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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθώ με τα δημοτικά τραγούδια της Κεφαλλονιάς και τα
πλαίσια μουσικής επιτέλεσης μέσα στα οποία εντοπίζονται, ενώ παράλληλα επιχειρώ μία
ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που σχετίζονται με το μουσικό είδος αυτό.
Σαν κεντρικό άξονα για την μελέτη αυτή χρησιμοποιώ την μουσική επιτέλεση στις
υπαίθριες αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές της Κεφαλλονιάς. Η επιτόπια έρευνα, οι
συνεντεύξεις και γενικότερα η έρευνα πεδίου που πραγματοποίησα τα τελευταία χρόνια
στο νησί, μας παρέχουν πληροφορίες για την πρόσφατη εικόνα που παρουσιάζει το
μουσικό είδος που εξετάζω, ενώ οι αναφορές που εμπεριέχονται σε αυτές καλύπτουν τον
20ό αιώνα.
Σκοπός μου είναι να εντοπίσω, μέσα από την σχετική έρευνα, το υλικό που υπάρχει ή
υπήρχε σε πρακτική στο νησί, για την περίοδο αυτή και να το αναλύσω σε σχέση με τις
κοινωνικές συνθήκες που το δημιούργησαν. Παράλληλα με την καταγραφή, κάνω μία
προσπάθεια για τη δημιουργία βάσης δεδομένων, όπως κατάλογος τραγουδιών, στίχοι
τραγουδιών, ηχογραφήσεις και φωτογραφικό υλικό, τα οποία ευελπιστώ να αποτελέσουν
ένα τρόπο τεκμηρίωσης και υλικό προς ανάλυση, επεξεργασία και αναπαραγωγή.
Θα εστιάσω στο εσωτερικό του νησιού και στις μεταβολές της κοινωνικής
διαστρωμάτωσης, της οικονομικής εξέλιξης και της τοπικής παραγωγής, δηλαδή στους
παράγοντες οι οποίοι είναι σημαντικοί για την κατανόηση των εξελίξεων τόσο της τοπικής
κοινωνίας αλλά εν τέλη και της μουσικής πρακτικής. Σε δεύτερο επίπεδο θα προσπαθήσω
να εντοπίσω την επιρροή ξένων κέντρων στο νησί, κέντρων τα οποία επηρέασαν σε
οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο τα τραγούδια και τις πρακτικές
που μελετάω.
Το ερευνητικό υλικό αποτελείται στο σύνολο του από: αφηγήσεις, συνεντεύξεις ανοιχτού
χαρακτήρα, καταγραφές επιτόπιας έρευνας σε πανηγύρια, δημοσιευμένο υλικό από ιδιωτικά
και δημόσια αρχεία και συλλογές, υλικό που απορροφήθηκε από το διαδίκτυο, από βιβλία
και τέλος από άρθρα του τοπικού τύπου.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κεφαλλονιά, δημοτικό τραγούδι, μουσικοχορευτικές πρακτικές

Abstract
In this paper I will deal with the Kefalonian folk songs and the musical performance
frames in witch this genre is identified and while at the same time trying to analyze
quantitative and qualitative data related to this kind of music. As a focal point for studying
the genre, I use musical performance in the rural farming and livestock areas of
Cephalonia. On-the-spot research, interviews and more general the field research I have
done over the last few years on our island provide information on the recent image of the
musical genre I'm looking at, while the references contained in them cover the period of
20th century.
My purpose is to locate, through the relevant research, the material that exists or was in
practice on the island for that period and to analyze it in relation to the social conditions
that created it. Along with recording, I make an effort to create a database, such as a list of
songs, song lyrics and recordings, which I hope will be a way of documenting and will be a
material for analysis, editing and reproduction.
I will focus on the interior of the island and the changes in social stratification, economic
development and local production, ie factors that are important for understanding the
developments of both the local community and ultimately of the music practice. On the
second level, I will try to identify the influence of foreign centers on the island, centers that
have influenced the songs and practices I study in economic, political, social and cultural
terms.
The research material consists entirely of: narratives, open interviews, on-the-spot surveys
at fairs, the publication of material from private and public archives and collections,
material downloaded from the internet, books and finally from local press articles.

KEYWORDS: Cephalonia, popular songs, musical-dancing practices
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Εισαγωγή
Η μουσική της Κεφαλλονιάς είναι αρκετά διαδεδομένη στο ευρύ κοινό. Η διάδοση αυτή
όμως αφορά κυρίως δύο «είδη» τα οποία έχουν πρωτεύουσα θέση και θεωρούνται
γενικότερα ως τοπική μουσική παραγωγή. Το πρώτο είναι αυτό της λόγιας μουσικής
παράδοσης του νησιού και το δεύτερο είναι αυτό της καντάδας. Με την παρούσα εργασία
επιχειρώ να παρουσιάσω και να αναλύσω ένα τρίτο είδος που είναι λιγότερο γνωστό στο
ευρύ κοινό, αυτό της δημοτικής μουσικής και των δημοτικών τραγουδιών της
Κεφαλλονιάς, των χοροτράγουδων όπως τα αναφέρουν στο νησί, που αποτελούν τα
τραγούδια της υπαίθρου, ένα είδος το οποίο κατά τη γνώμη μου, δεν έχει μελετηθεί αρκετά
και στο βαθμό που του αξίζει.
Στην Κεφαλλονίτικη μουσική παράδοση θα εντοπίσει κανείς καντάδες, δημοτικά
τραγούδια, λόγια μουσική και βυζαντινή μουσική. Στην εργασία μου λοιπόν, θα ασχοληθώ
μόνο με τα δημοτικά τραγούδια και τα μουσικά και χορευτικά πλαίσια επιτέλεσης, όπου
αυτά εντοπίζονται. Το δημοτικό τραγούδι βέβαια σαν μουσικό είδος δεν περιλαμβάνει
μόνο τα χοροτράγουδα. Έτσι και στην Κεφαλλονιά, στο πλέγμα που δημιουργεί το τοπικό
δημοτικό τραγούδι, εντοπίζονται μοιρολόγια, νανουρίσματα, τραγούδια του γάμου, ρίμνες
του χορού, σατιρικά τραγούδια, κοινωνικά και ιστορικά τραγούδια. Σαν κεντρικό άξονα για
την μελέτη αυτού του είδους μουσικής χρησιμοποιώ την μουσική επιτέλεση στην ύπαιθρο
της Κεφαλλονιάς και επιχειρώ την καταγραφή και την παρουσίαση των μουσικών
πρακτικών αυτών που εμπεριέχουν το μουσικό είδος που εξετάζω.
Η δυσκολία στην εύρεση έγκυρων πηγών περιόρισε την εργασία μου στον 20ό αιώνα. Η
επιτόπια έρευνα, οι συνεντεύξεις και γενικότερα η έρευνα πεδίου που πραγματοποίησα τα
τελευταία χρόνια στο νησί, μας παρέχουν πληροφορίες για την πρόσφατη εικόνα που
παρουσιάζει το μουσικό είδος που εξετάζω ενώ οι αναφορές που εμπεριέχονται σε αυτές
καλύπτουν τον 20ό αιώνα. Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της έλλειψης βιβλιογραφικών
αναφορών για την περίοδο πριν από αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και λόγω της ηλικίας
των πληροφορητών που μου παρέχουν στοιχεία μέχρι τις αρχές του 1900 περίπου. Βέβαια,
σύμφωνα με τον Κάβουρα (1997) οι πληροφορίες αυτές μπορούν να μας δώσουν στοιχεία
για τις διαδικασίες που προηγήθηκαν και έδωσαν το χώρο για τη διαμόρφωση των
στοιχείων που παρουσιάζω εδώ, ενώ μπορούν να λειτουργήσουν και ως μία άποψη για το
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πώς θα διαμορφωθούν στο μέλλον.
Σκοπός μου είναι να εντοπίσω, μέσα από την σχετική έρευνα, το υλικό που υπάρχει ή
υπήρχε σε σχέση με τις μουσικοχορευτικές πρακτικές στο νησί, για την περίοδο αυτή και
να το αναλύσω σε σχέση με τις κοινωνικές συνθήκες που το δημιούργησαν. Παράλληλα με
την καταγραφή, κάνω μία προσπάθεια για τη δημιουργία βάσης δεδομένων, όπως
κατάλογος τραγουδιών, στίχοι τραγουδιών και ηχογραφήσεις, τα οποία ευελπιστώ να
αποτελέσουν ένα τρόπο τεκμηρίωσης των πρακτικών που λαμβάνουν και λάμβαναν χώρα
στο νησί και να αποτελέσουν υλικό προς ανάλυση, επεξεργασία και αναπαραγωγή. Με την
παρούσα εργασία ευελπιστώ στην συνέχιση ενός εποικοδομητικού διαλόγου που έχει
ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στην Κεφαλλονιά με θέμα τον «μουσικό χάρτη» της
Κεφαλλονιάς και κατ' επέκταση των Ιονίων νήσων και της Δυτικής Ελλάδας. Ελπίζω, σε
μια ελάχιστη συνεισφορά όσον αφορά στη δημιουργία αυτού του «μουσικού χάρτη».
Ο απώτερος στόχος είναι η συλλογή τεκμηριωμένου υλικού από τα τέσσερα
«διαμερίσματα» της Κεφαλλονιάς, τις περιοχές της Σάμης, Παλλικής, Ερύσσου και
Πρόννων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ο μουσικολογικός χάρτης που θα παρουσιάζει και θα
αναλύει αυτό το φαινόμενο που ονομάζουμε δημοτική μουσική και δημοτικό τραγούδι της
Κεφαλλονιάς.

ΠΗΓΕΣ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Με την βοήθεια του ερευνητικού υλικού αλλά και μέσα από την θεωρία των δικτύων 1,θα
προσπαθήσω να προσεγγίσω τις μουσικοχορευτικές πρακτικές που δημιουργήθηκαν στην
περιοχή. Το ερευνητικό υλικό αποτελείται στο σύνολο του από: ψηφιακές ηχογραφήσεις,
βίντεο, φωτογραφικό υλικό, αφηγήσεις, συνεντεύξεις ανοιχτού χαρακτήρα, καταγραφές
επιτόπιας έρευνας σε πανηγύρια, υλικό από ιδιωτικά και δημόσια αρχεία και συλλογές,
διαδικτυακό υλικό και τέλος υλικό από την τοπική βιβλιογραφία και αρθρογραφία..
Οι συνεντεύξεις ανοιχτού χαρακτήρα αποσκοπούν στην ανάδειξη θεματικών που
προκύπτουν από τα βιώματα των ατόμων που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε αυτές τις
1

Με την έννοια μουσικά δίκτυα εννοώ το πλέξιμο όλων των «ομοειδών ή ετερογενών δομικών στοιχείων»
τα οποία συνθέτουν ένα συγκεκριμένο σύνολο. Σχετικά με τα μουσικά δίκτυα βλέπε: Κάβουρας Π. 1997. Η
Έννοια του Μουσικού Δικτύου, Σχέσεις Παραγωγής και Σχέσεις Εξουσίας, Δίκτυα Επικοινωνίας και
Πολιτισμού στο Αιγαίο, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου», Αθήνα, σ. 45-46.
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διαδικασίες μουσικής επιτέλεσης και έχουν περισσότερο το χαρακτήρα του διαλόγου. Οι
ερωτήσεις επιτρέπουν την εμβάθυνση σε πληροφορίες και θέματα που αποτελούν
πρακτικές μουσικοχορευτικού χαρακτήρα.2 Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί υλικό προς
ανάλυση για την επιστημονική κοινότητα αλλά και ανάγνωσης για τον απλό αναγνώστη
και όπως είναι φυσικό αλλά και θεμιτό, η κριτική πάνω στα κεφάλαια που αναπτύσσονται
είναι αναγκαία, έτσι ώστε να υπάρχει μία δημιουργική αποτίμηση πάνω στα θέματα αυτά.
Η Μεθοδολογία βασίζεται στις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ανθρωπολογίας
και της μουσικολογίας. Εν συντομία θα μπορούσα να αναφέρω πως θα γίνει μία ανάλυση
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που σχετίζονται με το δημοτικό τραγούδι.
Αναλυτικότερα, οι συνεντεύξεις βασίζονται σε μία σειρά ερωτημάτων ή καλύτερα
θεματικών ενοτήτων, οι οποίες ήταν σημαντικό να συζητηθούν σε βάθος για την καλύτερη
κατανόηση τόσο των απόψεων των συνομιλητών μου αλλά και νέων ζητημάτων που
προέκυπταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Η διάρκεια των συνεντεύξεων είναι μία με
δύο ώρες. Στις περιπτώσεις που χρειάστηκε, οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα περισσότερο
από μία φορές και χρησιμοποιήθηκαν και επιπλέον στοιχεία και ντοκουμέντα, όπως
φωτογραφίες και παλιές ηχογραφήσεις (όπου υπήρχαν), με σκοπό την καλύτερη
κατανόηση και τεκμηρίωση του φαινομένου που εξετάζω.
Πολλές φορές οι συνεντεύξεις είχαν την προσέγγιση της βιογραφικής αναφοράς σε
συγκεκριμένα άτομα. Αυτό έγινε κυρίως σε άτομα τα οποία ήταν επαγγελματίες μουσικοί
αλλά και σε άτομα που μέσω προσωπικών βιωμάτων είχαν να προσθέσουν σημαντικές
πληροφορίες επί του θέματος. Βιογραφικά στοιχεία όμως, όπως επαγγελματικές
δραστηριότητες αλλά και κοινωνικές πρακτικές, που αφορούν τη μουσική επιτέλεση, ήταν
η βάση αυτών των συνεντεύξεων, καθώς τα στοιχεία αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά για
την κατανόηση τόσο της ατομικής όσο και της κοινωνικής δράσης. Η πλειοψηφία των
συνεντευξιαζομένων ήταν ή είναι επαγγελματίες μουσικοί, ερασιτέχνες μουσικοί, άτομα
που συμμετέχουν σε κοινωνικές πολιτισμικές και πολιτιστικές πρακτικές και
δραστηριότητες του νησιού, ή άτομα που ασχολούνται με το θέμα της μουσικής και του
πολιτισμού γενικότερα με βασικό όμως αντικείμενο εστίασης το δημοτικό τραγούδι.
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
Α) Πλαίσια Μουσικής Επιτέλεσης
Μέσω του ερευνητικού υλικού, δημιουργείται ένα σύνολο πληροφοριών για ένα πλέγμα
δραστηριοτήτων, που αφορούν μεν την μουσική επιτέλεση, αλλά ταυτόχρονα μαρτυρούν
την αλληλένδετη σχέση τους με έθιμα και πρακτικές, που σχετίζονται με εργασιακές και
επαγγελματικές δραστηριότητες, θρησκευτικές αντιλήψεις και κοινωνικές σχέσεις.
Συγκεκριμένα, μουσικές πρακτικές όπως οι μάσκαρες3, τα κάλαντα, το μοιρολόι, ο γάμος,
το γλέντι και τα πανηγύρια και ο χορός και η σχέση τους με τις εποχές του χρόνου και τον
κύκλο της φύσης και της ζωής γίνονται πεδία μελέτης και ανάλυσης. Κάποιες φορές η
ανάλυση και τα στοιχεία αφορούν συγκεκριμένες περιοχές του νησιού και συγκεκριμένα
άτομα, όμως άλλες φορές αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο είτε με έμμεσο είτε με
άμεσο τρόπο, αφού οι συνεντευξιαζόμενοι έχουν υποκειμενική άποψη για τα θέματα που
συζητάμε κάθε φορά, ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο το
οποίο συγκροτείται με βάση το σύνολο του πληθυσμού της Κεφαλλονιάς.
Β) Μουσικολογικό υλικό
Ενταγμένα στο κείμενο θα παρουσιαστούν στίχοι από τραγούδια, παράλληλα παρατίθεται
ένας πίνακας με την συλλογή όλων των τραγουδιών που εντόπισα από την μέχρι τώρα
έρευνα. Ο πίνακας αυτός ευελπιστώ να βοηθήσει στην εύκολη συλλογή και καταγραφή
των τραγουδιών, που αφορούν το ρεπερτόριο που εξετάζω.
Τα τραγούδια δεν είναι δημιουργήματα ανεξάρτητα από το κοινωνικό σύνολο που τα
δημιούργησε και τις πρακτικές που τα πλαισιώνουν. Για την ανάλυση του υλικού λοιπόν,
σε πρώτο επίπεδο θα παρακολουθήσω τα πλαίσια μουσικής και χορευτικής επιτέλεσης,
που σχετίζονται με τις κοινωνικές δραστηριότητες του νησιού. Ακόμα, θα παρουσιάσω τα
μουσικά δρώμενα που σχετίζονται με τον κύκλο του χρόνου και τον κύκλο της ζωής των
ανθρώπων και στο πώς αυτά διαφοροποιούνται στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα
του νησιού. Θα εστιάσω στο εσωτερικό του νησιού και στις μεταβολές της κοινωνικής
διαστρωμάτωσης, της οικονομικής εξέλιξης και της τοπικής παραγωγής, δηλαδή στους
παράγοντες οι οποίοι είναι σημαντικοί για την κατανόηση των εξελίξεων τόσο της τοπικής
κοινωνίας αλλά εν τέλη και της μουσικής πρακτικής. Σε δεύτερο επίπεδο, θα προσπαθήσω
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να εντοπίσω τα στοιχεία που εμπεριέχουν την επιρροή ξένων κέντρων στο νησί, κέντρων
τα οποία επηρέασαν σε οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο τα
τραγούδια και τις πρακτικές που μελετάω.
Γ) Οργανολόγιο
Επίσης, θα προσπαθήσω να αναλύσω το οργανολόγιο με βάση την περιοδολόγηση που
έχω κάνει για το χρονικό διάστημα που μελετάω, δηλαδή για τον 20ό αιώνα. Η
περιοδολόγηση βασίζεται στις αλλαγές του οργανολογίου με βάση την εξέλιξη της
τεχνολογίας, αλλά και τα κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα, τα οποία σχετίζονται με το
μουσικό φαινόμενο του δημοτικού τραγουδιού στην Κεφαλλονιά.
Δ) Χορός
Στο τελευταίο κεφάλαιο, θα αναφερθώ στους χορούς των δημοτικών τραγουδιών της
Κεφαλλονιάς. Το ζήτημα του χορού σε πρώτο επίπεδο μπορεί να μοιάζει διαφορετικό από
το φαινόμενο που εξετάζω, όμως σχετίζεται άμεσα με τις μουσικές πρακτικές που εξετάζω.
Θα κατηγοριοποιήσω και θα αναλύσω αυτούς τους χορούς σύμφωνα με τις ονομασίες
τους, τον τρόπο που χορεύονται, τον τόπο προέλευσής τους αλλά και με μουσικολογικά
στοιχεία. Η κατανόηση του φαινομένου αυτού, μας βοηθάει να αποκτήσουμε μία
ολοκληρωμένη άποψη για το δημοτικό τραγούδι στην Κεφαλλονιά.
Στην παρούσα μελέτη βρέθηκα μπροστά σε πολλές δυσκολίες τις οποίες κλήθηκα να
αντιμετωπίσω. Οι δυσκολίες αυτές αφορούν την ελλιπή επιστημονική βιβλιογραφία, την
απουσία εμπειρίας από την δική μου μεριά σε θέματα που αφορούν την επιτόπια έρευνα,
το μεγάλο εύρος του φαινόμενου που μελετάω αλλά και την έλλειψη τεκμηριωμένων
πηγών. Τα αναπάντητα ερωτήματα αποτέλεσαν πρόκληση για μένα και θέλω να πιστεύω
και για την επιστημονική κοινότητα. Όλα τα πεδία με τα οποία έχω ασχοληθεί και
συνοψίζονται στα παρακάτω κεφάλαια θεωρώ πως χρίζουν περισσότερης έρευνας και
τεκμηρίωσης από περισσότερους από έναν μελετητές, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης και
τεκμηριωμένη άποψη πάνω στα θέματα αυτά.
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1. Η Ιστορία του τόπου
1.1 Γεωγραφικά στοιχεία
Η Κεφαλλονιά είναι το μεγαλύτερο από τα νησιά των Επτανήσων και έκτο μεγαλύτερο σε
όλη την Ελλάδα. Βρίσκεται στο κέντρο των Ιονίων νήσων, απέναντι από την
Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία και έτσι εκ φύσεως αποτελεί ένα θαλάσσιο
σταυροδρόμι από τον βορρά στο νότο και από την δύση στην ανατολή. Η γεωγραφική
θέση της Κεφαλλονιάς λοιπόν, από την μία ώθησε τους κατοίκους, από τα αρχαία κιόλας
χρόνια, να αναζητήσουν, μέσω της θάλασσας, επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ από την
άλλη, η μεγάλη έκταση του νησιού τους έδωσε την δυνατότητα να ασχοληθούν με την
κτηνοτροφία, τη γεωργία αλλά και την αστική ανάπτυξη. Παρακάτω, γίνεται μία σύντομη
γεωγραφική αναφορά στις βασικές περιοχές του νησιού.
Η περιοχή της Παλικής, περιλαμβάνει ολόκληρη την δυτική χερσόνησο του νησιού.
Πρόκειται για μία περιοχή όπου δεν υπάρχει μεγάλος ορεινός όγκος. Η μεγαλύτερη πόλη
της είναι το Ληξούρι, που είναι και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη σε όλο το νησί. Μέχρι το
1757 το Ληξούρι ήταν η μόνη μεγάλη παραθαλάσσια πόλη και αποτελούσε την
πρωτεύουσα του νησιού, με λιμάνι από το οποίο γινόταν και η εξαγωγή της σταφίδας
(Μαρκαντωνάτου, 2011, σ.82). Την χρονιά αυτή, με απόφαση των Ενετών η πρωτεύουσα
μεταφέρθηκε στο Αργοστόλι γεγονός που δημιούργησε την γνωστή διαμάχη που υπάρχει
ανάμεσα στις δύο πόλεις μέχρι και σήμερα (2011, σ.82). Η αστική ανάπτυξη του
Ληξουρίου είναι χαρακτηριστική και επηρεάζει ως κέντρο τα γύρω χωριά της Παλικής,
όπου οι κάτοικοι δραστηριοποιούνταν κυρίως με την αλιεία, την γεωργία και την
κτηνοτροφία (Μηλιαράκης, 1890). Στο αστικό κέντρο του Ληξουρίου αναπτύχθηκαν οι
τέχνες και το εμπόριο και ακόμα και σήμερα αποτελεί πολιτισμικό κέντρο ενώ παράλληλα
εδρεύει και το Τμήμα «Τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων», στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Πλέον, πολύ σημαντική ασχολία των κατοίκων αποτελεί και ο τουρισμός.
Η περιοχή της Κράνης, περιλαμβάνει την λιμνοθάλασσα του Κούταβου και ακόμα και
σήμερα υπάρχουν υπολείμματα από τα κυκλώπεια τείχη της αρχαίας πόλης. Η μεγαλύτερη
πόλη της, που είναι και πρωτεύουσα του νησιού και του Νομού, είναι το Αργοστόλι. Η
πρωτεύουσα του Αργοστολίου είναι χτισμένη στον κόλπο του Αργοστολίου και αποτελεί
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το διοικητικό, εμπορικό και πολιτισμικό κέντρο του νησιού. Η Κράνη σαν περιοχή,
χαρακτηρίζεται από αστικά στοιχεία που είναι έντονα σε όλη την έκτασή της, ακόμα και
στα γύρω από την πρωτεύουσα χωριά (Μαρκαντωνάτου, 2011, σ.80). Αυτό συμβαίνει
λόγω της επιρροής τους από την πρωτεύουσα αλλά και χάρη στις δραστηριότητες των
κατοίκων, που ήταν κυρίως η ναυτιλία και το εμπόριο. Το λιμάνι αποτελούσε και ακόμα
αποτελεί, βασικό κόμβο επικοινωνίας της πρωτεύουσας και του νησιού, με τις άλλες
περιοχές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, αφού αποτελεί ασφαλές λιμάνι και
βρίσκεται σε σημαντική γεωγραφική θέση στο Ιόνιο Πέλαγος.
Η περιοχή της Σάμης, βρίσκεται στην ανατολική ακτή του νησιού. Η περιοχή της Σάμης
αποτελείται από την πόλη της Σάμης, η οποία είναι τρίτη σε μέγεθος (Μηλιαράκης, 1890,
σ.89), αλλά και πολλά χωριά που είναι χτισμένα στον ορεινό και ημιορεινό όγκο της
περιοχής. Τα γεωλογικά στοιχεία της περιοχής έχουν επιτρέψει την δημιουργία μεγάλου
αριθμού σπηλαίων και λιμνοσπηλαίων. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, τη
γεωργία τη αλιεία και το εμπόριο (1890, σ.103). Η Σάμη διαθέτει το μεγαλύτερο λιμάνι
του νησιού που επικοινωνεί με την Πάτρα, την Ιθάκη, την Αιτωλοακαρνανία, την Λευκάδα
αλλά και την Ιταλία. Κάτι τέτοιο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα της περιοχής και
επηρεάζει τους ντόπιους κατοίκους, οι οποίοι πάντοτε διατηρούσαν σχέσεις με τα μέρη
αυτά.
Η περιοχή των Πρόννων, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού, ανατολικά και
νότια του βουνού Αίνος. Η περιοχή είναι κυρίως αγροτική και οι κάτοικοι ασχολούνται με
την αλιεία, την κτηνοτροφία και τη ναυτιλία. Ο Πόρος είναι η κύρια κωμόπολή της, στην
οποία μετακινήθηκαν οι κάτοικοι των χωριών των Πρόννων μετά τους σεισμούς του 1953
και έτσι απέκτησε μεγαλύτερη οικιστική ανάπτυξη σαν πόλη. Επιπλέον, αποτελεί
σημαντικό λιμάνι του νησιού, καθώς βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την Κυλλήνη
της Πελοποννήσου και τη Ζάκυνθο συνδέοντας έτσι τους κατοίκους των περιοχών αυτών.
Στις μέρες μας ο τουρισμός και η ναυτιλία είναι η πιο σημαντική πηγή εσόδων για τους
κατοίκους (Μαρκαντωνάτου, 2011, σ.86).
Η περιοχή της Πυλάρου, βρίσκεται στο κεντρικό κορμό του νησιού. Εκτείνεται από το
ανατολικό άκρο και το χωριό Αγία Ευφημία, ως το δυτικό άκρο και το χωριό Διβαράτα
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πάνω από τον κόλπο του Μύρτου. Γεωγραφικά, η Πύλαρος χαρακτηρίζεται από τα βουνά
Καλόν Όρος και Αγία Δυνατή τα οποία ενώνονται με μία κοιλάδα. Οι οικισμοί της
περιοχής είναι χτισμένοι στις πλαγιές των δύο βουνών επιτρέποντας την οπτική επαφή
μεταξύ τους. Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και την γεωργία και με
την αλιεία. Στις μέρες μας όμως ο τουρισμός αποτελεί σημαντική οικονομική
δραστηριότητα των κατοίκων (Μαρκαντωνάτου, 2011, σ. 90-91).
Η περιοχή της Ερίσσου, αποτελείται από το βόρειο τμήμα του νησιού, στο οποίο βρίσκεται
το λιμάνι του Φισκάρδου και το κάστρο της Άσσου. Η Έρισσος παρουσιάζει έντονο
ενδιαφέρον για τα αρχιτεκτονικά στοιχεία τα οποία διασώθηκαν από τους σεισμούς του
1953, στα οποία διακρίνονται τα ιδιαίτερα στοιχεία της Κεφαλλονίτικης αρχιτεκτονικής
μικρών οικισμών (Μαρκαντωνάτου, 2011, σ.85). Στην περιοχή υπάρχουν περίπου είκοσι
οικισμοί στους οποίους οι κάτοικοι δραστηριοποιούνται με την γεωργία, την κτηνοτροφία
και το εμπόριο, αλλά και με την ναυτιλία και την αλιεία (Μηλιαράκης, 1890, σ.104).

1.2 Ιστορική Ανασκόπηση από την Ενετοκρατία μέχρι την Ένωση
Η ιστορία της Κεφαλλονιάς από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα χαρακτηρίζεται από
πολεμικές αναμετρήσεις, εναλλαγές κυρίαρχων δυνάμεων, κοινωνικές και πολιτικές
διαφοροποιήσεις, οικονομικές διακυμάνσεις και γεωλογικές αναταράξεις. Θα μπορούσα να
αναφέρω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα από την περίοδο που μελετάω.
Πριν από αυτό όμως, κρίνω σκόπιμο να αναφέρω μερικά ακόμα γεγονότα εξίσου
σημαντικά για την ιστορία του τόπου, τα οποία επηρέασαν την ζωή και την ιδεολογία των
κατοίκων του νησιού και συνέβησαν πριν από την περίοδο που εξετάζω. Επιχείρησα να
ξεκινήσω την ανασκόπηση από την περίοδο του 1500, όπου έχουμε την είσοδο των
Ενετών στο νησί. Η επιλογή αυτή έγινε με βάση τα ιστορικά γεγονότα τα οποία επηρέασαν
σε βάθος όλη την πολιτιστική ιστορία του νησιού και κατ' επέκταση και του δημοτικού
τραγουδιού.
Το 1500 οι Ενετοί θα καταλάβουν το νησί, με την βοήθεια των Ισπανών και θα
κυριαρχήσουν μέχρι το 1797. Αυτό το διάστημα θα δεχτούν δύο φορές επίθεση από του
Τούρκους, το 1537 και το 1571. Οι Τούρκοι θα αποτύχουν στην κατάκτηση του νησιού
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αλλά θα καταφέρουν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους του νησιού,
ιδίως στις περιοχές στις οποίες είχαν αποβιβαστεί. Τα τοπωνύμια Φουσάτο στο Αργοστόλι
και Τουρκοπόδαρο στη Λάση παραμένουν ως θύμηση των γεγονότων αυτών. Την εποχή
της Ενετική κυριαρχίας πρωτεύουσα του νησιού ήταν το κάστρο του Αγίου Γεωργίου και η
περιοχή Έξω Μπόργκο, η οποία την περίοδο ακμής της είχε μέχρι 12.000 κάτοικους και
πολλές από αυτές τις οικογένειες ήταν γραμμένες στη Χρυσή Βίβλο, στο (Libro d΄ Oro)4
(Μοσχόπουλος, 1985).
Το 1757 αποφασίζεται η μετακίνηση της πρωτεύουσας από το Ληξούρι στο Αργοστόλι, το
οποίο όμως ακόμα δεν είχε αναπτυχθεί. Η κεντρική θέση του Αργοστολίου όμως, σε
συνδυασμό με το μεγάλο φυσικό λιμάνι στον κόλπο του, οδηγεί στην απόφαση για
μεταφορά της πρωτεύουσας εκεί. Το γεγονός αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό από τους
Ληξουριώτες ακόμα και σήμερα. Επιπλέον, λέγεται πως ο μεταξύ τους ανταγωνισμός στις
μέρες μας σχετίζεται με την παραπάνω απόφαση (Μοσχόπουλος, 1985).
Ο Μοσχόπουλος (1985) αναφέρει, πως την περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κεφαλλονιά η
διοίκηση βασίζονταν στα φεουδαρχικά πρότυπα της δυτικής Ευρώπης. Τη γη διοικούσαν
μεγάλες οικογένειες γαιοκτημόνων παράλληλα με τον Ενετό διοικητή του νησιού που
λεγόταν Πρεβεδούρος. Ο γενικός διοικητής των νησιών είχε έδρα την Κέρκυρα. Οι
κάτοικοι του νησιού χωρίς το δικαίωμα εγγραφής στο Libro d' Oro δεν τύχαιναν
δικαιωμάτων. Οι λεγόμενοι «ποπολάροι» και «βιλλάνοι» υπέκυπταν σε επιβαρύνσεις
φόρων και εκτέλεση δημοσίων έργων, είχαν υποχρεωτική στράτευση, καταπίεση και
ελάχιστη πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Επίσης, η πρόσβαση στη μόρφωση ήταν ανύπαρκτη
πράγμα το οποίο δεν επέτρεπε την γνώση και την διαπαιδαγώγηση (Πετράτος, 2014, σ. 9).
Κατά την διάρκεια της Ενετοκρατίας διατηρήθηκαν οι δεσμευτικές σχέσεις που είχαν οι
αγρότες με τους γαιοκτήμονες και καθορίζονταν από την αγροληψία και την εμφύτευση
της γης (Δεστούνης, 1968, σ. 10). Παράλληλα, σταθεροποιήθηκε η φεουδαρχία, καθώς η
κύρια πηγή πλούτου ήταν η καλλιέργεια της γης. Οι εκτάσεις ήταν χωρισμένες σε τιμάρια,
τα οποία είχαν συγκεντρωθεί στα χέρια των ισχυρών και της εκκλησίας. Τον πλούτο
καρπώνονταν οι ευγενείς και γαιοκτήμονες, δηλαδή ένα πολύ μικρό ποσοστό του
4

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Χρυσή Βίβλο βλ. Ζαρίδη (2006). Το Libro d' Oro της
Κεφαλονιάς του έτους 1799. Εταιρία Ιστορικών Ερευνών, Αργοστόλι.
10

πληθυσμού, μόλις το 3,5% ενώ το υπόλοιπο 96,5% αναγκαζόταν να δουλεύει
(Μοσχόπουλος, 1988). Η βιομηχανία, το εμπόριο και η ναυτιλία παρουσίασαν άνθηση στα
τέλη της περιόδου αυτής. Με αυτόν το τρόπο δημιουργήθηκε και η ανάλογη κοινωνική
διαστρωμάτωση. Ουσιαστικά πρόκειται για μία ταξική κατανομή του πληθυσμού, γεγονός
που δημιούργησε αντιδράσεις, εντάσεις και συγκρούσεις από το 1640 έως το 1648 και το
έτος 1770 στα Χαλιωτάτα Σάμης (Πετράτος, 2014, σ. 5). Αντίθετα, η αστική τάξη είχε
πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων που αφορούσαν την διοίκηση και σε γενικά θέματα
πολιτικής και οικονομίας, ενώ συγχρόνως τύγχαναν φορολογικών ελαφρύνσεων. Η
μονοπωλιακή διαχείρισή τους, βοήθησε στην συγκέντρωση του πλούτου και τις σπουδές
των γόνων τους σε χώρες του εξωτερικού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την σταδιακή
εισαγωγή καινούργιων δημοκρατικών ιδεών στο νησί (Πετράτος. 2014. σ. 9).
Η περίοδος μετά την Ενετοκρατία έφερε καινούργιες πολιτικές, οικονομικές αλλά και
ιδεολογικές αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια τόσο στην Ευρώπη αλλά κατ΄
επέκταση και στην Κεφαλλονιά. Κυρίαρχη δύναμη ήταν η δημοκρατική Γαλλία, που μετά
την Γαλλική Επανάσταση του 1789 εδραίωσε την κυριαρχία της και σε ιδεολογικό
επίπεδο. Ισότητα, αδελφοσύνη και ελευθερία ήταν οι ιδέες που εισήχθησαν στην
Κεφαλλονιά, με την έλευση των Γαλλικών δυνάμεων, και έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό
στο Αργοστόλι το 1797, ως απελευθερωτικές (Δεστούνης, 1968).
Οι Γάλλοι με την εγκατάσταση τους στο νησί επιδίωξαν να δημιουργήσουν κλίμα εθνικής
υπερηφάνειας στους κατοίκους κάνοντας αναφορές σε Αρχαίους Έλληνες, όπως τον
Μιλτιάδη και το Θεμιστοκλή και επαναθεσμοθετώντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε
κεντρικές πλατείες έκαψαν το Libro d' Oro, με υποχρεωτική παρουσία του αριστοκράτη
επιτρόπου, ενώ οργάνωσαν γιορτές σε όλα τα Επτάνησα στις οποίες συμμετείχε ο λαός
μαζί με την αστική και αριστοκρατική τάξη. Αναπτύχθηκε η παιδεία και άρχισε να
χρησιμοποιείται η Ελληνική γλώσσα στα σχολεία, στους δημόσιους φορείς και στα
δημόσια έγγραφα, ενώ παράλληλα εφαρμόστηκε ένα είδος τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον, δημιουργήθηκαν πολιτικοί σύλλογοι με σκοπό την διάδοση των ιδεών της
Γαλλικής επανάστασης (Δεμπόνος, 1996). Η διοίκηση γινόταν από την ισοπολιτεία που
λειτουργούσε με δημοκρατικές διαδικασίες και είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση
πολλών προνομίων των ευγενών.
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Η οικονομική κρίση, η έλευση προσφύγων από την υπόλοιπη Ελλάδα, που ήταν ακόμα
υπό Οθωμανική κυριαρχία, η αντίδραση της εκκλησίας και της αριστοκρατικής τάξης, των
οποίων είχαν κλονιστεί τα συμφέροντα και η προπαγάνδα της Ρωσίας και του
Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, δημιούργησαν ένα αρνητικό κλίμα για τους
Γάλλους. Επίσης, η διατήρηση της φεουδαρχίας από τους Γάλλους, παρά τις υποσχέσεις
για αλλαγή του καθεστώτος, δημιούργησε αγανάκτηση στον αγροτικό πληθυσμό
(Δεστούνης, 1968).
Όλα τα παραπάνω, οδήγησαν στην Ρωσική απόβαση στο νησί με την βοήθεια των
Οθωμανών. Ακολούθησε η βίαιη εκδίωξη των Γάλλων και η κατακραυγή τους από την
τοπική κοινωνία του νησιού. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε κυβέρνηση προκρίτων και
υπογράφηκε η συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως με την στήριξη της Αγγλίας. Η συνθήκη
αυτή προέβλεπε την δημιουργία της Επτανήσου Πολιτείας (1800 – 1807), η οποία
αναγνωρίστηκε από πολλά Ευρωπαϊκά κράτη. Εγγυητές της πολιτείας ήταν οι Ρώσοι και οι
Οθωμανοί. Το πολίτευμα ορίστηκε με καινούργιο σύνταγμα και ήταν αριστοκρατικό.
Υπήρχαν τοπικοί κυβερνήτες ευγενείς σε κάθε νησί, που ασκούσαν την τοπική διοίκηση.
Κατά την διάρκεια της Επτανήσου Πολιτείας πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάπτυξης
της ναυτιλίας. Συγχρόνως, αναπτύχθηκε η αστική τάξη με τους αστούς, τους εμπόρους και
τους ναυτιλλομένους, παράλληλα με την πνευματική ανάπτυξη. Η τελευταία, δημιουργήσε
την τάση για ανεξαρτητοποίηση με την πραγματοποίηση λαϊκών αντιδράσεων, όπως αυτή
στο Ληξούρι. Επιπλέον, υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ των ευγενών οικογενειών, οι οποίες
τάσσονταν

υπέρ

και

κατά

της

επιστροφής

του

αριστοκρατικούς

συστήματος

διακυβέρνησης (Δεστούνης, 1968, σ. 10).
Η τοπική κοινωνία του νησιού είχε αρχίσει να εκτιμά την δημοκρατική διακυβέρνηση των
Γάλλων. Οι διεφθαρμένες πολιτικές των ευγενών δημιούργησαν ένα κλίμα ανατροπής του
καθεστώτος, που πολλές φορές είχε μεγάλο και δυναμικό χαρακτήρα, ενώ η διοίκηση
αδυνατούσε πολλές φορές να επιβληθεί. Οι διενέξεις ανάμεσα σε οικογένειες από το
Ληξούρι με οικογένειες από το Αργοστόλι δημιουργούσαν μεγάλη αναταραχή με
αποτέλεσμα την μεσολάβηση του Καποδίστρια και του Ρωσικού στρατού (Δεστούνης,
1968, σ.10-15).
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Το 1804 στέφθηκε αυτοκράτορας ο Ναπολέων και μετά τη νίκη του επί των
Ρωσοτουρκικών δυνάμεων υπογράφηκε η συνθήκη του Τισλίτ το 1807. Με την συνθήκη
αυτή τα Ιόνια νησιά επανήλθαν στην Γαλλική κυριαρχία, γεγονός που έφερε το τέλος της
Ιόνιας Πολιτείας. Οι Γαλλικές δυνάμεις έμειναν για δύο χρόνια στην Κεφαλλονιά. Κατά
την διάρκεια αυτή, επέτρεψαν την ανεξιθρησκία και διατήρησαν το θεσμό της Γερουσίας,
ενώ παράλληλα δημιούργησαν μισθοφορικό στρατό (Δεστούνης 1968, σ. 15).
Το 1809 οι Άγγλοι κατέκτησαν εκ νέου την Κεφαλλονιά. Λόγω της μεγάλης έλλειψης
βασικών υλικών έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από τον ντόπιο πληθυσμό ως λυτρωτές. Με
την συνθήκη των Παρισίων, η Κεφαλλονιά και τα Επτάνησα πέρασαν στην κυριαρχία των
Άγγλων από το 1815 μέχρι το 1864 (Μαρκαντωνάτου, 2011, σ. 39 – 46). Η περίοδος που
οι Άγγλοι έμειναν στο νησί ειδικά με την διοίκηση του C. J. Napier (1822 – 1830) υπήρξε
παραγωγική, όσων αναφορά την δημιουργία δρόμων, λιμανιών, δημόσιων κτηρίων και
υποδομών (Δεστούνης, 1968, σ. 15).
Η οικονομία παρέμεινε αγροτική, όπως την περίοδο της Ενετοκρατίας, με τα 3/4 των
εκτάσεων να ανήκουν στους ευγενείς. Παράλληλα, ενισχύθηκε το εμπόριο και η βιοτεχνία.
Πολλές από τις παλιές οικογένειες που τότε είχαν μεγάλη επίδραση έχασαν την ισχύ τους
και στο προσκήνιο ήρθαν νέες οικογένειες με καινούργιες δημοκρατικές ιδέες και
εμπειρίες από το εξωτερικό. Οι γόνοι αυτών των οικογενειών συμμετείχαν και οργάνωναν
εκδηλώσεις κατά των βρετανικών δυνάμεων και υπέρ του φιλελευθερισμού. Η εξαθλίωση
του αγροτικού πληθυσμού, αλλά και των άλλων επαγγελματιών των πόλεων, οι
καταχρήσεις των γαιοκτημόνων, η μη μεροληπτική δικαιοσύνη, που πάντα ήταν υπέρ των
ευγενών, δημιούργησαν ένα κλίμα το οποίο αργότερα εκδηλώθηκε σε αντίσταση και
θέληση για ανεξαρτητοποίηση. Στην αρχή οι αντιδράσεις ήταν μικρές, ατομικές και
μεμονωμένες. Αργότερα όμως, εντατικοποιήθηκαν και γενικεύθηκαν μέχρι την
ανεξαρτητοποίηση (Πετράτος, 2014, σ. 14).
Ένας ακόμα παράγοντας που επηρέασε την τάση για ανεξαρτητοποίηση ήταν η συμμετοχή
των Κεφαλλονιτών στον αγώνα του 1821, κάτι που είχαν απαγορεύσει οι «Προστάτες»
Άγγλοι. Τα πρώτα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης οι Άγγλοι έκαναν δημεύσεις
περιουσιών, φυλακίσεις και γενικότερα τρομοκρατούσαν τους κάτοικους των Ιονίων
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νήσων ώστε να αποτρέψουν την συμμετοχή τους στην Επανάσταση. Βέβαια, δεν ήταν
λίγοι εκείνοι που συμμετείχαν ενεργά από τις πρώτες κιόλας μάχες μέχρι και τις
τελευταίες.
Στο διάστημα που ακολούθησε στην Κεφαλλονιά, από το 1830 – 1848, διαδόθηκαν οι
δημοκρατικές ιδέες για ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ελευθερία, παράλληλα με την
ιδέα για ένωση με το νέο Ελληνικό κράτος. Συγχρόνως, δημιουργήθηκαν κέντρα, στα
οποία άνθρωποι συγκεντρώνονταν, άλλαζαν απόψεις και ενημερωνόντουσαν για τις νέες
ιδέες. Τέτοια ήταν ο «Κοραής», το «Δημοτικό Κατάστημα» στο Αργοστόλι και η
«Ομόνοια» στο Ληξούρι. Έτσι, στις πόλεις και στα χωριά του νησιού μεταδόθηκαν
φιλελεύθερες ιδέες. Το 1833 σημειώθηκε η πρώτη μαζική συγκέντρωση – πορεία, κυρίως
από χωρικούς, οι οποίοι εισέβαλαν στο δικαστικό μέγαρο του Αργοστολίου και
κατέστρεψαν δικογραφίες και χρεωστικά ομόλογα. Το 1848 στις 25 Μαρτίου στο
Αργοστόλι και στη Σάμη, με αφορμή την επέτειο της εθνικής γιορτής στην Ελλάδα
παράλληλα με την γιορτή του Πάσχα, έγιναν πορείες, στις οποίες σημειώθηκαν επεισόδια
και συμπλοκές με την αστυνομία (Πετράτος, 2014, σ. 15).
Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκε στην Κεφαλλονιά το Ριζοσπαστικό κίνημα. Βασικό
κοινωνικό χαρακτηριστικό του ήταν η σύμπραξη αγροτών, τεχνητών, μικροεπαγγελματιών
και εργαζομένων. Το Ριζοσπαστικό κίνημα προωθούσε τις ιδέες της ένωσης και
πρωτοστατούσε στις κοινωνικές συγκρούσεις που είχαν εθνικό χαρακτήρα. Από την άλλη
πλευρά, υπήρχε μία μερίδα ατόμων που αποτελούνταν από πλούσιους αστούς και
άρχοντες, οι Καταχθόνιοι, οι οποίοι τάσσονταν υπέρ της «Προστασίας» των Άγγλων.
Ενδιάμεσα στις δύο αυτές τάσεις υπήρχαν οι Μεταρρυθμιστές, οι οποίοι αποσκοπούσαν
στην παραμονή των Άγγλων, ενώ παράλληλα ζητούσαν μεταρρυθμίσεις που θα βελτίωναν
τις συνθήκες των κατοίκων. Σε αυτούς συμμετείχαν μεγαλοκτηματίες, αστοί και
διανοούμενοι (Πετράτος, 2014, σ. 15).
Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1848, οι κάτοικοι του Αργοστολίου και του Ληξουρίου μαζί με
αγρότες και χωρικούς πραγματοποίησαν εξέγερση (εξέγερση του Σταυρού) με στόχο την
κατάληψη της εξουσίας και την ανατροπή των Άγγλων που όμως είχε ατυχή έκβαση.
Παρόλα αυτά, οι Άγγλοι παραχώρησαν ελευθεροτυπία και τον επόμενο χρόνο
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ελευθεροψηφία. Το Αύγουστο του 1949 πραγματοποιήθηκε μία βίαιη εξέγερση στη Σκάλα.
Οι αγρότες απελπισμένοι κινήθηκαν εναντίον των τοπικών γαιοκτημόνων. Οι Αγγλικές
αρχές απάντησαν με σκληρά μέτρα και ανακάλεσαν τις παραχωρήσεις που είχαν κάνει τον
προηγούμενο χρόνο, ενώ εκδίωξαν τους πρωτεργάτες αλλά και τους ηγέτες των
ριζοσπαστών (Πετράτος, 2014, σ. 16 – 17).

1.3 Από την Ένωση μέχρι σήμερα
Το 1864 πραγματοποιήθηκε η ένωση των Επτανήσων με την υπόλοιπη Ελλάδα. Η
συνθήκη υπογράφηκε μεταξύ της Ελλάδας, της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας υπό
το βασιλιά Γεώργιο. Το 1866 ενώθηκαν οι εκκλησίες των Ιονίων και της Ελλάδας
(Λειβαδά, 2008, σ. 59). Οι διαδικασίες που διέπουν τους τομείς της οικονομίας, της
πνευματικής κατάστασης και της κοινωνικής συνοχής στην Κεφαλλονιά, από το 1864 και
ύστερα, είναι ενταγμένες στην ευρύτερη ιστορία της Ελλάδας.
Την εποχή εκείνη έγιναν προσπάθειες για εκβιομηχάνιση και επιστημονική εξέλιξη σε
ακολουθία της βιομηχανικής επανάστασης και της τεχνολογικής εξέλιξης που είχε
πραγματοποιηθεί στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Οι παραδοσιακές μορφές παραγωγής
άρχισαν να μεταλλάσσονται. Παράλληλα δημιουργήθηκε μία μεγάλη τάση για
αστικοποίηση. Πραγματοποιήθηκε μία μεγάλη κίνηση πληθυσμών προς τα μεγάλα αστικά
κέντρα με κύρια την Αθήνα και τον Πειραιά αλλά κατ' επέκταση την Πάτρα και τα αστικά
κέντρα του νησιού Αργοστόλι, Ληξούρι και λιγότερο στην Σάμη. Με αυτό τον τρόπο, ο
αγροτικός κόσμος μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό και παράλληλα έχασε και τον τρόπο ζωής
στην ύπαιθρο. Κάτι τέτοιο, είχε ως αποτέλεσμα την αλλοίωση των οικονομικών και
κοινωνικών δομών που ίσχυαν έως τότε (Μοσχόπουλος, 1988, σ. 217 – 218).
Ο 20ός αιώνας θα βρει τους Κεφαλλονίτες να ακολουθούν την εξελικτική πορεία των
πραγμάτων που διαμορφώνουν την κατάσταση και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα
κυκλοφορήσει μεγάλος αριθμός εφημερίδων με έντονη πολιτική και ιδεολογική άποψη.
Ιδρύονται σωματεία εργατών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Οι Κεφαλλονίτες θα
ταχθούν με το κίνημα της Θεσσαλονίκης και τον Βενιζέλο. Η συμμετοχή των
Κεφαλλονιτών στους

Βαλκανικούς πολέμους και την εκστρατεία στην Ασία θα
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δημιουργήσουν προβλήματα σε οικογενειακό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Έτσι, το
κόμμα του Μεταξά θα πάρει το προβάδισμα στις εκλογές του 1933 στο νησί. Παράλληλα,
θα δημιουργηθούν και οι πρώτες κομουνιστικές παρατάξεις και σωματεία επαγγελματιών.
Θα γίνουν απεργίες από σωματεία, όπως αυτά των σταφιδοπαραγωγών, αρτοποιών και
τσαγκαράδων, όμως η Μεταξική κυβέρνηση θα φυλακίσει, θα βασανίσει και θα εξορίσει
τους συμμετέχοντες (Μοσχόπουλος, 1988, σ. 263 – 303).
Στις 30 Απριλίου 1940 στην πεδιάδα της Κρανιάς πέφτουν Ιταλοί αλεξιπτωτιστές και στο
λιμάνι του Αργοστολίου αποβιβάζονται οι πρώτες Ιταλικές κατοχικές δυνάμεις της
μεραρχίας Acqui. Δύο μήνες αργότερα, στο χωριό Ραζάτα, οι Κεφαλλονίτες συναντιούνται
και δημιουργούν ένα από τα πρώτα κύματα αντίστασης κατά του Ιταλικού κατοχικού
στρατού στην Ελλάδα. Από το 1942 μέχρι το 1944 δημιουργούνται τμήματα του ΕΑΜ και
του ΕΛΑΣ και πραγματοποιούνται συγκρούσεις με τμήματα του Γερμανικού στρατού στον
Αίνο, τα Καμιναράτα, τη Σάμη και το Πυργί. Τον Σεπτέμβρη του 1943 τα περισσότερα
μέλη της μεραρχίας των Ιταλών σφαγιάζονται από τις Γερμανικές δυνάμεις. Οι Γερμανοί
φυλακίζουν, δολοφονούν, καταστρέφουν και πυρπολούν χωριά (Πετράτος, 2014, σ. 21).
Μετά την απομάκρυνση των Γερμανών ακολουθεί εμφύλιος πόλεμος, ο οποίος τελειώνει
το 1949, τρεις μήνες μετά την επίσημη λήξη του. Πολλά θύματα, υλικές ζημιές, μεγάλη
απώλεια πληθυσμού, μετανάστευση ήταν λίγες από τις επιπτώσεις αυτής της περιόδου. Ο
κόσμος του νησιού προσπάθησε να ορθοποδήσει ώσπου τον Αύγουστο του 1953 γίνονται
οι μεγάλοι σεισμοί.
Η αναφορά μου στους σεισμούς του 1953 δεν γίνεται μόνο για ιστορικούς λόγους. Η
σφοδρότητα των επιπτώσεων είναι πολύ μεγάλη και αφορά τόσο τους οικιστικούς –
οικονομικούς παράγοντες, όσο και τους πολιτισμικούς και κοινωνικούς τομείς του νησιού.
Στις 12 Αυγούστου έγινε ένας καταστροφικός σεισμός, ο οποίος ισοπέδωσε όλες σχεδόν
τις οικιστικές δομές του νησιού συμπεριλαμβανομένων και των οδικών δικτύων. Η
περιοχή που υπέστη τις λιγότερες ζημιές, αναφορικά με τις οικιστικές δομές, είναι η
βόρεια περιοχή του νησιού, η Έρισσος. Ο πρώτος σεισμός έγινε στις 9 Αυγούστου τα
ξημερώματα με επίκεντρο την βόρεια Ιθάκη με ισχύ 6,4 Ρίχτερ. Ο δεύτερος στις 11
Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι με μέγεθος 6,8 Ρίχτερ. Ο πιο καταστροφικός όμως,
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πραγματοποιήθηκε στις 12 Αυγούστου στις 11:25 το πρωί. Οι νεκροί στο νησί έφτασαν
τους 369 και οι τραυματίες ξεπέρασαν τις 2.500. Όλοι οι κάτοικοι των χωριών
εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και μεταφέρθηκαν στις μεγάλες πόλεις, όπου μπορούσαν να
έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως νερό, φαγητό και φάρμακα. Μετά την μεγάλη
καταστροφή το 16% του πληθυσμού του νησιού μετανάστευσε σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας, όπως την Αθήνα, τον Πειραιά και την Πάτρα.
Η μετανάστευση σε άλλα μέρη της Ελλάδας ήταν πολύ μεγάλη. Η οικονομική
δραστηριότητα εκμηδενίστηκε και η κοινωνική συνοχή διαμελίστηκε. Πολιτισμικά
στοιχεία, όπως η αρχιτεκτονική, εξαφανίστηκαν και υπήρξε ένα μεγάλο πολιτισμικό και
πολιτιστικό χάσμα. Πλέον τα πράγματα είχαν αλλάξει σε δύο εποχές, την προσεισμική
Κεφαλλονιά και την μετασεισμική. Αυτό συνέβη σε όλους το τομείς της οικονομικής αλλά
και της κοινωνική δομής του νησιού. Συνέπεια των παραπάνω ήταν η ανεργία, η φτώχεια,
ο μεγάλος αριθμός αστέγων, αλλά και η καταστροφή του οδικού δικτύου, της
ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης, όπως και του αποχετευτικού συστήματος
(Λειβαδά, 2008, σ. 94 – 95).
Από την δεκαετία του 60' και μετά ξεκινάει η τουριστική ανάπτυξη του νησιού και
γίνονται έργα σε Μελισάνη, Δρογκαράτη και Καραβόμυλο. Το συνάλλαγμα από τους
μετανάστες του εξωτερικού αποτελούσε μία βασική πηγή εσόδων για τον ντόπιο
πληθυσμό. Τα έσοδα από το κρασί και το λάδι δεν επαρκούσαν για τα καθημερινά έξοδα
του αγροτικού πληθυσμού και το εμπόριο της σταφίδας είχε ποια σχεδόν τελειώσει. Ο
αριθμός μεταναστών κάθε χρόνο αυξάνονταν. Το 1963, 964 άτομα μετανάστευσαν έναντι
717 του προηγούμενου έτους. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας αυτής πραγματοποιήθηκαν
διάφορα έργα, τα οποία βοήθησαν στην επούλωση των πληγών που δημιούργησε ο
σεισμός και κάθε χρόνο τα πρακτικά αλλά ζωτικά προβλήματα του νησιού έβρισκαν μία
λύση. Το θέατρο «Κέφαλος», το Γυμνάσιο Σάμης, ο Ναός του Αγίου Γερασίμου, το
Μουσείο του Αργοστολίου, τα έργα υποδομής σε τουριστικά σημεία και παραλίες, η
υδροδότηση σε πολλά σημεία του νησιού, η ασφαλτόστρωση και ο αναδασμός της γης
είναι κάποια από τα έργα ανάπλασης του νησιού σε οικονομικό, παραγωγικό και
κοινωνικό επίπεδο (Λειβαδά, 2008, σ. 95 – 97).
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Την επόμενη δεκαετία του 1970 θα ακολουθήσουν σημαντικές πολιτικές αναταραχές στην
Ελλάδα. Από την Μεταπολίτευση και μετά όμως, τα πράγματα θα πάρουν μία τροχιά με
βάση την τουριστική οικονομία που ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται από την δεκαετία
του 1960. Έχουμε τόσο την δημιουργία αεροδρομίου και ξενοδοχειακών μονάδων, όσο και
την πραγματοποίηση αρχαιολογικών ανασκαφών με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της
τουριστικής βιομηχανίας του νησιού. Η ναυτιλία παίζει σημαντικό ρόλο για την οικονομία
των νοικοκυριών του νησιού και το συνάλλαγμα από μετανάστες του εξωτερικού ενισχύει
τις τοπικές οικογένειες μέχρι και σήμερα. Παρατηρείται όμως μία μεγάλη απώλεια στον
τομέα της πρωτόγεννους παραγωγής στο νησί κάτι που βέβαια είναι ένα από τα
χαρακτηριστικά της ελληνικής επικράτειας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή του
τρόπου ζωής των κατοίκων, των εθίμων και των συνηθειών και της νοοτροπίας. Ο
αγροτικός πληθυσμός μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και πραγματοποιείται
αποβιομηχάνιση και μείωση της αγροτικής παραγωγής με συνέπεια την μετατροπή του
νησιού σε τουριστικό θέρετρο (Πετράτος, 2014, σ.24).

1.4 Επαγγελματικές και παραγωγικές δραστηριότητες
Στους πίνακες απογραφής που υπάρχουν στο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλλονιάς 5, το
έτος 1840 οι κάτοικοι του νησιού ήταν 63.384, ενώ το έτος 1863 ήταν 70.948. Την περίοδο
της ένωσης των Επτανήσων με την υπόλοιπη Ελλάδα το 1864, ο πληθυσμός της
Κεφαλλονιάς ήταν 80.969 κάτοικοι. Πράγμα το οποίο σήμαινε ότι η Κεφαλλονιά ήταν το
πολυπληθέστερο νησί του Ιονίου με την Κέρκυρα δεύτερη με 73.200 κατοίκους. 6 Τα
επόμενα χρόνια παρατηρείται μία δημογραφική ύφεση. Το 1870 η Κεφαλλονιά είχε 67.509
κατοίκους (Χουλιαράκη, 1973, σ. 163 – 168), το 1879 είχε 68.321 κατοίκους, το 1889
σύμφωνα με τον Μηλιαράκη (1890) είχε 69.736 κατοίκους, ενώ σύμφωνα με τον Πάρτς
και τον Παπανδρέου (1892) το 1889 όλος ο νομός της Κεφαλλονιάς είχε 80.178 κατοίκους
παρόντες και 97.088 δημότες.

5

Μοσχονάς Ν. Γ. 1970. Εργασίαι ταξινομήσεως και αρχειοθετήσεως (21 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 1970).
Σύμμικτα 2. Τοπικόν Ιστορικόν Αρχείον Κεφαλληνίας. Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλλονιάς, Αρχείο Ιονίου
Κράτους, Στατιστικές. σ. 459-501. σ. 477.
6
Χουλιαράκη Μ. 1973. Γεωγραφική και πληθυσμιακή εξέλιξης της Ελλάδος, 1821-1971. Τόμος Α', μέρος Ι.
Αθήνα. σ. 163-168.
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Πληθυσμός Κεφαλλονιάς 1840 - 2011
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Γράφημα 1.1: Ο πληθυσμός της Κεφαλλονιάς τα έτη 1840-2011.

Η εσωτερική μετανάστευση ήταν πολύ μικρή σχετικά με τα σημερινά δεδομένα αφού από
τους 69.736 κατοίκους μόλις οι 6.194 ζούσαν σε χωριά της Κεφαλλονιάς πέρα από το δικό
τους (Πάρτς και Παπανδρέου, 1892, σ. 130). Ο πληθυσμός το 1901 ήταν 68.000, το 1924
ήταν 64.215, το 1928 57.578, το 1940 66.849, το 1951 54.624 και το 1961 43.314
(Δεστούνης, 1968, σ. 13).
κατανομή επαγγελμάτων το έτος 1863

γεωργικός πληθυσμός
βιοτεχνία
έμποροι
λοιπά επαγγέλαματα

Γράφημα 1.2: Κατανομή επαγγελμάτων το έτος 1863.

Το 1863 ο γεωργικός πληθυσμός ήταν το 43,8% του αντρικού πληθυσμού. Οι κάτοικοι που
ασχολούνταν με την βιοτεχνία ήταν το 8,51%, ενώ οι έμποροι ήταν το 4,96% του αντρικού
πληθυσμού.
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Η κατανομή του γεωργικού πληθυσμού λοιπόν για την εποχή εκείνη, σύμφωνα με τον
Μοσχονά (1970), ήταν η ακόλουθη. Παλική 23,85% (χωρίς το Ληξούρι), Ποταμιάνα
13,34%, Πύλαρος 9,29%, Έρισσος 8,82%, Θυννιά 8,01%, Λειβαθώ 7,35%, Σάμη 5,5%,
νοτιοανατολική Κεφαλονιά 3,65%, Εικοσιμία 3,45%, Ομαλά 3,17%, Ταλαμιές 2,76%,
Αργοστόλι 2,76%, Πυργί 2,46% και Ρακλί 1,84% (Μοσχονάς, 1970, σ. 159).

Κατανομή Γεωργικού Πληθυσμού
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Γράφημα 1.3: Κατανομή του γεωργικού πληθυσμού της Κεφαλλονιάς.

Το 1860-1863, σύμφωνα με το Μοσχονά (1970) αναφέρονται 226 οικισμοί. Από αυτούς οι
55 οικισμοί, δηλαδή το 24.34%, έχουν αποκλειστικά γεωργικό πληθυσμό. Από αυτούς
μονάχα δύο δεν έχουν καθόλου γεωργικό, δηλαδή ποσοστό 0.88%. Αυτοί είναι ο οικισμός
Καραβάδος στην Λειβαθώ και τα Ποριαράτα στην Εικοσιμία. Βιοτέχνες έχουν απογραφεί
σε 129 οικισμούς, ενώ έμποροι σε 83 (Μοσχονάς, 1970 σ. 168).
Τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα στους αιώνες που πέρασαν, δηλαδή τον 18ο, τον 19ο και
τον 20ό αιώνα, παρουσιάζουν μία σχετική ομοιογένεια σε κάποια αγαθά, όπως στην
σταφίδα, στο λάδι και στο κρασί. Άλλα αγροτικά αγαθά τα οποία παράγονταν στο νησί
ήταν το σιτάρι, το κριθάρι, διάφορα όσπρια, αραβόσιτος, καπνός, αμύγδαλα, σύκα,
καρύδια, κεράσια, πεπόνια, βαμβάκι, γλυκόριζα, οπωροκηπευτικά, λαχανικά, βελανίδια,
μέλι και άλλα. Η ξυλεία είχε επίσης σημαντικό ρόλο στις εξαγωγές ειδών από το νησί
ιδίως της Κεφαλληνιακής Ελάτης που συναντάται στο βουνό Αίνος. Σημαντικά είναι
επίσης τα κτηνοτροφικά προϊόντα του νησιού που ακόμα και σήμερα παράγει. Στα τέλη
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του 1800 για παράδειγμα, υπήρχαν 200.000 αιγοπρόβατα. Την ίδια περίοδο υπήρχαν μόλις
5 ατμόμυλοι στο Αργοστόλι, το Ληξούρι και τη Σάμη για την παραγωγή και άλεση
σιταριού για την παρασκευή του αλευριού και του ψωμιού. Στις περιοχές της Πυλάρου και
της Παλικής υπήρχαν 800 υφαντικές μηχανές (αργαλειοί) (Μηλιαράκης, 1890, σ. 101 –
102).
Ο Δεστούνης αναφέρει πως, το αρχαιότερο γεωργικό προϊόν της Κεφαλλονιάς είναι το
σιτάρι. Σε αρχαίο νόμισμα της Παλικής υπάρχει η Περσεφόνη και γύρω της ένα στεφάνι
από στάχυα, ενώ παράλληλα, σύμφωνα με τον Πολύβιο, η Παλική ήταν «χώρα γέμουσα
σίτον». Στους επόμενους αιώνες όμως, η γεωργική κατάσταση θα αλλάξει. Από τα μέσα
του 16ου αιώνα θα αρχίσει η παραγωγή της Κορινθιακής σταφίδας και της ελιάς. Το 1760
στην Κεφαλλονιά υπήρχαν 22.000 ελαιόδεντρα και 15.000 μουριές. Επίσης, κατά το
μεσαίωνα ξεκίνησε και καλλιέργεια του αμπελιού στην Κεφαλλονιά με την ποικιλία
Βοστιλίδι. Το 1966 το νούμερο των ελαιόδεντρων έφτασε στις 700.000 ελιές και υπήρχαν
45.000 στρέμματα καλλιεργούμενα με κορινθιακή σταφίδα και αμπέλια, ενώ
καλλιεργούνταν περίπου 2.600 τόνοι σκληρού και μαλακού σίτου (Δεστούνης, 1968, σ.
12).
..
Σύμφωνα με τον Δεστούνη (1968), το 1962 το συνάλλαγμα που έφτανε στην Κεφαλλονιά
από το εξωτερικό έφτανε τα 3.000.000 δολάρια τον χρόνο. Στην απογραφή του 1885 οι
Κεφαλλονίτες που ζούσαν στο εξωτερικό ήταν 11.148, δηλαδή περίπου το 1/5 του
πληθυσμού. Το 1966 οι Κεφαλλονίτες που ζούσαν στο εξωτερικό ήταν πάνω από 80.000
και σε αριθμό είναι τόσοι όσοι και το 1635. (Δεστούνης, 1968, σ. 15)
Ο Μηλιαράκης αναφέρει επίσης ότι, σε απογραφή του 1879 από τους 63.321 κατοίκους
του νησιού, οι αγράμματοι ήταν 54.961 ενώ αυτοί που είχαν λάβει κάποια εκπαίδευση ή
μόρφωση σε κάποιο σχολείο ή επιμορφωτικό ίδρυμα ήταν μόλις 13.330. Από αυτούς μόλις
οι 3.081 από τις 31.966 ήταν γυναίκες, πράγμα που δείχνει την ελλιπή μόρφωση των
κατοίκων ειδικά για τις λαϊκές τάξεις του νησιού και ειδικά για τις γυναίκες (Μηλιαράκης,
1890, σ. 92).
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1.5 Κοινωνικά - Ιστορικά
Στο νησί τους τελευταίους αιώνες έγιναν πολλές προσμίξεις διαφορετικών λαών από τη
Μεσόγειο, τα Βαλκάνια, την Ευρώπη και χώρες, όπως τη Ρωσία την Τουρκία και την
Αίγυπτο. Αυτό μπορεί να φανεί από τα τοπωνύμια του νησιού. Οι περιοχές του Ληξουρίου,
τα Μαρτσελάτα και τα Ντεμπονεράτα, έχουν Φράγκικη καταγωγή. Το Καπανδρίτι, τα
Βρετζγάτα, το Κουτροκόη και τα Μπάλτα έχουν Αλβανική καταγωγή, ενώ σε μία
στατιστική καταγραφή της περιόδου των Ενετών υπάρχει χωριό στην περιοχή Ηρακλείου
με το όνομα Αρβανιτοχώρι. Ιταλική καταγωγή έχουν πολλά χωριά του νησιού, όπως τα
Βασιλικάτα (Basilicata) και τα Καπιτανάτα (Capitanata). Ιταλική επίσης είναι η κατάληξη
«ατα» την οποία συναντάμε σε πολλά χωριά του νησιού ακόμα και ήμερα. Τα χωριά
φέρουν το όνομα της οικογενείας που το δημιούργησε προσθέτοντας την κατάληξη «ατα».
Κοκκόλης – Κοκκολάτα,

Σοφός – Σοφάτα, Μενάγιας – Μενεγάτα, Φαρακλός –

Φαρακλάτα. Επίσης, στο νησί μετανάστευσαν κάτοικοι από άλλες περιοχές, όπως την
Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, την Κρήτη, την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα
(Μηλιαράκης, 1890, σ. 94 – 95).
Ο πληθυσμός του νησιού, εκτός από την ενασχόληση με τις γεωργικές δραστηριότητες, το
εμπόριο και την μικρή βιοτεχνική ανάπτυξη των προηγούμενων αιώνων, είχε αναπτύξει
πολύ έντονα και την ναυτιλιακή δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή συντέλεσε στην
οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των κατοίκων του νησιού. Στο τέλος του 19ου
αιώνα υπήρχαν 1200 ναυτικοί και συνολικά 190 πλοία από τα οποία τα 22 ήταν ατμόπλοια
(Μηλιαράκης, 1890, σ. 91).
Κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας (1500 – 1797) υπήρξαν μετακινήσεις πληθυσμών από
και προς το νησί. Η Κεφαλλονιά δέχτηκε πληθυσμούς από τις Τουρκοκρατούμενες
περιοχές της Ελλάδας, όπως της Κορώνης μετά την κατάληψή της από τους Τούρκους,
αλλά και από άλλες περιοχές. Μέσα στα πιο σημαντικά γεγονότα ξεχωρίζει η κατάληψη
της Κρήτης από τους Τούρκους το 1669 και η μετακίνηση μεγάλου αριθμού Κρητών στην
Κεφαλλονιά, που επέφερε σημαντικές επιρροές, τόσο σε δημογραφικά στοιχεία, αλλά και
σε πολιτισμικά. Η Κρήτη αποτελούσε ένα μεγάλο κέντρο παραγωγής πολιτισμικών
στοιχείων. Με την μετακίνηση πληθυσμού από την Κρήτη στην Κεφαλλονιά τον 17ο
αιώνα υπήρξε σημαντική άνθιση των τεχνών τόσο της λογοτεχνίας και του θεάτρου αλλά
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κυρίως της θρησκευτικής εικονογραφίας και γλυπτικής.7
Ήδη από τα τέλη του 1800 και τις αρχές του 1900 οι Κεφαλλονίτες είχαν μεταναστεύσει
σε χώρες του εξωτερικού. Υπήρξαν πολλοί παράγοντες οι οποίοι ώθησαν τους κατοίκους
στην μετανάστευση. Η οικονομική κρίση, η έλλειψη βασικών προϊόντων πρώτης ανάγκης,
οι πόλεμοι αλλά και το εμπόριο, οι σπουδές στο εξωτερικό και η εύρεση εργασίας ήταν
κάποιοι

σημαντικοί

παράγοντες.

Οι

παραδουνάβιες

χώρες,

η

Αίγυπτος,

η

Κωνσταντινούπολη, η Αμερική, η Ρωσία, η Ρουμανία, (Πάρτς και Παπανδρέου, 1892,
σ.131), η Πάτρα, η Πελοπόννησος, η Αθήνα και η Αιτωλοακαρνανία είναι κάποια από τα
μέρη, όπου οι Κεφαλλονίτες μετανάστευσαν. Με την επιστροφή τους στο νησί κάποιοι
από αυτούς έφεραν μαζί και τις περιουσίες που δημιούργησαν στο εξωτερικό, καθώς είχαν
αναδειχθεί ήδη στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, της πολιτικής, της ναυτιλίας,
των γραμμάτων και των τεχνών (Μηλιαράκης, 1890, σ. 92).

7

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις του κρητικού πολιτισμού στα πολιτισμικά
στοιχεία της Κεφαλλονιάς βλέπε: Καββαδίας. Γ. 1965. Κρήτη και Κεφαλλονιά: Κρητικαί μεταναστεύσεις και
επίδρασης του κρητικού πολιτισμού στην Κεφαλλονιά. Αθήνα.
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2. Το δημοτικό τραγούδι στον ελλαδικό χώρο
Για τον κόσμο των κρατών, των πολιτικών και της άρχουσας αστικής τάξης η σημασία του
δημοτικού τραγουδιού συνδέεται με το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας. Στην Ευρώπη, την
εποχή του 19ου αιώνα, δημιουργούνται τα έθνη κράτη και αυτό προτάσσει την ανάγκη για
δημιουργία εθνικής ταυτότητας. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται όχι μόνο χρησιμοποιώντας τα
πολιτισμικά στοιχεία των περιοχών αυτών, αλλά κατασκευάζοντας παράλληλα εκ νέου
πολιτισμικά στοιχεία, είτε μέσα από διαδικασίες εκκαθάρισης, είτε ομογενοποίησης. Τις
περισσότερες φορές και τα δύο. Αυτό είχε ως σκοπό την διαφοροποίηση των εθνών
θέτοντας έτσι στεγανά όρια τα οποία μέχρι τότε δεν υπήρχαν.8
H επίδραση της Γαλλικής Επανάστασης και της ιδεολογικής βάσης του Ρομαντισμού
προώθησαν την ιδέα, ότι η αρχαία Ελλάδα είναι η κοιτίδα του Ευρωπαϊκού ιδεώδους. Την
περίοδο του 19ου αιώνα, Ευρωπαίοι διανοούμενοι εξέδωσαν μία σειρά από συλλογές
ελληνικών δημοτικών τραγουδιών. Το υλικό που άντλησαν για την δημιουργία των
συλλογών, τους βοήθησε στην κάλυψη της θεωρίας του Ρομαντισμού περί Ευρωπαϊκού
ιδεώδους βασισμένο στην αρχαία Ελλάδα. Επίσης, βοήθησε και στον εμπλουτισμό της
τότε σύγχρονης μουσικής παραγωγής με «καινούργια» μουσικά στοιχεία τα οποία πήγαζαν
από αυτές τις συλλογές. Τέτοια στοιχεία ήταν η ποιητική αξία των τραγουδιών αυτών, οι
μουσικές κλίμακες και οι ρυθμικές αξίες.
Η πρώτη από αυτές τις συλλογές, όπου με συστηματικό τρόπο συγκέντρωσε δημοτικά
τραγούδια, είναι αυτή του Claude Fauriel το 1824-259, η οποία εκδόθηκε στο Παρίσι και
είχε καθαρά φιλολογικό χαρακτήρα, ενώ έκανε μεγάλη αίσθηση με την κυκλοφορία της
στο χώρο των διανοούμενων του Παρισιού.10

8

Για το θέμα της πολιτισμικής ταυτοποίησης βλέπε ενδεικτικά τα παρακάτω συγγράμματα: Herzfeld, M.
2002. Πάλι δικά μας, λαογραφία, ιδεολογία και η διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
και Τζιόβας, Δ. 1989. Οι μεταμορφώσεις του εθνικισμού και το ιδεολόγημα της ελληνικότητας στο
Μεσοπόλεμο. Αθήνα: Οδυσσέας και Κυριακίδου – Νέστορος, Α.1978. Η θεωρίας της ελληνικής λαογραφίας.
Αθήνα.
9
Fauriel, C. 1824. Chants populaires de la Grece moderne, recueil- lis et publies, avec un traduction
francaise, Tome I. Chants historiques. Paris: Firmin Didot.
10
Μία πολύ καλή ανάλυση στο φαινόμενο που δημιουργήθηκε με την συλλογή των δημοτικών τραγουδιών
και μία κριτική ματιά στο θέμα αλλά και στην παρουσίαση της συλλογής του Fauriel κάνει ο Αλέξης
Πολίτης. (Πολίτης, A. 1984. Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών: προϋποθέσεις,
προσπάθειες και η δημιουργία της πρώτης συλλογής. Αθήνα: Θεμέλιο.)
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Η πρώτη συλλογή στην οποία παρουσιάζεται μία μουσικολογική ανάλυση με καταγραφή
της μελωδίας και γίνεται προσπάθεια εναρμόνισης των μελωδιών, εκδόθηκε το 1878 και
είναι αυτή του Λ. Α. Μπουργκώ-Ντυκουντραί. 11 Το αρνητικό στοιχείο αυτού του
εγχειρήματος είναι το ότι ο ίδιος δεν είχε ταξιδέψει πότε στην Ελλάδα και κατ' επέκταση
δεν γνώριζε τα τραγούδια της υπαίθρου. Ολόκληρη η συλλογή του περιλαμβάνει
καταγραφές από τραγούδια, τα οποία κατέγραψε από τις δύο πόλεις που επισκέφτηκε, την
Αθήνα και την Σμύρνη. Όπως αναφέρει και ο Γιώργος Κοκκώνης (2017, σ.26), το
αντικείμενό τους είναι τραγούδια που γνωρίζει το υπηρετικό προσωπικό, τα κορίτσια της
γειτονιάς, ακόμη και στρατιώτες που προσέρχονται εκεί επί τούτου.
Λίγο αργότερα, στις αρχές του 20ού αιώνα στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες, θα γεννηθεί η ανάγκη για τη δημιουργία Εθνικών Σχολών Μουσικής. Αυτό θα έχει
ως αποτέλεσμα ο λαϊκός πολιτισμός, σε όλες τις εκφάνσεις του, να γίνει «τροφή» για τη
λόγια μουσική δημιουργία.12 Γίνεται μία προσπάθεια δηλαδή για την δημιουργία λόγιας
μουσικής με περιεχόμενο από τις παραδοσιακές μουσικές και οι λαϊκές μελωδίες, οι
ρυθμοί και οι λαϊκές κλίμακες χρησιμοποιούνται για τον εμπλουτισμό αυτών των
συνθέσεων.13
Όλη αυτή η τάση των δύο προηγούμενων αιώνων ανάγει το δημοτικό τραγούδι σε ένα
είδος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αξίες και μία αρχέτυπη γνησιότητα με στεγανά
που έχει στοιχεία ομοιογένειας και στατικότητας, κάτι που απέχει ωστόσο πολύ από την
πραγματικότητα του δημοτικού τραγουδιού. Αντιθέτως, τόσο στο αστικό λαϊκό όσο και
στο δημοτικό τραγούδι επικρατεί ένας «πολυμορφικός συγκρητισμός» (Ορδουλίδης, 2017,
σ.32).
Η

αναφορά του Αλέξη Πολίτη για την συλλογή τραγουδιών του Ντυκουντραί, ως

«καταγραφή της δεύτερης ζωής» των δημοτικών τραγουδιών (Πολίτης, 2011, σ. 233-262),
πιστεύω πως αντικατοπτρίζει μία γενικότερη πραγματικότητα της εγγράμματης και
11

Bourgault – Ducoudray, L. A. 1878. Souvenirs d'une mission musicale en Grece et en Orient. Paris:
Hachette.
12
Περισσότερες πληροφορίες για την εθνική σχολή βλέπε Φράγκου – Ψυχοπαίδη, Ο. 1990. Η εθνική σχολή
μουσικής, προβλήματα ιδεολογίας. Αθήνα: Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών. σ. 24-25.
13
Καρυοφιλίδης, Μ. 2009. Η συλλογή «Η Ελληνική Δημώδης Μουσική» 60 τραγούδια και χοροί, κριτική
μελέτη-μεταγραφή-εναρμόνισις (Αθήναι 1933) του Γεώργιου Λαμπελέτ. 2008. Πτυχιακή εργασία. Τ.Ε.Ι.
Ηπείρου. Διαθέσιμο στο: < http://apothetirio.teiep.gr/xmlui/handle/123456789/449 > [Επίσκεψη στις 03
Νοεμβρίου 2017]
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αστικοποιημένης εκδοχής των δημοτικών τραγουδιών. Όπως αναφέρει και ο Γιώργος
Κοκκώνης: «Η εξιδανίκευση του δημοτικού τραγουδιού έκανε τη ζώσα παράδοση να
αποδεικνύεται λιγότερο ελκυστική από την επινοημένη, η οποία χρησιμοποιώντας μια
σειρά από στερεότυπα συγκρότησε τη στιβαρή εικόνα μιας μνημειακής μουσικής που
επιβλήθηκε ως το «ταυτόν» της παράδοσης» (Κοκκώνης, 2017, σ.176).
Ακολουθώντας τις ιστορικές εξελίξεις στον Ελλαδικό χώρο τους τελευταίους αιώνες, θα
βρούμε πάντοτε το δημοτικό τραγούδι, μαζί με όλα τα στοιχεία που το συνοδεύουν
(μελωδίες, χορός, κλίμακες), να παίζει σημαντικό ρόλο στις διάφορες ιδεολογικές
απαιτήσεις των καιρών. Σε γενικά πλαίσια όμως, πέρα από την «εκμετάλλευσή» του, σε
ιδεολογικό επίπεδο, μπορούμε να πούμε πως μέχρι πρόσφατα η γενική θεώρηση των
δημοτικών τραγουδιών γινόταν με βάση το φιλολογικό ενδιαφέρον των στίχων. 14 Με αυτό
τον τρόπο έμπαινε στο περιθώριο, ως μη αναγκαία, η μουσικολογική προσέγγιση και η
κοινωνική λειτουργικότητά του, καθώς οι επιστημονικές εργασίες μουσικολόγων
ερευνητών στεκόταν στον ρόλο αλλά και στην λειτουργία του δημοτικού τραγουδιού ως
μέσου έκφρασης στα πλαίσια της κοινωνίας και του κοινωνικού χώρου.15
Πρόσφατες μελέτες όμως, εξετάζουν το φαινόμενο που ονομάζεται δημοτικό τραγούδι
χωρίς να το απομονώνουν από τον κοινωνικό ιστό που το δημιουργεί και το μελετούν ως
«ζωντανό κομμάτι από τη ζωή των ανθρώπων».16 Το δημοτικό τραγούδι αποτελεί κομμάτι
της καθημερινότητας των ανθρώπων και κατέχει κεντρική θέση στις μουσικές πρακτικές.
Χρησιμοποιείται ως μέσο έκφρασης συναισθημάτων και σκέψεων επηρεάζοντας και
διαμορφώνοντας τις κοινωνικές τους σχέσεις.
Στο σημείο αυτό θα παραθέσω τα λόγια του Κοκκώνη, που αναφέρεται στο δημοτικό
τραγούδι: «...Είναι επίσης γνωστό πως εξ αυτής της συνθήκης η μορφή του μνημειώθηκε
σε μια στατική - αν και διαχρονική - αυθεντικότητα. Η εξιδανίκευση αυτή αποσιώπησε την
προφορικά διαδεδομένη και γι’ αυτό ρευστή του φύση, η οποία μορφώθηκε
14

Για μία συνοπτική παρουσίαση μελετών σχετικά με το Δημοτικό τραγούδι βλέπε ενδεικτικά Τερζοπούλου
Μ., Ψυχογιού Ε., «Άσματα και τραγούδια. Προβλήματα έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών», Εθνολογία 1,
1992. σ. 143 – 165
15
Για μία σχετική ανάλυση βλέπε Τσαγγαλάς, Κωνστ. 1988. Το Δημοτικό τραγούδι και οι κοινωνικές του
διαστάσεις. Ιωάννινα.
16
Βλέπε σχετικά Τσαγγαλάς, Κωνστ. 1981. Προβλήματα και απόψεις για την έρευνα του δημοτικού
τραγουδιού στο φυσικό του περιβάλλον. Η ζωή, η λειτουργία και η κοινωνική θέση των δημοτικών
τραγουδιών μέσα σε μια Ελληνική κοινότητα. Ανθρωπολογικά 2. Αθήνα. σ. 55 – 73.
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ενσωματώνοντας στους διαδοχικούς ομόκεντρους φλοιούς της τους ήχους αντιστοίχως
διαδοχικών κοινωνιών. Κατά τη δυναμική του συγκρότηση, η αναπαράσταση του
δημοτικού τραγουδιού έβαλε στο περιθώριο το «εκάστοτε» για να προβάλλει το
εξιδανικευμένο «πάντα». Η ζώσα παράδοση αποδείχτηκε λιγότερο ελκυστική από την
επινοημένη, που επέβαλε τους ντετερμινισμούς της σε κάθε επιτόπια έρευνα και
καταγραφή. Μια σειρά στερεοτύπων εν τέλει συγκρότησε τη στιβαρή εικόνα μιας
μνημειακής «δημοτικής» μουσικής, που επιβλήθηκε ως το «ταυτόν» της παράδοσης.»
(Κοκκώνης, 2017, σ.175-176).

2.1 Το δημοτικό τραγούδι στην Κεφαλλονιά
Στην Κεφαλλονιά για την περιγραφή των δημοτικών τραγουδιών, χρησιμοποιείται ο όρος
χοροτράγουδα. Ο όρος αυτός όμως, αποκλείει τα μη χορευτικά τραγούδια, όπως είναι τα
μοιρολόγια, τα νανουρίσματα και άλλα είδη που συναντάμε στο νησί. Για το λόγο αυτό,
στην εργασία μου θα χρησιμοποιήσω τον όρο δημοτικό τραγούδι για την περιγραφή, τόσο
των χοροτράγουδων, όσο και των μη χορευτικών τραγουδιών. Με τον όρο αυτό κάνω λόγο
για την διαρκώς μεταβαλλόμενη μουσική και πολιτισμική παλέτα, που κάθε φορά οι
ντόπιοι επιλέγουν για να εκφρασθούν. Αυτή, επηρεάζεται διαρκώς από την τεχνολογία και
όλα τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά γεγονότα τα οποία διαμορφώνονται ανάλογα,
στο πέρασμα του χρόνου.
Η ανάπτυξη και εξέλιξη του δημοτικού τραγουδιού στην Κεφαλλονιά, χαρακτηρίζεται από
συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτά εντοπίζονται στο οργανολόγιο, στον τρόπο
ερμηνείας καθώς και στον τρόπο επιτέλεσης των μουσικών πρακτικών που τα
περιλαμβάνουν. Ο μεγάλος καταστροφικός σεισμός το 1953 φαίνεται να είναι μία από τις
αιτίες που σταμάτησε η παραγωγή ρεπερτορίου με τοπική θεματολογία, καθώς άλλαξε ο
τρόπος ζωής των κατοίκων. Εν συνεχεία, είναι εμφανής η εισαγωγή δημοτικών
τραγουδιών από άλλα μέρη της Ελλάδας. Κάτι τέτοιο πραγματοποιείται με την επιστροφή
των Κεφαλλονιτών μεταναστών, όσο και με την ανάπτυξη της δισκογραφίας.
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Εικόνα 2.2: Τοπική γιορτή στην περιοχή Πρόνων
Κεφαλλονιάς.
Βιολί:Ηρακλής
Κουρκουμέλης.
Πηγή:
Κομπόγιο ιστορίας Κεφαλονιάς & Ιθάκης.

Οι μουσικές πρακτικές όντας άρρηκτα συνδεδεμένες με τις κοινωνικές εξελίξεις και
συνήθειες, την οικονομική εξέλιξη στο χρόνο και την πληθυσμιακή κατάσταση,
ακολούθησαν και αυτές τον δρόμο που επέφεραν οι ιστορικές αλλαγές στον τόπο. Μέσω
των μουσικών πρακτικών που εξετάζω στη συνέχεια, θα προσπαθήσω να διακρίνω την
ολοένα και αυξανόμενη επιρροή πολιτισμικών στοιχείων από άλλους τόπους και κέντρα. 17
Ανάλογα με τις ιστορικές πραγματικότητες, μπορούμε να καταλάβουμε τους διαύλους
επικοινωνίας που συντάσσονται και αναπτύσσονται, πέρα από τα φολκορικά στοιχεία και
τις θεωρίες περί στεγανότητας και μοναδικότητας.18
17

Σχετικά με τα Δίκτυα και το πως αυτά επηρεάζουν τα μουσικά στοιχεία ενός τόπου βλέπε: Χτούρης Σ..
1995. Παραδοσιακά και σύγχρονα δίκτυα στο Αιγαίο. Θεωρητικές και μεθοδολογικές προϋποθέσεις για την
ανθρωπολογική και κοινωνιολογική μελέτη των δικτύων του μεσογειακού πολιτισμού. Άξονες και
προϋποθέσεις για μια Διεπιστημονική έρευνα, Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου "Νικόλαος Δημητρίου", Αθήνα. σ.
37-62.
18
Για το ζήτημα της φολκλορικής προσέγγισης της μουσικής βλ. Κάβουρας Π. 2010. Φολκλόρ και
παράδοση. Όψεις και μετασχηματισμοί ενός νεωτερικού ιδεολογικού μορφώματος, στο Φολκλόρ και
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Η δημοτική μουσική της Κεφαλλονιάς, σε αντίθεση με την τοπική μουσική άλλων
περιοχών της Ελλάδας, δεν είναι τόσο διαδεδομένη. Θα λέγαμε πως περισσότερο
διαδεδομένη είναι η λόγια μουσική παράδοση του νησιού, καθώς επίσης και ένα άλλο
μουσικό είδος, το οποίο στην Κεφαλλονιά έχει γνωρίσει μεγάλη άνθιση. Οι καντάδες 19 και
οι αρέκιες,20 αποτελούν σημαντικό κομμάτι της μουσικής παράδοσης του νησιού. Όντας
ευρέως μελετημένες, τόσο οι καντάδες, όσο και η λόγια μουσική της Κεφαλλονιάς, δεν θα
αποτελέσουν κομμάτι της δικής μου έρευνας, καθώς υπάγονται σε διαφορετικό μουσικό
είδος.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θεωρώ πως έχουν διαδοθεί τα παραπάνω είδη
περισσότερο από την δημοτική μουσική του νησιού. Παρακάτω αναφέρω κάποιους
αυτούς.
α) Η εγγραματοσύνη βοήθησε στη διάσωση τόσο της λόγιας μουσικής όσο και της
καντάδας, σε αντίθεση με την προφορικότητα του δημοτικού τραγουδιού. Η καντάδα
υπήρξε ένα λαϊκό είδος μουσικής, που εντοπίζεται στα αστικά κέντρα του Αργοστολίου
και του Ληξουρίου, εκεί όπου ήταν εύκολη η καταγραφή και μετάδοση της από
εγγράμματους.
Παράδοση, Ζητήματα ανα-παράστασης και επιτέλεσης της μουσικής και του χορού, Νήσος, Αθήνα, σ. 2985. Βλέπε επίσης: Λουτζάκη Ρ. 2004. Εθνογραφίες Χορού, Αρχαιολογία & Τέχνες, (τευχ.) 92, Σεπτέμβριος,
2004. http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/92-4.pdf
19
Η καντάδα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της Κεφαλληνιακής λαϊκής μουσικής παράδοσης. Το
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του λαϊκού αυτού είδους είναι πως ο τραγουδιστής ήταν ο συνθέτης της μελωδίας
αλλά και ο ποιητής του κειμένου. Η καντάδα εξελίχθηκε στην Κεφαλλονιά με τους κανταδόρους να
αυτοσχεδιάζουν στο τραγούδι δημιουργώντας απλές εναρμονίσεις στις μελωδίες. Συνήθως επρόκειτο για
ανθρώπους που δεν είχαν κάποια μουσική εκπαίδευση οπότε η εναρμόνιση γινόταν ακουστικά (orecciho),
δηλαδή με το αυτί και σύμφωνα με το δικό τους γούστο και αισθητική. Συνήθως οι καντάδες ήταν αργές στο
ρυθμό και πολύ μελωδικές με τέτοιο τρόπο όμως φτιαγμένες ώστε οι μελωδίες να είναι εύκολες στο αυτί
δηλαδή εύληπτες τόσο από τον ακροατή αλλά και από αυτούς που το τραγουδούσαν. Τα τραγούδια αυτά
συνήθως ήταν τρίφωνα ή δίφωνα με απλή μελωδία βασισμένη πάνω στη μείζονα κλίμακα (ματζόρε) και το
γεγονός αυτό έχει δώσει και το ανάλογο χρώμα στο λαϊκό αυτό είδος που το χαρακτηρίζει ο λυρισμός αλλά
συγχρόνως και μία μελαγχολία. Η Μείζονα κλίμακα χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο και πολύ σπάνια η
ελάσσων κλίμακα (μινόρε), γιατί η ματζόρε κλίμακα έδινε πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια στην αυτοσχέδια
εναρμόνιση και στην αντίστιξη επάνω στη μελωδία. Η δεύτερη φωνή ακολουθούσε τη μελωδία στην τρίτη ή
στην έκτη βαθμίδα ενώ η τρίτη φωνή συνόδευε τη μελωδία πάνω στην τονική, στην δεσπόζουσα ή στην
υποδεσπόζουσα. Η τελευταία φράση του τραγουδιού συνήθως κρατιόταν περισσότερη ώρα και η φωνή που
είχε το ρόλο της πέμπτης έκανε ανεβάσματα και κατεβάσματα στις νότες πάντα με βάση την πέμπτη
βαθμίδα. (Ραυτόπουλος, 2011, σ. 52 – 54)
20
Οι αρέκιες είναι λαϊκά αυτοσχεδιαστικά τραγούδια με χρήση ιδιότυπης αρμονίας, χωρίς την συνοδεία
οργάνων. Βασική διαφορά με την καντάδα είναι ότι στην καντάδα τραγουδάνε όλοι ο μαζί ενώ στην αρέκια
έχουμε το σόλο του τενόρου. Ακόμα μία διαφορά με την καντάδα είναι ότι οι καντάδες απευθύνονται στις
γυναίκες ενώ στην αρέκια μιλάνε για τις γυναίκες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παραπάνω
είδος λαϊκής μουσικής βλ. Σκιαδαρέσης (1962).
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β) Ένας ακόμη λόγος είναι η έλλειψη δισκογραφίας. Υπάρχουν μόνο λίγες ηχογραφημένες
μαρτυρίες με Κεφαλλονίτικα δημοτικά τραγούδια, στις οποίες αναφέρομαι παρακάτω.
γ) Ο τουρισμός και η παραγωγή πολιτισμικού προϊόντος στα πλαίσια του φολκλόρ, που
εστίασε σε άλλα είδη, δεν έδωσαν τον κατάλληλο χώρο προς εμπορική αλλά και
πολιτισμική κατανάλωση. Το φαινόμενο αυτό όμως τα τελευταία χρόνια αρχίζει και
τροποποιείται, όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια.
δ) Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι ο σεισμός του 1953, ο οποίος επέφερε τη
βίαιη αστικοποίηση αλλά και τη μετανάστευση μεγάλου αριθμού του πληθυσμού της
αγροτικής κοινωνίας, που υπήρξε ο φορέας του δημοτικού τραγουδιού.
ε) Η προτίμηση του λαϊκού τραγουδιού έναντι του δημοτικού τραγουδιού, ως ένα μουσικό
είδος διασκέδασης και έκφρασης των λαϊκών στρωμάτων, από τα τέλη της δεκαετίας του
1950 και μετά, αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα.

2.1.1 Τοπικές Βιβλιογραφικές Αναφορές
Πολλές από τις μελέτες και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το δημοτικό τραγούδι
στο νησί, έχουν λαογραφικό και φιλολογικό χαρακτήρα. Μία τέτοια προσέγγιση αποτελεί
η συλλογή στίχων «Λαογραφικά Κεφαλονιάς» του Γεράσιμου και της Νίκης Μπάλα, που
αποτελείται από τρεις τόμους: τόμος Α’: Λιανοτράγουδα, τόμος Β’: Δημοτικά τραγούδια,
και τόμος Γ’: Λαϊκοί ποιητές.
Στις συγκεκριμένες συλλογές εντοπίζουμε καταγραφές στίχων από κατοίκους της
Κεφαλλονιάς που κατάγονται από διαφορετικά σημεία του νησιού, ακολουθούμενες από
σύντομα βιογραφικά τους και σχόλια. Η συλλογή στίχων αφορά είτε ρίμνες ανώνυμων
δημιουργών, χωρισμένες σε ενότητες ανάλογα με τη θεματική, είτε ποιήματα και στίχους
επώνυμων. Όπως αναφέρουν και οι ίδιοι « ...οι λαϊκοί μας ποιητές επώνυμοι και ανώνυμοι,
μας παρέχουν με τους στίχους τους, πλούτο πληροφοριών και λαογραφικά στοιχεία,
ιδιαίτερα χρήσιμα σήμερα, που η εποχή με ταχύτητα αλλάζει» (Μπάλα, 2011 Γ’, σ. 28).
Επιπροσθέτως, η ανάγκη που υπήρχε από την δημιουργία του Ελληνικού κράτους για την
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πολιτισμική σύνδεση με την αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο και την απόδειξη της
ιστορικής συνέχειας διακρίνεται μέσα στην βιβλιογραφία. Σε αυτή την περίπτωση, τα
πολιτισμικά στοιχεία λειτουργούν ως εργαλείο για την απόδειξη τέτοιων ισχυρισμών.
Διακρίνεται επίσης μία ανάγκη για σύνδεση με το Ελληνικό κράτος, ενώ συγχρόνως
επικρατεί μία αγωνία για απόδειξη της ελληνικότητας. Μπορώ να αναφέρω μερικά
παραδείγματα μελετών που εμπεριέχουν αυτά τα στοιχεία, όπως την προσέγγιση του
Ραυτόπουλου (1997) στο βιβλίο «Αρμονική πολυφωνία στα Επτάνησα», όπου αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Τα τραγούδια αυτά που γεννήθηκαν στην ύπαιθρο, έχουν ζωντάνια,
βάθος και ειλικρίνεια και είναι κράμα λαϊκής και βυζαντινής μουσικής [...] Τα
εφτανησιώτικα χωρικά τραγούδια... συναντώνται οι τρεις τέχνες – Ποίηση – Μουσική –
Όρχηση, όπως ήταν αδελφομένες στον αρχαίο διθύραμβο» (Ραυτόπουλος, 1997, σ. 62).
Στο συγκεκριμένο σύγγραμα υπάρχει ένα σύντομο κεφάλαιο με τίτλο «Τα εφτανησιώτικα
χωρικά τραγούδια». Η θεωρητική προσέγγιση είναι καθαρά λαογραφική, αλλά
εμπεριέχεται μία μουσικολογική ανάλυση, η οποία είναι από τις λίγες που έχω εντοπίσει
στην βιβλιογραφία. Ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί η αναφορά σε ένα «Κεφαλονήτικο
δημοτικό τραγούδι, χορευτικό της υπαίθρου» με τίτλο «Η Μαρούλα» (Ραυτόπουλος,
2011). Σε παράρτημα του βιβλίου στη σελίδα 97 υπάρχουν η παρτιτούρα και οι στίχοι του
κομματιού. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία αναφορά όμως στις πηγές, στον τόπο καταγωγής,
στην ημερομηνία καταγραφής και σε άλλα στοιχεία, τα οποία θα βοηθούσαν στην
τεκμηρίωση των στοιχείων που παρουσιάζονται, καθώς δεν έχω βρει κανέναν ηχητικό
δείγμα αλλά ούτε και αναφορά για το συγκεκριμένο κομμάτι.
Ο Γεράσιμος Γαλανός (2010), κατατάσσει το δημοτικό τραγούδι στις εξής κατηγορίες:
Μοιρολόγια, νανουρίσματα, τραγούδια του γάμου, ρίμνες του χορού, σατιρικά άσματα,
καντάδες λαϊκές και έντεχνες, τοπικά ιστορικά και κοινωνικά τραγούδια και παραλλαγές
πανελληνίων ασμάτων (Γαλανός 2010, σ.13). Παράλληλα, χωρίζει τα «χορευτικά άσματα»
όπως τα αναφέρει, σε δύο κατηγορίες, ακολουθώντας σε μεγάλο βαθμό την κατάταξη του
Νικόλαου Πολίτη.
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Η πρώτη κατηγορία, αφορά αποκλειστικά τραγούδια τα οποία αποτελούν τοπικές
δημιουργίες. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει σκόρπιες ρίμνες21 παράλληλα με τραγούδια
(μουσική και στίχοι), τα οποία έχουν συγκεκριμένη θεματολογία, που σχετίζεται με
διάφορα τοπικά, κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα.
Η δεύτερη κατηγορία, αφορά τραγούδια τα οποία αποτελούν Κεφαλλονίτικες παραλλαγές
Πανελλήνιων ασμάτων. Η ταξινόμηση του υλικού βασίζεται σε μία μακροερευνητική και
μικροερευνητική προσέγγιση. Αυτό επιτυγχάνεται συγκρίνοντας τα τοπικά τραγούδια
διαφόρων περιοχών της Κεφαλλονιάς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, με τραγούδια
της υπόλοιπης Ελλάδας.
Η προσέγγιση αυτή μας βοηθάει να εντοπίσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής
δημιουργίας που σχετίζονται με την μελωδία των τραγουδιών, το τοπικό ύφος και τον
τρόπο παιξίματος. Παράλληλα, μας βοηθάει να εστιάσουμε στους στίχους, κάτι που
βοηθάει την έρευνα, καθώς συλλέγουμε πληροφορίες για το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, τις
τοπικές συνήθειες κατά την διάρκεια του χρόνου, τις εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον
κύκλο της ζωής, αλλά και τα άτομα που απαρτίζουν τα κοινωνικά σύνολα.
Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να εντοπίσουμε τα τραγούδια τα οποία προστέθηκαν στο
τοπικό ρεπερτόριο από άλλα μέρη της Ελλάδας. Με αυτό τον τρόπο, μας επιτρέπεται να
διακρίνουμε την επίδραση ξένων κοινωνικών και πολιτισμικών επιρροών στο νησί. Το πώς
χρησιμοποιήθηκαν από τις τοπικές κοινωνικές ομάδες, το πώς επηρεάστηκε η τοπική
μουσική, με ποιο τρόπο αφομοιώθηκαν αυτές σε τοπικό επίπεδο και τέλος, ποια τοπικά
στοιχεία προστέθηκαν σε μουσικολογικό επίπεδο..
Επιπλέον, στο βιβλίο της Βαρβάρας Κοσμάτου (2007) «Ο Κεφαλονίτικος Μπάλος»,
γίνεται αναφορά στην μουσικοχορευτική παράδοση του χωριού Φαρακλάτα της
Κεφαλλονιάς και στους απόδημους (του ίδιου χωριού) στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Η
Κοσμάτου παρουσιάζει γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής Κρανιά, τα οποία
αφορούν την παραγωγική δραστηριότητα, τα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες για την
21

Με το όρο «μελωδική μήτρα» εννοώ τις μελωδίες εκείνες οι οποίες διαχρονικά αποτελούν σημείο
αναφοράς και σε αυτές τις μελωδίες οι τοπικοί λαϊκοί ποιητές προσαρμόζουν κάθε φορά τα στιχουργήματα
τους. Στην Κεφαλλονιά τέτοιες μελωδίες είναι ο Μπάλος, το Διβαράτικο και άλλες.
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μεταναστευτική κίνηση των κατοίκων. Επίσης, γίνεται ανάλυση του μουσικού φαινομένου
που αφορά τον χορό του Μπάλου. Ο Μπάλος είναι ο πιο διαδεδομένος Κεφαλλονίτικος
χορός. Στη συνέχεια, καταλήγει στα συμπεράσματά της, όπου τα παρουσιάζει μέσω μίας
ερμηνευτικής ανάλυσης. Το βιβλίο της Κοσμάτου αποτελεί μία σημαντική έρευνα γύρω
από τον Κεφαλλονίτικο Μπάλο. Η ματιά της είναι εμπεριστατωμένη και προσεγγίζει το
θέμα ερευνώντας τα στοιχεία που έχει στη διάθεση της, χωρίς υπερβολές και υπέρμετρες
αναφορές. Θεωρώ ότι, το έργο της Κοσμάτου αποτελεί μία σημαντική βιβλιογραφική
αναφορά και θα χρησιμοποιήσω στην εργασία μου αρκετά από τα στοιχεία που αναφέρει.
Το επόμενο σύγγραμα είναι αυτό της Ρούλας Γονατά (2009), στο οποίο υπάρχουν
πληροφορίες για την περιοχή της Πυλάρου που σχετίζονται με τις μουσικές πρακτικές,
τους τοπικούς χορούς και τις τοπικές ενδυμασίες. Στις σελίδες του βιβλίου υπάρχει
πλούσιο φωτογραφικό υλικό αλλά και στοιχεία σχετικά με τα έθιμα των κατοίκων της
περιοχής αυτής. Σκοπός της, όπως αναφέρει η ίδια, είναι η καταγραφή και διάσωση των
παραδοσιακών στοιχείων της περιοχής της Πυλάρου (Γονατά, 2009). Η έρευνά της
βασίζεται κυρίως σε μαρτυρίες και διηγήσεις κατοίκων της περιοχής. Τα στοιχεία που
παρουσιάζονται έχουν ενδιαφέρον και αποτελούν μία από τις ελάχιστες βιβλιογραφικές
πηγές που υπάρχουν σχετικά με το αντικείμενο αυτό. Τέλος, οι αναφορές της είναι
επιγραμματικές και χωρίς εμβάθυνση σε κοινωνικές, ιστορικές διαδικασίες και αιτίες, ενώ
δεν υπάρχουν καθόλου βιβλιογραφικές αναφορές.
Ο Αγγελο-Διονύσιος Δεμπόνος (1993), με το βιβλίο του «Η Κεφαλονιά του Θρύλου και
της Παράδοσης», προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τα μουσικά πλαίσια επιτέλεσης
στο νησί και η συγκεκριμένη έκδοση αποτελεί μία από τις λίγες βιβλιογραφικές πηγές που
έχουμε για τα θέματα αυτά. Μέσα στο βιβλίο του αναζήτησα τα θέματα που αφορούν τις
τοπικές παραδόσεις και τα έθιμα που του δημοτικού τραγουδιού. Στο κεφάλαιο «χοροί και
προσωπίδα» υπάρχουν πολλά στοιχεία, που αφορούν το έθιμο της μάσκαρας. Μου δίνεται
η εντύπωση πως ο συγγραφέας έχει μία εικόνα για τις μουσικές πρακτικές επιτέλεσης του
δημοτικού τραγουδιού, η οποία πηγάζει περισσότερο μέσα από τις βιβλιογραφικές
αναφορές παρά μέσα από την επιτόπια έρευνα. Το έργο του παρόλα αυτά, αποτελεί μία
σημαντική πηγή πληροφοριών που αφορούν τον Κεφαλλονίτικο πολιτισμό γενικότερα.
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Παρότι σε πολλές εργασίες εντοπίζω στοιχεία από θεωρητικές προσεγγίσεις που
θεωρούνται πια ξεπερασμένες, θα ήθελα να επισημάνω τη σημαντική συνεισφορά σε
στοιχεία και πληροφορίες που προσφέρουν κυρίως για τον 20ό αιώνα χωρίς να λείπουν
βέβαια και οι αναφορές σε προηγούμενες περιόδους. Η αναφορά στον χρόνο πάντως δεν
είναι πάντα ευδιάκριτη κι αυτό φανερώνει την έλλειψη έγκυρων πηγών. Το γεγονός
πάντως πως η τοπική βιβλιογραφία χαρακτηρίζεται από μία στερεοτυπική κατάταξη των
πολιτισμικών και πολιτιστικών στοιχείων του τόπου, αποτελεί στοιχείο της γενικότερης
αντίληψης που επικρατεί περί δημοτικής μουσικής της υπαίθρου. Μία αντίληψη που
δημιουργήθηκε στα αστικά κέντρα και σε μία περίοδο όπου και επιστήμες όπως η
ανθρωπολογία και η μουσικολογία δεν είχαν αναπτυχθεί αρκετά ή δεν είχαν ακόμα
εκφέρει λόγο για θέματα αυτού του είδους.
Το είδος που εξετάζουμε απέκτησε μία ταυτότητα που χαρακτηρίζεται από φολκλορικά
στοιχεία και «γραφικές» αναφορές ενώ παράλληλα απομονώνει ή και διαγράφει στοιχεία
του μουσικού πολιτισμού τα οποία δεν εξυπηρετούν τον λόγο της ύπαρξης της. Τα
τελευταία χρόνια πάντως, και με την λειτουργία στο Ληξούρι του τμήματος του ΤΕΙ Ιονίων
νήσων έχει αρχίσει η μελέτη του είδους από μουσικολόγους ερευνητές χρησιμοποιώντας
επιστημονική μεθοδολογία και τεκμηρίωση.
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3. Πλαίσια μουσικής επιτέλεσης στην Κεφαλλονιά
Η μουσική κάθε τόπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους ανθρώπους. Επομένως μέσω
της μελέτης των πλαισίων της μουσικής επιτέλεσης μπορούμε να κατανοήσουμε τη
μουσική, όχι ως ένα φαινόμενο ουδέτερο και αποκομμένο από την κοινωνία που την
επιτελεί, αλλά σαν ένα κομμάτι αυτής. Τα πλαίσια αυτά είναι διαφορετικά από εποχή σε
εποχή και από τόπο σε τόπο. Στην Κεφαλλονιά μπορούμε να διαχωρίσουμε σε ένα πρώτο
επίπεδο τα πλαίσια επιτέλεσης σε αυτά που λαμβάνουν χώρα στα αστικά κέντρα όπως το
Αργοστόλι και το Ληξούρι και στις υπαίθριες περιοχές του νησιού, όπου υπάρχουν τα
χωριά. Σε δεύτερο επίπεδο όσο αναφορά την εποχή που μελετάω, δηλαδή τον 20ο αιώνα,
θα κάνω ένα διαχωρισμό που αφορά τις χρονικές περιόδους μέσα στο έτος. Παράλληλα
όμως, θα αναφέρω και πρακτικές που εκτελούνται ανεξάρτητα εποχής του έτους
προσπαθώντας όμως να δω την εξέλιξή τους στο πέρασμα του χρόνου όπου εστιάζεται η
έρευνα μου και μου επιτρέπουν οι πηγές μου, δηλαδή στον 20ό αιώνα.

3.1 Τα Κάλαντα στην Κεφαλλονιά
Τα κάλαντα αποτελούν ένα είδος λαϊκής μουσικής σύνθεσης, η οποία χρησιμοποιείται μία
φορά το χρόνο στην περίοδο του θρησκευτικού εθίμου των Χριστουγέννων, της
Πρωτοχρονιάς, των Φώτων και του Λαζάρου. Αυτή η πρακτική παρουσιάζεται σε όλη την
διάρκεια του 20ού αιώνα με κάποιες διαφοροποιήσεις.
Ξεκινώντας από την αρχή του έτους, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κάλαντα της
Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων, τα οποία αποτελούν ένα τοπικό χαρακτηριστικό
δείγμα λαϊκής σύνθεσης. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι που λέγονται τα κάλαντα στην
Κεφαλλονιά. Είτε με αυτοσχεδιαστικές ρίμνες, είτε με λόγια επηρεασμένα από την τοπική
κουλτούρα

και

συνήθειες

των

κατοίκων,

είτε

με

προσαρμογή

στίχων

που

χρησιμοποιούνται στα κάλαντα πανελληνίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι διαφέρουν στην
μουσική τους σύνθεση στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα του νησιού. Χαρακτηριστικό της
μελωδίας τους είναι και στα δύο η «...επτανησιακή, πολυφωνική και συγχορδιακή τους
τελείωση» (Λουκάτος, 1979, σ. 26). Η μουσική αυτή όμως, έχει περάσει και στους
κατοίκους της υπαίθρου που βρίσκονται γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
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Σημαντική βιβλιογραφική αναφορά στα κάλαντα των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς αποτελεί η εργασία του Λουκάτου (1979) «Χριστουγεννιάτικα και των
Γιορτών». Από το βιβλίο του Λουκάτου έχουν αντλήσει πληροφορίες και άλλοι ερευνητές
που ασχολούνται με το φαινόμενο αυτό, όπως ο ντόπιος Γεράσιμος Γαλανός. Το βιβλίο
έχει λαογραφικό χαρακτήρα και δεν αναλύει σε βάθος τα φαινόμενα που περιγράφει. Η
έκδοση του βιβλίου παρόλα αυτά, αποτελεί μία σημαντική πηγή πληροφοριών και
στοιχείων, καθώς δεν υπάρχουν σε γενικές γραμμές άλλες πληροφορίες και πηγές σχετικά
με τα έθιμα αυτά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα κάλαντα από την περιοχή της Παλικής, τα
οποία βέβαια συναντάμε και σε άλλα μέρη του νησιού με παραλλαγές στους στίχους. Θα
παρατηρήσουμε πως οι στίχοι είναι τοπικού ενδιαφέροντος και μπορούμε να αντλήσουμε
πληροφορίες για την τοπική διάλεκτο αλλά και τα έθιμα των ημερών, ενώ παράλληλα
αποτελούν και μία ξεχωριστή παραλλαγή από τα Κάλαντα άλλων περιοχών της Ελλάδας.
Κάλαντα Χριστουγέννων
«Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά κι αρχή του Γεναρίου
αύριο ξημερώνεται του Αγίου Βασιλείου
Αη Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία
-Από το σπίτι μου έρχομαι και στο σκολειό μου πάω
-Βασίλη ,αν ξέρεις γράμματα, πες μου το αλφαβητάρι.
Ξερό ήταν το ραβδάκι του, χλωρούς βλαστούς επέτα.
Κι απάνω στους χλωρούς βλαστούς περδίκια καρκαριώνται,
κι όχι περδίκια μοναχά παρά και περιστέρια.
Τα περιστέρια πέτονται και πάνε τσι βρυσούλες
Βρυσούλες πετροπήγαδες κι αυλές μαρμαρωμένες
Φέρνουν νερό στα νύχια τους και χιόνι στα φτερά τους
και λούζουν τον αφέντη τους και λούζουν την κυρά τους.
-Κυρά με τσου πολλούς σου γιούς, τσου μοσκοαναθρεμένους
που τσόπλυνες και τσόπλυνες και στο σκολειό τσου στέρνεις.
Εκεί τσου δέρνει ο δάσκαλος κι εκεί τσου μαινέρνει
με δυο κλωνιά βασιλικό, με πέντε ωσάν το μόσκο!
-Μωρές και πουν τα γράμματα, μωρές και πουν ο νους σας¨
Τα γράμματα είναι στο χαρτί κι ο νους μας στις κοπέλες
κι ο λογισμός μας έφτασε κάτου στις μαυρομάτες
Πάρε συ, βάγια, το κερί κι ανέβα και κατέβα
και φέξε στ’αρχοντάκι μας ν΄ανοιξη την κασέλα
κι αν είν’ ασήμι, πάρτε το,κι αν είναι και δυάρι,
κι αν είναι και τριώβολο, κανείς να μην το πάρει!
Εκοίταξα στον ουρανό κι είδα’να δυο λαμπάδες
και με το καλησπέρισμα καλές σας εορτάδες…» (Γαλανός, 2005, σ.8.).

Ο Γαλανός, μου εμπιστεύτηκε πληροφορίες από το αρχείο του και κείμενά του, με υλικό
που έχει αντλήσει ο ίδιος μέσα από βιβλιογραφικές πηγές και την επιτόπια έρευνα που έχει
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πραγματοποιήσει με θέμα τα Κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην
Κεφαλλονιά. Στις σελίδες αυτές, οι αναφορές στις πηγές του είναι πολύ περιορισμένες και
έτσι δεν μου δίνεται η δυνατότητα διασταύρωσης των πληροφοριών. Παρόλα αυτά, το
κείμενο δεν παύει να παρέχει σημαντικές πληροφορίες τόσο για τα έθιμα στα αστικά
κέντρα του νησιού όσο και της υπαίθρου.
Μπορούμε να συναντήσουμε παραλλαγές ανάμεσα στα κάλαντα της υπαίθρου και των
αστικών περιοχών. Οι διαφορές αυτές εντοπίζονται στους στίχους, καθώς το οργανολόγιο
και οι μελωδίες παραμένουν ίδιες. Σε αυτούς, γίνονται αναφορές είτε σατιρικές είτε με
πολιτικό νόημα, είτε πειραχτικές για συγκεκριμένα άτομα, είτε με κάποιο κοινωνικό
νόημα, όπως για παράδειγμα αναφορά στην πεθερά ή στον εφοριακό και άλλες
παραλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες της περίστασης. Πάντοτε όμως υπάρχει δημιουργική
και αυτοσχεδιαστική διάθεση. Οι ρίμνες είναι προσαρμοσμένες επάνω σε τοπικές μουσικές
συνθέσεις των αστικών κέντρων της περιοχής, με το χρώμα και το ύφος πάντα της
επτανησιακής μουσικής παράδοσης ή μερικές φορές και προσαρμοσμένα επάνω σε
πανελλήνιες μελωδίες.
Στα χωριά της Κεφαλλονιάς αλλά και στα αστικά κέντρα όπως το Ληξούρι και το
Αργοστόλι, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έλεγαν τα κάλαντα από πόρτα σε πόρτα
άντρες όλων των ηλικιών. Η ανδροκρατία στα κάλαντα συμβαίνει και σε άλλες περιοχές
της Ελλάδας και το μόνο σίγουρο είναι πως έχει να κάνει με την θέση της γυναίκας την
περίοδο εκείνη. Ίσως επίσης, το γεγονός ότι λεγόντουσαν το βράδυ και όχι την μέρα να
ήταν και αυτός ένας ακόμη λόγος.
Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα
«Πάλιν ακούσατε άρχοντες πάλιν να σας ειπούμε
ότι και αύριο εστί ανάγκη να χαρούμε.
Και να πανηγυρίζωμεν περιτομήν Κυρίου
την εορτή του μάκαρος Μεγάλου Βασιλείου
Κάνω λοιπόν, αρχή καλή επαίνους να συνθέσω
τον Άγιο Βασίλειο δια να επαινέσω.
Να σας ειπώ τα θαύματα που έκανε Εαυτός του
Με του Θεού τη δύναμη που ήταν βοηθό σου.» (Γαλανός, 2005 σ.6).

Τα κάλαντα τα έλεγαν οι μεγάλοι από το βράδυ και μετά, ενώ χρησιμοποιούσαν και
φαναράκι για να βλέπουν τη νύχτα. Μερικές φορές τα κάλαντα κράταγαν μέχρι το
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ξημέρωμα όπου πήγαιναν και στο σπίτι του ιερέα να τον ξυπνήσουν.
«Ξύπνα, Πανιερώτατε, να πας στην εκκλησία
Που σε προσμένουν οι Αγγέλοι, ν΄αρχίσεις Λειτουργία.» (Λουκάτος, 1979, σ. 23).

Τα όργανα που χρησιμοποιούνταν ήταν συνήθως τα τρίγωνα, το μαντολίνο, η κιθάρα, το
ακορντεόν, και το βιολί. Χαρακτηριστικά η Αμαλία Βουτσινά (1972 Α’, σ.13) αναφέρει:
«Πως να γιορτάσεις με εκείνον που δεν αξιώθηκε να ακουρμαστεί τον Ρουσία ή τον
Αγριόσπυρο με το τεράστιο τριάγκωνο να ψάλλουν το:
Καλή εσπέραν άρχοντες
Πάλιν να σας ειπούμε
ότι και άυριον εστί
ανάγκη να χαρούμε.

Ενώ ο Λίγκος με το βιολί και ο Βαντάκας με την κιτάρα συνόδευαν τις βαρατσιόνες και
την εισαγωγή από τον «Άι Βασίλη»!».
Στα αστικά κέντρα του νησιού (Αργοστόλι, Ληξούρι) τα κάλαντα παίζονταν από
μαντολινάτες ή τοπικές φιλαρμονικές ορχήστρες.

Εικόνα 3.3: Η φιλαρμονική της Παλικής, 1934. Μαέστρος: Σπύρος Ζερβός
Κουτσουμπής. Πηγή:Ορέστης Καππάτος, Κομπόγιο Ιστορίας Κεφαλονιάς και
Ιθάκης.

Στην περιοχή της Σάμης, όπως και σε άλλες περιοχές, στο τέλος των στίχων πρόσθεταν
συνήθως επαινετικά λόγια για το σπιτονοικοκύρη και ευχές σε αυτόν και την οικογένεια
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του για μια καλή χρονιά.
Σ’αυτό το σπίτι πού 'ρθαμε πέτρα να μη ραΐσει
κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει.
Εκοίταξα στον ουρανό και είδα σταυρό στη μέση,
και απ' όλα τα ονόματα Σπυράγγελος μ' αρέσει.
Και πάλ' εματακοίταξα κι είδα 'να διό στεφάνια,
και με το καληνύχτισμα καλά σας Θεοφάνια (Λουκάτος, 1975, σ. 25).

Στην Σάμη επίσης, καταγράφηκαν και οι παρακάτω στίχοι:
Παίρνουν νερό ραντίζονται, ραντίζουν και τη βάγια.
Kαι παίρνει η βάγια το κερί και φέγγει απάνου-κάτου
και φέγγει στα καντήλια του τού πολυχρονεμένου...

Στις περιπτώσεις που πηγαίναν στο σπίτι κάποιου ναυτικού, ή πολυταξιδεμένου, ή σε
κάποιον που δεν ήταν παρόν και έλειπε σε ταξίδι του λένε:
Καληώρα 'δώ, καληώρα κεί, καληώρα σ' άλλη χώρα
καληώρα και του Πίπη μας, όθεν κι αν είναι τώρα.

Στις περιπτώσεις που πηγαίνανε σε κάποιο σπίτι, όπου υπήρχαν μορφωμένοι άνθρωποι ή
γενικά γραμματιζούμενοι, με την έννοια που αποκτά ο όρος για τους ανθρώπους της
εποχής εκείνης, λέγαν χαρακτηριστικά:
Του Δημητράκη του 'πρεπε πιτσούνι και ξεφτέρι,
και μια πεννούλα ολόχρυση στο δεξιό του χέρι (Λουκάτος, 1979, σ. 25).

Τέλος, στην περιοχή «Θηνιές» ζητούσαν τον μποναμά22 με κάποια χιουμοριστική διάθεση.
Δώστε και εμάς το κόπο μας ό,τ' είν' ο ορισμός σας,
και ο Άγιος Βασίλης να είναι βοηθός σας.
Δώσε μας και το κόκκορο, δώσε μας και την κότα,
δώσε μας και το μποναμά να πάμε σε άλλη πόρτα (Λουκάτος, 1979, σ. 25).
Δώστε μας βασιλόπιττα, δώστε μας και το γάλα,
δώστε μας και τον μποναμά κι εμείς δεν θέλουμ’ άλλα!
Ό,τι είναι ο νόμος δώσετε κι αλλού θε να τα πούμε,
κι οι όμορφες της γειτονιάς όλες μας καρτερούνε (Γαλανός, 2005).

Το χιούμορ δεν έλειπε ποτέ από τις εκδηλώσεις αυτές, που έτσι κι αλλιώς χαρακτηρίζονταν
από μια γιορτινή διάθεση και αισιοδοξία. Τα Χριστούγεννα και η αλλαγή του χρόνου
συμβόλιζαν τόσο τον ερχομό του φωτός, αφού μεγαλώνει η μέρα αισθητά, όσο και τον
ερχομό της άνοιξης.

22

Ο μποναμάς στην τοπική διάλεκτο είναι τα χρήματα που δίνουνε σε αυτούς που λένε τα κάλαντα.
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Μέσα από τη δημοσίευση του Γαλανού (2008, σ. 551-560) εντοπίζουμε τα Ριζοσπαστικά
κάλαντα των Θεοφανείων τα οποία χρονολογούνται από το 1854. Τα κάλαντα αυτά
εκδόθηκαν για πρώτη φορά από το τυπογραφείου «Η Σάλπιγξ» 23 και παρουσιάζουν έντονο
ενδιαφέρον τόσο για ιστορικούς λόγους, όσο και για το γεγονός ότι, μέσα από το κείμενο
μπορούμε να διακρίνουμε στοιχεία που αφορούν την ιδεολογία της εποχής.
ΕΓΚΩΜΙΟΝ
ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Καλησπερίζω άρχοντες κι’ αν ήναι ορισμός σας,
Χριστού την θείαν βάπτισιν να’ πω στ’ αρχοντικό σας.
Μετά την γέννησιν Χριστού π’ απέρασε και πάγει,
Και μετά ’μέρας δεκατρείς ενεφανίσθη πάλιν.
Τότε προετοιμάζετο εν Βηθλεέμ τη πόλει,
Και τώρα παραπέμπεται Χριστός προς Ιορδάνην.
Εκεί βρέφος μικρότατον, σπήλαιον τον εδέχθη,
Κι’ εδώ ως άνδρας τέλειος στον Ιορδάνην τρέχει.
Τότε αστήρ εφαίνετο επάνω εν τω Σπηλαίω,
Και τώρα η Αγιά Τριάς τον μαρτυρεί και λέγει.
Εκεί μητέρα εβάσταζε το βρέθος στας αγκάλας,
Και άγγελοι κρατούσανε στας χείρ(ά)ας των λαμπάδας.
Εκεί ποιμένες ήκουον αγγελικόν τον ύμνον,
Και σήμερον τα ύδατα το βρέφος καταπίνουν.
Εκεί του επροσφέρανε σμύρναν, χρυσόν, λιβάνι,
Κιό Πρόδρομος την χείρα του στην κεφαλήν του βάνει.
Εκεί τον απαντήσανε τρεις μάγοι εκ Περσίδος,
Και δός μας ελευθέρωσιν εκ πάσης τυραννίδος.
Έρχόμενος ο Κύριος ως δια να πληρώση,
Των προφητών το κήρυγμα και λύτρωσιν να δώση.
Συναπαντά τον Πρόδρομον εκεί που περιπάτει,
Ξυπόλυτον κι’ ασπήτοτον την, γην είχε κρεββάτι.
Με έν δερματοκάμηλον ήτο περικλυσμένος,
Με ζώνην μιαν δερμάτηνον ήτο περιζωσμένος.
Ευθύς του λέγει ο Ιησούς∙ λέγω σου Ιωάννη,
Έλα και ακολούθα με πάμε προς Ιορδάνη,
Γιατ’ έχω χρείαν από εσέ νάλθης να με βαπτίσης,
Και με την χείρα σου την δεξιάν να με υπηρετήσης,
Εγώ αφέντη μου Θεέ κηρύττω σου τον νόμον,
Και ταις δικαίς σου εντολαίς στον κόσμον φανερόνω.
Δεν έχω πόδια να σταθώ, μάτια να τ’ ασηκώσω,
Και εις την άκραν κορυφήν το βάπτισμα να δώσω.
Ως είδε αυτόν η θάλασσα έφυγε εν αβύσσω,
Κι’ ο Ιορδάνης ποταμός εστράφη εις τα οπίσω.
23

Στο ίδιο άρθρο βρίσκουμε και τους στίχους από τα κάλαντα των Χριστουγέννων του τυπογραφείου
«Κεφαλληνία» του 1854 και της Πρωτοχρονιάς από το τυπογραφείο «Η Σάλπιγξ».
40

Σαν άπλωσε ο Βαπτιστής το χέρι να βαπτίση,
Και στα νερά του ποταμού τον Ιησού να λούση,
Ευθύς ανοίξανε οι Ουρανοί και ο Πατήρ εφάνη,
Καλότυχα τα μάτια σου εσένα Ιωάννη.
Το Πνεύμα εκατέβαινε σαν ένα περιστέρι,
Την μαρτυρίαν εκ Πατρός προς τον Υιόν να φέρη.
Ούτος εστίν ο Ιησούς ο Λόγος ο δικός μου,
Ο ποθητός, ο εγκαρδιακός και ο αγαπητός μου.
Σήμερον πρέπει με χαράν όλοι να δεηθώμεν,
Από τους ασεβείς αυτούς να ελευθερωθώμεν.
Να ενωθώμεν όλοι μας με την Σεπτήν Ελλάδα,
Ν’ ανάψωμεν εις τους εχθρούς την διχονοίας δάδα.
Ετύραξα σ’ τον Ουρανόν, κ’ είδα τον Αγγελόν μας
Να κυνηγά με το σπαθί τον βάρβαρον εχθρόν μας.
Ετύραξα σ’ τον ουρανόν κ’ είδα ένα δυο στεφάνια,
Και με το καλονύκτισμα καλά σας Θεοφάνεια.
Και πάλ’ εματακύταξα κ’ είδα ένα δυο λαμπάδες,
Και με το καλονύκτισμα καλαίς σας εορτάδες.
ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Η ΣΑΛΠΙΓΞ.

Στις μέρες μας, τα κάλαντα στα χωριά του νησιού σπάνια έχουν τοπικό χαρακτήρα με τους
στίχους που αναφέραμε παραπάνω. Πλέον, τα κάλαντα που τραγουδάνε τα παιδιά στα
χωριά από πόρτα σε πόρτα είναι τα ίδια με τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς που συναντάμε στην Αθήνα, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, τόσο
στην μελωδία όσο και στους στίχους. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις βέβαια εκείνων που
επιλέγουν να τραγουδήσουν τις παλιότερες τοπικές μελωδίες. Τα χωριά πλέον δεν έχουν
την πληθυσμιακή πυκνότητα με τα χρόνια πριν το σεισμό. Η τεχνολογική εξέλιξη, η
αστικοποίηση και ο εκμοντερνισμός, είναι παράγοντες που επέδρασαν στην απομάκρυνση
των εθίμων.

3.2 Τα Μοιρολόγια στην Κεφαλλονιά
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα άλλο είδος του δημοτικού τραγουδιού, το οποίο
ονομάζεται μοιρολόι και ήταν μία πρακτική, η οποία συνδεόταν με μία πολύ σημαντική
όψη του κύκλου της ζωής.24
24

Τα μοιρολόγια, σύμφωνα με τον Πολίτη (1914), αποτελούν θρηνητικούς αυτοσχεδιασμούς με βάση
παραδοσιακά μοτίβα των γυναικών και τα λένε είτε μπροστά στον νεκρό, είτε πάνω από τον τάφο, είτε και
στην απουσία νεκρού και μνήματος. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έπαινος νεκρού, καημός ζωντανών,
περιγραφή της άχαρης ζωής του Κάτω κόσμου σε αντιπαράθεση με την ζωή στον πάνω» (Πολίτης, 1914)
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Σύμφωνα με τον Guy Saunier (1999) τα μοιρολόγια μπορούν να διαιρεθούν σε πέντε
βασικές κατηγορίες:
1) Σε ελεύθερα μοιρολόγια, δηλαδή κατά κανόνα μη έμμετροι θρήνοι, που
αυτοσχεδιάζονται βάσει παραδοσιακών σχημάτων και που παρεμβάλλονται ανάμεσα σε
έμμετρα κείμενα.
2) Σε μοιρολογίστρες που συνθέτουν συχνά περιστασιακά μοιρολόγια, κείμενα που
ταιριάζουν στην ιδιότητα του νεκρού (αν ήταν π.χ. παπάς, γιατρός, δάσκαλος και άλλα), ή
στα προσωπικά του βιώματα, ιδίως αν έχει πάθει πολλές συμφορές στη ζωή του.
3) Σε δίστιχα ομοιοκατάληκτα μοιρολόγια.
4) Σε καθιερωμένα θέματα και μοτίβα, που απαντώνται, υπό σχετικά σταθερή μορφή, σε
κάπως εκτεταμένες περιοχές ή και σε όλο το πανελλήνιο.
5) Ανάμεσα στα τελευταία, μια ειδική κατηγορία αποτελείται από αφηγηματικά κείμενα,
γνωστά ως «μοιρολόγια του Χάρου» ή «του κάτω κόσμου», που απαγγέλλονται έξω από
τις νεκρικές τελετές, και μπορούν να θεωρηθούν ως πένθιμες παραλογές.
Ειδικότερα, για τα μοιρολόγια της Κεφαλλονιάς, το μόνο σίγουρο είναι πως υπήρχαν σε
διάφορα μέρη. Ήταν δύσκολο όμως να εντοπίσω με σιγουριά σε ποια μέρη ήταν η
πρακτική τους σταθερή γιατί στο ίδιο χωριό είχα αντίθετες απόψεις από τους
συνεντευξιαζούμενους. Οι αντικρουόμενες αυτές πληροφορίες έπρεπε να επιβεβαιωθούν
μέσω της έρευνας. Ο Γιακουμάτος από την περιοχή της Σάμης μου ανέφερε
χαρακτηριστικά: «...Μοιρολόγια όταν πεθαίνανε και κλαίγανε το... Ναι μοιρολόι σε όλη τη
Κεφαλλονιά. Ναι βεβαίως και μου τσου θανάτους τσου δικούς μου, δεν πεθάνανε λίγοι...
Μοιρολόι, όλες οι γυναίκες εμαζευόντουσαν και τραγουδούσανε, οι γυναίκες του χωριού,
του κάθε χωριού. Και οι συγγένισσες ας πούμε. Εδώ στη Σάμη δεν μαζευότανε όλες
μαζευότανε οι συγγένισσες του... Και τραγουδούσανε, ήξερα μωρέ που να το θυμηθώ
τώρα» (Γιακουμάτος, 2016).
Ο Στέφανος Γιακουμάτος υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος και αποτέλεσε μία αφορμή για
μένα, ώστε να πραγματοποιήσω αυτή την έρευνα ενώ ήταν παράλληλα σημαντική πηγή
έμπνευσης αλλά και φορέας γνώσεων. Αφού είχαμε ξεκινήσει τις συζητήσεις σχετικά με
την δημοτική μουσική της Κεφαλλονιάς έμαθα πως ήταν και προσωπικός φίλος του
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παππού μου του Αργύρη. Την περίοδο που τον γνώρισα και του πήρα συνέντευξη ήταν ήδη
94 χρονών με πολύ καλή μνήμη.
Η συναισθηματική φόρτιση δεν επέτρεψε στον Γιακουμάτο να θυμηθεί το μοιρολόι στο
οποίο αναφέρεται. Παρ΄ όλα αυτά, υπάρχουν μαρτυρίες για τα μοιρολόγια που λέγανε οι
μοιρολογίστρες. Στην περιοχή της Πυλάρου, αυτή η πρακτική σίγουρα είχε συχνή
εφαρμογή, αφού από αυτή την περιοχή έχω καταγράψει και τις περισσότερες πληροφορίες.
Στο βιβλίο της Σωτηρούλας Γονατά – Μουστάκη (2009), εντοπίζουμε ένα κεφάλαιο που
αναφέρεται στα μοιρολόγια και τις μοιρολογίστρες της περιοχής της Πυλάρου.
Παράλληλα, η Γονατά (2009) κατέγραψε τα μοιρολόγια από γυναίκες της περιοχής της
Πυλάρου οι οποίες ασκούσαν αυτή την ιδιαίτερη «τέχνη» για να «παινέψουν» τον νεκρό.
«Όταν δεν κλάψει που πονεί, δεν κλαίει ο κόσμος όλος
Άκλαυτος και αμνημόνευτος στον Άδη τι γυρεύεις?
Καλότυχος που να΄ξερε στον Άδη πως περνούνε.
Οι άρχοντες με τους φτωχούς αν το ψιλοκρατούνε.» (Γονατά, 2009, σ. 131 -133).

Μπορώ να εντάξω το παραπάνω μοιρολόι στην πρώτη κατηγορία του Saunier (1999),
δηλαδή στην κατηγορία που ελεύθεροι στίχοι παρεμβάλλονται ανάμεσα σε έμμετρους
στίχους. Οι μοιρολογίστρες ανάλογα με την ηλικία, το επάγγελμά, το λόγο που είχε
πεθάνει και το φύλο του νεκρού, έλεγαν τα αντίστοιχα λόγια. Υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις όπου ο κύκλος της ζωής ενός ανθρώπου κλείνει βεβιασμένα.
«Η Βασιλική Αμίτση είπε τα παρακάτω στην κηδεία ενός νέου που πέθανε από φυματίωση
τρεις μέρες μετά το γάμο του.
«Ακόμα τα στεφάνια σου του λιβανιού μυρίζουν,
και τα γλυκά του γάμου σου τη γειτονιά γυρίζουν.» (Γονατά, 2009, σ. 131-133).

Η ίδια μοιρολογίστρα στην περίπτωση του θανάτου ενός ναυτικού έλεγε:
«Σήκω να μπεις στη βάρκα σου και άνοιξε τα πανιά της,
βάλε μπροστά τη μηχανή και πρόλαβε να φύγεις,
πριν έρθουν τα θυμιατά, σε ψάλουν οι παπάδες,
και πριν σε παραλάβει η γης η κληρονόμα.» (Γονατά, 2009, σ. 131-133).
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Για το χαμό μιας νέας γυναίκας από την περιοχή η μοιρολογίστρα τραγουδούσε:
«- Πάρτε με αντρειωμένοι μου εις τον απάνου κόσμο.
- Δε σε μπορούμε λυγερή δεν σε μπορούμε κόρη,
γιατί φυσάν τα ρούχα σου σφυρίζουν τα μαλλιά σου.» (Γονατά, 2009, σ.131-133).

Τα παραπάνω ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία του Saunier. Σε μία άλλη περίπτωση στα
Δρακοπουλάτα25, εξελίχθηκε ένα οικογενειακό δράμα πάνω στη μοιρασιά της περιουσίας
και κάποιος σκότωσε τον αδερφό του. Η μάνα μοιρολογώντας έλεγε:
«Εγώ είμαι μάνα του φονιά, μάνα του σκοτωμένου.» (Γονατά, 2009, σ. 131-133).

Στην περιοχή της Πυλάρου πραγματοποίησε έρευνα και ο Γαλανός, ο οποίος μεταξύ
άλλων κατέγραψε εφτά μοιρολόγια από την Αργυρή Βιτσεντζάτου-Απέργη του γένους
Μπεκατώρου, από το χωριό Μπεκατωράτα. Τα μοιρολόγια που κατέγραψε τα έλεγε η
γιαγιά της και η μητέρα της μαζί με άλλες μοιρολογίστρες στα χωριά της περιοχής. Όπως
αναφέρει και ο Γαλανός (2007: σ. 290): «Στη μνήμη της Αργυρής Απέργη – Μπεκατώρου
διατηρήθηκε η εικόνα του πώς τραγουδούσαν τα μοιρολόγια, χτυπώντας συγχρόνως τα
πόδια και τα χέρια τους οι μοιρολογίστρες». Αν ο νεκρός ήταν νέος από την περιοχή τους
έλεγαν την παρακάτω φράση:
«Θα πάω στα Μακρήφορα, μέσα στα μονοπάτια,
να σου 'βρω την πατημασιά, να σε γεμίσω δάκρυα.» (Γαλανός, 2007, σ. 290).

Το παραπάνω ανήκει στην τρίτη κατηγορία μοιρολογιών. Στην περιοχή της Πυλάρου,
δραστηριοποιήθηκε ερευνητικά και ο Τουμασάτος (2007), ο οποίος έχει κάνει μία εκτενή
αναφορά στο φαινόμενο που εξετάζεται. Στη συγκεκριμένη μελέτη εντοπίζει δυο
οικογενειακά ονόματα γυναικών που ασκούσαν την τέχνη του μοιρολογιού στην περιοχή
της Πυλάρου (Τουμασάτος, 2007, σ. 330). Τα ονόματα αναφέρονται σε αυτοβιογραφικό
ποίημα του Μάκη Τζιλιάν26, ενώ η αναφορά αφορά την Μπεκατώρου και τον Μακρή,
οικογένειες που ακόμη ζουν στην περιοχή.
Ο Τουμασάτος αναφέρει πως στην περιοχή δεν ασκείται πλέον η πρακτική αυτή.
25

Ημιορεινό χωριό στην περιοχή της Πυλάρου Κεφαλλονιάς
Τζιλιάνο, Μάκη. 1936. Απουσία. Μάκης Τζιλιάνος, Πολυλειτουργικές Ακολουθίες αδημοσίευτα ποιήματα.
Νέα Υόρκη 2004.
26
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Παρακάτω παραθέτω κάποια από τα λόγια του: «Θα ήταν βέβαια υπερβολικό να πούμε ότι
δεν συναντάμε ανάλογες πρακτικές και σε άλλες περιοχές της Κεφαλλονιάς. Οι
«πλαρινές» μοιρολογίστρες όμως είναι και μέχρι σήμερα ακόμη ταυτισμένες στη
συλλογική συνείδηση των κατοίκων της βόρεια Κεφαλλονιάς ως οι αυθεντικότεροι
εκφραστές του είδους» (Τουμασάτος, 2007, σ. 333). Πραγματοποιώντας αναλυτική
βιβλιογραφική έρευνα αναζητάει την ανάλυση του φαινομένου γενικά, ενώ παράλληλα
προσπαθεί να εντοπίσει, μέσα από μία ειδική μελέτη, για ποιους λόγους η πρακτική αυτή
είχε αναπτυχθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό στην περιοχή αυτή, ενώ σε γειτονικές περιοχές της
Κεφαλλονιάς δεν υπήρχε και δεν αναγνωρίζονταν σαν πρακτική.
Για την απάντηση στο ερώτημα αυτό, εστιάζει σε οικονομικούς και κοινωνικούς
συσχετισμούς που διακρίνουν την περιοχή, εντοπίζοντας τα ιδιαίτερα πολιτισμικά
χαρακτηριστικά που την ευνόησαν. Τέτοια στοιχεία είναι η επικοινωνία των κατοίκων της
Πυλάρου με άλλες περιοχές, λόγω των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Σε αυτές τις
περιοχές εφαρμόζονταν τα μοιρολόγια, κάτι που είχε ως συνέπεια την οικειοποίηση της
πρακτικής αυτής. Τέλος, ένας επιπλέον λόγος ήταν, η μετανάστευση ατόμων από άλλες
περιοχές, όπως η Μάνη και η Κρήτη και η εγκατάσταση τους στα χωριά της περιοχής
(Τουμασάτος, 2007, σ. 335).
Ο Τουμασάτος (2007), σε ότι αφορά το ερώτημα γιατί να μην υπάρχουν μοιρολόγια και
στα υπόλοιπα μέρη της Κεφαλλονιάς, αναφέρει την σχετικά πρόωρη «προ-αστική» φάση,
στην οποία είχαν εισέλθει τα χωριά των περιοχών Ερίσσου και Λειβαθούς, λόγω της
κοντινής απόστασης με τα δύο αστικά κέντρα του νησιού. Επιπλέον ένας ακόμη λόγος
στον οποίον στέκεται είναι στις οικονομικές και επαγγελματικές δραστηριότητες των
κατοίκων των περιοχών αυτών, στις οποίες υπήρχε έλλειψη του τριτογενούς τομέα
αντίθετα με την Πύλαρο (Τουμασάτος, 2007, σ. 346-347). Τέλος, ο Δεμπόνος, συγκρίνει
κάποια στοιχεία των μοιρολογιών στην Πύλαρο με την υπόλοιπη Ελλάδα και τα
χαρακτηρίζει ηπιότερα, τονίζοντας πως λείπουν οι έντονες κινήσεις, όπως το τράβηγμα το
μαλλιών και οι δυνατές φωνές (Τουμασάτος, 2007, σ. 334).
Σε μία άλλη περιοχή της Κεφαλλονιάς, στην Παλική, η εμπειρία είναι τελείως
διαφορετική. Ο κύριος Πολύδωρος Γασπαράτος (2016) από το χωριό Ζόλα μου
τραγούδησε το εξής τραγούδι:
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«Θέλω να αφήσω το κόσμο ετούτονε,
να πάω να ζήσω σ΄ ένα βουνό
Με τα χορτάρια της γης να τρέφομαι
με τα λιοντάρια να πολεμώ.
Να ΄χω για σύντροφο το φεγγαράκι,
τα άστρα τα σύννεφα τον ουρανό».

Όταν τον ρώτησα από που ξέρει αυτό το τραγούδι μου είπε χαρακτηριστικά: «Ο πεθερός
μου όταν σκέφτηκε να αποδημήσει εις Κύριον μας είχε αφήσει εντολή ότι όταν θα με
βγάλετε από την εκκλησιά θέλω να τραγουδήσετε «Θέλω να αφήσω το κόσμο ετούτονε»
και το τραγουδήσαμε. Βεβαίως, είμαστε παρέα μεγάλη. Μόλις εβγήκανε από την εκκλησία
για να τον πάνε στο, είπαμε το τραγούδι αυτό. Και μετά στο σπίτι που πήγαμε και εκεί
τραγούδια λέγαμε. Της χαράς τα τραγούδια. Το αυτό του, ήταν το τραγούδι. Μέρα νύχτα
τραγούδαγε εχτός όταν κοιμότανε. Στην Μακρόνησο ήτανε με το Μπιθικώτση.
Τραγούδαγε στη χορωδία εκεί πέρα που είχανε και ο Μπιθικώτσης. Ήτανε βαρύτονος, ο
πεθερός μου ήτανε βαρύτονος. Νικόλα Απέργη. Ήτανε βαρύτονος βέβαια αλλά είχε ωραία
φωνή... Ναι έτσι ακριβώς, γλέντι (στην κηδεία του). Αφού ο ίδιος το απαίτησε γιατί να
έχουνε πρόβλημα (οι συγγενείς του). Ο ίδιος το απαίτησε, βέβαια» (Γασπαράτος, 2016).
Φυσικά η παραπάνω περίπτωση αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό και προσωπική
ιδιαιτερότητα. Παρόλα αυτά πιστεύω πως μας δίνει μία διαφορετική πτυχή σε ένα
κοινωνικό θέμα. Σε γενικά πλαίσια βέβαια, ο θάνατος αντιμετωπίζεται με συναισθήματα
που σχετίζονται με τον αποχωρισμό, την απώλεια και τη θλίψη.
Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, και κυρίως εάν ο άνθρωπος που «φεύγει» είναι πλήρης
ημερών, ο κύκλος των φίλων και συγγενών του παρόλο που έχουν μέσα τους
συναισθήματα παρόμοια με αυτά που ανέφερα, δέχονται με άλλο τρόπο την απώλεια.
Παρ΄ ότι η διαδικασία της νεκρώσιμης ακολουθίας και η ταφή γίνονται με το τρόπο που
ορίζεται, στη συνέχεια και κατά απαίτηση του ίδιου μπορούν να λάβουν χώρα πρακτικές,
που δεν είναι συνήθεις, όπως το τραγούδι και η κατάποση αλκοόλ. Επίσης, ο Πολύδωρος
Γασπαράτος μου ανέφερε και το παρακάτω τραγούδι με αφορμή την κουβέντα μας:
«Κάτω εις την έρημο, στα άγρια δάση,
το τάφο μου έσκαψα για να ταφώ.
Μαύρη η πλάκα μου, φωτιές θα ανάψει,
να κάψει τα δέντρα και τον ανθό» (Γασπαράτος, 2016).
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Σε αυτό το σημείο θα μπορούσα να πω, πως στην Κεφαλλονιά συνάντησα κυρίως τα
τέσσερα πρώτα είδη μοιρολογιού, στα οποία αναφέρεται ο Saunier (1999). Αυτό το
συμπέρασμα θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό, καθώς σε γενικές γραμμές η εντύπωση που
θα αποκομίσει κανείς ρωτώντας για τα μοιρολόγια στην Κεφαλλονιά είναι πως δεν
υπήρχαν. Το συμπέρασμα μου όμως, οδηγεί σε τελείως διαφορετική εικόνα. Όχι μόνο
υπήρχαν μοιρολόγια και μοιρολογίστρες στην Κεφαλλονιά αλλά υπήρχαν και διαφορετικές
μορφές του είδους. Πλέον, το φαινόμενο του μοιρολογιού σε δημόσια έκθεση δεν
συναντάται, μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις και σε κλειστούς οικογενειακούς
κύκλους.

3.3 Ο Γάμος στην Κεφαλλονιά
Στο αντίποδα του θανάτου βρίσκεται η πράξη του γάμου, η οποία αποτελεί επίσης μία
διαβατήρια τελετή (Rites of passage) σύμφωνα με τον Van Gennep (1960). Στο γάμο οι
επευφημίες στους στίχους των τραγουδιών αφορούν τη ζωή, τη γέννηση και τη
δημιουργία. Παρόλο που ο γάμος με τον θάνατο φαινομενικά είναι δύο τόσο διαφορετικές
πρακτικές κοινωνικής εκδήλωσης, υπάρχουν μεταξύ τους πολλά κοινά σημεία, όσον
αφορά την έννοια της διάλυσης της οικογένειας και της αποχώρησης ενός από τα μέλη της.
Στο θάνατο και στο γάμο υπάρχει μία ενδοοικογενειακή δραματουργία λόγω αυτής της
αποχώρησης ενός ατόμου που δεν πρέπει να αποσυνδεθεί (Τερζοπούλου και Ψυχογιού,
1992, σ.143-145). Όπως αναφέρει και ο Hendry Joy: «... ο γάμος αποτελεί ένα διαβατήριο
γεγονός το οποίο, στις περισσότερες κοινωνίες, σηματοδοτείται από τελετουργίες
αποχωρισμού, μετάβασης και ενσωμάτωσης...» (Joy, 2011, σ.159). Παρόμοια σύνδεση
υπάρχει με το γάμο και την ξενιτιά. Το άτομο της οικογένειας «ξενιτεύεται», πάει σε άλλο
σπίτι, σε άλλη γειτονιά, σε άλλο χωριό. Στην περιοχή της Πυλάρου ο Γαλανός (2007)
κατέγραψε δύο τραγούδια του γάμου:
«Τώρα μισεύω, μάνα μου, και πηγαίνω με τον άνδρα μου.
Τώρα μισεύω και έχε γεια και πάω σε άλλη γειτονιά.
Έχετε γεια μισεύετε και στο καλό πηγαίνετε.
Έχετε γεια σημαίνετε και στο καλό πηγαίνετε.
Αν καλά ψωνίσαμε θα ματαγυρίσουμε.
Αν καλά πουλήσετε να ματαγυρίσετε.»
«Μισεύω μάνα και έχε γεια και πάγω σ' άλλη γειτονιά
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Συρε θυγατερούλα μου και να 'χεις την ευχούλα μου.
Σύρε παιδί μου, στο καλό, τσ οχτώ γύρισε να σ ιδώ.
Κι α σε μαλώσει η πεθερά, να μη το ξέρει η γειτονιά.
Κι α σε μαλώσει ο άντρα σου, να μη το ξέρει η μπάντα σου.»27 (Γαλανός, 2007, σ. 296-297).

Η μεταφορά τη ξενιτιάς είναι πρόσφορη για να καταδείξει, τόσο τον αποχωρισμό του
νεκρού, όσο και τον αποχωρισμό της νύφης (Danforth, 1982 σ. 94 – 95). Η επιτέλεση του
γάμου ακολουθεί συνήθως μία εθιμοτυπική διαδικασία σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχε το
προξενιό, μία πρακτική πολύ διαδεδομένη στο παρελθόν. Στην συνέχεια ερχόταν ο
αρραβώνας, τα προζύμια, τα προικιά, το ξύρισμα-ντύσιμο του γαμπρού, το κάλεσμα του
κουμπάρου, το ντύσιμο νύφης, η άφιξη των συμπεθεριών, η αναχώρηση της νύφης, στο
δρόμο η υποδοχή της νύφης, στην εκκλησία, στο τραπέζι. Η χαρά και η δημιουργία
εκφράζονται με το χορό και με το τραγούδι, ενώ το γλέντι είναι αυτό που ενώνει τα
κοινωνικά μέλη. Η κοινωνική συνοχή έχει μεγάλη σημασία μέσα στις τοπικές κοινωνίες,
ιδιαίτερα σε εποχές κατά τις οποίες, αυτές οι εκδηλώσεις κοινωνικοποίησης και σύνδεσης
των ατόμων του κοινωνικού συνόλου περιορίζονταν, λόγω κοινωνικών, οικονομικών και
θρησκευτικών περιορισμών.
Ο Σπύρος Φραγκόπουλος (2018) από το χωριό Πάστρα, μου ανέφερε πολύ ενδιαφέρουσες
πληροφορίες σχετικά με τον γάμο στην Κεφαλλονιά. Κατά την άποψη του Φραγγόπουλου,
ο διαχωρισμός που έκανε το έθιμο του γάμου σε δύο περιόδους είναι απαραίτητος, ώστε
να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο. Η πρώτη περίοδος αφορά το έθιμο πριν από το
1953 και η δεύτερη από το 1953 μέχρι σήμερα. Αναφέρει πως, μόνο οι κηδείες
γινόντουσαν στις εκκλησίες και οι γάμοι και τα βαφτίσια γινόντουσαν στο σπίτι.
Όταν τον ρώτησα για ποιόν λόγο έκανε αυτόν τον διαχωρισμό, ανέφερε χαρακτηριστικά: «
...Να σου πω γιατί. Από τσου σεισμούς και μετά ισοπεδώθηκε η Κεφαλλονιά, ολόκληρη,
27

Σε αντιδιαστολή θα μπορούσαμε να παραθέσουμε ένα μοιρολόι που κατέγραψε ο Τσιτσέλης (2003) και
είναι από την ίδια περιοχή της Κεφαλλονιάς δηλαδή από την Πύλαρο.
«Σήκω πουλί μου μίσεψε,σήκω πουλί φύε,
πριό σε σύρη η θυνιατή σε ψάλλουν οι παπάδες,
προτού σε περιλάβουνε στη γης οι κλερονόμοι.
Κλέψε του Χάρου τα κλειδιά, του Χάρου τα αντικλείδια,
φέρε των μάνων τα παιδιά, των αδερφών τα αδέρφια.
Μα στ' έμπα του βρίσκει ανοιχτό, μα στ' έβγα του κλεισμένο.
Τούρκοι κρατούν τα διάβατα, Σαρακηνοί τση πόρτες.» (Τσιτσέλης, 2003, σ. 653 – 658).
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και επέσανε και οι εκκλησιές και τα σπίτια. Μετά άλλαξε το σύστημα γιατί η επικοινωνία
με την άλλη Ελλάδα ήτανε πλέον πιο έντονη, ενώ παλιά δεν είχαμε τα μέσα επικοινωνίας,
ούτε με την Αθήνα. Ήρθανε τα ήθη και τα έθιμα τση Αθήνας γύρω από τσου γάμους, να
γίνονται τσι εκκλησίες. Ενώ πριν του 1953 οι περισσότεροι γάμοι εγινόντουνε στα σπίτια.
Εγινόντουνε στα σπίτια και τα βαφτίσια. Μόνο οι κηδείες εγινόντουνε στην εκκλησία,
αλλά οι περισσότεροι γάμοι τα προπολεμικά χρόνια και τα προσεισμικά χρόνια
εγινόντουσαν στα σπίτια...» (Φραγκόπουλος, 2018)

Εικόνα 3.4: Ζερβάτα, 1953. Γάμος Βαγγέλη Γρηγοράτου. Βιολί Ηλιας Θεοφιλατος.
Πηγή: Στέλλα Κουνάδη, Κομπόγιο ιστορίας Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Φυσικά αυτό που δεν αναφέρει ο Φραγκόπουλος, είναι πως και στην Αθήνα τα έθιμα είναι
άρρηκτα συνδεδεμένα και επηρεασμένα από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
Στην μεγάλη επίδραση του σεισμού του 1953, στα πολιτισμικά φαινόμενα που σχετίζονται
μα τις μη αστικές περιοχές της Κεφαλλονιάς, συμφωνεί και ο Δεμπόνος (1993)
αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εκείνη ακριβώς τη στιγμή του γεωλογικού φαινομένου,
που ανατράπηκε η εδαφική ισορροπία, κλονίστηκε η ασταθής ισορροπία μίας ολόκληρης
κοινωνικής παράδοσης που, από άλλες συγκυρίες, λίγα χρόνια πριν είχε αρχίσει να
δοκιμάζεται. Το χάσμα ανάμεσα στην προσεισμική και μετασεισμική περίοδο και η στενή
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γέφυρα που αργότερα επιδιώχθηκε να ενώσει τις δύο εποχές στοχεύσει σε μία νοσταλγική
επίσκεψη σε ότι χάθηκε, σαν τις καταβολές αυτού που αποκτήθηκε» (Δεμπόνος, 1993, σ.
167).

Εικόνα 3.5: Άσσος 1907. Γάμος του Χαρίλαου Καββαδία και της
Δωροθέας Αγγελάτου, γονέων του ποιητή, Νίκου Καββαδία.
Φωτογραφία: Σπύρος Ρόκκος. Πηγή: Portoassos.gr, Μάκης
Μενεγάτος, Κομπόγιο Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Το γεγονός ότι οι γάμοι γινόντουσαν μέσα στο σπίτι αποτελεί ένα ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό της τοπικής κοινωνίας της Κεφαλλονιάς. Γεγονός που επιφέρει με τη
σειρά του όλα εκείνα τα στοιχεία που ακολουθούν αυτή την πράξη. Παρακάτω
παρατίθενται λόγια του Φραγκόπουλου (2018): « ...Όχι, εγώ πιστεύω σε όλη την
Κεφαλλονιά. Έτσι νομίζω. Τώρα βέβαια ξέρω σίγουρα για την περιοχή τη δική μας τη
Λειβαθό που είναι από τ΄ Αργοστόλι και δω. Ναι γιατί ξέρεις Σπύρο μου, υπήρχανε σπίτια
εκειά τα χρόνια αρχοντικά μεγάλα, που είχανε χώρους άνετους για να γίνονται οι γάμοι.
Μετά τσου σεισμούς, που γίνανε τα σπίτια αυτά τση αρωγής και τέτοια πλέον εσταμάτησε
και επηαίναμε στι εκκλησίες για μεγαλύτερη ευρυχωρία. Και πλέον, έμεινε και αυτό διότι,
τα έθιμα ήρτανε και από την Αθήνα τα νέα συστήματα εορτών και τέτοια και αλλάξανε τα
πράματα...» (Φραγκόπουλος, 2018).

50

Εικόνα 3.6: Τσαγκαρισιάνο, Πυργί, 1965. Γάμος Ρένας Γεωργάτου. Βιολί: Παυλάτος
Παύλος. Aκορντεόν: Γιώργος Καβαλλιεράτος (Γιωργαντάς). Φωτογραφία: Φλαμπαρης.
Πηγή: Μιχ. Γεωργάτος, Κομπόγιο Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την κουβέντα μου με τον Φραγκόπουλο είναι
το θέμα της κουμπαριάς. Όπως αναφέρει και ο ίδιος: « ...Ναι και η λειτουργία. Με τον
ιερέα τον ψάλτη και οι κουμπάροι. Ήτανε δε εκειά τα χρόνια επειδή ήτανε δύσκολα χρόνια
και φτωχά χρόνια. Οι γάμοι τότες δεν είχανε ένα κουμπάρο η δύο το πολύ. Είχανε πενήντα
κουμπάρους. Όλοι η καλέστρα ήτανε κουμπάροι. Ξέρεις γιατί; Για να δίνουνε κανένα
φράγκο του παπά. Ναι, την ώρα που επήαινε και στεφάνωνε, ήτανε και ένας δίσκος εδεκεί
και επέταε ο καθένας ένα φράγκο, δύο φράγκα, τρία φράγκα. Το μεγαλύτερο μέρος.
Υπήρχανε βέβαια και γάμοι πλουσίων, τα οποία εκεί μπορεί να ήτανε με λιγότερους
κουμπάρους, διότι ήτανε πλούσιοι και εδίνανε χρήματα στο παπά και έτσι, δεν υπήρχε
εκειό. Γι' αυτό, και στην Κεφαλλονιά λένε οι περισσότεροι, γεια σου κουμπάρε, γεια σου
κουμπάρε. Όλοι μεταξύ μας είμαστε κουμπάροι γιατί ή βαφτίσια ή γάμοι έτσι
εγινόντανε...» (Φραγκόπουλος, 2018).
Οι κουμπάροι βέβαια τότε δεν κάνανε δώρα στο ζευγάρι παρά μονάχα φέρνανε λουλούδια
από τους κήπους τους, για να στολίσουνε το σπίτι. Τα δώρα ερχόντουσαν από την προίκα
της νύφης και όλα ήταν γραμμένα στα προικοσύμφωνα. « ...Ναι ήτανε τα λεγόμενα
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επίσημα συμβολαιογραφικά προικοσύμφωνα όπου εκεί καταγράφετο η κοπέλα τι παίρνει
από το παραμικρότερο μέχρι το σπουδαιότερο...» (Φραγκόπουλος, 2018).
Ένα ακόμα από τα στοιχεία που ακολουθούν την πράξη του γάμου, δεν είναι άλλο από το
γλέντι το οποίο γινόταν στο σπίτι όπως και ο γάμος. Χαρακτηριστικά ο Φραγκόπουλος
αναφέρει (2018): « ...Ναι ήτανε μεγάλοι χώροι και γινόντουνε στα σπίτια και μετά
καθόντουνε στα σπίτια ξέρεις, οι γιορτές, πως να το πούμε τώρα το τραπέζι του γάμου
μετά. Γιατί δεν υπήρχαν εστιατόρια και τέτοια να τρέχεις, όπως είναι σήμερα σε αίθουσες
με χορούς και τέτοια...». Όπως θα δούμε και σε επόμενο κεφάλαιο, βασικό συστατικό στα
γλέντια εκτός από το φαγητό είναι ο χορός και το τραγούδι.
Όσων αφορά τα τραγούδια για τον γάμο στην Κεφαλλονιά, υπάρχουν τόσο τοπικά
τραγούδια όσο και πανελλήνια τραγούδια ή παραλλαγές αυτών. Στο τραγούδι του γάμου
που παρουσιάζω παρακάτω, μπορούμε να διακρίνουμε πέρα από την τοπική διάλεκτο
αρκετά κοινωνικά στοιχεία για την εποχή, την τοπική κοινωνία, τις κοινωνικές αντιλήψεις,
τοπωνύμια, τα άτομα και τις αντιλήψεις τους.

Τραγούδι του γάμου
«Πέτρος και Παύλος το πανε και οι δώδεκα Αποστόλοι,
Να ζήσει η νύφη κι ο γαμπρός και οι συμπεθέροι όλοι.
Να ζήσει η νύφη και ο γαμπρός, ευχές για το κουμπάρο,
να ζήσει και προξενητής που έκανε το γάμο.
Ένα τραγούδι θα σου πω απάνου στο ρεβίθι,
χαράς στα μάτια του γαμπρού που διάλεξε τη νύφη.
Ένα τραγούδι θα σου πω απάνου στο λεμόνι,
να ζήσει η νύφη και ο γαμπρός και οι συμπεθέροι όλοι.
Ένα τραγούδι θα σου πω απάνου στη ντομάτα,
να ζήσει η νύφη και γαμπρός κουμπάρος και κουμπάρα.
Ξέρω τραγούδια να σου πω ένα σακί γεμάτο,
και το σακί ετρύπησε και πέσαν όλα κάτω.
Θα τραγουδήσω να χαρώ. Του χρόνου ποιος το ξέρει,
αν θα πεθάνω ή θα ζω ή θα μαι σε άλλα μέρη;
Σαν τι τραγούδι να σου πω, κόρη μου να σ αρέσει,
τα δυο σου χέρια ανοιχτά κι εγώ να μαι στη μέση.
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Θα πάω εκεί στην Έρυσο, θα πάω και στην Άσσο,
κι αν δεν τη κομπινάρω εκεί, στο Θιάκι θα περάσω.
Τούτη η γης που την πατούμε, όλοι μέσα θε να μπούμε.
Τούτη η γής που μας κοιτάει, όλους μας αναμασάει.» (Γονατά, 2009, σ. 99)

Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τόσο αυτοσχεδιαστικών
όσο και στίχων με πανελλήνια χρήση, το οποίο καταγράφηκε στην περιοχή της Πυλάρου.
Παρατηρούμε, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αφομοίωση διάφορων στίχων, που
χρησιμοποιούνται σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ενώ σε συνδυασμό με στίχους που αφορούν
την τοπική κοινωνία, μπορούμε να διακρίνουμε το πως δημιουργείται ένα καινούργιο
τραγούδι για την εξυπηρέτηση μιάς κοινωνικής ανάγκης. Ο σκοπός του τραγουδιού είναι
να δημιουργήσει χαρά, να παινέψει τα μέλη και τους πρωταγωνιστές που συμμετέχουν σε
αυτό το κοινωνικό δρώμενο, όπως τη νύφη, το γαμπρό, τον κουμπάρο, την κουμπάρα, τους
συμπεθέρους, να παινέψει τα χωριά καταγωγής τους αλλά και να μεταδώσει κοινωνικά
μηνύματα, τα οποία είτε είναι κοινώς αποδεκτά, είτε μηνύματα αισιοδοξίας και «μαθήματα
ζωής» από αυτόν που τραγουδάει, προς όλους τους παρευρισκόμενους.
«Νύφη μου το φουστάνι σου αγγελοι το 'χουν ράψει
και στη δεξιά σου τη μεριά Γεράσιμος έχουν γράψει
Όσες πουντιές και βελονιές έχει το φόρεμα σου
τόσα να 'ναι τα χρόνια σου και τόσα τα καλά σου.
Γαμπρέ μας καλορίζικε μια χάρη θα μας κάμεις
το άνθος που σου δώσαμε να μη μας το μαράνεις» (Τουλάτος, Φλωράτου, 2017).

Για την πεθερά :
«Πρόβαλε μάνα του γαμπρού και πεθερά τση νύφη
και δέξου τη κι αγκάλιαστη σα να ‘θε τη γεννήσεις.
Ευτού που πας νυφούλα μου σ’ ανώγια και κατώγια
να αγαπάς την πεθερά και να ‘χεις λίγα λόγια» (Τουλάτος, Φλωράτου, 2017).
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Εικόνα 3.7: Αγία Ευφημία, 1936; Πλύσιμο προικιών στα υφάλμυρα νερά.
Πηγή: Διονύσης Φωκάς. Κομπόγιο Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Σε γενικά πλαίσια, ο γάμος ακολουθεί μια εθιμοτυπική διαδικασία σε όλη την Ελλάδα. Σε
κάποια μέρη υπάρχουν διαδικασίες και πρακτικές, οι οποίες επηρεάζονται από τα
πολιτισμικά δίκτυα που διέπουν τις τοπικές και υπερτοπικές κοινωνίες. Σε κάποια μέρη
όμως, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαμορφώνονται από τα τοπικά κοινωνικά σύνολα και
τα τοπικά χαρακτηριστικά. Στο Καραβόμυλο, στην περιοχή της Σάμης οι οικογένειες
μαζευόντουσαν στο «Φρύδι» την ημέρα πριν τη μεταφορά των προικιών στο σπίτι του
γαμπρού. Σε εκείνο το σημείο καταλήγουν τα υφάλμυρα νερά από τα σπήλαια της
περιοχής, όπου χύνονται στην θάλασσα. Τα νερά αυτά είναι εξαιρετικά κρύα σε
θερμοκρασία, αλλά ρέουν σε μεγάλες ποσότητες. Ο γάμος γίνονταν την Κυριακή, ενώ την
Πέμπτη μαζευόταν οι γυναίκες συγγενείς και φίλες της οικογένειας της νύφης για να
πλύνουν τα μαλλιά που θα βάζανε στα στρώματα, τα οποία αποτελούσαν μέρος της
προίκας προς το γαμπρό.
Όπως αναφέρει και ο Γαβριήλ Μανωλάτος (2018): « ...Ο γάμος ήτανε πανηγύρι Σπύρο
μου και κρατούσε σχεδόν όλη τη βδομάδα... Την Πέμπτη εκουβαλούσανε τα προικιά.
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Κουβαλούσανε τα προικιά από το σπίτι τση νύφης στο σπίτι του γαμπρού με φορτηγά, με
κάρα, με άμαξες ... και πήγαινε και ο κόσμος και γινότανε γλέντι εκεί, όταν μεταφέρανε τα
προικιά. Την άλλη μέρα, ή την προηγούμενη δεν θυμάμαι επλένανε εκεί στο Φρύδι. Απ΄ τα
χωριά κατεβαίνανε και καθόντανε όλη μέρα οι συγγενείς... Και φέρνανε και φαγητό και
καθόντανε όλη μέρα γιατί τα πλένανε και μετά τα απλώνανε απάνω στο βότσαλο να
στεγνώσουνε... Ήτανε και εκεί μια μικρή γιορτή, οικογενειακή γιορτή και τέτοια...
Μπάλους και τέτοια. Και με βιολιά Σπύρο. Τα σπίτια που είχανε επιρροή ερχόντανε και
βιολιτζής. Όσοι δεν είχανε ετραγουδούσανε με το στόμα τους... Ήμουνα παιδί, ήτανε πριν
απ΄ τσους σεισμούς. Ναι πριν απ΄ τσους σεισμούς βέβαια. Ναι στα παλιά Βλαχάτα...»
(Μανωλάτος, 2018).

Εικόνα 3.8: Ι957. Πλύσιμο στρωμάτων στο γάμο της Τιτίκας Δρακοπούλου. Πηγή:
Τηλέμαχος Καραβιάς. Κομπόγιο Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

«Για την μεταφορά των προικιών δεν υπήρχαν λεωφορεία ούτε ι.χ. Βέβαια, δεν υπήρχαν,
αλλά ούτε και ταξί. Αν υπήρχε κανένα φορτηγό. Εκεί το μόνο φορτηγό που υπήρχε ήταν
του παππού σου του Αργύρη το φορτηγό. Όσα προικιά χοράγανε πάνω και όσοι άνθρωποι,
πέντε, έξι, ανεβαίνανε πάνω στη κασόνα ας πούμε του φορτηγού και πηγαίνανε.
Τραγουδάγανε όλο το δρόμο μέχρι να φτάσουνε να ξεφορτώσουνε τα προικιά. Δεν ήτανε
και πολλά αυτοκίνητα για να κορνάρουνε, ένα φορτηγό σου λέω» (Μανωλάτος, 2017).28
28

Ο Γαβριήλ Μανωλάτος γεννήθηκε την δεκαετία του 1940 και μεγάλωσε στην Σάμη όπου έζησε μέχρι την
δεκαετία του 1970. Ο πατέρας του Αργύριος είχε φορτηγό μεταφορών και καταγόταν από το χωριό Χαράκτι
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Εικόνα 3.9: Σιμωτάτα, δεκαετία '50. Επιστροφή, από το πανηγύρι στα
Σίσσια. Πηγή: Κομπόγιο Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Όσων αφορά τα τραγούδια γάμου, άλλο ένα τραγούδι, το οποίο περιέχεται στο CD που
μου χάρισε ο Γεράσιμος Κουγιανός είναι το «Ξένε σαν θες να παντρευτείς». Το CD έχει
ηχογραφήσει ο Κουγιανός στο σπίτι του, με την βοήθεια της οικογένειάς του και
περιλαμβάνει 18 τραγούδια, στα οποία τραγουδάει ο ίδιος. Το CD γράφτηκε το 2011 και
αποτελεί μία πολύ σημαντική πηγή από Κεφαλλονίτικα τοπικά δημοτικά τραγούδια. Το
παρακάτω τραγούδι χορεύεται στον τοπικό χορό Σταυρωτό Πυλάρου με μικτό ρυθμό 4/4
και 6/8.29
«Τραγούδι του γάμου»
«Ξένε σαν θες να παντρευτείς γυναίκα για να πάρεις
έλα ρώτησε και μένα να σου πω ποια 'ναι για σένα.
Άσπρη γυναίκα μην πάρεις σακί αλευρωμένο,
το σακί το αλευρωμένο πάντα είναι σκονισμένο.
στο Πυργί και η μητέρα του Βασιλική Κοσμάτου από οικογένεια τυροκόμων με καταγωγή από χωριό
Βλαχάτα Σάμης. Σαν κάτοικος του νησιού έζησε όλες αυτές τις μεγάλες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν
στον νησί από τους μεγάλους σεισμούς του 53 και μετά.
29
Ο Κουγιανός ήταν κτηνοτρόφος στην περιοχή της Πυλάρου. Κατάγεται από το χωριό Μακρυώτικα και
είναι αυτοδίδακτος τραγουδιστής. Τον συνάντησα στο σπίτι του το 2016 όπου μου παραχώρησε συνέντευξη
για τα Κεφαλλονίτικα δημοτικά τραγούδια αλλά και τα μουσικά πλαίσια επιτέλεσης όπου αυτά
τραγουδιόνταν.
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Χοντρή γυναίκα μην πάρεις βουτσί του ταβερνιάρη
το βουτσί του ταβερνιάρη μεθυσμένο κουμαντάρει.
Ψηλή γυναίκα μην πάρεις δεντρί ξεριζωμένο,
το δεντρί ξεριζωμένο πάντα είναι μαραμένο.
Μαύρη γυναίκα μην πάρεις σουπιά τηγανισμένη,
η σουπιά τηγανισμένη πάντα θα 'ναι μαυρισμένη.
Μελαχρινή και νόστιμη και μαύρα μάτια να 'χει,
κι αν γεράσει κι αν χαλάσει, μαύρα μάτια πάντα θα 'χει.» (Κουγιανός, 2011).

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Κουγιανός, παλιά δεν υπήρχαν όργανα και τραγουδούσαν σκέτα
είτε στο γάμο είτε στο πανηγύρι. Ο ίδιος γνωρίζει πολλά τραγούδια που έλεγαν στην
περιοχή. Την δεκαετία του 1970, ο Σίμωνας Καράς, ηχογράφησε τον Κουγιανό να
τραγουδάει ένα άλλο τραγούδι που λέγανε στην περιοχή του με τίτλο «Κορίτσια
Μαυρομάτικα». Το CD που προανέφερα, περιλαμβάνει ένα ακόμα σπάνιο τραγούδι του
γάμου, το οποίο αναγράφεται παρακάτω:
«Τραγούδι του γάμου»
«Η άνοιξη, μοσχοβολά,
η άνοιξη φεγγοβολά και ευωδιές σκορπίζει,
τώρα το άσπρο γιασεμί το ροδοκοκκινίζει.
Παν τα πουλάκια στις δροσιές,
παν τα πουλάκια στις βοσκές τα ταίρια τους να βρούνε,
με τραγουδάκια έμορφα να γλυκοφιληθούνε.
Μέσα σε τόση εμορφιά,
μέσα σε τόση χάρη,
ένα αγνό επρόβαλε χαρούμενο ζευγάρι.
Φορεί στεφάνι λεμονιάς,
στεφάνι ευλογημένο
και μες το δρόμο της ζωής βαδίζει ευτυχισμένο,
και μες τον κήπο της ζωής λουλούδια στολισμένο.
Καθώς στεφάνι λεμονιάς,
το βίο σας ενώνει,
έτσι κι η μοίρα σας με ανθούς το δρόμο σας να στρώνει.
Σε βλέπω μωρέ πάνω μου
με το γλυκό σου ταίρι
και στη μεγάλη σας χαρά και η καρδιά μου χαίρει.
Κι αν είναι πέλαο η ζωή
κι αν έχει τρικυμιά
εσείς οι δύο να έχετε γαλήνη και ευτυχία.» (Κουγιανός, 2011).

3.4 Η Μάσκαρα
Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα μουσικοχορευτική πρακτική με μεγάλη σημασία για τον
τοπικό πληθυσμό της Κεφαλλονιάς ήταν αυτή της μάσκαρας. Μάσκαρα στην τοπική
διάλεκτο σημαίνει καρναβάλι. Παλιότερα, μέχρι την δεκαετία του 1960 και του 1970 στην
Κεφαλλονιά, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, στις αγροτικές κοινωνίες η
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μάσκαρα είχε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν η επιβολή της αμφίεσης από τους συμμετέχοντες.

Εικόνα 3.10: Πετρικάτα, Θηνιάς, 1925. Στην φωτογραφία αναγράφονται οι παρακάτω πληροφορίες:
«Ενθύμιον 1925 Καρναβάλια, Souvenier, 1925, Carnivals», «Πετρικάτα, Θηναίας, Κεφαλληνία..“Το χωριό
του Γλεντιού” - Petricata, Cephalonia, Greece». «Καλογεράτος, Kalogeratos, Κεφαλληνία, Cephalonia».
Πρόκειται για μία πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία όπου για πρώτη φορά, στην δική μου έρευνα, εντοπίζω
να εικονίζεται το λαούτο σαν όργανο στο τοπικό ρεπερτόριο. Δεξιά ένας μουσικός, όρθιος, κρατά ένα
λαούτο.

Σύμφωνα με τον Δεμπόνο (1993), η μάσκαρα δημιουργήθηκε από τα συγκροτήματα
μεταμφιεσμένων χορευτών, οι οποίοι έφτιαχναν τις δικές τους μάσκες – προσωπίδες για
την εξυπηρέτηση τελετουργικών σκοπών παραστατικών χορών. Για την συγκρότηση της
μάσκαρας, της ομάδας δηλαδή που επιτελούσε τον χορό, ήταν απαραίτητο να υπάρχουν
τουλάχιστον τέσσερα ζεύγη. Εκεί όπου υπήρχε περισσότερος κόσμος, δηλαδή στα
μεγαλύτερα χωριά του νησιού, η μάσκαρα απαιτούσε εικοσιτέσερις χορευτές: δώδεκα
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φιούρες30, οχτώ σκουμπούερους31, και τέσσερις σπαθατζήδες32, δηλαδή συνολικά δώδεκα
ζευγάρια (Δεμπόνος, 1993, σ. 155-159). Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν από
άντρες και οι σημαντικότερες ήταν το θέατρο, το τραγούδι, ο χορός και το γαϊτανάκι.
Η περίοδος των τριών εβδομάδων πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή ήταν η χρονική περίοδος
όπου επιτρέπονταν το γλέντι, η χαρά, το ξεφάντωμα, η σάτιρα και η αθυροστομία, αφού
μετά από την Κυριακή της Τυροφάγου ακολουθούσε η περίοδος της νηστείας. Σύμφωνα
όμως με τον Βούνα (1963, σ. 142), το 1840 η Ιόνιος Γερουσία περιόρισε με διάταγμα την
προσπάθεια για επιμήκυνση της Καρναβαλικής περιόδου, η οποία λάμβανε χώρα από το
βράδυ των Φώτων μέχρι το βράδυ της καθαράς Δευτέρας.
Ο Φραγγόπουλος από το χωριό Κλείσματα, μας αφηγείται με το δικό του τρόπο τη
μάσκαρα: «...Μόνο σε πλατείες είχαμε το καρναβάλι, τσι μάσκαρες... Όχι, όλο το
καρναβάλι! Το καρναβάλι έχει τέσσαρις Κυριακάδες. Τση τυρινής, τση αποκριάς, πως
διάολο τσι λένε. Τέσσαρις κυριακάδες είναι και η καθαρή Δευτέρα. Είναι τέσσερις και
καθαρή Δευτέρα πέντε. Εκεί τσι Κυριακές είχαμε μάσκαρες εμείς. Γινόντουνε μάσκαρες
στα Σπαρτιά, γινότουνε μάσκαρες στα Μεταξάτα, γινότουνε μάσκαρες στα Περατάτα,
γινότουνε Μάσκαρες στα Σαρλάτα, που εντιότανε, ξέρεις ζευγάρια, αλλά όλο άντρες.
Ντυμένοι οι άντρες γυναίκες! Τα ζευγάρια να πούμε ναι! Και να βλέπεις να πούμε κάτι
κάρτσες να πούμε να φορούνε με κάτι τρίχες στα ποδάρια τους οι άντρες. Ναι και κάν τσι
κοπέλες με κραγιόνια στα μούτρα τους, λεβεντόπαιδα νέοι να πούμε. Και ο
χοροδιδάσκαλος έδινε παραγγέρματα. Μουσική έπαιζε και τανγκό και τέτοια αλλά εκεί στι
μάσκαρες ρίχνανε και κάνα καλαματιανό και κάνα μπάλο, εκεί μπορεί να τον ακούσεις.
Στις μάσκαρες όμως... Όχι, μέσα σε ένα χώρο σε κάθε χωριό, μια πλατεία εν τιάυτη
περιπτώσει, ένα χωράφι ειδικά στρωμένο. Εκεί εγινότουνε η μάσκαρα, ναι! Επηαίναμε τα
χωριά, αλλά τότες με τα πόδια παιδί μου! Ή με ένα αυτοκίνητο που υπήρχε. Στο χωριό το
δικό μας ήταν ένα, στο άλλο ένα, ένα στα Σπαρτιά. Ε, έκανε δύο δρομολόγια, αλλά για να
πάει, περισσότερη ώρα έκανε παρά με τα ποδάρια σου. Γιατί το πολύ πολύ να σου χάλαε
στο δρόμο και να το 'σπρωχνες κιόλα να πούμε...
30

Οι φιούρες ήταν άντρες που μεταμφιέζονταν σε γυναίκες – ντάμες για να καλύψουν τις ανάγκες στο χορό.
Βλέπε εικόνα 3.9 με τις φιούρες που κάθονται στις καρέκλες στην πρώτη σειρά.
31
Οι σκουμπούεροι είναι οι μεταμφιεσμένοι – καβαλιέροι, άντρες που φορούσαν τα απαραίτητα ρούχα για
την εκδήλωση. Βλέπε εικόνα 3.9 στη δεύτερη σειρά τους άντρες που φορούν τα ψηλά καπέλα.
32
Οι σπαθατζήδες ήταν αυτοί που επέβαλαν την τάξη, έδιναν τα παραγγέλματα (οδηγίες) και γενικά
καθοδηγούσαν την εξέλιξη του δρώμενου.
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...Πηαίναμε όμως κόσμος ετότες και παρακολουθούσαμε τη μάσκαρα ... Όχι δεν εντύθηκα!
...Αν επήαινα λέει. Κουδούνια φοράγανε! Ο γιατρός ήταν ωραίος. Ο γιατρός τση
μάσκαρας και ο σπετσιέρης, ο βοηθός του να πούμε, ντυμένοι με τσι μάσκες να πούμε. Σε
έβλεπε που απήαινες και σ' ήξερε ποιος ήσουνα και ανάλογα ποιος ήσουνε σου 'βανε το
θερμόμετρο που 'τανε να πούμε ένα ξύλο τόσο πως σου βάζει θερμόμετρο να πούμε. Και
σου λεγε παραδείγματος χάριν, το θυμάμαι σαν τώρα «οξεία ριζογαλίτιδα», απ' το
ριζόγαλο δηλαδή το πολύ (γελάει). Σου 'δινε ένα χαπάκι μια καραμέλα να πούμε και του
'δινες λεφτά. Ήτανε για τη μάσκαρα τώρα αυτά να πούμε, ναι, ναι! Ωραία χρόνια αφέντη
μου, πολύ ωραία χρόνια, ωραία χρόνια! Δύστυχα χρόνια αλλά ωραία χρόνια...»
(Φραγκοπουλος, 2016).
Στον χορό οι άντρες ντυνόντουσαν γυναίκες και παρίσταναν τις ντάμες για να χορέψουν σε
ζευγάρια τις καντρίλιες. Οι άντρες φορούσαν γιλέκα και φουστανέλες, κάτι το οποίο
δείχνει την επιρροή από την υπόλοιπη Ελλάδα, αφού η τοπική ενδυμασία δεν
περιελάμβανε αυτό τον ρουχισμό. Στο χορό ακούγονταν Κεφαλλονίτικα τραγούδια, όπως ο
Μπάλος, το Διβαράτικο (οργανικό ή με ρίμνες), ο Σταυρωτός Πυλάρου, το Μπαρμπουνάκι,
ο Μανέτας, ο Μέρμηγκας, Από Λαγκάδι σε Βουνό και τραγούδια, τα οποία είχε στο
ρεπερτόριο της η κάθε ορχήστρα και αυτό άλλαζε ανάλογα με την περιοχή που γινόταν η
μάσκαρα. Επίσης, το ρεπερτόριο περιελάμβανε διάφορα μουσικά είδη και χορούς από όλη
την Ελλάδα (Συρτούς, Μπάλους, Τσάμικους, Χασαποσέρβικους, Χασάπικους) αλλά και
Ευρωπαϊκούς χορούς όπως Βαλς, Τανγκό, Φοξ-Τροτ, Σάμπα, Σουίνγκ, Πόλκες, Μαζούρκες
και οι Καντρίλιες.
Ο Ηλίας Τσιτσέλης (1889) αναφέρει πως, τις Κυριακές των απόκρεων, στις αγροτικές
περιοχές, μαζεύονταν στον αυλόγυρο της εκκλησίας και μασκαρεμένοι με δανεικά, αργυρά
και χρυσά κοσμήματα, χόρευαν τσάμικο και συρτό και άλλους χορούς του νησιού: «...Εις
τίνα δε χαρέα (κατά τας Κυριακάς των Απόκρεω) γίνεται και μικρός τις χορός εις τας
αυλάς των ναών, και μασκαράδες ενίοτε, κατάφορτοι χρυσού και αργύρου και λίθων
πολύτιμων και παντοίων προικιμάτων, άτινα δανείζονται, έρχονται και εις τας εν τη πόλει
πλατείας και χορεύουσι το τζάμικο και το συρτό των» (Τσιτσέλης, 1889). Οι λαϊκές
ορχήστρες που έπαιζαν συνήθως αποτελούνταν από δύο, τρία, το πολύ τέσσερα άτομα, με
βιολί, κιθάρα, ακορντεόν, κρουστά και αργότερα ντραμς. Παλιότερα σύμφωνα με την
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περιγραφή του Λουκάτου, παίζανε σκορτσάμπουνο και ανακαρί, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις το βιολί ήταν μόνο του χωρίς συνοδεία άλλων οργάνων (Λουκάτος, 1992).
Υπάρχει ένα ποίημα του 1926, δημοσιευμένο σε τοπική εφημερίδα («Εληά», 1926), στο
οποίο γίνεται αναφορά στα μουσικά όργανα που συνοδεύουν την μάσκαρα, δηλαδή το
βιολί και την κιθάρα. Δυστυχώς όμως, δεν υπάρχει αναφορά στα ονόματα των μουσικών,
ούτε στο χωριό καταγωγής τους, πράγμα το οποίο δεν μας επιτρέπει να ξέρουμε σε ποιους
μουσικούς αναφέρεται. Ενδιαφέρον όμως, αποτελούν οι αναφορές σε ονόματα
συμμετεχόντων, σε τοπωνύμια, στα χωριά καταγωγής των συμμετεχόντων τα οποία είναι
χωριά της περιοχής της Σάμης αλλά και στα γεγονότα που συνόδευαν την λαϊκή αυτή
εκδήλωση. Η μάσκαρα της Σάμης επομένως αποτελούσε αφορμή συνάντησης των
κάτοικων των γύρω χωριών, οι οποίοι όλοι μαζί την οργάνωναν αλλά και διασκέδαζαν.
Το Καρναβάλι Στη Σάμη
«Στην Σάμη η διασκέδασις είχεν επιτυχίαν.
Το καρναβάλι πέρασε με άκραν ησυχίαν.
Κόσμος πολύς μαζεύτηκε να δη τής μασκαράδες
και όλοι να γλεντήσουνε μʼ αυτούς τούς Μουζακάδες,
Εκάμαν το ειδύλλιον πέρα εκεί, την Δέσπω,
και την πραγματικότητα ενόμιζα πως βλέπω.
Είχον αράπη τέλειον, που τίποτα δεν χάνει,
τοις πάσι τον γνωστότατον, τον Μιχαλάτον Γιάννη.
Είχαν και έναν γιατρό στο καρναβάλι οι φίλοι
τον φίλτατον κι αγαπητόν Μερκούρη τον Βασίλη.
Πού σώλεγε στο κρύωμα καθάρσιο να πάρης!
Με άλλα λόγια δηλαδή να σκάσης να κρεπάρης.
Γλέντα πολλά εκάμανε που πηγαίνανε αντάρα.
Έπαιξʼ ωραία το βιολί καθώς και η κιθάρα.
Αλλʼ απʼ εδώ με άσματα, αλλʼ από ʽ κει γελώντες.
Κιʼ εκάμανε την πρώτη εκεί οι φίλτατοι μωλιώτες.
Είχανε κιʼ άλλονʼ κει γιατρό πούχε μαγάλη χάρι,
πʼ αν δεν λανθάνω, κάποτε τον είχα δη τσαγκάρη.
που αν επήγαινʼ ασθενής καλά να τόνε κάμη
του συνηστούσε δίαιτα να γίνη σαν καλάμι!
Το δράμα επαρέστησαν την «Γκόλφω και τον Τάσο»,
που έτυχε να τους ιδώ κι ʽεγώ να τους θαυμάσω.
Ο Τάσος υπεκρίνετο από τον Λεωνίδα,
οπού την τόση τέχνη του σε άλλονε δεν είδα.
Τον Θανασούλα, πούτανε όλο χαρά γιομάτος,
τον υπεκρίνετο καλά ο Ντίνος Κοσμετάτος.
Κιʼ αυτός ο Ζήσης το θεριό, και με μεγάλη χάρι
στο δράμα υπεκρίνετο από τον Αρτελάρη.
Ωραία εγλεντήσανε σʼ αυτές τής μασκαράδες.
Επαίζανε θαυμάσια το δράμα οι Πουλάδες.
Σε κάθε βόλτα του χορού ροδέλες επετούσαν
κιʼ επαίξανε πολύ καλά κι ʽ αυτοί την «Αρετούσαν».
Είχαν κιʼ αυτοί έναν γιατρό πούταν πεπαιδευμένος,
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κιʼ από τούς τρόπους νόμιζες πως ήτανε σπουδασμένος.
Αυτός περνάει στην σπουδή Βαγγέλη και Βασίλη
και συνιστά για φάρμακο πάντα το χαμομίλι!
όταν τελείωσαν όλʼ αυτά όλοι κιʼ η μασκαράδα
τετράδες εσχημάτησαν και μπήκαν στην αράδα.
Και τότε διελύθησαν εν ησυχία πλήρει
και έτσι ετελείωσε το τρελλοπανηγύρι.» (Δελαπόρτας, 1926).

Εικόνα 3.11: Σάμη, μάσκαρα, δεκαετία '80, Πηγή: Γιώργος Αποστολάτος
(Πρίγκηπας).

ΜΙΑ ΒΑΛΟΥΤΑ ΜΑΣΚΑΡΑΤΑ
ΕΙΣ ΤΑ ΜΟΥΣΟΠΟΡΙΑΡΑΤΑ
«Εφέτο βρήκαν την αδειά
κι’ οι Μουσο- Ποριαράδες
σαν τσώτυχε γερή λαδιά
να γίνουν μασκαράδες.
Ζεύγη οκτώ τον αριθμό
είναι μασκέ ντυμένοι
με δάσκαλο το Σολωμό
καλά κατηρτισμένοι,
που θα βγουν να χορέψουνε
με μπρίο και με χάρη
μέσα στην πρώτη Κυριακή
του τρέχοντος Φλεβάρη.
Κι ‘ από τις είκοσι και εκεί
σ’ όλο το Καρναβάλι
θά χουνε και τη μουσική
Λοιπόν μικροί , μεγάλοι
να τρέξετε στη μάσκαρα
που θε να κάμει ντόρο
Ιν καβαλιέρ και ιν νταμέ
Κι εκεί θα μ εύρετε κι’ εμέ
ντυμένονε δετόρο!» (Χωριάτης, 1939).
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Το παραπάνω ποίημα σχετίζεται με την παρακάτω φωτογραφία. Είναι γραμμένο από τον
Παναγή Γεωργόπουλο, που υπογράφει σαν «Χωριάτης» και αναφέρεται στην μάσκαρα του
χωριού Ποριαράτα, το 1939. Οι πληροφορίες προέρχονται από ανάρτηση της Αθενάκη
Αλεξάνδρας.33

Εικόνα 3.12: Καρδακάτα Θηνιάς, 1925. Μάσκαρα. Φωτογραφία: Καλογερατος. Πηγή: Αρχείο
Γερολυμάτειου Πολιτιστικού Συλλόγου Καρδακάτων.

Ο Μανωλάτος (2018) μας αναφέρει πως, οι μάσκαρες γινόντουσαν στα χωριά της Σάμης
και μόνο την Καθαρά Δευτέρα κατέβαιναν όλες οι μάσκαρες στη Σάμη. «Στις μάσκαρες
ετοιμαζόντανε και κάθε Κυριακή τις κάνανε στη σαρίστρα34 του χωριού. Τις δύο Κυριακές
τις τυρινές, τις αποκριές και τις τρυνές. Την Καθαρή Δευτέρα όλα τα χωριά κατεβαίνανε
στη Σάμη με τη μάσκαρα. Και η μάσκαρα τι περιελάμβανε; Περιλάμβανε τον «Αράπη»,
μεταμορφωμένος ένας σε «Αράπη» γιατί δεν είχανε μαύρους εκεί πέρα. Μαύρος που έκανε
τον κακόνε και έβαζε σε τάξη τα πράγματα, στο χορό να μην μπαίνουνε τα παιδιά μέσα και
οι μεγάλοι, να είναι η πίστα ανοιχτή...
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Αθενάκη Αλεξάνδρα. 02 Νοεμβρίου 2017. Κομπόγιο ιστορίας Κεφαλονιάς & Ιθάκης. Επίσκεψη στις 12
Φεβρουαρίου2018
[https://www.facebook.com/photo.phpfbid=2386151894943638&set=gm.836575519843264&type=3&theate
r]
34
Σαρίστρα ονομάζεται η πλατεία του χωριού.
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...Είχε το «Γιατρό» και τον «Αγά». Ο γιατρός τι έκανε τώρα. Έκανε το γιατρό ας πούμε,
εμάζευε κάποιονε, τον έβαζε πάνω σε μια καρέκλα και υποκρινόντουνε πως τον κάνει
καλά. Μετά επήγαινε στο ταμείο και έδινε τον οβολό του εκεί πέρα, μικροπράγματα ξέρεις
για να μαζέψουνε μερικά χρήματα για τα έξοδα. Ο “Αγάς” πάλι τι έκανε. Ο «Αγάς» ήτανε
ο φοροεισπράκτορας ας πούμε και ο Αράπης τσάκωνε και αυτός κανένανε και επήγαινε
στον Αγά να κοιτάξει τα τεφτέρια να δει αν χρωστάει. Και έλεγε Ω εσύ χρωστάς τέτοια σε
καταδικάζω σε τόσο και έβαζε κι αυτός τον οβολό του. Τα υπόλοιπα χορεύανε
παραδοσιακούς Κεφαλλονίτικους χορούς, τις παραλλαγές αυτές του Μπάλου, του
Κεφαλλονίτικου Μπάλου και χορέυανε και Ευρωπαϊκούς χορούς δηλαδή Φοξ Αγγλέ,
Ταγκό κι όλα αυτά τα πράγματα....
...Στο τέλος της βραδιάς την Καθαρή Δευτέρα όπως και τις άλλες μέρες που γινόντουνε
στη σαρίστρα του κάθε χωριού, όταν τέλειωνε η μάσκαρα, το βράδυ δηλαδή αργά το
σούρουπο είχανε ετοιμάσει ένα θεατρικό έργο και παίζανε. Παράδειγμα. Και τις Κυριακές
που γινόντουνε οι μάσκαρες στα χωριά. Η κάθε μάσκαρα, το κάθε χωρίο. Δεν κάνανε όλα
τα χωριά τση Σάμης αλλά δυο τρία εκάνανε. Τουλάχιστον εγώ θυμάμαι κάθε φορά δυο
τρία. Στο τέλος επαίζανε το έργο. Το θεατρικό έργο που ήτανε. Η «Αΐντα», αυτό το, την
όπερα, οπερέτα η «Αΐντα». το «Μάρκο Μπότσαρη», ο «Παπαφλέσας». Τέτοιου είδους
θεατρικά έργα. Διάφορα έργα και επαίζανε και μετά ετελείωνε και επηγαίνανε στα χωριά
τους και τέλειωνε το πανηγύρι και ου το καθ' έξης. Επαίζανε και το γαϊτανάκι, είχαμε
χαρτοπόλεμο ερίχναμε, ελέγανε ανέκδοτα, ρίμες, σχολιάζανε και διάφορα πράγματα....
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Εικόνα 3.13: Νέα Βλαχάτα-Καραβόμυλος 1957. Στην πλατεία του χωριού παίζεται η
Μάσκαρα «Αϊντα». Εικονίζονται από αριστερά Άγγελος Βιτωράτος (Πατίτσης), Γρηγόρης
Καβαλιεράτος (Λουρέντζος), Αντώνης Στεφάτος (Καλόγηρος), Ντίνος Καβαλιεράτος
(Λουρέντζος), Παναγής Δημουλάς (Λυρής) και Αργύρης {Αζούρης} Στεφανάτος (Σπρίτζος).
Αρχείο Τάσου Καβαλλιεράτου. Πηγή: Ρούλα Φλωράτου.

...Και Βλαχάτα και Πουλάτα εκάνανε και το Πυργί και τα Τζανετάτα. Ο Καπέλης. Αυτός
που έχει δίπλα από το Σούπερ Μάρκετ του Δημουλά ένα μικρό έτσι σα μπαράγκα και το
έχει υποδηματοποιείο. Ο πατέρας του αυτουνού ήτανε ενεργό μέλος το θυμάμαι, ήτανε και
γιατρός στη μάσκαρα, κάτι τέτοιο. Ο Χρήστος, ο πατέρας του Χρήστου θυμάμαι... Τους
έχω πει χίλιες φορές και στο πολιτιστικό σύλλογο να ξαναζωντανέψουμε τη μάσκαρα γιατί
ήτανε πολύ διασκεδαστικό, και δεν θέλουνε. Παρή αντ΄ αυτού τι κάνουνε οι Σαμικοί
φτιάχνουνε ένα άγαλμα, άρμα να συμμετέχουνε στο καρναβάλο του Αργοστολιού ή του
Ληξουριού. Η Σάμη είχε τελείως διαφορετικά είχε αυτά ας πούμε. Τις μάσκαρες. Ενώ το
Αργοστόλι και το Ληξούρι ήτανε το Καρναβάλι. Καρναβάλι το ονόμαζε ας πούμε. Και είχε
και Καρνάβαλο....
...Βιολιά παίζανε ο Κωστάκης ο Αρτελάρης από τη Σάμη. Αυτόνε που είναι ίδια ηλικία με
μένα τόνε λένε Μάκη. Είναι ΄λίγο πιο μικρός από μένα... Πως δεν ήξερε, αυτός ήταν ο
βιολιτζής στη Σάμη. Ακορντεόν έπαιζε ο Αντρίκος ο Τουλάτος. Ο Ανδρέας ο Τουλάτος που
είναι ταξιτζής. Ήτανε ταξιτζής είναι ακόμα δεν ξέρω. Και ο Σωκράτης ήτανε ταξιτζής. Δεν
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ήταν πολλοί μουσικοί εκεί... Ένας εξηντάρης έπαιζε με ένα τριαντάρη Σπύρο. Έκανε
παρέα. Βιολί ακορντεόν, κιθάρα έπαιζε ο Θύμιος ο Καρδαράς. Αυτά τα θυμάμαι εγώ και
πρίν το σεισμό και μετά το σεισμό. Υπάρχει μια φωτογραφία και είναι αυτή η κομπανία
και δίπλα είναι και ο θείος σου ο Μάκης. Δε στην έχω δείξει αυτή τη φωτογραφία; Μετά
το σεισμό είναι... Όλος ο κόσμος πήγαινε. Σαμικοί δεν κάνανε μάσκαρα. Οι χωριάτες. Στα
χωριά γινόντανε και την καθαρή Δευτέρα, αν ήτανε τρία χωριά που κάνανε κατεβαίνανε
κάτου στη παραλία και πιάνανε ένα κομμάτι τση παραλίας το ένα χωριό, ένα το άλλο και
ένα το άλλο. Τρεις χορούς ναι. Τρία πανηγύρια, τρεις χορούς. Τρία βιολιά και ο καθένας
είχε και το έργο του...

Εικόνα 3.14: Πουλάτα, Καθαρή Δευτέρα 1962. Ορχήστρα του Κώστα Αρτελάρη. (Από
αριστερά) Καρδαράς Ευθύμιος: κιθάρα, Κώστας Αρτελάρης: βιολί, Τουλάτος Αντρέας:
ακορντεόν, Βαγγελάτος Ευθύμιος (Ντάρας): ντραμς. Πηγή: Κομπόγιο ιστορίας
Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

...Είχε και θεατρικό έργο στο τέλος. Κοίταξε καμιά φορά επαίζανε το ένα και αφήνανε να
τελειώσει για να το παίξει ο άλλος, κατάλαβες? Κάπως έτσι. Αργά το απόγευμα. Αυτοί
εξεκινάγανε, από τις δέκα η ώρα ήτανε στη Σάμη. Τις εννιά η ώρα ήτανε και παίζανε, το
πρωί ναι. Κοίταξε είχε και το εξής. Επειδή ήτανε νηστεία τη Καθαρή Δευτέρα πρώτη
μέρα... Κουκιά βραστά και δίνανε εκεί, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι καλά ποιος έδινε τα
κουκιά. Ο Γιατρός α έδινε πως είναι φάρμακο? Κάτι τέτοιο ναι. Είχανε ελιές και τέτοια
πράγματα να πούμε. Ελιές κουκιά νερόβραστα δηλαδή στεγνά κατάλαβες και τρώγαμε
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έτσι όπως τα στραγάλια έτσι μαλακά βρασμένα, τι άλλο και κανένα κομματάκι ψωμί κάτι
τέτοιο. Είχανε και κρασί.» (Μανωλάτος, 2018).

Εικόνα 3.15: Αγία Ευφημία, 1929. Υπαίθρια παράσταση έξω
από το μαγαζί του Γεράσιμου Ποταμιάνου. Πηγή: Δημήτρης
Σπυρόπουλος, Κομπόγιο ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης.

Την μάσκαρα σε ένα από του χωριά του Πυργίου μας περιγράφει ο Γιάννης Φουρφουρής
(2016) από το χωριό Τσακαρισιάνο. « Α ναι! Κάθε χρόνο ύπρεπε τα χωριά να φτιάξουμε
μάσκαρα. Εμείς είμαστε του Σοφού επειδής είμαστε λίγα σπίτια ανοίκαμε στο Χαράχτι.
Είμαστε μια κοινότητα. Κάθε αυτό έπρεπε να κάνουμε μάσκαρα. Τέσσαρις Κυριακές των
αποκρεών. Κάναμε τη μάσκαρα εντυνόμαστε λοιπόν να πούμε Γιαννίτσαροι, εντυνόμαστε
ντάμες, νοσοκόμες τέτοια πράματα και κάναμε το αυτό. Κάθε Κυριακή θα χορεύαμε. Τη
μία Κυριακή στο χωριό το δικό μου, την άλλη Κυριακή στου Χαράκτι, την άλλη Κυριακή
στα Μπενετάτα που είμαστε μαζί και την άλλη Κυριακή στου Στάβερη... Όχι εκεί ήτανε
δική τους μάσκαρα και του Διγαλέτου ήτανε δικής τσου μάσκαρα. Λοιπό τη Καθαρή
Δευτέρα θα κατεβαίναμε όλοι στη παραλία στη Σάμη. Από το Λιμεναρχείο μέχρι πέρα στη
πλατεία. Κι άλλο. Ήτανε είκοσι μάσκαρες γιατί ήτανε και από άλλα χωριά. Όλοι έστηνε ο
καθένας στο πόστο του εκεί. Έστηνε το γαϊτανάκι γιατί ήτανε το αυτό και γυρίζαμε με τα
σκοινιά και με τα αυτά και πλεκότανε τα αυτά...
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...Ποια αποχή; Μιλάμε από το '36 μέχρι το '40, '42 εκεί μέσα. Εκεί ναι!... Όχι μετά τον
πόλεμο τίποτα. Τίποτα, τίποτα μετά το πόλεμο βέβαια. Εγυρίζαμε λοιπό που λες. Είχαμε
Μπέη, είχαμε να πούμε Αράπη που σε τσάκωνε να πούμε ο Αράπης σου 'δεινε και κάτι
αυτό με ένα βούδρουλα. Πάμε στο Μπέη. Ερχότανε στο Μπέη να πούμε που 'τανε ο
Τζανέτος ένας αυτός. Έλα δω ρε γιατί έκανες αυτό το παράπτωμα. Ε λέει αυτό. Πάρτονα
λέει ρε, ε δώσε δυο δραχμές, δώσε. Εγώ ήμουνα τώρα νοσοκόμα και ο πατέρας της
Σταματίας ήτανε γιατρός. Λοιπό εγώ είχα ντυθεί νοσοκόμα, είχα ξυρίσει και τα πόδια μου
τότε φόρια φούστα και τα αυτά, λοιπό...
...Για ακουστικά τότενες μας δίνανε τότενες οι, παίρναμε κάτι σκατουλέτες τσι λέγαμε κάτι
κοσερβούλες κοσερβούλες να πούμε και τα αυτά. Λοιπό εβάναμε δυο κοσερβούλες τότε
και τα αυτά άδειες και το ΄χες από τα δω με ένα σκοινί να πούμε ένα εδώ και ένα εδώ και
τα κρέμαες ότι είναι ακουστικά. Επήαινα τώρα εγώ παιδί. Έλα δω, έλα είσαι άρρωστος
παιδάκι μου, κοίτα πως είσαι, πάμε στο γιατρό, πάμε. Λέει βήξε του ΄καμε ο γιατρός, βήξε
ναι, έδινε το δίφραγκο. Ναι έτσι, έτσι. Θέλω να σου πω ότι καλαμπούρι, καλαμπούρι όλο
αυτό το πράμα. Αυτή ήταν η διασκέδαση μας εμάς, το θέατρό μας αυτή». (Φουρφουρής,
2016).35
Όπως παρατηρούμε από τις παραπάνω αφηγήσεις, τα μουσικά όργανα, ο χορός και το
γλέντι έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην μάσκαρα. Σύμφωνα με το Λουκάτο (1992), η πομπή
του καρναβαλιού στα χωριά είχε περίπου την παρακάτω διάταξη. Στην αρχή ήταν ο
«κουδουνάς» που φώναζε «έρχεται η μάσκαρα ή έρχονται». Συνήθως ήταν κάποιος
ηλικιωμένος που φορούσε χιαστί κουδούνια στο στήθος του, πάνω από δέρματα.
Ακολουθούσε ο Μπουλούμπασης ή Ματζαδόρως (Mazzo), ο ραβδούχος ή αλλιώς Τσάφος.
Συνήθως είχε ένα γιαταγάνι ή ραβδί στο χέρι και άνοιγε δρόμο, για να περάσει η μάσκαρα.
Στη συνέχεια ερχόντουσαν τα βιολιά, τα ζευγάρια (καβαλιέροι και ντάμες, 15-20 ζευγάρια
ανάλογα με το μέγεθος του χωριού), οι γιατροί και οι νοσοκόμες. «Ο κόσμος περίμενε την
35

Ο Φουρφουρής κατάγεται από το χωριό Σοφού, ένα παλιό χωρίο στην περιοχή Πυργί και έχει γεννηθεί το
1931. Το χωριό γκρεμίστηκε από τους σεισμούς του 53' και από τότε ζει με την οικογένεια του στο χωριό
Τσαγκαρισιάνο στο Πυργί. Η συνέντευξή πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του το καλοκαίρι του 2016. Υπήρξε
βοσκός από μικρή ηλικία και έζησε σε όλη του ζωή στην περιοχή αυτή. Ο ίδιος αποτελεί ένα φορέα των
κοινωνικών και ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν την περιοχή. Πολύ έντονη, στα λεγόμενη του υπήρχε
μία νοσταλγική διάθεση για τις εποχές που πέρασαν. Ο ίδιος θεωρεί πως «τότε ήταν καλύτερα», παρότι
υπήρχε φτώχεια. Η κοινωνική συνοχή ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας και η απουσία της τηλεόρασης
επέτρεπε μία ζωή χωρίς άγχος παρά όλες τις δυσκολίες, κάτι που κατά τη γνώμη του είναι πολύ σημαντικό.
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πομπή στα αλώνια, όπου τα είχαν στολίσει με αψίδες από μυρσίνες για να περάσει η
μάσκαρα. Στα αλώνια ήταν «ποστιασμένο» το πάρκο με αψίδες για τα βιολιά κι τα άλλα
όργανα και ο Μπουλούμπασης (Ματζαδόρος) άνοιγε το χώρο «έκανε τόπο» για να χορέψει
η μάσκαρα... Τα ντυμένα ζευγάρια χόρευαν πρώτα τις Καντρίλιες κι έπειτα έμπαιναν στον
κύκλο κι άλλοι χορεύοντας τους τοπικούς μας χορούς κι ακολουθούσαν οι πόρκες, τα βάλς
και οι μαζούρκες... Όσο χόρευαν και «φούντωνε τ' αλώνι στο κέφι» κάποιοι άλλοι είχαν
ντυθεί Διάολοι τη λεγόμενη «Διαβολοκαβαλαρία» και πείραζαν τον κόσμο με τις διαολιές
τους. Ανέβαιναν στα δέντρα και διακωμωδούσαν τον κόσμο με τα λόγια. Άλλοι ντυμένοι
την εμφάνιση της αρεσκείας τους, όπως γύφτοι, μπουφόνοι, έπαιζαν τους «ρόλους τους»
(Λουκάτος, 1992).

Εικόνα 3.16: Σιμωτάτα, 1930. Μάσκαρα. Διακρίνονται τα όργανα στην μέση: βιολί, μαντολίνο,
κιθάρα. Στη μέση με το βιολί ο Λυκούργος Τζάκης. Δεξιά η νοσοκόμα, που εκτελούσε χρέη
γιατρού κρατάει την τσάντα με τα απαραίτητα εργαλεία. Πηγή: Κομπόγιο Ιστορίας Κεφαλονιάς
και Ιθάκης.

Από την πρακτική της μάσκαρας δεν έλειπαν τα πειρακτικά και σκωπτικά τραγούδια.
Σύμφωνα με μαρτυρία του Παύλου Παλημέρη (Κατσαβός), ο οποίος ήταν πρωτοχορευτής
από την περιοχή του Ληξουρίου: «...στο προσεισμικό Ληξούρι 36 πίσω απ' τον ναό του
Παντοκράτορα, χορεύονταν πολλοί χοροί με πρώτον το Πως το τρίβουν το πιπέρι...».37
36

Πριν από το σεισμό του 1953.
Το τραγούδι «Πώς το τρίβουν το πιπέρι» αποτελεί πανελλήνιο άσμα που ακούγεται σε γιορτές και
πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος χορός μυούσε σκωπτικά τους χορευτές αλλά συγχρόνως
εισήγαγε τους θεατές προς την τόνωση της σεξουαλικότητας τους.
37
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Το τελευταίο αυτό τραγούδι-χορός είναι σημαντικό γιατί μας δείχνει τα δίκτυα που
συνδέουν την Κεφαλλονιά με τα νησιά του Αιγαίου, στα οποία ακούγεται το συγκεκριμένο
άσμα. Ο Χανδρινός (2016) μου αναφέρει για αυτό το τραγούδι: « Πως το τρίβουν το
πιπέρι, ναι. Άκου αυτό το χορεύανε κατά τόπου. Δηλαδή, αλλιώς χορεύουνε στη
Κεφαλλονιά, μπορεί αλλιώς να το χορεύουνε στη Θεσσαλονίκη, αλλιώς να το χορεύουνε
στο Ξηρόμερο ξέρω 'γω. Εδώ το χορεύουνε αγκαλιαστά, ναι, εδώ στη Κεφαλλονιά.
Μπορεί να είναι και συστήματα. Μπορεί έτσι να τους βολεύει εκεί αυτούς. Εδώ το
χορεύανε αγκαλιαστά, όπως χορεύουνε το Σταυρωτό και λένε. (τραγουδάει) Πως το τρι
μωρέ παιδιά, πως το τρίβουν το πιπέρι, πως το τρί, αλλάζει δηλαδή εκεί πως το τρίβουν το
πιπέρι, του διαβόλου οι καλογέροι. Λοιπόν πως το τρι μωρέ παιδιά, έχει βήματα, μπρος,
πίσω βήματα. Πως το τρι μωρέ παιδιά, πως το τρίβουν το πιπέρι, πως το τρίβουν τώρα εκεί
πως το τρι, έχει γρήγορα βήματα. Και το τρίβουν με τη φτέρνα και λέει: με τη φτε μωρέ
παιδιά, με τη φτέρνα τους το τρίβουν και φτάνουμε μέχρι τη μύτη, Το τρίβουνε με τη
φτέρνα, με το γόνα, με τα διάφορα μέρη του σώματος, και αυτό τελειώνει έτσι, δεν ήταν
κάτι το σπουδαίο εδώ, δηλαδή να κάτσεις να γελάσεις.» (Χανδρινός, 2016).
Η τελευταία πρόταση του Χανδρινού είναι πολύ χαρακτηριστική φράση, η οποία
υποδηλώνει την ανάγκη για ξεφάντωμα, γέλιο και ξεγνοιασιά σε μία περίοδο όπου
σηματοδοτεί το τέλος του χειμώνα και ήταν σημαντική για τις κοινωνίες που βασίζονταν
στην αγροτική οικονομία.
Η περίοδος της μάσκαρας ήταν πολύ σημαντική για τους ντόπιους, οι οποίοι είχαν την
ευκαιρία να συναντηθούν, να διασκεδάσουν και να κάνουν τα γνωστά τους πειράγματα, ο
ένας στον άλλο απάνω στο χορό. Στο χωριό Τσαγκαρισιάνο στην περιοχή Πυργί, ο
Παναγής Παυλάτος (2016) μας εξιστορεί. «...Ήτανε συνθήματα, σάλτε ντάμ αυτά ήτανε τα
παραγγέρματα, γιατί αυτό ήτανε το γαϊτανίδι που το παίζανε, εγώ δεν επήαινα, εγώ ήμουνα
στο βουνό γι' αυτό. Ήτανε διάφορα. Λοιπόν θα σου πω την ιστορία με τον μακαρίτη τον
Αχιλλέα. Λοιπόν όπως ήταν ο «μάγκας», εν το μεταξύ ήτανε πάτωμα, μας το 'λεγε ο
Παύλος38 εγώ δεν ήμουνα εκεί πέρα. Ήτανε πάτωμα το σπίτι μέσα αλλά ήτανε, δεν ξέρω
πως έτυχε και ήτανε σάπιο. Ευαγγελία: Σάπιο, σάπιο το πάτωμα! Παναγής: Και όπως ήταν
ο «Μάγκας» και ήταν όρτιος και έλεγε τα παραγγέρματα, πάει ο μακαρίτης ο Αχιλλέας, ο
38

Ο Παύλος Παυλάτος ήταν ο αδερφός του Παναγή και έπαιζε βιολί.
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μακαρίτης και δίνει μία κωλιά του «μάγκα» και τον πετάει και τον επετάει από κάτου! Ω
ρε τι έγινε! Ω ρε ιστορίες! Σάλτε ντάμ...» (Παυλάτος, 2016).
Στο νότιο μέρος του νησιού κατά τη διάρκεια των γιορτών της καθαράς Δευτέρας
χορεύονταν ο χορός Γύρες. Το τραγούδι που τραγουδούσαν με το χορό αυτό λέγεται
Εβγήκε η πράσα στο βουνό, το οποίο πρόκειται για ένα ξεχασμένο τραγούδι. Στους στίχους
του τραγουδιού διακρίνουμε αρκετά στοιχεία για τις διατροφικές συνήθειες της περιόδου
της Σαρακοστής και το πως τις αντιμετώπιζαν με χιούμορ.
«Εβγήκε η πράσα στο βουνό»
Καλώς ηρτ' η Σαρακοστή, με τα λαχανικά της.
Και με τις πρασινάδες της, και με τα γιαλικά39 της.
Κότα μου κοτού κοτούλα μου, και πουλα πουλακιδούλα μου.
Να μην περά περάσεις από 'δω,γιατί θα γι θα γίνει φονικό.
Ακούστε τι παράγγειλε η Καθαρή Δευτέρα.
Πέθανε ο Κρέας πέθανε, ψηχομαχάει ο Τύρος.
Εψόφησε ο Λουκάνικος, ψηχομαχάει ο Τύρος.
Κότα μου κοτού κοτούλα μου,και πουλά πουλακιδούλα μου.
Να μην περά περάσεις από 'δω γιατί θα γι θα γίνει φονικό.

Το τραγούδι και τον χορό τον κατέγραψα στο χωριό Πάστρα από τον Δημήτρη Φουρνιώτη
(2012), ο οποίος μου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό λέει, Εβγήκε η πράσα στο βουνό...
Είναι ένα τραγούδι, ένας χορός, είναι σα «το Μέρμηγκα» και «το Μανέτα» που το
χορεύανε την Καθαρή Δευτέρα. Τραγούδι της Καθαρής Δευτέρας... Το Θυμάμαι εγώ το
τραγούδι αυτό και το χορό. Εδώ στην περιφέρεια μας το εχορευότανε πάρα πολύ! Γιατί
ήμουνα και σε μάσκαρες ετότε που ήμουνα παιδάκι και κάναμε μάσκαρες στο χωριό εδώ,
πάντα ξέρεις, τα παλιά ήτανε... Ο κόσμος δεν είχε τι να κάνει και όλο σε πανηγύρια και σε
μάσκαρες πηγαίνανε...» (Φουρνιώτης, 2012).
Στο χωριό Αγία Θέκλη στην Ανωγή Παλικής, στην περιοχή του Ληξουρίου (Δυτική
Κεφαλλονιά), κάνανε επίσης μάσκαρες, στις οποίες συμμετείχαν οι κάτοικοι των γύρω
χωριών (Γαλανός, 2015).40 Από την Κυριακή της Σφαγαρίας41 οι κάτοικοι του χωριού
έκαναν τις προετοιμασίες. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η εύρεση των υλικών για τις
39

Γιαλικα εννοούν τα θαλασσινά, από το γιαλό.
Στο συγκεκριμένο άρθρο μπορούμε να διαβάσουμε σημαντικές πληροφορίες για το πως γίνονταν οι
μάσκαρες στην περιοχή αυτή αλλά κυρίως μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τους πρακτικούς
βιολιτζήδες και μουσικούς οι οποίοι συμμετείχαν στα γλέντια αυτά καθώς και για το ρεπερτόριο και τους
χορούς.
41
Την Κυριακή της «Σφαγαρίας» σφάζανε τα ζώα όπου τρώγανε πριν από την μεγάλη νηστεία της
Σαρακοστής.
40
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ενδυμασίες και η οικονομική τους κάλυψη, υλικά για το στολισμό και η εύρεση
ορχήστρας. Όλα τα απαραίτητα για την διοργάνωση της γιορτής τα παρείχαν οι κάτοικοι
του χωριού. Στα υλικά για τις ενδυμασίες περιλαμβάνονταν κοσμήματα, τα οποία
δανείζονταν οι διοργανωτές από τις γυναίκες του χωριού. Υπήρχε εμπιστοσύνη και ο
κόσμος δάνειζε τα χρυσαφικά του μαζί με άλλα υλικά, απαραίτητα για τη δημιουργία
γιλέκων για τους γενίτσαρους, καπέλων, αλλά και γυναικείων ενδυμασιών για τις
«ντάμες»42.
Ο χώρος που γίνονταν η γιορτή ήταν κοντά στο σπήλαιο του Γέρακα σε ένα αμφιθεατρικό
σημείο εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το Πνευματικό κέντρο και το παλιό μαγαζί του
Μπατίρη και στου Φάοντα στην Αγία Θέκλη. Οι Τσάφοι43 ή αλλιώς Μπούφοι ήταν
απαραίτητοι για την ομαλή διεξαγωγή της γιορτής και του γλεντιού. Συνήθως ντύνονταν
με κουδούνες και δέρματα-τομάρια ζώων κρατώντας μία μαγκούρα ή ένα ξύλο. Χωρίς να
μιλάνε έσπρωχναν το κόσμο με την πλάτη, όταν κάποιος δεν ήταν στη σωστή θέση ή
παρεμπόδιζε τη διαδικασία του χορού. Κάποιοι από τους παλιούς τσάφους ήταν οι εξής:
Γιάννης

Νικολάου

Θεοπεφτάτος

(Παλιάτσος),

Μιχάλης

Γερασίμου

Ρατσιάτος

(Κουτσομιχάλης ή Λεκάντες) και Θεόδωρος Αγάπιου Πετράτος.
Εν συνεχεία, ακολουθούσαν τα ζευγάρια των χορευτών που ονομάζονταν γενίτσαροι και
ντάμες, οι οποίοι ξεκινούσαν το χορό και έτσι παρέσυραν και τον υπόλοιπο κόσμο στο να
εκδηλωθεί και να συμμετάσχει στο χορό. Πριν τα ζευγάρια εμφανίζονταν οι μουσικοί.
Συνήθως ένα βιολί μόνο του ή με συνοδεία κιθάρας. Ο βιολιτζής Απόστολος
Χαμοσφακίδης, ο Αντώνης Ληξουριωτάτος (Καστρινός), ο βιολιτζής από τα Δαμουλιανάτα
Σαράντης Δαούσης, ο Γεράσιμος Χανδρινός (Φιλήμονας) από την Πύλαρο και ο
Κωστάκης Ζαφειράτος, ήταν κάποιοι από τους βιολιτζήδες που έπαιξαν στις μάσκαρες
στην Αγία Θέκλη (Γαλανός, 2015). Επιπλέον, αναφέρεται πως ο Αχιλλέας Καραντινός
έπαιζε σκορτσάμπουνο. Ο Γαλανός αναφέρει και τους παρακάτω στίχους, οι οποίοι
παρουσιάζουν ενδιαφέρον.

42
43

Οι «ντάμες» ήταν άντρες ντυμένοι γυναίκες για τη δημιουργία ζευγαριών στους χορούς.
Ο «Τσάφος» εκτελούσε χρέη αστυνομικού και ταξιθέτη κατά τη διάρκεια της μάσκαρας.
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Γεννήκαν τα γεννήματα, βρε και μπήκαμε στο θέρος
με τα νάζια θα σε φέρω πρώτη, μωρέ πρώτη δρεπάνι που βαρώ
αχ μου το 'κοψε το χέρι, συ σαι το γλυκό μου ταίρι
Δως μου μωρέ, δως μου το μαντηλάκι σου, το χρυσοκεντημένο
να δέσω το χεράκι μου που 'ναι ματωμένο.
Οι Βώβικες καπνίζουνε φλαούνες πολεμάνε
όχι φλαούνες μοναχά αλλά τυροκομάνε.
Στις Βώβικες εβγήκανε τέσσερις σοναδόροι
ο γιος τ’ Αντώνη του Ντερέ κι ο Κώστας της Λουκίας
κι ο Παναγής του Θόδωρου κι ο Παύλος της Μαρίας. (Γαλανός, 2015).

Το άρθρο δεν μπορεί να θεωρηθεί αντικειμενικό σε όλες τις εκφάνσεις του και προφανώς
είναι γραμμένο με τρόπο μη επιστημονικό, εξάλλου εξυπηρετεί άλλο σκοπό. Μπορούμε
όμως να κρατήσουμε κάποια στοιχεία. τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πληροφορίες
προς διερεύνηση. Ανάμεσα σε αυτά τα στοιχεία είναι τα ονόματα των βιολιστών, οι σκοποί
και τα τραγούδια που ακούγονταν, οι ονομασίες των μελών-χαρακτήρων της μάσκαρας, τα
ονόματα των συμμετεχόντων και τέλος οι στίχοι που αποτελούν μία σημαντική αναφορά
καθώς αναφέρουν ονόματα, τοποθεσίες, και πληροφορίες για τις τοπικές δραστηριότητες
όπως τα επαγγέλματα αλλά και συναισθήματα τα οποία εξέφραζαν τόσο τους δημιουργούς
όσο και αυτούς που τα τραγουδούσαν.

3.5 Τα πανηγύρια και το γλέντι στην Κεφαλλονιά.
Το γλέντι στην Κεφαλλονιά, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έχει μία διαχρονική
σημασία για το κοινωνικό σύνολο και αποτελεί μια πρακτική με πολύ μεγάλη πολιτισμική
αξία. Είναι άρρητα συνδεδεμένο με το χορό και τη μουσική επιτέλεση και σκοπό έχει την
κοινωνική ψυχαγωγία. Στην πρακτική αυτή, που αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο για την
Κεφαλλονίτικη μουσική παράδοση, ενσωματώνονται διαδικασίες που έχουν να κάνουν με
την κοινωνική συνοχή και μία σημαντική παράμετρος του είναι το συλλογικό φαγοπότι. Οι
εκδηλώσεις αυτές λειτουργούν ως σύμβολο κοινωνικής συνοχής και ως σύμβολο
έκφρασης.
Ο Κάβουρας (2000) ορίζει ως γλέντι μία επιτελεστική διαδικασία με τριαδική διάρθρωση
φωνητική, οργανική και σωματική (Κάβουρας, 2000, σ. 173). Επιπλέον, στο βιβλίο
«Μουσική από την Ήπειρο» αναφέρεται πως, «ο πολιτισμός είναι μια διαδικασία που
παράγεται κατά τη χρήση του και γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο συνιστά πεδίο τεταμένων
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σχέσεων, αντιφάσεων, διαλεκτικότητας και διαλογικότητας» (Θεοδοσίου, 2008). Το γλέντι
και το πανηγύρι επομένως, είναι μία διαδικασία που δεν σχετίζεται μόνο με την
διασκέδαση, αλλά παράλληλα αποτελεί και μία δημιουργική παρέμβαση στα στοιχεία
εκείνα που απαρτίζουν τον πολιτισμό ενός τόπου. Αποτελεί δηλαδή μία επιτελεστική
διαδικασία. Όσο αναφορά το σύνθετο φαινόμενο του χορού στα πανηγύρια του νησιού θα
αναφερθώ εκτενώς στο Κεφάλαιο 5: «Ο χορός στην Κεφαλλονιά».

Εικόνα 3.17: Χορός σε πανηγύρι της Κεφαλλονιάς. Φωτογραφία:
Άγνωστος.

Στις μέρες μας, το γλέντι στην Κεφαλλονιά έχει περισσότερο την αίσθηση μίας ιδιωτικής
γιορτής και γίνεται συνήθως μετά από κάποιον γάμο, βάφτιση ή άλλο γεγονός. Η
εκδήλωση λαμβάνει χώρα σε κλειστό κύκλο είτε οικογενειακό είτε φιλικό και σε ιδιωτικό
χώρο. Το πανηγύρι από την άλλη μεριά, αποτελεί μία δημόσια εκδήλωση και γίνεται σε
δημόσιο χώρο με αφορμή κάποια θρησκευτική γιορτή, ενώ συμμετέχουν σε αυτό
ολόκληρη η κοινότητα αλλά και άτομα έξω από αυτή. Παλιότερα τα γλέντια και τα
πανηγύρια δεν είχαν τόσο μεγάλες διαφορές, αφού οι ιδιωτικές εκδηλώσεις όπως οι γάμοι
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και τα βαφτίσια γινόντουσαν αφορμή για πανηγύρι και γλέντι για όλο το χωριό. Επίσης, τα
πανηγύρια πραγματοποιούνταν σε πολλές από τις εκκλησίες, στα χωριά της Κεφαλλονιάς,
ενώ ήταν ιδιωτικές, έχοντας τη συμμετοχή όλης της κοινότητας.44
Τα πανηγύρια στην Κεφαλλονιά είναι πολλά και ξεκινάνε από την περίοδο του Πάσχα, με
πρώτο εκείνο στο χωριό Φαρακλάτα στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, το οποίο
γίνεται τη Δευτέρα του Πάσχα. Την Τρίτη του Πάσχα γίνεται πανηγύρι στα Κουρουκλάτα
και στη μονή Θεμάτων στην Πύλαρο. Τα πιο γνωστά της όμως, γίνονται την περίοδο του
καλοκαιριού, όπως αυτά του Άι Λια στα Ραζάτα, στα Φραγκάτα, στο Ξεριζωμένο της Αγίας
Παρασκευής, του Αγίου Παντελεήμονα στα Κοντογουράτα, στην Παναγία της Λάμιας στα
Διλινάτα στις 8 Σεπτεμβρίου, του Σταυρού στα Κηπούρια, στον Μαρκόπουλο

τον

δεκαπενταύγουστο, στα Φραγκάτα με την γιορτή της Ρομπόλας και στα Αγρίνια
(Μαρκαντωνάτου, 2011). Στην περιοχή της Πυλάρου τα πανηγύρια γινόντουσαν στο
Χαμόλακο, στη Μονή Θεμάτων την Τρίτη του Πάσχα, στα Ταρκασάτα του Άι Γιαννιού
στις 24 Ιουνίου, στα Φερεντινάτα του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου, στη Μονή Ανατολικού
τον δεκαπενταύγουστο, στα Μακρυώτικα της Πλατυτέρας στις 8 Σεπτεμβρίου, στα
Λογαράτα του Σταυρού στις 14 Σεπτέμβρη και στα Δρακοπουλάτα του Αγίου Μηνά στις
11 Νοέμβρη (Γονατά, 2009).
Τα πανηγύρια γίνονται στα χωριά του νησιού, σε εξωκλήσια και σε μοναστήρια, την
προηγούμενη μέρα της γιορτής του Αγίου που ήταν αφιερωμένη η εκκλησία, μετά την
εσπερινή λειτουργία ή σε λιγότερες περιπτώσεις την ίδια μέρα. Ο Παναγής Παυλάτος
(2016) από το χωριό Τσαγγαρισιάνο στο Πυργί μας εξηγεί: «Εδεπά στη Αγία Παρασκευή
εγινότουνε χορός, εδεκεί στου Φτύμιου στου Γκόβορα που λέμε. Χορός. Εχόρευα εγώ 'κει
μέσα, εχόρευα εδεπά! Μάσκαρες, μάσκαρες, ναι, ναι... Ναι, ναι! Τώρα ερήμωσαν τα
μέρη... Ήτανε χοροστασιό, χοροστασιό... Εγιορτάζαμε και την ημέρα της Αγίας
Παρασκευής αλλά γιορτάζαμε και τση Παναγίας την 21'... Άκουσε. Εμείς εδώ πανηγύρι
έχουμε τση Μπουρμπουρέλος45 την εικοστή πρώτη του Νοέμβρη πανηγυρίζουμε, τση
44

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκκλησίες στα χωριά και τα πανηγύρια βλέπε: Δεμπόνος.
1993. Η Κεφαλλονιά του μύθου και της παράδοσης. Τα χωριάτικα Πανηγύρια. Αργοστόλι. σ. 167 – 188.
Βλέπε επίσης: Αυδίκος, Ευάγγελος, 2017. Εορταί και Πανηγύρεις. Σύνορα, λαϊκά δρώμενα και τελετές.
Επίκεντρο. Αθήνα.
45
Τα μπουρμπουρέλια ή αλλιώς πολυσπόρια είναι μία σούπα με διάφορα όσπρια βρασμένα. Το έθιμο πλέον
δεν υπάρχει αλλά τότε είχε ένα τελετουργικό χαρακτήρα όπου οι πρώτοι καρποί της χρονιάς προσφέρονταν
στον Άγιο του χωριού ώστε να πάει καλά η γεωργική σοδειά.
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Παναγίας. Η Αγιά Παρασκευή ήτανε εκκλησία τέτοια και ήτανε και το χοροστάσιο και
μαζευότανε... Πανηγύρια εμείς εδώ στου Τσαγγαρισιάνου είχαμε τση Παναγίας, τση
Μπουρμπουρέλος που λέμε, τσι είκοσι, εικοσιμία πότε είχαμε; Τσι 20 του Νοέμβρη; Του
Διγαλέτου έχουνε τον Άι Νικόλα έτσι; Του Χαράκτι έχουνε του Άι Πάντες;
...Εδιασκεδάζανε Σπύρο μου και χορεύνανε» (Παυλάτος, 2016).46
Σκοπός του γλεντιού, αλλά και του πανηγυριού, είναι η ψυχαγωγία και η διασκέδαση των
κοινωνικών συνόλων που συμμετέχουν στην πρακτική αυτή. Οι διαδικασίες που διέπουν
τις πρακτικές αυτές χαρακτηρίζονται από έντονα συναισθήματα και εμπεριέχουν μέσα
τους μία τελετουργική διάθεση. Η ανάγκη για έκφραση των συναισθημάτων είναι έντονη
ανεξάρτητα από την συχνότητα των πρακτικών. Μεταξύ άλλων, η συμμετοχική διάθεση
είναι αυτή που οδηγεί τα άτομα στο να παίρνουν πρωτοβουλίες για την διοργάνωση της
εκδήλωσης, με έντονο το συναίσθημα της προσφοράς στο σύνολο. Συνοψίζοντας, βασικά
συστατικά του γλεντιού στην Κεφαλλονιά αποτελούν, το τραγούδι και η συλλογική
διάσταση, που αποκτάει μέσα από τις μουσικές πρακτικές ο χορός και το φαγοπότι.

Εικόνα 3.18: Λάσση, δεκαετία '50. Η οικογένεια Μουζακίτη, Καθαρά δευτέρα. Ο πατέρας έπαιζε
πολύ καλό βιολί. Νίκος, Γεράσιμος, Κώστας, Στάθης, Ιωάννης, Θεοδωσία και Σπύρος
Μουζακίτης. Πηγή: Κομπόγιο Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Ευγενία Μπεκατώρου.

46

Ο Παναγής Παυλάτος είναι αδερφός του βιολιστή Παύλου Παυλάτου.
76

Όμως, τα πράγματα δεν κυλούσαν πάντοτε ειρηνικά. Μέσα στη ζάλη του χορού και των
συναισθημάτων πολλές φορές υπήρχαν συμπεριφορές ατόμων και καταστάσεις, οι οποίες
δεν ήταν φιλικές, παρέκκλιναν ή χαρακτηρίζονταν από μία υπερβολή αλλά και από
συναισθήματα ζήλιας. «Γιατί σαν κάθε ατομική επίδειξη και ο χορός, γίνεται αφορμή
προστριβών όταν μάλιστα προϋπάρχουν οι αιτίες αφού με την εκτέλεση του επιβάλλεται η
προβολή μίας ατομικότητας σε βάρος κάποιας άλλης που λογίζεται εχθρική.» (Δεμπόνος,
1993, σ. 150).
Ο Γιακουμάτος μας αφηγείται την εμπειρία που βίωσε ως μουσικός και σχετίζεται με τις
παραπάνω εκφράσεις θυμού, ζήλιας, αντιδικίας και εγωισμού. «...Πήγα στα Καταποδάτα
που με καλέσανε εκεί το βράδυ, το σούρουπο ανάβουνε λυχνάρια όλα τα σπίτια εκεί που
γίνεται ο χορός και κάνουνε χορό το βράδυ, όχι την ημέρα. Επήγα και εκεί. Τώρα τι έπαθα
εγώ; Την ώρα που πήγα στο χωριό και έπαιζα βιολί με συναποδεχτήκανε οι γυναίκες, οι
κοπέλες, σα Θεό. Ότι σας λέω παιδιά. Ξέρετε, με βάλανε να κάτσω εδεπά, εδώ θα γινόταν
ο χορός, με βάλανε να κάτσω εδώ και έρχεται μέσα σε ένα τέταρτο όλες οι κοπέλες του
χωριού και βάνουν τσι καρέκλες του χωριού δεξιά και αριστερά. Φαίνεται ζηλέψανε
κάποιοι εκεί πέρα, τρεις τέσσαρη από δαύτους, εκάμανε τσου μεθυσμένους και μπαίνουνε
μες το χορό, χωρίς βιολί και άρχισαν να χορεύουνε παλαβά και μεθυσμένα. Εχαλάσανε το
χορό. Πάω στα Πουλάτα και επειδή και οι κοπέλες εκεί περιμένανε ο Στέφανος και ο
Στέφανος θα 'ρτει... Το ίδιο και οι κοπέλες στα Πουλάτα. Πολλές από δ' αυτες δεν
χορεύανε παρά συνέχεια με κοιτάγανε. Ένα πράγμα δηλαδή που τα 'χα χάσει. Και
έρχουνται τρία παιδιά και μου λένε. Στο χωριό στα Πουλάτα δεν θα ξαναπατήσεις γιατί θα
σε σκοτώσουμε. Απ' τη ζήλια. Στα Χαλιωτάτα εζηλέψανε αλλά μου λένε, θα' ρτεις να μας
παίζεις βιολί αλλά δεν θα σηκώνεσαι όρθιος, θα κάθεσαι καθιστός και δεν πήγα! Ου,
βέβαια δεν πήγα! Τα κορίτσια ξέρεις ηθέλανε να τα φτιάσουνε μαζί μου και επειδή τσου
έκαμα, και το βιολί τσου άρεσε που έπαιζα, αλλά επειδή όταν έρχεται ο Στέφανος γίνεται
όλο χαρά, όλο αγάπη, όλο τραγούδι. Φαινότανε κι από αυτές να χορεύουνε οι κοπέλες, ε,
μα» (Γιακουμάτος, 2016).
Δεν θα εστιάσουμε όμως σε αυτά τα συναισθήματα, καθώς δεν είναι και αυτά που μένουν
μετά από τέτοιες εκδηλώσεις. Όπως είπαμε και παραπάνω, ο σκοπός είναι η ενδυνάμωση
της κοινότητας. Τα άτομα τραγουδούν με συνοδεία οργάνων είτε τραγουδούν χωρίς
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όργανα και αυτή η συμμετοχή στη διαδικασία δημιουργεί μία δυνατή αίσθηση, αυτή της
κοινότητας. Ο Δεμπόνος (1993) αναφέρει, πως τα χωριά που είχαν δικό τους βιολιστή
θεωρούνταν προνομιούχα, γιατί τα όργανα έδιναν μεγάλη αίγλη στο πανηγύρι. «Τα όργανα
θα ανοίξουν το κέφι και θα συνοδεύσουν το χορό, ασταμάτητα χωρίς ανάπαυλα, γιατί ο
χορός στο πανηγύρι αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο του και πρέπει όλοι να τον χαρούν και
να τον χορτάσουν» (Δεμπόνος, 1993, σ. 177).
Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε ιδιωτικά γλέντια, δεν υπήρχε εγχρήματη σχέση ανάμεσα
στους οργανοπαίχτες ή σε αυτούς που επιτελούσαν το τραγούδι και στους συμμετέχοντες.
Η μόνη ανταλλακτική σχέση υλικής μορφής που υπήρχε, ήταν αυτή του φαγητού και του
ποτού, που οι διοργανωτές προσέφεραν στους συμμετέχοντες, ενώ το ίδιο ίσχυε και για
τους οργανοπαίχτες και τους τραγουδιστές. Αυτό γίνονταν και στα πανηγύρια πριν από την
καθιέρωση των επαγγελματιών μουσικών. Κάποιοι από τους κατοίκους με μουσικές
γνώσεις σε κάποιο όργανο αναλάμβαναν το ρόλο του μουσικού ή του τραγουδιστή.

Εικόνα 3.19: Περιοχή Σάμης, δεκαετία '60. Μάσκαρα. Ορχήστρα Κωστάκη Αρτελάρη.
Καρδαράς Ευθύμιος: κιθάρα, Αρτελάρης Κώστας: βιολί Τουλάτος Αντρέας (Καιμόκολος):
ακορντεόν, Βαγγελάτος Ευθύμιος (Ντάρας): ντραμς. Πηγή: Κομπόγιο Ιστορίας Κεφαλονιάς και
Ιθάκης.
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Στα πανηγύρια, ειδικά την εποχή της αστικοποίησης, η σχέση των πρακτικών μουσικών με
τους συμμετέχοντες άλλαξε. Καθιερώθηκε μία διάκριση μεταξύ των μουσικών και των
συμμετεχόντων, αιτία της θέσπισης του επαγγελματία μουσικού. Αυτή η ανταλλακτική
σχέση που δημιουργήθηκε ισχύει μέχρι σήμερα. Αυτός ο διαχωρισμός μεταφέρθηκε στο
νησί από τα μεγάλα αστικά κέντρα που ίσχυε αυτή συνθήκη. Όπως είδαμε και στις
μάσκαρες, την διοργάνωση της εκδήλωσης αναλάμβαναν μέλη της κοινότητας χωρίς
ανταμοιβή, κάτι που μας δείχνει την αίσθηση που υπήρχε για την προσφορά στην
κοινότητα. Για τους μουσικούς όμως, υπήρχε προκαθορισμένη ανταμοιβή, ή λειτουργούσε
η πρακτική της «χαρτούρας», το ίδιο συνέβαινε και στα πανηγύρια. Στην παραπάνω εικόνα
(3.19), μπορούμε να διακρίνουμε την καρέκλα που επάνω έχει το δίσκο για τη χαρτούρα.
Η πληρωμή των μουσικών καθιερώθηκε προς τα τέλη της δεκαετίας του 1930. Μέχρι τα
μέσα της δεκαετίας, μπορούσες ακόμα να βρεις μουσικούς, οι οποίοι έπαιζαν χωρίς
χρηματική αμοιβή στα γλέντια και τα πανηγύρια, ειδικά αν επρόκειτο να παίξουν στο
χωριό τους, ή σε κάποιο φιλικό γάμο ή γλέντι.
Στη συνέχεια, θα δούμε την περίπτωση του βιολιστή Παύλου Παυλάτου, ο οποίος την
περίοδο της Κατοχής δεχόταν υλικά αγαθά ως ανταμοιβή για τις μουσικές του υπηρεσίες.
Ο Παναγής Παυλάτος, αδερφός του Παύλου, μας περιγράφει τον τρόπο πληρωμής του
αδερφού του, σε χρήματα ή σε είδος. « ...Ναι βέβαια έπαιζε βιολί και τότε με την κατοχή!
Τότε με την κατοχή πεινούσε ο κόσμος, πεινούσαμε ούλοι και πήαινε στα Χαλιωτάτα και
έπαιζε βιολί τσου γάμους, στα πανηγύρια και του δίνανε λεφτά, καλαμπόκι, αλεύρι... Ναι
σου λέω ήτανε με την κατοχή... Και ξέρεις τίποτα, είχε και δίσκο, ο Παύλος έβγανε δίσκο
και του πετούσανε, ναι και έβγανε και το χαρτζιλίκι του... Πολλά λεφτά έβγανε ο Παύλος...
Βεβαίως, ναι! Όπως τώρα, έχουνε ορχήστρες φεριπείν και πάει σένα γλέντι, ένα πανηγύρι
ξέρω γω και ζητάει εγώ θέλω 500, θέλω 300 ευρώ, έτσι στα κέντρα που γίνουνται γλέντια.
Τότε έβγανε δίσκο! Και ένας ένας που χόρευε επέταε, ένα τάλιρο ξέρω 'γω, ένα δεκάρικο
και μαζευόντανε. Σπύρο μου εγύριζε ούλα τα χωριά... » (Παυλάτος, 2016).
Αυτή η πρακτική της πληρωμής των μουσικών είτε με χαρτούρα είτε με συμφωνία είναι
πολύ σημαντική, καθώς έχει επηρεάσει όχι μόνο τις κοινωνικές σχέσεις των
συμμετεχόντων με το διαχωρισμό των μουσικών από τους γλεντιστές, αλλά παράλληλα

79

έχει διαμορφώσει ανάλογα και το ρεπερτόριο, στο οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια.
Ο Γιακουμάτος (2016) αναφέρει σχετικά με την πληρωμή του, την εποχή πριν από τον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο. « ...Όταν εγώ κάποτε είπα σε μια κουβέντα ότι την πρώτη χρονιά που
έπαιξα βιολί έβγαλα 18.000 (δρχ.) (λέγανε) είναι ψεύτης και είναι ψεύτης. Δεν μπορούσε
να φανταστεί... Δεν υπήρχε, (σταθερό μεροκάματο στους μουσικούς) είναι αναλόγως πως
θα έπαιζε, τι έπαιζε, τώρα, άλλες φορές και που πήγαινε. Όταν με καλέγανε και σε γάμο
πήγαινα, μάλιστα δεν έπαιρνα και λεφτά. Ούτε και στο χωριό μου και εδώ στη Σάμη». Ο
Γιακουμάτος μας περιγράφει επίσης ένα παράδειγμα για τη μεταβατική φάση που
καθιέρωσε αυτή την ανταλλακτική σχέση μεταξύ των μουσικών και των συμμετεχόντων
στο πανηγύρι. Αναφέρεται στην περίπτωση που προσφέρθηκε να παίξει βιολί στο
πανηγύρι του διπλανού χωριού χωρίς να ζητήσει ανταμοιβή. Από την αναφορά αυτή
μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες και για το ποσό της πληρωμής, το οποίο φυσικά
δεν ήταν σταθερό, αλλά να δούμε και μία σύγκριση που γίνεται στις απολαβές των
μουσικών σε σχέση με άλλα επαγγέλματα για την εποχή εκείνη. Το περιστατικό συνέβη
στα τέλη της δεκαετίας του 1930 στο χωριό παλιά Βλαχάτα. Το χωριό αυτό γκρεμίστηκε
από τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953 και την εποχή εκείνη είχε περίπου 800
κατοίκους.
«Σου λέω, ότι έβγανε ο άλλος όλη την βδομάδα τα έβγανα την ημέρα, λεφτά, όχι παίξε
γέλασε δηλαδή. Ο άλλος εδούλευε παραδείγματος χάρην για τριάντα φράγκα την ημέρα
και έβγανα διακόσια τριακόσια την ημέρα! Φαινόμενο παγκόσμιο, πως το λένε. Εκεί
εγίνηκε ο πόλεμος. Εκεί που ήμουνα λεβεντιά! Εκεί έμαθα το βιολί! Έξι μήνες όταν το
'πιασα στα χέρια μου. Έπαιξα σε ένα χωριό στα Βλαχάτα, γιατί πήγα να ακούσω δημοτική
μουσική. Επήγα να ακούσω γιατί ήταν το πανηγύρι του χωριού, αλλά δεν είχανε φέρει
βιολιστή και στεναχωριόντανε τα παιδιά εκεί. Εν το μεταξύ στο χωριό, στο σχολείο τους,
είχα πάει δύο χρόνια σε τάξεις εκεί και γνώριζα τα παιδιά, με όλα τα παιδιά είχα γνωριστεί
και μ' αγαπούσανε και με εκτιμούσανε...
...Λοιπόν τσου λέω φέρτε μου το βιολί εμένανε, να πεταχτεί ένας στο χωριό στα
Λειβαθινάτα, ήτανε ενάμισι χιλιόμετρο, να μου φέρετε το βιολί να σας παίζω εγώ. Γιατί
λέει τι θα κάνουμε, έχουμε και ξένους ανθρώπους, θα ξεφτιλιστούμε και κάτι τέτοια, εκεί ο
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πρόεδρος και αυτοί. Ωπ φέρνει λοιπόν το βιολί με λίγα λόγια, λέω μονάχα με μια
συμφωνία. Δεν θέλω λεφτά! Χωρίς να έχω μια δεκάρα μες τη τσέπη. Ήθελα να τους παίξω
βιολί αλλά να μην τους πάρω λεφτά. Την ώρα που αρχίζω το μπάλο, τι βλέπω. Όλο το
χωριό τα Βλαχάτα σηκωθήκανε και γέμισε όλη η πλατεία. Εν το μεταξύ το βιολί που έχω
είναι ένα σπάνιο βιολί. Αφού να φανταστείς έπαιζα βιολί σπίτι στο χωριό εκεί στα
Λειβαθινάτα και χορεύανε χίλια πεντακόσια μέτρα μακρυά κοπέλες μου ετρυγάγανε.
Παρατούσαν το τρύγο και χορεύανε! Ενάμιση χιλιόμετρο μακρυά, τέτοιο βιολί είναι αυτό.
Μην το κουβεντιάζεις» (Γιακουμάτος, 2016).
Σε επόμενη συζήτηση με τον ίδιο, μου αναφέρει πως δεν πήρε τα χρήματα που του
πρόσφεραν μετά το πανηγύρι, όμως την επόμενη ημέρα μία «επιτροπή» ήρθε και του
έφερε τα χρήματα ζητώντας του να τα πάρει, γιατί αλλιώς θα τους πρόσβαλε και έτσι
τελικά εκείνος δέχτηκε. «Κοίταξε να δεις! δεκαεφτάχρονος εκεί στα Βλαχάτα που έπαιξα
βιολί και δεν ήθελα λεφτά, την άλλη μέρα μου φέρανε, 750 δραχμές. Γιατί έπαιξα τέσσερις
ώρες, μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία, να μου φέρουνε βιολί, να ξέρω 'γω περιμέναμε,
είχε περάσει η μέρα, ο ήλιος άρχισε να κατεβαίνει, έφυγα, έπαιξα βιολί εκεί πέρα, δεν
πήρα λεφτά. Ήτανε η πρώτη φορά, δεκαεφτά μισό κάπου εδε 'κεί. Έφυγα και την άλλη
μέρα το πρωί έρχουνται τέσσαρη φέρνουν ένα μαντήλι με τα λεφτά μέσα και μου λένε
Στέφανε, άσε αυτά για την εκκλησιά ή για το σχολειό. Στο σχολειό είναι υποχρεωμένοι η
κυβέρνηση να κάμει εκείνο που πρέπει και η εκκλησιά όποιος πιστεύει δίνει όποιος δεν
πιστεύει δίνει ο καθένας όσα θέλει. Αυτά είναι δικά σου. Αυτά θα τα πάρεις γιατί εσύ
παίζεις βιολί και μας έκαμες και μας ευχαρίστησες και και και. Τέλος πάντων τα πήρα. Εν
το μεταξύ αυτό το μάθανε και τα άλλα χωριά και με κατατάξανε ξέρεις σε τάξη αυτός δεν
θέλει λεφτά. Πολύ καλό παιδί και τέτοια» (Γιακουμάτος, 2016).
Από τη μία πλευρά βλέπουμε την ανάγκη για ένταξη σε μία κοινότητα, αυτή του χωριού,
με παράλληλη προσφορά, ενώ από την άλλη βλέπουμε την ανάγκη της ανταλλακτικής
σχέσης, για την στήριξη του μουσικού και την αναγνώριση της ιδιότητας του μουσικού
από τα μέλη της κοινότητας. Επομένως, αυτό το δίπολο περνάει διάφορες φάσεις μέχρι την
οριστική καθιέρωση του ως πρακτική ανταλλαγής.
Το φαγητό που περιελάμβαναν αυτές οι εκδηλώσεις ήταν το κρέας, το οποίο συνήθως ήταν
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γίδα βραστή ή κοκκινιστό κρέας, τυρί και ψωμί και φυσικά κρασί, με όλα τα προϊόντα να
είναι τοπικής παραγωγής. Στην αφήγηση που ακολουθεί αντιλαμβανόμαστε τη
συμμετοχική διάθεση για προσφορά στο σύνολο σε μία περίοδο που οι συνθήκες δεν ήταν
και τόσο ευνοϊκές για τις τοπικές κοινωνίες του νησιού. Η αναφορά στο περιστατικό
αφορά την περίοδο πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έπρεπε όλοι οι συμμετέχοντες να
περάσουν να πάρουν κρέας και το κρασί, αλλά να φτάσει για να διασκεδάσουν όλοι.
«...Κάναμε πανηγύρια εμείς τότες και ερχότανε όλα τα χωριά, κατάλαβες; ...Εδώ τα τρία
χωριά του Πυργιού να πούμε ερχότανε στο πανηγύρι. Χορό να πούμε, μικροί μεγάλοι.
Είχα σφάξει μια φορά εφτά κεφάλια εγώ. Από γίδια να πούμε. Όλοι που ερχότανε εβάζαμε
τα κρέατα να πούμε τότενες και τα βάναμε μέσα σε σκάφες. Και ύπρεπε να περάσουνε,
εχτώς από ότι είχαμε στο τραπέζι, εβδομήντα ογδόντα άτομα. Ύπρεπε να περάσουνε όλοι
να κεραστούνε. Παρέες, παρέες. Έκοβα εγώ πήγαινα στο χορό, πέντε έξι πάμετε παιδιά.
Ήταν το κρέας μες τη σκάφη, ήτανε τα τυριά δίπλα και το κρασί. Πάρτε κρέας να πούμε
και παίρνανε. Κρέας, τυρί και κρασί. Κρασί βάναμε άφθονο. Να έχω τα βαρέλια ακόμα
'κει μέσα. Οχτακόσα κιλά το κάθε βαρέλι παίρνει, τα ΄χω... » (Φουρφουρής, 2016).

Εικόνα 3.20: Μουσικό κέντρο “Μαρόκο” στο Αργοστόλι. Στο βιολί ο
Τζάκης Λυκούργος. Πηγή: Γεράσιμος Γαλανός.

Μία άλλη πρακτική που εμφανίζεται στα πανηγύρια μετά την δεκαετία του 1960, είναι το
«πατάρι». Πρόκειται για μία πρακτική που προέρχεται από τα λαϊκά κέντρα διασκέδασης
τόσο στο Αργοστόλι όσο και στους διάφορους αστικούς χώρους, που επισκέπτονται οι
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Κεφαλλονίτες, όπως η Πάτρα και η Αθήνα. Το φαινόμενο αυτό έρχεται να συνδεθεί με την
θέσπιση του επαγγελματισμού των μουσικών όπως προανέφερα.
Η κοινωνική διάσταση του γλεντιού στις μέρες μας, έχει πάρει μία διαφορετική τροπή.
Τόσο οι κοινωνικές συνθήκες όσο και οι αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, έχουν επιφέρει
σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο που οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται την
διαδικασία, είτε σε ιδιωτικό γλέντι είτε στο πανηγύρι. Θα μπορούσαμε να πούμε πως έχει
γίνει μία μετατροπή του γλεντιού από διαλογικό σε μονολογικό, αν χρησιμοποιήσουμε
τους όρους που χαρακτηρίζουν τα είδη της διαλογικής σχέσης, οι οποίοι υπάρχουν
ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τους μουσικούς. Στο διαλογικό γλέντι οι συμμετέχοντες
τραγουδούσαν και συμμετείχαν από κοινού για την επίτευξη της ψυχαγωγίας. Δεν υπήρχε
δηλαδή διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς που επιτελούσαν το τραγούδι και το χορό με τους
υπόλοιπους συμμετέχοντες. Αντίθετα, στο μονολογικό γλέντι την ευθύνη της ψυχαγωγίας
έχει αποκλειστικά ο μουσικός (Κάβουρας, 2000, σ. 174).
Το γλέντι και το πανηγύρι δεν ακολουθεί σε όλες τις περιοχές τις υπαίθρου της
Κεφαλλονιάς τις ίδιες εθιμοτυπικές διαδικασίες. Για το λόγο αυτό αξίζει να αναφερθούμε
ειδικά τις διαφορές αυτές και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτές. Στα χωριά της περιοχής
Λειβαθούς, η μουσική κατά τη διάρκεια των πανηγυριών δεν ήταν ούτε είναι παρόμοια με
αυτή του δημοτικού τραγουδιού, αλλά έχει άλλες καταβολές και διαφορετικό χαρακτήρα.
Η μουσική στα πανηγύρια αυτά παιζόταν από φιλαρμονικές ορχήστρες ή από μουσικά
σχήματα, τα οποία εκτελούσαν καντάδες και αριέτες. «...Η μουσικοί των Απόρων και η
Μουσικοί της Λειβαθούς... βγαίνανε μόνο στις γιορτές και χρησιμοποιούνταν από τα
χωριά στα πανηγύρια τους...» (Λουκάτος, 1975, σ. 135).
Σχετικά με το πανηγύρι και το γλέντι ως μορφή μουσικής επιτέλεσης στην περιοχή της
Λειβαθούς πρέπει να αναφερθώ ξεχωριστά. Η περιοχή της Λειβαθούς αποτελεί ιδιαίτερη
περίπτωση καθώς η αστική επίδραση στον τρόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων αυτών είναι
πολύ έντονη. Πρόκειται δηλαδή για μία μη αστική περιοχή όπου τα πλαίσια επιτέλεσης
είναι επηρεασμένα από το κοντινό αστικό κέντρο του Αργοστολίου. Το γεγονός αυτό,
φαίνεται να έχει τις ρίζες του στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής από την ναυτιλία
κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα.
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Εικόνα 3.21: Κεφαλλονιά, δεκαετία '50. Αριστερά στο βιολί
και στο δεύτερο βιολί ο Νώντας Τσιμάς. Πηγή: Αρχείο Γεράσιμου Γαλανού.

ο

Τζάκης

Λυκούργος

Ο Μοσχονάς (1970) αναφέρει πως το 1845 στη Λειβαθώ βρίσκουμε το 17,1% του
γεωργικού πληθυσμού της Κεφαλλονιάς. Το 56% του αντρικού πληθυσμού στην περιοχή
αυτή ασχολούταν με τον αγροτικό τομέα. Από τότε και στο εξής, υπάρχει μία ύφεση όπου
το 1860 μόλις το 18,3% του αντρικού πληθυσμού της περιοχής ασχολείται με το αγροτικό
τομέα δηλαδή μόλις το 8,53%του συνολικού αντρικού πληθυσμού του νησιού.
Παράλληλα, παρουσιάζει μία ανοδική τάση το βιοτεχνικό και το εμπορικό στοιχείο της
περιοχής (Μοσχονάς, 1970, σ. 169).
Σύμφωνα με τον Δεμπόνο (1993), «... Τα πανηγύρια της Λειβαθώς εξελίχθηκαν γρήγορα
σε λιγότερο μυσταγωγικά και περισσότερο κοινωνικά! Η λατρεία στο θείο και η κατάνυξη
από πολύ νωρίς (μιλούμε πάντα για τον αιώνα που πέρασε) παραχώρησαν τη θέση τους
στο θαυμασμό του ανθρώπινου κάλους και σε πρόσκληση για συνεύρεση και επαφή»
(Δεμπόνος, 1993, σ. 179). Συνεχίζοντας, ο Δεμπόνος υποστηρίζει πως οι συχνές
κοινωνικές επαφές στην περιοχή αυτή καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου οδήγησαν στο να
ξεπεραστεί η ανάγκη για να σχετιστούν και να ανταγωνιστούν με τους συγχωριανούς τους.
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Έτσι, όπως αναφέρει και ο ίδιος, τα πανηγύρια εξελίχθηκαν σε «απρόσωπες κοσμικές
συγκεντρώσεις με έντονο το στοιχείο της επίδειξης στον εκκλησιαστικό χώρο» (Δεμπόνος,
179 – 180).
Επομένως, αντιλαμβανόμαστε με ποιον τρόπο οι κοινωνικές συνθήκες, που επηρεάζονται
από τα ιστορικά γεγονότα, διαμόρφωσαν τα στοιχεία αυτά που χαρακτηρίζουν το γλέντι
και το πανηγύρι στην περιοχή της Λειβαθώς, διαφοροποιώντας την περιοχή σε μεγάλο
βαθμό από τις υπόλοιπες μη αστικές περιοχές του νησιού.
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4. Τα δημοτικά τραγούδια της Κεφαλλονιάς
Μπορούμε να πούμε πως ανάλογα με την κοινωνική τάξη, τα τοπικά έθιμα, αλλά και τον
γεωγραφικό καταμερισμό των ανθρώπων, συνθηκών δηλαδή που διαμορφώνουν μία
διαφορετική κουλτούρα εντός ενός γεωγραφικού ορίου όπως αυτό του νησιού, οι μουσικές
πρακτικές και το ρεπερτόριο του δημοτικού τραγουδιού λαμβάνουν σημαντικό ρόλο και
διαφοροποιούνται. Θα μπορούσαμε επίσης θα κάνουμε μία κατανομή ανάλογα με το
ρεπερτόριο και την κοινωνική τάξη, η οποία βέβαια δεν είναι απόλυτη. Τα Ευρωπαϊκά
τραγούδια και χοροί (Βαλς, Φοξ, Καντρίλιες, Ταγκό) συνδέονται με τις «ανώτερες»
κοινωνικές τάξεις, συγχρόνως, όμως τα συναντάμε και σε λαϊκές εκδηλώσεις, ενώ τα
δημοτικά τραγούδια συνδέονται περισσότερο με την «επαρχία».
Λόγω των κοινωνικών συνθηκών, αλλά και των ατομικών μετακινήσεων, δημιουργείται η
ανάγκη για την «εκτέλεση» διαφορετικών μεταξύ τους ρεπερτορίων και πρακτικών είτε
αυτά λαμβάνουν χώρα στο χωρίο, την πόλη, το θέατρο, στην εκκλησία, την πλατεία του
χωριού ή στο σπίτι. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αφορούν όλη την χρονική περίοδο του 20ού
αιώνα. Θα δούμε δηλαδή σε ένα πανηγύρι της υπαίθρου μετά την δεκαετία του 1960, να
παίζονται ευρωπαϊκά, λαϊκά και δημοτικά τόσο της Κεφαλλονιάς όσο και της υπόλοιπης
Ελλάδας. Πολλές φορές στα πανηγύρια, πριν την έναρξη του χορού η ορχήστρα έγραφε σε
ένα πίνακα το πρόγραμμα της βραδιάς, έτσι ώστε το κοινό να ξέρει ποιο θα είναι το
επόμενο τραγούδι και ο επόμενος χορός.
Ο ρόλος των μουσικών, σε αντιδιαστολή με τους συμμετέχοντες που περιλαμβάνουν και
ενσωματώνουν την μουσική επιτέλεση, είναι έντονος και διακριτός. Οι μουσικοί
χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό και εξειδίκευση τόσο στα όργανα όσο και στο
ρεπερτόριο.
Οι μουσικοί που καλούσαν στα πανηγύρια, ήταν ντόπιοι κυρίως από γειτονικά χωριά,
καθώς οι μετακινήσεις δεν ήταν εύκολες. Υπάρχουν βέβαια μαρτυρίες για μουσικά
σχήματα που είχαν έρθει από άλλες περιοχές, όπως της Ηπείρου, αλλά οι περιπτώσεις
αυτές είναι ελάχιστες τουλάχιστον μέχρι την δεκαετία του 1980, που βελτιώθηκαν οι
μετακινήσεις από και προς το νησί. Οι μουσικοί δραστηριοποιούνταν σε τοπικά πλαίσια
ανάλογα με την περιοχή. Με την πάροδο των χρόνων όμως, αυτή η συνθήκη άρχισε να
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αλλάζει ιδίως μετά την δεκαετία του 1960 και 1970, καθώς υπάρχουν αναφορές για
μουσικούς που έπαιζαν σε όλο το νησί. Ο Χανδρινός ήταν ένας από αυτούς, όπως επίσης
και ο Τζάκης Λυκούργος. Ο τελευταίος ήταν από τους λίγους που είχε ηχογραφήσει
κασέτα με δημοτικά τραγούδια της Κεφαλλονιάς. Μετά την ηχογράφηση η φήμη του στο
νησί διαδόθηκε με αποτέλεσμα να είναι περιζήτητος σε όλη την Κεφαλλονιά. Το 2006
ηχογράφησε δίσκο ακτίνας (CD) και ο Χανδρινός. Ακούγοντας το CD, παρατηρούμε ότι,
οι τονικότητες, καθώς και η ρυθμική και μελωδική ανάπτυξη, είναι όλα προκαθορισμένα,
εφόσον μεσολαβούν πρόβες ανάμεσα στα μέλη του σχήματος των μουσικών.

Εικόνα 4.22: Περιοχή Σάμης, δεκαετία '60. Λαϊκή ορχήστρα του Κώστα Αρτελάρη σε καφενείο της
περιοχής. Βιολί: Κώστας Αρτελάρης, κιθάρα: Ευθύμης Καρδαράς, ακορντεόν: Ευθύμιος Βαγγελάτος.

Η συλλογική συμμετοχή ήταν έντονο χαρακτηριστικό στο παρελθόν, το στοιχείο του
αυτοσχεδιασμού ήταν μέρος της διαδικασίας της επιτέλεσης και αποτελούσε στοιχείο το
οποίο καθόριζε έντονα την εξέλιξη του πανηγυριού. Η εξέλιξη αυτή, δημιούργησε
συγχρόνως μεταβολή στους συμβολικούς αλλά και οικονομικούς παράγοντες, που
διαμορφώνουν τις σχέσεις πλέον μεταξύ πελατών και μουσικών (Χτούρης, 2000, σ. 153).
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Μπορώ να πω σε αυτό το σημείο πως η δεξιοτεχνία δεν υπήρξε ποτέ κύριο
χαρακτηριστικό στις Κεφαλλονίτικες μελωδίες ούτε στο παίξιμο των βιολιτζήδων. Από τα
ακούσματα που έχουμε μέχρι σήμερα σε αυτό το είδος, δεν έχουμε εντοπίσει στοιχεία
δεξιοτεχνίας τέτοια που να χαρακτηρίζουν ένα μουσικό ή το μουσικό είδος αυτό. Το πιο
σημαντικό στοιχείο στο παίξιμο ενός οργανοπαίχτη ήταν: α) η εκφραστικότητα πάνω στην
μελωδία και το ρυθμό, ώστε να εμπνέει τους ακροατές δημιουργώντας συναισθήματα και
η φαντασία στον εμπλουτισμό της μελωδίας με φράσεις. β) να κάνει γυρίσματα ώστε να
μην είναι μονότονη στο άκουσμα η επανάληψη της μελωδίας και γ) το ρεπερτόριο.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω, πως στην Κεφαλλονίτικη Μουσική Παράδοση
μπορεί να συναντήσει κανείς τα εξής είδη:

Δημοτικά

Καντάδες

Λόγια Μουσική

τραγούδια

Εκκλησιαστική
Μουσική

Μοιρολόγια,

καντάδες λαϊκές,

έργα για πιάνο και

νανουρίσματα,

καντάδες έντεχνες,

φωνή, χορωδιακά

τραγούδια του

αρέκιες

άσματα, οργανική

γάμου, ρίμνες του

μουσική,

χορού, σατιρικά

ριζοσπαστικά

τραγούδια,

τραγούδια, συνθέσεις

κοινωνικά και

για φιλαρμονικά

ιστορικά τραγούδια,

σχήματα, συνθέσεις

παραλογές

για ορχήστρες

Πίνακας 4.1: Τα μουσικά είδη της Κεφαλλονιάς.

Η διαχρονικότητα των επιρροών, στο σύνολο των στοιχείων που απαρτίζουν τις μουσικές
πρακτικές, διακρίνεται μέσα από το ρεπερτόριο, το οποίο περνάει από πολλά στάδια. Τα
Ευρωπαϊκά ακολουθούν τα καλαματιανά και το συρτό, ενώ ο μπάλος τις καντάδες και τις
αρέκιες.47

47

Οι καντάδες και οι αρέκιες είναι δύο λαϊκά είδη πολύ διαδεδομένα στην Κεφαλλονιά κυρίως στα αστικά
κέντρα του νησιού. Το Αργοστόλι και το Ληξούρι αλλα και στην περιοχή της Λειβαθούς. Αποτελεί όμως ένα
άλλο πεδίο μελέτης.
88

Ο Χανδρινός (Φιλίμονας) αναφέρει χαρακτηριστικά: «...Εμείς δεν είμαστε του τσάμικου
αθρώποι αλλά παίζουμε και πέντε τσάμικα, αν σου ζητάει ο κόσμος...» (Χανδρινός 2016).
Αυτή η φράση αν αναλυθεί φανερώνει πως οι μουσικοί είναι φορείς, όχι μόνο της δικής
τους ιδιοσυγκρασίας, αλλά αναγκαστικά εκφράζουν και τα χαρακτηριστικά που πηγάζουν
από τις απαιτήσεις του κοινού. Τα χαρακτηριστικά αυτά αλλάζουν μαζί με τον κόσμο.

4.1 Οργανολογικά στοιχεία
Σχετικά με το οργανολόγιο θα επιχειρήσω μια περιοδολόγηση, σε χρονολογική βάση, για
το χρονικό διάστημα που καλύπτει τον 20ό αιώνα. Η περιοδολόγηση έγινε με βάση τις
σημαντικότερες αλλαγές που συντελέστηκαν στο οργανολόγιο, αλλαγές οι οποίες
επέφεραν με τη σειρά τους τροποποιήσεις σε αισθητικά θέματα, σε θέματα δεξιοτεχνίας
και θέματα που αφορούν το ρεπερτόριο. Ανάλογα με την εποχή διαμορφωνόταν και το
οργανολόγιο. Αυτό συνέβηκε σε όλη την Ελλάδα και είναι μία φυσική διαδικασία που
ακολουθεί την εξέλιξη των πραγμάτων που αφορούν την τεχνολογία, τα μουσικά όργανα
αλλά και την κοινωνική και μουσικολογική εξέλιξη των μουσικών. Η διαδικασία αυτή
εμπεριέχει επιρροές από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε κάθε περίοδο θα
προσπαθήσω να εντοπίσω πληροφορίες τόσο για τα όργανα που κυριαρχούσαν όσο και για
τους μουσικούς.
Οι τρεις περίοδοι είναι:
1) 1900 με 1953
2) 1953 με 1980
3) 1980 μέχρι σήμερα
Η επιλογή μου να εξετάσω τις περιόδους με αυτή τη σειρά δεν είναι τυχαία. Η πρώτη
περίοδος έγινε από το έτος 1900, που βρίσκω το πρώτο υλικό μέχρι τον σεισμό του 1953.
Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει από το το 1953 μέχρι το 1980, που χάνονται σε πολύ μεγάλο
βαθμό τα στοιχεία της πρώτης περιόδου. Τέλος, από το 1980 ξεκινάει η περίοδος της
αναβίωσης μέχρι τις μέρες μας.
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4.1.1 Πρώτη Περίοδος (1900 – 1953)
Την περίοδο αυτή τα όργανα που κυριαρχούσαν στις μουσικές πρακτικές, όπως σε αυτή
του γλεντιού και του πανηγυριού, αλλά και στις μάσκαρες, παρουσιάζουν διαφοροποίηση
σε σχέση με τώρα. Υπάρχει μία σταδιακή διαφοροποίηση, η οποία σχετίζεται με την
μετάβαση από τα ποιμενικά όργανα δηλαδή το σκορτσάμπουνο, τη φλογέρα και το
ανακαρί σε όργανα όπως το βιολί, η κιθάρα και το μαντολίνο. Δεν είμαστε σίγουροι για
την χρονολογία μετάβασης, σίγουρα πάντως στις αρχές του 1900, ήδη είχε αρχίσει να
εισέρχεται το βιολί και να χρησιμοποιείται στις μουσικές πρακτικές. Κάτι τέτοιο φαίνεται
και από την μαρτυρία της Λιάνας Γιακουμάτου, σχετικά με την καταγωγή του βιολιού του
πατέρα της Στέφανου Γιακουμάτου.
«... Ο Σπυράγγελος ο Αντωνάτος το αγόρασε από τη Ρουμανία το 1900 γιατί τότε πήγε.
Βρέθηκε στα χέρια του θείου Σημαιών του Αντωνάτου παιδί του αδερφού του δηλαδή. Το
οποίο όμως δεν έπαιξε ποτέ και εκεί αντάλλαξαν τα δύο βιολιά ο παππούς (πατέρας του
Στέφανου) με το θείο. Το αγόρασε από Ρουμανία το 1900, τώρα καινούργιο ήτανε, παλιό
ήτανε δεν ξέρουμε. Μπορεί να ήταν ήδη παλιό...» (Γιακουμάτος, 2016). Το 1900 δηλαδή
έχουμε βιολί στην περιοχή της Σάμης, το οποίο παιζόταν από λαϊκούς εμπειρικούς
οργανοπαίχτες. Στην περίοδο αυτή τα μουσικά

όργανα που εμφανίζεται να

χρησιμοποιούνται από τους τοπικούς οργανοπαίχτες είναι: το σκορτσάμπουνο, το ανακαρί,
η αρμόνικα, το βιολί, η κιθάρα, το μαντολίνο και το ακορντεόν.

4.1.1.1 Βιολί
Στην Κεφαλλονιά το βιολί κρατάει πάντα την κεντρική του θέση σαν σολιστικό-μελωδικό
όργανο και πολλές φορές εκτελεί το ρεπερτόριο μόνο του, χωρίς την συνοδεία άλλων
οργάνων. Αυτό εξαρτάται κυρίως από την οικονομική κατάσταση των διοργανωτών και
δεν γίνεται για αισθητικούς λόγους. Χαρακτηριστική είναι η χειρόγραφη αναφορά του
Αντωνάτου: «Σε μεγάλες γιορτές, στα χωριά χρησιμοποιούσαν το βιολί, αλλά οι βιολιστές,
εμπειρικοί παίχτες που κρατούσαν το βιολί πάνω στην κοιλιά, εσπάνιζαν και πληρώνονταν
ακριβά» (Λουκάτος, 1999).
Ένας από τους λόγους που το βιολί έχει την πρώτη θέση μεταξύ των οργάνων βρίσκεται
στην έντασή του. «...Εν το μεταξύ το βιολί που έχω είναι ένα σπάνιο βιολί. Αφού να
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φανταστείς έπαιζα βιολί σπίτι, στο χωριό εκεί στα Λειβαθινάτα και χορεύανε χίλια
πεντακόσια μέτρα μακρυά, κοπέλες που ετρυγάγανε, παρατούσαν το τρύγο και χορεύανε.
Ενάμιση χιλιόμετρο μακρυά, τέτοιο βιολί είναι αυτό. Μην το κουβεντιάζεις...»
(Γιακουμάτος. 2016). Οι βιολιτζήδες της περιόδου εκείνης, ήταν κυρίως αυτοδίδακτοι
μουσικοί και οι περισσότεροι είχαν μουσικά ακούσματα από τους γονείς τους. Παρακάτω,
στο Παράρτημα 2 θα παρουσιάσω τα βιογραφικά κάποιων σημαντικών μουσικών και
βιολιτζήδων του νησιού.
Βιολιτζήδες από την περιοχή της Πυλάρου:
Σκιαδαρέσης Γεωργίου Διονήσης από Χαμόλακκο, Παναγής Ζαχαράτος (Σκαρλής) από
Φερεντινάτα, Παναγής Πνευματικάτος (Παπαθόδωρας) από Ποταμιανάτα, Αλεξάτος
Γιάννης από Φερεντινάτα, Οδυσσέας Παναγή Πυλάλης από Αγία Αυφημία και Γεράσιμος
Χανδρινός (Φιλήμονας) από τα Μακριώτικα και Χανδρινός Λευτέρης (αδερφός του
Γεράσιμου) ο οποίος είχε ηχογραφήσει και κασέτα με τίτλο «χοροί και τραγούδια της
Κεφαλονιάς». Στην κασέτα παίζει κιθάρα ο Ιωάννης Καραμπόσης και τραγουδάει η κόρη
του Βούλα (Αστερίου, 2006, σ. 8), Σπύρος Ανδριοσάτος (Σαλαόρης), Οδυσσέας Πιλαλής,
Παναγιώτης Γ. Ποταμιάνος.
Βιολιτζήδες από την περιοχή της Ερίσσου:
Κώστας Καψάλης, Ιωάννης Ανδρέου Καψάλης (Βασιλικάδες), Διονύσης Ιωάννου
Καψάλης (Βασιλικάδες), ο οποίος είχε καταγραφεί από τον Σίμωνα Καρρά, Κώστας
Τζαμαρέλος (Γουνινάς), Γεράσιμος Ποδαράς (Πατρικάτα) (Βρόντος) βιολί, φλογέρα,
ακορντεόν, Σαράντης Ποδαράς, Αντώνιος Μιλάτος, ο οποίος για να παίξει έλεγε βοηθήστε
(σκάψτε μου τ’ αμπέλι), Παναγής Καγκάδης, Κώστας Τζαμαρέλος (Γουνιγάς), Ανδρέας
Παπαλεξάτος, Νίκος Κομητόπουλος, Παναγής Παλημέρης και Επαμεινώνδας Τσιμάς (η
Νώντας.
Βιολιτζίδες από την περιοχή της Σάμης:
Γεράσιμος Γιακουμάτος (Λειβαθινάτα), Παύλος Παυλάτος (Τσαγκαρισιάνο), Ηλίας
Θεοφιλάτος (Σάμη), Γεράσιμος Π. Κοψαχείλης Καραμπίνης (Ζερβάτα), Παναγής Γ.
Κοψαχείλης (παππούς), Κώστας Αρτελάρης.
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Βιολιτζήδες από την περιοχή του Πόρου:
Στέφανος Δημητρίου Θεοδωράτος, Ιωάννης Δημητρίου Θεοδωράτος , Δημήτρης
Θεοδωράτος,

Πεντόγαλος

Βαγγέλης

(Βαγγελάκης),

Γεράσιμος

Βαγγελάτος

(Τζαμπουρτζής), Λεωνίδας Αποστολάτος από την Πάστρα.
Βιολιτζήδες από την Περιοχή της Λειβαθώς:
Τζάκης Λυκούργος, ο οποίος είναι από τους λίγους μουσικούς που είχε ηχογραφήσει
κασέτα.
Βιολιτζήδες από την Παλική:
Κάστας Χρήστου Ζαφειράτος, Απόστολος Χαμοσφακίδης, ο Αντώνης Ληξουριωτάτος
(Καστρινός), Μάκης Στ. Ευαγγελάτος από τα Δαμουλιανάτα και Παναγής Μελισσαράτος.
Τα υπόλοιπα όργανα που συναντάμε σε εκείνη την περίοδο είναι η ακουστική κιθάρα, το
ακορντεόν, η αρμόνικα, το μαντολίνο, το σκορτσάμπουνο, οι φλογέρες και το ανακαρί.
Σπανιότερα έχει αναφερθεί και το λαούτο σαν συνοδευτικό όργανο, δεν θα το θεωρήσω
όμως βασικό όργανο, γιατί οι αναφορές είναι ελάχιστες, οπότε μάλλον η εμφάνιση του
οργάνου αποτελούσε εξαίρεση. Αναφορά για το λαούτο γίνεται σε τοπική εφημερίδα της
Ιθάκης το 1930, στην οποία περιγράφεται η ορχήστρα: «...Εστρώθη χορός τρικούβερτος
υπό πλήρη ορχήστραν αποτελουμένην από δύο βιολιά, δύο μανδολίνα, μία κιθάρα και ένα
λαβούτο...» (Μαυροκεφάλου, 1932). Πρόσφατα, μετά από ψηφιακή επεξεργασία που
πραγματοποίησα σε μία παλιά φωτογραφία του 1926 από το χωριό Πετρικάτα Θηναίας,
ανακάλυψα πως εικονίζεται μεταξύ άλλων ένας μουσικός, ο οποίος κρατά ένα λαούτο. Η
παρατήρηση αυτή είναι πολύ σημαντική, καθώς αποτελεί το μόνο φωτογραφικό τεκμήριο
για μία πρακτική που έως τώρα θεωρούνταν ανύπαρκτη στην Κεφαλλονιά.
Η παρουσία του λαούτου σε θεωρητικό επίπεδο δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη,
καθώς η σύνδεση με την Ήπειρο, ένα μέρος που το λαούτο έχει κεντρικό ρόλο στις
παραδοσιακές ορχήστρες, ήταν εφικτή μέσω της σύνδεσης του νησιού με τις περιοχές της
Ηπείρου, στο Ξηρόμερο, αλλά και στην Αιτολοακαρνανία. Επίσης, ο Γεράσιμος Γαλανός
(2015) σε βιογραφικό του κείμενο για τον βιολιστή Διονύση Καψάλη αναφέρει πως «...η
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Άννα Καψάλη σύζυγός του βιολιστή Διονύση Καψάλη (Λούμου) έπαιζε λαούτο». 48
Χαρακτηριστική είναι και η φωτογραφία 3.9, στο κεφάλαιο 3.4, όπου εικονίζεται ένας
μουσικός να κρατά ένα λαούτο.

4.1.1.2 Κιθάρα
Η κιθάρα είχε πάντοτε συνοδευτικό ρόλο στο ρεπερτόριο αυτό. Μέσα από τα λίγα μουσικά
παραδείγματα που έχουμε από την περίοδο αυτή, όπως τις ηχογραφήσεις σε κασέτα του
Τζάκη Λυκούργου, διακρίνουμε έναν απλό τρόπο εναρμόνισης της μελωδίας, ο οποίος
στηρίζεται στις βασικές συγχορδίες της κλίμακας σε συνδυασμό με τη χρήση
μπασογραμμών. Ο τρόπος χρήσης της κιθάρας στις συγκεκριμένες ηχογραφήσεις
παραπέμπει σε μίμηση του τρόπου παιξίματος του λαούτου. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε
να βγάλουμε ένα ειδικότερο συμπέρασμα για τον τρόπο συνοδείας της κιθάρας και τις
τυχόν ιδιαιτερότητες που είχε το παίξιμό της, λόγω της απουσίας επαρκούς αριθμού
ηχογραφήσεων από την εποχή εκείνη.
Ο Αντωνάτος αναφέρει σχετικά με την κιθάρα: « ...Κατά κανόνα το βιολί συνοδευόταν από
κιθάρα, αλλά η κιθάρα, συνήθως σκεβρωμένη από την πολλή χρήση, ξέχορδη, παιζόταν με
κομμένο τραπουλόχαρτο, μόνο για να μετρά τον ρυθμό των χορών» (Λουκάτος, 1999). Σε
γενικότερα πλαίσια όμως, ο τρόπος συνοδείας της κιθάρας δεν φαίνεται να άλλαξε πολύ
στο πέρασμα των χρόνων. Βέβαια, υπήρξε εκσυγχρονισμός των οργάνων και των
συνθηκών, καθώς ο επαγγελματισμός των μουσικών βοήθησε στο να μπορούν να δίνουν
πλέον μεγαλύτερη βάση τόσο στην κατάσταση του οργάνου όσο και στη δική τους
εκπαίδευση σχετικά με το ρεπερτόριο, τους ρυθμούς και τα τραγούδια. Έτσι, η κιθάρα
παρέμεινε ένα συνοδευτικό όργανο, που πάντοτε όμως έχει ένα σημαντικό ρόλο, είτε στη
«ζυγιά» βιολί κιθάρα είτε σε μεγαλύτερα μουσικά σχήματα.

48

Γαλανός, Γεράσιμος. 2015. Μια μοναδική χορευτική παράσταση στα Αντυπάτα της Ερίσσου.
Inkefalonia.gr [επίσκεψη στις 3112/2017]
http://www.inkefalonia.gr/politismos/33994-mia-monadiki-xoreutiki-parastasi-sta-antupata-tis-erissou
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Εικόνα 4.23: Μάσκαρα στη Σάμη, 1957. Κιθάρα Ευθύμιος Καρδαράς. Πηγή: Γεράσιμος Γαλανός.

Ο Γιακουμάτος (2016) μας περιγράφει τις προσπάθειες που έκανε για να βρει κάποιον να
τον συνοδεύει με κιθάρα την περίοδο του 1936, όταν εκείνος έπαιζε βιολί στα πανηγύρια
και τις γιορτές της περιοχής της Σάμης. Ας μην ξεχνάμε, πως εκείνη την εποχή δεν υπήρχε
πληθώρα ατόμων που ασχολούνταν με την μουσική και οι οργανοπαίχτες ήταν πολύ λίγοι,
τουλάχιστον εκείνοι που μπορούσαν να παίξουν ένα όργανο και να υποστηρίξουν ένα
ολόκληρο πρόγραμμα σε κάποια εκδήλωση. «...Μπα δεν μπορούσα να βρω. Ναι, ναι δε
μπορούσα... Ναι με κιθάρα πάει. Κοίταξε να δεις ήτανε τότε, μην κοιτάς, και δύσκολα και
τα τηλέφωνα δεν υπήρχανε. Είχα δώσει μια κιθάρα μοιανού ξαδέρφου μου αλλά δεν τα
επήε καλά. Και μάλιστα του τη δώρισα κιόλα. Έκανα ότι μπορούσα για να βρω αλλά δεν
έβρισκα. Στο χωριό μου, τίνος; Όποιον έβανα για να τον μάθω κιθάρα εκεί πέρα, κιθάρα
να μου κομπανιάρει, δεν το κουμπάνιαρε καλά, τίποτα. Άστα να πάνε στο διάολο. Αλλά
έπαιζα το βιολί με κέφι και ωραία και ικανοποιότανε 'κεί πέρα όσοι ακούγανε.»
(Γιακουμάτος, 2016).
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Όταν αναφερόμαστε στην κιθάρα εννοούμε κυρίως την ακουστική κιθάρα. Στο δημοτικό
τραγούδι η ακουστική κιθάρα, λόγω των τεχνικών στοιχείων που τη χαρακτηρίζουν, όπως
οι μεταλλικές χορδές και το σχήμα της, της έδωσαν ένα πλεονέκτημα σε σύγκριση με την
κλασσική κιθάρα όσο αφορά την ένταση στον ήχο. Η ένταση ήταν πολύ βασική, καθώς
δεν υπήρχε ηλεκτρική ενίσχυση και άρα ηλεκτρικά όργανα. Τα όργανα όμως, έπρεπε να
ακούγονται. Το βιολί λόγω της ψηλής συχνότητας δεν είχε πρόβλημα στο να ακουστεί. Η
κλασσική κιθάρα, όμως λόγω του ότι είχε πιο μπάσο ήχο δεν ακουγόταν τόσο, καθώς ο
μπάσος ήχος έχει την τάση να πηγαίνει προς τα κάτω και έτσι χάνονταν μέσα στο πλήθος
και τις φωνές. Η ακουστική κιθάρα λόγω του σχήματος της, έχει την τάση να παράγει
μεσαίες συχνότητες, οι οποίες ταξιδεύουν σε ευθεία πορεία από το όργανο και με αυτό το
τρόπο ο ήχος της δεν χάνονταν τόσο εύκολα.
Κιθαρίστες από διάφορα μέρη της Κεφαλλονιάς:
Ευάγγελος Λιακάτος, Αντώνιος Μπαμπούκης, Παναγής Χρυσάφης (Σκάντζος), Σωκράτης
Καββαδίας, Ηρακλής Τζαμαρέλος, Ευθύμιος Καρδαράς από τη Σάμη, Νικόλας Αντύπας
του Ευαγγέλου από τα Γερμενάτα. Ευάγγελος Γερμενής από τον Ψιλιθριά. Άννα Σπύρου
Βαλσαμή – Καψάλη, σύζυγος του βιολιστή Καψάλη από την Έρισσο, Πίνδαρος Κονιδάρης
επίσης από την Έρισσο ο οποίος έπαιζε και βιολί, Νικόλαος Χαλιώτης από το Αργοστόλι,
Σπύρος Ιωάννης Παπαλεξάτος. Ο Νικόλας Αντύπας του Ευαγγέλου από τα Γερμενάτα, ο
Ευάγγελος Γερμενής από τον Ψιλιθριά. Ο Στάθης Βουτσινάς, ο Βαγγέλης Διακάτος
(Τσούλας), οΓιώργος Αθανασάτος από τον Καραβάδο (τραγούδι και κιθάρα) και ο
Ευθύμιος Τζαννετάτος. Φυσικά θα υπάρχουν και θα υπήρχαν πολλοί ακόμα κιθαρίστες,
επαγγελματίες και μη, οι οποίοι δεν αναφέρονται εδώ.

4.1.1.3 Αρμόνικα
Η Αρμόνικα είναι ένα όργανο που δεν συναντάται πλέον και φυσικά ούτε και στην
Κεφαλλονιά, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις και σε ιδιωτικά γλέντια. Στην Κεφαλλονιά το
όργανο αναφέρεται ως σαρμόνικα, φυσαρμόνικα, αρμόνικα ή πασαβιόλα. Σύμφωνα με την
πτυχιακή εργασία της Ανδρουλάκη Γρηγορίας (2011), η Αρμόνικα ανήκει στην οικογένεια
των αερόφωνων οργάνων και χρησιμοποιήθηκε ευρέως στο ρεμπέτικο ρεπερτόριο μέχρι
και τα μέσα της δεκαετίας του 1930 με ρόλο συνοδευτικό ή σολιστικό.
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Εικόνα 4.24: 3 Σεπτέμβρη, 2012. Εκδήλωση στο χωριό Ρίφι. O Βρυάδης Γιωργάτος Ριφιώτης παίζει
σαρμόνικα. Πηγή: damoulianata.blogspot.com.

Υπάρχουν μαρτυρίες για την χρήση του οργάνου σε αυτοσχέδια γλέντια και σε πανηγύρια
και η χρήση του είχε κυρίως σολιστικό χαρακτήρα, όταν δεν συνόδευε κάποιο άλλο
όργανο. Ο κ. Φουρφουρής από το χωριό Τσαγκαρισιάνο στο Πυργί μας περιγράφει πως
την περίοδο του 1930 γινόταν γλέντι μόνο με την αρμόνικα. Μας περιγράφει επίσης, πως
κάποιος εμπειρικός οργανοπαίχτης αρμόνικας, κατάφερνε με τα λίγα τραγούδια που
γνώριζε να κάνει τους συχωριανούς του να διασκεδάσουν επαναλαμβάνοντας τα ίδια
τραγούδια. «...Τίποτα, τίποτα δεν ήτανε. Σαρμόνικα επαίζανε κάτι να πούμε, σαρμόνικα.
Πριν το πόλεμο, ναι ήταν ο Φώτης Ο Γραντάς, ο αυτός. Εκάναμε χορούς με τη σαρμόνικα.
Ε βέβαια... Ναι, ναι. Εξενυχτάγαμε όλο με τη σαρμόνικα. Και όλο το ίδιο και το ίδιο, ναι».
(Φουρφουρής, 2016). Το 2012 στο χωριό Ρίφι στην Περιοχή της Παλικής
πραγματοποιήθηκε μία εκδήλωση στην οποία έπαιξε αρμόνικα ο κύριος Βρυάδης
Γεωργάτος Ριφιώτης.49 Η σαρμόνικα ήταν ένα όργανο αρκετά διαδεδομένο την περίοδο
που μελετάμε. Αντικαταστάθηκε όμως από το ακορντεόν, που θεωρείται ένα πιο σύγχρονο
49

damoulianata.blogspot.gr, Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012, Διαθέσιμο στο:
//damoulianata.blogspot.gr/2012/09/blog-post.html. Επίσκεψη 14/03/2018
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όργανο και με περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με την μελωδική και την ρυθμική
ανάπτυξη της μελωδίας. Αρμόνικα έπαιζαν επίσης ο Παπαδάτος Γιώργος από τα
Πατρικάτα, και ο Λυκούργος Διακάτος από το Βαρύ. Και οι δύο άτομα από την περιοχή
της Ερίσσου, σύμφωνα με τον Γεράσιμο Γαλανό.
Στην επόμενη φωτογραφία, βλέπουμε την ορχήστρα στο χωριό Δαμουλιανάτα όπου
αποτελείται από αρμόνικα, μαντολίνο και βιολί. Στο βιολί είναι ο Κώστας Ζαφειράτος,
γνωστός λαϊκός βιολιστής της περιοχής, ενώ για τα άλλα δύο μέλη της ορχήστρας δεν
κατάφερα να βρω πληροφορίες. Πρόκειται για μία από τις λίγες φωτογραφίες που έχω βρει
με την παρουσία του οργάνου σε οργανωμένη εκδήλωση, όπως αυτή της μάσκαρας.

Εικόνα 4.25: Δαμουλιανάτα, 1958. Μάσκαρα με παρουσία ορχήστρας. Στο βιολί ο
Κώστας Ζαφειράτος. Στη μέση, χαμηλά στη φωτογραφία εικονίζεται κάποιος μουσικός
που κρατάει μία αρμόνικα. Πηγή: Αρχείο Γεράσιμου Γαλανού.

4.1.1.4 Ανακαρί
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ένα ποιμενικό όργανο το Ανακαρί ή αλλιώς
νιάκαρο (το) ή νιάκαρα (η) (Ανωγιαννάκης, 1991, σ. 162). Το Ανακαρί είναι ένα πνευστό
όργανο γνωστό στην υπόλοιπη Ελλάδα ως ζουρνάς και το συναντάμε κυρίως στη
Μακεδονία και τη Θράκη. Επίσης έχουν γίνει καταγραφές του οργάνου και σε πολλά άλλα
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μέρη της Ελλάδας (Ανωγιαννάκης, σ. 166). Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει να βρω
ηχογραφήσεις με το εν λόγω όργανο. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες για τη χρήση του. «...
Υπήρχε στη Κεφαλλονιά το ανακαρί. Υπήρχε και ένα είδος ταμπούρλου μικρό. Ιδιαίτερα
στη Ζάκυνθο τα λεγόμενα ταμπουρλονιάκαρα, αλλά το ανακαρί υπήρχε και στη
Κεφαλλονιά. Υπάρχει κάποιος που παίζει ανακαρί ακόμη... » (Γαλανός, 2016).
Επίσης, γίνεται αναφορά από το ΤΕΙ Ληξουρίου σε σχετική αίτηση για πραγματοποίηση
έρευνας, που αφορά το όργανο αυτό και τη χρήση του στο νησί. «...Από την κατηγορία
των παραδοσιακών πνευστών οργάνων, απαντώνται στην Κεφαλονίτικη δημοτική μουσική
το σκορτσάμπουνο και το ανακαρί. Τα όργανα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στον
παραδοσιακό Κεφαλονίτικο χωρόχρονο. Απαντώνται σπάνια και σε συγκεκριμένες
περιοχές του νησιού. Ίσως είναι βραχύχρονες επιδράσεις από άλλες Ελληνικές χώρες, ίσως
εξήψαν το ενδιαφέρον ορισμένων μόνο μουσικών, εμφανίζονται σποραδικά και σε ειδικές
περιπτώσεις, π.χ. Στις Αποκριάτικες γιορτές, διατηρώντας όμως μια χρονική συνέχεια... Το
ανακαρί από την άλλη πλευρά ανήκει στην ευρύτερη και επίσης ιδιαίτερα διαδεδομένη
κατηγορία της φλογέρας (recorder). Είναι απλά ένας αυλός με τονικές οπές και επιστόμιο
μονής γλωττίδας.50».
Ο Δεμπόνος (1993) αναφέρεται στη χρήση ποιμενικών οργάνων στην Κεφαλλονιά, όμως
μάλλον κάνει λάθος σχετικά με το ανακαρί, Μπερδεύοντας το Ανακαρί με το
σκορτσάμπουνο. Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στις απόμερες περιοχές Ξώμερο, Ομαλά,
Πύλαρο παίζεται και το σκορτσάμπουνο ή ανακαρί. Ένα λαϊκό χειροποίητο όργανο
πολυφωνικό, φτιαγμένο από ασκούπι (κατσικίσιο τομάρι) για να τροφοδοτεί με αέρα το
σύστημα και καλάμια για τις φωνές. Κάτι σχετικό με την τσαμπούνα της άλλης Ελλάδας ή
την σκωτσέζικη γκάιντα (Δεμπόνος, 1993, σ. 177). Η αναφορά αυτή θεωρώ πως είναι
σημαντική ακόμα κι αν γίνεται λάθος στο όνομα του οργάνου, γιατί σκιαγραφεί τη χρήση
του όρου ανακαρί άρα και τη χρήση του οργάνου, άσχετα εάν ο ίδιος δεν γνώριζε ποιο
όργανο είναι το ανακαρί.

50

Τ.Ε.Ι Ιονίων Νήσων. 2018. ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Παραδοσιακά Πνευστά Μουσικά Όργανα της
Κεφαλονιάς – Ερευνητική Μηχανολογική προσέγγιση και Ακουστικές Μελέτες» με Κωδικό ΟΠΣ 5006690
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020» Διαθέσιμη στο : http://www.edulll.gr/wpcontent/uploads/2018/04/5006690_ae_ada.pdf.
[Επίσκεψη στις 17 Απριλίου 2018].
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Εικόνα 4.26: Ανακαρί, Κοριαλένιο Λαογραφικό &
Ιστορικό Μουσείο Αργοστολίου. Φωτογραφία Σπύρος
Μανωλάτος.

4.1.1.5. Σκορτσάμπουνο
Σκορτσάμπουνο, σκοτσάμπουνο, ασκοτσάμπουνο, κλωτσοτσάμπουνο, ονομάζεται στην
Κεφαλλονιά ο άσκαυλος που οργανολογικά συγγενεύει με την τσαμπούνα του Αιγαίου. 51
Το όργανο αυτό χρησιμοποιήθηκε πριν το βιολί στο δημοτικό τραγούδι και κυριάρχησε
στις μουσικές της υπαίθρου. Παρουσιάστηκε κυρίως στις αγροκτηνοτροφικές περιοχές,
όπου παιζόταν το συγκεκριμένο ρεπερτόριο.
Στο «Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο» ανάμεσα στα εκθέματα υπάρχει
ένα σκορτσάμπουνο. Δεν γνωρίζουμε αν ο δωρητής έπαιζε ο ίδιος το όργανο ή αν απλά το
κατασκεύασε για το μουσείο (εικόνα 4.6, σ. 101). 52 Στην σημείωση του μουσείου53
αναφέρονται τα εξής: « ...Το μουσικό όργανο αυτό είναι απομίμηση αυτού που έπαιζαν οι
51

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όργανο αυτό, τις ονομασίες και τον τρόπο χρήσης σε όλη την
Ελλάδα δείτε το βιβλίο: Ανωγειανάκης, Φ., Ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα. 2η έκδ., Μέλισσα (1η έκδ.
Εθνική Τράπεζα, 1976), Αθήνα 1991. Σχετικά με το Κεφαλλονίτικο σκορτσάμπουνο βλέπε σ. 178, σχήμα
114, σ. 192, εικόνα 80, σχήμα 3.
52
Παρόμοιο όργανο υπάρχει στο βιβλίο του Ανωγειανάκη (1991, σ. 191).
53
Η σημείωση του μουσείου έχει αριθμό καταχώρησης ΑΜ 872/ 1971.
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Σκότοι και κατά την Αγγλική προστασία έγινε γνωστό και εις το νησί όπου και το
κατασκεύαζαν επιδέξιοι εις τα χωριά. Το σκοτσάμπουνο εις το Μουσείον κατασκευάσθει
ειδικός από τον Παναγή Τζαννάτο κάτοικο και πρόεδρο των Διβαράτων Πυλάρου. Το ασκή
είναι από δέρμα προβατίνας το κεφάλι του ξύλου με τις οπές είναι από κέρατον βωδιού με
επιγραφή του Παναγή χαραγμένη και το καλάμι δια του οποίου φουσκόνετε το ασκή με
αέρα είναι επίσης από κόκκαλον ζώου. Αφού γεμήσει καλά το ασκή με αέρα πιέζοντας το
ασκή και κλείνοντας αναλόγως τις τρύπες στο ξύλινο στέλεχος βγαίνει ένας ήχος
λυπητερός. Ο καλός παίκτις δύνατε να αποδώσει πολύ συγκινητική μελωδία.».
Πριν από το χειρόγραφο αυτό κείμενο, υπάρχει δακτυλογραφημένο κείμενο στην Αγγλική
γλώσσα το οποίο αναφέρει, σε ελεύθερη μετάφραση πως, μάλλον τα όργανα αυτά
παίζονταν στον νησί από το 1820 όταν οι Βρετανοί διαχειρίζονταν το νησί. Επιπλέον, ο
Τζαννάτος τους είχε αναφέρει πως οι Σκότοι έπαιζαν παρόμοιους άσκαυλους (bagpipes),
όταν οι Βρετανοί ήταν στο νησί. Είναι δύσκολο να μάθουμε ακριβώς με ποιο σκεπτικό ο
Τζαννάτος εκφέρει την άποψη ότι το όργανο προέρχεται από την σκοτσέζικη γκάιντα. Το
μόνο σίγουρο είναι πως η άποψη αυτή είναι λανθασμένη, τουλάχιστον όσο αναφορά τα
χαρακτηριστικά του οργάνου, αφού η γκάιντα και η τσαμπούνα ναι μεν ανήκουν στην ίδια
κατηγορία-οικογένεια αερόφονων, έχουν όμως διαφορές στον τρόπο κατασκευής τους σε
οργανολογικό επίπεδο και κατ' επέκταση στο τρόπο παιξίματος.
Αναφορικά με την τοπική ονομασία «σκορτσάμπουνο – σκοτσάμπουνο» δεν μπορούμε με
σιγουριά να πούμε αν υπάρχει όντως σχέση με την σκοτσέζικη καταγωγή. Είναι μία άποψη
που όμως φαίνεται να επικρατεί στο νησί, όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι
επιστημονικά τεκμηριωμένη άποψη και δεν βασίζεται σε κάποια σχετική έρευνα.
Περισσότερο φαίνεται να πηγάζει από την αποδόμηση της λέξης «σκοτσ. - σκοτσέζικο».
Τέλος, το πιθανότερο είναι πως το πρώτο συνθετικό της λέξης σκοτσάμπουνο «σκοτσα.»
να προέρχεται από τη λέξη ασκί, από το οποίο είναι κατασκευασμένο το όργανο αυτό.
Ασκοτσάμπουνο – σκοτσάμπουνο – σκορτσάμπουνο.
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Εικόνα 4.27: Σκορτσάμπουνο, Κοργιαλένειο Ιστορικό και
Λαογραφικό Μουσείο. Φωτογραφία: Σπύρος Μανωλάτος.

Στο αρχείο του λαογραφικού μουσείου Αργοστολίου βρήκαμε αναφορές σε άλλα παρόμοια
όργανα, τα οποία υπήρξαν στην συλλογή του μουσείου 54, δεν μπόρεσα όμως να τα
φωτογραφήσω. Σε άλλη σημείωση του Μουσείου αναφέρεται πως έγινε δωρεά ενός
σκορτσάμπουνου (στην σημείωση αναφέρεται ως σκοτσάμπουνο) από τον Δημήτριο
Φωτεινό Κουνάδη. Και εδώ βλέπουμε να αναφέρεται πως το πρώτο συνθετικό «σκοτσ.»
ίσως να πηγάζει από τις σκοτσέζικες γκάιντες που έπαιζαν τα Βρετανικά στρατεύματα
κατά την κατοχή του νησιού από τους Βρετανούς.
Η επόμενη σημείωση αναφέρεται σε ένα σκορτσάμπουνο, το οποίο βρέθηκε στα τέλη του
εικοστού αιώνα, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί παλιότερα. Όταν βρέθηκε στη κατοχή του
μουσείου είχε υποστεί τέτοια καταστροφή που πλέον δεν μπορούσε να παιχτεί από
κανέναν καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, μύριζε τόσο πολύ το ασκί που κανένας
54

Η σημείωση του μουσείου έχει αριθμό καταχώρησης ΑΜ 2648/1991.
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δεν ήθελε να το δοκιμάσει.55 Από τις αναφορές αυτές, αλλά και από διηγήσεις, μπορούμε να
συμπεράνουμε πως το όργανο παιζόταν από τα τέλη του εικοστού αιώνα, μέχρι και τις
αρχές της δεκαετίας του 1970.
Υπάρχουν αναφορές για οργανοπαίχτες που έπαιζαν σε οικογενειακά γλέντια, αλλά και σε
κοινωνικές εκδηλώσεις όπως τοπικές γιορτές και πανηγύρια, και μάσκαρες. Ο Γιακουμάτος
θυμάται το σκορτσάμπουνο από την εποχή που ήταν παιδί και μας περιγράφει τον τρόπο
κατασκευής του, αλλά και άλλες αναφορές γύρω από αυτό. «...Εδώ μόνο η φλογέρα και το
σκορτσάμπουνο. Το σκορτσάμπουνο είναι ένα πράμα, παίζει με έξι φωνές, με έξι τρύπες.
Και εδώ βάνει δύο τσαμπούνες τσι λέμε, από καλάμι και βγάνουνε δυο φωνές πρίμο
σεγόντο. Ξύλινο, περίπου σαν τη φλογέρα αλλά πιο χοντρό από τη φλογέρα, περίπου τόσο,
ενώ η φλογέρα είναι πιο λεπτή με το καλάμι. Το ασκούπι είναι το τομάρι του ζώου που το
δένουνε κάτω στο ένα πόδι του το μπροστινό, βάνουν το σκορτσάμπουνο και στο άλλο
βάνουν ένα καλάμι και το 'χει στο στόμα του και φυσάει. Είναι για να δώσει αέρα στο
σκορτσάμπουνο. Έπαιζε και σκέτο αλλά όταν ήταν σκέτο έπαιζε φου και σταμάταγε, ενώ
με το ασκί δεν σταμάταγε γιατί είχε συνέχεια αέρα. Σε όλα τα χωριά λίγο πολύ είχανε, ναι.
Όταν δεν είχανε βιολί, όταν δεν είχανε τίποτα επαίζανε και με αυτό το όργανο αλλά...
Παίζανε πολλοί. Οι τσοπάνηδες, οι βοσκοί γιατί εκεί που καθόντανε παραδείγματος χάρη
το βράδυ, το καλοκαίρι συνήθως επειδή η ζέστη τα χτυπάει πολύ τα ζώα, τα πρόβατα, το
βράδυ μόλις σουρουπώσει τα βγάνουν να τα πάνε για βοσκή. Εκειός καθότανε εκεί
μονάχος του, τι να κάτσει να κάμει, τα πρόβατα εβόσκανε, έπαιρνε το σκορτσάμπουνο η
τη φλογέρα και παίζανε.» (Γιακουμάτος, 2016).
Σκορτσάμουνο έπαιζε: O Σπύρος Ποδαράς από τα Πατρικάτα Έρίσσου, ο Στράτος
Μιχελής, ο Αχιλλέας Καραντινός από την Παλική. Σκορτσάμπουνο παίζανε και πολλοί
άλλοι βοσκοί, οι οποίοι φτιάχνανε μόνοι τους το όργανο χρησιμοποιώντας υλικά που είχαν
στην διάθεσή τους.
Σε γενικά πλαίσια το όργανο, με την μορφή αυτή, παρουσιάζεται διαχρονικά σε όλο τον
Ελλαδικό χώρο, τόσο τον νησιωτικό όσο και τον ηπειρωτικό. Μπορούμε να εικάσουμε
όμως, πως παρόμοια με την υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και στην Κεφαλλονιά, το όργανο αυτό
55

Η σημείωση του μουσείου έχει αριθμό καταχώρησης ΑΜ 1099/ 1971.
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αποτελούσε βασικό στοιχείο του δημοτικού τραγουδιού και πριν από τα τέλη του
προηγούμενου αιώνα. Στις μέρες μας, έχουν γίνει μικρές προσπάθειες για την αναβίωση
του οργάνου και τη χρήση του σε κοινωνικές εκδηλώσεις του νησιού. Υπάρχουν πολλές
αναφορές του οργάνου και της χρήσης του στις κοινωνικές εκδηλώσεις.
Η παρακάτω αφήγηση είναι από το χειρόγραφο του Γεράσιμου Αντωνακάτου σε
καταγραφή του Δημήτριου Λουκάτου. «...Το συνηθισμένο μουσικό όργανο των χωριών
ήταν το ασκοτσάμπουνο, το όργανο του τσοπάνη, που φιλοτεχνούσε ο ίδιος με την άμιλλα
να ξεπεράσει τον συνάδελφο σε χάντρες και φούντες. Σπάνια χρησιμοποιόταν στους
χορούς, όπου προτιμούσαν τη φωνή του τραγουδιστή, που κατά κανόνα ήταν καλή
(μερικοί ήταν αληθινά αηδόνια)» (Λουκάτος, 1999, σ. 12-14). Η περιγραφή αυτή αφορά
την περίοδο πριν από τον σεισμό του 1953. Όπως παρατηρούμε, το σκορτσάμπουνο δεν
χρησιμοποιούταν στα πανηγύρια παρά μονάχα σπάνια, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται αλλά
ούτε μπορεί και κάποιος να το αμφισβητήσει. Από μαρτυρίες όμως, ξέρουμε πως το
όργανο χρησιμοποιούταν σίγουρα σε ιδιωτικά γλέντια αλλά και σε χορούς, από την άλλη
όμως ήταν και ένα όργανο συντροφικό για τις πολλές ώρες αναμονής στα βουνά. Είναι
χαρακτηριστικό πάντως πως το έφτιαχναν και το έπαιζαν κυρίως βοσκοί-τσοπάνηδες, οι
οποίοι δεν είχαν μουσικές γνώσεις. Πρόκειται λοιπόν για εμπειροτέχνες μουσικούς, οι
οποίοι κατασκεύαζαν το όργανο και έπαιζαν τα τραγούδια που είχαν ακούσει από άλλους
προσπαθώντας να τους μιμηθούν, προσθέτοντας παράλληλα και το δικό τους στοιχείο
στην ερμηνεία.
Το σκορτσάμπουνο ήταν πολύ διαδεδομένο σε όλες τις περιοχές του νησιού, αλλά κυρίως
έξω από τα αστικά κέντρα του νησιού. Ακόμα και στα μέρη που δεν υπήρχαν τέτοιοι
οργανοπαίχτες οι κάτοικοι γνώριζαν την ύπαρξη του οργάνου και γνώριζαν κάποιον που
έπαιζε. Ο Φουρφουρής από το Πυργί, μία ημιορεινή περιοχή της κεντρικής Κεφαλλονιάς,
τσοπάνης την εποχή πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μας αναφέρει: «...Επαίζανε
σκορτσάμπουνο τότες με το ασκί. Επαίζανε πολλοί τέτοιο αλλά εγώ δεν... Δεν θυμάμαι.
Αλλά ότι παίζανε σκορτσάμπουνο τότες παίζανε. Μάλλον μου φαίνεται από τα Πουλάτα
(χωριό στην περιοχή της Σάμης) και εκεί πέρα παίζανε σκορτσάμπουνο. Δεν είδα εδώ. Δεν
είχε κανένας δω πάνω. Με το δέρμα. Το ξυρίζεις, το αλατίζεις και έρκεται και...»
(Φουρφουρής, 2016).
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Στην περιοχή της Πυλάρου υπήρχαν οργανοπαίχτες που έπαιζαν σκορτσάμπουνο και
φλογέρα. Το πιθανότερο είναι πως αυτοί που έπαιζαν σκορτσάμπουνο έπαιζαν και
φλογέρα, λόγω της τεχνικής ομοιότητας των δύο οργάνων. Ο Γιώργος Σπυρίδωνα
Αλεξάτος (Κοκκώνης) παραχώρησε μία συνέντευξη το 2003 στον Γαλανό, στην οποία του
ανέφερε τους οργανοπαίχτες της περιοχής της Πυλάρου που έπαιζαν σκορτσάμπουνο.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα ονόματα αλλά και τα χωριά από όπου κατάγονταν,
καθώς έτσι δημιουργείται ένας χάρτης στον οποίον καταγράφεται η χρήση του οργάνου. «
Παπαδάτος Κλεόβουλος από Φερεντινάτα, Σκιαδαρέσης Γεωργίου Θεόδωρος από
Χαμόλακκο, Βρεττός Σαράντης από Ταρκασάτα, Γεράσιμος Δημοσθένους Μιχελής από
Δενδρινάτα, Ζαφειράτος Γερασίμου Γιάννης από Δενδρινάτα, Χριστόδουλος

Σπύρου

Αλισανδράτος από Μακρυώτικα, Δημήτρης Κουγιανός από Μακριώτικα, Άριστος
Βασιλόπουλος (Τσιβούλης) από Βασιλοπουλάτα ο οποίος ήταν και τραγουδιστής,
Κουγιανός από Μακριώτικα-έπαιζε και φλογέρα, Αλεξάτος Σπυρίδωνα Γεώργιος
(Κοκκώνης)-έπαιζε και φλογέρα» (Γαλανός, 2007, σ. 292).
Όπως παρατηρούμε εφτά από τα εικοσιτέσσερα χωριά της Πυλάρου είχαν οργανοπαίχτες
που έπαιζαν σκορτσάμπουνο. Μιλάμε δηλαδή για ένα πολύ διαδεδομένο όργανο στην
περιοχή της Πυλάρου. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τέτοιες ειδικές αναφορές σε άλλες περιοχές
του νησιού, υπάρχουν όμως μεμονωμένες μαρτυρίες. Μία τέτοια μαρτυρία είναι του
Αχιλλέα Καραντινού: « ...Πιο παλιά βαρούσε τους χορούς ο Αχιλλέας Καραντινός με το
σκορτσάμπουνο» (Γαλανός, 2015).
Το σκορτσάμπουνο εγκαταλείφθηκε για να αντικατασταθεί από το βιολί, το οποίο
πρωτοστατεί εδώ και πενήντα περίπου χρόνια στις τοπικές γιορτές που έχουν το
χαρακτήρα του πανηγυριού. Ο καταστροφικός σεισμός του 1953 βοήθησε στην βίαιη
αστικοποίηση του νησιού και την εγκατάλειψη πρακτικών, όπως την χρήση του
σκοτρσάμπουνου. Κάτι παρόμοιο συνέβη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως με το
κλαρίνο που αντικατέστησε την τσαμπούνα.

4.1.1.6 Φλογέρα
Η φλογέρα ήταν ένα από τα πιο διαδεδομένα όργανα αυτής της περιόδου. Η διάδοση αυτή
δεν ισχύει για τα πανηγύρια, και τους γάμους αλλά κυρίως αφορά μικρότερες μουσικές
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εκδηλώσεις που περιελάμβαναν, είτε ατομική έκφραση είτε ένα μικρο γλέντι σε στενό
φιλικό ή οικογενειακό κύκλο. «Στα ορεινά χωριά ο χορός συνοδεύεται με την τσοπάνικη
φλογέρα, που στα χέρια και στο στόμα λαϊκών εκτελεστών αποτέλεσε ένα υπέροχο
διατονικό όργανο» (Δεμπόνος, 1993, σ. 177).
Το όργανο αυτό ήταν εύκολο να φτιαχτεί σε σχέση με το σκορτσάμπουνο με υλικά
διαθέσιμα και δωρεάν και φυσικά πιο ελαφριά στην μεταφορά. Αυτά τα χαρακτηριστικά
της, αλλά κυρίως το γεγονός ότι, μπορούσε να παράγει ήχο και μελωδία και να κρατήσει
παρέα σε κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται μόνος του για πολλές ώρες την έκαναν ένα
πολύ συνηθισμένο όργανο που συναντάται κυρίως στην ύπαιθρο.

Εικόνα 4.28: Φουρνιώτης. Πάστρα 2012. Φωτογραφία: Σπύρος
Μανωλάτος.

Ο Φουρνιώτης μου περιέγραψε τον τρόπο κατασκευής του οργάνου ενώ παράλληλα μου
έδωσε και άλλες πληροφορίες σχετικά με το ρεπερτόριο και τους χορούς. «... Ναι, μόνος
μου τις έχω φτιάξει. Αυτή με το καλάμι είναι πολύ καλή! Κοίταξε, δεν έχω καμία τεχνική.
Με πολλές προσπάθειες, ας πούμε. Πρέπει να είναι το καλάμι από τον κόμπο μία πιθαμή
και τέσσερα δάχτυλα, το μετρούσαμε έτσι. Μετά είναι οι τρύπες αυτές το πως θα τις
κάμεις. Πώς να σου πω, στη τύχη την πέτυχα, πρέπει να προσπαθήσεις πολύ. Δεν είναι
καμία τεχνική. Με ένα σουγιαδάκι λεπτό εδώ, τις κάνουμε τις τρύπες. Δεν τις κάνω με
τρυπάνι αλλά με σίδερο στη φωτιά. Η μία είναι από καλάμι και η άλλη από πλαστικό από
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ένα παιδικό καροτσάκι. Έχουνε διαφορετικό ήχο δεν είδες; Ο ήχος του καλαμιού όμως
είναι. Να σας παίξω να ακούσετε τη διαφορά της μίας με την άλλη γιατί δεν έχουνε μεγάλη
διαφορά. Το θέμα είναι ότι μπουκώνει πιο εύκολα το πλαστικό, με το φύσημα, με τον αχνό,
κλείνουνε οι τρύπες, εμ το καλάμι παίζει... Κοίταξε να δεις, μόνος μου. Δεν ξέρω τώρα,
ξέρω τα τραγούδια όπως τα είχα μάθει από παλιά ας πούμε εκείνα που χορεύανε, που αυτό
και τα παίζω με τη φλογέρα... » (Φουρνιώτης, 2016).
Στη συνέχεια, μου απάντησε μία σειρά ερωτημάτων για την φλογέρα, όπως το πως την
φτιάχνανε, που την παίζανε, πότε και γιατί. «... Φλογέρες όλοι παίζαμε... Την έφτιαχνα με
καλάμι. Και εγώ μπορώ τώρα με ένα καλάμι να σου φτιάσω φλογέρα. Κατάλαβες ναι...
Όχι όλοι. Εμείς οι τσοπάνηδες οι αυτοί παίζαμε... Τσοπάνης, ναι. Ναι φλογέρες. Μεταξύ
μας μωρέ τώρα. Πηγαίναμε ο ένας στη στάνη του αλλουνού, επερνάαμε τα βράδια να
πούμε, σφάζαμε και κανένα κατσικάκι που και που, το τσιβουρίζανε μες την πινιάτα, το
τρώγαμε τότες, ε αυτή ήταν η διασκέδασή μας...» (Φουρφουρής, 2016).
Φλογέρες θα βρει κανείς και στο Κοριαλένιο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
Αργοστολίου. Οι φλογέρες είναι κατασκευασμένες σε διάφορα μέρη του νησιού από
διαφορετικούς οργανοπαίχτες. Ο Γαλανός, στην περιοχή της Πυλάρου στο χωριό
Φερεντινάτα, κατέγραψε έναν οργανοπαίχτη του σκορτσάμπουνου και της φλογέρας να
παίζει με τη φλογέρα του τραγούδια του Μπάλου, τον Διβαράτικο, τον Μέρμηγκα και
Καλαματιανά της Κεφαλλονιάς (Γαλανός, 2007, σ. 291). Το όνομα του οργανοπαίχτη είναι
Γιώργος Σπυρίδωνα Αλεξάτος (Κοκκώνης).
Σε κάθε σημείο της Κεφαλλονιάς, η φλογέρα αποτελούσε ένα χαρακτηριστικό όργανο.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν ηχητικά δείγματα της περιόδου αυτής, τα οποία να μας
επιτρέπουν μία σχετική ανάλυση του τρόπου παιξίματος, έτσι ώστε να σημειώσουμε εάν
υπήρχε τοπικό χρώμα.
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Εικόνα
4.29:
Κοριαλένιο
Ιστορικό
και
Λαογραφικό Μουσείο Αργοστολίου. Φωτογραφία:
Σπύρος Μανωλάτος.

4.1.2 Δεύτερη Περίοδος (1953 – 1980)
Αυτή η περίοδος ξεκινάει μετά τους σεισμούς του 53' και τελειώνει περίπου το 1980. Με
τον σεισμό, πολλοί Κεφαλλονίτες έφυγαν για άλλα μέρη της Ελλάδας, κυρίως για την
Πάτρα και την Αθήνα αλλά και για χώρες του εξωτερικού όπως ο Καναδάς, η Αμερική, η
Αυστραλία. Με την παραμονή τους εκεί ήρθαν σε επαφή με άλλα μουσικά ιδιώματα, με
άλλα είδη μουσικής αλλά και με το δημοτικό τραγούδι από άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Τα επόμενα χρόνια επιστρέφοντας στο νησί για διακοπές αναζητούσαν ή έφερναν μαζί
τους πρακτικές, έθιμα και συνήθειες που είχαν ανακαλύψει.
Έτσι λοιπόν, το διάστημα αυτό αποτελεί μία ακόμα μεταβατική περίοδο για την
Κεφαλλονίτικη μουσική και κατ' επέκταση και για το οργανολόγιο. Στην περίοδο αυτή,
προστίθενται καινούργια όργανα, καινούργιο ρεπερτόριο και φυσικά καινούργιοι τρόποι
διασκέδασης, όπως τα νυχτερινά κέντρα, τα μπαρ και αργότερα τα κλαμπ και οι ντίσκο.
Μερικά από τα νυχτερινά κέντρα της περιόδου εκείνης είναι το κέντρο «Καταβόθρες» στις
Καταβόθρες, ο «Μουρελάτος», το «Τροπικάνα-Φαραώ», ο «Κουασιμόδος» στα
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Τραυλιάτα, το μπαρ «Νούφαρο» και το «Λιμανάκι» στο Αργοστόλι, το «Πέτρινο Σπίτι»
το «Ίριννα», το «Μαρόκο» στα Περατάτα, το «Καλλιθέα» και το «Διεθνές» στη Λακήθρα,
η «Δροσιά» στις Μηνιές, το ξενοδοχείο «Μεντιτερανέ»,

Εικόνα 4.30: Λαϊκή ορχήστρα στο νυχτερινό κέντρο «Μαρόκο». Στα πλήκτρα ο Παναγής
Γασπαρινάτος. Πηγή: Αρχείο Γεράσιμου Γαλανού.

Σχετικά με τα νυχτερινά κέντρα: « ...Σπύρο μου, η φωτογραφία αυτή (Εικόνα 4.10, σ.
109). Είχε παντρευτεί ο ανιψιός μου ο Σωτήρης, το παιδί του αδερφού μου και στο
"Λιμανάκι" έγινε το βαφτίσι... Το «Λιμανάκι» στο Αργοστόλι... Ναι! Το λιμανάκι ήταν ένα
κέντρο, τώρα το διαλύσανε. Ήτανε τρία τέσσερα αδέρφια και σκορπίσανε... Ήτανε το
καλύτερο κέντρο εκείνη την εποχή... Ναι, το «Λιμανάκι»...την εποχή του '80. Όλοι οι
γάμοι, τα βαφτίσια εκείνη την αποχή πηγαίναμε στο «Λιμανάκι». Όποιος επαντρευότανε
τραβάγαμε για το «Λιμανάκι». Εβάζανε λεωφορείο απ' το χωριό και μας πηγαίνανε στο
Λιμανάκι τότε...» (Παυλάτος, 2016). Εστιάζοντας όμως στο δημοτικό τραγούδι, θα
μπορούσαμε να αναφέρουμε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που μπορούν να μας
δώσουν μία γενικότερη εικόνα για το πώς διαμορφώθηκε εκείνη την περίοδο το
οργανολόγιο.
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Εικόνα 4.31: Παύλος Παυλάτος. Νυχτερινό κέντρο
«Λιμανάκι», δεκαετία '80. Πηγή: Παναγής Παυλάτος.

4.1.2.1 Βιολί
Η συνηθέστερη ζυγιά όπως έχουμε προαναφέρει στην Κεφαλλονιά είναι το βιολί με τη
συνοδεία κιθάρας. Στην παρούσα περίοδο που διανύουμε, ένα από τα βασικά όργανα που
συναντάμε στα πανηγύρια είναι το βιολί. Το όργανο αυτό έχει συνδεθεί με το τοπικό
ρεπερτόριο και τόσο ο τοπικός πληθυσμός όσο και ο υπεροπτικός, έχει συνδέσει το
άκουσμα των τοπικών μελωδιών με αυτό. Το παραπάνω, είχε ως αποτέλεσμα ο κόσμος να
θέλει το βιολί για την πραγματοποίηση του πανηγυριού ή του γλεντιού. Γενικότερα, είχε
δημιουργηθεί η εντύπωση πως χωρίς την παρουσία βιολιού, δεν υπάρχει πανηγύρι.
Κάποιοι Κεφαλλονίτες που παίζουν βιολί την περίοδο αυτή είναι: ο Ζήσιμος
Σκλαβουνάκης (Δειλινάτα), ο Πίνδαρος Κονιδάρης (Έρισσο) ο οποίος έπαιζε και κιθάρα,
ο Γεράσιμος Κοψαχείλης (Ζερβάτα).
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4.1.2.2 Αρμόνιο
Το άλλο μελωδικό όργανο που κυριαρχεί αυτή την περίοδο είναι το αρμόνιο. Αυτό βέβαια
συμβαίνει κυρίως από την δεκαετία του 1960 και μετά. Το αρμόνιο, υπάρχει και σήμερα
δηλαδή στην τρίτη περίοδο, στα μεγάλα πανηγύρια του νησιού σαν μελωδικό ή
συνοδευτικό όργανο ή και με τις δύο ιδιότητες ταυτόχρονα. Αυτή η ιδιότητα του οργάνου,
η ευελιξία του δηλαδή να κινείται μεταξύ μελωδικής και συνοδευτικής συμπεριφοράς, σε
συνδυασμό με τους ηλεκτρονικούς ήχους που παράγει, το καθιστούν βασικό όργανο για τις
μεγάλες ορχήστρες.

Εικόνα 4.32: Πόρος, 1983. Μάσκαρα. Βιολί Λεωνίδας Αποστολάτος από την Πάτρα,
Κιθάρα Μάκης Βουτσινάς και στο αρμόνιο Γιώργος Μαράτος. Πηγή: Κομπόγιο Ιστορίας
Κεφαλλονιάς και Ιθάκης.

Το αρμόνιο συναντάται στο τοπικό ρεπερτόριο, κυρίως σε νυχτερινά κέντρα του νησιού
από το 1960. Με την πάροδο του χρόνου άρχισε να εμφανίζεται και σε τοπικές γιορτές,
στις οποίες υπήρχε η δυνατότητα για ρεύμα. Διανύει δηλαδή πάνω από πενήντα χρόνια
παρουσίας στο τοπικό ρεπερτόριο, δεν έχει καταφέρει όμως να κερδίσει την θέση του στις
ορχήστρες. Έτσι, στα πανηγύρια της Κεφαλλονιάς δεν έχει αντικαταστήσει το βιολί
πλήρως, όπως σε άλλες περιοχές. Το αρμόνιο, ενώ έχει πολλές δυνατότητες σε σχέση με
άλλα όργανα, παραμένει εξαρτημένο από το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό το τεχνικό
χαρακτηριστικό του είναι ένα εμπόδιο, που το βιολί μπορεί και ξεπερνάει χάρη της φύσης
του.
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Κάποιοι Κεφαλλονίτες που έπαιζαν αρμόνιο είναι: ο Σπύρος Ασκητής, ο Νίκος Δόριζας, ο
οποίος έφερε και το πρώτο αρμόνιο στην Κεφαλλονιά ενώ αρχικά έπαιζε ακορντεόν. Ο
Παναγής Γασπαρινάτος και ο Γιώργος Μαράτος.

4.1.2.3 Ακορντεόν
Την περίοδο αυτή, συναντάμε επίσης, το ακορντεόν και το ηλεκτρικό μπάσο. Το
ακορντεόν έχει εξίσου κεντρικό ρόλο στις παραδοσιακές ορχήστρες του νησιού, καθώς
αποτελεί ένα όργανο με πλούσιο όγκο, μεγάλη ένταση και δυνατότητα για μελωδική και
ρυθμική συνοδεία σε συνδυασμό με το παίξιμο της βασικής μελωδίας του τραγουδιού. Θα
μπορούσαμε να πούμε πως αντικατέστησε τον ρόλο της αρμόνικας στις ορχήστρες του
νησιού.
Κάποιοι από τους Κεφαλλονίτες που έπαιζαν ακορντεόν είναι οι παρακάτω: Νίκος
Δόριζας, Ελευθέριος Μαρκουλάτος (Σάμη), Λεωνίδας Κόκκαλης (Σάμη), Ευάγγελος
Ρουχωτάς (Τσιντίλος) από την Κοντογενάδα, ο Δημήτρης Μαρκαντωνάτος από το
Σκηνιά,και ο Παναγής Γασπαρινάτος.
Φωτογραφίζοντας ένα μουσικό σχήμα λοιπόν της εποχής θα μπορούσαμε να εντάξουμε
όλα τα παραπάνω μουσικά όργανα τα οποία αποτελούν και διαμορφώνουν τις ορχήστρες,
τους ήχους και φυσικά το ρεπερτόριο στα πανηγύρια του νησιού. Βιολί, αρμόνιο,
ακορντεόν, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, ντραμς και φυσικά ο τραγουδιστής.
Οι τραγουδιστές ήταν πολύ σημαντικό μέλος της ορχήστρας. Κάποιοι τραγουδιστές που
ήταν γνωστοί είναι οι: Γεράσιμος Ζερβός, Πάτροκλος Βικάτος, Γιάννης Ανδριανάτος
(Αστραπόγιαννος), Γεράσιμος Κουγιανός, Γεράσιμος Ζερβός, Πάτροκλος Βικάτος. Ο
Γιώργος Αθανασάτος από τον Καραβάδο (τραγούδι και κιθάρα), η Λιάνα Θεοτοκάτου, ο
Χριστόφορος Μαγουλάς, η Χαρά Σπυράτου, η Κυριακή Τσαγκαράτου, η Νατάσα Αγγελή,
ο Ασκητής Βαγγέλης, ο Γεράσιμος (Μάκης) Βουτσινάς και η Ειρήνη Καμηνάρη.
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Εικόνα 4.33: Παναγής Γασπαρινάτος. Πηγή
Αρχείο Γεράσιμου Γαλανού.

4.1.2.4 Ντραμς
Στα πανηγύρια του νησιού, την περίοδο αυτή, συναντάμε και τα ντραμς, τα οποία έχουν
βασικό ρόλο στη ρυθμική συνοδεία της μελωδίας και των τραγουδιών. Παίζουν καθ’ όλη
την διάρκεια του πανηγυριού και σε όλα τα ρεπερτόρια που ακούγονται.
Πριν το 1960, δεν υπήρχε η ανάγκη για ρυθμική συνοδεία στην εκτέλεση των κομματιών
κατά τη διάρκεια του γλεντιού ή η ανάγκη αυτή δεν ήταν τόσο έντονη, τουλάχιστον σε
γενικά πλαίσια, ενώ μόνο σε κάποιες περιπτώσεις η ατομική ανάγκη για συμμετοχή
οδηγούσε κάποιον από τους συμμετέχοντες στο να συνοδέψουν την μελωδία με κάποιο
ντενεκέ ή κάποιο άλλο είδος αυτοσχέδιου κρουστού οργάνου.
Από το 1960 όμως μέχρι σήμερα, τα ντραμς είναι ένα από τα βασικά όργανα στις
εκδηλώσεις αυτές όταν η οικονομική ευχέρεια των διοργανωτών το επιτρέπει. Τα ντραμς
προσθέτουν στο σύνολο της ορχήστρας μία πλούσια ρυθμική συνοδεία κρατώντας το
ρυθμό και εμπλουτίζοντάς τον με ρυθμικές αξίες και ηχοχρώματα, ανάλογα με τις
δεξιοτεχνικές δυνατότητες του οργανοπαίχτη.
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Εικόνα 4.34: Λαϊκό σχήμα σε τοπική γιορτή. Η σύσταση της ορχήστρα αποτελείται από βιολί, κιθάρα,
ακορντεόν και ντραμς. Δεξιά με την κιθάρα ο τραγουδιστής Γιάννης Ανδριανάτος (Αστραπόγιαννος).
Πηγή: Αρχείο Γεράσιμου Γαλανού.

Κάποιοι Κεφαλλονίτες που έπαιζαν ντραμς είναι οι παρακάτω: Γεράσιμος Μενάγιας,
Διονύσιος Πολλάτος, Χαράλαμπος Μουρελάτος, Σπύρος Βαρδαραμάτος, Χάρης
Μιχαλάτος, ο Μπάμπης Αγγελάτος και ο Σπύρος Αποστολάτος.

4.1.2.5 Ηλεκτρική κιθάρα
Άλλο βασικό όργανο αυτής της περιόδου είναι η ηλεκτρική κιθάρα, η οποία έχει μόνο
συνοδευτικό χαρακτήρα στο ρεπερτόριο του νησιού και ποτέ μελωδικό. Η ηλεκτρική
κιθάρα στα πανηγύρια, έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την ακουστική και την
κλασική κιθάρα. Συνοδεύει με αρμονικό τρόπο την μελωδία, κρατώντας ακόρντα και
κάνοντας εναρμόνιση πάνω στις κλίμακες, στις οποίες βασίζονται οι μελωδίες (ματζόρε,
μινόρε).
Η δεξιοτεχνία στην ηλεκτρική και στην ακουστική κιθάρα στο τοπικό ρεπερτόριο δεν έχει
αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό. Τα παραπάνω όργανα, παραμένουν στην απλή εφαρμογή της
συνοδείας επάνω στις βασικές συγχορδίες της κλίμακας. Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται
χρήση μπασογραμμών, σαν μεταβατικών νοτών, για την εναλλαγή των συγχορδιών.
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Σπάνια γίνεται εμπλουτισμός στην εναρμόνιση με ακόρντα και μελωδικές φράσεις. Η
κιθάρα, τα ντραμς και το αρμόνιο είναι όργανα, τα οποία έχουν την προέλευση τους από
άλλα ρεπερτόρια, κυρίως από μουσικά είδη του εξωτερικού. Η παρουσία τους παρόλα
αυτά είναι έντονη στο δημοτικό τραγούδι, από την δεκαετία του 1960 μέχρι και σήμερα.

Εικόνα 4.35: Στην ηλεκτρική κιθάρα ο Γιάννης Ανδριανάτος αλλιώς γνωστός ως
Αστραπόγιαννος. Πηγή: Μάκης Καταπόδης, Κομπόγιο Ιστορίας Κεφαλονιάς και
Ιθάκης.

Ηλεκτρική κιθάρα έπαιζαν οι: Βαγγέλης και Διονύσης Διακάτος (Τσουλαίοι), ο Σπύρος
Γασπαρινάτος, ο Σάντρος Παυλάτος, ο Νικόλαος Χαλιώτης, ο Τζανετάτος Ευθύμιος, ο
Δημήτρης Αραγιάννης, Διονύσης Παγουλάτος και ο Αντώνης Μπαμπούκης.

4.1.2.6 Μπουζούκι
Το μπουζούκι υπάρχει στα πανηγύρια της Κεφαλλονιάς, από την δεκαετία του 1960 και
μετά. Ο σολιστικός του ρόλος ξεκινάει συνήθως, όταν σταματήσει το βιολί, στις πιο
προχωρημένες ώρες, ενώ παίζει παράλληλα με το βιολί και κατά την διάρκεια του
πανηγυριού. Το τοπικό ρεπερτόριο βέβαια δεν παίζεται με μπουζούκι, ούτε είναι
συνδυασμένο με το όργανο αυτό. Υπάρχει όμως σαν όργανο στις μουσικές πρακτικές όπως
αυτή του πανηγυριού και εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί βασικό όργανο στις ορχήστρες
των τοπικών γιορτών και γλεντιών.
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Στην Κεφαλλονιά το μπουζούκι δεν υπήρχε σαν όργανο πριν από την δεκαετία του 1960.
Χαρακτηριστική μάλιστα είναι η αντίδραση του Φουρφουρή στην ερώτηση αν είχανε
μπουζούκια την περίοδο του 1930 στο νησί. «...Μπουζούκια, τι μπουζούκια, τι μπουζούκια
μωρέ» (Φουρφουρής, 2016). Με την αστικοποίηση, την μετανάστευση και την διεύρυνση
της δισκογραφίας, όσοι επέστρεφαν στο νησί αναζητούσαν τους ήχους και τα τραγούδια
του μπουζουκιού. Έτσι, παροδικά δημιουργήθηκε η ανάγκη για μουσικούς που έπαιζαν το
εν λόγω όργανο.
Στις δεκαετίες μετά το 1960, ιδίως σε νυχτερινά κέντρα, υπήρχαν ορχήστρες με μπουζούκι,
ενώ το λαϊκό ρεπερτόριο ήταν αυτό που κυριαρχούσε. Στα πανηγύρια του νησιού πλέον, το
ρεπερτόριο διαφοροποιήθηκε και προστέθηκαν τραγούδια με κύριο όργανο το μπουζούκι.
Ένα χαρακτηριστικό της εποχής, μπορούμε να πούμε πως, είναι η εισαγωγή του ρεύματος
και των ηλεκτρικών οργάνων. Στην περίοδο αυτή, βλέπουμε από την μία, την είσοδο ενός
οργάνου, όπως το μπουζούκι και του ανάλογου ρεπερτορίου, ενώ από την άλλη,
διακρίνουμε τα τοπικά τραγούδια να εξακολουθούν να παίζονται με μελωδικό όργανο το
βιολί .

4.1.3 Τρίτη Περίοδος (1980 μέχρι σήμερα)
Την περίοδο αυτή έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές σε θέματα που αφορούν το ρεπερτόριο και
το οργανολόγιο, τόσο σε πρακτική βάση αλλά και σε θεωρητική-ιδεολογική. Ένα πολύ
σημαντικό χαρακτηριστικό της εποχής αυτής, είναι αυτό της μουσικής αναβίωσης. Αυτή η
αναβίωση αφορά κυρίως ρεπερτόριο το οποίο είναι πλέον ξεχασμένο και δεν ακούγεται
στα μουσικά πλαίσια επιτέλεσης, όπως τα πανηγύρια. Αφορά επίσης και ένα όργανο που
δεν χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, το σκορτσάμπουνο.
Σχετικά με το ρεπερτόριο θα έλεγα πως πρόκειται για χορευτικά τραγούδια του τοπικού
ενδιαφέροντος, με συγκεκριμένα μουσικολογικά χαρακτηριστικά, όπως ρυθμό, μελωδία,
χορό και στίχους, τα οποία φέρουν στην μνήμη τους κυρίως ηλικιωμένοι κάτοικοι του
νησιού. Μπορώ να επισημάνω κάποια παραδείγματα τα οποία φανερώνουν την τάση αυτή
της αναβίωσης τα τελευταία χρόνια στην Κεφαλλονιά. Το πρώτο παράδειγμα που
σχετίζεται με την αναβίωση του σκορτσάμπουνου, με πολύ έντονη παρουσία την τρίτη
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περίοδο και μεγάλη απουσία κατά την διάρκεια της δεύτερης, αλλά και για το μεγαλύτερο
μέρος της τρίτης περιόδου. Μπορούμε να πούμε, πως το όργανο αυτό έχει απουσία
εβδομήντα χρόνων περίπου. Η αναβίωση του οργάνου είναι σε αρχικό στάδιο. 56 Στις
περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ατομικές ενέργειες, ενώ πολύ σημαντικό ρόλο
έχει παίξει και το τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων προσφέροντας, χώρο,
πόρους και δυναμικό προσωπικό, ώστε να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες σχετικές με
το σκορτσάμπουνο και άλλα όργανα.
Στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Kefaloniamas.gr» υπάρχει ένα σχετικό άρθρο, με τίτλο «Ο
Χαράλαμπος Κακαρούμπας αναβιώνει το Σκορτσάμπουνο στην Κεφαλλονιά», με αναφορά
στην αναβίωση του οργάνου. Στο άρθρο αναφέρεται ένα σύντομο βιογραφικό του
Κακαρούμπα, στο πώς επηρεάστηκε και από πού. Ο Κακαρούμπας κατάγεται από το χωριό
Βαλσαμάτα, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική Κεφαλλονιά στην περιοχή Ομαλά. Η
οικογένεια του, αλλά και ο ίδιος, ασχολείται με την κτηνοτροφία, ενώ παράλληλα
ασχολείται, με τα εικαστικά και την Βυζαντινή Αγιογραφία. Στην συνέχεια του άρθρου
γίνεται αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του οργάνου και στην σχέση του με αυτά
που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως επίσης γίνεται και αναφορά στην αρχαία
Ελλάδα και στην σύνδεση του οργάνου με τον άσκαυλο.57
Αναφορά στο ίδιο πρόσωπο γίνεται και σε άλλο άρθρο τοπικής ηλεκτρονικής σελίδας
(Inkefalonia.gr, 2018), και από δημοσιογράφους σε ιστοσελίδες του διαδικτύου
(Χαριτάτου, 2018). Σε γενικές γραμμές, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τα τοπικά μέσα
αλλά και από πολιτιστικούς συλλόγους για αυτή την εξέλιξη τόσο, που κατά την γνώμη
μου θα επηρεάσει και άλλα τοπικά στοιχεία στην πορεία αυτή για ανάδειξη, αλλά και
αναβίωση του οργάνου. Θεωρώ επίσης, πως η κίνηση αυτή είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο
και πως τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθούν τα πράγματα προς μία κατεύθυνση, στην οποία
το σκορτσάμπουνο θα εμφανίζεται συχνότερα σε δημόσιες μουσικές πρακτικές.
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Προσπάθειες γίνονται τόσο από το Τμήμα του ΤΕΙ στο Ληξούρι Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών
Οργάνων, όπου έχει πραγματοποιήσει σειρά από εκδηλώσεις και διαλέξεις σχετικά με το θέμα. Παράλληλα
υπάρχουν και ατομικές προσπάθειες. Θα ήθελα να αναφέρω το Γεράσιμο Γαλανό, το Σύλλογο Φραγκάτων,
τον βιολιστή Λαμπρογιάννη Πεφάνη, τον καθηγητή Διονύσιο Κατερέλο, τον Μπάμπη Κακαρούμπα και τον
οργανοποιό Παναγή Σκλάβο.
57
Φωκάς, Διονύσης. 2018. Ο Χαράλαμπος Κακαρούμπας αναβιώνει το Σκορτσάμπουνο στην Κεφαλλονιά.
Kefaloniamas.gr. 11 Απριλίου 2018. Κεφαλλονιά.
116

Ένα ακόμα παράδειγμα που συνδέεται με την τάση της αναβίωσης είναι το μουσικό σχήμα
«Στην Ανέμη του Χορού». Το σχήμα δημιουργήθηκε το 2012 και, όπως αναφέρει ο
Γαλανός που είναι και ιδρυτικό μέλος της ορχήστρας, «... έχει σκοπό να προάγει τη
μουσική χορευτική παράδοση του νησιού και όχι μόνο, με τρόπο κατά το δυνατόν πιο
κοντά στην αυθεντική παλιά εικόνα των παραδόσεών μας» (Γαλανός, 2015). Πρόκειται για
ένα μουσικό σχήμα το οποίο δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Κεφαλλονιά, αλλά
κυρίως στις περιοχές γύρω από το Αργοστόλι και το Ληξούρι.
Τα μέλη της ορχήστρας είναι: Λαμπρογιάννης Πεφάνης-βιολί, Αλέξανδρος Λυκούραςακορντεόν, Αποστόλης Αυγερινός-κιθάρα, Γαβρίλης Σιμωτάς-κιθάρα, Διονύσης Μπάλλας
χορός και τραγούδι, Γεράσιμος Γαλανός-τραγούδι, ενώ ανάλογα με τις εκδηλώσεις μπορεί
τα άτομα να αλλάζουν ελαφρώς. Πολλές φορές στις ζωντανές εμφανίσεις του σχήματος
συμμετέχουν άτομα μεγάλης ηλικίας ως τραγουδιστές ή οργανοπαίχτες, οι οποίοι κάθε
φορά είναι και οι φορείς των τραγουδιών που θα εκτελέσει το σχήμα. Το 2010
πραγματοποιήθηκε η έκδοση ενός διπλού CD με τίτλο «Στην Ανέμη του χορού, Σκοποί και
τραγούδια της Κεφαλλονιάς». Η έκδοση περιλαμβάνει ένα πολυσέλιδο ένθετο με
πληροφορίες για την τοπική μουσική και στίχους. Επιπλέον, την επιμέλεια των κειμένων
την έχει αναλάβει ο Γαλανός.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της ερευνητικής δράσης των ατόμων που απαρτίζουν το
σχήμα και της αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων αυτής, καθώς ένα μεγάλο μέρος του
ρεπερτορίου αποτελούνται από κομμάτια, τραγούδια και χορούς, τα οποία δεν συναντάμε
πλέον συχνά σε πανηγύρια της Κεφαλλονιάς. Όπως αναφέρει ο Γαλανός «...Με ιστορικό
υπόβαθρο τις μουσικές καταγραφές και τεκμηριώσεις των ξεχασμένων για πολλά χρόνια
χοροτράγουδων του νησιού μας, με κορύφωση την έκδοση του διπλού ψηφιακού δίσκουκασετίνα με τον ομώνυμο τίτλο «Στην Ανέμη του χορού» 2010, αλλά και τη συνεχιζόμενη
καταγραφή, τεκμηρίωση και παρουσίαση άγνωστου παραδοσιακού υλικού» (Γαλανός,
2015).

117

Εικόνα 4.36: Εξώφυλλο δίσκου. Στην Ανέμη του χορού, Σκοποί και
τραγούδια της Κεφαλλονιάς.

Το σχήμα αυτό αποτελεί μία ενδιαφέρουσα κίνηση. Επαναφέρει στο προσκήνιο, σε
πρακτική βάση, μία σειρά τραγουδιών, τα οποία υπήρχαν στην μνήμη μόνο κάποιων
ανθρώπων. Η θεωρητική βάση για την υποστήριξή αυτής της δράσης βρίσκεται σε ένα
επίπεδο λαογραφικής αναφοράς. Εκφράσεις όπως «αυθεντική παλιά εικόνα», οι οποίες
αναφέρονται από τα κείμενα του σχήματος, παραπέμπουν σε μία άποψη ξεπερασμένη, όσο
αναφορά την επιστημονική μεθοδολογία και τις σύγχρονες τάσεις για σωστή έρευνα και
τεκμηρίωση. Βέβαια, γνωρίζοντας προσωπικά τον Γαλανό, τον Πεφάνη και άλλα μέλη του
σχήματος θα έλεγα πως μία τέτοια προσέγγιση περισσότερο σκοπό έχει μία εμπορική
κίνηση για ένα κοινό όπου τέτοιου είδους εκφράσεις αποτελούν κριτήριο ποιότητος.
Επίσης, γνωρίζοντας σε προσωπικό επίπεδο το επιστημονικό έργο του Πεφάνη και του
Γαλανού θεωρώ προς η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητη. Στον συνδυασμό των
στοιχείων του χαρακτήρα καθενός από τα μέλη του σχήματος, αλλά και της επιστημονικής
τους υπόστασης, προσδίδω το συνολικό αποτέλεσμα του στόχου αυτού του σχήματος.
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4.2 Ρεπερτόριο
Όπως έχει γίνει σαφές, ένα πολιτισμικό στοιχείο που έχει υποστεί αλλαγές και είναι
αλληλένδετο με την κοινωνική δομή, είναι τα μουσικά πλαίσια επιτέλεσης. Το ρεπερτόριο
που εντοπίζω στις μουσικoχορευτικές πρακτικές, πάντα εξυπηρετεί την ανάγκη για
συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα και προσαρμόζεται από τους μουσικούς σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των συμμετεχόντων.
Στον πίνακα 4.2 «Δημοτικά τραγούδια της Κεφαλλονιάς», έχω κάνει μία καταγραφή
τραγουδιών από όλο τη νησί. Η καταγραφή ξεκίνησε το 2012 και σταμάτησε το 2017 όταν
ξεκίνησα την εγγραφή της πτυχιακής μου. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα εντόπισα
τραγούδια, κατά την επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησα, μέσα από βιβλιογραφικές
πηγές και το διαδίκτυο. Συνολικά εντόπισα 81 τραγούδια, τα οποία έχουν τοπικό
χαρακτήρα, δηλαδή τραγούδια τα οποία είτε είναι τοπικές δημιουργίες εξολοκλήρου, είτε
είναι τραγούδια άλλων περιοχών της Ελλάδας στα οποία ωστόσο εντοπίζουμε τοπικά
χαρακτηριστικά. Έχουν προσαρμοστεί δηλαδή, είτε σε επίπεδο χορευτικής επιτέλεσης, είτε
στίχων, είτε μουσικά πάντοτε όμως με τοπικά αισθητικά και κοινωνικά κριτήρια. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο πίνακας δεν περιλαμβάνει τραγούδια που κατέγραψα στην Κεφαλλονιά, τα
οποία είναι από άλλες περιοχές της Ελλάδας και δεν παρουσιάζουν κάποια διαφοροποίηση
όσο αναφορά την εκτέλεση τους.
Στον πίνακα έχω σημειώσει τις παρακάτω πληροφορίες εφόσον αυτές ήταν διαθέσιμες:
1. το όνομα του τραγουδιού,
2. τον ρυθμό της μελωδίας,
3. το όνομα του χορού,
4. την τοποθεσία καταγραφής,
5. την τοποθεσία προέλευσης ή σε ποια άλλα μέρη της Ελλάδας συναντάται.
6. τον πληροφορητή από όπου το κατέγραψα, ή την πηγή όπου εντόπισα το κομμάτι.
Η έρευνα για την προέλευση του κομματιού ή για την εμφάνιση του και σε άλλο μέρος της
Ελλάδας, βασίζεται μόνο σε πηγές από το διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει πως ενδεχομένως η
πληροφορία αυτή να είναι ελλιπής και αξίζει περισσότερη έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, ο
παρακάτω πίνακας αποτελεί μία προσπάθεια για συγκέντρωση πληροφοριών, σχετικά με
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το τοπικό ρεπερτόριο και χρίζει σχολιασμού και διόρθωσης από τρίτους με σκοπό την
καλύτερη κατανόηση του φαινομένου.
Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε η σχετική πληροφορία το πεδίο έχει μείνει κενό. Οι
πηγές μου είναι: Πληροφορητές (μουσικοί, χορευτές, ερευνητές, γλεντιστές, απλοί
κάτοικοι του νησιού), ιδιωτικές συλλογές, βιβλιογραφικές αναφορές, διαδικτυακά
περιοδικά και ιστοσελίδες, πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, δημοσιεύματα στον τύπο
(έντυπο και ηλεκτρονικό). Αναφορά γίνεται εκτενώς στην βιβλιογραφία, στο τέλος της
εργασίας. Θεωρώ πως ο πίνακας θα βοηθήσει τόσο στην καταγραφή αλλά και την
ταξινόμηση των τραγουδιών αυτών με βάση μουσικολογικά κριτήρια.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Ν.

Τίτλος

Χορός/ ρυθμός

Τοποθεσία
καταγραφής
στην
Κεφαλλονιά

Τοποθεσία
προέλευσης ή
κοινής χρήσης

Καταγραφή

1

Άλφα – βήτα ή Το
αλφαβητάρι της αγάπης

Βλαχοπούλες
(Καλαματιανός)
7/8

Καμιναράτα,
Κοντογενάδα

Ζάκυνθος,
Πελοπόννησος

Γαλανός, 2010,
Αρετή Δημητράτου
Μαρούλη (1905 –
2003)

2

Αμάραντος

Καλαματιανός
7/8, Τσάμικο 6/8

Μακρυώτικα,
Πύλαρος

Πελοπόννησος

Γαλανός 2007,
Κουγιανός

3

Αμπέλι μου πλατύφυλλο Σταυρωτός
Πυλάρου 4/4 &
6/8

Πατρικάτα,
Ερίσου

Πάργα Ηπείρου

Ποδαράς Γεράσιμος,
Γαλανός, 2010,
Γεράσιμος Σπύρου
Ποδαράς

4

Από Λαγκάδι ή Από
λαγκάδι σε βουνό

Σαρταουρέ 7/8

Σάμη

Σάμη,
Κεφαλλονιά.

Γαλανός 2010,
Χανδρινός, 2006

5

Αρρώστησα
ξαρρώστησα

Καλαματιανός 7/8 Μακρυώτικα, Κέρκυρα
Πύλαρος
«Αρρώστησα»

Γαλανός 2010
Κουγιανός 2011

6

Βγήκα για καλή μου
μάνα

Καλαματιανό 7/8

Πατρικάτα

Ποδαράς Γεράσιμος

7

Βγήκε η πράσα στο
βουνό, ή Γύρες, ή
τραγούδια της Καθαρά
Δευτέρας

Γύρες 4/4

Πάστρα,
Πρόννοι

8

Βιολέτα μου ανθισμένη
(ρίμνες του Μπάλου)

Μπάλος
Κεφαλλονιάς 4/4

Μακρυώτικα, Κεφαλλονιά
Πυλάρου
Σε όλη την

Πάστρα,
Κεφαλλονιά

Φουρνιώτης, 2016.
Γαλανός, 2010.

Κουγιανός 1995
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Ν.

Τίτλος

Χορός/ ρυθμός

Τοποθεσία
καταγραφής
στην
Κεφαλλονιά

Τοποθεσία
προέλευσης ή
κοινής χρήσης

Καταγραφή

Κεφαλλονιά
9

Βουνά μου και λαγκάδια Κουτσός 4/4
μου

Βιλατώρια
Ανωγής

Σε όλη την
Ελλάδα.
«Παράπονον
Ερωτικόν», «Η
κατάρα της
απαρνημένης»

Γαλανός 2010,
Θωμάτου –
Βεντουριέρη Α.

10 Βλαχοπούλες

Καλαματιανό 7/8

Μακρυώτικα, Κεφαλλονιά
Πύλαρος

Χανδρινός 2006

11 Για δες εκείνο το νερό

Σταυρωτό
Πυλάρου 4/4 &
6/8

Δενδρινάτα
Πυλάρου

Κεφαλλονιά

Γαλανός, 2007,
Δημοσθένους
Μιχελής Α..

12 Για πινομή της
μπροστινής

Καλαματιανό 7/8

Μακρυώτικα
Πυλάρου.

Κεφαλλονιά

Γερπασιμος
Χανδρινός 2016.

13 Γιώργη μου ποιάνε
αγαπάς

Συρτός 4/4

Μακρυώτικα
Πυλάρου

Κεφαλλονιά

Χανδρινός 2016

14 Δέντρο είχα στην αυλή
μου

Καλαματιανό 7/8

Μακρυώτικα
Πυλάρου

Κεφαλλονιά

Χανδρινός 2016.

15 Δέρνε με μάνα δέρνε με

Καλαματιανό 7/8

Κεφαλλονιά

Γαλανός 2013

16 Διβαράτικο

Διβαράτικο
(Γυρουζάτο) 6/8

Διβαράτα
Πυλάρου

Χανδρινός 2016

17 Εμαραθήκαν τα κλαδιά

Καλαματιανός 7/8 Πατρικάτα,
Νιοχώρι

Μακεδονία (“Η
Ελενιώ”, ή “Η
Λενιώ”)

Γαλανός 2010,
Ποδαράς,Μιχέλης.

18 Εμείς εδώ δεν ήρθαμε

Διβαράτικο
(Γυρουζάτο) 6/8

Μακρυώτικα
Πυλάρου

Μακρυώτικα
Κεφαλλονιά

Κουγιανός 2011

19 Ένα καράβι έπεσε ή το
Ναυάγιο

Διβαράτικος
(Γυρουζάτο) 6/8

Ζόλα Θηνιάς

Άσσος
Κεφαλλονιάς

Γαλανός 2010,
Βιτσεντζάτου Απέργη Α.

Ομαλά
Κεφαλλονιά

Γαλανός 2016

20 Ένα παιδί από τα Ομαλά Μπάλος 4/4

Μακρυώτικα
Πυλάρου

21 Εννιά μηλιές εφύτεψα

Κουτσός 4/4

Μακρυώτικα, Κεφαλλονιά
Πύλαρος

Κουγιανός, 2011.

22 Επρόβαλα Παπαντούλα
μου

Συρτός 4/4

Μακρυώτικα, Κεφαλλονιά,
Πύλαρος
Ιθάκη

Χανδρινός, 2016

23 Ερόδισε η Ανατολή

Σε όλη την
Ελλάδα

Γαλανός, 2015

Κύθηρα

Γαλανός 2014,
Διονύσιος Περάτης

24 Ζαγαράκια

Συρτός 4/4

25 Η άνοιξη μοσζοβολα, ή
Η άνοιξη φεγγοβολά

Καλαματιανός 7/8 Μακρυώτικα, Κεφαλλονιά
Πύλαρος
Πύλαρος.

Κουγιανός, 2011

26 Η Γίδα Γκέσα

Κουτσός 4/4

Γαλανός, 2010,
(στίχοι Α. Ι.

Ζώλα, Θηνιάς Ζώλα, Θηνιά,
Κεφαλλονιά.
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Ν.

Τίτλος

Χορός/ ρυθμός

Τοποθεσία
καταγραφής
στην
Κεφαλλονιά

Τοποθεσία
προέλευσης ή
κοινής χρήσης

Καταγραφή

Γασπαράτος,
τραγούδι Α. Σ.
Βιτσεντζάτου)
27 Η Μαρούλα

Καλαματιανό 7/8

28 Η Μάρω του παπά

Τσάμικο 6/8

29 Η Ρόιδο

Μπάλος
Ζώλα,Θηνιάς. Σε όλη την
Κεφαλλονιάς 4/4.
Ελλάδα

Γαλανός, 2010.
Βιτσεντζάτου Α.

30 Κάτω στο γιαλό

Μπάλος
Μακρυώτικα, Κεφαλλονιά
Κεφαλλονιάς 4/4. Πύλαρος

Κουγιανός 2011

31 Κάτω στην Αγιά
Παρασκευή

Καλαματιανό 7/8

Δενδρινάτα,
Πύλαρος.

32 Κορίτσια Μαυρομάτικα

Καλαματιανό 7/8

Μακρυώτικα, Άστρος
Πύλαρος
Κυνουρίας

Γαλανός, 2010,
Κουγιανός Γ.

Κουρουκλάτα Κουρουκλάτα
Κεφαλονιά

Γαλανός, 2015.

33 Κουρουκλάτικος μπάλος Μπάλος
Κουρουκλάτικος
4/4
34 Λόντρες

Λόντρες 3/4

35 Λουλούδι της
Μονεμβάσιας,
ή”Λελούδι της
Μολουμπασιάς”

Καλαματιανό 7/8

36 Μα είχα γέροντα πατέρα Σταυρωτός 4/4,
6/8

Δενδρινάτα,
Πύλαρος.

Πυργί, Σάμη

Κεφαλλονιά

Ραυτόπουλος 1997, σ.
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Πάργα «Μάρω»,
ή «Παπαδούλα».

Γαλανός 2007,
Μιχελής Κ.

Πελοπόννησος )” Γαλανός, 2007.
Μεσ΄την Αγιά
Μιχελής Κ.
Παρασκευή”

Κεφαλλονιά

Γαλανός 2016

Μονεμβασία

Παυλάτος. 2016

Πατρικάτα

Ποδαράς Γ.

37 Μάνα στο περιβόλι μας

Καλαματιανό 7/8. Μακρυώτικα
Πύλαρος

Ήπειρο,
Αιτωλοακαρνανί
α, Έβρο.

Κουγιανός 2011

38 Μανέτας

Μανέτας 4/4,
(Μπάλος 4/4)

Δωδεκάνησα,
Κρήτη, Ιόνιο

Κουγιανός 2011.

39 Μανουσάκια

Καλαματιανός 7/8 Μακρυώτικα
Πύλαρος

Σε όλη την
Ελλάδα

Κουγιανός 2011

40 Μαραθήκαν τα κλαριά

Καλαματιανός 7/8 Πατρικάτα,
Σε όλη την
Μακρυώτικα. Ελλάδα
(“Λενιώ”)

Γαλανός 2010,
Ποδαράς Γ.,
Χανδρινός 2016

41 Μέρμηγκας

Κουτσοσταματητός 4/4 και 2/4.

Σε όλη την
Κεφαλλονιά

Κεφαλλονιά

Κουγιανός 2011.

42 Μια Παρασκευή
μπονώρα

Τσάμικο 6/8

Δαμουλιανάτα Ανωγής,
Δηλινάτα.

Κεφαλλονιά

Γαλανός 2010

Κεφαλλονιά

Παυλάτος 1977,
Γαλανός 2010

43 Μια πέρδικα παινεύτηκε Κουτσός 4/4 &
2/4
44 Μόνο ένα λάθος έκαμα

Καλαματιανό 7/8

Κεφαλλονιά

Μακρυώτικα, Πύλαρος,

Κουγιανός 2011,
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Ν.

Τίτλος

Χορός/ ρυθμός

Τοποθεσία
καταγραφής
στην
Κεφαλλονιά

Τοποθεσία
προέλευσης ή
κοινής χρήσης

Καταγραφή

Πύλαρος

Κεφαλονιά/

Γαλανός 2010

Σε όλη την
Κεφαλλονιά

Κεφαλλονιά

Παυλάτος 1977

Αιγαίο, Ιόνιο

Χανδρινός 2006

45 Μπάλος

Μπάλος
Κεφαλλονιάς 4/4

46 Μπαρμουνάκι

Μπάλος Παλικής, Μακρυώτικα
Μπάλος 4/4

47 Μπεκρήδες του χωριού

Ελεύθερος
ρυθμός

Μακρυώτικα, Κεφαλλονιά,
Πύλαρος
Πύλαρος

Μέντες Δ.,
Κουγιανός 2011

48 Μωρή διαβολεμένη

Μπάλος
Κεφαλλονιάς 4/4

Μακρυώτικα, Κεφαλλονιά
Πύλαρος

Κουγιανός, 2011

49 Να λαγιάσω

Καλαματιανό 7/8

Μακρυώτικα, Κεφαλλονιά
Πύλαρος

Γαλανός 2005,
Κουγιανός

50 Να είχα ένα ταχυδρόμο

Καλαματιανό 7/8

Κοντογενάδα
Παλικής

Στερεά Ελλάδα

Γαλανός 2014,
Περάτης Δ.

Δενδρινάτα
Πυλάρου,
Νιοχώρι
Ερύσσου

Πάργα Ηπείρου

Γαλανός 2010,
Μιχελής Κ.

51 Νύχτα τα δυο φιλιόμαστε Σταυρωτός
Πυλάρου 4/4 &
6/8
52 Ξένε σαν θες να
παντρευτείς

Καλαματιανός 7/8 Μακρυώτικα
Πυλάρου

Χίος

Κουγιανός 2011

53 Ο βάτος είχε την οργή

Καλαματιανός 7/8 Μακρυώτικα
Πυλάρου

Αρκαδία,
Αιτωλοακαρνανί
α

Γαλανός 2005,
Κουγιανός

Κεφαλλονιά

Γαλανός 2015

54 Οι γύρες της κλεψιάς
55 Οργανικό

Κουτσό 4/4

Μακρυώτικα
Πυλάρου

Κεφαλλονιά

Χανδρινός 2006

56 Όρκο έχω καμωμένο ή
Σατιρικό χωριών

Καλαματιανό 7/8

Μακρυώτικα
Πυλάρου

Πελοπόννησος
(Καλαματιανό),
Στερεά Ελλάδα
(Συρτό στα τρία)

Κοσματου 2005,
Κουγιανός 2011

57 Ότανε περνάς γιατί

Καλαματιανός7/8 Μακρυώτικα
Πυλάρου

Σε όλη την
Ελλάδα

Χανδρινός 2016

58 Πάμετε ξένοι στο σπίτι
μας

Μπάλος 4/4

Μακρυώτικα
Πυλάρου

Πύλαρος

Κουγιανός 2011

59 Πανηγύρι στα Δρακάτα

Μπάλος 4/4

Δρακάτα
Πυλάρου.

Δρακάτα
Πυλάρου

Κουγιανός 2011

60 Παπά τα συχαρίκια μου

Καλαματιανό 7/8

Δενδρινάτα
Πυλάρου

Φθιώτιδα
Αρκαδία. «Παπα
'μ τα συχαρίκια
σου»

Γαλανός, 2005,
Δραγώνα Θ.

61 Παρασκευάς

Καλαματιανό 7/8

Μακρυώτικα
Πυλάρου

Πελοπόννησος,
Αιτωλοακαρνανί
α.

Γαλανός 2010.

Μακρυώτικα

Πύλαρος

Γαλανός 2005,

62 Πέρασα από την Πύλαρο Σταυρωτός
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Ν.

Τίτλος

ή Πλαρινός

Χορός/ ρυθμός

Πυλάρου 4/4 &
6/8

Τοποθεσία
καταγραφής
στην
Κεφαλλονιά

Τοποθεσία
προέλευσης ή
κοινής χρήσης

Πυλάρου

Καταγραφή

Κουγιανός

63 Πήρα τα Ζαγαράκια μου Καλαματιανός 7/8 Κοντογενάδα
Παλικής.

Επτάνησα «Το
τραγούδι του
Κόντε»

Γαλανός 2010

64 Ρίμνες

Μπάλος
Κεφαλλονιάς 4/4

Μακρυώτικα
Πυλάρου

Κεφαλλονιά

Κουγιανός 2010

65 Σα σε όρη σε βουνό

Σαρταουρέ 7/8
και Τσάμικο 6/8

Δενδρινάτα
Πυλάρου.

Πελοπόννησος.

Γαλανός 2010,
Μιχελής Κ.

66 Σταυρωτό Πυλάρου

Σταυρωτός
Πυλάρου 4/4 &
6/8

Μακρυώτικα
Πυλάρου

Πύλαρος

Χανδρινός 2006

67 Στο καφενέ του
Μπερδεμπέ

Καλαματιανός 7/8 Δενδρινάτα
Πυλάρου

Γαστούνη,
Πελοπόννησος

Γαλανός 2005 Δ.
Μιχελής

68 Στο πανηγύρι του χωριού Καλαματιανός 7/8 Μακρυώτικα
Πυλάρου

Πύλαρος

Γαλανός 2010,
Κουγιανός

69 Συρτό

6/8

Κεφαλλονιά

Γαλανός 2016

70 Τα πουλάκια

Μπάλος Παλικής
4/4

Μακρυώτικα
Πυλάρου

Παλική

Χανδρινός

71 Τζάνε ποταμέ

Κουτσό 4/4

Μακρυώτικα
Πυλάρου

Αιτωλοακαρνανί
α

Κουγιανός 2011

72 Τζελουδία

Βαλς 3/4

Κεφαλλονιά

Γαλανός 2014,
Περάτης Διονύσης

73 Το κάστρο της Συριάς
(Ωριάς)

Καλαματιανό 7/8

Ήπειρος
πολυφωνικό

Γαλανός 2016

Μακρυώτικα
Πυλάρου.

Πύλαρος

Κουγιανός 2011

Μακρυώτικα
Πυλάρου.

Πάτρα,
Πελοπόννησος

Γαλανός 2005,
Κουγιανός

74 Το καφενείο του
Μπαγιόκου
75 Το μάθατε τι έγινε

Κουτσό 4/4

76 Το ράντισμα
77 Του γάμου

Σάμη
Καλαματιανό 7/8

Δενδρινάτα
Πυλάρου.

Θεοφιλάτος Ηλίας
Κεφαλλονιά

Γαλανός 2005,
Μιχελής Δ.

78 Του Γιάννη η κόρη

Μακρυώτικα
Πυλάρου.

Κουγιανός, 2011

79 Τραγούδι του γάμου

Μακρυώτικα
Πυλάρου.

Κουγιανός, 2011

80 Τραγούδια για τους
εορτάζοντες
81 Χήρας υιός παντρεύεται

Καλαματιανό 7/8

Δενδρινάτα
Πυλάρου.
Πίνακας 4.1: Δημοτικά τραγούδια της Κεφαλλονιάς.

Γαλανός, 2007.
Γαλανός 2005,
Μιχελής Δ.
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4.2.1 Δεδομένα από τον Πίνακα 4.2 Πολιτισμικές περιοχές εντός του νησιού
Μέσω του πίνακα μπορούμε να δούμε με ποιόν τρόπο λειτουργούν τα τοπικά δίκτυα μέσα
στο νησί. Επίσης, μπορούμε να εξετάσουμε το πώς το τραγούδι, ως φορέας πληροφοριών,
μεταφέρει την πληροφορία μέσα στο νησί από χωριό σε χωριό. Μέσα από τον πίνακα
εντοπίζω κάποια πολιτισμικά κέντρα, περιοχές δηλαδή όπου παρουσιάζουν παραγωγή
πολιτισμικών αγαθών με κοινά χαρακτηριστικά.

Πολιτισμικά Κέντρα εντός του νησιού
1. Η περιοχή της Πυλάρου και τα χωριά της.
2. Η περιοχή τη Σάμης και τα χωριά της, μαζί με το Πυργί και τα χωριά.
3. Η περιοχή της Παλικής.
4. Τα χωριά από τα Δηλινάτα μέχρι μέχρι τα Ζόλα, στη Θηνιά,
5. Η περιοχή της Ερίσσου.
6. Το χωριό Πάστρα στους Πρόννους και η γύρω περιοχή του Πόρου.
7. Το Αργοστόλι και τα χωριά της.
8. Η κοιλάδα των Ομαλών
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Εικόνα 4.37: Κεφαλλονιά, τοπογραφικός χάρτης. Με μπλε είναι σημειωμένες οι
πολιτισμικές περιοχές που διαμορφώνονται σύμφωνα με τον πίνακα 2 “Τα
δημοτικά τραγούδια της Κεφαλλονιάς”.

4.2.2 Δεδομένα από τον Πίνακα 4.2. Πολιτισμικές επιρροές από περιοχές εκτός του
νησιού
Εμφανείς είναι και οι επιρροές στα τραγούδια και γενικότερα στο ρεπερτόριο από άλλες
πολιτισμικές περιοχές εκτός νησιού. Υπάρχουν τραγούδια που έχουν έρθει από άλλα μέρη.
Τέτοια μέρη είναι η Πάργα, η Ήπειρος, η Πάτρα, η Γαστούνη, η Μονεμβασία, η Αρκαδία
και γενικά η Πελοπόννησος, η Αιτωλοακαρνανία, η Χίος, τα Δωδεκάνησα, η Στερεά
Ελλάδα, η Φθιώτιδα, η Κρήτη, ο Έβρος, το Άστρος Κυνουρίας, η Κέρκυρα, η Ιθάκη, τα
Κύθηρα. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχουν επιρροές μόνο από τα συγκεκριμένα
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μέρη, απλά αυτά προκύπτουν από την μελέτη των στοιχείων του πίνακα.
Επιπλέον, μέσα από τον πίνακα, εκτός των άλλων, μπορούμε να διακρίνουμε το πώς
διαμορφώνεται το τοπικό ρεπερτόριο και η τοπική δημιουργία σε τραγούδια σε σχέση με
τους ρυθμούς. Η λίστα με το ρυθμό αφορά το χορό του τραγουδιού, αλλά και το ρυθμό της
μελωδίας. Παρατηρούμε πως υπάρχουν, τόσο τοπικοί χοροί όσο και υπερτοπικοί. Επίσης,
διακρίνουμε μία ποικιλία στις θεματικές των τραγουδιών που καλύπτει κυρίως ένα πολύ
μεγάλο εύρος κοινωνικών και ιστορικών θεμάτων.
Από τα τραγούδια που υπάρχουν στον πίνακα μονάχα λίγα ακούγονται στα πανηγύρια και
τις γιορτές της Κεφαλλονιάς σήμερα. Αυτά είναι: ο Μέρμυγκας, το Διβαράτικο, ο Μπάλος,
ο Μανέτας και το Κάτω στο γιαλό. Αυτό σε γενικές γραμμές ισχύει για όλα τα πανηγύρια
του νησιού. Η μουσική δομή στα πανηγύρια λοιπόν εξελίσσεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο.
Σε αυτό περιλαμβάνονται τα τραγούδια που ανέφερα, τα οποία θα παιχτούν αρκετές φορές
κατά τη διάρκειά του από την ορχήστρα, με το βιολί. Ο Μπάλος για παράδειγμα μπορεί να
παιχτεί τρεις ή τέσσερις φορές κατά την διάρκεια του προγράμματος. Το υπόλοιπο
πρόγραμμα περιλαμβάνει νησιώτικα και δημοτικά τραγούδια και χορούς από διάφορα
μέρη της Ελλάδας, ενώ στο κλείσιμο του προγράμματος υπάρχει συνήθως λαϊκό
ρεπερτόριο με ζεϊμπέκικα, τσιφτετέλια και χασάπικους ρυθμούς.
Τις τάσεις που επικράτησαν στο νησί, σχετικά με το δημοτικό τραγούδι, μπορούμε να
διακρίνουμε μέσω των μουσικών κειμένων του Χανδρινού και της σχετικής πτυχιακής
εργασίας του Κυριάκου Αστερίου (2008). Στη μελέτη του Αστερίου μπορούμε να
εντοπίσουμε λεπτομέρειες από το ρεπερτόριο του Χανδρινού. Η λίστα επομένως, αποτελεί
τεκμήριο για την εξέλιξη του ρεπερτορίου για την περίοδο από το 1950 έως και τις αρχές
του 2000, για όσο δηλαδή παρέμενε ενεργός σαν επαγγελματίας μουσικός ο Χανδρινός.
Στην λίστα θα βρούμε:
α) Τραγούδια του τοπικού ρεπερτορίου που εντάσσονται στο είδος που μελετάω
«Δημοτικά τραγούδια της Κεφαλλονιάς»: Κουτσό, διβαράτικο, μπάλο, σταυρωτό Πυλάρου.
β) Ευρωπαϊκούς και διεθνείς χορούς: Ταγκό, βαλς, φοξ, φοξ αγγλέ, φοξ τρότ, σάμπα, μάρς,
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χαμπανέρα. Σλόου, βαλς ντασιόν, σλοουρόκ, σέικ.58
γ) Λαϊκά αστικά τραγούδια της περιόδου αυτής: Ζεϊμπέκικα, τσιφτετέλια, χασάπικα,
χασαποσέρβικα, μπαγιόν, ρούμπες.
δ) Δημοτικά και τραγούδια άλλων περιοχών: Καλαματιανά, συρτά, τσάμικα, τραγούδια με
μικτό ρυθμό.
ε) Θρησκευτικά τραγούδια.
στ) Αντιστασιακά τραγούδια.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα ποικίλουν και αποτελούν ερεθίσματα για την
δημιουργία ιστοριών στην συνέχεια. Σίγουρα η παρατήρηση τους και ο χαρακτηρισμός
τους από τους ερευνητές δεν αποτελεί και ταυτοποίηση για αυτά, καθώς σε μεταγενέστερη
περίοδο θα έχουν αλλάξει τόσο αυτά όσο και εμείς.

4.3 Μουσικολογικά στοιχεία
Στην Κεφαλλονιά υπάρχει πολύ έντονο το τοπικό χρώμα στις μελωδίες και στα τραγούδια.
Αυτό διαμορφώνεται τόσο από τις ίδιες τις μελωδικές γραμμές των κομματιών, από τον
τρόπο παιξίματος, το οργανολόγιο αλλά και από τους στίχους. Οι τοπικές μελωδίες, πάνω
στις οποίες είναι προσαρμοσμένοι οι στίχοι ή οι ρίμνες, όπως λένε στην τοπική διάλεκτο,
διαφέρουν στη Κεφαλλονιά από περιοχή σε περιοχή.
Κάποιες μελωδίες όμως, είναι γνωστές και αγαπητές σε όλο το νησί, όπως για παράδειγμα
η μελωδία του Μπάλου. Πολύ σημαντικό στοιχείο από μουσικολογικής άποψης είναι το
γεγονός ότι, χρησιμοποιούν μόνο ματζόρε και μινόρε κλίμακες. Αυτές, αποδεικνύουν μία
έντονη μουσική επιρροή από τη Δύση, σε αντιδιαστολή με την υπόλοιπη Ελλάδα που
χρησιμοποιούνται και λαϊκοί δρόμοι, όπως το χιτζάζ, το ουσάκ και άλλα. Ταυτόχρονα,
υπάρχουν μελωδίες πανελλήνιες, οι οποίες έχουν γίνει βάση για την προσαρμογή των
στίχων που τραγουδιούνται. Οι Κεφαλλονίτικες μελωδίες είναι πάντοτε μονόφωνες με
πλήθος από εκφραστικές ιδιομορφίες.
Ο Γιακουμάτος από τα παλιά Λιβαθινάτα Σάμης μας εξηγεί πως έβγαλε δικές του μουσικές
φράσεις για την μελωδία του μπάλου και πως με αυτό το τρόπο δημιουργούσε μεγαλύτερο
58

Τα ονόματα των ρυθμών αναφέρονται με τον τρόπο όπου εμφανίζονται στις λίστες του Χανδρινού.
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ενδιαφέρον στους ακροατές και τους χορευτές, κατά τη διάρκεια του χορού στα γλέντια,
αλλά και σε προσωπικό επίπεδο απέφευγε την μονοτονία και την επανάληψη. «Το μπάλο
που παίζω εγώ τώρα δεν τον έχει παίξει κανένας Κεφαλλονίτης. Λοιπόν το Μπάλο, τον
έμαθα πρώτα, πρώτα από το μπάλο που άκουα μικρός από τα καλά βιολιά, όχι του πατέρα
μου, όπως του Παναγή του Κακαβιάτου. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά έβγανα και δικά
μου κομμάτια. Δικά μου. Να καταλάβεις ότι όλοι οι μπάλοι που παίζουνται εδώ τώρα,
έχουνε γυρίσματα γύρω στα πέντε, έξι. Μια μέρα μέτραγα που τα 'παιζα εγώ μόνος μου
κάπου είκοσι τέσσερα. Δηλαδή πώς να σου πω γίνεται κάτι, πως λέγεται όπερα; Ξέρω 'γω
πως λέγεται; Ναι τα άλλα είναι δικά μου (Εκτός από τα 5-6 που είναι κοινά σε όλο το
νησί). Αυτά είναι διαδεδομένα σε όλο το λαό (τα 5-6)... Και ου το κάθε εξής, όλα αυτά.
Ούλα αυτά τα γυρίσματα τα έχω φτάσει εγώ μέχρι είκοσι έξι, πιστεύω. Ενώ ούλοι οι άλλοι
και τούτοι τώρα, που παίζουν το μπάλο, δε, πέντε έξι γυρίσματα όλα κι όλα. Είναι λυπηρό
δηλαδή» (Γιακουμάτος, 2016).
Τα τραγούδια γενικότερα παίρνουν τα ονόματα τους από τοπικά στοιχεία και τις περιοχές
του νησιού από όπου «κατάγονται» ή, όπως θα αναφέρω και στο κεφάλαιο με τους χορούς,
από στοιχεία του χορού, της κίνησης, ή της θεματικής στην οποία αναφέρεται το τραγούδι,
ονόματα ντόπιων ή διάσημων προσωπικοτήτων. Οι μελωδίες των τραγουδιών είναι
σχετικά απλές στις περισσότερες εκτελέσεις των κομματιών, αλλά είναι στην ευχέρεια του
οργανοπαίχτη

να

δημιουργήσει

περισσότερα

γυρίσματα

επάνω

στο

σκοπό

χρησιμοποιώντας τη φαντασία αλλά και τις δεξιοτεχνικές του ικανότητες.
Αξίζει να αναφέρω στο σημείο αυτό, πως τα γυρίσματα στον Μπάλο του Γιακουμάτου
έχουν καταγραφεί τόσο από εμένα σε ψηφιακή ηχογράφηση αλλά και από άλλους
μουσικούς και ερευνητές της Κεφαλλονιάς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα γυρίσματα αυτά
να χρησιμοποιούνται πρακτικά από τους μουσικούς στα σύγχρονα πανηγύρια και
συγκεκριμένα, από τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη, ο οποίος έχει πολύ έντονη μουσική
δραστηριότητα στο νησί, όχι μόνο σε πανηγύρια και γλέντια αλλά και σε ερευνητικό
επίπεδο. Η μελωδία του Μπάλου παραμένει σχετικά απλή, στο ρυθμό του συρτού ή του
μπάλου και οι ρίμνες τραγουδιούνται είτε με οργανική συνοδεία είτε χωρίς. Σχηματικά θα
μπορούσαμε να αποδώσουμε τη δομή της μελωδίας ως εξής:
[Α – Α ] - [Β – Β ]

129

4.4 Ρίμνες
Οι ρίμνες, που στην τοπική διάλεκτο σημαίνει «στίχοι», είναι πολύ σημαντικό να
αναφερθούν σε μία ξεχωριστή ενότητα, καθώς αποτελούν ένα τοπικό στοιχείο στενά
συνδεδεμένο με το είδος της μουσικής που μελετάω.

Οι ρίμνες, τραγουδιούνται σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις του τόπου και στις μουσικές
πρακτικές τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες. Παρουσιάζουν έντονο τοπικό
χαρακτήρα, στον οποίο εντοπίζουμε όλα τα κοινωνικά χαρακτηριστικά από την
καθημερινότητα της εποχής που δημιουργούνται, αλλά και στοιχεία από διαχρονικές
έννοιες όπως αυτή της ζωής, του θανάτου, της θρησκείας, της αντίστασης στην εξουσία
και την τυραννία. Ο κάθε ριμναδόρος φτιάχνει δικές του ρίμνες και τις συνδυάζει με
τοπικές μελωδίες. Το κάθε χωριό είχε τους δικούς του στίχους-ρίμνες, προσαρμοσμένους
είτε σε τοπικές μελωδίες του νησιού, είτε σε πανελλήνιες μελωδίες. Αυτό το καταλαβαίνω
από την μεγάλη ποικιλία σε ρίμνες του μπάλου που έχω βρει. Άλλωστε, όπως λέει και ο
Δαμιανάκος (1987) «η βάση για τη δημιουργία στηρίζεται στην ύπαρξη έντονης
συλλογικής ζωής».
Οι στίχοι των τραγουδιών εκφράζουν μία αγροτική κοινωνία μη αστικοποιημένη
φανερώνοντας πολλά από τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν. Οι ασχολίες και τα
επαγγέλματα που προκύπτουν μέσα από τους στίχους είναι οι αγροτικές δουλειές, η
κτηνοτροφία, οι ασχολίες με τη θάλασσα και το εμπόριο (Μπάλλας, 2000, σ. 143).
«Δεν θέλω να δουλεύεις και στο Μοριά να πας,
και 'γω με τ' αργαλειό μου βγάνω ψωμί να φας.
Τα πρόβατα μου κλέψανε επέρυσι και εφέτο,
για να τ' αφήνω μοναχά να 'ρκομαι να σε βλέπω.
Ψηλά ειν' τα παρεθύρια σου σαν καραβιού κατάρτια,
ρίξε μου τα μαλλάκια σου να κάμω σκαλοπάτια.
Τα σκαρτσουνοτσάρουχά μου,
είναι τ' αμπελοχώραφά μου.»

Τα χοροτράγουδα της Κεφαλλονιάς, συνήθως έχουν «ερωτικό» περιεχόμενο και
αναφέρονται σε θέματα που αφορούν την αγάπη. Βέβαια, δεν λείπουν και τα τραγούδια
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που αναφέρονται σε ατομικά συναισθήματα, κοινωνικές συνθήκες και σε ιστορικά και
κοινωνικά γεγονότα. Η δημιουργική έμπνευση και η αυθόρμητη έκφραση που πηγάζουν
από συναισθήματα, όπως η χαρά και η λύπη, δημιουργούν μέσα από την ποιητική ή
σατιρική διάθεση των ατόμων και των κοινοτήτων τις λεγόμενες ρίμνες.
Οι κάτοικοι των χωριών έβγαζαν ρίμνες για να τραγουδούν και να διασκεδάζουν. Ήταν ένα
εύκολος τρόπος για να διασκεδάσει κανείς και το μόνο που χρειαζόταν ήταν μονάχα η
δημιουργική του έμπνευση. « ...Τώρα αυτά μου τα 'γραψε ένας, τα οποία τα
τραγουδούσανε πριν του βιολιού, πριν ειν' μουσική, πριν ειν' φως, πριν ειν' τίποτα στις
γειτονιές, ναι. Αλλά εδώ που απλωθήκανε τα συγκροτήματα και αυτά, πώς να ξέρει ο
κόσμος αυτά τα τραγούδια που τραγουδούσανε στη γειτονιά για να χορεύουν οι γριές... Τι
να σου πω. Ο καθένας έβγαλε ότι θέλει! Ο καθένας έβγανε ένα τραγούδι ότι θέλει. Εκείνα
τα χρόνια δεν ήτανε όργανα, δεν ήτανε τα όργανα τόσο εύκολα, δεν ήταν ορχήστρες, δεν
ήταν τίποτα και εχορεύανε τραγουδιστά και ο καθένας έβγανε και από ένα τραγούδι ότι
θέλει και το χορεύανε...» (Χανδρινός, 2016).
Υπήρχαν ρίμνες προσαρμοσμένες σε τοπικές Κεφαλλονίτικες μελωδίες, τις οποίες δεν
γνώριζαν σε άλλα χωριά, ειδικά σε διαφορετικά διαμερίσματα του νησιού. Ο Φουρνιώτης
(2012) μας εξηγεί χαρακτηριστικά στην ερώτησή μου για κάποιους στίχους που δεν
γνώριζε « ...Όχι, κοίταξε να δεις, οι πιο παλιοί εξέρανε κάτι τραγούδια τέτοια, πολλά
τραγούδια δεν τραγουδιώτανε όμως σε όλα τα χωριά, κατάλαβες; ...».
Σε κάθε μελωδία όπως του Μπάλου για παράδειγμα, κάθε ριμναδόρος προσάρμοζε τις
δικές του ρίμνες. Σε αυτές, υπάρχει πολύ μεγάλο μουσικό, μουσικολογικό και ιδεολογικό
ενδιαφέρον. Συνήθως, έχουν ομοιοκαταληξία και είναι δομημένες επάνω σε ιαμβικό
δεκαπεντασύλλαβο, αλλά και κάθε φορά προσαρμόζεται η δομή τους σε κάποια μελωδική
φόρμα. Στις περιπτώσεις του Μπάλου και του Διβαράτικού γίνεται εναλλαγή στο ρυθμικό
μοτίβο των στίχων από ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο, το οποίο τονίζεται στην δεύτερη
συλλαβή σε τροχαϊκό οκτασύλλαβο, το οποίο τονίζεται η πρώτη συλλαβή. Έτσι, οι ρίμνες
για ένα διβαράτικο στο κύριο μέρος της μελωδίας έχουν ως εξής:
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«Πανάθεμα σε δεν πονείς, δεν βλέπεις, δεν πιστεύεις.
Που έλιωσα σαν το κερί και πάλι με παιδεύεις
Σαν το κερί το νεκρικό αρκίνησα να λιώνω
και απάντηση σου καρτερώ γι' αυτό δεν τελειώνω»

Στα κοψίματα όμως, έχουμε άλλο ρυθμό:
«Έλα πάμε έλα περβάτει
και ας την πίκρια ανάθεμα τη
Έλα μάτια μου και φως μου
λόγια μην ακούς του κόσμου
Έλα και σε περιμένω
μήλο τση μηλιάς βαμμένο.»

Στα τραγούδια του μπάλου οι στίχοι έχουν συνήθως δεκαπέντε συλλαβές:
«Δεν είν' αυγή να σηκωθώ χωρίς ν' αναστενάξω,
να γύρω στο προσκέφαλο και από καρδίας να κλάψω.»

Καθώς όμως αλλάζει η μελωδία και ο ρυθμός, οι συλλαβές γίνονται δεκατρείς:
«Δυο ήλιοι δυο φεγγάρια βγήκανε σήμερα,
Ένας στο πρόσωπο σου και άλλος στα σύννεφα.»

Στην αλλαγή της μελωδίας όταν αλλάζουν τα βήματα του χορού δίνεται η ευκαιρία για
φιγούρες από τους χορευτές, οι στίχοι ακολουθούν άλλη δομή και γίνονται οκτασύλλαβοι.
«Ανάθεμα σε δυο και τρείς
τον νου μου εσύ τονε κρατείς
- Έλα μωρή, - δεν έρκομαι,
είμαι μικρή και ντρέπομαι.» (Μπάλλας, 2000, σ.139).

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε οργανική συνοδεία κατά τη
διάρκεια κάποιου γλεντιού, οι ρίμνες του Μπάλου, ή και των άλλων τραγουδιών,
τραγουδιόταν την πρώτη φορά από τον τραγουδιστή ή τον πρωτοχορευτή και στη συνέχεια
όλοι μαζί επαναλάμβαναν τον ίδιο στίχο, ενώ συγχρόνως χόρευαν στην μελωδία της
φωνής, ένα παράδειγμα διαλογικού γλεντιού. « ...Σε περίπτωση που ο βιολιστής απαιτούσε
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να ξεκουραστεί, οι χοροί συνεχίζονταν με τους χορευτές να τραγουδούν μόνοι τους.
Ξεκινώντας ο πρώτος και με τους υπόλοιπους να επαναλαμβάνουν» (Γαλανός, 2015). Ο
Γιακουμάτος μας εξηγεί: «Και με το στόμα και με τα βιολιά... Ναι τραγουδιστά!
Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, τραγουδούσανε μπάλο, θέλαν να χορέψουν και δεν είχανε
βιολί και έλεε ας πούμε ότι. (τραγουδάει):
«Βιολέτα μου ανθισμένη,
βιολέτα μου ανοιχτή,
στον ίσκιο σου από κάτω,
ποιος θα αποκοιμηθεί.
Στον ίσκιο σου από κάτω,
ποιος θα αποκοιμηθεί,
βιολέτα μου ανθισμένη,
βιολέτα μου ανοιχτή. Λαραραλα, λαλαλα, λαραρα
Έλα, έλα, έλα μου,
πόρκα και κανέλα μου,
έλα να πάμε εκεί που λες,
εκεί που κάνουν τα πουλιά φωλιές»

Και ου το κάθε εξής, όλα αυτά».
Και ο Φουρνιώτης από την Πάστρα, η οποία βρίσκεται στο νοτιοδυτικό μέρος του νησιού
προσθέτει: « ...Το λέγανε το χορεύανε. Τα θυμάμαι. Τα λόγια αυτά τα θυμάμαι γιατί τα
χορεύαμε τα πιο πολλά τα τραγουδούσανε με το στόμα. Δεν είχαμε τότε ούτε όργανα ούτε
τίποτα...» (Φουρνιώτης, 2016). Αυτό βέβαια δεν γίνεται πλέον στις μέρες μας. «...Οι
Κεφαλονίτες όλους τους χορούς και επομένως και το Μπάλο τους «πήγαιναν» παλιότερα
«με το στόμα», δηλαδή τους χόρευαν με σκέτο τραγούδι. Ένας πρωτόλεγε τα στιχάκια του
τραγουδιού και οι άλλοι το τραγουδούσαν και το χόρευαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Όπου βέβαια υπήρχαν όργανα τα προτιμούσαν...» (Κοσμάτου, 1999, σ. 28). «... Όπως όλοι
γνωρίζουμε όργανα ακούγονταν μόνο σε πανηγύρια και σε κάποιες αξιόλογες κοινωνικές
εκδηλώσεις. Σε άμεση χρήση ήταν το τραγούδι γι' αυτό και τους χορούς «τους πήγαιναν με
το στόμα» (Λουκάτος, 1968, σ. 116).
«Κάποιος λοιπόν έπρεπε να θυμάται όλα τα λόγια και αυτός ήταν το κεντρικό πρόσωπο
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της συντροφιάς. Έτσι, στις σκόλες τα απογεύματα κάπου εκεί κοντά στο κάθισμα του
ήλιου, στηνότανε από τα κορίτσια του χωριού χορός δίχως όργανα αλλά μόνο με
τραγούδι...» (Μπάλλας, 2000, σ. 145). «Επειδή η μουσικοί δεν ήταν πάντα προσιτοί, ιδίως
τις μέρες των μεγάλων εορτών και του Καρναβαλιού που οι οργανοπαίχτες ήταν
δυσεύρετοι, μέχρι να ανακαλυφθεί ο φωνόγραφος, οι χορευτές χόρευαν τραγουδώντας.
Στο τραγούδι τους συνόδευε και η ομήγυρη με ρυθμικά χειροκροτήματα» (Δεμπόνος,
1993, σ. 157).
Ο τραγουδιστής ή πρωτοχορευτής έχει την ευθύνη για τον αυτοσχεδιασμό στις ρίμνες και
της απομνημόνευσης πολλών ριμνών, έτσι ώστε ο χορός να έχει συνέχεια, διάρκεια και να
μην γίνεται βαρετή η επανάληψη. Οι αυτοσχεδιασμοί πολλές φορές αναφέρονται στους
παρόντες στο χορό, για να δημιουργήσουν το ενδιαφέρον άλλοτε με επαινετική διάθεση.
«Για πινομή του μπροστινού εγώ θα τραγουδήσω
να(ν) του ξαθλιάσω την καρδιά και να(ν) τη λουλουδίσω» (Μπάλλας, 2000, σ. 148).

Άλλοτε πάλι με σατιρική για θέματα που αφορούν τα προσωπικά ή τα επαγγελματικά, τα
τοπικά θέματα ή και τα υπερτοπικά.
«Ήρτες από την ξενιτιά και φόρεσες ρολόι
στο σπίτι σου για το ψωμί στήνουνε μοιρολόι.
Μπροστινέ μου με το πάσο στάσου να σε σουσουμιάσω
να σου πω και δυο σουσούμια για τα λάγια σου σκαρτσούνια» (Μπάλλας, 2000, σ. 150).

«... Εκείνα τα δίστιχα κάτι τέτοια που ε... και σατιρικά ξέρεις. Καμιά φορά τραγουδιστικά
εσατιρίζαμε και ορισμένες καταστάσεις τοπικού περιεχομένου, πολιτικού και και και...»
(Φραγκόπουλος, 2016). Χαρακτηριστική είναι η ρίμνα που είχε βγει για τον Χαμοσφακίδη,
επειδή έπαιζε καλό βιολί και ζούσε από αυτή τη δουλειά.
«Αποστολάκη το βιολί
να πας να το πετάξεις
να 'βρεις αμπέλια μισιακά,
να βάλεις να τα σκάψεις.» (Γαλανός, 2015).
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Η αυτοσχέδια δημιουργία των ριμνών κατά τη διάρκεια των πρακτικών αυτών δεν
συνεχίζεται στις μέρες μας. Το φαινόμενο αυτό έχει σταματήσει για πολλούς λόγους. Οι
στίχοι στα τραγούδια είναι συγκεκριμένοι και μόνο σε ιδιωτικά γλέντια ο τραγουδιστής
μπορεί να κάνει αναφορά στους συμμετέχοντες. «...Πηγαίναμε μες το μαγαζί ο ένας
πείραζε τον άλλο, ναι. Ετούτοι οι Τσακαρισιάνοι ειδικά είχανε πολύ χιούμορ. Τότες είχανε
χιούμορ να πούμε, να σε πειράξει να κάμει, να πει για τη δουλειά ,να πει για το αυτό, ε και
πέρναε ο ένας τον άλλο αλλά δεν παρεξηγιόμαστε δε, δε, τίποτα δε...» (Φουρφουρής,
2016). Είναι δύσκολο πλέον να εκφραστείς ελεύθερα σχολιάζοντας τον διπλανό χορευτή,
τον οποίον πλέον πολύ πιθανόν βέβαια και να μην τον γνωρίζεις, ειδικά σε πανηγύρια της
καλοκαιρινής περιόδου.
Ο Χανδρινός αναγνωρίζει το βάρος που πέφτει στον τραγουδιστή και αναφέρει
χαρακτηριστικά: «... Κοίτα να δεις. Εάν ο τραγουδιστής σου είναι περιορισμένος μπορεί
να μη τα παίζει. Αλλά πρέπει να είναι πολύ ανοιχτός, πολύ για να τα πει, πρέπει να 'χει
διαβάσει, πρέπει να έχει ανοίξει βιβλία, πρέπει να 'χει ακούσει, πρέπει να 'χει, δεν είναι
εύκολο... » (Χανδρινός, 2016).
Ανάλογες είναι και οι ακόλουθες παρατηρήσεις: «... Κοιτάγανε να φανώ στου Καρλή και
τρέχανε και με τραβούσανε από το βελέσι να πάω κοντά και να τους τραγουδήσω να
χορέψουνε.» Όπως μας εξηγεί ο Μπάλλας (2000, σ.146) η κυρία Ωκεανή Λάσκαρη ήταν
περιζήτητη στο χωριό Δειλινάτα όχι μόνο για την ωραία της φωνή αλλά και το το λόγο του
ότι είχε δυνατή μνήμη και θυμόταν τους στίχους για τα τραγούδια των διάφορων χορών.
Όπως σχολιάζει η Ωκεανή «...έλεγε ότι μπορούσε εύκολα να παίρνει κατά περίπτωση
στιχάκια που ταίριαζαν, να τα προσαρμόζει στο τραγούδι της ώστε να ικανοποιούνται από
την μεγαλύτερη διάρκεια του χορού οι χορευτές. Μπορούσε να τραγουδάει στίχους από
την αρχή ως το τέλος τους και στη συνέχεια και στη συνέχεια να τους επαναλαμβάνει από
το τέλος προς την αρχή με δίστιχα που ακολουθούσαν το ένα μετά το άλλο. Μπορούσε
ακόμα να προσθέτει λέξεις όπως το αμάν, αμάν, ή ωχ αμάν αμάν, ή καλέ μου κ.α. και να
προσθέτει εκφράσεις όπως Καλαματιανούλα – Καλαματιανή ή μωρή Καλαματιανούλα –
Καλαματιανή» κλπ, και να της βγαίνει πάντοτε ο ρυθμός και να αβγατίζει όπως η ίδια
έλεγε το τραγούδι όπως έκαναν οι ριμναδόροι οι χορευτές και οι χορεύτριες του χωριού
της από τα παλιά χρόνια.» (Μπάλας και Μπάλα-Λάσκαρη, 2010, σ.203).
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Το βάρος λοιπόν πέφτει στον τραγουδιστή, κυρίως όσο αφορά το διαλογικό γλέντι, όμως
και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες παίρνουν μέρος σε μία συλλογική διαδικασία κατά την
οποία μέσα από το τραγούδι, το χορό και το φαγοπότι δημιουργείται μία συνολική
αίσθηση χαράς, ευεξίας, ατομικής αλλά και συλλογικής διασκέδασης και μέθεξης. Το
γεγονός πως όλοι μαζί οι συμμετέχοντες επαναλαμβάνουν τους στίχους δείχνει ακριβώς
αυτήν την αίσθηση, πως ανήκουν όλοι στην ίδια κοινότητα βάζοντας στην άκρη διαφορές
που τυχόν υπάρχουν ανάμεσα στα μέλη της, έτσι ώστε το πανηγύρι ή το γλέντι να έχει
επιτυχία.
Οι ρίμνες πολλές φορές είχαν και τον ρόλο της διάδοσης ενός νέου ή ενός συμβάντος
σημαντικού για την τοπική κοινωνία. Αυτό τουλάχιστον συμβαίνει με τους παρακάτω
στίχους του Μπάλου, στον οποίον γίνεται αναφορά για ένα ναυάγιο ενός πλοίου με το
όνομα Πύλαρος όπου βυθίστηκε κάπου ανάμεσα στην Κεφαλλονιά και τη Ιθάκη.
«Κατακαημένη Πύλαρο κρίμα στην εμορφιά σου
Μες το κανάλι του Θιακού μείνανε τα πλευρά σου.
Κατακαημένη Πύλαρο με τη βραχνή σουρίχτρα
Όπου σε ετρακάρησε η Άσσο59 η ρουφίχτρα.» (Κοσμάτου, 1999, σ. 46).

Οι ρίμνες του Μπάλου είναι οι περισσότερο διαδεδομένες καθώς ο σκοπός αυτός, ο
Μπάλος Κεφαλλονιάς, είναι ο δημοφιλέστερος χορός. Νοηματικά ωστόσο οι ρίμνες αυτές
είναι ασύνδετες μεταξύ τους τις περισσότερες φορές.

Ρίμνες του Μπάλου

«Μωρή πανάθεμα σε κόψε τα μαλλιά,
κι άντε σε μοναστήρι να γίνεις καλογριά
Μωρή πανάθεμα σε διαβόλου θηλυκό,
που όπου κι αν πας μυρίζεις σαν το βασιλικό.
Βιολέτα μου ανθισμένη, βιολέτα μου ανθιστή,
στον ύπνο σου από κάτω ποιος θ' αποκοιμηθεί.
Δυο ήλιο δυο φεγγάρια και τρεις αυγερινοί,
59

«Η Άσσο» ήταν άλλο πλοίο της ακτοπλοϊκής εταιρίας του Γιαννουλάτου.
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κινήσανε να πάνε για μια μελαχρινή.
Το φεγγάρι κάνει βόλτα μες τσ' αγάπης μου τη πόρτα,
το φεγγάρι κάνει κύκλο μες τσ' αγάπης μου το κήπο.
το φεγγάρι κάνει κύκλο μες τσ' αγάπης μου το κήπο.
Η μάνα σου, η μάνα σου μου τα 'δωσε τα ρόδα στο μαντήλι,
και μ' άφησε και μ' άφησε παραγκολή να σε φιλώ στα χείλη.
Θα πάω και θα πάω και στη Πύλαρο,θα πάω και στην Άσσο,
κι αν δεν τη κου κι αν δεν τη κουμπινάρω 'κει στο Θιάκι θα περάσω.
Έλα να σε κάνω μάκι στο λαιμό και στο χειλάκι
στο λαιμό και στο χειλάκι έλα να σε κάνω μάκι.
Χριστέ και να γινότανε καυγάς στη γειτονιά σου,
όλοι να τρέξουν στο καυγά και εγώ στην αγκαλιά σου.
Τον άμμο άμμο πάω και παραπάτησα
καινούργια αγάπη πιάνω, παλιά παράτησα.»
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5. Ο χορός στην Κεφαλλονιά
Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί κομμάτι μίας προσπάθειας για μία συνολική καταγραφή
του μουσικού πολιτισμικού χάρτη σε ότι αφορά τα δημοτικά τραγούδια, μέσα από την
μελέτη των μουσικών και των χορευτικών πρακτικών. Για να κατανοήσουμε όμως τα
πολιτισμικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον πολιτισμό ενός τόπου,
μέρος του οποίου είναι και η μουσική, θεωρώ πως πρέπει να αφιερώσω και ένα κομμάτι
της εργασίας και στο φαινόμενο «χορός». Θα μπορούσα να πω, σε μία μεταφορά του
λόγου, πως στην Κεφαλλονιά, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, η μουσική με το χορό
είναι ένα ζευγάρι που πορεύεται μαζί στο ταξίδι του χρόνου από τόπο σε τόπο.
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα πραγματοποιήσω ειδική ανάλυση σχετικά με τη
σημασιολογία που εκλαμβάνει ο χορός για τους ανθρώπους αλλά και μία γενική αναφορά
σε κάποιες από τις θεωρίες του χορού. Θα αναφερθώ σε κάποιες από τις προσεγγίσεις της
ανθρωπολογίας για το φαινόμενο του χορού, τις πρακτικές έρευνας αλλά και σε κάποιες
από τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί Θα αναφερθώ επίσης, στα χαρακτηριστικά των
κεφαλλονίτικων χορών, στα είδη, στις ονομασίες τους και στο πως χορεύονται. Θα
προσπαθήσω ακόμα, να παρουσιάσω εν συντομία μία μουσικολογική προσέγγιση και
ανάλυση επάνω στο ρυθμικό κομμάτι και στην κινησιολογική εξέλιξη των κεφαλλονίτικων
χορών, έτσι όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που συνέλεξα, μέσω βιβλιογραφικών
πηγών, επιτόπιας έρευνας, συνεντεύξεων και μέσω του διαδικτύου.
Έχω παρευρεθεί, από μικρή ηλικία, σε πολλά πανηγύρια και γιορτές στην Κεφαλλονιά.
Αυτό γινόταν συμμετέχοντας στο κοινωνικό δρώμενο σαν επισκέπτης του νησιού, κυρίως
τους καλοκαιρινούς μήνες και όχι σαν παρατηρητής/ερευνητής. Βέβαια, μετά την έναρξη
των σπουδών μου στο τμήμα και εφόσον άρχισα να ασχολούμαι με την έρευνα της
μουσικής στο νησί έχω υπάρξει και σαν παρατηρητής στις δραστηριότητες αυτές,
παρατηρώντας και κρατώντας σημειώσεις σχετικές με την ανάλυση των πρακτικών, της
συμπεριφοράς των ανθρώπων, της σημασίας που έχει ο χορός στους συμμετέχοντες και
φυσικά των μελωδικών μοτίβων της μουσικής και της κινησιολογίας των διαφορετικών
χορών.
Το φαινόμενο «χορός» δεν είναι τόσο απλό όσο αφορά την ανθρωπολογική προσέγγιση
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του θέματος. Για το λόγο αυτό μέχρι και πρόσφατα δεν υπήρχε ένας συγκεκριμένος
ορισμός που να καλύπτει τις πολλές πτυχές που ενυπάρχουν. Παράλληλα, για κάθε
κοινότητα ο χορός έχει ειδικά βαρύνουσα σημασία, που μπορεί να διαφέρει από τόπο σε
τόπο και από εποχή σε εποχή. Η Anya Peterson Royce (2005) στην έρευνα της για την
έννοια του χορού και τη σημασία που έχει στις διάφορες κοινότητες αναφέρει: «... Ο χορός
έχει θεωρηθεί η αρχαιότερη από τις τέχνες, ωστόσο είναι εξίσου αληθές ότι είναι
παλιότερος από τις τέχνες. Η δημιουργία προτύπων στο χρόνο και στο χώρο μέσω του
ανθρώπινου σώματος είναι αυτό που κάνει το χορό μοναδικό ανάμεσα στις τέχνες και
εξηγεί ίσως την αρχαιότητα και την καθολικότητα του... Όσον αφορά το χορό, όπως και σε
άλλες πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αναζητούμε έναν ορισμό που να σχετίζεται
με τον πολιτισμό» (Peterson, 2005, σ. 25-30). Ο χορός λοιπόν, είναι ένα πολιτισμικό
στοιχείο και σαν τέτοιο πρέπει να το εκλαμβάνουμε.
Στην Ελλάδα ο χορός από τα αρχαία χρόνια είχε μία βαρύνουσα σημασία στις τοπικές,
θρησκευτικές και εθιμοτυπικές δραστηριότητες των κοινοτήτων και ιδιαίτερα στις
αγράμματες κοινωνίες. Η Ρένα Λουτζάκη (1985) αναφέρει: «...στην Ελλάδα ο χορός
αποτελούσε και αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής δράσης (action). Χορευτικές
δραστηριότητες (performances) οργανώνονται σε περιστάσεις (occasions), όπου τα μέλη
της κοινότητας καλούνται στην κυριολεξία να μπουν στο χορό πότε για να συμμετάσχουν
στο τοπικό πανηγύρι, να γιορτάσουν μία θρησκευτική γιορτή, να λάβουν μέρος σε γάμους
και οικογενειακές συγκεντρώσεις και πότε για να παραβρεθούν και σε άλλου τύπου
διοργανώσεις. Σημείο αναφοράς για τη χορευτική πράξη είναι η κοινότητα (community),
τα μέλη της οποίας μοιράζονται τον ίδιο χώρο (συνοικία, χωριό πόλη ή ακόμα μια
ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια) και καθοδηγούνται κατά κάποιο τρόπο από κοινές
παραδόσεις, θεσμούς, ήθη, αξίες. Σε κάθε κοινότητα υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά
στοιχεία όπως το γλωσσικό... το τραγούδι και ο χορός που όλα μαζί συνθέτουν την
ταυτότητά της και με τα οποία επιτυγχάνεται η διάκριση της από άλλες κοινότητες»
(Λουτζάκη, 1985, σ. 32).
Αυτό το γενικό συμπέρασμα της Λουτζάκη πιστεύω πως περιγράφει και την χορευτική
δραστηριότητα στην Κεφαλλονιά χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση. Αυτή
η διαφοροποίηση αν υπάρχει θα πρέπει να εντοπιστεί σε μία έρευνα με ειδικό αντικείμενο
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τον χορό. Ο Boas (1988) αναφέρει πως: «ο κάθε πολιτισμός έχει απαράμιλλα
χαρακτηριστικά στο χορό και συγκεκριμένα στην κίνηση, στο ύφος, τη δυναμική, στοιχεία
που γίνονται αντιληπτά μόνο όταν τα συγκρίνουμε με τα στοιχεία μίας άλλης περιοχής»
(Boas, 1988).
Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι και στην Κεφαλλονιά, τα άτομα, οι Κεφαλλονίτες,
συνδέονται μεταξύ τους συμμετέχοντας στις διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες του
νησιού και ο χορός στις περισσότερες από αυτές έχει σημαντική θέση. Η σύνδεση αυτή
μέσω της συμμετοχής επιφέρει την ανάπτυξη διαφορετικών πτυχών της ανθρώπινης
συμπεριφοράς όπως, τσακωμούς, έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, διακρίσεις και ταυτίσεις
μεταξύ των συμμετεχόντων. Είναι όμως χαρακτηριστικό της κάθε κοινότητας το πώς κάθε
φορά θα οργανώσει και διεκπεραιώσει αυτή την κοινωνική διαδικασία. Η συμμετοχή στο
χορό, που σαν πρακτική συναντάται στα γλέντια και στα πανηγύρια του νησιού,
προϋποθέτει και τη γνώση και εκμάθηση των χορών. Μία πολύ ωραία εικόνα μου
περιέγραψε η γιαγιά μου Βασιλική από το χωριό Βλαχάτα στην περιοχή της Σάμης: «Και
πιανόντανε κι από ΄να κλαρί ΄κει από το δέντρο και χορεύανε μοναχοί τους και μαθαίνανε
χορό.» (Μανωλάτου-Κοσμάτου, 2012).
Οι χοροί της Κεφαλλονιάς παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον λοιπόν, χάρη στην
μεγάλη ποικιλία των ρυθμικών και μελωδικών μοτίβων που τους συνοδεύουν, της κίνησης
και της δυναμικής τους. Η μουσική πράξη εμπεριέχει το μελωδικό υλικό (κλίμακες,
μουσικές φράσεις, γλιστρήματα, ποικίλματα και άλλα), τα όργανα (ενορχήστρωση), το
κείμενο (ποιητικό κείμενο) και φυσικά το ρυθμό. Όπως σε όλες τις προφορικές μουσικές
παραδόσεις, έτσι και στην Κεφαλλονιά το ρυθμικό στοιχείο είναι πολύ βασικό. Αυτό
συμβαίνει γιατί ο ρυθμός συνδέει την μουσική πράξη με το χορό και τα βήματα του. Οι
χοροί της Κεφαλλονιάς έχουν ποικιλία στη ρυθμική τους ανάλυση με αργούς και πιο
γρήγορους βηματισμούς. Οι ρυθμικές τους φόρμες είναι πλούσιες και χρησιμοποιούνται
πολλοί ρυθμοί τόσο ελληνικοί όσο και ευρωπαϊκοί.
Όταν ρώτησα τη γιαγιά μου τι χορούς χόρευαν στο χωριό της την δεκαετία του 1930, στα
παλιά Βλαχάτα, μου απάντησε: καλαματιανό, μπάλο, συρτό (Μανωλάτου, 2012). Ο
Γιακουμάτος, ο οποίος έπαιζε βιολί στα πανηγύρια του ίδιου χωριού συμπλήρωσε:
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«Ξεκίνησα κανονικά με τα τραγούδια, μαζί με τα κεφαλλονίτικα τα δικά μας, τα δημοτικά,
αλλά και τα ευρωπαϊκά που τα λέγαμε εμείς. Ευρωπαϊκά δηλαδή στην «Αθήνα βγαίνανε»,
«Δυο μαύρα μάτια μ' έχουν τρελάνει» και τα λοιπά. Όλα αυτά ταγκό, Φοξ, Φοξ Αγγλέ, τα
κύματα του Δούναβη, όλα αυτά τα βαλς, αργό ταγκό. Όχι πολύ, αλλά τα θέλανε.
Περισσότερο τα δημοτικά. Περισσότερο αυτά, αλλά καμιά φορά έλεγαν ας πούμε παίξε
μας και ένα... Και βαλς έχω παίξει, ταγκό τέτοια, βεβαίως. Ήτανε σαν μια διακοπή.»
(Γιακουμάτος, 2016). Όπως θα δούμε και παρακάτω, οι χοροί που μόλις αναφέρθηκαν
είναι πολύ χαρακτηριστικοί και ιδιαίτεροι, καθώς έχουν τοπικά χαρακτηριστικά και
διαφέρουν από άλλους πανελλήνιους χορούς.

Εικόνα 5.38: Κεφαλλονιά, Ομαλά, Βαλσαμάτα, δεκαετία '60. Πηγή: Χρήστος Τσαγκαρισιάνος, Κομπόγιο
ιστορίας Κεφαλονιάς & Ιθάκης.

Οι Κεφαλλονίτικοι χοροί χορεύονται στις διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες του
ντόπιου πληθυσμού στις γιορτές όπως γάμοι και βαφτίσια, στα καρναβάλια, στα γλέντια
και στα πανηγύρια, του νησιού, στις πλατείες, στα σπίτια και οπουδήποτε τελείται μία
μουσική πρακτική με τη συνοδεία οργάνων ή και χωρίς τα παλαιότερα χρόνια. Οι χοροί
είναι μικτοί, με τη διάταξη άνδρας-γυναίκα πιασμένοι από το χέρι, ενώ το πρώτο ζευγάρι
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κρατιέται με μαντήλι για να κάνει πιο άνετα ο πρωτοχορευτής τις φιγούρες του, χωρίς
βέβαια αυτό να αποτελεί κανόνα. Πολύ συχνά όμως, το βλέπουμε να συμβαίνει ιδίως εάν ο
πρωτοχορευτής έχει τη διάθεση και την ικανότητα για δεξιοτεχνικές κινήσεις επάνω στο
χορό και το ρυθμό.
Η διάταξη άνδρα-γυναίκα μπορεί παλιότερα να αποτελούσε πρακτική στα πανηγύρια για
διάφορους κοινωνικούς λόγους. Στις μέρες μας βέβαια αυτό συμβαίνει μόνο σε
οργανωμένες εκδηλώσεις, είτε μέσα από τους συλλόγους. Στα πανηγύρια πλέον, ο κόσμος
ανεξαρτήτως φίλου συμμετέχει στον χορό χωρίς να συμβαίνουν τα παραπάνω.
Ο κόσμος όταν θέλει να χορέψει ένα συγκεκριμένο χορό, τον ζητάει με το όνομα του
τραγουδιού60. Έτσι, οι χοροί είναι γνωστοί με τα ονόματα των τραγουδιών και έχουν
επικρατήσει στο κοινωνικό σύνολο με αποτέλεσμα να μην αναφέρεται το όνομα του χορού
όπως: κουτσός, σαρταουρέ, διβαράτικο και άλλα. Με αυτόν τον τρόπο θα τους παρουσιάσω
και εγώ στη συνέχεια, δηλαδή με τον τρόπο που τα κοινωνικά σύνολα έχουν επιλέξει να τα
ονοματίζουν και να τα ζητάνε. Παράλληλα όμως, θα αναφέρω και το όνομα του χορού,
έτσι ώστε να βοηθήσω στην αποκωδικοποίηση των ονομάτων. Βέβαια, αυτή η «λαϊκή»
χρήση των όρων δημιουργεί παρανοήσεις ή λάθη στα ονόματα. Τα λάθη αυτά θα
προσπαθήσω να τα εντοπίσω και στην συνέχεια, να αναφέρω τους σωστούς όρους για τον
κάθε χορό.
Σύμφωνα με την Λιναρδάτου (2008): «Τα ονόματα των χορών που συναντάμε στην
υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι πολλά, δεν είναι όμως όλα ιδιαίτεροι χοροί. Πολλά είναι
ταυτόσημα όπως π.χ. η βλάχα ή Βλαχοπούλες ή αποτελούν τοπικές παραλλαγές ιδίου
χορού όπως ο Θηνιάτικος, ο Δειλινάτικος, ο Πυλαρινός, που είναι «Μπάλλος» στις
διάφορες περιοχές». Τα παραπάνω αφορούν τα βήματα και το ρυθμό, τα οποία
παραμένουν ίδια σε όλους τους διαφορετικούς μπάλους. Αλλάζουν βέβαια οι στίχοι, όπως
θα δούμε και παρακάτω, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αλλάζει και η μελωδία.
Όπως αναφέρει και ο Λουκάτος: «Είναι πολλοί οι χοροί της Κεφαλλονιάς που ζουν κυρίως
60

Λένε για παράδειγμα: Παίξε μου ένα μπάλο. Εννοούν παίξε μου τον Κεφαλλονίτικο μπάλο, άσχετα με τους
στίχους, ή βάλε το Μέρμηγκα. Δεν θα πει κανείς παίξε μου ένα κουστό-σταματιστό, λένε: Παίξε μου τις
Βλαχοπούλες το οποίο είναι καλαματιανός.
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στις Απόκριές της. Σημειώνω με λεξιλογική σειρά τη Βλάχα τις Βοσκοπούλες, τις Γύρες,
το Γυρουζάτο, το Δειλινάτικο, το Διβαράτικο, τον Διπλό, τον Ζωναράτο, τον Θηνιακό, τον
Καλαματιανό, τον Κουτσό, τον Κουτσό – σταματιστό, τις Μοσκοπούλες, τον Μπάλο, το
Πυλαρινό ,το Σαρτιστό, το Σταυρωτό, το Συρτό κ.α. Βέβαια τα ονόματα αυτά μπορεί να
είναι και ταυτόσημα (π.χ. Γύρες και Διπλό, Γυρουζάτο και Διβαράτικο, Μοσκοπούλες και
Βοσκοπούλες κ.α.) ή να είναι παραλλαγές του ίδιου χορού (π.χ. Μπάλος Θινιάτικος και
Μπάλος Πυλαρινός) ή ακόμα να αναλύονται σε περισσότερους (π.χ. Συρτός Αλλέγκρος,
Συρτός με ένα πάσο, Συρτός στα τρία)» (Λουκάτος, 1962, σ. 130 – 131).
Η παραπάνω αναφορά είναι αρκετά σημαντική, αφού σε αυτή εντοπίζουμε ονομασίες
χορών, τις οποίες πλέον δεν συναντάμε. Σημαντική επίσης, είναι η παρατήρησή του για το
γεγονός ότι, υπάρχει κοινή ονομασία σε κάποιους από αυτούς τους χορούς. Αυτό πιθανόν
να συμβαίνει λόγω της τοπικής συνήθειας. Μία ακόμα αναφορά του Λουκάτου. μας δίνει
μία εικόνα για το ποιους χορούς θεωρούσαν πιο αντιπροσωπευτικούς στην Κεφαλλονιά,
τουλάχιστον μιλώντας για την περίοδο που γίνεται η αναφορά. «...εχόρεψαν λοιπόν εκείνο
το βράδυ, μπροστά στον κόσμο και την επιτροπή, τους 4 ιδιότυπους χορούς της
Κεφαλλονιάς: το «Κάτου στο γυαλό», τον «Μέρμηγκα», τον «Μανέτα» και το
«Μπάλο» ...» (Λουκάτος, 1961). Θεώρησα σημαντικό να αναφέρω το άρθρο-επιστολή του
Λουκάτου καθώς, η άποψη για το ποιοι είναι οι πιο χαρακτηριστικοί χοροί του νησιού,
ιδιότυποι όπως αναφέρει ο ίδιος, είναι σημαντικό, ώστε να μπορέσουμε να δούμε το πως
αυτοχαρακτηρίζονται οι ίδιοι οι κάτοικοι του νησιού. Βέβαια, δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε ποιος έκανε την επιλογή των χορών και με ποια κριτήρια.

5.1.1 Μπάλος (Κεφαλλονιάς)
Ο Μπάλος Κεφαλλονιάς είναι ο πιο γνωστός και πιο διαδεδομένος χορός της Κεφαλλονιάς
και υπάρχει σε όλη την Κεφαλλονιά και την Ιθάκη σε διάφορες παραλλαγές. Συνήθως στα
πανηγύρια, όταν το βιολί ξεκινάει τη μελωδία του Μπάλου όλοι σηκώνονται για να
συμμετάσχουν στον χορό. Πιστεύω πως το άκουσμα της μελωδίας δημιουργεί στα άτομα
την αίσθηση ότι ανήκουν σε μία κοινότητα, σε αυτή των Κεφαλλονιτών, δείχνοντάς το
συμμετέχοντας στον χορό. «Την ώρα που αρχίζω το μπάλο, τι βλέπω. Όλο το χωριό τα
Βλαχάτα σηκωθήκανε και γέμισε όλη η πλατεία» (Γιακουμάτος, 2016). Αυτό το
συμπεραίνουμε, τόσο από μαρτυρίες με αναφορές σε προγενέστερες περιόδους, όπως αυτή
143

του Γιακουμάτου, όσο και από την παρατήρηση στα πανηγύρια της εποχής μας.
Η μελωδία του αποτελεί οργανικό κομμάτι και παίζεται πολλές φορές στα πανηγύρια.
Αυτό συμβαίνει γιατί όλοι σηκώνονται για χορό και τόσο οι χορευτές όσο και οι
συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν την δεξιοτεχνία τους είτε μπαίνοντας
στην αρχή του κύκλου είτε χορεύοντας στον υπόλοιπο κύκλο. Ο Μπάλος ξεκινάει,
κυκλικός με τους χορευτές να κρατιούνται από το χέρι, με τους αγκώνες λυγισμένους, με
γρήγορα και πηδηχτά βήματα. Ο χορός έχει δύο μέρη με το πρώτο μέρος να είναι πιο αργό
και το δεύτερο να είναι πιο πεταχτό. Ο βιολιστής έχει την ευχέρεια, ανάλογα με την
διάθεση του, να κάνει την εναλλαγή ανάμεσα στα δύο μέρη του χορού. Επειδή το δεύτερο
μέρος είναι πιο ευχάριστο και δίνει την δυνατότητα στο χορευτή για επίδειξη των
ικανοτήτων του, συνήθως κρατάει και περισσότερο (Κοσμάτου, 1999, σ.27). Οι δύο
πρώτοι χορευτές κάθε φορά εναλλάξ μπαίνουν στο κέντρο του κύκλου και ξεκινάνε έναν
αντικριστό χορό με έντονες κινήσεις και φιγούρες, ενώ στη συνέχεια πάνε στη μέση του
κύκλου ή στο τέλος δίνοντας τη θέση τους στο επόμενο ζευγάρι. Βέβαια αυτό δεν
συμβαίνει πάντα σε όλα τα πανηγύρια. Για τον παρατηρητή το θέαμα αυτό είναι πολύ
εντυπωσιακό, ιδίως εάν οι χορευτές γνωρίζουν τα βήματα του χορού.
Στο βιβλίο της Βαρβάρας Κοσμάτου υπάρχει μία μαρτυρία για διαγωνισμό μπάλου. «Το
1920 περίπου οι Φαρακλάδες έκαναν διαγωνισμό μπάλου με τους Πλαρινούς κατοίκους»
(Κοσμάτου, 1999, σ.51). Η παραπάνω μαρτυρία μας φανερώνει την ανταγωνιστική
δραστηριότητα ανάμεσα σε κατοίκους διαφορετικών χωριών. Η μελωδία του Μπάλου όσο
και το ρυθμικό μοτίβο (4/4), είναι συγκεκριμένα και αναγνωρίσιμα, ενώ οι στίχοι μπορεί
να διαφέρουν. Μπορεί να είναι δομημένοι σε 15 σύλλαβο, 13 σύλλαβο, ή 8 σύλλαβο
ρυθμό, ανάλογα με τον τραγουδιστή ή τον ριμναδόρο.
Μπάλος (4/4):

5.1.2 Διβαράτικος (Κάτω στο γιαλό, Γυρουζάτο)
Το Διβαράτικο, είναι εξίσου διαδεδομένο και αγαπητό, όπως ο Μπάλος. Το όνομα του είναι
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από το ομώνυμο χωριό Διβαράτα, στην περιοχή της Πυλάρου, στην κεντρική-δυτική
Κεφαλλονιά. Οι χορευτές πιάνονται από τις παλάμες με τους αγκώνες λυγισμένους. Ο
Χανδρινός μου έδωσε πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον χορό: «Το Διβαράτικο έχει λόγια,
όλα έχουν λόγια. Αυτό είναι το Κάτω στο γιαλό. Σταυρωτό είναι... Διβαράτικο το λένε στη
Πύλαρο. Έξω από την Πύλαρο δεν υπάρχει Διβαράτικο, κατάλαβες; Αν θα το γράψεις
Διβαράτικο θα το ξέρεις μόνο εσύ. Λοιπόν ο τίτλος είναι «Κάτω στο γιαλό», αυτός είναι ο
τίτλος ...» (Χανδρινός, 2016).
Σχετικά με το όνομα του χορού επικρατεί μία σύγχυση, καθώς ο καθένας τον αναφέρει με
άλλη ονοματολογία. Ο Χανδρινός αναφέρει ότι το Διβαράτικο εκτός Πυλάρου, λέγεται
Κάτω στο γιαλό και είναι σταυρωτός χορός. Την αναφορά στον χορό σαν σταυρωτό την
κάνει επειδή, οι χορευτές πιάνονται από τον ώμο με τα χέρια να σταυρώνουν στους ώμους.
Αυτό που αξίζει να σημειωθεί, είναι πως δεν έχει σχέση ο χορός με τον Σταυρωτό
Πυλάρου ο οποίος έχει άλλα βήματα. Έχει δίκιο όμως, σχετικά με το γεγονός πως το
κομμάτι έχει λόγια, δεν είναι δηλαδή μόνο οργανικό. Σαν Διβαράτικο το βρίσκουμε
οργανικό αλλά σαν Κάτω στο γιαλό το συναντάμε με λόγια και παραλλαγές αυτών.
Κάποιοι τον ζητάνε και ως Συρτός Διβαράτικος, Παλαιό, Συρτό ή Κάτου στο γιαλό, και δεν
έχει σχέση με τον συρτό χορό που συναντάμε στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Ο ρυθμός του είναι 3/4 και στη ρυθμική συνοδεία παίζεται σαν τσάμικο:

5.1.3 Μέρμηγκας (Κουτσοσταματιστός)
Ο Μέρμηγκας είναι επίσης ένα παρά πολύ διαδεδομένο τραγούδι, το οποίο έδωσε και το
όνομα του στον ομώνυμο χορό. Με παραλλαγές στους στίχους, από χωρίο σε χωριό,
χορεύεται σε όλη την Κεφαλλονιά. Το τραγούδι συναντάται και με τον τίτλο «Που πας
αφέντη μέρμηγκα». Τα βήματα του χορού είναι σχετικά απλά και οι χορευτές πιάνονται
από τον ώμο. Ο χορός περιλαμβάνει δύο μέρη, το αργό και το γρήγορο. Τον χορό αυτόν
χορεύουν και κατά την διάρκεια των γιορτών που γίνονται για τον τρύγο, αλλά και στα
γλέντια και τα πανηγύρια του νησιού. Ο ίδιος χορός λέγεται και «κουτσός-σταματιστός»
(Λουκάτος, 1999).
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Ο ρυθμός είναι 4/4 στο πρώτο μέρος του χορού. Στις μέρες μας, η ρυθμική συνοδεία έχει
την μορφή του μπάλου στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο μέρος όμως η ρυθμική συνοδεία
τονίζει άλλες αξίες του μέτρου δίνοντας την αίσθηση της σούστας. Τονίζονται δηλαδή όλες
αξίες στο μέτρο 4/4 και έτσι γίνεται 2/4.
Μπάλος:

Σούστα:

5.1.4 Μανέτας
Πρόκειται για ένα τραγούδι που είναι πολύ αγαπητό στην Κεφαλλονιά. Ο κόσμος το
ζητάει τόσο στα πανηγύρια του νησιού, όσο και σε όλες τις εκδηλώσεις που
περιλαμβάνουν τον χορό και το τραγούδι. Ακούγεται κυρίως στο Αιγαίο, αλλά υπάρχει και
στην Κεφαλλονιά με παραλλαγή στους στίχους. Ο χορός αποτελείται από δύο μέρη και
χορεύεται σε κύκλο ή σε διπλό κύκλο. Στο πρώτο μέρος, οι χορευτές κρατιούνται χιαστί
από τις παλάμες με τα χέρια κατεβασμένα, ενώ στο δεύτερο μέρος οι χορευετές πιάνονται
από τις παλάμες με τα χέρια ψηλά με πιο πηδηχτό βηματισμό. Ο Χανδρινός αναφέρει: «Ο
Μανέτας είναι ντεμί, είναι μισό σταυρωτό, μισό κουτσό! Γιατί πιάνουνται διαφορετικά κι
ύστερα αφήνουν τα χέρια και πιάνουνται διαφορετικά. Γιαυτό σου λέω είναι ντεμί»
(Χανδρινός, 2016). Ο ρυθμός είναι 4/4. Η ρυθμική συνοδεία ακολουθεί διάφορες
παραλλαγές αλλάζοντας μόνο τον εσωτερικό ρυθμό θυμίζοντας το Μπαγιό 4/4, ενώ ο
εξωτερικός ρυθμός παραμένει ο ίδιος 4/4. Το οργανολόγιο που παρατηρούμε να συνοδεύει
το συγκεκριμένο τραγούδι είναι το βιολί, η κιθάρα και τα υπόλοιπα συνοδευτικά-ρυθμικά
όργανα (ακορντεόν, αρμόνιο), τα οποία συνοδεύουν σαν μπάλο.
Μπάλος:
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5.1.5 Γύρες
Οι Γύρες είναι ένας χορός που χορεύεται με τους χορευτές να κρατιούνται από του ώμους.
Τον χόρευαν κυρίως στο νότιο μέρος του νησιού, γι' αυτό τον λόγο δεν είναι πολύ
διαδεδομένος στην υπόλοιπη Κεφαλλονιά. Ο χορός αυτός ξαναζωντάνεψε με την
παρέμβαση της Ελένης Γεωργίου Λιναρδάτου, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μου
τα έδειξε. Τα χορέψαμε μαζί. Μετά τα πρωτοδίδαξα στους χορευτές του πολιτιστικού
Συλλόγου «ΜΠΑΛΛΟΣ» και τα πρωτοχορέψαμε στην Πλατεία του Αργοστολίου στις
Αποκριές του 1986. Ακολούθως εκτός Κεφαλονιάς πρωτοχορεύτηκαν στην έκθεση
PHILOXENIA Θεσσαλονίκης (23-27 Απριλίου 1986) με το παιδικό χορευτικό τμήμα του
Δήμου Αργοστολίου, του οποίου ήμουν δασκάλα. Σήμερα ο χορός χορεύεται απ’ όλα τα
χορευτικά συγκροτήματα και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση»
(Λιναρδάτου, 2008).
Χαρακτηριστικό τραγούδι που συνοδεύει τον συγκεκριμένο χορό είναι το Βγήκε η πράσα
στο βουνό. Ο Φουρνιώτης Δ. αναφέρει σχετικά: «...Αυτό το τραγούδι και ο χορός τείνει να
εξαφανιστεί, δεν το πολυχορεύουν, λόγω που χορεύουνε το..; Είναι ένας χορός, να σαν «το
Μανέτα» και «το Μέρμηγκα» αλλά έχει κάτι βήματα ξεχωριστά μέσα στα οποία τα
χορεύουνε όλα το ίδιο...» (Φουρνιώτης, 2012). Ο Φουρνιώτης μου έδειξε τα βήματα του
χορού, τα οποία κατέγραψα στην κάμερα. Ο χορός έχει δύο μέρη. Το ένα είναι αργό με
βήματα σταθερά διαδοχικά και το δεύτερο μέρος είναι πιο πηδηχτό. Ο ρυθμός είναι 4/4.
Μπάλος:

5.1.6 Βλαχοπούλες (Καλαματιανός)
Ο χορός Βλαχοπούλες είναι ο γνωστός καλαματιανός σε ρυθμό 7/8, στην Κεφαλλονιά
όμως ονομάζεται έτσι με μία παραλλαγή στα βήματα. Χορεύεται σε κύκλο με τους
χορευτές να πιάνονται από το χέρι με τους αγκώνες λυγισμένους, ενώ κατά τη διάρκεια
του χορού οι χορευτές πιάνονται και σε ζευγάρια. Το τραγούδι «Αλφαβητάρι» χορεύεται
σαν τις Βλαχοπούλες. Ο ρυθμός είναι 7/8 Καλαματιανός με ρυθμική αγωγή 3,2,2.
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Καλαματιανό:

5.1.7 Μπαρμπουνάκι (Μπάλος Παλικής)
Ο χορός Μπαρμπουνάκι είναι από την περιοχή της Παλικής στη Δυτική Κεφαλλονιά
(Ληξούρι), χορεύεται όμως και

σε άλλα μέρη του νησιού, ιδίως στην περιοχή του

Αργοστολίου. Κάποιοι τον ονομάζουν και «Μπάλος του Ληξουρίου» ή «Μπάλος της
Παλικής». Έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον Μπάλο Κεφαλλονιάς. Υπάρχει όμως μία
βασική διαφορά στο δεύτερο μέρος, στο οποίο τα βήματα κάνουν κάποιες διαφορετικές
κινήσεις. Ο πρωτοχορευτής μπορεί να κάνει φιγούρες και έτσι να δείξει την δεξιοτεχνία
του στο χορό καθώς επίσης, και να χορέψει με διαφορετικές ντάμες από τον κύκλο του
χορού. Ο ρυθμός είναι 4/4. Στη Λευκάδα χορεύεται και σαν διπλός χορός, δηλαδή χορός με
δύο μέρη που το πρώτο είναι 4/4 και το δεύτερο 7/8 (Γαλανός, 2010, σ. 15).
Η ρυθμική του ανάλυση έχει ως εξής:
Μπάλος:

5.1.8 Ρόιδω
Και σε αυτή την περίπτωση ο χορός Ρόιδω έχει πάρει το όνομα του από το όνομα του
ομώνυμου τραγουδιού. Στον συγκεκριμένο χορό οι άντρες και οι γυναίκες κάθονται
εναλλάξ και κρατιούνται από το χέρι με τους αγκώνες λυγισμένους. Δεν έχω εντοπίσει αν
υπάρχει άλλη ονομασία για τον όνομα του χορού αυτού. Τα βήματα έχουν δύο μέρη τα
οποία ακολουθούν την μελωδία. Το πρώτο μέρος χορεύεται πιο αργά και με μικρά βήματα,
ενώ το δεύτερο μέρος με μεγάλα και πηδηχτά βήματα.
Ο ρυθμός του χορού είναι 4/4.
Μπάλος:
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5.1.9 Σταυρωτός Πυλάρου
Ο χορός Σταυρωτός, έχει πάρει το όνομά του από την περιοχή της Πυλάρου, η οποία
βρίσκεται στο κεντρικό τομέα της Κεφαλλονιάς. Ονομάζεται Σταυρωτός γιατί τα πόδια
κατά κάποιον τρόπο πάνε σταυρωτά μπροστά και πίσω. Ο Γαλανός αναφέρει σχετικά:
«...Στην έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι οι χοροί Κουτσός και Σταυρωτός θεωρούνται ίδιοι
με μία μόνο διαφορά: στον Κουτσό το πόδι πάει πίσω ενώ στον Σταυρωτό το πόδι πάει
μπροστά...» (Γαλανός, 2010). Ο συγκεκριμένος χορός δεν είναι τόσο διαδεδομένος, με
αποτέλεσμα στα πανηγύρια και τις γιορτές του νησιού να μην χορεύεται πάντα. Στις
εκδηλώσεις όμως, στις οποίες συμμετέχουν χορευτικοί σύλλογοι, ο χορός παρουσιάζεται
από τα χορευτικά συγκροτήματα με την διάταξη των χορευτών άνδρα-γυναίκα.
Το 2015 στο πανηγύρι που γίνεται στη Μονή Θεμάτων, στην περιοχή της Πυλάρου, την
περίοδο του Πάσχα είδα τον χορό αυτόν για πρώτη φορά. Στον κύκλο του χορού
συμμετείχαν άτομα όλων των ηλικιών οι οποίοι γνώριζαν τα βήματα. Κατάλαβα πως οι
νεότεροι σε ηλικία ήταν μέλη κάποιου χορευτικού συλλόγου, ενώ δεν μπορώ να πω το ίδιο
για τους μεγαλύτερους. Ο ρυθμός του είναι 4/4, ενώ στο ρεφρέν του κομματιού ή στο
κόψιμο της μελωδίας ο ρυθμός αλλάζει σε 6/8. Στη μελωδία υπάρχουν δύο μέρη, τα οποία
χορεύονται με αργά βήματα στον ρυθμό του μπάλου και πιο γρήγορα πηδηχτά στον ρυθμό
του τσάμικου. Το βήμα του χορού πάει μπροστά και στο γύρισμα σε τσάμικο γίνεται διπλό
βήμα μπροστά. Το τραγούδι «Επέρασα από την Πύλαρο» χορεύεται με τον χορό αυτό.
Μπάλος:

Τσάμικο:

5.2.10 Κουτσός
Στον Κουτσό, οι χορευτές πιάνονται από την παλάμη με τα χέρια λυγισμένα. Ο χορός
περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αργό. Στο δεύτερο μέρος οι χορευτές
κάνουν μία κίνηση που μοιάζει σαν να κουτσαίνουν. Πιθανόν, ο χορός να πήρε το όνομά
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του από αυτή την κίνηση. Ο Χαράλαμπος Παπανικολάου (2017) όμως, μου ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Αυτό το χορό το λένε Κουτσό, Κουτσό γιατί είναι πολύ δύσκολος και αν
τον χορέψεις μία φορά μετά μένεις κουτσός». Μάλλον ο Παπανικολάου αναφέρεται στον
χορό Σαρταουρέ, ο οποίος συγχέεται με τον Κουτσό και είναι πολύ δύσκολος χορός στην
εκτέλεσή του τον οποίο και θα παρουσιάσω στην συνέχεια.
Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε ποιος ακριβώς είναι ο λόγος και ο τρόπος ονομασίας των
χορών, μπορούμε όμως να κάνουμε υποθέσεις πάνω σε λογικούς προβληματισμούς. Ο
Χανδρινός μου αναφέρει για τον χορό αυτό: «Το Κουτσό είναι αλλιώς Γύρες ναι γύρες το
Κουτσό, δηλαδή παίξε μας Γύρες, το λέγανε μια φορά και ένα καιρό και το χορεύανε,
αλλά είναι Κουτσό γιατί πιάνονται διαφορετικά στο βήμα.» (Χανδρινός, 2016). Ο
παραπάνω, αναφέρει τον Κουτσό σαν Γύρες, γιατί αναφέρεται στον τρόπο που χορεύονταν
ή στον τρόπο που το ζητούσαν και όχι στο όνομα του χορού, αφού οι Γύρες χορεύονται
τελείως διαφορετικά.
Ο Γαλανός αναφέρει: «...Επίσης, στην πορεία του χρόνου ταυτίστηκε ο Κουτσός με τον
Σαρταουρέ γιατί ο δεύτερος έχει ανέβασμα του ποδιού και δίνει την εντύπωση πως ο
χορευτής κουτσαίνει. Όμως οι χοροί αυτοί οι δυο είναι διαφορετικοί.» (Γαλανός, 2010, σ.
10). Πράγματι υπάρχουν δύο διαφορετικοί χοροί, που για πολλά χρόνια είχαν ταυτιστεί
και θεωρούνταν ένας. Ο Κουτσός ονομάστηκε έτσι γιατί αν τον δεις να χορεύεται, στο
δεύτερο μέρος του χορού, οι χορευτές πραγματικά φαίνεται σαν να κάνουν διαδοχικά
πηδηχτά βήματα σαν να κουτσαίνουν. Το τραγούδι «Μια πέρδικα παινεύτηκε» χορεύεται
κουτσό, όπως και το «Εννιά μηλιές εφύτεψα».
Ο ρυθμός του χορού είναι 4/4.
Μπάλος:

5.2.11 Σαρταουρέ
Ο χορός Σαρταουρέ, στα βήματά του, έχει ένα πέταγμα-πήδημα. Πιθανών από εκεί να
πηγάζει και το όνομά του, σάρτο δηλαδή σάλτο, δηλαδή πήδημα. Το σαρταουρέ συγχέεται
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με τον χορό Κουτσό, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Αν όμως κάποιος δει πώς
χορεύονται οι δύο χοροί θα καταλάβει πως πρόκειται για τελείως διαφορετικά βήματα.
Πρόκειται για ένα δύσκολο χορό που για να χορευτεί απαιτεί σωματική δύναμη στα πόδια
καθώς οι κινήσεις του είναι μεγάλες και κουραστικές. Οι χορευτές πιάνονται από τις
παλάμες με κατεβασμένα τα χέρια. Το τραγούδι «Από Λαγκάδι» και το «Σα σε όρη σε
βουνό»61 χορεύεται με τον συγκεκριμένο χορό, ο οποίος έχει ρυθμό 7/8.
Kαλαματιανό:

5.2.12 Μπάλος Κουρουκλάτα
Ο Μπάλος Κουρουκλάτα πρόκειται για έναν άγνωστο μέχρι τώρα χορό, τον οποίον
κατέγραψε ο Γαλανός, δυστυχώς όμως δεν βρήκα περισσότερες πληροφορίες. Ο ρυθμός
του είναι μπάλος 4/4 και η μελωδία του σχετικού τραγουδιού είναι πολύ κοντά στον
Μπάλο Κεφαλλονιάς. Προφανώς κρίνοντας από την ονομασία του χορού πρόκειται για
τραγούδι και χορό που παιζόταν και χορευόταν στο χωριό Κουρουκλάτα. Στο διαδίκτυο
υπάρχει βίντεο με παρουσίαση του χορού από το μουσικό σχήμα «Η ανέμη του χορού».

Μπάλος:

5.2.13 Λόντρες
Για τον χορό Λόντρες δεν γνωρίζουμε πολλά στοιχεία, αφού μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε
καμία αναφορά, ενώ δεν συναντάται πλέον στις γιορτές και τα πανηγύρια. Τον χορό
κατέγραψε ο Γεράσιμος Γαλανός και χορευόταν από τις ηλικιωμένες γυναίκες του χωριού
οι οποίες δεν μπορούσαν να χορέψουν τους χορούς που χόρευαν οι νεότεροι. Έτσι
δημιουργήθηκε ο συγκεκριμένος ο χορός με την ονομασία Λόντρες. Καταγράφηκε στην
περιοχή Πρόννων και στο Πυργί από τον Φώτιο Διγαλέτο (ετών 92) από τα Καταποδάτα
Σάμης και χορευόταν μέχρι τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ο χορός παρουσιάστηκε
61

Το τραγούδι αυτό εμφανίζεται στην Πελοπόννησο με τον τίτλο «Αμάραντος» και χορεύετε στο ρυθμό του
τσάμικου.
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πρώτη φορά στις μέρες μας σε μουσική εκδήλωση το 2015 (Γαλανός, 2015).
Βάλς

Ο χορός για τους Κεφαλλονίτες είναι αναπόσπαστο σημείο της πολιτισμικής τους
ταυτότητας, το οποίο σχετίζεται και ενσωματώνεται στις διάφορες φάσεις την ζωή τους.
Αποτελεί ένα τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας των ατόμων, ενώ συγχρόνως αποτελεί και
ένα μέσο διατήρησης της τοπικής τους ταυτότητας, που πηγάζει από την ανάγκη για
αναγνώριση του ατόμου από το σύνολο.62
Όπως διαπιστώνει η Θεοδοσίου, «μολονότι η μουσική είναι σπάνια κάτι που
απεικονίζεται/αναπαριστάται σε χάρτες, οι μουσικές γεωγραφίες, τόσο στη συμβολική όσο
και στη φυσική τους διάσταση, αποτελούν σημαντική συνισταμένη του τρόπου που
προσλαμβάνουμε και βιώνουμε τον κόσμο γύρω μας», ενώ «οι “τόποι” συνάντησης, κι
ακόμα περισσότερο οι διαδικασίες συνάντησης τους αποτελούν βασικά πεδία όπου τα
διάφορα είδη μουσικής και οι γεωγραφίες τους αποκτούν ταυτότητα» (Θεοδωσίου, 2006,
σ. 67-80).
Ιδίως οι τοπικοί χοροί, αλλά και όχι μόνο, λειτουργούν ως σύμβολο κοινωνικής συνοχής,
ως σύμβολο έκφρασης δομικής αλλά και συνειδησιακής κατανομής του χώρου, ως
σύμβολο αντίληψης για ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά των κατοίκων, ως σύμβολο
έκφρασης του Κεφαλλονίτικου σατιρικού πνεύματος και τέλος ως σύμβολο επικοινωνίας
και κοινωνικής συμπεριφοράς (Κοσμάτου, 2007, σ. 320). 63 Οι χοροί χαρακτηρίζονται από
την ποικιλία των ρυθμών, την ζωντάνια τους και την ευχάριστη αίσθηση των εναλλαγών
στις κινήσεις επάνω στον χορό.
62

Σχετικά με την έννοια που αποκτά ο αθέατος χώρος μέσα στο χρόνο βλέπε Νιτσιάκος, Γ. 2003. Χτίζοντας
το χώρο και το χρόνο. Οδυσσέας. Αθήνα. Και αντίστοιχα Τσένογλου Ελένη. 1993. «Η αθέατη διάσταση του
χώρου. Προσπάθεια ανθρωπολογικής προσέγγισης ενός οικιστικού συστήματος: Καστελόριζο
Δωδεκανήσου». Εθνολογία 2
63
Η Κοσμάτου στο σημείο αυτό αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι της περιοχής της Πυλάρου. Η
εξήγηση των φαινομένων όμως που διέπουν τα χαρακτηριστικά που εκφράζουν τη συλλογικότητα αυτή όμως
δεν είναι μόνο στοιχεία που εκφράζονται από το τραγούδια αλλά απορρέουν και μέσα από το χορό ως μέσο
έκφρασης.
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Οι χοροί της Κεφαλλονιάς

Όνομα

Ρυθμός

1

Βλαχοπούλες

Καλαματιανό 7/8

2

Γύρες

Μπάλος 4/4

3

Διβαράτικος (Γυρουζάτο)

Τσάμικο 6/8

4

Κουτσός

Μπάλος 4/4

5

Κουρουκλάτικος Μπάλος

Μπάλος 4/4

6

Κουτσοσταματιστός (Μέρμυγκας)

Μπάλος 4/4 και Σούστα 2/4

7

Λόντρες

Βαλς ¾

8

Μανέτας

Μπάλος 4/4

9

Μπάλος Κεφαλλονιάς

Μπάλος 4/4

10

Μπάλος Παλικής

Μπάλος 4/4

11

Ρόιδω

Μπάλος 4/4

12

Σταυρωτός Πυλάρου

Μπάλος 4/4 και Τσάμικο 6/8

13

Σαρταουρέ

Καλαματιανό 7/8

Πίνακας 5.1: Οι Χοροί της Κεφαλλονιάς.

Όλοι οι χοροί είναι κυκλικοί ενώ κάποιοι από αυτούς περιλαμβάνουν σημεία στον χορό,
στον οποίο οι χορευτές πιάνονται και σε ζευγάρια. Χαρακτηριστικό που παρατηρούμε σε
κάποιους από τους χορούς είναι το γεγονός ότι περιλαμβάνουν δύο μέρη. Συνήθως
ξεκινάνε με ένα αργό μέρος που στην συνέχεια γίνεται γρήγορο. Αυτές οι εναλλαγές
πυροδοτούνται, είτε από την εναλλαγή στη μελωδία του κομματιού, είτε σε συνδυασμό
εναλλαγής της μελωδίας και του ρυθμού. Στο πρώτο μέρος συνήθως οι χοροί είναι πιο
αργοί και σταθεροί σαν να θέλουν να κάνουν μία εισαγωγή στο χορό και να ζεστάνουν
τους χορευτές για το δεύτερο μέρος. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει πιο γρήγορα και
πηδηχτά βήματα δίνοντας μία ευχάριστη διάθεση, αλλά και την ευκαιρία για ανάδειξη των
ικανοτήτων των πρωτοχορευτών κυρίως, αλλά και των επόμενων.
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Για τον πρωτοχορευτή έχουν γραφτεί και ρίμνες, καθώς είναι πρώτος στον χορό και μπορεί
να δεχτεί κριτική για τις χορευτικές του ικανότητες.
«Μπροστινέ μου με το πάσο στάσου να σε σουσουμιάσω
να σου πω και δυο σουσούμια για τα λάγια σου σκαρτσόυνια.
Ο μπροστινός αυγερινός, η δεύτερη είν' η Πούλια
η τέταρτη η πέρδικα με τα παιδιά της ούλα.» (Μπάλλας, 2000, σ. 137).

Η ακολουθία αυτή με τις εναλλαγές από το ένα μέρος του χορού στο άλλο
επαναλαμβάνεται καθ' όλη τη διάρκεια του κομματιού, δημιουργώντας την χαλάρωση και
την προσμονή για το γρήγορο μέρος και την ένταση και την προσμονή για το αργό μέρος,
όταν κουράζεσαι μέσα στο χορό, αντίστοιχα.
Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των χορών, το οποίο έχει κοινωνικές προεκτάσεις και
αφορά την κοινωνική ιεραρχία στις σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι κάτοικοι σχετικά με το
φύλο, είναι η διάταξη των χορευτών. Γεγονός είναι, όχι μόνο στις μέρες μας αλλά και
παλιότερα, πως τον χορό τον «σέρνει» όχι μόνο ο άνδρας αλλά και η γυναίκα. Αν και αυτό
συμβαίνει σπανιότερα δεν παύει να είναι ένα στοιχείο που μας φανερώνει

ποιοτικά

χαρακτηριστικά που αφορούν τον πολιτισμό των Κεφαλλονιτών. «... από τους Πυλαρινούς
καλύτερη χορεύτρια αναδείχτηκε μία γυναίκα, η οποία όμως δεν κατάφερε τελικά να
κερδίσει. Σημαντικό είναι όμως ότι σε όλη τη διάρκεια της επίδειξης της χορευτικής της
δεινότητας την επευφημούσαν οι κάτοικοι και των δύο χωριών. Οι επευφημίες
συνεχίστηκαν και αργότερα παρόλο που δεν κατάφερε να κερδίσει» (Κοσμάτου, 1999,
σ.51).
Η αφήγηση αφορά διαγωνισμό Μπάλου στο χωριό Φαρακλάτα την περίοδο του 1920.
Φυσικά, η παρουσία του άντρα είναι περισσότερο έντονη στον χορό ειδικά τις
προηγούμενες περιόδους και το γεγονός, πως οι γυναίκες μερικές φορές είναι μπροστά
στον χορό δεν σημαίνει πως δεν υπήρχαν οι ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Από την άλλη
μεριά όμως, μπορούμε να διακρίνουμε τον σεβασμό και την εκτίμηση στην γυναίκα. Κάτι
τέτοιο πηγάζει από τις ιδιαίτερες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμόρφωσαν την
πολιτισμική ταυτότητα και την κουλτούρα των τοπικών πληθυσμών του νησιού. Τέτοια
παραδείγματα είναι η δυτική επιρροή στις κοινωνικές σχέσεις, αλλά και ο σημαντικός
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ρόλος της γυναίκας στην τοπική κοινωνία σε περιόδους απουσίας του άντρα από την
οικογένεια λόγω εργασίας. Άλλο ένα χαρακτηριστικό που επίσης μας δείχνει στοιχεία της
κουλτούρας που σχετίζονται με αυτή την κοινωνική διάσταση είναι το γεγονός ότι, οι
χορευτές σε όλους του χορούς πιάνονται από το χέρι και μόνο ο πρωτοχορευτής πιάνεται
με μαντήλι για λόγους ευκολίας στον χορό.
Επιπλέον, άσχετα με τον αν ο διπλανός ή η διπλανή στο χορό ήταν συγγενείς ή όχι, η
σωματική επαφή επιτρεπόταν και δεν παρεξηγιόταν. Φαίνεται δηλαδή πως ο χορός αποκτά
νόημα τελετουργικό με σκοπό την διασκέδαση και αφήνει στην άκρη διακρίσεις που
σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία και την κοινωνική τάξη. Ο σεβασμός βέβαια στις
μεγαλύτερες ηλικίες είναι εμφανής, μέσα από την διάταξη των χορευτών, όπου οι
μεγαλύτεροι μπαίνουν πρώτοι στο χορό ενώ οι νεότεροι στο τέλος του κύκλου.
Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ της εγγράμματης αναφοράς των χορών και της
προφορικής διάδοσής τους. Κατά το πέρασμα του χρόνου πολλές ονομασίες έχουν πάρει
άλλη έννοια και έχουν υπάρξει παρεξηγήσεις στους όρους. Μέσα όμως από την έρευνα και
τη συστηματική παρακολούθηση των φαινομένων του λαϊκού πολιτισμού, όπως αυτό του
χορού, μπορούμε μέχρι ενός σημείου να ξεδιαλύνουμε κάποιες υποθέσεις και να βρούμε
πως και γιατί υπήρξαν αυτές οι παρεξηγήσεις.
Όπως παρατηρήσαμε και παραπάνω, στην ανάλυση των χορών αλλά και μέσα από την
επιτόπια έρευνα, οι παρεξηγήσεις και παρερμηνείες των όρων δημιουργούνται πάντα σε
προφορικό επίπεδο, γιατί το προφορικό συνδέεται με το πρακτικό αυτό όμως συμβαίνει
και με τον γραπτό λόγο, στον οποίον μεταφέρονται τα λάθη αυτά. Στην πράξη λοιπόν του
γλεντιού, σημαντικό ρόλο παίζει η ίδια η επιτέλεση, ενώ η ορολογία είναι δευτερεύουσας
σημασίας. Η ορολογία στην πρακτική εφαρμογή εξυπηρετεί την τέλεση, δηλαδή «να στο
ζητήσω, να το καταλάβεις, να μου το παίξεις, για να το χορέψω».
Επίσης, βλέπουμε πως πρακτικοί μουσικοί όπως και οι συμμετέχοντες, χρησιμοποιούν τις
λέξεις σαν περιγραφή κυρίως των πράξεων, δηλαδή για να περιγράψουν μία κατάσταση,
μία κίνηση, ή μία αίσθηση. Τον όρο «σταυρωτό» λοιπόν τον χρησιμοποιούν για να
περιγράψουν το τρόπο που μοιάζει η λαβή των χεριών και δεν αναφέρονται στο όνομα του
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χορού Σταυρωτός Πυλάρου. Στην πράξη, το σημαντικό δεν είναι μόνο να δώσουμε τον
σωστό όρο για κάτι που αφορά την εγγράμματη μορφή του, αλλά και το να περιγράψουμε
αυτό που βιώνουμε, δηλαδή αυτό που ξέρουμε. Ο όρος «γύρες» επίσης χρησιμοποιείται με
τον ίδιο τρόπο, δηλαδή για να περιγράψει μία κίνηση και όχι σαν τίτλος κομματιού.
«Παίξε μας μια γύρα», δηλαδή να χορέψουμε και όχι τον χορό Γύρες. Ενδεχομένως από
εκεί να πήρε το όνομα του, επειδή οι χορευτές γυρνάνε, δηλαδή χορεύουν. Τα ονόματα των
χορών έτσι και αλλιώς από τέτοιου είδους χαρακτηριστικά παίρνουν το όνομά τους,
δηλαδή από περιγραφικές λέξεις που αναφέρονται σε μία αίσθηση, μία πράξη, μία
κατάσταση. Η παρερμηνεία λοιπόν των όρων, οφείλεται πολλές φορές σε τυχαία γεγονότα
ή μη, όπως τα παραπάνω.
Επίσης, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως, ακόμα και στους χορευτικούς συλλόγους
χρησιμοποιούν για ονόματα των χορών αυτών, τα ονόματα των τραγουδιών. Για
παράδειγμα αναφέρω την απάντηση της Διονυσίας Μανωλάτου (2017) στην ερώτηση μου
για το ποιους χορούς μαθαίνουν. «Το Μέρμηγκα και άλλους...». Σκοπός της έρευνας
λοιπόν δεν είναι μόνο να καταγράψει τα φαινόμενα, αλλά να μπορέσει να δώσει και μία
σωστή ερμηνεία αναδεικνύοντας όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία έχουν διαμορφώσει τα
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τις πρακτικές. Οι φορείς των πληροφοριών που
απορροφάμε, σαν ερευνητές, είναι ενταγμένοι στην πρακτική εφαρμογή των θεμάτων που
εμείς πολλές φορές βλέπουμε σε θεωρητικό επίπεδο.
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6. Γενικά Συμπεράσματα
Ξεκινώντας την αναζήτηση για το Δημοτικό τραγούδι στην Κεφαλλονιά θεωρούσα πως θα
λύσω πολλά αναπάντητα ερωτήματα που με απασχολούσαν. Κατά την διάρκεια της
έρευνας όμως και κατά την διάρκεια της επεξεργασίας των στοιχείων που προέκυψαν από
την έρευνα, διαπίστωσα πως ενώ λύθηκαν αρκετά από τα ερωτήματα μου, προέκυψαν και
μία σειρά από άλλα ερωτήματα, που πρέπει και αυτά να απαντηθούν με τη σειρά τους,
ενδεχομένως σε μία άλλη εργασία.
Στην παρούσα μελέτη αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες τις οποίες κλήθηκα να
αντιμετωπίσω. Οι δυσκολίες αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο μελέτης όπως η ελλιπής
επιστημονική βιβλιογραφία, η απουσία μεγάλης εμπειρίας από την δική μου μεριά σε
θέματα που αφορούν την επιτόπια έρευνα, το μεγάλο εύρος του φαινόμενου που μελετάω
και τέλος, η έλλειψη αρκετών διαφορετικών πηγών.
Από την παρούσα έρευνα, προκύπτουν αρκετές προβληματικές ενότητες, οι οποίες θα
ήθελαν ανάλυση σε βάθος, καθώς αποτελούν ενότητες με βαρύνουσα σημασία. Τέτοιες θα
μπορούσαν να είναι, με τη σειρά που εντοπίζονται στο κείμενο οι παρακάτω:
α) Οι λόγοι για τους οποίους επικράτησε σαν είδος η λόγια μουσική παράδοση του νησιού
και οι καντάδες, οι οποίες άνθισαν στα αστικά κέντρα σε αντίθεση με τα δημοτικά
τραγούδια της υπαίθρου.
β) Μία συστηματική και αναλυτική έρευνα, που θα παρουσιάζει στοιχεία για την χρήση
των δημοτικών τραγουδιών στις μέρες μας. Εφόσον η δικιά μου έρευνα εστιάζει στον 20ό
αιώνα, θα μπορούσε να υπάρξει συμπλήρωση των στοιχείων αυτών και ανάλυσή τους.
Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει και μία έρευνα που αφορά την περίοδο πριν και μετά
τον 20ό αιώνα.
γ) Η ονομασία των χορών της Κεφαλλονιάς για τους οποίους μέχρι και σήμερα δεν έχει
υπάρξει μία συστηματική έρευνα και κατηγοριοποίηση.
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δ) Η συνέχιση της συλλογής στοιχείων και τεκμηρίωσής τους με επιστημονικά κριτήρια.
ε) Η αναζήτηση στοιχείων που αφορούν την χρήση άλλων οργάνων, όπως σαξόφωνο,
τρομπέτα, κλαρίνο-κλαρινέτο, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί στο τοπικό ρεπερτόριο από
ορχήστρες σε πανηγύρια και γιορτές του νησιού.
Στην Κεφαλλονιά, την περίοδο που εξετάζω, υπήρξαν πολύ σημαντικές αλλαγές στον
κοινωνικό ιστό του νησιού, αλλά και σε όλους εκείνους τους τομείς και παράγοντες που
επηρεάζουν την ανθρώπινη δραστηριότητα. Στο νησί αυτό του Ιονίου, τα δημοτικά
τραγούδια έχουν μεγάλη ποικιλία και φυσικά συνδέονται με όλες εκείνες τις κοινωνικές
δραστηριότητες, οι οποίες είναι σημαντικές για τις τοπικές κοινωνίες του νησιού και
υπέστησαν αλλαγές κατά την διάρκεια του 20ού αιώνα.
Κατά την άποψή μου, η τοπική μουσική δραστηριότητα του νησιού, στις μέρες μας αλλά
και παλιότερα, προσπαθεί να ακολουθεί και να ενσωματώνει τις σύγχρονες μουσικές
διαστάσεις που επικρατούν στον υπόλοιπο κόσμο. Σε κάποιο σημείο όμως αυτής της
περιόδου σταματάει η δημιουργία νέων τραγουδιών και ξεκινάει η αναπαραγωγή των
παλαιότερων τραγουδιών. Επίσης, ένα δίκτυο επιρροών από διάφορα μέρη της Ελλάδας
αλλά και του εξωτερικού, επηρέασαν και διαμόρφωσαν, μέσα στη διάρκεια του χρόνου, τις
μουσικές πρακτικές των κοινωνικών συνόλων σε πολλά επίπεδα. Ανά περιόδους, το
δημοτικό τραγούδι, ενσωματώνει καινούργια στοιχεία, ακολουθώντας μία πραγματικότητα
που χωρίς αυτήν θα έμενε ξεκομμένη από τον κόσμο και δεν θα είχε τίποτα πλέον να
προσφέρει στον κοινωνικό δίκτυο που την αποτελεί.
Όπως τα τραγούδια που τις περισσότερες φορές δεν είναι δημιούργημα ενός μεμονωμένου
ατόμου, έτσι και οι κοινωνικές ομάδες συνδέονται σε δίκτυα, απορροφώντας
χαρακτηριστικά, τα οποία εμείς μπορεί να βλέπουμε σαν στατικές εικόνες. Στην
πραγματικότητα όμως, είναι χαρακτηριστικά μιας διαρκούς ανταλλακτικής επικοινωνίας.
Τα νησιά του Ιονίου, η Αθήνα, η δυτική Πελοπόννησος κυρίως και κατ' επέκτασιν
ολόκληρη, η Αιτωλοακαρνανία και η Ήπειρος, η Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου και στη
συνέχεια ολόκληρη η Ελλάδα αλλά και χώρες του εξωτερικού όπως η Ιταλία, η Αγγλία, η
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Γαλλία, η Ρωσία, η Ρουμανία64 και οι ΗΠΑ, είχαν και έχουν μία διαρκή σχέση
επικοινωνίας με την Κεφαλλονιά και τους Κεφαλλονίτες και έχουν επηρεάσει έμμεσα ή
άμεσα την μουσική παράδοση του τόπου.
Υπήρχε έντονη επικοινωνία σε πολλούς τομείς, με τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και
συγκεκριμένα το Ξηρόμερο, αλλά και με περιοχές της Πελοποννήσου, στις οποίες οι
Κεφαλλονίτες δραστηριοποιούνταν τόσο με τις γεωργικές καλλιέργειες όπως καπνά και
καλαμπόκι, όσο και με την τυροκομία, και το εμπόριο (Γαλανός, 2007, σ. 289). Η
λεπτομερής καταγραφή και εξήγηση όλων αυτών των φαινομένων είναι πραγματικά
δύσκολή και αδύνατο να αναλυθεί σε όλο το εύρος της. Παρόλα αυτά, στην παρούσα
εργασία έγινε μια προσπάθεια ταξινόμησης και χρονολόγησης του υλικού που είχα στη
διάθεσή μου.
Οπωσδήποτε η δημοτική μουσική της Κεφαλλονιάς αλλά και οι χοροί της, είναι
επηρεασμένα από άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι περιοχές αυτές είτε
αποτελούν γειτονικές τοποθεσίες είτε είναι περισσότερο απομακρυσμένες, πρόκειται όμως
πάντα για περιοχές όπου με κάποιο τρόπο υπήρχε και υπάρχει κάποιου είδους επικοινωνία.
Έτσι, μέσα από την καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων που είχα στην διάθεση μου
μπορώ να αναφέρω πως στην Κεφαλλονιά θα βρούμε δημοτικά τραγούδια τα οποία
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α. Πανελλήνια τραγούδια και χοροί που χρησιμοποιούνταν στις τοπικές μουσικές
πρακτικές, όπως τα συναντάμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
β. Πανελλήνια τραγούδια και χοροί, τα οποία έχουν προσαρμοστεί από την τοπική
κουλτούρα αλλάζοντας πότε τους στίχους, πότε τη μελωδία, πότε το ρυθμό και πότε τα
βήματα των χορών, ανάλογα με την έμπνευση των λαϊκών αισθητικών κριτηρίων.
γ. Τραγούδια και μελωδίες, τα οποία δημιουργούνται στο πλαίσιο καλλιτεχνικών
πρακτικών, αλλά και τοπικοί χοροί που συναντάμε μόνο στην Κεφαλλονιά.
64

Σύμφωνα με το Γαλανό «Μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, 1774, η Κεφαλλονίτικη Ναυτιλία
δραστηριοποιήθηκε στις παραδουνάβιες περιοχές με αποτέλεσμα πολλοί Κεφαλλονίτες να κατοικίσουν
μόνιμα στις περιοχές αυτές» (Γαλανός, 2007, σ. 289)
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Επιγραμματικά: Στην Κεφαλλονιά, εντοπίζονται μοιρολόγια, νανουρίσματα, τραγούδια του
γάμου, ρίμνες του χορού, σατιρικά τραγούδια, κοινωνικά και ιστορικά τραγούδια.
Από το σύνολο των ερευνόμενων σε αυτή την εργασία μουσικών πλαισίων, μπορώ να
κάνω μερικές παρατηρήσεις. Βλέπουμε την άμεση και αλληλένδετη σχέση των πρακτικών
αυτών με την ανάγκη για κοινωνικοποίηση και ενδυνάμωση των σχέσεων, μέσα στα
πλαίσια που ορίζει το ίδιο το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, μπορώ να εντοπίσω τα πλαίσια
των θρησκευτικών γιορτών και των γεγονότων που συνδέονται με τον κύκλο της ζωής και
του χρόνου. Υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει, πολύ έντονο το αίσθημα της κοινότητας
με τη συμμετοχή στην διοργάνωση πολλών μελών της κοινωνίας. Συγχρόνως, η ανάγκη
για την ατομική ενσωμάτωση στο σύνολο είναι εμφανής, καθώς και η διάθεση για
συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα.
Οι μουσικές πρακτικές που μελέτησα, ενσωματώνουν χαρακτηριστικά που σίγουρα έχουν
την προέλευση τους σε παλαιότερες πρακτικές και συνήθειες, καταβολές που όμως
αφορούν μία άλλη σχετική έρευνα, καθώς στην παρούσα εργασία εστιάζω στην χρονική
περίοδο του 20ού αιώνα.
Παρατηρούμε πως οι περισσότερες από αυτές τις μουσικές πρακτικές αν όχι όλες,
συνδέονται με την θρησκευτική διάσταση και τις λατρευτικές τελετές της κοινωνίας που
κατά το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι. «Η συμβίωση μίας ομάδας σε
περιορισμένες χωρικές διαστάσεις δημιουργεί στενές διαπροσωπικές σχέσεις, κοινό τρόπο
ζωής, κοινό ηθικό κώδικα με αποτέλεσμα, δεδομένου και των διαφοροποιήσεων/
ετεροτήτων, να δημιουργείται κάθε φορά και μία ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα»
(Κοσμάτου 2007, σ. 318).
Κάποια από τα χαρακτηριστικά στις μουσικές πρακτικές, παραμένουν στην Κεφαλλονιά
μέχρι και σήμερα. Μετά το 1940, ο πόλεμος, η κατοχή και ο εμφύλιος επέφεραν μεγάλες
αλλαγές στην κοινωνική δομή της Κεφαλλονιάς όπως και στα υπόλοιπα μέρη της
Ελλάδας. Μεγάλη αλλαγή όμως, στην κοινωνική δομή και συγκρότηση του νησιού ήταν
και ο σεισμός του 1953 με τις καταστροφές που οδήγησαν στην έντονη αστικοποίηση
αλλά και τη μετανάστευση σε αστικά κέντρα του νησιού (Αργοστόλι, Ληξούρι), όπως και
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σε άλλα περιφερειακά αστικά κέντρα, γεγονός που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και τον
πληθυσμό του νησιού. Τόσο οι πληθυσμιακές μετακινήσεις εκτός νησιού αλλά και οι
πληθυσμιακές μετακινήσεις εντός του νησιού επέφεραν μία τεράστια αλλαγή στην
διαμόρφωση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών του αστικού και μη χώρου.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω την ανάγκη που πιστεύω πως υπάρχει από την
δημιουργία του Πίνακα 4.2 με τα δημοτικά τραγούδια της Κεφαλλονιάς, για ανάλυση των
στοιχείων που εμφανίζονται. Μπορούμε να εντοπίσουμε πολλά στοιχεία αναλύοντας τα
δεδομένα του πίνακα. Ένα από αυτά, είναι το δίκτυο πολιτισμικών φορέων που αποτελούν
οι πηγές των πληροφοριών αυτών. Μία τέτοια ανάλυση όμως, θα μπορούσε να γίνει πέρα
από τα πλαίσια αυτής της πτυχιακής εργασίας, που ήδη έχει επεκταθεί σε εύρος θεμάτων
μεγαλύτερο από αυτό των δυνατοτήτων της.
Στη δημοτική μουσική της Κεφαλλονιάς, η οποία ενυπάρχει στις μουσικοχορευτικές
πρακτικές που μελέτησα, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που την διαφοροποιούν από
τις υπόλοιπες παραδόσεις του Ιονίου και φυσικά της υπόλοιπης Ελλάδας. Σύμφωνα με την
έρευνα που έχω κάνει αλλά και από τα στοιχεία που έχω αναλύσει στις σελίδες που
προηγήθηκαν, αλλά και σε συμφωνία με τα όσα αναφέρει η Κοσμάτου (1999, σ. 14) για
το θέμα αυτό, μπορώ να αναφέρω κάποια χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνουν τη
διαφοροποίηση αυτή.
1. Η αυτοσχέδια δημιουργία των ριμνών κατά την διάρκεια των χορών που λαμβάνουν
χώρα στις διάφορες μουσικές πρακτικές κατά την διάρκεια της περιόδου που μελετάω.
2. Η μεγάλη ποικιλία στους χορούς και η διαφοροποίηση της χορευτικής φόρμας.
3. Η σατιρική διάθεση στις ρίμνες.
4. Ο χαρακτηριστικός ήχος της μελωδίας που έχει πάντοτε μία αλέγκρο διάθεση και απλή
φόρμα.
5. Η κυριαρχία του βιολιού ως σολιστικό όργανο σε όλη την περίοδο που μελετάω και η
επικράτησή του έναντι του σκορτσάμπουνου.
Ένα ακόμα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της μουσικής αυτής είναι τα κοψίματα-τσακίσματα
στη μελωδία, τους στίχους, και στον χορό. Τα «κοψίματα» εκτελούνται από τους
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μουσικούς και τους τραγουδιστές και στη συνέχεια ακολουθούν και οι χορευτές. Στο
σημείο αυτό ο χορευτής εκτελεί φιγούρες με δεξιοτεχνία, ώστε να δείξει τις ικανότητές του
στο χορό. Η μελωδία αλλάζει, μαζί με τον ρυθμό πολλές φορές, ενώ και ο ρυθμός στους
στίχους αλλάζει και γίνεται από δεκαπεντασύλλαβος οκτασύλλαβος.
Η εργασία αυτή σε αυτό το σημείο τελειώνει, η έρευνα όμως συνεχίζεται. Ένα από τα
συμπεράσματα που έβγαλα φτάνοντας στο τέλος της εργασίας είναι αντίθετο με μία
εικασία που έκαναν πριν αρχίσω να κάνω έρευνα στην περιοχή της Κεφαλλονιάς. Πίστευα
πως το δημοτικό τραγούδι υπήρχε στην Κεφαλλονιά, αλλά σε πολύ περιορισμένη έκταση
και απλή στην μορφή της. Καταλήγοντας όμως, θα μπορούσα να πως πως το φαινόμενο
αυτό είναι τόσο σύνθετο όσο και ο χρόνος μέσα στον οποίο εξελίχθηκε και εξελίσσεται.
Δυσκολεύτηκα πολύ για να φτάσω στο σημείο, ώστε να δώσω ένα τέλος στην εργασία
μου. Όσο έψαχνα, έβρισκα καινούργια στοιχεία τα οποία μπορούσα να εντάξω μέσα σε
αυτή. Αποφάσισα όμως να δώσω ένα τέλος, όχι στην έρευνα και το ενδιαφέρον μου για τα
στοιχεία του πολιτισμού που με εκφράζουν, αλλά στην διαδικασία αυτή που ονομάζεται
φοίτηση στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μία διαδικασία
που διαμόρφωσε, όχι μόνο την επιστημονική μου αντίληψη, αλλά και το χαρακτήρα μου
σαν άτομο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Συνεντευξιαζόμενοι
Συνολικά πραγματοποίησα συνεντεύξεις σε δεκαεφτά ντόπιους μουσικούς, ερευνητές,
καθηγητές, τραγουδιστές, χορευτές και απλούς ανθρώπους. Παρακάτω, στο 2 Βιογραφικά,
θα ακολουθήσουν δέκα βιογραφικά σημαντικών μουσικών που ασχολήθηκαν με το
δημοτικό τραγούδι.
1.Μιχαλίτση,

Ανθούλα.

(νοικοκυρά)

Παραλογές

της

Κεφαλλονιάς.

[ψηφιακή

ηχογράφηση]. Σάμη Κεφαλλονιάς. Σάββατο, 7 Απριλίου 2012, 4:35:26 μμ
2.Μανωλάτου, Βασιλική, (Κοσμάτου). (νοικοκυρά) 2016. Τα χοροτράγουδα της
Κεφαλλονιάς. [ψηφιακή ηχογράφηση]. Σάμη Κεφαλλονιάς. Κυριακή, 8 Απριλίου 2012,
4:26:28 μμ.
3.Κουγιανός Γεράσιμος. (βοσκός, τραγουδιστής). Τα χοροτράγουδα της Κεφαλλονιάς.
[ψηφιακή ηχογράφηση]. Μακρυώτικα Πυλάρου, Κεφαλλονιά. Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012,
1:32:12 μμ
4.Ρουματζάς Σπύρος. (γλεντιστής, χορευτής). Οι μουσικές πρακτικές στην Κεφαλλονιά.
[ψηφιακή ηχογράφηση]. Βασιλικάδες Ερρίσου. Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012, 11:39:08
πμ
5.Παυλάτος Παναγής, Παυλάτου, Ευαγγελία (Νικολοβγένη). (συνταξιούχοι κτηνοτρόφοι).
2016. Ο βιολιστής Παύλος Παυλάτος, Διγαλέτο, Πυργί, Κεφαλλονιά, Κυριακή, 29 Μαΐου
2016, 7:19:58 μμ
6.Φουρφουρής, Γιάννης. (συνταξιούχος κτηνοτρόφος). 2016. Τα χοροτράγουδα της
Κεφαλλονιάς. [ψηφιακή ηχογράφηση]. Τσαγκαρισιάνο, Πυργί, Κεφαλλονιάς. Τετάρτη 1
Ιουνίου 2016,
7.Γασπαράτος Πολύδωρος. 2016. (ψαράς, συνταξιούχος, ερασιτέχνης τραγουδιστής). Τα
χοροτράγουδα της Κεφαλλονιάς. [ψηφιακή ηχογράφηση]. Ζόλα, Κεφαλλονιάς. Τετάρτη,
17 Αυγούστου 2016,
8.Μανωλάτος Αργύριος. 2016. (συνταξιούχος οδηγός φορτηγού). Τα χοροτράγουδα της
Κεφαλλονιάς. [ψηφιακή ηχογράφηση]. Σάμη Κεφαλλονιάς. Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016,
6:57:04 μμ
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9.Χανδρινός, Γ. (Φιλίμονας). 2016. (μουσικός). Τα χοροτράγουδα της Κεφαλλονιάς.
[ψηφιακή ηχογράφηση, βίντεο). Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016. Αργοστόλι, Κεφαλλονιά.
10.Γαλανός Γεράσιμος. 2016. (ερευνητής, υπάλληλος Υπ. Παιδείας). Στην Ανέμη του
Χορού. [ψηφιακή ηχογράφηση]. Αργοστόλι Κεφαλλονιάς. Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016.
11.Φραγγόπουλος Σπύρος. 2017. (συνταξιούχος υπάλληλος τράπεζας, ερασιτέχνης,
τραγουδιστής

κανταδόρος).

Μουσικές

Πρακτικές

στην

Κεφαλλονιά.

[ψηφιακή

ηχογράφηση]. Κλείσματα, Κεφαλλονιά. Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016, 6:21:51 μ.μ.
12.Φουρνιώτης, Δημήτρης 2016. (συνταξιούχος ιδιοκτήτης καταστήματος, ερασιτέχνης,
φλογέρα). Τα χοροτράγουδα της Κεφαλλονιάς. [Ψηφιακή ηχογράφηση]. Πάστρα
Κεφαλλονιάς, 8 Σεπτέμβρη 2016.
13.Γιακουματος Στέφανος, 2016. (ιδιοκτήτης βιοτεχνίας ενδυμάτων, πρακτικός βιολιστής).
Τα χοροτράγουδα της Κεφαλλονιάς. [ψηφιακή ηχογράφηση]. Σάμη Κεφαλλονιά.
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016, 5:21:09 μ.μ.
14.Γιακουματος Στέφανος, 2016, Τα χοροτράγουδα της Κεφαλλονιάς. [ψηφιακή
ηχογράφηση]. Σάμη Κεφαλλονιά. Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016, 1:10:28 μ.μ
15.Μανωλάτος, Γαβριήλ. 2017. (συνταξιούχος καθηγητής πανεπιστημίου). Ο Γάμος στην
Κεφαλλονιά. [ψηφιακή ηχογράφηση]. Αγία Παρασκευή, Αθήνα. Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου
2017, 2:26:02 μ.μ.
16.Μανωλάτος, Γαβριήλ. 2017. Η μάσκαρα στη Σάμη. [ψηφιακή ηχογράφηση] Αθήνα,
Αγία Παρασκευή. Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017, 2:22:26 μμ
17.Φραγγόπουλος Σπύρος. 2017. Ο Γάμος Στην Κεφαλλονιά. [ψηφιακή ηχογράφηση,
τηλεφωνική συνέντευξη]. Κλείσματα, Κεφαλλονιά, Αθήνα. Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.
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2. Βιογραφικά
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να παρουσιάσω τα βιογραφικά σημειώματα μουσικών που
ασχολήθηκαν με το δημοτικό τραγούδι. Κάποιους τους γνώρισα προσωπικά και τους πήρα
ο ίδιος συνέντευξη και άλλους δεν τους γνώρισα αλλά βρήκα πληροφορίες για αυτούς από
άλλες πηγές.
1. Στέφανος Γιακουμάτος (Πρακτικός Μουσικός, Βιολί)

Εικόνα Παραρτήματος 1: Στέφανος Γιακουμάτος.
Σάμη, Απρίλιος του 2014.Φωτογραφία: Σπύρος
Μανωλάτος.

Ο Γιακουμάτος δραστηριοποιήθηκε σαν μουσικός παίζοντας βιολί την δεκαετία πριν από
τον Β' παγκόσμιο πόλεμο κυρίως στην περιοχή της Σάμης. Με την έναρξη του πολέμου
δραστηριοποιήθηκε στην Εθνική Αντίσταση σαν «καπιτάνιος και διαφωτιστής τάγματος»
όπως μου ανέφερε και του απονεμήθηκε το μετάλλιο δίπλωμα τιμής την δεκαετία του 80.
Μετά τον πόλεμο μετανάστευσε στην Αθήνα, όπου είχε βιοτεχνία υποδημάτων. Ο πατέρας
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του Ευαγγελινός έπαιζε και εκείνος βιολί και από εκείνον απέκτησε το πρώτο του
ερέθισμα για την εκμάθηση του οργάνου. Το ρεπερτόριο του περιελάμβανε χορούς και
τραγούδια της Κεφαλλονιάς αλλά και έντεχνα και Ευρωπαϊκά τραγούδια.

2. Γεράσιμος Χανδρινός (Φιλίμονας) (Μουσικός, Βιολί)

Εικόνα Παραρτήματος 2: Γεράσιμος Χανδρινός
(Φιλίμονας). Πηγή: Αρχείο Γεράσιμου Γαλανού.

Γεννήθηκε στο Αργοστόλι το 1921. Ο πατέρας του ήταν αστυνομικός αλλά έπαιζε και
βιολί και έτσι επηρεάστηκε και ο ίδιος. Σε ηλικία 13 χρονών έκανε μαθήματα βιολιού,
φωνητικής και μουσικής θεωρίας στην Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλλονιάς με τον δάσκαλο
και βιολιστή Radames Manioni. Τα επόμενα χρόνια έζησε στην Αθήνα. Εκεί
παρακολούθησε μαθήματα βιολιού, ενώ παράλληλα πήρε μαθήματα για την εκμάθηση του
επαγγέλματος του κουρέα, επάγγελμα που εξάσκησε στην συνέχεια, αφού επέστρεψε στην
Κεφαλλονιά, στο Αργοστόλι από το 1950. Την ίδια χρονιά ασχολήθηκε και επαγγελματικά
με το βιολί στην Κεφαλλονιά.
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Συνεργάστηκε με το Αντώνιο Μπαμπούκη, ο οποίος ήταν και ο ίδιος κουρέας και μουσικός
δημιουργώντας μία ζυγιά με κιθάρα και βιολί παίζοντας δημοτικά αλλά και ευρωπαϊκά
όπως ταγκό, φοξ και βαλς. Το 1952 μετακόμισε στα Μακρυώτκα στην περιοχή της
Πυλάρου ενώ έζησε και στο Ληξούρι από το 1966 μέχρι το 1967 όπου συνεργάστηκε
μουσικά σε διάφορες εκδηλώσεις με τους κορνετίστες Διονύση Καραπατάλια και
Γεράσιμο Μουρελάτο. Ο Χανδρινός συνεργάστηκε και με τον πολύ γνωστό βιολιστή
Λυκούργο Τζάκη σε μουσικό σχήμα με τον Χανδρινό στο βιολί και τον Τζάκη στην
κιθάρα. Το σχήμα αυτό δραστηριοποιήθηκε και στην περιοχή της Παλλικής, αλλά και στην
υπόλοιπη Κεφαλλονιά. Με την πάροδο των χρόνων ο Χανδρινός συνεργάστηκε και με
άλλους μουσικούς παίζοντας σε σχήματα, τα οποία είχαν και άλλα όργανα όπως αρμόνιο,
ντραμς και ηλεκτρική κιθάρα. Αναφέρονται χαρακτηριστικά οι: Γιώργος Κρεμμύδας,
Νίκος Δόριζας, Παναγής Καλημέρης, Γεράσιμος Βουτσινάς και Παναγής Παλημέρης.
Παρέμεινε ενεργός στο επάγγελμα του μουσικού έως τις αρχές του 2000. Έφυγε από την
ζωή πλήρης ημερών σε ηλικία 95 ετών το 2016.

3. Φουρνιώτης Δημήτρης (Πρακτικός μουσικός, Φλογέρα)

Εικόνα Παραρτήματος 3: Δημήτρης Φουρνιώτης. Πάστρα 18 Απριλίου 2012.
Φωτογραφία: Σπύρος Μανωλάτος.
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Ο Φουρνιώτης γεννήθηκε στις 24 Νοέμβρη 1933 στην Πάστρα Κεφαλλονιάς. Είναι
αυτοδίδακτος ερασιτέχνης μουσικός. Από μικρός συμμετείχε στα μουσικά πλαίσια του
δημοτικού τραγουδιού και ο ίδιος αποτελεί φορέα των χαρακτηριστικών αυτών που
αφορούν τη μουσική, τα τραγούδια και το χορό. Από το Φουρνιώτη κατέγραψα το σπάνιο
τραγούδι «Εβγήκε η Πράσα στο βουνό» και τον ιδιαίτερο χορό «Γύρες» που χορεύεται
αποκλειστικά στην περιοχή του.65

4. Παύλος Παυλάτος (Μουσικός, Βιολί)

Εικόνα Παραρτήματος 4: Τσαγκαρισιάνο δεκαετία '80. Ο Παύλος Παυλάτος με
τα εγγόνια του. Αρχείο Σπύρου Μανωλάτου.

Ο Παυλάτος υπήρξε πρακτικός μουσικός με ειδικότητα στο βιολί. Κατάγεται από περιοχή
της Σάμης, το Πυργί και συγκεκριμένα από το χωριό Τσαγκαρισιάνο. Γεννήθηκε το 1911
περίπου. Δραστηριοποιήθηκε μουσικά κυρίως στην περιοχή της Σάμης και στα χωριά στο
Πυργί. Έπαιζε κυρίως σε πανηγύρια και σε ιδιωτικά γλέντια, αλλά και σε κέντρα
65

Με βοήθησε επίσης να κατανοήσω διαφορές που υπάρχουν ή υπήρχαν στα πολιτισμικά στοιχεία ανάμεσα
στις διαφορετικές τοποθεσίες του νησιού. Όπως που επισήμανε, στην περιοχή του Ελειού Πρόννων και στο
χωριό Πάστρα που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό μέρος του νησιού υπάρχουν και υπήρχαν διαφορικές
συνήθειες από ότι σε άλλα μέρη του νησιού.
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διασκέδασης της περίοδο του '80. Ήταν αυτοδίδακτος, είχε όμως επιρροή από τον πατέρα
του οποίος είχε αγοράσει ένα βιολί και έπαιζε ερασιτεχνικά για να διασκεδάζει η παρεά
και η γειτονιά. Ο πατέρας του είχε σαν επάγγελμα να ανοίγει στέρνες. Ο Παύλος έμαθε
επίσης κάποια βασικά πράγματα για το βιολί, από τον Αντριόλα, ο οποίος έμενε σε κάποιο
κοντινό χωριό και ο Παύλος πήγαινε κοντά του και μάθαινε τραγούδια και σκοπούς στο
βιολί. (Δεν γνωρίζω περισσότερες πληροφορίες για τον Αντριόλα). Η μουσική ήταν για τον
Παύλο το βασικό του επάγγελμα αφού μέσω αυτής μπορούσε να βιοποριστεί. Ο Σίμων
Καράς εξέδωσε ένα CD με συλλογή από Επτανησιακά τραγούδια, ανάμεσα στα οποία
υπάρχουν και τρία τραγούδια από την Κεφαλλονιά, στα οποία παίζει βιολί ο Παύλος
Παυλάτος.
5. Νίκος Δόριζας (Μουσικός, ακορντεόν, αρμόνιο)

Εικόνα Παραρτήματος 5: Νίκος Δόριζας. Πηγή:
www.kefalonitis.com.

Ο Νίκος Δόριζας είναι ένας τοπικός οργανοπαίκτης-μουσικός που συμμετείχε σε πολλές
ορχήστρες του νησιού. Ο Νικος είναι γιος του Διονύση Δόριζα, παλαιού οπλουργού της
περιοχής Δοριζάτων Λειβαθούς και είχε τέσσερα αδέρφια. Μέσα στο οικογενειακό του
περιβάλλον ανέπτυξε την αγάπη του για την μουσική, αφού ο πατέρας του, η μητέρα του
Δημαρίστη Τσάση και τ’ αδέλφια του, έπαιζαν κιθάρα, μαντολίνο και τραγουδούσαν.
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Την πρώτη φορά που αντίκρισε πιάνο ήταν στο σπίτι της Μαριγούλας Φορέστη, στην
Πεσσάδα. Ο ήχος του πιάνου του άρεσε τόσο, με αποτέλεσμα να φτιάξει ένα δικό του
χειροποίητο πιάνο με δυο κλίμακες, από κασέλες και κλειδιά κιθάρας. ΄Έτσι άρχισε να
εξερευνά τους ήχους των πλήκτρων και να φτιάχνει δικές του μελωδίες. Μεγαλώνοντας,
έμαθε ακορντεόν και ασχολήθηκε με αυτό περίπου είκοσι χρόνια. Συγχρόνως, από τα
νεανικά του χρόνια έπαιζε και κιθάρα, ενώ αργότερα ασχολήθηκε με το αρμόνιο.
Κατά τη στρατιωτική του θητεία έπαιζε σε ορχήστρα και συμμετείχε στον πόλεμο της
Κορέας ως μέλος της μουσικής ορχήστρας της στρατιωτικής ειρηνευτικής αποστολής.
Αργότερα, επέστρεψε στην Πάτρα, όπου έπαιζε σε ορχήστρες. Στην Κεφαλλονιά γύρισε
στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Την περίοδο αυτή, θα συμμετάσχει σε τοπικά μουσικά
σχήματα με συμμετοχή στα πανηγύρια και στα τοπικά και κοινωνικά μουσικά δρώμενα,
παίζοντας ελληνικά και ξένα τραγούδια, καθώς και τοπικά, προσπαθώντας να καλύψει όλα
τα γούστα και τις επιθυμίες των συμμετεχόντων και των χορευτών.
Το βασικό του επάγγελμα ήταν ραδιοτεχνίτης και έτσι το 1966 θα είναι ο πρώτος που θα
αποκαταστήσει στο Αργοστόλι ραδιοφωνικό σταθμό με το όνομα «Ράδιο Νίκος», το οποίο
είχε εμβέλεια μέχρι την Κόρινθο και τη Στερεά Ελλάδα.

Εικόνα Παραρτήματος 6: Αργοστόλι, 1966. Νίκος Δόριζας, κάνοντας εκπομπή
στον Ραδιοφωνικό σταθμό «Ράδιο Νίκος». Πηγή: kefalonitis.gr.
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Ο Νίκος Δόριζας υπήρξε πολύ γνωστός στην Ιθάκη και την Κεφαλλονιά, καθώς με την
ορχήστρα του έπαιζε σε όλα τα μέρη του νησιού αλλά και στην Ιθάκη. Έπαιζε σε γάμους,
βαφτίσια και σε πανηγύρια, άλλοτε ακορντεόν και άλλοτε αρμόνιο. Έπαιξε σε όλα τα
γνωστά νυχτερινά κέντρα της εποχής του, αλλά και σε μάσκαρες. Μαζί με τον Χανδρινό
έπαιξαν δημοτικά τραγούδια, στον Κεφαλλονίτικο σύλλογο του Καναδά και στη Νότιο
Αφρική. Το 2006 με πρόταση του καθηγητή Δρ. Νικόλαου Μπούκα και χορηγία του Δήμου
Πυλαρέων, συμμετείχε παίζοντας αρμόνιο, στην ηχογράφηση δίσκου ακτίνας (CD) με
τοπικά χοροτράγουδα.

Εικόνα Παραρτήματος 7: Δεκαετία '50. Λαϊκή ορχήστρα σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι. Με
το ακορντεόν ο Νίκος Δόριζας.

Συνεργάστηκε με τραγουδιστές, όπως ο Μπιθικώτσης και η Μοσχολιού, όταν είχαν έρθει
στο Αργοστόλι. Συνεργάστηκε επίσης, με πολλούς διαφορετικούς τοπικούς μουσικούς:
Στάθης Βουτσινάς (κιθαρίστας), Βαγγέλης Διακάτος (Τσούλας) (κιθαρίστας), Πολλάτος
Διονύσιος (ντραμς), Μάκης Σβορώνος (κιθαρίστας), Γεράσιμος Μενάγιας (ντραμς),
Γεράσιμος Αποστολάτος (ο παλιός αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Αργοστολίου και
πολιτευτής) (σαξόφωνο), Βασίλης Μουντάκης (σαξόφωνο), Γιώργος Αθανασάτος από τον
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Καραβάδο (τραγούδι και κιθάρα), Χάρης Μιχαλάτος (ντραμς), Ευθύμιος Τζαννετάτος
(κιθαρίστας), Μπάμπης Αγγελάτος (ντραμς), Λέλος Διονυσίου Αλεξανδρόπουλος
(Καραπατάλης), Ελένη Παναγιωτοπούλου, Λιάνα Θεοτοκάτου (τραγούδι), Χριστόφορος
Μαγουλάς (τραγούδι), Χαρά Σπυράτου (τραγούδι), Κυριακή Τσαγκαράτου (τραγούδι),
Νατάσα Αγγελή, Ασκητής Βαγγέλης (τραγούδι), Γεράσιμος (Μάκης) Βουτσινάς
(τραγούδι), Ειρήνη Καμηνάρη (τραγούδι), και αρκετούς άλλους.66

6. Σπύρος Φραγγόπουλος (τραγούδι)

Εικόνα Παραρτήματος 8: Παραλία Παλιολινός, Λειβαθώς. Πάσχα, 2018. Σπύρος Φραγγόπουλος με την
σύζυγό του Θίσβη. Φωτογραφία: Σπύρος Μανωλάτος.

Ο Φραγκόπουλος γεννήθηκε το 1934 στο χωριό Κλείσματα στο νότιο μέρος της
Κεφαλλονιάς από οικογένεια ναυτικών. Σε ηλικία 10 ετών ακρωτηριάστηκε και έχασε το
φως του από Γερμανική χειροβομβίδα. Μετά τους σεισμούς του 1953 εγκαταστάθηκε στην
66

Όλες οι πληροφορίες για τον Νίκο Δόριζα προέρχονται από δημοσίευμα του Γεράσιμου Γαλανού στο
ηλεκτρονικό περιοδίκό kefalonitis.gr. Γαλανός, Γ. 2012. Νικόλαος Διονυσίου Δόριζας. «ένας υπέροχος
μουσικός». Διαθέσιμο στο:
https://www.kefalonitis.com/news/item/27325-nikolaos-dionysiou-dorizas-enas-yperoxos-mousikos.html
[Πρόσβαση στις 15/03/2019]
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Αθήνα. Από το 1955 έως το 1957 έζησε στην Ιθάκη, ενώ αργότερα μετακόμισε πάλι στην
Αθήνα. Σπούδασε στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών ευρωπαϊκή μουσική, τραγούδι και
ψαλτική. Το 1980 μετακόμισε μόνιμα στην Κεφαλλονιά, στο χωριό του Κλείσματα της
Λειβαθούς. Είναι τραγουδιστής και έχει συμμετάσχει σε πολλά μουσικά σχήματα
τραγουδώντας Κεφαλλονίτικες αριέτες και καντάδες, ενώ ψέλνει και στις εκκλησίες της
περιοχής του. Πρόσφατα εξέδωσε δύο τόμους με σατιρικά κείμενα, τραγούδια και
ποιήματα, χρησιμοποιώντας την Κεφαλλονίτικη διάλεκτο.

7. Τζάκης Λυκούργος. (βιολί)

Εικόνα Παραρτήματος 9: Λυκούργος Τζάκης. Πηγή:
Αρχείο Μανωλάτου Σπύρου.

Ο Τζάκης ήταν επαγγελματίας μουσικός και καταγόταν από το χωριό Φραγκάτα της
Λειβαθώς. Σαν μουσικός δραστηριοποιήθηκε σε όλη την Κεφαλλονιά χάρη στη φήμη που
είχε αποκομίσει. Στο ρεπερτόριο του, είχε πολλούς Κεφαλλονίτικους χορούς και
τραγούδια, αλλά και ευρωπαϊκούς χορούς όπου χορεύονταν στα τοπικά πανηγύρια.
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Συνεργάστηκε με τον Παναγή Γασπαρινάτο όπου μετά τους σεισμούς του 1953
σχημάτισαν ορχήστρα. Μαζί τους έπαιξαν και άλλοι δύο μουσικοί. Ο Βασίλης Μουντάκης
με το σαξόφωνο και ο Σπύρος Αποστολάτος ντραμς. Η ορχήστρα του Τζάκη
δραστηριοποιήθηκε σε όλη την Κεφαλλονιά, την Ιθάκη και σε όσα μέρη της Ελλάδας
υπήρχε σύλλογος με Κεφαλλονίτες. Ο Τζάκης έπαιζε και κιθάρα μαζί με τον Γεράσιμο
Χανδρινό (Φιλίμονα) και τον βοήθησε να αναδειχθεί στο νησί της της Κεφαλλονιάς και να
γίνει ένας από τους πιο γνωστούς βιολιστές ανάμεσα στους Κεφαλλονίτες. Στην
Κεφαλλονιά την δεκαετία του 1980 στην Κεφαλλονιά κυκλοφόρησε ευρέως μία κασέτα με
τοπικά τραγούδια όπου βιολί παίζει ο Τζάκης. Η κασέτα αυτή είναι από τις πρώτες
ηχογραφήσεις που έχουμε με τοπικά Κεφαλλονίτικα τραγούδια και ακόμα και σήμερα
αποτελεί ένα τεκμήριο της τοπικής δημοτικής μουσικής με τον χαρακτηριστικό ήχο του
βιολιού του Τζάκη.
8. Επαμεινώνδας Τσιμάς ή Νώντας

Εικόνα Παραρτήματος 10: Νώντας Τσιμάς.
Πηγή: Αρχείο Γεράσιμου Γαλανού.

Ο Επαμεινώνδας Τσιμάς ή Νώντας γεννήθηκε το 1934 στα Κομητάτα της Ερύσσου. Ήταν
το πρώτο παιδί από τα τέσσερα, του Χαράλαμπου Τσιμά όπου ήταν αγρότης. Το 1949 πήγε
στο Αργοστόλι και εργάστηκε στο εργοστάσιο επιπλοποιίας και κατάστημα επίπλων, του
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Χρήστου Μωραΐτη, που τότε βρισκόταν στην οδό Σιτεμπόρων, κοντά στην μικρή
Σπιανάδα και στην συνέχεια εργάστηκε στο κατάστημα επίπλων του Φώτη Φλαμιάτου.
Έγινε μέλος στην Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας. Ο πρώτος του δάσκαλος στο βιολί
ήταν ο Σπύρος Μαρκάτος, και η Αιμιλία Μηλιαρέση επί ενάμιση χρόνο. Ο Τσιμάς
συνεργάστηκε με μουσικούς και ορχήστρες της δεκαετίας. Έπαιξε με τον Γεράσιμο
Δαμουλιάνα στο κέντρο Φαραώ, καθώς και με τον Παναγή Μελισσαράτο, ο οποίος έπαιζε
βιολί. Έπαιζε σε πανηγύρια, σε μάσκαρες, αλλά και σε γλέντια γάμων ή βαφτίσεων. Κατά
την διάρκεια της στρατιωτικής το θητείας έπαιξε στις στρατιωτικές μπάντες.
Συνεργάστηκε με τον μουσικοσυνθέτη Σπύρο Μαρκάτο και συγχρόνως, σχημάτισε ένα
μουσικό σχήμα με τους: Διονύση Παπαδάτο σαξόφωνο, Γιώργο Παγουλάτο κορνέτα,
Γεράσιμο Μανωλάτο (Μπόλο) ντραμς, Γεράσιμο Γαλιατσάτο κλαρίνο, Παναγή Ωμέγα
κορνέτα, τον Παναγή Πολλάτο κορνέτα, τον Σπύρο Αποστολάτο ντραμς. Με την ορχήστρα
αυτή συμμετείχαν σε διάφορες εκδηλώσεις όπως στη μάσκαρα της Λακήθρας, στους
χορούς της Φιλαρμονικής και των Σωματείων και όπου αλλού τους καλούσαν. Έπαιξε
επίσης με τον Νίκο Δώριζα, με τον Τζάκη Λυκούργο αλλά και με άλλους Κεφαλλονίτες
μουσικούς.
Έζησε για λίγα χρόνια στην Γερμανία ως μετανάστης και στην συνέχεια εγκαταστάθηκε
στον Πειραιά όπου άνοιξε μαγαζί κατασκευής και πωλήσεων επίπλων στην περιοχή Αγίου
Βασιλείου. Συνεργάστηκε με τον Κεφαλλονίτη γιατρό καρδιολόγο και βιολιστή Γεράσιμο
Χαλικιά και με την παιδική χορωδία της Νίκαιας, την οποία διεύθυνε τότε, ο Δημήτρης
Κανάρης και με την οποία κατάφεραν να αποσπάσουν για δυο συνεχόμενα έτη, τα πρώτα
βραβεία στο φεστιβάλ του Χίλτον. Παράλληλα συμμετείχε στην ερασιτεχνική ορχήστρα
εγχόρδων Επιστημόνων με αξιόλογους μουσικούς εκτελεστές, όπως τον Γιάννη Μακρή και
τον Παΐζη, Ιθακήσιο από τη Ρουμανία καθηγητή ανώτατης εκπαίδευσης στο βιολί. Στην
ορχήστρα αυτή, παρέμεινε τέσσερα χρόνια και έπειτα ακολούθησε για περίπου επτά
χρόνια την Ορχήστρα Αθανασιάδου όπου έπαιζε βιόλα. Έπαιξε επίσης σε χορωδιακά
σχήματα, σε μαντολινάτες και ορχήστρες, και συνεργάστηκε με τον Κεφαλλονίτη μουσικό
Νίκο Παναγιωτάτο στην Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιώς, τον
Ανδρόνικο Κουρούκλη στη χορωδία της Αδελφότητας Πειραιά και τον Διονύση
Αποστολάτο στην Αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά.
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Κατά τη δεκαετία του 1990 με τον αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Ληξουρίου
δημιούργησαν μια μαντολινάτα υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας, ενώ
παράλληλα με τον Ιωάννη Μεσολωρά δημιούργησαν μια Βυζαντινή Χορωδία. Τα
τελευταία χρόνια της ζωής του έζησε στο Αργοστόλι, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια,
αφιέρωσε αθόρυβα και δημιουργικά την μουσική του προσφορά στο Κ.Α.Π.Η. Ο Νώντας
Τσιμάς πέθανε το 2017.67

9. Διονύσιος Καψάλης (Λούμος)

Εικόνα Παραρτήματος 11: Διονύσιος Καψάλης Λόυμος. Έρισος, 2012.
Πηγή: Γεράσιμος Γαλανός.

Ο Διονύσιος Καψάλης γεννήθηκε το 1926 και ήταν ένα από τα δεκατρία παιδιά του Γιάννη
Ανδρέου Καψάλη, επίσης παλιού πρακτικού βιολιστή της περιοχής της Ερίσσου. Βιολί
έπαιζαν και τα αδέρφια του Γεράσιμος και Κώστας. Ο προππάπους του Γεράσιμος
Καψάλης έπαιζε λύρα.

67

Τα στοιχεία προέρχονται από κείμενο του Γεράσιμου Γαλανού, αλλά και από τον Σωκράτη Μπένο, ο
οποίος συνεργάσθηκε μαζί του επί μακρόν. Οι πληροφορίες παρουσιάστηκαν σε τιμητική αναφορά στον
Επαμεινώνδα Τσιμά, κατά την διάρκεια εκδήλωσης του Πολιτιστικού, Ιστορικού & Λαογραφικού συλλόγου
«Το Ριφόρτσο», στις 22 Απριλίου 2017, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος».
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Ο Καψάλης έμαθε βιολί σε ηλικία δεκατεσσάρων με τη βοήθεια των συγγενών του,
αξιοποιώντας την δική του έφεση στη μουσική και προσθέτοντας το δικό του ύφος στο
παίξιμο. Έπαιζε σε γάμους αλλά και σε άλλα πλαίσια μουσικής επιτέλεσης στην Ερίσσο,
την Πυλάρο και στην Παλική. Σαν ρεπερτόριο είχε, τους Κεφαλλονίτικους χορούς, τα
κεφαλλονίτικα χοροτράγουδα, τον μπάλο, τον παλαιό (Διβαράτικο ή Γυρουζάτο), τον
Μέρμηγκα, τον Μανέτα, τη Ρόιδω, τον Σταυρωτό και άλλα κεφαλλονίτικα τραγούδια
Εκτός από τα Κεφαλλονίτικα έπαιζε και διάφορους Ευρωπαϊκους χορούς όπως βαλς,
ταγκό, καντρίλιες, φοξ αγγλέ, ρούμπα, τσα τσα, χορούς οι οποίοι ακούγονταν και
παίζονταν στα πανηγύρια της υπαίθρου. Την δεκαετία του 70 συναντήθηκε με τον Σίμωνα
Καρά ο οποίος τον ηχογράφησε να παίζει στο βιολί κεφαλλονίτικα τραγούδια.
Συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα και βιολιστή Πίνδαρο Κονιδάρη ο οποίος τον συνόδευε με
την κιθάρα, τον κιθαρίστα από το Αργοστόλι Νικόλαο Χαλιώτη και με τον Σπύρο Ιωάννη
Παπαλεξάτο. Με την κιθάρα επίσης τον συνόδευε και η σύζυγός του Άννα Βαλσάμη
Καψάλη. Μαζί του επίσης έπαιζαν βιολί σε μεγαλύτερες ορχήστρες οι Κώστας
Τζαμαρέλος (Γουνινάς), Ηρακλής Τζαμαρέλος και Γιάννης Κουταλάς από τα
Τζαμαρελάτα. Συνεργάστηκε επίσης με τους μουσικούς Νικόλαο Κομητόπουλο (Κάλιος)
από τον Αγριλιά, τον Δημήτρη Γεωργίου Βαλσάμη (Κατσαμπής), τον Κωνσταντίνο
Βανδώρο από τα Γρατσαδάκια και άλλους. Σε πολλές περιπτώσεις στις γιορτές και τα
πανηγύρια έπαιζε μόνος του χωρίς συνοδεία άλλων οργάνων.
Ο Διονύσης Καψάλης συνεργάστηκε επίσης και με τον Γεράσιμο Σπυρίδωνα Ποδαρά από
τα Πατρικάτα που έπαιζε βιολί και τραγουδούσε. Οι δύο τελευταίοι έπαιζαν πολλές φορές
στο πανηγύρι του Μοναστηριού της Παναγίας στο Παλιοχέρσο. Ο Καψάλης τιμήθηκε από
τον Δήμο Ερίσσου για την προσφορά του με τιμητική πλακέτα.
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10. Γεράσιμος Σπυρίδων Ποδαράς

Εικόνα Παραρτήματος 12: Γεράσιμος Ποδαράς. Πατρικάτα, 2009. ΦωτογραφίαΠηγή: Αρχείο Γεράσιμου Γαλανού.

Ο Γεράσιμος Σπυρίδωνος Ποδαράς ζει μόνιμα στο χωριό καταγωγής του τα Πατρικάτα
Ερίσσου τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ο πατέρας του Σπύρος και οι θείοι του Ευάγγελος και
Σωκράτης ήταν λαϊκοί οργανοπαίχτες και έπαιζαν σκορτσάμπουνο και φλογέρα όργανα
ποιμενικά τα οποία κατασκεύαζαν οι ίδιοι. Βοσκοί και κτηνοτρόφοι στο επάγγελμα
χρησιμοποιούσαν τα όργανα αυτά κατά τη διάρκεια της εργασίας τους κατά τη φύλαξη του
κοπαδιού αλλά και σε οικογενειακές γιορτές και πανηγύρια της περιοχής τους και του
χωριού τους. Ο αδερφός του Σαράντης επίσης έπαιζε βιολί επηρεασμένος και αυτός από
τις οικογενειακές πρακτικές.
Ο Ποδαράς υπήρξε ναυτικός στο επάγγελμα από το 1956 οπότε για πολλά χρόνια ταξίδεψε
σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Πλέον σε καθημερινή βάση παίζει και εξασκείται στο
βιολί ενώ πολλές φορές παίζει σε εκδηλώσεις της περιοχής του όπου δηλαδή τον
καλέσουν. Ο Καψάλης υπήρξε μεγάλη επιρροή για τον Ποδαρά.
Ο Ποδαράς είχε κατασκευάσει και ένα βιολί από ξύλο συκιάς το οποίο είχε χαρίσει στον
αδερφό του Σαράντη. Έμαθε κορνέτο ενώ στο στρατό έπαιζε σάλπιγγα. Από το 1987 μένει
στο χωριό του τα Πατρικάτα. Στο ρεπερτόριο του έχει πολλά Κεφαλλονίτικα δημοτικά
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τραγούδια τα οποία παίζει στο βιολί αλλά και τραγουδάει. Το «Μα είχα γέροντα πατέρα»,
το «Βγήκα για καλή μου μάνα», το «Αμπέλι μου πλατύφυλλο», το μπάλο και όπως λέει ο
ίδιος «Κάθε απόγευμα ή βράδυ παίζω είτε με το βιολί μου είτε με την φλογέρα είτε με το
μαντολίνο μου και νιώθω χαρά».
Ο Ποδαράς έχει παίξει σε γάμους, βαφτίσια, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πανηγύρια της
περιοχής του. Έχει συνεργαστεί με τους κιθαρίστες Νικόλα Αντύπα του Ευαγγέλου από τα
Γερμενάτα και με τον Ευάγγελο Γερμενή από τον Ψιλιθριά. Έχει συνεργαστεί επίσης με
τον βιολιστή Διονύση Καψάλη.
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