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Ό μελετητής τών δημοτικών τραγουδιών κάθε έθνους έχει νά άντιμετωπίση
ε'ις αυτά, ώς κείμενον καί μουσικήν, ζητήματα άναφερόμενα ού μόνον εις τήν καθό-
λου σύλληψιν εκάστου τραγουδιού, τήν τέχνην, τήν γλώσσαν καί τήν μουσικήν του
έκτέλεσιν, άλλά συγχρόνως καί εις διαφοράς άπαντώσας εις τάς έκδηλώσεις αύ-
τάς τού λαού μεταξύ ευρυτέρων περιοχών άλλά καί στενωτέρων άπό τόπου εις
τόπον, ακόμη δέ καί μεταξύ δύο γειτονικών χωρίων.

Αί μουσικαί διαφοραί άφορώσαι τόσον εις εξωτερικά γνωρίσματα τών ασμά-
των, τήν ποιητικήν καί μελα^δικήν μορφήν, όσον καί εΐς εσωτερικά, τό ύφος, τόν
χαρακτήρα, ποικίλλουν κατά περιοχάς καί αναλόγως τών συνθηκών τής δημιουρ-
γίας των, οφείλονται δέ εις πολλούς καί διαφόρους λόγους, ιστορικούς, κοινωνικούς,
γεωγραφικούς, κλιματολογικούς κ.ά.

Ούτως έχομεν γενικώς διαφοράς μεταξύ τών ασμάτων τής νησιωτικής καί τής
ηπειρωτικής Ελλάδος, άλλά καί μεταξύ στενωτέρων περιοχών εντός τών εύρυτέρων
τούτων περιφερειών. Έπί παραδείγματι τά τραγούδια τών 'Ιονίων νήσων δια-
φέρουν άπό τά τραγούδια τών νήσων τού Αιγαίου πελάγους, τής 'Ανατολικής
Κρήτης άπό τής Δυτικής κλπ.

Παρατηρούνται έπίσης διαφοραί μεταξύ τών ασμάτων τού Μοριά (Πελο-
ποννήσου), τής Ρούμελης, τής Θεσσαλίας, τής 'Ηπείρου, τής Δυτικής καί 'Ανατολι-
κής Μακεδονίας, τής Θράκης κ.ά. "Επειτα δέ καί έντός τών περιοχών τούτων ώς
έπί παραδείγματι τής 'Ηπείρου, ένθα τό τραγούδι τού Ζαγορίου διαφέρει άπό τό
τοΰ Πωγωνίου, καί τής έπαρχίας Παραμυθίας άπό τό τραγούδι τής Κονίτσης κλπ.
Περαιτέρω τμήματα εΐς τήν περιφέρειαν ταύτην τής Παραμυθίας καί μικρότεροι
ακόμη περιοχαί, περιλαμβάνουσαι ώρισμένα χωρία, άτινα έχουν μουσικήν ΐδιοτυ-
πίαν λόγφ γεα>γραφικής αύτών θέσεως καί τών συν{)ηκών ζωής, π. χ. τά Σου-
λιωτοχώρια, τά Ζαγοροχώρια κ.ά., θά ήδύναντο νά άποτελέσουν άνεξαρτήτους
μουσικάς περιοχάς εΐς έ'να μελλοντικόν μουσικολαογραφικόν χάρτην τής Ελλάδος.

Τό έργον τοΰτο, τού καθορισμού τών μέ ίδιαιτέραν μουσικήν φυσιογνωμίαν
περιοχών τοΰ ελληνικοΰ χώρου άπό απόψεως τοΰ είδους καί τής εκτάσεως τώγ
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μουσικών διαφορών καί τής εξετάσεως τών αιτίων τούτων, προϋποθέτει τήν πλήρη
συγκέντρωσιν διά τών συγχρόνων μέσων τής μουσικής ύλης έξ όλων τών ελληνι-
κών τόπων.

Ώς ε'ίπομεν, ήδη είς τά δημοτικά τραγούδια τής 'Ηπείρου άπαντώσιν άπό
μουσικής μορφής ού μόνον χαρακτηριστικά γναιρίσματα, διά τών όποιων διακρί-
νονται ταύτα άπό τά τής λοιπής Ελλάδος, άλλ' υπάρχουν έτι καί ιδιαίτερα γνωρί-
σματα μεταξύ τών ασμάτων τών διαφόρανν τόπων τής 'Ηπείρου, ώς συμβαίνει ει-
δικώς εις τά τραγούδια τής περιοχής τής Δροπόλεως Βορείου "Ηπείρου περί τών
οποίων καί θά γίνη ένταΰθα λόγος.

Ή Δρόπολις εκτείνεται γεωγραφικώς άπό τών στενών τής Σωτείρας καί
Μουργκάνας μέχρι τοΰ 'Αργυροκάστρου καί δυτικώς έτι αυτού, περιλαμβάνουσα καί
τά άνατολικώς αυτής κείμενα χωρία άπό τών σημερινών 'Αλβανικών συνόρων μέ-
χρι Λιμποχόβου, χωρίζεται δέ εΐς τήν Άνω καί Κάτω Δρόπολιν. Ή άνω Δρόπολις
άρχίζει άπό τής Σωτείρας μέχρι τών Γεωργούτσάδων, ή δέ Κάτω άπό τής Γρά-
ψης μέχρι Δερβιτσιάνης.

Ή διαίρεσις αύτη ε'ις Άνω καί Κάτω Δρόπολιν είναι μάλλον γεωγραφική,
καθόσον αί διαφοραί ώς πρός τό γλωσσικόν ιδίωμα, τά ήθη καί έθιμα, τήν δη-
μώδη μουσικήν καί τάς άλλας εκδηλώσεις τοΰ λαϊκού βίου είναι ελάχισται. Ή πε-
ριοχή αύτη, άνήκουσα άπό φυσικής διαμορφώσεως τοΰ έδάφους εΐς τήν "Ηπειρον
μέ όρη ήμερα καί βατά, τά όποια περιβάλλουν ώραίαν πεδιάδα, διαρρεομένην ύπό
τού ποταμού Δρίνου, είναι έκ τών ώραιοτέρων τής Βορείου Ηπείρου διά τό εύ-
κρατον καί ύγιεινόν κλίμα καί τήν ποικίλην καί πλουσίαν βλάστησιν τού έδάφους
της ')· Γλωσσικώς ή περιοχή τής Δροπόλεως, ώς καί ή τοΰ Πωγωνίου, άνήκει εις
τό νότιον ιδίωμα.

Τά τραγούδια τής Δροπόλεως έγνώρισα τό πρώτον κατά τόν Αύγουστον τοΰ
έτους 1951, ότε μετέβην μετά τοΰ συναδέλφου έν τφ Λαογραφικφ Άρχείω κ. Δημ.
Οίκονομίδου εις λαογραφικήν καί μουσικήν άποστολήν εις 'Ιωάννινα πρός συλλο-
γήν λαογραφικής ύλης καί ήχογράφησιν τής μουσικής δημοτικών τραγουδιών καί
χορών έκ προσφύγων Βορειοηπειρωτών εγκατεστημένων ένταΰίΚχ ').

') Τοπογραφικός πληροφορίας περί τής περιοχής τής Δροπόλεως καί άλλας οικονομι-
κού καί πολιτιστικού περιεχομένου έκ περιηγητών κ.ά. παρέχει ό καθηγ. κ. Νικ. Παπαδόπου-
λος έκ Γορίτσης Δροπόλεως εις τό άρθρον του «Ή Δρόπολις» έν τή έφημ. «Βορειοηπειρωτι-
κός Άγών», ετος Α' (1957) άρ. φύλλ. 8 σ. 3, άρ. φ. 9 σ. 3, άρ. φ. 10 σ. 3.

2) Ai άποστολαί αΰται ένηργήθησαν διά τής οικονομικής χορηγίας χής Παγκείου Έπι-
χροπής, χή φρονχίδι τού κ. Φιλ. Δραγούμη, πρός τήν Έλληνικήν Λαογραφικήν "Εταιρείαν, ή
συγκεντρωθεϊσα δέ ύλη κατετέθη είς τό Λαογραφικόν Άρχεϊον.
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Προς συμπλήρωσιν τής μουσικής συλλογής έξ 'Ηπείρου μετέβην κατά Ίού-
λιον τού έτους 1957 εις τά χωρία Πέρδικα καί Ρίζιανη τής περιοχής Ήγουμενί-
τσης ένθα ευρίσκονται έγκατεστημένοι πρόσφυγες Βορειοηπειρώται μεθ' ών καί έκ

<5> / ΑΚΑΔ»

Δροπόλεως, πρός δέ καί εΐς τήν περιφέρειαν Λάκκα Πωγωνίου τής οποίας τό μου-
σικόν ιδίωμα παρουσιάζει μεγάλην ομοιότητα πρός τό τής Δροπόλεως.

Ή μουσική έκτέλεσις τών ασμάτων νπό τών έχ Δροπόλεως προσφυγών είναι
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χορωδιακή καί πολυφωνική. Ό τρόπος οΰτος τής εκτελέσεως τών ασμάτων τούτων,
άγνωστος εΐς τάς άλλας Ελληνικός περιοχάς πλήν ώρισμένων τής 'Ηπείρου περί
ών θά κάμωμεν κατωτέρω λόγον, καί τό έκ τούτου μουσικολογικόν ενδιαφέρον, πού
παρουσιάζουν, μέ παρεκίνησαν εΐς τήν δημοσίευσιν ένταΰθα διά πρώτην φοράν
χαρακτηριστικών δειγμάτων έκ τούτων, ώς καί εΐς τήν μελέτην τής μουσικής ιδιο-
συστασίας των καί εΐς έκθεσιν τοΰ τρόπου τής εκτελέσεως αυτών.

Ούτω μέ τήν έργασίαν ταύτην έπιθυμοΰμεν άφ' ενός νά γνωρίσωμεν τήν
ΐδιόμορφον μουσικήν τής ελληνικής αύτής περιοχής, άφ' ετέρου δέ διά τής παρου-
σιάσεως τών προβλημάτων πρός πλήρη μουσικολογικήν μελέτην τοΰ συγκεντρω-
θέντος υλικού νά συμβάλωμεν εΐς τήν περαιτέρω έρευναν ταύτην.

Τά ελληνικά δημώδη άσματα άπό τής άπόψεως τής μελωδικής τα)ν συστά-
σεα>ς καί τοΰ τρόπου έκιελέσεως αύτών είναι, ώς γνωστόν, μονοφωνικά, δηλαδή
έχουν πάντοτε, βάσιν μίαν μελωδίαν, άλλοτε άπλήν, συλλαβικήν, καί άλλοτε πεποι-
κιλμένην μέ διάφορα μελίσματα, καί αδονται είτε ώς μονωδία είτε ύπό ομάδων
τραγουδιστών καί οργανοπαικτών.

Έξαίρεσιν έκ τοΰ κανόνος τούτου άποτελοΰν, ώς ελέχθη ήδη, τά τραγούδια
ώρισμένων περιοχών τής 'Ηπείρου, ώς τής Βορείου 'Ηπείρου, τής Λάκκας Πωγω-
νίου, καί μεμονωμένως χωρίων τής επαρχίας Κονίτσης, όπου ταΰτα είναι πολυφο)-
νικά, αδόμενα πάντοτε ύπό ομάδων άνδρών ή γυναικών ή καί μεικτών, τρίφωνα
ή καί τετράφωνα. Δηλαδή έχουν βάσιν μίαν άπλήν μελωδίαν κυριαρχούσαν εις τό
άσμα, ήτις συνοδεύεται ύπό δύο ή καί τριών άλλων βοηθητικών μελωδιών πρός
ένίσχυσιν αύτής· ή καλύτερον θά ήδυνάμεθα νά εΐπα>μεν ότι πρόκειται περί μιάς
άρμονικής συνηχήσεως ΐδιοτύπου, τής όποιας τούς κανόνας δέν δυνάμεθα εισέτι νά
καθορίσωμεν. Ούτω τό όλον άσμα παρέχει τήν έντύπωσιν χορωδιακού άσματος.

Εκάστη ομάς τραγουδιστών πρέπει νά περιλαμβάνη τό όλιγώτερον τέσσαρα
μέλη, άλλως «τραγούδι δέν γίνεται». Συνήθως όμως αύτη άπαρτίζεται έκ πέντε, ενίοτε
άπό έ'ξ, επτά καί περισσοτέρους άκόμη άοιδο\>ς. Ήσύνθεσις αύτη έξαρταταιάπό τήν
συντροφιάν, ή όποία ήθελε τύχει εις έ'να γάμον ή εΐς άλλην εορταστικήν διασκέδασιν.

Σημειωτέον έτι ότι οί τραγουδιστοί έχουν καί ειδικά ονόματα, αναλόγως τής
μουσικής συμβολής ενός εκάστου- περί τοΰ θέματος όμως τούτου συζητοΰμεν
κατωτέρω.

"Οταν ή ομάς τών τραγουδιστών άποτελήται μόνον εκ τεσσάρων μελών, ό
εις έξ αύτών είναι ό κορυφαίος, ό όποιος τραγουδεΐ τήν κυρίως μελωδίαν τοΰ
φσματος καί λέγεται πάρτης ή πάρτης ή καί σηκωτής, διότι αυτός παίρνει τό τρα-
γούδι, δηλαδή άρχίζει τήν μελωδίαν του. Ή ομάς τών άοιδών τούτων έξ όσων δή-
ποτε μελών καί αν άποτελήται περιλαμβάνει έ'να μόνον παρτήν.
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Ό δεύτερος τραγουδιστής καλείται γυριστής, διότι γυρίζει τό τραγούδι, ή,
όπως λέγουν οί 'ίδιοι, τό τσακίζει.

Οΐ άλλοι δύο τής ομάδος λέγονται ίσοκράται, διότι κρατούν τό ίσον.

Ή σύστασις αύτή τής ομάδος δύναται νά μεταβληθή μόνον ώς πρός τόν
γυριστήν, καθ' όσον εΐς τήν θέσιν αυτού τοποθετείται άλλος τραγουδιστής, όστις
λέγεται κλώστης. «Ένας άπό τήν ομάδα μας τό παίρνει, έ'νας άλλος τό γυρίζει
ή τό κλώθει, καί οί άλλοι τής παρέας κρατούν τό 'ίσον». "Ετσι λέγεται κλώστης,
διότι τό κλώθει τό τραγούδι '). Όταν ή ομάς απαρτίζεται έκ περισσοτέρων τών
τεσσάρων τραγουδιστών, τότε αύξάνουν μόνον αί θέσεις τών ίσοκρατών, αί άλλαι
δέ φωναί παραμένουν πάντοτε σταθεραί. Επίσης σπανίως συνυπάρχουν εΐς τήν
ομάδα ό γυριστής καί ό κλώστης· ή ύπαρξις τοΰ ενός άποκλείει τόν έ'τερον.

Ό σχηματισμός ούτος τών χορωδιακών τούτων ομάδων τηρείται όμοίως
εΐς τε τάς τών άνδρών καί τών γυναικών '). Αΰται καταρτίζονται πολλάκις μεικτοί,
έξ άνδρών καί γυναικών, καί θεωρούνται ώς αί καλύτεροι διά τήν έκτέλεσιν τών
Δεροπολίτικων τραγουδιών.

Ή σύνθεσις τής μεικτής ταύτης ομάδος γίνεται ώς εξής. Παρτής συνήθως εί-
ναι γυναίκα, γυριστής άνδρας και ίσοκράται ή μόνον γυναίκες ή καί άνδρες μαζί3).

Ή τοποθέτησις επίσης τών τραγουδιστών εις έκάστην ομάδα, ώς παρετή-
ρησα, δέν γίνεται έντελώς κατά τυχην. Φαίνεται ότι αύτη έχει σχέσιν μέ τόν παρ-
τήν καί έξαρτάται καί άπό τήν συμβολήν καί βοήθειαν, τήν οποίαν προσφέρει εκά-
στη φωνή εΐς αυτόν. Ό παρτής αισθάνεται τήν ανάγκην νά έχη πρός τά δεξιά του
τόν γυριστήν καί έν συνεχείς τούς ΐσοκράτας. Εις άλλην πάλιν περίπταισιν δεξιά
τοΰ παρτή τοποθετείται έ'νας ΐσοκράτης καί μετ' αύτόν ό γυριστής. Ό ΐσοκράτης
ούτος χωρίζει τόν παρτήν άπό τόν γυριστήν καί έχει εΐδικόν μουσικόν ρόλον, λέ-
γεται δέ ούτος ριχτής τοΰ τραγουδιού. Περί τούτου θά γίνη λόγος καί κατωτέρω.
Ό κλώστης συνήθως καταλαμβάνει τήν τρίτην ή τετάρτην θέσιν πρός τά δεξιά
τοΰ παρτή.

Παραθέτω ένταύθα πίνακα τής συνθέσεως τών ομάδων τών τραγουδιστών
καί τής τοποθετήσεως τών φωνών, όπως έτραγούδησαν αύται εΐς τά παρατιθέμενα
κατωτέρω μουσικά παραδείγματα.

') Έκ τούτου λέγεται οτι «αυτό τό τραγούδι θά πάη κλωστό», ή «αύτό τό τραγούδι
θά πάη μέ γύρισμα». Τά μελφδικά ποικίλματα, τά όποια κάμνουν ό γυριστής καί ό κλώ-
στης λέγονται κλωθογυρίσματα.

2) 'Ασμα έκ γυναικείας ομάδος δέν έπέτυχα νά ηχογραφήσω καί κατά τάς δύο άποστο
λάς μου είς Ήπειρον·

'Γης τελευταίας περιπτώσεως δέν ετυχε νά ηχογραφήσω ςίσματα.
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Ή επιλογή τών τραγουδιστών δια τόν σχηματισμόν τής ομάδος γίνεται
μετά μεγάλης προσοχής, διότι ή έκτέλεσις τών πολυφωνικών τούτων ασμάτων ει-
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ναι δύσκολος, δέν είναι δέ ώς εκ τούτου είς θέσιν ό καθείς νά λάβη μέρος είς
τήν ομάδα.

Παρτής. — Έκ τών μελών τής ομάδος ό παρτής πρέπει νά είναι καλλίφω-
νος καί νά γνωρίζη καλώς τό άσμα. Αύτός πάντοτε τό άρχίζει πρώτος, ούτω δέ
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μεταδίδει είς τούς άλλους και τήν τονικότητα τού άσματος· εκτελεί μίαν μουσικήν
φράσιν, ήτις καλύπτει άλλοτε όλόκληρον τόν πρώτον στίχον, οιασδήποτε μορφής
καί αν είναι οΰτος, όπως εις τά οίσματα κατωτέρω ύπ' άριθ. 8 καί 9, άλλοτε δέ τό
ήμισυ τοΰ στίχου, όπερ καί τό συνηθέστερον, κατόπιν κόβει τό άσμα, μεσολαβεί
ό Ισοκράτης ρίχτης διά νά τόν ξεκουράση καί έπειτα έπαναλαμβάνουν όλαι αί φω-
ναί μαζί τό <|σμα, δηλαδή ό παρτής ό γυριστής ή ό κλώστης καί οί ίσοκράται.

Κατ' αχιτόν τόν τρόπον γεμίζει τό τραγούδι, όπως λέγουν, καί πάει βρονταριά ')·

Χαρακτηριστικόν έν προκειμένω είναι ότι ή ρυθμική άγωγή μέ τήν οποίαν
αρχίζει ό παρτής τό άσμα είναι συντομαηέρα άπό τήν ρυθμικήν άγωγήν τής έπα-
ναλήψεαις, τήν οποίαν κάμνουν όλαι αί φωναί μαζί.

Ό τρόπος μέ τόν ^ποΐον άδει ό παρτής τήν άρχήν τοΰ άσματος ενθυμίζει
μάλλον μουσικήν άπαγγελίαν, ή δέ κανονική ρυθμική άγωγή αύτοΰ άρχίζει άπό
τήν στιγμήν καίΓ ην «μπαίνουν» όλαι αί φωναί μαζί. (Βλ. άσματα: άριθ. 9
«Κλαιν' οί πέτρες τά λιθάρια» καί ύπ' άριθ. 5 «Te portate skova premë»).

Εΐς άλλας περιπτώσεις, όπως άνέφερον άνωτέρω, ό παρτής τραγουδεΐ έν
αρχή μόνος του τό πρώτον ήμισυ τοΰ στίχου καί κατόπιν συνεχίζουν όλοι μαζί τό
ύπόλοιπον μέρος αύτοΰ. (Βλέπε ςίσματα : άριθ. 6 καί άριθ. 8 στροφή τρίτη : «γα-
λανή ήταν ή βαρκούλα... »). Εΐς άλλου πάλιν τύπου άσματα, ό παρτής τραγουδεΐ
μόνος έν άρχή πάντοτε τάς τέσσαρας μόνον συλλαβάς τοΰ στίχου καί κατόπιν εισέρ-
χονται α! άλλαι φαιναί. (Βλέπε άσματα: άριθμ. 16 «Διροπολίτισσα» καί άριθμ- 2.
Εις ούδεμίαν περίπτωσιν τραγουδούν όλαι όμοΰ αι φωναί άπό τής άρχής τοΰ
άσματος.

Ή έκτασις τής μελωδίας τοΰ παρτή είναι περιωρισμένη, μή υπερβαίνουσα
ποτέ τό διάστημα μιας πέμπτης καθαρός, μέ έσωτερικήν διαστηματικήν διάταξιν
εκ τών κάτω πρός τά άνω κατά τρίτην μικράν καί δύο δευτέρας μεγάλας. (Βλέπε
κατωτέρω μουσικά διαγράμματα εκάστης φωνής κάταιθεν τών §σμάτων). Σπανίως
ό παρτής χρησιμοποιεί τήν ύποτονικήν τής κλίμακος.

Γυριστής. — Μετά τόν παρτήν έξ 'ίσου σημαίνουσαν θέσιν εις τήν χορφδιακήν
ομάδα κατέχει ό γυριστής, όστις άποτελεΐ ειδικότητα τραγουδιστού. Γυριστής δέν
δύναται νά είναι ό οιοσδήποτε τής ομάδος. Οΰτος πρέπει νά είναι τραγουδιστής
μέ φωνητικήν τέχνην καί πολύ ήσκημένος, ώστε νά δύναται νά έκτελή μέ εύχέ-
ρειαν τά μελωδικά ποικίλματα, άτινα άπαιτοΰνται κατά τό γύρισμα τοΰ τραγου-
διού. Ό άοιδός οΰτος είναι συνήθως άνδρας, δέν άποκλείεται όμως νά είναι καί

') Βλ. Δημ. Β. ΟΙκονομίδον, Τά Βορειοηπειρωτικά δημοτικά τραγούδια τής ξενητειάς.
'Αφιέρωμα είς τήν "Ηπειρον. Εις μνήμην Χρίστου Σούλη (1892 - 1951). 'Αθήναι 1956, σ. 37.
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γυναίκα Ή μελωδία τοΰ γυριστού είναι περιωρισμένης έκτάσεως. Συνήθως εί-
ναι αύτη δύο μόνον φθόγοι, αποτελούντες διάστημα δευτέρας μεγάλης· δηλαδή ή
τονική καί ή ύποτονική τής κλίμακος, ήτις πλουτίζεται μέ ώρισμένα ποικίλματα.
Τοΰτο συμβαίνει όταν ό γυριστής έχη εύστροφον φωνήν, άλλα)ς τό γύρισμα γίνε-
ται απλούν μέ τούς δύο μόνον φθόγγους. (Βλ. ασμα άριθμ. 7).

Πολλάκις όμως ή μελωδία τοΰ γυριστού φθάνει μέχρι μιας τετάρτης καθαράς
κάτωθεν πάντοτε τής τονικής μέ διάταξιν έσωτερικήν κατά δευτέραν μεγάλην καί
τρίτην μικράν. (Βλέπε μουσικά διαγράμματα έκτάσεως τών φωνών καί ασμάτων).

'Ιδιαίτερον χαρακτηριστικών τής μελωδίας τού γυριστού είναι ότι εις τό
μέσον, καί ιδίως εις τό τέλος τής στροφής τοΰ άσματος, δέν καταλήγει είς τήν το-
νικήν τοΰ ασματος άλλά εις τήν ύποτονικήν μέ μίαν άπότομον καί έντονον διακο-
πήν τής φωνής, ήτις λέγεται κόψιμο ή καί τσάκισμα τοΰ γυριστού, δημιουργεί
δ' ούτω διαφωνίαν (dissonance) δευτέρας μεγάλης μέ τόν τελευταΐον φθόγγον τού
παρτή. (Βλέπε τό τέλος μουσικών φράσεων εις τά ύπ' αριθμ. 2, 3 κλπ. ασματα). Τό
τσάκισμα τοΰτο γίνεται πολλάκις καί εΐς τήν τετάρτην κάτω τής τονικής. (Βλ.
ύπ' άριθμ. 1 παράδειγμα).

Ή ιδιότυπος αύτη πτώσις τής φωνής τοΰ γυριστού, ήτις δέν γίνεται εΐς δλα
τά τραγούδια, πιθανόν νά έπηρεάζεται έκ τής τελευταίας όξυτόνου ή παροξυτόνου
συλλαβής τοΰ στίχου, ώς έπί παραδείγματι εϊς τά άσματα :

Μέσ στήν Άγιο Παρασκευή
κοιμάται κόρη μοναχή.
Μώρ* Αιροπολίτιααα, μώρ καημένη
Μώρ Διροπολίτισσα, ζηλεμένη.

Κλώστης. —Ή πλέον χαρακτηριστική φωνή εΐς τήν δμάδα τραγουδιστών
είναι ή φωνή τοΰ κλώστη, όστις, ώς λέγουν, «κλώθει τό τραγούδι».

Ιδιότυπος μελωδική κίνησις αυτού έμφανίζεται ώς νά πλέκη μαζί μέ τάς
άλλας φωνάς τήν μελωδίαν τοΰ οίσματος ')■ Ούτως άσκει ούτος μουσικήν ειδικό-
τητα εΐς τήν δμάδα, τήν δποίαν δέν δύναται νά έ'χη ό κάθε τραγουδιστής, διότι,
'ίνα έπιτύχη τό κλώσιμο τού τραγουδιού όπως καί τό γύρισμα, χρειάζεται φωνη-
τική δεξιοτεχνία μεγάλη.

') ΤΑσμα τής περιπτώσεως ταύτης ήχογράφησα εις τά χωρία Πέρδικα καί Ρίζιανη
Ήγουμενίτσης.

') Αύτήν τήν έρμηνείαν μοΰ έδωσεν έκ τών τραγουδιστών ό Θωμάς Αίλλης, δστις εκαμε
τόν έξης χαρακτηριστικών παραλληλισμόν μεταξύ τοΰ παρτή καί τοΰ γυριστού ή τοΰ κλώστου
οτι «ό παρτής είναι σαν νά άρχίζη νά γράφη καί ό γυριστής ή ό κλώστης βάζει τούς τόνους».
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Τό κλώσιμο, όπως μού έ'λεγεν ό 'ίδιος τραγουδιστής, δ Θωμάς Λίλλης, «πάει
καλύτερα στίς γυναίκες πού έχουν ψηλές φωνές», προσέθεσε δέ ότι «οΐ άνδρες τό
'πήραν άπό τις γυναίκες»· τοΰτο ομως δέν ήδυνήθην νά τό εξακριβώσω. Όλα τά
ήχογραφηθέντα ύπ' έμοΰ τραγούδια μέ κλώσιμον ετραγουδήθησαν ύπ" άνδρών,
μόνον δέ έκ πληροφοριών γνωρίζω ότι καί γυναίκες κλώθουν τά τραγούδια.

Ή μελφδική κίνησις τοΰ κλώστου βασίζεται εΐς τρεις κυρίως φθόγγους. Εΐς
τήν τονικήν, μίαν πέμπτην καθαράν άνω τής τονικής καί ενα φθόγγον άπέχοντα τής
τονικής κατά μίαν έβδόμην μικράν μέ εν ποίκιλμα άνιόν τού προτελευταίου φθόγγου.
(Βλέπε έκτασιν μελωδίας τοΰ κλώστου κατωτέρω εις τά άσματα ύπ' άριθμ. 5 καί 9).

Ό κλώστης όπως καί ό γυριστής είναι οϊ ρυθμισταί τοΰ τέλους τοΰ ςίσμα-
τος μέ τούς έ'να ή δύο άποτόμως καί έντόνιος έκτελουμένους φθόγγους. Τήν τε-
χνοτροπίαν αύτήν λέγουν κόψιμο ή τσάκισμα τοΰ οίσματος.

Ό γυριστής κόβει τό <|σμα είς τήν ύποτονικήν τής,κλίμακος, δ δέ κλώστης
εΐς τήν εβδόμην άνω τής τονικής, ήτις είναι υποτονική εΐς τήν άναστροφήν της.
(Βλέπε κατωτέρω τά τέλη τών παραδειγμάτων ύπ' άριθμ. 4, 5 καί 9 διά τον κλώ-
σιην, καί ύπ' άριθμ. 2 καί 6 διά τόν γυριστήν).

'Εάν προσεκτικώτερον έξετάσωμεν τήν μελφδικήν κίνησιν τοΰ γυριστοΰ καί
τοΰ κλώσΐου, θ à παρατηρήσωμεν ότι τό κλώσιμον δμοιάζει μέ τό γύρισμα μέ
μόνην διαφοράν, ότι τό κλώσιμον εκτελείται εΐς μίαν όγδόην ύψηλότερον άπό το
γύρισμα. Τό διάστημα τής εβδόμης μικράς τοΰ κλώστου προέρχεται άπό τήν άνα-
στροφήν τοΰ διαστήματος τής μεγάλης δευτέρας τοΰ γυριστού.

Ό κλώστης ούτω είναι κατ* ούσίαν γυριστής, έπαληθεύει δέ επίσης καί ή
αποψις τών ιδίων τών τραγουδιστών ότι τό γύρισμα είναι δύο ειδών: α) τό γύρι-
σμα τό απλό, έννοούντων μέ τόν προσδιορισμόν τούτον τήν μελφδικήν κίνησιν τοΰ
γυριστού, καί β) τό γύρισμα «μέ ψηλή φωνή ή μέ λαλιά», έννοούντων τήν μελφ-
δικήν κίνησιν τού κλώστου

Χαρακτηριστικός είναι ακόμη καί δ τρόπος μέ τόν όποιον εκτελεί τά ποικίλ-
ματα δ κλώστης άπό τής άπόψεως τής τοποθετήσεως τής φωνής του. Ούτος δέν
τραγουδεί μέ τήν πραγματικήν φυσικήν φωνήν του, άλλά μέ τήν λεγομένην κεφα-
λικήν (falcetto) φωνήν, πράγμα τό όποιον ενθυμίζει κατά έ'να τρόπον τήν έκτέλε-
σιν τών Τυρολέζικων τραγουδιών. Τό κείμενον ουδόλως άκούεται άπό τόν κλώ-
στην, όστις εκτελεί τά μελίσματα έπί μιας έπιφωνήσεως άκουομένης συνήθως ώς ο
ή α καί παρακολουθεί τό κείμενον έκ μνήμης προφέρων ενίοτε συλλαβάς τινας
τούτου εις σημεία όπου ούτος ευκολύνεται φωνητικώς.

Τό κείμενον τοΰ ςίσματος έκτελεΐ εύκρινώς μόνον δ παρτής καί κατά δεύτε-
ρον λόγον οί ίσοκράται. Ούτως ή μουσική συμμετοχή καί τοΰ γυριστοΰ καί τοΰ

8
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κλώστου εΐς τήν έκτέλεσιν τού §σματος ενέχει μάλλον καλλωπιστικόν χαρακτήρα.

Τίθεται τώρα τό ζήτημα περί τής αρχής τών μελωδικών τούτων ποικιλμάτων
μέ τήν ύπό ειδικών τραγουδιστών έκτέλεσιν των καί τήν διάφορον ρυθμικήν και
μελικήν μορφήν των έν σχέσει καί μέ τα μελωδικά ποικίλματα τών μελωδιών τών
άλλων ελληνικών περιοχών καί τήν άνεξάρτητον από τό κείμενον τοΰ τραγουδιού
σχέσιν των. Διακινδυνεύομεν τήν γνώμην, μήπως ταΰτα προέρχωνται έκ μιμήσεως
οργανικών μελωδικών ποικιλμάτων καί μάλιστα έκ ποιμενικών μουσικών οργάνων
ή άκόμη καί έκ μιμήσεως τών μεγάλης ποικιλίας ήχων τών κουδουνιών τών κοπα-
διών τών αιγοπροβάτων.

Ίσοκράται.— "Απαραίτητον συμπλήρωμα είς πάσαν ομάδα τραγουδιστών άπο-
τελοΰν οί ίσοκράται. Τό μουσικόν έργον τούτων είναι βοηθητικόν, δηλαδή κρατούν
ούτοι τό 'ίσον πάντοτε εΐς τήν τονική ν τής κλίμακος, άκολουθούντες τόν παρτήν εις
τόν ρυθμόν, βοηθούν δ' ούτω αυτόν εΐς τά σημεία εκείνα τοΰ άσματος όπου κόβει
τήν μελωδίαν διά νά ξεκούραστη καί νά άναπνεύση, συνεχίζοντες τό 'ίσον, ώστε νά
μήν ύπάρχη κενόν εις τό άσμα. Τέλος πλαισιώνουν όλας τάς φωνάς καί ενδυναμώ-
νουν τό όλον άκουσμα τού άσματος. Τό κείμενον τοΰ άσματος, όπως άδεται παρά
τούτων, δέν άκούεται ευκρινώς, όπως τοΰ κορυφαίου. Τό έπαναλαμβάνουν συγχρό-
νως μέ τόν παρτήν ύποτονθορίζοντες τρόπον τινά τοΰτο.

ΟΙ ίσοκράται εΐς μίαν ομάδα δέν πρέπει εΐς άριθμόν νά είναι όλιγώτεροι
τών δύο. Συνήθως ου toi είναι περισσότεροι φθάνοντες πολλάκις εΐς πέντε. 'Αναλό-
γως τών ομάδων ούτοι· είναι άνδρες ή μόνον γυναίκες ή συγχρόνως άνδρες καί
γυναίκες εΐς τάς μεικτάς ομάδας.

Τό ΐσοκράτημα τών άνδρών είναι σταθερόν καθ' όλην τήν διάρκειαν τοΰ
άσματος, ένφ τών γυναικών, όπως παρετήρησα, πολλάκις μετακινείται εΐς τούς
παραπλήσιους φθόγγους μέχρι τοΰ σημείου, ώστε νά νομίζη τις ότι δέν πρόκειται
πλέον περί ΐσοκρατήματος άλλά περί ιδιαιτέρας καί αυτοτελούς φωνής. (Βλέπε τά
γυναικεία ΐσοκρατήματα εις τά ύπ' άριθμ. 1 καί 2 άσματα). Τό πιθανώτερον έν
προκειμένω είναι ή ότι οί ίσοκράται γυναίκες παρασύρονται άπό τήν κυρίως μελω-
δίαν ή ότι πρόκειται ενταύθα περί μελωδικών αύτοσχεδιασμών τής στιγμής.

Χαρακτηριστικόν έτι μουσικόν στοιχεΐον τών Δεροπολίτικων τραγουδιών
είναι καί τό λεγόμενον «ρίξιμο τοΰ τραγουδιού». Εις τών ΐσοκρατών, ό έκ δεξιών
τοΰ παρτή, πλήν τοΰ έκτελουμένου παρ' αύτοΰ ΐσοκρατήματος, όπως λέγουν, «ρίχνει
τό τραγούδι» έξ ου καί καλείται ούτος ριχτής. Ούτος εκτελεί εις ώρισμένον σημεΐον
τού §σματος, καί συγκεκριμένως άμεσως μετά τήν μονφδίαν τοΰ παρτή, έ'να φθόγ-
γον άπέχοντα κατά μίαν τετάρτην καθαράν κάτωθεν τής τονικής μέ εν απλούν ή
καί διπλοΰν ποίκιλμα. "Οπως δέ εκτελείται άποτόμως ό φθόγγος ούτος καί μέ με-
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γαλυτέραν διάρκειαν, φαίνεται πράγματι σάν νά ρίχνεται καί νά σταματοί. Μέ τόν
φθόγγον τούτον ό ρίχτης, ώς λέγουν οί ίδιοι, δίδει αέρα εις τόν παρτήν καί τόν
ξεκουράζει διά νά προετοιμασθή ούτος διά τήν περαιτέρω συνέχισιν τού §σματος
μέ τάς άλλας φωνάς μαζί. (Βλ. άσμα ύπ' άριθμ. 8). Τό ρίξιμον τοΰτο εκτελεί κάποτε
καί ό κλώστης εις μίαν πέμπτην καθαράν άνω τής τονικής, λόγω τήζ κεφαλικής
(falcetto) φωνής μέ τήν οποίαν άδει, όπαις συμβαίνει είς τό ύπ' άριθ. 9 άσμα.
Ε'ις τό ίδιον άσμα καί εΐς τάς δύο επομένας μουσικάς φράσεις τό ρίξιμον έκτελεΐ
δ ίδιος ό παρτής εΐς μίαν τρίτην μικράν άνωθεν τής τονικής. Τό ρίξιμον τοΰ τρα-
γουδιού άπό τόν παρτήν έχω παρατηρήσει καί εΐς άλλας περιπτώσεις ασμάτων.

Ούτω παρατηρεί τις τήν ποικιλίαν τής κινήσεως τών διαφόρων φωνών καί
τούς αύτοσχεδιασμούς τής στιγμής ιδίως τών συνοδευουσών φωνών.

Αύτη είναι έν γενικαίς γραμμαΐς ή τεχνική τών κατά τρόπον πολυφωνικόν
έκτελουμένων ασμάτων τής περιοχής τής Δρο^όλεως. Ή τεχνική δέ αύτη βασίζεται
εΐς τούς φυσικούς αρμονικούς κανόνας τής λαϊκής τέχνης οί όποιοι μέχρι σήμερον
δέν έχουν έρμηνευθή. 'Υπάρχουν άκόμη πολλά μουσικά σημεία τής τεχνικής ταύ-
της τά όποια έχουν άνάγκην εξακριβώσεως, ώς έπί παραδείγματι, έάν ώρισμένοι
τύποι έκ τών ασμάτων τούτων κλώθωνται ή γυρίζωνται, επίσης ό καθορισμός μιάς
φωνής τήν οποίαν χαρακτηρίζω ένταΰθα άπλώς ώς τρίτην φωνήν, ώς παρατηρεί
τις εΐς τά οίσματα ύπ' άριθμ. 6 καί 9 εις ά συμπίπτει ή μελωδική αύτη κίνησις καί-
τοι αδονται ύπό διαφορετικών τραγουδιστών. Ή φωνή αύτη δέν άνταποκρίνεται
ως πρός τήν τεχνικήν της πρός όσα είπον άνωτέρω περί τής καθιερωμένης τεχνικής
τών συνοδευουσών τόν κορυφαΐον φωνών. Πρόκειται ένταΰθα περί αύτοτελοΰς
φωνής ή περί αύτοσχεδιασμοΰ τής στιγμής ενός τών ίσοκρατών, όπερ καί εΐς έμέ
φαίνεται πιθανώτερον; 'Ακόμη υπάρχουν καί ζητήματα σχετικά μέ τήν σχέσιν τοΰ
κλώστου καί τοΰ γυριστοΰ πρός τό κείμενον τοΰ τραγουδιού καί άλλα τά όποια θά
λυθούν μόνον μέ τήν περαιτέρω μουσικολογικήν μελέτην τών ασμάτων τούτων μετά
τήν πλήρη περισυλλογήν αύτών ώς καί τών μελωδιών τών γειτονικών περιφερειών.

Συγκεφαλαιοΰντες όσα άνακέρω έξεθέσαμεν περί τής μουσικής αύτής ιδιο-
μορφίας τών Δεροπολίτικων τραγουδιών, τόσον άπό μουσικής μορφής καί τρόπου
εκτελέσεως, όσον καί έν σχέσει πρός τά άσματα τής υπολοίπου 'Ηπείρου ώς καί
τών άλλων ελληνικών επαρχιών, παρατηροΰμεν ώς κύριον χαρακτηριστικόν τούτων
τήν όμαδικήν των κατά πολυφωνικόν τρόπον έκτέλεσιν. Σημειοΰμεν δ' έτι ότι κατά
τον τρόπον τούτον μέ μικράς τινας διαφοράς αδονται ^αί τά τραγούδια τών γειτο"
νικών περιοχών τού Δελβίνου καί τής Χειμάρρας *), ενώ τά τοΰ Λεσκοβικίου καί

') ΕΙς τήν Εθνική ν Μουσικήν Συλλογήν υπάρχουν ασματά τινα έξ ίδιας ημών ήχογρα-
φήσεως παρά προσφύγων έκ τών τόπων τούτων.
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πέραν αυτού μέχρι Κορυτσάς, ώς καί ώρισμένων τόπων τής περιφερείας Κονίτσης,
άδονται μεν κατά πολυφωνικόν τρόπον άλλά μέ ούσιώδεις διαφοράς όσον άφορςί
τήν τεχνικήν τών μελωδιών, τήν κλίμακα καί τούς μουσικούς ρυθμούς *)·

Ό μουσικός οΰτος τρόπος, δηλαδή τής πολυφωνικής εκτελέσεως τών τραγου-
διών, άπαντα ομοίως καί είς τόν άλβανικόν πληθυσμόν τών περιοχών τούτων τής
Βορείου 'Ηπείρου, εις τούς Λιάπηδες καί τούς Τόσκηδες), ένφ βορειότερον εις τήν
Μέσην καί Βόρειον 'Αλβανίαν, τούς Γκέγκηδες, Μαλισόρους, Μιρδίτας, κυριαρχεί
άποκλειστικώς ό μονοφωνικός τρόπος2). Έκ τής γεωγραφικής αύτής έξαπλώσεως
τών πολυφωνικών ασμάτων τίθεται μεταξύ άλλων τό πρόβλημα τής ιστορικής
καταγωγής τοΰ μουσικού τούτου τρόπου καί τοΰ εντοπισμού τούτου ένταΰθα χωρίς
επέκτασιν αυτού πρός νότον μεταξύ τών άλλων Ελλήνων ούτε πρός βορράν εις
τήν 'Αλβανίαν.

Είναι τό μουσικόν τούτο φαινόμενον τής Βορείου 'Ηπείρου «ιύτόχθον, άνα-
πτυχθέν ένταΰθα εΐς παλαιοτέρους χρόνους καί έπιζήσαν μέχρι τής σήμερον, ή
μετεφυτεύθη τοΰτο έξ άλλων τόπων; 'Ας σημειωθή δ έτι οτι ή πολυφωνική έκ-
τέλεσις γενικώς άπαντα σήμερον καί εΐς τήν Γιουγκοσλαβίαν 8).

Πρός τήν λύσιν τοΰ προβλήματος τούτου είναι άναγκαία, ώς εΐπομεν, ή συ-
στηματική συγκέντρωσις δι' ήχογραφήσεως όλης τής μουσικής έκ τής έν λόγω
περιοχής τής 'Ηπείρου, είτα δέ ή μουσικολογική αύτής έρευνα καί έν συγκρίσει
πρός τήν δημώδη πολυφωνικήν μουσικήν άλλων περιοχών τής Ευρώπης.

Τελευταΐον παρατηρώ έτι ότι τό ίσον καί ή μελωδική κίνησις τού γυριστού
εΐς τήν τονικήν καί ύποτονικήν είναι στοιχεία άπαντώντα ομοίως καί εΐς τήν Βυ-
ζαντινήν έκκλησιαστικήν μουσικήν.

Τίθεται τό ερώτημα ενταύθα μήπως εΐς τήν δημώδη τεχνοτροπίαν ταύτην

') Έκ προσφύγων τοϋ Αεσκοβικίου εγκατεστημένων είς Ρίζιανην Ήγουμενίτσης ήχο-
γραφήθησαν παρ' ημών αρκετά άσματα τώ 1957, ώς καί έκ τής περιφερείας Κονίτσης κατά
τό 1954.

') Περί τοΰ πολυφωνικού τρόπου τής έκτελέσεως τών φσμάτων τών περιοχών τούτων
ύπό τών 'Αλβανών καί τοΰ μονοφωνικού είς τήν Μέσην καί Βόρειον 'Αλβανίαν ύπό τών ιδίων,
πλήν τών πληροφοριών μου άπό πολλούς Βορειοπειρώτας, άναφέρει ό Egrem Cabej είς τήν
μελέτην του: Die Albanische Volksdichtung. Leipziger Vierteljahresschrift für Südost-
europa, 3 Jahrg. N° 3, 1934. Επίσης έν τω προλόγω του ό prof. Filip Fishta είς τήν συλ-
λογήν 50 μονοφώνων 'Αλβανικών τραγουδιών τής περιοχής Σκόδρας ύπό τοΰ Pjeter Dungu
Lyra Shqiptare. Kângë Popullore të mbledhuna men kujdesin e radio Tiränes.
(= Canti popolari Albanesi, raccolti a cura della radio Tirana). (Novara 1940).

') Cvjetko Rihtman, Polifoni oblici u narodnoj muzici Bosne i Hercegovine. Bilten
Instituta za proucavanje folklora u Sarajevu I (1951) σ. 7 - 16.
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έχωμεν δημωυργικήν έπίδρασιν τής μουσικής ταύτης, ήτις εΐς ώρισμένην ίστορικήν
περίοδον ήνθει ενταύθα.

'Ιδιάζον έτι χαρακτηριστικόν εΐς τά Δεροπολίτικα τραγούδια είναι ότι όλαι
αί μελφδίαι τούτων βασίζονται εις τήν γνωστήν πεντάτονον άνημιτόνιον κλίμακα
τοΰ τύπου :

ΐ

—-Ç5------

Τον.

Άν δέ εις ώρισμένα τραγούδια γίνεται χρήσις τών δύο έλλειπουσών βαθμίδων,
αΐτινες δημιουργούν τό άκουσμα τού ήμιτονίου, τοΰτο ούδαμώς αλλοιώνει καί τήν
μορφήν καί τόν χαρακτήρα τής κλίμακος ταύτης, διότι οί φθόγγοι ούτοι εις τάς
περιπτώσεις αυτός είναι διαβατικοί ή άπλα ποικίλματα. Ένφ δέ εις τήν έπαρχίαν
'Αργυροκάστρου κυριαρχεί ό τύπος οΰτος τής πενταφθόγγου κλίμακος, εις τήν τής
Κορυτσάς άπαντα έ'τερος τύπος πεντατόνου άνημιτονίου κλίμακος

Χ _  » ·
fr Λ Cl °
V- J « °

r Ο

Τον.

ήτοι ό πρώτος εις τόν ελάσσονα τρόπον, ό δέ δεύτερος είς τόν μείζονα. Αμφότεροι
οΐ τύποι τών κλιμάκων τούτων άπαντοΰν κυριαρχούντες εΐς τά τραγούδια τών
αλλο)ν περιοχών τής 'Ηπείρου, ό πρώτος κυρίως εΐς τάς επαρχίας Παραμυθίας καί
Πωγα>νίου, ό δέ δεύτερος εις περιοχάς τής Κονίτσης καί εις Πεντάλοφον Κοζάνης·
πιθανώτατα καί εΐς άλλας περιοχάς μή έρευνηθείσας άκόμη.

Άπό τής απόψεως τών μουσικών μέτρων, όπως παρατηρεί τις εις τά παρα-
τιθέμενα παραδείγματα, κυριαρχεί κατά κύριον λόγον τό τριμερές μέτρον τής μορφής

J* J . Επίσης τό σύνί)ετον πενταμερές μέτρον μέ τάς δύο μορφάς ^ ^ '. J** J

καί τό άντίθειον τούτου J*1 J*1 J*1 ; J

Ή μουσική στροφή τών ασμάτων τούτο^ν καλύπτει πάντοτε τόν πρώτον στί-
χον, οιασδήποτε μορφής καί άν είναι οΰτος. Όσον άφορι? τήν σχέσιν τών ασμά-
των τούτων πρός τά άσματα τών άλλων περιοχών τής 'Ηπείρου έχομεν νά παρα-
ιηρήσωμεν ότι παρουσιάζουν ομοιότητας μεταξύ των, τόσον ώς προς εξωτερικά
όσον καί ώς πρός τά εσωτερικά γνωρίσματα1). Τά μουσικά στοιχεία τών κατά πο-
λυφωνικόν τρόπον έκτελουμένων ασμάτων τής Δροπόλεα>ς καί τών γειτονικών πρός
αυτήν περιοχών, τά άνευρίσκομεν είς τά άσματα τών άλλων περιοχών τής 'Ηπεί-
ρου ούχί ομως έκτελούμενα έν συνδυασμώ αλλά μεμονωμένως. Τά ΰπ' άριθμ. 10-15
μουσικά παραδείγματα, προερχόμενα έκ διαφόρων περιοχών τής 'Ηπείρου, μάς
βεβαιώνουν περί τούτου.

') Τό θέμα τοΰτο θά μας άποσχολήση είς έτέραν μουσικολογικήν έργασίαν,
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1. η δεροπολιτισσα

Ε. Μ. Σ. Λ. Α.* άριθμ. δίσκου 28 Α β. Σωφράτικα Δροπόλεως.

Τραγονδιαταί. Παρτής : Εύθαλία Διαμαντή. Γυριστής: Γρηγ. Σκόπης.
Ίσοκράται. Άγάθη Μάνου, "Ολγα Λίλλη, 'Αρετή Παντελή. —'Ιωάννινα, 1951.

Ίοοκράται γυναίκες

* 'Εθνική Μουσική Συλλογή τοϋ Λαογραφικού 'Αρχείου.

') Ό οπλισμός τής κλίμακος ούδεμίαν σχέσιν εχει μέ τήν κλίμακα si min. τής εύρωπ.
μουσικής, έτέθη δέ πρός άποφυγήν τών συχνών έπαναλήψεων τών διέσεων. Τό σημεϊον ση-
μαίνον περίπου, έτέθη λόγοι τής μή απολύτου σταθερότητος τής ρυθμικής άγωγής.

s) Τό κείμενον άντιστοιχεΐ καί ε'ις τάς δύο συνοδευούσας φωνάς, ήτοι τοΰ γυριστού καί
τών ίσοκρατών.

8) Ή έκτασις τής μελωδίας τοΰ γυριστού άνδρός νοείται κατά μίαν 8ην χαμηλότερον
λόγψ τής διαφοράς πρός τήν γυναικείαν φωνήν τοϋ παρτή.
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Μώρ Διροπολίτισσα, μώρ καημένη
μώρ' Διροπολίτισσα, ζηλεμένη
βάλ' το φέσι σον στραβά, μώρ καημένη
βάλ' τό φέσι σον στραβά, ζηλεμένη.
"Αχ, και σνρε στήν εκκλησιά, μώρ' καημένη
αχ, και σνρε στήν εκκλησιά, ζηλεμένη
αχ, μέ λαμπάδες μέ κεριά, μώρ καημένη
αχ, μέ λαμπάδες μέ κεριά, ζηλεμένη,
καϊ μέ μοοχοϋυμιατά, μώρ καημένη
καϊ μέ μοσχοϋυ μια τά, ζηλεμένη
καϊ προακννα γιατ εμάς,
γιαι' εμάς τονς χριστιανούς·
τί μας πήρεν ή Τουρκιά
καϊ μας 'σφάζονν σάν τ άρνιά,
σάν τ' άρνιά τής Πασχαλιάς,
τά κατσίκια τ' "Αϊ Γιωργιον,
τά μουσκάρια τ 'Αϊ Βαγιώς.

2. η κορη που ονειρευεται
Ε. Μ. Σ. Λ. Α. άριθμ. δίσκου 28 Αα. Σωφράτικα Δροπόλεως

Τραγονδισταί. Παρτής : Εύθαλία Διαμαντή. Γυριστής : Γρηγ. Σκόπης.
Ίσοκράται. 'Αγαθή Μάνου, "Ολγα Λίλλη, 'Αρετή Παντελή. — 'Ιωάννινα, 1951.

') Ή ρυθμική αί'κη μορφή τοΰ τρΐηχου εϊς τό σύνθετον μέτρον είναι Ιδιότυπος καί άουν-
ήθης. 'Εν τούτοις είναι ή μόνη ήτις άποδίδει τόν ρυθμόν δπως τόν έκτελεΐ ή τραγουδίστρια-
2) Ή κατά τρίτην μεγάλην κίνησις τής μελωδίας τοΰ γυριστοΰ άποτελεΐ έξαίρεσιν έν
ταΰθα, καΰώς καί εις τό ΙΟον μέτρον τοΰ ύπ' άριθμ· 1 άσματος κατά τρίτην μικράν.
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koi .

"Εκτασκ μίλφδίας τοϋ Παρτίί()

"Εκτασις μεXt^ôiac τοϋ Γυριστή
--ΪΟν:

Ψ=

Μέσ* στήν Άγιό, μέσ στήν Άγιό,
μέσ' στήν Άγιο Παρασκευή
κοιμάται κό - κοιμάται κό -
κοιμάται κόρη μοναχή.

— Κοιμάται κι ονειρεύεται
και βλέπει πώς παντρεύεται·
καί τό πρωί σηκώνεται,
παίρνει νερό καί νίβεται,
καθρέφτη καθρεφτίζεται,

τό χτένι καί χτενίζεται.
Κινάει καί πάει στή μάννα της.

— Καλή μέρα σου, μάννα μου.

— Καλώς τή θυγατέρα μου.

— Μάννα μ , εγώ 'νειρεύτηκα·
■ψηλόν πύργο ν ανέβαινα,
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σε περιβόλι έμπαινα
και δυο ποτάμια με νερό.

— 'Ξήγα το, μάννα μ, τ όνειρο.
—Ό πύργος εΐν' δ χάρος σου,

τό περιβόλι δ τάφος σου.

— Αε μοϋ τό 'ξήγησες καλά,
καλή μου μητερούλα.

— Ο πύργος εΐν' δ άντρας μου,
τό περιβόλι ό γάμος μου'

τά δυο ποτάμια με νερό
εΐν' δλο τδ συμπεθεριό.

3. ο ντελη παπασ

Ε. Μ. Σ. Λ. Α. «ρ ι ft μ. δίσκου 24 Βα. Γλίνα Δροπόλεως

Τραγουδιστοί. Παρτής: Χρήστος Σκόπης. Γυριστής: Γρηγ. Σκόπης.

Ίσοκράται. Ίωάνν. Ζώης, Βασ. Καραγκιόζης, Νικ. Τζοβάρας, Ίωάνν. Γκίκας. —'Ιωάννινα, 1951.

ifUll  Ρέ ___ ä? Π 3 __  πα Ντε λ Π, Πα . πή ___
>

.

') Βλ. πρώτην σημείωσιν εΐς τό ύπ' άριθμ. 1 ασμα. (άνωτ., σ, 118).
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"Εκτασις μελωδίας

- 'κούγω τόν άνεμο κι άχάει,
μωρέ Παπά, ντελή Παπά,
αει - τον 'κούγα> και μαλώνει,
Ντελή παπα λεβέντη,

μέ τά βουνά - ν- εμάλωνε, μέ τά βουνά μαλώνει.

—Έσεις βουνά τον Γρεβενοϋ καί δένδρα τοΰ Μετσόβου,
εσείς καλά τόν ξέρετε αυτόν τόν παπα - Γιώργη
που ήταν μικρός στά γράμματα, μικρός στά πινακίδια
και τώρα ατά γεράματα 'σηκώθηκε πρώτος κλέφτης.
"Ολα τά κάστρα 'πάτησε κι δλα τά μοναστήρια·
τό μοναστήρι στους'Αγιους δέν μπόρ νά ν - τό πατήσουν
τριγύρω γύρω τό ήφερναν και σκάλα δέν του βρίσκουν
τόν 'γονμενο ν - έφώναξε τό 'γούμενο φωνάζει.

— Κατέβα κάτω 'γούμενε νά μας ξεμολογήσης
γιατ έχω κάμει κρίματα κ' είμαι κριματισμένος'
έχω σκοτώσει έναν Παπά εκεί πον 'λειτουργούσε.

4. ΠΩΣ ΤΟ ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΟ ΠΙΠΕΡΙ
Ε. Μ. Σ. Λ. Α. αριθμ. δίσκου 42 Αβ. Γράψη Δροπόλεως

Τραγουδιστοί. Παρτής : Βασίλειος Καραγκιώζης. Κλώστης : Κωνστ. Ντάκος.
Ίσοκράται. Ίωάνν. Ζο'ϊης, Θωμάς Αίλλης, Ίωάνν. Γκίκας, "Αλέξιος Δέρος. —'Ιωάννινα, 1951.

Παρτής ανδρός

Κλώστης ανδρρς

Ίσοκράται άνδρες

Μ Ή γραφή τοΰ άνωτέρω άσματος είς τό μέτρον τών 5/4 άντί τών 6/8 οΰδεμίαν σημα-
σίαν μουσικήν έχει ένταΰθα.
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5. TE PORTA TE SHKOVA PREMË

Ε. Μ. Σ. Λ. Α. αριθμ. δίσκου 31 Αβ. Λιμπόχοβον 'Αργυροκάστρου.

Τραγονδισταί. Παρτής : Νικόλ. Τσάρος. Κλώστης : Σπύρος Δήμας.
Ίσοκράται. Λάζαρος Τσάρος, Γεώργ. Μαρκόπουλος. —'Ιωάννινα, 1951.

Πώς τό τρίβουν το πιπέρι
τοϋ διαβόλου οι καλογέροι.
Μέ τό γόνα τό οτουμπίζουν
και τό χοντροκοπανίζουν.

"Εκτασις μελφδίας τοϋ παρτή

"Εκτασις τοϋ κλώστη

--lU-ffr*)^
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Te por . ta te shkova pre.më

r· »ρ r ιρ r 'pr 'p r

"Εκτασις μελ. τοΰ Πάρτη

É

"Εκτοσις μελ.. του Κλωστή,
Τον, Α. ((χ

Μετάφρασις 2)

Te fiorta te shkova*premë Στήν πόρτα σου 'πέρασα έψές,
Xhano moj Iule ψυχή μου, λουλούδι.
Se çtë qërtonte jotëmë Σέ μάλωνε ή μάννα σου,
Xhano moj Iule ψυχή μου, λουλούδι.
Të thosh vito kovkeqënc Σού 'λεγε Βίτω : ποΰ ήσουνε,
Xhano moj hile ψυχή μου, λουλούδι,
Dhe ku ke fjeturë prëmë καί ποΰ έκοιμήθηκες εψές,
Xhano moj hile ψυχή μου, λουλούδι μου.
Faqenë kush t'a kangrënë Τό μάγουλο ποιός σοΰ τό έχει δαγκαμένο
Xhano moj Iule ψυχή μου, λουλούδι,
Çohani qé erdhi prëmë Ό τσοπάνος πού ήρθε εψές.
Xhano moj Iule ψυχή μου, λουλούδι.

') Αύτό είναι τό λεγόμενον τσάκισμα τοΰ κλώστη, τό όποιον καθορίζει τό τέλος τοΰ
άσματος.

2) Βλ. ΛΑ άρ. 1665, Γ', σ. 70. (Συλλ. Δημητρ. Β. Οίκονομίδου, 1951).
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6. ο γιαννησ κι ο γριβασ του
Ε. Μ. Σ. Λ. Α. αριθμ. δίσκου 29 Αγ. Γεωργουτσάδες Δροπόλεως.

Τραγονδισταί. Παρτής : Ηλίας Ίασοονίδης. Γυριστής : Ευάγγελος Γιαννόπουλος.
Ίσοκράται. Θωμάς Λίλλης, Σπύρος Κυριάκος, Φίλιππος Παπαγιάννης, Νικ. Παπαδόπουλος.
'Ιωάννινα, 1951.

116

txTaoic μελωδίας.

Έκτασις γυριστή "Εκτασις 3ης φωνής

') Τούς εντός παρενθέσεων φθόγγους ντό δίεσις καί σόλ δίεσις θεωρώ ποικίλματα.

ΑΡΧΗ 2" ΣΤΡΟΦ ΗΣ

Η Τ
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Στής Δερόπολης τον κάμπο,
μωρέ μπιρμπιλιδ ')
μωρέ κιάϊ μιλιό,
δέντρος ήταν φυτρωμένος
αϊντε, κι δ Γιαννάκης ξαπλωμένος.
Τ' άλογο του είχε δεμένο
τρώει τάϊ και χλιμιτάει
τον αφέντη του ζητάει.

— Σήκω, άφέντη, καβαλλίκα
οδοτειλε χαρτί ή κυρά σου

γιά νά πάς μέσ ατά παιδιά σον.

— Δέν μπορώ, καημένε γρίβα,
γιατί μ έχουν λαβωμένο
στο ποδάρι καί στο χέρι2).

7. ο αμαραντοσ

Ε. Μ. Σ. Λ. Α. άριθμ. 909- Ταιν. 54. Λάκκα Πωγωνίου.

Τραγονδισταί. Παρτής: Ευδοξία Λιάλιου. Γυριστής: Δημ. Καραγιάννης.

Ίσοκράται. Εύθ. Γκινόπουλος, Νικόλ. Καραγιάννης, Βασίλ. Λιάλιος, Γεώργ. Γκιούλης,
Παντ. Μπλίτσας. — 'Ιωάννινα, 1954.

') Αί λέξεις μπιρμπιλιό - κιάϊ μελιά είναι 'Αλβανικαί. Ή πρώτη άπό τήν λέξιν bilbyl
(=άηδόνι) ήτις παρεφθάρη ε'ις bilbylio καί birbylio, ή δέ δευτέρα άπό τάς λέξεις qaje me
lotë (κλάψε μέ δάκρυα). Τήν έρμηνείαν ταύτην άναφέρει ό Δημήτρ. Β. Οίκονομίδης (ΛΑ
άρ. 1665 Γ, σ. 1) παραλαβών έκ τών ιδίων χών τραγουδιστών, χήν έπεβεβαίωσε δέ είς έμέ
καί ό έκ Γορίτσης Δροπόλεως χής Βορ. 'Ηπείρου φιλόλογος καθηγητής χοΰ 'Αρσακείου
'Αθηνών, γνώστης τής άλβανικής, Νικ. Παπαδόπουλος.

') Στήν καρδιά καί σχό κεφάλι.

ι) Βλ. 2αν σημείωσιν χοΰ ύπ' άριθμ. 2 άσματος (άνα»τ. σ. 119).
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Τ" Γ ι Ρ Γ—ΙΦ=Φ

Ρ Γ ΐρ Γ 'Ρ Γ IP Ρ

Ë

Τον. "Εκτ. μελφδίας παρτή

Ύπ. τον. "Εκτ. μελφδίας γυριστή

Πέρα σέ 'κείνο τό - ι - βουνό
ω ! κοντούλα, τί με 'μάρανες
πού είναι ψηλά καϊ μέγα
'έλα μαυρομάτα μ έλα'

πδχει άνταρούλα στήν κορφή και κατακνια στον πάτο
κι άπό τήν πίσω τή μεριά κλήμα ήταν φυτρωμένο,
κάνει σταφύλια κόκκινα, κρασάκι σάν τό μέλι.
"Οσες μαννάδες τό 'χε πιουν, καμμιά παιδιά δέν κάνει·
νά τό ' χε πιή κ' ή μάννα μου, νά μή 'χε κάνει εμένα.. .4).

2) Εις τό σημεΐον τοΰτο ό γυριστής εκτελεί τό γύρισμα κατά 8ην ύψηλότερον. Τοΰτο
αποτελεί εξαίρεσα» ένταΰθα άδικαιολόγητον.

Εις τών Ισοκρατών έκτελεΐ τήν κίνησιν αύτήν.

') Πληρεστέραν μορφήν τοΰ κειμένου βλ. είς χειρόγρ. ΛΑ άρ. 1665 Δ', σ. 63 (Συλλογή
Δ. Οίκονομίδου έκ προσφύγων τής Λεσνίτσης Βορ. Ηπείρου, 1951).
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8. Ο ΝΙΟΣ ΠΟΥ ΠΝΙΓΗΚΕ

Ε. Μ. Σ. Λ. Α. αριθμ. 1910. Ταιν. 128. Χαραυγή Λάκκας Πωγωνίου.

Τραγονδισταί. Παρτής : Μιχ. Βόκολος Γυριστής : Χριστόφ. Γούμενος.

Ιοοκράται. Ρίχτης : Βασίλ. Γιάννος, Γεράσ. Γοΰμενος, Νικ. Βαρέσης. — Χαραυγή, 1957·

Παρτής ανδρβς

Γυριστής ανδρας

Ίαοκράται άνδρες

=>■ ο

J- Μ
[_»_m

Τον.

4*

Τον.

Τον.

Τον.

Εκτασις μ;λ. Πορτη. 'ϊ κι. μελ. Ρι'χτη' '"Εκττ,μξλ. fupi·

m

φ

Έκταοιςτοϋ ολου οοματος.
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Μια συννεφιασμένη μέρα και μια σκοτεινή βραδιά
μας εβούλιαξ η βαρκούλα, μας επνίγηκαν δυο παιδιά.
Γαλανή ηταν ή βαρκονλα κι άσπρος ήταν δ γιαλός
μας επνίγηκε ο Μπίρμπας που ήτανε μοναχογιός.
Τό 'μαϋε ή μάννα του Μπίρμπα τάζει λίρες εκατό
για νά βγάλουνε τό Μπίρμπα ζωντανό απ τό γιαλό.
Θάλασσα δεν τρώει λίρες, ϋ·άλαααα δεν τρώει φλουριά,
τρώει νιους και παλληκάρια των μαννάδων τα παιδιά.

9. ΚΟΡΗ ΚΑΙ ΓΕΡΟΣ ΑΝΔΡΑΣ
Ε. Μ. Σ. Λ. Α. άριθμ. 1910. Ταιν. 128. Χαραυγή Λάκκας, Πωγωνίου.

Τραγουδιοταί. Πάρτης: Μιχ. Βόκολος. Γυριστής : Χριστόφ Γουμενος- Κλώστης: Βασίλ Γιάννος.
Ίσοκράται. Γεράσιμος Γοΰμενος, Νικόλ. Βαρέσης. — Χαραυγή, 1954.

(ϊ 212)
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Κλαιν' οι πέτρες τά λιθάρια, κλαίνε τον καημό
έκλαιγα κ εγώ ό καημένος τον ξεχωρισμό,
που θά χωριστοΰμ', αγάπη, τώρα ' μεϊς τά δυό.
Ξένε μου, πού 'σαι ατά ξένα και ατά μακρινά
αχ ! äv τό ,χης νά 'ρθης, ελα, άϊντ*, αν έρχεσαι,
γιατ εμένα οι δικοί μου μέ βαρέθηκαν
καί μέ προξενούν ατά ξένα καί ατά μακρινά
καί μοΰ δίνουν άντρα γέρο εκατό χρονών.
Μήνα πού 'τανε καί γέρος, ήταν ράθυμος
λέει : κάθε πρωί μέ δέρνει γιά τά στρώματα
λέει, καί κάθε μεσημέρι γιά κρύο νερό.

10. ο γιαννησ ο πλανογιαννοσ
Ε. Μ. Σ. Α· Α. άριθμ. 967. Ταιν. 59· Πεντάλοφος Κοζάνης.

Τραγονδισταί. Χαράλ. Τσόλης, Άπόστ. Καλαμάς, Γεώργ. Λαζαρίδης, Γεώργ. Περβανάς.
Κλαρίνο : Εύάγγ. Ντίμτσος.

σ sc y ω y ή χλαρινέττου

ττιη. yd- δ

'Έκτασίζ ασμοτος

Εκτασις μελωδίας Κλαρίνου.

') Οί φθόγγοι do - la τοϋ μέτρου τοΰ ίου καθώς καί τοΰ τρίτου μέτρου άπό τοϋ τέλους
έκτελοΰνται μέ άργό portamento. Τό αυτό ισχύει καί διά τά μέτρα 2ον, 7ον καί llov τοΰ κυ_
ρίως άσματος. Ό τελευταίος άτελής τρίλλος τής εισαγωγής τοΰ κλαρίνου νά έκτελεσθή
μέ τούς φθόγγους mi - sol καί ούχί mi - fa.
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"Αϊντε Μάρω στό πηγάδι, αϊντε γιά νερό.
Καρτερείτε άδερφούλες γιά νά ζαλωϋώ,
τή βαρέλα νά ζαλώσω και τό μαστραπά-
τ εΐν' ό Γιάννος στό πηγάδι, ό Πλανόγιαννος
πον πλανεύει τά κορίτσια και τις έμορφες
πον μέ πλάνεψε κ' εμένα και δέν έρχομαι.

11. τα_ςανιδια\νιδια
(Χορευτικόν τοΰ γάμου)
Ε. Μ. Σ. Λ. Α. άριθμ. 550. Ταιν. 29- Περιοχή Παραμυθιάς.

Τραγούδια τής. Φώτιος Χαλκιάς.'Αθήναι, 1953.

Y m m
/ m m r
ir Λ Ο

>

'Εκτασις τής μελωδίας

Τά σανίδια νίδια νίδια ')
τά λενκοπελεκημένα.
Στήν καινούργια γειτονιά
'φύτρωσε μιά κνδωνιά.
Κι αν άνθιση κι Άν καρπίση
πέντε γνιούς ■θάΧ' απόκτηση
πέντε γνιονς και μιά μηλιά.
—Μώρ' νύφη, νυφούλα μου
δό μ' τα μανονσιάκια μον.

— Δέν τά δίνω 'γώ εσένα'

■θά τα δώσω τον καλού μον,
d'à τά δώσω τού καλού μου,
τού καλόν μ', τον σνντροφου μον.

— Μώρ νύφη, ννφούλα μον
δό μ τά δαχτνλίδια σον

') Παραλλαγήν κείμενου βλ. Λ. Α. άρ. χειρ. 1665 Γ, σελ. 9.
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δό μ τά δαχτυλίδια σου
τ δμορφα στολίδια σου.

— Λεν τα δίνω 'γώ εσένα

ϋάν τά δώσω του καλοΰ μου,
■&άν τά à ώα (Λ του καλοϋ μου,
του καλοϋ μ' τον σύντροφου μου.

12- του γιωργη μητσου
Ε. Μ. Σ. Λ. Α. άριθμ. 1209. Ταιν. 65Α. Σαμαρίνα.

Τραγουδιστής. Ματθαίος Άγορογιάννης.

Ίοοκράται. Έμμ. Στιμογιάννης, Δημ. Ταμπούκας. — Σαμαρίνα, 1955.

Μελφδία

Μσοκράται ')

Βασιλικός μου μύρισε, τηράτε ποιος διαβαίνει
δ Γιώργης Μήτσος πέρασε στα Γιάννενα πηγαίνει,
στα Γιάννενα και στον Πασά και στο Βεζύρ αφέντη.

— Καλημέρα σον Μπέη μου. - Καλώς το Γιώργη απόν 'ρϋε.

— Γιώργη μ γιατί μας άργησες νά 'ρ&ης νά προσκύνησης ;

— 'Εσείς καλά το ξέρετε το κλέφτικο ζακόνι

δεν μας άφηναν τά βουνά κι αυτές κρύες βρνσοΰλες.

* Ενταύθα εχομεν την περίπτωσιν της μετακινήσεως του Ισοκράτηματος, ώς και εις τά
ύπ' άριθμ. 1 και 2 «σματα, ώς αύτοτελοΰς πλέον φωνής και ουχί Ισοκράτη ματος. Βλ. κείμε-
νον, σελ. 114 στίχ. 26.
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13. μασ πηρε κι ο χινοπωροσ
Ε. Μ. Σ. Λ. Α. άριθμ. 1212. Ταιν. 65. Σαμαρίνα.

Τραγουδιστής. Ματθαίος 'Αγορογιάννης.

Ίσοχράται. Έμμ. Στιμογιάννης, Δημ. Ταμπούκας. — Σαμαρίνα, 1955.

Ε. Μ. Σ. Λ. Α. αριθμ. 552. Ταιν. 29.

Κλαρίνο: 'Αναστάσιος Χαλκιάς- Βιολί: Κυριάκος Χαλκιάς.— Αϋήναι, 1953.

15· διπλη γκαιντα
(Χορός στα τρία).

Ε. Μ Σ. Λ Α. άριθμ. 553. Ταιν. 29.

Κλαρίνο : 'Αναστάσιος Χαλκιάς. — 'Αθήναι, 1953.

J ~ 66

• ι) Εις την μελφδίαν αύτήν χρησιμοποιείται ή 7η μικρά ÔJtcoç εις μίαν περίπτωσιν με"
λφδίας τοΰ κλώστου.
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