
ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ «ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΑ» ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΣΙΝΑΣΟ

Στις 9/12/1954 οί Κυβερνήσεις τής Ελλάδας καί του Βελγίου υπέγρα
ψαν μία Σύμβαση για τήν άνάπτυξη τών μορφωτικών σχέσεων τών δύο 
χωρών. Ή επιτροπή πού άνέλαβε τήν εφαρμογή της συνεδρίασε γιά 
πρώτη φορά σέ ολομέλεια στις Βρυξέλλες στις 30 καί 31 Μαΐου 1960. 
Τότε ανάμεσα σέ άλλα άποφασίστηκε νά συγκροτηθεί μιά όμάδα άπό 
'Έλληνες καί Βέλγους εμπειρογνώμονες μέ σκοπό νά έπισκεφθούν τά νη
σιά "Ανδρος, Νάξος, Εύβοια καί Μυτιλήνη καί νά ήχογραφήσουν εκεί τά 
πλούσια καί τότε ακόμα σχετικά άγνωστα στούς είδικούς τοπικά μουσικά 
ιδιώματα.

Τό καλοκαίρι τού 1960 ένα μέλος τής επιτροπής, ό διαπρεπής Βέλγος 
ιστορικός τής μουσικής, μαέστρος καί έθνομουσικολόγος Paul Collaer, 
ήλθε σ’ επαφή μέ τή Μέλπω Μερλιέ, πρόεδρο τού Μουσικού Λαογραφι- 
κού ’Αρχείου (Μ.Λ.Α.) -πού ύπαγόταν άπό τήν έποχή τού μεσοπολέμου 
στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών- καί τήν ένημέρωσε γιά τά όσα συ
ζητήθηκαν στήν ολομέλεια σχετικά μέ τήν έθνομουσικολογία. Τόν επό
μενο Μάρτιο, οί δυό τους, μετά άπό άνταλλαγή επιστολών, συμφώνησαν 
νά προχωρήσουν τό ταχύτερο σέ μιά επιτόπια ερευνά στήν Εύβοια, όπου 
τό Μ.Λ.Α. μέ τή Δέσποινα Μαζαράκη καί τήν ’Αγλαΐα Άγιουτάντη, είχε 
ήδη κάνει ορισμένες προκαταρκτικές μελέτες. Ή χρηματοδότηση τού 
προγράμματος είχε έξασφαλισθεϊ άπό τά αρμόδια 'Υπουργεία τών δύο 
χωρών1.

’Ακολούθησαν δύο αποστολές στή Β. Εύβοια τό καλοκαίρι τού 1962. Ή 
πρώτη (3-10 Αυγούστου) έγινε χωρίς τόν Collaer άπό τούς συνεργάτες τού 
Μ.Λ.Α. ’Αγλαΐα Άγιουτάντη, Γιάννη ’’Avvivo καί Μάρκο Δραγούμη. Κι 
ή δεύτερη (16-24 Αυγούστου) άπό τήν ίδια όμάδα, άλλά μαζί μέ τόν CoT 
laer καί τή σύζυγό του. Στις δυό αυτές αποστολές ήχογραφήθηκαν 309 
τραγούδια καί σκοποί σέ 15 χωριά καί πόλεις τών έπαρχιών Αιδηψού καί

1. Τά στοιχεία αυτά προκύπτουν άπό τήν αλληλογραφία Μερλιέ-Collaer καί 
Μερλιέ-Τμήματος ’Αποδήμου Ελληνισμού τού Υπουργείου ’Εξωτερικών, πού 
φυλάγεται στό Μ.Λ.Α. καί τό Κ.Μ.Σ.
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'Ιστιαΐας. Στο πολύτιμο αυτό ύλικό, πού φυλάγεται τώρα ολόκληρο στήν 
ταινιοθήκη του Μ.Λ.Α., καί έν μέρει (δεύτερη αποστολή) στίς Βρυξέλλες 
(Le Centre Ethno-musicologique Paul Collaer), δέν άντιπροσωπεύεται 
μόνο ή μουσική των γηγενών, άλλα καί τών αρκετών προσφύγων άπό τή 
Βορειοανατολική Θράκη, τή Μικρασία καί τήν ’Αρμενία, πού εγκατα
στάθηκαν στήν περιοχή μετά τό 19202.

Έντεκα άπό τά δείγματα πού περιέχονται στις παραπάνω μαγνητοται
νίες τραγουδήθηκαν άπό τή Σινασίτισσα Χριστίνα Σαραντίδου (Χ.Σ.), πού 
μετά τήν άνταλλαγή τοϋ 1924 έγκαταστάθηκε στή Νέα Σινασό. Τό χωριό 
βρίσκεται σέ άπόσταση 3 χλμ. βορειοανατολικά τοϋ Ξηροχωρίου ('Ιστι- 
αία) καί είχε τότε 188 σπίτια άπό τά όποια 60 άνήκαν σέ γηγενείς, άλλα 
τόσα σέ οικογένειες όπου είχαν γίνει επιγαμίες μεταξύ γηγενών καί 
προσφύγων, 38 σέ Σινασίτες πού έγκαταστάθηκαν εκεί στά 1925 καί 30 σέ 
Ποντίους πού ήρθαν άπό τή Σοβιετική Ένωση στά 1938-393.

Άπό τά τραγούδια τής Χ.Σ. επτά είναι ελληνόφωνα καί τέσσερα τουρ
κόφωνα. ’Απομονώνοντας τά έλληνόφωνα, διαπιστώνουμε ότι μόνο τέσ
σερα είναι γνωστά παλιά καππαδοκικά τραγούδια δημοσιευμένα σέ συλ
λογές ή γυρισμένα σέ δίσκους4. Τά υπόλοιπα τρία, σάν νεότερα δημιουρ

2. Οί πληροφορίες αύτές προέρχονται άπό τήν Έκθεση πού διάβασε ή Μ. 
Μερλιέ στο Δ.Σ. του Κ.Μ.Σ.-Μ.Λ.Α. στις 7/11/1962, όπως κι άπό μερικά άλλα 
έγγραφα πού φυλάγονται στο Μ.Λ.Α.

3. Οί στατιστικές αύτές συγκεντρώθηκαν γιά ενημέρωση τοϋ Κ.Μ.Σ.-Μ.Λ.Α. 
άπό τήν ’Αγλαΐα Άγιουτάντη, όταν έπισκέφθηκε τή Β. Εύβοια τον Νοέμβριο τοϋ 
1959.

4. Τό Καππαδοκικά τραγούδι (στίχοι καί μουσική) μάς είναι γνωστό άπό τίς 
εξής πηγές:
Α. ΒΙΒΛΙΑ: 1) Γ. Παχτίκος, 260 Δημώδη 'Ελληνικά ’Άσματα, Α’, ’Αθήνα 1905, 3-43 
(34 παραδείγματα). 2) Ή Σινασός. Τό Διαμάντι τής ’Ανατολής, ’Αθήνα 1924 (34 
παρ.). 3) Σ. Σωφρονιάδη, Ή Σινασός τής Καππαδοκίας καί τά Δημοτικά της Τραγού
δια, ’Αθήνα 1938 (33 παρ.). 4) ’Ακαδημία ’Αθηνών (Γ. Σπυριδάκης - Σ. Περιστέ- 
ρης), 'Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, Γ-, Μουσική ’Εκλογή, ’Αθήνα 1968, 29-30, 
114, 126, 170 (4 παρ.).
Β. ΔΙΣΚΟΙ: 1) Σειρά δίσκων 78 στροφών τής συλλογής Μέλπως Μερλιέ (74 παρ.). 
Οί δίσκοι αύτοί γυρίστηκαν σέ έλάχιστα άντίτυπα καί δέν κυκλοφόρησαν ποτέ 
στο έμπόριο. ’Αντίτυπά τους ύπάρχουν στο Παρίσι (La Phonotèque Nationale) 
καί στήν ’Αθήνα (Μ.Λ.Α.). Ή καταγραφή τους στο πεντάγραμμο εχει ολοκληρω
θεί κι είναι έτοιμη γιά έκδοση άπό τό Μ.Λ.Α. 2) Ελληνικοί Χοροί καί Τραγούδια 
άπό τό Συγκρότημα τής Δόρας Στράτου. No 1. OLYMPIC 1057. ’Έκδοση 1965 (;) 
(1 παρ.). 3) Δημοτικά Τραγούδια άπό τή Συλλογή Μέλπως Μερλιέ, POLYDOR 
2421079. Έκδοση 1976 (1 παραδ.). 4) Αύθεντικά Μικρασιατικά. ’Απάνθισμα άπό

412

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 17/01/2021 23:48:29 |

http://epublishing.ekt.gr


ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ «ΚΑΠΠΑΔΟΚ.ΙΚΑ» ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

γήματα, δεν έχουν βέβαια τήν άξια τών παλιών. Τό πάθος όμως μέ τό 
όποιο τά τραγούδησε ή Χ.Σ. μ’ εκανε νά τά προσέξω καί νά θελήσω νά τά 
μελετήσω.

Ή Χ.Σ. έντοπίστηκε άπό τήν Αγλαΐα Άγιουτάντη όταν έπισκέφθηκε 
τή Ν. Σινασό τον Νοέμβριο τού 1959 για νά προετοιμάσει τό έδαφος γιά 
μιά προσεχή -άλλά όχι τότε άκόμα καθορισμένη χρονολογικά καί βέ
βαιη- ήχογράφηση τού Μ.Λ.Α. στή Β. Εύβοια. Νά τί γράφει σχετικά στο 
άνέκδοτο «οδοιπορικό» της: «Σαραντίδου Χριστίνα. 70 χρονών. Γεννή
θηκε καί εζησε στή Σινασό ώς τό 1924. Είναι ή μόνη πού μπορεί νά μάς 
πει τραγούδια. Ξέρει πολλά, έλληνικά καί τούρκικα, άλλά εχει πίεση καί 
τήν καρδιά της καί δέν θά μπορέσει νά τά πει όλα. Έχει καλή φωνή. Τήν 
πρωτοχρονιά άποβραδίς στή Ν. Σινασό γίνονται κοινά τραπέζια. Στοϋ κ. 
Σεραφείμ Ρίζου ή Χριστίνα τραγουδά πρώτη τά κάλαντα. Λέει καί κανένα 
άλλο έλληνικό καί κανένα τούρκικο»5.

Στή συνέχεια παρουσιάζονται καί άναλύονται τά τρία νεότερα ελληνό
φωνα τραγούδια πού άναφέρθηκαν πιό πάνω. Σέ κάθε περίπτωση προ
ηγούνται οί μελωδίες καί τά κείμενα καί άκολουθοϋν όρισμένα άπαραί- 
τητα σχόλια, τόσο γιά τούς στίχους όσο καί γιά τή μουσική. Τά δύο 
πρώτα τραγούδια άνήκουν στά λεγόμενα καθιστικά καί τό τρίτο είναι 
μοιρολόγι.

1. ΕΜΑΘΑ, ΚΥΡΑ ΜΟΥ, ΠΟΥ’ ΣΑΙ ΑΡΡΩΣΤΗ

'Έμαθα, κυρά μου, πού ’σαι άρρωστη 
"Αρρωστη βαριά στο στρώμα, ατζαμπα6 γιατί;

τή Συλλογή Μέλπως Μερλιέ. ACBA 1401. Έκδοση 1980 (2 παρ.). Τό ένα παρά
δειγμα (Κάτω στον Άη-Γιάννη) τραγουδιέται άπό τήν ίδια τή Χ.Σ. 5) Παραδοσι
ακά Τραγούδια τής Καππαδοκίας. Έκδοση 1984 (Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ρω
μιών. Επιμέλεια Δ. Ν. Κατσίκα) (12 παρ.). 6) 'Ο Γιώργης Μελικής παρουσιάζει 
άγνωστους λαϊκούς όργανοπαίκτες καί τραγουδιστές τής Β. Ελλάδας. Λαϊκός 
Χειμώνας. Έκδοση 1984 (8 παρ.).

5. Στά στοιχεία αύτά, πού αντιγράφτηκαν άπό τον φάκελλο Εύβοια τού Μ.Λ.Α., 
προσθέτω ότι ή Χ.Σ. ήταν παντρεμένη κι ότι ό γιός της ίσως ζεΐ άκόμα κάπου 
στήν ’Αθήνα ή στον Πειραιά, σύμφωνα μέ τηλεφωνική πληροφορία πού μου 
έδωσε τό 1985 άπό τή Ν. Σινασό ό γιός τού Σεραφείμ Ρίζου, πού έξασκεΐ τό 
έπάγγελμα τού γιατρού στήν Τστιαία.

6. ”Α ραγές.
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Ί. Ε,μα- ©α κυ- ΡΑ μου rjof 5£αι ΑΡ- ρι - Sr* ,

2-. Ι7Α-5. Τη ΔΕΥ_ ΤΕ__.ΡΑ ΓιΑ ΝΑ ni I___ Δδ.
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Πάω τή Δευτέρα, γιά να τί(ς) 7 ίδώ
Καί τή βρίσκω γυρισμένη, στο δεξί πλευρό.
Γύρισε, μου είδε, κι άναστέναξε
Καί τής είπα πώς θά φύγω, κι ευθύς έκλαψε.
"Al y λύκειά μου μάνα, φύγε μιά στιγμή
Καί ’γώ να γλυκομιλήσω τον Θεμιστοκλή:

«Εγώ θ' άποθάνω, σύ νά παντρευτείς.
7α ώραϊα μου τά νιάτα θε νά φάει ή γής».

Ή στροφή εδώ (ποιητική καί μουσική) είναι δίστιχη μέ τον πρώτο 
στίχο ένδεκασύλλαβο καί τον δεύτερο δεκατρισύλλαβο. Οί στίχοι ομοιο
καταληκτούν. Ένα παρόμοιο Ιδιότυπο στροφικό σχήμα παρατηρεΐται σ’ 
ενα τραγούδι, πιθανόν άστικής προέλευσης, πού εντόπισα πρόσφατα στις 
Λεύκες τής Πάρου. Εκεί όμως ή θέση τού δεκατρισύλλαβου καταλαμβά
νεται άπό εναν δεκατετρασύλλαβο8.

Τό κείμενο άπό ποιητική άποψη ύστερεΐ. Περιγράφει άχαρα, άδέξια καί 
γλυκερά τήν τελευταία συνάντηση τού Θεμιστοκλή μέ τήν έτοιμοθάνατη 
άγαπημένη του. "Αν τό δούμε όμως ώς εναν άπό τούς κρίκους πού συνδέει 
τήν παράδοση τού δημοτικού τραγουδιού μ’ αυτήν τού άστικοδημοτικοΰ 
(ή κι άκόμα τού ρεμπέτικου), τότε οπωσδήποτε παρουσιάζει κάποιο ιστο
ρικό ενδιαφέρον, ίδίως μάλιστα άν σκεφθοΰμε ότι τά περισσότερα δείγ
ματα τού είδους αυτού υποτιμήθηκαν άπό τούς περισσότερους συλλέκτες 
καί παρέμειναν άνέκδοτα ή άκόμα κι άκατάγραφα. 'Ο Θεμιστοκλής έδώ

7. Μέ τό τις εννοεί τή μάνα καί τήν κόρη.
8. Μιά φορά ένας γέρος, καί μια γριά

Μά είχαν καί μιά κόρη, πού τή λέγανε Σόφιά.

Ή μαμά της τηνέ στέλνει στο σχολειό
Καί ή κόρά δασκάλα, στο πηγάδι γιά νερό.

Βαρύ σταμνί τής δίνει, κοντό σκοινί
Ν' αργήσει νά γυρίσει, νά τής εΰρει αφορμή.

Μά ή κόρη ήταν έξυπνη, πονηρή
Τις πλεξούδες κόβει καί μακραίνει τό σκοινί.

Ή μαμά της τηνέ βλέπει άπ’ τ’ άργαλειό
«Πού 'ναι τά μαλλιά σου, κι οί πλεξούδες σου οί δυό;»

«’Αχ μαμά μου επαθα ένα κακό
Δυό νέοι μ’ άνταμώσαν καί τις κάψαν καί τις δυό».

(Συλλογή Μ.Λ.Α., κασέτα άρ. 147)
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μπορεί νά μή διαθέτει το λαϊκό κύρος τοϋ Περικλή, δηλ. του ήρωα τού 
όμώνυμου ρεμπέτικου του Γ. Παπαϊωάννου9, άλλα είναι ωστόσο ό άμεσος 
πρόγονος τού νεαρού ρεμπέτη τής δεκαετίας τού ’30 πού ύποφέρει για τή 
φθισικιά «ξανθομαλλούσα» του10

Ή μελωδία τού τραγουδιού, πού όπως είχαν τήν καλωσύνη νά μέ πλη
ροφορήσουν ή Δ. Μαζαράκη κι ό Σ. Καράς, ήταν άρκετά γνωστή στίς 
άρχές τού αιώνα. Καί πολλά στοιχεία της θά μπορούσαν νά θεωρηθούν 
στολίδια ή έπαναλήψεις. Άφαιρώντας τα φτάνουμε στό εξής βασικό (ιδε
ατό) όκτάμετρο:

ΠΑΡ SL

'Υποβάλλοντας τώρα αύτήν τήν άπλουστευμένη μελωδία σέ μιά στοι
χειώδη άνάλυση, τή βλέπουμε νά εκτοξεύεται άπό νωρίς άπό τή βαρύτερη 
στήν όξύτερη νότα τής οκτάβας μέσα στήν όποιαν κινείται (ρέ-ρέ') καί 
στή συνέχεια νά γλιστράει σέ όλο καί χαμηλότερες θέσεις ώσπου νά 
καταλήξει στήν άφετηρία της. Ό ήχος της (κλίμαξ) είναι ό χρωματικός 
πλάγιος τού δευτέρου μόνο πού διαφέρει άπό αυτόν κατά ορισμένους δε
σπόζοντες φθόγγους του11. Τό όξύ τριημιτόνιο εμφανίζεται στό τρίτο μέ
τρο, καθώς τό ρέ κατεβαίνει προς τό λά, ένώ τό βαρύ φανερώνεται τήν 
πρώτη φορά, κάπως φευγαλέα, στό έκτο μέτρο, καθώς τό σόλ κατευθύνε- 
ται προς τό ρέ (χωρίς νά τό άγγίζει) καί τή δεύτερη φορά στό επόμενο 
μέτρο, καθώς ολοκληρώνεται ή κάθοδος. Οί κύριες καταλήξεις γίνονται 
στό λά (μεσαία) καί στό χαμηλό ρέ (τελική), καί οί δευτερεύουσες (βλέπε 
νότες μέσα σέ κύκλο) στό ρέ καί στό φά=. Συνεπώς οί δεσπόζοντες φθόγ-

9. Η. Πετρόπουλος, Ρεμπέτικα Τραγούδια, ’Αθήνα 1979, σ. 177.
10. "Ο.π., σ. 157.
11. Ό ήχος αύτός περιγράφεται μέ σαφήνεια άπό τόν I. Μαργαζιώτη στό Θε

ωρητικόν τής Βυζαντινής ’Εκκλησιαστικής Μουσικής, Άθήναι 1968, σ. 51.
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γοι είναι το ρέ-φά=-λά-ρέ' καί ή τονική τό ρέ12. ’Από τίς νότες τής κλί
μακας χρησιμοποιούνται έντατικά μόνο οί τέσσερις μεσαίες βαθμίδες 3-6. 
Τό χαμηλό ρέ άκούγεται μόνο στην άρχή καί στό τέλος, ενώ τό ψηλό ρέ 
κάνει μόνο μιά εμφάνιση, άλλά σημαντική, στό τέλος τής πρώτης φρά
σης. Οί βαθμίδες 2 καί 7 παρουσιάζονται μόνο στά σημεία όπου σχηματί
ζονται τά τριημιτόνια.

Οί έπιμέρους φράσεις είναι τέσσερις καί καταλαμβάνουν ή καθεμιά κι 
άπό ενα δίμετρο. Ή μορφή πού προκύπτει άπό τή διαδοχή των δίμετρων 
είναι μελωδικά ΑΒΓΔ καί ρυθμικά ΑΒΓΒ. Δέν θά πρέπει ωστόσο νά μάς 
διαφύγει τό γεγονός ότι ή άρχή τού Γ (πρώτες πέντε νότες) άποτελεΐ μιά 
όλιγόνοτη κι άπλή ρυθμικά παραλλαγή τού Β.

2. ΗΤΑΝΕ ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ

"Ητανε Σαββατόβραδο πού πήρα τ’ όργανό μου 
Καί πήγα εις τήν Άρετσού μέ ενα σύντροφό μου 
Έπήγαμε στον καφενέ γιά νά ξεκουραστούμε 
[........ ] εκεί 'ταν καί δυό φίλοι
Μα είχαν φαρμάκι στην καρδιά καί ζάχαρη στά χείλη 
Έκεΐ τό αναμεταξύ έρχονται καί δυό άλλοι 
’Αμέσως έσηκώσανε όχλαγωγή μεγάλη 
’Ήτανε νά μαλλώσουνε με ένα χωριανό τους 
Καί πήρανε οί άθλιοι εμένα στό λαιμό τους 
Δυό μαχαιριές τό χτύπησαν τόν Μάρκο τόν καημένο 
Τό τρίτο πού ’τανε σε με κι ήταν φαρμακεμένο 
Ευθύς έπεσα καταγή κι ό φίλος μου προφθαίνει 
«Τί έχεις Μήτρο;» μέ ρωτά καί τήν πληγή μου βυζαίνει 
’Αμέσως με άρπάξανε στό σπίτι τους μέ πάνε 
Τρέξτε φωνάξτε τούς γιατρούς κονσούλτο νά μου κάνουν 
Καί ’κεϊ ιατρός δέ βρέθηκε νά γιάνει τήν πληγή μου 
Λιγόστεψε τό αίμα μου καί χάνω τή ζωή μου 
Δ ευτέρ ’ ή μέρα τό πρωί μέ βάλανε στό πλοίο 
Γιά νά μέ κατεβάσουνε μές στό νοσοκομείο 
Έκεΐ ’ταν όλοι οί γιατροί ήταν καί ό Σγουρδαΐος 
Ό Παναγής Μελαχρινός μά ήτανε ματαίως.

12. Στον έκκλησιαστικό πλάγιο του δεύτερου οί δεσπόζοντες φθόγγοι είναι τό 
ρέ καί τό σόλ, καί ή τονική τό ρέ (βλ. I. Μαργαζιώτης, ό.π., σ. 50).
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Λ-ΜΕ.Ιβ·^ ΜΕ ΑΡ- Τ]Α-£Α-Λ/Ε(ΐΓο £η\.ΤΙ ΤοΤ METTA-- A Ε.
ΤΤΑΡ. 3

Ή ιστορία άφορά μια συμπλοκή (ποιος ξέρει για ποια αφορμή) σέ μια 
ταβέρνα τής Άρετσοϋς τής Βιθυνίας. Ό ένας άπό τούς δύο τραυματίες 
είναι ό Μήτρος πού, γιά να λάβει τις πρώτες βοήθειες πού τού χρειάζον
ται, άναγκάζεται νά κάνει ένα επίπονο ταξίδι στήν Πόλη, όπου καί πεθαί
νει13. Τό ενδιαφέρον τής Χ.Σ. γιά τήν ίστορία γεννά ορισμένα έρωτημα- 
τικά, έπειδή ή Άρετσού δέν υπήρξε ποτέ, έστω καί προσωρινά, τόπος 
διαμονής της, άλλά καί γιατί άπέχει πολύ άπό τή Σινασό. Πάντως ό Μή
τρος μπορεί νά ήταν συγγενής της, γιατί άπό πληροφορίες πού βρίσκον-

13. Ή απόσταση άπό τήν Άρετσού στήν Πόλη (άν συνυπολογιστεί καί ή δια
δρομή πού χρειαζόταν νά γίνει μέ τό βαπόρι) ήταν συνολικά 44 χλμ.
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ται στο Κ.Μ.Σ. μαθαίνουμε ότι μέχρι τήν καταστροφή τοϋ 1922 κατοι
κούσαν στήν Άρετσού άρκετές οικογένειες άπό τήν Καππαδοκία14. 
Όμως ή πιθανότερη ύπόθεση είναι ότι το τραγούδι ταξίδεψε συμπτωμα- 
τικά στή Σινασό άπό τήν Βιθυνία ή τήν Πόλη, κι έντάχθηκε σχετικά 
αργά στό ρεπερτόριο τού Σινασίτικου τραγουδιού. Τα γεγονότα θά πρέπει 
να διαδραματίστηκαν πρίν άπό τήν Καταστροφή, άλλά όχι πριν άπό τό 
1902, γιατί τότε άκριβώς άρχισε ό άναφερόμενος στον προτελευταίο 
στίχο Σγουρδαϊος τή σταδιοδρομία του ώς χειρουργός στήν Πόλη15.

Ή στροφή εδώ είναι ποιητικά δίστιχη καί μουσικά μονόστιχη. Οί στί
χοι άκολουθούν τό μέτρο τοϋ πολιτικού δεκαπεντασύλλαβου. Ό στίχος 4 
άπαγγέλθηκε άκρωτηριασμένος, ενώ ό 2 μέ μία συλλαβή λιγότερο κι ό 13 
μέ μία περισσότερο. Τά σποραδικά κενά στήν όμοιοκαταληξία οφείλονται 
σέ παραλείψεις στίχων πού έγιναν άπό τήν Χ.Σ. λόγω στιγμιαίων διαλεί
ψεων τής μνήμης της.

Τά τραγούδια όπως τό παραπάνω, πού αφηγούνται μέ πεζό τρόπο διά
φορα έπεισόδια μέ τοπική σημασία, έστω κι όταν έχουν (όπως στήν περί
πτωση αυτή) χαρακτήρα μοιρολογιού, ονομάζονται «περιστατικά». Κατά 
τόν Σ. Κυριακίδη, «τά αυτοσχέδια [...] ταϋτα άσματα, υπό τών τυχόντων 
ποιούμενα καί ούδεμίαν τεχνοτροπίαν άκολουθοΰντα καί διά τούτο ώς επί 
τό πλεΐστον ανάξια ποιητικώς, είναι άξια προσοχής καί συλλογής ώς δεί
γματα εντελώς πρωτογόνου καί άδιαπλάστου λαϊκής έμπνεύσεως, έξ ής 
βαθμηδόν καί μόνον κατόπιν πολλών προσπαθειών καί μακράς παραδό- 
σεως άνεπτύχθη ώρισμένη λαϊκή ποιητική τέχνη»16. Ή παράδοση τών 
περιστατικών τραγουδιών συνεχίζεται βελτιωμένη ποιητικά στά ρεμπέτι

14. Τήν πληροφορία αύτή, τή χρωστάμε στον Χαρίλαο Έξερτζόγλου, πρόσφυγα 
από τήν Άρετσού. Ή καταγραφή της εγινε στις 7/12/1964 άπό τόν πρώην συνερ
γάτη τού Κ.Μ.Σ. κ. Μπάμπη Νικηφορίδη στό σπίτι τοϋ Έξερτζόγλου στήν Καλ
λιθέα (’Αθήνα).

15. Θωμάς (Τομάζος) Σγουρδαϊος (1883-1935). Διακεκριμένος χειρουργός. Ό 
πατέρας του καταγόταν άπό τή Σίφνο. Σπούδασε στό Λύκειο Χατζηχρήστου στήν 
Πόλη καί ’Ιατρική στή Λυών. Σταδιοδρόμησε στήν Πόλη (Γαλλικό Νοσοκομείο, 
’Εθνικά Νοσοκομεία Βαλουκλή). Έγχείρησε τραυματίες τών Βαλκανικών Πολέ
μων στήν Κέρκυρα. Στά 1917-18 κατέφυγε στήν Ελβετία όπου ελαβε μέρος στό 
Συνέδριο τών ’Αλύτρωτων Ελλήνων. Τό 1922 χειρούργησε στό μικρασιατικό μέ
τωπο, ώς έπικεφαλής τοϋ Κυανοϋ Σταυροΰ. Τις πληροφορίες αύτές τίς όφείλω στό 
γιό του, πρεσβευτή κ. ’Αλέξανδρο Σγουρδαϊο, για τίς όποιες καί τόν ευχαριστώ 
θερμά. Γιά τό γιατρό Παναγή Μελαχρινό δέν μπόρεσα νά βρώ στοιχεία.

16. Σ. Κυριακίδης, 'Ελληνική Λαογραφία, Μέρος Α': Μνημεία Λόγου, ’Αθήνα 
1922, σ. 77.
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κα, καί ιδιαίτερα στα λεγάμενα «τοΰ ύποκόσμου» καί τά «χασικλίδικα». 
Κλασικό παράδειγμα τοΰ είδους είναι τά «Κάτω στά Λεμονάδικα» τοΰ 
Βαγγέλη Παπάζογλου17.

"Ας στραφοΰμε τώρα στή μουσική τοΰ τραγουδιοΰ. Άφαιρώντας τις 
παύσεις σχηματίζεται τά έξής ένδεκάμετρο, όπου όμως τά δυο άκραΐα μέ
τρα είναι έλλιπή.

ΠλΡ.^1

Έδώ παρατηροΰμε άτι ή μελωδία χωρίζεται σέ δύο ίσα μέρη των 10 
χρόνων καί τών 8 καί 7 συλλαβών άντίστοιχα. Σέ κάθε τμήμα οί μονές 
φράσεις όλοκληρώνονται σέ έξι χρόνους, κι οί ζυγές σέ τέσσερις. Tò AI 
καί τό ΒΙ συμπίπτουν ρυθμικά. 'Ο ρυθμός τοΰ All διαφέρει άπό του ΒΙΙ, 
γιατί βασίζεται σέ τρεις άντί τέσσερις συλλαβές. Ή διαφορά τοΰ τετρά- 
νοτου All άπό τά δυό άλλα πού τό περιβάλλουν (AI, ΒΙ) οφείλεται μόνο 
στή μείωση τής διάρκειας τής τελευταίας νότας, πού έπιδιώκεται γιά ν’ 
άποφευχθεϊ ό κόρος άπό τήν άπειλούμενη τριπλή έπανάληψη τοΰ ίδιου 
ρυθμικού σχήματος. Ό ήχος είναι ό λεγόμενος Νενανώ (πλάγιος τοΰ δευ
τέρου χρωματικός μέ κατάληξη στό σόλ)18. Όλες οί βαθμίδες τής σκάλας 
χρησιμοποιούνται μέ τήν ίδια συχνότητα, έκτος άπό τήν 7η καί 8η. Ή 8η 
μάλιστα άπουσιάζει τελείως άπό μερικές στροφές, εκεί όμως όπου εμφανί
ζεται χρησιμοποιείται επαναληπτικά γιά τήν εκφώνηση τών τριών ή τεσ
σάρων συλλαβών. Σέ μερικές στροφές έπίσης, όταν ή μελωδία φθάσει στή 
μέση, παρουσιάζεται περαστικά καί ή ύποτονική. Γιά τίς μεσαίες κατα
λήξεις χρησιμοποιείται, άλλοτε ή δεύτερη βαθμίδα κι άλλοτε ή τέταρτη 
καί γιά τίς τελικές ή τέταρτη. Τό σι (6η βαθμίδα) είναι συχνά φυσικό,

17. Πετρόπουλος, ο.π., σ. 118.
18. Βλ. I. Μαργαζιώτης, ο.π., σ. 51. Οί Σινασίτες καί γενικότερα οί Καππαδόκες 

μεταχειρίζονται αυτόν τόν ήχο σ’ ένα ιδιαίτερα δημοφιλές τους τραγούδι, τό «Σάν 
τήν Μάνα».
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ίδίως όταν κατευθύνεται προς τό ντό, άλλα καί σέ μερικές περιπτώσεις 
ύφεση. Ή μελωδία πότε ξεκινά άπό τήν 8η βαθμίδα, ή τήν όμώνυμή της 
τονική, καί πότε άπό τήν 4η19, πάντα μέ τήν πρόθεση νά πορευθεΐ μέ 
διάφορες μικρότερες ή μεγαλύτερες παραλλαγές πρός τό χαμηλότερο της 
σημείο (ύποτονική ή τονική) πού συμπίπτει συνήθως μέ τήν 9η ή 10η 
συλλαβή. Άπό έκεΐ καί ύστερα παρατηρεϊται μιά σταθεροποίηση τής με
λωδίας, πού βαδίζει πρός τήν κατάληξή της μέ στερεότυπο τρόπο. Ή 
μορφή πού προκύπτει άπό τή διαδοχή των φράσεων είναι μελωδικά ΑΒΓΑ 
καί ρυθμικά AA' ΑΑ.

3. ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ

Άπό πέτρα γεννήθηκα (αχ φίλε μου)
Καί στά βουνά κατοίκησα δίχως μάνα καί κύρη
Καί τό βαπόρ’ που μ’ έφερε (αχ τέκνο μου) δίχως καραβοκύρη
Μ’ έριξε εδώ στά βουνά στά μαύρα τά λαγκάδια

’Έχω τά βουνά συντροφιά καί τά δένδρα γειτόνους
’Όντας κλάψω (αχ φίλε μου) κι αυτά μαζί μου κλαϊνε
Ποιόνα νά πώ τον πόνο μου, νά κλαίγω τον καημό μου
Μικρή μικρή σέ μεγάλωσα, δεκαεπτά χρόνων κορμί (αχ τέκνο μου)
Σε έφαγε ή μαύρη γη (κορίτσι μου) κι έμεινα ολομόναχη
Σέρνομ’ εδώ, σέρνομ’ εκεί διάβολε [;] πού νά πάω
Κανένα δεν έχω εγώ (αχ φίλε μου) κανείς δέ μέ λυπάται
Άομόναχη ’γώ έμεινα στοΰ βουνού τό κεφάλι.

19. Ή πρώτη στροφή μόνο φαινομενικά ξεκινά άπό τήν ύποτονική, γιατί ή 
πρώτη πραγματικά τονισμένη νότα της είναι τό σόλ, δηλ. ή 4η βαθμίδα.
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3. Μι Το feA^ijoP1 f]of ηΕ.ΦΕ. ρε AyTt-tofeKtywytiKA- P*ήο-ΚΊ- PH

4. cW-ΤΑί ΚΛΑ.ΐ» ΑΧ^Ι-ΛεΜΟ^ fc/tf-TAMA-ZI Ht\ KAAt-WE-

ΠΑΡ- 5

Ή στροφή εδώ είναι ποιητικά καί μουσικά μονόστιχη κι ό στίχος πο
λιτικός δεκαπεντασύλλαβος άλλα άνομοιοκατάληκτος. Μερικοί στίχοι 
(1,8,12) παρουσιάζουν περισσότερες ή λιγότερες συλλαβές άπό τό κανο
νικό. Οί έλλείψεις αυτές οφείλονται στον αύτοσχεδιαστικό χαρακτήρα 
του ποιήματος καί στις μέτριες ποιητικές ικανότητες τής Χ.Σ. Οί τετρα
σύλλαβες άποστροφές πού περιέχονται στίς παρενθέσεις μπλέκονται μέσα 
στον στίχο σάν προσθήκες ή τσακίσματα, έκτος άπό έκείνην τοΰ 6ου στί
χου, πού χρησιμοποιείται γιά νά συμπληρωθεί τό πρώτο ήμίστιχο τοΰ 
δεκαπεντασύλλαβου.
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Στο παράδειγμα αύτό δέν έχουμε τόσο άφήγηση, όπως στά προηγούμε
να, όσο έκφραση συναισθημάτων λύπης καί άπελπισίας γιά τά βάσανα 
τής προσφυγιάς καί τον χαμό άγαπημένου προσώπου, πού στήν περί
πτωση αυτή είναι ή ίδια ή δεκαεπτάχρονη κόρη της Χ.Σ. Θά μπορούσαμε 
επομένως νά τό χαρακτηρίσουμε άπό τούς πρώτους έπτά στίχους ώς τρα
γούδι τής προσφυγιάς κι άπό τούς ύπόλοιπους πέντε ώς μοιρολόγι. Τε
λικά όμως πρόκειται γιά μοιρολόγι, γιατί τά περισσότερα μοιρολόγια 
όδηγοΟνται, όπως κι εδώ, μόνο βαθμιαία καί συνειρμικά στό κλάψιμο τοΰ 
νεκρού20.

Άπό ποιητικής πλευράς τό μοιρολόγι αύτό έχει τήν αμεσότητα καί τό 
ρεαλισμό πού συναντούμε στά μανιάτικα μοιρολόγια, μόνο πού εδώ ή 
έξωτερίκευση των συναισθημάτων δέν γίνεται σέ δεύτερο άλλά σέ πρώτο 
πρόσωπο. Βέβαια σάν ποίημα δέν θά μπορούσε ίσως νά συμπεριληφθεϊ σέ 
μιά άνθολογία. ’Αλλά «είναι άληθινό καί γνήσιο καί βγαίνει ίσια άπό τά 
βάθη τοΰ έσωτερικοΰ κόσμου τής μοιρολογίστρας», γιά νά χρησιμοποι
ήσω τά λεγόμενα τοΰ Κ. Ρωμαίου γιά κάποιο μανιάτικο μοιρολόγι21. Καί 
οπωσδήποτε ή διάσωσή του, άσχετα μέ τήν ποιότητά του, έχει άξια, αν 
σκεφθοΰμε ότι στή βιβλιογραφία τοΰ μικρασιατικού καί ιδιαίτερα τοΰ 
καππαδοκικοΰ τραγουδιού περιλαμβάνονται έλάχιστα μοιρολόγια.

Τά μουσικά χαρακτηριστικά τοΰ παραδείγματος θά μπορούσαν νά συν
οψιστούν ώς έξής: 1) Χρησιμοποιείται τό διατονικό πεντάχορδο μί-φά- 
σόλ-λά-σί. 2) Σέ κάθε στροφή άντιστοιχοΰν δύο ίδιες φράσεις πού έκτεί- 
νονται άπό τή συλλαβή 1-8 καί 9-15. 3) Τό ξεκίνημα τών φράσεων γίνεται 
άπό τήν 5η ή τήν 4η βαθμίδα. 4) Παρ’ όλη τήν ομοιότητά τους, ή δεύ
τερη φράση είναι συντομότερη άπό τήν πρώτη. Ή άφιξη στήν τονική μί 
στή μεγάλη πρώτη φράση πραγματοποιείται στήν 5η συλλαβή καί στή 
μικρή δεύτερη φράση στή 13η ή 14η συλλαβή. 5) Οί συλλαβές 4, 8 καί 
12 συνοδεύονται άπό μελίσματα. 6) Πάνω άπό τις συλλαβές 5-8 διαγράφε
ται μιά σύνθετη κίνηση άπό άνοδο καί κάθοδο (δηλ. μί-σόλ-μί, μί-σόλ-φά, 
μί-φά-μί, ή σόλ-λά-μί). Στις στροφές 6 καί 7 ή κίνηση αύτή αντικαθίστα
ται άπό μιά μονότονη έπανάληψη τοΰ μί (τονική), πού εμφανίζεται καί 
άργότερα στις συλλαβές 13-15. 7) Ή τέταρτη βαθμίδα (λά) χαμηλώνει 
στήν 3η στροφή, μέ άποτέλεσμα νά δημιουργεΐται στιγμιαία ή αίσθηση 
ότι περνάμε άπό τό διατονικό στό μαλακό χρωματικό γένος. 8) 'Η μορφή

20. Βλ. π.χ. τό μοιρολόγι «Μέ τήν φωτογραφία σου» άπό τις Φώκιες, πού δη
μοσίευσα στό άρθρο μου «Δείγματα Δημοτικής Μουσικής άπό τήν ’Ιωνία σέ δί
σκους τού 1930», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Α' (1977), σ. 279 
(στίχοι) καί σ. 285 (μουσική).
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πού προκύπτει άπό τή διαδοχή των δύο φράσεων πού περιγράψαμε πιο 
πάνω (παρατήρηση 2) είναι Α-Α'.

Ή μουσική τού παραδείγματος 6 πλησιάζει, χωρίς νά ταυτίζεται μαζί 
της, τή δεύτερη μελωδία πού δημοσιεύει ό Samuel Baud-Bovy σέ μιά 
πρόσφατη μελέτη του γιά τό μοιρολόγι τής ήπειρωτικής Ελλάδας21 22. 
'Υπάρχουν βέβαια καί διαφορές. Τό πεντάχορδο είναι εκεί ρέ-μί-φά-σόλ- 
λά. Ή στροφή χωρίζεται βέβαια κι αυτή σέ δυο φράσεις, άλλά ή δεύτερη 
συμπίπτει μέ τήν πρώτη όχι μόνο μελωδικά άλλά σέ άριθμό συλλαβών 
καί έκταση. Τά μελίσματα είναι πιό σύντομα κι έκτος άπό μιά περίπτωση 
(συλλαβή 8 τής πρώτης φράσης), δέν πέφτουν άκριβως στά ίδια σημεία. 
Καί ή σύνθετη κίνηση πού παρατηρεϊται στό καππαδοκικό μοιρολόγι, 
πάνω άπό τίς συλλαβές 5-8, άπουσιάζει άπό τό μανιάτικο.

Άλλά παρ’ όλα αύτά υπάρχει μιά άρκετά μεγάλη συγγένεια άνάμεσα 
στά δυό αυτά κομμάτια, πού, άν καί μάλλον δέν οφείλεται σέ άλληλεπί- 
δραση, πάντως δέν είναι τυχαία.

ΜΑΡΚΟΣ Φ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

21. Κ. Ρωμαίος, «Ή γέννηση του οκτασύλλαβου στά Μοιρολόγια τής Μάνης», 
Δημοτικό Τραγούδι. Προβλήματα καταγωγής καί τεχνοτροπίας, τ. Α', ’Αθήνα 1979, σ. 
144.

22. S. Baud-Bovy, «Sur quelques mirologues de Grèce Continentale», Fest
schrift Felix Hoerburger zum 60. Geburtstag, Herausgegeben von Peter Bau
mann, Rud. M. Brandi und Kurt Reinhard, Laaber Verlag, (Regensburg;) 1977, 
σ. 148.
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