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racle de l'icône du couvent Clivokas provient d'un miracle similaire qu'on
mentionne comme s'étant produit pendant la mise au tombeau de la Vierge.

La légende des grenouilles aphones provient de l'office de Saint Atha-
nase, qui naquit en 1665. Saint Athanase était Archevêque de Triphylie
dans le Péloponnèse. L'Eglise l'honore le 17 mai, et sa relique se trouve au
couvent de Πρόδρομος (St. Jean Baptiste), situé dans le village Stemnitsa,
(Ghortynie).

On relate ensuite la visite aux ruines d'une tour fortifiée dans le vil-
lage de Monastiraki, qui appartenait à Aly Pharmaki jusqu'en 1811, époque
où elle fut démolie. Selon certains témoignages, au printemps de 1' année
1811, Aly Pharmakis et Théodoros Kolokotronis s'enfermèrent dans cette tour
et pendant deux mois la défendirent héroïquement contre une nombreuse
armée turque qui employa même des canons pour arriver à la conquérir.

En 1935, on a émis certaines contestations quant à la justesse de
ces informations historiques. Pourtant par les diverses légendes locales qui
ont été recueillies par l'auteur de la bouche même des vieillards, se confirme
l'exactitude des écrits des sources historiques, qui se rapportent bien à des
faits réels.

A'

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΧΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962

υπο σταυρου καρακαση

Κατά τήν άπο 28 Αυγούστου έ'ως τήν 9 Σεπτεμβρίου 1962 λαογραφικήν
άποστολήν μου εις Χίον, πρός περισυλλογήν μουσικής ύλης δι' ήχογραφήσεως, είρ-
γάσθην εις τά χωρία τού νοτίου τμήματος τής νήσου, γνωστά ώς Μαστιχοχώρια,
πρός δέ καί είς δυο τοΰ βορείου τμήματος, τούς Βροντάδες καί τήν Βολισσόν.

Έπραγματοποίησα ηχογραφήσεις ώς κάτωθι: εις Μεστά 28, εις Πυργί 21,
εις 'Αρμόλια 4, εις Καλαμωτήν 22, εις Νένητα 21, εΐς Καλιμασιάν 24, εις Βροντά-
δες 7, εις Βολισσόν 26 καί εις τήν πρωτεύουσαν Χίον 5, ήτοι 158 ηχογραφήσεις
τραγουδιών καί χορών άπό 58 τραγουδιστός καί τραγουδίστριας καί 12 μουσικούς.

Πρός τούτοις ήσχολήθην καί είς τήν περισυλλογήν άλλης λαογραφικής ύλης
δι' ήχογραφήσεως ή καταγραφής, ήτοι εθίμων τοΰ γάμου, παροιμιών, παραδόσεων,
παραμυθιών, πολυστίχων λατρευτικών ασμάτων κ. ά. Ή ύλη αύτη κατεχωρίσθη
κατά τίτλους είς τό βιβλίον εισαγωγής ηχογραφημένης λαογραφικής ύλης (Η.Λ-Υ.)
ΰπ' αύξ. άριθμ. 149-161°.
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Τά κείμενα κατεγράφησαν είς σελ. 180 (χειρ. A.A., άρ. 2452). Έγένετο έτι
ή συλλογή λαογραφικών άντικειμένων, ήτοι μιας παλαιάς γυναικείας φορεσιάς άπό
τό Πυργί (6 τεμάχια), δειγμάτων τής αγγειοπλαστικής βιοτεχνίας(ταραμποϋκες κ.ά.).

Ή πρωτεύουσα τής νήσου, μέ τό ό'νομα επίσης Χίος, κοινώς Χώρα, είναι
εξειλιγμένη άστικώς, ούτω δέ δέν προσφέρεται πρός μελέτην τής έντοπίου δημοτι-
κής μουσικής. Ό Δήμος συντηρεί Φιλαρμονικήν, ή οποία άποτελεΐται άπό τριά-
κοντα περίπου έκτελεστάς καί συντελεί εις τήν διάδοσιν τής εντέχνου μουσικής. Εις
τήν πόλιν ταύτην ηχογράφησα μόνον πέντε χορούς καί τραγούδια άπό τόν Θω-
μάν Κουτατήν, εργάτην, έτών 30, ήμιεπαγγελματίαν σαντουριέρην, καταγόμενον
όμως άπό τό Πυργί' συνεπώς δ' ή ύλη αύτη προέρχεται έκ τού χωρίου τούτου.

Είς τήν συλλογήν καί καταγραφήν τής δημώδους μουσικής τής Χίου ήσχο-
λήθη πρώτος, όσον γναιρίζω, ό Η■ PernoÎ, όστις, άποσταλείς έπισήμως ύπό τής Γαλ-
λικής Κυβερνήσεως πρός μελέτην τής Ελληνικής μουσικής εις τήν Τουρκίαν καί
τήν Ελλάδα, περιήλθε τήν Χίον κατά τά έτη 1898-1899. Κατά τήν εκεί παραμο-
νήν του άπετύπωσεν εΐς κυλίνδρους γραμμοφώνου διάφορα δημοτικά ασματα, τά
όποια μετέγραψε κατόπιν εΐς Παρισίους εΐς τήν Εύρωπαϊκήν μουσικήν γραφήν ό
μουσικός Paul le Flem. Ή συλλογή αύτη έξεδόί)η ύπό τόν τίτλον : Rapport sur
une mission scientifique en Turquie, par H. Pernot, Paris MDCCCCin, σ. 129.

Παλαιότερον τοΰ Pernot, κατ' έντολήν επίσης τοΰ Υπουργού τής Παιδείας
τής Γαλλίας, είχεν έλθει εΐς τήν Άνατολήν 6 γνωστός μουσικολόγος L. Α. Βοιιτ-
gault-Ducoudray. Οΰτος ήλθεν εΐς 'Αθήνας, Μέγαρα, Σμύρνην καί Κωνσταντι-
νούπολη, όπου κατέγραψε διαφόρους λαϊκούς χορούς καί δημοτικά τραγούδια
εμελέτησε δέ καί τήν Βυζαντινήν Έκκλησιαστικήν μουσικήν.

Μετά τήν επιστροφήν του εΐς Παρισίους παρουσίασεν εΐς συναυλίαν μέρος
τής μουσικής ταύτης, προκαλέσας βαθείαν έντύπωσιν διά τήν πραιτοτυπίαν και τόν
μελφδικόν πλοΰτον τής Ελληνικής 'Εκκλησ. μουσικής, καί)ώς και τής δημοτικής.

Τά πορίσματα τής έργασίας τοτι έδημοσιεύΑησαν εΐς τάς μελέτας του : α)
Etudes sur la musique ecclésiastique grecque, Hachette-Paris 1877 β) Con-
férence sur la modalitée dans la musique grecque γ) Trente Mélodies popu-
laires de Grèce et d'Orient. H. Lemoine et Cie, Editeurs-Paris.

Δέον νά σημειωθή ότι αί περιληφθείσαι μελφδίαι εΐς τήν ώς άνω συλλογήν
όχι μόνον δέν είναι άπό τάς καλυτέρας καί άντιπροσωπευτικωτέρας τής Ελλη-
νικής δημοτικής μουσικής, αλλά καί μερικαί άπό oUtixç ώς κείμενα καί μουσική εί-
ναι συνθέσεις λογίων. 'Επίσης δέν άντιπροσωπεύονται τά πλέον χαρακτηριστικά
τραγούδια, τά λεγόμενα τής «τάβλας» (ελευθέρου ρυθμού), πρός δέ καί οί Ελλη-
νικοί χοροί μέ τούς πανελληνίους ρυθμούς τών 7/8, τών 5/4, τών 6/4 η τών 9/8.
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Εΐς τήν συλλογήν τοΰ Η. Pernot, ως άνωτέρω, ή μουσική έχει καταγραφή
υπό τοΰ άριστου μουσικού Paul le Flem. Οΰτος όμως, ξένος πρός τους τρόπους, τάς
κλίμακας καί τούς ρυθμούς τής Ελληνικής μουσικής, εφήρμοσεν εις τάς καταγρα-
φάς του τήν τεχνικήν τής Ευρωπαϊκής μουσικής, θύται τόν ρυθμόν τών 5/4 κατέ-
γραψεν εΐς τά μέτρα 2/4 καί 3/4 ή εΐς (ρ καί 3/2 \ Τόν ζεϊμπέκικον χορόν (αριθ. 6)
τών 9/8 εΐς τρία μέτρα τών 2/4, καί ε'να τών 3/4 κ. ά. Οί ομαλοί ρυθμοί τών συρ-
τών καί μπάλων 2/4 ή κατεγράφησαν γενικώς καλώς.

Ή καταγραφή υπό τού Flem τοΰ γναιστοΰ άσματος «Κάτω στο γιαλό»
(αριθ. 44, σ. 60) είναι λαντθασμένη, συγκρινομένη μέ τήν καταγραφήν τοΰ 1880
υπό τοΰ Ά. Σιγάλα2 εΐς τήν Βυζαντινήν παραση μαντική ν καί τήν ήμετέραν, ην
καί παραθέτομεν.

Τον

— Κάτω οτο γιαλό, κάτω ατό περιγιάλι
κάτω ατό γιαλό κοντή,
νεραντζονλα φουντωτή. (δις)

— Πλένουν Χιώτιοοες, πλένουν παπαδοπούλες,
πλένουν Χιώτιοοες κοντές,
νεραντζοΰλες φουντωτές.

(Βλ. συνέχειαν τοϋ <|σμ. είς χφον A.A. άρ. 2452, σ. 97-98, ή μουσική : Ε.Μ.Σ. άρ. 7167).

Ή καταγραφή τού άσματος υπό το ν Flem εΐς πεντάτονον άνημιτονικήν κλί-
μακα εις ούδεμίαν κλίμακα προσαρμόζεται άπό τάς γνωστάς 'Ελληνικός ή 'Εκκλη-
σιαστικάς.

τ—Α- Τον· —

% ι,, , » ■

1 Βλ. τραγούδια ν π.' άριθ. 14, 25, 40, 90, 101 κ. ά.

2 Συλλογή εθνικών ασμάτων περιέχουσα 400 ςίσματα τονισόέντα υπό τοϋ Ά. Σι γάλα,
έν 'Αθήναις 1880, σ. 434.
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Είναι περίεργον, ότι ή ιδία μελωδία δι' όργανικήν μουσικήν έχει καταγραφή
άπό τόν ίδιον καλώς είς τόν Αώριον τρόπον τού mi καί κατά μετάθεσιν εΐς τό ré
(βλ. σ. 29, άρ. 62)·

Ή ήχογραφηθείσα ύπ' εμού μουσική ύλη περιλαμβάνει άσματα άπαντώντα
καί εΐς άλλους 'Ελληνικούς τόπους, ήτοι άκριτικά, παραλογάς, λατρευτικά, τοΰ
γάμου (νυφικάτα), εύτράπελα, τής άγάπης κ.ά. καί λαϊκούς χορούς, εκτός τών πα-
νελληνίως γνωστών, ώς ό συρτός, ό μπάλος, ό καλαματιανός, κ.τ.λ , καρσιλαμάδες,
τσιφτετέλι, ό άζιζιέ, τό μπογδάτι κ.ά.

"Ως τοπικός χορός επικρατεί ό νησιώτικος συρτός πού τελειώνει συνήθιος μέ
μπάλον. Άπαντοΰν προσέτι εΐς ώρισμένα χωρία καί ειδικοί τοπικοί χοροί εΐς τόν
ρυθμόν τοΰ συρτού, μέ ιδιαιτέρας μελωδίας καί βήματα, δπιυς είναι ό Πυργούσι-
κος, ό Βολισσιώτικος, δ δετός χορός τών Νενήτων, ό συρτός Μαστίχα, ό Κιυλοσυρ-
τός, ό Τρίπατος καί πιθανώς και άλλοι εΐς κέντρα τής νήσου τά όποια δέν ήρευνή-
σαμεν ελλείψει χρόνου.

"Αξιον παρατηρήσεως είναι έτι ότι υπάρχουν ειδικά τραγούδια καί σκο-
ποί ( μελωδίαι), πού τραγουδοΰνται εις ώρισμένους μήνας άναλόγως τής έποχής, ώς τά
άποκριάτικα τραγούδια, τά λαμπριάτικα (λέγονται άπό άνδρες μόνον άνήμερα τής
Λαμπρής), τά μαγιάτικα κ.ά. Μερικά άπό τά εποχιακά αυτά ασματα τραγουδιούν-
ται εις ειδικούς σκοπούς κατά τήν εκτέλεσιν ώρισμένων εργασιών, όπως ό Θεριστι-
κάτος, πού τόν λένε άνδρες καί γυναίκες, όταν θερίζουν, ό Σχινιάτικος, όταν κεν-
τούν, δηλ. κάνουν τομάς εις τόν κορμόν τοΰ δένδρου διά τήν εξαγωγήν τής μαστί-
χης κατά τόν μήνα Όκτά)βριον, ό Δεκαφίτικος, όταν σκαλίζουν τήν φυτείαν τοΰ
βαμβακιού κ.ά.

Οί περισσότεροι χοροί εΐς τήν Χίον εκτελούνται κατά τάς άπόκρεοκ, δτε δέν
τραγουδούν μόνον εύθυμα καί εύτράπελα τραγούδια, άλλά καί πολύστιχα, δηλ. πα-
ραλογάς, άκριτικά, τής δουλειάς κ.ά·

Εΐς Μεστά 1 ή Καλλιόπη Λυμπουσάκη, ετών 58, ετραγούδησεν ώς άποκριά-
τικο τραγούδι τήν κατωτέρω παραλογήν.

1 Άπό τήν θέσιν αυτήν θεωρώ καθήκον μου, όπως ευχαριστήσω τόν Παπα-Κωνσταν-
τΐνον Λυμπουσάκην καί τήν οίκογένειάν του διά τήν συμπαράστασιν καί τήν βοήθειάν των
είς τήν επιτυχή ήχογράφησιν χορών καί τραγουδιών εις Μεστά. Επίσης τούς Νικ. Ριάλλην,
πρόεδρον τής Κοινότητος καί Νικ. Ντούλην, διδάσκαλον, διά τήν έργασίαν μου είς Πυργί,
καθώς καί τούς προέδρους τών διαφόρων κοινοτήτοιν, όπου είργάσθην, καί πάντας τούς καθ"
οιονδήποτε τρόπον συντελέσαντας είς τήν έπιτυχίαν τής αποστολής μου ταύτης.
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— «Ό Γιάννης δ πραματευτής πδχ δ μορφή γυναίκα κτλ.
καθώς και τό άκριτικόν:

—*Πάλ' άρχισε δ Γιαννακης νά κάμη τό ζευγάρι,

σπέρνει σιτάρι γιά ζωή, κριϋάρι γιά τους μαύρους» κτλ.

Τά δύο ασματα ταύτα αδονται εις τόν αυτόν σκοπόν, όπως καί τά περισ-
σότερα διηγηματικά πολύστιχα τραγούδια' χορεύονται δέ εις τόν ρυθμόν τού δετού
χορού, δστις είναι διαδεδομένος εις δλην τήν νήσον. Τό τραγούδι τού «Κάστρου
τής Ώριας» χορεύεται επίσης εις συρτόν. Τό «Μηλίτσα πού 'σαι στον γκρεμό» εις
Καλαματιανόν, τό τραγούδι τής «Σούσας» εις βαρύν δετόν ή συρτόν άργόν, ή
«Έβραιοπούλα» (ένα Σαββάτο βράδυ· μιά Κυριακή πρωΐ) εις συρτόν καί μπάλον,
τό «Μιά πέρδικα παινεύτηκε» εις συρτόν δετόν κ.ά.

Άπό τό μουσικόν συγκρότημα των Μεστών τού Δημ. Λυμπουσάκη (βιολί,
σαντούρι, τραγούδι) ηχογράφησα διαφόρους τοπικούς χορούς κ«ί τραγούδια.

Άπό τά Μεστά δημοσιεύομεν τό άποκριάτικο ευτράπελο τραγούδι «Κάτω
στό Μαρουλόκαμπο» εις ρυθμόν γοργόν συρτού-δετοϋ. Ό τόνος τοΰ sit> μετετέίίη
εις τό der" καί ή μελιοδία ανήκει εις τόν τρόπον τοΰ fa, άντίστοιχον τοΰ τρίτου
ήχου τής Βυζαντινής μουσικής (fa-do).
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Κάτω, μωρέ, κάτω στο Μαρονλόκαμπο,
κάτω στο Μαρονλόκαμπο, δυο γριάδες εμαλώναν
ή μιά, μο>ρέ, ή μιά 'λεγε τής άλλονής,
ή μιά 'λεγε τής άλλονής, εσύ τον αντρα μον 'χεις.
Άν έ'χω1 'γώ τον αντρα σον, νά πάθω και νά ράνω·,
νά γκρεμιστώ 1 άπ' τά λάχανα, νά πέσω στά μαρούλια
Γ) κι άπ' τά ' μαρούλια στο τυρί, κι άπ' το τυρί στήν πίττα
νά με 1 πετροβολήσοννε μ' αυγά ξεφλουδισμένα
και và μέ κουκονλώσουνε μ' ενα σωρό καρύδια,
ν αράξουν και τά δόντια μου σε μιά χλωρή μυζήθρα,
και νά 'χω και στο πλάι μον μιαν αμολα 2 μαστίχα.
(A.A. άρ· χφου 2452, σ. 8, ή μουσική είς Ε.Μ.Σ., αρ. 7074).

Έκ τοΰ ήχογραφηθέντος είς Πυργί άξιολόγου μουσικού υλικού ίδιαίτερον έν-
διαφέρον έχει ό τοπικός χορός ό καλούμενος Πυργούσικος. Χορεύεται άπό δύο άν-
δρας καί μίαν γυναίκα, ή οποία χορεύει καί ελίσσεται μεταξύ των (βλ. είκ. ί). Είς τήν

Είκ. 1. Πυργούσικος χορός.

αρχήν ό χορός εκτελείται μάλλον εις μέτριον ρυίίμόν καί τελειώνει μετά τήν επα-
νάληψιν μέ τό «γεμάτο», πού παίζεται είς ρυθμόν ταχύν καί ζωηρόν. Χορεύεται δέ
τρία βήματα έμπρός, ξεκινώντας μέ τό άριστερό καί δύο πίσω. Ό Πυργούσικος
χορός άνήκει εις τόν τρόπον τοΰ mi, όστις άντιστοιχεί είς τόν μέσον τοΰ τετάρτου
ήχου τής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής, τόν όνομαζόμενον και Λεγετον
Έν σχέσει δέ μέ τούς άρχαίους τρόπους υπάγεται εις τόν Δώριον.

1 μωρέ. 2 όίμολα=γαλόνι, μικρή ντραμουτσάνα.
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Ιδιότυπος είναι επίσης καί ό Πυργούσικος τραγουδιστός σκοπός καί γενικώτερον
τά πυργούσικα τραγούδια ελευθέρου ρυθμού, τά λεγόμενα τού τραπεζιού. Εις αυτά
αρχίζει ένας τραγουδιστής τόν σκοπόν καί πριν όλοκληρωθή ύπ' αύτοΰ ό στίχος,
όστις καλύπτεται συνήθως άπό τό πρώτον μέρος τής μελωδίας, οί άλλοι τραγουδι-
στοί επαναλαμβάνουν έν χορφ τόν 'ίδιον σκοπόν άρχίζοντες όμως άπό τήν τελευ-
ταίαν λέξιν τοΰ στίχου. Ό κύριος τραγουδιστής συνεχίζει τό τραγούδι, άρχίζοντας

Είκ. 2. Τσαμπούνα: Γεώργιος Μιχαλιός, ετών 63.
Τουμπί : Νικόλαος Ξηντάρηε, ετών 39.

καί αυτός άπό τήν τελευταίαν πάντοτε λέξιν τοΰ στίχου. Άπό τήν έκτέλεσιν αύτήν
δημιουργείται μία ρευστότης εΐς τόν ρυθμόν, καθώς καί εν είδος υποτυπώδους
πρωτογόνου αρμονίας μέ διάτονα διαστήματα' όργανα έν χρήσει είναι ή τσαμ-
πούνα καί τό τουμπί (είκ 2). Ό τρόπος αύτός πού τραγουδούν οι Πυργούσιοι
έχει μεγάλην ομοιότητα μέ τόν ΓΙλωμαρίτικον σκοπόν τής Μυτιλήνης.
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Εις τήν έκτέλεσιν τών πολυστίχων τραγουδιών (ακριτικών, παραλογών κ.ά.)
συνηθίζουν εις τήν Χίον νά παρεμβάλλουν είς κάθε έ'να ή δύο στίχους «γυρίσματα»
εΐς όκτασυλλάβους στίχους, πού τά τραγουδούν εΐς ρυθμόν ταχύτερον τής κτιρίας
μελωδίας. Ουτω διασπάται ή μονοτονία πού θά προέκυπτε διά τής συνεχούς επα-
ναλήψεως τού σκοπού τοΰ δεκαπεντασυλλάβου.

Παραθέτομεν ώς παράδειγμα τό τραγούδι (παραλογή) τής Σούσας μέ τά
γυρίσματα, όπιος τό ετραγούδησεν ή Καλλιόπη Δημητράκη, ετών 57, άπό τήν
Καλαμωτήν. Ή μελιοδία άνήκει εΐς τόν τρόπον τοΰ mi"1 καί ό τόνος τοΰ sol-1
μετετέθη εις τό do. Τό γύρισμα είναι εΐς ρυθμόν 4/8 (^ 120) εΐς δύο κινήσει?
καί ή κυρίως μελωδία εΐς 6/8 ( J. <χ> 60), έπίσης εΐς δύο κινήσεις.

J) înj 120
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"Ελα νά 'σαι, νά 'σαι, νά 'σαι,
έρωτα π άνάΰεμά σε.

Μαΐου δεκατέσσερεις, π' ανοίγει το λουλούδι,

ακούσατε μου νά σας 'πώ τής Σούσας τδ τραγούδι-

ώ ! π άνά§εμά σε, μοίρα,

'κει που 'γάπουν δεν επήρα.

Ή Σούσα ήταν έμορφη, σάν καναριάς κανάρι-

στοΰ γελεκιοϋ σου τ άρμενο

νά 'μουν πουλί πετάμενο,

πού 'γάπαν τδ Ζερίμπαλην τδ κάλλιον παλληκάρι,
τά ματάκια σου τά μαύρα
&ά με κάνουνε κομμάτια.

Ήγάπαν τον κ' ήγάπαν την χρόνους δεκατεσσάρους,
Καλαματιανέ μ αέρα,
πού φυσάς νύχτα καί μέρα.

Μ' άλή'&εια τ' άδερφάκιν της 'έλειπε στους ονρσάρονς,
αά σε δώ, σά σ' απαντήσω,
ντρέπομαι νά σοϋ μιλήσω.
(Βλ. συνέχειαν τοϋ ασματος: A.A. χφον άρ. 2452, σ. 50-53.Ή μουσική είς Ε.Μ.Σ. άρ. 7129).

Εις τά Νένητα ηχογράφησα έκτος τού τοπικού συρτού «χορός Τρίπατος»
καί τό τραγούδι «Δώδεκα χρονώ κορίτσι χήρα πά' στη μάννα της» καί διάφορα
άλλα, ερωτικά, νανουρίσματα, μοιρολόγια, αμανέδες, καθώς καί οργανικήν μουσι-
κήν (βιολί καί σαντούρι). Μεταξύ άλλων §σμάτων έπαιξαν εϊς μουσικήν συρτού
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χορού τό τραγούδι «Τοϋ Κίτσου ή μάννα κάθονταν», τό όποιον έτελείωσαν μ' ένα
μπάλον είς στίχους λαϊκούς ερωτικούς.

Είκ. 3. Καλημασιώτικος χορός.
(Μέ τοπικήν ένδυμασίαν Καλημασιάς)

Εις Βολισσόν τοπικός χορός θεωρείται ό Βολισσιανός συρτός «Στήν Άγια
Μαρκέλλα, μέσ' στόν ποταμό», τήν μουσικήν τοΰ οποίου δημοσιεύομεν κατωτέρω.
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Στήν 'Αγια Μαρκέλλα μέο" στον ποταμό (δις)
εκεί τήν πρωτοβρήκα τήν κόρη π' άγαπώ. (δις)
'Έχασα μαντήλι μ' εκατό φλουριά,
κ' έμαθα πώς τό 'βρε μιά κόρη στο Βαθειά·
5 Δώσ' μον τό μαντΐ]λι καί κράτα τά φλουριά,
γιατί μου τό κεντούσε μιά κόρη τον παπά.

(A.A. άρ. χφου 2452, σ. 148. Μουσική εΐς Ε.Μ.Σ., άρ. 7205).

Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει καί τό τραγούδι «"Οσο καυκιόμουν κ ήλεγα
μαύρος μή μέ φιλήση», τοΰ οποίου παραθέτομεν δύο παραλλαγάς. Τήν πρώτην
έτραγούδησεν ό Μηνάς Μελάς, ετών 30, καί τήν δευτέραν ό Μιχ. Κουγιούλης,έτών
64, πρόεδρος τής κοινότητος Βολισσοΰ.
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"Οσο κανχιό-, καυχιόμουν κ' ήλεγα, μαύρος μή με φιλήση
μάγια τοΰ μα-, μάγια τοΰ μαύρου τό φιλί, πέραμα περάσω
νά πά, νά βρω τή μάνα του, νά την καλαρωτήσω,
τί ετρωγε στό γκάστρι της και μύριζεν δ γιός της.

5 Ρόδά 'τρώγε τό ταχινό, μήλα τό μεσημέρι
κ' ύστερ απομεσήμερα τον κρίνο τόν αφράτο
κ έ'κανεν τον χρυσόν ύγιό, τόν μοσχομυριοδάτο,
ρόδό 'τρώγε τό ταχινό ;

(A.A. άρ. χψου 2452, σ. 162. Ή μουσική Ε.Μ.Σ. άρ. 7220).

Ή μελωδία τής ανώτερο) Ι1!? παραλλαγής περιέχει δύο μουσικά θέματα εις
τους τρόπους τοΰ mi καί ré (τον. sol"2 = fa"2 — mi"2 = ré"2).cH δετιτέρα παραλλαγή,
τής οποίας τό κείμενον είναι πληρέστερον, είναι χαρακτηριστική, διότι ή τελική κα-
τάληξις μέ τήν ύποτονικήν ένθυμίζει τήν τεχνικήν τών μελωδιών τού 1ου ήχου τής
Βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής.

Έκ τής λαογραφικής ύλης πού κατέγρατ[>α αναφέρω τό έθιμον τοΰ Λαζάρου
εις τό χωρίον Βροντάδες. «Κάθε χρόνο τήν Κυριακήν τών Βαγιών τά μικρά κο-
ρίτσια γυρίζουν στά σπίτια καί τραγουδούν τόν Λάζαρο, κρατώντας μιά κούκλα,
τήν οποίαν κάμνουν μέ μιά μεγάλη ξύλινη κουτάλα, τρυπητή, τήν οποίαν ντύνουν
μέ ρούχα μωροΰ. Κρεμούν δέ πολύχρωμες μακριές κορδέλλες. Τήν ώρα πού λένε
τόν Λάζαρο χορεύουν ρυθμικώς τήν κούκλα. Τό άλλο κοριτσάκι κρατεί τό καλα-
θάκι όπου βάζουν τ' αυγά ή τά χρήματα πού τούς δίνουν γιά ριγάλο. Συγχρόνως
άδεται τό γνωστόν ασμα.

«Σήμερα 'έρχεται ό Χριστός» κτλ. Εις τό τέλος λέγουν ώς γύρισμα :
— «Δεντρολίβανο και κυπαρίσσι

και στην πόρτα σας μιά κρύα βρύση».

Εις τήν Χίον τά έν χρήσει μουσικά ό'ργανα σήμερον είναι : τσαμπούνα -
τουμπί (Μεστά - ΙΙυργί), σαντούρι (Μεστά-Χώρα (Χίος) - Νένητα), βιολί (Μεστά -
Νένητα - Βολισσός), κλαρίνο (Βροντάδες). Τά ό'ργανα ταύτα υπάρχουν κατά πλη-
ροφορίας μας καί εις άλλα χωρία τής νήσου, τά όποια δέν έπεσκέφθημεν.

Τά κάλαντα λέγονται μέ ταραμποϋκες (πύλινες), εγχώριας κατασκεΐ'ής, διακε-
κοσμημένας μέ λευκά στολίδια. Υπάρχουν εις τό έμπόριον 3 μεγέθη.
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RÉSUMÉ

Mission musicale folklorique à l'île de Chios

par St. Caracassis

Pendant sa mission à Chios, du 24 août au 13 septembre 1963, l'au-
teur a travaillé dans la capitale de l'île et notamment dans la région sud de
l'île. Il a effectué des recherches dans les villages suivants : Mcsta, Pyrght,
Armolia, Kalamoti, Nenita, Kalimassia et dans deux villages de la région
nord: Vrondades et Volissos.

Il a obtenu 158 enregistrements sur bandes de magnétophone, de
chansons et de danses populaires, et a collectionné également diverses moeurs,
coutumes, légendes et contes.

L'auteur, examinant la musique populaire de cette île, mentionne
deux collectionneurs Français: Bourgault-Ducoudray et Hubert Pernot, qui
les premiers avaient transcrit en notation européenne des chansons et
des danses populaires grecques, et il émet quelques objections quant à la
justesse rythmique et modale de certaines transcriptions publiées dans
leurs collections (voir p. 275-276 les exemples 1-2 et 3).

Les chansons et danses enregistrées à Chios appartiennent à des ca-
tégories communes à toute la Grèce, soit : chansons cultuelles, d'amour,
de mariage et aussi chansons satiriques, chansons de la balançoire etc.

Il est à noter qu'à Chios on chante différentes chansons saisonnières,
durant les travaux agricoles, récolte du mastic ou du coton, et surtout pen-
dant le carnaval où l'on chante non seulement des chansons gaies et sati-
riques mais aussi des ballades que l'on danse sur un rythme de syrtos (χορός
δετός). A la page 278 est publiée la musique d'une chanson gaie de Carnaval
du village de Mesta. Le mode de Fa correspond au 3ème mode de la mu-
sique ecclésiastique byzantine.

La danse «syrtos», répandue dans les îles, se termine par un «balos».
Certains villages possèdent des danses locales à rythme de syrtos, mais avec
une mélodie, des paroles et des pas différents, qui sont désignées du nom
de leur localité d'origine. Les plus connues sont; «le Pyrghoussicos»,
le «Volissioticos», la danse de «Nenita» (tripatos) etc. On y danse égale-
ment toutes les autres danses connues en Grèce, sauf le tsamicos.

Le «syrtos» et le «balos» du village de Pyrghi, sont dansés par une
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dame et deux cavaliers (voir photo p. 278). accompagnés par les instru-
ments nommés «tsambouna» (οίσκαυλος c.à.d. cornemuse) et toubi (petit tam-
bour) dont on joue avec deux baguettes (voir photo p. 280 et musique
p. 279). La musique de cette danse appartient au mode «messos» ou «λέ-
γετος» du 4ème mode ecclésiastique byzantin et correspond au mode Dorien
(de Mi) des anciens Grecs.

Les chansons non dansées, dites de la table, du village de Pyrghi, pré-
sentent également un intérêt particulier pour la façon dont elles sont chan-
tées. Le chanteur chante en mouvement libre (ad libitum) la mélodie, qui
est reprise par le groupe des chanteurs avant que celui-ci ne termine sa
phrase créant ainsi un genre d'harmonie primitive, dissonante.

A Chios on exécute les chansons polystiques acritiques et les balla-
des, qui sont en vers de 15 syllabes, en intercalant entre un ou deux vers
un «tsakisma» (ritournelle) de huit syllabes qui est chanté sur un rythme
plus vif que la mélodie principale. Ainsi la mélodie qui risquerait d'être
monotone prend une allure plus variée. A la page 281 est publiée la musi-
que de la Ballade de «Soussa». La mélodie appartient au mode de mi qui
correspond au 4ème mode de la musique ecclésiastique Byzantine «Messos»
(ou λέγετος).

Le rythme est de 6/8 et le rythme du «tsakisma» de 4/8 en deux
mouvements.

L'auteur publie également, à la page 284, la danse dite syrtos de Vo-
lissos, ainsi qu'une chanson en deux variations. La première présente deux
motifs musicaux dans les modes de mi et de té\ la seconde variation finit
sur une cadence, qui rappelle la technique de la mélodie du 1er mode de
la musique ecclésiastique byzantine.

Les instruments de musique qui sont employés par les ensembles
populaires à Chios sont aujourd'hui la «tsambouna» (cornemuse) le «tubi»,
le santouri (cymbalum) le violon et la clarinette.

Les kalanda (ou chansons de quête) sont dites avec accompagnement
de «taraboukas» (en terre cuite) décorées, de fabrication locale, qui sont
vendues dans le commerce en trois modèles différents.


