
198

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΥ

τέρα γνωστή καί άλλαχόθεν άπαντα υπό τήν αυτήν διατύπωσιν καί εν Νάξφ1.

Οί συνεταίροι παλαιότερον εκαλοΰντο κολλήγοι (εν. ό κολλήγας) καί ό συν-
εταιρισμός κολληγιά. «Οί κολληγές είναι παντού, στ' αμπέλια, στα χωράφια, παντού»
(χειρ., σ. 181). Οί άκιή μονές ή καί οί έχοντες ολίγα κτήματα έμίσθωνον συνήθως
τά κτήματα τών άλλων, τά έκαλλιέργουν, εις τούς ίδιοκτήτας δ' έδιδον τό ήμισυ ή
μέρος τών προϊόντων, κατά τήν συμφωνίαν ήν μετ* αύτών είχον συνάψει.

Ωσαύτως οί γεωργοί, οΐτινες διαθέτοντες ένα μόνον άροτήρα βούν δέν
ήδύναντο να οργώσουν τους άγρούς των, συνήπτον κολληγιάν μετ' άλλων καί
ούτως έκ περιτροπής εκαλλιεργοΰντο τά ανήκοντα εΐς αυτούς κτήματα.

Ειδήσεις περί λατρευτικών έθίμων λίαν ένδιαφερόντων συνεκέντρωσα άρκε-
τάς. Περί τίνων έξ αύτών θά γίνη αμέσως κατωτέρω λόγος.

Κατά τήν ήμέραν τού Αγίου Βασιλείου καί μετά τό πέρας τής λειτουργίας
έπί τή πρώτη τοΰ νέου έτους γίνονται τά λεγόμενα «ποδαρικά»'. "Εν άτομον εκ-
κινεί μετά τήν άπόλυσιν τής εκκλησίας, προηγείται τών άλλων καί κατευι^ύνεται
πρός τήν οΐκίαν. Καθ' όδόν δέν ομιλεί, εις ούδένα απευθύνει έστω καί χαιρετι-
σμόν, έν φ εις τά θηλάκιά του υπάρχει εν ρόδι. "Οπισθεν τής θύρας τής οικίας
έχει τοποθετηθή ΰδωρ εντός δοχείου ώς καί σιδηρούν άντικείμενον, συνήθως κλείς.
Εΐσερχόμενον τό άτομον εντός τής οικίας πατεί έπί τής κλειδός καί λέγει: «Καλη-
μέρα κι "Αι Βασίλης, το νέο έτος μέ υγεία και ευτυχία νά το περάσουμε, σίδερο
πατώ, σιδερένιοι νά 'μαστέ». Μετά ταύτα λαμβάνει τό ύδωρ, χύνει τρεις φοράς καί
λέγει εκάστοτε :

Ώς τρέχει τδ νερό,
νά τρέχη τό καλό.

Κατόπιν λαμβάνει τό ρόδι καί λέγει: «Ώς είναι γεμάτο τό ρόιδο, νά είναι και τό
σπίτι μας γεμάτο καί δπως ϋά σκάση τό ρόιδο νά σκάσουν οί οχτροί μας»,
«καί ϋ·ά τοΰ δώση δυνατή κάτω, γιά νά σπάση». 'Επακολουθεί ύπό τοΰ ιδίου με-
ταφορά άμίλητου νεροΰ εις τήν οΐκίαν καί πέτρας, τήν οποίαν εύρίσκει εις τήν βρύ-

1 Λ.Α. άρ. 1609, σ. 28, 'Απεράθου (Δ. Β. Οίκονομίδης, 1934). Ό Έπαμ. Σταματιάδης,
ενθ* άνωτ., σ. 142, παρέχει τήν παραλλαγήν «όποιος γέρΟ δέν κρατεί θέλει δέκα μέ ραβδί»
καί έπιλέγει έρμηνεύων αύτήν, «οτι δέον νά συγγιγνώμεθα τοις γέρουσι διά τό πολύπειρον αυ-
τών». 'Υπό τήν διατύπωσιν όμως ταύτην είναι ή παροιμία άγνωστος άλλαχόθεν, έν φ έλαςρρό-
τατα παρηλλαγμένη, ήτοι «όποιος γέρΟΣ δέν κρατεί θέλει μιά μέ τό ραβδί» άπαντφ έν Μάνη
(Λ.Α. άρ. 1523α, σ. 75). Ύποπτεύω οτι ό Σταματιάδης, μή καταγράψας όρθώς τήν παροι-
μίαν, εδωκεν είς αύτήν έρμηνείαν, ήτις δέν τής ανήκει.

2 Περί τοΰ εθίμου ίδέ προχείρως Γ. Ά. Μέγα, Έλληνικαί έορταί καί έθιμα τής λαϊκής
λατρείας, 'Αθήναι 1963, σ. 58-59.
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σιν. Ρίπτει πάλιν ύδωρ και λέγει : «Καλημέρα κι "Αι Βασίλης, ώς τρέχει το νερό,
νά τρέχει και το καλό. "Εφερα ενα κομμάτι μάλαμα», αναφωνεί μετά ταΰτα καί
ρίπτει τήν πέτραν δ'πισθεν τής θύρας. Εισερχόμενα εις τήν οίκίαν τά λοιπά μέλη
τής οικογενείας εύχονται δια τής φράσεως «καλη χρονιά». 'Εάν ό χρόνος άπο-
βή πράγματι καλός, τότε τό ποδαρικόν θα κάμη πάλιν κατά τό έρχόμενον έτος τό
αυτό οίτομον. Έν έναντίς* περιπτώσει δοκιμάζουν τήν τύχην ετέρου τινός (χειρ.,
σ. 108-110)1.

Κατά τήν έορτήν τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τοΰ τιμίου Σταυροΰ, τής
'Αγίας Παρασκευής κ.ά. παρασκευάζουν τήν τοπικώς καλουμένην «γιορτήν».
Πρόκειται περί γεύματος, δπερ διαμοιράζεται εις τούς πανηγυριστάς μετά τήν άπό-
λυσιν τής εκκλησίας. 'Αλλά ή προετοιμασία τής γιορτής άρχεται άπό τής εσπέρας
της παραμονής. Ή έκκλησιαστική επιτροπή άπό ήμερών συγκεντρώνει σιτάρι, κρόμ-
μυα, ρεβίθια καί έλαιον, άτινα προσφέρονται δωρεάν υπό τών κατοίκων. Πρός
τόν αυτόν σκοπόν προσφέρεται δωρεάν υπό άτομου τινός, δπερ «εχει τάξει»2, σφά-
γιον ή αγοράζεται υπό ιής επιτροπής δια χρημάτων συγκεντρωθέντων δι' εράνου.
Τό σφάγιον προσάγεται έξω τής εκκλησίας, σφάζεται καί τιθέμενον εντός λέβητος
βράζει επί πολλάς ώρας. Τά οστά ιού κρέατος άφαιροΰνται ώς άχρηστα καί μετά
ταύτα τίθενται τό σιτάρι καί τά λοιπά υλικά. Πάντα ταΰτα βράζουν όμοΰ δι' δλης
τής νυκτός, τελικώς δ' έκ τοΰ βρασμού γίνεται εν μείγμα. Μετά τό πέρας τής λει-
τουργίας ό ιερεύς κάμνει άγιασμόν, ρίπτει εξ αύτοΰ είς τήν γιορτήν καί επακολου-
θεί ή διανομή (χειρ., σ. 106-107. Ίδέ καί είκ. 2 καί 3)3.

Τό πολλαχοΰ διαδεδομένον έθιμον τής καύσεως τοΰ 'Ιούδα4, είναι γνωστόν
καί ένταΰθα. Ό Ιούδας καλείται, ώς καί άλλαχοΰ, Εβραίος, ή καΰσις δ' αυτού
λαμβάνει χώραν μετά τόν εσπερινόν τής ημέρας τής 'Αναστάσεως. «Τον κάνουν με

1 Ίδέ καί Έπαμ. Σταματιάδην, ένθ' άν·, σ. 341 κ.έξ.

2 Έν Παλαιοκάστρο) μέ έπληροφόρησαν οτι «ενός ψοφούσαν τα γίδια κ εταξε ενα τραϊ
στον "Αϊ Γιώργη. Τό 'σφαςε και τό 'δωσε για τή γιορτή, δεν κράτησε τίποτα και σταμάτησε ή αρ-
ρώστια* (χειρ., σ. 333).

3 Ίδέ καί Νικ. Ί. Ζαφειρίον, Άρχεΐον Σάμου, τόμ. 5 ('Αθήναι 1956), σ. 177-178.
Έν Πυθαγορείφ ήκουσα τήν παροιμίαν : «όποιος καή στήν γιορτή, φυσά καί τό γιαούρτι»
(χειρ., σ. 6-7).

* Περί τοΰ έθίμου ίδέ Γ. Ά. Μέγα, Ό Ιούδας είς τάς παραδόσεις τοΰ λαοΰ, Έπετ.
Λαογρ. 'Αρχ. ετ. 3-4 (1941-42), σ. 27-28 καί Δ. Β. Οίκονομίδην, έν Θρησκευτ. Ήθ. Έγκυκλ.,
τόμ. 6 ('Αθήναι 1965), στ. 939-942, έ'νθα καί παρατίθεται σχετική βιβλιογραφία.
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παλιά ρονχα, αχνρα, και μέσα ρίχνουν ψτίλια και μπαρούτι. Το Μέγα Σάββατον
τόν φτειάνουν, γιά νά είναι έτοιμος. Τόν κρεμούν τό πρωί. Είναι δλη μέρα κρεμα-

Είκ. 2. Παρασκευή τής «γιορτής».

Είκ. 3. ΠανηγυρισταΙ τρώγουν τήν «γιορτήν».

σμένος μέχρι που νά τελειώση ό εσπερινός». Μετά τό πέρας τοΰ εσπερινού τόν πυ-
ροβολούν ή άλλως θέτουν πΰρ εις αυτόν (χειρ., σ. 164 καί 315-316). Κατά τόν
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αυτόν χρόνον άνήπτετο πυρά, ήτις έκαλειτο «άφανός»1. Έπ' αυτής φαίνεται παρε-
δίδετο τό ομοίωμα τοϋ 'Ιούδα, ως συμβαίνει καί άλλαχοΰ2. Έπί τοϋ άφανοϋ
τοΰτου ερρίπτετο και ό Μάρτης, ήτοι τό έκ νημάτων βραχιόλιον, δπερ φέρουν οί
παίδες άπό τής πρώτης Μαρτίου3 πρός προφύλαξιν αυτών άπό τών καυστικών
άκτίνων τοΰ ηλίου (χειρ., σ. 164-165)4.

Λίαν ένδιαφέρουσα είναι καί ή λαμβάνουσα ένταϋθα χώραν σατυρική παρά-
στασις τον καδή κατά τήν τελευταίαν Κυριακήν τών άπόκρεων (ίδέ περιγραφήν
εις χειρ., σ. 161-163). Διεξοδικώτατα περιγράφει αυτήν καί ό Έπαμ. Στα-
ματιάδης0. Οΰτος φρονεί οτι «τό έθιμον τοΰτο σχέσιν έχει πρός τούς μεταξύ Τούρ-
κων καί Ρώσων πολέμολίς, οΐτινες έπί τινα χρόνον καί έν Σάμφ καθήρεσαν τήν
τέως παντοδύναμον τουρκικήν έξουσίαν, άντικαταστήσαντες ταύτην διά τής ρω-
σικής»6.

Αξιοσημείωτα είναι έπίσης τά έπικρατοΰντα παρά τοις γεωργοΐς έθιμα κατά
τήν εορτήν τοΰ 'Αγίου Χαραλάμπους, θεωρουμένου προστάτου τών ζο)ων αύτών
(χειρ., σ. 333), αί φυλλομαντεΐαι κατά τήν παραμονήν τοΰ Αγίου 'Ιωάννου τοΰ
επιλεγομένου Κληδόνου (χειρ., σ. 91 καί 103-104), ώς και κατά τήν παραμονήν τών
'Αγίων Θεοδώρων (χειρ., σ. 234-235), διηγήσεις περί τοΰ σοφοΰ γέροντος καί τοΰ
εθίμου τής γεροντοκτονίας (χειρ., σ. 229-230, 309-310, 351-353), δημώδεις ονομα-
σίαι οίον μηνών (ό 'Ιούνιος καλείται θεριστής, ό "Ιούλιος 'Αλωνιστής, ό Αύγου-
στος Τρυγητής, ό Σεπτέμβριος Σταυριάτης, ό 'Οκτώβριος Άϊδημητριάτης, ό Νοέμ-
βριος Μεσοσπορίτης) (χειρ., σ. 82) κ.ά.π.

1 Άφανοι έκαλοΰντο καί αί κατά τήν έσπέραν τής 231i? 'Ιουνίου, παραμονήν τοϋ 'Αγίου
'Ιωάννου «τοϋ Κληδόνου», άναπτόμεναι πυραί (χειρ., σ. 266). Περί τοϋ εθίμου γενικιότερον
ίδέ Έπαμ. Σταματίάδην, ένθ' άνωτ., σ. 380 κ.έξ.

2 Ίδέ Έπαμ. Σταματίάδην, ένθ' άνιοτ., σ. 373-374 κα'ι Γ. Ά. Μέγαν, ένθ' άνωτ, σ. 27.
Περί τής προελεύσεως τών πυρών τούτων ίδέ αυτόθι σημ. 2, ένθα σχετική βιβλιογραφία.

8 Περί τοΰ έθίμου τούτου άπαντώντος καί παρά Σαμίοις ίδέ χειρ , σ. 80.

4 Ίδέ καί Έπαμ. Σταματίάδην, ένθ* άνωτ., σ. 374.

8 Αύτόθι, σ. 368-371. Πρβλ. καί Λ.Α-, άρ· 1529, σ. 1, έ'νθα τινά περί αύτοϋ έν Χώρα
Σάμου. "Η παράστασις έλάμβανε χιόραν παλαιότερον καί έν Παλαιοκάστρφ (χειρ., σ. 275-276).
Έν Χίω συναφής παράστασις καλείται τοϋ άγά. (Ίδέ περ. Θεατής, 19-3-1929. Έν Σάμο) άγά;
είναι παίγνιον' ίδέ Έπαμ. Σταματίάδην, ένθ'άνωτ., σ. 220). Γενικώτερον ίδέ Γ. Ά. Μέγα, Ζητ.
Έλλ. Λαογρ., Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τόμ. 5 (1945-1949), έν "Αθήναις 1950, σ. 4 (άνάτ.
τεΰχ. 3, σ. 68).

6 Ένθ' άνωτ., σ. 370-371.
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résumé

Mission folklorique dans l'île de Samos
du 13 juillet au 11 août 1964.

par Stéf. Imellos

L'auteur expose les résultats de la mission folklorique, qu'il a accom-
plie dans les villages de Pythagorion, Hora, Mytilini et Palaiokastron
de l'île de Samos. Le matériel rassemblé comprend 418 pages manu-
scrites et 79 chansons et danses populaires enregistrées sur bande ma-
gnétique.

1. Chansons populaires: L'auteur note qu'on ne chante plus
les vieilles chansons narratives qui comprenaient un grand nombre de vers,
de même qu'on ne danse plus les anciennes danses locales. La tsabouna
(la cornemuse des îles grecques)1 n'est plus utilisée que pendant le carna-
val (p. 193). L'auteur remarque en outre que le chant religieux connu sous
le nom de «Songe de la Vierge» est répandu dans l'île. Ce chant raconte
la future crucifixion de son fils Jésus-Christ et est sensé protéger de toute
espèce de mal (p. 192).

2. Légendes: Parmi les légendes rapportées, l'une concerne une
empreinte de cheval sur un rocher. On croit que cette empreinte est celle
du cheval de St Georges (p. 194).

Une autre légende a trait au rocher appelé «rocher de Samson », dont
on croit qu'il a été jeté là par le célèbre héros de la Bible (p. 194).

Une troisième légende raconte la prise de Constantinople par les
Turcs en 1453. Constantinople aurait été prise parce que le dernier empe-
reur byzantin, Constantin, refusa itne épée en bois offerte par la puissance
divine, c-à-d. par un ange, tandis que le Turc, c-à-d. le sultan, l'accepta·
L'auteur commente le thème de cette épée en bois, mentionnée non seule-
ment dans les légendes concernant la chute de Constantinople, mais aussi
dans les contes (p. 195-196).

1 Voir Sp. Peristéris, la cornemuse (tsabouna) dans les îles de la Grèce, Annu-
aire des Archives de folklore, t. 13-14 (1960-61), p. 50-72.
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Il rapporte ensuite une légende étiologique ayant pour sujet la four-
berie féminine, qui ressemble à celle du renard. Il y est dit que Dieu utilisa
même la chair de cet animal pour créer la femme (p. 196). Dans cette ré-
gion les Fées, nymphes de l'antiquité qui ont survécu jusqu'à nos jours, sont
considérées comme des démons bienfaisants (p. 196).

3. Contes : L'un des six contes notés par l'auteur rapporte l'histoire
d'un enfant qui naît de la jambe d'un homme. Cet homme a conçu après
avoir mangé une pomme enchantée. L'enfant connaîtra beaucoup d'a-
ventures loin de sa maison paternelle, mais finalement, il reviendra chez
lui (p. 196-197).

Le célèbre conte de Cendrillon (AaTh 510 A et B) se retrouve sous
forme de poème narratif. Ii a été publié pour la première fois en vers en
1880 (p. 197).

4. Droit populaire: On mentionne des proverbes relatifs au
droit concernant les héritages etc. On dit que les vieillards agiront sage-
ment en distribuant leur fortune à leurs enfants et en conservant pour eux-
mêmes une part, qui leur permettra de subsister jusqu'à leur mort
(p. 197-98).

5. Coutumes: On croit que le premier visiteur, le jour de la
nouvelle année, apporte avec lui la chance ou la malchance pour la famille
(ποδαρικό).

Ensuite, l'auteur examine la coutume d'offrir un repas commun à ceux
qui ont pris part aux fêtes des saints locaux (p. 199). Ce repas communau-
taire est appelé «γιορτή» (fête). Il s'agit d'une survivance des banquets pu-
blics de l'antiquité.

Parmi les coutumes pascales, la «mise à mort de Judas» occupe une
place spéciale. L'après-midi du dimanche de Pâques dans la cour de l'é-
glise, on brûle un simulacre représentant Judas. Parmi les manifestations
du peuple pendant le carnaval, manifestations surtout bachiques, la repré-
sentation de scènes tirées de la tradition populaire tient une place prépon-
dérante. On y trouve notamment la représentation du Cadi, c-à-d. une scène
du tribunal où juge le Cadi. C'est une satire de la manière dont la justice
était rendue dans l'île à l'époque de l'occupation turque (200-201).
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Ε'·

ΕΚΘΕΣΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΠΥΛΙΑΣ
(16 ΙΟΥΛ. - 14 ΑΥΓ. 1964)

νπο ΣΤ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Ν

Εις τήν έπαρχίαν Πυλίας (Μεσσηνίας) έπραγματοποιήθη ύπ° έμοϋ άπο 16
'Ιουλίου μέχρι 14 Αύγουστου 1964 λαογραφική έρευνα πρός περισυλλογήν και
μελέτην κυρίως τής δημώδους μουσικής ύλης τής περιοχής δι' ήχογραφήσεως αύ-
τής έπί ταινιών μαγνητοφώνου.

Έκ τής έρεύνης μου εις διάφορα χωρία, ώς κατωτέρω, προήλθον 386 ηχο-
γραφήσεις μουσικής ασμάτων καί λαϊκών χορών, αί όποΐαι κατεχωρίσθησαν εΐς
τό βιβλίον Εισαγωγής Μουσικής ύλης ύπ' άριθ. 10845 - 11233. Τά κείμενα τών
τραγουδιών τούτο)ν, καταγραφέντα εΐς τετράδιον έκ σελ. 328 (σχ.80ν μέγα), κατετέ-
θησαν ύπ'αύξ. άριθ. χ/φου 2893. Η δλη εργασία αύτη συμπληροϋται έτι καί
διά 33 φωτογραφιών τραγουδιστών καί τραγουδιστριών.

Κατά τόπους προελεύσεως εΐδικώτερον τής ύλης ταύτης αί ηχογραφήσεις
αύται έχουν ώς εξής: Μεσοχώρι 7, Μεθά»νη 29, Τάπια Μεθώνης 12, Περιβολά-
κια (Συνοικισμός Εύαγγελισμοΰ) 23, Εύαγγελισμός 54, Φοινικοϋντα (πρφην Τα-
βέρνα) 34, Λαχανάδα 16, Ζιζάνι 23, Καπλάνι 14, Γριζόκαμπος (συνοικισμός Φοι-
νικούντος) 13, Χαροκοπειό 11, Χρυσοκελλαριά 39, Βασιλίτσι 80, Κορώνη 12,
Πεταλίδι 15. Ή ύλη αύτη περισυνελέγη άπό 106 τραγουδιστάς, τραγουδίστριας
καί όργανοπαίκτας. Ήχογραφήθησαν προσέτι καί 15 ύμνοι καί τροπάρια βυζαν-
τινής εκκλησιαστικής μουσικής, ή οποία έξετελέσθη ύπό τοπικών ιεροψαλτών

Έκ τής έπαρχίας Πυλίας είχε συγκεντρωθή λαογραφική ύλη μεθ' ης καί δη-
μώδη άσματα κατά τά έτη 1938 καί 1939, κατόπιν έντολής τής 'Ακαδημίας
'Αθηνών, ύπό τής τότε γραφέως τού Λαογραφικού 'Αρχείου δ0? Γεωργίας Ταρ-
σούλη, ή όποία καί έδημοσίευσε τό έτος 1940 συλλογήν έκ τούτων ύπό τόν τίτλον
«Μωραΐτικα τραγούδια Κορώνης καί Μεθώνης». Μεγάλου άριθμού τών περιεχο-
μένων εις τήν έκδοσιν ταύτην ασμάτων επέτυχα τήν ήχογράφησιν τών μελορδιών
των, μάλιστα δέ ε'ις άρκετάς περιπτώσεις έκ τών ιδίων προσώπων άπό τά όποια
είχον καταγραφή ταύτα τό 1938- 39. Αί ηχογραφήσεις Ιδία, ιστορικών καί κλέφτι-
κων τραγουδιών έγένοντο κατά προτίμησιν άπό γέροντας, οί όποιοι είχον έκμάθε1
ταϋτα άπό άπογόνους άγωνιστών τής Επαναστάσεως. Μεταξύ τών τραγουδιστών,
τούτων άναφέρομεν τούς Ίωάννην Γ. Καραμήτσον, ετών 80 άπό τά Περιβολάκια
Ήλίαν Καραμήτσον, ετών 90, άπό τόν Εύαγγελισμόν, Νικόλαο ν Γαλανόπουλον,
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ετών 80, από τό Ζιζάνι, Δημήτριον Τσόκαν, ετών 94, άπό τό Καπλάνι, Νικόλαον
Ά. Γεωργαράκην ή Χασομέρην, ετών 78, άπό τό Βασιλίτσι, τήν Τασώ Σπάλα,
ετών 94, άπό τήν Κορώνην, τόν Βασίλειον Σκιρετάν, ετών 91, καί τήν Έλένην Τσα-
τοποΰλου ετών 80, άπό τό Πεταλίδι κ.ά. Πλήν τούτων είς τά ορεινά πρό παντός
χωρία υπάρχουν έτι καί νεώτεροι τραγουδισταί εις τούς οποίους τό δημοτικό τρα-
γούδι εξακολουθεί νά άποτελή τό κύριον μέσον μέ τό όποιον συνεχίζουν νά εκ-
φράζουν τόν συναισθηματικόν των κόσμον. Ούτοι δέ είναι σήμερον οί συντηρη-
ταί τής λαϊκής μουσικής παραδόσεως είς τήν περιοχήν ταύτην.

Μουσική δημοτικών ασμάτων έκ Πελοποννήσου έχει δημοσιευθή μέχρι
τούδε είς τήν Βυζαντινήν ή τήν Εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν: α) είς τό περιο-
δικόν «Φόρμιγξ» (1901 - 1912)· β) εις τό δημοσίευμα τού 'Ωδείου 'Αθηνών
«50 δημώδη ασματα Πελοποννήσου καί Κρήτης», έν 'Αθήναις 1930 (έκδ. τοΰ
Συλλ. Ωφελ. Βιβλίων) έκ καταγραφής Κ. Ψάχου κατά τά έτη 1910-1911- γ) υπό
Κ. Ψάχου, «Δημώδη άσματα Γορτυνίας εις βυζαντινήν καί εύρωπαϊκήν παρα-
σημαντικήν», έν 'Αθήναις 1923' δ) ύπό Σπύρου Περιστέρη, «Δημοτικά Τραγού-
δια 'Ηπείρου καί Μορηά εις βυζαντινή καί εύρωπαϊκή παρασημαντική», 'Αθή-
να 1950 καί ε) ύπό Σωτηρίου Τσιάνη (Sam Chianis), Folk songs of Manti-
neia Greece (University of California Press 1965).

Είς τήν συλλεχθεΐσαν ύπ' εμού μουσικήν ύλην σημαντικήν θέσιν κατέχουν
τά ιστορικά καί κλέφτικα τραγούδια, τά όποια άναφέρονται είς ήρωας τής Επανα-
στάσεως τοΰ 21, ώς τούς Κολοκοτρωναίους, τόν Παπαφλέσσαν, τόν 'Οδυσσέα 'Αν-
τροΰτσον, τόν Γρίβαν, τήν Τζαβέλαιναν, τόν Κατσαντώνην, τόν Δήμον κ. ά., είναι
δέ ταΰτα καί τά πλέον δημοφιλή. Τραγουδοΰνται κυρίως εΐς έλεύθερον ρυθμόν
(τοΰ τραπεζιού) ή κατά τούς χορούς τσάμικον ή καλαματιανόν· Πλήν τούτων ηχο-
γράφησα προσέτι καί τραγούδια τού Χάρου, άκριτικά, μοιρολόγια, παραλογές)
ερωτικά, τοϋ γάμου, τής ξενιτιάς, λατρευτικά, ληστρικά κ.ά.

Έκ τής ύλης ταύτης παραθέτομεν ενταύθα τήν μουσικήν άσΜ·άτων ΐΐνών
καί χορών, ως παρουσιάζουσαν χαρακτηριστικά γνωρίσματα : α) Τό τραγούδι
Ό Κωοταντάκης δ μικρός κι Αλέξης αντρειωμένος, ακριτικού περιεχομένου, ώς
μουσική άνήκει εΐς τήν κατηγορίαν τών διπλών χορών ', τοΰ συρτού καί τοΰ τσά-
μικου. Τό πρώτον μέρος τοΰ διπλοΰ τούτου χορού άνήκει εΐς τόν τόνον τοΰ
(sit" = la") καί τρόπον τοΰ la (la° = re') Α' ήχου τής βυζαντινής μουσικής. Ή
μελφδία έ'χει έκτασιν μιας τετάρτης καί έξελίσσεται κατά διαστήματα δευτέρας. Κα-

1 Βλ. σχετικήν μελέτην Σωτηρ. Ταιάνη, Some observations on the mixed dance
in the Peloponnesus. Λαογρ., τόμ. IH' (1959), σ. 244-256.
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