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ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ 

 

 
Οι ιστορικές συγκυ-

ρίες που προώθησαν τον 
ταχύρρυθμο μετασχημα-
τισμό της οικονομικής, 
κοινωνικής και οικιστικής 
υποδομής της Λέσβου, 
από το 19ο, μέχρι τα μέσα 
περίπου του 20ού αιώνα, 
επηρέασαν καθοριστικά 
και τα μουσικά δρώμενα. 
Οι μουσικές πρακτικές 
συγκροτήθηκαν διαχρονι-
κά με τη διαμεσολάβηση 
ενός πλέγματος αμφίδρο-
μων και μονόδρομων ε-

πιρροών, που διαχέονται σε 
πολλά επίπεδα. Η αναπαράσταση αυτής της διαδρομής είναι οπωσδήποτε ελλειπτική, 
αφού δεν μπορεί να προσεγγίσει και να αποδώσει πλήρως το εύρος των εξελίξεων και 
των μεταβολών που συντελέστηκαν. Όμως, παρότι τα ερμηνευτικά σχήματα απλο-
ποιούν αναγκαστικά την πολυπλοκότητα των πολιτισμικών και ειδικότερα των μου-
σικών δικτύων που αναπαριστούν, προσφέρουν ωστόσο τη δυνατότητα μιας ταξινό-
μησης και περιοδολόγησης του ερευνητικού υλικού.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ένας γενικός διαχωρισμός αναδεικνύει δύο επίπεδα ανά-
λυσης: το πρώτο προσδιορίζει τις μονόδρομες ή αμφίδρομες επιρροές, στο πλαίσιο 
των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών δικτύων που συνέδεσαν 
τη Λέσβο με εξωτερικά διοικητικά, εμπορικά και πολιτισμικά κέντρα, ενώ το δεύτερο 
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τις διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του νησιού, στο πλαίσιο των τοπικών παραγωγι-
κών και πολιτισμικών υποδομών, των ειδικών συμβολικών και οικιστικών χωροθετή-
σεων και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης.  

Στο πρώτο επίπεδο ανάλυσης καταγράφεται μια συστηματική σύνδεση της 
Λέσβου με τη (δυτική κυρίως) Μ. Ασία, τον αιγαιακό χώρο και την Κωνσταντινού-
πολη, μια περιοδική σχέση με τα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και την (ανατολική 
και δυτική) Θράκη, τη Μακεδονία, καθώς και με τον ευρύτερο ελλαδικό και (το νότιο 
κυρίως) βαλκανικό χώρο, ενώ παράλληλα διαφαίνονται έμμεσες επιδράσεις από πο-
λιτισμικά μορφώματα της ευρύτερης «Ανατολής»1, αλλά και αποσπασματικές επιρ-
ροές από την Ευρώπη, ή ακόμα και την Αμερική (Η.Π.Α. και Καναδά). 

Στο δεύτερο επίπεδο καταγράφονται τα γενικά και ειδικά μουσικά ιδιώματα 
και πρακτικές που συγκροτήθηκαν σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις των διαφόρων 
κοινωνικών ομάδων, την κατανομή των αστικών κέντρων και τη διάρθρωση των συ-
νοικιών τους, καθώς και τη συμβολική γεωγραφία που καθόριζε τον τόπο, το χρόνο 
και τη σημασιολογική ιεράρχηση των μουσικών δρωμένων. Ο συνδυασμός των επι-
δράσεων και των επιρροών που προσδιορίζει η συγκεκριμένη αναλυτική προσέγγιση, 
αποτυπώνει τις καθημερινές μουσικές πρακτικές των κατοίκων του νησιού, όπως και 
ορισμένα μουσικά δρώμενα που συνδυάζονται με τον «κύκλο του χρόνου»2, ή τον 
«κύκλο της ζωής»3.  

 
 
Οι τυπολογίες που χαρακτηρίζουν τη λεσβιακή μουσική παράδοση 

 
Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας μετασχηματισμών, συγκροτήθηκαν σταδιακά 

(εγγενείς) σημειολογίες ταξινόμησης και διακρίσεων: ορισμένοι σκοποί και  τραγού-
δια, προσδιορίστηκαν ως «μικρασιάτικα», δηλαδή αναγνωρίστηκαν ως «δάνεια» από 
τη μουσική παράδοση των (χριστιανικών κυρίως) κοινοτήτων της Μ. Ασίας. Οι συ-
γκεκριμένοι σκοποί και τραγούδια, αρχίζουν να εγγράφονται στις μουσικές πρακτικές 
της Λέσβου περί τα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ λίγο αργότερα, στις αρχές του 20ού 
αιώνα, γνωρίζουν ευρεία διάδοση και κυριαρχούν στις περισσότερες εκδοχές των κα-
θημερινών μουσικών δρωμένων, επηρεάζοντας παράλληλα και ορισμένα από τα μου-
σικά δρώμενα που σχετίζονται με τους κύκλους του «χρόνου», ή της «ζωής».  

Μια δεύτερη διάκριση προσδιορίζει δύο άλλες κατηγορίες μουσικών πρακτι-
κών, που διαδόθηκαν στη Λέσβο μάλλον λίγο αργότερα, περί τις αρχές του 20ού αιώ-
να: τις «καντάδες» και τα «ευρωπαϊκά». Με τον τελευταίο όρο, προσδιορίζεται στο 
τοπικό ιδίωμα μια πολύ ευρεία αντιληπτική κατηγορία, που συμπεριλαμβάνει έργα ή 
αποσπάσματα κλασσικής μουσικής, μουσικά θέματα ή τραγούδια από όπερες και 
(κυρίως) οπερέτες, ή το ευρύτερο ευρωπαϊκό και ελληνικό μελόδραμα4, τροποποιη-
μένα μουσικά θέματα από διάφορες εθνοτικές παραδόσεις, όπως «τσιγγάνικα», «ουγ-

 
1 Ο όρος είναι σκόπιμα ασαφής, σε αντιστοιχία με την «παραδοσιακή» αντίληψη του όρου, όπως συ-
γκροτήθηκε στο Α. Αιγαίο: ουσιαστικά περιγράφει το σύνολο των ανατολικών επαρχιών της Βυζαντι-
νής και μετέπειτα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, από τη Μ. Ανατολή και τη Συρία, μέχρι την Τουρ-
κία και ορισμένες περιοχές των σύγχρονων κρατικών επικρατειών του Ιράκ, του Ιράν και της Αρμενί-
ας. 
2 Με τον όρο αυτό προσδιορίζονται οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με τα κομβικά κοινωνικά και θρη-
σκευτικά δρώμενα ενός ημερολογιακού έτους, όπως τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά και τα Φώτα, οι 
Απόκριες, το Πάσχα, ο Κλήδονας, ο Δεκαπενταύγουστος και τα Εννιάμερα της Θεοτόκου, ή οι εορτές 
προστατών-Αγίων, με υπερτοπική ή τοπική αναγνώριση.   
3 Με τον όρο αυτό προσδιορίζονται οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με τις κομβικές στιγμές που καθο-
ρίζουν τη ζωή ενός μεμονωμένου ατόμου, όπως η γέννηση, ο γάμος και ο θάνατος. 
4 Βλ. Ελληνικό Μελόδραμα 1988-1940, Αφιέρωμα εφ. Καθημερινή, 4 Απριλίου 1999 
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γαρέζικα», ή «ρώσικα», άλλους σκοπούς από το ευρύτερο ρεπερτόριο της «ελαφράς» 
μουσικής, αλλά κυρίως χορευτικά κομμάτια, όπως φόξ  (τροτ), ρούμπα, ταγκό, βαλς.  

Οι τρεις συγκεκριμένες κατηγορίες συνυπάρχουν στη Λέσβο με μια ακολου-
θία μουσικών πρακτικών, σκοπών και τραγουδιών, που προσδιορίζονται μέχρι σήμε-
ρα ως «μυτιληνιά». Οι όροι και τα στάδια συγκρότησης που καθορίζουν αυτή τη συ-
γκεκριμένη ακολουθία, δεν έχουν προσδιοριστεί με σαφήνεια. Όπως όμως φαίνεται, 
είναι γενικά αποδεκτό ότι πρόκειται για «τραγούδια πούναι δεμένα με την παλιά πα-
ράδοση του τόπου»5.  

 
 

Η «παλιά μουσική παράδοση»: η αναπαραγωγή και η διάχυση μουσικών πρα-
κτικών στο πλαίσιο πολυπολιτισμικών επικοινωνιακών δικτύων 

 
Αρκετοί ερευνητές που κατέγραψαν όψεις των «παραδοσιακών» μουσικών 

πρακτικών στη Λέσβο, εστιάζουν την προσοχή τους αποκλειστικά σ’ αυτή την τέταρ-
τη κατηγορία μουσικών πρακτικών, σκοπών και τραγουδιών:  

Ο Π. Ψάλτης, τονίζει ότι, «…η Μυτιλήνη κατόρθωσε να φυλάξη το ντόπιο ι-
δίωμα στη γλώσσα, και το δικό της χρώμα στα τραγούδια της...(που) δε δεχτήκανε 
καμιά  εξωτερική επίδραση ούτε απ’ της Ανατολής το τραγούδι και τον αμανέ, ούτε 
κι’ απ’ το κλέφτικο, το ηρωικό ή το ποιμενικό»6. Για να στηρίξει την άποψή του, πα-
ραθέτει εκτεταμένα και αναλυτικά παραδείγματα σκοπών και τραγουδιών, που συν-
δέονται κυρίως με τον «κύκλο του χρόνου» ή τον «κύκλο της ζωής», αλλά και με τις 
καθημερινές μουσικές πρακτικές. Τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγματα από την πρώτη 
κατηγορία, είναι τα «Κάλαντα»7 και τα «τραγούδια της κούνιας».  

Τα τελευταία συνδέονται με το έθιμο «της κούνιας», που ήταν διαδεδομένο σε 
όλη τη Λέσβο, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 1970: την περίοδο της άνοιξης, 
μεγάλες παρέες «έστηναν τις κούνιες» με συνοδεία γλεντιού σε διάφορες συνοικίες, ή 
κατά τη διάρκεια ημερήσιων εκδρομών στην εξοχή8. Οι κοπέλες ανέβαιναν διαδοχικά 
σ’ αυτές, ενώ παράλληλα τραγουδούσαν μαζί με τον περίγυρο. Το έθιμο «της κού-

 
5 Βλ. Ψάλτης Π., 1950: 144-145   
6 Βλ. Ψάλτης Π., ό.π. 
7 Ο Π. Ψάλτης επισημαίνει ότι η παραλλαγή που παραθέτει, «συναντάται και στα Κρητικά κάλαντα». 
Σήμερα είναι γνωστή στα περισσότερα μέρη της Λέσβου, ως «κάλαντα του ζευγά»:  

 
Τά Κάλαντα 

 
Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά κι΄αρχή καλός μας χρόνος 

Κι’ αρχή που βγήκεν ο Χριστός στή γής νά περπατήξη 
Περπάτηξε χαιρήτησεν όλα τά ζευγαρούδια 
ο πρώτος ο χαιρετισμός ήταν Άγιος Βασίλης 

-Άγιε μ’ Βασίλη μ’ Δέσποτα, πόσα πινάκια σπέρνεις; 
-Σπέρνω σιτάρι δώδεκα κριθάρι δεκαπέντε 

σπέρνω καί ρόβι δεκοχτώ κάτω στο περιγιάλι 
........... 

Κάλαντα έχουν καταγραφεί και στο πλαίσιο του προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου» (βλ. ψηφιακές 
ταινίες ηχογράφησης, αρ. 10, 16, 31, 36). Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο Σ. Λύτρας (1985:13) υποστη-
ρίζει ότι όλες οι παραλλαγές που τραγουδούν ως «κάλαντα» στη Λέσβο, προέρχονται από τη Μ. Ασία 
και δεν ήταν γνωστές πριν τον ερχομό των προσφύγων.  Πάντως αυτή η άποψη δεν φαίνεται να ευστα-
θεί, τουλάχιστον ως προς το τελευταίο σκέλος της, αφού οι επαφές και οι πολιτισμικές ανταλλαγές 
μεταξύ της Λέσβου και των χριστιανικών κοινοτήτων της Μ. Ασίας, είχαν συγκροτηθεί πολύ πριν την 
μετακίνηση των προσφύγων. 
8 Ειδικότερα στο Μανταμάδο, «έστηναν τις κούνιες» λίγο αργότερα, με την ευκαιρία του εορτασμού 
των Αγίων Αποστόλων (βλ. Παρασκευαΐδης Γ.Λ., 1996: 174-5). 



~ 4 ~ 
 

νιας» είχε μεγάλη κοινωνική σημασία, επειδή αποτελούσε μια από τις (σχετικά σπά-
νιες) ευκαιρίες δημόσιας επικοινωνίας και συνδιασκέδασης μεταξύ νέων ανθρώπων 
που προέρχονταν από διαφορετικά κοινωνικά φύλα: πολλοί αρραβώνες ή γάμοι, είχαν 
ως αφορμή τη γνωριμία στο πλαίσιο της πρακτικής «της κούνιας». Ο Π. Ψάλτης (ό.π.: 
147-148), αναφέρει δύο εκδοχές τραγουδιών «της κούνιας»9.  

Τα πιο ενδιαφέρονται παραδείγματα από τη δεύτερη κατηγορία, είναι το «να-
νούρισμα», τα «νυφιάτικα»10 και το «μοιρολόγι», που συνδέονται με χαρακτηριστι-
κές όψεις του «κύκλου της ζωής». Βέβαια σήμερα οι συγκεκριμένες πρακτικές έχουν 
εγκαταλειφθεί, ή έστω τροποποιηθεί σημαντικά. Η δημόσια επιτέλεση μοιρο-
λο(γ)ιού11 είναι σπανιότατη στις κηδείες, ενώ είναι πολύ σπάνια ακόμη και στους ι-

 
9 Η πρώτη προέρχεται απ’ την περιοχή Πλωμαρίου, όπου «κοπέλλες και παλληκάρια, στήνουν κού-
νιες» μετά την Κυριακή της Λαμπρής, τραγουδώντας «στη διατονική μελωδική σκάλα του do με χρόνο 
αργό και ρυθμό 4/σημο»: 
 

Χριστός ανέστη μάτια μου, έλα νά φιληθούμε 
καί τίς παλιές αγάπες μας νά ξαναθυμηθούμε   

 
Χριστός ανέστη μάτια μου, έλα νά φιληθούμε 

κι’ ά δέ σ’ αρέσει το φιλί, στρώσε νά κοιμηθούμε 
 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δεύτερη εκδοχή παραπέμπει στη Μυτιλήνη. Την τραγουδούσαν την άνοιξη, 
«σε διάφορες εξοχικές τοποθεσίες και με μεγάλες οικογενειακές συγκεντρώσεις...σε χρωματική κλίμα-
κα, σε ήχο δεύτερο, που αντιστοιχεί με την κλίμακα sol με la μπεμόλ, (και) έχει ρυθμό 7/8 και χρόνο 
μέτριο αργό»:  
 

Πάλι στήν κούνιαν έκατσα πάλι θά τραγουδήσου 
ν’ ανοίξου τίς καρδούλις σας κί νά τίς λουλουδίσου 

............. 
Πολλά τραγούδια «της κούνιας» έχει καταγράψει και ο Α. Καρανικόλας από το Μανταμάδο. Σ’ αυτά 
συμπεριλαμβάνονται και τετράστιχα που τα τραγουδούσαν «πάνω σε μανέ (αμανέ)», καθώς και στίχοι 
από καθιστικά τραγούδια, όπως για παράδειγμα το γνωστό «Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να 
πιούμε», που το τραγουδούν στο ευρύτερο ελλαδικό χώρο και στην Κύπρο, αλλά και σε μεταγενέστε-
ρες λαϊκές ή ρεμπέτικες μουσικές εκδοχές, με τη συνοδεία μπουζουκιού (βλ. συνέντευξη Απόστολου 
Καρανικόλα, στις 5/5/1997, στο Μανταμάδο). Ο Γ.Λ. Παρασκευαΐδης (ό.π.) επισημαίνει ότι στις 
«κούνιες» λέγονταν και αυτοσχέδια σκωπτικά δίστιχα, όπως το παρακάτω: «Γι Αντρουνίκη, γι Α-
ντρουνίκη πήρι τ’ κούνια μι του νοίκι....Τσι τ’ς Μυρίξινας γι κόρ’, ένα φόργι μισουφόρ’».  Ηχογραφή-
σεις τραγουδιών «της κούνιας» έχουν γίνει και στο πλαίσιο του προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου» 
(βλ. ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης, αρ. 7, 9, 42).  
10 «Νυφιάτικα», ή «νυφικάτοι», έχουν καταγραφεί και στο πλαίσιο του προγράμματος «Κιβωτός του 
Αιγαίου» (βλ. ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης, αρ. 2, 4, 7, 10, 11). 
11 Ο Π. Ψάλτης (ό.π. : 142-143), παραθέτει ένα μοιρολόι που «κινείται μέσα σε διατονική κλίμακα από 
το re μέχρι το si με ύφεση, με χρόνο αργό». Οπως αναφέρει, «δημοσιεύτηκε με τη μουσική του στα 
1911 στη ‘Φόρμιγγα’ μουσικό περιοδικό της Αθήνας»: 
 

Το μοιρολόγι 
 

(Άχ) πουλάκι μου αυτού πού πάς 
άχ αυτού πού πάς 

 
Άχ δέ θέλω νά αργήσεις 

(το δεύτερο ημίστιχο επαναλαμβάνεται) 
 

(Άχ) γρήγορα νά μέ θυμηθής 
νά μέ θυμηθής 

 
 (Άχ) καί πίσω νά γυρίσης 

(Επωδός) άχ μουρέλι μου αγουρέλι μου  
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διωτικούς χώρους. Παρόλα αυτά, το «νανούρισμα»12 που παραθέτει ο Π. Ψάλτης, 
διασώζεται μέχρι σήμερα σε διάφορες παραλλαγές, ενώ σε ορισμένα χωριά εξακο-
λουθούν να τραγουδούν αποσπάσματα από «νυφιάτικα» τραγούδια, ή «νυφικάτους», 
την παραμονή του γάμου, στο «νυφοστόλι», καθώς και την ημέρα του γάμου. Ο Π. 
Ψάλτης (ό.π.: 141-142) παραθέτει λεπτομερώς το (παλιότερο) τυπικό: την παραμονή 
του γάμου, στην «Κνά»13, οι κοπέλες της γειτονιάς τραγουδούσαν στη νύφη τα τυπι-
κά «παινέδια», σε δεκαπεντασύλλαβα δίστιχα: 
 

Ώρα καλή νά δώσ’ ου Θός σί τούτη τή δουλεία 
κ’ η Παναγία κι’ ου Χριστός νά βάλουν ιβλουγία 

          .............. 
Στη συνέχεια οι γυναίκες αυτοσχεδίαζαν δίστιχα, ενώ στο τέλος χόρευαν κυκλικά μα-
ζί με τη νύφη14.  

 
(ή κουπιλ’δέλι μου) 

 
Τώρα στούν απουχουρισμό πέμι κανέ δυό λόγια 
σάν απομείνω μουναχή νά τάχου μοιρουλόγια 

     ........... 
 Ου Χάρους πού μάς έκουψι αυτό τού κυπαρίσσι 
Φίλους δέν είνι στού ντουνιά πίσου νά τού γυρίση 

 
Στίχους και μουσική (σε βυζαντινή σημειογραφία) ενός λεσβιακού μοιρολογιού, παραθέτει και ο Π. 
Νικήτας (1956: 137-138).  
12                                                                          Το νανούρισμα 

 
Πάρι του ύπνι μ’ πάρι του τσί πάλι φέρι με του 
στήν Πόλη τσί στή Βινιτιά πάνι συργιάνισε του 

(Επωδός) ε, μουρέλι μ’ ε, ε, ε, 
νανά μουρέλι μ’ νανά, νανά, νανά. 

............ 
Όπως αναφέρει ο Π. Ψάλτης (ό.π.: 140), «η μουσική του νανουρίσματος είναι απλή και ήρεμη, βαλμέ-
νη σε πρώτο ήχο της Βυζαντινής μουσικής και στο τρόπο του Re της Ευρωπαϊκής. Ο χρόνος είναι πο-
λύ αργός και στο τσάκισμα, χρόνος και ρυθμός αφήνονται ελεύθεροι...». Νανουρίσματα παραθέτουν 
και αρκετοί άλλοι, μεταξύ των οποίων οι  Σ. Λύτρας (ό.π.: 121-124), ο Γ. Ν. Αβαγιανός (1995: 159-
160), και ο Σ. Παπανικόλας (σε πολλά τεύχη του περιοδικού Τρίβολος), ενώ ορισμένες εκδοχές έχουν 
καταγραφεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου» (βλ. ψηφιακές  ταινίες ηχογράφη-
σης αρ. 11, 16). 
13 Το έθιμο της «Κνάς», ή του «Κνά», όπως παραφράζεται σε ορισμένες εκδοχές, έλκει την ονομασία 
του από την προγαμιαία τελετουργική  βαφή των μαλλιών και των νυχιών της νύφης με την κόκκινη 
φυτική βαφή «κινά», στην οποία απέδιδαν συμβολικά γονιμοποιητικές ιδιότητες, ενώ παράλληλα θεω-
ρούσαν ότι απέτρεπε «το κακό». 
14 Όπως επισημαίνει ο Π. Ψάλτης (ό.π.), «η μελωδία των τραγουδιών της «Κνάς» και του γάμου, είναι 
σε κλίμακα διατονική, σε πρώτο ήχο και τρόπο του re ή του la και σε ρυθμό τετράσιμο...(ενώ) υπάρχει 
και αρχαιότερος σκοπός σε ήχο βαρύ -του si-....που σιγά-σιγά ξεχάστηκε». Ορισμένα απ’ τα δίστιχα 
που παραθέτει είναι τα ακόλουθα: 
 

Στο Νυφοστόλι 
 

Νύφη μου ποιός σί στόλισε  μ’ αυτό τού νυφοστόλι 
Η Παναγία κι’ ου Χριστός κ’ οι δώδικα Απουστόλοι 

Νύφη μ’ καμπάνα φράγγισα δεσπουτικό ρουλόγι 
πού σί σημαίνουν στή Φραγγιά τσ’ ακούγισι στήν Πόλη 
Νύφη μ’ πού σ’ είχ΄ η μάνα σου στήν κόλλα διπλουμένη 

κί τώρα σέ ξιδίπλουσι στούν κόσμου ξακουσμένη 
........... 

Νυφούδα μου νυφούδα μου 
όμορφη κουπιλούδα μου 
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Ο γάμος γινόταν (συνήθως) την Κυριακή15. Οι προετοιμασίες συμπεριελάμ-
βαναν το στρώσιμο του νυφιάτικου σπιτιού, την έκθεση της προίκας, το ζύμωμα του 
τσουρεκιού, το λουτρό της νύφης, το «μπαρμπεριό» (ξύρισμα του γαμπρού). Στο 
«μπαρμπεριό», οι άντρες τραγουδούσαν τραγούδια για να τιμήσουν  το γαμπρό16, ενώ 
οι συγγενείς και οι φίλες της νύφης τραγουδούσαν «παινέδια» στο λουτρό, όπου πή-
γαινε η νύφη την Παρασκευή17. Σύμφωνα με τη Μ. Αναγνωστοπούλου (ό.π.), το 
Σάββατο, παραμονή του γάμου, καλούσαν φίλους και συγγενείς, «...έφερναν τη μου-
σική στο σπίτι της νύφης» και άρχιζε το τραγούδι (με «παινέδια», ή «μασούρια», ό-
πως ονομάζονταν επί Τουρκοκρατίας), καθώς και ο χορός. «Τότε έκοβαν το τσουρέκι 
πάνω απ’ το κεφάλι της νύφης, αφού τη σκέπαζαν με κόκκινο μαντήλι που το κρα-
τούσαν φίλες της...Μετά έτρωγαν όλοι και συνέχιζαν τα τραγούδια  και το χο-
ρό...Άλειβαν τα μαλλιά της νύφης και ‘κνιάζονταν’ και οι φίλες της. Ακολουθούσε 
χορός και τραγούδι...». Τα τραγούδια που έλεγαν στο ‘κίνιασμα’ δεν ήταν του γάμου, 
αλλά περισσότερο «ερωτικά και πολλές φορές σκωπτικά, ‘τσατμάδες’»18.  

Στο πλαίσιο των τραγουδιών που συνδέονται με την καθημερινή μουσική επι-
τέλεση, τα οποία αποτελούν την τρίτη κατηγορία μουσικών πρακτικών στην οποία 
επικεντρώνει την προσοχή του ο Π. Ψάλτης,  η σημαντικότερη ίσως αναφορά είναι 
αυτή που αφορά τον «Πλωμαρίτικο». Ο «Πλωμαρίτικος», ή «Παραπο(υ)νικός», επι-
τελείται ομαδικά, στο πλαίσιο «της παρέας» (κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά α-
ντρών), μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Πλωμαρίου (Πλωμάρι, Νεοχώρι «ή Μπο-
ρό», Παλιοχώρι, Μεγαλοχώρι, Πλαγιά, Τρύγονα, Ακράσι). Το ύφος της επιτέλεσης, 
αλλά και οι στίχοι, εκφράζουν ένα μεγάλο εύρος συναισθημάτων που συνδέονται με 
όψεις των ερωτικών, αλλά και των ευρύτερων κοινωνικών πρακτικών, σε ένα πλαίσιο 
άκαμπτων κοινωνικών και ταξικών διαφοροποιήσεων, που συγκροτήθηκε στη συγκε-
κριμένη περιοχή, από τα μέσα του 19ου, μέχρι τουλάχιστον τα μέσα του 20ού αιώνα.  
Ακόμη και σήμερα η (σχετικά σπάνια πλέον) επιτέλεση του «Παραπο(υ)νικού», απο-
πνέει τη μελαγχολία  που συνοδεύει ανολοκλήρωτες ελπίδες και όνειρα. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι στις υπόλοιπες περιοχές της Λέσβου, αναφέρεται συχνά ως «βαρύ», ή 
«κλαψιάρικο» τραγούδι19.  

 
Αμύγδαλουν ιτσάκισα 

                     κί μέσα σί ζουγράφισα 
15 Πρβλ. Αναγνωστοπούλου Μ.Χ., 1981: 78-79, 1988 
16 Πρβλ. Τυριμού-Σπυροπούλου Μ., 1987: 131 
17 Βλ. Πανταζής, Δ. Π., 1987 
18 Η Μ. Αναγνωστοπούλου αναφέρει ορισμένους στίχους, όπως: 
 

Όταν σε πρωτοείδανε τα μάτια τα δικά μου 
ήταν το στήθος μ’ ανοιχτό και μπήκες στην καρδιά μου 

Ν’ αναστενάξω ήθελα φοβάμαι μην ανάψει 
η φλόγα της καρδούλας μου και το κορμί μου κάψει 

    ........... 
19 Όπως αναφέρει ο Π. Ψάλτης (ό.π.: 146-147), «ο ήχος του είναι διατονικός και ο ρυθμός του αργός». 
 

Ο Πλωμαρίτικος 
 

Τού Πλουμαρίτικου νιρό τού λέγν’ πούς ‘εχ’ αβδέλις (βδέλλες) 
λαλέ, λαλέ, λαλόμ 

μά γώ τού ιδοκίμασα τσ’ έχ’ όμουρφις κουπέλις 
λαλέ, λαλέ, λαλόμ 

 
α’.Τσάκισμα 

 
Πλουμαρκιούδις, Πλουμαρκιούδις 
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Η επιτέλεσή του συνδυάζεται με τη μέθεξη της συντροφικότητας, που ενισχύ-
εται από την κατανάλωση ούζου, ή άλλων οινοπνευματωδών. Σε γενικές γραμμές με-
θοδεύεται ως εξής: ένα μέλος της παρέας ξεκινά τον πρώτο στίχο κάποιου δίστιχου 
πάνω στο συγκεκριμένο σκοπό, και οι υπόλοιποι αρχίζουν να συνοδεύουν συνήθως 
από το δεύτερο ημιστίχιο του πρώτου στίχου, ενώ επαναλαμβάνουν και μια δεύτερη 
φορά ομαδικά, όλο το δίστιχο. Στη συνέχεια, το ίδιο, ή κάποιο άλλο μέλος, ξεκινά το 
επόμενο δίστιχο, κ.ο.κ. Μετά από μια απροσδιόριστη (συνήθως σύντομη) ακολουθία 
δίστιχων, παρεμβάλλεται ένας «οχτάς», δηλαδή οκτασύλλαβο δίστιχο. Η μελωδία εί-
ναι ετεροφωνική: κάθε μέλος του συνοδευτικού «χορού» αρχίζει να τραγουδά σε 
διαφορετική χρονική στιγμή, ενώ παράλληλα διατηρεί ένα προσωπικό ύφος στο 
πλαίσιο της συνοδείας. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα της μουσικής επιτέλεσης θυμίζει 
τα πολυφωνικά τραγούδια.  

Εκτός από τον «Πλωμαρίτικο», ο Π. Ψάλτης παραθέτει και αρκετά άλλα τρα-
γούδια που εντάσσονται στο λεσβιακό ρεπερτόριο, όπως τα «Κανάρια»20, σκωπτικά 

 
λαλέ, λαλέ, λαλόμ 

κόκκινα φουρήτι ούλις 
λαλέ, λαλέ, λαλόμ 

      ........... 
 

β’. Τσάκισμα 
 

Αμ’ τήν πλαγιά στούν Τρύγουνα 
αγάπησα σι Ρήγινα 

Τσ’ αμ την πλαγιά στούν πουταμό 
αγάπησα σι Μαριγώ 

 
Σύμφωνα με τον ίδιο, «υπάρχει κι΄άλλη παραλλαγή, στον ίδιο ήχο, (όπου)... το πρώτο ημίστιχο είναι 
βαλμένο σε ρυθμό 7/8 και το δεύτερο ημίστιχο σε ρυθμό 9/άσημο, σύνθετο από 4/8 και 5/8.»: 
 

Τά δέντρα κλαίνε γιά βροχή καί τά βουνά γιά χιόνι 
κλαίγει καί μέ η καρδούλα  (μου) γι’ένα χρυσό παγώνι 
Νάσουν στον κάμπο λεμονιά και στο βουνό γώ χιόνι 

νά λιώνω να ποτίζονται οι δροσεροί σου κλώνοι 
............. 

Όπως ανέφεραν οι επαγγελματίες μουσικοί αδελφοί Χρήστου από την Πλαγιά και διάφοροι ερασιτέ-
χνες τραγουδιστές από την ευρύτερη περιοχή Πλωμαρίου, ο «Πλωμαρίτικος» είναι αχρονικός. Πάντως, 
η ρυθμική αγωγή των επιτελέσεων ποικίλει: ορισμένες φορές μοιάζει με τη δεύτερη εκδοχή που παρα-
θέτει ο Π. Ψάλτης. Είναι πιθανό ότι η πρώτη εκδοχή προσομοιάζει με αυτή που προσδιορίζεται στο 
τοπικό αντιληπτικό σύστημα ως «παλιός Πλωμαρίτικος», ή «Λαλελαλομ» (από την επωδό που συνο-
δεύει τους στίχους), που την τραγουδούν πλέον μόνο ελάχιστοι ηλικιωμένοι κάτοικοι της περιοχής. 
Υπάρχει ένα ιδιαίτερα πλούσιο ρεπερτόριο στίχων, αφού μόνο στο πλαίσιο του προγράμματος «Κιβω-
τός του Αιγαίου», έχουν καταγραφεί 1000 περίπου στίχοι. Ορισμένοι τραγουδιστές αυτοσχεδιάζουν επί 
τόπου διάφορους στίχους, όταν θέλουν να εκφράσουν τα προσωπικά τους συναισθήματα για το θάνα-
το, τον έρωτα, τα οικογενειακά ή τα ευρύτερα κοινωνικά δρώμενα, ενώ μερικές φορές κάποιο μέλος 
του «χορού» αυτοσχεδιάζει μια απάντηση, η οποία εξελίσσεται σε διάλογο μέσω του τραγουδιού (βλ. 
ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης αρ. 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 22, Διονυσόπουλος Ν., 1997). 
20 Ο Π. Ψάλτης (ό.π.: 146) το καταγράφει ως «Αγιασώτικο», στο «μελωδικό τρόπο του re...στην κλί-
μακα του πρώτου ήχου»:  

 
Κανάρια μ’ 

 
           Ουρανός σά συννεφιάση (κανάρια μ’) 

θλίψη πιάνουν τα βουνά (κανάρια μ’) θλίψη πιάνουν τα βουνά 
και τον ήλιο καρτερούνε (κανάρια μ’) 

κ’ έχουνε παρηγοριά (κανάρια μ’) κ’ έχουνε παρηγοριά 
............ 
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τραγούδια, όπως «η Νιούδα η Φ’στανούδα»21, καθώς και τη λεσβιακή παραλλαγή της 
«κατάρας της απαρνημένης»22.  

Η πιο αξιόλογη και συστηματική καταγραφή, είναι ίσως αυτή που προσυπο-
γράφει ο Π. Ψάλτης, με το πραγματικό του όνομα, ως Π. Νικήτας23: στο «Λεσβιακό 
Μηνολόγιο», αναφέρει τραγούδια με θρησκευτικές αναφορές, όπως κάλαντα Χρι-
στουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Φώτων, «του Λαζάρου»24, το «καταλόγι» ή «μοιρο-

 
21 Πρόκειται για το γνωστό σατυρικό τραγούδι που διαδόθηκε στο πανελλήνιο ως «Η θειά μου η Α-
μερσούδα», μετά την εκτέλεση της Σ. Βέμπο. Το αναφέρει και ο Π. Μαντζάρογλου (1960: 59), μαζί με 
άλλα σκωπτικά δίστιχα και τραγούδια. Ο Π. Ψάλτης παραθέτει ορισμένους απ’ «τους παλιούς στίχους 
της πρώτης παραλλαγής»:   
 

  Η Νιούδα η φ’στανούδα έχασι δυό κακνιά (γαλοπούλες) 
  Τύφλις τσί μούτζις νάχει όποιους τα δώσει πλιά 

 
  Γώ τού κνώ τσί τσείνου κλαίγ’ 

τού διμόν’ τού μπασταρδέλ’ 
       Κ’νήσ’ του κ’νήσ’ του κουματέλ’ (δηλ. κούνησέ το λίγο) 

σά βαρκούλα σάν καϊκέλι 
........... 

22                                                      Η κατάρα της απαρνημένης 
 

Σ’ ένα μικρό μικρό χουριό, σ’ ιξουχικό σπιτάκι 
............. 

κουρίτσι δώδικα χρουνώ κί κρυφαγκαστρουμένου 
.............. 

Μάη μ’ κί μάγιψε τουνα τού νιό πού μ’ αγαπούσι 
όπου φιλούσι κ’ έλιγι, αγάπη δέν αρνιέτι   

κί τώρα μ’ απαρνήστηκι σάν καλαμιά στούν κάμπου. 
Σπέρνεις, θιρίζεις τούν καρπό, κ’ η καλαμιά απομένει 
βάζεις φουτιά στην καλαμιά, μαυρουκουπά η κάμπους 
έτσ’ νά μαυρίσ’ η γι όψη του κί ούλου τού κουρμί του, 

σί κυπαρίσσι ν’ ανιβή νά γκρημνιστή νά πέση, 
στή γής ξουράφια νά βριθούν, στίς πλάτις του νά μπούνι. 

Δέκα γιατροί νά τούν κρατούν, κί δέκα μαθητάδις 
δικαουχτώ γραμματικοί νά γράφουν τίς γιαράδις (τις πληγές) 

............. 
Ο Γ. Ιωάννου (1996: 115-120), αναφέρει ότι ορισμένες εκδοχές του συγκεκριμένου τραγουδιού υπάρ-
χουν καταγραμμένες ήδη από τον 15ο αιώνα, ενώ  το κατατάσσει στις «παραλογές», τις οποίες περι-
γράφει ως «διηγηματικά τραγούδια» που «(οι θεματικές τους) αγκαλιάζουν..όλες σχεδόν τις δραματι-
κές…περιπέτειες της ανθρώπινης ζωής» (ό.π.: 7). Ο  Σόλων Λέκκας από την Πηγή, τραγούδησε το 
συγκεκριμένο τραγούδι «πάνω στον αποκριάτικο σκοπό». Η μελωδική και ρυθμική αγωγή του «απο-
κριάτικου» ποικίλει: υπάρχουν διάφορες μελωδικές παραλλαγές που επιτελούνται σε δίσημο, τετρά-
σημο και επτάσημο ρυθμό. Ορισμένες συναρτώνται με συγκεκριμένες περιοχές, ενώ άλλες με τις προ-
σωπικές επιλογές των τραγουδιστών/τραγουδιστριών. «Η κατάρα της απαρνημένης» εντάσσεται σε μια 
σειρά αφηγηματικών τραγουδιών που έχουν ενσωματωθεί στο «αποκριάτικο» λεσβιακό ρεπερτόριο, 
μαζί με σκωπτικά και «αδιάντροπα». Οι δύο τελευταίες κατηγορίες αλληλοεπικαλύπτονται σε πολλά 
σημεία, επειδή ορισμένα σκωπτικά δίστιχα έχουν τροποποιηθεί σήμερα με την προσθήκη βωμολοχιών, 
οι οποίες παλιότερα αναφέρονταν μεταφορικά (ή, όπως αναφέρουν στο λεσβιακό ιδίωμα, «σκεπασμέ-
να»). Πάντως η επιτέλεση των «αδιάντροπων» επικεντρώνεται κυρίως στην Καθαρή Δευτέρα, ενώ τα 
αφηγηματικά και σκωπτικά τα τραγουδούν σε όλη τη διάρκεια των Απόκρεω και ειδικότερα την τελευ-
ταία εβδομάδα, μέχρι την Κυριακή της Τυρινής (βλ. Μάκιστος Κ., 1970: 72- 229).  
23 Την πληροφορία για την ταυτοπροσωπία Π. Ψάλτη και Π. Νικήτα καταγράφει και ο Σ. Παρασκευαΐ-
δης (βλ. Παρασκευαΐδης Σ., 1973). 
24 Τα κάλαντα «του Λαζάρου» τα τραγουδούσαν το Σάββατο του Λαζάρου, σε διάφορες παραλλαγές. 
Ο Π. Νικήτας (1953: 68) παραθέτει ορισμένους στίχους:   
 

Λάζαρι σαβανουμένι  
τσι μι του κηρί ζουσμένι 
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λό(γ)ι» της Παναγιάς, το τραγούδι του Άγιου Γιώργη, τραγούδια που συνδυάζονται 
με τον ερχομό της Άνοιξης, όπως «κάλαντα του Μάρτη» και «χελιδονίσματα»25, δί-
στιχα του «κλήδονα»26, το τραγούδι «της κούνιας»27, το τραγούδι «στην Παναγιά τη 
(Ν)τηνιακιά», τραγούδια που συνδυάζονται με εορτές ή με συγκεκριμένους μήνες του 
χρόνου28, καθώς και αποκριάτικα τραγούδια. Ανάμεσα στα τελευταία, εκτός από τα 

 
πές μας Λάζαρι, τι είδις 

κεί στούν Άδη που ιπήγις; 
 
Ο Β. Γδοντέλης (1987:142-143), επισημαίνει ότι τα τραγουδούσαν ομάδες παιδιών, κρατώντας μεγάλα 
κλαδιά από βάγια, που τα ονόμαζαν «ρουμάνι». Σήμερα τα θυμούνται μόνο ηλικιωμένοι. 
25 Όπως αναφέρει ο Π. Νικήτας (ό.π. : 61, 63), τα «κάλαντα του Μάρτη», τα τραγουδούσαν τα παιδιά 
τη Μεγάλη Πέμπτη : 
 

Μάρτη, Μάρτη μου καλέ 
τσ΄ ώ Φλιβάρη φλιβαρέ,  

όξου ψύλλοι (γ) πουντικοί 
τσί μέσα στού ρουμάνι 

 
Ώ καλή νοικοκυρά, 

σήκου δός μας πέd’ αυγά,  
μή μάς δείρ’ η δάσκαλους 

τσ’ έχιτι τού κρίμα μας 
τσί τήν αμαρτία μας 

       .......... 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Γάλλος περιηγητής Grelot, ο οποίος βρέθηκε στη Μυτιλήνη το 1670, 
κατέγραψε μια παραλλαγή της πρώτης στροφής του συγκεκριμένου τραγουδιού, την οποία, όπως ανα-
φέρει, τραγουδούσαν οι γυναίκες και τα παιδιά της πόλης την 1η του Μάρτη, χτυπώντας παράλληλα 
«τηγάνια, χύτρες, ταψιά κι άλλα χαλκώματα», για να διώξουν τους ψύλλους. Ο Grelot επισημαίνει ότι 
το συγκεκριμένο έθιμο επιτελείται σε όλη «την Ανατολή» (βλ. Παρασκευαίδης Π., 1996: 39). Ο Π. 
Νικήτας (ό.π.: 63) καταγράφει και ένα τραγούδι του Ευαγγελισμού, όταν έρχονται τα χελιδόνια: 
 

Πάηκα τσ’ αφήκα 
σύκου τσί σταφύλ’ 

    σταυρό τσί λυχνιστήρ’ 
       τσ’ ήρτα τσί βρήκα φύτρ’... 

26 Το βράδυ της παραμονής του Αη-Γιαννιού, οι παρέες άναβαν τα «κάψαλα», και πηδούσαν πάνω απ’ 
τις φλόγες, «γιατί έτσι φεύγουν...οι αρρώστιες». Οι κοπέλες έβαζαν διάφορα μικρά προσωπικά αντι-
κείμενα, όπως για παράδειγμα δαχτυλίδια, μέσα σε ένα πήλινο δοχείο («γραγούδα»), το οποίο σκέπα-
ζαν με κόκκινο πανί. Την επαύριο το πρωί, ή το απομεσήμερο, συγκεντρώνονταν οι κοπέλες, γύρω από 
το δοχείο, τραγουδώντας ή απαγγέλοντας επαινετικά, αλλά και πειραχτικά δίστιχα. Μετά από κάθε 
δίστιχο, τα μικρά παιδιά, ή κάποια γυναίκα, αναλάμβαναν να τραβήξουν τυχαία κάποιο από τα αντι-
κείμενα. Η «τύχη» της κοπέλας στη οποία ανήκε, προσδιοριζόταν από το δίστιχο που είχε προηγηθεί. 
Ο Π. Νικήτας (ό.π.: 109, 110, 183, 184), παραθέτει ορισμένα απ’ αυτά: 
 

Ανοίξιτι τού gλήδονα στ’ αγιού Γιαννιού τή χάρη 
κι’ όποιου ‘νι καλουρίζικου τώρα θά νά προυβάλη. 

  ........... 
   Ανοίξιτι τού gλήδονα τσί στρώσιτι βιλούδια, 

γιά νά πιράσ’ η βασιλές μί τή βασιλοπούλα. 
 

Μουρή κατσίκα ψουραριά κατρά κατραδιασμένη 
πού κάτσις τσ’ ανιγέλαξις πέρδικα πλουμισμένη 

   ........... 
Ορισμένα δίστιχα «του κλήδονα» έχουν καταγραφεί και στο πλαίσιο του προγράμματος «Κιβωτός του 
Αιγαίου» (βλ. ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης αρ. 4, 7). 
27 Ο Π. Νικήτας, καταγράφει μια εκδοχή από το Μανταμάδο. 
28 Όπως για παράδειγμα αυτό που τραγουδούσαν τα παιδιά με τις πρώτες βροχές του Οκτώβρη, ή το 
τραγούδι «του Αγίου Κωνσταντίνου»,  (βλ. Νικήτας Π., ό.π. : 135, 103): 
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«άσεμνα» ή «αδιάντροπα», αναφέρει και αφηγηματικά τραγούδια, όπως «της Σού-
σας»29, της «Τριανταφυλλένιας»30, της «Λυγιρής» (σε δύο εκδοχές)31, του «Μπου-
γιατζή», του «Ψαρά», το «τραγούδι της Καθαρής Τετάρτης»32.  

 
 

Έσπειρα κριθάρι, 
μές στού κλουκυθάρι, 

πήγι ένα πουλάκι, 
νά κουρφουλουγήση, 
σφίγγου πιτραδάκι, 

χτυπώ τού πουδαράκι, 
έτριχι τού αίμα, 

σάν τού τσουρναλάκι 
 

Ήλι μου, παρήλι μου 
Τσ’ άγι Κουνσταντίνι μου,  
Βγάλι πλιά τά μαύρα σου 
Τσί βάλι τά χρυσά σου, 
Τσί άψι τά καdήλια σου, 

                                                              Νά φέξ’ η γι ακκλησιά σου  
29 Ο Π. Νικήτας (όπ. : 173-174), εντάσσει το συγκεκριμένο τραγούδι στα επικά τραγούδια του  «ακρι-
τικού κύκλου»:  

Τής Σούσας τό τραγούδι 
 

Μιά Κυριακή προυί-προυί, π’ ανοίγει τού ζουμπούλι, 
γι’ αφουκραστήτι νά σάς πώ τής Σούσας τό τραγούδι. 

Η Σούσα ήdαν όμουρφη, τής Κρήτης τού καμάρι 
κι’  αγάπα τού Σαρήμπαλη, τού πρώτου παλληκάρι 

............ 
Κι’ ήβγι η νιά μιά λιμουνιά κι’ ου νιός κυπαρισσάκι. 

Κάθα Διφτέρα τού προυί, κάθαμ’πίσημη μέρα, 
ν ιχαμηλώνανι τά δυό κί λέγαν καλημέρα, 

Γιά ’δές τα τά κακόμοιρα κί τά κακουγραμμένα, 
δέν ιφιλιώdαν ζουdανά, φιλιώd’ απουθαμένα. 

 
Το τραγούδι «της Σούσας», έχει καταγραφεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου» 
στο Μεσότοπο σε μελωδική εκδοχή διαφορετική από τον «αποκριάτικο σκοπό» (βλ. ψηφιακή ταινία 
ηχογράφησης αρ. 35). Ο Σ. Λέκκας ανέφερε και μια δεύτερη μελωδική εκδοχή «πάνω στον αποκριάτι-
κο σκοπό». Ο Σ. Λύτρας (ό.π.: 6) αναφέρει ότι στα Πάμφιλα το τραγουδούσαν κυρίως «ναυτικοί», ενώ 
μπορεί να προέρχεται από την Κρήτη. Πάντως το τραγουδούσαν παλιότερα και σε άλλα νησιά, όπως 
στη Λήμνο. 
30                                     Η Τριανταφυλλένια 
 

Απού μικρός στά βάρσανα κι’ απού μικρός στά πάθη 
κι’ απού μικρός μπιρδεύτηκα στήν ιδική σου αγάπη, 

μικρός ιξινιτεύτηκα ‘πί τά δικά μου μέρη. 
............ 

Βλ. Νικήτας Π., ό.π. : 175-176. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η «Τριανταφυλλένια» έχει καταγραφεί στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου», στην Αγιάσο, σε μια μελωδική εκδοχή διαφορετι-
κή από τον «αποκριάτικο σκοπό» (βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 4). Οι θεματικές που ανα-
πτύσσονται στο συγκεκριμένο τραγούδι, παρουσιάζουν ομοιότητες με την παραλογή που αναφέρεται 
«στο γιό της χήρας που ψυχομαχάει από έρωτα», την οποία ο Γ. Ιωάννου (ό.π.: 112-113), προσδιορίζει 
ως τραγούδι «βυζαντινό ή των χρόνων της φραγκοκρατίας, με κοιτίδα την Κρήτη ή τα Δωδεκάνησα». 
31 Η πρώτη εκδοχή, (βλ. Νικήτας Π., ό.π.: 175), είναι λιγότερο γνωστή σήμερα στη Λέσβο: 
 

Η λυγιρή 
 

Μια λυγιρή, μιάν όμορφη, βγήκι νά συργιανίση, 
νά πά στή βρύση γιά νιρό, νά πιή κί νά γιμίση. 

Τρείς λυγιρές τήν ηύρανι κί άλλις τρείς τής λένε: 
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Ο Σ. Καρακάσης συμπληρώνει (και διορθώνει) την αναφορά του Π. Ψάλτη, 
επισημαίνοντας ότι στα λεσβιακά τραγούδια συμπεριλαμβάνονται «...και παραλογές 
τινες και ολίγα κλέφτικα τραγούδια εκ της ηπειρωτικής Ελλάδος», μαζί με «γαμή-
λια33, ερωτικά, αποκριάτικα34, λατρευτικά, κάλαντα35, ‘της κούνιας’, του κλήδονα, 
νανουρίσματα και ταχταρίσματα, μοιρολόγια, δίστιχα, σατυρικά και άσεμνα... ».  

 
-Μουρή λουλή, μουρή τριλλή, μουρή ξιμυαλισμένη, 

τούν αγαπάς παdρεύγιτι κι’ άλλη γυναίκα παίρνει 
............ 

Η δεύτερη εκδοχή, (βλ. Νικήτας Π., ό.π.: 178), έχει καταγραφεί στο Μεσότοπο σε μια μελωδική εκδο-
χή διαφορετική από τον «αποκριάτικο σκοπό» (βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 35), ενώ την έχει 
τραγουδήσει και ο Σ. Λέκκας, «πάνω στον αποκριάτικο σκοπό»: 
 

              Μιά λυγιρή, μιάν όμουρφη, τού βασιλέ η κόρη 
έκατσι τσί καυκίστηκι πούς Χάρου δέ φουβάτι. 

γιατί είχε τους εφτά αδελφούς και άντρα παλληκάρι 
Ου Χάρους, σάν τού άκουσι, πουλύ τού κακουφάνη, 

                                                ευθύς πουλάκι γίνιτι, στού παναθύρι πάγει,  
αμ’ τά μαλλιά τήν άρπαξι κί τσ’ άλουγου τήν βάζει. 

     ............. 
Και οι δύο εκδοχές καταγράφονται ως παραλογές με πανελλήνια διάδοση από τον Γ. Ιωάννου (ό. π.: 
121-123). 
32 Κάθε δίστιχο του συγκεκριμένου τραγουδιού αρχίζει από ένα γράμμα του αλφαβήτου, ενώ η ακο-
λουθία των διστίχων ταυτίζεται με τη σειρά απαρίθμησης των γραμμάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
τα συγκεκριμένα δίστιχα εντάσσονται (σε διάφορες παραλλαγές) στα αποκριάτικα δρώμενα (συνήθως 
της Καθαρής Δευτέρας), και  σε αρκετά άλλα νησιά του Αιγαίου, είτε με τη μορφή τραγουδιού (Κυ-
κλάδες), είτε με τη μορφή απαγγελίας (Λήμνος). Ο Π. Νικήτας (ό.π.: 233) παραθέτει μια από τις λε-
σβιακές παραλλαγές:   
     

Άλφα θέλω νά αρχινήσω, 
κόρη μου νά σ’ αγαπήσω. 
Βήτα βέβαια σού λέγω, 
ότι νά σέ πάρω θέλω. 

........... 
Σήμερα δεν το τραγουδούν πλέον στη Λέσβο, ενώ το θυμούνται ελάχιστοι ηλικιωμένοι.   
33 Ο Σ. Καρακάσης (1964: 355-6) αναφέρει το τραγούδι «στουν Κ’νά», αλλά διαφοροποιείται από τον 
Π. Ψάλτη (ό.π.), αποδίδοντάς του «ρυθμόν επτάσημον (7/8)», «είς τόν τρόπον καί την τονικήν του Ρέ 
(Α’ ήχος τής βυζαντινής μουσικής)»: 
 

Ώ! Ομορφό μου πορτοκάλι 
φύλλα πράσινα 

σά θά μ’ αγαπάς, νταγιάντα (=κράτα, υπόφερνε) 
τραύα βάσανα. (δίς) 

............ 
34 Ο Σ. Καρακάσης αναφέρει «τό τραγούδι της Τράτας», το οποίο τραγουδούν στο Μανταμάδο την 
Καθαρή Δευτέρα, «μασκαράδες μέ φορεσιές ψαράδων», που κρατούν «κάτι ξύλα σάν κουπιά», περι-
διαβαίνοντας «τίς γειτονιές...τραγουδώντας πειρακτικά καί άσεμνα δίστιχα» (πρβλ. Διονυσόπουλος Ν., 
1997). Επίσης παραθέτει το (αποκριάτικο) τραγούδι «πώς τό τρίβγουν τό πιπέρι», το οποίο περιγράφει 
ως σκοπό «εις τόν τρόπον του Ρέ (ρέ=μί), όστις αντιστοιχεί πρός τον Α’ ήχον της Βυζαντινής μουσι-
κής». Όπως επισημαίνει «εκτελείται από έναν κορυφαίον τραγουδιστήν, όστις στέκεται εις τήν μέσην 
ενός κύκλου καί τραγουδεί τόν πρώτον στίχον, τόν οποίον επαναλαμβάνουν εν χορώ οι άλλοι τραγου-
δισταί, ενώ συγχρόνως βηματίζουν ρυθμικά καί εκτελούν τάς σχετικάς κινήσεις» (ό.π.: 354): 
 

Πώς, μουρέ, πώς τού τρίβγουν τού πιπέρ’, (δίς) 
πώς τού τρίβγουν τού πιπέρ’  
γ’-οι διαβόλ’γ-οι καλουγέρ’. 

 
Τρί-μωρέ, τρίβ’σι του, ξιτρίβ’σι του, (δίς) 

τρίβ’σι του, ξιτρίβ’σι του, ψουλουκουπανίγσι του 
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Τέλος, ο Σ. Χατζηγιάννης, επισημαίνει ότι «τα περισσότερα τραγούδια του 
λεσβιακού λαού είναι τραγούδια αγάπης. Μόνο ένα 15-20% είναι τα υπόλοιπα: να-
νουρίσματα, ταχταρίσματα, θρησκευτικά (καταλόγια, μοιρολόγια, κάλαντα), του μι-
σεμού και ελάχιστα των πολεμικών αγώνων». Στα «τραγούδια της αγάπης» συμπερι-
λαμβάνεται και «η λεσβιακή πατινάδα, που...ακουγόταν παντού: στο χωράφι, στο 
λιοτρίβι, στη στάνη, στο μαγαζί, τη Λαμπροβδομάδα, στους γάμους, στους αντίγα-
μους, τους αρραβώνες, σε πανηγύρια, νυχτέρια, στον κλήδονα»36.  

Από το σύνολο των αναφορών που εστιάζονται στα «τραγούδια πούναι δεμέ-
να με την παλιά παράδοση του τόπου», διαφαίνονται ορισμένες ενδείξεις για τα δί-
κτυα που συνέδεαν τη Λέσβο με άλλες «πολιτισμικές περιοχές». Μια ακολουθία λε-
σβιακών σκοπών και τραγουδιών εντάσσεται σ’ αυτό το πλαίσιο: Το «μοιρολό(γ)ι» ή 
«καταλόγι της Παναγιάς»37, έχει καταγραφεί (σε διάφορες παραλλαγές) σε ολόκληρο 

 
............. 

35 Ο Σ. Καρακάσης (ό.π.: 358) παραθέτει δύο παραλλαγές. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παλαιότερη, η ο-
ποία «έχει εγκαταλειφθή...ανήκει εις τόν τρόπον ...του Ρέ καί εις τετράσημον ρυθμόν (4/8)..». Θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή έχει καταγραφεί (χωρίς να ηχογραφηθεί) στη Μυτι-
λήνη (7/1/1998), στο πλαίσιο του προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου» : 
 

Σήμερα τα Φώτα κι αφωτισμοί 
κί χαρές μεγάλες καί γι-αγιασμοί 
Νά και γ-η Κυρά μας η Παναγιά 

κάτω στόν Ιορδάνη τόν ποταμό, (δίς) 
πού βαστά στο χέρι τόν αγιασμό. 

πού βαστά στό χέρι βιργί κιρί 
κί τούν άγιο Γιάννη παρακαλεί 

............. 
36 Ο Σ.  Χατζηγιάννης (1980: 7), αναφέρει αρκετούς στίχους, όπως :  
 

Την καλησπέρα μ΄ ίφιρα, δω’ μου την καληνύχτα. 
Ιγώ δουλειά δεν είχα ιδώ, μόνι για σένα ήρτα. 

 
Έβγα στου μπαλκουνάκι σου, κρυφά αμ’ τη μάνα σου,  

Τσι κάνει πους πουτίζεις τη ματζουράνα σου. 
 

............. 
 

Τσάκισμα: 
Στα κατσαρά σου τα μαλλιά 
Εχτισι  γ’ Έρουτας φουλιά 

 
............. 

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι και η Σ. Τόσκα-Καμπά (1991: 25) αναφέρει ότι «στους λεσβιακούς χο-
ρούς συνηθίζονται τα ερωτικά δίστιχα», ενώ, όπως τονίζουν σήμερα αρκετοί Λέσβιοι, «μέχρι πρίν δέ-
κα-είκοσι χρόνια, στο μάζωμα της ελιάς...αντηχούσαν τα βουνά» από τις «πατινάδες». 
37 Το «μοιρολό(γ)ι της Παναγιάς», το τραγουδούν οι γυναίκες τη Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα σε όλη 
τη Λέσβο, ιδίως τη Μ. Πέμπτη και τη Μ. Παρασκευή. Έχει καταγραφεί ως ατομικό τραγούδι (βλ. ψη-
φιακές ταινίες ηχογράφησης αρ. 4, 10, 24), αλλά επιτελείται συνήθως ομαδικά από γυναίκες, συχνά 
μέσα στην εκκλησία: μία αναλαμβάνει να τραγουδήσει πρώτη κάθε δίστιχο (ή όπως αναφέρουν στο 
λεσβιακό ιδίωμα, «να κάνει τη ‘μπρουστ’νέλα’, ή ‘μπροστινέλα’»), και οι υπόλοιπες το επαναλαμβά-
νουν ως χορός. Ορισμένοι από τους στίχους είναι οι ακόλουθοι: 
 

    Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα 
σήμερα εσταυρώσανε τον Παντοβασιλέα 

........... 
Η Παναγιά σαν τ’ άκουσε πέφτει λιγοθυμάει 

σταμνί νερό την περεχούν, ώσπου να συνεφέρει 
........... 
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τον ελλαδικό χώρο, στην Ανατολική Θράκη και στις περιοχές της Μακεδονίας όπου 
εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από εκεί, καθώς και σε περιοχές της Μ. Ασίας38. Το 
τραγούδι ή τροπάρι του Άη-Γιώργη39, είναι γνωστό σε διάφορες παραλλαγές σε όλο 
τον ελλαδικό χώρο, ενώ το τραγουδούσαν και στις χριστιανικές κοινότητες της Μ. 
Ασίας και της Α. Θράκης. Ορισμένες εκδοχές των λεσβιακών «νυφιάτικων», ή «νυ-
φικάτων», καθώς και το έθιμο του «Κνά», έχουν καταγραφεί και σε χριστιανικές κοι-
νότητες της Μ. Ασίας, στο Μαρμαρά και στη Θράκη40. Στη Ρόδο έχουν καταγραφεί 
παρόμοια δίστιχα με αυτά που τραγουδούσαν στα τραγούδια «της κούνιας»41, ενώ, 
όπως ανέφερε ο Σ. Λέκκας, όταν «έστηναν τις κούνιες» στην Πηγή, τραγουδούσαν 
ανάμεσα σε άλλα τραγούδια και το τραγούδι «του παλικαριού»42, που ήταν γνωστό 
και σε χριστιανικές κοινότητες της Α. Θράκης και της Μ. Ασίας. Το «αποκριάτικο» 
«Έρι πάλε»43, που το τραγουδούν μόνο στην περιοχή του Πλωμαρίου, άν και αρκετοί 

 
      Σώπα μανούλα μου μήν κλαίς, μη βαριαναστενάζεις 

      και το Μεγάλο Σάββατο, κρυφά να μ’ απαντέχεις 
      ............ 

 
38 Βλ. «Σύμμικτα», Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, Τόμος ΙΑ΄, Θεσσαλονί-
κη, 1934: 249-258,  Παπαστυλιανός Α., 1988: 27-28, Τατά-Χούσου Ν., 1994: 14 
39 Βλ. ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης αρ. 15, 20. Ορισμένοι από τους (γνωστούς σε διάφορες παραλ-
λαγές) στίχους είναι οι ακόλουθοι: 
 

   Άγιε μου Γιώργη αφέντη μου 
κι αφέντη καβαλλάρη 
αρματωμένος με σπαθί  
και με χρυσό κοντάρι. 

                                                                           .......... 
40 Βλ. Αναγνωστοπούλου Μ.Χ., 1988: 100 
41 Τα συγκεκριμένα δίστιχα, τα τραγουδούσαν στη Ρόδο την περίοδο του Πάσχα (βλ. Μάσσαρης, 
1910: 455-456).  
42 Το συγκεκριμένο τραγούδι σε ρυθμό 9/8 (3+2+2+2, με ελλιπές το πρώτο μέτρο), είναι πολύ γνωστό 
μεταξύ των προσφύγων από την Α. Θράκη που εγκαταστάθηκαν στη Μακεδονία, αφού το τραγουδού-
σαν και τα παιδιά, όταν έκαναν «τις κούνιες»:  
 

Ένα παλικάρι είκοσι χρονώ 
τ’ άρματα αρματώνεται για τον πόλεμο 

........... 
Βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 39. 
43 Το «Έρι πάλε», ή  «Έρι πάλι», το τραγουδούν ομαδικά σε ρυθμό 4/4, στην ευρύτερη περιοχή του 
Πλωμαρίου (βλ.  Διονυσόπουλος Ν., 1997). Όπως και στον «Παραπο(υ)νικό» ή «Πλωμαρίτικο», το 
τραγούδι ξεκινά ένας τραγουδιστής, τον οποίο αρχίζουν να συνοδεύουν από το τέλος του πρώτου ημι-
στίχιου τα υπόλοιπα μέλη της παρέας. Όταν ολοκληρώσουν ένα δίστιχο, το επαναλαμβάνουν ομαδικά, 
ενώ το ίδιο κάνουν και με το επόμενο. Στη συνέχεια, ο ίδιος, ή κάποιος άλλος τραγουδιστής, μέλος της 
παρέας, αναλαμβάνει να ξεκινήσει ένα άλλο δίστιχο κ.ο.κ. Μετά από μια απροσδιόριστη (συνήθως 
σύντομη) ακολουθία δίστιχων, παρεμβάλλεται ένας «οχτάς», όπως και στον «Παραπο(υ)νικό». Το 
«Έρι πάλε», το τραγουδούν σε δύο εκδοχές, «ναυτικό» και «ερωτικό»: την πράξη, αυτοί που τραγου-
δούν αναφέρουν συνήθως όλους τους στίχους που γνωρίζουν (ή θυμούνται) και από τις από τις δύο 
εκδοχές. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου», έχουν καταγραφεί πάνω από 300 
στίχοι (βλ. ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης αρ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 22). Ένα μικρό δείγμα, είναι 
οι ακόλουθοι: 
 
(Ναυτικό)                                 Θε να ταξιδέψω, θέλω, Έρι πάλε 

  θε να ταξιδέψω, θέλω, δυο μου μάτια 
στης Αττάλειας τα νερά 
στης Αττάλειας τα νερά 

 
Με τα ψαριανά καράβια, Έρι πάλε 

   με  τα ψαριανά καράβια, δυο μου μάτια 
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από τους στίχους, ή και η μελωδία, είναι γνωστές και σε άλλες περιοχές της Λέσβου, 
έχει καταγραφεί και στα Ψαρά44, ενώ ο Τ. Σηφόπουλος αναφέρει ότι το τραγουδούν, 
ή το τραγουδούσαν και στη Ρόδο45.  

Τις πλέον ίσως σημαντικές ενδείξεις για τα δίκτυα που συνέδεαν τη Λέσβο με 
άλλες «πολιτισμικές περιοχές», παρέχουν τα αφηγηματικά τραγούδια που έχουν ε-
νταχθεί στα «αποκριάτικα»: Ο Σ. Λέκκας, ανέφερε, απήγγειλε ή τραγούδησε46 μια 
ολόκληρη ακολουθία απ’ αυτά: το «Μάνα με τους εννιά σου γιους»47, μια παραλλαγή 
του γνωστού τραγουδιού «του νεκρού αδελφού» που είναι γνωστό στον ευρύτερο 

 
πού ‘ναι άξια στα πανιά 
πού ‘ναι άξια στα πανιά 

 
(οχτάς)                        Γιαλό γιαλό πηγαίναμε  

      κι όλο για σένα λέγαμε 
 

              Γιαλό να πας γιαλό να ρθείς  
   τα λόγια μου να θυμηθείς 

 
(Ερωτικό)                                   Αποφάσισα τα μαύρα, Έρι πάλε 

       αποφάσισα τα μαύρα, δυο μου μάτια 
      να φορώ παντοτινά  
      να φορώ παντοτινά 

 
     Και να κλαίω μέρα νύχτα, Έρι πάλε 
      και να κλαίω μέρα νύχτα, Έρι πάλε 

        τη δική σου απονιά 
        τη δική σου απονιά 

 
(οχτάς)                      Γυαλί βαστάς γυαλίζεσαι 

     όμορφα που στολίζεσαι 
 

   Είσαι γυαλένιος μαστραπάς 
                κι όποιον να δείς τον αγαπάς 

  
Όπως ανέφεραν επαγγελματίες μουσικοί, όπως ο Γ. Γανώσης, από το Παλιοχώρι, καθώς και οι αδελφοί 
Χρήστου από την Πλαγιά, αλλά και άλλοι κάτοικοι της περιοχής Πλωμαρίου, όπως ο Δ. Γιαννούλος 
από το Νεοχώρι, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του ’60, το «Έρι πάλε», ήταν γνωστό και σε μια κα-
θαρά οργανική εκδοχή (βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 12). 
44 Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ηχογραφηθεί στα Ψαρά, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κιβωτός 
του Αιγαίου». Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι και στον «Παραπο(υ)νικό» καταγράφονται στίχοι με μέ-
τρια ή μεγάλη διάδοση στον ευρύτερο αιγαιακό χώρο. Για παράδειγμα, στην Αστυπάλαια τραγουδούν 
μια παραλλαγή του δίστιχου που αναφέρεται στο «Πλουμαρίτικου νιρό» ως «Αστροπαλίτικο νερό», 
στο πλαίσιο του αφηγηματικού τραγουδιού «Τούρνα», που εκεί είναι γνωστό ως «Κάστρο της Αστρο-
παλιάς». 
45 Βλ. Σηφόπουλος Τ., 1989: 30-31. 
46 Ο Σ. Λέκκας τραγούδησε όλα τα συγκεκριμένα τραγούδια, «πάνω στον αποκριάτικο σκοπό». Ορι-
σμένα απ’ αυτά έχουν ηχογραφηθεί σε ψηφιακό κασετόφωνο (βλ. ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης αρ. 
27, 28), μερικά σε αναλογικό κασετόφωνο, ενώ κάποια άλλα έχουν καταγραφεί μόνο ως στίχοι.  
47               Μάνα με τους εννιά σου γιους και με τη μια σου κόρη 

                                πούτανε δώδεκα χρονών κι’ ο ήλιος δεν την είδε 
                                στα σκοτεινά την έλουζε στα φέγγα τη στολίζει 
                             στ’ άστρα και στον αυγερινό έμπλεκε τα μαλλιά της 
                               προξενητάδες ήρθανε από τη Βαβυλώνα 

   να πάρουνε την Αρετή στα μακριά στα ξένα 
 οχτώ αδελφοί δε θέλουνε μ’ ο Κωνσταντίνος θέλει 

                  ........... 
Πρβλ. Γ. Ιωάννου (ό.π.: 29-43). 
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βαλκανικό χώρο, το εξίσου γνωστό «Γιοφύρι της Άρτας»48, το τραγούδι του «Άη-
Γιώργη του Σκυριανού»49, «Έρχομαι απ’ την Ανατολή»50, «Μοναχογιός ο Κωνστα-
ντής»51, «Ο γιος της χήρας»52, «Ελένη»53, «Ο κοντός»54, «Αρματολός»55. Το πλαίσιο 

 
48   Σαρανταπέντε μάστορες κι΄εξήντα μαθητάδες 

Γεφύρι θεμελιώνανε στης Άρτας το ποτάμι 
Ολημερίς το χτίζανε τη νύχτα γκρεμιζόταν 

Μελαγχολούν οι μάστοροι και λέν΄οι δουλευτάδες 
Χαρά σ΄αυτή τη μοίρα μας, χαρά στο ριζικό μας 

Ολημερίς να χτίζουμε, τη νύχτα να χαλάει 
     ........… 

Πρβλ. Λύντεκε Ε. (1943: 183-184),  Γ. Ιωάννου (ό. π.: 44-48).  
49 Όπως αναφέρει ο Ν. Μπαζιάνας (1997: 285-286), διάφορες παραλλαγές του τραγουδιού είναι γνω-
στές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Το βασικό θέμα παραμένει το ίδιο: η κόρη, ή η «λυγερή» κατα-
φεύγει στον Άη-Γιώργη για να σωθεί από τον ερωτευμένο Τούρκο. Και οι δύο κάνουν τάμα στον Άγιο, 
η πρώτη για να την κρύψει και ο δεύτερος για να την ανακαλύψει. 
50       Ερχό, μωρέ, ερχόμ΄ απ’ την Ανατολή 
             ερχόμ’ απ’ την Ανατολή  με μια χρυσή φεργάδα 
      Ποιός ή, μωρέ, ποιός ήταν π’ αναστέναξι 
              ποιός ήταν π’ αναστέναξι κι στάθηκ’ η φιργάδα 
          ...........   
Στους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού συμπεριλαμβάνονται ορισμένα στιχουργικά στερεότυπα, 
όπως η αναγνώριση των συζύγων από σημάδια της αυλής ή του κορμιού, που χαρακτηρίζουν, σύμφω-
να με τον Ν. Μπαζιάνα (ό.π.: 285-286), τον κύκλο των ακριτικών τραγουδιών, καθώς και διάφορες 
παραλλαγές του τραγουδιού «του ξενιτεμένου (συζύγου)». Ο Γ. Ιωάννου (ό.π.: 77-78) επισημαίνει τον 
«στενό εσωτερικό σύνδεσμο» των παραλλαγών του συγκεκριμένου τραγουδικού με την ομηρική περι-
γραφή της αναγνώρισης του Οδυσσέα κατά την επιστροφή του στην Ιθάκη, παρότι αναφέρει ότι ο S. 
Baud-Bovy υποστηρίζει ότι «δεν μπορεί να είναι παλαιότερο από τη βυζαντινή εποχή». Πάντως, είναι 
χαρακτηριστικό ότι, ο ίδιος ο Σ. Λέκκας, ονόμασε αυτοσχεδιάζοντας (;) το συγκεκριμένο τραγούδι, ως 
«τραγούδι του Οδυσσέα».  
51 Στη συγκεκριμένη στιχουργική απόδοση, μια πέρδικα αποτρέπει τη μητέρα του Κωνσταντή από την 
απόρριψη του βρέφους, υπενθυμίζοντάς της ότι η ίδια ανατρέφει πλήθος παιδιών. Συνακόλουθα, ο 
«μοναχογιός Κωνσταντής» ονομάζεται «γιος της Πέρδικας». Ο Γ. Ιωάννου (ό.π.: 135-136), καταγρά-
φει μια παραλλαγή του συγκεκριμένου τραγουδιού που προέρχεται από τη Χαλκιδική. 
52 Στο συγκεκριμένο τραγούδι συμπεριλαμβάνονται στίχοι που παραπέμπουν (και) στα ακριτικά τρα-
γούδια: 
         

            Μια χήρα γιόν εγέννησε μια χήρα γιόν εποίτσι (εποίησε) 
   Παρασκευή τον γέννησε Σαββάτο τον βαφτίζει 
    Την Κυριακήν εθέλησε κουκιά να κοκκαλίσει 
      Δευτέρα ζώνεται σπαθί την Τρίτη το λιθάρι 
       Τετάρτη εκαυκήστηκε κανένα δε φοβάται 
       Ούτε αγά ούτε πασά, ούτε το Μαυρογιάννη 
   Ούτε το Μαυροτράχηλα που τρέμει η γη κι΄ο κόσμος 
     Ο βασιλιάς σαν τ’ άκουσε πολύ τον κακοφάνη 
    Το σύνταγμά του έβγαλε να πα να τον επιάσουν 
                                           ............ 

53 Το συγκεκριμένο τραγούδι καταγράφει μια τραγική ιστορία έρωτα που καταλήγει σε φόνο: 
  

Ελένη Ελενίτσα μου εφτά φορές Λενιώ μου 
στον ουρανό θάν ανεβώ να βρώ τα τρία αδέρφια  

  να τα ρωτήσω παίρνουνε τα πρώτα αξαδέρφια 
                                             ............ 

54 Στο συγκεκριμένο τραγούδι, η πλοκή της αφήγησης περιγράφει τις εναλλαγές της μοίρας «ενός κο-
ντού, κοντούτσικου», που «είχ’ όμορφη γυναίκα…τα σπίτια δίπατα κι αυλές μαρμαρωμένες». Ο φθό-
νος της «γειτονιάς» και όλης «της χώρας» τον οδηγεί στην ολοκληρωτική χρεοκοπία, οπότε εξαναγκά-
ζεται να πουλήσει τη γυναίκα του. Η «λυγερή» υπάκουη το αποδέχεται, αλλά σώζεται από την παρέμ-
βαση του αδελφού της, ο οποίος εμφανίζεται ως «από μηχανής θεός», θαυμάζει την ομορφιά της χωρίς 
«να την εγνωρίσει», και αναλαμβάνει να εξοφλήσει τα χρέη. Γενικότερα, οι στίχοι του τραγουδιού 
απεικονίζουν κοινωνικά δρώμενα που παραπέμπουν μάλλον στην περίοδο της οθωμανικής διακυβέρ-
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των αποκριάτικων αφηγηματικών τραγουδιών συμπληρώνουν η «Βασιλοπούλα», που 
έχει καταγραφεί στην Αγία Παρασκευή56, καθώς και η λεσβιακή εκδοχή του «Γιαν-
νάτσ(ι)», που έχει καταγραφεί στις «Πολίτου εκλογές», αλλά και ως «τραγούδι των 
Απόκρεω» της περιοχής Μελί της Μ. Ασίας57. 

Η θεώρηση των επικοινωνιακών δικτύων που υποδηλώνει η συγκρότηση κοι-
νών ή παραπλήσιων μουσικών δρωμένων με άλλες «πολιτισμικές περιοχές», οδηγεί 
σε ορισμένα γενικά και ειδικά συμπεράσματα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, παραπέμπει σε 
σχέσεις και ανταλλαγές που βασίζονται σε ένα εκτεταμένο ιστορικό και εδαφικό ορί-
ζοντα: σύμφωνα με τον Γ. Ιωάννου (ό.π.: 7-28), οι παραλογές συνδέουν διαχρονικά 
την ελληνική αφηγηματική μουσική επιτέλεση με την προομηρική λαϊκή ποίηση, τα 
ομηρικά έπη, τις «παρακαταλογές» της αρχαιότητας (δηλαδή τη «μελοδραματική α-
παγγελία τραγικών και παθητικών μερών της τραγωδίας…με τη συνοδεία μουσικού 
οργάνου»), τον παντόμιμο (ή «ορχηστρικό δράμα») που εξελίχτηκε με τη μορφή του 
κωμικού παντόμιμου τη βυζαντινή περίοδο, και τα επικά ποιήματα των ραψωδών του 
μεσαίωνα. Ο ίδιος επισημαίνει ότι «οι υποθέσεις πολλών παραλογών,…θυμίζουν λίγο 
ή πολύ μύθους αρχαίους, ομηρικούς ή τραγικούς, και μάλιστα απ’ τους πιο αγαπη-
τούς και συνηθιζόμενους στο αρχαίο θέατρο γενικά».  

.Η υπόθεση του Γ. Ιωάννου αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Μια πιο συντη-
ρητική εκτίμηση, μπορεί να υποθέσει ότι ορισμένα από τα αφηγηματικά τραγούδια 
που έχουν καταγραφεί στη Λέσβο έχουν ενσωματώσει στοιχεία από τον βυζαντινό 
«ακριτικό κύκλο» και μεταγενέστερα μεσαιωνικά έπη. Η σύνδεση με το παρελθόν 
επιβεβαιώνεται με πιο συστηματικό τρόπο με το «Καταλόγι ή Μοιρολό(γ)ι της Πανα-
γιάς», το οποίο, όπως αναφέρει ο Α. Παπαστυλιανός, «το πρωτοβρίσκουμε σε χειρό-

 
νησης, αλλά διανθίζονται και από παλιότερα στιχουργικά στερεότυπα. Ίσως αποτελούν σύνθεση δύο, ή 
περισσότερων θεματικών, που συγχωνεύτηκαν με την πάροδο του χρόνου. 
55 Και σ’ αυτό το τραγούδι  παρατίθενται στιχουργικά στερεότυπα που παραπέμπουν στα ακριτικά 
τραγούδια, αν και η πλοκή προσδιορίζεται σε διαφορετική χρονική περίοδο. Ο αρματολός διεκδικεί τη 
«Νασώ την παινεμένη» από κάποιον αντίζηλο. Ανταλλάσσουν προκλήσεις, σύμφωνα με τα ομηρικά 
ήθη, και  συγκρούονται. Κατά τη διάρκεια της πάλης, ένας «χρυσός σταυρός που εφάνηκε» στο στήθος 
του «αρματολού, του κλέφτη», τους αποκαλύπτει την κοινή τους καταγωγή: 
 

Τουτέ, μωρέ, τοτές αγκαλιαστήκανε 
τουτές αγκαλιαστήκανε, τ’ αδέλφια φιληθήκαν 

και με, μωρέ, και με χαρούμενη καρδιά 
  και με χαρούμενη καρδιά στο σπίτι τους διαβήκαν  

……… 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο συγκερασμός της ιδιότητας του αρματολού με αυτή του κλέφτη 
που «τον μολογά η Ανατολή», που αποκαλύπτει μια ιδιόμορφη σύνθεση επιρροών: οι αρχικοί στίχοι 
που μάλλον προέρχονται από την «παλιά Ελλάδα», όπου το πρότυπο του αρματολού είναι πολύ γνω-
στό, συνδυάζονται σημασιολογικά με την παράδοση ληστών της Ανατολής που έγιναν λαϊκοί ήρωες, 
όπως ο περίφημος Τσάκιτζης.  
56 Η ηχογράφηση έγινε κατά τη διάρκεια αποκριάτικου γλεντιού στον Πολιτιστικό σύλλογο Αγίας Πα-
ρασκευής (βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 21). Το συγκεκριμένο τραγούδι, τραγούδησε ο Π. 
Κρέντζας, μόνος του και με τη συνοδεία χορού: 
 

Βασί, μωρέ, βασιλοπούλα αρμένιζε 
βασιλοπούλα αρμένιζε μες σε βαθιά μπουγάζια (δις) 

του Ρή, μωρέ, του Ρήγα ο γιος την κυνηγά 
του Ρήγα ο γιος την κυνηγά, με τρία καραβάκια (δις) 

............  
.Ο Γ. Ιωάννου (ό.π.: 153), , επισημαίνει ότι «ο Γ. Κ. Σπυριδάκης φρονεί ότι ‘…απηχεί πιθανώτατα 
γεγονός των χρόνων της φραγκοκρατίας εις τα ελληνικάς νήσους’. Πάντως το άσμα είχε διάδοση και 
στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπου υπέστη και ορισμένες αλλαγές». 
57 Βλ. «Πολίτου εκλογές», Λαογραφία. Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, Τόμος Δ΄, Αθή-
να, 1912-13 : 698, Μαδιάς Γ., 1917 : 239, Αβαγιανός Ν. Γ., ό.π.: 298. 
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γραφα από το 14ο αιώνα»58. Παράλληλα, μια διαχρονική κατανομή συσχετίζει το σύ-
νολο των λεσβιακών τραγουδιών «που είναι δεμένα με την παλιά παράδοση του τό-
που», με μια μεγάλη έκταση, που συμπεριλαμβάνει τον αιγαιακό χώρο, τη Μ. Ασία, 
τη Θράκη, καθώς και τον ευρύτερο ελλαδικό και νότιο βαλκανικό χώρο, δηλαδή μια 
επικράτεια που αποτελεί παραδοσιακά το πεδίο συγκερασμού ανατολικών και δυτι-
κών επιρροών59.  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η συστηματικότερη προσέγγιση των συγκεκριμένων 
επικοινωνιακών δικτύων, επιτρέπει, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικότερες υποθέσεις 
και συσχετισμούς: είναι πιθανό ότι η ενσωμάτωση αφηγηματικών τραγουδιών στο 
λεσβιακό ρεπερτόριο, όπως το «Μάνα με τους εννιά γιους» και το «Γιοφύρι της Άρ-
τας», ή το «Σαράντα χρόνια έκανα στους κλέφτες καπετάνιος» (ή «Βουλγάρα»)60, 
αλλά και ορισμένων «κλέφτικων», όπως «του Αντρούτσου η μάνα», «του Κίτσου η 
μάνα»61,  «Χαραυγή»62, ή (ίσως και) του «τσάμικου» «Διαμάντω»63, συνδέεται με τις 
εποχιακές ή μόνιμες μετακινήσεις πληθυσμών από τη Μακεδονία, τη Θράκη64, τη 
Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο, στο πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας. Η εποχιακή 
(κυρίως) απασχόληση εργατών από τη Μακεδονία και τη Θράκη στο «λιομάζωμα», 
συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του ’5065. Ο Χ. Παρασκευαϊδης, αναφέ-
ρει μετακινήσεις σλαυόφωνων από την περιοχή των Πρεσπών, καθώς και Αλβανών 
(Αρβανιτών) που εγκαταστάθηκαν στη Λέσβο, ιδίως μετά το σεισμό του 1867, εργα-
ζόμενοι ως χτίστες66.  

 
58 Βλ. Παπαστυλιανός Α., 1988: 27-28 
59 Ένα χαρακτηριστικό δείγμα που αναδεικνύει την πολιτισμική συνάφεια σε ένα πλαίσιο ανταλλαγών 
και αλληλόδρασης, παρέχουν οι ομοιότητες που παρουσιάζουν ορισμένα αποσπάσματα στίχων από 
γνωστές παραλογές που έχουν καταγραφεί στη Λέσβο και στο ευρύτερο ελλαδικό πεδίο. Για παρά-
δειγμα, στο τραγούδι «της βασιλοπούλας», υπάρχουν οι στίχοι «να βγουν οι ναύτες για νερό, οι μάγει-
ροι για ξύλα», που καταγράφονται αυτούσιοι και στο αφηγηματικό τραγούδι «Τρεις καλογέροι Κρητι-
κοί» (πρβλ. Ιωάννου Γ., ό.π.: 157-158), που (ξανα)τραγούδησε σχετικά πρόσφατα (στο τέλος της δεκα-
ετίας του ’80), η Μαρίζα Κώχ. 
60 Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει ηχογραφηθεί στο Μεσότοπο σε μελωδική εκδοχή διαφορετική από 
τον «αποκριάτικο σκοπό» (βλ. ψηφιακή  ταινία ηχογράφησης αρ. 35). Έχει περιορισμένη διάδοση στον 
αιγαιακό χώρο σε μια διαφορετική (μελισματική και στιχουργική) παραλλαγή: «Δώδεκα χρόνια έκανα 
στου καραβιού την πλώρη...». Ίδιοι ή παρόμοιοι στίχοι υπάρχουν  και σε «κλέφτικα» τραγούδια: «Δώ-
δεκα χρόνους έκανα, στους κλέφτες καπετάνιος, ζεστό ψωμί δεν έφαγα, δεν πλάγιασα σε στρώμα....». 
Ο Γ. Ιωάννου (ό.π.: 138-139), αναφέρει δύο παραλογές με παραπλήσιο θεματικό περιεχόμενο, που 
προέρχονται αντίστοιχα από το Σουφλί της Θράκης και την Κρήτη. 
61 Βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 26. Το δεύτερο κλέφτικο είναι πολύ γνωστό στη Λέσβο (και) 
σε μια οργανική εκδοχή, η οποία μάλλον προέρχεται από τη μουσική παράδοση των χριστιανικών κοι-
νοτήτων της Μ. Ασίας (βλ. ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης αρ. 12, 33). 
62 Βλ. ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης αρ. 39, 40.  
63 Βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 6. Βέβαια, είναι εξίσου πιθανόν, ότι, τουλάχιστον το συγκε-
κριμένο τραγούδι, διαδόθηκε μέσω των δίσκων γραμμοφώνου, που άρχισαν να εισρέουν στη Λέσβο, 
κυρίως μετά το 1920. Είναι χαρακτηριστικό, ότι κατεγράφη από δίσκο γραμμοφώνου του Π. Χρήστου, 
στην Πλαγιά, από ηχογράφηση των αρχών του αιώνα (Columbia Gramophone Company, E 5147. Βλ. 
ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 12). 
64 Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι, στο παρελθόν, αλλά ακόμη και σήμερα, αρκετοί Λέσβιοι ταυτίζουν τη 
(δυτική τουλάχιστον) Θράκη με τη Μακεδονία. 
65 Όπως επισήμαναν κάτοικοι της περιοχής Πλωμαρίου, μετά τον πόλεμο και την Κατοχή, αποκατα-
στάθηκε το ρεύμα των εποχιακών εργατών από τη Μακεδονία, την περίοδο της συλλογής του ελαιό-
καρπου. Ορισμένοι απ’ αυτούς παντρεύτηκαν ντόπιες και έμειναν μόνιμα στο νησί. Πριν τον πόλεμο, 
ορισμένοι Μακεδόνες επισκέπτονταν (και) τη βόρεια Λέσβο στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών που 
αφορούσαν κυρίως φορτηγά ζώα (βλ. συνεντεύξεις Δούκα Στέλιου, στις 2/6/1997, στο Μανταμάδο, 
Βαλάση Νίκου, στις 14/4/1997, στη Στύψη). 
66 Βλ. Παρασκευαΐδης Χ., 1991: 106-112. Ο τραγουδιστής Σ. Λέκκας κατάγεται από ένα παράλληλο 
μεταναστευτικό δίκτυο: ο Αρβανίτης προπάππος του, εγκαταστάθηκε στον Αφάλωνα, όπου και πα-
ντρεύτηκε, προερχόμενος από την περιοχή Λουτρακίου.    
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Γάμος στην Αγιάσο της Λέσβου (facebook_Λάζαρος Τσουκαλάς) 

 
 

Αντίστοιχα, η σύνδεση της Λέσβου με τον ευρύτερο αιγαιακό χώρο, την ο-
ποία υποδηλώνει μια σειρά λεσβιακών σκοπών και τραγουδιών που έχουν καταγρα-
φεί (και) σε διάφορα άλλα νησιά, όπως για παράδειγμα τα αποκριάτικα «Έρι πάλε» 
και «τραγούδι της Καθαρής Τετάρτης», ή τα «Τούρνα» και «Παναγιά (Ν)τηνιακιά»67, 
συναρτάται επίσης με συγκεκριμένα δίκτυα μεταναστεύσεων και ανταλλαγών: κατά 
τη διάρκεια του 19ου αιώνα, αρκετοί κάτοικοι των Κυκλάδων μετακόμισαν μόνιμα 
στη Λέσβο, αφού η οικονομική «άνοιξη» της εποχής εγγυόταν καλύτερες προοπτικές 
διαβίωσης. Πολλοί εγκαταστάθηκαν στην περιφέρεια Πλωμαρίου68. Πιο αμφίσημες 
διαφαίνονται οι σχέσεις με την Α. Θράκη και την περιοχή της Μ. Θάλασσας: είναι 
γνωστό ότι οι εμπορικές συναλλαγές επεκτάθηκαν μετά το 19ο αιώνα, συνδέοντας 
συστηματικά τις συγκεκριμένες περιοχές με τη Λέσβο, (συνήθως) με τη διαμεσολά-
βηση του εμπορικού και διοικητικού κόμβου της Κων/πολης, όπου συγκροτήθηκε και 
ισχυρή λεσβιακή παροικία. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχουν στοιχεία που επιβεβαιώ-

 
67 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αναφορές στο «τραγούδι της Καθαρής Τετάρτης», υπό την επονομασία 
«η τραγούδα της Αποκριάς», έγιναν μόνο στα Πάμφιλα. Ο Β. Κουμαρέλας (1995: 298-306), αναφέρει 
ένα αντίστοιχο τραγούδι με δέκα στιχάκια, τα οποία ξεκινούν από τη σειρά των αριθμών. Το τραγου-
δούσαν οι αγρότες όταν συνέλεγαν το στάρι σε τσουβάλια, για να το καταγράψει ο φοροεισπράκτορας 
του αγά, θέτοντας κυκλικές στάμπες, τα «σνίτσια»: 
 

Πρίμα (ένα), Πρώτος ο Θεός 
Δυό, δυό τα μέτρα, μετρητή δίκαια μέτρα 

Τρία, Αφροδίτη μου κυρία 
Τέσσερα θα πεί σταυρός, Χριστός και Παναγία μπρός 

……… 
 Αντίστοιχα, τα τραγούδια «Τούρνα» και «Παναγιά (Ν)τηνιακιά», έχουν καταγραφεί μόνο στην περιο-
χή Πλωμαρίου. Όπως έχει προαναφερθεί, το πρώτο είναι γνωστό σε διάφορες παραλλαγές στον αι-
γαιακό χώρο, αλλά και από τις χριστιανικές κοινότητες της Α. Θράκης. Το δεύτερο έχει ηχογραφηθεί 
«πάνω στον Πλαγιώτικο (ή Παραπο(υ)νικό)» (βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 22).  
68 Βλ. Τάξης Οικ., 1995: 104. 
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νουν κάποια (σημαντική) πολιτισμική συνάφεια, ή μετακίνηση πληθυσμών, οπότε δεν 
είναι βέβαιο αν η πολιτισμική επικοινωνία και διάχυση συγκροτήθηκε στο πλαίσιο 
άμεσων, ή έμμεσων επικοινωνιακών δικτύων. Είναι πιθανό ότι ορισμένες πρακτικές 
μεταβιβάστηκαν έμμεσα, μέσω των πολυπολιτισμικών επικοινωνιακών δικτύων που 
συγκροτήθηκαν με επίκεντρο την Κων/πολη. 

Τέλος, η (άμεση) σύνδεση με το μικρασιατικό χώρο, που επιβεβαιώνεται μέσα 
από μια ακολουθία κοινών μουσικών πρακτικών, δεν αιφνιδιάζει: είναι γνωστό ότι η 
Λέσβος συνδεόταν με τη μικρασιατική ακτή, ήδη από την εποχή της ύστερης Χαλκο-
κρατίας, μετά την αποίκηση αμφοτέρων από τους Αιολείς69, ενώ, στη σύγχρονη ιστο-
ρική περίοδο, οι Λέσβιοι απετέλεσαν την πλειοψηφία των πρώτων κατοίκων του Αϊ-
βαλιού (Κυδωνιών ή Ayvalik), που ιδρύθηκε το 18ο αιώνα απέναντι από τις λεσβια-
κές ακτές70.  Οι κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και γαμηλιακές ανταλλαγές 
μεταξύ του Αϊβαλιού και της Λέσβου, ιδίως με το βόρειο-ανατολικό  τμήμα της71, 
συνεχίστηκαν αμείωτες μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή, το 1922, ενώ οι περισ-
σότεροι πρόσφυγες από το Αϊβαλί εγκαταστάθηκαν στη Λέσβο.  

Τα παραπάνω δεδομένα επιτρέπουν μια (αποσπασματική, αλλά ενδεικτική) 
προσέγγιση των διαδικασιών συγκρότησης των μουσικών πρακτικών της Λέσβου, 
μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Βέβαια, η αποκωδικοποίηση της πολυεπίπεδης συ-
γκρότησης των συγκεκριμένων πρακτικών δεν είναι ολοκληρωμένη: για παράδειγμα, 
δεν είναι γνωστή η διαδικασία ένταξης αφηγηματικών τραγουδιών στα αποκριάτικα 
δρώμενα72. Όπως ανέφερε ο Σ. Λέκκας, «τ’ς αποκριές είναι η μέρα αυτή που λες τα 
τραγούδια που περάσαν...Είναι πολύ παλιά, αυτά ήταν και τα λέγαν ...σαν ιστορία»73. 
Η συγκεκριμένη κατάθεση υποδηλώνει μια εγγενή διαδικασία μετασχηματισμών και 
τροποποιήσεων, που επαναδιαμόρφωσε προϋπάρχουσες μουσικές πρακτικές.  

Μια σχετικά συγγενική άποψη διατυπώνει και ο Π. Νικήτας, ο οποίος  υπο-
στηρίζει ότι τα αφηγηματικά αποκριάτικα τραγούδια αντικατοπτρίζουν το εθνικό 
φρόνημα του υπόδουλου χριστιανικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής 
περιόδου, με την ευκαιρία της ελευθεριότητας που χαρακτηρίζει τον εορτασμό των 
Απόκρεω74. Οι διαθέσιμες εναλλακτικές υποθέσεις (από τις οποίες καμία δεν είναι 
πλήρως ικανοποιητική), ποικίλουν: ορισμένες υποστηρίζουν ότι τα τραγούδια αυτά 
ενσωματώθηκαν στα αποκριάτικα δρώμενα ως παρωδία του «ξένου» στοιχείου, στο 
πλαίσιο μιας παράδοσης που ενυπάρχει και εκφράζεται και σήμερα μέσω της απο-
κριάτικης «μασκαράτας» των «Γιουρούκων» ή «Γιουρούκηδων»75, των «Αράπη-
δων»76 και των «Αρκούδων»77. 

 
69 Βλ. Τζιμής Σ., Γιαννάκας Β., Παρασκευαΐδης Π., Κουρβανιού Β., Κωμαίτης Β., Διγιδίκης Γ., 1996. 
70 Βλ. Σάκκαρης Γ., 1920. 
71 Είναι χαρακτηριστικό, ότι, οι Αιβαλιώτες και οι Μοσχονησιώτες προσέρχονταν μαζικά με βάρκες 
και καϊκια στον εορτασμό του Ταξιάρχη του Μανταμάδου, μέσω του φυσικού λιμανιού του Παλιού, 
ενώ και οι κάτοικοι του Μανταμάδου, της Κάπης και της Κλειούς, ταξίδευαν στη γιορτή του Δεκαπε-
νταύγουστου στα Εκατόνησα (βλ. Ψαρρός Ε. Δ., 1983: 83-84). 
72 Είναι χαρακτηριστικό, ότι μερικά αφηγηματικά τραγούδια, όπως η «Τριανταφυλλένια» που έχει 
προαναφερθεί, και «ο Γιάννος και η Μαρουδιώ» (πρβλ. Ιωάννου Γ., ό.π.: 128-130), που τραγούδησε 
στα Πάμφιλα ο Στρατής Πρικές (βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ.15), έχουν καταγραφεί σε δια-
φορετικό σκοπό από τις γνωστές εκδοχές του «αποκριάτικου», ορισμένα άλλα, όπως η «Σούσα» και η 
«Λυγερή» και «πάνω στον αποκριάτικο» και σε διαφορετική μελωδική εκδοχή, ενώ άλλα μόνο «πάνω 
στον αποκριάτικο». Αυτά τα δεδομένα υποδηλώνουν  τα όρια και τις εκδοχές της προοδευτικής ενσω-
μάτωσης αφηγηματικών τραγουδιών στο «αποκριάτικο» λεσβιακό ρεπερτόριο. 
73  Βλ. συνέντευξη Λέκκα Σόλωνα, στις 7-3-97, στη Μυτιλήνη. 
74 Βλ. Νικήτας Π., ό.π.: 173.  
75 Οι «Γιουρούκοι» (Yoruk), είναι μουσουλμάνοι νομάδες της Μ. Ασίας, οι οποίοι κατοίκησαν και στη 
Λέσβο, μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922, ενώ κατ’ άλλους μέχρι και τη δεκαετία του ΄40 
(βλ. Ο Λαογράφος, 1981: 12). Ζούσαν σε σκηνές ή πρόχειρες κατοικίες στα δάση, ενώ κατασκεύαζαν 
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Σε κάθε περίπτωση, η απεικόνιση της διαχρονικής κατανομής των αφηγημα-
τικών, αλλά και των σκωπτικών «αποκριάτικων» στο εσωτερικό της Λέσβου, όπως 
άλλωστε και του συνόλου των σκοπών και τραγουδιών που συνδέονται με «την παλιά 
παράδοση», παραμένει αποσπασμασματική: ουσιαστικά μόνο για το «Έρι πάλε» και 
τον «Παραπο(υ)νικό» γνωρίζουμε σίγουρα ότι η επιτέλεσή τους συνδέεται, μέχρι και 
σήμερα, με την περιφέρεια Πλωμαρίου. Είναι πιθανόν ότι ορισμένα αφηγηματικά «α-
ποκριάτικα», όπως το «Μάνα με τους εννιά γιους», ή το «Γιοφύρι της Άρτας», είχαν 
περιορισμένη διάδοση στο βόρειο-ανατολικό τμήμα του νησιού (εξαιρουμένης της 
πόλης της Μυτιλήνης)78.  

Στην ίδια περιοχή, η σύγχρονη (1997) αδημοσίευτη έρευνα του μουσικού Β. 
Βέτσου, έχει καταγράψει και ορισμένα ακόμη τραγούδια, που συνδέονται επίσης με 
το σώμα των «παλιών» μουσικών πρακτικών, όπως «κάλαντα της παραμονής των 
Φώτων»79, τα τραγούδια «της κούνιας» «Ορφανή» και «Κυνηγός», «παιχνιδοτράγου-
δα»/«παιδοτράγουδα», που τραγουδούσαν οι μητέρες στα παιδιά80, κ.ά. Όπως φαίνε-

 
και πουλούσαν κάρβουνα και αντικείμενα από ξύλο, όπως τις περίφημες «πινακωτές» (σκάφες), αδρά-
χτια γουδιά κ.ά. Την Καθαρή Δευτέρα συνήθιζαν να «κατεβαίνουν» στα χωριά και τις πόλεις για να 
μαζέψουν ό,τι φαγητά και γλυκά είχαν περισσέψει στα νοικοκυριά, αφού οι χριστιανοί τα δώριζαν εν 
όψει της νηστείας της Σαρακοστής. Μέχρι και το 1997, στην Αγία Παρασκευή παρωδούσαν συστημα-
τικά τους «Γιουρούκους» κατά τη διάρκεια της αποκριάτικης παρέλασης ανθρώπων και αυτοσχέδιων 
αρμάτων.  
76 Σύμφωνα με το «παραδοσιακό» αποκριάτικο έθιμο, οι «μασκαράδες», βάφονται «αράπηδες» με 
μαύρη μπογιά, ή «φούμο» από τις σόμπες. Άλλωστε έχει καταγραφεί και αποκριάτικο τραγούδι με 
σχετικό τίτλο: ο «Αράπης» (βλ. Ν. Διονυσόπουλος (ό.π.). Ο Γ. Ν. Αβαγιανός [ό.π.: 202] το καταγράφει 
ως παιδικό «παιχνιδοτράγουδο»). Συχνά, το «βάψιμο» περιορίζεται σε ένα σταυρό στο μέτωπο.  
77 Οι «μασκαράδες» αποκαλούνται «αρκούδες», «κουδουνάτοι», ή «γιούνια». Ο πρώτος όρος, που 
χρησιμοποιείται περισσότερο στη νοτιοδυτική Λέσβο,  παρωδεί τους «αρκουδιάρηδες» τσιγγάνους που 
διασκέδαζαν μέχρι τη δεκαετία του ‘60 παιδιά και ενήλικες, με τις σχετικές επιδείξεις. Τόσο στη Λέ-
σβο (μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα), όσο και στις χριστιανικές κοινότητες της Μ. Ασίας, συνήθιζαν να 
μεταμφιέζονται σε «ζυγιές» «αρκούδας»-«αρκουδιάρη», κατά τη διάρκεια των Απόκρεω. Ο όρος 
«γιούνια», ή «γιούνι», χρησιμοποιείται περισσότερο στη βορειοανατολική Λέσβο. 
78 Γνωρίζουμε ότι σ’ αυτές τις περιοχές εγκαταστάθηκαν αρκετοί Αρβανίτες, όπως για παράδειγμα 
στον Αφάλωνα. 
79 Πρβλ. Βαλαβάνης Σ., 1991: 245-248.  
80 Μερικά χαρακτηριστικά δείγματα στίχων, από διάφορα «παιχνιδοτράγουδα», είναι τα ακόλουθα: 

 
α)              Κάτω στο γιαλό, κάτω στο περιγιάλι 

επατήσανε του ψύλλου το ποδάρι 
........... 

τρέχει ο ποντικός 
και το γιατρό φωνάζει 

............ 
 

β)        Βρέχει, βρέχει και χιονίζει 
κι η μαμά μου κοσκινίζει 

............ 
 

γ)                      Τη Δευτέρα βάζει πλύνει 
......... 

την Παρασκευή αλλάζει 
πάλι μέσ’ τη ψείρα βράζει 

 
Ορισμένα άλλα που έχουν καταγραφεί είναι το τραγούδι του ήλιου «Έβγα ήλιε πύρωσέ με», το τρα-
γούδι για τα στάρια «Βρέξε παππού να γίν’ τα στάρια για να φάν τα παλληκάρια», κ. ά. (βλ. συνέντευ-
ξη Καλαϊτζής Χρυσάνθης στις 31/5/1997, στα Πάμφιλα. Πρβλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 4). 
Όπως φαίνεται αυτού του είδους τα τραγούδια, ήταν αρκετά διαδεδομένα στη Λέσβο, αφού αντίστοιχα 
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ται, η συγκεκριμένη περιοχή έχει λειτουργήσει ως «δεξαμενή» των «τραγουδιών πού-
ναι δεμένα με την παλιά παράδοση», ίσως επειδή η σχετική απομόνωση χωριών όπως 
τα Άργενος, Πελόπη (Γέλια), Υψηλομέτωπο, Πηγή, κ.ά., διέσωσε ορισμένες από τις 
«παλιές» μουσικές πρακτικές, έστω και στο πλαίσιο ιδιωτικών ή οικογενειακών δρω-
μένων, παρά τη μεταγενέστερη κυριαρχία των «μικρασιάτικων». 

 
 
Μια ειδική κατηγορία μουσικών πρακτικών: τα ναυτικά τραγούδια 

 
Μια άλλη ιδιαίτερη μουσική παράδοση, συγκροτήθηκε κυρίως στα λιμάνια 

που χρησίμευαν ως κόμβοι του ναυτικού εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου και 
παράλληλα και του λαθρεμπορίου, όπως για παράδειγμα το Πλωμάρι, τα Πάμφιλα, 
αλλά και η ίδια η Μυτιλήνη: η ναυτική παράδοση συνδυάστηκε με τραγούδια «της 
θάλασσας» και «κοντραμπατζήδικα»81. Βέβαια δε γνωρίζουμε με ακρίβεια το χρονικό 
ορίζοντα συγκρότησης της συγκεκριμένης μουσικής παράδοσης. Ορισμένα τραγούδια 
εντάσσονται ίσως στην «παλιά παράδοση», ενώ άλλα στο ρεπερτόριο των αρχών του 
20ού αιώνα, όταν το ναυτικό εμπόριο, αλλά και το λαθρεμπόριο (κυρίως καπνού, αλ-
λά και άλλων ειδών)82, έφθασαν στο απόγειό τους.  Σήμερα διασώζεται μόνο μια  
σχετικά σύντομη ακολουθία τραγουδιών83, όπως «Κοντραμπατζήδικο»84, «Τρεχα-
ντηράκι»85, «Πέντε ψαράδες», «Θάλασσα φαρμακερή»86, «γιομιτζίδικα»87 δίστιχα, 
κυρίως «πάνω σε γνωστούς σκοπούς», όπως για παράδειγμα στον «Παρα-
πο(υ)νικό)»88, το «τραγούδι του γιμιτζή την ημέρα των Φώτων»89, καθώς και ορισμέ-
να άλλα, που έγιναν γνωστά πανελλαδικά σε παραπλήσιες  εκτελέσεις, όπως «Η τρά-
τα μας η κουρελού».  

 

 
έχουν καταγράψει και οι Π. Μαντζάρογλου και Π. Νικήτας (βλ Νικήτας Π., ό.π., Μαντζάρογλου Π., 
ό.π.). 
81 Δηλαδή τραγούδια που οι στίχοι τους μιλούν για τη ζωή και τις πρακτικές των λαθρεμπόρων. 
82 Βλ. Κουφοπούλου Σ. και Παπαγεωργίου Δ., 1997. 
83 Μπορούμε μάλλον βάσιμα να υποθέσουμε ότι στο παρελθόν είχαν ενταχθεί στο λεσβιακό ρεπερτό-
ριο περισσότερα τραγούδια με αναφορές στα ναυτικά δρώμενα. Για παράδειγμα, ο Γ. Πανταζής (1980: 
12), καταγράφει ένα τραγούδι από την Καλλονή, που οι στίχοι του περιγράφουν τις δύσκολες συνθή-
κες προσέγγισης στο Τσανταρλί, στα μικρασιατικά παράλια: «Σαν θα περνάς το Τσανταρλί τάξε λιβάνι 
και κερί». 
84 Βλ. Διονυσόπουλος Ν., 1997, ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 7. Το «Κοντραμπατζήδικο», έχει 
καταγραφεί σε δύο παραπλήσιες μελωδικές εκδοχές, στα Πάμφιλα, στο Πλωμάρι και στο Μεσότοπο. 
Οι Ν. Αλεγιάννης και Δ. Ψαρρός, τραγούδησαν μια τρίτη στο Παλιοχώρι (της περιφέρειας Πλωμαρί-
ου), «πάνω στο σκοπό» του  γνωστού ρεμπέτικου «Όσοι γενούν πρωθυπουργοί». Θα πρέπει να ση-
μειωθεί, ότι υπάρχουν αναφορές σε βιβλία του Η. Βενέζη και του Φ. Κόντογλου, που επισημαίνουν 
ότι, τουλάχιστον στο Αϊβαλί, υπήρχαν τραγούδια που υμνούσαν τα ηρωικά κατορθώματα διάσημων 
«κοντραμπατζήδων», όπως ο Παγίδας. Ίσως κάποια απ’ αυτά να είχαν στο παρελθόν περιορισμένη 
διάδοση και στη Λέσβο, παρότι δεν υπάρχει καμία σχετική καταγραφή. 
85 Το τραγούδι αυτό έχει καταγραφεί μόνο στο Πλωμάρι και στην ευρύτερη περιοχή Πλωμαρίου (βλ. 
ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης αρ. 6, 8, 11). 
86 Τα δύο αυτά τραγούδια, τα τραγούδησε ο ηλικιωμένος Γ. Σβίγγος, στα Πάμφιλα (βλ. ψηφιακή  ται-
νία ηχογράφησης αρ. 26). 
87 «Γι(ο)μιτζής», ή «γεμιτζής», αποκαλείται ο ναυτικός.  
88 Ορισμένα τέτοια δίστιχα, ή (και) «οχτάδες», έχουν καταγραφεί στο Πλωμάρι (βλ. ψηφιακή  ταινία 
ηχογράφησης αρ. 7). Ένα χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο:  
 

Του γιομιτζή το φίλημα για κάνε το χαλάλι 
γιατ’ αρμενίζει θάλασσα και φοβερό κανάλι 

 
89 Βλ. Νικήτα Π., ό.π. : 19 
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Η μουσική επιτέλεση στο πλαίσιο της  «παλιάς παράδοσης»  
 

Η ελλειπτική πληροφόρηση για τα τραγούδια και τους σκοπούς που συνδέο-
νται με την «παλιά μουσική παράδοση», επεκτείνεται και στους (ερασιτέχνες ή επαγ-
γελματίες) μουσικούς  που συνδέονται μ’ αυτή, καθώς και στα όργανα που χρησιμο-
ποιούσαν. Ο Π. Παρασκευαϊδης, παραθέτει ανάμεσα σε άλλα αποσπάσματα από α-
ναμνήσεις και επισημάνσεις περιηγητών που επισκέφθηκαν τη Λέσβο, δύο αναφορές, 
των G. Olivier και L. Davesies de Pontes, που επισκέφτηκαν τη Λέσβο το 1794 και 
1830, αντίστοιχα. Ο πρώτος επισημαίνει ότι, στο Μόλυβο (Μήθυμνα) υπήρχαν «δια-
κεκριμένοι μουσικοί», από τους οποίους ξεχώριζε ο Έλληνας Πετράκης Τάγκρος, που 
«είχε ασκήσει πολλές φορές το ταλέντο του, ποίησης και μουσικής, στην πρωτεύουσα 
του νησιού και έπρεπε σε λίγες μέρες να πάει στη Σμύρνη, όπου ένας βιρτουόζος, του 
οποίου ήταν μαθητής και συγγενής, τον είχε καλέσει». Ο δεύτερος καταγράφει ότι, 
στην πόλη της Μυτιλήνης, «οι γάμοι ακολουθούνται από παιχνίδια, χορούς και κάθε 
είδους διασκεδάσεις», ενώ αναφέρει και ένα επεισόδιο που υπέπεσε στην αντίληψή 
του: ένας Τούρκος αγάς επέπληξε ένα Έλληνα που οργάνωσε ένα θορυβώδες γλέντι 
με αφορμή το γάμο της κόρης του90. Δυστυχώς, στις συγκεκριμένες αναφορές δεν 
υπάρχει καμία περιγραφή σκοπών, τραγουδιών, ή οργάνων.  

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες: η Σ. Τόσκα-Καμπά, επιση-
μαίνει ότι, στη Λέσβο, «τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται και που ήταν σε 
χρήση παλιότερα είναι: το βιολί, το σαντούρι, το ούτι, το τουμπελέκι, η γκάϊντα, ο 
ζουρνάς, το νταούλι και το λαούτο»91. Ο Μ. Χατζηνικολάου (1993:11), αναφέρει και 
το κανονάκι, το οποίο εισήγαγαν μάλλον οι πρόσφυγες από τη Μ. Ασία, αν και πρέπει 
να είχε ιδιαίτερα περιορισμένη διάδοση, ενώ ο Π. Ι. Κοντέλλης (1985: 58-59), κατα-
γράφει τον Μεσοτοπίτη «παιχνιδιατόρο» «Γληγορ’ η Τσαμπούνα», που το όνομα (ή 
προσωνύμιό) του υποδηλώνει τη χρήση του αντίστοιχου οργάνου. Βέβαια, ο Ν. Διο-
νυσόπουλος (ό.π.) τονίζει ότι στη Λέσβο, όπως και στη Θάσο, επικράτησε η γκάϊντα 
αντί της τσαμπούνας, αλλά ορισμένες (έστω σπάνιες) αναφορές για τη χρήση της 
τσαμπούνας, υποδεικνύουν και εναλλακτικές προσεγγίσεις: η ελλειπτική επικοινωνία 
μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του νησιού μέχρι σχεδόν το Β’ παγκόσμιο πόλεμο92, 
καθώς και οι ειδικές επιρροές που δέχτηκαν ορισμένα τμήματα από αποκλειστικά ε-
πικοινωνιακά δίκτυα που τα συνέδεαν με άλλα νησιά του Αιγαίου ή ηπειρωτικές πε-
ριοχές, μπορεί να οδήγησαν σε περιορισμένη τοπική χρήση της τσαμπούνας, τουλά-
χιστον πριν το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα93.  

Ο Ν. Διονυσόπουλος έχει καταγράψει (και) φλογέρες, ενώ ο Χ. Καλλονιάτης 
επισημαίνει ότι «..στον Αρχοντομαχαλά (της Καλλονής) το κέφι της Αποκριάς σκορ-
πούσαν οι «Ταμπουρατζίδινις»....(που) έπαιζαν ωραία τον ταμπουρά»94. Τέλος, ο Χ. 
Ι. Τραγέλλης αναφέρει μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζονται «τρείς παλιοί ‘εύ-
θυμοι’ Καλλονιάτες», μεταξύ των οποίων και ο Θεοφάνης Γρηγορίου που «κρατάει 

 
90 Βλ. Παρασκευαϊδης Π., ό.π. : 77, 105. 
91 Βλ. Τόσκα-Καμπά Σ., ό.π. : 24. 
92 Η ελλειπτική επικοινωνία οφείλεται στο ανεπαρκές οδικό δίκτυο, στην ανυπαρξία ικανού αριθμού 
μηχανοκίνητων μεταφορικών μέσων, αλλά και στην μερική ή σχετική αυτονομία των παραγωγικών και 
οικονομικών δομών που συγκροτήθηκαν στα περιφερειακά ημιαστικά ή αστικά κέντρα της Λέσβου, 
ως προς τη Μυτιλήνη.   
93 Για παράδειγμα, ο ημιεπαγγελματίας μουσικός Γ. Βουγιούκας από το Σκουτάρο, ανέφερε ότι ο θείος 
του Σάββας Βουγιούκας έπαιζε γκάϊντα και τσαμπούνα, την οποία κατασκεύασε ο ίδιος με ασκό από 
«τουλούμι από κατσίκι» και αυλούς από ξύλο ελιάς (βλ. συνέντευξη Βουγιούκα Γιάννη, στις 
29/5/1997, στο Σκουτάρο).  
94 Βλ. Καλλονιάτης Χ., 1983 : 8. «Ταμπουρατζίδινις», υπήρχαν και στο Μεσότοπο, πρίν τον πόλεμο 
του ’40: η «οικογενειακή» κομπανία των Ράλληδων έπαιζε νταβούλι, γκάϊντα και ταμπουράδες. 
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λύρα»95. Από τα παραπάνω, το βιολί και το σαντούρι συνδέθηκαν περισσότερο με 
την επιτέλεση των «μικρασιάτικων», στο πλαίσιο πολυμελών μουσικών «κομπα-
νιών», που άρχισαν να συγκροτούνται από το τέλος του 19ου αιώνα. Δε γνωρίζουμε 
με ακρίβεια πότε  έγιναν γνωστά στο νησί, αν και, τουλάχιστον για το σαντούρι, μπο-
ρούμε να υποθέσουμε ότι διαδόθηκε μάλλον μετά τα μέσα του 19ου αιώνα96. Οι τα-
μπουράδες και η λύρα πρέπει να είχαν ιδιαίτερα περιορισμένη διάδοση, τουλάχιστον 
μετά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Τα συγκεκριμένα όργανα τα χρησιμοποι-
ούσαν μάλλον ερασιτέχνες μουσικοί, που είχαν μάθει να παίζουν στην Κωνσταντι-
νούπολη, στη Μ. Ασία, ή στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο. Όμως η εκδοχή της συστη-
ματικότερης χρήσης, στις αρχές, ή κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, δεν μπορεί να 
αποκλειστεί: ο Σ. Αναγνώστης αναφέρει στη «Λεσβιάδα» τον Χ. Καλλίνικο, Λέσβιο 
μουσικό που έζησε στις αρχές του 19ου αιώνα, ως επιστήμονα «δύο και τριών μουσι-
κών οργάνων: πανδουρίδος (ταμπουρά), κιθάρας και λοιπών»97. 

Οι φλογέρες χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από μεμονωμένους ερασιτέχνες, 
κυρίως βοσκούς98, ενώ το ούτι μάλλον μεταφέρθηκε από τη Μ. Ασία, πιθανόν μετά 
τον ερχομό των προσφύγων: οι δύο γνωστότεροι οργανοπαίκτες που χρησιμοποίησαν 
(και) επαγγελματικά το συγκεκριμένο όργανο, ήταν ο Γρηγόρης που διέμενε στο Συ-
νοικισμό, τη συνοικία των προσφύγων στη Μυτιλήνη, και ο Παύλος Καρατζάς από τα 
Παράκοιλα, αμφότεροι μικρασιάτες (και αρμενικής καταγωγής). Ο τελευταίος υπήρξε 
δάσκαλος του μοναδικού σύγχρονου επαγγελματία «ούτιτζη» της Λέσβου, του Νίκου 
Παραλή (ή «Λαβίδα») από την Ερεσσό, από κοινού με έναν συντοπίτη του τελευταί-
ου, ημιεπαγγελματία99 τοπικό οργανοπαίκτη, το Γ. Ζαμπαρά, που ήταν γνωστός  με 
το «παρατσούκλι» «Τσιμούρ(ι)». Ορισμένοι άλλοι ερασιτέχνες ή ημιεπαγγελματίες 
οργανοπαίκτες, σύχναζαν στις περίφημες «παράγκες», τα μικρά ξύλινα καφενεία  που 
είχαν χτιστεί μετά την έλευση των προσφύγων στην παραλία της συνοικίας Πάνω 
Σκάλα της Μυτιλήνης100.  

 
95 Βλ. Τραγέλλης Ι. Χ., 1982 : 16-17. Μια άλλη φωτογραφία που απεικονίζει μουσικό με λύρα (τον Ν. 
Αγρίτη), έχει δημοσιευτεί στο περιοδικό Αγιάσος, Τόμος Α΄, 15, Αθήνα, 1983: 10.  
96 Όπως αναφέρει ο Δ. Β. Κοφτερός (1991: 50), «πρώτη αναφορά για το σαντούρι στη Σμύρνη (τουλά-
χιστον με μορφή ίδια ή παρόμοια με αυτή που γνωρίζουμε σήμερα), γίνεται γύρω στα 1850».  Είναι 
αρκετά πιθανό ότι από εκεί μεταφέρθηκε, λίγο αργότερα, στη Λέσβο. 
97 Βέβαια, ο Σ. Αναγνώστου αναφέρει επίσης ότι ο Χ. Καλλίνικος «επέρασεν το πλείστον της ζωής του 
εις Κωνσταντινούπολιν», οπότε είναι πιθανόν ότι η μουσική του παιδεία διαμορφώθηκε κυρίως εκεί 
(βλ. Παρασκευαΐδης Γ. Λ., 1987: 404). Πάντως και ο επί σειρά ετών πρόεδρος του Αναγνωστηρίου 
Αγιάσου Π. Πράτσος, ανέφερε ότι ο πατέρας του έπαιζε (ερασιτεχνικά) ταμπουρά μέχρι τη δεκαετία 
του 1940 (βλ. συνέντευξη Πράτσου Πάνου, στις 20/5/1996, στην Αγιάσο). 
98 Ένας ειδικός τύπος μικρής φλογέρας, το «παγιαβλί» (λέξη που προέρχεται  πιθανότατα ετυμολογικά 
από το πλαγίαυλος), που το χρησιμοποιούσαν κυρίως τα παιδιά, ήταν διαδεδομένο σε όλη τη Λέσβο, 
σε αστικούς, ημιαστικούς και αγροτικούς χώρους. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό ήταν το πρώτο όρ-
γανο που έμαθαν να παίζουν σε παιδική ηλικία, τόσο ο Π. Πράτσος, πρόεδρος του Αναγνωστηρίου 
Αγιάσου και ερασιτέχνης μουσικός, όσο και ο επαγγελματίας μουσικός Β. Παντελίδης (κλαρίνο) από 
το Σκουτάρο (βλ. συνεντεύξεις Πράτσου Πάνου, στις 15/5/1996 στην Αγιάσο, Παντελίδη Βασίλη, στις 
26/5/1997, στο Σκουτάρο).      
99 Με αυτό τον όρο προσδιορίζεται μια διαβάθμιση των επαγγελματικών πρακτικών: ορισμένοι (ερασι-
τέχνες κατά βάση) οργανοπαίκτες δέχονταν, εκτός από τα κεράσματα και χρηματικές αμοιβές, σε συ-
γκεκριμένες περιστάσεις. Για παράδειγμα, όταν ένας οργανοπαίκτης έπαιζε σε ένα καφενείο, μόνος ή 
με «την παρέα» του, ένας πελάτης μπορεί να «μεράκλωνε» και να «κολλούσε» κάποιο χρηματικό αντί-
τιμο «στο όργανο», ή «στο κούτελο» του οργανοπαίκτη, ζητώντας (και όχι «διατάζοντας», όπως στην 
περίπτωση των επαγγελματιών) κάποιο τραγούδι ή σκοπό, ενώ παράλληλα ορισμένοι ερασιτέχνες έ-
παιζαν ως επαγγελματίες και σε κάποιους γάμους. Επειδή όμως την πρακτική αυτή ακολουθούσαν 
ορισμένες φορές και μεμονωμένοι επαγγελματίες ή συγκροτήματα, παίζοντας σε καφενεία χωρίς πρό-
σκληση και «κλεισμένη δουλειά», τα όρια είναι δυσδιάκριτα.  
100 Οι «παράγκες» κατεδαφίστηκαν μαζικά την περίοδο της Χούντας. 



~ 24 ~ 
 

Δε γνωρίζουμε με ακρίβεια τη συχνότητα και τις περιστάσεις στις οποίες χρη-
σιμοποιήθηκε το λαούτο. Ο Ν. Διονυσόπουλος (ό.π.), τονίζει ότι η χρήση του ήταν 
σπάνια και περιστασιακή. Ο επαγγελματίας μουσικός Ν. Καλαϊτζής101 («Μπινταγιά-
λας») από το Μεσότοπο, ανέφερε ότι o πατέρας του έπαιζε (ημιεπαγγελματικά) λαού-
το και ούτι, που είχε μάθει στη Σμύρνη, όπου δούλευε περιοδικά ως χτίστης, πριν το 
1922102, ενώ ο Μ. Κυριακόγλου από την Κάπη103, ανέφερε ότι λαούτο (και ούτι), έ-
παιζε περί τις αρχές του αιώνα ο πατέρας των γνωστών μουσικών Παπαδόπουλων 104, 
καθώς και κάποιος Κανάρης από την Αγία Παρασκευή. Τέλος, ο Μ. Παντελέλης105 
από το Παλιοχώρι, ανέφερε ότι στο οικογενειακό συγκρότημα προσφύγων «οι 
Μπουρμπούλοι», που εγκαταστάθηκαν στην Αγία Παρασκευή, έπαιζε λαούτο ο πα-
τέρας, για να «τον κρατά» όταν τραγουδούσε (δηλαδή ως συνοδεία των φωνητικών), 
χωρίς να «κατέχει», ιδιαίτερα την τέχνη. Πάντως, ο Γ. Βερβέρης από το Ακράσι, επι-
σήμανε ότι ο παππούς του Γιάννης έπαιζε βιολί σε συνεργασία με κάποιον Κουλμπά-
νη που έπαιζε λαούτο106. Η συγκεκριμένη αναφορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο 
συστηματικότερης χρήσης του λαούτου κατά το 19ο αιώνα, ίσως σε «ζυγιές» με βιο-
λί107, όπως χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα στις Κυκλάδες, ή σε συνδυασμό και 
με άλλα όργανα108. 

Όσον αφορά τη γκάϊντα, ο Ν. Διονυσόπουλος (ό.π.: 39), αναφέρει ότι στο πα-
ρελθόν «είχε ευρεία διάδοση σε όλο το νησί», κυρίως ως «όργανο των βοσκών». Ο 
ίδιος έχει ηχογραφήσει τον τελευταίο σύγχρονο «γκάϊτατζη», τον Γ. Καραβασίλη (ή 
«Καραμπέτ’»)109, ενώ επισημαίνει ότι γκάϊντα έπαιζε και ο Γιάννης Χρήστου από την  
Πλαγιά στις αρχές του αιώνα. Ως «γκάϊτατζης» αναφέρεται και ο Δημήτρης Ρουμε-

 
101 Ο Νίκος Καλαϊτζής έπαιζε βιολί, σαντούρι, και για ένα διάστημα τρομπόνι, το οποίο εγκατέλειψε. 
Τη δεκαετία του ’60 έμαθε και μπουζούκι. Εγκατέλειψε τη Λέσβο στις αρχές της δεκαετίας του ’50, 
για να εγκατασταθεί στη Χαλκίδα. Από τότε επιστρέφει περιοδικά για σύντομες ή μακροχρόνιες επι-
σκέψεις, ενώ σήμερα είναι εγκατεστημένος στην Αθήνα (βλ. Παπαγεωργίου Δ., 1995). 
102 Βλ. Παπαγεωργίου Δ., ό.π., Διονυσόπουλος Ν., ό.π. 
103 Επαγγελματίας μουσικός. Παίζει βιολί, αλλά και κιθάρα και ακορντεόν. Προέρχεται από μουσική 
οικογένεια. 
104 Οι Παπαδόπουλοι ήταν πρόσφυγες από τη Μ. Ασία, που εγκαταστάθηκαν στην Κάπη μετά το 1922. 
Οργάνωσαν ένα οικογενειακό συγκρότημα, που έμεινε γνωστό με το «παρατσούκλι» τους, ως «μουσι-
κή» των  «Μουμτζήδων». Σύμφωνα με τον Μ. Κυριακόγλου, οι «Μουμτζήδες», που ήταν και άριστοι 
μαραγκοί, αντικατέστησαν, μετά την εγκατάστασή τους στην Κάπη το λαούτο, με «ένα αυτοσχέδιο 
όργανο» που κατασκεύασαν μόνοι τους, το οποίο αποκαλούσαν «μαντόλα». «Είχι του ίδιου χούρδισμα 
μι του λαούτου, μι ντ’ διαφορά ότι το είχαν φτιάξ’ όπως είνι του πάντσο» (βλ. συνέντευξη Κυριακό-
γλου Μιχάλη, στις 23/5/1997, στην Κάπη). 
105 Ο Μ. Παντελέλης, γεννήθηκε το 1907. Ήταν επαγγελματίας μουσικός. Έπαιζε βιολί, αρχικά σε συ-
νεργασία με τους πρόσφυγες «Σταμπουλήδες», που είχαν εγκατασταθεί τη δεκαετία του ’30 στην Αγία 
Παρασκευή, ενώ από τη δεκαετία του ’40 με το οικογενειακό συγκρότημα που οργάνωσε με τους α-
δελφούς του, καθώς και τον ξάδελφό του Παντελή Παντελέλη από το Νεοχώρι (Μπορό). Το τελευταίο 
συγκρότημα έμεινε γνωστό υπό την επωνυμία «τα Παντελέλια» (βλ. συνέντευξη Παντελέλη Μανώλη 
και Γανώση Γιώργου, στις 21/5/1996, στο Παλιοχώρι). 
106 Ο Γ. Βερβέρης γεννήθηκε το 1908. Έπαιζε βιολί από δώδεκα χρονών, πρίν το 1920, στην οικογε-
νειακή κομπανία των «Βερβέρηδων», με την οποία συνεργάστηκε, μετά την επιστροφή του από την 
Αμερική (Η.Π.Α), ο περίφημος «σαντουριέρης» Γιώργος Χατζέλλης, γνωστός και ως «Χαχίνα» ή 
«Καχίνα». Όπως ανέφερε, «παλιότερα», εκτός από τον Κουλμπάνη που συνεργαζόταν με τον παππού 
του, υπήρχε και ένας άλλος μουσικός που έπαιζε λαούτο στην ευρύτερη περιοχή Πλωμαρίου (βλ. συ-
νέντευξη Βερβέρη Γιάννη, στις 23/5/1996, στο Πλωμάρι). 
107 Πρβλ. Μιχαηλάρης Δ. Π., 1991: 202. 
108 O S. De Launay, Γάλλος γεωλόγος, που επισκέφτηκε τη Λέσβο το 1887 και 1894, αναφέρει, ότι 
παρακολούθησε ένα μουσικό συγκρότημα, που συμπεριλάμβανε «ένα μαντολίνο, που λέγεται ‘λαγού-
το’», σαντούρι και βιολί (Αναγνωστοπούλου Μ.Χ., 1990: 34). Πρβλ. Ζούρου Φ., 1974:52. 
109Πρβλ. ψηφιακή  ταινία ηχογράφησης αρ. 35. 
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λιώτης από το Πλωμάρι, θείος του μουσικού και τραγουδιστή Η. Ρουμελιώτη110. Ο 
Μ. Παντελέλης και ο Γ. Βερβέρης αναφέρουν κάποιο παλιό «γκάϊτατζη» από τη Δρό-
τα, που «δεν τον πρόφταξαν», ενώ στην Αγία Παρασκευή εγκαταστάθηκε ο Μικρα-
σιάτης πρόσφυγας Κώστας Μα(γ)ιόγλου, που έπαιζε γκάϊντα111. Ο Ν. Διονυσόπουλος 
υποθέτει ως δίκτυο προέλευσης τη Θράκη, αν και υπάρχουν εξίσου ισχυρές ενδείξεις 
ότι μεταφέρθηκε από τη Μ. Ασία.  

Στη Λέσβο ήταν γνωστός και ο ζουρνάς, ιδιαίτερα μάλιστα σε «ζυγιά», δηλα-
δή σε συνδυασμό με το ντα(β)ούλι. Όπως ανέφεραν κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής, 
«ζυγιές» έρχονταν από τη Νικομήδεια της Μ. Ασίας, μέχρι το Β’ παγκόσμιο πόλεμο. 
Το επιβεβαιώνει και ο Μ. Παντελέλης, ο οποίος αναφέρει επιπρόσθετα, ότι την Αγία 
Παρασκευή επισκέπτονταν περιοδικά και άλλες «ζυγιές», από τη Βέροια, Ξάνθη, 
Κομοτηνή, και γενικότερα τη Μακεδονία και τη Θράκη. Σύμφωνα με τις περιγραφές, 
οι οργανοπαίκτες που προέρχονταν από τη Νικομήδεια ήταν μάλλον «χριστιανοί γύ-
φτοι», ενώ αυτοί που έρχονταν από τη Μακεδονία και τη Θράκη «Έλληνες». Όπως 
ανέφερε ο Μ. Κυριακόγλου, στο βόρειο τμήμα του νησιού ήταν πολύ γνωστός μέχρι 
το ’40 ο «ζουρνατζής» Βασιλαράς από τη Νάπη (Κλομυδάδο), ενώ στην Αγιάσο έ-
παιζε, στις αρχές του αιώνα, ο Αντρι(γι)άς Χατζηκινάνης112 και αργότερα η οικογέ-
νεια Μουτζουρέλη, γνωστοί ως οι «Λαγοί»: ο Γρηγόρης με τη συνοδεία των γιών του 
Ανέστη (ή «Αριστή»)113 και Μιχάλη στο ντα(β)ούλι114. Βέβαια, όπως επισήμανε ο Μ. 
Παντελέλης, ήδη από τη δεκαετία του ’30, όταν ο ίδιος είχε αρχίσει να ασχολείται 
συστηματικά με το επάγγελμα του μουσικού, οι ζυγιές δεν έπαιζαν πλέον συχνά σε 
πανηγύρια, αλλά εξακολουθούσαν να τους ζητούν μεμονωμένες παρέες.  

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, παρά τις ελλιπείς (ή ελλειπτικές) 
πληροφορίες που διαθέτουμε για «την παλιά (μουσική) παράδοση», διαφαίνεται μια 
βασική υπόθεση: τα τραγούδια και οι σκοποί που εντάσσονται σ’ αυτή συνδέονται σε 
μεγάλο βαθμό με την πρακτική της ερασιτεχνικής επιτέλεσης115. Όπως επιβεβαιώνε-

 
110 Σύμφωνα με τον Η. Ρουμελιώτη «τον συνόδευε ένα νταβουλάκι» (βλ. συνέντευξη Ρουμελιώτη Ηλί-
α, στις 26/1/1996, στο Πλωμάρι). 
111 Ο ίδιος έπαιζε και ντα(β)ούλι, όταν συνόδευε τα παιδιά του Μανώλη (βιολί) και Αποστόλη (σα-
ντούρι), στην οικογενειακή τους «κομπανία». 
112 Σύμφωνα με τον Μ. Καμάτσο, έπαιζε και γκάϊντα (βλ. συνέντευξη Καμάτσου Μενέλαου, στις 
22/5/1996, στην Αγιάσο). 
113 Το συγκεκριμένο «παρατσούκλι» του αποδόθηκε ίσως, επειδή έτσι ονομαζόταν ένας άλλος Λέσβιος 
«ζουρνατζής», ο Στρατής Αρβανιτέλλης από το Ίππειος, γνωστός ως Αριστής, ή Αριστέλ(ι), που «γύρι-
ζε» περιοδικά στα χωριά, μέχρι και τη δεκαετία του ‘70. 
114 Την οικογενειακή παράδοση συνέχισε ο Μιχάλης, ο οποίος έπαιζε κλαρίνο με τη συνοδεία του Α-
νέστη. Αυτή η τελευταία «ζυγιά» ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής σε σχετικά απομονωμένα χωριά, όπως για 
παράδειγμα η Πηγή, ακόμη και μέχρι τη δεκαετία του ’60. Σήμερα μόνο ο Μιχάλης βρίσκεται εν ζωή. 
Η «ζυγιά» Μιχάλης (κλαρίνο) και Ανέστης (ντα(β)ούλι) έχει ηχογραφηθεί στην Αγιάσο (βλ. ψηφιακή  
ταινία ηχογράφησης αρ. 4).  
115 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιγραφή της διασκέδασης των Μανταμαδιωτών  στον 
περίβολο του «Κοντά Αγιο Χαρλάμ’» (δηλαδή την πλησιέστερη προς το χωριό εκκλησία του Αγίου 
Χαραλάμπους), την ημέρα της εορτής του Αγίου, το 1930. Όπως αναφέρει ο Τ. Βασιλέλης (1996:167-
168), «οι παρέες θα ξαναρχίσουν το γλέντι με φαγοπότι, τραγούδια και πασχαλινά τροπάρια». Ανάμε-
σα στα τελευταία και το «Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει», που «κατέστη κοινότατο 
στον Μανταμάδο, όχι μόνο στα πασχαλινά πανηγύρια, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη διασκέδα-
ση….Το πρώτο τραγούδι που θα πεί κάθε παρέα,…είναι το: 
 

Λάτε να τραγουδήσουμε του χρόνου ποιος το ξέρει 
για ζούμε για πεθαίνουμε για πάμε σ’ άλλα μέρη 

 
Κατόπιν έρχονται τα τραγούδια του τραπεζιού (της ‘τάβλας’), τα οποία αρχινούν με το: 
 

Στην τράπεζά μας τη χρυσή άγγελος εκατέβη 
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ται και από σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, που έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου», η φωνητική επιτέλεση δεν συμπεριλαμβάνει 
συνήθως τη συνοδεία μουσικών οργάνων: μερικές φορές, χρησιμοποιούνται ως συνο-
δευτικά όργανα τουμπελέκια και «νταρ(α)μπούκες», αλλά και αυτοσχέδια κρουστά 
(κυρίως «ντενεκέδες» και «ταψιά»116, καθώς και ξύλινες επιφάνειες, ποτήρια, πηρού-
νια, μαχαίρια), ιδίως σε συνδυασμό με τα αποκριάτικα σκωπτικά και αφηγηματικά 
τραγούδια117, ή τρίγωνα στα κάλαντα. Παράλληλα, η οργανική επιτέλεση διατηρεί 
ένα μάλλον ερασιτεχνικό χαρακτήρα μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, παρότι ορισμένες 
φορές οι μουσικοί αμείβονται, ενώ αναφέρονται και περιπτώσεις επαγγελματικής ε-
νασχόλησης με τη μουσική. Ο Ι. Π. Παπάζογλου, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στους 
γάμους στην Ερεσσό (και μετά τα μέσα του 20ού αιώνα), έπαιζαν κυρίως ερασιτέχνες 
μουσικοί118. 

Ορισμένα από τα μουσικά δρώμενα που συμπεριλαμβάνονται στον «κύκλο 
της ζωής» επιτελούνται ατομικά, όπως τα νανουρίσματα και τα ταχταρίσματα, τα 
διάφορα μοιρολό(γ)ια και ατομικά και ομαδικά, ανάλογα με την περίσταση119, αλλά 

 
και κάτσε και τη βλόγησε κ’ ύστερα πάλι ανέβη 

 
Μετά το τέλος των τραγουδιών και ως είδος επωδού οι παρέες εκρήγνυνται σ’ ένα παρατεταμένο ‘Εβί-
βα έεεε…’». 
116Ο επαγγελματίας μουσικός Π. Χρήστου ανέφερε το παράδειγμα της Αναστασίας Τυρρηνής, γνωστής 
ως «Στασούλ(ι)», που έζησε στην Πλαγιά (όπου εγκαταστάθηκε μάλλον ως πρόσφυγας), αλλά έγινε 
διάσημη σε όλη την ευρύτερη περιοχή Πλωμαρίου. Έπαιζε τουμπε(ρ)λέκι, το οποίο συνόδευε τραγου-
δώντας τόσο το οργανικό, όσο και το φωνητικό μέρος της μελωδίας. Όπως τονίζει ο Π. Χρήστου 
«…είχε χρόνο καλόν-κι όποιος ήταν ερωτευμένος, ήταν να πάρει αυτή, να πάει στο σπίτι έξω να πού-
με, και ν’ αρχίσει αυτή να τραγουδάει και να γίνεται το σώσε» (βλ. συνέντευξη Χρήστου Παναγιώτη, 
στις 21/5/1996, στην Πλαγιά). Η περίπτωση της Α. Τυρρηνής, καταδεικνύει με εμφατικό τρόπο όψεις 
της φωνητικής επιτέλεσης στο παρελθόν: η αποδοχή που απολάμβανε, μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, 
όταν ήδη είχαν δημιουργηθεί πολυπρόσωπα επαγγελματικά μουσικά συγκροτήματα, υποδεικνύει την 
πρακτική και συμβολική σύνδεση με αντίστοιχες πρακτικές του παρελθόντος. Μια ενισχυτική μαρτυ-
ρία καταθέτει και ο Χαρίλαος Καρατζάνος (1984: 92, 117), περιγράφοντας γλέντια με «ντενεκέδες, 
τραγούδια, χορό», στον Πολυχνίτο, στο πλαίσιο του «παληού εθίμου» του «Γιουργιώνα». Ένα σύγχρο-
νο παράδειγμα των «παλιών» μουσικών πρακτικών προσφέρει ο τραγουδιστής Σ. Λέκκας, που συνηθί-
ζει να τραγουδά (με ή χωρίς τη συνοδεία κρουστού) και το οργανικό μέρος ενός τραγουδιού, ή μιας 
μελωδίας, ακόμη και ταυτόχρονα με την επιτέλεση άλλων μουσικών οργάνων (ενώ την ίδια πρακτική 
ακολουθούν  και άλλοι τραγουδιστές ή και μουσικοί). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο ο Χ. Καρατζά-
νος, όσο και ο Π. Χρήστου, αναφέρουν πολλά παραδείγματα γυναικών ερασιτεχνών οργανοπαικτών 
κρουστών, που ήταν «μαστόρισσες στο παίξιμο του ντενεκέ», στον Πολυχνίτο και στη Γέρα, κάτι που 
καταδεικνύει ότι στις «παλιές» μουσικές πρακτικές πρωταγωνιστούσαν εκπρόσωποι και των δύο φύ-
λων, σε αντίθεση με τις μεταγενέστερες, όπου οι μουσικοί (εκτός από ορισμένες τραγουδίστριες), είναι 
αποκλειστικά άντρες.  
117 Συνήθως τα διάφορα είδη κρουστών τα χρησιμοποιεί ο τραγουδιστής, ή η τραγουδίστρια που πρω-
ταγωνιστεί στην επιτέλεση, για να υπογραμμίσει τις διαβαθμίσεις της φωνής. Όμως, σε ορισμένες πε-
ριστάσεις, όπως στα αποκριάτικα δρώμενα της Καθαρής Δευτέρας στην Αγία Παρασκευή, ή στο Με-
σότοπο, συγκροτούνται μεγάλες παρέες γλεντιστών, που συνοδεύουν ομαδικά με διάφορα κρουστά 
όλα τα τραγούδια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν απαιτείται ιδιαίτερη μουσική γνώση και δεξιότητα: ο 
«αποκριάτικος σκοπός» επιτελείται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με τις ατομικές επιλογές, κάθε μέλους 
«της παρέας». 
118 Βλ. Παπάζογλου Π. Ι., 1993: 9. 
119 Τα νανουρίσματα και ταχταρίσματα επιτελούνται συνήθως ατομικά (βλ. ψηφιακές ταινίες ηχογρά-
φησης αρ. 4, 7, 11), αλλά ορισμένες φορές, όταν παρευρίσκονται αρκετές γυναίκες, συμπληρώνει η 
μία την άλλη. Τα μοιρολό(γ)ια που επιτελούνται σε ιδιωτικούς χώρους, ολοκληρώνονται συνήθως α-
τομικά, από τη μητέρα, ή τη γυναίκα κάποιου θύματος, αν και ορισμένες φορές συμπράτει (και συ-
μπάσχει) και κάποια άλλη γυναίκα (συνήθως) συγγενής. Τα μοιρολό(γ)ια που επιτελούνται στις κηδεί-
ες, τα τραγουδούν οι συγγενείς και φίλοι ατομικά, ή (και) ομαδικά. Μετά τη δεκαετία του ’50, ορισμέ-
να μοιρολό(γ)ια αντέγραφαν, ως ένα βαθμό, το ύφος, ή στίχους, από τα λαικά τραγούδια κάθε εποχής, 
όπως το μοιρολόι που τραγούδησε η Ε. Σταυρακέλλη, όπως το θυμόταν από την κηδεία του αδελφού 
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οι διάφορες εκδοχές του «νυφικάτου», καθώς και τα περισσότερα από τα μουσικά 
δρώμενα που εντάσσονται στον «κύκλο του χρόνου», όπως τα κάλαντα, τα αποκριά-
τικα σκωπτικά και αφηγηματικά τραγούδια120, τα τραγούδια της κούνιας121, επιτε-
λούνται ομαδικά. Η ομαδική επιτέλεση χαρακτηρίζει και τα περισσότερα τραγούδια 
που συνδυάζονται με τα καθημερινά μουσικά δρώμενα, όπως οι «πατινάδες», ή ο 
«Πλωμαρίτικος», ή «Παραπο(υ)νικός»122.  

Οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις υποδηλώνουν μια εμφατική συσχέτιση της 
μουσικής επιτέλεσης με την άμεση κοινωνικοποίηση και τη συμμετοχή σε κοινές 
συλλογικές δραστηριότητες. Όπως φαίνεται, η μουσική επιτέλεση των «τραγουδιών 
πούναι δεμένα με την παλιά παράδοση», εναρμονίζεται με το κοινοτικό πρότυπο που 
προσδιορίζει τα ευρύτερα κοινωνικά δρώμενα του τέλους του 18ου και των αρχών του 
19ου αιώνα, πριν τις έντονες διαφοροποιήσεις που προκάλεσαν οι αλλαγές στις παρα-
γωγικές και εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και η (πλήρης ή μερική) αστικοποίηση 
των πολιτικών και κοινωνικών δομών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τονίζεται η ερασιτεχνική 
συλλογική συμμετοχή, ενώ η μουσική επιτέλεση καθαυτή δεν υπόκειται συνήθως σε 
αυστηρούς περιορισμούς: η μελωδία και η τονική, ή ακόμη και ο ρυθμός, προσαρμό-
ζονται στις πολυδιάστατες επιλογές των τελεστών, κάτι που είναι φανερό και σήμερα, 
από τις καταγραφές μιας ακολουθίας μουσικών δρωμένων στην ευρύτερη περιοχή 
Πλωμαρίου, στην Αγιάσο, στην Αγία Παρασκευή, στην Πηγή, στο Μεσότοπο και στα 
Πάμφιλα123.  

 
 

Η αυγή του 20ού αιώνα: η σύνδεση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης με τις δια-
φοροποιήσεις και τους μετασχηματισμούς των μουσικών πρακτικών 

 
Σε αντίθεση με το προγενέστερο πρότυπο, οι μεταγενέστερες μουσικές πρα-

κτικές (που συγκροτούνται από το τέλος του 19ου και ιδίως μετά τις αρχές του 20ού 
αιώνα), χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από την εξειδίκευση, τον επαγγελματισμό 
των μουσικών, καθώς και το διαχωρισμό των ρόλων μουσικών και γλεντιστών.  Οι 
συγκεκριμένες μεταβολές συναρτώνται άμεσα  με τις πολιτισμικές επιρροές που δέ-

 
της που πέθανε σε νεαρή ηλικία (βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 4). Μερικές φορές, η οικογέ-
νεια που πενθούσε προσελάμβανε και επαγγελματίες «μοιρολογίστρες». Στην τελευταία περίπτωση, η 
«μοιρολογίστρα» τραγουδούσε μόνη, ή τη συνόδευαν σποραδικά και συγγενείς. Ο Σ. Λέκκας, αναφέ-
ρει μια κωμικοτραγική ιστορία που προσδιορίζει χαρακτηριστικά όψεις του ρόλου της «μοιρολογί-
στρας»: κατά τη διάρκεια της Κατοχής, μια «μοιρολογίστρα» προσελήφθη στην Πηγή, με υπόσχεση 
αμοιβής σε είδος (κουκιά και ψωμί), όπως ήταν η συνήθεια της εποχής, αφού έλειπαν τα μετρητά. Την 
ώρα όμως της νεκρώσιμης πομπής, ξέχασε το όνομα του νεκρού, οπότε θεώρησε σωστό να συνεχίσει 
αυτοσχεδιάζοντας στίχους που αφορούσαν την προσωπική της αγωνία περί την αμοιβή, όπως: «Άτζα-
μπαμ (άραγε), βράζ(ι)ν τα κουκιά, κι’ ειν’ το ψωμί σταρένιο...». Όπως έχει προαναφερθεί, σήμερα έ-
χουν σχεδόν εκλείψει τα μοιρολό(γ)ια και οι επαγγελματίες «μοιρολογίστρες».  
120 Τα περισσότερα σκωπτικά αποκριάτικα τραγούδια, επιτελούνται από ομάδες, ή παρέες: ένας τρα-
γουδιστής, ή μία τραγουδίστρια ολοκληρώνει ένα δίστιχο, το οποίο στη συνέχεια επαναλαμβάνει ομα-
δικά ένας «χορός» τραγουδιστών ή (και) τραγουδιστριών. Στη συνέχεια, το ίδιο, ή κάποιο άλλο μέλος 
του «χορού» αναλαμβάνει να ξεκινήσει ένα άλλο δίστιχο, κ.ο.κ. Βέβαια, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, 
μερικές φορές, τραγουδιστές ή τραγουδίστριες αποδίδουν χωρίς τη συνοδεία «χορού» ορισμένα μέρη 
σκωπτικών τραγουδιών, ή (σπανιότερα) ολόκληρα τραγούδια. Αντίθετα, τα αφηγηματικά τραγούδια, 
όπως η «Σούσα», ή η «Λυγερή», ολοκληρώνονται από έναν μόνο τραγουδιστή, ο οποίος συνοδεύεται 
από «χορό», που επαναλαμβάνει κατά λέξη τα δίστιχα που τραγουδά, μετά τον ίδιο (βλ. ψηφιακές ται-
νίες ηχογράφησης αρ. 4, 21, 22, 27, 28).  
121 Βλ. ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης αρ. 7, 9. 
122 Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στη περιοχή Πλωμαρίου: όταν «διπλώνεις» το στίχο για δεύτερη 
φορά, «δίνεις χρόνο και στον άλλον (το μέλος της παρέας), να τον πάρεις μαζί σου».  
123 Βλ. ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης αρ. 2, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 21, 22, 27, 28 ) 
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χτηκε η Λέσβος από τα αστικά κέντρα της Μ. Ασίας, και ιδίως τη Σμύρνη, η οποία 
είχε αναδειχτεί από τα μέσα ήδη του 19ου αιώνα σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομι-
κά και πολιτισμικά κέντρα της Μεσογείου, εφάμιλλο, ή και ανώτερο της Κωνσταντι-
νούπολης124. Τα πολιτισμικά πρότυπα και οι πρακτικές της Σμύρνης επηρέασαν εμ-
φατικά όλες τις χριστιανικές κοινότητες της δυτικής Μ. Ασίας, καθώς και τα νησιά 
του ανατολικού Αιγαίου, και φυσικά και τη Λέσβο, με δεδομένη τη γειτνίαση και τη 
συνεχή και πυκνή επικοινωνία που διατηρούσε, τόσο με τη Σμύρνη, όσο και με την 
ευρύτερη έκταση των παραλίων και της ενδοχώρας της δυτικής Μ. Ασίας. Σ’ αυτό το 
ιστορικό πλαίσιο, υποβαθμίζονται (από τα τέλη του 19ου αιώνα) οι επιρροές των πο-
λυπολιτισμικών δικτύων που συνέδεαν τη Λέσβο (και) με άλλες περιοχές.  

Οι μεταβολές που σημειώνονται στις μουσικές πρακτικές, συνδέονται έμμεσα 
(και) με τη διάρθρωση του κοινωνικού πεδίου125: στο τέλος του 19ου αιώνα έχει πα-
γιωθεί στη Λέσβο η οικονομική και κοινωνική ολιγαρχία, που συμπεριλαμβάνει κυ-
ρίως χριστιανούς εμπόρους και μεγαλοκτηματίες και λίγους ομόλογους μουσουλμά-
νους, καθώς  και τους ανώτερους και ανώτατους εκπροσώπους της οθωμανικής διοί-
κησης. Την ίδια εποχή, έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση των κοινωνικών στρωμάτων 
των ανεξάρτητων μικροκτηματιών, των επαγγελματιών που προσφέρουν εξειδικευμέ-
νες υπηρεσίες, καθώς και των εξαρτημένων εργατών που απασχολούνται ως μισθωτοί 
στην αγροτική και βιοτεχνική/βιομηχανική παραγωγή. Η δομή αυτή παρέμεινε αναλ-
λοίωτη και μετά το 1912, αφού τα περισσότερα κτήματα των μουσουλμάνων μεγαλο-
κτηματιών εξαγοράστηκαν από ομόλογους Έλληνες, ενώ οι εκπρόσωποι του ελληνι-
κού κράτους, που προέρχονταν στην πλειονότητά τους από την «παλιά Ελλάδα», α-
ντικατέστησαν τους αντίστοιχους Οθωμανούς. 

Με αυτά τα δεδομένα, οι μουσικές πρακτικές που μεταγγίζονται από τη Σμύρ-
νη και την ευρύτερη δυτική Μ. Ασία, συνδέονται σταδιακά με συγκεκριμένες κοινω-
νικές τάξεις, αλλά και χωροταξικές διατάξεις, που κατανέμουν τη Λέσβο, καθώς και 
συγκεκριμένες επικράτειες στο εσωτερικό της Μυτιλήνης και των υπολοίπων αστι-
κών ή ημιαστικών κέντρων του νησιού, όπως το Πλωμάρι και η Αγιάσος: τα «ευρω-
παϊκά» συνδέονται πρώτιστα (αλλά όχι αποκλειστικά) με τις «ανώτερες» κοινωνικές 
τάξεις, αλλά και με την πόλη της Μυτιλήνης, όπου καταξιώνεται από τις αρχές του 
20ού αιώνα η μεγάλη ορχήστρα των Μυρογιάννηδων126, ενώ τα «μικρασιάτικα» με 
τη «χωριάτικη»127 κουλτούρα των μικροκτηματιών, των εξειδικευμένων επαγγελμα-
τιών, των εργατών και των αγροτών, που συγκροτείται κυρίως στα χωριά, αλλά και 

 
124 Είναι χαρακτηριστικό ότι, τα μέλη της γνωστής «εστουδιαντίνας» [δηλαδή ενός «μικρού φωνητικού 
και οργανικού συνόλου-κυρίως ευρωπαϊκού προσανατολισμού»] «τα Πολιτάκια», που προέρχονταν 
από την Κωνσταντινούπολη, προτίμησαν να εγκατασταθούν στη Σμύρνη, στο τέλος του 19ου αιώνα 
(βλ. Κουνάδης Π., 1998α). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ονομασία «εστουδιαντίνα» χρησιμοποιείται 
ακόμα και σήμερα στη Λέσβο από τους επαγγελματίες μουσικούς, για να χαρακτηρίσει ορισμένα μου-
σικά κομμάτια αυτού του ύφους, ή και κάποια τραγούδια που αργότερα θεωρήθηκαν πρώϊμες μορφές 
των ρεμπέτικων, όπως το γνωστό «Αραμπάς περνά».  
125 Το οποίο είναι παραπλήσιο με αυτό που έχει συγκροτηθεί, από τα μέσα ως τα τα τέλη του 19ου αιώ-
να, στην πλειονότητα των χριστιανικών κοινοτήτων των μικρασιατικών παραλίων.  
126 Την ορχήστρα αποτελούσαν ο Κλεάνθης Μυρογιάννης που έπαιζε βιολί και μαντολίνο, οι δύο δίδυ-
μοι γιοι του που έπαιζαν βιολί και ντράμς, ο γιος του Γιώργος που έπαιζε πιάνο, ο γαμπρός του Χρι-
στόφας Χατζέλλης που έπαιζε ακορντεόν και κάποιος μπάρμπα-Μήτσος, που έπαιζε «μπασαβιόλα» 
(Με τον όρο αυτό, προσδιορίζουν στη Λέσβο και το κοντραμπάσο και το βιολοντσέλο). Όταν ο Γιώρ-
γος εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα, ο Κ. Μυρογιάννης συνεργάστηκε με τους πιανίστες Σκένδερ 
(ή Σκέντερ) και Λ. Καρακάση. Ο Μιλτιάδης Παρασκευαϊδης αναφέρει ότι η συγκεκριμένη ορχήστρα,  
που μετά το 1935 έγινε γνωστή ως ορχήστρα Σκένδερ-Μυρογιάννη, «οργάνωσε (και) συναυλίες κλασ-
σικής μουσικής…στον κήπο του Δημαρχείου» (βλ. Παρασκευαϊδης Μ., 1983: 163). 
127 Ο όρος χρησιμοποιείται από όλους τους Λέσβιους ως προσδιορισμός, χωρίς (υποχρεωτική) υποτι-
μητική διάσταση: συχνά αναφέρουν τα «μικρασιάτικα» ως «χωριάτικα», ή «χωριάτικη μουσική». 
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στα ημιαστικά κέντρα. Οι «καντάδες» είναι γνωστές σε όλο το φάσμα της κοινωνικής 
διαστρωμάτωσης, αν και μάλλον τις εισάγουν τα αστικά στρώματα. Η επιτέλεσή τους 
ακολουθεί μια σχετικά ομοιόμορφη κατανομή, αφού γίνονται δημοφιλείς, αρχικά 
μάλλον στην πόλη της Μυτιλήνης, όπου πριν ακόμη το 1922 οι «κανταδόροι» τρα-
γουδούσαν στο περίφημο καφενείο του Παπαδόπουλου στο Κιόσκι128, αλλά (πιθανόν 
λίγο αργότερα) και στα περιφερειακά ημιαστικά κέντρα, αλλά και σε πολλά χωριά. 

 
 

Τα «ευρωπαϊκά»: μουσικές πρακτικές της Δύσης μέσα από το φίλτρο  
της Ανατολής 

 
Μια συστηματικότερη προσέγγιση των συγκεκριμένων μουσικών πρακτικών, 

επιτρέπει περισσότερο αναλυτικούς προσδιορισμούς: γνωρίζουμε ότι η «χρυσή επο-
χή» των «ευρωπαϊκών» στην πόλη της Μυτιλήνης, εστιάζεται την περίοδο 1910-
1940. Όπως αναφέρει ο Κομνηνός Περέλλης (1992: 23-24), «(τότε) παντού στη Μυ-
τιλήνη έβλεπες ορχήστρες τέλεια οργανωμένες, να παίζουν κάθε βράδυ σχεδόν, σ’ 
όλα τα κέντρα, θερινά και χειμερινά, με μαέστρους που ούτε στη Αθήνα δεν υπήρ-
χαν129. Λ. Καρακάσης, ο καμπουράκος, με το συγκρότημα των Μυρογιάννηδων, τον 
Παπιγιόν130, Γαβριηλίδη κ.ά131. Κάθε βράδυ η ορχήστρα αυτή επαιάνιζε από εξέδρα 
στην πλατεία του Δημοτικού Κήπου…Ύστερα ήρθε ο Σκένδερ με το έξοχο πιάνο του. 
Αυτός έπαιζε, με τη δική του ορχήστρα μέσα στον Κήπο της Σελήνης –έτσι τον έλε-
γαν- λίγο παρακάτω132. Στο κέντρο αυτό διευθυντής ήταν ο Αντώνης Καραγιάν-

 
128 Το Κιόσκι βρισκόταν στη συνοικία Κουλ’μπάρα της Μυτιλήνης. Όπως αναφέρει ο Μιλτιάδης Πα-
ρασκευαΐδης, «η ονομασία Κιόσκι, μπορεί να οφείλεται σε ένα πρόχειρο στέγασμα που στήθηκε όταν 
ο σεισμός την 23η Φεβρουαρίου του 1867 κατέστησε ετοιμόρροπα τα λίγα κτίσματα που υπήρχαν στην 
κορυφή του υψώματος (ένα λόφο στην ανατολική πλευρά της πόλης). Αργότερα η ονομασία αυτή σχε-
τίστηκε με το ξύλινο περίπτερο ανατολικού ρυθμού, (που χτίστηκε εκεί), χρησιμεύοντας ως καφενείο 
του κέντρου αναψυχής…» Όπως αναφέρει ο Κ. Παλαιολόγος, μετά την έλευση των προσφύγων το 
Κιόσκι «έχασε την αίγλη του» (βλ. Παρασκευαΐδης Μ., 1983: 153, Παλαιολόγος Κ., 1983α: 43-47).  
129 Παρότι ο χαρακτηρισμός είναι ίσως υπερβολικός, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η μουσική συγκρό-
τηση, όπως άλλωστε και  η ευρύτερη οικονομική και πολιτισμική υποδομή της Σμύρνης και της ευρύ-
τερης Μ. Ασίας, η οποία απετέλεσε το πρότυπο της λεσβιακής, υπερτερούσε της αντίστοιχης αθηναϊ-
κής στις αρχές του αιώνα: ορισμένες οπερέτες ή και όπερες «ανέβαιναν» πρώτα (ή και αποκλειστικά) 
στη Σμύρνη πριν μεταφερθούν και στην Αθήνα, ενώ οι «εστουδιαντίνες» και οι ορχήστρες που έπαιζαν 
αποσπάσματα του ευρύτερου ελληνικού και ευρωπαϊκού μελοδράματος και κλασσική μουσική, διέθε-
ταν σημαντική μουσική παιδεία και πολυποίκιλο ρεπερτόριο. Είναι χαρακτηριστικό, ότι, η Σ. Σκούφο-
γλου, ερασιτέχνης τραγουδίστρια που προέρχεται από οικογένεια προσφύγων, ανέφερε ότι η γιαγιά της 
που καταγόταν από την Προύσα είχε μάθει εκεί τη «Ριρίκα» και άλλα «διάφορα τέτοια», όπως το 
«Χωρίζει η μοίρα τους ανθρώπους» (βλ. συνέντευξη Σκούφογλου Στέλλας, στις 21/5/1997, στη Μυτι-
λήνη). Και άλλοι πρόσφυγες, όπως ο πλανόδιος (ημι-επαγγελματίας) βιολιστής Τριαντάφυλλος Κογιά-
νος, ή «Τριανταφυλλέλ(ι)», που έμεινε πασίγνωστος στη Μυτιλήνη, διατηρούσαν μνήμες από αντί-
στοιχα τραγούδια, ή σκοπούς, όπως τη «Ρεζεντά» κ.ά.  
130 Με αυτό το προσωνύμιο, ή «παρατσούκλι», ήταν γνωστά τα μέλη της μουσικής οικογένειας Παπά-
ζογλου: ο πατέρας έπαιζε βιολί, ενώ οι δυο γιοι βιολοντσέλο και κιθάρα (ενώ κατ’ άλλους, ο πατέρας 
ήταν χοροδιδάσκαλος, ο πρώτος αδελφός έπαιζε βιολί και ο δεύτερος βιολοντσέλο και κιθάρα). Οι 
Παπάζογλου έπαιζαν ορισμένες φορές ως οικογενειακό συγκρότημα, ενώ άλλοτε συνεργάζονταν ατο-
μικά με άλλες ορχήστρες. Ο δεύτερος αδελφός συνεργάστηκε περιοδικά και με μουσικά συγκροτήματα 
που έπαιζαν (κυρίως «μικρασιάτικα») σε πανηγύρια ή άλλες εκδηλώσεις, σε όλη τη Λέσβο. 
131 Ο Γαβριηλίδης καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και έπαιζε πιάνο. Γνωστοί μουσικοί ήταν 
και οι βιολιστές Χαράλαμπος Γιάννου από το Μανταμάδο και Στρατής Ιατρού από τον Πολυχνίτο. Οι 
δύο αυτοί μουσικοί συνεργάστηκαν με διάφορες ορχήστρες στη Μυτιλήνη, σε κέντρα και σε συναυλί-
ες, μέχρι τη δεκαετία 1950-’60, όταν άρχισαν να κυριαρχούν τα «λαϊκά» και το μπουζούκι.  
132 Όπως αναφέρει ο Κ. Γ. Καλλιπολίτης (1993: 477), ονομαζόταν και «αγροκήπιο», και βρισκόταν 
στο χώρο του σημερινού Πάρκου. Εκεί έπαιζαν κυρίως «μαντολινάτες».  



~ 30 ~ 
 

νης…Στο Δημοτικό Κήπο διευθυντής ήταν ο Στρατής Γιαλαμάς133, ο ‘ρέκτης’ επιχει-
ρηματίας, όπως έγραφαν οι εφημερίδες. Γιατί έφερνε και πολλά θεατρικά και καλλι-
τεχνικά νούμερα, που τα παρουσίαζε από την εξέδρα, με υπερτιμημένο ποτό, βέ-
βαια…Και στο Κιόσκι έπαιζε ορχήστρα και άλλες πάλι σε πολλά κέντρα διασκέδα-
σης τη νύχτα…Η μπάντα του Ορφανοτροφείου, κάθε Κυριακή και γιορτή επαιάνιζε 
στην προκυμαία, με καλό ρεπερτόριο και μαέστρο τον κ. Χατζηευστρατίου».  

Από τα παραπάνω είναι φανερό, ότι τα «ευρωπαϊκά» είχαν γίνει αποδεκτά από 
ένα αρκετά ευρύ κοινό, που συμπεριελάμβανε εκτός από τους εκπροσώπους της «α-
νώτερης» τάξης134 και σημαντικά τμήματα από τα αστικά, μικροαστικά, αλλά ίσως 
ακόμη και τα εργατικά στρώματα135. Ο Κ. Περέλλης (ό.π.), αναφέρει: «Ο κόσμος τό-
τε διασκέδαζε και μέσα στο σπίτι του και πάντα καλούσε και μια ορχήστρα. Οι μου-
σικοδιδάσκαλοι είχαν πολλά μαθήματα σε σπίτια, όπως ο Κλεάνθης Μυρογιάννης 
(βιολί και μαντολίνο), ο Σωφρονιάδης (κιθάρα), ο Ανδρέας Αβαγιανός, ο Άντοβικ, η 
κυρία Κορίνα (πιάνο) κ.ά. Απ’ όλα τα ‘καλά’ σπίτια όταν περνούσες, άκουγες απ’ τα’ 
ανοιχτά παράθυρα τις νότες του πιάνου. Έτσι σχηματίζονταν και μικρές ερασιτεχνι-
κές ορχήστρες, όπως η Μαντολινάτα Μυτιλήνης με μαέστρο τον κ. Σωφρονιάδη, που 
έκανε και επίσημες εμφανίσεις»136. Στο μαγαζί των Περέλλη-Παπανικόλα, στην κε-
ντρική αγορά της Μυτιλήνης, που είχε την αντιπροσωπεία δίσκων και γραμμοφώνων, 
συγκεντρώνονταν «κάθε βράδυ στο σαλόνι οι ‘πνευματικοί’ άνθρωποι της εποχής 
(λογοτέχνες κ.ά.)…και άκουγαν σοβαρή μουσική, από όπερες, μέχρι σερενάτες, μέχρι 
ελαφρά μουσική κι ύστερα τραγούδια της εποχής. Κατόπιν έβαζαν δίσκους ελληνι-
κών χορών και…χόρευαν»137.  

Δύο σημαντικοί δημιουργοί της συγκεκριμένης περιόδου, ήταν ο συνθέτης και 
κιθαρίστας Ασημάκης Βεϊνόγλου, καθώς και ο συνθέτης και τραγουδιστής Τίτος Ξη-
ρέλλης. Βέβαια ο δεύτερος συμμετείχε ελάχιστα στα μουσικά δρώμενα της Λέσβου, 
αφού εγκατέλειψε το νησί σε νεαρή ηλικία και επέστρεψε μόνιμα μόνο τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του. Όπως αναφέρει ο Κώστας Μίσσιος (1992: 216), ο πρώτος, όταν 
«το 1913 σβήνει ξαφνικά το ταίρι του», θα γράψει και «το ποίημα ‘Καλαμιές’, που θα 
το τραγουδήσει με δικές του νότες-όλοι οι παλιοί μυτιληνιοί το έχουν τραγουδήσει, 
(και) η Χορωδία το συμπεριλαμβάνει πάντα στο ρεπερτόριό της»138. Ο Τίτος Ξηρέλ-

 
133 Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρόνικος. Ήταν ο μόνος ανθοπώλης του νησιού στις αρχές του 
αιώνα. Το 1900, «κατόπιν συμφωνίας με τον Δήμαρχον Καβέτσον, φύτευσε τα δένδρα, υπάρχουν μέ-
χρι σήμερα, και διαμόρφωσε τον κήπο». Άλλο ανοιχτό (θερινό) κέντρο υπήρχε στο μώλο, εκεί που 
είναι σήμερα το ξενοδοχείο Blue Sea. Χειμερινά ήταν η “Αίγλη”, στην προκυμαία δίπλα στο ξενοδο-
χείο ‘Η Βρεττανία’, που έχει ανακαινιστεί πρόσφατα, και αργότερα η ‘Φέμινα’, στον επάνω όροφο του 
ίδιου κτιρίου, στο χώρο όπου προηγουμένως βρισκόταν το χοροδιδασκαλείο του Ανέστη, που δίδασκε 
φόξ, βαλς, ταγκό και τσάρλεστον (βλ. Καλλιπολίτης Γ. Κ., ό.π.: 477-478) 
134 Δηλαδή τα μέλη των οικογενειών των ανώτερων υπαλλήλων και λειτουργών, καθώς και των μεγά-
λων εμπόρων, γαιοκτημόνων και βιομηχάνων που είχαν εγκατασταθεί εκεί. 
135 Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως αναφέρει ο Β. Καραγιάννης (1983: 64), «στην περιοχή στου Καλα-
μπάκα, υπήρχε ένας καφενές με κουρδιστό φωνόγραφο (γραμμόφωνο) που έπαιζε ολημερίς τη μια 
μανέδες (αμανέδες) την άλλη Καρούζο». Φαίνεται ότι, παρότι οι Λέσβιοι δεν «αγκάλιασαν» διαταξικά 
τα «ευρωπαϊκά», όπως οι Επτανήσιοι (από τα τέλη του 18ου αιώνα), και αργότερα και οι Αθηναίοι 
(προς το τέλος του 19ου αιώνα), την όπερα και γενικότερα το μελόδραμα (βλ. Λούντζη Ν., 1999:11), 
ενσωμάτωσαν ωστόσο πολλά στοιχεία τους στις καθημερινές τους πρακτικές, τουλάχιστον στην πόλη 
της Μυτιλήνης.  
136 Αναφορές στους μουσικούς της εποχής υπάρχουν και στο «Μέγας Οδηγός της νήσου Λέσβου»: 61, 
125. 
137 Υπάρχουν αρκετές αντίστοιχες αναφορές, όπως του Σ. Μολίνου (1983: 193-194), που αναφέρει ότι 
στο Μακρύ Γιαλό, «οι Καράλληδες, τις καλοκαιρινές βραδιές σκαρώναν σουρπράϊζ πάρτυ (στο εξοχι-
κό τους)…Στο περιβόλι ακούγονταν ξεφωνητά, αστεία, και το γραμμόφωνο έπαιζε ‘πάμε στο άγνωστο 
με βάρκα την ελπίδα’. Στα θερμοκήπια χόρευαν φόξ-τροτ με τις ώρες». 
138          Σαν τι να λεν οι καλαμιές 
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λης γεννήθηκε στα Πάμφιλα το 1903. Σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στη Μυτιλήνη, 
όπου σπούδασε βιολί και θεωρία μουσικής, με δάσκαλο τον Κ. Μυρογιάννη, μετά 
από προτροπή  του Δεσπότη, που τον άκουσε να ψάλλει στην Αγία Βαρβάρα, ή κά-
ποιου καθηγητή. Την περίοδο της παραμονής του εκεί, λέγεται ότι έγραψε και την 
περίφημη σερενάτα, «Η νύχτα φέγγει ολόχαρη», που μάλλον ενορχήστρωσε αργότε-
ρα ο Ν. Σκαλκώτας, αφιερωμένη σε μια πρώϊμη αγάπη του139. Στη συνέχεια σπούδα-
σε στην Αθήνα και στο Μιλάνο. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’30 εμφανίστηκε 
στο «Ριγολέτο», στην Κρατική όπερα του Βερολίνου, στην όπερα του Μιλάνου, στην 
όπερα της Νέας Υόρκης, στο Μόναχο, στη Μόσχα, στο Παρίσι, στη Σαγκάη, κ.ο.κ. 
Τη δεκαετία του ’50 ήταν καθηγητής στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Πέθανε το 1985, 
αφού είχε ολοκληρώσει ένα μεγάλο συνθετικό έργο και πολλές ηχογραφήσεις κλασ-
σικής μουσικής, αλλά και τραγουδιών που εντάσσονται στο ευρύτερο μουσικό ρεύμα 
του ελληνικού μελοδράματος, όπως «Νερωμένο κρασί», «Κατάδικος», «Αγωγιάτης» 
του Χατζηαποστόλου, «Για την αγάπη μου», δικής του σύνθεσης, κ.ά.  

Μετά το τέλος της δεκαετίας του ’30, ο πόλεμος, η κατοχή, ο εμφύλιος και οι 
διώξεις των αριστερών που επακολούθησαν, διέσπασαν τη συνοχή της κοινωνικής 
δομής στη Λέσβο, όπως και σε όλη την Ελλάδα, επιβάλλοντας σημαντικές αλλαγές 
στα ευρύτερα πολιτισμικά δρώμενα. Οι μεταβολές επηρέασαν φυσικά και την επιτέ-
λεση των «ευρωπαϊκών»: κατά τη διάρκεια της Κατοχής, τα περισσότερα κέντρα έ-
κλεισαν, ενώ μετά την απελευθέρωση οι κοινωνικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις 
υποβάθμισαν συστηματικά τα μουσικά δρώμενα. Ορισμένοι καλλιτέχνες, όπως ο διά-
σημος –στη Μυτιλήνη- κιθαρίστας Κώστας Πατλάκας, αναγκάστηκαν να φύγουν από 
το νησί για διάφορες χρονικές περιόδους140. Παρ’ όλα αυτά, από το τέλος της δεκαε-
τίας του ’40, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’50, παρατηρείται μια αναβίωση: όπως 
ανέφερε ο Κ. Πατλάκας, το 1946-48, ο ίδιος δούλεψε ως επαγγελματίας, παίζοντας 
ακορντεόν και κιθάρα σε διάφορα κέντρα, όπως στη «Φοντάνα», ή σε  διάφορα μικρά 
μαγαζιά που υπήρχαν στην περιοχή «Τσαμάκια», πάνω από τη σύγχρονη πλάζ του 

 
σαν τι να ψιθυρίζουν 

κει που τρεμολυγίζουν; 
τι λεν μες το Βοριά; 

      ...…… 
Ο Ασημάκης Βεϊνόγλου είχε τραγική ζωή, αφού αναγκάστηκε σε προχωρημένη ηλικία να εργαστεί ως 
οδοκαθαριστής για να επιβιώσει. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό του ποίημα που μελοποίησε ο ίδιος, είναι 
το ακόλουθο: 
                                                    

   Ας γέρασα κι ας λίγεψε 
    στα στήθια η λαλιά μου 
πα στην κιθάρα ας μη πετούν 
   σαν πριν τα δάχτυλά μου 

  ……... 
139 Κατ’ άλλους, ο πρώτος στίχος αναφέρει: «Η νύχτα φεύγει ολόχαρη»:   
        

     Η νύχτα φέγγει (φεύγει) ολόχαρη 
νεράϊδα μου κοιμάσαι 

            τι βλέπεις στ’ άστρα κι’ αγρυπνάς 
         και μένανε θυμάσαι 

     ……... 
140 Ο Κ. Πατλάκας έφυγε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στη Μ. Ανατολή, μέσω Τουρκίας. 
Εκεί μυήθηκε στην αριστερή ιδεολογία, από την οργάνωση Α.Σ.Ο. (Αντιφασιστική Στρατιωτική Ορ-
γάνωση), παρότι ο ίδιος προερχόταν από ‘καλό’ μικροαστικό σπίτι. Μετά την περίφημη στάση των 
ελληνικών στρατευμάτων, κατέληξε φυλακισμένος στο στρατόπεδο του Γκεμπέϊτ, στα σύνορα Σου-
δάν- Αβυσσηνίας. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1946, αλλά αναγκάστηκε να φύγει στη Θεσσαλία ως 
περιοδεύων αντιπρόσωπος κτηνιατρικών φαρμάκων, για ν’ αποφύγει την εξορία (βλ. Κουνάδης Πανα-
γιώτης και Κουνάδη Βέτα, 1984). 
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ΕΟΤ. Συνεργάστηκε με τους Σ. Ιατρού (βιολί), Πέτσαλη (κιθάρα), Χατζηευσταθίου, 
Σπανό («τζάζ», δηλαδή ντράμς), καθώς και με τις τραγουδίστριες Βέμπο, Δανάη, Κά-
κια Μένδρη. Το ρεπερτόριο της ορχήστρας που συγκρότησαν συμπεριελάμβανε 
«‘φρέσκα’…τραγούδια του Αττίκ,…ξένα, ιταλικά, δηλ. ευρωπαϊκή μουσική και σε 
ελληνικά και σε ξένα. Δειλά-δειλά κάτι ‘Μανώλη Τραμπαρίφα’, ‘Απόψε το κορίτσι 
θέλει θάλασσα’, Σογιούλ δηλ. πιο μετά, αλλά δεν τα πολυκαταδεχόμαστε εύκολα, ε-
μείς οι επαγγελματίες. Μας τραβούσε ο Στράους να πούμε, ‘Γαλάζιος Δούναβης’ και 
τέτοια. Η ορχήστρα ήταν με παρτιτούρες…Ήταν πανάκριβα τα κέντρα αυτά τότε. 
Ερχότανε η ‘υψηλή κοινωνία’ της Μυτιλήνης»141.  

Όπως φαίνεται από την αναφορά του Κ. Πατλάκα, αυτή την περίοδο, τα «ευ-
ρωπαϊκά» συνδέονται πλέον με αποκλειστικό τρόπο με τις «ανώτερες» κοινωνικές 
τάξεις, αφού τα αστικά, μικροαστικά και εργατικά στρώματα πλήττονται από την ύ-
φεση της οικονομίας, τη μετανάστευση και τις πολιτικές διώξεις, ενώ παράλληλα «α-
νακαλύπτουν», τα «λαϊκά» τραγούδια, το Θεοδωράκη (αλλά και το Χατζιδάκι), που 
εκφράζουν και καλύπτουν όψεις των σύγχρονων καθημερινών τους εμπειριών. Έτσι, 
από το τέλος της δεκαετίας του ’50, ξεκινάει η είσοδος του μπουζουκιού στην «επί-
σημη»142 μουσική σκηνή της Μυτιλήνης, στην αρχή παράλληλα με «ελαφρά» μουσι-
κή και τραγούδια, τραγούδια από το ευρύτερο ρεπερτόριο του (ελληνικού και ευρω-
παϊκού) μελοδράματος και άλλα «ευρωπαϊκά», ενώ μετά τις αρχές τις δεκαετίας του 
’60 σε πρωταγωνιστικό ρόλο143, με τη συνοδεία οργάνων όπως η κιθάρα, τα ντράμς, 
το ακορντεόν, το βιολί, σε «δεύτερο» πλέον ρόλο144, ενώ λίγο αργότερα και το αρμό-
νιο145. Τα «ευρωπαϊκά» φθίνουν, ενώ η Αθήνα υποκαθιστά πλέον τη Σμύρνη ως μου-
σικό και ευρύτερο πολιτισμικό επίκεντρο: η Μυτιλήνη ακολουθεί ταυτόχρονα (ή με 
καθυστέρηση) τις μουσικές πρακτικές που διαμορφώνονται στην πρωτεύουσα, όπως 
άλλωστε συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

 
141 Βλ. Κουνάδης Παναγιώτης και Κουνάδη Βέτα, ό.π. 
142 Το μπουζούκι ήταν γνωστό από πριν, κυρίως στη Μυτιλήνη, αλλά  και στην υπόλοιπη Λέσβο, αλλά 
μέχρι τα τέλη του ’50, παρέμεινε γνωστό ως «όργανο των περιθωριακών», όπως άλλωστε και σε όλη 
την Ελλάδα. Μετά την ένταξή του στην ευρύτερη «λαϊκή» κουλτούρα, κυριαρχεί στα νέα μουσικά 
κέντρα που αναδεικνύονται στη Μυτιλήνη, όπως η Φέμινα, το μαγαζί του Κατσινεβάκη, και αργότερα 
ο «Βράχος». 
143 Γνωστοί «μπουζουκτσήδες» της εποχής ήταν οι Μυτιληνιοί  Νίκος Ντουβαλέτας ή Δουβαλέτας και 
Κώστας Μπόρας, που έπαιζαν τρίχορδο και προτιμούσαν τα «κλασσικά» κομμάτια των Τσιτσάνη, 
Καλδάρα, Μητσάκη. Ο δεύτερος είχε μάθει μπουζούκι στην Αθήνα, όπου δούλευε ως γκαρσόνι σε 
γνωστά κέντρα. Ο Απόστολος Μπόνης από τη Θερμή, καθώς και ο Μπούρας, που ξεκίνησε να παίζει 
λίγο αργότερα με τα αδέλφια του, προτιμούσαν το τετράχορδο και τα (πιο σύγχρονα) κομμάτια, όπως 
Χιώτη, κ.ά.  
144 Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο από τους πλέον γνωστούς βιολιστές που έπαιζαν «ευρωπαϊκά», ο Σ. 
Ιατρού και ο Χ. Γιάννου, αναγκάστηκαν, ο μεν πρώτος να μετακομίσει στην Αθήνα, απ’ όπου μετανά-
στευσε στη συνέχεια στον Καναδά και στις Η.Π.Α., ο δε δεύτερος να αρχίσει μια καινούρια καριέρα 
ως πιανίστας συνοδείας, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, αφού σύντομα τα αρμόνια εκτόπισαν οριστικά τα 
πιάνα από τις ορχήστρες της εποχής. Την περίοδο αυτή αναδεικνύονται τα «ρεμπέτικα» βιολιά, όπως ο 
Σμυρνιός πρόσφυγας Γιώργος «τ’ Αηδόνι», ο (επίσης πρόσφυγας) Παναγιώτης, αλλά και ορισμένοι 
βιολιστές από τα περιφερειακά κέντρα της Λέσβου, όπως ο Χαρίλαος Ρόδανος από την Αγιάσο, που 
διέθετε μικτή μουσική παιδεία, «μικρασιάτικων» αλλά και «ευρωπαϊκών», οπότε προσαρμόστηκε ευ-
κολότερα στις απαιτήσεις της εποχής.  
145 Το αρμόνιο εκτόπισε σύντομα το πιάνο, αλλά (ως ένα βαθμό) και το ακορντεόν, επειδή μπορούσε 
να επιτελέσει συνδυαστικά (αν και ατελώς) τον ρόλο και των δύο στο πλαίσιο του ρεπερτορίου μιας 
«λαϊκής» ορχήστρας, ενώ παράλληλα ήταν ευκολότερη η εκμάθησή του. Βέβαια, σε ορισμένες ορχή-
στρες διατηρήθηκε (μέχρι και σήμερα) η χρήση του ακορντεόν: ο παλιός συνεργάτης του Κ. Μυρο-
γιάννη Χριστόφας Χατζέλλης, συνέχισε να παίζει με τις «νέες» ορχήστρες που συγκροτήθηκαν, παρότι 
το ίδιο το συγκρότημα των «Μυρογιάννηδων» διαλύθηκε.  
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Αντίθετα, στην υπόλοιπη Λέσβο, η ζήτηση των «ευρωπαϊκών» στις διάφορες 
«χοροεσπερίδες» που διοργάνωναν οι Λέσχες146, ενώ αργότερα και (διάφοροι) τοπι-
κοί σύλλογοι, συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του ’60 ή και του ’70147, ενώ μέχρι και 
σήμερα, συνηθίζουν – έστω και σποραδικά - να «διατάζουν» ένα βαλς, ή κάποιο τα-
γκό, σε διάφορα τοπικά πανηγύρια όπου κυριαρχούν τα «λαϊκά» και τα «μικρασιάτι-
κα»148. Η διάχυση των συγκεκριμένων μουσικών πρακτικών στην περιφέρεια, ξεκί-
νησε σχεδόν παράλληλα με την παρουσίασή τους στη Μυτιλήνη, ενώ σε ορισμένες 
περιπτώσεις προωθήθηκε αυτόνομα, με τη διαμεσολάβηση τοπικών επικοινωνιακών 
δικτύων, που συνέδεαν αστικά ή ημιαστικά κέντρα της Λέσβου με την Κωνσταντι-
νούπολη, ή τις μικρασιατικές ακτές149.  
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Αθηνά Κοντού-Λίτινα (1986: 2-3), στην Καλλονή 
«οι πιο εύποροι και εξελιγμένοι, ήδη από τις αρχές του αιώνα, διασκέδαζαν χορεύο-
ντας σε οικογενειακά γλέντια, πόλκα, βαλς, σοτίς»150. Φυσικά χρησιμοποιούσαν δί-
σκους γραμμοφώνου, αφού στην ευρύτερη περιφέρεια της Λέσβου δεν υπήρχε ορχή-
στρα «ευρωπαϊκών», όπως στην πόλη της Μυτιλήνης. Λίγο αργότερα όμως, τη δεκα-
ετία του ’30, εμφανίστηκαν ορισμένοι μουσικοί της περιφέρειας που διέθεταν επαρ-

κείς γνώσεις, ώστε να παίζουν ορισμένα «ευρωπαϊκά»151, όπως ταγκό, βαλς, ρούμπα, 
 

146 Οι Λέσχες ήταν «κλειστά κλαμπ» όπου σύχναζαν κυρίως τα άρρενα μέλη των εύπορων οικογενειών 
(των «προυχόντων»), δηλαδή γαιοκτήμονες, βιοτέχνες/βιομήχανοι, αλλά και ανώτεροι τοπικοί κρατι-
κοί υπάλληλοι. Οι ταξικές διακρίσεις στην περιφέρεια της Λέσβου ήταν παρόμοιες μ’ αυτές που συ-
γκροτήθηκαν στη Μυτιλήνη, αλλά υπήρχαν ορισμένες τοπικές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα στο 
Πλωμάρι ήταν πιο κάθετες και άκαμπτες απ’ ότι στα αγροτοκτηνοτροφικά κέντρα, όπως ο Μανταμά-
δος, όπου ορισμένοι εύποροι εξειδικευμένοι επαγγελματίες, όπως ράφτες, μπακάληδες κ.ά., αλλά και 
«πετυχημένοι» μετανάστες που επέστρεφαν από το εξωτερικό, συγκροτούσαν ένα ενδιάμεσο στρώμα, 
ανάλογο με τους μεσοαστούς και μικροαστούς της Μυτιλήνης. 
147 Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καφενείου «Αθανασειάδειο», στο Πλωμάρι συνήθιζαν να καλούν 
την «Καπιώτισσα μουσική», δηλαδή το συγκρότημα των Κυριακόγλου, μέχρι τη δεκαετία του ’80, για 
να αναλάβει την επιτέλεση των «ευρωπαϊκών» σε διάφορους χορούς, αφού δεν υπήρχαν (πλέον) τοπι-
κοί μουσικοί με αντίστοιχη επαρκή παιδεία (βλ. συνέντευξη Λούπου Μανώλη, στις 5/6/1996, στο 
Πλωμάρι). 
148 Σύμφωνα με τον Π. Χρήστου (ό.π.), αλλά και άλλους επαγγελματίες μουσικούς, «παλιότερα», 
«στην αρχή» των πανηγυριών «ζητούσαν πάντα» μερικά ταγκό και βαλς, ενώ και στη συνέχεια, παρότι 
οι περισσότερες παραγγελίες αφορούσαν «μικρασιάτικα», υπήρχαν ορισμένοι που «διέταζαν» και κά-
ποια «ευρωπαϊκά».  
149 Με τη διαμεσολάβηση τέτοιων δικτύων, διακινήθηκαν δίσκοι, γραμμόφωνα και λατέρνες, που πε-
ριείχαν και «ευρωπαϊκά». Παράλληλα συγκροτήθηκαν και άλλα δίκτυα σύνδεσης με υπερπόντιους 
τόπους μετανάστευσης: για παράδειγμα, το γραμμόφωνο και οι δίσκοι που διατηρούν μέχρι σήμερα οι 
αδελφοί Χρήστου στην Πλαγιά, το έστειλε συγγενής τους από την Αμερική, ενώ η λατέρνα της οικο-
γένειας Γιαμουγιάνη στο Πλωμάρι μεταφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη. 
150 Μάλιστα η Α. Κοντού-Λίτινα αναφέρει και ένα σχετικό τραγουδάκι που θυμόταν ο πατέρας της:  
 

Πόλκα –μαζούρκα 
βαλς και σοτίς 

ελάτε κοριτσάκια 
να μάθετε και σείς 

151 Οι περισσότεροι απ’ αυτούς, διδάχτηκαν μουσική για ένα (μικρό συνήθως) διάστημα δίπλα σε δα-
σκάλους με θεωρητικές γνώσεις, ενώ στη συνέχεια προόδευσαν περισσότερο ως αυτοδίδακτοι, ή με τη 
βοήθεια άλλων μουσικών, συχνά συγγενών. Οι Χαρίλαος Ρόδανος (βιολί), Στρατής Ψύρρας (σαντούρι) 
από την Αγιάσο, Παναγιώτης Βερβέρης (ή «Τουρκογιάννης», βιολοντσέλο) και ο αδελφός του Μιχά-
λης (βιολί), από το Πλωμάρι, Γιάννης Βερβέρης (ή «Μπαλάκος») από το Ακράσι (βιολί), μαθήτευσαν 
στη Μυτιλήνη στον Κ. Μυρογιάννη, από τα μέσα της δεκαετίας του ’20, μέχρι τη δεκαετία του ΄30. 
Άλλος γνωστός μουσικοδιδάσκαλος ήταν ο Βασίλης Καλδής, που εγκαταστάθηκε ως Μικρασιάτης 
πρόσφυγας στο Πλωμάρι. Δίδασκε βιολί, βιόλα, μαντόλα, κιθάρα, μαντολίνο, ούτι, σε αγόρια και κορί-
τσια. Μαθητές του υπήρξαν οι Ηλίας Ρουμελιώτης (σαντούρι, κιθάρα) από το Πλωμάρι και ο Στρατής 
Χρήστου (κιθάρα) από την Πλαγιά. Ο Αγιασώτης βιολιστής Αχιλλέας Σουσαμλής που καταγόταν από 
τη Σμύρνη,  δίδαξε στοιχεία θεωρίας και πρακτικής στο γιό του Βασίλη (βιολί), στους συντοπίτες του 
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καντρίλια, φόξ , μαζούρκα, οπότε ανέλαβαν την επιτέλεσή τους στους χορούς που 
οργάνωναν οι Λέσχες152, αλλά και στα πανηγύρια. Βέβαια η διάδοση και η αποδοχή 
των  «ευρωπαϊκών» παρέμεινε  περιορισμένη στα ευρύτερα στρώματα του πληθυ-

σμού σε σύγκριση με τη Μυτιλήνη153, αλλά παρ’ όλα αυτά ήταν σημαντική, αφού τη 
δεκαετία του ’50 και του ’60 συμπεριέλαβε (σε διάφορους βαθμούς) όλα τα κοινωνι-

κά στρώματα154, ενώ παράλληλα, σε ειδικές συγκυρίες οδήγησε σε μια αυτό-

[Κομπανία Λέσβου (φυσερά) (Facebook_Nikos Andrikos)] 
 

νομη συγκρότηση πρωτότυπων μουσικών δρωμένων: ο πρόεδρος του Αναγνωστηρίου 
Αγιάσου «Η Ανάπτυξη» Π. Πράτσος, επόπτευσε από τα τέλη της δεκαετίας του ’50, 
μέχρι τις αρχές αυτής του ’7 0, την παρουσίαση μιας σειράς από αθηναϊκές οπερέτες 
στο Αναγνωστήριο, όπως «Το άνθος του γιαλού» των Κατριβάνου – Οικονομίδη 
(1958), «οι Απάχηδες των Αθηνών» (1962-1963), «Η γυναίκα του δρόμου» (1970), 

 
Σ. Ψύρρα (επικουρικά), Στρατή Παπάνη  (τρομπόνι),  Γιάννη Σουσαμλή (ή «Κακούργο», σαντούρι), 
καθώς και στο Μανώλη Παντελέλη (βιολί) από το Παλιοχώρι. Ο Μενέλαος Κυριακόγλου από την Κά-
πη, που είχε μαθητεύσει στη Σμύρνη, δίδαξε τους γιούς του Στρατή (μπουζούκι, ντράμς και ακορντε-
όν) και Μιχάλη (κιθάρα, ακορντεόν, βιολί), καθώς και  τον Γιάννη Κουτζαμάνη (ακορντεόν, κιθάρα). 
Ο Θεόφραστος Γαβριήλ («Γιάννος») από το Μανταμάδο, διδάχτηκε βιολί από τον διάσημο εξάδελφό 
του Χαράλαμπο Γιάννου. Ορισμένοι άλλοι μουσικοί, κυρίως αυτοί που έπαιζαν πνευστά, ολοκλήρω-
σαν την εκπαίδευσή τους υπηρετώντας σε στρατιωτικές μπάντες, όπως ο Στρατής Ρόδανος (κορνέτα) 
από την Αγιάσο, ο Χρήστος Παντελίδης (κορνέτα) από το Σκουτάρο, ή διδάχτηκαν από στρατιωτικούς 
μουσικούς, όπως ο Σταύρος Ρόδανος (κλαρίνο, κιθάρα), αδερφός του Χαρίλαου, που είχε ως δάσκαλο 
κάποιον Μιλτιάδη που υπηρετούσε στη στρατιωτική μπάντα της Μυτιλήνης.  
152 Βλ. συνεντεύξεις Γιαννή Στρατή και Κοπριτέλλη Ιγνάτιου, στις 5/5/1997, στο Μανταμάδο, Καρανι-
κόλα Απόστολου και Κοπριτέλλη Ιγνάτιου, στις 8/4/1997, στο Μανταμάδο.  
153 Παρ’ όλα αυτά, στην Αγιάσο οι ιδιοκτήτες του κέντρου στον «κήπο της Παναγίας» παρουσίαζαν 
περιοδικά ορισμένες από τις ορχήστρες «ευρωπαϊκών» που έπαιζαν στη Μυτιλήνη, ήδη από τη δεκαε-
τία του ’30. Επομένως, τουλάχιστον εκεί, υπήρχε ένα σημαντικό κοινό, που υποστήριζε οικονομικά το 
εγχείρημα. Απ’ αυτή την άποψη η Αγιάσος παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα, αφού δεν υπάρχουν παρό-
μοιες αναφορές για κανένα άλλο περιφερειακό αστικό ή ημιαστικό κέντρο, ή χωριό της Λέσβου.   
154 Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κτηνοτρόφος Π. Δούκας, ο ίδιος άκουγε με ευχαρίστηση τα «ευ-
ρωπαϊκά», ενώ χόρευε πότε-πότε «ένα βαλς», παρότι τους κτηνοτρόφους τους «υποτιμούσαν» ορισμέ-
νοι (κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι), που «κάναν τον πιο ‘λεπτό’» (βλ. συνέντευξη Δούκα Παναγιώτη, 
στις 31/3/1997, στο Μανταμάδο). 
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«Οι ερωτευμένοι μυλωνάδες» (1973-1974), του Χατζηαποστόλου, κ.ά., που προ-
σήλκυσαν ευρύ κοινό155. 

 
 

 
Τα «μικρασιάτικα»: μια «νέα» οριοθέτηση του τυπικού του γλεντιού  

και της πρακτικής των πανηγυριών 
 

Η αμφίδρομη (αν και ετεροβαρής) σχέση Μυτιλήνης-περιφέρειας που καθορί-
ζει τα «ευρωπαϊκά», αντιστρέφεται όσον αφορά τα «μικρασιάτικα»: παρότι ορισμένοι 
από τους μουσικούς που έγιναν γνωστοί στο πλαίσιο της επιτέλεσης των «μικρασιά-
τικων» συμμετείχαν περιοδικά σε ορχήστρες ή συναυλίες στη Μυτιλήνη156, ενώ υ-
πήρχαν και μερικοί (κυρίως πρόσφυγες) που  εγκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί157, η «μι-
κρασιάτισα μουσική» συγκροτήθηκε κυρίως στα αστικά και ημιαστικά κέντρα, καθώς 
και στα χωριά της περιφέρειας. Ήδη από το 1880, αναφέρεται το συγκρότημα του 
Παλαιόκηπου στην περιοχή της Γέρας, που το αποτελούσαν οι «εμπειρικοί μουσικά-
ντηδες Αναστάσιος Παπάζογλου («Κανιακούτης») βιολί, Δημήτριος Φωτιάδης («Α-
ραπέλι») κλαρίνο και Ευστράτιος Βαμβαλέρος («Ντάνταλος») σαντούρι και κλαρίνο. 
Από το 1900 περίπου έως το 1930 ένα νέο μουσικό συγκρότημα παρουσιάζεται…που 
το αποτελούσαν οι: Ευάγγελος Σωτηρίου («Ζαρζάκας») βιολί και Παναγιώτης Κουρ-
κουλής σαντούρι, επίσης και οι δυο εμπειρικοί. Το συγκρότημα αυτό έπαιζε συχνά 
στο Αϊβαλί, απ’ όπου καταγόταν η γυναίκα του…Σωτηρίου»158.  

Σύμφωνα με άλλες αναφορές, στην Αγιάσο, γνωστοί μουσικοί των αρχών του 
αιώνα, ήταν ο Θεμιστοκλής Δουκάρου (ή  «Καχιλλέλης», ή  «Καχίλας»,  σαντού-
ρι)159, ο Παναγιώτης Σουσαμλής (ή «Κακούργος», κλαρίνο, 1886- αρχές δεκαετίας 
1940) ο Παναγιώτης Ρόδανος (ή «Μαριουλέλ(ι)», βιολί, 1855-1931) και ο γιος του 
Στρατής Ρόδανος (σαντούρι, 1885-1960)160. Ορισμένοι άλλοι παλιοί μουσικοί που 
γνωρίζουμε, ήταν οι Γιάννης Χρήστου (κλαρίνο) από την Πλαγιά, παππούς των μετα-

 
155 Ο Π. Πράτσος έμεινε από το 1928 μέχρι το 1931 στην Αθήνα, σπουδάζοντας στη δημόσια εμπορική 
σχολή Πειραιώς. Οι εμπειρίες που αποκόμισε την περίοδο αυτή, διαμόρφωσαν καθοριστικά τα μουσι-
κά του πρότυπα. Επειδή έπαιζε (ερασιτεχνικά) μαντολίνο και βιολί, ανέλαβε να διδάξει ο ίδιος τα τρα-
γούδια στους ερμηνευτές, ενώ συμμετείχε και στις περισσότερες παραστάσεις ως μουσικός.   
156 Ορισμένοι μουσικοί από την περιφέρεια Λέσβου, όπως ο Παναγιώτης Σουσαμλής (ή «Κακούργος», 
κλαρίνο) από την Αγιάσο, συμμετείχαν  το 1938 στη συναυλία που διοργάνωσε ο Κ. Μυρογιάννης στο 
πλαίσιο εμπορικής έκθεσης, στην περιοχή του «Νταρλά», εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το στάδιο. Άλ-
λοι έπαιξαν σε κέντρα της Μυτιλήνης που συμπεριέλαβαν στο ρεπερτόριό τους «μικρασιάτικα», τη 
δεκαετία του ’50, παράλληλα με τα «ευρωπαϊκά», πριν την οριστική κυριαρχία της «λαϊκής» μουσικής. 
Τέλος, μερικοί μουσικοί από τη Μυτιλήνη, όπως  ο τραγουδιστής και ντραμίστας Παναγιώτης Παπλω-
ματάς (γνωστός και ως Καλέλης, ή  «το Καλέλι»),  που ήταν πολύ δημοφιλής στη βορειοανατολική 
Λέσβο, συμμετείχαν σε ορχήστρες που έπαιζαν «μικρασιάτικα» στην περιφέρεια. 
157 Μεταξύ των τελευταίων πολύ γνωστή ήταν, πριν τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο,  η οικογενειακή κο-
μπανία του μπαρμπα-Στέλιου (βιολί) από το Αϊβαλί, στην οποία συμμετείχαν οι  γιοι του, κάποιος 
Μιλτιάδης που έπαιζε κλαρίνο και σιστέμποε (ο οποίος πιθανόν είναι το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται 
ως δάσκαλος του Σταύρου Ρόδανου), καθώς και άλλοι μουσικοί που έπαιζαν σαντούρι και κοντραμπά-
σο.  
158 Βλ. Καραβασίλης Θ. Ε., 1987: 92. 
159 Όπως ανέφερε ο εγγονός του Μ. Καμάτσος, «έπαιζε επί Τουρκοκρατίας», αλλά σταμάτησε όταν, 
ενώ κούρδιζε το σαντούρι για  να παίξει σε ένα γάμο, τον χτύπησε με το μαχαίρι στο χέρι «ένας παλι-
καράς», που νόμισε ότι αργούσε επίτηδες να ξεκινήσει (βλ. συνέντευξη Καμάτσου Μενέλαου, στις 
22/5/1996, στην Αγιάσο).   
160 Ο Στρατής  Ροδανός μετανάστευε στην Αμερική, μάλλον από το 1908, μέχρι το 1916 (βλ. συνέ-
ντευξη Πράτσου Πάνου, στις 15/5/2996, στην Αγιάσο). Όταν επέστρεψε υπηρέτησε (μαζί με τον Πα-
ναγιώτη Σουσαμλή (ή «Κακούργο»), ως μουσικός στη στρατιωτική μπάντα της Μεραρχίας Αρχιπελά-
γους, όπου ασχολήθηκε συστηματικά με την κορνέτα. Μετά το 1920, αναφέρεται ως κορνετίστας. 
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γενέστερων επαγγελματιών μουσικών Παναγιώτη και Στρατή Χρήστου, Χαράλαμπος 
Παντελίδης (κλαρίνο) από το Σκουτάρο, παππούς των σύγχρονων επαγγελματιών 
μουσικών Βασίλη (κλαρίνο) και Χρήστου Παντελίδη (κορνέτα), Γαβρίλος Κρανιδιώ-
της (κλαρίνο, σαντούρι) από το Σκουτάρο, παππούς του επαγγελματία μουσικού Δη-
μήτρη Κρανιδιώτη (σαντούρι), ο οποίος δίδαξε στον γιο του Χριστόφορο κλαρίνο και 
στον εγγονό του σαντούρι και κλαρίνο. 

Γενικότερα, την πρώτη περίοδο επιτέλεσης των «μικρασιάτικων», από τα τέλη 
του 19ου αιώνα, μέχρι περίπου τα τέλη της δεκαετίας του 1910, φαίνεται ότι στη 
μουσική επιτέλεση κυριαρχεί το βιολί, που αναφέρεται (ακόμη και σήμερα) από πολ-
λούς μουσικούς ως «βασιλιάς των οργάνων», ενώ κύριο ρόλο στο πλαίσιο των συ-
γκροτημάτων επιτελεί και το σαντούρι161. Αρκετά διαδεδομένη ήταν και η χρήση του 
κλαρίνου, ενώ ως κρουστό χρησιμοποιούσαν το ντα(β)ούλι162. Ο Π. Πράτσος (ό.π.), 
ανέφερε ότι έχει «δει φωτογραφία του 1875 που έπαιζαν ...μπασαβιόλα, (από) τις με-
γάλες, για ακομπανιαμέντο». Αν και η συγκεκριμένη αναφορά δεν μπορεί ν’ αγνοη-
θεί, τα όργανα που σημαίνει ο συγκεκριμένος όρος, εντάσσονται συστηματικά στις 
ορχήστρες που παίζουν «μικρασιάτικα» μάλλον αργότερα, τις δεκαετίες 1910-1920. 
Λίγο μετά,  στις αρχές της δεκαετίας του 1920, ξεκινά και η συστηματική χρήση των 
«φυσερών»163, όπως αποκαλούνται στο τοπικό μουσικό ιδίωμα τα χάλκινα πνευστά, η 
κορνέτα, η τρομπέτα, το τρομπόνι, το ευφώνιο164, ενώ από τη δεκαετία του 1930, το 
νταβούλι αντικαθίσταται σταδιακά από τη «τζάζ»165.     

 
161 Στο πλαίσιο της τοπικής μουσικής παράδοσης, οι μουσικοί που έπαιζαν αυτά τα όργανα, αναλάμ-
βαναν (σχεδόν αποκλειστικά) και το βάρος της επιτέλεσης μουσικών αυτοσχεδιασμών («ταξιμιών»), 
που η απόδοση τους κατείχε κομβική σημασία για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των «μερακλή-
δων» ακροατών ή γλεντιστών. 
162 Ένα ενδεικτικό παράδειγμα των μορφών που προσέλαβε η μουσική επιτέλεση στη Λέσβο, παρέχει 
η φωτογραφία που απεικονίζει το συγκρότημα των «Ζαχαρήδων», να παίζει στην πλατεία της Κάπης, 
στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Τα όργανα που χρησιμοποιούν οι μουσικοί είναι βιολί, σαντούρι, 
δύο κλαρίνα και λαούτο (Η φωτογραφία παρατίθεται στο παράρτημα «Λέσβος: Μουσικές κομπανίες 
του 20ού αιώνα»).  
163 Βέβαια προϋπήρχαν μουσικοί που έπαιζαν «φυσερά», όπως ο Σ. Ρόδανος που έχει προαναφερθεί, ο 
Γιώργος Παντελίδης, πατέρας των μεταγενέστερων επαγγελματιών μουσικών Χρήστου (κορνέτα) και 
Βασίλη (κλαρίνο) από το Σκουτάρο, που έπαιζε κορνέτα ως πρακτικός οργανοπαίκτης, ή ο Μιχάλης 
Κυριακόγλου (ή «Τρόμπατζης») από την Κάπη, παππούς των σύγχρονων επαγγελματιών μουσικών 
Στρατή (ντράμς, κιθάρα) και Μιχάλη (βιολί, ακορντεόν, κιθάρα) και πατέρας του Μενέλαου (βιολί), 
που έμαθε (αρχικά πρακτικά και στη συνέχεια με τη χρήση παρτιτούρας), «τρόμπα» (δηλαδή τρομπέτα 
ή κορνέτα) και τρομπόνι στη Σμύρνη την περίοδο 1909-1912. Γενικότερα, η χρήση των «φυσερών» 
στις λεσβιακές ορχήστρες προωθήθηκε μάλλον κατ’ ακολουθία προτύπων που διαμορφώθηκαν στη 
Σμύρνη, όπου όπως φαίνεται είχε ξεκινήσει περί τις αρχές του αιώνα η «διάχυση» των χάλκινων πνευ-
στών στις «λαϊκές μπάντες», από τις ορχήστρες που συμμετείχαν σε παραστάσεις κλασσικής μουσικής, 
ή ευρωπαϊκού και ελληνικού μελοδράματος, σε συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις. Πάντως ο Ν. Διονυ-
σόπουλος (ό.π.) δεν έχει άδικο όταν υποστηρίζει ότι η ενασχόληση αρκετών μουσικών με τα πνευστά 
κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας, στο πλαίσιο της ένταξης σε στρατιωτικές «μπάντες», 
έδωσε αποφασιστική ώθηση στη χρήση των χάλκινων πνευστών στο λεσβιακό «μικρασιάτικο» ρεπερ-
τόριο, αφού οι συγκεκριμένοι μουσικοί βελτίωσαν κατά πολύ τη μουσική τους παιδεία, ενώ παράλλη-
λα μετέφεραν και διέδωσαν τις εμπειρίες τους στη λεσβιακή μουσική σκηνή. 
164 Η κορνέτα και η τρομπέτα αναφέρονται με τον κοινό όρο «τρόμπα», με αποτέλεσμα να μη μπορού-
με να διακρίνουμε ποιο ακριβώς είδος οργάνου χρησιμοποιήθηκε από τους διάφορους μουσικούς που 
έπαιξαν χάλκινα «φυσερά». Το πιθανότερο είναι ότι, στο παρελθόν, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως κορνέ-
τες (που διαθέτουν περισσότερες σωληνώσεις), αλλά και τρομπέτες (που διαθέτουν λίγο μακρύτερη 
«καμπάνα» και παράγουν λίγο πιο μπάσο ήχο). Δεν υπάρχουν αναφορές για χρήση κορνέτας με μπάσο 
ήχο (φλικόρνο). Πάντως, ο γνωστός μουσικός Χ. Παντελίδης, από τους τελευταίους μουσικούς πνευ-
στών στη Λέσβο, προσδιορίζει το όργανο που παίζει ως «κορνέτα», ενώ το ίδιο συμβαίνει και στις 
περισσότερες αναφορές για την παρουσία «τρόμπας», σε συγκροτήματα. Όσον αφορά τα τρομπόνια, 
τα περισσότερα απ’ αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στη Λέσβο ανήκαν στους τύπους που διέθεταν κλει-
διά (ή αργότερα και βαλβίδες, ή «μπόμπες», ή «τουλούμπες»), υπάρχουν όμως και αναφορές που υπο-
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Τα καινούργια μουσικά συγκροτήματα συμπεριλαμβάνουν συχνά, εκτός από 
το βιολί και το σαντούρι, μια «τρόμπα», ή/και ένα ή δύο τρομπόνια. Το κλαρίνο χρη-
σιμοποιείται τακτικά, η μπασαβιόλα χρησιμοποιείται αρκετά συχνά, εναλλακτικά ή 
και παράλληλα  με το ευφώνιο, ενώ σταδιακά καθίσταται απαραίτητη και η «τζάζ». 
Μερικά συγκροτήματα συμπεριλαμβάνουν σποραδικά και ακορντεόν166. Όπως ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ο Θ. Καραβασίλης (ό.π.), στον Παλαιόκηπο, «...το 1926 (εμ-
φανίζεται) ένα άλλο συγκρότημα, οπωσδήποτε ανώτερο από το προηγούμενο, που το 
αποτελούσαν οι μουσικοί Προκόπιος Λινάρδος τρομπόνι, τα αδέρφια Ερμόλαος Ζω-
γράφος κλαρίνο και Νικόλαος Ζωγράφος μπάσο και ακορντεόν και ο Κωνσταντίνος 
Τσόλος κορνέτα. Ήταν γνωστό σ’ όλο το νησί με την ονομασία ‘Παλαιοκηπιανή Κο-
μπανία’... η δράση του φθάνει μέχρι το 1955». Την ίδια περίοδο εμφανίζονται και άλ-
λα συγκροτήματα, που πολλαπλασιάζονται τη δεκαετία του 1930, σε όλη την περιφέ-
ρεια της Λέσβου167.  

Όπως τονίζει και ο Θ. Καραβασίλης, τα συγκροτήματα αυτά ήταν στην πλειο-
νότητά τους «ανώτερα από τα προηγούμενα», αφού συμπεριελάμβαναν αρκετούς 
μουσικούς που διέθεταν (και θεωρητικές) γνώσεις μουσικής, παρότι εξακολουθούσαν 
να συμμετέχουν σ’ αυτά και εμπειρικοί/πρακτικοί μουσικοί. Κατά συνέπεια, αυτή τη 
δεύτερη περίοδο της επιτέλεσης των «μικρασιάτικων» αρχίζει να διευρύνεται δυναμι-
κά το ρεπερτόριο των σκοπών και τραγουδιών που παίζουν168, ενώ παράλληλα βελ-
τιώνεται η ποιότητα της μουσικής επιτέλεσης. Ο Μ. Παντελέλης (ό.π.), επισήμανε ότι 
«(παίζαμε) απ’ όλα. Και μέχρι ευρωπαικά: ταγκό, βαλς, σάμπες...σε κέντρα που πη-
γαίναμε, μέχρι ν’ αρχίσει ο χορός…τα ζεϊμπέκικα και αυτά...κάτι γυμνασιόπαιδα, κά-
τι τέτοιοι και ταγκό χόρευγαν, βαλς χόρευγαν,...Φώτα δεν υπήρχαν. Και βάζαμε τ’ 
αναλόγια μπροστά, κι άμα ζούφα καμιά φορά το φως, τίποτα, τσ’ λάμπες που ‘χαν, 
απομείναμε...Μετά, ζεϊμπέκικα παίζαμε, καρσιλαμάδες, συρτά, καλαματιανά, μπάλ-
λοι, χασάπικα, σέρβικα χασάπικα, τα πάντα, όλα. Διατάζαν, παραγγελιές...αλλιώς, 
βάζαμε συρτό, κατά πρώτο, μετά μπάλλο, μετά καρσιλαμά, ζεϊμπέκικο και γλήγορο, 
σέρβικο χασάπικο, «ρούσικο» το λέγανε...Αυτό ήταν το τελευταίο, «σιχτίρ-πιλάφ» το 
λέγαν...169 Πηγαίναν και εργαζόνταν εκεί πέρα (στη Μ. Ασία) μουσικοί από δω και τα 
παίρναν,...αλά τούρκα τα παίζαμε όλα αυτά...»170. 

 
δηλώνουν την παρουσία μουσικών που έπαιζαν slide τρομπόνι (ή αττίρο ‘αttiro’), μετά το 1950. Αν και 
δεν είναι βέβαιο, σε ορισμένες περιστάσεις ίσως χρησιμοποιήθηκε και η μεγάλη τούμπα αντί του ευ-
φώνιου.    
165 Όπως αναφέρει και ο Ν. Διονυσόπουλος (ό.π.: 38), η «τζάζ» συμπεριελάμβανε γκραν-κάσα, τα-
μπούρο και πιατίνι. Σταδιακά, προσέλαβε τη μορφή του σύγχρονου ‘σετ’ των ντράμς. 
166Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα συγκροτήματα, ή «ζυγιές» που δε συμπεριελάμβαναν «πνευστά», ή πολυ-
μελή σχήματα, διατήρησαν τη μορφή της πρώτης περιόδου επιτέλεσης των «μικρασιάτικων» και επι-
βίωσαν μέχρι και τη δεκαετία του 1960 (βλ. συνεντεύξεις Αντώνα Απόστολου, στις 16/5/1997, Γαβρι-
ήλ Θεόφραστου (ή «Γιάννου»), στις 13/6/1997, στο Μανταμάδο).  
167 Βλ. «Λέσβος: Μουσικές κομπανίες του 20ού αιώνα». 
168 Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χ. Παντελίδης, «τότις» (δηλαδή την περίοδο που έπαιζαν ο παπ-
πούς του και ο πατέρας του), «πέντε τραγούδια στα 9/8 ήταν (υπήρχαν)...» (βλ. συνέντευξη Παντελίδη 
Χρήστου, στις 29/5/1997, στο Σκουτάρο). 
169 Όπως επιβεβαίωσε και ο Σ. Λέκκας, η συγκεκριμένη ακολουθία σκοπών παρέμεινε τυποποιημένη, 
τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 1960, ενώ ακόμη και σήμερα, υιοθετείται ( ως ένα βαθμό) στα πα-
νηγύρια (πρβλ. και Θ. Γαβριήλ, ό.π.). Η επιτέλεσή τους ήταν «αργή, και βαριά», αφού οι χοροί προσ-
διορίζονται ως «βαρύδες», που «δε μπορούν να...σηκώσουν δέκα άνθρωποι...Δυο χορεύαν, στο συρτό, 
δυο στον καρσιλαμά, δύο στο ζεϊμπέκικο...μπορεί και μοναχός ιτ κανένας, αλλά συνήθως δυο 
σ’κωνόταν και χορεύαν...Για να ζυγάει τα μάτια τ’ αλλονού... να βλέπ’ ο ένας τον άλλον» (βλ. συνε-
ντεύξεις Λέκκα Σ., στις 7/3/1997 και  25/3/1997, στη Μυτιλήνη). 
170 Δε διευκρινίστηκε αν ο Μ. Παντελέλης αναφέρεται σε μετακινήσεις μουσικών προς τη Μ. Ασία και 
μετά το 1922. Πάντως, υπάρχουν άλλες αναφορές για σύντομες επισκέψεις μουσικών που αναλάμβα-
ναν να παίξουν σε κάποιο γλέντι στις μικρασιατικές ακτές, τουλάχιστον μέχρι το 1940. Αντίστροφα, 
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Την περίοδο αυτή που διήρκεσε περίπου μέχρι τη δεκαετία του 1940, διαμορφώ-
θηκαν σε μεγάλο βαθμό οι μουσικές και κοινωνικές πρακτικές που σχετίζονται με τα 
«μικρασιάτικα»171: κατ’ αρχήν αναδείχθηκε μια πάγια ακολουθία σκοπών και τραγου-
διών172, που ενσωματώθηκε σταδιακά στο ρεπερτόριο όλων των συγκροτημάτων173. 
Στο πλαίσιο της σχετικής τυποποίησης του πάγιου ρεπερτορίου174, μειώθηκε σταδιακά 
η επιτέλεση ορισμένων ειδικών μουσικών μελών, όπως οι «αμανέδες», ή τα «σαρ-
κιά»175, ενώ αναδείχτηκαν και συγκεκριμένες ονομασίες για ορισμένους σκοπούς, ή 

 
ορισμένοι μουσικοί από την Τουρκία αναλάμβαναν να παίξουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα 
στη Λέσβο, ακόμη και τη δεκαετία του 1950. Όπως ανέφερε ο Θ. Γαβριήλ, αυτή την περίοδο έπαιξε με 
δύο Τούρκους μουσικούς στη βορειοανατολική Λέσβο, για μερικούς μήνες (βλ. Θ. Γαβριήλ, ό.π.). Ο 
όρος «αλά τούρκα», προσδιορίζει στη Λέσβο το μουσικό ύφος και τις τεχνικές που συγκροτήθηκαν 
στην επικράτεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, ως συγκερασμός μουσικών επιδράσεων από την 
ευρύτερη Ανατολή.   
171 Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι, όπως ανέφερε ο Ν. Καλαϊτζής ( ή «Μπινταγιάλας», σε συνεντεύξεις 
στο Δ. Παπαγεωργίου το 1994), την περίοδο 1930-1940, έγιναν γνωστά στη Λέσβο και ορισμένα ρε-
μπέτικα «από την Αθήνα», που τα «έβγαζαν με το αυτί», από δίσκους γραμμοφώνου, ορισμένοι μουσι-
κοί. Μερικά απ’ αυτά, τα έπαιζε ο ίδιος, «με το σαντούρι». Αργότερα υιοθετήθηκε και η αντίστροφη 
πορεία: όπως ανέφερε ο Ν. Καλαϊτζής, ο γνωστός Μυτιληνιός δημιουργός Μουφλουζέλης, διασκεύασε 
το «μικρασιάτικο» καρσιλαμά «Κόμιτα», ή «Κομίτα» στο πολυτραγουδισμένο «Ανεβαίνω σκαλοπά-
τια...». Παράλληλα, ο Ηλίας Πετρόπουλος (1996), αναφέρει στα «Ρεμπέτικα τραγούδια», το «Αμυγδα-
λάκι», με στίχους παραπλήσιους αυτών που συμπεριλαμβάνει η «μικρασιάτικη» εκδοχή που είναι 
γνωστή στη Λέσβο (βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 38).  
172 Την περίοδο αυτή ολοκληρώθηκαν και ορισμένες τροποποιήσεις των μελωδιών, που επέβαλε η 
χρήση των συγκερασμένων πνευστών που επιτελούσαν το ρόλο των σημερινών ενισχυτών: ορισμένες 
«πάρτες» (μέρη) σκοπών ή τραγουδιών προσαρμόστηκαν ανάλογα, με τη «μετάφραση» των ανατολι-
κών «δρόμων», σε «δυτική» μουσική σημειολογία. Τις τροποποιήσεις αυτοσχεδίασαν, ή αντέγραψαν 
από όσες παρτιτούρες διέθεταν (κυρίως από τη Σμύρνη), όσοι μουσικοί είχαν θεωρητικές γνώσεις 
μουσικής.  
173 Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι, ορισμένοι σκοποί που δεν εντάχθηκαν (για διάφορους λόγους) στο 
πάγιο ρεπερτόριο των μουσικών συγκροτημάτων της Λέσβου, παραμένουν  άγνωστοι σήμερα. Χαρα-
κτηριστική είναι η αναφορά του Γ. Βερβέρη («Μπαλάκου», ή, «Βαλάκου»), από το Ακράσι: «Παίζαμε 
σ’ ένα αγροκήπιο στον Πολυχνίτο. Ήταν ένας, ο οποίος είχε μπακάλικο...Τελευταία πια, θέλαμε να τα 
παρατήσουμε, νάτος! Ήταν ζαλισμένος. Λεει: ‘Ρε συ’ λεει, είπε στο σαντούρι, τη ‘Βέβα’ (Γιώργο Χα-
τζέλλη, ή «Χαχίνα», ή «Καχίνα»), ‘ξέρεις τάδε, ποιο σκοπό;’ Να δεις τον θυμόμουν και το σκοπό που 
διέταξε αυτός. Τον ‘Αμάραντο’, νομίζω, ένα, από τ’ Αϊβαλί, από κει είναι. Λεει: ‘Ναι’. Παίζει τον, 
μοναχός’ ιτ, εμείς, δεν τον ξέραμε...» (βλ. συνέντευξη Βερβέρη Γιάννη, στις 10/2/1996, στο Πλωμάρι).     
174 Βέβαια ορισμένοι εκτελεστές, ή συγκροτήματα γνωρίζουν και ορισμένα «άγνωστα» στο ευρύ κοινό 
κομμάτια, αλλά συνήθως, δεν «τα ζητούν» (οι ακροατές ή χορευτές). Εξάλλου, η επιτέλεση αρκετών 
σκοπών και τραγουδιών, ποικίλει ανάλογα με την προσωπική μουσική παιδεία, ή και την περιφέρεια 
από την οποία προέρχονται οι εκτελεστές. Οι διαφορές είναι συνήθως μικρές όσον αφορά τη μελωδία, 
αλλά μεγαλύτερες όσον αφορά το ύφος της επιτέλεσης.  
175 Τα «σαρκιά» είναι έντεχνες μελωδίες με ποικίλη ρυθμική αγωγή. Όπως αναφέρεται στη Μεγάλη 
Εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού «(η ονομασία προκύπτει) εκ της περσικής λέξεως σάρκ: Ανατολή» (βλ. 
Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια του Πυρσού, Τόμος 21, 1932). Οι «αμανέδες» και τα «σαρκιά» είχαν σημα-
ντική διάδοση στη Λέσβο, ενώ συμπεριλαμβάνονταν στο ρεπερτόριο αρκετών επαγγελματιών μουσι-
κών, τουλάχιστον από τις αρχές του αιώνα, μέχρι τη δεκαετία του 1930. Μάλιστα ο Παναγιώτης Σου-
σαμλής κατέγραψε αρκετά από τα παλιά «σαρκιά», στο βιβλίο του «Μαθήματα Ευρωπαϊκής Μουσι-
κής» (!), του 1904 (βλ. Π. Πράτσος, ό.π.). Μετά το 1930 η επιτέλεση των «σαρκιών» περιορίστηκε 
δραματικά και σταδιακά εξέλιπε. Οι αιτίες είναι ποικίλες: είναι πιθανόν ότι οι επαγγελματίες μουσικοί 
απέφευγαν την επιτέλεσή τους εξ’ αιτίας του υψηλού βαθμού εξειδίκευσης που απαιτούσε, ενώ πα-
ράλληλα δεν «τα ζητούσαν» οι γλεντιστές, αφού στα μαζικά δημόσια δρώμενα επικράτησαν οι μουσι-
κές επιλογές που συνοδεύονται από χορό, όπως συρτά, ζεϊμπέκικα, καρσιλαμάδες. Οι «μανέδες» πε-
ριορίστηκαν στην ερασιτεχνική επιτέλεση στο πλαίσιο «της παρέας». Σε ορισμένα σχετικά απομονω-
μένα χωριά, όπως την Πηγή, «οι γέροι τραβούσαν μανέ» στα καφενεία μέχρι και τη δεκαετία του 1960 
ή του 1970, συνήθως συνεργατικά: ένας τραγουδούσε και ο δεύτερος «έκανε με το στόμα», συνοδευτι-
κό «ταξίμι». Στη συνέχεια εναλλάσσονταν στους συγκεκριμένους ρόλους (βλ. Σ. Λέκκας, ό.π.). Παρό-
μοιες πρακτικές υιοθετούσαν και στη Στύψη, όπου τραγουδούσαν και «μανέδες» με τη συνοδεία μπου-
ζουκιού (βλ. Ν. Βαλάσης, ό.π). Σήμερα, η παράδοση του «μανέ» φθίνει, αλλά διατηρείται ακόμη ζω-
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τραγούδια, συχνά τυχαίες, άλλες φορές πολλαπλές. Για παράδειγμα, ο Μ. Παντελέλης 
(ό.π.), ανέφερε ότι ο καρσιλαμάς «Α(γ)ϊσέ), ονομάστηκε «καρεκλάτος», επειδή συνή-
θιζε να τον χορεύει «πάνω στα καθίσματα», κάποιος από το Παλιοχώρι. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, το οθωμανικό εμβατήριο που εισήγαγαν στη Λέσβο μουσικοί από τη Γέρα με 
την ονομασία «Κιούρτικο», το καθιέρωσε ως «Ξυλαρέλια», ο «κλαριτζής» Παναγιώ-
της Σουσαμλής, όταν το έπαιξε στα Βασιλικά, ενώ με την ονομασία «τα Ξύλα», έγινε 
αργότερα πασίγνωστο σε όλη τη Λέσβο176.  

Δεύτερον, σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στα καθημερινά γλέντια, καθώς 
και στα δημόσια δρώμενα που σχετίζονται  με τον «κύκλο του χρόνου», αλλά και τον 
«κύκλο της ζωής». Στο πλαίσιο των πρώτων και των δεύτερων, μειώθηκαν δραστικά 
τα ερασιτεχνικά αυτοσχεδιαστικά μουσικά δρώμενα, αφού σε πολλά γλέντια καλού-
σαν πλέον επαγγελματίες μουσικούς177, ενώ σε όλα τα πανηγύρια που διοργάνωναν οι 
κοινότητες, ή κάποιες επαγγελματικές συντεχνίες, με αφορμή τοπικές εορτές Αγίων, 
τη μουσική επιτέλεση ανέλαβαν τα επαγγελματικά μουσικά συγκροτήματα178. Η εξέ-
λιξη αυτή οδήγησε στη μετάλλαξη των συμβολικών, αλλά και στην  υπερεκτίμηση 
των οικονομικών διαστάσεων της μουσικής επιτέλεσης: το συμβολικό βάρος μετατο-
πίστηκε από τους τελεστές στους «πελάτες», που «διέταζαν» τους σκοπούς και τα 
τραγούδια που επιθυμούσαν ν’ ακούσουν. Η «αγορά» των μουσικών προϊόντων οργα-
νώθηκε με βάση αυτή τη διάκριση: οι μουσικοί υποβαθμίστηκαν σε απλούς παραγω-
γούς που προσέφεραν υπηρεσίες και συνακόλουθα υπέστησαν σοβαρή απώλεια κύ-
ρους, ενώ αναδείχθηκαν ενδιάμεσοι διαχειριστές των μουσικών προϊόντων, όπως για 
παράδειγμα οι ιδιοκτήτες των καφενείων που «έκλειναν» τις ορχήστρες και καθόριζαν 
τη διάρκεια της μουσικής επιτέλεσης. Οι μεταβολές επηρέασαν και τα δρώμενα που 
εντάσσονται στον «κύκλο της ζωής», αλλά σε πιο περιορισμένη έκταση: η  επαγγελ-
ματική μουσική επιτέλεση συνδέθηκε συστηματικά με τους γάμους και τους αντίγα-
μους179, ενώ σπανιότερα και με τις κηδείες, αλλά διατηρήθηκε η παράλληλη ερασιτε-

 
ντανή, ακόμη και σε αστικά κέντρα, όπως το Πλωμάρι (και τα χωριά της ευρύτερης περιφέρειας). Ορι-
σμένοι «μανέδες» έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου» (βλ. ψη-
φιακές ταινίες ηχογράφησης 2, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 31, 32, 40).    
176 Μέχρι σήμερα «τα Ξύλα», που χορεύονται στη Λέσβο ως «συρτός», αποτελούν ένα από τα πλέον 
δημοφιλή μουσικά κομμάτια. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση της Αγιάσου, ο σκοπός ονομάστηκε 
«τα Ξύλα», ή «Ταμπάνια» ( μεγάλα δοκάρια), επειδή τον έπαιζε (οθωμανική) στρατιωτική μπάντα, για 
να εμψυχώσει τους εθελοντές εργάτες που κουβαλούσαν δοκάρια για το χτίσιμο του (πρώτου ατμοκί-
νητου) ελαιοτριβείου, που χτίστηκε με έξοδα της Δημογεροντίας και της Εκκλησίας, το 1879 (βλ. Κο-
λαξιζέλλης Σ., 1950:320-321, Αναστασέλλης Σ., 1981:2-4, Χατζηβασιλείου Γ., 1985: 9). Πάντως, την 
πιο συναρπαστική ερμηνεία, που συνδέει διάφορες (διαχρονικές) θεματικές της «παραδοσιακής» ελλη-
νικής μυθοπλασίας, έδωσε ο Σ. Λέκκας (ό.π.), που τόνισε ότι το σκοπό αυτό έπαιξαν οι πολιορκημένοι 
στην Κωνσταντινούπολη το 1453, «πριν επιχειρήσουν έξοδο», προσδίδοντας του τη συγκεκριμένη 
ονομασία, επειδή δε διέθεταν  πλέον παρά μόνο ξύλα ως όπλα.            
177 Όπως ανέφεραν πολλοί επαγγελματίες μουσικοί, αλλά και «μερακλήδες» γλεντιστές «παλιότερα», 
σε όλη τη Λέσβο, όταν οι φίλοι που κάθονταν στο καφενείο «έρχονταν στο κέφι», αποφάσιζαν να κα-
λέσουν μια μουσική κομπανία, ή εν ανάγκη και μεμονωμένους οργανοπαίκτες. Ορισμένα από τα αυ-
θόρμητα γλέντια που ξεκινούσαν μ’ αυτό τον τρόπο κρατούσαν «ίσαμε ένα τριήμερο». Βέβαια δεν 
έπαυσε η ερασιτεχνική επιτέλεση σκοπών ή τραγουδιών, στο πλαίσιο «της παρέας», η οποία μάλιστα, 
ορισμένες φορές, συνεχιζόταν εν παραλλήλω με την επαγγελματική: οι «μερακλήδες» τραγουδούσαν 
στο σκοπό που έπαιζαν οι μουσικοί, ή «διέταζαν να σταματήσει η μουσική» και τραγουδούσαν, συνή-
θως ομαδικά, κάποιο σκοπό, ενώ πολλές φορές τους συνόδευαν και οι οργανοπαίκτες.  
178 Βέβαια ορισμένες  μουσικές πρακτικές που συναρτώνται με τον «κύκλο του χρόνου» συνέχισαν να 
επιτελούνται σε ερασιτεχνικό πλαίσιο, χωρίς τη συνοδεία επαγγελματικής μουσικής ορχήστρας, όπως 
τα κάλαντα των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, «του ζευγά», των Βαϊων («Βαγιών»), τα αποκριά-
τικα τραγούδια, ή το «Καταλό(γ)ι της Παναγιάς».    
179 Ως αντίγαμος προσδιορίζεται το γλέντι που έπεται αυτού του γάμου. Σε ορισμένες περιοχές της 
Λέσβου, αυτό το γλέντι γίνεται την επαύριο του γάμου, όπως για παράδειγμα στο Μεσότοπο, όπου 
όπως ανέφερε ο Ν. Καλαϊτζής (ή «Μπινταγιάλας», σε συνεντεύξεις στο Δ. Παπαγεωργίου το 1994), οι 
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χνική φωνητική επιτέλεση «νυφικάτων» και άλλων τραγουδιών που συνδυάζονται με 
τις γαμήλιες πρακτικές, ή των μοιρολο(γ)ιών πριν, και κατά τη διάρκεια της νεκρικής 
πομπής180.  
Τρίτον, αναδείχθηκαν μεγάλα μουσικά επίκεντρα, με κυριότερο την Αγία Παρασκευ-
ή181, αλλά και την ευρύτερη περιοχή Πλωμαρίου, την Αγιάσο, την Κάπη, τη Γέρα, το 
Μανταμάδο και το Σκουτάρο182. Παράλληλα, συγκροτήθηκε μια ακολουθία πρακτι-
κών, καθώς και μια τοπογραφία χώρων που συνδέονταν με το γλέντι, που διέφεραν 
σημαντικά από τις αντίστοιχες πρακτικές και χωροθετήσεις του παρελθόντος. Παρότι 
ο οικιακός χώρος διατηρήθηκε ως τόπος διασκέδασης183, το επίκεντρο μεταφέρθηκε 
στα καφενεία και στα ειδικά κέντρα διασκέδασης184. Οι αλλαγές συνδυάστηκαν και με 
μεταβολές στους συμπεριφορικούς κώδικες που καθόριζαν τις πρακτικές και τις σχέ-
σεις των κοινωνικών φύλων: ενώ οι γυναίκες συμμετείχαν στο παρελθόν στα γλέντια, 
στο πλαίσιο των νέων πρακτικών περιορίστηκαν σε λίγους χορούς στα πανηγύρια υπό 
την  επίβλεψη και τη συνοδεία των αντρών της ευρύτερης οικογένειας, ενώ αποκλεί-
στηκαν από τα γλέντια στα καφενεία, ή στα κέντρα διασκέδασης185. Αντίστοιχα, οι 

 
μουσικοί «ξυπνούσαν το ζευγάρι» την επόμενη μέρα το πρωί, ενώ σε άλλες περιοχές, όπως στην Καλ-
λονή, μια εβδομάδα μετά το γάμο. 
180 Ορισμένα οργανικά κομμάτια  συνδυάστηκαν μόνιμα με τις πρακτικές του γάμου, τη συνοδεία του 
γαμπρού, της νύφης, τον αντίγαμο, κ.ο.κ. Μερικά απ΄ αυτά ήταν κοινά σε όλη τη Λέσβο, άλλα προσ-
διορίστηκαν διαφορετικά σε κάθε περιοχή. Για παράδειγμα μια οργανική εκδοχή «νυφικάτου» προσ-
διορίζεται στην Αγιάσο ως «σκοπός της αρχής του γάμου», ενώ σε άλλες περιοχές της Λέσβου συνο-
δεύει όλο το γάμο, ή παίζεται και στο γαμήλιο γλέντι. Επίσης, ο βιολιστής Χαρίλαος Ρόδανος ανέφερε 
και ένα «σμυρνιό» συρτό που έπαιζαν στην Αγιάσο ως ειδικό «συρτό της νύφης» (βλ. ψηφιακή ταινία 
ηχογράφηση αρ. 2). Στο Σκουτάρο προσδιορίζεται ως «σκοπός που συνοδεύει το νήψιμο του γαμπρού 
την επομένη του γάμου» το «Ελ Καζιλέρ» (βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφηση αρ. 33), που όπως ανέφε-
ρε ο επαγγελματίας μουσικός Γ. Κουτζαμάνης έπαιζαν και «οι Τούρκοι…όταν μια παρέα ήταν να ση-
κωθεί για να πάει αλλού. Στού δρόμου μέσα…» (βλ. συνέντευξη Κουτζαμάνη Γιάννη, στις 28/4/1997, 
στην Κάπη). Ο Ν. Καλαϊτζής (ή «Μπινταγιάλας») προσδιορίζει ως «Αντίγαμο» ένα διαφορετικό σκο-
πό που «έπαιζαν στο Μεσότοπο» (πρβλ. μαγνητοταινία Νο Α 1462 της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Αιγαί-
ου). Αντίστοιχα στις κηδείες έπαιζαν διάφορα μουσικά κομμάτια σε κάθε περιοχή: σε όλη τη Λέσβο, 
και ειδικότερα στην περιοχή Πλωμαρίου απ’ όπου υπάρχουν αρκετές αναφορές, φαίνεται ότι προτι-
μούσαν κυρίως αποσπάσματα κλασσικής μουσικής, ενώ στην Αγιάσο έπαιζαν ορισμένες φορές το 
μουσικό θέμα της ταινίας «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», που βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Μυ-
ριβήλη.  Το συγκεκριμένο μουσικό θέμα, το οποίο βασίζεται μάλλον σε μια διασκευή του Μπετόβεν ή 
του Σούμπερτ, (ισχυριζόταν ότι) συνέθεσε ο «σαντουριέρης» Γιάννης Σουσαμλής (ή «Κακούργος»). 
Στα Πάμφιλα ανέφεραν κάποιο (μάλλον οθωμανικό) εμβατήριο (βλ. συνέντευξη Μανωλάκα Γιάννη, 
στις 24/2/1997, στα Πάμφιλα). Γενικότερα πάντως, η συνοδεία μουσικής συνόδευε απαραίτητα τις 
γαμήλιες πρακτικές, ενώ ήταν σπανιότερη στις κηδείες, όπου την καλούσαν συνήθως όταν κηδευόταν 
«κάποιος πλούσιος, ή πολύ νέοι άνθρωποι».   
181 Στην Αγία Παρασκευή η μετανάστευση ξεκίνησε συστηματικά από τις αρχές του αιώνα, με αποτέ-
λεσμα την οικονομική ευμάρεια χάρη στην εισροή εμβασμάτων. Έτσι, η Αγία Παρασκευή, και ιδιαίτε-
ρα οι πρακτικές που συνδέονται με το πανηγύρι του Ταύρου, προσέλκυσαν μουσικά συγκροτήματα 
από όλη τη Λέσβο, ενώ τη δεκαετία του 1930, ορισμένες «κομπανίες», ή μεμονωμένοι μουσικοί, εγκα-
ταστάθηκαν μόνιμα εκεί (βλ. Μ. Παντελέλης, ό.π.). 
182 Βλ. «Λέσβος: Μουσικές κομπανίες του 20ού αιώνα». 
183 Όπως ανέφερε ο Ν. Καλαϊτζής (ή «Μπινταγιάλας»), αλλά και άλλοι επαγγελματίες μουσικοί, μέχρι 
τη δεκαετία του 1940, ακόμη (ως ένα βαθμό) και το διάστημα της Κατοχής, «ο κόσμος γλεντούσε συ-
νέχεια» και «καλούσε τις μουσικές στα σπίτια», συχνά αιφνιδιαστικά, σε προχωρημένες νυχτερινές 
ώρες. Συνήθως (αλλά όχι αποκλειστικά) τα γλέντια στους οικιακούς χώρους αποτελούσαν την κατάλη-
ξη άλλων σε καφενεία: ένας από τους «μερακλήδες» γλεντιστές, καλούσε τους υπόλοιπους στο σπίτι 
του, για να συνεχίσουν, συχνά μέχρι «το ξημέρωμα». Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, συνήθως οι γυναίκες 
του σπιτιού περιορίζονταν σε κεράσματα των καλεσμένων, ορισμένες όμως φορές συμμετείχαν σε 
κάποιους χορούς, μετά από πρόσκληση του άντρα τους.  
184 Μια τοπογραφία των καφενείων και των κέντρων διασκέδασης της Αγιάσου και του Πλωμαρίου, 
καταγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα. 
185 Με εξαίρεση τα γλέντια των αρραβώνων, ή γάμων που διεξάγονταν εκεί. 
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(νέοι κυρίως) άντρες υιοθέτησαν «ακραίες» πρακτικές προβολής του ανδρισμού: αυτή 
την περίοδο ήταν συχνές οι βίαιες συμπλοκές μεταξύ των γλεντιστών, πολλοί από 
τους οποίους οπλοφορούσαν186, ενώ ορισμένοι χορευτές, για να υποδηλώσουν το 
«μεράκι» τους, συνήθιζαν να «παίρνουν ανάλιες», δηλαδή να αυτοτραυματίζονται με 
μαχαίρι, κυρίως στη γάμπα, αλλά και στη φτέρνα, ή στην παλάμη του χεριού, κατά τη 
διάρκεια του χορού187. 

Την τρίτη περίοδο επιτέλεσης των «μικρασιάτικων», από τη δεκαετία του 1950 
μέχρι σήμερα, παγιώθηκαν σταδιακά οι σύγχρονες μουσικές πρακτικές. Η (σταδιακή) 
προσθήκη των μπουζουκιών, που επέβαλαν οι (νέες) προτιμήσεις των ακροατών188, 
συμπληρώθηκε με μια αντίστοιχη τροποποίηση του ρεπερτορίου των συγκροτημάτων, 
στο οποίο άρχισαν να ενσωματώνονται λαϊκά τραγούδια. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, 
οι μεταβολές του ρεπερτορίου που είχε παγιωθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης πε-
ριόδου επιτέλεσης των «μικρασιάτικων» προσέλαβαν τέτοια έκταση, ώστε οδήγησαν 
σε μια δραματική μείωση του ποσοστού επιτέλεσης «μικρασιάτικων» σκοπών: σήμε-
ρα, πολύ λίγα από τα «παλιά μικρασιάτικα» εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται 
στο ρεπερτόριο των συγκροτημάτων που παίζουν στα πανηγύρια189. Σ’ αυτό το πλαί-

 
186 Όπως ανέφερε ο Ν. Καλαϊτζής (ή «Μπινταγιάλας», σε συνεντεύξεις στο Δ. Παπαγεωργίου το 
1994), οι «παλικαράδες τσακώνονταν για τη σειρά (του χορού)» και «τραβούσαν μαχαίρια, αλλά και 
πιστόλια». Ο ίδιος θυμήθηκε ένα επεισόδιο που θυμίζει «κλισέ» των «χολυγουντιανών» φιλμ 
«western»: σε ένα χωριό της βόρειας Λέσβου, όπου έπαιξε κάποτε σε πολύ νεαρή ηλικία με τον πατέ-
ρα του, ξέσπασε μια συμπλοκή. Ένας από τους εμπλεκόμενους, στάθηκε μπροστά στους μουσικούς με 
το πιστόλι στο χέρι και τους διέταξε να συνεχίζουν να παίζουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της συμπλοκής. 
Αργότερα, όταν τελείωσε «ο καυγάς», ζήτησε συγνώμη και τους φιλοξένησε στο σπίτι του. Ο Μ. Πα-
ντελέλης (ό.π.) τόνισε ότι στο Παλιοχώρι «γίνονταν καυγάδες, σπούσαν τα τζάμια των καφενείων, τα 
πάντα». Όπως επισήμανε ο Μ. Καμάτσος (ό.π.), «από το ’20 μέχρι το ’30,...οι παλικαράδες κάναν 
κουμάντο. Υπήρχε (αστυνομία), αλλά ήταν σαν να μην υπήρχε...δυο φορές την εβδομάδα έκανε μπλό-
κο...και θυμάμαι πετούσαν τα μαχαίρια, τα πιστόλια, όλοι οπλοφορούσαν, σαν τ’ς Κρητικοί». «Παλι-
κάρια» υπήρχαν κυρίως στη βορειοανατολική Λέσβο, στο Μανταμάδο, στη Στύψη, αλλά και (νότια) 
στην Άγρα, και στην ευρύτερη περιοχή Πλωμαρίου (βλ. και συνέντευξη  Κυριαζή Χρήστου, στις 
24/1/1996, στο Πλωμάρι). Οι συγκεκριμένες πρακτικές συνδυάστηκαν με τους «θρύλους» που συ-
γκροτήθηκαν γύρω από την δράση ορισμένων «νταήδων» που έγιναν διάσημοι στη Λέσβο από τις αρ-
χές του 20ού αιώνα, κατά το πρότυπο των «κοντραμπατζήδων» του Αϊβαλιού, όπως οι αδερφοί Κοπρι-
τέλλη στο Μανταμάδο, ο Χάνος από τα Πάμφιλα, ή ο Γιώργος Ματζουράνης από την Αγιάσο (βλ. Σ. 
Λύτρας [ό.π.], Μ. Καμάτσος, 1990).         
187 Στη Στύψη ανέφεραν ότι «τρυπούσαν μι του μαχαίρ(ι) [το χέρι ανάμεσα στο δείκτη και τον αντίχει-
ρα] τσι πιρνούσαν του γαρόφαλου μέσα, τσι χουρεύαν,...του περνούσαν τσι στ’ν γάμπα» (βλ. συνέ-
ντευξη Βουδουρέλλη Π., Μανδάλη Γ., Βαλιούδα Γ., Κανή Ν., Βαλάση Ν., στις 10/4/1997, στη Στύψη). 
Ο Μ. Πετρέλλης από το Πλωμάρι, ο Ν. Καλαϊτζής ( ή «Μπινταγιάλας»), και άλλοι, ανέφεραν μερικές 
ακόμη πρακτικές ανδρισμού, που συνηθίζονταν μέχρι και τη δεκαετία του 1940: οι χορευτές έσπαγαν 
με τα χέρια τα τζάμια, κατά την διάρκεια του χορού, ως πρόσθετη εκδήλωση «μερακιού», ενώ άλλοι 
συνήθιζαν να μπαίνουν «‘εφέδικα’ πάνω στ’ άλογα μέσα στα καφενεία κι έφταναν μέχρι το 
‘τεζ(γ)ιάκι’ για να πιουν το ρακί τους» (πρβλ. Χ. Ι. Τραγέλλης, 1980:2-4).     
188 Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ημιεπαγγελματίας μουσικός Γ. Βουγιούκας από το Σκουτάρο, ο 
ίδιος, παίζοντας μόνος του στην Πηγή με το μπουζούκι, ένα βράδυ μετά «τα γλιτώματα» (δηλαδή τη 
γιορτή που συνοδεύει την ολοκλήρωση της συλλογής του καρπού της ελιάς), μάζεψε περισσότερα 
χρήματα από ένα ολόκληρο συγκρότημα που διέθετε βιολιά, κορνέτα, σαντούρι και ακορντεόν (βλ. 
συνέντευξη Βουγιούκα Γιάννη, στις 29/5/1997, στο Σκουτάρο). 
189 Συγκεκριμένα λίγα ζεϊμπέκικα, αρκετά απτάλικα και καρσιλαμάδες, λίγοι συρτοί, μεταξύ των οποί-
ων και τα περίφημα «Ξύλα» και τέλος ο «Κιόρογλου». Ο συγκεκριμένος πεντάσημος οργανικός σκο-
πός είναι σήμερα ιδιαίτερα δημοφιλής, επειδή έχει συνδεθεί με την επίδειξη των αλόγων και τις ιππο-
δρομίες που συνοδεύουν ορισμένα πανηγύρια της Λέσβου. Η ιδιαίτερη προβολή του ως «σκοπού των 
αλόγων», που συνδέεται με τη «λεσβιακή παράδοση», υποδηλώνει (και) μια σύγχρονη τάση «ανακα-
τασκευής» της συγκεκριμένης παράδοσης, στο πλαίσιο των αλλαγών που δρομολογήθηκαν μετά το 
1950: όπως αναφέρει ο Μιχάλης Χατζηνικολάου (1993: 10-11), «στα τέλη της δεκαετίας του ΄20 και 
στις αρχές της δεκαετίας του ΄30», ο βιολιστής Μανώλης «Γκάϊτατζης» (Μαγιόγλου), είχε την έμπνευ-
ση να παίξει στην Αγία Παρασκευή το συγκεκριμένο σκοπό που είχε μάθει στη στρατιωτική μπάντα 



~ 42 ~ 
 

σιο σημειώθηκαν εκτεταμένες αλλαγές (και) στη σύνθεση των συγκροτημάτων: έπαυ-
σε η χρήση της «μπασαβιόλας», ενώ μειώθηκε και προοδευτικά εξέλιπε και η χρήση 
των χάλκινων πνευστών, αφού η εισαγωγή των πρώτων ενισχυτών από τα μέσα περί-
που του 1950, αλλά κυρίως η διαφοροποίηση του ρεπερτορίου υποβάθμισαν το ρόλο 
που επιτελούσαν190. Η χρήση του βιολιού, του σαντουριού και του κλαρίνου, μειώθη-
κε επίσης, αλλά γενικά διατηρήθηκε σποραδικά, έστω και σε δεύτερο ρόλο, ενώ στα-
διακά αναδείχτηκε το αρμόνιο, που ανέλαβε μετά το 1970 τον κύριο συνοδευτικό ρό-
λο του μπουζουκιού, μαζί με την κιθάρα και την απαραίτητη «τζάζ»191.  

Οι αλλαγές συνδυάστηκαν με μια ακόμη καινοτομία: τη διαφοροποίηση του ρό-
λου του τραγουδιστή ή της τραγουδίστριας, από αυτόν του μουσικού, στο πλαίσιο του 
συγκροτήματος192. Αρχικά καθιερώθηκαν οι τραγουδίστριες (ή «ντιζέζ»), που ήταν 

 
του τουρκικού στρατού ως «Άτ-Χαβασί», συνοδεύοντας ως μουσικός έφιππους γλεντιστές που πήγαι-
ναν να προσκυνήσουν στο «Γέρο» (δηλαδή τον Άγιο Χαράλαμπο). «Ο σκοπός άρεσε…Έγινε παράδο-
ση να συνοδεύουν οι κομπανίες τις παρέες…μέχρι το έβγα του χωριού στην Καυκάρα…ήρθαν κι’ άλ-
λες κομπανίες απ’ όλο το νησί και μάθαν να τον παίζουν…». Έτσι ο «Κιόρογλου» καθιερώθηκε «στην 
Αγία Παρασκευή και στη Νάπη (Κλομμυδάδο), (και) ως σκοπός που συνοδεύει «την περιφορά του 
βοδιού (που θυσιάζεται) προς τιμήν του Αγίου…Εδώ και λίγα χρόνια όμως, παίζεται (κατά την περι-
φορά βοδιού προς τιμή του τοπικού πολιούχου Αγίου) και…στο Κάτω Τρίτος, στην Κώμη, στην Πηγή, 
στην Καλλονή, στα Δάφια, στα Κεραμιά…». Παράλληλα ο «Κιόρογλου» αποτελεί σήμερα τον πλέον 
δημοφιλή χορό στα πανηγύρια ολόκληρης της Λέσβου, ενώ όπως επισημαίνει ο Μ. Χατζηνικολάου 
«ποτέ και από κανέναν στα παλιά χρόνια (πρίν το 1940) δεν χορευόταν». Βέβαια ο Φώτης Κόντογλου 
(1995: 147) αναφέρει ότι τον «Κιόρογλου» τον χόρευαν (πριν το 1922) και στο Αϊβαλί, που διατηρού-
σε τακτική επικοινωνία με τη Λέσβο, οπότε παραμένει πιθανή η εκδοχή της μεταφοράς στη Λέσβο 
μέσω της πολιτισμικής διάχυσης, αλλά οι παλιοί μουσικοί, όπως ο Μ. Παντελέλης (ό.π.) επιβεβαιώ-
νουν σε γενικές γραμμές την άποψη που παραθέτει ο Μ. Χατζηνικολάου, αφού δέχονται ότι «τον Κιό-
ρογλου τον ζητούσαν (πριν τον πόλεμο), κυρίως στην Αγία Παρασκευή».  Την άποψη αυτή επιβεβαιώ-
νει και ο Γ. Ν. Αικατερινίδης, που έχει καταγράψει το 1969 σε μαγνητοταινία τον «ειδικό σκοπό» που 
έπαιζαν στην Αγία Παρασκευή κατά τη διαδικασία της ταυροθυσίας (βλ. «Αγία Παρασκευή 1969 Αγί-
ου Χαραλάμπους (10 Φεβρουαρίου)», 1993: 15-17). Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η απόδοση 
της επωνυμίας «Κιόρογλου» (δηλαδή «Γιός του τυφλού») στο εμβατήριο «Άτ-Χαβασί», συνδέεται με 
μια μακρόχρονη αφηγηματική και μουσική παράδοση της Ανατολής, που διασώζεται ακόμη και σήμε-
ρα στην Τουρκία. Ο Ζωρζ Ντυμεζίλ (1995: 317-337) παραθέτει διάφορες αναφορές για τη δράση τυ-
φλών ή μονόφθαλμων στους μύθους των Σκυθών και των λαών του Καυκάσου, βυζαντινές και αρμενι-
κές εκδοχές που παρουσιάζουν την ηρωϊκή δράση του «Γιού του τυφλού», καθώς και αντίστοιχες με-
ταγενέστερες εκδοχές του μύθου, που υποστηρίζει ότι συγκροτήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή που 
συμπεριλαμβάνει το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και τις ανατολικές επαρχίες της Τουρκίας, και από 
εκεί διαδόθηκαν στη Μ. Ασία, όπου έχουν επισημανθεί από το 16ο αιώνα μοιρολόγια για τον Κιόρο-
γλου: σε αρκετές απ’ αυτές τις εκδοχές, ένα άλογο επιτελεί βασικό ρόλο στην πλοκή του μύθου, αφού 
η κατοχή ή η απώλειά του προκαλεί έριδες, που παρέχουν το έναυσμα για δράση στον ήρωα.  
190 Σήμερα, εκτός από το Χ. Παντελίδη, υπάρχουν μόνο ένας-δύο μουσικοί που παίζουν κορνέτα. Η 
χρήση των υπόλοιπων χάλκινων πνευστών έχει ουσιαστικά παύσει από τη δεκαετία του 1970. Παρόλα 
αυτά, παραμένουν ακόμα και σήμερα στενά συνδεδεμένα με τα λεσβιακά μουσικά δρώμενα στη συνεί-
δηση μουσικών και ακροατών, ιδίως όσων είναι μεσήλικες ή ηλικιωμένοι.  
191 Βέβαια, μετά τα τέλη της δεκαετίας του 1960, το βασικό όργανο ενός συγκροτήματος ήταν πλέον 
το μπουζούκι, που αναλάμβανε να επιτελέσει και τα «ταξίμια», υποκαθιστώντας σ’ αυτό το ρόλο το 
βιολί, ή το σαντούρι. Σε ορισμένα συγκροτήματα συμπεριελάμβαναν και σαντούρι, βιολί, ή κλαρίνο, 
αλλά σπανιότατα σε απαρτία. Ειδικότερα το σαντούρι, φαίνεται ότι υποκαταστάθηκε σχεδόν πλήρως 
από το αρμόνιο όσον αφορά το συνοδευτικό μέρος του ρόλου που επιτελούσε στο πλαίσιο της ορχή-
στρας, οπότε η εμφάνισή του είναι πλέον εξαιρετικά σπάνια μετά το 1970.  Είναι χαρακτηριστικό ότι, 
ο «σαντουριέρης»  Κώστας Ζαφειρίου απο την Αγιάσο, παίζει πλέον στα πανηγύρια σχεδόν αποκλει-
στικά ως «μπουζουκτσής». 
192 Μέχρι τότε, τα επαγγελματικά μουσικά συγκροτήματα έπαιζαν κυρίως οργανικά κομμάτια, ενώ 
όταν ήταν απαραίτητο τραγουδούσαν εναλλάξ οι μουσικοί. Ο Μιχάλης Κυριακόγλου, ανέφερε ότι ορι-
σμένοι «παλιοί μουσικοί» (της εποχής), όπως για παράδειγμα οι «Μουμτζήδες», αρνήθηκαν συνειδητά 
να συμβιβαστούν με τους νεωτερισμούς, και συνέχισαν να παίζουν, όσο τους καλούσαν, χωρίς «να 
βάλουν ποτέ τραγουδίστρια». 



~ 43 ~ 
 

αποκλειστικά «ξένες»193, δηλαδή προέρχονταν από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Η 
επαγγελματική συνεργασία τους με διάφορα λεσβιακά μουσικά συγκροτήματα προσ-
διοριζόταν από συμβάσεις περιορισμένου χρόνου, που «έκλειναν», με τη διαμεσολά-
βηση ειδικών γραφείων της Αθήνας194. Οι πρόσκαιρες μετακινήσεις των τραγουδι-
στριών στη Λέσβο σταμάτησαν περί τα τέλη της δεκαετίας του 1960. Τις αντικατέ-
στησαν νέοι Λέσβιοι τραγουδιστές, που άρχισαν να συμμετέχουν μόνιμα ή περιοδικά 
σε διάφορα συγκροτήματα. Σήμερα, στα ελάχιστα συγκροτήματα που έχουν απομείνει 
στην περιφέρεια της Λέσβου, τραγουδούν σχεδόν αποκλειστικά άντρες τραγουδιστές, 
ή αναλαμβάνουν αυτό το ρόλο ορισμένοι από τους μουσικούς. 

Τέλος, στο πλαίσιο της τοπογραφίας των χώρων και των πρακτικών που συναρ-
τώνται με τα μουσικά δρώμενα, σημειώθηκαν νέες διαφοροποιήσεις: ο οικιακός χώ-
ρος έπαυσε σχεδόν ολοκληρωτικά να συνδέεται με το γλέντι, ενώ και τα καφενεία υ-
ποβαθμίστηκαν ως επίκεντρα του γλεντιού από τη δεκαετία του 1970. Τα πανηγύρια 
διατηρήθηκαν ως επίκεντρα των δημόσιων μουσικών δρωμένων195, αλλά οι πρακτικές 
των γλεντιστών μεταβλήθηκαν σημαντικά: οι βίαιες δράσεις περιορίστηκαν σε μεγάλο 
βαθμό196, ενώ η οπλοφορία είχε ήδη εκλείψει πρίν το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, στο 
πλαίσιο της αστυνομοκρατίας που επέβαλε η δικτατορία της 4ης Αυγούστου197. Οι 
εμπειρίες της μετανάστευσης και οι γενικότερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές 
μεταβολές που σημειώθηκαν στη Λέσβο, αποφόρτισαν την ερμηνευτική της διαφορο-
ποίησης που καθόριζε τα «παραδοσιακά» όρια των πρακτικών αντρών και γυναικών: 
σήμερα οι γυναίκες συμμετέχουν συστηματικά στους χορούς198, αν και σχεδόν πάντα 
με τη συνοδεία των αντρών της παρέας199.  

 
193 Επειδή προφανώς το συγκεκριμένο επάγγελμα το θεωρούσαν ανάρμοστο για μια γυναίκα. Είναι 
χαρακτηριστική η αναφορά του Η. Ρουμελιώτη για μια τραγουδίστρια: «.... Ήταν ένα ορφανό, ορφά-
νεψε από πατέρα κι από μάνα και πήρε τον κατήφορο, καταλάβατε; Ε! Μην τα μιλάς, μην τα μιλάς» 
(βλ. συνέντευξη Ρουμελιώτη Ηλία στις 26/1/1996, στο Πλωμάρι). Άλλωστε ακόμα και οι «ξένες» ερ-
γάζονταν με ψευδώνυμα, όπως για παράδειγμα κάποια Ντόλα Πάτση που ανέφερε ο Ι. Κοπριτέλλης 
(βλ. συνεντεύξεις Κοπριτέλλη Ιγνάτιου, ό.π.). 
194 Ο Η. Ρουμελιώτης προσδιόρισε αυτό το διάστημα ως «δύο εβδομάδες» (βλ. συνέντευξη Η. Ρουμε-
λιώτη, ό.π.). Βέβαια ορισμένες έμειναν μεγαλύτερα διαστήματα, όπως η διάσημη –στη Λέσβο- Ούλα 
Μπάμπα, που συνεργάστηκε για αρκετά μεγάλο διάστημα με τον βιολιστή Ποσειδώνα Δίβαρι (ή «Κα-
ραβά») από το Παλιοχώρι. Γενικότερα όμως τα συγκροτήματα απέφευγαν να εμφανίζονται δεύτερη 
φορά στο ίδιο μέρος με την ίδια τραγουδίστρια, αφού «τις βαριόταν» το κοινό (βλ. συνέντευξη του Θ. 
Γαβριήλ, ό.π.). 
195 Στο πλαίσιο των πανηγυριών, που διεξάγονται σε ανοιχτούς θερινούς χώρους, αρκετοί ιδιοκτήτες 
καφενείων συνεχίζουν να επιτελούν διαμεσολαβητικό ρόλο, «κλείνοντας» συγκροτήματα για να παί-
ξουν  στα όρια της επικράτειας του καφενείου τους, συνήθως πάνω σε μια πρόχειρη εξέδρα. Όπως και 
παλιότερα, τα μέλη των συγκροτημάτων αμοίβονται κυρίως από τη «χαρτούρα», δηλαδή τα λεφτά που 
«πετούν» οι γλεντιστές που «διατάζουν» κάποιο σκοπό, αν και αρκετοί παίρνουν και ένα (μικρό συνή-
θως ποσό) «κατ’ αποκοπή» από τον ιδιοκτήτη του καφενείου.  
196 Στο πλαίσιο μιας πολιτικής κατευνασμού, οι μουσικοί καθιέρωσαν το «νούμερο»: κάθε άτομο ή 
παρέα που θέλει να χορέψει,  «παίρνει σειρά» με βάση την προτεραιότητα εγγραφής σε ένα κατάλογο 
που αναλαμβάνει να «κρατήσει» ένα μέλος του μουσικού συγκροτήματος. Ως απόδειξη παίρνει ένα 
«νούμερο», δηλαδή ένα πρόχειρο χαρτί όπου αναγράφεται ο αριθμός που δηλώνει τη συγκεκριμένη 
«σειρά». Τα «νούμερα» περιόρισαν αλλά δεν εξάλειψαν τις αντιδικίες, που ορισμένες φορές εξελίσσο-
νται και σε συμπλοκές, επειδή ορισμένοι γλεντιστές καθυστερούν υπερβολικά «να κάτσουν κάτω», με 
αποτέλεσμα να εξοργίζουν όσους διαθέτουν τα «νούμερα» που ακολουθούν. 
197 Γενικότερα, οι ακραίες πρακτικές προβολής του ανδρισμού, όπως για παράδειγμα οι «ανάλιες», δεν 
συνεχίστηκαν μετά το τέλος της δεκαετίας του 1930. 
198 Σήμερα, όλες σχεδόν οι γυναίκες, χορεύουν στα πανηγύρια και τους «παραδοσιακούς αντρικούς» 
χορούς, όπως το ζεϊμπέκικο. 
199 Οι οποίοι, τουλάχιστον σήμερα, δεν είναι οπωσδήποτε συγγενείς, σύζυγοι ή έστω αρραβωνιαστικοί, 
όπως στο παρελθόν. 
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Αυτή την τρίτη περίοδο επιτέλεσης κατεγράφησαν και ηχογραφήθηκαν αρκετά 
από τα «μικρασιάτικα», στο πλαίσιο (διάφορων) δράσεων για τη διάσωση και την 
παρουσίαση της μουσικής της Λέσβου200. Ορισμένες απ’ αυτές, είναι οι ακόλουθες: 
ηχογραφήσεις της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Ρ) που παρουσίασε περιοδικά η Φε-
βρωνία Ρεβύνθη με τραγούδια και σκοπούς από την Αγιάσο και το Μανταμάδο, «Τα 
Μυτιληνιά μας», Νο 1, 2 και 3, που εξέδωσε ο Σύλλογος Μανταμαδιωτών Λέσβου «ο 
Ταξιάρχης» (1979), «Τραγούδια Μυτιλήνης και Μικράς Ασίας» και «Τραγούδια Μυ-
τιλήνης και Χίου», που εξέδωσε ο Σύλλογος προς διάδοσιν της Εθνικής μουσικής, 
υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Σίμωνος Καρρά (1989), «Σκοποί & Τραγούδια 
απο το Αναγνωστήριο Αγιάσου», των οποίων την επιμέλεια ανέλαβε ο Π. Πράτσος, 
τόσο κατά την ηχογράφηση (1963), όσο και την έκδοση (1992), «Μυτιληνιό Γλέντι», 
παραγωγής Δ. Β. Κοφτερού και Κ. Ι. Καλδέλη (1993), «Παραδοσιακά Μυτιλήνης» 
Νο 1, 2, 3, 4, με τον Ν. Καλαϊτζή (ή «Μπινταγιάλα»), «Μυτιληνιά» παραγωγής Δ. 
Πολίτη, «Μελίσματα στην Αγιάσο» και «Μελίσματα στην Αγιάσο» Νο 2, που επιμε-
λήθηκε ο μουσικός Θ. Σουλακέλλης, και εξέδωσε ο «Φιλοπρόοδος Σύλλογος Αγια-
σωτών» (1996, 1998), «Λέσβος Αιολίς» του οποίου την επιμέλεια ανέλαβε ο Ν. Διο-
νυσόπουλος, σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα που συμπεριελάμβανε τους Γ. Νι-
κολακάκη, Ζ. Μάργαρη, Α. Χατζηγεωργίου (1997)201.  

 
Οι «καντάδες»: ερωτικές μουσικές πρακτικές στο πλαίσιο της παρέας  

 
Αντίθετα οι «καντάδες», η τρίτη κατηγορία μουσικών πρακτικών που ενσωμα-

τώθηκαν στα λεσβιακά μουσικά δρώμενα περί τις αρχές του 20ού αιώνα, δεν έχουν 
μελετηθεί και καταγραφεί επαρκώς. Πιθανότατα οι καντάδες διαδόθηκαν στη Λέσβο 
από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Μ. Ασίας, αλλά μάλλον προέρχονται από την Αθή-

 
200 Μαζί μ’ αυτά ηχογραφήθηκαν και ορισμένοι σκοποί και τραγούδια που συνδέονται με την «παλιά 
(μουσική) παράδοση», αλλά σχεδόν όλες οι προσπάθειες καταγραφής επικεντρώθηκαν στα «μικρασιά-
τικα». Αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί παράδοξο, αφού τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι σκοποί και 
τα τραγούδια που συνδέονται με την «παλιά παράδοση» επιβιώνουν κυρίως στους ιδιωτικούς χώρους 
ορισμένων αγροτικών και ημιαστικών περιοχών, ενώ τα «μικρασιάτικα» κυριαρχούν ακόμη στους δη-
μόσιους χώρους, ενώ παράλληλα έχουν πλέον ενσωματωθεί στη λεσβιακή παράδοση, όπως διαφαίνε-
ται από τις σύγχρονες νοσταλγικές αναφορές μεσηλίκων και ηλικιωμένων. Άλλωστε είναι χαρακτηρι-
στικό ότι, όπως επισήμαναν ο Σ. Λέκκας, αλλά και ο Β. Βέτσος, οι τροποποιήσεις των «μικρασιάτι-
κων» σκοπών και των τραγουδιών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης στα λεσβιακά μουσικά δρώμενα, 
δικαιολογούν ίσως την υπόθεση μιας συνεργατικής διαμόρφωσης, στο πλαίσιο της πολιτισμικής αλλη-
λόδρασης με τη Μ. Ασία.  
201 Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί σκοποί και τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται σ΄αυτές τις εκδό-
σεις, για να αποδοθεί η έκταση του σχετικού ρεπερτορίου: Στην έκδοση «Σκοποί & Τραγούδια απο το 
Αναγνωστήριο Αγιάσου», καταγράφονται συρτά, όπως το «Ποταμιώτικο», «Το Κλίμα», καρσιλαμά-
δες, όπως «Τά μάρμαρα της Πόλης» και ο «Αγιασώτικος», το ζεϊμπέκικο «Φωκιανό», το «Νυφιάτικο 
χασαποσέρβικο», καθώς και καθιστικά, όπως ο «Καθιστός της παρέας», «Ανάθεμα τον αίτιο».  Στην 
έκδοση «Μελίσματα στην Αγιάσο», καταγράφονται συρτά, όπως «Τα ξύλα», ο «Σηλυβριανός», η «Εγ-
γλεζίτσα», καρσιλαμάδες, όπως «Αμάν Ελένη», «Καρσιλαμάς απο Σί», το «Πιγκί», ζεϊμπέκικα, όπως 
το «Ζεϊμπέκικο Σμύρνης», το «Πγιανό», καθιστικά, όπως «Στού Σταυρί θ’ ανταμουθούμι», «Αχ μελα-
χροινό μου», ο νυφιάτικος «Σκοπός του γάμου», καθώς και η πατινάδα «Σκοπός του δρόμου». Στην 
έκδοση «Λέσβος Αιολίς», καταγράφονται συρτά, όπως  το «Μανταμαδιώτικο συρτό», που συνδυάζε-
ται και με «Μπάλλο», καρσιλαμάδες, όπως ο «Γιουρούκος», το «Καράβι του Μπουρνόβα», το «Τσιγ-
γάνικο», ζεϊμπέκικα, όπως το «Βαρύ ζεϊμπέκικο», ο «Τσανταρμάς», το «Αδραμυτιανό», πατινάδες, 
όπως «Εσύ κοιμάσαι στα σεντονάκια», «Ελ Χαντζιλέρ ή Αυγερινός», καθιστικά, όπως «Σάν ποθάνω 
παραγγέλνω», αμανέδες, όπως ο «Ταμπαχανιώτικος μανές», αποκριάτικα, όπως ο «Αράπης», και το 
«Τζάμ’κου», τραγούδια της κούνιας, νυφικάτος, διάφορες εκδοχές του Πλωμαρίτικου, ο σκοπός 
«Γκάιντα» ή «Πηδηχτός», ο «χορός των αλόγων» ή «Κιόρογλου», κ.ά. 
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να, απ΄ όπου και μεταφέρθηκαν στη Μ. Ασία202, στο πλαίσιο των ευρύτερων εμπορι-
κών και πολιτισμικών δικτύων που συνέδεαν στις αρχές του 20ού αιώνα την πρωτεύ-
ουσα του ελληνικού κράτους με τη Σμύρνη και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Μ. 
Ασίας, πιθανόν με τη διαμεσολάβηση ελληνικών και ευρωπαϊκών θιάσων, που πα-
ρουσίαζαν όπερες, οπερέτες, επιθεωρήσεις, και διάφορα θεατρικά έργα, τόσο στην 
Αθήνα, όσο και στα μεγάλα αστικά κέντρα  της Μ. Ασίας203. Βέβαια δεν μπορεί να 
αποκλειστεί το ενδεχόμενο της άμεσης μεταφοράς, τουλάχιστον ορισμένων μουσικών 
πρακτικών που εντάσσονται σ’ αυτή την κατηγορία, από την Αθήνα στη Λέσβο, ή 
ειδικότερα στην πόλη της Μυτιλήνης, με τη διαμεσολάβηση των ίδιων δικτύων που 
τις προώθησαν στα αστικά κέντρα της Μ. Ασίας. Δε συγκεντρώνει όμως πολλές πι-
θανότητες, αφού γνωρίζουμε ότι ιδίως πρίν, αλλά και μετά το 1922, η πολιτισμική 
διάχυση από, και προς την Αθήνα, υπήρξε περιορισμένη, σε αντίθεση με τις συστη-
ματικές ανταλλαγές που χαρακτήριζαν τις σχέσεις της Λέσβου με τα μικρασιατικά 
παράλια.  

Ο Κ. Παλαιολόγος καταγράφει αρκετούς στίχους από τις καντάδες που τραγου-
δούσαν στην πόλη της Μυτιλήνης, και ειδικότερα η «μεγάλη παρέα των κανταδό-
ρων», που σύχναζε στο Κιόσκι204. Όπως αναφέρει ο Κ. Παλαιολόγος, τα γλέντια τους 

 
202 Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι, ορισμένοι στίχοι που παραπέμπουν στη γνωστή καντάδα «Άν χαμη-
λώναν τα βουνά», που είναι πιο γνωστή από τον στίχο «Εις τον αφρό της θάλασσας η αγάπη μου κοι-
μάται», έχουν καταγραφεί στο λεσβιακό, αλλά και στο ευρύτερο αιγαιακό ρεπερτόριο, στο πλαίσιο 
παλαιότερων μάλλον μουσικών πρακτικών. Για παράδειγμα, ο Χρ. Γουγούσης (1910: 463-464) ανα-
φέρει ότι εν Λέσβω «ψάλλεται το επόμενον άσμα… εις τον ήχον του ‘Αναστάσεως ημέρα’», το οποίο 
ο Μυτιληνιός έμπορος Ευθ. Ν. Σαμαρτζιδέλης προσδιόρισε ως «λεσβιακόν βακχικόν άσμα».:  

 
Όταν ξυπνήσει ο μέγας ο μπεκρής 

τρίβει τα μάτια του τρίβει τα μουστάκια του και λέει: 
Νάταν η θάλασσα κρασί και τα καράβια κούπαις 

Κ’ οι βάρκες ρακοπότηρα 
Και τα βουνά χλωρό τυρί και τα αλώνια πίτις 

Κ’ οι κάμποι μια μπριζόλα 
Να τρώγαμε, να πίναμε 

Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. 
 
Αντίστοιχα, ο Παχτίκος (1905: 363-364), έχει καταγράψει στίχους από κάποιο τραγούδι, που όπως 
αναφέρει, «άδεται εν Λέσβω και εν άλλαις νήσοις του Αιγαίου και των Κυκλάδων. Χορός συρτός»:  

 
Νάταν η θάλασσα γυαλί και το γυαλί καθρέφτης 

Να σ’ έβλεπα, πουλάκι μου, σε τι κρεβάτια πέφτεις 
……… 

  
Η διαπίστωση αυτή υποδηλώνει και την πιθανότητα ορισμένων επικοινωνιακών ανταλλαγών με αντί-
στροφη κατεύθυνση, από τον αιγαιακό χώρο προς την Αθήνα και τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, απ’ 
όπου στη συνέχεια μεταφέρθηκαν εκ νέου οι συγκεκριμένοι στίχοι, στο πλαίσιο της πρακτικής της 
καντάδας. 
203 Όπως ανέφερε η Σ. Σκούφογλου, η γιαγιά της παρακολουθούσε περί το 1910 στην Προύσα «όλες 
τις ελληνικές επιθεωρήσεις» (της εποχής). Φαίνεται ότι ο όρος υποδηλώνει ευρύτερες θεματικές του 
ελληνικού και ευρωπαϊκού μελοδράματος, αφού μεταξύ αυτών ανέφερε και την οπερέτα «Βαφτιστι-
κός» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη [1882-1950] (βλ. συνέντευξη Σκούφογλου Στέλλας, στις 5/4/1997, 
στη Μυτιλήνη).  
204 Οι ακόλουθοι στίχοι ανήκουν σε δύο διαφορετικές καντάδες που παραθέτει ο Κ.Παλαιολόγος (βλ. 
Παλαιολόγος Κ., ό.π.: 43-50, 1983β: 121-141): 
 

Τώρα το Μάη, π΄ανθούνε τα ρόδα 
και ξεφυτρώνουν οι τζαρτζαμηλιές 

τζαρτζαμηλιά μου, πορτοκαλιά μου… 
Πούν΄τα ρόδα, πούν΄η πίστις 
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προσέλκυαν και ακροατές, που κάθονταν στο καφενείο του Παπαδόπουλου και άκου-
γαν «τις κιθάρες και τα μαντολίνα». Η συγκεκριμένη αναφορά προσδιορίζει με σαφή-
νεια τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά στη Μυτιλήνη στο 
πλαίσιο της πρακτικής της καντάδας. Βέβαια, συχνά τραγουδούσαν και καντάδες χω-
ρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων, ή χρησιμοποιούσαν ένα οποιοδήποτε μουσικό 
όργανο που προσφερόταν για τη μουσική συνοδεία. Για παράδειγμα, ο Κ. Πατλάκας 
ανέφερε ότι, στη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα, οι «ξακουστές» παρέες, στις ο-
ποίες συμμετείχε και ο Α. Βεϊνόγλου, «μπορούσαν να τα πιούν μια μέρα και να πάνε 
στη Στύψη να βρούνε τον Μαυρέλλη, να τον κάνουν καντάδα με πιάνο, το οποίο 
φόρτωναν σ’ έναν αραμπά…»205.  

Όπως φαίνεται απ’ αυτές τις αναφορές, η πρακτική της καντάδας στη Μυτιλήνη 
συνδέθηκε κυρίως με την ερασιτεχνική επιτέλεση στο πλαίσιο της παρέας, η οποία 
όμως συνδυαζόταν συνήθως με ένα υψηλό επίπεδο τεχνικής, όπως υποδηλώνει η 
συμμετοχή μουσικών με άρτια κατάρτιση, όπως ο Α. Βεϊνόγλου. Μετά το Β΄ παγκό-
σμιο πόλεμο, οι καντάδες στο πλαίσιο της παρέας περιορίστηκαν κυρίως στη φωνητι-
κή επιτέλεση206. Βέβαια ορισμένες συστηματικότερες προσεγγίσεις του συγκεκριμέ-
νου μουσικού είδους συνεχίστηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διαφόρων ορ-
γανωμένων χορωδιών207, ή συλλόγων και θεσμικών οργανισμών, με ευρύτερη πολι-
τιστική δραστηριότητα. Είναι πιθανό ότι την περίοδο αυτή, το ρεπερτόριο εμπλουτί-
στηκε με νέα θέματα, που εισήχθησαν από την Αθήνα. Μετά τη δεκαετία του 1960, η 
διαφοροποίηση των κυρίαρχων μουσικών προτύπων, οδήγησε σε παρακμή τη συγκε-
κριμένη μουσική πρακτική.  

Στην περιφέρεια της Λέσβου, η πρακτική της καντάδας συνδυάστηκε εμφατικά 
με τις ερωτικές πρακτικές και συνδέθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό με την επαγγελματική 
επιτέλεση: οι νεαροί άντρες συνήθιζαν εθιμικά να «κάνουν καντάδα» κάτω από το 
παράθυρο της αγαπημένης τους208. Ορισμένες φορές τραγουδούσαν  μόνοι ή με την 

 
πούν΄τα στέφανα του γάμου 
πούν΄τα κρίνα, οι ευωδιές; 

………. 
 

Άν παρήλθον οι χρόνοι εκείνοι 
των ερώτων φαιδρά εποχή 

δεν παρήλθον και όμως οι πόνοι 
των ερώτων, αγνώμων ψυχή 

 ……….. 
205 Βλ. Κουνάδης Παναγιώτης και Κουνάδη Βέτα, ό.π. 
206 Η Σ. Σκούφογλου ανέφερε ότι ο πατέρας της συμμετείχε μέχρι τη δεκαετία του 1960 σε παρέες που 
«πηγαίναν και κάναν καντάδες», συνήθως μετά από πρόσκληση  ενός μέλους της παρέας, «που ήθελε 
να κάνει την καντάδα». Το ρεπερτόριό τους συμπεριελάμβανε τραγούδια όπως «Άστα τα μαλλάκια 
σου ανακατωμένα», «Ανθισμένη Αμυγδαλιά», «Εγώ το πίνω και το λέω», «Η ρετσίνα», «Στης Πλάκας 
τις ανηφοριές». Η μουσική επιτέλεση περιοριζόταν συνήθως στο τραγούδι, με τη σποραδική συνοδεία 
ερασιτεχνών μουσικών, οι οποίοι δε διέθεταν τη μουσική παιδεία των παλιών «κανταδόρων» (βλ. συ-
νέντευξη Σκούφογλου Στέλλας, στις 21/5/1997, στη Μυτιλήνη). 
207 Όπως για παράδειγμα η χορωδία που οργάνωσε ο Νίκος Μυρογιάννης (συνώνυμος, αλλά όχι συγ-
γενής του παλιού «μαέστρου» Κλεάνθη Μυρογιάννη). Η συγκεκριμένη χορωδία είχε πολύπλευρη δρα-
στηριότητα από το 1948 μέχρι το 1982: τα μέλη της έγραψαν και σκηνοθέτησαν και αρκετές επιθεω-
ρήσεις, σε συνεργασία με το Ν. Μυρογιάννη, που ανέλαβε τη μουσική επιμέλεια των παραστάσεων, 
στις οποίες ενσωμάτωσε τραγούδια εποχής και δικές του συνθέσεις. Οι παραστάσεις αυτές σημείωσαν 
ιδιαίτερη επιτυχία στη Μυτιλήνη (βλ. συνέντευξη Πλάτανου Θεολόγου, στις 17/9/1998, στη Μυτιλή-
νη). 
208 Η συγκεκριμένη πρακτική προσέλαβε μάλλον συστηματικότερη μορφή στο επίπεδο της περιφέρειας 
σε σχέση με τη Μυτιλήνη, ενώ αντίστοιχα υποβαθμίστηκε η  πρακτική της καντάδας στο πλαίσιο του 
γλεντιού, αφού οι παρέες «γλεντούσαν» κυρίως «μικρασιάτικα» και «λαϊκά» (μετά το 1950).  
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συνοδεία της παρέας, αλλά συχνά μίσθωναν και επαγγελματίες μουσικούς209, που έ-
παιζαν κατά παραγγελία διάφορα μουσικά θέματα, τα οποία συνόδευε σποραδικά «με 
τη φωνή» ο νέος που «νοίκιαζε» τη μουσική, ή και η παρέα του. Σ’ αυτό το πλαίσιο η 
έννοια της καντάδας διευρύνθηκε, αφού συμπεριέλαβε και σκοπούς και τραγούδια 
που καλύπτουν όψεις του ευρύτερου λεσβιακού ρεπερτορίου: για παράδειγμα, στο 
Πλωμάρι αναφέρθηκε ότι πολλές καντάδες «γίνονταν πάνω στον Παραπο(υ)νικό», 
ενώ σε όλη την περιφέρεια της Λέσβου, ιδίως στη  βορειοανατολική επικράτεια, οι 
μουσικοί έπαιζαν και σκοπούς από το ρεπερτόριο των «μικρασιάτικων». Μετά το 
1950, το ρεπερτόριο της καντάδας συμπεριέλαβε και τραγούδια όπως «Το μινόρε της 
αυγής», που τα έπαιζαν με τη συνοδεία μπουζουκιού και κιθάρας «μερακλήδες» ερα-
σιτέχνες, όταν «γύριζαν» τα χωριά με τις παρέες τους210. Παρόλα αυτά, ορισμένες 
από τις «παλιές» «καντάδες» παρέμειναν ζωντανές στη μνήμη των πιο ηλικιωμένων, 
που τις τραγουδούν μέχρι και σήμερα211. 

 
 

Τα «τραγούδια των πολεμικών αγώνων» 
 

Μια τελευταία κατηγορία μουσικών πρακτικών που δεν έχει επίσης μελετηθεί 
συστηματικά, θα μπορούσε να ομαδοποιηθεί ως «τραγούδια των πολεμικών αγώ-
νων», σύμφωνα με την ορολογία του Σ. Χατζηγιάννη (ό.π.). Σ΄αυτή συμπεριλαμβά-
νονται τραγούδια που συνδέθηκαν με τις κρίσιμες ιστορικές συγκυρίες, του 1912, 
1922, την περίοδο της γερμανικής κατοχής και τον εμφύλιο, που αναδιαμόρφωσαν το 
εθνικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό τοπίο της Λέσβου. Ένα κλασικό παρά-
δειγμα αποτελεί το τραγούδι «Μαύρη είν’ η νύχτα στα βουνά», το οποίο, όπως ανα-
φέρει ο Κ. Μυλωνάς (1984: 18), «είναι βασισμένο σε μουσική απο γερμανικό εμβα-
τήριο», όπως αναφέρεται στις «προσθήκες του...Φ. Ανωγειανάκη για την ‘ελληνική 
μουσική’», στο βιβλίο του Karl Nef «Ιστορία της Μουσικής». Όπως επισημαίνει ο Π. 
Σ. Παρασκευαϊδης (1992: 18-21), το συγκεκριμένο τραγούδι έπαιζε η μπάντα του 
θωρηκτού «Αβέρωφ», όταν «το πρωϊ της 8-11-1912 ξύπνησε τη δούλη Μυτιλήνη για 
να της αναγγείλει τη λευτεριά της…»212. Το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε τόσο δη-
μοφιλές στη Λέσβο, ώστε παίζεται ακόμη και σήμερα κατά την περιφορά της εικόνας 
της Παναγίας, στα Εννιάμερα της Θεοτόκου, στη Στύψη, επειδή συνδέεται με τις 
μνήμες της απελευθέρωσης213.  

Μετά το 1912, οι αλλεπάλληλες πολεμικές εμπλοκές και οι επιστρατεύσεις, απο-
τυπώθηκαν σε μια σειρά τραγουδιών, που, όπως επισημαίνει ο Δ. Σκλεπάρης (1991: 

 
209 Βέβαια δεν αποκλειόταν και η ερασιτεχνική οργανική συνοδεία, όταν κάποιο από τα μέλη της πα-
ρέας που αποφάσιζε «να κάνει καντάδα» μπορούσε να συνοδεύσει το σύνολο με κιθάρα ή μαντολίνο.  
210 Βλ. συνέντευξη Μανωλάκα Χρήστου, στις 20/1/1997, στα Πάμφιλα. 
211 Ορισμένες καντάδες έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου» (βλ. 
ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης αρ. 16, 22). 
212 Όπως αναφέρει ο Π. Παρασκευαϊδης (ό.π.), «οι στίχοι ανήκουν στο ποίημα του Αλ. Ραγκαβή ‘ο 
Κλέφτης’». Ο ίδιος προσθέτει ότι στη Μυτιλήνη τραγουδούσαν πρίν το 1912 και το «Ήρθαν τα θα-
λασσοπούλια…», «ένα πανελλήνιο τραγούδι…που και σήμερα τραγουδιέται στα Εφτάνησα σαν κα-
ντάδα», το οποίο μετά το 1912 «ταυτίστηκε με τα συνταρακτικά γεγονότα της απελευθέρωσης». Ο Ν. 
Διονυσόπουλος (ό.π.), έχει καταγράψει και το τραγούδι «Αβέρωφ», ενώ αντίστοιχο τραγούδι που ανα-
φέρεται στην άφιξη του ελληνικού στόλου έχει καταγραφεί και στη Λήμνο, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος «Κιβωτός του Αιγαίου». 
213 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πολλοί νέοι από τη Στύψη έφυγαν μετανάστες στις αρχές του 20ού 
αιώνα, για ν΄αποφύγουν τη στράτευση στον οθωμανικό στρατό. Επέστρεψαν μαζικά το 1912, και όπως 
λέγεται, διενήργησαν μια επιδρομή σε γειτονικά «τουρκοχώρια», απ’ όπου έκλεψαν πρόβατα, τα οποία 
άφησαν ελεύθερα στην πλατεία του χωριού, «να τα παίρνει όποιος είχε ανάγκη» (βλ. συνέντευξη Ν. 
Βαλάση, ό.π). 
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177-181),  συνέθεσε η «Μούσα του φαντάρου», και αναφέρονται κυρίως στις συνθή-
κες και τα προβλήματα διαβίωσης κατά τη διάρκεια της θητείας. Άλλα τραγούδια κα-
ταγράφουν ηρωϊκές και τραγικές στιγμές της μικρασιατικής εκστρατείας, όπως ο 
«Σαγγάριος»214, ο «Βενιζέλος»215 και «Η Σμύρνη και το Κορδελιό»216. Από την περί-
οδο του πολέμου του 1940, την επακόλουθη κατοχή και την απελευθέρωση, η λε-
σβιακή λαϊκή μούσα αποτύπωσε ορισμένα τραγούδια που έγιναν πανελλήνια γνωστά, 
όπως το «Σαράφη»217, «Πάνω στο όμορφο Πήλιο» που είχε συνθέσει η ορχήστρα του 
Δεύτερου Συντάγματος του ΕΛΑΣ Πηλίου, το οποίο ενσωματώθηκε στο λεσβιακό 
ρεπερτόριο «πάνω στο ‘Όμορφη Λέσβο’»218 και άλλα, που συνδέθηκαν με την Εθνι-
κή Αντίσταση, αλλά και με τα αιτήματα για κοινωνική αλλαγή που πρόβαλε κατά τη 
διάρκεια της κατοχής και μετακατοχικά το αριστερό κίνημα. Παράλληλα όμως συνέ-
θεσε και τοπικά τραγούδια, αντιστοίχου περιεχομένου, όπως ένα τραγούδι που ανα-
φέρεται στον «Βασ’λέ [δηλ. βασιλιά] το κλωτσάρ’κο το μ’λάρ(ι)», του οποίου τη 
μουσική έγραψε μάλλον κάποιος μουσικός από την Αγιάσο, που αναφέρεται ως πα-
λιός «κανταδόρος» και κατασκευαστής μουσικών οργάνων, ενώ τους στίχους ο γνω-
στός Αγιασώτης λογοτέχνης Αναστασέλλης219. 

 
 

Επίλογος 
 

 Συνοψίζοντας τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι η διερεύνηση των μουσικών πρα-
κτικών της Λέσβου, αναδεικνύει ένα ευρύτατο πεδίο πολιτισμικών επιρροών, που 
συνδέονται με διάφορους τρόπους και σε διάφορες ιστορικές συγκυρίες με την τοπική 
παράδοση. Οι μουσικές πρακτικές της Λέσβου συγκροτήθηκαν σε επάλληλα στρώ-
ματα που αντανακλούν τις διαχρονικές επιρροές, ενώ ταυτόχρονα τις συνδιαμορφώ-
νουν και τις συναρθρώνουν στο πλαίσιο των διαδικασιών που καθόρισαν την τοπική 
παράδοση: τα «τραγούδια που συνδέονται με την παλιά παράδοση» συνυπάρχουν με 
τα «μικρασιάτικα», τα «ευρωπαϊκά» και τις «καντάδες», αλλά και τα «ρεμπέτικα», 
καθώς και τα (σύγχρονα και παλιότερα) «λαϊκά». Από αυτή την άποψη η Λέσβος 
προσδιορίζεται ως προνομιακό ερευνητικό πεδίο για μια παραδειγματική μελέτη της 
συγκρότησης του μουσικού πολιτισμού του ανατολικού Αιγαίου, αλλά και ως κομβι-
κό παράδειγμα σύνθεσης ενός πολύμορφου και διευρυμένου πλέγματος πολιτισμικών 
επιρροών από την «Ανατολή» και τη «Δύση», που διαμόρφωσαν τους άξονες συ-
γκρότησης της ευρύτερης ελληνικής μουσικής παράδοσης. 

 

 
214 Βλ. συνέντευξη Πρικέ Στρατή, στις 7/11/1996, στα Πάμφιλα,  
215 Βλ. ψηφιακές ταινίες ηχογράφησης αρ. 42, 43. 
216 Βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 24. 
217 Βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 40. 
218 Βλ. ψηφιακή ταινία ηχογράφησης αρ. 43. 
219 Βλ. συνέντευξη Σκούφου Γιώργου, στη Μυτιλήνη, που παρεχώρησε ο Β. Βέτσος. 
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https://www.youtube.com/watch?v=PP7NlY6DUOY 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Για την αναδημοσίευση 
Δρ. Σταύρος Χαρ. Σπηλιάκος 
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