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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία μελετά την παραδοσιακή μουσική των ελληνόφωνων 

κοινοτήτων της Κάτω Ιταλίας, στηριζόμενη πάνω σε τρεις συναφείς θεματικούς 

άξονες.  Ο πρώτος ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική όπως αυτή εμφανίζεται 

από το παρελθόν μέχρι σήμερα στις ελληνόφωνες κοινότητες της περιοχής του 

Σαλέντο της Απουλίας1. Ο δεύτερος άξονας πραγματεύεται την παρουσία της 

παραδοσιακής μουσικής της Κάτω Ιταλίας στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1970, 

όταν πρωτοεμφανίστηκε, ως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα ασχολείται εκτενώς με το 

ελληνικό μουσικό συγκρότημα Encardia, το οποίο επικεντρώνεται στις μουσικές της 

Κάτω Ιταλίας, αλλά και σε μουσικές επηρεασμένες από το ύφος και τα ηχοχρώματα 

αυτής. Ο τρίτος άξονας είναι ένα «πάντρεμα» των δύο προηγούμενων, αφού 

περιγράφει την αλληλεπίδραση του συγκροτήματος Encardia με μουσικούς από το 

Σαλέντο, όπως αυτή συνέβη μέσα από τις μουσικές συναντήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την επίσκεψη των Encardia στο Σαλέντο το 2017. 

Το έναυσμα για την επιλογή του θέματος μου το έδωσε το ενδιαφέρον μου για 

τα τραγούδια από την Κάτω Ιταλία, τα οποία πάντα με γοήτευαν. Έτσι, πήρα την 

απόφαση να ασχοληθώ με αυτό το θέμα ξεκινώντας με μια πρώτη βιβλιογραφική 

έρευνα, η οποία, σύμφωνα με την εθνομουσικολόγο Helen Myers κρίνεται 

απαραίτητη πριν την έναρξη της επιτόπιας έρευνας (1992). Οι μελέτες που έχουν 

πραγματοποιηθεί είναι κυρίως ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές, 

εθνομουσικολογικές και γλωσσολογικές. Επίσης, υπάρχουν έρευνες που αφορούν 

τον λαϊκό πολιτισμό των ελληνόφωνων κοινοτήτων της Κάτω Ιταλίας και ιδιαίτερα 

το ελληνικό γλωσσικό τους ιδίωμα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπίστωσα πως 

                                                           
1
 Βλ. παρακάτω, υποκεφ. 2.1. 
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σημαντικό μέρος της ελληνικής βιβλιογραφίας που αφορά την Κάτω Ιταλία 

γενικότερα, πολύ περισσότερο δε τη μουσική της παράδοση, είναι αρκετά ελλιπής 

και σχετικά μονόπλευρη. Οι περισσότερες πηγές παρουσιάζουν μία ελληνοκεντρική 

προσέγγιση του πολιτισμού της Κάτω Ιταλίας, προσπαθώντας να αποδείξουν την 

ελληνικότητα των περιοχών αυτών και των πληθυσμών τους από την αρχαιότητα 

μέχρι σήμερα. Έτσι, παρατηρούμε πως οι πηγές αυτές αποτελούν γενικευμένες 

αχρονικές περιγραφές, γεγονός που κατέστησε αδύνατο τον ακριβή χρονικό 

προσδιορισμό ορισμένων φαινομένων. Για παράδειγμα, ήταν εξαιρετικά δύσκολο 

να προσδιοριστεί χρονικά η εμφάνιση των τραγουδιών – που περιγράφονται στο 

υποκεφάλαιο 2.2 – στην Κάτω Ιταλία, αφού δεν υπάρχουν επαρκείς γραπτές πηγές 

από την εποχή που αυτά ξεκίνησαν παίζονται. Παρολαυτά, γνωρίζουμε στοιχεία για 

τα ίδια τα τραγούδια – όπως στίχους, μελωδίες, συνθήκες που παίζονταν – καθώς 

αυτά μεταδίδονταν προφορικά από γενιά σε γενιά. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος των 

ελληνικών πηγών θα μπορούσαμε να πούμε πως παρουσιάζει μία αρκετά 

εξιδανικευμένη εικόνα του πολιτισμού της Κάτω Ιταλίας εμπεριέχοντας σε κάποια 

σημεία και ρομαντικές περιγραφές. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες έρευνες που 

εξετάζουν το θέμα τους με μια πιο κριτική ματιά. Οι έρευνες αυτές αποτέλεσαν τη 

βάση της δικής μου εργασίας, αφού με βοήθησαν να δω τα πράγματα μέσα από μια 

πιο αμερόληπτη σκοπιά.  

Η ξένη βιβλιογραφία και ιδιαίτερα η ιταλική είναι πολύ μεγαλύτερη σε όγκο και 

πληρέστερη. Άλλωστε, οι άνθρωποι που ζουν στην περιοχή που μελετούν είναι 

τουλάχιστον σε θέση να δώσουν μία καλύτερα ενημερωμένη όψη των πραγμάτων. 

Δυστυχώς, εξαιτίας της μη γνώσης της ιταλικής γλώσσας, περιορίστηκα στη μελέτη 
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μόνο αγγλικών πηγών ή ιταλικών πηγών μεταφρασμένων στα ελληνικά ή στα 

αγγλικά. 

Η έλλειψη επαρκούς βιβλιογραφίας μου γέννησε την επιθυμία να έρθω η ίδια 

σε επαφή με τον πολιτισμό που μελετώ κι έτσι αποφάσισα να συμμετάσχω κι εγώ 

στο ταξίδι που πραγματοποίησαν οι Encardia  στο Σαλέντο. Κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού αυτού είχα την ευκαιρία να πραγματοποιήσω επιτόπια έρευνα και μέσα 

από αυτή να παρατηρήσω και να εξαγάγω τα δικά μου συμπεράσματα για το τι 

πραγματικά συνέβη στον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, με τους συγκεκριμένους 

ανθρώπους.  

Το θέμα της εργασίας προσεγγίζεται, κατά κύριο λόγο, μέσα από τη σκοπιά της 

εθνομουσικολογίας, ενίοτε και της ανθρωπολογίας, αλλά και της ιστορίας. Η 

εκπόνηση της εργασίας επιτεύχθηκε με βιβλιογραφική και επιτόπια έρευνα. Το 

πεδίο της επιτόπιας έρευνάς μου είναι αρκετά πολύπλοκο, αφού περιλαμβάνει 

διαφορετικά μέρη, αλλά και διαφορετικούς ανθρώπους. Έτσι, ένα τμήμα του πεδίου 

μου καταλαμβάνει με την ευρύτερη έννοια το μουσικό συγκρότημα Encardia, το 

οποίο δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Μέρος του πεδίου μου αποτελεί και η 

Θεσσαλονίκη, όπου παρακολούθησα μία συναυλία των Encardia, αλλά και πήρα 

κάποιες από τις συνεντεύξεις μου. Το τελευταίο μέρος της επιτόπιας έρευνας 

διεξήχθηκε στο Σαλέντο – και ειδικότερα στα χωριά Κοριλιάνο Ντ’ Οτράντο και 

Καλημέρα –, όπου πραγματοποιήθηκε το ταξίδι των Encardia και των 

συνταξιδιωτών τους2. Η επιτόπια έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα διάστημα 

περίπου έξι μηνών. Ο σχεδιασμός της περιλάμβανε τη διατύπωση του ερευνητικού 

                                                           
2
 Με αυτό το ταξίδι ασχολείται το κεφ. 5. 
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ερωτήματος – το οποίο τροποποιήθηκε ως ένα βαθμό μετά τη συλλογή του υλικού – 

και την προετοιμασία των συνεντεύξεων. Πριν το τμήμα της επιτόπιας έρευνας στο 

Σαλέντο, σχεδιάστηκε ένα ενδεικτικό πλάνο εργασιών, το οποίο ήταν 

προσαρμοσμένο στα ήδη προγραμματισμένα από τους Encardia γεγονότα. Η 

επιτόπια έρευνα στο Σαλέντο διήρκεσε έξι μέρες (4-10 Ιανουαρίου 2017) και κατά 

τη διάρκειά της συλλέχθηκαν πολύτιμα στοιχεία για την εργασία. Για τη διεξαγωγή 

της χρησιμοποίησα σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μέθοδο της συμμετοχικής 

παρατήρησης καθ’ όλη την παραμονή μου στο πεδίο, η οποία, σύμφωνα με την 

Γκέφου-Μαδιανού είναι «μία από τις βασικές μεθόδους συλλογής δεδομένων» της 

επιτόπιας έρευνας (1999: 242). Προκειμένου να κρατήσω στη μνήμη μου όσα 

παρατηρούσα, κράτησα προσωπικό ημερολόγιο το οποίο βοήθησε πολύ στη 

συγγραφή του 5ου  κεφαλαίου. Επιπλέον, πήρα συνεντεύξεις από τα μέλη του 

συγκροτήματος και από τον Rocco Avantaggiato3, γεγονός που βοήθησε στη 

συλλογή στοιχείων χρήσιμων για την εργασία. Ακόμα, συγκέντρωσα 

οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, βίντεο) από τις συναυλίες, τις 

μουσικές συναντήσεις και τις συνεντεύξεις για την καλύτερη κατανόηση των 

φαινομένων. Υποστηρικτικά, μοίρασα ερωτηματολόγια μετά το ταξίδι σε κάποιους 

από τους συν-ταξιδιώτες. Τέλος, πολύ χρήσιμες πληροφορίες πρόσφερε η ομιλία 

της Anna Cincia Vilani4, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την παραμονή μας στο 

Σαλέντο τον Ιανουάριο του 2017 και αποτέλεσε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. 

Οι συνεντεύξεις που πήρα είχαν ημιδομημένη μορφή (Myers 2014). Οι 

ερωτήσεις ήταν προετοιμασμένες και ήταν κυρίως ανοιχτού τύπου. Όπως αναφέρει 

                                                           
3
 Βλ. κεφ. 5. 

4
Anna Cinzia Vilani: μουσικός, τραγουδίστρια και χορεύτρια από το Σαλέντο. 
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η εθνομουσικολόγος Simone Krüger, οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου δίνουν τη 

δυνατότητα να αναδυθούν μέσα από τις απαντήσεις τα σημεία που ο 

συνεντευξιαζόμενος θεωρεί σημαντικά (2008). Οι ερωτήσεις προς τα μέλη των 

Encardia αφορούσαν την πορεία τους ως συγκρότημα, τη διαδικασία διασκευής και 

σύνθεσης τραγουδιών αλλά και την πρώτη τους επίσκεψη στην Κάτω Ιταλία και τις 

σχέσεις τους με τους ντόπιους (βλ. κεφ. 4). Οι ερωτήσεις προς τον Rocco 

Avantaggiato αφορούσαν κυρίως τον πατέρα του, Giovanni Avantaggiato5, καθώς 

ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τον ίδιο, εξαιτίας της διαφορετικής γλώσσας. 

Όλες οι προετοιμασμένες ερωτήσεις συζητήθηκαν με τους πληροφορητές, ωστόσο 

οι ελεύθερες αφηγήσεις τους πρόσφεραν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την 

έρευνά μου. Όλες οι συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν, με την έγκριση και των 

πληροφορητών, για τη διευκόλυνση της συγγραφής της εργασίας. 

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας στο Σαλέντο, πραγματοποιήθηκαν και 

συζητήσεις με κάποιους από τους συνταξιδιώτες, οι οποίες έγιναν στο πλαίσιο της 

γνωριμίας μαζί τους. Οι συζητήσεις αυτές ήταν αυθόρμητες, χωρίς συγκεκριμένη 

δομή και δεν ηχογραφήθηκαν. Όπως υποστηρίζει και η Myers, οι χαλαρές 

συζητήσεις βοηθούν στη δημιουργία καλής επικοινωνίας, αλλά και στη συλλογή 

χρήσιμων για την έρευνα στοιχείων (1992). Επιπλέον, μετά το πέρας του ταξιδιού 

μοίρασα ένα ερωτηματολόγιο στους περισσότερους από τους συνταξιδιώτες. Οι 

πρώτες ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου (φύλο, ηλικία) και οι δεύτερες ήταν 

ανοιχτού τύπου και αφορούσαν τη σχέση τους με τους Encardia, καθώς και με την 

Κάτω Ιταλία και τη μουσική της αλλά και τη σημασία της μουσικής εμπειρίας στο 

Σαλέντο για τους ίδιους. Δυστυχώς, το ερωτηματολόγιό μου δεν ήταν εφικτό να 

                                                           
5
 Βλ. κεφ. 5. 
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σταλεί σε όλους, αλλά και δε συμπληρώθηκε από όλους όσοι το έλαβαν. Οι 

απαντήσεις που πήρα ήταν αρκετά διαφορετικές μεταξύ τους ανάλογα με το 

υπόβαθρο του καθενός και κυρίως ανάλογα με την ενασχόλησή τους ή μη με τη 

μουσική γενικά. Ωστόσο για όλους το ταξίδι αυτό ήταν μία αξιόλογη μουσική 

εμπειρία (βλ. υποκεφ. 5.1.1). 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από έξι συνολικά κεφάλαια. Εκτός του 1ου και 

του 6ου κεφαλαίου, τα οποία περιλαμβάνουν την εισαγωγή και τον επίλογο 

αντίστοιχα, τα υπόλοιπα τέσσερα αποτελούν το κύριο μέρος της εργασίας. Στο 2ο 

κεφάλαιο παρατίθενται κάποια ιστορικά στοιχεία που αφορούν τη γεωγραφική 

τοποθέτηση των ελληνόφωνων κοινοτήτων της Κάτω Ιταλίας, την πορεία τους στο 

χρόνο, αλλά και το ιδιαίτερο γλωσσικό τους ιδίωμα. Στη συνέχεια μελετώνται τα 

τραγούδια των κοινοτήτων αυτών ως προς τους στίχους, οι οποίοι προέρχονται είτε 

από την ανώνυμη (λαϊκή) είτε από την επώνυμη ποίηση, αλλά και ως προς τη 

μουσική τους. Τέλος, συζητιέται η παρουσία της παραδοσιακής μουσικής της Κάτω 

Ιταλίας στην Ελλάδα από την περίοδο που πρωτοεμφανίστηκε (δεκαετία του 1970) 

μέχρι σήμερα. 

Στο 3ο κεφάλαιο περιγράφεται η παρουσία της παραδοσιακής μουσικής στο 

Σαλέντο σήμερα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από τη συνέχειά της στο χρόνο 

και τις σύγχρονες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για τις δύο 

«αναβιώσεις» της παραδοσιακής μουσικής, όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω 

μεμονομένων μουσικών, μουσικών συγκροτημάτων και φεστιβάλ. Οι δύο αυτές 

«αναβιώσεις» παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο που υφίσταται αυτή η μουσική 

σήμερα. 
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Το 4ο κεφάλαιο αφορά το μουσικό συγκρότημα Encardia, το οποίο είναι ένα από 

τα αντιπροσωπευτικότερα συγκροτήματα που παίζουν μουσική από την Κάτω Ιταλία 

στην Ελλάδα σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται στοιχεία για το συγκρότημα 

όπως η χρονολογία σύστασής του, η δισκογραφία του, ο τρόπος διασκευής και 

σύνθεσης τραγουδιών, η σχέση των μελών με την Κάτω Ιταλία, κ.ά. Το μεγαλύτερο 

μέρος του κεφαλαίου αυτού προέκυψε από τις πληροφορίες που συνέλεξα μέσα 

από τις συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος, αλλά και από ακροάσεις του 

μουσικού τους υλικού. 

Στο 5ο και τελευταίο κύριο κεφάλαιο παρατίθεται η εθνογραφική περιγραφή της 

επιτόπιας έρευνας στο Σαλέντο. Εξετάζεται η αλληλεπίδραση των Encardia με τους 

ντόπιους μουσικούς κυρίως κατά τη διάρκεια των μουσικών συναντήσεων, καθώς 

και η αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω με την ομάδα των συνταξιδιωτών. Για 

την καλύτερη κατανόηση των σχέσεων που προέκυψαν ή προϋπήρχαν στο πεδίο, 

παρουσιάζονται οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί και που έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο 

στις μουσικές συναντήσεις.  

Τέλος, στον επίλογο επιχειρείται μία σύντομη αποτίμηση της έρευνας καθώς και 

η εξαγωγή κάποιων, προκαταρκτικών έστω, συμπερασμάτων. Επιπλέον, 

προτείνονται κάποια θέματα για περαιτέρω έρευνα, τα οποία η δική μου εργασία 

δεν ήταν δυνατό να καλύψει σε όλο τους το εύρος. 
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1 Οι ελληνόφωνες κοινότητες της Κάτω Ιταλίας 

2.1.1 Γεωγραφική Τοποθέτηση 

Oι ελληνόφωνοι της Νότιας Ιταλίας είναι οργανωμένοι γύρω από δύο κέντρα 

(Εικ.1). Το πρώτο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ιταλίας (Απουλία, στα 

ιταλικά Puglia) και ειδικότερα στη χερσόνησο του Σαλέντο, ανάμεσα στις επαρχίες 

Λέτσε και Οτράντο (Εικ.2). Το κέντρο αυτό, σήμερα, περιλαμβάνει εννέα χωριά: την 

Καλημέρα, το Μαρτάνο, το Καστρινιάνο, το Κοριλιάνο, το Μελπινιάνο, τη Στερνατία, 

το Τζολίνο, το Σολέτο και το Μαρτινιάνο. Ο σύγχρονος ιταλικός όρος που 

χρησιμοποιείται σήμερα για να δηλώσει την ελληνόφωνη περιοχή του Σαλέντο είναι 

Γκρετσία Σαλεντίνα (Grecia Salentina) (Προφίλη 1999). Το δεύτερο κέντρο βρίσκεται 

στην Καλαβρία (Calabria), νοτιοανατολικά του Ρήγιου (Reggio), στις πλαγιές της 

οροσειράς Ασπρομόντε (Aspromonte) (Εικ.3) και σήμερα περιλαμβάνει επίσης 

εννέα χωριά: το Γκαλλιτσιανό, την Αμεντολέα (Αμυγδαλέα), την Μπόβα (Βούα), την 

Μπόβα Μαρίνα (Γιαλό του Βούα), το Ροκαφόρτε ντελ Γκρέκο (Βουνί), το Χωρίο ντι 

Ροκαφόρτε (Χωρίο του Βουνίου), το Κοντοφούρι, το Ρογούδι, το Χωρίο ντι Ρογούδι 

(Χωρίο του Ρηχουδίου) (Καραναστάσης 1983· Πετροπούλου 2007). Ο σύγχρονος 

ιταλικός όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει την περιοχή αυτή είναι 

Μποβεζία (Bovesia)  ή Γκρετσία Καλαμπρέζε (Grecia Calabrese) (Πετροπούλου 2007· 

Προφίλη 1999). Όλα τα παραπάνω χωριά –του Σαλέντο και της Καλαβρίας‒

θεωρούνται μέχρι σήμερα ελληνόφωνα, ωστόσο, η ελληνική διάλεκτος δεν είναι 
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πλέον η επικρατούσα6. Σύμφωνα με το γλωσσολόγο Αναστάση Καραναστάση (1983) 

μεταξύ των δύο κέντρων μεσολαβούν περίπου εξακόσια χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα 

να περιορίζονται οι συναναστροφές, οι εμπορικές συναλλαγές και οι πολιτιστικές 

ανταλλαγές μεταξύ των κατοίκων τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι τα δύο 

ελληνόφωνα κέντρα (Καλαβρία και Απουλία) ουδέποτε αποτέλεσαν – ούτε και 

σήμερα αποτελούν – ενιαία γλωσσική ομάδα, καθώς μέχρι τη δεκαετία του ’70 

αγνοούσαν η μία την ύπαρξη της άλλης (Πετροπούλου 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Βλ. αναλυτικότερα υποκεφ. 2.1.3. 
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(Εικόνα 1)7 

 

                                                           
7
 Aprile, Rocco. 1998. Τραγούδια αγάπης της Ελλάδας του Σαλέντο, 42. Μετάφραση Antonio 

Crescenzi. Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης Παιδεία. 
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Εικόνα 28 

 

 

                                                           
8
 Aprile, Rocco. 1998. Τραγούδια αγάπης της Ελλάδας του Σαλέντο 46. Μετάφραση Antonio 

Crescenzi. Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης Παιδεία. 
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Περιοχή της Μποβεζία 

(Εικόνα 3)9  

 

 

                                                           
9
 Pipyrou, Stavroula. 2016. The Grecanici of Southern Italy: Governance, Violence,                                                    

and   Minority Politics, 28. University of Pennsylvania Press.  
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Είναι απαραίτητο να αναφερθεί πως στην Κάτω Ιταλία, αλλά και στη Σικελία, 

εκτός από τις ελληνόφωνες, υπάρχουν και αλβανόφωνες κοινότητες. Σύμφωνα με 

το φιλόλογο Τίτο Γιοχάλα (1983), στο διάστημα μεταξύ 15ου-18ου αιώνα, 

δημιουργήθηκαν τριάντα πέντε περίπου ελληνο-αλβανικά χωριά, αποτελούμενα 

από Αλβανούς της Αλβανίας, Αρβανίτες της Ελλάδας και εύπορους Έλληνες. 

Πρόκειται για χωριά «ελληνόρυθμα», που ακολουθούν, δηλαδή, «το τυπικό και την 

λειτουργική γλώσσα της ελληνορθόδοξης εκκλησίας» (Γιοχάλας 1983: 6). Σταδιακά, 

όμως, οι περισσότεροι Έλληνες εγκατέλειψαν τα χωριά αυτά της ενδοχώρας για να 

μετεγκατασταθούν στα παράλια, με αποτέλεσμα την ποσοστιαία αύξηση των 

Αρβανιτών και την επικράτηση, τελικά, της αλβανικής γλώσσας (Γιοχάλας 1983).10 

Αξίζει να αναφερθεί πως αλβανικές κοινότητες υπάρχουν και στη Σικελία με 

μακροχρόνια παράδοση11. 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται κυρίως στις ελληνόφωνες κοινότητες 

της χερσονήσου του Σαλέντο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνονται και αναφορές 

στις ελληνόφωνες κοινότητες της Καλαβρίας. Ο διαχωρισμός αυτός έγινε γιατί η 

μουσική παράδοση των δύο περιοχών διαφέρει, συνεπώς δε θα μπορούσαμε να 

εστιάσουμε σε μία μόνο εργασία και στις δύο περιοχές. Η επιλογή του Σαλέντο 

προέκυψε κατόπιν βιβλιογραφικής και σύντομης επιτόπιας έρευνας στην περιοχή 

αυτή. 

 

                                                           
10

Είναι αξιοσημείωτο πως η ελληνική βιβλιογραφία υστερεί ερευνών και αναφορών σχετικά με τις 
αλβανόφωνες κοινότητες της Κάτω Ιταλίας. Η πιο αξιόλογη, αν και συνοπτική, αναφορά είναι αυτή 
που συμπεριλαμβάνεται στα κείμενα του δίσκου Η ελληνική μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας, 
και είναι γραμμένη από τον Γιοχάλα (1983). Από αυτήν αντλήθηκαν και οι παραπάνω πληροφορίες.   
 
11

 Σχετικά με τη βυζαντινή μουσική παράδοση των αλβανόφωνων κοινοτήτων της Σικελίας βλ. 
αναλυτικότερα την έρευνα: Troelsgård, Garofalo, και Sanfratello 2016.  
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2.1.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

 Όπως συμπέρανα κατά τη βιβλιογραφική μου έρευνα, αλλά και όπως 

αναφέρει ο Καραναστάσης (1983), τα ιστορικά στοιχεία που διαθέτουμε δεν είναι 

επαρκή για να διαπιστώσουμε την ακριβή προέλευση και τον ακριβή χρόνο 

εγκατάστασης των ελληνόφωνων στην Κάτω Ιταλία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον 

ιστορικό Rocco Aprile (1996), οι πρώτες μετακινήσεις Ελλήνων προς τις ακτές της 

Κάτω Ιταλίας (που τότε ονομαζόταν Μεγάλη Ελλάδα/ Magna Grecia) τοποθετούνται 

στην αρχαιότητα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα πρώτα ιστορικά κείμενα κάνουν λόγο 

για παρουσία Κρητών –συγκεκριμένα του Μίνωα και των απογόνων του‒ στη 

χερσόνησο του Σαλέντο μετά τον κρητικό αποικισμό. Ωστόσο, δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ακριβή, καθώς αντλούν τις πληροφορίες τους από τον ιστορικό 

Ηρόδοτο (5ος αι. π.Χ.), ο οποίος χρησιμοποιούσε κατ’ επανάληψη μυθοπλασίες. Το 

απρόσωπο ρήμα «λέγεται», που συναντάται στις σημειώσεις του, μαρτυρά την 

αποποίηση από πλευράς του της ευθύνης για την αξιοπιστία όσων γράφονται 

(Aprile, 1996: 17-18). 

Ο Aprile υποστηρίζει ότι ένα νέο κύμα μετακινήσεων εντοπίζεται στους 

βυζαντινούς χρόνους, όπως προκύπτει απ’ τα βυζαντινά χρονικά. Με βάση το 

Χρονικό του Θεοφάνη Κοντινουάτη, τρεις χιλιάδες σκλάβοι από την Πελοπόννησο 

απεστάλησαν μετά από διαταγή του αυτοκράτορα στη Λογγοβαρδία (σημερινή 

Απουλία), δημιουργώντας τον πυρήνα μιας νέας αποικίας, ενώ σύμφωνα με το 

χειρόγραφο C του Χρονικού του Τσεντρένο, και πάλι κατόπιν διαταγής του ίδιου 

αυτοκράτορα, κάτοικοι της Ηράκλειας του Πόντου μετακινήθηκαν στην Καλλίπολη 

του Σαλέντο με σκοπό την εκ νέου ανόρθωσή της (Aprile 1996). Σύμφωνα με τον 
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Aprile (1996), οι βυζαντινές μεταναστεύσεις αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία 

των ελληνόφωνων χωριών του Σαλέντο. Το ελληνικό στοιχείο ενισχύθηκε με την 

έλευση βασιλειανών μοναχών, που μέσω της ανέγερσης μοναστηριών, κατά την 

περίοδο της εικονομαχίας, προωθούσαν τα γράμματα και τις τέχνες (Καραναστάσης 

1983). Την ίδια περίοδο, γνωρίζουμε πως η Ιταλία εποικίσθηκε και από άλλους 

λαούς εκτός των Ελλήνων. Ωστόσο, η καταμέτρηση του πληθυσμού του Σαλέντο 

πριν και μετά τις μεταναστεύσεις των Βυζαντινών είναι αδύνατη, εξαιτίας της 

εξαφάνισης των αυτοκρατορικών φορολογικών κατάστιχων (Aprile 1996). Αυτό που 

γνωρίζουμε είναι πως τα ελληνόφωνα χωριά καταλάμβαναν το ανατολικοκεντρικό 

τμήμα του Σαλέντο, ενώ τα ιταλόφωνα το δυτικό (Aprile 1996). Ο Καραναστάσης  

αναφέρει ότι κατά τον 15ο αιώνα τα ελληνόφωνα χωριά ήταν είκοσι επτά. Τα χωριά 

αυτά ήταν χτισμένα σε εύφορο πεδινό έδαφος κι έτσι οι  κάτοικοί τους είχαν ως 

κύρια απασχόληση τη γεωργία (Καραναστάσης 1983). Επρόκειτο, άρα, για μία 

αμιγώς αγροτική κοινωνία, στην οποία από τον 10ο αι. κυριαρχεί το ορθόδοξο 

δόγμα (Aprile 1996). 

Μέχρι τον 17ο αιώνα, με βάση την έρευνα του Aprile παρατηρείται μία 

σταδιακή συρρίκνωση του χώρου που καταλάμβαναν τα ελληνόφωνα χωριά. 

Ταυτόχρονα, περί τον 16ο αιώνα, το ορθόδοξο δόγμα άρχισε να χάνει έδαφος με την 

αντικατάσταση των ορθόδοξων ιερέων από καθολικούς, ενώ στις αρχές του 17ου 

αιώνα μόνο εννέα ενορίες τηρούσαν το ορθόδοξο λειτουργικό. Η συρρίκνωση αυτή 

οδήγησε στις αρχές του 18ου αιώνα στο να απομείνουν μόνο δεκατρία αμιγώς 

ελληνόφωνα χωριά (το Σολέτο, το Σολιάνο, το Κουτροφιάνο, το Κοριλιάνο, το 

Τσολλίνο, η Στερνατία, το Μαρτινιάνο, η Καλημέρα, το Μαρτάνο, το Καστρινιάνο 
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ντέι Γκρέτσι, το Μπελπινιάνο, το Κούρσι και το Κανόλε), ενώ η γλώσσα στην οποία 

τελούνταν η Κυριακάτικη Λειτουργία ήταν η λατινική (Aprile 1996).  

Σήμερα θεωρούνται ελληνόφωνα μόνο τα εννέα χωριά που 

προαναφέρθηκαν (η Καλημέρα, το Μαρτάνο, το Καστρινιάνο, το Κοριλιάνο, το 

Μελπινιάνο, η Στερνατία, το Τζολίνο, το Σολέτο και το Μαρτινιάνο) (Καραναστάσης 

1983). Παρολαυτά, οι κάτοικοί τους είναι Ιταλοί υπήκοοι, έχουν ιταλική εθνική 

συνείδηση και είναι χριστιανοί καθολικοί. Δεν ταυτίζονται με τους Έλληνες, ούτε 

έχουν αυτονομιστικές βλέψεις, ωστόσο επιδιώκουν τη διατήρηση του γλωσσικού 

τους ιδιώματος και του πολιτισμικού πλούτου τους που είναι και η ειδοποιός 

διαφορά τους από άλλους Ιταλούς (Προφίλη, 1999). Με το νόμο 482 του 1999 το 

ιταλικό κράτος αναγνώρισε επίσημα ως εθνική και γλωσσική μειονότητα τις 

ελληνόφωνες κοινότητες της Κάτω Ιταλίας12, μαζί με τις υπόλοιπες εθνικές ή 

γλωσσικές μειονότητες που βρίσκονται στο ιταλικό έδαφος. Ωστόσο, η Pipyrou 

(2016) υποστηρίζει πως η επίσημη αναγνώριση της ελληνικής μειονότητας στην 

Κάτω Ιταλία δε διασφαλίζει στην πράξη πάντοτε τα δικαιώματα που ο νόμος 

προβλέπει. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο του ιταλικού κοινοβουλίου: “[…] la Repubblica tutela la lingua e 
la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle 
parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo” 
(http://www.camera.it/parlam/leggi/99482l.htm, τελευταία πρόσβαση 13/7/2017). 

http://www.camera.it/parlam/leggi/99482l.htm
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2.1.3 Γλώσσα 

Τόσο στο Σαλέντο όσο και στην Καλαβρία, μέχρι την εποχή της ένωσης της 

Ιταλίας (1861), χρησιμοποιούνταν δύο διάλεκτοι13, μία ελληνική (που στη Grecia 

Salentina ονομάζεται grico και στην Bovesia, grecanico14) και μία ρομανική (dialetto, 

κατά την τοπική ορολογία· Πετροπούλου 2007). Η ρομανική διάλεκτος προέρχεται 

από τη λατινική γλώσσα, αλλά είναι διακριτή από την επίσημη ιταλική (Montinaro 

2001). Διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή στην οποία ομιλείται, με 

αποτέλεσμα να διαχωρίζεται σε σαλεντινή και καλαβρέζικη (Προφίλη 1999). 

Σύμφωνα με τoν Sanga (1981, όπως αναφέρεται στην Προφίλη 1999), λόγω της 

κλειστής κοινωνίας στην οποία ζούσαν, οι ελληνόφωνοι μιλούσαν ελάχιστα τη 

ρομανική γλώσσα και οι ρομανόφωνοι, ελάχιστα την ιταλική –που τότε θεωρούνταν 

η γλώσσα της άρχουσας τάξης. Στις ελληνόφωνες κοινότητες κατά τον 19ο αιώνα η 

ελληνική γλώσσα χρησιμοποιούνταν από τους περισσότερους κατοίκους και κυρίως 

από εκείνους που ασχολούνταν με αγροτικές εργασίες. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός πως παρά την προφορική μετάδοσή της, η ελληνική διάλεκτος κατάφερε να 

                                                           
13

 Για το αν τα ελληνικά της Κάτω Ιταλίας θεωρούνται διάλεκτος ή γλώσσα η ερευνήτρια Χριστίνα 
Πετροπούλου επισημαίνει ότι μία γλώσσα που ομιλείται σε ένα κράτος, αλλά παρουσιάζει διαφορές 
από την επίσημη γλώσσα του, μπορεί να θεωρηθεί διάλεκτος όταν ομιλείται εντός του κράτους και 
γλώσσα όταν ομιλείται σε άλλα κράτη. Συνεπώς, τα ελληνικά της Κάτω Ιταλίας μπορούν να 
θεωρηθούν διάλεκτος στην Ελλάδα και γλώσσα στην Ιταλία, όπου η επίσημη γλώσσα είναι τα ιταλικά 
(2007). Ειδικότερα η Πετροπούλου αναφέρει ότι: «Οι διάλεκτοι μιας κρατικής γλώσσας στα όρια ενός 
κράτους μπορούν να θεωρηθούν γλώσσα σε ένα άλλο κράτος. Με άλλα λόγια, στην Ελλάδα τα 
ελληνικά της Κάτω Ιταλίας κατατάσσονται στις νεοελληνικές διαλέκτους, αποτελούν την κατωϊταλική 
διάλεκτο, μαζί με τις υπόλοιπες (τσακωνική, ποντιακή, καππαδοκική, κυπριακή, κρητική), αφού 
παρουσιάζουν έντονες αποκλίσεις από την κοινή γλώσσα σε όλα τα επίπεδα (προφορά, γραμματικο-
συντακτική δομή, λεξιλόγιο) και σε βαθμό που οι ομιλητές της διαλέκτου να μην είναι εύκολα 
κατανοητοί από τους ομιλητές της κοινής γλώσσας (βλ. Μπαμπινιώτης 1998, 492 στο λήμμα 
“διάλεκτος”). Στην Ιταλία, όπου η κοινή γλώσσα (επίσημη) είναι τα ιταλικά, δεν μπορούμε να 
χαρακτηρίσουμε ως διάλεκτο τα ελληνικά που ομιλούνται στις δύο ελληνόφωνες νησίδες της 
Καλαβρίας και της Απουλίας, αλλά ως γλώσσα» (Πετροπούλου 2007). 
 
14

 Η ελληνική διάλεκτος της Grecia Salentina είναι παρόμοια με αυτή της Bovesia, ωστόσο μεταξύ 
τους παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές. 
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εξασφαλίσει τη συνέχειά της και να επιβιώσει για χίλια και πλέον χρόνια. (Aprile 

1996).  

Όμως, η κατάσταση άλλαξε, καθώς μετά την ένωση της Ιταλίας ακολούθησε 

εκβιομηχάνιση και αστικοποίηση της κοινωνίας που είχε ως αποτέλεσμα τη 

μετανάστευση των κατοίκων της Νότιας Ιταλίας προς τη Βόρεια Ιταλία, την Ευρώπη, 

την Αμερική και την Αυστραλία. Ταυτόχρονα, η ενοποιημένη ιταλική δημοτική 

γλώσσα άρχισε να επικρατεί και να επιβάλλεται στην εκπαίδευση και στο στρατό, 

καθώς και να διαδίδεται μέσω των ιταλικών μέσων μαζικής ενημέρωσης (Προφίλη 

1999). Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με την αντικατάσταση του ορθόδοξου 

λειτουργικού από το καθολικό που είχε ήδη ολοκληρωθεί κατά τον 17ο αιώνα, είχαν 

ως συνέπεια την αποδυνάμωση του ελληνικού ιδιώματος της Νότιας Ιταλίας (Aprile 

1996). 

 Παράλληλα με την κρίση του ελληνικού στοιχείου που επήλθε στο Σαλέντο, 

Ευρωπαίοι φιλόλογοι και μελετητές άρχισαν να κάνουν γνωστή στην Ευρώπη τη 

λαϊκή ανώνυμη φιλολογία που είχε αναπτυχθεί στην περιοχή (Aprile 1996). Πρώτος 

ο Γερμανός ιστορικός Karl Witte έκανε γνωστή την παρουσία των Ελλήνων στη 

Νότια Ιταλία το 1820 μετά την επίσκεψή του στις κοινότητες της ελληνόφωνης 

Καλαβρίας. Αυτή η επίσκεψη έγινε αφορμή για περαιτέρω έρευνα και από άλλους 

ερευνητές με αποτέλεσμα τη δημοσίευση άφθονου γλωσσικού υλικού 

(Καραναστάσης 1983). 

Καθώς οι σωζόμενες γραπτές πηγές των ελληνόφωνων περιοχών φτάνουν 

ως τον 4ο μ.Χ. αιώνα, παρατηρείται ένα χάσμα από τον 4ο ως και τον 9ο αιώνα, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαφορετικές απόψεις σχετικά με την προέλευση 
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της ελληνικής διαλέκτου της Κάτω Ιταλίας (Καραναστάσης, 1983). Oι απόψεις αυτές 

συγκεντρώνονται, κατά κύριο λόγο, γύρω από δύο βασικές θεωρίες. Οι 

υποστηρικτές της πρώτης θεωρούν ότι η γλώσσα των ελληνόφωνων της Κάτω 

Ιταλίας προέρχεται από τους βυζαντινούς χρόνους. Τη θεωρία αυτή διατύπωσε 

πρώτος ο Giuseppe Morosi το 1870 στην εργασία του Studi sui dialetti greci dell’ 

Italia Meridionale (Aprile 1996), αποδεικνύοντας ότι τα ελληνικά του Σαλέντο είναι 

παρόμοια με εκείνα που μιλούσαν στην Ελλάδα κατά τον 9ο-10ο αιώνα, ενώ της 

Καλαβρίας μοιάζουν με εκείνα που μιλούσαν στην Ελλάδα τον 11ο-12ο αιώνα. Οι 

υποστηρικτές της δεύτερης θεωρίας υποστηρίζουν την αρχαιοελληνική προέλευση 

της διαλέκτου, στηριζόμενοι στη διατήρηση πολλών αρχαίων λέξεων και δωρικών 

στοιχείων, που σήμερα δεν υπάρχουν σε καμία νεοελληνική διάλεκτο. Ο πρώτος 

που εξέφρασε τις αντιρρήσεις του προς τη θεωρία του Morosi και ανέπτυξε αυτή τη 

θεωρία το 1892 ήταν, σύμφωνα με την Πετροπούλου, ο Γεώργιος Χατζιδάκης 

(1997). Στη συνέχεια ο Γερμανός γλωσσολόγος Gerhard Rohlfs ενίσχυσε την άποψη 

αυτή υποστηρίζοντας πως τα αρχαϊκά στοιχεία που απαντώνται στη γλώσσα του 

γκρίκο, υποδηλώνουν μία ενιαία γλωσσική συνέχεια από την αρχαιότητα μέχρι 

σήμερα. Η θεωρία του Rohlfs βρήκε υποστήριξη και από τους Έλληνες 

γλωσσολόγους Καψωμένο, Τσοπανάκη, Καρατζά, Καραναστάση, ενώ είχε 

αντίθετους κυρίως Ιταλούς γλωσσολόγους, όπως τους Batisti, Alessio, Parlangeli, 

Spano, Falcone και τον Γάλλο γλωσσολόγο Pernot (Πετροπούλου 1997). 

Ωστόσο, σήμερα είναι επικρατέστερη μια τρίτη θεωρία, διατυπωμένη από 

τον Καραναστάση, η οποία αναγνωρίζει και τις δύο προηγούμενες και υποστηρίζει 

την ύπαρξη τόσο των αρχαίων, όσο και των βυζαντινών στοιχείων στη γλώσσα 
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(Πετροπούλου 1997). Πιο συγκεκριμένα, ο Καραναστάσης αναγνωρίζει στο ελληνικό 

γλωσσικό ιδίωμα της Κάτω Ιταλίας αρχαϊκές-δωρικές επιρροές, ελληνιστικές, 

βυζαντινές και επιρροές από την τοπική ρομανική διάλεκτο, λόγω της χρόνιας 

συνύπαρξης των δύο διαλέκτων (Πετροπούλου 1997). Για να γνωστοποιήσει τη 

θεωρία του ο Καραναστάσης εξέδωσε το Ιστορικό Λεξικό των Κάτω-ιταλικών 

ελληνικών ιδιωμάτων, μετά από έρευνες που πραγματοποίησε στις ελληνόφωνες 

περιοχές της Κάτω Ιταλίας και ξεκίνησαν το 1962 (Καραναστάσης 1983). Σύμφωνα 

με τον Καραναστάση (1983), οι έξι χιλιάδες λέξεις του λεξικού περιλαμβάνουν 

αρχαία, δωρικά και γενικά προβυζαντινά στοιχεία που δεν απαντώνται ούτε στη 

βυζαντινή, ούτε στη νέα ελληνική γλώσσα, αποδεικνύοντας τη συνεχή παρουσία 

του ελληνικού ιδιώματος στην Κάτω Ιταλία (Καραναστάσης 1983). 

Σήμερα η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τους 

γεροντότερους. Ο Rocco Avantaggiato – κάτοικος του χωριού Κοριλιάνο Ντ’ Οτράντο 

του Σαλέντο και γιος του μουσικού Giovanni Avantaggiato15 ‒ επιβεβαιώνει την 

άποψη της Προφίλη σχετικά με την ύπαρξη τριγλωσσίας (ελληνική και ρομανική 

διάλεκτος και ιταλική γλώσσα) στις περιοχές της  Bovesia και της Grecia Salentina 

(Profili 1983 και 1985, όπως αναφέρεται στο Προφίλη 1999). Επίσης, μας 

πληροφορεί για τις διαφορετικές γλώσσες που μιλούν στην οικογένειά του σήμερα 

και εκφράζει την αγάπη του για τη γκρίκο διάλεκτο: 

[…] Τσείνοι (οι γονείς) μιλούανε γκρίκα. Εμεί έχομε τρι γκλώσσα. 

Γκρίκο, ντιαλέττο τσε ιταλικό. Έχει τρία. Τσε σείνα ομιλούανε γκρίκο 

και ντιαλέττο. Μετά λίγο ιταλικό.(Τώρα μιλάνε) Γκρίκο. Μιλούνε 

                                                           
15

 Βλ. περισσότερα σχετικά με την οικογένεια Avantaggiato στο κεφ. 5. 
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`πούρε ιταλικά. […] Εγώ τέλω να μιλήσω γκρίκο γιατί τώρα έχω τον 

πατέρα τσε τη μάνα να καταλαβαίνουνε, ιννοούνε. Τσ’εγώ αγαπώ 

να μιλήσω γκρίκο. […] Ομιλούμε πάντα γκρίκο. (Τα παιδιά μου 

μιλάνε) Λίγκο (γκρίκο). Πόκο. Γιατί η γυναίκα μου μιλά γερμανικό. 

Εσείνοι, ιταλικό, γερμανικό, ντιαλέττο τσε λίγο λίγο γκρίκο 

(Avantaggiato, προσ. συνέντευξη 2017). 

Παρατηρούμε, λοιπόν, πως η ελληνική γλώσσα εξακολουθεί να ομιλείται, 

ωστόσο, η ευρεία χρήση της περιορίζεται καθώς προχωρούν οι γενιές. Σύμφωνα με 

την Πετροπούλου, «η χρήση της γλώσσας από τη μια προκαλεί αισθήματα 

κοινωνικής κατωτερότητας και για τον λόγο αυτό οι γονείς αποτρέπουν τα παιδιά 

από την εκμάθησή της, από την άλλη όμως τη χρησιμοποιούν στα πλαίσια της 

οικογένειας ως μυστικό κώδικα επικοινωνίας, μεταδίδοντάς την, κατ' αυτό τον 

τρόπο, στις νεότερες γενιές» (2007). Άλλωστε, το ιταλικό κράτος δίνει τη 

δυνατότητα στους ιταλούς πολίτες των μειονοτήτων να χρησιμοποιούν τη γλώσσα 

τους στον προφορικό τους λόγο, ακόμα και αν στον γραπτό λόγο χρησιμοποιούν την 

ιταλική γλώσσα (Προφίλη 1996). Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική διάλεκτος έχει 

ενταχθεί στο πρόγραμμα διδασκαλίας των δημόσιων σχολείων με σκοπό τη 

διαφύλαξή της (Πετροπούλου 2007). Ωστόσο, η Pipyrou (2016) αναφέρει πως η 

επισημοποίησή της και η μετάδοσή της εκτός του φυσικού της πλαισίου, δηλαδή 

της οικογένειας, προκαλεί αμηχανία εξαιτίας του φόβου της κριτικής σε όσους –

κυρίως νέους‒ έχουν μάθει τη γλώσσα προφορικά και καλούνται να τη μιλήσουν 

υπό την παρουσία «ξένων»/μη συντοπιτών τους (2016). Παράλληλα γίνονται 
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προσπάθειες για την αναβίωση και τη διατήρησή της, καθώς και για την προβολή 

της ελληνικής διαλέκτου μέσω του τουρισμού (Πετροπούλου 2007).  

 

2.2 Η παραδοσιακή μουσική των ελληνόφωνων κοινοτήτων του Σαλέντο 

2.2.1 Ανώνυμη (λαϊκή) ποίηση 

Η μουσική παράδοση16 της Κάτω Ιταλίας, όντας τμήμα του ευρύτερου 

λαϊκού της πολιτισμού, περιλαμβάνει τραγούδια που ανταποκρίνονται σε όλες τις 

εκφάνσεις της καθημερινής ζωής. Αν και υπάρχουν διαφορές μεταξύ της μουσικής 

παράδοσης του Σαλέντο και της Καλαβρίας, η λαϊκή ποίηση των περιοχών αυτών 

παρουσιάζει ως επί το πλείστον ποικίλη αλλά παρόμοια θεματολογία. Έτσι σε όλες 

τις κοινότητες της Κάτω Ιταλίας βλέπουμε να κυριαρχούν συνθέσεις όπως τα 

μοιρολόγια, τα τραγούδια του έρωτα (σερενάτες), του γάμου, της εργατιάς, τα 

θρησκευτικά, τα νανουρίσματα, τα «σύντομα τραγούδια για την ψυχαγωγία των 

παιδιών» (Montinaro 1935: 2) και τα τραγούδια του χορού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τραγούδια που συνοδεύουν έθιμα της περιοχής, όπως είναι η 

«Στρίνα», η «Passiuna tu Christu»17, αλλά και η ταραντέλλα. Οι στίχοι των 

τραγουδιών γράφονταν κατά κύριο λόγο στην ελληνική και στη ρομανική διάλεκτο 

και σπανιότερα στην ιταλική γλώσσα, χωρίς να παρουσιάζουν διαφορές στην ουσία 

τους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως υπάρχουν τραγούδια με την ίδια μελωδία 

                                                           
16

 Σχετικά με τη μουσική παράδοση της Ιταλίας βλ. The Garland Encyclopedia of World Music (Keller, 
Catalano και Colicci 2000) και Grove Music Online (Pirrotta κ.ά. 2017). 
17

 «Στρίνα» και «Passiuna tu Christu» ονομάζονται αντίστοιχα τα έθιμα, αλλά και τα τραγούδια που 
τα συνοδεύουν. Στη «Στρίνα» και στην «Passiuna tu Christu» αναφέρεται τόσο ο Rocco Avantaggiato 
– κάτοικος του χωριού Κοριλιάνο Ντ’ Οτράντο του Σαλέντο και γιος του μουσικού Giovanni 
Avantaggiato – στη συνέντευξή του (2017), όσο και η Anna Cinzia Vilani – μουσικός, τραγουδίστρια 
και χορεύτρια από το Σαλέντο – στην ομιλία της (2017) (Βλ. περισσότερα σχετικά με την οικογένεια 
Avantaggiato και τη Vilani στο κεφ. 5). 
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αλλά διαφορετικούς στίχους, σε διαφορετική διάλεκτο (ελληνική - ρομανική). Στο 

κεφάλαιο αυτό θα επικεντρωθούμε στο ελληνόφωνο ρεπερτόριο των ελληνόφωνων 

κοινοτήτων της περιοχής του Σαλέντο. 

Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Montinaro (2001), τα μοιρολόγια είναι 

ποιητικά κείμενα που συνόδευαν την τελετή του θρήνου. Ο Montinaro υποστηρίζει 

πως έχουν τις ρίζες τους στην αρχαιότητα, καθώς ο θρήνος, ως τελετουργία, 

φαίνεται να υπάρχει πριν από την ομηρική ποίηση. Στις κοινότητες που μελετάμε, 

αποτελούνταν από τετράστιχα τα οποία εμφάνιζαν συνήθως ομοιοκαταληξία 

μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου στίχου. Είχαν εννιασύλλαβο, δεκασύλλαβο ή 

ενδεκασύλλαβο στίχο, ενώ το μέτρο διέφερε από μοιρολόι σε μοιρολόι. Σε πολλές 

περιπτώσεις, ο στίχος εμπλουτιζόταν με λέξεις ή ήχους χωρίς συγκεκριμένο νόημα 

που εξυπηρετούσαν απλώς τη διατήρηση του μέτρου – αυτά ο Montinaro αναφέρει 

ως «παραγεμίσματα» (2001: 25). Η μελωδία προερχόταν από την παραδοσιακή 

μουσική και ήταν λιτή. Ωστόσο, παρόλο που τα μοιρολόγια αποτελούσαν 

τυποποιημένες συνθέσεις, η τελική τους μορφή αφηνόταν στην κρίση της εκάστοτε 

μοιρολογίστρας18, η οποία ποτέ δεν αναπαρήγαγε αυτούσιο ένα μοιρολόι. 

Αντίθετα, ήταν απολύτως θεμιτό – και αναμενόμενο – να το τροποποιήσει ανάλογα 

με τις συνθήκες, τις επιθυμίες των παρευρισκόντων, το φύλο και τη συγγενική 

σχέση του προσώπου που υπέφερε περισσότερο από το θάνατο του νεκρού 

(Montinaro 2001). Επίσης, συνηθιζόταν να προσθέτει «συλλαβές ανάκρουσης» στην 

αρχή κάθε στίχου – δηλαδή ένα επιφώνημα ή μια αναπνοή – και μια άρση στο 

τελευταίο φωνήεν στο τέλος των περιττών στίχων, τεχνική που προσέδιδε 

                                                           
18

Η Μεργιανού αναφέρει πως οι μοιρολογίστρες στην Καλαβρία και στο Σαλέντο ονομάζονται 
«πρεφίκε» ή «ρεπούτε» (1989: 255). 
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δραματική χροιά στην εκτέλεση του μοιρολογιού (Montinaro 2001: 25). 

Ταυτόχρονα, είχε τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει ελάχιστα και τη μελωδία, 

επηρεασμένη κυρίως από την παράδοση του τόπου καταγωγής της (Montinaro 

2001). Εκτός από τα μοιρολόγια που ήταν αρμοδιότητα της μοιρολογίστρας, η 

Μεργιανού αναφέρει και τα «λαμέντα», τα οποία ήταν μακρόσυρτα τετράστιχα που 

δημιουργούνταν από τα κοντινά πρόσωπα του νεκρού προσώπου (1989). Είναι 

απαραίτητο να σημειωθεί πως τα μοιρολόγια δεν μπορούσαν να υπάρξουν 

αυτόνομα. Συνεπώς, καλό είναι να μην εξετάζονται εκτός του τελετουργικού τους 

πλαισίου. Όπως υπογραμμίζει και ο Montinaro: «Η τελετή φωτίζει το νόημα του 

κειμένου και το κείμενο δίνει συχνά τη μαρτυρία του για την τελετή» (2001: 20). Στο 

Σαλέντο χρησιμοποιείται ο όρος «moroloja» (μοιρολόγια) για τους επικήδειους 

θρήνους, ο οποίος προέρχεται από το λαϊκό ιδίωμα (Aprile 1998, Montinaro 2001). 

Αποτελείται από τις λέξεις μοίρα και λόγος, ετυμολογία αποδεκτή ιστορικά και 

γλωσσολογικά, και όπως προκύπτει σημαίνει τον «λόγο για την ανθρώπινη μοίρα» 

(Alexiou, όπως αναφέρεται στο Montinaro 2001: 21). Ο θρήνος ήταν «ένα είδος 

μαγείας που ασκείται πάνω στον νεκρό, μια απαγγελία λεκτικών τύπων με τη 

συνοδεία παντομίμας που βοηθάει τον πεθαμένο, ο οποίος είναι ακόμα 

“νεκροζώντανος”, να εξασφαλίσει τη σταθερή του κατάσταση στον κόσμο των 

νεκρών… Ο θρήνος είναι μια κινητοποίηση των ζωντανών για να επιδράσουν πάνω 

στον νεκρό κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διευκολύνουν την άφιξη στην οριστική 

διαμονή του… και κατά τέτοιον τρόπο ώστε να τον καταστήσουν σύμμαχο» (De 

Martino, όπως αναφέρεται στο Montinaro 2001: 22). Αυτές οι αντιλήψεις για τον 

θρήνο, όπως προκύπτει απ’ την «ανάλυση των λαογραφικών καταλοίπων» 

(Montinaro 2001: 22)  της ελληνόφωνης περιοχής του Σαλέντο, εντοπίζονται στην 
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περιοχή αυτή ως τη δεκαετία του 1950. Σ’ αυτά τα «λαογραφικά κατάλοιπα» 

ανήκουν έθιμα που καθιστούν ευκολότερη την απομάκρυνση του νεκρού, έθιμα για 

να τιμηθεί η μνήμη του νεκρού και για να εξευμενιστεί ο ίδιος, έθιμα για να 

αποτραπεί η επιστροφή του νεκρού, καθώς και «το έθιμο της παρηγοριάς ή στα 

γκρίκο παραζομία» (Montinaro 2001: 23-24). Η γυναίκα είχε τον κύριο ρόλο στα 

μοιρολόγια. «Ενώ εκείνη κρένει δίπλα στο σώμα του νεκρού, ο άντρας κλαίει 

σιωπηλά στη διπλανή κάμαρα» (Montinaro 2001: 48). Καθώς το επάγγελμα της 

μοιρολογίστρας έχει εκλείψει στις μέρες μας, τα ήδη καταγεγραμμένα μοιρολόγια, 

που έχουν συλλεχθεί είτε από προφορικές είτε από γραπτές πηγές, είναι και τα 

τελευταία αυτής της παράδοσης (Montinaro 2001)19. 

Τα ερωτικά τραγούδια ήταν τραγούδια που συνέθετε και τραγουδούσε κατά 

κύριο λόγο ο άντρας για να «εκφράσει δημοσίως τα πιο βαθιά του αισθήματα» 

(Montinaro 2001: 49). Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ήταν απόλυτο, καθώς δεν είναι λίγες 

οι φορές που η γυναίκα τραγουδούσε τα τραγούδια αυτά ενώ δούλευε και 

σκεφτόταν τον εραστή της.20 Συνήθως αποτελούνταν από οκτάστιχες στροφές και 

ενδεκασύλλαβο στίχο με πλεχτή ομοιοκαταληξία (ή οι πρώτοι έξι στίχοι με πλεχτή 

ομοιοκαταληξία και οι δύο τελευταίοι με ζευγαρωτή). Η μουσική τους μπορούσε να 

διαφοροποιείται ελαφρά σύμφωνα κυρίως με την περιοχή στην οποία τραγουδιέται 

ένα τραγούδι του έρωτα. «Μπορεί κανείς να τα τραγουδήσει “όπως στο Μαρτάνο”, 

“όπως στην Γκαλλίπολη”, “όπως στο Κοριλιάνο” κ.λπ.» (Montinaro 2001: 49). Στα 

ερωτικά τραγούδια ανήκουν και οι σερενάτες, μέσω των οποίων συχνά 

                                                           
19

 Σχετικά με τα μοιρολόγια ως τμήμα της τελετουργίας του θανάτου στην περιοχή της Μάνης βλ. 
Σερεμετάκη 1994. 
20

 Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι σύμφωνα με τον Montinaro, B. (1935), κατόπιν εξέτασης εκατό 
ερωτικών τραγουδιών, διαπιστώθηκε ότι εβδομήντα πέντε είναι ανδρικά, δεκαπέντε γυναικεία και 
δέκα ουδέτερα (δηλαδή μπορούν να απευθύνονται και στα δύο φύλα). 
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εκτονωνόταν η ένταση μεταξύ του ζευγαριού. Όταν υπήρχαν προβλήματα μεταξύ 

των συζύγων, τραγουδούσαν σερενάτες με «παλιόλογα» (Vilani, ομιλία 2017). 

Τα τραγούδια της εργατιάς ήταν τραγούδια που τραγουδούσαν οι άνθρωποι 

την ώρα της δουλειάς. Στο Σαλέντο, το οποίο είναι πεδινή περιοχή, οι άνθρωποι 

ασχολούνταν με χειρωνακτικές εργασίες στα κτήματα. Συνεπώς, το μόνο διαθέσιμο 

όργανο είναι η φωνή τους. «Τραγουδούσαν πάντα όταν μαζεύονταν για να κάνουν 

το λάδι και τον καπνό. Πήγαιναν στο σπίτι και καθισμένοι περνούσαν σε ένα σίδερο 

ένα ένα τα φύλλα του καπνού για πολλή ώρα και για να μην κοιμηθούν, 

τραγουδούσαν» (Avantaggiato, προσ. συνέντευξη 2017). Ο Κωνσταντάτος αναφέρει 

σχετικά: 

Φαντάσου πόσο ψυχοθεραπευτικό ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή 

να είσαι, ας πούμε, μέσα στον ήλιο και να δουλεύεις στο χτήμα, ή 

να μαζεύεις τις ελιές και να τραγουδάνε όλοι μαζί. (Κωνσταντάτος 

προσ. συνέντευξη 2016) 

Τα τραγουδούσαν μαζί άντρες και γυναίκες, πολυφωνικά, δίνοντάς τους 

χορωδιακή μορφή.21 «Τραγουδούσαν πολυφωνικά, ακαπέλα, άντρες και γυναίκες, 

αλλά και τα παιδιά» (Avantaggiato προσ. συνέντευξη 2017). Ωστόσο υπήρχε μια 

ιεραρχία στον τρόπο που αυτό συνέβαινε. Υπήρχαν πέντε φωνές συνολικά. Ο 

πρώτος τραγουδιστής, αυτός που ξεκινούσε το τραγούδι, ήταν συνήθως ο πιο 

παλιός και πιο έμπειρος, ήταν αυτός που ήξερε από μνήμης πολλούς στίχους και 

                                                           
21

 Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Κώστας Κωνσταντάτος (προσ. συνέντευξη 2016), η χορωδιακή μορφή 
που έδιναν στα τραγούδια δεν είχε καμία σχέση με τις ευρωπαϊκές χορωδίες. Ακόμα κι αν 
ακούγονταν τα ίδια διαστήματα (π.χ. τρίτης, πέμπτης), το μουσικό αποτέλεσμα διέφερε κατά πολύ 
καθώς οι φωνές δεν επιδίωκαν μία τεχνική «μπελκάντο», αλλά ήταν «τραχιές, σκληρές, 
πρωτόγονες». 



31 
 

γνώριζε πολλές μελωδίες. Στη συνέχεια, έμπαινε ένας δεύτερος τραγουδιστής σε 

ψηλότερο τονικό ύψος, ο οποίος συνόδευε τον πρώτο και στη μέση της φράσης του, 

έμπαιναν και οι τρεις υπόλοιπες φωνές «αγκαλιάζοντας» (Κωνσταντάτος προσ. 

συνέντευξη 2016) τον πρώτο και δημιουργώντας ένα μουσικό χαλί για το τραγούδι 

(Vilani, ομιλία 2017). 

Οι μελωδίες που τραγουδούσαν ήταν συνήθως παρμένες από τους 

εκκλησιαστικούς καθολικούς ύμνους, ωστόσο οι στίχοι ήταν λαϊκοί και κοσμικοί 

(Vilani, ομιλία 2017). 

Τα νανουρίσματα (ninne nanne) ήταν, σύμφωνα με τη Vilani   (ομιλία 2017), 

τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι μάνες στα παιδιά τους για να κοιμηθούν. Εκτός 

όμως από τον κύριο στόχο τους – τον ύπνο – είχαν κι ένα δεύτερο, την εξοικείωση 

του μωρού με την τοπική διάλεκτο στην οποία εκφράζεται το τραγούδι και τη 

σταδιακή αφομοίωσή της. Επίσης, λειτουργούσαν ως ένα είδος «προετοιμασίας» 

του παιδιού για τους κινδύνους και τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε αργότερα 

στη ζωή του. Ταυτόχρονα, έπαιζαν σπουδαίο ρόλο και για τη μάνα, καθώς μέσω των 

νανουρισμάτων μπορούσε να εκφράσει τα συναισθήματά της και να εκτονωθεί, 

πράγμα που λειτουργούσε λυτρωτικά για την ίδια.  Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το 

νανούρισμα ισχυροποιούσε τους δεσμούς ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί, 

καθώς αποτελούσε έναν σημαντικό τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους (Vilani, ομιλία 

2017). 

Εκτός από τα τραγούδια που ήταν συνυφασμένα με την καθημερινότητα, 

υπήρχαν και τα τραγούδια που πλαισίωναν ένα έθιμο. Τα τραγούδια αυτά είναι 

κυρίως θρησκευτικά, εφόσον συνδέονται άμεσα με την εκκλησιαστική ζωή. Ένα 
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τέτοιο τραγούδι ήταν η «Στρίνα», το οποίο συνόδευε το ομώνυμο έθιμο. Πρόκειται 

για ένα παραδοσιακό τραγούδι που τραγουδιόταν από τα Χριστούγεννα μέχρι των 

Θεοφανείων. Σύμφωνα με τη Vilani (ομιλία 2017) δημιουργήθηκε στο Κοριλιάνο Ντ’ 

Οτράντο και υπάρχει σε δύο εκδοχές, μία στην γκρίκο διάλεκτο και μία στην τοπική 

ρομανική. Το θέμα της είναι η γνωστή ιστορία της γέννησης του Χριστού με τους 

μάγους, τους βοσκούς, το αστέρι κ.λπ. Την τραγουδούσαν από σπίτι σε σπίτι ή σε 

μασσερίες22 και αγροκτήματα, γεγονός που θυμίζει τα δικά μας κάλαντα (Vilani, 

ομιλία 2017). 

Ένα αντίστοιχο έθιμο υπήρχε και για τη γιορτή του Πάσχα, το λεγόμενο 

«Santu Lazaru» (Άγιος Λάζαρος). Πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, τραγουδιστές 

γυρνούσαν στα σπίτια και έφερναν το μήνυμα της γιορτής. Το έθιμο αυτό 

διατηρείται έως και σήμερα (Vilani, ομιλία 2017). 

Πολύ γνωστό στην περιοχή του Σαλέντο είναι και το τραγούδι «I Passiuna tu 

Christu» (Τα Πάθη του Χριστού), το οποίο συνόδευε το ομώνυμο έθιμο. Είναι 

γραμμένο στην γκρίκο διάλεκτο, με πολλούς στίχους και πολύ πυκνό νόημα. Η 

μελωδία ήταν ίδια σε όλη τη διάρκεια της αφήγησης και οι στίχοι συγκεκριμένοι. 

Είχε μεγάλη διάρκεια (από είκοσι έως σαράντα πέντε λεπτά) και συνέβαινε 

συνήθως μέσα ή μπροστά από την εκκλησία, αλλά και σε πλατείες ή οπουδήποτε 

αλλού. Αυτό που το διακρίνει από τα υπόλοιπα του είδους του είναι η έντονη 

δραματοποίηση, η μεγάλη θεατρικότητα με την οποία το τραγουδούσαν, αλλά και 

το τραγουδούν. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Vilani, το ελληνόφωνο χωριό 

Τζολλίνο έχει μια ιδιαίτερη θεατρική παράδοση πάνω σε αυτό το τραγούδι. Αυτό 

                                                           
22

 Στα ιταλικά “masseria”. Η ακριβής μετάφραση της λέξης  είναι «αγρόκτημα». 
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συνέβη λόγω του ότι το τραγουδούσαν και σε άλλα μέρη εκτός της Γκρετσία 

Σαλεντίνα και φοβούνταν πως η διαφορετική διάλεκτος θα στεκόταν εμπόδιο στο 

να το κατανοήσουν οι κάτοικοι της εκάστοτε περιοχής. Έτσι, οι κάτοικοι του 

Τζολλίνο ανέπτυξαν ιδιαίτερα τη θεατρική του πλευρά, δημιουργώντας μια 

ξεχωριστή παράδοση αυτού του τραγουδιού (Vilani, ομιλία 2017). 

Υπό τη συνοδεία μουσικής πραγματοποιούνταν και η τελετή του 

ταραντισμού. Ο ταραντισμός ήταν μία τελετή πολύ διαδεδομένη στην Κάτω Ιταλία. 

Στις περιοχές της Κάτω Ιταλίας υπάρχει ένα είδος αράχνης – που ονομάζεται taranta 

ή tarantula – η οποία, σύμφωνα με την παράδοση, όταν τσιμπούσε τους ανθρώπους 

– κυρίως τις γυναίκες –, προκαλούσε μυϊκούς σπασμούς που τους έκαναν να 

χοροπηδούν σαν τρελοί (Μεργιανού 1989). Σύμφωνα με τον Avantaggiato, η 

γυναίκα που είχε τσιμπηθεί από την αράχνη ονομαζόταν ταραντάτα (“tarantata”) 

(προσ. συνέντευξη 2017). Προκειμένου να θεραπευτεί μια ταραντάντα, μία ομάδα 

ανθρώπων πραγματοποιούσε την τελετή του ταραντισμού (“tarantismo”). Κατά τη 

διάρκεια της τελετής, μουσικοί έπαιζαν ρυθμικά τραγούδια προκειμένου να 

χορέψει η ταραντάτα. Τα τραγούδια αυτά ονομάζονται ταραντέλες. Η ταραντάτα 

μετά το πέρας της τελετής, έπεφτε εξουθενωμένη και θεραπευμένη στο πάτωμα. Ο 

Avantaggiato περιγράφει την τελετή ως εξής:  

Στη Γαλατίνα, στον San Piedro, στην εκκλησία με το κάρο, με τα 

άλογα την παίρνανε [την ταραντάτα] στην Γαλατίνα για να 

παρακαλέσουν για να ʹχει «χάρη» (grazia). Πήγαιναν στη στέρνα και 

πίνανε νερό που είχε μέσα φίδια και παρακαλούσαν και χόρευαν 

πολλές ώρες. Στο σπίτι έβαζαν ένα σεντόνι, λίγο σιτάρι, την εικόνα 
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ενός αγίου και παίζανε μουσική. Είχανε οργανέττο, βιολί και 

ταμπούρλο και «ολασσσούνα» (κιθάρα, αλλά μεγαλύτερη σε 

μέγεθος απ’ την κανονική). Η τελετή κρατούσε δύο, τρεις ώρες, 

κάπου εκεί. Γιατί η ταραντάτα ζει με το χάος στο κεφάλι της και 

κάνει ό,τι θέλει. (Avantaggiato, προσ. συνέντευξη 2017) 

Ωστόσο, ο Avantaggiato αναφέρει πως ο πραγματικός λόγος για τον οποίο υπήρχαν 

πολλές ταραντάτες ήταν η καταπίεση των γυναικών, εφόσον μάλιστα, το δηλητήριο 

της αράχνης έχει αποδειχθεί πως είναι ακίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια 

γυναίκα είχε τσιμπηθεί απ’ την αράχνη ήταν ελεύθερη να κινηθεί, να φερθεί και να 

χορέψει όπως ήθελε, και να αγγίξει όποιον ήθελε χωρίς να παρεξηγηθεί απ’ τους 

γύρω της. Συνεπώς, οι γυναίκες με αυτόν τον τρόπο κέρδιζαν έστω και για λίγο την 

ελευθερία τους (προσ. συνέντευξη 2017).   

Σύμφωνα με τον Avantaggiato, η τελετή του ταραντισμού σταμάτησε γύρω 

στο 1950. Όμως, οι ταραντέλες εξακολούθησαν να παίζονται στο Σαλέντο και την 

Καλαβρία, αλλά και στη Σικελία και τη Νάπολη ως αυτόνομα τραγούδια, 

αποκομμένα από την τελετή. Σύμφωνα με τον Sicuro, η ταραντέλα κάθε περιοχής 

φέρει και διαφορετικό όνομα. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος αναφέρει πως η ταραντέλα 

του Σαλέντο ονομάζεται «pizzica-pizzica» και της Καλαβρίας «tarantella calabrese» 

(Sicuro, προσ. συνέντευξη 2017). Παρόλο που υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις 

ταραντέλες των δύο περιοχών, και οι δύο παρουσιάζουν κάποια κοινά 

χαρακτηριστικά.  Σε αυτά ανήκουν ο ρυθμός σε 6/8, το γρήγορο τέμπο, η οργανική 

συνοδεία με απαραίτητη την ύπαρξη ταμπουρέλλων κ.ά. (Παπαγεωργίου, προσ. 

συνέντευξη 2017). 
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Σήμερα ταραντέλες παίζονται σε γιορτές, φεστιβάλ και γενικά στις μουσικές 

συναντήσεις στις περιοχές της Κάτω Ιταλίας, αποτελώντας το πιο διαδεδομένο είδος 

τραγουδιού της μουσικής παράδοσης του τόπου. Το γεγονός αυτό όμως, προσδίδει 

στην ταραντέλα, ορισμένες φορές, και έναν κάπως φολκλόρ χαρακτήρα, αφού η 

υπερπροβολή της έχει συχνά στόχο να προσελκύσει τουρίστες (Κονταξάκης, προσ. 

συνέντευξη 2017).  

Είναι αξιοσημείωτο πως η μετάδοση των ποιημάτων από τη μία γενιά στην 

επόμενη γινόταν κατά κύριο λόγο προφορικά. Ωστόσο, στη δεκαετία του 1970 

έγιναν προσπάθειες συγκέντρωσης και καταγραφής κάποιων τραγουδιών, οι οποίες 

εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της πρώτης «αναβίωσης» της παραδοσιακής 

μουσικής της Κάτω Ιταλίας που ξεκίνησε περίπου την ίδια δεκαετία (Βλ. κεφ. 3). Η 

πρώτη τέτοια προσπάθεια είναι μία συλλογή από το χωριό Καλημέρα που φέρει τον 

τίτλο Calimera e I suoi “traudia”23. Εκδόθηκε το 1972 με πρωτοβουλία του Giannino 

Aprile υπό την επιμέλεια του Αναστάσιου Καραναστάση και του Ottorino Specchia. 

Ο δεύτερος έκανε και την μετάφραση των κειμένων από τα γκρίκο στα ιταλικά 

(Sicuro 2000). Μια δεύτερη συλλογή με τίτλο Canti grecanici di Corigliano d’ Otranto 

εκδόθηκε το 1978, υπό την επιμέλεια του Salvatore Sicuro24. Η συλλογή αυτή 

προέρχεται από το Κοριλιάνο Ντ΄Οτράντο και είναι βασισμένη σε ανέκδοτο υλικό 

του Vito Domenico Palumbo (Sicuro 2000). Σύμφωνα με τον Aprile, o Palumbo 

υπερηφανευόταν πως είχε συλλέξει όλα τα τραγούδια της Γκρετσία Σαλεντίνα σε 

δεκαπέντε τετράδια, τα οποία βρέθηκαν αρκετά χρόνια μετά το θάνατό του και 
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 Aprile, 1972. (Βλ. Βιβλιογραφία) 
24

 Palumbo, 1978. (Βλ. Βιβλιογραφία) 
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παραδόθηκαν στον πολιτιστικό Σύλλογο “Ghetonia” της Καλημέρα (Aprile 1998). 

Μέρος αυτού του υλικού αποτελεί και η προαναφερθείσα συλλογή.  

 

2.2.2 Επώνυμη ποίηση 

 Από τα μέσα του 19ου αιώνα και παράλληλα με τη λαϊκή ποίηση, ξεκίνησαν 

να γράφονται και τα πρώτα ποιήματα επώνυμων ποιητών. Ο Montinaro (1935) 

υποθέτει πως τα γραπτά ποιήματα άργησαν τόσο να εμφανιστούν εξαιτίας του 

αναλφαβητισμού που κυριαρχούσε σε όλη την περιοχή του Σαλέντο. Συνεπώς, η 

λογοτεχνία και η ποίηση μεταδίδονταν μόνο προφορικά, ενώ απ’ το 1850 περίπου 

ξεκίνησαν να δημιουργούνται τα πρώτα γραπτά κείμενα. 

Ένας από τους σημαντικότερους ποιητές ήταν ο Vito Domenico Palumbo, ο 

οποίος γεννήθηκε στην Καλημέρα στο 1856 και πέθανε το 1918 (Aprile 1996). 

Έγραψε πολλά ποιήματα στη γκρεκάνικη διάλεκτο και στην ιταλική γλώσσα25 

κυρίως ερωτικού, αλλά και κοινωνικού και λαογραφικού περιεχομένου (Montinaro 

1935). Στον Palumbo ανήκουν και οι στίχοι του ευρέως γνωστού, τόσο στο Σαλέντο 

όσο και στην Ελλάδα, τραγουδιού «Καληνύφτα». Ήταν, επίσης, συγγραφέας  και 

έγραψε μονολόγους, δράματα, θρησκευτικές αναπαραστάσεις, νουβέλες, 

παραμύθια (Aprile 1996). Αν και εξέδωσε πολλά από αυτά, ένα μεγάλο μέρος του 

έργου του παραμένει ακόμα ανέκδοτο. Ο Palumbo συνέλεξε ακόμα λαϊκά 

τραγούδια, παροιμίες, τετράστιχα ή εξάστιχα, παραδοσιακές συνήθειες, 

ιδιωματικές φράσεις, ακόμα και λέξεις. Μελέτησε τις μακρινές πηγές, την 

                                                           
25

 Σχετικά με τις ομιλούμενες γλώσσες του Σαλέντο, καθώς και με τη μεταξύ τους σχέση βλ. υποκεφ. 
2.1.3. 
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προέλευση και την ιστορία όλων των λαϊκών πολιτιστικών στοιχείων, ενέργειες που 

εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα από τους ιστορικούς (Aprile 1996). Αξιόλογο είναι και το 

μεταφραστικό του έργο – ήταν γνώστης της νέας ελληνικής, της γαλλικής, της 

πορτογαλικής, της ισπανικής, της ρουμάνικης, της γερμανικής και της αγγλικής 

γλώσσας (Sicuro 2000).  

Παράλληλα περίπου με τον Palumbo, ανέπτυξε το ποιητικό του έργο και ο 

Vito Lefons, ο οποίος γεννήθηκε το 1834 και πέθανε το 1918 (Aprile 1996). 

Θεωρείται ο πρώτος συγγραφέας της ελληνο-σαλεντινής λογοτεχνίας (Montinaro 

1935), αλλά και ο πιο αξιόλογος από τους ποιητές που έγραφαν σε γκρεκάνικη 

διάλεκτο (Aprile 1996, Sicuro 2000). Το ποιητικό του έργο, πραγματευόμενο μεταξύ 

άλλων  «την έννοια της οικογένειας και της θαλπωρής καθώς και την αγάπη για τη 

γη» (Montinaro 1935: 12) παρουσιάζει αρτιότητα στη μορφή και στο ύφος, ενώ 

ταυτόχρονα εκφράζει «τρυφερά και ευαίσθητα συναισθήματα» (Aprile 1996: 133). 

Μαζί με τον V. D. Palumbo μελέτησαν την γκρεκάνικη διάλεκτο και προσπάθησαν 

να τη διατηρήσουν. Πολύ σημαντική ήταν η προσπάθειά του να εμπνεύσει στη νέα 

γενιά την αγάπη του για τα γράμματα, τις τέχνες και την γκρίκο, ξεκινώντας από 

τους ανηψιούς του Pasquale και Antonio Lefons (Montinaro 1935, Sicuro 2000). Οι 

δύο αδερφοί έγραψαν πολλά λυρικά ποιήματα, γνωστά σε όλη τη Γκρετσία 

Σαλεντίνα (Aprile 1998). Σύμφωνα με τον Sicuro, εκείνα που ξεχωρίζουν είναι το 

«Epu vriskete e fsihi-mu» (Πού βρίσκεται η ψυχή μου;) και το «E segla u demoniu» 

(Ο καθρέφτης του διαβόλου), τα οποία ανήκουν στο ποιητικό έργο του Antonio 

Lefons. 
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 Το 1891 γεννήθηκε ο Giuseppe Lefons, ο οποίος εργάστηκε κατά κύριο λόγο 

ως λογιστής, παράλληλα όμως τραγουδούσε, απήγγειλε ποιήματα, έπαιζε βιολί και 

κιθάρα και έγραφε στίχους στην γκρεκάνικη διάλεκτο, στους οποίους, κάπως 

υποτιμητικά, έδινε το χαρακτηρισμό «σκύβαλα26». Έγραψε, μεταξύ άλλων τα: «E 

glossa ti mas pai» (Η γλώσσα που φεύγει), «Kappeddha tu ia Vitu» (Το εκκλησάκι 

του San Vito), «E Kampaneddha» (Η καμπανούλα), «I Roka» (Η παραλία της Roca) 

(Sicuro 2000). Ο Giuseppe πέθανε το 1964. 

Ένας άλλος πολύ σημαντικός ποιητής είναι ο Giuseppe Aprile, ο οποίος 

έγραψε το γνωστό ποίημα «Aremu, rindineddha» (Ποιος ξέρει, χελιδονάκι), το οποίο 

σύμφωνα με τον Sicuro (2000), τον (Rocco) Aprile (1998), αλλά και με τον Montinaro 

(1935) θεωρείται ο εθνικός ύμνος των ελληνόφωνων του Σαλέντο. Το ποίημα 

δημοσιεύτηκε στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Καλημέρα που εκδόθηκε την 1η 

Μαΐου 1900. Τη διεύθυνση του περιοδικού είχε ο V. D. Palumbo. Λίγο αργότερα 

μελοποιήθηκε χωρίς να γνωρίζουμε με ακρίβεια από ποιον (Montinaro 1935). 

Ωστόσο, ο Sicuro (2000) αναφέρει πως η μελοποίησή του αποδίδεται στον δάσκαλο 

Costanzo. 

Στην ίδια γενιά ποιητών ανήκει και ο Domenicano Tondi, ο οποίος γεννήθηκε 

το 1885 στο Τζολλίνο (Montinaro 1935). «Υπήρξε ο ποιητής του λεπτού και 

εξευγενισμένου έρωτα» (Sicuro 2000: 206). Ανάμεσα στα ποιήματά του ανήκουν τα: 

«Filiomesta» και «Ta Korassia apu Tsuddhinu» (Montinaro 1935, Sicuro 2000). 

Μελετούσε με πάθος τη γλώσσα του γκρίκο και προσπάθησε, μάλιστα, να την 

εμπλουτίσει με λέξεις της νέας ελληνικής. Η ενέργειά του αυτή, σύμφωνα με τον 

                                                           
26

 Η λέξη «σκύβαλα» δηλώνει αυτό που απομένει από το ξεκαθάρισμα των δημητριακών. 
Μεταφορικά όμως χρησιμοποιείται για να δηλώσει τα άχρηστα, τα σκουπίδια. 
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Sicuro «δεν εκτιμήθηκε ούτε από τους λόγιους ούτε από τους αμόρφωτους», καθώς 

η γλώσσα για να παραμείνει ζωντανή οφείλει να εξελίσσεται σύμφωνα με τις 

ανάγκες αυτών που τη μιλούν (2000: 207). Το 1935 δημοσίευσε το βιβλίο Glossa, το 

οποίο περιλαμβάνει μία γραμματική της γλώσσας του γκρίκο, συνταγμένη από τον 

ίδιο,  μία συλλογή πεζογραφικών και ποιητικών κειμένων και ένα μικρό αριθμό 

λαϊκών ποιημάτων (Montinaro 1935). 

Την ίδια χρονική περίοδο, ο Vito Antonio Tommasi συνέθεσε και 

υπαγόρευσε, καθώς ήταν αναλφάβητος, πολλά ποιήματα. Λίγα όμως μπορούν να 

επιβεβαιωθούν ως δικά του. Έφερε το ψευδώνυμο Kokkaluto, το οποίο κατά λέξη 

σημαίνει «αυτός με το μεγάλο κόκαλο». Οι κάτοικοι της Καλημέρας του απέδωσαν 

αυτό το όνομα επειδή είχε μεγάλο κεφάλι ή, ίσως, επειδή ήταν πολύ έξυπνος 

(Montinaro 1935). 

Ιδιαίτερη κλίση προς την ποίηση είχε και ο Cesare De Sanctis, ο οποίος ήταν 

ένας αγρότης από την Στερνατία, χωρίς υψηλές σπουδές – οι σχολικές του σπουδές 

έφτασαν μέχρι το επίπεδο του δημοτικού. Τα ποιήματά του χαρακτηρίζονται από 

έντονη ειλικρίνεια. Μας άφησε έναν ολόκληρο τόμο από ποιήματα, τα οποία 

πραγματεύονται θέματα όπως «την ύπαρξή του, τα βάσανα της οικογένειάς του και 

των συναγωνιστών του στη ζωή, […] τον έρωτα και το κρασί ως θεραπεία στον 

πόνο» (Sicuro 2000: 207). Ακόμη, μέσω των έργων του εκφράζει «τη διαμαρτυρία 

του ενάντια στις αδικίες της κοινωνίας, την ταλαιπωρία μιας ζωής δυστυχισμένης 

και τις απάνθρωπες συνθήκες του αγρότη» (Sicuro 2000: 207). 

Ανάμεσα στους σημαντικότερους ποιητές του Σαλέντο ανήκουν και οι Brizio 

Leonardo Colaci, Luigi Castrignano, Angela Campi Colella και Giannino Aprile. Και οι 
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τέσσερις κατάγονται από την Καλημέρα, ενώ ο τελευταίος υπήρξε, μάλιστα, και 

δήμαρχος της κοινότητας (Sicuro 2000). 

Ο πιο πρόσφατος, αλλά εξίσου σημαντικός με τους προηγούμενους, ποιητής 

είναι ο Franco Corliano, ο οποίος γεννήθηκε το 1948 στην Καλημέρα και πέθανε το 

2015. Είναι ο δημιουργός του ευρέως γνωστού τραγουδιού «Andra mu pai», το 

οποίο τραγούδησε πρώτη φορά η Francesca Licci και έγινε γνωστό στην Ελλάδα από 

τη Μαρία Φαραντούρη (Montinaro 1935). Το τραγούδι μιλάει για τις στιγμές του 

αποχωρισμού μεταξύ ανδρών και γυναικών, που συνέβαιναν εξαιτίας της 

μετανάστευσης των πρώτων για τη Γερμανία και το Βέλγιο. Ο Corliano εμπνεύστηκε 

το τραγούδι βλέποντας τις σκηνές αυτές στο σταθμό των τρένων όπου δούλευε27. 

 Ποιήματα δεκαοχτώ ποιητών συμπεριλήφθηκαν σε έναν τόμο που εκδόθηκε 

την άνοιξη του 1998, υπό την επιμέλεια του Antonio Anchora, με τίτλο La poesia 

grica28. Επίσης, η Δημοτική Διοίκηση της Καλημέρα εξέδωσε έναν τόμο διακοσίων 

περίπου σελίδων με ποιήματα πέντε τοπικών ποιητών, με σκοπό να τους τιμήσει 

(Sicuro 2000). Πολλά από τα ποιήματα που ανήκουν στους παραπάνω ποιητές 

μελοποιήθηκαν και έγιναν αναπόσπαστο τμήμα της μουσικής παράδοσης του 

Σαλέντο. 

 

 

 

                                                           
27

 https://www.sansimera.gr/biographies/1376. (Τελευταία πρόσβαση 20/7/2017) 
 
28

 Vari, 1998. (Βλ. Βιβλιογραφία) 

https://www.sansimera.gr/biographies/1376


41 
 

2.2.3 Τραγούδια 

Τόσο τα ανώνυμα (λαϊκά) όσο και τα επώνυμα ποιήματα είχαν στο 

μεγαλύτερο μέρος τους μουσική συνοδεία. Οι μελωδίες που έχουν φτάσει ως τις 

μέρες μας, αν και είναι περιορισμένες σε αριθμό, αφορούν κυρίως μελοποιήσεις 

λαϊκών συνθέσεων. Αυτό οφείλεται στην προφορική τους μετάδοση, η  οποία 

εξασφάλισε την αντοχή τους στο χρόνο. Οι μελωδίες συνόδευαν, κατά κύριο λόγο, 

τον ενδεκασύλλαβο στίχο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να 

μετασχηματισθούν, ώστε να καλύψουν το σύνολο των τραγουδιών που γνώριζε 

κάποιος. Το ύφος τους διαμορφωνόταν σε μεγάλο βαθμό από τα συναισθήματα του 

τραγουδιστή και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν (Sicuro 2000). «Όλα 

ήταν προφορική παράδοση και η ανάγκη της κάθε στιγμής δημιουργούσε και το 

τραγούδι» (Vilani, ομιλία 2017). 

Στο Σαλέντο, τα όργανα που χρησιμοποιούσαν για να συνοδέυσουν τη φωνή 

ήταν το «ταμπορέλλο» (ντέφι), το «οργανέττο» (διατονικό ακορντεονάκι), η κιθάρα 

ή «ολασσούνα» όπως την αναφέρει ο Avantagiatto (προσ. συνέντευξη 2017), το 

μαντολίνο και το βιολί  (Vilani, ομιλία 2017).29 Η Μεργιανού προσθέτει, επίσης, τη 

φυσαρμόνικα και το «τζούφολο», ένα είδος φλογέρας που δεν υπάρχει πια (1989). 

Στην Καλαβρία εκτός απ’ το «ταμπορέλλο» και το «οργανέττο» αναφέρονται και η 

«τσεραμέντα» (τσαμπούνα) και η καλαβρέζικη λύρα30 (Κωνσταντάτος 2016, 

Μεργιανού 1989).  Στις ορεινές περιοχές της Καλαβρίας, όπου ήταν αναπτυγμένη η 

κτηνοτροφία, οι βοσκοί κατασκεύαζαν μόνοι τους «φλαουτάκια» και φλογέρες ή 

                                                           
29

 Η Vilani (ομιλία 2017) αναφέρει και το όργανο «κούπα-κούπα», που έχει το ρόλο του κρουστού και 
του μπάσου ταυτόχρονα.  Ωστόσο και αυτό το όργανο έχει καταργηθεί στις μέρες μας. 
30

Σχετικά με την καλαβρέζικη λύρα βλ.  Plastino 1994.  



42 
 

έπαιζαν φυσαρμόνικα, δηλαδή όργανα που ήταν εύκολο να μεταφερθούν, σε 

αντίθεση με τους αγρότες της πεδιάδας του Σαλέντο, που χρησιμοποιούσαν μόνο τη 

φωνή τους (Vilani, ομιλία 2017).  

Η «διδασκαλία» των οργάνων, σύμφωνα με τον Avantagiatto (προσ. 

συνέντευξη 2017), γινόταν μόνο με το αυτί. Όπως χαρακτηριστικά λέει: «Δεν 

υπήρχαν σχολεία. Καθόταν ο δάσκαλος απέναντι από τον μαθητή και του μάθαινε». 

Στη μουσική παράδοση του Σαλέντο υπήρχαν κυρίως πολυφωνικά, αλλά και 

κάποια μονοφωνικά τραγούδια (Vilani, ομιλία 2017). Σύμφωνα με τη Vilani (ομιλία 

2017), τα μοιρολόγια, τα τραγούδια των τελάληδων και τα νανουρίσματα ήταν 

μονωδίες. Στα πολυφωνικά τραγούδια οι τραγουδιστές ακολουθούσαν κάποιους 

«κώδικες» (Κωνσταντάτος, προσ. συνέντευξη 2016) κατά την εκτέλεση. Συνήθως 

ξεκινούσε το τραγούδι ο μεγαλύτερος σε ηλικία τραγουδιστής, που είχε μεγαλύτερη 

εμπειρία και πιο ευρύ ρεπερτόριο, από όποιον τόνο ήθελε. Στη συνέχεια 

προστίθεντο μια δεύτερη φωνή σε πιο ψηλό τονικό ύψος και στη μέση της φράσης 

έμπαιναν και οι υπόλοιπες, δημιουργώντας ένα μουσικό χαλί για το τραγούδι. 

Υπήρχαν συνολικά πέντε φωνές (Vilani, ομιλία 2017). Ο Κωνσταντάτος αναφέρει 

πως χαρακτηριστικό αυτών των φωνών ήταν η τραχύτητα: 

… Οι φωνές είναι τραχιές, είναι σκληρές και πρωτόγονες. Είναι πολύ 

γήινες, δεν έχουν, ας πούμε, καμιά καλλιέπεια, δεν το αφήνουν να 

έχουν, έτσι, μιλάμε τώρα για το ιδίωμα το παραδοσιακό, το οποίο 

φυσικά μέσα στα χρόνια και μέσα στη χρήση, υπόκειται σε αλλαγές, 

που δεν είναι άσχημες, αλλά μπαίνει, η κάθε μουσική μπαίνει στην 

εποχή της και παίρνει στοιχεία και απ’ την εποχή της. Αλλά το 



43 
 

χαρακτηριστικό της… του τραγουδίσματος αυτής της περιοχής και 

στην Καλαβρία και στην Απουλία, στο Σαλέντο είναι οι φωνές οι 

στεντόρειες, οι δυνατές, οι ίσιες φωνές, και που θα έλεγες, ας 

πούμε, να το πω, σα να βρίσκονται άνθρωποι, ας πούμε, σ’ ένα 

χωράφι και ο ένας να είναι στη μία άκρη και ο άλλος στην άλλη και 

να φωνάζουνε ο ένας στον άλλο για ν’ ακουστούν, κάπως έτσι. 

(Κωνσταντάτος προσ. συνέντευξη 2016) 

Η χρήση της λέξης «πρωτόγονες» από τον Κωνσταντάτο θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ως ένδειξη ρομαντικής προσέγγισης της τραγουδιστικής μουσικής παράδοσης του 

Σαλέντο. Ωστόσο, καθώς στη συνέχεια ο ίδιος αναλύει εκτενέστερα την άποψή του, 

αντιλαμβανόμαστε πως με την αναφορά σε «πρωτόγονες φωνές» εννοεί 

πιθανότατα τον αυθόρμητο και μη επιτηδευμένο τρόπο με τον οποίο τραγουδούσαν 

στο Σαλέντο. 

Στα εργατικά τραγούδια του Σαλέντο, ο τρόπος με τον οποίο τραγουδούσαν 

είχε διαμορφωθεί με βάση τις συνθήκες που όριζε η δουλειά. Οι άνθρωποι 

τραγουδούσαν σκυμμένοι έχοντας μια καλή τοποθέτηση του διαφράγματός τους 

και μία σωστή χρήση των ηχείων του κεφαλιού τους, με αποτέλεσμα οι φωνές τους 

να έχουν μεγάλη ένταση. Ωστόσο, πέρα από το πρακτικό μέρος, η εξωστρέφεια των 

φωνών είχε και μία κοινωνιολογική διάσταση. Δεδομένου ότι δούλευαν για το 

αφεντικό τους, το οποίο ενίοτε τους καταπίεζε και τους εκμεταλλευόταν, οι 

άνθρωποι ήθελαν να αισθάνονται ενωμένοι και ισχυροί απέναντί του, μέσω του 

ομαδικού τραγουδιού. Επίσης, είχαν την ανάγκη να δηλώσουν την παρουσία τους 

στο ισχυρό αφεντικό, την ατομική τους υπόσταση. «… Σα να ήθελες να πεις ότι εγώ 
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αυτή τη στιγμή δουλεύω, σε υπηρετώ, σκύβω το κεφάλι, αλλά δεν παύω να είμαι 

άνθρωπος και να είμαι και προσωπικότητα.»31 (Vilani, ομιλία 2017) Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες διαμόρφωσαν ένα συγκεκριμένο ύφος στο κάθε τραγούδι ξεχωριστά, 

αλλά και σε όλη τη μουσική παράδοση του Σαλέντο. 

 Συνοψίζοντας, η μουσική παράδοση του Σαλέντο αποτελείται αφενός από 

υλικό που μεταδίδεται προφορικά από γενιά σε γενιά και αφετέρου από γραπτές 

επώνυμες συνθέσεις λαϊκών ποιητών. Παρατηρούμε πως σε κάθε περίπτωση, το 

τραγούδι ήταν μέρος της ζωής των ανθρώπων, συνοδεύοντάς την σε όλες τις 

εκφάνσεις της. Σήμερα, η μουσική παράδοση παραμένει ζωντανή στο Σαλέντο, 

όμως με έναν διαφορετικό τρόπο, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες συνθήκες. Με 

το θέμα αυτό θα ασχοληθούμε στο 3ο κεφάλαιο. 

 

2.3. Η παρουσία της παραδοσιακής μουσικής της Κάτω Ιταλίας στην Ελλάδα 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο γίνεται αναφορά σε τραγούδια από την Κάτω 

Ιταλία που τραγουδιούνται στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1970 –όταν 

πρωτοήρθαν στην Ελλάδα‒ μέχρι σήμερα, καθώς και στους καλλιτέχνες που τα 

τραγούδησαν. Στο κείμενο αναφέρονται, κυρίως, οι πιο χαρακτηριστικές εκτελέσεις 

τραγουδιών, οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στην ελληνική δισκογραφία. Ωστόσο, 

πληθώρα ακόμα τραγουδιστών έχει τραγουδήσει τραγούδια από την Κάτω Ιταλία, 

σε ζωντανές, κυρίως, εμφανίσεις. Το παραπάνω κείμενο προέκυψε, κατά κύριο 

                                                           
31

 Παρόμοια αντιμετώπιση των δύσκολων εργατικών συνθηκών συναντάται και σε άλλες μουσικές 
παραδόσεις. Μία πολύ χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του εργατικού τραγουδιού των 
μαύρων της Αμερικής σε φυλακή του Τέξας (βλ. Φιλμογραφία Jackson, B., Seeger, T., Seeger, D. και 
Seeger, P. 1966). 
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λόγο, κατόπιν διαδικτυακής έρευνας, επειδή ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν πιο 

αξιόπιστες μέθοδοι, λόγω έλλειψης σχετικής βιβλιογραφίας. 

 Παράλληλα με την πρώτη προσπάθεια για αναβίωση32 της παραδοσιακής 

μουσικής στην Κάτω Ιταλία τη δεκαετία του ’70, ξεκίνησε και μία προσπάθεια από 

Έλληνες μελετητές και καλλιτέχνες να γίνει γνωστή αυτή η μουσική παράδοση στην 

Ελλάδα. Μουσικοί και ερευνητές άρχισαν να «φέρνουν» τραγούδια από την Κάτω 

Ιταλία στην Ελλάδα, τα οποία έγιναν σταδιακά πολύ αγαπητά και με την πάροδο 

του χρόνου βρίσκουν ολοένα μεγαλύτερη ανταπόκριση στο ελληνικό κοινό. Αξίζει 

να σημειωθεί πως παρόλο που η μουσική παράδοση του Σαλέντο περιλαμβάνει 

τραγούδια και στην ελληνόφωνη και στη ρομανική διάλεκτο, εκείνα που 

τραγουδιούνται από το 1970 έως σήμερα στην Ελλάδα είναι σχεδόν αποκλειστικά 

στο γκρίκο, ενίοτε στην ιταλική γλώσσα.  

Το πρώτο τραγούδι από την Κάτω Ιταλία που τραγουδήθηκε στην Ελλάδα 

ήταν το «Άντρα μου πάει» ή αλλιώς το «Κλάμα του εμιγκράντου». Πρόκειται για ένα 

τραγούδι που έγραψε και δημοσίευσε το 1972 ο Franco Corliano (Aprile 1998, βλ. 

υποκεφ. 2.2). Αρχικά η Μαρία Φαραντούρη το τραγούδησε για την ταινία-

ντοκιμαντέρ Polemonta του Δημήτρη Μαυρίκιου το 1975 (Βλ. Φιλμογραφία). Εν 

συνεχεία, το συμπεριέλαβε στον δίσκο Τραγούδια Διαμαρτυρίας από όλον τον 

Κόσμο το 1977 (Βλ. Δισκογραφία). Το τραγούδι είναι γραμμένο σε γκρίκο διάλεκτο. 

Πραγματεύεται το φαινόμενο της μετανάστευσης που ήταν έντονο στις περιοχές της 

Κάτω Ιταλίας την περίοδο που γράφτηκε το τραγούδι. Πιο συγκεκριμένα, οι άνδρες 

έφευγαν με τα τρένα για το Βέλγιο και  τη Γερμανία προς αναζήτηση μιας καλύτερης 

                                                           
32

 Βλ. κεφ. 3. 
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τύχης στα ορυχεία, αφήνοντας πίσω τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Τις σκηνές του 

αποχωρισμού περιγράφει ο Corliano στο τραγούδι33. Το «Άντρα μου πάει» είναι ένα 

από τα πιο πολυτραγουδισμένα τραγούδια στην Ελλάδα. Μετά την πρώτη εκτέλεση 

της Φαραντούρη ακολούθησαν και άλλες από τη Χάρις Αλεξίου (1981), τη 

Μαρινέλλα (1999), τις αδερφές Βουγιουκλή (2009), τη Μάρθα Φριντζήλα (2009), 

τους Encardia και άλλους (Βλ. Δισκογραφία). Όπως παρατηρούμε οι εκτελέσεις 

αυτές έχουν αρκετή χρονική απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

ευρεία διάδοση του τραγουδιού στην Ελλάδα. Το 2009 το τραγούδι κυκλοφόρησε 

στο άλμπουμ του Γιάννη Μηλιώκα Ένας σε δύο με νέους στίχους στα ελληνικά με 

ειρωνικό περιεχόμενο, με τον τίτλο «Χαραμοφάης». 

 Το 1983 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος (LP) αφιερωμένος στα τραγούδια 

από τα χωριά του Σαλέντο και της Καλαβρίας (ελληνόφωνα και ελληνο-

αλβανόφωνα), με τίτλο Η ελληνική μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας. Οι 

ηχογραφήσεις στηρίχθηκαν στην εθνομουσικολογική έρευνα που προηγήθηκε από 

τους Λάμπρο Λιάβα και Νίκο Διονυσόπουλο (Λιάβας και Διονυσόπουλος 1983), 

οπότε μπορούμε να τις θεωρήσουμε αρκετά αξιόπιστες. Όπως αναφέρεται στο 

δίσκο (Λιάβας και Διονυσόπουλος 1983) και φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις 

μαρτυρίες του Παπαγεωργίου (προσ. συνέντευξη 2017) και του Κωνσταντάτου 

(προσ. συνέντευξη 2016), ο δίσκος αυτός έκανε γνωστή την παραδοσιακή μουσική 

της Κάτω Ιταλίας στην Ελλάδα και τελικά λειτούργησε ως πηγή έμπνευσης για 

πολλούς Έλληνες μουσικούς και συνθέτες, για μετέπειτα μουσικές δημιουργίες με 

επιρροές κατωιταλιάνικης μουσικής. 

                                                           
33

 Βλ. τον ιστότοπο της εκπομπής «Η μηχανή του χρόνου» που προβάλλει ιστορικά ντοκιμαντέρ 
(https://www.sansimera.gr/biographies/1376. Τελευταία πρόσβαση: 20/7/2017). 

https://www.sansimera.gr/biographies/1376
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 Αποκλειστικά με αυτό το είδος μουσικής έχουν ασχοληθεί οι Encardia, στους 

οποίους θα επιστρέψουμε στο Κεφάλαιο 3, οι Antidotum Tarantulae και οι  

Grikanta. Οι Grikanta είναι ένα πρόσφατο μουσικό συγκρότημα από τη 

Θεσσαλονίκη, καθώς συστάθηκαν το 2015. Εμπνευστής και ιδρυτής του 

συγκροτήματος είναι ο Pierpaolo Sicuro, ο οποίος κατάγεται από το χωριό Ρακάλε 

(Ηράκλεια), που βρίσκεται κοντά στην Γκαλλίπολη του Σαλέντο (Εικ. 2). Τα υπόλοιπα 

μέλη του γκρουπ είναι Έλληνες. Το ρεπερτόριό τους αντλείται, κατά το μεγαλύτερο 

μέρος, από τα παραδοσιακά τραγούδια της Κάτω Ιταλίας, τα οποία οι ίδιοι ενίοτε 

διασκευάζουν ελαφρώς (κυρίως όσον αφορά τα όργανα που χρησιμοποιούν), 

ενέργεια που συμβάλλει στη δημιουργία του προσωπικού ύφους του γκρουπ. Στον 

πρώτο τους δίσκο, που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα, περιλαμβάνονται 

συνθέσεις του Sicuro (Sicuro, προσ. συνέντευξη 2017). 

 Όπως προαναφέρθηκε, η Χάρις Αλεξίου συμπεριέλαβε το τραγούδι «Άντρα 

μου πάει» στο δίσκο Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας, τον οποίο κυκλοφόρησε 

μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη το 1981 (Βλ. Δισκογραφία). Το ίδιο τραγούδι 

συμπεριέλαβε και η Μαρινέλλα στο δίσκο Με βάρκα το τραγούδι που προήλθε από 

ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδειο σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα, το 1999 (Βλ. 

Δισκογραφία). 

 Ένα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου τους έχουν αφιερώσει στα τραγούδια 

της Κάτω Ιταλίας η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή. Ο δίσκος τους Ελένη και 

Σουζάνα Βουγιουκλή που κυκλοφόρησε το 2009, περιλαμβάνει ανάμεσα σε 

τραγούδια από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού, και πέντε 

παραδοσιακά τραγούδια από την Κάτω Ιταλία (Βλ. Δισκογραφία).  
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 Στον δίσκο Sumiglia της Σαββίνας Γιαννάτου με τους Primavera en Salonico 

που κυκλοφόρησε το 2005 περιλαμβάνονται μερικά παραδοσιακά τραγούδια της 

Κάτω Ιταλίας. Επίσης, η Σαββίνα Γιαννάτου συμμετέχει στο δίσκο Σας τα ʹπαν κι 

άλλοι που κυκλοφόρησε το 2003 με το τραγούδι «Στρίνα», το οποίο είναι 

ελληνόφωνα κάλαντα από την Κάτω Ιταλία (Βλ. Δισκογραφία).  

 Περιστασιακά και άλλοι Έλληνες καλλιτέχνες έχουν συμπεριλάβει στους 

δίσκους ή τις συναυλίες τους τραγούδια από την Κάτω Ιταλία. Ενδεικτικά αναφέρω 

το «Καληνύφτα» από τον Φώτη Σιώτα, που συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Μανώλης 

Φάμελλος και οι ποδηλάτες (1993), το «Έλα κασπέντα» από την Καίτη Κουλλιά σε 

μουσική του Φραντζολά και παραδοσιακούς κατωιταλιάνικους στίχους, που 

συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Εδώ ξυπνούν τα όνειρα (1999), το «Oria mu pitsulina» 

από το συγκρότημα Ρόδο του Ανέμου, που συμπεριλήφθηκε στον ομώνυμο δίσκο 

(Ρόδο του Ανέμου, 2003), το «Is oria mou» από τον Γιώργο Νταλάρα, που 

συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Μεσόγειος (2005), καθώς και το «Are mu rindineddha» 

από τη Μάρθα Φριντζήλα, που συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Δύο νύχτες στα Μέγαρα 

(2009) (Βλ. Δισκογραφία). 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες που έχουν εντάξει τραγούδια από 

την Κάτω Ιταλία στο ρεπερτόριό τους είτε συμπράττοντας με μουσικούς που 

ασχολούνται κατά βάση με αυτή τη μουσική, είτε – πολύ περισσότερο ‒ 

τραγουδώντας τα εμβόλιμα σε ζωντανές εμφανίσεις τους. Τα συνηθέστερα 

τραγούδια που ακούγονται στον ελλαδικό χώρο είναι το «Καληνύφτα», σε στίχους 

και μουσική του Vito Domenico Palumbo, και το «Άντρα μου πάει». 
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 Η ελληνική δισκογραφία συμπληρώνεται και από οπτικοακουστικές 

παραγωγές, εστιασμένες κυρίως στις ελληνόφωνες κοινότητες του Σαλέντο και της 

Καλαβρίας. Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι η προαναφερθείσα ταινία-ντοκιμαντέρ 

Polemonta (1975) του Δημήτρη Μαυρίκιου. Έχουν γίνει επίσης τηλεοπτικές 

εκπομπές και αφιερώματα για την ελληνική διάλεκτο της Κάτω Ιταλίας («γκρίκο»), 

τον τρόπο ζωής και τα έθιμα και τα τραγούδια των ελληνόφωνων της Νότιας 

Ιταλίας. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες και έρευνες σχετικά με τις 

ελληνόφωνες κοινότητες της Κάτω Ιταλίας34. 

Ωστόσο, ως επί το πλείστον, το υλικό αυτό έχει μία ελληνοκεντρική 

προσέγγιση του θέματος. Η μεγάλη επιθυμία για την ανάδειξη της ελληνικής 

ταυτότητας των περιοχών αυτών, οδηγεί συχνά τους δημιουργούς της εκάστοτε 

ταινίας στη διατύπωση μη επαρκώς τεκμηριωμένων συμπερασμάτων – ενίοτε και 

αυθαίρετων – σχετικά με τις αρχαιοελληνικές ή βυζαντινές καταβολές των κατοίκων 

της Νότιας Ιταλίας. Έτσι, οι αναπαραστάσεις γι’ αυτές τις περιοχές που 

προβάλλονται στην Ελλάδα είναι σε μεγάλο βαθμό επικεντρωμένες στο να 

ανακαλύψουν τα ελληνικά στοιχεία σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας των 

ανθρώπων, με αποτέλεσμα να χάνουν ένα μέρος της αξιοπιστίας τους. 

 

 

 

 

                                                           
34

 Βλ. κεφ. 1. 
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3. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΑΛΕΝΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσω να περιγράψω τη γενικότερη εικόνα της 

παραδοσιακής μουσικής της Κάτω Ιταλίας στην περιοχή του Σαλέντο σήμερα. 

Καθώς οι ημέρες παραμονής μου στο Σαλέντο δεν ήταν αρκετές για μία εκτεταμένη 

έρευνα, το υλικό για τη συγγραφή αυτού του κεφαλαίου το άντλησα κυρίως από τις 

συνεντεύξεις και τις συζητήσεις με τους πληροφορητές μου, την ομιλία της Vilani35 

αλλά και από βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα.  

Αυτό που διαπίστωσα κατά την έρευνά μου και επιβεβαίωσαν οι 

πληροφορητές μου είναι πως η σημασία της παραδοσιακής μουσικής, αλλά και η 

θέση της στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων δε διαφέρει ανάμεσα στις 

ιταλόφωνες και στις ελληνόφωνες κοινότητες. Παρόλο που η γλώσσα των 

τραγουδιών μπορεί να διαφέρει (ελληνόφωνα-ρομανόφωνα), το μουσικό ιδίωμα 

είναι ενιαίο σε όλες τις κοινότητες της Κάτω Ιταλίας (Κωνσταντάτος, προσ. 

συνέντευξη 2016). Άλλωστε, οι ελληνόφωνοι σήμερα είναι ασυγκρίτως λιγότεροι σε 

σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (βλ. υποκεφ. 2.1.3), συνεπώς, επί της ουσίας, η 

διάκριση σε ελληνόφωνα και ιταλόφωνα χωριά σχεδόν δεν υφίσταται πλέον. Έτσι, η 

αξία της μουσικής δεν εξαρτάται από το γλωσσικό ιδίωμα, αλλά είναι ανάλογη της 

δυνατότητας έκφρασης που δίνει στους ανθρώπους, καθώς και της γοητείας που 

ασκεί η ίδια η μουσική. 

Όπως είδαμε στην υποκεφ. 2.2, το τραγούδι αποτελούσε αναπόσπαστο 

τμήμα της καθημερινότητας των ανθρώπων στη Νότια Ιταλία, συνοδεύοντας τις 

καθημερινές δραστηριότητες (π.χ. δουλειά, νανούρισμα των παιδιών) αλλά και τις 

                                                           
35

 Βλ. υποσημ. 4. 
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ιδιαίτερες περιστάσεις (π.χ. θάνατος, γάμος). Γύρω στο 1940-1950, όμως, η 

παραδοσιακή μουσική της περιοχής σε μεγάλο βαθμό σταμάτησε να παίζεται. Η 

Vilani (ομιλία 2017) αποδίδει το γεγονός αυτό στη γενικότερη τάση για 

εκμοντερνισμό που επικρατούσε εκείνη την περίοδο, ενώ ο Sicuro – ιδρυτής του 

συγκροτήματος Grikanta – το αιτιολογεί αναφέροντας χαρακτηριστικά: 

«Σταματήσαμε γιατί ντρεπόμασταν» (Sicuro, προσ. συνέντευξη 2017)  . Η διάδοση 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης – τα οποία προέβαλαν τα αμερικάνικα μουσικά 

πρότυπα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο – φαίνεται ότι ήταν εκείνη που τους 

οδήγησε σε τέτοια αισθήματα κατωτερότητας, τα οποία με τη σειρά τους 

προκάλεσαν αυτόν τον περιορισμό στην επιτέλεση της παραδοσιακής μουσικής 

(Sicuro, προσ. συνέντευξη 2017).  Όποιος και να ήταν ο λόγος, είναι γεγονός πως για 

τριάντα χρόνια περίπου – ως τη δεκαετία του ʹ70 – η παραδοσιακή μουσική 

ατόνησε. 

Περί το 1970 άρχισε να ξαναπαίζεται παραδοσιακή μουσική από νέους 

ανθρώπους που έδειξαν ενδιαφέρον προς αυτή. Σύμφωνα με τη Vilani (ομιλία 

2017), οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, παρόλο που σταμάτησαν να 

τραγουδούν, δεν ξέχασαν τα τραγούδια. Έτσι, οι νέοι βασίστηκαν πάνω τους 

προκειμένου να διδαχθούν τα τραγούδια αυτά και στη συνέχεια να τα 

τραγουδήσουν στη σκηνή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, παρά τις προτροπές 

των νέων, οι γηραιότεροι αρνούνταν στην αρχή να τραγουδήσουν στη σκηνή: 

Κάποια στιγμή, όταν έγινε στο συγκεκριμένο χωριό [Τζολλίνο] ένα 

φεστιβάλ σε σχέση με την παραδοσιακή μουσική, αποφάσισαν οι 

διοργανωτές να προσκαλέσουν και αυτούς τους παλιούς εκφραστές 
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της παράδοσης να τραγουδήσουν πάνω στο πάλκο, αλλά εννοείται 

ότι δεν ήθελαν να ανέβουν στο πάλκο, γιατί ντρεπόντουσαν. Είχαν 

μάθει να τραγουδάνε στο σπίτι, στο χωράφι και στην οικογένεια και 

όταν τους είπαν να ανέβουν πάνω στη σκηνή να τραγουδήσουν, 

αρνήθηκαν (Vilani, ομιλία 2017). 

Η Vilani (ομιλία 2017) αναφέρει πως σταδιακά, μέσα από αυτή τη διαδικασία 

μάθησης των τραγουδιών, κάποιοι από τους μεγαλύτερους πείστηκαν τελικά να 

τραγουδήσουν στη σκηνή μαζί με τους νεότερους. 

Παράλληλα με τα μεμονωμένα άτομα που ξεκίνησαν την προσπάθεια για 

«αναβίωση» της μουσικής παράδοσης, έκαναν την εμφάνισή τους και μουσικά 

συγκροτήματα από την περιοχή που στράφηκαν προς την παραδοσιακή μουσική. Το 

πρώτο συγκρότημα ιδρύθηκε το 1969 και ονομαζόταν Nuova Compagnia di Canto 

Popolare (Νέα Κομπανία Λαϊκού Τραγουδιού). Παρόλο που το συγκρότημα 

ασχολήθηκε κυρίως με τη ναπολιτάνικη παράδοση, σύμφωνα με τον Παπαγεωργίου 

(προσ. συνέντευξη 2017), η μουσική δραστηριότητα του συγκροτήματος σήμανε την 

έναρξη της «πρώτης αναβίωσης» της μουσικής παράδοσης της Κάτω Ιταλίας, η 

οποία περιελάμβανε κυρίως το ρεπερτόριο που παιζόταν πριν το 194036. Λίγο 

αργότερα, το 1975 ακολούθησε το συγκρότημα Canzoniere Grecanico Salentino (Το 

Βιβλίο με τα γκρεκάνικα τραγούδια από το Σαλέντο)37, το οποίο δραστηριοποιήθηκε 

στη βόρεια περιοχή του Σαλέντο, κοντά στο Λέτσε (Sicuro, προσ. συνέντευξη 2017). 

Σύμφωνα με τον Sicuro (προσ. συνέντευξη 2017), την ίδια περίπου περίοδο, στο 

νότιο τμήμα του Σαλέντο, κοντά στην Γκαλλίπολη, δημιουργήθηκε και το 

                                                           
36

 Βλ. υποκεφ. 2.2. 
37

 http://www.canzonieregrecanicosalentino.net/about/?lang=en (Τελευταία πρόσβαση 21/7/2017). 

http://www.canzonieregrecanicosalentino.net/about/?lang=en
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συγκρότημα Gruppo Radici, στο οποίο μάλιστα συμμετείχε και ο πατέρας του. Αξίζει 

να αναφερθεί πως, με βάση τις πληροφορίες του Sicuro, οι πρώτες προσπάθειες 

επανεκτέλεσης της παραδοσιακής μουσικής δεν είχαν ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό. 

Αυτό οφειλόταν στη μεγάλη διάδοση της αμερικάνικης μουσικής μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία όπως προαναφέρθηκε δημιουργούσε αισθήματα 

κατωτερότητας στους Νότιους Ιταλούς για τη «δική τους» μουσική (Sicuro, προσ. 

συνέντευξη 2017). 

Από το 1990 και έπειτα ξεκίνησε μία «δεύτερη αναβίωση» της μουσικής 

παράδοσης. Σύμφωνα με τον Sicuro (προσ. συνέντευξη 2017), κατά τη δεκαετία του 

1990 φοιτητές από τη Βόρεια Ιταλία και την Ευρώπη στράφηκαν στη μελέτη της 

παραδοσιακής μουσικής της Κάτω Ιταλίας και του φαινομένου του ταραντισμού38 

με αποτέλεσμα την ευρεία, υπερτοπική διάδοση αυτής της μουσικής παράδοσης. 

Το 1992 ιδρύθηκε στο χωριό Καλημέρα του Σαλέντο το μουσικό συγκρότημα 

Ghetonia με πρωτοβουλία του Roberto Licci, ο οποίος έχει υπάρξει μέλος και του 

συγκροτήματος Canzoniere Grecanico Salentino39. Το συγκρότημα συνεχίζει την 

πορεία του μέχρι σήμερα και ασχολείται με «την ελληνόφωνη παράδοση της Grecia 

Salentina, την τελετουργική-θεραπευτική παράδοση της ταραντέλας και τα 

τραγούδια της ευρύτερης περιοχής του Otranto» (Βαλκάνος, 1996). Παράλληλα, το 

συγκρότημα Canzoniere Grecanico Salentino εξακολουθεί να δραστηριοποιείται 

μουσικά, δίνοντας όμως τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά, στα παιδιά των ιδρυτών 

του (Παπαγεωργίου, προσ. συνέντευξη 2017).  
                                                           
38

 Σύμφωνα με την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Grove Music Online (Pirrotta κ.ά. 2017), η πρώτη 
σημαντική έρευνα σχετικά με τον πολιτισμό της Κάτω Ιταλίας πραγματοποιήθηκε κατά τη δεκαετία 
του 1950 από τον Ernesto De Martino και αφορούσε την τελετή του ταραντισμού στην Απουλία. Η 
έρευνα αυτή θεωρείται ότι θεμελίωσε τη μουσική ανθρωπολογία στην Ιταλία. 
39

 https://www.facebook.com/pg/ghetonia/about/?ref=page_internal (Τελευταία πρόσβαση 
21/7/2017). 

https://www.facebook.com/pg/ghetonia/about/?ref=page_internal
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Εκτός από τα μεγάλα συγκροτήματα που αναφέρονται παραπάνω ως τα πιο 

χαρακτηριστικά, πλέον έχουν δημιουργηθεί πολλές μικρότερες μπάντες που έχουν 

μεγάλη απήχηση στους νέους ανθρώπους. Αξιοθαύμαστο είναι το γεγονός πως 

τέτοιες μπάντες δεν συναντώνται μόνο στην περιοχή της Κάτω Ιταλίας, αλλά και στη 

Βόρεια Ιταλία και σε κάποιες περιπτώσεις και στην υπόλοιπη Ευρώπη (Sicuro, προσ. 

συνέντευξη 2017). Παρόλο που τα συγκροτήματα αυτά έχουν εστιάσει το 

ρεπερτόριό τους στην παραδοσιακή μουσική της Νότιας Ιταλίας, δεν αναπαράγουν 

πιστές επανεκτελέσεις των τραγουδιών, αλλά πειραματίζονται εισάγοντας στοιχεία 

από άλλα, σύγχρονα, είδη μουσικής (Παπαγεωργίου, προσ. συνέντευξη 2017). Τα 

μουσικά όργανα που χρησιμοποιούν είναι σύγχρονα και η επιλογή τους δεν 

εξαρτάται συνήθως από το ύφος του ρεπερτορίου, αλλά από τους οργανοπαίκτες 

που διαθέτει το εκάστοτε συγκρότημα (Sicuro, προσ. συνέντευξη 2017). Έτσι, 

εμφανίζονται όργανα όπως το βιολί, το βιολοντσέλο, το κοντραμπάσο, το φλάουτο, 

ακόμα και τα τύμπανα. Οι μελωδίες άλλοτε προέρχονται από την παράδοση, ενίοτε 

παραλλαγμένες, και άλλοτε είναι πρωτότυπες, ακολουθώντας όμως το ύφος των 

παραδοσιακών μελωδιών. Ο Sicuro (προσ. συνέντευξη 2017) επισημαίνει πως και τα 

όργανα και οι μελωδίες μπορούν να παρεκκλίνουν από αυτό που, κατά κάποιον 

τρόπο, θεωρούμε παραδοσιακό, καθώς αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία στις 

σύγχρονες εκτελέσεις είναι η ακρίβεια στο ρυθμό. Έτσι, κάθε συγκρότημα 

τροποποιεί ελαφρώς κάποια στοιχεία των τραγουδιών, προκειμένου να δώσει τον 

δικό του, προσωπικό χαρακτήρα (Sicuro, προσ. συνέντευξη 2017). Όσον αφορά τη 

γλώσσα των τραγουδιών, ο Κωνσταντάτος (προσ. συνέντευξη 2016) αναφέρει πως 

το μεγαλύτερο μέρος του σύγχρονου ρεπερτορίου είναι γραμμένο στη ρομανική 

διάλεκτο και όχι στην ελληνική, παρά την ύπαρξη πλήθους τραγουδιών στη 
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δεύτερη. Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι και σήμερα υπάρχει μια 

ζωντανή μουσική παράδοση, η οποία, ακόμα και αν ξεκίνησε μέσω της γενικότερης 

τάσης για αναβίωση και διαφύλαξη της παραδοσιακής μουσικής, προσαρμόστηκε 

σε πολύ μεγάλο βαθμό στα σημερινά δεδομένα και εντάχθηκε αρμονικά στη 

σύγχρονη ζωή των ανθρώπων. 

Σύμφωνα με τον Sicuro (προσ. συνέντευξη 2017), οι κάτοικοι της Κάτω 

Ιταλίας, βλέποντας την ανταπόκριση του κόσμου, άρχισαν να αισθάνονται 

υπερηφάνεια για τη μουσική τους αντί για την ντροπή που αισθάνονταν πριν. Έτσι, 

στο πλαίσιο της «αναβίωσης» άρχισαν επίσης να διοργανώνονται διάφορα 

φεστιβάλ με κύριο σκοπό την προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας του Σαλέντο. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα μουσικά φεστιβάλ, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το 

La Notte della Taranta (Η νύχτα της ταραντούλας), καθώς πρόκειται για ένα από τα 

μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ιταλίας, με αναγνώριση και στην Ευρώπη. Ξεκίνησε το 

καλοκαίρι του 1998 και από τότε διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι στο χωριό 

Μελπινιάνο του Σαλέντο. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν, κατά κύριο λόγο, 

συγκροτήματα παραδοσιακής μουσικής από το Σαλέντο, ενώ από το 2004 

δημιουργήθηκε και μία ορχήστρα αποκλειστικά για το φεστιβάλ (“La Notte della 

Taranta” Popular Orchestra)40. Κάθε χρόνο, το La Notte della Taranta προσελκύει 

πλήθος κόσμου από την Ιταλία αλλά και την Ευρώπη. Σύμφωνα με την 

ανθρωπολόγο Karen Ludtke (2009), το φεστιβάλ αυτό αποτελεί την επιτομή της 

αναβίωσης της ταραντέλας πίτσικα - πίτσικα41. Όπως υποστηρίζει η ανθρωπολόγος 

Susanne Franco, «πρόκειται για μία “παράδοση” και για ένα μύθο που εξυπηρετεί 

                                                           
40

 http://www.lanottedellataranta.it/en/the-festival/festival (Τελευταία πρόσβαση 21/7/2017). 
41

 Σχετικά με την ταραντέλλα πίτσικα - πίτσικα βλ. υποκεφ. 2.2.1. 

http://www.lanottedellataranta.it/en/the-festival/festival
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πολλούς διαφορετικούς σκοπούς, από την αναζήτηση μαγικών εμπειριών έως την 

ατομική επιτέλεση της δεξιοτεχνίας, από την επιθυμία για την αναζήτηση 

ταυτότητας ως ένα μέσο αντίδρασης απέναντι στις κοινωνικές και πολιτικές 

αλλαγές» (2011: 110-112). 

Με το πέρασμα των χρόνων και την ευρεία διάδοσή του όμως το φεστιβάλ 

αποκτά ολοένα και πιο εμπορικό χαρακτήρα (Ludtke 2009). Όπως αναφέρει και ο 

εθνομουσικολόγος Martin Stokes, η μουσική συχνά χρησιμοποιείται ως μέσο 

προώθησης του τουρισμού σε έναν συγκεκριμένο τόπο, στον οποίο παίζεται πολλή 

«ντόπια μουσική» (1999: 147). Άλλωστε, η περιοχή του Σαλέντο είναι μια περιοχή 

αδύναμη οικονομικά, που έχει ανάγκη την τουριστική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τον 

Sicuro (προσ. συνέντευξη 2017): 

Η βάση της οικονομίας της Κάτω Ιταλίας είναι η ταραντέλα και η 

πίτσικα. Έγινε φαινόμενο, τουρίστε[ς], διακοπές, πανεπιστήμια που 

κάνανε έρευνες […] και τώρα [η ταραντέλα] είναι όχι μόνο 

καθημερινή, [αλλά] δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς [αυτή] και 

μέσα στην οικονομία και μέσα στην κουλτούρα μας (Sicuro, προσ. 

συνέντευξη 2017).  

Ωστόσο, η εμπορευματοποίηση της μουσικής παράδοσης, είναι δυνατόν να 

οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα για την ίδια τη μουσική. Η Pipyrou (2016) 

αναφέρει πως για χάρη της τουριστικής ανάπτυξης η διαδικασία επιτέλεσης της 

ταραντέλας τροποποιείται ανάλογα με τις επιθυμίες και την ανταπόκριση του 

«ξένου» κοινού. Ο Κονταξάκης υποστηρίζει επιπλέον πως η υπερβολική έμφαση και 
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η υπερ-προβολή της πίτσικα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση άλλων στοιχείων 

της μουσικής, εξίσου σημαντικών (προσ. συνέντευξη 2017).  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η 

παραδοσιακή μουσική σήμερα στο Σαλέντο παρουσιάζεται με δύο όψεις. Από τη 

μία, βλέπουμε ότι υπάρχει μία ζωντανή μουσική παράδοση η οποία, αν και 

αποτέλεσμα «αναβίωσης», είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες την σύγχρονης 

κοινωνίας και αποτελεί μέσο έκφρασης των νέων.  Από την άλλη, παρατηρούμε ότι 

οι «αναβιωτικές» μουσικές πρακτικές σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζουν 

στοιχεία φολκλόρ, αφού υπερ-προβάλλουν τη μουσική παράδοση – και ιδιαίτερα 

την πίτσικα – για τουριστικούς και οικονομικούς σκοπούς. Τη θέση αυτή έρχεται να 

υπογραμμίσει η εθνομουσικολόγος Tamara Livingston, ορίζοντας τη μουσική 

αναβίωση «ως κοινωνική κίνηση η οποία επιδιώκει να ‘επαναφέρει’ ένα μουσικό 

σύστημα που θεωρείται ότι είναι υπό εξαφάνιση ή ότι ανάγεται πλήρως στο 

παρελθόν, προς όφελος της σύγχρονης κοινωνίας» (1999: 66). Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρει πως οι δυσαρεστημένες με τις πτυχές της σύγχρονης ζωής υποομάδες της 

μεσαίας τάξης διασπείρουν μέσα στις καταναλωτικές-καπιταλιστικές και 

σοσιαλιστικές κοινωνίες έναν τρόπο σκέψης, ο οποίος δημιουργεί πρόσφορο 

έδαφος για την ανάπτυξη αναβιωτικών ιδεολογιών. Αυτές οι αναβιωτικές 

ιδεολογίες περιλαμβάνουν «την κατηγοριοποίηση του πολιτισμού σε “μοντέρνο” 

και “παραδοσιακό”, την υπεροχή της ανταλλακτικής αξίας έναντι της χρηστικής, την 

αντικειμενοποίηση, την εμπορευματοποίηση και τον εξορθολογισμό ποικίλων 

πτυχών της ζωής, τη συμμετοχή στη “λατρεία του καταναλωτισμού”, μία ιδεολογία 

μοντερνισμού και τη φανταστική κοινότητα του έθνους» (Livingston, 1999:66). 
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Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή η θεώρηση περιγράφει ως ένα βαθμό 

τις αναβιωτικές πρακτικές στο Σαλέντο, αφού, όπως προαναφέρθηκε, πρόκειται για 

μια κοινωνία όχι τόσο αναπτυγμένη οικονομικά και με τη μεσαία τάξη να υπερτερεί. 
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4. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ: 

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ENCARDIA 

Η μουσική της Κάτω Ιταλίας είναι πολύ αγαπητή στους Έλληνες. Από το 1977 

άρχισε να γίνεται γνωστή στην Ελλάδα με το τραγούδι του Franco Corliano, «Άντρα 

μου πάει», το οποίο πρωτοτραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη (Τραγούδια 

διαμαρτυρίας από όλον τον κόσμο, 1977, βλ υποκεφ. 2.2 και 2.3). Αξιοθαύμαστο 

είναι το γεγονός ότι η μουσική αυτή βρίσκει ανταπόκριση σε όλες τις ηλικιακές 

ομάδες, ακόμα και αν ποικίλλουν οι λόγοι. 

Ο λόγος που επέλεξα να ασχοληθώ στην παρούσα εργασία με το μουσικό 

συγκρότημα Encardia είναι γιατί, κατόπιν σχετικής έρευνας, θεώρησα πως 

πρόκειται για το πιο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που παίζει τραγούδια από την 

Κάτω Ιταλία σήμερα στην Ελλάδα, καθώς έχει διάρκεια στο χρόνο, έντονη 

δραστηριότητα και ασχολείται κατ’ αποκλειστικότητα με αυτό το είδος μουσικής. 

Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει πως δεν υπάρχουν και άλλα αξιόλογα συγκροτήματα 

κατωιταλιάνικης μουσικής που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο σήμερα. 

Ενδεικτικά αναφέρω τα συγκροτήματα Antidotum Tarantulae και Grikanta (βλ. 

υποκεφ. 2.3). 

 

4.1 Η ίδρυση των Encardia 

Οι Encardia συστάθηκαν «μία βροχερή μέρα» του 2004 από τον Κώστα 

Κωνσταντάτο (φωνή, κρουστά, μαντολίνο), τον Βαγγέλη Παπαγεωργίου (ακορντεόν, 

φωνή) και την Αναστασία Δουλφή (φωνή). Αργότερα την ίδια χρονιά προστέθηκε 
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στην ομάδα ο Μιχάλης Κονταξάκης (κιθάρα, φωνή), ενώ το 2006 ο Δημήτρης 

Τσεκούρας (κοντραμπάσο, φωνή) και το 2012 η Ναταλία Κωτσάνη (φωνή, κιθάρα)42. 

Μάλιστα, καθένας τους έχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία να πει σχετικά με τον τρόπο 

με τον οποίο μπήκε στο συγκρότημα. Στο συγκρότημα συμμετέχει, επίσης, το 

χορευτικό ντουέτο Ballo Del Mare, το οποίο αποτελείται από τις Γιάννα Χαμαλέλη 

και Κωνσταντίνα Καλκάνη. Η ιδέα για τη δημιουργία ενός συγκροτήματος με 

επιρροές από τη Νότια Ιταλία ήταν του Κώστα, ο οποίος δούλευε από το 1993 ως 

αγιογράφος στο μοναστήρι του Άγιου Ιωάννη του Θεριστή, στην Καλαβρία. Ο ίδιος 

αναφέρει στη συνέντευξή του: 

… όλα αυτά τα χρόνια που πήγαινα εκεί πέρα μου άρεσε πάρα πολύ 

όλη αυτή έτσι, ας πούμε, η ατμόσφαιρα του, του λαϊκού πολιτισμού, 

ο τρόπος που οι άνθρωποι… Κατ’ αρχήν, ήτανε απλοί άνθρωποι, 

αγροτικές περιοχές, και ο τρόπος που ζούσανε την παράδοσή τους 

και τη μουσική, μου άρεσε. Ε, κι έτσι γεννήθηκε κάποιες φορές στο 

μυαλό μου η ιδέα για ένα συγκρότημα στην Ελλάδα που να 

μεταφέρει αυτά τα ακούσματα. Βέβαια, αυτό που έγινε στην πράξη 

ήτανε ότι το συγκρότημα Encardia επικεντρώθηκε πιο πολύ στις 

μουσικές μιας άλλης περιοχής, της περιοχής της Απουλίας, εκεί που 

θα πάμε τώρα στο ταξίδι μας43 και όχι τόσο στα ακούσματα της 

Καλαβρίας. Αλλά όμως, γενικά η ενέργεια και η ατμόσφαιρα, που 

                                                           
42

 Το τελευταίο διάστημα η Ναταλία Κωτσάνη είναι και η μοναδική τραγουδίστρια των Encardia και 
έτσι, κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας δεν είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με την 
Αναστασία Δουλφή.  
43

 Αναφέρεται στο ταξίδι που πραγματοποίησαν οι Encardia στο χωριό Κοριλιάνο Ντ’ Οτράντο του 
Σαλέντο, με μικρές επισκέψεις και σε άλλα χωριά, τον Ιανουάριο του 2017. Το ταξίδι αυτό αποτέλεσε 
ένα από τα πεδία της επιτόπιας έρευνας που πραγματοποίησα και θα εστιάσω σε αυτό στο επόμενο 
(5

ο
) κεφάλαιο. 
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έζησα και είδα στην Καλαβρία τα χρόνια αυτά, ήτανε ικανά για να 

μου δημιουργήσουνε την επιθυμία για ένα τέτοιο γκρουπ. 

(Κωνσταντάτος, προσ. συνέντευξη 2016) 

Έτσι, οι Encardia επικεντρώθηκαν στη μουσική της Νότιας Ιταλίας, έχοντας 

ως κινητήρια δύναμη το ενδιαφέρον και την αγάπη τους γι’ αυτά τα τραγούδια. Το 

γεγονός ότι τα τραγούδια αυτά ανήκουν σε μια παράδοση που τα τελευταία χρόνια 

κάποιοι ερευνητές κάνουν προσπάθειες να διασώσουν, δεν τους εμπόδισε να 

αποποιηθούν τον ρόλο των, κατά κάποιο τρόπο, «διασωστών» ή «αναβιωτών» του 

μουσικού μέρους αυτής της παράδοσης. Όπως επισημαίνει ο Κωνσταντάτος: 

Δεν είχαμε στόχους μεγάλους, ούτε ας πούμε είχαμε… γιατί πολλές 

φορές μας λένε άνθρωποι, έρχονται και μας λένε ότι εσείς 

διασώζετε, ξέρω γω, μια παράδοση, ή είσαστε η γέφυρα πολιτισμού 

μεταξύ των δύο χωρών, ή βοηθάτε στην αναβίωση και τα λοιπά. 

Εμείς δεν είχαμε, ούτε έχουμε, καμία τέτοια πρόθεση. Εμείς κάναμε 

μία παρέα στην αρχή για να παίξουμε αυτά τα κομμάτια έτσι όπως 

μας άρεσαν και δεν είχαμε κανένα σπουδαίο στόχο δηλαδή, ούτε 

μουσικολογικό προσανατολισμό. Κάναμε μια παρέα για να 

παίξουμε τα τραγούδια που μας άρεσαν και σιγά σιγά βρήκαμε και 

ανθρώπους που ενδιαφέρονταν γι’ αυτό το πράγμα και φυσικά 

κάνοντας ταξίδια και πολλά ταξίδια, ανακαλύψαμε έναν ολόκληρο 

πολιτισμό που μας έδωσε κίνητρο και ενδιαφέρον να συνεχίσουμε 

αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παίζουμε μουσική που μας 

αρέσει. Δεν έχουμε σα στόχο ούτε να κάνουμε καμία αναβίωση ενός 
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πολιτισμού, ούτε να διατηρήσουμε καμία γλώσσα να μη σβήσει, 

άσχετα που κάποια πράγματα μπορεί να γίνονται από μόνα τους, 

αλλά δεν είναι ο στόχος μας αυτός. (Κωνσταντάτος, προσ. 

συνέντευξη 2016). 

Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο Παπαγεωργίου: 

… Ουδέποτε λειτουργήσαμε ότι νιώθουμε ένα χρέος να σώσουμε 

μια παράδοση ή κάτι τέτοιο, δεν πήραμε εργολαβία, δηλαδή, 

κάποια σωτηρία, παρόλο που ήταν πάρα πολλοί που μας είπαν ότι 

αυτό το πράγμα λειτούργησε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Έδωσε 

ενδιαφέρον σε πολλούς ανθρώπους να έρθουν σε επαφή, και πιο 

νέοι άνθρωποι και πολλοί περισσότεροι με αυτή τη μουσική και τα 

λοιπά. (Παπαγεωργίου, προσ. συνέντευξη 2017) 

 

4.2 Το ρεπερτόριο 

 Το ρεπερτόριό των Encardia βασίζεται τόσο σε πρωτότυπες συνθέσεις, όσο 

και σε διασκευές παλιών τραγουδιών, ενώ υπάρχουν και κάποιες εκτελέσεις 

τραγουδιών με «παραδοσιακό τρόπο» (Κωνσταντάτος, προσ. συνέντευξη 2016). 

Επιπλέον, στο ρεπερτόριό τους εντάσσονται και κάποια τραγούδια από τη Βόρεια 

Ιταλία, ενίοτε και κάποια ελληνικά παραδοσιακά. Οι πρωτότυπες συνθέσεις των 

Encardia έχουν στοιχεία από τις μουσικές της Κάτω Ιταλίας, χωρίς όμως να 

δεσμεύονται να υιοθετήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους. Έτσι, οι καινούριες 

μελωδίες, ως επί το πλείστον, αποκλίνουν αρκετά από τις παραδοσιακές, 
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παρουσιάζοντας και στοιχεία από άλλα είδη μουσικής (π.χ. τζαζ, ποπ, έθνικ, ροκ) 

(Παπαγεωργίου, προσ. συνέντευξη 2017). Το μέτρο των νέων συνθέσεων 

διαφοροποιείται από τραγούδι σε τραγούδι και «ξεφεύγει» από τα 6/8 της 

ταραντέλας. Αντιθέτως, η ακρίβεια και η έμφαση στο ρυθμό διατηρούνται, ενώ η 

αίσθηση του παλμού ενισχύεται με τη χρήση του ταμπορέλλου που υπάρχει σε όλα 

τα τραγούδια τους. Το ακορντεόν, η κιθάρα και το ταμπορέλλο, σε συνδυασμό με 

την πολυφωνία που δημιουργείται από τις φωνές παραπέμπουν στους ήχους και τα 

ακούσματα της Κάτω Ιταλίας. Ωστόσο, τα όργανα δεν περιορίζονται σε εκείνα που 

χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στην Κάτω Ιταλία, αλλά εμπλουτίζονται και με 

άλλα όπως είναι το μαντολίνο, το κοντραμπάσο, οι καστανιέτες κ.α. Τέλος, οι στίχοι 

σε κάποιες περιπτώσεις προέρχονται από τη μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας 

και σε κάποιες άλλες είναι γραμμένες από τους ίδιους τους Encardia, είτε στη 

γκρίκο διάλεκτο (π.χ. Santu Paulu, Agapi mu fidella), είτε στα ελληνικά (π.χ. 

Barbarossa). 

Οι διασκευές των Encardia πάνω στα παραδοσιακά τραγούδια της Κάτω 

Ιταλίας παρουσιάζουν παρόμοια στοιχεία με αυτά των πρωτότυπων συνθέσεων του 

συγκροτήματος. Παρόλο που σε αυτήν την περίπτωση η μελωδία και ο ρυθμός κάθε 

τραγουδιού δεν επιδέχονται τροποποιήσεις, οι Encardia δίνουν το δικό τους ύφος 

με άλλα μέσα. Το πιο χαρακτηριστικό από αυτά είναι οι ενορχηστρώσεις, οι οποίες 

τόσο λόγω της πληθώρας των οργάνων που χρησιμοποιούνται, όσο και λόγω των 

διαφορετικών μοτίβων που μοιράζονται στα όργανα, δημιουργούν μια διαφορετική 

αισθητική από εκείνη των «αυθεντικών» εκτελέσεων. Ο Παπαγεωργίου αναφέρει 

πως εκτός από τη βασική μελωδία, σε πολλά τραγούδια εισάγονται μελωδίες ή 
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μοτίβα από άλλα τραγούδια – συνήθως μη προερχόμενα από την Κάτω Ιταλία – τα 

οποία παρουσιάζουν κάποια μελωδική ή θεματική συνάφεια με το κύριο τραγούδι. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τραγούδι «Άντρα μου πάει», όπου στους 

στίχους «Τέλω να μπισκεφτώ να μη πενσέφσω/ να κλάφσω τσαι να γελάσω τέλω 

αρτεβράι./ Μα μάλι’ αράτζια έβο ε’ να κανταλίσω/ στο φέγγο ε’ να φωνάσω ο 

άντρα μου πάει»44 ακούγεται από την κιθάρα το κύριο μοτίβο από τη Σονάτα υπό το 

σεληνόφως του Μπετόβεν. Ο ρόλος του κοντραμπάσου είναι επίσης καθοριστικός 

στη δημιουργία του προσωπικού ύφους του συγκροτήματος, αφού εισάγει στα 

παραδοσιακά τραγούδια ένα εύρος μπάσων συχνοτήτων που απουσιάζουν από τις 

αρχικές εκτελέσεις. 

 

4.3 Η ομαδικότητα ως τρόπος λειτουργίας του συγκροτήματος 

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι διαδικασίες διασκευής και σύνθεσης 

είναι κατά κύριο λόγο συλλογικός. Kατά κοινή ομολογία όλων των μελών του 

γκρουπ, ο Παπαγεωργίου είναι εκείνος που πρωτοστατεί στις συνθέσεις, εισάγει, 

ως επί το πλείστον, νέες μελωδίες και ασχολείται με τις ενορχηστρώσεις ενώ ο 

Κωνσταντάτος ασχολείται με τη δημιουργία στίχων. Ωστόσο, το αποτέλεσμα που 

προκύπτει είναι τελικά συλλογικό. Όλα τα μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία 

δημιουργίας, ο καθένας με το δικό του τρόπο, προσθέτοντας μία ιδέα, ή 

προσαρμόζοντας το καινούριο υλικό ο καθένας στο όργανό του. Πρόκειται για μία 

διαδικασία που απ’ ό,τι φαίνεται από το αποτέλεσμα, λειτουργεί πολύ αποδοτικά 

για το συγκρότημα.  
                                                           
44

 «Θέλω να μεθύσω, να μη σκέφτομαι  να κλάψω και να γελάσω κάθε βράδυ και με οργή στο 
φεγγάρι να τραγουδήσω ο άντρας μου πάει». 
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Τη διαδικασία αυτή περιγράφει ο καθένας τους με πολύ ιδιαίτερο τρόπο. 

Σύμφωνα με τον Κονταξάκη, οι ιδέες που φέρνουν τα μέλη του γκρουπ – συνήθως ο 

Παπαγεωργίου συνθέσεις και ο Κωνσταντάτος στίχους – δεν είναι έτοιμες 

συνθέσεις, γραμμένες σε παρτιτούρες για κάθε όργανο, αλλά κάποιες μελωδίες ή 

κάποια μοτίβα: 

Κάποια πράγματα μπορεί να είναι και γραμμένα. Κάποια πράγματα 

μπορεί να τα φέρει και κάποιος, σου λέω και πάλι, κυρίως ο 

Βαγγέλης είναι αυτός, και γραμμένα, έτοιμα, με παρτιτούρα. Αλλά 

συνήθως είναι μια ιδέα την οποία την παίζουμε, την εξετάζουμε, την 

αυτοσχεδιάζουμε, την… και στο τέλος βάζει ο καθένας από μια 

μικρή σκέψη, από μια μικρή ιδέα, από ένα λιθαράκι και 

διαμορφώνεται έτσι το πράγμα. Ακόμα και στο στίχο έχει γίνει αυτό. 

Φέρνει ο Κώστας κάτι και καμιά φορά το πειράζουμε λίγο[…]. Κι έτσι 

θα μπορούσα να πω ότι όλοι συμμετέχουμε με τον ίδιο βαθμό. Εγώ, 

επειδή ρώτησες για μένα, εγώ συμμετέχω σε ένα βαθμό. Δεν είμαι 

ο κατεξοχήν συνθέτης, ας πούμε, του γκρουπ, ούτε ο κατεξοχήν 

στιχουργός, σε ένα βαθμό και κυρίως σε ό,τι αφορά, φυσικά, τα 

κιθαριστικά και το τι θα παίξει η κιθάρα και το πώς θα μπορούσε να 

παίξει το ένα ή το άλλο υλικό, συμμετέχω κι εγώ στη διαδικασία της 

δημιουργίας. Και είναι μια πολύ ωραία διαδικασία πάντως και είναι 

ένας κώδικας τελείως δικός μας που έχουμε… που έχουμε βρει και 

που τελικά αποδίδει. Αποδίδει… Ίσως είναι ο καλύτερος τρόπος για 

ένα γκρουπ σαν κι εμάς που έχει ανθρώπους με… διαφορετικής 
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ηλικίας, διαφορετικής, ας πούμε, μουσικής εκπαίδευσης, τεχνικά 

και διαφορετικού background, να συνεργαστούν και να 

δημιουργήσουν μαζί. Αυτός ο κώδικας που έχουμε βρει είναι 

πραγματικά ο πιο αποδοτικός. (Κονταξάκης, προσ. συνέντευξη 

2017) 

Η άποψη του Τσεκούρα φαίνεται να συμφωνεί με αυτή του Κονταξάκη. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λεγόμενά του σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα, το 

οποίο υποστηρίζει πως είναι συλλογικό σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί 

κάποιος να αναγνωρίσει με βεβαιότητα το δημιουργό του: 

Εγώ έγραψα… έχω γράψει δύο κομμάτια για τους Encardia, δεν έχω 

γράψει πολλά, αλλά αυτό που έχει προκύψει τελικά να ακούγεται 

έχει φύγει πάρα πολύ από αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου. Και 

αυτό είναι και το ζητούμενο, για μένα τουλάχιστον. Δε θα 

μπορούσα να σκεφτώ ότι θέλω να γράψω κάτι και να αποδοθεί 

πιστά χωρίς καμία… Ίσα ίσα που όταν γράφω έχω στο μυαλό μου τα 

πρόσωπα τα συγκεκριμένα. Και επειδή τους ξέρω απ’ έξω και 

ανακατωτά, τον τρόπο που παίζει ο Κώστας τα κρουστά, τον τρόπο 

που παίζει ο Βαγγέλης το μπαγιάν, τον τρόπο που παίζει ο Μιχάλης 

την κιθάρα, τον τρόπο που μπλέκονται οι φωνές μας και προκύπτει 

αυτό το αποτέλεσμα… Και γράφω γι’ αυτό και όχι για να αποδοθεί 

πιστά σε σχέση με κάποιο μουσικό κείμενο. (Τσεκούρας, προσ. 

συνέντευξη 2017) 
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Στη συνέντευξή του ο Κωνσταντάτος αναφέρει ονόματα ανθρώπων που έχουν 

γράψει στίχους για κάποια τραγούδια των Encardia και τονίζει, επίσης, τη 

συλλογικότητα με την οποία λειτουργεί το γκρουπ: 

… Ο Βαγγέλης ο Παπαγεωργίου με το ακορντεόν, έχει γράψει τη 

μουσική στα περισσότερα δικά μας τραγούδια. Οι υπόλοιποι έχουμε 

γράψει ο καθένας από ένα έως δύο, τη μουσική, εγώ έχω γράψει 

πιο πολλούς στίχους, στα καινούρια κομμάτια, όπως είναι ο 

Μπαρμπαρόσα, όπως είναι το Santu Paulu, έχουμε όμως δουλέψει 

και σε στίχους κάποιων άλλων συνεργατών μας, όπως είναι ο 

Κωσταντής ο Μουζάκης από τη Ζάκυνθο ή η Άννα η Θεοδωρίδου 

από την Αθήνα που έχει γράψει το τραγούδι Μηterra, τους στίχους. 

Γενικά όμως το αποτέλεσμα όπως διαμορφώνεται είναι συλλογικό, 

γιατί το να γράψεις μόνο μία μελωδία σε μία μουσική, έρχεται μετά 

η μπάντα και μέσα στον ήχο της ενσωματώνει τη μουσική ή το στίχο 

ή οτιδήποτε. (Κωνσταντάτος, προσ. συνέντευξη 2016) 

Η συλλογικότητα με την οποία λειτουργεί το συγκρότημα ήταν εμφανής και 

στη μοναδική πρόβα που παρευρέθηκα. Η πρόβα αυτή πραγματοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού στο Σαλέντο45. Αν και πρόκειται για μία ιδιόμορφη και όχι 

τόσο ενδεικτική περίπτωση πρόβας τους, θα προσπαθήσω να εκθέσω τις δικές μου 

εντυπώσεις από αυτή, μιας και είναι η μοναδική πρόβα που είχα την ευκαιρία να 

παρακολουθήσω. Η πρόβα αυτή ήταν για τη συναυλία που θα πραγματοποιούνταν 

το ίδιο βράδυ στο χωριό Καλημέρα. Συμμετείχαν ο Κωνσταντάτος, ο Κονταξάκης, ο 

                                                           
45

 Βλ. υποσημ. 43. 
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Τσεκούρας και η Vilani46. Κατά τη γνώμη μου, οι συνθήκες δεν ήταν οι συνήθεις για 

μία πρόβα. Αφενός, ήταν μία πρόβα της τελευταίας στιγμής και αφετέρου, όλοι οι 

συμμετέχοντες στο ταξίδι ήμασταν συγκεντρωμένοι στην τραπεζαρία μαζί με τους 

μουσικούς με αποτέλεσμα η πρόβα να πάρει τη μορφή άτυπης συναυλίας. Ακόμα 

και υπό αυτές τις συνθήκες, όμως, ήταν εμφανής η συλλογικότητα με την οποία 

λειτουργεί το συγκρότημα, αφού καθένας από τους μουσικούς πρότεινε ιδέες 

σχετικά με το πώς θα μπορούσε να «στηθεί» το κομμάτι. Ο Παπαγεωργίου και ο 

Κωνσταντάτος ήταν εκείνοι που έκαναν τις περισσότερες προτάσεις – έχοντας, 

μάλιστα, και κάποιες μικροδιαφωνίες – σχετικά με το ποιο όργανο είναι 

προτιμότερο να παίξει την κύρια μελωδία. Η καλή συνεργασία τόσο μεταξύ των 

μελών του συγκροτήματος όσο και μεταξύ των μελών και της Vilani ήταν ορατή σε 

όποιον παρακολουθούσε την πρόβα. 

 

4.4 Το προσωπικό ύφος των Encardia 

Οι Encardia, όντας συγκρότημα που βασίζεται κυρίως στις δικές του 

συνθέσεις, έχουν δημιουργήσει ένα δικό τους, προσωπικό ύφος στα τραγούδια 

τους. Ο Παπαγεωργίου, ως ο βασικός συνθέτης του συγκροτήματος, αναφέρεται 

στη διαδικασία της μουσικής δημιουργίας του συγκροτήματος, η οποία σε 

συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα κάθε μουσικού διαμορφώνει και το ύφος των 

τραγουδιών τους: 

Εμείς ακούσαμε αυτή τη μουσική, την ημερώσαμε, την αγαπήσαμε 

και μετά πείσαμε τον εαυτό μας να παίξει κατ’αρχάς, αν θέλαμε, 

                                                           
46

 Βλ. υποσημ. 4 και κεφ. 5. 
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ό,τι καταλαβαίναμε από αυτό, έτσι αυτούσιο, αλλά αν κάτι 

επρόκειτο να βγει πάνω στη σκηνή και να βγει σαν κάτι δικό μας, ως 

Encardia, πάντα αποκτούσε ένα ειδικό άγγιγμα από μας που αφορά 

αυτό που λέγεται κιθάρα του Μιχάλη Κονταξάκη, το κοντραμπάσο 

του Δημήτρη του Τσεκούρα, το ακορντεόν το δικό μου, το 

ταμπουρέλο του Κώστα… Όλο αυτό συνέθεσε ένα ύφος […] Κι εμείς 

τώρα πώς γράψαμε μουσική, ουσιαστικά ήρθαμε σε επαφή με αυτή 

την κουλτούρα, ακούσαμε αυτή τη μουσική, την αγαπήσαμε και 

σκεφτήκαμε τι θα μπορούσε να δώσει μέσα απ’ τα δικά μας 

κύτταρα, πώς θα μπορούσε να κάνει επιτυχία μια τέτοια μουσική 

μέσα απ’ τα δικά μας, ας πούμε, κύτταρα τα ελληνικά, δε ζήσαμε σε 

εκείνη την περιοχή. Με άλλα λόγια, μια μουσική είναι σκέψου σαν 

ένα λουλούδι που φυτρώνει σε ένα μέρος. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο 

ένας είναι να κόψεις το λουλούδι και να το δείξεις κάπου ώστε να 

μαραθεί, υπάρχει και ο τρόπος να πάρεις το σπόρο και να τον 

φυτέψεις στο δικό σου χώμα. Εμείς νομίζω κάναμε περισσότερο το 

δεύτερο. Γι’ αυτό και φύτρωσε. Και γι’ αυτό είναι και πιο εύκολο σε 

μας να το κρατήσουμε χωρίς κανένα κόπο. Έχουμε έμπνευση; 

Γράφουμε. Δεν έχουμε έμπνευση; Δε γράφουμε και ούτε θα 

κάτσουμε να κοιτάξουμε τι κάνει ο καθένας […] Νομίζω ότι έχουμε 

σταθεί ειλικρινείς με τον εαυτό μας, όποτε είχαμε έμπνευση 

γράφαμε, τα τραγούδια των Encardia δεν είναι πάρα πολλά, αλλά 

είναι ένα ικανό μέρος του προγράμματος, ένα ποσοστό που αγγίζει 

το μισό πρόγραμμα περίπου. Πάντα υπάρχει μια αναφορά στη 
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Νότια Ιταλία, αλλά δεν υπάρχει μια σχέση άγχους, να μην 

ξεφύγουμε ή κάτι τέτοιο, καθόλου. Γράφουμε μία μουσική, η οποία 

είναι δικιά μας, ουσιαστικά, αλλά επειδή είμαστε αυτοί που είμαστε 

τελικά, αυτό όλο συνθέτει το ύφος των Encardia, που έχουνε ρίζες 

στη μουσική τους μέσα από αυτή της Νότιας Ιταλίας, την οποία 

βλέπουμε σαν μια ενιαία μουσική με την ευρύτερη μεσογειακή 

μουσική, δηλαδή παίζουμε μέσα από τα κοινά της με άλλες 

μουσικές και από κει και πέρα περνάμε διάφορα στοιχεία που 

έχουμε ζήσει σαν παιδιά κι εμείς, που αγαπήσαμε, από άλλα είδη 

μουσικής, περνάμε ας πούμε κάποια έθνικ στοιχεία, κάποια world 

music στοιχεία, κάποια τζαζ στοιχεία πολλές φορές και ποπ καμιά 

φορά ή και ροκ ή οτιδήποτε. Δηλαδή βγαίνουν διάφορα πράγματα 

με τα οποία εμείς ήρθαμε σε επαφή μεγαλώνοντας. Τώρα είμαστε 

αρκετά μεγάλοι… (γέλια) οπότε μπορούμε να έχουμε άποψη για το 

τι μας έχει επηρεάσει. (Παπαγεωργίου, προσ. συνέντευξη 2017)  

Σχετικά με ο ύφος των τραγουδιών των Encardia, αλλά και των επιρροών που έχουν 

δεχτεί αναφέρει ο Κωνσταντάτος: 

Είμαστε μουσικοί και θέλουμε να παίζουμε τη μουσική που μας 

αρέσει. […] (θέλαμε) δηλαδή να βάλουμε το δικό μας μουσικό 

κόσμο πάνω στις μουσικές που ακούγαμε, να δημιουργήσουμε έναν 

ήχο. […].[…] Το κατ’ εξοχήν έργο των Encardia είναι καινούριες 

μουσικές βασισμένες και εμπνευσμένες από τον ήχο, την ενέργεια 

και τη μουσική ατμόσφαιρα και τον πολιτισμό των περιοχών της 
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Νότιας Ιταλίας. Και όχι μόνο, δηλαδή έχουμε και μεσογειακές 

επιρροές και… και κάποια τραγούδια και από τη Βόρειο Ιταλία που 

μας άρεσαν τα δουλέψαμε και αυτά και τα εντάξαμε στο 

ρεπερτόριό μας. (Κωνσταντάτος, προσ. συνέντευξη 2016) 

Μέσα από τις περιγραφές αυτής της διαδικασίας μπορούμε να αντιληφθούμε το 

φιλικό και συνεργατικό πνεύμα που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη και το οποίο 

αισθάνθηκα κι εγώ καθ’ όλη τη συναναστροφή μου μαζί τους. Αν και ανήκουν σε 

διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, με διαφορετική 

μουσική εκπαίδευση, χρησιμοποιούν τη διαφορετικότητά τους σαν εφόδιο για τη 

δημιουργία ενός πολύπλευρου αποτελέσματος, εμπλουτισμένου με διαφορετικά, 

μεταξύ τους, στοιχεία και ίσως τελικά αυτό να διαμορφώνει και το ιδιαίτερο ύφος 

της μουσικής τους.  

 

4.5 Δισκογραφία και συναυλίες 

Οι Encardia κυκλοφόρησαν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο Agapi mou fidella 

το 2004. Έκτοτε έχουν ηχογραφήσει Το παραμύθι της  ταραντούλας (2007), το Kalos 

irtate (ζωντανή ηχογράφηση από το Κέντρο Τεχνών Χαλανδρίου – σύμπραξη με 

Ιταλούς μουσικούς, 2007), το Χριστούγεννα κι Αρχιχρονιά (CD single με μία δική 

τους σύνθεση για κάλαντα από την Κάτω Ιταλία, 2009), το ΜηTerra (2010) και το Οι 

γυναίκες της πέτρας (ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής 

με το συγκρότημα Πλειάδες, 2015). Ακόμη, έχουν «γυρίσει» ένα ντοκιμαντέρ με 

τίτλο Encardia: Η πέτρα που χορεύει, το οποίο έχει αποσπάσει το Μεγάλο Βραβείο 
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Κοινού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2012 και Βραβείο και Τιμητική 

διάκριση στο Φεστιβάλ Cinema Del Reale, SPECCHIAΙΤΑΛΙΑ 2012. Ωστόσο, προς το 

παρόν το ντοκιμαντέρ αυτό δεν είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό. Επίσης, έχουν 

πραγματοποιήσει πολυάριθμες συναυλίες στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, 

ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχουν παίξει αρκετές φορές στο Σαλέντο και 

την Καλαβρία, συμπράττοντας με ντόπιους μουσικούς και έχουν συμμετάσχει στο 

φεστιβάλ La Notte Della Taranta47 το καλοκαίρι του 2008. 

Όπως παρατήρησα κατά τη διάρκεια συναυλίας τους στη Θεσσαλονίκη48, 

αλλά και του ταξιδιού στο Σαλέντο49, το κοινό τους περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες.  

Ο Κωνσταντάτος αναφέρει σχετικά: 

… Το πρώτο μας κοινό ήτανε άνθρωποι που είχανε σχέση, έτσι και 

μια νοσταλγία με τις περιοχές αυτές […]… Ήταν άνθρωποι πιο 

μεγάλης ηλικίας, που… μεσήλικες και λίγο νεότεροι ας πούμε, που 

ήταν υποψιασμένοι για την ιστορική σχέση των δύο περιοχών και 

που είχανε ακούσει και αυτά τα τραγούδια από ένα δίσκο που είχε 

κυκλοφορήσει στην Ελλάδα το 198250. […] … Σιγά σιγά άρχισαν να 

έρχονται άνθρωποι που τους άρεσε αυτό που ακούγανε χωρίς να 

ξέρουνε τι ήτανε, δηλαδή, οι Encardia τι τραγουδάνε, πάμε να 

ακούσουμε τους Encardia, ας πούμε, όχι πάμε να ακούσουμε τα 

ελληνόφωνα της Νότιας Ιταλίας όπως ήταν στην αρχή […]. Τους 

                                                           
47

 Το φεστιβάλ La Νotte Della Taranta είναι ένα μουσικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε 
καλοκαίρι στο χωριό Μελπινιάνο του Σαλέντο (βλ. κεφ. 3). 
48

 Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 16 Δεκεμβρίου 2016 στον πολυχώρο WE. 
49

 Βλ. υποσημ. 43. 
50

 Αναφέρεται στο δίσκο: Λιάβας και Διονυσόπουλος. 1983. Η ελληνική μουσική παράδοση της Κάτω 
Ιταλίας. Ναύπλιο: Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα. 
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άρεσε ο τρόπος που παιζότανε η μουσική μας, ο χορός, η συμμετοχή 

που υπήρχε πάντα και η επαφή με το κοινό, και σιγά σιγά αυτό 

κατέβαζε και το μέσο όρο ηλικίας, δηλαδή μέχρι που φτάσαμε σε 

ένα σημείο να παίζουμε πλέον και σε φοιτητικά φεστιβάλ και να 

πηγαίνουμε και στα σχολεία και να… δηλαδή τώρα έχουμε πλέον 

όλες τις ηλικίες στο κοινό μας, και στη Θεσσαλονίκη τώρα, η 

Θεσσαλονίκη νομίζω πρωτοστατεί στο φοιτητικό κοινό, στο 

φοιτητικό κοινό το δικό μας. (Κωνσταντάτος, προσ. συνέντευξη 

2016) 

Η προσωπική μου εκτίμηση είναι πως πρόκειται για ένα αρκετά ετερόκλητο κοινό. 

Λόγω της ιδιοσυγκρασίας, αλλά κυρίως λόγω των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων 

που το απαρτίζουν, οι λόγοι που ωθούν κάθε ακροατή στο να συμμετέχει στη 

συγκεκριμένη μουσική πράξη ποικίλουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

γεγονός ότι στην προαναφερθείσα συναυλία των Encardia στη Θεσσαλονίκη τα 

περισσότερα άτομα άνω των 40 ήταν καθισμένα σε τραπέζια, ενώ το μεγαλύτερο 

μέρος των νεότερων ατόμων βρίσκονταν ακριβώς μπροστά στη σκηνή και χόρευαν. 

Έτσι, μπορούμε να πούμε πως πρόκειται για ένα πολύ ενεργητικό κοινό, όμως με 

κάποιους, κατά κύριο λόγο ηλικιακούς, περιορισμούς. Το κλίμα της συναυλίας τους 

ήταν πολύ φιλικό και  ξεσηκωτικό, ενώ υπήρχε και μία αμεσότητα στη σχέση των 

μουσικών με το κοινό. Χαρακτηριστικό ήταν ότι το τελευταίο τραγούδι τα μέλη των 

Encardia κατέβηκαν από τη σκηνή και το τραγούδησαν χορεύοντας με τον κόσμο 

που ήδη χόρευε. 
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 Σχολιάζοντας τη σχέση των Encardia με το κοινό κατά τη διάρκεια των 

συναυλιών ο Τσεκούρας αναφέρει:  

Δεν είναι μία συναυλία την οποία πας να παρακολουθήσεις, να 

χειροκροτήσεις και να φύγεις. Είναι μία λαϊκή  γιορτή. Αυτό είναι. Η 

οποία πρέπει να μπει στη φόρμα της παράστασης, για να αρχίσει να 

λειτουργεί, αλλά από τη στιγμή που αρχίζει να λειτουργεί, μπαίνεις 

μέσα στη διαδικασία που λέγεται λαϊκή γιορτή. […] O κόσμος 

συμμετέχει πάρα πολύ θερμά και είναι οργανικό κομμάτι αυτού που 

κάνουμε ο κόσμος και ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζει. 

Παύει να είναι το κοινό και ο αποδέκτης. Και είναι πια ένα ενεργό 

μέλος αυτού που κάνουμε. (Τσεκούρας, προσ. συνέντευξη 2017) 

Παρόλο που ούτως ή άλλως οι συναυλίες των Encardia διαφέρουν μεταξύ 

τους ανάλογα με το μέρος στο οποίο παίζουν, το χώρο, το χρόνο, και το κοινό, τα 

ίδια τα μέλη του συγκροτήματος θεωρούν πως οι συναυλίες τους στις περιοχές του 

Σαλέντο και της Καλαβρίας έχουν μια τελείως διαφορετική χροιά από τις άλλες. 

Αυτό συμβαίνει, γιατί, σε αυτήν την περίπτωση, έχουν απέναντί τους ένα κοινό, στο 

οποίο το είδος της μουσικής που παίζουν αποτελεί βίωμα. Συνεπώς, θα μπορούσε 

κανείς να περιμένει θετικές, αλλά, ενδεχομένως, πολύ περισσότερο, και αρνητικές 

αντιδράσεις από το κοινό κατά τη διάρκεια της μουσικής επιτέλεσης υπό αυτές τις 

συνθήκες. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δε φαίνεται να συμβαίνει.  

Όπως επισημαίνει ο Κονταξάκης: 
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Ενώ εμείς πηγαίνουμε εκεί, ή πήγαμε εκεί, τουλάχιστον τις πρώτες 

φορές και λίγο με ένα… όχι απλά με σεβασμό, τον οποίο τον έχουμε 

ακόμα, αλλά στην αρχή πήγαμε και με φόβο, γιατί ξέρεις, πώς θα 

μας αντιμετωπίσουν τώρα οι άνθρωποι που μπαίνουμε στην ουσία 

στα δικά τους χωράφια. […] Μας αντιμετώπισαν με πάρα πολλή… 

και με περιέργεια και με σεβασμό, αλλά και με πολλή… με πολλή 

αγάπη μας περιέβαλαν και με πολύ ενδιαφέρον γι’ αυτό που 

κάνουμε. Τους φάνηκε, αυτό που κάνουμε πολύ ενδιαφέρον, κάτι 

που… που σταδιακά μας έδιωξε κι εμάς αυτό το σφίξιμο και αυτό το 

φόβο που έχουμε. Πλέον, μπορούμε να είμαστε σ’ επαφή με αυτούς 

τους ανθρώπους και να κάνουμε και μουσική εκεί πέρα, εκθέτοντας 

αβίαστα και άφοβα αυτό που κάνουμε εμείς εδώ πέρα, το οποίο 

είναι κάτι δικό μας, είναι εμπνευσμένο από τη δική τους μουσική 

κουλτούρα. Είναι, στην ουσία, κάτι που κάνουμε τελείως με τη δική 

μας ματιά. […] [Στους ανθρώπους από την Κάτω Ιταλία κάνει 

περισσότερη εντύπωση] Το πώς έχει γίνει το… πώς έχει γίνει το 

πείραγμα του ιδιώματος. (Κονταξάκης, προσ. συνέντευξη 2017) 

 

4.6 Τα ταξίδια στην Κάτω Ιταλία 

Οι Encardia, ως μουσικό συγκρότημα, ξεκίνησαν να επισκέπτονται το 

Σαλέντο και την Καλαβρία σε μία προσπάθεια γνωριμίας με τον τόπο, τους 

ανθρώπους, το λαϊκό πολιτισμό και το μουσικό ιδίωμα των περιοχών αυτών. Το 

πρώτο τους ταξίδι ήταν στην Καλαβρία το 2004, από το οποίο, προφανώς, 
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απουσίαζαν ο Τσεκούρας και η Κωτσάνη (εφόσον μπήκαν αργότερα στο 

συγκρότημα). Για αυτό το ταξίδι μας λέει ο Κωνσταντάτος: 

… Όταν πήγαμε για πρώτη φορά νιώθαμε έτσι πολύ μεγάλο δέος […] 

με το που είδαμε τις πρώτες αφίσες και τα πόστερς καλοκαίρι που 

μιλάγανε για τα events και για τις συναυλίες που θα γινόντουσαν 

στην περιοχή, νιώθαμε, ας πούμε, σα να ʹχαμε βρεθεί στον 

παράδεισο. Και παρακολουθούσαμε, πήγαμε, βλέπαμε συναυλίες, 

γνωρίσαμε μουσικούς, κάναμε επαφές. Το πρώτο ταξίδι ήτανε έτσι, 

πολύ δημιουργικό, όπως και όλα βέβαια στη συνέχεια, γιατί κάθε 

φορά είχαμε συναντήσεις, όπως και τώρα που θα πάμε, με 

ανθρώπους και μουσικούς και παίρναμε μία γερή δόση του 

πολιτισμού της περιοχής … (Κωνσταντάτος, προσ. συνέντευξη 2016) 

Αναφερόμενος στο ίδιο ταξίδι, ο Παπαγεωργίου σχολιάζει κυρίως την εντύπωση 

που του δημιούργησε ο πολιτισμός της Καλαβρίας και όχι τόσο τη σχέση των 

Encardia με τους κατοίκους της περιοχής και τη μουσική τους. 

Πήγαμε στην Καλαβρία, που η Καλαβρία είναι ένα μέρος… ήτανε, 

τουλάχιστον, τότε […] ένα μέρος που πραγματικά ένιωθες ότι 

βρίσκεσαι σε κάποια απομακρυσμένα χωριά που έχει μείνει η 

παράδοση, έτσι, κατά μία έννοια, ατόφια εκεί πέρα, με ένα τρόπο 

λίγο πιο αυθεντικό ακόμα από το Σαλέντο. Απλά στο Σαλέντο είναι 

αυτό το ύφος της μουσικής και η όλη κουλτούρα του ταραντισμού 

πιο πολύ που σε κάνει και κολλάς ίσως λίγο περισσότερο. Πάντως 

στην Καλαβρία είναι πιο χωριά, οι άνθρωποι είναι… πώς να το πω… 
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είναι πιο επαρχιώτες, ας το πούμε, με την καλή έννοια ας το 

πάρουμε ή οποιαδήποτε άλλη έννοια. Δηλαδή είναι πιο κλειστές οι 

κοινωνίες, πρέπει να μπεις στους κώδικές τους. […] Πολύ ωραία 

ήταν τότε, πάρα πολύ ωραία. Επισκεφθήκαμε διάφορα χωριά, στο 

τελευταίο ταξίδι πήγαμε και στο Γκαλλιτσανό, το χωριό από τα πιο 

χαρακτηριστικά ελληνόφωνα, είδαμε τι θα πει ταραντέλλα 

καλαμπρέζε και πόσο δυναμική είναι. (Παπαγεωργίου, προσ. 

συνέντευξη 2017) 

Ο Κονταξάκης θεωρεί σαν πρώτο μεγάλο ταξίδι εκείνο του 2007. Αναφέρει και ένα 

προηγούμενο ταξίδι, αλλά το χαρακτηρίζει σαν «ταξίδι αστραπή»: 

Το 2007 ήτανε εξόρμηση το καλοκαίρι, δηλαδή ήτανε δύο 

αυτοκίνητα δικά μας, δηλαδή το γκρουπ φουλ, όλοι. Κανένα 

δεκαήμερο. Εκεί στη φάρμα του παππού που ξέρεις51, καλοκαίρι, 

Αύγουστος ήτανε. Ή αρχές Αυγούστου ή τέλος Ιουλίου, κάτι τέτοιο. 

Νομίζω αρχές Αυγούστου πρέπει να ήτανε. Η εμπειρία μου ήταν η 

εξής, με τα τωρινά μου μυαλά και με την τωρινή μου εμπειρία, 

κρίνω ότι είχα εγώ προσωπικά, είχα… με είχε συνεπάρει αυτό το 

πράγμα, δηλαδή η επαφή με τους ντόπιους, με τη μουσική, με την 

ταραντέλλα, με τα ελληνόφωνα, με τα γκρίκο, αλλά με είχε 

συνεπάρει έως και το εμπορικό του κομμάτι, δηλαδή έως και το 

Notte della Taranta52 και το πανηγύρι… και το πανηγυρτζήδικο της 

                                                           
51

 Εδώ ο Κονταξάκης αναφέρεται στον ηλικιωμένο μουσικό Giovanni Avantaggiato από το χωριό 
Κοριλιάνο Ντ’ Οτράντο του Σαλέντο (βλ. κεφ. 5). 
52

 Βλ. υποσημ. 47. 
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υπόθεσης, δηλαδή. Ακόμα και αυτό που σήμερα δεν μπορώ να πω 

ότι είναι… ότι βρίσκω εκεί πέρα την ουσία της επαφής μας με τη 

μουσική και την κουλτούρα της περιοχής, ένα μεγάλο κομμάτι είναι 

φολκλόρ πλέον, κατά τη γνώμη μου, αλλά και αυτό το… που σήμερα 

το λέω φολκλόρ με είχε συνεπάρει σ’ εκείνο το ταξίδι. Ήμουνα όλη 

την ώρα με ένα ταμπορέλλο στο χέρι, ακούγοντας, χορεύοντας, 

πηγαίνοντας από τη μία συναυλία στην άλλη, προσπαθώντας να 

έρθουμε σε επαφή με όσους περισσότερους ανθρώπους 

μπορούσαμε και τα λοιπά. Ένα αξέχαστο καλοκαιρινό ταξίδι. 

(Κονταξάκης, προσ. συνέντευξη 2017) 

Για τον Τσεκούρα το ταξίδι του 2007 ήταν πράγματι το πρώτο του ταξίδι στην Κάτω 

Ιταλία: 

Τότε εγώ ήμουν 22 οι άλλοι μου ρίχνουνε δέκα και είκοσι χρόνια, 

ήτανε, ας πούμε, ακόμα μεγαλύτερη η ψαλίδα. Ήμουνα ο πιτσιρικάς 

της παρέας, ας πούμε. Εντάξει, ήταν στο στοιχείο μου, γιατί κι εγώ 

ήμουνα σε μια φάση που μου άρεσε πολύ ο εναλλακτικός τρόπος 

και εκδρομής και βόλτας και διασκέδασης και μουσικής και 

ψυχαγωγίας. Δεν μπορούσα να μπω σε αυτό το καλούπι του 

τουριστικό, φολκλόρ, ξενοδοχείο, ξέρεις, όλο αυτό το πακέτο και 

κατευθείαν ένιωσα ότι είμαι στο στοιχείο μου. Δηλαδή εγώ πήγαινα 

με σκηνή στη Γαύδο και τέτοια και πήγα εκεί και συνάντησα όλο 

αυτόν τον κόσμο [αναφέρεται στους ντόπιους] που είναι περίπου, 

ας πούμε, σε ένα κοινό μήκος κύματος με κάποια αντανακλαστικά, 
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έτσι, πολύ κοινά και κατευθείαν ήμουνα σε μια παρέα που δεν 

μπορούσα να την ονειρευτώ ότι μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη 

τέτοια παρέα, αφενός. Αφετέρου ήτανε μεγάλη η συγκίνηση και το 

ξάφνιασμα και το σοκ που δέχτηκα, με την καλή έννοια σοκ, ότι 

είναι ένα πολύ ζωντανό πράγμα αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα και 

έχουνε οι άνθρωποι την ανάγκη να λειτουργούνε συλλογικά μέσα 

σε αυτό, χωρίς να προσπαθούν να το βάλουν σε κάποια καλούπια 

τύπου συντήρηση, παράδοση με την κακή έννοια, μουσειακή 

κατάσταση, ας πούμε, ή να ʹχει σχέση με πιο συντηρητικά 

αντανακλαστικά, όπως είναι εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε το 

φολκλόρ και όλα αυτά. Εκεί πέρα είναι κάτι ζωντανό το οποίο 

υπάρχει στις ζωές των ανθρώπων, είναι παρόν, έχει σχέση με το 

σήμερα, είναι μια άλλου είδους προσέγγιση και αυτό είναι νομίζω 

που με ταρακούνησε πιο πολύ απ’ όλα στο πρώτο ταξίδι. 

(Τσεκούρας, προσ. συνέντευξη 2017) 

 Από τότε οι Encardia έχουν πραγματοποιήσει πολυάριθμα ταξίδια στις 

περιοχές του Σαλέντο αλλά και της Καλαβρίας και έχουν αναπτύξει φιλικούς και 

μουσικούς δεσμούς με ντόπιους ανθρώπους. Το πιο πρόσφατο από αυτά τα ταξίδια, 

στο οποίο είχα τη χαρά να συμμετάσχω κι εγώ, θα αποτελέσει το θέμα του 

επόμενου κεφαλαίου και θα σχολιαστεί εκτενώς. 
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5. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΑΛΕΝΤΟ 

 Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφω το ταξίδι που πραγματοποίησε το 

συγκρότημα Encardia μαζί με μια ομάδα συνταξιδιωτών τους στο Σαλέντο, στο 

οποίο συμμετείχα κι εγώ. Οι εμπειρίες και το υλικό που συνέλεξα κατά τη διάρκεια 

της επιτόπιας έρευνας είχαν άμεση συνάφεια με το θέμα της εργασίας μου, καθώς 

κατά την παραμονή μας στο Σαλέντο πραγματοποιήθηκαν μουσικές συναντήσεις 

των Encardia με την οικογένεια Avantaggiato στο χωριό Κοριλιάνο Ντ’ Οτράντο, 

αλλά και με ντόπιους μουσικούς στη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο χωριό 

Καλημέρα. Το ταξίδι έγινε στις 4-9 Ιανουαρίου 2017 με αφορμή τον εορτασμό των 

93ων γενεθλίων του μουσικού Giovanni Avantaggiato, του παππού της οικογένειας 

Avantaggiato. Το συγκρότημα έχει επισκεφθεί το Σαλέντο και την οικογένεια 

Avantaggiato στα γενέθλια του παππού Giovanni και στο παρελθόν. Τους Encardia 

συνόδευε μια ομάδα σαράντα περίπου ατόμων, φιλικών τους προσώπων με 

ενδιαφέρον για τα τραγούδια της Κάτω Ιταλίας. Η δική μου συμμετοχή σε αυτό το 

ταξίδι προέκυψε κατόπιν πρόσκλησης του κ. Κωνσταντάτου, με τον οποίο είχα 

επικοινωνήσει με σκοπό τη διεξαγωγή συνέντευξης για τις ανάγκες της έρευνάς 

μου. Στην αρχή προβληματίστηκα για το αν θα τους ακολουθήσω ή όχι, καθώς η 

ιδέα του να βρίσκομαι μαζί με ένα γνωστό συγκρότημα, ανάμεσα σε άγνωστους 

ανθρώπους, σε ένα ξένο μέρος και ειδικά με το ρόλο της ερευνήτριας ήταν κάτι που 

με άγχωνε πολύ. Τελικά, πήρα την απόφαση να πάω ώστε να εμπλουτίσω την 

έρευνά μου με ενδιαφέροντα στοιχεία, καθώς η ευκαιρία να έρθω σε επαφή με τον 

πολιτισμό της περιοχής θα ήταν μοναδική. Μαζί μου ήρθε και ο συμφοιτητής και 

φίλος Ακριβός Ζερβός, γεγονός που διευκόλυνε την έλευση και την παραμονή μου 
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στο πεδίο. Έτσι, ξεκινήσαμε το ταξίδι μας με προορισμό το χωριό Κοριλιάνο Ντ’ 

Οτράντο.  

 

5.1 Εισαγωγικά  

5.1.1 Η ομάδα των συν-ταξιδιωτών 

Οι συν-ταξιδιώτες ήταν ενεργά μέλη του ταξιδιού και η αλληλεπίδρασή τους 

με τους Encardia, αλλά και με τους ντόπιους που μας επισκέφθηκαν στη μασσερία 

ήταν καθοριστική καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Άλλωστε, πολλά από τα 

προγραμματισμένα γεγονότα – όπως η ομιλία της Vilani, η επίσκεψη του παππού 

Avantaggiato με σκοπό να παίξει μουσική (βλ. υποκεφ. 5.2.2) κ.ά. – συνέβησαν 

κυρίως για τους συν-ταξιδιώτες. Συνεπώς, δε θα μπορούσα να παραλείψω μία 

σύντομη περιγραφή του προφίλ τους, όπως προέκυψε από τα ερωτηματολόγια που 

συμπλήρωσε ένα μέρος των συν-ταξιδιωτών, καθώς και από τις συζητήσεις που είχα 

με πολλούς από αυτούς. 

Η ομάδα των συν-ταξιδιωτών αποτελούνταν από περίπου σαράντα άτομα 

όλων των ηλικιών. Ανάμεσά τους υπήρχαν ζευγάρια μεταξύ πενήντα και εξήντα 

χρονών, οικογένειες με μικρά παιδιά, ζευγάρια μεταξύ τριάντα και σαράντα χρονών, 

καθώς και άτομα μεταξύ είκοσι και τριάντα χρονών. Ο τρόπος με τον οποίο 

προσκλήθηκε ο καθένας είναι διαφορετικός, όμως, σε κάθε περίπτωση, έπαιξε 

μεγάλο ρόλο το ενδιαφέρον τους για τη μουσική της Κάτω Ιταλίας γενικότερα και 

των Encardia ειδικότερα. Αυτό που παρατήρησα είναι πως πολλοί από τους συν-

ταξιδιώτες είναι φίλοι με κάποιο μέλος του συγκροτήματος ή έχουν συνεργαστεί ή 
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συνεργάζονται σε κάποια δουλειά (όχι απαραίτητα μουσική) κι έτσι προέκυψε γι’ 

αυτούς το ταξίδι. Οι υπόλοιποι ήρθαν ως φίλοι ή συγγενείς κάποιου από τα μέλη 

των Encardia, χωρίς να γνωρίζουν το συγκρότημα. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν 

ακολουθήσει ξανά τους Encardia σε κάποιο παρόμοιο ταξίδι τους, ενώ οι 

περισσότεροι δεν έχουν επισκεφθεί άλλη φορά την Κάτω Ιταλία γενικότερα. Οι 

περισσότεροι από τους συν-ταξιδιώτες δεν ασχολούνται με τη μουσική 

επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά, παρολαυτά σε όλους αρέσει η μουσική των 

Encardia. Σχετικά με την παραδοσιακή μουσική της Κάτω Ιταλίας, λίγοι είχαν 

ξεκάθαρα στο μυαλό τους τα χαρακτηριστικά της πριν το ταξίδι, ενώ μετά από αυτό, 

η πλειοψηφία δηλώνει πως τη γνώρισε καλύτερα. Οι λόγοι που η μουσική αυτή 

αρέσει στον καθένα είναι διαφορετικοί, φαίνεται όμως πως ο ρυθμός είναι ο 

κυριότερος, αφού η πλειοψηφία των συν-ταξιδιωτών τον συμπεριέλαβε στις 

απαντήσεις της. Άλλα χαρακτηριστικά της μουσικής που ανέφεραν πως τους 

ελκύουν είναι οι μελωδίες, η γλώσσα, η θεματολογία και η διαχρονικότητα των 

τραγουδιών, το πάθος της έκφρασης, οι ακατέργαστες φωνές κ.ά. Ένα μέρος της 

ομάδας συμπεριέλαβε ανάμεσα στους λόγους τη σύνδεση της μουσικής και του 

πολιτισμού των ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας με την Ελλάδα. Τέλος, οι 

περισσότεροι θεώρησαν αυτό το ταξίδι ως μία απόλυτα αξιόλογη μουσική εμπειρία, 

ενώ κανείς δεν το θεώρησε μέτρια ή κακή μουσική εμπειρία.  

 

5.1.2 Η οικογένεια Avantaggiato 

 Τα μέλη της οικογένειας Avantaggiato που συναντήσαμε στο ταξίδι είναι το 

ηλικιωμένο ζευγάρι – ο Giovanni και η Angela –, ο γιος τους – Rocco – και η γυναίκα 
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του, καθώς και τα δύο τους παιδιά. Ο παππούς Giovanni είναι μουσικός. Σύμφωνα 

με τον γιο του, Rocco (Avantaggiato, προσ. συνέντευξη 2017), ξεκίνησε να παίζει 

οργανέττο (ακορντεόν) στα έντεκά του χρόνια και ως παιδί συμμετείχε σε πολλές 

γιορτές στο Λέτσε. Έχει παίξει σε πολλά χωριά της Κάτω Ιταλίας, σε πολλές γιορτές, 

αλλά και στο φεστιβάλ “La Notte della Taranta”53 στο Μελπινιάνο. Έχει παίξει 

μουσική κατά τη διάρκεια ταραντισμού54 μιας γυναίκας στην εκκλησία San Piedro, 

στη Γκαλατίνα. Έχει κάνει περιοδείες στην Ελλάδα, τη Γερμανία και τη Γαλλία. 

Σήμερα, ο παππούς παίζει οργανέττο και τραγουδάει σε διάφορες γιορτές, 

εκδηλώσεις και συναυλίες, όντας γνωστός στην περιοχή, αφού είναι από τους 

λίγους εναπομείναντες που έχουν ως βίωμα την παραδοσιακή μουσική του 

Σαλέντο, όπως αυτή υπήρχε πολύ πριν την πρώτη αναβίωσή της55. Παρόλο που ο 

ηλικιωμένος μουσικός δεν ανήκει στις γενιές που προσπάθησαν να αναβιώσουν τη 

μουσική παράδοση του Σαλέντο, η υπερ-προβολή του ως σύμβολο αυθεντικότητας 

της μουσικής παράδοσης μπορεί να θεωρηθεί ως στοιχείο φολκλόρ. Η γυναίκα του, 

Angela, συχνά τον συνοδεύει τραγουδώντας. Ο γιος τους, Rocco, παίζει ταμπορέλλο 

και τραγουδάει μαζί τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η οικογένεια Avantaggiato 

έχει κάνει πολλές συναυλίες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, τραγουδούσαν στη 

γκρίκο διάλεκτο, γιατί ως οικογένεια μιλούν γκρίκο (Avantaggiato, προσ. συνέντευξη 

2017). Στην οικογένεια Avantaggiato ανήκει η Masseria Sant’ Angelo που βρίσκεται 

στο χωριό Κοριλιάνο Ντ’ Οτράντο, στην οποία μείναμε στο ταξίδι μας. 

 

                                                           
53

 Βλ. περισσότερα σχετικά με το φεστιβάλ “La Notte della Taranta” στο κεφ. 3.
 

54
 Βλ. περισσότερα σχετικά με την τελετή του ταραντισμού στο υποκεφ. 2.2.1. 

55
 Βλ. σχετικά στο υποκεφ. 2.2 και στο κεφ. 3. 
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5.1.3 Οι ντόπιοι μουσικοί 

 Εκτός από την οικογένεια Avantaggiato, που είναι μια οικογένεια μουσικών, 

οι υπόλοιποι ντόπιοι μουσικοί που συναντήσαμε ήταν αυτοί που συμμετείχαν στη 

συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο χωριό Καλημέρα. Οι μουσικοί αυτοί, 

σύμφωνα με την αφίσα της συναυλίας, είναι οι εξής: Antonio Castrignano, Giorgio 

Vincenzo Filieri, Ninfa Giannuzzi, Emanuele Licci, Roberto Licci, Marco Poeta, Luigi 

Marra, Maristella Martella, Cinzia Marzo, Enza Pagliara, Anna Cinzia Vilani και 

Giovanni Avantaggiato.56  

 Από αυτούς, η μόνη που είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε είναι η Anna 

Cinzia Vilani, η οποία μας είχε επισκεφθεί νωρίτερα στο αγρόκτημα για να μας 

μιλήσει για τη μουσική παράδοση του Σαλέντο και να προβάρει με τους Encardia 

δύο τραγούδια που θα έπαιζαν στη συναυλία. Η Anna Cinzia κατάγεται από ένα 

ιταλόφωνο χωριό του Σαλέντο. Είναι μουσικός, τραγουδίστρια και χορεύτρια και 

έχει ασχοληθεί με την αναβίωση της παραδοσιακής μουσικής του Σαλέντο. 

Ερχόμενη σε επαφή με μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους από το Σαλέντο, 

αφομοίωσε την τεχνική τους στο τραγούδι και το ρεπερτόριό τους, τους κατέγραψε 

ενώ τραγουδούσαν και συνέπραξε μαζί τους μουσικά σε συναυλίες και εκδηλώσεις.  

 

5.1.4 Περιγραφή του τόπου 

Το Κοριλιάνο Ντ’ Οτράντο είναι ένα χωριό που ανήκει στην επαρχία του 

Λέτσε, η οποία υπάγεται στην περιφέρεια της Απουλίας της χερσονήσου του 

                                                           
56

 Από τους μουσικούς που αναγράφονταν στην αφίσα, ελάχιστοι δεν εμφανίστηκαν τελικά στη 
συναυλία. 
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Σαλέντο. Θεωρείται ένα από τα εννέα εναπομείναντα ελληνόφωνα χωριά της 

Γκρετσία Σαλεντίνα, ωστόσο, στην πραγματικότητα το χωριό είναι τρίγλωσσο, αφού 

οι κάτοικοί του μιλούν την ιταλική γλώσσα, τη ρομανική και την ελληνική διάλεκτο 

(αναλυτικότερα βλ. υποκεφ. 2.1.3). 

Η διαμονή μας στο χωριό έγινε στη Masseria57 Sant’ Angelo, ένα αγρόκτημα 

που έχει μετατραπεί σε κατάλυμα αγροτουρισμού και ανήκει στην οικογένεια 

Avantaggiato. Βρίσκεται στο βοριο-ανατολικό τμήμα του χωριού Κοριλιάνο Ντ’ 

Οτράντο και χωρίζεται από το υπόλοιπο χωριό από τις σιδηροδρομικές γραμμές. Το 

κατάλυμα αποτελείται από αρκετά μικρά σπιτάκια-ξενώνες, τα οποία είναι χτισμένα 

σε μία μεγάλη έκταση γης. Υπάρχουν, επίσης, δύο κεντρικοί χώροι – η ρεσεψιόν και 

η τραπεζαρία – που αποτελούν δύο ξεχωριστά κτίσματα. Ανάμεσα στα κτίσματα 

βρίσκονται διάσπαρτα διάφορα δέντρα, κυρίως ελιές. Στο χώρο του αγροκτήματος 

καλλιεργούνται, επίσης, αμπέλια, ενώ υπάρχουν χώροι όπου φιλοξενούνται άλογα, 

κατσίκες και άλλα ζώα. Αξιοπρόσεχτο είναι ένα υπαίθριο θεατράκι, χτισμένο 

αμφιθεατρικά – σε στυλ αρχαίου ελληνικού θεάτρου –, το οποίο υποθέτω πως 

φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται στο αγρόκτημα. Το κατάλυμα έχει 

αρκετή προβολή στο διαδίκτυο, ενώ διαθέτει και τη δική του ιστοσελίδα 

(http://www.masseriasantangelo.it/en/), στην οποία μάλιστα προωθεί τη «μουσική 

οικογένεια» ως τμήμα του πολιτισμού της περιοχής. 

Ο χώρος στον οποίο περάσαμε τον περισσότερο χρόνο μας και στον οποίο 

πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες μουσικές συναντήσεις και οι περισσότερες 

επαφές μεταξύ των ανθρώπων που συμμετείχαν στο ταξίδι και των ντόπιων ήταν η 

                                                           
57

 Η ακριβής μετάφραση της λέξης «masseria» είναι «αγρόκτημα». 

http://www.masseriasantangelo.it/en/
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τραπεζαρία. Πρόκειται για έναν αρκετά μεγάλο χώρο, φτιαγμένο από πέτρα. Το 

σχήμα του είναι παραλληλόγραμμο και διαθέτει ένα εξαιρετικά ψηλό ταβάνι. Στο 

εσωτερικό του υπάρχουν δύο σειρές από μακριά σε μήκος τραπέζια για το φαγητό, 

ανάμεσα στις οποίες υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για τους μουσικούς και 

τους χορευτές. Αυτές οι δύο σειρές τραπεζιών καταλήγουν σε έναν τοίχο, στο βάθος 

της αίθουσας. Στη μέση του τοίχου υπάρχει ένα μεγάλο και επιβλητικό τζάκι που 

ζεσταίνει το χώρο, το πάνω μέρος του οποίου διακοσμεί ένα μεγάλο σε διαστάσεις 

ταμπορέλλο. Οι τοίχοι είναι διακοσμημένοι με παλιές, ασπρόμαυρες φωτογραφίες 

διάφορων ανθρώπων – υποθέτω μελών της οικογένειας –, καθώς και με παλιά 

οικιακά αντικείμενα. Ο χώρος αυτός αρχικά ήταν προορισμένος για το φαγητό μας 

και κάποιες από τις βραδινές συνάξεις. Όμως λόγω των καιρικών συνθηκών – χιόνι 

και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες –, τελικά περάσαμε το μεγαλύτερο μέρος του 

ταξιδιού μας εκεί, γεγονός απρόσμενα ευχάριστο. 

Γενικά, το αγρόκτημα είναι πολύ προσεγμένο και παρουσιάζει ενδιαφέρον, 

ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που προέρχονται από ένα αστικό περιβάλλον, καθώς 

δίνει τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη φύση, τα ζώα και τις αγροτικές και 

κτηνοτροφικές ασχολίες. Όμως, τόσο η διαμόρφωση των χώρων, όσο και η 

διακόσμησή τους μου δημιούργησαν την εντύπωση πως κύριος στόχος είναι η 

προβολή της παράδοσης του τόπου για τουριστικούς λόγους. Την εντύπωση αυτή 

ενίσχυσε η ύπαρξη πολλών τέτοιων αγροκτημάτων που προωθούν τον 

αγροτουρισμό προβάλλοντας ασχολίες και συνήθειες μιας παλιότερης 

καθημερινότητας στο Σαλέντο, διαπίστωση που προέκυψε από διαδικτυακή 

έρευνα. 
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5.2 Εθνογραφική περιγραφή 

5.2.1 Η διαδρομή 

Η πρώτη συνάντησή μας με τους Encardia έγινε στον Ισθμό της Κορίνθου, 

όπου και επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο τους που ξεκίνησε από την Αθήνα με 

αρχικό προορισμό το λιμάνι της Πάτρας. Το άγχος μου για τη συνάντηση αυτή ήταν 

μεγάλο, καθώς δεν ήξερα τι θα συναντήσω, όμως δεν κράτησε για πολύ. Ο πρώτος 

που συναντήσαμε ήταν ο Κωνσταντάτος, ο οποίος μας καλοδέχτηκε και με έκανε να 

αισθανθώ πολύ πιο άνετα απ’ ό,τι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, που είχε 

προηγηθεί περίπου ένα μήνα. Παρόλο που δεν ήταν η πρώτη φορά που τον 

συναντούσα από κοντά, εξακολουθούσε να υπάρχει λίγη αμηχανία, κυρίως από τη 

δική μου πλευρά. Τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος τα γνώρισα κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού. Το κλίμα που δημιουργήθηκε ήταν αρκετά χαλαρό και 

ευχάριστο σε όλη τη διαδρομή. Κάναμε χαλαρές συζητήσεις μεταξύ μας και 

ακούγαμε τα ανέκδοτα που είχε επινοήσει ο Παπαγεωργίου. Φτάσαμε στο λιμάνι 

της Πάτρας νωρίς το απόγευμα, με πολλή βροχή και επιβιβαστήκαμε στο πλοίο. 

Το βράδυ μαζευτήκαμε όλοι στο σαλόνι του πλοίου για να γνωριστούμε και 

να παίξουμε μουσική. Καθώς το πλοίο είχε λίγους επιβάτες αναλογικά με το 

μέγεθός του και η ώρα ήταν σχετικά περασμένη, δεν υπήρχε πολύς κόσμος στο 

σαλόνι, ενώ όσοι βρίσκονταν εκεί δεν αλληλεπίδρασαν με το δικό μας γκρουπ. Στην 

αρχή, οι Encardia – πλην του Κονταξάκη και του Τσεκούρα που ήρθαν την επόμενη 

μέρα – ξεκίνησαν να παίζουν τα τραγούδια τους σε ένα αρκετά φιλικό κλίμα, ακόμα 

λίγο συγκρατημένο, όμως. Καθώς η αμηχανία όλων των συν-ταξιδιωτών δεν είχε 

σπάσει ακόμα πλήρως, η μουσική συνάντηση μου έδινε πιο πολύ την εντύπωση 
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μιας μικρής συναυλίας, όπου οι ρόλοι των μουσικών και του κοινού είναι 

ευδιάκριτοι. Μεταξύ των τραγουδιών που παίχτηκαν ήταν και τα κάλαντα των 

Encardia58, μιας και είχαν περάσει μόλις τέσσερις μέρες από την πρωτοχρονιά. 

Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας – την οποία είχε φτιάξει η χορεύτρια του 

γκρουπ, η Γιάννα – που δημιούργησε μία πιο ενεργητική και συμμετοχική διάθεση 

σε όλους, και αμέσως μετά συνεχίστηκαν τα τραγούδια με έναν λίγο διαφορετικό 

τρόπο. Όποιος από τους συν-ταξιδιώτες είχε φέρει μαζί του όργανο έπαιζε μαζί με 

τους υπόλοιπους, με αποτέλεσμα το ρεπερτόριο να αλλάξει κατά πολύ. Οι συν-

ταξιδιώτες που έπαιξαν στη μουσική συνάντηση ήταν κυρίως νεαρής ηλικίας – μέχρι 

30 χρονών –, ενώ τα όργανα που υπήρχαν – εκτός από αυτά των Encardia – ήταν 

ένα ακορντεόν, δύο κλαρίνα, μία κιθάρα και ένας τζουράς. Μετά από λίγη ώρα τα 

τραγούδια που παίζονταν ήταν κυρίως νησιώτικα και ηπειρώτικα, σχεδόν όλοι 

τραγουδούσαν ή χόρευαν και η συνάντηση εξελίχθηκε σε μια μικρή γιορτή. 

Φτάσαμε στο λιμάνι του Μπάρι το επόμενο πρωί. 

 

Εικόνα 4. Μουσική συνάντηση στο πλοίο. 

                                                           
58

 Τα κάλαντα των Encardia είναι κάλαντα της πρωτοχρονιάς σε στίχους και μουσική των ίδιων και 
φέρουν το όνομα «Χριστούγεννα κι αρχιχρονιά» (Βλ. Δισκογραφία). 
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5.2.2 Άφιξη στο Κοριλιάνο Ντ’ Οτράντο 

 Μετά από δύο επισκέψεις, στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου και στην πόλη 

Ματέρα, κατευθυνθήκαμε προς το Κοριλιάνο Ντ’ Οτράντο. Φτάσαμε στη μασσερία 

νωρίς το βράδυ και συγκεντρωθήκαμε στην τραπεζαρία για το βραδινό φαγητό. Ο 

Rocco Avantagiatto, ο ιδιοκτήτης του αγροκτήματος, και η γυναίκα του μας 

καλοδέχτηκαν όλους, ενώ παρατήρησα πως μεταξύ αυτών και των Encardia υπήρχε 

πολλή οικειότητα και φιλική διάθεση, μιας και δεν είναι η πρώτη φορά που το 

συγκρότημα επισκέπτεται το μέρος. Μετά το φαγητό, ξεκίνησαν και πάλι τα 

τραγούδια. Αυτή τη φορά, την αρχή έκανε ο Ακριβός παίζοντας νησιώτικα με την 

τσαμπούνα και ακολούθησαν τα τραγούδια των Encardia, πάλι σε έναν πιο 

συναυλιακό τόνο, μιας και αυτή η μουσική πράξη ήταν και μία μορφή πρόβας για τη 

συναυλία της επόμενης μέρας. Μαζί τους έπαιξε σε μερικά τραγούδια ταμπορέλλο 

ο Rocco Avantaggiato, ο ιδιοκτήτης της μασσερίας. Αξιοθαύμαστο ήταν ένα ντόπιο 

αγοράκι 2-3 χρονών που έπαιζε ταμπορέλλο, άρρυθμα μεν, με πολλή διάθεση και 

ενεργητικότητα, δε. Λίγο πριν τελειώσει η βραδιά έκανα και την πρώτη συζήτηση με 

τον Rocco Avantaggiato, αφού τον ενημέρωσα για την εργασία μου. Φάνηκε πολύ 

πρόθυμος να με βοηθήσει και μου μίλησε με πολλή όρεξη σχετικά με τη μουσική 

τους και τη γλώσσα τους. Πρέπει να αναφέρω πως όλη η συζήτηση έγινε στα 

ελληνικά από τη μεριά μου και σε ένα μίγμα γκρίκο και ελληνικών με ελάχιστες 

λέξεις στα αγγλικά από εκείνον. Παρόλο που, απ’ ό,τι κατάλαβα, ο Rocco είναι 

αρκετά εξοικειωμένος με τη νέα ελληνική γλώσσα, για μένα ήταν εξαιρετικά 

εντυπωσιακό το γεγονός ότι μιλούσα τη γλώσσα μου με έναν Ιταλό.  
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 Το επόμενο πρωί μας επισκέφθηκε η μουσικός, τραγουδίστρια και 

χορεύτρια της παραδοσιακής μουσικής του Σαλέντο, Anna Cinzia Vilani, η οποία 

έκανε μια μικρή διάλεξη σχετικά με τη μουσική παράδοση του τόπου. Απ’ ό,τι μας 

είπε η ίδια, κατάγεται από μία ρομανόφωνη περιοχή του Σαλέντο, συνεπώς δε 

μιλάει την γκρίκο διάλεκτο. Μέσω της συναναστροφής της με τους ελληνόφωνους 

έμαθε κάποιες λέξεις στην γκρίκο, όμως η διάλεξη ήταν στην ιταλική γλώσσα. Την 

ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά έκανε ο Κωνσταντάτος. Η ομιλία της είχε 

μεγάλο ενδιαφέρον και από αυτήν άντλησα χρήσιμες πληροφορίες για τη δική μου 

έρευνα. Η Vilani ενίσχυσε την ομιλία της με διάφορα βίντεο από τραγουδιστές και 

μουσικούς του Σαλέντο, τα οποία έχει συλλέξει η ίδια για τη δική της έρευνα. Στη 

συνέχεια, οι Encardia και η Vilani τραγούδησαν από κοινού κάποια παραδοσιακά 

τραγούδια από το Σαλέντο υπό τη μορφή πρόβας για τη βραδινή συναυλία. Μεταξύ 

τους φάνηκε να υπάρχει οικειότητα και αμοιβαία εκτίμηση. Έδιναν την εντύπωση 

καλών φίλων που ξαναβρέθηκαν μετά από καιρό, γεγονός αρκετά λογικό, αφού τα 

μέλη του συγκροτήματος – όπως ανέφεραν στις προσωπικές τους συνεντεύξεις – 

έχουν συνάψει δεσμούς με αρκετούς ντόπιους. Ο τρόπος που τραγουδάει η Vilani 

και η δυνατή και στεντόρεια φωνή της πλησιάζουν πολύ την περιγραφή του 

Κωνσταντάτου για τον τρόπο που τραγουδούσαν στο Σαλέντο (βλ. ενότητα 2.2). 

Καθώς, μάλιστα, η Vilani έχει έρθει σε επαφή με πολλούς ηλικιωμένους ανθρώπους 

που έχουν βιώσει αυτό που σήμερα ονομάζουμε μουσική παράδοση του Σαλέντο, 

έχει τραγουδήσει μαζί τους και έχει προσπαθήσει να αναβιώσει την παράδοση 

μέσα από τις δικές τους βιωματικές γνώσεις (Vilani, ομιλία 2017), εύλογα 

συμπεραίνουμε πως η τραγουδιστική τεχνική της είναι αρκετά επηρεασμένη από 

εκείνους.  
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Εικόνα 5. Πρόβα των Encardia με τη Vilani.  

 

 Το μεσημέρι κατέφθασαν στη μασσερία ο Giovanni Avantaggiato με τη 

γυναίκα του. Σχεδόν αμέσως ο Giovanni έβγαλε το οργανέττο (μικρό ακορντεόν) και 

άρχισε να παίζει κυρίως οργανικά κομμάτια με τη συνοδεία του γιου του, Rocco, 

στο ταμπορέλλο. Τραγούδησε και κάποια τραγούδια στη ρομανική διάλεκτο, τα 

οποία, απ’ ό,τι παρατήρησα, σιγοτραγουδούσε και η γυναίκα του που καθόταν πιο 

πίσω. Και αυτή η μουσική πράξη είχε μορφή συναυλίας. Ο παππούς μου έδωσε την 

αίσθηση πως μέσα στο σύνολο λειτουργούσε σαν ζωντανό «αξιοθέατο», γεγονός 

που και ο ίδιος έμοιαζε να γνωρίζει, ίσως και να επιδιώκει. Η σχεδόν απόμακρή του 

στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της μουσικής επιτέλεσης, αλλά και εκτός αυτής, καθώς 

και οι ελάχιστες λέξεις που αντάλλαξε μαζί μας, ενδεχομένως επιβεβαιώνουν αυτή 

την υπόθεση. Αξιοπερίεργο είναι το ότι οι ελάχιστες λέξεις που αντάλλαξε μαζί μας 
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ήταν στα ιταλικά, ακόμα και όταν κάποιος από εμάς του μιλούσε στα ελληνικά, 

παρόλο που ο γιος του,  Rocco, μου είπε ότι οι γονείς του μιλούν τη γκρίκο διάλεκτο 

μεταξύ τους. 

 

Εικόνα 6. Μουσική συνάντηση στη Masseria Sant’ Angelo. 

 

5.2.3 Η συναυλία στο χωριό Καλημέρα 

 Το απόγευμα ξεκινήσαμε για το χωριό Καλημέρα (Εικ.2), όπου θα γινόταν η 

προγραμματισμένη συναυλία των Encardia με τη συμμετοχή μουσικών από το 

Σαλέντο. Η Καλημέρα είναι ένα από τα εννέα ελληνόφωνα χωριά της Γκρετσία 

Σαλεντίνα και απέχει περίπου 15χλμ. από το Κοριλιάνο Ντ’ Οτράντο. Μετά από μία 

σύντομη ξενάγηση στο χωριό από τον πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου 

«Ghetonia», φτάσαμε στην εκκλησία της Madonna della Fiducia, όπου θα γινόταν η 
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συναυλία. Η εκκλησία είναι πολύ μεγάλη σε μέγεθος και χωρητικότητα, με πολύ 

ψηλό ταβάνι και έναν μεγάλο θόλο.  

 Στη συναυλία, η οποία έφερε τον τίτλο «Talassa ce anghera» (Θάλασσα και 

αγέρας), συμμετείχαν κατά κύριο λόγο οι Encardia, αλλά και μουσικοί από το 

Σαλέντο. Το συγκρότημα έχει ξανασυμπράξει μουσικά με κάποιους απ’ τους 

ντόπιους μουσικούς στο παρελθόν. Όμως, η συναυλία αυτή ήταν ξεχωριστή για το 

συγκρότημα, καθώς ήταν η πρώτη συναυλία που πραγματοποίησαν στην Κάτω 

Ιταλία ως Encardia και μάλιστα με την υποστήριξη σαλεντίνων μουσικών. Οι 

Encardia τραγούδησαν, κυρίως, κάποια από τα τραγούδια τους, αλλά και έναν 

βυζαντινό ύμνο – με αφορμή την ημέρα των Θεοφανείων – και τέσσερα ελληνικά 

παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία μάλιστα είχαν διδάξει στους συνταξιδιώτες, 

ώστε να τα τραγουδούν διασκορπισμένοι ανάμεσα στο κοινό. Στα τελευταία, τους 

συνόδεψαν κάποια άτομα που ήταν στο ταξίδι και έπαιζαν κάποιο όργανο. Αυτή 

ήταν μία προσθήκη που έγινε αρκετά αυθόρμητα σε μία από τις μουσικές 

συναντήσεις στην τραπεζαρία της μασσερίας, μία ημέρα πριν τη συναυλία και αφού 

οι Encardia είχαν διαπιστώσει ποιοι απ’ τους συνταξιδιώτες έπαιζαν και είχαν μαζί 

τους κάποιο όργανο. Κάποια τραγούδια ή οργανικά κομμάτια παίχτηκαν και από 

τους ντόπιους μουσικούς σε σύνολα των δύο ή τριών ατόμων. Η μουσική σύμπραξη 

των Encardia και των ντόπιων μουσικών έγινε πάνω σε μουσικές συνθέσεις των 

δεύτερων, σε παραδοσιακά τραγούδια του Σαλέντο, καθώς και στο ελληνικό 

τραγούδι «Καημός», σε μουσική του Θεοδωράκη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, 

πως για τη μουσική σύμπραξη δεν έγιναν συστηματικές πρόβες. Η μοναδική 

δυνατότητα για προβάρισμα ήταν δύο περίπου ώρες πριν τη συναυλία. Παρολαυτά, 



94 
 

όλοι ήταν μουσικά δεμένοι μεταξύ τους και έμοιαζαν να γνωρίζουν καλά το τι 

κάνουν. Σε όλα τα μέλη του συγκροτήματος διέκρινα μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση 

προς τους ντόπιους μουσικούς, γεγονός που γινόταν πιο ευδιάκριτο όταν δεν 

έπαιζαν οι ίδιοι (οι Encardia), αλλά απλώς παρακολουθούσαν τους υπόλοιπους. 

Ιδιαίτερα όταν ανέβηκαν στη σκηνή ο Roberto Licci (μέλος του συγκροτήματος 

Canzoniere Grecanico Salentino και ιδρυτής του συγκροτήματος Ghetonia) και ο 

Marco Poeta, στο πρόσωπο του Κωνσταντάτου και του Παπαγεωργίου διέκρινα 

ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση και θαυμασμό. Οι περισσότεροι από τους 

μουσικούς από το Σαλέντο μου δημιούργησαν την εντύπωση ότι είχαν μεγάλη 

αυτοπεποίθηση και δυναμισμό, γεγονός που υποδεικνύει πως τόσο οι ίδιοι, όσο και 

τα τραγούδια που τραγουδούν είναι γνωστά και αγαπητά στο κοινό του Σαλέντο. Η 

στάση τους απέναντι στο συγκρότημα ήταν πολύ φιλική, χωρίς, ωστόσο, κάποια 

εξαιρετική εκδήλωση θαυμασμού. Εξαίρεση αποτέλεσε η Vilani, η οποία ήταν και 

επί σκηνής πολύ εγκάρδια μαζί τους. 

 Το κοινό ήταν μεγάλο σε αριθμό και, απ’ όσο παρατήρησα, περιλάμβανε 

όλες τις ηλικίες. Αποτελούνταν, κατά κύριο λόγο, από ντόπιους, ωστόσο, ανάμεσά 

τους βρίσκονταν και τα μέλη του δικού μας γκρουπ (οι συν-ταξιδιώτες). Μέχρι λίγο 

πριν το τέλος, θα έλεγα πως δεν ήταν ιδιαίτερα ενεργητικό και εκδηλωτικό, γεγονός 

που ίσως οφείλεται στο ότι η συναυλία γινόταν μέσα στην εκκλησία. Ωστόσο, 

παρατήρησα πως αρκετοί τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες. Αν και 

χειροκροτούσαν εγκάρδια σε όλα τα τραγούδια, είχα την αίσθηση πως όταν 

τραγουδούσαν οι δικοί τους μουσικοί ήταν κάπως πιο ενθουσιώδεις. Γνώριζαν τους 

στίχους των τραγουδιών και τα σιγοτραγουδούσαν μαζί τους, σε αντίθεση με τα 
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τραγούδια των Encardia που δε μου φάνηκε να τα γνωρίζουν, γεγονός αρκετά 

λογικό και αναμενόμενο, αφού, απ’ ό,τι μου είπε ο Κωνσταντάτος, αυτή η συναυλία 

ήταν η πρώτη τους συναυλία ως Encardia στην Κάτω Ιταλία. Προς το τέλος, το κέφι 

άρχισε να κορυφώνεται με τα τραγούδια «Τι ‘θελα και σ’ αγαπούσα», «Το 

Μαργούδι» και «Τα λιανοχορταρούδια». Το συγκρότημα είχε βγει μπροστά από τη 

σκηνή, το κοινό χτυπούσε παλαμάκια στο ρυθμό, οι συν-ταξιδιώτες 

διασκορπισμένοι ανάμεσα στο κοινό τραγουδούσαν, ενώ αρκετοί, κυρίως συν-

ταξιδιώτες, αλλά και μερικοί ντόπιοι χόρευαν. Κατά τη γνώμη μου, τα παραδοσιακά 

τραγούδια προστέθηκαν στο πρόγραμμα προκειμένου να δοθεί στο σαλεντίνικο 

κοινό μία γεύση από τη δική μας παράδοση. Λειτούργησαν όμως και σαν ένα είδος 

ανταλλαγής μουσικών παραδόσεων, αφού οι σαλεντίνοι μουσικοί έπαιξαν τη 

μουσική του τόπου τους και οι έλληνες αντίστοιχα του δικού τους, έχοντας ως 

σημείο συνάντησης τους Encardia, οι οποίοι φέρουν και τις δύο μουσικές 

παραδόσεις. Η επιλογή των συγκεκριμένων τραγουδιών πιστεύω πως έγινε αφενός 

γιατί υπήρχαν τα κατάλληλα όργανα για να τα υποστηρίξουν (κλαρίνο, νταούλι) και 

αφετέρου γιατί και τα τρία είναι δυναμικά χορευτικά τραγούδια, ικανά να 

ξεσηκώσουν το κοινό στο τέλος μιας συναυλίας, όπως και έγινε. Η συναυλία 

εξελίχθηκε σε μια μικρή γιορτή στο τελευταίο και πολύ αγαπητό τραγούδι, την 

ταραντέλα «Pizzica pizzica». Όλος ο κόσμος ήταν όρθιος και είχε πλησιάσει στη 

σκηνή, ενώ πολλοί χόρευαν, είτε μπροστά στη σκηνή είτε στις θέσεις που 
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βρίσκονταν. Η συναυλία έκλεισε μέσα σε ένα ξεσηκωτικό και ευχάριστο κλίμα. 

 

Εικόνα 7. Η συναυλία στο χωριό Καλημέρα. 

 

5.2.4 Τα γενέθλια του Giovanni Avantaggiato 

 Το επόμενο βράδυ γιορτάσαμε τα γενέθλια του παππού Giovanni στην 

τραπεζαρία της μασσερίας. Αναμενόταν να είναι μια μεγάλη γιορτή με επισκέψεις 

συγγενών και φίλων της οικογένειας, μεταξύ των οποίων θα βρίσκονταν και κάποιοι 

μουσικοί της γενιάς του παππού. Όπως είπε ο Κωνσταντάτος, συνηθίζεται να 

τραγουδούν και να παίζουν τραγούδια όλοι μαζί σε ένα πανηγυρικό κλίμα. 

Δυστυχώς, όμως, οι καιρικές συνθήκες ανέτρεψαν τα σχέδια, καθώς το πολύ χιόνι 

απέκλεισε τους περισσότερους στα χωριά τους. Το γεγονός αυτό ήταν μεγάλη 

ατυχία όχι μόνο γιατί ο εορτασμός των γενεθλίων δεν έγινε σύμφωνα με το 

πρόγραμμα, αλλά και γιατί  στέρησε πολύτιμες πληροφορίες από την έρευνά μου.   
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Έτσι γιορτάσαμε μεταξύ μας τα γενέθλια. Ο παππούς έπαιξε οργανέττο και 

τραγούδησε μόνος του, αλλά και με τη γυναίκα του και τον γιο τους. Τα μέλη του 

συγκροτήματος συμμετείχαν αυτοβούλως σε κάποια τραγούδια, είτε τραγουδώντας 

είτε παίζοντας. Η Κωτσάνη συμμετείχε στα περισσότερα τραγούδια τραγουδώντας 

κυρίως τη δεύτερη φωνή. Πολύ όμορφη ήταν η τραγουδιστική σύμπραξη της 

γιαγιάς και της Κωτσάνη, οι οποίες καθ’ όλη τη διάρκεια των τραγουδιών τους 

έδειχναν να έχουν μία πολύ τρυφερή σχέση, όμοια με αυτή γιαγιάς και εγγονής. 

Όταν σταμάτησε να παίζει το ηλικιωμένο ζευγάρι, ξεκίνησαν οι Encardia  παίζοντας 

κυρίως δικά τους τραγούδια, στα οποία έπαιζε και o Rocco. Αν και το μουσικό 

κομμάτι της βραδιάς είχε και πάλι συναυλιακό χαρακτήρα, είναι δύσκολο να γίνει 

ακριβής περιγραφή της συμμετοχής και των εναλλαγών των μουσικών, καθώς αυτές 

γίνονταν αυθόρμητα και κατά τη βούληση του καθενός, σε ένα πολύ χαλαρό κλίμα. 

Οι συν-ταξιδιώτες παρακολουθούσαν καθιστοί σε καρέκλες που είχαν τοποθετήσει 

ακριβώς μπροστά από τους μουσικούς, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ένα 

είδος κοινού συναυλίας. Ωστόσο στις ταραντέλες πολλοί από αυτούς χόρευαν, 

αφού σχεδόν όλοι εξοικειώθηκαν με τον συγκεκριμένο χορό στο ταξίδι, ακόμα και 

αν πριν δεν τον γνώριζαν.  

Αν και το κλίμα ήταν εορταστικό, δε διέφερε πολύ από εκείνο του 

προηγούμενου απογεύματος που μας είχε παίξει ξανά ο παππούς. Οι κυριότερες 

διαφορές είναι ότι έπαιξε πολύ περισσότερη ώρα και τραγούδησε και η γυναίκα 

του. Για να είμαι ειλικρινής, το τραγούδι του παππού μου φάνηκε να μην είναι 

απόλυτα συντονισμένο με τη μελωδία που έπαιζε στο οργανέττο, σε αντίθεση με τη 

γιαγιά που είχε, κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστή και γλυκιά φωνή και καθόλου 
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απόμακρη συμπεριφορά. Υποθέτω πως το γεγονός αυτό ίσως να έχει σχέση με την 

προχωρημένη ηλικία του, καθώς στα νιάτα του έκανε συναυλίες όχι μόνο στο 

Σαλέντο αλλά και στην Ευρώπη (Avantaggiato, προσ. συνέντευξη 2017). Ωστόσο, δεν 

είμαι σε θέση να πω κάτι τέτοιο με βεβαιότητα. Ένα άλλο ζήτημα που μου έκανε 

εντύπωση είναι το ότι η γιαγιά βρισκόταν συνεχώς σε δεύτερο πλάνο, με μοναδική 

εξαίρεση τα λίγα τραγούδια που τραγούδησε μόνη της. Λαμβάνοντας υπόψη και 

την ωραία της φωνή, μπορώ να υποθέσω πως ενδεχομένως ο σύζυγός της έγινε 

περισσότερο γνωστός λόγω του ότι παίζει και οργανέττο ή, απλώς, λόγω του φύλου 

του. Γενικά, παρόλο που η βραδιά δεν κατέστη δυνατό να λάβει την έκταση που 

αναμενόταν κι έτσι δε διέφερε σε μεγάλο βαθμό από την πρώτη βραδιά, περάσαμε 

πολύ ωραία, αφού υπήρχε καλή διάθεση, καλή παρέα και πολλή μουσική. 

 

Εικόνα 8. Εορτασμός των 93ων γενεθλίων του Giovanni Avantaggiato. 
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Εικόνα 9. 

 

 

Εικόνα 10. 
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5.2.5 Η επιστροφή 

 Τα ξημερώματα της πέμπτης μέρας αναχωρήσαμε για το λιμάνι του Μπάρι, 

απ’ όπου πήραμε το πλοίο για την Πάτρα. Μαζευτήκαμε πάλι στο σαλόνι του 

πλοίου και, για αρχή, κουβεντιάζαμε. Η εμπειρία που μας έδεσε ήταν τόσο δυνατή 

που πλέον δεν υπήρχε καθόλου αμηχανία μεταξύ μας. Το κλίμα ήταν πολύ χαλαρό 

και φιλικό. Λόγω δικού μου, μάλλον κακού προγραμματισμού, έπρεπε να πάρω 

συνέντευξη από τον Παπαγεωργίου κατά τη διάρκεια της επιστροφής, γεγονός 

αρκετά άχαρο για τις συγκεκριμένες συνθήκες αφού κανείς από τους δυο μας δεν 

είχε αρκετή διάθεση για κάτι τέτοιο. Τελικά όμως η συνέντευξη κύλησε πολύ ομαλά 

και ο Παπαγεωργίου απαντούσε όλο και πιο πρόθυμα στις ερωτήσεις μου μέχρι που 

η συνέντευξη κατέληξε σε συζήτηση με κλειστό το μαγνητόφωνο! 

 Καθώς στα κοντινά τραπέζια η παρέα είχε ήδη αρχίσει να παίζει μουσική, 

τελειώνοντας τη συνέντευξη πλησιάσαμε κι εμείς. Το ρεπερτόριο που έπαιζαν ήταν 

κυρίως ελληνικό – λαϊκά, ρεμπέτικα, παραδοσιακά, αλλά και συνθέσεις κάποιων 

από τους συν-ταξιδιώτες. Όποιος ήθελε έπαιζε, όποιος ήθελε χόρευε και όλοι 

τραγουδούσαμε. Το κλίμα ήταν πολύ φορτισμένο συναισθηματικά. Υπήρχε πολλή 

χαρά και ενθουσιασμός, αλλά και λίγη νοσταλγία για τις στιγμές που ζήσαμε. Η 

βραδιά εξελίχθηκε σε μία πολύ δυνατή μουσική εμπειρία. Τα μέλη του 

συγκροτήματος δεν ξεχώριζαν ανάμεσα στους υπόλοιπους συν-ταξιδιώτες. Είχαμε 

γίνει όλοι μια μεγάλη παρέα. 

 Το πρωί φτάσαμε στο λιμάνι της Πάτρας και μετά από λίγες ώρες, στον 

τελικό προορισμό μας, την Αθήνα. Μέσα σε μία ατμόσφαιρα χαρμολύπης 

αποχαιρετιστήκαμε με την υπόσχεση να ξαναβρεθούμε… 
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Αν και κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας χρειάστηκε να αντιμετωπίσω 

κάποιες δύσκολες καταστάσεις, αυτό το ταξίδι ήταν για μένα μια εμπειρία ζωής. Η 

άμεση –αν και μικρής διάρκειας-  επαφή με τον πολιτισμό του Σαλέντο, με βοήθησε 

να αντιληφθώ πολύ καλύτερα και περισσότερο εκ των έσω τα χαρακτηριστικά του. 

Η γνωριμία και η συναναστροφή με τους ντόπιους, τα μέρη που είδα, οι μουσικές 

που άκουσα, τα φαγητά που δοκίμασα με έφεραν ένα βήμα πιο κοντά στην 

κατανόηση του τρόπου ζωής και του πολιτισμού των κατοίκων του Σαλέντο και κατά 

συνέπεια με βοήθησαν στη συγγραφή της εργασίας. Επιπλέον, η καθημερινή επαφή 

με τους Encardia κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μού έδωσε την ευκαιρία να 

αναπτύξω προσωπική σχέση μαζί τους και να παρευρεθώ σε πολλά διαφορετικά 

γεγονότα, μουσικά και μη, τα οποία με βοήθησαν να αντιληφθώ πολύ καλύτερα τον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το συγκρότημα.  

 Κλείνοντας δε θα μπορούσα να παραλείψω μια αναφορά σε ορισμένα, 

προκαταρκτικά έστω, συμπεράσματα στα οποία με οδήγησε η εκπόνηση της 

εργασίας αυτής. Η μουσική παράδοση της Κάτω Ιταλίας αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα του πλούσιου λαϊκού της πολιτισμού. Έτσι, ακόμα και αν οι καταβολές των 

ελληνόφωνων κοινοτήτων όπως και οι απαρχές της μουσικής τους παράδοσης είναι 

δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια, παρατηρούμε πως η σημασία της 

παραδοσιακής μουσικής είναι ενιαία για όλες τις κοινότητες της Κάτω Ιταλίας και 

δεν εξαρτάται από το γλωσσικό ιδίωμα των στίχων, όπως τείνουν να πιστεύουν 

πολλοί. Αντιθέτως, η σημασία της βρίσκεται στην ίδια τη μουσική, στις συνθήκες 

στις οποίες παίζεται και στην ικανότητά της να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Η 
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παραδοσιακή μουσική της Κάτω Ιταλίας παραμένει ζωντανή μέχρι σήμερα 

υιοθετώντας ένα νέο χαρακτήρα ο οποίος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες. 

Έτσι, μετά την ευρεία διάδοσή της στην Ευρώπη, η παραδοσιακή μουσική, εκτός 

από κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων, εμφανίζεται και υπό τη μορφή 

συναυλιών και φεστιβάλ, γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ότι της προσδίδει ως 

ένα βαθμό στοιχεία φολκλορισμού. 

 Η παραδοσιακή μουσική της Κάτω Ιταλίας υπάρχει εδώ και τέσσερις περίπου 

δεκαετίες και στην Ελλάδα και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Για ένα μεγάλο μέρος των 

Ελλήνων η μουσική αυτή λόγω των στίχων στη γκρίκο διάλεκτο θεωρείται η 

απόδειξη των ελληνικών καταβολών των ελληνόφωνων κοινοτήτων της Κάτω 

Ιταλίας. Ωστόσο, η αξία αυτής της μουσικής, είτε οι ρίζες της είναι ελληνικές είτε 

όχι, παραμένει μεγάλη για τους ανθρώπους που την παίζουν και την ακούν, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται και από την πορεία της στο χρόνο. 

 Mία μουσική παράδοση που χαρακτηρίζεται από χρονική διάρκεια και 

διάδοση πλέον και στην Ευρώπη είναι φυσικό πως στο πλαίσιο μιας πτυχιακής 

εργασίας δεν είναι δυνατόν να διερευνηθεί σε όλο το εύρος της. Έτσι κατά τη 

διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας ανακάλυψα ενδιαφέροντα πεδία 

για περαιτέρω έρευνα. Κατά τη γνώμη μου, σε μία επόμενη έρευνα θα ήταν 

χρήσιμο να μελετηθεί η μουσική παράδοση των ελληνόφωνων κοινοτήτων της 

Καλαβρίας, έτσι ώστε μέσα από τη συγκριτική θεώρηση των δύο περιοχών (Σαλέντο 

– Καλαβρίας) να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς διαφοροποιούνται 

οι προφορικές παραδόσεις μέσα στο χρόνο, αλλά και απ’ τον ένα τόπο στον άλλο.  

Επιπλέον, θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί σε βάθος ο τρόπος με τον οποίο 
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τελούνται και νοηματοδοτούνται τα διάφορα φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής 

στην Κάτω Ιταλία, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτή τη 

μουσική οι διάφορες σύγχρονες μπάντες που παίζουν παραδοσιακή μουσική. Κάτι 

τέτοιο θα βοηθούσε να αντιληφθούμε τη θέση της παραδοσιακής μουσικής στη 

σύγχρονη κοινωνία. Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον να ερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο 

παρουσιάζεται η παραδοσιακή μουσική της Κάτω Ιταλίας στην υπόλοιπη Ευρώπη 

σήμερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη σημασία που έχει αυτή η 

μουσική για τους Ευρωπαίους, αλλά και το εύρος της διάδοσής της. 
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