι α ύ λ ι ν καί π ι δ κ ι α ύ λ ι ν (Κύπρος), π ι δ ι α ύ λ ι (Ικαρία), π ι -
ν ι α ύ λ ι (Σάμος, Κώς), π ε ρ ν ι α ύ λ ι (Κάρπαθος):

' Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2884, σελ. 406 (συλλ. Γ. Αϊκατερινίδου, 1964).

2 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 228, σελ. 23 (συλλ. Δ. Ζευγώλη).

s Βλ. Philip P. Argenti and Η. J. Rose, The Folk-Tore of Chios, τόμ. 2, Cambridge
1949, σελ. 738, άρ. 10, στ. 6.
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«και στον επάνω ποταμό μή παίξης τό περνιανλι» .

Παρά τά ονόματα aUrà τοΰ αυλού απαντώνται καί έτερα κατά τόπους, οίον:
φλεβοΰρα (ή) δια τήν φλογέραν εϊς Χίον, σ ο υ ρ τ à ς είς τούς εκ Καππα
δοκίας Έλληνας· ενταύθα λέγεται επίσης ντουντούκα και τουτούκιν,
είς τήν "Ιμβρον όλιαύρι ή όλιαβίρι καί αλλαχού σφολίστρα,
τ σ ι α φ λ ι ά ρ ' (Θάσος) καί τ σ ι α φ λ ι ά ρ ι (Χαλκιδική), 2 τσαφάρ δέ
εις τήν Θράκην λέγεται ό μικρός αυλός καί φλογέρα ό μέγας ποιμενικός. Είς τά
Καλάβρυτα ό αυλός λέγεται ζούρλας καί άλλαχού τζουρλάς. Εις τήν
Ίθάκην καλείται τσαμπούνα ή φλογέρα. Εις τούς Έλληνας εξ Αίνου
(Άναι. Θράκης) απαντάται υπό τό όνομα ζαμπούνα, εννοείται δέ είδος ευτε-
λεστάτου προχείρου αυλού εκ καλάμου, έχοντος τήν μίαν όπήν σκεπασμένην δια
σιγαροχάρτου καί πλησίον τούτου ετέραν, εις ην εμφυσούν καί δημιουργείται ήχος
τραχύς δια τοΰ σιγαροχάρτου. Είδος αύλοΰ είναι καί ή κατσαμπούνα, μέ
πολύν όξύν ήχον.

Οί πρόσφυγες έκ Πόντου διά τόν ποιμενικόν αύλόν έχουν τό όνομα γ α -
β ά λ ι ή καί κ α β ά λ ι . Είς τήν περιοχήν Σερρών (Μικρό Σούλι) καλείται
γ κ α β ά λ , κατασκευάζεται δέ άπό ξύλο φρουξελιάς. 'Έχει μήκος περίπου ενός μέ-
τρου καί άποτελεΐται εκ πέντε τεμαχίων, εκάστου μήκους 20 έκ. περίπου3. ΓΙερί
τής γκαβάλ, παρατηρεί ό ρουμάνος Τιβέριος 'Αλεξάνδρου, ότι υπάρχει όργανον μέ
τό 'ίδιον όνομα καί εις τήν Ρουμανίαν4 καί ό γιουγκοσλάβος Βασίλ Χατζημάνωφ
άφιέρωσεν εις τό όργανον τοΰτο είδικήν πραγματείαν, όπου τό περιγράφει λε-
πτομερώς, άναφέρων τρία μεγέθη, τών 65, 75 καί 85 έκ. μ.5.

Παραθέτομεν τάς διαστάσεις μερικών αύλών έκ τής συλλογής τού Κέντρου
Έρεύνης τής Ελληνικής Λαογραφίας 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
Φλογέραι: μήκος 0,245, 0,29 και 0,30 μέ 6 όπάς.

Σουβλιάρι 0,275 μέ 6 όπάς. Πινιαύλι 0,30 μέ 5 όπάς. Πιδκιαύλιν 0,30 καί
0,35 μέ 6 οπας. Μαντονρα 0,19 και 0,21 με 5 οπας. Θιαμπόλι 0,40 και 0,3θ με
5 όπάς. Τζαμάρα (σιδερένια) 0,45·

1 Arn. Passow, Τραγούδια Ρωμαίικα, Leipzig I860, σελ. 402, άρ. 8.

2 Είς τήν Μεγάλην Παναγίαν τό τσαφλάρι είχε μήκος 40 εκ. με 5 όπάς. 'Υπάρχει
δέ καί τό επίθετον «Τσιφλιαράς».

3 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2762, σελ. 36 (συλλ. Γ. Αίκατερινίδου, 1963).

4 Tiberiu Alexandru, Instrumentele muzicale ale poporului Romîn, Bucureçti 1956,

σελ 59.

8 Vasil Hadzimanov, Instruments folkloriques en Macedoine «Kavalis>, Jour-
nal of the International Folk Music Council, vol. XII (ι96ο), σελ. 21-22.
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Β) Η ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ (ΑΣΚΑΥΛΟΣ)

Ή τσαμπούνα (εΐκ. 7), ποιμενικόν κατ' εξοχήν όργανον, απαντάται ιδία
εΐς τόν νησιωτικόν χώρον. Πολλαχοΰ τής Δωδεκανήσου καί εις νήσους τού Αιγαί-
ου ήτο εν χρήσει παλαιότερον ώς τό μοναδικόν όργανον, τό όποιον συνώδευεν
ενταύθα τά τραγούδια καί τούς χορούς κατά τάς πανηγύρεις καί άλλας εορταστικός
εκδηλώσεις. Ενίοτε συνοδεύεται αύτη ύπό ενός μικρού τυμπάνου (τουμπί)
(εΐκ. 8), τό όποιον κρούεται μέ δύο λεπτάς ράβδους. Εΐς Κάρπαθον άναφέρονται

Είκ. 7. Τσαμπούνα.

μουσικά συγκροτήματα, τά όποια άποτελούνται άπό όργανοπαίκτας τσαμπούνας,
λύρας καί λαούτου.

Τό όργανον τούτο άποτελεΐται κυρίως εκ τοΰ άσκοΰ καί τού διπλού αυλού-
Ό άσκός κατασκευάζεται εκ δέρματος αΐγός ή εριφίου, ώς περισσότερον στερεού
άπό τό δέρμα τοΰ προβάτου, γίνεται δέ ή κατεργασία του μέ διάφορον κατά τό-
πους τρόπον. Κατά πληροφορίας τοΰ τσαμπουνιάρη Φώτη Κόχυλα, έτων 50, άπό
τήν Ίκαρίαν 1 δια τό τουλούμι, τόν άσκόν, χρησιμοποιείται κατσικοτόμαρο. «Τό
δέρμα τό άλατίζομε καλά καί τ' άφίνομε καμμιά δεκαριά μέρες καί πίνει τ' α-
λάτι. "Υστερα τό κουρεύγομε μέ τό ψαλίδι. Τό γυρίζομε καί τό φουσκώνομε.
Το τρίβομε άπ' έξω καλά μέ ξίδι, για νά κρατάη μαλακό· Στό έ'να πόδι τοποθε-

1 Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2449, σελ. 509 (συλλ. Γ. Κ. Σπυριδάκη, 1962).
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τούμε τήν τσαμπουνοφυλάκα (δηλαδή τό σύστημα τών αυλών πού παράγει τούς
ήχους) καί στό άλλο τό φυσερό (τό έπιστόμιον). Τό κατασκευάζομε άπό ξύλο 1.
Εσωτερικώς, διά νά μή φεύγη ό άέρας, βάζομε έ'να κρεμμυδόφυλλο».

Άλλαχού τοποθετούν τό δέρμα εντός έσβεσμένης άσβέστου ή τό περιβρέχουν
διά ζέοντος ύδατος. Κατά πληροφορίας εκ Σάμου ό κατασκευαστής τού οργάνου

πλύνει τό δέρμα μέ στίψι, ή οποία τό κρατεί μαλακό καί διευκολύνει τήν άποτρί-
χωσίν του 2. Εις τήν νήσον Σίκινον ήχογραφήθη τω 1966 δημώδης μουσική, έκτε-
λεσθεισα είς τσαμπούναν, τής οποίας ό ασκός ήτο κατεσκευασμένος άπό νάύλον 3
(εικ. 9). Άπό αισθητικής άπόψεως ο ασκός οΰτος μειονεκτεί, άπό πρακτικής
πλευράς όμως είναι εξυπηρετικός, διότι αντικαθιστά πλήρως τόν έκ δέρματος
άσκόν, τοΰ οποίου ή κατεργασία άπαιτεϊ κόπον καί χρόνον.

Ό ήχος τής τσαμπούνας παράγεται δια δύο μπιμπικιών, τά όποια άποτε-
λοΰνται έκ δύο επίσης μικρών καλαμένιων αύλών, μήκους 8-9 εκατ. Τούτων τό εν
άκρον, τό πρός τόν άσκόν, είναι κλειστόν, τό δέ έ'τερον άνοικτόν. Έπί τής προ-

1 "Αλλαχού κατασκευάζονται εκ καλάμου ή όστοϋ.

2 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 3038 σ. 141 (συλλ. Στ. Καρακάση, 1966).

3 Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ·, άρ. ταιν. 1392, 12-16 (συλλ. Στ. Ήμέλλου, 1966).

Εΐκ. 8. Τό τουμπί (αριστερά)' ή τσαμπούνα (δεξιά).
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σθίας επιφανείας των μπιμπικιών ολίγον κάτωθεν τού κλειστού άκρου τού αυλού
ή καί αντιθέτως κατασκευάζεται έπιγλωττίς. Έκ τής εξόδου τού άέρος έκ τού
ασκού ή έπιγλωττίς πάλλεται καί δημιουργεί τούς μουσικούς φθόγγους, καλείται δέ
αύτη «γλώσσα» ή «φτερούγα». Τά μπιμπίκια τοποθετούνται εις δύο ισομεγέθεις
αυλούς «τις μπιμπικομάννες», μήκους περίπου 20-22 εκατ. Έπί τού δεξιού αυλού
κατασκευάζονται πέντε όπαί, έπί δέ τοΰ άριστεροΰ, κατά τόπους, μία, τρεις ή πέντε.

Ή μπιμπικομάννα μέ τά μπιμπίκια προσηρμοσμένα επάνω εϊς αυτήν τοπο-

Είκ. 9. Τσαμπούνα μέ άσκόν άπό νάϋλον.

θετειται εις συσκευήν, ή οποία άποτελεΐται άπό επιμήκη αυλακωτήν βάσιν έκ ξύ-
λου έλαίας, πικροδάφνης ή καλάμου, μήκους 27-30 εκατ., πού καταλήγει έμπροσθεν
εΐς χοάνην καμπύλην ή ευθείαν.

"Οταν ή συσκευή είναι κατεσκευασμένη έκ καλάμου1, ή χοάνη άποτελεΐ
πρόσθετον έξάρτημα άπό κέρας βοός, τό όποιον τοποθετείται εις τό κάτο) άκρον
αυτής, καί εισχωρεί εις to εΐδικόν άνοιγμα τοΰ κέρατος. Ή συσκευή αύτη λέγεται :
«μάρθα» εις Κάλυμνον καί Ψέριμον (τής Δωδεκανήσου), «ποταμός» εΐς Σαντορί-
νην, «άφουλκας» εΐς Νάξον, «άγαθός» εΐς Σΰρον, «βόθρα» κ.ά.

1 Είς τήν περίπτωσιν ταυτην τό καλάμι πρέπει, κατά τήν λαϊκήν πίστιν, ν' άποκοπή
κατά τήν «χάση τοΰ φεγγαριού, γιά νά μή σαπίση».
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Ή τσαμπούνα φέρεται μέ διάφορα κατά τόπους ονόματα, οίον : «θυλα-
κούρι», «άσκί», «τουλούμ», «άγγεΐον», καί «άγκοπόν» (Πόντος), «άσκοζαμπούνα»
(Αίνος), «τσαμπουνοφύλακας» (Ικαρία), «σκορτσάμπουνο» (Κεφαλληνία), < μπο-
σκοτσάμπουνο» (Μάνη), «τσαμπουνάσκιο» (Νάξος), «παμπούνα» (Άνδρος), «διπλο-
σάμπ'νο» καί «σαμπούνια» (Κύμη), «ζαμπούνα» (Σύρος), «σαμπούνα» (Μύκονος),
καί «ντζαμπούνι» (Σουδενά Καλαβρύτων).

Περί τοΰ οργάνου τούτου έχει δημοσιεύσει είδικήν μελέτην ό Σπ. Περιστέ-
ρης1, έκ τής οποίας καί παρελάβομεν σχετικάς πληροφορίας ώς πρός τήν τεχνικήν
τής κατασκευής καί τής λειτουργίας του. Παλαιότερον ήσχολήθη μέ τόν άσκαυλον
ό Θ. Πολυκράτης 2, όστις ύπεστήριξεν ότι τό όργανον τούτο ήτο άγνωστον εις τους
αρχαίους Έλληνας. «Ούδέν έχομεν μαρτύριον», γράφει, «άν υπήρξε γνωστός
παρά τοις άρχαίοις Έλλησι». Κατά τόν Πολύβιον — συνεχίζει ό 'ίδιος — ή «συμ-
φωνία» ή «ό άσκαυλος», έχρησιμοποιεΐτο παρά τοις έν Ασία Έλλησι τών τελευ-
ταίων Ελληνικών χρόνων καί παρά τοις Ρωμαίοις, ένθα έλαβε καί έπιχώριον
χαρακτήρα. Ή «συμφωνία» ή «σαμπόνια» είναι άναγραμματισμός τοΰ παρά Χαλ-
δαίοις, Άσσυρίοις καί Έβραίοις οργάνου όνομαζομένου «Somponiach», δηλούν-
τος βουκολικόν όργανον . . . Παρ' ήμΐν ή Cornemuse σώζεται ύπό τό όνομα:
γκάϊδα, καραμούζα, τσαμπούνα ...»

Κατά τήν γνώμην ημών αί άπόψεις αύται τοΰ Πολυκράτους δέν εύσταθούν
σήμερον, διότι έχομεν μαρτυρίας ότι ο άσκαυλος ήτο γνωστός είς τόν έλληνικόν
χώρον τής άρχαιότητος ώς άσκός τοΰ Διονύσου καί άναφέρεται ύπό τοΰ Δίωνος
τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ Πολυβίου 3. Κατ' άλλους ήτο γνωστός άπό τοΰ 5ου αι.
π.Χ. μέ τό όνομα «φυσαλλϊς» καί σχήμα πιθανώς κύστεως 4.

Κατά νεωτέρας ερευνάς, ώς υποστηρίζουν μουσικολόγοι μελετηταί τής Βίβλου,
οί Carl Η. Ersling· καί Lucetta Moury, ή ονοματολογία τών μουσικών οργάνων,
τά όποια άναφέρονται είς τήν Παλ. Διαθήκην εις τούς μετά τήν αίχμαλω-
σίαν τών Εβραίων χρόνους, προέρχεται έκ τής Ελληνικής, ώς επί παραδ. ή
λέξις «Kitharos» εκ τής λ. κιθάρα, ή λέξις Pesanterim εκ τής λ. Ψαλτή-

1 Βλ. Σπ. Περιατέρη, Ό άσκαυλος (τσαμπούνα) εΐς τήν νησιωτικήν Ελλάδα, 'Επετ.
Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. ΙΓ-ΙΔ (1960-1961), σελ. 52-72.

2 Βλ. Θ. Πολυκράτους, ΠραγματεΧαι περί του εκκλησιαστικού οργάνου άπό τών άρ-
χαιοτάτων μέχρι τών καθ' ημάς χρόνων, Φόρμιγξ, άρ. 11-12, σελ. 3, έν 'Αθήναις 1909.

3 Βλ. Σπ. Περιστέρην, έ'νθ' άνω t., σελ. 52.

* F. Galpin, ενθ' άνω t., σελ. 203-205.
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ριον καί ή λέξις Sumponyah έκ τής λ. συμφωνία ( = τσαμπούνα) 1.

Νομίζομεν ότι θά ήτο δύσκολον, αν μή αδύνατον, νά υπήρχε τό όνομα τού
ποιμενικού τούτου μουσικού οργάνου άπό αρχαιοτάτων χρόνων καί νά ήτο ά'γνω-
στον εϊς τόν Έλληνικόν λαόν, μάλιστα δέ να έχη δώσει καί τήν όνομασίαν είς
μουσικόν όργανον τών Εβραίων. 'Επίσης υπάρχουν καί ουσιώδεις διαφοραί με-
ταξύ τών μουσικών οργάνων : γκάϊδας, τσαμπούνας καί καραμούζας, τά όποια ό
Πολυκράτης ταυτίζει εΐς εν καί τό αυτό μουσικόν όργανον, δηλ τόν ασκαυλον.

Γ) Η Γ Κ Α Ι Ν Τ Α

Ή γκάιντα, τύπος άσκαύλου, τής ιδίας μορφής καί κατασκευής πρός τήν
τσαμπούναν, διαφέρει αυτής ώς προς τά δύο μπιμπίκια, δια τών οποίων παρά-
γονται οί μουσικοί φθόγγοι. Ταύτα δέν είναι ηνωμένα εις έ'να σύστημα, όπως εις
τήν τσαμπούναν, αλλ' ό κάθε αυλός είναι άνεξάρτητος τού άλλου, πρός δέ ό σω-
λήν ό έκτελών τό ΐσοκράτημα είναι κατά πολύ μακρύτερος τού πρώτου μέ τόν
όποιον εκτελείται ή μελωδία.

Παραθέτομεν περιγραφήν τοΰ οργάνου τούτου κατά πληροφορίας τοΰ εκ
Καρωτής Διδυμοτείχου Κ. Κωνσταντινίδου, επαγγελματίου όργανοπαίκτου, ό
οποίος παίζει γκάϊνταν καί ταραμπούκα2.

Ή γκάιντα άποτελεΐται έκ τών εξαρτημάτων : α) «τοΰ άσκοΰ», ό όποιος κα-
λείται κοινώς «τουλούμι», είναι δέ συνήθως μεγαλύτερος τοΰ τής τσαμπούνας, β)
άπό τό «φυσάρι» ή καί «στόπι», πού είναι τό γλωσσίδι έκ δέρματος δια νά έμπο-
δίζη τήν έξοδον τοΰ άέρος, όταν ό γκαϊταντζής διακόπτη τήν έμφύσησιν διά
νά ξεκουρασθή. γ) τών σημείων τοΰ άσκοΰ, όπου είναι ενσφηνωμένοι οί σωλήνες,
καλούμενοι «κεφαλάρια», δ) τοΰ μικρού σωλήνος μέ 7 όπάς έμπροσθεν καί μίαν
«τυφλήν» ό'πισίίεν, ό όποιος παράγει τούς φθόγγους τής μελωδίας, καλείται καί
«γκαϊτανίτσα». Ό μεγάλος σωλήν, πού κρατεί τό 'ίσον, άποτελεΐται συνήθως άπό
τρία τεμάχια καλώς προσηρμοσμένα τό εν εντός τοΰ άλλου, καλείται δέ «μπάσο» ή
■^μπουρί» ή «ζουμάρ», άλλαχού «άγκαρά» καί «μπόκαλο». Τό μπουρί ούδεμίαν
έχει όπήν, κρατεί δέ τό ίσον μέ ε'να μόνον φθόγγον, ό οποίος είναι ή τονική είς
μίαν όγδόην χαμηλότερον.

1 Βλ. The New Oxford History of Music, ι (i960), κεφ. Music in the Bible,
σελ. 296 καί 300-301.

2 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2343, σελ. 83 καί 147 (συλλ. Δ. ΓΙετροπούλου - Στ. Καρακάση'

1960).
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Είς ώρισμένας χώρας τής Εύρώπης υπάρχουν γκάιντες μέ περισσοτέρους
τοΰ ενός ίσοκράτας (μπουριά), έκ τούτου δέ δύνανται νά συνοδεύουν μελωδίας είς
διαφόρους τονικότητας.

Εις τήν Ελλάδα ή γκάιντα είναι διαδεδομένη εΐς τήν βόρειον Ελλάδα
(Μακεδονίαν καί Θράκην), πρός δέ καί εΐς τούς γειτονικούς βαλκανικούς λαούς,

Είκ. 10. Γκάιντα. (Μακεδονία).

ως καί τήν λοιπήν Εύρώπην, μέ τάς ονομασίας. Corne-muse, Musette, Bagpi-
pes, Volynka, Zampogna, Dudesack κ.ά.1.

Ή γκάιντα δύναται νά παίζεται μόνη ή μέ συνοδείαν νταουλιοΰ ενός ή
δύο νταχερέδων (ντεφιών) (εΐκ. 10) ή και ταραμπούκας.

δ) ζουρνάδες

Ό ζουρνάς άπαντάται εις τρία μεγέθη, εκάστου τούτων διακρινομένου δι'
ιδιαιτέρου ονόματος: α) ζουρνάς, μήκους 20 εκατ. β) πίπιζα, μήκους περίπου 32
εκατ. και γ) καραμούζα, μήκους περίπου διπλασίου τής πίπιζας.

Τά δύο πρώτα είδη απαντώνται διαδεδομένα εΐς τήν Πελοπόνησον καί τήν
Ρούμελην, τό δέ τρίτον εΐς τήν Μακεδονίαν. Συνήθως οί οργανοπαικται, οί ζουρ-
νατζήδες, είναι γύφτοι· Ό λαός ονομάζει άδιακρίτως ζουρνάδες καί τάς τρεις
αυτάς κατηγορίας.

1 Βλ. F. Galpin, European Musical Instruments, Tondon 1937, σελ. 203-2o8.
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Εις τήν Ζάκυνθον ή πίπιζα καλείται ν ι ά κ α ρ ο , επειδή δέ συνοδεύεται
πάντοτε ύπό ενός μικρού ταμπούρλου, τό συγκρότημα τοΰτο καλείται «ταμπουρλο-
νιάκαρο» (ε'ικ. 11).

Ό ζουρνάς κατασκευάζεται άπό σκληρόν καί ξηρόν ξύλον φράξου, καρυδιάς,
ή όξυάς. Έπί τού κυρίου σωλήνος ό όποιος καταλήγει ε'ις χοάνην, καλουμένην
«καμπάναν», διανοίγονται 15 όπαί, εκ τών οποίων αί 8 χρησιμεύουν διά τήν πα-

ραγωγήν τών ήχων, αί δέ λοιπαί επτά «για τήν αρμονία καί τήν γλύκα τού ήχου.
Θεωρούνται άπαραίτητες καί χωρίς αύτές γλυκό παίξιμο δέν κατορθώνεται »'.
'Εξαρτήματα τοΰ ζουρνά είναι : α) ό «φάσουλας», μικρόν κυλινδρικό ν ξύλον, μή-
κους 4,5 εκατ., διατρυπημένον καί σχιστόν, τό όποιον χωρίζεται εις δύο δίχαλα·
Δι* αύιού διοχετεύεται ό άήρ εις τόν εσαπερικόν κύλινδρον τοΰ αύλοΰ, οπότε διά
τών οπών παράγεται ό ήχος. β) τό «κανελί», κωνικός μικρός σωλήν εκ φύλλου
μπρούντζου, ό όποιος φέρει κολλημένην οριζοντίως μίαν «ροδέλλαν» άπό τό
'ίδιον μέταλλον. «Τό κανελί εφαρμόζεται επί τής κεφαλής τοΰ φάσουλα, ενώ εΐς τό
επάνω μέρος τοΰ κανελιού πού εξέχει άπό τόν ζουρνάν δένεται τό «τσαμπούνι»,
τό όποιον κατασκευάζεται άπό άγριο καλάμι, μήκους 1,5 εκατ.2. 'Απαιτείται ειδική
επεξεργασία τοΰ καλαμιοΰ, διά τοΰ οποίου κατασκευάζεται τό τσαμπούνι, ίνα πα-

1 Βλ. Κ. Κώνατα, "Η ζύγια συή Δ. Ρούμελη, Λαογρ., τόμ. 19 (1961), σελ. 325-359.
5 Ένθ' άνωτ., σελ. 344-345 καί 347.

Είκ. 11. Ταμπουρλονιάκαρο. (Ζάκυνθος).
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ράγη μέ τό φύσημα τούς ήχους' τούτο διαφέρει άπό τά μπιμπίκια τής τσαμπού-
νας, διότι δέν παράγεται ό ήχος μέ γλωσσίδα, άλλα μέ τά άκρα τού καλαμιού, τά
όποια συμπιέζονται καταλλήλως. Τά μπιμπίκια τής τσαμπούνας είναι τό πρότυπον
τών οργάνων τής οικογενείας τοΰ κλαρίνου, ενώ τό «τσαμπούνι» τού ζουρνά, τής
οικογενείας τών όμποε.

Άπαραίτητον τέλος εξάρτημα τοΰ ζουρνά είναι ή «φοΰρλα», μία κοκκαλίνη

ροδέλλα, διαμέτρου 4 εκατ. Είς τό κέντρον αυτής υπάρχει οπή, δι' ής διαπεράται
τό κανέλι μέ τό προσηρμοσμένον τσαμπούνι- 'Επάνω εΐς τήν φοΰρλαν ό ζουρνα-
τζής συμπιέζει τά χείλη του, ώστε ούτω νά διοχετεύη τόν αέρα διά τοΰ τζαμπου-
νιοΰ εΐς τόν ζουρνά (εϊκ. 12, 13, 14).1

Οι πίπιζες καί οί καραμούζες (εΐκ. 15) φέρουν τά αυτά εξαρτήματα, ή επε-
ξεργασία δ' αυτών είναι ή αυτή πρός τήν τών ζουρνάδων, καθώς καί ό καμπάτ-
ζουρνάς, τό μεγαλύτερον όργανον τής οικογενείας τών ζουρνάδων, τό όποιον σπα-
νίως απαντάται.

Τά ονόματα τών ζουρνάδων παραλλάσσουν ώσαύτως κατά τόπους ούτως

Είκ. 13. Καμπάνα·

Είκ. 12. Ζουρνάς.

Ε1κ· 14. Τζαμπούνι καί φούρλα.

8 Βλ. Κ. Κώναταν, ενθ' άν.
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εΐς Κύπρον καλείται «ζορνές», εΐς Μεγανήσι (Λευκάδος) «τζουρνάς», εΐς Καλά-
βρυτα «ζουρλάς», εις τήν Κοζάνην «ζορνάς». Εΐς τήν Ρούμελην καλείται καί κα-
λάμι ή καλέμι. Ή πίπιζα καλείται καί «πίπιτσα» ή «πίπιντζα».

Τό συγκρότημα τών ζουρνάδων εΐς τήν Ρούμελην ονομάζεται «ζυγιά», απο-
τελείται δε άπό τόν Ιον ζουρνάν, πού εκτελεί τήν μελωδίαν καί καλείται «μάστορης»
«προμαδόρος». Ό 2ος ζουρνάς κρατεί τό ίσον, εκ τούτου δέ ό παίκτης του λέγεται
«μπασσαδόρος». Οί δύο ζουρνάδες συνοδεύονται άπαραιτήτως άπό τό ντα(γ)ούλι,

Ε'ικ. 15. Καραμούζες καί νταούλι. (Μακεδονία).

μικρόν τύμπανον πρός τήρησιν τοΰ ρυθμού. Ή ζυγιά εΐς τήν Ρούμελην λέγεται
καί «ψιλά ζουρνάδια»1.

Μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου τά μουσικά αυτά όργανα εξαφανίζονται άπό
τάς περιοχάς όπου άλλοτε ήκμαζον. Τήν θέσιν των καταλαμβάνει τό κλαρίνον, τό
όποιον έχει άσυγκρίτως μεγαλυτέρας τεχνικάς δυνατότητας καί μελφδικώτερον ήχον.

Ε) ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟΝ

Τό κλαρίνον, ώς γνωστόν, δέν άνήκει εΐς τήν μουσικήν όργανολογίαν τοΰ
ελληνικού λαού. Εισήχθη εις τήν Ελλάδα εκ τής Δυτ. Ευρώπης ολίγον πρό τών
μέσων τοΰ παρελθόντος αιώνος, τό πρώτον εΐς τήν Μακεδονίαν καί "Ηπειρον

1 Βλ. Κ. Κώνστα, ενθ' άν., σελ. 350.
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μέσω τών τουρκικών στρατιωτικών ορχηστρών, είτα δέ εΐς τήν έλευθέραν Ελλάδα,
είτε δια τών 'Ελληνικών στρατιωτικών μουσικών, είτε μέσω t(ûv Φιλαρμονικών αί
όποϊαι ήσαν γνωσταί από μακρού εΐς τήν Έπτάνησον Χ.

Τό κ λ α ρ ί ν ο ν, ώς καί τό βιολί, πρός δέ καί τό άκκορντεόν,
δέον νά θεωρηθούν σήμερον ώς λαϊκά όργανα, μέ τόν τρόπον πού παίζουν εΐς
αυτά τήν δημώδη μουσικήν οί λαϊκοί όργανοπαικται. Ούτοι εφαρμόζουν πρός
τούτο προσωπικήν τεχνικήν, ή οποία διαφέρει ριζικώς άπό τήν κλασσικήν εκτέλε-
σιν. Ή διαφορά έγκειται εΐς τά εκφραστικά μέσα πού μεταχειρίζονται, εΐς τά με-
λίσματα, τά Glissando, τό βιμπράτο, και εις τούς αυτοσχεδιασμούς των. Αί ΐδιότη-
τες αύται προέρχονται άπό μίαν όργανικήν παράδοσιν, ή οποία δέν είναι δυνατόν
νά διδαχθή εΐς μή λαϊκόν εκτελεστήν.

Οί κλαριντζήδες μεταχειρίζονται σήμερον όργανα ευρωπαϊκής προελεύσεως'
παλαιότερον όμως κατεσκεύαζον οί ίδιοι τό όργανον τούτο, είδος πρωτογόνου κλα-
ρίνου, χωρίς κλειδιά ή μέ ολίγα καί τούτο, διότι δέν είχον όλοι οί όργανοπαικται
τήν οΐκονομικήν εύχέρειαν νά αποκτήσουν όργανον εργοστασίου, τό όποιον ήτο καί
δυσεύρετον εις τήν ύπαιθρο ν.

Έχομεν ούτω μίαν περίοδον πρωτογόνων λαϊκών κλαριντζήδων, οί όποιοι
προητοίμασαν τήν κυρίαν περίοδον τού κλαρίνου εΐς τήν Ελλάδα, κατασκευάζοντες
οί ίδιοι τά όργανά των. Οί πρώτοι αυτοί κλαριντζήδες — όσοι δέν προήλΟον έκ
τών τάξεων τού στρατού — μετεπήδησαν εΐς τό κλαρίνο άπό τόν ζουρνά ή τήν
καραμούζα. Άλλοι πάλιν, άπό τήν φλογέραν έμαθαν πίπιζαν καί εν συνεχεία
κλαρίνον.

Παραθέτομεν πληροφορίας τινάς, άφορώσας εΐς τήν κατασκευήν τών εγχω-
ρίων κλαρίνων. «Παλιότερα έφκειάναμε κλαρίνα σά μεγάλες φλογέρες. Όταν πρω-
τοήρθαν τά κλαρίνα άπ' έξω καί τά είδαν, έφκειασαν ντόπια τέτοια στον τύπο τής
φλογέρας, άλλα πιό μεγάλα. Τά κλαρίνα αύτά τά ντόπια τά χειροποίητα είχαν
στήν άρχή τό σχήμα τοΰ φερτού κλαρίνου αλλά χωρίς κλειδιά' ύστερα βάλαν καί
κλειδιά, ξύλινα, λίγα. Άφοΰ πέρασαν μερικά χρόνια καί μπήκαν περισσότερα κλα-
ρίνα, έφκειαναν κλαρίνα όμοια μέ τά φερτά 2».

"Ετερος οργανοπαίκτης άναφέρει τά εξής: «Παλαιότερα έπαιζα φλογέρα.
"Ητανε φκειασμένη άπό ξύλο κουμαριάς . . . Τήν φλογέρα τήν λέγανε καί καλάμι
καί τζουρλά καί σουραύλι. Οί τσοπάνηδες έχουν άκόμη τζουρλάδες, άλλα οί, περισ-

1 Βλ. Δέαπ. Μαζαράκη, Το λαϊκό κλαρίνο στήν 'Ελλάδα, Άιΐήνα 1959.

2 'Ανακοίνωσις Χρίστου Οικονόμου, έτών 43, έκ Φίλιων Καλαβρύτων (1953).
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σότεροι αγοράζουν κλαρίνα. Τό κλαρίνο στό Μωριά θα είναι 80 χρόνια. Ό γέρο
Φέκας, πέθανε 2— 3 χρόνια τώρα σέ ηλικία 95 χρονών, μού είπε ότι στή μικρή του
ηλικία, 18 χρονών, άρχισε νά παίζη κλαρίνο, πού έφεραν τότε οι ταξιδεμένοι. Είχα-
με τότε σύνορα στή Λαμία. Κάποιος Σουλεϊμάνης πού ήρθε τότε εκεί άπό τό
Τούρκικο έφερε καί κλαρίνο . . » 1. Καί οι γνωστοί Ήπειρώται οργανοπαικται,
οί. άδελφοί Χαλκιά εις προφορικήν των άνακοίνωσιν εΐς τό Λαογραφικόν Άρχεΐον
έν 'Αθήναις, τόν Ίανουάριον τού 1953, άνέφερον τά έξης: «Ό παπούς μας πέθανε
91 χρονώ, στά 1890. Από μικρός έπαιζε κλαρίνο πού τό έλεγαν τότε κ α ρ ν έ τ τ ο2.
'Έπαιζε στοΰ μπέη ό παπούς μας. Ό θειος μιας πέθανε στά 1922 σέ ηλικία G5
χρονών. Έτταιζε καί εκείνος καρνέττο άπό μικρός. Πέρσι πέθανε έ'νας στήν 'Αμφι-
λοχία σε ηλικία 107 χρονών. Κ' εκείνος έπαιζε άπό μικρός κλαρίνο. Παλιότερα
έπαιζαν φλογέρα στους γάμους. Άπό τή φλογέρα βγήκε ή καραμούζα καί άπό τήν
καραμούζα τό κλαρίνο. Ό τζουρά; είναι είδος κλαρίνου. Μικρό όξύφωνο κλαρίνο»3.

Ό οργανοπαίκτης έκ Σουλίου Γ. Σταύρου επέδειξεν εΐς τόν συντάκτην
τοΰ Κ.Ε.Ε.Λ. Δημ. Οίκονομίδην4 κλαρίνον, τό όποιον είχε κατασκευάσει ό 'ίδιος,
άπό ξύλον συκής. Τοΰτο άπηρτίζετο άπό τρία τεμάχια συνηρμοσμένα καλώς διά
κηροΰ καί είχεν έμπροσθεν 6 όπάς καί μίαν όπισθεν χωρίς κλειδιά.

Είς τήν Σιάτισταν άναφέρει ό καθ. Γ. Μέγας5 ότι τό κλαρίνον ελέγετο
«τ ζ ο υ ρ ν ά ς ». Τό έφτειανεν ό χρυσικός Π. Σιάσος μέ έξ κλειδιά άπό μολύβι».

Διά τά πρώτα κλαρίνα εγχωρίου κατασκευής παραθέτει σχετικάς πληροφο-
ρίας ή Δέσποινα Μαζαράκη εΐς τό βιβλίον της "Τό λαϊκό κλαρίνο στήν Ελλάδα» 6.

Θεωροΰμεν περιττόν νά παραθέσωμεν όργανολογικάς πληροφορίας περί τοΰ
βιομηχανοποιημένου κλαρίνου, διότι τοΰτο είναι διαδεδομένον πανταχού. Σημειοΰ-
μεν μόνον ότι οί λαϊκοί κλαριντζήδες παίζουν, ώς επί τό πλείστον, εις κλαρίνα
παλαιού τύπου μέ 13 κλειδιά in do, καί ότι ελάχιστοι επαγγελματίαι έχουν κλα-
ρίνα συστήματος Boehm.

ΣΗΜ. Ai παρατιθέμεναι νπ άρ. 2, 4, 5, 6, 10 και 15 εικόνες προέρχονται εκ τον φωτο-
γραφικού υλικού λαογραφικών άποστολ.ών τον ονντάκτον τον Κ.Ε.Ε.Λ. Γ. Αίκατερινίδον, αί δε
λοιπαί, εξ άναλόγον νλικον τον συγγραφέως και Άλλων συντακτών τον Κ.Ε.Ε.Λ., πρός δέ εκ φω-
τογραφήσεως μουσικών οργάνων τής μουσειακής συλλογής αυτόν.

1 Νικόλ Ρέλλιας, ετών 61, άπό τήν Γκούραν Κορινθίας, 1953.

2 Άλλαχοϋ λέγεται «γκαρνέτου » καί «γλαρουνέτου».

8 Βλ. Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 1908 σ. 455 (συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, 1953).

4 Κ.Ε.Ε.Λ. χειρ., άρ. 2277 Β', σ. 33 (συλλ. Δ. Β. Οίκονομίδου, 1958).

5 Βλ. Γ. Α. Μέγα, Σιάτιστα, 'Αθήνα 1959, σελ. 40-41.

6 Βλ. Αέσπ. Μαζαράκη, ενθ' άνωτ., σελ. 61 ές.
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résumé

Contribution à l'histoire des instruments populaires grecs1

{Étude organologique et folkloriquej

par St. Caracassis

Dans son introduction (pp. 41-44) l'auteur mentionne les divers noms
sous lesquels les inrtruments populaires traditionnels sont connus dans les
différentes régions du pays, ainsi que les procédés de fabrication de cha-
que instrument, puisés directement par les facteurs populaires.

Examinant l'état actuel de ces instruments il constate la disparition
graduelle de ceux-ci sous la pression des nouvelles conditions économiques
et autres de la civilisation moderne et surtout de la diffusion de la mu-
sique par les disques et la radio.

Cette musique influence négativement non seulement la musique et
le chant folklorique eux-mêmes, mais aussi les instruments qui sont rem-
placés par d'autres plus modernes et fabriqués en série, d'après des mo-
dèles locaux ού étrangers et cela contrairement à la tradition où le joueur
était aussi et le facteur de son instrument. Par ce fait la formation des
groupes musicaux populaires est transformée, selon les exigences du pré-
sent et sont adoptés des instruments modernes comme l'accordéon, la gui-
tare, le saxophone ού le jazz etc.

Autrefois, une tsambouna (cornemuse des îles grecques) ού une lyra
tenaient toute la soirée de danse ού toute les festivités d'une noce. Au-
jourd'hui, les jeunes instrumentalistes tâchent d'apprendre un peu de sol-
fège et de théorie de la musique pour pouvoir apprendre les morceaux à la
mode et ainsi une tradition musicale est encore en voie de disparition,
parce qne dans le passé, comme on apprennait l'instrument par «l'oreille»,
ainsi que les mélodies et les danses par un vieux joueur, on apprenait en
même temps aussi les vieils airs et danses traditionnels.

1 Ce chapitre fait partie d'une étude complète des instruments populaires.

5
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Instruments Aerophones
I. Les flutes des bergers (Αυλοί, pp. 44-53).

Sous le nom de floyera on désigne habituellement tous les types
de flûtes champêtres et de pipeaux et cela malgré qu'ils existent des noms
qui distinguent chaque type et qui varient sélon les régions où ils sont en
usage. Il y a deux catégories principales de flûtes champêtres :

a) La floyera est faite d'un simple tuyau de roseau ού de bois
ouvert aux deux bouts, munie de 5 à 7 trous, dont l'un sur le paroi de
derrière. Le joueur produit le son en soufflant à l'embouchure supérieure
et en la tenant obliquement (Photo n° 1).

b) Le souravli se fait en roseau ού en bois ayant l'embouchure su-
périeure, taillée en biseau où est ajusté un bouchon (tempon) qui forme
un bec avec une mince entaille. Il est joué verticalement (Photo n° 4).

La floyèra correspond à la flûte et est répandue dans la Grèce con-
tinentale; le souravli correspond au type de la flûte à bec ού aux pipeaux
et est répandu en Macédoine, Thrace et dans toutes les îles.

Le peuple comprend dans cette catégorie d'instruments aussi deux
autres types des flûtes en roseau d'une facture différente :

c) La madoùra de Crète est formée d'un tuyau de roseau ayant
l'extrémité supérieure bouchée et sur la surface du devant une languette
taillée à même la paroi. Ce bout de roseau entre dans la bouche du
joueur qui en soufflant fait vibrer la mince lame, comme l'anche de la cla-
rinette, et produit le son (Photo n° 6).

Du même type sont et les bibikia qu'on place dans la tsambouna
(la cornemuse) et la gaïda qui produisent les sons. Ces divers types de
flûtes champêtres diffèrent entre eux a) selon la matière dont ils sont fait:
roseau, bois, métal (bronze ού fer) ού os b) selon la longueur et le diamètre
c) et selon le nombre des trous qui produisent les sons. Ainsi le timbre de
chaque instrument change selon ces propriétés.

Nous donnons ci-dessous quelques uns des principaux types de flo-
yera avec leur dénominations :

a) Κ a 1 â mi (roseau) formé d'un morceau de roseau long environ de
20 cms, pourvu de 6 trous et d'un autre sur la paroi de derrière.

b) La Darvira est longue d'un demi mètre et plus. Elle est confection-
née avec du bois dur. On évide le morceau de la branche qu'on a choi-
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sie avec une broche en fer, rougit au feu. Elle comporte 6 trous, plus un
au dos.

c) La djamàra, se fait en bois ού plus généralement en métal (bronze
ού fer) elle comporte 6 trous plus un au dos. Elle est longue de 65 cms
à un mètre (Photo n° 2).

d) Le Yavàli ού Kavali (Pontus) et le Ca ν al (Macédoine-
Thrace) se fait en cinq pièces de tuyaux en bois de 20 cms chaque sura-
justés et dont les jointures sont enduis avec de la cire pour que l'air ne
s'échappe pas.

Mais pour le peuple c'est la floyera fabriquée avec l'aile de l'os de
l'aigle ού de l'épervier, qui constitue l'instrument idéal que chaque berger
a l'ambition de posséder.

Il y a tout un cérémonial a operer avant de procéder à sa fabrication.
Il faut enterrer l'aile de l'oiseau abattu, jusqu' à ce que les chairs se pour-
rissent et ensuite on porte l'os à 1' Eglise où on le laisse pendant 40 jours
sous l'autel et ce n'est qu'après que l'on procède à sa fabrication.

Même les anciens hellènes connaissaient les «avloi» (aUXoî) en os
d'aigles. Ils existent d'autres noms encore de floyera, comme t safari,
tsourlas, payàvli, djiradietc.

Le souravli tuyau à bec en bois on en roseau qui est répandu
surtout dans les îles, est connu également avec plusieurs dénominations
comme : souvliari, sournavli, pidiavli, piniavli, thiaboli, (Photo n° 5) ba-
bioli etc.

Dans certains îles (Chypre, Naxos, Anafi) on joue avec deux soura-
vlia à la fois liés parallèlement. L'un a six trous et joue la mélodie, l'au-
tre plus étroit l'accompagne à l'aigiie d'un son unique comme un isso-
kratima (bourdon), (voir photos n° 3, a) = Varvanga, ß) = Souravlia, v) = Flo-
yera et δ) Kai ami).

II. La Τ s a m b ο u η a (Cornemuse des îles grecques) (p. 54)

Il s'agît d'un instrument pastoral diffusé dans les îles ainsi que chez
les réfugiés de Pontus de l'Asie Mineur. Cet isntrument est confondu sou-
vent avec la gaïda, avec laquelle pourtant elle diffère.

La fabrication se fait comme suit : Après l'écorchement d'un mouton
ού d'une chèvre on prend la peau qui formera le sac à air (ασκός, τουλούμι)
et on la soupoudre de sel. On la laisse une dizaine de jours pour s'impré-
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gner bien et ensuite on coupe les poils avec un ciseaux et on frotte la
peau fortement avec du vinaigre pour qu'elle devient molle. Par la suite
on la renverse en mettant la face intérieur de la peau à l'éxtérieur et on
lie fortement les deux pieds de derrière de façon à ce que l'air ne s'echap-
pe pas du sac lorsqu'il sera gonflé.

Dans l'un de pieds du devant on pose un petit tuyau, long de 12 à
15 cms en bois, roseau ού en os (le fissitàri), par lequel on insuffle l'air
dans le sac. Sur l'embouchure du tuyau qui se trouve dans le sac on place
une feuille desséchée d'oignon ού un petit morceau de cuir qui joue le
rôle d'une soupape et empêche l'air de sortir, lorsque le joueur cesse de
souffler. Dans l'autre pied on place un appareil en bois dur long de 30 -
35 cms se terminant en pavillon qui sert de support a deux tuyaux de
roseau, long de 20 cms dont l'un à 5 trous et l'autre un, trois ού cinq. Sur
chaque tuyau on pose un chalumeau de 4-5 cms (bibikia ού tsambounes)
d'un diamètre de 8 9 m/m. Sur chaque bibiki on taille une languette
(type d'anche de clarinette) qui en vibrant produit le son.

Le tuyau a cinq trous sert à jouer la mélodie et l'autre à produire
par une technique spéciale un accompagnemeut diaphonique très original.

Ils existent d'autres procédés de fabrications de la tsambouna plus
ού moins compliquées, comme aussi différentes dénominations selon les ré-
gions, comme «askozambouna», «sambounia», «touloum», «anguion», «an-
gopon» (ces trois dérniers noms sont employés par les grecs de Pontus),
«askomadoura», «tsambounofilakas» etc.

La tsambouna est jouée seule ού accompagnée par un petit daouli,
nomé «toubi» (voir photos n° 7, 8 et 9).

III. La gaïda (p. 58).

Cet instrument qui est répandu en Macédoine du Nord et en Thrace,
ne diffère point du même instrument qui est en usage aux Balkans et
en Europe.

On la fabrique avec les mêmes procédés que la tsambouna. La seule
différence consiste aux tuyeaux de la production du son dont, l'un long de
20 cm et plus (la gaïtanitsa) avec 7 trous et un au dos produit la mélodie
et un grand, long de 60-80 cms en trois pièces sans trous (le bouri ού
basso), qui accompagne la mélodie à la tonique inférieure comme un isso-
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kratima (bourdon) par consequant la gaïda ne possède pas la variété des
sons de la tsambouna.

La gaïda est jouée seule ού accompagnée d'un ού de deux daheré
(tambourins) (Photo n° 10) ού d'un toumbeléki (tambour en poterie) ού
d'un grand daouli (grosse-caisse).

IV. Les jour η as (Pipiza, caramouza) (p. 59)

De cet instument existent trois types: Le journa-type ού journadia
est répandu en Grèce du Sud. Il est long environ de 20 cms et on le fait
avec un bois dur. Le tuyau est cylindriqne finissant en cloche (la Camba-
na) ayant 15 trous, dont les 7 plus un au dos produisent les sons et les
autres 7 sont «pour l'harmonie et la douceur du son» dit le peuple, malgré
que le son soit très aigu et strident.

Le journa se compose des pièces suivantes: a) De l'embouchure nommée
«Klephtis» (le voleur), b) d'un mince tube conique en bronze, en étain ού
en bois, le «caneli», c) du «tsambouni» qui est un chalumeau qui se fait
avec un mince roseau sauvage gros, comme un macaroni, dont on presse
l'une des extrémités de façon à l'applatir en double évantail comme
l'anche du hautbois (voir photo 12-14). Le «tsambouni» est lié sur le ca-
neli, dont la moitié entre dans le journa et l'autre moitié qui le dépasse
sert d'embouchure. Le caneli est posé sur le «fassoula», petit morceau de
bois cylindrique avec un trou au milieu.

Un disque en os ού en métal la «fourla» enfilé sur le caneli sert au
«journadji» a poser les lèvres et à tenir la double anche au centre de la
bouche.

Dans la Grèce du Sud, il y a des ensembles, nommés «zighià» com-
posés de 2 joueurs de journas et un petit daouli: Le premier «zournadji»
qui joue la melodie est nommé «Mastoris» (le maître), le second qui est
nonmé «bassadoros» (celui qui tient la basse) joue le continuo sans arrêt,
en respirant d'une façon qui demande une technique difficile à acquérir.

La pipiza est longue d'environ 33 cms et est du même type que le
zourna. Elle est répandue dans la Grèce Centrale et le Peloponnèse. En Za-
kynthos (Zante) la pipiza est appelée «niakaro» (Photo n° 11).

La «caramouza» a la grandeur d'une clarinette et elle est répandue
en Macédoine du Nord et en Thrace. Elle est accompagnée par un ού deux
dahirès (tambourins), un daouli ού une tarabouka. Souvent on joue deux
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Caramouzas ensemblesi de la même façon que la «zighia» de la Grèce du
Sud (Photo n° 45).

Le journa disparait de jour en jour, les joueurs préférant la clarinet-
te qui a des possibilités incomparables.

V. La clarinette n'est pas un instrument traditionnel (p. 62).
Elle a été introduite en Grèce Continentale après sa libération (1830) mais
de la manière qui est jouée, imitant les chanteurs populaires qui emploient
les intervalles naturels et des glissandi et vibrato caractéristiques ού en
improvisant dans un style typiquement hellénique, pleine de fougue qui
demande une technique avancée, on peut la considérer comme un instru-
ment populaire.

Au temps de sa première apparition ceux qui n'avaient pas la possibi-
lité d'en acquerrir une de fabrication Européenne, la fabriquaient en co-
piant le modèle étranger. Au debut la clarinette de fabrication locale
n'avait pas de elès puis on a ajoutés 6 clés en bois et plus tard en plomb.
Elle était faite en deux ού trois pièces. Les jointures étaient bouchées
avec de la cire.

Dans certains régions de l'Epire on trouve jusqu'à ce jour de ces
clarinettes primitives.

La clarinette était appelée en Macédoine du Sud «djournas» ού
«djouras», ailleurs «garnette» ού «glarounetto». Aujourd'huie elle est con-
nue généralement par les noms clarino ού clarinette.

Les clarinettistes populaires emploient de préférence la clarinette
in do.
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Είς τήν συλλογήν χειρογράφων κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής μονής Όλυμ-
πιωτίσσης 'Ελάσσονος απόκειται καί ό υπ' αριθ. 97 ΐατροσοφικός κώδιξ1. Τό χει-
ρόγραφον τούτο παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον, όσον άφοροι είς τήν δημώδη θερα-
πευτικήν, τήν μαγείαν καί τήν ϊστορίαν τής ιατρικής κατά τούς χρόνους τής τουρ-
κοκρατίας. Πολύτιμον επίσης είναι τό περιεχόμενόν του καί σχετικώς μέ τήν έ'ρευ-
ναν τής δημώδους ελληνικής γλώσσης καί τής λαϊκής βοτανικής ονοματολογίας.

Ό κώδιξ είναι χαρτφος, διαστ. 0,210X0,150. "Εχει φύλλα η'+σελ. 698,
στάχωσιν χαρτοδερματίνην, διατηρείται είς καλήν κατάστασιν καί έγράφη υπό
πολλών χειρών, χρονολογουμένων άπό τοΰ τέλους τοΰ ΙΖ' μέχρι και τών πρώτων
δεκαετιών τοΰ ΙΗ' αι.

"Οπως όλα σχεδόν τά ίατροσόφια τής εποχής αυτής, έ'τσι καί ό κώδιξ οΰτος
άποτελεΐ άτακτον συμπίλημα θεραπευτικής καί ίατροσοφικής ύλης έκ συναφών
επωνύμων έργων ή ανωνύμων συνταγολογίων, τά όποια έχρησιμοποίουν βασικώς
καί έν έκτάσει οί τά άστικά κέντρα καί τήν ύπαιθρον περιτρέχοντες έμπειρικοί θε-
ραπευταί, οί γνωστοί υπό τό όνομα καλογιατροί, κομπογιανίτες, σακ-
κουλιαραΐοι, ματζουκάδες κ·ά.2.

1 Βλ, Β. Σκονβαρά, Όλυμπιώτισσα, 'Αθήναι 1966, σελ. 308-309.

2 Περί τής λαϊκής ιατρικής έν Ελλάδι βλ. 'Ηλ. Ρουτζεράκη, Γιατροσόφια, περ. «Δρή-
ρος», 3 (1939-40), σελ. 764-765. Άγηα.Σγονρίταα, Φάρμακα τοΰ λαοϋ, «Σπαρτιατικά Χρονικά»,

3 (1939-1940), άριθ. 27-28, σελ. 13. Γ. Ίωακείμογλον, Φαρμακολογία καί λαϊκή βοτανική, περ-
«Πειραϊκά Γράμματα», 1 (1940), τεΰχ. 2, σελ. 117-118. Κύπρου Χρυσάνϋη, Θηριακά της Κύ-
πρου, «Κυπριακαι Σπουδαί», 4 (1940), σελ. 39-63. Σόλ. Βέρα, °Η ιατρική τοΰ λαοΰ, «'Ορί-
ζοντες», 2 (1943), σελ. 679-683. Στίλπ. Κυριακίδου, Ή σημασία τής σπουδής τής δημώδους
ιατρικής, περ. «Κλινική», ετ. 1925, τεΰχ. 1, σελ. 35-37. Κ. Καιροφύλα, Τά ίατροσόφια, περ.
«Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια», Α-Δ (1927), άρ. 77-78, σελ. 3-4. 77. Πασχάλη. Οί πα-
λαιοί Ιατροί τής "Ανδρου, «Άνδριακόν Ήμερολόγιον», 4 (1929), σελ. 129-153. Κ. Άμάντον,
Ίατροσοφικός κώδιξ, «'Αθηνά», τόμ. 43 (1931), σελ. 148-170. Σπ, Λυμπεράτου- Αρδαβάνη,



72

Β. ΣΚΟΥΒΑΡΑ

Καί έκ μέν τών παλαιοτέρων καί νεωτέρων γνωστών ιατρών αντιπροσω-
πεύονται είς τόν κώδικα οί : Διοσκορίδης (σελ. 29 κέξ.), Όρειβάσιος, Δαμασκη-
νός καί Νικόλαος (σελ. 38 κέξ.), ό Γαληνός, ό 'Ιπποκράτης καί δ Μελέτιος (σελ.
81 κέξ. καί σελ. 525 κεξ.), ό Μαργαρίτης (σελ. 541 κέξ.). Είς τάς σελ. 429 κεξ.

επίσης κατεχωρίσθη «ΐατροσόφιον έκλελεγμένον ύπό πολ-
J-) /Ο ) λών ιατρικών βιβλίων καί μεταγλωττισμένον άπό τήν ΐτα-
f]\ °[Otf>· λικήν γλώσσαν εΐς τήν ρωμαϊκήν», καί εις τάς σελ. 557 κέξ·

. · ^ ' -vS ^ βοτανολόγιον μεταφρασμένον έκ τής λατινικής. Τά ύπόλοι-
Q V ^ir^yCy πα κεφάλαια φέρονται άνωνύμως.

jsttfl/ Τό ΐατροσόφιον τοΰτο άνήκεν εις τόν έξ 'Ιωαννίνων

^ ' 3 ' ίατρόν Χ ρ ι στ ό δ ο υ λ ο ν, ώς φαίνεται έξ αύτογράφου
Π ùïf ijWWl σημειώματος του εΐς τήν ώ°<ν ^ής σελ. 76 (εΐκ. ΐ).Τό πλεΐ-
) στον τών περιεχομένων έχει γράψει ό ίδιος, καθ' ύπαγό-

ρευσιν μάλιστα, ώς τούτο συνάγεται άφ' ενός μέν έκ τού
Είκ. 1. πλήθους τών ορθογραφικών σφαλμάτων, άφ' ετέρου δ' εξ

άκουστικών παρανοήσεων λέξεων καί φραστικών άλλοιώ-
σεων έκ τής συμπροφοράς. Έκ τής πληθύος τών άναγραφομένων εΐς τόν κώδικα
φαρμακευτικών, ιατρικών, βοτανικών καί μαγικών περιπτώσεων, φαίνεται ή επι-
μέλεια καί προσπάθεια τοΰ θεραπευτού τούτου νά καταρ-

ν , / 1 ι α *

τίση εν πλήρες θεραπευτικόν έγχειρίδιον, έπαρκές και /β a^^t^^f

χρήσιμον εις τό επιτήδευμά του. ^^Vf

Περί τό τέλος τοΰ έτους 1756 καί μή ευρισκομένου ~ γ^β^ζζ^

τού Χριστοδούλου έν ζωή, ή χήρα του, εγκατεστημένη εις ^y^Ci^^·
Τίρναβον ή Τσαρίτσανην, τό έπώλησεν εΐς τόν ήγούμενον

Είκ. 2.

τής μονής Όλυμπιωτίσσης ίερομόναχον Διονύσιο ν, ώς

τοΰτο εξάγεται έκ τής άκολούθου σημειώσεως επί τής φας τής σελ. 76 (εΐκ. 2):
«Τό άγώρασα άπο τήν γυναίκα του εν α καρά γρόσι 1. Ό ηγούμενος τής εν Έλαα-

Ή Ιατρική είς τήν Ελλάδα κατά τόν ΙΗ' αι., «Νεοελληνικά Γράμματα», Β' (1936), άρ. 43)
σελ. 2, 15. Άρ. Π. Κούζη, Μεγ. 'Ελλ. Έγκυκλ. έν λ. ΐατροσόφιον, κομπογιαννίτης, ιατρική
δημώδης. Δ. Β. Οίκονομίδου, Δημώδης ιατρική έν Θράκη, «'ΑρχεΤον Θρακικοί) Θησαυρού»»
16 (1951), σελ. 181-228. Χρ. Σολομωνίδου, Ή ιατρική στή Σμύρνη, 'Αθήνα 1955, σελ. 84-95.
Γ. Ά. Μέγα, Ζητήματα 'Ελληνικής Λαογραφίας, Δημώδης ιατρική. «'Επετ. Λαογρ. 'Αρ-
χείου», ετ. Γ-Δ' (1941-42), σελ. 163-195. κ.ά.

1 Cara grus ) καραγρόσιΓ πρόσβαρον γρόσι' τουρκ. νόμισμα. (Βλ. Σ. Βυζαντίου,
Ή Κωνσταντινούπολις, 'Αθήναι 1862, τόμ. Γ', σελ. 269).
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σώνι αγίας μονής τής Θεοτόκου Διονύσιος»1.

Ό ιερομόναχος Διονύσιος2 είναι έκ τών δνομαστοτέρο>ν μοναστών τής Ό-
λυμπιωτίσσης κατά τόν ΙΗ' αι., χρηματίσας δέ αυτόθι ηγούμενος, διώκησεν 8U-
συνειδήτως τό καθίδρυμα, καταλιπών φήμην άγαθήν εις τούς μεταγενεστέρους. Οί
γονείς του κατήγοντο έξ Άσπροποτάμου Τρικάλων, ειχον δέ μετοικήσει εΐς τόν
Θεσσαλικόν Τίρναβον. "Ατεκνοι δντες καί εν τη έπιθυμία των νά αποκτήσουν τέ-
κνον, έναπέθεντο τήν έλπίδα των εΐς τήν Παναγίαν Όλυμπιώτισσαν, ύποσχεθέντες
τό τεχθησόμενον τέκνον νά αφιερώσουν έξ απαλών ονύχων εΐς τήν μονήν. Ούτως
ό μικρός Δημήτριος Στέργιου 'Ακριβός, γεννηθείς τό έτος ϊ695, ώδηγήθη εις τό
μοναστήριον τό 1703, ένθα καί παρέμεινε, χειροτονηθείς άργότερον ιερομόναχος
υπό τό όνομα Διονύσιος. Περί τό 1720 άπεδήμησεν εΐς Κεσκεμέτ τής Ουγγαρίας,
τοποθετηθείς ώς έφημέριος τής αυτόθι ελληνικής παροικίας· Εις τήν Όλυμπιώ-
τισσαν έπανέκαμψε τό 1736, διαθέσας τάς οικονομίας του υπέρ τής μονής, εΐς τήν
οποίαν καί ήγουμένευσε μέχρι τοΰ θανάτου του (1 'Ιανουαρίου 1763).

Έν σχέσει πρός τήν έποχήν του, χρόνους παχυλής άμαθείας ίδιαίτατα εις
τήν περιοχήν Ελάσσονος, ή μόρφωσις τοΰ Διονυσίου δέν ήτο ευκαταφρόνητος,
Τά σωζόμενα εισέτι έντυπα βιβλία του εΐς τήν Βιβλιοθήκην τής Όλυμπιωτίσσης
μαρτυρούν τήν παιδείαν καί τά πνευματικά διαφέροντα τοΰ ανδρός. Ό διά-
δοχος του, λόγιος ηγούμενος τής Όλυμπιωτίσσης "Ανθιμος ό έκ Λιβαδίου,
αναφέρει εύφήμως περί τού Διονυσίου ότι «ήτον άνθρωπος πολλά άγχίνους και
εχωρονσεν είς όλα τά βιβλία, εκκλησιαστικά καί εξωτερικά ( — της θύραθεν γραμμα-
τείας) καί θεολογικά...» 3. Ίδιαιτέραν έπίδοσιν ειχεν εις τήν ίϊεραπευτικήν. Δέκτης
παλαιοτέρας 'ίσως μοναστικής παραδόσεως εν σχέσει πρός τήν πρακτικήν ΐατρικήν,
έπλούτισε τάς γνώσεις του μελετών συναφή έργα καί εΐς έντυπα καί εις χειρό-
γραφα βιβλία. Ή έπίδοσίς του εΐς τήν ΐατρικήν μαρτυρεΐται άπό τής έποχής τής

1 Άπό τήν χήραν τοϋ Χριστοδούλου, ήγόρασεν έπίσης καί τό ύπ' αριθ. 520 ένιυπον
τής Βιβλιοθήκης Όλυμπιωτίσσης, τό υπό τόν τίτλον : «Παύλου Αίγηνίτου, ϊατροΰ αρίστου,
βιβλία änTa...Venetiis M.D.XXVIII», ώς μανθάνομεν έκ τής κάτωθι έπ' αύτοϋ σημειώσεως :
«Το παρόν βιβλίον υπάρχων ποτε του μακαρίτου Χριοτοδούλον τοϋ εξ 'Ιωαννίνων θανόντος δε αυ-
τόν εξωνίαθη παρ' εμον Διονυσίου ίερομονάχον... ·. (Βλ. 'Αχ. Γ. Λαζάρον, Κατάλογος εντύπων
Βιβλιοθήκης Όλυμπιωιίσσης, 'Αθήναι 1964, σελ. 200).

2 Περί τοΰ Διονυσίου βλ. χργφ. ύπ' άριθ. 220 Βιβλιοθήκης Όλυμπιωιίσσης, σελ.
200 κέξ. Β. Σκονβαρά, "Ανθιμος Όλυμπιώτης, Βόλος 1958, σελ. 19, 28, 25,27 Τον ίδιον,
Όλυμπιώτισσα, ενθ'άνωτ., σελ. 93, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 515, 520
καί 530.

8 Χργφ. ύπ' άριθ. 220 Βιβλιοθήκης Όλυμπιωτίσσης, σελ. 220.



74

Β. ΣΚΟΥΒΑΡΑ

παραμονής του είς τήν Ούγγαρίαν. Εις τήν Βιβλιοθήκην τής Μονής καί ύπ' αριθ.
132 ευρίσκεται τό έντυπον : «Antidotarium Generale a Ιο. Iacobo Wec-
ker ο... Basileae M.D.LXXYI», έπί τού όποιου άναγινώσκομεν τήν σημείωσιν:
«■'Εκ τών τής νπεραγίας Θεοτόκου τής μονής τής άγιας τής εν Έλασσώνει εκ τών
τοΰ Διονυσίου εξωνήθη καί τάδε» Εις τόν Διονύσιον επίσης ανήκε καί τό ύπ*
αριθ. 576 έντυπον τής αύτής Βιβλιοθήκης: «C h ris t. Godofr. Stent-
z e 1 i i... De somno praestantissimo sanitatis et morborum praesidio, ve-
roque huius usu, et fero abusu Diatriba, Francof. et Lipsiae...» 2.

Έξ άλλου, πολύ ενδιαφέρουσα καί διαφωτιστική διά τάς ίατροσοφικάς επι-
δόσεις τού Διονυσίου εις τήν Ούγγαρίαν είναι ή άκόλουθος ιδιόχειρος σημείωσίς
του εις τήν σελ. 523 τοϋ υπό μελέτην χειρογράφου τοΰ Χριστοδοΰλου :

Ορκιομός αν ε'μβη είς τίνος κοίλίαν δφις ή αλον τι από ονγκαρικόν εξηγη-
μένοι'. 'Εάν τύχει καί ε'μβη είς τόν ανθρωπον δφις, ή αλον τι πιει ή καί σκόλικες
όπου γίνονται μέσα είς τά εντόσθια τών άνθρώπον και πάσχουσι είς θάνατον, όρκι-
σμός. Τό έτυχα είς τήν ούγκαρίαν, όπου ίατρεύθη ενας πραγματευτής καί τό εξή-
γησα άπό τά οϋγκρικα. Κάμνει τό σημείον τοΰ σταυρού εΐς τόν πόνον καί λέγει
ούτως'· "Οταν ό Κύριος ημών 'Ιησούς Χριστός εν τή γη εβάδιζεν, εκείνο τό άνε-
λεήμωνον γένος τών 'Εβραίων εν τω κίωνι τόν εδεσαν καί χολην τόν επότισαν πι-
κροτάτην. Είς τοΰ Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τό αγιον σώμα καί τό αγιον αϊμα
ορκίζω σας άνελεήμωνες σκόλικες ή βάθρακας εστί ή δφις ή αλον τι τών βλαπτι-
κών, ίνα μην βλάψηται τό σώμα τοΰ Όδεΐνος, ομοίως καί τά εντόσθια και τόν ατό-
μαχον. Είς τό αγιον σώμα προστάζω σας, προστάζω σας, προστάζω σας. Καί τό
κάμνει τρις βολαις τό ταχί καί τρις τό βράδι. Καί μοναχός του <5 ασθενείς ημπορεί
νά τό λέγει καί νά σταυρόνεται όταν θέλει. Οντως έλαβα και ούτως έγραψα».

Εγκατασταθείς μονίμως είς τήν μονήν τής μετανοίας του ό Διονύσιος καί
ήγουμενευων μέχρι τοΰ θανάτου του, παραλλήλως πρός τόν μοναστικόν βίον καί τά
διοικητικά χρέη του, έπεδόθη μετ' ίσης καρποφορίας καί εις τήν θεραπευτικήν.
Έμελέτησε μετά προσοχής τήν χλωρίδα τής παρολυμπίου ταύτης περιοχής, επεσή-
μανε τά ιαματικά βότανα καί, έπί τή βάσει τών εντύπων ή χειρογράφων συνταγολο-
γίων του, κατεσκεΰαζε διάφορα φάρμακα καί αντίδοτα, χρήσιμα καί άνακουφιστικά
διά τούς άσ&ενεις τής πόλεως Ελάσσονος, τής Τσαριτσάνης καί τών πέριξ χωρίων.
Διά τήν συλλογήν τών βοτάνων καί τήν επεξεργασίαν των είχεν επιστρατεύσει τούς

1 Άχ. Γ. Λαζάρου, ενθ' άν., σελ. 61-62.

2 Αυτόθι, σελ. 218.
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νεωτέρους μοναστάς τής άδελφότητος τής Όλυμπιωτίσσης. "Εχων ώς γνώμονα τήν
χριστιανίκήν ρήτραν: «Δωρεάν έλάβετε, δωρεάν δότε...», παρείχε τάς γνώσεις του
ανιδιοτελώς, άμισθί καί εΐς πάντας, χριστιανούς, μωαμεθανούς καί εβραίους.
Ένωρίτατα απέκτησε φήμην ίκανωτάτου θεραπευτοΰ. Εις τά φώτα του προσέ-
τρεξαν καί αξιωματούχοι μπεγλερμπέηδες, πασάδες καί αγάδες. Πολύ χαρακτηρι-
στικά είναι όσα σημειώνει ό Άν&ιμος Όλυμπιώτης διά τάς ΐατρικάς επιδόσεις τού
Διονυσίου1 :

«Ήτον αυτός δ μακαρίτης Ιατρός σοφότατος καθώς τον εγνώρισα καί εγώ
καί δλος ό κόσμος, καθώς τόν μαρτυροϋν καί τά βιβλία όπου μας άφησε περί της
ιατρικής. Τόν ελαβον πολάάκις πασιάδες, μπεγλερμπέηδες διά Ιατρόν τους. Τήν δε
ίατρικήν αυτός ό μακαρίτης την εδιδάχθηκεν από τόν θεόν, χωρίς νά έ'χη τινά
διδάσκαλον άλλά με τήν φο'ηισιν όπου τόν εδωκεν ό Θεός, με τους κόπους του,
με τήν ασκησίν του, έγινε πολύς είς τήν ίατρικήν, τόσον, όπου δέν ήτον κανένα πά-
θος άνθρώπινον, όπου νά μήν τό ίατρενση. Καί τά βότανα μόνος τον τά εσύναζεν
άπό διαφόρους τόπους καί τά εκατασκεύαζεν. Εΐμασθουν ημείς τότε παιδία καί
Ιεροδιάκονοι καί όλοι συναγωνίζονταν, τρίβοντας είς τά χαβάνια τά βότανα».

Τό αγορασθέν ύπό τοΰ Διονυσίου ΐατροσόφιον τοΰ θανόντος Ήπειρώτου
ιατρού Χριστοδούλου, χρήσιμον διά τήν ποικιλίαν καί τόν πλούτον τοΰ περιεχομέ-
νου του, ό Διονύσιος έκαμεν άκόμη εύχρηστότερον. Άποτελούμενον έκ λυτών φυλ-
λαδίων, τό εστάχωσεν ό 'ίδιος, έμπειρος ών καί περί τήν βιβλιοδετικήν. Ή σπου-
δαιότερα εν τούτοις βελτίωσις συνίσταται εΐς τήν σύνταξιν άναλυτικού αλφαβητι-
κού ευρετηρίου τών νόσων, τών βοτάνων, τών ζώων και τών φαρμάκων, κατα-
χωρισθέν εΐς τά φύλλα β'-ζ' καί σελ. 695-698 τού χειρογράφου. Τά σχετικά μέ τήν
έργασίαν αυτήν, πληροφορούμεθα έξ ιδιοχείρου τού Διονυσίου σημειώματος
( φ. α" ) :

«1756: Δεκεμβρίου 23: (Τ)ό παρόν Ίατρικόν βιβλίον ήγοράσθη εξ εμοϋ
Διονυσίου ' Ιερομονάχου (καί) τό έσΰμασα καί τό έδεσα διά νά μήν χαθονν τα
φύλλα του, ότι (εχ)ει πολλά μαζόματα άπό πολλούς εκείνος όπου τό εγραιρεν
(αλ) α άληθεί, καί αλα ψεύματα. πλήν μέ τήν δοκιμήν εγνωρί(ζο)νται, καί εγώ έκαμα
πολήν κόπον διά νά διορθώσω τόν (πίν)ακα ότι δέν έ'χει ότι είναι καί συγχισμένον
επειδή είναι μαζόίμα) τα, καί μίαν ερμηνίαν τήν έ'χει είς πολλοίς μεριαΐς, όμως εγώ
(κα)θώς είναι τό άφίνω, μόνον αν έχει σφάλμα είς τόν πίνακα, (δπο)ιος διαβάσει
ας με συγχωρέσει τό σφαλμα παρακαλώ».

1 Χργφ. ύπ" αριθ. 220, σελ. 220 Βιβλιοθήκης Όλυμπιωτίσσης.
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'Οπωσδήποτε τά «ψεύματα», τά όποια αναφέρει είς τό ανωτέρω σημείωμα
του ό Διονύσιος, είναι τά μαγ ικά τμήματα τού ίατροσοφίου.

Τά περιεχόμενα μαγικά2 στοιχεία είς τό εν λόγω χειρόγραφον είναι πολλά
καί ποικίλα. Άδρομερώς θά ήδύνατο ό μελετητής νά τα κατατάξη ως ακολούθως,
παραπέμπων είς τούς αριθμούς, υπό τούς οποίους δημοσιεύονται κατωτέρω:

α') Φυσιολογικά'· Τεκνογονία (58, 97, 132), άρρενογονία (59, 146), κατα-
μήνια (73, 74), ώκυτόκια (2, 12, 13, 110, 111), αντισυλληπτικά (114), άτεκνία (9),
άνθυπνωτικά (143, 144).

β') Θεραπευτικά νόσων: Όφθαλμίας (101), φλογώσεως σωθικών (40), μα-
κρονοσίας (42, 43), ωταλγίας (44), καχεξίας (46), στομαχικών νόσων (48), πόνων
γονάτων (49), πόνων λαγόνων (62), είς δήγμα οφεως καί σκορπιού (68), δι' αι-
μοστασίαν (72, 100), πόνου οστών (79), ρευματισμών (92, 94), πόνου κοιλίας (93),
φλεβοτομίας (95), σπληνός (ΐ), είς άκράτειαν ούρων (107), ποδαλγίας (113), ημι-
κρανίας (3), έρυσιπέλατος (112), κυστολίθων (4), ρινορραγίας (8, 100), επιληψίας
(14,96, 156), κεφαλαλγίας (22), καρδίας (24, 51), ελονοσίας (29, 30, 31, 32, 33,
70, 106, 136, 137, 150, 158), παροξυσμού (140), όδονταλγιας (141), ίσχνότη-
τος (157).

γ') Ζωδιακά βότανα; (87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,99
100, 101).

δ') Ζώα : Άλώπηξ (82), άετός (83), κορώνη (84), χελιδών (85, 150).
ε') Ριζοτομικά ·' πιγονία (66, 78, 80), μανδραγόρας (67), βριονία (79), ήλί-
ανθος (86), άγλάφωτη (99), άκινάκης (100), πενταδάκτυλον (101).

ς') Προορατικά: Τάσεως ή θανάτου ασθενούς (27, 28, 69, 109), προφητικής
χάριτος (96), διαγνώσεως υδάτων (108).

ζ) Έξακριβωτικά : Παρθενίας γυναικός (37), πράξεων γυναικός (56), έκ-
πορνεύσεως γυναικός (57), φύλου εμβρύου (10, 11, 38).

2 Περί μαγικών κειμένων καί συναφών πράξεων βλ. Α. Delatte, Anecdota Athenien-
sia, Paris 1927. Τον αν τοϋ, Études sur la magie grecque (Bulletin de Correspondance
Hellénique, τόμ. 37, 38 καί Musée Belge τόμ. 17, 18 καί 21). Τοϋ αντον, Herbarius, Bru-
xelles 1961. Τοϋ αντοϋ, Un nouveau témoin de la littérature solomonique, le codex Gen-
nadianus 45 d'Athènes, Bruxelles 1959. Γ. Κ. Σηνριδάκη, 'Εξορκισμοί καί μαγικοί κατιί-
δεσμοι έκ Κρητικών χειρογράφων, Έπετ. Δαογραφ. 'Αρχείου τής Άκαδημ. 'Αθηνών,
ετ. 3-4 (1941-1942) σελ. 60-76. Φ. Κονκονλέ, Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, τόμ. ΣΤ',
'Αθήναι 1957, σελ. 167-261. Α. Οίκονομίδου, 'Εξορκισμοί καί ίατροσόφια έξ 'Ηπειρωτικού
χειρογράφου, 'Επετ. Ααογραφ. 'Αρχείου τής Άκαδ. 'Αθηνών, τόμ. Η', 'Αθήναι 1956, σελ.
14-40. κ.ά.
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η') 'Επιτευγματικά : £Αλιείας (91), ευρέσεως θησαυρού (61), άνακαλύψεως
κλέπτου (75), ευρέσεως απολεσθέντος αντικειμένου (116).

θ') Βλαπτικά : Μαγικοί κατάδεσμοι (21, 34, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
130, 131), ακουσία επάνοδος τινός (10), φθορά εχθρικής περιουσίας (99).

ι') Φυλακτά: Εις δίκας (52, 53, 54), προκλήσεως συμπαθείας (76, 90, 101),
κατά βασιλέων, δυναστών καί κριτών (95), παντοδυναμίας (99), κυριαρχίας (99),
κατά ληστών καί κακοποιών (100).

ια') Ερωτικά φίλτρα (16, 17, 18, 19, 21, 39, 60).

ιβ') Άλεξιτήρια : Έχ&ρών (58, 92, 100), δαιμόνων (93), κυνών (94, 101,
149), θηρίων (96), άκαί)άρτων πνευμάτων (103), κεραυνού (103).

ιγ ) 'Αποτρόπαια : Μοιχείας (36) καί αίφνηδίου θανάτου (103).
ιδ') Σολωμονικά (23).

ιε') Σημασία γραμμάτων τοϋ αλφαβήτου (138, 139).
ις') Συναπαντήματα (102).

ιζ') Παίγνια συναναστροφών (115, 147, 148, 152, 153, 154, 155).
ιη') Οίνοφλυγίας αντίδοτα (113, 151).
ιθ') Θεραπεία δαιμονιζομένου (15, 93).

κ') Συζυγικαί σχέσεις: 'Ασυμφωνία (65, 128, 129), διαζύγιον (45).
κα') Ποικίλα : Εις άϋπνίαν (5, 6, 41, 50, 105), εις παραμιλητόν καί}'
ύπνους (7), εις πανώλη (134), εις έπιδημίαν (135), είς έφιάλτας (142), εΐς άλα-
φροΐσκιωτον (20), εΐς αστέρα (77), εΐς δυσουρίαν ίππου (81)

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

('Εκδίδονται μετά ορθογραφικής μεταγραφής).

[ Σελίς 8 ]

1. » Περί σπλήνας, ετερον.

Να κάμης τρία χαρτιά ωσάν αυτό όπου είναι κάτωθεν και νά γράψης τά ση-
μεία όπου εχει μέσα· και τότε νά βάλης είς χουλιάρι κάρβουνα 3 και νά θέσης τό
χουλιάρι απάνω είς τόν τόπον όπου είναι ή σπλήνα άπό πάνου είς τά ροϋχα' καί
φύσα τά κάρβουνα καί κάψε τα χαρτία ενα πρός εν α καί υγιαίνει.
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2. » Περί γυναίκα όπου δεν ημπορεί νά γέννηση.

"Οταν ή γυναίκα κάθεται είς το σκαμνί καί δέν ημπορεί νά γέννηση, στάσου
είς τήν δεξιάν της μερέαν καί λέγε όντως : "Εβγα, βρέφος■ καλεί σε ή γή. "Εβγα,
βρέφος' καλεί σε τό βάπτισμα. "Εβγα βρέφος· καλεί σε δ Χριστός. "Εβγα, βρέφος-
καλεί σε ή Θεοτόκος, ώς τόν Χριστόν εγέννησεν. Καί πάρε κεραμίδι άπό εκκλησίαν
καί γράψον ταΰτα τά σημεία καί βάλον νά τά πατήση ή γυναίκα απάνω μέ τό δε-
ξιόν της ποδάρι καί νά λέγης όντως : "Εξελθε, βρέφος· σέ κράζει ό Χριστός, έξελθε!
Καί νά τό είπής τρεις φορές καί ελευθερώνεται έκ τό βρέφος.

[ σελ. 9 -10 ]

3. » Περί πόνον μισοκέφαλον.

Τον καλαμίον τήν φλούδα βράσον μέ ξείδι καί καταπώς είναι ζεστά, δαον αν
δέχεται, τότε II άλειφε τήν κεφαλήν· Καί νά γράψης τό στερόπεφτο αυτό είς χαρτί'.
Τους ήλους νπέμεινας, Χριστέ δ Θεός, καί τήν αχραντόν σου κεφαλήν υποκλίνας
καί έσωσας τόν πιστόν σον ληστή ν, πανσον τοΰ κρανίου καί τό μίκρανον άπό τόν
δονλον σου ' Οδεΐνα. "Αγιοι άγγελοι οί κρατούντες όλους τους ποταμούς του Παρα-
δείσου, Τίγρης καί 'Εφράτης, Γεών, Φησών, κρατήσατε τοΰ δούλου τοΰ Θεοΰ τήν
κεφαλήν ' Οδεΐνα, εις τό όνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υ'ιοΰ καί τοΰ άγιου Πνεύματος,
νυν και άεί καί εις τονς αιώνας τών αιώνων, άμήν.

ς μ κ λ ς μ μ τ φ β θ ον άμήν.

4· » Περί όπου έχει πέτρα είς τόν αΰλόν του
καί δέν ήμπορεΐ νά κατουρήσχι. "Ετερον.

Σουπιάς κόχ,καλον καΰσον καί ποίησον ατάκτην καί συν οΐνφ δίδου πιεΐν.
Καί τής καραβίδας τά μάτια ομοίως να τα πιή αυτά άπό τρεις ταχινάδες πάσα έ'να.
Γράψον είς χαρτί μέ κόκκινα γράμματα είς τήν πέτζα τον νποκοιλίου αύτον
—αν εΐναι μικρόν παιδί είς τό χαρτί—καί κόλλησον τό χαρτί είς τό υπογάστριν αυ-
τοί*.· ΕΙπεν δ Κύριος· ' Ο πιστεύων εις έμέ, ποταμοί ρεύσουσιν εκ τής κοιλίας αν-
τον. Καί κόλλησον είς τό υπογάστριν καί με τήν δύναμιν τοΰ Θεοΰ έβγαίνει ή
πέτρα.
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[σελ. 11]

5. » Περί ασθενή όπου δέν ημπορεί νά ποιμηθη.

"Επαρε κεραμίδιν από τήν εκκλησίαν και γράψε άπάνον με τήν αγίαν λόγχην
όντως : Ο Θεός δ άγιος, δ τον 'Αδάμ ΰπνώοας εν τω Παραδείσου καί τον Άβι-
μέλεχ εν τή συκή καί τους άγίου(ς) τρεις παίδας τους εν Εφέοω εν τ φ σπηλαίφ,
κοίμησον και τον δούλον σον Όδεΐνα νπνον ζωής. Είς τδ όνομα τον Πατρός καί
τον Υιοϋ καί τον αγιον Πνεύματος, νυν καί αεί καί είς τους αιώνας τών αιώνων,
αμήν. 'Ωσάν να τό γράψης ν à τό βάλης άπό κάτον είς τό π ροσκέφαλον τοϋ ασθενή
καί με τήν βοήθειαν τον Θεοϋ κοιμάται.

6. » "Ετερον.

Με περδικίον κόπρον κάπνισον τόν ασθενή καί κοιμάται. Γράψον εις φύλλα
δάφνης τά κάτωθεν στοιχεία καί βάλον εις τό προσκέφαλον αύτοϋ, μην ήξεύροντας :

ξ ο χ υ φ κ θ·

7. » Περί παραλαλητόν τοΰ ασθενή.

Βάλε νερόν είς καυχί καί βάλε το είς τό προσκέφαλόν του από κάτου, να μην
τό ήξεύρη, καί πλέον δέν παραλαλεί.

[σελ. 14]

8. » Περί ανθρωπον όπου τρέχει ή μύτη του αίμα πολύ.

"Επαρε από τό αίμα όπου τρέχει άπό τήν μύτην τοϋ άνθρώπου καί βάλ' το
είς άγγεΐον καί βάλε καί λιανολίθαρα τρία από τήν γήν μέσα είς τό άγγέίον όπου
εχει τό αίμα καί νά γράψης εις τό μέτωπον τοϋ ανθρώπον όντως : Ζαχαρίας εσφά-
γη έν ναφ Κυρίου καί τό αίμα αντοϋ πέπηγεν ώς λίθος εν τή γή καί ονκ εξαλει-
φθήσεται εως ου να ελθη ό εκδικος αντοϋ, αμήν. Καί να γράψης καί : Εν αρχή ήν
δ Αόγος καί ό Αόγος ην πρός τόν θεόν καί θεός ήν δ Αόγος.

ςμκλςμμτφβθ αμήν.

[σελ. 27 - 28]

9. Περί γυναικός όπου δεν κάνει παιδί,
τήν ίατρείαν νά κάμη παιδί. "Ετερον·

"Επαρε αβδέλλες τρεις καί δέσε τες άπό τήν μέσην καί κρέμασέ τες άπάνωθεν
τής φωτιάς εως να ξηρανθοϋν καί νά τρίβουνται καλά· II καί τότες νά τες τρίψης
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νά τές κάμης στάκτην. Καί αυτήν τήν στάκτην να τήν βάλης είς φαγίν καί είς καυ-
χιν οπού νά έχη κραοίν καί να τό πίη ή γυναίκα. Και νά το ovo ματ ίσης, ήγουν να
είπής ούτως, ότι : Καθώς κολλούν οί άβδέλλες είς τον ανθρωπον, ούτως νά κόλλη-
ση καί παιδί άπό τήν γυναίκα όπου τό πίνει, τό δνομά της 'Οδεΐνα. Καί νά τό πιή
τό βράδι, όταν θέλη νά πέση εις τό στρώμα της με τόν αν δρα της καί ας σμείξη με
με ταντον καί εγκαστρώνεται.

10. » Περί γυναίκα όπου είναι έγκαστρωμένη νά ίδής
τό παίδι άρσενικόν είναι ή ·θηλυκον.

Ει μεν είναι τό ζερβόν βυζί τής γυναικός αχαμνό ν καί μαυρίζει, εναι τό παιδί
θηλνκόν είδε καί είναι δυνατόν καί ασπρίζει, εναι άρσενικόν.

11. "Ετερον δοκίμι.

"Επαρε ποτήριον καί βάλε νερόν καθάριον μέσα καί ας ατάξη άπό τό δεξιόν
της βυζί μίαν σταλαγματίαν γάλα. Καί ει μέν καθήσει κάτω είς τόν πάτον τοΰ πο-
τηριού καί αν σταματηαη ώσάν κουμπί, εναι άρσενικόν τό παιδί· είδέ καί σκορπίσει,
εναι θηλυκόν. Καί τοΰτο νά τό κάμη όταν δέν σμείξη μέ τόν άνδρα της καί νά εναι
νηστική.

12. » Περι λεχούσας γυναικός όπου νά κοιλιοπονά
και δεν έμπορεΐ νά γέννηση.

"Οταν ή γυναίκα κοιλιοπονά, να λέγης ούτως άπάνω της, είς τό δεξιόν μέρος
τον κορμιού : "Εβγα, βρέφος- καλεί σε ή γης, καλεί σε τό βάπτισμα. "Εβγα, βρέφος-
καλεί σε ό Βαπτιστής Ιωάννης. "Εβγα, βρέφος- καλεί σε δ Χριστός. "Εβγα, βρέ-
φος· καλεί σε ή Θεοτόκος, ή καϊ τόν Χριατόν έγέννησεν.

13. "Επαρον κόπρον περιστεράς, κάπνισον αυτήν εκεί όπου κοιλιοπονά καί
είπε της: Λάζαρε, δεΰρο έξω! Καί θελήματι Θεοΰ γεννάται. 'Εκεί όπου κοιλιο-
πονά νά διαβάσης άπάνω της όντως: Μνήσθητι, Κύριε, τών υιών 'Εδέμ τήν ήμέ-
ραν 'Ιερουσαλήμ τών λεγόντων Έκκενοΰτε, έκκενοΰτε, εως τών θεμελίων αυτής^
ώς έξήλθεν δ Λάζαρος έκ τοΰ μνημείου καί δ Ίωανάς (sic) έκ τοΰ κήτους.

{ σελ. 84-87 ]

14. » Είς ανθρωπον σεληνιαζόμενον.

Τήν Μεγάλην Παρασκενήν νά πιάσ^ς λαγόν, νά τόν σφάξης καί νά πάρης
παννί νά τό ματώσης μέ τό αίμα τοΰ λαγού καί μέ τής καρδιάς του τό αΐμα μαζί.
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Είτα επαρον άγιασμα τών άγιων Θεοφανείων και βρέξε πάλε το παννι είς τό άγι-
ασμα καθώς είναι με τό αίμα. Καί δποτε χρειαστής, κόψε από κείνο τό παννι καί
βρέχε το είς τό νερόν και πότιζε τόν σεληνιασμένον καί ιάται" μόνον νά είναι νηστικός.

15. » Περί δαιμονιάρην.

"Επαρον αντον τόν δαιμονιζόμενον καί σύρε είς βρύσην καί χύσε επάνω τον
δώδεκα ποτήρια νερό και δός του καί κλειδωμένη κλειδωνιά νά τήν άνοιξη με τό
κλειδί της. Είτα επαρον άπό χιλιδόνι κεφαλήν καί [κη]κίδια καί καϋσον αυτά ώσπερ
στάχτη. Είτα νά πάρης καί καστορχίον όρχίδι καί άπό καμήλας καρδία. Είδε και
δεν ευρείς άπό τήν καρδίαν, νά λάβης άπό τόν κόπρον της και νά βάλης καί ρίζα
τριφυλλίου νά τρίψης καί αντά ώσπερ αλεύρι καί νά τά ένωσης όμοϋ μετά άλλων,
ήγουν με τον χιλιδονίου καί τοΰ κηκιδίου τήν στάκτη, καί βάλον αυτά μέσα εις σε
μέγα άγιασμα καί πότισέ τον, και νά βαστά άπό τήν ρίζαν τοΰ τριφνλλίου καί νά
καπνιστή και άπό αν τήν και νά εί-
πή καί || τό Πατερημών. Καί αν δεν
τό\ν) ήξεύρη αντός, ας στον (sic)
είπή άλλος δι' αυτόν. Είτα ας γνρί-
ση είς τό σπίτι τον τό ονντομώτερον
και οίς βαστάζη καί τοΰ Σολομών-
τος τήν βούλλαν. Καί νά βάλης καί

νερόν σε μία κούπα καί νά τήν βάλης άπό κάτου είς το κρεββάτιν του νά στέκη τήν
νύκτα, και τό πουρνό νά τό χύνης. "Ετζι νά βάνης τό νερόν με τήν κονπα πέντ' εξη
νύκτες, άμή εκείνος νά μην τό ήξεύρη, καί ιάται. 'Ιδού καί τοΰ πανσόφου Σολο-
μώντος ή βούλλα.

16. » Περί αγάπης γυναικός.

Λαβών άστρακόν (sic) ώμόν καί γράψον τό ovo μα τής κόρης καί τάς χαρα-
κτήρας όμοΰ και ας τά διακιλήσι (sic).

6
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17. » Περί άγάπην γυναικός.

"Επαρον λουλάκι καί γράψον τούτους τους στίχους χαρακτήρας εις το χέριν
σου και πίασε αν θέλης γυναίκα άπό τόν αφό(ν)τυλον και νά ίδής τι θέλει ποιήαειν.

PC

18. » Περί αγάπης.

Γράφε εις τρία φύλλα δάφνης: καιρόμενη. και εάλ τε να γωρ. Και ας τά

διασκελίαη είς τήν ωραν τον Αφροδίτη.

ÎS»

19. » Περί άγάπης.

Λάβε ματραγόνας φυλλον καί ρίζαν μολοχίου, τόν ζουμόν σμίξας, ποίησον
μελάνη και γράψον είς λευκό παννί τούτους τούς χαρακτήρας καί τό δνομά σου καί
καί το όνομα όποιας θέλεις. Είτα πλύνον τά γράμματα καί πότισον αυτήν καί θαυ-
μάσεις είς τοΰτο.

CMl·

20. » Περί οταν φαντάζεται άνθρωπος, γράψον καί βάστα.

ÉK/jcsx
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21. » Περί μαγείας βάστα αυτά νά μην φοβάσαι.

22. » Περί πονο(ν)κέφαλον γράψον «αί βάστα
είς τό κεφάλι σου καί σε παύει ό πόνος.

23. » Ή βούλλα τοΰ Σολομώντος ή δεκατρίτη (sic).

Sri
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24. » Περί καρδίας, περί δαίμων δυσμενής· γράψον είς γαστέραν καί πότί-
σον ήμερα Τετάρτη μετά αγιάσματος Παρασκευής καί ιάται.

[ αελ. 87 ]

25. » Περί πώς νά φέρης άνθρωπον άπό μακρέα,
καν τε άνδρα καν τε γυναίκα.

Νά πάρης ενα πρόβατον άρσενικόν, αν είναι ανδρας· εί δε και είναι γυναίκα,
νά πάρης θηλυκόν καί νά τό σφάξης είς τό όνομα εκείνου τοϋ ανθρώπου. Καί
όποτε θέλεις σύρεις τό μαχαίρι νά είπής ; Σφάζω είς τό όνομα τον Όδεΐνος ή τής
'Οδύνης. Καί όταν τό εγδάρης νά τό κτυπάς με τό μαχαίρι καί ν à τό δνοματίζης
να λέγης·' Κτυπώ μαχαίρι είς τόν Όδεινα να τόν σφάξη τό κορμί. Είτα να εβγάλης
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το συκώτι του μέ κάκηταν μεγάλη καϊ νά λέγης, όταν το εβγάζης: 'Εβγάζω το
συκώτι τοΰ ' ΟδεΊνος ή τής ' Ο δεινής. Και τότε νά άρπάξης τήν καρδιάν του με μά-
νητα και μάνητας και άτράδας νά τήν κόψης και νά είπής: 'Εβγάζω τήν καρδίαν
τοΰ Όδεΐνος ή τής Όδείνης. Και τότε επαρον πιπέρια 49 και καρούφαλα 49 καϊ
σουλεμά δράμια 20 και τρίψον όλα όμοΰ και βάλον άπό τες φλέβες και νά βάλης
άπό τές δύο μεριές καρφοβέλονα μέ κεφάλεα και νά τα μπήγης έως μέσα. Είτα νά
ΰπάγης σέ χαλκεά να τόν είπής: Κάμε με έ'να καρφί διά τόν 'Οδεΐνα. Καί νά κάτζης
εκεί νά σέ τό κάμη. Καί δσον κάθεσαι εκεί νά μήν συντύχης καθόλου. Καί αν σέ
χαιρετήση κανείς νά μήν άπηλογηθής. Καί ώσάν γυρίσης πέ τα αυτά τά ονόματα
καί κάρφωσον τό καρφί: Σανχόρας, Αευτεράς, 'Ελαχμάρ, Σαρκάν, 'Ελοπίκ δαιμο-
νικόν, ορκίζω σας νά πάτε είς τόν 'Οδεΐνα ανθρωπον νά έμπήτε στης 72 (στάς)
φλέβας του, νά έμπήτε είς τήν καρδίαν του, νά τόν φέρετε γλήγορα. Καί ούτω είναι
καί νά θαυμάσης.

26. » Περί νά άγαπήσης γυναίκα.

'Από τρεις πρωτοστέφανες νά πάρης αλεύρι μέ τά τρία δάκτυλα καί άπό τρία
πρωτάρικα γάλα άρσενικά παιδία καί νά τό ζνμώσης τό αλεύρι καί νά το δώσης νά
τό φάγη καί αγαπάς την.

[ Σελ. 90 - 91 ]

27. » Περί αρρώστου, ζη ή οχι.

"Υπάγε είς τό στρώμα καί θεώρει πρός αυτόν καί λέγε ταΰτα μυστικώς:
Ήχόνθα, θαροι, προσκοχβαρί. Καί ε'ι μέν επιστρέψει πρός σέ καί ίδεΐν σε, ζήσεται·
ει δέ πρός τύχην επιστρέψει, τελευτΰ.· εί δέ πτύσει μακρονομήσει.

28. » "Ετερον περί αΰτοϋ.

Ταΰτα τά ψηφία τά 'ένδεκα γράψον : η β α \\ θ λ β α ε ι θ λ , γράψον είς
τόν άσθενή όπου φοβάσαι νά άποθάνη καί βάλε αυτά είς το προσκέφαλόν τον άπο
κάτου νά μήν τό ήξεύρη. Καί εί μέν τρομάξει τήν νύκτα ό ασθενής, ίάται■ εί δέ καί
δέν τρομάξει, άποθαίνει.

[ Σελ. 92 ]

29. » Περί ρίγος καί θέρμης.

Τρίψον μαστίχη καί βάλε άγιασμα τών άγίων Θεοφανείων καί πίνε το ό
άατενής.
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30. » Λέγουν τινές δοκίμι, ότι το κόκκαλον τον χοίρου να το κρεμάση άπά-
νου είς εκείνους όπου θερμαίνονται, περνάει ή θερμασία.

31. » "Ετερον θαυμαστόν.

Νά πιάσης τον σφάλαγκα, νά τον τρίψης μέ λάδι καί οποίος εχει θέρμη κά&ε
δύο καί τρεις τον ώφελα πολ.λά.

32. » "Ετερον.

Τό πουκάμιαον τον όφιδίον νά τό θνμιαστή τινάς πρϊν τόν πιάοη ή θέρμη
καί τόν ιοφελ.ά πολλά.

33. » "Ετερον.

Νά πιάαης εναν ποντικόν ζωντανόν, νά κόψης τά αντιά του και την μντην
του και τήν ούράν του καί νά τόν ενδύσης με τίποτες ενδνμα καί τόνε βάλης νά τονε
βαστάς■ διώχνει κάθε λογής θέρμην διά λόγον σον και είναι θαυμάσιον. Καί νά
περάσης ενα ράμμα από τό στόμα εως τον πάτον του, τοϋ ποντικού, και να δώσης
εναν δπον πονούν τά κόκκαλά του καί υγιαίνει.
[ σελ. 93 1

34 » Περί νά χαλάσης μάγια.

Νά πάρης μαγιολύτη καί διάργνρον καί πελεκάνου κόπρον καί σπόρον από
τασταγάνη καί νά τά βάλης σε καινονργιον τζονκάλι καί ας βράσονν καλά με νερόν.
Είτα συγκέρασε τό νερόν καί ας κολνμπήση με τ' εκείνο, άμή νά βάλη καί ολίγο
μέγα άγιασμα καί τόν άφίνουν τά μάγια.

35. » Περί τοϋ κλαίειν παιδί.

Κόψε άπό τάς τρίχας τής κεφαλής τοϋ παιδιού καί κάπνισε το καί πλέον δεν

κλαίει.

[σελ 94-95]

36. » Περί άνδρός νά μην πηγαίνη είς άλλην γυναίκα.

"Ενας άνδρας όπου άφίνει τήν γυναίκα του καί πηγαίνει σε αλλη, πόρνη, || νά
πάρης άπό τόν κόπρον τής γυναικός εκείνης τής πόρνης, νά καπνίσης τά ρούχα του
και τό πουκάμισο, βρακίν του εκείνου τοϋ άνδρός καί πλέον δέν πηγαίνει είς εκείνην
τήν πόρνην.

37. » Περί γνώναι παρΦένον.

Μαγνήτην λίθον θες απάνω στό στήθος ταύτης νπνονσα, λάθρα. Καί ει μεν
παρθένος εστίν ενθέως γελάσας. Εΐ δε εφθαρμένη, ευθύς κλαύαας.
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38. » Εις τό γνώσαι εμβρυον.

Λάβε γάλα τής γυναικός και βάλε εις αέ ϋδωρ. Και ει μεν πλέει, εστίν αρσεν
εί δέ πέσει κάτου, εστί θήλυ.

39. » Περί άγαπεΐσται (=άγαπάσθαι) παρά πάντων.

Βότανον λεγόμενον ζωονύχιον έ'χει δακτύλους χωρισμένους δύο φυλλάρια,
τό δέ μήκος έχον δακτύλων 4, εις δέ τήν ρίζαν κάτω έχοντα ώσπερ μαλλίον προ-
βάτου. Επάνω δέ είς τήν κορυφήν εστί διηρημένον είς δύο καί έχει ανθη μαύρα
καί καρπόν χαυνόν, ή δέ ρίζα τον εστί πικρά· καί εΐ τις βαστά ταύτη ν άγαπαται
υπό πάντων.

40. » 'Αρχή έτερα τοΰ σοφοΰ Σολομώντος,
όπου έξέταξε τους δαίμονας «αί άπόκρισις τών δαιμόνων.

» Εις σέ ζέση ν καί πύρωαιν σπλάγχ(ν)ων.

'Εάν τις γράψη : άραρά, χαραρί, ευθέως αναχωρώ.

[Σελ. 96]

41. » Είς άγρυπνίαν μεγίστη ν.

'Εάν τις γράψη είς τρία φύλλα δάφνης : καί φνηδις μόν, καί περιγράψει τοΐς
κροτάφοις, ευθέως άναχωρώ.

42. » Είς μακρονοσίαν.

'Εάν τις βάλη αλας είς έ'λαιον καί απαλείψει (sic) λέγων : Χερουβίμ καί
Σεραφείμ βοηθήσατε, ποιεί με άναχωρώ. Σάρκας αφανίζω καί μή φθόμενος ηκου-
έριμ.

43. » 'Εάν τις γράψη εν τοΐς παραθνροις οικίας : Μέλπω άράδ, φεύγω
άπό τόν τόπον εκείνο.

44 » Είς ώτίων πόνον καί πιστοπόνους.

'Εάν τις γράψη : Ούριήλ, έ'γγιαον ρίζαν, ονδάλον, ποιεί με άναχωρώ.

45. » Είς το χωρίζειν ανδρόγυνα.

'Εάν τις γράψη τών έξη πνευμάτων τά ονόματα: Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ονριήλ,
'Ραφαήλ, Άρήαλ, Καραήλ, και θέση έν προαθυροις, ευθέως άναχωρώ.
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