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Ποιά εἶναι ἡ ἀξία τῆς παράδοσης 
 

Θά προσπαθήσουμε νά βοηθήσουμε τούς Ἕλληνες νά 
βροῦνε τόν πνευματικό ἑαυτό τους. 

-Μά τόν ἔχουμε χάσει τόν ἑαυτό μας; Θά μοῦ ποῦνε. – 
Ναί, σέ πολλά τόν ἔχουμε χάσει.   ἑαυτός μας δέν εἶναι 
ὁ Γιάννης ἤ ὁ Κώστας τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ἀλλά 
κάποιος πού βρίσκεται πιό βαθειά μέσα μας, ὁ ἄνθρωπος 
τῆς παράδοσης. 

Ἄς δοῦμε, λοιπόν, πρῶτα – πρῶτα τί θά πῆ Παράδοση:  
Παράδοση θά πῆ ἐκείνη  ἐσωτερική λειτουργία, μέ 

τήν ὁποία μεταδίδονται ἀπό γενιά σέ γενιά ὅσα 
συγκροτοῦνε τόν ἰδιαίτερο χαρακτῆρα τῆς φυλῆς. Ὅπως 
στά ἄτομα μεταδίδεται ἀπό πατέρα σέ γυιό ὁ σαρκικός 
καί, σέ πολλά, ὁ πνευματικός χαρακτῆρας, στά 
φερσίματα, στή φωνή, στίς συνήθειες, ἔτσι καί στά ἔθνη 
μεταδίδεται, μέ πλατύτερο καί βαθύτερο πνεῦμα ὁ 
χαρακτῆρας τῆς φυλῆς ἀπό γενιά σέ γενιά.  Ατό 
λέγεται Παράδοση, γιατί μεταδίδεται σάν κληρονομιά.  

Ἡ ἀξία τοῦ ήμερα βρίσκεται μέσα στό Φθές, καί τοῦ 
Αὔριο μέσα στό σήμερα.   γυιός βρίσκεται  μέσα στόν 
πατέρα καί μέσα στόν παπποῦ, κι ὁ ἐγγονός κι ὁ 
ἀπόγονος βρίσκεται στό σημερινό παληκάρι. Ἡ 
Παράδοση εἶναι ὁ πνευματικός σύνδεσμος πού μᾶς δένει 
μέ τούς πατεράδες μας καί μέ κείνους πού θἄ ‘ρθουν 
στόν κόσμο ὕστερα ἀπό μᾶς.  Λοιπόν, πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα,  
Παράδοση εἶναι ἕνας σύνδεσμος γεμᾶτος ἀγάπη, πόνο 
καί σεβασμό.  Ὅποιος δέ νοιώθει τήν Παράδοση, εἶναι 
σάν ἕνα πλᾶσμα ξερριζωμένο ἀπό τόν τόπο του. 

Ἡ Παράδοση εἶναι ἕνα εἶδος μπούσουλα (πυξίδας), πού 
μᾶς δείχνει ποῦ βρισκόμαστε μέσα στό ἀπέραντο 
πέλαγος τῆς ζωῆς καί τοῦ κόσμου. Κοντά στό ὅτι 
νοιώθεις πώς εἶναι ὁ Νῖκος ἤ ὁ Ἀντώνης τάδε, νοιώθεις 
μαζί πώς εἶσαι ὁ Ἕλληνας, κι ατό τό αἴσθημα, τό 
αἴσθημα τῆς φυλῆς, εἶναι τό πιό δυνατό καί τό πιό βαθύ. 

Κάθε λαός ἔχει τήν Παράδοσή του. Μά ὅσο πιό παλιά 
ἱστορία ἔχει, κι ὅσο πιό μεγάλο πνευματικό δούλεμα 
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πέρασε, μέ ἀγωνίες, μέ βάσανα, μέ ἀνεβάσματα καί τά 
γκρεμίσματα, τόσο  Παράδοσή του εἶναι πιό 
πλουτισμένη ἀπό πνευματικά στοιχεῖα, πιό βαθειά, πιό 
ξεχωριστή. 

Γιά τοῦτο,  δική μας,  λληνική Παράδοση, εἶναι πιό  
σπουδαία, πιό βαθύτερη, πιό ξεχωριστή, πιό πολύτιμη 
ἀπό κάθε ἄλλο ἔθνος. Μέσα της πάρχει πλοῦτος 
ἀμέτρητος, ἀπό σοφία, ἀπό αἰσθήματα βαθειά, ἀπό 
καλαισθησία μοναδική, ἀπό ἀνθρωπιά, ἀπό σοβαρότητα, 
ἀπό πόνο, ἀπό πνευματικό φῶς, ἀπό ἁπλότητα μ’ ἕνα 
λόγο: πλοῦτος ἀπό ἀθανασία. 

Ὅσο καί νά παραμορφώθηκε ὁ πνευματικός 
χαρακτῆρας μας ἀπό τήν ἐπίδραση κάποιων λαῶν πού 
περάσανε πάνω ἀπό τή μαρτυρική μάνα μας, τήν 
λλάδα ἤ ἀπό τήν ἐπίδραση πού μᾶς ἔρχεται ἀπό 
μακριά, ἐξ αἰτίας τῆς ἐπικατάρατης ξενομανίας πού 
ἔχουνε οἱ λεγόμενοι «διανοούμενοί μας», κι  λεγόμενη 
ἀνωτέρα τάξη, τό θεμέλιο δέ χάλασε,  ρίζα μας δέ 
σάπισε.   λαός εἶναι στό βάθος του ἁγνός, σώζεται 
μέσα του τό προζύμι μποροῦμε νά κάνουμε, ἀκόμα, τό 
ψωμί πού θά θρέψη τήν καρδιά μας καί τή διάνοιά μας 
πιό καλά, ἀπό τίς κονσέρβες καί τίς μουρταδέλλες, πού 
μᾶς φέρνουνε ἀπό ξένα μέρη κάποιοι ἀρρωστημένοι ἀπό 
τήν καταραμένη ατή ἀρρώστεια τῆς τυφλῆς 
ξενομανίας, πού τήν μεταδίδουνε στούς νέους. 

Ὅποιος δέ νοιώθει τήν Παράδοση, γιατί μέσα του ἔχει 
στερέψει  ἀθάνατη πηγή, ζεῖ μέ ξένη καρδιά, μέ ξένη 
ψυχή.  Εἶναι σάν τόν ἄνθρωπο πού ἔχει πάθει ἀμνησία, 
καί πού βρίσκεται σ’ ἕνα χάος.  Γιατί, ὅσο ζωηρή ἔχει 
κανένας τή θύμηση καί τήν αἴσθηση τῶν περασμένων, 
τόσο πιό δυνατά ζεῖ τό ήμερα, καί σ’ ατό τό δυνατό 
τό ήμερα ριζοβολᾶ πιό βαθειά καί πιό γερά  αριανή 
γενιά.   τέτοιος ἄνθρωπος πατᾶ γερά στό χῶμα τῆς 
πατρίδας του, γεμᾶτος ἀνδρεία πνευματική καί 
πεποίθηση στό Γένος του.  Εἶναι ὁ Ἀνταῖος τῆς 
μυθολογίας, πού ἔπαιρνε καινούργια δύναμη, κάθε φορά 
πού ἔπεφτε κάτω.   ἄνθρωπος πού πιστεύει στήν 
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Παράδοση πού τήν ζεῖ, ὅπως θαρροῦνε κάποιοι 
πνευματικό σωβινισμό, πού ἔχει ἕνα τυφλό αἴσθημα, 
ἀλλά ἔχει ἐπίγνωση τοῦ τί εἶναι ατός καί  φυλή του, κι 
ατή  ἐπίγνωση εἶναι τό φῶς, τό φωτίζον πάντα 
ἄνθρωπο τόν ἐρχόμενο, εἰς τόν κόσμο.   ἄλλος πού 
θαρρεῖ ὅτι ἐλευθερία εἶναι νά πιθηκίζη ὅλα τά ξένα, καί 
πρωτοτυπία στήν τέχνη εἶναι νά ατοσχεδιάζη καί νά 
προχειρολογῆ, ατός στέκεται κρεμασμένος στόν ἀέρα.  
Εἶναι ὁ πνευματικός λεβαντῖνος, πού δέν ἔχει καμμιά 
ραχοκοκκαλιά, ἀλλά εἶναι ἕνα νευρόσπαστο. 

Θαρρῶ πώς ἐπί ἐκατό – τόσα χρόνια, ἀπό τήν 
πανάσταση κι ὕστερα,  πνευματική μας ζωή μύρισε 
πολύ τέτοια λεβαντίνικη μυρουδιά, ἐκτός ἀπό τόν 
Παπαδιαμάντη κι ἕνα – δυό ἄλλους.  Κοιτάξτε τά βιβλία 
πού γραφτήκανε, κοιτάξτε τά περιοδικά, κοιτάξτε τί 
ζωγραφίζανε οἱ ἐξ σπερίας ἐπανερχόμενοι, κοιτάξτε 
τήν ἁγιογραφία μας, κοιτάξτε τά Πολυτεχνεῖα καί τά 
Ὠδεῖα μας, καί θά δῆτε καθαρά ατό πού λέω.  Καί 
σήμερα τό ἴδιο γίνεται, ἀλλά τό συννεφιασμένο ορανό 
τῆς Δϋσης, πού ἁπλώσανε ἐπάνω ἀπό τό γαλανό ορανό 
τῆς λλάδας, οἱ τέτοιοι ξενομανιακοί καί τόν 
καταπλακώνουνε ατόν, λοιπόν, τό συννεφιασμένο καί 
ξενόφερτον πνευματικό ορανό, τόν περνᾶνε σήμερα, 
κάποιες ἀκτῖνες ἀπό φῶς ἑλληνικό.  Πρώτη φορά ἀπό 
τήν πανάσταση τοῦ Εἰκοσιένα, σήμερα, ἀρχίζουμε νά 
παίρνουμε ἀληθινά, συνείδηση τῆς Παράδοσής μας, κι 
ἀρχίζουμε νά καταλαβαίνουμε τί θησαυρούς ἔχει μέσα.  
Οἱ σημερινοί νέοι πιάσανε καί ξυπνᾶνε ἀπό τό ἀφιόνισμα 
τῆς ξενομανίας πού τούς εἶχε καταντήσει πνευματικούς 
πνοβάτες ὁ πνευματικός πιθηκισμός καί  ψευτιά πού 
φορᾶ τή μάσκα τῆς προόδου, τῆς ἐξέλιξης καί τοῦ 
κοσμοπολιτικοῦ πνεύματος, καί πού μᾶς ἔχει κάνει 
εἵλωτες πνευματικούς καί τήν λλάδα πνευματική 
ἀποικία. Ἡ πνευματική δημαγωγία εἶναι εὔκολη, γιατί 
ἔχει δολώματα τίς μαγικές λέξεις «ἐξέλιξη», 
«κοσμοπολίτικο πνεῦμα τῆς ἐποχής μας», «μόδα» καί τά 
τέτοια πού γαργαλᾶνε τή ματαιοδοξία μας.  Ἀλλά, τό 



6 
 
χρέος τοῦ πνευματικοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά στεριώνη 
τούς ἄλλους καί νά τούς κάνει νά ἀντιστέκωνται σ’ 
ατά τά δημαγωγικά καί ξεγελαστικά συνθήματα, καί νά 
πάρουνε συνείδηση τοῦ τί ἀξίζει  Παράδοσή μας, 
δηλαδή, νά νοιώσουμε τήν ἀξία πού ἔχει ὁ ἐθνικός 
χαρακτῆρας μας, κι ἔτσι νά σωθῆ  λλάδα ἀπό 
λεβαντινισμό πού εἶναι ὁ πιό μεγάλος ἐχθρός της. 

ήμερα ἦρθε, ἴσως τό πλήρωμα τοῦ χρόνου νά 
πετάξουμε ἀπό πάνω μας τήν ψώρα τῆς ξενομανίας, πού 
τήν στολίσανε κάποιοι μέ τά ἀπατηλά ὀνόματα τοῦ 
κοσμοπολιτισμοῦ καί τοῦ μοντερνισμοῦ καί νά 
ξυπνήσουμε.  Γιατί σήμερα ξεθωριάσανε κάμποσο τά 
ξένα βεγγαλικά, πού θαμπώσανε τούς Ἕλληνες, πού 
εἶναι «ἀεί παῖδες» καί θαυμάζουνε πάντα τά ξένα, 
περισσότερο ἀπό τά δικά τους, ὅπως γράφει ὁ 
Παυσανίας: «Ἕλληνες ἀεί ἐν θαύματι τιθέασι τ’ 
ἀλλότρια ἤ τά οἰκεῖα». 

Εἶναι, λέω, σήμερα πιό εὔκολο νά βροῦμε τό ἑαυτό μας, 
γιατί περιπλανηθήκαμε κάμποσο στίς ξένες ἐρημιές καί 
πέσαμε στά βαλτόνερά τους, καί ποθήσαμε τό δικό μας 
τόπο μέ τά ἥμερα βουνά μας πού στέκονται σάν 
ζωντανοί ἄνθρωποι, μέ τό φεγγοβόλημα τοῦ ἥλιου μας, 
μέ τά χωριά μας, μέ τούς ἐγκάρδιους ἀνθρώπους, μέ 
τήν ἁπλότητα σέ ὅλα, μέ τήν ἐξαίσια θάλασσά μας, μέ 
τίς ὄμορφες συνήθειές μας, μέ τά καθαρά καί ἀθάνατα 
τραγούδια μας, μέ τά ρημοκκλήσια μας κ.λ.π. κοντά σ’ 
ατό σήμερα  Βυζαντινή κληρονομιά μας προσκυνιέται 
ἀπ’ ὅλους ατούς πού θαυμάζαμε ὡς τά τώρα, ἀπό 
κείνους πού εἴπανε τό Βυζάντιο Bas Empire καί τώρα τό 
ἔχουνε γιά τήν κιβωτό τῆς μεγαλύτερης τέχνης, ἀφοῦ 
πρῶτα τό κατηγόρησαν καί τό καταφρόνησαν, ἐπειδή 
δέν ἦσαν σέ θέση νά τό καταλάβουνε, κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι οἱ 
Ἕλληνες πού τούς ἔχουμε σέ ὅλα δασκάλους (ἀλοίμονο), 
γινήκαμε ἕνα μ’ ατούς καί ἀπαρνηθήκαμε τήν 
ἐξετίμητη κληρονομιά μας.  Ὅ,τι ἔγινε μέ τήν κλασική 
ἀρχαιότητα, πού τήν προσκυνήσανε οἱ ἄνθρωποι σ’ ὅλη 
τήν οἰκουμένη, τώρα θά γίνη, καί πιό πολύ, μέ τό 
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Βυζάντιο, πού νοιώσανε, πιά, ὅλοι πώς ἔχει μέσα του 
τούς πιό μεγάλους πνευματικούς θησαυρούς.  Καί μ’ ὅλα 
ατά ταῦτα, ατούς τούς θησαυρούς οἱ ξένοι σοφοί 
τούς εἴχανε θάψει κάτω ἀπό μιά ταφόπετρα, κι ἐμεῖς οἱ 
κληρονόμοι τους, ψέλναμε μαζί τους ἀπό πάνω ἀπό τόν 
τάφο τό δικό μας «Αἰωνία  μνήμη». 

Ὅ,τι ἔκανε τό ἑλληνικό πνεῦμα ἔχει αἰώνια κι 
ἀμάραντη ἀξία εἴτε τό θέλουνε καί τό ὁμολογοῦνε οἱ 
σοφοί καί δυνατοί τοῦ κόσμου, εἴτε τό ἀρνιοῦνται.  
Ατοί, ὅμως, ἄς κάνουνε ὅ,τι θέλουνε.  μεῖς τό 
ξετσιμπλιάσαμε, γιά νά μπορέσουμε νά δοῦμε καί νά 
χαροῦμε τήν κληρονομιά πού πήραμε, κληρονομιά 
μοναδική στόν κόσμο, μέ αἷμα, μέ πολλή ἀγάπη.  Ἄς 
προσέξουμε νά μή φανοῦμε ἀνάξιοι κληρονόμοι, σάν τόν 
Ἄσωτο γυιό, κι ἄς μή θρεφόμαστε μέ τά ξυλοκέρατα τῆς 
ξενομανίας, ἀλλά ἄς γίνουμε ἄξιοι ἀνά εφραινόμαστε 
στήν ἀθάνατη προγονική τράπεζά μας, πού τή 
ζηλεύουνε ἐκεῖνοι πού τούς θαυμάζουμε ἀπό τήν 
ἀνοησία μας, καί νά πίνουμε τό κρασί τό πνευματικό, 
πού πίνανε οἱ πατεράδες μας, καί κάνανε τά ἐξαίσια 
ἔργα πού κληρονομήσαμε. 

Υώτης Κόντογλου 
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ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ 
 
Σό ἑλληνικό δημοτικό τραγούδι εῖναι ὁ καθρέπτης τῆς 

ψυχῆς τοῦ λαοῦ μας, τό μέτρο τῆς πνευματικότητας καί 
τό πιστοποιητικό τῆς ἀνθρωπιᾶς, τῆς ὁμοιογένειας καί 
τῆς ζωντάνιας τῆς φυλῆς μας. 

Παραδομένο από στόμα σέ στόμα στούς αἰῶνες, 
ἀποτελεῖ τήν ἱερή, ὄντως, παρακαταθήκη καί τόν 
ἄρρηκτο σύνδεσμο τῆς ἑλληνικότητάς μας.   

τοιχεῖα πού  ζωντανή, μουσική καί ἁρμονική 
γλῶσσα, καί τό μέτρο του, πού τά χαρακτηρίζουν  
τελειότητα,  χάρη καί  ἀκρίβεια.  Σό μέλος του τό 
ἐξαίσιο, μέ τά ποικίλματα πού παίρνει  κύρια μουσική 
μελωδία στήν ἐκτέλεσή του (τσακίσματα, γυρίσματα, 
ἐπαναλήψεις), συγκροτοῦν ἕνα θαυμάσιο καί ἁρμονικό 
μουσικό σύνολο.  Ἔτσι, κείμενο καί μελωδία γίνονται ὁ 
ἄρτιος καί ἄριστος ἐκφραστής τοῦ ψυχικοῦ καί 
συναισθηματικοῦ κόσμου τοῦ λαοῦ μας ἀπεικονίζοντας 
τούς πόθους καί τά ὄνειρα, τίς σκέψεις καί τίς ἰδέες 
του.  δῶ ψάλλει τήν ἐλευθερία, ἐξυμνεῖ τούς ἥρωες ἤ 
κλαίει τίς ἐθνικές του συμφορές· ἐκεῖ κάνει τραγούδι 
τούς πόνους καί τούς καημούς, τίς χαρές καί τίς λύπες 
του· ἀλλοῦ κεντᾶ μές στό τραγούδι του τά πάθια τῆς 
ἀγάπης καί τοῦ ἔρωτα, τίς πίκρες τῆς ξενιτειάς καί τοῦ 
θανάτου, τή χαρά τῆς ἐργασίας, τῆς γιορτῆς καί τῆς 
διασκέδασης· ἐνῶ παρέκει, στίς παραλογές, ἀπεικονίζει 
ὅλο τό βάθος τῆς δραματικῆς ψυχολογικῆς του 
διάθεσης, πού εἶναι μοναδική. 

Σραγούδια ἱστορικά, ἀκριτικά, θρησκευτικά, γιορτῶν 
καί ἐθίμων, νανουρίσματα καί παιδικά, τῆς ἀγάπης καί 
τοῦ ἔρωτα, τοῦ γάμου καί τῆς ξεφάντωσης, τῆς 
ξενιτειᾶς, τοῦ κάτω κόσμου καί τοῦ Φάρου, μοιρολόγια, 
γνωμικά, ἐργατικά, περιγελαστικά κ.ἄ. εἶναι τό 
περιεχόμενο τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, στό ὁποῖο 
συνεισφέρουν ὅλα τά μέρη τῆς πατρίδας, νησιῶτες καί 
στεριανοί, βουνίσιοι καί καμπίσιοι, οἱ ὅπου γῆς Ἕλληνες 
– μ’ ἕνα λόγο – στούς αἰῶνες. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ 
 
Ἡ νεοελληνική λέξη τραγούδι ἔχει τήν ἀρχή της στό 

τραγώδιον, μελοποιημένο ποίημα πού συνώδευε 
συντομευμένες μουσικοχορευτικές παραστάσεις ἀρχαί-
ων τραγωδιῶν στά θέατρα τῶν ρωμαϊκῶν καί τῶν 
πρώτων βυζαντινῶν χρόνων. Ἕνας θοποιός «τραγου-
δοῦσε» τήν πόθεση τῆς τραγωδίας, ἐνῶ οἱ ὀρχησταί ἤ 
μῖμοι ἐκτελοῦταν σιωπηλοί τίς ἀντίστοιχες κινήσεις.   
ὅρος τραγώδιον (ἀρχικά, κυρίως, «μικρή τραγωδία») 
κατέληξε νά σημαίνη γενικά «ἄσμα». 

 Ἀπό τά βυζαντινά χρόνια μᾶς εἶναι γνωστά ὡρισμένα 
λαϊκά σατιρικά τραγούδια σέ ἁπλή γλῶσσα καί σέ μέτρο 
κατάλληλο γιά τήν περίσταση, γοργό καί εὔθυμο 
«τροχαϊκό». Πολύ σημαντικώτερα εἶναι δύο (σωζόμενα 
σέ χειρόγραφα) μεσοβυζαντινά ρωϊκά ἄσματα σέ 
δεκαπεντασύλλαβους, ὁ «Ἀρμούρης» καί ὁ «Τἱός τοῦ 
Ἀνδρόνικου».  Ἄλλα ἀνάλογα ρωϊκά διατηρήθηκαν 
προφορικά σέ ἀρκετά τροποποιημένη μορφή. 
 Σά τραγούδια τοῦ εἴδους ατοῦ μποροῦν νά 
χαρακτηρισθοῦν «ἱστορικά», μέ τήν ερύτερη ἔννοια, 
ὅτι ἀντιστοιχοῦν σέ ἱστορικές καταστάσεις ἤ σέ 
συγκεκριμένα ἱστορικά γεγονότα καί πρόσωπα. Σέτοιου 
εἴδους τήν ἀρχή τους, στήν προφορική σύνθεση, 
χρησιμοποιήθηκαν γιά τή σύνταξη, κατά τό 12ο αἰώνα, 
τοῦ μακροῦ ρωϊκοῦ ποιήματος Βασίλειος Διγενής 
Ἀκρίτας.  Ἀπό τό ἔργο ατό, πού κυκλοφοροῦσε σέ 
χειρόγραφα, προέκυψαν ἄλλα μικρά προφορικά δημοτικά 
τραγούδια, σχετικά μέ λεπτομέρειες τοῦ βίου τοῦ 
Διγενῆ, ὅπως  ἔπαυλη καί ὁ κῆπος του, οἱ ὁποῖες μόνες 
τους δέ θά ἦταν πιθανό νά ἀποτελέσουν ἄσματα 
τραγουδιῶν. Σά τραγούδια ατά καί γενικά ὅσα 
ἐπαναλαμβάνουν θέματα τοῦ ἔργου (πάλη μέ τό 
δράκοντα, θάνατος τοῦ Διγενῆ κ.ἄ.) μποροῦν μέ 
βεβαιότητα νά θεωροῦνται «ἀκριτικά». 
 Ἀπό τά βυζαντινά «ἱστορικά» τραγούδια προέρχονται, 
ἐπίσης, ὡρισμένα νεοελληνικά, ὅπως ὁ «Πορφύρης», ὁ 
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«Αἰχμάλωτος», ὁ «Θεοφύλακτος» κ.ἄ. Εἶναι ἐνδιαφέ-
ρουσα  παρακολούθηση τῶν ἐξελίξεων τῶν τραγουδι-
ῶν στήν προφορική παράδοση: εἰσαγωγή νέων ἱστορι-
κῶν στοιχείων, ἀναπτύξεις καί συμπτύξεις τῆς πλοκῆς, 
αξήσεις τοῦ ἀριθμοῦ τῶν προσώπων, συμφυρμοί, 
τροποποιήσεις, ἄλλοτε μελετημένες καί σκόπιμες 
(στοιχεῖο ἔντεχνης καί προσωπικής δημιουργίας) καί 
ἄλλοτε τυχαῖες καί ἐκφυλιστικές, πρός τήν κατεύθυνση 
τῆς παράλογης βιαιότητας καί τοῦ φανταστικοῦ. 
 Ἀπό τούς Ἕλληνες ἐρευνητές, κυρίως ὁ τίλπων 
Κυριακίδης εἶδε τή μεγάλη διαφορά τῶν βυζαντινῶν 
ρωϊκῶν, «ἐπικῶν» τραγουδιῶν ἀπό τά «κλέφτικα» τῶν 
χρόνων τῆς Σουρκοκρατίας, πού περιγράφουν μιά ζωή 
ἁπλή καί λιτή. τά βυζαντινά «ἐμφανίζονται αἱ βαρεῖαι 
ἀρχοντικαί μορφαί τῶν Ἀνδρονίκων καί Πορφυρίων καί 
Θεοφυλάκτων... Σά μεγαλοπρεπῆ ἀρχοντικά συμπόσια 
καί οἱ ἐκτεταμένοι στάβλοι» Νεώτερα ἱστορικά, 
ἀναφερόμενα σέ συγκεκριμένα μεγάλα γεγονότα, εἶναι 
τά τραγούδια τῆς Ἀδριανούπολης, τῆς Ἁγια-οφιᾶς καί 
γενικώτερα τῆς Πόλης. 
 Ἄς σημειωθῆ ἐδῶ ὅτι  μονομερής φιλολογική ἤ 
λαογραφική ἀπασχόληση μέ τό τραγούδι εἶναι ἐλλιπής: 
 μουσική πλευρά εἶναι ἐπίσης μεγάλης σημασίας. 
Μακρά ἀφηγηματικά μποροῦσαν καί νά ραψωδοῦνται μέ 
ἕνα ἁπλό μέλος, ὅπως τοῦ ρωτόκριτου. 
 Ἀπό τά νεοελληνικά πολύστιχα ἀφηγηματικά 
τραγούδια, ὡρισμένα χαρακτηρίζονται μέ τό λαϊκό 
παραδοσιακό ὅρο παραλογές, πού σημαίνει ὅτι δέν 
τραγουδιόνταν, ἀλλά ἀπαγγέλονταν.  ὅρος προέρχεται 
ἀπό τήν ἀρχαία παρακαταλογή, ἐνῶ τά βυζαντινά 
καταλόγια δήλωναν τό κείμενο τοῦ τραγουδιοῦ, τό 
ποίημα, πού μποροῦσε καί νά μήν τραγουδιέται, πού 
μποροῦσε νά διαβάζεται. 
 Ὡρισμένες παραλογές («Λιοέννητης», «Μαυριανοῦ») 
ἔχουν ερωπαϊκά παράλληλα ὅπως καί τό τραγούδι «Σοῦ 
νεκροῦ ἀδελφοῦ» στό ὁποῖο συμφύρονται στοιχεῖα τοῦ 
ρωϊκοῦ τραγουδιοῦ (μικτός γάμος στή Βαβυλώνα) μέ 
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στοιχεῖα μή ρωϊκά: ταξίδια στά ξένα γιά ἐμπόριο, 
θάνατοι ἀπό λοιμό κ.ἄ..  ρμηνεῖες πού συνδέουν τά 
τραγούδια μέ ἀρχαίους μύθους (Ἄδωνι, Δήμητρα καί 
κόρη Περσεφόνη), λευσίνια Μυστήρια κ.λ.π. πού 
ἀνήκουν στή σφαῖρα τῆς φαντασίας.  Σό ἴδιο ἰσχύει γιά 
μία ἑρμηνεία τοῦ «Κάστρου τῆς Ὡριᾶς» πού φαίνεται καί 
χρονολογικά νεώτερο, ὅπως δείχνει καί  χρήση τοῦ 
δωδεκασύλλαβου λογίου μέτρου τῶν Βυζαντινῶν πού 
πέρασε καί στή δημοτική ποίηση. 
 Περίφημο εἶναι τό τραγούδι «Σοῦ γεφυριοῦ τῆς 
Ἄρτας», τοῦ ὁποίου τό θέμα διαδόθηκε καί σέ ἄλλους 
λαούς τῆς Βαλκανικῆς. 
 Ἰδιαίτερη κατηγορία παλιῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν 
ἀποτελοῦν τά τραγούδια τῆς Κρήτης. Ἔχουν τό 
πλεονέκτημα ὅτι καταγράφηκαν τόν περασμένο αἰώνα 
(19ο αἰ.) ἀπό σοβαρούς ἐντόπιους ἐρευνητές, πού 
ἤξεραν καλό τό ἰδίωμα καί τά πράγματα τῆς Κρήτης.  
Ἀποφεύχθηκε ἔτσι,  κακοτυχία ἄλλων ἑλληνικῶν 
τραγουδιῶν, πού τά κατέγραψαν ἄνθρωποι σέ 
ὡρισμένες περιπτώσεις ξένοι, πού δέ γνώριζαν τή 
γλῶσσα καί τό ὕφος τῶν τραγουδιῶν.  Ἀλλά καί 
Ἕλληνες λόγιοι τά κατέγραψαν σέ μιά κωμική 
καθαρεύουσα, ἐνῶ ἄλλοι, ὅπως ὁ Ζαμπέλιος τά νόθευαν 
μέ προσθῆκες. 
 χετικά μέ τά κρητικά τραγούδια εἶναι περίεργο ὅτι 
δέν εἶχε προεχθεῖ  παλαιότατη μνεία τοῦ Υλωρεντινοῦ 
περιηγητῆ Μπουοντελμόντι (Buodelmondi), τῶν ἀρχῶν 
τοῦ 15

ου
 αἰῶνα: τραγουδοῦν οἱ πεζοπόροι, οἱ πανηγυρι-

ῶτες, καί φυσικά οἱ μοιρολοῆτρες.  περιηγητής ἐπαινεῖ 
τή μουσική τῶν τραγουδιῶν ατῶν καί βεβαιώνει τή 
μεγάλη φήμη πού εἶχαν. 
 Σά παλιαότερα κρητικά τραγούδια σχετίζονται μέ τόν 
Ἀκρίτα, ὅπως τό πασίγνωστο « Διγενής ψυχομαχεῖ».  
πάρχουν, ὅμως, καί εἰρωνικές, ἀντιηρωϊκές νύξεις. 
 Ὡρισμένα ἀπό τά κρητικά τραγούδια εἶναι ἱστορικά 
καί χρονολογοῦνται βάσει τῶν γεγονότων στά ὁποῖα 
ἀναφέρονται: Πολιορκία τῆς Ρόδου στά 1522, παράδοση 
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τοῦ Κάστρου τῆς Κρήτης στούς Σούρκους στά 1669. τή 
χρονολόγηση ἄλλων βοηθοῦν ὡρισμένα πραγματικά 
στοιχεῖα τοῦ βίου τῆς Υραγκοκρατίας καί 
Βενετοκρατίας: Πρωτομάστορας – Grand maître τῶν 
Ἰωαννιτῶν ἱπποτῶν τῆς Ρόδου, ἀρμάδα (στόλος) τοῦ 
Υράγκου, ἀμιραλής (ναύαρχος), κάτεργα (γαλέρες), 
καβαλάροι (εγενεῖς), θανατικά καί πύργοι μέσα στούς 
ὁποίους ἐλπίζουν μάταια νά σωθοῦν οἱ ἄρχοντες, ὅπως 
γινόταν, πράγματι: πάρχουν σχετικές μαρτυρίες σέ 
ἐκθέσεις Βενετῶν προβλεπτῶν.  πάνιο, ἀλλά σαφές 
εἶναι τό πολιτικό στοιχεῖο: ὁ ἀντάρτης πού δέν 
παρουσιάζεται γιά ἀνάκριση στήν Ἀφεντιά (τή βενετική 
ἐξουσία), ἀλλά γίνεται κουρσάρος. 
 Σά παλιά κρητικά τραγούδια, πολλά ἀπό τά ὁποῖα 
ἔχουν διατηρηθεῖ στά λεγόμενα «ριζίτικα» (πού 
τραγουδιοῦνται στούς πρόποδες – «ρίζες» τῶν Λευκῶν 
ρέων), εἶναι πολύ σύντομα, σχεδόν ἐπιγραμματικά.  Ἡ 
ἔκφραση τους διαφέρει πολύ ἀπό τούς ἔντεχνους 
τρόπους τῆς Κρητικῆς Λογοτεχνίας, μ’ ὅλον ὅτι κι ατή 
χρησιμοποιοῦσε συχνά λογότυπους καί ἄλλα στοιχεῖα 
τοῦ δημοτικοῦ προφορικοῦ τραγουδιοῦ.  Λείπει, ἐπίσης, 
ἀπό τά τραγούδια ατά, πού ἐξακολουθοῦσαν νά 
παράγωνται ἔως τήν ἐποχή τῆς Μάχης τῆς Κρήτης 
(1941),  ὁμοιοκαταληξία.  Ἡ ρίμα ἐπικράτησε στίς 
ἱστορικές «ρίμες» τῶν χρόνων τῆς Σουρκοκρατίας καί 
στίς «μαντινάδες», δηλαδή στά δίστιχα.  Σό εἶδος 
ἀπαντᾶ ἀπό τό 16ο αἰώνα, ἀλλά διαδόθηκε, κυρίως, 
ἀργότερα, μέ τήν ἐπίδραση τοῦ ρωτόκριτου. 
Κατασκευάζονται καί σήμερα τέτοιες, συνήθως 
κακότεχνες καί γλωσσικά μικτές.  Μιά ἰδιομορφία τῶν 
παλιῶν τραγουδιῶν ἦταν ὅτι τέλειωναν χωρίς τό τελικό 
μιστίχιο τοῦ δεκαπεντασύλλαβου.  Νεώτεροι ἐκδότες 
προσθέτουν ἀποσιωπητικά, νομίζοντας ὅτι κάτι λείπει.  
 τά παλιά ἐρωτικά τραγούδια τῆς Κρήτης πάρχει μιά 
συνεχής ἀναγωγή ἀπό τό ἀνθρώπινο στοιχεῖο στό 
μεγάλο χῶρο τοῦ φυσικοῦ κόσμου.  Ἡ τιτανική διάθεση 
τοῦ ἄντρα ἐκφράζεται μέ τήν ἐπιθυμία νά ἁρπάξη τούς 
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ορανούς (ἄν εἶχαν κρίκους!) καί νά τούς σείση, ἐνῶ  
νέα, σ΄ ἕνα ἄλλο τραγούδι, καυχιέται πώς εἶναι γέννημα 
χρυσῆς τρυγόνας καί μεγάλωσε μέσα στήν ἄγρια 
βλάστηση.  Σό τραγούδι τῆς λυγερῆς πού φαίνει στόν 
ἀργαλειό, καθώς καί τό χτύπημα τοῦ πετάλου καί τῆς 
σαΐτας (ἐξαρτημάτων τοῦ ἀργαλειοῦ), πιάνουν ὅλον τόν 
κόσμο.   νέος πού ζεῖ στά βουνά παρομοιάζεται μέ 
ἀετό πού ξεδιψᾶ μέ χιόνι, γεύεται πέρδικα καί λαγό, καί 
φιλεῖ ὄμορφη κόρη.  έ ὧρες ἀνεμοστρόβιλου, μιά κόρη 
κλείνεται στό σπίτι της, ἔχει ὅμως, ἀσφαλίσει τήν 
πόρτα της μέ κλαδάκι βασιλικοῦ.  ( ἐραστής εὔκολα θά 
τήν ἄνοιξη. πάρχει κι ἐδῶ ἕνα στοιχεῖο λεπτῆς 
εἰρωνείας).  Μιά ἐρωτική συνάντηση μέ τή χαριτωμένη, 
δῆθεν ἐριστική φράση: «Δέσε τά περιστέρια σου, μήν 
ἔρχονται σ’ τσ’ αλές μου.». Ἄλλη νέα δίνει πόσχεση 
συνάντησης μέ πολλούς ἐραστές. Μιά μητέρα πού βρί-
σκει τό γιό της ἀγκαλιά μέ τή φίλη του, δέν τόν μαλώ-
νει, ἀλλά καμαρώνει καί  ἴδια τό πανώριο ζευγάρι. 
 υναντᾶ κανείς ποιητικές συλλήψεις μεγάλης 
πρωτοτυπίας καί δύναμης καί στά τραγούδια τῶν 
ἄλλων περιοχῶν τῆς λλάδας.  Ἡ ἀναγωγή ἀπό τό 
ἀνθρώπινο στό κοσμικό πάρχει συχνά καί σ’ ατά.   
Γκαῖτε θαύμαζε καί μετέφραζε στά γερμανικά τό 
γνωστό «Γιατί ‘ναι μαῦρα τά βουνά» κ.ἄ. 
 ΄ ἕνα ἐρωτικό δημοτικό τραγούδι, τό φιλί ἀπό 
κόκκινα χείλη χρωμάτισε τό στόμα πού φίλησε, ἔπειτα 
τό μαντήλι, ἔπειτα τό ποτάμι, ὅπου πλύθηκε τό μαντήλι, 
ἔπειτα τά φτερά τοῦ ἀετοῦ πού κατέβηκε στό ποτάμι νά 
πιῆ.  Ἀπό τά φτερά τοῦ ἀετοῦ, ὅταν ξαναπέταξε ψηλά, 
βάφεται κόκκινος ὁ ἤλιος, ἀλλά καί τό ἴδιο τό ποτάμι, 
ἐκβάλλοντας κοκκινίζει τό γιαλό καί τό πέλαγος.  Σό  
ἀνθρώπινο συμβάν, ὁλοένα πλαταίνοντας, παίρνει τῖς 
διαστάσεις ὅλου τοῦ κόσμου. 
 Ἕνα ἄλλο ἐρωτικό τραγούδι ἀρχίζει μέ τόν περιεκτικό 
στίχο:  
 
Κόρη, ὅταν ἐφιλιόμαστε, νύχτα ἦταν· ποιός μᾶς εἶδε,  
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Ἡ κόρη ἀπαντᾶ: «Μᾶς εἶδε τό φεγγάρι, τό φεγγάρι 
δύοντας τό εἶπε στή θάλασσα,  θάλασσα στό κουπί, τό 
κουπί στό ναύτη κι ὁ ναύτης τό τραγούδησε παντοῦ. 
 
 ’ ἕνα μοιρολόϊ, τό πρόσωπο πού θρηνεῖ, πιθανῶς μιά 
μητέρα (μέ τή συχνά ἐλλειπτική ἔκφραση τῶν 
τραγουδιῶν ατό δέν προσδιορίζεται), λέει ὅτι εἶχε 
βάλει φρουρούς  (γιά τό παιδί) τόν ἥλιο στά βουνά, τόν 
ἀετό στούς κάμπους (νά τούς ἐπιβλέπη μέ ἀνοιχτά 
φτερά, ἀπό ψηλά) καί τό βοριά στή θάλασσα.  Ὡστόσο, ὁ 
ἥλιος ἔδυσε, ὁ ἀετός πῆγε νά κοιμηθῆ καί τό βοριά τόν 
πῆραν τά καράβια.  Ἔτσι, δόθηκε εκαιρία στό Φάρο νά 
πάρη τό ἀγαπημένο της παιδί. Ἀξιοπρόσεκτος στό 
τραγούδι ατό ὁ συγκερασμός τοῦ πραγματικοῦ καί τοῦ 
μή πραγματικοῦ, προϋπόθεση κάθε τέχνης. 
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Η ΓΕΝΕΗ ΣΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ 

ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ 
 

῾Ψς συμβατική χρονολογία γεννήσεως ἐνδιαφέροντος 
γιά δημοτικά τραγούδια θεωρεῖται ἀπό πολλούς τό 
1774, ὅταν κυκλοφόρησε ἕνα βιβλίο πού γιά πρώτη φορά 
εἴχε στόν τίτλο του τίς λέξεις «δημοτικά τραγούδια», 
τό Volkslieder τοῦ J.G. Herder. 

Γερμανική λοιπόν,  γένεση.  Οἱ μελετητές τοῦ 
φαινομένου ἔχουν ἐπισημάνει, μάλιστα πώς καί οἱ 
περισσότερες παράγωγες λέξεις ἔχουν γερμανική 
προέλευση.  

Σό δεύτερο στοιχεῖο εἶναι ὅτι τό ἐνδιαφέρον γιά τά 
δημοτικά τραγούδια, γιά τή λαογραφία γενικώτερα, 
παρουσιάζεται ὀξυμένο σέ ὡρισμένους λαούς ὅπως οἱ 
Γερμανοί, οἱ Πολωνοί, οἱ Οὔγγροι, ἐνῶ εἶναι σχεδόν 
ἀνύπαρκτο σέ ἄλλους, ὅπως λ.χ. οἱ Γάλλοι.  Σά ἐθνικά 
σύνολα πού αἰσθάνονται τήν ἀνάγκη νά στραφοῦν πρός 
τά δημοτικά τραγούδια συμβαίνει νά εἶναι ἐκεῖνα 
ἀκριβῶς πού ἔχουν προβλήματα στόν προσδιορισμό τῆς 
ἐθνικῆς τους ταυτότητας. 

Λίγο ὕστερα ἀπό τά μέσα τοῦ 18ου αἰῶνα, ὡρισμένες 
οἰκονομικές καί κοινωνικές μεταλλαγές πού τό σπέρμα 
τους εἴχε ἐμφανισθεῖ πρίν ἀπό πολλές γενιές, ἄρχισαν νά 
διαφορο-ποιοῦν τήν κοινωνική ὀργάνωση. Ἀναφέρομαι 
στή διεργασία πού στό οἰκονομικό ἐπίπεδο ὀνομάζουμε 
μετάβαση ἀπό τό φεουδαλικό τρόπο παραγωγῆς σ’ ἕναν 
πού θά ὀνομασθῆ κεφαλαιοκρατικός. δῶ μᾶς ἐν-
διαφέρει νά ἐπισημάνουμε πώς ἀλλάζει  δομή τῶν 
κρατικῶν συνόλων. νῶ παλιότερα ἀρκοῦσε  κοινωνική 
ἱεραρχία, καί τά κρατικά σύνολα τά ὥριζε  σχέση 
«γεμόνας - πήκοοι», τώρα ἀπαιτεῖται ἑνός ἄλλου 
τύπου σύνολο, οἱ «ἰσότιμοι πολίτες».  Εἶναι  ὀργάνωση 
πού ἀνταποκρίνεται στά πολιτικά ὀράματα τῶν ἀστῶν. 

Γιά ὡρισμένα κρατικά σύνολα  μεταβολή ατή δέν 
προϋπέθετε μετατροπές συνόρων. Οἱ πήκοοι τοῦ 
βασιλιᾶ τῆς Γαλλίας ἔγιναν ὕστερα ἀπό τή γαλλική 
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ἐπανάσταση, Γάλλοι πολίτες. Ὅμως, σέ ἄλλες ἑνότητες, 
οἱ ἐσωτερικοί δεσμοί εἶναι πολύ πιό χαλαροί ἤ καί 
ἀνύπαρκτοι.  Ποιοί ἀκριβῶς εἶναι οἱ Γερμανοί; Εἶναι, 
ἄραγε, μονάχα οἱ πήκοοι τῶν μικρῶν γερμανικῶν 
γεμονιῶν; ἤ μήπως εἶναι οἱ Συρολέζοι, καί οἱ 
Αστριακοί, καί οἱ γερμανόφωνοι κάτοικοι τῆς 
λβετίας, τῆς Ἀλσατίας, τῆς Λορραίνης, οἱ δίγλωσσοι 
λάβοι ἀνατολικά, τά προβληματικά δουκάτα στά 
σύνορα τῆς Δανίας;  προσδιορισμός τοῦ τί εἶναι τό 
γερμανικό ἔθνος εἶναι, λοιπόν, προβληματικός. Καί ἔως 
ὅτου βρεθεῖ κάποια πολιτική ἑνότητα – πού οἱ συνεχεῖς 
ἐναλλαγές στό χάρτη ἔως τά τέλη τοῦ τελευταίου 
πολέμου δίχνουν ὅτι δέ στάθηκε καθόλου ἁπλό ζήτημα – 
θά ἔπρεπε προδρομικά νά καθορισθῆ πολιτισμική 
ἑνότητα. 

Ὅπως ὅλοι ξέρουμε  πρώτη συλλογή ἑλληνικῶν 
δημοτικῶν τραγουδιῶν ἔγινε ἀπό τό Γάλλο Fauriel καί 
κυκλοφόρησε τό 1824, στήν καρδιά τῆς ἑλληνικῆς 
ἐπανάστασης. Ἀπό τήν ἔκδοσή του τό βιβλίο τοῦτο 
θεωρήθηκε ἐπίτευγμα σημαντικό. Πραγματικά, 
διαθέτουμε πολλές μαρτυρίες καί ἰδιωτικοῦ τύπου 
(γράμματα, ἀπομνημονεύματα καί τά παρόμοια) καί 
δημοσίου (κριτικές στόν τύπο, ἀλλεπάλληλες 
μεταφράσεις στίς κυριώτερες ερωπαϊκές γλῶσσες),  
πού μᾶς ἐπιτρέπουν νά εἴμαστε σίγουροι πώς  συλλογή 
τοῦ Fauriel βρῆκε μεγάλη ἀπήχηση στό ερωπαϊκό 
κοινό. Ατά τά ἐπαναλαμβάνουμε συχνά μέ ἀρκετήν 
ἐθνική περηφάνεια.  Ὅ,τι συνήθως, μᾶς διαφεύγει εἶναι 
πώς  ἔκδοση τοῦ βιβλίου δέ βρῆκε καμμιά – σχεδόν - 
ἀπήχηση στό ἑλληνικό κοινό, παρά μονάχα χρόνια 
ἀργότερα. 

Γιά πρώτη φορά, στά ἑλληνικά δεδομένα, συναντᾶμε 
κάποιο ρητό ἐνδιαφέρον γιά τό δημοτικό τραγούδι, λίγο 
μετά τό 1815.  Εἶναι χλωμό, ἀόριστο καί περιωρισμένο 
σέ μιά φοῦχτα ἀνθρώπους· εἶναι, ἐπίσης, στενά δεμένο 
μέ τό ἀντίστοιχο ερωπαϊκό – συγκεκριμένα τό 
γερμανικό – ἐνδιαφέρον.  Ὡστόσο, ἀποτελεῖ κάποιο 
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σπέρμα. Ἕνα μικρότατο μέρος τῆς ἑλληνικῆς διανόησης 
ἀρχίζει νά διαβλέπη στά τραγούδια τῶν χωρικῶν κάποια 
ἐθνική οσία, καί νά ἐπεξεργάζεται ἕνα σύστημα 
ἐθνικῆς ὁλοκλήρωσης πού θά στηριζόταν καί σ’ ατή 
τήν ἐνυπάρχουσα στό λαό ἐθνική οσία. Δηλαδή, ἐνῶ  
ἀποκλειστικά στηριγμένη στό Διαφωτισμό θεώρηση 
ἔβλεπε τήν ἔννοια τοῦ ἔθνους δυναμικά – κάτι πού 
διαμορφώνεται – ἄρχισε νά πάρχη μέσα στούς κόλπους 
τῆς ἑλληνικῆς διανόησης καί μιά ἄποψη, πού γιά τήν 
ἐποχή της ἦταν καινούργια, γιά τήν ὁποία τό ἔθνος 
εἶναι φαινόμενο στατικό: πάρχει. 

 μικρός ατός πυρῆνας τοῦ ἐνδιαφέροντος τείνει νά 
αξηθῆ ὅσο προχωρᾶμε πρός τό 1821.  Καί πάντως μέ 
τό ξέσπασμα τῆς ἐπανάστασης, τό ὅποιο ἐνδιαφέρον 
χάνεται ἀπότομα.  Καί ἀπουσιάζει γιά δέκα ὁλόκληρα 
χρόνια - ἐκτός ἀπό κάποιες ἑπτανησιακές ἐξαιρέσεις. 
Πρέπει νά τελειώσουν οἱ πολεμικές δραστηριότητες τῆς 
ἐπανάστασης γιά νά ξανασυναντήσουμε μιά κατάφαση 
ἀπέναντι στό δημοτικό τραγούδι. Ἡ πρώτη εἶναι τό 
1830.  Ἀπό ἐδῶ καί πέρα οἱ μνεῖες ἐμφανίζονται ἀραιές 
πάντα, καί φαίνεται πώς ἀρχίζουν κάπως νά πυκνώνουν· 
μετά θά σταματήσω σέ μία, τοῦ 1842, καί γιά τήν 
καθεαυτή σημασία της, καί γιατί προέρχεται ἀπό 
πρόσωπο πού ἀργότερα κατέλαβε γετική θέση στή 
νεοελληνική κοινωνία.  Σό 1842, λοιπόν, ὁ Παῦλος 
Καλλιγᾶς χαρακτηρίζει τά κλέφτικα ὡς «τῆς σημερινῆς 
ερωπαϊκῆς τό μόνον παράδειγμα ποιητικῆς πάρξεως». 
Καί συνεχίζει: «Ἠμεῖς, ὅμως, εἴμεθα τόσον ἀναίσθητοι 
εἰς τήν ποίησίν του ὥστε πρέπει ξένοι νά συνάζουν τά 
λείψανά της, τόσο ἔχομε τί κοινό μετ’ ατοῦ». 

Ἡ πληροφορία πού παρέχει τό χωρίο εἶναι ἐξαιρετικά 
σημαντική καί στά δύο σκέλη της: Καί στή σημασία πού 
ἀποδίδει στά κλέφτικα, καί στήν ἐπισήμανση καί 
καταγγελία τῆς ἀδιαφορίας. Ὅπως, συνήθως, συμβαίνη, 
τέτοιες στάσεις, συνήθως, προαναγγέλουν τίς ἑπόμενες· 
ὁ Καλλιγᾶς εἶναι, ἁπλῶς, ὁ πρῶτος ἤ ἀπό τούς πρώτους.  
Οἱ μνεῖες, οἱ θετικές, πολλαπλασιάζονται· στό τέλος τῆς 
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δεκαετίας ἀναγγέλεται μιά συλλογή δημοτικῶν 
τραγουδιῶν καί κυκλοφορεῖ μιά δεύτερη. Ἄς 
σημειώσουμε πώς κι οἱ δύο προέρχοντια ἀπό τά 
πτάνησα.  Ἀλλά ὁ μεγάλος σταθμός εἶναι τό 1852.  
Σότε τυπώνεται στήν Κέρκυρα, τό «Ἄσματα δημοτικά 
τῆς λλάδος», τοῦ πυρίδωνα Ζαμπέλιου. 

Ἀπό κάθε ἄποψη  ἔκδοση τοῦ Ζαμπέλιου στάθηκε 
ἐξαιρετικά σημαντική. Περιεῖχε 196 τραγούδια ἄρχιζε 
μέ μιά εἰσαγωγή 500 περίπου σελίδων, προερχόταν ἀπό 
συντάκτη πού διέθετε κῦρος. τήν οσία  ἑλληνική 
λογιοσύνη γνώρισε τά δημοτικά μας τραγούδια μέσα 
ἀπό τά κείμενα τοῦ Ζαμπέλιου.  Ἄν θέλουμε, ἀντίστοιχα 
μέ τό ερωπαϊκό, νά σημειώσουμε καί μιά χρονολογία 
γεννήσεως γιά τό ἑλληνικό ἐνδιαφέρον γύρω ἀπό τό 
δημοτικό τραγούδι, ατή εἶναι τό 1852. 

Ἡ ἑλληνική λογιοσύνη εἴχε δεχτεῖ, πιά, τό δημοτικό 
τραγούδι στό κορμό της· τά μπόλια, ὅσα ἔρχονται ἀπό 
ποικίλες κατευθύνσεις, πιάνουν. Ἄς μη φανταστοῦμε, 
βέβαια, πώς ἀλλοιώνουν τή φυσιογνωμία τοῦ δέντρου, 
παραμένουν ἀκόμια μικρά διακοσμητικά κλαράκια.  τά 
1860 κυκλοφορεῖ τό πρῶτο – καί μοναδικό ὡς σήμερα – 
σῶμα corpus, τῶν  ἔως τότε ἐκδεδομένων δημοτικῶν 
τραγουδιῶν, τά «Σραγούδια Ρωμαϊκά» τοῦ Passow. Δύο 
χρόνια, ἀργότερα, διαβάζουμε στό περιοδικό Υιλίστωρ 
τήν παρακάτω εἴδηση: «Ἡ πληρεστάτη τῶν μέχρι τοῦδε 
γενομένων συλλογῶν τῶν δημοτικῶν ἀσμάτων τῆς 
νεωτέρας λλάδος [...] πωλεῖται παρά τῶ ἐν Ἀθήναις 
βιβλιοπωλείω Καρόλου Wilberg εἰς τιμήν, 
καταιβασμένην δρ. 12, ἀντί τῶν δρ. 18». 

Ἄλλωστε, θά πρέπη νά περιμένουμε ὡς τά 1900 
περίπου γιά νά συναντήσουμε μιά «λαϊκότερη» ἔκδοση 
δημοτικῶν τραγουδιῶν – «ἐθνικῶν» ὅπως ὀνομάζωνται 
ἀπό τόν ἐκδότη τους, δηλαδή μιά ἔκδοση ὄχι γιά 
αστηρά ἐπιστημονική χρήση.  Παρά τό ἅπλωμα του, τό 
ἐνδιαφέρον γιά τά δημοτικά τραγούδια παραμένει 
περιωρισμένο σ’ ἕνα μικρό τμῆμα τῆς ἑλληνικῆς 
λογιοσύνης. 
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Ὡστόσο, μέσα σ’ ατό τό μικρό τμῆμα συμβαίνουν 
διεργασίες σημαντικές: Σό τραγούδι παύει νά 
ἐξετάζεται ατόνομα, καί ἐντάσσεται σ’ ερύτερο 
γνωστικό περιβάλλον, τή λαογραφία.  Οἱ παραδόσεις, 
παροιμίες, παραμύθια καί τραγούδια, ὅλ’ ατά, μαζί καί 
ἄλλα, δημιουργοῦν ἕνα καινούργιο σύστημα, πού τείνει 
νά ατονομηθῆ καί νά ἀνδρωθῆ ὡς ἐπιστήμη.  
πισημαίνουμε ὅτι γύρω στά 1900 τό ἐνδιαφέρον γιά τό 
δημοτικό τραγούδι τονώνεται καί ἐνισχύεται ἀπό τό 
ρεῦμα τοῦ δημοτικισμοῦ. 

Ἄς θυμηθοῦμε ἕναν ἀκόμα σταθμό, τήν ἔκδοση τῶν 
«κλογῶν ἀπό τά δημοτικά τραγούδια τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ», τό 1914, ἀπό τό Ν. Γ. Πολίτη. 

Ἀπό τώρα καί στό ἑξῆς, μέ τήν ἐπικράτηση τοῦ 
δημοτικισμοῦ στό χῶρο τῆς λογοτεχνίας καί, 
μερικώτερα, στό χῶρο τῆς κατώτερης ἐκπαίδευσης, τά 
δημοτικά τραγούδια παίρνουν, πιά, θέση ἀνάμεσα στούς 
κλασσικούς τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ. Οἱ τῦχες του 
σφραγίζονται διαφορετικά.  Σά δημοτικά τραγούδια, 
κλασσικά κείμενα τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ.  Κέιμενα ὅμως, 
ὄχι τραγούδια.  Ἡ μουσική τους δέν ἔγινε αἰσθητικά 
ἀποδεκτή παρά πολύ ἀργότερα.  Καί τό τρίτο σκέλος, ὁ 
χορός, δέν ἔχει ὡς σήμερα ἐνταχθεῖ ἰσότιμα μέ τή 
μουσική καί τό κείμενο.   

Σό ἐνδιαφέρον γιά τό δημοτικό τραγούδι ερύτερα δέν 
εἶναι ἀποτέλεσμα κάποιων αἰσθητικῶν προδιαθέσεων ἤ, 
ἁπλῶς, κάποιου καλοκάγαθου ἤ προοδευτικοῦ ἐνδιαφέ-
ροντος γιά τό λαό.  Εἶναι ἀποτέλεσμα συγκεκριμένων 
ἀναγκῶν, εἶναι, κυρίως, μιά βοηθητική ἀπάντηση στό 
ἐρώτημα ποιό εἶναι τό ἔθνος μας.  τή λαογραφία 
προστρέξαμε μονάχα, ἄμα τέθηκε τό ἐρώτημα καί ὅταν 
 πόλοιπη πολιτισμική καί, κυρίως,  πολιτική 
κατάσταση δέν ἐπαρκοῦσε γιά νά ἀπαντήση ἀπό μόνη 
της.  Φαρακτηριστικά,  λαογραφία εἶναι μιά ἐπιστήμη 
πού ἀναπτύχτηκε στή Γερμανία, στή κωτία, στήν 
ἰρλανδία, ἀλλά ὄχι στή Γαλλία ἤ Ἀγγλία. 



20 
 

Ἡ λληνική περίπτωση, τώρα θυμίζω τό σχῆμα τῶν 
πληροφοριῶν μας: ἀχνές διερευνήσεις λίγο πρίν ἀπό τό 
ξέσπασμα τῆς ἐπανάστασης, ὁλοκληρωτική ἀδιαφορία 
στά χρόνια τοῦ ἀγῶνα, μικρό ἐνδιαφέρον στή δεαετία 
1830 – 1840, συνειδητοποίηση τοῦ κενοῦ στήν ἑπόμενη 
δεκαετία, ἁπό τό ἐνδιαφέρον περί τά 1850 καί ἑξῆς. 

Μέ τήν ἐπανάσταση τό πρόβλημα τῶν λλήνων 
λέγεται μέ τρόπο ἀμιγῶς πολιτικό, μέ τόν Ἀγῶνα.  
Ἕλληνες, λοιπόν, εἶναι ὅσοι πολεμοῦν γιά τήν ἐλευθερία 
τους, ἀδιάφορο τί τραγουδοῦν ἤ τί γραμματικές 
γνώσεις ἔχουν. 

Ὡστόσο, ξέρουμε, πώς  ἐπανάσταση δέν μπόρεσε νά 
λύση τό πρόβλημα ὁλοκληρωτικά.  Μάλιστα, μέ τή 
δημιουργία τοῦ ἐθνικοῦ κράτους, τοῦ ἑλλαδικοῦ 
βασιλείου μ’ ἄλλα λόγια, τά πράγματα σάν νά 
περιπλέχτηκαν.  Γιατί, ξαφνικά οἱ Ἕλληνες χωρίστηκαν 
στά δύο: οἱ ἑλλαδικοί ἀπό τή μιά, οἱ ἀλύτρωτοι ἀπό τήν 
ἄλλη.  Λοιπόν, ὁ πολιτισμικός κρίκος πού τού ἔνωνε 
ἔπρεπε νά τονιστῆ περισσότερο. 

τά ἴδια ἐκεῖνα χρόνια ξετινάχτηκε, ἀπροσδόκητα, ἕνα 
καινούργιο ἐμπόδιο.  Ἀμφισβητήθηκε, μέ τρόπο ρητό καί 
ἔντονο,  φυλετική συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ.  
Fallmerayer, τό σκιάχτρο τοῦ Ἔθνους.  ἐνθουσιώδης 
φιλελληνισμός τῶν χρόνων τῆς ἐπανάστασης 
ποχώρησε καί ἄφησε νά διαφανῆ τό ἀντίθετο ρεῦμα.  
μικρός ἀγροτικός πληθυσμός, ὁ γεμᾶτος δεισιδαιμονίες 
καί ἀμάθεια, δέν εἶναι δυνατόν νά θεωρῆται ὡς νόμιμος 
κληρονόμος τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος, δηλαδή, 
τοῦ ψηλότερου, σύμφωνα μέ τήν κλίμακα τῆς ἐποχῆς, 
δημιουργήματος τῆς ἀνθρωπότητας.  ήμερα ξέρουμε 
πώς ὁ Fallmerayer ἔδωσε, ἁπλῶς σάρκα καί ὀστᾶ σέ μιά 
ερύτερη τάση.  Ξέρουμε, ἐπίσης, ὅτι οἱ θεωρίες περί 
φυλετικῆς συγγένειας εἶναι ἰδεολογήματα.  τά χρόνια 
ἐκεῖνα, ὅμως,  στέρηση τῆς ἔνδοξης καταγωγῆς 
ἀποτελοῦσε καίριο πλῆγμα γιά τήν ἐθνική ταυτότητα 
τῶν Νεοελλήνων. 
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Σό τρίτο ἐθνικό πρόβλημα πού εἶχε νά ἀντιμετωπίση ὁ 
ἑλληνισμός φανερώθηκε κι ατό στή δεκαετία 1830 – 
1840. Ἦταν  ἐθνική ἀφύπνιση τῶν βαλκάνιων 
γειτόνων. Ὡς τότε  ἐθνική συνείδηση ἀποτελοῦσε 
πρόσφατο, ἀλλά μοναδικό σχεδόν προνόμιο τῶν 
λλήνων.  Λ.χ. οἱ ἀλβανόφωνοι χριστιανικοί πληθυσμοί 
τῆς νότιας βαλκανικῆς ἐντάχτηκαν θεληματικά στήν 
ἑλληνική ἐπανάταση, στό ἑλληνικό κράτος κατόπιν. Σό 
ίδιο συνέβη μέ ὡρισμένους βουλγαρόφωνους πληθυ-
σμούς στά μέρη τῆς Μακεδονίας πού ἐπαναστάτησαν· 
ἐνῶ ὅσοι ἐθελοντές κατέφθασαν ἀπό τά διάφορα σημεῖα 
τῆς βαλκανικῆς πολιτογραφήθηκαν ἀμέσως, χωρίς 
προβλήματα.  Ἀντίθετα, ἀπό τά 1840, πιά, οἱ γείτονες 
λαοί προβάλλουν ἀκάλεστοι διεκδικητές τῆς 
βαλκανικῆς. 

Λίγο πρίν ἀπό τά μέσα τοῦ 19ου αἰῶνα, λοιπόν, ὁ 
ἑλληνικός ἐθνισμός βρίσκεται σέ ἀπότομη κρίση.  Ἡ 
αταπόδεικτη ἐθνική του ταυτότητα ἔχει καταστραφεῖ.  
Φρειάζεται νά τήν ξανακατασκευάση, γιά νά ἀποδείξη 
τήν ἑνότητα ἑλληνικῶν καί ποδούλων, γιά νά ἀποδείξη 
τήν ἑνότητα τῶν ἀρχαίων καί τῶν νεωτέρων λλήνων, 
γιά νά ἀποδείξη τήν ἑλληνικότητα τῶν ἀμφισβητου-
μένων περιοχῶν. Θά στραφῆ, λοιπόν, καί πρός τά 
δημοτικά τραγούδια γιά νά ἀντλήση ἐπιχειρήματα, πού 
θά βοηθήσουν τό κύριο ὅπλο του, πού εἶναι  ἀνάπτυξη 
τῆς εθνικῆς ἱστοριογραφίας. 

Ἡ γνώση μας, λοιπόν, γιά τό δημοτικό τραγούδι ἔχει 
μιά ἱστορία καί προσδιορίζεται, σφραγίζεται, καμμιά 
φορά, ἀπό τήν ἱστορία της.  Ἀπό τά ἰδεολογήματα τοῦ 
παρόντος εἶναι δύσκολο νά ἀπαλλαγοῦμε.  Ἡ γνώση τῆς 
ἱστορίας μᾶς ἐπιτρέπει νά ἐντοπίζουμε, καί, λοιπόν, νά 
ἀντιμετωπίζουμε τά ἰδεολογήματα τοῦ παρελθόντος. 

 
Ἀλέξης Πολίτης 
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ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ 
 

 Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, σ’ ὁποιαδήποτε φυλή καί ἄν 
ἀνήκουν καί σ’ ὅποια χώρα καί ἄν κατοικοῦν, στά 
τραγούδια τους ἐκδηλώνουν τά συναισθήματα, τούς 
πόθους καί τίς ἰδέες.  ’ ὅλες τίς χῶρες, ὅμως, τά 
τραγούδια δέν ἔχουν τήν ἴδια ἀνάπτυξη καί ἐξέλιξη καί 
δέν παρουσιάζουν σ’ ὅλες τίς ἐποχές τήν ἴδια ἄνθηση.  
Σά θέματά τους, ἥ σύνθεση,  μελωδία τους εἶναι 
ἀνάλογα μέ τήν ποιητική παράδοση κάθε τόπου, μέ τίς 
κοινωνικές καί οἰκονομικές συνθῆκες, τό κλῖμα, τόν 
χαρακτῆρα καί γενικά τό θικό καί διανοητικό ἐπίπεδο 
τῶν ἀνθρώπων. 
 τή νεώτερη λλάδα ἔχουμε μακροχρόνια τήν 
παράδοση καί ἀκμή τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ.  Μετά 
τόν 15ο αἰῶνα ἰδιαίτερα, μέ τό καθεστώς πού 
δημιουργήθηκε ἀπό τήν ποταγή στόν ξένο δυνάστη, 
στά τραγούδια, καθώς καί στά ἄλλα εἴδη τῆς λαϊκῆς 
προφορικῆς τέχνης τοῦ λόγου, παραδόσεις, μύθους 
παραμύθια, παροιμίες, εὕρισκαν οἱ πρόγονοί μας τό 
φυσικώτερο καί ἐκφραστικώτερο μέσο, γιά νά 
ἐξωτερικέψουν τίς μύχιες σκέψεις καί ἀντιλήψεις γιά τά 
περασμένα τῆς φυλῆς, τόν πόνο καί τήν ἀγανάκτηση γιά 
τίς συμφορές, τό θαυμασμό γιά τίς ρωϊκές πράξεις, τά 
ὄνειρα καί τίς ἐλπίδες γιά τή λύτρωση ἀπό τή δουλεία, 
γιά τήν ἐθνική ἀναγέννηση καί ἀνεξαρτησία· μέ ἄλλα 
λόγια στά τραγούδια, καθώς καί στήν ἄλλη λαϊκή 
προφορική φιλολογία, ἀντικαθρεπτιζόταν  πνευματική 
ζωή τῶν σκλαβωμένων, ἀλλά καί  ψυχική τους ἔξαρση 
καί θική ἀντίσταση σέ στιγμές κατάπτωσης καί 
ἀπελπισίας. 
 Ἡ ξένη δυναστεία κράτησε αἰῶνες καί ἐξ αἰτίας της ὁ 
ἑλληνικός λαός δέν εἶχε τή δυνατότητα νά 
παρακολουθήση ἄλλους ἐξελιγμένους λαούς στήν 
πορεία καί τήν ἄνοδό τους καί καθυστέρησε σέ 
ερύτερη πολιτική ἀνάπτυξη. Ἡ καθυστέρηση ὅμως 
ατή ἔγινε καί  ἀφορμή νά συγκεντρωθῆ περισσότερο 
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στόν ἑαυτό του, νά στηριχτῆ στίς δικές του ἐσωτερικές 
δυνάμεις καί νά ἐκφραστῆ μέ ὅσα μέσα μποροῦσε νά ἔχη 
στή διάθεσή του. Ἕνα ἀπό τά μέσα ατά, τό κυριώτερο 
ἴσως, εἶναι τό δημοτικό τραγούδι. Ριζωμένο στήν 
παράδοση τῆς πλούσιας προγονικῆς κληρονομιᾶς 
ποτίζεται, ἀπό τά ἰσχυρά συναισθήματα τῶν δύσκολων 
ἐκείνων καιρῶν, πλουτίζεται καί δυναμώνει, γιά νά 
κρατηθῆ ὡς τήν ἐποχή μας, σάν μιά ζωντανή ἐκδήλωση 
της ἀτομικῆς καί κοινωνικῆς μας ζωῆς. «Πήγαινε στά 
δημοτικά τραγούδια, στή δημοτική τέχνη καί στή 
χωριάτικη καί τή λαϊκή ζωή, γιά νά βρῆς τή γλῶσσα σου 
καί τήν ψυχή σου καί μ’ ατά τά ἐφόδια, ἄν ἔχης ὁρμή 
μέσα σου καί φύσημα, θά πλάσης ὅ,τι θέλεις, παράδοση 
καί πολιτισμό καί ἀλήθεια καί φιλοσοφία». Ἔγραφε ὁ 
Ἴων Δραγούμης (λληνικός πολιτισμός ἔκδ. Β’ , 1927, σ. 
218-218). 

 τά χρόνια μας ἀλλάζουν μέ πολύ γρήγορο ρυθμό οἱ 
βιοτικές συνθῆκες καί μαζί μέ ατές ἀλλάζουν καί οἱ 
ἀντιλήψεις γιά τό τραγούδι. Μέ τά ραδιόφωνα καί συχνή 
ἐπικοινωνία καί γνωριμία μέ ἀνθρώπους ἄλλων χωρῶν 
εἶναι πολύ εὔκολες οἱ ἐπιδράσεις ἀπό τό περιεχόμενο καί 
τίς μελωδίες ξένων τραγουδιῶν. Μέ τίς ἐπιδράσεις 
ατές διαμορφώνονται πολλά ἀπό τά λαϊκά τραγούδια, 
κυρίως στίς πόλεις. Ἀσήμαντα τά περισσότερα καί 
χωρίς βαθύτητα σέ νόημα, ἀλλά ἐλκυστικά μέ τίς 
παθητικές τους μελωδίες καί τό ἐρωτικό περιεχόμενο, 
κατακτοῦν διαρκῶς ἔδαφος, πρό πάντων στή νεώτερη 
γενεά, πού εὔκολα ἀπομιμεῖται καί ἀβασάνιστα 
ἀποδέχεται κάθε καινούριο. 

 Παρά τήν αἰσθητή ατή ἀλλαγή, τό δημοτικό 
τραγούδι, ἐκτός ἀπό τήν ἱστορική του ἀξία, πού θά 
διατηρήση πάντοτε σάν καλλιτεχνικό καί φιλολογικό 
ἐπίτευγμα στενά δεμένο μέ μακραίωνη ἐθνική περίοδο, 
ἐξακολουθεῖ ἀκόμη νά εἶναι ζωντανό στήν συνείδηση 
πολλῶν ἀνθρώπων, ν’ ἀνταποκρίνεται στίς ψυχικές τους 
διαθέσεις, νά συγκινῆ καί νά τέρπη.  Γιά δημιουργία 
νέων δημοτικῶν τραγουδιῶν δέν μπορεῖ νά γίνη 
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σοβαρός λόγος. Ἄν σέ ὡρισμένες περιστάσεις παρουσι-
άζωνται νέες ποιητικές συνθέσεις, εἶναι οἱ περισσό-
τερες ὄχι μεγάλης ἀξίας, συνήθως ἀπομιμήσεις παλαιῶν 
καί περιωρισμένες πάντως σέ ἀριθμό. Ἡ διάδοση τῶν 
γραμμάτων σέ μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς 
παίθρου,  ἀνάπτυξη τῆς λόγιας ποίησης,  πολιτιστική 
γενικώτερα ἐξέλιξη, καταστρέφουν τό κλῖμα πού ενοεῖ 
τήν ἀνάπτυξη τῶν ἁπλοϊκῶν, ἀλλά καί τόσο ἐκφραστι-
κῶν προϊόντων τῆς λαϊκῆς μούσας. πιζοῦν, ἐν τούτοις, 
πολλά ἀπό τά παλιά καί ἀναμφισβήτητης ἀξίας 
δημοτικά τραγούδια.   

Ἀποτελοῦν τό σταθερό καί μέ βαθειές ρίζες 
πόστρωμα τῆς φυλετικῆς μας ἀγωγῆς· εἶναι ζυμωμένο 
μέ τό αἶμα μας, τά κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ μας, καί 
δύσκολα ἐπισκιάζονται ἀπό νεώτερα ἐπιπόλαια ποιητικά 
δημιουργήματα. Πρέπει, ὅμως, νά σημειώσουμε, ὅτι 
ζοῦν περισσότερο ὡς μελωδίες, ὡς σκοποί, καί λιγώ-
τερο ὡς ποιητικά κείμενα. Οἱ ἄνθρωποι τά τραγουδοῦν 
ἀλλά δέν ἔχουν πάντοτε ξεκαθαρισμένο τό νόημά τους· 
δέν ἔχουν πάντοτε συνείδηση – κυρίως γιά τά τραγούδια 
μέ ἱστορικό περιεχόμενο – σέ ποιά γεγονότα 
ἀναφέρονται καί πότε ἔγινε  σύνθεσή τους. Ξέρουν, 
ἀόριστα, συνήθως, ὅτι εἶναι «παλαιικά», ὅτι ἔρχονται 
«ἀπό πάππου πρός πάππου», ἀλλά δέν ἔχουν σαφῆ 
ἐπίγνωση, ὅτι πολλά ἀπό ατά, ὅπως π.χ. τά λατρευτικά, 
ἔχουν θέματα πού συνδέονται μέ παλαιότατες 
παραδόσεις καί συνήθειες· ὅτι ἄλλα, ὅπως τ’ ἀκριτικά, 
ἐκφράζουν τό πνεῦμα μεγάλης ἱστορικῆς περιόδου τοῦ 
ἔθνους καί ὅτι ἀναφέρονται σέ γεγονότα ὀκτώ καί δέκα 
αἰώνων πρίν ἀπό σήμερα. Καί ὁ ὅρος ἐξ’ ἄλλου 
«τραγούδι» ἐκφράζει ατό ἀκριβῶς πού οἱ ἄνθρωποι 
καταλαβαίνουν, δηλαδή λόγια καί μελωδία μαζί. 
 Ἀπό τόν πρῶτο δημιουργό, τό λαϊκό τραγουδιστή, τά 
λόγια τοῦ καθαυτό τραγουδιοῦ βρῆκαν μαζί μέ τή 
μελωδία τους, τόν «χό» τους, καί εἶναι ἀφύσικος καί 
αθαίρετος ὁ χωρισμός τοῦ κειμένου ἀπό τή μουσική.  
Δυστυχῶς δέν εἶναι εὔκολη πάντοτε  μουσική 
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καταγραφή. Πρέπει νά γίνη ἀπό εἰδικό μουσικό μέ 
μεγάλη δεξιότητα καί ἄσκηση, ἐνῶ τά κείμενα μποροῦν 
νά καταγραφοῦν καί ἀπό ἄνθρωπο ἀπλῶς γραμμα-
τισμένο. Γι’ ατόν τό λόγο πολλές εἶναι οἱ συλλογές 
κειμένων, ἐνῶ ἐλάχιστες εἶναι οἱ δημοσιευμένες 
μελωδίες, καί ὄχι πάντοτε πιστές. Ἀπό βιβλιογραφική 
ποχρέωση σημειώνουμε ἐδῶ καταγραφές μελωδιῶν 
δημοσιευμένων ἀπό μουσικούς στά τεύχη τῆς μουσικῆς 
ἐφημερίδας «Υόρμιγξ» (Ἀθῆναι, 1901 – 1912) σέ 
βυζαντινή κυρίως παρασημαντική.  Ἀξιοσημείωτες 
ἐπίσης εἶναι καί οἱ ἑπόμενες ἐκδόσεις κειμένων 
δημοτικῶν τραγουδιῶν μέ τή μελωδία τους: 
1. Παχτίκου Γ.Δ. 260 δημώδη ἑλληνικά ἀπό τοῦ στόματος τοῦ 
λαοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, νήσων καί ερωπαϊκῆς λλάδος 
συλλεγέντα καί παρασημανθέντα (1888 – 1904) τό,. Α’  ἐν 
Ἀθήναις 1905. 

2. Χάχου Κ.Α. Δημώδη ἄσματα κύρου, τρία θεσσαλικά, ἕν 
τῆς αλαμῖνος καί ἕν τῶν Χαρρῶν.  Ἀθήναι 1910. 

3. Χάχου Κ.Α. Δημώδη ἄσματα Γορτυνίας εἰς βυζαντινήν καί 
ερωπαϊκήν παασημαντικήν, Ἀθήναι 1923. 

4. Μαυρῆ, Ν.Γ. – Παπαδοπούλου Ε.Α., Δωδεκανησιακή λύρα.  
Σόμ. Α’  Κασιακή λύρα, ἤτοι δημώδης ποίησις καί μουσική τῆς 
Κάσου. Πόρτ άϊδ 1928. 

5. 50 δημώδη ἄσματα Πελοποννήσου καί Κρήτης.  υλλογή 
Ὠδείου Ἀθηνῶν.  Ἀθήναι 1930. 

6. Ἀδρεοπούλου Α.Κ. λληνικοί χοροί καί δημοτικά 
τραγούδια, Θεσσαλονίκη 1932. 

7. Παπασπυροπούλου Θ. λληνικοί χοροί, ἄσματα 35.  ειρά 
Δευτέρα, Ἔν Ἀθήναι 1933. 

8. Μουσική καταγραφή βρίσκου καί στή συλλογή: 
NEUCRIECHISCHE VOLKSLIEDER, GESAMMELT VON WERNER 
VON HAXTHAUSEN. URTEXT UND UBERSETZUNC 
HERAUSCEGEBEN VON KARL SCHULTE KEMMINGHAUSEN UND 
GUSTAV SOYTER, MUNSTER I.W. 1935 (Νεοελληνικά δημοτικά 
τραγούδια συλλεγμένα ἀπό τόν WERNER VON HAXTHAUSEN. 
Κείμενο καί μετάφραση ἐκδιδόμενα ἀπό τόν KARL SCHULTE 
KEMMINGHAUSEN UND GUSTAV SOYTER). 

9. BAUD – BOVY S. Σραγούδια τῶν Δωδεκαννήσων. Σόμ. Α – 
Β, Ἀθήναι 1935 – 1938. 
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10. BAUD – BOVY S., LA CHANSON POPULAIRE GRECQUE DU 
DODECANESE: 1. LES TEXTES, PARIS 1936. (τό δημοτικό 
τραγούδι τῆς Δωδεκανήσου 1, τά κείμενα). 

11. Περιστέρη . Δημοτικά τραγούδια Ἠπείρου καί Μωρηᾶ σέ 
βυζαντινή καί ερωπαϊκή παρασημαντική· Ἀθήναις 1950. 

έ μιά ἐπιστημονική δημοσίευση δημοτικῶν 
τραγουδιῶν προβλήματα ἀποτελοῦν  ἐκλογή τῶν 
κειμένων,  διαίρεση καί κατάταξή τους,  ἀπόδοση τῆς 
προφορᾶς τους, προ πάντων, ὅταν πρόκειται γιά 
διαλεκτικά κείμενα. Σά προβλήματα ατά ἐξετάσουμε 
ἐδῶ. 

 

Α. ΕΚΔΟΕΙ ΣΡΑΓΟΤΔΙΩΝ – ΕΚΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

 Σό πρῶτο πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει ὁ ἐκδότης τῶν 
δημοτικῶν τραγουδιῶν εἶναι νά διαλέξη ἀπό τίς 
περισσότερες παραλλαγές ἑνός τραγουδιοῦ τίς ἀντιπρο-
σωπευτικώτερες. Ἡ ἐπιλογή ατή δέν εἶναι εὔκολη, 
γιατί τό δημοτικό τραγούδι δέν εἶναι σάν τό φιλολογικό 
κείμενο, πού μέ τήν γραπτή παράδοση περνάει ἀπό τή 
μιά γενεά ἀνθρώπων στήν ἄλλη σχεδόν ἀμετάβλητο ἤ 
μέ ἀσήμαντες γιά τό σύνολο ἀλλαγές.  Ἀπό τή στιγμή 
πού θά βγῆ ἀπό τό νοῦ καί τήν καρδιά τοῦ πρώτου 
δημιουργοῦ του, γίνεται κοινό ἀγαθό, στή διάθεση τῶν 
πολλῶν· περνῶντας ἀπό στόμα σέ στόμα, ἔχει νά πάθη 
πάντοτε ἀλλοιώσεις ὁ κάθε τραγουδιστής, εἴτε ἀπό δική 
του δημιουργική διάθεση καί φιλοδοξία, εἴτε γιατί 
συγχέει τό θέμα τοῦ τραγουδιοῦ του μέ τό νόημα καί τά 
ἐπεισόδια ἄλλων τραγουδιῶν καί ἀνάλογα πάντοτε μέ 
τίς ἰδιαίτερες συνθῆκες τοῦ τόπου του καί τῆς ἐποχῆς 
του, τροποποιεῖ, προσθέτει ἤ ἀφαιρεῖ λέξεις ἤ στίχους. 
Ἔτσι δημιουργοῦνται πολλές παραλλαγές γιά τό ἴδιο 
τραγούδι μέ μικρότερες ἤ μεγαλύτερες ἀποκλίσεις ἀπό 
τόν ἀρχικό τύπο καί μέ διαφορές μεταξύ τους. κεῖνος 
πού θά θελήση ἀπό τίς πολλές παραλλαγές νά διαλέξη 
τήν γνησιώτερη ἤ τίς γνησιώτερες, ἐκεῖνες δηλαδή πού 
πλησιάζουν τήν ἀρχική σύνθεση, πού ἀνταποκρίνεται 
στήν τέχνη, τά αἰσθήματα καί τίς ἰδέες τοῦ πρώτου 
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δημιουργοῦ, πρέπει νά ἐξετάση τό τραγούδι ἀπό πολλές 
ἀπόψεις, τή γλωσσική, τήν αἰσθητική, τήν ἱστορική, τή 
γεωργραφική. Σά κριτήρια δέν εἶναι τά ἴδια γιά ὅλους 
καί συχνά πάρχουν διχογνωμίες, καί ἀντιθέσεις γιά τό 
τί εἶναι γνήσιο καί τί ὄχι γνήσιο τραγούδι. Πρόβλημα 
ἐπίσης δύσκολο γιά ἐκεῖνον πού θά διαλέξη τίς γνήσιες 
παραλλαγές εἶναι, ἄν τά κείμενα τῶν τραγουδιῶν πού 
ἀκούει ἀπό τούς λαϊκούς ἀνθρώπους ἤ ἀντιγράφει ἀπό 
παλαιότερες ἐκδόσεις, θά τά κρατήση ατούσια, ὅπως 
τά παίρνει ἤ θα προβῆ σέ διορθώσεις καί συμπληρώσεις 
καί ὡς ποιό βαθμό ἐπιτρέπεται  ἐπέμβαση ατή.  Γιά νά 
ἰδοῦμε τό θέμα σέ ὅλο του τό πλάτος καί μέ ὅλες του 
τίς ἀπόψεις, ἀνάγκη νά κάνουμε ἐδῶ σύντομη ἀναδρομή 
στήν ἱστορία τῶν κυριωτέρων ἐκδόσεων ἑλληνικῶν 
δημοτικῶν τραγουδιῶν. 

 Εἶναι γνωστό ὅτι οἱ συστηματικές συλλογές καί 
ἐκδόσεις ἀρχίζουν μόλις τή δεύτερη καί τρίτη 
δεκαετηρίδα τοῦ 19ου αἰῶνα. Σό ἐνδιαφέρον γιά τά 
τραγούδια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶχε, βέβαια, ἐκδηλωθῆ 
πολύ πρωτύτερα. Λόγιοι καί περιηγητές τῶν ερωπα-
ϊκῶν, προ πάντων, χωρῶν, μυημένοι στά διδάγματα τοῦ 
ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, εἶχαν πάντοτε θερμή 
ἐπιθυμία νά γνωρίσουν τήν τύχη καί τήν πολιτιστική, 
γενικά, κατάσταση τοῦ λαοῦ πού κατοικοῦσε τή χώρα μέ 
τό μακρό καί ἔνδοξο παρελθόν.  Πολλοί ἀπό ατούς, πού 
ἐπισκέπτονταν τήν λλάδα στά χρόνια τῆς Σουρκο-
κρατίας, δέν περιωρίζονταν μόνον στό νά γνωρίσουν τά 
ἐρείπια τῶν παλιῶν μνημίων τέχνης, ἀλλά πρόσεχαν, καί 
σημείωναν καί ἐκδηλώσεις τῆς σύγχρονης τότε ζωῆς, 
ἤθη, ἔθιμα, παραδόσεις, τραγούδια.  Μέ τή ρομαντική 
φιλελληνική τους διάθεση, στίς ἐκδηλώσεις ατές 
εὕρισκαν, πολλές ὁμοιότητες μέ τά παλιά καί ἔβλεπαν 
φανερή τή συνέχεια τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ζωῆς.  
τούς Ἕλληνες τραγουδιστές ἀνεγνώριζαν τούς ὁμηρι-
κοῦς ραψωδούς καί πολλά νεώτερα τραγούδια εὔρισκαν 
ἐφάμιλλα μέ τά ἀρχαῖα.  Φαρακτηριστικά εἶναι ὅσα 
γράφει ὁ Γάλλος νομικός DE LA GUILETIERE στό βιβλίο 



28 
 
του “LACEDEMONIE ANCIENNE ET NOUVELLE” (Λακεδαι-
μονία, ἀρχαία καί νέα) δημοσιευμένο στό Παρίσι στά 
1676, ὅτι τά τραγούδια πού ἀντηχοῦν σήμερα στό 
Παρνασσό καί στόν λικώνα δέν θά εἶναι ἵσως ἀνάξια 
νά συγκριθοῦν μέ τά ἔξοχα ποιήματα τῆς ἀρχαιότητας. 

 Σίς ἴδες γνώμες μέ τόν DE LA GUILETIERE εἶχαν καί 
ἄλλοι ξένοι πού ἐπισκέπτονταν τήν λλάδα, προ 
πάντων, τόν 17

ο
 καί 18

ο
 αἰώνα. Βρισκόμαστε, ὅμως, 

ἀκόμη, στήν περίοδο τῶν ἐρασιτεχνῶν καί ρομαντικῶν 
καί δέν ἔχουμε ἀξιόλογες σχετικές ἐπιστημονικές 
μελέτες. Οὔτε ὁ DE LA GUILETIERE, οὔτε κανένας ἄλλος 
ἀπό τούς συγγραφεῖς καί περιηγητές, πού εἶχαν 
κατανοήσει τή σημασία τῶν ἑλληνκῶν δημοτικῶν 
τραγουδιῶν, δημοσίευσαν συστηματικῆ συλλογή, ἄν καί 
ἀπό ὅσα γράφουν φαίνεται ὅτι πολλά θά εἶχαν 
καταγραφή. Μιά συλλογή τραγουδιῶν, γιά τήν ὁποία 
ξέρουμε, ὅτι ἔγινε ἀπό ἕναν Ἰησουίτη ἱερέα, τόν 
XAVERIUS A MONTE ACUTO (PERE XAVIER DE 
MONTAIGU) ἔμεινε ἀνέκδοτη.  Γι’ ατή τή συλλογή κάνει 
λόγο ὁ ἐπίσκοπος PIERRE – DANIEL HUET (1630 – 1721) 
σέ μικρή ἐργασία του, ἀνέκδοτη, ἐπίσης, πού τήν 
ἀναφέρει ὁ E. LEGRAND (RECUEIL DE CHANSONS 
POPULAIRES GRECQUES, PARIS  1873, σ. VIII).   
Ἰησουίτης ἱερέας ἐχῶριζε τά ἑλληνικά δημοτικά 
τραγούδια σέ κλέφτικα, μοιρολόγια, ἐρωτικά. 
 Ἡ ἔρευνα τῶν λαϊκῶν μνημείων τοῦ λόγου, καθώς καί 
τῶν θῶν καί ἐθίμων, γίνεται ἐντονώτερη στά τέλη τοῦ 
18ου καί ἀρχές τοῦ 19ου αἰῶνα μέ τήν ἐπικράτηση 
ρομαντικῶν τάσεων στή διανόηση καί στήν τέχνη. Ἕνα 
ἀπό τά χαρακτηριστικά τοῦ ρομαντισμοῦ εἶναι  τάση 
γιά τήν ἀνάλυση καί γνώση τῆς λαϊκῆς ψυχῆς κάθε 
ἐθνότητος. Ἀποτελεσματικό μέσο γιά τήν επιτυχία τοῦ 
σκοποῦ ατοῦ ἐθεωρεῖτο, κοντά σέ ἄλλα, καί  ἐξέταση 
τῶν μνημείων τοῦ λόγου, πρός τά ὁποῖα στρέφουν τήν 
προσοχή τους ἱστορικοί, κοινωνιολόγοι, γλωσσολόγοι.  
Ἔτσι σέ βιβλία τῶν συγγραφέων καί περιηγητῶν τῆς 
ἐποχῆς ατῆς βρίσκουμε συχνότερα τραγοῦδια, 
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ἀποσπασματικους στίχους. Αναφέρουμε ἐδῶ τά 
κυριώτερα βιβλία καί περιοδικά τῆς ἐποχῆς ατῆς, μέσα 
στά ὁποῖα βρίσκουμε δημοτικά τραγούδια. 

Σαξίδι στήν λλάδα ἤ ἐπιστολές περί τῶν λλήνων 
ἀρχαίων καί νέων, μέ παραλληλισμό τῶν θῶν τῶν πό 
τοῦ GUYS. τό βιβλίο ατό μαζί μέ ἄλλες ἐντυπώσεις 
τοῦ συγγραφέα ἀπό τή νεώτερη λλάδα, τήν ὁποία 
συγκρίνει πάντοτε μέ τήν ἀρχαία, δημοσιεύονται καί 
διάφορα, δίστιχα καθαρά δημοτικά ἤ ἔργα μιλογίων 
λαϊκῶν στιχουργῶν τῆς ἐποχής.  Ἔτσι στή σελίδα 135 
βρίσκουμε ἕξι ἐρωτικά δίστιχα μέ τόν τίτλο 
«Ἀκρόστιχον εἰς τραγούδι». Σά ἀρχικά γράμματα τῶν 
στίχων δίνουν τό ὄνομα Υραντσέσκα:  

 
Υῶς τοῦ λίου ἔκλαμπρο, λάμψις ὡραιοτάτη,  
ρίξε καί εἰς τοῦ λόγου μου ἀκτῖν ‘καθαρωτάτη 

 
Ἀκολουθεῖ μετάφραση στή γαλλική γλῶσσα. 

 τίς σελίδες 205 – 208, ὅπου γίνεται ἐνδιαφέρουσα 
περιγραφή τοῦ ἐθίμου τοῦ κλήδονα, ἀναφέρονται καί 
σχετικά δίστιχα, γνωστά, ἀκόμα, καί σήμερα, ὅπως τά 
παρακάτω:  

 
Ἄνοιξε τόν κλήδονα νά βγῆ ὁ χαριτωμένος,  
ὁπού τά κάστρα πολεμᾶ καί βγαίνει κερδεμένος. 
 

καί ἄλλο, γνωστό ἀπό τήν ρωφίλη (ἀρχή 3ης πράξεως):  
 
Σά γέλια μέ τά κλάηματα, μέ τήν χαράν  προῖκα, 
μιάν ὥραν ἐσπαθήκασι κι ὁμάδι ἐγεννηθῆκα. 
 

 υγκρίσεις μέ τά ἀρχαῖα ἑλληνικά καί παρατηρήσεις, 
δημοσιεύονται στό δεύτερο τόμο, πού ἐξεδόθη τό 1773.  
χετικά μέ τή γνώμη τοῦ LA GUAILLETIERE γιά τήν 
ὁμοιότητα μεταξύ νέων καί παλιῶν τραγουδιῶν ὁ 
συγγραφέας παρα-τηρεῖ, ὅτι οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες 
ποιητές ξέρουν νά ψάλουν τό ρόδο καί τήν ἄνοιξη ὅπως 
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ὁ Ἀνακρέων καί ὅτι στά τραγούδια τους βρίσκει κανείς 
ζωντανούς ποιητικούς σπινθῆρες. 
 τή σελίδα 34 ἀναφέρεται στίχος λαϊκοῦ μοιρολογιοῦ:  

 
Κλάψετε φίλοι καί δικοί τόν ἀποχωρισμό μου. 

  
τή σελίδα 73 γίνεται λόγος γιά τούς ἀπεσταλμένους, 

πού ἦρθαν στό Γύθειο (Μαραθονήσι) νά συναντήσουν 
τόν  DIMO STEPHANOPOLI, καί τοῦ διεκτραγωδοῦν τά 
δεινά τῶν ποδούλων.  μπέης τοῦ Γυθείου, πού 
φιλοξενοῦσε τό STEPHANOPOLI, νόμισε ὅτι θά 
ἀποκτοῦσε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον,  φιλοξενία, ἄν 
συνοδεύωνταν μέ ἕνα λαϊκό θρηνητικό τραγούδι.  Σρεῖς 
γυναῖκες τραγουδοῦν ἐναλλάξ καί ἕνας Μανιάτης 
συνοδεύει τό τραγούδι μέ ἕνα μουσικό ὄργανο, εἶδος 
κιθάρας.  Κατόπιν ἀναφέρονται οἱ στίχοι ἑνός λαϊκοῦ 
θρήνου σέ μορφή διαλόγου:  
 

«Ὁ Ξένος μέ τήν Ρούμελην» 
 ξένος τῆς Ρούμελης:  
Ὅλος ὁ κόσμος χαίρεται, ὅλοι βαροῦν παιγνίδια,  
 Ρούμελη καί τά νησιά στέκουνε πικραμένα. 

- Ρούμελη, γιά δέν χαίρεσαι γιά δέ βαρεῖς παγνίδια;  
Ἡ Ρούμελη τοῦ ξένου: 
Εἰς τήν σκλαβιάν πού μέ θωρεῖς στά σίδιρα τοῦ Σούρκου,  
μπρέ, νά μοῦ πῆς νά χαρεθῶ πῶς τό βαστᾶ  καρδιά σου;  

 
Μετά τούς στίχους ατούς, γνήσιους δημοτικούς, 

ἀκολουθοῦν ἄλλοι σέ πλαστό δημοτικό ὕφος, πού 
ἀναφέρονται, στήν ἱστορία τῆς λλάδος, στήν παλιά 
της αἴγλη, τήν ἐλευθερία, τούς νόμους, τή σύγχρονη 
ἀξιοθρήνητη κατάσταση, τίς ἀνώφελες ἐπεμβάσεις τῆς 
Ρωσίας κτλ. Ἀκολουθεῖ, μετάφραση τοῦ τραγουδιοῦ στή 
γαλλική γλῶσσα. 
 τή σελίδα 90 δημοσιεύονται δύο ἐρωτικά δίστιχα μέ 
μετάφραση στά γαλλικά, καθώς καί ἕνα ἀκόμη δίστιχο 
μέ γαλλική μετάφραση, ἐπίσης, στή σελ. 91:  
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τήν Μπαρμπαριάν καί Σούνεζι, Σρίπολη κι’ Ἀλιζέρι. 

κεῖ βρίσκεται τ’ ἀδέλφι μου χειμῶν’ καί καλοκαίρι. 

 
Ἀποσπασματικοί στίχοι ἤ ὁλόκληρα δημοτικά 

τραδούδια περιλαμβάνονται συμπτωματικά σέ βιβλία 
ἱστοριογράφων τοῦ 19

ου
 αἰώνα. 

Ἔτσι στό βιβλίο: VOYAGE EN MORES, A 
CONSTANTINOPLE, EN ALBANIE ET DANS PLUSIEURS 
AUTRES PARTIES DE L’ EMPIRE OTHOMAN, PENDANT LES 
ANNEES 1798, 1799, 1800 ET 1801, PAR F.C.H.L. 
POUQUEVILLE (PARIS 1805) στόν τομ. 1 καί στήν σελ. 
280 – 1, δημοσιεύεται μανιάτικο μοιρολόγι σέ γαλλική 
μετάφραση.  τή σελ. 282 – 286 περιλαμβάνονται 22 
ἐρωτικά δίστιχα, μέ γαλλική μετάφραση, καί στή σελ. 
287 ἄλλα 6 δίστιχα, μεταφρασμένα ἐπίσης στή γαλλική 
γλῶσσα. τή σελ. 320 δημοσιεύεται ἕνα ἀκόμη 
μοιρολόγι μόνο σέ γαλλική μετάφραση. τίχοι τραγουδι-
ῶν περιέχοντια ἐπίσης στό βιβλίο VOYAGE DANS LA 
GRECE τοῦ ἰδίου συγγραφέα, πού ἐκδόθηκε τό 1820. 

Πρῶτη συστηματική συλλογή ἑλληνικῶν δημοτικῶν 
τραγουδιῶν, πρίν ἀπό τήν συλλογή τοῦ FAURIEL, πού 
παρέμεινε ὅμως ἀνέκδοτη 120 περίπου χρόνια, εἶναι  
συλλογή τοῦ Γερμανοῦ βαρόνου WERNER VON 
HAXTHAUSEN.  Ἀφορμή της στάθηκε  ἔκδοση τῶν 
σερβικῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν στή Βιέννη (1814) ἀπό 
τό Γιουγκοσλάβο KOPITAR, ἔφορο τῆς ατοκρατορικῆς 
βιβλιοθήκης.  Ἡ συλλογή ατή ἔγινε μέ τή συνδρομή 
τῶν ἐκεῖ ἐγκαταστημένων λλήνων λογίων καί 
ἐμπόρων, ὅπως τοῦ Θεοκλήτου Υαρμακίδη ἀπό τή 
Θεσσαλία, τοῦ Θεοδώρου Μανούση ἀπό τή ιάτιστα, ὁ 
ὁποῖος ἔγινε ἀργότερα καθηγητής τῆς Ἱστορίας στό 
Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τοῦ Ἰωάννη λυμπίου, τοῦ Ν. 
Φορτάκη ἀπό τή μύρνη, τοῦ Υ. Ἡλιάδη κ.ἂ..  Εἶναι 
ἀξιοσημείωτο ὅτι, παρά τίς προτροπές τῶν φίλων του, 
καί προπαντός τοῦ μεγάλου GOETH, τῶν ἀδελφῶν 
GRIMM, V. THIERSCH κ.ἄ., ὁ HAXTHAUSEN δέν 
κατώρθωσε νά ἐκδώση τή συλλογή του καί οἱ δισταγμοί 
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καί  βραδύτητά του συνετέλεσαν κοντά στά ἄλλα, νά 
πληροφορηθῆ ὁ Γάλλος FAURIEL ἀπό τόν Ἀδαμάντιο 
Κοραῆ, Ν. Πίκολο κ.ἄ.. Ἕλληνες ἐγκατεστημένους στό 
Παρίσι τήν κίνηση πού εἶχε ἀρχίσει γύρω ἀπό τά 
ἑλληνικά δημοτικά τραγούδια καί νά καταρτίση καί 
δημοσιεύση τή δική του συλλογή. 

Ἡ συλλογή τοῦ HAXTHAUSEN ἐξεδόθη μόλις τό 1935 
στό MUMSTER τῆς Γερμανίας μέ τόν τίτλο: 
NEUGRIECHISCHE VOLKSLIEDER, GESAMMELT VON 
WERNER VON HAXTHAUSEN. URTEXT UND 
UBERSETZUNG HERAUSGEBEN VON KARL SCHULTE 
KEMMINGHAUSEN UND GUSTAV SOYTER. Περιλαμβάει 
τραγούδια διάφορα, ἀκριτικά, κλέφτικα, παραλογές, 
ἀγάπης, μοιρολόγια, ναυτικά, δίστιχα, καί ἄλλα πού δέν 
ἔχουν κατάταξη, σέ δύο μέρη. 

Ἄλλο βιβλίο, στό ὁποῖο περιέχονται τραγούδια εἶναι τό 
πό τόν τίτλο: Πρίν ἀπό τήν ἔκδοση FAURIEL. 

«Διάφορα θικά καί ἀστεῖα στιχουργήματα, ἐκδοθέντα 
πό Ζήση Δαούτη, τοῦ ἐκ Συρνάβου τῆς Θεσσαλίας, καί 
τυπωθέντα διά δαπάνης τῶν εἰλικρινεστάτων καί 
φιλογενεστάτων φίλων του κυρίων Παρίση Δημητρίου 
Παμφύλου, τοῦ ἐκ Συρνάβου τῆς Θεσσαλίας, καί 
Δημητρίου Φ. ωτήρ Μαλκότζογλου, τοῦ ἐκ Ραιδεστός 
Θράκης.  ν Βιέννη τῆς Ἀουστρίας 1818». 

τόν πρόλογό του ὁ συγγραφέας ἐξηγεῖ τόν τρόπο τῆς 
ἐργασίας του.  Ὅταν πρίν ἀπό πολλά χρόνια βρισκόταν 
στό Ἰάσιο καί Βουκουρέστι, συνεκέντρωσε 
στιχουργήματα ἀπό διάφορα καταστιχάκια (κοινῶς 
λεγόμενα μισμαγιά) τῶν φίλων του, ἀπό τά ὁποῖα 
στιχουργήματα ἀποφάσισε νά τυπώση ἐκεῖνα πού 
περιλαμβάνονται στό βιβλίο του.  Δέν ξέρει ποιοί εἶναι 
οἱ ποιητές τῶν στιχουργημάτων, οὔτε ἀναφέρει τά 
ὀνόματά τους. Παρακαλεῖ ὅμως ὅλους νά τοῦ στείλουν 
ποιήματα, γιά νά τά δημοσιεύση, καί δηλώνει ὅτι θά 
ἀναφέρει τά ὀνόματά τῶν ἀποστολέων. 

Πρῶτος συστηματικός ἐκδότης ἑλληνικῶν δημοτικῶν 
τραγουδιῶν εἶναι ὁ σοφός Γάλλος CHARLES CLAUDE 
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FAURIEL (1772 – 1844). Εἶναι ὁ πρῶτος πού 
ἀντιμετώπισε μέ θετικό τρόπο καί ἐπιστημονική μέθοδο 
τό πρόβλημα τῆς ἱστορίας, τῆς αἰσθητικῆς καί τῆς 
γνησιότητας τῶν τραγουδιῶν.  Μέ τήν ἔμφυτη αἴσθηση 
τοῦ ὡραίου καί τήν ἰδιοφυΐα του νά διακρίνη τό γνήσιο 
λαϊκό ἀπό τό πλαστό, δημοσίευσε ἀξιόλογα δημοτικά 
τραγούδια σέ δύο τόμους.  τή γενική εἰσαγωγή τοῦ 
πρώτου τόμου (DISCOURS PRELIMINAIRE σ. VII-CXLIV), 
καθώς καί στά συνοπτικά σημειώματα (ARGUMENTS), 
πού προηγοῦνται ἀπό κάθε τραγούδι, διατύπωσε 
ἀξιόλογες γνώμες καί παρατηρήσεις γιά τήν 
παλαιότητα τῶν τραγουδιῶν, τήν ἱστορία τους, τήν 
αἰσθητική τους ἀξία, τή σημασία τους γιά τόν 
λληνισμό. 

Ἡ συλλογή FAURIEL εἶναι τό θετικώτερο ἀποτέλεσμα 
τῆς κινήσεως γύρω ἀπό τά ἑλληνικά δημοτικά 
τραγούδια κατά τίς δύο πρῶτες δεκαετίες τοῦ 19ου 
αἰῶνα. 

Σά πρῶτα δημοτικά τραγούδια γνώρισε ὁ FAURIEL ἀπό 
τή συζήτηση, πού ἔγινε σχετικά μέ τά δημοτικά 
τραγούδια τῶν βαλκανικῶν λαῶν μετά τήν ἔκδοση τῶν 
σερβικῶν τραγουδιῶν στή Βιέννη ἀπό τόν KOPITAR, καί 
ἀπό τήν συλλογή ἑλληνικῶν τραγουδιῶν πού ἔστειλε 
στόν Ἀδ. Κοραῆ στό Παρίσι ὁ Θεόδωρος Μανούσης, ἀπό 
τή Βιέννη, ὅπου ἐσπούδαζε.  FAURIEL κατάλαβε τήν 
ἀξία τους καί ἀνέλαβε μέ πολύ ζῆλο καί ἐνθουσιασμό τό 
ἔργο τῆς συλλογῆς τους.  Ἄν καί ποτέ δέν ἐπισκέφθηκε 
τήν λλάδα, κατόρθωσε, μέ τό κριτικό πνεῦμα του, τήν 
πεῖρα καί τήν ἀγάπη του γιά κάθε λαϊκό δημιούργημα, 
νά συγκεντρώση σημαντικό ἀριθμό τραγουδι-ῶν. 
Βοηθούς στό ἔργο του εἶχε Ἕλληνες φίλους, τόν Κοραῆ, 
τόν Πίκκολο, τόν Κλωνάρη, Μακρῆ, Μουστοξύδη, 
Μαυρομάτη, Σριανταφύλλου κ.ἄ.. 

Δέν ἦταν εἰδικός ἑλληνιστής ὁ FAURIEL· ἐπειδή ὅμως 
εἶχε ἀσχοληθῆ μέ τή νεώτερη ερωπαϊκή φιλολογία, καί 
μάλιστα τήν προβηγκιανή, καί γνώριζε πολλές γλῶσσες, 
κατανοοῦσε τήν ἐκφραστική δύναμη τῶν διαλέκτων καί 
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ἐκτιμοῦσε πολύ τίς αθόρμητες λαϊκές ἐκδηλώσεις. 
Ατές οἱ γνώσεις καί ἀσχολίες του πῆρξαν τά ἐφόδια 
καί  προπαρασκευή γιά τήν κατανόηση τῆς ἀξίας τῶν 
ἑλληνικῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν, τά ὁποῖα ἑρμήνευσε 
μέ πολλή πρωτοτυπία. τά τραγούδια βρίσκει ὁ 
FAURIEL, ὄχι μόνο τίς χαρακτηριστικές ἐκδηλώσεις τῆς 
νεοελληνικῆς ζωῆς, ἀλλά καί ἀξιόλογα τεκμήρια γιά τή 
μελέτη τῆς ζωῆς τῶν ἀρχαιοτέρων λλήνων.  Μέ πολύ 
διαφορετικό τρόπο ἀντίκρυσαν, καθώς νομίζει οἱ 
προηγούμενοί του ἐρευνητές τήν λλάδα καί τά 
προβλήματά της.  πί τέσσερες καί πλέον αἰῶνες, λέγει, 
οἱ σοφοί τῆς Ερώπης δέν μιλοῦσαν γιά τήν λλάδα, 
παρά μόνο γιά νά θαυμάσουν τά ἐρείπια, τή σκόνη τῶν 
πόλεων καί τῶν ναῶν, ἀποφασισμένοι νά μείνουν 
ἐκστατικοί μπροστά στά πολείμματα, καί τά ἀμφίβολα, 
ατοῦ πού πῆρξε πρίν ἀπό 3.000 χρόνια, καί ἀδιαφορώ-
ντας γιά τά 7 – 8 ἑκατομμύρια τῶν νεωτέρων λλήνων.  
Καί δέν εἶναι μόνον ὅτι κατ’ ατόν τόν τρόπο 
περιφρονοῦσαν τούς Νεοέλληνες, ἀλλά παρέβλεπαν καί 
σημαντικά ζωντανά τεκμήρια, τά ὁποῖα θά μποροῦσαν 
νά τούς βοηθήσουν στή γνώση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς 
ζωῆς. 

ξετάζοντες τά ἑλληνικά δημοτικά τραγούδια, ὄχι 
μόνο ὡς ἱστορικά κατάλοιπα τοῦ παρελθόντος, ἀλλά καί 
ὡς ζωνταντά μνημεῖα, ὁ FAURIEL καταλήγει σέ 
ἀξιόλογα συμπεράσματα σχετικά μέ τήν τεχνοτροπία 
τους. Ἕνα ἀπό ατά εἶναι π.χ., ὅτι τά κλέφτικα 
τραγούδια πού ἔχουν ἐντελῶς φανταστικό (IDEAL) 
περιεχόμενο, χωρίς ὕποπτο θετικό προσδιορισμό τόπου 
καί προσώπων, πρέπει νά θεωροῦνται ὕποπτα ἀπό ἄποψη 
γνησιότητας. 

Ἡ μέθοδος πού ἀκολουθεῖ γιά τήν ἐκλογή μιᾶς 
παραλλαγῆς ἀπό τίς περισσότερες ἑνός τραγουδιοῦ, 
δείχνει βαθειά αἴσθηση τοῦ καλοῦ καί τοῦ ὕφους τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας. Ἔχει τήν ἱκανότητα νά διακρίνη σέ 
κάθε τραγούδι, τούς συμφυρμούς καί τίς νοθεῖες, 
δηλαδή, τούς στίχους πού προέρχονται ἀπό σύγχυση 
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πρός τίς νοθεῖες, δηλαδή τούς στίχους λόγιων 
στιχουργῶν. Ἀπό τούς στίχους δύο ἤ περισσοτέρων 
παραλλαγῶν συγκροτεῖ πολλές φορές μία, καθώς ὁ ἴδιος 
ὁμολογεῖ, χωρίς μολοταῦτα μέ τόν τρόπο ατό νά 
προέρχωνται ποιητικές συνθέσεις ἀντιαισθητικές ἤ 
ἀσαφεῖς, χωρίς ἁπλότητα, καί ξένες πρός τό πνεῦμα τῆς 
δημοτικῆς γλώσσας. Σή μέθοδο ὅμως ατή δέν τήν 
ἐφαρμόζει πάντοτε, παρά μόνο ὅταν ἔχη παρεφθαρμένες 
παραλλαγές (COPIES FAUTIVES), καί ἀπό ατές πρέπει 
νά δοθῆ ἕνα σύνολο, πού νά ἀνταποκρίνεται στό ὕφος 
τῆς δημοτικῆς γλώσσας (DANS LE GOUT ET DANS L’ 
IDIOME DU PEUPLE). Κατ’ ἀρχήν σέβεται πάντως, τά 
κείμενα, ὅπως παραδίδονται ἀπό τό στόμα τοῦ λαοῦ. 

Ἔχοντας σαφῆ αἴσθηση τῆς ἐκφραστικῆς δύναμης τῆς 
δημοτικῆς ἑλληνικῆς γλώσσας ὁ FAURIEL, ἐκδηλώνει 
τήν προτίμησή του πρός ατήν, καί ποστηρίζει τόν 
σεβασμό τῶν κειμένων καί τήν διατήρησή τους, ὅπως 
παραδίδωνται ἀπό τό λαό. ποκύπτει, ὡστόσο, στίς 
συστάσεις τῶν λλήνων, φίλων του στό Παρίσι, πού 
εἶναι ὁπαδοί, οἱ περισσότεροι τῶν γλωσσικῶν ἀπόψεων 
τοῦ Κοραῆ σχετικά μέ τήν καθαρότητα τῆς γλώσσας, 
καί κάνει μικρές ποχωρήσεις.  Ἔτσι, διατηρεῖ τό τελικό 
ν στήν αἰτιατική τοῦ ἑνικοῦ τῶν ὀνομάτων, στήν 
ὀνομαστική τοῦ ἑνικοῦ τῶν οδετέρων, στό α’ πληθ. 
πρόσωπο τῶν ρημάτων, ἄν καί γνωρίζη ὅτι δέν 
προφέρεται ἀπό τούς Ἕλληνες χρησιμοποιεῖ ἐπίσης τούς 
τύπους κλαύσω ἀντί κλάψω, Ἰαννῆς ἀντί Γιάννης κ.ἄ.ὅ. 

Ὅσο γιά τή μετάφραση τῶν ποιητικῶν κειμένων στήν 
γαλλική γλῶσσα πρέπει νά σημειώσουμε, ὅτι ὁ FAURIEL 
ἀποβλέπει κυρίως στήν πιστή ἀπόδοση τοῦ νοήματος· 
σπάνια στίς μεταφράσεις του συναντοῦμε παρανοήσεις 
τοῦ ἑλληνικοῦ κειμένου. Ἕνα παράδειγμα: στίχος τοῦ 
τραγουδιοῦ τοῦ Μπουκουβάλα (τ. 1, σελ. 12) «ὁ τρίτος ὁ 
καλύτερος στέκεται στό ντουφέκι», ἀποδόθηκε 
ἐσφαλμένα: LE TROISIEME LE PLUS BRAVE EST ETENDU 
(MORT) SUR LE FUSIL . 
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Ἡ ἔκδοση τῆς συλλογῆς τοῦ FAURIEL ἀποτέλεσε 
φιλολογικό γεγονός, καί ἰδιαίτερα ἐθνικό γιά τούς 
Ἕλληνες.  Ἔγινε πολύ γρήγορα γνωστή στίς ἄλλες 
χῶρες, προκάλεσε τήν προσοχή τῶν λογίων καί 
ἐνίσχυσε τή συμπάθειά τους πρός τό ἑλληνικό ἔθνος, 
πού ἀγωνιζόταν γιά τήν ἐλευθερία του. 

Ἀμέσως μετά τήν ἔκδοση τοῦ πρώτου τόμου, τό 1824, 
ὁ ποιητής NEPOMUCENE LEMERCIER πῆρε ἀπό ἐκεῖ τά 
δημοτικά τραγούδια, τά μετάφρασε καί τά ἐξέδωσε σέ 
ἰδιαίτερο τόμο μέ τόν τίτλο: CHANTS HEROIQUES DES 
MONTAGNRDS ET MATELOTS GRECS, TRADUITS EN VERS 
FRANCAIS PAR NEPOMUCENE LEMERCIER, DE L’ 
INSTITUT ROYAL DE FRANCE (ACADEMIE FRANCAISE) 
PARIS 1824. 

Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι, τό ἑπόμενο ἔτος, 1825, 
ἐκδίδεται τό βιβλίο τοῦ LEMERCIER στό Βέλγιο μέ τό 
ἴδιο, ἀκριβῶς, περιεχόμενο, ἀλλά σέ μικρότερο σχῆμα.  
Σό ἔτος 1825 ἐπίσης ὁ LEMERCIER ἐκδίδει 2ο τόμο: SUR 
LES CHANTS HEROIQUES ET POPULAIRES DES SOLDATS 
ET MATELOTS GRECS. TRADUITS EN VERS FRANCAIS PAR 
NEPOMUCENE LEMERCIER, 1825. 

Περιλαμβάνει μεταφράσεις 20 δημοτικῶν ἑλληνικῶν 
τραγουδιῶν μέ σχετικές σημειώσεις καί κριτικές 
παρατηρήσεις, πού ἔρχονται συχνά σέ ἀντίθεση μέ 
παρατηρήσεις τοῦ FAURIEL. 

Σό 1825, ὅταν δημοσιεύτηκε καί ὁ δεύτερος τόμος τῆς 
συλλογῆς FAURIEL, λόγιοι καί ἐπιστήμονες ἄλλων 
χωρῶν (Γερμανίας, Ἀγγλίας, Ρωσίας) γνωρίζουν ἤδη τήν 
ἔκδοση τῶν ἑλληνικῶν τραγουδιῶν, ἐνθουσιάζονται ἀπό 
τό περιεχόμενό τους καί ἀσχολοῦνται μέ τή μετάφρασή 
τους. τή Γερμανία ὁ γνωστός φιλέλληνας ποιητής 
WILHELM MULLER ἐκδίδει σέ δύο τόμους τραγούδια ἀπό 
τή συλλογή FAURIEL μέ μετάφραση στή γερμανική 
γλῶσσα. 
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ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ 
 

Σό ἑλληνικό δημοτικό τραγούδι ὡς λογοτεχνικό εἶδος, 
ἀντλεῖ τό λικό του ἀπό τήν προφορική λογοτεχνική 
παράδοση, ατήν πού ἀναπτύσσεται ἀπό τήν ἀνάγκη πού 
ἔχει κάθε ἄτομο καί γενικώτερα κάθε λαός, νά ἐκφράση 
τά συναισθήματά του, τά ψυχικά φορτία, τά ἰδανικά του, 
τούς πόνους του καί τίς χαρές του, ἀκόμα τίς 
ἐντυπώσεις καί τίς σκέψεις του, μέσα στήν 
εκολομνημόνευτη ποίηση. 

Ὡς παράδοση ἤ θρῦλος ἀναφέρεται  μυθική 
(προφορική) ἀφήγηση, ἄμεσα συνδεδεμένη μέ δεδομένο 
τύπο, χρόνο καί πρόσωπα.  Οἱ φανταστικές ἐπινοήσεις 
ἀλληλοσυμπλέκοντας μέ ἱστορικά ἤ προϊστορικά 
στοιχεῖα τῆς προφορικῆς παράδοσης καί τό ἀκροατήριο 
τίς ἀποδέχεται ὡς ἀληθινές. 

Σό ἀποτέλεσμα τῆς συνδυαστικῆς ἐκφορᾶς τοῦ λόγου 
εἶναι  συναισθηματική φόρτιση, ὄχι μόνο τοῦ 
ποκειμένου πού δρᾶ, ἀλλά καί τοῦ ἀκροατηρίου. Μέ 
ατόν τόν τρόπο ἐπιτυγχάνεται ὁ ποβλητικός χαρα-
κτῆρας τῆς ἀφήγησης καί  πίστη στό περιεχόμενο της. 
Οἱ ἀναφορές σέ ὡρισμένο τόπο, χρόνο καί πρόσωπο 
ἀποτελοῦν τό ρεαλιστικό χαρακτῆρα τῆς παράδοσης, 
ὅπως συμβαίνει, ἄλλωστε, καί στό δημοτικό τραγούδι.  
 γεωγραφικός χῶρος, οἱ περιγραφές ἀπό τήν καθημερι-
νότητα τῆς κοινοτικῆς ζωῆς ἤ χρηστικά ἀντικείμενα, 
ὅπως  βρύση, ὁ μύλος, ὁ βράχος, τό γεφύρι,  στάμνα, 
τό δαχτυλίδι, ἤ  βέρα, τό μαντήλι, κ.ἂ., «ἀποδεινύουν» 
τήν ἐγκυρότητα τοῦ συμβάντος πού περιγράφουν. τά 
παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια διακρίνουμε στοιχεῖα 
πού σχετίζονται μέ τήν κοινωνική, θρησκευτική καί 
λική ζωή τῶν λλήνων. 

ξ ἴσου κοινό στοιχεῖο τῆς παράδοσης καί τοῦ 
δημοτικοῦ τραγουδιοῦ εἶναι  ἀναγωγή τῆς ἀφετηρίας 
τους σέ βαθύτερες ρίζες. Ἔτσι, τά θέματα καί τά 
μοτίβα τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν, ὅπως καί τῆς 
παράδοσης, πέρασαν στά νεώτερα σημερινά τραγούδια. 
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Κοινοί εἶναι στίς περισσότερες περιπτώσεις καί οἱ 
λόγοι πού ὁδηγοῦν στή δημιουργία τῶν τραγουδιῶν καί 
τῆς λαίκῆς πράδοσης. Σόσο τά ἱστορικά γεγονότα, ὅσο 
καί καθαρά ψυχολογικές δομές στήν ἀτομική καί 
συλλογική λειτουργία, εἶναι ἱκανές νά προκαλέσουν τήν 
αθόρμητη λυρική δημιουργία.  Σό δημοτικό τραγούδι, 
μέ τήν ἔννοια τῆς ἀπρόσωπης ποιητικῆς καί μουσικῆς 
δημιουργίας, ἀντιστοιχεῖ στό κοινωνικό στρῶμα τῆς 
πατριάς. τόν κοινωνικό καταμερισμό τῆς ἐργασίας, σέ 
μιά ὁμάδα πού χαρακτηρίζεται ἀπό τήν κλειστή 
ἀγροτική οἰκονομία, πάρχει ὁ τραγουδιστής, ὁ 
ἄνθρωπος πού φτειάχνει τό τραγούδι, χωρίς, ὡστόσο, 
νά ἔχη τή συνείδηση δημιουργοῦ. 

Ἡ συλλογικότητα εἶναι χαρακτηριστικό γνώρισμα καί 
τῶν δύο ἀνωτέρω εἰδῶν τῆς προφορικῆς λογοτεχνίας.  
Κατά τή δημιουργία τῶν παραδόσεων, ὅπως καί τῶν 
δημοτικῶν τραγουδιῶν, ὁ δημιουργός συνθετει ατό 
που ἀργότερα μετουσιώνεται σέ πνευματικό προϊόν τῆς 
κοινότητας. Καθώς τό τραγούδι μοιράζεται, στήν 
πραγματικότητα μεταβάλλεται σέ συνθετικό, σέ ἔργο 
ὁλόκληρων γενεῶν. Ἡ ὁμήγυρη καί  κοινωνική 
πραγματικότητα ἀναπλάθει καί ἀναπροσαρμόζει τήν 
παράδοση, ὅπως, ἄλλωστε καί ὁ καθένας πού 
τραγουδάει τό τραγούδι καί τό ἀλλάζει, εἴτε γιατί δέν 
τό θυμᾶται, εἶται γιατί τό προσαρμόζει στή δική του 
ψυχική ἰδιοσυγκρασία, ἐξ οὗ καί διάφορες 
παρατηρούμενες παραλλαγές. 

Σά φανταστικά καί κάθ’ περβολήν στοιχεῖα πού 
παρουσιάζουν καί τά δύο εἴδη, καταλήγουν σέ ποβλη-
τικό ἀφηγηματικό χαρακτῆρα καί ἐνδυναμώνουν τήν πί-
στη στό περιεχόμενό τους. τό σημεῖο ατό ἀξιοσημεί-
ωτη διαφορά ἐντοπίζεται στήν ἀδυναμία τῶν προσώπων 
τῆς παράδοσης κατά τίς ἀναμετρήσεις τους μέ τό 
περφυσικό στοιχεῖο καί τήν παθητική ποταγή τους. 
Διαφορετικός ἐμφανίζεται ὁ κεντρικός χαρακτῆρας, 
τόσο τῶν ἀκριτικῶν τραγουδιῶν, ὅσο καί τῶν 
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κλέφτικων πού δέ γνωρίζει καί δέν ἐπιθυμεῖ 
συμβιβασμούς στή δράση του. 

«Πλήν τῆς ἀρχαίας ἁπλότητας καί λιτότητας, 
παρατηροῦμε καί ἀκραιφνές ἐσωτερικόν πάθος καί 
σθένος ἀκαταδάμαστον ὠς τά δημοτικά τραγούδια, 
ὅπου  γλῶσσα εἶναι ἔμπλεως ὁρμῆς πρός ἀπόσεισιν τοῦ 
ξενικοῦ ζυγοῦ καί ἀδιαλλάκτου μίσους πρός τούς 
ἀπίστους μουσουλμάνους. Σά κλέφτικα τραγούδια 
νομίζεις πώς εἶναι χείμαρροι ἀφρισμένοι, ἐκρέοντες, ὄχι 
ἀπό ἀνθρώπινα χείλη, ἀλλά ἀπό τούς βράχους τῆς Οἴτης 
καί τοῦ λύμπου (Mendelsohn Bardoldy). 

Σό ἑλληνικό δημοτικό τραγούδι δέν ἔπαψε ποτέ νά 
φίσταται, ὅπως καί δέν ἔπαψαν οἱ Ἕλληνες νά 
γλεντοῦν, νά παντρεύωνται ἤ νά μοιρολογοῦν τά 
προσφιλῆ τους πρόσωπα. Ἡ δημοτική ποίηση ἐμφανί-
ζεται μέ τήν ἴδια κοινωνική συμπτωματολογία τῆς 
ἀνώνυμης ποίησης πού ἀνιχνεύουμε στήν ἀρχαιότητα. 
Σό δημοτικό τραγούδι συνεχίζει ἀδιάλειπτα νά ἀποτελῆ 
τόν ἐκπολιτιστικό καρπό μιᾶς κοινωνίας πού χαρακτη-
ριζόταν ἀπό τήν πατριαρχική της ὀργάνωση καί τήν 
κλειστή ἀγροτική οἰκονομία της.   

 βασικός πυρῆνας τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν 
περιλαμβάνει στοιχεῖα, κυρίως, μή ἀφηγηματικά, στά 
ὁποῖα κυριαρχεῖ τό συναίσθημα καί οἱ ἄμεσες ἀναφορές 
στήν καθημερινή ζωή, τίς χαρές, τίς λῦπες τοῦ λαοῦ 
πού τά δημιουργεῖ καί τά χρησιμοποιεῖ. Σόσο στόν κύκλο 
τῆς ζωῆς (νανουρίσματα, ταχταρίσματα, μοιρολόγια, 
γάμου, ξενητειᾶς), ὅσο καί στόν κύκλο τοῦ χρόνου 
(κάλαντα, ἀποκριάτικα) τά δημοτικά τραγούδια εἶναι 
ἀλληλένδετα μέ τά σχετικά ἔθιμα 

Ἀπό τίς ἀνωτέρω κατηγορίες, βάσει τῆς ταξινόμησης 
τῶν ἑλληνικῶν τραγουδιῶν καί ἐπιχειρεῖ ὁ Ν. Πολίτης, 
ξεχωρίζουν γιά τή σύνδεσή τους μέ τήν ἱστορία καί τήν 
ἀφηγηματικότητά τους τά ἐπικά τραγούδια.  τά ἐπικά 
ἀνήκουν τά «ἀκριτικά», τά παλαιότερα δημιουργήματα 
τῆς δημοτικῆς ποίησης τοῦ Πόντου καί τῆς Καππα-
δοκίας, πού ἀφηγοῦνται τίς δοκιμασίες τῶν ἀκριτῶν 
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τῆς βυζαντινῆς περιόδου, ἀλλά ἀντλοῦν τό λικό τους 
ἀπό τήν ἀρχαιότερη παράδοση τῆς ερύτερης ἰρανο-
αφγανικῆς ἐπικράτειας καί τίς ἐπικές ἀφηγήσεις τῶν 
πεχλιβά(νηδων) ἀκριτῶν τῆς ἐπαρχίας εϊστάν. 

Ἀπό τήν ἴδια κατηγορία τῶν ἐπικῶν προβάλλουν τά 
«κλέφτικα», πού τραγουδοῦν τήν ἀγωνία τοῦ 
λληνισμοῦ στά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς καί τά «ἱστορικά», 
πού παραθέτουν ἱστορικά γεγονότα, ἁλώσεις πόλεων, 
μάχες, πολιορκίες καί γενναῖες πράξεις ἀγωνιστῶν.  
Ὡρισμένα ἀπό τά «ἱστορικά» τραγούδια ἀναφέρονται 
καί σέ γεγονότα τῆς νεώτερης ἑλληνικῆς ἱστορίας, τῆς 
περιόδου 1881 – 1913, τῆς μικρασιατικῆς καταστροφῆς, 
τοῦ β’ παγκοσμίου πολέμου καί τοῦ ἐμφυλίου. 

Εἶναι γεγονός ὅτι μετά τήν θωματική κατάκτηση οἱ 
Ἕλληνες πόδουλοι, ερισκόμενοι ὡς κοινωνική ὁμάδα 
στό περιθώριο ἑνός ἀρνητικοῦ, ἀπέναντί τους, κράτους, 
τοῦ θωμανικοῦ, στήριξαν τήν ὁμαδική τους λειτουργία 
στήν παράδοσή τους. Σό δημοτικό τραγούδι 
ἐξελισσόμενο, παρακολουθοῦσε τήν ἱστορική πορεία τοῦ 
λληνισμοῦ, ἐκφράζοντας τίς ἰδιαιτερότητες τῆς 
ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἀντανακλώντας τίς ἐκάστοτε 
ἐπικρατοῦσες συνθῆκες, σχολιάζοντας τά γεγονότα. τό 
πλαίσιο ατό, ὁ λαογράφος Ζεμπέλιος θεωροῦσε ὅτι τά 
δημοτικά τραγούδια γεννήθηκαν, μόλις χάθηκε  
πολιτική ἐλευθερία καί σκοπός τους ἦταν νά διαμηνύουν 
τήν ἀνάκτησή της.  Σά τραγούδια, ὁ λαϊκός στίχος, οἱ 
κλέφτες «περί τήν ατήν, ὡς ἔγγιστα, ἐποχήν θέλουσι 
ἀποσυρθεῖ τῆς σκηνῆς, ἤγουν τότε, ὅτε σύμπαν 
πολιτικῶς τό γένος ἀποκατασταθήσεται». 

Σά λόγια ατά, ἐκτός ἀπό τήν τοποθέτησή τῆς πορείας 
τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν ποδηλώνουν τήν ἐθνική 
σκοπιμότητα πού παρεισέφρυσε στή μελετη καί χρήση 
τους μιά τάση πού κυριάρχησε καί σέ πολλές ἄλλες 
ερωπαϊκές χῶρες.  Εἰδικώτερα, στόν ἑλληνικό χῶρο, 
τό δημοτικό τραγούδι μέ τήν ποιητική ἀρετή του, ὡς 
ἀνάγκη πολιτιστικῆς φυσιογνωμίας, ὡς ζήτημα 
ἐπιβίωσης, χρησιμοποιήθηκε ἀντισταθμίστικά ὡς πρός 
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τίς θεωρίες τοῦ Υαλμεράϊερ, λειτούργησε ὡς 
ἀποδεικτική ζεύξη, τῆς ἱστορικῆς συνέχεια τοῦ ἔθνους 
ἀνά τούς αἰῶνες καί ἰδιαίτερα ἀπό τό ἀποκαλούμενο 
ἔνδοξο ρωϊκό παρελθόν τῆς ἀρχαιότητας. 

Ἀνακαλύπτοντας τή λαϊκή ποίηση, οἱ μελετητές καί οἱ 
συλλογεῖς τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν, ἀπέκτησαν ἐθνι-
κή ατοπεποίθηση καί ὡδηγήθηκαν, καθώς φαίνεται, σέ 
περβολές. Παραβλέποντας τήν αστηρά ὠργανωμένη, 
μονότονα ἐπαναλαμβανόμενη μορφή τοῦ δημοτικοῦ 
τραγουδιοῦ, ὅπως, ἄλλωστε, κάθε προφορικῆς λογοτεχ-
νίας, προχώρησαν στήν τροποποίησή του.  τά βήματα 
τοῦ π. Ζεμπέλιου, ὁ θεμελιωτής τῆς ἐπιστήμης τῆς 
λαογραφίας Νικόλαος Πολίτης, ἀλλά καί ὁ μαθητής τοῦ 
τίλπων Κυριακίδης, ἀναδημοσίευσαν νοθευμένα δημο-
τικά τραγούδια παράγοντας ἐξιδανικεύσεις καί ἰδεολο-
γήματα περί ρωϊκῆς ἐπανάστασης καί ἐθνικῆς 
παλιγγενεσίας. 

Σά δημοτικά τραγούδια στό πέρασμα τοῦ χρόνου 
πέστησαν ἀρκετές ἀλλοιώσεις καί σώζονται σέ πολλές 
παραλλαγές.  Πολλά παλιά δημοτικά τραγούδια πού 
συγκεντρώθηκαν,  ταξινομήθηκαν τό 19ο αἰῶνα ἔως τίς 
ἀρχές τοῦ 20

ου
.  Ἀκόμα, καί τή στιγμή τῆς καταγραφῆς 

τους ἀπό τούς Ἕλληνες καί ξένους μελετητές καί 
λαογράφους, εἴτε καταγράφτηκαν σέ κάποια, ἤδη 
πάρχουν σαν παραλλαγή, εἴτε πέστησαν παραποιήσεις 
καί γλωσσικές ἀλλοιώσεις κατά τήν καταγραφή, 
ἀλλοιώσεις πού παγορεύτηκαν ἀπό ἐπικρατοῦσες 
ἀπόψεις τῶν λογίων τῆς ἐποχῆς καί τίς προσωπικές 
γλωσσολογικές ἐπιλογές τῶν καταγραφέων. 

πί πλέον, εἶναι διαπιστωμένο ὅτι ἀκόμη «νωπά» 
κλέφτικα καί ἱστορικά τραγούδια τῆς ἐπανάστασης, 
περιβεβλημένα μέ τούς θρύλους καί τά κατορθώματα 
τῆς κλεφτουριᾶς καί τοῦ ἀγῶνα, πέστησαν μέ τή 
διάδοσή τους, τά ἀμέσως μετέπειτα χρόνια, πολλές 
τροποποιήσεις καί παραλλαγές στό στόμα τοῦ λαοῦ. Καί 
ατό συνεχίστηκε, μέχρι τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνα, ἐποχή 
πού, σύμφωνα μέ τούς μελεττές, ἀποτελεῖ ὁρόσημο γιά 
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τόν κύκλο τοῦ (αθεντικοῦ) δημοτικοῦ τραγουδιοῦ.  
Υαίνεται πώς τό ποιητικό περιεχόμενο μετουσιώνεται 
σέ ἰδεολόγημα, καθώς προσαρτοῦνται στήν ἱστορική 
διαδρομή ἔνδοξα κατορθώματα. έ ατά τά 
κατορθώματα οἱ ἁρματολοί δέν ἔχουν θέση, ἐνῶ οἱ 
κλέφτες, διακριτό παράδειγμα προεπαναστατικῆς 
ἔνοπλης ἀντίστασης ἔγιναν πολέμιοι τῶν Μουσουλμά-
νων καί προστάτες τῶν Φριστιανῶν. Σαυτόχρονα, 
ἀποσιωπήθηκε  ἀλληλεπίδραση τῆς ἑλληνικῆς καί 
τουρκικῆς μουσικῆς. 

τό ἐπιστημονικό ἔργο τῆς λαογραφίας προστέθηκαν, 
ἀργότερα, οἱ μουσικές καταγραφές τραγουδιῶν. Οἱ 
πρῶτοι λαογράφοι περιωρίζονταν στά κείμενα.  
Νικόλαος Πολίτης δέν ἀσχολήθηκε ὁ ἴδιος μέ τή μουσική 
καταγραφή, ἀλλά τήν περιέλαβε στό διάγραμμα τῆς 
λαογραφικῆς ὕλης του. Σό 1930, ὡστόσο, σημειώθηκε 
σημαντική μεταβολή στή μελέτη τῆς μουσικῆς τοῦ 
δημοτικοῦ τραγουδιοῦ καί ἄρχισαν νά γίνωνται οἱ 
πρῶτες συστηματικές μουσικολογικές παρατηρήσεις. 
Μεταγενέστεροι λαογράφοι ἐξέτασαν τούς δρόμους τῶν 
τραγουδιῶν, μέ συνέπεια νά ἀποδειχθῆ  μή καλλιτεχ-
νική ατονομία, ὅπως, ἄλλωστε, συμβαίνει σέ ὁποιαδή-
ποτε ἐκδήλωση λαϊκῆς τέχνης. Καθώς  παραδοσιακη 
μουσική δέ συνιστᾶ ἕνα ἑρμητικά κλειστό σύστημα, 
μέσω δρόμων τοῦ ἐμπορίου ταξίδευε ὡς πολιτισμικό 
προϊόν καί υἱοθετεῖτο σέ ἄλλες ἐπικράτειες, καθιστώ-
ντας δυσδιάκριτο, πλέον, τόν τόπο παραγωγῆς του. 

Σό δημοτικό τραγούδι ἐκφράζεται μέ ποιητική καί 
μουσική ἀρτιότητα ἀνώνυμης διεργασίας, προφορικῆς 
λαϊκῆς παράδοσης καί ατοσχεδιαστικῆς ἀρχῆς. Ἡ 
δημοτική μουσική εἶναι κατ’ ἀρχήν τροπική, ὥστε νά 
μήν ἐπιτρέπη στό μή μυημένο νά συλλάβη τίς 
καθοριστικές ἰδιαιτερότητές της, διαβάζοντας, ἁπλῶς, 
μιά μελωδία στό πεντάγραμμο. Ατός πού θά προσπα-
θήση νά συνοδέψη μιά μελωδία, θά διαπιστώση ὅτι  
λογική τοῦ τρόπου εἶναι πιό περιοριστική, ἀπό ατήν 
τῆς κλίμακας.  πί πλέον, δέν ἀκολουθεῖ τό συγκερασμό 
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καί εἶναι προσαρμοσμένη στίς φυσικές κλίμακες καί στή 
γνωστή διαφορετικότητα τῶν μουσικῶν διαστημάτων. 
Ὡς πρός τόν τρόπο ἐκτέλεσης καί μελωδικῆς σύστασης, 
τά δημοτικά τραγούδια εἶναι μονοφωνικά. Ἔχουν ὡς 
βάση μιά μελωδία καί τραγουδιοῦνται ἀπό ἕναν ἤ 
ὁμάδες τραγουδιστῶν καί ὀργανοπαικτῶν. 

ξαίρεση ἀποτελεῖ  πολυφωνία σέ ὠρισμένα 
τραγούδια τῆς Ἠπείρου, πού καλλιεργεῖ τήν ἐντύπωση 
χορωδιακοῦ τραγουδιοῦ. Δεδομένου ὅτι  πολυφωνική 
μουσική θεωρεῖται ἐξέλιξη τῆς μονοφωνικῆς, 
διατυπώνοντας διάφορες ἀπόψεις.  Ἀνωγειανάκης 
πιστεύει ὅτι ὁ ἐκσυγχρονισμός τῆς λαϊκῆς μουσικῆς 
ἔφερε τίς συγκερασμένες κλίμακες καί τήν πολυφωνική 
τεχνική, πού γενικεύονται βαθμιαῖα, ἐνῶ παλαιότερα 
τήν συναντοῦμε μόνο στήν καντάδα. 

Ὡς ζωντανά εἴδη τῆς προφορικότητας οἱ παραδόσεις 
καί τά δημοτικά τραγούδια συνδέονται ἄμεσα με τά 
ἱστορικά γεγονότα καί μέ τήν συμπεριφορά τῶν μελῶν 
τῆς κοινότητας. Ἀπό τήν παρακολούθηση τῆς πορείας 
τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, συμπεραίνεται ὅτι ὡς 
ξεχωριστή κατηγορία, τά ἐπικά τραγούδια εἶναι ατά 
πού δημιουργήθηκαν, βάσει ἱστορικῶν γεγονότων πού 
ἐκτυλίχθηκαν στόν ἑλλαδικό χῶρο ὀθωμανικῆς 
ἐπικράτειας, σέ ὡρισμένο χρόνο καί περιοχή, ἀντίθετα 
ἀπό τίς ἄλλες κατηγορίες, πού ἔχουν ὡς ἀφορμές 
δημιουργίας τόν ἔρωτα, τή γέννηση τοῦ παιδιοῦ, τό 
θάνατο, τή ξενιτειά καί τίς ὁποῖες μποροῦμε νά 
θεωρήσουμε παγκόσμιες. 

Ἡ τάση ἀναζήτησης καί καταγραφῆς τῶν ἐκφραστικῶν 
δημιουργιῶν τοῦ ἀγροτικοῦ κόσμου, κατά τό 19

ο
 αἰῶνα, 

δέν μπορεῖ νά ἀποσυνδεθῆ ἀπό τήν ἀνάπτυξη τῶν 
πολιτικῶν καί πνευματικῶν ρευμάτων τοῦ ἐθνικισμοῦ 
καί τοῦ ρομαντισμοῦ ἀντίστοιχα. 

Μέ τό κλέφτικο τραγούδι ἐνισχυόταν τό ἰδεολόγημα 
τῆς διαρκοῦς ἀντίστασης στήν καταπίεση πού ἀσκοῦσαν 
ὅλοι οἱ πιθανοί φορεῖς τοπικῆς καί συλλογικῆς ἐξουσίας, 
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ὅπως συνέβαινε μέ ὅλα τά εἴδη, σχεδόν, ἐπικοῦ 
τραγουδιοῦ στόν ερύτερο βαλκανικό χῶρο. 

Σό ἑλληνικό δημοτικό τραγούδι, ἀνάλογα μέ τό θέμα 
του, διακρίνεται στά ἀκόλουθα βασικά εἴδη:  

1. Ἀκριτικό (π.χ. ὁ θάνατος τοῦ Διγενῆ). 
2. Κλέφτικο (π.χ. Μάνα μου, τά κλεφτόπουλα). 
3. Ἱστορικό. 
4. Θρησκευτικό 
5. Παραλογή (π.χ. Σό Γεφύρι τῆς Ἄρτας). 
6. Νανούρισμα. 
7. Σαχτάρισμα. 
8. Λάχνισμα. 
9. ρωτικό. 
10. Γαμήλιο. 
11. Ξενιτιᾶς. 
12. Γιορταστικό. 
13. Μοιρολόγι. 
14. Γνωμικό. 
15. ατιρικό. 
16. Βαϊτικό κ.ἄ. 

 
Ἀνδρονίκη Μαυρογιαννάκου 
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ΑΥΙΕΡΩΜΑ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ 

 
 Δέν πάρχουν, καί ἄν πάρχουν, εἶναι ἐλάχιστα, 
λογοτεχνικά περιοδικά μέ ἀφιερώματα στή δημοτική 
ποίηση.  Ατό σημαίνει ὅτι  σχέση τῶν σημερινῶν 
λλήνων, δέν εἶναι σημαντική μέ ατή. 

 Οἱ νεώτεροι ποιητές στήν πλειοψηφία τους, δέ 
διαβάζουν δημοτικά τραγούδια καί οἱ νέοι φιλόλογοι 
ἔχουν στρέψει ἀλλοῦ τήν προσοχή τους.  Ἡ παραδοσιακή 
λαογραφία πού μελετοῦσε τά δημοτικά τραγούδια ἔχει 
πεθάνει, πιά.  Οἱ νέοι Ἕλληνες συνθέτες καί τά μουσικά 
συγκροτήματα δέ θέλησαν νά ἐνσωματώσουν τό 
δημοτικό ἦχο στή δουλειά τους.  υνολικώτερα, οἱ 
συμπρατριῶτες μας, πέρα, ἀπό τά καλοκαιρινά 
πανηγύρια τοῦ χωριοῦ, δέν ἀκοῦνε δημοτική μουσική.  
Ἀπό τήν ἄλλη, λογῆς, λογῆς περασπιστές της ἔκαναν 
ὅ,τι μποροῦσαν γιά νά τήν ντύσουν μέ τό νεκρικό 
ἔνδυμα τοῦ κειμηλίου. 

 Μέσα σ’ ατό τό ἀποθαρρυντικό τοπίο, μόνη φιλοδοξία 
τοῦ παρόντος ἀφιερώματος στό δημοτικό τραγούδι 
εἶναι  ἐπισήμανση μιᾶς ἔλλειψης, ἑνός κενοῦ, καί τῆς 
ἀνάγκης νά τό ξαναπλησιάσουμε.  Κρύβει θησαυρούς 
ἀδαπάνητους. 
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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ 
 

Δέν θά ἦταν δύσκολο στήν Πολιτεία, ἄν καί ατή ἤξερε 
– δυστυχῶς, ποτέ της δέν ἤξερε – ν’ ἀνοίξη στά παιδιά 
ατό τό κλειστό παράθυρο τῆς ποίησης, νά τούς 
ἀποκαλύψη τόν κόσμο τῆς ποίησης στήν οσία του, 
χρησιμοποιώντας γι’ ατό τά δημοτικά μας τραγούδια, 
πού σ’ ἕνα μεγάλο μέρος τους κατέχουν ἰσότιμη θέση 
ἀνάμεσα στόν Ὄμηρο καί τή νεώτερη ποίηση.  Νά μπάση 
τήν ατοδύναμη ποβολή τῆς ποίησης ατῆς στίς 
καρδιές τῶν παιδιῶν. Νά διδάξη καί τήν τεχνική τῆς 
ποίησης ατῆς καί τήν ἰδιαιτερότητα τῆς ποιητικῆς της 
γλώσσας, πού ἀποτελεῖ μία μεταμόρφωση τῆς κοινῆς 
καθημερινῆς γλώσσας τοῦ καιροῦ πού γράφτηκαν. 

Ἀκόμα, κι ἄν  νέα ποιητική μας παράδοση δέν περιεῖχε 
τόν ολωμό, θά μᾶς ἀρκοῦσαν τά δημοτικά μας 
τραγούδια γιά νά ἀποκαλύψουμε τήν ποίηση στήν οσία 
της.  Ατά καί μόνο εἶχαν τήν ἀπαιτούμενη ατοδυναμία 
καί σέ πολλές περιπτώσεις τήν αστηρή πλαστικότητα 
τού ἴδιου τοῦ κλασσικοῦ λόγου, γιά νά μᾶς κάνουν νά 
καταλάβουμε ἐκεῖνο πού βασικά ἀγνοοῦμε:  Σί εἶναι 
πραγματική ποίηση. Ἡ ἐσωτερική δημιουργική 
διαδικασία εἶναι ἴδια καί στόν ἔντεχνο καί στο δημοτικό 
ποιητικό λόγο.  Κι ατή τή διαδικασία εἶναι τό ἴδιο 
δύσκολο νά τήν συλλάβη κανείς καί στίς δύο 
περιπτώσεις.  υμβαίνει συχνά νά γράφουμε οἱ ἴδιοι καί 
νά ἀγνοοῦμε τή δημιουργική ατή διαδικασία, ὅπως τήν 
εἶπα, τοῦ ποιητικοῦ λόγου.  Καί εἶναι γι’ ατό πού ὁ 
ἐσώτατος δέκτης καί ὁ ἐσώτατος πομπός, πού 
συναποτελοῦν τό ἔμφυτο ταλέντο, κάνουν δύσκολο ἕναν 
ὁρισμό ἤ μιά σαφή ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου ποίηση. Ἡ 
ποίηση δέ διατάσσεται ἀπ’ ἔξω γιά νά δραστηριοποιηθῆ.  
Οὔτε καί  ἀτομική λογική μπορεῖ νά ἐπιβάλη μ’ ἕνα 
πρέπει ἤ δέν πρέπει.  Πρέπει π.χ. νά γράψης γι’ ατόν 
τόν ἥρωα, γι’ ατό τό τοπίο, γι’ ατό τό γεγονός.  
Πρόκειται γιά μιά ἐσωτερική ἔκρηξη πού πακούει σέ 
δικούς της νόμους. 
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Σόν πρῶτο λόγο ἔχει  συναισθηματική σοφία, πού δέν 
εἶναι ἐκτός λογικῆς. Ἡ ἀναγκαία ἐκτόνωση τοῦ 
φορτισμένου ποσυνείδητου, φορτισμένο ἀπό ἐμπειρίες 
καί συγκινησιακές ἀντιδράσεις, ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τό 
λόγο, τήν ποίηση πού ἕνας ποιητής τήν νιώθει ὡς νά 
εἶναι προπαρασκευασμένη μέσα του, ὄχι μόνο σάν οσία 
πού ἔχει τήν Α ἤ τή Β ἀπόχρωση, ἀλλά ἀκόμη καί 
λεκτικά στό βασικώτερο μέρος της. Οἱ λέξεις 
ἐπενδύονται ἤ ἐπενδύουν τό συναίσθημα κι ατό γίνεται 
μέ τόν ἴδιο τρόπο καί στόν ἔντεχνο καί στό δημοτικό 
μας λόγο.  Καί στους δύο ἀποφεύγεται π.χ.  χρήση τῶν 
ἐπιθέτων.  Κι ατό γιατί τό καθοριστικό ἐπίθετο δέν 
παίρνει τή σημασιολογική προέκταση πού ἀπαιτεῖται 
ἀπό τήν ποίηση προκειμένου νά μεταμορφωθῆ  
καθημερινή σέ ποιητική γλῶσσα, μιά γλῶσσα πού 
στηρίζεται, ὄχι μόνο στίς λέξεις, ἀλλά καί στίς σιωπές 
πού μεσολαβοῦν ἀνάμεσα τους, σιωπές πού ἐκφράζουν 
τίς παραλειπόμενες λέξεις.  Θά πάρω σάν πρῶτο 
παράδειγμα τό μικρό πολύ γνωστό ἀριστοτέχνημα τοῦ 
δημοτικοῦ καί τοῦ ποιητικοῦ μας λόγου, γενικώτερα. 

 
Κόκκιν’ ἀχείλι φίλησα κι ἔβαψε τό δικό μου  

καί στό μαντήλι τό ‘συρα κι ἔβαψε τό μαντήλι,  

καί στό ποτάμι τό ‘πλυνα κι ἔβαψε τό ποτάμι,  

κι ἔβαψε  ἄκρη τοῦ γιαλοῦ κι  μέση τοῦ πελάγου. 

Κατέβη ὁ ἀϊτός νά πιῆ νερό κι ἔβαψαν τά φτερά του,  

κι ἔβαψε ὁ ἤλιος ὁ μισός καί τό φεγγάρι ἀκέριο. 

 
Παρατηροῦμε πώς τό «κόκκιν`» μέ τό ὁποῖο ἀρχίζει 

εἶναι τό μόνο ἐπίθετο πού χρησιμοποιεῖται σ’ ατό τό 
τραγούδι.  Σό κόκκινο ατό δέν μπαίνει ἐδῶ γιά νά 
προσδιορίση τό χρῶμα τῶν χειλιῶν, πού ἔτσι κι ἀλλιῶς 
εἶναι κόκκινα, ἀλλά γιά ν’ ἀποτελέση τή βάση ὅλου τοῦ 
τραγουδιοῦ, πού δίχως ατό δέ θά μποροῦσε νά ἔχη 
ατή τήν ερύτατη ἐρωτική ἔξαρση.  Σό κόκκινο παίρνει 
τή μορφή ἑνός, χωρίς ὄρια συναισθήματος. 
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καί στό ποτάμι τό ‘πλυνα κι ἔβαψε τό ποτάμι,  
κι ἔβαψε  ἄκρη τοῦ γιαλοῦ κι  μέση τοῦ πελάγου. 

 
Ἀνάμεσα στούς δύο στίχους γίνονται πολλά πράγματα 

πού δέ μάς τ’ ἀναφέρει ὁ ποιητής.  Εἶναι  ροή τοῦ 
ποταμιοῦ,  ἐκβολή του στή θάλασσα, τό ἅπλωμα τοῦ 
κόκκινου σέ ὅλο τό πέλαγο.  τήν ἀφαίρεση ατή 
ὀφείλεται τό λαμπρό ποιητικό ἀποτέλεσμα. 

 
Κατέβη ὁ ἀϊτός νά πιῆ νερό κι ἔβαψαν τά φτερά του,  
κι ἔβαψε ὁ ἤλιος ὁ μισός καί τό φεγγάρι ἀκέριο. 

 
Ἡ ἴδια ἀφαίρεση κι ἀνάμεσα στούς δυό ατούς στίχους.  

Δέ μᾶς δίνει τό πέταγμα τοῦ ἀϊτοῦ νά φτερουγίζη πρός 
τά πάνω καί βάφη τόν ἥλιο καί τό φεγγάρι μέ τά φτερά 
του. 

Ατό θά μᾶς ἔκανε νά ἰδοῦμε τόν ἀϊτό στίς διαστάσεις 
του, ἐνῶ  ἀφαίρεσή του ἀπό τόν ὁρίζοντα ἀφήνει 
ἐλεύθερη τήν πλημμυρίδα τοῦ ἐρωτικοῦ συναισθήματος 
νά φθάνη ὡς τά ἔσχατα σημεῖα τοῦ κόσμου. 

πάνια συναντᾶ κανείς στήν ποίηση ἕναν τόσο ἄνετο 
κυματισμό τῆς ποιητικῆς γλώσσας. πάρχουν περι-
πτώσεις πού  ἐπιλογή,  ἀνάσυρση τῆς λέξης ἀπό τό 
λαϊκό γλωσσικό θησαυροφυλάκιο ἤ καί τό πλάσιμο μιᾶς 
σύνθετης λέξης, σέ κάνει ν’ ἀπορῆς μ’ ατόν τόν 
ἀγράμματο λαϊκό τεχνίτη, πού γνωρίζει ὅσα καί ἕνας 
μεγάλος ποιητής. 

 
Καί φέρτε μου τό μαῦρο μου τόν πετροκαταλύτη...  
... μαῦρε μου γοργογόνατε κι ἀνεμοκυκλοπόδη... 

 
«Πετροκαταλύτης», «γοργογόνατος», «ἀνεμοκυκλο-

πόδης», τρία ἐπίθετα, πού δέν εἶναι ἁπλῶς ἐπίθετα.  
Σρεῖς παραστατικές εἰκόνες ἑνός δυνατοῦ ἀλόγου πού 
τρέχει, στήν πιό σύντομη καί πιό πλήρη περιγραφή του.  
Οἱ παρομοιώσεις, οἱ παραβολές, οἱ εἰκόνες στά 
δημοτικά μας τραγούδια, ἐξυπηρετώντας μία βαθύτερη 
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ψυχική ἀναγκαιότητα, δέ συνιστοῦν ποτέ φιλολογία.  
Ἔχουν βάρος ζωῆς, ἀναβλύζοντας ἀπό μεγάλο βάθος. 
Ἀλλά γιά νά δώσω μιά εἰκόνα πληρέστερη τῆς 
ἀπεριττότητας, τῆς ἐπιγραμματικότητας καί γενικά τῆς 
ποιητικῆς πληρότητας, θά σταθῶ σ’ ἕνα πολύ μικρό 
δημοτικό.  Πρόκειται γιά τό πιό σύντομο μανιάτικο 
μοιρολόϊ. 

 
Ξεθύμανεν  ἄμπαρη  
κι ἔσπασε τό ἀλάμπαστρο 
μικρό κανόνι κρέπαρε 
καί ξαρματώθη κάστρο. 

 
Σό ἐπίγραμμα ατό τό ἀποτελοῦν μόλις ἑννιά λέξεις, 

δύο ἄρθρα, κι ἕνας σύνδεσμος.  Μέσα στίς ἑννιά ατές 
λέξεις χωράει μιά μεγάλη ἱστορία. Πέθανε τό 
μοναχοπαίδι μιᾶς μεγάλης μανιάτικης οἰκογένειας, ὁ 
μόνος γόνος πού θά τήν συνέχιζε. Ἡ διαδοχή σταματάει, 
τό ὄνομά της θά πάρη τέλος. 

Ἄς δοῦμε πρῶτα γλωσσικά ατό τό ἐπίγραμμα.  Ἡ 
ἄμπαρη εἶναι ἕνα ἅρωμα παραπλήσιο μέ κεῖνο τοῦ 
μόσχου (Ἄμβαρι τό τεφρόν). Ἡ ἄμπαρη δέν ἐξατμίστηκε, 
δέν ἔφυγε, δέ χύθηκε, ἁπλῶς «ξεθύμανε», λέξη πού 
ἀποδίδει τήν εαισθησία, τήν ἀλαφράδα καί τήν 
εγένεια τοῦ ἁρώματος καί τῆς ψυχῆς.  Σό ἀλάβαστρο, 
τό σῶμα του, ἔσπασε.  πάρχει μιά ἀντιστοιχία 
ποιότητας ἀνάμεσα στό ἀλάβαστρο καί τήν ἄμπαρη, πού 
ἐκφράζει τόσο τή χάρη τοῦ παιδιοῦ, ὅσο καί τήν 
εγενική του καταγωγή.  Μικρό κανόνι κρέπαρε.  Δέ 
βρόντηξε, δέν ἔσκασε, κρέπαρε τό μικρό κανόνι.  Μοῦ 
‘ρχεται νά κρεπάρω, λέμε, νά ἐκραγῶ, νά γίνω χίλια 
κομμάτια. Καί ξαρματώθη κάστρο. Δέν ἒπεσε, δέν 
κυριεύτηκε τό κάστρο.  Ξαρματώθηκε. Σό ξαρματώνω, 
ξαρματώνομαι ἐκείνη τήν ἐποχή εἶχε καταλυτική 
σημασία. Ἡ οἰκογένεια ἔχασε τή δύναμή της, 
ἀπογυμνώθηκε.  Ξαναδιαβάζω τό ἐπίγραμμα:  
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«Ξεθύμανεν  ἄμπαρη  
κι ἔσπασε τό ἀλάμπαστρο 
μικρό κανόνι κρέπαρε 
καί ξαρματώθη κάστρο.».  
 

παρατηροῦμε πώς στίς ἑννέα λέξεις πού τό ἀποτελοῦν, 
πάρχουν ἑφτά «ρ», πού μέ τίς συνηχήσεις τους μᾶς 
δίνουν τόν τριγμό τῆς κατάρρευσης, θυμίζοντάς μας τίς 
περίφημες ὀμηρικές συνηχήσεις.  Ἀπορεῖ κανείς ἀπό ποῦ 
βγαίνει ατή  γλῶσσα καί ατή  τεχνική.  Ἀλλά ἀπό 
ποῦ βγῆκαν στούς προϊστορικοῦς, ἀκόμη, χρόνους 
ἐκεῖνες οἱ τέλειες ζωγραφιές τῶν σπηλαίων.  Εἶναι 
βέβαιο πώς κάτω ἀπό τά σχέδια τῶν ἄγριων ζώων τοῦ 
σπηλαίου τῆς Ἀλταμίρα θά ἔβαζε χωρίς καμμιά 
ἐπιφύλαξη, τήν πογραφή του, ἕνας σύγχρονος Πικασσό.  
Εἶναι περίεργο τό φαινόμενο ατῆς τῆς 
ψυχοκαλλιτεχνικῆς ατονομίας, πού ξέρει, χωρίς νά ἔχη 
διδαχθῆ ἀπό κανέναν, ὅσα ξέρει ἕνας σύγχρονος 
μεγάλος ἐκφραστής τῆς τέχνης. 

Νικηφόρος Βρεττάκος 

 
 
 

 
 



51 
 

ΣΟ ΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ 

Ὁ Διγενής Ἀκρίτας 
τήν προσπάθειά μου νά γράψω γιά τό ἀκριτικό 

τραγούδι, θά ἀναφερθῶ σέ πολλά χρόνια πίσω, στό 
Βυζάντιο, καί θά σᾶς διηγηθῶ ατά πού διάβασα γιά τά 
ζωντανά μνημεῖα – τό ἀκριτικό τραγούδι – τούς 
ρωίκούς προγόνους τῶν κλέφτικων τραγουδιῶν. 

Ἡ λέξη ἀκρίτας προῆλθε ἀπό τή λέξη ἄκρα, πού στή 
βυζαντινή ἐποχή  σήμαινε τά σύνορα τοῦ κράτους. 

Ἔτσι, καί οἱ ἄνθρωποι τῶν συνόρων ὠνομάσθηκαν 
ἀκρίτες.  τίς συγκεντρώσεις πού ἔκαναν οἱ ἀκρίτες 
συνήθιζαν νά διηγοῦνται τά διάφορα πολεμικά 
κατορθώματα καί τούς ρωϊσμούς τους.  Ἦταν φυσικό, 
λοιπόν, νά δημιουργηθῆ μία ποίηση στούς αἰῶνες τῆς 
ἀκμῆς τῶν ἀκριτῶν, ἀπό τήν ἀνάγκη νά ἐξυμνήσουν τά 
κατορθώματα τῶν ἀκριτῶν τοῦ βυζαντινοῦ κράτους, 
ὅπως γινώταν στή σημερινή ἐποχή. 

Ἀπ’ τήν ποίηση ατή, πού ἔφθασε στό κατακόρυφο 
στήν ρωϊκή ποίηση τοῦ τότε ἑλληνισμοῦ, πού σάν 
κέντρο καί θεμέλιο ἔχει τήν ρωϊκή μορφή τοῦ Διγενῆ 
Ἀκρίτα, δημιουργήθηκε τό ὀνομαστό ἔπος τοῦ Διγενῆ 
καί τά περίφημα ἀκριτικά τραγούδια πού διηγοῦνται τά 
ἐκπληκτικά καί ἀσύλληπτα σέ ρωϊσμό καί μεγαλεῖο 
κατορθώματά του. 

 Διγενής Ἀκρίτας εἶναι ὁ μοναδικός, ο ἰδεώδης τύπος 
πού πολεμᾶ τούς ἐχθρούς του, γιά 
νά σώση τήν πατρίδα του καί πού 
τόν ἔπλασε  φαντασία τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ, μέσα στήν 
πολυτάραχη καί δραματική του 
ἱστορία.  Οἱ ἥρωες εἶναι πατέρες 
τῆς ζωῆς στίς διάφορες 
ἐκδηλώσεις τῆς θρησκείας, τῆς 
τέχνης, τῆς ἐπιστήμης καί 
πολιτικῆς.  Οἱ πράξεις τους, οἱ 

χαρές τους, οἱ ρωϊσμοί τους καί οἱ πόνοι τους, οἱ νῖκες 
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καί οἱ κακουχίες πού συμβαίνουν στή ζωή τους, 
δημιουργοῦν καί θεριεύουν τή φαντασία τῶν λαῶν, 
ξεσηκώνουν τόν ἐνθουσιασμό τῆς ψυχῆς τους καί 
διαπαιδαγωγοῦν τό ἦθος τους, θεμελιώνουν τόν 
πολιτισμό τους καί ἐμπνέουν καί δυναμώνουν τή ζωή 
τους.  ρωϊσμός τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ κόσμου, ἦταν 
καί εἶναι τό πιό μεγάλο καί βαθύ μυστικό τοῦ αἰώνιου 
ἑλληνικοῦ πνεύματος, τῆς δημιουργίας τοῦ ἀρχαίου 
ἑλληνικοῦ κλασσικοῦ πολιτισμοῦ. 

 

Καί τίς Ἀκρίτης ἕταιρος ἐκῖ νά βρεθῆ τότε,  

καί τάς ποδέας του ν’ ἄμπηξεν, νά πῆρεν τό ραβδίν του  

καί μέσα νά κατέβηκεν εθύς, ὡς ἀγουρίτζης  

καί νά τούς συνέτριψεν τούς παλαμναίους μίσους. 
 

πάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές τῶν ἀκριτικῶν 
τραγουδιῶν, πού πολλές ἀπ’ ατές δέν ἔχουν δεῖ, ἀκόμα, 
τό φῶς τῆς δημοσιότητας. Ὅλες, ὅμως, οἱ παραλλαγές 
συμφωνοῦν σέ γενικές γραμμές στήν ἀφήγηση τῆς ζωῆς 
καί τῶν κατορθωμάτων τοῦ Διγενῆ Ἀκρίτα. Διαφέρουν, 
ὅμως, πολλές φορές σέ λεπτομέρειες. Γενικά, οἱ 
παραλλαγές διακρίνονται σέ δύο μέρη:  τό πρῶτο μέρος 
περιλαμβάνει τά ρωϊκά κατορθώματα τοῦ Ἀνδρόνικου 
Δούκα, πού ἦταν παπποῦς τοῦ ἥρωα, καί τό δεύτερο 
μέρος τοῦ ἔπους ἀφηγεῖται τά καταπληκτικά 
κατορθώματα του ἥρωα. 

Σό ζεῦγος Ἀνδρόνικος καί Ἄννα Δούκα, ἀπέκτησε, 
ἐκτός ἀπό τά πέντε ἀγόρια καί μία κόρη, τήν Εἰρήνη, 
πού τό ζώδιό της ἔγραφε πώς στό μέλλον θ’ ἀπαχθῆ ἀπό 
κάποιον.  Οἱ γονεῖς της γι’ ατό, πῆραν ὅλα τά μέτρα 
γιά νά τήν προφυλάξουν, τήν ἔκλεισαν σ’ ἕνα κάστρο, 
ὅπου ἔβαλαν ἀνθρώπους νά τό φρουροῦν ἄγρυπνα.  
Κάποια μέρα ὅμως,  δεκαπεντάχρονη βυζαντινή ἀρχο-
ντοπούλα, πού ἔλαμπε ἀπό ἁγνότητα καί ἀσύγκριτη 
ὀμορφιά, περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη γυναίκα, βγῆκε νά 
κάνη περίπατο μέ τίς σκλάβες καί τούς ἀνθρώπους της 
γύρω ἀπό τό κάστρο. Σήν ἴδια μέρα ὅμως, εἶχε εἰσβάλει 
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στή χώρα τοῦ Ἀνδρόνικου ὁ αρακηνός ἐμίρης Μουσούρ 
καί καθώς τήν εἶδε, θαμπώθηκε ἀπό τήν ὀμορφιά της 
καί τήν ἅρπαξε μέ τούς ἀνθρώπους της, καί ἔφυγε γιά 
τήν μακρινή χώρα του.   πατέρας της καί τ’ ἀδέρφια 
της γύρισαν ἀπό τόν πόλεμο καί ἔμαθαν τό θλιβερό 
γεγονός ἀπό τήν Ἄννα.  Ξεκίνησαν τότε τ’ ἀδέρφια της 
γιά νά προφθάσουν τόν ἐμίρη Μουσούρ καί νά πάρουν 
πίσω τήν ἀγαπημένη τους ἀδερφούλα, ἀπό τόν ἅρπαγα.  
 μικρότερος ἀδερφός μονομαχεῖ μέ τόν Μουσούρ καί 
τόν νικᾶ.   ἐρωτευμένος ὅμως, Μουσούρ κατορθώνει 
καί πείθει τούς ἀδερφούς νά τοῦ δώσουν σύζυγο τήν 
πανέμορφη Εἰρήνη, ἀφοῦ γίνη χριστιανός καί προση-
λυτίση καί τούς δικούς του.  Ἔτσι κι ἔγινε.   

Ἀπό τό γάμο τους γεννήθηκε ὁ Βασίλης Ἀκρίτας καί 
ὠνομάστηκε Διγενής, γιατί τώρα καταγόταν ἀπό δύο 
γένη κι ἔτρεχαν στίς φλέβες του τά δύο αἵματα (τό 
ἑλληνικό καί τό ἀραβικό). 

Ὅσο μεγάλωνε ὁ Διγενής, διακρινόταν γιά τήν 
ὀμορφιά, τή δύναμη καί τήν παλληκαριά του.  Ἡ φύση 
τόν προίκισε μέ ὅλες τίς φυσικές καί ψυχικές ἀρετές. 

έ τρία χρόνια ἔμαθε ὅσα γράμματα τοῦ χρειάζονταν 
κι ἄρχισε νά τόν ἀπασχολῆ τό κυνήγι τῶν ἄγριων 
θηρίων. 

έ λικία δώδεκα ἐτῶν προκάλεσε τό θαυμασμό καί 
τήν κατάπληξη ὅλων, ἀφοῦ σκότωσε δύο ἀρκοῦδες, ἕνα 
ἐλάφι καί μιά λέαινα. τό ἄνθος τῆς λικίας του 
ἐκστράτευσε κατά τῶν ἀπελατῶν ληστῶν καί τούς 
καταπολέμησε. Οἱ ἀπελάτες κλαίγοντας γιά τήν ἤττα 
τους, ξαναθυμήθηκαν τά παλιά ἀνδραγαθήματά τους. 
 

«Πῶς ἐσυνέβη εἰς ἐμᾶς καί ἀτίμασε τήν ἀνδρεία μας,  
εἰς τόν Ἀφράτην ποταμόν κάτω εἰς τό ΑΜΑ ΑΣΟ. 

Πέντε χιλιάδες μᾶς ηὕρηκαν καί οὔ καταχειρίσαν μας,  

καί πάλιν ἐκρατοῦσαν τούς, κανείς οὔκ ἐντραλίσθη» 

 
Μέ τήν καταπληκτική σωματική του δύναμη, τήν 

ἀνδρεία του καί τό ἀκαταμάχητο θάρρος καί τήν 
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ἀσύγκριτη ὁρμητικότητα, πού διακρίνει τό Διγενή 
Ἀκρίτα, γίνεται ὁ φόβος καί ὁ τρόμος ὅλων. 

’ ἕνα ἀπό τά ἀναρίθμητα κυνήγια του, συναντᾶ τήν 
πανέμορφη Εδοκία κόρη τοῦ στρατηγοῦ Δούκα, καί οἱ 
δύο νέοι ἐρωτεύονται.   Διγενής κατορθώνει νά τήν 
ἀπαγάγη ἀπό τό φρούριό της.  Σ’ ἀδέρφια τῆς Εδοκίας 
τόν καταδιώκουν, ἀλλά ὁ ἀνίκητος Διγενής τούς νικᾶ, 
καί ατοί δέχονται μέ ἀφάνταστο ἐνθουσιασμό, νά 
δώσουν τήν Εδοκία σύζυγο τοῦ Διγενῆ.  Ἔτσι ὁ Διγενής 
παντρεύεται τήν Εδοκία. 

 

«Μόνος τοῦ ἵππου ἐπιβάς ἀνέτρεχον τάς ὄχθας  
καί πόρους ἐσκόπευαν ἰδεῖν τούς ἐναντίους.  
Ὡς δέ ἦλθον ἐν τῇ ὁδῷ τῇ καλουμένη Σρώσει  
πρός μέρος τό εώνυμον ἐν τῷ δάσει λειμώνι  
θωρήματι ἐνέτυχον χρυσοῦ τιμιωτέρω  
κόρην οἵαν οδέποτε οἱ ὀφθαλμοί του εἶδον...» 

  

Σά κατορθώματα τοῦ Διγενῆ ἐξακολουθοῦν νά 
συνεχίζωνται καί μετά τό γάμο του, ἀφοῦ ἔγινε Ἀκρίτας.  
Ἔδιωξε τούς ἀπελάτες, σκότωσε τό δράκο καί τό 
λεοντάρι, μονομάχησε μέ τήν ἀμαζόνα Μαξιμώ καί ἐκτέ-
λεσε ἀναρίθμητα κατορθώματα, πού θολώνουν τό νοῦ 
καί τή φαντασία τοῦ λαοῦ, καί μετά πέθανε ἀπό 
ἀρρώστεια στό ἄνθισμα τῆς ἀνδρικῆς λικίας του, 
παίρνοντας μαζί του καί τήν ἀγαπημένη του σύζυγο 
Εδοκία. 

Καί σήμερα ἀκόμη, πάρχει στό Κιγίλ – Ντάγ (Κόκκινο 
Βουνό) ἕνα περίβλεπτο μαυσωλεῖο, πού λέγεται ὅτι εἶναι 
ὁ τάφος τοῦ μεγάλου ἥρωα.  Εἶναι ἕνα στρογγυλό μνῆμα 
περιστοιχισμένο ἀπό τρία ζεύγη πού ‘χαν πάνω τους 
ἀνάγλυφα. 

 Διγενής Ἀκρίτας εἶναι ὅ,τι κυρίως καί οσιαστικά 
χαρακτηρίζει τό νεοέλληνα ἥρωα.  Εἶναι  καταπλη-
κτική καί περφυσική δύναμή του,  ἀσύγκριτη γενναι-
ότητά του,  πολεμική του ἀνδρεία, τό ἀκαταμάχητο 
θάρρος του,  θική του μεγαλοψυχία, ὁ ἱπποτισμός του 
καί  χαλύβδινη ψυχικότητά του. Ἀγωνίστηκε νά 
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κρατήση ἀμόλυντη τήν ἑλληνική πατρίδα καί νά διώξη 
καί νά συντρίψη τούς ἐχθρούς της. Ἔτσι, κατέκτησε τήν 
ψυχή τοῦ λαοῦ, πού γράφει ἀλησμόνητα τραγούδια. 

 νεώτερος ἥρωας τοῦ ἐθνικοῦ ἔπους φέρνει ὅλα τά 
χαρακτηριστικά τῶν ρώων τῆς ἀρχαίας λλάδας, τίς 
ἀρετές τους καί τίς πιό χαρακτηριστικές ἰδιότητές 
τους, ἀλλά δέν ἀποδίδει τό μεγαλεῖο καί τό κῦρος τῶν 
δημοτικῶν τραγουδιῶν.   

ήμερα, ὁ νεοέλληνας λογοτέχνης ἤ ποιητής προσπα-
θεῖ νά συγχρονίση τό πρωτότυπο, ὄμορφο ἀκριτικό 
τραγούδι, ἐπιχρυσώνοντας τίς λέξεις τῆς δημοτικῆς μέ 
τίς λέξεις τῆς καθαρεύουσας. 

Σά ἀκριτικά δημοτικά τραγούδια εἶναι ἀπό τά 
προγενέστερα, γνήσια, πρωτόρμητα, ὁλοζώντανα κι 
ἀριστουργηματικά δημιουργήματα, πέροχα τραγούδια 
πού ψάλλουν τά κατορθώματα τῶν δοξασμένων 
μαχητῶν καί ξεσηκώνουν τήν ψυχή καί τή συνείδηση 
τοῦ καθενός, πού πρέπει νά ἀγωνισθῆ γιά τήν περά-
σπιση τῆς πατρίδας, ὅπως συνέβαινε στούς κλέφτες καί 
ἁρματωλούς τοῦ ’21, πού ἔπαιρναν θάρρος ἀπό τά 
τραγούδια τους, τά βγαλμένα ἀπό τήν ψυχή τοῦ λαοῦ. 

Ἀλλά, ὄχι μόνο τό ’21 χρωστᾶ στό Βυζαντινό τραγούδι 
τήν περάνθρωπη ὁρμή του, ὅπως λέγει ὁ Καθηγητής 
ρρῖκος Γκρεγκουάρ, ἀλλά καί τό 1940 βρῆκε τή 
δύναμη νά σώση τήν τιμή τῆς λλάδας καί τῆς Ερώπης 
στή βυζαντινή παράδοση τοῦ ἐπικοῦ Βυζαντίου. 

Ἡ τέτοια θέση τοῦ Διγενῆ Ἀκρίτα καί τῶν ἀκριτικῶν 
τραγουδιῶν γιά τό νεοελληνικό λαό, μέχρι πρίν λίγες 
δεκαετηρίδες, πολύ λίγο ἦταν γνωστή. Πρῶτος ὁ 
ἀείμνηστος Ν. Πολίτης ἔφερε στό φῶς τά ἀκριτικά 
τραγούδια, πού εἶναι τά πιό ὡραῖα σ’ ὅλο τόν κόσμο 
δημιουργήματα τῆς δημοτικῆς ποίησης καί φθάνουν 
στήν ψηλή ποίηση τῶν μεγάλων ποιητῶν. 

Σό περφυσικό, πολλές φορές, καί καταπληκτικό 
μεγαλεῖο τοῦ ἥρωα τοῦ Βυζαντίου, ἀποκορυφώνεται στό 
θάνατό του, πού  φαντασία τοῦ λαοῦ τόν μγαλοποιεῖ 
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καί τοῦ χαρίζει περισσότερο μεγαλεῖο ἀπό κάθε ἄλλη 
δημιουργία του. 

 
« Διγενής ψυχομαχεῖ κι  γῆ τόνε τρομάσει. 
Βροντᾶ κι ἀστράφτει ὁ ορανός καί σειετ’ ὁ πάνω κόσμος  
κι ὁ κάτω κόσμος ἄνοιξε καί τρίζουν τά θεμέλια,  
κι  πλᾶκα τόν ἀνατριχιᾶ, πῶς θά τόνε σκεπάση,  
πῶς θά σκεπάση τόν ἀητό τῆς γῆς τόν ἀντρειωμένο. 
Βογγάει, τρέμουν τά βουνά, βογγάει, τρέμουν οἱ κάμποι. 
πίτι δέν τόν ἐσκέπαζε, σπήλιο δέν τόν ἐχώρει. 
Σά ὄρη ἀδιασκέλιζε, βουνοῦ κορφές ἐπῆδα  
χαράκια ἀμαδολόγανε καί ριζιμιά ξεκούνιε.  
τό βιτσιμά πιάνε πουλιά, στό πέταμα γεράκια,  
στό γλάκιο καί στό πήδημα τά λάφια καί τ’ ἀγρίμια. 
Ζηλεύει ὁ Φάρος.  Μέ χωσιά μακρά τόνε βιγλίζει  
καί λάβωσέ του τήν καρδιά καί τήν ψυχή τοῦ πῆρε» 

 
Οἱ στίχοι ατοί εἶναι ψηλοί καί μεγαλοπρεπεῖς, μέ τήν 

ἔννοια τοῦ ψηλοῦ καί τοῦ μεγαλοπρεποῦς στήν 
αἰσθητική. Σό ἑλληνικό ἐδῶ, ψώνεται στό ἀπόλυτο καί 
στό αἰώνιο. 

δῶ, τό τραγούδι τοῦ αἰώνιου ἑλληνικοῦ λαοῦ, 
πετυχαίνει τόν πιό ψηλό σκοπό τῆς τέχνης, δηλαδή, 
πραγματοποιεῖ τήν ἀπολύτρωση τοῦ ἀνθρώπινου 
πνεύματος καί τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς ἀπό τό σκότος καί 
τό μηδέν, τήν ἄρνηση καί τό θάνατο.  Σό ψηλό στήν 
τέχνη ψώνει νικητή τόν ἄνθρωπο καί θριαμβευτή μέσα 
στό σύμπαν καί τό ψηλό καί αἰώνιο ἑλληνικό ἄσμα, 
ψώνει ἐδῶ τόν λληνισμό στίς κορυφές τῆς αἰωνι-
ότητας. Σό ψηλό καί στή φύση καί στήν τέχνη εἶναι 
ἀνταύγεια καί ἐνσάρκωση καί ἀποκάλυψη τοῦ ψηλοῦ 
καί ρωμαλέου κι ἀθάνατου στόν ἐσωτερικό κόσμο. 

Λαός ποῦ γεννᾶ ποιητές, ὅπως ὁ Ὅμηρος, ὁ Αἰσχύλος, 
ὁ Πίνδαρος, ὁ ἄγνωστος ποιητής τοῦ ρωϊκοῦ 
τραγουδιοῦ, τοῦ ἀθάνατου Διγενῆ Ἀκρίτα, εἶναι 
πεπρωμένο νά μή γνωρίση ποτέ τό θάνατο. 

 
Βασιλική Καλαμπαλίκα 
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ΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ 
 
κτός ἀπό τό Διγενῆ Ἀκρίτα καί τά κατορθώματά του 

ἔχουμε τούς θρύλους γιά ἄλλους δύο ἥρωες τοῦ 
ἀκριτικοῦ κύκλου, λιγότερο γνωστούς. 
Σοῦ Πορφύρη 
Ἀπό τήν παιδική του λικία ὁ Πορφύρης (ὁ 

Κωνσταντῆς) δείχνει τήν καταπληκτική του δύναμη.  
Καυχιέται πώς δέ φοβᾶται, οὔτε τό βασιλιά, οὔτε 
κανέναν ἀπό τούς ἰσχυρούς, κι ὁ βασιλιάς στέλνει νά 
τόν πιάσουν.  Σήν ὥρα πού κοιμόταν τόν πιάνουν καί τόν 
ἁλυσοδένουν. 

έ ἄλλες παραλλαγές ὁ Πορφύρης εἶναι 
μεταμορφωμένος σέ βοσκό καί ἔτσι τόν πιάνουν.  τό 
δρόμο πού τόν πηγαίνουν, κόβει τίς ἁλυσίδες καί 
ἐξολοθρεύει τούς ἀντιπάλους του. 

Κατά τίς παρατηρήσεις τῶν KARL DIETERICH καί 
GREGOIRE ὁ Πορφύρης εἶναι τό ἴδιο πρόσωπο μέ τό γιό 
τοῦ Ἀνδρόνικου, τόν Κωνσταντῖνο Δοῦκα, πού 
ἐπιχείρησε μέ ἐπανάσταση νά πάρη τόν ατοκρατορικό 
θρόνο μετά ἀπό τόν θάνατο τοῦ Λέοντος Σ’ (912) καί 
τοῦ ἀδελφοῦ του Ἀλεξάνδρου (913).  Ἀπό προδοσία  
ἐπανάσταση ἀπέτυχε, ὁ Κωνσταντῖνος πληγώθηκε καί 
πέθανε.  Μετά τήν ἀποτυχία ἐξωντώθηκαν τά ἀρσενικά 
μέλη τῆς οἰκογένεια τῶν Δουκάδων. 

Ἀναφέρεται ἐδῶ μιά παραλλαγή τοῦ τραγουδιοῦ: 
 
Μιάν καλογρά ἐγέννησε κι ἔκαμε γιό Μπροσφύρη. 
Σήν Παρασκή γεννήθηκε, αββάτον ἐβαπτίσθη,  
τήν Κυριακή τήν ταχινή ζητᾶ ψωμί νά φάη. 
ακκί κουκκιά κοκκάλισε ὥστε νά ξημερώση  
κι ὥστε νά κραξ’ ὁ πετεινός καί ξεφεγγαρώση,  
κι ἀπήτιν ἐξημέρωσε ἐβάλαν καί ζυμώσαν. 
φάζουν τό βού τό βούβαλο, τσῆ βουβαλιᾶς τή μάνα  
καί δεκαχτώ φουρνιές ψωμιά καί πάλι δέν τόν φάνει,  
καί βγῆκε κι ἐκαυκίστηκε πώς ἄντρα δέ φοβᾶται, 
μήτε τόν ἄντρα τό Υουκᾶ, μήτε τό Νικηφόρο,  
μήτε τόν Παρατράχηλο, πού τρέμει  γῆς κι ὁ κόσμος. 



58 
 

 βασιλιάς ὡς τὄκουσε, πολύ τοῦ βαροφάνη,  
καί πέμπει χίλιους στό σπαθί, τρακόσιους στό πολέμι  
καί πᾶν καί τόνε βρίσκουνε στή μέση τῶν προβάτων. 
-Ὥρα καλή, ὀρέ βοσκέ, ὥρα καλή μαντάτο. 
Δέν εἶδες καλογρᾶς γιό νά τόνε λέν Μπροσφύρη;  
-Μαζώξετέ μου τά ὀζᾶ νάς σᾶς τά ἁρμηνέψω. 
Μαζώνουνε, μαζώνουνε, ‘πομαξωμό δέν ἔχουν. 
Παίζ’ ὁ Μπροσφύρης μιά σφυρά στή μάντρα τά μαντρίζει  
καί μέ τό κουρκουδάκι ντου καί μιά σωριά τά κάνει. 
γώ ‘μαι καλογρᾶς γιός, ἐγώ ‘μαι κι ὁ Μπροσφύρης  
ἐγώ μ’ ὅπου καυκίστηκα πώς ἄντρα δέ φοβοῦμαι,  
μήτε τόν ἄντρα τό Υουκᾶ, μήτε τό Νικηφόρο,  
μήτε τόν Παρατράχηλο, πού τρέμ’  γῆς κι ὁ κόσμος,  
καί παίρνου τον καί πᾶν’ τόνε κάτω στούς κάτω κάμπους  
καί ράφτουν τά ματάκια ντον μέ τρεῖς δίπλες μπρισίμι. 
Καί δένουν τά χεράκια του τρεῖς διπλεκαδένα  
δένουν τά ποδαράκια ντον τρεῖς δίπλες ἁλυσίδα. 
-Κλούθα μου, μάννα, κλούθα μου, κάτω στά λιβαδάκια,  
νά βρωμέσουν τά στενά ‘που τά παλλακαράκια. 
Κουνεῖ καί τά ματάκια ντον, κόβονται τά μπρισίμια,  
κουνεῖ καί τά χεράκια ντον, κόβονται οἱ καδένες,  
κουνεῖ τά ποδαράκια ντον πέφουν οἱ γι -  ἁλυσίδες  
στό ἔμπα χίλιους ἔκοψε, στό ἔβγα δύο χιλιάδες,  
καί στό δεξό ντον γύρισμα δέν ηὕρηκε νά κόψη, 
μόνον τό Γιάννη τό Υουκᾶ σέ μιά βουρλιά ποπάτω,  
καί πάιζει του μιά παπουτσιάν καί πάν τ’ ἀφθιάντου κάτω. 

 
Σό πάλεμα τοῦ Σσαμαδοῦ μέ τό γυιό του 
Θέμα τοῦ τραγουδιοῦ εἶναι  ἀναγνώριση πατέρα καί 

γυιοῦ, ὕστερα ἀπό φονική πάλη.  Πατέρας καί γυιός 
μονομαχοῦν, χωρίς νά γνωρίζει ὁ ἕνας τόν ἄλλο, μέ 
ἀποτέλεσμα τό θάνατο τοῦ πατέρα.  τά ἀκριτικά 
τραγούδια ὅμοιο θέμα εἶναι  πάλη τοῦ γυιοῦ 
Ἀνδρόνικου πρός τόν πατέρα καί ἀδελφό. 

Γιά τόν Σσαμαδό τοῦ τραγουδιοῦ ατοῦ, πού τό ὕφος 
του εἶναι ἀκριτικό, ὁ H. GREGOIRE ποθέτει ὅτι εἶναι 
συμβολικός καί ἐπώνυμος τοῦ θέματος Σσαμαδοῦ, ὅπως 
ὁ Φαρμανής ἀντιπροσωπεύη τό θέμα Φαρσιανόν ἤ 
Φαρσιανοῦ.  Σό βυζαντινό θέμα Σσαμαδοῦ πῆρε τό 
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ὄνομα, κατά τόν GREGOIRE ἀπό τό ποτάμι πού σήμερα 
οἱ Σοῦρκοι τό λέμνε Σσαμάντι οῦ. 

 
Πανηγυράτον γἴνεται στόν Ἄϊ-Κωνσταντῖνο,  
οὔτε πολυομικρό ‘τανεμ’ οὔτε πολυομεγάλο, 
πέντε χιλιάδες στό χορό καί τέσσερις στήν τάβλα. 
Ἀπά στό φά τσ’ ἀπά στό πιεῖ, τσ’ ἀπάνου στά τραγούδια,  
ξανάφανεν ὁ Σσαμαδός στ’ ἄλογο καβαλάρης. 
Καλῶς τενε τόν Σσαμαδό νά φᾶμε τσαι νά πιοῦμε. 
γώ δέν ἦρθα γιά φαΐ, τσ’ οὔτε νά τραγουδήσω,  
μόνε γυρεύω πόλεμο, γιά νά σᾶς πολεμήσω.  
Δυό τρεῖς χιλιάδες ἔτανε στ’ ἀπηλογιά δέ δίνουν. 
Μόν’ νά μικρό βλαχόπουλο ἀπηλοήθη τσ’ ἔπε: 
-γώ ‘χου χέρια διαλεχτά τσαι πλάτες ἀντρειωμένοι. 
ῦρε, νά τά παλέψουμε σέ μαρμαρένια ἁλώνια. 
Ὅπου χτυπᾶ ὁ Σσαμαδός,  γῆς κρζιάς

(1)
 χορταίνει,  

ὅπου χτυπάει τό παιδί, γιαῖμα καναλίζει
(2)

. 
Γιά πές μου, βρέ βλαχόπουλο, πόθε ν’ τα γονικά σου;  
γώ ‘μαι τς’ ἀρετῆς ὁ γυιός, τοῦ Σσαμαδιοῦ μπαστάρδος. 
Ἀπό τό χέρι τὄπιασε καί στό γιατρό τό πάει. 
Γιατρέ, πού γιάτρεψες πολλοί σφαγμένοι, σκοτωμένοι,  
γιάτρεψε τό παιδάκι μου, τό γιαῖμα τῆς καρδιᾶς μου. 
Ατό δέν εἶναι μαχαιριά, οὔτε πληγή νά γιάνη·  
Σοῦ Σσαμαδιοῦ ‘ναι κονταριά καί γιατρεμό δέν ἔχει. 
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ΠΑΡΑΛΟΓΕ 

 

Ἰδιαίτερο γνώρισμα τῶν τραγουδιῶν τῆς κατηγορίας 
ατῆς εἶναι ὅτι στήν πόθεση τους κυριαρχεῖ τό 
παραμυθιακό στοιχεῖο, ὁ θρῦλος ὅπως π.χ. στά 
τραγούδια «Σοῦ νεκροῦ ἀδελφοῦ», «Σῆς Ἄρτας τό 
γεφύρι», «Ἡ κουμπάρα πού ἔγινε νύφη», κ.ἄ. 

 Fouriel στήν ἔκδοσή του τά ὄνομάζει τραγούδια 
πλαστά ἀλλά μέσα σ’ ατά κατατάσσει καί τραγούδια 
τοῦ Φάρου καί τῆς ξενιτειᾶς, ἀναγνωρίζει ἐξ ἄλλου ὅτι 
μερικά ἔχουν ἱστορικό πυρῆνα καί θά μποροῦσαν νά 
παχθοῦν στά ἱστορικά. Σήν ὀνομασία «πλαστά» 
κρατοῦν καί οἱ νεώτεροι ἐκδότες, ὅπως ὁ PASSOW καί ὁ 
Γιανναράκης.   ὅρος «παραλογές», μέ τόν ὁποῖο εἶναι 
σήμερα γνωστά, προέρχεται ἀπό τή λαϊκή παράδοση.   
Δ. Καμπούρογλους γράφει ὅτι στήν Ἀθήνα «τά ποιητικά 
τῆς δημώδους μούσης προϊόντα, τά φέροντα τόν τύπον 
τῶν ἐπῶν ἤ ἐπυλλίων, ὠνομάζοντο παραλογαί» καί 
πάγει στήν κατηγορία ατή ὄχι μόνο τραγούδια πού 
ἐννοοῦμε σήμερα ὡς παραλογές, ἀλλά καί ἄλλα 
ἀφηγηματικῆς μορφῆς ἀκριτικά καί ἐρωτικά.   Ν. 
Πολίτης υἱοθέτησε τόν ὅρο καί τόν περιώρισε σέ 
τραγούδια μέ καθαρά παραμυθιακό περιεχόμενο, ὅπως 
ἀναφέραμε πρωτύτερα. Πρέπει νά σημειωθῆ, ὅμως, ὅτι, 
ἐκτός ἀπό τή χρήση τοῦ ὅρου παραλογή τοῦ γνωστοῦ 
στήν Ἀθηναϊκή παράδοση, βρίσκουμε καί τούς τύπους 
περιλογή καί ἐπιλογή σέ ἀφηγηματικά, ἐπίσης, 
τραγούδια, πού προέρχονται ἀπό ἄλλους τόπους. 

Πότε, ὅμως, ἔχουν συντεθῆ ὡς δημοτικά τραγούδια μέ 
τή μορφή πού διασσώζονται ὡς σήμερα, εἶναι δύσκολο 
νά προσδιορισθῆ μέ ἀκρίβεια.  Υανερό, πάντως, εἶναι 
πώς ὅλες οἱ παραλογές πού ἔχουμε δέν ἀνήκουν στήν 
ἴδια χρονική περίοδο.  Ἄλλες εἶναι παλαιότερες, ἄλλες 
νεώτερες·  ζωή παρέχει πάντοτε τά θέματα γιά τή 
συνθεση τραγουδιῶν τῆς κατηγορίας ατῆς.  Ἀξιοσημεί-
ωτο εἶναι, ὅτι πολλές φορές ἀπό τίς πλέον ἀξιόλογες 



61 
 
στό ποιητικό τους ὕφος, ἔχουν μεγάλη ὁμοιότητα μέ τά 
ἀκριτικά τραγούδια. Ἡ γνώμη τοῦ λαογράφου τίλπονα 
Κυριακίδη γιά τίς παραλογές εἶναι  παρακάτω:  

«Σά τραγούδια ατά διακρίνει  ατή πρός τά ἀκριτικά 
δύναμις τῆς φαντασίας ἐν ταῖς περιγραφαῖς,  ατή 
τόλμη ἐν τῇ ἐκφράσει,  ατή γραφικότης τῆς γλώσσης, 
 ατή συντομία καί δραματικότης ἐν τῇ διηγήσει. Ἄν 
δέ δέν διαπνέη ατά  ατή ρωϊκή πνοή,  ὁποία 
ζωογονεῖ τά ἀκριτικά, ἀναπληροῖ ταύτην  ἁγνή πνοή 
τοῦ ἑλληνικοῦ βίου, τῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς καί τῆς 
ἑλληνικῆς φύσεως,  ὁποία προσδίδει εἰς ατά 
θέλγητρον ἀνυπέρβλητον». 

έ πολλές παραλογές βρίσκουμε ὀνόματα ἀκριτικά καί 
συχνά στίχους ὁλόκληρους ἀκριτικῶν τραγουδιῶν.  Ἄν 
στήν ὅλη πόθεση ὡρισμένων παραλογῶν δέ δέσποζε τό 
παραμυθιακό στοιχεῖο, θά μπορούσαμε ἀξιόλογα νά τίς 
κατατάξουμε στόν κύκλο τῶν ἀκριτικῶν.  Ἀλλά, μήπως, 
καί σέ ὡρισμένα τραγούδια πού χαρακτηρίζουμε 
ἀκριτικά, δέν πάρχει παραμυθιακό στοιχεῖο; Σά κοινά 
ατά γνωρίσματα δείχνουν τή δυσκολία πού πάρχει 
κάποτε στό διαχωρισμό τῶν παραλογῶν ἀπό τά 
ἀκριτικά. Γιά τίς παραλογές πού συγγενεύουν στή 
σύνθεσή τους μέ τά ἀκριτικά μποροῦμε νά δεχθοῦμε ὅτι 
ἔχουν συντεθῆ στήν ἴδια, περίπου, χρονική περίοδο μέ 
ἐκεῖνα. πάρχουν, ὅμως, καί ἄλλες, ἀναμφισβήτητα, 
νεώτερες ἀπό τά ἀκριτικά, ὅπως, ἴσως, καί μερικές 
ἀρχαιότερες.  ἀκριβής τους χρονικός προσδιορισμός 
εἶναι δύσκολος, ἄν ὄχι ἀδύνατος, γιά τίς περισσότερες. 

Δύσκολος ἐπίσης εἶναι καί ὁ χωρισμός τῶν κειμένων 
τῶν παραλογῶν σέ κατηγορίες ἀνάλογα μέ τό 
περιεχόμενό τους.  Εἶναι ποικίλα τά θέματά τους καί 
ἀναφέροντια σέ διάφορες ἐκδηλώσεις τῆς ἑλληνικῆς 
ζωῆς, στό μακρινό ἤ πρόσφατο παρελθόν.  Γιά νά ἔχουμε 
μιά γενική ἐποπτεία τῶν θεμάτων ατῶν, τά 
κατατάσσουμε στίς ἑπόμενες ὀκτώ κατηγορίες:  

Μυθολογικά θέματα διάφορα: τοιχεῖα, δράκοι, λάμιες.  
Δοκιμασία ἀγάπης, ἀνόσιοι ἔρωτες, ἀποπλανήσεις, 
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ραδιουργίες. Ἀπιστίες ἀνδρῶν, πιστές ἤ ἄπιστες 
γυναῖκες, θέματα τιμῆς. Ἄτυχοι γάμοι, πεθερικά.  
Ἀναγνώριση συζύγων ἀδελφῶν. πεισόδια σχετικά μέ 
τήν ἐθνική ἱστορία καί ζωή.  Θαλασσινοί θρῦλοι. 

Ἰδοῦ μερικά:  
1) Σῆς Ἄρτας τό γεφύρι. 
Σό τραγούδι ἀναφέρεται σέ παλιά λαϊκή δοξασία ὅτι 
γιά νά στεριώση κάτι πού κτίζεται ἀπαραίτητη εἶναι  
θυσία ζώου ἤ καί ἀνθρώπου. Σό συγκεκριμένο πού, 
ὁλοένα μετά τό κτίσιμό του, γκρεμίζεται, ζητάει, 
προκειμένου νά στεριώση, νά θυσιαστῆ  γυναῖκα τοῦ 
πρωτομάστορα.  Ἔτσι, λοιπόν, «κτίζεται κι ατή στό 
γεφύρι καί ὁλοκληρώνεται, πλέον, τό κτίσιμό του». 
Σῆς Ἄρτας τό γεφύρι ἀναφέρεται στίς περισσότερες 
παραλλαγές του, καί ἔτσι εἶναι γνωστό τό τραγούδι 
παντοῦ στήν λλάδα. έ ἄλλες, ὅμως, παραλλαγές, 
λιγότερο διαδεδομένες, ἀντί Ἄρτας γεφύρι ἀναφέρεται 
τῆς Σρίχας τό γεφύρι, στά Ἄδανα τό γεφύρι, στή 
Μπαρμπαριά, στῆς Ἀράχοβας  βρύση ἤ στίς πέντε 
βρύσες κ.ἄ. Ἄλλοι βαλκανικοί λαοί Ἀλβανοί, Βούλ-
γαροι, έρβοι, Ρουμάνοι πού παρέλαβαν τό τραγούδι, 
τό προσάρμοσαν σέ δικά τους οἰκοδομήματα. 
Καθώς παρατήρησε ὁ Ν. Πολίτης,  πόθεση τοῦ 
τραγουδιοῦ ἔχει τήν ἀρχή της σέ παλαιότατη δοξασία 
πολλῶν λαῶν, ὅτι γιά νά στερεωθῆ ἕνα οἰκοδόμημα καί 
νά προφυλάγεται ἀπό κινδύνους, πρέπει νά ἐγκλεισθῆ 
ζῶο στά θεμέλια ἤ στούς τοίχους. ε ἀρχαίους 
ἑλληνικούς μύθους καί βυζαντινές παραδόσεις 
βρίσκουμε θυσία ἀνθρώπου ἤ ζώων κατά τή θεμελίωση 
μεγάλων οἰκοδομημάτων. Ἡ ψυχή τοῦ θύματος μέ τήν 
περάνθρωπη δύναμη πού ἔχουν οἱ ἐλεύθερες ἀπό τό 
σῶμα ψυχές, γίνεται τό στοιχειό πού προφυλάει τό 
οἰκοδόμημα ἀπό κινδύνους καί τιμωρεῖ ἐκείνους πού 
ἐπιχειροῦν νά τό βλάψουν. 
πολείμματα τῆς παλιᾶς ατῆς δοξασίας ἔχουμε 
ἀκόμη στήν ἐποχή μας.  έ μερικούς τόπους, γιά νά 
στεριώσει γεφύρι καρφώνουν (χτυποῦν μέ καρφί) τόν 
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ἴσκιο ἀνθρώπου πού θά τύχη νά περάση κατά τό 
κτίσιμο. Ἔτσι, πιστεύουν, ὅτι ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει, 
ἀλλά στεριώνει τό γεφύρι. 

 

2) Σοῦ κολυμπητῆ. 

Ἕνα θεριό μεταμορφώνεται σέ ὡραία νέα πού κάθεται 
δίπλα σ’ ἕνα πηγάδι.  Ἀπό κάθε νέο πού περνᾶ ἀπό κεῖ, 
 νέα ζητᾶ ἀπό τόν περαστικό νά βρῆ τό δακτυλίδι της 
πού ἔπεσε στά νερά τοῦ πηγαδιοῦ.  τήν περίπτωση 
πού ὁ νέος θά τό εὕρισκε, θά παντρευόταν τή νέα.  
Κανείς, ὅμως, δέν τά κατάφερνε καί χανόταν στά νερά 
τοῦ πηγαδιοῦ. 

Σά στοιχεῖα τοῦ τραγουδιοῦ βρίσκονται, καθώς 
παρατήρησε ὁ Ν. Πολίτης, στόν ἀρχαῖο μῦθο, γιά ὅμοιο 
ἄθλο τοῦ Θησέα, πρίν σκοτώση τό Μινώταυρο καί 
ἐλευθερώση τούς Ἀθηναίους ἀπό τό Λαβύρινθο.  
βασιλιάς τῆς Κρήτης Μίνωας, γιά νά ἐκδικηθῆ τό 
Θησέα, πού εἶχε ἐλέγξη αθαίρετη ἀπόφασή του καί 
εἶχε ἐκφράσει ἀμφιβολία γιά τή γέννησή του ἀπό τό 
Δία, τόν διέταξε νά πέση στή θάλασσα καί νά τοῦ βρῆ 
τό δακτυλίδι, πού εἶχε πετάξει στά κύματα.    Δίας 
ἄστραψε γιά νά τιμήση τό γιό του Μίνωα, καί ὁ 
Θησέας, μέ ἀποφασιστικότητα, ἔπεσε στή θάλασσα.  
Δελφίνια τό ἔφεραν στό Μέγαρο τοῦ Ποσειδῶνα καί 
ἐκεῖ τόν δέχτηκε  Ἀμφιτρίτη, τοῦ ἔδωσε χρυσό 
στεφάνι καί, χωρίς νά πάθη τίποτα, τόν ξανάβγαλε 
στήν ἐπιφάνεια.  Ἔδωσε ὁ Θησέας τό στεφάνι στήν 
Ἀριάδνη, τή θυγατέρα τοῦ Μίνωα, τήν ὁποία, ὅπως λέει 
ἄλλος μῦθος, ἀπήγαγε ἀπό τήν Κρήτη.  Παρόμοιες 
μυθικές διηγήσεις ἔχουμε γιά τόν Σάραντα, τό 
ἐπώνυμο ἥρωα τῆς ἱταλικῆς πόλης γιά τό Υοῖβο στή 
Μίλητο, πού κατέβηκε σέ πηγάδι γιά νά βρῆ χρυσό 
σκεῦος τῆς Κεοβίας καί σκοτώθηκε ἀπ’ ατήν, καθώς 
καί γιά τό περιδέραιο τῆς Ἁρμονίας, πού ἔπεσε σέ πηγή 
καί, ἄν κανείς τολμοῦσε νά τό τραβήξη ἀπό κεῖ, 
σηκωνόταν καταιγίδα. 
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Σό ἴδιο θέμα γιά τήν ἀνεύρεση δακτυλιδιοῦ στή 
θάλασσα ἔχουμε σέ παραδόσεις καί παραμύθια 
ερωπαϊκῶν λαῶν πού, κατά τήν παρατήρηση τοῦ Ν. 
Πολίτη, πρότυπό τους εἶναι τό ἑλληνικό. νομαστή 
εἶναι  σχετική σικελική παράδοση γιά τόν COLLA 
PESCE (τόν ψαρονικόλα) πού τήν διασκεύασε ποιητικά 
ὁ SCHILLER στό ποίημά του «Βουτηχτής».   νεαρός 
κολυμβητής φέρνει ἀπό τούς βυθούς τῆς θάλασσας τό 
δακτυλίδι, ἀλλά ὁ βασιλιάς τό ξαναρίχνει στή 
θάλασσα, μέ τήν πόχεση ὅτι, ἄν τό φέρη πάλι, θά τοῦ 
δώση τή βασιλοπούλα γιά γυναίκα.   νέος πέφτει 
ἄλλη μιά φορά στή θάλασσα, ἀλλά δέν ξαναγυρίζει. 

 

3) Ἡ κουμπάρα πού ἔγινε νύφη. 

Μιά νέα πάει στή βρύση γιά νά γεμίση νερό.  κεῖ 
συναντᾶ ἕναν πανέμορφο νέο νά κοιμᾶται.  Σόν ξυπνάει 
καί τόν ζητᾶ σέ γάμο. μως,  ἀπάντησή του εἶναι ὅτι 
τήν Κυριακή παντρεύεται καί τῆς προτείνει νά γίνη 
κουμπάρα.  Σήν μέρα τοῦ γάμου  ποψήφια κουμπάρα 
«κάνει τόν ἥλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στῆθος» καί 
πάει στοῦ κουμπάρου... Σήν εἶδε ὁ παπάς κι ἔκανε τό 
λάθος, γιατί οἱ ψάλτες πάψαν τό «κύρ ἐλέησον» καί 
παρήγγειλαν στόν παπά νά ἀλλάξη τά στέφανα καί νά 
τά βάλη στήν κουμπάρα, θαμπωμένοι, προφανῶς ἀπό 
τήν ὀμορφιά της. 

Σό τραγούδι ἔχει τό ἴδιο νόημα μέ τά τραγούδια τῆς 
ἀπαρνημένης. 

Σραγούδια μέ παραπλήσια πόθεση βρίσκονται καί 
στήν ποίηση ἄλλων ερωπαϊκῶν λαῶν, Ἰταλῶν, 
Ἰσπανῶν, Γάλλων, Ἄγγλων, Δανῶν, Νορβηγῶν, 
ουηδῶν. 

ύμφωνα μέ ἁρμόδιο παρατηρητή, τό τραγούδι τῆς 
«Κουμπάρας πού ἔγινε νύφη», συντέθηκε ἀρχικά στά 
νησιά τοῦ Αἰγαίου στήν ἐποχή τῆς Υραγκοκρατίας. 
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4) Γυρισμός ξενιτεμένου - Ἀναγνώριση ἀπό τή 
γυναίκα του. 
Ἡ ἱστορία του λέει ὅτι στή βρύση ὅπου γεμίζει νερό μιά 
παντρεμένη γυναίκα πού ὁ ἄντρας της εἶναι στήν 
ξενιτειά, ἔρχεται κάποιος ἄγνωστός της καί τῆς ζητᾶ 
νά πιῆ νερό ἀπό τό τάσι της.  Ἀφοῦ ξεδίψασε καλά – 
καλά τήν ἀναγνωρίζει καί τῆς δηλώνει ὅτι εἶναι ὁ 
ἄντρας της πού γύρισε ἀπό τά ξένα.  Ατή ζητᾶ νά τοῦ 
πῆ χαρακτηριστικά στοιχεῖα πού γνωρίζει καί 
σχετίζονται μέ τούς δυό τους.  Ἄν καί της λέη 
ἐσωτερικά καί ἐξωτερικά γνωρίσματα τοῦ σπιτιοῦ της, 
ατή δέν πείθεται, νομίζοντας ὅτι τά πληροφορήθηκε 
ἀπό γειτόνους. τή συνέχεια ὁ ἄντρας τῆς λέει 
λεπτομέρειες πού ἔχει στό κορμί της καί τελικά 
γίνεται  ἀναγνώριση τῶν συζύγων. 
 Νικόλαος Πολίτης παρατηρεῖ πώς παλαιότερο 
πρότυπο τοῦ τραγουδιοῦ εἶναι  ἀναγνώριση τοῦ 
δυσσέα μέ τήν Πηνελόπη, στήν δύσσεια· ἀλλά τό 
νεοελληνικό τραγούδι παρουσιάζει ἐξωτερικές, 
μᾶλλον, ὁμοιότητες, ἐνῶ περισσότερα κοινά στοιχεῖα 
ἔχει μέ τά ὅμοια τραγούδια τῶν ερωπαϊκῶν λαῶν· 
ὁπωσδήποτε, ὅμως, τό ἑλληνικό τραγούδι, λέει ὁ 
Πολίτης, εἶναι κοντύτερα στήν ὀμηρική ἀναγνώριση 
ἀπό τά τραγούδια τῶν ἄλλων λαῶν καί ἐκεῖνο πού, 
κυρίως, τό διακρίνει εἶναι « ἀκραιφνής ἑλληνικότης 
ατοῦ, διότι τοσοῦτον στερεῶς εἶναι συνυφασμένον 
πρός τόν ἑλληνικόν βίον, ὥστε, σχεδόν, εἰς ἕκαστον 
στίχον ατοῦ ἐνωτιζόμεθα ἀπηχήσεις θῶν, ἐθίμων καί 
συναισθημάτων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἤ βλέπομε 
διαγραφομένας παραστάσεις ἑλληνικῶν τοπίων». 
 καθηγητής Ἰω. Κακριδῆς ἐρευνᾶ διεξοδικά τίς 
ὁμοιότητες θέματος καί ἔκφρασης πού πάρχουν στό 
νεώτερο τραγούδι καί στήν ὁμηρική ἀναγνώριση καί 
καταλήγει στό ἀξιόλογο συμπέρασμα, ὅτι οἱ 
ὁμοιότητες ατές δέ σημαίνουν ὅτι τό τραγούδι 
δανείστηκε τό θέμα του ἀπό τήν ὁμηρική ποίηση, ἀλλ’ 
ὅτι τό τραγούδι καί τό ὁμηρικό ἔπος χρησιμοποιοῦν τό 
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ἴδιο θέμα, τοῦ ἀναγνωρισμοῦ πού εἶναι λαϊκό καί 
παλαιότατο, προομηρικό. Ἀπό τά σύγχρονά του λαϊκά 
τραγούδια ὁ ποιητής τῆς δύσσειας δανείστηκε τό 
θέμα του γιά τήν ἀναγνώριση. «Παράλληλα,  λαϊκή 
παράδοση κρατήθηκε ἀπό γενιά σέ γενιά μέσα στούς 
αἰῶνες ὡς τό σημερινό τραγούδι.  Σό θέμα ἔμεινε, καί 
ἔμειναν μερικοί ἀπό τούς ἐκφραστικούς τρόπους, καί 
μόνο  γλῶσσα ἄλλαξε, βασικά. 

 
Ἱστορικά τραγούδια τῶν τελευταίων βυζαντινῶν 
καί τῶν νεωτέρων χρόνων. 
Σά τραγούδια τῆς κατηγορίας ατῆς, ἀναφερόμενα σέ 

γεγονότα προσδιωρισμένα χρονικά καί τοπικά, 
μποροῦμε νά τά χαρακτηρίσουμε ὡς καθαυτό ἱστορικά.  
Σά κυριώτερα θέματά τους εἶναι θρῆνοι γιά τό πάρσιμο 
πόλεων, ἀγῶνες γιά τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία. 

Σό ὕφος τους εἶναι ἀνάλογο μέ τό θέμα καί τήν 
ποιητική παράδοση κάθε τόπου. τήν Κρήτη καί σέ ἄλλα 
νησιά π.χ. σέ μικρά ἀφηγηματικά τραγούδια, σέ δεκα-
πεντασύλλαβους, συνήθως, ὁμοιοκατάληκτους στίχους 
(ρίμες), ἐξυμνοῦνται ἀπό τούς στιχουργούς γεγονότα ἤ 
πρόσωπα πού κάποτε μᾶς εἶναι γνωστά τά ὀνόματά 
τους. Σά τραγούδια ατά ἀποτελοῦν τή συνέχεια παλι-
ότερης παράδοσης προσωπικῶν ποιημάτων· εἶναι 
περισσότερο ἱστορικές ἄτεχνες ἀφηγήσεις σέ στίχους, 
παρά τραγούδια, ἱστορικό λικό πού, ἀδούλευτο ἀπό τήν 
καρδιά καί τή φαντασία, περνάει σέ στίχους 
στιχοπλόκων μέ ποιητικές φιλοδοξίες. 

πάρχουν, ὅμως, καί ἄλλα σύντομα, πού μέ ἔντονο 
λυρισμό καί δραματικότητα, ἐκφράζουν συναισθήματα 
ὀδύνης καί πόνου, θρήνους γιά ἁλώσεις καί καταστρο-
φές πόλεων, τῆς Ἀδριανούπολης, τῆς Πόλης, τῆς Μάλ-
τας, τοῦ Κάστρου (Ἡρακλείου) κ.ἄ., ζωηρές ἐντυπώσεις 
ἀπό πολεμικές περιπέτειες. Λεπτομέρειες ἱστορικῶν 
γεγονότων δέ θά βροῦμε στά ἱστορικά ατά τραγούδια, 
ἀλλά μικρό μόνο δραματικό κομμάτι ἱστορίας. Σό 
συνολικό ἱστορικό γεγονός μέ τό χρόνο δουλεύονται ἀπό 
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τό νοῦ καί τήν καρδιά πολλῶν ἀνθρώπων, μετουσι-
ώνεται ἀπό τίς σκέψεις καί τά συναισθήματα.   

Ἱστορικά τραγούδια τοῦ εἴδους ατοῦ, ἀναφερόμενα 
στούς νεώτερους χρόνους) (17

ο
 αἰ. καί ὕστερα) τῆς 

πειρωτικῆς, πρό πάντων, λλάδας, εἶναι ἐπηρεασμένα 
ἀπό τό ὕφος τῶν κλέφτικων τραγουδιῶν, ὅσα, μάλιστα, 
ἐξυμνοῦν, κυρίως, τή δράση προσώπων, δυσκολευόμα-
στε νά τά χωρίσουμε, ἀπό τά κλέφτικα, γιατί ἔχουν τήν 
ἴδια μέ ἐκεῖνα ποιητική φή· κάνουμε μόνο τυπικό 
διαχωρισμό καί ὀνομάζουμε κλέφτικα, ὅσα ἀναφέρονται 
στή δράση τῶν ἄτακτων πολεμιστῶν στά χρόνια τῆς 
τουρκοκρατίας, τῶν κλεφτῶν καί ἀρματωλῶν, ἐνῶ τά 
ἀναφερόμενα σέ παρόμοια γεγονότα τῆς ἐποχῆς πού 
πῆρχε, πλέον, ἀνεξάρτητο κράτος, τά χαρακτηρίζουμε 
ἱστορικά. Σό τραγούδι π.χ. τοῦ Παύλου Μελᾶ καί τῶν 
ἄλλων πολεμιστῶν τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα, ἐνῶ ἔχουν 
συντεθῆ στόν τύπο τῶν κλέφτικων καί  δράση τῶν 
προσώπων πού ἐξυμνοῦνται, δέ διαφέρει σημαντικά ἀπό 
τή δράση τῶν ρωικῶν ἀγωνιστῶν τῶν χρόνων τῆς 
Σουρκοκρατίας, δέν μποροῦμε νά τά κατατάξουμε στά 
κλέφτικα, γιατί καί  ὀνομασία «κλέφτης» εἶχε λείψει, 
πλέον, καί οἱ ἐθνικές καί κοινωνικές συνθῆκες εἶχαν 
ἀλλάξει. 

Ἀπό τήν ἀνάλυση ατή φαίνεται ὅτι τά ἱστορικά 
τραγούδια, ἀπό τήν ἀνάλυση τῆς σύνθεσής τους, 
χωρίζονται σέ δύο κατηγορίες: τά καθαρά 
ἀφηγηματικά, πολύστιχα, συνήθως, καί κατώτερα σέ 
ποιητική ἀξία καί τά σύντομα, μέ δραματική ἔκφραση. 
Μερικά χαρακτηριστικά κείμενα ἀπό τίς δυό 
κατηγορίες: 
1) Σό κροῦσος τῆς Ἀδριανούπολης 
Ἀναφέρεται σέ τρεῖς ἁλώσεις τῆς Ἀδριανούπολης καί 
μάλιστα σέ μέρες μεγάλων ἑορτῶν τῆς 
χριστιανοσύνης, τή μέρα τῶν Φριστουγέννων, τή μέρα 
τῶν Βαΐων καί τή μέρα τῆς Λαμπρῆς. 
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2) Σό πάρσιμο τῆς Πόλης. 

Ἀναφέρεται στήν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης·  
περιγράφεται  μεγαλοπρέπεια τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας 
οφίας καί φωνή ἐξ ορανοῦ προτρέπει νά ἔρθουν τρία 
καράβια καί νά πάρουν τό χρυσό σταυρό, τό εαγγέλιο 
καί τήν Ἁγία Σράπεζα.  Ἡ Παναγία πού πληροφορεῖται 
τήν Ἅλωση δακρύζει ἀπό πόνο, ἐνῶ ὁ ποιητής τήν 
παρηγορεῖ, εελπιστώντας ὅτι  Πόλη θά ξαναγίνη 
Φριστιανική. 

 

3) Οἱ σκλάβοι τῶν Μπαρμπαρέσων 

Μέ ἔξοχη ποιητική εἰκόνα διεκτραγωδοῦνται οἱ 
συμφορές τῶν σκλάβων πού οἱ Μπαρμπαρέσοι, οἱ 
Μωαμεθανοί τῆς Β’ Ἀφρικῆς, αἰχμαλώτιζαν στίς 
ἑλληνικές χῶρες, στά νησιά καί στά παράλια, πρό 
πάντων, στά χρόνια τῆς Σουρκοκρατίας. Εἶναι τόσο 
ἄφθονα τά δάκρυα τῶν σκλαβωμένων, ὥστε μποροῦν 
νά γρανθοῦν οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου. 

 

4) Σοῦ Παπαφλέσσα 

Σό τραγούδι ἀναφέρεται στή μάχη στό Μανιάκι, στά 
1825.  Γρηγόριος Δικαῖος ἤ Παπαφλέσσας, πουργός 
τῶν σωτερικῶν καί τῆς Ἀστυνομίας στήν Κυβέρνηση 
Κουντουριώτη, μέ 2.000 περίπου Ρουμελιῶτες καί 
Πελοποννησίους, κατέβηκε ἀπό τό Ναύπλιο στή 
Μεσσηνία γιά νά ἀντιμετωπίση τά στίφη τοῦ Ἰμπραήμ 
πού εἶχαν εἰσβάλει τότε στήν Πελοπόννησο.  τό 
Μανιάκι τῆς Πυλίας ἀντιμετώπισε μέ γενναιότητα τόν 
ἐχθρό καί ἔπεσε στή μάχη, στίς 19 Μαΐου 1825. 

 

5) Σοῦ Δασκαλογιάννη 

Μακρύ ἀφηγηματικό ποίημα ἀπό 1032 στίχους ἔχει 
πόθεση τήν ἐπανάσταση στά φακιά μέ ἀρχηγό τό 
Δασκαλογιάννη, τό 1770.  Ἡ ἐπανάσταση πνίγηκε στό 
αἷμα.  Δασκαλογιάννης, γιά νά ἀποφευχθοῦν 
μεγαλύτερες καταστροφές, δέχτηκε τήν ὕπουλη 
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πρόσκληση τοῦ πασᾶ καί πῆγε στό κάστρο (Ἡράκλειο) 
γιά τή διαπραγμάτευση συνθηκολόγησης. 
κεῖ, ὅμως, τόν ἔγδαραν ζωντανό οἱ Σοῦρκοι.  Ἀπό τό 
μακρύ ποίημα διασώθηκαν στή μνήμη λαϊκῶν 
ἀνθρώπων διασκευασμένοι ἀποσπασματικοί στίχοι.  
Δέν ἔχουν ποιητική ἀξία, ἀλλά εἶναι δεῖγμα τῆς 
ποιητικῆς τεχνοτροπίας στιχοπλόκου τῆς Κρήτης πού 
παρατηρεῖται: « ἔγνοια του πηγαίνει ὅλη στό 
περιστατικό καί ὄχι στόν ἄνθρωπο..., ἀραδιάζει πλῆθος 
λεπτομέρειες τόπου, χρόνου, ψυχολογίας μέ 
αἰσθηματικά διάφορα δικά του». 
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Κλέφτικα τραγούδια 
 

Σά κλέφτικα τραγούδια, τά πολυαριθμότρα ἀπ’ ὅλα τά 
σωζόμενα μέ ἱστορικό περιεχόμενο δημοτικά τραγούδια, 
εἶναι δημιουργήματα τῶν χρόνων τῆς Σουρκοκρατίας 
καί ἰδιαίτερα τῆς ἐποχῆς ὕστερα ἀπό τό 16

ο
 αἰῶνα, πού 

ἀρχίζει νά ἐκδηλώνεται ἔντονα  ἐπαναστατική δράση 
τῶν λλήνων ἀρματολῶν καί κλεφτῶν, γιά νά 
ἀποτινάξουν τό ζυγό τῆς δουλείας.  Πατρίδα τῶν 
τραγουδιῶν ατῶν εἶναι, κυρίως, οἱ χῶροι ὅπου 
ἀναπτύχθηκε  ἀρματολική καί κλέφτικη δράση,  
Πελοπόννησος,  τερεά λλάδα,  Ἤπειρος,  
Θεσσαλία,  Νότια Μακεδονία,  Φαλκιδική.  Ἀνήκουν 
στήν ἴδια χρονική περίοδο μέ τά νεώτερα ἱστορικά· στό 
ὕφος, ὅμως, διαφέρουν ἀπό ἐκεῖνα καί, κυρίως, ἀπό ὅσα 
δέν ἔχουν γίνει μέ δική τους ἐπίδραση, ὅπως εἴπαμε 
πρωτύτερα.  Μέ συντομία, σέ λίγους στίχους, ἀλλά 
συχνά ἐπιγραμματικούς, ἀναφέρονται τά συμβάντα καί 
μέ ἔντονο λυρισμό ἐκφράζονται μέ πάθος καί τά 
συναισθήματα πού ἔχουν γεννηθῆ στίς καρδιές τῶν 
ἀνθρώπων.  τή σύνθεσή τους βρίσκουμε κάποτε 
στίχους ἤ ὁλόκληρα ἀποσπάσματα δανεισμένα κατά 
παράδοση ἀπό τά ὅμοια τους παλαιότερα τραγούδια, τ’ 
ἀκριτικά.  τό σύνολό τους, ὅμως, τά κλέφτικα 
τραγούδια ἔχουν τά δικά τους γνωρίσματα, πού τά 
χωρίζουν ἀπό τά ἀκριτικά.  Λείπουν ἀπό ατά οἱ βαρειές 
μορφές τῶν Ἀνδρόνικων, Πορφυρίων καί Θεοφυλάκτων· 
δέν ἀναφέρουν οὔτε κοντάρια, οὔτε χάλκινα πουκάμισα, 
οὔτε τετραπίθαμα σπαθιά καί σιδερένια πόδια.  Ἥρωές 
τους ἔχουν τούς λαϊκούς κλέφτες μέ τά συνηθισμένα 
σπαθιά καί ντουφέκια.  Δέν πάρχουν σ’ ατά ἀμιράδες 
καί αρακηνοί κουρσάροι, ἀλλά Σοῦρκοι πασάδες καί 
δερβέναγάδες.  Δέν πάρχουν σ’ ατά μεγαλοπρεπῆ 
ἀρχοντικά συμπόσια καί στάβλοι μέ γρήγορα ἄλογα, 
ἀλλά τό λιτοδίαιτο τοῦ πόδουλου Ἕλληνα.   

Μέ τό δικό του τρόπο, μέ τό δικό του ποιητικό μυστικό 
πού δημιουργεῖται μέ τούς λίγους σέ ἀριθμό, ἀλλά 
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δυνατούς σέ πάθος καί ἔξαρση στίχους, τό κλέφτικο 
τραγούδι εἶναι, ὅπως καί τό ἀκριτικό,  δυνατότερη 
ἔκφραση τοῦ ψυχικοῦ κόσμου τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς 
του. Γιά μιά φορά, ἀκόμη, ὁ λληνισμός τῆς 
μεταχριστιανικῆς ἐποχῆς βρίσκει στό τραγούδι του τό 
ἰσχυρότερο μέσο γιά νά ἐκφράση τή βαθύτερη πόστασή 
του ὡς σύνολο φυλετικό καί ἐθνικό, καθώς, ἀκριβῶς, 
ἔγινε καί ὕστερα ἀπό τόν 9ο αἰῶνα μέ τό ἀκριτικό 
τραγούδι.  Σό κλέφτικο τραγούδι δέν ἐξυμνεῖ, ἁπλῶς τό 
ρωϊκό ἄτομο μέ τή ξεχωριστή ἀξία καί δράση, ἀλλά 
εἶναι  καθολική ἔκφραση τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἐποχῆς 
ἐκείνης, μέ τίς ἀγωνίες καί λαχτάρες πού τόν 
συγκλονίζουν, τόν πόθο τῆς ζωῆς καί τῆς χαρᾶς, τό 
πικρό παράπονο γιά τήν ἀδικία καί τόν κατατρεγμό, τήν 
ἀφοσίωση στήν οἰκογένεια, τήν ἐξοικείωση μέ τή φύση, 
τή φρίκη τοῦ θανάτου, ἀλλά καί τήν πίστη στήν 
μεταθανάτια ζωή. 

Ἀξιοσημείωτα εἶναι ὅσα γράφει σχτικά ὁ μελετητής 
τοῦ κλέφτικου τραγουδιοῦ Γιάννης Ἀποστολάκης «... 
στήν τελειότερη μορφή του τό κλέφτικο τραγούδι δέν 
εἶναι  διήγηση τοῦ περιστατικοῦ, οὔτε τό τραγικό 
τέλος τοῦ κλέφτη, οὔτε τά ἔργα του, ὅσο ξακουστά κι 
ἄν εἶναι, καί πολύ λιγότερο τά αἰσθήματα καί οἱ ἰδέες 
του γιά τή φύση καί γιά τόν κόσμο, κάνουν τήν οσία 
τοῦ κλέφτικου τραγουδιοῦ. Σό κλέφτικο τραγούδι δέν 
εἶναι διήγηση περφυσικοῦ ἤ μυθικοῦ περιστατικοῦ, οὔτε 
λυρική διάχυση λεπτῶν ἤ παράδοξων αἰσθημάτων, οὔτε 
περιγραφή καί θεωρία φύσης. Σό κλέφτικο τραγούδι 
ἐξωτερικά μοιάζει νά εἶναι  ἔκφραση τοῦ θαυμασμοῦ 
γιά τό ἐξαιρετικό ἄτομο, ὁ ὕμνος του, στήν οσία του, 
ὅμως, εἶναι τό πρῶτο ἀδρό σχεδίασμα τῆς καινούριας 
μορφῆς τοῦ Ἕλληνα. Αἴσθημα, λοιπόν, θεωρία, δράση 
μπορεῖ νά μή λείπουν καί δέ λείπουν, ὅμως ὅλα ατά 
βρίσκονται στό τραγούδι, ἐπειδή ὁ δημοτικός ποιητής 
τά νομίζει ἀπαραίτητα γιά νά φθάση στόν πόθο του, πού 
εἶναι  σύλληψη τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ μεγάλη ἀξία καί 
πρωτοτυπία τοῦ κλέφτικου τραγουδιοῦ βρίσκεται στόν 
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καινούριο πόθο πού γεμίζει τήν ψυχή τοῦ δημοτικοῦ 
ποιητῆ, τόν πόθο γιά τό σύνολο καί ὄχι γιά τό μέρος, 
τόν πόθο γιά τόν ἄνθρωπο καί ὄχι γιά τό μερικό 
φανέρωμά του, εἴτε σέ λόγο, εἴτε σέ ἔργο, ὅσο καί ἄν 
εἶναι ατό ἐξαιρετικό». 

τή δημιουργία καί καλλιέργεια τῶν κλέφτικων 
τραγουδιῶν, καθώς εἶχε παρατηρήσει ὁ FAURIEL, 
μεγάλη ἦταν  συμβολή τῶν τυφλῶν ραψωδῶν πού 
γύριζαν ἀπό τόπο σέ τόπο, πρό πάντων, κατά τίς 
γιορτές καί πανηγύρια, καί τραγουδοῦσαν παλιά καί νέα 
τραγούδια.  κτός, ὅμως, ἀπό τούς ἐπαγγελματίες 
ραψωδούς καί πολλοί ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ, ἄντρες ἤ 
γυναῖκες καί τά ἴδια τά παλληκάρια καί οἱ καπεταναῖοι, 
ἔβγαλαν τραγούδια. 

Ἀπό τήν ἄποψη τῶν θεμάτων τους τά κλέφτικα 
τραγούδια χωρίζονται σέ δύο κύριες κατηγορίες.  τήν 
πρώτη ἀνήκουν ἐκεῖνα πού ἐξυμνοῦν τή δράση 
ὡρισμένων προσώπων, γνωστῶν ἀπό τήν ἱστορία ἤ 
ἀγνώστων.  Γιά τό χρόνο τῆς ἀκμῆς τῶν προσώπων 
ατῶν δέν ἔχουμε πάντοτε θετικές εἰδήσεις.  Πολλῶν τά 
ἐξυμνούμενα κατορθώματα μᾶς εἶναι γνωστά 
περισσότερο ἀπό λαϊκούς θρύλους, παρά ἀπό τήν 
ἱστορική ἔρευνα, καί γιά ὅλους δέ γνωρίζουμε, μέ 
ἀκρίβεια, πότε ἔζησαν. 

Ἄλλη κατηγορία ἀποτελοῦν τά τραγούδια πού ἔχουν 
γιά θέμα διάφορα περιστατικά τῆς κλέφτικης ζωῆς, 
χωρίς συγκεκριμένα πρόσωπα καί τόπους ἤ ὅσα 
ἀναφέρονται, γενικά – μέ συμβολισμούς καί ἀλληγορίες 
πολλές φορές – στίς ἀγωνίες, στούς πόθους, στίς χαρές 
καί τίς λύπες τῆς ζωῆς τῶν κλεφτῶν, τή θέση τους 
μέσα στή σύγχρονή τους κοινωνία καί στίς σχέσεις τους 
μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, πού κατοικοῦσαν, πρό 
πάντων, στήν ὕπαιθρο.  Γιά τά τραγούδια τῆς δεύτερης 
κατηγορίας εἶχε ἤδη παρατηρήσει ὁ FAURIEL ὅτι δέν 
εἶναι ἀπό τά γνησιώτερα.  Περισσότερο ἀναλυτικά καί 
μέ παραδείγματα ἀναπτύσσει  τή γνώμη ατή στίς 
σχετικές μελέτες του ὁ Γιάννης Ἀποστολάκης καί 
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καταλήγει στό συμπέρασμα ὅτι τά κλέφτικα τραγούδια 
πού δέν ἀναφέρονται σέ ὡρισμένα πρόσωπα καί τόπους, 
δέν ἀνήκουν στήν πρωταρχική καί σημαντική μορφή τῶν 
κλέφτικων, ἀλλά ἔχουν πλαστεῖ ἀργότερα, ὅταν, πλέον, 
ὁ κλέφτης πάη νά γίνη ἰδανικό ζωῆς καί  ρωϊκή μορφή 
του ἀρχίζει νά ποφέρη ἀπό τά ὄνειρα καί τούς πόθους 
ἀνθρώπων πού δέν εἶναι καθόλου ρωϊκοί.  
πωσδήποτε, ὅμως, καί ἀπό τά λιγότερο σημαντικά  
ατά τραγούδια ἔχουν διασωθῆ ἀξιόλογα κείμενα. 

Μερικά δείγματα κλέφτικων τραγουδιῶν:  
1) Σοῦ Φρίστου Μηλιόνη 
 Φρίστος Μηλιόνης ἔζησε κατά τά μέσα τοῦ 18ου αἰ., 
καθώς φαίνεται ἀπό σφραγίδα του πού ἔχει χρονολογία 
1744 καί σώζεται στό μουσεῖο τῆς Ἱστορικῆς καί 
θνολογικῆς ταιρείας στήν Ἀθήνα.  Μέ τόν 
ὁπλαρχηγό τοῦ Βάλτου Μῆτρο Σσεκούρα εἶχαν 
συλλάβει στήν Ἄρτα δυό ἀγάδες καί τόν κατή 
(δικαστή) καί ζητοῦσαν λύτρα, γιά νά τούς 
ἀπελευθερώσουν.   ἐπίτροπος τοῦ πασᾶ (μουσελίμης) 
στήν Ἄρτα ζήτησε ἀπό τόν Ἕλληνα προεστό 
Μαυρομάτη καί ἀπό τό δερβέναγα (ὁδοφύλακα) 
Μουχτάρ Κλεισούρα νά θανατώσουν τό Μηλιόνη.  
κεῖνοι ἀναθέτουν στόν Ἀλβανό ουλεϊμάνη, βλάμη 
(ἀδελφοποιό) τοῦ Μηλιόνη, νά τόν δολοφονήση.   
ουλεϊμάνης, ὅμως, ὅταν συνάντησε τό φίλο του στόν 
Ἁλμυρό τοῦ Βὰλτου, θεώρησε ἄτιμο νά τόν 
δολοφονήση καί μονομάχησε, μέ ἀποτέλεσμα νά 
σκοτωθοῦν καί οἱ δυό, καθώς λέει τό τραγούδι. 
 
2) Σοῦ τουρνάρη. 
 Νικόλαος τουρνάρης γεννήθηκε κατά τό 1700.  
Μετά τό θάνατο τοῦ Λάπα (1785) παρέλαβε σέ 
προχωρημένη λικία τό ἀρματολίκι τοῦ 
Ἀσπροποτάμου.  Μέ τήν ἐπιτηδειότητα πού εἶχε νά 
βοηθᾶ τούς ὁμοεθνεῖς του, χωρίς νά ἔρχεται σέ 
σύγκρουση μέ τούς Σούρκους, κατώρθωσε νά τό 
κρατήση ὡς τό θάνατό του, τό 1800. 



74 
 
3) Σοῦ Μπουκουβάλα 
 Γιάννης Μπουκουβάλας, γενάρχης τῆς ἀκαρνανικῆς 
οἰκογένειας τῶν Μπουκουβαλαίων (κατά τόν Πολίτη) 
ἔδρασε κατά τά μέσα τοῦ  18ου αἰ.. Εἶναι γνωστός 
πάντως γιά τούς ἀγῶνες του ἐναντίον τῶν ληστρικῶν 
ἐπιδρομῶν τῆς ἀρβανίτικης φάρας τῶν 
Μετσιοχουσάτων ἤ Μουσουχουσαίων, στήν ὁποία 
ἀνῆκε καί ὁ περιβόητος Ἀλῆ-πασᾶς τῶν Ἰωαννίνων.  
Δέν εἶναι γνωστό ἄν στό τραγούδι γιά τό Κεράσοβο 
Μεσολογγίου πρόκειται ἤ τό Κεράσοβο τῶν Ἀγράφων, 
ὅπου στό τραγούδι ἀναφέρεται.  
 
4) Σῆς Λένως Μπότσαρη 
Ἡ Λένω Μπότσαρη ἦταν θυγατέρα τοῦ Κίτσου 
Μπότσαρη καί ἀδελφή τοῦ Γιαννάκη.  Μετά τήν 
παράδοση τοῦ ουλίου μέ τή συνθήκη τῆς 12 
Δεκεμβρίου 1803 καί τήν παρασπονδία τοῦ Ἀλῆ - πασᾶ, 
 Λένω, μαζί μέ τόν πατέρα της καί τούς ἄλλους 
ουλιῶτες, κατέφυγε στό Βουλγαρέλι Σζουμέρκων καί 
ἀπό κεῖ στά Ἄγραφα. 
 τό μοναστήρι τῶν Ἀγράφων ͺπολιορκήθηκαν ἀπό 
τούς Σούρκους τόν Ἀπρίλη τοῦ 1804 καί πολλοί 
σκοτώθηκαν.  Ἡ Λένω πολέμησε ρωϊκά κοντά στόν 
ἀδελφό της Γιαννάκη.  Ἀφοῦ σώθηκε στή μάχη ἐκείνη, 
κατέφυγε στό θεῖο της Νίκζα  στόν Ἀχελῶο, ὅπου, 
ἐπίσης, πολέμησε ρωϊκά.  έ σύγκρουση μέ τούς 
Σούρκους, γιά νά μήν πέση ζωντανή στά χέρια τους, 
ἔπεσε στό ποτάμι καί πνίγηκε. 
 
5) Σοῦ Νικοτσάρα. 
 Νῖκος Σσάρας γυιός τοῦ καπετάνιου Σσάρα, 
ἀρματολοῦ λασσόνας ἦταν ὀνομαστός γιά τήν 
ἀνδρεία καί τή μαχητικότητά του.  Ὡς κλέφτης 
πολέμησε στή Θεσσαλία κατά τῶν Ἀλβανῶν καί τοῦ 
Ἀλῆ-πασᾶ (τέλη τοῦ 18ου αἰ.) καί ἀργότερα κατέφυγε 
μαζί μέ ἄλλους κλέφτες στή κιάθο καί κόπελο. Ἀπό 
ἐκεῖ ἐξωρμοῦσαν μέ καταδρομικά πλοιάρια κι ἔκαναν 
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ἐπιδρομές ἐναντίον τῶν Σούρκων στά παράλια τῆς 
Θεσσαλίας καί Μακεδονίας.  Σό 1806 ἀναγκάζονται 
ἀπό τούς Σούρκους νά διαλυθοῦν.  Σό ἑπόμενο ἔτος, 
1807, ὁ Νικοτσάρας, σέ συνεννόηση μέ τό ναύαρχο τοῦ 
ρωσικοῦ στόλου στό Αἰγαῖο, ινιάβιν, καταρτίζει σῶμα 
ἀπό Ἕλληνες ἀγωνιστές γιά νά φύγουν στή 
Μολδοβλαχία καί νά ἑνωθοῦν μέ τόν ἐκεῖ ρωσικό 
στρατό, ἐναντίον τῶν Σούρκων. Ξεκίνησαν ἀπό τή 
κόπελο, ἀποβιβάστηκαν στή Θεσσαλία καί 
προχώρησαν στή Μακεδονία.  Ὅταν, ὅμως, πέρασαν τό 
τρυμόνα, ἔγιναν ἀντιληπτοί οἱ σκοποί τους ἀπό τούς 
ἐχθρούς καί ἄρχισαν τότε πολεμικές ἐπιχειρήσεις τοῦ 
Σσάρα καί τῶν συντρόφων του μέ τούς Σούρκους στή 
περιφέρεια Νευροκοπίου καί Πραβίου 
(λευθερούπολης). 
 
6) Σά ὅπλα τοῦ κλέφτη. 
Κατά ἀρχέγονη ἀντίληψη ὁ ἄνθρωπος ἔχει στενό 
δεσμό, μυστικιστική ἕνωση, μέ ὅ,τι τοῦ ἀνήκει 
(ἐνδύματα, ὅπλα, ἐργαλεῖα). πειδή ὁ δεσμός ατός 
ἐξακολουθεῖ νά πάρχη καί ὕστερα ἀπό τό χωρισμό μέ 
τό θάνατο τοῦ κατόχου, οἱ ζωντανοί ελαβοῦνται ὅ,τι 
ἀνήκει στόν πεθαμένο.  Μιά τέτοια ἀντίληψη ἔχει 
ἀρχικά ἐμπνεύσει τούς στίχους τοῦ ἑπόμενου 
τραγουδιοῦ. 

 
Σοῦ ἀντρειωμένου τ’ ἅρματα δέν πρέπει νά πουλιώνται,  
πρέπει νά κρέμωνται ψηλά σ’ ἀραχνασμένο πύργο  
 σκουριά νά τρώη τ’ ἅρματα κι  γῆ τόν ἀντρειωμένο. 

 
έ νεώτερες παραλλαγές χάνεται  ἀρχική ἀντίληψη 
καί τ’ ἀντρειωμένου τ’ ἅρματα πρέπει νά διατηροῦνται 
γιά νά παραδειγματίζουν τούς νέους καί νά τούς 
παρορμοῦν σέ ρωϊκές πράξεις. 
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7) Σοῦ Ραγκαβάνη τ’ ἅρματα 

Σοῦ Ραγκαβάνη τ’ ἃρματα δέν πρέπει νά φοριῶνται  
μόν` πρέπει γιά νά κρέμωνται μέσα σέ σταυροδρόμια,  

κι ὅσοι διαβάτες κι ἄν περνοῦν, οὗλοι νά τό ρωτᾶνε:  
- Ἅρματα, ποῦ εἶν’ ὁ ἀφέντης σου, ποῦ ‘σαστε μοναχά σας 

- Ἀφέντης μας ἐμίσεψε καί πάει μακρύ ταξίδι. 

 
8) Ὁ κλέφτης καρτερεῖ τήν Ἄνοιξη. 
Οἱ κλέφτες μέ τήν «τραχειά ζωή» καρτεροῦσαν μέ 
ἀγωνία τήν Ἄνοιξη γιά νά μπορέσουν νά κινηθοῦν καί 
νά δράσουν. Ἡ μεγάλη τους ατή προσδοκία διατυπώ-
νεται σέ διάφορες παραλλαγές, ὅπου, συνήθως, 
ἀναφέρονται βουνά τῆς Ρούμελης. 
υνέχεια τοῦ κλέφτικου τραγουδιοῦ ἔρχονται τά 

ληστρικά τραγούδια καί τά τραγούδια τῆς φυλακῆς. Γιά 
λόγους κοινωνικούς καί πολιτικούς, πρό πάντων, κατά 
τά πρῶτα χρόνια τοῦ ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ κράτους, 
μερικοί ἀπό τούς παλιούς κλέφτες ἔγιναν ληστές καί 
δίκαια ἤ ἄδικα πέρασαν μεγάλο διάστημα τῆς ζωῆς τους 
πίσω ἀπό τά σίδερα τῆς φυλακῆς.  Ἡ ἴδια ἐξέλιξη 
σημειώθηκε καί στά τραγούδια, ἀπό τά κλέφτικα βγῆκαν 
τά ληστρικά καί τῆς φυλακῆς. 

Ἔχουν συντεθῆ καί ατά στό ἴδιο ὕφος, στό ἴδιο 
ποιητικό κόψιμο μέ τά κλέφτικα, ἀπό τά ὁποῖα 
δανείζονται στίχους καί μοτίβα.  ξυμνοῦν τό ληστή ἤ 
θρηνοῦν γιά τούς καημούς καί τά βάσανα τῆς ζωῆς του 
στό βουνό ἤ στή φυλακή, ἀνεξάρτητα ἀπό τό θικό 
περιεχόμενο τῶν πράξεών του.  Σό ρωϊκό στοιχεῖο 
εἶναι ἐκεῖνο πού συγκινεῖ τό λαϊκό τραγουδιστή.  Σά 
περισσότερα ἀπό τά τραγούδια ατά προέρχονται ἀπό 
τή Θεσσαλία, Ἤπειρο, Νότια Μακεδονία, γιατί στούς 
τόπους ατούς πού γειτονίαζαν μέ τά τουρκικά σύνορα, 
διατηρήθηκε μακρύτερο χρόνο  ληστρική ζωή.  Πολλές 
φορές εἶναι ἄτονα καί ξεθωριασμένα, κατώτερα καί 
ἀδύνατα σέ ἔκφραση, ὅπως κατώτερες καί χωρίς 
ἀνάταση ἦσαν συχνά οἱ περιστάσεις πού τά εἶχαν 
ἐμπνεύσει. 
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Μερικά δείγματα 
Ὁ Ρουμπακιάς καί ἡ Νοβαίνα 
 Ρουμπακιάς καί ὁ Φουσιάδης πού πάτησαν τό κάστρο 

τῆς Ναυπάκτου, εἶχαν βγεῖ στό κλαρί, λίγο μετά τήν 
ἀπελευθέρωση τῆς λλάδας ἀπό τούς Σούρκους. 

 
Κανένας δέν τό πάτησε τό κάστρο τῆς πάχτου  
κι ὁ Ρουμπακιάς τό πάτησε μέ τό γέρο Φουσιάδα. 
Πῆραν ἄσπρα, πῆραν φλουριά, πῆραν μαργαριτάρι,  
πῆραν τοῦ Νόβα τά παιδιά, τοῦ Νόβα τή γυναίκα. 
Σό καραούλι φούϊαξε, τό καραούλι σκούζει:  

- Δασιοπερπάτα, Νόβαινα, καί μήν κοντανεμένης. 
Μή σέ βαραίνουν τά φλουριά, μή σέ βαραίνουν τ’ ἄσπρα;  
Δέ μέ βαραίνουν τά φλουριά, δέ μέ βαραίνουν τ’ ἄσπρα,  
μον’ μέ βαραίνει ὁ γυιούλης μου, τόν ἔχω μέσ’ στήν κούνια. 
Κούνια μου, κούνα μ’ τό παιδί, μάνα μου, βύζαξέ το,  
μένα μέ πῆραν τά παιδιά νά πάω μέ τούς κλέφτες,  
βγῆκαν στῆς Γκούρας τά βουνά καί τά παλιά λημέρια. 

 
Σοῦ Νταβέλη 
 Νταβέλης εἶχε γίνει θρυλικός γιά τή ληστρική του 

δράση κατά τά μέσα τοῦ περασμένου αἰῶνα. 
 

Μᾶς πρ’  μέρα κι  γι-αγή,  
γειά σου Νταβέλη ἀρχιληστή,  
γιέ μ’, τό δόλιο μεσημέρι  
Κακαρέπη καί Νταβέλη. 
Καί ποῦ θά λημεριάσουμε,  
Νταβέλη, θά μᾶς πιάσουνε, 
ποῦ θά κάνουμε λημέρι  
Κακαρέπη καί Νταβέλη;  
έ κείν’ τή ράχη τή ψηλή,  
γειά σου Νταβέλη ἀρχιληστή,  
γιέμ΄  μπροστά στό Κρυφονέρι,  
κεῖ θά κάνουμε λημέρι. 
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Κ. Κουτσουρᾶς – Π. Φ’ ‘ Παντελιάδης,                            
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Μαθηματικά,  Παραδίδονται σε μαθητές                                  

Δημοτικοῦ, Γυμνασίου, Λυκείου, Σηλ. 6936623095, Ἔδεσσα 

Μανδαλιανός,  Κοτόπουλα 

Μαχαιρίδης Νικόλαος,  Υροντιστήριο Μ. κπαίδευσης 

Μιμίκος Δημήτρης, Χυκτικός, ἐμπόριο, ἐγκαταστάσεις, 

συντηρήσεις ψυγείων, κλιματιστικών, Ἔδεσσα τηλ.-φαξ.: 

2381022482, κιν. 6934754427 

Multimedia, μπορία και service Η/ 

Νίτσης Βασ.,  Ἀνδρικά ἐνδύματα 

Ὁ τράτος,  Οζερί στήν Πολυκάρπη 

Παντής Ἐλευθέριος,  Βιοτεχνία σωρούχων 

Πολυξενίδης,  Φαρτικά 

ηφάκης Ἰωάννης 

τράτος,  Παραδοσιακό καφενεῖο  

υμβολή,  Βιβλιοπωλεῖο - φημερίδες 

Σόμας Εὐάγγελος,  ποδήματα 

Φαλᾶς Ἰωάννης,  πτικά 

Φριστάκης,  Καφεκοπτεῖο 
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Ἡ Βασίλω σέ κλέφτικα λημέρια 
Πρόκειται γιά τήν ἀνηψιά τοῦ ἐθνικοῦ εεργέτη Γ. 

Ἀβέρωφ, πού τήν εἶχαν συλλάβει οἱ ληστές τοῦ Θύμιου 
Γάκη (Μ. Μερλιέ, Σραγούδια τῆς Ρούμελης, σ. 55). 

 
Δέν εἶναι κρῖμα κι ἄδικο, δέν εἶναι κι ἁμαρτία,  
Νά ‘ναι  Βασίλω σ’ ἐρημιά, σέ κλέφτικα λημέρια,  
νά στρώνη μπάτσες στρώματα καί ὀξυές προσκεφαλάδες;  
Κι ὁ Θύμιο Γάκης φώναξε κι ὁ κι ὁ Θύμιο Γάκης λέει:  

- Ξύπνα, Βασίλω μ’, κι ἔφεξε ξύπνα καί πῆρε  μέρα,  
ξύπνα νά πάρης τόν καφέ, νά βρέξης παξιμάδι  
κι  ζαγορά μᾶς ἔρχεται...  
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ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ 

 
Φωριστή ὁμάδα ἀποτελοῦν τά τραγούδια, τά 

ἀναφερόμενα στή θρησκευτική, κοινωνική καί 
οἰκογενειακή ζωή τοῦ ἀνθρώπου· ατά εἶναι τά ἐξῆς: 
Θρησκευτικά – λατρευτικά, ἐρωτικά, τοῦ γάμου, 
νανουρίσματα – ταχταρίσματα, τῆς ξενιτειᾶς, τῆς 
ἐργασίας – τῆς ἐξοχῆς καί τῆς θάλασσας, γνωμικά – 
διδακτικά – στοχαστικά, σατιρικά, μοιρολόγια καί 
τραγούδια τοῦ Φάρου. 

Ἡ διαίρεση τῶν τραγουδιῶν σέ κατηγορίες γίνεται μέ 
βάση τό κυριώτερο νόημά τους καί τήν περίσταση πού 
τραγουδιοῦνται· ἄς σημειωθῆ, ὅμως, ὅτι ἑνιαία καί 
ἀδιαφιλονίκητη διαίρεση, πού ν’ ἀνταποκρίνεται 
ἀπόλυτα στή γενεσιουργό τους αἰτία, δέν εἶναι εὔκολη.  
πάρχουν τραγούδια ἱστορικά π.χ., πού μποροῦν νά 
κατατακτοῦν στά μοιρολόγια, στά γαμήλια ἤ σέ ἄλλη 
κατηγορία.  Σό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ἄλλα εἴδη 
τραγουδιῶν.   

Δυσκολίες πάρχουν, ἐπίσης, καί στήν ποδιαίρεση 
μέσα στήν ἴδια κατηγορία, καθώς θ’ ἀναφέρουμε στήν 
παρακάτω ἀνάλυση τῶν τραγουδιῶν. 

Σά ἑπόμενα τραγούδια ἔρχονται στή σειρά πού 
ἀκολουθήσαμε, ὕστερα ἀπό τά προηγούμενα τραγούδια 
τῆς πρώτης κατηγορίας. Πρέπει, ὅμως, νά σημειώσουμε, 
ὅτι ἀπό τήν ἄποψη τῶν θεμάτων τους εἶναι πολύ 
παλαιότερα στή ζωή τῶν ἀνθρώπων.  Σά τραγούδια πού 
ἐξετάσαμε παραπάνω μέ τόν ρωϊκό καί ἱστορικό τους 
χαρακτῆρα, συνδέονται μέ ὡρισμένες ἐποχές, γεγονότα, 
πρόσωπα καί πράξεις. ξαίρεση ἀποτελοῦν μόνο μερικές 
ἀπό τίς παραλογές (μπαλάντες) πού ἔχουν μυθικά ἤ 
παραμυθιακά θέματα, χρονικά ἀπροσδιόριστα. Ἀντίθετα, 
τά ἑπόμενα τραγούδια ἀναφέρονται σέ καθολικές, 
αἰώνιες καί ἀμετάβλητες στή βάση τους ἐκδηλώσεις καί 
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καταστάσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, θρησκεία καί 
λατρεία, γάμο, γέννηση, ἐργασία, κοινωνικές σχέσεις, 
θάνατο.  Μέ τή μιά ἤ τήν ἄλλη μορφή, ἀνώτερα ἤ 
κατώτερα σέ ἰδέες καί συναισθήματα, τελειότερα ἤ 
ἀτελέστερα σέ ποιητική τέχνη, εἶναι γνωστά σέ ὅλους 
τούς λαούς καί σέ ὅλες τίς ἐποχές. 

Εἰδικά, στήν λλάδα, μερικά ἀπό ατά, ὄχι μόνο στό 
νόημα, ἀλλά καί στή μορφή, ἔχουν παράδοση πολλῶν 
αἰώνων· σχετικές μαρτυρίες ἔχουμε ἀπό τήν ὁμηρική 
περίοδο, ὥς τούς βυζαντινούς καί νεώτερους χρόνους, 
καθώς θά ἀναπτύξουμε παρακάτω, στά ἀναφερόμενα σέ 
κάθε κατηγορία κεφάλαια.  Παλαιότατη, ἐπίσης, εἶναι  
διάκρισή τους σέ κατηγορίες ἀνάλογα μέ τίς 
περιστάσεις πού τά τραγουδοῦσαν, ὅπως μαθαίνουμε, 
πρό πάντων ἀπό τό συγγραφέα τοῦ 2

ου
 αἰῶνα μ.Φ 

Ἀθήναιο. πῆρχαν καί στούς ἀρχαίους ἑλληνικούς 
χρόνους τραγούδια ἐργασίας, ὅπως ὁ ἱμαῖος ἤ  
ἐπιμύλιος ὠδή,  ἴουλος, τῶν ἐριουργῶν καί τοῦ 
θερισμοῦ, τό τραγούδι τῶν βαλανέων, τῶν ἀνθρώπων 
πού, ἐργάζονται στά λουτρά κ.ἄ..  γιά ἄλλες 
περιστάσεις, ἐπίσης, εἶχαν εἰδικά τραγούδια, τίς 
καταβαυκαλήσεις, δηλαδή τά νανουρίσματα, τούς 
βουκολιασμούς, τῶν βοσκῶν τραγούδια, τόν ὀλοφυρμόν 
ἤ ἰάλεμον, μοιρολόγι, τόν μέναιον, τραγούδι τοῦ 
γάμου, τήν ἐπί ταῖς ἐώραις ἤ ἀλήτιν ὠδήν, δηλαδή 
τραγούδι τῆς κούνιας κ.ἄ.  Ἀπό τόν ἴδιο συγγραφέα 
μαθαίνουμε, ὅτι μερικά ἀπό τά τραγούδια 
τραγουδοῦσαν, ὄχι μόνο σέ μιά, ἀλλά σέ διάφορες 
περιστάσεις, ὅπως φαίνεται καί στήν ἐποχή μας.   
λίνος καί ὁ αἴλινος π.χ., ἦταν πένθιμο, ἀλλά καί χαρᾶς 
τραγούδι, «οὔ μόνον ἐν πέντθεσιν ἀλλά καί ετυχεῖ 
μολπᾷ», καθώς λέει ὁ Ἀθηναῖος.   ἴουλος, ὠδή τῶν 
τελασιουργῶν, ἦταν καί τραγούδι τῶν θεριστῶν.  Ἄλλα 
ἀρχαῖα, ὅμοια τραγούδια εἶναι γνωστά μέ ὀνόματα 
μυθικῶν ἤ ἄλλων προσώπων, ὅπως Λιτυέρσης, τραγούδι 
τῶν θεριστῶν,  Καλύκη ὠδή,  Ἁρπαλύκη (ἀπό τήν 
παρθένα Ἁρπαλύκη πού ατοκτόνησε, γιατί 
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περιφρονήθηκε ἀπό τόν ἐραστή της, ὁ Βῶρμος, πένθιμο 
τραγούδι σέ ἀνάμνηση ὁμώνυμου πλουσίου νέου πού 
ἐξαφανίστηκε, ὅταν πήγαινε νά φέρη νερό στούς 
θεριστές νά πιοῦν κ.ἄ. 

Ποιά  σχέση τῶν νεώτερων δημοτικῶν τραγουδιῶν 
πρός τά παλιά, ποιό τό νόημά τους,  σύνθεσή τους καί 
 μορφή τους, θά φανῆ σέ γενικές γραμμές ἀπό τήν 
ἀνάπτυξη πού γίνεται στά ἑπόμενα κεφάλαια. 

 

Θρησκευτικά – λατρευτικά τραγούδια. 
έ δύο ὁμάδες διακρίνονται τά θρησκευτικά – 

λατρευτικά τραγούδια: στά συνδεόμενα μέ 
προχριστιανικές λατρευτικές δοξασίες καί ἐνέργειες καί 
στά χριστιανικά. 

τά πρῶτα διαφαίνεται τό μαγικό λατρευτικό νόημα 
πού εἶχαν κατά τήν ἀρχική τους σύνθεση, δηλαδή,  
βαθύτερη ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου νά ἐπιδράση μέ τό 
τραγούδι του, τόν ὕμνο, στίς ἀνώτερες δυνάμεις, γιά νά 
ἐπιτύχη τήν καλοχρονιά, τήν εημερία.  Εἶναι συμβολικά 
τραγούδια, συνοδευόμενα ἀπό μερικές κινήσεις πού 
διερμηνεύουν δοξασίες καί ἔθιμα, πού ξεκινᾶνε ἀπό τήν 
ἑλληνική ἀρχαιότητα καί χωρίς διακοπή, ἤ μέ 
ἀσήμαντες, ἴσως, ἀλλαγές, συνεχίζονται ὡς τήν ἐποχή 
μας.  Κλασσικό παράδειγμα μακροβιότητας σέ νόημα 
καί σέ μορφή, ἀποτελεῖ τό χελιδόνισμα· τό τραγουδοῦν 
τήν 1

η
 Μαρτίου τά παιδιά πού γυρίζουνε ἀπό σπίτι σέ 

σπίτι, κρατώντας στά χέρια ὁμοίωμα χελιδονιοῦ, ὅπως 
γίνεται ἀκόμη, καί σήμερα, σέ μερικά μέρη τῆς χώρας 
μας. 

Ἰδοῦ μιά παραλλαγή του:  
 

Φελιδόνα ἔρχεται  
ἀπ’ τήν ἄσπρη θάλασσα·  
κάθησε καί λάλησε: 
-Μάρτη, Μάρτη μου καλέ,  
καί, Υλεβάρη θλιβερέ,  
κι ἄν χιονίσης, κι ἄν ποντίσης  
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πάλε ἄνοιξη μυρίζεις. 

 
Μέ τήν ἴδια, περίπου, μορφή τραγουδιόταν καί στούς 

ἀρχαίους ἑλληνικούς χρόνους.   Ἀθήναιος λέει ὅτι τά 
παιδιά στήν ἀρχαία Ρόδο κρατοῦσαν χελιδόνι καί 
γύριζαν στά σπίτια, τραγουδώντας:  

 
Ἦλθ’ ἦλθε χελιδών  
καλάς ὥρας ἄγουσα,  
καλούς ἐνιαυτούς,  
ἐπί γαστέρα λευκά  
ἐπί νῶτα μέλαινα. 

 
Μετά τήν ἀγγελία καί εχή μαζί, ὅτι ἦρθαν τά 

χελιδόνια μέ τήν καινούργια ἐποχή, τά παιδιά ζητοῦσαν 
τά δῶρα τους ἀπό τή νοικοκυρά τοῦ σπιτιοῦ, ὅπως 
κάνουν σήμερα, ὅταν τραγουδοῦν τά κάλαντα. 

Μέ ὅσα λέγονται στό παλιό τραγούδι, φαίνεται, ὅτι 
μαζί μέ τό χαιρετισμό τῶν χελιδονιῶν καί τῆς 
καινούργιας ἐποχῆς διατυπώνεται καί  ἐπιθυμία γιά τό 
καλό, γιά τήν καλοχρονιά (καλάς ὥρας ἄγουσα, καλούς 
ἐνιαυτούς). 

τούς μεσαιωνικούς χρόνους ἔχουμε χελιδονίσματα μέ 
τό ἴδιο νόημα.  Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι, ὄχι μόνο στήν 
λλάδα, ἀλλά καί στή μεσαιωνική Δύση, γνώριζαν τό 
χελιδόνισμα, ὅπως ἀποδεικνύουν κείμενα χρονολο-
γούμενα ἀπό τό 12ο αἰῶνα. 

τό νεώτερο ἑλληνικό χελιδόνισμα πάρχει καί τό 
νόημα τῆς ἀποτροπῆς τῶν κακῶν τοῦ χειμώνα: «Αἱ δέ 
παρεμβολλόμεναι εἰς τό μεσαιωνικό χελιδόνισμα 
ἐπωδαί», παρατηρεῖ ὁ Ν. Γ. Πολίτης, «ποδεικνύουν ὅτι 
ὁ κύριος σκοπός τοῦ ἄσματος, δέν ἦτο ὁ ἑορτασμός τῆς 
ἐπανόδου τῆς χελιδόνος, ἀλλά  ἀποτροπή τῶν κακῶν 
τοῦ χειμώνα, ὅτι, ἄρα, καί τό ἔθιμο καί τό ἄσμα ἀνήκουν 
στίς πολυπληθεῖς μαγικές τελετές, πού γίνονται σέ 
τακτούς καιρούς γιά ἐξασφάλιση τῶν ἀγαθῶν καί 
προφύλαξη ἀπό τά κακά, καί πού εἶναι τόσο 
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συνηθισμένες σέ διάφορους λαούς καί, μάλιστα, καί 
στόν ἀρχαῖο καί στό σημερινό ἑλληνικό λόγο». 

Μαγικό εἶναι τό νόημα τοῦ τραγουδιοῦ τῆς 
Περπερούνας, πού τραγουδιέται γιά νά προκληθῆ βροχή 
σέ περίπτωση ἀναβροχιᾶς. 

τολίζουν, συνήθως, μιά νέα μέ πρασινάδες καί 
λουλούδια, γυρίζουν τίς γειτονιές τοῦ χωριοῦ, 
τραγουδοῦν τό ἑπόμενο τραγούδι ἤ παραλλαγές του καί 
χορεύουν, ἐνῶ ἀπό τά σπίτια ραντίζουν μέ νερό τή 
στολισμένη νέα. 

Περπερούνα περπατεῖ γιά βροχή παρακαλεῖ:  
 

-Κύριε, βρέξε μιά βροχή,  
μιά βροχή καματερή. 
Μπάρες, μπάρες τά νερά  
λίμνες, λίμνες τά κρασιά  
κάθε κούτσουρο καλάθι,  
κάθε στάχυ καί ταγάρι,  
γιά νά σκαζ’ ὁ ἀλευράς  
γιατί δέν πωλεῖ ἀκριβά  
καί νά χαίρετ’ ὁ φτωχός  
μ’ ὅλη του τή φαμελιά. 

 
Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι τό ἔθιμο καί τό τραγούδι 

βρίσκονται καί σέ ἄλλους βαλκανικούς λαούς. 
Ἡ δεύτερη ὁμάδα τῶν θρησκευτικῶν – λατρευτικῶν 

τραγουδιῶν, τά χριστιανικά λατρευτικά τραγούδια, 
ἀναφέρονται στίς γιορτές τοῦ χρόνου καί, μάλιστα, τίς 
σημαντικώτερες, Φριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, 
Θεοφάνεια, άββατο τοῦ Λαζάρου, Κυριακή τῶν Βαΐων, 
Πασχαλόγιορτα.  Θέμα τους ἔχουν τήν ἀγγελία γιά 
θρησκευτικά γεγονότα, ἐξύμνηση ἱερῶν προσώπων, 
διατύπωση εχῶν καί παρακλήσεων.  Γιά τήν ἀρχική 
τους σύνθεση δέν ἔχουμε θετικές εἰδήσεις· τό ὕφος, 
ὅμως, μερικῶν, καί εἰδικώτερα τῶν γνωστῶν στήν 
Καππαδοκία καί στόν Πόντο, δείχνει ὅτι εἶναι συνθέσεις 
βυζαντινῶν χρόνων.  Διασώθηκαν μέ τήν προφορική, 
κυρίως, παράδοση· τά τυπικώτερα ἀπό ατά, ὅμως, καί, 
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μάλιστα, τά Φριστουγεννιάτικα καί τοῦ Λαζάρου, 
κυκλοφοροῦσαν τά παλιότερα, πρό πάντων, χρόνια, 
τυπωμένα σέ φυλλάδια· τά διάβαζαν καί τά μάθαιναν τά 
παιδιά ἤ καί οἱ μεγάλοι πού ἐπρόκειτο νά ψάλουν στά 
σπίτια τήν παραμονή τῆς κάθε μεγάλης σχετικῆς 
γιορτῆς. τό ὕφος τους ἔχουν διαφορές χαρακτηρι-
στικές γιά τό χρόνο πού ἔχουν συντεθῆ (παλιότερα ἤ 
νεώτερα) καί γιά τήν ποιητική τους προέλευση (λόγια ἤ 
δημώδη). 

Παρά τό χριστιανικό τους περιεχόμενο μερικά ἀπό τά 
τραγούδια ατά, διατηροῦν καί παλιότερα λατρευτικά 
στοιχεῖα.  τό τραγούδι τῆς Πρωτοχρονιᾶς, π.χ., κοντά 
στούς στίχους, ἀναφέρονται στήν ποδοχή τοῦ Ἁγίου 
Βασιλείου, στήν ἐπίδοσή του στά γράμματα, 
παρεμβάλλονται καί στίχοι πού ἔμμεσα διατυπώνουν 
εχή γιά τήν εετηρία, τήν πλούσια βλάστηση, τήν 
καλοχρονιά. 

τά κάλαντα τῆς Πρωτοχρονιᾶς ἀναφέρεται ὅτι ὁ 
Φριστός τόν πρῶτο πού χαιρέτησε ἦταν ὁ Ἅη – Βασίλης.  
Σόν ρώτησε ἀπό ποῦ ἔρχεται καί ποῦ πάει.   Ἅη – 
Βασίλης ἀπαντά ὅτι δέν ξέρει τραγούδια, ἀλλά μαθαίνει 
καί ξέρει γράμματα.  Καθώς στάθηκε, στηριζόμενος στό 
ραβδί του γιά νά πῆ τά γράμματα πού ἤξερε, τό ραβδί 
ἔβγαλε βλαστούς καί στά κλωνάρια του στάθηκαν 
πουλιά πού κελαϊδοῦσαν.  Σά κάλαντα τελειώνουν μέ 
εχές καί φιλοφρονήσεις πρός τό νοικοκύρη καί τή 
νοικοκυρά τοῦ σπιτιοῦ καί ζητᾶνε τό δῶρο τους. 

έ παραλλαγή τοῦ ἴδιου τοῦ τραγουδιοῦ, ὁ Ἅη – 
Βασίλης εἶναι γεωργός πού σπέρνει μέ τό ζευγάρι του.  
Περνάει ὁ Φριστός καί ἀνοίγουν συζήτηση γιά τά 
σπαρτά, γιά τήν καρποφορία, τή γονιμότητα.  Εἶναι ἀπό 
τά ὡραιότερα τό τραγούδι στόν τύπο ατό· ἔχει 
ἁπλότητα καί χάρη.   Ἅγιος, γεωργός, συνομιλεῖ μέ τό 
ζωοδότη Θεό. 

Κοινό γνώρισμα τῶν θρησκευτικῶν – λατρευτικῶν 
τραγουδιῶν εἶναι ὅτι στό σύνολό τους, σχεδόν, εἶναι 
«ἀγύρτικα», δηλαδή, τραγουδιοῦνται ἀπό μικρότερες ἤ 
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μεγαλύτερες ὁμάδες ἀνθρώπων, νέων, συνήθως, πού 
κατά τά ἔθιμα γυρίζουν ἀπό σπίτι σέ σπίτι καί μετά τό 
τραγούδι τους ζητᾶνε φιλοδώρημα.  Εἶναι τό ἴδιο ἔθιμο 
πού, στό πό τό ὄνομα ουΐδα γνωστό λεξικό (λ. 
Ὅμηρος) ἀναφέρεται ὡς ἀρχαιότατο.  Ὅταν ὁ Ὅμηρος, 
λέει, παραχείμαζε στή άμο μέ συνοδεία ἔντοπίων νέων, 
γύριζε στά σπίτια τῶν ἐπιφανῶν, τραγουδοῦσε τό 
τραγούδι τό καλούμενο εἰρεσιώνη καί ἔπαιρνε δῶρα.  
ημειώνονται, ἐπίσης, καί στίχοι τοῦ τραγουδιοῦ, ὅπου 
ἐγκωμιάζεται ὁ νοικοκύρης καί διατυπώνονται εχές, 
ὅπως καί τά νεώτερα λατρευτικά τραγούδια. 

Σά ἀγύρτικα τραγούδια δέν ἔπαψαν νά πάρχουν καί 
στούς μεσαιωνικούς χρόνους, καθώς βεβαιώνεται ἀπό 
πολλούς συγγραφεῖς, τόν Ἰωάννη Φρυσόστομο, τόν 
ἐπίσκοπο Θεσσαλονίκης Εστάθιο κ.ἄ.. 

Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι οἱ στίχοι τῶν σημερινῶν 
εχετικῶν τραγουδιῶν δέ διαφέρουν ἀπό τούς παλιούς.  
Εἶναι εχές καί ἐγκώμια στούς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ 
(νοικοκύρη, νοικοκυρά, μικρό γυιό, μικρή θυγατέρα, 
μαθητή κ.λ.π.) καί, τέλος, ἀκολουθεῖ τό αἴτημα γιά φιλο-
δώρημα, μέ εχαριστίες, ἄν εἶναι ἰκανοποιητικό, ἀλλά 
καί μέ βριστικές φράσεις σέ περίπτωση ἀδιαφορίας. 

 
’ ατό τό σπίτι πού ‘ρθαμε καί δέ μᾶς ἐπληρῶσαν,  
ἀϊντέστε νά πηγαίνουμε, γιατί ἔχει χοίρους μέσα. 
σέν’ ἀφέντη, πρέπει σου τορβάς καί δεκανίκι,  
νά σέ τραβοῦσι τά σκυλιά καί πέντε – δέκα λύκοι. 
Καί, σύ κυρά,  ὀμορφιά γλήορα νά σ’ ἀφήση  
κι ὁ ἄντρας σου νά σέ ἰδῆ καί νά μή σέ γνωρίση.... 

 

Ἐρωτικά τραγούδια 
«Σραγούδια τῆς ἀγάπης ὀνομάζει τά τραγούδια τῆς 

κατηγορίας ατῆς ὁ Ν. Πολίτης στήν ἔκδοση τῶν 
«κλογῶν» του καί τόν ἴδιο ὅρο χρησιμοποιεῖ ὁ τίλπων 
Κυριακίδης, στό σχετικό κεφάλαιο τῆς «λληνικῆς 
Λαογραφίας».  Προτιμᾶ με τήν ὀνομασία «ρωτικά», ὡς 
περισσότερο γενική καί περιεκτική. Σό ἐρωτικό 
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στοιχεῖο, στήν ερύτερη ἔννοια τοῦ ὅρου, εἶναι τό 
βασικό σ’ ὅλα τά τραγούδια μέ τίς ποικίλες ἀποχρώσεις 
τους (καημοί, παινέματα, σκώμματα, πεισματικά, 
ἀλληγορικές ἐκφράσεις, διάλογοι κ.λ.π.). 

Δέν πάρχει ἀμφιβολία ὅτι τά ἐρωτικά τραγούδια, μέ 
τή μιά ἤ τήν ἄλλη μορφή, εἶναι παλιά, ὅσο παλιά πρέπει 
νά εἶναι καί τό ἀνθρώπινο συνάισθημα πού τά ἐμπνέει.  
Ἀπό τούς ποιητές ὅλων τῶν αἰώνων μνήθηκε ὁ ἔρωτας 
καί γράφτηκαν πάντοτε στοίχοι γιά πρόσωπα 
ἀγαπημένα.  Ἀπό τήν ἀρχαία ἑλληνική ποίηση σώθηκαν 
πολλά ποιήματα ἐρωτικά καί ἀποσπάσματα γνωστῶν 
ποιητῶν. Δέν ἔχουμε, ὅμως, δείγματα δημοτικῶν 
ἐρωτικῶν στιχουργημάτων, πού θά πῆρχαν, ἀσφαλῶς, 
παράλληλα μέ τά προσωπικά ἐρωτικά ποιήματα. 

Σά νεώτερα ἐρωτικά δημοτικά στιχουργήματα εἶναι 
ἄφθονα μέ ποικιλία ἐκφράσεων καί τύπων. Μερικά ἔχουν 
γραπτή παράδοση ἀπό τούς τελευταίους βυζαντινούς 
χρόνους, ὅπως τά λεγόμενα «ἀλφαβητάρια» καί 
«ἑκατόλογα», πού μαρτυροῦνται ἀπό χειρόγραφα τοῦ 
15

ου
 αἰῶνα (τό ἀλφάβητο τῆς ἀγάπης, συλλογή 

ροδιακῶν ἐρωτικῶν τραγουδιῶν, ἐρωτοπαίγνια). 
ρωτικοί στοίχοι ἐπίσης, μέ τήν ἴδια, σχεδόν, μορφή 

πού ταγουδιοῦνται σήμερα, βρίσκονται σέ ἔμμετρα 
μυθιστορήματα βυζαντινῶν χρόνων.  Θέματα, ἐξ ἄλλου, 
καί ἐκφραστικοί τρόποι τῶν νεώτερων δημοτικῶν 
τραγουδιῶν εἶναι γνωστοί στή βυζαντινή ποίηση καί 
πεζογραφία. ημειώνω ὡς παράδειγμα τό γνωστό 
ἐρωτικό λαϊκό δίστιχο:  

 
Ἀπό τά μάτια πιάνεται, στά χείλη κατεβαίνει,  
κι ἀπό τά χειλη στήν καρδιά, ριζώνει καί δέ βγαίνει. 

 
Μέ τό ἴδιο νόημα βρίσκουμε ἐκφράσεις στή βυζαντινή 

ποίηση καί πεζογραφία, ὅπως στόν «καθ’ Ἡρώ καί Λέαν - 
ὅρον» τοῦ Μουσαίου, τούς λόγους «Περί Κλειτοφῶντα 
καί Λευκίππην» τοῦ Ἀχιλλέα Σαπίου, στό ἀκριτικό ἔπος 
(Βασίλειος Διγενής Ἀκρίτας) κ.τ.λ. 
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Ἄλλο θέμα τῶν ἐρωτικῶν τραγουδιῶν μέ μακρότατη, 
ἐπίσης, παράδοση εἶναι τά λεγόμενα «παινέματα», 
γνωστά σήμερα, κυρίως, στήν Κρήτη καί σέ ἄλλα νησιά.  
Ἀρχίζουν νά παινεύουν τήν ὀμορφιά καθενός ἀπό τά 
μέλη τοῦ σώματος, κεφαλῆς, μαλλιῶν, χειλέων, 
δοντιῶν, φρυδιῶν κ.λ.π. τῆς ἐρωμένης ἤ τῆς νύφης, 
κατά σειρά.   ἴδιος ἐκφραστικός τρόπος εἶναι γνωστός 
ἀπό τούς βυζαντινούς χρόνους.   ἔπαινος εἶναι 
γραμμένος ἀπό λόγιο συγγραφέα πού ἐκφράζει τίς 
προσωπικές ἀντιλήψεις γιά τό κάλλος.  Εἶναι πιθανόν, 
ὅμως, ὅτι εἶχε π’ ὄψη του ὅμοιες λαϊκές ἀντιλήψεις καί 
τίς διερμηνεύει μέ τή δική του γλῶσσα.  Πρέπει νά 
σημειωθῆ ὅτι ὅμοιους στίχους βρίσκουμε καί σέ ἄλλους, 
νεώτερους βυζαντινούς συγγραφεῖς καί, πρό πάντων σέ 
βυζαντινά μυθιστορήματα. Ἰδιαίτερα ἀξιοσημείωτοι 
εἶναι οἱ σχετικοί στίχοι μέ δημοτικό ὕφος στήν 
Ἀχιλλειάδα:  

 
Σά φρύδια τῆς καμαρωτά, ὄμορφα ἐγερμένα  
καί κοκκινοπλουμά χείλη, σελήνης λαμπροτέρα  
μαρμαροχιονόδοντος, γλυκοστοματοβρύσις,  
ἀσπροκοκκινομάγουλη, γέννημα τῶν Φαρίτων  
κρυσταλλόχιονο τράχηλος, περανασταλμένη 
 στραγγυλοεμοπούγουνη καί κάλλος εἶχε ξένον 

 
καί στό ἀκριτικό ἔπος (Βασίλειος Διγενής Ἀκρίτας). 
 
Σά βλέφαρά της θαῦμα, ὡσάν ζωγραφισμένα  
ὡραίαν εἶχε κεφαλήν καί τῶν τριχῶν τό μῆκος  
καί τρίχες περέβαιναν ατῆς τήν λικίαν  
εἶχεν καί χείλη παχουλά κοκκινοβεβαμμένα  
καί βρύσις χαριτόβρυτος ἔτρεχεν ἀπό ἐκείνα. 
τρόγγυλο μορφοπώγωνον ἦταν τό πρόσωπόν της  
καί μαργαριταρόδοντος καί γέννημα Φαρίτων. 

 
Καί ἄλλα θέματα καί ἐκφραστικοί τύποι τῶν σημερινῶν 

ἐρωτικῶν τραγουδιῶν ἔχουν, ἀσφαλῶς, τήν ἀρχή τους 
σέ παλιότερους χρόνους. πιζοῦν μέ τήν προφορική 
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παράδοση ἀπό γενιά σέ γενιά, χωρίς ἐκ παραλλήλου νά 
παύουν νά συνθέτωνται ἄλλοι στίχοι καί νά ξεχωρίζουν 
νέοι τύποι καί παραλλαγές ἐρωτικῶν τραγουδιῶν· τό 
ἐρωτικό τραγούδι, ἀνταποκρινόμενο στή βασικώτερη 
βιολογική ἀνάγκη καί ὁρμή τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι 
πάντοτε ζωντανό, με΄ συνεχῆ ἀνανεωτική τάση, χωρίς 
κίνδυνο μαρασμοῦ ἀπό τήν ἀπομίμηση καί ἀπό 
παραδοσιακή στασιμότητα.  Ἀνανεώνεται διαρκῶς καί 
πολλαπλασιάζεται μέ νέες στιχουργικές συνθέσεις, 
καλές ἤ κακές, μιλογίων ἤ λαϊκῶν στιχουργῶν τῶν 
χωριῶν καί τῶν πόλεων.  Πολλά ἀπό ατά, ἀπό τήν 
ἄποψη τῆς τέχνης, προσεγγίζουν τά ἐρωτικά στιχουρ-
γήματα ποιητῶν, ὅπως καί, ἀντίθετα, ποιήματα λογίων 
ποιητῶν στή σύνθεσή τους δέ διαφέρουν ἀπό τά λαϊκά.  
Ἔτσι ἐξηγεῖται τό φαινόμενο ὅτι ποιήματα λογίων ἔχουν 
περιληφθῆ ὡς ἀδέσποτα μέσα σέ συλλογές δημοτικῶν 
τραγουδιῶν, καθώς π.χ. τό ποίημα τοῦ ολωμοῦ «Πές 
μου, θυμᾶσαι, ἀγάπη μου, τήν εὔμορφη παιδούλα» στή 
συλλογή PASSOW 402 καί στή συλλογή «Δημοτικά 
τραγούδια Καρπάθου» τοῦ Μ. Μιχαηλίδη – Νουνάρου, «Ἡ 
Ξανθούλα τοῦ ολωμοῦ σέ χερόγραφη συλλογή 
τραγουδιῶν ἀπό τήν Σῆνο τοῦ Ἀδ. Ἀδαμαντίου (στό 
Λαογραφικό Ἀρχεῖο τῆς Ἀκαδημίας) κ.ἄ.  Ἄλλων λογίων 
ποιητῶν, ὅπως τοῦ Δροσίνη «Ἡ Ἀμυγδαλιά» 
τραγουδιῶνται σάν δημοτικά, χωρίς νά ποπτεύωνται 
ἐκεῖνοι πού τά τραγουδοῦν, ὅτι δέν εἶναι δημοτικά. 

Ἀπό τήν ἀναδημιουργική ατή τάση ἐξηγεῖται καί  
μεγάλη ρυθμική καί μετρική ποικιλία.  τά ἐρωτικά 
τραγούδια βρίσκουμε ὅλα τά δυνατά ποιητικά μέτρα, τό 
παλιότερο 15σύλλαβο, τό 12σύλλαβο, τό 8σύλλαβο, τό 
7σύλλαβο, ὡς καί ἐναλλασσομένους στίχους 7σύλλαβο – 
6 σύλλαβο κ.λ.π..  Πολλά ἔχουν χορευτικό ρυθμό σέ 
ἰαμβικά καί τροχαϊκά μέτρα. 

Ὡς πρός τό νόημα τά ἐρωτικά τραγούδια δέν εἶναι ὅλα 
τῆς ἴδιας ἀξίας.  Θά βροῦμε μέσα σ’ ατά ἁπλά ἐρωτικά 
στιχοπλόκια, χωρίς μεγάλη ποιητική ἀξία, ἀλλά καί 
πολλά ἀληθινά ἐπιγράμματα.  Γιά παράδειγμα οἱ 
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παρακάτω στίχοι εἶναι θαυμαστοί γιά τήν ἁρμονία, ἀλλά 
καί τόν ἐπιδεξιώτατο τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀποδίδεται  
τρυφερότητα συναισθημάτων καί  ψυχολογία ἑνός πού 
ἀγαπᾶ:  

 
έ τούτηνε τή γειτονιά μοῦ βάρτη ν’ ἀγαπήσω  
μιά μαυρομάτα, μιά ξανθή, τό πῶς νά τζῆ μηνύσω. 
Νά τζῆ μηνύσω ντρέπομαι, νά τζῆ τό πῶ φοβοῦμαι,  
νά τζῆ τό γράψω στό χαρτί στέκω καί διαλογοῦμαι. 
Μά γώ τό λέω τραγουδιστά κι  κόρη ἄς τό διαλύνη  
ἄν ἔχη πόνο γιά τ’ ἐμέ, ἔχω κι ἐγώ γιά κείνη. 

 
τά ἐρωτικά τραγούδια θά βροῦμε, ἐπίσης, πολλές 

ἀξιόλογες παρομοιώσεις καί ποιητικές εἰκόνες: παρά τίς 
περβολές καί τή ρομαντική ἔξαρση, εἶναι, συνήθως, 
καθαρές καί παραστατικές, χωρίς τήν ἀσάφεια καί τίς 
σκοτεινές ἔννοιες πού βλέπουμε συχνά σέ ποιητικές 
συνθέσεις ἀνατολικῶν λαῶν. Γιά παράδειγμα οἱ γνωστοί 
στίχοι γιά τό προδομένο φιλί:  

 
- Κόρη, ὄντας φιλιόμαστε, νύχτα ἦταν ποιός μᾶς εἶδε;  

- Μᾶς ἐπιδε  νύχτα κι  αγή, τ’ ἄστρα καί τό φεγγάρι 
καί τ’ ἄστρι ἐχαμήλωσε, τῆς θάλασσας τό εἶπε·  
θάλασσα τό εἶπε τοῦ κουπιοῦ καί τό κουπί τοῦ ναύτη  
κι ὁ ναύτης τό τραγούδησε σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη 

 
Θά ἐκτιμήσουμε τήν ποιητική ἀξία τῆς εἰκόνας ατῆς, 

ἄν προσέξουμε μέ πόση δεξιοτεχνία ἀληθινοῦ καλλι-
τέχνη ὁ λαϊκός τραγουδιστής παρουσιάζει τήν ἴδια τή 
φύση ζηλότυπη νά παρακολουθῆ καί νά προδίνη τούς 
ἐρωτευμένους. Καλύτερος τρόπος γιά νά τονισθῆ ὁ 
ετυχής ἔρωτας, δέ θά μποροῦσε, ἴσως, νά ἐπινοηθῆ.  
Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι τήν ἴδια γραφική εἰκόνα 
χρησιμοποιοῦν στή δημοτική ποίηση καί ἄλλοι 
βαλκανικοί καί σλαβικοί λαοί, έρβοι, Ρουμάνοι, Ρῶσσοι 
κ.ἄ., ἀλλά μέ διαφορετική σύνθεση, σύμφωνα μέ τίς 
ἐδαφολογικές συνθῆκες τῆς κάθε χώρας· στά σερβικά 
τραγούδια π.χ. λειβάδι, ἀγέλη, βοσκός εἶναι οἱ προδότες 
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τῶν ἐρωτευμένων καί στό τέλος προστίθεται ναύτης, 
καράβι, νερό,  μάνα τῆς κόρης, ἀπό ἐπίδραση, ἴσως, 
τοῦ ἑλληνικοῦ τραγουδιοῦ.  τά ρωσικά προδότες εἶναι 
τά πουλιά, τά ἄνθη, τά χόρτα, ὁ ἄνεμος κ.τ.λ. 

Γιά τή διαίρεση καί κατάταξη τῶν τραγουδιῶν σέ 
κατηγορίες δέ μᾶς εἶναι δυνατό νά πάρουμε μιά μόνο 
βάση, ὅπως ἀπαιτοῦν οἱ κανόνες τῆς λογικῆς.  Γιά νά 
περιληφθοῦν ὅλα σέ κατηγορίες καί νά ἔχουμε ἐποπτική 
εἰκόνα τοῦ συνόλου, παίρνουμε διπλή βάση, τό νόημα 
καί τή μορφή. Ἔτσι, καταλήγουμε στήν ἑπόμενη 
κατάταξη:  

α) Σραγούδια μέ γενικώτερα γνωρίσματα: πιθυμίες, 
καημοί, ὄνειρα, σχετικοί ἐρωτικοί διάλογοι, παινέματα. 

β) Σραγούδια μέ εἰδικώτερα θέματα: υναντήσεις 
ἐρωτευμένων, διλήμματα, πείσματα, χωρισμοί, διαπραγ-
ματεύσεις γιά ἀρραβωνιάσματα καί γάμους. 

Φωριστή κατηγορία ἀποτελοῦν τά τραγούδια μέ 
ἀφηγηματικό χαρακτῆρα, ὅπου γίνεται λόγος γιά κάποιο 
ἐρωτικό ἐπεισόδιο, μικρές ἱστορίες. 

 
Πῶς πιάνεται  ἀγάπη  

βγᾶτ`, ἀγόρια, στο χορό, κορίτσια, στά τραγούδια  

νά ἰδῆτε καί νά μάθετε, πῶς πιάνεται  ἀγάπη. 

Ἀπό τά μάτια πιάνεται, στά χείλη κατεβαίνει  

κι ἀπό τά χείλη στήν καρδιά ριζώνει καί δέ βγαίνει. 

 

Σραγούδια τοῦ γάμου 
έ ὕφος καί σέ περιεχόμενο τά τραγούδια τοῦ γάμου 

μοιάζουν μέ τά ἐρωτικά. Ἔχουν τό ἴδιο νόημα καί 
ἐκφράζουν τά ἴδια συναισθήματα μέ διαφορετικές 
ἀποχρώσεις. 

Ὡς τραγούδια χωριστῆς κατηγορίας, μᾶς εἶναι γνωστά 
ἀπό τήν ἑλληνική ἀρχαιότητα.  μεναῖος πού 
ἀναφέρεται, ἤδη, στό ὁμηρικό ἔπος, ἦταν ὅ,τι περίπου 
καί τά σημερινά δημοτικά τραγούδια τοῦ γάμου.  
Σραγουδοῦσαν καί τότε τόν μεναῖο γιά νά ἐπαινέσουν 
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τή νύφη, τό γαμπρό, γιά νά τούς μακαρίσουν καί νά 
εχηθοῦν τήν προκοπή στή νέα τους ζωή.   

Ατό δείχνουν οἱ τυπικοί στίχοι πού σώθηκαν σέ ἔργα 
ποιητῶν. 

Ἀπό παλιά σχόλια γνωρίζουμε, ἐπίσης, ὅτι τά 
τραγούδια τοῦ γάμου χωρίζονταν σέ κατηγορίες, 
ἀνάλογα μέ τό νόημα καί τή στιγμή πού τά 
τραγουδοῦσαν, ἐπιθαλάμια, κατακοιμητικά, διεγερτικά.  
Σίς ἴδιες διακρίσεις μέ παρόμοιες ἤ διαφορετικές 
ὀνομασίες ἔχουμε καί σήμερα.   γάμος στή συνείδηση 
τῶν πολλῶν εἶναι ἀπό τίς σημαντικώτερες καί τίς πιό 
ἀποφασιστικές στιγμές τῆς ζωῆς· εἶναι ἀληθινό 
μυστήριο μέ ὅλες τίς τελετουργικές φάσεις, τίς 
συμβιωτικές πράξεις καί λόγους πού ἀποσκοποῦν στό νά 
ἐπιδράσουν στή ψυχολογία τοῦ ἀνθρώπου, νά συγκινή-
σουν τόν ἐσωτερικό του κόσμου.  Πρός τή μυστηριακή 
ατή τελετουργία, πρός τήν καθεμιά ἀπό τίς 
δραματικές της, ὅσο καί συμβολικές φάσεις πού 
παρουσιάζει στήν ἐξέλιξή της, ἀνταποκρίνονται τά 
τραγούδια. κφράζουν τά ποικίλα ἐναλλασσόμενα 
συναισθήματα, πού κατέχουν τούς ἀνθρώπους κατά τήν 
πορεία τῆς τελετῆς.  Εἶναι τραγούδια χαρᾶς γιά τήν 
ἕνωση τῶν νέων ἀνθρώπων γιά τήν καινούργια ζωή, 
ἀλλά καί τραγούδια λύπης γιά τόν ἀποχωρισμό τῆς 
νύφης ἀπό τό πατρικό σπίτι.  Εἶναι ἐγκωμιαστικά τοῦ 
κάλλους καί τοῦ νεανικοῦ σφρίγους καί, πρό πάντων, 
εχετικά.  Ἀναφέρονται στήν κάθε περίσταση καί στιγμή 
τῆς τελετῆς τοῦ γάμου, στόν  ἀρραβῶνα, στό ζύμωμα 
τῶν ψωμιῶν τοῦ γάμου, στήν ἑτοιμασία (τό γέμισμα) 
τῶν προικιῶν, στο ξύρισμα καί τό λούσιμο τοῦ γαμπροῦ, 
στήν ἑτοιμασία τῆς νύφης, στήν ὥρα πού  πομπή 
ξεκινάει γιά τό σπίτι τῆς νύφης, στά στεφανώματα, 
στήν εἴσοδο στό σπίτι τοῦ γαμπροῦ καί τήν ποδοχή τῆς 
νύφης κ.λ.π. 

Γιά ὅλες ατές τίς σκηνές τῆς γαμήλιας τελετουργίας 
τραγουδοῦν τά εἰδικά τραγούδια, μέ τό ἀνάλογο ὕφος 
καί μελωδία, σάν νά θέλουν νά ἀσκήσουν κάποια μαγική 
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ἐπίδραση γιά τό στέριωμα καί τήν εημερία τοῦ νέου 
νοικουκυριοῦ. 

Σίς περιστάσεις  κατά τίς ὁποῖες τραγουδιοῦνται τά 
τραγούδια τοῦ γάμου παίρνουμε ὡς βάση γιά τήν 
κατάταξή τους.  Ἔτσι, τά διαιροῦμε σέ δυό μεγάλες 
κατηγορίες: τά σχετικά μέ τά πρίν τό γάμο καί τίς 
προπαρασκευές καί στά ἀναφερόμενα στήν καθαυτό 
τελετή τοῦ γάμου, πρίν καί κατά τά στεφανώματα. 

Μερικά κείμενα: 
 Ὅταν ἑτοιμάζουν τά προικιά. 

Κυρά Υανερωμένη μου, μέ τό Μονογενή σου,  
στό στρῶμα πού ἑτοιμάζεται νά δώκης τήν εκή σου. 

- Εκήσου με, μανούλα μου, τώρα στά στρώματά μου. 

- Ἡ εκή μου μετ’ ἐσέ κι ὁ Θεός ἄς σέ προκόψη 

 
Πῶς ζυμώνουν τά ψωμιά τοῦ γάμου 

Χιλά λιγνά εἶν’ τά ἀλεύρια κι ἀφρᾶτα τά προζύμια  
κι ὁ νιός πού κλησαρίζει κρουσταλλοβραχιονᾶτος 
κρουσταλλοβραχιονᾶτος κι ἀσημαδαχτυλάτος,  

- Εκήσου μ’, ἀφεντούλη μου, στά πρῶτα μου προζύμια 

- Μέ τήν εχή μου, υἱέ μου, καί μέ τῆς Παναγίας,  

- Εχήσου με, μανούλα μου, στά πρῶτα μου προζύμια. 

- Με τήν εχή μου, υἱέ μου, καί μέ τῆς Παναγίας. 

 
Ὁταν στολίζουν τή νύφη 

Ἄς εἶναι  ὥρα  καλή τώρα στ’ ἀλλάματά σου 
τσ’ ὤστα νά στέκουν τά ονιά

(1)
 νά στέτση τ’ ὄνομά σου. 

Ὄμορφα τήν ἐντύσατε, καλοστολίσετέ τη,  
τς’ ἀντάμα μέ τό ταίριο της πᾶτε βλοήσετέ τη. 

 
Ὅταν λούζουν καί στολίζουν τό γαμπρό 

Γαμπρέ χρυσέ, γαμπρ’ ἀργυρέ, γαμπρέ καμαροφρύδη,  
σ’ εχιέμαι ἐγώ  μανούλα σου νά ζήσης νά γεράσεις,  
νά ζήσης χρόνους ἑκατό καί νά τούς διαπεράσης·  
νά ζήσης σάν τόν κόρακα, σάν τ’ ἄγριο περιστέρι,  
ν’ ἀσπρίσης σάν τά πρόβατα, μαζί μέ τήν καλή σου. 
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Ὅταν φθάνουν στό σπίτι τῆς νύφης 

Δέν ἦρθε τ’ ἀρχοντόπουλο στήν πόρτα σας νά στέκη  
κι οδε νά φάη κι οδε νά πιῆ κι οδε νά σομπετίση

(2)
  

τήν κόρη πού τοῦ τάξεταν, ἦρθε γιά νά τήν πάρη,  

-Ἀς κατσ’ νά φάη, ἀς κατσ’ νά πιῆ κι ἄς καλοσομπετίση 
κι  κόρη εἶναι ἕτοιμη κι ατή καί τά προικιά της. 

 
Ὅταν παίρνουν τή νύφη καί φεύγουν 

πήραμε τήν πέρδικα τήν πενταπλουτισμένη  
κι ἀφήκαμε τή γειτονιά σάν χώρα κουρσεμένη. 
Ἀνοίξαν οἱ ἑφτά ορανοί, τά δώδεκ΄ Εαγγέλια 
Καί πῆραν τό παιδάκι μου μεσ’ ἀπ’ τά δυό μου χέρια. 
Παρακαλῶ σέ, κυρ- γαμπρέ, τή νύφη πού σου δίνομε,  
μήν τήν μαλώσης, τίποτε, τήν ἔχ’ ἀφέντη τ’ς μοναχή  
κι  μάνα τ’σ ἀκριβώτερη τήν ἔστελε στή Βενετιά  
νά πάγ’ νά μάθη γράμματα καί γράμματα δέν ἔμαθε. 
Μουν’ ἔμαθε καί ξόμπλιαζε

(3)
 τ’ ἄστρι μέ τόν αγερινό. 

Σώρα ὁ γάμος μου, τώρα  χαρά μου,  
ἔλα, μανούλα μου, γιά νά μέ ράνης. 
ἐγώ δέν ἔρχομαι, μόν’  εχή μου:  
Ὅσα βρέχει ὁ θεός κι  Παραδείσου 
νά ἔχης, κόρη μου, μέ τόν καλό σου. 

 
Ὅταν φθάνουν στό σπίτι τοῦ γαμπροῦ. 

Ἀνοίξετε στί κάμαρες, τσ’ ἀπάνου καί τσι κάτω  
κι ὁ γιός τοῦ ρήγα ἔρχεται μέ τήν ἀρχόντισσα του. 
Νά κι ὁ γαμπρός καλότυχος κι  νύφη καλομοῖρα,  
νά κάνουν σερνικά παιδιά, σάν τοῦ Μαγιοῦ τά μῆλα. 

 
Σραγούδια τῶν κουμπάρων 

Πάντα νουνός, κουμπάρε μου, καί νά ‘ρτης καί μέ λάδι,  
γιά νά βαφτίσης καί παιδί, νά γένουμε κουμπάροι. 
Κουμπάρος εἶσαι, μάτια μου, ὅσο νά μᾶς μισέψης 
νά ζήσουν τά παιδάκια σου μεγάλ’ ἄν ἔχης. 

 
Ἔννοιες: 
1) Βουνά. 
2) Νά συμμετάσχη σέ συμπόσιο, νά διασκεδάση 
3) Κεντοῦσε 
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Νανουρίσματα – Σαχταρίσματα 

Περιωρισμένα σέ τύπους καί παραλλαγές εἶναι τά 
νανουρίσματα, ἀλλά πλουσιώτατα σέ συναισθήματα.  Μέ 
περβολές ἐμπνευσμένες ἀπό πληθωρικό συναισθη-
ματικό κόσμο, μέ ὡραῖες ποιητικές εἰκόνες καί τήν 
ἀνάλογη πρός τό θέμα ἁπαλή μελωδία, ἐκφράζουν τή 
στοργή καί τρυφερότητα γιά τό νήπιο, γιά τό νέο 
ἄνθρωπο πού βγαίνει στή ζωή, ἁγνός καί ἄγευστος, 
ἀκόμη, ἀπό πίκρες καί χαρές. 

τήν λλάδα έχουν τή μακρά τους παράδοση, ὅπως καί 
τά άλλα δημοτικά τραγούδια. «Αἱ δέ τῶν τιτθενουσῶν 
ὠδαί καταβαυκαλήσεις ὀνομάζονται» λέει ὁ Ἀθήναιος.  
Κατά τόν Πλάτωνα οἱ μητέρες ὅταν θέλουν ν’ 
ἀποκοιμίσουν τά παιδιά, τά κουνοῦν στήν ἀγκαλιά τους 
καί τραγουδοῦν «νίκα γάρ ἄν πού βουληθώσι κατακοι-
μίζειν τά δυσυπνοῦντα τῶν παιδίων αἱ μητέρες οχ 
συχίαν ατοῖς προσφέρουσιν ἀλλά τοναντίον κίνησιν, 
ἐν ταῖς ἀγκάλαις ἀεί σείουσι καί οὔ σιγήν, ἀλλά 
μελωδίαν, καί ἀτεχνῶν οἶον καταυλοῦσι τῶν παιδίων».   
Σόν τρόπο τοῦ ἀποκοιμίσματος παιδιοῦ στούς 
βυζαντινούς χρόνους μᾶς περιγράφει ὁ Ἰωάννης ὁ 
Φρυσόστομος.  

Σό εἶδος τῶν μελωδιῶν στήν ἀρχαιότητα καί τά λόγια 
τῶν παιδικῶν τραγουδιῶν πού κατακοιμίζουν τά 
βλέφαρα τῶν παιδιῶν δέ μᾶς εἶναι γνωστά.  Θά πρέπη, 
πάντως, νά ἦσαν ἀνάλογα μέ τά σημερινά.  Ἕνα δεῖγμα 
μᾶς διασώθηκε στό 24

ο
 εἰδύλλιο τοῦ Θεόκριτου, ὅπου  

Ἀλκμήνη θωπεύει τά κεφάλια τῶν παιδιῶν της καί μέ 
ὅλη της τή μητρική τρυφερότητα εὔχεται νά 
καλοκοιμηθοῦν καί μέ τό καλό νά τά βροῦν τά 
ξημερώματα: 

  

«Εὕδετ’, ἐμα βρέφεα, γλυκερόν καί ἐγέρσιμν ὕπνον 

Εὕδετ, ἐμα ψυχά, δύ ἀδελφεώ, εὔσα τέκνα  

ὂλβιοι ενάζοισθε καί ὄλβιοι ἀῶ ἄκοισθε». 
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τά νεώτερα νανουρίσματα ἔχουμε ὅμοιες 
προσφωνήσεις τρυφερότητας καί εχές, μαζί μέ ἄλλα 
στοιχεῖα ἀνάλογα μέ τίς χριστιανικές ἀντιλήψεις καί 
τήν ἀτμόσφαιρα, γενικά, τοῦ νεοελληνικοῦ δημοτικοῦ 
τραγουδιοῦ.  υνηθισμένα μοτίβα εἶναι ἐπικλήσεις πρός 
τόν ὕπνο ἤ πρός ἱερό πρόσωπο, τήν Παναγία ἤ τό 
Φριστό, νά πάρουν τό παιδί, νά τό ἀποκοιμίσουν ἤ νά 
διασκεδάσουν καί νά τό ξαναφέρουν, προτροπές πρός τό 
ἴδιο τό νήπιο ν’ ἀποκοιμηθῆ ἥσυχο, γιατί τά ροῦχα του 
καί τ’ ἅρματά του ἔχουν παραγγελθεῖ, καμάρωμα καί 
παίνεμα τοῦ παιδιοῦ, πού ἥσυχα καί γαληνεμένο 
κοιμᾶται κ.τ.ὅ. 
ΕΛΑ, ΤΠΝΕ 

ἔλα, ὕπνε, κι ἐπαρέ το καί γλυκ΄ ἀποκοιμισέ το. 
ῦρ’ τό μεσ’ στοῦ Μάη τ’ ἀμπέλι  
καί στοῦ Μάη τό περιβόλι,  
νά τοῦ δωσ’ ὁ Μάης λουλούδια  
κι ὁ περιβολάρης μῆλα. 
Νάνι, νάνι, τό παιδάκι πού κοιμᾶται σάν τ’ ἀρνάκι.  
Νάνι, τό γλυκό τ’ ἀηδόνι  
τ’ Ἀλεξανδρινό παγώνι. 

 
Ο ΤΠΝΟ ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ 

 ὕπνος τό παρακαλεῖ κι ἐκεῖνο δέν κοιμάται,  
ἔχει τά ματια ἀνοιχτά καί μοῦ παραπονᾶται. 
 ὕπνος τό παρακαλεῖ κι ἐκεῖνο δέν κοιμᾶται,  
καί νά τό στείλω στό σχολειό καί μοῦ παραπονᾶται. 
Δάσκαλε, τό παιδάκι μου νά μή μοῦ τό μαλώνης,  
τ’ εἶναι μικρό, τ’ εἶναι ξανθό, τ’ εἶναι καί χαϊδεμένο  
καί τό ‘χουν οἱ ἀρχόντισσες στό γάμο καλεσμένο. 

 
ΤΠΝΕ, ΠΟΤ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΑ ΜΙΚΡΑ 

Ὕπνε, πού παίρνεις τά μικρά,  
ἔλα, πάρε καί τοῦτο,  
μικρό, μικρό σοῦ τὄ ‘δωκα,  
μεγάλο φέρε μοῦ το. 
Μεγάλο σάν ψηλό βουνό,  
ἴσιο σάν κυπαρίσσι  
κι οἱ κλῶνοι του ν’ ἁπλώνωνται  
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σ’ Ἀνατολή καί δύση. 

 
ΣΑΦΣΑ ΣΟΤ ΚΑΙ ΡΑΡΑ ΣΟΤ 

Σάχτα του καί ράρα του  
νά τοῦ ζής’  μάνα του  
νά χαρῆ τόν τάτα

(1)
 του  

κι ὅλα τ’ ἀδερφάκια του. 
Σάχτα του καί μιά μηλιά, 
πὄ ‘χει μάνα κοπελλιά   
πὄ ‘χει ἀφέντη παλληκάρι  
κι ἔχει τοῦ Θεοῦ τή χάρη. 

(1): τόν πατέρα του (παιδική γλῶσσα). 

 
Σραγούδια τῆς ξενιτειᾶς 

Σό ταξίδι σέ ξένες χῶρες, ὁ ἐκπατρισμός, εἶναι ἀπό τά 
χαρακτηριστικώτερα φαινόμενα τῆς κοινωνικῆς ζωῆς 
στήν λλάδα ἀπό παλαιότατα χρόνια ὡς τήν ἐποχή μας.  
Ενοημένοι οἱ Ἕλληνες ἀπό τή φυσική διαμόρφωση τῆς 
χώρας τους πού βρέχεται παντοῦ ἀπό τή θάλασσα ἀλλά 
καί ἀναγκασμένοι ν’ ἀναζητήσουν πόρους ζωῆς πού δέν 
προσφέρει  γῆς τους, θαλασσινούς, κυρίως, παίρνουν 
δρόμους γιά νά φθάσουν σέ χῶρες μακρινές· μένουν ἐκεῖ 
γιά μικρότερο ἤ μεγαλύτερο χρόνο, ἐγκαθίστανται 
προσωρινά ἤ μόνιμα, ἱδρύουν ἀποικίες, μεταφέρουν τόν 
πολιτισμό τους.  Παρά τήν εὔκολη, ὅμως, καί συχνή 
ἀπομάκρυνση ἀπό τήν πατρική τους γῆ, διατηροῦν 
πάντοτε ἰσχυρή τήν ἀγάπη πρός τόν τόπο πού 
γεννήθηκαν καί ἄσβεστο τόν πόθο νά ξαναγυρίσουν.  
Φαρακτηριστική γιά τήν ἐκφραστικότητά της εἶναι  
ἑλληνική λέξη «νοσταλγία» (πόθος γυρισμοῦ), πού ἀπό 
τούς Ἕλληνες τήν παρέλαβαν κι ἄλλοι λαοί.  Μεγάλο 
κακό θεωρεῖται ὁ θάνατος σέ ξένη γῆ,  ταφή μακριά 
ἀπό τούς προγονικούς τάφους, χωρίς τίς τιμές πού 
προσφέρουν στό νεκρό οἱ οἰκεῖοι καί οἱ συγγενεῖς. 

Σά συναισθήματα πού γεννιοῦνται στούς Ἕλληνες μέ 
τό ξενιτεμό, οἱ ἀντιλήψεις, γενικά, γιά τή ζωή σέ ξένες 
χῶρες,  νοσταλγία τους, ἀπεικονίζονται συχνά στίς 
μυθολογικές ἀφηγήσεις καί στά φιλογογικά ἔργα. 
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έ πολλούς ποιητές καί συγγραφεῖς τῆς ἀρχαιότητας 
θά βροῦμε ἐκφράσεις συναισθημάτων γιά τήν ξενιτειά, 
γιά τήν ετυχία πού δίνει ὁ γυρισμός στήν πατρική γῆ, 
γιά τή δυστυχία ἐκείνων πού πεθαίνουν στά ξένα. 

Μέ μελανώτερα χρώματα περιγράφονται τά δεινά τῆς 
ξενιτειᾶς ἀπό συγγραφεῖς τῶν βυζαντινῶν χρόνων.  Ἡ 
ἀλλαγή τοῦ τόνου δέν ὀφείλεται μόνο στή γενικώτερη 
ἀλλαγή ἔκφρασης μέ τήν περβολή καί ἔξαρση πού 
παρατηρεῖται πρό πάνων, μέ τούς Ἀλεξανδρινούς 
χρόνους· οἱ συνθῆκες οἱ ἴδιες τῆς ζωῆς τῶν 
ξενιτεμένων εἶναι πολύ τραγικώτερες τώρα.  Σά δεινά 
ἀπό τούς ἐκπατρισμούς πολλαπλασιάζονται μέ τίς 
μαλωσίες, μέ τό ἀναγκαστικό ξεσήκωμα τῶν ἀνθρώπων 
ἀπό τήν πατρική γῆ γιά μικρό χρόνο ἤ καί γιά ὁλόκληρη 
τή ζωή, τούς σκληρούς καί βάρβαρους ὅρους διαβίωσης 
σέ ξένες χῶρες.  Κοντά σ’ ατά, οἱ χριστιανικές 
ἀντιλήψεις γιά τή μέλλουσα ζωή, γιά τήν ἐπικοινωνία 
τῶν ψυχῶν τῶν νεκρῶν μέ τούς ζωντανούς συντελοῦν 
στό νά βλέπουν ὡς τήν πλέον ἀνήκουστη δυστυχία τό 
θάνατο καί τήν ταφή σέ ξένη γῆ, χωρίς τίς ἱεροπραξίες 
πού ἐπιβάλλει  χριστιανική πίστη. 

Ἀληθινή μορφή θρήνου καί κατάρας παίρνουν οἱ 
ἐκφράσεις γιά τίς συμφορές τῆς ξενιτειᾶς, πρό πάντων, 
στά μυθιστορήματα τῶν τελευταίων βυζαντινῶν 
χρόνων.  τό Βέλθανδρο καί Φρυσάντζα π.χ. «μοχθηρά, 
κακή καί κινδυνευμένη» χαρακτηρίζεται  ξενιτειά.  τό 
«Υλώριο καί Πλατζιαφλώρα», μέ θρηνῶδες ὕφος 
περιγράφονται τά θλιβερά ξένα. 

Μέ δραματικώτερο, ἀκόμη, τόνο καί μέ παθητικώτερες 
ἐκφράσεις χαρακτηρίζεται ὁ ξενιτεμένος κατά τά 
χρόνια τῆς Σουρκοκρατίας. 

Σά γνωστά στιχουργήματα «περί ξενιτειάς» τῶν 
χρόνων ἐκείνων εἶναι θρῆνοι, ἀληθινά μοιρολόγια τῆς 
ξενιτειᾶς. 

Μέ τό ἴδιο ὕφος διεκτραγωδεῖται  ξενιτειά στά 
περισσότερα ἀπό τά δημοτικά τραγούδια.  Μέ σπαραγμό 
ψυχῆς ἐγκαταλείπει τούς δικούς του ὁ ταξιδιώτης· 
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τραγική εἶναι  ζωή του στή ξένη χώρα μακριά ἀπό 
τούς δικούς του, χωρίς στοργή, χωρίς τῶν φίλων καί 
τῶν συμπατριωτῶν του τήν ἀγάπη.  Ἄσβεστος μένει ὁ 
πόθος γιά νά γυρίση γρήγορα στήν ἀγαπητή του 
πατρίδα καί θά εἶναι ὁ δυστυχέστερος ἄνθρωπος τοῦ 
κόσμου, ἄν τυχόν πεθάνη στόν ξένο τόπο.  Ὅλες ατές 
οἱ τραγικές φάσεις τῆς ξενιτειᾶς ἀπεικονίζονται σέ 
σειρά παραλλαγῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν μέ 
παραστατικώτατες, πολλές φορές, εἰκόνες. 

Δέν μπορούμε νά καθορίσουμε μέ ἀκρίβεια πότε ἔγινε 
τό καθένα ἀπό τά τραγούδια τῆς ξενιτειᾶς.  Δέν πάρχει 
ἀμφιβολία, ὅμως, ὅτι μερικά ἀπ’ ατά στήν ἀρχική τους 
μορφή ἔχουν γίνει τήν ἐποχή τῆς Σουρκοκρατίας καί 
Υραγκοκρατίας.  τά δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια, ὁ 
ξενιτεμός εἶχε πάρει μορφή «ἐξόδου» καί πρό πάντων, 
ἀπό ὡρισμένους τόπους (Ἤπειρος, Μακεδονία).  Πολλοί 
Ἕλληνες ἀναζητοῦσαν τήν τύχη τους σέ ξένες χῶρες, 
Αστρία, Ρωσία, Ρουμανία.  ’ ἕνα τραγούδι 
ἀναφέρονται ὡς τόποι τῆς καταραμένης ξενιτειᾶς,  
Πόλη καί  Μπογδανία,  Βλαχιά, τό Βουκουρέστι,  
Μολδαβία. 

 

ΞΕΝΙΣΕΜΟ ΣΗ ΒΛΑΦΙΑ 
Ἀνάθεμά σε, Μπογδανιά, Βλαχιά καί Βουκουρέσι,  

πὄ ‘χεις ποτάμια ἀπέραντα, βουνά πού δέν πατιοῦνται  

κι ἔστειλα τόν πετρίτη μου, νά πάη νά κυνηγήση. 

Διαλαλητάδες ἔβαλα σ’ ὅλα τά καδιλίκια
(1) 

Ποιός ἔχει βρόχια στά βουνά κι ἀντιβροχά στούς κάμπους  

μήν πιάστηκ’ ὁ πετρίτης μου, μήν πιάστηκε ὁ γιός μου;  

Θέλω νά τά καταραστῶ τά ἔρημα τά ξένα,  

τήν Πόλη καί τήν Μολδαβιά καί τή Βλαχιά, τά τρία  

τῆς Πόλης τά κρασοπουλιά, φωτιά νά τά ‘χε κάψει  

τῆς Μολδαβιᾶς τά πρόβατα, βλογιά νά τά ‘χει μάσει  

καί τῆς Βλαχιᾶς τίς ἔμορφες πανούκλα νά τίς κάψη,  

πού κάψαν τήν καρδούλα μου καί σβῆσαν τήν ψυχή μου. 
(1):τίς περιφέρειες 
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τήν Πόλη κατέληγαν, φυσικά, πολλοί γιατί, καθώς 
εἶναι γνωστό, παρά τήν τουρκική κατάκτηση καί τήν 
ἀλλαγή τῶν πολιτικῶν συνθηκῶν, τό ἑλληνικό στοιχεῖο 
ἐκεῖ ἀποτελοῦσε πάντοτε τό σοβαρώτερο παράγοντα 
τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. νομαστές γιά τή δραστηρι-
ότητα καί τήν ἀκμή τους, ἦσαν, ἐπίσης, οἱ ἑλληνικές 
κοινότητες τῆς Ρουμανίας. 

κτός ἀπό τή χαρακτηριστική ατή μνεία τῶν τόπων 
ξενιτεμοῦ σέ τραγούδια, ἐνδείξεις γιά τήν παλαιότητα, 
τους ἀποτελοῦν τό ὕφος τους καί πολλές ἐκφράσεις 
ὅμοιες μέ τίς θρηνώδεις γιά τήν ξενιτειά πού βρίσκουμε 
στά βυζαντινά μυθιστορήματα, καθώς καί στά «περί 
ξενιτειάς» στιχουργήματα. 

 
ΔΙΣΙΦΑ ΞΕΝΙΣΕΙΑ 

Θάλασσα, πικροθάλασσα, τώρα γλυκιά νά γένης,  
ατόν τό νιό πού σόστειλα, μή μου τόνε πικραίνης. 
Ἀνάθεμα στούς ξυλουργούς πού κάνουν τά καράβια 
καί πᾶν καί ξενιτεύονται τ’ εὔμορφα παλληκάρια. 
Ὤ ορανέ, μή βρέξης πλιό καί κᾶνε μου τή χάρη  
κι ἐγώ μέ τά ματάκια μου ποτίζω τό χορτάρι. 
μίσεψες, χρυσέ μ’ ἀϊτέ, καί σοῦ ‘βγαλα τραγούδι,  
τσαντσαμινάκι(1) μου χρυσό, πολύτιμο λουλούδι. 
ἐμίσεψες καί μ’ ἄφησες μ’ ἕνα γυαλί φαρμάκι,  
νά γεύωμαι καί νά δειπνῶ, ὥστε νά πᾶς καί νἂ ‘ρθης. 
(1): γιασεμάκι 

 
τό παρακάτω τετράστιχο ἐπιγραμματικό χαρακτη-

ρίζεται  ξενιτειά ὡς κακό μεγαλύτερο ἀπό ἄλλα:  
 

Σήν ξενιτειά, τήν ὀρφανιά,  
τήν πίκρα τήν ἀγάπη,  
τά τέσσερα τά ζύγιασαν,  
βαρύτερα ’ν’ τά ξένα. 
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ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΣΗ ΞΕΝΙΣΕΙΑ 

Ἀνάθεμά σε, ξενιτειά, μὲ τὰ φαρμάκια πὄχεις! 
 
Θὰ πάρω ἕναν ἀνήφορο, νὰ βγῶ σὲ κορφοβούνι, 
νὰ βρῶ κλαράκι φουντωτὸ καὶ ριζιμιὸ λιθάρι, 
νὰ βρῶ καὶ μία κρυόβρυση, νὰ ξαπλωθῶ στὸν ἴσκιο, 
νὰ πιῶ νερὸ, νὰ δροσισθῶ, νὰ πάρω λίγη ἀνάσα, 
ν᾿ ἀρχίσω νὰ συλλογισθῶ τῆς ξενιτειᾶς τὰ πάθη, 
νὰ εἰπῶ τὰ μαῦρα ντέρτια μου καὶ τὰ παράπονά μου. 

 
Ἄνοιξε θλιβερὴ καρδιὰ καὶ πικραμένο ἀχείλι, 
βγάλε κάνα χαμόγελο καὶ πὲς κάνα τραγούδι. 
 
-Σραγούδια ἂν ἔχ᾿  μαύρη γῆ κι ὁ τάφος χαμογέλια, 
ἔχει καὶ τοῦ παιδιοῦ  καρδιὰ ποὺ περπατεῖ τὰ ξένα. 
Σὰ ξένα ἔχουν καημοὺς πολλοὺς καὶ καταφρόνια πλῆθος! 
τὰ ξένα δὲν ἀνθίζουνε τὴν Ἄνοιξη τὰ δέντρα, 
καὶ δὲν λαλοῦνε τὰ πουλιά, ζεστὸς δὲ λάμπει ὁ ἥλιος, 
δὲ φυλλουριάζουν τὰ βουνά, δὲν πρασινίζει ὁ κάμπος, 
καὶ δὲ δροσίζει τὸ νερό, καὶ τὸ ψωμὶ πικραίνει!... 

 
τὰ ξένα ποιὸς θὰ σὲ χαρῆ καὶ ποιὸς θὰ σὲ γελάση; 
Ποὖν᾿ τῆς μανούλας τὰ φιλιά, τὰ χάδια τοῦ πατέρα; 
Ποὖναι τὰ γέλια τ᾿ ἀδερφοῦ κ᾿  συντροφιὰ τοῦ φίλου; 
Ποὖν᾿ τῆς ἀγάπης οἱ ματιὲς καὶ τὰ γλυκὰ τὰ λόγια; 
Ἂν ἀρρωστήσης, ποιὸς θαρθῆ στὴν ξενιτειὰ σιμά σου, 
νὰ σὲ ρωτᾷ τὸν πόνο σου, τὰ γιατρικὰ νὰ δίνη, 
στὸ ἔρμο σου προσκέφαλο νὰ ξενυχτάη μαζί σου; 
Κι ἂν ἔρθη μέρ᾿ ἀγλύκαντη στὰ ξένα νὰ πεθάνης, 
ποιὸς θὰ βρεθῆ στὸ πλάι σου τὰ μάτια νὰ σοῦ κλείση; 
Ποιὸς θὰ σοῦ λούση τὸ κορμί, ποιὸς θὰ σὲ σαβανώση; 
τὸ λειψανό σου ποιὸς θἀρθῆ λουλούδια νὰ σὲ ράνη; 
Καὶ ποιὸς μὲ πόνο θὰ ριχτῆ στὸ νεκροκρέββατό σου 
γιὰ νὰ σὲ κλάψη; Ποιὸς θὰ εἰπῆ γιὰ σένα μοιρολόγι; 
Ἄχ! πῶς τοὺς θάφτουν νἄξερες καὶ πῶς τοὺς πᾶν᾿ τοὺς 
ξένους! 
Φωρὶς λιβάνι καὶ κηρί, χωρὶς παπὰ καὶ ψάλτη! 
 
Ἀνάθεμά σε, ξενιτειά, μὲ τὰ φαρμάκια πὄχεις! 
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Ποῦ νὰ τὸν πῶ τὸν πόνο μου, πῶς νὰ τὸν ἀπορίξω; 
Νὰ τὸν εἰπῶ στὰ τρίστρατα, τὸν παίρνουν οἱ διαβάτες, 
νὰ τὸν ἀφήσω στὰ κλαριά, τὸν παίρνουν τ᾿ ἀγριοπούλια!... 

Κι ἂν κλάψω, τὰ φαρμακερὰ τὰ δάκρια ποῦ νὰ πέσουν; 
Ἂν πέσουνε στὴ μαύρη γῆ, χορτάρι δὲν φυτρώνει, 
ἂν πέσουνε στὸν ποταμό, ὁ ποταμὸς θὰ στύψη, 

ἂν πέσουνε στὴ θάλασσα, πνίγουνται τὰ καράβια, 
κι ἂν τὰ βαστάξω στὴν καρδιά, μὲ καῖν᾿, μὲ φαρμακώνουν!... 
 

Ἀνάθεμά σε ξενιτειά, μὲ τὰ φαρμάκια πὄχεις! 

 
Σό ἐξαιρετικό ατό ποίημα τοῦ Κ. Κρυστάλλη, ἄν καί 

μή δημοτικό (μοιάζει πολύ ὄμως) θεωρήθηκε σκόπιμο νά 
περιληφθῆ στά τραγούδια τῆς ξενιτειᾶς τοῦ 
ἀφιερώματος 

 

Σραγούδια τῆς ἐργασίας, τῆς ἐξοχῆς καί τῆς 
θάλασσας. 

ργατικά τραγούδια εἶναι ἐκεῖνα πού συνοδεύουν 
κάποια ἐργασία, θερισμό, ὕφανση στόν ἀργαλειό, 
κωπηλασία κ.τ.ὅ.  κφράζουν τό συναισθηματικό κόσμο 
τοῦ ἀνθρώπου κατά τήν ἐκτέλεση μιᾶς ἐργασίας, ὅταν 
εἶναι ποχρεωμένος νά ἐντείνη τίς σωματικές καί 
ψυχικές του δυνάμεις. 

τήν ἀρχική μορφῆ τοῦ ἐργατικοῦ τραγουδιοῦ ὁ 
ρυθμός του μιμεῖται τό ρυθμό τῆς ἐργασίας, σάν ἀπό 
ἐνστικτώδη παρόρμηση, ἀπό ἐσωτερική ἀνάγκη πού 
νιώθει ὁ ἐργαζόμενος ν’ ἀνακουφισθῆ καί νά γίνη 
ἀνετώτερη καί συντομώτερη  ἐργασία του.  Σοῦτο 
γίνεται περισσότερο φανερό στήν ὁμαδική ἐργασία, 
ὅπου τό τραγούδι συντελεῖ στό συγχρονισμό τῶν 
κινήσεων τῶν ἐργαζομένων, ὅπως π.χ., στήν κωπηλασία, 
στήν ἕλξη βαρῶν ἀπό πολλούς ἀνθρώπους κ.τ.ὅ.  Μέ 
ἄλλα λόγια στό καθαυτό ἐργατικό τραγούδι ἐργασία καί 
ρυθμός τραγουδιοῦ, βρίσκονται σέ στενή ἐσωτερική 
σχέση· εἶναι σὰν ν’ ἀσκῆται μέ τούς ἤχους τοῦ 
τραγουδιοῦ κάποια μαγική ἐπίδραση στήν ἐργασία.  Ἡ 
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ἀντιληψη ατή γιά τό στενό σύνδεσμο τραγουδιοῦ καί 
ἐργασίας, φαίνεται περισσότερο στή ζωή τοῦ 
πρωτόγονου, τοῦ ἁπλοῦ ἀνθρώπου.  έ πολλά τραγούδια 
πρωτόγονων λαῶν τῆς Ἀσίας, Ἀφρικῆς, Νοτίου Ἀμερικῆς 
κ.τ.λ. διακρίνουμε τά πρωτόγονα στοιχεῖα (συνδυασμό 
τραγουδιοῦ καί ἐργασίας, κινήσεις τοῦ σώματος μέ 
λατρευτικό, μαγικό νόημα, διάλογοι κ.τ.λ.).  σέ ἐπωδές 
καί παιδικά τραγούδια πού διασώζουν παλιότερες 
δοξασίες, διακρίνουμε τέτοιου εἴδους ἀντιλήψεις γιά τή 
σχέση τραγουδιοῦ καί ἐργασίας. 

τήν ἐποχή μας δέν ἔχουμε πολλά τραγούδια ἐργασίας, 
μέ τήν ἀρχική ἔννοια τοῦ ὅρου, δηλαδή τραγούδια πού ὁ 
ρυθμός τους ν’ ἀνταποκρίνεται στό ρυθμό τῆς ἐργασί-
ας.  τίλπων Κυριακίδης ἀναφέρει στή λαογραφία του 
δύο εἴδη νεώτερων ἐργατικῶν τραγουδιῶν, τά κωπη-
λατικά καί τά μυλικά.  Γιά τά πρῶτα σημειώνει:  

Παράδειγμα τῆς Καρπάθου 
 

Ἔϊ ὅλοι, ὅλοι, τώρα ὅλοι  
κι ὁ θεός βοηθός καί σκεπό  
κι  βάρκα μπρός 
 
άρτα, σάρτα νά σαρτάρη 
σάν λιοντάρι καί καλό παληκάρι. 
Ἔϊ νά κουπές, σάν βροντές,  
χαμοβροντές κι ὡσάν ἀστραπές. 
Ν’ ἀναιφάνουμε, νά προνάλομε  
μέ θυμό καί μέ σκοπό  
Γειά τω, γειά τω καί χαρά τω  
κι  καλή  κόρη κοντά τω,  
νά ξεπλύνη τ’ ἄρματά τω. 

 
Γιά τό δεύτερο σημειώνει τό γνωστό τραγούδι τοῦ 

χερόμυλου:  
 
Ἄλεσε, μύλε μ’, ἄλεσε σιτάριν καί κριθάριν. 
Ἄν εἶν’ καί ψιλαλέσης το, γκουλούρα θά σου γκάμω  
ἄν εἶν’ καί χοντραλέσης το, τά πίτουρα μ’ σ’ ἀφήνω. 
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Σά τραγούδια ατά μέ τήν ἀρχή τους θυμίζουν τό 

ἀρχαῖο μυλικό τραγούδι, τό συνδεδεμένο μέ τόν 
ἄρχοντα τῆς Μυτιλήνης Πιττακό, πού τό ἀναφέρει ὁ 
Πλούταρχος. 

ναρμόνιση ρυθμοῦ καί κίνησης ἐργασίας ἔχει καί τό 
παρακάτω τραγούδι τοῦ ἀργαλειοῦ:  

 
Πέτα, σαΐτα μου γοργή, χτύπα, καλό μου χτένι,  
γιά νά τελειώση τό πανί, νά μήν εἶναι στή μέση· 
Νά ‘ρτ’ ὁ καλός μου τή Λαμπρή, νά βρῆ στολή νά βάλη  
καί νά φορέση μέ χαρά τό νυφικό στεφάνι 
Σάκου – τάκου ὁ ἀργαλειός μου  
ὥσπου νά φανῆ ὁ καλός μου,  
τάκου – τάκου – τάκου πάλι  
νά ‘ρτῆ νά βάλη τό στεφάνι. 

 
Γίνεται λόγος, συνήθως, καί γιά τραγούδια θερισμοῦ, 

τρύγου, ἁλωνισμοῦ κ.τ.λ., ἀλλά πρόκειται γιά τραγούδια 
πού μόνο στίχους ἔχουν σχετικούς μέ τίς ἐργασίες 
ατές.  ρυθμός τους δέν προσαρμόζεται στήν ἐργασία. 

Μέ τά ἐργατικά τραγούδια συγγενεύουν στό νόημα τά 
ἀναφερόμενα στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου τῆς παίθρου, 
ξωμάχων καί θαλασσινῶν. Σά ὀνομάζουμε «τῆς ἐξοχῆς 
καί τῆς θάλασσας». Σά πρῶτα εἶναι, πρό πάντων, 
ποιμενικά, ἔχουν ὡς θέμα τήν ἐργασία καί τήν ζωή τῶν 
βοσκῶν. 

Θέμα τῶν τραγουδιῶν τῆς θάλασσας εἶναι οἱ καημοί 
καί τά πάθη τῶν θαλασσῶν καί ὄχι ρομαντικές 
περιγραφές καί ὄχι ὕμνοι τῆς θάλασσας, ὅπως γίνεται 
συνήθως, στή λόγια ποίηση.  Γίνεται λόγος γιά τή 
θάλασσα, γιά τίς ἄγριες φουρτοῦνες, τίς καταστροφές, 
μόνο σέ συνάρτηση μέ περιστατικά ἀναφερόμενα σέ 
ἀνθρώπους πού ἔγιναν θύματα θαλασσινῆς συμφορᾶς. 

Ατό εἶναι γενικώτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν 
ἑλληνικῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν.  Σόν ἄνθρωπο, τή 
ζωή του καί τά πάθη του ἔχουν ὡς κεντρικό πυρῆνα καί 
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ἀφετηρία· ἀπό ἐκεῖ ἔχουν τήν ἔμπνευση τους.   γύρω 
φυτικός κόσμος, στοιχεῖα τῆς φύσης καί φαινόμενα, 
φυσικά, παρεμβάλλονται στή δημοτική ποίηση, μόνον, 
ἐφ’ ὅσον συνδέονται μέ τόν ἄνθρωπο. 

 

Διδακτικά – γνωμικά τραγούδια, στοχαστικά 
τήν κατηγορία ατή κατατάσσοντια ποιητικά κείμενα 

πού εἶναι περισσότερο γνωμικές ἤ παροιμιακές 
ἐκφράσεις, διατυπωμένες σέ στίχους, παρά τραγούδια 
μέ τή συνηθισμένη σημασία τῆς λέξης.  Εἶναι συμβουλές 
καί προτροπές στούς νέους, γνῶμες γιά τούς 
ἀνύπαντρους καί παντρεμένους, σκέψεις γιά τίς λικίες 
τοῦ ἀνθρώπου, γιά τήν ἀξία τῆς ζωῆς κ.τ.ὅ..  Ἔχουν 
συντομία στήν ἔκφραση καί ἐπιγραμματικότητα πού 
ταιριάζει σέ φιλοσοφικό στοχασμό.  Εἶναι νεώτερα 
στιχουργήματα, ἀλλά μερικά ἔχουν ἀδρό καί 
ἐπιγραμματικό ὕφος, ἀνάλογο πρός τό ὕφος ποιημάτων 
παλιῶν δοκίμων ποιητῶν. Γιά παράδειγμα τήν 
παρομοίωση τῆς νέας μέ μῆλο στή μηλιά, διατυπωμένη 
κατά τόν ἴδιο τρόπο, περίπου, σέ τραγούδι τῆς απφοῦς 
καί σέ νεώτερο τραγούδι, πού λέει:  

 
άν μήλο πού ‘ναι στή μηλιά τό παραγινομένο  
ἔτσι εἶναι καί τ’ ἀνύπαντρο, σάν ἔρχετ’ ὁ καιρός του. 

 
Καί ἄλλα δείγματα γνωμικῶν τραγουδιῶν 

 
Η ΖΩΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ 

Σό παιδί, ὅντε γεννᾶται,  
σάν τό πωρικό λογᾶται. 
Εἰς τσί δέκα μεγαλώνει  
καί τόν κόσμο καμαρώνει·  
στσ’ εἴκοσ’ εἶναι γλεντιστής  
καί καλός ξεφαντωτής· 
στσὶ τριάντα ‘ν’ ἀντρειωμένος  
κι εἰς τόν κόσμον ξακουσμένος·  
στσ’ σαράντ’ ἀθεῖ καί δένει  
καί τό σπίτιν ν-ἀνασταίνει·  
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τστί πενήντα γιά βουβή,  
ἄν ἔχη κεφαλή καλή· 
εἰς τσ’ ἑξήντα καμπουρώνει,  
τά ραβδιάν του συμμαζώνει·  
στσ’ ἑβδομήντα γέρνεται  
κι ὄρνιθο τυφλαίνεται·  
στ’ ὁγδοήντα δέ φελᾶ,  
μόνο τό ψωμί χαλᾶ·  
στσ’ ἐννενήντα τή ζωήν του,  
τήν βαριοῦντ’ οἱ γι-ἐδικοίν του: 
«Θέ μου, κι ἔπαρέ τονε,  
γοργοξεβγαλέ τονε,  
νά μήν τσι φτάξη τσ’ ἑκατό  
καί τους βιαστοῦμε μπλιό». 

 
Ο ΥΡΟΝΙΜΟ 

Μυρίζουν οἱ βασιλικοί, μυρίζουν κι βαρσάμοι,  
μά σά μυρίζ’ ὁ φρόνιμος, βαρσάμια δε μυρίζουν  
βαρσάμια οδε βασιλικοί, μουδέ καρεφυλλᾶται. 
Μυρίζει ἐκειά πού περπατεῖ, μυρίζει ἐκειά πού στέκει,  
μυρίζει ἐκειά πού κάθεται.... 

 

ατιρικά τραγούδια 
Οἱ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ μέ ὀξυδέρκεια διακρίνουν 

πολλές φορές τό φαιδρό καί τό γελοῖο, ἐλαττώματα καί 
κακίες, καί μέ εστροφία τά καυτηριάζουν σέ ὀξύτερο ἤ 
ἀπαλώτερο τόνο.  Εἰρωνεύονται ἤ χλευάζουν ὡρισμένα 
ἄτομα ἤ ἐλαττωματικούς τύπους ἀνθρώπων, τόν 
ὀκνηρό, τόν λαίμαργο, τό μέθυσο, τόν κοντό, τόν 
ἀρρωστιάρη, τόν λικιωμένο πού θέλει νά παντρευτῆ 
νέα γυναίκα, τόν φαῦλο κληρικό κ.τ.λ..  Μέ τήν ποιητική 
διατύπωση ἤ σάτιρα παίρνει ἐπιγραμματική μορφή, 
καταξιώνεται σάν γνώμη καί στοχασμός.  Μερικά 
παραδείγματα:  

 
Μέ παντρέψαν οἱ γονεῖς μου  
χωρίς θέληση δική μου  
καί μοῦ δῶσαν ἕνα γέρο,  
ἕνα γέρο καί ζηλιάρη  
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δίγνωμο καί μουρμουριάρη. 
Υεύγει, πάει στό παζάρι  
μέ ρωτάει τί νά μοῦ πάρη;  
«Θέλεις κρέας, θέλεις ψάρια,  
ἀστακούς καί καλαμάρια». 
Ἀπ’ τά τόσα πού μού τάζει  
νά ἰδῆτε τί μοῦ φτιάνει. 
Ἔρχεται τό κολατσό  
μ’ ἕνα βρώμικο ἀστακό. 
Ἔρχεται τό μεσημέρι  
μήτε κριάς, μήτε πιπέρι,  
ἔρχεται τρεῖς ὧρες νύχτα  
μέ μιά παλιολαχανίδα. 
Ἄντρα μου,  λαχανίδα  
θέλει λάδι, θέλει ξύλα. 
Σήν ἁρπάζει ἀπ’ τήν ορά  
καί μέ ἀρχινάει στ’ ατιά. 
«Βράσε, στρίγγλα, λαχανίδα,  
νά τό λάδι, νά τά ξύλα». 

 
Ἀξιοσημείωτα εἶναι τά σατιρικά τραγούδια πού 

συνοδεύονται ἀπό μιμικές κινήσεις, ὅπως τό γνωστό 
«Πῶς τό τρίβουν τό πιπέρι»:  

 
Νά σᾶς δεί – μωρέ, νά σᾶς δεί – νά   
σᾶς δέιξω ‘γώ, κοπέλλες,  
νά σᾶς δείξω ‘γώ, κοπέλλες,  
πῶς τό τρίβοῦν τό πιπέρι. 
Πῶς τό τρί – μωρέ πῶς τό τρίβουν τό πιπέρι  
πῶς τό τρίβουν τό πιπέρι 
τοῦ διαβόλου οἱ καλογέροι. 

 
Σό εἶδος ατό τῶν τραγουδιῶν εἶναι παλαιότερο, 

ὀφειλόμενο κατά τόν ὁρισμό τοῦ Ἀριστοτέλη, στήν 
ἔμφυτη μιμική διάθεση τοῦ ἀνθρώπου καί στή χαρά πού 
αἰσθάνεται ἀπό τή μίμηση, βασικές αἰτίες γιά τή γένεση 
τῆς ποίησης. Οἱ μιμικές κινήσεις σήμερα γίνονται γιά νά 
προκαλέσουν εθυμία· στήν ἀρχική σύνθεση τοῦ τρα-
γουδιοῦ, ὅμως, εἶχαν μυστηριακό, λατρευτικό νόημα. 
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῎Εκαναν κινήσεις καί τραγουδοῦσαν μέ συμβολική 
ἔννοια γιά τή σπορά καί γονιμοποίηση τῆς γῆς.  Εἶναι 
χαρακτηριστικό ὅτι τό παλαιότατο ατό ποιητικό εἶδος 
ἔχει ξεπέσει, πλεόν, σέ ἁπλό σατιρικό, χωρίς βαθύτερη 
σημασία γιά τούς πολλούς. Σό ἴδιο ἔχει γίνει καί πολλά 
παλιότερα λατρευτικά τραγούδια πού σήμερα 
ἀκούγονται ὡς τραγουδάκια παιδιῶν καί δύσκολα 
ποπτεύεται κανείς τήν ἀρχική τους ἔννοια. 

Φωριστή κατηγορία σατιρικῶν τραγουδιῶν εἶναι τ’ 
ἀναφερόμενα στά ζῶα.  Εἶναι πανάρχαιος καί στενός ὁ 
δεσμός πού συνδέει τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου, στήν 
ἀρχέγονη, ἀλλά καί γνήσια μορφή της, μέ τό ζωϊκό 
κόσμο.  Ἦταν, ἔτσι, φυσικό στόν ἄνθρωπο νά προσέχη 
καί νά παρακολουθῆ σ’ ὅλες του τίς καθημερινές 
ἐκδηλώσεις τό ζῶο, καί μέσα σ’ ατές νά διαβλέπη 
δικές του ἰδιότητες, ἀρετές ἤ ἐλαττώματα. Ἀπό 
παλαιότατα χρόνια ἔχουμε στιχουργήματα γιά ζῶα, εἴτε 
μέ κάποια ἀλληγορική ἔννοια. Σό ἴδιο νόημα, περίπου, 
βρίσκουμε καί στά σημερινά δημοτικά τραγούδια γιά τά 
ζῶα, πού ἔχουν, ὡς ἐπί τό πολύ, τό ὕφος σατιρικῶν 
τραγουδιῶν. 

 
ΓΑΜΟ ΑΣΑΚΟΤ 

Χύλλος βαρεῖ τόν ταμπουρά  

κι ὁ κούνωπας τό ντέφι  
κι  κόνιδα τούς ἔλεγε: «τί εἶν’ ατό τό κέφι» 
Ἔπαρε σύ τή λύρα σου κι ἐγώ τόν ταμπουρά μου  
νά πᾶμε νά γλεντήσουμε κάτω στήν πεθερά μου. 

Παντρεύεται ὁ ἀστακός, παίρνει τήν ἀχιβάδα  
κι ὁ κάβουρας συχνόβγαινε κι ἔκανε μαντινάδα. 
Ἡ λύρα σου νά τσακιστῆ κι οἱ κόρδες νά κοποῦνε  

τά χέρια πού τήν παίζουνε νά μήν ξημερωθοῦνε. 

 

Μοιρολόγια καί τραγούδια τοῦ Φάρου 
 Σά μοιρολόγια εἶναι τά λυρικώτερα ἀπό ὅλα τά 

ἑλληνικά τραγούδια. Σραγικά στήν ἔκφραση, ὅσο 
τραγικά εἶναι καί τά περιστατικά πού τά ἐμπνέουν, 
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μεστά σέ στοχασμό, ὅσο στοχαστικό καί φιλοσοφικό 
εἶναι τό θέμα τοῦ θανάτου πού διερμηνεύουν. 

Σό πρόβλημα τῆς ψυχῆς, τοῦ τί περιμένει τόν ἄνθρωπο 
μετά τό θάνατο, κοινό σέ ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς, 
πῆρξε θεμελιῶδες γιά τήν ἑλληνική διανόηση σέ ὅλα 
τά στάδια τῆς ἱστορικῆς της ἐξέλιξης.  Ἡ πίστη στήν 
ὕπαρξη ψυχῆς, στή συνέχεια τῆς ζωῆς καί πέρα ἀπό τόν 
τάφο, δέν ἔλειψε ποτέ.  Μέ δέος, ὅμως, καί θλίψη εἶδαν 
οἱ Ἕλληνες τό θάνατο τοῦ σώματος, τό χωρισμό τῆς 
ψυχῆς ἀπό τό σῶμα.  θρήνησαν πάντοτε ὄχι μόνο ὡς 
ἄτομα, ἀλλά ἀπό τά παλαιότατα χρόνια εἶχαν τή 
συνήθεια τοῦ ὁμαδικοῦ θρήνου γιά πρόσωπα πού 
χάνονταν ἀπό κοντά τους.   ὁμαδικός θρῆνος 
ἀναφέρεται συχνά στό ὁμηρικό ἔπος, θρηνοῦν γιά τόν 
Ἕκτορα  κάβη καί ὁ Πρίαμος· μαλλιοτραβιέται καί 
ὁλοφύρεται  μάνα, κλαίει καί ἀναστενάζει ὁ πατέρας 
καί ὅλοι γύρω μετέχουν στό θρῆνο. 

Πρώτη μέσα στίς ἄλλες Σρωαδίτισσες σταίνει  κάβη 
τό μοιρολόγι. 

λόκληρη νύχτα ὁ Ἀχιλλέας καί οἱ φίλοι του κλαῖνε τόν 
Πάτροκλο.  κτός ἀπό τούς συγγενεῖς καί φίλους, 
πῆρχαν καί ἀοιδοί, εἰδικοί γιά τό μοιρολόγι.  Ατοί 
ἀρχίζουν τό θρῆνο γύρω στό νεκρό Ἕκτορα. 

Σό ὅτι ἦταν παλιό τό ἔθιμο νά κλαῖνε τό νεκρό, τό 
μαθαίνουμε καί ἀπό τό γέρο Λαέρτη, πού ἀπό τόν 
δυσσέα, πρίν ἀκόμα γνωριστοῦν, ζητᾶ νά 
πληροφορηθῆ πόσος χρόνος πέρασε ἀπό τότε πού 
φιλοξένησε τό γυιό του, χαμένο, πλέον, στή θάλασσα ἤ 
στήν ξηρά, χωρίς νά τόν κλάψουν οἱ γονεῖς του καί  
γυναίκα του, καθώς  συνήθεια τό καλοῦσε. 

Γιά ἀρχαῖο καί πατροπαράδοτο ἔθιμο θρήνου τῶν 
νεκρῶν ὁμιλοῦν καί ἄλλοι συγγραφεῖς, ὅπως ὁ 
Ἡρόδοτος, ὁ Λυσίας (ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων 
βοηθοῖς): «ὅμως δ’ ἀνάγκη τοῖς ἀρχαίοις ἔθεσι χρῆσθαι, 
καί θεραπεύοντας τόν πάτριον νόμον ὁλοφύρεσθαι τούς 
θαπτομένους.». 
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Παρά τή θεωρητική ἀντίθεση καί τήν καταδίκη τῶν 
κοπετῶν, ὁ θρῆνος γιά τό νεκρό σέ καμμιά περίοδο τῆς 
ἑλληνικῆς ἱστορίας δέν εἶναι ἄγνωστος.  τό 2ο αἰῶνα 
μ.Φ. βρίσκουμε στό Λουκιανό περιγραφή νεκρικῶν 
θρήνων. 

Μέ τήν ἴδια τραγικότητα σέ λόγια καί χειρονομίες 
ἐξακολουθοῦν νά πάρχουν οἱ θρήνοι γιά τό νεκρό στή 
βυζαντινή περίοδο, καθώς μαρτυροῦν οἱ περιγραφές 
συγγραφέων.  Ἡ χριστιανική διδασκαλία γιά τό μάταιο 
τοῦ κόσμου τούτου, φυσιολογικά χάνονται μέ τό πέρα-
σμα τοῦ χρόνου· θρηνοῦν καί γιά τίς γενικώτερες 
ἐθνικές συμφορές, τήν ποταγή τῶν τήν ὁποία πρέπει ὁ 
Φριστιανός διαρκῶς νά προπαρασευάζεται, δέν κατορ-
θώνει ν’ ἁπαλύνη τό πένθος καί νά μετριάση τήν τραγι-
κότητα τοῦ θρήνου γιά τό νεκρό. τό βυζαντινό μοιρο-
λόγι, ὅπως καί στό νεώτερο, ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατῆ  
παλιά ἀντίληψη γιά τή ζωή καί τό θάνατο, ὄχι χριστιανι-
κή.  ἐπάνω κόσμος εἶναι καλός, ὁ κάτω εἶναι ἀποτρό-
παιος, σκοτεινός καί γεμᾶτος θλίψη καί στεναγμούς. 

Ἀληθινή ἀκμή παρουσιάζει τό μοιρολόγι καί στή 
μεταβυζαντινή καί νεώτερη λλάδα.  Θλιμμένοι οἱ 
Ἕλληνες ἀπό τίς περιπέτειες τῆς πατρίδας τους, στήν 
ἰδιωτική καί κοινωνική ζωή, ἀνακουφίζουν τόν πόνο 
τους μέ τό τραγούδι, πού τίς περισότερες φορές ἔχει 
ὕφος μοιρολογιοῦ.  Δέ θρηνοῦν μόνο γιά τά ἄτομα πού 
πρόωρα ἤ φυσιολογικά χάνονται μέ τό πέρασμα τοῦ 
χρόνου· θρηνοῦν καί γιά τίς γενικώτερες ἐθνικές 
συμφορές τήν ποταγή πόλεων καί χωριῶν, τό βάρβαρο 
ἐξανδραποδισμό τῶν ἀνθρώπων, τόν ρωϊκό θάνατο 
ἀτόμων πού ἀγωνίζονται τόν κοινό ἀγῶνα τῆς 
ἐλευθερίας.  Ἔτσι, μοιρολογιοῦ ὕφος ἔχουν πολλά ἀπό 
τά ἱστορικά καί κλέφτικα τραγούδια· θρηνώδη, ἐπίσης, 
εἶναι καί ἄλλων εἰδῶν τραγούδια, τοῦ γάμου, τῆς 
ξενιτειᾶς, λατρευτικά, γιατί καί ατά στήν ἴδια 
ἀτμόσφαιρα κοινωνικῆς καί ἀτομικῆς ζωῆς γεννιῶνται. 

ήμερα ξεχωρίζουμε, βέβαια, τά καθαυτό μοιρολόγια, 
τούς θρήνους γιά τό νεκρό, ἀπό τά ἄλλα θρηνητικά 
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τραγούδια, πού ἀπό τό περιεχόμενό τους κατατάσ-
σονται σέ ἄλλες κατηγορίες.  Πολλά ἀπό ατά ἔχουν 
συντεθῆ στά χρόνια τῆς Σουρκοκρατίας καί περιέχουν 
στίχους γνωστούς, ἀκόμη, ἀπό τούς βυζαντινούς 
χρόνους.  Διακρίνονται γιά τά βαθυστόχαστα νοήματα 
καί τίς ποιητικότατες εἰκόνες. Περιηγητές πού ἐπισκέφ-
θηκαν τήν λλάδα κατά τήν Σουρκοκρατία, ἰδιαίτερα 
πρόσεξαν σκηνές μοιρολογημάτων πού παρακολού-
θησαν.  πρῶτος ἐκδότης τῶν ἑλληνικῶν δημοτικῶν 
τραγουδιῶν C. FAURIEL τά μοιρολόγια χαρακτηρίζει ὡς 
τό πλουσιώτερο ποιητικό εἶδος, μέσα στή νεοελληνική 
δημοτική ποίηση.  Ἄλλοι νεώτεροι ἐκδότες δημοτικῶν 
τραγουδιῶν, πολλά κείμενα μοιρολογιῶν περιέλαβαν 
στίς συλλογές τους.  υνήθως, τά χωρίζουν σέ δύο 
κατηγορίες, στά κυρίως μοιρολόγια, δηλαδή, θρηνητικά 
γιά τό νεκρό καί τά τραγούδια μέ γενικώτερο 
περιεχόμενο, γιά τή μοῖρα τοῦ ἀνθρώπου πού δέν μπορεῖ 
νά ἀποφύγη τό δεινό ἅρπαγα τῆς ζωῆς, τό Φάρο.   Ν. 
Πολίτης στίς «κλογές» του διακρίνει Μοιρολόγια καί 
Μοιρολόγια τοῦ Κάτω Κόσμου καί τοῦ Φάρου.  
Προτιμοῦμε τή γενικώτερη ὀνομασία: Μοιρολόγια τοῦ 
Κάτω Κόσμου καί τραγούδια τοῦ Φάρου.  Μέ τόν πρῶτο 
ὅρο ἐννοοῦνται οἱ θρῆνοι γιά τόν πεθαμένο, καθώς καί 
θλιβερά τραγούδια, πού ποτίθεται ὅτι λέει ὁ ἴδιος ὁ 
πεθαμένος, θρηνώντας γιά τό χωρισμό του ἀπό τή ζωή, 
γιά τά φρικτά μαρτύρια πού περνάει στόν Κάτω Κόσμο. 

Μέ ἀνατριχιαστικές εἰκόνες σέ μερικά ἀπό ατά, 
περιγράφεται ὁ ζοφερός Ἄδης, ὅπως π.χ. στούς 
ἑπόμενους στίχους:  

 
τά φίδια μέ προβόδισε, γιά νά τά ξεχειμάσω  

στήν ἀγκαλιά μαζεύονται, στά στήθη μου κοιμοῦνται 

καί στά σγουρά μου τά μαλλιά φωλιά θέλουν νά φκιάσουν, 

νά τρῶν ἀπό τά σκώτια μου, νά πίνουν ἀπ’ τό αἷμα .... 

 
ΠΨ ΘΑ ΜΕ ΒΑΛΟΤΝΕ ΣΗ ΓΗ 

Θωρώ τόν κόσμο καί δειλιῶ, τή γῆς κι ἀναστενάζω  
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πῶς θά μέ βάλουνε στή γῆς, στ’ ἀραχνιασμένο ν-Ἄδη  
κι ἐκεῖ θενά πρεμαζωχτοῦν τοῦ ν-Ἄδη τά σκουλήκια   
νά φᾶνε πόδια γλήγορα, χέρια καμαρωμένα,  
νά φᾶνε καί τή γλῶσσα μου, τήν ἀηδονολαλοῦσα. 
 

έ ἰδιαίτερη κατηγορία χωρίζονται μερικά μοιρολόγια, 
ὄχι ἀπό τό περιεχόμενο, ἀλλά ἀπό τή μορφή.  Εἶναι οἱ 
ἀλληγορίες πού προέρχονται ἀπό παρομοιώσεις τοῦ 
πεθαμένου μέ κριάρι πού ἅρπαξε ὁ λύκος, μέ μηλιά ἤ 
ἄλλο δέντρο πού πῆρε τό ποτάμι καί «μαράθηκε» ἤ 
«ξεριζώθηκε», μέ καράβι πού ξεκίνησε νά φύγη, μέ πουλί 
πού ἔφυγε ἀπό τό κλουβί, μέ ἀϊτό πού πέταξε, μέ ἀσήμι ἤ 
μάλαμα πού χάθηκε κ.τ.λ.. Εἶναι ἀπό τίς παραστατι-
κώτατες καί ὡραιότερες οἱ ποιητικές εἰκόνες πού μᾶς 
δίνουν οἱ ἀλληγορίες ατές. 

 
Ο ΛΤΚΟ ΠΗΡΕ ΣΟ ΚΡΙΑΡΙ 

μπῆκε ὁ λύκος στό μαντρί καί μπῆκε στό κοπάδι  
ζυγούρι, δέν ἀδιάλεξε καί μήδ’ ἀρνί νά πάρη,  
μόν’ διάλεξε καί πήρεκε τό πρῶτο μας κριάρι 
πῆρε τό σουρταριάρικο, πῆρε τό κουδουνᾶτο,  
πού βόσκαγε τά πρόβατα στόν ἤσκιο του ἀποκάτω. 

 
Σά λεγόμενα τραγούδια τοῦ Φάρου εἶναι καί ατά 

θρηνωδίες πού ἀκούονται στό μοιρολόγημα νεκροῦ, 
ἀλλά ξεχωρίζουν γιά τά γενικώτερα νοήματά τους, τά 
σχετικά μέ τόν ἄνθρωπο πού ἀναπόφευκτα θά εἶναι τό 
θῦμα τοῦ ἀδυσώπητου Φάρου, καθώς καί γιά τήν 
ἀφηγηματική τους μορφή.   Φάρος εἶναι καραβοκύρης 
πού προβάλλει μέ τό καράβι του φορτωμένο ἀπό 
θνητούς ἄρρωστους καί λαβωμένους, εἶναι μαῦρος 
καβαλάρης πού σέρνει νιούς καί γέρους σ’ ἄλογό τους 
δεμένους· εἶναι πραματευτής, κουρσάρος ἤ κλέφτης πού 
γυρίζει παντοῦ καί ἁρπαζει ἀνθρώπους, νέους καί νέες, 
χωρίς νά τόν συγκινοῦν, οἱ κραυγές καί τά δάκρυα τῶν 
μανάδων. τήν κατηγορία ατή ἔχουμε καί ἄλλες 
παρόμοιες ἀφηγήσεις, ὅπως π.χ. γιά τό Φάρο πού παίρνει 
τή μονάκριβη ἀδερφή, γιά τούς ἀντρειωμένους, πού 
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ἀποφασίζουν νά βγοῦν ἀπό τόν Ἄδη καί μιά λυγερή 
παρακαλεῖ νά τήν πάρουν μαζί τους κ.ἄ. 

 
ΣΟΤ ΦΑΡΟΤ ΣΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 

 Φάρος ἐβουλήθηκε νά φτιάση περιβόλι·  

τό ‘χτισε, τό καλούργησε, πιάνει νά τό φυτέψη,  

βάνει τίς νιές γιά λεμονιές, τούς νιούς γιά κυπαρίσσια  

βάνει καί τά μικρά παιδιά γαρύφαλα καί βιόλες,  

ἔβαλε καί τούς γέροντες στόν τοῖχο του τριγύρω,  

θέ μου, νά πέρναγα κι ἐγώ σ’ ατό τό περιβόλι,  

νά ξεχωρίσω λεμονιές, νά βγάλω κυπαρίσσια,  

νά πάρω στά χεράκια μου γαρύφαλα καί βιόλες  

καί νά γλυκοκουβέντιαζα τριγύρω μέ τό φράκτη. 

 
Ἰδιαίτερη ποιητική ἀκμή ἔχει σημειώσει τό μοιρολόγι 

στή Μάνη, ἑλληνική περιοχή γνωστή γιά τήν πολεμική 
κλίση καί ἱκανότητα τῶν κατοίκων της καί, πρό πάντων, 
γιά τό παλιότατο ἔθιμο τῆς βεντέττας ( τοῦ γδικιωμοῦ).  
κτός ἀπό τά κοινά σέ ὅλη τήν λλάδα θρηνητικά 
τραγούδια, στή Μάνη ἀναπτύχθηκε ὁλόκληρη ἱεροτε-
λεστία μοιρολογήματος καί ἔχουν συντεθῆ ποιητικά 
κείμενα ἰδιότυπα στή γλῶσσα, στό μέτρο καί τό ὕφος 
τους, γενικά. Σοῦτο ὀφείλεται στίς ἰδιάζουσες συνθῆκες 
ζωῆς στό χῶρο ατό καί, πρό πάντων, στό ἔθιμο τοῦ 
γδικιωμοῦ. 

«Σά μανιάτικα», λέει ὁ Κ. Παπαγιάννης, «οἱ μανιάτικες 
συνήθειες,  παράξενη σέ πολλά μέρη κοινωνική 
διαίρεση, τό μανιάτικο σπίτι,  οἰκογενειακή πειθαρχία, 
 στρατιωτική ποταγή τῶν νέων στούς μεγαλύτερους, 
 ξακουστή μανιάτικη φιλοξενία σάν ἱερός ἄγραφος 
κοινωνικός νόμος,  σημασία τῆς οἰκογενειακῆς τιμῆς, 
 κοινωνική θέση καί ἀξία τῆς γυναίκας κόρης καί 
γυναίκας μάνας, οἱ λῦπες καί οἱ χαρές, ὅλη  μανιάτικη 
ζωή, τέλος, ἀπό τή Βέργα τοῦ Ἁλμυροῦ ὡς τό 
Βασιλοπόταμο κοντά στόν Ερώτα εἶναι ριζικά 
διαφορετική ἀπό τή ζωή στήν ἄλλη λλάδα.   θάνατος 
στή Μάνη ἀποτελεῖ κοινωνικό γεγονός ἀπό τά 
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σημαντικώτερα.  Μόλις ἀκουσθῆ ὅτι κάποιος πέθανε, 
ὅλες οἱ γυναῖκες καί, πρό πάντων, οἱ εἰδικές 
μοιρολογίστρες, σπεύδουν νά πᾶνε στό κάθισμα, στό 
μοιρολόγι».  Ἀρχίζει, συνήθως, ἕνας διαλογικός θρῆνος 
μεταξύ γυναικῶν πού ἔχουν ἤδη καθήσει γύρω στό 
νεκρό καί μοιρολογοῦν καί τῶν νέων πού προσέρχονται 
στό μοιρολόγημα καί συνέχεια, κατόπιν, ὅλες μαζί 
μοιρολογοῦν ἤ  καθεμιά ἔχει νά πῆ δικό της μοιρολόγι, 
ἀπό δική της ἔμπνευση καί σχετικό μέ τό θρηνούμενο ἤ 
γνωστούς παλιούς στίχους· δίνουν συμβουλές στό 
νεκρό, μιλοῦν γιά δική τους ὅμοια οἰκογενειακή 
συμφορά, στέλνουν χαιρετίσματα σέ δικούς τους 
πεθαμένους κ.τ.λ.. Μέ ἀποστροφές πρός τό νεκρό, 
ἐρωτήσεις, τραγικά ἐπιφωνήματα γίνεται ὁλοένα καί 
μεγαλύτερος ὁ δραματικός τόνος.  Πολλοί εἶναι οἱ 
τυπικοί στίχοι πού λέγονται, εἰδικά, σέ ὡρισμένους 
νεκρούς, στό σύζυγο, στό τέκνο, στόν ἀδερφό σέ νέο ἤ 
νέα, σέ παπά, σέ ἀρραβωνιασμένο, σέ πεθαμμένο στήν 
ξενιτειά, σέ θαλασσοπνιγμένο κ.τ.λ., καθώς καί σέ 
εἰδικές στιγμές τοῦ μοιρολογήματος, τήν ὥρα πού 
ἔρχεται μιά γυναίκα στό μοιρολόγημα καί οἱ ἄλλες τήν 
ποδέχονται, ὅταν φέρνουν τό νεκρό στήν ἑκκλησία, 
μετά τόν τελευταίο ἀσπασμό κ.ο.κ.. Μεγαλύτερη 
ἐκφραστικότητα καί πρωτοτυπία, ἀλλά καί δραματι-
κότητα ἔχουν τά μοιρολόγια προσώπων πού ὁ θάνατός 
τους ὀφείλεται σέ αἴτια ἰδιαίτερης κοινωνικῆς καί  
ἐθνικῆς σημασίας, ὅπως τῶν σκοτωμένων στόν πόλεμο. 

«Ἀλλά ἐκεῖ ὅπου, πρό πάντων, ἐκχύνεται τό πάθος τῶν 
γυναικῶν καί ἀπροσποίητον ἐκφαίνεται τό φρόνημα 
των», λέει ὁ Ν. Πολίτης, «εἶναι οἱ θρήνοι εἰς τούς 
θανόντες κατά τόν πόλεμον. Εἰς τά μοιρολόγια 
ερίσκομεν εἰλικρινῆ ἔκφρασιν τῶν κατεχόντων τούς 
πενθοῦντας συναισθημάτων καί διαβλέπομεν σύγκρου-
σιν τῆς στοργῆς πρός τούς προσφιλεῖς νεκρούς καί τῆς 
συνειδήσεως τοῦ καθήκοντος πρός τήν πατρίδα καί τήν 
κατίσχυσιν τοῦ καθήκοντος. Εάριθμα ατοσχέδια 
μοιρολόγια τῆς Μάνης, τυχαίως περισυλλεχθέντα, 
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κατοπτρίζουν τήν εγένειαν τῆς ψυχῆς τῶν ἀφελῶν καί 
ἀμορφώτων θρηνωδῶν». 

Σά ἰδιότυπα μοιρολόγια τῆς Μάνης ξεχωρίζουν ἀπό τά 
ἄλλα, τά κοινά ὄχι μόνο ἀπό νόημα, ἀλλά καί στή 
μετρική τους μορφή. Εἶναι ὁλόκληρες ἀφηγήσεις σχετι-
κές μέ τό θρηνούμενο σέ ὀκτασύλλαβους συνήθως, 
στίχους.  Ἡ παράθεση, ὅμως, περιστατικῶν ἀπό τή ζωή 
καί τή δράση τοῦ νεκροῦ δέν ἐλαττώνει τή 
δραματικότητα· κρατεῖ συνήθως, ζωηρό τό ἐνδιαφέρον 
καί ατή εἶναι  ἀξία τοῦ μοιρολογιοῦ τῆς Μάνης.  τά 
καλύτερα, τουλάχιστον, ἀπό ατά  ἱστορική 
λεπτομέρεια δέν εἶναι ἀπό τίς συνηθισμένες πεζολογίες 
πού καταστρέφουν τήν ποίηση.  έ μιά εὔστοχη 
σύγκριση τοῦ μανιάτικου μοιρολογιοῦ μέ τά 
ἀφηγηματικά τραγούδια τῆς Κρήτης, ὁ Γιάννης 
Ἀποστολάκης λέει: «καί τά δυό τους συνθέτουν ἱστορία, 
τό ἕνα μέ τήν περιγραφή τῆς ἐξωτερικῆς καί τό ἄλλο 
τῆς ἐσωτερικῆς ἀκολουθίας τῶν περιστατικῶν».  τό 
μανιάτικο μοιρολόγι «κάποια, βέβαια, ἱστορία, 
πλάθεται, ὅμως, ποιός τήν προσέχει μπροστά στή φλόγα 
πού βγαίνει ἀπό τό ἐσωτερικό τοῦ Μανιάτη· κάποια 
περιγραφή γίνεται, ὅμως, πολύ ἐντονώτερα ἀπό τό 
ἐξωτερικό περιστατικό ζωντανεύει ὁ ψυχικός βίος τοῦ 
ἀτόμου καί τῆς κοινωνίας -  ψυχική, δηλαδή, σύσταση 
τοῦ Μανιάτη, φυσικά, δέν εἶναι σ’ ὅλα τά τραγούδια  
ἴδια· τό ξεφάντωμα πετυχαίνει, ἀλλού περισσότερο καί 
ἀλλού λιγώτερο...  Οἱ ἥρωες τῶν τραγουδιῶν τοῦ 
γδικιωμοῦ ζοῦν καί ἀνασαίνουν σέ κόσμο ὁλότελα δικό 
τους...  Ὅ,τι ὅμως, ξεχωρίζει τό μανιάτικο μοιρολόγι 
καί κάνει τό παράξενο φυσικό του, εἶναι  πλημμύρα ἀπό 
συναισθήματα καί ἔλλειψη ἀπό φαντασία· γιά κεῖνο εἶναι 
τό βαθύτερο ἀπό τό δημοτικό μας τραγούδι...   
Μανιάτης πορεύεται στή ζωή του μέ τά γεγονότα γυμνά 
καί ἀστόλιστα καί  ὠμή λιστική ἔκφρασή του εἶναι τό 
φυσικό ξεθύμασμα.  Ἡ χαρά καί  λύπη, τό πάθος, μ’ ἕνα 
λόγο, βγαίνει ἀπό κάθε ὅριο, καθώς, ὅμως, δέν βοηθάει 
 φαντασία, τό τραγούδι φανερώνεται βαρύ καί ὠμό. 



117 
 

ΣΑ ΛΗΣΡΙΚΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ 
 

Γιά νά μπορέση κανείς νά μπῆ στό νόημα τῶν 
ληστρικῶν τραγουδιῶν, χρειάζεται μιά προκαταβολική 
μύηση, ἄς τήν ποῦμε, στό κύκλωμα τῆς ληστείας, πού 
μάστισε τή χώρα μας γιά ἑκατό περίπου χρόνια, ἀπό τό 
1835 μέχρι τό 1935, ὁπότε καί ἐξέλιπαν τά τελευταῖα 
ἀπομεινάρια της. 

Σό φαινόμενο εἶναι πολύ παλιό.  Προϋπῆρχε καί στήν 
ἀρχαία ἐποχή, ὅπως τό διαβεβαιώνη ὁ Θουκιδίδης, καί 
στό Μεσαίωνα, καί στήν Σουρκοκρατία σάν ἐνδημική 
κοινωνική ἀρρώστια.  Καί μιά διευκρίνιση: Ὅταν μιλᾶμε 
γιά ληστρικά τραγούδια, ἐννοοῦμε κι ἀναφερόμαστε σ’ 
ὅσα δημιουργήθηκαν μέσα στά ἀπελευθερωτικά ατά 
ἑκατό χρόνια τῆς ληστοκρατίας. 

Καί πρῶτα ἀπ’ ὅλα τί εἶναι οἱ ληστές πού ἐξυμνοῦνται; 
ξωτερικά σέ ἐμφάνιση εἶναι ὀρεσίβιοι, φοροῦν μπουκα-
μίσια μέ πούλιες ἤ ντουλμᾶ, κάπα, σκούφια ἤ μαῦρο 
μαντήλι, δεμένο πίσω στό κεφάλι, φοροῦν κάλτσες ἤ 
κιλότα μάλλινη, τσαρούχια μέ φοῦντες, ἄκουροι, 
ἀρειμάνιοι μέ μαλλιά καί γένεια, ὡπλισμένοι σάν 
ἀστακοί «μέχρι τά μπούνια», με σταυρωτά φυσεκλίκια 
καί διπλή φυσιγγιοθήκη στή μέση πού λαμποκοποῦν, μέ 
ὅπλο καριοφίλι παλιότερα, γκρά ἤ μάλινχερ (ἀραβίδα), 
ἀργότερα, μέ σελάχι, πιστόλες, μαχαίρια καί πάλα 
(γιαταγάνι), ἀσκί γιά νερό ἤ παγούρι, σακίδιο, κιάλια, 
φανάρι ἤ φακό. Περιφέρονταν κατά συμμορίες πού στήν 
ἀρχή, δηλαδή, στά μεταπελευθερωτικά χρόνια ἔφθαναν 
μέχρι τούς ἑκατό. Ὅσο πήγαινε ὅμως, λιγόστευε ὁ 
ἀριθμός τῶν μελῶν, κυρίως γιά λόγους τακτικῆς καί 
ἀσφάλειας γιά νά εἶναι καί εὔκολη  μετακίνησή τους, 
ὥστε νά μή γίνωνται ἀντιληπτοί ἀπό τίς Ἀρχές μέ 
ἐλάχιστη σύνθεσή του δύο, γιά νά στέκη ὁ ἕνας 
καραούλι, ὅταν κοιμᾶται ὁ ἄλλος καί στά τελευταῖα 
χρόνια ἕνας μόνος. 

Ἡ ἱεραρχία στό λησταρχεῖο παρουσιάζεται ὅπως καί 
στήν ἐποχή τῆς κλεφτουριᾶς:  καπετάνιος, τό 
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πρωτοπαλλήκαρο (συναρχηγός), ὁ ψυχογιός καί τά μέλη 
τῆς συμμορίας, οἱ ληστές. 

Προσαγορεύονται ἀπό τό λαό: Καπετάνιοι, κλέφτες, 
ληστές, λιαροκάπηδες, κλαρίτες, φυσεκλίκια καί 
μπατσάδες, κατσαπλιάδες κ.λ.π.  γίνεται ἰδιαίτερη 
πάντοτε μνεία γιά τόν ἀρχιληστή. Μεταξύ τους: 
Προσαγορεύονται «ἀδέρφια» ἤ «σταυραδέρφια», στίς 
περιπτώσεις ἀδερφοποιίας. 

τή συμμορία διατάζει ὁ ἀρχιληστής.  Ἡ τάξη εἶναι 
αστηρά στρατιωτική.   κοινός κίνδυνος τούς ἑνώνει 
ὅλους καί  πειθαρχία εἶναι ἀτσάλινη, σάν ἀνάγκη ζωῆς.  
Σήν μέρα λημεριάζουν στή λούφα, στό λημέρι 
κρυμμένοι.  Ἕνας ἤ καί δύο στέκουν καραούλι, φρουρά 
τῶν ἄλλων πού κοιμοῦνται ἤ ξεκουράζονται στά 
γιατάκια.  Ξέρουν καλά τά μονοπάτια καί τά σύρματα.  
τηρίζονται μέ σιγουριά στό ὅτι «ὁ τόπος εἶναι 
ὠκεανός, λίγο νά παραμερίση κανένας στή λούφα δέν 
τόν βρίσκουν ποτέ, ἔξω ἀπό προδοσιά». 

κεῖ ὁ ἔμπιστος ληστοτρόφος καί πληροφοριοδότης, 
συνήθως τσοπάνης, τούς τροφοδοτεῖ.  Βασικά δροῦν τή 
νύχτα, μά πολλές φορές καί τή μέρα.  Ζοῦν ἀπό τή 
ληστεῖα, πού πάλι ἔχει δύο φάσεις: Σήν ἀναγκαστική 
(πού ἀνάγεται στήν τροφοδοσία τους καί ἐδῶ τό πρῶτο 
λόγο ἔχουν οἱ ληστοτρόφοι τσοπάνηδες) καί τήν 
ἐπαγγελματική, δηλαδή τήν ἁρπαγή σφαχτῶν καί 
ζωντανῶν γενικώτερα ἤ τήν αἰχμαλωσία ἀρχόντων καί 
πλουσίων καί τήν ἐξαγορά τους μέ λύτρα ἤ κι ἀκόμα 
στήν τυχαία ληστεία διαβατῶν καί διερχομένων.  

Σά λάφυρα τῆς ληστείας, ὅταν εἶναι ζωντανά, τά 
πουλᾶνε ἤ προσωρινά τά ρίχνουν στίς στάνες τῶν 
φιλικῶν τους τσελιγκάδων. 

Μοιράζουν μέ αστηρό κανόνα, ἀνάλογα μέ τή 
συμμετοχή, τό ἀξίωμα καί τό χρόνο τῆς θητείας τους 
στή συμμορία.  Ἄλλο τό μερίδιο τοῦ ἀρχιληστῆ, ἄλλο 
τοῦ συναρχηγοῦ, κι ἄλλο τοῦ παλιοῦ ληστῆ, ἄλλο τοῦ 
νεοφερμένου. 
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Σά χρήματα τά κρύβουν σέ δικές τους κρύπτες ἤ τά 
ἐμπιστεύονται σέ δικούς τους ἤ κι ἀκόμα τά τοκίζουν. 

τίς συνήθειές τους, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, πάρχει 
ἀπαράγραπτος κώδικας, ἄγραφτη κληρονομιά τῆς 
κλεφτουριᾶς.  Δέν πειράζουν γυναῖκες, οὔτε συνδέονται 
κατ’ ἀρχήν καί ατό ἀπό σκοπιμότητα, γιατί πιστεύουν 
ὅτι καταπέφτει  ἐγρήγορση τοῦ ληστῆ καί ὁ δεσμός 
εἶναι τό τέλος τους (τρῶνε τό κεφάλι τους). 

Δέν πειράζουν ποτέ γιατρό οὔτε τόν ληστεύουν· τόν 
καλοῦν ὅταν τό ἔχουν ἀνάγκη. 

Μιλοῦν καί δέχονται τούς ἄλλους μέ τίς πλᾶτες 
πάντοτε γυρισμένες καί προφυλαγμένες σέ βράχο ἤ 
δέντρο, νά τούς ἔχουν ὅλους μπροστά.  Μιλοῦν χαμηλό-
φωνα, ἐμπιστευτικά καί εἶναι λιγόλογοι, βλοσυροί καί 
ἀδίστακτοι. Φρησιμοποιοῦν ἰδιαίτερα τραχύ καί 
ἀπροσχημάτιστο λεξιλόγιο καί προσωποποιοῦν τ’ 
ἅρματα τους μέ ὀνόματα, ὅπως «Γιαννούλα» τήν πάλα, 
τό γιαταγάνι, «χαμομήλω» τή κουμπούρα ἤ πιστόλα, 
«κιτρινοπαφίλης» ὁ γκράς, τό ὅπλο κ.τ.λ. 

υνεννοοῦνται τή νύκτα ἤ ἀπό ἀπόσταση μέ 
συνθηματικά σφυρίγματα. Ὅταν ἀπειλοῦν παραγγέλ-
λοντας προφορικά ἤ γραπτά, εἶναι τελεσίδικοι, χωρίς 
καμμιά ἀναστολη γιά ὁποιοδήποτε λόγο. Εἶναι μοχθηροί 
τιμωροί, στούς προδότες ἰδιαίτερα, ἤ γενικά ὅταν 
ἐκδικούνται. Ὅταν ποσχεθοῦν, οἱ λόγοι τηροῦνται 
μέχρι θανάτου. 

Ἔχουν ἀδερφοποιούς καί δέ ληστεύουν μοναστήρια, 
ἔξω ἀπό σπάνιες κι ἐδῶ περιπτώσεις.  Πολλές φορές 
ἐπιτελοῦν καί κοινωνικό ἔργο: χτίζουν ἐκκλησίες, παντ-
ρεύουν ὀρφανές, ἐνισχύουν φτωχούς, βαφτίζουν παιδιά.  
Δέν λείπουν περιστατικά πού λειτουργοῦνται καί μετα-
λαβαίνουν, ἀκόμα.  τίς διασκεδάσεις, ὅταν γίνωνται μέ 
ετυχία, εἶναι ἔκδοτοι, κυριολεκτικά ξεφαντώνουν. Εἶναι 
ὅμως καχύποπτοι, δίνουν φαγητά καί ποτά νά τά 
δοκιμάσουν πρῶτοι οἱ προμηθευτές ἤ παρασκευαστές 
τους, γιατί φοβοῦνται τό φαρμάκωμα. Οἱ πράξεις τους 



120 
 
ὅπως ταιριάζει στούς λεβέντες: Εἶναι γενναῖοι καί 
περήφανοι καί δέν «κάθεται μύγα στό σπαθί τους». 

Ἀπό τό διασυρμό προτιμοῦν τό θάνατο. Δέν 
παραδίδουν ποτέ ἅρματα. Σό νά πιαστοῦν ζωντανοί 
θεωρεῖται ἀσυγχώρητη καί αἰώνια ντροπή. Δημιουργοῦν 
θαυμαστές γύρω τους καί ὁ πολύς κόσμος στήν ὕπαιθρο 
εἶναι μέ τό μέρος τους. Μεταξύ συμμοριῶν 
ἀποφεύγονται οἱ διενέξεις· ὁ κοινός κίνδυνος τοῦς 
ἑνώνει. Αντίθετα, ἔχουμε «σμίξεις», ὅταν πρόκειται γιά 
κοινή ληστρική ἐπιχείρηση. 

Σόπος τους: Σό καλοκαίρι, τό πυκνό δάσος καί οἱ 
στροῦγκες.  Σό χειμώνα σκορπισμένοι σέ μικρές ὁμάδες 
(μπουλούκια) δυό – δυό, τρεῖς – τρεῖς, ξεχειμάζουν 
λαθραῖοι στά μαντριά τῶν τσελιγκάδων καί τῶν 
τσοπαναραίων, πού εἶναι τό ἀποκούμπι τους, τό 
στήριγμα καί  ἀπαντοχή τους, ἀφοῦ ἄλλωστε, κατά 
μεγάλο ποσοστό ἀπό τήν τάξη ατή προέρχονται 
(αρακατσαναῖοι – Βλάχοι – Σσελιγκάδες  - Σσοπα-
ναραῖοι – Ξώμαχοι). 

Γεωγραφικά στήν λλάδα σ’ ατά τά ἑκατό χρόνια  
ληστεία εἶναι ἐξαπλωμένη μέ ἄξονα τήν ὀρεινή τερεά 
λλάδα, στά μέσα καί στό τέλος τοῦ 19

ου
 αἰῶνα, ἀπό 

τήν Πελοπόννησο ἰδιαίτερα στή Ρούμελη, με σημαντική 
δράση στόν τότε παραμεθόριο χῶρο (σύνορα τερεᾶς – 
Θεσσαλίας) καί ἀπό ἐκεῖ στό πρῶτο μισό τοῦ 20ου 
αἰῶνα, κυρίως στή θεσσαλία, στή Δυτική Μακεδονία καί 
λιγότερο στήν Ἤπειρο. 

Κρούσματα πάρχουν σποραδικά καί σ’ ἄλλες γωνιές 
(λ.χ. στή Φαλκιδική, άμο κ.τ.λ.), χωρίς ὅμως, νά δημι-
ουργοῦν καθεστώς τοῦ τύπου τῆς ληστοκρατούμενης 
τερεᾶς καί νά προβληματίζουν Ἀρχές καί Κυβερνήσεις. 

Σά ἑννενήντα πέντε τοῖς ἑκατό ἀπό τούς ληστές τῆς 
πρώτης ληστρικῆς περιόδου, μέχρι τό 1860, ἔχουν κάμει 
κλέφτες ἤ ἦταν ἀγωνιστές στόν ἀπελευθερωτικό ἀγῶνα 
καί ἔχουν πολεμήσει τόν Σοῦρκο, η ἔστω εἶναι παιδιά 
ἀγωνιστῶν καί ἔχουν γνώση τῆς κλέφτικης ζωῆς καί 
ἀπό κλέφτικα τερτίπια. 
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Σά κίνητρα τῆς ληστείας μέσα σ’ ατήν τήν 
ἑκατονταετία, στήν ἀρχή ξεκινοῦσαν ἀπό τήν 
παραδεγμένη δυσαρέσκεια καί τήν ἀνέχεια. 

Σά μετέπειτα, ὅμως, χρόνια, ἰδιαίτερα στήν ἀκμή της 
στά μέσα τοῦ 19

ου
 αἰῶνα, ἀναπτύσσεται μιά ποικιλία 

κινήτρων, μέ βάση τόν πλουτισμό (καζάντισμα), καί οἱ 
τάξεις τῶν συμμοριῶν πού δροῦν, ἐνισχύονται ἀπό 
φυγόδικους, ἀπό λιποτάκτες, ἀπό παρασυρμένους, λόγω 
συγγένειας καί φιλίας καί ἀπό ἐλαφρούς, ἀκόμα, «πού 
βγαίνουν στό κλαρί ἀπό μεράκι». 

Οἱ τελευταῖοι ἐρευνητές γύρω ἀπό τό θέμα, τή 
ληστεία, τήν κατατάσσουν στά κοινωνικά φαινόμενα καί 
τῆς ἀποδίδουν κοινωνικά κίνητρα. Ατή  θέση εἶναι, 
ἴσως, μόνο ἕνα μέρος τῆς ἀλήθειας.  Ἀφήνει ἀπ’ ἔξω ἕνα 
πολύ μεγάλο μέρος τῶν ληστῶν, ατούς πού προείπαμε, 
τούς φυγόδικους, τούς λιποτάκτες, τούς παρα-
συρμένους.  

Σό φαινόμενο στή βάση του πέρασε στό λαό σάν μιά 
συνέχεια τοῦ ἐλεύθερου βίου ἀπό τήν ἐποχή, ἀκόμα, τῆς 
κλεφτουριᾶς, πού εἶχε σάν συνέπεια οἱ ἀνυπότακτοι 
ατοί, οἱ πρῶτοι ληστές, νά εἶναι πλησιέστερα στό λαό, 
παρ’ ὅ,τι οἱ ἄντρες τῆς ἐξουσίας, πού ἐξομοιώνονται, 
ἀπαράλλακτα, μέ τόν Σοῦρκο.   λαός στό πρόσωπο τοῦ 
ἀπροσκύνητου στήν ἐξουσία, ἀναγνωρίζει τόν παλιό 
κλέφτη.  Ἄλλωστε, ἀπό τούς τρόπους τούς κλέφτικους 
δέν παράλλαξε τίποτα.  Γιατί εἶχε πιστέψει πώς τό 
«σεφέρι» θά ἔφερνε, τουλάχιστον, ἀνεξαρτησία, ὅπως 
τήν εἶχε στό νοῦ του, νά κάνη ὅ,τι θέλει, δηλαδή 
ἀσυδοσία, χωρίς κανένα πάνω ἀπό τό κεφάλι του, 
«ἀλεμπορτάσι» ( a liberta). 

Σώρα ἔβλεπε νά τοῦ βάζουν γκέμια μέ τή φορολογία, 
νά εἶναι ποχρεωμένος νά κρατάη πειθαρχία στούς 
νόμους, πρᾶγμα πού δέν τοῦ πήγαινε, γιατί ἔκανε 
σύγκριση μέ τήν Σουρκοκρατία, ἀφοῦ γι’ ατόν τό λόγο 
εἶχε πάρει «παρανταριά τά πλάγια».  υντάσσεται μέ 
τούς ληστές γιατί προκαλοῦν τήν ἐξουσία ἀπ’ τή μιά 
μεριά καί γιά λόγους φιλαλληλίας, ἀκόμη, καί 
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κοινωνικῆς στοργῆς καί συμπάθειας ἀπ’ τήν ἄλλη, γιά 
τούς κατατρεγμένους.  Δεινοπαθοῦσε πολλές φορές ἐξ 
αἰτίας τους, ἰδιαίτερα, ὁ ποιμενικός κόσμος, μικροί καί 
μεγάλοι τσοπαναραῖοι. 

Εἴχαμε καί σκοτωμούς καί κακοποιήσεις κάθε λογῆς 
καί ἁρπαγές. πῆρξε καί φόβος. Ἡ συμμορία, βέβαια, 
χτυποῦσε ατούς πού κρατιόνταν καί ὄχι τούς 
ξέπιαγους. Κοτσαμπάσηδες, μεγαλοτσελιγκάδες, νοι-
κοκυραίους. 

Γιά τούς πολλούς ατοί ἦσαν ἀνεπιθύμητοι, καί πρίν 
καί τώρα μέ τήν ἀπελευθέρωση.  Ἔτσι, ὁ λήσταρχος 
τῶν πρώτων μεταπελευθερωτικών χρόνων, γινόταν ὁ 
ἐκδικητής καί προστάτης, τό ἀντίβαρο. 

 λαός δέν εἶναι φίλος τοῦ ἐγκλήματος.  Ἔγκλημα δέ 
θά τραγουδήση ποτέ.  Ξαναβρίσκει ὅμως τό ἰδανικό του, 
τό μῦθο του.  Σοῦ ταιριάζει  λατρεία στά ὅπλα,  
ἀνυπακοή καί  ἐλευθερία,  λεβεντιά καί ὁ ρωϊσμός.  
Ἠλεκτρίζεται μέ τό ἀνυπότακτο, μέ τήν ἐλεύθερη ζωή, 
τήν ἀδέσμευτη ἀπέναντι στό ὠργανωμένο, μ’ ατούς 
πού δέ σκύβουν τό κεφάλι κι ἄς πάσχουν, κι ἄς 
συνθλίβονται στό τέλος ἀπ’ τή Νέμεση. Σούς 
ὡραιοποιεῖ, εἶναι κάτι ἀπ’ τόν ἑαυτό του, ἔτσι θά ‘θελε 
νά ζοῦσε, χαίρεσαι νά τούς βλέπης, Λεβεντιά! 

Δέν εἶναι σάν καθημερινοί ἄνθρωποι, εἶναι πάνω, εἶναι 
περάνθρωποι, ἄπιαστοι καί ἄτρωτοι.  Ἔτσι τούς θέλει.  
Ὅπως ὅλα τά παιδιά, λατρεύει κάθε τί τό δυνατό, τό 
θεαματικό καί τό ἀτίθασο, χωρίς νά μπορῆ νά διακρίνη 
τί θική ἄβυσσο χώριζε τόν ἐπαναστάτη κλέφτη πού 
μάχονταν τήν καταδυνάστευση τοῦ  Σούρκου ἤ τοῦ 
Κοτσαμπάση, ἀπ’ τόν αἱμοχαρῆ ληστή πού πολεμοῦσε 
τήν ἴδια τήν κοινωνία. 

Εἶναι εκαιρία νά ξεθυμάνη μέ τόν τραγούδι: Κάτω  
καθημερινή συμβατικότητα! υγκινεῖται καί ἐπιστρα-
τεύει ὅλες τίς λυρικές του δυνάμεις γιά νά συγκινήση. 

Σά ρωϊκά χρόνια πέρασαν καί ὁ λαός ατός, ὅπως 
πάντα, ἀναζητᾶ τό ἔπος τῆς ρωϊκῆς γενιᾶς, ἀναζητᾶ 
ἰνδάλματα πού τοῦ λείπουν, νά τά τραγουδήση. 
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Εὔκολα λοιπόν, ὅπως εἴπαμε, περνάει στό παραπλήσιο, 
στό ἀπότοκο, σ’ ατό πού τόν ἐκφράζει στίς μέρες πού 
ζεῖ καταπιεσμένος. Ἡ μοῦσα τοῦ ἦταν προσιτή. Οἱ παλ-
ληκαριές, οἱ τρόποι, οἱ μουσικοί δρόμοι ἦταν ἕτοιμοι.  
Δέν εἶχε παρά ν’ ἀλλάξη ὀνόματα. 

κεῖ πού ἔλεγε:  

 
Μακρύς πάει καί τό Ζυγό κι ὁ Σσόγκας γιά τό Βάλτο  

κι ὁ Νάσος πέρα πέρασε, πέρα στό κλεφτοχώρια. 

 

Σώρα, γιά τό χωρισμό τῆς συμμορίας ἄλλαζε τά 
ὀνόματα καί ἔλεγε:  

 
Κι ὁ Νάσος πέρα πέρασε, πέρα μέ τίς κουμπάρες. 

 

Ἀντικαθίσταται ὁ μπέης, ὁ ἀγᾶς, ὁ πασᾶς, ὁ 
κοτσαμπάσης, οἱ Σούρκοι, μέ τό μοίραρχο, τό 
νωματάρχη, τόν εἰσαγγελέα, τούς χωροφύλακες πού δέ 
δροῦν ατόβουλα, ἀλλά μέ διαταγές ἀπό ἄλλους. 

Ἔξω δροῦν ατοί πού λένε ὄχι στήν καταπίεση. Σόν 
θέλγει τό κατόρθωμα τοῦ ἑνός. Ἀποκλείεται νά μνήση 
τόν καταπιεστή, τόν δυνάστη του. 

Φωρίς νά μνησικακῆ ἀπ’ τήν ἄλλη μεριά καί σέ ὧρες, 
μάλιστα, βαριές, τραγουδάει τό σκοτωμό τοῦ 
κυβερνήτη ἤ ἀναφέρεται στήν παλληκαριά τοῦ 
ληστοφάγου, τῶν Νταβελαίων, Γιάννη Μέγα. 

Ατή  ἀρνητική ἐμφάνιση τοῦ Κράτους στό λαό τά 
μεταπελευθερωτικά χρόνια, ὁ θαυμασμός στή λεβεντιά, 
ἀνακατεμένος μ’ ἕνα αἴσθημα φόβου καί  ἐσωτερική 
ἀνάγκη ἀναζήτησης τοῦ ρωϊκοῦ ἰδανικοῦ, εἶναι οἱ 
δημιουργοί τῶν ληστρικῶν τραγουδιῶν. 

Καί μιά καί μιλᾶμε γιά ἀνέχεια, ἑπόμενη ἦταν  
καταφυγή στά πρότυπα.  μνήθηκαν οἱ ἀκρίτες μέ τό 
ἀκριτικό ἔπος, μνήθηκε  κλεφτουριά μέ τό κλέφτικο 
τραγούδι, ἑπόμενο ἦταν νά μνηθοῦν σάν συνέχεια οἱ 
ληστές, ὅπως μεταγενέστερα οἱ ἀντάρτες. 
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Μέσα στήν ἑκατονταετία μνοῦνται τά νέα εἴδωλα.  Σά 
τραγούδια παρουσιάζονται ὡς ἐπί τό πλεῖστον τοπικά 
καί ἐφήμερα, ἀλλά πολλά δέν ἀργοῦν νά γίνουν 
πανελλήνια καί νά διατηρηθοῦν ἀναλλοίωτα στό χρόνο 
(Νταβέλης – ωτήρχαινας). Σά θέματα εἶναι περιωρι-
σμένα: Πρῶτα ἀπ’ ὅλα ὁ θαυμασμός καί ὁ ὕμνος στή 
δράση καί τό περιστατικό σέ ὕφος χρονικοῦ ἤ 
πληροφορίας,  προδοσία πού δέν τήν ἀντέχει καί τήν 
στηλιτεύει (συνήθως ὁ προδότης εἶναι ὁ οἰκεῖος, ὁ 
φίλος, ὁ τροφοδότης, ὁ κουμπάρος),  συμπλοκή,  
δραπέτευση σάν ἔργο ἀπελευθέρωσης,  ἀρρώστια, ὁ 
σκοτωμός, ὁ θάνατος. 

Ξέρει ἀπό τά πρίν πώς ὁ ληστής «Εἶναι πουλημένο 
κρέας» «μέ τό κεφάλι στόν ντορβᾶ», ξέρει τό τέλος 
του: «τέτοια στρούγκα, τέτοιο γάλα», μά εἶναι 
ἀξιοτραγούδιστος. 

Ἀκόμα ἐμφανίζεται καί ἕνας περίγυρος τραγουδιῶν μέ 
τόν ἀόριστο φόβο, τό περιβάλλον τους καί  φυλακή. 

Ἔτσι, δημιουργήθηκε παράλληλος κύκλος γιά τά 
μετόπισθεν - ἄς ποῦμε – τῆς ληστοκρατείας, πού σάν 
κατακλείδα δεσπόζουν τά τραγούδια τῆς φυλακῆς. 

Ὅλα - ὅλα τά ληστρικά τραγούδια δέν ξεπερνοῦν τά 
ἑκατόν πενήντα.  Γιά κάθε ξακουστό ληστή λέει κι ἀπό 
ἕνα τραγούδι, ἀπαράλλακτα, ὅπως παλιότερα γιά κάθε 
ξακουστό κλέφτη. 

Οἱ νεώτεροι συλλέκτες σωστά τούς παραχωροῦν 
ἰδιαίτερο κεφάλαιο.  Εἶναι πάντοτε ἐπώνυμα καί  
ἐπωνυμία εἴτε βγαίνει μέσα ἀπό τά κείμενά τους, εἴτε 
ἀπ’ τήν ἐπωδό (τό γύρισμα). 

τό σύνολό τους εἶναι ἔντεχνα καί πολλές φορές 
ἀνακόλουθα συμπληρώματα ἤ «ματίσματα», δηλαδή 
κολλημένοι στίχοι πάνω σέ ἀμιγῶς κλέφτικο τραγούδι.  
Δέν ἔπεται μ’ ατό ὅτι, παρ’ ὅλα τά δανείσματα ἀπό τήν 
ποίηση τοῦ κλέφτικου τραγουδιοῦ ἤ παρ’ ὅλα τά 
«συνταιριάσματα», δηλαδή τίς προσαρμογές τοῦ 
κλέφτικου πάνω στό ληστρικό σάν μεταποίηση καί παρ’ 
ὅλα τά «συγκαιράσματα», δηλαδή, ατῆς καθεαυτῆς 
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τῆς προσαρμογής τῶν στίχων στή ληστρική περίσταση, 
ὅτι δέ δημιουργήθηκαν καί τραγούδια μέ κάποιες 
ἀξιώσεις.  Ποῦ καί ποῦ δέν ἐξαλείφονται παλιοί ὅροι καί 
ὀνομασίες, πρᾶγμα πού γίνεται γιά εκολία, μά καί γιατί 
ἔτσι δίνεται περισσότερο μεγαλεῖο καί αἴγλη.  Μάλιστα, 
πάρχουν περιπτώσεις πού κλέφτικο τραγούδι ἔγινε 
ληστρικό, κι ἀργότερα, ἀντάρτικο: λ.χ. τό τραγούδι «Σό 
λέν οἱ κοῦκοι στά βουνά». 

Σοῦτο γίνεται ὅταν ὁ ρυθμός εἶναι γρήγορος καί 
επροσάρμοστος.  Βέβαια, δέν μποροῦμε νά μιλήσουμε 
γιά θαυμαστά ποιητικά ερήματα, πού νά παραχωροῦν, 
μιά πλήρη ἀνεξαρτητοποίηση στή ληστρική ποίηση.  
Μποροῦμε ὅμως, νά μιλήσουμε γιά τήν ὕπαρξή της,           
γιά ἕνα ἀναντίρρητο ποιητικό φαινόμενο μιᾶς 
ἑκατονταετίας. 

Εἶναι πολλοί οἱ συλλέκτες – ἰδιαίτερα οἱ παλιότεροι – 
πού κάνουν σύγχυση καί τά ληστρικά τραγούδια τά 
καταχωροῦν στά κλέφτικα. 

Ἀπό τήν τεχνική πλευρά δεσπόζει ὁ ἰαμβικός 
δεκαπεντασύλλαβος καί σπάνιες εἶναι οἱ περιπτώσεις 
τοῦ ἑπτασύλλαβου ἤ ὀκτασύλλαβου στίχου ἤ τοῦ 
τροχαίου μέτρου. 

τό σύνολό τους ἀποτελοῦνται ἀπό κοφτούς δωρικούς 
στίχους, χωρίς πολλά ψιμύθια. Ἡ ποίησή τους εἶναι 
ἀντρίκια, ὅπως στά κλέφτικα. Κυριαρχεῖ τό ρῆμα καί τό 
ποκείμενο καί πολύ λιγότρο τό ἐπίθετο, ὅταν 
χρειάζεται κάτι νά χρωματιστῆ καί νά εἰπωθῆ μέ 
ἔμφαση.  Ἀπό μέσα τους ἀναβλύζει μιά ἀλήθεια τραγική.  
πάνιες εἶναι οἱ βριστικές φράσεις («Ποῦ πᾶς, ἐδῶ 
παλιόβλαχε, δυό παραδιῶν ἀγκλίτσα»). 

Σήν ὥρα πού κάνει τέχνη ὁ λαός εἶναι λάθος νά 
φαντασθοῦμε πώς ἐξωραΐζει τόν ἐγκληματία.  Κάθε 
ἄλλο.  μνεῖ τόν ἀρνητή νά ποδουλωθῆ, τόν ἐλεύθερο, 
τή λεβεντιά καί τόν καταξιωμένο σέ θρῦλο θάνατό του, 
ἀκουμπώντας στούς στίχους τό θαυμασμό του, τό 
κομμάτι, δηλαδή, τοῦ συνταυτισμοῦ του καί, ἄν θέλετε, 
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τῆς συνενοχῆς του.  Σόσο πολύ, μάλιστα, πού καταλήγει 
νά ταυτίζεται μ’ ατούς. 

τήν ὀρεινή Παρνασσίδα παίρνει γιά δεύτερο ὄνομα 
πλάϊ στό βαφτιστικό καί τό ἐπώνυμό του, σάν 
παραγκώμι ἄς ποῦμε, τό ὄνομα ἑνός ληστή.  Βαφτίζει, 
μάλιστα, τά σκυλιά του, ἀλλά καί τ’ ἄλλα του ζῶα μέ 
ὀνόματα τῶν πιό διασήμων ληστῶν· ἰδιαίτερα οἱ 
ποιμενικές οἰκογένειες. 

Ὅπως κι ἄν ἔχη τό πρᾶγμα  δομή τῶν ληστρικῶν 
τραγουδιῶν στίς περιπτώσεις πού ἀποδεσμεύονται ἀπό 
τήν κλέφτικη ποίηση, εἶναι ἀποθησαυριστική.  Ἀπαραί-
τητα προλογικά τά πουλιά, σῆμα τῆς λευτεριᾶς, τά 
χωριά, τά ἐρωτήματα,  εἴδηση, οἱ παραινέσεις.  Ὅπως, 
δηλαδή, στήν κλέφτικη παράδοση καί πιό βαθιά στήν 
ἀκριτική. 

Ἀληθινοί λυρικοί ὕμνοι εἶναι ὅσα ληστρικά τραγούδια 
ἀναφέρονται σ’ ὧρες γλυκιᾶς ζωῆς τῶν ληστῶν, ὅπου 
τό ληστή τόν τραγουδοῦν εωχούμενο, περιτριγυ-
ρισμένο ἀπό ὄμορφα κορίτσια, συνήθως, πού  
μικρότερη τόν κρυφοκουβεντιάζει, μά ατός δέ δίνεται, 
ὅπως στό πασίγνωστο τραγούδι τοῦ «Γερολύγκου» ἤ 
στό μωραῒτικο τοῦ «Γιάννη Μάγειρα».  τό τελευταῖο δέ 
θέλει νά μιλήση ὁ ποιητής γιά τό θάνατό του.  Σόν 
τραγουδάει στή στιγμή ἀκριβῶς τῆς ἀκμῆς του.  Μιά 
ἀντιπαράλληλη σχέση μέ τά ἀρχαῖα ἐπιτύμβια. 
Ἀπαραίτητες σ’ ἄλλη μορφή κερνώντας κι οἱ κουμπάρες. 

Ἀπό κεῖ καί κάτω  ληστρική μοῦσα ἔχει στούς στίχους 
της νά ἀντικρύση τή σύλληψη τῶν κατατρεγμένων 
ληστῶν, τόν ἐξευτελισμό τους καί τό σκοτωμό τους.  
Δέν τούς παρακολουθεῖ ἁπλῶς ὁ ποιητής λαός ἀπ’ τά 
μακριά, μά τούς συνοδεύει.  Ἄλλοτε τούς παρηγορεῖ, 
ἄλλοτε τούς μαλώνει γιά τήν ἀφέλειά τους, ἄλλοτε 
συμπονεῖ ἤ παίρνει τό λόγο γιά νά ζητήση ἐξηγήσεις.  
Σέτοια τραγούδια εἶναι «Μάχη τοῦ Ζεμενοῦ», ὅπου ἔγινε 
τό φονικό δεκαοκτῶ ληστῶν καί ξεκληρίστηκε  
συμμορία τῶν Νταβελαίων ἤ τοῦ «Κάγκαλου» πού τόν 
σέρνουν ατόν τόν ἀήττητο, διαπομπευοντάς τον.  Ἡ 
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ὀδύνη του εἶναι διάχυτη.  Φαρακτηριστικό, ἐπίσης, εἶναι 
τό τραγούδι τοῦ λήσταρχου Θύμιου Σσεκούρα, ὅπου ὁ 
ποιητής συμμετέχει καί στίς κινήσεις του καί στό 
μοιραῖο λάθος του.  Σόν ἐπιτιμᾶ καί τόν ἐπιπλήττει μέ 
συγκατάβαση:  

 
- Καλά ἦσαν Θύμιο στ’ Ἄγραφα, καλά καί στά Σζουμέρκα,  
τί χάλευες, τί γύρευες Κραβασσαρά καί Βάλτο;  
Ἤ ἁπλά διαπιστωτικά, ὅπως τοῦ Κίτσου Βέλλιου:  
Σόν Κίτσο τόν βαρέσανε στήν Πάτρα μεσ’  στήν βάρκα,  
ὁ Γούναρης κι ὁ Κατσαρός, δέν ξέρω ποιος καί ἄλλος. 
Κι  γλῶσσα του ἀηδονολαλεῖ, σάν τό χελιδονάκι. 

 
Σραγούδια ἐξολοθρεμοῦ εἶναι τά ἀναφερόμενα στό 

Μῆτσο Σζατζά, στούς Ρετζαίους καί στόν τελευταῖο 
λήσταρχο τοῦ Παρνασσοῦ τό 1935, τό Γιάννη Μαστρο 
Κώστα. 

Μιά ἄλλη πτυχή συμπάθειας εἶναι  ἀρρώστια καί  
ἀνημπορία τοῦ ληστῆ, ὅπως παλιότερα τοῦ κλέφτη 
(«Κάπου εἶν’ ὁ Σσέλιος ἄρρωστος, βαριά γιά νά πεθάνη». 

 παράλληλος κύκλος τῶν ληστρικῶν τραγουδιῶν πού 
προείπαμε, ἀναφέρεται στό περιβάλλον τους. (Γιά 
παράδειγμα, τό τραγούδι τῆς μάνας τοῦ Νταβέλη) ἤ στή 
φυλακή τους.  δῶ, πιά, τραγουδιέται τό πλῆγμα τῆς 
φυλακῆς μ’ ὅλα τά παρεπόμενά της.  τό τραγούδι τοῦ 
Ντούλα εἶναι χαρακτηριστικός ὁ στίχος:  

 
άπισαν τά γελέκια σου καί πέσαν τά κουμπιά σου. 

 
Καί γνωρίζοντας τή δύναμή του, σάν τότε πού ἦταν 

ἀρχιλήσταρχος,  μάνα του τόν παρακινεῖ: 
 
- Ντούλα μ, τί δέν ἀντρειεύεσαι τή φυλακή νά σπάσης,  
νά πάρης δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια  
νά πάρης σκλάβους δικαστές καί σκλάβους δικηγόρους; 

Κι ὁ Ντούλας ἀπαντάει πάνω στά χνάρια τοῦ κλέφτικου 
τραγουδιοῦ τοῦ Κίτσου συνταιριαστά: 

-Μάνα τρελλή, μάνα ζουρλή, μάνα ξεμυαλισμένη,  
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 φυλακή ἔχει σίδερα καί σιδερένιες πόρτες,  
ἔχει καί δεσμοφύλακα μέ τά κλειδιά στά χέρια.   

 
Μ’ ἀπ΄ τήν ἄλλη μεριά χαίρεται ἐπιτιμητικά στό 

τραγούδι τοῦ Κοντοθυμιόκα, πού ατοδύναμα 
ξελευτερώνεται.  Σόν μαλώνει μέ στοργή σάν ἄτακτο 
παιδί:  

 
Ὅσα κακά κι ἄν ἔκανες ὅλα συγχωρεμένα,  
κι ἕνα κακό πού ἔκαμες συγχωρεμό δέν ἔχει,  
πού χάλασες τίς φυλακές τῆς Λάρσας τά μποντρούμια. 
Σήν νύκτα μέρα ἔκαμες τά σίδερα νά σπάσης. 
Φαλκάδες σοῦ εἶχαν στό λαιμό καί σπράγγες στά ποδάρια,  
στό Κουμπριτζί ξημέρωσες, μεσ` στοῦ παπᾶ τό σπίτι. 

 
Κι ατό εἶναι συνταιριασμένο πάνω σέ παλιό κλέφτικο 

τραγούδι. 
Κι ἐρχόμαστε πραγματικά σ’ ἕνα ἀσχόλειο δεῖγμα 

τραγουδιοῦ τῆς φυλακῆς, ὅπου  γυναίκα τοῦ ληστή 
βροντοφωνάζει λυσσαλέα κι ἐπιθετικά σέ μιάν ἔκρηξη:  

 
Μαρή κακούργα φυλακή, τί μοῦ κρατᾶς τόν ἄντρα! 

 
Ἀπευθύνεται γυναίκα πρός γυναίκα. Καί συνεχίζει ατή 

 δεινοπαθημένη,  φορτωμένη ὅλες τίς εθύνες τῆς 
ζωῆς ἀπό τόν τραγικό χωρισμό: 

 
Κώστα μ’, τά χιόνια λιώσανε καί τά πουλιά τό λένε 
καί σύ Κώστα μ`, στή φυλακή στά σίδερα δεμένος! 
Πίσω πουλιώνται πρόβατα, πίσω πουλιώνται γίδια 
πίσω πωλοῦν τίς πάλες σου, πουλᾶνε τ’ ἅρματά σου. 

 
Ἀπ’ τήν ἄλλη μεριά ὁ ἀρραβωνιαστικός ληστής 

παραπονιέται ἀπό μέσα ἀπό τά σίδερα, πού δέν τοῦ 
γράφει  ἀρραβωνιαστικιά του, γιά νά καταλήξη νά τῆς 
δώση τό ἐλεύθερο νά παντρευτῆ ἄλλον ἄντρα, ἄν τόν 
καταδικάσουν. 
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Ἄλλη μιά παρατήρηση πάνω στή ληστρική μοῦσα, 
ἀντιπαράλληλα μέ τό λαϊκό τραγούδι πόλης, τό 
ρεμπέτικο, εἶναι  ἀντίθεση μεταξύ τους στόν τρόπο 
πού ὁ φυλακισμένος ἀπευθύνεται στή μάνα του.  
ρεμπέτης λέει:  

 
Σρέξε, μανούλα, πρίν μέ δικάσουνε  
Κλάψε, νά μ’ ἀπαλλάξουνε. 

 
νῶ στό τραγούδι τοῦ ωτήρχαινα, προσκαλεῖ τή μάνα 

του νά παρακαλέση τούς χωροφύλακες ν’ ἀποφευχθῆ ὁ 
διασυρμός του. Εἶναι ἀποφασισμένος γιά τό τί τόν 
περιμένει, παλληκαρίσια καί ντόμπρα. 

Καί ὁ Ντουλάς προτρέπει τή μάνα του νά τοῦ χαρίσουν 
τή ζωή, ὄχι γιά νά ζήση, μά γιά νά πάρη δίπλα τά βουνά 
«νά περιποιηθῆ» ατούς πού τόν καταδικάσανε. 

 
Νά πάρω σκλάβους δικαστές, σκλάβο Εἰσαγγελέα. 

 
Ἡ μουσική τῶν ληστρικῶν τραγουδιῶν ποικίλλει. Σά 

περισσότερα τραγουδιῶνται σάν τραγούδια τοῦ 
τραπεζιοῦ, σέ ἀργό κλέφτικο ρυθμό, πού διαποικίλλει μέ 
τά γοργά γυρίσματα.  πάρχουν, ὅμως, καί τσάμικα καί 
συρτά, ἀκόμα καί κουνητά στά τρία. 

Ἡ ληστεία, οσιαστικά, ἐξαλείφθηκε μέ τό Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἡ τεχνολογία,  πύκνωση τῶν 
δικτύων συγκοινωνίας,  ἐξαφάνιση τῶν δασῶν καί τῆς 
νομαδικῆς κτηνοτροφίας,  κοινωνική παιδεία,  
ἀστυφιλία εἶναι μερικοί παράγοντες τῆς ἐξάλειψης. 
τένεψε ὁ τόπος. Κάτι μικροεμφανίσεις συμμοριῶν 
πλιατσικολόγων μέσα στήν Κατοχή, ἐξφανίστηκαν ἀπό 
τίς ἀντάρτικες δυνάμεις. Ἡ ληστεία στίς μέρες μας ἔχει 
μετατεθεῖ στίς μεγαλουπόλεις καί κυρίως στήν Ἀθήνα, 
μά σέ ἄλλη μορφή καί σέ ξένα πρότυπα.  παραδοσιακός 
ληστής ὁ τραγουδισμένος, ὁ Ἕλληνας, δέν πάρχει, πιά, 
ὁ ἀνυπότακτος, ὁ πανελεύθερος, ατός πού ἀψηφᾶ τούς 
πᾶντες καί τά πᾶντα, ὁ πάνω ἀπό τό μέσο ἄνθρωπο, 
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ὅριο παλληκαριᾶς, μέ δικούς του τρόπους δράσης, 
ἐξαφανίστηκε. 

Ὅπως εἴδαμε, παρά τό μιμητισμό καί τήν παραλλαγή 
καί προσαρμογή τῶν ληστρικῶν τραγουδιῶν πάνω στά 
κλέφτικα τραγούδια, ἐν τούτοις τά τραγούδια ατά 
ἔχουν τή συνέχεια καί τήν καλλιέργεια, ἔστω ἀποδυ-
ναμωμένη, τοῦ μύθου καί τοῦ ἔπους. 

Δέν ἄντεξε ατός ὁ λαός νά ζήση χωρίς τό ρωϊκό 
ἴνδαλμα, τήν ρωϊκή ἀντιμετώπιση τῆς ζωῆς. 

Σά ἑκατό χρόνια τῆς ληστροκρατείας τοῦ ‘δωσαν μιά 
σπάνια εκαιρία λυρικής ζωῆς. Μιά μικρή ἀναζωπύρωση 
ξαναφάνηκε στό δημοτικο τραγούδι, στά χρόνια τοῦ 
πολέμου, μέ ἔξαρση στά χρόνια τῆς Κατοχῆς, ὅπου 
ξαναπλάστηκε στά ἴδια μοτίβα τό ἀντάρτικο τραγούδι, 
εθύς μόλις οἱ ἐποχές ξανάγιναν ρωϊκές. 

Ἀπό ἐκεῖ καί ὕστερα  εἰσελευση τῆς τεχνολογίας καί  
αἰμορραγία τῆς παίθρου πρός τίς πόλεις καί τήν 
ξενιτειά, ενούχησαν τό λαό ατό ἀνεπανόρθωτα, τόν 
ἄφησαν ρηχό καί χωρίς ποιητικό ἰδανικό, παραδομένο 
μόνον του στίς ἀμφίβολες στράτες τοῦ νεολαϊκοῦ, 
λεγόμενου, τραγουδιοῦ, πόλης, τοῦ νεο-ρεμπέτικου. 

 
Δημήτρης Φαλατσᾶς 
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Μεγάλη καί ἀτέλειωτη τοῦ κόσμου  ἀδικία  

ἄφησα τοῦτο τόν ντουνιά, ἄφησα ἀγαπημένη  

καί πῆγα στά ψηλά βουνά κι ἔγινα μέγας κλέφτης  

μαζί μέ τό τουφέκι μου καί τήν παλληκαριά μου  

ἔκλεβα ἀνθρώπους μέ λεφτά, καλούς νοικοκυραίους. 

Κι ἔχω πολλούς σωρούς φλουριά, πολλούς σωρούς χρυσάφι. 

Ὅμως τά χρόνια πέρασαν, κοντεύω νά γεράσω. 

Θά ζήσω, πλέον, στό ἐξής σύμφωνα μέ τό νόμο. 

Κι ἄν  ἀγαπημένη μου μέ καρτερῆ ἀκόμα,  

πού οὔτε μήνυμα γι’ ατήν ποτέ δέν ἔχω πάρει,  

θά πέσω μπρός στά πόδια της γιά νά μέ συγχωρέση. 

Κι ἄν μ’ ἀγαπᾶ κι ἐπιθυμῆ στεφάνι θά τῆς βάλω,  

σέ μιά καινούργια ἐκκλησιά, πού μόνος μου θά κτίσω. 

Κι ὅσα λεφτά μου μείνουνε, θά πᾶν σ’ εεργεσίες,  

μπᾶς κι ὁ Θεός μ’ εσπλαχνισθῆ καί θά μέ συγχωρέση. 

Μ.Π. 
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Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΚΡΗΣΗ 
 

Ἔχει λεχθεῖ από πολλούς καί πολλές φορές, ὅτι  
Κρήτη εῖναι από τίς πλουσιώτερες σέ δημοτικά 
τραγούδια περιοχές τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου. Θά ἦταν, 
ἴσως, ὀρθώτερο νά λέγεται ὅτι στήν Κρήτη διασώζονται 
πολλά ἀπό τά παλαιότερα καί τά ὡραιότερα τραγούδια 
τῶν λλήνων.  Ἡ γεωγραφική θέση τῆς νήσου,  
ἀπόσταση ἀπό τίς ἄλλες ἑλληνικές περιοχές μέ τήν 
παρεμβαλλόμενη θάλασσα καί τίς δυσκολίες 
ἐπικοινωνίας, ἀλλά πρό παντός ὁ κλειστός χαρακτήρας 
τῶν Κρητῶν, δημιούργησαν μιά ψυχολογία πολιτισμικῆς 
ατάρκειας.  Ατό τό εἶχαν παρατηρήσει, ἤδη, οἱ 
ἀρχαῖοι.  

 Κρητικός Κλεινίας, ἕνα ἀπό τά τρία πρόσωπα τῶν 
νόμων τοῦ Πλάτωνα, φέρεται νά λέγη «Οὔ γάρ σφόδρα 
χρώμεθα οἱ Κρῆτες τοῖς ξενικοῖς ποιήμασιν». Ἡ 
παρατήρηση ατή θά μποροῦσε νά ἀφορᾶ καί τούς 
Κρητικούς τῶν νεωτέρων χρόνων, καθώς μεγάλο μέρος 
νεώτερων δημοτικῶν τραγουδιῶν εἶναι γνησίως καί 
ἀποκλειστικῶς κρητικά καί εκόλως διακρίνονται ἀπό 
τά τραγούδια τῶν ἄλλων λλήνων.  Σά ριζίτικα λ.χ. μέ 
τόν προφανέστατα ἀρχαϊκό χαρακτῆρα τους, τόσο στή 
δομή, ὅσο καί, κυρίως, στή μουσική τους ἔκφραση, εἶναι 
χαρακτηριστικά τραγούδια τῆς δυτικῆς Κρήτης καί δέν 
ἀπαντῶνται σέ καμμιά ἄλλη περιοχή τοῦ ἑλληνικοῦ 
χώρου.  Σό ἴδιο θά μποροῦσε νά πῆ κανείς καί γιά τίς 
μαντινάδες, πού μολονότι γνωστές ὡς εἶδος καί ἀπό 
ἄλλες περιοχές, κυρίως τῆς νησιωτικῆς λλάδας, στήν 
Κρήτη ἔχουν ἰδιάζον ὕφος καί ἰδιάζουσα λειτουργία 
στήν καθημερινή ζωή. 

Ἄν ἐπιχειροῦσε κανείς μιά γενική θεώρηση τῆς 
δημοτικῆς ποίησης τῆς Κρήτης, θά ὤφειλε πρωτίστως 
νά λάβη π’ ὄψη του ὄχι μόνο τίς ἐσωτερικές συνθῆκες 
ζωῆς καί τή ψυχολογία τοῦ κρητικοῦ λαοῦ, ἀλλά καί τίς 
ἱστορικές περιπέτειες τοῦ τόπου.  Ἡ Κρήτη, μολονότι 
ἑνιαία γεωγραφικά, διακρίνεται σαφῶς ἀπό τήν ἄποψη 
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τῆς γλώσσας, τῆς ποίησης καί τῆς μουσικῆς, σέ 
ἀνατολική καί δυτική, μέ ὅριο τήν περιοχή τῶν 
Ἀνωγείων. Σό χαρακτηριστικώτερο στοιχεῖο στήν 
ποίηση τῆς δυτικῆς Κρήτης εἶναι τά ριζίτικα τραγούδια, 
τά ὁποῖα εἶναι παντελῶς ἄγνωστα στήν ἀνατολική.  
ήμερα οἱ λυράρηδες τραγουδοῦν καί στήν ἀνατολική 
Κρήτη ὡρισμένα ριζίτικα στούς γάμους καί στίς 
ἑορταστικές ἐκδηλώσεις, ἀλλά μόνο ὡς προσπάθεια 
μίμησης, πού τίς περισσότερες φορές βιάζει βάναυσα τά 
πρωτότυπα.  Σό ριζίτικο δέ μεταφυτεύεται.  τήν 
ἀνατολική Κρήτη πάρχει, κυρίως,  μαντινάδα καί  
ἀφηγηματική ἱστορική ποίηση (ρίμα), ὅπου εἶναι σαφής  
διαφορά ἀπό τή δυτική Κρήτη.  Σίς διαφορές ατές στήν 
ποίηση καί τή μουσική τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν τῆς 
ἀνατολικῆς καί τῆς δυτικῆς Κρήτης ἔχουν ἐπισημάνει 
πολλοί μελετητές, μουσικολόγοι καί λαογράφοι. 

Δέ σώθηκε καμμιά μαρτυρία γιά δημοτικά τραγούδια 
στήν Κρήτη, πρίν ἀπό τόν 10ο αἰῶνα.  Ατό, βέβαια, δέν 
σημαίνει ὅτι δέν πῆρχαν.  Λαός ἀπό τή φύση του 
ποιητικός, ὁ κρητικός λαός εἶχε, ἀσφαλῶς, πλούσια 
ποιητική παράδοση,  ὁποῖα ἐπιβίωσε καί ἀνανεώθηκε 
μέ νέες δημιουργίες. 

τό παλαιότερο σωζόμενο στρῶμα τῶν δημοτικῶν 
τραγουδιῶν τῆς Κρήτης ἀνήκουν, ἀσφαλῶς, τά 
ἀκριτικά.  Εἶναι γνωστό ὅτι  Κρήτη καί  Κύπρος εἶναι 
σήμερα οἱ δύο περιοχές τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, στίς 
ὁποῖες ἐπιβιώνει πλούσια  ἀκριτική παράδοση, μέ 
θρύλους, τοπωνύμια καί τραγούδια τοῦ ἀκριτικοῦ 
κύκλου.  Σά ρωϊκά ατά θέματα τῆς βυζαντικῆς 
ἀκριτικῆς ζωῆς πέρασαν στήν Κρήτη, μετά τήν 
ἀπελευθέρωσή της ἀπό τόν ἀραβικό ζυγό μέ τή 
νικηφόρα ἐκστρατεία τοῦ ἀραβομάχου καί κατόπιν 
ατοκράτορα Νικηφόρου Υωκᾶ (961).  Ὅπως εἶναι 
γνωστό, οἱ στρατιῶτες τοῦ Υωκᾶ ἀνῆκαν στά τάγματα 
τῆς Ἀνατολῆς, πού ἦταν  μεγάλη κοιτίδα τῶν ρωϊκῶν 
παραδόσεων τοῦ ἀκριτικοῦ κύκλου. Μετά τήν 
ἀπελευθέρωση τῆς νήσου, παλαίμαχοι στρατιῶτες τοῦ 
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Υωκᾶ ἔλαβαν κτήματα καί ἐγκαταστάθηκαν στό νησί.  
Ἀργότερα, τό Βυζάντιο ἀπέστειλε καί ἄλλους ἐποίκους 
ἀπό τά θέματα τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, γιά νά ἀποτελέσουν 
τά ἐρείσματα τῆς ατοκρατορικῆς ἐξουσίας στήν 
ἀπελευθερωμένη Κρήτη. Σά ρωίκά ατά θέματα 
βρῆκαν στήν Κρήτη πρόσφορο ἔδαφος, γιά νά ριζώσουν 
καί νά ἀναδειχθοῦν.  Σά ἀκριτικά τραγούδια τοῦ Διγενῆ, 
τῆς Λιογέννητης, τοῦ Ἀρμούρη, τοῦ Μικροῦ Βλαχό-
πουλου, τῆς ἁρπαγῆς τῆς γυναικός τοῦ Ἀκρίτα, τοῦ 
γυιοῦ τῆς χήρας, τοῦ Καλανιόταρου, τοῦ Μπροσφύρη 
κ.ἄ., πού ἀπαντῶνται σέ πολλές περιοχές τοῦ 
λληνισμοῦ, ἐπιβιώνουν καί στήν Κρήτη σέ πολλές 
παραλλαγές, πού καταγράφονται σέ διάφορες συλλογές.  
Εἶναι, ἔν τούτοις, χαρακτηριστικό ὅτι ὅλα ατά τά 
θέματα ἤ σχεδόν ὅλα, παρουσιάζονται στήν Κρήτη μέ 
οσιώδεις διαφορές. Δέν εἶναι μόνο τό γλωσσικό 
ἔνδυμα, πού σαφέστατα εἶναι κρητικό, ἀλλά καί τά ἴδια 
τά θέματα προσαρμόστηκαν σήν φύση, στόν τόπο καί τό 
χαρακτῆρα τῶν Κρητῶν. Ἡ πλέον χαρακτηριστική 
περίπτωση εἶναι τό θέμα τοῦ θανάτου το Διγενῆ.  έ 
ὅλες τίς γνωστές παραλλαγές, ὁ Διγενής παλεύει μέ τό 
Φάρο στά «μαρμαρένια ἁλώνια», νικᾶται καί πεθαίνει. 
Ἀντίθετα, στήν Κρήτη, ὁ ἥρωας «ἔχει προσβλάβει 
διαστάσεις τιτάνος, σχεδόν οδέν διατηροῦντος πλέον, 
τόν ἀνθρώπινον», ὅπως παρατηρῆ ὁ Ν. Πολίτης.  
Ἀπόλυτος κυρίαρχος τῶν φυσικῶν στοιχείων ὁ Διγενής, 
κινεῖ τό φθόνο τοῦ Φάρου, πού δέν μπορεῖ νά τόν νικήση 
στήν πάλη καί τόν πληγώνει μέ «χωσιά», δηλαδή, 
ἄνανδρα, μέ ἐνέδρα.  Σό θέμα ἐδῶ ἔχει λάβει ἄλλες 
διαστάσεις, καί ἀποτελεῖ τήν ὀμορφώτερη καί 
μεγαλοπρεπέστερη ἔκφραση τοῦ ρωϊκοῦ πνεύματος τοῦ 
βυζαντινοῦ λληνισμοῦ. 

  
 Διγενής ψυχομαχεῖ κι  γῆς τόνε τρομάσει. 

Βροντᾶ κι ἀστράφτει ὁ ορανός καί σειέτ’ ὁ Ἀπάνω κόσμος  

 
κι ὁ κάτω κόσμος ἄνοιξε καί τρίζουν τά θμέλια  
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κι  πλάκα τόν ἀνατριχιᾶ, πῶς θά τόνε σκεπάση,  
πῶς θά σκεπάση τόν ἀητό, τσή γῆς τόν ἀντρειωμένο. 
 
πίτι δέν τόν ἐσκέπαζε, σπηλιά δέν τόν ἐχώρει, 
τά ὄρη – ν ἐδισκέλιζε, βουνοῦ κορφές ἐπῆδα, 
χαράκι ἀμαδολόγαγε καί ριζιμιά ξεκούνειε. 
τό βίτσισμά ‘πιανε πουλιά, στό πέταμα γεράκια  
στό γλάκιο καί στό πήδημα τ’ ἀλάφια καί τ’ ἀγρίμια. 
Ζηλεύγει ὁ Φάρος, μέ χωσιά, μιακριά τόνε βιγλίζει,  
κι ἐλάβωσέ τον τήν καρδιά καί τή ψυχή του ἐπῆρε. 

 
ἐνα δεύτερο στρῶμα δημοτικῶν τραγουδιῶν 

χρονολογεῖται στήν περίοδο τῆς βενετοκρατίας στήν 
Κρήτη (1211 – 1669).   τυλιανός Ἀλεξίου περιέλαβε 
στήν πολύτιμη καί πάντοτε χρήσιμη Κρητική Ἀνθολογία 
του εἴκοσι τρία τραγούδια, πού θεώρησε ὅτι περιέχουν 
σαφεῖς ἀπηχήσεις τῆς ζωῆς τῶν Κρητῶν κατά τήν 
περίοδο ατήν. 

Σά βυζαντινά καί βενετοκρητικά θέματα στίς διάφορες 
συλλογές κρητικῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν εἶναι πολύ 
περισσότερα καί, διάσπαρτα καθώς εἶναι, πρέπει 
κάποτε, νά συγκεντρωθοῦν σέ μιά πληρέστερη καί 
τεκμηριωμένη συλλογή.  Ὡρισμένα ἀπό ατά ἀποτελοῦν 
λαμπρές εἰκόνες τοῦ μεσαιωνικοῦ βίου, ὅπως τό 
παρακάτω ὡραιότατο συμποτικό (τῆς τάβλας), πού 
ἀναβίωσε στίς μέρες μας τραγουδισμένο ἀπό τόν 
ἀείμνηστο Νῖκο Ξυλούρη:  

 
Ἀπό τήν ἄκρη τῶν ἀκριῶ ὥστε νά πᾶς στήν ἄκρη 
στέκουνται τάβλες ἀργυρές, στρωμιά μαλαματένια  
ποτήρια μέ τίς ἐρωτιές καί ἀποῦ νά δῆ πλανᾶται. 
 
Κί ἐπέρασεν ὁ βασιλιός κι εἶδεν τα κι ἐπλανεύθη. 

- Φριστέ, μήν ἤμουν βασιλιός, Φριστέ μήν ἤμουν ρῆγας  
νά πέζευνα, νά χόρευγα μέ τήν παπαδοπούλα. 
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τήν ἴδια περίοδο πρέπει νά τοποθετηθοῦν καί ἄλλα 
τραγούδια, ἐρωτικά, κυρίως, ἀλλά καί ἄλλα εἴδη, μοιρο-
λόγια, κάλαντα, νανουρίσματα καί παιδικά, στά ὁποῖα 
πάρχουν σαφεῖς ἀπηχήσεις παλαιότερων μορφῶν ζωῆς. 

Μέ τίς συνεχιζόμενες ἔρευνες καί τίς καταγραφές 
δημοτικῶν τραγουδιῶν τά τελευταῖα ἔτη ἦρθαν στό 
φῶς καί ἄλλα θέματα τῆς κρητικῆς δημοτικῆς ποίησης 
τῶν χρόνων τῆς βενετοκρατίας.  έ χειρόγραφο τῆς 
Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὅρους τοῦ 17ου αἰῶνα, ὁ 
Μπερτράν Μπουβιέ βρῆκε δημοτικά τραγούδια μέ τή 
μουσική τους γραμμένη σέ βυζαντινή παρασημαντική, 
καί μερικά ἀπό τά τραγούδια ατά, ἄν ὄχι ὅλα, εἶναι 
κρητικά, ὅπως τό γνωστό «Σοῦ ἀετοῦ». 

 
Ἀητέ, πού κάθεσαι ψηλά στ’ ὅρος τό χιονισμένο,  
τρώεις τό δρόσος τοῦ χιονιοῦ, πίνεις νερό κατάκρυο,  
λαγόν κι πιάσεις γεύεσαι, περδίκι καί δειπνᾶς το,  
φιλεῖς καί κόρην ὄμορφη. 

 
Πολλά θρησκευτικά τραγούδια, κυρίως, ατά γιά τά 

πάθη τοῦ Φριστοῦ, πρέπει νά εἶναι ἐπιβιώσεις τῆς 
βυζαντινῆς παράδοσης. ῾Ὠρισμένα, ὅμως, περιέχουν 
σαφεῖς ἐνδείξεις γιά νά χρονολογηθοῦν στήν περίοδο 
τῆς βενετοκρατίας. έ μιά παραλλαγή καλάντων τῆς 
Πρωτοχρονιᾶς, ἀπό τήν Μακρυλιά τῆς Ἱεράπετρας ἀνα-
φέρονται οἱ τρεῖς Κορναροποῦλες, προφανῶς ἀπηχή-
σεις τῆς μεγάλης καί ἱστορικῆς οἰκογένειας τῶν 
Κορνάρων τῆς ητείας. 

 
{...} ἐβάψανε τά ροῦχαν του τοῦ μοσκοκανακάρη,  
ἀποῦ τοῦ τά μοσκάνανε οἱ τρεῖς βασιλοποῦλες,  
τοῦ πρίγκιπα καί τοῦ ρηγιοῦ καί οἱ τρεῖς Κορναροποῦλες. 

 
τήν περίοδο τῆς βενετοκρατίας, τέλος, ἀνάγουν τήν 

ἀρχή τους καί οἱ παραλλαγές τῶν ἔργων τῆς κρητικῆς 
λογοτεχνίας τῆς ἀκμῆς, ἰδαίτερα τῆς Βοσκοπούλας καί 
τῆς ρωφίλης.  Οἱ παραλλαγές ατές, πού μαρτυροῦν 



137 
 
τήν ἀπήχηση τῶν ἔργων τῆς λόγιας λογοτεχνίας στόν 
ἁπλό λαό, παρουσιάζουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον, γιά τή 
μελέτη τοῦ μεταπλασμοῦ λόγιων μοτίβων σέ δημώδεις 
παραλλαγές. 

Κατά τήν περίοδο τῆς Σουρκοκρατίας τό δημοτικό 
τραγούδι στήν Κρήτη γνωρίζει ἄλλη ἐξέλιξη. τήν 
ἱστορική ποίηση ἐμφανίζεται  ρίμα, δηλαδή, στιχούρ-
γημα κατά κανόνα μέ δεκαπεντασύλλαβο ὁμοιοκα-
τάληκτο στίχο καί σπανιώτερα σέ ἰαμβικό ἑνδεκα-
σύλλαβο.  στιχουργός ἐδῶ ἐπιχειρεῖ νά δώση 
«ἱστορίαν κατ’ αλήθειαν», νά παρουσιάση, δηλαδή, ἕνα 
γεγονός μέ στίχους. Ἀπουσιάζει ὁ ποιητικός μεταπλα-
σμός καί  φαντασία πού μετουσιώνουν τήν ἱστορία, 
δηλαδή, τήν πεζή πραγματικότητα, σέ ποίηση.  Σό εἶδος 
ἀναπτύσσεται περισσότερο στήν ἀνατολική Κρήτη.  
Ἀνάλογη εἶναι  ἀνάπτυξη τῆς ἱστορικῆς ποίησης καί 
στήν Κύπρο. Καί στίς δυό ατές περιοχές τοῦ λληνι-
σμοῦ μπορεῖ κανείς, ἀκόμα, καί σήμερα νά συναντήση 
ριμαδόρους (ποιητάρηδες) ἀγράμματους ἤ ὀλιγογράμ-
ματους ἱστορικῶν ἤ σκωπτικῶν στιχουργημάτων. 

Σίς ρίμες τίς διακρίνει, συνήθως,  σχολαστική ἔκθεση 
τῶν γεγονότων, ὁ πλατιασμός,  κενολογία,  τάση 
πρός τή λεπτομέρεια.  λάχιστες εἶναι οἱ περιπτώσεις 
στίς ὁποῖες πάρχει ἀληθινή ποίηση καί ἀνεκτή 
ποιότητα. Ἡ ἀξία, ἐν τοῦτοις, τῶν στιχουργημάτων 
ατῶν εἶναι μεγάλη, κυρίως, ἀπό ἱστορική ἄποψη, 
καθώς ἀποτελοῦν ζωντανές πηγές ἱστορίας καί 
συμπληρώνουν τίς ἄλλες γραπτές πηγές.  Πολλές φορές 
εἶναι καί οἱ μοναδικές πηγές ἱστορικῶν εἰδήσεων. Ὅπως 
παρατηρήθηκε προσφυῶς, οἱ ρίμες ἦσαν οἱ ἐφημερίδες 
τῆς ἐποχῆς. Ἡ ὁμοιοκαταληξία βοηθοῦσε στήν 
ἀπομνημόνευση καί στήν εκολώτερη διάδοση τῶν 
θεμάτων.   

Μερικές ρίμες εἶναι συνθέματα ἐπώνυμων στιχουργῶν, 
ὅπως λ.χ. τό ἐξαιρετικῆς σπουδαιότητας τραγούδι τοῦ 
Δασκαλογιάννη (1771), πού ἀποδίδεται σέ ἕναν 
ἀγράμματο (γκαλονόμο) τῶν σφακιανῶν βουνῶν, τόν 
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μπάρμπα – Παντζελιό, μολονότι, πολλοί πιστεύουν ὅτι 
εἶναι μεταγενέστερο καί τό χρονολογοῦν στά μέσα τοῦ 
19ου αἰῶνα, μέ πιθανότερο ποιητή τόν μμανουήλ 
Βαρδίδη. Ἀπό χρονολογική ἄποψη, οἱ ρίμες διακρίνονται 
σαφῶς σέ δύο περιόδους, στίς ρίμες τῆς πρώϊμης 
Σουρκοκρατίας (1669 – 1821) καί στίς ρίμες τῶν 
μεγάλων ἐθνικῶν ἐπαναστάσεων (1821 – 1898). κτός 
ἀπό τίς ἀναφερόμενες σέ γνωστά ἱστορικά πρόσωπα 
ρίμες (τοῦ Δασκαλογιάννη, τοῦ Βέργα, τοῦ Μιχάλη 
Βλάχου, τοῦ Θοδωρομανώλη, τοῦ Γιάνναρη κ.ἄ.) ἰδιαίτε-
ρο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν καί οἱ ρίμες γιά τήν 
πολιορκία τῆς Βιέννης (1683) καί γιά τήν ἐπιδημία τῆς 
πανούκλας (1770), καθώς μαρτυροῦν τόν ἀπόηχο 
μεγάλων ἐξωτερικῶν γεγονότων στή ζωή καί στή σκέψη 
τῶν Κρητῶν, κατά τή ζοφερώτερη περίοδο τῆς 
κρητικῆς ἱστορίας. Ἔχουν, ἐπίσης, καταγραφεῖ ἀνά-
λογες τουρκοκρητικές ρίμες, γιά σημαίνοντες ἀγάδες, 
ὅπως ὁ Μεμέτακας στή ητεία, σέ γλῶσσα ἑλληνική καί 
σέ δεκαπεντασύλλαβο στίχο. 

Οἱ ρίμες πολλαπλασιάστηκαν κατά τήν περίοδο τῶν 
μεγάλων ἐθνικῶν ἐπαναστάσεων τῆς Κρήτης (1821 – 
1898).   ἀριθμός τους εἶναι ἐξαιρετικά μεγάλος καί 
πολλές εἶναι ἀκόμη ἀκατάγραφες. Οἱ ρίμες ατές 
ἀποτελοῦν τρεῖς ἑνότητες:  

Α) Ρίμες γιά τίς ἐπαναστάσεις τῆς Κρήτης 
γενικῶς, ὅπως γιά τόν «σηκωμόν» ἤ τά «ἀναλώματα 
τσῆ Κρήτης», δηλαδή, γιά τήν πανάσταση τοῦ 1821, 
γιά τόν «καταδικασμό τσῆ Κρήτης», δηλαδή, γιά τόν 
ἀποκλεισμό τῆς Κρήτης ἀπό τά ὅρια τοῦ νεοπαγοῦς 
ἑλληνικοῦ κράτους, μέ τίς συνθῆκες τοῦ 1828, τοῦ 1830 
κ.ἄ.. τήν κατηγορία ατήν ἐντάσσονται καί τά 
τραγούδια γιά τό μεγάλο σεισμό τοῦ 1856, γιά τό 
κίνημα τοῦ Μαυρογένη (1858) κ.ἄ.. 

Β) Ρίμες γιά συγκεκριμένα γεγονότα τοπικοῦ 
χαρακτήρα, ὅπως εἶναι  μάχη στήν Κίσαμο (1823), τό 
ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδίου (1866), ἥ μάχη στό Κανλί 
Καστέλλι (1897) κ.ἄ.. 
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Γ) Ρίμες τῶν ἀγωνιστῶν τῶν κρητικῶν 
ἐπαναστάσεων, τοῦ Μαλικούτη, τοῦ Φαιρέτη, τοῦ 
Κόρακα, τοῦ Κριάρη, τοῦ Νιώτη, τοῦ Ἡρακλῆ Κοκκινίδη, 
τοῦ Σριφίτσου, τοῦ Νταφώτη κ.ἄ.. 

Οἱ περισσότερες ρίμες εἶναι ἀνώνυμες, πάρχουν, 
ὅμως, καί ρίμες ἐπώνυμων δημιουργῶν, ὅπως τοῦ 
Ἀναγνώστη Φατζῆ Ζαχαριάδη, γιά τή ζωή καί τοῦς 
ἀγῶνες τοῦ Μιχαήλ Κόρακα, γενικοῦ ἀρχηγοῦ τῶν 
ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν τῆς Κρήτης ἤ τοῦ Ἰωάννη 
Κωνσταντινίδη, γιά τήν ἐκστρατεία τοῦ μέρ πασᾶ, στό 
Λασίθι (1866 -  1867). 

τὴν κατηγορία ατή ἐντάσσονται καί οἱ ἀνώνυμες 
σάτιρες γιά Σούρκους ἀξιωματούχους, πού, ὅμως, εἶναι 
συνθέματα λόγιων ἤ μιλόγιων στιχουργῶν, οἱ ὁποῖοι 
κρύπτονται στήν ἀνωνυμία γιά ενόητους λόγους.  Μιά 
τέτοια σάτιρα γιά τό μεγάλο βεζίρη Ἀαλῆ πασᾶ πού 
ἦρθε στήν Kρήτη γιά νά καταστείλη τήν ἐπανάσταση 
(1868) καί εἶναι ὁ ἀρχιτέκτονας τοῦ λεγόμενου 
ργανικοῦ Νόμου τῆς Κρήτης, σώζεται χειρόγραφη στό 
Ἱστορικό Μουσεῖο Κρήτης, στό Ἡράκλειο, καί ἔχει τόν 
τίτλο «άτιρα τοιχοκολληθεῖσα ἐν ταῖς ὁδοῖς τῆς 
πόλεως Φανίων, ἐπί τῆ μελετωμένη ἀναχωρήσει ἐκ τῆς 
νήσου τοῦ Μ. Βεζύρου Ἀαλῆ πασᾶ». Πρόκειται γιά 
στιχούργημα ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος, πού στρέφεται 
μέ ὀξύτητα καί εἰρωνία ὄχι μόνο κατά τοῦ Σούρκου 
ἀξιωματούχου, ἀλλά καί κατά πολλῶν ἐπώνυμων 
Κρητικῶν «ἀντεπαναστατῶν». 

Ἀξίζει νά παρατηρηθῆ ὅτι, κατά τήν περίοδο ατήν 
τῶν ἐπαναστατικῶν ἀγώνων τῆς Κρήτης,  ρίμα 
φαίνεται νά εἶναι τό κυρίαρχο στοιχεῖο τῆς δημοτικῆς 
ποίησης, ἐνῶ τά μικρότερα τραγούδια καί τά ριζίτικα, 
ἁπλῶς, ἐπιβιώνουν, μέ ἐλάχιστα δείγματα νέων 
δημιουργῶν. 

Κατά τήν περίοδο τοῦ 1866 – 1869, ἦλθε στήν Κρήτη 
μεγάλος ἀριθμός ἐθελοντῶν φιλοκρητικῶν ἀπό τήν 
πόλοιπη λλάδα.  Ἀλλά, καί Κρῆτες πολέμησαν πολλές 
φορές στήν ἄλλη λλάδα.  Μέσω τῶν πολεμιστῶν ατών 
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πέρασαν στήν Κρήτη μοτίβα τοῦ κλέφτικου τραγουδιοῦ 
καί ἄρχισαν νά δημιουργοῦνται τώρα τραγούδια στόν 
τύπο τοῦ ριζίτικου, ἀλλά μέ σαφεῖς ἐπιδράσεις τοῦ 
κλέφτικου τραγουδιοῦ, κυρίως στά ἐναρκτικά στοιχεῖα. 

Σό δημοτικό τραγούδι στήν Κρήτη περνᾶ σέ μιά νέα 
περίοδο, τήν τελευταία τῆς μακρόχρονος ζωῆς του.  Ἡ 
ποιητική φύση τῶν Κρητῶν τούς παρωθεῖ σέ νέες 
δημιουργίες, μέ ἐπανάληψη παλαιῶν μοτίβων σέ νέα 
ἱστορικά καί ἄλλα θέματα.  Σά μεγάλα γεγονότα τοῦ Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου καί τῆς Κατοχῆς, ὁ μφύλιος 
Πόλεμος, τά γεγονότα τῆς Κύπρου,  δικτατορία καί 
πολλά ἄλλα, ἐνέπνευσαν νέους στιχουργούς.  νέος 
οἶνος χύνεται πάλι σέ ἀσκούς παλαιούς. Σό ἴδιο 
συμβαίνει καί μέ τίς μαντινάδες, πού ἐκφράζονται σέ 
μεγάλο βαθμό μέ γλωσσικά στοιχεῖα ξένα (τό βολάν, τό 
γκάζι, τό φρένο κ.λ.π.).  Ἡ ἀχαλίνωτη μίμηση καί  τάση 
τῆς ἐπίδειξης, γιά τήν ὁποία μάχονται οἱ νέοι 
στιχουργοί, ἀλλά καί  ταχύτητα στή ροή τῶν νέων 
στοιχείων τῆς τεχνολογίας, πού κατακλύζουν τή ζωή 
μας, δέν ἀφήνουν χρόνο γιά τήν ἀπαραίτητη φθαρτική 
ἐπεξεργασία, ὥστε  ζωή νά γίνη ποίηση, ὅπως τούς 
παλαιότερους καιρούς. Σήν ἀντοχή τοῦ κρητικοῦ 
δημοτικοῦ τραγουδιοῦ καί τήν προσπάθεια προσαρμογῆς 
σέ νέες συνθῆκες ζωῆς καί ἀνανέωσης, ἐξετάζει 
ἀναλυτικά ὁ κ. ρατοσθένης Καψωμένος στό ὡραῖο 
βιβλίο του γιά τό σύγχρονο δημοτικό τραγούδι στήν 
Κρήτη.  Καί τά τραγούδια, ὅπως καί τά ἄλλα στοιχεῖα 
τῆς παραδοσιακῆς ζωῆς, βρίσκοται στό τέλος τῆς 
ἱστορικῆς τους πορείας.  Καταγεγραμμένα ὅπως εἶναι 
στίς διάφορες συλλογές, θά ἀπασχολοῦν στό μέλλον 
τούς μελετητές, ὅπως ὅλα τά ἄλλα θέματα τοῦ 
παρελθόντος. 

πιμέλεια: Μ.Π. 
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ΣΑ ΡΙΖΙΚΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ 
 

Ριζίτικα λέγονται τά δημοτικά τραγούδια πού ζοῦν 
ἀπό αἰῶνες καί τραγουδιοῦνται μέχρι σήμερα ἀπό τό 
λαό πού ζεῖ στίς ρίζες.  Ρίζες καί χωριά τῆς ρίζας λέμε 
τά χωριά τῶν ἐπαρχιῶν τοῦ νομοῦ Φανίων πού 
βρίσκονται στά ριζά τῶν Λευκῶν ρέων, καί, βέβαια, τά 
«ψηλά χωριά τῶν ἐπαρχιῶν τῶν Φανίων».  Γράφει, 
σχετικά, ὁ Γεώργιος Αἰκατερινίδης: «Ὥς τά κυρίως 
τραγούδια τῆς Κρήτης θεωροῦνται τά λεγόμενα 
ριζίτικα, ατά πού βρίσκονται στή Δυτική Κρήτη καί 
εἰδικότερα στίς περιοχές γύρω ἀπό τίς ρίζες, τίς 
πώρειες τῶν Λευκῶν ρέων (Μαδάρες)». 

Ἀπό πότε χρονολογεῖται  παρουσία τους, δέν εἶναι 
εὔκολο νά καθοριστῆ.  Μερικά ἔχουν τίς ρίζες τους στά 
ὕστερα βυζαντινά καί μεταβυζαντινά χρόνια. Ἄλλα στόν 
καιρό τῆς νετοκρατίας.  Πολλά κρατοῦν ἀπό τούς 
δίσεκτους χρόνους τῆς Σουρκοκρατίας καί ἄλλα 
ἀνήκουν στό χθές καί τό σήμερα. 

Ενόητο πώς γιά τή χρονολόγηση ἀρκετῶν ριζίτικων, 
ὅπως ἀκριτικῶν, ἱστορικῶν κ.ἄ., δέν πάρχει δυσχέρεια.  
Ἔτσι, τό τραγούδι «τοῦ μικροῦ Βλαχόπουλου»:  

 
Σρεῖς ἄρχοντες κι ὁ Γιαννακής καί τό μικρό βλαχάκι  

κάθουνται τρῶν καί πίνουνε σέ μαρμαρένια τάβλα,  

σέ μαραρένια, σέ χρυσή, σέ παραχρυσωμένη. 

 

ὅπου «εἰκονίζἐται» ὁ ἰδιότυπος βίος τῶν ἀκριτῶν μέ 
τά ἤθη τους, συγχρόνως ὅμως, παρέχει τοῦτο σαφή 
ἰδέαν καί περί τῶν τότε ληστρικῶν ἐπιδρομῶν τῶν 
αρακηνῶν, ἐντός τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους, ἀλλά καί 
τῆς ταχείας ἀποτελεσματικῆς ἀπόκρουσής των πό τῶν 
ἀκριτῶν, τῶν ὁποίων  πολεμική ἀρετή ἐνσαρκώνεται 
εἰς τούς ἥρωας τοῦ τραγουδιοῦ τούτου Κωνσταντήν, 
Γιαννακήν, Ἀλέξην καί, κυρίως, εἰς τόν γενναιότερον καί 
νεώτερων ἐκ τούτων, τό Μικρό Βλαχόπουλο, εἶναι 
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ἀναντίρρητα τραγούδι τῆς ἀκριτικῆς περιόδου, ὅπως 
καί τό:  

 
Φήρας γιός ἐγεύγεντο σέ μαρμαρένια τάβλα,  
χρουσά ‘ταν τά πιρούνια του κι ὁλάργυρα τά πιάτα,  
κι  κόρη ἀπού τόνε κερνᾶ ἀσημοκουκλωμένη.  
πού εἶναι τῶν ὕστερων βυζαντινῶν χρόνων. 

 
Σό ἱστορικό ριζίτικο τραγούδι  

 
«Κάστρο, καί ποῦ ‘ν’ οἱ πύργοι σου καί τά καμπαναριά σου,  
 καί ποῦ ‘ν’ οἱ ἀντρειωμένοι σου, τά ὄμορφα παλικάρια;» 
«μά μένα οἱ ἀντρειωμένοι μου, τά ὄμορφα παλικάρια,  
 μαύρη γῆς τά χαίρεται...». 

 
ἀναφέρεται στήν πτώση τοῦ Ἡρακλείου (Μεγάλου 

Κάστρου) τό 1669, ὕστερα ἀπό εἰκοσαετή γενναία 
ἄμυνα τῶν πολιορκουμένων ἀπό τούς Σούρκους 
Φριστιανῶν (1645 – 1669). 

τήν ἴδια χρονολογία τοποθετεῖται καί τό ριζίτικο:  
 
Βασιλοπούλα κάθενταν εἴσε ψηλό παλάτι,  
τση Κρήτης ἐθυμήθηκε πώς ἦτον τοῦ κυροῦν τση.  
ννιά πασάδες ἔκραξε κι ἐκουσουλτάριζέν τσι: 
«Πασάδες, κι ἄν τήν πάρετε τήν ξακουσμένη Κρήτη  
νά σᾶσε ντυσ` ὁλόχρουσα...» 
 

Μέ τό ριζίτικο τραγούδι  
 

οὗλες οἱ χῶρες χαίρουνται κι οὗλες καλήν καρδία ‘χουν 
 Ρόδο  βαριόμοιρη στέκει ἀποσφαλισμένη. 
Σρεῖς χρόνους τήνε πολεμοῦν στεριᾶς καί τοῦ πελάγους  
κι οἱ πόρτες τσή ἀραχνιάσανε καί τά κλειδιά σκουριάνα. 
Μηνοῦν τοῦ πρωτομάστορα...  

 
Θρηνεῖται  πολιορκία καί τελική ποταγή τῆς Ρόδου 

(1522) στούς Σούρκους τοῦ ουλεϊμάν Β’ τοῦ 
Μεγαλοπρεποῦς. 
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Σό ἀρχαιότερο ἱστορικό ριζίτικο τραγούδι «τσή 
στράτας» 

 
Σά χελιδόνια τσῆ Βλαχιᾶς καί τά πουλιά τσῆ Δύσης 
κλαῖσιν ἀργά, κλαῖσιν ταχιά, κλαῖσιν τό μεσημέρι,  
κλαῖσιν τήν Ἀντριανούπολη τή βαροκουρσεμένη,  
ὅπου τήν ἐκουρσέψανε... 

 
ὅπου ἀναφέρεται στό «κροῦσος τῆς Ἀδριανούπολης 

(1531) ἀπό τούς Σούρκους τοῦ Μουράτ Α΄.  
Φρονολογικές ἐνδείξεις καταχωρίζονται σέ πλῆθος 

ριζίτικων τραγουδιῶν. Γιά ἀρκετά ἄλλα,  τεχνοτροπία, 
τό ὕφος,  γλῶσσα καί τά πραγματικά στοιχεῖα πού 
συναντοῦμε στούς στίχους τῶν μᾶς διευκολύνουν στήν 
ἀνάλογη τοποθέτησή τους. Καί συμφωνοῦμε πώς « 
τεχνοτροπία πού ἐπηρέασε οσιαστικά τ’ ἀκριτικά 
τραγούδια στήν Κρήτη, εἶχε βαθειές τίς ρίζες της στό 
νησί καί κυριαρχοῦσε στή λαίκή του ποίηση, ἤδη, τήν 
ἐποχή πού τά ἐρχόμενα ἀπ’ ἔξω ἀκριτικά τραγούδια, 
ἔκαναν σέ μεγάλο ἀριθμό παραλλαγῶν τήν ἐμφάνισή 
τους, ἰδίως στίς δυτικές του ἐπαρχίες. 

«Σά ἀκριτικά τραγούδια, ὅταν μεταδόθηκαν στήν 
Κρήτη δέν ἔπεσαν σέ ἄγονο ἔδαφος. Μιά ὥριμη ποιητική 
τεχνοτροπία τά μετάπλασε, τίς πιό πολλές φορές πρός 
τό καλύτερο, καί τά προσάρμοσε στό κλίμα τοῦ τόπου, 
σφραγίζοντάς τα μέ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά». 

Βέβαια, ἀπό τό πλῆθος τῶν πολύστροφων ριζίτικων 
ἀκριτικῶν τραγουδιῶν, πολλά παραδόθηκαν ὡς 
ὀλιγόστροφα, διότι, κατά τήν ἑρμηνεία τοῦ καθηγητῆ 
Νοτόπουλου, « ἀγάπη τοῦ Κρητικοῦ πρός ὁμαδικόν 
ἄσμα, μετέβαλε τά ἀκριτικά ἀπό μικρά διηγηματικά εἰς 
μικρό τραγούδι καί ἔτσι βλέπουμε τά ἀκριτικά νά 
γίνωνται τραγούδια τῆς τάβλας». 

«Οἱ ἄρχοντες καί τά ἀρχοντόπουλα, οἱ καβαλάροι, οἱ 
πύργοι,  ἀρμάδα τοῦ Υράγκου,  Ἀφεντειά, πού εἶναι ὁ 
συνηθισμένος ὅρος γιά τή δήλωση τῆς βενετικῆς 
ἐξουσίας, οἱ κουρσάροι, οἱ Βαρβαρέζοι πειρατές, ὁ 
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ἀμιριαλῆς (λιμενάρχης), τά κάτεργα (γαλέρες), οἱ 
Κρητικοί ναυτικοί,  βριακή, μᾶς ὁδηγοῦν», γράφει ὁ 
καθηγητής τυλιανός Ἀλεξίου, «μέ περισσότερη 
πιθανότητα στή βενετοκρατία παρά στήν ἑπόμενη 
περίοδο». Καί προσθέτει ὅτι: « ὁμοιότητα τοῦ ὕφους μέ 
τό ὕφος τῶν χρονολογημένων τραγουδιῶν,  ἀπουσία 
τῆς ρίμας, καί  σχεδόν ὁλοκληρωτική ἔλλειψη 
τουρκικῶν γλωσσικῶν ἤ πραγματικῶν στοιχείων, σέ 
ἀντίθεση μέ τά τραγούδια τῆς Σουρκοκρατίας»,  τά 
τοποθετοῦν βάσιμα στήν ἀνάλογη περίοδο τῆς 
βενετοκρατίας. 

«τόν τρίτο κύκλο, τῆς Σουρκοκρατίας, τό ριζίτικο 
τραγούδι κάνει μιά στροφή πρός τήν ἀλληγορία.  
Κρητικός ἀγρότης, ἐλευθερωμένος τήν ἐποχή τῆς 
Σουρκοκρατίας ἀπό τά συχνά δυναστικά μέτρα τῶν 
Βενετῶν ἀρχόντων, ἐπανασυνδέεται ψυχικά μέ τή γῆ 
του.  Πιό ἐλευθερωμένος τώρα, ἔχει στενώτερες ἐπαφές 
μαζί της, γίνεται φυσιολάτρης καί τραγουδᾶ τήν ἀγάπη 
του στή φύση, τόν πόθο του νά ἐλευθερωθῆ, μέ 
ἀλληγορίες. Ατός ὁ κύκλος μᾶς ἔχει δώσει μερικά ἀπό 
τά ὡραιότερα ποιμενικά, κυνηγετικά, φυσιολατρικά, 
ἐπαναστατικά τραγούδια τῆς χώρας μας». 

υμπερασματικά, τό πρόβλημα τῆς χρονολόγησης τοῦ 
ριζίτικου τραγουδιοῦ, παραμένει γιά τούς εἰδικούς καί 
τούς ἐρευνητές παρκτό, ἄν ὄχι γιά τό σύνολό του, 
τουλάχιστον γιά πλῆθος τραγουδιῶν. 

Σέλος,  παράδοση τοῦ ἱστορικοῦ ριζίτικου τραγουδιοῦ 
συνέχίζεται ὡς τίς μέρες μας, ὅπως ἀδιάσειστα 
ἀποδεικνύ-εται καί ἀπό τόν καθηγητή ρατοσθένη 
Καψωμένο: «Εἶναι κοινή διαπίστωση», γράφει, «ὅτι  
Κρήτη ἀνήκει στίς περιοχές ἐκεῖνες, ὅπου  παράδοση 
τοῦ δημοτικοῦ τραγουδιοῦ ἐξακολουθεῖ ὥς τίς μέρες 
μας νά παρουσιάζη μιά ξεχωριστή ζωτικότητα.  Βασικό 
τεκμήριο ατῆς τῆς ζωτικότητας εἶναι τό γεγονός ὅτι 
δέν ἔπαψε σ’ ὅλον τόν εἰκοστό αἰώνα  δημιουργία νέων 
τραγουδιῶν, πού συνεχίζουν ὡς ἕνα βαθμό τό πνεῦμα 
καί τήν τεχνοτροπία τῶν παλιῶν, ἐνῶ ταυτόχρονα τά 
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θέματά τους, τό ἰδεολογικό τους περιεχόμενο καί οἱ 
ὅροι λειτουργία τους ἐκφράζουν τή σύγχρονη 
ἱστορικοκοινωνική πραγματικότητα. 

Σό περιεχόμενο τοῦ ριζίτικου τραγουδιοῦ ποικίλο.  
Ἱστορικό καί ρωϊκό, θρησκευτικό καί κοινωνικό, 
φυσιολατρικό καί ἐρωτικό, χαρούμενο καί παραπο-
νεμένο, τραγουδᾶ τίς ὧρες, τίς ὀμορφιές καί τούς σταθ-
μούς τῆς Ζωῆς, μέ μελωδίες μοναδικές, σάν τά 
ατόμελα τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς κληρονομιᾶς μας. 

Πάνω ἀπό τρεῖς δεκάδες οἱ σκοποί, τά μοτίβα τοῦ 
μέλους των, μέ τό βασικό διαχωρισμό τοῦ συνόλου σέ 
τραγούδια τάβλας (συμποσιακά) καί τραγούδια τῆς 
στράτας (τῆς ξεφάντωσης, τοῦ δρόμου). 

Σά τραγούδια τῆς τάβλας τραγουδιοῦνται ὡς εἶναι 
ενόητο, στό τραπέζι, ὅπου κάθονται οἱ καλεσμένοι.  
κεῖ, ἕνας ἀπό τούς καλεσμένους «βάζει τήν ἀρχή», 
τραγουδώ-ντας μιάμιση στροφή ἀπό τό ριζίτικο πού 
διάλεξε.  ταματᾶ, καί οἱ ἄλλοι συνδαιτυμόνες ἐπανα-
λαμβάνουν τό ἴδιο τμῆμα τοῦ τραγουδιοῦ.  υνεχίζει ὁ 
πρῶτος μέ τήν ἑπόμενη μιάμιση στροφή. παναλαμ-
βάνουν οἱ πολλοί, καί τό τραγούδι τελειώνει ἐκτελε-
σμένο στίς τρεισήμισι στροφές του. 

 ἀπαράβατος ατός κανόνας δέν ἀκολουθεῖται στό 
ριζίτικο τῆς τάβλας: 

 
Φίλια καλῶς τό βρήκαμε τοῦ φίλου μας τό σπίτι  
τοῦ φίλου μας τοῦ συντέκνου μας.... 

 
μέ τό ὁποῖο ἀρχίζει  παρέα τῶν καλεσμένων 

ἐκτελώντας ἀρχικά μιάμιση στροφή. Ἀκολουθεῖ  παρέα 
τοῦ οἰκοδεσπότη,  ὁποία ὅμως, ἀντί κατά τό ἔθος νά 
τό ἐπαναλάβη, ἀρχίζει ἀπαντητικό φιλοφρονητικό 
ριζίτικο γιά τούς φιλοξενούμενους, ὡς ἐξῆς:  

 
Κι ἐμᾶς καλῶς μᾶς ἤρθανε φίλοι, οἱ δικοί μας, 
οἱ φίλοι, οἱ συντέκνοι μας... 
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Σά τραγούδια τῆς στράτας, μ’ ἕναν μοναδικό, 
μακρόσυρτο σκοπό, τραγουδιῶνται από τούς «γαμηλι-
ῶτες», ὅπου πηγαίνουν νά πάρουν τά προικιά ή τή νύφη.  
Ὅταν  ξεφάντωση (ὁ γάμος, τό ψίκι) γινόταν μέ άλογα, 
τό τραγούδι τῆς στράτας συντρόφευε, λίκνιζε, 
χαροποιοῦσε τόν καβαλάρη στή συχνά πολύωρη καί 
κοπιαστική πορεία του.  Φαρακτηριστικό στήν τεχνική 
τῆς εκτέλεσης τῶν τραγουδιῶν αυτῆς τῆς κατηγορίας 
εῖναι οἱ επαναλήψεις τῶν στροφῶν, γιά νά καλυφθῆ ὅσο 
τό δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση από τούς ανθρώπους 
πού λάβαιναν μέρος στήν πορεία. 

ημειώνεται, ἐπίσης, πώς ἐνῶ τά τραγούδια τῆς 
τάβλας δέ συνοδεύονται ἀπό μουσικά όργανα, στά 
τραγούδια τῆς στράτας μπορεῖ νά συνυπάρχη καί  
μελωδία τῶν μουσικῶν οργάνων (λύρας, λαγούτου, 
βιολιοῦ). 

Ἡ ἐξαίρεση τοῦ τραγουδιοῦ τῆς τάβλας «χίλια καλῶς 
τό βρήκαμε...» πού σημειώνεται παραπάνω, ἀπαντᾶται 
καί στά τραγούδια τῆς στράτας, σέ μιά περίπτωση. 
Ὅταν ξεκινᾶ, μετά τήν τέλεση τοῦ μυστηρίου τοῦ 
γάμου,  πομπή γιά τήν ἐπιστροφή στό σπίτι τοῦ 
γαμπροῦ μέ τή νύφη τό πρῶτο τραγούδι τῆς στράτας 
κατά τή σχετική ἐθιμοταξία, μετά τό  

 
πήραμε τήν πέρδικα τήν πεντοπλουμισμένη  
κι ἀφήκαμε τή γειτονιά σάν παραπονεμένη  

 
καί τό 
 

Ἔχετε γειά, βασιλικοί καί βιόλες μυρισμένες 
καί κοπελιές ἀνύπαντρες κι ἐσεῖς οἱ παντρεμένες. 

 
τό ὁποῖο δέν ἐπαναλαμβάνουν οἱ οἰκεῖοι, συγγενεῖς καί 

χωριανοί τῆς νύφης – κατά τόν κανόνα –, ἀλλά 
ἀπαντοῦν μέ τό:  

 

Ἀμέτε, φίλοι στό καλό καί στήν καλή τήν ὥρα  
καί νά γεμίσ’  στράτα σας τριαντάφυλλα καί ρόδα. 
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«Πρωτότυπος ὁ τρόπος τῆς μουσικῆς ατῆς 
ἐκτέλεσης· ἔτσι, καθώς εἶναι μπλεγμένος, ἀποτελεῖ 
ἰδιαίτερη κατηγορία ἀπό ἄποψη ρυθμική καί μελωδική,  
ὁποία παρουσιάζει ξεχωριστό ἐνδιαφέρον», καθώς 
ἐπισημαίνει ὁ ίμων Καρᾶς.  Καί τονίζει γενικώτερα: 
«ͺ[...] τά κρητικά τραγούδια, ὅπως καί οἱ χοροί, καί 
ἀρχαιότροποι εἶναι καί κάτι ξεχωριστό καί διαλεχτό 
μέσα στήν ἑλληνική μουσική δημιουργία καί παράδοση». 

 
Ἱστορικό 
(Ἡ ἐμφανής, πιά, ἀπειλή ἀναγκάζει τόν τελευταῖο 

ατοκράτορα τοῦ Βυζαντίου Κωνσταντῖνο ΙΑ΄ 
Παλαιολόγο νά στραφῆ πρός τή χριστιανική Δύση, 
ζητώντας βοήθεια. Ροῦγες ἐδῶ οἱ Αλές τῶν 
ερωπαϊκῶν κρατῶν). 

 
Ὅντεν εἰδικονίζεντον ὁ Κωνσταντής στά ξένα  
τσί ροῦγες ροῦγες πορπατεῖ καί τά στενά διαβαίνει, 
κι εἶχε τά ράσα κούντουρα κι ἐφάνου τ’ ἅρμα –  
κι ἐφάνη τ’ ἀλαφρό σπαθί μέ τ’ ἀργυρό θηκάρι. 
Βασιλοπούλα τό θωρεῖ ἀπό ψηλό παλάτι:  
«δέν εἶν’ ατός καλόγερος μηδέ καί διακονιάρης  
μόνο ‘ναι βασιλόπουλο, μεγάλης ρήγας γέννα». 

 
Παραλογή 

Μαρούλαν δέρν’  μάνα τζη, Μαρούλαν μαγκλαβίζει: 
«Μαρούλα, ποῦ ‘σουν τό ταχύ, ποῦ ‘σουν τό μεσημέρι,  
ποῦ ‘σουν ἀργά στό δεῖπνο μας, δέν ἦρθες νά δειπνήσεις;» 
«Μάνα, νερό δέν εἴχαμε κι ἐπῆγα νά γεμίσω  
κι ἐπῆραν τ’ ἄστρη τό νερό, τά νέφη τό πηγάδι,  
κι ἐκάθισα κι ἀνήμενα κι ὄριζα πώς θά νά ‘ρθη» 

 
Σοῦ γάμου 

(Ὅταν φθάνουν στό σπίτι τοῦ γαμπροῦ) 
Πρόβαλε, μάνα τοῦ γαμπροῦ καί πεθερά τσῆ νύφης  
ν’ ἀποδεχτῆς τό νιό γαμπρό καί τήν καινούρια νύφη. 
Ἔβγα, μανούλα τοῦ γαμπροῦ καί πεθερά τσῆ νύφης,  
νά ἰδῆς τόν ἀκριβό σου γυιό, μιά πέρδικα πού φέρνει. 
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Πρόβαλε, μάνα τοῦ γαμπροῦ καί πεθερά τσῆ νύφης  
καί βάστα καί ροδόσταμνο νά τσι ροδοσταμνίσης. 

 
Σῆς ξενιτειᾶς 

Κόρη, σιμώνουν οἱ γι Ἀποκρές, σιμώνει καί τό Πάσκα, 
κι ἄμε νά βρῆς τήν Παναγιά, νά τήν παρακαλέσης  
νά σιγανέψουν οἱ καιροί, νά ταξιδέψουν πλοῖα,  
νά ‘ρθοῦν ἀπού τήν ξενιθιά οὕλ’ οἱ ξενιτεμένοι,  
νά ‘ρθῆ κι ἐσένα ὁ ἄντρας σου. 

 
Μοιρολόγια τοῦ Κάτω Κόσμου 
(Μοιρολόι στό θάνατο τοῦ παλληκαριοῦ Παύλου 

Ζαμπέτη (+1770) ἀπό τήν Ἀνώπολη φακίων.  Ἀνῆκε 
στούς ἄνδρες τοῦ Δασκαλογιάννη.  Σό μοιρολόϊ τό εἶπε 
 μητέρα τῆς ἀρραβωνιαστικιᾶς του, ἀπό τούς 
Κομητάδες τῆς ἴδιας ἐπαρχίας, ἐνῶ κατά τό ἔθιμο, 
κατέθετε στή σορό τοῦ ἐκλιπόντος τήν πλεξίδα τῆς 
ἀρραβωνιαστικιᾶς του). 

 
Γιέ μου, θλιφτή παραγγελιά σοῦ φέρν’ ἀπού τά ὄρη,  
χαιρετιμσμό μιᾶς ἄμοιρης, πού νά ‘ρθη δέν ἐμπόρει. 
Ξανθά μαλλιά π’ ἀνάθρεψε, ἐπά καί χρόνια τόσα,  
νά στρώνη προσκεφάλι σου, κι ἰδέ πῶς ἀποδώδα. 
Κάθε κλωνί κι ἀπαντοχή καί κάθε τρίχα ὀλπίδα,  
μά ὀψές ὅλες τσ’ ἀπαντοχές τσι σύγκοψε  λεπίδα. 
... 
Ρωτῶ τόν καπετάνιο σου, τό Δάσκαλο τό Γιάννη,  
ὄντεν ἀθοῦσι τά κλαδιά, πόλεμο γι’ ατά κάνει, 
καί παίρνει ὁ ἥλιος λούλουδα καί παλληκάρια ὁ Φάρος  
καί τά πανέρμα τά φακιά διπλόν τό ‘χουν τό βάρος. 

 
Σοῦ Φάρου 

 Φάροντας ἐβάλθηκε νά κάμη περιβόλι,  
καί βάνει νιές ἀντίς μηλιές καί νιούς γιά κυπαρίσσια  
καί βάνει καί μικρά παιδιά γιά βιόλες ἀνθισμένες, 
καί βάνει γριές καί γέροντες γιά φράχτες στό περβόλι. 
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Σῆς ζωοκλοπῆς 

«ήκω σύ, μπάρμπα γέρο, νά πᾶμε στήν κλεψιά» 
«Δέν μπορῶ, παιδί μου,  
ἀπό τά γεραθειά,  
μόνο πᾶρε τό γυιό μου 
τό μεγαλύτερο,  
πού κεῖνος γνωρίζει  
ποιό ‘ν’ τό παχύτερο. 

 
ατιρικά 

Δυό γράδες ἐμαλώνανε εἰς τ’ Ἀγκαβονομούρι  
κι  μιά τς’ ἀλλῆς ἐλέγανε: «Μωρή, τόν ἄντρα μου ‘χεις». 
«Ἄν ἔχω ‘γώ τόν ἄντρα σου, νά κακοθανατίσω,  
ἀπού τ’ αγό νά γκρεμιστῶ, στ’ ἄχερα νά χτυπήσω». 

 
ταμάτη Ἀποστολάκη 
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ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΛΙΣΗ 

«Ὁ πατέρας τῆς Ἑλληνικῆς Λαογραφίας» 

 

 Νικόλαος Πολίτης, (1852 – 1921), γεννήθηκε στήν 
Καλαμάτα καί ἦταν ἀπόγονος ἀγωνιστῶν τοῦ ’21. πῆρξε 
καθηγητής τῆς Υιλοσοφικῆς χολῆς τοῦ Πανεπιστημίου 
τῆς Ἀθήνας, ἔγινε δέ γνωστός ὡς «ὁ πατέρας τῆς 

ἑλληνικῆς Λαογραφίας». 
ύμφωνα μέ τά βιογραφικά του 

στοιχεῖα ἀποφοίτησε ἀπό τό 
γυμνάσιο τῆς Καλαμάτας καί 
ἐγγράφηκε στή Υιλοσοφική χολή 
τῆς Ἀθήνας (1868) καί στή Νομική 
χολή (1872). Μόλις τελείωσε τίς 
σπουδές του, στάλθηκε μέ 
ποτροφία τοῦ κράτους (1876) στό 
Μόναχο. κεῖ συνδέθηκε στενά μέ 
τό σοφό βυζαντινολόγο Κ. 
Κρουμπάχερ. Γύρισε στήν λλάδα 

(1880) καί ἀνέλαβε τήν κατάταξη τῆς Βιβλιοθήκης τῆς 
Βουλῆς. Ἡ ἐργασία ατή κράτησε μέχρι τό 1884. Σόν 
Ἀπρίλιο τοῦ ἴδιου χρόνου διωρίστηκε Σμηματάρχης Μ. 
κπαίδευσης καί τό Μάϊο τοῦ 1885 Γενικός πιθεωρητής 
τῶν δημοτικῶν σχολείων. Ἀπό τή θέση του ατή εἶναι ὁ 
πρῶτος πού εἰσήγαγε τή διδασκαλία τῆς δημοτικῆς.  Ἡ 
πρωτοβουλία του ατή σήκωσε θύελλα διαμαρτυριῶν καί 
πολιτικές ἐπεμβάσεις στό ἔργο του. Δέν τίς ἀνέχθηκε καί 
παραιτήθηκε μετά τριετία (1888).  Ἀνέλαβε μέ τό Γ. 
Δροσίνη τή Διεύθυνση τῆς «στίας», (1889) καί τοῦ 
γκυκλοπαιδικοῦ Λεξικοῦ τοῦ Μπάρτ. ξελέγη καθηγητής 
τῆς Μυθολογίας καί τῆς λληνικῆς Ἀρχαιολογίας στή 
Υιλοσοφική χολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.  Δίδαξε 
μυθολογία, ἀρχαῖο δημόσιο βίο, ἀττικό δίκαιο, ἀρχαία 
τέχνη, ἱστορία θρησκευμάτων καί λαογραφία.  Ἵδρυσε 
(1908) τή «Λαογραφική ταιρεία» καί ἐξέδιδε τό δελτίο 
της «Λαογραφία».  Ἀπό τό 1889 στή Βιβλιοθήκη Μαρασλῆ, 
ἄρχισε τή δημοσίευση τοῦ ἔργου του «Μελέται ἐπί τοῦ βίου 
καί τῆς γλώσσης τοῦ λληνικοῦ Λαοῦ».  Δημοσιεύτηκαν: 
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«Παροιμίαι» (4 τόμοι) καί Παραδόσεις (2 τόμοι).   τρίτος 
τόμος δέ δημοσιεύτηκε, λόγω διακοπῆς τῶν ἐκδόσεων τῆς 
Βιβλιοθήκης. Μέ χορηγία τοῦ Ἀλ. Πάλλη (1914) δημοσίευσε 
τήν «κλογή ἀπό τά τραγούδια τοῦ λληνικοῦ Λαοῦ». Μέ 
εἰσήγησή του ἱδρύθηκε τό «Λαογραφικό Ἀρχεῖο», μέ σκοπό 
τή συλλογή καί ἔκδοση τῶν Λαογραφικῶν μνημείων. Κατά 
τό ἔτος τῆς Πρυτανείας του (1906 – 1907) ἀποφασίστηκε 
 ἔκδοση «λληνικῆς βιβλιογραφίας» ὡς παραρτήματος 
τῆς Πανεπιστημιακῆς πετηρίδος»: πρῶτο τεῦχος (1909), 
δεύτερο (1911), καί τό τρίτο μετά τό θάνατό του ἀπό τό 
τίλπωνα Κυριακίδη (1926 – 1932).  κτός ἀπό τά 
παραπάνω, ἄλλα ἔργα τοῦ Ν. Πολίτη εἶναι: «Μελέτη ἐπί 
τοῦ βίου τῶν νεωτέρων λλήνων» (2 τόμοι), 1871, 1974, 
«Ἀριστοτέλους Ἀθηναίων πολιτεία», (1891 – 1892), 
«Φάρυβδις», «Πραξιτέλεια ἀνάγλυφα τῶν Μουσῶν», 
«γχειρίδιον ἀρχαιολογίας τοῦ δημοσίου βίου τῶν 
λλήνων», ἄρθρα λαογραφικοῦ περιεχομένου σέ διάφορα 
περιοδικά («Παρθενών», «Αἰών», «Πανδώρα», «στία» 
κ.ἄ.), «Περί παραμυθιῶν παρά τοῖς Ἕλλησι», «Νεοελληνικά 
ἀνάμεικτα» κ.ἄ. 

 Ν. Πολίτης εἶναι ὁ πατέρας καί ὁ κύριος δημιουργός 
τῆς Λαογραφικῆς πιστήμης στή χώρα μας.  πῆρξε, 
ἐπίσης, ἁγνός καί θερμός πατριώτης.  έ λικία 14 χρόνων 
(1866) ἀποπειράθηκε νά φύγη ἐθελοντής γιά τήν Κρήτη, νά 
πάρη μέρος στήν τότε ἐπανάσταση, ἀλλά ἐμποδίστηκε ἀπό 
τούς δικούς του.  Σό 1878 διέκοψε τίς σπουδές του στή 
Γερμανία κι ἔλαβε μέρος στήν ἐκστρατεία τοῦ Δομοκοῦ.  
Ἀργότερα, πῆρε ἐνεργό μέρος στήν «θνική ταιρεία», μέ 
ἐντολή τῆ ὁποίας πῆγε στήν Κωσταντινούπολη, ὅπου 
κινδύνεψε νά συλληφθῆ ἀπό τούς Σούρκους.  Ἔνθερμος 
ὁπαδός τῶν δημοκρατικῶν ἰδεωδῶν, φοιτητής ἀκόμη, 
φυλακίστηκε. πίσης, στόν ἐθνικό διχασμό τοῦ 1916 
προσχώρησε στούς φιλελεύθερους καί φυλακίστηκε.  Μέχρι 
τό τέλος τῆς ζωῆς του πρόσφερε τίς πηρεσίες του σέ 
κάθε ἐπιστημονική, κοινωνική καί πνευματική ἐκδήλωση 
τοῦ τόπου μας. 

 

 



152 
 

ΚΛΑΤΔΙΟ ΥΩΡΙΕΛ 

 

 Γάλλος ἱστορικός, φιλόλογος καί κριτικός, γεννήθηκε 
στόν Saint – Etienne τῆς Γαλλίας τό 1772 καί πέθανε 
στό Παρίσι τό 1844.  Ἡ ἀκμή του συμπίπτει μέ τήν 
περίοδο τῆς Γαλλικῆς πανάστασης καί τῶν 
Ναπολεοντείων πολέμων. Σάχθηκε νωρίς μέ τίς ἀρχές 
τῆς νέας κατάστασης καί ἐξελίχθηκε σάν ἕνας ἀπό τούς 
φανατικώτερους δημοκρατικούς. πηρέτησε ὡς 
ἀνθυπολο-χαγός στό σῶμα τοῦ σοφοῦ πολεμιστῆ La Tour 
d’ Auvergne, ὁ ὁποῖος ἐπέ-δρασε στίς πνευματικές του 
ἐπιδόσεις. Σό 1794 πηρέτησε ὡς ἀξιωματικός τῆς 
δημοτικῆς φρουρᾶς στήν ἰδιαίτερη πατρίδα του, ἀλλά 
σύντομα παραιτήθηκε ἀπό τό ἀξίωμα του, ἐξ αἰτίας τῶν 
βιαιτοτήτων καί ἀνωμαλιῶν τῆς νέας κυβέρνησης. 

Μετά τήν ἀνατροπή τοῦ Διευθυντηρίου ἀπό τό 
Ναπολέοντα, ὁ Υωριέλ προσλήφθηκε ὡς ἰδιαίτερος 
γραμματέας στό πουργεῖο πολιτοφυλακῆς.  Σό 1802, 
ὁπότε ὁ Ναπολέοντας ἀνακηρύχθηκε ἰσόβιος δικτὰ-
τορας, ὁ Υωριέλ, πιστός στίς δημοκρατικές του ἀρχές, 
ἐγκατέλειψε μέ περηφάνεια τήν ἐμπιστευτική ατή 
θέση του, ἰδιώτευσε στό Παρίσι ἐπιδιδόμενος σέ 
ἱστορικές καί φιλολογικές μελέτες. Ἔμαθε ἐπαρκώς 
ὅλες τίς ερωπαϊκές γλῶσσες καί χρησιμοποιοῦσε τή 
σανσκριτική καί τήν ἀραβική. πούδασε πολλή 
λογοτεχνία ἀπό τίς ἴδιες της τίς πηγές.  Προικισμένος 
μέ ἔξοχο δημιουργικό πνεῦμα καί καλλιτεχνική 
ἰδιοσυγκρασία, ἔγινε γνωστός καί καθιερώθηκε ὡς 
σοφός, ὡς κριτικός καί ὡς διανοητής στούς διεθνεῖς 
κύκλους τῆς κριτικῆς καί τῆς ἐπιστήμης καί μέ τίς 
ποδείξεις καί τά ἔργα του τά φιλολοφικά καί ἱστορικά, 
κατώρθωσε νά δώση μεθολογικές κατευθύνσεις καί νά 
ἐμπνεύση νέους προσανατολισμούς καί νά γίνη, 
σύμφωνα μέ τό Renan, «ὁ ἄνθρωπος μέ τίς 
περισσότερες ἰδέες κατά τόν αἰῶνα μας (19ο) καί 
δημιουργός περισσοτέρων κλάδων σπουδῶν». 
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Διωρισμένο μέλος τῆς φιλολογικῆς ἑταιρείας μέ 
ἄλλους πῆρξε ὁ πρόδρομος τοῦ ρωματισμοῦ, εἰσήγαγαν 
στήν Ἰταλία νέα κίνηση στό θέατρο, ἐνῶ καταπολέμησε 
τίς ξηρές καί τυπικές μορφές τῆς συνήθειας καί τῆς 
Παράδοσης.  Σήν ἴδια ἐπίδραση ἄσκησε στή διαμόρφωση 
μεθόδων ἔρευνας καί τρόπων μελέτης στήν ἱστορία, τή 
λαογραφία καί δημώδη μνημεῖα τοῦ λόγου. 

 Σό πρῶτο του βιβλίο, μέ τό ὁποῖο ἔγινε γνωστός ἦταν 
 συλλογή τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν τῆς λλάδας, τό 
ὁποῖο ἐκδόθηκε στό Παρίσι, σέ δύο τόμους, (1824 – 
1825), μέ διεξοδικώτατο πρόλογο, ἱστορικές καί 
λαογραφικές ἐπεξηγήσεις καί ποικίλα ἐρμηνευτικά 
σχόλια, καθώς καί εἰσαγωγή γιά κάθε τραγούδι μέ 
λογοτεχνική μετάφραση.  τήν λλάδα ὁ Υωριέλ δέν 
ἦλθε ποτέ· τή νεοελληνική γλῶσσα, τά ἤθη καί τά ἔθιμα, 
τή ζωή καί τήν κατάσταση, γενικώτερα, τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ, τά διδάχθηκε στό Παρίσι καί ἀλλοῦ, ἀπό 
μετανάστες Ἕλληνες σπουδαστές ἤ ἐμπορευόμενους 
ναῦτες.  Σή συλλογή του ὁ Υωριέλ τήν κατήρτισε ἀπό 
πολλές πηγές. Σόν πρῶτο πυρῆνα του, τοῦ τόν πρόσφερε 
ὁ Νικόλαος Πίκολος, μέ συλλογή πού δώρησε ὁ Κοραῆς 
στόν Κλωνάρη τοῦ ὁποίου τό λικό τό αὔξησε ἀπό 
ἀνακοινώσεις τοῦ Γερμανικοῦ φιλόσοφου Hase, τοῦ 
Μουστοξύδη, τοῦ Μαυρομάτη κ.ἄ.  

Ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος ὁ Υωριέλ εἶχε πολλά κομμάτια σέ 
δύο ἤ τρεῖς παραλλαγές καί ἔκανε ἐκλογή καί κριτική 
ἐπεξεργασία, ἔχοντας σκοπό νά δώση λικό γιά μελέτη 
τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας· ἀκολούθησε τή γραφή καί 
γλωσσική μέθοδο τοῦ Κοραῆ, προσθέτοντας τά τελικά ν, 
ἀλλάζοντας τά φθογγολογικά στοιχεῖα καί παραμορ-
φώνοντας ἐλαφρά καί γραφικά, πάντοτε, τίς λέξεις.  
τή μετάφραση τῶν τραγουδιῶν πέτυχε, ἐκτός ἀπό 
μερικές παρανοήσεις καί κάποιες ἀναγκαῖες ἐλλείψεις, 
βοηθούμενος ἀπό ατήν καί τή σύνταξη τῶν προλόγων 
καί τῶν ἐπεξηγήσεων σέ κάθε τραγούδι ἀπό Ἕλληνες, 
ὅπως τοῦ Κλωνάρη, τοῦ Μακρῆ, τοῦ Μαυρομάτη, τοῦ 
Σριανταφύλλου κ.ἄ. 
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Σό λικό του ὁ Υωριέλ τό κατέταξε σέ τρεῖς 
κατηγορίες ἀνάλογα μέ τό περιεχόμενο καί τή φύση τοῦ 
τραγουδιοῦ σέ τραγούδια: ἰδιωτικοῦ βίου, ἑορτῶν κ.λ.π., 
κλέφτικα, πολεμικά, γεγονότων πολιτικῶν καί σέ 
ἐρωτικά, βουκολικά κ.λ.π. 

τό δεύτερο τόμο, ἐκτός ἀπό τά δημοτικά τραγούδια, 
περιέλαβε καί τό «Θούριον» τοῦ Ρήγα, τόν «μνο εἰς 
τήν ἐλευθερία» τοῦ ολωμοῦ καί μερικά κομμάτια ἀπό 
τόν «ρωτόκριτο». 

τό διεξοδικό πρόλογο τῆς συλλογῆς, περιέλαβε 
ἐκτενή σχόλια γιά τή δημοτική ποίηση τῆς λλάδας, γιά 
τά ἤθη καί τά ἔθιμα τοῦ λαοῦ της καί τῆς ζωῆς του, τίς 
συνθῆκες κάτω ἀπό τίς ὁποῖες συντέθηκαν τά 
τραγούδια τῆς συλλογῆς, γιά τούς ποιητές τους, τή 
μουσική τους καί τήν ἀξία τοῦ πνεύματός τους.  Μέ τόν 
ἔξοχο ατόν πρόλογο, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τήν 
πληρέστερη καί καλύτερη, μέχρι τώρα, μελέτη τῆς 
δημοτικῆς μας ποίησης καί τοῦ λαοῦ μας, γενικώτερα, ὁ 
Υωριέλ ἔδωσε τήν ὤθηση στή μελέτη τῶν λαϊκῶν 
μνημείων τοῦ λόγου στήν Ερώπη, καί ἐξυπηρέτησε 
κατά τόν ἀποτελεσματικώτερο τρόπο τήν πόθεση τῆς 
ἐθνικῆς ἀποκατάστασης τῆς ἀγωνιζόμενης, τότε, 
λλάδας καί ἀποκάλυψε τήν ατοτέλεια καί τήν ἀξία 
τοῦ λαοῦ της, καθώς καί τή σπαρακτική καί ἀγωνιώδη 
προσπάθειά του, νά ἀνακτήση τήν ἐλευθερία του. 

Γιά τήν ποδοχή πού ἔτυχε σέ ὅλη τήν Ερώπη  
συλλογή τοῦ Υωριέλ, μαρτυροῦν οἱ πολλές μεταφράσεις 
τῶν τραγουδιῶν σέ ἄλλες γλῶσσες, ἀπό τίς εἰσπράξεις 
τῶν πωλήσεων τῶν ὁποίων, δόθηκαν στήν λληνική 
ἐκπαιδευτική ἑταιρεία, στό Λονδῖνο.  τήν λλάδα  
συλλογή μέ τόν πρόλογο συνέβαλαν στό ζωντάνεμα τῆς 
ἑλληνικῆς γλώσσας, τῆς πεποίθησης καί τῆς ἀγάπης γιά 
τόν ἐθνικό ποιητή ολωμό.  Σά ὅσα ἐνσωμάτωσε στό 
πρόλογο ὁ Υωριέλ θά μείνουν σάν θετικώτερη συμβολή 
στό γλωσσικό ζήτημα, γιά τή δημώδη ἑλληνική γλῶσσα, 
τονίζοντας τίς ἀρετές καί τήν ἀξία, προδιαγράφοντας 
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συγχρόνως τούς ὅρους τῆς ἀνάπτυξής της, σάν γλῶσσα 
τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ. 

τίς 20 κτωβρίου διωρίστηκε στό Πανεπιστήμιο τῆς 
ορβώνης, ὡς καθηγητής τῶν ξένων γλωσσῶν, σέ ἕδρα 
πού ἱδρύθηκε εἰδικά γι’ ατόν καί ἀπό τήν ὁποία δίδαξε 
11 μαθήματα ἑλληνικῶν καί σερβικῶν δημοτικῶν 
τραγουδιῶν, ἐνῶ τό 1836 ἔγινε μέλος τῆς Γαλλικῆς 
Ἀκαδημίας. 
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