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Περίληψη ζηα Ελληνικά 

θνπόο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε δηεξεπλεζεί ε ζηάζε ηνπ ειιεληθνύ δεκνηηθνύ 

ηξαγνπδηνύ απέλαληη ζηελ εξσηηθή επηζπκία πνπ εθδειώλεηαη αλάκεζα ζε πξόζσπα ηα 

νπνία αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή θπιή ή ζξεζθεία. πγθεθξηκέλα εμεηάδεηαη ε πξνζέγγηζε 

ησλ ηξαγνπδηώλ ζηηο εξσηηθέο ζρέζεηο πνπ ζπλάπηνληαη αλάκεζα ζε Έιιελεο θαη 

Διιελίδεο κε Μαύξνπο, Αξβαλίηεο, Βνύιγαξνπο, Σζηγγάλνπο, Φξάγθνπο, Δβξαίνπο θαη 

Σνύξθνπο. 

 Ζ δηεξεύλεζε επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο κνξθέο ηνπ ιατθνύ ιόγνπ, πνπ απνηεινύλ 

θαη απηέο ηεθκήξηα λννηξνπίαο, δειαδή ζηηο παξνηκίεο, ηηο παξαδόζεηο, ηα παξακύζηα, ηηο 

επσδέο, ηηο θαηάξεο θηι. Δπίζεο ιακβάλνληαη ππόςε ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα θαη ησλ 

άιισλ ιαώλ, όηαλ έρνπλ ζέκα ηνπο ηελ εξσηηθή έιμε κεηαμύ αιινθύισλ. 

πλεμεηάδεηαη επηπιένλ ε επίζεκε ζηάζε ηεο θνζκηθήο αιιά θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο 

εμνπζίαο απέλαληη ζηελ πηζαλόηεηα κεηθηώλ γάκσλ, ζηάζε ε νπνία, ζύκθσλα κε ηηο 

ππάξρνπζεο ηζηνξηθέο πεγέο, απνθξπζηαιιώλεηαη ζε απαγνξεπηηθνύο λόκνπο θαη 

δηαηάμεηο. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο κάιηζηα πξνβιέπνληαη βαξύηαηεο πνηλέο γηα ηνπο 

παξαβάηεο, αθόκα θαη ε ζαλάησζή ηνπο. Μνιαηαύηα δελ ήηαλ ιίγεο νη ζρέζεηο εξσηηθήο 

αληαξζίαο, όπσο πηζηνπνηείηαη άιισζηε θαη από ηα πνιιά ηξαγνύδηα πνπ ηηο εμηζηνξνύλ. 

Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη αλαπηύζζεηαη ζηε δηάξθεηα πνιιώλ αηώλσλ θαη ζε πεξηνρέο 

όπνπ νη ζρέζεηο ησλ Διιήλσλ κε ηνπο ζύλνηθνπο θαη ηνπο πεξίνηθνπο ιανύο δελ είλαη 

πάληα νη ίδηεο, αιιά ππόθεηληαη ζηηο ηζηνξηθέο εμειίμεηο. Ούηε θαη ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα 

κέλνπλ αλαιινίσηα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ. Δίλαη θαη απηά ηκήκα ηεο ηζηνξίαο θαη 

παξαθνινπζνύλ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο.  

Όπσο έδεημε ε κειέηε πάκπνιισλ παξαιιαγώλ, πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε θάζε 

ηδίσκα ή δηάιεθην ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε δεθάδεο ζπιινγέο θαη 

αλζνινγίεο από ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα έσο ηηο αξρέο ηνπ 21νπ, ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα 

θαηόξζσζαλ λα θαιύςνπλ όιε ηελ πνηθηιία ηνπ εξσηηθνύ βίνπ, κε ακεξνιεςία θαη 

παξξεζία. Ο ιατθόο πνηεηήο δελ απνθξύπηεη ζρέζεηο πνπ δελ ζπκθσλνύλ κε ηηο 

θνηλσληθέο ζπκβάζεηο ή κε ηηο εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αμίεο. Σηκά ηελ Διιελνπνύια πνπ 

πξνηηκά ηνλ ζάλαην γηα λα δηαηεξήζεη άζηθηε ηελ πξνζσπηθή θαη ηελ εζληθή ηεο 

αμηνπξέπεηα, ηηκά όκσο θαη θάζε άιιε γπλαίθα, νπνηαζδήπνηε εζληθόηεηαο, πνπ αξλείηαη 

ζζελαξά ηνλ βίαην πόζν θάπνηνπ αιιόθπινπ. 
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Σνικάεη επίζεο ην ειιεληθό δεκνηηθό ηξαγνύδη λα εθθξάζεη κε ζάξξνο αιιά θαη 

κε απίζηεπηε νμύηεηα ηε δπζαξέζθεηα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ απέλαληη ζηνλ θαηεμνρήλ άγηό 

ηνπ, ηνλ άγην Γεώξγην, πνπ ηνλ θαηαγγέιιεη ζαλ πιενλέθηε. όηαλ αθήλεη αβνήζεηε κηα 

Διιελνπνύια δησθόκελε από αξαθελό ή Σνύξθν. 

πκπεξαζκαηηθά, ην δεκνηηθό ηξαγνύδη απνδεηθλύεηαη αθξηβνδίθαην θαη 

ζαξξαιέν. Γελ επηρεηξεί λα θαζνδεγήζεη κε εληνιέο θαη απαγνξεύζεηο ηνλ βίν ησλ 

αθξναηώλ ηνπ, πνπ είλαη ηαπηόρξνλα θαη ζπλδεκηνπξγνί ηνπ, αιιά απνηππώλεη ηελ 

ηζηνξία ηεο εξσηηθήο επηζπκίαο απξνθαηάιεπηα θαη ρσξίο θαλέλα ινγνθξηηηθό πλεύκα. Γη΄ 

απηό θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο απνδεηθλύεηαη πεξηζζόηεξν αλνηρηόκπαιν από ηελ 

πξνζσπηθή ινγνηερλία. 
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English summary 

The purpose of the dissertation is to investigate the attitude of Greek folk songs 

towards the love desire that manifests between people belonging to different races or 

different religions. More specifically, the approach of the folk songs concerning the love 

relationships between Greeks and Black people, Arvanites/Albanians, Bulgarians, 

Tsigganoi/Roma, Francs, Jews and Turks is being considered.  

The investigation expands in other forms of folk speech, which constitute as well 

mentality criteria, i.e. proverbs, traditions, fairy tales, magic incantations, curses etc. 

Furthermore, folk songs of other peoples are being considered, when their subject is the 

love attraction between people of different races.  

Additionally, the official attitude of the secular and the religious authority towards 

the possibility of mixed marriages is being examined, which, according to the existing 

historical sources, is consolidated in forbidding laws and provisions. In many cases indeed 

the penalties considered for the offenders are severe, even death. Nevertheless, these 

relationships of love rebellion are nothing but few, as attested by the many songs that 

recount them.  

Folk songs evolved through many centuries and in areas where the relationships 

between Greeks and coexisting and surrounding peoples are not always the same, but are 

subject to the historical developments. Folk songs do not remain unchanged either over 

time. They are themselves part of the history and they follow its fluctuations.  

As shown by the study of many variations, which are composed in every linguistic 

idiom and dialect of the Greek language, and have been published in dozens of collections 

and anthologies from the beginning of the 19th century until the beginning of the 21st 

century, folk songs managed to cover all the variety of love life, with impartiality and 

boldness. The folk poet does not hide the relations that do not agree with the social 

contracts or the ethnic and religious values. He honours the Greek girl that prefers death if 

it is to preserve intact her personal and ethnic dignity, as he honours every woman, 

whatever her ethnicity, who denies vigorously the violent desire of a man from another 

race. 

Furthermore, folk songs dare to express with courage as well as incredible 

sharpness the dissatisfaction of the Greek people towards its par excellence saint, namely 
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Saint George, whom it denounces as greedy, when he leaves a Greek girl helpless, while 

she is being chased by a Saracen or a Turk.  

In conclusion, folk songs are proven to be fair and bold. They do not attempt to 

guide with commands and prohibitations the life of their listeners, who are simultaneously 

their co-creators. They capture the history of love desire overtly and with no spirit of 

censorship. For that reason, quite often it is proven to be more open minded than personal 

literature. 
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Της κόρης μοσ της Κατερίνας 

ποσ με παρακίνησε 
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Ζ αγάπε είλαη δαίκνλαο, ηνλ θόζκν δαηκνλεύγεη, 

ηζη Σνύξθνπο θάλεη ρξηζηηαλνύο θαη ηζη Ρσκηνύο ηνπξθεύγεη. 

ΠΑΤΛΑΚΖ 1997: 264, αξ. 8, ζη. 82-83 
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Πξόινγνο 

Ζ κειέηε ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο πηζηνπνηεί φηη ν θφζκνο ηνλ νπνίν έπιαζε θαηά ηε 

καθξά δηάξθεηά ηεο είλαη πνιχ πην πινχζηνο θαη πνηθίινο αηζζεηηθά, αηζζεκαηηθά, εζηθά θαη 

πλεπκαηηθά απ΄ φζν επηηξέπεη λα θαλεί ε απιντθή εηθφλα πνπ δεκηνπξγεί ε παλεγπξηθή ρξήζε 

ιηγνζηψλ ηξαγνπδηψλ ή ε πξνζθφιιεζε ζε νξηζκέλα κφλν απφ απηά, ηα πιένλ 

«θξνλεκαηηζηηθά».  

Ζ ιατθή κνχζα, φπσο ζπκβαηηθά ηελ απνθαινχκε, νχηε κνλφηξνπε είλαη νχηε 

κνλνθσληθή, αθχκαληε θαη κνλφρλνηε. Σα ηξαγνχδηα ηεο επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηελ επνρή ηεο 

ζχλζεζήο ηνπο φζν θαη απφ ηελ πεξηνρή φπνπ δεκηνπξγνχληαη, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά ή γηα λα επαλεπεμεξγαζηνχλ ήδε ηζηνξεκέλα ζέκαηα. Καη πιένλ 

νθείινπκε λα ηα αληηκεησπίδνπκε θαη σο γξαπηά θείκελα, σο πνηήκαηα, ηα νπνία απφ ηνλ θφζκν 

ηεο πξνθνξηθφηεηαο πέξαζαλ θαη ζηνλ θφζκν ηεο γξαθήο, παξακέλνληαο ηθαλά λα ζπγθηλνχλ 

αθφκα θαη απνζπαζκέλα απφ ην κέινο ηνπο θαη ηε ρνξεπηηθή ηνπο επηηέιεζε. 

Γηα λα αλαδεηρζεί φκσο ν πινχηνο ηεο αλψλπκεο πνίεζεο είλαη αλαγθαίν ε δηεξεχλεζή 

ηεο λα είλαη απξνθαηάιεπηε. Να κελ επηρεηξεί δειαδή ηε γλσζηή ιήςε ηνύ δεηνπκέλνπ, ε νπνία 

ελδέρεηαη λα ηθαλνπνηεί εζληθνχ ή θαη εζληθηζηηθνχ ραξαθηήξα αλακνλέο θαη πξνζδνθίεο, 

ειέγρεηαη φκσο πνηθηιφηξνπα. Διέγρεηαη ηφζν γηα ηε κεξνιεςία ηεο φζν θαη γηα ην φηη 

ρξεζηκνπνηεί θαη πξνβάιιεη ην κελ κεξηθφ ζαλ λα πξφθεηηαη γηα ην ζπλνιηθφ, ην δε 

πεξηζηαζηαθφ ζαλ λα πξφθεηηαη γηα γλψξηζκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν.  

Δπηπιένλ ε έξεπλα νθείιεη λα επεθηαζεί πνιχ πέξα απφ ηα φξηα πνπ ραξάζζνπλ νη 

νιηγάξηζκεο θαζηεξσκέλεο ζπιινγέο, ζηελ αλάγλσζε ησλ νπνίσλ εμαληιείηαη ζπλήζσο ε 

πξαγκάηεπζε ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ. Δίλαη απαξαίηεην δειαδή λα κειεηεζεί φζν ην 
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δπλαηφλ κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ ππάξρνληνο πινχζηνπ ζψκαηνο, ηνπιάρηζηνλ ηνπ ήδε 

εθδνκέλνπ. Καη πξέπεη λα κελ εμαληιείηαη ην ελδηαθέξνλ ζηνπο ζπνπδαίνπο ή θεθπξσκέλνπο 

ηίηινπο ζπιινγψλ ή αλζνινγηψλ, αιιά λα ζηξέθεηαη θαη ζηνπο πιένλ άζεκνπο θαη 

πεξηθεξεηαθνχο. Καη πάληνηε κε ηε βαζχηεξε ζθέςε φηη αθφκα θαη νη επηζεκφηεξεο εθδφζεηο, 

φζεο ζεσξνχληαη πιένλ σο απηνλφεηεο θαη αλακθηζβήηεηεο αμίαο, έρνπλ ηα εζσηεξηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα, κηθξά ή κεγάια, θαηά πεξίπησζε. 

Σα πξνβιήκαηα απηά αθνξνχλ πξσηίζησο ηνλ βαζκφ λφζεπζεο ή «εζλνπξεπνχο 

ελίζρπζεο» ηνπ απζεληηθνχ πιηθνχ, ε νπνία επηρεηξήζεθε ππφ ηνπο φξνπο κηαο πξψηκεο 

«εζληθήο νξζφηεηαο». Ζ θηινινγία θαη ε θξηηηθή έρνπλ αλαδείμεη έγθαηξα ηα πξνβιήκαηα απηά 

(κε ηα δνθίκηα ιφγνπ ράξε θαη ηηο θξηηηθέο ηνπ Ν. Γ. Πνιίηε, ηνπ Σέιινπ Άγξα, ηνπ Γηάλλε 

Απνζηνιάθε, ηνπ Γ.Α. Πεηξφπνπινπ), θαη βεβαίσο εμαθνινπζνχλ λα ηα επηζεκαίλνπλ. 

Μνιαηαχηα νη ηδέεο ηνπο θαη ηα πνξίζκαηά ηνπο δελ θαηνξζψλνπλ λα γίλνπλ θνηλφ θηήκα. 

πκβαίλεη πεξίπνπ φ,ηη θαη κε ηελ επηζηεκνληθή ηζηνξηνγξαθία, ηα πνξίζκαηα ηεο νπνίαο 

ειάρηζηα επεξεάδνπλ ηελ επίζεκε-θξαηηθή ηζηνξία (ζπλήζσο εμηδαληθεπηηθή, άξα θαη 

ινγνθξηηηθή, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη), θαζψο θαη ηε ρξήζε ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Οη πξψηεο πξψηεο απνθζεγκαηηθέο θξάζεηο ηνπ Νηθφιανπ Πνιίηε ζηνλ πξφινγν ησλ 

Δθινγώλ από ηα ηξαγνύδηα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ ζαλ έκβιεκα, ζαλ κφην 

κε ηζρχ θπζηθνχ λφκνπ ζε θάζε είδνπο εξγαζία ζρεηηθή κε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ελψ ζα έπξεπε 

λα πξνζεγγίδνληαη ζαλ πξφβιεκα. «Δμαίξεηνλ αλαληηξξήησο ζέζηλ κεηαμχ ησλ κλεκείσλ ηνπ 

ιφγνπ ηνπ εκεηέξνπ ιανχ», γξάθεη ν Πνιίηεο, «θαηέρνπλ ηα ηξαγνχδηα· φρη κφλνλ σο ηζρπξψο 

θηλνχληα ηελ ςπρήλ δηά ην απέξηηηνλ θάιινο, ηελ αβίαζηνλ απιφηεηα, ηελ πξσηνηππίαλ θαη ηελ 

θξαζηηθήλ δχλακηλ θαη ελάξγεηαλ, αιιά θαη σο αθξηβέζηεξνλ παληφο άιινπ πλεπκαηηθνχ 

δεκηνπξγήκαηνο ηνπ ιανχ εκθαίλνληα ηνλ ηδηάδνληα ραξαθηήξα ηνπ έζλνπο». Καη θαηαιήγεη κε 

ηε ζθέςε φηη «ηα ηξαγνχδηα εγθαηνπηξίδνπλ πηζηψο θαη ηειείσο ηνλ βίνλ θαη ηα ήζε, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ δηαλφεζηλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ». 

Κάζε ιέμε εδψ, απφ ην επίζεην εμαίξεηνλ ζην επίξξεκα αθξηβέζηεξνλ θαη ζην ξήκα 

εγθαηνπηξίδνπλ, είλαη επηιεγκέλε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Οπσζδήπνηε, ηα ηξαγνχδηα απνηεινχλ 
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καξηπξίεο ηεο ζπιινγηθήο λννηξνπίαο. Δίλαη κλεκεία ιφγνπ θαη βίνπ. Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ 

φκσο ζαλ φζν ην δπλαηφλ αθξηβέζηεξν θάηνπηξν,  γηα λα απνθηήζεη δειαδή ην πιήξεο λφεκά 

ηνπ ην θξίζηκν ξήκα εγθαηνπηξίδνπλ, ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα θαζαξίζνπκε νξηζκέλα 

ηκήκαηα ηνπ θαζξέθηε, πνπ κε ηνλ θαηξφ έρνπλ ζθνηεηληάζεη απφ ηηο λνζεπηηθέο επηζηξψζεηο. 

Να πξνζπαζήζνπκε επίζεο λα απνθαιχςνπκε φζεο θσλέο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ 

απνζησπήζεθαλ κεξηθψο ή θαη πιήξσο, επεηδή αληέβαηλαλ ζην δηθαησηηθφ εζληθφ 

απηντζηφξεκα.  

Καζφινπ εχθνιε δελ είλαη κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα, είλαη δε πηζαλφ λα θαηαθξηζεί θαη 

ζαλ εζλνκεδεληζηηθή. Δίλαη εληνχηνηο ππνρξεσηηθή, αλ πξάγκαηη πηνζεηνχκε αθέξαηε ηε 

ζνισκηθή ηαχηηζε ηνπ εζληθνχ κε ην αιεζηλφ. 

*** 

ηελ Δηζαγσγή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηεξεπλάηαη ε θαζνξηζηηθή παξνπζία 

ζηεξενηχπσλ ζηελ αλαπαξάζηαζε  ελφο ιανχ απφ ηνπο άιινπο. Ίηαλ νη παξνηκίεο θαη νη 

παξνηκηφκπζνη, νη παξαδφζεηο, νη ιέμεηο-χβξεηο θαη νη επσδέο πηνζεηνχληαη αθξίησο ζαλ 

απφιπηεο αιήζεηεο, επηθπξσκέλεο κάιηζηα απφ ηνλ ρξφλν, ηφηε ε νδφο πξνο ηε κηζαιινδνμία, 

θαη ηνλ ξαηζηζκφ αθφκα, απνδεηθλχεηαη φλησο βαζηιηθή. 

Γηα ηελ εζληθή ηδενινγία, πνπ επηρεηξεί ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη  

ζηάζεσλ, ε δηαθνξά ράλεη ηε θπζηθφηεηά ηεο, ελλνείηαη ζαλ θίλδπλνο θαη απεηιή θαη ζπρλά 

θαηαληάεη θξίκα, ακαξηία. ην λενειιεληθφ εζληθφ θξάηνο, φπσο άιισζηε θαη ζηα πεξηζζφηεξα 

εζληθά επξσπατθά θξάηε πνπ ζπγθξνηήζεθαλ  ηνλ 19ν αηψλα, κε ηελ επίδξαζε θαη ηνπ 

ξνκαληηζκνχ, ην ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ αλαπαξέζηεζε ηνλ άιιν, ηελ εηεξφηεηα ελ γέλεη, 

επηβαξεκέλε απφ πνηθίια αξλεηηθά γλσξίζκαηα, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ πεξηζσξηνπνίεζή 

ηνπο. ηνπο αηψλεο άιισζηε πνπ είραλ πξνεγεζεί, ε ίδηα ε Ηζηνξία είρε επλνήζεη ηελ παγίσζε 

πεξηθξνλεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηνπο Σνχξθνπο, ηνπο Δβξαίνπο, ηνπο Βνχιγαξνπο ή ηνπο 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



5 

Σζηγγάλνπο. 

ην Κεθάιαην Α΄ θαηαγξάθεηαη ε δαηκνλνπνίεζε νξηζκέλσλ απφ ηνπο ζχλνηθνπο ή 

πεξίνηθνπο ιανχο θαη ππνγξακκίδεηαη ην δψξν απηνγλσζίαο πνπ καο πξφζθεξε ην νμπδεξθέο 

βιέκκα φζσλ πνηεηψλ είδαλ ηελ Ηζηνξία ζηε δπλακηθή ηεο θαη φρη εγθισβηζκέλε ζε 

απηνδηθαησηηθά ζρήκαηα (Παιακάο, Καβάθεο, Διχηεο, Παηξίθηνο). Δπίζεο κλεκνλεχεηαη ε 

δηπιή θχηξα ηνπ Γηγελή Αθξίηα, φπσο αλαδεηθλχεηαη απφ ην έπνο, θαη απνδειηηψλνληαη νη 

απαγνξεπηηθνί θαλφλεο κε ηνπο νπνίνπο πεξηφξηζαλ ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ ε θνζκηθή θαη ε 

εθθιεζηαζηηθή λνκνζεζία.  

ην Κεθάιαην Β΄ εμεηάδνληαη ηξαγνχδηα πνπ ζεκαηνπνηνχλ ην ελδερφκελν εξσηηθήο 

ζρέεζεο αλάκεζα ζε Διιελίδεο θαη καχξνπο. Ο ηφλνο  ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ηξαγνχδηα απηά 

είλαη πεξηζζφηεξν ππαηληθηηθφο, άιισζηε δελ είλαη πάληα βέβαην αλ νη καχξνη είλαη Άξαβεο, 

Αξάπεδεο φπσο απνθαινχληαλ, ή απιψο νκφθπινη κε πην ζθνχξν ρξψκα επηδεξκίδαο. Ίζα 

πάλησο δελ δειψλνληαη επζέσο ζηα ηξαγνχδηα, ηα αθεγνχληαη δίρσο ελδνηαζκνχο παξαδφζεηο 

θαη παξακχζηα. 

ην Κεθάιαην Γ΄ παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη ηξαγνχδηα πνπ εζηηάδνπλ ζηηο εξσηηθέο 

ζρέζεηο Διιήλσλ θαη Αξβαληηψλ. ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο νη ·ιιελεο βξέζεθαλ ηφζν 

θνληά κε ηνπο ρξηζηηαλνχο Αξβαλίηεο φζν καθξηά βξέζεθαλ κε ηνπο κνπζνπικάλνπο Αιβαλνχο, 

πνπ ζπλέπξαηηαλ κε ηνπο Σνχξθνπο. Απηφο ν δηραζκφο απνηππψλεηαη θαη ζηα ηξαγνχδηα. 

ην Κεθάιαην Γ΄ ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη αθνξνχλ ηελ ηζρλφηαηε παξαγσγή 

ηξαγνπδηψλ κε αληηθείκελφ ηνπο ειιελνηζηγγάληθνπο έξσηεο, θαη ηελ ηαπηφρξνλε πινχζηα 

παξαγσγή ηξαγνπδηψλ πεξηγειαζηηθψλ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο. Κη απηφ ζπκβαίλεη ελψ είλαη 

πνηθηιφηξνπα καξηπξεκέλε ε κεγάιε ζπκβνιή ησλ Σζηγγάλσλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. 

ην Κεθάιαην Δ΄ εμεηάδεηαη ην εξσηηθφ ελδερφκελν αλάκεζα ζε ·ιιελεο θαη 

Βνπιγάξεο. Σα εκπφδηα πνπ δσγξαθίδνπλ νη ζηίρνη είλαη ηδηαηηέξσο ζνβαξά, θαη ζπλήζσο 

ηίζεληαη απφ ηελ Διιελίδα πεζεξά, ε νπνία εκθαλίδεηαη ηθαλή αθφκα θαη λα πξνζθέξεη 
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καγεηξεκέλν ζάλαην ζηε λχθε ηεο. χκθσλα πάλησο κε κηα παξαιιαγή πνπ απνζεζαχξηζε ν 

Βηδπελφο, νη ξφινη κνηξάδνληαη αλάπνδα. 

ην Κεθάιαην η΄ εμεηάδνληαη ηξαγνχδηα ηεο αγάπεο αιιά θαη ηνπ ριεπαζκνχ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο Διιήλσλ θαη Διιελίδσλ κε Φξάγθηζζεο θαη Φξάγθνπο. Δμαηηίαο ησλ  

δεηλψλ ηεο ιαηηλνθξαηίαο, νη Φξάγθνη (φλνκα πνπ θαιχπηεη φινπο ηνπο Γπηηθνχο) θαηέιεμαλ λα 

ζεσξνχληαη ίδηνη κε ηνπο Σνχξθνπο, αλ φρη ρεηξφηεξνί ηνπο. Μνιαηαχηα δελ ιείπνπλ θαη 

ηξαγνχδηα πνπ παξνπζηάδνπλ έξσηεο κε επηπρηζκέλε ηελ θαηάιεμή ηνπο.   

Οη δχζθνιεο θαη παγηδεπκέλεο απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο αηψλσλ ειιελνεβξατθέο εξσηηθέο 

ζρέζεηο είλαη ην αληηθείκελν ηνπ Κεθαιαίνπ Ε΄. ·ξσηαο Δβξαίνπ γηα Διιελίδα δελ απαζρφιεζε 

ηνλ ιατθφ ηξαγνπδηζηή, Αληίζεηα, ν έξσηαο Διιελφπνπινπ γηα Δβξαηνπνχια ή Δβξαηνπνχιαο 

γηα Διιελφπνπιν είλαη ην ζέκα νιφθιεξεο νκάδαο ηξαγνπδηψλ, θπξίσο λεζησηηθψλ. Ζ ιχζε ηνπ 

δξάκαηνο πνηθίιιεη, θαηά ηνλ ηφπν θαη ηελ επνρή. Καη ε αιιαμνπηζηία Δβξαηνπνχιαο έρεη 

ηξαγνπδεζεί, αιιά θαη ε απφιπηε άξλεζε ηεο ίδηαο ή ηεο κάλαο ηεο. 

ην Κεθάιαην Ζ΄ πξνζεγγίδνληαη ηα πνιιά ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ αθηεξσζεί ζηηο 

πεξηπινθέο πνπ αλαπφθεπθηα πξνθχπηνπλ φηαλ ·ιιελαο αγαπάεη Σνπξθνπνχια ή Σνχξθνο 

Ρσκηνπνχια. Οη ραψδεηο δηαθνξέο ησλ δχν ιαψλ, αιιά θαη ε ππθλή θαηαλαγθαζηηθή ζπλάθεηά 

ηνπο, δεκηνχξγεζαλ έλα πεδίν ζην νπνίν αλαγλσξίδνπκε πνηθηιφκνξθεο ζρέζεηο, πνπ 

θαιχπηνπλ φιε ηελ γθάκα - απφ ηε ζηπγλή θαη εδνλνζεξηθά εθκεηαιιεπηηθή εμνπζία έσο ηνλ 

απζεληηθφ πφζν. 

Ζ δηεξεχλεζε πνιιψλ δεθάδσλ ηξαγνπδηψλ, ζρεδφλ απφ φια ηα κέξε φπνπ κηιήζεθε ε 

ειιεληθή, νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ειιεληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη δελ ελδηαθέξζεθε πνηέ 

λα πεξηνξίζεη ή λα απνζησπήζεη ηελ πνηθηιία ηνπ πξαγκαηηθνχ βίνπ, φπνπ ν έξσηαο είλαη 

πηζαλφηαην λα εθδεισζεί αδηαθνξψληαο γηα ηνπο άξξεηνπο ή θαη ξεηνχο θαλφλεο ηεο εζληθά θαη 

ζξεζθεπηηθά ρξεζηήο ζπκπεξηθνξάο. Ο ιατθφο πνηεηήο ππνθιίλεηαη ζηελ Διιελίδα πνπ γηα λα 

κελ αηηκαζηεί επηιέγεη ηνλ ζάλαην. ·ρεη φκσο θαη ηελ εμαηξεηηθή επαηζζεζία λα ηζηνξεί 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



7 

αλάινγε απηνζπζηαζηηθή ζπκπεξηθνξά απφ ηελ πιεπξά Βνπιγάξαο, Βιάραο, Δβξαίαο ή 

Σνπξθνπνχιαο. Καη απηή ε πιεπξά ηεο φιεο παξνπζίαο ηνπ δείρλεη φηη έρεη ηε ζέιεζε θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα απνπαγηδεχεηαη απφ ηνλ πεδφ δεκψδε ιφγν, πνπ κνηάδεη κνλνθφκκαηνο θαη 

κνλφηξνπνο ζπγθξηλφκελνο κε ην πνιπθσληθφ ηξαγνχδη. 

Δπραξηζηίεο 

Ο ιατθφο ιφγνο, «φζν πην πνιιά ρξσζηάο ηφζν πην πινχζηνο είζαη», δελ αθνξά βεβαίσο 

ρξήκαηα· ηα αηζζήκαηα ελλνεί. Κη εγψ ρξσζηάσ πνιιά ζε φζνπο ζηάζεθαλ ζπκπαξαζηάηεο ζην 

εγρείξεκά κνπ, κε ηνλ ηξφπν ηνπ ν θαζέλαο. Δίηε ην παξαθνινχζεζαλ ζε φιε ηε καθξά 

δηαδξνκή ηνπ είηε ζπλνδνηπφξεζαλ ζε νξηζκέλα ηκήκαηά ηνπ. 

 Οθείισ πξσηίζησο λα επραξηζηήζσ ηε Φηινζνθηθή ηεο Κχπξνπ θαη ηνπο πλεπκαηηθνχο 

ηζχλνληέο ηεο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ έληαμή κνπ ζην πξφγξακκα ηεο ρνιήο. 

Υξσζηάσ επγλσκνζχλε ζηελ επφπηξηά κνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Αιεμάλδξα 

ακνπήι. Με θαζνδήγεζε, γηα λα κε ραζψ ζ΄ έλαλ δχζθνιν δξφκν, άγλσζην γηα κέλα, πνπ έρεη 

ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο θαη ηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο. Γίρσο ηελ επηκνλή ηεο, πνιιά ζα είραλ 

κείλεη ζηε κέζε απηνχ ηνπ δξφκνπ. Οθείισ επίζεο λα επραξηζηήζσ ζεξκφηαηα ηα άιια κέιε 

ηεο Δπηηξνπήο κνπ, ηνλ Καζεγεηή Μηράιε Πηεξή θαη ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Δηξήλε 

Παπαδάθε, γηα ηηο θαίξηεο επηζεκάλζεηο θαη ηηο άθξσο σθέιηκεο ππνδείμεηο ηνπο. 

Υξσζηάσ πνιιά ζε φζνπο θηινιφγνπο, ιανγξάθνπο, ηζηνξηθνχο, ·ιιελεο θαη μέλνπο, 

εξγάζηεθαλ γηα λα θαηαγξάςνπλ ην ειιεληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη, λα ην εθδψζνπλ, λα ην 

κειεηήζνπλ, λα αλαδείμνπλ ηηο αξεηέο ηνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηε γεληθφηεξε ιατθή παξάδνζε 

ηνπ ηφπνπ αιιά θαη κε ηελ αλψλπκε πνίεζε άιισλ ιαψλ, ζχλνηθσλ θαη πεξίνηθσλ. ηε δηθή 

ηνπο δνπιεηά ζεκειηψλεηαη ε πξνζπάζεηά κνπ. 

Υξσζηάσ πνιιά ζηνλ Γηάλλε Ζ. Υάξε, ηνλ Γηνλχζε Καςάιε, ηε Φξαγθίζθε 
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Ακπαηδνπνχινπ, ηνλ εξαθείκ Βειέληδα, ηε Μηξάληα Σεξδνπνχινπ, ηνλ Γεκήηξε Κπξηάηα, 

ηνλ Γηψξγν Κνξνπνχιε, ηνλ πχξν Μνζρνλά, ηνλ ηαχξν Πεηζφπνπιν, ηε Μαξία Φεξξάξη-

Καθξηδή. Οη γλψζεηο ηνπο, ηζηνξηθέο, ινγνηερληθέο, γισζζηθέο, απνδείρηεθαλ πνιχηηκεο. Δίλαη 

απηνλφεην φηη πηζαλά ιάζε θαη αζηνρίεο ρξεψλνληαη απνθιεηζηηθά ζ΄ εκέλα. 

Υξσζηάσ πνιιά ζε θίινπο, παιαηνχο θαη λεφηεξνπο, πνπ έγηλαλ «θπλεγνί βηβιίσλ», γηα 

λα εκπινπηίζνπλ ηε βηβιηνγξαθία κνπ κε εθδφζεηο απφ φιε ηελ Διιάδα: ηελ Άλλα Μεηαμσηνχ-

Μαπξνκκάηε, ηνλ Αληψλε Μαπξνκκάηε, ηνλ Θφδσξν ηακαηφπνπιν, ηνλ Υαξάιακπν 

Παπαραξαιάκπνπο, ηελ Διέλε Καςνχ, ηνλ Λεσλίδα Παπαρξηζηνδήκα, ηνλ Γεκήηξε 

Παπαδεκεηξίνπ, ηνλ Παλαγηψηε θνξδά, ηνλ Γηάλλε Καξαγηάλλε, ηε Βάζσ Κνδηνχ-

Κνινθσηηά, ηνλ Παλαγηψηε Πξηψλε, ηε Μαξία Παπαγεσξγίνπ, ηνλ ηάζε Σζψλν, ηνλ Γηψξγν 

Ξπδάθε, ηε νθία Γαζθαινπνχινπ, ηνλ Γηάλλε Μπάξηδε, ηνλ Θάλν Μηραιά, ηνλ Παλαγηψηε 

Νάλλν, ηνλ Αλδξέα Λελαθάθε.  Ίινη έζπεπζαλ λα κε εληζρχζνπλ κε πιηθφ πνπ αιιηψο ζα κνπ 

ήηαλ πνιχ δχζθνιν λα ην πξνζπειάζσ. 

Σ΄ αδέξθηα κνπ, ε Γήκεηξα, ν Μάθνο, ε Αξεηή, είλαη νη ππθλσηέο ηεο κλήκεο κνπ. 

Τπάξρνπλ ζε θάζε αξάδα ηνπ θεηκέλνπ. Μαδί ηνπο ε θφξε κνπ Καηεξίλα Μπνπθάια-

Καξθαγηάλλε θαη ε γπλαίθα κνπ άζα Καξθαγηάλλε, πνπ κε ζηήξημαλ ζε φιε ηε δηαδξνκή, κε 

ηε κεζνδηθή θαη επίκνλε αγάπε ηνπο. Ξέξνπκε φινη καο ζε πνηα κλήκε ππνθιίλεηαη ην 

εγρείξεκα εηνχην. 

Π.Μ. 
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Δηζαγωγή 

Σα όξηα ζηελ αλαπαξάζηαζε ιαώλ θαη εζλώλ 

Σν ζέκα πνπ πξνζπαζνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα πξνζεγγίδνπλ ηνλ έξσηα αλάκεζα ζε αιιφθπια ή/θαη 

αιιφζξεζθα πξφζσπα. Δηδηθφηεξα, εμεηάδνπκε ηελ ηζηφξεζε απφ ηε ιατθή πνίεζε εξσηηθψλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζε ·ιιελεο ή Διιελίδεο κε πξφζσπα ηνπ άιινπ θχινπ πνπ έιθνπλ ηνπξθηθή, 

εβξατθή, θξάγθηθε, βνπιγαξηθή ή αξβαλίηηθε ηελ θαηαγσγή ηνπο, κε πξφζσπα ηεο θπιήο ησλ 

Ρνκά, ηα νπνία ζηα ηξαγνχδηα αλαθέξνληαη σο Σζηγγάλνη ή σο Γχθηνη, θαζψο θαη κε πξφζσπα 

πνπ δειψλνληαη σο καχξνη, ρσξίο λα είλαη πάληνηε ζαθέο αλ απηφ πξνζδηνξίδεη θαη θπιεηηθή 

θαηαγσγή. Ζ πνηεηηθή πξψηε χιε πνπ δηεξεπλήζεθε, απνζεζαπξηζκέλε ζε ζπιινγέο θαη 

αλζνινγίεο, νη νπνίεο εθδφζεθαλ απηνηειψο ή σο χιε πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ, είλαη εμαηξεηηθά 

εθηεηακέλε θαη απνθαιππηηηθά πνιπθσληθή. 

Διεχζεξνη ή ζθιαβσκέλνη, νη ·ιιελεο ζπλππήξμαλ, ζηα εδάθε πνπ απαξηίδνπλ ηψξα 

ηελ Διιάδα ή θαη εθηφο απηήο, κε Σνχξθνπο, Βνχιγαξνπο, Αξβαλίηεο, Φξάγθνπο, Σζηγγάλνπο 

αιιά θαη Μώξνπο, νη νπνίνη νξηζκέλεο θνξέο απνθαινχληαη Αξάπεδεο ή Άξαβεο. Δηδηθφηεξα 

ζηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, πνπ ππήξμαλ ζαθψο πεξηζζφηεξα γηα ηηο ιεγφκελεο Νέεο 

Υψξεο, νη δηαθξίζεηο ζηελ επηθξάηεηα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο βαζίδνληαλ 

απνθιεηζηηθά ζηνλ γλψκνλα ηνπ ζξεζθεχκαηνο (ην ζχζηεκα ησλ millet), θαη φρη ηεο γιψζζαο ή 
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ηεο εζληθήο θαηαγσγήο.
1
 ·ηζη, ν κελ φξνο Υξηζηηαλνί αθνξά φζνπο ·ιιελεο, Αξβαλίηεο,

Βιάρνπο, Βνχιγαξνπο
2
 θαη ιάβνπο αζπάδνληαη ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία (θαη κάιηζηα ηελ

Οξζνδνμία), ππφ δε ηνλ φξν Μνπζνπικάλνη ζπζηεγάδνληαη πιεζπζκνί πνηθίιεο εζληθήο 

θαηαγσγήο θαη κε πξνέιεπζε απφ ηξεηο επείξνπο: Αζία, Δπξψπε, Αθξηθή. 

ρεηηθέο είλαη νη εμήο δχν παξαηεξήζεηο ηνπ Μαξθ Μαδάνπεξ. Ζ πξψηε αθνξά ηελ 

πξφζιεςε ηνπ φξνπ Υξηζηηαλνί απφ ηελ εγεζία ηφζν ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο φζν θαη 

ηεο Οξζνδνμίαο: 

Γηα ηηο νζσκαληθέο αξρέο εθείλν πνπ είρε αλέθαζελ ζεκαζία ήηαλ νη ζξεζθεπηηθέο παξά 

νη εζληθέο ή γισζζηθέο δηαθνξέο: νη Υξηζηηαλνί ησλ Βαιθαλίσλ είηε ηεινχζαλ ππφ ηε 

δηθαηνδνζία ηνπ παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο είηε -ζπαληφηεξα- ήηαλ Καζνιηθνί ή 

1
Γηα ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ πξηλ απφ ηνλ 18ν αηψλα, φηαλ «νη 

ζπιινγηθέο ηαπηφηεηεο ήηαλ ξεπζηέο θαη κεηαβιεηέο», «φπσο θαη ζε φιε ηελ Δπξψπε», ν Γ.Β. Γεξηηιήο ζεκεηψλεη 

ηα εμήο (2014: 345): «Οη άλζξσπνη απηνπξνζδηνξίδνληαλ κε βάζε θπξίσο ηελ ζξεζθεία, ηελ γιψζζα θαη ηνλ ηφπν 

ηεο θαηαγσγήο ηνπο - πφιε, ρσξηφ ή, έζησ, κηα θάπσο επξχηεξε πεξηνρή. Ίηαλ κεηαλάζηεπαλ, κεηέβαιιαλ απηήλ 

ηελ "πξνο ηα έμσ" ηαπηφηεηα - αλ ηνπο ην επέβαιιαλ νη ηνπηθέο ζπλζήθεο, νη αλάγθεο επηβίσζεο ή θνηλσληθήο 

αλφδνπ θαη, βεβαίσο, νη νηθνγελεηαθέο ηνπο ηζηνξίεο. Αλ δελ άιιαδαλ νη ίδηνη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ηελ κεηέβαιιαλ 

νη απφγνλνί ηνπο. Δπίζεο, δελ απνθιείνληαλ νη παιηλδξνκήζεηο. ·λαο ειιελφθσλνο θαη νξζφδνμνο Ζπεηξψηεο πνπ 

κεηαλάζηεπε ζηελ Βνπιγαξία ή ζηελ Μνιδνβιαρία ζηνλ 14ν ή ηνλ 17ν αηψλα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηαπηφηεηα δχν 

θαη ηξεηο θνξέο ζηελ δσή ηνπ - ην ίδην θαη νη απφγνλνί ηνπ, αλάινγα κε ηηο αγρηζηείεο ή ηηο ζπκκαρίεο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη, βεβαίσο, ηελ ζπγθπξία. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ειιελνζφδνμνο, ειιελφθσλνο κεηαλάζηεο απφ ην 

Αξγπξφθαζηξν κπνξνχζε λα ππνγξάθεη ζηελ αξρή "Γεώξγηο Γξεθόο", ιίγα ρξφληα αξγφηεξα λα παληξεχεη ηελ θφξε 

ηνπ κε έλαλ νξζφδνμν αιβαλφθσλν έκπνξν θαη λα ππνγξάθεη σο "Γθίθαο από ην Αξγπξόθαζηξν" θαη, ζην ηέινο ηεο 

δσήο ηνπ, λα δσξίδεη εθαηφ δνπθάηα ζηελ εθθιεζία ηνπ Αξγπξφθαζηξνπ, ππνγξάθνληαο πάιη σο "Γεώξγηο 

Γξεθόο"». 
2

·ιιελεο, Αιβαλνί, Βιάρνη θαη Βνχιγαξνη ζπλαπνηεινχλ, καδί κε άιιεο θπιέο, ην ειεχζεξν βαζίιεην πνπ 

νξακαηίζηεθε ν Ρήγαο ζηε «Νέα πνιηηηθή δηνίθεζη ησλ θαηνίθσλ ηεο Ρνχκειεο, ηεο Μηθξάο Αζίαο, ησλ 

Μεζνγείσλ Νήζσλ θαη ηεο Βιαρνκπνγδαλίαο» (άξζξν 7): «Ο απηνθξάησξ ιαφο είλαη φινη νη θάηνηθνη ηνπ 

βαζηιείνπ ηνχηνπ ρσξίο εμαίξεζηλ ζξεζθείαο θαη δηαιέθηνπ. ·ιιελεο, Βνχιγαξνη, Αιβαλνί, Βιάρνη, Αξκέλεδεο, 

Σνχξθνη θαη θάζε άιινλ είδνο γελεάο» (Άπαληα ηα ζσδόκελα, επηκέιεηα Παζράιεο Κηηξνκειίδεο,  Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ, ηφκ. Δ΄, Αζήλα 2000: 48). «Δίλαη αξθεηά ζαθέο» γξάθεη ν Roderick Beaton (2015: 13-14), «φηη ν Ρήγαο 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν "·ιιελαο" γηα λα δειψζεη ηαπηφρξνλα κηα νκάδα θαηνηθνχλησλ ζηελ ηφηε Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία θαη γηα λα νξίζεη έλαλ κεγαιχηεξν "θπξίαξρν ιαφ" ηνπ κέιινληνο, φηαλ ε νκάδα απηή ζα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη επί ίζνηο φξνηο κε ηηο άιιεο νκάδεο. Γηα ηνλ Ρήγα, ην λα είζαη " ·ιιελαο" είλαη ζέκα επηινγήο 

θαη ζπλείδεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην άξζξν 4 παξαρσξεί δηθαηψκαηα ππεθνφηεηαο ζε νπνηνλδήπνηε κηιά 

ειιεληθά, νπνπδήπνηε θαη αλ θαηνηθεί, αθφκε "θαη εηο ηνπο αληίπνδαο", φπσο θαη ζε θάζε ρξηζηηαλφ πνπ δειψλεη, 

επίζεο, θίινο ηεο Διιάδαο, αλεμάξηεηα αλ κηιάεη ηελ ειιεληθή γιψζζα ή φρη, θαη ηέινο, ζρεδφλ, ζε νπνηνλδήπνηε 

μέλν ζηεξίδεη ηηο αξρέο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο». 
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Πξνηεζηάληεο. Σελ ίδηα αληίιεςε είρε θαη ην παηξηαξρείν· δελ ην ελδηέθεξε αλ ην 

πνίκληφ ηνπ κηινχζε ειιεληθά, βιάρηθα, βνπιγάξηθα ή φπνηα άιιε γιψζζα ή δηάιεθην. 

Ίζν γηα ην ίδην ην πνίκλην, νη αγξάκκαηνη ζιαβφθσλνη ρσξηθνί πνπ δνχιεπαλ ζηα 

ρσξάθηα έμσ απ΄ ηηο πφιεηο ζπαλίσο ηαπηίδνληαλ είηε κε ηελ Διιάδα είηε κε ηε 

Βνπιγαξία θαη πνιινί, φηαλ ηνπο ξσηνχζαλ ηη απ΄ ηα δπν ήηαλ, επέκελαλ λα 

απηνραξαθηεξίδνληαη, φπσο επί αηψλεο ψο ηφηε, απιά «Υξηζηηαλνί».
3

Ζ δεχηεξε δηαζαθεληζηηθή παξαηήξεζε ηνπ Μαδάνπεξ αθνξά ηνλ φξν Σνύξθνη: 

Δλψ νη Δπξσπαίνη έθαλαλ απφ αηψλεο ιφγν γηα «Σνχξθνπο», κέζα ζηελ  απηνθξαηνξία 

ν φξνο απηφο δελ ήηαλ ζε επξεία ρξήζε. Ζ θπξίαξρε γιψζζα ήηαλ έλα ακάιγακα 

ηνπξθηθήο, αξαβηθήο θαη πεξζηθήο, κε ςήγκαηα απφ ειιεληθά, ζιαβηθά θαη 

 ηηαιηθά, ε δε ηζχλνπζα ηάμε -φπσο φιεο νη απηνθξαηνξηθέο ηζχλνπζεο ηάμεηο- 

 πεξηιάκβαλε άηνκα απφ έλα  εληππσζηαθφ θάζκα δηαθνξεηηθψλ πξνειεχζεσλ: 

 Αιβαλνχο, Γάιινπο,  Βελεηνχο, Άξαβεο, Δβξαίνπο θαη Σζεξθέδνπο. [...] Αλ 

 «Σνχξθνο» ζήκαηλε απιά Μνπζνπικάλνο, ηφηε, γηα λα πεξηνξηζηνχκε ζηα Βαιθάληα, 

 ππήξραλ Αιβαλνί, Κξεηηθνί, Βφζληνη, Βνχιγαξνη, Δβξαίνη θαη άιινη 

 Μνπζνπικάλνη, ζπλ ηνπο δηάζπαξηνπο νπδαλέδνπο ζθιάβνπο, ηνπο Αηγχπηηνπο 

 κπνζηαληδήδεο θαη ηνπο απφ ρξφληα εδξαίνπο απνγφλνπο  λνκαδηθψλ 

 ηνπξθνκαληθψλ θπιψλ.
4

3
 Mark Mazower, Θεζζαινλίθε, πόιε θαληαζκάησλ: Υξηζηηαλνί, Μνπζνπικάλνη θαη Δβξαίνη 1430-1950, 2006: 311. 

4
 ην ίδην, 337-338. 
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ηα παξακχζηα θαη ηηο παξνηκίεο, ζηηο ιέμεηο-χβξεηο, ζηηο γλψκεο- αθνξηζκνχο, ζηηο 

παξαδφζεηο θαη ζηηο επηξάπειεο δηεγήζεηο, αθφκα θαη ζηηο επσδέο -ζηνηρεία ηα νπνία 

ζπλεθηηκψληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία-, ζπκππθλψλνληαη νη αληηιήςεηο θάζε ιανχ γηα ηνπο 

άιινπο ιανχο, κε ηκήκαηα ησλ νπνίσλ έηπρε ή εμαλαγθάζηεθε λα ζπλππάξμεη εληφο ησλ ίδησλ 

ζπλφξσλ ζε θάπνηα ηζηνξηθή πεξίνδν, κηθξή ή κεγάιε. Με ιίγεο ιέμεηο, θαηεξγαζκέλεο απφ ηελ 

πείξα αιιά ζπγρξφλσο θαη απφ ηελ πξνθαηάιεςε, απφ απζεληηθά αηζζήκαηα αιιά θαη απφ ηελ 

θιεξνλνκεκέλε θαρππνςία, απνδίδεηαη έλαο νιφθιεξνο θφζκνο ζθέςεσλ, πνπ πνιχ ζπρλά 

πηνζεηεί ηνλ ηφλν ηεο ζθιεξήο εηξσλείαο.  

Καη ζηα ηξαγνχδηα ζπκβαίλεη θάηη αλάινγν, ην βιέκκα σζηφζν εθεί είλαη δηαθνξεηηθφ, 

ηθαλφ λα εηζδχεη βαζχηεξα. Οδεγεί έηζη ζε επθξηλέζηεξε θαη πνιχ ιηγφηεξν δνγκαηηθή ή 

αθνξηζηηθή απνηχπσζε ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ αηζζεκάησλ, απνηχπσζε πνπ ηελ ππεξεηεί 

επζχηεξε, απεξίζηξνθε γιψζζα. Ζ ιατθή πνίεζε δελ κνηξάδεηαη κέρξηο ελφο ηα ζέζθαηα, ηα 

ηακπνχ θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ πεδνχ δεκψδνπο ιφγνπ. Αλαζαίλεη πην ειεχζεξα, φζν 

ειεχζεξν είλαη θαη ην πλεχκα ηεο. Γελ αληηκεησπίδεη ηε δηαθνξά ζαλ ακαξηία, θαη πξνηηκά ην 

αλάιαθξν ζαηηξηθφ χθνο παξά ηελ απνιχησο απαμησηηθή εηξσλεία, φηαλ αλαθέξεηαη ζηνπο 

ζχλνηθνπο ή πεξίνηθνπο ιανχο. Καη φηαλ ηζηνξεί εξσηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζε αιιφθπινπο 

επηιέγεη ζπλήζσο, ζπλεζέζηαηα, ηελ νδφ ηεο θπξηνιεμίαο. Καη πάλησο δελ δηεθδηθεί θαλνληζηηθφ 

ξφιν. ·ηζη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κελ απνζησπά φ,ηη ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί εζληθά 

αληηθαλνληθφ, λα κελ ην ινγνθξίλεη θαη λα κελ ην αληηκεησπίδεη εζηθνινγηθά. Αληίζεηα, ην 

εμηζηνξεί επζαξζψο, αθφκα θη φηαλ είλαη ελνριεηηθφ γηα ηηο γεληθέο παξαδνρέο θαη πεπνηζήζεηο. 

Σν πιενλέθηεκα ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ πεδφ δεκψδε ιφγν, πνπ ζπρλά 

εκθαλίδεηαη κνλνιηζηθφο, είλαη νη παξαιιαγέο. Απφ ηφπν ζε ηφπν θαη απφ ρξφλν ζε ρξφλν, ν 

ιατθφο πνηεηήο εμαθνινπζεί λα επεμεξγάδεηαη ην ζέκα ηνπ. Καη κάιηζηα ηφζν αδνγκάηηζηα 

ψζηε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο λα πξνθχπηνπλ θαη παξαιιαγέο πνπ πξνηείλνπλ εληειψο 

δηαθνξεηηθή ιχζε ζηελ ίδηα αλζξψπηλε πεξηπέηεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ηνλ αθήλνπλ 
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ηθαλνπνηεκέλν  νη κνλφδξνκεο πξνζεγγίζεηο θαη νη κνλνδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο θαη φηη νη 

αληηιήςεηο ηνπ δεκηνπξγνχληαη ζε ζηελή ζπλάθεηα κε ηελ ηζηνξία, φρη ζε θάπνηα εμσηζηνξηθή 

κεηαθπζηθή πεξηνρή. 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε πφζε ππεξβνιή ελδέρεηαη λα βαξαίλεη ηελ αλαπαξάζηαζε ελφο 

έζλνπο ή ελφο ιανχ κέζα απφ κηα παξνηκία ή κηα επηξάπειε ηζηνξηνχια, ή ηε κνλνιεθηηθή 

ηαχηηζε νιφθιεξεο θπιήο κε θάπνην βαξχ ειάηησκα ή κεηνλέθηεκα, θαη κάιηζηα γνληδηαθνχ 

ηχπνπ, δελ έρνπκε παξά λα αλαινγηζηνχκε δχν πηπρέο ηνπ ζέκαηνο. Καηαξράο, ηελ θαηάθσξα 

άδηθε ειαθξφηεηα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχκε εκείο ζήκεξα ηε ιέμε βάλδαινο ζαλ ζπλψλπκε 

ηεο βαξβαξφηεηαο, θη αο κε ζπλεγνξνχλ ππέξ απηνχ νη ηζηνξηθέο καξηπξίεο
5
, ή ηε ιέμε θάθξνο

6

ζαλ ζπλψλπκε ηεο άμεζηεο θαη απνιίηηζηεο ζπκπεξηθνξάο· ην απιφ θπιινκέηξεκα κηαο 

εγθπθινπαίδεηαο πξνο εληνπηζκφ ηνπ ιήκκαηνο Κάθξνο ή Καθίξ (= άπηζηνο)
7
 ή Κόδα, ζα

γεινηνπνηνχζε ηε ριεπαζηηθή ζηγνπξηά καο γηα ηε θπζηθνβηνινγηθψο κνηξαία ή θαη ζεφζδνηε 

θαησηεξφηεηα ησλ ιαψλ ηεο Αθξηθήο. Καη δεχηεξνλ, αο ζπκεζνχκε ηελ ελφριεζε πνπ είρε 

5
 «Ζ γέλεζε ηεο παξεμήγεζεο ηζηνξηθά κάο κεηαθέξεη ζην έηνο 455 κ.Υ., φηαλ ν Γεδέξηρνο εηζήιζε ζηε Ρψκε 

(Ηνχληνο) θαη ιεειάηεζε ηελ "αηψληα πφιε" επί πεξίπνπ δχν εβδνκάδεο. Με ηελ πνιπήκεξε απηή ιεειαζία έρνπλ 

ζπλδπαζηεί ζηε ζπλείδεζε ηεο αλζξσπφηεηαο αθαηνλφκαζηεο θαηαζηξνθέο έξγσλ ηέρλεο, εθ κέξνπο ησλ 

πνιηνξθεηψλ, παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο έγθπξεο λεφηεξεο έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη ηε ζρεηηθή ππεξβνιή 

απηήο ηεο πιεξνθνξίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη Βάλδαινη      -φπσο εμάιινπ θαη νη νκφθπινη πξφγνλνί ηνπο, νη 

Βεζηγφηζνη ηνπ Αιάξηρνπ Α΄, ην 410 κ.Υ.- φρη κφλν δελ θαηέζηξεςαλ, αιιά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη κάιινλ... 

εθηίκεζαλ θαη ζεβάζηεθαλ ηηο εθθιεζίεο, ηα κλεκεία, αιιά θαη ηα δηάθνξα ακχζεηεο αμίαο έξγα ηέρλεο, ηα νπνία 

κάιηζηα ζέιεζαλ λα κεηαθέξνπλ ζηε δηθή ηνπο πξσηεχνπζα, ηελ Καξρεδφλα, γηα λα θνζκήζνπλ ην δηθφ ηνπο 

βαζίιεην. Απηή ηελ έλλνηα είρε ε πξάγκαηη εθηεηακέλε ζχιεζε έξγσλ ηέρλεο απφ ηε Ρψκε θαη, φπσο ηφληζε ν 

βπδαληηλνιφγνο [Ησάλλεο] Καξαγηαλλφπνπινο (+2000), "ζθνπφο ηεο βαλδαιηθήο επηδξνκήο δελ ήηαλ απιά ε 

θαηάθηεζε θαη ιεειαζία αιιά ε πξφζθηεζε κέζσλ πξνο αλάπηπμε ηεο βηνηερλίαο θαη νηθνλνκίαο γεληθφηεξα ηνπ 

βαλδαιηθνχ θξάηνπο"» (Αιέμηνο Γ.Κ. αββίδεο,  Βπδάληην - Μεζαησληθόο θόζκνο - Ηζιάκ: Δίθνζη πέληε δνθίκηα 

Ηζηνξίαο θαη Παηδείαο, δ΄ έθδ. κε πξνζζήθεο, Αζήλα 2007:  96). 

6 Πεξί πξνθαηαιήςεσλ ν ιφγνο: «Πνιινί απφ καο ππνζηεξίδνπκε φηη δελ δηαθαηερφκαζηε απφ πξνθαηαιήςεηο. 

΄Οκσο ε ίδηα ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή δνκή ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα εθθξαζηνχκε εκπεξηέρεη 

ξηδσκέλεο ξαηζηζηηθέο ηδενινγίεο. Απηά παξαδείγκαηα είλαη νη αθφινπζεο θξάζεηο: "Καιά, ραδφο είζαη", "Μελ 

γίλεζαη θάθξνο", "Δίζαη ζπαζηηθφο", "Μελ είζαη γχθηνο". ε απηέο θαη άιιεο παξφκνηεο εθθξάζεηο έρνπκε θάλεη 

απεπζείαο κία ηδενινγηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζε θάπνηνπο πνπ ζεσξνχκε θαινχο θαη αλψηεξνπο θαη ζε θάπνηνπο 

πνπ ζεσξνχκε ππνδεέζηεξνπο, παξαθαηηαλνχο, θαηψηεξνπο θιπ. Άξαγε ηη επηπηψζεηο έρεη απηφο ν ηξφπνο 

έθθξαζεο θαη αληίιεςεο ζε αλάπεξνπο αλζξψπνπο, ζε αιινδαπνχο, ζηνπο ηζηγγάλνπο ή φπσο θαιχηεξα 

νλνκάδνληαη ζηνπο "Ρφκα"» (Αλαζηαζία Αδίδη-Καιαηδή - Αζελά Εψληνπ-ηδέξε - Αλαζηαζία Βιάρνπ, 

Πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεόηππα: Γεκηνπξγία θαη αληηκεηώπηζε, Αζήλα  1996: 28). 

7
 ΄Δηζη (αξαβ. Kafir) απνθαινχζαλ νη κνπζνπικάλνη ηνπο ιανχο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αθξηθήο. Ζ ιέμε θάθξνο, κε 

πεδφ πηα ην πξψην ηεο γξάκκα, ιεμηθνγξαθείηαη σο θαθφζεκε, κε ηελ έλλνηα ηνπ ακφξθσηνπ θαη αλάγσγνπ. 
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πξνθαιέζεη παιαηφηεξα ε επηινγή ιεμηθνγξάθσλ ηεο Δζπεξίαο λα παξαζέηνπλ ζην ιήκκα ηνπ 

εζληθνχ καο νλφκαηνο, σο ζπλψλπκα  ηνπ Greek, ηνλ δφιην θαη ηνλ απαηεψλα. 

ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ε ρξήζε ζηεξενηχπσλ ζηελ αλαπαξάζηαζε ιαψλ ή εζλψλ είλαη 

ζπλεζέζηεξε ζηα θιέθηηθα θαη ηα ηζηνξηθά παξά ζηα εξσηηθά. Μνιαηαχηα θάζε άιιν παξά 

ιείπνπλ νη πεξηπηψζεηο θιέθηηθσλ θαη ηζηνξηθψλ φπνπ αλαδεηθλχεηαη κε ακεξφιεπην ζεβαζκφ ε 

γελλαηφηεηα ησλ πνιεκίσλ, Σνχξθσλ ή Αξβαληηψλ,  ή εθδειψλεηαη ζπκπάζεηα γηα ηνλ πφλν ησλ 

ερζξψλ πνπ ζξελνχλ ηελ απψιεηα αγαπεκέλσλ ηνπο πξνζψπσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ην ηξαγνχδη «Σν κνηξνιφη ηεο Σνχξθηζζαο», απνζεζαπξηζκέλν απφ ηνλ Κισλη 

Φσξηέι, φπνπ ε ζχδπγνο ηνπ Κηακίι-κπεε ζξελεί ηνλ θακαξσκέλν αθέληε, πνπ ζθιάβνο 

ξατάδσλ έπεζε κεηά ηελ άισζε ηεο Σξίπνιεο.
8

Γξάθεη ν Βάιηεξ Πνχρλεξ γηα ηα εζληθνχ πεξηερνκέλνπ ζηεξεφηππα ζηα δεκνηηθά 

ηξαγνχδηα: 

ηελ Κνηλσληνινγία θαη ηελ Κνηλσληθή Φπρνινγία (Γπλακηθή ησλ αλζξψπηλσλ νκάδσλ) 

ρξεζηκνπνηνχληαη έλλνηεο φπσο «απηνζηεξεφηππνο»  θαη «εηεξνζηεξεφηππνο», γηα λα 

ραξαθηεξίζνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρεη κηα νκάδα αλζξψπσλ γηα ηνλ εαπηφ ηεο θαη γηα ηνπο 

άιινπο. Ζ εηθφλα ηνπ «άιινπ» δελ πεγάδεη ζπλήζσο ηφζν απφ πξαγκαηηθή γλψζε θαη 

γλσξηκία, παξά απφ κηα ςπρνινγηθή αλάγθε λα δηαρσξηζηνχλ νη νκάδεο κεηαμχ ηνπο κε 

λνεηέο γξακκέο δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ: πξφθεηηαη ελ πνιινίο γηα έλα ηδενινγηθφ 

θαηαζθεχαζκα απαμίσζεο ηνπ άιινπ (ησλ άιισλ) θαη ηεο εμηδαλίθεπζεο ηνπ εαπηνχ 

 (ηεο δηθήο καο νκάδαο)· νη «άιινη» είλαη φι΄ απηά, πνπ δελ είκαζηε «εκείο». Απηφο ν 

 αξλεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο άκπλαο γηα ηελ εηζβνιή θάζε 

 «μέλνπ» ζηνηρείνπ, θαη έρεη ππνζηεξηθηηθέο  θαη εληζρπηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε 

8
 Βι. Fauriel 1999: 232, αξ.  ΗΖ΄. 
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 ζπλείδεζε ηνπ «εκείο». [...] 

ε παιαηφηεξα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηεο βπδαληηλήο επνρήο, φπσο ζηνλ αθξηηηθφ θχθιν, 

εκθαλίδνληαη αθφκα νη αξαθελνί, αξγφηεξα θαη νη  «κψξνη» θαη «αξάπεδεο», αιιά θαη 

Καηαιάλνη θαη Αιακάλνη (Γεξκαλνί), πεηξαηέο απφ ηε Μπαξκπαξηά θαη Αξβαλίηεο· φινη 

σο θαηαθηεηέο θαη εηζβνιείο. Ζ παξνπζία ησλ Σνχξθσλ είλαη πην δηαρξνληθή ζηα 

θιέθηηθα ηξαγνχδηα, φπνπ ν αγψλαο ελάληηα ζηνλ θαηαθηεηή, ε ειεχζεξε δσή ζηα βνπλά 

θαη ν εξσηθφο ζάλαηνο απνηεινχλ ην ζεκαηνινγηθφ πιαίζην φινπ ηνπ είδνπο. [...] Σα 

εηεξνζηεξεφηππα ηνπ θιέθηηθνπ ηξαγνπδηνχ είλαη ηειείσο αξλεηηθά: θαιχηεξα ζάλαηνο 

παξά ε ππνδνχισζε. Απηή ε εξσηθή ζηάζε  κεηαθέξεηαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο θαη 

ζηηο γπλαίθεο· ην θιέθηηθν ηδαληθφ βξίζθεηαη κεξηθέο θνξέο θαη ζηελ άιιε πιεπξά, ζε 

 ηνχξθνπο νπιαξρεγνχο. [...] Σνχξθνη θαη Δβξαίνη δελ είλαη κφλν εζλνηηθά δηαθνξεηηθνί 

αιιά θαη ζξεζθεπηηθά, πξάγκα ην νπνίν ζηε δηακφξθσζε θαη ρξήζε ησλ 

εηεξνζηεξενηχπσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Βιάρνη θαη βιαρνπνχιεο εκθαλίδνληαη ζηα 

εξσηηθά ηξαγνχδηα ρσξίο δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη γπλαίθεο ηεο Βιαρίαο θαη 

νη βιαρνπνχιεο ζεσξνχληαη [...] φκνξθεο θαη επηθίλδπλεο γηα ηνπο άληξεο  μεληηεκέλνπο. 

Καη γηα ηελ αιβαλνπνχια ηζαθψλεηαη ν γηνο κε ηε κεηέξα  ηνπ. Ζ  βνπιγάξα λχθε δελ 

είλαη θαινδερνχκελε απφ ηνπο έιιελεο ζπκπεζέξνπο ηεο. 

Καη΄ απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα μερσξίζεη θαλείο δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

 ηξαγνπδηψλ ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα ηνπ μέλνπ σο κέινπο άιιεο εζληθήο ή  εζλνηηθήο 

 νκάδαο: 1) ηα ηζηνξηθά θαη ηα θιέθηηθα ηξαγνχδηα, φπνπ ν μέλνο είλαη ν βίαηνο 

 εηζβνιέαο θαη θαηαθηεηήο, ηνπ ιείπνπλ φκσο πεξαηηέξσ ζπγθεθξηκέλα 

 δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη 2) ηα εξσηηθά ηξαγνχδηα θαη νη παξαινγέο, 

 φπνπ νη εζληθέο θαη εζλνηηθέο δηαθνξέο γεθπξψλνληαη ζπρλά απφ ηνλ έξσηα, ή ν 

 ζρεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο ηνπ δηαθνξεηηθνχ απνπζηάδεη ηειείσο (ζπλήζσο 

 πξφθεηηαη γηα γεηηνληθνχο ιανχο). ΄ απηή ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ θαη νη 
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 πεξηπηψζεηο, φπνπ ν έξσηαο γεθπξψλεη θαη  ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο, φηαλ ρξηζηηαλνί 

 παληξεχνληαη Σνπξθάιεο θαη  εβξαηνπνχιεο.
9

·ρνπλ πηζηεχσ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, επεηδή ππνδεηθλχνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νηθνδνκνχληαη ηα εζληθά «απηνλφεηα», φζα έγξαθε ν ηίιπσλ Κπξηαθίδεο ζηελ Διιεληθή 

Λανγξαθία γηα ηηο ιατθέο αληηιήςεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζύλνηθα έζλε. Οη αληηιήςεηο απηέο 

απνθξπζηαιιψζεθαλ ζε επηξάπειεο αθεγήζεηο, παξνηκίεο θηι.:  

 ́Δρεη δε αμηνζαχκαζηνλ δχλακηλ ν ιαφο εηο ηελ δεκηνπξγίαλ πβξηζηηθψλ θαη 

 ζθσπηηθψλ ιέμεσλ εθ πνηθηισηάησλ πεγψλ  αξπφκελνο. Σν θπηηθφλ θαη ηδία ην δστθφλ 

βαζίιεηνλ, ηα δηάθνξα αγγεία, ζθεχε, εξγαιεία, ηα ελδχκαηα, ηα θαγεηά θαη ε ηξνθή, ηα 

ζχλνηθα έζλε, ε ηζηνξία θαη αη ζξεζθεπηηθαί παξαδφζεηο, αη αζζέλεηαη, ν  θφζκνο ησλ 

παξαδφζεσλ, ησλ κχζσλ, παξακπζηψλ, δνμαζηψλ θαη δεηζηδαηκνληψλ θηι., φια 

ρξεζηκεχνπλ εηο ηνλ ιαφλ σο πεγή, εθ ηεο νπνίαο αξχεηαη  ραξαθηεξηζηηθψηαηα επίζεηα 

δηά ηα  ειαηηψκαηα, ηα νπνία ζέιεη λα ζθψςε θαη πβξίζε. Γηά ηνχην θαη ε εμέηαζηο ησλ 

χβξεσλ θαη ζθσκκάησλ θαη βιαζθεκηψλ πξνζιακβάλεη πνηθίιελ ζεκαζίαλ θαη δχλαηαη 

λα θηλήζε πνιπκεξέο ελδηαθέξνλ, θαζ΄ φζνλ αχηαη θαζίζηαληαη πεγή δηά δηαθφξνπο 

θιάδνπο ηεο ιανγξαθίαο θαη  εθηφο ηεο ιανγξαθίαο θαη δηά ηελ ηζηνξίαλ. 

 Αλαθέξσ ηηλά παξαδείγκαηα δηά λα θαηαζηή ην πξάγκα ζαθέο. Ζ  ιέμηο Βνύιγαξνο 

 ηζνδπλακεί παξά ηνηο ΄Διιεζη πξνο ην ρνλδξνθέθαινο
10

, ελψ παξά ηνηο Δπξσπαίνηο ε

9 Βάιηεξ Πνχρλεξ, Μειέηεο γηα ην ειιεληθό δεκνηηθό ηξαγνύδη, Αζήλα, 2013, θεθ. «Ο μέλνο θαη ε μεληηηά: Σα 

καγηθά δεζκά ηεο θαηαγσγήο θαη ε θξίζε ηεο ηαπηφηεηαο», 158, 168-170. 

10
 Πξβι. κηα παξνηκία ηεο Βέξνηαο: «Δίλη Βνύιγαξνπο αλάιαηνπο θαη θξνπκκπδνθέθαινπο. Πεξί ησλ αλνήησλ ελ 

γέλεη» (Γεξάζηκνο Καςάιεο, «Λανγξαθηθά εθ Μαθεδνλίαο», Λανγξαθία, ηφκ. η΄, ηρ. Α΄-Β΄, Αζήλα 1917: 484). 

ηε ζ. 504 ν Καςάιεο θαηαγξάθεη ην εμήο πεξίπαηγκα: «Οη Βνπιγαξφθσλνη ΄Διιελεο πεξηπαίδνληαη απφ ηνπο 

Διιελνθψλνπο σο θξεκκπδνθέθαινη, βντδνθέθαινη θαη ρνληξνθέθαινη. Γηεγνχληαη δε νη Διιελφθσλνη φηη είλαη νη 

Βνπιγαξφθσλνη ρνληξνθέθαινη, δηφηη ν αξραηφηεξνο ησλ πξνγφλσλ ησλ εδήηεζελ απφ ηνλ Θεφλ θαηά ηελ ενξηήλ 

ηεο βαπηίζεσο ηνπ Υξηζηνχ θαηά ιάζνο έλα θνηιφ ρξήκαηα. Χζαχησο πεξηπαίδνληαη δηά ηελ αθπταλ ησλ». 

Καη κηα θππξηαθή παξνηκία: «αλ ηνλ Βνύξθαξηλ ή ελ ηέιεηα Βνύξθαξηο, ζεκαίλεη είλαη θαθφο, άγξνηθνο 

θαη πξν πάλησλ αθηιφμελνο, ελ Πάθσ δε θαη Μεζαξεά ε πξνζθψλεζηο Βνύξθαξε, δειαδή Βνχιγαξε, ζεσξείηαη 

πβξηζηηθή. Σνπο Βνπιγάξνπο εγλψξηζαλ νη Κχπξηνη σο κηζζνθφξνπο ησλ Φξάγθσλ ξεγψλ, ίζσο δε θαη πξνηνχ, ησλ 
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ιέμηο Bougre απφ ηνπ  κεζαηψλνο εδήινπ ηνλ αηκνραξή θαη βάξβαξνλ, ε ιέμηο Βιάρνο 

θαη Μπαζηνπλόβιαρνο δεινί ηνλ ρνλδξνεηδή ηνπο ηξφπνπο, αη ιέμεηο Καηειάλνο, 

αξαθελόο
11

 είλαη επίζεο πβξηζηηθαί, δεινχζαη ηνλ σκφλ, ηνλ ηχξαλλνλ.
12

«Πιελ ησλ θαηά ηφπνπο ρσξηψλ», ζπλερίδεη ν ηίιπσλ Κπξηαθίδεο,  θαη ηα ζχλνηθα 

έζλε, π.ρ. νη Γχθηνη, νη Δβξαίνη, νη Σνχξθνη, νη Αιβαλνί, «απεηέιεζαλ ηνλ ζηφρνλ δηαθφξσλ 

ζθσπηηθψλ δηεγήζεσλ, ελ αηο ζθψπηνληαη σξηζκέλα απηψλ ειαηηψκαηα, νίνλ ησλ Γχθησλ ηα 

επαγγέικαηα θαη ε πησρεία, ησλ Σνχξθσλ ε απζαηξεζία, αιιά ζπγρξφλσο θαη ε θνπηνπνλεξηά, 

Διιήλσλ δνπθψλ, νίηηλεο θαη απηνί κεηεθάινπλ έμσζελ αιινθχινπο ζηξαηηψηαο, θαζψο θαηφπηλ νη παζάδεο 

Σνπξθαιβαλνχο» (ίκνο Μελάξδνο, «Ηζηνξηθαί παξνηκίαη ησλ Κππξίσλ», Λανγξαθία, ηφκ. Ε΄, Αζήλα 1923: 48, αξ. 

4). 

ην ηξαγνχδη «Καπεηάλ Μπξνχθαο (Μαθεδνλνκάρνο)», γηα ηνλ νπιαξρεγφ απφ ηε Εάρε ησλ Γξεβελψλ 

πνπ ζθνηψζεθε ην 1896 πνιεκψληαο, νη Βνχιγαξνη απνθαινχληαη αξθνπδηαξαίνη: «Σνύξθνη, θαζίζηε θξόληκα, ζαο 

θαίκε ηα ρσξηά ζαο. / Γελ είλ΄ ν πεξζηλόο θαηξόο, Βνύξγαξ΄ αξθνπδηαξαίνη, / ΄δώ είλ΄ ηα Διιελόπνπια πνπ δνύλε ζηα 

ιαγθάδηα, / πνπ πνιεκνύλε ηελ Σνπξθηά θαη λύρηα θαη εκέξα» (Λεπθαδίηεο 2002: 59, αξ. 72, ζη. 8-11). 
11

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εμήο θαηάξα ηεο απαξλεκέλεο: «Αλ βνπιεζείο λα κ΄ αξλεζείο θαη λα κ΄ αιεζκνλήζεηο, / 

εηο ηελ Σνπξθηά, ζηα ζίδεξα, πνιιά λ΄ αγαλαθηήζεηο, / ζε ηνύξθηθα ζπαζηά βξεζείο, ζε Καηειάλνπ ρέξηα, / ηα θξηάηα 

ζνπ λα θόθηνπζη κε δίθνπα καραίξηα· / Αξάπεδεο λα ζ΄ εύξνπζη θαη Μόξνη λα ζε ζώζνπ, / θη εηο όρινλ ζαξαθήληθνλ 

ηξεηο καραηξηέο ζνύ δώζνπ» (Pernot 1931: 84, αξ. 118, ζη. 734-739). Ο Ν.Γ. Πνιίηεο, πνπ αλαπαξάγεη ην ηξαγνχδη 

ζην Δπίκεηξν ησλ Δθινγώλ (1914: 253, αξ. 5), ζεκεηψλεη ηα εμήο: «Ζ ζθιεξφηεο ησλ Καηαιάλσλ, απφ ησλ θαηά 

ηνλ ΗΓ΄ αηψλα επηδξνκψλ εηο ηαο ειιεληθάο ρψξαο, απέκεηλε παξνηκηψδεο». Ο Κπξηάθνο ηκφπνπινο (1999Α΄: 151, 

ζεκ. 1) παξαζέηεη κηα αζήκαληα δηαθνξεηηθή ηεηξάζηηρε παξαιιαγή ηεο θαηάξαο, αλεβάδνληαο ην ηξαγνχδη ζηνλ 

15ν αηψλα, θαη ζεκεηψλεη: «Μηζεηφ ππήξμε γηα ηνπο ·ιιελεο ην φλνκα Καηαιάλνο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηβφεηε 

Καηαιαληθή Δηαηξεία πνπ κε ηηο επηδξνκέο θαη ηηο σκφηεηεο αλαζηάησζε ηνλ κεζαησληθφ ειιεληζκφ. Οη Καηαιαλνί 

χζηεξα απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ πνιέκνπ κεηαμχ ηνπ Φξεηδεξίθνπ ηεο ηθειίαο θαη ηνπ Καξφινπ ηνπ Αλδεγαπνχ 

έγηλαλ δεθηνί ζην Βπδάληην επί Αλδξφληθνπ Β΄ Παιαηνιφγνπ θαη ελίζρπζαλ ηνλ απηνθξάηνξα ελαληίνλ ησλ 

Σνχξθσλ. Καηάληεζαλ φκσο κάζηηγα κε ηηο βηαηφηεηεο θαη ηελ αξπαθηηθφηεηά ηνπο. ·γηλαλ θχξηνη ησλ Αζελψλ θαη 

ηεο θνκηηείαο ησλ αιψλσλ, θη φπσο παξαδέρεηαη ν ίδηνο ν Καηαιάλνο Μνπληαλέξ, πξνθάιεζαλ κεγάια δεηλά ζην 

Βπδάληην».

Σν «ςεπδέο ηνπ πβξηζηηθνχ κχζνπ πξνο δπζθεκίαλ ηεο ελ Διιάδη θαηαιαληθήο δεζπνηείαο» επηρεηξεί λα 

ειέγμεη ην δνθίκην ηνπ Αλησλίνπ Ρνπβηφ π Ληνπθ «Πεξί ηεο θαηαζηάζεσο ησλ Διιήλσλ επί θαηαιαλνθξαηίαο θαη 

πεξί ηνπ Αζελαίνπ Γεκήηξε Ρέληε», πνπ δεκνζηεχηεθε ζην Γειηίνλ ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο ηεο 

Διιάδνο (Νέα εηξά, ηφκ. Α΄, ηρ. Α΄, Βηβιηνπσιείνλ «Διεπζεξνπδάθεο», Αζήλα 1928, ζζ. 79-128), «θαηά 

κεηάθξαζηλ εθ ηεο Ηζπαληθήο (εμ αλεθδφηνπ ρεηξνγξάθνπ ηνπ ζπγγξαθέσο) ππφ Γεσξγ. Ν. Μαπξάθε, ηαηξνχ».  

Γηα ηνπο Καηαιαλνχο βι. επίζεο: α) Οπίιιηακ Μίιιεξ, Ζ Διιάο επί ησλ Ρσκαίσλ, ησλ Φξάγθσλ θαη ησλ 

Σνύξθσλ, Ηζηνξηθαί κνλνγξαθίαη ζπιιερζείζαη θαη κεηαθξαζζείζαη εθ ηεο αγιιηθήο ππφ ππξίδσλνο Λάκπξνπ, ηρ. 

έλαηνλ, Οη Καηαιώληνη ελ Αζήλαηο, Αζήλα 1926· β) ην θεθ. η΄ «Ζ Καηαιαληθή Δηαηξεία» ζην Κσλζηαληίλνο 

Παπαξξεγφπνπινο, Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, ηφκ. η΄, ρ.ρ.έ., 163 θ.ε.· θαη γ) Οη Καηαιάλνη ελ ηε Αλαηνιή, νηο 

πξνζεηέζε θαη αλέθδνηφο ηηο ρξνλνινγία ησλ Αζελψλ ππφ Δπακ. Η. ηακαηηάδνπ, Αζήλα 1869, θσηνκεραληθή 

επαλέθδνζε Βηβιηνπσιείν Γηνλπζίνπ Νφηε Καξαβία, Αζήλα 1970. 

12   Κπξηαθίδεο 1965: 165-166 (νη επφκελεο παξαπνκπέο εληφο θεηκέλνπ). 
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ε αθέιεηα θαη ε εππηζηία
13

, ησλ Δβξαίσλ ε θηινθέξδεηα, ε παλνπξγία θαη ε δεηιία, ησλ

Αιβαλψλ ε θηιαξγπξία θαη ην ιεζηξηθφλ θηη.» (225). Καη παξαθάησ (323-324): 

Δηο δε ηαο θνηλσληθάο γλψκαο δχλαληαη λα πεξηιεθζνχλ θαη δηάθνξνη ξήζεηο πεξί 

 δηαθφξσλ ηφπσλ, σο θαη ησλ δηαθφξσλ ζπλνίθσλ ιαώλ. Δηο ηαχηαο ζπγθεληξψλεη ν 

 ιαφο ηαο εθ ηεο καθξνρξνλίνπ επηθνηλσλίαο κεηά ησλ ζπλνίθσλ ηνχησλ θαη ησλ 

 γεηηφλσλ παξαηεξήζεηο, αη νπνίαη ειέγρνπζη πνιιάθηο νπ κφλνλ ιεπηήλ  ςπρνινγηθήλ 

 παξαηήξεζηλ, αιιά θαη εμαηξεηηθήλ εθθξαζηηθήλ δχλακηλ, θαζ΄ φζνλ δη΄ ειαρίζησλ 

 απεηθνλίδνπλ  άξηζηα θαη παξαζηαηηθψηαηα ηνλ βίνλ θαη ην ήζνο απηψλ.  Οχησ 

 ιέγεηαη πεξί ησλ Βνπιγάξσλ θαη ησλ Σνχξθσλ  

Βνύιγαξν αλ θάκεο θίιν, 

βάζηα θαη θνκκάηη μύιν· 

θη αλ ηνλ Σνύξθν θάκεο θίιν, 

βάζηα πάληνηε θαη μύιν 

δηά ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδεηαη άξηζηα ην βάξβαξνλ θαη άγξνηθνλ θαη απνιίηηζηνλ ησλ 

ιαψλ ηνχησλ, ησλ νπνίσλ θαη ε θηιία είλαη πάληνηε βιαβεξά. Πεξί ησλ απηψλ 

Βνπιγάξσλ ιέγεηαη  

΄Δδσθαλ dν Βνύξγαξ΄ απγό, ζέιεη θη άιαο 

ηνχζ΄ φπεξ ραξαθηεξίδεη παξαζηαηηθψηαηα ηελ αγξνηθίαλ θαη απιεζηίαλ ηνπ ιανχ 

 ηνχηνπ, φζηηο πνηέ δελ κέλεη επραξηζηεκέλνο εηο φ,ηη ηνχ πξνζθέξεηαη, αιιά δηαξθψο 

13
  Δίλαη ραξαθηεξηζηηθέο νη εμήο δχν παξνηκίεο γηα ηνπο Σνχξθνπο, ζε πεινπνλλεζηαθή θαηαγξαθή ηνπο: α) 

Σνύξθνλ βιέπεηο; - γξόζηα ζέιεη. Κη άιινλ βιέπεηο; - θη άιια ζέιεη. «Σσλ Σνχξθσλ ε πιενλεμία παξνηκηαθή 

θαηέζηε» εμεγεί ν ζπιινγέαο. Καη β): Σνύξθν θίιεπε θαη θώιν θύιαγε. «Καη ε αζέιγεηα ησλ Οζσκαλψλ κνλαδηθή» 

(Παπαδαθεηξφπνπινο 1887: 303, αξ. 1064 θαη 1065). 
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 δεηεί θαη άιια. 

΄Δηη παξαζηαηηθψηεξνλ ραξαθηεξίδεηαη ην ειάηησκα ησλ Δβξαίσλ, νη νπνίνη, κε 

 δηαθξηλφκελνη επί γελλαηφηεηη θαη θαξηεξία εηο ηνπο πφλνπο, πξνζπαζνχλ δηά θσλψλ 

 θαη θξαπγψλ λα θηλήζνπλ ηελ ζπκπάζεηαλ ησλ αθνπφλησλ θαη ηελ αγαλάθηεζηλ  απηψλ 

ελαληίνλ ηνχ αδηθήζαληνο·  

Δπζύο πνπ γγίδεηο ηνλ Οβξηό, ην κάηη ηνπ θσλάδεη. 

Γηά ην θηινρξήκαηνλ ησλ Βιάρσλ ραξαθηεξηζηηθψηαηνλ είλαη ην εμήο· 

Ο Βιάρνο, αλ δελ ηνπ πάξνπλ ην ζθηάδη, δελ πιεξώλεη ην θνπκέξθη.
14

Σν δε αλέζηηνλ θαη θεξένηθνλ ησλ Αζηγγάλσλ ραξαθηεξίδεηαη ζπληνκψηαηα δηά ηνπ 

εμήο·  

΄Δρεη ν Αζίγγαλνο αρπιηά;
15

Μεξηθαί ησλ γλσκψλ ηνχησλ πξνέξρνληαη εθ κύζσλ, ζρεηηδφκελαη  νχησ πξνο ηα 

κλεκνλεπζέληα αλσηέξσ πεξηπαίγκαηα. Οίνλ ιέγεηαη πεξί ησλ  Αζηγγάλσλ 

Σν γύθην θάλνπλ βαζηιηά θ΄ εθεηόο γπξεύεη ξείθηα 

ην νπνίνλ πξνέξρεηαη εθ ηνπ γλσζηνηάηνπ κχζνπ, θαζ΄ νλ 

14
 θνπκέξθη: ην Λεμηθφ Γεκεηξάθνπ παξαηίζεηαη ε παξνηκία απηή θαη δίλεηαη ε εμήγεζε: «επί ησλ αλζηζηακέλσλ 

εηο ηελ εθηέιεζηλ ησλ αλαπνθεχθησλ» (ηφκ. Ζ΄, 1964: 4081). 
15

 αρπιηά (θαη αρηιηά): «ε δηά ηελ παξαζθεπήλ ηεο αιηζίβαο ρξεζηκνπνηνπκέλε ηέθξα μπιαλζξάθσλ ή μχισλ, ε 

ζηάρηε γηα κπνπγάδα» (Λεμηθφ Γεκεηξάθνπ, ηφκ. Γ΄, 1964: 1274). 
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 Μηα θνξά έλα γύθην ήζειαλ λα ηνλ θάκνπλ βαζηιηά θαη θαζώο ηνλ  πήγαηλαλ ζην  παιάηη 

λα ηνπ βάινπλ ηελ θνξώλα, πέξαζαλ από ΄λα δάζνο, όπνπ ήηαλ πνιιά ξείθηα. Ο γύθηνο 

ζπκήζεθε ηελ παιηά ηνπ ηέρλε θαη θώλαμε· «Ση σξαία ξείθηα γηα θάξβνπλν!» αλ η΄ 

άθνπζελ απηό ν ιαόο, πνπ ηνλ ζπλώδεπε, είδε πσο ν γύθηνο  πάληα γύθηνο ζα κείλε θαη 

ηνλ έζηεηιαλ ζηε δνπιεηά ηνπ. 

Γελ πξέπεη φκσο λα ππνηεζή, φηη πάζαη αη γλψκαη αχηαη πξνέξρνληαη εθ ηεο

 παξαηεξήζεσο ησλ πξαγκαηηθψλ ειαηησκάησλ. Πνιιά έρνπλ ηελ αξρήλ απηψλ απιψο 

εηο ηελ ζθσπηηθήλ ηνπ ιανχ δηάζεζηλ θαη δηά ηνχην βιέπνκελ ηνηαχηαο ιεγνκέλαο πεξί 

πιεηφλσλ θαη ηφπσλ θαη ιαψλ. Οχησ π.ρ. δηά ηνπο Καξδακπιίηαο ηεο Υίνπ ιέγεηαη 

Δθαηό Καξδακπιίηεο 

έλα γάδαξν θνξηώλαλ, 

δη΄ νπ ςέγεηαη ε δήζελ αληθαλφηεο ησλ. Σν απηφ ιέγεηαη θαη πεξί ησλ Μπηηιελαίσλ 

Γώδεθα Μπηηιελαίνη θόξησλαλ έλα γάδαξν 

θαη πάιηλ εθώλαδαλ αλάζεκα ζηε κνλαμηά.  

Ο ηνπηθηζκφο, κε αλαξίζκεηεο εζηίεο αλά ηελ Διιάδα, κε καθξφηαηε ηζηνξία
16

 θαη κε

πάκπνιια κέησπα αλάκεζα ζε ρσξηά, πφιεηο ή λνκνχο, έρεη απνθξπζηαιισζεί ζε ζηίρνπο: 

16 Αο ζπκεζνχκε πσο νη αξραίνη ΄Διιελεο (θαη πξσηίζησο νη Αζελαίνη) απνθαινχζαλ Αβδεξίηεο ηνπο επήζεηο, θαη 

Κίιηθεο ηνπο ζθιεξνχο θαη δνιίνπο. Οξηζκέλα ζθσπηηθά επηγξάκκαηα ηεο Παιαηηλήο Αλζνινγίαο απνθαιχπηνπλ 

έλα νμχ ηνπηθηζηηθφ πλεχκα. Μεηαθξάδσ εδψ ηέζζεξα εμ απηψλ. ΗΑ΄ 438 (Μέλαλδξνο): Α, ηνλ Κνξίλζην λα ηνλ 

εκπηζηεύεζαη. Μα θίιν κελ ηνλ θάλεηο. ΗΑ΄ 439 (Γίθηινο): Σν Άξγνο ζξέθεη άινγα. Μα νη θάηνηθνί ηνπ ιύθνη. ΗΑ΄ 440 

(Πηηηαθφο): Από ηνπο Μεγαξίηεο όινπο καθξηά, ηνπο κνρζεξνύο. Καη ΗΑ΄ 441 (Φηιίζθνο): Καξύδη κέγα ν Πεηξαηάο. 

Μα θνύθην. Γηα ηα ππνηηκεηηθά πξνζσλχκηα ζηελ αξραηφηεηα θαη ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο βι. έξγεο 2005. 
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Αλ δγεηο γνπξνύλη  παζηξηθό, ζα δγεηο θαη Υηώηε γλσζηηθό 

θη ακέζπζην Σεληαθό, δήηα θαη Σνύξθν θξηηηθό. 

Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 225, αξ. 8 

·ρεη απνηππσζεί επίζεο ζε παξνηκίεο, φπσο ε εμήο καληάηηθε: 

΄Δλαο Μαληάηεο θόβεη γηα δέθα ΄Γαξελνύο, 

ζαξαληαπέληε Βιάρνπο θαη ρίιηνπο Μπαβαξνύο. 

ΚΑΖ 1981: 143, αξ. 891
17

Σν ηνπηθηζηηθφ ζθψκκα ην ζπλαληάκε θαη ζε ηνπξθνθξεηηθφ γισζζνδέηε 

(πιεξνθνξεηήο ν Σνπξθνθξεηηθφο Υηνπζλνχ Υεπηζηιηγθηξιέξ, ν νπνίνο κε ηελ αληαιιαγή ηνπ 

1923 βξέζεθε απφ ην Ρέζπκλν ζηε κχξλε): 

Υαληώηηζζεο δηαβόιηζζεο, νη Καζηξηλέο καπιίζηξεο, 

17
«Σξαγνπδάθη (αξθεηά ζσβηληζηηθφ) απφ ζάηηξα ηνπ 183... Υαξαρηεξηζηηθφ ην φηη ερηηκνχλ πην πνιχ ηελ 

παιιεθαξηά ησλ Σνχξθσλ απφ ηνπο Δπξσπαίνπο» παξαηεξεί ν Κπξηάθνο Κάζζεο. Καη εμεγεί: «θόβεη: ην θφβεη κε 

ηελ έλλνηα ηνχ: αμίδεη, δπγίδεη, ελλνεί ζαλ άλζξσπνο (παιιεθαξηά, ιεβεληηά, κπαιφ θιπ.)· Αγαξελνύο: ελλ. ηνπο 

Σνχξθνπο· Βιάρνπο: ελλ. ηνπο ερηφο Μάλεο Διιελεο ή θαη Βαιθάλεο». Αθφκα θαη ζε κνηξνιφγηα ηεο Μάλεο 

αθνχγεηαη ε ριεχε γηα ηνπο βιάρνπο: Να κήκπσο εβιαρέςακε / θαη δελ ην θαηαιάβακε; (Κνπηζηιηέξεο 1997: 131· 

«ηνπο βιάρνπο ηνπο ζεσξνχζαλ θαησηέξαο πνηφηεηνο αλζξψπνπο θαη απνθαινχζαλ έηζη ηνπο εθηφο Μάλεο 

Πεινπνλλεζίνπο σο ππνηαθηηθνχο ησλ Σνχξθσλ» επεμεγεί ν ζπιινγέαο). Γεχηεξν δείγκα: Αλ έλαη θαη βιαρέςαζη, / 

πίδνπ λα κε γπξίζνπζη, / θαέλα ηνπο λα κελ εξζεί (ζην ίδην, ζ. 133). Σξίην δείγκα: ην δηάβνιν θαη ζηελ νξγή / λα 

πάεη ε γιώζζα ε βιάρηθε / θη ε γιώζζα ε κσξατηηθε / θη όζνη ηελ αλακπαίδνπζη / ηε γιώζζζα ηε καληάηηθε 

(Πεηξνχληαο 1934: 76-77, αξ. 6, ζη. 1-5). «Με ηε βιάρηθε γιψζζα δελ κπνξεί λα κνηξνινγεζή "επαμίσο" έλαο 

Μαληάηεο» εμεγεί ν ζπιινγέαο. 

Γηα ηνπο Βιάρνπο ππάξρνπλ θαη άιιεο ριεπαζηηθέο παξνηκίεο: Ξέξ΄ ν Βιάρνο ηη ελ΄ ν ζπνγγάηνο (ε 

νκειέηα δειαδή), θαη: Ο Βιάρνο άξρνο λα γελεί, πάιη βιαρηέο κπξίδεη (Κνπηζηιηέξεο  1997: 77, αξ. 440 θαη 78, αξ. 

444). Δκκέζσο ηνλ ίδην ζηφρν ππεξεηεί θαη ε παξνηκία: Δθηνύλνο έλαη: - Από πνπ είαη; - Από θεη πόλαη ε γπλαίθα 

κνπ (ζην ίδην, 49, αξ. 232). «Λέγεηαη», ζεκεηψλεη ν Κνπηζηιηέξεο, «γηα αλζξψπνπο ηηπνηέληνπο (δει. 

εμνπζηαδφκελνπο απφ ηε γπλαίθα ηνπο!). Κπξίσο γηα φζνπο έρνπλε "μεκαληαηέςεη θαη βιαρέςεη" (= έρνπλ ράζεη ηελ 

πεξεθάλεηα θαη επαηζζεζία ηνπ Μαληάηε θαη ηελ πςεινθξνζχλε ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπο) επεηδή παληξεχηεθαλ 

"μέλε γπλαίθα"  (= κε Μαληάηηζζα) θαη πηζηεχνπλ πην πνιχ ζηελ "μέλε" θνπιηνχξα παξά ζηε καληάηηθε». 
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θαεκέλεο Ρεζπκληώηηζζεο,  ιηλαξνθνπαλίζηξεο.
18

Σε δηαβξσηηθή δξάζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ αλάκεζα ζηνπο ·ιιελεο γηα ηελ πνηφηεηα 

ησλ άιισλ ιαψλ ηε ζηειίηεπζε ζαξθαζηηθά ν Κσζηήο Παιακάο ζην άξζξν ηνπ «Δζληθά κίζε», 

πνπ ην δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα Αθξόπνιηο Δζπεξηλή, ζηηο 7 επηεκβξίνπ ηνπ 1897, κε ην 

ςεπδψλπκν Γηαγφξαο:
19

Κάζε θνξά πνπ εμερείιηδε κέζα καο ν παηξησηηζκφο, πνζάθηο ήθνπζα λα 

 δηαηππψλνληαη, ην ελ ηνπ άιινπ επθξαδέζηεξνλ, παξάπνλα, ηη ινγήο παξάπνλα; 

Παξάπνλα πσο δελ κηζνχκελ φζνλ πξέπεη θαη θαζψο πξέπεη ηνπο ερζξνχο  καο· 

 παξάπνλα πσο δελ κηζνχκελ αξθεηά ηνλ Σνχξθνλ, ηνλ Βνχιγαξνλ, ηνλ ιάβνλ, ηνλ 

 Αξκέλελ απηφλ. ΄Οινπο ηνπο ιανχο, φρη κφλνλ εθείλνπο ησλ νπνίσλ ν ζάλαηνο ζα ήην 

 ε δσή καο, αιιά θαη εθείλνπο ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα έηπρελ απιψο θαη κφλνλ λα 

 κε ηαπηίδνληαη κε ηα δηθά καο. 

Παξάπνλα πσο ε πνιηηεία, πσο ε παηδεία, πσο ε θηινινγία δελ ιακβάλνπλ ηα κέηξα 

 ησλ δηά λα ηξαθή θαη λα δσληαλέςε εηο ηα βάζε ηεο εζληθήο ςπρήο ε θαηαθαζηζκέλε 

 θσηηά ηνπ κίζνπο. [...] 

Ολεηξνπνινχζακελ θαη είκεζα αλππφκνλνη λα κεηξεζψκελ πξνο ηνλ Σνχξθνλ, θαη 

 ελνκίδακελ ηεξάλ ππνρξέσζηλ λα ηξέθσκελ πεξί απηνχ ηελ  αηζρίζηελ ηδέαλ, λα ηνλ 

 θαηαθξνλψκελ, λα ηνλ ερζξεπψκεζα θαη λα ηνλ ζπραηλφκεζα, σο ην βδέιπγκα ηεο 

 εξεκψζεσο· λα κηινχκελ πεξί απηνχ  σο ζα σκίιεη ν αεηφο δη΄ έλα ζθψιεθα. Καη ην 

 θαηά ηνπ ηνχξθνπ κίζνο ην ππεζάιπνκελ δη΄ φισλ ησλ κέζσλ ηνπ πξνθνξηθνχ θαη 

18
 Πεθίλ 2014: 60 θαη 161. ΄Αιιεο δχν ηνπξθνθξεηηθέο παξνηκίεο απφ ην ίδην βηβιίν: Υαληώηηζζεο γηα η΄ άξκαηα, / 

Ρεζπκληώηηζζεο γηα γξάκκαηα, / Καζηξηλέο γηα ην πνηήξη (ζ. 60). Καη: Οη Ρεζπκληώηεο γηα η΄ άξκαηα, / νη Υαληώηεο 

γηα γξάκκαηα, / νη Καζηξηλνί λνηθνθπξνί / θη νη ηεηαθνί, ρνίξνη θαζαξνί (76). Καζηξηλνί είλαη νη Ζξαθιεηψηεο θαη 

ηεηαθνί νη θάηνηθνη ηεο εηείαο. 
19

 Βι. ηψξα Παιακάο, Άπαληα, ηφκ. ΗΔ΄, Αζήλα, ρ.ρ.έ., 549-551. 
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 ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 

Πεξί έξβσλ, θάζε θνξάλ πνπ έβγαηλαλ θαη απηνί εηο ηελ κέζελ δηά λα  δηεθδηθήζνπλ 

δελ γλσξίδσ πνία δηθαηψκαηα εηο ηελ Μαθεδνλίαλ, δελ ειέγακελ παξά  απηφ θαη 

κφλνλ ζπλνπηηθψηαηα: «νη έξβνη, νη ρνηξνβνζθνί!» Καη εμσθινχζακελ. 

Οη Βνχιγαξνη; Υπδαίνη θαη βάξβαξνη· απφγνλνη ηνπ Κξνχκνπ, ρσξίο θαλέλα 

 Πεξηθιή, θαλέλα Παξζελψλα! 

Οη Ρψζνη; Μνπδίθνη! «Δάλ δελ είζαη άλζξσπνο, ηφηε ζα είζαη... Ρψζνο!» αλέθξαδελ 

 ν πνηεηήο Παξάζρνο, θαη πφζνη ζα επξέζεζαλ απνζαπκάδνληεο ηνλ αλφεηνλ ζηίρνλ 

 σο ην άθξνλ άσηνλ ηεο εζληθήο εκπλεχζεσο. 

Οη Αξκέληδεο; Πξν νιίγνπ αθφκε εγέλεην δεκνζία ιφγνο πεξί κηαο βδειπξάο 

 πξνιήςεσο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαηά ησλ Αξκελίσλ, θαη επεηηκψλην θπξίαη ηνπ 

 νηθνλνκηθνχ ζπζζηηίνπ δηαηί λα πάξνπλ καγείξνπο Αξκέληδεο, πεξί ησλ νπνίσλ 

 πηζηεχεηαη φηη ξππαίλνπλ ηα καγεηξεπφκελα  θαγηά. Κάπνηε πάιηλ πξνζεθιήζεκελ λα 

 ραξψκελ δηά ηελ ρνλδξηθήλ  ζθαγήλ ησλ εθ κέξνπο ησλ Κνχξδσλ. 

Μπνξεί, ππφ κίαλ έπνςηλ, θαη ρξεζηκνπνηνχκελα εηο ηελ ψξαλ ησλ, φια απηά, λα  είλαη 

θαιά θαη άγηα. Σν δπζηχρεκα είλαη φηη δελ καο σθέιεζαλ δηφινπ κέρξηο ψξαο. Καη 

λνκίδσ φηη ήιζελ ν θαηξφο λα ζέζσκελ θαηά κέξνο, επαλαιακβάλσ, ηα εζληθά απηά 

κίζε, ηα νπνία πεξηζζφηεξνλ καο απνκαθξχλνπλ απφ ηνπο κηζνπκέλνπο,  θαηνξζψλνπλ 

ψζηε λα ζπιιακβάλσκελ πεξί ησλ αληηδήισλ καο ιαψλ θαληαζηηθάο  θαη θσκηθάο 

ηδέαο, θαη θακκίαλ πξαγκαηηθήλ νπσζδήπνηε γλψζηλ, ελεξγνχλ αθξηβψο  ελαληίνλ ηνπ 

ζπκθέξνληφο καο, θαη εηο ην ηέινο απνδεηθλχνληαη βιαπηηθψηαηα. 

Σα κίζε απηά κάο απνκαθξχλνπλ, σο απφ ιεπξνχο, απφ ηνπο ιανχο εθείλνπο, ηνπο 

 νπνίνπο, πξν πάζεο ελεξγείαο ελαληίνλ ησλ, πξν παληφο κεηξήκαηνο, πξν πάζεο 

 εμνθιήζεσο ινγαξηαζκψλ, έρνκελ αλάγθελ λα γλσξίζσκελ φζνλ ην δπλαηφλ 

 ιεπηνκεξέζηεξνλ θαη αιεζηλψηεξνλ· ηα κίζε απηά είλαη αληεζληθά. [...] 
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Σψξα είλαη θαηξφο λα θαηαιάβσκελ φηη νη ερζξνί θαη νη αληίδεινη ιανί, αλ 

 ρξεηάδεηαη λα ηνπο απνζηξεθψκεζα, αλ είλαη απαξαίηεηνλ λα ηνπο  πνιεκψκελ, 

 ρξεηάδεηαη πξν ηνχηνπ λα ηνπο γλσξίζσκελ. Καη πξνο ηνχην, πεξηζζφηεξνλ απφ ηα 

 ηχκπαλα θαη ηα βνχθηλα ησλ θαηερήζεσλ ηνπ εζληθνχ κίζνπο, ρξεηαδφκεζα κάηηα θαη 

 απηηά γεξά θαη γπαιηά θαη κνιχβηα θαη ραξηηά θαη ηαμείδηα θαη βηβιία, θαη εζπρίαλ 

 απφιπηνλ θαη κειέηελ επίκνλνλ, δηά λα ηνπο αληηιεθζψκελ κε ην λπ θαη κε ην ζίγκα 

 ηνπο ιανχο απηνχο... 

Ζ εζληθή καο αλάπιαζηο, αλ είκεζα ηθαλνί λα ηελ επηρεηξήζσκελ,  δελ ζα  βαζίδεηαη 

 πιένλ επί ηνπ κίζνπο, αιι΄ επί ηεο γλψζεσο.
20

·πεηηα απφ 120 ρξφληα, «ηα ηχκπαλα θαη ηα βνχθηλα ησλ θαηερήζεσλ ηνπ εζληθνχ 

κίζνπο» θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ δελ έρνπλ ζσπάζεη. Σα πεηζηήξηα είλαη αξθεηά: Σα ζπλζήκαηα 

ξαηζηζηηθήο θνπήο θαη καδηθήο απνδνρήο, φπσο ην «Γελ ζα γίλεηο ·ιιελαο πνηέ, Αιβαλέ». Οη 

βαξχηαηα πεξηθξνλεηηθνί ραξαθηεξηζκνί γηα γεηηνληθνχο ιανχο πνπ εθηνμεχνληαη αθφκα θαη 

απφ ηα ρείιε εθθιεζηαζηηθψλ αμησκαηνχρσλ, ι.ρ. «γπθηνζθνπηαλνί». Ζ ρξήζε ηνπ νλφκαηνο 

«Βνχιγαξνη» απφ νπαδνχο πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ ηνπ ειιεληθνχ Νφηνπ πνπ ζηφρν έρνπλ λα 

πξνζβάινπλ ηνπο νπαδνχο νκάδσλ ηνπ Βνξξά. Κη αθφκα, ε δεκνηηθφηεηα ησλ θνκκάησλ θαη 

ησλ νξγαλψζεσλ πνπ αζπάδνληαη ηα δφγκαηα ηνπ ξαηζηζηηθνχ ζσβηληζκνχ, κε θπξηφηεξν 

αλάκεζά ηνπο ην αληζηφξεηα αηκαηηθφ δφγκα πνπ θεξχζζεη φηη «·ιιελαο γελληέζαη, δελ 

γίλεζαη».  

Μνινλφηη ε εθπαίδεπζε ζηε κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη έλα 

20
  Θα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη θαη ν Παιακάο, κνινλφηη επαίζζεηνο δηαλννχκελνο αιιά θαη πνηεηήο ηεο 

«Μπαιθαληθήο πκπνιηηείαο», δηνιηζζαίλεη νξηζκέλεο θνξέο, ππφ ην βάξνο ηε ηζηνξηθήο πεξίζηαζεο, ζηελ επθνιία 

ησλ ζηεξενηχπσλ ή ηεο πξνθαηάιεςεο. ηε ζπιινγή Σα δεθαηεηξάζηηρα ηνπ 1919 κηιάεη γηα ηελ ύαηλα ηελ 

βνπξγάξα (Άπαληα, ηφκ. Ε΄, 421, αξ. 94, ζη. 8), ελψ ζηνπο Βσκνύο ηνπ 1915 ζπλαληάκε ηνπο ζηίρνπο θη ν Βιάρνο 

μέλνο / θη ν δνινπιέρηεο Βνύιγαξνο πνιέκηνο ηνπ πνηήκαηνο «η΄ άξκαηα», θαζψο θαη ηνπο ζηίρνπο Μελ ηνλ μερλάο 

ην Βνύξγαξν, κελ κπηζηεπηείο ην ιάβν, / ηνλ Σνύξθν κελ θαηαθξνλάο, θαη πάληα λα ππνπηεύεηο / ηνλ μέλν, θξάγθν 

απ΄ ην βνξηά θαη θξάγθν από ηε δύζε ηνπ πνηήκαηνο «Μηα βξαδηά ζ΄ έλα ζπίηη» (Άπαληα, ηφκ. Ε΄, 140, ζη. 14-15, 

θαη 149-150 αληίζηνηρα). 
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πλεχκα αλνρήο, άιινη δηακνξθσηέο ηνπ ζπιινγηθνχ αηζζήκαηνο θαη ηεο θνηλήο γλψκεο 

(πνιηηηθνί επεπίθνξνη ζηε ξεηνξηθή ηνπ ιατθηζκνχ, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ελδνηηθά ζηε 

γιψζζα ηεο κηζαιινδνμίαο) επηκέλνπλ ζηελ αλαπαξαγσγή ππνηηκεηηθψλ ζηεξενηχπσλ φζνλ 

αθνξά ηνπο άιινπο ιανχο. Σαπηφρξνλα επηκέλνπλ ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ηε δηαηψληζε 

ζηεξενηχπσλ ππεξεθηίκεζεο φζνλ αθνξά ηνλ ίδην ηνλ ειιεληθφ ιαφ, ηα νηθνπκεληθά πξσηεία 

ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδνληαη δεκνθνπηθά ζαλ απηνλφεηα, φπσο ζαλ απηνλφεηνο παξνπζηάδεηαη ν 

εμνπιηζκφο ηνπ κε «αληηξαηζηζηηθά γνλίδηα». Σν δεκνηηθφ ηξαγνχδη δελ ην βαξαίλεη θακία 

πξφζεζε δηδαθηηζκνχ. Κη σζηφζν, ζα κπνξνχζε πνιιά λα καο δηδάμεη έηζη απζφξκεηα θαη 

θπζηθά φπσο ηζηνξεί ηηο ζρέζεηο κε ηνλ άιινλ, ηνλ ξηδηθά δηαθνξεηηθφ, ζηηο θαιέο θαη ζηηο 

θαθέο ζηηγκέο ηνπο.  
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Κεθάιαην Α΄ 

Οη ζύλνηθνη θαη νη πεξίνηθνη ιανί 

΄Ζδε κε φζα πξνεγήζεθαλ πξνζδηνξίζηεθαλ νη ιανί κε ηνπο νπνίνπο ζπγρξσηίζηεθε ν 

ειιεληθφο. Αιιά αο δνχκε ηα (ρξνληθά θαη γεσγξαθηθά) φξηα απηνχ ηνπ ζπγρξσηηζκνχ θαη ηηο 

ζπλζήθεο (πνιεκηθέο ή εηξεληθέο), έηζη φπσο ηα θσδηθνπνίεζε ν Νηθφιανο Κνληνζφπνπινο: 

 Σν ειιεληθφ έζλνο ζηελ ηζηνξηθή ηνπ δηαδξνκή ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ, απφ ηελ   

 χζηεξε βπδαληηλή πεξίνδν θαη εμήο, ήξζε ζε επαθή κε πνιινχο μέλνπο ιανχο. [...] 

 Αλαιπηηθά, ήξζε ζε επαθή:  

 α) Με ζπλνίθεζη. χλνηθνη ησλ Διιήλσλ ιανί ή εζληθέο/γισζζηθέο νκάδεο ήζαλ θαη 

 ζε πνιχ κηθξφηεξα αξηζκεηηθά πνζνζηά εμαθνινπζνχλ λα είλαη νη Βιάρνη (΄Διιελεο 

 "ιαηηλφθσλνη"
21

), νη Αζίγγαλνη, νη Δβξαίνη, νη Αξβαλίηεο, νη Αξκέληνη θαη νη

 ζιαβφθσλνη (Διιελεο εθζιαβηζζέληεο γισζζηθά). Οη Βιάρνη θαη νη Αξβαλίηεο είλαη 

 εγθαηεζηεκέλνη ζ΄ σξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ ειιεληθνχ θξαηηθνχ ρψξνπ, νη πξψηνη ζε 

 επεηξσηηθέο, ζεζζαιηθέο, ζηεξενειιαδηθέο θαη καθεδνληθέο πεξηνρέο, νη δεχηεξνη  ζηελ 

Αηηηθή, ηε Βνησηία, ηελ Κνξηλζία, ηε Μεζζελία, ηε λφηηα Δχβνηα θαη ζε κεξηθά 

 παξάθηηα λεζηά (΄Τδξα, αιακίλα, Άλδξν). Οη ζιαβφθσλνη βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο 

 ηεο Μαθεδνλίαο, θπξίσο ηεο βνξεηνδπηηθήο. Οη Αζίγγαλνη, ιαφο λνκαδηθφο 

 (παιαηφηεξα ηδίσο), βξίζθνληαη ζρεδφλ παληνχ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Οη Δβξαίνη 

21
 εκεησηένλ φηη ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ζειίδα ηνπ θεηκέλνπ ην ιαηηλόθσλνη είλαη άλεπ εηζαγσγηθψλ. 
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 ήζαλ θαη απηνί ζρεδφλ παληνχ (ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ πφιη ηεο 

 Θεζζαινλίθεο).
22

 Οη Αξκέληνη, θπξίσο πξφζθπγεο ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο

 ηνπ 1922, εγθαηεζηάζεζαλ ζε αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο [...]
23

β) Λόγσ ερζξηθήο θαηνρήο ηεο ρώξαο. Δίλαη ε πεξίπησζηο ηεο επί αηψλεο 

 βελεηνθξαηίαο θαη ηνπξθνθξαηίαο
 
ζηα  ειιεληθά εδάθε κε ηηο ηεξάζηηεο επηπηψζεηο 

 ζηνλ πνιηηηζκφ, ηε γιψζζα, ηα ήζε, ηελ ςπρνζχλζεζη θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ 

 Διιήλσλ. 

γ) Λόγσ πνιεκηθώλ ζπγθξνύζεσλ. Αλαθεξφκεζα θπξίσο ζηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο 

επθαηξηαθέο ζπκκαρίεο θαηά ηνλ 20φ αηψλα,  φηαλ ε Διιάο  έιαβε κέξνο ζηνπο δχν 

παγθφζκηνπο πνιέκνπο, επξαγκαηνπνίεζε ηε κηθξαζηαηηθή  εθζηξαηεία θαη ζπκκεηείρε 

ζηελ εθζηξαηεία ζηελ Κνξέα.
24

 ΄Δηζη νη ΄Διιελεο ήιζαλ ζ΄ επαθή κε ζηξαηνχο

Άγγισλ
25

, Γάιισλ, Σνχξθσλ, Ηηαιψλ, Γεξκαλψλ, Βνπιγάξσλ, Ρψζσλ, Ακεξηθαλψλ,

22 ηελ Αζήλα πάλησο δελ ππήξραλ Δβξαίνη, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξεη ν Γάιινο La Guilletière ζην βηβιίν ηνπ 

Αξραία θαη λέα Αζήλα (1675), πνπ καδί κε ην Αξραία θαη λέα Λαθεδαίκσλ (1676) απνηεινχλ θαηά ηνλ Κπξηάθν 

ηκφπνπιν «ην πξψην εηδηθφ πιεξνθνξηαθφ αθηέξσκα ζηελ Διιάδα, κηα ζχλζεζε παξειζνληνινγίαο θαη δσληαλνχ 

ρξνληθνχ». Γξάθεη ν Γάιινο, πνπ πηζαλφηαηα δελ ηαμίδεςε ζηελ Διιάδα αιιά βαζίζηεθε ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

Καπνπθίλσλ κνλαρψλ πνπ δνχζαλ ζηελ Αζήλα (θαη ίζσο γη΄ απηφ, φπσο παξαηεξεί ν Κσλζηαληίλνο 

Παπαξξεγφπνπινο, ην έξγν ηνπ «είλαη αθξηβέζηεξνλ πνιιψλ άιισλ πξαγκαηηθψλ πεξηεγήζεσλ, Ηζηνξία ηνπ 

ειιεληθνύ έζλνπο, ηφκ. Γ΄, 126): «Απ΄ φιε ηελ ηνπξθηθή απηνθξαηνξία κφλν ε Αζήλα θαη ε Σξαπεδνχληα έρνπλ ην 

πξνλφκην ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ Δβξαίσλ. Πνιιέο θνξέο Οζσκαλνί αμησκαηνχρνη πξνζπάζεζαλ λα εγθαηαζηήζνπλ 

Δβξαίνπο ζηελ πνιηηεία. Αιιά νη Υξηζηηαλνί, γηα λα καηαηψζνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο θαηψξζσζαλ λα 

πξνζεηαηξηζζνχλ κπζηηθά ηνπο Σνχξθνπο ζπγθαηνίθνπο ηνπο, ιέγνληάο ηνπο φηη αλ εγθαηαζηαζνχλ Δβξαίνη ζηελ 

Αζήλα, ζα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο φιν ην εκπφξην θαη ζα θαηαζηξέςνπλ ηνπο ληφπηνπο. ·πεηηα, άξρηζαλ λα 

απεηινχλ ηνπο Δβξαίνπο πνπ ελδηαθέξνληαλ γηα κφληκε εγθαηάζηαζε. Καη κε ηελ απεηιή ηνπ ξαβδηνχ ηνχο 

αλάγθαζαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηα ζρέδηά ηνπο. Αθνχλ Αζήλα  θαη ηξέκνπλ» (βι. ηκφπνπινο 1999Α΄: 617). 

Πεξίπνπ έλαλ αηψλα αξγφηεξα, ην 1764, ν λεαξφο Άγγινο αξραηνιφγνο Richard Chandler, κέινο 

απνζηνιήο ηεο Δηαηξείαο ησλ Dilettanti πξνο επηηφπηα έξεπλα, επηζθέπηεηαη ηελ Αζήλα θαη θαηαγξάθεη ζην ρξνληθφ 

ηνπ ηελ πιεξνθνξία πνπ ηνπ έδσζε ν νξζφδνμνο αξρηεπίζθνπνο ηεο πφιεο: «Οη Δβξαίνη δελ κπφξεζαλ λα 

ζηεξηψζνπλ ζηελ πφιε γηαηί ηνπο μεγεινχζαλ νη ηεηξαπέξαηνη Αζελαίνη» (βι. ηκφπνπινο 1999Β΄: 292) 

23
 Παξνηκίεο θαη ηξαγνχδηα γηα ηνπο Αξκέληνπο βι. ζην Παξάξηεα, «1. Πεξί Αξκελίσλ». 

24
 Αο κλεκνλεπηεί ε ζπκκεηνρή ειιεληθνχ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο ζηελ Δθζηξαηεία ηεο Κξηκαίαο (ή Δθζηξαηεία 

ηεο Οπθξαλίαο) θαηά ησλ κπνιζεβίθσλ, ην 1918-1919. 
25 Ηδνχ ιφγνπ ράξε πνηα ζηηρνπξγηθή ππνδνρή αλέκελε ηνπο ΄Αγγινπο ηηο πξψηεο κέξεο ηεο απειεπζέξσζεο απφ ηε 

γεξκαληθή θαηνρή: Σα θνξίηζηα ζηελ Απείξαλζν ηεο Νάμνπ, «πνπ ΄ραλε κείλεη ακφιπληα απφ ην ηηαιηθφ κίαζκα, 
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Κνξεαηψλ. Γελ πξέπεη φκσο λα μερλνχκε θαη ηηο επηδξνκέο θαη δεψζεηο πνιιψλ 

ειιεληθψλ πεξηνρψλ θαη λήζσλ απφ γεηηνληθνχο ιανχο θαη πεηξαηάο ζε παιαηφηεξνπο 

αηψλεο. 

δ) Με ηε κεηαλάζηεπζη. Αξρηθά ζηηο ΖΠΑ, αξγφηεξα (κεηά ηε κηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή) ζε επξσπατθέο ρψξεο (θπξίσο Γαιιία) θαη κεηά ηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν 

ζηηο ΖΠΑ, ηνλ Καλαδά, ηε Βξαδηιία, ηελ Απζηξαιία, ηε Γεξκαλία θαη ην Βέιγην. Να 

πξνζηεζή θαη ε θαηαθπγή ρηιηάδσλ Διιήλσλ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ ζηηο 

θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ρψξεο (Γηνπγθνζιαβία, Οπγγαξία, Πνισλία, Ρνπκαλία, 

 Βνπιγαξία, Σζερνζινβαθία, νβηεηηθή ΄Δλσζη) ζηα πξψηα ρξφληα  κεηά ηνλ Β΄ 

παγθφζκην πφιεκν. Οη παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο θαη ε Απζηξννπγγαξία είραλ δερζή 

πνιινχο ΄Διιελεο ζηα ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο. 

ε) Με ην πξνο ηελ Διιάδα κεηαπνιεκηθφ ηνπξηζηηθό ξεύκα.  Δθαηνληάδεο 

 ρηιηάδσλ άηνκα
26

 πξνεξρφκελα θπξίσο απφ ηηο ρψξεο ηεο βφξεηαο θαη ηεο δπηηθήο

 Δπξψπεο, απφ ηηο ΖΠΑ, ηελ Απζηξαιία θαη ηελ Ηαπσλία επηζθέπηνληαη θάζε ρξφλν 

 ηε ρψξα καο. Ζ ζπλεπεία ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ζχλαςηο γάκσλ, θπξίσο κεηαμχ 

 αιινδαπψλ γπλαηθψλ  θαη Διιήλσλ αλδξψλ, δελ είλαη πηα ζπάλην θαηλφκελν, αθνχ 

 κφλν ζηε Ρφδν, γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ 4.000 κηθηά δεπγάξηα. Καηά ηελ ηειεπηαία 

 δεθαεηία ε Διιάο έρεη θαηαθιπζζή απφ έλα εθαηνκκχξην  πεξίπνπ αιινδαπνχο 

 κεηαλάζηεο πνπ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο άιινηε ππφ θνκκνπληζηηθφ θαζεηψο 

ηνπο ιέλε: Με θαλέλα δελ ηα παίδσ / θαη ζα πάξσ ΄λαλ Δγγιέδν. / Με θαλέλα ΄ώ δελ ηα ΄ρσ / θαη ζα πάξσ ΄λα 

ζπκκάρν. / Δώ δελ παίδσ ρσξηαλώ, / κόλνπ ζα πάξσ Βξεηαλό. / Καη ζα πάκε ζηελ Αγγιία / κε ιεπηεξσκέλα πινία. 

Απηφ φκσο πεηξάδεη ζηελ θαξδηά θαη πξνζβάιιεη ηα παιηθάξηα ηνπ ρσξηνχ θαη πεηζκαηηθά απαληνχλ: ΄Αγγινη ζελ νη 

δεζπνηλίδεο, / κα θη εκείο ζέκελ Αγγιίδεο. / Πνπ ζα θύσ κε ην κπεδη- / λάθη πνπ ΄θεξε ηζ΄ Δγγιέδνη. / Πνπ ζα θύσ κε 

ηελ ηνξπη- / ιάθαην πνπ ΄λαη ζηζη ηόπνη. / Πνπ ζα θύσ κε ην ππν- / βξύρην θαηξό λα ιείπσ» (θπξφεξαο 1946: 38-39· 

ηόπνη: «νη απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο θη αθξνγηαιηέο ηνπ ρσξηνχ, εθεί πνπ άξαδαλ ηα θατθηα ησλ θνκάληνο»). 

΄Αιινη ζηίρνη, ζηε ζ. 37 ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ, θαλεξψλνπλ πφζν επεξεάδνληαη ηα αηζζήκαηα θαη νη αληηιήςεηο ησλ 

αλζξψπσλ απφ ην αλ νη Άιινη είλαη, πξνζσξηλά έζησ, θίινη θαη ζχκκαρνη: Καηεβαίλνπζηλ νη Ρνύζνη / θη όινη ίζα ζα 

΄ελνύζη. / Καηεβαίλνπζηλ εηζείλνη / π΄ αγαπνύλ ηελ  ηζνζύλε. / Κη άκαλ έξζνπζηλ νη Ρνύζνη, / ίζα θαη θησρνί θαη 

πινύζνη. / Κη άκαλ έξζνπζηλ νη Ρώζνη, / ε ιαιά κνπ ζα δπκώζεη. / Φέξε ηζη, Υξηζηέ κν΄, θείλνη / π΄ αγαπνύλ ηελ 

ηζνζύλε. / Γιήνξα θέξε ηζη, Υξηζηέ, / θη αο είλαη θαη θνπκκνπληζηαί. /  Φέξε ηζη, Υξηζηέ, ηζη κπνξζε- / βίθνη θαη ηνλ 

θόζκν ζώζε. / Φέξε καο, Υξηζηέ κνπ, όζν / γιήνξα κπνξείο ην Ρώζν. / Σελ εηθόλα ζνπ, βξε ηάιη, / ζα ηελ θάκνκε 

κεγάιε. / Καη ηνλ αξρεγό ησ Ρώζσ / ζελά ηνλε θνξληδώζσ (ιαιά: γηαγηά). 
26

 Σψξα πηα κηιάκε γηα εθαηνκκχξηα: ην 2013 νη ηνπξίζηεο μεπέξαζαλ ηα 17.000.000, ην δε 2017 πξνζέγγηζαλ ηα 

25.000.000. 
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 δηαηειέζαζεο ρψξεο (Ρσζία, Οπθξαλία, Πνισλία, Βνπιγαξία, Σζερία, Ρνπκαλία, 

 εξβία, θαη θαηά κείδνλα ιφγνλ απφ ηελ Αιβαλία), αιιά θαη απφ ρψξεο ηνπ 

 ιεγφκελνπ Σξίηνπ Κφζκνπ (αζηαηηθέο θαη αθξηθαληθέο). Γάκνη Διιήλσλ κε γπλαίθεο 

 απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο δελ είλαη ζπάληνη. Μία άιιε θπιή πνπ ήξζε ζ΄ επαθή κε ηελ 

 Διιάδα κεηά ηνλ Β΄ παγθφζκην πφιεκν είλαη νη Φηιηππηλέδεο γπλαίθεο θαη ζε πνιχ 

 κηθξφηεξν αξηζκφ νη Φηιηππηλέδνη άληξεο. Φηιηππηλν-ειιεληθή επηκεημία είλαη ζρεδφλ 

κεδακηλή. Απφ ηα αλσηέξσ θαηαθαίλεηαη φηη ε θιίκαθα ησλ γλσξηκηψλ ηνπ 

 ειιεληθνχ κε άιινπο  ιανχο είλαη αξθεηά κεγάιε ζηελ επνρή καο.  ́ Οκσο, νη 

 πξφζθαηεο γλσξηκίεο (νη ηνπ 20νχ αη.) δελ έρνπλ ην αλαγθαίν ηζηνξηθφ βάζνο, ψζηε 

 λα δψζνπλ απνθξπζηαιισκέλα ζε εθθξάζεηο, παξνηκίεο θιπ. ιατθά 

 παξαηεξήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο μέλνπο ιανχο.
27

 Οη εζλφηεηεο κε ηηο  νπνίεο

επί αηψλεο ήζαλ «ελ επαθή» νη Διιελεο είλαη φζεο ζπλνηθνχλ κ΄ απηνχο θαη νη 

 καθξνρξφληνη θαηαθηεηαί ησλ ειιεληθψλ ρσξψλ, θπξίσο νη Σνχξθνη. Καη κε ηηο δχν 

 απηέο θαηεγνξίεο ησλ μέλσλ ιαψλ νη ζρέζεηο ησλ Διιήλσλ δελ ήην δπλαηφλ λα είλαη 

 νκαιέο θαη εηξεληθέο, δη΄ επιφγνπο αηηίαο κε ηνπο θαηαθηεηάο, δηά  ιφγνπο 

 πνιηηηζηηθήο ή γισζζηθήο δηαθνξάο θαη θαζεκεξηλψλ πξνζηξηβψλ κε ηνπο ζπλνίθνπο. 

 Γηα ηνπο δηαθφξνπο θαηαθηεηάο ή απιψο επηδξνκείο πνπ εγλψξηζε ε Διιάο ζηε 

 λεψηεξε ηζηνξία ηεο ραξαθηεξηζηηθνί είλαη νη ζηίρνη ηνπ Κξεηηθνχ ξηκαδφξνπ ζην 

 «Σξαγνχδη ηνπ Αιεδάθε», πνπ έρεη ζπληεζή ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα (ζηίρ. 12-16): 

...θαη δελ θαηέρνπζη λα πνπλ Σνύξθ΄ είλ΄ θαιιηά γή Φξάγθνη 

θαη Φξάγθνπο θαη αξαθελνύο, θνπξζάξνπο θη Αιακάλνπο, 

νύινπο ηζη δνθηκάζαζη θαη Σνύξθνπο θη Αηδηγθάλνπο. 

Ούινπο ηζη δνθηκάζαζη θη όληε ηζη ζπκεζνύζη, 

27 Μνιαηαχηα θαη ηελ ππνηηκεηηθή ρξήζε ηνπ παξσλπκίνπ Πάθεδεο γηα ηνπο Παθηζηαλνχο πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππφςε καο θαη ηε θπιεηηθά βεβαξεκέλε ηαχηηζε ηεο Φηιηππηλέδαο κε ηελ παξαδνπιεχηξα ή ην νηθηαθφ δνπιάθη. Ζ 

ηαχηηζε κάιηζηα απηή έρεη ιεκκαηνγξαθεζεί ζην Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Γ. Μπακπηληψηε (Αζήλα 

1998: 1907): «Φηιηππηλέδα (ε) (ρσξ. γελ. πιεζ.) 1. ε γπλαίθα πνπ θαηάγεηαη απφ ηηο Φηιηππίλεο 2. (εηδηθφη. - 

θαζεκ.) ε νηθηαθή βνεζφο απφ ηηο Φηιηππίλεο».  
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πνηνο ήηαλ ν θαιύηεξνο δελ έρνπζη λα πνύζη.
28

Δηδηθά νη αξαθελνί πάλησο, πνπ ηνπο ζπλαληνχκε ζαλ άξπαγεο γπλαηθψλ ζε έλα απφ ηα 

εληειέζηεξα αθξηηηθά, «Σνπ κηθξνχ Βιαρφπνπινπ», απνζεζαπξηζκέλν θαη απφ ηνλ Νηθφιαν 

Πνιίηε ζηηο Δθινγέο (1914: 82-83, αξ. 70), θαηαγξάθηεθαλ ζηε ιατθή θαληαζία ζαλ δαίκνλεο. 

Γξάθεη ζρεηηθά ν ηέθ. Ζ. ΄Ζκειινο: 

Εσεξφηαηα εγθεραξαγκέλαη ελ ηε κλήκε ηνπ ιανχ απαληνχλ κέρξη ηνπ λπλ ελ Κξήηε 

 πνιππιεζείο δηεγήζεηο, ελ αηο νη αξαθελνί παξηζηψληαη σο δαίκνλεο. [...] 

Ζ αξρή ηεο ηνηαχηεο δαηκνλνπνηήζεσο ησλ αξαθελψλ ελ Κξήηε έρεη πξνθαλψο  ηαο 

 ξίδαο ηεο εηο ηνπο ρξφλνπο ηεο αξαβνθξαηίαο ελ ηε λήζσ, ήηνη εηο ηελ πεξίνδνλ απφ 

 ηεο θαηαιήςεσο απηήο ησ 826 ππφ ησλ εμ Ηζπαλίαο επηδξακφλησλ αξαθελψλ κέρξη ηεο 

απειεπζεξψζεσο απηήο ησ 961. Αιι΄ ε επξχηεο ησλ ζρεηηθψλ πεξί απηψλ  παξαδφζεσλ 

28
 Κνληνζφπνπινο 2004: 284-285. ηελ επφκελε ζειίδα ν Κνληνζφπνπινο ππνζηεξίδεη φηη «νπδέπνηε ην ειιεληθφ 

ζηνηρείν πξνέβε ζε "θπιεηηθή" αληηπαξάζεζη πξνο αιινεζλείο ζπλνίθνπο ηνπ. Ζ δπζκελήο γηα μέλνπο ιανχο 

ειιεληθή θνηλή γλψκε δελ ππήξμε πνηέ θίλεηξν γηα μελειαζίεο ζπλνίθσλ αιινγελψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ, αιιά 

απιψο αηηία ηνπ πεξηνξηζκνχ ζην ειάρηζηνλ ηνπ αξηζκνχ ησλ γάκσλ Διιελίδσλ κε κε ΄Διιελεο θαηά ηνπο αηψλεο 

ηεο μελνθξαηίαο ή αθνξκή εθδειψζεσλ ιανγξαθηθνχ κάιινλ παξά θαζαπηφ ερζξηθνχ ραξαθηήξα ελαληίνλ κε 

ρξηζηηαληθψλ ή αιινγιψζζσλ ζπκπνιηηψλ (πξβι. ζθψκκαηα εηο βάξνο βιαρνθψλσλ, ιηζνβνιηζκφ εβξατθψλ 

ζπηηηψλ θαηά ηελ πεξηθνξά ηνπ Δπηηαθίνπ ην βξάδπ ηεο Μ. Παξαζθεπήο θιπ.)».  

Δίλαη εληνχηνηο ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλν φηη ζπρλά ν ιηζνβνιηζκφο εβξατθψλ ζπηηηψλ δελ ήηαλ κηα 

αθίλδπλε ιανγξαθηθή ή θνιθινξηθή ππεξβνιή. «ηηο πφιεηο, φπνπ είρε εγθαηαζηαζεί ηθαλφο αξηζκφο Δβξαίσλ 

δηακνξθψζεθαλ εβξατθέο ζπλνηθίεο (Ηνπδατθή ή Οβξηαθή, ιαηηληθά Judaica») γξάθεη ν Ν.Γ. Μνζρνλάο. «Οη 

Δβξαίνη, παξά ηνλ νηθνλνκηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηδαλ, δελ έπαςαλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν 

θαρππνςίαο θαη ζπρλφηαηα έρζξαο ηνπ ρξηζηηαληθνχ πιεζπζκνχ, πνπ φρη ζπάληα πξνέβαηλε ζε αληεβξατθέο 

εθδειψζεηο. Οξηζκέλεο απφ ηηο εθδειψζεηο απηέο είραλ ιάβεη ηνλ ραξαθηήξα εζίκνπ, φπσο ν ιηζνβνιηζκφο ηεο 

εβξατθήο ζπλνηθίαο ζηελ Κέξθπξα. Πξφθεηηαη γηα πξαθηηθή πνπ εθαξκνδφηαλ ηειεηνπξγηθά, ρσξίο δηάθξηζε ψξαο, 

ζε νξηζκέλεο ρξηζηηαληθέο γηνξηέο θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε Μεγάιε Δβδνκάδα. [...] πλήζσο ν ιηζνβνιηζκφο γηλφηαλ 

απφ ηα ηείρε ή απφ ηνπο πχξγνπο ηεο πφιεο, κε ζπρλφ απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή θαη ηε ιεειαζία ησλ εβξατθψλ 

ζπλνηθηψλ. Ζ χγθιεηνο, γηα λα πξνζηαηεχζεη ην εβξατθφ ζηνηρείν απφ ηηο ππεξβνιέο ησλ Υξηζηηαλψλ, απαγφξεπζε 

γεληθά ηνλ ιηζνβνιηζκφ, επηηξέπνληαο ηελ άζθεζε ηεο πξαθηηθήο απηήο κε κέηξν (moderate) κφλν ζ΄ εθείλνπο πνπ 

απφ παιηά επηηεινχζαλ απηφ ην έξγν θαη κφλν φηαλ ρξηζηηαληθέο ιηηαλείεο πεξλνχζαλ απφ ηελ ηνπδατθή ζπλνηθία, 

ζχκθσλα κε ην έζνο ησλ Οξζνδφμσλ (juxta moren et fidem Grecorum)» (ζην Λακπξνπνχινπ - Σζηθλάθεο 2008: 

103-105).
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θαη ε δσεξφηεο κεζ΄ εο κέρξη ηνπ λπλ θέξνληαη αχηαη εηο ην ζηφκα ηνπ ιανχ είλαη 

ελδεηθηηθαί ηνπ φηη θαη νη θαηφπηλ επί αηψλαο ηελ Κξήηελ, σο θαη ηαο άιιαο λήζνπο θαη 

παξάιηα ηεο Διιάδνο, άγνληεο θαη θέξνληεο πεηξαηαί, νη γλσζηνί ζπλήζσο ππφ ην φλνκα 

αξαθελνί, δελ εμεξέζεζαλ ηεο δαηκνλνπνηήζεσο,  αθνινπζήζαληεο παιαηά πξφηππα. 

Οη ηειεπηαίνη νχηνη, σλ ε θνξχθσζηο ηεο δξάζεσο κεηά ηελ πιήξε νξγάλσζηλ ησλ 

νξκεηεξίσλ ησλ εηο ηαο αθηάο ηεο βνξείνπ Αθξηθήο ηνπνζεηείηαη πεξί ηνλ 16νλ θαη ηαο 

αξράο ηνπ 17νπ αηψλνο, ζπλεηαπηίζζεζαλ ελ Κξήηε θαη Γσδεθαλήζσ θαη πξνο ηνπο 

Σξηκκάηνπο, αλζξσπνθάγνπο ππεξθπζηθνχο γίγαληαο, θέξνληαο ηξεηο θζαικνχο, ή θαη 

ηνπο Μνλνκκάηνπο ελ Κεθαιιελία. [...] 

Ζ παξάζηαζηο ησλ αξαθελψλ σο δαηκφλσλ, δηαβφισλ, [...] δένλ, φπσο απνδνζή  εηο ηελ 

θαη παξ΄ άιινηο ιανίο θξαηνχζαλ ηάζηλ λα παξηζηψληαη σο ηνηνχηνη νη ερζξηθνί πξνο 

απηνχο ιανί γεληθψηεξνλ. Σνχην νθείιεηαη εηο πνιινχο θαη  δηαθφξνπο δη΄ εθάζηελ 

πεξίπησζηλ ιφγνπο, σλ εηο εθ ησλ θπξησηέξσλ είλαη αζθαιψο ε ζξεζθεπηηθή θαηά ησλ 

αληηδνμνχλησλ κηζαιινδνμία. [...] 

Ο ειιεληθφο ιαφο, ειζψλ θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο καθξάο ηζηνξίαο ηνπ εηο  άκεζνλ 

 επαθήλ πξνο δηαθφξνπο ιανχο, ζπγθξνπζζείο κεη΄ απηψλ θαη  πνιιά ππ΄ απηψλ 

 παζψλ, δελ ππειείθζε εηο ηελ ζρεηηθήλ κπζνπιαζηίαλ.  Οχησ θαηά ηαο δεκψδεηο 

 παξαδφζεηο εζεσξήζεζαλ σο δαίκνλεο νη Αξάπεδεο γεληθψο, ελ Υίσ νη αηξεηηθνί 

 Αξκέληνη, απνδνζέλησλ εηο απηνχο πξσηίζησο καγηθψλ ηδηνηήησλ, σο έδεημελ ν 

 ηίιπσλ Κπξηαθίδεο,  νη Αηδνπκπάδεο ελ Κξήηε θαη Κχπξσ δηά ην δχζκνξθνλ θαη 

 κειαλφλ ηνπ πξνζψπνπ απηψλ θαη νη απαζρνινχληεο εκάο αξαθελνί. Γένλ λα 

 ζεκεησζή έηη φηη εληαρνχ, θαζ΄ α εδπλήζεκελ εμ εξεχλεο λα δηαπηζηψζσκελ, δελ 

 εμεξέζεζαλ ηεο δαηκνλνπνηήζεσο θαη νη Φξάγθνη,  απερζείο φληεο εηο ηνλ ιαφλ, εηο 

 ηφπνπο κάιηζηα, σο ε Κξήηε θαη αη Κπθιάδεο, έλζα θαηέζηε έληνλνο ε παξνπζία  ησλ σο 

θαηαθηεηψλ, σο θαη νη Αγαξελνί ίζσο, ην ππάξρνλ φκσο πιηθφλ είλαη πξνο ην παξφλ 

ηνπιάρηζηνλ ιίαλ ηζρλφλ, ζπγθξηλφκελνλ κάιηζηα πξνο ην πεξί ησλ αξαθελψλ ελ 
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Κξήηε.
29

Μνιαηαχηα, γηα λα απνζαθεληζηεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε φιε εηθφλα, πξέπεη λα 

ζπλεθηηκεζνχλ θαη ηα εμήο, φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο Βπδαληηλψλ θαη αξαθελψλ ζηνπο πξψηνπο 

αηψλεο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο: 

 Σν ίδην ην βπδαληηλφ θξάηνο επλννχζε ηελ εγθαηάζηαζε αηρκαιψησλ Αξάβσλ σο 

 θαιιηεξγεηψλ θαη ηνπο επεθχιαζζε πξνλνκηαθή νηθνλνκηθή κεηαρείξηζε ζε 

 ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζρψξεζή ηνπο ζηνλ Υξηζηηαληζκφ. Φνξνινγηθή ειάθξπλζε 

 είρε θαη ν νίθνο, ζηξαηησηηθφο ή πνιηηηθφο, ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαην αξαθελφο 

 γακβξφο. Ζ επρέξεηα πνπ γίλεηαη δεθηφο ν αξαθελφο γακβξφο θαη ε επλντθή θξαηηθή 

 κεηαρείξηζε ησλ Αξάβσλ αηρκαιψησλ, πνπ βαπηίδνληαλ θαη εγθαζίζηαλην, 

 πξνυπνζέηνπλ ακνηβαία αλνρή ησλ πιεζπζκψλ. Φαίλεηαη φηη ζηηο παξακεζφξηεο 

 πεξηνρέο ηεο Μηθξάο Αζίαο - πξίαο αλαπηχρζεθε θάπνηα ςπρηθή πξνζέγγηζε θαη 

 δηάζεζε γηα εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ θαηνίθσλ, πνπ πηζαλφλ δελ αηζζάλνληαλ θαη 

 εζλνινγηθά μέλνη ζε επνρή, θαηά ηελ νπνία ε ζξεζθεία παξέκελε ε εηδνπνηφο 

 δηαθνξά.
30

29
 ΄Ζκειινο 1969: 114, 117-118, 119- 121. 

ρεηηθά είλαη θαη φζα θαηαγξάθεη ν Φαίδσλ Κνπθνπιέο: «Σφζνλ δε απνηξνπηαζκφλ είρνλ νη αξαθελνί 

εκπλεχζεη εηο ηνπο κεζαησληθνχο πξνγφλνπο εκψλ, ψζηε πάληα ζθιεξφλ, βίαηνλ θαη θαθνχξγνλ απεθάινπλ νχηνη 

αξαθελφλ, ηεο αληηιήςεσο δε ηαχηεο απερήζεηο ζψδνληαη θαη ζήκεξνλ έηη παξ΄ εκίλ, παξ΄ νηο αξαθελφο ιέγεηαη 

ν θαθφο άλζξσπνο θαη πεξηθέξνληαη αη αξαί· "ε παίδα ηνπ αξαθελνχ λα ζε παηδέςε" θαη " απφ ηνπ αξαθελνχ ην 

ρέξη". Δλ Υίσ κάιηζηα είδνο δειεηεξηψδνπο αθάλζεο θαιείηαη αξαθελφο, ελ σ ελ Κξήηε ηνπο αξαθελνχο 

θαληάδνληαη σο θαληάζκαηα ζχξνληα αιχζεηο, ίλα δη΄απηψλ δεζκεχζσζη ηα ζχκαηά ησλ» (Βπδαληηλώλ βίνο θαη 

πνιηηηζκόο, ηφκ. Γ΄, ρ.ρ.έ., 163). 

30 Υξηζηνθηινπνχινπ 2004: 176-177. 
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Τν βιέκκα ηεο επώλπκεο πνίεζεο 

Αληίζεην ζηνλ θφζκν ηεο πξνθαηάιεςεο ζηέθεηαη ζην πνίεκα ηνπ Σίηνπ Παηξίθηνπ 

«Αζήλα πξνο ηα ηέιε ηεο Καηνρήο». Με ηξφπν απιφ θαη λεθάιην μειψλεη ηα θπξίαξρα θαη ηφζν 

ζπζθνηηζηηθά θαη αληζηφξεηα κπζεχκαηα, ηα νπνία ζέινπλ ηνλ ειιεληθφ ιαφ έλαλ απφ ηνπο 

«θαζαξφηεξνπο» θαη πιένλ ακηγείο παγθνζκίσο:  

Μεγάισζα ζε κηα πόιε  

κε θαηνίθνπο ΄Διιελεο 100%. 

Υξεηάζηεθε θαηξόο λα θαηαιάβσ 

ηη ζήκαηλε αθξηβώο 

πσο ν ζπκκαζεηήο κνπ Κάλλεξ 

ήηαλ Δβξαίνο 

θη ν ζπλαγσληζηήο Γξεγόξεο ζηνπ Φπξξή 

ήηαλ Αξκέλεο.
31

Αξλείηαη ηελ ηζηνξία θαη ηελ απηή αιήζεηα ηεο φπνηνο πηζηεχεη φηη εθηφο  απφ ηηο 

ζαπκαζηέο άζπηιεο ζπιιήςεηο θαη ηεθλνπνηίεο ππάξρνπλ θαη άζπηια αίκαηα πνπ δηαηξέρνπλ 

ηνπο αηψλεο αζθαιηζκέλα κέζα ζε ζηεγαλέο θιέβεο θαη αξηεξίεο, νη νπνίεο εκπνδίδνπλ ηε 

«κφιπλζε» πνπ ζα επέθεξε ε ζπκβνιή κε θιέβεο θαη αξηεξίεο άιισλ ιαψλ. Με παηέξα ηνλ 

πφιεκν ή ηνλ έξσηα, ηε βία δειαδή ή ηελ αγάπε θαη ηε ζπκθσλία, ε επηκημία δελ έπαςε πνηέ λα 

θάλεη ηε δνπιεηά ηεο. Ζ θαζαξφηεηα θαη ε απφιπηε νκνηνγέλεηα δελ είλαη απιψο 

θαηαζθεχαζκα.
32

 Δίλαη θάληαζκα πνπ πνηέ δελ ηνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα ή ε επθαηξία λα

31
  Παηξίθηνο 2007: 39. 

32
 Γξάθεη πεξί ηεο νκνηνγέλεηαο ν Αιέμεο Ζξαθιείδεο: «Ζ εζλνηηθή, πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή αλνκνηνγέλεηα ηνπ 

19νπ αηψλα ζηαδηαθά εμαθαλίζζεθε κε ηελ απνθιεηζηηθή ειιεληθή παηδεία, ηνλ νκνγελνπνηεηηθφ ξφιν ηεο 

Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο, ην ξφιν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ηνπ ζηξαηνχ, ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ θιπ. Οη 

γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο πνπ ζην 19ν αηψλα θαη ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ ήηαλ επδηάθξηηεο, φπσο νη 
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απνθηήζεη ζάξθα - θαη δελ ζα ηνπ δνζεί. 

Γελ  ζα πξέπεη  ινηπφλ λα ζεσξεζεί αλνχζηα ζπκπησκαηηθφ ή αδηάθνξν ην γεγνλφο φηη 

δχν απφ ηνπο πιένλ ειιαδνιάηξεο πνηεηέο καο, ν Κσζηήο Παιακάο θαη ν Οδπζζέαο Διχηεο, 

είδαλ θαη έδεημαλ ηελ Διιάδα θαη ηνλ ·ιιελα σο δεκηνπξγήκαηα ηεο ηζηνξίαο, ηεο ζχγθξνπζεο, 

ηεο ζπκβνιήο θαη ηεο ζπξξνήο (θπιψλ, εζλψλ, πνιηηηζκψλ, ζξεζθεηψλ, γισζζψλ), θαη φρη ηεο 

κεηαθπζηθήο, ηεο κφλσζεο δειαδή θαη ηεο εξκεηηθήο απνμέλσζεο. Ο ηφπνο φπνπ δνχκε, 

παηήζεθε γηα ιίγν ή πνιχ απφ πνιινχο, θαη ηα ζεκάδηα ηνπο, νθζαικνθαλή ή δπζδηάθξηηα, 

κέλνπλ αθφκα. 

Πξψηα ν Παιακάο, κε ην 15ν πνίεκα ηεο δεχηεξεο ζεηξάο ησλ  αηηξηθώλ Γπκλαζκάησλ 

ηνπ. Σππσκέλα ζε βηβιίν ην 1912 θαη γξακκέλα απφ ην 1907 έσο ην 1909,  κε αλνηρηέο ηηο 

πιεγέο ηνχ 1897, ηα Γπκλάζκαηα κε ηελ θαηεδαθηζηηθή ζηειηηεπηηθή νξκεηηθφηεηά ηνπο, 

πηζηνπνηνχλ πσο ε πξφζεζε ηνπ πνηεηή «είλαη, πξσηίζησο, ε πξφζεζε ελφο πνιηηηθνχ 

αλακνξθσηή, νπ κελ ελφο εμεγεξκέλνπ ξηδνζπάζηε».
33

  Οη ηξεηο πξψηνη ζηίρνη:

ην αίκα κνπ θξαηώ θη από κηα ζηάια 

μέλεο θη νρηξέο θάζε ινγήο παηξίδεο. 

Καη βνπξγάξα ε ςπρή κνπ θαη ηνπξθάια.
34

Κνπηζνβιάρνη, νη Αξβαλίηεο θαη νη αξαθαηζάλνη, έρνπλ ελζσκαησηζεί (θαηά βάζε νηθεηνζειψο) ζην ειιεληθφ 

έζλνο θαη δηαζέηνπλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, αλακθηζβήηεηε θαη κάιηζηα δηαθαή ειιεληθή ζπλείδεζε ("ειιεληθφ εζληθφ 

θξφλεκα"). Σν κεγάιν κεηνλνηηθφ πξφβιεκα εκθαλίζζεθε κε ηηο "λέεο ρψξεο" πνπ πξνζηέζεθαλ ζηελ Διιάδα, 

δηπιαζηάδνληάο ηελ, απφ ην 1913 ψο ην 1922. Σφηε ε Διιάδα είρε πξάγκαηη ζνβαξφ κεηνλνηηθφ πξφβιεκα, εηδηθά 

ζηε Θξάθε, φπνπ ππεξηεξνχζαλ νη κνπζνπικάλνη, ηνπξθφθσλνη θαη βνπιγαξφθσλνη (Πνκάθνη), ζηε Μαθεδνλία, 

φπνπ κφιηο θαη κεηά βίαο ππεξηεξνχζαλ νη ειιελφθσλνη ζην ηκήκα πνπ θαηέθηεζαλ, ελψ ζε πνιιά ζεκεία 

απνηεινχζαλ κεηνςεθία - αθφκε θαη ζηελ ίδηα ηε Θεζζαινλίθε. Σν δήηεκα, βέβαηα, ιχζεθε κε εθδηψμεηο, 

αληαιιαγέο πιεζπζκψλ (κε ηε Βνπιγαξία) θαη, θπξίσο, κε ηε ζσηήξηα γηα ην ειιεληθφ κεηνλνηηθφ πξφβιεκα 

έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξά Αζία, ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο νπνίνπο ηνπο εγθαηέζηεζαλ ζθφπηκα 

ζηηο επαίζζεηεο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, πξνθεηκέλνπ λα θπξηαξρήζεη ην ειιεληθφ ζηνηρείν» (βι. 

Κατάθα 2002: 49-50). 
33

Ζ θξάζε απφ ηνλ πξφινγν ηνπ Ζιία Λάγηνπ, ππφ ηνλ ηίηιν «Πξνζρέδην γηα ην πνξηξαίην ηνπ πνηεηή σο 

εμεγεξκέλνπ πνιίηε», ζην Κσζηήο Παιακάο, αηηξηθά Γπκλάζκαηα, Αζήλα 1998: 8. 
34

 Κσζηήο Παιακάο, Άπαληα, ηφκ. Δ΄, έθδ. γ΄, Αζήλα, ρ.ρ.έ., 265, αξ. 15. Γξάθεη ν Μηράιεο  Μεξαθιήο: «ην 

"αίκα" ηνπ, ιέεη ζαξξεηά ν πνηεηήο, θξαηάεη "ζηάιεο" θαη απφ άιινπο ιανχο· θαη ε ςπρή ηνπ, ζπλερίδεη πην 

ηνικεξά, είλαη "θαη βνπξγάξα θαη ηνπξθάια", αθπξψλνληαο αληζηφξεηνπο ζνβηληζκνχο πνπ κηινχλ γηα καθξαίσλε 

θαζαξφηεηα αίκαηνο ηεο θπιήο (εθείλν πνπ κπνξεί λα έρεη κηα πεξηζζφηεξε ή ιηγφηεξε ζπλεθηηθφηεηα είλαη ε 

πνιηηηζκηθή ζπλέρεηα ησλ ιαψλ») (ζην Παιακάο 2016: 194). 
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ηε δηθή ηνπ έθδνζε ησλ αηηξηθώλ Γπκλαζκάησλ, εκπινπηηζκέλε κε σθέιηκα ζρφιηα, ν 

Ξ.Α. Κνθφιεο ζπζρεηίδεη ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο κε φζα «ζεκείσλε ν Παιακάο ζε εθηεηακέλν 

κειέηεκα κε ηίηιν "Ζ θηινινγία δηά ησλ θπιψλ θαη δηά ησλ παηξίδσλ"»
35

 (ζχκθσλα κε ηελ

έλδεημε ζηνλ 16ν ηφκν ησλ Απάλησλ (137), δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα Αθξόπνιηο ζηηο 28 

επηεκβξίνπ 1899). Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο νη ζθέςεηο πνπ αλαπηχζζεη εθεί ν πνηεηήο γηα 

έλα δήηεκα πνπ αθφκα καο ηαιαλίδεη, δεδνκέλνπ φηη νπδέπνηε έιεηςαλ νη θαζαξνιάγλνη εζληθνί 

αηκαηνηνιφγνη θαη ειιελνκέηξεο, δηθαηνινγνχλ ηελ παξάζεζε εδψ εθηελψλ απνζπαζκάησλ:  

 Ο εζληθφο πνηεηήο ησλ Ρψζζσλ, ν Πνχζθηλ, [...] δελ είλαη ή καζεηήο ηνχ Βχξσλνο ελ 

 ηε ζθέςεη θαη ηε ζπλζέζεη· θαη φκσο κέγαο ζπγγξαθεχο νκνεζλήο απηψ, ν 

 Γνζηνγηέθζθεο, ηελ εζηθήλ ππεξνρήλ  ηνχ Πνχζθηλ εμάγεη φρη εθ ηνπ φηη ε πνίεζηο 

 αχηε πεξηθιείεηαη ζηελψο εηο ηα φξηα ηεο ηδίαο παηξίδνο, θαη εθ ηαχηεο κφλνλ 

 πεγάδεη, αιι΄ φισο ηνπλαληίνλ, εθ ηνπ φηη ε πνίεζηο αχηε θαηέρεη ηελ επίδεινλ 

 δχλακηλ λα πξνζνηθεηψλεηαη  θαη λα εθθξάδε ηαο ςπράο ηψλ δηαθφξσλ, έμσ ηεο 

 Ρσζζίαο, μέλσλ ιαψλ, θνζκνπνιηηηθψηαηα. 

35
 Κσζηήο Παιακάο, αηηξηθά Γπκλάζκαηα, λέα ζρνιηαζκέλε έθδνζε, επηκέιεηα Ξ.Α. Κνθφιεο, Αζήλα 2003. Πιελ 

ηεο αλαθνξάο ηνπ κειεηήκαηνο ηνπ Παιακά «Ζ θηινινγία δηά ησλ θπιψλ θαη δηά ησλ παηξίδσλ», ν Κνθφιεο (πνπ 

παξαηεξεί πσο «είλαη [..] ηνπιάρηζηνλ αμηνζεκείσην φηη ν Παιακάο απηφ ην ζεκαληηθφ άξζξν ηνπ δελ ην πεξηέιαβε 

ζε θαλέλα απφ ηα βηβιία ηνπ») αλαδεηεί θαη αιινχ ζθέςεηο ηνπ Μεζνινγγίηε πνηεηή δηαζηαπξνχκελεο κε ηνπο ππφ 

εμέηαζε ηξεηο ζηίρνπο. Γξάθεη (131-132): «ρεηηθά θαη πάιη κε ηηο παηξίδεο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1908, έλα ρξφλν 

πεξίπνπ πξηλ απφ ηε δεχηεξε ζεηξά ησλ Γ, ν πνηεηήο ζε άξζξν ηνπ ζην Ννπκά κε ηίηιν "Βηβιία γηα ηα παηδηά", 

παξαηεξνχζε φηη "νη παηξίδεο δελ είλαη κφλν πνιηηηθά θαηλφκελα· είλαη θαηλφκελα -κπνξεί θαη πην πνιχ- 

δηαλνεηηθά" [...] θαη  απηφ ην άξζξν ν Παιακάο δελ ην μαλαηχπσζε. [...] ρεηηθά πάληα κε ηηο  παηξίδεο, ζα πξέπεη 

λα ζπκεζνχκε θαη ην θήξπγκα ηνπ Γχθηνπ ζην "Παλεγχξη ηεο Καθάβαο" ηνπ Γσδεθάινγνπ (1907), φπνπ κέζα ζε 

έμη ζειίδεο ν ζηίρνο "γηνχρα θαη πάληα [ή: θαη πάιε] γηνχρα ησλ παηξίδσλ [ή: ηεο παηξίδαο] αθνχγεηαη ηέζζεξηο 

θνξέο. [...] Ζ αλαθνξά ζηε βνπξγάξα ςπρή κνπ είρε, εθείλν ηνλ θαηξφ ηνχ Μαθεδνληθνχ Αγψλα, θαη κηα δηάζηαζε 

γισζζηθή· ν Παιακάο έγξαθε ζην Ννπκά  ηξία ρξφληα πξηλ: "Πψο λα γίλεη κ΄ απηή ηε γιψζζα [ηελ θαζαξεχνπζα] 

Διιελφθσλνο ν βνπιγαξφθσλνο Διιελνκαθεδνλίηεο, [...] αθνχ δε ζα ηε κηιήζεη θαη δε ζα ηε ρξεηαζηεί ζηνλ 

θχθιν ηήο δσήο ηνπ [...]; Καη πψο λ΄ απνρηήζεη δσληαλή ειιεληθή ζπλείδεζε ν παξαδαξκέλνο απφ αηψλσλ 

παξαδαξκνχο βνπιγαξνκίιεηνο Διιελνκαθεδνλίηεο ρσξίο δσληαλφ ιφγν ειιελνκίιεηνο;"· θαη ε αγαλαθηηζκέλε 

παξάγξαθνο θιείλεη κε ηελ εμήο γελλαία απνζηξνθή πξνο ηνπο νπαδνχο ηεο θαζαξεχνπζαο: "Οη ζχκκαρνη ησλ 

Βνπιγάξσλ είζη΄ εζείο!" ("Λίγα ιφγηα γηα ηνλ θ. Πεξηθιή Γηαλλφπνπιν", Ννπκάο, 17.9.1906). [...] ΄Οηαλ ζηα 1816 

ν Μαλφιεο Σξηαληαθπιιίδεο ζα εθδψζεη ην καρεηηθφ θπιιάδην Ζ γιώζζα καο ζηα ζρνιεία ηεο Μαθεδνλίαο, ζα 

παξαζέζεη εθηεηακέλν απφζπαζκα απφ ην άξζξν ηνχ Παιακά, φπνπ πεξηέρνληαη θαη ηα παξαπάλσ (δίρσο φκσο ηελ 

επηζεηηθή απνζηξνθή)».  
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 Αιι΄ αθξηβψο δηά ην ράξηζκα ηνχην ηεο παγθνζκηφηεηνο θαπρψληαη κεηά  ηνχ Γθαίηε 

 θαη κεη΄ απηφλ νη πνηεηαί ηεο Γεξκαλίαο, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ επηθαλείο, σο 

 θαηέρνληεο ηελ ράξηλ λα αλαδψζηλ εηο ηνπο ζηίρνπο  ησλ πάληαο ηνπο ιανχο παζψλ 

 ησλ επνρψλ, σο αλέδεζε πάληαο ηνπο ιανχο εηο ηνπο ζηίρνπο ηνπ, πξνθεηηθψηεξνλ 

 θαη ζηελψηεξνλ, ν Βίθησξ Οπγθψ, επηζηεκνληθψηεξνλ θαη επξχηεξνλ ν Λεθφλη  Γειίι. 

Καη εληαχζα είλαη λνκίδσ θαηξφο λα ζεκεησζή, εθ ηεο ηάζεσο ηαχηεο ησλ 

 εκπλεπζκέλσλ πνηεηψλ πξνο έθθξαζηλ θαη αλάζηαζηλ κπξίσλ θπιψλ θαη  κπξίσλ 

 ςπρψλ, πέξαλ ησλ ηδηαηηέξσλ παηξίδσλ, φηη ε δηάθξηζηο ηεο θπιήο εηο ελ ππάγεηαη 

 ιαφο ηηο, θαη επνκέλσο ν ππέξνρνο ηνπ ιανχ ηνχηνπ αληηπξφζσπνο, ν πνηεηήο, δελ 

 είλαί ηη απινχλ θαη γλψξηκνλ, σο γεληθψο ππνηίζεηαη, ν δε θνηλφο ηφπνο φηη ν 

 ζπγγξαθεχο εθθξάδεη ηελ θπιήλ ηνπ, φπσο γέλεηαη δεθηφο αλεπηθπιάθησο, 

 πξνυπνζέηεη φηη εθ ησλ πξνηέξσλ ιειπκέλνλ ηπγράλεη θαη αλεπίδεθηνλ ζπδεηήζεσο 

 εθ ηίλνο θπιήο πεγάδεη ν ζπγγξαθεχο νχηνο· φπεξ ςεχδνο, ελ ηε ραψδεη απφ 

 αηψλσλ αλακείμεη ησλ ιαψλ, δηαζηαπξψζεη ησλ γελψλ, ζπλελψζεη ησλ αηκάησλ, 

 ζπγρίζεη ησλ θπιψλ. Καη ραξαθηεξηζηηθψηαηνλ είλαη φηη ησλ δχν κεγάισλ θαη 

 ερζίζησλ πξνο άιιεια επξσπατθψλ εζλψλ, εθ ησλ πξσηνπφξσλ ηνχ πνιηηηζκνχ, 

 ακθηζβεηείηαη πνιπηξφπσο ε θπιεηηθή θαζαξφηεο. Ο Νίηζε εηο ην ηηηινθνξνχκελνλ 

 Πέξαλ ηνπ αγαζνύ θαη πέξαλ  ηνπ θαθνύ βηβιίνλ ηνπ, ελ ησ θεθαιαίσ πεξί ησλ 

 παηξίδσλ θαη πεξί ησλ ιαψλ, φπεξ δσεξάλ εληχπσζηλ επξνμέλεζελ εηο ηνλ Σαηλ
36

, σο

 νχηνο  σκνιφγεζε πξνο ηνλ θηιφζνθνλ ζπγγξαθέα δη΄ επηζηνιήο ηνπ, ν Νίηζε σο 

 εμήο απνθαίλεηαη πεξί ησλ Γεξκαλψλ: «Ζ γεξκαληθή ςπρή είλαη, θπξίσο εηπείλ,  κηγάο· 

εθ πνιιαπιψλ πεγψλ απέξξεπζε. Σα απνηεινχληα απηήλ ζηνηρεία είλαη 

 ζπκπεθπξκέλα κάιινλ θαη ζπγθεθνιιεκέλα, ή φζνλ απνηεινχζηλ εληαίφλ ηη 

 νηθνδφκεκα. Ο γεξκαλφο, φρη δχν, αιιά πιείζηαο φζαο ςπράο θέξεη εληφο ηνπ. Ο 

 γεξκαληθφο ιαφο είλαη αλφκνηνο θαη αληηθαηηθφο, θξάκα θαη θπθεψλ
37

 απεξίγξαπηνο

36
 Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893): Γάιινο ηζηνξηθφο. 

37
 Σνπξινύ  εξκελεχεη ηνλ θπθεώλα, κέζα ζε αγθχιεο, ν Κνθφιεο ζηε δηθή ηνπ έθδνζε (ό.π., ζ. 131). Καη ην 
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θπιψλ!» Σελ δε γαιιηθήλ ςπρήλ ν απηφο θηιφζνθνο απνθαιεί «εληειή ζρεδφλ ζχλζεζηλ 

ηνπ Βνξξά θαη ηεο Μεζεκβξίαο». Ο δε επηζηήκσλ Σνπηλάξ
38

 εηο ηελ Αλζξσπνινγίαλ ηνπ

«ελ Γαιιία γξάθεη, κνινλφηη ην έζλνο είλαη ηφζνλ νκνγελέο, θαη ε εζληθή ελφηεο  ηφζνλ 

ηειεία, ππάξρνπζη γάιινη· αιιά γαιιηθή θπιή δελ πθίζηαηαη. Τπάξρνπζη κφλνλ απφγνλνη  

Βέιγσλ, θαη Βαιιψλσλ θαη Γεξκαλψλ θαη Βνπξγνπλδίσλ, θαη Κειηψλ θαη Αθνπτηαλψλ 

θαη Βάζθσλ, θαη αξαθελψλ έηη απνίθσλ».
39

Ίζα ζηηρνπξγεί ν Παιακάο ζηνλ Σέηαξην Λφγν ηεο Φινγέξαο ηνπ βαζηιηά, γηα λα 

εηθνλνγξαθήζεη ηηο παξαηαγέο ησλ Διιήλσλ ζηξαηησηψλ, πξνζζέηνπλ ζηε βνπιγάξηθε θαη ηελ 

ηνπξθηθή ζπκβνιή ηε ιαηίλα, ηε βιάρηζζα θαη ηε ζιάβα: 

Κη άιινη, από η΄ άγγηρηα βνπλά θη απ΄ ηα θιεηζκέλα θάζηξα, 

ηελ παηξηθή θιεξνλνκηά θξαηάλ αςεύηηζηε, όζν 

θη αλ ηε θπξάλαλ νη θαηξνί· θη άιινπο, παηδηά ηήο ρώξαο, 

ησλ αλνηρηόθακπσλ θνξκηά, δεη κηα ςπρή από μέλν 

θύζεκα πξσηνζηάιαρηε, πξσηνδσληαλεκέλε, 

πλνή ιαηίλα, βιάρηζζα, θη απάλνπ απ΄ όια ζιάβα. 

Μα ή ξσκηνγέλλεηνη, ή ξσκηνί, ή ηνπξθόζπνξνη, κηα πίζηε, 

θαη γιώζζα κηα, θαη ηδέα κηα, θαη κηα ςπρή· έλα Γέλνο. 

Κνπξίζκαηα, αλεκνξξηπέο, θιαδέκαηα, πιεκκύξεο, 

ζηαιώζαλε ή ιπγίζαλε ην δέληξν· δελ η΄ αιιάμαλ.
40

ηνπξινχ βέβαηα, ζαλ εδψδηκν παξαζθεχαζκα απνηεινχκελν απφ πνηθίια ιαραληθά, απνδίδεη κε επθξίλεηα ηελ 

παιακηθή ζθέςε πεξί αηάθηνπ ζπκθχξκαηνο απφ αιιφηξηα πξάγκαηα, ν πνηεηήο πάλησο κάιινλ ηνλ πφζηκν 

αξραηνειιεληθφ θπθεψλα είρε θαηά λνπ, έλα θνθηαίει απφ θξαζί, λεξφ, θξίζηλν αιεχξη, γίδηλν ηπξί θαη ελίνηε κέιη. 
38

 Paul Topinard (1830-1911): Γάιινο αλζξσπνιφγνο. 
39

 Κσζηήο Παιακάο, «Ζ θηινινγία δηά ησλ θπιψλ θαη δηά ησλ παηξίδσλ», Άπαληα, ηφκ. Ηη΄, β΄ έθδ. Αζήλα, ρ.ρ.έ., 

123-124. Γη΄ απηήλ ηελ «θαζνξηζηηθή ζηηγκή» ζηε ζθέςε ηνπ Παιακά βι. Παληειήο Βνπηνπξήο, Αγαπεκέλε κνπ

Εαξαηνύζηξα: Παιακάο - Νίηζε, Αζήλα 2006: 195-196.
40

 Κσζηήο Παιακάο, Άπαληα, ηφκ. Δ΄, ζ. 61. 
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Ζ παιακηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ βπδαληηλνχ ζηξαηνχ σο πνιπζπνξίηε ζηνλ Δληέθαην 

Λφγν ηεο Φινγέξαο (134) ζέηεη ην εξψηεκα πψο ζα κπνξνχζε ε θπιή, κε ηφζνπο κηζζνθφξνπο, 

λα κείλεη άκεηθηε θαη λα κελ απνθηήζεη θάπνηα γλσξίζκαηα ακθίκεηθηεο
41

:

Πνιπζπνξίηεο ν ζηξαηόο, θαη ηα μαλζά ηα Γέλε, 

θη όζνπο ςειάζε βαιηηθέο θαη ζηέπεο θαηεβάδνπλ 

θη νη ιηνςεκέλνη αθξηθαλνί θη νη αλαηνιίηεο, θάζε 

θπιήο θαη πίζηεο κάδσκα, ζ΄ εζέλα ξνγηαζκέλνη· 

ζθιάβνο ν ιάβνο, βνεζεηέο Λαηίλνη θαη Αιακάλνη, 

καπξάδη κηζνμάλνηρην καθξηά είλ΄ αθόκα ν Σνύξθνο, 

θαη θαπεηάληνο ν Γξαηθόο θαη ην Βπδάληην ζηόινο. 

Κη χζηεξα ν Οδπζζέαο Διχηεο. Καη απηφο αλζειιεληθά ΄Διιελαο. ην «Γψξν αζεκέλην 

πνίεκα», κεηά ηνπο παιακηθνχο Σνχξθνπο θαη Βνχιγαξνπο ππνδεηθλχεη κε «ελνριεηηθή» 

επζχηεηα άιινπο δχν ζπλδηακνξθσηέο: ηνπο  Φξάγθνπο θαη ηνπο ιάβνπο. Θπκίδεη θαη 

πξνεηδνπνηεί: 

41
 Ακθίκεηθηεο ραξαθηεξίδεη νξηζκέλεο θψκεο ηεο Βέξνηαο ν Ησάλλεο Κακηληάηεο, απηφπηεο κάξηπξαο ηεο άισζεο 

ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνπο Άξαβεο ην 904 κ.Υ. Σε θξάζε ηνπ ηε κλεκνλεχεη ν Απφζηνινο Βαθαιφπνπινο (1988: 

13), ζε κία παξάγξαθν πνπ δείρλεη φηη ε εζλνηηθή αθνκνίσζε δελ έρεη κία θαη κνλαδηθή θαηεχζπλζε: «Ζ πεξηνρή 

είλαη ε ίδηα φπνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Κακεληάηε, ηνλ 10ν αη. θηφιαο ππήξραλ "ακθίκεηθηνί ηηλεο θψκαη", δειαδή 

κεξηθά ρσξηά κε αλάκεηθην πιεζπζκφ απφ ·ιιελεο θαη ιάβνπο, ηνπο ιεγνκέλνπο "Γξαγνπβίηαο θαη 

αγνπδάηνπο". Δπνκέλσο, επάλσ ζην παιηφ ζηξψκα ησλ ιάβσλ ηνπ 10νπ αη. έρνπκε έλα λέν έξβσλ, ζηα ρξφληα 

ηνπ Νηνπζάλ. Γελ μέξνπκε φκσο αλ θαη ηφηε, δειαδή ηνλ 14ν αη., θαηνηθνχζαλ καδί κε έξβνπο θαη ·ιιελεο, 

δειαδή αλ ηα ιίγα εθείλα ρσξηά πξνο ηελ Βέξνηα εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη "ακθίκεηθηα", φπσο έγξαθε ν 

Κακεληάηεο, ή νη αλαθαηεκέλνη εθείλνη ιάβνη κε ην απιφ θαη εχθνιν γισζζηθφ ηνπο ηδίσκα είραλ θαηνξζψζεη λ΄ 

αθνκνηψζνπλ ηνπο ·ιιελεο. Έ κήπσο νη ΄Διιελεο, ίζσο σο πνιπαξηζκφηεξνη ζχλνηθνη, αθνκνίσζαλ ηνπο ιάβνπο 

ησλ ιίγσλ απηψλ ρσξηψλ; Σελ απάληεζε ζηελ απνξία καο απηή ηελ δίλεη ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα, φπσο 

παξνπζηάδεηαη θαηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα». 
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Κη ε παηξίδα κηα ηνηρνγξαθία κ΄ επηζηξώζεηο δηαδνρηθέο  

θξάγθηθεο ή ζιαβηθέο πνπ αλ ηύρεη θαη βαιζείο γηα λα ηελ 

απνθαηαζηήζεηο παο ακέζσο θπιαθή θαη δίλεηο ιόγν 

΄ έλα πιήζνο Δμνπζίεο μέλε κέζσ ηεο δηθήο ζνπ πάληνηε
42

Αλ ν Παιακάο νλνκάηηδε ηε βνπιγαξηθή θαη ηελ ηνπξθηθή ζηάια ηνπ νλφκαηφο ηνπ, ηνπ 

αίκαηνο ησλ Διιήλσλ, ν Κ.Π. Καβάθεο θαηνλνκάδεη ην αίκα ηεο πξίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ, ζην 

«θξπκκέλν» πνίεκά ηνπ «Δπάλνδνο απφ ηελ Διιάδα», γξακκέλν ηνλ Ηνχιην ηνπ 1914. Ζ 

θξίζηκε δηαθνξά είλαη φηη ν κελ Μεζνινγγίηεο πνηεηήο κηιάεη γηα ηνλ ππφ θαηάθηεζε 

ειιεληζκφ, ν δε Αιεμαλδξηλφο γηα ηνλ ειιεληζκφ ζηελ επέθηαζή ηνπ πξνο ηελ Αζία θαη ηελ 

Αθξηθή, ζηα ρξφληα ηνπ Αιέμαλδξνπ θαη θπξίσο ησλ Δπηγφλσλ ηνπ. Σε θπιεηηθή ζχκθπξζε ηελ 

αλαδεηθλχεη θαη ζε άιιν πνίεκά ηνπ ν Καβάθεο, ην «Δλ πφιεη ηεο Οζξνελήο», γξακκέλν ζηε 

δηεηία 1916-1928,  φπνπ κε ηνλ ζηίρν Δίκεζα έλα θξάκα εδώ· ύξνη, Γξαηθνί, Αξκέληνη, Μήδνη
43

εμεηθνλίδεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο Οζξνελήο, βαζηιείνπ ηεο Μεζνπνηακίαο, κε πξσηεχνπζά ηνπ 

ηελ΄Δδεζζα (137 π.Υ. - 216 κ.Υ.). 

Ζ «Δπάλνδνο απφ ηελ Διιάδα» νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηνλ ζηίρν-επηηαγή Αο ηελ 

παξαδερζνύκε ηελ αιήζεηα πηα: 

΄Χζηε θνληεύνπκε λα θζάζνπκ΄, ΄Δξκηππε. 

Μεζαύξην, ζαξξώ· έηζ΄ είπε ν πινίαξρνο. 

Σνπιάρηζηνλ ζηε ζάιαζζά καο πιένπκε· 

λεξά ηεο Κύπξνπ, ηεο πξίαο θαη ηεο Αηγύπηνπ, 

αγαπεκέλα ησλ παηξίδσλ καο λεξά. 

Γηαηί έηζη ζησπειόο; Ρώηεζε ηελ θαξδηά ζνπ, 

42
 Οδπζζέαο Διχηεο, Σν θσηόδεληξν θαη ε δέθαηε ηέηαξηε νκνξθηά, 1991: 64-65. 

43
 Κ.Π. Καβάθεο, Πνηήκαηα  Α΄, 1977: 76. 
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όζν πνπ απ΄ ηελ Διιάδα καθξπλόκεζαλ 

δελ ραίξνζνπλ θαη ζπ; Αμίδεη λα γειηνύκαζηε; - 

απηό δελ ζα ΄ηαλ βέβαηα ειιελνπξεπέο. 

Αο ηελ παξαδερζνύκε ηελ αιήζεηα πηα· 

είκεζα ΄Διιελεο θ΄ εκείο - ηη άιιν είκεζα; 

αιιά κε αγάπεο θαη κε ζπγθηλήζεηο ηεο Αζίαο, 

αιιά κε αγάπεο θαη κε ζπγθηλήζεηο  

πνπ θάπνηε μελίδνπλ ηνλ Διιεληζκό. 

Γελ καο ηαηξηάδεη, ΄Δξκηππε, εκάο ηνπο θηινζόθνπο 

λα κνηάδνπκε ζαλ θάηη κηθξνβαζηιείο καο 

(ζπκάζαη πώο γεινύζακε κε δαύηνπο 

ζαλ επηζθέπηνληαλ ηα ζπνπδαζηήξηά καο) 

πνπ θάησ απ΄ ην εμσηεξηθό ηνπο ην επηδεηθηηθά 

ειιελνπνηεκέλν, θαη (ηη ιόγνο!) καθεδνληθό, 

θακηά Αξαβία μεκπηίδεη θάζε ηόζν 

θακηά Μεδεία πνπ δελ πεξηκαδεύεηαη, 

θαη κε ηη θσκηθά ηερλάζκαηα νη θαεκέλνη 

παζρίδνπλ λα κε παξαηεξεζεί. 

Α όρη δελ ηαηξηάδνπλε ζ΄ εκάο απηά. 

΄ ΄Διιελαο ζαλ θη εκάο δελ θάλνπλ ηέηνηεο κηθξνπξέπεηεο. 

Σν αίκα ηεο πξίαο θαη ηεο Αηγύπηνπ 

πνπ ξέεη κεο ζηεο θιέβεο καο λα κε ληξαπνύκε. 
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λα ην ηηκήζνπκε θαη λα ην θαπρεζνύκε.
44

΄Οζα ππνγξάκκηδε ζην άξζξν ηνπ ν Παιακάο, γηα ηε «ραψδε απφ αηψλσλ αλάκημη ησλ 

ιαψλ, δηαζηαχξσζη ησλ γελψλ, ζπλέλσζε ησλ αηκάησλ θαη ζχγρηζη ησλ θπιψλ» (δελ είλαη άλεπ 

ζεκαζίαο ε ρξήζε ηεζζάξσλ νπζηαζηηθψλ, πεξίπνπ ζπλψλπκσλ), αλαδεηθλχνληαη, έζησ θη αλ 

ρξεηάδεηαη ε ινμή καηηά ηνπ αλαγλψζηε, θαη ζε έλα απφ ηα πξψηα θείκελα ηεο πνιεκηθήο θαηά 

ηνπ «ηεξαζηίνπ εζλνζάπηνπ»
45

 Jakob Philipp Fallmerayer. Πξφθεηηαη γηα ηε «κηθξάλ δηαηξηβήλ»

κε ηνλ ηίηιν Αλαηξνπή ησλ δνμαζάλησλ, γξαςάλησλ θαη ηύπνηο θνηλσζάλησλ, όηη νπδείο ησλ λπλ 

ηελ Διιάδα νηθνύλησλ απόγνλνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ εζηίλ, ππό Αλαζηαζίνπ Γεσξγηάδνπ 

Λεπθίνπ Φηιηππνππνιίηνπ (1843). Πξψηνο ζρνιάξρεο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ ν Γεσξγηάδεο Λεπθίαο, έγξαςε ηελ Αλαηξνπή ηνπ ζηα αξραία ειιεληθά, φπσο δε 

παξαηεξεί ν Κ. Θ. Γεκαξάο, «είλαη ν πξψηνο πνπ κεηαρεηξίδεηαη γισζζνινγηθά επηρεηξήκαηα 

ελαληίνλ ηεο ζεσξίαο ηνπ Fallmerayer». Γξάθεη: 

 Οη ελ δηαθφξνηο θαηξνίο ειζφληεο εηο ηελ Διιάδα αιινδαπνί, σλ πξψηνη νη Γφηζνη 

 ήζαλ, πνιιά κελ απηήο κέξε εθάθσζαλ ιίαλ, θαη πφιεηο θαη θψκαο θαη ρσξία 

 εηέθξσζαλ, θαη άλδξαο απέθηεηλαλ,  γπλαίθάο ηε θαη παηδία ερκαιψηηζαλ, αιιά πνιχ 

 νιηγψηεξνη ησλ εηο φξε θαη δξπκνχο θαηαθπγφλησλ Διιήλσλ ήζαλ· δηφ κεηά ηηλα  ρξφλνλ 

ή εηο ηα ίδηα εθνπζίσο απήιζνλ, ή ππφ ησλ Διιήλσλ, ήδε ηνπ παληθνχ θφβνπ 

 παξειζφληνο, ζπλαζξνηζζέλησλ θαη νπιηζζέλησλ, βηαζζέληεο θπγείλ 

 ελαγθάζζεζαλ. Δη δε θαη ηηο ζκηθξφο απηψλ αξηζκφο ελ ηε  Διιάδη έκεηλε, κεηά ηηλαο 

νχηνη γελεάο παζψλ εζεκνζπλψλ ησλ παηξψσλ επηιαζφκελνη, ηελ ησλ Διιήλσλ 

βαζκεδφλ εμέκαζνλ γιψζζαλ, ηελ  ζξεζθείαλ απηψλ απεδέμαλην, θαη απηνίο 

44
 Κ.Π. Καβάθεο, Αλέθδνηα, 1977: 159-160, θαη Κξπκκέλα, 1993: 96-97. 

45
 ΄Δηζη ηνλ ραξαθηήξηζε ν Γεψξγηνο Γάξβαξεο Πεληάδεο ζην Γνθίκηνλ πεξί ζπνπδήο ηεο ηζηνξίαο, Αζήλα 1842: 

70. Πξνο ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ ηνπ (75) ν ζπγγξαθέαο πξνηείλεη ην γηαηξηθφ ηνπ: «Δηδέ θ΄ νπρ ππνθηλεί ηνλ

άλζξσπνλ πνιηηηθφλ κίζνο, ιακβάλνκελ ηελ ειεπζεξίαλ, εη θαη κε αλήθνληεο εηο ηελ αηδέζηκνλ Ηαηξηθήλ ρνιήλ,

δηνξίζαη απηψ, άλεπ θφβνπ θαηαδηψμεσο εθ κέξνπο ηνπ Β. Ηαηξνζπλεδξίνπ, εθ΄ φζνλ ρξφλνλ δηαηξίςεη ελ Διιάδη

δηο ηεο εκέξαο αλά κίαλ δξαρκήλ αηηηθήλ Διιεβφξνπ πξνο ίαζηλ ηεο κνλνκαλίαο ηνπ παλζιαβηζκνχ απηνχ».
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μπκκηγέληεο, σο πξνο ηελ θσλήλ θαη έζε ΄Διιελεο εγέλνλην.
46

ην μπκκηγέληεο θαη ζην ΄Διιελεο εγέλνλην (νη κε γελλεζέληεο ·ιιελεο...) είλαη βεβαίσο 

ε νπζία. Δίλαη άιισζηε απνθαιππηηθφ φηη θαη ν ηζηνξηθφο πνπ ηηκάηαη σο εζληθφο, ν 

Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγφπνπινο, δελ δίζηαζε λα  ραξαθηεξίζεη επηχρεκα ην γεγνλφο φηη ην 

λεφηεξν ειιεληθφ έζλνο δελ έκεηλε «άκηθηνλ θαη ηδφξξπζκνλ». Ο Παπαξξεγφπνπινο, γξάθεη ν 

Παληειήο Βνπηνπξήο (2017: 213), «φηαλ έξρεηαη αληηκέησπνο κε ην δήηεκα ηεο επηκεημίαο κε 

ηηο δηάθνξεο θπιέο πνπ πιεκκχξηζαλ ηελ επεηξσηηθή θαη ηε λεζησηηθή Διιάδα, ππνηάζζεη ηα 

ξνκαληηθά φλεηξά ηνπ ζηνλ επηζηεκνληθφ πξαγκαηηζκφ, ππνδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε γηα ηε 

ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ δεηεκάησλ κε γλψκνλα ηελ επηζηεκνληθή αιήζεηα θαη φρη ηελ επηζπκία 

ή ην ζπλαίζζεκα. "Πνιινί κεηαμχ εκψλ", γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά, "ζεσξνχζηλ ηελ επηκημίαλ 

ηαχηελ σο δπζηχρεκα κέγα, επηζπκνχζη λα απνδεηρζή ηζηνξηθψο αλχπαξθηνο (πξάγκα 

αδχλαηνλ). [...] Σν αίζζεκά ησλ είλαη επγελέο, αιι΄ ε απάηε πξφδεινο. Σα κάιηζηα 

κεγαινπξγήκαηα ησλ εζλψλ ππήξμαλ πξντφλ ηνηαχηεο θαη έηη πιείνληνο επηκημίαο. [...] Με καο 

ηαξάηηε άξα ε επηκημία ηνπ λεσηέξνπ Διιεληθνχ έζλνπο κεηά πνιιψλ μέλσλ· ηνπλαληίνλ, 

δπζηχρεκα ίζσο ήζειελ είζζαη εάλ δηέκελελ επί ηνζνχηνπ ρξφλνπ δηάζηεκα άκηθηνλ θαη 

ηδηφξξπζκνλ, δηφηη θαίλεηαη φηη ηα εζληθά εθείλα ζπλνηθέζηα είλαη θαηά ηηλαο επνράο αλαγθαία 

πξνο ηελ αλάπηπμηλ ηεο επθπταο ησλ ιαψλ"».
47

 Θα πξέπεη θπζηθά λα ΄ρε πάληνηε ηηο δπζθνιίεο ηεο ε ζχκκεημε, ν έξσηαο αλάκεζα ζε 

κέιε δηαθνξεηηθψλ θπιψλ, εζλψλ ή θαη ζξεζθεηψλ θαη ν κεηθηφο γάκνο, νη δε θαξπνί ηέηνησλ 

δεζκψλ ζπλαληνχζαλ αθεχθησο πξνβιήκαηα. Οξηζκέλνη ηζηνξηθνί, ιφγνπ ράξε, ζπζρεηίδνπλ ηα 

αξλεηηθά γλσξίζκαηα ηνπ Θεκηζηνθιή, ηνλ δεζπνηηζκφ θαη ηε θηινρξεκαηία ηνπ, κε ηηο εηο 

βάξνο ηνπ δηαθξίζεηο θαηά ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, νη νπνίεο νθείινληαλ ζην γεγνλφο φηη ν 

παηέξαο ηνπ, ν κάιινλ άζεκνο Νενθιήο (νπ ησλ άγαλ επηθαλώλ Αζήλεζη ζεκεηψλεη ν 

46
 Γεσξγηάδεο Λεπθίαο 1843: 8-10. ηα επηρεηξήκαηά ηνπ ν ζπγγξαθέαο πξνζζέηεη θαη ηελ εθηίκεζή ηνπ γηα ηε 

δεκνηηθή πνίεζε: «Σα ησλ λπλ Διιήλσλ δεκνηηθά άζκαηα, σο πξνο ηελ αθεξεκέλελ δηάλνηαλ θαη αιιεγνξίαλ, ηνηο 

ηνπ Πηλδάξνπ είδεζηλ νπ πάλπ εηζίλ αλφκνηα» (20). 
47

Ο Κ. Παπαξξεγφπνπινο ππνζηήξημε ηελ άπνςε απηή ζην άξζξν ηνπ «Δηζαγσγή εηο ηελ ηζηνξίαλ ηεο 

αλαγελλήζεσο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο», πεξ. Παλδώξα, 1.9.1850: 201. 
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Πινχηαξρνο ζηηο πξψηεο γξακκέο ηνπ Βίνπ ηνπ Αζελαίνπ πνιηηηθνχ) είρε παληξεπηεί κε 

Αζελαία, ηε Θξαθηψηηζζα Αβξφηνλνλ (ή, θαη΄ άιινπο, ηελ Δπηέξπε απφ ηελ Καξία). Νφζνο 

ινηπφλ ν Θεκηζηνθιήο, κεηξόμελνο, δελ είρε ην δηθαίσκα λα γπκλάδεηαη κε ηνπο γλήζηνπο 

Αζελαίνπο αιιά, φπσο θαη νη ππφινηπνη λφζνη, πήγαηλε ζην γπκλαζηήξην πνπ βξηζθφηαλ ζην 

Κπλφζαξγεο θαη ήηαλ αθηεξσκέλν ζηνλ Ζξαθιή, επίζεο λφζν.  

Απφ ηελ αλάπνδε ηψξα, ε ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ κεηθηνχ γάκνπ αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ 

απφθαζε ηνπ Αιέμαλδξνπ λα παληξεπηεί ζηα νχζα ηε κεγαιχηεξε θφξε ηνπ Γαξείνπ, ηε 

Βαξζίλε, θαη ηελ ίδηα κέξα λα παληξεπηνχλ Μαθεδφλεο εηαίξνη ηνπ ηηο πην γλσζηέο ζπγαηέξεο  

Πεξζψλ θαη Μήδσλ. Χζαύησο δε θαη ηνηο άιινηο εηαίξνηο ηαο δνθηκσηάηαο Πεξζώλ ηε θαη 

Μήδσλ παίδαο εο νγδνήθνληα δηαβάδνπκε ζηελ Αιεμάλδξνπ αλάβαζη ηνπ Αξξηαλνχ (VII 4).
48

·δσζε κάιηζηα εληνιή ν ζηξαηειάηεο λα θαηαγξαθνχλ φινη νη Μαθεδφλεο πνπ είραλ 

παληξεπηεί Αζηάηηζζεο, γηα λα ηνπο ραξίζεη δψξα, θαη βξέζεθαλ πάλσ απφ δέθα ρηιηάδεο. 

Ο Γηγελήο Αθξίηαο 

Αλ ν Αιέμαλδξνο, ίλδαικα ησλ Διιήλσλ, ζρεδίαζε θαη επέβαιε ηνλ κεηθηφ γάκν ζε 

καδηθή εθδνρή, έλαο άιινο ήξσαο ηνπ ειιεληζκνχ -κνξθή ηνπ ζξχινπ απηφο, φρη ηεο ηζηνξίαο- 

είλαη ν ίδηνο θαξπφο κεηθηνχ γάκνπ: ν Γηγελήο. Γηαβάδνπκε ζην θείκελν ηνπ έπνπο πνπ εμέδσζε 

ην 1902 ν Δκίι Λεγθξάλ (Λφγνο Γ΄, 38, ζη. 50-51):  

48 ·λαο άιινο γάκνο ηνπ Αιέμαλδξνπ, κε ηε Ρσμάλε, θφξε ηνπ Βαθηξηαλνχ εγεκφλα Ομπάξηε, «απέθεξε πνιηηηθφ 

θαη ζηξαηησηηθφ φθεινο, αιιά νη ζρεηηθέο καξηπξίεο είλαη θαηεγνξεκαηηθέο. Κίλεηξφ ηνπ ήηαλ ν αηθλίδηνο θαη 

ζθνδξφο έξσηαο πνπ ηνλ θαηέιαβε γηα ην απαξάκηιιν θάιινο ηεο [...] Λίγν πξηλ πεζάλεη, εθφζνλ ηα ήζε ησλ 

Μαθεδφλσλ βαζηιέσλ επέηξεπαλ πνιιαπινχο γάκνπο, ν Αιέμαλδξνο παληξεχηεθε θαη πάιη κε κεγάιε 

επηζεκφηεηα. Απηή ηε θνξά επέιεμε ηαπηνρξφλσο δχν ζπδχγνπο, ηε ηάηεηξα, θφξε ηνπ εηηεκέλνπ Γαξείνπ Γ΄, θαη 

ηελ Παξχζαηε, θφξε ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ Αξηαμέξμε Γ΄. Ο δηπιφο απηφο γάκνο έγηλε αζθαιψο κεηά απφ ζρεδηαζκφ 

θαη πνιηηηθφ ππνινγηζκφ. πλνδεχηεθε άιισζηε απφ καδηθνχο δεζκνχο ζθνπηκφηεηαο φισλ ησλ θπξηφηεξσλ 

ζηξαηεγψλ ηνπ» (Γεκήηξεο Η. Κπξηάηαο, Σν παξάπνλν ηεο Βξηζείδαο, 2015: 98). 
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Λέγεηαη δε θαη Γηγελήο σο από ησλ γνλέσλ, 

εζληθόο κελ από παηξόο, εθ δε κεηξόο Ρσκαίνο. 

Ο Γηγελήο ρξσζηάεη ηελ χπαξμή ηνπ ζηε δηαζεκφηεξε πεξίπησζε αιιαμνπηζηίαο ζηελ 

ειιεληθή ινγνηερλία. Λαβσκέλνο απφ ηνλ έξσηα, ν κνπζνπικάλνο αξαθελφο πξσηακηξάο ηεο 

πξίαο κεηαζηξέθεηαη ζηνλ ρξηζηηαληζκφ. ηελ εθζηξαηεία ηνπ ελαληίνλ ηεο βπδαληηλήο Μηθξάο 

Αζίαο αηρκαισηίδεη κηα ρξηζηηαλή λέα, ηεο ηξαλήο νηθνγέλεηαο ησλ Γνπθάδσλ. αγελεπκέλνο, 

παίξλεη ηε κεγάιε απφθαζε θαη ιέεη ζηα πέληε αδέξθηα ηεο, πνπ ηελ αλαδεηνχζαλ («Σν άζκα 

ηνπ ακηξά»,
49

 ζην η. Αιεμίνπ 1995: 103-105, ζη. 174-177):

 «Καη ππάηε, παξαιάβεηε, ακόιπληνλ θνξάζηνλ, 

 εγώ δε δηά ηα θάιιε ηεο θαη ηελ πνιιήλ επγέλεηαλ  

αξλνύκαη θαη ηελ πίζηη κνπ θαη ηελ πνιιήλ κνπ δόμαλ 

θαη γίλνκαη θαη Υξηζηηαλόο θαη κεηά ζαο λα έιζσ».  

΄Ζ ζηελ εθδνρή ηνπ θεηκέλνπ πνπ δεκνζίεπζε ν Αληψλεο Μειηαξάθεο ην 1881 (17, ζη. 

530-534):

«Σαύηεο ηα θάιιε θιέγνπλ κε, ηα δάθξπα δαπαλνύκαη˙ 

ηνηο δάθξπζηλ νπ παύεηαη πεξί πκώλ ζξελνύζα. 

Καη ηώξα μαγνξεύνκαη θαη ηελ αιήζεηαλ ιέγσ, 

εάλ κε θαηαμηώλεηε λα κ΄ έρεηε γακβξόλ ζαο, 

49
 Δπηζεκαίλεη ν Γ.Μ. εθάθεο γηα ην «Άζκα ηνπ ακηξά»: «Παιαηφηεξνη θηιφινγνη, φπσο νη Karl Krumbacher, 

Νηθφιανο Πνιίηεο, Henri Grégoire, γηα λα αλαθέξσ κφλν κεξηθνχο, έβιεπαλ ηνλ Γηγελή σο ην "έπνο" ηνπ 

Βπδαληίνπ, θαη ζεσξνχζαλ ην πνίεκα ζαλ απνθνξχθσκα κηαο πξνθνξηθήο επηθήο παξάδνζεο, θάπνηα δείγκαηα ηεο 

νπνίαο ζπλέρηδαλ λα επηβηψλνπλ αλεμάξηεηα απφ ην ζχλζεην έξγν. ΄Αιινη φκσο παξαηήξεζαλ φηη ην εξσηθφ 

πεξηερφκελν ηνπ πνηήκαηνο δελ ήηαλ ηφζν πξνθαλέο: Σν πξψην ηνπ κέξνο, πνπ κεξηθνί νλνκάδνπλ Σξαγνχδη ηνπ 

Δκίξε, αληαλαθιά ιηγφηεξν κηα πεξίνδν ζπγθξνχζεσλ θαη πεξηζζφηεξν κηαλ επνρή εηξεληθήο ζπλχπαξμεο 

ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ ζηελ Αζία θαηά ηνλ 11ν αηψλα, πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ ειηδνχθσλ Σνχξθσλ, 

ελψ ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ κνηάδεη πην πνιχ εξσηηθφ κπζηζηφξεκα παξά κε εξσηθή αθήγεζε» («Εεηήκαηα 

πνηεηηθήο ηνπ Γηγελή Δ θαη ησλ αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ», πεξ. Αξηάλδε, ηρ. 5: Αθηέξσκα ζηνλ ηπιηαλό Αιεμίνπ, 

1989, ηψξα ζην εθάθεο 2016: 140-141). 
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λα αξλεζζώ ηελ πίζηηλ κνπ, λα έιζσ εηο Ρσκαλίαλ». 

Οξγηζκέλε ε κάλα ηνπ ακηξά επηρεηξεί λα ηνλ θξαηήζεη ζηελ πίζηε ηνπο, απηφο φκσο ηελ 

πξνζειπηίδεη ζηνλ ρξηζηηαληζκφ, πείζνληάο ηελ φηη: «Ζ πίζηηο ε αιεζηλή, νη Υξηζηηαλνί ηελ 

έρνπλ» (Αιεμίνπ 1995: 114, ζη. 553). Καη εθηφο απφ ηε κάλα ηνπ, ε νπνία ηνλ αγαπάεη ηφζν 

πνιχ ψζηε λα ηνπ πεη «αξλνύκαη θαη ηνλ Μαρνπκέη, ηνλ κέγαλ καο πξνθήηελ» (ζη. 564), 

εβάπηηζελ ν ακηξάο άπαληα ηνλ ιαόλ ηνπ (ζη. 608). ηελ έθδνζε ηνπ Μειηαξάθε (36-37, ζη. 

1134-1138 θαη 1171-1178): 

«Καγώ, ηέθλνλ, πηζηεύσ λπλ ησ βαπηίζκαηη ηνύησ, 

θαη δηά ζπιάγρλνλ ζνπ έξρνκαη, όπνπ ζέιεηο ππάγσ, 

θαη απηήλ ηελ πίζηηλ πξνζθπλώ Υξηζηνύ ηνύ θηιαλζξώπνπ. 

Αξλνύκαη θαη ην γέλνο κνπ δηά ηελ ζελ αγάπελ, 

αξλνύκαη θαη ηνλ Μαρνπκέη, ηνλ κέγαλ ηνλ πξνθήηελ». 

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

«Πηζηεύσ, ηέθλνλ κνπ», ιέγνπζα, «ζεόλ ηνλ ελ Σξηάδη, 

θαη κεηά ζνύ πνξεύνκαη, πηέ, εηο Ρσκαλίαλ, 

θαη βαπηηζζώ εηο άθεζηλ πνιιώλ ακαξηεκάησλ, 

θαη ράξηλ ζνη νκνινγώ, σο δηά ζνύ εβαπηίζζελ». 

Χζαύησο θαη νη ζπγγελείο, νη εθεί ηπρόληεο, 

νκνθώλσο εθξαύγαδνλ κεγάισο εθβνώληεο: 

«Μεηά ζνύ ζπλεξρόκεζα πάληεο εηο Ρσκαλίαλ, 

θαη βαπηηζζέληεο ηύρνηκελ δσήο ηεο αησλίνπ». 

Πψο λα κε ζαπκάζεη ινηπφλ ν ιατθφο πνηεηήο ηε δχλακε ηνπ έξσηα, φηαλ απνδεηθλχεηαη 

ηζρπξφηεξε απφ ηελ πίζηε πξνο ηνλ Θεφ; 
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΄Ολησο ζαύκα παξάδνμνλ έξγνλ νξζήο αγάπεο· 

ηηο ηνύην κε θαηαπιαγή; ηίο κε ζαπκάζε κάιινλ, 

θαη θαηακάζε αθξηβώο έξσηνο ηαο δπλάκεηο, 

πώο αιινθύινπο ήλσζελ, εηο κίαλ θέξσλ πίζηηλ;
50

Θα πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί εδψ φηη ζε θππξηαθή εθδνρή θεηκέλνπ ηνπ αθξηηηθνχ 

θχθινπ ε κάλα ηνπ Γηγελή πξνζδηνξίδεηαη ζαλ Δβξαία. Γξάθεη ζρεηηθά ε Βαξβάξα Κνπηαβά-

Γειεβνξηά: 

ε αζπκθσλία κε φζα παξαδίδνπλ φιεο νη άιιεο παξαιιαγέο, ν Γηγελήο ππνηίζεηαη 

 φηη δελ είλαη γηνο ΄Αξαβα άξρνληα θαη εθιεθηήο Βπδαληηλήο: δήζελ κεηνλεθηεί θαη δελ 

 είλαη αληάμηνο εμαηξεηηθήο λέαο πνπ ζέιεη λα παληξεπηεί, επεηδή, φπσο αλαθξηβψο 

 ηζρπξίδνληαη ζπγγελείο ηεο, έρεη παηέξα αξαθελφ θαη κάλλα Οβξαίζζα. ην ηέινο 

 απνδεηθλχεηαη ε επγεληθή θαηαγσγή ηνπ, πνπ φκσο έγθεηηαη ζην φηη είλαη ν γηνο η΄ 

 Αθξίηε, θαη δελ γίλεηαη θαλέλα ζρφιην γηα ηε κεηέξα ηνπ. Ζ εβξατθή θαηαγσγή ηεο 

 πξνθαιεί πξαγκαηηθή έθπιεμε, θπξίσο επεηδή ζεκεηψλεηαη ζε αληηπξνζσπεπηηθφ 

 ινγνηέρλεκα ζεηξάο νιφθιεξεο, πνπ έρεη σο ζέκα ηηο ζρέζεηο Αξάβσλ θαη 

 Βπδαληηλψλ ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλφξνπ ηεο απηνθξαηνξίαο. Ο θεληξηθφο ήξσαο 

 εμάιινπ νλνκάδεηαη Γηγελήο  αθξηβψο γηαηί θαηάγεηαη απφ ηα δχν γέλε, ηνπο 

 Ρσκαίνπο, δει. ηνπο Βπδαληηλνχο, θαη ηνπο ΄Αξαβεο. Πξνθαλψο, ε κεγάιε ηνπηθή 

 θαη θπξίσο ρξνληθή απφζηαζε απφ ηα ηζηνξηθά γελνλφηα άκβιπλε ηε δξακαηηθή 

 αθηηλνβνιία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηγελνχο θαηαγσγήο. Αθνξκή γηα ηελ ππνζεηηθή 

 εβξατθή θαηαγσγή ηνπ Γηγελή ίζσο λα είλαη θάπνηνο ζπλεηξκφο κε ην φλνκα ηνπ 

 παππνχ ηνπ, Ααξψλ, πνπ φκσο δελ είλαη εβξατθφ, αιιά παξαθζνξά ηνχ αξαβηθνχ Harun 

50
 Legrand 1902: 36, ζη. 319-322.
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(al Rashid).
51

ην φλνκα ηνπ παππνχ, Ααξψλ, πνπ απαληά ζε δχν απφ ηα έμη ρεηξφγξαθα ηνπ αθξηηηθνχ  

έπνπο
52

, ζηέθεηαη θαη ν Hans-Georg Beck (1989: 156):

 Σν γεγνλφο πσο ν παηέξαο ηεο κεηέξαο ηνπ Γηγελή ζην Α θαη ζην Δ ιέγεηαη Ααξψλ 

 απνηέιεζε ίζσο ηελ αθεηεξία γηα ηελ νβξαίζζα κάλα, γηα ηελ εβξατθή δειαδή 

 θαηαγσγή ηνχ ήξσα. Σν φλνκα Ααξψλ ην ζπλαληνχκε βέβαηα θαη ζην Βπδάληην, αιιά 

 φρη ηφζν ζπρλά. Αο κελ μερλνχκε πσο ε εβξατθή θαηαγσγή παίδεη ξφιν θαη ζην 

 ηξαγνχδη ηνπ Πνξθχξε, φπνπ ε κεηέξα ηνπ ήξσα πφηε αλαθέξεηαη σο θαινγξηά, θαη 

 πφηε, ζπρλφηεξα, σο Δβξαία. 

Ο ΄Αγγεινο ηθειηαλφο, γλψζηεο θαη δεισκέλνο ζαπκαζηήο ηεο δεκψδνπο πνίεζεο, 

επαλεπεμεξγάδεηαη κνηίβα θαη ζέκαηά ηεο κε πλεχκα ειεχζεξν, φρη ηππνιαηξηθφ. ηελ ηξαγσδία 

ηνπ Υξηζηόο ιπόκελνο ή Ο ζάλαηνο ηνπ Γηγελή ν πνηεηήο αλαζεσξεί ξηδηθά ηελ εθδνρή πνπ 

εθζέηνπλ νξηζκέλεο παξαιιαγέο γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Γηγελή θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Ο αλψλπκνο 

πνηεηήο εκθαλίδεη ηνλ ήξσα ζαλάζηκα θηεηηθφ: γηα λα κελ πεξηέιζεη ε Δπδνθία ζε θαλέλαλ κεηά 

ηε ζαλή ηνπ, ηελ πλίγεη ζθίγγνληάο ηε ζηελ αγθαιηά ηνπ.
53

 Ο επψλπκνο πνηεηήο, ν ηθειηαλφο

δειαδή, δελ ζπκθσλεί κε απηήλ ηελ απξνζδφθεηε απνθαζήισζε ηνπ ήξσα θαη θαληάδεηαη 

δηαθνξεηηθφ -πεξηζζφηεξν εξσηθφ, θαη ζίγνπξα εζηθφηεξν- ην ηέινο ηνπ δέπγνπο: Ζ Δπδνθία 

51  Βι. Βαξβάξα Κνπηαβά-Γειεβνξηά, «Ζ αληίιεςε γηα ηνπο Δβξαίνπο θαη άιινπο αιινεζλείο θαη αιινζξήζθνπο 

ζηνλ δεκψδε βπδαληηλφ ιφγν», ζην Νηθνιάνπ 2002: 121-125. 

52
 Σν φλνκα Ααξψλ ην ζπλαληάκε ζηελ απάληεζε πνπ δίλνπλ ζηνλ ακηξά νη κειινληηθνί γπλαηθάδειθνί ηνπ, φηαλ 

ηνπο ξσηάεη πνην είλαη ην γέλνο ηνπο: Αθνύζαο ηαύηα ν ακεξάο κεγάισο επηνήζε, / ήξμαην ηνύηνπο εξσηάλ· «Σίλεο 

θαη πόζελ είζηε; / πνίνπ γέλνπο ππάξρεηε από ηεο Ρσκαλίαο;» / Καη ηόη΄ ν πξώηνο αδειθόο νύησο αληαπεθξίζε· / 

«Ζκείο, ακεξά, ιέγνληεο, ηπγράλνκελ αξρήζελ / εθ ρώξαο αλαηνιηθήο, εμ επγελώλ γνλέσλ, / ν παηήξ εκώλ Ααξώλ εθ 

ησλ Γνπθώλ ην γέλνο / θαηάγεηαη ησλ ζαπκαζηώλ από ησλ Κη<λ>ακάδσλ» (Aldama 2002: 88, ζη. 48-55 θαη 89, ζη. 

483-489).
53

 Βι. Ν.Γ. Πνιίηεο 1980: 125 θ.ε.
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εθιηπαξεί ηνλ ζλήζθνληα Γηγελή λα ηελ πλίμεη, ψζηε λα πεζάλνπλ καδί: Πάξε κε κόλν, θίξθα 

κνπ, ζθηρηά ζηα ζηήζε / λα ΄λαη παηρλίδη καο ην πέξαζκα ζηνλ άιιν θόζκν.
54

 ΄Δηζη θη έγηλε.

ηελ ίδηα ηξαγσδία ν ηθειηαλφο αλαζχξεη απφ ην γξακκαηνινγηθφ πεξηζψξην ηε 

ιεπηνκέξεηα γηα ηελ Δβξαία κάλα ηνπ Γηγελή θαη ηεο πξνζδίδεη ηδηαίηεξν πνηεηηθφ βάξνο. Ο 

ήξσάο ηνπ, ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ «ζπγθεξληέηαη κπζηηθά ην θσο θη απφ ηηο δπν γεληέο, 

Αλαηνιίηηθε θ΄ Διιεληθηά, πνπ ηνλ εθέξαλε ζηε δσή» (28), δειψλεη φηη ζέιεη λα θνηλσλήζεη. Ο 

Ηιαξίσλαο, ν παιηφο γέξνληαο ηνπ Αθξίηα, «μεζθεπάδεη, ηξέκνληαο, ζηγά ην δηζθνπφηεξν απ΄ ην 

πεηξαρήιη φζε μεβγαίλεη ε αζεκφρξπζε ιαβίδα ηεο κεηάιεςεο θαη είλ΄ έηνηκνο λα πάξεη κέζαζε 

ην αίκα θαη ην ζψκα ηνπ Υξηζηνχ λα κεηαιάβεη ηνλ Αθξίηα, ελψ εθείλνο ζηέθεη κπξνζηά ηνπ 

νιφρισκνο... Ξάθλνπ ν Γηγελήο απιψλεη γαιελά ην ρέξη ηνπ ζην δηζθνπφηεξν, ην πηάλεη απφ ηε 

βάζε, ην ηξαβά απ΄ ηε θνχρηα ηνπ Ηιαξίσλα, θαη ην θέξλεη κπξνο απφ ηα ρείιε ηνπ...[...] η΄ 

αδεηάδεη ψζκε ηελ χζηεξε ζηαγφλα...», ιέγνληαο «κε ζηαζεξή φζν θαη βαζχηαηα δνλνχκελε 

θσλή»: «Αζφισην έρσ ην κπαιφ θη αθξάησην... κα ηψξα, / λά, αθξαηνπίλσ!...» Καη ηφηε «ζην 

ηξαπέδη φινη κεξηάδνπλ ηα θαζίζκαηα θη αλαηαξάδνπληαη... Ξεζπάλε ζθνξπηζηέο θσλέο». Ζ 

ζπλέρεηα θέξλεη απνθαιχςεηο  (65): 

ΔΝΑ ΓΔΠΟΣΖ 

Μηαξέ!... 

 ΔΝΑ ΑΛΛΟ 

Ηεξφζπιε! Ση είλ΄ ηνχην πφρεηο θάκεη!... 

ΑΛΛΖ ΦΧΝΖ 

Καηάξα! 

ΑΛΛΖ ΦΧΝΖ 

Αλάζεκα! 

54 ηθειηαλφο 1975: 106, ζη. 1729-1730 (νη επφκελεο παξαπνκπέο εληφο θεηκέλνπ). 
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ΑΛΛΖ ΦΧΝΖ 

Ξαλάξηε ν Απνζηάηεο!  

ΑΛΛΖ ΦΧΝΖ 

αξαθελνχ ζπνξά θη Οβξαίζζαο γέλλα! 

Ο Γηγελήο αθνχεη αδηάθνξνο φζα ηνπ θαηακαξηπξνχλ ιατθνί θαη θιεξηθνί, πνπ 

πηζηεχνπλ φηη «ηνπ μέζπαζελ ε αξξψζηηα θαη ηξειάζεθε». Αδηάθνξνο επίζεο αθνχεη ηε 

δηάγλσζε ελφο γηαηξνχ, πνπ απνθαίλεηαη φηη «ρψξηζαλ κεκηά ην ΄λα απφ η΄ άιιν / θη σζάλ νρηέο 

πεξηηπιίγνπλ ην ιαηκφ ηνπ» ηα «δηπιά αίκαηα», ηεο Γχζεο θαη ηεο Αλαηνιήο, πνπ είρε «κεο 

ζηελ θαξδηά ηνπ» ν ήξσαο. Καη εμεγεί (67, ζη. 893-896): 

Γελ πάεη γηα κέλαλ΄ ε κεηάιεςε ραξάκη... 

Γπν αίκαηα κέζα κνπ θσιηάζαλε απ΄ ηε γέλλα, 

ηελ ώξα ηνύηε λα εηνηκάζνπλε... Μα ηώξα 

ζηε βαζηιόθιεβά κνπ ξέεη ην θσο ηνπ θόζκνπ!... 

ηελ Δηζαγσγή ηνπ ν ηθειηαλφο πξνζδηνξίδεη σο βαζηθή πεγή ηνπ κηα κνλνγξαθία ηνπ 

Βέιγνπ βπδαληηλνιφγνπ Henri Grégoire, καζεηή ηνπ Καξι Κξνπκπάρεξ, ε νπνία εθδφζεθε ζηελ 

Ακεξηθή ην 1942 (πξφθεηηαη γηα ην βηβιίν Ο Γηγελήο Αθξίηαο: Ζ βπδαληηλή επνπνηία ζηελ ηζηνξία 

θαη ηελ πνίεζε). Δπηπιένλ απνζαθελίδεη φηη κε ην έξγν ηνπ ζέιεη λα αλαδείμεη «ηε δηάζηαζε πνπ 

ππήξρε αλάκεζα απφ ην ζενθξαηνχκελν Βπδάληην κε ηελ αληηιατθφηεηά ηνπ, απφ ην Βπδάληην 

ησλ "άθξσλ" πνπ αλάπλεε θπζηθά θαη ζθέθηνληαλ ειεχζεξα ("αηξεηηθά" επνκέλσο) θαη πνπ γηα 

ην ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηνχζε αγάιη-αγάιη έλα νπζηαζηηθφ εμειιεληζκφ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ». 

Γξάθεη ν Κψζηαο Ρσκαίνο γηα ηνλ Θάλαην ηνπ Γηγελή θαη ηηο πεγέο ηνπ: 

΄Οηαλ ν Γηγελήο πίλε μαθληθά νιφθιεξε ηε κεηάιεςε ζηελ ππφζεζε πνπ  πιάζεη ν 

ηθειηαλφο, αθνινπζνχλ ακέζσο απφ ηνπο Ηεξάξρεο θη΄ άιινπο αθνινχζνπο ηνπ 
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 απηνθξάηνξα σξγηζκέλεο θαη βαξεηέο βξηζηέο ελαληίνλ ηνπ Γηγελή. Δίλαη απηέο νη  εμήο, 

εηπσκέλεο θάζε κηά απφ δηαθφξνπο (ηθει. ζ. 47): 

«Μηαξέ, Ηεξόζπιε! Ση είλ΄ ηνύην πόρεηο θάκεη! 

Καηάξα! Αλάζεκα! Ξαλάξηε ν Απνζηάηεο! 

αξαθελνύ ζπνξά θη΄ Οβξαίζζαο γέλλα!» 

Πεηπρεκέλε ε απνθνξχθσζε ζηηο βξηζηέο, ζηελ ηάμε πνπ ν ηθειηαλφο ηηο ηνπνζεηεί. 

Δλψ φκσο νη πξψηεο είλαη ιφγηεο (εθθιεζηαζηηθέο ή άιιεο)  θαη ζπλεζηζκέλεο, ε 

ηειεπηαία είλαη πνιχ μαθληθή θη΄ αζπλήζηζηε. Σν χθνο ηεο είλαη γλήζηα ιατθφ. Σν 

πεξηερφκελφ ηεο εηζάγεη άγλσζηα ζηνηρεία, φπσο π.ρ. δεηήκαηα γηα ηελ θαηαγσγή ηεο 

κεηέξαο ηνπ Γηγελή. Γχζθνιν ινηπφλ λα ηα επηλφεζε κνλάρνο ηνπ ν ηθειηαλφο. 

Πξαγκαηηθά, κέζα ζ΄ νιφθιεξν ηνλ πινχζην θχθιν ησλ πνιιψλ Αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ 

ππάξρεη έλαο κνλαδηθόο ζηίρνο πνπ ιέεη αθξηβψο ηα ίδηα πξάγκαηα, φζα θαη ν πην πάλσ 

ζηίρνο ηνπ ηθειηαλνχ. Ο ζηίρνο εθείλνο αλήθεη ζ΄ έλα ηξαγνχδη πνπ νλνκάδεηαη Ζ θόξε 

ηνπ Λεβάληε ηνπ βαζηιέα θαη ην έρεη δεκνζηεχζεη ν θαζεγεηήο η. Κπξηαθίδεο ζην βηβιίν 

ηνπ Ο Γηγελήο  Αθξίηαο (ζει. 140 θεμ.). Πξφθεηηαη γηα έλα  κεγάιν ηξαγνχδη (215 

ζηίρνη), κε ππφζεζε α) ηηο πξνηάζεηο γάκνπ πνπ κε ην γέξν  Φηινπαππνχ ηηο ζηέιλεη ν 

Γηγελήο ζηε βαζηινπνχια, β) ηελ νξγή ηεο  βαζηινπνχιαο, θαη ηέινο γ) ηελ αξπαγή ηεο 

απφ ην Γηγελή πάλσ ζηελ ψξα ηνπ γάκνπ  ηεο. ΄Οηαλ ινηπφλ ε βαζηινπνχια άθνπζε 

ηηο πξνηάζεηο ηνχ Γηγελή, κέζα ζηα άιια  πνπ ηνπ παξάγγεηιε είλαη θαη ν ζηίρνο: 

Ο θύξεο ζνπ είλ΄ αξαθελόο θη΄ ε κάλλα ηνπ είλ΄ Οβξαίζζα. ΠΑ
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Απηφλ ην ζηίρν ηνλ αλαθέξεη, εληππσζηαθά κάιηζηα, ν Grégoire,  θάλνληαο ιφγν γηα ηε 

κάλλα ηνπ Γηγελή. Ο ηθειηαλφο είλαη πηα θαλεξφ φηη πήξε ην ζηίρνλ απηφ απφ ην  βηβιίν 

ηνπ Grégoire. Ο ζηίρνο ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη είλαη δεθαπεληαζχιιαβνο, ν ηθειηαλφο 

ηνλ άιιαμε ζε ελδεθαζχιιαβν. Οη βξηζηέο φκσο γηα ηνλ παηέξα θαη ηε κεηέξα ηνχ 

Γηγελή κέλνπλ νπζηαζηηθά ακεηάβιεηεο, ηφζν ζηε ζεηξά ηνπο, φζν θαη ζηα δχν 

πβξηζηηθά νλφκαηα (αξαθελόο - Οβξαίζα).
55

ηνπο θξίζηκνπο ζηίρνποηνπ θππξηαθνχ ηξαγνπδηνχ, πνπ επηγξάθεηαη «Ζ απαγσγή ππφ 

ηνπ Γηγελή ηεο ζπγαηξφο ηνπ βαζηιέσο Λεβάληε», ν Γηγελήο, καζαίλνληαο απφ ηξεηο 

Καηζίγγαλνπο, Αζίγγαλνπο δειαδή, φηη ν βαζηιηάο Λεβάληεο ή Αιηάληξεο παληξεχεη ηελ 

φκνξθε ζπγαηέξα ηνπ κε ηνλ Γηαλλαθφ, ζηέιλεη θαηεπεηγφλησο πξνμελεηή ηνπ ηνλ Φηινπαππνχ. 

Κη εθείλνο εηζπξάηηεη ηελ απφιπηε άξλεζε. ΄Οζν θη αλ παηλεχεη ηνλ Γηγελή, ηνλ ήξσα ηνλ 

βαξαίλεη ε θαηαγσγή ηνπ: 

«Ο Γηελήο κε έπεςε, γηα λα ηνλ πξνμελήζσ, 

ηνπ Γηαλλαθνύ ηελ πξνμελνύλ ηδαη ζελ λα ηνπο αξκάζνπ· 

ηνπ Γηαλλαθνύ ΄έλ πξέπεη ηνπ παξά ηνπ Γηελάηδε, 

πνπ ΄λ΄ άμηνο ηδαη πόηνξκνο, γηα λα ηελε βιεπίζεη». 

Σδαη πνπ η΄ αθνύνπλ άξθνληεο, πνιιά ηνύο θαθνθάλελ. 

«΄Δλ ηνπ είπνπλ κηα ηδαη δθπν ηδαη ηέζζεξηο ηδαη πέληε, 

ν ηδύξεο ηνπ έζ΄ αξαηδελόο ηδ΄ ε κάλλα ηνπ ΄ηνλ Οβξαίζζα 

ηδαη θηάλλεη από ηξεηο γελληέο, γακπξόλ ηδαη δελ ηνζ ζέισ».
56

Αθαδεκία 1962: 13, αξ. 3Α΄, ζη. 90-97 

55 Κψζηαο Ρσκαίνο, «Λανγξαθία θαη ηθειηαλφο ("Ο ζάλαηνο ηνπ Γηγελή")», Σξαγνύδηα ηνπ αθξηηηθνύ θύθινπ, 

1979: 240. 

56
 άξκάζνπλ: παληξέςνπλ· πόηνξκνο: ηνικεξφο, ζαξξαιένο·΄έζ: είλαη. 
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Γηα έλαλ Γηγελή Αθξίηα βέβαηα ηα πξάγκαηα είλαη απιά: «Αγαλαθηεκέλνο απφ ηελ 

πξνζβνιήλ», γξάθεη ν Γ.Κ. ππξηδάθεο πξνινγίδνληαο ην ηξαγνχδη, «έξρεηαη έθηππνο θάησ απφ 

ηνλ πχξγνλ ηνπ βαζηιέσο θαη κε ηνλ γιπθχλ ήρνλ ηεο ηακπνχξαο ηνπ ζέιγεη ηελ θφξελ, ε νπνία 

ηνλ αθνινπζεί θαη θεχγεη καδί ηνπ. Ο παηήξ ηεο θφξεο κφιηο ήθνπζε πεξί ηεο απαγσγήο ηεο 

εηέζε εηο θαηαδίσμηλ ηνπ Γηγελή, νχηνο φκσο αληεπεηέζε θαη θαηεηξφπσζε ηνπο δηψθηαο ηνπ». 

Απαγνξεύζεηο θαη πεξηνξηζκνί 

Ζ κέζε πνπ πξνθαιεί θαη κφλε ε εηθφλα ηεο νκνξθηάο δελ ππνινγίδεη εζληθφηεηεο, φπσο 

δηαβάδνπκε ζην ηξαγνχδη «Κφξε κνπ καιακαηέληα»: 

Βέξγα καιακαηέληα κνπ 

θί καξγαξηηαξέληα κνπ, 

θάλεηο Σνύξθνπο θί ζθάδνπληη, 

Ρνπκηνύο θί καρηξώλνπληη, 

θάλεηο θη ηκέ, ηνπλ έξεκνπ, 

θη πέθηνπ θη βαξηαξξνπζηώ 

γηα καύξα κάηηα π' αγαπώ. 

   ΒΑΓΓΛΖ 1986: 129-130, αξ. 85Β' 

 Αλαιακβάλεη σζηφζν ν πνιηηηζκφο -ηα έζλε θαη νη ζξεζθείεο, κε ην δίθαην πνπ 

επηβάιινπλ ξεηά ή άξξεηα- λα ςαιηδίζεη ηα θηεξά ηνπ έξσηα, λα νξίζεη θαη λα ρσξίζεη, λα 

εκπνδίζεη, λα απνηξέςεη θαη λα απαγνξεχζεη. Ζ δεκνηηθή πνίεζε δελ ζπληίζεηαη εθηφο ηφπνπ 
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θαη εξήκελ ηνπ θνηλσληθνχ ρξφλνπ πνπ ηελ παξάγεη. Τκλεί ηελ αγάπε, ηελ ηηκά ζηελ απφιπηε 

κνξθή ηεο, αιιά δελ αθήλεη ακλεκφλεπηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληάεη. Παξαθνινπζεί ηνλ 

βίν ησλ αλζξψπσλ θαη ηνλ ηζηνξεί κε ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν, απνθεχγεη πάλησο λα δηδάμεη θαη λα 

θαζνδεγήζεη.  

Γελ είλαη ιίγα ηα δεκνηηθά πνπ επηιέγνπλ σο ζέκα ηνπο ηνλ (εκπνδηζκέλν ή κε) έξσηα 

αλάκεζα ζε αιιφθπινπο, αιινεζλείο θαη αιιφζξεζθνπο. Γελ ππάξρεη «γξακκή» ζηα ηξαγνχδηα 

απηά, δελ ππάξρεη θαλφλαο, πξέπεη/δελ πξέπεη: ζε νξηζκέλα άζκαηα νη δηαθνξέο θπιήο ή 

ζξεζθείαο απνδεηθλχνληαη αλππέξβιεηεο, ζε άιια φκσο ν έξσηαο θαηνξζψλεηαη θαη 

νινθιεξψλεηαη.

Σηο απαγνξεχζεηο ζηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ ηηο ζπλνςίδεη ν Φαίδσλ Κνπθνπιέο, ζε 

θεθάιαην κε ηίηιν «Σν ζξήζθεπκα ησλ εξρνκέλσλ εηο γάκνπ θνηλσλίαλ θαη νη απεγνξεπκέλνη 

γάκνη». Παξαζέησ: 

΄Ηλα δχν πξφζσπα έιζσζηλ εηο γάκνπ θνηλσλίαλ, ε εθθιεζία πάληνηε απήηεη λα είλαη 

ηαχηα ηνπ απηνχ ζξεζθεχκαηνο θαη δφγκαηνο. Ο κεη΄ απίζησλ, αηξεηηθψλ θαη εζληθψλ, 

θαη κάιηζηα Ηνπδαίσλ, γάκνο παιαηφηεξνλ κελ εζεσξείην απνζηξνθήο άμηνο, βξαδχηεξνλ 

δε θαη άζεζκνο εθεξχρζε. 

Οχησο ν Κσλζηαληίλνο ησ 339 απεγφξεπζελ, επί πνηλή ζαλάηνπ, ηνλ κεηαμχ Υξηζηηαλψλ 

θαη Ηνπδαίσλ γάκνλ, ησ δε 388 εμεδφζε ε θαη εηο ηνλ  Ηνπζηηληάλεηνλ Κψδηθα 

πεξηιεθζείζα δηάηαμηο (1, 9, 6), ραξαθηεξίζαζα ηνλ ηνηνχηνλ γάκνλ σο παξάλνκνλ 

ζπκβίσζηλ. Καη ε εθθιεζία δε απεγφξεπζε θαη θαηεδίθαζε ηνπο ηνηνχηνπο γάκνπο. Ζ ελ 

Υαιθεδφλη π.ρ. νηθνπκεληθή ζχλνδνο δηά ηνπ ΗΓ΄ θαλφλνο ηεο δηαηάζζεη «κε εμείλαη 

εηεξφδνμνλ γπλαίθα ιακβάλεηλ»· ε ελ Καξζαγέλε  απεγφξεπζελ  επίζεο ίλα ηα ηέθλα 

ησλ θιεξηθψλ ππαλδξεχσληαη κε απίζηνπο ή αηξεηηθνχο, ξηζε δε θαη ε ελ Σξνχιισ δηά 

ηνπ 72νπ θαλφλνο ηεο λα κε ζπλάπηε γάκνλ  νξζφνμνο κεηά αηξεηηθήο ή αηξεηηθφο κεηά 

νξζνδφμνπ, επί πνηλή  αθπξψζεσο ηνπ γάκνπ. 
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 Καηά ηνλ Θεφδσξνλ Βαιζακψλα, αη ζπδεπγλχκελαη κεηά αηξεηηθψλ ή αξαθελψλ 

έπξεπε λα θσιχσληαη ηεο ζείαο θνηλσλίαο, ηνπο κεηά αιινζξήζθσλ δε, θαη δε 

αξαθελψλ, γάκνπο απεγφξεπζαλ θαη νη Αζίδαη ηεο Κχπξνπ θαη ν ζπγγξαθεχο δε ηνπ 

επ΄ νλφκαηη ηνπ Φσηίνπ Ννκνθάλνλνο, ςέγσλ ηελ ζπλήζεηαλ ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ 

νξζνδφμσλ Ηβήξσλ λα ππαλδξεχσζη ηαο ζπγαηέξαο ησλ κεη΄ Αγαξελψλ, παξαηεξεί: 

«ζαπκάδσ θαη απνξψ πψο παξά ησλ αξρηεξέσλ απηψλ εηδφησλ θαη  αλαγηλσζθφλησλ ηα 

ησλ ζείσλ θαλφλσλ ζεζπίζκαηα ηα ηνηαχηα νπ θσιχνληαη». 

 ́ Οζνλ αθνξά εηο ηνπο κεηά θαζνιηθψλ γάκνπο, ν κελ Γεκήηξηνο  Υσκαηηαλφο ήζειελ ν 

κελ ζπδεπρζείο κεηά θαζνιηθνχ πξνζψπνπ λα αθνξίδεηαη, ν δε ηεξεχο ν ηειέζαο ηνλ 

γάκνλ λα θαζαηξήηαη, ελ Κξήηε δε, θαηά ηνπο ρξφλνπο ηεο  Βελεηνθξαηίαο, ελ σ 

πξφηεξνλ απεγνξεχνλην νη κηθηνί γάκνη, απφ ηεο ζπλζήθεο ηνπ Καιιέξγε
57

επεηξάπεζαλ. 

Αη αλσηέξσ απαγνξεχζεηο φκσο ήξγνπλ, πξνθεηκέλνπ πεξί βαζηιηθψλ ζπλνηθεζίσλ. [...] 

Καηά ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο, θαη΄ αξραίνλ Διιεληθφλ θαη Ρσκατθφλ έζνο, ν 

ειεχζεξνο κφλνλ ειεπζέξαλ εδχλαην λα ζπδεπρζή θαη αληηζηξφθσο. Κσλζηαληίλνο 

κάιηζηα ν Μέγαο επέβαιε ηελ πνηλήλ ηνπ ζαλάηνπ θαηά ηεο ειεπζέξαο ηεο 

λπκθεπνκέλεο δνχινλ. Ο ειεχζεξνο, αλ επεζχκεη λα ζπδεπρζή δνχιελ, έπξεπε πξφηεξνλ 

λα ειεπζεξψζε απηήλ, άιιν αλη΄ απηήο εηο ηνλ δεζπφηελ παξέρσλ  αλδξάπνδνλ, ή, θαηά 

δηάηαμηλ Λένληνο ηνπ νθνχ, λα θαηαζηή θαη απηφο δνχινο. [...] 

Γλσξίδνκελ φηη θαηά ηα εθθιεζηαζηηθά ζέζκηα απεγνξεχεην o γάκνο κεηαμχ 

εηεξνζξήζθσλ ή άιιν δφγκα πξεζβεπφλησλ, δηά ηνπο βαζηιηθνχο κ΄ φια ηαχηα γάκνπο, 

παξά ηαο δηακαξηπξίαο θαη βαζηιέσλ αθφκε, ε δηάηαμηο αχηε ήξγεη, νη δε  βαζηιείο, απφ 

ηνπ Ζ΄ θαη ηνπ Η΄ κάιηζηα αηψλνο, έλεθα πνιηηηθήο αλάγθεο, ζπλήπηνλ επηγακίαο νπ 

κφλνλ κεηά Φξάγθσλ, αίηηλεο θαη επεηξέπνλην, θαηφπηλ ζπγθαηαζέζεσο ηνπ Πάπα, αιιά 

57
  Δδψ ελλνείηαη ε ζπλζήθε πνπ ππνγξάθηεθε ζηα ηέιε Απξηιίνπ ηνπ 1299 αλάκεζα ζηελ Δλεηηθή Γεκνθξαηία θαη 

ηελ επαλαζηαηεκέλε θξεηηθή αξηζηνθξαηία, εγήηνξαο ηεο νπνίαο ήηαλ ν Αιέμεο Καιιέξγεο. ·λαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο φξνπο ηεο ζπλζήθεο εηξήλεο αλαγλψξηδε ην δηθαίσκα ησλ νξζφδνμσλ ρξηζηηαλψλ κε 

παληξεχνληαη κε θαζνιηθνχο.  
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θαη κεηά Υαδάξσλ, θπζψλ θαη Σνχξθσλ αθφκε, ίλα θαη άιινπο πνηθηισλχκνπο ιανχο 

παξαζησπήζσκελ. Αο πξνζηεζή κφλνλ, φηη νπρί ζπαλίσο νη εμ εζληθψλ ή βαξβάξσλ 

λχκθαη εβαπηίδνλην γηλφκελαη Υξηζηηαλαί θαη αιιάζζνπζαη ηα νλφκαηα ησλ επί ηε 

επθαηξία απηή.
58

αθψο πεξί ηνπ πξάγκαηνο σκίιεζελ ν Η. Καληαθνπδελφο, φζηηο, γξάθσλ  ελ ηε Ηζηνξία 

ηνπ (2, 587) πεξί ησλ γάκσλ ηεο ζπγαηξφο απηνχ Θενδψξαο κεηά ηνπ Σνχξθνπ Οξράλ, 

πξνζέζεθε πξνο δηθαηνινγίαλ, φηη  «ησλ πξν απηνχ βεβαζηιεπθφησλ νπθ νιίγνη 

θχζαηο θαη άιινηο ηηζί βαξβάξνηο ηαο ζπγαηέξαο εμέδσθαλ ηαο εαπηψλ πξνο ην 

ιπζηηεινχλ ηνηο ππεθφνηο». [...]  

Πξνζηεζείζζσ, φηη ελίνηε μέλνη εγεκφλεο, σο ν ησλ Πεξζψλ βαζηιεχο Υνζξφεο ν Β΄, 

αλεθήξπζζνλ βαζηιίζζαο θφξαο ρξηζηηαλάο.
59

ηα ρξφληα πνπ πξσηίζησο καο ελδηαθέξνπλ εδψ, ιίγν (ή αξθεηά) πξηλ - ιίγν κεηά ηελ 

Δπαλάζηαζε, νη ζπκβνπιέο ή νη εληνιέο κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο επηγακίαο αλάκεζα ζηηο 

πνηθίιεο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο ή γισζζηθέο νκάδεο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απνθηνχλ θαη 

θσδηθνπνηεκέλε ζηηρνπξγηθή κνξθή. ΄Δλα ζρεηηθφ δείγκα, κεηαθεξκέλν ζε ιφγν πεδφ, αλαθέξεη 

ν Η. Θ. Καθξηδήο, αληιψληαο ην απφ ηελ Ζπεηξσηηθή Δζηία (ηρ. 12, 1963, ζζ. 508 θ.ε.). 

58
 Πξνζζέηεη γηα ην ζέκα απηφ ν Κνπθνπιέο: «Οχησο ε Αζελατο ε ζπδεπρζείζα ηνλ Θενδφζηνλ Β΄ κεησλνκάζζε 

Δπδνθία, ε ζχδπγνο Ηνπζηίλνπ ηνπ Α΄ Λνππηθία, ζηεθζείζα απηνθξάηεηξα, εθιήζε Δπθεκία, ε κλεζηή ηνπ 

Ζξαθιείνπ Φαβία, κεηά ηελ ζηέςηλ, εθιήζε Δπδνθία, ε θφξε ηνπ ραγάλνπ ησλ Υαδάξσλ, ππαλδξεπζείζα ηνλ πηφλ 

ηνπ Λένληνο Γ΄ Κσλζηαληίλνλ Δ΄ ηνλ Κνπξψλπκνλ, κεησλνκάζζε Δηξήλε, ε ζχδπγνο Ρσκαλνχ ηνπ Β΄, 

νλνκαδνκέλε Αλαζηαζψ, κεηά ηνλ γάκνλ εθιήζε Θενθαλψ, ε Bertha, ζχδπγνο Μαλνπήι ηνπ Κνκλελνχ, Δηξήλε, ε 

θφξε Λνπδνβίθνπ ηνπ Ε΄ Agnès, ε ιαβνχζα ζχδπγνλ Αιέμηνλ Β΄ ηνλ Κνκλελφλ, ΄Αλλα, ε δε Κνπιθάλ-ραηνπλ, 

θφξε ηνπ βαζηιέσο ηνπ Σηιθηζίνπ Γαπτδ, ιαβνχζα Μαλνπήι ηνλ Κνκλελφλ ηεο Σξαπεδνχληνο, κεησλνκάζζε 

Δπδνθία. Οπ κφλνλ δ΄ αη γπλαίθεο ήιιαζζνλ ηα νλφκαηά ησλ, αιιά θαη νη άλδξεο, ζηεθφκελνη ή πξηγθηπίζζαο 

ππαλδξεπφκελνη. Ο Βειάο, επί παξαδείγκαηη, πηφο ηνπ βαζηιέσο ηεο Οπγγαξίαο, ειζψλ εηο Βπδάληηνλ, ίλα 

ππαλδξεπζή Μαξίαλ ηελ θφξελ Μαλνπήι ηνπ Κνκλελνχ, κεησλνκάζζε Αιέμηνο, παιαηφηεξνλ ν Αξηθκήζηνο 

εθιήζε Εήλσλ, ζπδεπρζείο Αξηάδλελ ηελ θφξελ ηνπ Λένληνο, ν δε Ρψζνο Βιαδίκεξνο, ν ηελ ΄Αλλαλ αδειθήλ 

Βαζηιείνπ ηνπ Β΄ λπκθεπζείο, κεησλνκάζζε Βαζίιεηνο» (Βπδαληηλώλ βίνο θαη πνιηηηζκόο, ηφκ. Γ΄, ρ.ρ.έ., 133-134). 
59

 Φαίδσλ Κνπθνπιέο, Βπδαληηλώλ βίνο θαη πνιηηηζκόο, ηφκ. Γ΄, 93-94, 99-100, 125, 126, 133-134. εκεησηένλ, 

αλάινγεο απαγνξεχζεηο ίζρπαλ θαη γηα ηε ζξεζθεπηηθή ηαθή. εκεηψλεη ζρεηηθά ν Κνπθνπιέο (197): «Ζξλείην δ΄ ε 

εθθιεζία νπρί ηελ ηαθήλ, αιιά ηελ δηά ζξεζθεπηηθήο ηειεηήο ηέιεζηλ ηεο θεδείαο: α΄) εηο ηνπο κε ρξηζηηαλνχο 

(εζληθνχο, Ηνπδαίνπο, αζένπο, Μσακεζαλνχο), β΄) εηο ηα αβάπηηζηα απνζαλφληα παηδία, γ΄) εηο ηνπο αηξεηηθνχο θαη 

ζρηζκαηηθνχο, δ΄) εηο ηνπο αθνξηζζέληαο, εάλ νχηνη, πξν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ησλ, δελ εδήινπλ κεηάλνηαλ, θαη ε΄) εηο 

ηνπο απηνθηνλνχληαο, εθ΄ φζνλ νχηνη πξνέβαηλνλ εηο ην δηάβεκα ηνχην κε ζεζαιεπκέλαο έρνληεο ηαο θξέλαο». 
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Παξάδνμε ερεί ε δηάθξηζε εδψ αλάκεζα ζε ·ιιελεο θαη Γξαηθνχο: 

ην Μέηζνβν, πνπ κηινχλ θνπηζνβιάρηθα, έρνπλ ην αθφινπζν εξσηηθφ δίζηηρν (ζε 

κεηάθξαζε): «Δκείο είκαζηε ΄Διιελεο (Διάζιη), απηνί απφ  ηνλ θάκπν είλαη Γξαηθνί, θαη δελ 

ζνπ πξέπεη εζέλα, Λεληψ, λα ηνπο  θνηηάο».
60

Γεχηεξν δείγκα απφ ην βηβιίν ηνπ Υαξίιανπ Νηνχια Οη Καξαγθνύλεδεο ηεο Θεζζαιίαο: 

 Πνηεο φκσο ήηαλ νη άιιεο ζρέζεηο ησλ κε ηνπο ΄Διιελεο γεληθά
61

, ηνπο Γθξαίθνπο θαηά

60
 Καθξηδήο 1997: 42. 

Γχν παξνηκίεο ησλ Βιάρσλ απνθαιχπηνπλ ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηνπο ΄Διιελεο: «1. Μνινληνύην θί έζηη 

Γθξαίθνπινπ, άξη dηάθξηζη (ή ηδήζη θαηά Θέν) = αλ θαη Γξαηθφο (΄Διιελ), είλαη δηαθξηηηθφο, νκηιεί (δε) ζεφςπρα 

(Βέξνηα). Οη Βιάρνη πεξί ησλ Διιήλσλ. Ζ ειιελνβιαρηθή αχηε παξνηκία [...] είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ζπκθπξκνχ 

γισζζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλνηθνπζψλ [...] ελ Μαθεδνλία θπιψλ. - άξη = έρεη. 2. Υίιηνη Γθξαίθνη έλα γνπκάξ΄ 

(Βέξνηα) Οη Βιάρνη πεξί ησλ Διιήλσλ» (Καςάιεο 1917: 486-487).  
61

 Οξηζκέλεο καθεδνληθέο παξνηκίεο πηζηνπνηνχλ ηελ πεξηθξφλεζε κε ηελ νπνία αληηκεηψπηδαλ ηνπο Βιάρνπο νη 

΄Διιελεο: «1. Γηθνπρηώ Βιάρνη, έλα παλθύξη (Βέξνηα). Πεξί ησλ θσλαζθνχλησλ. 2. Μεηο νη Βιάρνη - όπσο ιάρε 

(Βέξνηα). Πεξί ησλ ιηηνδηαίησλ. 3. Πξώτκα Βιάρνπ ηελ dαγή (Βέξνηα). Πεξί ησλ ιακβαλφλησλ κέξηκλαλ πεξί ηηλνο 

θαηφπηλ ενξηήο. Ζ παξνηκία απφ ηηλνο Βιάρνπ, φζηηο έδσθε λνκήλ εηο ηνλ ίππνλ φηε έπλεε ηα ινίζζηα. Ζ ι. ηαγή 

είδνο δεκεηξηαθνχ θαξπνχ ζπγγελνχο ηεο βξψκεο. 4. Σνπ ΄θπγη έλαο Βιάρνπο (Κνδάλε). Πεξί ηνπ πεξδνκέλνπ. - 

Δίλαη ε παξνηκία ραξαθηεξηζηηθή ηεο πξνο ηνπο Βιάρνπο πεξηθξνλήζεσο» (Καςάιεο 1917: 484). 

«Ζ αληίιεςηο φηη νη Βιάρνη είλαη πνιηηηζηηθά θαηψηεξνη ησλ άιισλ Διιήλσλ», γξάθεη ν Ν. 

Κνληνζφπνπινο (2004: 298-299), «είλαη ε αηηία ηεο δεκηνπξγίαο δηαθφξσλ ζρεηηθψλ εθθξάζεσλ, γλσκηθψλ θαη 

παξνηκηψλ. Παξαδείγκαηα: Φέξζεθε ζαλ Βιάρνο (δει. θαθνκαζεκέλνο, φρη επγεληθφο). Βιάρνο πιέλεηαη θ΄ ε πνδηά 

ηνπ ραίξεηαη (δει. αθνχ πιπζή ζθνππίδεηαη ζηελ πνδηά ηνπ, ζην θφξεκά ηνπ). Αίγηλα. Ξέξ΄ ν Βιάρνο ηη ΄λ΄ ην 

ραβηάξη; (είλαη ακαζήο θαη αθνηλψλεηνο). Ο Θεόο δελ είλαη βιάρνο. Αξγάεη, κα δε ιεζκνλάεη (= δελ είλαη άδηθνο. 

Μαθεδνλία. Πξβι. ην θξεηηθφ Ο Θεόο δελ είλαη Αξβαλίηεο (δει. ζθιεξφο, άδηθνο). Ο Βιάρνο θη΄ αλ μεβιαρίζε, 

βιαρνπξηά ζα κπξίζε (Μεζζελία)». Βιέπνπκε θαη ζην απφζπαζκα απηφ κηα ηαιάληεπζε ηνπ βήηα ησλ Β(β)ιάρσλ 

αλάκεζα ζην θεθαιαίν (πνπ πξνζδηνξίδεη κεηνλφηεηα) θαη ην πεδφ (πνπ ππνδεηθλχεη ζπκπεξηθνξά), ε νπνία ζπρλά 

πξνθαιεί ζχγρπζε). Λίγν πξηλ πάλησο ν ζπγγξαθέαο έρεη δψζεη ηνλ εμήο νξηζκφ: «Βιάρνη ή Κνπηζφβιαρνη ή, 

δηεζλψο, Αξσκνχλνη (γαιι. Aroumains) νλνκάδνληαη νη θάηνηθνη ηκήκαηνο ηεο Ζπείξνπ κε θέληξν ην Μέηζνβν θαη 

κεξηθψλ ρσξηψλ ηεο Θεζζαιίαο, ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ Οιχκπνπ, νη νπνίνη κηινχλ παξάιιεια κε 

ηελ ειιεληθή θαη έλα ιαηηλνγελέο ηδίσκα πνπ κνηάδεη κε ηα ξνπκαληθά ρσξίο λα είλαη γελεηηθά ή ηζηνξηθά 

δηάιεθηνο ηεο ξνπκαληθήο γιψζζαο. ηελ θνηλή λενειιεληθή Βιάρνη νλνκάδνληαη φζνη κηινχλ βνξεηνειιαδηθνχ 

ηχπνπ γισζζηθφ ηδίσκα θαη ε βνξεηνειιαδηθή πξνθνξά ιέγεηαη θνηλψο ηα βιάρηθα. Σν γεγνλφο φηη νη νξεηλνί 

θάηνηθνη ηεο επεηξσηηθήο Διιάδνο είλαη θπξίσο θηελνηξφθνη ζθελίηεο θαη λνκάδεο, θησρνί, βξψκηθνη θαη φρη 

εμειηγκέλνη θνηλσληθά, ζπλέβαιε ζην λα νλνκάδνληαη θνηλψο βιάρνη ηα ακφξθσηα θαη κε άμεζηε ζπκπεξηθνξά 

άηνκα».  

ηελ ίδηα ζχγρπζε ζηέθεηαη ν ηάζεο Γακηαλάθνο (1987: 80), αλαθεξφκελνο ζηoλ Fr. Lenormant, πνπ 

επηζθέθηεθε ζηελ Διιάδα θαηά ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα θαη εμέδσζε κηα κνλνγξαθία γηα ηνπο Βιάρνπο ηεο 

Πάξλεζαο θαη ηνπ Κηζαηξψλα («Les pâtres Valaques de la Grèce», Revue Orientale et Américaine, Παξίζη 1865, 

ζζ. 237-255): «Κάησ απφ ηνλ ίδην φξν (Βιάρνο), ν ζπγγξαθέαο θαίλεηαη λα ζπγρέεη ηξεηο νκάδεο νξεζίλνκσλ 

βνζθψλ [...]: ηηο νκάδεο ησλ Κνπηζφβιαρσλ (εμειιεληζκέλνη Αξνπκάλνη), ησλ Αξβαληηφβιαρσλ (Καξαγθνχλεδεο) 

θαη ησλ αξαθαηζαλαίσλ. Ζ ζχγρπζε απηή, πνπ δηαπξάηηνπλ νη πεξηζζφηεξνη ηζηνξηθνί θαη μέλνη ηαμηδηψηεο, έρεη 
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ηνπο Βιάρνπο, θαη ηνπο Καξαγθνχλεδεο εηδηθά; ΄Δξρνληαλ ζε επηκημία νη  Βιάρνη 

λνκάδεο κε ηνπο εδξαίνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ θαη ησλ ρσξηψλ ηνπ ζεζζαιηθνχ 

θάκπνπ, κε ηνπο άιινπο ΄Διιελεο ζπλνιηθά θαη ηνπο Καξαγθνχλεδεο 

 ζπγθεθξηκέλα; Αο δνχκε ηη ιέλε νη ίδηνη νη Βιάρνη ζ΄ έλα δεκνηηθφ ηνπο ηξαγνχδη:  

Γθξαίθνο θαη Βιάρνο μέξ ΄ ην 

ζπκπεζεξηό δελ θάλνπλε, 

όινη νη Βιάρνη κηα γεληά 

θαη νη Γθξαίθνη άιιε κηα. 

ε επίξξσζε ησλ παξαπάλσ αλαθέξνπκε ηη γξάθεη ν Δδέ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ Βιάρσλ ηνπ 

Γαξδηθηνχ κε ηνπο Καξαγθνχλεδεο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ Νεβεζθησηψλ κε ηνπο ΄Διιελεο: 

«Παληξεχνπλ [νη Γαξδηθηψηεο] ηηο θφξεο ηνπο κε ηνπο ·ιιελεο ηνπ βνπλνχ πνπ ζεσξνχλ 

 εμειιεληζκέλνπο Βιάρνπο· αιιά δελ ηηο δίλνπλ νχηε ζηνπο Καξαγθνχλεδεο ηεο πεδηάδαο 

νχηε ζηνπο  Αξβαληηφβιαρνπο».
62

΄Δλα πεηζηήξην γηα ηηο δχζθνιεο ζρέζεηο Βιάρσλ θαη Καξαγθνχλεδσλ κάο πξνζθέξεη ην 

ηξαγνχδη «Σν εξσηεπκέλν ηζνπαλφπνπιν»: 

ην παξεζύξη θάζεηαη, ρξπζνθεληάεη καληίιη. 

ηελ άθξε θηηάρλεη ηνλ ατηό, ζηε κέζε ρειηδόλη, 

θνληά ζηελ άθξε ζηνλ ατηό γξάθεη ην όλνκά ηεο. 

ηελ πεγή ηεο ζηελ θνηλή ρξήζε, ζηε λενειιεληθή, ηεο ιέμεο βιάρνο, πνπ ραξαθηεξίδεη ην βνζθφ θαη, θαη΄ 

επέθηαζε, ηνλ βνπλίζην. Ζ πξψηε νκάδα άξρηζε λα απνθηά πξννδεπηηθά κφληκε εγθαηάζηαζε ήδε απφ ηνλ 15ν 

αηψλα, ελψ νη δχν άιιεο ζπλέρηζαλ ηνλ νξεζίλνκν βίν ηνπο ψο ην πξψην κηζφ ηνπ [20νχ] αηψλα καο».  

Σελ θαηαγσγή ησλ Βιάρσλ (απφ ηνπο Ρσκαίνπο) θαη ην φλνκά ηνπο δηεξεπλά ν Αλη. Κεξακφπνπινο ζην 

δνθίκηφ ηνπ «Βιάρνη», ζηνλ ηφκν Πξνζθνξά εηο ηίιπσλα Π. Κπξηαθίδελ επί ηε εηθνζηπεληαεηεξίδη ηεο θαζεγεζίαο 

απηνύ (1926-1951), Παξάξηεκα ησλ Διιεληθώλ, Θεζζαινλίθε 1953: 326-344. 
62

 Νηνχιαο 2011: 301-302. 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



58 

Πεξλνδηαβαίλεη ην ηζειηγθόπνπιν θαη ηε γιπθνθνηηάδεη. 

«ύξε, ηζνπάλε κ΄, ζην θαιό, άηληε ζηα πξόβαηά ζνπ, 

θαη κέλα κ΄ έρεη ε κάλα κνπ κηθξαξξαβσληαζκέλε. 

Γελ πάσ εγώ ζηα Γηάλλελα, δελ πάσ εγώ ζηελ ΄Αξηα, 

Δγώ ζα πάσ ζηελ Πξέβεδα, ζα πάξσ Πξεβεδάλν». 

«Γελ ζ΄ αξέζεη, βιαρνύια κνπ, βιαρόπνπιν λα πάξεηο; 

Καη δήιεςεο ηνλ ρσξηαλό ηνλ παιηνθαξαγθνύλε; 

Σ΄ ακπέιηα ζέινπλ ζθάςηκν, ηα ζηάξηα ζέινπλ ζέξν, 

θη εζύ, βιαρνύια κ΄, δελ κπνξείο η΄ ακπέιηα γηα λα ζθάςεηο, 

νύηε ηα ζηάξηα, βιάρα κνπ, κπνξείο λα ηα ζεξίζεηο». 

ΛΔΤΚΑΓΗΣΖ 2002: 183, αξ. 376 

Πνιχ πξηλ εηζαρζεί, κεηαθξαζκέλε κάιινλ απφ ηα γαιιηθά, ε ιέμε κνξγαλαηηθόο, γηα λα 

δειψλεη ηνλ γάκo άξρνληα κε γπλαίθα ηαπεηλήο θαηαγσγήο, ε έλλνηα, πξαθηηθά δηεπξπκέλε, 

δέζκεπε αηζζήκαηα θαη εκπφδηδε ζρέζεηο. ΄Ζηαλ κάιηζηα ηφζν δηεπξπκέλε ψζηε λα αθνξά φιεο 

ηηο εθδνρέο αξρνληηθήο θαη ηαπεηλήο θαηαγσγήο (εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, θνηλσληθέο). Οη 

θαλφλεο φκσο, γξαπηνί ή άγξαθνη, είλαη γηα λα παξαθάκπηνληαη, ζπρλά κε θφζηνο ηελ ίδηα ηελ 

δσή ησλ παξάηνικσλ θαη παξάθνξσλ, φπσο ζπκβαίλεη φηαλ πεξηθξνλνχλ ζηνπο 

απαγνξεπηηθνχο λφκνπο πνπ έρεη επηβάιεη ν δπλάζηεο. 

Μηα ζχλνςε ησλ απαγνξεχζεσλ πνπ είρε επηβάιεη ε νζσκαληθή ηπξαλλία επηρεηξεί ν 

Υξήζηνο Βπδάληηνο: 

Ηλα εμεπηειίζε ε ηνπξθηθή εμνπζία ηνλ ξαγηάλ απεγφξεπελ απηψ θαη ηε νηθνγελεία 

 ηνπ λα ελδχεηαη θαηά βνχιεζηλ· ην ζρήκα ησλ ελδπκάησλ θαη ην ρξψκα απηψλ ήζαλ 

 σξηζκέλα ππφ ηεο ηνπξθηθήο εμνπζίαο. Σν επξσπατθφλ έλδπκα κέρξη ηνπ αιεμηβξνρίνπ, 
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ηα ραξνπνηά ρξψκαηα, ιεπθφλ, θφθθηλνλ, θίηξηλνλ, θαη κάιηζηα πξάζηλνλ
63

 θαη ηα

ηνηαχηα, ηα ιακπξά ελδχκαηα, σο θαη απηή ε ππφδπζηο κεηά ρξψκαηνο θνθθίλνπ ή 

θηηξίλνπ ήζαλ απεγνξεπκέλα κέρξη πνηλήο ζαλάηνπ. Ο ξαγηάο ψθεηιε λα ελδχεηαη 

ηαπεηλψο, κειαλνθνξψλ θαη κειαλνυπνδπφκελνο· ε νηθνγέλεηά ηνπ άζρεκνο· λα 

πνξεχεηαη επί εκηφλνπ ή φλνπ, νζάθηο δε απαληάΜνπζνπικάλνλ, έζησ θαη αρζνθφξνλ, 

λα θαηαβαίλε απφ ηνπ δψνπ ηνπ· ελ ηε νηθία ηνπ λα κε δχλαηαη λα δηαζθεδάδε, θαη 

κάιηζηα δηά κνπζηθήο, εη κε δη΄ αδξάο πιεξσκήο ειάκβαλε ηελ άδεηαλ παξά ηεο 

αζηπλνκίαο· λα κε πεξηθέξεηαη ηελ λχθηα· λα κε έρε εξσηηθάο ζρέζεηο, κάιηζηα δε κεηά 

Οζσκαλίδνο·
64

 λα κε δχλαηαη λα λπκθεχεηαη κεηά ζπδχγνπ άιιεο εζληθφηεηνο· νη δε

πεξηνξηζκνί νχηνη επεμεηείλνλην θαη εηο ηαο γπλαίθαο ησλ ξαγηάδσλ. Αιινίκνλνλ αλ 

ήζειε θσξαζή άζεκλνο ρξηζηηαλή γπλή έρνπζα αζέκηηνλ ζρέζηλ κε ξαγηάλ, θαη νπρί κε 

Μνπζνπικάλνλ, αχηε εξξαβδίδεην, επνκπεχεην εηο ηελ αγνξάλ θηι.
65

Σν ίδην ην Κνξάλην πξνβιέπεη αλάκεζα ζηα άιια θαη ηα εμήο, ζην θεθάιαην ΚΓ΄, πνπ 

έρεη ηίηιν «Σν θσο»: 

63
 πξάζηλνλ: «Σν ρξψκα ηνχην», ππνζεκεηψλεη ν Υξήζηνο Βπδάληηνο, «ζεσξνχκελνλ παξά ησλ Μσακεζαλψλ σο 

ζξεζθεπηηθφλ, κέρξη ηεο ζήκεξνλ είλαη απεγνξεπκέλνλ εηο ηνπο ξαγηάδαο». 
64

 κεηά Οζσκαλίδνο: εκεηψλεη ν Βπδάληηνο: «Σνχην ήην ζαλάζηκνλ ακάξηεκα εηο ηνλ ξαγηάλ, ζπιιακβαλφκελνλ ή 

κελπφκελνλ επί ηνχησ· έπξεπε θαηά ην Κνξάληνλ νχηνο λα ζαλαησζή ή λα ελαγθαιηζζή ηνλ Μσακεζαληζκφλ· αιιά 

θαη ηφηε έπξεπε λα ππαλδξεπζή ε Οζσκαλίο κεηά Μνπζνπικάλνπ θαη είηα δηαδεπρζείζα λα ππαλδξεπζή ηνλ 

εξσκέλνλ ηεο ξαγηάλ γελφκελνλ Μνπζνπικάλνλ. Πξν ηξηάθνληα πέληε εηψλ απειζψλ λα ίδσ ηνπο έηη δψληαο γνλείο 

κνπ εηο Κσλζηαληηλνχπνιηλ, θαηνηθνχληαο εηο ην κέζα Φαλάξη, έκαζνλ φηη εηο ηελ ελνξίαλ ηνπ Μνπριηνχ λένο ηηο 

Διιελ ξαγηάο ξάπηεο εξάζζε Οζσκαλίδα ηηλά θαη είρελ ζρέζεηο κεη΄ απηήο· ε ηνπξθηθή εμνπζία καζνχζα ηνχην 

θαηεδίσθελ απηφλ. Ο δπζηπρήο λένο, θνβνχκελνο ηελ ηηκσξίαλ ηνπ ζαλάηνπ θαη κε επηζπκψλ λα εμνκφζε, 

εθξχπηεην εηο ηελ νηθίαλ ηνπ εληφο θξέαηνο θαζ΄ φιελ ηελ εκέξαλ θαη ηελ λχθηα εμήξρεην· βαξπλζείο φκσο εθ ησλ 

θαηαδηψμεσλ επηνθηφλεζε».  

«Μνηρεία Υξηζηηαλνχ κε Σνπξθάια, ή Σνχξθνπ κε Υξηζηηαλή ηηκσξείηαη σο εμήο: Ο Σνχξθνο ή ε 

Σνπξθάια ζε ζάλαην, ν Υξηζηηαλφο ή ε Υξηζηηαλή ππνρξεψλνληαη λα γίλνπλ κνπζνπικάλνη, αιιηψο ζάλαηνο» 

γξάθεη ν Κπξηάθνο ηκφπνπινο (1999Α΄: 425, ζεκ. 1), παξαπέκπνληαο ζην βηβιίν De la République des Turcs et là 

où l΄occation s΄offrira, des moeurs et loy de tous Muhamedists ηνπ Guillaume Postel, ην νπνίν εθδφζεθε ζηε 

Γαιιία ην 1560.  
65

Βπδάληηνο 1874: 4-5. ηα ρξφληα ηεο ζθιαβηάο αθφκα θαη «νη γάκνη εηεινχλην ηελ λχθηα, πξνο απνθπγήλ 

ζθαλδάισλ εθ κέξνπο ησλ Οζσκαλψλ» γξάθεη ην 1910 γηα ην Μπεξάηη ηεο Αιβαλίαο θαη ηελ εθεί ειιεληθή-

ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα ν Δκκ. Ρηθάθεο, δηεπζπληήο ησλ Αξρείσλ ηνπ επί ησλ Δμσηεξηθψλ ππνπξγείνπ (Ρηθάθεο 

1910: 30, ζη. 11-12). 
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1. Σν νπξάηηνλ ηνχην θαηεπέκςακελ άλσζελ, θαηαζηήζαληεο απηφ ππνρξεσηηθφλ θαη

ραξάμαληεο ελ απηψ θαεηλά εδάθηα, ίλα βειηησζήηε. 

2. Σε κνηραιίδη θαη ησ κνηρψ επηβάιιεηαη πνηλή εμ εθαηφλ καζηηγψζεσλ  εθάζησ.

 Με δεηρζήηε δε επηεηθείο σο πξνο ηελ εθπιήξσζηλ ηεο θξίζεσο ηαχηεο ηνπ Θενχ,  εάλ 

 πηζηεχεηε απηψ θαη ηε εζράηε εκέξα. Αο γίλεηαη ε ηηκσξία ελψπηνλ ηηλψλ  πηζηψλ. 

3. Ο κνηρφο λα λπκθεχεηαη κνηραιίδα ή γπλαίθα εθ ησλ πνιπζετζηψλ· ε δε κνηραιίο

 λα ππαλδξεχεηαη κνηρφλ ή πνιπζετζηήλ. Αη ηνηαχηαη επηκημίαη απαγνξεχνληαη ηνηο 

 πηζηνίο.
66

Ζ καξηπξία ηνπ Άγγινπ πεξηεγεηή Ρέεκνλη Σζάληιεξ απφ ηελ Αζήλα ηνπ 1764 είλαη 

απνθαιππηηθή: «Να θπηηάμε ν ·ιιελαο Σνπξθάια ζην δξφκν είλαη ζαλάζηκε πξνζβνιή. Να 

ηελ πιεζηάζε κεγάιν έγθιεκα. Αλ ε δηαζηαχξσζε είλαη αλαπφθεπθηε πξέπεη λα γπξίζε ζηνλ 

ηνίρν θαη λα ζηαζή εθεί πεξηκέλνληαο θαξηεξηθά ψζπνπ λα πεξάζε» (ηκφπνπινο 1999Β΄: 292-

293). Ίπσο εμεγεί ζε ππνζεκείσζή ηνπ  ηκφπνπινο (293, ζεκ. 1), «παιαηά δηάηαμε ηνπ 

κσακεζαληθνχ λφκνπ επέηξεπε ζηνπο Σνχξθνπο λα αξπάδνπλ νπνηαδήπνηε Διιελίδα θαη λα ηελ 

θξαηνχλ φζν ζέινπλ. Ζ δηάηαμε απηή θαηαξγήζεθε ην 1672 αιιά γηα ειάρηζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Καηά ηνλ [Joseph] Hammer νη πξφζθαηξνη απηνί ειιελνηνπξθηθνί γάκνη 

θαηαξγήζεθαλ νξηζηηθά, δελ αλαθέξεηαη φκσο ε πεγή. Ζ πιεξνθνξία ηνχ Chandler βεβαηψλεη 

ην αληίζεην. ΄ έλα πξνηθνζπκβφιαην ηνπ 1754 αλαθέξεηαη ε κεηέξα ηνπ Γηνπζνχθ παζά, ε 

θπξά Αδξηάλα. Φαίλεηαη πσο ήηαλ Αζελαία πνπ είρε απαρζή απφ ηνλ παηέξα ηνχ Γηνπζνχθ 

(Θ.Ν. Φηιαδειθέσο, Ηζηνξία ησλ Αζελώλ επί Σνπξθνθξαηίαο (1400-1800), Δλ Αζήλαηο  1902, η. 

Α΄, ζ. 323)». 

Απαγνξεχζεηο πάλησο εηίζελην θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξηζηηαλψλ, ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

θαη ηεο θνζκηθήο εγεζίαο ηνπο. Παξαζέησ ην ππνθεθάιαην «Κψιπκα εθ δηαθνξάο ζξεζθείαο» 

ζρεηηθνχ δνθηκίνπ ηνπ Μ. Σνπξηφγινπ (1973: 57 θ.ε.): 

66
 Κνξάληνλ, 1886: 253. Βι. θαη Σν ηεξό Κνξάλη, 2006: 263. 
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 Ζ απαγφξεπζηο ηειέζεσο γάκνπ ρξηζηηαλψλ κεη΄ αιινζξήζθσλ απαζρνιεί δσεξψο ηα 

 δεκψδε κλεκεία ηνπ ιφγνπ. Ζ χιε ηδία ησλ  παξνηκηψλ θαη ησλ δεκνηηθψλ αζκάησλ 

 επί ηνπ ζέκαηνο ηνχηνπ είλαη  πινπζία, ζηξεθνκέλε φκσο κφλνλ
67

, σο άιισο ηε είλαη

 επλφεηνλ, πεξί ηαο δχν θαηεγνξίαο αιινζξήζθσλ, ησλ Ηνπδαίσλ θαη ησλ Μσακεζαλψλ, 

ησλ νπνίσλ ε παξνπζία θαηέζηε αηζζεηή εηο ηνλ ειιεληθφλ ρψξνλ.  

 Οχησο ε ελ ηε λνκνζεζία ησλ Βπδαληηλψλ απαληψζα απαγφξεπζηο ηνπ γάκνπ 

 Υξηζηηαλψλ κεη΄ Ηνπδαίσλ
68

, απνηεινχζα θαη ππφ ην ηζρχνλ δίθαηνλ θψιπκα γάκνπ,

 δελ αθίλεη αδηάθνξνλ ηελ ιατθήλ παξνηκηνινγίαλ, ήηηο νπδφισο
69

 επλνεί νηαλδήπνηε

 κεη΄ Ηνπδαίσλ  ζπλάθεηαλ. Γηφ θαη ζπκβνπιεχεη: 

Αιάξγα από Βξηό θη από ζθπιί. 

Αθ΄ εηέξνπ δηά ηεο παξνηκίαο: 

Οβξαίν βαθηίδεηο 

πεηζί θνπαλίδεηο 

 ε ιατθή αληίιεςηο ζεσξεί φισο καηαίαλ θαη ηελ βάπηηζηλ έηη Ηνπδαίνπ δηφηη, θαη΄  απηήλ, 

νχηνο νπδέπνηε πξφθεηηαη λα κεηαβιεζή εηο  Υξηζηηαλφλ. Δλ ησ ζεκείσ ηνχησ άμηνλ 

κλείαο είλαη φηη θαη ε ην πξψηνλ ππφ ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ, ελ έηεη 339, εθδνζείζα 

δηάηαμηο, δη΄ εο απεγνξεχζε επί πνηλή ζαλάηνπ ν κεη΄ Ηνπδαίσλ γάκνο, ππεγνξεχζε εθ 

ηνπ θφβνπ, παξά ηελ αξρηθψο επηθξαηήζαζαλ αληίζεηνλ ελ ηε εθθιεζία γλψκελ
70

, φηη

67
 Θα δνχκε παξαθάησ φηη απηφ ην απφιπην κόλνλ  δελ ηζρχεη. 

68
 εκείσζε ηνπ ζπγγξαθέα: «[Ηνπδαίνηο] ρξηζηηαλνί πξνο γάκνλ κε ζπλεξρέζζσζαλ, ην πεξί κνηρείαο εληεχζελ 

πθνξνχκελνη δεκφζηνλ έγθιεκα». 
69

 Καη ην νπδόισο ην ακθηζβεηνχλ ηα ίδηα ηα ηξαγνχδηα. 
70

 Δδψ ν Σνπξηφγινπ παξαπέκπεη ζηελ Πξνο Κνξηλζίνπο Α΄ επηζηνιή  ηνπ Παχινπ: Αδειθνί, εί ηηο αδειθόο γπλαίθα 

έρεη άπηζηνλ, θαη απηή ζπλεπδνθεί νηθείλ κεη΄ απηνύ, κε αθηέησ απηήλ· θαη γπλή, ήηηο έρεη άλδξα άπηζηνλ, θαη απηόο 

ζπλεπδνθεί νηθείλ κεη΄ απηήο, κε αθηέησ απηόλ. Ζγίαζηαη γαξ ν αλήξ ν άπηζηνο ελ ηε γπλαηθί· θαη γαξ εγίαζηαη ε γπλή 

ε άπηζηνο ελ ησ αλδξί (Ε, 12-14). Ζ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ ρσξίνπ: «Αλ έλαο αδειθφο έρεη ζχδπγν κε ρξηζηηαλή, 
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ζπλάπηνληεο νη Ηνπδαίνη κεηά ρξηζηηαλψλ γάκνπο, ιφγσ ηεο εκκνλήο απηψλ εηο ηα αξραία 

ήζε, αληί λα πξνζειπηηζζνχλ εδχλαλην λα παξνξκνχλ ην ρξηζηηαληθφλ κέινο εηο 

απνζηαζίαλ. 

Αιιά θαη νη Ηνπδαίνη απφ ηεο πιεπξάο απηψλ, εκθαλίδνληαη εηο ηελ δεκψδε κνχζαλ σο 

αληηηηζέκελνη νκνίσο πξνο ηνπο κεηά Υξηζηηαλψλ γάκνπο. Υαξαθηεξηζηηθνί ελ 

πξνθεηκέλσ είλαη νη αθφινπζνη ζηίρνη εππιιίνπ δεκνηηθνχ άζκαηνο: 

«Μάλα, Ρσκηόο κε ιέεη λα γίλσ Υξηζηηαλή 

θαη λα κεηαιαβαίλσ ην Πάζρα θαη Λακπξή». 

«Καιιηά ΄ρσ λα ζε θόςε ηνπ Σνύξθνπ ην ζπαζί 

παξά Ρσκηό λα πάξεο λα γέλεο Υξηζηηαλή». 

Ζ απαγφξεπζηο νκνίσο ηνπ κεηά Μσακεζαλψλ γάκνπ απνηειεί ην ζέκα πιείζησλ 

δεκνηηθψλ. Οη ζηίρνη ησλ αζκάησλ ηνχησλ,  κνξθσζέλησλ, πξνθαλψο, θαηά ηελ επνρήλ 

ηεο δνπιείαο, απνπλένπλ άκα θαη ην εζληθφλ κίζνο θαηά ηνπ θαηαθηεηνχ, κεηά ηνπ 

νπνίνπ απνζηέξγεηαη νηαδήπνηε γακηθή ζρέζηο: 

«Λνπινύδα κ΄, πηάζε η΄ άινγν, Λνπινύδα κ΄, θαβαιίθα, 

ηη ζέιεη πάκελ ζηελ Σνπξθηά, λα γίλεο Σνπξθνπνύια». 

«΄Γώ Σνύξθηζζα δε γίλνκαη θαη Σνύξθ΄ άλδξα δελ παίξσ». 

«Πάςε, Λνπινύδα, ηεο θσλέο, ζνπ θόθησ ην θεθάιη». 

«Κόςε κε, βξε βξσκόηνπξθε, ζθύιε καγαξηζκέλε, 

΄γώ Σνύξθηζα δε γίλνκαη, θνκκάηηα θάλ κε θάκεο».  

θαη απηή ζπγθαηαηίζεηαη λα κέλεη καδί ηνπ, λα κελ ηε ρσξίζεη· θη αλ κηα γπλαίθα έρεη ζχδπγν κε ρξηζηηαλφ, πνπ 

ζπγθαηαηίζεηαη λα κέλεη καδί ηεο, λα κελ ηνλ ρσξίζεη. Γηαηί ν κε ρξηζηηαλφο άληξαο, ράξε ζηελ έλσζε κε ηε 

γπλαίθα ηνπ, κπήθε ζην ρψξν ηνπ Θενχ· θαη ε ρξηζηηαλή γπλαίθα κπήθε ζην ρψξν ηνπ Θενχ, ράξε ζηελ έλσζε κε 

ην ρξηζηηαλφ» (Ζ Καηλή Γηαζήθε, 1989: 336).  
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«Πνύ παο, ςειή, πνύ πάο, ιηρλή, πνύ παο θακαξσκέλε;» 

«ηε Λάξζα πάλσ, Υξίζην κνπ, Σνύξθα γηα λα κε θάλνπλ 

θ΄ εγώ Σνύξθα δε γέλνκαη, ηδηακί δελ πξνζθπλάσ». 

Θα δνχκε εληνχηνηο παξαθάησ πσο νη παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ ηεο Λνπινχδαο 

θαιχπηνπλ θαη ζηάζεηο ηεο εξσίδαο αζχκβαηεο κε ηελ εζλνπξεπή, θαζφηη αλέλδνηα 

εξσηνπξεπείο. Κη απηφ πηζηνπνηεί γηα κία επηπιένλ θνξά πσο είλαη ηδηαίηεξα επηζθαιέο λα 

επηρεηξνχκε λα αλαδείμνπκε λφκνπο γεληθήο ηζρχνο ζηελ επηθξάηεηα ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο 

ζηεξηδφκελνη ζε κηα επνπηεία ηεο πνπ απνθαιχπηεηαη κε πιήξεο. 

Αθφκα πάλησο θη αλ είλαη ζρεηηθά ήξεκεο νη ζρέζεηο αλάκεζα ζε αλζξψπνπο 

δηαθνξεηηθήο θπιήο ή ζξεζθείαο, ππφ νπνηνδήπνηε θαζεζηψο ζπλδηαβηνχλ, φηαλ πξνθχπηoπλ 

εξσηνδνπιεηέο, αλαθχπηνπλ πξνβιήκαηα, φπσο ην βιέπνπκε ζην αθφινπζν ηξαγνχδη απφ ηελ 

Καξδίηζα: 

Πνηέο κνπ δελ εκάισζα κε Σνύξθνπο, κε Ρσκαίνπο, 

θαη ηώξα πώο κνύ γέλεθε θαη κάισζα θαεκέλνο 

κ΄ απηόλ ην Είθν ην ζθπιί, ηνλ παιηναξβαλίηε, 

πνπ δελ κ΄ αθήλνπλ λα δηαβώ θαη πέξα λα πεξάζσ, 

λα πάσ πέξα ζηηο έκνξθεο, πέξα ζηηο καπξνκάηεο,
71

πνπ είλ΄ ακπέιηα αηξύγεηα λα πάσ λα ηξπγήζσ. 

Σα ηξύγεζα, ηα πάηεζα, γηνκίδσ ηξεηο βαξέιεο, 

κηληά ηε δίλσ δηθαηή, ηελ άιιε ηνπ δξαγάηε
72

 ,

ηελ ηξίηε ηελ θαιύηεξε θξαηώ θαη κνλαρόο κνπ.
73

71
 ΄Ζ, ζε παξαιιαγή απφ ηελ Καξδίηζα: λα πάσ ζηελ αγάπε κνπ, λα παίμσ, λα γειάζσ (Νεκάο 1983: 239, αξ. 12). 

Βι. δεχηεξε θαξδηηζηψηηθε παξαιιαγή ζην Κνδηνχ-Κνινθσηηά 2015: 121, αξ. 26. 
72

δηθαηή: δεθάηε· ηαθηηθφο θφξνο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία (ε νζσκαληθή εμνπζία 

θαηαθξαηνχζε ην έλα δέθαην)· δξαγάηεο: αγξνθχιαθαο. 
73 Γηαθέξεη ε αηηία ηεο θηινληθίαο ζε παξαιιαγή απφ ην Βαιηέηζη, αλ θαη δελ απνθιείεηαη λα πξφθεηηαη γηα 

πξνζαξκνγή παιαηνχ κνηίβνπ, απφξξνηα ελφο ηνπηθηζηηθνχ πλεχκαηνο πνπ δελ άθεζε άζηθηε νχηε ηελ Ηιηάδα θαη 

ηνλ Νεώλ θαηάινγν ηεο ξαςσδίαο Β: Πνηέο κνπ δελ εκάισζα κε Σνύξθνπο, κε Ρσκαίνπο, / θαη ηώξα πώο κνπ γίλεθε 
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ΔΞΑΡΥΟ 2005: 170, αξ. 30
74

Ζ αιιαγή πίζηεο πάλησο γηα ιφγν εξσηηθφ ή νπνηνλδήπνηε άιινλ, ε νηθεηνζειήο δειαδή 

θαη φρη ε δηά ηεο βίαο, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί αλχπαξθηε ή ζηαηηζηηθψο αζήκαληε. Μαο ην 

ππνδεηθλχεη, κε ηνλ ηξφπν ηνπ (θη αο κελ είλαη επηζηεκνληθψο ζεκηηφ λα εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα  κε δηεξεχλεζε κφλν ηεο ιατθήο πνίεζεο) έλα ζρεηηθά λέν ηξαγνχδη, κε ηίηιν 

«Αο ρακειψλαλ ηά-η-βνπλά», ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε κηα επνρή πνπ ην ηνπξθηθφ θαη ην εβξατθφ 

ζηνηρείν ηεο Θεζζαινλίθεο ήηαλ καδηθφ: 

Αο ρακειώλαλ ηά-η-βνπλά λα δσ ηε αινλίθε. 

Σα κεζάλπρηα   

ηελ πόξηα ζνπ άλνημα. 

Μήιν ηεο κειηάο 

θόξε ηεο αγθαιηάο. 

Να ηδώ θαη ηελ αγάπελ κνπ κε πνηνλ αζίθε παίδεη. 

Κόξε κ΄ έκνξθε 

αο ήζνπλ εύθαηξε. 

Μήιν κ΄ θόθθηλν 

θνξκί κνπ λόζηηκν. 

Μ΄ έλα ηζαρπίλε θάζνληαλ, καδί ηνπ ηξώεη θαη πίλεη. 

θαη κάισζα ν θαεκέλνο / κ ΄ απηόλ ην Εήθν, ην ζθπιί, ηνλ παιηναξβαλίηε, / θαη δελ κ΄ αθήλεη λα δηαβώ θαη ζην 

Μνξηά λα πάσ, / γηα λα ΄καη αγλάληηα ζην ρσξηό, ζην δόιην ην Βαιηέηζη! (Πνιπκέξνπ-Κακειάθε 2010: 141, αξ. 

4.12). ΄Αιιε πξνζαξκνγή, ξνπκειηψηηθε: Πνηέο κνπ δελ εκάισζα κε ηνπο θαπεηαλαίνπο / θαη ηώξα πώο κνπ γίλεθε 

θαη κάισζα ν θαεκέλνο / κ΄ απηόλ ην Εέηθν ην ζθπιί, κε ηνλ παιηαξβαλίηε / πνπ δελ κ΄ αθήλεη λα δηαβώ, πέξα γηα λα 

πεξάζσ, / λα πά΄ λα κάζσ η΄ άζπξα κνπ, λα κάζσ ηα θινπξηά κνπ. / Υίιηα θινπξηά ΄ρσ ζην Γαδί θαη ρίιηα ζηε 

Βειίηζα / θη άιια ρίιηα ζηελ Παύιηαλε γέλνληαη ηξεηο ρηιηάδεο (Σζηηζηπήο 1981: 270).  
74

 Γελ δηαθέξεη κηα άιιε ζαξαθαηζάληθε παξαιιαγή ζην Γφγνινο - Γηαλλαθφο 1983: 88, αξ. 13. 
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Ρόδν κ΄ ηνπ κπαμέ 

η΄ αρείιε ζνπ άλνημε. 

Πξόβαιε λα δεηο 

θνξκί πνπ ηπξαλλείο. 

Σα θόθθηλα, ηα θίηξηλα αλ θόξεζε, αλ έξημε ηα άζπξα, 

Σνύξθα γηά Οβξηά 

γη΄ απόκεηλε Ρσκηά. 

Φέμε αζηέξη κνπ 

λα ξζεί ην ηαίξη κνπ.
75

εκεηψλεη ζρεηηθά ν Γηψξγεο Μειίθεο, επηκειεηήο ηνπ δίζθνπ αινλίθε παηλεκέλε: 

Σν ηξαγνχδη  απηφ  είλαη  ηδηαίηεξα  γλσζηφ ζηελ πεξηνρή ηνπ Παγγαίνπ, φπνπ 

ηξαγνπδηέηαη θαη ρνξεχεηαη (θαιακαηηαλφ) κέρξη ζήκεξα. Πξφθεηηαη γηα εξσηηθφ 

ηξαγνχδη ησλ αξρψλ (;) ηνπ [20νχ] αηψλα. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη 

ηειεπηαίνη ζηίρνη ηνπ, νη νπνίνη δείρλνπλ ηελ αγσλία ηνπ παιηθαξηνχ κήπσο ε αγάπε ηνπ 

θφξεζε ηα θφθθηλα (δειαδή ηνχξθεςε), κήπσο θφξεζε ηα θίηξηλα (έγηλε Οβξηά), θαη 

έξημε ηα άζπξα. Δλδπκαηνινγηθφο δηαρσξηζκφο ν νπνίνο δηαθνξνπνηνχζε ηνλ γπλαηθείν 

πιεζπζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο. Ηζηνξηθέο καξηπξίεο αλαθέξνπλ φηη ην θφθθηλν ήηαλ 

απνθιεηζηηθά ρξψκα ησλ Σνχξθσλ. ΄Οζνη, κάιηζηα, Σνχξθνη έβιεπαλ ζηνπο  δξφκνπο 

αιιφζξεζθεο λα ην θνξνχλ, μέζρηδαλ ηα ξνχρα ηνπο θαη ηηο δηαπφκπεπαλ. Οη Δβξαίεο ηεο 

πφιεο ζπλήζσο θνξνχζαλ θφθηεο απφ θίηξηλν αηιάδη, ελψ νη Ρσκηέο θνξνχζαλ, 

ζπλήζσο, άζπξα θνξέκαηα. 

75
  Απφ ην δίζθν αινλίθε παηλεκέλε, ζπιινγή -  επηκέιεηα Γηψξγεο Μειίθεο, 1989. 
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Κεθάιαην Β΄ 

«Όζν θαπρηόκνπλ θη ήιεγα καύξνο κε κε θηιήζεη» 

Γηα ηνλ Φηιφδεκν, πνηεηή απφ ηα Γάδαξα ηεο Κνίιεο πξίαο, πνπ έδεζε απφ ην 110 έσο 

ην 40 ή 35 π.Υ., ίδξπζε δε επηθνχξεηα ζρνιή ζηελ ηηαιηθή Νεάπνιε, ε εζληθφηεηα δελ κεηξάεη 

ζηα εξσηηθά.
76

 Σν καξηπξεί θαη ην αθφινπζν ειεπζεξφζηνκν επίγξακκά ηνπ (Παιαηηλή

Αλζνινγία, V 132):  

Χ πνδόο, σ θλήκεο, σ ησλ (απόισια δηθαίσο) 

κεξώλ, σ γινπηώλ, σ θηελόο, σ ιαγόλσλ, 

ώκνηλ, σ καζηώλ, σ ηνπ ξαδηλνίν ηξαρήινπ, 

σ ρεηξώλ, σ ησλ (καίλνκαη) νκκαηίσλ, 

σ θαηαηερλνηάηνπ θηλήκαηνο, σ πεξηάιισλ  

γισηηηζκώλ, σ ησλ (ζύ΄ εκέ) θσλαξίσλ. 

Δη δ΄ Οπηθή θαη Φιώξα θαη νπθ άδνπζα ηα απθνύο, 

θαη Πεξζεύο Ηλδήο εξάζαη΄ Αλδξνκέδεο. 

Μεηαθξάδεη ν Ν.Υ. Υνπξκνπδηάδεο (1999: 164-165, αξ. 32): 

76
  ΄Οπσο δελ κεηξάεη ε ζξεζθεία γηα ηνλ Σδειαιαληίλ Ρνπκί, πνπ έγξαςε: Γηα ηνπο εξσηεπκέλνπο / δελ ππάξρνπλ 

Μνπζνπικάλνη, Υξηζηηαλνί θη Δβξαίνη (Ο Αγαπεκέλνο, 1997: 74, ζη. 1-2). 
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Σν πόδη, ζεέ κνπ, ε θλήκε, αρ, θαη (έιενο, ράλνκαη) ν κεξόο ηεο, 

αρ, νη γινπηνί, ηα ηζρία θαη θάπνπ απέλαληη ε ζρηζκή ηεο, 

νη ώκνη, ζεέ κνπ, θη νη καζηνί θη ν ξαδηλόο ν ηξάρειόο ηεο, 

ηα ρέξηα θαη (αρ, παξαθξνλώ) ηα δπν ηεο ηα καηάθηα, 

νη εθκαπιηζηηθέο θηλήζεηο ηεο, ηα αζύγθξηηα θηιάθηα, 

θη εθείλνη (ζην βσκό νδεγήζηε κε) νη ςηζπξηζκνί ηεο! 

Κη αλ κηα Ηηαιίδα Φιώξα είλαη θη από απθώ δελ έρεη ηδέα, 

θάπνηε γνήηεςε θη ε Ηλδή Αλδξνκέδα ηνλ Πεξζέα. 

Βεβαίσο, γηα λα κείλνπκε θνληά ζε φζα παξαδίδνπλ νη κχζνη, ε Αλδξνκέδα δελ ήηαλ 

Ηλδή. Ο παηέξαο ηεο, ν Κεθέαο, ήηαλ βαζηιηάο ηεο Αηζηνπίαο, σζηφζν ζηελ αξραία πνίεζε ην 

φλνκα Ηλδία ζηέγαδε ζπρλά θαη ηελ Αξαβία θαη ηελ Αηζηνπία. Απνιχησο ζαθέο είλαη πάλησο ζην 

επίγξακκα φηη ν πφζνο (ελ πξνθεηκέλσ ηνπ Αξγείνπ ήξσα Πεξζέα γηα ηελ εμσηηθή θφξε) δελ 

ελνριείηαη απφ θπιεηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Σν ίδην αθνχκε θαη ζε έλα πνίεκα ηνπ Αζθιεπηάδε 

(Παιαηηλή Αλζνινγία, V 210): 

Σσ ζαιιώ Γηδύκε κε ζπλήξπαζελ· ώκνη, εγώ δε 

ηήθνκαη σο θεξόο παξ ππξί, θάιινο νξώλ. 

Δη δε κέιαηλα, ηη ηνύην; θαη άλζξαθεο· αιι΄ όηε θείλνπο 

ζάιςσκελ, ιάκπνπζ΄ σο ξόδεαη θάιπθεο.
77

77
 Παξαπέκπνληαο ζην επίγξακκα απηφ, ν Ν. Π. Αλδξηψηεο παξαηεξεί: «ηα δεκνηηθά καο ηξαγνχδηα ζπλεζίδεη ν 

ιαφο λα παηλά ηηο κειαρξηλέο ζπγθξίλνληάο ηηο κε πξάγκαηα πνπ, παξά ην κειαςφ ηνπο ρξψκα, είλαη αθξηβά θαη 

ζπάληα, π.ρ.: κειαρξηλάθη ζε ΄παλε θαη κε ζνπ βαξνθάλε, / καύξν ΄λ΄ ην γαξέθαιν, πνπιηέηαη κε ην δξάκη (Κξήηε). 

Δδψ ν ιαφο δε ιέγεη λέα πξάγκαηα, αιιά παιηά κε λέν ηξφπν· non nova, sed nove [φρη λέα πξάγκαηα, αιιά κε 

θαηλνχξγην ηξφπν παξνπζηαζκέλα]. Πξβ. ην αξραίν επίγξακκα ηεο Παιαηηλήο Αλζνινγίαο  5, 209 [παιαηά 

αξίζκεζε], φπνπ ν ιφγνο γηα θάπνηα κειαρξηλή: εη δε κέιαηλα, ηη ηνύην; θαη άλζξαθεο· καιι΄ όη΄ εθείλνπο / 

ζάιςσκελ, ιάκπνπζ΄ σο ξόδεαη θάιπθεο. Σν ίδην θαη ζηνπ Θενθξίηνπ ηα Δηδύιιηα 10, 26 θ.ε.: Βνκβύθα ραξίεζζαλ, 

ύξαλ θαιένληί ηπ πάληεο, / ηζρλάλ, αιηόθαπζηνλ· / εγώ δε κόλνο κειίρισξνλ. / Καη ην ίνλ κέιαλ εζηί θαη α γξαπηά 

πάθηλζνο, / αιι΄ εκπάο ελ ηνηο ζηεθάλνηο ηα πξάηα ιέγνληαη [΄Οινη Αξαπίλα ηε θσλάδνπλ ηε  ραξηησκέλε ηε Βνκβύθα, 

/ θαη καξακέλε θαη ειηνθακέλε.  Καη κόλν εγώ πσο έρεη ηνπ κειηνύ ην ρξώκα ιέσ. / Μαύξνο θη ν κελεμέο, θαη ν 

πάθηλζνο, από ηα γξάκκαηα ζεκαδεκέλνο. /  Κη σζηόζν, ηελ πξώηε αμία έρνπλ ζηα ζηεθάληα]. Πξβ. θαη Λφγγνπ, 

Γάθλ. Υι. 1, 16, 4 αγέλεηόο εηκη, θαη γαξ ν Γηόλπζνο· κέιαο, θαη γαξ ν πάθηλζνο· αιιά θξείηησλ θαη ν Γηόλπζνο 
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Καη ζηε κεηάθξαζε ηνπ Ν.Υ. Υνπξκνπδηάδε (212-213, αξ. 210): 

Με εθκαύιηζε κε έλα άλζνο ε Γηδύκε - αιίκνλν ζε κέλα· 

ζην θάιινο ηεο κπξνζηά ζαλ ην θεξί ηεο θιόγαο ιηώλσ. 

Ναη, κειαςή είλαη. Δ, θαη; Μαύξα ηα θάξβνπλα ζβεζκέλα κόλν· 

ιάκπνπλ ζαλ ξόδα πνξθπξά όηαλ είλαη αλακκέλα. 

«Πξφθεηηαη, ελδερνκέλσο, γηα λέγξα» ππνζεκεηψλεη ν Υνπξκνπδηάδεο γηα ηε κέιαηλα 

Γηδχκε. Κη απηφ κάο ηαμηδεχεη πνιινχο αηψλεο αξγφηεξα, ζηνλ λέν ειιεληζκφ, νπφηε θαη θάλεη 

ηελ εκθάληζή ηεο ζε παηρληδηάξηθν ηξαγνχδη ηεο βνξεηνδπηηθήο Θξάθεο κηα πνιχ καθξηλή 

ζπγγελήο ηεο Γηδχκεο, αλψλπκε απηή:  

Δηο ηελ Αξαπηά ζα πάνπ, 

κη΄ Αξαπίλα γηα λα θέξνπ. 

΄Φόληαο πήγα θαη ηελ πήξα, 

ζηνλ γηαιό ηελ θαηηβάδνπ 

θό ζηε βάξθα η΄λ αληβάδνπ. 

ηέθνπκαλ θί ηε ξνπηνύζα, 

ζηέθνπκαλ θί ηελ μηηνύζα. 

«Κόξε κ΄, Ρσκηνπνύια είζη;» 

αηύξσλ <θαη> ν πάθηλζνο θξίλσλ  [αγέλεηνο είκαη, όπσο ν Γηόλπζνο· θαη καύξνο, όπσο ν πάθηλζνο. Μα θη ν 

Γηόλπζνο είλαη πην ζπνπδαίνο από ηνπο άηπξνπο θαη ν πάθηλζνο από ηα θξίλα] («Αληίζηνηρα εθθξαζηηθά κέζα ηεο 

αξραίαο θαη  ηεο λέαο ειιεληθήο», Διιεληθά, ηφκ. 15, 1957: 7). Σα εληφο αγθπιψλ, δηθά καο.  

«Σν ύξα  ησλ αξραίσλ», ππνζεκεηψλεη ν Αλδξηψηεο, «αληηζηνηρεί κε ην δηθφ καο Αξαπίλα = πνιχ  

κειαρξηλή». Δπηθνπξηθψο ζεκεηψλνπκε φηη ν Θεφθξηηνο πξέπεη λα είρε ππφςε ηνπ ηελ πνηθηιία ίνλ ην κέιαλ, ελψ 

γηα ην γξαπηά επί παθίλζνπ αληηγξάθσ απφ ην Λεμηθφ Liddell -Scott ηελ παιηά ηζηνξία πνπ παξαηίζεηαη ζην ζρεηηθφ 

ιήκκα (ηφκ. Ζ΄, ζ. 123): «ιέγεηαη φηη αλεθάλε ην άλζνο ηνχην εθ ηνπ αίκαηνο ηνπ Ταθίλζνπ, ή (θαη΄ άιινπο) εθ 

ηνπ αίκαηνο ηνπ Αίαληνο ηνπ πηνχ ηνπ Σειακψλνο· ελφκηδνλ δε νη παιαηνί φηη εδχλαλην επί ησλ πεηάισλ λα 

αλαγλψζνπζη ηα πξψηα γξάκκαηα ηνπ νλφκαηνο Αίαο, ΑΗ ή ην επηθψλεκα ΑΗΑΗ [...] εληεχζελ ηα επίζεηα γξαπηά». 
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«Ση ζί λνηάδεη ζέλα, μέλη κ΄;» 

«Δκέλα λνηάδ΄ θί ζέλα ιέγνπ, 

η΄ είλ΄ ηα ρέξηα ζνπ βακκέλα, 

ηα καιιηά ζ΄ κπνπγηαηηζκέλα;» 

«Μπνπγηαηδ΄ έρσ ζηελ απιή κνπ, 

ραζαπηό ζηνύ καραιά κνπ». 

ΚΑΒΑΚΟΠΟΤΛΟ 1981: 44, αξ. 45 

Γελ νκνινγείηαη εδψ έξσηαο γηα ηελ αιιφρξσκε μέλε, φπσο ζηνλ Αζθιεπηάδε, δελ είλαη 

πάλησο αδηάθνξε ε παξνπζία ηεο Αξαπίλαο, έζησ ζε θείκελν κάιινλ ππαηληθηηθφ παξά 

δεισηηθφ. Δπζχηεξα θαη νκνινγεκέλα είλαη ηα πξάγκαηα ζην ηξαγνχδη «Σνπ καχξνπ ην θηιί», 

ην νπνίν, φπσο ζεκεηψλεη ε Δληβίγε Λχληεθε πνπ ην εμέδσζε ην 1947, πξνέξρεηαη «εμ ηδίαο 

ζπιινγήο έηνπο 1935. Παξά Μηραήι Παπακαχξνπ εθ Υίνπ».
78

 Δδψ ν καχξνο ζαγελεχεη
79

, φπσο

ε Γηδχκε, θαη νδεγεί ζε παξάθνξεο απνθάζεηο: 

΄Οζν θαπρηόκνπλ θη ήιεγα καύξνο κε κε θηιήζεη, 

ηόζν ε απγή κε πιάλεςε, κ΄ εθίιεζελ ν καύξνο. 

Μα γηα ηνπ καύξνπ ην θηιί πέξακα ζα πεξάζσ, 

πέξακα θη αληηπέξακα, γηα λα πεξάζσ πέξα, 

λα πά΄ λα βξσ ηε κάλα ηνπ λα ηελ θαιαξσηήζσ 

ηη έηξσγε ζην γθάζηξη ηεο θη εκύξηδελ ν γηνο ηεο. 

Ρόδα ΄ηξσγε ην ηαρηλό, κήια ην κεζεκέξη 

78

 Σν ηξαγνχδη, κε ηνλ ηίηιν «΄Οζν θαπθηφκνπλ θη ήιεγα», θαη κε ειαθξφηαηεο δηαθνξέο, ππάξρεη θαη ζην δίζθν 

Σξαγνύδηα Μπηηιήλεο θαη Υίνπ, χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ ηεο Δζληθήο Μνπζηθήο, 1974, φπνπ θαη ζεκεηψλεηαη φηη 

πξφθεηηαη γηα «δηπιφ ρνξφ απνθξηάηηθν Υίνπ». 
79

 Γεληθφηεξα πάλησο ν καχξνο θαίλεηαη λα πζηεξεί ζηνλ πφιεκν ηνπ έξσηα, αλ θξίλνπκε απφ ην εμήο δίζηηρν: Δγώ 

εηκαη καύξνο θη άζθεκνο, δελ αγαπώ θπξάδεο, / κόλ΄ αγαπώ κειαρξηλέο, πόρνπλε λνζηηκάδεο (Σεθαξίθεο 1866: 40, 

ζη. 942-943). 
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θη ύζηεξα απνκεζήκεξα ηνλ θξίλν ηνλ αθξάην 

θη έθακε ηνλ ρξπζόλ πγηό, ηνλ κνζρνκπξσδάην.
80

 ΛΤΝΣΔΚΔ 1947: 256, αξ. 189 

Πάλσ απφ κηζφλ αηψλα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο Λχληεθε, ην 1891, ζηνλ Εσγξάθεην 

Αγώλα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο είρε δεκνζηεπηεί απφ αλψλπκν ζπιιέθηε ε αθφινπζε 

εθηελέζηεξε θαξπαζηαθή παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ
81

 (ν δσεξφο δηάινγνο αλάκεζα ζηελ θφξε

θαη ηε κεηέξα ηνπ παιηθαξηνχ απαληά θαη ζε άιια ηξαγνχδηα, βι. ιφγνπ ράξε ζηηο Δθινγέο ηνπ 

Ν.Γ. Πνιίηε, 147-148, αξ. 103): 

Πάληα θαπρνύκνπ θη ήιεα καύξνο κεκ κε θηιήζεη, 

κήε καύξνο κή΄ άζθεκνο κήε ηνπ ΄ιηνύ θακέλνο, 

ν κπξηνκπντζκέλνο, 

Μακ κηα Λακπξή, κηα Κπξηαθή, κηαλ αθξηήλ εκέξα, 

΄πηζήκαελ εκέξα, 

ήξηελ ν καύξνο θη εύξεκ κε θη εγιπθνθίιεζέκ κε. 

Μκ΄ σο γηα ηνύ καύξνπ ην θηιί πεξακαηίζσ ζέισ, 

λα ηαμηέςσ ζέισ, 

λα πά΄ λα βξσ ηεκ κάλλαη ηνπ λα ηελ αλεξσηήμσ, 

ην ηη ΄ηξσε ζην γθάζηξη ηεο θη εκύξηδελ ν γηνο ηεο, 

ν γιπθνπνζεηόο ηεο. 

«Κπώληλ ήηξσ΄ ην πσξλό, κήινη ην κεζεκέξη, 

80
 ε παξαιιαγή ηεο σδφπνιεο, ν εξαζηήο απνθηά φλνκα, έζησ έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα νλφκαηα ζηα δεκνηηθά: 

Δγώ θαπθηνύκαλ θη έιεγα καύξνο κε κε θηιήζεη, / νύη΄ όκνξθνο νύη΄ άζθεκνο νύηε ηνπ Θηνύ θακέλνο. / Δζόκπσζέ κε 

ε απγή θαη θόκπσζέ κε η΄ άζηξη  / θαη θίιεζέ κ΄ ν Κσζηαληήο η΄ Απγνύζηνπ πξώηε κέξα / θαη κόζθηδελ ν ζηόκαο ηνπ 

κόζθνπο θαη θαξηνθίιηα. / Θέισ λα βξσ ηε κάλα ηνπ, γηα λα ηελ εξσηήζσ, / ηη έθαγε ζην γθάζηξη ηεο θαη κόζθηδε ν 

γηνο ηεο (Πεηξφπνπινο Β΄ 1958: 64-65, αξ. 46). 
81

 Σν ηξαγνχδη απηφ ην αλαπαξάγεη ην 1928 ν Μηραειίδεο Ννπάξνο ζηα Γεκνηηθά Καξπάζνπ (104-105, αξ. 30). 

Πνιχ θνληά ζηελ θαξπαζηαθή παξαιιαγή είλαη ε ληζπξηαθή, πνπ έρεη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «΄Δξσο 

απξφβιεπηνο» (αθειιαξίδεο 1965: 87-88, αξ. 57). 
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ζηνπ ήιηνπ ηα θατζκαηα ηνλ κόζρνη ηνλ αθλάην 

θη εκύξηδελ ν γηνο κνπ, 

ν γιπθνπνζεηόο κνπ. 

Σν λνπζ ζνπ κνλνιάηζε, κεη ηνλ κνλνζπλάεηο, 

θαη μεισιιάλεηο ζέιεηο ηνλ σο γηα λα ηνλ επάξεηο, 

ηαίξη ζνπ λα ηνλ θάκεηο». 

«Κνληά ζνπ ρξνπζνθνύο έρεη, θη αληίθξπα ζνπ καζηόξνπο, 

θαη θάκ΄ αξγπξαιύζην, γέζε ηνη ηνλ πηό ζνπ, 

ηνλ γιπθνπνζεηόζ ζνπ. 

Κη όλη΄ έξησ ΄γηώ θαη ηνλ επξώ, θνύξβακ κε ζέιεηο θξάμεη, 

θη όλη΄ έξηεη θείλνο θη εύξεη κε, άλδξα ηνζ ζέισ πάξεη, 

κε θιήκα, κε ζηεθάλη. 

ηαληό ζνπ πεζζεξά κνπ ΄ζαη, ζηαληό ζνπ λύθθε ζνύ ΄καη 

ζηαληό ζνπ ηνθ θαιόζ ζνπ γηνλ άλδξα ηνζ ζέισ πάξεη, 

λα κελ έρεηο ραπάξη».
82

Εσγξάθεηνο Αγώλ Α΄ 1891: 312, αξ. 40 

Αθφκα πην παιηά, ην 1877, ζε έλα βηβιηαξάθη πνπ ηππψζεθε ζηελ Κέξθπξα, ν 

δεκνδηδάζθαινο Γεψξγηνο Αξ. Κνληφο, ηαθηηθφ κέινο ηνπ ελ Αζήλαηο Διιεληθνχ Γηδαζθαιηθνχ 

πιιφγνπ, φπσο ζεκεηψλεηαη ζην εμψθπιιν, αλάκεζα ζε άιια αλέθδνηα θεξθπξατθά ηξαγνχδηα 

δεκνζηεχεη θαη ην εμήο, κε ηνλ ηίηιν «Ο καχξνο»: 

Πνηνο ήηαλ πνπ εηξαγνύδνπλε εςέο αξγά ζηε βίγια 

θη αρνύζαλε νη αθξνγηαιηέο θη αθνύαλ ηα θαξάβηα; 

Γελ ήηαλ πνπ εηξαγνύδνπλε ρήξα θαη παληξεκέλε, 

82
 αθλάηνο: αγλφο, θαζαξφο· κνλνιατδσ: ζπκκαδεχσ· κνλζνζπά(γ)σ: «επί ππφπηνπ θαη κεκπηήο πξνζθιήζεσο λέσλ 

εηο ζπλαλαζηξνθάο»· θνύξβα: πφξλε, άηηκε· ζηαληό ζνπ: κε ην ζηαληφ. 
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κόλ΄ ήηαλ πνπ εηξαγνύδνπλε κηαο ξνύζαο ζπγαηέξα, 

πνπ ήηαλε δώδεθα ρξνλώλ θη ν ήιηνο δελ ηελ είδε. 

Κη ε κάλα ηεο ηεο έιεγε θη ε κάλα ηεο ηζή ιέεη: 

«Φπιάμνπ, ζπγαηέξα κνπ, καύξνο κε ζε θηιήζεη». 

«Μάλα κνπ, καύξνο ήηαλε θαη καύξν ηνλ ειέαλ. 

Μα είρε ην θίιεκα γιπθό, ηζ΄ αγθάιεο κπξσδάηεο. 

Θα πάσ λα βξσ ηε κάλα ηνπ λα ηελ ςαρλνξσηήζσ, 

ζαλ ηη έηξσγε ζην γθάζηξη ηεο, πνπ εκύξηδ΄ έηζη ν γηνο ηεο». 

«Μόζθν έηξσγα η΄ απνηαρηά, κόζθν ην κεζεκέξη, 

θη ίζηα ην γέξκα ηεο κεξόο όιν κνλάην κόζθν».
83

ΚΟΝΣΟ 1877: 10-11, αξ. 5
84

Τηνζεηψληαο ην κνηίβν ηνπ κνζρνκχξηζηνπ γηνπ
85

, ηα ηξαγνχδηα απηά ηζηνξνχλ κηα

κάιινλ ζπάληα, εμαηξεηηθή εξσηηθή πεξίπησζε. Γελ είλαη βέβαηα απνιχησο ζαθέο αλ πξφθεηηαη 

γηα αιινεζλή καχξν, γηα αξαθελφ ή Μψξν φπσο αλαθέξνληαη ζε αξθεηά δεκνηηθά νη καχξνη
86

,

83
 απνηαρηά: λσξίο, ην πξσί· κνλάηνο: ζθέηνο, ρσξίο πξφζκεημε. 

84
 Μηα ζπληνκφηεξε θεξθπξατθή παξαιιαγή απαληά ζην Μαξηδνχθνο 1959: 138, αξ. 37. 

85
Σν βξίζθνπκε ιφγνπ ράξε θαη ζην ηξαγνχδη «Ζ θαινγξηνπνχια» (Jeannaraki 1876: 168, αξ. 209): 

Καινγξηνπνύια, θαινγξά, κηθξή θαινγξηνπνύια, / ίληά ΄ηξσγεο ζην γάζηξη ζνπ θη εκύξηζελ ν γηνο ζνπ; / «Κπδώλη 

΄ηξώγα ην ηαρύ, κήιν ην κεζεκέξη, /  αξγά ΄πηλα γιπθύλ θξαζί». 
86

 «Ζ δπζκνξθία ησλ αξαθελψλ», γξάθεη ν ηέθ. Γ. ΄Ζκειινο, «νθεηινκέλε εηο ην κειακςφλ ή καχξνλ ηνπ 

ρξψκαηνο πνιιψλ εμ απηψλ, έλεθα ηνπ νπνίνπ ε ι. αξαθελφο θαηήληεζελ ελσξίο λα ζεκαίλεη καχξνο, δελ έκεηλε 

βεβαίσο απαξαηήξεηνο ππφ ηνπ ιανχ» («Ζ δαηκνλνπνίεζηο ησλ αξαθελψλ ελ Κξήηε», ό.π., ζ. 123). 

Μηα παξαζηαηηθή εηθφλα ηεο παξνπζίαο καχξσλ ζε έλα λεζί ηεο Διιάδαο, ηε ζθιαβσκέλε  Κξήηε ηνπ 

1870, πξνζθέξεη ζηηο Πεξηεγήζεηο ηεο ε Γεξκαλίδα αξηζηνθξάηηζζα Διπίο Μέιαηλα (Marie Esperansce Brandt-von 

Schwartz)· «κέζα ζηνλ άδνιν ελζνπζηαζκφ θαη θηιειιεληζκφ πνπ ηελ δηαθαηείρε», γξάθεη ε Ησάλλα Μπισλάθε 

ζηελ Δηζαγσγή ηεο (ζ. ηε΄), παξαθάιεζε ηνλ Γαξηβάιδε («πηζαλψο είρε εξσηηθέο ζρέζεηο καδί ηνπ») «λα ζηείιεη 

εζεινληέο ηνπ ζην λεζί. Δθείλνο αληαπνθξίζεθε ζην αίηεκα· ην 1867 έθηαζαλ εθεί ζχκθσλα κε καξηπξία ηεο 

Schwartz πεξίπνπ 500 Γαξηβαιδηλνί». Γξάθεη ινηπφλ γηα φζα είδε ην 1866 (62-64):  

«Αξηζηεξά θαη πνιχ θνληά καο βιέπνπκε ην [...] αξαβηθφ ρσξηφ Νεάπνιηο: φπσο καξηπξεί ην φλνκά ηνπ, 

δελ είλαη παιαηφο νηθηζκφο, αιιά πξσηνθαηνηθήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηγππηηαθήο θπξηαξρίαο απφ κεξηθνχο 

θειάρνπο, ζχξηνπο θαη αηγχπηηνπο ζηξαηηψηεο πνπ ζπλφδεπαλ ηνλ [αληηβαζηιέα ηεο Αηγχπηνπ, ζηνλ νπνίν ππαγφηαλ 

ε Κξήηε] Μερκέη Αιή ζηελ Κξήηε [ην 1833] θαη είηε παληξεχηεθαλ αθξηθαλέο ζθιάβεο ζην λεζί είηε έθεξαλ 

αξγφηεξα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο απφ ηα κέξε ηνπο. Απηή ε λέγξηθε παξνηθία κεγαιψλεη ζπλερψο. [...] Ζ Νεάπνιηο 

ζπκίδεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα πεξίρσξα ηεο Γακηέηηεο ή ηεο Αιεμάλδξεηαο παξά ειιεληθφ λεζί. [...] Αθφκε 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην αξαβηθφ ληνπάξ δεμηά, αθξηβψο επάλσ ζηνλ δξφκν πνπ νδεγεί ζηε Υαιέπα. 

Ίπνηνο ηνικά λα κπεη κέζα ζηνλ θαηαπιηζκφ, είλαη ζαλ λα έρεη κεηαθεξζεί θαηά καγηθφ ηξφπν ζηε Βεγγάδε ηεο 

αλαηνιηθήο αθηήο ηεο Μεγάιεο χξηεο, ζην νπδάλ ή ζηε ιίκλε ηνπ Σζαλη, γηαηί βξίζθεηαη μαθληθά 
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ή γηα κειαρξηλό βαζηάο βαθήο φπσο γηλφηαλ, θαηά ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ Βηηζέληδνπ Κνξλάξνπ, 

ν Δξσηφθξηηνο φηαλ ρξεζηκνπνηνχζε ην καγηθό κειάλη ηνπ. ε ειεηαθφ δεκνηηθφ, αο πνχκε, φζν 

απζηεξή είλαη ε ζπκβνπιή λα απνθεπρζεί ην θηιί καχξνπ ηφζν ραιαξφο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ ρξψκαηνο απηνχ, αθνχ δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηε θπιή αιιά θαη κε ηνλ ήιην. Αμηνπξφζεθην 

εδψ  ην ιεθηηθφ παηρλίδη θπιάλ/θηινύλ/θπιάμνπ/θηιήζεη: 

«Πνύ παο αγγειηθό θνξκί, πνπ παο, θακαξσκέλν;» 

«ηε βξύζελ πάσ γηα λεξό, ζηνλ πνηακόλ λα πιύλσ». 

«ηε βξύζελ Σνύξθνη θάζνληαη, ζηα ζηξάηα παιηθάξηα. 

Φπιάλ ζνύ πίλνπλ ην λεξό, θηινύλ ηα καύξα κάηηα. 

Φπιάμνπ, ζπγαηέξα κνπ, καύξνο κε ζε θηιήζεη. 

Μα νπδέ καύξνο, καπξηδεξόο κα νπδέ ειηνθατκέλνο». 

ΣΟΤΡΑ 2004: 76, αξ. 80 

πεξηζηνηρηζκέλνο απφ Αθξηθαλνχο πνπ πξνέξρνληαη -ζχκθσλα κε ηνλ ζσκαηφηππν θαη ηε γιψζζα- απφ δηάθνξεο 

θπιέο, αιιά ζπλερίδνπλ ηε λνκαδηθή δσή ηνπο ζε κία νκαδηθή, εηξεληθή πνιπρξσκία πάλσ ζε απηφ ην θνκκαηάθη 

ακκψδνπο γεο πνπ κνηάδεη κε ηελ έξεκν. Οη θπιέο ησλ Μπαγθίξκη, Οπαληάη, Σνπαξέγθ, θπιέο απφ ην Μπφξλνπ, ηε 

Βεγγάδε θαη άιιεο πνιηηείεο, θπξίσο φκσο απφ απηή ηελ ηειεπηαία, απνηεινχλ εδψ ηελ πιεηνςεθία, κεηαμχ ησλ 

άιισλ θαη ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο γεηηλίαζεο ησλ ρσξψλ ηνπο κε ηελ Κξήηε. Σα ηειεπηαία ρξφληα νιφθιεξεο νξδέο 

απφ πάκθησρνπο Άξαβεο ήιζαλ ζηελ Κξήηε δησγκέλνη απφ ηνλ ιηκφ ζηελ επαξρία Βάξθα (ή Βεγγάδε)». 

΄Αιιε κία ελδηαθέξνπζα πεξηθνπή απφ ην ίδην βηβιίν, πνπ ειέγρεη αληζηφξεηε ηελ ππφζεζε πεξί 

αηκαηηθήο θαζαξφηεηαο (294-295): «Σν 823, φηαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θπβεξλνχζε ν Μηραήι Σξαπιφο θαη ζηε 

Βαγδάηε ν αι-Μακνχλ, απνβηβάζζεθαλ εδψ γηα πξψηε θνξά αξαθελνί γηα λα θαηαιάβνπλ ην λεζί. Μία 

ζπκκνξία απφ αλδαινπζηαλνχο εζεινληέο, ζηνπο νπνίνπο δελ άξεζε είηε ην θιίκα είηε ε θπβέξλεζε ηεο Ηζπαλίαο, 

έθπγαλ απφ ηελ παηξίδα ηνπο κε 10-20 γαιέξεο γηα λα επηδνζνχλ ζε ζαιαζζηλέο πεξηπέηεηεο, θνηλψο "πεηξαηεία". 

Αθηέο θαη λεζηά ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ απφ ηηο εθβνιέο ηνπ Νείινπ έσο ηνλ Διιήζπνλην ήηαλ εθηεζεηκέλα 

ζηηο αξπαγέο θαη ιεειαζίεο ηνπο. Οη αξαθελνί είδαλ θαη δήιεςαλ ηνλ θπζηθφ πινχην ηεο Κξήηεο, επέζηξεςαλ 

ινηπφλ κε ζαξάληα γαιέξεο θαη επηζεηηθνχο ζθνπνχο. Μία εκέξα, κεηά απφ θάπνηα ιεζηξηθή επηδξνκή ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ λεζηνχ, θαη φπσο έθζαλαλ ζηα παξάιηα θνξησκέλνη κε ηε ιεία ηνπο, είδαλ ηηο γαιέξεο ηνπο λα 

θιέγνληαη. Ο αξρεγφο ηνπο Ακπνχ Κάακπ νκνιφγεζε ηνλ εκπξεζκφ θαη απηνί ηνλ θαηεγφξεζαλ φηη ήηαλ ηξειφο ή 

πξνδφηεο. "Γηαηί δηακαξηχξεζζε", απνθξίζεθε ν παλνχξγνο εκίξεο, "ζαο έθεξα ζε κηα ρψξα φπνπ ξένπλ κέιη θαη 

γάια, απηφο είλαη ν ηφπνο ζαο, εδψ ζα αλαθηήζεηε δπλάκεηο θαη ζα μεράζεηε ηελ άγνλε παηξίδα ζαο". "Καη νη 

γπλαίθεο καο, ηα παηδηά καο;" αληήρεζε ε απνξία. "Δρεηε φκνξθεο αηρκάισηεο, απηέο ζα είλαη νη λέεο ζαο γπλαίθεο 

θαη κε απηέο ζα θηηάμεηε έλα λέν γέλνο"». 
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αθήο, αληίζεηα, είλαη ε ρξσκαηηθή θιηκάθσζε ζε θαξπαζηαθφ ηξαγνχδη: άζπξνο / 

κειαρξηλφο / καχξνο. Κακία άιιε δηαθνξά δελ ρσξίδεη εληνχηνηο ηνπο ηξεηο ζηξαηνθφπνπο, 

ηνπιάρηζηνλ ζην ρψξν ηνπ άζκαηνο. Φέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν (αξπάδνπλ ηηο ιπγεξέο), θαη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν άιισζηε αληηκεησπίδνληαη: 

«Δηπέ κνπ, κπάξβα γέξνληα, εηπέ κνπ, κπάξβα γέξνλ,  

εηπέ κ΄ αλ ζνπ ΄παληήμαζηλ ζηελ ζηξάηαλ ηξεηο ζηξαδηώηεο, 

λα ζύξλνπζη ηξεηο ιπγεξέο, ηηο ηξεηο κνπ ζπγαηέξεο». 

«Δηπέ κνπ ηα ζνπζνύκηα ησλ, καθάξη λα ηηο είδα». 

«Ζ κηα ΄λ΄ ζβνπξή, άιιε μαζζή θη ε άιιε καπξνκάηα». 

«Οςέο αξγά ηηο είδα ΄γηώ ζηα Κνύπεηξα θη ππάζηλ. 

Μαύξνο εθίιεη ηελ ζβνπξήλ, άζπξνο ηελ μαζζνκάιιαλ, 

κειαρξηλόο ηελ όκνξθελ θαη ηελ παηρληδνκάηαλ. 

Φηινύζηλ θη εξσηνύζηλ ηεο, θηινύλ θη αλεξσηνύλ ηεο: 

"Κόξεο, δελ έρεη΄ αδεξθνύο, δελ έρεη΄ εμαδέξθνπο;" 

"Μόλνλ αθέληελ έρνκελ, γέξνληαλ παιηθάξη. 

Γέξνληαο είλαη ζηελ βνπιήλ θαη ληνο εηο ην θνπζέγην
87

 ,

αλ αζηξαπή ην βιέκκα ηνπ θη σζάλ βξνλη΄ ε θσλή ηνπ, 

θη σζάλ αλεκνζηξόβηινο ην ζηξνπθνγύξηζκά ηνπ"». 

Αθόκ΄ ν ιόγνο ήζηεθελ θη ε ζπληπρηά ΄πνθξάηεη,  

θαη δέμνπ θαη ηνλ γέξνληα ζηνλ θάκπνλ μεπξνβαίιιεη. 

ηξηγθηάλ θσλήλ ηελ ήζπξελ όζε θη αλ εβνπιηέηνλ: 

«Μσξέ ζθύινη, ζηαζείη΄ αηνύ θαη ηώξα λα ζαο γείμσ». 

Άιινο ηα όξε πέξαζελ θη άιινο κεο ζηα ιαγθάδηα. 

ΜΑΝΧΛΑΚΑΚΖ 1896: 223-224, αξ. 9 

87
 θνπζέγην: ζχζθεςε. 
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ε άιιν θαξπαζηαθφ ηξαγνχδη, κηα εθδνρή ηνπ άζκαηνο «Σν δνθίκηλ ηεο αγάπεο», νη 

θαηαιεθηηθνί ζηίρνη ππνδειψλνπλ εξσηηθφ ελδνηαζκφ έλαληη ησλ καχξσλ: 

Δθαηόδ δπ΄ αξθνληόπνπιια κηαλ θόξελ ααπνύζη, 

ελνύο ελνύο εηάζζεην θηιί, θαη κηαλ εζπέξα 

νύινη κνλνιατζηεζαθ θη ππάζηλ νύι΄ αιιάη. 

ηξώλλεη ηση ηάβια λα ΄επηνύ, πνιιώι ινγηώη ηξαπέηδη. 

«Σξώηε θαη πίλλεη΄, άξθνληεο, θη εγηώ λα ζαο ΄θενύκαη. 

Μάξκαξνλ έρ΄ αθέληεο κνπ, ΄ηθίκη ηεο αάπεο, 

θη όπνηνο βξεζεί θαη πηάζεη ην θη νπίζσ ηνπ ην ξίμεη,  

εθείλνο είλ΄ ν άλδξαο κνπ θη εγηώ ε πνζεηή ηνπ». 

Κη νύινη κνλνζπλάνπηηαη θη νύινη ην 'ηθηκάηδνπ. 

Κη έλαο ην παίξεη ΄άρηπιν θη άιινο κήε θαζόινπ. 

Κη έλαο θνπηξνύιιεο, θνπηξνπιιηόο, ςεηξηάξεο, θαζζηδηάξεο, 

κνλνρεξηάξη ην ΄πηαζε θη νπίζσ ηνπ ην ξίρηεη.
88

«Δγηώ ΄καη, θόξ΄, ν άληξαο ζνπ θη εζνύ ΄ζ΄ ε πνζεηή κνπ». 

«Αλ επιαληνύκνπζ ζε θνληνύο θαη αλ ήζεια ηηο καύξνπο,  

ήζειε λα ΄λ΄ ε ξύκε κνπ ηα ζνύζνπια ΄εκάηε...»
89

ΜΑΝΧΛΑΚΑΚΖ 1896: 221-222, αξ. 5
90

88
 ηελ παξαιιαγή ηνπ Πνιίηε πάλησο ζηε δνθηκαζία βγαίλεη ληθεηήο ηεο Μαξηάο ν ςπρνγηόο, η΄ άμην ην παιηθάξη 

(Ν. Γ. Πνιίηεο 1914: 109, αξ. 79, ζη. 14). 
89

 εηάζζεην θηιί: ππνζρφηαλ· κνλνιατζηεζαλ: καδεχηεθαλ· αιιάη: καδί· λα ΄επηνύ: λα γεπηνχλ, λα θάλε· ΄θενύκαη: 

αθεγνχκαη· κνλνζπλάνπηηαη: κνλνζπλάγνληαη, ζπγθεληξψλνληαη ζην ίδην ζεκείν· ΄ηθηκάηδνπ: δνθηκάδνπλ· 

θνπηξνύιιεο: θαιαθξφο· κνλνρεξηάξη: κε ην έλα ρέξη· ξύκε: δξφκνο· ζνύζνπια ΄εκάηε: «πιήξεο εθζέησλ παηδίσλ 

(θαηά Μαλσι.). (:)» γξάθεη ν Μηραειίδεο Ννπάξνο, ν δε Μαλσιαθάθεο ζην Λεμηιφγηφλ ηνπ εξκελεχεη: 

«ζνύζνπινλ: έθζεηνλ βξέθνο» (213). 
90

 Βι. θαη Μηραειίδεο Ννπάξνο 1928: 147, αξ. 5. 
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Αληηπάζεηα πξνο ην καχξν ρξψκα ππνδειψλεη θαη ην πεινπνλλεζηαθφ ηξαγνχδη «Ο 

παξαπνλνχκελνο», φπνπ ν επξεκαηηθφο ήξσάο καο ζθαξθίδεηαη έλαλ πξσηφηππν θαη πάλησο 

αθξηβφ ηξφπν γηα λα ζσζεί απ΄ φ,ηη ληψζεη ζαλ βαξπθφξησκα: 

«Απξίιε, Απξίιε δξνζεξέ θαη Μάε κε ηα ιεινύδηα, 

νύινλ ηνλ θόζκν γηόκηζεο ιεινύδηα θαη θαινύδηα, 

θη εκέλα βαξπθόξησζεο ηελ άζρεκε γπλαίθα. 

Να ηελ πνπιήζσ δελ κπνξώ, κεδέ λα ηελ ρσξίζσ, 

ζελά ηελ πά΄ ζην ρξπζηθό λα ηελ πεξηρξπζώζεη, 

λα βάιεη γύξνπο ηα θισξηά, γύξνπο καξγαξηηάξηα, 

όζν ιάκπνπλε ηα θισξηά, έρεη άιιεο λνζηηκάδεο». 

Μα ΄ξζε θαηξό θαη ηα ΄βγαιε, καπξίδεη ζαλ Αξάπεο. 

«Θε κνπ, γηά δώζ΄ κνπ ρσξηζηά, λα θύγ΄ απ΄ ηνλ Αξάπε». 

ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ 1887: 130, αξ. ΡΑ΄ 

Πξνζβιεηηθή είλαη ε δηάζεζε ηεο θφξεο φηαλ απνθαιεί ηνλ πνιηνξθεηή ηεο καχξν θαη 

ηζηγγάλν. Οη ζηίρνη απαληνχλ ζηα αηγηλήηηθα «Καηφινγα ηεο αγάπεο»: 

«Κη αλ κ΄ αγαπάο, παιηνιπγηέ
91

 θαη ηζίγγαλε θαη καύξε,

ζύξε λα κάζεηο γξάκκαηα, λα κάζεηο θαη ηελ ηάμε,  

λα κάζεηο ηα θαηόινγα πνπ ιέλε ηεο αγάπεο». 

HESSELING - PERNOT 1913: 76, ζη. 8-10 

Τπάξρεη κνιαηαχηα θππξηαθφ δίζηηρν φπνπ ν άληξαο αδηαθνξεί γηα ην ρξψκα θαη ηηο 

ράξεο ηεο γπλαίθαο, πξνθξίλνληαο ηελ εζηθή ηεο: 

91
 παιηνιπγηόο: Οη εθδφηεο δελ εξκελεχνπλ ηε ιέμε, ε ζεκαζία ηεο νπνίαο δελ εληνπίζηεθε. 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



77 

Αο είλαη καύξε ηδ΄ άλνζηε, ηδ΄ αο έρσ ηελ ηηκήλ κνπ, 

ηδαη λα ΄ρσ ηα καληίιηα κνπ ςειά ζηελ ηδεθαιήκ κνπ.
92

΄Αιιν δεκνηηθφ -εδψ ζηε ξνπκειηψηηθε εθδνρή ηνπ- ππνδεηθλχεη φηη ην ρξψκα ηνπ 

δέξκαηνο δελ ζπληζηά εκπφδην γηα ηνλ έξσηα: 

Υειηδνλάθη ζα γελώ, ζηελ Αξαπηά ζα πάγσ
93

,

θη εθεί ζα πάσ λα παληξεπηώ, λα πάξσ έλαλ Αξάπε, 

λα θάζνκαη λα ηνλ ξσηώ πώο πηάλεηαη ε αγάπε.  

Από ηα κάηηα πηάλεηαη
94

, ζηα ρείιε θαηεβαίλεη.

θη από ηα ρείιε ζηελ θαξδηά, θαη ζηελ θαξδηά αλεκέλεη. 

ΜΔΡΛΗΔ 1933: 53 

92
 Βι. Σνπξηφγινπ 1973: 73. 

93
 ε άιινπο θαηξνχο πηα, ζην ξεκπέηηθν θαη ζην ιατθφ ηξαγνχδη, ε εξσηηθή θαληαζία πνιιαπιαζηάδεη ηα ηαμίδηα 

ζηελ Αξαπηά. Θπκίδνπκε ζθφξπηα ηελ «Αιεμαληξηαλή» ηνπ Μάξθνπ Βακβαθάξε, ηελ «Καηηλνχια» ηνπ 

Υαηδερξήζηνπ (Ση ηα ζέιεηο ηα παιάηηα ηα ζνπιηάληθα, / αξαπίλα, κε ηα κάηηα ηα ηζηγγάληθα), ηηο «Φειάρεο γιπθέο», 

ηελ «Αξαπηά» (ή «Ζ κάγηζζα ηεο Αξαπηάο»), ηελ «Γθηνπικπαράξ», ηηο «Αξαπίλεο» (ή «Νχρηεο καγηθέο») θαη ην 

«Αξάπηθν ινπινχδη» ηνπ Βαζίιε Σζηηζάλε, ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη ε «Φαξίληα», ηε «Εατξα» (ζηίρνη Κψζηαο 

Βίξβνο, κνπζηθή Βαζίιεο Σζηηζάλεο), ηε «Μηζηξινχ» (ζηίρνη-κνπζηθή Νίθνο Ρνπκπάλεο), ην «Δγψ ζέισ 

πξηγθηπέζα απφ ην Μαξφθν κέζα» (ζηίρνη - κνπζηθή Πάλνο Σνχληαο, φπσο γξάθεη ν Σάζνο ρνξέιεο ζηε 

Ρεκπέηηθε αλζνινγία, ηφκ. Γ΄, 1978: 326, αλ θαη ν Ζιίαο Πεηξφπνπινο ζηα Μηθξά ξεκπέηηθα (1992: 73) ζεκεηψλεη 

φηη πξφθεηηαη γηα «ραζάπηθν αγλψζηνπ (;)»), ην «Γηαρακπίκπη» (ζηίρνη - κνπζηθή Γηάλλεο Παπατσάλλνπ, ηξαγνχδη 

Οδπζζέαο Μνζρνλάο), ηε «Υακπίκπα» πάιη ηνπ Παπατσάλλνπ, ηξαγνπδηζκέλε απφ ηε Ρέλα Νηάιηα (ηνπ Νείινπ 

εθεί ηηο θαιακηέο, / θαξδηά κνπ, έπαζεο δεκηέο. / θη αγάπε έλησζεο ηξειή /  γηα κηαο ρακπίκπαο ην θηιί), ηελ 

«Αλαηνιή» ηνπ Απφζηνινπ Υαηδερξήζηνπ (αλ ζ΄ απνθηήζσ θαη θινπξηά, / ζα θεξπρηώ καραξαγηάο / κεο ζηελ 

Αθξηθή./ Ν΄ απνιαύζσ ηηο ζνπιηάλεο, / ηηο πην θίλεο Αθξηθάλεο, / ζηελ Αλαηνιή) θαη ηε «Μηθξή ηνχ θακειηέξε» ηνπ 

ίδηνπ, ην «΄Δλα ηξαγνχδη απ΄ η΄ Αιγέξη» ηνπ Απφζηνινπ Καιδάξα θαη ηελ «Αιεμαλδξηαλή θειάρα» (ζηίρνη - 

κνπζηθή Γεκήηξεο έκζεο, πξψηε εθηέιεζε Ρφδα Δζθελάδε). 

Ζ ζπιινγή ηνπ Γεσξγίνπ Γξνζίλε Φεπγάηα ρειηδόληα (1936) πεξηέρεη θαη ην πνίεκα «Απ΄ηεο Αλαηνιήο η΄ 

απφβαζα», φπνπ ε Αλαηνιίηηζζα γπλαίθα δσγξαθίδεηαη πνιχ δηαθνξεηηθά απ΄ φ,ηη ζηα ξεκπέηηθα: Απ΄ ηεο Αλαηνιήο 

η΄ απόβαζα / θη απ΄ ηνπο αηώλεο ησλ αηώλσλ / γηα λα ΄ξζεηο ζηε δσή μεθίλεζαλ / δηπιόθισλεο γεληέο πξνγόλσλ. // 

΄Οζα απ΄  ηα κάηηα εθείλσλ πέξαζαλ: / πόζνη, ραξέο, αγάπεο, κίζε, / θαεκνί, ηξνκάξεο - κεο ζηα κάηηα ζνπ / ηα ΄ρεηο 

εζύ θιεξνλνκήζεη. // Καη ίζσο κε θάπνηνπ απ΄ ηνπο πξνγόλνπο ζνπ / ηα μαθληαζκέλα κάηηα ζα είδεο / θαη ηηο Σξσάδεο 

ηηο νιόθαπηεο / θαη ηηο αηκόραξεο Κνιρίδεο. // Γη΄ απηό ζηα κάηηα ζνπ ηα νιόκαπξα / κνπ θαίλεηαη θάηη ζα λα ΄ρεηο / 

απ΄ ηεο Μεδείαο ηα κάηηα θάπνηε / θαη θάπνηε ηεο Αλδξνκάρεο (Γξνζίλεο 1996: 301). 
94

ην θεθάιαην «Δξσηηάδεο αχξαη θαη εξσηχινη ζηφλνη» ηεο Αλζνινγίαο ηνπ (1869: 69), ν Μηραήι Λειέθνο 

ππνζεκεηψλεη γηα ηνλ ζηίρν Από ηα κάηηα πηάλεηαη: «Οχησ δε θαη ην ησλ πξνγφλσλ εκψλ· ΄Οξαζηο κελ έξσηνο 

άξρεη, αύμεη δε ην πάζνο ειπίο, ηξέθεη δε κλήκε, ηεξεί δε ζπλήζεηα. Καη: Δθ ηνπ νξάλ ην εξάλ». 
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Ίζνλ ην ελδερφκελν ηνπ έξσηα γηα πξφζσπν αιιφρξσκν, καχξν, έλα αξβαλίηηθν 

ηξαγνχδη (γηα ην νπνίν δελ δίλνληαη άιια ζηνηρεία) ηζηνξεί έλαλ θφζκν αζθπθηηθά θιεηζηφ, ελ 

αληηζέζεη κε ηνλ αλνηρηφ πνπ εηθνλίδεηαη ζην ηξαγνχδη ηνπ «κνζρνκχξηζηνπ γηνπ». Ζ 

Αξβαληηνπνχια κάιηζηα, γηα λα απνθχγεη ηνλ δεζκφ (ρεηξφηεξα: ηα δεζκά) πνπ πάλε λα ηεο 

θνξηψζνπλ νη άξρνληεο ηνπ ρσξηνχ ηεο, απηνθηνλεί. Παξαζέηνπκε ην ηξαγνχδη «Σεο 

Γηαγγειίλαο», κεηαθξαζκέλν απφ ηε Μαξία Μηραήι-Γέδε:  

΄Ζξζε ζην ρσξηό έλαο Αξάπεο, 

ήξζε έλαο Αξάπεο καύξνο. 

ην έκπα ηεο πιαηείαο ζηέθεηαη 

θη νύηε παίξλεη νύηε δίλεη θαιεκέξα 

θη νύηε μεπεδεύεη απ΄ η΄ άινγό ηνπ. 

Πάλε νη άξρνληεο θαη ηνλ ξσηάλε. 

Βγάδεη από ηελ ηζέπε έλα ραξηί. 

Σν δηαβάζαλε νη αξρόληνη. 

Λέεη ην ραξηί πσο ζέιεη έλα θνξίηζη. 

Θέιεη έλα αγγειόκνξθν θνξίηζη, 

καιιηά καθξηά λα ΄ρεη, 

θαη καθξηά θαη ξνύζα. 

Σν θνπβεληηάδνπλ νη άξρνληεο 

πνηα κάλα λα παηδέςνπλε,  

πνηνλε παηέξα γηα λα θαξκαθώζνπλ. 

Άηληε, αο δώζνπκε ηε Γηαγγειίλα 

πνπ νύηε κάλα λα ηελ θιάςεη έρεη 

νύηε παηέξα λα ηνλ θαξκαθώζεη. 
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Ζ Γηαγγειίλα είρε κηα θίιε 

πνπ ήηαλ θόξε ηνπ αξρόληνπ. 

«Γηαγγειίλα, θίιε κνπ,  

ζα ζε δώζνπλ ζ΄ έλαλ Αξάπε». 

Πάεη, μεκπιέθεη ηα καιιηά ε Γηαγγειίλα, 

ηα καιιηά ηα καθξηά,  

ηα καιιηά ηα καθξηά, ηα ξνύζα, 

κηα θσηηά αςειή σζάλ ηελ ίδηα θάλεη, 

ξίρηεθε κέζα ζηε θσηηά. 

ΜΗΥΑΖΛ-ΓΔΓΔ 1981: 99-100 

Δίλαη πηζαλφ σο Αξάπεο λα πξνζδηνξίδεηαη ν Σνχξθνο; ΄Ζ ν Αξαβαο ελ γέλεη;
95

 ην

ρηψηηθν ηξαγνχδη «Οη ΄Αξαβεο», Μψξνη (ή Μφξνη), Μαχξνη δειαδή, είλαη -φπσο ζπλνιηθά ζηε 

δεκνηηθή πνίεζε- νη Μαχξνη, εδψ νη ΄Αξαβεο, ε εχθνιε λίθε ησλ νπνίσλ ζηέθεηαη δίθαηε 

αθνξκή γηα πηθξά παξάπνλα ησλ εηηεζέλησλ ρξηζηηαλψλ πξνο ηελ πξνζηάηηδα Παλαγία. Σα 

ζηνηρεία ιφγηαο επεμεξγαζίαο δελ ιείπνπλ απφ ην ηξαγνχδη:  

Χ Παλαγηά ησλ Αγξηδηώλ, πνπ ΄ζαη θάησ ζηα όξε, 

ζαλ ήξηαλ ηζαη ζε θνύξζεςαλ ησλ θαξαβηώλ νη Μώξνη, 

πώο δελ ηνπο εθνληάξεπγεο λα παλ θνληαξεκέλνη, 

κόλν ηνύο ΄θεηζεο ηζ΄ έθπγαλ κ΄ αζήκη θνξησκέλνη; 

Σζαη πώο δελ ηνπο εβνύιηαηδεο λα πάλε θαηά θξάηνο, 

κόλνηλ ηνύο ΄θεηζεο ηζ΄ έθπγαλ ηζαη παλ κε ηε ραξά ησο; 

Μήπσο ηζαη ζνύ εθηαίμακελ ηζ΄ είκαζη΄ ακαξηεκέλνη 

95
«ηε ιατθή γιψζζα», γξάθεη ν Ν. Κνληνζφπνπινο, «γίλεηαη ζχγρπζηο θαη νλνκάδεηαη Αξάπεο φρη κφλν ν 

΄Αξαβαο, αιιά θαη ν Νέγξνο ή ν Μαχξνο» (2004: 293· ζην θείκελν θαηαγξάθνληαη δηάθνξεο θξάζεηο θαη παξνηκίεο 

κε ηνλ Αξάπε ή ηελ Αξαπίλα ζηνλ ππξήλα ηνπο). 
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ηζαη γηα δ΄ απηό ην έθακεο λα ΄κεζηε πηθξακέλνη; 

Πώο δελ ηνπο εθνληάξεπγεο ηνπο άγξηνπο ηνπο Μώξνπο 

πνπ ΄θνςαλ ηνπο ηζνπξνύδεο καο ζαλ ζθύινπο κεο ζηνπο δξόκνπο, 

νπνύ καο πήξαλ ηζ΄ ήζθαμαλ, ηζ΄ άξπαμαλ ηα παηδηά καο, 

πνπ ΄ζθαμαλ ηηο καλάδεο καο, πνπ πήξαλ ηα θαιά καο. 

Πηζηεύγνκ΄, Παλαγία κνπ,  πσο ζα ΄ξηεη κη΄ άιι΄ εκέξα, 

λα θέμεη ηζαη γηα ιόγνπ καο ραξνύκελε εκέξα.
96

ΚΑΝΔΛΛΑΚΖ 1890: 79-80, αξ. 65 

Πξνο αλάινγε ππφζεζε ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ νη δχν παξαιιαγέο ελφο 

ηξαγνπδηνχ απφ ηε Υαιθηδηθή, εάλ βεβαίσο είρακε ηε δπλαηφηεηα -απφ εμσθεηκεληθά ζηνηρεία- 

λα απνθιείζνπκε εμαξρήο ηελ πηζαλφηεηα ν Αξάπεο λα είλαη ην θχξην φλνκα θάπνηνπ Σνχξθνπ 

ή ην παξαηζνχθιη ηνπ.
97

 Σν εζηθφ θαη εζληθφ ελδηαθέξνλ ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη φηη ζηε κηα

παξαιιαγή ε γπλαίθα πνπ αληηζηέθεηαη θαη αξλείηαη ηνλ εμηζιακηζκφ ηεο παξά ηα πηζαλά πιηθά 

νθέιε είλαη Βνπιγάξα, ζηε δε δεχηεξε ε ππφζεζε πσο ε έκνξθε είλαη Διιελίδα, γη΄  θαη δελ 

δειψλεηαη ε εζληθφηεηά ηεο, είλαη βάζηκε. Κάησ απφ ην εμαζιησηηθφ θαζεζηψο πνπ ηνπο έρεη 

επηβιεζεί, απηφ πνπ πξσηίζησο μερσξίδεη ηνπο ξαγηάδεο ζηα κάηηα ηνπ ηπξάλλνπ δελ είλαη ε 

εζληθή θαηαγσγή αιιά ε ζξεζθεπηηθή πίζηε· φινη ηνπο είλαη «άπηζηνη». ΄Δηζη αληηκεησπίδνληαη 

θαη έηζη βιέπνπλ θάπνηεο θνξέο θαη νη ίδηνη ηνλ εαπηφ ηνπο, κε απνηέιεζκα ζηα δεκνηηθά 

ηξαγνχδηα ην ζάξξνο λα κελ έρεη εζληθφ ηδηνθηήηε θαη σο γελλαία λα δειψλεηαη, ηζφηηκα, ε 

96
 Μώξνη: ΄Αξαβεο, νη Μαχξνη, φπσο ζεκεηψλεη θαη ν ζπιινγέαο Κ. Καλειιάθεο· ηζνπξνύδεο: παηεξάδεο. Οη 

έξβνη θη νη αξαθελνί θη νη Μόξνη γάκν θάλνπλ δηαβάδνπκε ζην θξεηηθφ ηξαγνχδη «Ο απξφζθιεηνο Γηγελήο» 

(Παπιάθεο 1997: 170, αξ. 2, ζη. 1). Αο ζεκεησζεί εδψ φηη ην εζλψλπκν έξβνη θαη ηα παξάγσγά ηνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ζπάλην ζην ειιεληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ζηε ζεκαηηθή ηνπ νπνίνπ δελ πεξηιακβάλεηαη, φζν γλσξίδσ, ε ηχρε ηνπ 

έξσηα αλάκεζα ζε πξφζσπα ειιεληθήο θαη ζεξβηθήο θαηαγσγήο. 
97

 Οη ιεμηθνγξαθηθνί νξηζκνί ηεο ιήμεο Αξάπεο είλαη ρξήζηκνη εδψ. Καηά ην Λεμηθό ηεο κεζαησληθήο ειιεληθήο 

δεκώδνπο γξακκαηείαο: 1100-1669 ηνπ Δκκαλνπήι Κξηαξά (ηφκ. Γ΄, Θεζζαινλίθε 1973, 168): «1) ν θάηνηθνο ηεο 

Αξαβίαο ή αξαβηθήο ρψξαο. [...] 2) Κάηνηθνο ησλ αθξηθαληθψλ ρσξψλ κε κειαςφ δέξκα». Καη θαηά ην Λεμηθφ 

Γεκεηξάθνπ (ηφκ. Β΄, 918): «ν εηο ηελ αθξηθαληθήλ θπιήλ αλήθσλ, καχξνο ή κειαςφο. [...] ζπλεθδ. ν ιίαλ 

κειαςφο, ν πνιχ κειαρξηλφο». «Γλψξηδαλ βέβαηα νη ΄Διιελεο θαη ηνπο Μαχξνπο ηεο Αθξηθήο» γξάθεη ν Νηθ. Γ. 

Κνληνζφπνπινο (1993:79), «αιιά ζπγρένληάο ηνπο κέρξη ζήκεξα κε ηνπο ιεπθήο θπιήο αιιά ζθνπξφρξσκνπο 

Άξαβεο, ηνπο απνθαινχλ ζηελ απιντθή γιψζζα Αξαπάδεο». 
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Διιελίδα θαη ε Βνπιγάξα, πνπ αξλείηαη θαη απηή λα αιιαμνπηζηήζεη.
98

 Ζ πξψηε παξαιιαγή,

εληαγκέλε ζηα ηξαγνχδηα «Σεο αγάπεο»:  

Κάηνπ ζη΄ Αξάπε ηνύ ληξό, ζη΄ Αξάπε ηνύ ληηξβέλη, 

Βνπξγάξα πάηζη γηα ληξό, λα πηεί θί λα γηνπκίζεη. 

θί Αξάπεο ηελ ηβίγιηδε θί Αξάπεο ηε ινπηάδεη: 

«Βνπξγάξα κ΄, δελ παληξεύηζη, Σνύξθνπλ άληξα δελ παίξλεηο, 

λα δξνπκνπλίδεηο ηα θινπξηά, λα θνπζθηλίδεηο η΄ άζπξα;» 

«Κάιιηα ηνύ αίκα κνπ λα ηδώ ζηε γεο λα θνπθθηλίδεη, 

πέξη ηα κάηηα κνπ λα ηδώ Σνύξθνπο λα ηα θηιήζεη». 

Κη απνύ ηνύ ρέξ΄ ηελ άξπαμη θί ζηνύ ηζαληίξ΄ ηελ πάεη. 

«Βνπξγάξα κνπ, θάη θί πηέ θί πίζνπ κε ζπκάζη». 

«Βνπξγάξα ΄γώ γηλλήζεθα, Βνπξγάξα ζα πηζάλνπ».
99

ΚΤΠΑΡΗΖ 1940: 27, αξ. 95 

Ζ δεχηεξε παξαιιαγή: 

Κάηνπ ζη΄ Αξάπε ηνύ ληξό, ζη΄ Αξάπε ηνύ πεγάδη, 

πάεη έκνπξθε λα πηεί ληξό, λα πηεη θί λα γηνπκίζεη, 

λα πιύλεη ηα πνπδάξηα ηεο, η΄ άζπξα ηα θξνπζηαιέληα. 

Κί Αξάπεο ηελ ηβίγιηδη ΄πνύ κηα ςειή ξαρνύια, 

98
Θα ππήξμαλ βέβαηα θαη Βνπιγάξεο πνπ αιιαμνπίζηεζαλ, φπσο ππνδειψλεη ην βνπιγάξηθν ηξαγνχδη «Ζ 

Μαξίλθα ηνχξθεςε» («Poturchila sa I Marinka») πνπ κλεκνλεχεη ε Margarita Karamihova, ε νπνία παξαζέηεη θαη 

«ηα ζρφιηα ηεο γηαγηάο ηεο ζε εξσηήζεηο γηα ηελ πίζηε»: Ζ βνπιγαξηθή πίζηε είλαη όκνξθε. / Μπξίδεη ππέξνρα. / 

Μπξίδεη ζαλ κηθξόο θξέζθνο βαζηιηθόο. / Ζ ηνύξθηθε πίζηε είλαη άζρεκε. / Μπξίδεη άζρεκα. / Μπξίδεη ζαλ αθξνμπιηά 

θαη ηζνπθλίδα (βι. Απδίθνο 2010: 68). 
99

ληηξβέλη: ζηελσπφο φξνπο· ηβίγιηδε: παξαθνινπζνχζε, παξακφλεπε· δξνπκνπλίδεηο: απφ ην δξπκόλη, κεγάιν 

θφζθηλν γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ζηηαξηνχ· ινπηάδεη: ινγηάδσ, θνηηάδσ, παξαηεξψ κε πξνζνρή· άζπξα:  ην άζπξν  

ήηαλ βπδαληηλφ λφκηζκα κηθξήο αμίαο, αιιά θαη θππξηαθφ θαη θαηφπηλ ηνπξθηθφ, ζπλεθδνρηθά δε ηα άζπξα είλαη ηα 

ρξήκαηα, ηα κεηξεηά, ν πινχηνο· πέξη: παξά. 
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ζηάζεθη θί ηελ θνίηαμη θί ηε βαξπμηηάδεη. 

«Κπξά κνπ, δελ παληξεύηζη, Σνύξθνπλ άληξα λα πάξεηο, 

λα θνπζθηλίδεηο ηα θινπξηά, λα δξνπκνπλίδεηο η΄ άζπξα;» 

«Κάιιηνπ λα δηώ ηνύ αίκα κνπ ζηε γεο λα θνπθθηλίδεη, 

πέξη λα δηώ ηα κάηηα κνπ Σνύξθνπο λα ηα θηιήζεη». 

ΚΤΠΑΡΗΖ 1940: 95, αξ. 266 

Πνηα απφ ηηο δχν παξαιιαγέο λα ζηάζεθε άξαγε πξφηππν; Καη πνηνπ είδνπο λφεκα ζα 

κπνξνχζακε λα απνδψζνπκε ζε έλα ηέηνηαο ινγήο πξσηείν, πνπ άιισζηε είλαη πνιχ δχζθνιν 

λα πηζηνπνηεζεί; 

Με ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν εθζέηεη ηνλ έξσηα κηαο ιεπθήο, θαη κάιηζηα βαζίιηζζαο, γηα 

θάπνηνλ Αξάπε ηεο απιήο ηεο έλα παξακχζη απφ ηε Μήιν, δεκνζηεπκέλν απφ ηνλ Αξ. Μ. 

Σαηαξάθε κε ηνλ ηίηιν «Ζ βαζίιηζζα θαη ν Αξάπεο».
100

 Σν παξακχζη καθξαίλεη έηζη φπσο

δηαθιαδίδεηαη γηα λα δηαζηαπξσζεί κε άιιεο ιατθέο αθεγήζεηο, ν ππξήλαο ηνπ πάλησο, ε αγάπε 

γηα ηνλ αιιφρξσκν, παξακέλεη ηζρπξφο. Σν δίλνπκε απνζπαζκαηηθά, εθζπγρξνλίδνληαο ηελ 

νξζνγξαθία ηνπ: 

Μηα θνξά ήηαλε έλαο βαζηιέαο θαη κηα βαζίιηζζα θαη είραλε θαη έλαλ Αξάπε θνπέιη. Με 

θαηξφ ε βαζίιηζζα αγάπεζε ηνλ Αξάπε· θαη πνιιέο θνξέο ζαλ εθαζίδαλε ζην ηξαπέδη, 

έιεγε ε βαζίιηζζα ηνπ βαζηιηά: «Πφζν κ΄ αξέζνπλε, βαζηιέα κνπ, ηα καχξα ζηαθχιηα 

ζην άζπξν πηάην!» Απηφ ην ΄ιεγε θαη ην μαλάιεγε θάζε ιίγν θαη ιηγάθη, κα ν θακέλνο ν 

βαζηιηάο πνπ δελ είρε ηέηνηεο ππνςίεο δελ επήγε ζην θαθφ ν λνπο ηνπ, κφλνλ ηζ΄ έιεγε 

πσο ζαλ ζ΄ αξέζνπλε, βαζίιηζζά κνπ, αο βάλνπλε θάζε κέξα ζην ηξαπέδη ζη΄ άζπξν 

πηάην καχξα ζηαθχιηα. Μα έλαο πνλεξεκέλνο κεγαινζηάλνο πνπ άθνπε απφ ην ιφγν ηζε 

βαζίιηζζαο θάζε κέξα ηα θαηάιαβε θαη ιέεη θξνπθά ηνπ βαζηιέα: «Βαζηιέα κνπ, ζαξξψ 

100
 Αξ. Ν. Σαηαξάθεο, «Γεκψδε παξακχζηα», Νενειιεληθά Αλάιεθηα πεξηνδηθψο εθδηδφκελα ππφ ηνπ Φηινινγηθνχ 

πιιφγνπ «Παξλαζζνχ», ηφκ. Α΄, Αζήλα 1870: 29-35, αξ. 6. 
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πσο ε βαζίιηζζζα αγαπά ηνλ Αξάπε,  κφλν λα δεηο ηη ζα θάκεηο». 

Φπιιηαζκέλνο πηα ν βαζηιηάο, θακψζεθε πσο ζα πάεη γηα θπλήγη, παίξλνληαο καδί ηνπ 

θαη ηνλ Αξάπε. Κη φηαλ απνκαθξχλζεθαλ θάκπνζν, ηνλ ζθφησζε. Μφλν πνπ ε 

βαζίιηζζα, «μεκπαιηζκέλε απφ ηελ αγάπε ηνπ Αξάπε», ηνπο «θηαιάξεη» κε ην «γπαιί» 

ηεο -έλα θηάιη αο πνχκε ή ηειεζθφπην- απφ ην δψκα ηνπ παιαηηνχ θαη βιέπεη ην 

έγθιεκα. Κακψλεηαη θη απηή ηελ άξξσζηε θαη παξαθαιεί ηνλ γηαηξφ λα πεη πσο ν κφλνο 

ηξφπνο λα γίλεη θαιά είλαη λα πάεη κηα βφιηα ζηελ εμνρή, γηα «μεθάλησκα», κε ηε 

ζπληξνθηά κηαο δνχιαο. ·ηζη θη έγηλε. Κη φηαλ έθηαζαλ ζηνλ ηφπν ηνπ θνληθνχ, ε 

βαζίιηζζα έπξαμε θάηη αδηαλφεην: 

Δπήξε ηελ θεθαιή ηνχ Αξάπε, ηελ έξημε κέζα ζην βξαθί ηεο θαη χζηεξηο αλέβεθε, 

εθαβαιηθέςαλε πάιη κε ηε δνχια θαη ήξραλε ζην παιάηη. Σφηεο εθάιεζε ε βαζίιηζζα ην 

ρξνπζαθφ ηεο θξνπθά θαη ηνπ ιέεη: «Αλ κπνξείο λα κνπ θάκεηο δπν δαρηπιίδηα θαη γηα 

δαρηπιηδφπεηξεο λα βάιεηο απηά ηα δπν κάηηα απηελήο ηζε θεθαιήο θαη λα κνπ \θάκεηο 

θαη έλα δεπγάξη ηζνθαιάθηα
101

 ρξπζά θαη γηα ληαθνχλη λα κνπ βάιεηο ηα δφληηα ηζε ίδηαο

θεθαιήο θαη ην θξαλίν λα κνπ ην δέζεηο κε κάιακα λα ην ΄ρσ ηάζη γηα λα πίλσ λεξφ». Ο 

ρξπζαθφο είπε πσο ηα θάλεη θαη έηζη ζε κηα βδνκάδα ε βαζίιηζζα είρε θαη ηα δαρηπιίδηα 

θαη ηα ηζνθαιάθηα θαη ην ηάζη. Μα απηή ήζειε κε θάζε ηξφπν λα μεδηθησζεί ην ζάλαην 

ηνπ Αξάπε γηαηί ήηαλε απαξεγφξεηε γηα ην ραιαζκφ ηνπ, θαη λα δεηο ηη ζθξαθλίδεηαη.
102

Μηα κέξα εθεί πνπ εθαζνχληαλε κε ην βαζηιηά ζην ηξαπέδη, ηνπ ιέεη: «Βαζηιέα κνπ 

πνιπρξνλεκέλε, έια λα βάινκε έλα λνηψζκα
103

, κα λα θάλνκε απηή ηε ζπκθσλία, αλ ζπ

εχξεηο ην λνηψζκα λα κε ραιλάο νκπξφο ζε φιε ηε δσδεθάδα, εηδνπκή λα ζε ραιλψ εγψ. 

Ο βαζηιηάο εγέιαζε θη απέθεηα
104

 ηζ΄ είπε: «Δ! θαιά· πεο κνπ ην λνηψζκα ζνπ». Σφηεο ε

βαζίιηζζζα ηνπ ιέεη: 

101
 ηζνθαιάθηα: παπνχηζηα, ηζφθαξα. 

102
 ζθξαθλίδνκαη: ζθαξθίδνκαη, επηλνψ. 

103
 λνηώζκα: αίληγκα. 

104
 θη απέθεηα: θαη έπεηηα. 
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«Σα ζσξείο
105

 θνξψ.

Σα καζείο παηψ. 

Ννπ
106

 θξαηψ θαη πίλσ·

αλ ηφ ΄βξεηο η΄ είλαη θείλν; 

Απηφ είλαη βαζηιέα κνπ ην λνηψζκα κνπ θαη ζνπ δίλσ ηξάην
107

 ζαξάληα  κέξεο γηα λα

ην ΄βξεηο». 

Ξεράζηεθε ν βαζηιηάο θαη κφλν ηελ ηξηαθνζηή έλαηε κέξα, φηαλ ηνπ ζχκηζε ε βαζίιηζζα 

ην αίληγκα θαη ηελ επαπεηινχκελε πνηλή, θνβήζεθε, θάιεζε ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ, αιιά 

θαλείο δελ βξήθε ηε ιχζε. Σνλ είδε ηφηε ζεθιεηηζκέλν ν «πνλεξεκέλνο κεγαινζηάλνο» 

θαη ηνλ έπεηζε λα «πάλε έσο έμσ ζηα ρσξηά θαη κπνξεί λα ηχρεη θαλέλαο ρσξηάηεο λα 

μεδηαιχλεη ην λνηψζκα». ·ηζη θαη μαλάγηλε. Καη βξέζεθε ε παλέμππλε θφξε ελφο δεπγά 

λα ιχζεη ην αίληγκα: «Πξέπεη πσο θακηά αγάπα θαλέλα πνπ πέζαλε θαη επήξε ηα κάηηα 

ηνπ θαη ηα ΄θακε δαρηπιίδηα θαη απηφ ζα πεη "ηα ζσξείο θνξψ", επήξε θαη ηα δφληηα ηνπ 

θαη ηα ΄θακε ηζνθαιάθηα, θαη απηφ ηα πεη "ηα καζείο παηψ"· χζηεξηο επήξε θαη ην θξαλίν 

θαη ην έθακε ηάζη θαη πίλεη λεξφ, θαη απηφ ζα πεη "λνπ θξαηψ θαη πίλσ"». 

Θαχκαζε ν βαζηιηάο, ζπκήζεθε πψο θαη γηαηί «είρε ραιάζεη» ηνλ Αξάπε. Καη βέβαηα, 

αθνχ έδσζε ηε ζσζηή απάληεζε, ζθφησζε ηε βαζίιηζζα, φπσο ήηαλ ην ζηνίρεκα, θαη, ηη 

άιιν, πήξε γπλαίθα ηνπ ηελ ηεηξαπέξαηε ρσξηαηνπνχια. Πάλησο, «κήηε εγψ ήκνπλα 

εθεί κήηε ηνπ ιφγνπ ζαο λα ην πηζηέςεηε».  

Δξσηηθφ πεξηερφκελν, ππαηληθηηθφ θαη κεησλπκεκέλν ή επζέσο δεινχκελν, ζα 

κπνξνχζακε λα αληρλεχζνπκε θαη ζε δχν δαθπλζελέο ηζηνξίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ν Νηθφιανο 

Πνιίηεο ζην θεθάιαην Κ΄ «Θεζαπξνί θαη Αξάπεδεο» ησλ Παξαδόζεσλ (1904). Με ηνλ ηξφπν 

105
 Σα ζσξείο: εθείλα δηά ησλ νπνίσλ βιέπεηο. 

106
 Ννπ: «ηελ ζήθελ ηνπ λνπ, ην θξαλίνλ», θαηά ηελ εξκελεία ηνπ Αξ. Μ. Σαηαξάθε. 

107
 ηξάην: πξνζεζκία. 
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ηνπο ε θαζεκία, νη παξαδφζεηο απηέο δελ ζπκθσλνχλ απνιχησο κε ηα ιεγφκελα ηνπ Πνιίηε γηα 

ηνλ  «θφβνλ θαη ην κίζνο άηηλα ελέπλενλ εηο ηνπο ·ιιελαο νη Αηζίνπεο, ζπληαπηηδφκελνη πξνο 

ηνπο αζπφλδνπο ερζξνχο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, ηνπο αξαθελνχο, θαη χζηεξνλ απερζέζηεξνλ 

γελφκελνη δηφηη ππεξέηνπλ σο δήκηνη θαη βαζαληζηαί ηνπο Σνχξθνπο». Ζ πξψηε ηζηνξία 

ηηηινθνξείηαη «Ο Μψξνο»: 

Κάζε λχρηα επξνβάηεηε ζην ζπίηη έλαο Μψξνο, επήγαηλε ζην θξεβάηη, έπαηξλε ην  παηδί, 

ην εράηδεπε, ην εθηινχζε. Ζ κάλα ην έβιεπε, γηαηί ήηαλ ειαθξντζθησηε θαη δελ έιεγε 

ηίπνηζη θακηαλνχ, νχηε ηνπ αληξφο ηζε.  ε εθεηφ ην ζπίηη ήηαλ ρίιηα θαιά. Οχιεο νη 

εξγαζίεο ηνπο επήγαηλαλ θαιά, ην παηδί ήηαλ έλα θακάξη, πάληα χγην. 

Μία κέξα επήγε κία θηιελάδα ηζε γηα βίδηηα θαη απφ θνπβέηα  ζε θνπβέηα ηζε ιέεη: 

«Πψο πάο, θπξά κνπ, ζε ηνχην ην ζπίηη; -Πψο ζέιεη ν Θένο! Δίλαη πνιχ θαινξίδηθν. -

Μπα πνπ λα βνπιηάμεη, εγψ έθαηζα έμη κήλεο θαη νχιεο ηζη δπζηπρίεο έιαβα, αξξψζηηεο, 

ζαλάηνπο. ΄Δπεηηα θάζε λχρηα έλαο Μψξνο δελ κε άθελε ν  αλαζεκαηηζκέλνο λα 

θνηκεζψ, έθξαδα ηνλ άληξα κνπ λα ηνλε ζθνηψζεη,  εζεθσλφηνπλα θαη δελ έβιεπε 

ηίπνηζη. ΄Δπεζα απφ ηζη ζθάιεο πνιιέο θνξέο». Ζ άιιε άθνπε, δελ έβγαλε άρλα. ε ιίγν 

ηελ εηξαηάξηζε θαη πήγε λα πληγεί κε ηνλ θαθέ· έπεηηα ηε ραηξεηάεη, πάεη λα θχγεη θαη 

πέθηεη απφ ηε ζθάια, θαη είδε ην Μψξν πνπ ηελ έξημε. «΄Δηνλε ηνλ αλαζεκαηηζκέλν», 

θνπληάδεη. Ζ λνηθνθπξά ηνχ ζπηηηνχ ηνλ είδε, εγέιαζε, ην παηδάθη έηξεμε απάλνπ ηνπ, 

ηνλ πήξε ζηελ αγθαιηά θαη ηνλ εθίιεηε.   

Ζ άιιε ζεθψζεθε θνπηζή, θαη βιέπεη ην Μψξν πνπ είρε ην παηδί θαη ηνλ   εθίιεηε, θαη 

θνπληάδεη: «Πάξ΄ ηνπ ην παηδί, ζα ζνπ ην πλίμεη ν πηθαηάξαηνο, ηξεράηε γεηηφλνη  λα 

ζθνηψζεηε ην Μψξν, πνπ κε έξημε θαη ζέιεη λα πλίμεη ην παηδί». ΄Δηξεμαλ  γεηηφλνη, κα ε 

κάλα ιέεη, πνπ ε βίδηηά ηζε είλαη κνπξιή θαη ην παηδί ηζε θνηκάηαη θαη δελ είλαη νχηε 

κψξνο νχηε άζπξνο. 

Ζ θξφληκε γπλαίθα ηζηκνπηία. ε θαλέλα πνηέ ηζε δελ είπε ηίπνηζη θαη απφ θησρή 
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 έγηλε πινχζηα, γηα λα κε πεη θαλελνχ, πνπ ζην ζπίηη ηζε είλαη έλαο Μψξνο θαη θάλεη 

 ην λνηθνθχξε. 

Κακηά θνξά εθνηκφηνπλα θαη καηδί ηζε· θαη εθείλε δελ εζθηαδφηνπλε κα  ηνλε θηινχζε 

θαη ηνλ εράηδεπε. Μα ν Μψξνο πνηέ δελ έβγαιε άρλα, ήηαλε βνπβφο ν επινγεκέλνο.
108

Ζ δεχηεξε παξάδνζε, κε ηίηιν «Ο Μψξνο ηνπ ιφγγνπ», δελ πξνζθεχγεη ζε ππνλννχκελα: 

΄ έλα ιφγγν έκελε έλαο Μψξνο, γηνκάηνο απφ ζπκπάζεηεο θαη αληηπάζεηεο. ΄Οζνπο 

αληηπαζνχζε έδεξλε, θαη φζνπο αγαπνχζε ηνχο επεξηπνηνχζε. Δθεί επήγαηλε κία γπλαίθα, 

πνπ φηαλ επήγαηλε κε ζπληξνθία ηελ εθνβέξηδε, κα φηαλ ήηαλε κφλε ηζε  ηελ 

εθνπιηκεληάξηδε. Απηή ε γπλαίθα έγηλε ε αγαπεηηθηά ηνχ Μψξνπ θαη επξηζθφηαλε καδί 

ηνπ.
109

ηελ πξνζσπηθή πνίεζε, ην πνίεκα ηνπ σηήξε θίπε «Ο ίζθηνο ηεο Αξάπηζζαο» 

γλσζηνπνηεί εμαξρήο ην ζέκα ηνπ θαη ππνδειψλεη θάπνην πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ:    

Αδεξθέ κνπ παλέκλνζηε 

κηα Σνύξθα, κηαλ Αξάπηζζα 

αγάπεζεο. Παηέξαο ηεο 

ν Αγαξελόο. Μεηέξα ηεο 

κηαλ Αθξηθάλα. 

Κη αθνύ ηα ξνδνθάιιηα ζνπ 

ζαλ αλεκνμνπξηά 

108
 Νηθ. Γ. Πνιίηεο, Μειέηαη πεξί ηνπ βίνπ θαη ηεο γιώζζεο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ: Παξαδόζεηο, «Ηζηνξηθή ·ξεπλα», 

Αζήλα, ρ.ρ.έ., 235-236, αξ. 419. 
109

 ην ίδην, 247, αξ. 442. 
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ζνπ ξνύθεμε, θαηάιπζε 

ηελ πάγθαιε ηελ πιάζε ζνπ 

κεο ζ΄ νξγηνλύρηεο. 

Μάγηα ζηεξλά ζε πόηηζε 

θαη πάεη, θαη ζπ ηξειόο 

ζηηο εξεκηέο πιαληέζαη, 

κεο ζηα δεζηά ιηνπύξηα 

θαη κεο ζηνπο πάγνπο. 

Σεο Σέρλεο ηεο Αξάπηζζαο 

ηνλ ίζθην θπλεγάο, 

ζαλ έλαο ιύθνο ξπάδεζαη 

θαη ησλ εξήκσλ ηα ηνηρεηά  

αλαηξνκάδεηο.
110

110
 θίπεο 1909: 47. Σν πνίεκα δεπγαξψλεη κε ην ακέζσο επφκελν, «Χρ, γχξλα...»: Χρ γύξλα απ΄ ηηο εξκηέο / πνπ 

πιαληέζαη ζαλ άλεκνο. / Σελ θαηαιύηξα Αξάπηζζα / κάηαηα γπξεύεηο, κνίξε κνπ, / δελ ζαλ ηελ εύξεηο. // Γελ είλ΄ εθεί. 

Απ΄ ην ζπίηη καο / δελ έθπγελ. Δθξύθηεθε / κεο ζη΄ αλήιηα θαηώγηα καο. / Σελ εκέξαλ εθεί αζώξεηε / παξακνλεύεη. // 

Μνλαρά όηαλ ηα ζθόηε / απιώλνπληαη ζα ζάβαλα, / βγαίλεη· ηα δέληξα νιόθνξκα / θνπλάεη· πόξηεο, παξάζπξα / 

αλεκνδέξλεη. // ηε δηθηά κνπ ηελ θάκαξα / λά ηελ ! Πάιε από πάλνπ κνπ! / Χρ γηα ζέλαλ ε Αξάπηζζα / κε παίξλεη 

ηώξα... Χρ γύξλα - / γύξλ΄ αδεξθέ κνπ. 
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Κεθάιαην Γ΄ 

«Μωξ΄ Αξβαληηνπνύια κνπ...» 

 Ζ ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο δηακνξθψζεθε απφ ηηο θαηαθηήζεηο 

ηνπ ηφπνπ, ζχληνκεο ή καθξάο δηάξθεηαο, ή απφ ηε ζπλχπαξμε κε πιεζπζκνχο δηαθνξεηηθήο 

ζξεζθείαο θαη εζλφηεηαο, απνηππψλεηαη θαη ζηε δεκνηηθή πνίεζε. Ίπσο παξαηεξεί ν  Γ.Α. 

Πεηξφπνπινο (1958, ηφκ. Α΄: 138):  

Αληηζέζεηο εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ππήξμαλ πάληνηε ζηνπο ΄Διιελεο θαη ζηνπο άιινπο 

ιανχο, κε ηνπο νπνίνπο είραλ επηθνηλσλία, Φξάγθνπο, Δβξαίνπο, Σνχξθνπο, Βνπιγάξνπο. 

Παξά ηηο αληηζέζεηο απηέο φκσο, δελ  έιεηςαλ νη πξάμεηο ησλ αηφκσλ, πξνπάλησλ νη 

εξσηηθέο ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ, πνπ έξρνληαλ ζε ζχγθξνπζε κε ηηο γεληθέο αληηιήςεηο 

γηα θπιεηηθή θαη ζξεζθεπηηθή δηάθξηζε. Ζ ζχγθξνπζε απηή γελλνχζε ζπγθηλήζεηο 

 γεληθψηεξεο, ηθαλέο λα εκπλεχζνπλ ηξαγνχδηα. ΄Δηζη έγηλαλ ηα [...] ηξαγνχδηα, γηα λέν 

ρξηζηηαλφ πνπ αγάπεζε Δβξαηνπνχια ή γηα  Δβξαηνπνχια πνπ ήζειε λα γίλε ρξηζηηαλή, 

γηα Φξάγθν ή Σνχξθν (κπέε, Μερκέη αγά θιπ.) πνπ αγάπεζε Ρσκηνπνχια θαη θείλε δελ 

ηνλ ζέιεη, γηα λέν πνπ ζπλδέεηαη κε Βνπιγάξα θ.ά.φ.  

  Γηα ηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν ησλ ηξαγνπδηψλ δελ έρνπκε ζηνηρεία. Σα θνηλά ηνπο φκσο 

γλσξίζκαηα απφ ηελ άπνςε ησλ ζεκάησλ, θαζψο θαη ην χθνο ηνπο, δελ αθήλνπλ 

ακθηβνιία, φηη αλήθνπλ ζε λεψηεξνπο ρξφλνπο θαη εηδηθψηεξα ζηε Φξαγθνθξαηία θαη 

Σνπξθνθξαηία. Σφηε νη ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο δσήο ζπληεινχζαλ ζηε 

κεγαιχηεξε νμχηεηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη θπιεηηθψλ αληηζέζεσλ.  ΠΑ
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Ήζσο δελ πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηπραίν ή αζήκαλην ην γεγνλφο φηη, κηιψληαο γηα ηηο 

επηγακίεο, ν Γ.Α. Πεηξφπνπινο αλαθέξεηαη ζηηο ζρέζεηο ησλ Διιήλσλ κε Σνχξθνπο, 

Βνχιγαξνπο, Δβξαίνπο θαη Φξάγθνπο, φρη φκσο κε Αιβαλνχο ή Αξβαλίηεο, πηζαλφλ επεηδή, 

ιφγσ θαη ηεο πςειήο ζπρλφηεηάο ηνπο
111

, ηηο ζεψξεζε «θπζηθέο» ή «θαλνληθέο», θαη σο εθ

ηνχηνπ κε εξεπλεηέεο· ν ίδηνο ν κηθξφο φγθνο ηνπ πιηθνχ, ζαθψο ππνιεηπφκελνο ηνπ 

ζηηρνπξγηθνχ φγθνπ πνπ θαηαπηάλεηαη κε ηηο ζρέζεηο Διιήλσλ κε Σνχξθνπο, Βνχιγαξνπο ή 

Δβξαίνπο, ππνδεηθλχεη, εμ αληηδηαζηνιήο, φηη νη ειιελναξβαλίηηθνη έξσηεο θαη γάκνη δελ είραλ 

θξαπγαιέα ή νριεξά γλσξίζκαηα παξαδνμφηεηαο. Γξάθνληαο γηα ηελ θάζνδν αιβαληθνχ 

πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα θαηά ηα ηέιε ηνπ 14νπ αηψλα θαη γηα ηελ αθνκνίσζή ηνπ απφ ηνπο 

εδξαίνπο ·ιιελεο, ν Ναππιηψηεο ιφγηνο, λνκνκαζήο θαη πνιηηηθφο Μηραήι Γ. Λακπξπλίδεο 

(1850 ή 1851-1915), ζεκεηψλεη θαη ηα εμήο, φζνλ αθνξά ηελ επηκημία πνπ ελδηαθέξεη εδψ: 

Καίηνη ν αιβαληθφο νχηνο πιεζπζκφο θαη εηο ηαο λέαο απηνχ επνηθίζεηο ελ ηε ηε  ρέξζσ 

Διιάδη θαη ηε Πεινπνλλήζσ, δελ εδπλήζε λα θαηαβηψζε εζχρσο έλεθελ ησλ 

111 «Απφγνλνη ηεο αξηαλήο εθείλεο θπιήο, ήηηο θαηά ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο θαηέιαβελ, απφ βνξξά θαηαβάζα, 

ηελ ηνπ Αίκνπ ρεξζφλεζνλ θαη απεηέιεζε θνηλήλ ηηλα εζληθφηεηα ππφ ηα δηάθνξα νλφκαηα: Ηιιπξηνί, Ζπεηξψηαη, 

θεπεηάξαη, είρνλ αλέθαζελ νη Αιβαλνί πνιπεηδείο κεηά ησλ γεηηφλσλ Διιήλσλ ηαο ζρέζεηο» γξάθεη ν Καξι 

Μέληειζνλ Μπαξηφιληπ (1873: 106-107). «Μεηψθεζαλ δε πξν θαη δηαξθνχζεο ηεο ηνπξθηθήο δεζπνηείαο εηο 

Διιάδα, θαη ηθαλφλ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ζεκεξηλνχ βαζηιείνπ είλε αιβαληθήο θαηαγσγήο. Δλ Αηηηθή θαη 

Μεγαξίδη, ελ Καξχζησ θαη Βνησηία, επί ησλ λήζσλ αιακίλνο, ΄Τδξαο θαη πεηζψλ, ελ Κνξίλζσ θαη ελ Αξγνιίδη, 

θαηά ην βφξεηνλ κέξνο ηεο Αξθαδίαο θαη ην αλαηνιηθφλ ηεο Αραταο, ελ Λαθσλία παξά ηελ Μνλεκβαζίαλ, εηο 

Βάηηθα, Λάια θαη Καξχηαηλαλ, κεηαμχ Ναβαξίλνπ θαη Κνξψλεο απαληά ηηο ίρλε αιβαληθήο εγθαηαζηάζεσο. Σν 

γεγνλφο δε ηνχην πνιιάθηο παξεκφξθσζελ ν Φαιικεξάυεξ θαη νη νπαδνί ηνπ, ζεσξήζαληεο απηφ σο επηθπξνχλ ηελ 

εθζιαβηζηηθήλ απηψλ ζεσξίαλ. Αιι΄ φηαλ θαη ζήκεξνλ έηη αθνχε ηηο αιβαληθνχο θζφγγνπο ελ ηαηο νδνίο ησλ 

Αζελψλ, θαη παξ΄ απηψλ έηη ησλ ππφ ηαο ζηήιαο ηνπ λανχ ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο παηδφλησλ παηδίσλ, νπδ΄ επί ζηηγκήλ 

πξέπεη λα ακθηβάιε, φηη ην εηο ηελ Διιάδα παξεηζδχζαλ αιβαληθφλ ζηνηρείνλ πέπξσηαη αλαπνθεχθησο λα 

εμειιεληζζή. Χο άιινηέ πνηε θαηεληθήζε θαη ερσλεχζε πλεπκαηηθψο ππφ ησλ Διιήλσλ κέξνο ησλ Πειαζγψλ, νχησ 

θαη ζήκεξνλ ελ Διιάδη ππνηάζζνληαη θαη εμειιελίδνληαη νη Αιβαλνί ππφ ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

ειιεληθήο γιψζζεο. Άιισο φκσο έρνπζη ηα θαηά ηελ αιβαληθήλ θπιήλ ελ ηε ηδία απηήο παηξίδη. Βία ησλ 

επηδξακφλησλ κεζαησληθψλ θχισλ δηεηεξήζε επηκνλψηαηα ε εζληθφηεο απηψλ. Μεηαβαίλεη κελ θαη΄ έηνο εηο ηελ 

μέλελ κέξνο ηνπ ιανχ, αιι΄ νπδέλ απνθέξεη κεζ΄ εαπηνχ εηο Αιβαλίαλ εμ φζσλ εθεί είδελ ή ήθνπζε· θαίηνη δε 

δηάγεη πνιεκηθφλ πιάλεηα βίνλ ν Αιβαλφο, πξφζθεηηαη νπδέλ ήηηνλ άθακπηνο θαη ακεηάηξεπηνο εηο ηελ πάηξηνλ γελ 

θαη ηα πάηξηα ήζε». 
΄Οζν γηα ηνπο νπιηψηεο, θαηά ηνλ Γεξκαλφ ηζηνξηθφ «εηζίλ απφγνλνη αιβαλψλ ρξηζηηαλψλ, εθ ηνπ γέλνπο 

ησλ Σζακψλ, νίηηλεο θπγφληεο ηνπο Σνχξθνπο θαηά ηνλ ΗΕ΄ αηψλα εηο ηα άγξηα θαζζηνπαία φξε, εγθαηέζηεζαλ εθεί 

επί θαηδξψλ θνξπθψλ, σο ελ θπζηθή ηηλη γππνθσιεά, ππεξάλσ ησλ ραξαδξψλ ηνπ Αρέξνληνο. [...] Οη νπιηψηαη 

παξειάκβαλνλ έθαζηνλ γελλαίνλ θαη ελεξγεηηθφλ ρξηζηηαλφλ εθ ηεο θπιήο ησλ Σζακψλ, θαη επέηξεπνλ απηψ, αλ 

δηεθξίλεην ελ ηε κάρε, λα λπκθεπζή ζνπιηψηηδα θφξελ» (119-120). 
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επαθνινπζεζαζψλ ηνπξθηθψλ επηδξνκψλ, ελ ηνχηνηο εληαχζα εχξελ νπσζδήπνηε  ρψξαλ 

θηιφμελνλ θαη ιαφλ νκφζξεζθνλ θαη  αδειθφλ, κεζ΄ νπ, ελ νκνλνία θαηά ην πνιχ βηψζαο, 

ηαρέσο ζπλερσλεχζε, ζπγθεξάζαο ηελ ηδηάδνπζαλ απηνχ αληνρήλ θαη ηξαρχηεηα ηνπ 

ήζνπο πξνο ηελ επζηξνθίαλ θαη ηελ ιεπηφηεηα ηνπ λνφο ησλ επηρσξίσλ, κεζ΄ σλ 

ζπλεκεξίζζε έθηνηε ηαο ηχραο θαη ηαο πεξηπεηείαο. Ζ ηνηαχηε επηκημία, εθηφο ηνπ φηη 

ζπλεπιήξσζε ηνλ εθ ησλ ηειεπηαίσλ ηνπξθηθψλ επηδξνκψλ εηο άθξνλ αξαησζέληα 

πιεζπζκφλ ηεο ρψξαο, κεηήγγηζελ άκα θαη εηο ηαο θιέβαο απηνχ αίκα αξήτνλ, φπεξ ε 

καθξαίσλ δνπιεία είρε δηαθζείξεη. 

Δθ ηεο εζληθήο ηαχηεο ρνάλεο πξνέθπςελ φλησο ιαφο εξψσλ, φζηηο επί ηεηξαθφζηα φια 

έηε σο ηξαηηώηεο (Stradioti), Αξκαησιόο ή Κιέθηεο εξξσκέλσο δηεκαξηχξεην θαηά ηεο 

Οζσκαληθήο δπλαζηείαο, θαηέζηε δ΄ είηα ηθαλφο, αξρνκέλνπ ηνπ ΗΘ΄ αηψλνο, λα 

επηηειέζε θαηά μεξάλ θαη θαηά ζάιαζζαλ άζια έλδνμα θαη εξστθά, άηηλα  απέζπαζαλ 

ηνλ ζαπκαζκφλ θαη ηελ ζπγθίλεζηλ νινθιήξνπ ηνπ πεπνιηηηζκέλνπ θφζκνπ, 

εμελάγθαζαλ δ΄ επί ηέινπο θαη ηελ ππφ ηνπο αθνξηζκνχο ηεο Ηεξάο ζπκκαρίαο 

δηαηεινχζαλ ηφηε επίζεκνλ Δπξψπελ λα ζηέξμε εηο ηελ απφ ηνπ Οζσκαληθνχ δπγνχ 

απνιχηξσζηλ ηκήκαηνο ηεο Διιεληθήο ρψξαο.
112

Οη απφςεηο ηνπ Λακπξπλίδε, πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ εμαηξεηηθά θξίζηκε γηα ηα 

Βαιθάληα απγή ηνπ 20νχ αηψλα, φηαλ ε Αιβαλία δελ είρε αθφκα ζπγθξνηεζεί ζε θξάηνο, 

εληάζζνληαη ζηε ιεγφκελε «πειαζγηθή ζεσξία», πνπ ππνζηεξίδεη ηε ζηελή ζπγγέλεηα Διιήλσλ 

θαη Αιβαλψλ θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο απφ θνηλέο ξίδεο.
113

 ηελ παξνχζα εξγαζία ην δεηνχκελν

112
  Λακπξπλίδεο 1907: 9-10.  

113
 Βι. ζρεηηθά Λάκπξνο Μπαιηζηψηεο, «Δζληθνί κχζνη θαη ηζηνξηθέο θαηαζθεπέο ζηηο κε ειιελφθσλεο νκάδεο: Σν 

παξάδεηγκα ησλ Αξβαληηψλ θαη ησλ Βιάρσλ», ζην Κατάθα 2000: 341-342: «Ζ εκθάληζε ηνπ αιβαληθνχ 

εζληθηζκνχ αιιά θαη ε λνκηκνπνίεζε ηνπ ζπκπαγνχο αιβαληθνχ πιεζπζκνχ, ησλ Αξβαληηψλ, ζην λενζχζηαην 

[ειιεληθφ] θξάηνο, έρνπλ, απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, αιιά εληνλφηεξα πξηλ απφ (θαη βέβαηα κεηά) ην ζπλέδξην 

ηνπ Βεξνιίλνπ, πξνζδψζεη ζεκαληηθή βαξχηεηα ζηηο πειαζγηθέο θαη ηιιπξηθέο ζεσξίεο πνπ είραλ εκθαληζηεί ζηελ 

Δπξψπε θαη έθαλαλ ιφγν γηα αδειθνχο θαηαγσγηθά ιανχο. Σηο ζεσξίεο απηέο φρη κφλνλ εμειίζζνπλ νη ·ιιελεο, 

πνπ ηνπο απνλέκνπλ πξνλνκηαθή ζέζε ζηελ αθήγεζε ησλ ηζηνξηθψλ, αιιά ελζσκαηψλνληαη θαη απφ ηνλ αιβαληθφ 

εζληθηζκφ, ν νπνίνο ζην φλνκά ηνπο βξίζθεη γεξφ έδαθνο λα ζηήζεη ηνπο δηθνχο ηνπ κχζνπο, βαζηθνχο κέρξη 

ζήκεξα ζηελ Αιβαλία πεξί αξραίνπ θαη γεγελνχο αιβαληθνχ έζλνπο. ην κεγάιν κεραληζκφ πξνπαγάλδαο πνπ 
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είλαη πνιχ πην πεξηνξηζκέλν: ε αλίρλεπζε ησλ εξσηηθψλ θαη γακήιησλ ζρέζσλ αλάκεζα ζηνπο 

δχν ιανχο κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο καξηπξίεο, κηα κνξθή ησλ νπνίσλ ζπληζηνχλ θαη ηα 

ηξαγνχδηα. 

Ίπνηνο θη αλ εηθάδεηαη ινηπφλ ν θαηαγσγηθφο βαζκφο ζπγγέλεηαο Διιήλσλ θαη 

Αιβαλψλ, φπνηα ζεσξία θη αλ αζπαζηεί θαλείο, ηα ζηνηρεία πνπ πηζηνπνηνχλ ηε κεηαμχ ηνπο 

ειεπζεξνγακία, ηηο ζηελέο ζρέζεηο ηνπο γεληθφηεξα, είλαη πνιιά.
114

 ·λαλ ειιελναξβαλίηηθν

γάκν αθξηβψο πεξηέγξαςε ν Ηηαιφο δσγξάθνο Simone Pomardi, πνπ, φπσο ζεκεηψλεη ν 

Κπξηάθνο ηκφπνπινο, «ζπλφδεπε ηνλ Άγγιν πεξηεγεηή θαη αξραηνιφγν Edward Dodwell θαηά 

ηε δεχηεξε πεξηνδεία ηνπ ζηελ Διιάδα (1804-1806) θαη ζρεδίαδε ηα κλεκεία ή θηινηερλνχζε 

πίλαθεο ησλ ηνπίσλ»· ν Πνκάξληη ηεξνχζε θαη πξνζσπηθφ εκεξνιφγην, ην νπνίν θπθινθφξεζε 

ζηε Ρψκε ην 1820. Γξάθεη ιίγν παξαθάησ ν ηκφπνπινο:  

Ο δσγξάθνο πεξηγξάθεη θαη ηελ ηειεηή ηνπ γάκνπ κηαο Αξβαλίηηζζαο απφ θάπνην 

 ρσξηφ ηεο Αηηηθήο κε έλαλ Αζελαίν. Μεγάιν πιήζνο είρε  ζπγθεληξσζή έμσ απφ ην 

αλαπηχζζεηαη ζηελ Διιάδα, θπξίσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1870 κέρξη ηελ ίδξπζε ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο (αιιά 

αθφκε θαη ζην Μεζνπφιεκν), ε θνηλή απηή απψηεξε θαηαγσγή θαη ε θνηλή απψηεξε γιψζζα (κέζσ ησλ 

πειαζγηθψλ -θαη ηιιπξηθψλ- κπζεπκάησλ) απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα φπια πξνζέγγηζεο θαη πξνεηαηξηζκνχ ηνπ 

αιβαληθνχ (εθηφο ζπλφξσλ) πιεζπζκνχ - θάζε ζξεζθεχκαηνο. Πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη αθφκε θαη ζηελ ίδξπζε 

θνηλνχ ειιελναιβαληθνχ θξάηνπο θαη κέζσ απηήο ζηελ απνξξφθεζε ηνπ αιβαληθνχ πιεζπζκνχ. ε απηήλ ηελ 

εθζηξαηεία νη θξαηηθνί κεραληζκνί -κε ηελ επξχηεξε δπλαηή έλλνηα- ρξεζηκνπνηνχλ ηδηαίηεξα ηνπο Αξβαλίηεο ηνπ 

Διιεληθνχ Βαζηιείνπ γηα λα πείζνπλ ηνπο "αδειθνχο" ηνπο πφζν ·ιιελεο ή θνληά ζηνπο ·ιιελεο είλαη. Μπνξνχκε 

λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε ζεκειηαθή ζέζε ησλ Αξβαληηψλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, φπσο απηή 

ηζηνξηνγξαθήζεθε κέζα απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πνηέ δελ ακθηζβεηήζεθε. Οη Βιάρνη, απφ ηελ 

άιιε, εηζέξρνληαη ζην ειιεληθφ θξάηνο ζηαδηαθά: ην 1881 θαη ην 1912-1913». 

Βι. επίζεο Βαζίιεο Κ. Γνχλαξεο, «χλνηθνη, ζπξσξνί θαη θηινμελνχκελνη: δηεξεπλψληαο ηε "κεζφξην" 

ηνπ ειιεληθνχ θαη ηνπ αιβαληθνχ έζλνπο θαηά ηνλ 19ν αηψλα», ζην Βνπηνπξήο - Γεσξγήο 2006: 38-54. ηε ζ. 41 

ηνπ θεηκέλνπ γίλεηαη κλεία ηεο εμήο ζέζεο ηνπ Κ. Παπαξξεγφπνπινπ: «Γχν θπιαί θαηνηθνχζη ηελ Διιάδα, ε 

Διιεληθή θαη ε Αιβαληθή. Αιι΄ ε αιβαληθή θπιή απνηειεί άξα γε έζλνο ίδηνλ; ·ρεη ίδηα αηζζήκαηα, ίδηα 

ζπκθέξνληα, πνιέκηα ή θαη απιψο δηάθνξα ηεο Διιεληθήο; Άιινηε είρε, κάιηζηα· ζήκεξνλ φκσο, φρη· θαη ηφζνλ 

είλαη βέβαηνλ φηη φρη, ψζηε είδνκελ απηήλ πξνζχκσο κεηαζρνχζαλ θαη πνιιάθηο πξσηαγσληζηήζαζαλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ αγψλνο ππφ ηελ ζεκαίαλ ηνπ ειιεληθνχ νλφκαηνο θαη αηζζήκαηνο. Δλ θαη κφλνλ εζληθφλ ζηνηρείνλ έρεη 

ίδηνλ εηζέηη ε θπιή εθείλε, ηελ γιψζζαλ...» Βι. θαη Βνπηνπξήο 2017: 251-259, θαηα εηζηθά 258-259, φπνπ γίλεηαη 

κλεία ηεο εμήο άπνςεο ηνπ Αξγχξε Δθηαιηψηε, φπσο δηαηππψζεθε ζην άξζξν ηνπ «Φαλαξηψηεο θαη Αξβαλίηεο», Ο 

Ννπκάο, ηρ. 90, 16.11.1903: 1-2: «α δε θαηέβαηλε ν ζεφζηαιηνο Αξβαλίηεο λα καο αλνίμε ηα κάηηα θαη λα καο 

μεηηλάμε ηε κνχρια, πψο κπνξνχζακε λα ειπίδνπκε μαλαγέλλεζε κε κηαλ αξραία γξακκαηηθή θαη κε ηα 

θαλαξηψηηθα ηα ηεξηίπηα; Γεινίν θαη λα ην ζπιινγηζηήο κνλάρα. [...] θάκπνζε παξεγνξηά κάο είλαη λα βιέπνπκε 

πσο ηελ έρνπκε κέζα καο ηε καγηά [ηνπ Αξβαλίηε], πνπ είλαη θη απηή δήηεκα θαηξνχ λα δνπιέςε θαη λα καο βγάιε 

γεξφ θαη βαξβάην έζλνο ζηνλ θφζκν». 
114

 Βιέπε ζην Παξάξηεκα (θεθ. 2) ηηο απφςεηο ηνπ Μ. Καξαγάηζε γηα ηηο ζρέζεηο Διιήλσλ θαη Αιβαλψλ. 
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 ηείρνο θνληά ζηελ πφξηα ησλ Αγίσλ  Απνζηφισλ γηα λα παξαθνινπζήζε ην 

 ζπκπεζεξηφ. Ξαθληθά θάλεθε έλαο θαβαιάξεο λα θαιπάδε πξνο ηελ πχιε. Έηαλ έλαο 

 λεαξφο Αξβαλίηεο ληπκέλνο θφθθηλε θνξεζηά, ρξπζνθέληεηε θακηδφια θαηαζηφιηζηε 

απφ αζήκηα, άζπξε πνπθακίζα πνπ θαηέβαηλε ψο ηα γφλαηα θαη ζηηβάληα απφ άζπξε 

ηζφρα. Σα θαπνχιηα ηνπ αιφγνπ ηνπ ήηαλ ζθεπαζκέλα κε πνιχρξσκν θηιίκη. Ο λεαξφο 

Αξβαλίηεο ήηαλ ν αγγειηαθφξνο πνπ έθεξλε ηελ είδεζε πσο δπγψλεη ην ζπκπεζεξηφ κε 

ηε λχθε. ε ιίγν έθηαζε θαηλνχξγηνο αγγειηαθφξνο, θνθθηλνθνξεκέλνο θη  απηφο. Καζψο 

θάιπαδε αλέκηδε ζηξηθνγπξίδνληαο κηα θφθθηλε θνξδέιια. Σνλ αθνινπζνχζαλ κεξηθνί 

Αξβαλίηεο θαβάιια ζε άινγα θαη άιινη, άληξεο θαη γπλαίθεο, πάλσ ζε γατδνχξηα 

ζηνιηζκέλα κε θηιίκηα πνιχρξσκα. ζηεξα  θάλεθε έλαο Αξβαλίηεο κε έλα κεγάιν 

ληανχιη θαη έλαο άιινο πνπ έπαηδε πίπηδα. Πίζσ απφ ηνπο νξγαλνπαίρηεο έξρνληαλ έλα 

ηζνχξκν Αξβαλίηεο, άληξεο θαη γπλαίθεο, θαβάιια ζε γατδνχξηα. Σε 

 γατδνπξνθαβαιιαξία αθνινπζνχζαλ άιια δχν φξγαλα, ληανχιη θαη πίπηδα. Πξφβαιαλ 

χζηεξα θάκπνζνη πινπζηνληπκέλνη Αξβαλίηεο πάλσ ζε άινγα θαη γατδνχξηα. Αλάκεζά 

ηνπο θαη νη ζπγγελείο ηεο λχθεο. Απφ θνληά δπν αθφκα νξγαλνπαίρηεο. Σέινο θάλεθε ε 

λχθε ηαπεηλά θαζηζκέλε πάλσ ζ΄ έλα άινγν άζπξν γηα λα θαηαδείμε ηελ αγλφηεηά ηεο. 

Έηαλ ςειή, κε άζπξε επηδεξκίδα, θαινθακσκέλε θαη ληπκέλε αξβαλίηηθα.
115

«Ο γάκνο πνπ πεξηγξάθεη ν Ηηαιφο δσγξάθνο ήηαλ ειιελναξβαλίηηθνο» εμεγεί ν 

ηκφπνπινο (239, ζεκ. 1). «Μφλν νη Αξβαλίηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ληανχιηα. Πεξηγξαθή 

ειιελναξβαλίηηθνπ γάκνπ δεκνζηεχηεθε ην 1828 ζηε Revue Britanique, η. ΚΑ΄, ζ. 119 

(αλαδεκνζίεπζε απφ ην New Monthly Magazine) κε ηνλ ηίηιν "Διιεληθνί γάκνη ζηελ Αζήλα". 

Σα έζηκα ηεο λχθεο ήηαλ αζελατθά, ηνπ γακπξνχ αξβαλίηηθα». ηα ληανχιηα, σο απαξαίηεηα 

φξγαλα ηνπ αξβαλίηηθνπ γάκνπ, αλαθέξεηαη θαη πνιχ παιαηφηεξν θείκελν, ε έθζεζε ηνπ Ησάλλε 

Εηξψ, πξνμέλνπ ηεο Αγγιίαο ζηελ Αζήλα, ε νπνία γξάθηεθε ην 1674: «Ίηαλ απηνί νη Αξβαλίηεο 

115
 ηκφπνπινο 1999Γ΄1: 238-239. 
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έρνπλ θάπνην γάκν, βξίζθνληαη ζε γακήιηα δηαζθέδαζε επί νθηψ εκέξεο, κε ληανχιηα θαη 

θινγέξεο, θαη φηαλ πεγαίλνπλ ηελ λχθε ζην ζπίηη ηνπ γακβξνχ, ηελ θέξλνπλ επάλσ ζε άινγν, 

ζθεπαζκέλε κε έλα πνιχ δηαθαλέο καλδήιη» (Μπίξεο 1997: 304). 

ηα δχν ηξαγνχδηα πνπ αθνινπζνχλ, πεινπνλλεζηαθήο θαηαγξαθήο, ε Αξβαληηνπνχια 

εηθνλνγξαθείηαη απνιχησο θπζηθά ζαλ κέινο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο φπνπ κηιηέηαη ε 

ειιεληθή, ε νπνία απφ θνηλνχ κε ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία ζπγθξνηεί ην ππνηειέο ζηνπο 

Σνχξθνπο αλζξψπηλν πεδίν.
116

 ην πξψην ε Αξβαληηνπνχια εκθαλίδεηαη ζαλ εξσίδα

ππαηληθηηθψλ εξσηνηξνπηψλ: 

Μηα κηθξή ηζειηγθνπνύια, 

βιάρα θη Αξβαληηνπνύια, 

πάεη ην δξόκν θάησ θάησ, 

ζέξλεη ην βειέζη θάησ. 

Ο ηζνπάλνο ηελε βιέπεη 

θη από καθξηά ηήο ιέεη: 

«Μάδσ, θόξε, ην βειέζη,
117

κε ζθνληάςεηο θαη βαξέζεηο». 

«Ση ζε λνηάδεη εζέ θη αλ πέζσ, 

θαη ζθνληάςσ θαη βαξέζσ». 

ΚΑΡΑΟΤΣΑ 2003: 40, αξ. 7 

116
 «Αθφηνπ θαηέβεθαλ ζηελ κεζεκβξηλή Διιάδα νη Αξβαλίηεο κέηνηθνη, ελψ κηινχζαλ ηα ειιεληθά, δελ άθεζαλ 

θαη ηελ ηδηαίηεξε γιψζζα ηνπο. [...] πγρξφλσο, ελψ νινέλα ηελ παξεκφξθσλαλ, παίξλνληαο ζηνηρεία απφ ηελ 

ειιεληθή, ηελ κεηέδηδαλ ζηνπο γεγελείο ησλ ηφπσλ ηεο εγθαηαζηάζεψο ησλ. [...] ·ηζη, δεκηνπξγήζεθε έλα 

γισζζηθφ θξάκα, ηα "αξβαλίηηθα", πνπ εγεληθεχζεθε ζηηο πεξηνρέο απηέο σο θνηλή γιψζζα ησλ θαηνίθσλ ησλ. 

Παξαιιήισο πξνο ηελ γισζζηθή απηήλ αθνκνίσζη, ε θαζεκεξηλή επαθή, νη θνηλέο ζπλζήθεο ηεο δσήο θαη ππθλνί 

ζπγγεληθνί δεζκνί απφ αιιεπάιιειεο επηγακίεο, έθεξαλ, κέζα ζε πεληαθφζηα ρξφληα ζπκβηψζεσο ησλ δχν 

ζηνηρείσλ, απφιπηνλ θνηλσληθή αθνκνίσζη. [...] Μφλν γπλαίθεο, πνπ ε δσή ηνπο ήηαλ πεξησξηζκέλε απνθιεηζηηθά 

ζην ζπίηη, κπνξνχζε λα βξε θαλείο ζε αξβαληηνρψξηα, νη νπνίεο δελ ήμεξαλ θαζφινπ ειιεληθά» (Μπίξεο 1997: 

321-322).
117

 βειέζη: καθξχ εζσηεξηθφ γπλαηθείν ξνχρν. 
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ην δεχηεξν ηξαγνχδη, ε εξσηηθή ηεο ζρέζε ηεο Αξβαληηνπνχιαο έρεη ήδε θαηνξζσζεί, ν 

δε ιατθφο ηξαγνπδηζηήο εκθαλίδεηαη αδηάθνξνο γηα ηπρφλ εζληθά ή θπιεηηθά γλσξίζκαηα ηεο 

ζρέζεο απηήο:  

Μηα κηθξή ηζειηγθνπνύια, 

βιάρα θη Αξβαληηνπνύια, 

κε ηε κάλα ηεο καιώλεη 

κέξα λύρηα δελ κνξώλεη
118

:

«Γώζ΄ κνπ, κάλα, ηα θισξηά κνπ, 

ηε κεηαμσηή πνδηά κνπ, 

γηα λα πάσ ζην παλεγύξη, 

κάιακα θαη ηδνβατξη, 

ηη ηα ζέισ λα ρνξέςσ, 

ζηελ αγάπε κνπ λ΄ αξέζσ». 

ΚΑΡΑΟΤΣΑ 2003: 214, αξ. 274 

ε ζαξαθαηζάληθν ηξαγνχδη κηα γαιαδνθνξεκέλε Αξβαληηνπνχια θαίεη ηελ θαξδηά ηνπ 

ηξαγνπδηζηή καο, θη απηφ ην εξσηηθφ ελδερφκελν ηζηνξείηαη ζαλ απνιχησο θπζηθφ: 

Μεο ζη΄ αιβαληθά ηα κέξηα 

έθακα δπν θαινπθαίξηα. 

Γιέπνπ ηζ΄ Αξβαληηνππνύιηο, 

θόξαγαλ ηα καύξα νύιηο. 

118
 κνξώλεη: ζηακαηάεη, παχεη (ην εξκήλεπκα είλαη ηνπ ζπιινγέα). 
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Μηα γαιαδνπθνξεκέλε 

κνπ ΄ρεη ηελ θαξδηά θακέλε. 

Γελ κπνπξνύ λα ηε γηιάζνπ, 

ηνύ ρεξάθη ηεο λα πηάζνπ. 

ΓΟΓΟΛΟ - ΓΗΑΝΝΑΚΟ 1983: 92, αξ. 26 

Αιβαλνί θαη Αξβαλίηεο (νη Αιβαλνί ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη) δελ ηαπηίδνληαη, ζην 

θιέθηηθν θαη ην ηζηνξηθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη φκσο, ζηηο ζπληξηπηηθά πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

κε ην φλνκα Αξβαλίηεο ελλννχληαη νη ιεγφκελνη Σνπξθαιβαλνί, νη κνπζνπικάλνη Αιβαλνί 

δειαδή.
119

 Ηδνχ πάλησο έλα ηξαγνχδη, ηεο θηάζνπ, κε ρξηζηηαλή Αξβαληηνπνχια, φπσο

δειψλνπλ νη ζηαπξνί θαη νη άγηνη (άνη) πάλσ ζην θέζη ηεο: 

Σν βιέπεηο θείλν ην βνπλό, ην πην ςειό απ΄ νύια; 

Δθεί ΄π΄ νπίζσ θάζνληαη ηξεηο Αξβαληηνπνύιεο. 

Ζ κηα θνξεί ηα θόθθηλα θη ε άιιε ηα βεινύδα 

θη ε ηξίηε ε κηθξόηεξε θνξεί ηα ιεξσκέλα. 

Φεύγεη, πάεη ζηε κάλα ηεο, ηα κάηηα βνπξθσκέλα. 

«Μάλα κνπ, λίςε κ΄ κε λεξό θαη πόηηζέ κε κόζθν, 

λα βάλσ ην θεζάθη κνπ, ην καξγαξηηαξέλην, 

νπόρεη δώδεθα ζηαπξνί θαη δεθαπέληε άνη, 

θαη ην δπγηάδνπλ άξρνληεο κε ην ρξπζό θαληάξη». 

ΡΖΓΑ 1958: 51, αξ. 24 

119
 Δίλαη απνθαιππηηθή ε ηαχηηζε ησλ Αξβαληηψλ κε ηνπο Αιβαλνχο / Σνπξθαιβαλνχο ζηελ εξκελεία απφ ηνλ 

Γεξάζηκν Καςάιε (1917: 483) δχν καθεδνληθψλ εξκελεηψλ, κεησηηθνχ πεξηερνκέλνπ: «1. Αξβαλίηεο θάλεη γάκνπ /  

κί θαθή θί κί θνπξθνύη΄ / θί κί ιάραλα βξαζκέλα (Σζνηχιηνλ). Ζ παξνηκία ραξαθηεξηζηηθή νχζα ηεο πελίαο ησλ 

Σνπξθαιβαλψλ, ιέγεηαη πεξί πησρψλ λπκθεπνκέλσλ. 2. Αξβαλίηεο ηε θηιία ζηνύ γόλα η΄ ηελ έρεη (Σζνηχιηνλ) (δει. 

φηαλ ζα ζεθσζή ζα πέζε). Γεινί ηελ απηζηίαλ ησλ Αιβαλψλ». 

Αο ζπλεθηηκεζεί πάλησο ε εμήο πιεξνθνξία, πνπ ηαπηίδεη Ζπεηξψηεο θαη Αξβαλίηεο: «Ο αξραηφηεξνο 

ηχπνο ησλ ζπηηηψλ ηεο Αξηνηίλαο είλαη ην ζηεξθνγάιαξν, θαη ην ζρέδηνλ ηνχην αζθαιψο εθήξκνζαλ θηίζηαη 

Ζπεηξψηαη, δηφηη θαηά ηελ παιαηάλ παξάδνζηλ ησλ γεξνληνηέξσλ, Αξβαλίηεο, φπσο ιέγνπλ ηνπο Ζπεηξψηαο εηο ηελ 

Ρνχκειελ, καζηόξνη ρηίδαλε ηα παιηά ζπίηηα» (Λνπθφπνπινο 1925: 47). 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



96 

Με ηελ ηαχηηζε φκσο ησλ Αξβαληηψλ κε ηνπο Σνπξθαιβαλνχο, νη Αξβαλίηεο αγσληζηέο 

ηεο Δπαλάζηαζεο κέλνπλ έμσ απφ ην νχησο εηπείλ απζφξκεην εζληθφ-ιατθφ πνηεηηθφ αθήγεκα, 

πνπ αθξηβψο ιφγσ ηεο απζνξκεζίαο ηνπ, έρεη θαη ηηο αληηθάζεηο ηνπ.
120

 ΄Οζν ζνβαξή ή θαη

πξσηαγσληζηηθή θη αλ ήηαλ ινηπφλ ε ζπκκεηνρή Αξβαληηψλ ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, ε 

πξνθαηάιεςε δελ έπαςε λα ππάξρεη. Γείγκα ηεο, ελδερνκέλσο απξνζδφθεην θαη πάλησο 

ζηελάρσξν, ην νμχ πνίεκα ηνπ Ησάλλε Βειαξά: 

Μόλε είπεο Αξβαλίηε 

ζα λα ιέγεο θιεηζνζπίηε· 

΄Ηδε βην απηό η΄ αγξίκη; 

΄Οξλην ηξέρεη ζην ςνθίκη. 

΄Αιιν ηόζν είλαη θίινο 

όζν ν ιπζζηαζκέλνο ζθύινο. 

Σ΄ Αξβαλίηε πξώηε ράξη 

ό,ηη έρεηο λα ζ΄ ην πάξε. 

Πνύ ζηαζή, θαη πνύ πεξάζε 

120
 Σν φηη ν ηζρπξηζκφο ηνπ θπληθνχ θηινζφθνπ Αληηζζέλε, Αξρή ζνθίαο νλνκάησλ επίζθεςηο, έρεη ελίνηε ηα φξηά 

ηνπ, απνδεηθλχεηαη κε ηελ αλάγλσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ επηρεηξνχληαη ζηα θξίζηκα νλφκαηα 

(Αιβαλφο, Αιβαλίηεο / Αξβαλίηεο, Σνπξθαιβαλφο / Αξλανχηεο, θηπεηάξ, Ηιιπξηφο θ.ά.) ζε δχν βηβιία ηεο Μαξίαο 

Μηραήι-Γέδε απφ ηε κηα, Οη ΄Διιελεο Αξβαλίηεο  θαη  Γεκνηηθό ηξαγνύδη: Σνπξθαιβαλνί θαη Έιιελεο Αξβαλίηεο 

(Ήδξπκα Βνξεηνεπεηξσηηθψλ Μειεηψλ, Ησάλληλα 1987 θαη 1995 αληίζηνηρα), θαη, απφ ηελ άιιε, ζην βηβιίν ηνπ 

Εάρνπ Δ. Παπαδαραξίνπ Βαιθαληθή θνιπκβήζξα νλνκάησλ (Ηζλάθη, Ησάλληλα 2010). Οξηζκέλα ηκήκαηα ηεο φιεο 

εηθφλαο απνζαθελίδνληαη ελψ άιια ζπζθνηίδνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ηε ζπλεθηίκεζε ησλ εμήο έξγσλ: 

Κψζηαο Μπίξεο, Αξβαλίηεο, νη Γσξηείο ηνπ λεόηεξνπ ειιεληζκνύ: Ζ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ Αξβαληηώλ, Αζήλα 1998 

(α΄ έθδ. 1960)· Γηάλλεο Γθίθαο, Οη Αξβαλίηεο θαη ην αξβαλίηηθν ηξαγνύδη ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1978· Αξηζηείδεο 

Κφιιηαο, Αξβαλίηεο θαη ε θαηαγσγή ησλ Διιήλσλ: Ηζηνξηθή - ιανγξαθηθή - πνιηηηζηηθή - γισζζνινγηθή επηζθόπεζε, 

ζη΄ έθδ. 1990. Ο Κφιιηαο, γηα παξάδεηγκα, θαηέιεγε ζην ζπκπέξαζκα φηη «γηα λα είζαη ·ιιελαο πξέπεη λα είζαη 

Αξβαλίηεο» (θξηηηθή ζην ζρήκα απηφ «ελφο αθνκνησηηθνχ ιφγνπ, απνδεθηνχ ηνπηθά κέζσ ηεο απην-

απνδνθηκαζίαο» αζθεί ν Λνπθάο Σζηηζηπήο, «Λφγνο, γισζζηθή αιιαγή θαη ακνηβαίεο ζπλέπεηεο γηα ηε γισζζηθή 

αλζξσπνινγία θαη ηελ πνιηηηθή θηινζνθία», ζην Υξηζηίδεο 1999: 179-185). Απφ ηελ άιιε, ην βηβιίν ηνπ Μπίξε 

«πξνζδίδεη [ζηνπο Αξβαλίηεο] ειιεληθφηεηα (θαη αξραηφηεηα) κέζσ ηεο πξνθαλνχο κεηαθνξάο ηνπ κνληέινπ ησλ 

Γσξηέσλ. Παξ΄ φια απηά, ην ζρήκα, αλ θαη πξνζθέξεη αξραηνειιεληθή θαηαγσγή -πέξαλ ηνπ κεηαθνξηθνχ 

κνληέινπ-, παξνπζία ζην Μεζαίσλα θαη ηζρπξή ζέζε ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ ΄21, ηζρπξφηαηε ζα έιεγα, δελ κπνξεί 

λα θαιχςεη ηελ αδηάζπαζηε ζπλέρεηα ηεο νκάδαο ζε ζρέζε κε ηελ θάζε θνξά ηνπηθφηεηά ηεο» (Μπαιηζηψηεο, 

«Δζληθνί κχζνη θαη ηζηνξηθέο θαηαζθεπέο...», ζην Κατάθα 2002: 346). 
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ό,ηη βξεη ζα ην ραιάζε, 

΄Οιν όιν ε ηηκή ηνπ  

θξέκεηαη νρ ηελ πνξδή ηνπ. 

Πάζηξα ιέεη κε ην ζηόκα 

θ΄ είλαη αθαίξηνο όιν βξόκα. 

Πξνθνπή ζαλ η΄ άγξην γίδη· 

ζηελ θαθία ηέιην θίδη. 

΄Αληα ζέιεη λα επγελίζε 

πξώηνο ιόγνο ζα ζε βξίζεη. 

Χο θαη ηνπο δηαθνληαξένπο 

ηνύο κεηξάεη λνηθνθπξένπο. 

Σ΄ αιινπλνύ ιηαλό θηνλάεη, 

δε ρνξηαίλεη· όιν πεηλάεη. 

ην θαιύβη πνπ θσιηάδεη 

θάλα είδνο δελ πνηάδεη.  

Κηαπέ κόλε απέθεη βγήθε 

ζ΄ αξρνληηαίο επηύο εκπήθε, 

Δίλαη ν θέληνο ηνπ θεληέξε. 

Πξέπεη ν θόζκνο λα ηνλ μέξε.  

αλ ζειήζεο  

λα κηζήζεο 

ηε δσή ζνπ 

θαη ηηκή ζνπ 

λ΄ αξλεζήο θαη βην θαη ζπίηη, 

πηάζε θίινλ Αξβαλίηε.
121

121
 Βειαξάο 1925: 322-323 (κόλε: κφλν· άληα: φηαλ· πνηάδσ: εμνπζηάδσ· θηαπέ: θη έπεηηα). ην ππέδαθνο ηνπ 

πνηήκαηνο εχθνια αλαγλσξίδεηαη ν θνηλφο ιφγνο: Αξβαλίηε αλ θάκεο θίιν, / βάζηα θαη θνκκάηη μύιν (Ν.Γ. Πνιίηεο, 
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ην δεκνηηθφ, αξλεηηθψο θνξηηζκέλα αηζζήκαηα ελδέρεηαη λα απνθαιχπηεη  ε κεησηηθήο 

ζθφπεπζεο ιέμε ζθπιαξβαλίηηζζα, αληίζηνηρε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ζθύια Οβξηά, ζην εμήο 

ηξαγνχδη, παηρληδηάξηθα εξσηηθφ θαηά ηα ινηπά:  

Παπαξνύλα θόθθηλε, θη άιιε θαηαθόθθηλε, 

δάλεηζέ κνπ η΄ άλζε ζνπ, η΄ αλζνθνθθηλάδη ζνπ, 

λα ινπζηώ, λα θηεληζηώ, ζην γηαιό λα θαηεβώ, 

λα καξάλσ δπν αδειθνύο, δεθνρηώ αδειθνπνηηνύο· 

θαη ηεο ρήξαο ηνλ πγηό, ηεο ζθπιαξβαλίηηζζαο, 

πνπ ΄ξζε θαη κ΄ εγέιαζε, θη έζθαμε ηελ θόηα κνπ, 

θη έζθαμε ηελ θόηα κνπ θαη ηελ πνπιαθίδα κνπ. 

LEGRAND 1874: 236, αξ. 112 

΄Οπσο θαη λά ΄ρεη, κε ηνπο Αξβαλίηεο, νη ζρέζεηο ησλ Διιήλσλ, νκαιέο ή ηαξαγκέλεο
122

,

Παξνηκίαη Β΄, 425, αξ. 1). Αλάινγα αηζζήκαηα απνθξπζηαιιψλνληαη θαη ζηελ εμήο ληζπξηαθή παξνηκία: Ο Θεόο 

΄έλ είλ΄ Αξβαλίηεο (Γαβξηήι Μ. αθειιαξίδεο, «Παξνηκίεο θαη θξάζεηο απφ ηα Νηθηά Νηζχξνπ», 1984: 150, αξ. 54). 

Δμεγεί ν ζπιινγέαο: «Γελ είλαη "μέλνο" ν Θεφο, καο μέξεη φινπο θαη αλάινγα ζα καο ηηκσξήζεη ή ζα καο 

αληακείςεη». Αλάινγε παξνηκία ζην Α.Α. Παπαδφπνπινο, «Παξνηκίαη Πφληνπ», Λανγξαθία, ηφκ. η΄, ηρ. Α΄-Β΄, 

1917: 27: «Ανύηνο ν ζεόλ πα ΄ζθίλην ελ Αξλανύηο; (Απηφο) ν ζεφο κήπσο είλαη Αξβαλίηεο; πα ΄ζθίλην κφξ. εξσηεκ. 

πξνειζφλ εθ ηεο θξ. "πάο θαη έλ ην;" ΄Οηη ν Θεφο δελ είλαη ζθιεξφο θαη άδηθνο, αιιά ηηκσξεί ηνπο θαθνχο θαη 

ηθαλνπνηεί ηνπο αδηθνπκέλνπο». 

Καη κηα επεηξψηηθε παξνηκία: Σνύ βαζηάεη αξβαλίηηθνπ, ρξεζηκνπνηείηαη «επί ησλ κέρξη πιήξνπο 

εθδηθήζεσο κλεζηθάθσλ» (Γ.Π. Αλαγλσζηφπνπινο, «πιινγή παξνηκηψλ Εαγνξίνπ», 1910: 310). 
122

΄Οηαλ ε νζσκαληθή εμνπζία απνθαζίδεη λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο ρξηζηηαλνχο αξκαηνινχο κε ήδε 

εμηζιακηζκέλνπο Αξβαλίηεο, νη φπνηεο ζρέζεηο επηδεηλψλνληαη. «Σν πξψηνλ θαηά ην 1699 ελ Μαθεδνλία δηά 

ζρεηηθνχ θηξκαλίνπ απεθαζίζζε ππφ ησλ Σνχξθσλ λα δηνξηζζνχλ Αιβαλνί αξκαηνινί πξνο θχιαμηλ ησλ 

ληεξβελίσλ θαη ησλ γεθπξψλ. [...] Απφ ηνπ έηνπο 1720 θαη κεηέπεηηα πνιιά αξκαηνιίθηα ηεο βνξείνπ ηδίσο 

Μαθεδνλίαο είρνλ εθκηζζσζή ππφ ησλ Σνχξθσλ εηο Αιβαλνχο αξρεγνχο έλαληη εηεζίνπ κηζζψκαηνο» 

(Οηθνλνκίδεο 2004: 215). «Οη ·ιιελεο ράλνπλ πηα ην κνλνπψιην ηνπ αμηψκαηνο· πξέπεη λα πνιεκήζνπλ γηα λα ην 

θξαηήζνπλ, θαη νιφθιεξνο ν 18νο αηψλαο. ε δεχηεξε δειαδή πεξίνδνο ηνπ ζεζκνχ [ησλ αξκαηνιηθηψλ] θαιχπηεηαη 

απφ ηηο πνηθίιεο θάζεηο ηεο δηακάρεο αλάκεζα ζηνπο παιηνχο αξκαηνινχο θαη ηνπο θαηλνπξηνδηνξηζκέλνπο 

Αξβαλίηεο δεξβελαγάδεο» γξάθεη ν Αιέμεο Πνιίηεο (1981: θα΄). ΄Οζνλ αθνξά ηνπο θιέθηεο, «δελ πξέπεη, βέβαηα, 

λα πηζηέςνπκε πσο κνλάρα ειιεληθέο ιεζηνζπκκνξίεο ππήξραλ. Πνιχ ζπλεζηζκέλεο ήηαλ θαη νη ηνπξθαιβαλίηηθεο 

ζπκκνξίεο, θαζψο θαη νη κηθηέο, δειαδή εθείλεο πνπ πεξηιάκβαλαλ ηφζν Διιελεο φζν θη Αξβαλίηεο ή θαη 

Σνχξθνπο. Σν πξάγκα, αλ θη απνζησπάηαη ζπρλά απφ ηνπο ηζηνξηθνχο, είλαη επλφεην· νη θαηαηξεγκέλνη  απφ ην 

λφκν θιέθηεο δελ είραλ πεξηζψξηα γηα εζληθέο δηαθξίζεηο» (ζην ίδην, ηε΄). 
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είλαη ππθλέο θαη ν έξσηαο έρεη ηηο επθαηξίεο ηνπ, φπσο εδψ, ζην ηξαγνχδη απφ ην Πσγψλη θαη ηε 

Γξφπνιε, ζην νπνίν κάιηζηα ν εξαζηήο εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα θαπρεζηάξεο: 

«Mσξ΄ Αξβαληηνπνύια κνπ θαη θόξε κνπ γξακκέλε, 

ν θόζκνο ιέεη πσο ζ΄ αγαπώ θαη ζ΄ έρσ θηιεκέλε». 

«Πνηνο κ΄ είδε, πνηνο κ΄ αγλάληεςε πσο είκαη θηιεκέλε;» 

«Από ηα κάηηα θαίλεηαη, πνπ είζαη θηιεκέλε, 

θη από ηε κέζε ηε ιηαλή, πνπ είζ΄ αγθαιηαζκέλε. 

΄Οζα θηεξά θαη θόθαια έρεη ε καύξε θόηα, 

ηόζεο θνξέο ζε θίιεζα ζηε ζθάια θαη ζηελ πόξηα. 

΄Οζα θηεξά θαη θόθαια έρεη ην πεξηζηέξη 

ηόζεο θνξέο ζε θίιεζα θη ε κάλα ζνπ δελ μέξεη». 

ΚΑΣΑΛΗΓΑ 2001: 556-557, αξ. 825 

Γελ μελίδεη ινηπφλ έλα εξσηηθφ πάζνο φπσο απηφ πνπ εθδειψλεηαη παξάθνξν ζην 

αθφινπζν ηξαγνχδη απφ ηελ Δχβνηα. Παξάθνξν κελ ην πάζνο, πιελ ν εξσηνρηππεκέλνο παίξλεη 

θαη ηα κέηξα ηνπ: ζρεδηάδεη λα αλαιηψζεη ηε καιακαηέληα  πνζεηή ηνπ, θαη κε ην κάιακα, καδί 

κε η΄ άιια, λα θαηαζθεπάζεη έλαλ ζηαπξφ, λα ηνλ θνξάεη γηα λα δειψλεη πψο δελ 

αιιαμνπίζηεζε: 

΄Οινη κε ιελ αξλήζεθεο ηελ Αξβαληηνπνύια. 

Καη πώο λα ηελε αξλεζώ ηελ Αξβαληηνπνύια, 

πνπ ΄λ΄ ην θνξκί ηεο κάιαγκα θη ε κέζε ηεο αζήκη; 

ηνλ ρξπζνρό ζα λα πάσ, λα ηελ αλαιπγώζσ 

λα βγάισ ιίηξα κάιαγκα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

λα θηηάζσ θνύπα θαη ζηαπξό, θαζάξην δαρηπιίδη. 
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Σν δαρηπιίδη λα θνξώ, ηελ θνύπα γηα λα πίλσ 

θαη ηνλ ζηαπξό λα πξνζθπλώ δηά ηελ ρξηζηηαλνζύλε. 

PASSOW 1860: 428-429, αξ. DLXIX
123

Καη ν γπκλφο πφζνο έρεη πάλησο ην κεξηηθφ ηνπ, αλ θξίλνπκε απφ ηελ θαηαγγειία κηαο 

Διιελνπνχιαο γηα ηελ πεζεξά ηεο, παπαδηά κάιηζηα, πνπ παίδεη κ΄ Αξβαλίηεο. Σν ηξαγνχδη 

«Παλάζεκα θαη ηνλ παπά» είλαη ησλ εξξψλ: 

Παλάζεκα θαη ηνλ παπά θαη ηνπ παπά ηε κάλα 

πνπ κ΄ έθαλαλ ηνλ άληξα κνπ απ΄ ην βνπλό θαηζίθη. 

Παλάζεκα θαη ζε, αδεξθέ, πνπ έγηλεο αηηία 

λα θάλσ πεζεξό παπά, ηνλ ηξάγν κε ηα γέληα, 

θαη πεζεξά ηελ παπαδηά, πνπ παίδεη κ΄ Αξβαλίηεο. 

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: 223 

Καη επεηδή ν έξσηαο εγθαζηδξχεη ηε δηθή ηνπ ηζνδπλακία, θαηαξρήλ αδηάθνξε γηα έζλε, 

θπιέο θαη θνηλσληθέο ηεξαξρήζεηο, ηδνχ ε άξλεζε ηεο Αξβαληηνπνχιαο: 

Σξεηο ρξόλνη πάλε ζήκεξν, ηέζζεξηο πνξπαηνύλε, 

θαιήλ θαξδηά δελ έθακα κεδέ θαη ζέισ θάκεη, 

γηα κηα μαζήλ ηελ αγαπώ, ζθύι΄ Αξβαληηνπνύια. 

Υαξζηά ηζε κπέκπσ, ζθίδεη ηα, δόζηα, γηαγέξλεη κνύ ηα, 

θη α κπέςσ θαη ηε βάγηα κνπ, δέξλεη ηελ, καγθιαβίδεη. 

«Γέξλε κε, αθέληξα, δέξλε κε, δέξλε, καγθιάβηδέ κε, 

123
 Βι. θαη Kind 1844:  52, αξ. ζη΄. 
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θη αύξην ζα λ΄ έξζ΄ αθέληεο κνπ».
124

JEANNARAKI 1876: 149, αξ. 155 

ε έλα θιέθηηθν πάλησο, απφ ην Αίγην, ηα παιηθάξηα αθήλνπλ ζηελ άθξε ηε 

ζπληξνθηθφηεηα θαη πέθηνπλ ζε θαβγά, πνηνο ζα θάλεη δηθή ηνπ κηαλ Αξβαληηνπνχια. Ζ 

βνχιεζε ηεο θφξεο δελ θαίλεηαη λα ελδηαθέξεη ηνλ ηξαγνπδηζηή, ν νπνίνο σζηφζν αλαζέηεη 

ζηνλ θαπεηάλην ην ρξένο λα παξέκβεη θαηεπλαζηηθά:  

Πέληε παηδηά καιώλαλε γηα κηα Αξβαληηνπνύια· 

θη ν θαπεηάληνο έιεγε θη ν θαπεηάληνο ιέεη: 

«Παηδηά κνπ, κε καιώλεηε, παηδηά, κελ νρηξεπόζηε· 

λ-εκείο ηαρηά ζα θύγνπκε, ζηνλ ηόπν καο λα πάκε 

θη εθεί ζαλ ηηο δηαιέμνπκε θαζέλαο ηε δηθή ηνπ». 

Καη ηελ Αγγέισ ηνπ παπά ηελ παίξλ΄ ν θαπεηάληνο.  

Αθαδεκία 1962: 267, αξ. Ζ΄ 

Αλ νη θιέθηεο είραλ ζθνπφ λα απαγάγνπλ ηελ Αξβαληηνπνχια δελ είλαη ζαθέο, ζηελ 

παηηλάδα «Σ΄ο Μαληψο» πάλησο απφ ηελ Ζκαζία απάγεηαη Διιελνπνχια απφ ηξεηο Αξβαλίηεο, 

θαη ν ηξαγνπδηζηήο άιιν δελ έρεη παξά λα πκλήζεη ηελ νκνξθηά ηεο, πνπ ηελ έξημε ζε ηέηνηα 

κνίξα: 

΄Πόςε κάο θιέςαλ ηε Μαληώ, ακάλ ακάλ, 

πόςε καο θιέςαλ ηε Μαληώ, 

124
 δόζηα: δνζίκαηα· γηαγέξλσ: γπξίδσ πίζσ· καγθιαβίδσ: βαζαλίδσ. 
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ηξεηο Αξβαληηάδεο, ακάλ ακάλ, γηα ην Θεό. 

Σελ θιέςαλ θαη ηελ πήγαλε ακάλ ακάλ, 

ηελ θιέςαλ θαη ηελ πήγαλε 

πέξα ζηνπο γθηνπικπαμέδεο, ακάλ ακάλ, γθηνπδέι Μαληώ. 

Μαληώ κνπ, ην θαθηόιη ζνπ, ακάλ ακάλ, 

Μαληώ κνπ, ην θαθηόιη ζνπ 

πνηνο ην ΄ρεη θεληεκέλν, ακάλ ακάλ, γθηνπδέι Μαληώ, 

Μαληώ κνπ, ην θνπζηάλη ζνπ 

πνηνο ην ΄ρεη ρσξηζκέλν ακάλ, ακάλ, γηα ην Θεό. 

Αλάζεκα πνηνο ρώξηζε θνπζηάλη ζην θνξκί ζνπ, 

ακάλ ακάλ, γθηνπδέι Μαληώ, 

θαη δελ ρσξά ην ρέξη κνπ, ακάλ ακάλ, 

λα πηάζσ ην βπδί ζνπ, ακάλ ακάλ, πώο ζ΄ αγαπώ. 

Καιόηπρνο πνηνο αγαπά, ακάλ ακάλ, 

θαιόηπρνο πνηνο αγαπά 

θνληά ζηε γεηηνληά ηνπ ακάλ ακάλ, γθηνπδέι Μαληώ, 

έρεη ηνλ ύπλν γηα θνπξό
125

 , ακάλ ακάλ,

έρεη ηνλ ύπλν γηα θνπξό 

θαη ην θηιί θνληά ηνπ, ακάλ ακάλ, πώο ζ΄ αγαπώ. 

ΓΡΑΝΓΑΚΗ 2008: 109-110, αξ. 4.27 

ε ηξαγνχδη ηεο μεληηηάο, επίζεο απφ ηε Βφξεηα Διιάδα, εθείλνη πνπ καιψλνπλ γηα κηα 

Αξβαληηνπνχια είλαη ε κάλα θαη ν γηνο, πνπ θηάλνπλ ζε ξήμε. Σν πιηθφ ζπκθέξνλ πνπ 

125
Δδψ ζα πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη ν ηξαγνπδηζηήο-πιεξνθνξεηήο ιαζεχεη, πέθηνληαο ζχκα κηαο θάπνηαο 

νκνηνερίαο. Λέεη ινηπφλ γηα θνπξό, πνπ δελ δίλεη λφεκα, αληί δηάθνξν (θέξδνο δειαδή), πσο ην αθνχκε άιισζηε ζε 

έλα γλσκηθφ ή θαη πεηξαθηηθφ δίζηηρν κε παλειιήληα δηάδνζε: Καιόηπρνο πνπ αγαπά κέζα ζηε γεηηνληά ηνπ,  / έρεη 

ηνλ ύπλν δηάθνξν θαη ην θηιί θνληά ηνπ.  
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εθζεηάδεη ν γηνο, ρξεζηκνπνηψληαο κάιηζηα έληερλα ην πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν (κάλα κνπ, 

ζα -ή αο ή λά- ηελ πάξνπκε
126

) δελ πείζεη ηε κεηέξα ηνπ, ε νπνία έρεη πάληα ηνλ πξψην ιφγν

ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία. Σν νηθνλνκηθφ φθεινο δελ αξθεί γηα λα μεπεξαζηεί ν θφβνο ηεο 

εηεξφηεηαο ή ε απνζηξνθή ηεο: 

Μάλα θη γηνο εκάιινπλαλ γηα κη΄ Αξβαληηνππνύια 

«Μάλα κ΄, ζα ηεκ πάξνπκη η΄λ Αξβαληηνππνύια, 

καο ηάδ΄λ ρίιηα πξόβαηα θί δπν ρηιηάδεο γίδηα».
127

«΄Ομνπ ζθπιιί ΄π΄ ηνπ ζπίη΄ κνπ θη απνύ ηνπ γνπληθό κ΄».
128

«Γηώμη κ΄, κάλα κ΄, δηώμη κ΄ κη μύια, κη ιηζάξηα, 

γηα λα κί πάξ΄ ηνύ θαθό λα ζεθνπζώ λα θύγνπ».
129

SAUNIER 1983: 128 

Αθφκα πην δειεαζηηθή πξνίθα ππφζρεηαη ζηε κεηέξα ηνπ ν λένο ζε παξαιιαγή ησλ 

Σδνπκέξθσλ, πνπ ηελ θαηέγξαςε ν Γηψξγνο Κνηδηνχιαο ην 1932-1933, καδί κε δεθάδεο άιια 

ηξαγνχδηα, απαξηίδνληαο έηζη κηα ρεηξφγξαθε ζπιινγή πνπ πξσηνδεκνζηεχηεθε ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2016, ζην πεξ. Σδνπκεξθηώηηθα Υξνληθά: 

126
 Σνλ πιεζπληηθφ απηφλ ηνλ ππνγξακκίδεη θαη ν Αξηζηείδεο Γνπιαβέξαο ζην δνθίκην «Ζ εηεξφηεηα ζηα δεκνηηθά 

ηξαγνχδηα: Πξνμεληά, έξσηεο, γάκνη εηεξφδνμσλ θαη αιινεζλψλ» (2013: 38). 
127

  Δμίζνπ πινχζηα παξαζηαίλεηαη ε πξνίθα ζε ζεζζαιηθή παξαιιαγή, θαη πάιη φκσο δίρσο απνηέιεζκα, αθνχ ε 

κάλα κέλεη αλέλδνηε: Μαο ηάδνπλ η΄ άζπξα πξόβαηα θί ηνύ θηγγάξη ζηξνύγθα, / καο ηάδνπλ βάια ΄π΄ ηνύ δπγό, γηιάδα 

΄π΄ ηελ αγέιε, / κάο ηάδνπλ κύινπο δώδηθα, π΄ αιέζνπλ ηνπ ζηηάξη, / νη πέληη αιέζνπλ κί ληξό θη νη άιινη κ΄ αθξάηνπ 

γάια, / ηάδνπλ θη έλα μηξόκπιν π΄ αιέζεη ην πηπέξη, / λα πηπηξώζνπλ ηα θατά λα θαλ νη ζπκπηζέξνη (Νεκάο Α΄ 1983: 

72-73, αξ. ΗΗ14Α΄ - βάια ε βνπβάια). Βι. θαη παξαιιαγή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ζην Εηψηαο 1983: 43.
128

 ε κνηξνιφη θαηαγξακκέλν ζηελ Καξχηζα ηεο Ζπείξνπ ε κάλα δίλεη ηελ εμήο απάληεζε-εληνιή: «Θέιεηο, παηδί 

κνπ, πάξε ηελ θαη θεύγα από κέλα» (Μφηζηνο 2000: 98, αξ. 174, ζη. 3). Ζ κεηξηθή ππνρψξεζε είλαη θαηλνκεληθή. 
129

ε επεηξψηηθεο παξαιιαγέο (Βαξδψθαο 1982: 41, αξ. 3, θαη Μφηζηνο 2000: 98, αξ. 174), φπσο θαη ζηελ 

πξναλαθεξφκελε ζεζζαιηθή, ην ηξαγνχδη ζπλερίδεηαη ελζσκαηψλνληαο ην ηξαγνχδη ηεο μεληηηάο πνπ είλαη γλσζηφ 

κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηίηιν «Γηψμε κε, κάλα, δηψμε κε». Μηα ηέηνηα παξαιιαγή δεκνζηεχεη ν Γθπ σληέ, πνπ 

ππνγξακίδεη: «ε κεξηθέο παξαιιαγέο απφ ηε βφξεηα Διιάδα, ε κάλα δηψρλεη ην γην ηεο επεηδή εθείλνο ζέιεη λα 

παληξεπηεί Αξβαληηνπνχια. [...] Οη ηξαγνπδηζηέο πξνζπαζήζαλε εδψ λα εμεγήζνπλ ηελ πξάμε ηεο κάλαο κε ηελ 

άξλεζε ηνπ κεηθηνχ γάκνπ, πνπ δελ έρεη θακηά ζρέζε κε ηελ μεληηηά, αιιά απνηειεί ηελ ππφζεζε ηνπ ζξαθηθνχ 

ηχπνπ "ε Βνπξγάξα λχθε", ηνπ ηξαγνπδηνχ "ησλ θαθψλ πεζεξηθψλ"» (Saunier 1983: 128-129). 
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Μαλά θί γηνο ηκάινπλαλ γηα κηα Αξβαληηνππνύια. 

«Μαλά κνπ, λα ηελ πάξνπκη ηελ Αξβαληηνππνύια. 

Μαο ηάδνπλ ρίιηα πξόβαηα θί πηληαθόζηα γίδηα, 

καο ηάδνπλ ζηεξθνπθάιηζηα, θξηγηάξη κί θνπδνύλη, 

καο ηάδνπλ κύινπο δώδηθα,λεξνπηξνπβηέο δεθάμη, 

καο ηάδ΄λ ακπέιηα αηξύγεηα καδί κί ηο ηξπγεηάδνπο, 

καο ηάδ΄λ ρνπξάθηα αζέξηγα καδί κί ηο ζηξηζηάδνπο». 

«Θέιεηο, πγηέ κνπ, πάξη ηελ, ζέιεηο γηα λα ηελ πάξεηο, 

ηνύ ζπίηη κνπ δελ ηε ρνπξεί θη ε πόξηα κ΄ δελ ηελ παίξεη». 

«Αλ δε ζί θάκνπ, κάλα κνπ, λα κί γπξέβο ζηα μέλα, 

λα ζνύ καιιηάζ΄ ε γιώζζα ζνπ ξνπηώληαο ηνπο δηαβάηηο!» 

ΚΟΣΕΗΟΤΛΑ 2016: 109, αξ. 5

Αλ εδψ ε κάλα εκθαλίδεη ζαλ νηνλεί έκςπρνπο ζπκπαξαζηάηεο ηεο ην ζπίηη θαη ηελ 

πφξηα ηνπ, γηα λα ζηεξίμεη ηελ άθακπηε πξνζσπηθή ηεο άξλεζε, ζε άιιε παξαιιαγή, πνπ ηελ 

παξνπζηάδεη ν Αξηζηείδεο Γνπιαβέξαο (2013: 40), «είλαη πην δηαιιαθηηθή θαη πξνζπαζεί λα 

πείζεη κε επηρεηξήκαηα ηνλ γην ηεο λα κελ παληξεπηεί ηελ Αξβαληηνπνχια: ην ζπίηη ηνπο δελ ηελ 

ρσξάεη θαη δελ ηελ ζέιεη ε ππφινηπε θνηλφηεηα. Λφγνη νηθνγελεηαθνί θαη θνηλσληθνί δελ 

επηηξέπνπλ έλαλ ηέηνηνλ γάκν». Μνιαηαχηα, ν γηνο εκκέλεη ζηελ εξσηηθή ηνπ απφθαζε, 

αδηαθνξψληαο ξεηά γηα ηηο νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο, θαη δειψλεη έηνηκνο λα 

πιεξψζεη ην θφζηνο θαη λα δήζεη θησρηθά θαη κνλαρηθά ζηα βνπλά. Απφ θεί θαη θάησ, θαη απηφ 

ην ηξαγνχδη ζπκθχξεηαη κε ηνπο θαηαιεθηηθνχο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ ηεο μεληηηάο «Γηψμε κε, 

κάλα, δηψμε κε»: 

Μάλα θαη γηνο καιώλαλε γηα κηα Αξβαληηνπνύια. 

«Μελ ηελε παίξλεηο, γηνύιε κνπ, ηελ Αξβαληηνπνύια, 

ην ζπίηη καο δελ ηε ρσξεί θη ε ρώξα δελ ηε ζέιεη». 

«Θα ηελε πάξσ, κάλα κνπ, ηελ Αξβαληηνπνύια, 
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αο κε ρσξάεη ην ζπίηη καο θη ε ρώξα αο κελ ηε ζέιεη. 

ηεο Καηζηβάξαο ηα βνπλά, κάλα, ζα ζηήζσ ηέληα. 

Θα θάλεηο ρξόληα λα κε δεηο, θαηξνύο λα κ΄ απαληήζεηο. 

Κη αλ ξζνύλε, κάλα κνπ, νη γηνξηέο θη νη επίζεκεο εκέξεο, 

θη αλ παο, κάλα, ζηελ εθθιεζηά, θη αλ παο λα πξνζθπλήζεηο, 

ζα βξεηο ηνλ ηόπν κ΄ αδεηαλό θαη ην ζηαζίδη κ΄ άδεην. 

Θα ιεξσζεί ε πνδίηζα ζνπ ζθνπγγίδνληαο ηα δάθξπα, 

ζα ιαιαθηάζεη ε γιώζζα ζνπ ξσηώληαο ηνπο δηαβάηεο: 

"Γηαβάηεο κνπ, ζηξαηηώηεο κνπ, θαινί κνπ ζηξαηνιάηεο, 

κελ είδαηε ην γηνύιε κνπ, ην γην κνπ, ην παηδί κνπ;"»
130

Ζ δηπιή εθαξκνγή ηνπ «λφκνπ ησλ ηξηψλ» ζηνπο δχν θαηαιεθηηθνχο ζηίρνπο -φπσο 

άιισζηε θαη ε παξαζηαηηθή εηθνλνγξάθεζε ηεο εξεκηάο πνπ αλακέλεη αλαπφθεπθηα ηε κάλα, 

αλ δελ ζπγθαηαλεχζεη- απνβιέπεη ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θινληζκφ ηεο: Με ηνλ ηξηπιφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πηζαλψλ πιεξνθνξεηψλ -δηαβάηεο / ζηξαηηώηεο (εδψ ελλννχληαη νη 

ζηξαηνθφπνη) / ζηξαηνιάηεο-, ν γηνο δσγξαθίδεη ηνλ κειινληηθφ παξαδαξκφ ηεο κεηέξαο ηνπ, 

πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζηα ηξίζηξαηα ηνπ θφζκνπ γηα λα ξσηάεη θαη λα κε καζαίλεη. Με ηνλ 

επίζεο ηξηπιφ απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ (γηνο / γηνύιεο / παηδί), δηά ηνπ νπνίνπ θιηκαθψλεη 

κεζνδηθά ηελ ηξπθεξφηεηα, ν εξσηεπκέλνο λένο, πνπ κηιάεη ζαλ λα κηινχζε ε κεηέξα ηνπ, 

επηρεηξεί λα εθκαηεχζεη ην βαζχηεξν αίζζεκα ηεο κάλαο ηνπ: ηελ αγάπε ηνπ γη΄ απηφλ. Πεξίπνπ 

ίδην είλαη ην ιεθηηθφ-ζπλαηζζεκαηηθφ ζηξαηήγεκα θαη ζε ζπκπαξαηηζέκελε καληάηηθε 

παξαιιαγή (ζ. 42): «Γηαβάηεο κνπ, πεξάηεο κνπ, θαινί κνπ ζηξαηνιάηεο, / κελ είδαηε ην γηόθα 

κνπ, ην γην κνπ, ην παηδί κνπ;» 

Σν επίζεο ειιελναξβαλίηηθνπ ελδηαθέξνληνο ηξαγνχδη «Σεο Κψζηαηλαο» -ηφζν 

«αμηνπεξίεξγν» θαη κε «ππφζεζε πνιχ ιεπηή», πνπ ν Φσξηέι, φπσο νκνινγεί ζην εηζαγσγηθφ 

ζρφιηφ ηνπ
131

, «δίζηαζε αλ έπξεπε λα ην πεξηιάβεη ζηε ζπιινγή» ηνπ- δηεγείηαη ηνλ έξσηα ελφο

Αξβαλίηε γηα Διιελίδα· «απηή, παληξεκέλε κε έλαλ ·ιιελα πνπ αγαπά θαη πνπ ηνπ είλαη πηζηή, 

αγαπηέηαη απφ έλαλ Αξβαλίηε πνπ ηνλ απνθεχγεη. Με ηελ πξνδνζία ηεο πεζεξάο», ζπλερίδεη ν 

130
 Πεγή ηνπ ηξαγνπδηνχ, φπσο δειψλεηαη, είλαη ην βηβιίν ηνπ Η.Μ. Αξβαλίηε Από ηηο πεγέο ηνπ ιανύ καο, Α΄: Σα 

κλεκεία ηνπ ιόγνπ, Αζήλα 1985, ζ. 180. 
131

 Fauriel Β΄ 1999: 233. 
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Φσξηέι, «απηφο κπαίλεη ηε λχρηα ζηελ θάκαξα ηεο θαθνκνίξαο Διιελίδαο. Τπάξρεη, κνπ 

θαίλεηαη, θάηη ην εληππσζηαθφ ζηε ζπληνκία, ζηελ απιφηεηα θαη ζηε ζπγθξαηεκέλε δσεξφηεηα 

κε ηηο νπνίεο ν ιατθφο πνηεηήο ζηφιηζε ην ζέκα ηνπ»:  

Γελ θηαίεηο, καύξε Κώζηαηλα, δελ θηαίεηο ζπ, θαεκέλε, 

κόλ΄ θηαί΄ ε ζθύια πεζεξά, πνπ ζ΄ είπε γηα λα ζηξώζεηο. 

«ηξώζε, λπθνύια, ζηνλ νληάλ, ςειά εηο ην θξεβάηη, 

όηη ζα έξζ΄ ν Κσζηαληήο λα ζε γιπθνθηιήζεη». 

Κη απηνύ πξνο ην μεκέξσκα, δπ΄ ώξεο πξνηνύ λα θέμεη, 

βαξνύλ η΄ αζήκηα ζηα βπδηά θαη ηα θνκπηά ζηα ζηήζε. 

Καη ηόηε ηνλ απείθαζελ
132

  όη΄ είλαη ν Εαβέξεο.

Βάλεη θαη ζθνύδεη ηξεηο βνιέο, όζνλ θη αλ εκπνξνύζε.  

FAURIEL Α΄ 1999: 235, αξ. KA΄ 

Μηα Διιελίδα δειαδή ζηήλεη κεραλή γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ απνπιάλεζε ηεο λχθεο 

ηεο, επίζεο Διιελίδαο, απφ Αξβαλίηε... 

ε παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ δεκνζίεπζε ε Δηξήλε παλδσλίδε, ν εξαζηήο είλαη 

Σνχξθνο θη ε δφιηα ε λχθε, φηαλ ζπλεηδεηνπνηεί ηελ κπακπεζηά, αλαθξάδεη: Πνύ είζηε, 

αληξαδεξθάθηα κνπ, θαη πνιπαγαπεκέλα! / Με πξόδσζελ ε κάλα ζαο ζηα ηνύξθηθα ηα ρέξηα.
133

Σνχξθνο είλαη ν λπρηεξηλφο επηζθέπηεο θαη ζε καθεδνληθή παξαιιαγή, εθεί φκσο θαηαθηάλεη 

ηηκσξφο ν πξνδνκέλνο ζχδπγνο: 

΄Ζηαλ κηα ζθύια πηζηξά, ήηαλ κηα ζθύια κάλα,  

πνπ πξόδνπζη ηε λύθε ηεο ζηνπ ζθύινπ ηνύ Σδηξίηε. 

132
 aπεηθάδσ: ελλνψ, βιέπσ. 

133
 παλδσλίδε 1939: 136, αξ. 270, ζη. 12-13. Σνχξθνο είλαη ν ιαζξαίνο εξαζηήο θαη ζε ζεζζαιηθή παξαιιαγή 

(Νεκάο Α΄ 1983: 59, αξ. Z2), θαζψο θαη ζε ζαξαθαηζάληθε (Γνχιαο 1999: ζ. 31, αξ. Η24). 
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«Λνύζνπ, λύθε κνπ, θη άιιαμη, βξάδπ ζαλ έξη΄ η Κώζηαο». 

«Πνηνο ζ΄ είπη, ζύ καλνύια κνπ, ηνύ πσο ζαλ έξη΄ η Κώζηαο;» 

«ηνύ δξόκνπ, απνύ πάηλα, ζηνπ δξόκνπ πνπ πααίλνπ, 

ρξπζό πνπιάθη ζηαύξνπζα θί κ΄ είπε πσο ζαλ έξηεη». 

Νηα βάλεη θί ζηνπιίδηηη ΄πνύ ηνπ ηαρύ ώο ηνύ γηόκα. 

Βάλεη ηνπλ ήιηνπ πξόζνππνπ θαη ηνύ θηγγάξη αζηήζη, 

θί ηνπ θνπξάθνπ ηνύ θηηξό βάλεη θαπαλνθξύδη. 

Νηά θάηζη θί θαξηέξηζη δπν ώξηο κηζαλύρηηα. 

εθώληηη ε Κώζηηλα, γηα λα μηπηξαηώζεη. 

Αθόκα δελ θαιάλνημη, γηα λα μηπηξαηώζεη, 

ηελ θξνπλ η΄ αζήκηα ζηα πιηβξά θί ηα ζπαζηά ζηε κέζε. 

Ούιε λπρηίηζα θιώζνπληαλ κνύ ζα ηε ληξνπθίδα, 

θη απηνύ πξνο ηνπ ηαρύ ηαρύ, νπληάο ιαινύλ η΄ αξλίζηα, 

ζπηλή ιαιίηζα έβγαιη, ζπηλή θί ηξνπκαζκέλε. 

«Πνύ ΄ζη, θαεκέλη Κνπζηαληά, λά ΄ξηεηο λα κη γιηηώζεηο· 

ηνύηε ηελ ώξα ηελ πηθξή, ηελ ώξα πνπ πηζαίλνπ!» 

Μα λά θί Κώζηαο πόξρηηη ζα θίδη ππξνπκέλνπ, 

πξώηα ηνύλ Σνύξθνπ ιηάληδη θη ύζηηξα ηε καλά ηνπ. 

Ληαλά ιηαλά ηνύο έθνπςη, ζηνπ ιάθθνπ ηνύο πηηάδη.
134

ΚΤΠΑΡΗΖ 1940: 88-89, αξ. 243 

ε ηξαπεδηάηηθν ηξαγνχδη ηνπ γάκνπ, πνπ θαηαγξάθηεθε ζην Υηνλνρψξη ησλ εξξψλ, 

εμεηθνλίδεηαη, ππφ κνξθή αγψλα ιφγνπ, ην πηεζηηθφ θιεξηάξηζκα καηο Διιελνπνχιαο απφ 

Αξβαληηφηνπξθν. Ο εξσηνηξνπψλ θιηκαθψλεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ έηζη ψζηε απφ ην επίπεδν ηεο 

αζσφηεηαο λα θαηαιήμεη ζηε κεξηθή απνγχκλσζε ηεο θφξεο. Ζ ακπλφκελε, ε νπνία πάλησο δελ 

134
μηπηξαηώζεη: κε ην δεδνκέλν φηη πεξαζηόο είλαη ν θιεηδσηφο (πεξαζηά παξάζπξα), ππνζέηνπκε φηη ην 

μεπεξαηώλσ  ζεκαίλεη μεθιεηδψλσ· ζπηλή: ςηιή. 
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απνρσξεί απφ ην πεδίν ηεο κάρεο νχηε θαη ιχλεη πάξαπηα ηελ πνιηνξθία ηεο δηά ηεο ςπρξήο 

ζησπήο ηεο, ρξεζηκνπνηεί ζηηο απαληήζεηο ηεο νξηζκέλα απφ ηα γλσζηφηεξα κνηίβα ηνπ 

εξσηηθνχ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, φζα ζπλδένπλ ηα καιιηά κε ηα ηέιηα, ζαλ πιηθφ θαηαζθεπήο 

ηνπο, ηα κάηηα κε ηηο ειηέο, ηα θξχδηα κε ην γατηάλη, ηα κάγνπια κε ηα κήια, θαη ηέινο ηα 

βπδάθηα κε ηα ιεκφληα
135

:

«Δ, κσξ΄ θπξάηζα θόξε». «΄Οξζε, αθέληε κνπ». 

«Γηά δείμε κνπ ηα καιιηά ζνπ, λα ζ΄ ηα δησ θη εγώ». 

«Σ΄ έρεηο κε ηα καιιηά κνπ, βξε Αξβαληηόηνπξθε, 

ηέιηα ΄πό ην παδάξη δελ είδεο πνηέ;» 

«Δ, κσξ΄ θπξάηζα θόξε». «΄Οξζε, αθέληε κνπ». 

«Γηά δείμε κνπ ηα καηάθηα ζ΄, λα ζ΄ ηα δησ θη εγώ». 

«Σ΄ έρεηο κε ηα καηάθηα κ΄, βξε Αξβαληηόηνπξθε, 

ειηέο απ΄ην παδάξη δελ είδεο πνηέο;» 

«Δ, κσξ΄ θπξάηζα θόξε». «΄Οξζε, αθέληε κνπ». 

«Γηά δείμε κνπ ηα θξπδάθηα ζνπ, λα ζ΄ ηα δησ θη εγώ». 

«Σ΄  έρεηο κε ηα θξπδάθηα κ΄, βξε Αξβαληηόηνπξθε, 

γατηάληα απ΄ ην παδάξη δελ είδεο πνηέο;» 

«Δ, κσξ΄ θπξάηζα θόξε». «΄Οξζε, αθέληε κνπ». 

«Γηά δείμε κ΄ ηα κάγνπιά ζνπ λα ζ΄ ηα δησ θη εγώ». 

«Σ΄ έρεηο κε ηα κάγνπιά κ΄, βξε Αξβαληηόηνπξθε, 

κήια από ην παδάξη δελ είδε πνηέο;» 

«Δ, κσξ΄ θπξάηζα θόξε». «΄Οξζε, αθέληε κνπ». 

135
  Καηά ζεηξάλ ηα κνηίβα: α) Σα κάηηα ζνπ είλαη κάηηα κνπ, ηα θξύδηα ζνπ είλ΄ δηθά κνπ, / θαη ηα ρξπζά ζνπ ηα 

καιιηά ρνξδέο ζηνλ ηακπνπξά κνπ (Tommaseo 1842: 343). β) Δίζαη θνληή θνληνύηδηθε ζαλ ηελ ηξηαληαθπιινύια, / 

έρεηο δπν κάηηα όκνξθα, καύξα ζαλ ηελ εινύια (Tommaseo / 1842: 85). γ) ηξέθνκαη νπίζσ θαη ζσξώ κηα 

γατηαλνθξπδνύζα, / θη ήηαλε ηα βπδάθηα ηεο δπν ιεκνληέο θη αζνύζα (Κνλδπιάθεο 2009: 59, αξ. 3, ζη. 7-8). δ) Κη 

ήζθπςα θαη ηεθ θίιεζα δπν κήια καξακέλα, / δπν κήια κεινκάγνπια θη απνιεηθαδηαζκέλα (Πνπιηαλφο 1964: 128, 

ζη. 21-22). ε) Αλ πσ γηα ηα βπδάθηα ζνπ, ηα ζηξνγγπιά ιεκόληα, / πνπ ηα ζθεπάδνπλ λέθαια θαη ηα πιαθώλνπλ  ρηόληα  

(Βιαζηφο 1893: ζ. 44). 
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«Γηά δείμε κνπ ηα βπδάθηα ζ΄, λα ζ΄ηα δησ θη εγώ». 

«Σ΄ έεηο κε ηα βπδάθηα κ΄, βξε Αξβαληηόηνπξθε, 

ιεκόληα απ΄ην παδάξη δελ είδεο πνηέο;» 

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: ζ. 146, αξ. 93 

Αλ εδψ ε Διιελνπνχια πξνζπαζεί λα μεγιηζηξήζεη θαη θξαηάεη θξπκκέλα ηα θάιιε ηεο, 

ε Μαληψ άιινπ ζεξξατθνχ ηξαγνπδηνχ, πνπ επεμεξγάδεηαη παξαπιήζην κνηίβν κε ην ηξαγνχδη 

«Σ΄ο Μαληψο» πνπ είδακε ιίγν πξηλ, κπιέθεη  άζρεκα (ηελ θιέβνπλ Σνπξθαξβαληηάδεο θαη ηελ 

θιείλνπλ ζε θεξραλέ,  πνξλείν), επεηδή θνξάεη ζθαξπίληα. Νηχλεηαη θαη ζηνιίδεηαη δειαδή θη 

έηζη απηνπαγηδεχεηαη, φπσο ζπκπεξαίλεη ην ηξαγνχδη, κε δηάζεζε θαηεγφξνπ θαη πλεχκα 

ζπληεξεηηθφ εδψ. Σν θαηάθσξα άδηθν δφγκα ηα ΄ζειε θαη ηα ΄παζε, πνπ αθφκα αθνχγεηαη, 

αθφκα νξίδεη, δηεζλψο, ηε ζπιινγηθή ζηάζε (ελίνηε κάιηζηα θαη ηε ζηάζε δηθαζηψλ θαη 

ελφξθσλ, ζε ππνζέζεηο βηαζκνχ), έρεη ηελ πξντζηνξία ηνπ. Ζ νκνηνθαηαιεμία ηνπ ηξαγνπδηνχ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ζηνηρείν πνπ ην εληάζζεη ζηε λεφηεξε δεκψδε παξαγσγή: 

Δςέο εθιέςαλ ηε Μαληώ ηξεηο Σνύξθνη Αξβαληηάδεο, 

ηελ πήξαλ θαη ηελ πήγαλε θάησ ζηνπο θεξραλάδεο. 

Μαληώ κνπ, δε ζνπ ην ΄πα ΄γώ ηνπο Σνύξθνπο λα θνβάζαη; 

Μόλ΄ ηα ΄ζειεο θαη ηα ΄παζεο ηώξα, παλάζεκά ζε. 

θαξπίληα όιν γύξεπεο λα είζαη θνξεκέλε, 

ζθαξπίληα ηώξα θόξεζεο κα είζαη γθαζηξσκέλε. 

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: 218 

ε πνκάθηθα ηξαγνχδηα ν Αξβαλίηεο θαηαγξάθεηαη ζαλ ν άληξαο πνπ πξνηηκνχζαλ νη 

θνπέιεο γηα ζχδπγν. Γηα παξάδεηγκα: ΠΑ
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΄Δια, έια, κηθξέ Υαζάλ, ζην παξάζπξό κνπ, 

ζην παξάζπξό κνπ, κηθξέ Υαζάλ. Θα ζνπ πσ, 

ζα ζνπ πσ, κηθξέ Υαζάλ, κηα θνπβέληα, 

κηα θνπβέληα, κηθξέ Υαζάλ, εκπηζηεπηηθή. 

Δγώ έρσ, κηθξέ Υαζάλ, άιιν παιηθάξη, 

άιιν παιηθάξη, κηθξέ Υαζάλ, πην σξαίν, 

πην σξαίν, κηθξέ Υαζάλ, πην όκνξθν, 

πην όκνξθν, κηθξέ Υαζάλ· Αξβαλίηε. 

πην ειαθξύο κνύ έπεζε, κηθξέ Υαζάλ, ζηελ θαξδηά, 

ζηελ θαξδηά, κηθξέ Υαζάλ, θαη ζηελ ςπρή. 

Δγώ ζε ρσξίδσ, κηθξέ Υαζάλ, δε ζε ζέισ. 

Καη ηώξα, κηθξέ Υαζάλ, πήγαηλε όπνπ ζέιεηο.  

ΡΟΓΓΟ 2002: 81, αξ. 1
136

Αληίζεηα, ε Αξβαληηνβιάρα Κίηζα μεθαζαξίδεη, κε ιφγν επζέσο θπιεηηθφ, φηη δελ 

πξννξίδεη ηε ληφηε ηεο γηα Αξβαλίηε.   

«Κίηζα κ΄, Αξβαληηνβιάρα, 

ηεο Κνιόληαο πξώην αζηέξη, 

Κίηζα, Κίηζα, αγαπεκέλε». 

«Αρ, κσξ΄ ληε κε καύξα κάηηα, 

ηη ιόγν έβγαιεο θαεκέλε. 

΄Γώ δελ είκαη γη΄ Αξβαλίηεο 

κα γηα ΄λα ιεβέληε Βιάρν, 

όκνξθν ζαλ θαινθαίξη 

136
ε άιιν ηξαγνχδη ηεο ίδηαο ζπιινγήο (173, αξ. 59), εηνηκάδεηαη ε πξνίθα ηεο Νηφλαο πνπ παληξεχεηαη 

Αξβαλίηε. 
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θαη ηεο ξίδαο καο βιαζηάξη. 

Άη ιεβέληε λα παξζνύκε 

γηαηί νη δπν ηαηξηάδνπκε: 

΄Ηδηα γιώζζα έρνπκε, 

δπν καο λα θσιηάζνπκε». 

ΠΑΠΑΕΖΖ-ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ 1985: 51, αξ. 39 

ην ξνδίηηθν ηξαγνχδη κε ηνλ ηίηιν «Ο Μειηδψλεο» δελ είλαη μεθάζαξν αλ ν Αξβαλίηεο 

πξάηηεη (θαη παζαίλεη φζα παζαίλεη) απφ έξσηα, νη ηειεπηαίνη, ζπκπεξαζκαηηθνί ζηίρνη ηνπ 

ηξαγνπδηνχ πάλησο ηνλ παξαδίδνπλ αδηθεκέλν, παξά ηα φζα πξνεγήζεθαλ: 

Μέζα ζ΄ ώξην πεξηβόιη 

θάζεηαη ν Μειηδώλεο 

κε ηξαθόζηα παιηθάξηα 

κε ζπαζηά θαη κε θνληάξηα. 

Κάκλεη όξθν ζην ζπαζί ηνπ 

θαη ζηαπξό ζηελ θεθαιή ηνπ 

λα ΄βξεη Σνύξθνπο λα ζθνηώζεη 

θαη Ρσκηνύο λα ιεπηεξώζεη. 

Γέμνπ θη έλαλ Αξβαλίηε 

εηο ηε κνύια θαβαιάξεο 

θαη μαλάθσια ζηε κνύια  

θάζεηαη κηα Ρσκηνπνύια. 

«Βξε ζθπιί καγαξηζκέλν, 

πνύ ηε βξήθεο ηελ θνπέια;» 

«΄Δδσθ΄ άζπξα θη έπεξά ηε  
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θαη θινπξηά θαη ΄γόξαζά ηε». 

«΄Ορη, αθέληε Μειηδώλε, 

έθιεςέ κε ηελ θαεκέλε, 

πνπ ΄ρα κάλα, πνπ ΄ρα θύξε 

θη αδεξθό θαξαβνθύξε». 

Σόηεο βγάδεη ην ζπαζί ηνπ 

θη έθνςε ηελ θεθαιή ηνπ. 

«΄Ακε ζθάςεηε θηβνύξη 

κε ηνπ καραηξηνύ ηε κνύξε». 

Απηόο πνπ ΄λ΄ εδώ ζακκέλνο 

άδηθα ΄λαη ζθνησκέλνο. 

Γηα ηα καύξα κάηηα ράζε, 

γηα ηα γαιαλά ζθνηώζε.
137

 ΓΝΔΤΣΟ 1926: 58 

137
ε άιιε ξνδίηηθε παξαιιαγή, κε ηνλ ηίηιν «Ο Μηιηδφλεο», ν θαβαιάξεο είλαη Σνχξθνο, ε δε θνπέια 

Αξβαληηνπνχια: Γέμνπ Σνύξθνο θαη κπξναίιιεη / θαη ζηε κνύιαγ θαβαιάξεο / θαη ζηα πηζηλά ηεο κνύιαο / θάζεη΄ 

Αξβαληηνπνύια (Κιαδάθεο 2009: 185, αξ. 64, ζη. 9-12· νκνίσο ζην Παπαρξηζηνδνχινπ 1959-1960: 275, αξ. 14).   

Σν ίδην ζπκβαίλεη ζε παξαιιαγή πνπ απνζεζαχξηζε ν Ν. Β. Φαξδχο ζηελ Κνξζηθή, ην 1885. Δθεί ν 

απαγσγέαο δελ είλαη Αξβαλίηεο αιιά Σνχξθνο θαη ε απαρζείζα φρη Διιελνπνχια αιιά Αξβαληηνπνχια. Ο 

Μειηδψλεο πάλησο δξα κε ηνλ ίδην ηξφπν: Μειηδώλεο πάεη ζηε βάξδηα / κε ηξαθόζηα παιηθάξηα / κε ζπαζηά θαη κε 

θνληάξηα / όινη κ΄ αζεκέληα ζθηάδηα. / Πάεη κνλαρόο ζηε βάξδηα. / Βξήθε Σνύξθν λα πξνβέιλεη / ζ΄ έλα γξίδν 

θαβαιάξεο. / Καη ζηνπ γξίδνπ ηα θαπνύιηα / είρε κηα Αξβαληηνπνύια. / Αξβαλίηηθα ηνπ ιέγεη: / «Πνύ ηε βξήθεο ηελ 

θνπέια;» / «΄Δδσθ΄ άζπξα θαη ηελ πήξα / ζην παδάξ΄ όπνπ πνπιηνύληαλ. / ΄Αθεζέ κνπ ηε δσή κνπ / θη έπαξε θαη ηελ 

θνπέια». / «΄Δθακ΄  όξθν ζην ζπαζί κνπ / θαη ζηαπξό ζηελ θεθαιή κνπ / γύξσ γύξσ ηελ ςπρή κνπ: / ΄Οπνπ βξσ 

Σνύξθν λα θόβγσ /  θαη Γξαηθό λα ιεπηεξώλσ». /  Κη έβγαιε θαη ην ζπαζί ηνπ /  θη έθνςε ηελ θεθαιή ηνπ» (Φαξδχο 

1888: 171-72, αξ. Γ΄).  

Σνχξθνο είλαη ν απαγσγέαο θαη ζε παξαιιαγή απνζεζαπξηζκέλε απφ ηνλ Μηραήι Λειέθν (1868, 111, αξ. 

83), θαζψο θαη ζε παξαιιαγή ηεο βνξεηνδπηηθήο Θξάθεο (Καβαθφπνπινο - Παπαρξηζηνδνχινπ - Ρσκαίνο / 1956: 

169, αξ. 60, θαη Καβαθφπνπινο 1981: 55, αξ. 44). Σν ηξαγνχδη απηφ, φπσο ζεκεηψλεη ν Κ. Ρσκαίνο ζηελ έθδνζε 

ηνπ 1956 (228), επηθαινχκελνο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ καξηπξία ζηελ Αγία Διέλε εξξψλ, «ρξεζηκνπνηείηαη θαηά 

παξάδνζε ζαλ ελαξθηήξην ηξαγνχδη» ζηα Αλαζηελάξηα: «Αλ ζήκεξα νη ζηίρνη ηνπ έραζαλ θάζε πνηεηηθή αμία θαη 

αλ ην πεξηερφκελφ ηνπ παξακνξθψζεθε, ζπκίδνληαο κφλν φηη ηξεηο πνιεκηζηέο ειεπζεξψλνπλ κηα ρξηζηηαλή 

αηρκάισηε πνπ ηελ είρελ απαγάγεη θάπνηνο άπηζηνο (θάηη δει. παξφκνην κε ηελ επίζεζε ηνπ κηθξνχ Κσλζηαληίλνπ 

θαη ησλ αδεξθψλ ηνπ ελαληίνλ ηνπ Ακηξά, πνπ είρελ απαγάγεη ηελ αδεξθή ηνπο), σζηφζν ε ππνβιεηηθή κεισδία 

πιαηζηψλεη ην ηξαγνχδη κε αηκφζθαηξα θαηαλπθηηθή, πνπ ηελ ελδπλακψλεη ε επζέβεηα θαη ε ζησπή, κε ηελ νπνία νη 

Αλαζηελάξεδεο παξαθνινπζνχλ ην ιπξάξε. ην πξφζσπφ ηνπ βιέπνπλ έλαλ ζεφπλεπζην "ανηδφ", πνπ ςάιιεη 

χκλνπο ζξεζθεπηηθνχο, εηδηθά εγθψκηα γηα ηνλ ΄Αγην, πνπ γηνξηάδεη». 
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·ιιελαο ή κε ην ζχκα, ν ζάλαηνο γηα καχξα κάηηα ή γαιαλά παξακέλεη άδηθνο. 

Κη αθφκα, ·ιιελεο ή κε απηνί πνπ δηαθξίλνληαη ζηε κάρε, ην θαηφξζσκά ηνπο πξέπεη λα 

γίλεη ηξαγνχδη, έζησ θη αλ ε θπιή ηνπ ηξαγνπδηζηή έπαζε πνιιά απφ ηνπο εμπκλνχκελνπο. 

Γείγκα ραξαθηεξηζηηθφ ην ηξαγνχδη «Οη Αξβαλίηεο εηο ην Αλάπιη». Οη Αξβαλίηεο απηνί είραλ 

ζηαιεί απφ ηελ Πχιε, κεηά ηνλ ελαληίνλ ηεο μεζεθσκφ ηνπ Μνξηά ην 1770, «γηα λα δηψμνπλ 

ηνπο Ρψζνπο θαη λα ππνηάμνπλ ηνπο θαηνίθνπο», φπσο ζεκεηψλεη ν Φσξηέι. ΄Δκεηλαλ φκσο εθεί 

ζθάδνληαο θαη ιεειαηψληαο, θαη θαηαληθψληαο ηηο ζηξαηηέο πνπ έζηειλε ε Πχιε γηα λα ηνπο 

αληηκεησπίζνπλ.
138

 «Σν ηξαγνχδη», ζπλερίδεη ν Φσξηέι, «είλαη ζρεηηθφ κε κία απφ ηηο

εθζηξαηείεο, λνκίδσ κε ηελ πξψηε εθζηξαηεία ησλ Σνχξθσλ γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ Μνξηά. 

Αθνχ δηέηαμαλ ηνπ θάθνπ ηνπο Αξβαλίηεο λα παξαδψζνπλ ην θάζηξν ηνπ Αλαπιηνχ, ν θαπηηάλ 

παζάο ζέιεζε λα επηηεζεί θαη ν ζηξαηφο ηνπ θαηαηξνπψζεθε. Σν πην εληππσζηαθφ θαη ην πην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη πσο θαλεξψλεη αξθεηά θαιά ζε πνην βαζκφ είρε θηάζεη 

εθείλε ηελ επνρή ε απνθνηηά ησλ Αξβαληηάδσλ, θαη ε πεξηθξφλεζή ηνπο γηα ηνπο Σνχξθνπο. Σν 

ηξαγνχδη έρεη νκνηνθαηαιεμία· έλαο ιφγνο παξαπάλσ γηα λα πηζηεχνπκε πσο βγήθε ζηνλ Μνξηά 

138 Μάξηπξαο ηεο θαηαζηξνθήο ππήξμε ν Γάιινο πεξηεγεηήο θαη δηπισκάηεο Marie-Gabriel-Florens-Auguste 

comte de Choiseul-Gouffier, πνπ θαηέγξαςε φζα είδε ζηνλ πξψην ηφκν ηνπ ηξίηνκνπ ρξνληθνχ ηνπ (Παξίζη 1872). 

εκεηψλεη ζρεηηθά ν Κπξηάθνο ηκφπνπινο (1969Β΄: 364): «Οιφθιεξε ε Διιάδα, γξάθεη ν Γάιινο πεξηεγεηήο, 

είρε εξεκσζή απφ ηηο αιβαληθέο ζπκκνξίεο. Αιιά χζηεξα απφ ηελ θαηαζηνιή ηνπ μεζεθσκνχ νη Αιβαλνί 

αξλήζεθαλ λα μαλαγπξίζνπλ ζηα βνπλά ηνπο θαη αλάγθαζαλ ην ζνπιηάλν λα πιεξψζε αθξηβά ηελ πνιεκηθή ηνπο 

βνήζεηα. "Οη ·ιιελεο, εμαζιησκέλνη απφ ηε καθξαίσλε δνπιεία, δελ κπφξεζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπκκνξίεο 

ησλ Αιβαλψλ θη΄ αθέζεθαλ ζηε ζθαγή"».

ηα βάζαλα ηεο επνρήο εθείλεο αλαθέξνληαη δχν ζεξξατθά ηξαγνχδηα πνπ ν Γηψξγνο Καθηαληδήο ηα 

παξνπζηάδεη χπφ ηνλ θνηλφ ηίηιν «Πά΄ λα ραιάζνπλ ηε Μνξηά (1770)» (1977, 19). Σν πξψην: 

αλ θίλεζε ε Αξβαληηηά ζαλ άκκνο ηεο ζαιάζζεο, 

παλ λα ραιάζνπλ ηε Μνξηά, ηελ παηλεκέλε ρώξα. 

Πήξαλ άζπξα, πήξαλ θισξηά, πήξαλ θαη θαξαγξόζηα, 

πήξαλ καλνύιεο κε παηδηά, λύθεο κε αληξαδέξθηα, 

παίξλνπλ θαη κηα λεόλπκθε ηξεηο κέξεο παληξεκέλε. 

πόρεη ηα ηέιηα ζηα καιιηά θαη ηα θισξηά ζην ζηήζνο. 

Καη ην δεχηεξν: 

Σα παιηθάξηα ηεο Μνπξηάο θη νη έκνξθεο ηεο Πάηξαο 

πνηέο δελ θαηαδέρνληαλ ζην ρώκα λα παηήζνπλ 

θαη ηώξα πώο θαηάληεζαλ ζθιάβνη ζηνπο Αξβαλίηεο. 

Υσξίδεη ε κάλα απ΄ ην παηδί θαη ην παηδί απ΄ ηε κάλα, 

ρσξίδεη θη έλα αληξόγπλν ηξεηο κέξεο παληξεκέλν. 
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ή ζε θάπνην γεηηνληθφ λεζί. Γελ ρσξεί επίζεο ακθηβνιία πσο ην ηξαγνχδη έγηλε απφ θάπνηνλ 

·ιιελα, θαη απηφο ν ·ιιελαο θαίλεηαη λα δνμάδεη ηε λίθε ησλ ιεζηψλ πνπ είραλ ζθάμεη κε ηηο 

ρηιηάδεο ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ. Αιιά νη άληξεο πνπ βγάδαλε απηά ηα ηξαγνχδηα, θαη απηνί γηα 

ηνπο νπνίνπο ηα έθηηαρλαλ, δελ ηνπο θαθνθαηλφηαλ: θαη νη πξψηνη θαη νη δεχηεξνη ππνθχπηαλε 

ζε κηα απιντθή αλάγθε γηα ζπγθίλεζε, άζρεηε κε θάζε παηξησηηθή ζθέςε».  

Ο Αληψληνο Μαλνχζνο, πνπ δαλείδεηαη δίρσο ζρεηηθή αλαθνξά απφ ηνλ Φσξηέι ην 

θείκελν, θαη επί ηεο νπζίαο κεηαθξάδεη ην πξννηκηαθφ ζρφιην ηνπ Γάιινπ ειιεληζηή, ζεκεηψλεη 

φηη ην πνίεκα «είλαη βέβαηα γέλλεκα Γξαηθνχ, ν νπνίνο νξέρζεθε λα δηαθεκήζε κίαλ απφ ηαηο 

πιένλ θαηαθξνλεηηθαίο λίθαηο ησλ ιεζηάδσλ ηεο παηξίδνο ηνπ, νη νπνίνη έθνςαλ ρηιηάδαηο ησλ 

ζπκπαηξησηψλ ηνπ. Ίκσο εθείλνη νη νπνίνη εζχλζεδαλ παξφκνηα ηξαγνχδηα, δελ αηζζάλνλην 

βέβαηα πάζνο θαθίαο θαη κίζνπο, αιιά κφλνλ έθιηλαλ εηο ην γιπθχ αίζζεκα ηεο αξκνλίαο, ηνπ 

ζηίρνπ, αλεμάξηεηνη απφ θάζε ηδηαίηεξελ ηδέα» (1850: 172).
139

Ηδνχ ην ηξαγνχδη: 

Μηα πξνζηαγή κεγάιε πξνζηάδεη ν βαζηιεάο, 

λα θαηεβεί ε αξκάδα θη ν θαπηηάλ παζάο. 

Ζ αξκάδα εθαηέβε ζη΄ Αλάπιη θη άξαμε, 

θη απηόο ν Μνπξην-Υάκδαο κ΄ αζθέξη δηάβεθε. 

Πηάλεη ραξηηά θαη ζηέιλεη, ραξηηά θαη βντνπξηηά· 

«΄ εζέλα, Μνπξην-Υάκδα, θη εζάο Αξβαληηηά, 

γιήγνξα λα ζθσζείηε απηνύζ΄ απ΄ ην Μνξηά 

«Δγώ βντνπξηηά έρσ ρίιηα, θακέλα ζηελ θσηηά, 

θη εζέλαλε ζε γξάθσ ζηελ θάησ ηε κεξηά». 

«ώπα, ζώπα, βξε Μνύξην, θαη κε παξακηιείο, 

γηαη΄ έρεηο ιίγν αζθέξη, θαη ην κεηαλνείο». 

139
 Μαλνχζνο Α΄ 1850: 172. 
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«Μπεθηάξηθα ηνπθέθηα, ρηιηάδεο έμ΄, νθηώ, 

θη εζείο νη θαιηαληδήδεο, ρηιηάδεο εθαηό». 

Σν άια! άια! ιέλε, ηξαβνύλε ηα ζπαζηά, 

βάλνπλ κπξνζηά ηνπο Σνύξθνπο, κπξνζηά ζαλ ηξαγηά.
140

FAURIEL Α΄ 1999: 168, αξ. Β΄
141

Γίρσο  «πάζνο θαθίαο θαη κίζνπο» επίζεο, δχν απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα γπξίζκαηα 

επεηξψηηθσλ ηξαγνπδηψλ, πνπ αθφκα αθνχγνληαη ζηα παλεγχξηα, κηινχλ ηηκεηηθά γηα 

Αξβαλίηεο: 

Αξβαλίηεο παηλεκέλνη, 

πνύ είλ΄ ν Αιή-παζάο θαεκέλνη! 

Αξβαλίηεο παιηθάξηα, 

κε ζπαζηά θαη κε θνληάξηα. 

ΓΗΑΓΚΑ 1959: 599142
 

Γξάθεη γηα ηνπο ζηίρνπο απηνχο ν Κψζηαο Μπίξεο (1997: 347): 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1822, φηαλ ν Υνπξζίη παζάο έδσζε ηέινο ζηελ δσή ηνπ Αιή  παζά, 

νη δηθνί ηνπ Σφζθεδεο εηδνπνηνχλ ηνπο νπιηψηεο φηη αθήλνπλ πηα ηνλ αγψλα θαη 

ππνηάζζνληαη φινη ζηελ εμνπζία ηνπ ζνπιηάλνπ, ελψ ζπγρξφλσο έθιαηαλ ηνλ αξρεγφ ηνπο 

140
βντνπξηηά: κπνπγηνπξηηά, επίζεκα ηνπξθηθά έγγξαθα· κπεθηάξηθα: κπεθηάξεο, γξάθεη ζην Γισζζάξη ηνπ ν 

Αιέμεο Πνιίηεο γηα ηελ ηνπξθηθήο θαηαγσγήο ιέμε, είλαη «ν αλχπαληξνο, κεηαθνξ. ν ιεβέληεο» (ζ. 325)· 

θαιηαληδήδεο: λαχηεο (ηνπξθ.)· άια! άια! :  πνιεκηθή θξαπγή. 
141

 Παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ ζην Fauriel  Β΄ 1999: 112, αξ. 147. 
142

 Βι. ζην ίδην, «Αιή - παζάο», 588-589, αξ. 977, φπνπ θαη ε εθδνρή: Αξβαλίηεο παιηθάξηα, / κε ζπαζηά θαη κε 

ραηδάξηα. 
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θαη ην θαχρεκά  ηνπο. Οη ·ιιελεο ηεο Ζπείξνπ έραζαλ ηφηε θαη απηνί  ηηο ειπίδεο 

πνπ εζηήξηδαλ πξνο απηήλ ηελ πιεπξά θαη, σο επίινγν ηεο ζπκκαρίαο,  εθδειψλνπλ ηνλ 

ζαπκαζκφ ηνπο πξνο ηνπο Αιβαλνχο θαη ηελ ζπκπάζεηά ηνπο γηα  ηνλ ρακφ ηνπ αξρεγνχ ηνπο 

κε ην γλσζηφ ηζάθηζκα ησλ επεηξψηηθσλ ηξαγνπδηψλ: 

Αξβαλίηεο παηλεκέλνη, πνύ ΄λ΄ ν Αιή παζάο, θαεκέλνη, 

Αξβαλίηεο παιηθάξηα, πνύ ΄λ΄ ν Αιή παζάο, ιηνληάξηα; 

Διιεληθά «ηξαγνχδηα ζρεηηδφκελα κε αιβαληθέο κνξθέο, πνπ έδξαζαλ ζηελ ΄Ζπεηξν, ζα 

ζπλαληήζνπκε θη άιια πνιιά» γξάθεη ν Αζαλάζηνο Γηάγθαο, αλαθεξφκελνο ζην θιέθηηθν «Σνπ 

Μεηζντζνπ (1690-1715)» ηεο αλζνινγίαο ηνπ, θαη πξνζζέηνληαο: «Σν επίζεην απηφ 

[Μεηζντζνο], ν Αιή - παζάο ην απαξλήζεθε, ελψ ν γηφο ηνπ Βειή - παζάο  θη νη ζείνη ηνπ ην 

δηαηήξεζαλ, θαινχκελνη Μεηζντζαίνη ή Μεηζνρνπζαίνη».
143

 Λήζηαξρνο ν Μεηζντζνο, ήηαλ

πξνπάππνο ηνπ Αιή-παζά. Σν ηξαγνχδη παξαθνινπζεί ηε δξάζε ηνπ κε ην απνθνξηηζκέλν 

ιεθηηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε θαη αλ επξφθεηην γηα ·ιιελα:  

Ο Μεηζντζνο ζηα βνπλά, ςειά ζηα θνξθνβνύληα, 

εκάδσμε θιεθηόπνπια, όι΄ Αξβαληηνπαίδηα. 

Σα κάδσμε, ηα ζύλαμε, ηα ΄θακε ηξεηο ρηιηάδεο. 

«Φάηε θαη πηέηε, βξε παηδηά, ραξείηε λα ραξνύκε, 

ηνύηνλ ην ρξόλν ηνλ θαιό, ηνλ άιινλ πνηνο ην μέξεη, 

γηά δνύκε γηά πεζαίλνπκε γηά ζ΄ άιινλ θόζκν πάκε. 

Αθνύζηε, παιηθάξηα κνπ, αθνύζηε, κπξε παηδηά κνπ, 

δελ ζέισ θιέθηεο γηα ηξαγηά, θαη θιέθηεο γηα θξηάξηα, 

143
 Γη΄ απηφ θαη ε παξαιιαγή πνπ δεκνζίεπζε ν Υαζηψηεο ην 1899 (125-126, αξ. 57)  έρεη ηνλ ηίηιν «Νηειή - 

Υνχζηνο». Mε κφλε ζνβαξή δηαθνξά ην φλνκα ηνπ ήξσα, ζρεδφλ ηαπηφζεκν είλαη ην πεξηερφκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ 

«Ο Νάλλνο» ηεο ίδηαο ζπιινγήο (96-97, αξ. V11). Βι. θαη Μαξία Μηραήι-Γέδε 1995: 52-53. 
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κόλ΄ ζέισ  θιέθηεο γηα ζπαζί θαη θιέθηεο γηα ληνπθέθη. 

Σξηώλ κεξώλ πεξπαηεζηά ζα θάκνκε κηα λύρηα, 

λα πάκε λα παηήζνπκε ηνπ Νηθνινύ ηα ζπίηηα, 

νπόρεη η΄ άζπξα ηα πνιιά θαη η΄ αζεκέληα πηάηα. 

Καιή ζνπ κέξα, Νηθνιό». «Καιώο ηνλ Μεηζντζν». 

«Κνλάθηα ζέινπλ ηα παηδά, θαγί ηα παιηθάξηα, 

θη αηόο κνπ ζέισ πέλη΄ αξληά θαη δπν παρηά θξηάξηα, 

θη έλα θνξίηζη όκνξθν θξαζί λα κε θεξλάεη». 

«Ούηε θνξίηζη ζέισ ΄γώ νύηε ζθαρηά ςεκέλα, 

ζέισ ηα γξόζηα ζηελ πνδηά θαη ηα θισξηά ζηελ ηζέπε».
144

ΓΗΑΓΚΑ 1959: ζ. 106, αξ. 113 

Δμαηξεηηθή πεξίπησζε απνηειεί ην «Άζκα ηεο πεξηθήκνπ ζπκκαρίαο ησλ ελδφμσλ 

Αιβαλψλ, κεηά ησλ εξψσλ Διιήλσλ ηεο Ζπείξνπ», πνπ «ζχγθεηηαη ελ φισ εθ ζηίρσλ 

νκνηνηειεχησλ εθαηφλ είθνζη», φπσο γξάθεη ν ππξίδσλ Π. Λάκπξνο, ν νπνίνο ην παξνπζίαζε 

ζηνλ Νένλ Διιελνκλήκνλα (ηφκ. Α΄, ηρ. Γ΄, 31 Γεθεκβξίνπ 1904: 450-474). Σν άζκα 

πξσηνδεκνζηεχηεθε ζηηο 10 επηεκβξίνπ ηνπ 1821 ζηε ρεηξφγξαθε Δθεκεξίδα Αηησιηθή, «σο 

εθάιεζελ ν δη΄ νιίγνλ πνηεζάκελνο κλείαλ απηήο Ησάλλεο Φηιήκσλ», ε νπνία θπθινθνξνχζε 

ζην Μεζνιφγγη ηνλ πξψην ρξφλν ηεο Δπαλάζηαζεο. Ζ αξρή ηνπ ηξαγνπδηνχ «έρεη ψδε» 

(δηαηεξείηαη εδψ ε νξζνγξαθία ηνπ Διιελνκλήκνλα): 

Αγάδεο ηεο αιβαληηηάο ηνπ ιηνύκ ηεπειέλαο 

θαη ζπο από ηα άληηθξπο ρσξία ηεο δεξβέλαο 

ε θήκε ζάο σλόκαζε πύξγνπο εκπηζηνζύλεο, 

γλήζηα ηέθλα ηεο ηηκήο, θαη ηεο επγσκνζύλεο. 

144
 ην ηειεπηαίν δίζηηρν δελ είλαη ζαθέο πνηνο κηιάεη. Ήζσο πξνζηέζεθε ζπκθπξκαηηθά. 
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«Σειεπηά δε δηά ησλ εμήο ζηίρσλ πεξί ηνπ Αζαλαζίνπ Γηάθνπ»: 

Αο ξίςσκελ θαη κηαλ καηηάλ αλάκεζνλ ΄ο ηνλ ιάθθνλ 

λα δνύκελ θαη ηνλ ήξσα πεθνλεπκέλνλ Γηάθνλ, 

νπνύ απηόο εμέρπζε ην ηίκηόλ ηνπ αίκα, 

θαη ζηαο αγθάιαο ηνπ ζενύ, παξέδσθε ην πλεύκα. [..] 

ύληξνθνο ήην δσληαλόο, ζύληξνθνο πεζακέλνο· 

ινηπόλ κελ ηνλ αθήζεηαη, λα ζηέθε ιππεκέλνο 

θαη όηαλ ηειεηώζεηε ηελ πξάμηλ ησλ Γηαλλίλσλ 

ελζπκεζήηε όινη ζαο ηνλ ήξσα εθείλνλ. 

Πνπ απεπζχλεηαη ην άζκα; Πνηνπο πξνηξέπεη; Σν απνζαθελίδεη ν Λάκπξνο: 

«Απεπζχλεηαη δε ην ζηηρνχξγεκα εηο ηνπο εθ ησλ Αιβαλψλ ζηξαηάξρελ Μνπρνπξηάξελ, ηνλ 

Σαήξ Ακπάδελ, ηνλ Μνχξηνλ Φάιελ, ηνλ Σδέγθνλ Ληάκηδελ, ηνλ Αιή παζζάλ. Δμπκλεί δ΄ 

έπεηηα ηνπο ήξσαο ηνπ νπιίνπ θαη ηεο Αηησιίαο θαη άιινπο ηηλάο, ηνλ Νφηελ θαη Μάξθνλ 

Μπφηδαξελ, ηνλ Νάζζνλ Φσηνκάξαλ, ηνλ Νηθφιανλ Σδαβέιαλ, ηνλ Γψγνλ Νηθνιάνπ 

Μπαθφιαλ, ηνλ Αλδξέα Ήζθνλ, ηνλ Σδφγθαλ, ηνλ Αιέμηνλ Βιαρφπνπινλ, ηνλ Γεκήηξηνλ 

Μαθξχλ, ηνλ Κσλζηαληίλνλ Υνξκφβαλ, ηνλ Οδπζζέα, ηνλ Γθνχξαλ, ηνλ Γπνβνπληψηελ, ηνλ 

Παλνπξγηάλ, ηνλ Μαλίθαλ». 

Δπίζεο εμαηξεηηθή πεξίπησζε φκσο ζπληζηνχλ ηα αιβαληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα πνπ 

πιάζηεθαλ γηα λα ηηκήζνπλ πξψηα ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θη έπεηηα ηνλ πφιεκν ησλ 

Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Ηηαιψλ θαη ηνπ Μνπζζνιίλη. Σα ηξαγνχδηα απηά ηα κεηέθξαζε ζηα 

ειιεληθά ν Θσκάο ηεξγηφπνπινο θαη απνηεινχλ ηκήκα ηνπ βηβιίνπ Κάπνηνη ηξαγνπδνύλ δίπια 

καο: Αλζνινγία αιβαληθήο δεκνηηθήο πνίεζεο (2007). 

Αμηνκλεκφλεπην είλαη, ηέινο, έλα ηξαγνχδη θαηλνκεληθά δεκνηηθφ. Πξφθεηηαη γηα 28 

δεθαπεληαζχιιαβνπο ζηίρνπο ηνπ αιίι παζά, γηνχ ηνπ Αιή παζά. Πιεξνθνξνχκελνο πσο ν 

νπιηάλ Μαρκνχηεο απνθάζηζε λα ηνλ εμνληψζεη, ν Αιή ιέεη ζηνπο γηνπο ηνπ, ηνλ Μνπρηάξ 

θαη ηνλ Βειή, φηη ε κφλε ηνπ ειπίδα δελ είλαη ν πινχηνο ηνπ αιιά νη ΄Διιελεο πνιεκηζηέο:  
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«Δγώ ζην βην δελ κπείζνκαη, αιι΄νύηε εηο η΄ αζθέξη,  

αιι΄ε ειπίο κνπ ζηέθεηαη εηο ησλ Γξαηθώλ ην ρέξη.  

Απηνί αλδξείνη, ηνικεξνί, πηζηνί θαη ξσκαιένη,  

θαη ρσξηζηά πνπ βξίζθνληαη ζ΄ εκέ ρνζκηθηαξαίνη.
145

Μ΄ εκέ πάληα επνιέκεζαλ κε ΄ξσηζκόλ κεγάινλ, 

θη αθόκε ράιηα πνιεκνύλ ζη΄ ΄Αγξαθα θαη ζην Βάιην. 

Καη αθόκα δελ ππόηαμα κήηε ζρεδόλ ην ηξίηνλ, 

απ΄ όζνλ ηόπνλ έρνκελ γηα λα καο δώζνπλ ηξίηνλ.  

Πξέπεη ινηπόλ λα δώζνκελ ζπγρώξεζηλ κεγάιελ,  

ειεπζεξίαλ ελ ηαπηώ, σο έθακαλ νη Γάιινη.  

Γηαηί ην γέλνο ησλ Γξαηθώλ είλαη θαζώο ησλ Γάιισλ, 

θαη όπνηνο ζαξξεύεη ππνηαγή, ιάζνο έρεη κεγάινλ.  

Δίδεηε ην παξάδεηγκα εθείλσλ ησλ νπιηώησλ,  

όρη ησλ αλδξώλ κνλαρά, αιιά ησλ γπλαηθώλ ησλ.  

Απηνί πξνηηκνύζαλε ζάλαηνλ, όρη ζθιαβία,  

κόινλ νπνύ ηνπο έηαμα άξκαηα θαη θισξία». 

FAURIEL Α΄ 1999: 338, αξ. H΄, ζη. 13-28 

«Απηφο ν λεαξφο», γξάθεη ν Φσξηέι (337), ν αιίι παζάο, «πνπ κε ην γιπθφ θαη αμηαγάπεην 

ήζνο ηνπ, δηέθεξε πνιχ απφ ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηνπο αδειθνχο ηνπ, είρε θάλεη θαιέο ζπνπδαίεο 

θαη ήμεξε θαιά ηα αξραία ειιεληθά. ·ηζη βξίζθνπκε ζ΄ απηφ ην ηξαγνχδη αξρατζκνχο πνπ 

μεπήδεζαλ εχθνια απφ έλαλ καζεηή βπζηζκέλνλ ζηνπο θιαζηθνχο ηνπ· είλαη γεκάην άιισζηε 

απφ ηνχξθηθνπο φξνπο, ψζηε ε ιατθή γιψζζα ηεο Διιάδαο έρεη βηαζηεί θαη αιιάμεη απφ θάζε 

άπνςε. Τπνςηάδνκαη άιισζηε πσο ην κνλαδηθφ αληίγξαθν απηνχ ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ απέθηεζα 

δελ είλαη εληειψο ζσζηφ. ·λαλ ζηίρν (ηνλ 20φ) ηνλ κεηάθξαζα ζηελ ηχρε, κε θαηαιαβαίλνληάο 

ηνλ. Ννκίδσ πσο ην θείκελν είλαη αιινησκέλν, αιιά δελ ήμεξα λα ην δηνξζψζσ». Σν έλζηηθην 

ηνπ Φσξηέι δελ ιάζεςε. Σν 1887 ν Αλέζηεο Κσλζηαληηλίδεο δεκνζίεπζε ζηελ Αθξνδίηε 

145
 ρνζκηθηαξαίνο: «ν πηζηφο ππεξέηεο (ηνπξθ.)» (ην εξκήλεπκα είλαη ηνπ Αιέμε Πνιίηε). 
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θηινκεηδή: πιινγή αζκάησλ δηζηίρσλ, εξστθώλ θιέθηηθσλ θαη άιισλ ην ηξαγνχδη «Ο Αιή 

παζάο». Οη ζηίρνη ηνπ, 25 εδψ, κε επθξηλέζηεξε αθήγεζε, πεξηζζφηεξν επεμεξγαζκέλε ηε 

κεηξηθή ηνπο θαη ηε γιψζζα ηνπο δεκνηηθφηεξε, πξέπεη λα αληιήζεθαλ απφ άιιν ρεηξφγξαθo. 
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Κεθάιαην Γ΄ 

Σν θελό ηωλ Σζηγγάλωλ 

Γελ είλαη ιίγα ηα ηξαγνχδηα κε ζέκα ηνπο ηε δπλαηφηεηα ηνπ έξσηα αλάκεζα ζε Σνχξθν 

θαη ρξηζηηαλή ή ·ιιελα θαη Δβξαηνπνχια (ζρέζε Διιελίδαο κε Δβξαίν, εμσζπδπγηθή θαη κε 

αηκαηεξφ ηέινο, θαηαγξάθεηαη ζε νξηζκέλεο παξαιιαγέο ηεο παξαινγήο «Μάλα θφληζζα»). Γελ 

ιείπνπλ επίζεο ηα άζκαηα φπνπ ην άιιν θχιν, ην νπνίν είλαη ηαπηφρξνλα άιιεο θπιήο, 

ππνζηαζηνπνηείηαη απφ Βνπιγάξα, Αξβαληηνπνχια ή, Φξάγθν. Αληίζεηα, απνπζηάδνπλ ζρεδφλ 

εληειψο δεκνηηθά ηξαγνχδηα πνπ λα αθνξνχλ εξσηηθή ζρέζε ΄Διιελα κε Γπθηνπνχια ή 

Σζηγγαλνπνχια ή Διιελίδαο κε Γχθην ή Σζηγγάλν· γεληθφηεξα άιισζηε ιίγα δεκνηηθά 

αλαθέξνληαη ζηνπο απνθαινχκελνπο θαη Καηζίβεινπο
146

, θη απηά είλαη είηε ζαηηξηθά είηε

ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ειεεηλνινγηθνχ ραξαθηήξα θαη ηα κελ θαη ηα δε.  Γελ είλαη 

παξάδνμε απηή ε απνζηψπεζε, παξά ηε καθξφηαηε ζπλχπαξμε, πάληνηε σζηφζν κε φξνπο 

αληζφηεηαο.
147

146
  ηε ζρέζε ησλ Σζηγγάλσλ κε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη αθηέξσζε ην «ιανγξαθηθφ ζρεδίαζκά» ηνπ Σν πξόβιεκα 

ηνπ δεκνηηθνύ καο ηξαγνπδηνύ: ειιεληθό ή γύθηηθν; ν Κσλζηαληίλνο Φαιηάηηο, ην 1927. ηα λεφηεξα ρξφληα ην ζέκα 

εμεηάδεηαη ζηα εμήο βηβιία: Σάθεο Γηαλλαθφπνπινο, Οη Γύθηνη θαη ην δεκνηηθό καο ηξαγνύδη, Αζήλα 1981· 

Μηξάληα Σεξδνπνχινπ -  Γηάλλεο Γεσξγίνπ, Οη Σζηγγάλνη ζηελ Διιάδα: ηζηνξία - πνιηηηζκόο, Αζήλα 1996· 

Γεκήηξεο Νηνχζαο, Rom θαη κνπζηθνρνξεπηηθόο θόζκνο, Αζήλα 2001 (θεθ. «Οη Σζηγγάλνη ζην ξεκπέηηθν θαη ην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη», 249-263)· Γηψξγεο ·μαξρνο, Απηνί είλαη  νη Σζηγγάλνη, Αζήλα 2007, β΄ έθδ. ζπκπιεξσκέλε 

(θεθ. «Οη Γχθηνη ζην δεκνηηθφ καο ηξαγνχδη», 94-99). 

Ίζνλ αθνξά ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ Διιιήλσλ Ρνκά ζήκεξα, «παξακέλεη άγλσζηνο, αθνχ ζηηο 

απνγξαθέο ηεο ΔΤΔ δελ θαηαρσξνχληαη σο μερσξηζηή νκάδα. Οη ζρεηηθέο εθηηκήζεηο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά θαη 

πνηθίιινπλ απφ 80.000 έσο 150.000. ε ζχγθξηζε κε ηελ ππφινηπε ρψξα, ε Β. Διιάδα ζπγθεληξψλεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηζηγγάλσλ» (Μάξθνπ 1996: 23). χκθσλα κε άιιεο εθηηκήζεηο, ν πιεζπζκφο ηνπο θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 150.000 θαη 200.000 αηφκσλ (Βαζηιεηάδνπ - Παπιή-Κνξξέ 1994: 1). 
147

Σν θαηλφκελν δελ είλαη απνθιεηζηηθά ειιεληθφ, φπσο ππνδειψλεη θαη ην εμήο αλδαινπζηάληθν ηεηξάζηηρν 

(copla): Δγώ, ν ηζηγγάλνο, / όηαλ θηάζσ ζηνλ νπξαλό / ζα ξσηήζσ ην Θεό, γηαηί ε κάλα κνπ / πέξαζε ηε δσή ηεο 

γνλαηηζκέλε (Σξαγνύδηα Αλδαινπζίαο, ζ. 11). 
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Οξηζκέλα ηζηνξηθά ζηνηρεία εδψ, φπσο ηα θσδηθνπνηεί, κε βάζε ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία, ε ΄Δθε Καξαζαλάζε ζην βηβιίν ηεο Σν θαηνηθείλ ησλ Σζηγγάλσλ (2010: 61-62): 

Ζ ηζηνξία ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ  Δπξψπε είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο κεηαθηλήζεηο 

ηνπο, αιιά θαη ηελ εδξαηνπνίεζή ηνπο. Αξρίδεη απφ ηελ Διιάδα. Κάπνηεο θάξεο έκεηλαλ 

θαη άιιεο εμαθνινχζεζαλ ην ηαμίδη ηνπο ζηε Γχζε. ηα 1100, έλαο Γεσξγηαλφο κνλαρφο 

αλέθεξε ηελ παξνπζία «Αζηγγάλσλ» ζηνλ ΄Αζσ, ηνπο νπνίνπο πεξηγξάθεη σο «κάγνπο 

θαη αγχξηεο». Γελ απνζαθελίδεηαη βέβαηα αλ πξφθεηηαη γηα ηνπο αηξεηηθνχο 

Αζηγγάλνπο
148

 ή γηα ηνπο Σζηγγάλνπο. Ο J. Sampson ππνζηεξίδεη φηη ζηελ Διιάδα

έθζαζαλ απφ ηε Φξπγία. αθείο θαη ζπλερείο αλαθνξέο γηα ηελ παξακνλή ησλ 

Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα έρνπλ θαηαηεζεί ηνλ 14ν θαη 15ν αη. απφ μέλνπο πεξηεγεηέο θαη 

νδνηπφξνπο πξνζθπλεηέο ησλ Αγ. Σφπσλ πνπ είραλ ηελ Διιάδα ζηαζκφ πξνο ηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο. Σελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν αλαθέξνληαη ζηε εξβία, ζηε Βιαρία, ζηε 

Ρνπκαλία. Ζ θαηάιεςε ηεο Διιάδαο θαη φισλ ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ απφ ηνπο 

Σνχξθνπο εηθάδεηαη φηη απνηέιεζε ηελ αηηία ηεο αλαρψξεζεο θάπνησλ Οκάδσλ πξνο ηε 

148 Δδψ ε ζπγγξαθέαο ππνζεκεηψλεη: «Βπδαληηλή αίξεζε, απνηειεί κείγκα ηνπδατζκνχ θαη ρξηζηηαληζκνχ θαη 

εκθαλίζζεθε ζην Ακφξην ηεο Φξπγίαο. Χλνκάζζεθε έηζη γηαηί νη νπαδνί ηεο δελ δέρνληαλ λα ζηγνχλ απφ 

νπνηνλδήπνηε "αιιφζξεζθν". Αζρνινχληαλ κε νησληζκνχο θαη καληείεο. Τπάξρεη ζχγρπζε ηνπ νλφκαηφο ηνπο κε 

ηνπο Αηζίγγαλνπο (Σζηγγάλνπο), αιιά νπδεκία ζρέζε έρνπλ». Πξνο πεξαηηέξσ απνζαθήληζε παξαζέησ απφ ην 

ιήκκα «Σζηγγάλνη» ηεο εγθπθινπαίδεηαο Πάππξνο-Larousse-Britannica (2007, ηφκ. Ν΄,  675): «·λαο παξάγνληαο 

πνπ ζπκβάιιεη ζηε ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηνπο Σζηγγάλνπο είλαη ε πνιιαπιφηεηα ησλ νλνκάησλ πνπ ηνπο 

απνδφζεθαλ. ·ηζη ν βπδαληηλφο φξνο Αζίγγαλνη, κε ηνλ νπνίν ηαπηίδνληαλ νη Μειρηζεδεθίηεο, αηξεηηθνί ηνπ 4νπ-

5νπ αηψλα, θαηά ηνπο χζηεξνπο Βπδαληηλνχο Υξφλνπο (14νο-15νο αηψλαο) κεηαζρεκαηίζηεθε ζηνλ φξν Αηζίγγαλνη, 

απ΄ φπνπ θαη ε ιέμε Σζηγγάλνη. ην ζεκείν απηφ ρσξνχλ δχν παξαηεξήζεηο. Πξψηνλ, φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο απηφο 

θαη ηειηθά ε ηαχηηζε ησλ δχν φξσλ πηζαλψο λα πξνήιζε απφ ηηο θνηλέο πξαθηηθέο καληηθήο θαη καγείαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηφζν νη αηξεηηθνί Μειρηζεδεθίηεο φζν θαη νη Σζηγγάλνη. Γεχηεξνλ, φηη ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί 

πσο ε ηαχηηζε είλαη ήδε παλάξραηε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηελ αξραία ηλδνπηζηηθή Ηλδία αιιά θαη κέρξη ηελ 

επνρή ηνπ Γθάληη θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ίζρπε ην ιεγφκελν θαζηηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν νη παξίεο ραξαθηεξίδνληαλ 

Άζηθηνη, απηνχο ηνπο νπνίνπο νη Βξεηαλνί ραξαθηήξηζαλ Untouchables (Αζίγγαλνη;). ην Βπδάληην πάλησο νη 

Σζηγγάλνη ήηαλ γλσζηνί θαη παιαηφηεξα, ήδε απφ ηνλ 9ν αηψλα, κε ηελ νλνκαζία Αηγχπηηνη, απ΄ φπνπ πξνήιζε ε 

άιιε ηνπο θνηλή νλνκαζία Γύθηνη. Ζ νλνκαζία Αηγύπηηνη πξέπεη λα ηνπο δφζεθε είηε γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν 

κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα έθηαζε ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κέζσ Αηγχπηνπ, είηε γηαηί δηείζδπζαλ ζηνλ βαιθαληθφ ρψξν 

κέζσ ηεο Κηιηθίαο, πνπ ιφγσ ηεο επθνξίαο ηνπ εδάθνπο ηεο ραξαθηεξηδφηαλ θαη σο Μηθξά Αίγππηνο (ζηα Ηζπαληθά 

Egitanos, Gitanos· ζηα Αγγιηθά Egypsians, Egypsies, Gypsies). Ζ νλνκαζία Βνεκνί πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

θαηά ηνλ 15ν αηψλα ηνχο παξαρσξήζεθαλ έγγξαθα απφ ηνλ βαζηιηά ηεο Βνεκίαο πνπ δηεπθφιπλαλ ηηο κεηαθηλήζεηο 

ηνπο. Οη ίδηνη απηναπνθαινχληαη Ρνκ (Rom), κία γεληθή νλνκαζία πνπ ζεκαίλεη "άληξαο" ή ζχδπγνο", ελψ φινπο 

ηνπο κε Σζηγγάλνπο ηνπο απνθαινχλ κε ηνλ φξν gadje, έλαλ φξν κε κεησηηθφ ππνλννχκελν πνπ ζεκαίλεη "΄άμεζηνο 

επαξρηψηεο",  "ρσξηάηεο", "ζηνπξλάξη" ή "βάξβαξνο"».   
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Γχζε, ελψ νη ππφινηπεο θαίλεηαη φηη έκεηλαλ λνκάδεο ζηε πεξηνρή. ηε Ρνπκαλία, 

κάιηζηα, εδξαηνπνηήζεθαλ γηα 200 θαη πιένλ ρξφληα σο δνπινπάξνηθνη. Ζ επί 

 καθξφλ παξακνλή θάπνησλ ηζηγγάληθσλ Οκάδσλ ζηελ Διιάδα, πξηλ απφ ηελ 

αλαρψξεζή ηνπο γηα ηε Γχζε, θαίλεηαη απφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο γιψζζαο ηνπο κε 

ειιεληθέο ιέμεηο, πνπ δηαηεξνχληαη κέρξη ζήκεξα ζηηο δηαιέθηνπο ηνπο ζε φιεο ηηο 

επξσπατθέο ρψξεο.  

΄Οζν γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ Σζηγγάλσλ, ε ζπγγξαθέαο ζπλνςίδεη ηηο ζρεηηθέο 

ζπδεηήζεηο (57-59): 

Σν φλνκα θαη ε θαηαγσγή απαζρφιεζαλ επί ζεηξά αηψλσλ ηνπο ρξνληθνγξάθνπο ηεο 

θάζε επνρήο θαη ηνπο ηζηγγαλνιφγνπο. ηελ  Διιάδα, φπνπ επηθξάηεζαλ θαη ηα δχν 

νλφκαηα, δελ έρεη εθπνλεζεί κέρξη ζήκεξα θακία ηζηνξηθή θαη εζλνινγηθή έξεπλα απφ 

εηδηθνχο επηζηήκνλεο. [...] Βαζηθά, νη ηζηνξηθέο αλαθνξέο Διιήλσλ ηζηνξηθψλ ή 

αξζξνγξάθσλ, πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηελ ηζηνξία ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα, δίλνπλ 

άθξηηα ηα νλφκαηα Σζηγγάλνη ή Γχθηνη, ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε πξνζνρή ή  κειέηε, ρσξίο 

θακηά ζεκείσζε γηα ηελ φπνηα πηζαλή ζρέζε κεηαμχ Σζηγγάλσλ θαη Γχθησλ. Δρνπλ 

θαηαγξαθεί δχν απφςεηο, νη νπνίεο κνηάδεη ειάρηζηα λα επζηαζνχλ: Ζ κία, ηνπ Θ. 

Θσκφπνπινπ
149

, πνπ ηνπο ηαπηίδεη, ελψ ε άιιε, ηνπ Κ. Μπίξε
150

, πνπ ηνπο δηαρσξίδεη,

ζεσξψληαο ηνπο δηαθνξεηηθέο Οκάδεο. Σειηθά, ε γισζζνινγηθή έξεπλα απέξξηςε ηηο 

εθδνρέο ηεο αηγππηηαθήο θαηαγσγήο, κε ηε δηαπίζησζε φηη ε γιψζζα ησλ Σζηγγάλσλ 

αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ηλδνεπξσπατθψλ γισζζψλ.
151

 Γηαπηζηψζεθε, κάιηζηα, φηη είλαη

149
 Θ. Θσκφπνπινο, Οη Γύθηνη ζηε Ρνύκειε, Ρνπκειηψηηθν Ζκεξνιφγην, 1957. 

150
 Κψζηαο Μπίξεο, Ρσκ θαη Γύθηνη, Αζήλα 1954.  

151
 Γηα ηηο γισζζηθέο απαξρέο ηεο Ρνκαλί βι. Matras (2004: θεθ. 3)· ε πξσην-ξνκαλί ζεσξείηαη αλακθηζβήηεηα 

ηλδηθήο θαηαγσγήο, ελψ ε πξψηκε (early) ξνκαλί ζεσξείηαη φηη δηακνξθψζεθε απφ ηελ επαθή κε ηελ ειιεληθή ζηε 

βπδαληηλή επηθξάηεηα. ηελ αλαδήηεζε ησλ ξηδψλ έρνπλ επηζηξαηεπηεί πιένλ θαη νη λέεο επηζηήκεο θαη ηερληθέο, αλ 

θαη αξθεηνί γισζζνιφγνη ζεσξνχλ αλαμηφπηζηεο ηηο ζρεηηθέο βηνινγηθέο έξεπλεο. ηηο 13.12.2012 δεκνζηεχηεθε 

ζηελ Καζεκεξηλή (ζ. 9) κεηάθξαζε θεηκέλνπ ηνπ Sindya N. Bhanoo ζηνπο New York Times, κε ηίηιν «Λχζεθε ην 

κπζηήξην ηεο θαηαγσγήο ησλ Ρνκά» θαη πιαγηφηηηιν «Απφ ηε βφξεηα Ηλδία πξνέξρεηαη ην DNA ηνπο, ζχκθσλα κε 
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ζπγγελήο ηεο ζαλζθξηηηθήο θαη άιισλ δσληαλψλ γισζζψλ ηεο Ηλδίαο - Hindi, Gashmiri, 

Gugarati θιπ. Ακθηζβεηείηαη φκσο ε πεξηνρή θαη ε εζλφηεηα απφ ηελ νπνία θαηάγνληαη, 

ε επνρή θαη νη αηηίεο ησλ πξψησλ κεηαθηλήζεψλ ηνπο πξνο ηε Γχζε. Σνικεξέο 

ζεσξνχληαη νη απφςεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ήδε απφ ην 5000 π.Υ. δνχζαλ αλάκεζα 

ζην ιαφ Hindu θαη αλαγθάζηεθαλ  απφ ην ζχζηεκα ησλ θαζηψλ ηεο Ηλδίαο λα γίλνπλ 

λνκάδεο. Απίζαλε επίζεο ζεσξείηαη ε εηθαζία ηνπ J. Bloch νη Σζηγγάλνη λα αλάγνληαη 

ζηνπο ίληηεο,  πνπ αλαθέξεη ν ΄Οκεξνο
152

 (ε ζεψξεζε ζηεξίδεηαη ζην φηη ε γαιιηθή

κεηάθξαζε ηεο Ηιηάδαο ζέιεη ηνπο ίληηεο Sinti θαη ππάξρεη κέρξη ζήκεξα κηα Οκάδα 

Σζηγγάλσλ πνπ ιέγεηαη Sinti), θαη ζηνπο ηγχλεο, πνπ αλαθέξεη ν Ζξφδνηνο
153

 (ε

ζεψξεζε ζηεξίδεηαη ζηελ αθξαία άπνςε φηη ην φλνκα Σζηγγάλνη πξνέξρεηαη απφ ην 

ηγχλεο, πνπ ε γαιιηθή κεηάθξαζε ηνπο ζέιεη Sigynes). Δπηθξαηέζηεξε ζεσξείηαη ε 

άπνςε  ηεο θπιεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ Dom (ηλδηθή θάζηα) κε ηνπο Rom, νκάδα 

Σζηγγάλσλ πνπ δελ ππήρζεζαλ πνηέ ζηηο θάζηεο ηεο Ηλδίαο ή δηψρζεθαλ απφ ηηο 

επηδξνκέο ησλ  Μνπζνπικάλσλ θαη, σο λνκάδεο, πήξαλ ην δξφκν ηεο δηαζπνξάο. ηα 

κέζα ηνπ 10νπ αη. ν Πέξζεο ηζηνξηθφο Hamja αλαθέξεη φηη κηα νκάδα 10.000 λνκάδσλ 

κνπζηθψλ Zot  έθζαζε ζηελ  Πεξζία, πξνεξρφκελε απφ ηελ Ηλδία. Μηζφλ αηψλα 

αξγφηεξα, ν Πέξζεο πνηεηήο Firdussi, ζηε ζπιινγή ηνπ "Βαζηιεχο ησλ Βαζηιέσλ", 

κεγάιε επηζηεκνληθή κειέηε»: «Δπί πνιιά ρξφληα, νη Ρνκά ηεο Δπξψπεο, πνπ ζπρλά απνθαινχληαη Σζηγγάλνη, 

εζεσξείην φηη πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηλδία, εμαηηίαο ησλ νκνηνηήησλ αλάκεζα ζηε γιψζζα ηνπο θαη ηηο 

ηλδνεπξσπατθέο γιψζζεο. Χζηφζν ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ άπνςε απηή δελ 

ήηαλ επαξθή. Σψξα φκσο, κηα κεγάιε κειέηε ηνπ γνληδηψκαηνο επηβεβαηψλεη φηη νη Ρνκά πξνέξρνληαη απφ νκάδα 

αλζξψπσλ πνπ απνρψξεζε απφ ηε βνξεηναλαηνιηθή Ηλδία πξηλ απφ 1.500 ρξφληα. [...] Οη εξεπλεηέο κειέηεζαλ 

800.000 γεληθνχο δείθηεο απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 150 Ρνκά απφ 13 θπιέο. ηνπο νπνίνπο ζπλέθξηλαλ κε αλζξψπνπο 

απφ άιιεο θπιέο. Ο δξ. Νηαβίλη Κφκαο [βηνιφγνο, επηθεθαιήο ηεο έξεπλαο] θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ δηαπίζησζαλ φηη 

νη Ρνκά έρνπλ γελεηηθέο νκνηφηεηεο κε άιινπο  Δπξσπαίνπο. "Πξηλ απφ 1.500 ρξφληα πήγαλ ζηα Βαιθάληα θαη 

δηαζθνξπίζηεθαλ ζε φιε ηελ Δπξψπε" ηνλίδεη ν δξ. Κφκαο. "Καη θαηφπηλ αλακείρζεθαλ κεο ηνπο Δπξσπαίνπο ζε 

δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο Ηζηνξίαο"». 
152

 Ηιηάο, Α 593-594 (ν ΄Ζθαηζηνο ιέεη ζηε κάλα ηνπ ηελ ΄Ζξα πσο έπεζε μέπλννο ζηε Λήκλν, φπνπ ηνηλ θξφληηζαλ 

άληξεο ίληηεο): θάππεζνλ ελ Λήκλσ, νιίγνο δ΄ έηη ζπκόο ελήελ· /  έλζα κε ίληηεο άλδξεο άθαξ θνκίζαλην πεζόληα".  

Καηά ηνλ ιεμηθνγξάθν Ζζχρην: ίληηεο· Θξαθώλ ηη γέλνο· Οη δε ηνπο ηελ Λήκλνλ νηθνύληαο. 
153

  Ζξφδνηνο, Ηζηνξία, 5, 9 (2005: 363). «Μφιηο πεξάζεη θαλείο ηνλ ΄Ηζηξν», ηνλ Γνχλαβε δειαδή, «θαίλεηαη φηη ε 

ρψξα είλαη έξεκε θαη αραλήο. Οη κφλνη πνπ, θαζψο πιεξνθνξήζεθα, δνπλ πέξα απφ ηνλ Ήζηξν είλαη νη 

νλνκαδφκελνη ηγχλλεο πνπ θνξνχλ ξνχρα κεδηθά. [...] Οη ηγχλλεο δνπλ ζε κηα πεξηνρή πνπ θζάλεη έσο ηα ζχλνξα 

ησλ Δλεηψλ ζηνλ Αδξηαηηθφ. Λέλε φηη είλαη άπνηθνη ησλ Μήδσλ, αιιά εγψ ηνπιάρηζηνλ δελ μέξσ πψο κπνξεί λα 

ζπκβαίλεη απηφ· φια φκσο είλαη δπλαηφλ λα ζπκβνχλ ζε καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα». 
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αλαθέξεη ην γεγνλφο, κε δηαθνξεηηθφ ην φλνκα ηεο νκάδαο πνπ ήξζε ζηελ Πεξζία - 

Dom.  

Δηδηθά γηα ηε βπδαληηλή ηζηνξία ησλ Σζηγγάλσλ γξάθνπλ ε Μηξάληα Σεξδνπνχινπ θαη ν 

Γηάλλεο Γεσξγίνπ (1996: 4, 8, 10): 

Σν πέξαζκα ησλ Σζηγγάλσλ ζην Βπδάληην θαίλεηαη πσο έγηλε θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ 

ζειηδνπθηθψλ επηδξνκψλ ζηελ Αξκελία ζηηο αξρέο ηνπ 11νπ αηψλα. Αληηιακβάλνληαη 

ακέζσο ηελ ακάζεηα θαη δεηζηδαηκνλία πνπ επηθξαηνχλ κέρξη θαη ζηα αλψηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα θαη ηηο εθκεηαιιεχνληαη ζην έπαθξν, επηδηδφκελνη κε άπεηξνπο ηξφπνπο ζηε 

καγεία θαη ηε καληηθή, θαζψο θαη ζηηο εμίζνπ γεηεπηηθέο ηέρλεο ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ 

ηζίξθνπ. ΄Οληαο άιισζηε παξάιιεια ζηδεξάδεο θαη ραιθνπξγνί ήζαλ νχησο ή άιισο 

ηαπηηζκέλνη κε ηηο ππεξθπζηθέο δπλάκεηο, αθνχ νη ηερληθέο ηεο θσηηάο, κηαξά θαη 

θαηαξακέλα επαγγέικαηα, ζπλδένληαλ αλέθαζελ ζηε ιατθή θαληαζία κε ηε καγεία θαη 

ηνπο δαίκνλεο. [...] 

Ζ πξψηε καξηπξία πνπ θαηνλνκάδεη ηνπο «Αηδίγγαλνπο», απφγνλνπο ηνπ ίκσλα ηνπ 

κάγνπ, δηαβφεηνπο θαθνπνηνχο θαη κάγνπο, είλαη έλα αγηνινγηθφ θείκελν γξακκέλν ζηε 

κνλή Ηβήξσλ ηνπ Αγίνπ ΄Οξνπο γχξσ ζην 1068, ν Βίνο ηνπ αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ 

Αζσλίηε. Σν θείκελν αλαθέξεη πσο ην 1050 ν απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο Μνλνκάρνο 

θαηέθπγε ζηηο καγηθέο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα λα εμνινζξεχζεη ηα άγξηα ζεξία πνπ 

θαηαζπάξαδαλ ην βαζηιηθφ θπλήγη ζην απηνθξαηνξηθφ άιζνο θη εθείλνη ην 

 πέηπραλ ρξεζηκνπνηψληαο θαξκαθσκέλν θξέαο. 

 Πνιιέο εξκελείεο έρνπλ δνζεί γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο πξσηνεκθαληδφκελεο εδψ ιέμεο 

«Αηζίγγαλνη», ιέμεο άγλσζηεο ζηε γιψζζα ξνκαλί. Φαίλεηαη πηζαλφ πσο νη Βπδαληηλνί 

απφ λσξίο ηνχο ηαχηηζαλ κε ηνπο δηθνχο ηνπο αηξεηηθνχο -θαη κηαξνχο- Αζίγγαλνπο, πνπ 
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ήηαλ επίζεο γλσζηνί γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηε καγεία, κεηαηξέπνληαο ίζσο θάπνηα 

ιέμε παιηφηεξεο θαηαγσγήο πνπ κεηέθεξαλ νη ίδηνη, ζε θάηη πην νηθείν. [...]΄Οπνην φκσο 

θη αλ είλαη ην φλνκα κε ην νπνίν θαηνλνκάδνληαη -Αηγχπηηνη, Αζίγγαλνη ή Αηζίγγαλνη- 

απηφ έρεη ήδε πεξηβιεζεί κε ππνηηκεηηθφ θαη πβξηζηηθφ λφεκα. Χζηφζν ν ζηηγκαηηζκφο 

πξνέξρεηαη κφλν απφ ηελ εθθιεζία, ιφγσ ηνπ δήινπ ηεο λα εμαθαλίζεη απ΄ ην ιαφ ηελ 

παγαληζηηθή ζθέςε. [...] 

Καηά ηα άιια, κέζα ζην πνιπθπιεηηθφ - αηξεηηθφ Βπδάληην νη Σζηγγάλνη δελ θαίλεηαη λα 

έγηλαλ ηδηαίηεξνο ζηφρνο δηαθξίζεσλ θαη δηψμεσλ, αθνχ θαη ν λνκαδηζκφο ηνπο δελ ήηαλ 

θάηη μέλν αιιά θαη ε θνηλσληθή ηνπο νξγάλσζε θαζψο θαη ηα έζηκά ηνπο ήζαλ 

εληαγκέλα ζηνλ επξχηεξν θαη νηθείν ρψξν ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. [...] 

ηελ Διιάδα νη Σζηγγάλνη πξέπεη λα έθηαζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα, αλ φρη 

λσξίηεξα, γηαηί κέζα ζηνλ αηψλα απηφ ηνχο ζπλαληνχκε ήδε πνιππιεζείο θαη κάιηζηα 

εγθαηαζηεκέλνπο ζηηο βελεηνθξαηνχκελεο θπξίσο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζηελ 

Κξήηε θαη ζηελ Κχπξν, φπνπ ππήξρε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα. 

ε θείκελν ηνπ 1415 (Δπηδεκία Μάδαξη ελ ΄Αδε), φπνπ δίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ 

ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ Πεινπφλλεζν εθείλε ηελ πεξίνδν θαη 

θαηνλνκάδνληαη νη πιεζπζκνί πνπ ηελ θαηνηθνχλ, κεηαμχ ησλ εθηά θπξηνηέξσλ 

εζλνηήησλ αλαθέξνληαη θαη νη «Αηγχπηηνη», πξνθαλψο θάπνην ηζηγγάληθν θχιν, φπσο 

επηβεβαηψλεηαη θη απφ άιιεο πεγέο ηεο ίδηαο επνρήο, πνπ είραλ κάιηζηα ηε δηθή ηνπο 

γιψζζα. Λίγν αξγφηεξα, απφ έλα βελεηζηάληθν έγγξαθν ηνπ 1444 πιεξνθνξνχκαζηε φηη 

ζηελ πεξηνρή ηνπ βελεηνθξαηνχκελνπ Ναππιίνπ νη Σζηγγάλνη είλαη εγθαηαζηεκέλνη 

θαιιηεξγεηέο, νξγαλσκέλνη ζηξαηησηηθά κε αξρεγφ, πνπ εθείλα ηα  ρξφληα είρε ην 

ρξηζηηαληθφ φλνκα Ησάλλεο θαη ηνλ βπδαληηλφ ηίηιν ηνπ δξνπγγάξηνπ. 

Παξ΄ φιε φκσο ηελ ηζηνξηθά ηεθκεξησκέλε καθξφηαηε ζπλχπαξμε ή ζπκπφξεπζε, ε 

νπνία άιισζηε ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα, θαη παξφηη νη Σζηγγάλνη (ή Ρνκά πηα) είλαη ΄Διιελεο 
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πνιίηεο, κε ηα (θαηά λφκν ηνπιάρηζηνλ) δηθαηψκαηά ηνπο, νη «κεηθηνί» γάκνη δελ 

ζπλεζίδνληαη.
154

 Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε εμήο ζρεηηθή καξηπξία ηνπ Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε:

Σελ επνρή πνπ πήγε ν Αιήπαζαο [ζην Καξπελήζη] δηεγνχληαη πσο  παξαβγήθαλ 

ζην παίμηκν νη Γχθηνη κνπζηθνί πνπ είρε θέξεη καδί ηνπ ν Αιήο απφ ηα  Γηάλλελα κε 

ηνπο Γχθηνπο ηνπο Καξπελεζηψηεο. Καη λίθεζαλ νη ηειεπηαίνη. 

Δπηγακίεο κεηαμχ ησλ Γχθησλ θαη ησλ άιισλ Καξπελεζησηψλ γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν 

θαηξφ, ρσξίο λα είλαη φκσο ζπρλέο. Καη πάιη, πην ζπλεζηζκέλν είλαη λα πάξε Ρσκηφο 

Γχθηηζζα παξά ην αλάπνδν. Οη γεξνληφηεξνη ζην Καξπελήζη δηεγνχληαη πσο άιινηε δελ 

άθελαλ ηνπο Γχθηνπο λα έξζνπλ ζην παδάξη, πσο ζηελ εθθιεζία είραλ άιινηε νη 

Γχθηηζζεο μερσξηζηή ζέζε ζην γπλαηθσλίηε, θαη πσο δε δέρνληαλ ην πξφζθνξν ησλ 

Γχθησλ.
155

Δμαηηίαο ηεο ζπαληφηεηαο γάκσλ απηήο ηεο ζχλζεζεο κέλεη λα εθθξεκεί ην αθφινπζν 

δίζηηρν, πνπ απνηειεί κηα απφ ηηο ζπάληεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε αλαθνξά ζηνπο Σζηγγάλνπο δελ 

είλαη απαμησηηθή: 

154
 Παξαζέηνπκε απφ ην βηβιίν Δκείο νη Σζηγγάλνη ηεο Νίηζαο Λνπιέ Θενδσξάθε (ρ.ρ.έ., 23-24): «Παξάπνλν ησλ 

Σζηγγάλσλ ηεο Αγίαο Βαξβάξαο είλαη φηη θαη ζήκεξα νη ·ιιελεο ζπληνπίηεο ηνπο ηνπο πεξηθξνλνχλ. "Ζ δηθή καο 

πφξηα είλαη πάληα αλνηρηή γηα φινπο. Καη ηελ κπνπθηά καο κπνξνχκε λα δψζνπκε. Δζείο, φκσο, καο πεξηθξνλάηε. 

Μαδεχεηε ππνγξαθέο γηα λα καο δηψμεηε. Μαο πάηε ζπλέρεηα ζηελ αζηπλνκία. Μαο θσλάδεηε Γχθηνπο. Ση πάεη λα 

πεη Γχθηνο, καχξνο ή άζπξνο; Οινη αλζξψπνη είκαζηε. Δπηπρψο, νη λένη άξρηζαλ ζηγά ζηγά λ΄ αιιάδνπλ. Δρνπκε 

κεξηθά δεπγάξηα πνπ παληξεχηεθαλ δηθέο ζαο θαη αληίζηξνθα, θαη δνπλ επηπρηζκέλα. Οκσο, θαίλεηαη φηη ζα 

ρξεηαζηνχλ θη άιια ρξφληα, ψζπνπ λα καο ζπλεζίζεηε θαη λα καο πείηε αδέξθηα"». Απφ ην ίδην βηβιίν  (57): «Καη 

λα μέξεηο φηη ηψξα ηειεπηαία κεξηθνί δηθνί ζαο παληξεχηεθαλ Σζηγγάλεο. Πξψηα γηαηί δελ έρνπλ απαηηήζεηο λα ηηο 

βγάδνπλ έμσ θαη δεχηεξν γηαηί δελ δειεχνπλ φπσο εζείο. Σνπο αθήλνπλ ειεχζεξνπο λα θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ». Θα 

πξέπεη πάλησο λα ζπλεθηηκεζεί φηη ζηνπο Σζηγγάλνπο «θαηά θαλφλα ηζρχεη ε αξρή ηεο "εζληθήο ελδνγακίαο"» 

(Σεξδνπνχινπ - Γεσξγίνπ 1996: 8). «Αξλνχκελνη» ινηπφλ «απφιπηα ηελ εμσγακηθή επηκημία θαη ηελ έληαμε 

παξέκεηλαλ κηα δηαθξηηή εζλνηηθή νκάδα πςειήο θπιεηηθήο θαζαξφηεηαο» (ζην ίδην, 31). 

155 Μαλφιεο Σξαληαθπιιίδεο, «Σα "ληφξηηθα" ηεο Δπξπηαλίαο», Λανγξαθία, ηφκ. Ε΄, 1923: 252· βι. ηψξα «Σα 

"ληφξηηθα" ηεο Δπξπηαλίαο - πκβνιή ζηα ειιεληθά "καζηφξηθα"», Άπαληα Μαλόιε Σξηαληαθπιιίδε, ηφκ. Β΄: 

Δξεπλεηηθά Β΄, Αξηζηνηέιεηνλ Παλεπηζηήκηνλ Θεζζαινλίθεο / Ηλζηηηνχηνλ Νενειιεληθψλ πνπδψλ  (Ήδξπκα 

Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε), Θεζζαινλίθε 1963: 4. 
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Σα καύξα κάηηα ηα ΄ρνπλε ζην θάζηξν νη Γπθηνπνύιεο, 

ηα γαιαλά θαη ηα μαλζά ηα ΄ρνπλ βαζηινπνύιεο. 

ΠΑΝΓΧΝΗΓΖ 1939: 150, αξ. 35
156

Δθθξεκείο επίζεο κέλνπλ θαη νη αθφινπζνη εξσηηθνί ζηίρνη, πνπ θη απηνί, παηρληδηάξηθνη 

παξά ζθσπηηθνί, δπζθνιεχνληαη λα αληέμνπλ κέζα ζε έλα άμελν ή θαη ερζξηθφ πεξηβάιινλ: 

Βγάι΄ ηα ηα καύξα θαη κ΄ έθαγε ν θαεκόο, 

πέξαζα από ΄λα ξέκα, κε πήξε ν πνηακόο. 

Βγάι΄ ηα ηα καύξα, βγάι΄ ηα θαη θόξα θόθθηλα 

θαη γίλε Γπθηνπνύια θαη πνύια θόζθηλα.
157

ε ηέηνην πεξηβάιινλ πάλησο θαληάδεη παξάδνμε ε εμήο ζξαθηθή πξφιεςε: «Δάλ ζε 

θάκε ρεξηθφ Αζίγγαλνο, πεξίκελε κεγάια θέξδε εθείλε ηελ εκέξαλ».
158

΄Οζν γηα ηνλ ηξαγνπδηζκέλν απηνπξνζδηνξηζκφ ησλ Σζηγγάλσλ, αθνινπζεί ηε δηαδξνκή 

πνπ ηνπ ππαγνξεχνπλ νη πάγηεο αληηιήςεηο ησλ άιισλ, πξφθεηηαη δειαδή γηα 

εηεξνπξνζδηνξηζκέλε απηνπξνζσπνγξαθία. Σν ηξαγνχδη «Ζ αηζηγγάλα» ην έιεγαλ 

Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο ηεο Λήκλνπ: 

Δγώ είκαη εθείλε ε αηζηγγάλα 

πνπ θηηάλεη κύινπο θαη ξίρλεη κάγηα. 

Βνηάλη έρσ πεξίζζην ζην δηθό κνπ ην ηζαληίξη 

156
  Βι. θαη ηε ζθπξηαλή παξαιιαγή, φπνπ ην ρξψκα ησλ καηηψλ ππεξεηεί κηα ζαθέζηεξε αληηδηαζηνιή αλάκεζα ζε 

ηαπεηλέο θαη αξρφληηζζεο: Σα καύξα κάηηα ηα ΄ρνπλε όιεο νη Γπθηνπνύιεο, / ηα γαιαλά νη γηόκνξθεο ηζαη γηνη 

αξρνληνπνύιεο (Πέξδηθα 1937: 35). Παξαπιήζηα ε παξαιιαγή ηεο Λήκλνπ: Σα καύξα κάηηα ηα ΄ρνπλη νύιηο νη 

γπθηνπνύιηο, / ηα γαιαλά νη όκνξθηο θί γ-νη αξρνπληνππνύιηο (Υηνχξεο - Παπαγεσξγίνπ 2009: 288). 
157

 Βι. ηνλ δίζθν ηα όκνξθα ηα θαπειεηά: δεκώδε άζκαηα (1999, αξ. 6, ζη. 5-8), θαη Σζηάλεο 2003:  107, αξ. 98. 
158

 Βι. Πνιχδ. Παπαρξηζηνδνχινπ, «χκκηθηα ιανγξαθηθά Αδξηαλνππφιεσο», Θξαθηθά, ηφκ. Β΄, 1929: 436, αξ. 1. 
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θαη ζαλ έξζεηο λα κε βξεηο ζα ζνπ θάκσ ην ραηίξη. 

Δγώ καδεύσ θάζε θνπέια 

θη απ΄ ηελ αγάπε ηελ πηάλεη ηξέια. 

Βνηάλη έρσ πεξίζζην ζην δηθό κνπ ην ηζαληίξη 

θαη ζαλ έξζεηο λα κε βξεηο ζα ζνπ θάκσ ην ραηίξη. 

Δγώ καδεύσ ηα θνξηηζάθηα 

γηα λα ηνπο παίξλσ γιπθά θηιάθηα. 

ΥΣΟΤΡΖ - ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ 2009: 327-328 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ Σζηγγάλσλ απφ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε 

κε ην γεγνλφο φηη απηνί αθξηβψο, σο νξγαλνπαίθηεο
159

, είλαη νη θχξηνη θνξείο ηεο κνπζηθήο ηνπο

θαη νη αλακεηαδφηεο ηνπο. Ζ ίδηα κάιηζηα ε ιατθή κνχζα κεξίκλεζε λα ελζσκαηψζεη ζε 

ηξαγνχδη ηελ πιεξνθνξία γηα ηνχο Γχθηνπο-νξγαλνπαίθηεο,
160

 αιιά θαη γηα ηνπο Γχθηνπο-

ζηδεξάδεο.
161

 ην ζξελεηηθφ «Ο Γηάλλνο θαη ε Μαξνπδηά», απφ ηε Γνξηπλία, φηαλ ε θφξε, πνπ

νδεχεη πξνο γάκν αλεπηζχκεην, καζαίλεη φηη ην ιείςαλν κε ην νπνίν δηαζηαπξψλεηαη ην 

ζπκπεζεξηφ είλαη ηνπ Γηάλλνπ, ηνπ αγαπεκέλνπ ηεο πξσηνμάδεξθνπ, πξηλ μεςπρήζεη δίλεη ηελ 

εληνιή (Φάρνο 1923: 146-147, ζη. 16): 

«Γύθηνη, πάςηε ηα ηνύκπαλα, πάςηε θαη ηα ηξαγνύδηα». 

159
 Δλίνηε ε κνπζηθή ησλ Σζηγγάλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ζηξαηήγεκα παξαπιάλεζεο ησλ ερζξψλ, πνπ αθνχγνληαο 

ηα ληανχιηα λα παίδνπλ αθαηάπαπζηα, ίζσο παξαζπξζνχλ λα πηζηέςνπλ πσο νη πνιηνξθνχκελνη δελ πεξλνχλ 

άζρεκα. Απηφ ζπκβαίλεη ζην δηήγεκα ηνπ Αλδξέα Καξθαβίηζα «Ο ηπθιφο κνλαρφο» (1973: 46): «Ζ θαηάζηαζηο 

ησλ πνιηνξθνπκέλσλ εηο ην θξνχξηνλ Υιεκνχηζη ήην απειπηζηηθή. Αιήζεηα ν αξρεγφο ησλ Μηράιεο ηζίλεο έβαλε 

ηνπο Σξαγαλαίνπο γχθηνπο λα ρηππνχλ ηα ηαβνχιηα απφ ηελ απηήλ ψο ην βξάδπ δηά λα εμαπαηά ηνπο ΄Αξαβαο. 

Αιεζηλά ν Υαιήι παζάο ήξρηδε λ΄ απειπίδεηαη πσο ζα γίλε θχξηνο ηνπ θξνπξίνπ». 
160

Σν ίδην έπξαμε θαη ε επψλπκε πνίεζε. Λαινύλ θινγέξεο γύθηηθεο, αθνύνληαη ηξαγνύδηα / θαη βξνληνθώλα 

ηύκπαλα θαη ζόξπβνο θαη γέιηα δηαβάδνπκε ζηελ Κπξά Φξνζύλε ηνπ Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε (1925: 91). 
161

 Γηα παξάδεηγκα ζην θεξθπξατθφ ηξαγνχδη «Σν γατηάλη»: «Κη αλ είλ΄ ηνπ γηνπ ζνπ ην θηιί, ηνπ γηνπ ζνπ ην γατηάλη, 

/ ζηκά ζε Γύθηνπο θάζεζαη, ζηκά ζε καζηνξάδεο, / θαη θάκε ζηδεξάιπζνπο θαη δέζε ηνλ πγηό ζνπ» (Μαξηδνχθνο 1959: 

53, αξ. 11, ζη. 26-28). 
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Αλάινγε εληνιή αθνχγεηαη θαη ζε ηξαγνχδη ηνπ γάκνπ απφ ηε Υαιθηδηθή. Ο ηαχξνο Α. 

Παπαζηαχξνπ πεξηγξάθεη ην έζηκν: 

΄Οηαλ δε θζάζνπλ ζην ζπίηη ηεο λχθεο, ην ζπγγελνιφη ηεο ηνχο ππνδέρεηαη 

ηξαγνπδψληαο: 

Γηά ζσπάζεηε, Σζηγγάλνη, γηά ζηγήζεηε, 

γηαηί ζέισ λα πααίλσ λα μεληηεπηώ, 

γηα λα θάκσ μέλεο κάλεο, μέλεο αδεξθέο 

θη άιιεο μέλεο παξακάλεο θαη κπξαηίκηζεο.
162

 ην βηβιίν ηνπ Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη, ν Αιέμεο Πνιίηεο, αλαθεξφκελνο ζηηο κνπζηθέο 

θνκπαλίεο, ζηνπο κνπζηθνχο δειαδή «πνπ ηξηγπξίδνπλ ζηηο γηνξηέο θαη ζηα παλεγχξηα θαη 

ζπληζηνχλ ηνπο θχξηνπο θνξείο ηεο κνπζηθήο ησλ ηξαγνπδηψλ», επηζεκαίλεη φηη «ζηελ 

Ζπεηξσηηθή Διιάδα νη κνπζηθνί απηνί είλαη ζπλήζσο -άγλσζην απφ πφηε- Γχθηνη».
163

 Ο Σάθεο

Γαλλαθφπνπινο, πνπ αθηέξσζε εηδηθή  κειέηε ζην ζέκα, ζεκεηψλεη: 

162
 Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 27-28, 1975: 132. 

163
 Αιέμεο Πνιίηεο, 2010: 142. 

«Οη Σνχξθνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο γχθηνπο σο κνπζηθνχο» γξάθεη ν Κπξηάθνο ηκφπνπινο (1999Γ΄1: 

213). «Ο βνεβφδαο ηεο Αζήλαο είρε ζπγθξνηήζεη νιφθιεξε νξρήζηξα πνπ έπαηδε ζηελ Αθξφπνιε ηελ ψξα ηεο 

βξαδηλήο πξνζεπρήο». Καη πξνζζέηεη: «Οη ηνπξθφγπθηνη νξγαλνπαίρηεο θαη νη ηνπξθνγχθηηζζεο ρνξεχηξηεο ήηαλ ε 

πξνζθηιήο δηαζθέδαζε ηνπ Αιή. Γξάθεη ν ζθξαγηδνθχιαθαο θαη έκπηζηφο ηνπ Αζ. Ληδσξίθεο: "Ζγάπα ηα 

παηγλίδηα (δειαδή ηα κνπζηθά φξγαλα]. Δηο Ησάλληλα ήζαλ πνιινί γχθηνη επηηήδεηνη κνπζηθνί παίδνληεο ληέθηα, 

βηνιηά θιπ. σο θαη πφηε ήξρνλην εθ ηεο Ρνχκειεο δηάθνξνη ληζνπβεληέδεο (νξγαλνπαίρηεο) θαη λέαη ηνπξθφγπθηαη 

αίηηλεο πεξηήξρνλην ςάιινπζαη θαη ρνξεχνπζαη. Σαο γπλαίθαο ηαχηαο πξνπάλησλ είρνλ θαη επζχκνπλ νη ελ 

Ρνχκειε δηεζπαξκέλνη ρατηάδεο (ιεζηέο)"» (213-214, ζεκ. 5). 

 Ίζνλ αθνξά ηε κνπζηθή παξνπζία ησλ ηζηγγάλσλ γεληθφηεξα ζηελ Δπξψπε, κία απφ ηηο πηπρέο ηεο 

αλαθέξεη ν γηαηξφο Αιέμαλδξνο Γ. Παζπάηεο, κηιψληαο ζηε Μειέηε πεξί ησλ Αηζηγγάλσλ θαη ηεο γιώζζεο απηώλ 

γηα ηηο «παληαρνχ πεξηθεξφκελεο» λεαξέο ηζηγγάλεο πνπ «ηξαγσδψζη ζεκλά θαη άζεκλα εξσηηθά άζκαηα» ζηε 

Ρσζία, ηελ Σνπξθία θαη αιινχ πξνο βηνπνξηζκφ· ην δνθίκην ηνπ Υηψηε γηαηξνχ θαη ινγίνπ, πνπ γλψξηδε δεθαέμη 

γιψζζεο (νθηάρξνλνο ην 1822, αηρκαισηίζηεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο θαηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο Υίνπ ηνπ θαη ηνλ 

εμαγφξαζε ε κεηέξα ηνπ) πξσηνδεκνζηεχηεθε ζην 1857-1858 ζην πεξηνδηθφ Παλδώξα· βι. ηψξα θσηνκεραληθή 

αλαηχπσζε, κε πξφινγν ηνπ Γηάλλε Μειηνχ, Δθάηε, Αζήλα 1995).΄Οπσο ππνγξάκκηζε ν Παιακάο, ζηνλ Πξφινγφ 

ηνπ ζηνλ Γσδεθάινγν ηνπ Γύθηνπ, ν Παζπάηεο «είλαη ν κφλνο απφ ηνπο δηθνχο καο, θαζψο μέξσ, πνπ κάδεςε ινγήο 

πιεξνθνξίεο θαη παξαηήξεζεο γηα ηνπο Γχθηνπο» (΄Απαληα, ηφκ. Γ΄, δ΄ έθδ., Γθνβφζηεο, Αζήλα, ρ.ρ.έ., ζ. 293, ζεκ. 

1). Γηα ηνλ Παζπάηε βι. Γηψξγνο Κνπηδαθηψηεο, «Ζ εκθάληζε ησλ Ρνκά ζηελ ειιελφγισζζε βηβιηνγξαθία: Οη 

πξνζεγγίζεηο απφ ηνπο ινγίνπο ηνπ 19νπ αηψλα», ζην Σξνπκπέηα 2008: 77-91. 
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Σν πεξηζηαηηθφ ζα γίλεη ζε θάπνην ρσξηφ. Κάπνηνο απ΄ ην ίδην ή απ΄ ην δηπιαλφ  ρσξηφ, 

άληξαο ή γπλαίθα αδηάθνξα, ζα πάξεη απ΄ απηφ ηελ  έκπλεπζε, ζα θαζίζεη, ζα ζθαξψζεη 

ηξαγνχδη. ε θάπνηα μεθάλησζε ηνπ ρσξηνχ ζα ην μεθνπξλίζεη. Θα η΄ αξπάμεη ηφηε ν 

νξγαλνπαίρηεο. Δθείλνο, πνπ δελ είλαη άιινο παξά ν Γχθηνο νξγαλνπαίρηεο ηνπ ρσξηνχ, 

ζα ην θνξκάξεη. Πηα ην θαηλνχξγην ηξαγνχδη, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Γχθηνπ-νξγαλνπαίρηε, 

ζα ηαμηδεχεη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ θη απφ ζηφκα ζε ζηφκα. Γεκηνπξγνί ηνπ είλαη ν 

αλψλπκνο ιατθφο πνηεηήο θαη ζεκαηνθχιαθαο θαη πιάζηεο ηνπ ν Γχθηνο-ιατθφο 

κνπδηθάληεο. [...] 

Ζ παξνπζία ηνπ Γχθηνπ ζην ρσξηφ εμππεξεηεί βαζηθή θνηλσληθή  ιεηηνπξγία θαη 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ θαη ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο γεληθά. Σν ηξαγνχδη ζην ρσξηφ ην ηξαγνπδάεη 

κνλάρα ν Γχθηνο κε ηελ πίπηδα. Δθείλνο ην ιέεη ζηηο μεθάλησζεο. Απηφο θαηαδέρεηαη λα 

κπεη ζηελ κέζε ηνπ θχθινπ ηνπ ρνξνχ, λα παίδεη ηελ πίπηδα θαη ην ληανχιη, γχξσ  ηνπ λα 

ρνξνπεδάλε νη ρνξεπηέο θαη λα ηνπ θνιιάλε ζην θνχηειν παξάδεο. Οη Γχθηνη ζην ρσξηφ 

δελ ην ηξαγνπδάλε κνλάρα ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, αιιά θαη ην δηαηεξνχλε ζηελ ζχκεζε 

ησλ ρσξηαλψλ θαη θάηη αθφκε. Σα πην πνιιά δεκνηηθά καο  ηξαγνχδηα είλαη θηηαγκέλα 

απ΄ ηνπο Γχθηνπο κνπδηθάληεδεο.
164

Σε κνλνπσιηαθή ζρέζε ησλ Σζηγγάλσλ κε ηε κνπζηθή δελ κπνξνχλ παξά λα ηελ 

θαηαγξάςνπλ αθφκε θαη φζνη ηνπο βδειχζζνληαη, φπσο ν Η. Λακπξίδεο, ν νπνίνο, 

αλαθεξφκελνο ζηα Εαγνξνρψξηα, ηνχο ειεεηλνινγεί, κνινλφηη ζηελ αξρή ζεκεηψλεη φηη έρνπλ 

ίδηα ήζε κε ηνπο ππφινηπνπο (1870: 112 ζεκ.): «Δλ εθάζησ ρσξίσ απαληψληαη θαη 4-5 

νηθνγέλεηαη Γχθησλ, ερφλησλ ηα ήζε, ηα έζηκα, θαη ηελ ζξεζθείαλ ησλ ινηπψλ θαηνίθσλ. Οη εθ 

ηεο Ηλδηθήο πξνζειζφληεο νχηνη θαηά ηνλ Γξέικαλνλ Φαξαψλεο, φληεο εληαχζα ππνκέιαλνο 

ρξψκαηνο, αθάζαξηνη, ξππαξνί, ςεχζηαη θαη δεηινί, ελαζρνινχληαη ηδίσο εηο ηελ ζηδεξνπξγηθήλ, 

164
 Γηαλλαθφπνπινο 1981: 80-81 θαη 82-83. 
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δελ ζπλάπησζηλ κεηά ησλ Διιήλσλ θαη Βιάρσλ επηγακίαο, πιεζχλνληαη, σο νη Δβξαίνη, θαη 

θαηέρνπζη ην νπξάληνλ δψξνλ, ηελ κνπζηθήλ, απηνί κφλνη δπζηπρψο εληαχζα. Μφιηο δε πξν 

κηθξνχ ήξμαλην λα πέκπσζη θαη ηα ηέθλα ησλ νη ακαζείο θαη αγξάκκαηνη νχηνη Γχθηνη εηο ην 

ζρνιείνλ ησλ ρσξίσλ». Σν δπζηπρώο ηνπ ζπγγξαθέα επαλέξρεηαη ιίγν παξαθάησ: «Σα ζπλήζε 

ηνπ Εαγνξίνπ κνπζηθά φξγαλα είλαη ην ληέθη (ζείζηξνλ) θαη βηνιί (ιχξα), άπεξ δπζηπρψο ππφ 

Γχθησλ κφλνλ θξνχνληαη» (158, ζεκ.).  

Με ηα ιεγφκελά ηνπ, παξαηεξεί ν Μηράιεο Μεξαθιήο (1992: 365), «ν ζεκαληηθφο 

παιαηφηεξνο επεηξσηνιφγνο Λακπξίδεο κάιινλ ζέιεη λα ηνλίζεη, κε μάθληαζκα, κηαλ αληηλνκία, 

ε νπνία φκσο, ζην βάζνο, είλαη ην αληίζεην: εθθξάδεη κηα ξεαιηζηηθή (θαη δηαιεθηηθή ζα ηελ 

έιεγα) ζρέζε, ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ ηέρλε ή ηεο ηέρλεο κε ηνλ άλζξσπν: ε ηέρλε 

εκθηινρσξεί παληνχ, αθνχ είλαη ζπληζηψζα ηεο αλζξψπηλεο δσήο». Λίγν πξηλ ν Μεξαθιήο έρεη 

ηνλίζεη θαη απηφο ηε ζπκβνιή ησλ Γχθησλ: «Φειά ζηελ ΄Ζπεηξν, κηα άιιε ηδηαηηεξφηεηα καο 

εληππσζηάδεη (ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ έληαζε θαη ηελ έθηαζή ηεο˙ γηαηί ην θαηλφκελν δελ 

ζπαλίδεη θαη αιινχ, θαη ζε παιαηφηεξνπο ρξφλνπο): ηνλ ηφλν ζηε κνπζηθή δίλνπλ εθεί ηα 

γχθηηθα ηξαγνχδηα. Οη γχθηνη γχξηδαλ παληνχ γηα λα θαιχπηνπλ κνπζηθά, απηνί απνθιεηζηηθά, 

ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη πξψηηζηα παλεγχξηα θαη γάκνπο. Αθφκα θαη ζε ρσξηά νξεηλά, κε 

πνηκεληθφ ραξαθηήξα, φπνπ επηθξαηνχζε ε θινγέξα, ηνπο γχθηνπο θαινχλ γηα λα παίμνπλ ζε 

γάκνπο θαη παλεγχξηα. Ζ γχθηηθε κνπζηθή είλαη κηα ζεκαληηθή άλζεζε ζ΄ έλα ρψξν γεκάην -

ηφηε- ζηέξεζε θαη θαζπζηέξεζε. Αζθαιψο δελ έρνπκε, νχηε εδψ -φπσο δελ έρνπκε θαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε εθδήισζε ηεο ιατθήο ηέρλεο- ην θαηλφκελν ηεο θαιιηηερληθήο απηνλνκίαο˙ 

θάζε άιιν κάιηζηα: νη γχθηνη έπαηδαλ κνπζηθή γηα λα επηβηψζνπλ, απηή ήηαλ ε δνπιεηά ηνπο, 

θαηά θαλφλα κάιηζηα ζπκπιεξσκαηηθή ηεο άιιεο δνπιεηάο, ηνπ θακηληνχ! Αιιά, απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ε κνπζηθή είλαη κνπζηθή: κηα δχλακε πνπ μεζεθψλεη ζπλαηζζήκαηα, ζεξκαίλεη πάζε θαη 

θαεκνχο˙ ε κνπζηθή είλαη ή γίλεηαη, θαη΄ εληειέρεηαλ, θαη ηέρλε». 

Υξήζηκνη ινηπφλ νη Σζηγγάλνη, θαθφθεκνη φκσο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ εμήο 

αθήγεζε γηα ηνλ λεαξφ Σζηηζάλε: «Ο Βαζίιεο έθαλε πνιιέο απφπεηξεο λα θηηάμεη έλα ζρήκα, 

φρη θαληαδφξηθν. Γνθίκαζε πνιινχο λένπο κνπζηθνχο, πνπ ηνπο ήμεξε απφ παιηά. [...] Γελ ηα 
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θαηάθεξε φκσο λα βξεη απηφ πνπ ήζειε. Οη απαηηήζεηο ηνπ ήηαλ κεγάιεο. ·πεηηα θαη νη 

ππάξρνληεο κνπζηθνί, νη επαγγεικαηίεο, ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. Οη 

θιαξηηδήδεο, νη "γχθηνη" φπσο πεξηθξνλεηηθά ηνχο έιεγαλ, πεγαίλαλε ζηνπο γάκνπο θαη ζηα 

παλεγχξηα κφλν. Απηνχο ηνπο κνπζηθνχο, αλ θαη παίδαλε πνιχ θαιά φξγαλα θαη ηξαγνπδνχζαλ 

σξαία, ηνχο αθνινπζνχζε ε θήκε ηνχ "γχθηνπ". Πξάγκα πνπ έθαλε ην λεαξφ Βαζίιε, πνπ 

επηζπκνχζε λα μεθχγεη απφ ηε κηδέξηα θαη ηελ πεξηθξφλεζε, λα κε ζέιεη λα έρεη θακηά ζρέζε 

καδί ηνπο. "Παξαθαινχζα ην Θεφ λα κε κε θάλεη λα θαηαιήμσ κνπζηθφο γηα γάκνπο θαη 

παλεγχξηα". Σν φηη εθηηκνχζε φκσο ν Σζηηζάλεο ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη απνδεηθλχεηαη ηφζν απφ 

ηα "δεκνηηθά" πνπ έγξαςε, φζν θαη απφ ηηο δηαζθεπέο πνπ έθαλε, φπσο ηελ πεξίθεκε 

"Γεξαθίλα" θαη ην "ηέιια, κσξ΄ ηέιια"» (ψηνο Αιεμίνπ 1998: ζ. 102). 

ηνλ ξφιν ησλ Ρνκά αλαθέξεηαη θαη ν ηάζεο Γακηαλάθνο (1987: 30): «Γελ είλαη ηπραίν 

ην γεγνλφο φηη νη θχξηνη θνξείο δηάδνζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο ζηελ 

Διιάδα είλαη νη νκάδεο ησλ γχθησλ -αηψληνη παξίεο ηεο ππαίζξνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο ησλ 

πφιεσλ-, θαη φηη νη κφλεο δσληαλέο θαη απζεληηθέο κνξθέο ιατθήο έθθξαζεο πνπ επέδεζαλ ψο 

ηηο κέξεο καο, ζηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία (ην ξεκπέηηθν, ην ζέαηξν ζθηψλ, ηα ηξαγνχδηα ησλ 

αζίθεδσλ) είλαη έξγν ππνπξνιεηαξηαθψλ νκάδσλ». 

ηελ «επαλαδηακφξθσζε ηνπ κνπζηθνχ πνιηηηζκνχ» ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαηά 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ζηελ «εγεκνλία ηνπ δνπξλά» ησλ Ρνκά ηεο Σδνπκαγηάο θαη ηνπ 

ηδεξνθάζηξνπ αλαθέξεηαη ε Μαξίθα Ρφκπνπ-Λεβίδε (2016: 174-175): «Οη ηζέηεο [νξρήζηξεο] 

ησλ Ρνκά ζεσξνχληαη αληηπξνζσπεπηηθέο ηεο κνπζηθήο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο φρη κφλνλ 

ηνπηθά αιιά θαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο πεξηνρήο», ν δε δνπξλάο ηνπο «εμππεξεηεί θαη πνιιέο απφ 

ηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο πνπ πξνυπνζέηνπλ ζπλχπαξμε ληφπησλ θαη πξνζθχγσλ. Με 

αμηνζεκείσην ηξφπν νη Ρνκά κνπζηθνί έρνπλ θαηνξζψζεη λα δηακνξθψζνπλ έλα κηθηφ 

ξεπεξηφξην πνπ ππεξβαίλεη     -ή, θαιχηεξα, ρσλεχεη- ηε δηαθνξά». 

Πσο είλαη δνπξλαηδήο ην ιέεη θαη κφλνο ηνπ ν Γχθηνο, ζηνλ Γεχηεξν Λφγν ηνπ 

παιακηθνχ Γσδεθάινγνπ
165

 (1907) κε ηνλ ηίηιν «Γνπιεπηήο»:

165
 «Πνηεηηθή αληαπφθξηζε» ζηνλ Γσδεθάινγν ζπληζηά ην πνίεκα ηνπ Νηξβάλα «Ο γχθηνο», αθηεξσκέλν «εηο ηελ 

Καλ Μαξίαλ Κ. Παιακά» θαη πξσηνδεκνζηεπκέλν ην 1898, ζηνλ 13ν ηφκν ηνπ Ζκεξνινγίνπ θόθνπ (βι. ηψξα 

ηέθαλνο Γηαιεζκάο, «Ο Γσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ θαη έλα αζεζαχξηζην πνίεκα ηνπ Παχινπ Νηξβάλα», πεξ. 

Δθεβόινο,  άλνημε 1986, ηρ. 14, αθηέξσκα ζηνλ Κσζηή Παιακά, ζζ. 1255-1266): θπθηόο κπξνο ζην θακίλη ηνπ, 

πνπ απιώλεη / θόθθηλεο, άγξηεο θιόγεο ζην ζθνηάδη, / ρηππάεη ν γύθηνο· ην ζθπξί ζην ακόλη, / ρηππάεη, ρηππάεη καύξνο 

ζαλ ηνλ ΄Αδε. // Σα ζίδεξα ιπγίδνπλ θαη βνγθνύλε / ζηεο θξύαο λύρηαο ηε βνπβή ιαρηάξα, / θη νη ζπίζεο πνπ 

νινηξόγπξα πεηνύλε / θιώζνπλ ηε ζθνηεηληά κε ηελ ηξνκάξα. // ηελ πόξηα απ΄ όμσ ξπάδνληαη ζθπιηά / θη αξγνπεηνύλ 
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θη άδξαμα ην γύθηηθν δνπξλά
166

θαη παληνύ κ΄ αθνύζαλ θαη κ΄ αγλάληεςαλ 

ηόπνη θαη ιανί 

ιαιεηή. 

θνπάδηα νη λπρηεξίδεο... / Ο γύθηνο, καύξνο θαη ρσξίο κηιηά, / ζθπξνθνπάεη ζθιάβσλ αιπζίδεο. Με βάζε θαη ηε 

ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο ηνπ πνηήκαηνο απηνχ, ν Γηαιεζκάο επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο άπνςεο φηη ν Παιακάο 

είρε αξρίζεη λα επεμεξγάδεηαη ηελ ηδέα ηνπ Γσδεθάινγνπ «ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 1897». 
166

 Μηζφλ αηψλα αξγφηεξα κεηά ηνλ Γσδεθάινγν, ην 1957, ν γχθηηθνο δνπξλάο εμαθνινπζνχζε λα αθνχγεηαη ζην 

Μεζνιφγγη. Γξάθεη ν ππξ. Πεξηζηέξεο (1958: 424): «Δηο ηελ πεξηθέξεηαλ θπξίσο ηνπ Μεζνινγγίνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη έηη ν δνπξλάο ή πίπηδα κε ζπλνδίαλ ηνπ ιατθνχ ηπκπάλνπ (ληανχιη), φζηηο παίδεηαη σο επί ην 

πιείζηνλ ππφ αζηγγάλσλ». ΄Δπεηηα απφ λεφηεξε απνζηνιή ζηελ ίδηα πεξηνρή, ην 1961, ν Πεξηζηέξεο θαηαγξάθεη 

εθηελέζηεξα ηηο αξρηθέο δηαπηζηψζεηο ηνπ (1962: 417): «΄Αιια φξγαλα εληειψο ιατθήο θαηαζθεπήο, άηηλα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξνλ κφλνλ νη εληαχζα πιαλφδηνη αζίγγαλνη, θαη ηδίσο εηο ηαο πεξηθεξείαο Μεζνινγγίνπ θαη 

Ξεξνκέξνπ, είλαη ν δνπξλάο ή πίπηδα ή θαξακνύδα (ν κηθξφηεξνο ηχπνο εθ ησλ δχν κεγαιπηέξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εηο άιιαο πεξηνράο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδνο) θαη ην απαξαίηεηνλ πξνο ζπλνδείαλ ησλ 

δνπξλάδσλ κηθξφλ ηχκπαλνλ ην θνηλψο θαινχκελνλ ληανύιη. Γχν δνπξλάδεο θαη ελ ηχκπαλνλ απαξηίδνπλ ηελ 

νκάδα ησλ νξγαλνπαηθηψλ, ήηηο ιέγεηαη δπγηά». 

Σε κνπζηθή παξνπζία ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Αηησιναθαξλαλία αθνξνχλ θαη νη εμήο πιεξνθνξίεο ηεο 

Διέλεο Φπρνγηνχ (2008, ζ. 248): «Χο [...] αλδξηθφ δξψκελν ηειείηαη -γηα ηξίηε ηνπιάρηζηνλ γεληά ηειεζηψλ- ν 

αγεξκφο ηνπ Λαδάξνπ ζηε Βφληηζα. Καηά ηηο καξηπξίεο, ην εηζήγαγε θαη ην επηηεινχζε γηα ρξφληα καδί κε νκάδα 

ελήιηθσλ θαιαληηζηψλ έλαο ληφπηνο Γύθηνο θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ ιήμαληα [20νχ] αηψλα. [...] Ζ 

πιεξνθνξία είλαη ζεκαληηθή, ηφζν σο πξνο ην νηθνλνκηθφ, επαηηηθφ λφεκα ηνπ αγεξκνχ αιιά θαη φζνλ αθνξά ηε 

ζπκβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εζλνπνιηηηζκηθήο νκάδαο ζηε δηάδνζε θαη ηε κνπζηθή επηηέιεζε ησλ εζίκσλ, κέζα 

απφ ηα επηθνηλσληαθά πνιηηηζκηθά δίθηπα γεληθφηεξα». Καη πξνζζέηεη: «ηε ζπγθεθξηκέλε επξχηεξε πεξηνρή, φπσο 

θαη αιινχ, νη Γύθηνη (θαηά ηνλ ηνπηθφ εηεξνπξνζδηνξηζκφ ηνπο, πξφθεηηαη γηα ηνπηθέο νκάδεο Σζηγγάλσλ ή Ρνκά) 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ηε κνπζηθή επηηέιεζε ησλ εζίκσλ, φπσο π.ρ. νη Αξκαησκέλνη ηνπ ατ-πκηνχ ζην 

Μεζνιφγγη, ηα παλεγχξηα θιπ.» (248, ζεκ. 469). 

ηνπο Γχθηνπο ηεο κεζνινγγίηηθεο δπγηάο αλαθέξεηαη ν Κψλζηαο (1990: 298). Δίλαη «Πνδνινβηηζάλνη 

παίθηαη, ε αξρηθή πξνέιεπζηο ησλ νπνίσλ ήην ηνπξθνγχθηηθε θαη νη νπνίνη, παξαζηξαηίδνληεο θάπνηε απφ ηελ 

πεξπαηάξηθελ θαη πεξηπιαλσκέλελ δσήλ ηεο θπιήο ησλ θαηά ηα αλψκαια κάιινλ ρξφληα ηνπ Ξεζεθσκνχ, 

εξξίδσζαλ εηο ην λνηηναθαξλαληθφλ γεσξγηθφλ θεθαινρψξη ηεο Πνδνινβίηζαο [Πεληαιφθνπ] θαη εληφο ηνπ 

γιεληδέδηθνπ πεξηβάιινληφο ηεο, έλζα ε δπγηά πνιιήλ πέξαζηλ θαη πνιχ ςσκί είρε ηφηε, αλέπηπμαλ ηελ γλσζηήλ 

νξγαλνπαηθηηθήλ επίδνζηλ, απνθαζάξαληεο ην παίμηκνλ ηεο δπγηάο απφ θάζε ηνπξθνγχθηηθελ αγνπζηηάλ θαη 

αθαιαηζζεζίαλ θαη απνδψζαληεο εηο ηνπο ζθνπνχο ηελ ζνβαξφηεηα, επηβιεηηθφηεηα θαη δεμηνηερλίαλ 

αλππέξβιεηνλ». 

Γηα ηηο δπγηέο, ηνλ δνπξλά θαη ηνπο Σζηγγάλνπο ζηε Λέζβν γξάθεη ν Γεκήηξεο Παπαγεσξγίνπ, ζηνλ ηφκν 

Μνπζηθά ζηαπξνδξόκηα ζην Αηγαίν: Λέζβνο (19νο-20όο αηώλαο), 2000, 131: «ηε Λέζβν ήηαλ γλσζηφο θαη ν 

δνπξλάο, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε "δπγηά", δειαδή ζε ζπλδπαζκφ κε ην ληα(β)νχιη. ΄Οπσο αλέθεξαλ θάηνηθνη ηεο 

Αγίαο Παξαζθεπήο, "δπγηέο" έξρνληαλ απφ ηε Νηθνκήδεηα ηεο Μ. Αζίαο, κέρξη ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεκν. Σν 

επηβεβαηψλεη θαη ν Μ. Παληειέιεο, ν νπνίνο αλαθέξεη επηπξφζζεηα φηη ηελ Αγία Παξαζθεπή επηζθέπηνληαλ 

πεξηνδηθά θαη άιιεο "δπγηέο" απφ ηε Βέξνηα, Ξάλζε, Κνκνηελή, θαη γεληθφηεξα ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. 

χκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο, νη νξγαλνπαίθηεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε Νηθνκήδεηα ήηαλ κιινλ "ρξηζηηαλνί 

γχθηνη", ελψ απηνί πνπ έξρνληαλ απφ ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε "΄Διιελεο"»θ. 
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΄Διιελεο εηδσινιάηξεο 

θαη Μαθεδνλίηεο ρξηζηηαλνί, 

Αζπξνζαιαζζίηεο λαύηεο, 

ξσκηνγέλλεηνη Οζκαλνί· 

θαη ηεο Μάιηαο θαβαιηέξνη, Φξάγθνη, 

ηαπξνθόξνη, Βελεηζάλνη, Καηαιάλνη, 

Σνύξθνη, Αξκέλεδεο, θαη ιάβνη θαη Αιακάλνη 

θαη Κνπξζάξνη από η΄ Αιγέξη· 

Μαληραίνη αθνξηζκέλνη, 

θαη ζηξαηηώηεο θαη απειάηεο 

θαη ηνπ Οιύκπνπ αξκαηνινί, 

θη όζα παιηθάξηα ζπέξλεη 

Βνξηάο, Γύζε, Αλαηνιή· 

Βεδνπίλνη από ηελ έξεκν, ακηξάδεο 

από ηα θαζηέιηα ηε πξηάο,  

θαη βαξόλνη Λνγγνβάξδνη, 

Βάξαγγνη, βνγηάξνη, κάγηζηξνη, 

ρξπζατηνί ηεο αξρνληηάο. 

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

΄Οινη ζηάζεθαλ εκπξόο κνπ, 

γαπξηαζκέλνη, αβάζηαγνη, ζθιεξνί, 

κε ηνπ ραξνθόπνπ ην κεζύζη, 

κε ηελ πνιεκόραξελ νξκή. 

Καη όινη κε θαινύζαλ θαη κε πξόζηαδαλ: 

-Σαίξηαμέ ηελ, άμηα, ιαιεηή,
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κε ηα μεθαληώκαηά καο 

ηνπ δνπξλά ζνπ ηε θσλή! 

Χ λπρηέξηα, σ παλεγύξηα! 

νύηε ιαύξα, νύηε ρηνληάο, 

κήηε ε κέξα, κήηε ε λύρηα, 

δε ζαο έθνβελ εζάο! 

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

΄ όια αγλάληηα, ζ΄ όια κέζα, 

ζθύινο γύθηνο ιαιεηήο, 

- παληνύ ζ΄ όια ήκνπλ ν μέλνο,

θαη ήκνπλ  ν μαγλαληεπηήο.
167

167
 Κσζηήο Παιακάο, Ο δσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ, ζηα ΄Απαληα, ηφκ. Γ΄, 321-323. ηνλ Πξφινγφ ηνπ (292-293) ν 

πνηεηήο επηζθνπεί ηελ ειιεληθή θαη μέλε ινγνηερλία πνπ ελδηαθέξζεθε γηα ηνπο Γχθηνπο: «Ση θξίκα λα κε ζπκάκαη 

παξά ηνλ ηίηιν ηεο Γπθηνπνύιαο, απφ ηα πξψηα δηεγήκαηα ηνπ Παπαδηακάληε. Θαξξψ πσο κέζα ζε θείλν 

αμηνπεξίεξγα δσγξαθίδνληαλ  ε γπθηνπξηά. ην Βνηάλη ηεο αγάπεο ηνπ Γξνζίλε κε θνηηάδνπλ αθφκα ηα γαιαλά 

κάηηα ηεο Εεκθχξαο θη αθφκα κε ζθάδνπλ. Καη ζην πιεπξφ ηεο ν Γπθηνθάβνπξαο, βδειπξφο θαη πεδφο, θαζψο είλαη 

πξνζερηηθά θσηνγξαθεκέλνο. ην Γηάθν ηνπ ν Βαιασξίηεο πήξε ην ζπκφ απφ ηελ αξκαηνιηθή θαξδηά ηνπ θαη ην 

ρξψκα απφ ηε ρξσκαηνζήθε ηνπ Οπγθψ θη έζηεζε αλάζεκα ηεο αθνξηζκέλεο θπιήο κε ην Γχθην πνπ καο 

παξνπζηάδεη. Γπν-ηξεηο θνξέο πνπ πήξα παηδάθη λα δηαβάζσ κεγαιφθσλα ηνπο ζηίρνπο ηνπ εθείλνπο, θη έηπρε κηα 

παηδνχια ζην πιάη κνπ λ΄ αθνχζεη, ε παηδνχια ηξφκαδε θαη βνχισλε η΄ απηηά ηεο. ην Gotz de Berlichingen ηνπ 

Γθαίηε ν Γχθηνο αλαθαηψλεηαη κε ηελ νλεηξνθάληαζηε λπρηεξηλή καπξίια ηνχ δάζνπο πνπ θσιηάδεη, θαη παίξλεη 

θάηη απφ ηε δφμα ηνπ πξσηαγσληζηή ηεο ηξαγσδίαο· ηνλ ήξσα φινη ηνλ αξλεζήθαλ θαη βξίζθεηαη ν Γχθηνο 

ηειεπηαίνο ηνπ ζχληξνθνο. Καη θάπνηε δηαβάδνληαο ην Μπξάληε ηνπ ΄Ηςελ μάλνημα γνξγφ ην πέξαζκα ηεο πάληα 

δηαβαηάξηθεο θπιήο θη αλαηξηρηάδνληαο άθνπζα έλα βφγθν ζαλ λα ήηαλ ην ηξαγνχδη ηεο. Με ηνπο Αηζίγγαλνπο ηνπ 

Πνχζθηλ ηειεησηηθά κάο δείρλεηαη ζε δπν-ηξεηο ζηίρνπο ε ζεκαδεκέλε θπιή καδί ησλ άγξησλ θαη ησλ άλνκσλ, ησλ 

καιαθψλ θαη ησλ άηνικσλ. Ίκσο ν θαζεαπηφ ήξσαο ηνπ ηξαγνπδηνχ, μέλνο απφ ην Νφην, λφζνο κέζα ζηνπο 

θαζαξναίκαηνπο Γχθηνπο, είδνο ηη Οζέιινπ θαη Γθηανχξ καδί, ξνκαληηθφο αηζζεκαηίαο, θνληάο απφ ην πάζνο κηαο 

γπλαίθαο. Πφζν δηαθνξεηηθά θαη κε ηη σκφ ηξφπν θαη απφιπην πξαγκαηνινγηζκφ -πνπ είλαη θη απηφο έλαο ηξφπνο 

γηα λα εμηδαληθεχεηο- δσγξαθίδεηαη ν Γχθηνο, ζε κηα ζθελή ηνπ αημπήξνπ [ζην δξάκα Οθζαικόο αληί νθζαικνύ, 

ζεκ. ηνπ Παιακά], κε ην Βνεκφ Βεξλαξδίλν! Δίλαη ν άλζξσπνο ν παξαιπκέλνο θη ν παξάιπηνο, κα πνπ ηίπνηε δε 

θνβάηαη θαη πνπ ηνπ είλαη ηα πάληα αδηάθνξα, πνπ βαξηέηαη ηε δσή, πνπ βαξηέηαη θαη ην ζάλαην, θαη πνπ δελ είλαη 

άμηνο νχηε λα πεζάλεη, νχηε λα δήζεη». ε ζεκείσζε (293, αξ. 2) ν Παιακάο πξνζζέηεη: «Καη κέζα ζη΄ Άλζηα ηνπ 

Καθνύ ηνπ Baudelaire βαζηνράξαρην ην πέξαζκα ηνπ Γχθηνπ: La tribu prophétique au prunelles ardentes...» 

Βι. άιια πνηήκαηα γηα ηνπο Σζηγγάλνπο ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ, θεθ. 3. 
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 ΄Οζν γηα ην αλ νη Σζηγγάλνη εθηφο απφ θνξείο ηεο κνπζηθήο θαη αλακεηαδφηεο ησλ 

ηξαγνπδηψλ, ππήξμαλ θαη ζηηρνπξγνί
168

, γξάθεη ν Samuel Baud-Bovy ζην ππνθεθάιαην «Σα

Γηάλληλα θαη νη Γχθηνη» ηνπ Γνθηκίνπ γηα ην ειιεληθό δεκνηηθό ηξαγνύδη (2005: 61-63):  

...αληίζεηα απ΄ φηη ζπλέβαηλε ζηελ Οπγγαξία, φπνπ νη Γχθηνη είλαη  ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

νξγαλνπαίρηεο
169

 [...], ζηελ Διιάδα, θαη κάιηζηα ζηελ ΄Ζπεηξν, θεκίδνληαλ φρη κφλν γηα

ην παίμηκφ ηνπο αιιά θαη γηα ην ηξαγνχδη ηνπο· ην ίδην θαη ζηηο παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο 

νη κπνγηάξνη έβαδαλ ηνπο Γχθηνπο ζθιάβνπο ηνπο λα ηξαγνπδνχλ η΄ αζηηθά ηξαγνχδηα 

ηνπ ζπξκνχ. [...] 

αλ θαινί απιηθνί κνπζηθνί, νη Γηαλληψηεο Γχθηνη δφμαδαλ ηνλ Αιή παζά θαη ηνπο γηνπο 

ηνπ: 

Δκέ κε ιελ Αιή παζηά θη έρσ παηδηά παζηάδεο, 

θαη η΄ όλνκά κ΄ ην ηξέκνπλε ζ΄ όινπο ηνπο θαζακπάδεο (= θάζηξα). 

΄Οηαλ ν παζάο, απνθιεηζκέλνο, πηα ζην θάζηξν, βάδεη θσηηά ζηα  Γηάλληλα γηα λα 

θπξηέςνπλ κφλν εξείπηα ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ ζνπιηάλνπ, βξίζθνπλ θαη ηφηε αθνξκή λα 

168
 ην βηβιίν ηεο Tziganes d΄ Attique: Inmpession d΄une artiste en Grèce (1947: 47) ε Paulette Dubaquier, πνπ 

έδεζε απφ θνληά ηνπο Σζηγγάλνπο ηεο Αηηηθήο ζηα ρξφληα 1939-1944, αλαπιάζεη («A la maniere Tzigane», φπσο ην 

πξνζδηνξίδεη) έμη ηζηγγάληθα ηξαγνχδηα, ρσξίο σζηφζν λα θαηαγξάθεη θάπνηαο κνξθήο πξσηφηππν. 

ην κπζηζηφξεκά ηνπ Miarka: La fille a l΄ourse, «κηα ηζηνξία θαληαζηηθή κε ηζηγγάληθε ππφζεζε», ν Jean 

Richepin (1849-1926) ελζέηεη «κεξηθά ηξαγνχδηα παξκέλα απφ ηελ παξάδνζε» ησλ Σζηγγάλσλ «απφ γελεά ζε 

γελεά: γηνκάηα κειαγρνιία γιπθεηά· θαη θάπνηε κε ζνθία θαη δηδαρή, ηξαγνχδηα πνπ φζν θη΄ αλ είλε ηζηγγάληθα, 

αξκφδνπλ φκσο γηα ηε δσή θάζε αηζζαληηθνχ θαη αλεμάξηεηνπ ιίγν αλζξψπνπ πνπ δελ κπνξεί λα ζθχςε κπξνο ζηα 

θνηλσληθά δεζκά, ηα αλφεηα θαη βαξεηά δεζκά πνπ κφλνη καο ηα κπιέμακε ζηελ ηαιαηπσξεκέλε δσή καο», φπσο 

γξάθεη ν κεηαθξαζηήο ηνπ Ν. Πεηηκεδάο - Λαχξαο. Γχν δείγκαηα απφ ην βηβιηαξάθη Σα ηξαγνύδηα ηεο Μηάξθαο 

(έθδ. «Παληνγλψζηνπ», Αζήλα 1924: 25-26): Απφ ην πνίεκα «Σν ηξαγνχδη ηεο δεκνζηάο»: Δίδεο ηνλ ήιην καο πνηέο 

/ αλαζαζκό λα πάξε; / Μελ ηάρα θάηνπ από ζθεπέο / θνηκάηαη ην θεγγάξη; // Κάηνπ απ΄ ηε θινύδα ηνπ θπηνύ / πάληα 

ν ρπκόο αξγνθπιάεη. / Άθνπ: ζηα ζπιάρλα ηνπ βνπλνύ / ην γάξγαξν λεξό πώο ζηάεη; [...] Σν ζύγλεθν δε ζηακαηά / 

παξά βξνρνύια γηα λ΄ αθίζε. / Κη΄ ν Γύθηνο ζπηηηθό δεηά / κόλν ηα δάθξπα ηνπ λα ρύζε (22-24). Καη  ε πξψηε θαη ε 

ηειεπηαία ζηξνθή ηνπ πνηήκαηνο «ην ηξερνχκελν λεξφ»: Αλ ην ηξερνύκελν λεξάθη είρε ιαιηά / ζαλ ηη δελ ζα ΄μαηξε 

λα πε ηνπ θαζελόο καο / γηα όζα θξπκκέλα ε γε θξαηάεη ζηελ αγθαιηά / θη όζα, ζηα βάζε ηνπ, ν γαιάδηνο νπξαλόο 

καο; [...] Καη μαίξνπλ έηζη ηα πνιιά· ηόζα πνιιά / θη΄ απηό από ηόηε ν θόζκνο πνπ άξρηζε γπξλώληαο / ηα δπν ηνπ 

Αηζίγγαλνπ ηα κάηηα ηα θαιά, / λεξό ηξερνύκελν πνπ πάεη· κα πάεη κηιώληαο. 
169

 Γηα ηε δεκνηηθή θαη ηελ ηζηγγάληθε κνπζηθή ζηελ Οπγγαξία βι. Γ.Μ. εθάθεο, Μπέια Μπάξηνθ θαη δεκνηηθό 

ηξαγνύδη, 1997. 
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ηνλ εγθσκηάζνπλ: 

Καήθαλε ηα Γηάλληλα θαη γίλεθαλ βεξάλη (= εξείπηα) 

Αιή παζάο λα είλαη θαιά, πάιη ηα μαλαθθηάλεη. [...] 

Αλακθηζβήηεηα είλαη νη Γχθηνη «δνθηκφηαηνη ζηηρνπιφθνη» [...] πνπ έθεξαλ ην δίζηηρν 

ζηελ Ζπεηξν, ή, πην ζσζηά, ζηα Γηάλληλα, αθνχ ηα  «γηαλληψηηθα ζηηρνπιάθηα» πνπ 

απηνζρεδίαδαλ ζηνλ 19νλ αηψλα νη γιεληδέδεο «θαξακπέξεδεο» θαη νη ληαήδεο 

«κπαληίδνη» θξάηεζαλ πάληα «έληνλν αζηηθφ ραξαθηήξα».  

ηνπο Σζηγγάλνπο ησλ Ησαλλίλσλ θαη ζηε ζρέζε ηνπο κε ηα ζηηρνπιφθηα (έηζη ηα 

αλαθέξεη) ζηέθεηαη θαη ν Σάθεο Γηαλλαθφπνπινο ζην βηβιίν ηνπ Σζηγγάληθα ιατθά ηξαγνύδηα 

(1982: 50). Γξάθεη:  

«Σνπο ·ιιελεο επηζηήκνλεο, ηδηαίηεξα ηνπο θηιφινγνπο, απαζρφιεζε ην ζέκα αλ ηα 

ιεγφκελα γηαλληψηηθα ζηηρνπιφθηα ήηαλ έξγν ησλ Γχθησλ ηεο επνρήο είηε νιφθιεξνπ 

ηνπ γηαλληψηηθνπ ιανχ, αλάκεζά ηνπ θαη ησλ Γχθησλ νξγαλνπαηθηψλ. Ο γπκλαζηάξρεο 

Υξήζηνο νχιεο ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ηα ζηηρνπιφθηα είλαη  «θαηά ην πιείζηνλ 

δεκηνπξγήκαηα ησλ Γχθησλ νξγαλνπαηθηψλ». Αληίζεηε θπζηθά άπνςε έρεη ν 

Γηαλληψηεο γηαηξφο θαη ζπγγξαθέαο Γ. αιακάγθαο. Δίλαη αιήζεηα φηη ηηο απφθξηεο ζηα 

Γηάλλελα έδηλε θαη έπαηξλε ην ζηηρνπιφθη. Υηιηάδεο επίθαηξα, ζαηηξηθά ιατθά 

ηξαγνπδάθηα αληαιιάζζνληαλ ηηο κέξεο απηέο ηεο μεθάλησζεο θαη ραξάο. Οη Σζηγγάλνη 

ζηα Γηάλλελα είραλ κεγάιε αλάκεημε ζην ζηηρνπιφθη. Μάιηζηα ε κνπζηθή πνπ ζπλφδεπε 

ηηο απφθξηεο ήηαλ θάπσο ηδηαίηεξε, Zigaresco νλνκαδνκέλε».  ΠΑ
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εκεηψλεη επηπιένλ ν Σάθεο Γηαλλαθφπνπινο (114): 

«ηα 1821 ηνλ Ηεξφ Λφρν απφ Διιελεο αγσληζηέο ζηε κάρε κε ηνπο Σνχξθνπο ζην Γηάζη 

ηνλ αθνινπζνχζαλ θαη κνπζηθνί Σζηγγάλνη. Σν ίδην πάλσ - θάησ γίλνληαλ ζηε δηάξθεηα 

ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, φπνπ πνιινί Σζηγγάλνη νξγαλνπαίθηεο αθνινπζνχζαλ ηνπο 

Διιελεο παίδνληαο πίπηδα θαη ληανχιη. Πνιιά ειιεληθά ηξαγνχδηα ηεο επνρήο 

δεκηνπξγήζεθαλ απ΄ απηνχο».  

 Με ηα παξαπάλσ ζπκθσλνχλ ηα γξαθφκελα ηνπ θηινιφγνπ Νίθνπ Μπαδηάλα,  καζεηή 

ηνπ ίκσλα Καξά:  

«ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 πνιινί νπιαξρεγνί είραλ ζην αζθέξη ηνπο, καδί κε ην 

ππφινηπν ππεξεηηθφ πξνζσπηθφ, θαη Ρσκηνχο ξαςσδνχο αιιά θαη γχθηνπο 

κνπδηθάληεδεο, πνπ ςπραγσγνχζαλ ηνπο αγσληζηέο θη έδηλαλ ηφλν παλεγπξηθφ, κε 

ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα, χζηεξα απφ θάζε ληθεθφξα κάρε. Οη ίδηνη άιισζηε -φζνη είραλ 

θαη ζπλζεηηθφ ηαιέλην- δεκηνχξγεζαλ θαη πνιιά απφ ηα γλσζηά θιέθηηθα 

ηξαγνχδηα,πκλψληαο ηε γελλαηφηεηα θαη η΄  αλδξαγαζήκαηα ησλ θαπεηαλαίσλ θαη ησλ 

παιηθαξηψλ ηνπο ή δηεθηξαγσδψληαο ηα παζήκαηα ή πεξηγξάθνληαο δηάθνξα 

πεξηζηαηηθά ηνπ αγψλα. Αιιά θαη ηα ηξαγνχδηα πνπ έπιαζε ν ίδηνο ν ιαφο, νη ηζηγγάλνη 

ηα "επεμεξγάζηεθαλ", ην "νξγάληζαλ", ηνπο έδσζαλ έλδπκα θαη κνξθή, πξφζζεζαλ ηα 

κπζηηθά ηεο ηέρλεο ηνπο. 
170

170
 Νίθνο Μπαδηάλαο, Γηα ηε ιατθή κνπζηθή καο παξάδνζε, ρ.ρ.έ., ζ. 45. ηε ζ. 69 ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: «Απφ ηελ 

Κφξηλζν θαη ηε Θήβα μεθηλνχζαλ λένη άλζξσπνη, πνπ είραλ έθεζε γηα ηε κνπζηθή, γηα λα πάξνπλ καζήκαηα απφ 

ηνπο πεξίθεκνπο ηνπξθφγπθηνπο θιαξηλνπαίρηεο Μέην, Ακέηε θαη Σδακαιή πνπ δνχζαλ ζην Βφιν θαη δνχιεπαλ 

ζηα ρσξηά ηνπ Πειίνπ, ηνπ Βειεζηίλνπ θαη ηνπ Αικπξνχ ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ αηψλα καο ψο ηα 1922. Μεηά 

ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ηελ αληαιιαγή πιεζπζκψλ, θαη νη ηξεηο έθπγαλ γηα ηελ Σνπξθία. Μάηαηα 

πξνζπάζεζαλ  λα θξαηήζνπλ ηνλ έλα -ηνλ πην δηάζεκν- νη αξρέο ηνπ Βφινπ, εμαηξψληαο ηνλ απφ ηελ  αληαιιαγή. 

Γελ ην θαηφξζσζαλ». ην δνθίκηφ ηνπ «Λατθνί νξγαλνπαίρηεο ηεο Θεζζαιίαο» ν Μπαδηάλαο παξαηεξεί: «Πξέπεη 

λα ηνληζηεί ηέινο φηη ηα φξγαλα βξίζθνληαλ παιηφηεξα ζηα ρέξηα ησλ ηζηγγάλσλ -φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη 

ζήκεξα, θπξίσο ζηελ ΄Ζπεηξν θαη ηε Μαθεδνλία-, γηαηί νη ληφπηνη δελ θαηαδέρνληαλ λα παίδνπλ ην ξφιν ηνπ 

νξγαλνπαίρηε. Σν ζεσξνχζαλ ππνηηκεηηθφ. Καη ζα πξέπεη επίζεο λα ππνγξακκηζηεί φηη νη ηζηγγάλνη κε έκθπηε 
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Γη΄ απηά ινηπφλ ηα ηξαγνχδηα ησλ Διιήλσλ, ηα θιέθηηθα, νη Γχθηνη έρνπλ άπνςε. 

΄Δρνπλ δειαδή ηελ άπνςε πνπ ζέηεη ζηα ρείιε ηνπο, κε έκπλεπζε ιακπξή, ν Κσζηήο Παιακάο 

ζηνλ Γσδεθάινγν ηνπ Γύθηνπ (κφην ζηνλ Πξψην Λφγν ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν ζηίρνο Γύθηηζζα ηνλε 

βύδαμε, γηα ηνύην έρεη θηεξά, απφ ζέξβηθν ηξαγνχδη). Δθεί, ζηνλ ΄Δθην Λφγν, πνπ θέξεη ηνλ 

ηίηιν «Γχξσ ζε κηα θσηηά», αθνχ πξψηα κηιήζνπλ ζπγθξνπφκελνη νη Υξηζηηαλνί θαη νη 

Πνιχζενη, έξρεηαη ε ψξα ηνπ Γχθηνπ. Κη απηφο, αθνχ πξψηα ζηαζεί απζηεξφο απέλαληη θαη ζηηο 

δχν νκάδεο πνπ πξνιάιεζαλ (Διιελεο ρξηζηηαλνκάρνη / θαη πνιύζενη, ζηεξλνιείςαλα / δηαιερηά 

θαη κεηξεκέλα, / θαη ηνπ Ναδσξαίνπ εζείο πηζηνί, / πιήζηα από ην ξάζν νδεγεκέλα, / θξάρηε, 

θσηνθαύηε θη αθνξίζηε, / όινη εηδσινιάηξεο είζηε!) θαη ζπλζέζεη θάηη ζαλ επηηνκή ηνπ 

ζπγθξεηηζκνχ (θη είλαη ζαλ Απόιισλεο νη Δζηαπξσκέλνη, / ησλ Οξθέσλ θξαηάλ ηηο ιύξεο νη 

Υξηζηνί), κηιάεη γηα ηελ Δπαλάζηαζε, ηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο θαη ηα ηξαγνχδηα ηνπο (364): 

Κη εύξα ζηα ζξαθηώηηθα βνπλά 

θη εύξα ζηηο θνξθέο ηεο Ήπεηξνο 

θη έζξεςα ηελ πείλα κνπ ηε ιάκηα 

θη εύξα ζαλ πξσηάξε έλα ιαό, 

θαη θπινύζε απ΄ ηηο θιεηζνύξεο θη από ηνπο δπγνύο 

κε ηα θνπζθσηά πνηάκηα. 

Γελ ηα μέξεη ηα  βηβιία, θαη είλ΄ αθξάηαγνο, 

θαη η΄ αγάικαηα δελ έρεη ησλ πνιύζεσλ, 

ζηα ηακπνύξηα ην ΄ρεη ην ζθνιεηό, 

θη έρεη γλώκε, θη έρεη δύλακε, θαη ζέιεη· 

ηα ιεβέληηθα ηξαγνύδηα ηνπ ηα δεη, 

θιίζε πξνο ηε κνπζηθή -νξηζκέλεο θπιέο, φρη φινη- κε θαηαπιεθηηθή δεμηνηερλία πνπ αλέπηπζζαλ θαη κε θνβεξή 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο, ηθαλνπνηνχζαλ ζην έπαθξν φια ηα γνχζηα ησλ πειαηψλ, ηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο 

δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ» (ζην Κνδηνχ θ.ά. 2006: 248). 
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θη ν ίδηνο είλαη ζαλ αγάικαηα ζετθά. 

Καη ηνπο ηξέκνπλε ησλ θάκπσλ νη θηνηήδεο 

θαη κε νλόκαηα ηνπο θξάδνπλ πνλεξά 

θιέθηεο θη απειάηεο θαη πξνδόηεο, 

ηνπο κηζνύλ νη βαζηιηάδεο, θη όι΄ νη ηύξαλνη, 

θη είλαη, κέζα ζηνπο ζθπθηνύο, ηα παιηθάξηα, 

θη είλαη, κεο ζηνπο θνηκηζκέλνπο, νη ζηξαηηώηεο. 

Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο εδψ νη παξαηεξήζεηο ηνπ Ησάλλε  πθνπηξή γηα ηνπο 

παξαπάλσ ζηίρνπο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηκήκα εθηελνχο κειέηεο ηνπ γηα ηνλ παιακηθφ 

Γσδεθάινγν: 

Ζ Διιάο (ππφ ηελ έλλνηαλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εζλφηεηνο) εκθαλίδεηαη εηο ηνλ 

Γσδεθάινγνλ θαη νιίγνλ θαη επεηζνδηαθψο.  Κπξηαξρεί εηο ηνλ  Πξνθεηηθόλ αιιά θαη 

εηο ηνχηνλ ν πνηεηήο  θξνληίδεη λα δψζε, δηά ηνπ ρσξηζκνχ ηνπ ήξσφο ηνπ απφ ηνλ 

Πξνθήηελ, ηνλ ραξαθηήξα παξελζέζεσο. Σελ ζπλαληψκελ επίζεο  εηο ην Γύξσ ζε κηα 

θσηηά· αιιά θαη εθεί ππεξπεδά πνιιάθηο ε αληηπαξάζεζηο ησλ δχν  παξαδφζεσλ, 

ηεο ρξηζηηαληθήο θαη ηεο αξραίαο, ηα ζηελά εζληθά φξηα - παίξλεη  ζπρλά ηελ κνξθήλ ηνπ 

αησλίνπ δηιήκκαηνο ηεο επξσπατθήο ζπλεηδήζεσο: Πιάησλ ή  Παχινο; Αθφκε θαη νη ήξσεο 

ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ εηο ηνλ ίδηνλ Λφγνλ  ζπγθηλνχλ ηνλ Γχθηνλ φρη ηφζνλ εζληθψο, 

φζνλ ηππηθψο - σο νη θνξείο κηαο ηζηνξηθήο  ζπλζέζεσο, πνπ εηξαγνχδεζελ ν πνηεηήο θαη αιινχ 

(π.ρ. Δθαηό Φσλέο 53), θαη  θπξίσο ελφο ηδαληθνχ δσήο ειεπζέξαο, αγλήο, πγηνχο θαη 

απηάξθνπο. Ζ Διιάο  (έζησ θαη σο ε ελζάξθσζηο θαζαξψο πλεπκαηηθψλ αμηψλ, εηο φ,ηη 

ππεξηζηνξηθφλ  έρεη· πνιχ νιηγψηεξνλ βέβαηα σο έζλνο) απνηειεί κίαλ πιεπξάλ 

κφλνλ απφ ηελ  πνιπκεξή θαη νηθνπκεληθήλ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ήξσνο - νχηε ηελ 
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θπξησηέξαλ, νχηε  ηελ απνθιεηζηηθήλ. Γηά ηνχην απνπζηάδ΄ ε  Διιάο απφ ην μεθίλεκα ηνπ 

ήξσνο εηο  ηελ δέζηλ ηνπ  δξάκαηφο ηνπ (Γνπιεπηήο, Αγάπε), απνπζηάδεη ηειείσο εηο ηνπο 

ηειεπηαίνπο Λφγνπο, απφ ην Βηνιί θαη εμήο. Θα ήην απηφ λνεηφλ, αλ πξάγκαηη ν 

Γχθηνο ήην ην ζχκβνινλ ηνπ Διιεληζκνχ; 
171

Νφκηκν ην εξψηεκα ηνπ πθνπηξή, εμίζνπ λφκηκν πηζηεχσ θαη ην εμήο: Ση άιιν ζα 

έπξεπε λα πξάμεη, ηφηε αιιά θαη ηψξα, κηα θπιή γηα λα ζεσξεζεί ηκήκα ηνπ ιανχ ηνλ νπνίν 

θαηά ηα ινηπά ππεξεηεί; Δλδερφκελε απάληεζε  νθείιεη λα ζπλεθηηκήζεη ηελ αθφινπζε 

αλαθνξά ηνπ Γεσξγίνπ Βηδπελνχ ζην έξγν ηνπ Σν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ (1961: 16-17): 

Θα ήηνλ ίζσο κεζάλπθηα, φηαλ ήξρηζε λα πεγαηλνέξρεηαη εηο ην δσκάηηνλ. Δλφκηδνλ φηη 

έζηξσλε λα θνηκεζή, αιι΄ επαηψκελ. Γηφηη κεη΄ νιίγνλ εθάζεζε, θαη ήξρηζε λα 

κνηξνινγή κεγαινθψλσο. 

΄Ζην ην κνηξνιφγη ηνπ παηξφο καο. Πξηλ αζζελήζε ε Αλληψ, ην έςαιιε πνιχ ζπρλά, 

αιι΄ αθ΄ φηνπ εζζέλεζε, ην ήθνπνλ δηά πξψηελ θνξάλ. 

Σν κνηξνιφγηνλ ηνχην εζχλζεζελ επί ησ ζαλάησ ηνπ παηξφο κνπ, θαηά παξαγγειίαλ 

απηήο, ειηνθαήο ξαθέλδπηνο Γχθηνο, γλσζηφο εηο ηα πεξίρσξά καο δηά ηελ δεμηφηεηα εηο 

ην ζηηρνπξγείλ απηνζρεδίσο.  

Μνη θαίλεηαη, φηη βιέπσ αθφκε ηελ καχξε θαη ιηγδεξάλ θφκελ, ηνπο κηθξνχο θαη 

θινγεξνχο νθζαικνχο ηνπ θαη η΄ αλνηρηά θαη ηξηρσκέλα ζηήζε ηνπ. 

Δθάζεην έλδνζελ ηεο απιείνπ εκψλ ζχξαο, πεξηζηνηρηζκέλνο ππφ ησλ ραιθψλ αγγείσλ, 

φζα εζχλαδε δηά λα γαλψζε. Καη, κε ηελ θεθαιήλ θεθιηκέλελ επί ηνπ ψκνπ, ζπλψδεπε 

171
 Ησάλλεο πθνπηξήο, «Ο Γσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ ηνπ Κσζηή Παιακά: Γχν δηαιέμεηο», ζην Δθινγή έξγσλ, 

1997: 837-838 (νη δηαιέμεηο έγηλαλ ζηνλ Παξλαζζφ, ζηηο 2 θαη 6 Ματνπ 1936). Ο Παιακάο, ζπγθηλεκέλνο θαη ξεηά 

πεξήθαλνο, επραξίζηεζε κε ην ηεηξάζηηρν «ηνλ Η. πθνπηξή»: Καη ηνπ Γσδεθαιόγνπ ζνπ θσηίδνπλ νη ζειίδεο / 

αζηξαθηεξέο, / θαη νξάκαηα θαη γξάκκαηα, βνιίδεο. / Καη πιαλεπηόο απ΄ ην δηθό ζνπ πνπ κε βιέπεη κάηη, / ζηνράδνκαη 

πεξήθαλνο: «Θ΄αμίδσ θη εγώ θάηη» (Πξόζσπα θαη κνλόινγνη, ΄Απαληα, ηφκ. ΗΒ΄, 164, αξ. 3). ηηο 24.9.1937 ν 

Παιακάο έγξαςε ην πνίεκα «ηνλ ζάλαην ηνπ πθνπηξή», πνπ ηειεηψλεη κε ηνπο εμήο ζηίρνπο: Καη κε η΄ αξραία ηα 

γξάκκαηα θαη κε ηα λέα ηα ιόγηα / ζνύ πξέπνπλε δνμάζκαηα, ιατθά θαη κνηξνιόγηα (ζην ίδην, 143). 
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ηνλ πέλζηκνλ απηνχ ζθνπφλ κε ηνπο θιαπζκεξνχο ήρνπο ηεο ηξηρφξδνπ ηνπ ιχξαο. 

Πξν απηνχ ε κήηεξ κνπ νξζία εβάζηαδε ηελ Αλληψ εηο ηελ αγθάιελ ηεο θαη ήθνπε 

πξνζεθηηθή θαη δαθξχνπζα. Δγψ ηελ εθξάηνπλ ζθηγθηά απφ ηνπ θνξέκαηνο θαη 

έθξππηνλ ην πξφζσπφλ κνπ εηο ηαο πηπράο απηνχ, δηφηη φζνλ γιπθείο ήζαλ νη ήρνη 

εθείλνη ηφζνλ θνβεξά κνη εθαίλεην ε κνξθή ηνπ αγξίνπ ησλ ςάιηνπ. 

΄Οηαλ ε κήηεξ κνπ έκαζε ην ζιηβεξφλ απηήο κάζεκα, έιπζελ απφ ην άθξνλ ηεο 

θαιχπηξαο ηεο θαη έδσθελ εηο ηνλ Αζίγγαλνλ δχν ξνπκπηέδεο. -Σφηε είρνκελ αθφκε 

αξθεηνχο.-  ·πεηηα παξέζεθελ εηο απηφλ άξηνλ θαη νίλνλ θαη φ,ηη πξνζθάγηνλ επξέζε 

πξφρεηξνλ. Δλψ δε εθείλνο έηξσγε θάησ, ε κήηεξ κνπ εηο ην αλψγη επαλειάκβαλε  ην 

ειεγείνλ θαη΄ ηδίαλ, δηά λα ην ζηεξεψζε εηο ηελ κλήκελ ηεο. Καη θαίλεηαη  φηη ην εχξε 

πνιχ σξαίνλ. Γηφηη, θαζ΄ ελ ζηηγκήλ ν  Καηζίβεινο αλερψξεη, έδξακε θαηφπηλ ηνπ θαη 

ησ εράξηζελ ελ απφ ηα ζαιηβάξηα ηνπ παηξφο κνπ. 

Αο πνχκε εδψ φηη ην 1910, ηξία ρξφληα κεηά ηνλ παιακηθφ Γσδεθάινγν, εθδίδνληαη νη 

Σζηγγαλόζενη ηνπ σηήξε θίπε (1881-1952), «θσκσδία ζε κηα πξάμε θαη πξφινγν» ζχκθσλα 

κε ηελ έλδεημε ηνπ εμσθχιινπ.
172

 Δδψ, φπσο ε κηα κεηά ηελ άιιε ιέλε νη ηξεηο Μνίξεο ζηνλ

172 ηα «Τζηεξφινγά» ηνπ, ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ (74-79), ν ζπγγξαθέαο, «γηα λα ζψζ[εη] ην έξγν [η]νπ απφ ηηο 

αλαπφθερηεο πζηεξφβνπιεο παξεμήγεζεο πνπ νη απηνρεξνηφλεηνη θξηηηθνί [η]νπ είλαη έηνηκνη -ηνπο βιέπσ απφ 

ηψξα- λα θάλνπλε, κε ηελ θαθνήζεηα πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη πάληνηε», ζπεχδεη λα δειψζεη: «Σελ ηδέα ησλ 

Σζηγγαλόζεσλ ηελ έπηαζα ζηα 1902 καδί κε άιισλ πνιχ κηθξφηεξσλ θνκκαηηψλ, ηεο ίδηαο εληειψο έκπλεςεο πνπ 

έγξαςα θαη ηχπσζα ζην Dissolutio. πνπ εμεδφζεθε ζηα 1903. ηελ "Αησλία Δπάλνδν", ζηα "Καιχβηα ησλ 

Αηζίγγαλσλ", ζηα "Καξαβάληα ησλ θεληηψλ", ζε θνκκάηηα ηνπ "Κεθαιηνχ ηνπ Οξθέα" θαη ζε άιια βξίζθεηαη 

νιφθιεξε ε ζεηξά ησλ Σζηγγαλόζεσλ». Ζ αγσλία ηνπ θίπε είλαη λα πείζεη φηη ην βηβιίν ηνπ δελ είλαη κηκεηηθφ 

παξαθνινχζεκα ηνπ Γσδεθάινγνπ ηνπ Παιακά, ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδεη «ηξαλφ ηνπ θίιν». Πξνζζέηεη ινηπφλ ην 

εμήο: «Σν Γσδεθάινγν ηνπ Γύθηνπ, πνπ ηππψζεθε ζηα 1907, επνρή πνπ έθπγα απφ ηελ Αζήλα, δελ ηνλ δηάβαζα 

παξά χζηεξα απφ δπν ρξφληα ζρεδφλ πνπ ν θ. Λέαληξνο Παιακάο είρε ηελ θαινζχλε λα κνπ ηνλ ζηείιεη απφ ηελ 

Διβεηία. ·λα ηνπ θνκκάηη κνλαρά είρα δεη ζην Ννπκά  φηαλ έβγαδα αθφκα ηνλ Αθξίηα  πξνο ην ηέινο ηνπ». Ηδνχ ε 

«Αησλία Δπάλνδνο»: Ξεθίλεζεο βνπβή απ΄ ηελ Ηζηνξία / γηα ηελ Δπάλνδό ζνπ ηελ Αησλία / ζη΄ αζηέξηα πνπ έρεηο 

δήζεη έλαλ θαηξό. // Κη όηαλ πεξλνύζεο θη απ΄ απηό ην Αζηέξη / έζηεζεο θάπνπ κπζηηθά -πνηνο μέξεη- / ην ηζαληηξάθη 

ζνπ ην καγηθό. // Κη όηαλ γηα αιινύ ζε μύπλαγαλ η΄ αεδόληα, / ήξζα θαη ζε είδα, σ Αηζηγγάλα Αηώληα, / κα πξηλ κνπ 

πεηο σηκέλα πξηλ ζνπ πσ, // μεθίλεζεο θαη πάιη, σ Σξηζαγία, / γηα ηελ Δπάλνδό ζνπ ηελ Αησλία, / ζη΄ αζηέξηα πνπ 

έρεηο πάεη θη ίζσο λα ξζώ (Silentii Dissolutio, 1903: 33).  

ηνλ πξφινγφ ηνπ ζην βηβιίν ηνπ θίπε ν Αξηζηνηέιεο Κακπάλεο δίλεη ηελ εμήο πιεξνθνξία (10): «Ζ 

"Αησλία Δπάλνδνο", ην ππνβιεηηθψηεξνλ πνίεκα ηεο ζπιινγήο θαη ην νπζηαζηηθφηεξνλ ζπκβνιηθφλ, εμήξε ηελ 

εμήο αθνξκήλ. Μηα αηζηγγάλα ζαλ ελππνζηάησζηο ηνπ κπζηεξίνπ επαξνπζηάζζε εκπνξφο εηο ηα κάηηα ηνπ πνηεηνχ. 

Γηα κηαλ αηζηγγάλα εηξειάζε θ΄ επέζαλελ έλαο αδειθφο ηνχ πνηεηνχ. Καη κεηά καθξπλφλ θαηξφλ φηαλ μαλά 

εκθαλίδεηαη εηο ηα κάηηα ηνπ, κνηάδεη ζαλ εγχξηζε πέξα απφ ηελ απέξαληελ κλήκελ ηεο κεγάιεο ζεάο Ηζηνξίαο. Καη 
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Πξφινγν, είλ΄ νη ζενί πην άλζξσπνη, ππφθεηληαη ζην ρξφλν δειαδή. ε κηα παξάδνμε 

Νεθεινθνθθπγία, θαζφινπ ηεξπλή, «νη αξραίνη ζενί, αηζηγγάλνη ηψξα ησλ ζπλλέθσλ, 

θαξθνδέλνπλε ηα ηζαληίξηα ηνπο». Παξαδέρνληαη πηα πσο Μήηε έλα θηεξό πνπιηνύ, / κήηε ρλνύδη 

βακπαθηνύ, // κήηε από άινγνπ θαπνύιη / ηξίρα κνλαρή, / κήηε θη από καιαθνύιη / θνξαζηάο 

ζγνπξό καιιί, // δελ νξίδακε ζη΄ αιήζεηα, / θη ήηαλ όια παξακύζηα (23) θαη απηντζηνξνχληαη (31): 

Μεο ζηε ζνινύξα, κεο ζηελ θαηαρληά, 

καο βαξεζήθαλε ηα ρξόληα, 

ζηήλνπκε, αιί καο, θαη μεζηήλνπκε 

ηζαληίξηα ηήο ζηηγκήο αηώληα. 

Αζάλαηνη ηνπ Οιύκπνπ θάπνηεο, 

αζάλαηνη ηώξα αηζηγγάλνη, 

νύηε ε Εσή πηα δελ αγγίδεη καο, 

νύηε θη ν Θάλαηνο καο θηάλεη. 

Ο Γίαο νκνινγεί πσο εηηήζεθε απφ ηνλ αληάξηε ηνλ αςήθηζηνλ, ηνλ εθδηθεηή Πξνκεζέα, 

θαη πξνζπέθηεη ζηνλ λέν Θεφ (45): 

Αρ ζπιαρλίζνπ, Θεέ, ησλ νλείξσλ ηνπ θόζκνπ 

ησλ θαηλνύξγησλ, θαη ιύζε κνπ ην άραξν βάζαλν. 

Δίκαη γέξνληαο πηα, κα ζην ζξόλν πνπ κέλεηο, 

πνιινύο έκεηλα θη άκεηξνπο ρξόλνπο εγώ. 

Βαξηά κνύ είλαη ε πνηλή... ζε μνξθίδσ, ην ζάλαην 

ηώξα δώζε κνπ εζύ ζαλ ην λέρηαξ λα πησ! 

ζηέθεη αθφκε εκπξφο εηο ηελ αίζζεζηλ-λνπλ ηνπ πνηεηνχ σζάλ ζπκβφιηζκα ηεο αησλίαο αληεπαλφδνπ ηεο Εσήο». 
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 Βξίζθεη σζηφζν ην θνπξάγην ν έθπησηνο αξρηζεφο λα πεη ηνλ αθξνηειεχηην 

απηνπαξεγνξεηηθφ ιφγν (58): 

Δκείο ε Φύζε θη ν Παλ πάληα αζάλαηνο! 

Καη λά πνπ, κε ηνλ ζηίρν απηφ, ν θίπεο βξίζθεηαη πάιη ζηα ρλάξηα ή ηελ πεγή ηνπ 

Παιακά, ν νπνίνο, δεθαηξία ρξφληα πξηλ απφ ηνπο Σζηγγαλόζενπο, ην 1897, έιεγε ζηε ζπιινγή 

ηνπ Ίακβνη θαη αλάπαηζηνη: 

Ζ αξραία ςπρή δεη κέζα καο 

αζέιεηα θξπκκέλε· 

ν Μέγαο Παλ δελ πέζαλε, 

όρη· ν Παλ δελ πεζαίλεη.
173

Δλψ ινηπφλ ε πξνζσπηθή πνίεζε ρξεζηκνπνηεί ηνλ Γχθην ζαλ ζχκβνιν, θαη ζπάληα ηνλ 

θαηαδηθάδεη (φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ Αζαλάζε Γηάθν ηνπ Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε
174

), ζηε ιατθή

173
 Κσζηήο Παιακάο, Άπαληα, ηφκ. Α΄, 368, αξ. 37. Αο ζπκεζνχκε εδψ φηη ζην Αξγώ ή Πινπο αεξνζηάηνπ ηνπ  

Δκπεηξίθνπ ν ληνλ Πέληξν Ρακίξεζ θξαπγάδεη: «Ο Μέγαο Παλ δελ πέζαλε! Ο Μέγαο Παλ δελ πεζαίλεη!» (α΄ έθδ. 

1980· βι. ηψξα Σα ρατκαιηά ηνπ έξσηα θαη ησλ αξκάησλ: Αξγώ ή Πινπο αεξνζηάηνπ - Εεκθύξα ή Σν κπζηηθόλ ηεο 

Παζηθάεο - Βεαηξίθε ή Ο έξσηαο ηνπ Buffalo Bill,  εηζαγσγή - επηκέιεηα Γηψξγεο Γηαηξνκαλσιάθεο, ΄Αγξα, Αζήλα 

2012:  87). Απφ ηελ Αλαθνξά ζηνλ Αλδξέα Δκπεηξίθν ηνπ Οδπζζέα Διχηε γλσξίδνπκε φηη ν ππεξξεαιηζηήο πνηεηήο 

ζηα είθνζί ηνπ είρε «ήδε ζην ελεξγεηηθφ ηνπ έλα πιήζνο πνηήκαηα γξακκέλα πάλσ ζη΄ αρλάξηα ησλ πνηεηψλ πνπ 

θάζε θνξά ηνλ γνήηεπαλ πεξηζζφηεξν, θαηεμνρήλ ηνπ Κσζηή Παιακά» (α΄ έθδ. Δγλαηία / Σξακ, Θεζζαινλίθε 

1979, βι. ηψξα Δλ ιεπθώ, Ήθαξνο, Αζήλα 1992: 126). 

Ζ δηαβεβαίσζε απφ ηνπο ηξεηο πνηεηέο φηη ν Παλ είλαη αζάλαηνο έξρεηαη ζαλ απάληεζε ζε φζα ηζηνξεί ν 

Πινχηαξρνο ζην Πεξί ησλ εθιεινηπόησλ ρξεζηεξίσλ (249 D2): ηα κεηαρξηζηηαληθά ρξφληα έλα θαξάβη 

αλαγθάδεηαη λα αξάμεη ζηνπο Παμνχο θαη κηα θσλή απφ ην λεζί θαιεί ηνλ Αηγχπηην θπβεξλήηε λα αλαγγείιεη, κφιηο 

πεξάζεη απφ ην Παιψδεο, όηη Παλ ν κέγαο ηέζλεθελ.  

174  ηα Πξνιεγφκελα ηνπ Αζαλάζε Γηάθνπ ν Βαιασξίηεο ζπλνςίδεη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ γηα ηνπο Σζηγγάλνπο 

(1925: 202-203): «Τπήξμε [ν Γχθηνο] ην φξγαλνλ ηεο ζηξεβιψζεσο, ν βξφρνο ηεο αγρφλεο,  ν πνιπκήραλνο 

εθεπξεηήο ησλ βαζάλσλ ελ ηαηο ρεξζί ησλ θαηαθηεηψλ θαη ην έξγνλ απηνχ εμεπιήξσζελ εθζχκσο πηζηψο, 

εληξπθψλ θαη αγαιιφκελνο νζάθηο εηο ηνπο φλπραο απηνχ  παξεδίδεην ην ζθάγηνλ. [...] Άζενη, απάηνξεο, 
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παξάδνζε νη Γχθηνη, πνπ ζπλερίδνπλ λα πξσηαγσληζηνχλ ζηα παλεγχξηα καο, κε ην θιαξίλν, 

ηνλ δνπξλά
175

, ην ληέθη θαη ην ληανχιη ηνπο, θαη γεληθφηεξα λα είλαη απηνλνήησο ηαπηηζκέλνη κε

ηε δηαζθέδαζή καο, έρνπλ θαηαγξαθεί απαμησκέλνη. Κη απηφ ηφζν κε φξνπο ζξεζθεηνινγηθνχο, 

εθφζνλ «είλ΄ αθνξηζκέλνη απφ ην Υξηζηφ, γηαη΄ εθηηάζαλε ηα πεξφληα πνπ ηνλ 

εζηαπξψζαλε»
176

, φζν θαη πνιηηηζκηθνχο, αθνχ «φηαλ ν Θεφο εκέξαδελ ηα γξάκκαηα επήγαλ

αθνηλψλεηνη...» Απφ απηή ηελ πίζηε απνξξένπλ νη εμήο ζηίρνη ηνπ ·θηνπ Άζκαηνο (261): Γπξίδεη ν γύθηνο ην 

ζνπβιί... Σν ρέξη ηνπ αλεκίδη... / Κη όηαλ εκέλαλε λεθξά θακκηά θνξά από δείιηα / η΄ αθσξεζκέλα δάρηπια θαη ηα 

΄θξπγε ε πύξε, / ηόηε μπιηέο θαη ζάιαγνο, θεληήκαηα θαη πέηξεο. 

Σν ξφιν ηνπ βαζαληζηή ηνλ απέδσζε ζηνπο Γχθηνπο ν Βαιασξίηεο θαη ζην πνίεκά ηνπ «Ο 

Καηζαληψλεο»: Γπν γύθηνη ηνλ εζηξώζαλε δεκέλνλε ζη΄ ακόλη / θη αξρίζαλε κε ην ζθπξί λα ηνλε πειεθάλε (1904: 96). 

Παξψλ επίζεο ν Γχθηνο θαη ζε έλα απφ ηα Μλεκόζπλα ηνπ Βαιασξίηε, ην «Δπζχκηνο Βιαράβαο»: Γεηιηάδνπλε θαη 

ε ηξηρηά ηνύο θόβεηαη ζηα ρέξηα.../ Σόη΄ έλαο γύθηνο έζθνπμε θαη ζηακαηήζαλ όινη. / Έβγαιε ην καραίξη ηνπ, ην 

ιάξπγγα ραξάδεη / θη αθνύ πεξλά ηα δάρηπια κεο ζηελ ηνκή πνπ ράζθεη, / αλαζεθώλεη ηερληθά ην θνβεξό θεθάιη, / θαη 

κε δπν γύξνπο πό ΄δσθε ζην θνθηεξό ιεπίδη, /  ην ρώξηζε, ην ζήθσζε, ην δείρλεη... Φεύγνπλ όινη (ζην  ίδην, 120-121). 

Παξνπζηάδνληαο ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ηνπ Κφιιηα, πνπ ήηαλ «αξρεγφο κεγάιεο νκάδαο θιεθηψλ 

ζχγρξνλνο ηνπ Μπφηζηθα Κνινθνηξψλε» (Σν κάζαηε ηη γίλεθε εηνύηε ηε βδνκάδα, / ηνλ Κόιηα ηνλε επηάζαλε, ηνλ 

πάλε γηα παινύθη. / Υίιηνη ηνλ πάλε ΄πό κπξνζηά θαη ρίιηνη από πίζσ / θη άιινη ρίιηνη ζηα δπν πιεπξά γελόληαη ηξεηο 

ρηιηάδεο), ν Νηθφι. Α. Βέεο ζεκεηψλεη ηα εμήο (1903: 224): «Ο Κφιηαο εχξε ηνλ ζάλαηνλ ελ κέζσ θξηθηψλ 

βαζαληζηεξίσλ. Παξεδφζε ππφ ηνπ Παζζά ηεο Σξηπφιεσο εηο ηνπο Αζηγγάλνπο, νίηηλεο θαηά ηνπο ρξφλνπο εθείλνπο 

θαζ΄ άπαζαλ ζρεδφλ ηελ Διιάδα εμεηέινπλ ηαο ζαλαηηθάο θαηά ησλ ρξηζηηαλψλ απνθάζεηο κεηαρεηξηδφκελνη θαη ηα 

απαλζξσπφηεξα κέζα. Οη εηδερζείο νχηνη δήκηνη επί νιφθιεξνλ επηαήκεξνλ θαηεβαζάληζαλ ηνλ Κφιηα 

εμαληιήζαληεο επ΄ απηνχ πάζαλ ηελ βδειπξάλ απηψλ επίλνηαλ θαη εθεπξεηηθφηεηα βαζαληζηηθψλ νξγάλσλ». 

175
 Σν πφζν απαηηεηηθφ φξγαλν είλαη ν δνπξλάο ην θαλεξψλεη θαη κηα πνληηαθή παξνηκία: «Νεθέο αλ θ΄ επνξήο λα 

παίξηο, δνπξλαηδήο κε γίλεζαη. Αλ δε κπνξήο λα πάξεο αλαπλνή, κε γίλεο δνπξλαηδήο. Νεθέο ηφ, ηνπξθ. δνπξλαηδήο 

ιέγεηαη ν παίδσλ δνπξλάλ, ην γλσζηφλ εκπλεπζηφλ φξγαλνλ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη θαιψο εμεζθεκέλνο, ψζηε λα 

αλαπλέε άλεπ δηαθνπήο ηνπ κέινπο. Δπεηδή δε ηνχην απαηηεί ηζρχλ πλεπκφλσλ θαη ηερληθήλ εμάζθεζηλ, εληεχζελ ε 

παξ. επί ηνπ επηρεηξνχληφο ηη αλψηεξνλ ησλ ηδίσλ δπλάκεσλ. Δίλαη κεηάθξαζηο ηεο ηνπξθηθήο: λεθέο, αιά πηικέζελ, 

δνπξλαηδή όικα» (Παπαδφπνπινο 1917: 26). 
176

 Οη Σζηγγάλνη εκθαλίδνληαη δξψληεο θαη ζε άιιε ζηαχξσζε, αλζξψπνπ απηή ηε θνξά, ην 1823. «Οη νπιεκάδεο 

ησλ Ησαλλίλσλ, πιεξνθνξεζέληεο φηη κνλαρφο ηηο Υξήζηνο θαινχκελνο, επαξεγφξεη ηνπο πηζηνχο αλαγγέιισλ εηο 

απηνχο ηελ βαζηιείαλ ηνπ Υξηζηνχ, ζπλέιαβνλ θαη σδήγεζαλ απηφλ πξν ηνπ δηθαζηεξίνπ ηνπ Καδή. Δξσηεζείο 

πεξί ηεο πίζηεσο απηνχ εκαξηχξεζε Θεφλ ηνλ δψληα, ηελ γέλλεζηλ απηνχ θαη ηελ άθημίλ ηνπ ηελ ππφ ησλ πξνθεηψλ 

αλαγγειζείζαλ, ηνλ ζάλαηνλ, ηελ αλάζηαζηλ θαη ηελ αηψληνλ βαζηιείαλ ηνπ. Δξσηεζείο πεξί ηνπ Μσάκεζ, εηήξεζε 

ζησπήλ. Σφηε ν Καδήο δηαζρίζαο ηα ηκάηηα απηνχ δηέηαμε λα ηνλ ξαβδίζσζη θαη θαηεδίθαζελ απηφλ εηο ην 

καξηχξηνλ ηνπ ηαπξνχ. [...] πξφκελνο δηά ησλ νδψλ ησλ Ησαλλίλσλ ελ ησ κέζσ πιήζνπο θξελεηηψληνο φπεξ 

ελφκηδελ φηη εμεπηέιηδελ απηφλ απνθαιψλ Υξηζηφλ, νδήγεζαλ ηνλ ηεξέα ηνπ πςίζηνπ εηο ηνπο πιαηάλνπο ηνπ 

Καινχ Σδεζκέ, νίηηλεο είλαη ν Γνιγνζάο, ν ζπλήζεο ηφπνο ζαλαηψζεσο ησλ εγθιεκαηηψλ. Δθεί άλεπ ελδπκάησλ 

θαηαπηπφκελνο ηίζεηαη επί ηνπ ηαπξνχ επί ηνπ νπνίνπ ηνλ πξνζεινχζη δηαηξππψληεο δηά θαξθίσλ ηαο ρείξαο θαη 

ηνπο πφδαο ηνπ. Αλπςνχζη ην εμαγηαζζέλ δηά ηνπ αίκαηνο ηνπ αζψνπ μχινλ· εχρεηαη ππέξ ησλ δεκίσλ ηνπ, νίηηλεο 

ησ ιέγνπζη λ΄ απεπζπλζή πξνο ηνλ Υξηζηφλ φπσο ζσζή θαη, αλαθαζήκελνη ζηαπξνεηδψο, εμαθνινπζνχλ λα 

πβξίδσζηλ απηφλ θαζφζνλ εμεζζέλεη. Σνχξθφο ηηο ησ δηαζρίδεη ηελ πιεπξάλ δηά ζπαζηζκνχ! Δθπλέεη θαη ησλ 

Αζηγγάλσλ πεξηβαιφλησλ ην ζψκα απηνχ δηά πίζζεο ζέηνπζηλ εηο απηφλ ππξ, ελ ησ κέζσ ηνπ νπνίνπ εμαθαλίδεηαη 

φπσο ηα πηψκαηα ησλ Υξηζηηαλψλ ηα νπνία ν Νέξσλ κεηερεηξίδνλην σο ιακπάδαο εηο ηνπο θήπνπο απηνχ, φπνπ 
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φιεο νη θπιέο λα γπξέςνπλ γξάκκαηα, φμσ απφ ηε γχθηηθε ηε θπιή, πνπ δελ επήγελ θαζφινπ, 

θαη γη΄ απηφ νχηε έρνπλ νχηε ζα ΄ρνπλ πνηέ γξάκκαηα νη γχθηνη· γηαηί ν Θεφο ηνχο θαηαξάζηεθε 

θαη ηα ΄ξημε κέζα ζηε ζάιαζζα φηαλ νη γχθηνη έθθηαζαλ ηα πεξφληα πνπ ζηαπξψζεθε ν 

Υξηζηφο».
177

Σελ αληίιεςε απηή ηελ πξνζππνγξάθνπλ θαη ηα «Πάζε ηνπ Υξηζηνχ», ηα νπνία, ζηηο 

δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπο
178

, εκθαλίδνπλ ηνλ γχθην ραιθηά ή Φαξαψλε λα πιεηνδνηεί, λα

θηηάρλεη πέληε θαξθηά αληί γηα ηα ηξία (ή ηέζζεξα) πνπ ηνπ δεηάλε νη Δβξαίνη
179

, κε

απνηέιεζκα λα θαηαξαζηεί ε Παλαγία ηε θπιή ηνπο (ην ζπίηη ζνπ πνηέ ςσκί, πνηέ λα κε 

ρνξηάζεηο).
180

 Γηαβάδνπκε, ιφγνπ ράξε, ζην ρηψηηθν ηξαγνχδη «Ζ ζηαχξσζηο ηνπ Υξηζηνχ»:

Βξίζθνπ ραιθό θαη ράιθεπε, ραιθό κε ηα παηδηά ηνπ, 

ραιθό κε ηε γπλαίθα ηνπ, θαη κε ηε θακειηά ηνπ, 

θαη ιέγεη ηνπ ε Γέζπνηλα: «Να δεηο, λα δεηο, καζηόξη· 

ηη είλαη απηά ηα θαξθηά πνπ θάκλεηο, πνπ ραιθεύεηο;» 

πξνζεθάιεη ηνπο κνλνκάρνπο θαη ηνπο εληφρνπο εηο ηαο λπθηεξηλάο ενξηάο ηνπ» (Πνπθεβίι 1901: 800-801).  
177

Ν.Γ. Πνιίηεο 1904, αξ. 181 («Οη Γχθηνη») θαη αξ. 1005 («Γηαηί νη Γχθηνη θη νη Αξβαλίηεο δελ έρνπλ 

γξάκκαηα»). Βι. θαη ηελ παξάδνζε «Οη Καηζβέιη» (Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 321-322, αξ. 24): «Ο θαηζίβεινο 

έθακε ηα θαξθηά π΄ θάξθσζαλε ην Υζηφ νη Οβξηγνί, απά ζην ζηαπξφ. Σνλε παξάγγεηιαλε λα θάκ΄ ηξία, θη εθείλνο 

απφ φρζξεηα έθακε πέληε. Γηα ηαπηφ έρεη νξγή απάλ΄ η΄, θαη δε κπνξ΄ λ΄ απνρηήζ΄ ζπίη΄ λ΄ απαγθηάζ΄». 
178

 Αμηνκλεκφλεπηε κηα ξνδηαθή παξαιιαγή, πνπ εκθαλίδεη ηνπο ΄Διιελεο ζε πξσηαγσληζηηθφ ξφιν: Δθεί ηνκ 

πηάζαλ ην Υξηζηό νη ζθύιινη νη Οβξαίνη, / νη ζθύιινη νη αξαθελνί άκνξνη δαηκόλνη, / νη άκνξνη θαη ηα ζθπιιηά θη  νη 

ηξηζθαηαξακέλνη. / αγ θιέθηελ ηνλ επηάζαζη θαη ζα ιεζηήλ ηνκ πάλε. / Ρσκηόπνπια ηνπο είδαζη, ηεο κάλαο ηνπ ην 

ιέζη: / «Μάλα κνπ, ηνλ αθέληε καο Δβξαίνη ηνλ επηάζα / θη Δβξαίνη εηο ηνλ ζάλαηνλ ηνλ εθαηαδηθάζα»  (Κιαδάθεο 

2009: 388, αξ. 184, ζη. 19-26, θαη ζ. 393, ζη. 210-214· άκνξνη, ππνζεκεηψλεη ν επηκειεηήο ηεο έθδνζεο Μαλφιεο 

Μαθξήο, «αληί: άλνκνη»). 

 Σνπο Δβξαίνπο (θαη φρη ηνπο Ρσκαίνπο) ελνρνπνηεί θαη έλα αξβαλίηηθν κνηξνιφη γηα ηελ Παλαγία, 

κεηαθξαζκέλν απφ ηνλ Σίην Γηνράια: «Αρ, ινπινύδη Παλαγίηζα, / θάλε ιίγν ππνκνλίηζα». / «Πώο λα θάλσ ππνκνλή 

- σ; / κε έλα παηδί κνλαρνγηό - σ; / ΄Δλα παηδί κνλαρνπαίδη, / κνπ ην έπηαζαλ νη Οβξαίνη θαη κνπ ην ζθνηώζαλ. / Μνπ

ηό ΄ζθαμαλ θαη ην ζθνηώζαλ, / κε θαξθηά κνύ ην θαξθώζαλ». / «Αρ, ινπινύδη Παλαγίηζα, / θάλε ιίγν ππνκνλίηζα». /

Αρ, «δάθξπ ηεο Παλαγηάο» (Γηνράιαο 2011: 170, αξ. 108).
179

 ε θάιαληα ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο πάλησο ηα θαξθηά ηεο ζηαχξσζεο ηα θηηάρλεη ν ίδηνο ν θαηάξαηνπο 

Οπβξηόο (Παπαζηατθνχδε 2013: 170, αξ. 2, ζη. 20-24). 
180

  Legrand 1874: 202, αξ. 91, ζη. 37. ηελ θαηάξα ηεο Παλαγίαο πνπ κλεκνλεχνπλ ηα δεκνηηθά αο πξνζηεζεί 

άιιε κία, πνπ ηελ αλαθέξεη ν Σάθεο Γηαλλαθφπνπινο ζηνλ πξφινγφ ηνπ («Πξντδέαζε» ηνλ ηηηινθνξεί) ζην βηβιίν 

Σζηγγάληθα ιατθά ηξαγνύδηα θαη κπαιάληεο (12-13): «Πιάη ζην ζξχιν γηα ην θαξθί ηνπ Υξηζηνχ αλαπηχρζεθε ζηελ 

Δπξψπε έλαο δεχηεξνο ζξχινο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ηελ επνρή πνπ ε Παλαγία είρε θαηαθχγεη ζηελ Αίγππην γηα λα 

γιηηψζεη ηνλ Υξηζηφ απ΄ ηνλ Ζξψδε, νη Σζηγγάλνη ηεο επνρήο, πνπ ήζαλ δα πνιπάξηζκνη, αξλήζεθαλ, ιέεη, λα ηεο 

πξνζθέξνπλ θαηαθχγην θαη βνήζεηα. Δθείλε ηνπο θαηαξάζηεθε λα πεξηπιαλψληαη ζ΄ νιφθιεξε ηε δσή ηνπο ρσξίο 

λα βξίζθνπλ πνπζελά θαηαθχγην θαη εζπρία. Ζ ίδηα θπζηθά θαηάξα βάξαηλε θαη ηνπο Δβξαίνπο».   
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«Δβξνί κνύ παξαγγείιαλε, θαξθηά γηα λα ησο θάκσ· 

άιινη κνπ΄ ιεγαλ ηέζζεξα, θη άιινη κνύ ΄ιεγαλ ηξία 

κα ΄γώ γηα ηελ αγάπε ησο, ζελά ηα θάκσ πέληε· 

ηα δπν ζηα δπν ηνπ γόλαηα, ηα δπν ζηα δπν ηνπ ρέξηα, 

ην ηξίην ην θαξκαθεξό, ζηελ θαξδηά ηνπ κέζα».
181

FAURIEL B΄ 1999: 148-149, αξ. 195, ζη. 24-32 

Καη ε Μαξία, έλαο άλζξσπνο, φρη κηα Θενηφθνο, ηνλ θαηαξηέηαη
182

, φπσο εδψ, ζε

κνηξνιφη πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξά Αζία: 

αλ η΄ άθνπζε ε Παλαγηά, πέθηεη, ιηγνζπκάεη. 

ηακλί λεξό ηήο ξίμαλε, ηξία θισληά ηνπ κόζρνπ 

θαη ηέζζαξα ξνδόζηακν ώζπνπ λα ζπλεθέξεη. 

«΄Αληε θη εζύ, Αηζίγγαλε, ρατξη λα κελ θάλεηο, 

νύηε θαη ζην παλέξη ζνπ ςσκί λα κελ πνηάμεηο
183

 ,

νύηε θαη ζηε ξαρίηζα ζνπ ξνύρν λα κελ πνηάμεηο, 

νύηε θαη ζην ηδαθάθη ζνπ ζηάρηε λα κελ πνηάμεηο 

θη αλ ζ΄ απνηάμεηο θακηά θνξά, άλεκνο λα ζ΄ ηελ πάξεη». 

ΠΤΡΗΓΑΚΖ - ΠΔΡΗΣΔΡΖ 1968: 189-190, αξ. 7Α΄ 

181 Σελ ίδηα απάληεζε δίλεη ν Φαξαψ-γχθηνο θαη ζε παξαιιαγή δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Λειέθν: «Σα δπν βάιηε ζηα 

πόδηα ηνπ θαη η΄ άιια δπν ζηα ρέξηα, / ην πέκπην ην θαξκαθεξό βάιηε ην ζηελ θαξδηά ηνπ» (1868: 12-13, αξ. 6, ζη. 

21-22· ζην πξσηφηππν αληί γηα πέκπην έρεη ηππσζεί ηξίην). Ο πξννξηζκφο ηνπ πέκπηνπ θαξθηνχ δηαθέξεη ζε

ζξαθηθή παξαιιαγή, απφ ηε ειπβξία: ην πέκπην ην ηξηπίζακν ζηε κέζ΄ ζηνλ αθαιό ηνπ, / λα δξάκεη αίκα θαη λεξό

λα πηθξαζεί ε θαξδηά ηνπ (Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 235, αξ. 399, ζη. 85-86).
182  ε παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ κε ηνλ «ζιηβεξψηαηνλ ήρνλ» πνπ έςειλαλ ηα παηδηά ηε Μεγάιε Παξαζθεπή 

«πεξηεξρφκελα ηαο δηαθφξνπο νηθίαο» ηεο Αζήλαο, ηελ θαηάξα ηελ εμαπνιχεη ν ίδηνο ν Θεφο: Κη ν Θηόο ηνύο 

θαηαξάζηεθε ζπίηηα λα κε ΄πνθηνύλε / κεδέ ζηαθηί ζην ηδάθη ηνπο, κεδέ θαιό λα ηδνύλε (Γεκήηξηνο Γξ. 

Κακπνχξνγινπ, Ηζηνξία ησλ Αζελαίσλ: Σνπξθνθξαηία - Πεξίνδνο πξώηε 1458-1687, ηφκ. Α΄, Αζήλα 1889: 237, ζη. 

9-10).
183

 ΄Δηζη θαη ζηελ εθδνρή ηνπ Καζηειιφξηδνπ, δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Αρηιιέα Γηακαληάξα: ΄Αηε, κσξέ Αηζίγγαλε, 

ρατξηλ λα κελ θάκεηο, / κήηε θαη ην ζαθνύιη ζνπ παξάλ λα κελ πνηάμεη / κήηε θαη ην νληάθη ζνπ ζηάρηελ λα κελ 

πνηάμεη (Γειηίνλ ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο,  ηφκ. Γ΄, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Αδειθψλ 

Πεξξή, Αζήλα 1892: 722γ΄, αξ. 1). Καη ζε παξαιιαγή ηεο Λέζβνπ: «Αλάζεκά ζ΄, Αηζίγγαλε, εζύ θαη ηα παηδηά ζνπ, / 

ζέλα θαη ηε γπλαίθα ζνπ θη όιε ηε θακειηά ζνπ, / πνηέ ζην ηδάθη ζνπ αριηά, πνηέ κελ απνηάμεηο, / νύηε ζηελ 

θαηαζάξθα ζνπ πνπθάκηζν κε βάιεηο» (Υηνχξεο 2000: 526, αξ. Α38, ζη. 54-57). 
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Ζ θαηάξα είλαη δηαθνξεηηθή, θαη εμαηξεηηθά βαξηά κεο ζηελ πξσηνηππία ηεο, ζε 

παξαιιαγή ηεο Κηκψινπ: 

Υαξθηά, θαεί η΄ ακόλη ζνπ καδί κε ην ζθπξί ζνπ, 

ζαλ ηνπ αββάηνπ ηνλ θαπλό λα πάεη θη ε ςπρή ζνπ. 

ΠΤΡΗΓΑΚΖ 2015: 253, αξ. 1, ζη. 65-66 

 ε παξαιιαγή απφ ηελ Ζξάθιεηα ηεο Θξάθεο ν ζηφρνο ηεο ζενκεηνξηθήο θαηάξαο είλαη 

δηπιφο: 

«Μπξε ηζηγθελέ θαηζίβειε, ςσκί λα κε ρνξηάζεηο, 

κεδέ ςσκί, κεδέ θαγί, κεδέ μύια ζην νηδάθη ζ΄ 

θη αριηά από ην νηδάθη ζνπ πνηέ λα κελ πεηάμεηο». 

Πήξαλ ην δξόκν ην δξνκί, δξνκί ην κνλνπάηη, 

ην κνλνπάηη ηηο έβγαιε ζηνπ κάζηνξε ηελ πόξηα. 

«Καιή ζπεξή ζνπ, κάζηνξε, θαη ηη είλ΄ εδώ πνπ θάλεηο;» 

Οη Οβξηνί κε βάιαλε ζαλίδηα λα ηηο θάλσ». 

«Αλάζεκά ζε, κάζηνξε, ηνλ ιόγν πνπ κε είπεο. 

Να πειεθάο, λα πειεθάο θαη πειεθνύδηα λα βγάδεηο, 

θαη κέζα ζηε ζαθνύια ζνπ παξά λα κελ πνηάδεηο».
184

Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 238, αξ. 400, ζη. 36-45 

 Οξηζκέλεο παξαιιαγέο, ηέινο, ηνπ ηξαγνπδηνχ γηα ηνλ μεληηεκέλν πνπ ράλεη ην δξφκν 

ηεο επηζηξνθήο, γηαηί παγηδεχεηαη απφ κάγηα, ηνλ ζέινπλ λα παίξλεη γπλαίθα καύξε, κάγηζζαο 

184
 Βι. θαη ηελ παξαιιαγή απφ ηε ειπβξία: «Καηζίβειε θαξάγθσλε, ζεκέιην λα κε ζηήζεηο, / θαη ζηάρηε ζηε 

γσλίηζα ζνπ πνηέ κελ απνθηήζεηο» (Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 235, αξ. 399, ζη. 91-92). 
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ηζηνππί. Δδψ, ηφζν ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο φζν θαη ε ηθαλφηεηα φρη κφλν ζηελ ηέρλε ηεο 

καληείαο αιιά θαη ζηε καγεία κάο πξνζαλαηνιίδνπλ ζηνπο Σζηγγάλνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη 

ηθαλφηαηνη ζηε καληηθή
185

, ή ζηελ εμαπάηεζε δηά ηεο καληηθήο. Καη ζην θαξπαζηαθφ ηξαγνχδη

«Σα κάγηα» (Μηραειίδεο Ννπάξνο 1928: 191, αξ. 3) έλαο Σζηγγάλνο ππφζρεηαη λα βνεζήζεη ην 

εξσηεπκέλν παιηθάξη λα πείζεη ηελ πνζεηή ηνπ, δεηψληαο ζαλ αληάιιαγκα έλα ρξνπζό ζηαπξό. 

Νά πψο πεξηγξάθεη κηα Γχθηηζζα κάγηζζα ν Υξήζηνο Υξεζηνβαζίιεο ζην πνίεκά ηνπ «Ζ 

αλέξαζηε» (1906: 26-28): 

Μηα αλακαιιηάξα Γύθηηζζα ηνλ άξπαμε από πίζσ... 

Σελ είδε θη αλαηξόκαμε θαη πάγσζε ε θαξδηά ηνπ 

από ηνλ θόβν ηνλ πνιύ θαη ηελ πνιιή ηξνκάξα... 

Ήηαλ ςειή ζαλ μέξαθαο, ζθεβξή θαη θνθαιηάξα, 

ζηεγλή, θαθνγεξάκαηε, κε κάηηα βπζηζκέλα 

κέζα ζε θόρεο βαζνπιέο, ζα θσιηαζκέλα θίδηα, 

θινγέξεο ηα πνδάξηα ηεο, ηα ρέξηα ηεο πεξόληα, 

θησρνληπκέλε, ζθπζξσπή, κε ζηόκα αξαρληαζκέλν, 

μεδνληηαζκέλν θη άραξν θαη κέζα γπξηζκέλν 

ηόζν πνπ ιίγν ζέιαλε λα γιπθνθηιεζνύλε 

ην ζεβιεξό πηγνύλη ηεο κε ηελ θπξηή ηεο κύηε. 

Σν θνπηαζκέλν ηεο θνξκί ζ΄ έλα ξαβδί θνπκπνύζε 

θη απάλσ από η΄ αθάζαξην θαη ηξύπην ηεο θαθηόιη 

πεηνύζαλ έμσ ζύζθιπδα ηα θάηαζπξα καιιηά ηεο... 

185
 Ηδνχ, γηα παξάδεηγκα, κηα ινγνηερληθή Γχθηηζζα πνπ απηνπξνζδηνξίδεηαη κε ην ηξαγνχδη ηεο έηζη αθξηβψο φπσο 

ηε κνξθνπνηεί ην δηεζλψο ηζρπξφ ζηεξεφηππν: Διάηε, πηάζηε κνπ ην ρέξη! / Καηέρσ ηέρλε καληηθή. / Κνξαζηέο, αλ 

ζέηε ηαίξη, / λαη! - Νά θη ν ληνο κεο ζην γπαιί. // Σεο κνίξαο βιέπσ ηα γξακκέλα, / ό,ηη κειινύκελν γξηθώ. /  Σ΄ 

νπξαλνύ ηα πεπξαγκέλα , / άρνπ! - Κόπηαζε λα ζνπ ηα πσ. // Δγώ ηε ζέξλσ ηε ζειήλε, / ηνπο πέλη΄ αλέκνπο δηνηθώ. 

Καη ζην δξάθν ζθνηνδίλε / λαη! - ηέιλσ θη εύθνια ληθώ. // Γεξά ζηα μόξθηα κνπ θξπκκέλε, / κπαίλσ ζησλ κάγσλ ηνλ 

θινηό. / Μνλαρή ζηελ νηθνπκέλε, / άρνπ! Γε κε κέιεη θη αλ θαώ. // Νά, δείηε δύλακε ζηα κάγηα: / Κάλνπλ ηνπο άληξεο 

ζαο πηζηνύο, / θη ππλσηίδνπλ ζαλ ηε λάγηα / λαη! Νηνπο ζηνλ έξσηα θιεηζηνύο (Matthew Gregory Lewis, Ο θαιόγεξνο, 

2005: 63-64).  

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



151 

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

«Δγώ εηκαη ε Πξσηνκάγηζζα, ηνπ Μάγνπ ε ζπγαηέξα, 

πνπ καγεηξεύσ ηηο νρηέο θαη ηηο κνλνκεξίδεο, 

θαη θαηεβάδσ από ςειά ηε λύθηα ην θεγγάξη, 

θαη ην ρηππώ, ζαλ άξγαλν, ην δέξλσ, ζαλ παηδάθη... 

Έρσ ζηε δηάηα κνπ πνιινύο θη ακέηξεηνπο δηαβόινπο, 

δαηκόλνπο θαη ηζθηώκαηα θαη θαηζηπνδηαξαίνπο 

θαη βάλσ ηνπο, ζα δνύινπο κνπ, ζαλ ππνηαρηηθνύο κνπ, 

θη αλακνριεύνπλ ηα βνπλά θαη μεξηδώλνπλ δέληξα 

θαη θάλνπλε ηελ ηξίζβαζε ηε ζάιαζζα άλσ-θάησ... 

Ρίρλσ ζη΄ αζηέξηα θαη κπνξώ λα κάζσ ό,ηη ζειήζσ, 

θη ό,ηη θξαηάεη θάζε θαξδηά ζηα θύιια ηεο θιεηζκέλν... 

Βάλσ ζηνλ θξύνλ θόξθν κνπ θαη θαηνηθνύλε θίδηα 

θαη κέζα εθεί γελλνβνινύλ θη εθεί θισζζνινγνύλε 

θαη βγάδνπλ ηα θηδάθηα ηνπο θαη θάλνπλ ηα κηθξά ηνπο... 

Μαγεύσ ρώξεο θαη ρσξηά, καγεύσ πνιηηείεο, 

ηελ αξκπξή ηε ζάιαζζα, ηνπο ηέζζεξνπο αλέκνπο...
186

 Ζ δεκνηηθή πνίεζε, πνπ ππφθεηηαη ζηε καθξαίσλε παξάδνζε αιιά θαη ηε 

ζπλδηακνξθψλεη, ηξνρίδεη ηε ζάηηξά ηεο πάλσ ζηελ πέηξα ησλ ζηεξενηχπσλ γηα λα ηελ νμχλεη. 

Ο θνηλφο λνπο θαη ηα θνηλά αηζζήκαηα αλαπηχζζνληαη ζηα παξακχζηα
187

 θαη ζπκππθλψλνληαη

186
 Τπνζεκεηψλεη ν πνηεηήο (54-55, ζεκ. 8): «πρλφηεξα ηε καγηθή ηελ θάλνπλ νη Γχθηηζζεο, νη Δβξαίηζζεο θη νη 

Σνχξθηζζεο θαη πνιχ ζπάληα λα βξεζεί Υξηζηηαλή κάγηζζα. Οη Σνπξθνγχθηηζζεο ζεσξνχληαη σο ζπνπδαηφηεξεο 

κάγηζζεο. Κάζε Σνπξθνγχθηηζζα, πνηα πνιχ θαη πνηα ιίγν, είλαη θαη κάγηζζα. ζηεξα απφ ηεο Γχθηηζζεο έξρνληαη 

νη Δβξαίηζζεο. [...] Πνιχ ζπάληα θαη άληξεο θάλνπλ ην κάγν, θαλέλαο φκσο Υξηζηηαλφο. Γχθηνη νη πιεηφηεξνη». 
187

Σα παξακχζηα επηκέλνπλ ζηε δνιηφηεηα ησλ Γχθησλ· βι. ιφγνπ ράξε «Σν θνληθφ καραίξη, ην αθφλη ηεο 

ππνκνλήο θαη ην άιησην θεξί», ζην Hahn 1991: 21-24. Πξβι. θαη ην εμήο: «Ο Γχθηνο δελ έρεη πξφβαηα θη΄ απ΄ 

απηφλ ην βξίζθεη ν ιχθνο. Σν δέξκα ηνπ είλε γηα ληανχιηα θαη γηα ληέιθηα. Κάπνηε δίθαδαλ έλα ιχθν, ιέγεη ν 

κχζνο. Ο Γχθηνο εθψλαδε πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο ελαληίνλ ηνπ. Καη ν ιχθνο, πνπ δελ κηινχζε εθ΄ φζνλ ηνλ 

θαηεγνξνχζαλ νη άιινη, βιέπνληαο ηνλ Γχθην λα θφβεηαη ελαληίνλ  ηνπ εγχξηζε θαη ηνπ είπε: -Καιά κσξέ Γχθηε, 

φινπ ηνπ θφζκνπ ηνχ ΄ρσ  θάκεη δεκηά, αιι΄ εζέλα η΄ ακψλη ζφθαγα, π΄ αλάζεκά ζε παιεφγπθηε..."» (Γξαλίηζαο 
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ζηηο παξνηκίεο θαη ζηηο ιέμεηο-χβξεηο.
188

 ΄Οηαλ ν Μαθξπγηάλλεο ιέεη: «Γηά ηελ ζηεξέσζε ηεο

παηξίδνο κνπ θαη λφκνπο, δηά θείλν πεζαίλσ, φρη δηά άιιν. Καη νη Γχθηνη λα ΄ρνπλ ηελ 

Κπβέξλεζηλ, εγψ ζα ππνηάδνκαη» (2011, ηφκ. Α΄, 158), ν ιφγνο ηνπ δελ πξσηνηππεί, απιψο 

ζπκκεξίδεηαη ηελ θνηλή απαμησηηθή αληίιεςε. 

 Ο Κψζηαο Μπίξεο ζην  βηβιίν ηνπ Οη Σζηγγάλνη (Ρσκ θαη Γύθηνη): Δζλνγξαθία θαη 

ηζηνξία (1954: 8)
189

 έρεη απνζεζαπξίζεη παξνηκίεο πνπ ριεπάδνπλ φ,ηη γχθηηθν:

Απνδίδεη ζηνλ Γχθην ν ιαφο θάζε θαθία πνπ κπνξεί θαλείο λα θαληαζζή, θαη ηνλ έρεη 

βάιεη γηα παξάδεηγκα ζ΄ φιεο ηηο παξνηκίεο κε ηηο νπνίεο ζέιεη λα ραξαθηεξίζε θάπνην 

εζηθφ, πλεπκαηηθφ θαη πιηθφ αθφκα  ειάηησκα. Γηα ηελ αλαηζζεζία ιέεη: «γχθηηθν ζπίηη 

θαίγεηαη θη νη Γχθηνη πεξηραίξνπληαη». Γηα ηελ αθηινηηκία: «έλλνηα πνπ έρεη ε Γχθηηζζα 

πνπ κνπηδνπξψζ΄ ε κχηε ηεο». Γηα ηελ ραξά ηνπ αρξείνπ φηαλ βξεζή κε φκνηνπο ηνπ: 

«είδ΄ ν Γχθηνο ηε γεληά ηνπ θη αλαγάιιηαζ΄ ε θαξδηά ηνπ». Γηα ειαηηψκαηα θνηλά ζε 

ζπγγελείο: «φι΄ νη Γχθηνη κηα γεληά».  Γηα ηελ θηψρεηα ηνπ  θαπρεζηάξε: 

1921: 35-36). Βι. επίζεο «Ο αξαληάξεο», ζην Αγγεινπνχινπ - Μπξνχζθνπ 1999: 123-128, θαη ην παξακχζη ηεο 

Μνλεκβαζίαο «Ο Γχθηνο γηα ην ζακάξη ζθφησζε ην παηδί ηνπ» ζην .Β. Κνπγέαο  2009: 88, αξ. 9. 

Ξερσξηζηή πεξίπησζε απνηειεί έλα παξακχζη ηεο Σήλνπ, θαηαγξακκέλν απφ ηνλ Νηθφιαν Πνιίηε ην 1888 

θαη δεκνζηεπκέλν ζην δνθίκηφ ηνπ «Παξαηεξήζεηο εηο ηα αηληγκαηηθά παξακχζηα» (Λανγξαθία, ηφκ. Β΄, ηρ. Β΄-Γ΄, 

1910: 380-381). Δδψ αλαδεηθλχεηαη ε εμαηξεηηθή νμχλνηα ελφο Αδίγγαλνπ, ε νπνία θαη αληακείβεηαη πινπζηνπάξνρα 

απφ θάπνηνλ βαζηιηά. 
188

Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ Πνπινιόγν, πνπ, φπσο ζπκπεξαίλεη ε Ηζαβέιια Σζαβαξή, «πηζαλφηαηα γξάθηεθε 

αλάκεζα ζηα 1274 θαη ζηα 1331», ε ρήλα απνθαιεί εηξσληθά ηνλ γιάξν αηζίγγαλν, καπξόηερλν (Ο πνπινιόγνο, 

1987: 258, ζη. 127), ην δε ηξπγφλη νλεηδίδεη ηελ θνξψλε ζαλ Αηγύπηηζζα κε ην καλδίλ (283, ζη. 429), φπνπ ην 

Αηγύπηηζζα «έρεη πβξηζηηθή ζεκαζία, "γχθηηζζα, ηζηγγάλα"» (363). εκεησηένλ, νη αλαθνξέο ζηνπο Σζηγγάλνπο 

ζπλεθηηκήζεθαλ γηα ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ έξγνπ, δεδνκέλνπ φηη «ε παιαηφηεξε κλεία ηεο παξνπζίαο ησλ ηζηγγάλσλ 

ζηελ Κσλζηαληλνχπνιε θαη ζηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία ρξνλνινγείηαη ζηα 1050» (106). Δπίζεο, ζηε Γηήγεζηλ 

παηδηόθξαζηνλ ησλ ηεηξαπόδσλ δώσλ, ζάηηξα ηνπ 14νπ αηψλα (κάιινλ ηνπ 1365), ν ιαγφο κέκθεηαη ηελ αιεπνχ 

ζαλ ςεκαηάξηζζα, θιέπηξηα θαη ηδηγγάλα (Wagner 1874: 151, ζη. 285). 

ηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ, φπσο ηζηνξεί ν Φαίδσλ Κνπθνπιέο, «ν νλεηδηδφκελνο πβξίδεην σο 

θνπξνπλόκπαινο, αλέληξνπνο ή αλαίζρπληνο [...] ςσκνδήηεο [...] αηδίγγαλνο ή (καπξν)θαηζίβειινο. [...] Καηά ηνπο 

Βπδαληηλνχο ρξφλνπο πινχζηνλ ήην θαη ην εηο γπλαίθαο αθνξψλ πβξενιφγηνλ. Οχησο ε αληίπαινο πβξίδεην σο 

θιέπηξηα [...] αηδίπσηε [...] Αηγύπηηζζα, ηδηγγάλα» (Βπδαληηλώλ βίνο θαη πνιηηηζκόο, ηφκ. Γ΄, ρ.ρ.έ., 298-299, 308).  
189

 Ο Μπίξεο ππνζηεξίδεη πσο «νη κειαςνί πάξνηθνη ηεο Δπξψπεο [...] απνηεινχληαη απφ δχν ιανχο, απφ ηνπο Ρσκ 

πνπ έρνπλ ηλδηθή θαηαγσγή θαη απνηεινχλ, θαηά πιεηνλφηεηα, ηνπο Σζηγγάλνπο, θαη απφ ηνπο Γχθηνπο πνπ είλαη 

απηφρζνλεο Αηγχπηηνη» (43). «Οη βξηζηέο θαη νη θαηάξεο είλαη νη κφλεο θηινινγηθέο θαη κνπζηθέο εθδειψζεηο ησλ 

Γχθησλ» παξαηεξεί (7), ελψ «νη Σζηγγάλνη έρνπλ θιίζη ζην ηξαγνχδη, ρνξεχνπλ θαη παίδνπλ κνπζηθά φξγαλα. ηε 

Θεζζαιία θαη ζηελ Ρνχκειε, ζηα ρείιε ηνπο δε απφ παξάδνζη ην ιατθφ ηξαγνχδη θαη απηνί είλαη νη εμ 

επαγγέικαηνο κνπζηθνί» (44). Αλαθεξφκελνο κάιηζηα ζηνπο ηζηγγάληθνπο γάκνπο (22) ζεκεηψλεη: «Υνξεχεηαη ν 

θαξζηιακάο, πξνπάλησλ, θαη ηξαγνπδηνχληαη ειιεληθά θαη ηνχξθηθα ηξαγνχδηα. Οη ίδηνη δελ έρνπλ ηξαγνχδηα ζηελ 

γιψζζα ηνπο, θαη νκνινγνχλ πσο δεδλ κπνξνχλ λα θηάμνπλ». 
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«βαξπθνξησκέλν ζπίηη ζαλ ηνπ Γχθηνπ ηελ  θαιχβα», επίζεο: «γχθηηθν ζπίηη θαίγεηαη 

θαη βην ινγαξηάδεη». Γηα ηνπο ιαίκαξγνπο: «ν Γχθηνο φζν είρε κέιη δελ θάλεη ξαράηη». 

Γηα ηελ θαθνκνηξηά: «Σνλ Γχθην θάλαλ βαζηιηά θη  απηφο πεγαίλνληαο είδε ξείθηα θαη 

θψλαμε: Δ ξε, ξείθηα γηα θάξβνπλα», θαη «ηελ Γχθηηζζα θάλαλ βαζίιηζζα θη απηή ην 

ληάιε ληάιε
190

 έιεγε». Γηα ηελ θηψρεηα θαη ηελ αθαηαζηαζία: «ζαλ ηνπ Γχθηνπ ηελ

θαιχβα». Γηα ηελ δεηιία: «ν Γχθηνο ηακπνχξη δελ βαζηάεη», θαη «ηξέκεη ζαλ Γχθηνο». 

Καη γηα θάζε  πξάμη, πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη αλαηζζεζία θαη κηθξνπξέπεηα, ιέεη 

«γπθηηά».
191

190
 Παξαζέηνπκε ην εξκήλεπκα ηνπ ζπγγξαθέα: «Νηάιε-ληάιε θαη ληάιε κίξε ληάιε ζα πε αξβαλίηηθα ζηγά ζηγά, 

ιέγεηαη φκσο γηα λα ζεκάλε θακάξη. Σν ιέλε δε νη άιινη ζ΄ απηφλ πνπ θακαξψλνπλ θαη φρη ν ίδηνο γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπ». Βι. θαη ηελ θαξπαζηαθή παξαιιαγή: «Γύθηνπ θάκλνπλ βαζηιηά, θη΄ απηόο ηα μύια ζπληεξά» («φηη ε έμηο ληθά 

ηελ θχζηλ») (Μαλσιαθάθεο 1896: 278, αξ. 135). Μεησηηθή θαη ε ακέζσο επφκελε παξνηκία ηεο ίδηαο ζπιινγήο: 

«Γύθηηθνπ ζπίηη θαύγεηαη, θ΄ νη γύθνη πεξηραίξνπληαη» («φηη ησλ ελδεψλ αη δεκίαη παξνξψληαη»). 
191

Βι. επίζεο Ν.Γ. Πνιίηεο, Παξνηκίαη Β΄, 55 θαη 586-587. ΄Δλα δείγκα: «΄ η΄ Αηζηγγάλνπ ηελ απιή, / 

δεληξνιίβαλνο αλζεί· / αλ αλζή θαη δελ αλζή, / ηεο αηζηγγαληάο βξσκεί» (587, αξ. 4). ρνιηάδεη ν Πνιίηεο: «Ο 

αγελήο δελ απνβάιιεη ηελ έκθπηνλ ρπδαηφηεηα θαη αλ αλέιζε εηο πεξησπήλ». 

Γχν παξνηκίεο ηεο Αδξηαλνχπνιεο, δεκνζηεπκέλεο θαη εξκελεπκέλεο απφ ηνλ Πνιχδσξν 

Παπαρξηζηνδνχινπ: α) «Καηζίβεινπο, όηαλ έρ΄ πηηκέδ΄ δε κπνπξεί λα θνηκεζή. Κείλνο πνπ δεη ζε θηψρεηα, φηαλ έρεη 

ηίπνηε άθζνλν, ην μνδεχεη γξήγνξα, κε κπνξψληαο λα ην θπιάμεη» (Θξαθηθά, ηφκ. Γ΄, 1932: 308, αξ. 50). Καη β): 

«Σνπλ θαηζίβηινπ ζαλ ηνπλ έθακαλ βαζηιηά, / πξώηα θξέκαζη ηνπλ κπακπά η΄. Γηα ηνπο αράξηζηνπο» (ζην ίδην, 314, 

αξ. 93). Δπίζεο: Γύθηνπο δέξ΄, γύθηνπο θιαίεη (Αλαγλσζηφπνπινο 1910: 313). 

ηελ Κχπξν: «αλ ηελ Σζηεγθίλαλ ιέγεηαη πεξί αζέκλνπ γπλαηθφο, πεξηθεξνκέλεο εηο ηνπο δξφκνπο, 

επιάζζε δε θαη ξήκα πξνζβιεηηθψηαηνλ ηζηεγθηλέβθεηαη κεο ηεο ζηξάηεο, δειαδή πεξηέξρεηαη δεηνχζα άλδξαο. Ζ 

ιέμηο πξνήιζελ εθ ηνπ ηνπξθηθνχ ηζηγθελέ, Αηζίγγαλνο, φπεξ έρεη θαη ηαο ζεκαζίαο "αλαηδήο, αλαίζρπληνο, ιίαλ 

γιίζρξνο". ΄Οπσο δ΄ ελ Διιάδη παξέκεηλε ην ηζηγθνύλεο σο γιίζρξνο, ελψ ν Αηζίγγαλνο ιέγεηαη Γύθηνο, ήηνη 

Αηγχπηηνο, νχησο ελ Κχπξσ ην ηζηεγθίλα παξέκεηλελ σο αλαηδήο, ελψ ν Αηζίγγαλνο ιέγεηαη Κθηιίγγηξνο θαη ην 

ζειπθφλ Κθηιηγγίξηζζα. εκεησηένλ δε φηη θαη ηνχην είλαη ηνπξθηθφλ επίζεηνλ, ηζηιηγθίξ, ζεκαίλνλ, θαζψο θαη ην 

γχθηνο, "θιεηζξνπνηφο, ζηδεξνπξγφο» (Μελάξδνο 1923: 49, αξ. 6). 

Οξηζκέλεο καθεδνληθέο παξνηκίεο: «1. Γηνύθηηθνπ ζπίη΄ θαίγηηη θί βηό ινπγαξηάδ΄ (Βέξνηα). 2. Δίλη 

γηνύθηηθα πξάκαηα (Βέξνηα). Πεξί ησλ επηκελφλησλ εηο κεδακηλά θαηά ηελ ζπλαιιαγήλ» (Καςάιεο 1917: 487). 

Καη: «1. Δίλη Γηνύθηνπο (Βέξνηα). Πεξί ησλ δεηιψλ. 2. ΄Δρεη Γηνύθηνπ θαξδηά (Βέξνηα). Πεξί ηεο ηηέαο πξνο 

δήισζηλ φηη ηα μχια ηεο ρσλεχνπλ ζηε θσηηά ηαρχηεξνλ απφ ηα μχια ησλ άιισλ δέλδξσλ. Καη νη βνπιγαξφθσλνη 

θάηνηθνη ησλ πεξί ηελ ιίκλελ Γεληηζψλ ρσξίσλ ιέγνπζηλ σζαχησο πεξί ηεο ηηέαο: Γηνύςζθν ζέξηζε = γχθηηθε 

θαξδηά, θαη ηελ παξνηκίαλ: Βέξκπνβν gξηάλε, δέηνβν gιεdάτλε = απφ ηηηά ππξψλεηαί ηηο, απφ γακπξφ έρεη 

πεξηπνίεζη· ζέινληεο λα δειψζσζηλ φηη σο ε πεξηπνίεζηο ηνπ γακβξνχ πξνο ηελ πελζεξάλ είλαη θαησηέξα απφ ηελ 

ηεο πελζεξάο πξνο ηνλ γακβξφλ, νχησ θαη ε απφ ηεο ηηηάο ζέξκαλζηο είλαη αζζελεζηέξα απφ ηελ εθ ησλ άιισλ 

δέλδξσλ. 3. Πήξαλ ηνύ Γηνύθηνπ λα ηνύλ θάκνπλ βαζηιηά θί απηόο ηα θάξβνπλά η΄ θύηηαδε. 4. ΄θώζεθηλ νπ 

Γηνύθηνπο λα ρνπξέςε, έζπαζε ηνύ ληανύιη (Βέξνηα). Πεξί ησλ αλζξψπσλ νίηηλεο αζηνρνχλ θαη εηο εξγαζίαο, εηο αο 

πάληεο νη άιινη επδνθηκνχλ» (ζην ίδην, 487-488). 

ρεηηθέο παξνηκίεο θαη ιατθέο θξάζεηο θαηαγξάθεη θαη ν Ν. Κνληνζφπνπινο (2004: 290-293). Σξία 

δείγκαηα: α) «Αλ έρ΄ ν ζθύινο ζπίηηλ, έρεη θη ν Αηζίγγαλνο πξνθήηελ» (ν Γχθηνο άζξεζθνο) (ηε ζπγθεθξηκέλε 

παξνηκία ηελ έρεη απνζεζαπξίζεη θαη ν Δκ. Μαλσιαθάθεο, 1896: 273, αξ. 56), φπνπ δίλεηαη ε εξκελεία «επί 

απίζησλ»). β) «Οπ Γύθηνπο ληξό δε ιηξώλ΄» (είλαη ξππαξφο, δελ πιέλεηαη). γ) «Γύθηνπο δέξλεη, Γύθηνπο θιαίεη» 

(«αδηθεί θαη δηακαξηχξεηαη φηη αδηθείηαη»). 

Υαξαθηεξηζηηθνί είλαη πέληε παξνηκηφκπζνη αλζνινγεκέλνη απφ ηνλ Γεκ. . Λνπθάην. Ζπεηξψηηθνο ν 

πξψηνο: «Δθεί πνπ θξεκλνύζ΄ ν κπέεο η΄ άξκαηα, θξεκλάεη ν γύθηνο η΄ άξγαλα. Γηα ηε κεηαζηξνθή ησλ πξαγκάησλ 
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Σν δεκνηηθφ ηξαγνχδη ινηπφλ, δεκηνπξγεκέλν πάλσ-θάησ απφ ηνπο ίδηνπο αλζξψπνπο 

πνπ θηηάρλνπλ θαη ηηο παξνηκίεο, ρσξίο σζηφζν λα κνηξάδνληαη θαη ηνλ ίδην θψδηθα, 

παξαιακβάλεη θησρνχο θαη αλεπξφθνπνπο ηνπο Γχθηνπο, δειαδή ζε κηα κνηξαία θαηάζηαζε 

πνπ ηε ζπλνςίδνπλ νη παξνηκίεο «Παο ζε Γχθην γηα πξνδχκη...»
192

, γηα φπνηνλ δεηάεη ηα

αλέθηθηα, θαη «Πνηάδεη ν Γχθηνο ζηάρηε;», θαη θησρνχο θαη αλεπξφθνπνπο ηνχο παξαδίδεη, 

φπσο ζηνπο εμήο ζηίρνπο απφ ην Δπηδόξπηνλ ηνπ Μηραήι  Λειέθνπ: 

Σξέκσ εγώ, ηξέκνπλ ηα βνύξια, 

ηξέκ΄ ν γύθηνο γηα θνπινύξα. 

Σξέκσ ΄γώ, ηξέκεηο θη εζύ, 

ηξέκ΄ ν γύθηνο γηα θξαζί. 

Γόμα λα ΄ρνπλε ηα βιίηα 

θαη ηεο ηχρεο, πνπ θάλεη ψζηε νη άζεκνη θαη πεξηθξνλεκέλνη λα ραίξσληαη ηα αγαζά θαη ηνπο ρψξνπο ησλ παιηψλ 

αξρφλησλ. Παξαιιαγή, κεηά ην 1821: "Κεη πνπ θξεκλνχζαλ νη θιέθηεο η΄ άξκαηα, θξεκλνχλ νη γχθνη η΄ άξγαλα. 

Λέγεηαη χζηεξα απφ θάζε θαηάληεκα θαη παξαθκή».  

Ο δεχηεξνο είλαη θνξηλζηαθφο: «Καεκό πνπ ην ΄ρ΄ ε γύθηηζζα, πνπ εθάε ην βακπάθη! Δηξσληθά, γηα φζνπο 

αδηαθνξνχλ γηα δεκηέο, πνπ είλαη έμσ απφ ηνλ πνιηηηζκφ ή ηελ ηάμε ηνπο. Τπνηίζεηαη  πσο ε γχθηηζζα, κε ηε 

λνκαδηθή δσή, δελ ρξεζηκνπνηεί ρεηξνηερληθά ην βακπάθη».  

Ο ηξίηνο είλαη απφ ηε Λέζβν: «Ο αηζίγγαλνο ώζπνπ έρεη κέιη, δελ θάλεη ξαράηη (= δελ εζπράδεη). Σν ιέλε 

γηα ηνπο ιαίκαξγνπο ή πεηλαιένπο, πνπ δελ αθήλνπλ θάηη θαγψζηκν λα παξακείλε. [...] Παξαιιαγή: "Ο γχθηνο 

φηαλ ληψζε ην ραιβά ζην ληνπιάπη, δελ κπνξεί λα θνηκεζή!"» 

Ο ηέηαξηνο παξνηκηφκπζνο είλαη αξθαδηθφο: «-Καη ζέλα, γύθην, η΄ ακόλη ζνύ ΄θαγα; Σν ζρεηηθφ κχζν 

δηεγείηαη θαιά ν Βιαρνγηάλλεο ("Ηζηνξηθή Αλζνινγία", ζ. η΄-ηα΄): "Κάπνηνη βνζθνί πηάζαλ έλα ιχθν θαη ηνλ 

έδεξλαλ, γηαηί ηνχο έθαγε ηα δα. ΄Δηξεμε θη έλαο γχθηνο ζηδεξάο θη έδεξλε θη απηφο. Σνπ ιέεη ηφηε ν ιχθνο: -΄Καιά 

νη άιινη, κε δέξλνπλ κε ην δίθην ηνπο· κα εζέλα, ηε βξερηνύξα ζνχ έθαγα ή ηα θπζεξά ζνπ;΄ " (Ο κχζνο γλσζηφο 

θαη ζηε Μ. Αζία». 

Παξνηκηφκπζνο πέκπηνο: «΄Οι΄ νη γύθηνη κηα γεληά! Ζ θξάζε δελ αθνξά κφλν ηνπο γχθηνπο (ηζηγγάλνπο) 

αιιά θάζε νκάδα πνπ ζίγνληαη ηα ζπκθέξνληά ηεο. "Δίρε βάιεη, ιέεη, ραξάηζη ν νπιηάλνο ζηνπο γχθηνπο ηεο 

απηνθξαηνξίαο, θη νη κνπζνπικάλνη γχθηνη δήηεζαλ λα εμαηξεζνχλ. Ο βεδίξεο είπε ηνπ νπιηάλνπ φηη ζηελ 

ςπρνινγία δελ δηαθέξνπλ νη κνπζνπικάλνη γχθηνη απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη ηνπο άιινπο γχθηνπο, θαη γηα λα ηνπ 

ην απνδείμε εθάιεζε  φινπο ηνπο γχθηνπο ηεο Πφιεο ζηελ απιή ηνπ παιαηηνχ. Λέεη: ΄ ΄Οζνη  γχθηνη  είζηε 

κνπζνπικάλνη λα ρσξίζεηε απφ ηνπο άιινπο΄. Δρψξηζαλ κεηά ραξάο. Λέεη πάιη ν βεδίξεο: ΄ Ζ πξνζηαγή ηνπ 

νπιηάλνπ είλαη, νη κνπζνπικάλνη γχθηνη λα πιεξψλνπλ δηπιφ ραξάηζη απφ ηνπο άιινπο!΄ Μφιηο η΄ άθνπζαλ απηφ, 

έηξεμαλ ακέζσο θη αλαθαηψζεθαλ θαη θψλαμαλ: ΄ ΄Οινη εκείο νη γχθηνη είκαζηε κηα γεληά!΄ "» (Νενειιεληθνί 

παξνηκηόκπζνη, 1998: 50, αξ. 182, 54, αξ. 194, 56, αξ. 202, 123, αξ. 420, θαη 134, αξ. 455). 
192

 Νενειιεληθά Αλάιεθηα 1870-1874: 168, αξ. 338. Ο Μπίξεο (1954: 8) δεκνζηεχεη ηελ παξνηκία ζηε κνξθή: «Απ΄ 

ηελ Γύθηηζζα πξνδύκη θη απ΄ ηηο ςόθηεο ςείξεο ιίπνο». Πξβι. Σζηηζηπήο 1981: 182: «Μελ παο ζην  γύθην γηα 

πξνδύκη!» 
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πόθαλε θη ν γύθηνο πίηα. 

ΛΔΛΔΚΟ 1888: 137 

Ζ απνζηξνθή νχηε θξχβεηαη νχηε θηηαζηδψλεηαη: 

Καιιηά ΄ρσ λα κε βάινπλε δίπια, ζηνλ Ατ-Γηάλλε, 

παξά λα κπσ ζην ζπίηη ζαο, πνπ ΄λαη νη γη-αηδηγγάλνη.
193

ΛΗΟΤΓΑΚΗ 1933:  94 

Ζ δηαζήθε ηνπ Γύθηνπ 

Υιεπαζηηθφ παξά επηξάπειν είλαη ην εμήο ηξαγνχδη απφ ηελ αλαηνιηθή Θξάθε, κε ηίηιν 

«Ο γχθηνο πεζαίλεη», παξαιιαγέο ηνπ νπνίνπ απαληνχλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο
194

:

Πεζαίλεη
195

 ν γύθηνο ν ραιθηάο θη ε γύθηηζζα ηνλ θιαίγεη:

«Δζύ πεζαίλεηο, κάζηνξα, θη εκέλα πνύ  κ΄ αθήλεηο;» 

«΄ αθήλσ ΄γώ ηελ ηζέξγα κνπ, ηε ρηιηνηξππεκέλε, 

λα ΄ρεηο ηνλ ήιην ζεξκαζηή θαη ηε βξνρή γηα πιύηξα 

193
Μνιαηαχηα, ζην θεθάιαην «Πξνιήςεηο, δεηζηδαηκνλίαη θαη έμεηο» ηνπ βηβιίνπ ηνπ, ν Λνπινπδφπνπινο 

ζεκεηψλεη: «πλαπάληεκα ηεξέσο ζεσξείηαη θαθφο νησλφο, ελψ αζηγγαλίδνο άξηζηνο» (1903: 139). 
194

 Μηα επεηξψηηθε παξαιιαγή δεκνζηεχεη ν Αξαβαληηλφο (1880: 215, αξ. 356), κία ξνπκειηψηηθε ε παλδσλίδε 

(1939: 130, αξ. 262) θαη κία επηπιένλ ζξαθηψηηθε ε Διπηλίθε αξαληή-ηακνχιε (Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 196-

197, αξ. 326).  
195

 Ο Ν. Κνληνζφπνπινο (2004: 292) παξαηεξεί φηη  ιφγσ ηεο απέρζεηαο, «πξνθεηκέλνπ γηα Αζίγγαλν ν ιαφο δελ 

ρξεζηκνπνηεί ην ξήκα πέζαλε, αιιά ην ςόθεζε. Πξβι. ηνπο ζηίρνπο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ: Κάησ ζηα 

γπθηνθόλαθα, ζηα γύθηηθα θνλάθηα, / εθεί ςνθά ΄λαο Γύθηαξνο θη νη Γύθηηζζεο ηνλ θιαίλε: / «Δζύ, Γύθηε κ΄, θαιά 

ςνθάο θη εκέλα πνύ κ΄ αθήλεηο;...» Ο Αδακάληηνο Κνξαήο ζηα Άηαθηα ζρνιηάδεη ην πησρνπξνδνκηθφ εκηζηίρην θαη 

ξεύγνκαη ηνλ ςόθνλ θαη παξαηεξεί: «Μφλνλ νη απαίδεπηνη κεηαρεηξίδνληαη, απφ απάλζξσπνλ ζενβιάβεηαλ, θαη δηά 

ηνπο εηεξνζξήζθνπο, ην Φνθώ, ιέγνληεο Δςόθεζελ ν Σνύξθνο, ν Δβξαίνο, θαζψο θαη ησλ Γάιισλ ην il est crevé» 

(1828: 265). 
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θαη ηνλ αγέξα ζθνππηζηή θαη ην ραιάδη θίιν. 

΄ αθήλσ ηδνξ απ΄ αθξαληά θαη ηξύπηα ληξαβεηδίθα, 

λα κπαίλεηο παληνύ ιεύηεξα κεο ζηνπ ρσξηνύ ηα ζπίηηα, 

λα ηξσο ηα μεξνθόκκαηα, λα ζνπ ηξνρνύλ ηα δόληηα».
196

ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ Β΄ 1958: 204-205, αξ. 30
197

΄Αιιε κία «δηαζήθε γχθηνπ», ηαμηλνκεκέλε ζηα «επηξάπεια» ηξαγνχδηα ηεο 

Αλζνινγίαο ηνπ Πεξάλζε: 

«Δζύ πεζαίλεηο, κάζηνξα, 

-κνπξ γηα ρα ρα, κνπξ γηα ρα ρνπ-

γηε κ΄, θαη κέλα πνύ κ΄ αθήλεηο. 

Γηα ραξηέο, καξηέο θη αληάξεο 

θη όιν γύθηηθεο ιηαλέο 

καύξεο ζθνπξηαζκέλεο πνδάξεο». 

«΄ αθήλσ ζηελ μεξή θαξπά 

-κνπξ γηα ρα ρα, κνπξ γηα ρα ρνπ-

γηε κ΄ θαη ζην ρνληξό ηνλ ίζθην, 

ρα ρα ρα, ρα ρα ρνπ...» 

ΠΔΡΑΝΘΖ 1974: 272 

196
 ηζέξγα: βειέληδα, είδνο θιηλνζθεπάζκαηνο· ηδνξ: ζθελή· αθξαληά: θξαληά, θπηφ·  ληξαβεηδίθα: ζαθνχιη. 

197
  Βι. θαη αιπαδήκνπ - Μαηδνχξεο 2013: 479. 
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Μία ξνπκειηψηηθε: 

Κάησ ζηα γπθηνθόλαθα, γηαραληέ καληεβειέ, 

ζηα γύθηηθα θνλάθηα, γηαραληέ θη αλαζθαβέιεο, 

πεζαίλεη έλαο γύθηαξνο, γηαραληέ καληεβειέ, 

θη αθήλεη δηαζήθε ηελ ηζηκπίδα θαη ην κπξίθη, 

ηξεηο κάζηεο, ηξεηο ζηδεξνζηηέο θη έλα παιηό ξηκόλη. 

«Δζύ πεζαίλεηο, ηάηα κνπ, θη εκέλα πνύ κ΄ αθήλεηο;» 

«΄ αθήλσ ζηελ μεξή θαξπά θαη ζηνλ ρνληξό ηνλ ίζθην». 

ΣΗΣΗΠΖ 1981: 335 

Μία θεξθπξατθή: 

Φπρνκαράεη ν κάζηνξαο, θιαί΄ ε καζηόξηζζά ηνπ: 

«Μάζηνξα, δε δηαηάδεζαη, λ΄ αθήθεηο ηνύλ παηδηώ ζνπ;» 

Κη εθείλνο απινήζεθε, ηνλ ηέηνην ιόν ιέεη: 

«Σνπ πξώη΄ αθήλσ ην ζθπξί, ηνπ δεύηεξνπ η΄ ακόλη, 

ηνπ ζειπθνύ καο ηνπ παηδηνύ η΄ αθήλσ ην ηζεθνύξη, 

θη εζύ, ισινκαζηόξηζζα, θαηλνύξηα ηαξηαδίθα, 

λα πξνβαηείο, λα δηαθνλείο θαη λα καδώλεηο κύγεο, 

θαη ηα ζθπιηά λα ζ΄ αιπρηνύλ θαη ζπ λα θακαξώλεηο.»
198

NORGAARD 2000: 36, αξ. 8 

198
 δε δηαηάδεζαη: δελ θάλεηο δηαζήθε· ηαξηαδίθα: δεξκάηηλνο ζάθνο.
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Μηα πέκπηε «δηαζήθε», φπσο ηε δεκνζίεπζε ζην Δπηδόξπηνλ ν Μηραήι Λειέθνο (κε 

ελαιιαζζφκελα ηζαθίζκαηα ηηο ιέμεηο-ήρνπο ηζηκπεξινύ-ηακπνπξεινύ θαη ραξραξέο καληέο) 

απνιήγεη ζε ειεπζεξφζηνκε εξσηνινγία: 

Μηα Γπθηνπνύια έπιπλε ζηελ άθξε ζην πνηάκη 

θη είρε αζεκέληνλ θόπαλν, καιακαηέληα γνύξλα. 

Κη ν κάζηνξεο ςπρνκαράεη βαξηά γηα λα πεζάλεη. 

Ζ καζηόξηζζα ηνπ έιεγε, ε καζηόξηζζα ηνπ ιέεη: 

«Δζύ πεζαίλεηο, κάζηνξε, θη εκέλα πνύ κ΄ αθήλεηο;» 

«΄ αθήλσ ηε βξερηνύξα κνπ, ηηο δπν βαξηέο αληάκα, 

ζ΄ αθήλσ θαη η΄ αθόλη κνπ καδί κε ηηο ηζηκπίδεο, 

ζ΄ αθήλσ θαη ηα θνύζεξα, ηα δπν κνπ θακπαλέιηα. 

Καη ζαλ πεζάλσ ζάςηε κε ζηα δίζηξαηα ζηε κέζε. 

Ν΄ αθήζηε ηελ ηαβιάξα κνπ ηξεηο πηζακάδεο όμσ 

γηα λα πεξάζ΄ ν βαζηιηάο λα δέζεη η΄ άινγό ηνπ». 

Μα πέξαζε ζπκπεζεξηό θη έθαηζ΄ ε λύθ΄ απάλσ. 

Καη ηνπ γύθηνπ νη θξεκαζηάξεο κηα ραξά θαη δπν ηξνκάξεο. 

ΛΔΛΔΚΟ 1888: 225-227 

Θαξξείο, ινηπφλ, θαη νη Σζηγγάλνη είλαη αηψληα θαηαδηθαζκέλνη ζηε θηψρεηα θαη ηε 

δπζσδία απφ ηελ θαηάξα ηεο Παλαγίαο, γηα λα αληηκεησπίδνληαη έηζη ζαλ βδειχγκαηα: 

Ζ Παλαγηά ηνπ είπελε θαη ην εθαηαξάζηε: 

«΄Αληε, κσξέ Αηζίγγαλε, πνη΄ αρηιηά
 
κελ θάλεηο

199

νύηε ε ηξαρειίηζα ζνπ πνθάκηζν κε βάιεη, 

199
  «Κη αλ θάλεηο θαη ηελ αρηιηά, άλεκνο λα ηελ πάξεη» πξνζζέηεη άιιε παξαιιαγή (Passow 1860:  231, αξ. CCCXa, 

ζη. 34). 
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ην ζπίηη ζνπ πνηέ ςσκί, πνηέ λα κε ρνξηάζεηο». 

LEGRAND 1874: 200-203, αξ. 91, ζη. 34-37 

΄Ζ, ζηελ εθδνρή ηεο Ηθαξίαο: 

«Αλάζεκά ζ΄, Αηζίγγαλε, ηε καζηνξηά πνπ μέξεηο
200

,

θαη ζηάρηελ εηο ηελ ππξνζηηά πνηέ ζνπ λα κε κέλεη, 

θαη ην ςσκίλ όπνπ ην ηξσο, λα κελ ςσκνρνξηαίλεηο». 

ΠΟΤΛΗΑΝΟ 1964: 183 

Καη ηεο Κεθαινληάο: 

«Απηά ηα ρέξηα ηα παρηά, καύξα ζαλ ηα θαξβνύληα, 

θη απηό ην κεινπξόζσπν, καύξν ζαλ ην ηεγάλη. 

Φσκί λα κε ρνξηάζεηε πνηέ θαη ςσκνηύξη 

θαη ζθέπε ην θεθάιη ζαο πνηέ λα κε ζθεπάζεη». 

ΜΠΑΛΛΑ - ΛΑΚΑΡΖ ΜΠΑΛΛΑ 2010: 194, αξ. 10 (ΗΗΗ), ζη. 42-45 

200
 ε κία (θαη κνλαδηθή;) πεξίπησζε πάλησο ε γχθηηθε καζηνξηά αλαθέξεηαη νπδέηεξα, ζε εχζπκν ηζαθψληθν 

ηξαγνχδη ηνπ γάκνπ: Ζ κάλα κνπ κε πάληξεςε, γεηηόλνη, γεηηόλνη, / γεηηόληζζζεο, γεηηόλνη, θαη κνπ ΄δσζε έλαλ άληξα / 

πνπ ΄ηαλ ςειόο ζαλ ζίθαιε, ην κάζαηε, γεηηόλνη, / γεηηόληζζεο, γεηηόλνη, ρνληξόο ζαλ ην βειόλη· / ηε ζηάρηε εδηβόιηδε, 

ην κάζαηε, γεηηόλνη, / γεηηόληζζεο, γεηηόλνη, θαη βξίζθεη έλα βειόλη, / ζηνλ ώκν ηνπ ην έθνςε / ην κάζαηε, γεηηόλνη, / 

γεηηόληζζεο, γεηηόλνη, ζην Γύθην ην παγαίλεη. / «Γύθην κνπ, ζε παξαθαιώ, γεηηόλνη γεηηόλνη, / γεηηόληζζεο, γεηηόλνη, 

θηηάμε κνπ έλα ηζεθνύξη». / ηε ζθαξαγγηά αλέβεθε, ην κάζαηε, γεηηόλνη, / γεηηόληζεο, γεηηόλνη, λα θόςεη έλα 

ζηεηιηάξη, / μεκαζθαιίζηε ε ζθαξαγγηά, ην κάζαηε, γεηηόλνη, / γεηηόληζζεο, γεηηόλνη, θη έπεζε ν λένο θάησ· / παίξλνπλ 

νη ζθνύξθνη η΄ άληεξα θη νη ζθήθεο ηα κπαιά ηνπ (Σζνχρινο 1993: 81, αξ. 24· ζθαξαγγηά: ζπαξαγγηά· ζθνύξθνη: 

κπνχκπνπξεο). 
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Αιιά θαη νη ζηίρνη πνπ ηξαγνπδνχζαλ κηα θνξά θη έλαλ θαηξφ φζνη έιεγαλ ηα θάιαληα θη 

έπεθηαλ ζε ζθηρηνρέξε λνηθνθχξε, ηνπο Σζηγγάλνπο πεξηγεινχζαλ: 

Κπξά κνπ γπθηνθόληζζα θαη ηαγαξνςεηξηάξα, 

απηνύ ζηε ζηάρη΄ πνπ θάζεζαη, ζην γπθηνθόλαθό ζνπ, 

απιώλεηο πέληε δάρηπια θαη πηάλεηο δέθα ςείξεο, 

πνπ ΄λαη ρνληξέο ζαλ ην θερξί, πιαηηέο ζαλ ην θξηζάξη. 

ην ζπίηη όπνπ θάζεζαη, θνύθνο λα κε ιαιήζεη 

κήηε πνηέο απγά ηδείο θη ε θόηα ζ΄ λα ςνθήζεη. 

ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ Β΄ 1958: 32, αξ. 21
201

Οη ςείξεο ζαλ ζεκάδη αλακθηζβήηεην ηεο θηψρεηαο θαη ηεο ξππαξφηεηαο, άξα, θαηά, ηε 

ιατθή αληίιεςε, ζαλ γλψξηζκα ηππηθφ ησλ Γχθησλ
202

, εκθαλίδνληαη θαη ζην «ηξαγψδηνλ

παιαηφλ» «Ζ άζηαηνο ηχρε επί ηεο ππαλδξείαο» πνπ δεκνζίεπζε ην 1859 ν Αζαλάζηνο Ηαηξίδεο 

ζηε πιινγή δεκνηηθώλ αζκάησλ παιαηώλ θαη λέσλ. Δθεί ε Φνίβσ ε εχκνξθε, ε Φνίβσ ε 

καπξνκάηα, κε κάλα Γηαλληψηηζζα θαη θχξε απφ ηελ Πφιε,  θαινπαληξεχεηαη παίξλνληαο 

κεγάιε πξνίθα, κα ήξζ΄ ν θαηξόο ν βίζεθηνο θαη ρξόλνο νξγηζκέλνο, / πηώρπλαλ ηα πεζεξηθά θη 

εθάγαλε ηελ πξνίθα. Κη ε Φνίβσ παξαθαιεί λα ηε ζχξνπλ πίζσ ζηα γνληθά ηεο. Γπξλάεη ινηπφλ 

θαη πέθηεη πάλσ ζηηο πξψελ δνχιεο ηεο, θησρή πηα ε ίδηα θη αλεγλψξηζηε: 

«Γεηά ζαο ραξά ζαο δνύιηζζεο». «Καιώο ηε Γπθηνπνύια». 

«Γελ πάη΄ επάλσ ζηελ θπξά θη επάλσ ζηνλ αθέληε, 

κελ ζέινπλ δνύια γηα λεξό, δνύια λα πάεη γηα μύια;» 

«Γηά θύγε, Γύθηηζζ΄, από δσ, θαζάξηα Γπθηνπνύια! 

201
  Βι. θαη Λαδάλεο 2012: 135. 

202
  Γηα αηζηγγάλνπο κάο πεξλνύλ θάπνηνη πνπ βιέπνπλ κνίξεο, / θνβνύληαη κελ θνιιήζνκε εηο ηα θνξίηζηα ςείξεο είπε 

ηηο Απφθξηεο ηνπ 1907, ζηα Δμάκπεια ηεο ίθλνπ, ν ςαξάο Γηψξγεο Εακπέιεο (Παπαγηαλλνχιεο) (1856-1920), ζε 

ζηηρνπξγηθφ αγψλα ιατθψλ πνηεηψλ (ηαθπινπάηεο 1997: 123). 
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Ση πέθη΄ ε ςείξα ζην λεξό θαη καγαξίδεη ε βξύζε». 

ΑΘ. ΗΑΣΡΗΓΖ 1859:12-13, ζη. 27-31
203

«Σθπιαηδή - βξνκαηδή - παιηαηδή - θαθαηδίγγαλε» 

Αλ θάπνηνο Σζηγγάλνο επηζπκήζεη θηιί γπλαίθαο πνπ δελ αλήθεη ζηε θπιή ηνπ, αθνχεη 

πάξαπηα ηελ πεξηθξνλεηηθή άξλεζε, φπσο ζην θξεηηθφ ηξαγνχδη «Οη ηξεηο αηδηγγάλνη»: 

Σξεηο αηζηγγάλνη γεύγνπληαλ ζε γπξνπνηακίδα 

(ζθπιαηδή - βξνκαηδή - παιηαηδή - θαθαηδίγγαλε). 

Υξπζά ΄ηαλ ηα πηξνύληα ησλ θη νιάξγπξα ηα πηάηα 

(βξνκαηδή - ζθπιαηδή - παιηαηδή - θαθαηδίγγαλε), 

θη έλαλ θνξάζην ηζη θεξλά, ηνπ Γηάλλε ε γπλαίθα 

παιηαηδή - βξνκαηδή - ζθπιαηδή - θαθαηδίγγαλε). 

Βνύιεη΄ ν γεηο αηδίγγαλνο ηελ θόξε λα θηιήζεη 

(θαθαηδή - παιηαηδή - βξνκαηδή -ζθπιαηδίγγαλε). 

«Κάιιηα θνπηζή, θάιιηα ζηξαβή, θάιιη΄ απνζβνισκέλε 

(ζθπιαηδή - βξνκαηδή - θαθαηδή - παιηαηδίγγαλε), 

παξά λα δώζσ ΄γώ θηιί εζάο ησλ αηδηγγάλσ 

(βξνκαηδή - ζθπιαηδή - θαθαηδή - παιηαηδίγγαλε) 

λα ιελ ην Γηάλλε θεξαηά θαη ην Μαξώ πνπηάλα  

203
 Βι. θαη Εσγξάθεηνο Αγώλ Α΄ 1891: 83, αξ. 47, φπνπ ε θαθφηπρε νλνκάδεηαη Θχγσ. Βι. επίζεο «Ζ θπξά-Ρήλε 

ηνπ Κξηηνχ», Νεκάο Α΄ 1983: 60-61, αξ. ΗΗ5Α΄ θαη Β΄. 
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(παιηαηδή - βξνκαηδή - ζθπιαηδή - θαθαηδίγγαλε)».
204

JEANNARAKI 1876: 90, αξ. 63 

Θα πξέπεη λα ΄λαη θαζηδηάξεο θαλείο, ριεπαζηηθά δαθηπινδεηθηνχκελνο, γηα λ΄ αγαπήζεη 

Γχθηηζζα θαη λ΄ αγαπεζεί. Ζ ζεκλνηπθία ηνπ αλζνιφγνπ απνζησπά δχν θξίζηκεο ιέμεηο ηνπ 

επεηξψηηθνπ ηξαγνπδηνχ, σζηφζν ην λφεκα αλαδεηθλχεηαη, έζησ θαη ηξαπκαηηζκέλν: 

Αγάπεζα κηα Γύθηηζζα πνπ ΄ρε ηηο άληζεο καύξεο, 

κ΄ αγάπεζε θαη κέλα απηή, θη αο ήκνπλ θαζηδηάξεο. 

Δθνηκεζήθακε θη νη δπν ζε κηα θαηλνύξγηα ηζέξγα 

θαη ηξάα απηή θαη ηξάβα ΄γώ, ... ηελ ηζέξγα. 

Καη ηελ απγή μππλήζακε θη επηάζακε θνπβέληα. 

Καλείο δελ καο απείθαζε πσο ήκαζηαλ... 

Κη έλαο παπάο θαθόπηζηνο, παπάο λα κ΄ είρε γίλεη, 

εθείλνο κάο απείθαζε, καο πήξε κε ην μύιν. 

ΓΗΑΓΚΑ 1959: 495-496, αξ. 816, αξ. 1-8 

Καη ηα γακνηξάγνπδα αθφκα εκθαλίδνληαη βέβαηα φηη ην ηζηγγάληθν κεξίδην είλαη 

κηθξφηαην θαη θηελφ θαη ζηελ εξσηηθή απφιαπζε. Μφλε παξεγνξηά ηνπ Γχθηνπ φηη κνηξάδεηαη 

ηελ απαμίσζε κε ηνλ βιάρν. Οπδείο άιινο ζα ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ εδνλή πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ηνπ πξνζθέξεη έλα θνληδνβξηζέο αηδνίν, έλα κνλνιεθηηθψο εηπείλ θνληδαηδνίν, θαηαθηεκέλν απφ 

η΄ απγά ηεο ςείξαο  ή ηνπ ςχιινπ. Παξαζέηνπκε απφ ηε ζπιινγή ηνπ Γηψξγε Μειίθε Αληξηθά 

κνπλάηα:  

204
 Ο Κψζηαο Ρσκαίνο πηζηεχεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη είλαη «πνηεηηθή ζαηηξηθή δηαζθεπή» ηνπ αθξηηηθνχ 

άζκαηνο γηα ηνλ ζάλαην ηνπ Γηγελή, νη δε εκθαληδφκελνη ζαλ θιεξνλφκνη ηνπ ήξσα «θάζνληαη ζε ζπκπφζην θη 

έρνπλ καδί ηνπο γηα λα ηνπο θεξλάε ε γπλαίθα ηνπ Γηάλλε (δει. ηνπ Γηγελή, γηαηί ζηα αθξηηηθά ηξαγνχδηα Γηάλλεο 

θαη Γηγελήο ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζαλ δπν γισζζηθνί ηχπνη ηνπ απηνχ νλφκαηνο» (1979: 19). 
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Σν κνπλί κνπλίδαξν 

θαη θαηαθνλίδαξν 

βιάρνη ην ηξπγνύζαλε, 

γύθηνη ην γακνύζαλε. 

Μεο ζηελ ςώξα ήηαλε 

θαη δελ εθαηλόηαλε. 

Ση θη αλ δελ θαηλόηαλε, 

πάιη ζα γακηόηαλε. 

ΜΔΛΗΚΖ 2000: 44 

 Οη Γχθηνη δχζθνια βξίζθνπλ κπαιακό θνπκπάξν, φπσο αθνχκε ζην εμήο ξνδίηηθν: 

Κάησ ζηνκ παρύλ ηνλ άκκνλ 

θάκλνπλ αηζηγγάλνη γάκνλ· 

θη εθαιέζακ κε λα πάσ, 

λα ηνπο πάσ θη έλαλ ηξάνλ· 

λα κε βάινπζηλ θνπκπάξνλ. 

Σύθια ηνπο θη εβώ θη ακ πάσ 

θη αλ ησο πάξσ θαη ηνλ ηξάνλ 

λα κε βάινπζηλ θνπκπάξνλ. 

ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 1959-1960: 143, αξ. 130 

Κη φηαλ πάιη αλαθέξεηαη γάκνο κε Γχθην, ν νλεηδηζηηθφο ηφλνο επηθξαηεί θαη πάιη
205

,

205
 Γηα ην ηη αθξηβψο έθηαζε λα ζεκαίλεη ν γύθηηθνο γάκνο, καο πιεξνθνξεί ην νηθείν ιήκκα ηεο εγθπθινπαίδεηαο 

Πάππξνο-Larousse-Britannica, ηφκ. Ηη΄, 194: «Πξηλ απφ ρξφληα, θάζε Καζαξή Γεπηέξα, απφ ηηο 11 ην πξσί ψο ηηο 

3 ην απφγεπκα, ζηελ Αγία Αλλα ηεο Βφξεηαο Δχβνηαο, ρσξηθνί ηεινχζαλ ην έζηκν ηνπ γχθηηθνπ γάκνπ. Νηπκέλνη 
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φζν θη αλ αθνχγεηαη κεηξηαζκέλνο: 

Σξεηο αδεξθνύιεο ήκαζηαλ θαη νη ηξεηο ζα παληξεπηνύκε. 

Ζ κηα παίξλεη ην βαζηιηά θη ε άιιε έλα Γπθηάθη 

θαη ε ηξίηε ε κηθξόηεξε παίξλεη έλα γεξνληάθη. 

ην βαζηιηά ζθάδνπλ αξληά, ζην Γύθην θαηζηθάθη, 

θαη ζηνλ θαεκέλν γέξνληα ζθάδεη έλα θνπθνπηάθη. 

ην βαζηιηά βαξνύλ βηνιηά, ζην Γύθην έλα βηνπιάθη 

θαη ζηνλ θαεκέλν γέξνληα βαξεί έλα ληανπιάθη.
206

΄Ζ, ζε παξαιιαγή ηεο θηάζνπ: 

Σξεηο αδεξθάδεο είκαζηε θη νη ηξεηο καο παληξεκέλεο. 

Ζ κηα παίξλεη ην βαζηιηά, θη ε άιιε έλα γπθηάθη, 

ε ηξίηε ε κηθξόηεξε παίξλεη έλα γεξνληάθη. 

ην βαζηιηά ζηξώλνπλ ρξπζά, ζ΄ εθείλν ην γπθηάθη 

κε θνπξέιηα θα κε ζπλνδεία ληφπησλ νξγάλσλ (κεγάιν ηχκπαλν, θιαξίλν, θαξακνχδα, ληέθη θ.ά.) παξίζηαλαλ 

απηνζρέδηα γακήιηα ηειεηή, ηξαγνπδψληαο ζπλήζσο ζαηηξηθά απνθξηάηηθα ηξαγνχδηα. Ο γακπξφο, ε λχθε, ν 

θνπκπάξνο, ε θνπκπάξα θαη δχν αδειθνρηνί  (αδεξθνπνηηνί), πνπ ηνλ έλαλ ηνλ  δηάιεγε ν γακπξφο θαη ηνλ άιιν ε 

λχθε, απνηεινχζαλ ηε ζπλνδεία. Ζ νλνκαζία πξνήιζε αζθαιψο απφ ηα θνπξέιηα πνπ θνξνχζαλ θαη ηελ νριαγσγία 

πνπ πξνθαινχζαλ. (πλήζσο ν ιαφο νλνκάδεη γύθηηθν γάκν άπξεπεο θαη ζνξπβψδεηο ζπγθεληξψζεηο.) Πάλησο 

πξφθεηηαη γηα παξαιιαγή ηήο πνιχ δηαδεδνκέλεο αλαπαξάζηαζεο γάκνπ (θαζψο θαη άιισλ ζθελψλ θαη ζεκάησλ) 

πνπ απνηειεί εμέιημε παιαηφηαησλ γνληκηθψλ θαη επεηεξηθψλ ηειεηψλ». 
206 Βι. Γ. ΄Δμαξρνο 2007: 97, φπνπ θαη δχν επηπιένλ παξαιιαγέο. ε άιιε εθδνρή ηνπ ηξαγνπδηνχ (Κνξίδεο 2000: 

ζ. 103), επαλέξρεηαη ν Γχθηνο-ζχδπγνο, θαηψηεξνο βέβαηα ηνπ βαζηιηά θαη ζρεδφλ ηζφηηκνο ηνπ βεξέκε γέξνληα, 

ηνπ αξξσζηηάξε: Σξεηο αδεξθάδεο είκαζηε θη νη ηξεηο καο παληξεκέλεο. / Ζ κηα παίξλεη ην βαζηιηά θη ε άιιε έλα 

Γπθηάθη, / ε ηξίηε ε κηθξόηεξε παίξλεη έλα γεξνληάθη. / ην βαζηιηά ζηξώλνπλ ρξπζά, ζ΄ εθείλν ην Γπθηάθη έλα 

παιηνζθνπηάθη, /  θαη ζηνλ θαεκέλν γέξνληα έλα παιηό ηζνιάθη. / ήθσ βεξέκ΄ θαη πιάγηαζε, γθξεκνηζαθίζ΄ θαη πέζε. 

ε παξαιιαγή απφ ηε Υαιθηδηθή (Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 21-22, 1972: 156, αξ. 98, ζη. 4-7): ηνύ βαζηιηά 

ζηξώλνπλ ραιηά, ζηνύ Γύθηνπ έλα ηζνπβάιη / θαη ζηνύ θαεκέλνπ γέξνληα ζηξώλνπλ έλα δηζάθη. ηνύ βαζηιηά ςήλνπλ 

αξληά, ζηνπ Γύθηνπ έλα γαηάθη / θαη ζηνύ θαεκέλνπ γέξνληα ςήλνπλ έλα ζθπιάθη. αθψο θαιχηεξα είλαη ηα 

πξάγκαηα γηα ηνλ λπκθεπφκελν Γχθην ζε παξαιιαγή απφ ην Ληβάδη ηνπ Οιχκπνπ: Σξεηο αδειθνύιεο ήκαζηαλ, 

γατηάλη κ΄ γατηαλάθη, / θη νη ηξεηο ζα παληξεπηνύκε, γατηάλη κ΄ γατηαλάθη. / Ζ κηα παίξλεη ην ινραγό, ε άιιε ην 

Γπθηνύιη, / ε ηξίηε ε κηθξόηεξε παίξλ΄ έλα γεξνληάθη. / ην ινραγό θέξλνπλ αξλί, ζην Γύθην θαηζηθάθη, / ζηνλ γέξν 

ηνλ θαθόκνηξν θνπξθνύηη ζην ηεγάλη (Ράπηεο  1977: 85, αξ. 107). Βι. θαη Σζνχρινο 1993: 85, αξ. 37, Ξεπαπαδάθνο 

2001: 199, θαη Βνπηπξίηζαο 2008: 181. 
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έλα παιηό ι΄λαηζάθη
207

θαη ζηνλ θαεκέλν γέξνληα έλα παιηό θαπάθη, 

«ήθσ, ζβεξέκε κ΄, πιάγηαζε, γθεκνηζαθίζ΄ θαη πέζε». 

ΡΖΓΑ 1958: 3- 4, αξ. 4 

Σν Γπθηάθη εκθαλίδεηαη θαη ζε κηα άιιε εθδνρή ηνπ ζρήκαηνο ησλ ηξηψλ. Καη απηή ηε 

θνξά θξίλεηαη απνιχησο αλεπηζχκεηνο γηα γακπξφο, πξψηνο ζηηο κεηξηθέο πξνηάζεηο, 

ηειεπηαίνο ζηηο ζπγαηξηθέο πξνηηκήζεηο. Σν ζαηηξηθφ ηξαγνχδη είλαη ηεο Κηκψινπ θαη 

απνζεζαπξίζηεθε ην 1963: 

Πέξαζ΄ από ΄λα γεθύξη 

θη είδα κηα ζην παξαζύξη. 

Με ηε κάλα ηεο καιώλεη, 

κε δαπιό ηε κνπληδνπξώλεη. 

«Δ, βξε κάλα, πάληξεςέ κε, 

ζπηηνλνηθνθύξεςέ κε. 

Γέξν άληξα κε κνπ δώζεηο 

θη έπεηηα ην κεηαληώζεηο». 

«Να ζνπ δώζσ ζέισ, θόξε, 

έλα κηθξνγπθηάθη 

θη έκνξθν παιηθαξάθη, 

όιε κέξα ηξνύθνπ ηξάθα 

κε ηελ πηζζσκέλε βξάθα». 

«ρη, κάλα, δελ ηνλ ζέισ, 

θάιιηα πέθησ θαη πεζαίλσ. 

207
 ι΄λαηζάθη: ιηλάηζα. 
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Δ, βξε κάλα, πάληξεςέ κε, 

ζπηηνλνηθνθύξεςέ κε. 

Γέξν άληξα κε κνπ δώζεηο 

θη έπεηηα ην κεηαληώζεηο». 

«Να ζνπ δώζσ, ζέισ, θόξε, 

λα ζνπ δώζσ κπαξκπεξάθη 

θη έκνξθν παιηθαξάθη. 

ιε κέξα κπαξκπεξίδεη 

θαη ην βξάδπ κνπξκνπξίδεη». 

«ρη, κάλα, δελ ηνλ ζέισ, 

θάιιηα πέθησ θαη πεζαίλσ». 

«Να ζνπ δώζσ γεκηηδάθη
208

,

έκνξθν παιηθαξάθη· 

όηαλ πάγεη ζην θαηάξηη, 

είλ΄ ν λνπο ηνπ ζηελ αγάπε 

θη όηαλ πάεη ζηα παληά, 

είλ΄ ν λνπο ηνπ ζηα θηιηά 

θη όηαλ έξζεη απ΄ ην ηαμίδη, 

είλ΄ ην ζπίηη ηνπ αξγαζηήξη». 

«ρνπ, κάλα, πνύ ην βξήθεο 

θαη κεο ζηελ θαξδηά πνπ κπήθεο;» 

ΠΤΡΗΓΑΚΖ 2015: 247-248, αξ. 7 

ην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη πηα, αιιά θαη ζην ιατθφ, παιαηφηεξν θαη λεφηεξν, θαη αθνχ ε 

πξνζσπηθή ινγνηερλία, πνηεηηθή θαη πεδνγξαθηθή, κεηαηνπίζηεθε κε ηνλ θαηξφ απφ ηε 

208
 γεκηηδάθη: λαπηφπνπιν. 
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ζηεξενηππηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ άιινπ ζηνλ βαζχηεξν θσηηζκφ ηεο εηθφλαο ησλ Σζηγγάλσλ
209

,

νη Γπθηνπνχιεο αλαδεηθλχνληαη ζε εξσηηθά ηλδάικαηα.
210

 Ζ «Αηζηγγάλα» ηνπ Γηψξγνπ Μπάηε,

ε «Γπθηνπνχια ζην ρακάκ», επίζεο ηνπ Μπάηε, ε «Μαξηγνχια Μαληειέλα» ηνπ πχξνπ 

Πεξηζηέξε, ε «Γπθηνπνχια» ηνπ Νίθνπ Μάζεζε κε κνπζηθή ηνπ Μπάηε, ε «Σζηγγάλα» πνπ 

«θπθινθφξεζε ζε δίζθν κε ηα νλφκαηα ηεο ηέιιαο Υαζθίι θαη Γ. ηνπ Φσηίδα. 1948 (;)» (Ζι. 

Πεηξφπνπινο 1972: 176), ε «Μηθξή Σζηγγάλα» ηνπ Γεκήηξε Αηξατδε, πνπ εθκεηαιιεχεηαη 

κνηίβα ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ (΄Δρεη ρείιε θνξαιιέληα / θαη ζην κάγνπιν ειηά, / ζνπ κηιάεη ε 

Σζηγγάλα / θαη ζνπ θαίεη ηελ θαξδηά), ην «Σε κνίξα ζνπ λα πσ» ηνπ Παλαγηψηε Πεηζά (Αγαπάο 

κηα Γπθηνπνύια, ζ΄ αγαπά θη απηή, / ηξία ηέξκηλα πξηλ βγνύλε, ζα ζε παληξεπηεί), ε «Σζηγγάλα 

κνπ γιπθηά» (Μεο ζηα έμππλά ζνπ θάιιε, ζηε ζνιή ζνπ ηε καηηά, / ππνθέξσ ΄γώ γηα ζέλα, 

Αηζηγγάλα κνπ γιπθηά), «Ζ καπξνκάηα», άγλσζηνπ ζπλζέηε (Γηα ζέλαλε, ηζηγγάλα κνπ, / 

αξλήζεθα ηε κάλα κνπ, / κάισζα κε η΄ αδέξθηα κνπ, / πιεζύλαλε ηα ληέξηηα κνπ), ε 

«Γεηηφληζζα», ην «Αξάπηθν ηζηθηεηέιη», ην «΄Οια γηα ζέλα θνχθια κνπ» (Ση αμίδνπλ ηα παιάηηα 

θαη ηα θάζηξα / κπξνο ζηα κάηηα ζνπ,  ηζηγγάλα μεινγηάζηξα;), ην «Ση ηε ζέιεηο ηελ ηζηγγάλα», ην 

«Σνπάδηα» θαη ην «Μεζπζκέλνο ζά ΄ξζσ απφςε» ηνπ Βαζίιε Σζηηζάλε, ε «Καηζηβέια» ηνπ 

Γηψξγνπ Μεηζάθε, ηξαγνπδηζκέλε απφ ηε σηεξία Μπέιινπ, φπνπ δειψλεηαη ε αλδξηθή 

απαίηεζε «εμειιεληζκνχ» (Σν ηζεκπέξη λα πεηάμεηο / θαη καδί κνπ λα ΄ξζεηο πηα / θαη ηα ξνύρα 

209
Βι. ζρεηηθά Α.Ν. Γθφηνβνο, «Οη Γχθηνη ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία», ζηελ ηζηνζειίδα 

http://edu.pep.uoi.gr/eekaae/ROMA/EPIMORFOTIKO_YLIKO/logotexnia/logotexnia.pdf. 
210

΄Δγξαθε ν Ζιίαο Πεηξφπνπινο ζηε β΄ έθδνζε ησλ Ρεκπέηηθσλ ηξαγνπδηώλ (1972), ππφ ηνλ ππφηηηιν 

«Αιινεζλείο, αιιφζξεζθνη» (60, παξ. 53): «Απφ ηνπο μέλνπο θαη ηνπο αιιφζξεζθνπο, πνπ δνπλ ζηελ Διιάδα, κφλν 

ηνπο ηζηγγάλνπο γλσξίδνπλ ηα ξεκπέηηθα ηξαγνχδηα (Σξειέ ηζηγγάλε γηα πνύ ηξαβάο, Σζηγγάλ΄ εζείο πνπ πνπ μέξεηε 

ηεο ηύρεο ηα γξακκέλα). ηελ Φπιιάδα ηνπ Αιή Παζά αλαθέξνληαη ηνχξθνη, ξνκηνί θαη ηζηθνχηεδεο, ζηα ηξαγνχδηα 

ηεο δπηηθήο Μαθεδνλίαο βνχιγαξνη, θαη ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηεο ινηπήο Διιάδνο εβξαίνη (1. Οβξηά 

θαηαξακέλε, 2. νβξηόο, 3. νβξαίζα, 4. Υξηζηόδνπινο αγάπεζε κηα θόξε νβξηνπνύια, 5. θη΄ απηνί νη νπβξαίνη ηα 

ζθπιηά, ζθπιηά παξαδνκέλα, 6. Σξεηο ρξόλνπο εβξερόκνπλ θί ρηνλίδνκαλ ζε νβξηνπνύιαο πόξηαο πώο λα ηελ ηδώ) θαη 

θξάγθνη. Οη ιέμεηο ΄Διιελεο θαη ειιεληθφλ είλαη πνιχ γλσζηέο ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη θάπσο γλσζηφηεξεο 

ζηα αθξηηηθά θαη πνληηαθά. Οη ηζηνξηθνί καο ζπζηεκαηηθψο ππνηηκνχλ ηελ επίδξαζε ηεο θξάγθηθεο θαηνρήο θαη 

ηδία ησλ βελεηψλ. Οη ηνχξθνη ππήξμαλ ν ζεκαληηθψηεξνο θαηαθηεηήο ηεο Διιάδνο, αιιά φρη ν κφλνο. Τπφ κίαλ 

έπνςηλ νη ηνχξθνη είλαη νη θαζεαπηνχ πξφγνλνί καο». 

Αθήλσ αζρνιίαζηε ηελ άπνςε πεξί ησλ «θαζεαπηνχ πξνγφλσλ καο»  θαη ζεκεηψλσ  ηα εμήο: α) Οη 

Βνχιγαξνη δελ αλαθέξνληαη κφλν ζηα δεκνηηθά ηεο δπηηθήο Μαθεδνλίαο. β) Οη ιέμεηο ΄Διιελεο θαη ειιεληθόλ θάζε 

άιιν παξά «πνιχ γλσζηέο» είλαη ζηα δεκνηηθά. γ) Σν ξεκπέηηθν ηξαγνχδεζε θαη ηνλ έξσηα γηα Αηγχπηηεο, 

Αξκελνπνχιεο θαη Σζεξθέδεο, φπσο αθνχκε ζην δίζθν Αξκέληνη, Δβξαίνη, Σνύξθνη, Σζηγγάλνη ζηηο παιηέο 

ερνγξαθήζεηο, ρ.ρ.έ. 
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ζνπ λ΄ αιιάμεηο / γηα λα γίλεηο κηα Ρσκηά), ην «Παηδί ηεο Κνθθηληάο», θη απηφ ηνπ Γηψξγνπ 

Μεηζάθε ζε πξψηε εθηέιεζε ηνπ Πάλνπ Γαβαιά (Δίκαη ηζίθηεο, είκαη κάγθαο / θαη παηδί ηεο 

Κνθθηληάο, / εγώ ζέισ ηελ Σζηγγάλα / θη αο κε θξίλεη ν ληνπληάο), ην «Ση ηελ ζέιεηο ηελ 

Σζηγγάλα»
211

, ην «Απφςε έια θνληά κνπ» ηνπ Γηάλλε Παπατσάλλνπ, θαη ηνπ ίδηνπ ην «Πάξε ην

κπνγαιάθη ζνπ» κε ηε σηεξία Μπέιινπ, «Οη Σζηγγάλεο», δετκπέθηθν ηνπ Μαλψιε Υηψηε, ην 

«Μηα κειαρξηλή Σζηγγάλα» (ζηίρνη Δπηπρία Παπαγηαλλνπνχινπ, κνπζηθή Θφδσξνο 

Γεξβεληψηεο), ην «Μηα Γπθηνπνχια αγάπεζα» (ζηίρνη Υξήζηνο Κνινθνηξψλεο, κνπζηθή 

Θφδσξνο Γεξβεληψηεο, ηξαγνχδη Καίηε  Γθξέπ), ην «΄Δια, Γχθην κ΄, έια» (ζηίρνη Κψζηαο 

Βίξβνο, κνπζηθή ηξάηνο Αηηαιίδεο, πξψηε εθηέιεζε Γηψηα Λχδηα), ε «Σζηγγάλα ε Μαξίηζα» 

ηεο ίδηαο ηξηάδαο, «Ο αξθνπδηάξεο» (ζηίρνη Κψζηαο Βίξβνο, κνπζηθή Γηάλλεο Μαξθφπνπινο, 

πξψηε εθηέιεζε Βίθπ Μνζρνιηνχ), θαη ην «Γχθηηζζα ηνλ εβχδαμε» (ζηίρνη Μαλψιεο Ραζνχιεο, 

κνπζηθή Μάλνο Λντδνο, πξψηε εθηέιεζε Υάξηο Αιεμίνπ), κε κεηαθίλεζε εδψ απφ ηελ Σζηγγάλα 

ζηνλ Σζηγγάλν, φια απηά ηα ηξαγνχδηα ινηπφλ, θη άιια πνπ κηινχλ γηα ηζαληίξηα θαη καραιάδεο  

ρσξίο λα ηνπο ειεεηλνινγνχλ (ιφγνπ ράξε ην «Κάηη ηξέρεη ζηα ηζαληίξηα» ηνπ Γηψξγνπ 

Μνπθινπδέιε), κπνξεί λα κελ αλέηξεςαλ ηηο εδξαησκέλεο αληηιήςεηο, έδσζαλ πάλησο κηιηά, 

έζησ θαη κε ηνλ ηξφπν ηνπ εμσηηζκνχ θαη ηνπ εμσξατζκνχ νξηζκέλεο θνξέο, ζε απνζησπεκέλα 

211
 ην ηξαγνχδη απηφ ν Σζηηζάλεο πξνρσξεί ζε θπιεηηθνχ ηχπνπ γλσκαηεχζεηο:  Ση ηελ ζέιεηο λα ηελ πάξεηο ηελ 

ηζηγγάλα, / ηη γπξεύεηο λα ηελ παληξεπηείο, / απηή πνπ έθαςε παηδάθηα, / απηή πνπ έθιεηζε ζπηηάθη. / Πξόζεμε λα κελ 

παξαζπξζείο. // Σν ηζηγγάληθν ην αίκα ηελ ηξειαίλεη, / ξίρλεη κεο ζηηο θιέβεο ηεο θσηηά. / Θα ζνπ δνζεί, ζα ζε 

πξνδώζεη / θαη ηελ θαξδηά ζνπ ζα πιεγώζεη. / ηάζνπ ηώξα κελ θαηαζηξαθείο. // Ση ηελ ζέιεηο λα ηελ πάξεηο ηελ 

ηζηγγάλα, / ηη θη αλ είλαη όκνξθε πνιύ. / Μπνξεί λα θιαίεη, λα ρηππηέηαη, / ζε ιίγν κ΄ άιινλ ζα ηξαβηέηαη, / άζ΄ ηελε λα 

θύγεη ηελ ηξειή  (ρνξέιεο Γ΄  1977: 71· δηνξζψλσ ηνλ ζηίρν ζα ζνπ ην πεη, ζα ζε πξνδώζεη, φπσο ηνλ δίλεη ν 

αλζνιφγνο, ζε ζα ζνπ δνζεί, ζα ζε πξνδώζεη, φπσο έρεη δηζθνγξαθεζεί).  

ηελ Σζηγγάλα-αξρέηππν ζειπθφ αλαθέξνληαη νη εμήο παξαηεξήζεηο ηεο Άλλαο Λπδάθε: «Ζ ιέμε 

Σζηγγάλα παξαπέκπεη ζηε γπλαίθα κε ην γαξίθαιν ζη΄ απηί θαη ηελ πνλεξηά ζην κάηη, ηε ραξηνξίρηξα, εθείλε πνπ 

γνεηεχεη θαη μεγειά, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ιέεη ςέκαηα, πνπ κπνξεί ίζσο θαη λα θιέβεη... Παξαπέκπεη, ίζσο, 

θαη ζε εθείλε ηε γχθηηζζα, ην θφβεηξν ησλ παηδηθψλ καο ρξφλσλ. Απφ ηε κηα κεξηά ινηπφλ Κάξκελ θαη παλεγχξη 

ηεο Καθάβαο ηελ Πξσηνκαγηά, φπνπ γύθηηζζεο ήξζαλε ληπκέλεο θαληαρηεξά γηνξηήο θνπζηάληα, θαη απφ ηελ άιιε 

κάγηζζα, θαθφβνπιε θαη ηζρπξή. Δηθφλεο θαη ζηεξεφηππα πνπ ελέπλεπζαλ ινγνηέρλεο (Μεξηκέ, Νηάξει, 

Θεξβάληεο, Γξνζίλεο, Παιακάο θιπ.), γηα λα πιάζνπλ σξαηφηαηνπο κχζνπο θαη ηζηνξίεο κε πξσηαγσλίζηξηα ηελ 

Σζηγγάλα, αξρέηππν ζειπθφ, γνεηεπηηθφ, άπηζην θαη άπηαζην, δηαβνιηθφ. Γπλαίθεο πνπ θηλνχηαη αλέθαζελ ζηνλ 

αλδξνθξαηηθφ ρψξν ηνπ δεκόζηνπ, ελψ νη κε-Σζηγγάλεο πεξηνξίδνληαλ ζην ρψξν ηνπ ηδησηηθνύ, ζχκθσλα κε ηνπο 

δηαρσξηζκνχο ησλ αλζξσπνιφγσλ. [...] Οη Σζηγγάλεο, νχησο ή άιισο εκθαλψο εθηφο ζπζηήκαηνο, πξνθαινχλ, 

εμάπηνπλ ηε θαληαζία, γίλνληαη εμσηηθά, κε ηελ έλλνηα ηεο πξνέιεπζεο απφ ηνλ έμσ ρψξν αιιά θαη ηνπ 

ππεξθπζηθνχ φληνο πνπ επηθνηλσλεί κε δπλάκεηο αφξαηεο θαη αλεμέιεγθηεο» (Λπδάθε, «Γπλαίθεο Σζηγγάλεο», ζην 

Κατάθα 2002: 190-191). 
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αηζζήκαηα. 
212

 Ξερσξηζηή πεξίπησζε απνηειεί ην εμαηξεηηθφ ηξαγνχδη «Σξειφο Σζηγγάλνο» ηεο 

Ησάλλαο Γεσξγαθνπνχινπ (Σξειέ Σζηγγάλε, γηα πνύ ηξαβάο, / κέζα ζηε λύρηα κόλνο πνύ παο; / Ο 

ρσξηζκόο ζνπ είλαη θαεκόο / κεο ζηελ θαξδηά κνπ παληνηηλόο). «΄Ζηαλ ππαξθηφ πξφζσπν» 

εμνκνινγήζεθε ε ίδηα ζηνλ Πάλν Γεξκακάλε. «΄Ζηαλ αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ πνπ αγσλίζηεθε θαη 

απηφο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο καο απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαηαθηεηέο. Γπζηπρψο, 

φκσο, πιήξσζε κε ηε δσή ηνπ. Δθηειέζηεθε απφ ηα Δο Δο. Έηαλ αιεζηλφο ήξσαο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ πνπ έγξαςα ζηα ηέιε ηνπ 1943. [...] ΄Ζηαλ φκνξθνο θαη ξνκαληηθφο».
213

ηελ επψλπκε πνίεζε, ην πνίεκα «Σεο Γχθηηζζαο» ηνπ Γηψξγε Παπιφπνπινπ ζηε 

ζπιινγή ηνπ Λίγνο άκκνο (Νεθέιε, 1997) ςειαθεί κε λέν ηξφπν ηα φξηα θαη ηε δηαθνξά: 

Δίπα ζε κηα Γύθηηζζα 

ζέισ λα γίλσ γύθηνο 

λα ζε πάξσ 

Μπνξείο κνύ ιέεη λα θαο γηα βξάδπ 

ρόξηα πηθξά ρσξίο αιάηη 

θη έπεηηα λα πιαγηάζεηο; 

Μπνξώ ηήο ιέσ 

Μπνξείο κνύ ιέεη λα πιαγηάζεηο 

212
  «Δθηφο φκσο απφ ηα ηξαγνχδηα πνπ αλαθέξνληαη άκεζα ζε Γχθηνπο-Σζηγγάλνπο θαη πνπ θηάλνπλ πεξίπνπ ηνλ 

αξηζκφ εμήληα (60)», παξαηεξεί ν Γ. ΄Δμαξρνο (2007: 100-101, «ππάξρεη έλαο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηξαγνπδηψλ -

επψλπκσλ δεκηνπξγηψλ- πνπ θάλεη έκκεζεο αλαθνξέο ζε ζηνηρεία ηνπ ηζηγγάληθνπ θαη γχθηηθνπ βίνπ. ΄Οια δε ηα 

ηξαγνχδηα απηήο ηεο ζεκαηνινγίαο (ξεκπέηηθα, ιατθά, "έληερλα", ειαθξά), ζηε βάζε θαη ζηε ινγηθή ησλ θαιψλ 

πξνζέζσλ, σξαηνπνίεζαλ ην θνηλσληθφ ζέκα: Γχθηνη-Σζηγγάλνη, ηξαγνπδψληαο ηηο φκνξθεο φςεηο ηεο δσήο ηνπο 

θαη αθήλνληαο απ΄ έμσ ηα πνιχ κεγάια πξνβιήκαηά ηνπο, ηνλ θνηλσληθφ ξαηζηζκφ καο, ηνπο ζχγρξνλνπο 

δησγκνχο». 
213

 Βι. Γεξακάλεο 2007: 175. 
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ρσξίο λα θιαηο από ην θξύν 

πάλσ ζηελ παγσκέλε ιάζπε; 

Μπνξώ ηήο ιέσ 

Μπνξείο κνύ ιέεη πάλσ ζηε ιάζπε 

λα κνπ αλάςεηο ην θνξκί 

θαη λα ην θάλεηο ζηάρηε; 

Απηό θη αλ ην κπνξώ ηήο ιέσ 

Μπνξείο κνύ ιέεη ηε ζηάρηε κνπ 

λα ηε ξίρλεηο ζην θξαζί ζνπ 

γηα λα κεζάο πνιύ, λα κε μερλάο; 

΄Ορη απηό, δελ ην κπνξώ ηήο ιέσ 

Γύθηνο δε γίλεζαη κνπ ιέεη. 

Σζηγγάλνο δελ είλαη εύθνιν λα είζαη ιέεη έλα ηζηγγάληθν ηξαγνχδη, πνπ ην κλεκνλεχεη ε 

Μαξία Γεκεηξίνπ, Ρνκά ε ίδηα: 

...Ρνκ ζν ζνπθάξ, ζν ζνπθάξ ηε πθελέλ ηνπθέ... 

...Σζηγγάλν ηη σξαία, ηη σξαία λα ζε ιέλε... 

·ηζη ιέεη θάπνην κεισδηθφ ηξαγνχδη. Αξθεί φκσο λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ παξαθάησ 
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ζηίρν, γηα λα θαηαιάβνπκε πσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν σξαία: 

...Ρνκ λάη θνιάη ηνύ ηε αβέο... 

...Σζηγγάλνο δελ είλαη εύθνιν λα είζαη. 

Καη ε κεγάιε δπζθνιία αξρίδεη απ΄ ηα ζρνιηθά ρξφληα. [...] ήκεξα, κεηά  απφ ηφζνπο 

θφπνπο θαη δπζθνιίεο κέρξη λα ηειεηψζσ ην ζρνιείν θαη λα βξσ κηα  ηζνξξνπία κεηαμχ 

δχν δηαθνξεηηθψλ θφζκσλ, θαηάιαβα πφζν αιεζηλφ είλαη ην  ηζηγγάληθν ξεηφ: 

Κνλ ηδαλέι κπνπη, κπνπη ηζνύξληει. 

πνηνο μέξεη πνιιά, πνιιά ηξαβάεη.
214

«Γπν Γπθηνπνύιεο ζην βνπλό» 

Μά λά πνπ ην δεκνηηθφ κάο αηθληδηάδεη θαη κάο εθπιήζζεη άιιε κία θνξά. Αλάκεζα 

ζηηο πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ «Ακάξαληνπ» (Μάλα θαη ζπγαηέξα δπν καδεύαλ ηνλ ακάξαλην...)
215

,

νξηζκέλεο, φπσο απηή πνπ αθνινπζεί, απφ ηηο Ράρεο ηεο Ηθαξίαο, θαηαγξακκέλε ην 1959, 

πξνζδηνξίδνπλ σο Γπθηνπνχια ηε ζπγαηέξα (άξα θαη ηε κάλα ηεο), θαη αλαδεηθλχνπλ ηα 

θηιφμελα, θηιάιιεια θαη εληέιεη εξσηηθά αηζζήκαηά ηεο, παίξλνληαο έηζη ηελ απφζηαζή ηνπ 

214
 Μαξία Γεκεηξίνπ, «Αληί Δηζαγσγήο», ζην Βαζηιεηάδνπ - Παπιή-Κνξξέ, 1996: 1, 4. 

215
«αλ ηζηγγάλνο θαη ην άζκα», γξάθεη ν Ζιίαο Βνιηφηεο-Καπεηαλάθεο (1999: 281-282) γηα ην «Γπν 

Γπθηνπνχιεο ζην βνπλφ», «ζε αλαξίζκεηεο παξαιιαγέο, πφηε κε ηηο Γπθηνπνχιεο θαη άιινηε ρσξίο απηέο, πφηε 

βξίζθνπλ έλα δπζηπρηζκέλν ληφγακπξν θαη πφηε έλαλ ηξαπκαηία, ηαμηδεχεη ζηνλ ρξφλν θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, 

δηεθδηθψληαο "ηζαγέλεηα" φπνπ ην θέξλεη ε ζηξάηα. Σν ζήκα εηζφδνπ ηνπ κπαξκπα-Γηψξγνπ ζην ζέαηξν ζθηψλ. 

Αλζνινγείηαη απφ ηνλ Α. Πάζζνβ σο ηξαγνχδη ηεο Αδξηαλνχπνιεο, ηνλ Οηθνλνκίδε σο ηνπ Οιχκπνπ, ηνλ Δ. 

Μαλσιαθάθε ηεο Καξπάζνπ, ηνλ Ν. Λάζθαξε ηεο Λάζηαο, ηνλ Γ. Ρήγα σο ζθηαζίηηθν, ηελ Γ. Σαξζνχιε ζαλ 

κσξατηηθν, φπσο επίζεο θαη απφ ηνπο Νη. άληεξο, Κ. Σεθαξίθε, Μ. Μάξθειιν, Γ. Πεηξφπνπιν, Α. Αγαπεηφ, Γ. 

Γξνζίλε θαη  ηνλ Α. Σζηθλφπνπιν ζαλ ζπξηφο. Καηαγξάθεηαη δχν θνξέο ζην πεξηνδηθφ Φόξκηγμ ηνλ Μάξηην ηνπ 

1902 θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1907, κε ηελ έλδεημε δεκνηηθφ αλζνινγεκέλν απφ ηνλ Γ. Βαζίια, κνπζηθφ ζηε κχξλε. 

Πξψηε δηζθνγξάθεζε ζηηο ΖΠΑ, 5 Μαξηίνπ 1928».  
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απφ ηνλ θνηλφ ηφπν, ηξαγνπδηζκέλν θαη κε. Θα κπνξνχζε λα εηθάζεη θαλείο φηη εδψ ιάζεςε ε 

κλήκε ηνπ πιεξνθνξεηή ή φηη δνχιεςε ε παγίδα ηνπ ζπκθπξκνχ θη έηζη θαη ε Γπθηνπνχια 

κπήθε ζε μέλα ρσξάθηα. Κη σζηφζν ην ίδην ην ηξαγνχδη κεξηκλά λα επηθπξψζεη ηε γλεζηφηεηά 

ηνπ θαη λα ηελ απνθαιχςεη κε κηα πιεξνθνξία ελζσκαησκέλε ζην θείκελν: Ζ κάλα θαη ε 

ζπγαηέξα καδεχνπλ βνηάληα, ηα νπνία -θαηά ηελ παξάδνζε, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο 

ηξέρνπζεο αληηιήςεηο (θαη φρη κφλν ηηο ειιεληθέο)- ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ 

Σζηγγάλσλ, εηδηθεπκέλσλ ζηα καγηθά, φπσο επξχηαηα πηζηεχεηαη. Ζ θνηλσληνινγηθή ή 

ηδενινγηθή κεηάθξαζε, ινηπφλ (βφηαλα = κάγηζζεο - Γχθηηζζεο), γίλεηαη απηφκαηα ζην κπαιφ 

ηνπ αθξναηή πνπ αθνχεη πσο νη δχν γπλαίθεο καδεχνπλ ακάξαλην ή κειηζζνρόξηαξν (ην νπνίν 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απαληά σο κειηζζνβόηαλν).
216

Αο δνχκε ινηπφλ ηε «Γπθηνπνχια»: 

Μηα Γπθηνπνύια ζην βνπλό, 

κάλα θαη ζπγαηέξα δπν, 

βνηάληα λ-εκαδέβγαλε, 

βξίζθνπλ ΄λα ιαβσκέλνλε. 

«Μάλα, θη αο ηνλ επάξνκελ 

ηνλ  μέλνλ λα ηνγ γηάλνκελ». 

«Δκείο ςσκίλ έλ έρνκελ, 

ηνλ μέλνλ ηη ηνζ ζέινκελ;» 

«Μάλα, ην θνκκαηάθηκ κνπ 

ραλάιιη ζην μελάθηκ κνπ. 

Μάλα, θη αο ηνλ επάξνκελ 

ηνλ μέλνλ λα ηνγ γηάλνκελ». 

216
  Βι. ι.ρ. ηε ξνπκειηψηηθε παξαιιαγή: Πάλσ ζε ηξίθνξθν βνπλό / κάλα θαη ζπγαηέξα δπν / κάδεπαλ ηνλ ακάξαλην 

/ θαη ην κειηζζνρόξηαξν (Παπαζαλαζφπνπινο 2001: 27-28, αξ. 31, ζη. 1-4). ΄Ζ ην ηξαγνχδη ηεο βνξεηνδπηηθήο 

Θξάθεο (Καβαθφπνπινο 1981: 62, αξ. 64, ζη. 1-3): Σξεηο ιπγηξέο, ηξεηο έκνπξθηο, / καδώλαλ ηνπλ ακάξαληηνπ / θί 

ηνύ κειηζζνπβόηαλνπ. 
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«Δκείο ξνύρα έλ έρνκελ, 

ηνγ μέλνλ ηη ηνζ ζέινκελ;» 

«Μάλα, ην θακπαδάθη κνπ 

ραλάιιη ζην μελάθηκ κνπ. 

Μάλα κνπ, εγώ ηνλ αγαπώ 

θαη ληξέπνκαη λα ζνπ ην πσ». 

ΠΟΤΛΗΑΝΟ 1964: 213-214 

Αιιά ε παξαιιαγή απηή δελ είλαη νξθαλή, δελ είλαη έλα παξάδνμν ή αληηθαλνληθφ άπαμ. 

Καη ην ηξαγνχδη «Γπν γηνπθηνπνχιεο» ηεο Υαιθηδηθήο, ηα ίδηα δηαβάδνπκε: 

Γπν γηνπθηνπνύιεο ζην βνπλό, κάλα θί ζπγαηέξα, 

βόηαλα εκαδεύαλε, βξίζθνπλε ιαβσκέλν. 

«Μάλα κνπ, λα ηνύλ πάξνπκη 

ηνύλ μέλνπλ, λα ηνύλ γηάλνπκη». 

«Δκείο ςνπκί δελ έρνπκη, 

ηνύλ μέλνπ ηη ηνύλ ζέινπκη;» 

«Μάλα κνπ, ζην θξεβάηη κνπ 

λα ιέσ ην κεξάθη κνπ. 

Μάλα κ΄, ζηνύ ζηληνπθάθη κνπ 

λα βάλσ ην μελάθη κνπ». 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο,ηρ. 17-18, 1969: 152-153, αξ. 59
217

ηε Ρεκπέηηθε αλζνινγία ν Σάζνο ρνξέιεο παξαζέηεη ην ηξαγνχδη «Γπν γπθηνπνχιεο» 

ζην θεθάιαην «Σξαγνχδηα αγλψζησλ ζπλζεηψλ» θαη κε ηελ εμήο ππνζεκείσζε: «Παιηφ 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη άγλσζηνπ ζπλζέηε. Σν ηξαγνχδεζε πξν ηνπ 1930 ε Μ. Παπαγθίθα ζε δίζθν· 

217
 Πξβι. Παπαζηατθνχδε 2013: 231, αξ. 14. 
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ην 1930 ν Ρνχθνπλαο θαη αξγφηεξα ν ηειιάθεο. Μεηά απφ ρξφληα ν Βακβαθάξεο ην 

ηξαγνχδεζε θη απηφο. Τπάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην ηξαγνχδη, πνπ 

είλαη παξκέλν απφ ην βηβιίν ηνπ Παρηηθνχ [sic].
218

 Οη ζηίρνη ζε παξέλζεζε είλαη ηνπ

Βακβαθάξε»: 

Γπν Γπθηνπνύιεο ζην βνπλό, 

κάλα θαη ζπγαηέξα δπν, 

καδεύαλ ηνλ ακάξαλην 

(βνηάληα εκαδεύαλε) 

θαη θεη βιέπνπλ ΄λαλ άξξσζην 

(βξίζθνπλ ΄λα ιαβσκέλνλε). 

«Μάλα λα ηνλε πάξνπκε 

ηνλ μέλν, λα ηνλ γηάλνπκε». 

«Δκείο ςσκί δελ έρνπκε, 

ηνλ μέλν ηη ηνλ ζέινπκε;» 

«Μάλα, ην θνκκαηάθη κνπ 

(ςσκαηάθη κνπ, ζεληνλάθη κνπ) 

ραιάιη ζην μελάθη κνπ». 

«Δκείο ξνύρα δελ έρνπκε, 

ηνλ μέλν ηη ηνλ ζέινπκε;» 

«Μαλνύια κνπ ηνλ αγαπώ 

θαη ληξέπνπκαη ζα ηνπ ην πσ. 

218
 Δλλνείηαη ην βηβιίν ηνπ Γεσξγίνπ Γ. Παρηίθνπ 260 δεκώδε ειιεληθά άζκαηα από ηνπ ζηόκαηνο ηνπ ειιεληθνύ 

ιανύ, Αζήλα 1905. 
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Μάλα, ην ζεληνλάθη κνπ 

ραιάιη ζην μελάθη κνπ. 

Μαλνύια κνπ, ηνλ αγαπώ 

θαη ληξέπνπκαη λα ζνπ ην πσ». 

ΥΟΡΔΛΖ Α΄ 1977: 53 

Οη Γπθηνπνχιεο, νη μέλεο κέζα ζε κηα θνηλφηεηα πνπ ηηο πεξηζσξηνπνηεί, δηδάζθνπλ 

θηινμελία, ππνλνκεχνληαο έηζη ηα ζηεξεφηππα αηψλσλ.  
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Κεθάιαην Δ΄ 

«Μάλα θαη γηνο καιώλαλε γηα κηα Βνπιγαξνπνύια» 

Διάρηζηα ηζηνξηθά, φπσο ηα ζπλνςίδεη ν Διεπζέξηνο Αιεμάθεο: 

ηα 670 κ.Υ. θπιή ηνπξαληθήο θαηαγσγήο, νη Βνχιγαξνη, ππνιείκκαηα πηζαλφλ ησλ 

Οχλλσλ, κε αξρεγφ ηνλ Αζπαξνχρ πεξλνχλ ην Γνχλαβε θαη εγθαζίζηαληαη ζηηο λφηηεο 

πεξηνρέο ηνπ. Ηδξχεηαη ην Βνπιγαξηθφ θξάηνο ηνπ Γνχλαβε. Ζ θπιή απηή  παξά ηε 

δπλακηθφηεηά ηεο αθνκνηψλεηαη γισζζηθά απφ ηνπο πνιπάξηζκνπο ιάβνπο πνπ ήζαλ 

εγθαηαζηεκέλνη εθεί. Παξά ηελ ελίζρπζή ηνπο κε λέν ηνπξαληθφ αίκα θαηά ηνλ 11ν 

αηψλα (Πεηδελέγθνη, Κνπκάλνη θαη Σάηαξνη εγθαζίζηαληαη ζηε Βνπιγαξία ηνλ αηψλα 

απηφλ), νη Βνχιγαξνη αθνκνηψλνληαη ζε ηέηνην βαζκφ απφ ηνπο ιάβνπο, ψζηε ζήκεξα, 

αλ θαη δηαηεξνχλ νξηζκέλα ςπρνινγηθά ζηνηρεία απφ ηελ ηνπξαληθή θαηαγσγή ηνπο, λα 

ζεσξνχληαη λνηηνζιάβνη. Οη  Βνχιγαξνη εθρξηζηηαλίζηεθαλ ζηα ρξφληα ηνπ 

απηνθξάηνξα Μηραήι Γ΄ (864 κ.Υ.), ρσξίο φκσο ην γεγνλφο απηφ λα βειηηψζεη ηηο 

ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο Βπδαληηλνχο. Μεγάιεο  επηδξνκέο θαη θαηαζηξνθέο έγηλαλ  απφ 

ηνπο ηζάξνπο πκεψλα, ακνπήι θαη Ησαλλίηδε, νπφηε ηδξχζεθε θαη πξφζθαηξν 

βιαρνβνπιγαξηθφ θξάηνο Ζ Θξάθε θαη νιφθιεξε ε Βαιθαληθή πξνζαξηψληαη ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία κεηά ην 14ν αηψλα. ην εληαίν Οζσκαληθφ θξάηνο ΄Διιελεο 

θαη Βνχιγαξνη ζπκβηψλνπλ θαη επηθνηλσλνχλ· νη ηειεπηαίνη κάιηζηα εγθαζίζηαληαη ζε 

φιε ηελ έθηαζε ηεο Θξάθεο.
219

219
 Αιεμάθεο 1979: 26-27. 
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Οξηζκέλα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο λεφηεξνπο αηψλεο, απφ δνθίκην ηνπ Σάζνπ 

Κσζηφπνπινπ: 

Γηα ηηο ειιεληθέο πεγέο ησλ αξρψλ ηνπ ΗΘ΄ αη., νη νξζφδνμνη ιάβνη πνπ θαηνηθνχλ ζηελ 

νζσκαληθή Μαθεδνλία είλαη «Βνχιγαξνη», φπσο άιισζηε θη εθείλνη ηεο Θξάθεο ή ηεο 

«επέθεηλα ηνπ Αίκνπ» Βνπιγαξίαο. ΄ έλα ραξαθηεξηζηηθφ θείκελν ηνπ 1815, ηελ 

Απνινγία ηνπ Ηγλάηηνπ Οπγγξνβιαρίαο, δηαβάδνπκε ραξαθηεξηζηηθά: 

«Οη Βνχιγαξνη απφ ηαο φρζαο ηνπ Ήζηξνπ ή Γνπλάβεσο θζάλνπλ απφ ην ελ κέξνο 

κέρξη Κσλζηαληηλνππφιεσο, απφ ην άιιν κέρξη ηεο Ζπείξνπ θαη Θεζζαιίαο. 

Δίλαη ιαφο εκπνξηθφο, θηιφπνλνο, πξνηθηζκέλνο απφ ηελ θχζηλ κε  πλεχκα θαη 

πνιπάξηζκνο». [...] 

Βαζηθή δηαρσξηζηηθή γξακκή, βάζεη ηεο νπνίαο αλαγλσξίδνληαη θπξίαξρνη θαη 

ππνηειείο, ζηελ Οζσκαληθή Απηξνθξαηνξία ηνπ ΗΘ΄ αη. παξακέλεη απηή ηνπ 

ζξεζθεπηηθνχ δφγκαηνο, απνηππσκέλε ζην ζχζηεκα ησλ κηιιέη - ηεο ππαγσγήο, 

δειαδή, φισλ ησλ ππνηειψλ ηνπ ζνπιηάλνπ ζε αλαγλσξηζκέλεο ζξεζθεπηηθέο 

θνηλφηεηεο. ηελ πεξίπησζε ησλ νξζφδνμσλ ρξηζηηαλψλ, πξφθεηηαη γηα ην κηιιέη ησλ 

Ρσκαίσλ (Millet-i-Rum), κε «εζλάξρε» (milletbasi) ηνλ παηξηάξρε Κσλζηαληηλνχπνιεο 

θαη ηνπηθνχο εγέηεο-εθπξνζψπνπο ηνχο θαηά ηφπνπο κεηξνπνιίηεο. Κπξίαξρε 

ηαπηφηεηα, απνδεθηή θη αλαγλσξίζηκε απφ ηηο αξρέο, είλαη  έηζη απηή ηνπ νξζφδνμνπ 

ρξηζηηαλνχ. 

 ην εζσηεξηθφ απηήο ηεο λνεξήο θνηλφηεηαο, νη επηκέξνπο  γισζζνπνιηηηζκηθέο νκάδεο 

δηαηεξνχλ κηαλ ακθηιεγφκελε απηνηέιεηα. ηα επίζεκα θείκελα ηεο επνρήο 

θαηαγξάθνληαη σο «εζληθφηεηεο» ή «ιανί», νξνινγία πνπ ππνδειψλεη θαληαζηαθέο 

θνηλφηεηεο ρσξίο άκεζν πνιηηηθφ ραξαθηήξα θαη ε νπνία, θαηά ηε γλψκε κνπ, 
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αληηζηνηρεί ζηνλ ηξέρνληα φξν «εζλνηηθέο νκάδεο» (ethnic groups). Ο Ηγλάηηνο 

Οπγγξνβιαρίαο είλαη έηζη  εμαηξεηηθά ζαθήο,  φηαλ -ρξεζηκνπνηψληαο θαη   ζηε κηα θαη 

ζηελ άιιε πεξίπησζε ην λενινγηζκφ «έζλνο»- δηεπθξηλίδεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζην 

νξζφδνμν κηιιέη θαη ηηο επηκέξνπο γισζζνπνιηηηζκηθέο ζπληζηψζεο ηνπ: 

Οη ·ιιελεο, νη Βνχιγαξνη, νη Βιάρνη, νη έξβνη θη νη Αιβαλνί, ζρεκαηίδνπζη ηελ 

ζήκεξνλ ·ζλε, εμ σλ έθαζηνλ έρεη ηελ γιψζζαλ ηνπ. Ίινη φκσο νχηνη νη ιανί θαη φζνη 

άιινη θαηνηθνχλ ηελ Αλαηνιήλ, ελνχκελνη δηά ηεο πίζηεσο θαη ηεο Δθθιεζίαο 

ζρεκαηίδνπζη ελ ζψκα θαη έζλνο ελ, ππφ ην φλνκα ησλ Γξαηθψλ ή Ρσκαίσλ. Οχησο, ε 

Οζσκαληθή Γηνίθεζηο, φηαλ θνηλψο απνηείλεηαη πξνο ηνπο ππεθφνπο ηεο Υξηζηηαλνχο 

Οξζνδφμνπο, ηνπο θαιεί γεληθψο Ρσκαίνπο, θαη ηνλ Παηξηάξρελ, Παηξηάξρελ ησλ 

Ρσκαίσλ νλνκάδεη πάληνηε· φηαλ δε κεξηθψο εηο έλα ηνχησλ ησλ ιαψλ έρεη λανκηιήζε, 

ηφηε ηνλ δηαθξίλεη κε ην θχξηφλ ηνπ φλνκα.  

Ζ εηθφλα απηή -ηεο «εζλνηηθήο νκάδαο»- επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο πεγέο ηεο 

επνρήο, πνπ δελ ζεσξνχλ θαζφινπ πεξίεξγν έλαο «Βνχιγαξνο» λα αλήθεη ζην ειιεληθφ 

έζλνο: «Οη λπλ ιεγφκελνη Βνχιγαξνη εηζίλ νκφθπινη θαη νκνγελείο εκψλ,  νπρί έζλνο ηη 

μέλνλ» ππνζηεξίδεη ι.ρ. ην 1860 ν Ηθέζηνο Λάηξεο. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί θπζηνινγηθφο, γηα έλα θείκελν πνπ επηρεηξεί λα απνθξνχζεη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ αλαδπφκελνπ βνπιγαξηθνχ εζληθηζκνχ, φκσο ηα ίδηα αθξηβψο 

δειψλεη (θαη κάιηζηα ηελ ίδηα ρξνληά) θη  έλα  κειινληηθφ  ζηέιερνο ηνπ βνπιγαξηθνχ 

θηλήκαηνο ζηε Μαθεδνλία, ν Αρξηδηλφο Γθξηγθφξ Παξιίηζεθ, πνπ  ππνγξάθεη αθφκε σο 

Γξεγφξηνο ηαπξίδεο: «Ναη, είκαη Βνχιγαξνο» γξάθεη απεπζπλφκελνο ζηνλ πνηεηηθφ ηνπ 

αληίπαιν, θαζεγεηή Οξθαλίδε, «αιι΄ έρσ πνιχ Διιεληθψηεξα ηα αηζζήκαηα θαη ηελ 

θαξδίαλ, παξά ζε ηνλ πβξηζηήλ». 

ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1860  θαη 1870, ε ελφηεηα ηνπ Millet-i-Rum δηεξξάγε  [...] απφ ηελ 

εκθάληζε ηνπ βνπιγαξηθνχ εζληθηζκνχ θαη ηελ επίζεκε αλαγλψξηζε ελφο βνπιγάξηθνπ ΠΑ
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κηιιέη απφ ηελ Τςειή Πχιε.
220

Παξά ην θνηλφ ηνπο ζξήζθεπκα, δελ ήηαλ αλεκπφδηζηνο ν έξσηαο (θαη ν γάκνο) αλάκεζα 

ζε κέιε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο βνπιγαξηθήο εζλφηεηαο, κε ην χςνο ησλ εκπνδίσλ λα 

απμνκεηψλεηαη θαηά ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν. Αίθλεο, ζε πνίεκα ηνπ 1878, επψλπκν, νη 

Βνχιγαξνη πξσηεχνπλ ζηελ θιίκαθα ηεο αλαμηφηεηαο, μεπεξλψληαο (αλ ε ιέμε έρεη λφεκα εδψ) 

ηνπο Σζηγγάλνπο, νχησο ή άιισο νπηηδαλνχο ζηελ θνηλή αληίιεςε. Γελ κπνξνχκε βέβαηα ην  

παξαβιέςνπκε ην πφηε θαη γηαηί παξήρζεζαλ ζηίρνη ζαλ θη απηνχο. Γελ κπνξνχκε δειαδή λα 

κελ ππνζέζνπκε φηη ε ελδερνκέλσο πεξηζηαζηαθή νμχηεηα ησλ αηζζεκάησλ εμεγεί ηελ νμχηεηα 

ιέμεσλ νη νπνίεο ζε άιιε πεξίπησζε, πεξηζζφηεξν ήξεκε, ίζσο θξίλνληαλ ππέξβαξεο θαη 

άδηθεο. Μνιαηαχηα, απηφ πνπ δηαβάδνπκε ζην πνίεκα «1868 θαη 1878» ηνπ Αρηιιέα Παξάζρνπ, 

ην νπνίν απαληά ζηε ζπιινγή ηνπ Γάθλεο
221

, παξακέλεη αθξαία ιηβεινγξαθηθφ. Ο πνηεηήο,

εμνξγηζκέλνο απφ ηε ζηάζε ησλ θαζ΄ ππφζεζε ζπκπαξαζηαηψλ ζηηο εμεγέξζεηο ηεο 

ηνπξθνθξαηνχκελεο Κξήηεο, μεζπάεη: 

Δίκαζηε γεληά θαηαξακέλε, 

θαηεξακέλνη είκαζηε θη έρνκε πάληα ερζξό καο 

θάζε θπιή, θάζε θαηξό, ηε γε ηελ νηθνπκέλε, 

ηνλ νπξαλό, ηε ζάιαζζα, ηνλ ίδην εαπηό καο! 

Καηαξακέλε θη ε ζηηγκή αθόκ΄ ε δνμαζκέλε, 

νπνύ αθoύζζε η΄ όλνκα «Διιάο»· θαηαξακέλε 

ε δόμα ηεο, πνπ έξεκνη ηελε ρεξζώλνπλ ιάθθνη, 

ην γάια ηεο ην αζάλαην, η΄ αζάλαην θαξκάθη! 

Καηάξα ζη΄ αθξνγηάιηα ηεο, ζην θσο, ζηνλ νπξαλό ηεο, 

220
  Σάζνο Κσζηφπνπινο, «Σν φλνκα ηνπ άιινπ: Απφ ηνπο "Διιελνβνχιγαξνπο" ζηνπο "ληφπηνπο Μαθεδφλεο"», 

ζην Κατάθα 2002: 368-371. 
221

 Αρηιιέαο Παξάζρνο 1881: 133-141. 
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θη απ΄ όια πεξηζζόηεξν, θαηάξα ζην Θεό ηεο!  

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

Αρ, λα ΄καζηε θη εκείο θπιή από εθείλεο, όπνπ 

ζε ζθαινπάηη ζηέθνπλε αξθνύδαο θαη αλζξώπνπ· 

ηε ζήςε κάλα λα ΄ρακε θαη ηε λπρηηά παηέξα· 

λα κε καο γέλλαε ην θσο θη αλνίμεσο εκέξα· 

λα ήκαζηε δίρσο παικό, δίρσο αλζξώπνπ ράξε! 

Αζίγγαλνη! -ρεηξόηεξα, ρεηξόηεξα- Βνπιγάξνη, 

Βνπιγάξνη, πνπ κε ην ζηαληό ηνύο ζπνπλ ηελ αιπζίδα, 

ήιην ζα βιέπακε θη εκείο θη ειεύζεξε παηξίδα! 

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

Μαο έρεη πιάζεη ν Θεόο κε ην δεμί ηνπ ρέξη. 

η΄ αξηζηεξό έρεη επρέο, θαηάξεο ζην δεμί ηνπ! 

Γη΄ απηό απάλσ ζην ζηαπξό εράζε ην παηδί ηνπ... 

ίδεξα πξέπνπλε ζ΄ εκάο· δελ έρνκε ηε ράξε 

θαη ηελ αηίκεηε ηηκή λα είκαζηε Βνπιγάξνη!  

Δδψ ε πξνζσπηθή πνίεζε θαίλεηαη λα ζπγθεθαιαηψλεη ηηο δηάρπηεο ζηα ιατθά ζηξψκαηα 

αληηιήςεηο πεξί θαησηεξφηεηαο ησλ Βνπιγάξσλ, απνθξπζηαιισκέλεο άιισζηε ζε εθθξάζεηο 

θαη παξνηκίεο, αθφκα θαη αηλίγκαηα (ιφγνπ ράξε: «έλα ξέκα γεκάην κε παξηζάιηα» ηη είλαη; - Οη 

Βνχιγαξνη»
222

). Αληινχκε θαη πάιη απφ ην δνθίκην ηνπ Ν. Κνληνζφπνπινπ (2004: 296-297):

Ζ γεηηλίαζηο, ε ζπλνίθηζηο ζ΄ σξηζκέλεο πεξηνρέο θαη γεληθά νη επαθέο Διιήλσλ θαη 

Βνπιγάξσλ ρξνλνινγνχληαη απφ ηε κεζαησληθή επνρή θαη, δπζηπρψο, δελ ήζαλ 

222
 Βι.  Λνπινπδφπνπινο 1903: 117 (παξηζάιηα: ξάθε, επεμεγεί ν ζπιινγέαο) θαη Υαηδεηάθε-Καςσκέλνπ 2000: 

182, αξ. 74. 
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θαηλφκελα εηξεληθά. Απφ ηηο ζθιεξέο ζπγθξνχζεηο κεηάμχ ησλ δχν ιαψλ ππέθεξε 

θπξίσο ε βφξεηνο Διιάο (Μαθεδνλία, Θξάθε) θαη νη επαξρίεο ηεο  ζεκεξηλήο Ν. θαη 

ΝΑ. Βνπιγαξίαο, φπνπ ζπδνχζαλ Διιελεο θαη Βνχιγαξνη. Απνηέιεζκα ηεο δηακάρεο 

κεηαμχ ησλ δχν εζλνηήησλ θαη, ζηα λεψηεξα ρξφληα, ησλ δχν θξαηψλ ήηαλ λα 

ζρεκαηίζνπλ νη Διιελεο αξλεηηθήλ εηθφλα γηα ηνλ βνπιγαξηθφ ιαφ. Γεληθά ν Βνχιγαξνο 

ραξαθηεξίδεηαη σο άλζξσπνο, ζθιεξφο, αγξνίθνο, θνπηφο θαη απνιίηηζηνο, αλεπίδεθηνο 

κνξθψζεσο, ηζρπξνγλψκσλ, πείζκσλ θαη κε κηα ιέμη βάξβαξνο θαη ζπλεζέζηαηε, 

 παιαηφηεξα ηδίσο, ήηαλ ε πξνζσλπκία Βνύιγαξνο αλζξψπνπ αγξνίθνπ,  βαξβάξνπ, 

ζθιεξνχ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, απνιηηίζηνπ, ηζρπξνγλψκνλνο θαη πείζκνλνο. ηελ 

Κχπξν επί αλζξψπνπ απιήζηνπ, αγξνίθνπ, αθηινμέλνπ θαη ζθαηάο ζπκπεξηθνξάο ιέγνπλ 

έλ΄ ηέιεηα Βνύξθαξνο ή ζαλ ηνλ Βνύξθαξελ είλαη. ηελ Βέξνηα ιέλε ηε θξάζη είλη 

Βνύιγαξνπο αλάιαηνπο θί θξνπκκ΄δνπθέθαινπο, πνπ ζεκαίλεη θνπηφο, αλφεηνο. Οη 

πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ζηνπο Βνπιγάξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζην Ηζηνξηθό ιεμηθό ηεο λέαο 

ειιεληθήο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ πξνέξρνληαη απφ ηε Θξάθε θαη ηελ Αλαηνιηθή 

Ρσκπιία. Γηά παξάδεηγκα δίλνκε ηηο αθφινπζεο: βνπξγάξηθν θεθάιη = αγξνίθνο 

άλζξσπνο, πείζκσλ θαη αλεπίδεθηνο πνιηηηζκνχ. Θξάθε. Βνύιγαξν αλ θάκεο θίιν, βάζηα 

θαη θνκκάηη μύιν. [...] ΄Οηαλ ηνπ γνπξνπληνύ ε ηξίρα γίλ΄ κεηάμ΄, ηόηεο θη ν Βνύξγαξνο ζα 

κάζε ηελ ηάμ΄. [...] 

Καηψηεξν δηαλνεηηθψο ζεσξνχλ ηνλ Βνχιγαξν θαη νη ζιαβφθσλνη ΄Διιελεο ηνπ  λνκνχ 

Πέιιεο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο: Αλ ζέιεηο λα ζε θαηαιάβε ν Έιιελαο,  θάλε ηνπ 

λεύκα, αλ ζέιεηο λα ζε θαηαιάβεη ν Βιάρνο, ζθύξα ηνπ, αλ ζέιεηο λα ζε θαηαιάβεη ν 

Βνύιγαξνο, ρηύπα ηνλ ζην θεθάιη. [...] Ρσκαίνο (= ·ιιελ) σξαίνο,  Βνύιγαξνο 

απάλζξσπνο, Βιάρνο θαλ ηίπνηα. [...] Δίλαη πεξίεξγν φηη μηλνύο νλνκάδνπλ 

 ζπλζεκαηηθά νη Μαθεδφλεο ηνπο Βνχιγαξνπο θαη αικπξνύο ηνπο Σνχξθνπο.  ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



182 

Γηα ηελ εηθφλα ησλ Βνπιγάξσλ ζηα βπδαληηλά ρξφληα είλαη δεισηηθφο ν ραξαθηεξηζκφο 

ηαηαξόθνπνο, βνπιγαξνκνπζνπδάηνο κε ηνλ νπνίν ε θίρια ζηνιίδεη ηνλ κπνχθν, ζηνλ Πνπινιόγν 

(1987: 296, ζη. 624). «Οη ραξαθηεξηζκνί απηνί είλαη απφιπηα πεηπρεκέλνη», γξάθεη ζηελ 

Δηζαγσγή ηεο ε Ηζαβέιια Σζαβαξή: «ν κπνχθνο έρεη κηθξφ θαη θπξηφ ξάκθνο θαη κεγάια θαη  

πιαθνπηζσηά κάηηα· είλαη άζρεκν πνπιί, θαη ν πνηεηήο ηνλ παξνκνηάδεη κε Βνχιγαξν θαη 

Σάηαξν. ΄Οπσο θαίλεηαη, γηα ηνπο Βνχιγαξνπο ππήξρε ε εληχπσζε φηη ήηαλ αγξησπνί, άζρεκνη 

θαη κε πιαθνπηζσηή θαη θπξηή κχηε».  

Ζ βπδαληηλή «παξάδνζε» ελφο θπιεηηζκνχ ζεκειησκέλνπ ζε ππνηηζέκελεο 

παξαηεξήζεηο ησλ θπζηνγλσκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ έκεηλε άζηθηε ζηνπο επφκελνπο αηψλεο, αλ 

δελ επηδεηλψζεθε, γηα πξνπαγαλδηζηηθνχο ιφγνπο. Απνθαιππηηθέο νη επφκελεο παξάγξαθνη 

(Κσζηφπνπινο 2017: 303-304): 

«Δίζαζηε ·ιιελεο απφ ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, θαη  πέξαζαλ νη ιάβνη 

θαη ζαο εμεζιάβσζαλ. Ζ κνξθή ζαο είλαη ειιεληθή», εμεγεί ν κεηξνπνιίηεο Γεξκαλφο 

Καξαβαγγέιεο ζηνλ ζιαβφθσλν θαπεηάλ Κψηηα θαηά ηε ζηξαηνιφγεζή ηνπ, ελψ αθφκε 

γιαθπξφηεξν είλαη ην θήξπγκα ηνπ Υξπζφζηνκνπ Παπαδξάθνπ ζηε ιίκηζηα ηεο 

Καζηνξηάο, φπσο καο ην παξαδίδεη ν ηακάηεο Ράπηεο [ζηελ Ηζηνξία ηνπ Μαθεδνληθνύ 

Αγώλνο, Αζήλα 1910]: 

 ·θζαλε κφλνλ κηα καηηά λα ξίςεηε ζηαο Βνπιγαξηθάο θαη ζηαο Μαθεδνληθάο 

θεθαιάο λα ηδήηε ηελ κεγάιελ θαηαπιεθηηθήλ δηαθνξάλ. Σν βνπιγάξηθν κνχηξν 

είλαη βιαθψδεο, ην κέησπν εμσγθσκέλν θαη ζαλ ηεο κατκνχο θαη ελ γέλεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ άγξηα θαη αζρεκφηαηα. Δζείο είζζε εχκνξθνη άλζξσπνη. 

Σηο κεηαγελέζηεξεο απηέο θαηαγξαθέο επηβεβαηψλεη έλα ζιαβφγισζζν θπιιάδην ηνπ 

Διιελνκαθεδνληθνχ Κνκηηάηνπ, ηππσκέλν ην 1905: 

Αθφκα θαη ηα κνχηξα καο δελ είλαη βνπιγαξηθά. Γηφηη φινη νη Ρψζνη θαη νη 

Βνχιγαξνη είλαη γνπξνπλφκνπηξα, ελψ εκείο νη Μαθεδφλεο θαη νη γπλαίθεο 
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 καο έρνκελ ειιεληθάο θπζηνγλσκίαο. 

«Υαξαθηεξνινγηθά» θαη ζπλαθή ξαηζηζηηθά ζηεξεφηππα πιαηζηψλνπλ απηή ηελ 

πξνζθπγή ζηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα ηνπ έζλνπο. «Σνπξαληθφο ιαφο, θαη΄ επίθαζηλ 

κφλνλ ιαχνη», ππνζηεξίδεη ην 1907 γηα ηνπο Βνχιγαξνπο ν πξχηαλεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Νενθιήο Καδάδεο, 

Δθ ηεο εζλνινγηθήο απηήο θαηαγσγήο θαη ηεο θπζηνινγηθήο ζπζηάζεσο, πξνο παλ άιιν 

εδχλαην λα ζπληειέζε ή πξνο εθπξνζψπεζηλ θαη πξαγκάησζηλ γελλαίαο ηηλφο ηδέαο. [...] 

Σν «ξαθαλνεηδέο απηνχ θξαλίνλ» ήθηζηα είλε πξφζθνξνλ λα παξαγάγε γελλαίαλ ζθέςηλ, 

θαη έηη κάιινλ λα πξαγκαηνπνηήζε απηήλ. 

 Αο αιιάμνπκε φκσο πεδίν θαη ηφλν. Γηα λα πνχκε φηη, αθφκα θη αλ δελ έβξηζθαλ ηε 

ζεζκηθή ιχζε ηνπ γάκνπ, εξσηηθά αηζζήκαηα κεηαμχ αηφκσλ ειιεληθήο θαη βνπιγαξηθήο 

εζληθφηεηαο βεβαίσο θαη εθδειψλνληαλ, αθνχ ε αγάπε παξακέλεη ηξειή θη αδέζπνηε. Σε δηθή 

ηνπ καξηπξία δίλεη ην ηξαγνχδη πνπ αθνινπζεί, κε ην ελαιιαζζφκελν αλά εκηζηίρην γχξηζκα: 

Βνπιγάξα, Βνπιγάξα θαη κηθξή Βνπιγαξνπνύια: 

Παλάζεκα ην κάζηνξα, ηνλ πξώην πειεθάλν, 

πνπ έθθηαλαλ, πνπ έρηηδαλ ηα ζπίηηα καο αξάδα, 

ηα παξαζύξηα καο θαξζί θαη ηηο απιέο αληάκα. 

Παλάζεκα ηε κάλα ζνπ θαη ηε δηθή κ΄ αληάκα 

πνπ δε καο αξξεβώληαζαλ λα πεξπαηνύκ΄ αληάκα.
223

ΓΟΤΛΑ 1999: 323, αξ. VII142η 

223
 πειεθάλνο: μπινηφκνο, απηφο πνπ πειεθάεη μχια ή πέηξεο· θαξζί: απέλαληη. 
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Σν ηξαγνχδη ησλ εξξψλ «Βνπξγαξνχεο θαηεβαίλνπλ» είλαη ξπζκηζκέλν απφ έλαλ πφζν 

άκνηξν πξνθαηαιήςεσλ: 

Βνπξγαξνύδεο θαηεβαίλνπλ  

από πάλ΄ απ΄ ηα κπατξηα
224

λα ζθαιίδνπλ, λα ζεξίδνπλ 

θαη λα δέζνπλ ηα δεκάηηα. 

Πέξαζ΄ έλαο, πέξαζ΄ άιινο, 

πέξαζε θη έλαο ιεβέληεο: 

«Καιεκέξα, Βνπξγαξνύδεο, 

δε κε παίξλεηε θαη κέλα 

λα ζθαιίδσ, λα ζεξίδσ, 

λα  ζαο δέλσ ηα δεκάηηα 

θαη λα ζαο θηιώ ζηα κάηηα;» 

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: 105 

Μεξηθέο θνξέο ε απνπζία απάληεζεο ζπληζηά απάληεζε. 

Σε δηθή ηνπ καξηπξία θνκίδεη, έζησ κε ηνλ ηξφπν ηεο ζάηηξαο, ην ζηελεκαρίηηθν 

ηξαγνχδη «Σεο ηαπξνχδαο», δεκνζηεπκέλν απφ ηνλ Γ. Βνγαδιή, ζην πιαίζην ηεο ζπιινγήο ηνπ 

κε ηνλ ηίηιν «Γεκνηηθά θηιηππνππνιίηηθα θαη ζηεληκαρίηηθα ηξαγνχδηα»: 

Γελ ήζνπλ ζπ πνπ κ΄ έιεγεο ζαλ δε ζε δγηώ πεζαίλσ; 

Σώξα κεκηάο κε μέραζεο θαη παίξλεηο έλαλ μέλν. 

ηαπξνύδα κνπ κε ην καληώ, 

πνπ μέραζεο ηνλ Πξνεζηό. 

Γελ ήζνπλ ζπ πνπ κ΄ έιεγεο πσο ηαίξη ζα κε θάλεηο;       5 

224
  κπατξηα: ιφθνη, πςψκαηα (ην εξκήλεπκα είλαη ηνπ ζπιινγέα). 
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Σώξα εκέλαλ άθεζεο θαη Βνύξγαξν ζα πάξεηο. 

ηαπξνύδα κνπ, ρξπζό κ΄ πνπιί, 

πνπ πήξεο ηνλ αλαθξηηή. 

Κξίκα ζηα ηόζα γξάκκαηα ζ΄ , θξίκα ζηελ εκνξθηά ζνπ, 

γθνπληίιεςεο ην ζόη ζνπ, ληξόπηαζεο ηε γεληά ζνπ.  10 

Αρ ζπ κε ηα μαζηά καιιηά 

πνπ ληξόπηαζεο ηνλ καραιά. 

Ζ ώξα ήηαλ δώδεθα, ζ΄ έβαιαλ κεο ζη΄ ακάμη, 

λα κε ζε πάξεη ν αλαθξηηήο θη απ΄ ηε ραξά πεηάμεη· 

κα ό,ηη ν κπακπάο ζνπ θη αλ ζε πεη,          15 

ζπ ζέιεηο ηνλ αλαθξηηή. 

Πώο μέραζεο ηη ήζνπλ ζπ θαη παίξλεηο έλαλ Βήηα, 

θξίκα ζηελ εμππλάδα ζνπ, επάηεζεο ζηελ πίηα. 

ηαπξνύδα κνπ, ρξπζό κ΄ πνπιί, 

πνπ πήξεο ηνλ αλαθξηηή.
225

20 

Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 304-305, αξ. ΥΥΥΗΥ 

Γξάθεη ν Γ. Βνγαδιήο γηα ηελ ειεπζεξνγακία αλάκεζα ζε ·ιιελεο θαη  Βνχιγαξνπο 

(305, ζεκ. Γ΄):  

Μηθηνί γάκνη. πλνηθέζηα κεηαμχ Διιήλσλ θαη Βνπιγάξσλ ψο ηελ επνρή ηνπ ρίζκαηνο 

(1870) ήηαλ ζπλεζέζηαηα ζηε Φηιηππνχπνιη θαη ζην ηελίκαρν. Αιιά κεηά ν ζρίζκα 

ηέηνηνη γάκνη θφπεθαλ ζα κε καραίξη, γηαηί θαλέλαο Ρσκεφο δελ ήζειε λα δψζε ηελ 

θφξε ηνπ ή ηελ αδειθή ηνπ ζε "ζρηζκαηηθφ". Μεηά ηελ έλσζη ηεο Βνπιγαξίαο κε ηελ 

Αλαη. Ρσκπιία, πησρέο Διιελνπνχιεο άξρηζαλ μαλά λα παίξλνπλ Βνπιγάξνπο ζηε 

Φηιηππνχπνιη, φρη φκσο θαη ζην ηελίκαρν. Πξψηε πινπζία, εχκνξθε θαη κνξθσκέλε 

ηεληκαρίηηζζα, πνπ παξά ηελ ζέιεζη ησλ γνλέσλ ηεο παλδξεχζεθε βνχιγαξν ήηαλ ε 

ηαπξνχδα Ληφιηζηνπ. Οη γνλείο ηεο ηήο έδηλαλ θάπνηνλ Πξνεζηνχ (ηίρ. 4). ΄Διιελα 

225
 γθνπληίιεςεο: «gνπληηιέβσ, απφ ην gνχληηιαο, ηνπηθή ειιεληθή ιέμηο, πνπ ζεκαίλεη άλζξσπν, πνπ εμσηεξηθά 

παξνπζηάδεηαη ζαλ πνιηηηζκέλνο θαη Κχξηνο αιι΄ νπζηαζηηθά, θη΄ άκα ιηγάθη ηνλ μχζεο, παξνπζηάδεηαη ρσξηάηεο 

θαη πξφζηπρνο»· έλαλ Βήηα: «ην αξρηθφ γξάκκα ηνχ Βνχιγαξνο. ΄Δηζη ζπλζεκαηηθά νη ηεληκαρίηεο νλφκαδαλ ηνπο 

Βνπιγάξνπο θαη Βνπιγάξεο» (ηα εξκελεχκαηα είλαη ηνπ Γ. Βνγαδιή). 
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θαη απφ θαιήλ νηθνγέλεηα, αιιά ρσξίο αηνκηθήλ αμία θαη κε πνιιά ειαηηψκαηα. Απηή 

επέκεηλε λα πάξε έλαλ Βνχιγαξν, πνπ ηνλ αγάπεζε, ηνλ Υξήζην Κάιεθ, πξνηίηεξα 

αλαθξηηή ηνπ ηεληκάρνπ (η. 4 θαη 20) θαη πζηεξψηεξα δήκαξρν ηεο πφιεσο, έλαλ 

κνξθσκέλν θαη πξάγκαηη αμηαγάπεην λέν. Οη γνλείο ηεο γηα λα ηελ απνκαθξχλνπλ απφ 

ηνλ Κάιεθ θαη γηα λ΄ αιιάμε πεξηβάιινλ, ηελ έζηεηιαλ ζηε Φηιηππνχπνιη (η. 13-14), 

θη΄ εθεί παξεθάιεζαλ ηνλ Μεηξνπνιίηε θαη άιινπο νηθνγελεηαθνχο θίινπο λα ηελ 

λνπζεηήζνπλ, αιιά ηνπ θάθνπ! ν γάκνο κε ηνλ Βνχιγαξν Κάιεθ έγεηλε. Οη γνλείο ηεο 

θαη ν αδειθφο ηεο Γηάλλεο Ληφιηζηνπ (ζθνηψζεθε ην 1913) ηελ ζπγρψξεζαλ, φρη  φκσο 

θαη ε θνηλή γλψκε. Σεο έβγαιαλ ηξαγνχδη. Ζ θαηαβνή ηνπ θφζκνπ έθαγε ηε 

δπζηπρηζκέλε! Γπν ρξφληα κεηά ηνλ γάκν ηεο, λεψηαηε θαη σξαηφηαηε, απέζαλε, ιέγνπλ, 

απφ καξαζκφ. 

«Σε κηα ρήξα Βνπιγάξα» 

ηα ηξαγνχδηα πνχ αθνξνχλ ηε ζρέζε Διιελα κε Βνπιγάξα (ηα πεξηζζφηεξα θέξνληαη 

ππφ ηνλ ηίηιν «Υήξα Βνπιγάξα»), θαη ηα νπνία είλαη ηξαγνχδηα ηνπ κηζεκνχ θαη ηεο αγάπεο 

ηαπηφρξνλα, ν ήξσαο, νξθαλφο απφ ηα κηθξά ηνπ ρξφληα, μεληηεχεηαη θαη ξνγηάδεηαη, δνπιεχεη 

δειαδή κηζζσηφο, ζε ρήξα Βνπιγάξα. Τπνδειψλεηαη έηζη εμαξρήο κηα ηεηξαπιή δηαθνξά: 

εζλφηεηαο, θνηλσληθήο θαηεγνξίαο, ειηθίαο θαη βέβαηα εξσηηθήο εκπεηξίαο. Δχινγε κνηάδεη 

ινηπφλ ε ππφζεζε φηη κεηά ηα πξψηα ρξφληα, νπφηε ε ρήξα ιεηηνπξγεί θάπσο θαη ζαλ 

αλαπιήξσζε ηεο λεθξήο κάλαο, ν λένο, θξπθά εξσηεπκέλνο ψο ηφηε, πξνζρσξεί ζην ξφιν ηνπ 

εξσηηθά καζεηεπφκελνπ. Σν κνηίβν πάλησο ηνπ μεινγηάζκαηνο απφ αιιφθπιε κάγηζζα δελ 

αλαπαξάγεηαη εδψ:  
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Με ηνύηελ αζεκόθνππα ζέισ λα πησ πέλη΄-έμη, 

θη αλ δελ κεζύζσ, θόξε κνπ, θέξλα καο, ώο λα θέμεη, 

λα θάηζσ λα ζε αθεγεζώ ηεο μεληηηάο ηα ληέξηηα. 

Πάξα κηθξόο νξθάλεπζα ΄πό κάλα, ΄πό παηέξα, 

θαη πήγα θαη ξνγηάζζεθα ζε κηα ρήξα Βνπξγάξα.
226

Γώδεθα ρξόλνπο έθακα, ζηα κάηηα δελ ηελ είδα, 

θη από ηνπο δώδεθα κπξνζηά, ηελ εύξα ζηνιηζκέλε· 

απηή βγαίλεη από ην ινπηξό θη εγώ από ηνλ κπαξπέξε, 

ήιζε θαη αληακσζήθακελ ζ΄ έλα ζηελό ζνθάθη. 

«Γώζ΄ κνπ, θπξά, ηε ξόγα κνπ, δώζ΄ κνπ ηε δνύιεπζή κνπ, 

παξάγγεηιε ε καλνύια κνπ λα πά΄ λα κε παλδξεύζεη». 

«Γώδεθα ζθιάβεο έρσ ΄γώ, θη όπνηα ζ΄ αξέζεη πάξε· 

ζέιεηο ηελ ξνύζαλ, έπαξε, ζέιεηο ηελ καπξνκάηα, 

ζέιεηο ηελ θαηαγάιαλε πνπ ΄λαη θισξηά γεκάηε. 

Απηή νπνύ εδνύιεπεο, απηή είλαη ε θπξά ζνπ». 

FAURIEL Β΄ 1999: 104-105, αξ. 132 

226
 Τπάξρνπλ παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ φπνπ ην νξθαλφ παηδί κπαίλεη ζηε δσδεθάρξνλε δνχιεςε βαζηινπνχιαο 

(Μαπξήο - Παπαδφπνπινο 1928: 42, αξ. 4, θαη Μ. Μαθξήο 2007: 715-716, αξ. 106), αξρνληνπνχιαο, δίρσο άιινπο 

πξνζδηνξηζκνχο  (Γηάγθαο 1959: 320, αξ. 470), θάπνηνπ Αξκέλε (ζην ίδην, 572-573, αξ. 942) ή ρήξαο πνπ ε 

εζληθφηεηά ηεο δελ πξνζδηνξίδεηαη (Εακπέιηνο 1852: 727, αξ. 14,  Jeannaraki 1876: 215-216, αξ. 278, Υαζηψηεο 

1899: 203-204, αξ. 26, Καθηαληδήο 1977: 195, φπνπ ην ηξαγνχδη θαηαιήγεη κε ηνπο ζηίρνπο: «Γώζ΄κνπ, θπξά, ηε 

ξόγα κνπ, δώζ΄κνπ ηε δνύιεςή κνπ, / δώδεθα ρξόλνπο μεληηηά βαξέζεθ΄ ε ςπρή κνπ»,  Παπιάθεο 1997: 206, αξ. 24, 

θαη Κνηδηνχιαο  2016: 100, αξ. 137). ηελ θαξπαζηαθή παξαιιαγή ηνπ Μ. Μαθξή ε βαζηινπνχια αληαπνθξίλεηαη 

κε εξσηηθή γελλαηνδσξία: «Ακέηε, βάγηεο, ζηξώζεηε ηε λπθθηθήκ κνπ θιίλε / λα δώζσ η΄ άνπξνπ θηιί ώζηα λα 

μεκεξώζεη / θη ώζηα λα βγεη ν ήιηνο ζηα όξε λα ηεληώζεη» (ζη. 13-15). 

ηηο παξαιιαγέο ηνπ Γηαλλαξάθε θαη ηνπ Υαζηψηε, ε απέρζεηα ηνπ εξγαδφκελνπ γηα ην αθεληηθφ ηνπ 

ζπκππθλψλεηαη  ζηα ραξηησκέλα γπξίζκαηα. Ηδνχ ν δνχινο ηεο ζπιινγήο ηνπ Υαζηψηε: Με ξόγηαζ΄ ε καλνύια κνπ 

/ - ε παιηνξθαλνύια κνπ, / ζε ρεξνπνύιαο ρέξηα / -ζηα ζπαζηά θαη ζηα καραίξηα, / λα ζηέθ΄ νξζόο λα ηελ θεξλώ / -θαη 

λα ηελ παξαθαιώ, / κ΄ έλ΄ αζεκέλην ηάζη / -πνπ λα ζηξέςεη λα ηελ θάςεη. / Να πιέλσ ηα πνδάξηα ηεο /  -θαη ηα δπν 

μεξάδηα ηεο, / ζ΄ έλα ρξπζό ιεγέλη /  -ραξάκη λα ηεο γέλεη· / λα ζηξώλσ πέληε ζηξώκαηα / θαη πέλη΄ έμη παπιώκαηα / 

θαη δπν άζπξα ζηληνλάθηα / -λα θνηκνύληαη δπν θνξκάθηα. / «Γώζ΄ κνπ, θπξά κ΄, ηε ξόγα κνπ / -θη εθείλε ηε ξνγίηζα 

κνπ, / δώζ΄ κνπ ηε δνύιεςή κνπ, / ζ΄ εβαξέζεθ΄ ε ςπρή κνπ· / λα θέξλσ ην θξπό λεξό / -κέζα ζηνλ ρεηκώλ΄ θαηξό / 

από η΄ Αγά ηε βξύζε / -πνηνο ηελ θάλεη ηέηνηα θξίζε».   
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Σν πψο απαληάεη ζην δίιεκκα ν λένο καο ην απνθαζίδεη θάζε ηξαγνπδηζηήο θαηά ηελ 

πεξίζηαζε θαη ηελ επνρή, ελδερνκέλσο θαη θαηά ην αθξναηήξηφ ηνπ. Αδηαθνξψληαο πάληνηε γηα 

ηηο δνχιεο, φζν φκνξθεο ή πινχζηα πξνθνδνηεκέλεο θη αλ είλαη
227

, επηιέγεη αξθεηά ζπρλά ηελ

ίδηα ηε Βνπιγάξα θπξά ηνπ, φπσο ην δειψλνπλ νη ηξεηο θαηαιεθηηθνί ζηίρνη κηαο παξαιιαγήο 

απφ ηε Θεζζαινλίθε: 

«Οπδέ ηε ξνύζα ζέινπ ΄γώ, νπδέ ηε καπξνκάηα, 

νπδέ ηελ θαηαγάιαλε, πνπ ΄λαη θινπξί γηνκάηε, 

κόλ΄ ζέινπ ηνύ θνπξκάθη ζνπ λα ηνπ ζθηρηαγθαιηάδνπ». 

Αθαδεκία 1962: 452-453, αξ. Α΄α, ζη. 15-17 

΄Ηδηα ε θαηάιεμε ζε παξαιιαγή απφ ηελ Δχβνηα: 

«Μεδέ ηε ξνύζα, ηελ μαλζή, κεδέ ηε καπξνκάηα, 

κεδε ηελ θξαζνγάιαλε, πνπ ΄λαη θινπξηά γηνκάηε, 

Μόλ΄ ζέισ ην θνξκάθη ζνπ λα θ΄ιήζσ, λ΄ αγθαιηάζσ». 

Δπβντθέο Μειέηεο, ηφκ. ΚΔ΄ (1983), 185, αξ. 133Β΄, ζη. 13-15 

Καη ζε παξαιιαγή ηεο σδφπνιεο: 

«Ούηε ηε ξνύζα ζέισ ΄γώ νύηε ηε καπξνκάηα 

νύηε ηελ θαγθειόθξπδε θαη ηε δαρηαλνθξύδα
228

,

εγώ Βνπξγάξα δνύιεςα, Βνπξγάξα ζελά πάξσ». 

ηελ Πόιε ζθάδνπλ πξόβαηα, ζην Γαιαηά γειάδηα, 

θαη ζηεο Βνπιγάξαο ηελ πνδηά ζθάδνπληαη παιηθάξηα.
229

227
 Οη δνύιεο δελ κ΄ αξέζνπλε, εγώ εζέλα ζέισ ιέεη μεθάζαξα ζε καθεδνληθή παξαιιαγή (Εηψηαο 1983: 23, ζη. 13). 

228
 δαρηαλνθξύδα: γατηαλνθξχδα. 

229
 Βι. Παξαζθεπφπνπινο 1932: 268, αξ. 21, ζη. 17-21. 
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΄Αιιεο παξαιιαγέο είλαη εθνδηαζκέλεο κε εμεγεηηθφ ή δηθαηνινγεηηθφ ηέινο, ζε κνξθή 

πνπ πηζαλφλ επηδέρεηαη ςπραλαιπηηθή εξκελεία. ΄Αιινηε ινηπφλ ππνδεηθλχεηαη εκκέζσο ην 

θάληαζκα ηνπ παηέξα ζαλ απηφ πνπ ππαγνξεχεη ζηνλ γην ηελ απφθαζή ηνπ: 

«Οπδέ ηε ξνύζα ζέισ ΄γώ, θη νπδέ ηε καπξνκάηα, 

θη νπδέ ηε ιηγλή, πνπ ΄λαη θινπξί γηνκάηε, 

ρήξα είρε πάξεη ν θύξεο κνπ, ρήξα θη εγώ ζα πάξσ». 

ΓΡΟΗΝΖ 1927: 230, ζη. 10-12
230

θαη άιινηε ην θάληαζκα ηεο κεηέξαο: 

«Ματδή ηε ξνύζα, ηελ μαλζηά, κατδή ηε καπξνκάηα, 

ρήξα ήηαλ ε κάλα κνπ, ρήξα θη εγώ ζα πάξσ».
231

ΠΔΡΑΝΘΖ 1974: 148-149, ζη. 11-12 

Γελ ιείπνπλ νη παξαιιαγέο φπνπ ε απφθαζε ζεκειηψλεηαη ζηελ επηζπκία ηεο θαζαξήο 

ηέξςεο, φπσο ζε εθδνρή ηνπ ηξαγνπδηνχ θαηαγξακκέλε ζηηο Καξπέο ηεο ζεκεξηλήο Βνπιγαξίαο 

(αθξηβψο έηζη ηειεηψλεη πάλησο θαη ε επεηξψηηθε παξαιιαγή ζην Υαζηψηεο 1866: 205, αξ. 27, 

ζη. 18-21): 

230
 Πξβι. δχν παξαιιαγέο ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο: «Μπνπκπάδ κνπ ρήξα ήπηξληλ θί ΄γώ ρήξα δα πάξνπ», θαη: 

«Μπνπκπάδ κνπ ρήξα ατγάπεζηλ θί ΄γώ ρήξα δα πάξνπ» (Παπαζηατθνχδε 2013: 121 θαη 122, αξ. 5 (α΄) θαη 5 (β΄), 

ζη. 18 θαη 12, αληίζηνηρα). Μπνπκπάο είλαη ν παηέξαο. 
231

 Υήξα ήηαλ ε καλνύια κνπ, θη εγώ ρήξα ζα πάξσ  απαληά ν λένο θαη ζηελ παξαιιαγή ηνπ Υαζηψηε (1866: 81, αξ. 

14), ζην Νεκάο 1997: 89, αξ. ΗΗ18Β΄ θαη ζην Δπηδόξπηνλ ηνπ Λειέθνπ (1888: 96-97), εθεί πάλησο δελ ήηαλ 

ξνγηαζκέλνο ζε Βνπιγάξα αιιά ζε κηα θπξά κεγάιε. ε θπξά επίζεο, ρσξίο πξνζδηνξηζκφ εζληθφηεηαο, αλαθέξεηαη 

ε παξαιιαγή ηνχ M. de Marcellus «Ο δνχινο δειήκσλ» (1851:  330, αξ. Γ΄) θαη ηνπ Αζηέξηνπ Γνχζηνπ (1901: 77, 

αξ. 117). 
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«Δγώ ζε ρήξα δνύιεςα· ρήξα ζέισ λα πάξσ». 

«Ζ ρήξα μέξ΄ πάξα πνιιά θαη ζπ πνιιά δελ μέξεηο». 

«΄Δια θάηζε ζην γόλα κνπ, λα δηείο πνιιά πνπ μέξσ, 

πώο ηε θηινύλ ηελ πέξδηθα ζηα κάηηα θαη ζηα θξύδηα». 

ΛΟΤΛΟΤΓΟΠΟΤΛΟ 1903: 54, αξ. 41, ζη. 12-15 

΄Οηαλ κάιηζηα ε Βνπιγάξα ακθηζβεηεί ηηο εξσηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ παιηθαξηνχ, απηφ 

αληηδξά θαπρψκελν γηα ηηο γλψζεηο ηνπ: 

«Υήξα ήηαλ ε κάλα κνπ, θη εγώ ρήξα ζα πάξσ». 

«Οη ρήξεο ζέινπλ ράηδεκα θη εζύ, παηδί κ΄, δελ μέξεηο». 

«Γηά βάιε κε ζην ζηξώκα ζνπ λα ηδείο ηα πόζα μέξσ, 

γηά βάιε κε ζηνλ θόξθν ζνπ λα ηδείο ηα πόζα μέξσ». 

ΛΑΕΑΝΖ 2012: 86-87 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν μεληηεκέλνο καο θαίλεηαη φηη ζέιεη κελ λα παληξεπηεί ηε 

Βνπιγάξα, σζηφζν ζπκβηβάδεηαη θαη κε θάπνηα πνπ λα ηεο κνηάδεη. Σν ηξαγνχδη, πνπ ιέγεηαη 

κάιηζηα ζαλ κνηξνιφη, έρεη απνζεζαπξηζηεί ζηελ Κνξλνθσιηά ηνπ ΄Δβξνπ: 

«Γε ζέισ η΄ ξνύζα, ηελ μαλζηά, δελ ζέισ η΄ καπξνκάηα, 

νύηε ηελ άζπξε ηελ παρηά πόρεη θινπξηά γηνκάηα, 

κόλ΄ ζέισ κηα θαιή θπξά, λα κνηάδεη ζαλ η΄ εζέλα». 

ΜΟΣΗΟ 2000: 182-183, αξ. 679, ζη. 13-15
232

232
 Αθξηβψο ίδηα είλαη ε επηζπκία ηνπ παιηθαξηνχ θαη ζην ηξαγνχδη ηεο Βνξεηνδπηηθήο Θξάθεο «Ηγψ είκη νπξθαλφ 

παηδί» (Καβαθφπνπινο 1981: 84, αξ. 125). 
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Αλνηρηή θαη ζην λαη θαη ζην φρη κέλεη ε απάληεζε ζε παξαιιαγή ηεο βνξεηνδπηηθήο 

Θξάθεο: 

«Γελ ζέινπ άζπξε θί παρηά, δελ ζέινπ καπξνπκάηα, 

νύηη θί ηε κηθξόηηξε πνύ ΄λη θινπξηά γηκάηε, 

κνύλ΄ ζέινπ κηα λνηθνπθπξά, λα κνηάδεη ζαλ ηζέλα». 

ΚΑΒΑΚΟΠΟΤΛΟ 1981: 84, αξ. 125, ζη. 13-15 

΄Αιινηε σζηφζν ε απάληεζε είλαη θαηεγνξεκαηηθά αξλεηηθή. Απηφ ζπκβαίλεη είηε 

επεηδή ν λένο είλαη ήδε εξσηεπκέλνο, φπσο ζε βνξεηνεπεηξψηηθε παξαιιαγή: 

Οπδέ ηε ξνύζα ζέισ ΄γώ 

θη νπδέ ηε καπξνκάηα, 

νπδέ θαη ηε κειαρξηλή 

πνπ ΄λαη θισξηά γηνκάηε. 

Μόλ΄ ζέισ ηελ αγάπε κνπ, 

πνπ έρσ ζην ρσξηό κνπ! 

ΝΗΚΑ 1988: 116, αξ. 51, ζη. 19-24 

είηε επεηδή αθήλεη ζηε κεηέξα ηνπ ηελ θξίζηκε απφθαζε γηα ην κέιινλ ηνπ, φπσο ζε παξαιιαγή 

ηεο Υαιθηδηθήο: 

«Οπδέ ηε ξνύζα ζέινπ ΄γώ νπδέ ηε καπξνκάηα 

νπδέ ηε ξνπδνπθόθθηλε λα κί θηξλάεη γηνπκάηα· 

ηγώ ζα πάνπ ζηε κάλα κνπ, γηα λα κ΄ αξξαβνπληάζεη». 

ΒΑΓΓΛΖ 1986: 133-134, αξ. 92, ζη. 8-10 
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Πεξίπνπ ηα ίδηα ιέεη ν μεληηεκέλνο ζε παξαιιαγή ηεο Δχβνηαο: 

΄Γώ ήκ΄ηαλ η΄ αξθαλό παηδί 

πνπ ΄ρα κηα ρήξα κάλα. 

Με ξόγηαδε, κε ζέβαδε
233

ζε κηα ρήξα Βνπξγάξα. 

Πέληε ρξνλάθηα έθαηζα,  

ζηα κάηηα δελ ηελ είδα. 

«Βνπξγάξα, δώζ΄ κνπ ηνλ κηζζό, 

δώζ΄ κνπ ηε δνύιεςή κνπ, 

βαξέζεθε ε ςπρή κνπ. 

Γξάκκα κνύ ζηέιλ΄ ε κάλα κνπ 

λα πάσ λα κε παληξέςεη, 

θαη λα κε ζσηεξέςεη».
234

ε νξηζκέλεο παξαιιαγέο ζπεχδεη ν ίδηνο ν λένο λα δειψζεη φηη ζέιεη λα παληξεπηεί ηε 

Βνπιγάξα θπξά ηνπ (ζη. 10-12): 

«Ούηη ηε ξνύζα ζέισ ΄γώ  νύηη ηε καπξνκάηα, 

νύηη ηελ θαηαθόθθηλε, πνπ ΄λη θινπξί γηνπκάηε. 

233
 ζέβαδε: «ζχβαδε = έθαλε ζχκβαζε» (ην εξκήλεπκα είλαη ηνπ Γεκ. Υξ. έηηα). 

234
 Βι. έηηαο, 1983: 157-158, αξ. 89.  «Σν ηξαγνχδη απηφ», γξάθεη ν ζπιινγέαο, «δείρλεη ηηο ζρέζεηο θαη ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ είραλ νη βαιθαληθέο ρψξεο κε ηελ Διιάδα θαη ηνπο αθαηάιπηνπο δεζκνχο, πνπ κεηαμχ ηνπο 

ζθπξειαηήζεθαλ θάησ απφ ην δπγφ θαη ηε καχξε ζθιαβηά ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Καη ζήκεξα νη 

΄Διιελεο θαη νη Βνχιγαξνη έρνπλ θνηλά ηδαληθά θηιίαο, εηξήλεο θαη αδειθηθήο ζπλεξγαζίαο». ε άιιε επβντθή 

παξαιιαγή ε Βνπιγάξα επηκέλεη, παξά ηε δήισζε ηνπ παιηθαξηνχ φηη ζέιεη λα θχγεη, θαη ηνπ πξνηείλεη λα 

παληξεπηεί κία απφ ηηο ηξεηο δνχιεο ηεο. Ο λένο φκσο ηεο ην μεθαζαξίδεη: «Μεδέ ηε ξνύζα, ηελ μαλζή, κεδέ ηε 

καπξνκάηα, / κεδέ ηελ θξαζνγάιαλε, πνπ ΄λαη θινπξηά γηνκάηε. / Μόλ΄ ζέισ ην θνξκάθη ζνπ λα θ΄ιήζσ, λ΄ 

αγθαιηάζσ» (ζην ίδην, 185, αξ. 133 (Β΄), ζη. 14-16). 
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Ηγώ  Βνπιγάξα δνύιηςα, Βνπιγάξα ζέι΄ λα πάξνπ». 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 21-22, 1972: 143-144, αξ. 58 

΄ απηήλ ηελ πεξίπησζε, είηε δελ θαηαγξάθεηαη ε απάληεζε ηεο Βνπιγάξαο είηε 

αθνχγεηαη αξλεηηθή, απφ έγλνηα πάλησο θαη φρη απφ πεξηθξνλεηηθή δηάζεζε: 

«Ηγώ ζθιάβα δελ δνύιηςα θί ζθιάβα δελ ηελ παίξλνηπ. 

Υήξα Βνπιγάξα δνύιηςα θη αλ κνπ ηε δίλ΄, ηελ παίξλνπ». 

«θιάβη κ΄, είζη πνπιύ κηθξόο θί ρήξα δελ ζη πξέπεη. 

Ηζύ ζέιεηο ηνύ ηαίξη ζνπ, λα παίμεηο, λα γηιάζεηο». 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 5, 1963: 96, αξ. 43, ζη. 12-15 

Τν ζπαζκέλν αιέηξη 

ε παξαπιήζην βνπιγαξφζεκν ηξαγνχδη, πνπ ν Φσξηέι είρε ζπιιέμεη δχν παξαιιαγέο 

ηνπ
235

, ν ήξσαο, κεο ζηελ παξαθνξά ηνπ, ραιάεη θαη ράλεη ζε κηα βξαδηά φιν ηνλ κεγάιν πινχην

πνπ είρε ζπγθεληξψζεη μελνδνπιεχνληαο. Καη θαλ δελ ηε ραίξεηαη ηε βξαδηά απηή, αθνχ ν 

πφζνο ηνπ απνδεηθλχεηαη άθαπλνο. Αθνχεη έηζη ζην ηέινο ην δξηκχ θαηεγνξψ ηεο Βνπιγάξαο
236

,

πνπ ηνλ θαηαγγέιιεη, ζηελ πξψηε παξαιιαγή, ζαλ ραξακνθάε θαη, ηνπξθηζηί, βειηηδηλά, χπνπιν 

δειαδή: 

235
 Fauriel Β΄ 1999: 14, αξ. 2, θαη 143-44, αξ. 183. 

236
 Πηζαλφλ απφ ζπκθπξκφ, ππάξρεη θαη παξαιιαγή φπνπ ν ήξσάο καο, πάληνηε ζηεο Βνπιγαξηάο ηα κέξε, δίλεη ηα 

θινπξηά ηνπ ζε Οβξηνπνύια  (Βαζηιφπνπινο 2000: 254, αξ. 33). 
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΄Δλαο θαιόο πξαγκαηεπηήο, έλαο θαιόο ζηξαηηώηεο, 

θέξλεη κνπιάξηα δώδεθα, ηξία ηα δύν δεπγάξηα, 

επήγε θαη μεπέδεπζε εηο Βνπξγαξηάο ηνλ θάκπν. 

«Βνπξγάξα, δώζε καο θξαζίλ, δώζε καο γηα λα θάκε· 

κα ην θξαζίλ ζνπ είλ΄ μηλό, θαη ην θαγίλ θαξκάθη. 

Σα ρείιε ζνπ είλαη δίληδηθν, ην κάγνπιό ζνπ κήιν, 

θαη ην θνξκί ζνπ ην ιηγλό είλ΄ αζεκέληνο θξίλνο. 

Υίιηα θισξηά θαδάληεζα, θαη δπν ρηιηάδεο γξόζηα, 

αλ δάθαλα ην δίληδηθν, αλ θίιελα ην κήιν, 

λα γιπθνγθαιηαδόκνπλε ην αζεκέλην θξίλν. 

΄Οια απηά ζ΄ ηα δίδσ». Καη ε Βνπιγάξα θώλαμε: 

«Δκπάηε βάγηεο, ζηξώζηε ηνπ ηελ αζεκέληαλ θιίλελ, 

γηα λα ραξεί ν ληνο ηελ ληαλ, θη ε ληα ην παιηθάξηλ. 

Καη βάιηε πάηνπο αγηαζκνύο, θαη γύξνπο καηδνπξάλα, 

θαη ζηα πξνζθεθαιάθηα ηνπ, βάιηε ηνπ θαξεθύιιηλ».
237

Καη από ηνλ κόζρν ηνλ πνιύλ ν ληνο απνθνηκήζε, 

θαη ηελ απγήλ εζθώζεθε ζαλ κήιν καξακέλν. 

«Βνπιγάξα δώζ΄ κνπ η΄ άζπξα κνπ, δώζ΄ κνπ θαη ηα θισξηά κνπ».
238

«ύξε, μέλε κνπ, δνύιεπζε, άιια λα θαδαληήζεηο, 

θη εγώ ρσξάθηλ ζνπ ΄δσθα, λα ΄ξγώζεηο γηα λα ζπείξεηο· 

237
 θαξεθύιιη: γαξίθαιν. 

ε πεινπνλλεζηαθή παξαιιαγή νη δχν λένη πιαγηάδνπλ θάησ ζην πεξηβόιη, / αλάκεζα ζε δπν κειηέο, ζε δπν 

λεξαληδνπνύιεο (Σαξζνχιε 1944: 93, αξ. 124, ζη. 13-14). Σν ίδην θαη ζε ζεξξατθή παξαιιαγή, κε ηίηιν «Σν γπλί 

θαη ην ρσξάθη» (Καθηαληδήο 1977: 221, ζη. 5). 
238

ε παξαιιαγή ηεο Λέζβνπ ν απνηπρεκέλνο θαη θαηαληξνπηαζκέλνο εξαζηήο απεηιεί ηε Βνπιγάξα φηη ζα 

θαηαθχγεη ζηε δηθαηνζχλε θαη ζηελ εμνπζία γηα λα δηεθδηθήζεη ηα ρίιηα θινπξηά πνπ ηεο έδσζε θαη ηα πεληαθφζηα 

γξφζηα. Δθείλε φκσο δελ ηξνκάδεη, κφλν ηνλ απνζηνκψλεη κε ηελ πεξηθξνλεηηθή ηεο εηξσλεία: «Βνπιγάξα, δώζ΄ 

κνπ ηα θινπξηά, ηα πεληαθόζηα γξόζηα, / γηαηί ζε πάσ ζηνλ θαδή, ζε πάσ ζην βεδίξε». / «Ξέλε κ΄ , εγώ ΄καη ν θαδήο, 

εγώ ΄καη θη ν βεδίξεο. / Δγώ ρσξάθη ζνπ ΄δσζα λα ζπείξεηο, λα ζεξίζεηο, / κα ΄ζαλ ηα βόδηα ζ΄ άξξσζηα, η΄ αιέηξηα 

ζνπ ζπαζκέλα, / θη ν αιεηξάο πνπ ηα ΄ρεη απηά ήηαλ μεθνπηηαζκέλνο. / ύξε, μέλε, ζηελ μεληηηά λα θαδαληίζεηο άιια / 

θαη ζέλα ην θνξκάθη ζνπ δελ είλαη γηα Βνπιγάξα» (Υηνχξεο 2000: 539, αξ. Β15, ζη. 13-20). ηελ μεληηηά γηα λα 

θαδαληίζεη ζηέιλεη ηνλ ληξνπηαζκέλν άληξα ε Βνπιγαξνπνχια θαη ζε παξαιιαγή ησλ Σδνπκέξθσλ (Κνηδηνχιαο 

2016: 98, αξ. 125). 
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θαη είλ΄ ηα βόδηα ζνπ άξξσζηα, η΄ αιέηξη ηζαθηζκέλν
239

,

θη ν δεπγνιάηεο δελ κπνξεί, ηη θηαίσ εγώ ε θαεκέλε;»
240

FAURIEL Β΄ 1999: 143-144, αξ. 183 

239
  Ζ κεηαθνξά ηεο γπλαίθαο σο ρσξαθηνχ πξνο θαιιηέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε καληάηηθν κνηξνιφη, ζην 

νπνίν, φπσο γξάθεη πξννηκηαθά ν ζπιινγέαο, «ε κνηξνινγίζηξα ζξελεί ηε κνίξα ηεο, γηαηί ζηεξνπκέλε παηξφο θαη 

αξζεληθψλ αδειθψλ αηχρεζε ζην γάκν ηεο. [...] ·θπιεμε πξνθαινχλ νη ηειεπηαίνη ζηίρνη, δεκηνπξγήκαηα 

αγαλαθηήζεσο θαη νξγήο: Μα ΄γώ ην ιένπ θη αιιηώηηθα, / δε ζα ΄ρνπ ην ρσξάθη κνπ / άζθαθην θη αθαινύξγεην. / 

Μόλ΄ ζελά βάινπ κπηζηηθνύο / γηα λαλ ην ζπγπξίζνπζη, / λαλ ην θαιιηεξγήζνπζη» (Κνπηζηιηέξεο 1997: 47, ζη. 19-24). 

Γξάθεη γηα ην ζέκα ν Κ.Α. Ρσκαίνο, ζην δνθίκην «Σν πλί θαηά ηνλ γάκνλ»: «Χο νη παιαηνί κεηερεηξίδνλην 

ηαο ιέμεηο άξνπξα, ζπείξεηλ θ.η.ι. ζπνπδαίσο επί ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν θχισλ, νχησ θαη εκείο ζήκεξνλ ην ρσξάθη, 

ην ζπάξζηκν, αλ θαη ζπρλάθηο κέ ηηλα δφζηλ ρπδαίαο αζηεηνινγίαο. Δηο ην Θέξκνλ εξγάηεο ησλ αλαζθαθψλ 

απζνξκήησο πξνήιζελ εηο ηελ αλάπηπμηλ ηεο γλψκεο φηη ην πλί = θαιιφο. Αιιά θαη εληνλψηεξνλ εηθνλίδνπλ ηαο 

ππαξρνχζαο αληηιήςεηο νη θαησηέξσ πνιιαρνχ γλσζηνί ζηίρνη, ζεκαίλνληεο ηελ απάληεζηλ, ελ έδσθελ άηεθλνο 

γπλή εηο ηνλ παξαπνλνχκελνλλ άλδξα ηεο: Δγώ ρσξάθη ζόδσθα λα ζπείξεο λα ζεξίζεο / κ΄ αλ είλ΄ ηα βόηδηα ζ΄ 

αρακλά, η΄αιέηξηα ζνπ ζπαζκέλα / θαη ην πλί ζ΄ αβνύιισην, ηη ζέιεηο από κέλα;» (Λανγξαθία, ηφκ. Ε΄, Αζήλα 1923: 

351-352· βνύιισκα, ππνζεκεηψλεη ν ζπγγξαθέαο, «ιέγεηαη ε δηά ράιπβνο (αηζάιη, ηζηιίθη) επέλδπζηο ηνπ

εθζαξκέλνπ πλίνπ»). ην θείκελφ ηνπ ν Ρσκαίνο κλεκνλεχεη θαη ην βηβιίν Mutter Erde ηνπ Al. Dieterich, «φπνπ

επξέσο θαη θσηεηλψο αλαπηχζζνληαη αη εθ ηεο αξραηφηεηνο εηδήζεηο ζρεηηθψο πξνο ηνλ παγθφζκηνλ

παξαιιειηζκφλ ηεο γεσξγήζεσο θαη ηεο ηεθλνγνλίαο».

Αγξνηηθνχ πεξηερνκέλνπ κεηαθνξά, επίζεο απαμησηηθνχ ραξαθηήξα, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ 

Καθνπαληξεκέλε (ή Ρίκα γηα ηνλ γέξν θαη ην θνξίηζη), ζάηηξα πνπ, φπσο γξάθεη ν Arnold van Gemert, «πξέπεη λα 

ρξνλνινγείηαη ζηνλ 15ν αηψλα ή ην πνιχ ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ», πηζαλφηαηα δε δεκηνπξγήζεθε ζηε 

βελεηνθξαηνχκελε Κξήηε, απφ γπλαίθα. Οη ζη. 35-50: Καη ηνπ δεληξνύ ην πσξηθό η΄ αλάζξεθελ ε θόξε / κε πξνζνρή 

θαη κε ηηκή θη αλάζξεθε όζνλ ΄κπόξεη, / εύξελ ν γέξνο ώξηκν η΄ απίδη θη εδξνζίζηε, / θαη ην θιαδάθη ηνύ δεληξνύ από 

ηνλ θιώλν εζρίζηε / θη εζηάμαζηλ ηα θύιια ηνπ δξόζνλ νπνύ εγέκαλ / νκάδη κε ηεο παξζεληάο ην ηηκεκέλνλ αίκα. / Καη 

ζηέθσ θαη ζαπκάδνκαη ην ζαύκαζκα ην κέγα, / πώο εδπλήζε θη έθνςε ε καξακέλε βέξγα / ηεο παξζεληάο ηελ δύλακε 

θαη ηελ ελνζηηκάδα, / ηεο εξσηηάο ηελ δύλακε πόγεκε ηελ γιπθάδα. / Κη απείο έθα κηζή θνξά ην δαραξάην κέιη, / από 

ηνλ θόπνλ ηνλ πνιύλ έκεηλε ζαλ γπςέιη / θαη πιηνλ νπδέλ δπλήζεθε ην κέιη λα ην ζηύςεη, / όηη έπεζάλ ηνπ ηα λεθξά θαη 

δελ κπνξεί λα ζθύςεη. / Αηόλεζε θαη δελ κπνξεί, ηάρα σζάλ λα ζθάθηεη, / αγθνκαρεί ζπρλά ζπρλά θαη ε θαξδηά ηνπ 

άθηεη. Απνδίδεη ζηα λέα ειιεληθά ν εθδφηεο: «Καη ηνλ θαξπφ ηνπ δέληξνπ πνπ ηνλ θαιιηεξγνχζε ε θνπέια / κε φζν 

ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη ηηκή, / ην αριάδη ην βξήθε ν γέξνο ψξηκν θαη δξνζίζηεθε, / θαη ην θνηζάλη 

απνθφπεθε απφ ην θιαδί / θαη ηα θχιια ηνπ έζηαμαλ απφ ηνλ ρπκφ κε ηνλ νπνίν ήηαλ γεκάηα, / καδί κε ην ηηκεκέλν 

αίκα ηεο παξζεληάο. / Καη ζηέθνκαη θαη απνξψ γηα ην πεξίεξγν θαηλφκελν / πψο ηα θαηάθεξε ε καξακέλε βέξγα λα 

θφςεη ηελ παξζεληά κε ηε δχλακε θαη ηε λνζηηκηά ηεο, / ηε δχλακε ηνπ έξσηα πνπ έζθπδε απφ ηε γιχθα. / Καη αθνχ 

δνθίκαζε κηζή θνξά ην γιπθφ κέιη, / θφληεπε λα κείλεη ζηνλ ηφπν απφ ηνλ θφπν / θαη δελ κπφξεζε πιένλ λα ζηχςεη 

ην κέιη, / γηαηί ηνπ έπεζαλ ηα λεθξά θαη δελ κπνξεί λα ζθχςεη. / Δίλαη εμαληιεκέλνο θαη δελ κπνξεί, ζαλ λα ζθάβεη, 

/ ιαραληάδεη ζπρλά ππθλά θαη ε θαξδηά ηνπ αλάβεη» (Gemert 2010: 36-37). 

Δμεηάδνληαο ηελ παξνηκία Βξήθε ε λύθε καο ην πλί ζηελ πόξηα (Παξνηκίαη, Γ΄, 280-281) ν Ν. Γ. Πνιίηεο 

παξαηεξεί: «Αιι΄ έθπαιαη ην άξνηξνλ ήην πηζαλψο ην ζχκβνινλ ηνπ γάκνπ˙ ηνχην ππεκθαίλεη ν αλνκνινγνχκελνο 

ζθνπφο ηνπ γάκνπ ππφ ησλ Αζελαίσλ "επ΄ αξφηξσ παίδσλ γλεζίσλ" θαη ε κεηαθνξηθή ζεκαζία ησλ ι. αξνχλ, 

ζπείξεηλ, αξνηξηάλ, θπηεχεηλ, άξνπξα».  
240

  Βι. θαη ηνπο θαηαιεθηηθνχο ζηίρνπο (15-17) ξνδίηηθεο παξαιιαγήο, φπνπ ν Γηαλλαθίλνο δελ είλαη κεηαλάζηεο 

αιιά ζαξάληα ρξόλνπο ζηνπο θιέθηεο θαπεηάληνο: «Δγώ ρσξάθη ζνύ ΄δσζα λα ζπείξεηο, λα ζεξίζεηο, / ήηαλ ηα βόδηα 

ζνπ δαβά, η΄ αιέηξη ζνπ ζπαζκέλν, / ώο θαη ην δηθεληξάθη ζνπ θαη θείλν ξατζκέλν» (Βξφληεο 1930:  73-74, αξ. 16). 

ηνπο θιέθηεο θαπεηάληνο ήηαλ ν ήξσαο θαη ζε ληζπξηαθή παξαιιαγή, απνζεζαπξηζκέλε απφ ηνλ Γηάλλε π. 

Κνπξνχλε θαη δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Κ. αθειιαξίδε, κφλν πνπ εθεί ε Βνπιγάξα απνθαζίδεη λα πάλε ζηνλ θαδή 

πνπ θάκλεη δίθηαλ θξίζε. Καη πάιη ε ππεξαζπηζηηθή ηεο ηαθηηθή ζεκειηψλεηαη ζηελ πιήξε εξσηηθή αδπλακία ηνπ 

βπζηζκέλνπ άληξα (Νηζπξηαθά, Δηαηξεία Νηζπξηαθψλ Μειεηψλ, ηφκ. Η΄, Αζήλα 1987: 388, αξ. 1).  

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



196 

Τπλσηηζκέλνο απφ ηε κπξσδηά ησλ ινπινπδηψλ
241

, ν πνζφιεπηνο θαηά ηα ινηπά εξαζηήο

θαηαληάεη δεπγνιάηεο αλήκπνξνο λα νξγψζεη, λα ζπείξεη θαη λα ζεξίζεη
242

, θη απηφ ηνχ θνζηίδεη

παλάθξηβα θαη ζηνλ εγσηζκφ θαη ζην πνπγθί ηνπ. Μάιηζηα ζε παξαιιαγή απφ ην Πήιην ε 

Βνπιγάξα ηνλ πηέδεη λα θχγεη γηα λα κελ πιεξψζεη θαη κε ηίπνηα ζπαζκέλα πιεπξά: 

«΄Αηληη , μέλη κ΄, ζηνπ θαιό, άηληη ζηνπ ρσξηζκό ζνπ, 

λα κελ εξζεί νπ άληξαο κνπ θί ζπάζεη ηνπ πιηβξό ζνπ». 

ΛΗΑΠΖ 2006: 163, αξ. 11, ζη. 21-22 

Ζ «βαξηά εζληθή πξνζβνιή» μεπιχζεθε έπεηηα απφ πνιιά πνιιά ρξφληα, ηνπιάρηζηνλ 

ζηνλ ρψξν ηεο εζλνπξεπνχο ζεμηζηηθήο θαληαζηνθνπίαο: Ζ δεχηεξε απφ ηηο πέληε ζηξνθέο ελφο 

απφ ηα άζκαηα πνπ ηάρα ραιχβδσλαλ ην θξφλεκα ηνπ έζλνπο ζηε κεηεκθπιηνπνιεκηθή πεξίνδν, 

κε ηελ σκή ππαηληθηηθφηεηά ηεο, δελ αθήλεη πεξηζψξηα παξεξκελείαο:  

όθηα - όθηα είλαη η΄ όλεηξό καο 

θαη ε άγηα κέξα ζελά ξζεί 

241
 Ηδνχ κεισδεκέλν ην παξάπνλν: Ρόδα θαη ηξηαληάθπιια θαη ζεηο βαζηιηθνί κνπ, / γηαηί κ΄ απνθνηκήζαηε θη έραζα 

ην πνπιί κνπ; (Abbott 1900: 236, αξ. 85). 
242

 ΄Δηζη αθξηβψο, ζαλ άπξαγνο γεσξγφο, παξαζηαίλεηαη έλαο θνβηζκέλνο αλζξσπάθνο, κε ηε γπλαίθα ηνπ ζαλ 

ρσξάθη ρέξζν, ζην Μπζνινγηθόλ πληίπα ηνπ θηινζόθνπ ηα πιείζηα πεξίεξγνλ εθ ηεο πεξζηθήο γιώζζεο 

κεηαθξαζζέλ, δεκνθηιέο ιατθφ αλάγλσζκα, κε ηελ πεγή ηνπ ζηηο Ηλδίεο ή ηε Μέζε Αλαηνιή, πνπ πξσηνεηζήρζε 

ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ηνλ 11ν αηψλα θαη γλψξηζε πνιιέο κεηαθξάζεηο θαη παξαθξάζεηο (εδψ παξαπέκπσ ζηε 

έθδνζε ηνπ Διιεληθνχ Σππνγξαθείνπ Ο Φνίλημ, Βελεηία 1881: 11-13). Κάπνηνο βαζηιηάο, πνπ «εγάπα θαηά πνιιά 

ηαο γπλαίθαο, επεηδή ήηνλ δαηκνληζκέλνο εηο απηάο», ιηκπίδεηαη κηα παληξεκέλε αιιά ε πξνζπάζεηά ηνπ λα ηελ 

μεινγηάζεη πέθηεη ζην θελφ, κφλν πνπ πέθηεη καδί ηεο θαη ην δαρηπιίδη ηνπ πάλσ ζην μέλν θξεβάηη. Σν βιέπεη ν 

θαεκέλνο ν ζχδπγνο θαη «εγλψξηζε πσο είλαη ηνπ βαζηιέσο· θαη ηφηε πνιινί δηαινγηζκνί αλαθαηψλνληαο ηνλ 

άλζξσπνλ, ηνλ έθαλαλ λα ιέγε εηο ηνλ εαπηφλ ηνπ, φηη ν βαζηιεχο εθνηκήζε κε ηελ γπλαίθα ηνπ· θαη απφ ηφηεο ν 

θφβνο ηνπ βαζηιέσο ηφζνλ εζέβε κέζα εηο απηφλ, νπνχ νπδακψο επήγε λα θνηκεζή κεηά ηεο γπλαηθφο ηνπ». Δίπε ηα 

παξάπνλά ηεο ε ζχδπγνο ζηνλ παηέξα ηεο θαη ζηνπο αδειθνχο ηεο, θη απηνί πξνζέηξεμαλ ζηνλ βαζηιηά θαη ηνπ 

εμέζεζαλ ην φιν δήηεκα: «Χ βαζηιεχ, έλα ρσξάθη ρεξζαίνλ εδηθφλ καο εδψζακε ηνπ αλδξφο ηνχηνπ, θαη ην 

εδνχιεπε πνιχλ θαηξφλ· ηψξα παξαηηψληαο εμ ακειείαο λα ην θαιιηεξγή, ερεξζψζε, σο θαη πξφηεξνλ· δεφκεζα νπλ 

γνλππεηψο ηνπ ζνπ Κξάηνπο, ή λα δνπιεχε ην ρσξάθη, σο ην πξψηνλ, ή λα ην γπξίζε εηο εκάο». Κνπβέληα ζηελ 

θνπβέληα θαηάιαβε ν βαζηιηάο πσο ην θηαίμηκν ήηαλ θαη δηθφ ηνπ θαη έδσζε εληνιή ζηνλ πεξηδεή ζχδπγν λα 

επηδνζεί θαη πάιη ζηηο εξσηηθνγεσξγηθέο εξγαζίεο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη «ην Λενληάξη βέβαηα εκβήθελ εηο ην 

ρσξάθηνλ, ακή παληειψο δελ ην έβιαςελ». 
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πνπ ην ηηκεκέλν ιάβαξό καο  

ζηα βνπλά ηεο όθηαο πάιη ζα ζηεζεί. 

Σα βνπιγαξηθά ρσξηά ζα ληώζνπλ  

ηελ ειιεληθή ηελ θαηνρή 

θη νη Βνπιγάξηζζεο ζα ζπκεζνύλε  

ηνπ ηζνιηά ηε θνύληα θαη ηελ αληνρή.
243

ε παξαιιαγή απφ ηε Βνξεηνδπηηθή Θξάθε ην παιηθάξη ζσξηάδεηαη εμαηηίαο ησλ 

δειεηεξηαζκέλσλ πνηψλ πνπ ην θεξλνχλ θαη φρη λαξθσκέλν απφ ηε επσδηά ησλ ινπινπδηψλ: 

η΄ αξγαζηεξνύδη κ΄ θάζνπκη, 

θινπξνύδηα θαδαληίδνπ. 

Καδάληηζα ρίιηα θινπξηά  

θη ώο πεληαθόζηα γξόζηα, 

ζί κηα βξαδηά ηα μόδηαζα 

ζί κηα Βνπιγάξα ρήξα. 

«Βνπιγάξα, βγάιη καο θξαζί, 

βγάιη θί θέξαζί καο». 

Κί ηνύ θξαζί η΄ο ήηαλ μηλό, 

ξαθή η΄ο πηθξή θαξκάθη, 

ήπηα θί κί θαξκάθνπζη, 

πνπ θαηαήο βαξέζθα. 

ΚΑΒΑΚΟΠΟΤΛΟ 1981: 72, αξ. 94β 

243
 Γηψξγεο ΄Δμαξρνο, Ο ζηξαηόο κέζααπό ηα ηξαγνύδηα, 1990: 216. 
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Σν θξαζί έλ΄ πηθξό θαη ην ξαθί θαξκάθη θαη ζε πεινπνλλεζηαθή παξαιιαγή 

(Παπαδαθεηξφπνπινο 1887: 88, αξ. ΜΕ΄, ζη. 8), απηφ ην πξφβιεκα φκσο είλαη αζήκαλην, αθνχ 

ε επσδία ηνπ πνζεηνχ ζψκαηνο αθππλίδεη άιιε αίζζεζε, ηελ φζθξεζε: «Γνπξγάξα, ην θνξκάθη 

ζνπ κπξίδεη ζαλ ην κόζρν». Κη εδψ φκσο ε καληδνπξάλα θη ν βαζηιηθφο λαξθψλνπλ ηνλ λέν, ν 

νπνίνο ηελ επνκέλε αθνχεη ηε βαξηά εηξσλεία ηεο Βνπιγάξαο: «Δγώ ρσξάθη ζόδσθα λα 

ζπείξεηο, λα ζεξίζεηο, / ζαλ είλ΄ ηα βόηδηα ζ΄ άκσξα, η΄ αιέηξηα ηζαθηζκέλα;» (ζ. 89, ζη. 23-24). 

΄Ακσξνο, φπσο επεμεγεί ν Π. Παπαδαθεηξφπνπινο ζην Γισζζάξηφλ ηνπ (379), είλαη ν «ιίαλ 

κσξφο, ξάζπκνο, θπγφπνλνο (α επηηαη. θαη κσξφο)». 

Καη ζε ζεζζαιηθή παξαιιαγή θαξκαθψλεηαη ε γεχζε, θαη ρξεηάδεηαη λα ζαγελεπηεί ε 

φξαζε ψζηε λα ζπλερηζηεί ε εξσηηθή πνιηνξθία: 

«Χξέ, πηθξό, Βνπιγάξα κ΄, ην θξαζί ζ΄ θαη ην ξαθί θαξκάθη, 

ηα κάηηα ζνπ ηα όκνξθα, ηα θξύδηα ζ΄ ηα γξακκέλα, 

κήλα δσγξάθνο ηα ΄θηηαμε, κήλα δεζπόηε ρέξη;» 

«Ννπτδέ δσγξάθνο ηα ΄θηηαμε, λνπτδέ δεζπόηε ρέξη. 

Ζ κάλα κ΄ ήηαλ πέξδηθα, παηέξα κνπ πεηξίηεο
244

,

θη εγώ ΄καη ε πεληάκνξθε». 

ΚΟΕΗΟΤ-ΚΟΛΟΦΧΣΗΑ 2015: 101, αξ. 36 

ε ζαξαθαηζάληθε παξαιιαγή ηνπ ζέκαηνο, έλαο ιεβέληεο,  ππεξδξαζηήξηνο εξσηηθά, 

ιαβψλεηαη απφ ηελ αγάπε γηα κηα Βνπιγάξα θαη απνθαζίδεη λα αζσηέςεη γηα λα ηελ θαηαθηήζεη 

έζησ θαη γηα κία βξαδηά. Γξήγνξα φκσο δηαπηζηψλεη φηη ε πεξεθάληα ηεο γπλαίθαο θαη ε 

εκπηζηνζχλε ηεο ζην θάιινο ηεο δελ εμαγνξάδνληαη κε ηίπνηε. Ζ πεξηθξνλεηηθή άξλεζή ηεο ζα 

πξέπεη λα ήηαλ έλα ζθιεξφ κάζεκα γηα ηνλ άκπαιν θαη θαινκαζεκέλν εξσηχιν: 

244
 πεηξίηεο: είδνο γεξαθηνχ. 
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Υήξα Βνπξγάξα θάζνπληαλ ζε θξάγθηθα ζαξάγηα 

θη αγλάληηβη  ηζ΄ αγηνθιεζηέο θί η΄ άγηνπ καλαζηήξη, 

θί γιέπεη ηνύ καξηνιηθό η΄ αλαζηκαηηζκέλνπ 

πώο ζέξλεη ηνύ θηζάθη ηνπ ζαλ λα ΄λη κηζπζκέλνπ. 

Κη απηό δελ ήηαλ κέζπζκα, νύηη θξαζί πηνπκέλνπ, 

ε αγάπε ηνύ βαιάληνπζη θη είλη βαιαληνπκέλνπ. 

αξάληα θόξηο θίιεζη θη ημήληα παληξηκέληο 

θη δηθανπρηώ θαινπγξηέο θί δηθαπέληη ρήξηο, 

αξάληα θίηξηλα θινπξηά ηήο ηάδεη ηήο Βνπξγάξαο. 

«Πάξ΄ ηα, Βνπξγάξα, ληα βξαδηά λα θνηκεζνύκη αληάκα». 

«Φνπηηά λα θάςεη η΄ άζπξα ζνπ θί θιόγα ηα θινπξηά ζνπ 

κπξνπζηά ζηνπλ άζπξνπ κνπ ιηκό, κπξνπζηά ζηε ιηβηληηά κνπ». 

ΓΟΓΟΛΟ - ΓΗΑΝΝΑΚΟ 1983: 116, αξ. 102 

«Έβαιε θαη καγείξεςε ηξηώλ θηδηώλ θεθάιηα» 

Δμαηξεηηθά άζρεκε ηξνπή, ζαλάζηκε, παίξλνπλ ηα πξάγκαηα ζην ηξαγνχδη «Ζ 

Βνπξγαξνπνχια θαη ε θαθή πεζεξά» (ή «Ζ εκκνλή ελ ηνηο παηξνπαξαδφηνηο», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ηηηινθνξείηαη ην θνκκάηη ζηε ζπιινγή ηνπ Μηιηηάδε Λνπινπδφπνπινπ, 

ηππσκέλε ζηε Βάξλα ην 1903). Δξσηεπκέλνο ν γηνο κε ηε Βνπιγαξνπνχια
245

 θαη θεθάιη

245
 Σα ζπκθξαδφκελα δελ επηηξέπνπλ ηελ ππφζεζε φηη ην Βνπιγαξνπνύια ηνπ ηξαγνπδηνχ δελ είλαη εζλψλπκν αιιά 

έρεη ζεκαζία ηνχ «ιατθνχ», φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ κλεκνλεχεη ν Εάρνο Παπαδαραξίνπ ζην βηβιίν Βαιθαληθή 

θνιπκβήζξα νλνκάησλ (2010: 80): «Αθφκα ζήκεξα ζε θάπνηα ζεκεία ηεο Διιάδαο ππάξρεη ε αλάκλεζε ηεο 

παιαηάο απηήο ζεκαζίαο ηνχ βνπιγάξηνο -. ην Πήιην, γηα παξάδεηγκα, ζηελ παξαδνζηαθή ηεξνηειεζηία ηνπ γάκνπ, 

φηαλ θεχγεη ν γακπξφο καδί κε ηνπο κπξάηηκνπο γηα λα πάλε λα πάξνπλ ηε λχθε, ηνπ ηξαγνπδάλε: Καη θέξε καο ηελ 

όκνξθε, / θέξε καο ηε βνπξγάξα. Φπζηθά δελ ελλννχλ κηα θάηνηθν ηεο Βνπιγαξίαο, αιιά κηα... πεξήθαλε ιατθή 

νκνξθηά» ιατθφο 9βι. ηα ιήκκαηα «Βνπιγαξία ρψξα» θαη «Βνπιγάξηνη - Βνχιγαξνη» ηνπ ίδηνπ βηβιίνπ, 66-71). 
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αγχξηζην
246

, δελ αθνχεη ηε κάλα ηνπ:

Μάλα θαη γηνο εκάισλαλ γηα κηα Βνπξγαξνπνύια. 

«Μάλα, γηά δώζ΄ κνπ ηελ επθή λα πάξσ ηε Βνπξγάξα». 

«Σ΄λ θαηάξα κ΄ λα ΄ρεηο, γηε κνπ, αλ πάξεηο ηελ Βνπξγάξα».
247

Κη απηόο δελ αθηθξάζηεθε ηεο κάλαο ηνπ ηα ιόηα, 

εθίλεζε θαη πάεζε λα θέξεη ηε Βνπξγάξα. 

«Σα ζπραξίθηα, πεζεξά, ζνπ θέξακαλ ηε λύθε». 

΄Δβαιε θαη καγείξεςε ηξηώλ θηδηώλ θεθάιηα
248

,

ηο νρηάο θαη η΄ αζηξηηζηνύ θαη ηεο κνλνκεξίδαο.
249

«Οξίζηε, λύθε, κηα θνξά, νξίζηε, λύθε, δύν». 

246
 ην Λεμηθφ Γεκεηξάθνπ (ηφκνο Γ΄, 1464), ζην ιήκκα βνπιγαξηθόο, δίλεηαη θαη ε κεηαθνξηθή δεκνηηθή θξάζε: 

«βνπιγάξηθν θεθάιη (ην) άλζξσπνο ακεηαδίδαθηνο, ν κε δερφκελνο νπδεκίαλ ζπδήηεζηλ, ν κεζ΄ νπ δελ δχλαηαί ηηο 

λα ζπλελλνεζή· ά. αγύξηζην ή αξβαλίηηθν θεθάιη». Ζιίνπ θαεηλφηεξν πσο ην θεθάιη ην αγχξηζην δελ έρεη 

εζληθφηεηα. 
247

ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο εμεγεηηθνχο ζηίρνη ζηελ έθδνζε ηνπ Λνπινπδφπνπινπ (1903: 82, αξ. 79), 

ππνγξακκίδεηαη ε θνηλσληθή παξά ε εζληθή δηαθνξά: Μάλα θαη πηόο εκάισλαλ γηα κηα βνπιγαξνθόξε. / Κη ν πηόο 

Βνπιγάξα γύξεπε θη ε κάλα δελ ηε ζέιεη. / «Καη ζπ ΄ζαη, πηέ κ΄, γξακκαηηθόο, Βνπιγάξα δε ζε πξέπεη». / «Μάλα κ΄, 

Βνπιγάξα αγάπεζα, Βνπιγάξα θαη ζα πάξσ». Καη ζε ζξαθηψηηθν ηξαγνχδη, ίδηα είλαη ε αηηίαζε ηεο κάλαο: «Μάλα 

κ΄, Βνπξγάξ΄ αγάπεζα, Βνπξγάξα ζελά πάξσ». / «Καη ζπ, πηγέ κ΄, γξακκαηηθόο, Βνπξγάξα δε ζε πξέπεη». / «Καη ΄γώ, 

κάλα κ΄, γξακκαηηθόο θαη θείλ΄ αξρνληνπνύια, / έρεη ρηιηάδεο πξόβαηα. ρηιηάδεο ηα γειάδηα». / «Λύθνο λα θάγ΄ ηα 

πξόβαηα θαη ςόθνο ηα γειάδηα» (Θξαθηθά, ηφκ. Β΄, 1929: 393, αξ. 7, ζη. 1-5). Αθνινπζεί ην θαξκάθσκα κε ηα 

καγεηξεκέλα θίδηα. 

Ο γξακκαηηθφο είλαη πεξηδήηεηνο ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη δεδνκέλνπ φηη νη γξακκαηηζκέλεο γπλαίθεο 

ζπάληδαλ, αληάμηά ηνπ θξίλεηαη κηα παπαδνπνχια, φπσο μεθαζαξίδεη ε παξαιιαγή ηεο Θάζνπ (Απγνπζηίδεο 2003: 

208-209, ζη. 1-2): «Δζύ ΄ζαη, γηε κ΄, γξακκαηηθόο, Βνπιγάξα δε ζνπ πξέπεη, / κόλ΄ πξέπεη ζέλα παπαδηά ζηα δ΄θά ζνπ

ηα ζαξάγηα». Τπάξρνπλ θπζηθά θαη πεξηπηψζεηο άξλεζεο ή απνζηξνθήο, αιιά γηα εηδηθνχο ιφγνπο: «Καιή ζνπ

κέξα, κάλα κνπ». -«Καιώο ηελ θόξε πνπ ΄ξζε». / «Σνλ άληξα πνπ κνπ έδσζεο, δελ είλαη γηα η΄ εκέλα. / Γηαη΄ είλαη

ςάιη΄ο, γξακκαηηθόο, παπάο ζέιεη λα γίλεη. / Κη εγώ δηαθηά δελ γίλνκαη, ηα καύξα δελ ηα ζέισ. / Θέισ άληξα

πεξήθαλν, αξκαηνιό θαη θιέθηε, / λα βάδ΄ ην θέζη ηνπ ζηξαβά, λα δώλεη ην ζπαζί ηνπ» (Εηψηαο 1983: 17, ζη. 6-11).

΄Ζ: Μάλα, κέλα κε παληξέςαλ κεο ζηελ μεληηηά, / κνπ ΄δσζαλ ηνλ θπξ-Θαλάζε ηνλ γξακκαηηθό, / πνπ δελ μέξεη λα

ρνξεύεη, λα ιηαλνπαηεί / θαη θνξεί ηε θνπζηαλέια ώο ηα γόλαηα (Καθηαληδήο 1977: 219).
248

 Ζ ξνπκειηψηηθε παξαιιαγή εηθνλίδεη παξαζηαηηθά ηε κεζνδηθή καλία ηεο πεζεξάο: Σν ζθαιηζηήξη άδξαμε, ζηνλ 

θήπν θαηεβαίλεη. / Πέηξα ηελ πέηξα γύξηζε, ιηζάξη ην ιηζάξη, / λα βξεη αζηξίηε παξδαιόλ θη νρηά κε δπν θεθάιηα 

(Παπαζαλαζφπνπινο 2001: 195-196, αξ. 393, ζη. 21-23). ε κία παξαιιαγή ηα ηξία θίδηα ηξηπιαζηάδνληαη: 

«Μάγεξνη, καγεηξέςεηε ελληά θηδηώλ θεθάιηα, / λα θάγ΄ ε λύθε νπόξρεη΄ απ΄ ηνλ καθξηλόλ ηνλ δξόκν» (Passow 1860: 

337, αξ. CCCCLVII, ζη. 13-14). Δδψ κάιηζηα ζαλ αηηία ή αθνξκή ηεο ελφριεζεο ηεο πεζεξάο αλαθέξεηαη ην 

μεζπέπαζκα ηεο πινχζηαο πιελ νξθαλήο λχθεο (αλ ζσζηά δηαβάδνπκε ην εμεζθεπάζη΄ ηνπ πξσηνηχπνπ): Δθείζελ 

εξνβόιαε ηεο νξθαλήο ν γάκνο, / εμήληα δπν θνξηώκαηα, βδνκήληα δπν ιεβέληεο. / ηελ ζηξάηαλ νπνξρόηαλε, ζηελ 

ζηξάηαλ νπνξρέηαη, / κηα ζθαιίηζα βξέζεθε. / Κη εζθαληαιίζηε η΄ άινγν θη εμεζθεπάζη΄ ε λύθε. / Σελ είδε ε ζθύιε 

πεζεξά, ε Δύα αληξαδέξθε (ζη. 6-11). Ο ζη. 9 είλαη ρσιφο, ην δε Δύα κάιινλ ραξαθηεξηζκφο είλαη, δεπγάξη κε ην 

ζθύιε πνπ απνδίδεηαη ζηελ πεζεξά, παξά φλνκα. 
249

 αζηξίηζη: ν αζηξίηεο, ηνβφινο φθηο· κνλνκεξίδα: κηθξφ ζαλαηεθφξν θίδη. 
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Οκπξόο νξίδ΄ ε πεζεξά, θαηόπ΄ νξίδ΄ ε λύθε. 

«Οξίζη΄, νξίζηε, λύθε κνπ, γηαη΄ είζαη πεηλαζκέλε». 

΄Οξηζ΄ ε λύθε κηα θνξά, όξηζ΄ ε λύθε δύν,  

«Νεξό, καλνύια, η΄ έζθαζα, η΄ έζθαζα θαη δαιίζη΄θα». 

«Νύθε, λεξό δελ έρνπκε, θη ε βξύζε καθξηά ΄λαη». 

Σα ρέξηα ηεο εζηαύξσζε, ζηνλ πεζεξό ηεο πάεη. 

«Νεξό, θαεκέλε πεζεξέ, η΄ έζθαζα θαη πιαληάμα». 

«Νύθε κ΄, λεξό δελ έρνπκε, θη ε βξύζε καθξηά ΄λαη». 

Σα ρέξηα ηεο εζηαύξσζε, ζηνλ άληξα ηεο πααίλεη. 

«Νεξό, θαεκέλε ληόγακπξε, ηώξα ε ςπρή κνπ βγαίλεη». 

΄Αξπαμε καζηξαπά αξγπξό θαη ζηε βξπζνύια ηξέρεη. 

΄Οζνπ λα πάεη θαη λα ξζεί, ηε βξίζθεη πιαληαζκέλε.
250

ΥΑΗΧΣΖ 1899: 51-52, αξ. 40 

250
 ηνλ Tommaseo (1842: 135), ζηνλ «Γάκν ηεο νξθαλνχιαο» πνπ δεκνζίεπζε ν Μαλνχζνο ην 1850 (ηφκ. Β΄, 45) 

θαζψο θαη ζε θξεηηθέο παξαιιαγέο (Jeannaraki 1876: 127-128, αξ. 130· Πηηπθάθεο 1975: 152-144) ε πεζεξά δίλεη 

εληνιή λα καγεηξέςνπλ ηξηώλ θηδηώλ θεθάιηα, ηεο όρεληξαο θαη ηεο νρηάο θαη ηεο κνλνκεξίδαο ή ηξηθέθαινλ νθίδη 

γηα ηε λχθε ηεο, ε νπνία σζηφζν είλαη νξθαλνύια θαη φρη Βνπιγαξνπνχια. Οξθαλνχια είλαη θαη ζε θεξθπξατθέο 

παξαιιαγέο (Μαξηδνχθνο 1959: 64-65, αξ. 19, θαη Παθηίηεο 1989: 68-69, αξ. 16α, φπνπ ηε λχθε ηε θαξκαθψλνπλ 

ηατδνληάο ηελ ηξηώλ θηδηώλ θεθάιεο, / ηνπ αζηξίηα, ηεο δεληξνβαιηάο θαη ηεο κνληνκεξίδαο), ζε θαξπαζηαθή 

(Αιεμηάδεο 1975: 29), ζε ξνπκειηψηηθε (Σζηηζηπήο 1981: 342), ζε θεθαινλίηηθε (Μπάιιαο - Λάζθαξε-Μπάιια 

2010: 111-112, αξ. 14), θαη ζε δαθπλζελή (Εψεο 2011: 84). Οξθαλνχια θαη ζε παξαιιαγή ηεο Κσ, πεζαίλεη δε απφ 

ηε βαξηά ιχπε ηεο γηα ηελ νξθάληα ηεο (ζ. 6-7: Γελ είζε κάλα, αδεξθό, δε είζελ νύη΄αθέληε, / ηζαη πήξαλ ηελ ηα 

δάθξπα γη΄ απηήλ ηεο ηελ αξθάληα), ρσξίο λα γεπηεί καγεηξεκέλα θίδηα (Dawkins 1950: 55-56, αξ. 18). Φησρνπνχια 

είλαη ζε θξεηηθή παξαιιαγή δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Γ. Κ. ππξηδάθε (Κξεηηθαί Μειέηαη, έηνο Α΄, ηρ. 1-2, Μάξηηνο 

1933: 50-51, αξ. 1). 

Να κλεκνλεπηεί εδψ έλα δίζηηρν ηνπ Πειίνπ, πνπ κάιινλ ζπλνςίδεη ηα ιατθά αηζζήκαηα γηα φπνηνλ 

αδηθήζεη νξθαλφ θνξίζη: Απ΄ αγαπήζεη νξθαλή θαη ηελε παξαηήζεη, / όινπ ηνπ θόζκνπ ηα βνπλά ηξειόο λα ηα γπξίζεη 

(Παληεινδήκνο 1972: 165, αξ. 27). Αλάινγα αηζζήκαηα θαλεξψλεη θαη ην εμήο ξνδίηηθν δίζηηρν: Μελ αγαπήζεηο 

νξθαλή θαη ηελε παξαηήζεηο, / θαιύηεξα ην γαίκα ζνπ ζηε ζάιαζζα λα ρύζεηο (Κιαδάθεο 2009: 281, αξ. 133 (85)). 

Παξαπιήζηα ε πξνηξνπή ζε  θεξθπξατθφ ηξαγνχδη: Μελ αγαπήζεηο νξθαλή, / κελ αγαπήζεηο νξθαλή / θαη ηελ 

απαξαηήζεηο. / Γηαηί ην θξίκα ηζε νξθαλήο, / γηαηί ην θξίκα ηζε νξθαλήο / ζελά ζε ηηκσξήζεη (Καιατηδφγινπ  2004: 

127, ζη. 1-6). Πεξίπνπ ε ίδηα ζηάζε απνθξπζηαιιψλεηαη ζην ραζάπηθν «Σεο νξθαλήο ην θξίκα», ζε ζηίρνπο 

Υαξάιακπνπ Βαζηιεηάδε θαη κνπζηθή Γηάλλε Παπατσάλλνπ (1948): Σεο νξθαλήο ην θξίκα λα θνβάζαη / θη αλ 

θάπνηε ζε δίιεκκα βξεζείο, / θξαηήζνπ, ζθέςνπ ηνπ, θαθό κελ θάλεηο, / γηά πξόζεμε λα κελ παξεθηξαπείο. // 

Λνγάξηαζε πνην ζπίηη ζα γθξεκίζεηο / θαη δώζε κπέζα, ζθάξηνο κε θαλείο, / ηεο νξθαλήο ην θξίκα λα θνβάζαη, / γηά 

πξόζεμε λα κελ παξεθηξαπείο. // Αθνύ κπνξείο κε άιιεο λα γειάζεηο, / ζηεο νξθαλήο ην δξόκν κε βξεζείο, / αλ ζεο θη 

επζύο ηελ ζηεθαλώζεηο, / γηά πξόζεμε λα κελ παξεθηξαπείο (Ζι. Πεηξφπνπινο 1972: 373). Ο ζσζηφο 

(πξνηειεπηαίνο) ζηίρνο δελ είλαη αλ ζεο θη επζύο ηελ ζηεθαλώζεηο, αιιά αλ δε ζθεθηείο γηα λα ηε ζηεθαλώζεηο. 
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ε παξαιιαγή απφ ην Μεγάιν Μνλαζηήξη ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιία ζηε δξάζε ηνπ 

θαξκαθσκέλνπ γεχκαηνο πξνζηίζεηαη ε δηπιή δξάζε ηνπ καραηξηνχ, ιπηξσηηθή θαηαξράο γηα 

ηελ πιαληαγκέλε ζχδπγν θαη θαηφπηλ απηνηηκσξεηηθή/ηηκσξεηηθή: Ο γηνο απηνθηνλεί θαη επεηδή 

δελ θαηφξζσζε λα πξνζηαηέςεη ηελ θαιή ηνπ θαη γηα λα θαξκαθψζεη ηελ ςπρή ηεο κάλαο ηνπ 

κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ: 

Μάλα θη πηόο-νπ κάνπλαλ ΄ηά ληα Βνπξγαξνππνύια.
251

Η πηόο Βνπξγάξα ΄ύξηβη θη ε κάλα η΄ δελ ηελ ήζηιηλ.
252

«Πηδί κ΄, ηζύ (εί)ζη δηαιηρηόο, Βνπξγάξα δελ ζη πξέπεη».  

«Μάλα κ΄, ηγώ (εί)κη δηαιηρηόο, κ΄ απηή είλ(η) αξρνπληνππνύια. 

Μάλα κ΄, Βνπξγάξα ατγάπεζα, Βνπξγάξα ηγώ δα πάξνπ».
253

251
 ε παξαιιαγή ηεο Κνξζηθήο (Φαξδχο 1888: 169-170, αξ. Α΄) δελ δειψλεηαη εζληθφηεηα. ε παξαιιαγή ηεο 

βνξεηνδπηηθήο Θξάθεο (Καβαθφπνπινο 1981:  89, αξ. 138) ην ζχκα είλαη πξνζθπγνχια, ην ίδην ζε άιιεο 

βνξεηνειιαδηθέο (Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 13, 1967: 665, ηρ. 21, 1972: 132, αξ. 25, θαη ηρ. 36, 1981: 62, θαη 

Καβαθφπνπινο 1981: 89, αξ. 138), ζε λαμηψηηθε (Κεθαιιεληάδεο 1963: 731-732, αξ. 20, φπνπ ε αθεγήηξηα 

δειψλεη: «Σν ΄ρσ κάζεη απφ ηε κεηέξα κνπ. [...] Γελ είλαη παιηφ. Πνπ ήξζαλε ζηα ΄22 νη πξφζθπγεο, απηνί ην 

θέξαλ ζηε Νάμν, ζε καο»), ζε ζαξαθαηζάληθε (Γφγνινο - Γηαλλαθφο 1983: 25, αξ. 6), ζε ξνπκειηψηηθε (Καβάγηαο 

1984: 102), ζε ιεπθαδίηηθε (Κνληνκίρεο 1985: 135, αξ. 4), ζε πεινπνλλεζηαθέο (Καξαζνχηαο 2003: 100-102, αξ. 

99, θαη Λ. Αλαγλσζηφπνπινο 2004: 86-87, αξ. 37), ζε αηγηλήηηθε (Γξαγνχκεο 2008: 57, αξ. 5β) θαη ζε ξνδίηηθε 

(Κιαδάθεο 2009: 102-103, αξ. 26).  

Καη ζε θππξηαθή παξαιιαγή, πξνζθπγνχια είλαη ην ζχκα ηεο πεζεξάο, κάιηζηα ν αλζνιφγνο, ν κνπζηθφο 

θαη κνπζηθνιφγνο Γεψξγηνο Α. Αβέξσθ (1913-1990), γξάθεη ηα εμήο ζην ζχληνκν πξννίκηφ ηνπ: «΄Οηαλ κεηά ηε 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 1922 ήιζαλ ζηελ Κχπξν πνιινί ΄Διιελεο Μηθξαζηάηεο πξφζθπγεο, θπζηθφ ήηαλ λα 

ζπλδεζνχλ κε ηνπο θαηνίθνπο κε φινπο ηνπο ηξφπνπο. ην ηξαγνχδη απηφ φκσο θαίλεηαη ε αληίδξαζε ηεο κάλαο 

ελφο Κχπξηνπ λένπ, πνπ αγάπεζε θαη λπκθεχζεθε κία πξνζθπγνχια» (Αβέξσθ 2001, ζ. 86, αξ. 78). Δίδακε 

εληνχηνηο φηη ην ηξαγνχδη απαληά επξχηεξα. Παξαπιήζηα θππξηαθή παξαιιαγή απαληά ζην Σφζθα-Κακπά 2010: 

326. 

Απφ ηηο ηξεηο παξαιιαγέο πνπ δεκνζηεχεη ν ηέξγηνο Βαγθιήο ζηα Γεκνηηθά Υαιθηδηθήο (76-81, αξ 40), 

ζηηο δχν ε λχθε πνπ θαξκαθψλεηαη κε καγεηξεκέλα θίδηα είλαη Βνπξγαξνχδα θαη ζηελ ηξίηε πξνζθπγνχδα. ηα 

Σξαγνύδηα ηεο Θάζνπ ηνπ Γεσξγίνπ Απγνπζηίδε ζηε κηα παξαιιαγή έρνπκε πξνζθπγνπνχια (ζζ. 63-64) θαη ζηελ 

άιιε Βνπιγάξα (209-210).  

ηελ παξαιιαγή απφ ην Καξγθέδε ηεο Κνξζηθήο πνπ θαηέγξαςε ν Νηθφιανο Φαξδχο, ε λχθε είλαη απιψο 

αλεπηζχκεηε, νχηε πξνζθπγνπνχια νχηε νξθαλή ή Βνπιγαξνπνχια. Κη ν γακπξφο, γηα λα βξεη έλαλ ηξφπν λα 

εθδηθεζεί ηνπο θνληάδεο γνλείο ηνπ, απηνθηνλεί : Υξπζό καραίξ΄ εηξάβεμελ απ΄ αξγπξό ζεθάξη, / ζηνλ νπξαλό η΄ 

απόδησμε, / ζηα ζηήζηα ηνπ ην δέρηε. / «Μάλα, λύθε δελ ήζειεο; Μεδέ πηόλε λα ΄ρεηο. / ύξε ςπρή, θαιή ςπρή, καδί κε 

ηεο ςπρήο κνπ» (Γξαγνχκεο 1991: 62-63, αξ. 31, ζη. 41-44). Δίλαη πηζαλφ ην ηξαγνχδη λα πξσηνζρεκαηίζηεθε 

κηιψληαο γηα Βνπιγαξνπνχια θαη, φηαλ εληάζεθε ην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα, λα αλαπιάζηεθε κε ηελ πξνζθπγνχια 

πηα σο ζχκα.  
252

Αλεπηζχκεηνη ήηαλ θαη απφ ηε βνπιγαξηθή πιεπξά νη κεηθηνί γάκνη. Ίπσο ππνγξακκίδεη ε Margarita 

Karamihova, νη Βνχιγαξνη «είραλ δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα γηα λα πξνιακβάλνπλ ηνπο 

κεηθηνχο γάκνπο ηδηαίηεξα γηα ηηο θφξεο ηνπο» («Γηαπεξαηά εζλνηηθά θαη ζξεζθεπηηθά φξηα: Ζ πεξίπησζε ηεο 

Ειαηάξηηζαο», ζην Απδίθνο 2010: 82). 
253

 ε ζξαθηψηηθε παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ, πνπ ηελ παξαζέηεη ν Δπάγγεινο Απδίθνο ζην δνθίκην «Πεηξσηά 

·βξνπ θαη Μάιθν Γθξαληίζηε», ε κάλα ρξεζηκνπνηεί ηελ νκνξθηά ηνπ γηνχ ηεο ζαλ επηρείξεκα γηα λα απνηξέςεη 
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Κί θάιηζαλ θί θάιηζαλ ΄πνύ ηλληά ρνπξηά ζπκπηζηξνί, 

΄πνύ δηθανπρηώ κπξαηίκηα. 

Μόλ(η) ε πηζηξά θη ε πηζηξόο ΄πόκλαλ λα καεηξεύνπλ, 

΄ηά ηνύ γακπξό καείξηβαλ πηξδίθηα, πηξηζηέξηα, 

θί ΄ηά ηε λύθ(ε) καείξηβαλ ΄ο νπρηάο θηθάι(η) καεηξεύνπλ. 

«΄Ζξζηο, λύθε κ΄, θαιώο ήξζηο, πάξη ΄πνύ ηνύ θατ καο,  

πάξη θατ θί θάεη, ΄πνύ ηνύηνπ ηνύ ρνπξόςαξνπ». 

«Ν-απνύ ηε κάλα κ΄ έξνπκη θί είκη ρνπξηαζκέλε  

θη ε ηάηεο κνπ κί θέξαζηλ, κ΄ έζηεηιηλ θηξαζκέλε». 

«Νύθθνπ κνπ, πηξηθαλεύζηζη θί δε καο κπηηληίδεηο». 

ηα γόλαηα γνλάηηδηλ θί ηνύ ζηαπξό ηεο έθακληλ. 

΄Δραςηλ ληα, έραςηλ δπν, ηελ ηξίηε θαξκαθώζθηλ. 

«Κξπό ληαξό, καλίηζα κνπ, θξπό ληαξό, δα ζθάζνπ. 

«Νύθθνπ κ΄, ληαξό δελ ήθηξηο θη-άη ηη ληαξό ραιεύεηο». 

«Κξπό ληαξό, βξε Κνπζηαληνύδ(η) κ΄, θξπό ληαξό, δα ζθάζνπ». 

΄ Η Κώζηαο η΄ ζηάκλα άξπαδηλ θί ζηνπ πεγάδ(η) θαηέβηληλ. 

Βξίζθεη ηηο βξύζηο λν ζνπιέο, πεγάδηα ρανπαζκέλα. 

Κατηέξεζηλ, θαζάξηνπζηλ, πήξη ληαξό θί θίληζηλ. 

Κη ε ε αδηξθή η΄, ε Μαξνπδηά, βάλεη καληίιη πέλζηκνπ, 

κπξνζηά ζηνπλ κπάηε ηο πάηληλ. 

«Γηξθέ κ΄, ε λύθε κ΄ πέζαληλ, ληαξό θη-άη ηί ηνύ ζέιεηο;» 

Κώζηα ηε ζηάκλα ηζάθηδηλ, ιηαλνύ ιηαλνύ ηελ έθακληλ 

θί θά ηνύ ζπίηη η΄ πάαηληλ. 

Βξίζθεη λ΄ Καιιηνύδα η΄ θάζηηαλ θί θατηεξνύζηλ. 

έλαλ γάκν πνπ δελ ηνλ επηζπκεί, ην δε παιηθάξη δελ αληηπξνηείλεη ηνλ έξσηά ηνπ ζαλ ζεκέιην ηεο απφθαζήο ηνπ 

αιιά ηα πινχηε ηεο λχθεο: «Δξ΄ κάλα κ΄, Βνπιγάξα αγάπεζα, Βνπιγάξα γηα ζα πάξσ». / «Δξ΄ γηε κνπ, θαη ζπ 

έκνξθνο, Βνπιγάξα δελ ζε πξέπεη». / «Κί ΄γώ, κάλα κνπ, έκνξθνο θη εθείλε αξρνληνπνύια. / Έρεη ρηιηάδεο πξόβαηα, 

ρηιηάδεο δακαιίηζεο». / «Λύθνο λα θάεη ηα πξόβαηα θαη ςόθνπ ηα γειάδηα». «Ζ εζληθή ηαπηφηεηα», παξαηεξεί ν 

ζπγγξαθέαο, «πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνίεζαλ ην εζληθφ "εκείο" απφ ην άιιν. Ζ 

Ηζηνξία σο βίσκα απνηειεί κέξνο ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ησλ αλζξψπσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ έθθξαζε 

ζπλαηζζεκαηηθψλ παξακέηξσλ, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ εζληθφ άιιν. Δίλαη κηα εζλνινγηθή δηαθνξνπνίεζε πνπ 

απνηππψλεηαη ζπρλά ζηνλ ιατθφ πξνθνξηθφ πνιηηηζκφ» (Απδίθνο  2010: 38-40). 
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«Βξε Κνπζηαληνύδ(η), βξε ληόγακπξη, πνύ είλ(η) ηνύ ληαξό πνύ πή΄  λα  

θέξ΄ο»; 

«΄Γώ, Κάιιηνπ κ΄, κ΄ είπαλ πέζαληο θί ηε ζηάκλα κ΄ ηζάθηζα». 

Κώζηαο καραίξη έβγαληλ θί ζηελ θαιή ηνπ κπήγεη ληα θνπξά 

θί ζηελ θαξδνύια η΄ δπν θνπξέο. 

«Κηξί, Κάιιηνπ κ΄, ζηε κάλα ζνπ, θηξί θί ζ΄ θθή κ΄ ηε κάλα. 

Γα θιαίεη, Κάιιηνπ κ΄, ε κάλα ζνπ, δα θιαί(εη) θη ε θθή κ΄ ε κάλα».
254

ΠΑΠΑΣΑΨΚΟΤΓΖ 2013: 99, αξ. 7 (γ΄) 

Καζφινπ ηπραίν, ελ πάζε πεξηπηψζεη, δελ είλαη ην καγείξεκα ησλ θηδηψλ, κηα θαη ηα 

εξπεηά απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε γηα ηελ θαηαζθεπή θίιηξσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ αληίζεηα απφ ηα 

κάγηα ηεο αγάπεο. Γξάθεη ζρεηηθά ν Γεψξγηνο Μέγαο: 

«Γηαθνπαί» ή κίζεζξα (κηζεηηθά ελ Κξήηε), «ηα κίζνπο θαη έρζξαο πνηεηηθά», 

γιψζζαη φθεσλ, νπξαί ζεξίσλ θιπ. Πξβι. ην δίζηηρνλ: 

Φίδηα κνπ καγεηξέςαλε κε ηεο ζπθηάο ην γάια, 

γηα λαλ ηα θάγσ λ΄ αξλεζηώ ηα κάηηα ζνπ ηα καύξα (Λεπθάδνο)».
255

Οη πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ «Σεο θαθήο (ή άζπιαρλεο) πεζεξάο», έηζη φπσο 

ζπκπιεξψλεη, επεθηείλεη ή θαη εξκελεχεη ε κία ηελ άιιε, θαλεξψλνπλ εληέιεη φηη κηα λχθε 

είλαη αλεπηζχκεηε φηαλ είλαη Βνπιγαξνπνχια, πξνζθπγνπνχια, θησρνπνχια ή νξθαλνχια 

254
κπξαηίκηα: «ζπλνδνί ηνπ γακπξνχ ζην γάκν, ζχγγακπξνη»˙ ρνπξόςαξνπ: «ςάξη ρισξφ, θξέζθν»˙ ηάηεο: 

«παηέξαο»˙ κπηηληίδεηο: «θαηαδέρεζαη»˙ ραιεύεηο: «δεηάο»˙ λν: «ζαλ»˙ κπάηεο: «ν κεγαιχηεξνο αδεξθφο» (ηα 

εξκελεχκαηα ηεο Παπαζηατθνχδε). 
255

 Γεψξγηνο Α. Μέγαο, «Εεηήκαηα ειιεληθήο ιανγξαθίαο (Κεθάιαηνλ έβδνκνλ: Μαγεία, καγηθαί ζπλήζεηαη θαη 

δεηζηδαηκνλίαη»), Αζήλα, ρ.ρ.έ., 111. Σν δίζηηρν απαληά αηφθην θαη ζηε Θξάθε (Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 155, αξ. 

972). ΄Δλα παξαπιήζην δίζηηρν (Γπν θίδηα καπξνθέθαια / κνπ ηεγαλίζαλ θη έθαγα) είλαη έλα απφ ηα «απνζπάζκαηα 

ζέξηηθνπ ηξαγνπδηνχ, πνπ ην έιεγαλ ηα καζηνχξηα απηνζρεδηάδνληαο ηα ιφγηα. Δίλαη παιαηφ ηξαγνχδη. Γε βγήθε ζε 

δίζθν. Ο αλζνιφγνο ην άθνπζε ζε ηεθέ απφ γεξνληφκαγθα» (Ζι. Πεηξφπνπινο 1972: 250). 
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(θαη, ιηγφηεξν ζπρλά, Αξβαληηνπνχια
256

), φηαλ δειαδή, ζχκθσλα κε κέηξα θαη ηα ζηαζκά πνπ

αθφκα δελ έρνπλ εθιείςεη πιήξσο, «κεηνλεθηεί» εζληθά ή θνηλσληθά. Ζ εζληθφηεηα βαξαίλεη 

φηαλ έρεη κεηξεζεί εμαξρήο ή ζηηο αληίπαιεο θαη ερζξηθέο ή ζηηο «παξαθαηηαλέο». Πηζαλφηαηα 

θακηά Διιελίδα πεζεξά, φζν «θαθηά» θη αλ δσγξαθηδφηαλ απφ ην ηξαγνχδη, δελ ζα έθεξλε 

αληηξξήζεηο εάλ ν γηνο ηεο επέζηξεθε απφ ηελ μεληηηά αξξαβσληαζκέλνο ή παληξεκέλνο κε 

Ρσζίδα, κε θφξε δειαδή ηνπ «μαλζνχ γέλνπο» ηεο παξάδνζεο. Απφ ηελ άιιε, πφζε ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε πξνίθα κηαο νξθαλήο
257

 ή έζησ κηαο «νκνγελνχο» μελφθεξηεο (ζαλ θη

απηέο πνπ, γηα λα κεηψζνπλ ηελ εζληθή ηνπο θαζαξφηεηα ή λα ηελ αξλεζνχλ πιήξσο, ηηο 

απνθάιεζαλ ηνπξθνζπνξίηηζζεο αξθεηά αξγφηεξα, κεηά ην 1922, φηαλ ελάκηζη εθαηνκκχξην 

μεξηδσκέλνη Διιελεο ηεο Μηθξαζίαο ήξζαλ ζηελ Διιάδα
258

) θαη πνηνο ν δεκφζηνο

256
Βι. Μαθξήο 1998: 224-225, αξ. 13, φπνπ ε Μαληάηηζζα κάλα απαγνξεχεη ζηνλ γην ηεο λα παληξεπηεί 

Αξβαληηνπνχια, θη εθείλνο επηκέλεη, γηα λα ζπκθπξζεί έπεηηα ην ηξαγνχδη κε ην «Γηψμε κε, κάλα, δηψμε κε». 

Τπάξρεη πάλησο θαη παξαιιαγή ηεο Γνξηπλίαο, φπνπ ε θφξε δελ αλήθεη ζε θακία απφ ηηο αλεπηζχκεηεο θνηλσληθέο 

ή εζληθέο θαηεγνξίεο· εθεί κάιηζηα εγθιεκαηεί ν πεζεξφο, επεηδή δίλεη πίζηε ζε φζα ιέεη έλα κηθξό αξρνληόπνπιν 

πνιύ δηαβνιεκέλν, φηη δειαδή ε λχθε είλαη ληξνπηαζκέλε  (Κπξηαθφπνπινο 1992: 398-399, αξ. 161).  
257  Αλ ε πξνίθα ήηαλ κηθξή, ζα θξηλφηαλ απαξάδεθηε. Κη αλ ήηαλ κεγάιε, ζα πξνθαινχζε ηε δεινθζνλία, φπσο 

βιέπνπκε ζε θαξπαζηαθή παξαιιαγή: Θσξείο εηζείλν ην βνπλό πνπ ΄λ΄ πην ςειό ΄πνύ η΄  άιιν; / Δθεηά νπίζσ 

θάλλνπζη κηαο νξθαλνύιαο γάκν· / ρίιηνη (β)αζηνύ ην θόξεκα ηζαη κύξηνη ηελ πνδηά ηεο / ηζ΄ από καθξά ηε δνύιεςε ε 

ζύια ε πεζζεξά ηεο (Αιεμηάδεο 2001: 140, ζη. 1-4). Ζ δήιηα ηξψεη ηα ζσζηθά ηεο πεζεξάο θαη ζε επβντθή 

παξαιιαγή: Υίιηνη ηελ πάλε από κπξνο θαη ρίιηνη από πίζσ, / θαη ρίιηνη απ΄ ηα δπν πιεπξά, λα κελ ηελ θάςεη ν ήιηνο. 

/ Κη ε πεζεξά ηελ έβιεπε από ην παιεζύξη. / «Ξαλά κνπ αξρόληηζζα ήκαλα, μαλά κνπ αξρνληνπνύια, / ηέηνην θακάξη 

έλ έζπξλα πνπ ζέξλεη ε θησρνπνύια» (βι. Αιεμαλδξήο 1917: 555, αξ. 8, ζη. 5-9, θαη Αιεμαλδξήο 1954: 155, ζη. 5-

9). 
258 «Σν ηξαγνχδη ηεο πξνζθπγνχιαο», γξάθεη ν Γεκ. Πεηξφπνπινο, «ζπκβνιίδεη ηνπο δχν θφζκνπο πνπ 

αληηκάρνληαη. Ο παιηφο ειιεληθφο θαη ν λένο, ν πξνζθπγηθφο θφζκνο απφ ηνλ ειιεληζκφ ηεο Μηθξάο Αζίαο, φζν θη 

αλ έρoπλ ην ίδην αίκα, ηελ ίδηα ζπλείδεζε, εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή, φζν θη αλ ν έλαο δέρεηαη ηνλ άιινλ κε ηε 

ζπκπάζεηα θαη ηε ζηνξγή ηνπ αδεξθνχ, εμ αηηίαο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηνπο δσήο 

κνηξαία νδεγνχληαη ζε ζχγθξνπζε, θαη ε ζχγθξνπζε απηή εξκελεχεηαη ζην ηξαγνχδη κε ηα δχν ζχκβνια, ηε λχθε, 

ηελ πξνζθπγνπνχια, αληηπξφζσπν ηνπ λένπ, ηνπ πξνζθπγηθνχ θφζκνπ, θαη ηελ πεζεξά, ζχκβνιν ηεο παιηάο 

"θαζεζηεθπίαο ηάμεσο". Σν ηξαγνχδη γίλεηαη παληνχ ζηε Διιάδα γλσζηφ κεηά ην 1922» («Γεκνηηθά ηξαγνχδηα γηα 

ηε Μηθξά Αζία», Μηθξαζηαηηθά Υξνληθά, Δλσζηο κπξλαίσλ - Σκήκα Μηθξαζηαηηθψλ πνπδψλ, ηφκ. 8, Αζήλα 

1959:  94).  

Με ηε ζηνξγή ηνπ αδεξθνχ; ΄Αιια αηζζήκαηα θαη εληειψο δηαθνξεηηθή ζηάζε ηζηνξεί ε κλήκε ηνπ 

Γηψξγνπ εθέξε ζην Υεηξόγξαθν επ. ΄41 (Γνθηκέο, ηφκ. Γ΄, 2000: 19-20): «΄Δθηαζα ζηελ Αζήλα ηνλ θαηξφ πνπ 

άξρηδε ν κεγάινο Γηραζκφο. Γελ πξφθηαζα λα ληψζσ κήηε αγάπε κήηε ππφιεςε γηα ηνλ Κσλζηαληίλν. ΄Δπεηηα 

ήξζαλ ηα "Ννεκβξηαλά", πνπ κνπ ζχκηζαλ θαηαπιεθηηθά ηα θακψκαηα ησλ Σνχξθσλ. Γηα ηνπο αλζξψπνπο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, εκείο πνπ εξρφκαζηαλ απφ ην ζθιαβσκέλν ΄Δζλνο, πνπ είρακε αλαηξαθεί κφλν κε κηα ιαρηάξα, ηελ 

Διιάδα, ήκαζηαλ νη Σνπξθφζπνξνη. Κη απηνί πνπ καο ριεχαδαλ θαη καο ηαπείλσλαλ δε ζθνηίδνπληαλ πνπ ν 

Γεξκαλφο ήηαλ ν ζχκκαρνο ησλ Σνχξθσλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ, ηνλ επρφληνπζαλ ληθεηή θαη ηνπ παξάδηλαλ ηα 

θάζηξα καο απνιέκηζηα. Γηα ηε θαληαζία κνπ, ηφηε, απηή ε σκή ζηελνθεθαιηά ήηαλε πξάγκα ππέξνγθν θαη 

ηεξαηψδεο». 

ηελ ππνδνρή ησλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ αλαθέξεηαη ν Γηάλλεο Ζ. Υάξεο (2013: 216-217): «΄Οπνπ 

δνπιεηέο δελ ηνπο δίλακε, ελψ παξάιιεια θιαηγφκαζηαλ φηη καο παίξλνπλ εθείλνη ηηο δνπιεηέο θαη ξίρλνπλ ηα 
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ππεξαζπηζηήο ηεο ηηκήο ηεο, έηζη φπσο ηελ ελλννχζαλ ηφηε; Αλ πξφθεηηαη βέβαηα γηα Βνπιγάξα, 

φζε θη αλ είλαη ε πξνίθα ηεο, δελ ηε βνεζάεη. Απηφ γίλεηαη θαλεξφ ζε παξαιιαγή ηεο 

Υαιθηδηθήο, φπνπ ζηνλ κεηξηθφ ελδνηαζκφ («Ηζύ ΄ζαη, γηε κ΄, γξακκαηηθόο, Βνπιγάξα δελ ζί 

πξέπεη, / Βνπιγάξα πξέπεη ζη΄ άινπγνπ, δελ πξέπεη ζηνπ ζαξάη»), ν γηνο απαληά πσο: «Ηθείλ΄ 

ρξπζά βιαηηά θνπξεί, καιακαηέληα ξνύρα». Γελ θαηαθέξλεη φκσο λ΄ αιιάμεη ηελ απφθαζε ηεο 

κάλαο ηνπ, ε νπνία, ακεηάπεηζηε, παξαγγέιλεη λα καγεηξεπηνχλ ηξηγηνύ θηδηνύ θηθάιηα.
259

 Ζ

πξνθαηάιεςε ερεί νμχηαηε ζηα ιφγηα κε ηα νπνία ε πεζεξά θαηαδηθάδεη ηελ άξλεζε ηεο λχθεο 

ηεο λα θάεη:  

«Γηά γέςνπ, λύθε κ΄, ηνπ ςνπκί, γέςνπ θη απνύ ηνπ ςάξη». 

«Υνξηάη΄ είκη, καλνύια κνπ, από ηα παηξηθά κνπ». 

«Ηζείο, παιηνβνπξγάξηζζεο, έηζ΄ είζηη καζεκέλεο, 

λα ηξώηη θί λα πίληηη θη ύζηεξα λα βινπγηέζηη». 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 11-12, 1966: 529-530, αξ. 56, ζη. 13-16 

κεξνθάκαηα, φπνπ ε ιέμε "πξφζθπγαο" ήηαλ απηφρξεκα απαμησηηθή θαη ππνηηκεηηθή, θαη πξνπαληφο θνβέξα, γηα 

λα ηξψλε ην θατ ηνπο ηα παηδηά ("θάε, γηαηί ζα ΄ξζεη ε πξφζθπγα λα ζε πάξεη!"), φπνπ ηηο γπλαίθεο εηδηθά, πνπ, 

κέζα ζηελ εμαζιίσζε ηεο πξνζθπγηάο, πιέλνληαλ θαη θαινληχλνληαλ, επηκέλνληαο λα θξαηήζνπλ έλα θνκκάηη 

αμηνπξέπεηα θαη θάηη απ΄ ηνλ ρακέλν θνζκνπνιηηηζκφ ηνπο, ηηο βγάιακε "παζηξηθέο", ελλνψληαο πνπηάλεο, θαη 

γεληθφηεξα "θσινζκπξληέο" ηηο θσλάδακε - γηα λα κελ πσ πσο ήδε ην "κπξληά" απφ κφλν ηνπ απνηεινχζε βξηζηά. 

Απηά ζηελ θνηλή ζπλείδεζε, ζηελ θαζεκεξηλή δσή, γη΄ απηφ θαη πην αλαηξηρηαζηηθά. [...]  Σν αληηπξνζθπγηθφ κέλνο 

απνηππψλεηαη ζην ζχλζεκα "Φσηηά ζηνπο ηνπξθφζπνξνπο πξφζθπγεο", πνπ θπξηαξρεί ζε ζπιιαιεηήξην ησλ 

κνλαξρηθψλ ζηηο 9 Ννεκβξίνπ 1923 ζηνπο ηχινπο ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο. Γηαηί "ηνπξθφζπνξνη" ραξαθηεξίδνληαλ 

γεληθά νη πξφζθπγεο, "ηνπξθνκεξίηεο", "νγινχδεο" θ.ά,. ζην ζηφκα ηνπ απινχ ιανχ, "πξνζθπγηθή αγέιε" ζηα ρείιε 

επγελψλ, φπσο ν Γεψξγηνο Βιάρνο ηεο Καζεκεξηλήο. Πην πξαθηηθφο ν Πξσηλόο Σύπνο δεηά λα θνξνχλ νη 

πξφζθπγεο θίηξηλν πεξηβξαρηφλην, γηα λα ηνπο μερσξίδνπλ νη γεγελείο θαη λα απνθεχγνπλ ηνλ ζπγρξσηηζκφ καδί 

ηνπο. Απφ ην 1933, ιίγα ρξφληα πξηλ απφ ην θίηξηλν άζηξν πνπ θφξεζαλ άιινη ζην πέην άιισλ - θη εδσ πξσηνπνξία 

ινηπφλ». 

ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ, θεθ. 4, παξαηίζεηαη ην πνίεκα ηνπ Ρψκνπ Φηιχξα «Ο ζξήλνο ησλ πξνζθχγσλ». 
259

  Βαζηιάθεο 1980: 21, αξ. 7 (βιαηηά: παπνχηζηα). Σα ίδηα αθνχγνληαη θαη ζε άιιεο παξαιιαγέο απφ ηελ ίδηα 

πεξηνρή·  βι. Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 11-12, 1966: 529-530, αξ. 59· ηρ. 13, 1967: 664· ηρ. 19, 1970: 80, αξ. 68· θαη 

ηρ. 23-24, 1973: 102. Δίλαη αμηνζεκείσην κάιηζηα φηη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ εμαζζέλεζε ηεο κλήκεο, 

σο επηρείξεκα θαηά ηνπ κεηθηνχ γάκνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δχν εληειψο αληίζεηα «πξέπεη». ηελ παξαιιαγή ηνπ ηρ. 

11-12, ζη. 4, δηαβάδνπκε: Βνπξγάξα δελ πξέπ΄ γηα παπαδηά, Βνπξγάξα γηα ζαξάγηα, ελψ ζην ηρ. 12, ζη. 5-8: Ηζύ ζη,

γηε κ΄, γξακκαηηθόο, / Βνπξγάξα δε ζη πξέπεη. / Βνπξγάξα πξέπεη παπαδηά, / Βνπξγάξα ζηα ζαξάηα.
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Παξ΄ φι΄ απηά, παξά ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ ζέηνπλ αζθπθηηθά φξηα ζηελ 

ειεπζεξνγακία, ε αληίδξαζε ηεο πεζεξάο παξακέλεη αθξαία απάλζξσπε φζν ηε βιέπνπκε λα 

εθδειψλεηαη κέζα ζε πιαίζηα «εζληθά». Ζ αθξφηεηά ηεο δηαηεξείηαη βέβαηα θαη φηαλ ζαλ αηηία 

ηεο πξνβάιιεηαη ην γεγνλφο φηη ν ληνο ελαληηψζεθε ζηε κεηέξα ηνπ φρη σο πξνο ην πνηαο 

εζληθφηεηαο γπλαίθα ζα παληξεπηεί αιιά φζνλ αθνξά ηελ εληνιή ηεο λα πάξεη κελ ηε 

Βνπιγάξα, αιιά ην δεπγάξη λα πάεη λα δήζεη αιινχ, καθξηά. Ζ κάλα δειαδή ζπλαηλεί, αιιά ππφ 

έλαλ απζηεξφ φξν, ε ηήξεζε ηνπ νπνίνπ ζα δηαθπιάμεη άηξσην ην πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ ή θαη 

εζληθφ θχξνο ηεο. Ο γηνο φκσο ηνλ παξαβηάδεη. Απνηέιεζκα ε ηηκσξία, θαη πάιη δηά ηνπ 

δειεηεξηαζκέλνπ γεχκαηνο: Ζ ςπρηθά θαξκαθσκέλε κεηέξα πξνρσξεί ζηελ θπξηνιεθηηθή 

θαξκαθεία. Παξαζέηνπκε ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο κηαο καθεδνληθήο παξαιιαγήο, φπνπ θαη 

ζεκειηψλεηαη ν ιφγνο πνπ νδεγεί ζηνλ θφλν: 

Μάλα θί γηνο ηκάινπλαλ γηα κηα Βνπξγάξα λύθε, 

γηα κηα Βνπξγάξα παπαδηά, γηα κηα Βνπξγάξα λύθε. 

«Μάλα, άληη λα ηελ πάξνπκη ηε Βνπξγαξνύδα λύθε». 

«ύξη, γηε κνπ, θη πάξη ηελ θί δσ λα κελ ηε θέξεηο, 

κνύ λα ηελ παο ζ΄ άιινπ ρνπξηό θί ζ΄ άιινπ βηιαέηη. 

λα ΄ρεη η΄ αεδόληα ζπλνπδεηά θί ηα πνπιηά ζπιιάιηνπ». 

Κη θείλνπο δελ ηα άθνπζη ηεο κάλαο ηνπ ηα ιόγηα,  

κνύ πήγη θί ηελ ήθηξη κνύ ζαλ αξρνληνπνύια, 

κί ηνύ δηζπόηε η΄ άινπγνπ, κί ηνύ κεηξνππνπιίηε. 

Υίιλνη πααίλ απνύ κπξνπζηά θί ρίιλνη απνύ πίζνπ 

θί ρίιλνη πέληη ηζάθνπλαλ ηνύ δόιηνπ θακνπρά ηεο. 

Πήγαλ ζηκά, πήγαλ θνπληά, πήγαλ θνπληά ζηε ρώξα, 

ξίρλνπλ ηνπθέθηα λ΄ αθνπζηνύλ, παίδνπλ θί ηα πηγλίδηα. ΠΑ
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Νηα βγήθη ζθύια πηζηξά θη Δύα ε αληξαδέξθε
260

,

ηνπο κάγεηξνη παξέγγηιλη θί ηνπο καγέξδηο ιέεη: 

«Μαγέξδηο, καγεηξέςηηη αρώξηα γηα ηε λύθε, 

ηνύλ όθηνπ θί ηελ όρηλα θί ηνύ ρηλνπθηληξίηε». 

ΚΤΠΑΡΗΖ 1940: 80-81, αξ. 225, ζη. 1-17 

΄Ηζσο, ινηπφλ, κηα άιιε -ηέηαξηε- εθδνρή λα βξίζθεηαη πην θνληά ζηα ήζε ησλ επνρψλ 

εθείλσλ, πνπ θη απηά δελ έρνπλ πιήξσο δηαθνξνπνηεζεί, ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. 

Σελ εθδνρή απηή ηε δεκνζίεπζε ν Αζ. Ηαηξίδεο κε ηνλ ηίηιν «Ζ δνινθφλνο πελζεξά θαη ε αζψα 

λχκθε απηήο, θαη ην ζθαλδαιψδεο άζκα ηνπ ζπθνθάληνπ γέξνληνο». Πνην ην άζκα κέζα ζην 

άζκα θαη κάιηζηα ην ζθαλδαιψδεο; Ο ζπθνθάληεο γέξνο (θαη θαθόο θαη παιηόγεξνο, φπσο ηνλ 

απαμηψλεη ην ηξαγνχδη), φηαλ νη ππφινηπνη ζσπαίλνπλ, ρνισκέλνη πξνθαλψο κε ηνλ γακπξφ πνπ 

δηάιεμε λα ζηεθαλσζεί νξθαλή θαη ρηιηνξεκαζκέλε, πηάλεη έλα ηξαγνχδη φρη γηα λα γιπθάλεη ηα 

αηζζήκαηα ηεο ζπληξνθηάο, φπσο ίζσο ζα πεξίκελε θαλείο απφ έλα πξφζσπν πνπ ππνηίζεηαη πσο 

ε ειηθία ην εθνδίαζε κε θάπνηα ζνθία ή κεηξηνπάζεηα, αιιά γηα λα θαθνινγήζεη ηε λχθε. Σν 

παξαζέηνπκε, παξαιείπνληαο ηα γπξίζκαηα (Ρήγσ ε Λακπξνπνύια κνπ θαη θόξ΄ 

αξξαβσληαζκέλε): 

Πέξα ζ΄ εθείλν ην βνπλό πνπ ΄λαη ςειό ΄πό η΄ άιια, 

εθείζε ζα θαηέβαηλε ηεο νξθαλήο ν γάκνο, 

ηεο νξθαλήο, ηεο έξεκεο, ηεο ρηιηνξεκαζκέλεο. 

Καλείο δελ εηξαγνύδεζε από ηνπο ζπκπεζέξνπο, 

θη έλαο θαθόο παιηόγεξνο εθείλνο ηξαγνπδάεη,  

σξαίν ηξαγνύδη άξρηζε θη αξγά αξγά ην ιέεη: 

260
  Ο ίδηνο ζηίρνο απαληά θαη ζην πεινπνλλεζηαθφ ηξαγνχδη «Ζ θαθή πεζεξά, ε αληξαδέξθε θαη ε λχθε», γεγνλφο 

απνθαιππηηθφ γηα ην πψο θπθινθνξνχλ ηα κνηίβα -ιεθηηθά, εηθνλνπνηεηηθά θαη ηδενινγηθά- αλά ηελ Διιάδα, ή 

θαιχηεξα αλά ηελ ειιεληθή γιψζζα: Δινύζηεθα θη επιέρηεθα θη εβγήθα ζην ζηξγηάλη, / κε είδελ ε ζθύια ε πεζεξά θη 

ε γ-Δύα ε αληξαδέξθε (Παπαδαθεηξφπνπινο 1887: 142, αξ. ΡΚΓ΄, ζη. 3-4).  
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«Ο γάκνο είλ΄ αξρνληηθόο θη ε λύθε παηλεκέλε!!!»
261

αλ η΄ άθνπζε ε πελζεξά πνιύ ηήο θαθνθάλε 

θη εηο ηνπο καγείξνπο έηξεμε θη εηο ηνπο καγείξνπο ιέγεη: 

«Μάγεηξνη, καγεηξέςαηε ηξηώλ θηδηώλ θεθάιηα, 

ηεο όρεληξαο θαη η΄ αζηξηηηνύ θαη ηεο κνλνεκεξίδνο. 

Καη βάιηε θνύρηα θύκηλν θαη δπν θνύρηεο πεπέξη, 

λα θάγ΄ ε λύθε π΄ έξρεηαη, π΄ έξρεηαη θηιεκέλε!» 

Πηάλεη θαη ρύλεη ηα λεξά, λα κε βξεζνύλ ζην ζπίηη, 

ηεο πάγεη ην γιπθό θαγί λα γιπθαζεί ε θαξδηά ηεο. 

Πξώηελ ραςηά νπ΄ έβαιε, επζύο λεξό δεηάεη. 

Κη ν άλδξαο ηεο δεηά λεξό λα δξνζηζζ΄ ε θαξδηά ηεο. 

Κη όζν λα θέξνπλ ην λεξό, απόζαλελ ε λύθε.
262

ΑΘ. ΗΑΣΡΗΓΖ 1859: 79-80
263

Ξεθάζαξα θαη φρη ππαηληθηηθά αθνχγεηαη ε θαηεγνξία θαηά ηεο λχθεο ζε 

πεινπνλλεζηαθή παξαιιαγή, ε νπνία δηαθέξεη θαη σο πξνο ηνλ νξγαλσηή ηνπ θνληθνχ: Γελ 

είλαη πηα ε πεζεξά αιιά ν πεζεξφο.
264

 Ήδηα παξακέλεη πάλησο ε κέζνδνο, θαη αλαιινίσηα ηα

αηζζήκαηα ηνπ γακπξνχ, πνπ δελ πηζηεχεη ηελ θαθνινγία, πιήλ φκσο, αδπλαηψληαο λα ζψζεη 

261
 Σα ηξία ζαπκαζηηθά ηνπ πξσηνηχπνπ εηθάδσ φηη ηίζεληαη απφ ηνλ ζπιινγέα φρη ηφζν γηα λα κελ ππάξμεη ε 

παξακηθξή πηζαλφηεηα παξεξκελείαο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ παηλεκέλε (άιισζηε ιίγν παξαθάησ κεηαθξάδεηαη ζε 

θηιεκέλε) φζν γηα λα απνδνζεί ην δπλαηφλ πηζηφηεξα ε εηξσλεία κε ηελ νπνία ζα ηφληζε ν παιηόγεξνο ηε 

ζπγθεθξηκέλε ιέμε. Δηξσληθφ επίζεο, αιιά απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκνηηθνχ πνηεηή ηψξα, είλαη ην σξαίν σο 

ραξαθηεξηζκφο ηνπ ζπθνθαληηθνχ αζκαηηδίνπ. 
262

 Ζ δηαβνιή ζηέιλεη ηελ θφξε ζηνλ ηάθν, δειεηεξηαζκέλε, θαη ζε άιιε παξαιιαγή: Μα ΄λαο θαθόο ζπκπέζεξνο 

από ηνπο ζπκπεζέξνπο / ην καύξν ηνπ θαβάιεζε, ζηελ πεζεξά πεγαίλεη. /  «Καη πνύ ΄ζαη, κάλα ηνπ γακπξνύ θαη δόιηα 

ζπκπεζέξα; / Ζ λύθε πνπ ζνπ θέξλνπλε επξέζε γθαζηξσκέλε» (Κνπθφο  1970: 114-115,  αξ. 155, ζη. 4-7). ΄Ηδηα ε 

θαηεγνξία ζην Λεηβαδίηεο 2002: 127, αξ. 246. ε αηησιηθή εθδνρή ηνπ ηξαγνπδηνχ ε πεζεξά βαξηάθνπζε πσο είλαη 

γθαζηξσκέλε ε πξνζθπγνχια λχθε ηεο (Μπεξεξήο 2005: 234), ελψ ζε παξαιιαγή ησλ Σδνπκέξθσλ νη ζπκπεζέξνη 

ηήο ιέλε πσο ηεο θέξλνπλε ηε λχθε κ΄ αζήκη δπγηαζκέλε, εθείλε φκσο ην παξάθνπζε πσο ήηαλ γθαζηξσκέλε. Κη 

έηζη: Σζαπί θαη θθπάξη λ-άδξαμε, ζην πεηξνβνύλη βγήθε / θαη βγάδεη αζηξίηε παξδαιό θη νρηά κε δπν θεθάιηα 

(Κνηδηνχιαο 2016: 87, αξ. 88, ζη. 19-20). 
263

 Ζ ίδηα παξαιιαγή ζην Abbott 1900: 80-82, αξ. XIII. 
264

Σν ίδην ζπκβαίλεη ζηελ παξαιιαγή πνπ δεκνζίεπζε ν Απφζηνινο Μειαρξηλφο ην 1946 (160, αξ. 1). Δθεί 

ππαίηηνο ηνπ δξάκαηνο είλαη έλαο ηζνπάλεο πνπ θαζόηαλε ζε ξηδηκηό ιηζάξη θαη ν νπνίνο κε ην λάη ηνπ έιεγε θαη κε ην 

λάη ιέεη  πσο ε λχθε, ε νξθαλνχια, είλαη γθαζηξσκέλε (λάη, ε θινγέξα).  
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ηελ θαιή, ηνπ απηνθηνλεί: Μηα καραηξηά εηξάβεμε θη έζθηζε ηελ θαξδηά ηνπ / θαη ηνπο εβάιαλε 

καδί ηνύο δπν ηνπο ζ΄ έλαλ ηάθν. Οη δψδεθα πξψηνη ζηίρνη ηνπ ηξαγνπδηνχ: 

Σν γιέπεηο θείλν ην βνπλό, ςειόηεξ΄ από η΄ άιια; 

πκπεζεξηό ξνβόιαγε, εμήληα ζπκπεζέξνη, 

κε πάξεδξνπο, κε ζύκβνπινπο, παπάδεο, δεζπνηάδεο. 

Κη έλαο από ηνπο άξρνληεο θη από ηνπο ζπκπεζέξνπο: 

«Αγάιηα αγάιηα η΄ άξγαλα θη αγάιηα ηα κπνπδνύθηα, 

ηνύηε ηε λύθε πνπ πάκε εδώ ηελ έρνπλ γθαζηξσκέλε. 

θαλ δπν κελώλ, θαλ ηξηώλ κελώλ, θαλ πέληε θεγγαξηώλε». 

Κη ν πεζεξόο πνπ η΄ άθνπζε πνιύ ηνύ βαξπθάλε, 

ζθαιηά βαξεί ην γξίβα ηνπ, ζθαιηά θαη η΄ άινγό ηνπ 

θαη ζηνπο καγείξνπο έθηαζε θαη ησλ καγείξσλ ιέεη: 

«Μάγεηξνη, καγεηξέςεηε πάληε θηδηώλ θεθάιηα, 

λα θάεη ε λύθε πόξρεηαη, πνπ είλαη γθαζηξσκέλε». 

ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ 2000: 380, αξ. 26 

Ζ ζπθνθαληία θαηαδηθάδεη ζε ζάλαην ηελ θφξε θαη ζε ηζαθψληθε παξαιιαγή: 

Έλαο θαθόο ζπκπέζεξνο από ηνπο ζπκπεζέξνπο 

η΄ άινγν βάξεζε κπξνζηά, ζηελ πεζεξά πεγαίλεη.. 

«Καιώο ηνλε, θαιώο ηνλε θαη θαιό βήκα λα ΄ρεηο». 

«Σν βήκα κνπ δελ είλ΄ θαιό, θαθά καληάηα θέξλσ, 

ηε λύθε πνπ ζαο θέξλνπκε ζαξξώ ΄λαη γθαζηξσκέλε, 
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δύν κελώλ, ηξηώλ κελώλ ή πέληε θεγγαξηώλε».
265

ΣΟΤΥΛΟ 1993: 192, αξ. V5 

΄Χζηε ινηπφλ ε θφξε θξίλεηαη αλεπηζχκεηε, θαη κάιηζηα κέρξη ζαλάηνπ ηηκσξεηέα, φρη 

κφλν γηα ην έζλνο ηεο ή κφλν γηα ηελ νξθάληα ηεο, αιιά θαη επεηδή απνθαιχπηεηαη (αλ ε 

θαθνινγία ζπληζηά απνθάιπςε) αηηκαζκέλε, θηιεκέλε ή θαη γθαζηξσκέλε.
266

 Δδψ δελ

πξφθεηηαη πηα γηα πξνθαηαιήςεηο αιιά γηα απνιχησο δεζκεπηηθά θνηλσληθά ζπκβφιαηα.  

Σν πφζν αηίζαζν θαη πνηθηιφθσλν πιηθφ είλαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ζαλ λα πεξηθξνλεί 

ηηο ζηελάρσξεο ηαμηλνκήζεηο θαη ηηο ζπξξηθλσηηθέο θσδηθνπνηήζεηο, ην θαλεξψλνπλ ζαπκάζηα 

νη εθηά παξαιιαγέο πνπ παξαζέηεη ν Θεφδσξνο Νεκάο, ζηνλ πξψην ηφκν ησλ Γεκνηηθώλ ηεο 

Θεζζαιίαο (1983),  ππφ ηνλ ηίηιν «Ζ πξνζθπγγνχια ή "Ζ θαθηά πεζεξά"» (55-59, αξ. ΗΗ1Α΄-Ε΄). 

Μνλαδηθφ θνηλφ ζηνηρείν ηνπο είλαη ε εμφλησζε ηεο αλεπηζχκεηεο λχθεο απφ ηελ πεζεξά κε 

ηεγαληζκέλα θίδηα.
267

 ηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε παξαιιαγή ε θφξε είλαη πξνζθπγνπνχια, ελψ

ζηελ ηέηαξηε Βνπιγάξα, αθνινπζνχλ δειαδή θαη νη ηξεηο φζα γλσξίδακε κέρξη ηψξα. Σελ 

πξψηε νπζηαζηηθή  δηαθνξά ηε ζπλαληάκε ζηελ ηξίηε παξαιιαγή, φπνπ αίθλεο (ζη. 1-2): Ο 

΄Οιπκπνο θη ν Κίζαβνο καδί ζπκπεζεξηάδνπλ, / ν ΄Οιπκπνο ήηαλ γακπξόο θη ε Κηζαβίλα λύθε. 

Απνηειεί άξαγε ην ηξαγνχδη απηφ κηα ζπλέρεηα ηνπ θεκηζκέλνπ ηξαγνπδηνχ (ηδηαίηεξα 

265
 Ζ ίδηα θαηεγνξία αθνχγεηαη θαη ζε αηγηλήηηθε παξαιιαγή, φπνπ ε λχθε είλαη ε θαιή, ε όκνξθε ηνπ θόζκνπ, 

ρσξίο άιινπο πξνδηνξηζκνχο: Μα ΄λαο θαθόο ζπκπέζεξνο από ηνπο ζπκπεζέξνπο / ην καύξν ηνπ θαβάιεζε, ζηελ 

πεζεξά πεγαίλεη. / «Καη πνύ ΄ζαη, κάλα ηνπ γακπξνύ θαη δόιηα ζπκπεζέξα; / ε λύθε πνπ ζνπ θέξλνπλε επξέζε 

γθαζηξσκέλε, / θαλ δπν κελώ, θαλ ηξησ κελώ, θαλ ηέζζεξσ, θαλ πέληε» (Αθαδεκία 1962: 349, αξ. Α΄α, ζη. 4-8). 
266

 ε νκφζεκν αξβαλίηηθν ηξαγνχδη (Μηραήι-Γέδε 1981: 108) ε πεζεξά θαξκαθψλεη ηε λχθε ηεο καγεηξεχνληάο 

ηεο δηθέθαια θίδηα ρσξίο λα δίλεηαη θακία εμήγεζε. 
267

 Δμεηάδνληαο ηηο παξαιιαγέο πνπ δεκνζηεχεη ν Νεκάο, ν Αξηζηείδεο Γνπιαβέξαο παξαηεξεί: «Κάζε γπλαίθα 

αλαδεηεί ζπκπεζέξνπο κε αλψηεξε θνηλσληθή ζέζε, κε απνηέιεζκα ν γάκνο λα απνηειεί θαη θνηλσληθή αλέιημε, ε 

νπνία ζα εθνδηάζεη ηελ νηθνγέλεηα κε λέν θνηλσληθφ ζχκκαρν θαη πξφζζεην θνηλσληθφ γφεηξν. ΄Οηαλ ινηπφλ έλαο 

αξρνληνληφο ζειήζεη λα παληξεπηεί πξνζθπγνπνχια ή Δβξαηνπνχια ή Βνπιγάξα ή Αξβαληηνπνχια, ε κάλα ηνπ, ε 

πεζεξά ηεο λχθεο, ζα γίλεη "έμσ θξελψλ¨. Γελ παξαιείπεη λα ηνλίζεη ηελ αλσηεξφηεηα ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο 

ζην γην ηεο θαη λα ηνλ απνηξέςεη απφ έλαλ ηέηνην γάκν. [...] ηηο πεξηπηψζεηο απηέο πνπ ζίγεηαη ην θχξνο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ε κάλα-πεζεξά αληηδξά βίαηα θαη δπλακηθά θαη θαηαζηξψλεη ζρέδην γηα ηε θπζηθή εμφλησζε ηεο 

λχθεο. Φπζηθά, πέξαλ ησλ άιισλ, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη θαη ην άζβεζην ακνηβαίν 

κίζνο πξνο ηνπο γεηηνληθνχο ιανχο, Βνπιγάξνπο, Σνχξθνπο, Δβξαίνπο θιπ.» («Ζ ζρέζε πεζεξάο θαη λχθεο ζε 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηεο Θεζζαιίαο», Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζηε Θεζζαιία, 2006: 151, θαη Γνπιαβέξαο: 2006, 

ζ. 128). 
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αγαπεηνχ ζηνλ Γθαίηε, ν νπνίνο άιισζηε θαη ην κεηέθξαζε) γηα ην κάισκα ησλ δχν βνπλψλ;
268

΄Ζ κήπσο ν παξάδνμνο γάκνο ησλ νξέσλ ππνθξχπηεη έλαλ γάκν πνπ κεηαηξάπεθε ζε δξάκα 

αλάκεζα ζε ζφγηα πνπ ηα ρσξίδνπλ ηα Σέκπε; Αηξεηηθή πάλησο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη ε 

πέκπηε παξαιιαγή, φπνπ ηα πξάγκαηα, νη νηθνγέλεηεο δειαδή θαη ηα έζλε, δηαθνξνπνηνχληαη 

πιήξσο. Απηή ηε θνξά ε λχθε είλαη Διιελνπνχια θαη ε θαθή πεζεξά Σνπξθάια. Ζ θνληθή 

κέζνδνο εληνχηνηο δελ αιιάδεη: 

«Μαλνύια κ΄, δώζ΄ κνπ κηα επρή λα πάξσ Ρσκηνπνύια». 

Κη ε κάλα ηνπ ζαλ η΄ άθνπζε, ηα δέληξα μεξηδώλεη, 

γηα λά ΄βξεη θίδη δσληαλό, νρηά κε δπν θεθάιηα. 

Βξήθε ην θίδη δσληαλό, νρηά κε δπν θεθάιηα, 

ην παίξλεη θαη ην ηεγαλεί, ςάξη ηεγαληζκέλν. 

«΄Δια, λύθε κ΄, λα θαο ςσκί, ςάξηα ηεγαληζκέλα. 

Δκείο αληέηη
269

 ην ΄ρνπκε, εκείο νη Σνπξθαιάδεο,

πξώηα λα ηξώεη ε πεζεξά θαη δεύηεξε ε λύθε». 

Παίξλεη πξώηα ε πεζεξά, ζηνλ θόξθν ηεο ην βάδεη, 

παίξλεη θη ε λύθε δεύηεξε, ζην ζηόκα ηεο ην βάδεη. 

«Λίγν λεξό, καλνύια κνπ, λεξό γηαηί πεζαίλσ» 

«Δγώ, λύθε, λ-εγέξαζα, ζηε βξύζε δελ παίλσ». 

«Λίγν λεξό, αδειθνύια κνπ, λεξό γηαηί πεζαίλσ». 

«Δγώ έρσ ην θέληεκα, ζηε βξύζε δελ πααίλσ». 

«Λίγν λεξό, ατηαίξη κνπ, λεξό γηαηί πεζαίλσ». 

΄Χζπνπ λα πάεη θαη λα ξζεί, ηε βξίζθεη πεζακέλε. 

ΝΖΜΑ Α΄ 1983: 56-57, αξ. ΗΗ1Δ΄ 

268
 Βι. «Σνπ Οιχκπνπ», ζην Fauriel  Α΄ 1999: 99-100, αξ. Ε΄, θαη «Σνπ Οιχκπνπ θαη ηνπ Κηζάβνπ», ζην Ν. Γ. 

Πνιίηεο 1914: 34-35, αξ. 23. 
269

 αληέηη: ζπλήζεηα, έζηκν. 
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΄Οζνλ αθνξά ηελ έθηε θαη ηελ έβδνκε παξαιιαγή (ζηελ νπνία ε πεζεξά είλαη κηα 

βιάρα, κηα παιηόβιαρα), απνηεινχλ δηαθξηηή ππννκάδα, κε ηα δηθά ηεο μερσξηζηά γλσξίζκαηα. 

Δδψ ε λχθε δελ είλαη νχηε νξθαλή νχηε πξνζθπγνπνχια νχηε Βνπιγαξνπνχια. Ση ηεο 

θαθνθάλε ινηπφλ ηεο πεζεξάο, θαη κάιηζηα ηφζν βαξηά ψζηε λα πάξεη ηελ νιέζξηα απφθαζή 

ηεο; ΄Οζα ζπκβαίλνπλ ζε έλα ηξίρηλν γεθύξη
270

, πνπ ρσξίδεη ηνπο δχν θφζκνπο, ηνπ γακπξνχ θαη

ηεο λχθεο ή ηε δσή απφ ηνλ ζάλαην.
 
Δπηπρηζκέλνο ν γακπξφο, όιν ηνλ θόζκν ηνλ θαιεί, όιε ηελ 

νηθνπκέλε, θαη κφλν ην Γηάλλν δελ ηνλ θάιεζε γηαηί ήηαλ καρεκέλνη. Υνιηαζκέλνο ν Γηάλλνο, 

θαξηέξη ηνύ ΄θαλε ζε ηξίρηλν γεθύξη, θαη δεηάεη πεξαηίθηα, δίθελ Υάξνληνο.
271

 Σν πόζν, Γηάλλν

κ΄, μαγνξά γηα λα πεξάζ΄ ε λύθε, ππνβάιιεηαη ην εξψηεκα. Δλληά ρηιηάδεο ηνπ γακπξνύ θαη 

δεθανρηώ ηεο λύθεο απαληά ζηελ έθηε παξαιιαγή ν Γηάλλνο (πνπ ζα ηελ θαιφβιεπε ηελ θφξε, 

γηα λα ηελ θνζηνινγεί ηφζν πςειά). ΄Ηζσο ινηπφλ απηή ε δηπιή αμία ηεο λχθεο λα ελφριεζε ηελ 

πεζεξά, πνπ ζαλ κάλα ζα ΄ζειε λα πηζηνπνηεζεί θαη κε ρξεκαηηθά κέηξα θαη ζηαζκά ε ππεξνρή 

ηνπ γηνπ ηεο. Βαξχηεξε πξνζβνιή σζηφζν ζα πξέπεη λα ΄λησζε πιεξνθνξνχκελε, ζηελ έβδνκε 

θαη ηειεπηαία παξαιιαγή, φηη λαη κελ ηα πεξαζηηθά ηνπ γηνπ ηεο ήηαλ πέληε ρηιηάδεο θαη ηεο 

θαιήο ηνπ κφλν ηέζζεξηο, φκσο ηελ μαγνξά ηελ έθαλε ε λχθε, κε ηα ηφζα πινχηε ηεο (ζη. 11-

270
 Πξβι. ην πνληηαθφ ηξαγνχδη «Σεο Σξίραο ην γεθχξη» (Κνπηζνγηαλλφπνπινο 1927: 46),  ην θεξθπξατθφ «Σεο 

Σξίραο ην γηνθχξη» (Μαξηδνχθνο 1959: 84-85, αξ. 33) θαη ην θππξηαθφ «Σν γεθχξη ηεο Σξίραο» (Υξηζηνδνχινπ 

1986: 731-739, αξ. 13), παξαιιαγέο θαη ηα ηξία ηνπ ηξαγνπδηνχ γηα ην γεθχξη ηεο Αξηαο, θαζψο θαη ην «Σεο 

΄Αξηαο ην γηνθχξη» ζην Κιαδάθεο 2009: 87-88, αξ. 20. Βι. επίζεο Λχληεθε 1947: 181-183, αξ. 110, θαζψο θαη ην 

θξεηηθφ ηξαγνχδη «Ζ Μεγάιε Κξίζε» (Λελαθάθεο 2007: 138, αξ. 85, ζη. 17-119): «Μα κέλα ζα πεξάζνπλε ζην 

θνβεξό θξηηήξη, / ην κ-πύξηλν ηνκ-πνηακό, ηζε Σξίραο ην γηνθύξη, / κα κέλα ζα κε πάλελε ζη΄ Αθέληε λα κε θξίλεη». 

Γηα Σεο Σξίραο ην Γεθύξη θαη ηηο ζρεηηθέο δνμαζίεο ζηνλ καζδετζκφ ησλ Πεξζψλ, ζηνλ ηζιακηζκφ θαη ζηνλ 

ρξηζηηαληζκφ βι. Ν. Γ. Πνιίηεο 2009: 392-397.  
271

 Καηά ηε ιατθή παξάδνζε, απφ ην Σξίρηλν Γεθχξη «πξέπεη λα πεξάζνπλ νη λεθξνί, δηά λα εηζέιζνπλ εηο ηνλ 

΄Αδελ» (Κπξηαθίδεο, 1965: 211).Σν βιέπνπκε απηφ θαη ζε θξεηηθφ κνηξνιφη, κε παξφληα ηνλ αλαγελλεκέλν 

Κέξβεξν: Δηο λένο εβνπιήζεθε λα θαηαβεί ζηνλ Αδελ, / λα πάεη λα βξεη ηνλ Υάξνληα, γηα λα ΄λαη πάλη΄ νκάδη. / ηελ 

πξώηελ πόξηαλ πνπ ΄κβαηλε, εηο ην κπαηλνβγαξζίδη, / όθηλ ηξηθέθαινλ ζσξεί δεκέλνλ κ΄  αιπζίδη. / Ζ κηα ΄βγαηλε λέαλ 

θσηηάλ, ε άιιε θαπλόλ θαη απύξη, / ε άιιε εςπρνκάξαηλε ηεο ηξίραο ην γεθύξη (Διπίο Μέιαηλα 1883: 127, αξ. 1, ζη. 

1- 6, θαη ηεο ίδηαο, Πεξηεγήζεηο ζηελ Κξήηε, 2008: 452· κπαηλνβγαξζίδη: είζνδνο· απύξη: «ζείνλ» εμεγεί ε Διπίο

Μέιαηλα, ζεηάθη δειαδή· ινγηθφ είλαη ζηνλ έθην ζηίρν λ΄ αθνχζνπκε ε ηξίηε θη αο δηαβάδνπκε ην αληηπνηεηηθά

επαλαιακβαλφκελν ε άιιε). Πξβι. η. Απνζηνιάθεο 1993: 420-421, αξ. 636, ζη. 1-4: Νηνο άγγνπξνο βνπιήζεθε λα

θαηεβεί ζηνλ ΄Αδε, / λα πά΄ λα βξεη ην Υάξνληα λα βγνύλε ζην ζεκάδη. / Πεξλά κε ηόζα βάζαλα ηζε Σξίραο ην γεθύξη ,

/ θη όθη ηξηθέθαιν ζσξεί ζηνπ ΄Αδε ην πξνζύξη.

Σεο Σξίραο ην Γεθχξη ην ζπλαληάκε θαη ζηε Ρίκα ζξελεηηθή εηο ηνλ πηθξόλ θαη αθόξεζηνλ ΄Αδελ (πεξ. 

1490) ηνπ Ρεζπκληψηε πνηεηή Ησάλλε Πηθαηφξνπ, αιιά θαη ζε ηζιακηθέο παξαδφζεηο. 
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13): Κη απιώλεη ζηελ ηζεπνύια ηεο θαη βγάλεη ελληά ρηιηάδεο / θαη ηνλ Γηάλλε ηηο έδσζε  θαη ηνλ 

Γηαλλάθ΄ ηηο δίλεη / θη επέξαζαλ ζπκπέζεξνη θη επέξαζε ε λύθε. Μφλν πνπ πέξαζε πξνο ην 

ζάλαην, φπνπ γξήγνξα ηελ αθνινχζεζε ν αγαπεκέλνο ηεο: Καηά ην ηειεηνπξγηθφ ηνπ 

δεκνηηθνχ, απηνθηφλεζε κ΄ έλα ρξπζφ καραίξη πνπ έκπεμε ζηα ζηήζε ηνπ.
272

Καη ζην ηξαγνχδη «Σεο λχθεο πνπ θαθνηχρεζε» πνπ κεηέθξαζε θαη ζπκπεξηέιαβε ζην 

βηβιίν ηεο Σα ηξαγνύδηα ησλ Βιάρσλ ε Εσή Παπαδήζε-Παπαζενδψξνπ, θαη ην νπνίν ειάρηζηα 

δηαθνξνπνηείηαη απφ φζα παξαηέζεθαλ κέρξη ηψξα, βιέπνληαο ηελ θαιή ηνπ πεζακέλε κεηά ην 

θαξκαθεξφ γεχκα, ν βαξηόκνηξνο νη ληόο / βγάδεη έξκν έλα καραίξη. / Μέζα ζηελ θαξδηά ην ρώλεη, 

/ δίπια ζηε λπθνύια πέθηεη (ζη. 71-74) Δίρε πξνεγεζεί ε ηππηθή ζχγθξνπζε κάλαο θαη γηνπ, 

φπνπ ε ππνηηκεηηθή ζηγνπξηά ηεο κεηέξαο γηα ηε Βνπιγάξα δειψλεηαη μεθάζαξα, ελψ, 

θξίλνληαο απφ ην ζεκαδηαθφ θη αο είλαη Βνπξγάξα, βιέπνπκε φηη αλάινγα αηζζήκαηα 

δειεηεξηάδνπλ αθφκα θαη ηελ αγάπε ηνπ παιηθαξηνχ. Ζ αξρή ηνπ ηξαγνπδηνχ (ζη. 1-8): 

΄Δλα παηδί, θαιό παηδί, 

ιεβέληεο κα θη όιν κπαιό, 

πέξα απ΄ ηε Βνπξγαξία, 

γξάκκα ζηε κάλα ζηέιλεη, 

λα παληξεπηεί γπξεύεη 

κε θόξε Βνπξγάξα. 

Κη ε κάλα, ε καύξε κάλα,  

ηνπ γξάθεη έλα γξάκκα, 

ζπίηη γηα λα γπξίζεη, 

δηθηά ηνπο γηα λα πάξεη. 

272
 Καη ζηε βνξεηνεπεηξσηηθή παξαιιαγή κε ηνλ ηίηιν «Ο Κψζηαληαο θη ν Γηάλλαληαο» δελ ηνλ θαινχλ ηνλ Γηάλλν 

ζην γάκν, γηαηί ήηαλ ηακαρηάξεο, θαη ηα δηαβαηηθά ήηαλ πέληε ρηιηάδεο ν γακπξόο θαη ηέζζεξηο ε λύθε, φκσο δελ ηα 

πιεξψλεη ε γπλαίηθα. Μνιαηαχηα ίδην ηέινο ηελ πεξηκέλεη θη απηήλ:  ν δειεηεξηαζκφο κε θίδη. Ηδην θαη ηνλ Γηάλλν, 

πνπ απηνθηνλεί ιέγνληαο ζηε κεηέξα ηνπ (ζη. 28): «Μάλα, ηε λύθε έθαγεο, ηώξα θάγε θαη κέλα!» (Νίθαο 1988: 69-

70, αξ. 18). Σν ξήκα πάλησο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν απηφρεηξαο (έθαγεο), ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βξψζε ηνπ θηδηνχ, είλαη 

ην θαηαιιειφηεξν γηα λα νμχλεη ην πηζαλφ εθ ησλ πζηέξσλ αίζζεκα ελνρήο ηεο κάλαο ηνπ. 
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Σνπ κπαισκέλνπ λένπ 

Βνπξγάξα δελ ηνπ πξέπεη. 

Καη θείλνο ιέεη ηεο κάλαο: 

«Αρ κσξέ έξκε κάλα, 

λα ΄λ΄ θαιό ην ζόη 

θη αο είλαη Βνπξγάξα. 

Κάιιην κνπ λα πεζάλσ, 

κάλα κ΄, αλ δελ ηελ πάξσ». 

ΠΑΠΑΕΖΖ-ΠΑΠΑΘΔΟΓΧΡΟΤ 1985: 19-21, αξ. 1 

ηε κειέηε ηνπ «Αλά ηνλ Διηθψλα: Βαιιίζκαηα» ν Γεψξγηνο Βηδπελφο απνζεζαχξηζε 

κηα παξαιιαγή κε απνιχησο αληεζηξακκέλνπο ηνπο ξφινπο. Δδψ ε πεζεξά είλαη Βνπιγάξα θαη 

ε λχθε Διιελνπνχια. «Σν ηξαγνχδη ςάιιεηαη εηο ηελ αλαηνιηθήλ Θξάθελ», γξάθεη ν Βηδπελφο, 

θαη «ε ππφζεζηο απηνχ εμειίζζεηαη δηαινγηθψο». Σν θξηζηκφηεξν: ζ΄ απηφ ν αλαγλψζηεο βιέπεη 

«απφ πνιιψλ ήδε αηψλσλ πθηζηάκελνλ ην εζληθφλ κεηαμχ Βνπιγάξσλ θαη Διιήλσλ κίζνο». Με 

κία θαη κφλν ιέμε εδψ, ρακνζπξηή, ν ιατθφο πνηεηήο ζρεκαηίδεη ηε ζπγθινληζηηθή εηθφλα ηεο 

θαξκαθσκέλεο πνπ ιπγίδεη, δηπιψλεηαη θαη ηέινο ζέξλεηαη απφ ηνλ πφλν.  Παξάδνμν πάλησο 

ερεί ην φλνκα Κσζηαληήο ζαλ βαθηηζηηθφ Βνχιγαξνπ: 

Βνπξγάξαο γηνο παληξεύεηαη 

θαη παίξλεη ξσκενπνύια. 

Κ΄ ε κάλα ηνπ ζαλ η΄ άθνπζε 

ζηήλεη λα καγεξέςεη. 
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Σν θίδη θαη ηελ όρελδξα 

θαη ηνλ θαθό ηνλ όθην. 

-΄Δια λπθάδα κνπ λα θαο

ζαιαζζηλό ςαξάθη. - 

΄Δθαγε κηα έθαγε δπν 

ζηεο ηξεηο εθαξκαθώζε. 

Γνλαηηζηή ρακνζπξηή 

ζηελ πεζεξά ηεο πάγεη: 

-Αρ! πεζεξά κ΄ θξύν λεξό,

γηαηί ε ςπρή κνπ βγαίλεη! 

-Σν λύθεο θέξλνπλ ην λεξό

θ΄ νη πεηεξέο ην πίλνπλ. 

Γνλαηηζηή ρακνζπξηή 

ζηνλ πεζεξό ηεο πάγεη: 

-Αρ! πεζεξέ κ΄ θξύν λεξό,

γηαηί ε ςπρή κνπ βγαίλεη! 
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-Σν λύθεο θέξλνπλ ην λεξό

θ΄ νη πεηεξνί ην πίλνπλ. 

Γνλαηηζηή ρακνζπξηή  

θαη ζηνλ θαιό ηεο πάγεη: 

-Αρ! Κσλζηαληή κ΄ θξύν λεξό,

γηαηί ε ςπρή κνπ βγαίλεη. 

΄Χζηε λα πά θη΄ ώζηε λαξζή 

ηελ βξήθε απνζακέλε! 

«Καζψο βιέπεηε», ππνγξακκίδεη ν Βηδπελφο, «ε ζηξίγγια πελζεξά εθξφληηζε λ΄ αθαλίζε 

θαη ην λεξφλ εθ ηεο νηθίαο, φπσο εζπλήζηδε λα θάκλε νζάθηο έβαδε δειεηήξηνλ πξνο 

θαηαζηξνθήλ ησλ πνληηθψλ ηεο. Αμηνζεκείσηνλ είλε, φηη νη ΄Διιελεο ςάιινληεο ην βάιιηζκα 

ηνχην κηκνχληαη ηνλ ζνινηθηζκφλ ησλ Βνπιγάξσλ ελ ηε ρξήζεη ηνπ ζειπθνχ άξζξνπ, θαζψο θαη 

ηελ βάξβαξνλ  πξνθνξάλ ηνπ ζήηα».
273

Ζ δεινθζνλία θαξκαθψλεη ην κπαιφ ηεο πεζεξάο
274

 ζε θξεηηθή παξαιιαγή

δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Πέηξν Βιαζηφ ην 1893. Καη αλαιακβάλεη δξάζε γηα λα μεπαζηξέςεη ηελ 

νξθαλή: 

Θαξξείο ηελ θείλε ηελ θνξθή, ηελ πξάζηλε καδάξα; 

273
 Βηδπελφο 2003: 32-34. Ζ κειέηε πξσηνδεκνζηεχηεθε ζηελ Δζηία Δηθνλνγξαθεκέλε, ην 1894, ζε ζπλέρεηεο. «Οη 

αξραίνη ΄Διιελεο», γξάθεη ν Βηδπελφο, «νη ηα λφηηα ηεο Ηηαιίαο νηθνχληεο, βαιιίδσ έιεγνλ ην δσεξψο ρνξεχσ (εθ 

ηνπ βάιιεηλ ηα ζθέιε θαη ηαο ρείξαο), βαιιηζκνχο δε ηνπο ρνξνχο εθείλνπο, θαζ΄ νπο εθίλνπλ δσεξφηεξνλ ηα κέιε 

ησλ» (29-30). 
274

 Γηα ηελ αληίζεζε πεζεξάο θαη λχθεο βι. ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ, θεθ. 5. 
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Δθεί από πίζσ θάλνπλε ηεο νξθαλνύιαο γάκν. 

Υίιηνη ηζή πήγαλ ηα πξνπθηά, ρίιηνη η΄ απαλσπξνύθηα, 

θαη ηνπ γακπξνύ ην θάιεζκα ήζαλ ελληά ρηιηάδεο, 

ηζε λύθεο δεθαηέζζεξηο ζαθήο κεγαιαξρόληνη· 

ζηε κέζε ηεο ζπλεπαξζάο ε λύθε ζηνιηζκέλε, 

ρίιηνη θξαηνύλ  ηε ζθέπε ηζε, ηξαθόζηνη ηελ πνδηά ηζε, 

θαη θάζεηαη ζην καύξν ηζε σζάλ βαζηιηνπνύια, 

ε ζέια ηνύ ΄ηνλε ρξπζή, ην ραιηλάξη αζήκη, 

ζηα ρέξηα ηζε εθξάζηελε έλα ρξπζό πνπιάθη· 

δελ εθειάηδεηε ην πνπιί σο θειατδνύλε η΄ άιια, 

κόλν θειάηδεηε θη έιεγε ηεο λύθεο κνηξνιόγηα: 

«Κόξε κ΄, εθεί πνπ παο εδά, θαιιηά ΄λαη λα γπξίζεηο, 

θη έρεηο θαθά πεζεξηθά θαη ζα ζε θαηαιύζνπλ». 

Κη ε πξώηε πνπ ηζε δήιεςελ ήηνλ ε πεζεξά ηζε, 

θη επξόβαιελ εηο η΄ όβγνξν, ζσξεί ηζη θαη πξνβέξλνπλ. 

Γηαθόζ΄ είλ΄ νη καγέξνη ηζε θη εμήληα νη ζεξβηηόξνη. 

«Μαγέξνη, καγεηξεύγεηε ιαγνύδηα θαη πεξδίθηα, 

θαη ςήζεηε ηζε λύθεο κνπ ηξηθέθαινλ ηνλ όθη, 

θη ν όθηο λα ΄λ΄ από βνπλό, λα ΄λαη θαξκαθσκέλνο».
275

ΒΛΑΣΟ 1893: 59-60, ζη. 1-20 

Ννεκαηηθά ζπλαθήο θαίλεηαη ε παξαιιαγή πνπ δεκνζίεπζε ν Γεψξγηνο Γξνζίλεο ην 

1927.
276

 Οξθαλνχια είλαη εδψ ε λχθε, σζηφζν, είηε κε δηθά ηεο έμνδα είηε κε ηνπ γακπξνχ, ν

γάκνο γίλεηαη κε ηεηξαθόζηα δπ΄ όξγαλα, κε ρίιηνπο ζπκπεζέξνπο (ζη. 3). ΄Οια πεγαίλνπλ κηα 

275
 καδάξα: «καδαξφο, ηφπνο νξεηλφο, ραιεπψδεο, ρσξίνλ νξεηλφλ»· ζαθήο: «ι. ηνπξθ. safy = θαζ΄ νινθιεξίαλ, 

άλεπ εμαηξέζεσο»· ζπλεπαξζά: «(επαίξσ), ζπλεπαξζηά = αθνινπζία ηνπ γάκνπ, νη γακειηψηαη, ε γακειησζηά = νη 

λπκθαγσγνί»· εδά:  «ηψξα, λπλ, ήδε, επίξ. ρξνλ.» (ηα εξκελεχκαηα είλαη ηνπ Βιαζηνχ) · όβγνξν: ζθνπηά. 
276

 Πεξίπνπ ίδηα είλαη ε παξαιιαγή ηνπ Εακπέιηνπ, «Σα θαθά πεζεξηθά» (1852: 753-755, αξ. 41). 
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ραξά, αθνχ ε πεζεξά ππνδέρεηαη αλνηρηφθαξδα ηε λχθε θαη κε ιφγν εμαηξεηηθά επαηλεηηθφ (ζη. 

9-10: «Καιώο ηνλε ην γηόθα κνπ, θαιή γπλαίθα θέξλεηο, / θαιύηεξ΄ από ζέλαλε θη από ηελ αδεξθή

ζνπ»). Χζηφζν ν γηόθαο αλαηξέπεη κε ηελ πξφηαζή ηνπ φιν ην αμηαθφ πξφηππν ηεο κάλαο ηνπ θη 

φιν ην ηζρχνλ θνηλσληθννηθνγελεηαθφ ζχζηεκα, πνπ ήζειε ηε λχθε παξάκεξα, ππνβαζκηζκέλε, 

ζαλ κηα εξγαζηαθή θαη ηεθλνπνηεηηθή κεραλή. Απφ έξσηα ίζσο θηλεκέλνο, ή γηα λα ζπάζεη θαη 

ηειεηνπξγηθά ηα αηζζεκαηηθά-αηκαηηθά δεζκά, ν γηνο απνθαζίδεη λα δψζεη ηελ πξσηνθαζεδξία 

ζηε ζχδπγφ ηνπ θαη νπζηαζηηθά λα εθζξνλίζεη ηε κεηέξα ηνπ (παηέξαο δελ αλαθέξεηαη εδψ, 

θαηαλννχκε ινηπφλ πνηα ρέξηα θξαηνχζαλ κέρξη ηφηε ηελ νηθνγελεηαθή κηθξνεμνπζία). Απηφ 

φκσο δελ είλαη θάηη πνπ  κπνξεί λα γίλεη αλεθηφ: 

«Μάλα κνπ, δώζ΄ ηεο ηα θιεηδηά, δώζ΄ θαη ηα παξαθιείδηα, 

η΄ είλ΄ όκνξθε θαη λόζηηκε, άμηα θαη πξνθνκκέλε». 

«Σαρηά ηα δίλσ ηα θιεηδηά, ηαρηά λνηθνθπξεύεη». 

Μεο ζηελ θαξδηά ηεο κπήθαλε ζαξαληαδπό καραίξηα. 

«Μάγεξα πνπ καγείξεςεο πνιιά θαγηά ηνπ γάκνπ, 

καγείξεςε ηεο λύθεο κνπ ηξηώλ θηδηώλ θεθάιηα, 

ηεο όρεληξαο θαη ηεο γαιηάο θαη ηεο κνλνκεξίδαο». 

ΓΡΟΗΝΖ 1927: 302-304, ζη. 10-16
277

ε παξαιιαγή ηεο Δχβνηαο, ε ζηξίγθια ε πεζεξνύια ελνριείηαη, πξνζβάιιεηαη κάιινλ, 

απφ ην θακάξη ηεο λχθεο, ε νπνία θαηαθηάλεη κε ζπλνδεία ηξηψλ ρηιηάδσλ αλζξψπσλ. Καη δελ 

θξχβεη θαζφινπ ηε δπζθνξία ηεο: 

«Καιώο ηελ ηελ λπθνύια κνπ π΄ έρεη ηόζν θακάξη, 

θη εγώ αξρόληηζζά ΄κνπλα θη αξρόληνπ ζπγαηέξα, 

277
 Πξβι. Passow 1860: 335-37, αξ. CCCCLVI, θαη Λχληεθε 1947: 146, αξ. 91. 
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ηόζν θακάξη δελ είρα θαη ηόζε πεξεθάληα».
278

Ζ πεζεξά πξνζηάδεη λα καγεηξέςνπλ ηξηώλ θηδηώλ θεθάιηα, / ην έλα λα ΄λαη ε νρηά θαη η΄ 

άιιν ν αζηξίηεο, /  ην ηξίην ην θαξκαθεξό λα είλαη ν ζαπίηεο (ζη. 14-16), ε θφξε πεζαίλεη θαη ην 

παιηθάξη απηνθηνλεί πεηψληαο ζηνλ νπξαλφ ην ρξπζφ καραίξη ηνπ. Σν ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνχ (ζη. 

38-45) πξνζθέξεη κηα εμαηξεηηθή, ζπάληα εηθφλα, κε ηε κεηαζαλάηηα εθδίθεζε πνπ θαηφξζσζε ν

Γηάλλεο-θάιακνο, λα ηπθιψζεη ηε θαξκαθεχηξηα: 

Σνπο πήξαλ θαη ηνπο πήγαλε ηνπο δπν ζε έλα κλήκα. 

Ο Γηάλλεο γίλε θάιακνο θη ε θόξε θππαξίζζη,  

θαη έζθπβε ν θάιακνο, θίιεζ΄ ην θππαξίζζη. 

Κη ε ζηξίγθια ε πεζεξνύια ηεο από ην παξαζύξη: 

«Γηά δεο ηα η΄ αθηιόηηκα θαη ηα καξγηνιεκέλα, 

αλ δελ θηινύληαη δσληαλά, θηινύληαη πεζακέλα». 

Σν ηζεθνπξάθη η΄ άδξαμε  θαη πάεη λα ηα ζαιίζεη 

θαη έζθπςε ν θάιακνο, ηεο έβγαιε ηα κάηηα. 

Αλεθηή σο λχθε θαίλεηαη πσο δελ είλαη νχηε ε ρήξα· εξσκέλε λαη, επίζεκε ζχδπγνο, θαη 

κάιηζηα γξακκαηηθνχ, φρη. Σνπιάρηζηνλ απηφ  ηνλ θφζκν αηζζεκάησλ πεξηγξάθεη κηα άιιε 

παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ. Δδψ ν παηέξαο δίλεη κελ ηελ επρή ηνπ, αλαζέηεη σζηφζν ζηνλ Θεφ 

λα δψζεη ηελ θαηάξα. Ζ κάλα αλαιακβάλεη ηα πξαθηηθά, θαη, παξάδνμν απηφ, ε γεο (ν θφζκνο;) 

εκθαλίδεηαη λα ζπλαηλεί ζην έγθιεκα: 

Μάλα θαη γηνο εκάισλε γηα κηα ρήξα γπλαίθα. 

278
Βι. «΄Αζκαηα ρνξεπηηθά Ομπιίζνπ (θαη΄ απαγγειίαλ ηακαηίνπ Εαξπνχηε) ππφ Παληαιένληνο Εσγξάθνπ, 

θαιιηηέρλνπ», Παξάξηεκα κνπζηθφλ «Φφξκηγγνο», πεξίνδνο Β΄, έηνο Δ΄, ηρ. Β΄ (9), ρ.ρ..έ.,  21, αξ. 5, ζη. 10-12. 
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«Δζύ ΄ζαη, γηέ κ΄, γξακκαηηθόο, θαη ρήξα δελ ζε πξέπεη. 

Δζέλα πξέπεη παπαδηά, πξέπεη γξακκαηηθέζζα». 

Σνλ πήξε ην παξάπνλν θαη ζηνλ παηέξα η΄ πήγε: 

«Γώζ΄ κνπ, παηέξα κ΄, ηελ επρή ζ΄ λα πάξ΄ απηή ηε ρήξα». 

«Από εκέλα, γηέ κ΄, επρή θη απ΄ ηνλ Θεό θαηάξα». 

Σνλ πήξε ην παξάπνλν, θίλεζε θαη πεγαίλεη, 

κε μεληαπέληε άξρνληεο, κε πέληε δπγηέο παηγλίδηα. 

Ζ γεο ηνύο εβαξέζεθε, ηνπο πηθξνθαηαξηέηαη: 

«Να δώζ΄ Θεόο απηή ε λύθ΄, βαξηά καύξα λα βάλεη...» 

Ζ πεζεξά ζαλ η΄ άθνπζε, πνιύ ηελ θαθνθάλε. 

Βάλεη αξγάηεο ζηα βνπλά, ηα δέληξα μεξηδώλνπλ 

θαη βξίζθνπλ θίδηα κε θηεξά, όθην κε δπν θεθάιηα, 

πήξαλ θαη ηα καγείξεςαλ ηε λύθ΄ λα θαξκαθώζνπλ. 

ΓΟΤΗΟ 1901: 83-84, αξ. 127, ζη. 1-14 

Φηεξσηά θαη δηθέθαια είλαη ηα θίδηα θαη ζε ζεξξατθή παξαιιαγή, φπνπ νη θαιεζκέλνη 

ηνπ γάκνπ θηάλνπλ ηνπο ελληά ρηιηάδεο. Μνιαηαχηα:  

Κη ν πεζεξόο θη ε πεζεξά ζην ζπίηη δελ ηελ ζέινπλ. 

΄Οιεο ηηο ζηξάηεο γύξηδαλ θη όιεο ηηο μεπεηξίδνπλ  

λα βξνύλε θίδηα θηεξσηά, θίδηα κε δπν θεθάιηα,  

γηα λα ηα καγεηξέςνπλε, ηε λύθε λα θηιέςνπλ.  

Βξήθαλε θίδηα θηεξσηά, θίδηα κε δπν θεθάιηα,  

ηνλ όθην θαη ηνλ ιάθηαην θαη ηνλ νρηνθεληξίδε,  

ηα πήξαλ ηα καγείξεςαλ ζ΄ έλα αξγπξό ηεγάλη  

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: 180-181, ζη. 7-13 ΠΑ
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 Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα είλαη φζα παξαηεξεί ν ζπιινγέαο ζε ζεκείσζή ηνπ: 

Σν ηξαγνχδη ηεο πεζεξάο πνπ θαξκαθψλεη ηε λχθε ηεο είλαη παλειιήλην.  [...] ηηο 

ζεξξατθέο παξαιιαγέο ε άξλεζε ηεο κάλαο γηα ην γάκν ηνπ γηνχ ηεο νθείιεηαη ζε 

κίζνο εζληθφ, πνπ πάλσ ηνπ πςψλεηαη ν έξσηαο δπλαηφηεξνο απφ θάζε θνηλσληθή θαη 

θπιεηηθή δηάθξηζε. Αληίζεηα, ζ΄ απηέο ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Νφηηαο 

Διιάδαο, νθείιεηαη ζηε δηαθνξά κφξθσζεο (ν γακπξφο είλαη γξακκαηηθφο), ζηε 

θηψρεηα (ε λχθε δελ έρεη πξνίθα), ζηελ ηνκή (ε λχθε είλαη απ΄ άιινλ γθαζηξσκέλε) 

θιπ. Σέινο ζε κεξηθέο ηνπηθέο παξαιιαγέο (ληαξλάθηθεο), ζηηο νπνίεο γεληθά 

επηθξαηεί ην κπζηθφ ζηνηρείν, ζην έγθιεκα ηεο θαξκαθεχηξηαο κάλαο ζπλεξγνχλ ε 

ζπγαηέξα ή ηα μαδέξθηα ή θαη ηξίηνη (κάγεηξνη) θιπ. 

 Βξηζθφκαζηε ινηπφλ θαη πάιη ζηνλ δξφκν ηνπ θνληθνχ πνπ έρνπλ ήδε αλνίμεη νη 

ππφινηπεο παξαιιαγέο. ηνλ δξφκν ηεο «Πξνζθπγνχιαο», πνπ ηελ ηξαγνπδνχζαλ νη 

πξφζθπγεο, ζηνλ καραιά ηνπο ζηα Σξίθαια: 

Αο κελ μερλάκε πσο ε Θεζζαιία απφ ην 1900 έσο ην 1930 πέξαζε κηα πεξίνδν 

αγξνηηθψλ θαη εξγαηηθψλ αλαηαξαρψλ κε απνθνξχθσκα ηε δεχηεξε, κεηά ην 

Κηιειέξ, κεγάιε αηκαηεξή εμέγεξζε ησλ Σξηθάισλ, ην 1925, φπνπ θεξδηζκέλε, φπσο 

πάληα,  βγήθε ε άξρνπζα ηάμε. Απηή  ινηπφλ ηελ πεξίνδν, πνπ ν δηαρσξηζκφο ησλ 

θνηλσληθψλ ηάμεσλ ήηαλ έληνλνο, φ,ηη πξνεξρφηαλ απφ ηελ εξγαηηθή ηαμε θαη 

ηδηαίηεξα απφ ηνλ πξνζθπγηθφ καραιά ήηαλ αλάμην ιφγνπ ή θαη επηθίλδπλν. Τπήξρε 

κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή απνκφλσζεο θαη φπνηνο ήζειε λα ζπάζεη απηή ηελ 

απνκφλσζε, βξηζθφηαλ αληηκέησπνο κε ηελ πεξηθξφλεζε θαη ην  ριεπαζκφ. ηνλ 

πξνζθπγηθφ καραιά βέβαηα ππήξραλ νη ηεθέδεο, ηα  κπνπξδέια θαη παηδφηαλ ε 

κνπζηθή πνπ είραλ θέξεη καδί ηνπο νη πξφζθπγεο. Αιιά  ήηαλ θπζηθφ νη 

πξφζθπγεο λα ηξαγνπδάλε ηα ηξαγνχδηα ηεο παηξίδαο ηνπο, αθνχ έηζη ην δάθξπ ηεο 

πξνζθπγηάο, ηεο εμαζιίσζεο θαη ηεο λνζηαιγίαο γηλφηαλ πην γιπθφ. ΄Δλα ηξαγνχδη 
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ηεο επνρήο εθείλεο πνπ αθνπγφηαλ ζηνλ πξνζθπγηθφ καραιά ήηαλ ε 

Πξνζθπγνχια.
279

Σν ίδην θιίκα αλαδεηθλχεηαη ζε θείκελν ηεο Καιιηφπεο Αιηβάλνγινπ-Παπάγγεινπ γηα 

ηελ έληαμε ησλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ ζηε Θεζζαιία (2006: 137-138): 

Δξρφκελνη ζηελ Διιάδα νη ηνπξθφθσλνη πξφζθπγεο ήηαλ αλαγθαζκέλνη  λα 

αληηκεησπίζνπλ, φρη κφλν ηε θηψρεηα θαη ηνλ μεξηδσκφ αιιά θαη ηε δπζπηζηία θαη ηε 

κε απνδνρή απφ ηνπο Διιαδίηεο, κε απνηέιεζκα λα  παξαηαζεί ε πεξίνδνο  απνκφλσζεο 

θαη πξνζαξκνγήο ηνπο ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα.
280

 Οη θαξζηιακάδεο θαη  ηα δετκπέθηθα, ρνξνί

279
 ψηνο Αιεμίνπ, Βαζίιεο Σζηηζάλεο, 1998: 41. Σξηθαιηλφο φπσο ήηαλ ν Σζηηζάλεο θαη γείηνλαο ησλ πξνζθχγσλ 

(«ηε βνξηλή πιεπξά ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, κέζα ζηνπο κπαμέδεο, δεκηνπξγήζεθε ην 1922 ν πξνζθπγηθφο καραιάο, ζ.  

22), έγξαςε ην 1938, ζηα είθνζί ηνπ, ηε δηθή ηνπ «Πξνζθπγνπνχια». Δδψ ε παξάδνζε αλαηξέπεηαη, ράξε ζηνλ 

έξσηα. Ζ αλεπηζχκεηε πξνζθπγνχια γίλεηαη πνζεηή θαη πηα ην θαξκάθη, ζπκβνιηθφ, δελ ην γεχεηαη απηή αιιά ην 

δίλεη: Μεο ζην ζπλνηθηζκό ζα ξζώ, / κηθξή, λα ζεξγηαλίζσ, / πξνζθπγνπνύια κνπ γιπθηά, / θξπθά λα ζνπ κηιήζσ. / / 

Μεο ζηελ θαξδηά κνπ έρσ ΄γώ γηα ζε θξπθό κεξάθη, / πξνζθπγνπνύια κνπ γιπθηά, / κε πόηηζεο θαξκάθη. / Διπίδεο θαη 

παξεγνξηέο / γηα κέλα έρνπλ ζβήζεη, / πξνζθπγνπνύια κνπ γιπθηά, / πώο κ΄ έρεηο θαηαληήζεη. / Καη θάζε βξάδπ 

μελπρηώ // κεο ζην ζπλνηθηζκό ζνπ, / πξνζθπγνπνύια κνπ γιπθηά, / κε πήξεο ζην ιαηκό ζνπ. Ζ πνιχ κεηαγελέζηεξε 

«΄Οκνξθε πξνζθπγνπνχια» (1984) ηνπ Θφδσξνπ Γεξβεληψηε, επαλαιακβάλεη ην κνηίβν ηνπ εξσηηθνχ μελπρηηνχ: 

Κάζε βξάδπ δελ θνηκάκαη / θη απ΄ ηνλ πόλν μαγξππώ, / όκνξθε πξνζθπγνπνύια, / αρ, κε κε θάλεηο θαη πνλώ. //. [....] 

Κάζε βξάδπ δελ θνηκάκαη, / ζαλ ηνλ θιέθηε ηξηγπξλώ, θάησ απ΄ ηα παξάζπξά ζνπ / αρ, κεο ζην ζπλνηθηζκό. 

Πξνζθπγνπνχια επίζεο είλαη ε εξσηηθή εξσίδα ζην ηξαγνχδη «Μφξηηζζα θη αιάλεο» (1929) ηνπ Γηάλλε 

Γξαγάηζε (Ογδνληάξε), κφλν πνπ εδψ ηα πξάγκαηα έρνπλ αγξηέςεη: Θα ξζώ κηα κέξα ζηνπ πγγξνύ / κεζάλπρηα 

θαη πέληε, / λα ζε ζθνηώζσ, κόξηηζζα, / θη αο θάγσ δεθαπέληε. // Απηό πνπ ζνπ πεξλά απ΄ ην λνπ / βγάι΄ ην, δελ ζα ην 

θάλεηο, / θη απηόλαλε πνπ αγαπάο / δηώμ΄ ηνλ λα κελ πεζάλεηο. // Αλ είζαη κόξηηζζα εζύ, / αιάλη ιέλε εκέλα, / θη αλ 

έρεηο δπλαηό ραιθά, / δελ ζθέθηνκαη θαλέλα. // Απηά πνπ θάλεηο, κόξηηζζα, / δελ κνπ πεξλνύλ εκέλα, / θη αλ ηα ΄ρεηο κ΄ 

έμη ή κε δπν-ηξεηο, / αιίκνλν ζε ζέλα. // Θα ξζώ κεο ζην ζπλνηθηζκό, / αρ, μαθληθά κηα κέξα / θαη ζα ζε  ζθάμσ 

αηδέκηθα κε δίθνπε καραίξα. Ο θαηαπιηζκφο πγγξνχ βξηζθφηαλ ζηελ Καηζαξηαλή, θνληά ζην Ννζνθνκείν 

Λνηκσδψλ Ννζεκάησλ πγγξνχ.  

«ηνπ πγγξνχ» ήηαλ ν ηίηινο ελφο ξεκπέηηθνπ κε κνπζηθή ηνπ Κψζηα Σνχληα (ν ζηηρνπξγφο άγλσζηνο) 

πνπ ην ηξαγνχδεζε ε Ρφδα Δζθελάδε: Δγώ ΄ρσ ηδεί θνπέιεο / κε ζθέξηζα θαη κε ηξέιεο, / έρσ ηδεί κεγάιεο νκνξθηέο, 

/ πνπ ΄λαη άζπξεο ζαλ ηα θξίλα / θαη κε θνξκάθηα  θίλα / θη όκνξθεο πνιιέο κειαρξηλέο. / ΄Ααααρ, κα ζαλ εζέλα, 

όκνξθε κηθξνύια κνπ, / πνπ είδα ζηελ Καηζαξηαλή, / ακάλ, καλνύια κνπ, αρ, κ΄ άλαςεο, κηθξή κνπ, θιόγα θαη θαεκό 

/ θαη ζαλ ηξειόο γπξίδσ ζην ζπλνηθηζκό. 
280

 Δμίζνπ δχζθνιεο ζπλζήθεο αληηκεηψπηζαλ θαη φζνη ·ιιελεο κεηαλάζηεπζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 απφ ηε 

Βνπιγαξία ζηελ Διιάδα (πεξίπνπ 50.000), ζην πιαίζην ηεο πλζήθεο ηνπ Νετγχ (1919), ε νπνία πξνέβιεπε ηελ 

ακνηβαία θαη εζεινχζηα κεηαλάζηεπζε ησλ θπιεηηθψλ, γισζζηθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ κεηνλνηήησλ. Αλαθεξφκελε ζε 

κηα «θνπθθίδα ζξαθηψηηθεο γεο πεξηηξηγπξηζκέλε απφ ζηεξενειιαδίηηθα αιιά θαη θαξαγθνχληθα ρσξηά», ην Νέν 

Μνλαζηεξάθη ηεο επαξρίαο Γνκνθνχ, φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ ην 1925  ·ιιελεο πξνεξρφκελνη απφ ην Μεγάιν 

Μνλαζηήξη ηεο βνπιγαξηθήο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, ε Ρέλα Λνπηδάθε ζεκεηψλεη ηα εμήο (2017: 102-104: «[Οη 

Μνλαζηεξηψηεο] ήηαλ αξηζκεηηθά ιηγφηεξνη απφ ηνπο ληφπηνπο γείηνλέο ηνπο, νη πεξίνηθνη ηνπο ζεσξνχζαλ 

βιάρνπο, άμεζηνπο, θαηψηεξνπο κε ην ηδίσκα πνπ κηινχζαλ, κε ηα πεξίεξγα έζηκα πνπ εθηεινχζαλ (ληηβηηδήδεο, 

θακήιεο, ξνπκπάλεο, πεξπεξνύλεο), κε ηα ξνχρα πνπ θνξνχζαλ, κε κηα νηθνλνκία ζρεδφλ αλχπαξθηε θαη κε εμνπζία 
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άγλσζηνη ζηνπο ληφπηνπο, επέηεηλαλ ηελ θαρππνςία ηνπο γηα  ηνπο πξφζθπγεο. 

Αλάκεζά ηνπο νξζψζεθε αλππέξβιεην ηείρνο θαη ηέζζεξηο πεξίπνπ δεθαεηίεο 

ιεηηνπξγνχζε ην δίπνιν «εκείο θαη εθείλνη» θαη δελ  πξαγκαηνπνηνχληαλ κεηαμχ ηνπο 

γάκνη, ηδηαίηεξα ζηελ χπαηζξν, ελψ ζηα αζηηθά θέληξα νη πξφζθπγεο ελζσκαηψζεθαλ 

πην γξήγνξα θαη αλψδπλα. Δλδεηθηηθφ ηνχ θιίκαηνο έληαζεο κεηαμχ ησλ πξνζθχγσλ 

θαη ησλ ληφπησλ πιεζπζκψλ είλαη ην ζξαθηθφ, πξνζθπγηθφ ηξαγνχδη  «Αξρνληνληφο 

παληξεχεηαη θαη παίξλεη πξνζθπγνχια», φπνπ ε πεζεξά  δειεηεξηάδεη ηε κέιινπζα λχθε 

ηεγαλίδνληάο ηεο δπν δσληαλά θίδηα: 

Αξρνληνληόο παληξεύεηαη 

θαη παίξλεη πξνζθπγνύια, 

πξνζθπγνύια καπξνκάηα κνπ, 

ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ. 

επίζεο κεδεληθή.  [...] Ζ βνπιγάξηθε πξνέιεπζε ησλ Μνλαζηεξησηψλ, αλακεκεηγκέλε κε ηελ θνηλνηηθή ηνπο δξάζε 

ζηηο πνηθίιεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, ηνπο πξνζέζεηε αθφκα έλα απαμησηηθφ ραξαθηεξηζκφ, ηνπ 

"βνπιγαξνπξφζθπγα". Απφ ηελ επνρή ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ην 1925, νη ληφπηνη πεξίνηθνη πάληα έβιεπαλ ηνπο 

Μνλαζηεξηψηεο σο μέλνπο, άηνκα δειαδή πνπ ήξζαλ απφ καθξηά, πνπ έθαλαλ "βνπξγάξηθα πξάγκαηα", δειαδή 

δηαθνξεηηθά, μέλα γη΄ απηνχο πξάγκαηα, αθνχ δελ κπνξνχζαλ λα ην δηαηππψζνπλ δηαθνξεηηθά. [ηελ πεξίνδν ηεο 

ρνχληαο] κε ηνπο πξψηνπο ήρνπο ηεο γθάηληαο, ν ρσξνθχιαθαο πνπ θαξαδνθνχζε, έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ 

ζην ρνξφ γηα λα εθηειέζεη ηελ εληνιή ησλ αλσηέξσλ ηνπ· λα δηαθφςεη ην γιέληη θαη κε αλνίθεην ηξφπν λα ζχξεη 

νξγαλσηέο θαη πξσηνρνξεπηέο ζην ζηαζκφ ηεο ρσξνθπιαθήο ζην Γνκνθφ, κε ην αηηηνινγηθφ φηη θαη πάιη ρφξεπαλ 

ηα βνπξγάξηθα». 

Σελ ίδηα θξαηηθή νκνηνγελνπνηεηηθή βία (απφ ηε κεηαμηθή δηθηαηνξία έσο ηε ρνχληα), εηο βάξνο ησλ 

ζιαβφθσλσλ πιεζπζκψλ ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, νη νπνίνη θαηνηθνχζαλ θνληά ζηελ ειιελνβνπιγαξηθή 

κεζφξην, αλαδεηθλχνπλ νη παξαηεξήζεηο ηεο Ρφκπνπ-Λεβίδε (2016: 1821): «Οη ληφπηνη ζπλδένπλ ηε γθάηληα θαη ηε 

ιχξα κε ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο έληνλνπ θεθηνχ. Γειαδή, ππνγξακκίδνπλ ηε ζρέζε πνπ έρεη ην θέθη κε ην 

αίζζεκα νηθεηφηεηαο, ζπλάθεηαο θαη ζπλνρήο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. 

·ηζη ινηπφλ, ε γθάηληα, ε ιχξα θαη ηα ππφινηπα φξγαλα ησλ ληφπησλ απνηεινχλ γηα ηνπο ίδηνπο ζεκαληηθά 

ζχκβνια νηθεηφηεηαο. Απφ ηα πάλσ, αληίζηνηρα, ηα ζπγθεθξηκέλα φξγαλα αληηκεησπίζηεθαλ ζαλ ζχκβνια 

εζλνηηθήο εηεξφηεηαο. ε έλα βαζκφ, ε θζίλνπζα πνξεία ησλ παξαπάλσ νξγάλσλ ζπλδέεηαη κε ηηο κεγάιεο 

δεκνγξαθηθέο αιιαγέο πνπ ζεκάδεςαλ ηελ πεξηνρή ζηνλ 20φ αηψλα. Ίκσο νθείιεηαη αθφκα ζην γεγνλφο φηη, ζην 

πιαίζην ησλ κέηξσλ άξζεο ηεο εηεξφηεηαο, πνπ επηβιήζεθαλ ζηνλ Μεζνπφιεκν θαη ηηο ηξεηο κεηαπνιεκηθέο 

δεθαεηίεο, ην θξάηνο απαγφξεπζε ηε ρξήζε ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ησλ ληφπησλ. Ο ιφγνο ησλ ληφπησλ ζπρλά 

αλαθέξεηαη ζε πεξηζηαηηθά θαηά ηα νπνία ρσξνθχιαθεο εηζέβαιιαλ ζηα ζπίηηα ηνπο ηε λχρηα θαη "έζθαδαλ" ηηο 

γθάηληεο ηνπο. ·ηζη, ε γθάηληα, ζαλ κεηαθνξά ηνπ δσηθνχ -αιιά παξάιιεια θαη αλζξψπηλνπ- ζψκαηνο, 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ληφπηνπο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο πξαγκαηηθήο θαη ζπκβνιηθήο βίαο πνπ ηνπο αζθήζεθε 

θάησ απφ ην θαζεζηψο επηηήξεζεο». 
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Ζ κάλα ηνπ ζαλ ην ΄καζε 

πνιύ ηεο θαθνθάλε, 

πξνζθπγνύια καπξνκάηα κνπ, 

ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ. 

Πηάλεη δπν θίδηα δσληαλά,  

ηα μεξνηεγαλίδεη, 

πξνζθπγνύια καπξνκάηα κνπ, 

ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ. 

Κάηζε, λύθε κ΄, λα θαο, λα πηεηο 

ςάξηα ηεγαληζκέλα,  

πξνζθπγνύια καπξνκάηα κνπ, 

ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ. 

Αρ, πεζεξά, ζέισ λεξό, 

ηε θιόγα κνπ λα ζβήζσ, 

πξνζθπγνύια καπξνκάηα κνπ, 

ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ. 

αλ ην ΄καζε ν αξρνληνληόο, 

κόλνο εζαλαηώζε, 

πξνζθπγνύια καπξνκάηα κνπ, 

ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ. ΠΑ
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αλ έρεηο άιιν γην, 

δώζ΄ ηνλ  ζ΄ αξρνληνθόξε, 

πξνζθπγνύια καπξνκάηα κνπ, 

ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ. 

Αο κεηαθηλεζνχκε ηψξα ζε αλαίκαθηα εδάθε. Ξέρσξα απφ φια ηα ηξαγνχδηα ηνπ έξσηα 

ζηελ μεληηηά, ππάξρεη έλα ζεζζαιηθφ φπνπ ν γάκνο κε Βνπιγάξα γίλεηαη απνδεθηφο, έζησ κε 

θάπνηα ζπγθαηάβαζε (αο είλαη θί Βνπιγάξα), ζαλ επηηαγή ηεο κνίξαο: 

Πέξα ζί θείλνπ ηνπ βνπλί, πέξα ζί θείλ΄ ηε ξάρε, 

πνπ ΄ρεη λ- αληάξα ζηελ θνπξθή θί θαηαρληά ζηε ξίδα, 

λ-εθεί ήηαλ δπν γξακκαηηθνί, δπν-ηξεηο γξακκαηηζκέλνη, 

ξάβνπλ ηα θαινπξίδηθα, ηα θαινπκνηξηαζκέλα. 

Ν-εκέλα ε ηύρε κνύ ΄ γξαθε Βνπιγάξα γηα λα πάξσ. 

αο είλαη θαινξίδηθα, αο είλαη θί Βνπιγάξα. 

ΝΖΜΑ Β΄ 1983: 228, αξ. 30 

ε άιιν ηξαγνχδη, έλα ζπξηφ θαιακαηηαλφ απφ ηελ Αλαηνιηθή Μαθεδνλία κε ηνλ ηίηιν 

«Βνπξγαξνχδα», ν απνξξηπηηθφο εζληθφο εγσηζκφο ππνρσξεί ηαρχηαηα κπξνζηά ζην νηθνλνκηθφ 

ζπκθέξνλ, θη απηφ δειψλεηαη κε αμηνζεκείσηε εηιηθξίλεηα: 

Μάλα θαη γηόο -Βνπξγαξνύδα καξή- κάλα θαη γηνο εκάισλαλ, 

κάλα θαη γηνο εκάισλαλ γηα κηα Βνπξγάξα λύθε. 

«Μάλα κνπ, αο ηελ πάξνκε ηε Βνπξγαξνύδα λύθε». 
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«Ν΄ απη΄ είλ΄,  πγηέ κ,΄ πνιύ θησρηά, πνιιά πξνηθηά δελ έρεη». 

«Ηςέο ηελ είδα ζην ρνξό, ρξπζά θινπξηά θνξνύζε». 

«Κη αλ είλαη, γηέ κ΄, θαζώο ην ιεο, λα ζηείισ πξνμελήηξεο».
281

Γηα λα μαλαπάκε ζηνλ άγξην θφζκν, ζαλάησζε κε καγεηξεκέλν θίδη πεξηγξάθεη θαη 

βιάρηθν ηξαγνχδη απφ ηελ Αρξίδα, πνπ ηηηινθνξείηαη «Ζ εθδίθεζε ηεο θαθνπνηεκέλεο 

αδεξθήο». Δδψ δειεηεξηάδεηαη ν αδεξθφο, θαη κάιηζηα γηα ιφγν φρη ηφζν ζνβαξφ ψζηε λα 

νδεγήζεη ζηελ αθαίξεζε κηαο δσήο, εθηφο θαη εηθάζνπκε φηη ππνθξχπηεηαη έθηξνπε ζρέζε, δηά 

ηεο βίαο επηβεβιεκέλε απφ ηελ  πιεπξά ηνπ αξζεληθνχ: 

«Ση έρεηο, θόξε κνπ, θαη θιαηο, έξκε θόξε!  

Ζ κάλα ζνπ ζε ρηύπεζε ή κήπσο ν παηέξαο ζνπ; Κόξε κνπ!» 

«Οπδέ παηέξα έρσ νπδέ θαη κάλα, ιεβέληε κνπ!  

Ο καύξνο αδεξθόο κε ρηύπεζε, ιεβέληε κνπ!»  

«Θα ζνπ πσ εγώ κηα γηαηξεηά, αδεξθνύια κνπ:  

ήθσ Γεπηέξα ην πξσί,  

πιύλ΄ ην ρέξη, πιύλ΄ ην κνύηξν,  

πήγαηλε ζηνλ θήπν ζνπ  

θαη λα πηάζεηο κηα νρηά,  

θνκκαηάθηα λα ηελ θόςεηο, 

λα ηα βάιεηο ζην ηαςί,  

 θάιεζε ηνλ αδεξθό ζνπ:  

 "Άληε λα θάκε, αδεξθέ, αδεξθνύιε κνπ, 

 ζνπ ΄θηηαμα θαιό θατ, αδεξθάθη κνπ,  

281
 Απφ ηνλ δίζθν Σξαγνύδηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, 1977. 
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 άη κηα θνξά, άη δπν θνξέο, αδεξθέ κνπ." 

"Βνπηάσ κηα, βνπηάσ δπν, αδεξθή κνπ. 

 Αδεξθνύια κνπ, λεξό, ζα πεζάλσ, αδεξθή κνπ, 

έζθαζα, αδεξθή, λεξό, αδεξθνύια κνπ!" 

"Χο λα πάσ, ώο λα ΄ξζσ, αδεξθάθη κνπ,  

 εγώ γεκίδσ, ν ληόο αδεηάδεη, αδεξθέ κνπ!» 

WEIGAND 2004: 165-166, αξ. 88 

Σξεηο θνξέο πξνζθαιεί ηνλ αδεξθφ ηεο ε θφξε λα θάεη, ηξεηο θνξέο ηελ παξαθαιεί 

έπεηηα απηφο λα ηνλ βνεζήζεη (ν αξηζκφο ηξία έρεη θνκβηθή αμία θαη ζηα βιάρηθα ηξαγνχδηα). Οη 

ηειεπηαίνη ζηίρνη αθήλνπλ κηα κηθξή  πηζαλφηεηα ζηα αδειθηθά αηζζήκαηα, αθνχ κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε πσο ε θφξε, κεηαλησκέλε, έζπεπζε γηα λεξφ κα δελ πξφιαβε. «Σν ζέκα είλαη πνιχ 

δηαδεδνκέλν» ζεκεηψλεη πάλησο ν Weigand (159), πνπ κλεκνλεχεη νπγγξηθά θαη ζινβαθηθά 

ηξαγνχδηα αλαιφγνπ πεξηερνκέλνπ. ην ζινβαθηθφ κάιηζηα «ε αδειθή δειεηεξηάδεη ηνλ 

αδειθφ ηεο κε έλα θίδη, κε ζπκβνπιή ηνπ εξαζηή ηεο».  

·λα παξφκνην ζπκβάλ, δειαδή δνινθνλία ηνπ αδεξθνχ κε καγεηξεκέλν δειεηεξηψδεο 

θίδη, αθεγείηαη κηα ηζηγγάληθε κπαιάληα, κηα «απφ ηηο πην φκνξθεο ηζηγγάληθεο δεκηνπξγίεο 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν», φπσο ζεκεηψλεη ν κεηαθξαζηήο ηεο Σάθεο Γηαλλαθφπνπινο, πνπ δελ 

πιεξνθνξεί φκσο απφ πνηα αλζνινγία άληιεζε ην θείκελν θαη πνηα ε πξσηφηππε γιψζζα ηνπ. 

Σίηινο ηεο «Ζ νρηά ηεο αγάπεο»: 

Μηα όκνξθε Σζηγγάλα θάησ από έλα γεθύξη 

έπιελε ηα όκνξθα πόδηα ηεο. 

Ξαθληθά δηαβαίλεη έλα ληνο Σζηγγάλνο 

θαβάια ζην πεξήθαλν άινγό ηνπ. 

ηάζεθε, γύξηζε ηα κάηηα, ηελ είδε. 
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«Ση θάλεηο εθεί, όκνξθε Σζηγγαλνύια;»  

«Γελ βιέπεηο; Πιέλσ ηα πόδηα κνπ». 

«΄Δια καδί κνπ, ζε ζέισ», ηελ παξαθάιεζε. 

«΄Ορη, κόλν θύγε, παξάηα κε». 

«Παξάηε κε, ζνπ ιέσ, γηαηί 

αλ ζε δεη ν αδειθόο κνπ 

ζίγνπξα ζα ζνπ πάξεη ην θεθάιη 

θαη ε θάξα κνπ ζα ην πεηάμεη ζην ιάθθν 

λα ην θάλε ηα γνπξνύληα». 

«Χζηόζν, είζαη ηόζν όκνξθε, ηόζν ραξηησκέλε, Σζηγγαλνύια. 

΄Δια καδί κνπ ζην μέθσην, ζα ζε πεξηκέλσ, 

όζν γηα ηε θάξα ζνπ, ζ΄ αγαπώ. Θα ζε παληξεπηώ. 

Ο αδεξθόο ζνπ, πηάζε έλα θίδη θαξκαθεξό, 

ξίρ΄ ην ζην θατ ηνπ, ηνλ εμνληώλεηο». 

θέθηεθε ε θησρηά θη έξεκε Σζηγγαλνύια, 

αλαδάθξπζε, θώλαμε ηνλ αδειθό ηεο, 

«αδειθνύιε κνπ», ηνπ ζηγνκίιεζε, «έια λα ζνπ πσ». 

«Ο Θεόο ζ΄ έζηεηιε γηαηί πεηλάσ, γπξεύσ λα κνπ καγεηξέςεηο». 

«Ναη, αδειθνύιε κνπ, ζνπ θηηάρλσ ζθαληδόρνηξν». 

ηελ πξώηε πηξνπληά έλησζε πάγν ζηελ θαξδηά ηνπ. 

ηε δεύηεξε δαιίζηεθε, έραζε ηνλ ηόπν από ηα πόδηα ηνπ. 

«Αδειθνύια κνπ», είπε, «θέξε κνπ έλα καμηιάξη». 

«Ναη, αδειθνύιε κνπ, μάπισζε, αλαπάςνπ». 

΄Δθιεηζε εθείλνο ηα κάηηα, έζβεζε ζαλ ην ιπρλάξη. 

Δθείλε βιέπνληάο ηνλ πεζακέλν 

έηξεμε ζην μέθσην, ζηνλ εξσκέλν ηεο. 

«Θα κε παληξεπηείο», ηνπ είπε, «θαζώο κνπ ην νξθίζηεθεο. 
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Γηα ραηίξη ζνπ θαξκάθσζα ηνλ αδειθό κνπ». 

«΄Ορη, πνηέ. Καζώο θαξκάθσζεο εθείλνλ 

έηζη ζα θαξκάθσλεο θαη κέλα. 

Βιέπσ μέξεηο από θίδηα, 

βγάδεηο απ΄ ην δόληη ηνπο ην θαξκάθη». 

Ζ θάξα ησλ Σζηγγάλσλ, καζαίλνληαο όια απηά, 

θάιεζαλ ηελ Σζηγγαλνύια θαη ηνλ αγαπεηηθό ηεο ζε Κξίζε. 

Σνπο δίθαζαλ, εθάξκνζαλ ηνλ Σζηγγάληθν Νόκν, 

ζθόησζαλ ηνλ λην Σζηγγάλν πνπ ηελ μεγέιαζε 

πέηαμαλ ην θνπθάξη ηνπ ζηηο ιάζπεο, 

ζθόησζαλ αδίζηαθηα θαη ηε ληα Σζηγγαλνύια. 

Δθείλε δαθξύδνληαο αλαινγίζηεθε πηθξά: 

«Δίρα έλαλ αδειθό, ηνλ θαξκάθσζα· 

είρα κηαλ αγάπε, ηελ αθάληζα. 

Πεζαίλσ, δελ κνπ κέλεη ηίπνη΄ άιιν λα θάκσ». 

ΓΗΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ 1982: 26-28 

Πεδνινγηθή βέβαηα ε κεηάθξαζε, αιιά ην κείδνλ ζψδεηαη: ην δξάκα. 

Δληειψο μερσξηζηφ είλαη έλα ζεζζαιηθφ βνπιγαξνινγηθφ ηξαγνχδη, πνπ μεθηλάεη ζαλ 

πξσηνπξφζσπε αθήγεζε θαη θαηαιήγεη ηξηηνπξφζσπε. Με ζηηρνπξγεκέλε αλάπηπμε θάπνηνπ 

παξακπζηνχ κνηάδεη ην άζκα, πνπ ελζσκαηψλεη αξαδηαζηά αξθεηά κνηίβα απφ άιια ηξαγνχδηα, 

αθξηηηθά ή παξαινγέο. Αλ νη αληξεησκέλνη θη ν Ρεγφπνπινο πνπ δηεθδηθνχλ ηε Βνπιγαξνπνχια 

είλαη ΄Διιελεο, είλαη αδηεπθξίληζην θαη εληέιεη αδηάθνξν. Απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ν αγψλαο γηα 

ηελ θαξδηά ηεο σξαίαο, έρνπκε δειαδή έλα «δνθίκηλ ηεο αγάπεο» άιινπ ηχπνπ: ΠΑ
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Δίρα κάλα  Βνπξγάξηζζα θί ΄γώ Βνπξγαξνπνύια. 

Σξεηο αληξηνπκέλνη κάινπλαλ ηνύ πνηνο λα κ΄ απνθηήζεη. 

΄Γώ πάελα θί θξύβνπκαλ κεο ζηνπ θηδηνύ ηελ ηξύπα,  

ηξντξνπ ίξνπ ζάιαζζα, κέζα γπαιέληνπο πύξγνπο 

θί κέζα ε θόξε θάζνπληαλ ζηνπλ αξγαιεηό πθαίλεη,  

έρεη αζεκέληνπλ αξγαιεηό θί θηιληηζέληνπ ρηέλη 

θαη ε ζατηα πόξηρλη ήηαλ καξγαξηηάξη. 

Αξκάζηαδη μαξκάζηαδη ηλληά ινπγηώλ θινπξάθηα, 

ηηο πέληε βάλεη ζηνύ ιηκό, ηηο άιιηο ζηνπ θεθάιη., 

Ρεγόπνπινο ηελ θπλεγά κ΄ ημήληα παιηθάξηα. 

«αλ κ΄ αγαπάο, Ρεγόπνπιη, θί ζέιεηο λα κί πάξεηο, 

έια κηα κέξα ώο ηδώ λα βγνύκη ζηνύ ζεκάδη, 

θη αλ κί ληθήζεηο, κί ραξά γπλαίθα λα κί πάξεηο, 

θη αλ ληθεζείο, Ρεγόπνπιε, πνπηέ δε ζα κί πάξεηο». 

ΝΖΜΑ Α΄ 1983: 94, αξ. IV4 

αλ κηα ζπληνκφηαηε Οδύζζεηα αθνχγεηαη ην ηξαγνχδη, ζπκππθλσκέλε φπσο ζε φλεηξν: 

Ζ ζάιαζζα είλαη εδψ, ε θφξε πνπ πθαίλεη, νη ηξεηο αληξεησκέλνη-κλεζηήξεο, θαη ν ηειηθφο 

αγψλαο ζην ζεκάδη. Μφλν πνπ δελ αληαγσλίδνληαη ν Οδπζζέαο θαη νη κλεζηήξεο αιιά ην 

ξεγφπνπιν κε ηελ εθιεθηή ηεο θαξδηάο ηνπ. 

Ξερσξηζηφ είλαη θαη «ην ηξαγνχδη ηεο Βνπιγαξνπνχιαο θαη ηνπ Γθέθα», «γλσζηφ ζ΄ φιε 

ηε Γπηηθή Μαθεδνλία», φπσο ππνγξακκίδεη ν Κψζηαο Καξαπαηάθεο (1975: 96), πνπ ηζηνξεί φηη 

ην ηξαγνπδνχζαλ νη ζεξηζηάδεο ζηνλ θάκπν «ρσξίο λα δηαθφςνπλ ηε δνπιεηά ηνπο». Ζ 

Βνπιγαξνπνχια ηνπ ηξαγνπδηνχ ζέξηδε, πξνθάιεζε φκσο ην εξσηηθφ ελδηαθέξνλ θάπνηνπ 

Σνχξθνπ. Απηή αληηζηέθεηαη, θαη ν ιατθφο ηξαγνπδηζηήο ζέηεη ζηα ρείιε ηεο ηηο ίδηεο αθξηβψο 

ιέμεηο ηνπ απηνζπζηαζηηθνχ θξνλήκαηνο κε ηηο νπνίεο αξλείηαη θαη ε Διιελνπνχια λα ηε 
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θηιήζεη Σνχξθνο: 

Βνπξγαξνπνύια ζέξηδε - ληνπξ κπξε Γθέθα κ΄ ληνπξ! 

ζ΄ έλα θνληό θξηζάξη - ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ! 

Ν΄ έρεη δεξπάλη δακαζθί - ληνπξ κπξε Γθέθα κ΄ ληνπξ! 

παιακαξηά ΄ζεκέληα - ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ! 

Πέθηνπλ ρεξηέο ζαλ πξόβαηα - ληνπξ κπξε Γθέθα κ΄ ληνπξ! 

δεκάηηα ζαλ θξηάξηα - ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ! 

Κη ν Γθέθαο ηελ αγλάληεπε - ληνπξ κπξε Γθέθα κ΄ ληνπξ! 

από ςειή ξαρνύια - ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ! 

«Βνπξγάξα, δώζ΄κνπ θίιεκα - ληνπξ κπξε Γθέθα κ΄ ληνπξ! 

Γώζ΄ κνπ θαη καύξα κάηηα» - ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ! 

«Ση ιεο, ηη ιεο, παιηόηνπξθε - ληνπξ κπξε Γθέθα κ΄ ληνπξ! 

ηη ιεο παιηαξβαλίηε - ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ! 

Κάιιηα λα ηδώ ην γαίκα κνπ - ληνπξ κπξε Γθέθα κ΄ ληνπξ! 

ζηε γεο λα θνθθηλίζεη - ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ! 

παξά λα ηδώ ηα κάηηα κνπ - ληνπξ κπξε Γθέθα κ΄ ληνπξ! 

Σνύξθνο λα ηα θηιήζεη» - ζε θιαηλ ηα κάηηα κνπ! 

Γίθαην ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ζηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ ηηκή 

αλεμαξηήησο εζληθφηεηαο. 
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Κεθάιαην η΄ 

«Σηα κάηηα κνηάδεηο Φξάγθηζζα» 

Αλ σο αξρή ηεο ιαηηλνθξαηίαο ή θξαγθνθξαηίαο πξνζδηνξίδεηαη ην 1204, κε ηελ 

θαηάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Γπηηθνχο ζηαπξνθφξνπο, ην ηέινο ηεο δελ είλαη ην 

ίδην γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ: ε γελνπαηνθξαηία ζε νξηζκέλα απφ ηα λεζηά ησλ 

Κπθιάδσλ θαη ζε λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ηεξκαηίζηεθε ην 1566, ε δε ελεηνθξαηία έιεμε 

ην 1669 ζηελ Κξήηε θαη ζηα Δπηάλεζα ην 1797. Δθηφο απφ ηνπο Δλεηνχο θαη ηνπο Γελνπάηεο, 

ζε ειιεληθέο πεξηνρέο θπξηάξρεζαλ θαηά πεξηφδνπο Φξάγθνη/Βνπξγνπλδνί, Λνκβαξδνί, 

Φιακαλδνί, Καηαιαλνί, Φισξεληηλνί, Ναβαξξαίνη  θαη Ηππφηεο Νατηεο. 

«Ζ ηζηνξία ηεο θξαγθνθξαηνπκέλεο Διιάδαο άξρεηαη απφ ηεο ηεηάξηεο ζηαπξνθνξίαο», 

γξάθεη ν Οπίιιηακ Μίιιεξ θαη κεηαθξάδεη ν ππξίδσλ Λάκπξνπ. πλερίδεη ν Μίιιεξ: 

Άπαληεο γηλψζθνκελ εθ ησλ δσγξαθηψλ ηνπ ελ  Βελεηία δνγηθνχ παιαηίνπ πψο 

εμεθίλεζαλ νη ζηαπξνθφξνη εκθνξνχκελνη ηνπ αμηεπαίλνπ ζθνπνχ ηήο απφ ησλ απίζησλ 

απειεπζεξψζεσο ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ, πψο δ΄ εμέθιηλαλ εηο ην επθνιψηεξνλ θαη 

επηθεξδέζηεξνλ έξγνλ ηεο αλαηξνπήο ηνπ αξραηνηάηνπ ησλ ελ ησ θφζκσ θξαηψλ θαη πψο 

εθάζηζαλ επί ηνπ ζξφλνπ απάλησλ ησλ θαηζάξσλ ηνλ θφκηηα ηεο Φιάλδξαο Βαιδνπίλνλ 

σο πξψηνλ ιαηίλνλ απηνθξάηνξα ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο. Οη ·ιιελεο έθπγνλ εηο ηελ 

Μηθξάλ Αζίαλ, εθεί δ΄ ελ Νηθαία, ηε πφιεη ηεο πνιπζξπιήηνπ ζπλφδνπ, θαη ελ 

Σξαπεδνχληη παξά ηαο αθηάο ηνπ Δπμείλνπ πφληνπ, ίδξπζαλ δχν απηνθξαηνξίαο, ε 

δεπηέξα δηεηεξήζε επί δηαθφζηα πεληήθνληα έηε θαη επέθεηλα. Ίηε δε νη ζηαπξνθφξνη 
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θαη νη Βελεηνί απηψλ ζχκκαρνη θαηέζηξσζαλ ηελ ζπλζήθελ ηεο ελ αιιήινηο δηαλνκήο 

ηνπ βπδαληηαθνχ θξάηνπο, δελ εμίσζαλ πξνζνρήο ηα δηθαηψκαηα ησλ εζλνηήησλ ή ηνπο 

πφζνπο ηνπ ιανχ, νπ ε ηχρε εμεξηάην απφ ησλ απνθάζεσλ απηψλ. Καη πξψηνλ κελ ελ 

ηέηαξηνλ ησλ βπδαληηαθψλ θηήζεσλ, ζπληζηάκελνλ εθ ηεο πξσηεπνχζεο, ησλ 

πεξηθεηκέλσλ ρσξψλ  ηεο Δπξψπεο θαη ηθαλψλ λήζσλ, εμεθξίζε, φπσο απνηειεζζή ε 

λέα ιαηηληθή απηνθξαηνξία ηεο Ρσκαλίαο, ηα δε ινηπά ηξία ηέηαξηα δηεξέζεζαλ ηφηε εηο 

ίζα κεξίδηα κεηαμχ ηεο βελεηηθήο πνιηηείαο θαη ησλ ζηαπξνθφξσλ, σλ αξρεγφο ήην 

Βνληθάηηνο καξθίσλ ηνπ ελ ηε βνξείσ Ηηαιία Μνκθεξξάηνπ, ν αληίδεινο ηνπ 

Βαιδνπίλνπ σο κλεζηήξ ηνπ ζξφλνπ ηεο Αλαηνιήο. 

ηα ίδηα ρξφληα, ινηπφλ, άιια ηκήκαηα ηεο ζεκεξηλήο Διιάδαο δπλαζηεχνληαλ απφ 

νκφζξεζθνπο, ηνπο ρξηζηηαλνχο Λαηίλνπο, θαη άιια απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο Σνχξθνπο. Κνηλά 

σζηφζν ηα πάζε, νδεγνχλ ζην ίδην πφξηζκα δχν πνηεηέο πνπ θαηά ηα ινηπά ηνπο ρσξίδνπλ πάξα 

πνιιά: ηνλ Ρεζπκληψηε Μαξίλν Σδάλε Μπνπληαιή (17νο αηψλαο) θαη ηνλ Μπάηξνλ (1788-1824). 

Ο Μπνπληαιήο, ζηνλ Κξεηηθό πόιεκν, πεξηγξάθεη ηελ ελεηηθή αγξηφηεηα εηο βάξνο ησλ 

λεζησηψλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ζπκπεξαίλεη: 

Μόλν ζαο ιέγσ, θιαύζεηε γηα ηελ ρξηζηηαλνζύλε,  

γηα ηαύηα όια ηα λεζηά, ζην θξίκα όπνπ ΄γίλε. 

Αλ ζηέθνπλ κε ηζ΄ Αγαξελνύο ή κε ηνπο Φξάγθνπο ιάρνπλ, 

εηο όπνηα ρέξηα ηύρνπζη, ηαύηα νη Ρσκαίνη ηά ΄ρνπλ.
282

282
 Ο θξεηηθόο πόιεκνο (1645-1669), Ζ ζπιινγή ησλ ειιεληθώλ πνηεκάησλ Αλζίκνπ Γηαθξνύζε - Μαξίλνπ Εάλε 

ζπιιεγέλησλ θαη εθδηδνκέλσλ ππφ ηνπ αξρηκαλδξίηνπ Αγαζαγγέινπ Ξεξνπράθε, εθεκεξίνπ ηεο ελ Βελεηία 

Διιεληθήο Δθθιεζίαο, Σχπνηο ηνπ απζηξηαθνχ Λφπδ, Σεξγέζηε 1908: 261, ζη. 19-22. Βι. θαη Μαξίλνο Σδάλε 

Μπνπληαιήο, Ο θξεηηθόο πόιεκνο (1645-1669), επηκέιεηα ηπιηαλφο Αιεμίνπ - Μάξζα Απνζθίηε, ηηγκή, Αζήλα 

1995. 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



235 

Πνιχ αξγφηεξα, ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα, θαη κε ηελ πηθξή πείξα πιένλ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ Λαηίλσλ ζηελ Διιάδα, ν Μπάηξνλ πξνεηδνπνηεί ηνπο ·ιιελεο: 

Δηο ησλ Φξάγθσλ ππνζρέζεηο κε ζηεξίδεηε ειπίδαο· 

έκπνξνο ν βαζηιεύο ησλ αγνξάδεη θαη πσιεί· 

εηο ησλ ηέθλσλ ζαο ηαο ιόγραο θαη αζπίδαο θαη θνπίδαο, 

εηο απηά, απηά θαη κόλνλ ε ειπίο αο ζηεξηρζή. 

Από ηνπο αγξίνπο Σνύξθνπο θαη ηνπο πνλεξνύο Λαηίλνπο 

όζνλ δπλαηνί θη΄ αλ είζζε, δεηλνύο ηξέρεηε θηλδύλνπο.
283

«Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ Δπξσπαίσλ πνπ ηαμίδεςαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ κεζαίσλα 

-ν θφζκνο ησλ πξνζθπλεηψλ θαη ησλ πεξηεγεηψλ- εθθξάδεηαη κε δπζκελή ζρφιηα γηα ην ιαφ

ηεο», γξάθεη ν Κπξηάθνο ηκφπνπινο, πνπ παξνπζηάδεη θαη ηα ζρεηηθά απνζπάζκαηα απφ 

πεξηεγεηηθά θείκελα. «Σα αίηηα», εμεγεί, «είλαη ζξεζθεπηηθά θαη εζληθά. Οη Καζνιηθνί 

ζεσξνχζαλ ηελ Διιεληθή Δθθιεζία "ζρηζκαηηθή θαη αηξεηηθή". Καη νη αληηζέζεηο είραλ 

κεηνπζησζεί ζε βαζχηαην κίζνο» (1999Α΄: 146).  

Οξηζκέλεο καξηπξίεο, πάληα απφ ην ίδην ηφκν ηνπ ηκφπνπινπ, Ξέλνη ηαμηδηώηεο ζηελ 

Διιάδα (333 κ.Υ. - 1700): 

 Μαξηπξία πξώηε: Ο Γεξκαλφο πξνζθπλεηήο κνλαρφο Felix Faber, πνπ ηαμίδεςε ην 1480 

θαη ην 1484 ζηελ Κξήηε, «γξάθεη κε αλζειιεληθφ κέλνο: "Οη Λαηίλνη θαη νη ·ιιελεο 

αιιεινκηζνχληαη ζε ηέηνην ζεκείν πνπ φιεο νη ρξηζηηαληθέο λίθεο θαηά ησλ Σνχξθσλ ζα είλαη 

κάηαηεο αλ δελ εμνλησζνχλ πξψηα νη ·ιιελεο"» (147). 

Μαξηπξία δεύηεξε: «Ο θαλαηηθφο θαζνιηθφο Γεληθφο Πξνβιεπηήο Κξήηεο Giacomo 

Foscarini (1574-1577) έγξαθε ζε έθζεζή ηνπ γηα ηελ εκκνλή ηνπ θξεηηθνχ ιανχ ζηελ νξζφδνμε 

πίζηε ηνπ θαη ην κίζνο θαηά ησλ Φξάγθσλ: "Ξέξεη θαζέλαο ζε ηη δηαθσλεί ην νξζφδνμν δφγκα 

283
 Οη ζηίρνη ηνπ Γνλ Ενπάλ έρνπλ κεηαθξαζηεί απφ ηνλ λνκηθφ θαη πνιηηηθφ Κσλζηαληίλν Ν. Γφζην (1810, Βιάζηε 

Κνδάλεο - 1871). Μλεία ηεο κεηάθξαζεο ζην ηκφπνπινο 1999Α΄: 157. 
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κε ηελ θαζνιηθή ιαηξεία θαη πφζν επίκνλα δηαηεξνχλ ην δφγκα ηνπο νη ·ιιελεο. Μεξηθνί απ΄ 

απηνχο ηφζν κηζνχλ ηνπο Φξάγθνπο εμ αηηίαο ηεο ζξεζθείαο, πνπ δελ ζεσξνχλ ιηγφηεξν αλίεξε 

ηε ιαηξεία ηνπο απφ εθείλε ησλ Σνχξθσλ ή ησλ Δβξαίσλ. Κη αλ θακκηά θνξά γίλε θαζνιηθή 

ιεηηνπξγία ζηηο εθθιεζίεο ηνπο ηηο ζεσξνχλ αθσξεζκέλεο θαη δελ ιεηηνπξγνχλ ζ΄ απηέο αλ δελ 

ηηο πιχλνπλ πξνεγνπκέλσο, παξ΄ φιν πνπ ζηνπο νξζφδνμνπο ππάξρεη ειάρηζηνο δήινο"» (147). 

Μαξηπξία ηξίηε: «Ο πεξίθεκνο Γάιινο εξεπλεηήο θαη αξραηνιφγνο Pierre Gilles ή 

Gyllius πνπ πεξηεγήζεθε ηελ Αλαηνιή θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ ΗΣ΄ αηψλα, έγξαθε γηα ηνπο 

·ιιελεο: "Οη Λαηίλνη είλαη νη ρεηξφηεξνη ερζξνί ηνπο. Σνπο δαγθψλνπλ ζαλ ζθπιηά"» (147). 

 Μαξηπξία ηέηαξηε: Ο Οιιαλδφο πεξηεγεηήο Bernardin Surius, πνπ ηαμίδεςε ζηελ 

Διιάδα ην 1664, «γξάθεη κε εκπάζεηα: "Οη ·ιιελεο είλαη νη θνβεξψηεξνη ερζξνί καο. Μαο 

κηζνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο Σνχξθνπο. Πξνηηκνχλ κάιηζηα λα δίλνπλ ηα θνξίηζηα ηνπο 

ζθιάβεο ζ΄ απηά ηα ζθπιηά παξά γηα ζπδχγνπο ζηνπο θαζνιηθνχο"» (149). 

Μαξηπξία πέκπηε: 

Ο Γάιινο πεξηεγεηήο La Motray, ζην ρξνληθφ ηνπ, πνπ εθδφζεθε ην 1727, παξνπζηάδεη 

ηηο εμεγήζεηο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Μνξηά γηα ην κίζνο ηνπο απέλαληη ζηνπο Λαηίλνπο: «Με ηνπο 

Σνχξθνπο πεξλνχζακε θαιχηεξα. Πιεξψλακε ην ραξάηζη θαη ήκαζηε ήζπρνη, δελ καο 

ελνρινχζαλ. Οη Βελεηζηάλνη φκσο έρνπλ εγθαηαζηαζή ζηα ζπίηηα καο, αξπάδνπλ φ,ηη ηνπο 

αξέζεη, θη αλ παξαπνλεζήο ζε βαζαλίδνπλ ή ζε ζθνηψλνπλ. ηξαηηψηεο θαη αμησκαηηθνί 

αξπάδνπλ ή βηάδνπλ ηηο γπλαίθεο θαη ηηο ζπγαηέξεο καο. Καη κήπσο είλαη θαιχηεξνη νη παππάδεο 

ηνπο; Μαο εμαλαγθάδνπλ λ΄ αιιαμνπηζηήζνπκε. Σέηνην θαθφ δελ είδακε απφ ηνπο Σνχξθνπο» 

(150). 

Μαξηπξίεο, γιαθπξέο, ζπληζηνχλ θαη νη παξνηκίεο, ζηηο νπνίεο απνθξπζηαιιψλνληαη ηα 

ζπιινγηθά αηζζήκαηα πνπ γελληνχληαη απφ εκπεηξίεο κεγάισλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ.  

Παξνηκία πξώηε: «Σνλ Φξάγθν θίινλ έρε, γείηνλα κελ έρεηο». Ο ηκφπνπινο ηε 

ρξνλνινγεί ζηνλ 9ν αηψλα κ.Υ., φηαλ «ν επεθηαηηζκφο ηνπ Καξινκάγλνπ είρε πξνθαιέζεη 

αλεζπρίεο ζην Βπδάληην» (151), πξνζζέηεη δε φηη, «παξ΄ φιεο ηηο εζλνινγηθέο κεηαβνιέο πνπ 

αθνινχζεζαλ, θαη ηε ξηδηθή κεηακφξθσζε ησλ παξακεζνγεηαθψλ ρσξψλ, ε παξνηκία είρε 
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δηαηεξεζή ψο ηνλ ΗΘ΄ αηψλα ζηα ρείιε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη θπξίσο ζηηο Κπθιάδεο». 

Παξνηκία δεύηεξε: «Κάιιην καθειεηό ζηνλ Σνύξθν, παξά θξέαο ζην Βελεηζάλν». «Ζ 

ηπξαλλία θαη ε χπνπιε πνιηηηθή ησλ Λαηίλσλ είρε εμεγείξεη ηνπο ππφδνπινπο ·ιιελεο ζε 

ζεκείν λα πξνηηκνχλ ηνλ Σνχξθν δπλάζηε απφ ηνλ Βελεηφ» (152). 

Παξνηκία ηξίηε: «Μνζζηέ, Μηζέ θαη Μνπζνπιίκε / ζην ζπίηη ζνπ κε βάδεηο». «Σν κίζνο 

ησλ Διιήλσλ θαηά ησλ θάζε ινγήο επηδξνκέσλ θαη δπλαζηψλ απφ Αλαηνιή θαη Γχζε εθθξάδεη 

θη απηή ε παξνηκία ηνπ ΗΔ΄ αηψλα: "Μνζζηέ, Μηζέ θαη Μνπζνπιίκε / ζην ζπίηη ζνπ κε βάδεηο". 

Καη γηα φπνηνλ αθνινπζνχζε επί Σνπξθνθξαηίαο δηπξφζσπε πνιηηηθή έιεγαλ: "Σξψεη ην ςσκί 

ηνχ Σνχξθνπ θαη πξνζθπλάεη ηνπο Φξάγθνπο"» (153, ζεκ. 1). 

Αιιά πνηνη ζηεγάδνληαλ ππφ ηελ θνηλή νλνκαζία Φξάγθνη:«Γηα ηα έζλε ηνπ δπηηθνχ 

επξσπατθνχ ρψξνπ, γξάθεη ν Νηθ. Γ. Κνληνζφπνπινο, «νη απινί άλζξσπνη ηνπ ιανχ είραλ 

ζπγθερπκέλε γλψζη: ήδε απφ ηα βπδαληηλά ρξφληα σλφκαδαλ Φξάγθνπο φινπο ζπιιήβδελ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο ρσξίο εζλνινγηθέο δηαθξίζεηο θαη ηε δπηηθή Δπξψπε ηελ έιεγαλ 

ε Φξαγθηά. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα, φπνπ Frenk ζεκαίλεη Φξάγθνο, 

Γάιινο, αιιά θαη γεληθά Δπξσπαίνο θαη Frenkce ζεκαίλεη απνθιεηζηηθά Δπξσπαίνο».  Καη 

ζπλερίδεη (1993: 79, 81-82):

Σν πξψην ζε ιατθή ειιεληθή γξακκέλν θείκελν φπνπ βξίζθνκε ην εζληθφ Φξάγθνο 

θαίλεηαη φηη είλαη ην Υξνληθό ηνπ Μνξέσο, φπνπ σο Φξάγθνη λννχληαη νη εθ Γαιιίαο 

 ηππφηεο πνπ ήξζαλ ζηελ Πεινπφλλεζν ζηα ρξφληα ηεο Γ΄ ηαπξνθνξίαο. Δθηφο απφ 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο ε γλσξηκία κεηαμχ ησλ ιαψλ γίλεηαη κέζα ζε πνιεκηθέο 

πεξηζηάζεηο θαη ε κεηάδνζηο  ησλ πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ έλα ιαφ ζηνλ άιιν 

γίλεηαη ζρεδφλ πάληα δηά ησλ πνιέκσλ θαη ησλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ 

πνπ αθνινπζνχλ. Γη΄ απηφ θαη νη ραξαθηεξηζκνί πνπ ν θάζε ιαφο απνδίδεη ζηνπο 

γεηηνληθνχο ή θαη ηνπο πην καθξπλνχο γεσγξαθηθά απφ απηφλ ιανχο είλαη ζρεδφλ 

πάληνηε δπζκελείο. Σνπο «Φξάγθνπο» ν ειιεληθφο ιαφο ηνπο πξσηνγλψξηζε θάησ απφ 

φρη επράξηζηεο ζπλζήθεο. Σνπο είδε σο ηαπξνθφξνπο θαηαθηεηέο ειιεληθψλ εδαθψλ 

γεκάηνπο βαξβαξφηεηα, άμεζηε θαη βάλαπζε ζπκπεξηθνξά, κε φρη θηιηθή πξνο ηνπο 

Διιελεο δηάζεζη θαη ζηάζη. Απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο απηνχ είλαη θαη ε αξλεηηθή 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



238 

αληηκεηψπηζη ηνπ δπηηθν-Δπξσπαίνπ απφ ηνπο ·ιιελεο κε αληίθηππν θαη ζηνλ γισζζηθφ 

ηνκέα: ζηνπο «Φξάγθνπο» απνδίδεηαη φ,ηη θαθφ, φ,ηη άζρεκν, φ,ηη άηνπν θαη φ,ηη μέλν θαη 

πξσηνθαλέο ζηνλ ηφπν καο. [...]  

Φξάγθνη, φπσο είδακε, σλνκάζζεζαλ αξρηθά νη Γάιινη ηππφηεο πνπ ήξζαλ ζηελ 

Πεινπφλλεζν, ζηελ Αηηηθή, ζηελ Κχπξν. ηνπο ηαπξνθφξνπο πεξηειακβάλνλην θαη 

άιιεο εζληθφηεηεο: Καηαιαλνί, Γεξκαλνί, Γελνβέδνη θαη Βελεηνί. Οη Καηαιαλνί, παξά 

κηα θάπνηα έληνλε αιιά βξαρπρξφληα παξνπζία ηνπο ζε πεξηνρέο ηεο θεληξηθήο Διιάδνο, 

θαη νη Γεξκαλνί δελ άθεζαλ θακκία αλάκλεζη. Σν ίδην, έζβεζε ζηε ιατθή κλήκε ε 

αλάκλεζηο ησλ Γελνβέδσλ. Οη Βελεηνί, θχξηνη εθπξφζσπνη ηνπ ηηαιηθνχ έζλνπο ζηελ 

αλαηνιηθή Μεζφγεην, ζπλερσλεχζεζαλ ζηνλ φξν Φξάγθνη, αιιά φρη πιήξσο. Σν φλνκα 

Βελεηζηάλνη ζπλέρηζε λα ρξεζηκνπνηήηαη, ηδηαίηεξα ζηηο βελεηνθξαηνχκελεο  πεξηνρέο, 

αιιά νη Βελεηζηάλνη... ήζαλ «Φξάγθνη». ηγά-ζηγά, ιφγσ ηεο «θπζηθήο πιάλεο ησλ 

γεηηφλσλ», φινη νη δπηηθν-Δπξσπαίνη ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηνπο Διιελεο σο Φξάγθνη.  

Αθφκα θαη ην 1940, νη Ναμηψηεο ιατθνί πνηεηέο ζηα «γεκάηα θαγραζκφ θη εηξσλεία γηα 

ηελ δεηιία ησλ Ηηαιψλ» ηξαγνχδηα ηνπο πνπ απνζεζαχξηζε θαη ζρνιίαζε ν Νίθνο Βι. 

θπξφεξαο, νη ζηξαηηψηεο ηνπ Μπελίην Μνπζζνιίλη απνθαινχληαη Φξάγθνη:  

ηξάβσζέ ηνλε, Θεέ κνπ,  

πνπ ΄λ΄ αηηία ηνύ πνιέκνπ.  

Οη ηζνιηάδεο καο, θξαηέινη, 

ζαζέ θάκαζη θνπξέιη.  

Οη ηζνιηάδεο καο νη ιίνη  

θπλενύζη ζαο, γεινίνη.  

Οπνύ θεύγεηε ηξνράδε,  

πνπ λα ζαζέ πάεη ιάδη.  

Σζη μεθηηιηζκέλνη Φξάγθνη  

πνπ ηζ΄ επήξακε θαιάγγη. 

ΦΤΡΟΔΡΑ 1946; 29, ζη. 1-10 
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Γηα ηα αηζζήκαηα πνπ έηξεθαλ νη ΄Διιελεο απέλαληη ζηνπο Φξάγθνπο, πνπ ηνπο 

ζεσξνχζαλ ζπλππαίηηνπο γηα ηελ ΄Αισζε ηεο Πφιεο, κπνξεί λα καο  πιεξνθνξήζεη ην 

ζεζζαιηθφ ηξαγνχδη «Να ΄καλ δελδξί ζηε Βελεηηά»: 

Να ΄καλ δελδξί ζηε Βελεηηά, ρξπζή κειηά ζηελ Πόιε, 

θαη θόθθηλε ηξηαληαθπιιηά κεο ζηνπο επηά νπξάλνπο. 

Ν΄ αλέβαηλα λα βίγιηδα ηελ Πόιε πώο ηνπξθεύεη. 

Πόιε κνπ, γηά δελ ραίξεζαη, γηά δελ βαξάο παηρλίδηα; 

«Μέζα κε δέξλεη ν ζάλαηνο, λ-όμσ κε δέξλεη ν Σνύξθνο, 

θη απ΄ ηε δεμηά κνπ ηε κεξηά Φξάγθνο κε πνιεκάεη».
284

ΚΟΕΗΟΤ-ΚΟΛΟΦΧΣΗΑ 2015: 136, αξ. 2 

«Σν πξναηψλην κίζνο θαηά ησλ Φξάγθσλ», γξάθεη ν Κπξηάθνο ηκφπνπινο (1999Β΄: 

325-326), αλαθεξφκελνο ζηηο «πξνεθηάζεηο πνπ είραλ  ζηηο ιατθέο κάδεο νη αληηζέζεηο αλάκεζα

ζηηο δπν Δθθιεζίεο» ζηνλ πξνεπαλαζηαηηθφ αηψλα, ηελ νξζφδνμε Αλαηνιηθή θαη ηε ιαηηληθή, 

«θνχλησζε κε ηελ ηερλεηή αλακφριεπζε ησλ παζψλ. Ο ζχγρξνλνο [M. de] Peysonnnel 

θαηαγξάθεη έλα ηξαγνχδη πνπ νη ·ιιελεο ηεο Πφιεο ηξαγνπδνχζαλ ην 1757, ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ ιατθψλ απερήζεσλ ηεο εθζηξαηείαο γηα ηνλ αλαβαπηηζκφ: 

Σεο Φξάγθηζζαο ην θίιεκα 

είλαη γιπθύ ζαλ κέιη 

κα ηεο Ρσκηάο γιπθύηεξν 

γηαηί είλαη βαθηηζκέλε. 

Μηθξή, κηθξή, κηθξή  

κα έρεη ην θηιί γιπθύ». 

284
 βηγιίδσ: παξαηεξψ απφ ςειά· παηρλίδηα: εδψ ηα κνπζηθά φξγαλα. 
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Αλεμάξηεηα απφ ηα αηζζήκαηα πνπ ππνδειψλεη ην ηξαγνχδη, φπνπ πάλησο δελ αθνχγεηαη 

θακία θαηεγνξεκαηηθή άξλεζε ηεο εξσηνηξνπίαο κε Φξαγθνπνχια, νη κεηθηνί γάκνη δελ 

απνπζίαδαλ. Δίραλ αξρίζεη κάιηζηα λα ηεινχληαη πξηλ απφ ηελ Άισζε. Γξάθεη εηδηθά γηα ηηο 

γακήιηεο ζρέζεηο Διιήλσλ θαη Βελεηψλ ζηελ Κξήηε ε Υξχζα Μαιηέδνπ: 

Μηθηνί γάκνη αλάκεζα ζε ΄Διιελεο θαη Βελεηνχο αλαθέξνληαη ζηηο πεγέο  απφ ηα  ηέιε 

ηνπ 13νπ αηψλα θαη εμήο. ηα 1293, απφ θφβν κήπσο πεξάζεη ζηα ρέξηα ησλ Διιήλσλ ε 

ηδηνθηεζία γεο, ε Βελεηία απαγφξεπζε ζηνπο Λαηίλνπο θενπδάξρεο λα παληξεχνληαη 

Διιελίδεο. Σν γεγνλφο φηη απηή ε απφθαζε πάξζεθε ζε κηα επνρή πνπ ην λεζί ήηαλ ζε 

θαηάζηαζε αλαηαξαρήο ιφγσ ηεο εμέγεξζεο ηνπ Αιέμηνπ Καιιέξγε δείρλεη θαζαξά φηη 

νη κηθηνί γάκνη ήηαλ ήδε κηα πξαγκαηηθφηεηα, παξά ηε δηακάρε κεηαμχ ησλ δχν ιαψλ. 

[...] Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ζηα 1299, ζχκθσλα κε  ηε ζπλζήθε αλάκεζα ζηε Βελεηία 

θαη ηνλ Καιιέξγε, ε Γαιελνηάηε αλαγθάζηεθε λα παξαρσξήζεη ζηνλ ίδην θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ ην δηθαίσκα ζχλαςεο κηθηψλ γάκσλ. [...] Δπηπιένλ, πεξηπηψζεηο 

παξνίθσλ πνπ  πξνζπαζνχζαλ λα απνδείμνπλ φηη  ήηαλ λφζα παηδηά ελφο homo, 

 latinus, liber et franchus (ειεχζεξνπ θαζνιηθνχ) γηα λα κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη θαη 

απηνί ειεχζεξνη ζχκθσλα κε ηε ζέζε ηνπ παηέξα ηνπο, απνθαιχπηνπλ φηη δελ ήηαλ 

αζπλήζηζηεο νη εμσζπδπγηθέο ζρέζεηο Διιήλσλ θαη Βελεηψλ, απφ ηνπο πξψηνπο ήδε 

αηψλεο ηεο βελεηνθξαηίαο. [...] Βξίζθνπκε κηθηνχο  γάκνπο φρη κφλν αλάκεζα ζε 

Βελεηνχο θαη Διιελίδεο ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ  ζηξσκάησλ αιιά ζε φια ηα 

επίπεδα, σο ην αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ησλ θαζεκεξηλψλ επαθψλ ησλ δχν 

θνηλνηήησλ. [...] 

Ζ έθηαζε ηεο γισζζηθήο αθνκνίσζεο θαη ηεο ζξεζθεπηηθήο δηάβξσζεο ησλ βελεηηθψλ 

νηθνγελεηψλ ηνλίδεηαη ζηηο εθζέζεηο ησλ Βελεηψλ αμησκαηνχρσλ πξνο ηε  χγθιεην 
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θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο ηεο βελεηνθξαηίαο θαη ζε πνιπάξηζκεο άιιεο πεγέο ηεο 

επνρήο. Ο γεληθφο πξνλνεηήο Giacomo Foscarini γξάθεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 

16νπ αηψλα: «Αλάκεζα ζηνπο επγελείο Βελεηνχο, πνιινί είλαη εθείλνη πνπ δελ ζπκνχληαη 

ηελ επγεληθή ηνπο θαηαγσγή, [...] πνπ δελ δηαηεξνχλ παξά ην επψλπκφ ηνπο θαη ηα ιίγα 

θένπδα πνπ ηνπο  έρνπλ απνκείλεη. [...] ΄Δρνπλ μεράζεη εληειψο ηελ ηηαιηθή γιψζζα θαη, 

εθφζνλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεζνχλ ζχκθσλα κε ην ιαηηληθφ δφγκα ζε 

θαλέλα απφ ηα ρσξηά ηνπ λεζηνχ, είλαη ππνρξεσκέλνη, κέλνληαο ζην ρσξηφ ηνπο, [...] λα 

βαθηίδνπλ ηα παηδηά ηνπο, λα παληξεχνληαη θαη λα θεδεχνπλ ηνπο λεθξνχο ηνπο ζχκθσλα 

κε ην νξζφδνμν δφγκα θαη ηα ειιεληθά έζηκα. Καη απηνί είλαη νη Βεληέξεδεο, νη 

Μπαξκπαξίγνη, νη Μνξνδίλεδεο, νη Μπφλνη, νη Φνζθαξίλεδεο - νηθνγέλεηεο θαζ΄ φια 

ειιεληθέο». [...] ηα 1584, ν Giulio Garzoni αλαθέξεη φηη νη Βελεηνί επγελείο κπνξνχζαλ 

λα νλνκάδνληαη ΄Διιελεο, γηαηί ε ηηαιηθή θαηαγσγή ηνπο είρε παιηψζεη.
285

Μηεθηνί γάκνη σζηφζν δελ γίλνληαλ κφλν ζηελ Κξήηε. Γξάθεη ε Μαίξε Μηθέ: 

Ηζηνξηθά ηεθκήξηα γηα ην θαζεζηψο ηεο ειεπζεξνγακίαο ή ηεο θσιπζηγακίαο ζηηο 

ιαηηλνθξαηνχκελεο πεξηνρέο (ζηα Δπηάλεζα, ηελ Πεινπφλλεζν, ηελ Κξήηε, ηα λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ θαηαιαληθή Διιάδα [...] θαίλεηαη φηη ζπληείλνπλ ζε έλα θνηλφ 

ζεκείν: κεηά δειαδή ηελ παξέιεπζε ελφο ηθαλνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο νη 

απνηθηνθξάηεο εμειιελίδνληαη, ε κεηξφπνιε απνθηά ζηε ζπλείδεζε ησλ απνίθσλ 

θαζκαηψδε ππφζηαζε, ελψ ην ειιελνξζφδνμν ζηνηρείν δηαηεξείηαη αθκαίν. Σν μέλν 

ζηνηρείν, ππνρξεσκέλν λα δήζεη ζε έλα πεξηβάιινλ άγλσζην θαη ερζξηθφ, κε δεδνκέλε 

ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ Διιήλσλ, πνπ είραλ άιιε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

285
 Υξχζα Μαιηέδνπ, «Σν ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην», ζην Holton 2013: 40-41. Βι. θαη Υξχζα Μαιηέδνπ, 

«Λαηηλνθξαηνχκελεο ειιεληθέο ρψξεο: Δπηάλεζα», Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, ηφκ. Η΄, Δθδνηηθή Αζελψλ 1974΅: 

226, θαη, ζηνλ ίδην ηφκν (226), ηπιηαλφο Αιεμίνπ, «Κνηλσλία θαη νηθνλνκία ζηελ Κξήηε θαηά ηνλ 16ν θαη 17ν 

αη.». 
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νξγάλσζε θαη άιιεο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο, βαζκηαία απνβάιιεηαη ή  απνξξνθάηαη.  

Οη δηαπηζηψζεηο απηέο είλαη θνηλέο απφ φπνπ θη αλ πξνέξρνληαη, απφ ηε κεξηά είηε ησλ 

Λαηίλσλ είηε ησλ Διιήλσλ. [...] 

Οη εθζέζεηο ησλ πξνβιεπηψλ, πάιη, θαηά ηνλ 16ν θαη 17ν αηψλα επηβεβαηψλνπλ ηνλ 

εμειιεληζκφ ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Κξήηε βελεηηθνχ 

ζηνηρείνπ. [...] Ο εμειιεληζκφο απηφο νθείιεηαη, θαηά ηνλ Mocenigo, ζηηο επηγακίεο κε 

Διιελίδεο, νη νπνίεο επέβαιαλ ζηνπο Βελεηνχο ηε γιψζζα ηνπο θαη ην νξζφδνμν 

δφγκα.
286

Ταμίδηα ζηε Φξαγθηά 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ηξαγνχδη ηεο αλαδήηεζεο δαζθάινπ γεξνχ ζην κάζεκα ηεο 

αγάπεο, ζε νξηζκέλεο παξαιιαγέο επηιέγεη δηαθνξεηηθφ γεσγξαθηθφ πξννξηζκφ θαη εγθαζηζηά 

ζαλ εηδηθφ ηεο αγάπεο έλαλ άληξα απφ δηαθνξεηηθή πεξηνρή ηνπ θφζκνπ. Ίρη πηα απφ ηελ 

Αξαπηά, αιιά απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε: 

Θέισ λα πάσ ζηε Φξαγθηά 

-ζηα Μάξκαξα, ζηα Μάξκαξα-

λα θέξσ ΄λα Φξαγθάθη 

-ζηα Μάξκαξα ηεο Πόιεο-

λα θάζνπκαη λα ην ξσηώ πώο πηάλεηαη ε γη-αγάπε. 

Από ην κάηη πηάλεηαη, ζηα ρείιε θαηεβαίλεη 

286
 Μαίξε Μηθέ, Έξσο (αλη)εζληθόο: Δξσηηθή επηζπκία θαη εζληθή ηαπηόηεηα ηνλ 19ν αηώλα, Αζήλα 2007: 96-98. 
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θη από ηα ρείιε ζηελ θαξδηά, ξηδώλεη θαη δε βγαίλεη. 

Δξίδσζε θαη θύηξσζε θη έθακ΄ έλα ινπινύδη· 

όπνηνο ην θόςεη θόθηεηαη, θη όπνηνο ην θάεη, πεζαίλεη, 

θη όπνηνο ην θαινκνζθηζηεί, αγάπε δε ρνξηαίλεη. 

ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ Β΄ 1958: 41, αξ. 1Β΄ 

ηε Φξαγθηά εηνηκάδνληαη λα πάλε θαη ηξηαθφζηα παιηθάξηα, αξκαησκέλα, γηα λα 

θέξνπλ απφ εθεί θφξε φκνξθε. Σν επηζαιάκην ηξαγνχδη ησλ εξξψλ έρεη ηνλ ελεκεξσηηθφ ηίηιν 

«΄Οληεο πάλε λα πάξνπλ ηε λχθε»: 

Ο ληνο γακπξόο ζηελ πόξηα, ζξήλνο, πόιεκνο! 

Σξηαθόζηα παιηθάξηα όια κε ζπαζηά 

ιηγώλνπλ, θαιηβώλνπλ θαη δώλνπλ ηα ζπαζηά, 

πάλε λα πάξνπλ θόξε κέζ΄ από ηε Φξαγθηά.
287

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: 133, αξ. 37 

Γηα ηνπο εξσηηθνχο αλζξψπνπο, ην επηζπκεηφ πξφζσπν ζπλαηξεί ηηο νκνξθηέο ρσξίο 

εζληθέο δηαθξίζεηο θαη πςψλεη ζε ζξφλν αξρνληηθφ θαη ηελ πην ηαπεηλή θφξε: 

ηα κάηηα κνηάδεηο Φξάγθηζζα, 

ζηα θξύδηα Ρσκηνπνύια, 

θαη ζην δηακάληη πνπ θνξείο 

κνηάδεηο βαζηινπνύια. 

ΠΑΥΣΗΚΟ 1905: 122, αξ. 3 

287
 ιηγώλνπλ: «ιπγίδνπλ ηα πφδηα ησλ αιφγσλ γηα θαιίγσκα» (ην εξκήλεπκα ηνπ ζπιινγέα, 269)· θαιηβώλνπλ: 

θαιηγψλνπλ, πεηαιψλνπλ. 
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Καη ζε παξαιιαγή ηεο θηάζνπ: 

Μηα λύρηα, κηαλ απγεξηλή, είδα κηα πινπκηζκέλε, 

κηαλ αγγεινδσγξαθηζηή κε η΄ άλζε ξνδηζκέλε. 

ηα κάηηα κνηάδεη Φξάγθηζζα, ζηα θξύδηα ξεγνπνύια, 

ζηε ζηγαλή πεξπαηεζηά κνηάδεη αξρνληνπνύια. 

ΡΖΓΑ 1958: 206, αξ. Η (35) 

Γελ ζα ήηαλ θξφληκν λα κηιήζνπκε γηα απνιχησο ζηαζεξέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ζηε 

κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη κάιηζηα ζε πνηθίιεο 

πεξηνρέο, λεζηψηηθεο ή κεζνγεηαθέο, φπνπ ηα αηζζήκαηα αληαπνθξίλνληαλ ζηελ εθάζηνηε 

ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Τπάξρνπλ ινηπφλ ζηίρνη φπνπ ε ζρέζε κε Φξάγθνπο, 

πνπ έθηαζαλ ζηα κέξε καο κε ηηο ηαπξνθνξίεο θαη ηε θξαγθηθή θαηάθηεζε, απνξξίπηεηαη εθ 

πξννηκίνπ. Κη απηφ κπνξεί λα γίλεη θάπσο αλάιαθξα:   

Σνλ Φξάγθνλ δελ ηνλ ζέισ, 

γηαηί θνξεί θαπέιν. 

Μόλ΄ ζέισ ηνλ Γεσξγάθε,  

νπνύ θνξεί θαιπάθη.
288 SANDERS 1844: 192, αξ. 218 

288
 Πξβι. Σεθαξίθεο 1866: 161, ζη. 3801-3802: Σνλ Φξάγθν δελ ηνλ ζέισ, / γηαηί θνξεί  θαπέιν· / κόλ΄ ζέισ ην 

Γησξγάθε, / η΄ όκνξθν παιηθαξάθη. Αληίζεηε επηζπκία εθθξάδεηαη κε ην εμήο δίζηηρν: Αλ δελ ζε θάκσ λα γελείο 

Φξάγθνο κε ην θαπέιν, / εζύ λα κε παξαθαιείο θη εγώ λα κε ζε ζέισ! (Νενειιεληθά Αλάιεθηα 1870-1874: 259, αξ. 2, 

θαη Ρήγαο / 1958: 235, αξ. 11 (13)). Σα ίδηα ιέλε δχν επηπιένλ δίζηηρα: Αλ δε ζε θάλσ λα γελείο Φξάγθνο κε ην 

θαπέιν, / λα πεξπαηείο λα κε δεηάο θη εγώ λα κε ζε ζέισ (Σεθαξίθεο  1866: 7, ζη. 150-151). Καη απφ ηε Λήκλν: Α δε 

ζη θάλνπ λα γηλείο Φξάγθνπο κί ηνύ θαπέινπ, / λα ηξέρεηο, λα παξαθαιείο θί ΄γώ λα κε ζη ζέινπ (Υηνχξεο - 

Παπαγεσξγίνπ 2009: ζ. 291). «Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηηρνπξγηθή αλαθνξά», ππνζεκεηψλεηαη ζηελ έθδνζε, 

«παξαπέκπεη ίζσο θαη ζηνπο θαζνιηθνχο θιεξηθνχο πνπ πξνζπάζεζαλ θαηά θαηξνχο λα πξνζειπηίζνπλ ηνπο 

νξζφδνμνπο πιεζπζκνχο» (290, ζεκ. 474). Ηδνχ σζηφζν ε απάληεζε δηά καληηλάδαο: Μνπδέ θαη Φξάγθνο γίλνκαη 

κνπδέ θαπέιν βάλσ / κνπδέ θη απνύ ην ζόη ζνπ ζπκπεζεξηά δελ θάλσ  (Ληνπδάθη  1933: 11»). 

Αλ εδψ ην θξάγθηθν θαπέιν θξίλεηαη αλεπηζχκεην, ζε παιαηφηεξνπο αηψλεο ηα πξάγκαηα -θαη νη κφδεο- 

δηέθεξαλ. Γξάθεη ζρεηηθά ν Κνπθνπιέο: «Δμ φηνπ νη Βπδαληηλνί, κάιηζηα απφ ησλ ζηαπξνθνξηψλ, ήιζνλ εηο 
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ή, φπσο ζην γηαλληψηηθν λαλνχξηζκα: 

Σνύκπνπ, ηνπκπνπηέιν, 

ην Φξάγθν δελ ηνλ ζέισ, 

γηαηί θνξεί θαπέιν, 

κόλ ζέισ ην Μαλώιε 

νπνύ ΄ξζ΄ από ηελ Πόιε, 

γηαηί θνξεί θαθηόιη. 

ΓΗΑΓΚΑ 1959: 443, αξ. 697 

Μπνξεί φκσο λα γίλεη θαη ζε ηφλν απζηεξφηαην θαη επηηηκεηηθφ: 

ζηελσηέξαλ ζρέζηλ κε ηνπο Φξάγθνπο, ήξρηζε λα επεθηείλεηαη αλά ηαο Βπδαληηλάο ρψξαο ε Φξαγθηθή επίδξαζηο, 

ππνβνεζνπκέλε ελίνηε θαη απφ ηνπο Βπδαληηλνχο βαζηιείο, νίνλ Μαλνπήι Α΄ ηνλ Κνκλελφλ, πξνο δε θαη απφ ηαο 

εκπνξηθάο ζπλζήθαο θαη ηελ θαηάπησζηλ ηνπ Βπδαληηλνχ εκπνξίνπ θαη εθδεινπκέλε θαη αιιαρνχ, ηελ θφκκσζηλ 

π.ρ., θαη δε θαη εηο ηα πθάζκαηα εμ σλ θαηεζθεπάδνλην ηα θνξέκαηα. Καη δηαζηέιινληαη κελ "ηα Λαηηληθά ή 

Λαηηλφθνπα ξνχρα" ή "ηα Φξάγθηθα" ησλ ησλ Βπδαληηλψλ, πάλησο φκσο νη ΄Διιελεο ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ 

ελεδχνλην από παλλάθηα ηεο Φξαγθηάο από ηα πιεά ηεο θίλα (Βπδαληηλώλ βίνο θαη πνιηηηζκόο, ηφκ. Β΄ ΗΗ, 7). Ο 

ζηίρνο πνπ παξαζέηεη ν Κνπθνπιέο είλαη απφ Σν ζαλαηηθόλ ηεο Ρόδνπ, έκκεηξν ρξνληθφ ηνπ Ρνδίνπ ινγίνπ θαη 

θιεξηθνχ Δκκαλνπήι Γεσξγηιιά (ή Ληκελίηε), πνπ έδεζε ζην β΄ κηζφ ηνπ 15νπ αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ, γηα 

ηα δεηλά  πνπ πξνθάιεζε ζην λεζί ηνπ ε παλνχθια ην 1498/1499 (βι. Wagner 1874: 36, ζη. 123).  

Απφ έλαλ ηέηνην θφζκν αληηιήςεσλ γελλήζεθε ε ιέμε θξαγθνξάπηεο, «ξάπηεο αλδξηθψλ ελδπκάησλ ηχπνπ 

επξσπατθνχ θη. αληηδηαζηνιήλ πξνο ηνλ ειιελνξξάπηελ», ζχκθσλα κε ην εξκήλεπκα ηνπ Λεμηθνχ Γεκεηξάθνπ 

(ηφκ. ΗΔ΄, ζ. 7693). 

Ο ελδπκαηνινγηθφο αληηθξαγθηζκφο πάλησο απνηππψζεθε θαη ζε ζηίρνπο ηεο επψλπκεο πνίεζεο. ηελ 

«Αθηέξσζη» κε ηελ νπνία αλνίγεη ε 13ε ζπιινγή ηνπ (Παηάλεο, ζηόλνη, γέισηεο εζληθώλ πνηήζεσλ), ν 

πνιπγξαθφηαηνο πνηεηήο Παλαγηψηεο . πλνδηλφο (Πάηξα 1836 - Αζήλα 1914) πξνζθέξεη ην βηβιίν ηνπ, αλάκεζα 

ζε πνιινχο άιινπο, ζε φζνπο δελ θνξνχλ θξάθν: εηο όζνπο δελ ερόξεςαλ ρνξνύο πνηέ ηνπο μέλνπο / θαη κε 

ηξαγνύδηα επζπκνύλ Πηλδαξηθά ηνπ Γέλνπο, / εηο όζνπο δελ εθόξεζαλ ρεηξόρηηα θαη βειάδα / θαη βιέπνπλ ηνλ 

πνιηηηζκόλ ζηνπ Εήδξνπ ηελ Διιάδα (Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ ησλ Καηαζηεκάησλ Αλέζηε Κσλζηαληηλίδνπ, Αζήλα 

1892, ζ. ε΄). 

Οη πεξηπινθέο ησλ εξσηηθψλ ζρέζεσλ εμαηηίαο ησλ ελδπκαηνινγηθψλ πξνηηκήζεσλ αλαδεηθλχνληαη θαη 

ζηελ εμήο καληηλάδα: Πσο δε θνξώ ξεπνύκπιηθα, πσο δε γ-θξαηώ κπαζηνύλη, / δε κ΄ αγαπνύλ νη θνπειηέο κε ην ςειό 

λ-ηαγθνύλη (Λελαθάθεο 2007: 382, αξ. 99). 
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Παπάδεο θαη γξακκαηηθνί, πνύ ην ΄βξεηε γξακκέλν 

λα παίξλεη ν Φξάγθνο ηε Ρσκηά θαη λα ΄λ΄ ζπκπαζεκέλν;
289

Νενειιεληθά Αλάιεθηα 1870-1874: 273, αξ.  215 

Κη σζηφζν, άιιν δίζηηρν αλαηξέπεη ην ελδπκαηνινγηθφ θξηηήξην πνπ είδακε λα ηζρχεη 

ιίγν πξηλ: 

Μπξόβαιε, ρατδεκέλε κνπ, κε ηελ ειηά ζηε κνύξε 

θαη θξαγθνθνξεκέλε κνπ, πνπ δελ έρεηο θνπζνύξη.
290

ε ηξαγνχδη ησλ Σδνπκέξθσλ νη Φξαγθνπνχιεο εηθνλνγξαθνχληαη λα πεξηκέλνπλ κε 

αγσλία ηα θαξάβηα πνπ θέξλνπλ ηα θθηαζίδηα ηεο νκνξθηάο, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα 

λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν πνζεηέο - ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηα ζπκβαηηθά πξφηππα: 

Πέληε-δέθα Φξαγθνπνύιεο θάζνληαλ ςειά ζε θηόζθη 

θη αγλαληεύαλ ηα θαξάβηα πόξρνληαλ ηα παιηθάξηα, 

πόξρνληαλ απ΄ ην Μηζίξη θνξησκέλα κε θθηαζίδη. 

«Πόζα γξόζηα ην θθηαζίδη;» 

«Γελ πνπιηέη΄ απηό κε γξόζηα, 

δελ πνπιηέη΄ απηό  κε γξόζηα, κ΄ εθαηό θαη κε δηαθόζηα, 

κόλ΄ πνπιηέηαη κε θινπξάθηα, κ΄ όκνξθα παιηθαξάθηα. 

289
Αθξηβψο ην ίδην εξψηεκα εμαπνιχεη ε πξνδνκέλε θφξε ζηηο θαξπαζηαθέο παξαιιαγέο «Σνχξθνο θαη 

κπξληνπνχια» θαη «Σνχξθνο θαη Ρσκηνπνχια» (Αιεμηάδεο  1975: 21, αξ. Γ΄, ζη. 15-16, θαη 33, αξ. ΗΓ΄, ζη. 14-15, 

αληίζηνηρα).  
290

 Αρηιιέαο . Γηακαληάξαο, «Γεκψδε άζκαηα αηψξαο εθ Καζηειινξίδνπ», Γειηίνλ ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο 

Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο, ηφκ. Γ΄, Αζήλα 1892: 246, ζη. 79-80. ΄Δγξαθε ζρεηηθά  ην 1939 ν ιανγξάθνο Αλαζηάζηνο 

Βξφληεο (1939: 31): «Αλ θαη ζηα πην απφθεληξα ρσξηά [ηεο Ρφδνπ] ην παληειφλη αληηθαηαζηαίλεη ζηγά ζηγά ηελ 

βξάθα, ππάξρνπλ φκσο αθφκα αξθεηνί βξαθάδεο. Σνπο θξαγθνθνξεκέλνπο ζηα παιηά ρξφληα ηνπο έιεγαλ θξάγθνπο 

ή δηραινύο, θαη δχζθνια κηα θνπέιια απνθάζηδε λα πάξε γηα άληξα ηεο έλα ηέηνην, ελψ ηψξα;» (εξκελεχνληαο ην 

δηραινύο ν ζπγγξαθέαο ππνζεκεηψλεη φηη ηνπο απνθαινχζαλ έηζη «επεηδή ην παληειφλη έρεη ηξφπνλ ηηλά δχν 

ραιηά»). 
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Κη αλ δελ έρεηε θινπξάθηα, δώζηε ηνπο γιπθά θηιάθηα». 

ΚΟΣΕΗΟΤΛΑ 2016: 83, αξ. 78 

ε ηξαγνχδη ηεο Δχβνηαο, κε ηνλ ηίηιν «Υειηδνλάθη κνπ γνξγφ», δεκνζηεπκέλν απφ ηνλ 

Γεκ. Υξ. έηηα, αλαηίζεηαη ζε έλα ρειηδφλη ην ρξένο λα θέξεη Φξαγθνπνχιεο· ζηα δεκνηηθά 

άιισζηε ηα πνπιηά αλαιακβάλνπλ θαη δηεθπεξαηψλνπλ πνηθίιεο  απνζηνιέο: 

«Υειηδνλάθη κνπ γνξγό, γνξγό κνπ ρειηδόλη 

-Καιακαηηαλνύια κνπ-

ζελά ζε ζηείισ ζηε Φξαγθηά λα θέξεηο Φξαγθνπνύιεο». 

-Καιακαηηαλνύια κνπ-

«Μα δελ αδεηάδ΄, αθέληε κνπ, θσιηά ζέισ λα ρηίζσ». 

-Καιακαηηαλνύια κνπ-

«ύξε εζύ, πνπιάθη κνπ, θη εγώ ζα ζνπ ηε ρηίζσ». 

-Καιακαηηαλνύια κνπ-

Πήγε θαη ήξζε ην πνπιί θαη ηε θσιηά δε βξήθε. 

-Καιακαηηαλνύια κνπ-

Καζόηαλ θαη βιαζηήκαγε πηθξά θαξκαθσκέλα. 

-Καιακαηηαλνύια κνπ-

Δπβντθέο Μειέηεο, ηφκ. ΚΔ΄ (1983): 174, αξ. 113 

Τπάξρνπλ φκσο θαη ηξαγνχδηα πνπ, έζησ θαη κε ηελ αιαθξάδα ηνπο, ερνχλ ζαλ 

πξνεηδνπνίεζε, αθνχ νη Φξαγθνπνχιεο εμεηθνλίδνληαη πνλεξέο, φπσο ζην επφκελν επεηξψηηθν, 

δεκνζηεπκέλν απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Βαξδψθα: ΠΑ
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Δδώ καο είπαλ θη ήξζακε  

ζην κέγα ηνλ αθέληε· 

πέληε θνξέο αθέληεςε  

θαη πάι΄ αθέληεο είλαη· 

πέληε θξαηνύλ ηε κνύια ηνπ 

θαη πέληε θαιηγώλνπλ 

θαη πέληε ηνλ παξαθαινύλ, 

«αθέληε, θαβαιίθα». 

Κη αθέληεο θαβαιίθεςε 

ην θάιιην ην κνπιάξη· 

ηξεηο Φξαγθνπνύιεο έπαηδαλ 

απάλσ ζηα θαπνύιηα· 

ε κηα ρηππάεη ηνλ ηακπνπξά 

θη ε άιιε ηξαγνπδάεη, 

θη ε ηξίηε ε θαιύηεξε 

παίδεη κε ηνλ αθέληε  

κόλ΄ παίδνληαο, γιεληίδνληαο, 

απνθνηκήζ΄ αθέληεο, 

θαη ε κηα ηνπ παίξλεη η΄ άξκαηα 

θη ε άιιε ηε ζαθνύια, 

ε ηξίηε ε θαιύηεξε 

ην θάιιην ην κνπιάξη. 

Εσγξάθεηνο Αγώλ Α΄ 1891, ζ. 7, αξ. Γ΄1 

Άιιν ηξαγνχδη, κε αληηζηξνθή ησλ θχισλ θαη κε ηελ αιαθξάδα λα αλαβαζκίδεηαη ζε 

ζθψκκα, εμηζηνξεί παηρληδηάξηθα πψο ε έμππλε Ρσκηνπνχια θαηαθέξλεη λα μεγιηζηξήζεη απφ ηε 
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ιαγληθή πίεζε ηνπ Φξάγθνπ. «Πνιχ πηζαλφλ», γξάθεη ν ζπιινγέαο Κ.Ν. Καλειιάθεο, «ε 

ππφζεζηο λα ζπλέβε θαηά ηελ επνρήλ ησλ Γελνπελζίσλ, δηφηη ηνχην αη λέαη άδνπζη πάληνηε 

θαηά ηαο απφθξεσο θαη κεη΄ εηξσλείαο· αη πξεζβχηεξαη εγλψξηζαλ απηφ εθ ησλ κεηέξσλ ηνπο». 

Αο ζπκεζνχκε φηη κεηά ηελ Γ΄ ηαπξνθνξία, ηνπ 1204, ε Υίνο θαηαθηήζεθε πξψηα απφ ηνπο 

Βελεηνχο θαη θαηφπηλ απφ ηνπο Γελνπάηεο, πνπ ηελ θαηείραλ απφ ην 1346 έσο ην 1566, νπφηε 

ππνδνπιψζεθε ζηνπο Σνχξθνπο. Σν ηξαγνχδη πάλησο, κε ηνλ σξαίν ηίηιν «Ζ θαη΄ αλάγθελ 

ςεπδνκέλε»,  εθδηθείηαη: 

«Πέξαζέ κε, Φξάγθνπ γηε, πέξα ΄πό ηνλ πνηακό, 

λα ζνπ δώζσ ηα ρεξάθηα κνπ ηζαη ηα βξαρηνιάθηα κνπ». 

«Γελ ηα ζέισ, ζέισ ηα, ηίπνη΄ άιιν ήζεια». (δηο) 

«Πέξαζέ κε, Φξάγθνπ γηε, πέξα ΄πό ηνλ πνηακό, 

λα ζνπ δώζσ ηα δαθηύιηα κνπ ηζαη ηα δαθηπιίδηα κνπ». 

«Γελ ηα ζέισ, ζέισ ηα, ηίπνη΄ άιιν ήζεια». (δηο) 

«Πέξαζέ κε, Φξάγθνπ γηε, πέξα ΄πό ηνλ πνηακό, 

λα ζ΄ δώζσ ηα ζθνπιαξηθάθηα κ΄ πνύ ΄ρσ ζη΄ απηάηζα κνπ». 

«Γελ ηα ζέισ, ζέισ ηα, ηίπνη΄ άιιν ήζεια». (δηο) 

«Πέξαζέ κε, Φξάγθνπ γηε, πέξα ΄πό ηνλ πνηακό, 

ηζ΄ έπαξ΄ ηα θαξηζάθηα κνπ, ηα θαξηζνδεηάθηα κνπ». 

«Γελ ηα ζέισ, ζέισ ηα, ηίπνη΄ άιιν ήζεια». (δηο) 

«Πέξαζέ κε, Φξάγθνπ γηε, πέξα ΄πό ηνλ πνηακό, 

λα ζνπ δώζσ ην θηιί ηζαη ην ζθηρηαγθαιηαζηή». 

Αθ΄ ην ρεξάηζη ηελ αξπά ηζαη πέξα ηελ επεξλά. 

«Γώζ΄ κνπ, θόξε, ην θηιί ηζαη ην ζθηρηαγθαιηαζηή».  (δηο) 

«Παξαηζεί, παξεκπξνζηά, ζην ηζεπαξάηζη καο κπξνζηά».  

Αθ΄ ην ρεξάθη ηελ αξπά, ζην ηζεπαξάηζη ησλ ηελ πά΄. 
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«Γώζ΄ κνπ, θόξε, ην θηιί ηζαη ην ζθηρηαγθαιηαζηή». (δηο) 

«Παξαηζεί, παξεκπξνζηά, ζην πεγαδάθη καο κπξνζηά». 

Σζ΄ αθ΄ ην ρεξάηζη ηελ αξπά, ζην πεγαδάθη ησλ ηελ πά΄. 

«Γώζ΄ κνπ, θόξε, ην θηιί ηζαη ην ζθηρηαγθαιηαζηή». (δηο) 

«Παξεκπξόο, παξεκπξνζηά, ζηα παξαζύξηα καο θνληά». 

Αθ΄ ην ρεξάθη ηελ αξπά, ζηα παξαζύξηα ησλ ηελ πά΄. 

«Γώζ΄ κνπ, θόξε, ην θηιί ηζαη ην ζθηρηαγθαιηαζηή».  (δηο) 

«΄Δβγα, κάλα κνπ, λα δεηο ην γάδαξν πνπ κ΄ αθινπζεί, 

ρσξίο θξηζάξη ηζ΄ άρεξα ζην ζπίηη καο κε έθεξε». 

ΚΑΝΔΛΛΑΚΖ 1890: 13-14, αξ. 109 

Απφ ην έλα πέιαγνο ζην άιιν, απφ ην Αηγαίν ζην Ηφλην, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Κέξθπξα θαη ηε δηθή ηεο παξαιιαγή, ε πεξηγειαζηηθή δηάζεζε κέλεη ε ίδηα, απνηππψλεηαη δε 

θαη ζηνλ ηίηιν ηνπ ηξαγνπδηνχ, «Ο θνπηφθξαγθνο»: 

΄Αγνπξνο απ΄ ηε νπξηά, θόξε απ΄ ηελ Αλαηνιή 

ζπλαπαληεζήθαλε θαη ραηξεηεζήθαλε, 

εθείλνο ηε ραηξέηεζε, εθείλε δελ ηνπ κίιεζε... 

Πάλε θεη παξηκπξνζηά, βξίζθνπλ έλα πνηακό, 

εθείλνο ηνλ απέξαζε, εθείλε δελ εκπόξεζε... 

«Φξάγθνπ γηε, Φξάγθνπ παηδί, πέξαζέ κε πέξακα, 

θη έπαξ΄ ηε θαζθνύια κνπ θαη ην γατηαλάθη κνπ». 

«Γελ ηα ζέισ εγώ απηά, δελ ηα θαηαδέρσ ηά, 

ζέισ άιιν ηηπνηά». 

«Φξάγθνπ γηε, Φξάγθνπ παηδί, πέξαζέ κε πέξακα, 

θη έπαξ΄ ηα παπνύηζηα κνπ θαη ηα ζθαιηζνπλάθηα κνπ». 
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«Γελ ηα ζέισ ΄γώ απηά...» (θηι. σο άλσ). 

«Φξάγθνπ γηε, Φξάγθνπ παηδί, πέξαζέ κε πέξακα,  

λα ζνπ δώζσ ην θηιί, ην θηιί ην θίιεκα». 

Σν θηιί αγξίθεζε, ζαλ ατηόο εξίρηεθε. 

Κη όληαο ηελ απέξαζε, ην θηιί ηζε γύξεςε: 

«Γώ΄ κνπ, θόξε, ην θηιί, ην θηιί πνπ κνπ ΄ηαμεο 

θαη κνπ πξεδεληάξεζεο, θαη κε θνγηνλάξεζεο». 

«Πάκ΄ εθεί παξηκπξνζηά, πνπ ΄λαη ηα θαιύβηα απηά, 

λα ζνπ δώζσ ην θηιί, ην θηιί πνπ ζνπ ΄ηαμα». 

Κη όληαο αξεβάξαλε, ην θηιί ηζή γύξεςε. 

«Γώ΄ κνπ, θόξε...» θηι. (επαλαιακβάλνληαη ηα ίδηα σο άλσ). 

«Πάκε θεη παξηκπξνζηά πνπ ΄λαη ηα ζακάξηα απηά, 

λα ζνπ δώζσ ην θηιί, ην θηιί πνπ ζνπ ΄ηαμα». 

Κη όληαο αξεβάξαλε, ην θηιί ηζε γύξεςε, θηι. 

«Κάηζε λα ζε ζακαξώζσ, ην θηιί λα ζνπ ην δώζσ». 

ηέθεη ηνλε ζακαξώλεη, θνύηζνπξα ηνλε θνξηώλεη. 

Κη όληαο ηνλ εθόξησζε, ην θηιί ηζε γύξεςε... («Γσ΄ κνπ» θηι.). 

«Πάκε λα ζε μεθνξηώζσ, ην θηιί λα ζνπ ην δώζσ». 

Κη από καθξηά θσλάδεη «έια, κάλα κνπ, λα ηδείο 

γάηδαξν πνπ ζνπ ΄θεξα θνξησκέλν θνύηζνπξα». 

«Μπα, θαιώο ην ην παηδί κνπ, νπνύ λα ΄ρεη ηελ επθή κνπ, 

πνπ ηελ εύξε ηέηνηα γλώζε θη έθαηζε λα ηνλ θνξηώζεη». 

Κη όληαο ηνλε μεθνξηώλεη, ην θηιί ηζή ην γπξεύεη («Γσ΄ κνπ» θηι.). 

Καη θνηηάδεη εθεί ζηελ άθξε θη εύξεθε έλα παινπθάθη, 

θαη ηνπ ζθάδεη πέληε δέθα θαη θσλάδεη ζαλ γπλαίθα. 
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«Χηκέλα ν θαεκέλνο πνπ ΄ξζα βαξπθνξησκέλνο 

θη έθπγα θνπβαξηαζκέλνο».
291

ΜΑΡΣΕΟΤΚΟ 1959: 155-156, αξ. 1 

Τπάξρνπλ σζηφζν θαη ηξαγνχδηα φπνπ ν έξσηαο Διιελνπνχιαο κε Φξάγθν δελ θαίλεηαη 

λα ζπλαληά πξνζθφκκαηα. Σα πινχηε ηνπ άιισζηε κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζε φ,ηη άιιν 

δειεαζηηθφ δηαζέηεη: 

΄Δλα Φξαγθάθη απ΄ ηε Φξαγθηά 

κε κίιεζε πσο κ΄ αγαπά. 

Με ζηέιλεη κήια ηέζζεξα, 

ζεληόληα δεθαηέζζεξα, 

κε ζηέιλεη πάπισκα ρξπζό, 

γηα λα ην ξίμσ λπθηθό, 

κε ζηέλεη ρηέλη θαη γπαιί 

θη έλα θαπέιν θαλειί. 

Σν ρηέλη λα ρηελίδνκαη 

θαη ην γπαιί λα γιέπσ 

θαη ην θαπέιν λα θνξώ 

ην λην λα απαληέρσ. 

ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ Β΄ 1958: 70, αξ. 62
292

291
θνγηνλάξσ: θνξντδεχσ, πεξηγειψ  (βελεηζηάληθν cogionar)˙ πξεδεληάξσ: παξνπζηάδσ, ππφζρνκαη (ηηαι. 

prezentare) (ηα  εξκελεχκαηα είλαη ηνπ ζπιινγέα). 
292

 Πξβι. ππξηδάθεο 2015: 238-239, αξ. 27. 
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Απφ δψξν ζε δψξν ινηπφλ ηα Φξαγθφπνπια: 

Σε κάλα ζ΄ ζα θαηαξηζζώ, 

πηθξή θαηάξα ζα ηελ πσ, 

ηε κάλα ζ΄ ρήξα λα ηδώ, 

ηελ αδεξθήλ ζνπ θαινγξηά, 

ηνλ αδεξθό ζ΄ ζηα ζίδεξα. 

Κη εκέλα Φξάγθνο κ΄ αγαπά, 

θαη ην κηθξόλ Φξαγθόπνπιν 

ιεκόλη κ΄ έδσζε ρξπζό. 

Γελ ην ΄θαγα, δελ ην ΄ξημα, 

κόλ΄ ζε ζεληνύθη ην ΄βαια. 

SANDERS 1844: 122 

Καη πάιη ην κήιν ζαλ δψξν, απηή ηε θνξά φκσο κφλν ηνπ, είλαη άιισζηε αξραηφζελ 

πεηζηηθφηαηνο αγγειηνθφξνο ηεο εξσηηθήο επηζπκίαο. Σν ηξαγνχδη «Ο Γαθλνπφηακνο» είλαη 

θαξδηηζηψηηθν: 

Κάησ ζην Γαθλνπόηακν 

πνπ ΄λαη νη δάθλεο νη πνιιέο 

θαη νη δαζηέο ηξηαληαθπιιηέο, 

πνιύο θόζκνο καδεύνληαλ 

θαη γέλνληαλ θαη δπν ρνξνί. 

Υνξεύεη κηα Αλαραζηώηηζζα 

θαη κηα Μνζρνβνιηώηηζζα, 

δέξλεη ηε ζπγαηέξα ηεο 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



254 

θξπθά απ΄ ηνλ παηέξα ηεο. 

«Γείξε κε, κάλα κ΄, δείξε κε 

θαη ζπ, παηέξα κ΄, ηαπεηλά, 

κε καο αθνύζνπλ ζηε Φξαγθηά. 

Καη κέλα Φξάγθνο κ΄ αγαπά 

θη αθξάην κήιν κ΄ έζηεηιε, 

δελ ην ΄θαγα, δελ ην ΄μεξα». 

ΚΟΕΗΟΤ-ΚΟΛΟΦΧΣΗΑ 2015: 37, αξ. 34 

Απφ ηνλ έξσηα κε Φξάγθν ζηνλ γάκν ζηε Φξαγθηά, φπνπ κάιηζηα αθνχγεηαη θαη ην 

κνηίβν ηεο απνπιάλεζεο θαη ηνπ μεινγηάζκαηνο, απφ άληξα ζαηαληθφ απηή ηε θνξά:

Παιηθάξηα κνπ, Γξεβεληηόπνπια, 

θαη Υαζηώηηθα, Εαγνξηαλά, 

ηη θνηηάδεηε θαη κε ζηακάδεζηε; 

Μ΄ είρε ε κάλα κνπ θόξε κόλ΄ κνλαρή, 

κ΄ επξνμέλεςαλ θαη κ΄ αξξαβώληαζαλ 

κέζα ζηε Φξαγθηά, ηελ εξσηαξηά. 

΄Αληξα κόδσθαλ Φξάγθν πξακαηεπηή, 

Φξάγθα πεζεξά, ζαλ ηελ ηξηαληαθπιιηά, 

θη εύξα θαη πνιιά θαιθνύδηα όκνξθα, 

ηξία ηέζζεξα θαλ δεθαηέζζεξα. 

Σν κηθξόηεξν, ην δηαηαλίηεξν, 

ην θνπβέληηαδα θαη κε θνπβέληηαδε: 

«ήθνπ, λύθε κνπ θη αξρνληνλύθε κνπ, 

ζήθσζ΄ ην παηδί, πάξ΄ ην ζην ρέξη ζνπ, 
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θη έβγ΄ αγλάληεςε θαξάβη πόξρεηαη· 

αλ δεηο θόθθηλν, έξρεη΄ ν άληξαο ζνπ, 

αλ δεηο πξάζηλν, έξρεη΄ ν θάιθαο ηνπ». 

Δίδα πξάζηλν θη ήηαλ ν θάιθαο καο. 

«Πεο κνπ, θάιθα κνπ, ην πνύ εηλ΄ αθέληεο ζνπ;» 

«Ο αθέληεο καο αιινύ παληξεύηεθε, 

πήξε κηα θαιή, ηε ιελ Αλαζηαζηά». 

«Να δεηο, θάιθα κνπ, πνηα είλ΄ θαιύηεξε;» 

«΄ είζαη, κπνύια κνπ, ζ΄ είζαη θαιύηεξε». 

«Να δεηο, θάιθα κνπ, πνηα είλ΄ γιπθύηεξε;» 

«Δζύ, κπνύια κνπ, είζαη γιπθύηεξε». 

Μ΄ εςεκάηηζε ην δηαηαλόπνπιν 

θαη κ΄ εθίιεζε, κ΄ εγιπθαγθάιηαζε. 

ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ 1880: 179, αξ. 276
293

ηε καθεδνληθή παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ ε μελνπαληξεκέλε έρεη θη απηή θάπνηα 

πξνβιήκαηα λα αληηκεησπίζεη, αιιά νχηε θαη ηψξα είλαη αλππέξβιεηα. Ζ επξεκαηηθφηεηά ηεο 

κπνξεί λα ηεο ζηεξεί πξνζσξηλά ηελ πινχζηα θφκκσζε, ηε βγάδεη πάλησο αζπξνπξφζσπε, αθνχ 

μεπεξλάεη ηε δνθηκαζία: 

Παιηθάξηα κνπ Ρεβεληώηηθα, 

       Ρεβεληώηηθα θη αγλαδηώηηθα, 

ηη θνηηάδεζηε θη αγλαληεύεζηε; 

       Μέλα ε κάλα κνπ κ΄έρεη κόλ΄ κνλαρή, 

κ΄ έρεη κόλ΄ κνλαρή, 

293
 Μηα κηθξφηεξε βνξεηνεπεηξσηηθή παξαιιαγή δεκνζίεπζε ν Γξ. Καηζαιίδαο (2001: 390, αξ. 540). 
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θαη πνιύ αθξηβή. 

 Σα κ΄ ελζύβαδε θαη κε πάληξεςε 

κ΄ έδσζε καθξηά κέζα ζηε Φξαγθηά. 

Σ΄ αλδξαδέξθηα ηα δειηάξηθα 

λύρηα κε πξνβνδνύλ λα ηνπο θέξσ λεξό, 

κε ηξαλό ζηακλί, κε θνληό ζθνηλί. 

          Μόλ΄ ζαπκάδνκαη πώο λα βγάισ λεξό; 

Κόθησ ηα καιιηά κνπ, ζώλσ ηα ζρνηλί, 

ζώλσ ην ζρνηλί θη έβγαια λεξό.
294

ΓΟΤΗΟ 1901: 29-30, αξ. 53 

Αιιά θαη ν έξσηαο Διιελφπνπινπ γηα Φξαγθνπνχια έρεη ηξαγνπδεζεί, γηα παξάδεηγκα 

ζε ηξαγνχδη ησλ Σδνπκέξθσλ:  

Φξάγθα, Φξάγθα, Φξαγθνπνύια θη όκνξθε Γηαλλησηνπνύια, 

πνηνο ζνπ ηό εηπε δε ζε ζέισ θη έβαιεο ηα ιεξσκέλα; 

Πέηα θάησ ηα θαεκέλα θη έια βξάδπ κεη΄ εκέλα, 

λα ζνπ ζηήζσ θππαξίζζη, καξκαξέληα θξύα βξύζε, 

λα ΄ξρνληαη μαλζέο λα πιέλνπλ, καπξνκάηεο λα ιεπθαίλνπλ. 

Ήξζ΄ ε κίληα, ήξζ΄ ε άιιε, ήξζ΄ ε αξρόληηζζα ε κεγάιε, 

πόιακςε ν γηαιόο θη ε  θύζε ηελ θαλνύιηα από ηε βξύζε. 

«Αρ, κσξή αξρόληηζζά κνπ, πνύ ΄βξεθεο ηνπ ειηνύ ηα θάιιε;» 

«Δίρα άληξα πξώηνλ θιέθηε θη αδεξθό πξώηνλ θνπξζάξε. 

Άληξαο κ΄ έθιεθηε ηνλ ήιην θη αδεξθόο  κνπ ην θεγγάξη». 

ΚΟΣΕΗΟΤΛΑ 2016: 83, αξ. 79 

294
 Αγλαδηώηηθα: ζην Λεμηιφγηφ ηνπ, ζην βηβιίν Ζ θαηά ην Πάγγαηνλ ρώξα (ζ. 78), ν Αζηέξηνο Γνχζηνο δίλεη ην εμήο 

ιήκκα: «αγλάδηα θαη αγλαδηαζηά: (εθ ηνπ ελαληία) ζεκαίλεη απέλαληη·ηα κ΄ εζλύβαδε:  δελ ππάξρεη ζρεηηθφ ιήκκα· 

αλ δελ πξφθεηηαη γηα ηππνγξαθηθφ ιάζνο, ίζσο ην ζλπβάδσ  έρεη ηελ ίδηα έλλνηα κε ην θξεηηθφ ζπβάδσ, πνπ 

ζεκαίλεη πείζσ. 
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ε άιιν ηξαγνχδη, κε ηίηιν «Ο λένο θαη ε Φξαγθφθνξε», έλα παιηθάξη ηαμηδεχεη ζηελ 

Πφιε. Δθεί, φπσο δηαβάδνπκε ζην εηζαγσγηθφ ζρφιην, «ζπγθηλεί δηά ηεο σξαηφηεηφο ηνπ φια ηα 

θνξάζηα, ηξσζείο θαη ν ίδηνο απφ κίαλ Φξαγθφθνξελ (ρξφλνη θξαγθηθήο θαηαθηήζεσο ηεο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο), ελ θαη πείζεη δηά ησλ θνβεξψλ φξθσλ ηνπ φηη ζέιεη λα λπκθεπζή». Ο 

ηειεπηαίνο ζηίρνο, εζνύ ΄ζαη θαη ην θόληζκα πνπ θάκλσ ην ζηαπξόκ κνπ, αθνχγεηαη ζαλ ην έλα 

θαη κνλαδηθφ άξζξν ηνπ ζπκβφινπ ηεο πίζηεσο πνπ αξκφδεη ζηε ζξεζθεία ηνπ έξσηα:  

Ο ληόο εηδώζηε ην ζπαζί, ζηεκ Πόιηλ αλεαίλεη, 

ζηεκ Πόιηλ θη εηο ηνγ Γαιαηά θη εηο ηεκ Μαζαηνθνιόλλα 

θη όζα θνξάζηα ηνλ ηνύλ, νύια θηιεί ηνύ δίλλνπ. 

Μα κηα θόξε, Φξαγθόθνξε, ηνλ ληόλ εθόκπσζέη ην. 

«Φννύκαη ζε, θαιέ κνπ ληέ, κελ είζαη παλδξεκέλνο, 

κελ έρεηο επινεηηθηά θη έρεηο αιινύ΄ πλαίθα». 

«΄Ορη, κά ηνλ Αξράγγειν θαη κά ηεβ Βαβπιώλα,  

κά ην ζπαζί πνπ ηδώλλνκαη, ελ είκαη παλδξεκέλνο. 

Δζνύ ΄ζαη θαη ηα ΄κκάηηα κνπ, εζνύ ΄ζαη θαη ην θσο κνπ, 

εζνύ ΄ζαη θαη ην θόληζκα πνπ θάκλσ ην ζηαπξόκ κνπ».
295

ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΝΟΤΑΡΟ 1928: 69, αξ. 1(α) 

ην πνληηαθφ ηξαγνχδη «Πήξα Φξαγθνπνχια» δελ ππάξρεη έξσηαο, κφλν κάγηα. «ε 

πνιιά κέξε ηνπ Πφληνπ», γξάθεη ν ηάζεο Δπζηαζηάδεο, «ην ηξαγνχδη ηνχ "θνηζαγγέι΄" είλαη 

απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζην γάκν ελφο μεληηεκέλνπ, ν νπνίνο παληξεχηεθε κηα "θξαγθνπνχια". 

295
 «Μαζαηνθνιόλλα: ζα ήην γλσζηή ηηο ηνπνζεζία· εθόκπσζε: εδψ έρεη ηελ ζεκαζίαλ ηνχ: έηξσζε, επιήγσζε 

(θνκπψλσ: θνκβφσ), ηνλ πεξηέπιεμελ εηο ηνπο θφκβνπο ηνπ έξσηνο· κα ηεβ Βαβπιώλα:  ε Βαβπιψλ εηο πνιιά 

άζκαηα είλαη ηφπνο ηεξφο» (ηα εξκελεχκαηα είλαη  ηνπ ζπιινγέα). ε άιιε θαξπαζηαθή παξαιιαγή πάλησο ε 

Μαζαηνθνιόλλα είλαη απιψο καξκαξνθνιόλα (ι.ρ. Υαιθηάο 1980: 175, ζη. 2), ν δε λένο δελ νξθίδεηαη ζηε 

Βαβπιψλα αιιά είηε ζηε Υξηζηηαλόηε (Μ. Μαθξήο  2007: 296, αξ. 24,  ζη. 12, θαη  297, αξ. 24, παξαιιαγή 2, ζη. 

11) είηε ζηνλ Ατ-Γηώξγε (ζην ίδην, 297, αξ. 24,  παξαιιαγή 1, ζη. 10).
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Σνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ γεγνλφηνο, γηα λα επηζεκαλζεί ηνχην ζαλ δξακαηηθφ πεξηζηαηηθφ αιιά 

θαη απαξάδεθην θαηλφκελν γηα ηελ παιηά επνρή. Ο μεληηεκέλνο πξέπεη λα γπξίζεη ζηελ παηξίδα 

θαη λα παληξεπηεί θνπέια απφ ηε θπιή ηνπ». Σν ηξαγνχδη απαληά ζε πνιιέο παξαιιαγέο, ελίνηε 

δε ε κάγηζζα θφξε είλαη Αξκελνπνχια, αλάινγα κε ην πξνο ηα πνχ θηλήζεθε ν κεηαλάζηεο, 

πξνο ηελ Αλαηνιή ή ηε Γχζε
296

:

«Ξέλε κ΄, μεληηεκέλε θη αλεγλώξηκε, 

πνπ πνξπαηείο ζα μέλα, ζ΄ αλεγλώξηκα». 

«Δγώ ζ΄ απηόλ ηνλ θόζκν ππαληξεύηεθα  

θαη πήξα Φξαγθνπνύια πνπ ΄ηαλ κάγηζζα. 

Μαγεύε΄ θαη ηα θαξάβηα θαη ηε ζάιαζζαλ, 

καγεύε΄ θη εκέλ ηνλ μέλνλ, ηνλ νιόμελνλ, 

πνπ πνξπαηώ ζα μέλα, ζ΄ αλεγλώξηκα». 

ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ 1990: 227, αξ. ΗΑ΄ 

ην ηξαγνχδη «Ο γνχκελνο θαη ε Φξαγθνπνχια», επίζεο θαξπαζηαθφ, ε θφξε δελ 

νκνινγεί θάπνηνλ θφβν αιιά δειψλεη κε επζχηεηα ηηο απαηηήζεηο ηεο. Αλ ν εγνχκελνο, 

άλζξσπνο αιινχ ηακέλνο, ζηα αζθεηηθά, ελέδσζε θαη ππέθπςε, δελ καο ην ιέεη ν ιατθφο 

πνηεηήο:  

Φξαγθνπνύια ινύλεην 

θη αξγπξνρηελίδεην. 

Γνύκελνο επέξαζε 

θαη ηελ εραηξέηεζε. 

«Γεηά ζ΄ αξρνληνπνύιια κνπ 

θαη πεξδηθνπνύιια κνπ». 

296
 Βι. ην θεθ. «Πιάλε, απάηε, καγεία» ζην Saunier 1983: 154-194 
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«Γνύκελε, ζακ κ΄ ααπάο 

ζηείιε βάξθα λα κε παο, 

λα ΄ρ΄ ε βάξθα νρηώ θνππηά, 

παιιηθάξηα γηαιερηά. 

Κη έπαξ΄ κε ζηελ Καιακάηα, 

εθεί πνύη΄ ηα καύξα ΄κκάηηα, 

θη έπαξ΄ κε θη εηο ηελ Κνζηίηζα, 

θεη πνύη΄ ηα ΄κνξθα θνξίηζηα, 

θη έπαξ΄ κε ζηνγ Γαιαηά 

ζηνπ ξαθηάθη ηνλ νληά, 

λα κνπ θόςεη θακπνπρά, 

θακπνπρά λα ΄ρεη θιεηδηά, 

ηα θιεηδηά λα ΄ρνπλ πνπιιηά, 

ηα πνπιιηά λα θειανύ 

θαη ηεθ θόξε λα μππλνύ.
297

ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΝΟΤΑΡΟ 1928: 144, αξ. 24 

«Όιν πεξληίν ζάλην» 

ηα ηξαγνχδηα ηνπ ειιελνθξαγθηθνχ έξσηα, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

ελδνρξηζηηαληθέο δηαθνξέο, είλαη έκκεζε θαη κάιινλ αλάιαθξα πεξηπαηθηηθή, αθνχ ζηέθεηαη 

απιψο ζηα παηεξεκά ηνπ Καζνιηθνχ. ε φζα ιέεη δειαδή θαη΄ νίθνλ γηα ηνλ ΄Αγην Θεφ, ρσξίο 

297
 Κνζηίηζα: «άγλσζηνλ πνχ θείηαη· κήπσο πξφθεηηαη πεξί ηεο Βνζηίηζαο ησλ Φξαγθηθψλ ρξφλσλ  (ηνπ ζεκεξηλ. 

Αηγίνπ) δηφηη θαη ην φινλ άζκα απνπλέεη Φξαγθηθήλ αηκφζθαηξαλ» (ε ζεκείσζε ηνπ Μ.Γ. Μηραειίδε Ννπάξνπ· ζε 

ζρεδφλ παξφκνηα παξαιιαγή ζην Υαιθηάο: 1980, 279, αλαγξάθεηαη Βνζηίηζα)· θακπνπράο: «βαξχηηκνλ πθαληφλ 

κεηαμσηφλ χθαζκα, θέξνλ πνιχρξσκα πνηθίικαηα θιάδσλ θαη αλζέσλ θαη ρξεζηκνπνηνχκελνλ παιαηφηεξνλ δηά 

ηελ θαηαζθεπήλ ή δηαθφζκεζηλ γπλαηθείσλ ελδπκάησλ» (απφ ην Λεμηθφ Γεκεηξάθνπ, ηφκ. Ε΄, 3604).  

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



260 

λα απνζαθελίδεηαη αλ ηα επαλαιακβάλεη κε πξνζειπηηζηηθφ ζθνπφ ή απφ ζπλήζεηα: 

Ζ κάλα κνπ κε πάληξεςε, κνπ ΄δσθελ έλα Φξάγθν, 

κνπ γέκηζε ην ζπίηη κνπ όιν πεξ ληίν ζάλθην.
298

SANDERS 1844: 192, αξ. 217 

ην ηξαγνχδη «Κάησ ζηε Ρφηδν» ην πεξληίν ζάλην είλαη έλα απφ ηα αληεπηρεηξήκαηα ηεο 

Ρσκηνπνχιαο γηα λα κελ παληξεπηεί ηνλ Φξάγθν πνπ ηεο πξνηείλεη ε κάλα ηεο, κε κηα επηκνλή 

πνπ εθβάιιεη ζηελ ηπρνδησθηηθή πνλεξία: 

Κάησ ζηε Ρόηδν, ζηε Ρντδνπνύια 

Φξάγθνο αγάπεζε κηα Ρσκηνπνύια. 

Κη ε Ρσκηνπνύια δελ ηνλε ζέιεη  

θη ε ζθύια ε κάλα ηεο ηελ νξκελεύεη: 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε κνπ, ηνλ ιεβεληάθε 

γηα λα θνξέζεηο ζηελό βξαθάθη». 

«Γελ παίξλσ, κάλα κνπ, άληξα ηνλ Φξάγθν 

γηα λα αθνύσ"πεξληίν ζάλην"».
299

298
 Μηα θξεηηθή παξαιιαγή: Δπάληξεςέ κ΄ ε κάλα κνπ θη επήξε κ΄ έλα Φξάγθν, / θη εγέκηζε ην ζπίηη καο όιν 

«κπεξληίν ζάλην» (Βιαζηφο 1893: 56). ην Passow 1860 («Disticha amatoria», 521, αξ. 396), θαη παξά ηελ 

παξαπνκπή ζηνλ άληεξο, έρνπκε κηα ηξίηε εθδνρή ησλ μελφερσλ ιέμεσλ: πεξ ληίν ζάγθην. ηε Φηινκεηδή 

Αθξνδίηε (Κσλζηαληηλίδεο 1887:  26) δηαβάδνπκε ηελ εθδνρή πεξληίν ζάλην, ελψ ζε παξγηλή παξαιιαγή 

εκθαλίδεηαη ην μεληθφ δεπγάξη πεξληίν θαη αιί κάγθν: «Γελ παίξλσ, κάλα κνπ, άληξα ηνλ Φξάγθν, / λ΄ αθνύσ 

"πεξληίν" θαη "αιί κάγθν"» (Αξαβαληηλφο 1880: 239, αξ. 404, ζη. 7-8). Γελ ππάξρεη ιφγνο λα αλακέλνπκε απφ ηνλ 

ιατθφ δεκηνπξγφ γξακκαηηθή νξζφηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή ησλ μέλσλ ιέμεσλ, άιισζηε ηελ ελφριεζε ηεο θφξεο 

ζέιεη λα δείμεη κε ηε ρξήζε μεληθψλ ήρσλ. Μάιινλ κε ην επηθψλεκα πεξληίν (perdio: γηα φλνκα ηνπ Θενχ) έρνπκε 

λα θάλνπκε, ην δε ζάλην αληιείηαη είηε απφ ηα ηηαιηθά (santo: άγηνο, ηεξφο), είηε απφ ηα ιαηηληθά (sanctus: άγηνο, 

ηεξφο).  

Σν Per Dio ην ζπλαληνχκε ζηελ Ηθηγέλεηα ηνπ Πέηξνπ Καηζατηε (γελλήζεθε ζηελ Κεθαινληά  κεηαμχ ηνπ 

1660 θαη ηνπ 1665 θαη πέζαλε κεηαμχ ηνπ 1737 θαη ηνπ 1742): Per Dio, θαη ηελ εύξεθεο ηελ κπάληδα κεηά κέλα! 

(Πξάμε Δ΄, ζ. 102, ζη. 739). 
299

Απνιχησο ίδηα είλαη ε παξαιιαγή πνπ δεκνζηεχεη ν Ζιίαο Π. Βνπηηεξίδεο ζηελ Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο (ηφκ. Α΄, 1924: 41). Μφλνλ ν ζηίρνο κε ηηο μέλεο ιέμεηο αιιάδεη. Αληί ηεο θξάζεο «γηα λα αθνχσ 

"πεξληίν ζάλην"» δηαβάδνπκε: «λ΄ αθνχσ "πεξληίν" θαη "αιί κάγθν"». Γξάθεη ν Βνπηηεξίδεο πξηλ παξαζέζεη ην 

ηξαγνχδη: «Αιιά πφζνλ ν ιαφο, κνινλφηη εδέρεην μεληθάο θξάζεηο θαη ιέμεηο, απέθεπγε λα πνιηηνγξαθή απηάο 
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«Πάξ΄ ηνλε, θόξε κνπ, θη έρεη θαπέιν». 

«΄Αληξα, καλνύια κνπ, Φξάγθν δελ ζέισ». 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε κνπ, η΄ έρεη θισξάθηα». 

«΄Αληξα δελ παίξλσ ρσξίο κνπζηάθηα». 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε κνπ, ζηεθάλσζέ ηνλ, 

ηξεηο κήλεο βάζηα ηνλ θαη ρώξηζέ ηνλ».
300

Καη πψο λα ηνλ ζέιεη ε θφξε έλαλ άληξα δίρσο κνπζηάθηα, φηαλ ην πξφηππν ηεο επνρήο 

νξίδεηαη απφ ηνπο εμήο ζηίρνπο βνξεηνεπεηξψηηθνπ ηξαγνπδηνχ: 

Θέισ άληξα πεξήθαλν, θη αο είλαη όπνηνο λα είλαη. 

Να ΄ρεη ην θέζη ηνπ ζηξαβά θη αγθίζηξη ην κνπζηάθη. 

ΝΗΚΑ 1988: 292, αξ. 202, ζη. 12-13 

ην θαξπαζηαθφ ηξαγνχδη «Σα βάζαλα ηεο αγάπεο» ε κάλα φρη κφλν δελ ζπλαηλεί ζηνλ 

έξσηα ηεο θφξεο ηεο κε Φξάγθν αιιά ηε δέξλεη θηφιαο, κήπσο θαη ηεο αιιάμεη ηα κπαιά: 

Γέξλε κε, κάλλα, ζηαλλά, 

λα κελ αθνύζνπλ νρ ηε Φξαγθηά 

θη εκέλα Φξάγθνο κ΄ ααπά, 

Φξαγθόπνπιν απ΄ ηε Φξαγθηά. 

Κη απνύ ην ζπίηηκ καο πεξλά 

θαη Φξάγθηθα κε ραηξεηά. 

«Μέζα ΄ζ΄, αξρνληνπνύια κνπ;» 

πξνζχκσο εηο ηελ γιψζζαλ ηνπ ή ηαο ερξεζηκνπνίεη κε ζπλαίζζεκά ηη απερζείαο, δηδάζθεη εκάο θαη δεκνηηθφλ ηη 

άζκα, ην νπνίνλ αλακθηβφισο είλαη παιαηφηαηνλ, σο καξηπξεί απηφ ην ζέκα ηνπ». 
300

Βι. «Γεκψδε ρνξηθά άζκαηα εθ ηεο αλεθδφηνπ ζπιινγήο Θενδ. Η. Σζαθάινγινπ, κνπζηθνχ ελ Βηγά ηεο 

Κπδίθνπ», ζην Παξάξηεκα Μνπζηθόλ «Φόξκηγγνο», πεξίνδνο Β΄, έηνο Γ΄, ηρ. Δ΄ (12), ρ.ρ.έ., 68, αξ. 10. 
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«Καιώο ην ην γηαξέληε κνπ, 

ακκ΄ ήεηξέ κ΄ ε κάλλα κνπ, 

γηαηί κηιάο αληάκα κνπ». 

«Μκ΄ σζάλ ε κάλλα ζνπ ρνιηά, 

εζ ζνπ κηιώ, ιηγλή κνπ, πηά. 

Κη αο πα΄ αάπε καο ζην θαιό 

θη αο απνκείλσ κε ηνθ θαεκό, 

ηεο λύρηαο ηνπ πεξηνξηζκό 

θαη ηεο απγήο ην ζθνληακό».
301

ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΝΟΤΑΡΟ 1928: 202-203, αξ. 24
302

Φχρξαηκε εδψ ε ζηάζε ηνπ Φξάγθνπ, φρη φκσο θαη ηεο θφξεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζε 

παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ: 

301
 Γηαξέληεο: ζχληξνθνο, εξαζηήο (απφ ηελ ηνπξθνπεξζηθή ιέμε γηαξ, πιεζ. γηαξέλ, φπσο ζεκεηψλεη ν Μηραειίδεο 

Ννπάξνο)· ακκέ: φκσο· ήεηξε: έδεηξε. 
302

 ΄Αιιεο θαξπαζηαθέο παξαιιαγέο δεκνζηεχνληαη ζην Υαιθηάο 1980: 240 θαη ζην Μ. Μαθξήο  2007: 1049-1051, 

αξ. 237. Γξάθεη ζρεηηθά ν Μαθξήο: «Πεξηζζφηεξν απ΄ φια ηα ηξαγνχδηα πνπ βξίζθνληαη ζηηρνπξγεκέλα ζηε 

κεηξηθή κνξθή ηνπ ηακβηθνχ νθηαζχιιαβνπ, απηφ ην ζχληνκν ηξαγνχδη πξνδίδεη ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηά ηνπο 

ρξφλνπο ηεο Φξαγθνθξαηίαο, αλαθεξφκελν ζε έξσηα Διιελίδαο θφξεο κε Φξαγθφπνπιν.  

»Βέβαηα, ζηελ ίδηα ηελ νξεηλή θαη απξφζηηε ΄Οιπκπν δελ εγθαηαζηάζεθαλ πνηέ θαηαθηεηέο, νχηε Σνχξθνη

νχηε θαη Φξάγθνη, θαη δελ ζα κπνξνχζε ην πεξηζηαηηθφ ελφο ηέηνηνπ έξσηα λα έρεη ζπκβεί ζην ρσξηφ. Αιιά ηα 

ηξαγνχδηα ηνπ ιανχ [...] δελ βγαίλνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ. Αλαθέξνληαη 

ζπλήζσο ζ΄ έλαλ θφζκν εμσηηθφ θαη κπζηθφ, ζε αθνχζκαηα παξάμελα θαη ζε ζξχινπο, πνπ φκσο δελ είλαη 

απνθπήκαηα ηεο θαληαζίαο ηνπ πνηεηή, αιιά αλήθνπλ ζε ηφπνπο θαη επνρέο. Δδψ ινηπφλ κηιάκε γηα θάπνηνλ απφ 

ηνπο ειιεληθνχο θξαγθνθξαηνχκελνπο ηφπνπο, πηζαλφηαηα ηελ Κξήηε ή ηελ Πεινπφλλεζν, φπνπ ε επί αηψλεο 

ζπκβίσζε Διιήλσλ θαη Γπηηθψλ ήηαλ θπζηθφ λα δεκηνπξγήζεη ηέηνηα πεξηζηαηηθά, αθνχ ν θηεξσηφο ζεφο δελ 

ινγαξηάδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ ζέηνπλ νη δηάθνξεο θπιεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη 

δνγκαηηθέο δηαθνξέο ησλ αλζξψπσλ. Κη ε κνχζα ζέιεζε λα απαζαλαηίζεη ην πεξηζηαηηθφ δεκηνπξγψληαο ηνχην ην 

ιεπηαίζζεην θαη σξαίν ηξαγνχδη. 

»Πξέπεη λα πνχκε φηη ε απέρζεηα ησλ Διιήλσλ πξνο ηνπο θαηαθηεηέο Φξάγθνπο δελ ήηαλ, ηηο

πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπιάρηζηνλ, ιηγφηεξε απφ θείλελ πνπ έλησζαλ γηα ηνπο Σνχξθνπο. Σν κίζνο πνπ είρε επί 

αηψλεο δεκηνπξγεζεί απφ ηε δηαθνξά ηνπ δφγκαηνο, νη απεξίγξαπηεο ζπκθνξέο πνπ νη Λαηίλνη είραλ πξνθαιέζεη ζ΄ 

νιφθιεξε ηελ ειιεληθή Αλαηνιή απφ ηελ επνρή ησλ ηαπξνθνξηψλ θαη ζηνπο επφκελνπο αηψλεο, νη απάλζξσπεο 

θαηαπηέζεηο θαη σκφηεηεο πνπ δηέπξαηηαλ εηο βάξνο ησλ πιεζπζκψλ ησλ θαηαθηεκέλσλ πεξηνρψλ θιπ. 

δεκηνχξγεζαλ ζηνπο λεζησηηθνχο πιεζπζκνχο αηζζήκαηα άζβεζηεο ερζξφηεηαο. ΄Δηζη πξέπεη λα εξκελεχζνπκε 

θαη ηελ απζηεξφηεηα ηεο κάλαο, πνπ αλαθέξεη ην ηξαγνχδη, ε νπνία αληηδξά κε βίαην ηξφπν κε ζέινληαο λα 

ζπλάςεη ε θφξηε ηεο εξσηηθφ δεζκφ κε Φξάγθν, φπσο δε ζα ήζειε παξφκνην δεζκφ κε Σνχξθν ή Δβξαίν». 
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Κη εγώ κηιώ θαη ιέσ ηνπ 

θαη κε ηα κάδηα θιαίσ ηνλ: 

«Κιάςεηε, κάδηα κνπ, θιάςεηε 

θαη καύξα δάθξπα βγάιεηε, 

θάλεηε ιίκλε λα πληγώ 

θαη ξέκα λα ξεκαηηζηώ 

γηαηί δελ είρα ξηδηθό 

λα πάξσ ηνλ πνιιαγαπώ».
303

Ζ ηζηνξία σζηφζν, ην μέξνπκε, δελ έρεη κνλάρα έλαλ δξφκν. Κη έηζη, ζην ηξαγνχδη «Ο 

Φξάγθνο ηεο Ρφδνπ», απηή πνπ δείρλεη λα κελ πείζεηαη δελ είλαη ε κάλα αιιά ε θφξε, ε νπνία, 

πνιηνξθνχκελε, επηρεηξεί ηελ έμνδφ ηεο: 

Σνπ μέλνπ ν γηνο απ΄ ηε Φξαγθηά 

κνύ κήλπζε πσο κε ΄γαπά. 

Αο είλ΄ θαιά θη αο κε ΄γαπά. 

Καη θεύγσ από ηε γεηηνληά 

θαη πάσ ζ΄ άιιν καραιά. 

Κη εθεί έξθεηαη θαη βξίζθεη κε 

θη εγύξεςέ κε ην θηιί. 

Γε ζνπ ην δίλσ ην θηιί 

πνπ κ΄ έρεη ε κάλα κνπ αθξηβή 

θη ν θύξεο κνπ αθξηβόηαηε. 

Κη από ηελ αθξηβόηεηα 

θάκλνπλ θινπβί θαη βάιινπ κε 

303
  Απφ ην δίζθν Καη ζηεο ξνδηάο η΄ αέξη, 2000, ζ. ελζέηνπ 71, αξ. 26. 
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ζηε Βελεηηά θαη πέκπνπ κε. 

Να πά΄ λα κάζσ γξάκκαηα, 

θαη γξάκκαηα δελ έκαζα. 

Μόλ΄ έκαζα θη εμόκπιηαδα 

ηεο λύθεο ηα παπιώκαηα. 

ΓΝΔΤΣΟ 1980: 44 

 ε ξνδίηηθν ηξαγνχδη ην λφεκα ππθλψλεη ζην αθξνηειεχηην δίζηηρν θαη θπξίσο ζην 

εξσηηθά εζηθφ δίδαγκα (ε θόξε ζέιεη θίιεκα), ην νπνίν παξαζηαίλεηαη κεζνδηθά ζαλ λφκνο ηεο 

θχζεο. Αλ κηιάεη κέρξη ηέινπο ε θφξε, έρνπκε ην ηεθκήξην κηαο αληαξζίαο. Αλ κηιάεη ν 

ηξαγνπδηζηήο, ν δήκνο, έρνπκε ην ηεθκήξηα ηεο ζπκθσλίαο ζ΄ έλαλ αληηζπκβαηηθφ ή θαη 

αληηθαλνληθφ γάκν: 

Δλέβαηλλα, θαηέβαηλα η΄ Ατ-Γησξγηνύ ηε ζθάια, 

Φξαγθόπνπιινλ επάληεμα θη εβάζηαλ αξξαβώλα· 

ε αξξαβώλα ήηαλε θινπξηά θαη δαρηπιίδηα, 

ζηνκ καρξακά κνπ ηα ΄βαια, ζηεκ κάλα κνπ ηα πήξα. 

-Μάλα, θη αλ είζαη κάλα κνπ, θη εγώ παηδίδ δηθόζ ζνπ,

βάιε λεξόλ θαη ινύζε κε, κνζθνζαπνύληζέ κε, 

θαη βάιε κνπ ηελ ηάιηακ κνπ ηελ ηξηαληακαζνπξάηελ 

πνπ κνπ ηελ επινπκίζαζηλ ηξία απάξηελα θνξίηζηα. 

Σε κηαλ ηε ιελ Ακίξηζζαλ, ηελ άιιελ  Δπδνθνύιιαλ, 

ηελ ηξίηελ ηεκ κηθξόηεξελ ηελ ιελ Καηεξηλνύιιαλ. 

Ακίξηζζά κνπ ζθάμε κε, Βδνθνύια θξέκαζέ κε, 

θαη ζπ κηθξόλ Καηεξηληόλ έια μεθξέκαζέ κε. 

Καη κάδεςε ην γαίκακ κνπ κ΄ έλα μεξό ζθνπγγάξηλ 
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θαη ξίμε ην ζηεζ ζάιαζζαλ λα καδεπηεί ην ςάξηλ. 

Σν ςάξηλ έρεη θόθαια θη ε πέξδηθα πινπκάθηα, 

θη ε θόξε ζέιεη θίιεκα ζηα δπν ηεο κανπιάθηα.
304

ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 1959-1960: 313, αξ. 46
305

ην άζκα «Μνρζεξά δηαγσγή Φξάγθνπ εγεκνλίζθνπ θαη εκπαηγκφο θαη΄ απηνχ, ππφ 

ηηλνο λέαο πξνκλεζηήο» πάλησο, έλα «ηξαγψδηνλ θαηά ηνλ Μεζαηψλα» φπσο ην ραξαθηεξίδεη ν 

Αζ. Ηαηξίδεο, ηα πξάγκαηα βαξαίλνπλ κέρξη ζαλάηνπ. Μάιηζηα ν Ηαηξίδεο ππνζεκεηψλεη φηη 

«ηνηνχηνη άζιηνη ξεγάδεο θαη γεινίνη ηππφηαη» ζαλ θη απηφλ ηνπ ηξαγνπδηνχ «ήζαλ νη εμ 

Δζπεξίαο θαηά ηνλ Μεζαηψλα πεξηπιαλψκελνη δίθελ ιχθσλ ελ ηε Αλαηνιή· νη δηά θξαγθηθήο 

αιψζεσο ηελ Διιάδα δεζκεχζαληεο· νη δηακνηξαζζέληεο σο ιάθπξνλ ηελ Βπδαληηλήλ 

Απηνθξαηνξίαλ, θαη αθαηακεηξήηνπο ελ απηή δηαπξάμαληεο θαηαζηξνθάο· νη θαηαιηπφληεο επί 

ηέινπο πξνο φλεηδφο ησλ αηψληνλ, είο ηε ηνπο ΄Διιελαο θαη ηνλ ινηπφλ θφζκνλ, ηαο θξηθηνηάηαο 

ηζηνξηθάο αλακλήζεηο». Ηδνχ ην ηξαγνχδη, πνπ απαληά ζε πνιιέο παξαιιαγέο, πάληα κε ην 

ηέρλαζκα ηεο κεηακθίεζεο θαη ηεο παξαπιάλεζεο ζηνλ ππξήλα ηνπ: 

Ο βαζηιηάο θη ν Γηαλλαθόο βαξύ ζηνίρεκα βάλνπλ, 

ν βαζηιηάο βάδεη θισξηά θη ν Γηάλλεο ηε δσή ηνπ. 

«Γηάλλε κ΄, θηιώ ηε Μαξνπδηά, ηελ επινγεηηθή ζνπ». 

«Γελ ηε θηιείο ηε Μαξνπδηά, ηελ επινγεηηθή κνπ, 

θη ε Μάξσ είλαη θξόληκε, θξνληκνπαηδεπκέλε». 

αλ η΄ άθνπζε ν βαζηιηάο πνιύ ηνύ θαθνθάλε. 

Σάζη θισξί ηήο έζηεηιε, θνύπα καξγαξηηάξη. 

Κη ε Μαξνπδηά ζαλ ηα ΄ιαβε, θραξίζηεζε θαη ιέγεη: 

«Αο είλ΄ θαιά πνπ ηα ΄ζηεηιε, ζ΄ πνιιά έηε πνπ ηα θέξεη· 

304
 καρξακάο: καληίιη· ηάιηα: δψλε· πινπκί: θέληεκα (ελ πξνθεηκέλσ ρξσκαηηζηά θηεξά). 

305
 Βι. θαη Βξφληεο 1939: 73, αξ. 13, θαη π. Καβάζηιαο, «Λανγξαθηθά ζχιιεθηα εθ Νπκθψλ ηεο Κεξθχξαο», 

Λανγξαθία, ηφκ. Β΄, ηρ. Β΄-Γ΄, 1910: 638, αξ. 1. 
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ηαρύ ζαλ έξζ΄ν Γηαλλαθόο, δηπιά λα ηνπ ηα ζηείισ». 

«Μάξσ κ΄, δελ ηα ζηεηι΄ δαλεηθά, δηπιά λα ηνπ ηα ζηείιεηο, 

κόλ΄ ηα ΄ζηεηιε γηα λα ζε δεη, δπν ιόγηα λα ζνπ είπεη». 

αλ η΄ άθνπζε ε Μαξνπδηά ζηέθεη ζπιινγηζκέλε, 

ηα ρέξηα ηεο ζηαπξόδεζε, ζηε δνύια ηεο πεγαίλεη. 

«Γνύια ρξπζή, δνύια αξγπξή, δνύια κ΄ αγαπεκέλε, 

γηά βγάιε ζπ ηα ξνύρα ζνπ θαη βάιε ηα δηθά κνπ, 

βγάιε ηα δαθηπιίδηα ζνπ θαη βάιε ηα δηθά κνπ. 

Καη ζύξε λύρηα πιάγηαζε ζηελ ηδηθή κνπ θιίλε, 

βξαδύ ζα έξζ΄ ν βαζηιηάο, λα θνηκεζείη΄ αληάκα, 

θη αλ ζνπ κηιήζεη κε κηιείο, θη αλ θξίλεη κελ ηνπ θξίλεηο». 

Δπήγαλ θαη θνηκήζεθαλ ζαλ θαξδηαθά ΄δεξθάθηα· 

θη εθεί ζηκά, εθεί θνληά, δπν ώξεο λα μεκεξώζεη, 

ηεο κίιεζε, δελ ηνπ κηιά, ηεο θξέλεη, δελ ηνπ θξέλεη. 

Σν δάθηπιό ηεο έθνςε, κ΄ όια ηα δαθηπιίδηα, 

ηα πήξε θαη ηα πήγαηλε, ηνλ Γηάλλε λα θξεκάζεη. 

΄Ζξζελ ε ώξ΄, ήξζ΄ ε ζηηγκή λα παλ λα ηνλ ραιάζνπλ, 

θη ε Μάξσ ΄πνινγήζεθελ ΄π΄ σξαίνλ παξαζύξη: 

«Αγάιη ΄γάιη, βαζηιηά, λα ζηνιηζηώ λα έξζσ». 

Κάζηζε θαη ζηνιίζζεθε, δπν ώξεο κε ηελ ώξα. 

Βάλεη ηνλ ήιην πξόζσπν θαη ην θεγγάξη ζηήζε, 

βάλεη ηξηγύξσ ζηνλ ιαηκό δέζκε καξγαξηηάξη. 

Δθίλεζε θαη πήγαηλε, ζηνλ βαζηιηά πεγαίλεη. 

Σόκνπ
306

 ηελ είδ΄ ν βαζηιηάο, έπεζ΄ απνζακέλνο,

θη ν θόζκνο επηθξάζεθε, θη όινη ηνλ θαηαξηνύληαλ.    ΑΘ. ΗΑΣΡΗΓΖ 1859: 62-64 

306
 Σόκνπ: φηαλ, κφιηο. 
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Μ΄ έλα ζηξαηήγεκα θεξδήζεθε ην ζηνίρεκα - θαη ράζεθε κηα δσή, αλ θαη ν ιατθφο 

ηξαγνπδηζηήο δελ θαίλεηαη λα ζηελνρσξηέηαη γη΄ απηφ. 

Αλ ην παξαπάλσ ηξαγνχδη παίξλεη ηε δηαδξνκή ηνπ παξακπζηνχ γηα λα πεη ηελ ηζηνξηθή 

ηνπ αιήζεηα, ην επφκελν, «Ζ αηρκάισηε ληφλπθε», απφ ηε Υαιθηδηθή, θαίλεηαη πσο έρεη 

αθνξκή ηνπ ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ: 

Μηα θνπξά είλ΄ ε Λακπξή θί δεύηεξνπ ηα Φώηα· 

ηα Φώηα κί ηνπλ αγηαζκό θαη ησ Βαγηώ κη λη΄ βάγηα. 

Πήξαλ ηελ Αληξηαλόηπνπιε κε ηξεηο ηλληά λπθάδηο· 

λ-όιεο νη λύθηο πηξπαηνύλ θη όιεο παξεγνξηνύληη· 

κόλ΄ ε λύθε ε κηθξόηηξε παξεγνπξηά δελ έρεη. 

«Πηξπάηη, αζηξί, πηξπάηη, απγή, πηξπάηη, λην θηγγάξη. 

Νύθε κ΄, η αζήκηα ζί βαξαίλ΄, λύθε κ΄, η΄ αζεκηξγθά ζνπ;» 

«λ-Ούηη η΄ αζήκηα κη βαξαίλ΄ θη νύηη η΄ αζεκηξγθά κνπ, 

κόλ΄ κη βαξαίλεη ηνύ πηδί πό η΄ άθ΄ζα κεο ζηελ θνύληα».
307

«Γηά θνύληα, Γήκνπ κ΄, ηνύ πηδί, θη αλ θιαίεη δώζ΄ ηνπ γάια, 

θη ηκέ νη Φξάγθνη κε πήξαλη, Φξάγθνπ λ-άληξα ζα πάξνπ». 

ΠΤΡΗΓΑΚΖ - ΠΔΡΗΣΔΡΖ 1968: 82-84, αξ. 14Α΄ 

ηελ  επηζεηηθή θαη θηεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Φξάγθσλ πάλησο έλαληη ησλ Διιελίδσλ 

ζηέθεηαη θαη ην καληάηηθν ηξαγνχδη «Οη Φξάγθνη», ν εθδφηεο ηνπ νπνίνπ δελ ζεκεηψλεη ην 

ρξνληθφ πεδίν αλαθνξάο ηνπ: 

307
 Γηαθνξεηηθή απάληεζε δίλεη ε αηρκάισηε Διιελνπνχια απφ ην Ατβαιί, ζηελ ίδηα εξψζεζε, ζε παξαιιαγή ηνπ 

ηξαγνπδηνχ απφ ηε ειπβξία: «Γε κε βαξαίλνπλ ηα θινπξηά, δε κε βαξαίλνπλ η΄ άζπξα, / κόλ΄ κε βαξαίλεη ε πίθξα η΄ 

αληξνύ κ΄, η΄ αληξνύ κ΄ ην θαζαβέηη, / πνπ πήξαλ ην θεθάιη ηνπ ζαλ κήι΄ απ΄ ηελ πνδηά κνπ / θαη ιέξσζαλ ηα ξνύρα 

κνπ, ηελ ιακπξνθνξεζηά κνπ» (Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 210, αξ. 359, ζη. 21-24· θαζαβέηη: ζιίςε). ε αξθεηέο 

παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ νη αηρκάισηεο έρνπλ πέζεη ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ. 
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ηηο δεθαθηά ηνπ Γηαιηζηή 

κηα βάξθα αγγινγαιιηθή 

ήξζε θη άξαμε ζηελ Πεγή. 

Δίθνζη Γάιινπο έβγαιε 

θαη ζην ρσξηό αλέβελα 

θαη ηηο γπλαίθεο βξήθαζη 

θαη ηηο εραηξεηίζαζη 

κε γιώζζα αγγινγαιιηθή. 

Κη απηέο δελ θαηαιάβαζη, 

παξά κε ηα λνήκαηα 

θηιί ηνύο εγπξέςαζη 

θαη νη γπλαίθεο ηίκηεο 

ηνπο ειηζνβνιήζαζη 

κε πέηξεο θαη πιαθώκαηα. 

«Ννκίζαηε, θαθόκνηξνη, 

η΄ είλαη Κσζηαληηλνύπνιε 

λα θαβαιάηε Σνύξθηζζεο  

θαη ηηο παιηνραληνύκηζζεο. 

Δδώ είλαη Μάλε μαθνπζηή...»
308

Σνπο πήξαλ θαηεθνξηαθά 

θη εύξαλ κπξνζηά ηνπο ηνλ παπά 

θη από ηα γέληα ηνλ ηξαβνύλ 

308
  ην ζεκείν απηφ, ζηελ παξαιιαγή πνπ δεκνζηεχεηαη ζην Ξεπαπαδάθνο: 2001, ζ. 54, κε ηνλ ηίηιν «Ζ ηηκή ησλ 

γπλαηθψλ ζηε Μάλε ήηαλ πνιχ αθξηβή», αθνινπζνχλ νη εμήο ζηίρνη: Δδώ είλ΄ ε Μάλε μαθνπζηή / πνπ δελ πνπιάεη 

ην θηιί / θη είλ΄ ε ηηκή ηεο αθξηβή. / Οη ρσξηαλνί πιαθώζαζη / θη εθεί ηνπο εζθνηώζαζη. / θνηώζαζη έλα, δύν, ηξεηο / 

θαη ηνπο εθόπεθ΄ ε ρνιή. / Κη ε βάξθα αλαρώξεζε / θαη ζην βαπόξη δηάεθε. / εθώζεθε ν πινίαξρνο / θαη δηάεθε ζην 

Γύζεην / θαη έδσζε αλαθνξά / όηη ηνπο εζθνηώζαζη / εθεί ζηεο Μάλεο ηα ρσξηά. / ην Γήκν ηνπ Κνινθπζηνύ / θαη ζην 

ρσξηό ηνπ Κόηξσλα. 
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ζηε βάξθα λα ηνλ πάξνπζη. 

Κη έζθνπδε κε ζθιεξή θσλή: 

«Γηά θηάζεηε όινη νη ρσξηαλνί 

θαη πάξηε ηα ληνπθέθηα ζαο... 

Με πήξαλ ηα θξαγθόζθπια 

ζηε βάξθα λα κε ζύξνπζη...» 

Καη νη ρσξηαλνί πιαθώζαζη 

θη εθεί ηνπο εζθνηώζαζη, 

ζθνηώζαζη έλα, δύν, ηξεηο 

θη ε βάξθα αλαρώξεζε 

θαη ζην παπόξη δηάεθε.
309

 ΚΑΛΛΗΓΧΝΖ 1972: 174-175, αξ. 229, ζη. 1-33 

ην θαξάβη επάλσ βξίζθεηαη θαη ν Φξάγθνο ηνπ επφκελνπ ηξαγνπδηνχ, απφ ηε 

Υαιθηδηθή. Απηφο φκσο  φρη κφλν δελ ζέιεη λα θπξηέςεη θαη λ΄ αξπάμεη παξά ζθιαβψλεηαη ζηνλ 

έξσηα, ηφζν πνπ δειψλεη έηνηκνο λα απηζηήζεη ζην ζξεζθεπηηθφ ηνπ θξφλεκα θαη λα 

παληξεπηεί ηελ Διιελνπνχια ζε εθθιεζία ξσκαίηθε:  

Κάηνπ ζηηο κειηέο, θάηνπ ζηηο πνπιπαλζηνύζηο, 

άθνπζα ιαιηά, ιαιηά θί αληηιαιίηζα. 

Έδξακα λα δηώ, λα δηώ θί λα ινπγηάζνπ, 

βξίζθνπ ρόξηβαλ ώο ηθαηό πιπκέληο. 

Κη απ΄ ηηο ηθαηό κηα άγξηα γηξαθίλα, 

πιηά δε ρόξηβη ζαλ νύιηο ηηο πιπκέληο, 

ζαλ ηηο έκνπξθηο θί απηέο ηηο καπξνπκάηηο, 

309
 πιαθώκαηα: ρνληξέο πέηξεο· παιηνραληνύκηζζεο: παιηνραλνχκηζζεο. 
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νύινπ πέηνπληαλ ζηνπο νπξαλνύο απάλνπ. 

Κάπνηα Μαξνπδηά, θάπνηα Μαξηά Μαξνύδα, 

αξαζύκεζη θί ζηνπο γηαινύο λα πιύλεη. 

Υξόλνπλ κάδνπλη η΄ αληξνύ ηεο ηα θαβάδηα 

θη άιινπ μάκελνπ ηα ιηαλνπκηηαμνύδηα, 

θί ηα θόξηνπλη ηξεηο κνύιηο, ηξηά κνπιάξηα, 

θί ηα πάηλη θάη΄ ζηνπο γηαινύο λα πιύλεη, 

΄Χξηο έπιπλη θί ώξηο ζθακαηίδεη 

θη ώξηο έπιπλη κί ηνλ ςηιό ηνπλ άκκνπ. 

Φύζεμη βνπξηάο θί δόιηα ληξακνπληάλα 

θί αληζήθνπζη ηελ πόζηα ΄π΄ ηνύ θνπζηάλη 

θί αληθάλεθη η΄ άζπξνπ ηνπο ηνύ πνπδάξη. 

΄Διακςη γηαιόο θί ηα θαξαβνπζηάζηα! 

Φξάγθνπο θώλαμη ΄πνύ κέζα ΄π΄ ηνύ θαξάβη: 

«Ηά δγείηη, πηδηά, ηά δγείηη, παιηθάξηα, 

λα δηαβαίλνπκη ηθεί πνπ ιάκπ΄ ε ηόπνπο. 

Κη αλ είλη θνπξή, γπλαίθα ζα ηελ πάξνπ, 

θί ζί θιεζά ξνπκαίηθε ζα ζηηθαλνπζώ».
310

ΚΤΠΑΡΗΖ 1940: 95-96, αξ. 267
311

Ίρη ζε εθθιεζία, αιιά ζε κνλαζηεξάθη, θαη κάιηζηα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ειπίδεη φηη ζα 

βξεη ηε ζσηεξία ε Διιελνπνχια πνπ αξλείηαη ηνλ έξσηα ελφο Φξάγθνπ. Σνλ ηχπν ηνπ 

ηξαγνπδηνχ, πνπ εδψ πξνέξρεηαη απφ ηε Νίζπξν, ζα ηνλ ζπλαληήζνπκε παξαθάησ, κε Σνχξθν 

δηψθηε-εξαζηή. Καη εδψ πάλησο ν άγηνο αλαδεηθλχλεηαη άπιεζηνο, αθνχ ε εμαηξεηηθή αθνή ηνπ 

310
  αξαζύκεζη: θαηά ηνλ αλζνιφγν, «αξαζπκώ: λνζηαιγψ» (ν Νηθφιανο Πνιίηεο πάλησο, ζηηο  Δθινγέο, αξ. 97, 

ζεκεηψλεη: «αξαζύκεζε (ξαζπκψ) = ζθνδξψο επηζπκψ»): θαβάδηα: θαθηάληα, έλδπκα ησλ πξνπρφλησλ· ζθακαηίδσ: 

ζαπνπλίδσ· θνπξή: θφξε. 
311

 Πξβι. Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 27-28, 1975: 166. 
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πηάλεη πάξαπηα ηε ιεπηή πιελ ζπκθέξνπζα δηαθνξά αλάκεζα ζηνλ εληθφ θαη ηνλ πιεζπληηθφ 

(απφ ηε ιίηξα θαη ηελ θαξαβόβαξθα ηνπ πξψηνπ ηαμίκαηνο ζηηο ιίηξεο θαη ηηο θαξαβόβαξθεο ηνπ 

δεχηεξνπ), θαζψο θαη απφ ηνλ ζηηγκηαίν κέιινληα (λα θέξσ) ζηνλ κέιινληα δηαξθείαο (λα 

θέξλσ): 

Πνηνο είδελ ήιην ηελ απγή θη άζηξν ην κεζεκέξη, 

πνηνο είδε ηελ Δπγεληθηά ζηνλ νπξαλό λα ΄θαίλεη, 

Παξαζθεπή ην δηάζηεθε, αββάην ην μεθαίλεη, 

ηελ Κπξηαθή ην θόξεζε, ζηνλ ατ-Γηώξγε πάεη. 

Κη όζ΄ άξθνληεο ηελ είδαζη ηα θέζηα ηνπο εβγάιαλ, 

ηα θέζηα ηνπο εβγάιαζη θαη ζρήκα ηήο εθάκαλ. 

Κη έλα κηθξό Φξαγθόπνπιν δελ έβγαιε ην θέζη. 

Σνπ ιέεη: «Βγάι΄ ην θέζη ζνπ, θιίλε ηελ θεθαιή ζνπ». 

«Μήηε ην θέζη βγάιισ ΄γώ, κήηε θεθάιη θιίλσ, 

ηελ θόξε πνπ ΄δα ζήκεξα, γελαίθα ζα ηελ πάξσ, 

γελαίθα θη επινεηηθή κε ην ρξπζό ζηεθάλη». 

Κη ε θόξε άκα η΄ άθνπζε πνιύ ηεο θαθνθάλε. 

«Ατ κνπ Γηώξγ΄ Αξαθιεηαλέ, παιηό κνλαζηεξάθη, 

θαη γιίησζέ κε ζήκεξα ΄πό ηνύην ην Φξαγθάθη, 

λα θέξσ ιίηξα ην θεξί θαη ιίηξα ην ιηβάλη, 

θαη κε ηελ θαξαβόβαξθα λα θνπαιώ ην ιάδη». 

Κη εζρίζηεθαλ ηα κάξκαξα θη ήκπελ ε θόξε κέζα. 

«Ατ κνπ Γηώξγ΄ Αξαθιεηαλέ, παιηό κνλαζηεξάθη, 

ηελ θόξε πνπ ΄δα ζήκεξα, λα κνπ ηε θαλεξώζεηο, 

λα θέξλσ ιίηξεο ην θεξί θαη ιίηξεο ην ιηβάλη, 

θαη κε ηηο θαξαβόβαξθεο λα θνπαιώ ην ιάδη». 
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Κη εζθίζηεθαλ ηα κάξκαξα θη ήβγελ ε θόξε έμσ, 

θη επήξελ ηελ ηζαη πήε, θαη γελαίθα ηελ επήξε. 

Εσγξάθεηνο Αγώλ Α΄ 1891: 401-402, αξ. 24
312

Πξηλ πάλησο ππνηαρζεί ζηε κνίξα ηεο, ε θφξε, ζηε ρηψηηθε παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ, 

πξνιαβαίλεη λα θαηαγγείιεη επζαξζψο ηνλ άγην:  

Κη ε θόξε ΄πεινγήζεθε, η΄ Αγηνύ Γησξγηνύ ηνύ ιέγεη: 

«Γελ είδα άγηνλ δίγλσκνλ ζαλ θαη ζε, Άγη΄ Γηώξγε, 

λα παξαδίδεηο ηελ Ρσκηάλ εηο ηνπ Φξαγθνύ ηα ρέξηα». 

ΚΑΝΔΛΛΑΚΖ 1890: 59-60, αξ. 50, ζη. 17-19 

ε άιιε πεξίπησζε, ζησλ Φξαγθώλ ηα ρέξηα έρεη πέζεη ν νκνξθνληόο.  Κη ε θφξε πνπ 

ηνλ αγαπά πξνζπαζεί λα ηνλ απειεπζεξψζεη, ηάδνληαο πινχζηα ιχηξα. Μάηαηα. Καη, 

θαηαπηθξακέλε, παίξλεη ηελ απφθαζε λα απηνθηνλήζεη, θαη  κάιηζηα κε ηξφπν πνπ ηα 

ηξαγνχδηα ηνλ απνδίδνπλ ζπλήζσο ζε άληξα.  Σίηινο ηνπ θξεηηθνχ ηξαγνπδηνχ «Ζ γηαγαπεηηθηά 

ηνπ ζθιάβνπ»: 

΄Δλα θαξάβη θξεηηθό ζηελ Πξνύζα ΄λ΄ αξακέλν, 

κεδέ πνιιά κηθξό ΄ηνλε κεδέ πνιιά κεγάιν· 

εμήληα δπν περώ ΄ηνλε θη είρε θαη ρίιηνπο κέζα. 

Σξαθόζη΄ ήζαλ νη γηάξρνληεο θαη νύι΄ νη γηάιινη λαύηεο. 

Κη νκνξθνληόλ εθιέςαλε ΄πό κέζ΄  απνύ ηε βάξδηα. 

Μάλα δελ είρε λα ηνλ θιαη, θύξε λα ηνλ ιππάηαη, 

312
 Βι. ηελ εθδνρή ηεο Νηζχξνπ ζην αθειιαξίδεο 1965:  29, αξ. 12, φπνπ θαη ε παξαιιαγή Β΄ ηνπ ηξαγνπδηνχ (29-

30, αξ. 13), πνπ θαηαιήγεη κε ηνπο εμήο επηηηκεηηθνχο ζηίρνπο (23-24): Γελ είδα άγην ςεύηηθν σζάλ ηνλ Ατ-Γηώξγε, / 

λα παξαδίλεη ηνπο Ρσκηνύο εηο ησλ Φξαγθώλ ηα ρέξηα. 
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κεδ΄ αδεξθό, κεδ΄ αδεξθή λα ηνλ ςπρνπνλάηαη. 

Μα ΄ρε παιηά αγαπεηηθηά θαη ηνλ ςπρνπνλάην. 

Βάλεη θινπξηά ζηελ ηζέπε ηζε, ηζηθίληα ζηελ πνδηά ηζε, 

θαη παίξλεη θαη ηζη βάγηεο ηζε, ηελ άκκνλ άκκν πάεη. 

Θσξεί θαξάβηλ όκνξθν αλάκεζα πειάγνπο. 

Βγάλεη ην ζαξηθάθηλ ηζε, ζεληάιν ηώλε θάλεη: 

«Σν λην απνύ κνπ θιέςεηε ΄πό κέζα απνύ ηε βάξδηα 

α ζέηε, δώζηε κνύ ηνλε λα ζαο ηνλε πιεξώζσ. 

Κη εθηά θνξέο ηνύ βάξνπο ηνπ θινπξηά λα ζάζε δώζσ. 

Κη α δε κε θηάλνπ ηα θινπξηά, πνπιώ θαη ην θαθηάλη, 

απνύ κνπ η΄ απνθόςαλε κε ην καξγαξηηάξη. 

Κη α δε θηάμνπλ ηνπηαλά πνπιώ θαη ηζη ηζηζκέδεο, 

απνύ λαη ρξπζνθέληεηνη κε ηα καξγαξηηάξηα». 

Κη νκνξθνληόο ηζή κίιεζε ΄πό κέζ΄ απνύ η΄ ακπάξη: 

«Αλ έρεηο γξόζηα, ηξώγε ηα, θαη ξνύρα μέζθηδέ ηα. 

Μα ΄γώ δελ μεζθιαβώλνκαη ΄πνύ ησ Φξαγθώ ηα ρέξηα». 

Υξνπζό θνληάξη έζπξε απ΄ αξγπξό θνπθάξη, 

ςειά ςειά ην πέηαμε θη εηο ηελ θαξδηάλ ηζε θηάλεη.
313

ΚΡΗΑΡΖ 1920: 333-334 

Ζ ηζηνξία δέλεη αθαηάπαπζηα ηνπο θφκπνπο ηεο, θαη νη εξσηηθνί δεζκνί δελ κπνξνχλ λα 

ζπάζνπλ εχθνια ηα εζληθά δεζκά. ΄Δλαο ηέηνηνο θφκπνο δέζεθε ην 1830. Σν επφκελν ηξαγνχδη, 

φπσο ζεκεηψλεη ν ηακάηεο Απνζηνιάθεο, «αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε ησλ ηξηψλ Μεγάισλ 

Γπλάκεσλ λα κε ζπκπεξηιεθζεί ε Κξήηε ζην λέν Διιεληθφ Βαζίιεην. Ζ αλαθνίλσζε ηεο 

απφθαζεο έγηλε ζηνπο Κξεηηθνχο ζηηο Καιχβεο Απνθνξψλνπ ην 1830»: 

313
Σα εξκελεχκαηα ηνπ Κξηάξε: ζεληάιν: «ζεκείνλ, ζεκαία»· θαθηάλη: «είδνο επελδχηνπ (ιέμ. Σνπξθ.), φπεξ 

θνξνχζηλ νη Σνχξθνη»· ηζηζκέδεο: «είδνο ππνδεκάησλ θξεηηθψλ (ιέμ. Σνπξθ.)» (334, ζεκ. 3, 4 θαη *) . 
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ηα ρίιηα νρηαθόζηα ζηα ηξηάληα, 

ζηζ΄ νρηώ ηνπ εηεκπξηνύ ήξζ΄ ε γη-αξκάδα. 

Καη βγαίλεη ζη΄ Αθξσηήξη, ζηξγηαλίδεη, 

ηνλ θόζκν βηδηηάξεη θαη μαλνίγεη. 

Σζη Υξηζηαλνύο γπξεύγνπλε λα ηδνύζη, 

θαη ζιηβεξό ρακπέξη γηα λα πνύζη: 

«Οη Υξηζηαλνί λα κείλνπλ αξαγηάδεο». 

Κη νη Σνύξθνη ραξέο θάλνπλε κεγάιεο. 

Γιήγνξα εηο ηε θξάγθηθελ αξκάδα 

εγξάςαλε παξάπνλα κεγάια: 

«΄Οξε, βνπλά θαη ηξύπεο θαη ιαγθάδηα,  

γεκάηα ΄λαη θησρνύο θαη παιηθάξηα. 

Σζε πείλαο θαη ηζε δίςαο μεξακέλνη 

γηα λα ιεπηεξσζνύλε νη θαεκέλνη». 

Κη νη θαπεηάληνη αξρίδνπλ θαη γεινύζη  

θη εηο ηα θαξάβηα κπαίλνπλ θαη θηλνύζη. 

Σν θξίκα ησ θησρώ θαη ησ ρεξάδσ 

εηο ην ιαηκό ζαο λα ΄λ΄ νύισ ησ Φξάγθσ. 

Σ. ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ 1993: 148, αξ. 198 

΄Δλα παιαηφηεξν θξεηηθφ ηξαγνχδη, ε παξαινγή «Ζ καησκέλε βξχζε», θαλεξψλεη 

επίζεο ηα αηζζήκαηα ησλ Κξεηηθψλ γηα ηνπο Φξάγθνπο, φπσο εθδειψλνληαη κε αθνξκή έλα 

βηαηφηαην πεξηζηαηηθφ πνπ θακία ζξεζθεπηηθή ζπλαληίιεςε (ε ρξηζηηαληθή απέλαληη ζηε 

κνπζνπικαληθή) δελ επηηξέπεη ηελ παξαγλψξηζε θαη ηελ απνζηψπεζή ηνπ. Ο ιατθφο 

ηξαγνπδηζηήο (άζρεηα απφ ηε ζηεξενηππηθά δηαηππσκέλε ερζξφηεηα ή αληηπάζεηα γηα Σνχξθνπο 
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θαη Δβξαίνπο), κε ηνπο ηξεηο αθξνηειεχηηνπο ζηίρνπο πνπ ζέηεη ζην ζηφκα ελφο παηδηνχ ην νπνίν 

δελ είρε πξνιάβεη λα κηιήζεη, θαλ λα θιάςεη, δελ ζπκκεξίδεηαη απιψο ηνλ πφλν θαη ηνλ 

απνηξνπηαζκφ· παίξλεη ην κέξνο ηνπ ζθνησκέλνπ λεπίνπ, ζπεχδεη δειαδή λα ζπλαξηζκεζεί 

ζηνπο θίινπο ηνπ: 

ε πνηακόλ αλάζεξλα θη ήκνπλε δηςαζκέλνο  

θη εμέηξερα ηνλ πνηακό λα βξσ ηελ ώξηα βξύζε. 

Βξίζησ ηε βξύζε θη έζηεηε θη ήηνλε θη αβξπαζκέλε, 

αβξπά ΄ρε θαη αβξπνθάιακα θη ώξην πεξηκπνθιάδη. 

θύθησ θαη ηζε ΄βγαλα η΄ αβξπά λα πησ λεξό δξνζάην 

θη άγγεινο κνπ ΄ζπξε θσλή ΄πνπ ηζ΄ νπξαλνύο απάλσ: 

«Αλ είζαη Οβξηόο, καγάξηζε, θη αλ είζαη Σνύξθνο, πηε ην, 

κ΄ αλ είζαη Υξηζηαλόπνπιν, βιέπνπ κε καγαξίζεηο. 

Φξαγθόπνπια πεξάζαλε θη έπιπλαλ ηα ζπαζηά ησλ, 

πνπ ΄θνςαλ Σνύξθσ θεθαιέο θαη γηαληηζάξ΄ αγάδσ, 

θόβγνπλ θαη κηαο εκίξηζζαο πνπ ΄ηνλε γαζηξσκέλε, 

ηξηώ κελώ ΄ηνλ ην παηζί, βγαίλ΄ απνύ ηελ θνηιηά ηζε: 

"Αθήζηε κε λα ζεθσζώ ηνλ θόζκν λα γλσξίζσ, 

λα ηδώ θαη πνηνη ΄λ΄ νη θίινη κνπ θαη πνηνη λ΄ νη γη-εδηθνί κνπ 

πνηνη ΄λ΄ απνύ θαηαιύζαλε ηε κάλα ηε δηθή κνπ"».
314

JEANNARAKI 1876: 99, αξ. 80
315

 Σα ζξεζθεπηθά δφγκαηα, απηή είλαη ε θσλή θαη ν ιφγνο ηνπ ηξαγνπδηνχ, δελ  κπνξνχλ 

λα ρεηξαγσγνχλ ηα αηζζήκαηα. ΄Δλαο άιινο, εζσηεξηθφο λφκνο νξίδεη φηη ην ηξαγνχδη δελ πξέπεη 

314
αλαζέξλσ: πεγαίλσ απφ ηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ πξνο ηηο πεγέο ηνπ· αβξπαζκέλε: γεκάηε βξχα· βιέπνπ: 

πξφζεμε. 
315

 Βι. θαη Κξηάξεο 1920: 294-295, η. Απνζηνιάθεο 1993: 269, αξ. 370, θαη  Παπιάθεο: 1997, 204-205, αξ. 22. 
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λα αθήλεη ηίπνηε ζηε ζησπή, φζν ιππεξφ θη αλ είλαη ή ελνριεηηθφ. Σν ζθηαζίηηθν «Κάησ ζην 

Φξαγθνκαραιά», γηα παξάδεηγκα, ηζηνξεί ηελ απφθαζε κηαο Διιελίδαο λα εθπνξλεπηεί: 

Κάησ ζην Φξαγθνκαραιά θαη ζην ζηελό ζνθάθη 

ε Θνδσξνύια έζηαζε θόθθηλν κπατξάθη. 

«Κάιιηό ΄ρσ, Θνδσξνύια κνπ, λα κάδεπεο παξάδεο, 

παξά ην ιόγν  πόβγαλεο ζηνπο Φξαγθνκαραιάδεο». 

Ο πνηακόο ζέξλεη θιαδηά θη ε ζάιαζζα θαξάβηα, 

ηεο Θνδσξνύιαο η΄ όλνκα ζέξλεη ηα παιηθάξηα. 

ΡΖΓΑ 1958: 52, αξ. 27 

Γηα λα κεηαηνπηζηνχκε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο «Φξάγθνη»  απφ ηελ πξνζσπηθή 

ινγνηερλία, ηδνχ ην πνίεκα «Σν ζηγάξνλ», κε ην νπνίν ν Γεψξγηνο Εαινθψζηαο (1805-1858) 

πξνηξέπεη ηηο Διιελνπνχιεο λα απνθχγνπλ ηηο «ηξέιεο» πνπ απνδίδνληαη ζηηο Φξάγθηζζεο, 

αλάκεζά ηνπο θαη ην θάπληζκα: 

Σν αεδόλη κέζα ζε ζπειηέο δελ ρύλεη ηελ ιαιηά ηνπ· 

ζέιεη ην θσο, θαη ζηα λσπά 

θύιια ησλ δέλδξσλ αγαπά  

λα ρηίδεη ηελ  θσιηά ηνπ. 

Παιηόλ θαηξό, ηεο όκνξθεο, η΄ αεδόληα ηεο δσήο καο, 

ζε ζπίηηα εθξύβαλε, θη εθεί 

θιεηζκέλεο, ζαλ ζε θπιαθή 

θξαηνύζαλ νη γνλείο καο. 
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Σώξα παηνύλε ειεύζεξεο, ζαλ ηα πνπιηά ζηα δάζε, 

παηνύλε ειεύζεξε κηα γε - 

σ! δειεκέλνη ζηξαηεγνί, 

ην ρώκα καο λα αγηάζεη! 

αο πξέπεη, Διιελνπνύιεο κνπ, ην ζθήπηξν νπνύ θξαηείηε· 

πξνζηάδεηε, θαη ε γε γειά, 

θαη όκσο πξνζέμηε κε ηπθιά 

ηε Γύζε αθνινπζείηε. 

΄Δρεη θαηώθιη ε ζύξα ζαο θαη ζύλνξα ε ηηκή ζαο. 

πιινγηζζείηε ηη εληξνπή, 

αο έιζεη μέλνο θαη ζαο πεη, 

«Δθξάγθεςε ε ςπρή ζαο». 

Γηά δέηε ηελ πνιύπαζε, ηελ Φξάγθα, πώο θξαηάεη 

ην κέησπν ςειά ςειά, 

θαη κε θακώκαηα ηξειά 

θαπλίδεη θαη γειάεη! 

Δζείο, Διιελνπνύιεο κνπ, λα κελ επηζπκείηε 

απηά ηεο Φξάγθαο ηεο ηξειήο... 

Α, θάιιηα ην ΄ρσ ζηεο Βνπιήο 

ην βήκα λ΄ αλεβείηε! 

Καη εγώ ζπληάθηεο πξαθηηθώλ λα ζηέθνκαη αληηθξύ ζαο, 
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θαη όινο θαξδηά, όινο απηί, 

λα κεηαθέξσ ζην ραξηί 

ηελ ιηγεξή θσλή ζαο.
316

ηελεκέλνο απνθαιχπηεηαη ν νξίδνληαο ζηελ πξνζσπηθή ινγνηερλία, ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Εαινθψζηα. Αιιά θαη ε πεδνγξαθία ησλ κεηαπαλαζηαηηθψλ ρξφλσλ, φηαλ 

ζίγεη ην ιεπηφ δήηεκα ησλ εξσηηθψλ ζρέζεσλ Διιήλσλ θαη Φξάγθσλ δελ είλαη απαιιαγκέλε 

απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο.  ηε κειέηε ηεο γηα ηνλ (Αλη)εζληθό έξσηα ε Μαίξε Μηθέ δηεξεπλά 

ειιεληθά ινγνηερληθά θείκελα ηνπ 19νπ αηψλα «ηα νπνία ζεκαηνπνηνχλ δηαθπιεηηθέο θαη 

εηεξφζξεζθεο εξσηηθέο ζρέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ρξφληα ηεο ιαηηλνθξαηίαο» (2007: 11). 

Γχν απφ ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο: «Ίηαλ νη ·ιιελεο επαλαζηάηεο [ησλ ινγνηερληθψλ 

αθεγεκάησλ] εξσηεχνληαη ηηο "χπνπηεο" πβξηδηθέο κνξθέο, γηα λα κελ ππάξρεη αθξηβψο θακία 

παξέθθιηζε απφ ην πξφηππν ηνπ ·ιιελα επαλαζηάηε επηβάιιεηαη απφ ηελ αθήγεζε ε αιιαγή 

δφγκαηνο, πάληα -ελλνείηαη- απφ ηελ πιεπξά ηεο θφξεο» (146). Καη: «Χζηφζν νη Διιελίδεο ζε 

ζρέζε κε ηηο αιιφθπιεο Λαηίλεο, γηα επλφεηνπο ιφγνπο, εκθαλίδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

"εζληθέο". Πνηέ δελ θαίλεηαη ζηα θείκελα, παξά ηελ πεξίνπηε ζέζε πνπ επηθπιάζζνπλ ζηελ 

εξσηηθή επηζπκία, ε ξεηή απφ ηελ πιεπξά ηνπο απνηίλαμε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Μπνξεί λα 

εμσζνχλ ηα πξάγκαηα πξνο ηα εθεί, ζίγνπξα φκσο νη ίδηεο πνηέ δελ ζα ήζειαλ θάηη ηέηνην» 

(173).  

Σν ηξαγνχδη ησλ αλσλχκσλ ινηπφλ απνθαιχπηεηαη ηνικεξφηεξν ηεο επψλπκν 

ινγνηερλίαο, αιιά θαη ηηκηφηεξν απέλαληη ζηελ εξσηηθή επηζπκία. 

316
 Εαινθψζηαο 1859: 266-267. 
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Κεθάιαην Ε΄ 

«Μηαλ Οβξηνπνύια αγαπώ» 

Παλάξραηεο θαη ζπλήζσο ηαξαγκέλεο νη ζρέζεηο ησλ Διιήλσλ κε ηνπο Δβξαίνπο, είηε 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζπλάπηνληαλ, επί ρηιηεηίεο, είηε ζηνλ ηνπδατθφ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ επνρή 

ησλ επηγφλσλ ηνπ Αιέμαλδξνπ, πνπ ζεκαδεχηεθαλ απφ ηηο εμεγέξζεηο ησλ Μαθθαβαίσλ. 

«Σνλ 2ν π.Υ. αη. εβξατθέο θνηλφηεηεο αλαθέξνληαη ζηε πάξηε, ζηε ηθπψλα, ζηελ 

Κξήηε, ζηε Ρφδν, ζηε Γήιν θ.α.», ζεκεηψλεη ε Άλλα Λακπξνπνχινπ. 
317

 Απφ ηε κεηαγελέζηεξε

εηζαγσγή ηεο Λακπξνπνχινπ (απφ θνηλνχ κε ηνλ Κψζηα Σζηθλάθε) ζηνλ ηφκν Ζ εβξατθή 

παξνπζία ζηνλ ειιαδηθό ρώξν (4νο - 19νο αηώλαο) πιεξνθνξνχκαζηε ηα εμήο: «Ζ εβξατθή 

παξνπζία ζηνλ ειιεληθφ ρψξν καξηπξείηαη ήδε απφ πνιχ λσξίο, φηαλ, κε αθνξκή ηελ 

αηρκαισζία ηεο Βαβπιψλνο θαη ηνλ πφιεκν   ησλ Μαθθαβαίσλ, θαζψο θαη άιιεο πνιηηηθέο 

αλαηαξαρέο, πξνθιήζεθε ε  έμνδνο ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ππθλνθαηνηθεκέλεο Ηνπδαίαο πξνο δηάθνξα ζεκεία ηνπ αξραίνπ θφζκνπ. χκθσλα κε ηε 

καξηπξία ηνπ Ηνπδαίνπ Φίισλνο απφ ηελ Αιεμάλδξεηα θαηά ηνλ πξψην κεηαρξηζηηαληθφ 

αηψλα (γχξσ ζην 40 κ.Υ.), ηνπδατθέο θνηλφηεηεο  ππήξραλ εηο Θεηηαιίαλ, Βνησηίαλ, 

Μαθεδνλίαλ, Αηησιίαλ, ηελ Αηηηθήλ, ΄Αξγνο, Κόξηλζνλ ηα πιείζηα θαη άξηζηα Πεινπνλλήζνπ, θαη 

νπ κόλνλ αη ήπεηξνη κεζηαί ησλ ηνπδατθώλ απνηθηώλ εηζίλ, αιιά θαη λήζσλ αη δνθηκώηαηαη, 

Δύβνηα, Κύπξνο, Κξήηε. [...] Οη εβξατθέο θνηλφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ επί δεθαπέληε θαη 

πιένλ αηψλεο, απφ ηνλ 4ν ψο ην 19ν αηψλα, ράξε ζην δπλακηζκφ θαη ζηελ ελεξγεηηθφηεηά ηνπο, 

317
 Άλλα Λακπξνπνχινπ, «Ζ εβξατθή παξνπζία ζηελ Πεινπφλλεζν θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν», ζην Αβδειά - 

Βαξψλ-Βαζάξ 1995: 45. 
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πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο
318

, άιινηε αμηνπνηψληαο ηηο επλντθέο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο, πνπ

δηακνξθψλνληαλ, θαη άιινηε πάιη παξαθάκπηνληαο ηηο αληημνφηεηεο, πνπ αλέθππηαλ. [...] 

Σέινο, ε εβξατθή παξνπζία ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζα εληζρπζεί ζεκαληηθά κεηά ην 1492, έηνο ηεο 

καδηθήο αλαγθαζηηθήο κεηαλάζηεπζεο ησλ Δβξαίσλ ηεο Ηζπαλίαο. Ζ πνιηηηθή αλνρήο ησλ 

Οζσκαλψλ πξνο ηηο κε κνπζνπικαληθέο κνλνζετζηηθέο ζξεζθείεο, θαζψο θαη ην θαζεζηψο ηεο 

απφιπηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο πνπ εμαζθάιηζε πξνο ηηο ειιεληθέο  εβξατθέο θνηλφηεηεο, 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπο».
319

Πξάγκαηη, «ν δησγκφο ησλ Δβξαίσλ ηεο Ηζπαλίαο θαη ε καδηθή έμνδνο ηνπ εβξατθνχ 

"ζεθαξαδίηηθνπ" ζηνηρείνπ απφ ηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν ζηα ηέιε ηνπ 15νπ αηψλα, θαζψο θαη ε 

αληηεβξατθή πνιηηηθή άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ ηνλ 16ν αηψλα είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

δηαζπνξά Δβξαίσλ ζε άιιεο πεξηζζφηεξν θηιφμελεο ρψξεο. Σφηε παξαηεξείηαη εληππσζηαθή 

αχμεζε ηνπ εβξατθνχ ζηνηρείνπ ζε ειιεληθέο πεξηνρέο πνπ νθείιεηαη ζηελ αζξφα εηζξνή 

πξνζθχγσλ Δβξαίσλ», γξάθεη ν Ν.Γ. Μνζρνλάο. Δίλαη δε ηφζν κεγάινο ν αξηζκφο ηνπο, 

ζπλερίδεη ν εξεπλεηήο, ψζηε «ν ΄Αγγινο πεξηεγεηήο Γνπιηέικνο Lithgow ην 1609 αλαθέξεη κε 

ππεξβνιή φηη ε Λεπθάδα θαηνηθείηαη κφλν απφ Δβξαίνπο».
320

 Πνιινχο Δβξαίνπο ζπλάληεζε  ην

1518 θαη ζηνλ Υάλδαθα  ηεο Κξήηεο, ην Ζξάθιεην, ν Γάιινο έκπνξνο Jacques Le Saige, ν 

νπνίνο κάιηζηα έγξαςε φηη ηνπο δηέθξηλε απφ ηνλ θίηξηλν ζθνχθν πνπ είραλ ππνρξεσζεί λα 

θνξνχλ.
321

·λαλ αηψλα κεηά ηελ Άισζε, «15.000 Δβξαίνη δνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ρσξίο λα 

318 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη «ηνλ 12ν αηψλα κ.Υ. ν ξαβίλνο Πεηαρίαο ηνπ Ρέγθελζκπνπξγθ αλαθέξεη πσο ζηελ 

Διιάδα ήηαλ ηφζν πνιινί» νη Δβξαίνη, ψζηε, «ε Παιαηζηίλε δελ ζα κπνξνχζε λα ηνπο δερηεί φινπο» (Γηψξγνο 

Υαληψηεο, «Ζ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Κέξθπξαο (1860-1939) εληφο θαη εθηφο ηεο "Οβξηαθήο"», ζην Αβδειά - 

Βαξψλ-Βαζάξ 1995: 63). 

319 Λακπξνπνχινπ - Σζηθλάθεο 2008: 13, 15. 

320 Ν.Γ. Μνζρνλάο, «Ζ εβξατθή δηαζπνξά ζην Ηφλην (12νο - 16νο αηψλαο)», ζην Λακπξνπνχινπ Σζηθλάθεο 2008: 

112. 

321 Βι. Iφιε Βηγγνπνχινπ, «Μαξηπξίεο γηα Δβξαίνπο ζε πεξηεγεηηθά θείκελα ηνπ 16νπ αηψλα», ζην Λακπξνπνχινπ 

- Σζηθλάθεο 2008: 83.
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ππνινγίδνληαη νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά, έλαο αξηζκφο πνπ ζεκαίλεη 40.000 πεξίπνπ άηνκα, 

αξηζκφο πνπ δηαζηαπξψλεηαη θαη απφ αιινχ. (Αληίζηνηρα νη Δβξαίνη άλδξεο ηεο Θεζζαινλίθεο 

ππνινγίδνληαη ζε 20.000.)  Μία άιιε πεγή (ηνπ 1557) νκηιεί γηα 10.000 εβξατθά ζπίηηα κέζα 

ζηα φξηα ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, έλαληη 40.000 ρξηζηηαληθψλ (ζηελ πιεηνςεθία ειιεληθψλ) 

θαη 60.000 ηνπξθηθψλ (10.000 ειιεληθά ζπίηηα αλαθέξνληαη ζηα πξνάζηηα). Οη Δβξαίνη 

απνηεινχλ ινηπφλ πεξίπνπ ην 1/10 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεσο».
322

ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, απφ ηνλ 16ν αηψλα θαη έπεηηα, νη Δβξαίνη απνιάκβαλαλ 

αξθεηά πξνλφκηα. Ίληαο ρξήζηκνη ζηνπο ζνπιηάλνπο, πνπ αληαγσλίδνληαλ ηελ Ηζπαλία γηα ηελ 

θπξηαξρία ζηε Μεζφγεην, θαηείραλ εκπηζηεπηηθέο ζέζεηο (δηπισκάηεο, γηαηξνί, δξακνπκάλνη), 

φπσο θαη ·ιιελεο άιισζηε, ελψ δηεθδηθνχζαλ νινέλα κεγαιχηεξν κεξίδην ζην εκπφξην. «Οη 

Σνχξθνη, ζχκθσλα κε ηηο παιηέο ηνπο ζξεζθεπηηθέο παξαδφζεηο», γξάθεη ε Αθέληξα Μνπηδάιε, 

«πξνζηαηεχνπλ ηνπο εκπνξεπφκελνπο ππεθφνπο ηνπο, Δβξαίνπο θαη ·ιιελεο. Γηαηί ζχκθσλα κε 

κηα ξήζε, πνπ απνδίδεηαη ζηνλ πξνθήηε: "φπνηνο θεξδίδεη ρξήκαηα επραξηζηεί ηνλ Θεφ"».
323

322 Κσλζηαληίλνο Γ. Πηηζάθεο, «Ζ γαξ αδηθία θαη ζπθνθαληία, θαζ΄ νπ αλ πξαρζείε θαη ηειεζζείε, αδηθία εζηί 

(1568)», ζην Λακπξνπνχινπ - Σζηθλάθε 2008: 177-178. 

323 Αθέληξα Μνπηδάιε, «Ζ εβξατθή θνηλφηεηα Παηξψλ θαηά ηνπο βπδαληηλνχο θαη κεηαβπδαληηλνχο ρξφλνπο», ζην 

Αβδειά - Βαξψλ-Βαζάξ 1995: 83. Πξψηνη πάλησο νη Δλεηνί «ζα μερσξίζνπλ ηνπο Δβξαίνπο ππεθφνπο απφ ηνπο 

ινηπνχο. Δπεβαιαλ λφκνπο θαη δηαθξηηηθά ζεκεία ζηελ ελδπκαζία ηνπο αλά πεξηφδνπο, φπσο ν "Κίηξηλνο Γίζθνο" 

(1397), ν "Κίηξηλνο θνχθνο" θαη ε καληίια ζηηο γπλαίθεο» (Γηψξγνο Υαληψηεο, ζην Αβδειά - Βαξψλ- Βαζάξ 

1995: 65). ηε ξνδέια σο πξψην ζηάκπα-ζχκβνιν δηαρσξηζκνχ αλαθέξεηαη ν ηζηνξηθφο Εαθ Λε Γθνθ: «Ο Άλσ 

Μεζαίσλαο είλαη κηα επνρή ζρεηηθά "αλεθηηθή". [...] Δδξαηψλεηαη κηα νξηζκέλε ζπγθαηνίθεζε κεηαμχ ρξηζηηαλψλ 

θαη Δβξαίσλ. Οη κνπζνπικάλνη πνπ επζχλνληαη γηα πξφθιεζε ηαξαρψλ είλαη ηδίσο ην αληηθείκελν κέηξσλ άκπλαο 

θαη αλαθνπήο. Ζ θαηάζηαζε αιιάδεη ζε βάζνο απφ ηνλ 11ν ψο ην 12ν αηψλα. Ζ ρξηζηηαλνζχλε γίλεηαη κηα 

"θνηλσλία δησγκνχ". Χθεινχκελε απφ κηα κεγάιε δεκνγξαθηθή, νηθνλνκηθή, ζηξαηησηηθή, πνιηηηθή θαη 

πνιηηηζκηθή άλζεζε, ζέιεη λα ππεξαζπίζεη ηα απνθηήκαηά ηεο απέλαληη ζ΄ εθείλνπο πνπ ηεο θαίλνληαη πσο ηα 

απεηινχλ θαη εθνδηάδεηαη κε κέζα θαηαζηνιήο θαη επίζεζεο. Σα πξψηα ζχκαηα είλαη νη Δβξαίνη θαη νη 

κνπζνπικάλνη. Οη κνπζνπικάλνη εμνβειίδνληαη σο νπαδνί ελφο "κάγνπ", ηνπ Μσάκεζ, θαη απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν ελφο δίθαηνπ πνιέκνπ. Αλ φκσο ζηελ Ηζπαλία ή ζηε ηθειία ε εθδίσμε ησλ κνπζνπικάλσλ κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί απφ ηε Reconquista, ζηελ Δγγχο Αλαηνιή νη ζηαπξνθνξίεο (1095-1291), πνπ επίζεο παξνπζηάδνληαη 

ζαλ αλαθαηάθηεζε ησλ Αγίσλ Σφπσλ ηνπ ρξηζηηαληζκνχ (αλ θαη πνηέ δελ αλήθαλ ζηε ρξηζηηαλνζχλε), 

εγθαηληάδνπλ κηα θάζε επηζεηηθφηεηαο θαη θαηάθηεζεο ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ. Ζ πεξίπησζε ησλ Δβξαίσλ 

είλαη πνιχπινθε, Ξέλν ζψκα πξνο ηε ρξηζηηαλνζχλε, αλαθαηεχνληαη κνιαηαχηα κ΄ απηήλ ιφγσ ησλ θνηλψλ 
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Απνιχησο δηθαηνινγεκέλα ν Γ.Β. Γεξηηιήο ζπκπεξαίλεη φηη νη Δβξαίνη απνηεινχλ «ηνπο 

αξραηφηεξνπο θαη πην επίθνβνπο αληαγσληζηέο» ησλ Διιαδηηψλ θαη ησλ νκνγελψλ 

θαξαβνθχξεδσλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην εκπφξην (2014: 89),  ελψ αιινχ (104) ηνπο θαηαηάζζεη 

ζηνπο «παξαδνζηαθνχο αληηπάινπο» ησλ Διιήλσλ εκπφξσλ, καδί κε ηνπο Αξκέληνπο, 

Οη Δβξαίνη ζην Βπδάληην 

Αλαθεξφκελε ζηηο μέλεο εζλφηεηεο «πνπ δηαβηνχζαλ ζην Ρσκατθφ θξάηνο θαη ελ 

ζπλερεία ζηελ βπδαληηλή απηνθξαηνξία ηεο Αλαηνιήο», ε Αηθαηεξίλε Υξηζηνθηινπνχινπ 

(2004: 176) ππνγξακκίδεη ηελ «αληαγσληζηηθή ζηάζε ηεο ηνπδατθήο ζξεζθείαο πξνο ηελ 

ρξηζηηαληθή», ε νπνία «επέηεηλε ηελ απφ ην πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο απνθνπή ηεο 

ηνπδατθήο θνηλφηεηνο θαη ηελ ξνπή ηεο πξνο ηελ απνκφλσζε ψζηε ε Ηνπζηηληάλεηνο 

θσδηθνπνίεζε λα αθνινπζή ζαθψο πνιηηηθή δηαθξίζεσο έλαληη ησλ Ηνπδαίσλ. ΄Δηζη εηδηθνί 

θφξνη βαξχλνπλ ηνπο Ηνπδαίνπο, ζηνπο νπνίνπο δελ επηηξέπεηαη λα θαηαηαγνχλ ζηνλ ζηξαηφ, 

νχηε λα αλαιάβνπλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα ή ηηκεηηθφ ηίηιν, νπδέ λα παληξεπζνχλ ρξηζηηαλφ ή λα 

έρνπλ δνχιν ρξηζηηαλφ. Γελ ππέθεηλην φκσο νη Ηνπδαίνη ζε επαγγεικαηηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

΄Ζηαλ ειεχζεξνη λα αζθήζνπλ ηελ ιαηξεία ηνπο, λα απνθηήζνπλ πεξηνπζία θαη λα ξπζκίδνπλ ηηο 

κεηαμχ ηνπο ππνζέζεηο θαηά ηηο ζπλήζεηέο ηνπο». 

Πψο εμεγείηαη φκσο απηή ε «ξνπή πξνο ηελ απνκφλσζε», αλ απνδερηνχκε φηη απνηειεί 

πξάγκαηη γλψξηζκα ησλ Δβξαίσλ; Ζ ζρεηηθή ζπδήηεζε πάιη πνιχ πίζσ ζηνλ ρξφλν: «Ζ ακημία, 

ζξεζθεπηηθψλ ξηδψλ θαη ιφγσ ησλ δηάζπαξησλ ηφπσλ δηακνλήο ηνπο κεηαμχ ησλ ρξηζηηαλψλ. Οη θαηεγνξίεο πνπ 

ραιθεχνληαη ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ -άξλεζε ηεο αιήζεηαο πνπ θφκηζε ν Ηεζνχο, ζενθηνλία, ηειεηνπξγηθνί θφλνη 

παηδηψλ ρξηζηηαλψλ, βεβήισζε ηεο φζηηαο, νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ ρξηζηηαλψλ κέζσ ηνθνγιπθίαο- 

θαηαιήγνπλ ζε δηάθνξεο κνξθέο δησγκνχ κε πξσηνβνπιία ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ εγεκφλσλ ή ηνπ ιανχ: 

αληηηνθνγιπθηθνί νηθνλνκηθνί δησγκνί, θαηαζηξνθή ζπλαγσγψλ, θαηαζηξνθέο ηνπ Σαικνχδ κε ηε θσηηά, 

ππνρξέσζε ησλ Δβξαίσλ λα θνξνχλ ηε ξνδέια (πξψηε κνξθή ηνπ θίηξηλνπ άζηξνπ), πνγθξφκ θαη ηειηθά εθδίσμε ή 

γελίθεπζε ηνπ γθέην» («Οη κεζαησληθέο ξίδεο ηεο κηζαιινδνμίαο», ζην Ζ κηζαιινδνμία (ζπιινγηθφ), 1999: 40-41. 
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πνπ θαηαινγίδεη ζηνπο Δβξαίνπο ν Δθαηαίνο ν Μηιήζηνο, ε κηζαλζξσπία, πνπ ηνπο πξνζάπηεη ν 

Φίισλ», παξαηεξεί ε Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ (ζην Αβδειά - Βαξψλ-Βαζάξ 1995: 76), 

«παχνπλ λα είλαη αζψνη ραξαθηεξηζκνί, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε επηινγή ησλ Δβξαίσλ, ζηνπο 

πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο, λα δνπλ ζε πεξηνρέο κε πξννδεπηηθά απμαλφκελν ρξηζηηαληθφ 

πιεζπζκφ δηαηεξψληαο ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, δειαδή κηαλ 

ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή, εζληθή ή εζλνηηθή ηαπηφηεηα, κεηαθξάδεηαη σο αξλεηηθή, επίθνβε θαη 

αμηφπνηλε ελέξγεηα. Δίλαη ε ζηηγκή ηνπ πεξηζσξίνπ, ε ζηηγκή ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο ζηελ 

αθάζαξηε πεξηνρή, ζέζε ζηελ νπνία νη Δβξαίνη επξφθεηην λα κείλνπλ επί αηψλεο. Σε ζέζε απηή 

ν ειιεληθφο πνιπζετζκφο ηελ πξνεηνίκαζε θαη ν ρξηζηηαληθφο θφζκνο ηελ θαηαθχξσζε: νη 

Βπδαληηλνί ηήο έδσζαλ λνκηθφ πιαίζην θαη ν δπηηθφο Μεζαίσλαο ηελ πιηθή ηεο ππφζηαζε, κε 

ηνλ επηβεβιεκέλν θαη γεληθφ εγθιεηζκφ ζε γθέην, κε ηελ επηβνιή εηδηθήο ελδπκαζίαο, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα έλα θίηξηλν θαπέιν». 

Απνθαιππηηθφο ησλ αληηιήςεσλ γηα ηνπο Δβξαίνπο πνπ δνχζαλ ζηε βπδαληηλή 

επηθξάηεηα είλαη ν θαλφλαο 21 ηεο Πελζέθηεο ζπλφδνπ (691/692 κ.Υ.), πνπ ζπληζηνχζε ζηνπο 

ρξηζηηαλνχο λα κελ αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο ζρέζεηο καδί ηνπο, λα κε ζπλενξηάδνπλ, λα κε 

ζπιινχνληαη, θαη λα κελ ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ θαλ σο γηαηξνχο ηνπο.  

Οη πξνζπάζεηεο λα κεηαζηξαθνχλ νη Δβξαίνη ζηε  ρξηζηηαληθή πίζηε δελ έιεηςαλ βέβαηα. 

«Σν 873-874 ν Βαζίιεηνο ν Α΄ επηρεηξεί ην καδηθφ πξνζειπηηζκφ ησλ Δβξαίσλ», γξάθεη ν P. 

Bádenas. «Απηή ε απηνθξαηνξηθή πξσηνβνπιία ζπλνδεπφηαλ απφ έλα ζχλνιν πξνβιέςεσλ, κε 

ζθνπφ λα επλνήζνπλ ηνλ πξνζειπηηζκφ θαη κε ζηφρν λα εγγπεζνχλ κία ζεηξά νηθνλνκηθψλ 

νθειψλ. [...] Πξνθαιεί ηελ πξνζνρή καο ην γεγνλφο φηη ζην ηέινο ηεο νκνινγίαο ηεο νξζφδνμεο 

πίζηεο πεξηιακβάλεηαη ε παξαδνζηαθή εβξατθή θαηάξα γηα ηηο πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ελφο 

φξθνπ (λπλ κελ έιζνηελ επ΄ εκέ πάζαη αη θαηάξαη αο ελ ησ Γεπηεξνλνκίσ Μσζήο έγξαςε) πνπ 

κπνξεί λα έρεη δηπιή ζεκαζία: απφ ηε κία πιεπξά αλαγλσξίδεη έκκεζα ηελ ηζρχ ηεο Παιαηάο 

Γηαζήθεο ζην ρξηζηηαληζκφ αιιά απφ ηελ άιιε δηαθαίλεηαη έλα βαζχ αληηζεκηηηθφ ζπλαίζζεκα, 

πνπ ζθξαγίδεη ηελ απνθήξπμε ηεο ίδηαο ηεο εβξατθήο ηαπηφηεηαο κε ηνλ εμεπηειηζκφ ηεο 
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απεηιήο κε ηνλ ίδην κσζατθφ λφκν».
324

Ζ ηζηνξία θαη νη αληηιήςεηο, νη πξνθαηαιήςεηο κάιινλ, πνπ δηακνξθψζεθαλ ζηε 

δηαδξνκή ηεο, απνδεηθλχνληαη πληγεξέο γηα ηα αλζξψπηλα αηζζήκαηα. Απφ ηα Δγθψκηα ηεο 

Μεγάιεο Παξαζθεπήο (Μηαηνθόλνλ έζλνο, αιαδώλ Ηζξαήι, ηη παζώλ ηνλ Βαξαββάλ 

ειεπζέξσζαο; ηνλ σηήξα δελ παξέδσθαο ζηαπξώ; ή: Kαηά ηνλ νινκώληα, βόζξνο βαζύο ην 

ζηόκα Δβξαίσλ παξαλόκσλ) ζην ιατθφ Μνηξνιόη ηεο Παλαγηάο (ήκεξα βάλνπζη βνπιή νη 

άλνκνη Δβξαίνη, / νη άλνκνη θαη ηα ζθπιηά, νη ηξηζθαηαξακέλνη
325

), ζηνλ επίζεο ιατθφ «Θξήλν

ηεο Θενηφθνπ», παξαιιαγέο ηνπ νπνίνπ θαηέγξαςε εθ ρεηξνγξάθσλ ν Γεψξγηνο Ακαξγηαλάθεο 

ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε, ζηα ρξφληα 1967-1968
326

, θη απφ θεί ζηνλ ινγηφηεξν Θξήλν ηεο

Τπεξαγίαο Θενηόθνπ (Σα θηίζκαηα εγλώξηζαλ ηνλ Πνηεηήλ θαη Κηίζηελ / θαη νύηνη νη παξάλνκνη 

θαη άζιηνη Δβξαίνη / εθάκκπζαλ ηνπο νθζαικνύο, έθξαμαλ θαη ηα ώηα / ηνπ κε ηδείλ ηνλ ήιηνλ ηνλ 

άδπηνλ, πηέ κνπ
327

), παγηψλεηαη ε αληηπάζεηα γηα ηνπο Δβξαίνπο.
328

 Αληηπάζεηα πνπ εθδειψλεηαη

εζηκηθά θαη κε νξηζκέλα έζηκα ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο, κε γλσζηφηεξν -θαη αλζεθηηθφηεξν- ην 

«θάςηκν ηνπ Ηνχδα». Γηα παξάδεηγκα: 

ην Μνλαζηεξάθη Αθαξλαλίαο, άκα βγάδνπλ ηνλ επηηάθην γχξν ζηελ εθθιεζηά, ιέλε 

φινη καδί: 

324 P. Bádenas, «Αίξεζε, απνζηαζία θαη αιινπηζηία ζην Βπδάληην: Απνθεξπθηηθέο δηαηππψζεηο», ζην Νηθνιάνπ

2002: 102. 

325
 Μηραήι-Γέδε 1989: 56-58, ζη. 3-4. 

326
 Βι. Ακαξγηαλάθεο 1969: 185-222.  

327
Βι. Bakker 2005: 139, ζη. 54-57 (εθάκκπζαλ: έθιεηζαλ). «Θα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε ην Θξήλν σο 

απφπεηξα ελφο επηζθφπνπ, ελφο ηεξέα, ή ελφο κνλαρνχ λα αλαβαζκίζεη ηε ζενινγηθή πνηφηεηα ηνπ Μνηξνινγηνύ ηεο 

Παλαγηάο, ιατθνχ χκλνπ κε κεγάιε απήρεζε ζην ιαφ; Δάλ λαη, ε επηηπρία ηνπ, αλ ππήξρε, κάιινλ δελ ήηαλ 

κεγάιεο δηάξθεηαο» ζεκεηψλεη ν Βίιιεκ Φξέληεξηθ Μπάθθεξ (67) γηα ηνλ Θξήλν, ην παιαηφηεξν ρεηξφγξαθν ηνπ 

νπνίνπ είλαη ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 15νπ αηψλα. 
328 ε αξβαλίηηθε εθδνρή ηνπ Μνηξνινγηνχ ηεο Παλαγίαο (Μηραήι-Γέδε 1978: 124, ζη. 1-6), νη Δβξαίνη 

επηβαξχλνληαη ζπλδεφκελνη κέρξη ηαπηίζεσο κε ηνπο Σνχξθνπο, έηζη ψζηε ε αληηπάζεηα λα δεισζεί απφιπηε: Από 

θεη πέξα κηα αληάξα, / έξρεηαη ε Παλαγία θιαίγνληαο  / θιαίγνληαο, ζξελώληαο δπλαηά, / γηαηί ηήο θάξθσζαλ ηνλ 

Μνλαρνγηό. / Σνλ θαξθώζαλε ζ΄ έλα θέδξν ηνπ θέδξνπ / απηνί νη Σνύξθνη νη Οβξηνί (ν ηειεπηαίνο ζηίρνο ζηα 

αξβαλίηηθα: άηα Σνύξθjέηε Οβξηέηε). 
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Οβξηέ, θπινβξηέ! 

Πνύ ΄λ΄ ε θόηηα πόθιηςηο; 

Ζ θόηηα θαξθαιίζηεθε 

θη νπ Οπβξηόο δαιίζηεθε. 

Σν ΄βαιαλ ζηα ζίδεξα, 

θαθή ηνπ κέξα ζήκεξα. 

Απηφ ιέγεηαη κεγαινθψλσο θαη επαλαιακβάλεηαη παξ΄ φισλ, ελψ πεξηθέξεηαη ν 

επηηάθηνο. 
329

Σα ίδηα θαη ζηε Θξάθε: 

Με ζαπνχλη ηε Μεγάιε Πέθηε δε πιχλνπληαλ απφ ηφηε πνπ κηα Οβξαία έξξημε 

ζαπνπλφλεξα θαη γιχζηξεζ΄ ν Υξηζηφο θαη ηνλ έπηαζαλ. [...] 

Σα παηδηά ηελ Μεγάιε Παξαζθεπή έθακλαλ έλα Δβξαίν, ηνλ έληπλαλ κε  παιηφξνπρα, 

έλα παιηνθάπειν ζην θεθάιη, ηνλ έζηελαλ ζ΄ έλα μχιν θαη ηνλ γχξηδαλ  ζηα ζπίηηα. Μπξνο 

πήγαηλε ν Δβξαίνο θαη πίζσ πνιιά παηδηά έιεγαλ ηνπ Δβξαίνπ ην  ηξαγνχδη. ΄Δλα παηδί  

βαζηνχζε θαιάζη. Απ΄ φια ηα ζπίηηα, πνπ ζηέθνπληαλ, ηα  έδηλαλ θαη απφ ΄λα αβγφ. 

ην δξφκν, φπνπ πήγαηλαλ, ηνλ έθηπλαλ, ηνλ έξξηρλαλ θαηά γεο, «εζχ πνπ ζηαχξσζεο 

ην Υξηζηφ καο», θαη δψζ΄ ηνπ ηνλ ρηππνχζαλ. Σε λχρηα, ελφζσ γπξλνχζαλε ηνλ 

Δπηηάθην κέζα ζην ρσξηφ, άλαθηαλ κεγάιε θσηηά θαη ηνλ έθαηγαλ. 

329 Γεκ. Λνπθφπνπινο, «χκκηθηα (Γάκνο, Γεσξγηθά, Γεζηδαηκνλίαη)», Λανγξαθία, ηφκ ΗΓ΄, ηρ. ΑΒ΄, Θεζζαινλίθε 

1951: 141. 
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Σν ηξαγνύδη ηνπ Δβξαίνπ. 

Οβξηόο η΄ αξλήζεθε,                  Πάγεη Οβξηόο η΄ αλάζθεια, 

ζηελ πνξηόζπξα ηόβαιε,  πάγεη θαη ζηα γθξέκηα, 

θαη ηνπ γέξνπ ηα κηζά,        θηνπ, θηνπ, είρακε ηελ έλλνηα ηνπ, 

πνπ πειεθάλε ηα θαξθηά,   λα ρέζνπκε ηα γέλεηα ηνπ. 

λα θαξθώζνπλ ην Υξηζηό.          ΄Οζε ζάιαζζα πεξλάεη, 

Καξαβίδα έζπξε,   ηόζν αίκα λα μεξλάε, 

έζπξε θη απόζπξε        θη όζα βόιηα ζην γηαιό, 

θη απνθόςαλ ηα ζρνηληά.  ηόζν ηξύπεο ζην κπαιό. 

Σν Μεγάιν άββαην ηα παηδηά γχξηδαλ ζηα ζπίηηα, γχξεπαλ μχια θ΄ έιεγαλ: 

΄Δμσ ςύιινη θαη θνξηνί 

 θαη κεγάινη πνληηθνί. 

 Ξύια γηα ηε Αλάζηαζε. 

Σελ ψξα πνπ ν παπάο αλέζηελε ην Υξηζηφ, ηα παηδηά άλαθηαλ ηα μχια θ΄  έθαηγαλ 

ηνλ Δβξαίν.
330

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη έλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη απφ ην αιέλην ηεο Ηηαιίαο, κε ηίηιν «Σα 

πάζε ηνπ Υξηζηνχ» («Passiuna tu Kristu»). Πξψηα ζηα γθξεθάληθα:  

Cini sciddhi, i turki abbrei, 

ipìan ghiurèonta ti Messia. 

330αξαληή-ηακνχιε 1951: 209-210. 
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O Giuda p΄ okane ti klei, 

cino dulefse ja spia. 

Motten ètrame manechò 

to negòdziezze ma cinu, 

ce mas pulise to Kkristò 

ja triantatrìs karrinu. 

Ton ipìga, ton iperna 

ce demèno ton ivastùsa, 

To ΄vvàla ecessu mia ttavèrna 

ce As Pedro ton ikulùsa. 

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

Cini sciddhi, i turki abbrei, 

ton itèsa plèo ssiftò 

ti kratùsa ti tos fei 

ce to ppirane istò stavrò 

΄En istàdzo na sas po 

pòssen ìsane i strappate 

motte tu vala to stavrò 

na o΄ vvastazzi ampì ΄s΄es plate. 

Anu ΄em bàsta sanitàta 

ce ΄onimponna na pratìsi. 
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To ppìane skrùonta mesa sti strata 

ce tispo ivrèsi n ΄on avisisi. 

Καη ε απφδνζή ηνπ ζηα λέα ειιεληθά: 

Δθείλα ηα ζθπιηά, νη πηζηνί Δβξαίνη, 

πήγαλε γπξεύνληαο ην Μεζζία. 

Ο Ηνύδαο πνπ έθαλε πσο θιαίεη, 

εθείλνο έγηλε πξνδόηεο. 

΄Οηαλ βξέζεθε κόλνο 

ηνλ παδάξεςε κε θείλνπο, 

θαη πνύιεζε ην Υξηζηό καο 

γηα ηξηάληα ηξία αξγύξηα. 

Σνλ πήγαηλαλ, ηνλ θνξόηδεπαλ 

θαη δεκέλν ηνλ θξαηνύζαλ, 

ηνλ έβαιαλ εθεί ζε κηα ηαβέξλα 

θαη ν ΄Αγηνο Πέηξνο ηνλ αθνινπζνύζε. 

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

Δθείλνη εθεί, νη άπηζηνη Δβξαίνη, 

ηνλ έδεζαλ ζθηρηά 

γηαηί θνβόληαλ κήπσο θύγεη 

θαη ηνλ πήγαλ ζην ηαπξό. 
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Γελ θαηαθέξλσ λα ζαο πσ 

νπόζεο ήηαλ νη ζκπξσμηέο 

όηαλ ηνπ βάιαλ ην ηαπξό 

λα ηνλ βαζηάμεη ζηηο πιάηεο. 

Γελ είρε πηα δπλάκεηο, 

ηνλ έζπξσρλαλ λα πξνρσξήζεη. 

Σνλ πήγαηλαλ ρηππώληαο ηνλ ζην δξόκν 

θαη θαλείο δελ βξέζεθε λα βνεζήζεη.
331

Αιιά θαη ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη «΄Ολεηξν ηεο Παλαγίαο», πνπ ζψδεηαη ζε αξθεηέο 

παξαιιαγέο θαη ην νπνίν, φπσο γξάθεη ν Γεκήηξ. Β. Οηθνλνκίδεο, «ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πξνζεπρή πξνο πξφιεςηλ παληφο θαθνχ επαπεηινχληνο ηνλ ιέγνληα», ε Θενηφθνο, Δβξαία απηή, 

θαηαγγέιιεη ηνπο Δβξαίνπο. Οη θξίζηκνη ζηίρνη φπσο απαληνχλ ζε θξεηηθή παξαιιαγή απφ ην 

Ηλλαρψξην (Σνπφιηα) ηεο Κηζάκνπ: 

«Κνηκνύκαη, γηε κνπ, θαη μππλώ 

θη όλεηξν βαξύ ζσξώ, 

πσο ζ΄ επηάζαλε νη ζθύινη νη γη-Ηνπδαίνη. 

αλ πνπιί ζ΄ επηάζαλε, 

ζαλ νδό ζ΄ εζθάμαλε, 

ην ηηκεηηθό ζνπ αίκα ράκαη ζηε γε ερύζε· 

ζηξαβόο ην ΄βαιε, 

κάζηα έθακε· 

θνπηζόο η΄ αιείθηεθε, 

331 Γ. Πεηξφπνπινο 2014: 14-18.
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πόδηα έθακε· 

άηεθλε ην ΄πηε, 

παηδί έθακε».
332

Καη ζε παξαιιαγή ηεο Ρφδνπ: 

«Υξπζό κνπ θισλαξάθη, 

ζηνλ Παξάδεηζν ζ΄ είδα ζήκεξα  

θη έθακεο κεγάιν θάιεζκα· 

θάιεζεο νύινπο ηνπο Απνζηόινπο 

θη έλαο ζε θαηάδσζε 

ζηνπο άπηζηνπο Οβξαίνπο, 

θαη ηα ζθπιηά ζ΄ επηάζαζη 

θαη ζηνπ Πηιάηνπ ηελ απιή 

ζ΄ επήξαλ λα ζε θξεκάζνπζη».
333

΄Ηδην είλαη ην πεξηερφκελν ηεο πξνζεπρήο πνπ κάζαηλαλ λα ιέλε ηα παηδηά ζην Ρετο 

Νηεξέ ηεο Μηθξάο Αζίαο, πξηλ πιαγηάζνπλ, γηα λα κε θνβνχληαη. «Σν παηδηθφ απηφ άζκα», 

γξάθεη ν Θενθάλεο νπιαθέιιεο, ην «απαγγέιινπλ θαη κεξηθέο ειηθησκέλεο πξηνλ λα πέζνπλ 

γηα χπλν, γηαηί ην ζεσξνχλ ζαλ επσδή πνπ πξνθαιεί ηνλ χπλν θαη πνπ ζα ηηο δηαθπιάμεη ζε φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ απφ θάζε θαθφ»: 

332
 Οηθνλνκίδεο 1962: 37, ζη. 16-27. Ο ζπγγξαθέαο παξαζέηεη θαηαινγάδελ κεηαθξαζκέλν «άζκα δεκψδεο ηνπ 

απηνχ πεξηερνκέλνπ» πνπ «απαληά θαη παξά ησ ξνπκαληθψ ιαψ, ρξεζηκνπνηνχκελνλ ελ Ρνπκαλία σο "θπιαρηό" 

θαη απαγγειιφκελνλ σο πξνζεπρή»: «Χ Κχξηε, πηέ κνπ, νχηε θνηκνχκαη, νχηε αλαπαχνκαη. Λίγνλ χπλν επήξα θαη 

κεγάιν φλεηξν είδα: πσο ζ΄ έπηαλαλ νη ζθχινη  νη Δβξαίνη, ζηελ Ηνπδαία ζ΄ εηπξαλλνχζαλ,  ζ΄ εβαζάληδαλ, μίδη θαη 

ρνιή ζ΄ επφηηδαλ» (41· βι. θαη 46, 47). Δπίζεο Πνχρλεξ 2010: 524-527. 
333

 Οηθνλνκίδεο 1962: 39, ζη. 13-21. 
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«Κνηκάζαη, κάλα κνπ; Κνηκάζαη, κεηέξα κνπ;» 

«Μεδέ θνηκνύκαη, γηόθα κνπ, κεδ΄ αγξππλώ, 

όλεηξν είδα, ηξέκσ, ιηκηώλα λα ζνπ ην πώ». 

«Πεο κνπ ην, κάλα κνπ, πέο κνπ ην, κεηέξα κνπ, 

πέο κνπ ην, θύξηζζα ηνπ θόζκνπ». 

«Οη Δβξηγνί ζε πηάζαλε, αζβέζηε ζε πνηίζαλε, 

ρξπζό ζηεθάλη ζνύ βγάιαλε θη αγθαζηλό ζνύ βάιαλε». 

ΟΤΛΑΚΔΛΛΖ 2002: 80 

Αιιά θαη ζην αθήγεκα Απνθάιπςηο ηεο Παλαγίαο, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνλ Νηθφιαν 

Πνιίηε, ππήξμε «θνηλφηαηνλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ αλάγλσζκα, θαη κεγίζηελ επί ηεο 

δηακνξθψζεσο ησλ πεξί ησλ κεηά ζάλαηνλ δνμαζηψλ απηνχ ήζθεζελ επίδξαζηλ», γίλεηαη εηδηθή 

κλεία ζηνλ πψο θνιάδνληαη νη Δβξαίνη, απφ θνηλνχ κε αλζξψπηλα θαηαθάζηα. Σν ζρεηηθφ ρσξίν: 

Καη πάιηλ ππήγελ ε Παλαγία εηο άιινλ ηφπνλ, θαη ήηνλ εθεί πνηακφο κέγαο θαη 

ζθνηεηλφο πνιχ, ν ιεγφκελνο Σάξηαξνο, θαη ήηνλ εθεί πιήζνο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ· θαη 

εθπκάηηδελ ν πνηακφο σζάλ άγξηα ζάιαζζα, θαη εμεβχζηδε ηνπο ακαξησινχο ζαξάληα 

ρηιηάδεο νξγηαίο, θαη δελ εζψλαζη λα εηπνχλ ην Κχξηε ειέεζνλ· θαη νη άγγεινη φπνπ 

εθχιαγαλ ηαο θνιάζεηο, φηαλ είδνλ ηελ Παλαγίαλ είπνλ, «Υαίξε θεραξηησκέλε Θενηφθε 

παξζέλε, ραίξνηο θαη ζπ Μηραήι Αξρηζηξάηεγε θαη παξαζηάηα ηνπ Θενχ εκψλ»· θαη ε 

Παλαγία είπε· «ραίξεηε θαη ζεηο άγηνη ΄Αγγεινη θαη ιεηηνπξγνί ηνπ πηνχ θαη Θενχ εκψλ»· 

θαη νη άγγεινη είπνλ· «εκείο δελ ήιζακελ, Παλαγία κνπ, πξνο εζέ θαη εζχ πψο ήιζεο 

πξνο εκάο;» θαη είπνλ νη άγγεινη ην Κχξηε ειέεζνλ ηξεηο θνξαίο θαη παξεπζχο έπαπζελ ε 

θνπξηνχλα ηνπ πνηακνχ, θαη εξξάγεζαλ ηα θχκαηα θαη εθάλεζαλ νη ακαξησινί θαη 

εξψηεζελ ε Παλαγία «πνίνη είλαη ηνχηνη θαη ηη ην ακάξηεκά ηνπο;» θαη ν Αξρηζηξάηεγνο 

είπε· «ηνχηνη είλαη νη Δβξαίνη φπνπ εζηαχξσζαλ ηνλ Κχξηνλ εκψλ Ηεζνχλ Υξηζηφλ, θαη 
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φια ηα έζλε ηα άπηζηα· θαη εθείλνη φπνπ θαξκαθεχνπλ αλζξψπνπο θαη απνζαίλνπλ, θαη 

γπλαίθεο φπνπ πλίγνπζηλ ηα παηδηά ηνπο θαη ηα ξίρλνπλ· θαη καληεχνπζη θαη καγενπζη»· 

θαη ε Παλαγία είπε «θαζψο έθακλνλ εχξνλ»· θαη πάιηλ ήξρηζε ν πχξηλνο πνηκφο θαη 

έθακλε ηα θχκαηά ηνπ σο θαη πξψηα.
334

Φαληαδφκαζηε εχθνια πφζα εκπφδηα έπξεπε λα ππεξπεδήζεη ε αγάπε, φηαλ ε ίδηα ε 

αλάγθε -θαη ζπγθεθξηκέλα ε αλάγθε γηα ηε ζπλδξνκή γηαηξνχ- ζθφληαθηε πάλσ ζηηο 

εθθιεζηαζηηθέο απαγνξεχζεηο. Γξάθεη ζρεηηθά ν Φαίδσλ Κνπθνπιέο, αλαδεηθλχνληαο θαη ηε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηε ιατθή ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζξεζθεπηηθή νξζφηεηα: 

Οη Βπδαληηλνί πξφγνλνη εκψλ δελ απεμίνπλ, αζζελνχληεο, λα πξνζθαιψζηλ Ηνπδαίνπο 

ηαηξνχο. Καηά ηεο ζπλεζείαο ηαχηεο αληεπεμήιζελ ε εθθιεζία, νξίζαζα δηά ηνπ 11νπ 

θαλφλνο ηεο ελ Σξνχιισ ζπλφδνπ ηα εμήο: «Μεδείο ησλ ελ ηεξαηηθψ θαηαιεγνκέλσλ 

ηάγκαηη ή ιατθφο Ηνπδαίνηο πξνζνηθεηνχζζσ ή ελ λφζνηο πξνζθαιείζζσ θαη ηαηξείαο 

παξ΄ απηψλ ιακβαλέησ». 

Καη ε απαγφξεπζηο φκσο αχηε θαίλεηαη φηη δελ ειακβάλεην ζπρλά ππ΄ φςηλ, άιισο θαηά 

ηνλ ΗΒ΄ αηψλα  ν Θεφδσξνο Βαιζακψλ, ζρνιηάδσλ ηνλ αλσηέξσ θαλφλα, δελ ζα έγξαθε: 

«εκείσζαη ηνλ θαλφλα ηνχηνλ δηά  ηνπο ηαηξεπνκέλνπο παξά Ηνπδαίσλ θαη παξά 

αηξεηηθψλ· πάληεο γαξ νχηνη αθσξηζκέλνη εηζί. ΄Οηη δε κέρξη ηέινπο ηεο εκεηέξαο 

απηνθξαηνξίαο νη πξφγνλνη εκψλ ερξεζηκνπνίνπλ θαη Ηνπδαίνπο ηαηξνχο κάξηπο ν 

Ησζήθ Βξπέλληνο, φζηηο ηα επεξρφκελα εηο ην θξάηνο δεηλά απνδίδεη εηο ην φηη: 

«Δβξαίνηο ρξψκεζα ηαηξνίο». 

Πάλησο γλσξίδνκελ φηη ελ Κσλζηαληηλνππφιεη επί Μαλνπήι Κνκλελνχ βαζηιηθφο 

ηαηξφο ήην ν Ηνπδαίνο νινκψλ, εηο νλ θαη κφλνλ εθ ησλ νκνζξήζθσλ ηνπ  επεηξέπεην λα 

επηβαίλε ίππνπ.
335

334
 Ν. Γ. Πνιίηεο 2009: 384-385. 

335
 Φαίδσλ Κνπθνπιέο, Βπδαληηλώλ βίνο θαη πνιηηηζκόο, ηφκ. η΄, ρ.ρ.έ., 12. 
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Μνιαηαχηα  ππήξμαλ θαη πεξίνδνη αξκνληθήο ζπκβίσζεο ρξηζηηαλψλ θαη Δβξαίσλ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν. Γξάθνπλ ζρεηηθά ν Ζ. Αλαγλσζηάθεο θαη ε ΄Αλλα Λακπξνπνχινπ: 

΄Οπσο γλσξίδνπκε, ε εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Λαθεδαίκνλνο θαηά ηελ επνρή απηή [ηνλ 

10ν αηψλα] ήηαλ πνιπάξηζκε, δηαβηνχζε αξκνληθά κέρξη ηφηε κε ηνπο ρξηζηηαλνχο 

θαηνίθνπο κέζα ζηα φξηα ηεο κεζνβπδαληηλήο πφιεο, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαηά ηελ 

ίδηα πεξίνδν θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, φπσο ι.ρ. ζηε 

Θεζζαινλίθε, αιιά θαη γεληθφηεξα, ζηε Μηθξά Αζία θ.α. Καηά ην 10ν αηψλα θαη 

κάιηζηα απφ ηελ επνρή ηνπ Ρσκαλνχ Λαθαπελνχ θαη κεηά, βίαηα αληηηνπδατθά κέηξα δελ 

καξηπξνχληαη, ελψ ζην λνκνζεηηθφ ηνκέα παξαηεξείηαη πιήξεο δηαζάθεζε ηνπ πιαηζίνπ 

ζπκβίσζεο ηνπ ρξηζηηαληθνχ θαη εβξατθνχ ζηνηρείνπ κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ ηειεπηαίνπ. [...] Δθηφο απφ ηελ επαλάιεςε ησλ ζπλήζσλ 

απαγνξεχζεσλ, φπσο πξνζειπηηζκνχ Υξηζηηαλψλ, θαηνρή πνιηηηθνχ ή ζηξαηησηηθνχ 

αμηψκαηνο θιπ., πξνζηαηεχνληαη δηά λφκνπ ηα ππάξρνληα ζπίηηα θαη νη ζπλαγσγέο ησλ 

εβξαίσλ, ελψ θαλείο εβξαίνο δελ κπνξεί λα δησρζεί άλεπ ιφγνπ: Μεδείο βηαδέζζσ ηνπο 

κεδέλ ακαξηάλνληαο ηνπδαίνπο, ή ηαο ζπλαγσγάο απηώλ ή ηαο νηθίαο απηώλ θαηέησ. Δάλ 

δε ηη ακάξησζη, παξά ησ άξρνληη θαηεγνξείζζσζαλ, βι. ύλνςηο Βαζηιηθώλ, 319. Αμίδεη 

εδψ λα ζεκεησζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ 

εβξαίν (ακαξηία), ηνπ ζέκαηνο επηιακβάλεηαη ε αξκφδηα πνιηηεηαθή αξρή (άξρσλ) θαη 

φρη εθθιεζηαζηηθή. Δίλαη ελ ηνχηνηο γλσζηφ φηη ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνηληθήο 

εμνπζίαο, ηα φξηα κεηαμχ ηεο πνιηηεηαθήο θαη εθθιεζηαζηηθήο δηθαηνδνζίαο ήηαλ ζπρλά 

ζπγθερπκέλεο.
336

336
 Αλαγλσζηάθεο - ΄Αλλα Λακπξνπνχινπ, «Καηαζηνιή: Μηα κνξθή αλνρήο ζηελ Πεινπφλλεζν ηνπ 9νπ θαη 10νπ 

αηψλα», ζην Νηθνιάνπ 2002: 57, ζεκ. 31. 
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Οη δχν κειεηεηέο αλαδεηθλχνπλ έλα ζπκβάλ πνπ έιαβε ρψξα ζηε πάξηε
337

 ζηα ηέιε

ηνπ 10νπ αηψλα, κε ήξσά ηνπ ηνλ εθ Πφληνπ ΄Οζην Νίθσλα ηνλ Μεηαλνείηε, ζπκβάλ 

απνθαιππηηθφ εζψλ θαη ζηάζεσλ: 

Μία εληειψο ηδηαίηεξε πεξίπησζε, αλνρήο, απνηειεί ε δηαδηθαζία γηα ηελ απνκάθξπζε 

ησλ εβξαίσλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο ηεο πάξηεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην Βίν ηνπ Οζίνπ 

Νίθσλνο. Ο φζηνο ζεσξεί φηη ν ινηκφο, πνπ εμαπιψλεηαη ζηελ πφιε, γχξσ ζην έηνο 985, 

θαη έρεη σο ζπλέπεηα ην ζάλαην πνιιψλ αλζξψπσλ, ζα ιάβεη ηέινο νξηζηηθφ κε ηελ 

παξέκβαζή ηνπ θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εβξαίσλ θαηνίθσλ. Χο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ παξέκβαζή ηνπ, ν άγηνο δεηά ηε γξαπηή ζπλαίλεζε ησλ ρξηζηηαλψλ 

337
«ηε Λαθσλία», γξάθεη ν Γεκήηξεο αξαληάθνο (2010: 6-7), «ππήξρε ζεκαληηθή ηζξαειηηηθή παξνηθία, 

ζπγθξνηεκέλε ζε θνηλφηεηα, πνπ ζπληεξνχζε επηβιεηηθή ζπλαγσγή. Γηα ην πφηε ήξζαλε ζηε Λαθσλία Δβξαίνη δελ 

είλαη εμαθξηβσκέλν ηζηνξηθά. Τπάξρεη κηα καξηπξία, πνπ ηελ θαηαγξάθεη ν Ηψζεπνο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

βαζηιηάο ηεο πάξηεο ΄Αξεηνο, αλαδεηψληαο ζπκκάρνπο θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ αλακέηξεζή ηνπ κε ηνπο 

Μαθεδφλεο, έζηεηιε επηζηνιή ζηνλ Αξρηεξέα Ολία ηνλ Γ΄, κλεκνλεχνληαο ηηο παλάξραηεο ζρέζεηο κεηαμχ 

παξηηαηψλ θαη Δβξαίσλ, πνπ μεθηλνχζαλ απφ ηελ θνηλή θαηαγσγή ηνπο απφ ηελ επνρή ηνπ Αβξαάκ. Ζ 

πιεξνθνξία απηή φκσο δελ δηαζηαπξψλεηαη απφ θακηάλ άιιε πεγή. Δπηπιένλ δελ ππήξμε βαζηιηάο ηεο πάξηεο κε 

ην φλνκα ΄Αξεηνο, αιιά δχν κε ην φλνκα Αξεχο, ν Αξεχο Α΄ (309-265 π.Υ.) θαη ν Αξεχο Β΄ πνπ πέζαλε φηαλ ήηαλ 

αθφκε παηδί ην 255. Πξνθαλψο ν Ηψζεπνο (αζρέησο απφ ηελ παξαιιαγή ηνπ νλφκαηνο, πνπ ζπλήζηδε), ελλνεί ηνλ 

πξψηνλ, πνπ ήηαλ φκσο ζχγρξνλνο κε ηνλ αξρηεξέα Ολία ηνλ Α΄, παππνχ ηνπ Ολία ηνπ Γ΄. Σελ παξνπζία πάλησο 

Δβξαίσλ ζηελ πάξηε-Λαθεδαηκνλία (φπσο άιισζηε θαη ζε πνιιά άιια κέξε ηεο Διιάδαο) ηελ επηβεβαηψλνπλ 

ηφζν ηζηνξηθέο πεγέο φζν θαη αξραηνινγηθά επξήκαηα. [...] 

»Μεηά ηελ αλάθηεζε ηεο Κξήηεο ν Νίθσλ ήξζε ζηε Λαθεδαηκνλία, φπνπ ίδξπζε κνλαζηήξη θαη

εγθαηαζηάζεθε εθεί ψο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ (998). Σελ επνρή εθείλε ζηηο γεηηνληθέο κε ηε Λαθεδαηκνλία 

πεξηνρέο θαη ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Σαυγέηνπ, ζηε Μάλε, επηβίσλαλ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ Δζληθνί, νπαδνί δειαδή 

ηεο αξραίαο ζξεζθείαο, θαη θαζψο θαη νη, κε εθρξηζηηαληζκέλνη αθφκε, ιάβνη ηεο θπιήο ησλ Μειηγγψλ. Τπήξραλ 

βεβαίσο θαη Υξηζηηαλνί, φπσο καξηπξνχλ νη πνιπάξηζκνη παιαηνρξηζηηαληθνί λανί πνπ βξέζεθαλ ζ΄ νιφθιεξε ηε 

Μάλε. Σφζν νη ΄Διιελεο (Δζληθνί θαη Υξηζηηαλνί) φζν θαη νη ιάβνη,  ζπκβίσλαλ εηξεληθά κε ηελ επνπηεία ηνπ 

εηδηθνχ "Δθφξνπ ησλ εζληθψλ γαηψλ θαη δνπθφο ησλ Δζληθψλ" πνπ ινγνδνηνχζε απεπζείαο ζηνλ Απηνθξάηνξα, 

ζηελ Πφιε, θαη ν νπνίνο εθείλε ηελ επνρή νλνκαδφηαλ Αληίνρνο. Οη ιάβνη, κεηά ηελ απνηπρία ηνπο λα 

θπξηαξρήζνπλ ζηελ Πεινπφλλεζν (783), άξρηζαλ λα ελζσκαηψλνληαη ζηνλ πιεζπζκφ ηεο, βαζκηαία λα 

εθρξηζηηαλίδνληαη θαη ελ ζπλερεία λα εμειιελίδνληαη. Μεηά ηνλ 14ν αηψλα δελ αλαθέξνληαη θνηλφηεηεο ιάβσλ. 

Απέκεηλαλ κφλν ηα άθζνλα ζιαβηθά ηνπσλχκηα (95 κφλν ζηε Μάλε) θαη πνιιά γισζζηθά δάλεηα ζηηο ηνπηθέο 

ηδηνιέθηνπο. 

»Ο Νίθσλ ν Μεηαλνείηε επεξεαζκέλνο αθφκε απφ ηελ αηκφζθαηξα ηεο αλάθηεζεο ηεο Κξήηεο,

απνθάζηζε λα επηηαρχλεη ηνλ εθρξηζηηαληζκφ ηφζν ησλ Διιήλσλ Δζληθψλ φζν θαη ησλ θιάβσλ Μειηγγψλ θαη κε 

ηελ επθαηξία ζηξάθεθε θαηά ησλ Δβξαίσλ ηεο Λαθεδαηκνλίαο. θαηάξγεζε ηελ θνηλφηεηά ηνπο, θαηεδάθηζε ηε 

ζπλαγσγή ηνπο θαη ηειηθά ηνπο έδησμε απφ ηελ πφιε. Οη πεξηζζφηεξνη Δβξαίνη θαηέθπγαλ ηφηε ζηνλ Σαυγεην 

(αξρηθά ζηε αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά θαη αξγφηεξα ζ΄ νιφθιεξε ηε Μάλε), φπνπ, αθελφο κελ δελ έθηαλε ην ρέξη ηεο 

εμνπζίαο ηνπ Νίθσλα, αθεηέξνπ δε ε εηξεληθή ζπκβίσζε πιεζπζκψλ δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ 

απνηεινχζε επλντθφλ παξάγνληα γηα ηε δηακνλή ηνπο εθεί». 

Γηα ηηο ζρέζεηο παξηηαηψλ - Δβξαίσλ βι. θαη Θέκειεο 2005: 9-10. 
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ζε ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, φπσο είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ εβξαίσλ απφ ηελ πφιε, ε 

θαηαζηξνθή φζσλ ζθαγείσλ ιεηηνπξγνχζαλ θνληά ζην λαφ ηνπ Αγίνπ Δπηθαλίνπ θαη ε 

κεηάζεζε ηεο κέξαο ζθαγήο απφ ηελ Κπξηαθή ζην άββαην. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη 

Δβξαίνη απνκαθξχλνληαη θαη ν ινηκφο παίξλεη ηέινο. ΄Οκσο ε πξνζσξηλή  απνκάθξπλζε 

ηνπ εβξατθνχ ζηνηρείνπ δελ έγηλε απνδεθηή απφ ηκήκα ησλ ρξηζηηαλψλ, 

εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Ησάλλε ΄Αξαην, ζηε βηνηερλία ηνπ νπνίνπ εξγαδφηαλ εβξαίνο 

σο ζηηιβσηήο πθαζκάησλ. Ζ αηηία ηεο αληίδξαζεο απηήο ήηαλ θπξίσο φηη ε 

απνκάθξπλζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηξφπν άδηθν (νπ δηθαίσο) θαη ρσξίο 

ζηνηρεηνζεηεκέλα, επαξθή θαη ινγηθά επηρεηξήκαηα (νπδ΄ επιόγσο). Παξαηεξνχληαη, 

κάιηζηα, δχν εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο αληηκεησπίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. Απηή ηνχ 

Νίθσλνο, πνπ έρεη ζπγθπξηαθή απήρεζε ζε έλα πεξηνξηζκέλνη ηκήκα ηνπ ρξηζηηαληθνχ 

πιεζπζκνχ, θπξίσο εμαηηίαο ηεο εμάπισζεο ηνπ ινηκνχ, πνπ ζπλδέεηαη, ίζσο, κε ηα 

αλζπγηεηλά επαγγέικαηα ησλ εβξαίσλ, βπξζνδεςψλ θαη καθειιαξίσλ, θαη απηή ηνπ 

΄Αξαηνπ, πνπ ππαγνξεχεηαη απφ νηθνλνκηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. Ζ αλάιπζε 

ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ επεηζνδίνπ θαηαδεηθλχεη φηη ε εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ 

θαηαζηνιήο ελεξγνπνηείηαη απφ κία ζξεζθεπηηθή πξνζσπηθφηεηα γεληθφηεξεο απνδνρήο, 

θαηά ηξφπν ζηαδηαθφ θαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφ, κεηά απφ ζπγθαηάλεπζε κέξνπο ησλ 

ρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, ζε ηξφπν ψζηε κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

επηρεηξνχκελεο θαηαζηνιήο λα ηζρπξνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο δεκηνπξγίαο, 

θαηαξρήλ, θιίκαηνο αλνρήο, θαη ηειηθά, δεκηνπξγία  ζπλζεθψλ απνδνρήο. Ζ ζηάζε ηνπ 

Νίθσλνο, παξά ην θαηλνκεληθά ζπγθξνπζηαθφ θαη θαηαζηαιηηθφ ηεο ραξαθηήξα, 

απνζθνπεί ζηε ζπλαίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ζηε κειινληηθή εμνκάιπλζε ησλ ζρέζεσλ, 

θαη ηέινο, ζηελ αλνρή κε ηελ πξνζσξηλή εθδίσμε ησλ εβξαίσλ απφ ηελ πφιε. 

Δθκεηαιιεπφκελνο ην ζπγθπξηαθφ αίζζεκα δπζθνξίαο ηκήκαηνο ηνπ πνηκλίνπ ηνπ, ιφγσ 

ηνπ ινηκνχ, αιιά πηζαλφλ θαη ηνπ εκπνξηθνχ αληαγσληζκνχ, πεηπραίλεη κε ηελ 

πξνζσξηλή απνκάθξπλζε ησλ εβξαίσλ απφ ηελ πφιε, ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ 

επηζηξνθήο ηνπο ζε απηήλ. ΄Αιισζηε, δελ είλαη ηπραίν φηη κεγάιε εβξατθή θνηλφηεηα ζα  
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εγθαηαζηαζεί αξγφηεξα ζην γεηηνληθφ Μπζηξά, φηαλ ε πφιε ζα αλαδεηρζεί ζε 

πξσηεχνπζα ηνπ Γεζπνηάηνπ.
338

Ο ρξηζηηαληζκφο ηνπ Νίθσλνο ήηαλ πνιεκηθφο, θπιεηηθφο, αληηζεκηηηθφο.  Απφ ηελ ίδηα 

ηελ απαίηεζή ηνπ, φπσο δηαζψδεηαη ζηνλ «Βίν» ηνπ, αλέλδνηε θαη αδηάιιαθηε, εθθνβηζηηθή θαη 

εθβηαζηηθή, θαλεξά απνκαθξπζκέλε απφ ην «ρξηζηηαληθφ πλεχκα», φπνην λφεκα θη αλ ηνπ 

απνδψζνπκε, δελ θαίλεηαη φηη απέβιεπε ζηε πξνζσξηλή κφλν απνκάθξπλζε ησλ Δβξαίσλ θαη 

ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ επηζηξνθήο θαη απνδνρήο ηνπο: «΄Οκσο από εζάο θάκεηέ κνπ κίαλ 

νκνινγίαλ ηδηόρεηξνλ, όηη λα κνπ ππαθνύζεηε ζε εθείλα νπνύ κέιισ λα θάκσ. Σν νπνίνλ είλαη 

εηνύην, λα εβγάισ ηνπο Δβξαίνπο από κέζα από ηελ ρώξαλ λα ππάγνπλ όμσ, θαη ηα Μαθειία νπνύ 

είλαη πξνο ηνλ άγηνλ Δπηθάληνλ, λα ηα ραιάζνπλ, θαη λα ζθάδνπλ ην ζάββαηνλ, θαη λα ενξηάδνπλ 

ηελ θπξηαθήλ. Σόηε δε ζέισ ζαο θάκε θαη εγώ νκνινγίαλ ηδηόρεηξνλ, πσο δελ ζέιεη απεζάλε 

άλζξσπνο». Μπνξεί ε πίζηε ηνπ Νίθσλνο λα ηνπ επηηξέπεη ηελ απφιπηε -θαη θξαπγαιέα 

αιαδνληθή- ζηγνπξηά ηνπ γηα ηελ ηζρχ ηνπ επί ηνπ ινηκνχ θαη ηνπ ζαλάηνπ, δελ εμεπγελίδεη 

πάλησο θαη δελ αζσψλεη ηνλ εθβηαζηηθφ ραξαθηήξα ηεο αμίσζήο ηνπ: Γηψμηε ηνπο Δβξαίνπο θαη 

ζα ζαο ζψζσ. Αλ δελ ηνπο δηψμεηε, ζα ζαο αθήζσ αλππεξάζπηζηνπο.... 

«Οη αράξηζηνη, ην γέλνο ησλ Δβξαίσλ» 

Μηα «γεληθή αξλεηηθή αληίιεςε» γηα ηνπο Δβξαίνπο, γξάθεη ε Βαξβάξα Κνπηαβά-

Γειεβνξηά (ζην Νηθνιάνπ 2002: 121-125), «εληνπίδεηαη ζε δχν ινγνηερληθά θείκελα:  

338
 Αλαγλσζηάθεο - Λακπξνπνχινπ 2002: 56-58. «Ζ απέρζεηα πξνο νξηζκέλα απφ ηα επαγγέικαηα, πνπ αζθνχζαλ 

νη Δβξαίνη, φπσο π.ρ. ησλ βπξζνδεςψλ», ζεκεηψλνπλ νη κειεηεηέο, «έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θαηαπίεζε θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο, πνπ απηνί πθίζηαλην ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο απηνθξαηνξίαο, φπσο ι.ρ. ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, βι. A. Sharf, Byzantine Jewry from Justinian to the Fourth Crusade, Λνλδίλν 1971, 154. 

΄Αιισζηε, ε ελαζρφιεζε ησλ εβξαίσλ θαηνίθσλ κε ηε βπξζνδεςία ζπλδπάδεηαη κε ηε θήκε ηνπο σο κηαξψλ, ηφζν 

κε ηελ θπξηνιεθηηθή, φζν θαη κε ηε κεηαθνξηθή ζεκαζία. Ζ εμάπισζε, ζπλεπψο, ζηελ πφιε ελφο ζαλαηεθφξνπ 

ινηκνχ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ παξνπζία ζε απηήλ ησλ εβξαίσλ επαγγεικαηηψλ» (58, ζεκ. 32). Βι. θαη Αι. 

αββίδεο 1997: 266-272, 278-282. 
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ζηνλ Φπζηνιόγν θαη ζε παξαιιαγή ηνπ αθξηηηθνχ έπνπο. ηνλ Φπζηνιόγν (14νο-15νο αη.) 

-έλα θείκελν πεξηγξαθηθήο θαηαγξαθήο δψσλ κε ζρεηηθά εζηθνχ ραξαθηήξα ζρφιηα- νη

Δβξαίνη παξαβάιινληαη εληππσζηαθά κε ηνλ δπζνίσλν λπθηνθόξαθα, πνπιί αθάζαξηνλ 

ηνπ λόκνπ θαη κάιηζηα κε παξαπνκπή ζε ξήζε ηνπ Γαπίδ: 

Ο δε γαξ λπθηνθόξαθαο πάληα ηελ λύθηα θξάδεη, 

απηόλ ηελ λύθηαλ αγαπά πιένλ παξά ηελ εκέξαλ· 

θαζώο θαη ν Γαβίδ θεζίλ: "Χ λπθηνθόξαμ ελ νίθσ". 

Ούησ θαη νη αράξηζηνη, ην γέλνο ησλ Δβξαίσλ, 

εγάπεζαλ ηα ζθνηεηλά θαη όρη ηελ εκέξαλ· 

αιιά πιαλώληαη γαξ αεί ηε εαπηώλ θαξδία. 

ε φςηκε παξαιιαγή ηνπ αθξηηηθνύ έπνπο (1600) κηα πεξηζηαζηαθή αλαθνξά ζηελ 

΄Δμνδν -ην βηβιίν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο- γίλεηαη αθνξκή γηα λα νλνκαζηνχλ νη Δβξαίνη 

θάθηζηνη θαη αγλώκνλεο. Οη ραξαθηεξηζκνί απηνί φπσο θαη νη πξνεγνχκελνη ηνπ 

Φπζηνιόγνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πινθή ηνπ πνηήκαηνο. Σν πηζαλφηεξν είλαη  φηη 

απερνχλ θάπνηα επξχηεξε άπνςε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηνλ Υξηζηφ θαηά ηελ Καηλή 

Γηαζήθε, θαη θπξίσο θαηά ηηο πνιχ γλσζηέο θαη πξνζθηιείο επαγγειηθέο  πεξηθνπέο θαη 

ηνπο χκλνπο ηεο Μ. Δβδνκάδαο. [...] Πξνθεηκέλνπ φκσο γηα κε εθθιεζηαζηηθά θείκελα 

[...], νη αξλεηηθνί ραξαθηεξηζκνί ελδερνκέλσο λα γελλήζεθαλ θαη απφ θάπνηα 

δηαρξνληθή γεληθφηεξα κε θηιηθή ζηάζε ησλ ηνπδατψλ νκάδσλ έλαληη ησλ ρξηζηηαληθψλ 

πιεζπζκψλ ζε δηάθνξεο πεξηπηψζεηο ζηνπο θφιπνπο ηεο απηνθξαηνξίαο ή ζηελ πεξηνρή 

ηεο Παιαηζηίλεο θαη κάιηζηα φηαλ ν ρψξνο δελ ήηαλ ππφ βπδαληηλφ έιεγρν. 

Μηα ηδηφηππε άπνςε γηα ηνπο Δβξαίνπο θαη ηε ζξεζθεία ηνπο απνδίδεη παξνηκία, πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα ραξαθηεξίζεη ηελ παιηλδξφκεζή ηνπο ζηνλ ηνπδατζκφ κεηά ηελ 

απφπεηξα εθρξηζηηαληζκνχ ηνπο απφ ηνλ Βαζίιεην Α΄ (9νο αη.): πξνο ηνλ νηθείνλ σο θύλεο 

επέζηξεςαλ εκεηόλ. Αθνξκάηαη απφ πξαγκαηηθή αεδή ζπλήζεηα ησλ ζθχισλ, πνπ 

ηξψγνπλ ηα εκέζκαηά ηνπο, θαη εθθξάδεη ηνπιάρηζηνλ απέρζεηα. Ζ παξνηκία αλαθέξεηαη 

ζε ηζηνξηνγξαθηθφ θείκελν (10νο αηψλαο) απφ ηνλ ιφγην Κσλζηαληίλν Πνξθπξνγέλλεην. 

Καη ην γεγνλφο απηφ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, επεηδή δειψλεη κηα επηζεκφηεξε 

ζέζε θαη κάιηζηα ζε χθνο εθιατθεπηηθφ. [...] 

Αξλεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο ζε ζαθή ζπζρέηηζε κε ην ζξήζθεπκά ηνπο, 

παξνπζηάδνπλ θαη φςηκα δεκψδε θείκελα απφ ρψξνπο δπηηθνθξαηνχκελνπο. πλδένπλ 

ηνπο Δβξαίνπο κε ηνπο ΄Αξαβεο θαη παξά ην  φηη ε ζπζρέηηζε απηή γίλεηαη θαη απφ πνιχ 

παιαηφηεξα θαίλεηαη λα απνηππψλνπλ έλα είδνο "ζηαπξνθνξηθήο" αληίιεςεο. Απηφ 

γίλεηαη  άκεζα αηζζεηφ ζε ζηηρνχξγεκα γηα ηνλ Κάξνιν Δ΄: νη Ηνπδαίνη απφ θνηλνχ κε 

ηνπο Αγαξελνχο ζεσξνχληαη ηέθλα ησλ αζέσλ.  

Ζ αληηπάζεηα ησλ ρξηζηηαλψλ γηα ηνπο Δβξαίνπο δελ απνηππψλεηαη  κφλν ζε ζηίρνπο, 

αιιά θαη ζε παξακχζηα
339

, ζε παξνηκίεο,
340

 ζε επσδέο
341

 θαη ζε παξαδφζεηο
342

, δελ έρεη κφλν

339
 Βι. γηα παξάδεηγκα «Σν βαζηιφπνπιν θαη ην πνπιάξη ηνπ» θαη «Σν βαζηιφπνπιν θαη ε θπθλνθφξε», Hahn 1991: 

38-45 θαη 91-101 αληίζηνηρα. Βι. επίζεο ην παξακχζη «Ο γπηνο ηεο ρήξαο», πνπ δεκνζίεπζε ν π. Π. Λάκπξνο

(Νενειιεληθά Αλάιεθηα, ηφκ. Α΄, Απξίιηνο 1870, θπιιάδηνλ Α΄, 56-64, αξ. 11), θαη ην παξακχζη ηεο Αζηππάιαηαο

«Ζ νινκσληηζή» (Dieterich 1908: 503, αξ. 2). Αθφκα: «Ο Φφβνο» (Αγγεινπνχινπ - Μπξνχζθνπ, 1999: 353-355),

θαη «Σα ηξία αδέξθηα θαη ην καγηθφ πνπιί» θαη «Ο Νηξεινηπρεξφο», ζην  Αγγεινπνχινπ - Καπιάλνγινπ -

Καηξηλάθε, 2007: 123-124, 239-241 αληίζηνηρα. Δπίζεο, Νηζπξηαθά, ηφκ. Δ΄, 1991: 21-23 (ηα παξακχζηα

δεκνζηεχνληαη κε ηελ επηκέιεηα ηνπ Κ. αθειιαξίδε), θαη ην πεινπνλλεζηαθφ παξακχζη «Ο δηάβνινο θαη ν

Δβξαίνο» ζην . Β. Κνπγέαο 2009: 88-89, αξ. 10.
340

  Βι. Ν.Γ. Πνιίηεο 1900: 55, αξ.1-3, θαη 195, αξ. 4. ην Γεκώδεηο παξνηκίαη ελ κεζαησληθνίο πνηήκαζη (1896: 

17), ν Ν.Γ. Πνιίηεο παξαζέηεη ηνπο ζηίρνπο 421-422 απφ ηε Γηήγεζηλ παηδηόθξαζηνλ ησλ ηεηξαπόδσλ δώσλ ηνπ 

1364 (Φεζίλ ν επηρώξηνο ιόγνο θαη παξνηκία, / Δβξαίνο όδεη θαη βξσκεί θαη όιε ηνπ ε ζήθε) θαη ζεκεηψλεη: «Ζ απηή 

παξνηκία εχξεηαη θαη ελ κηά ησλ αγηνξεηηηθψλ ζπιινγψλ (Ρσζηθνχ θσδ. 770 θ. 8 α) "Βξσκεί θαη ν Δβξαίνο θαη ε 

ζήθε ηνπ". εκεξηλαί δε παξαιιαγαί ηαχηεο ππάξρνπζηλ αη επφκελαη: - Βξσκεί ν Οβξηφο, βξσκεί θα ην έρεη ηνπ 

(Καξπάζνπ. Εσγξάθ. αγώλ Α΄  347, 93). -Βξσκά ν Οβξηφο, βξσκνχλ θαη ηα θαιά ηνπ (Αλέθδνηνη ίθλνπ παξά . 

Γνπθάθε. -Πάξνπ παξά Π. αξξή. - Νάμνπ παξά Μ. Μαξθφπνιη. Φνιεγάλδξνπ παξά Κνληαξίλε [Βξσκεί]. - Σήλνπ 

παξά Αδ. Αδακαληίνπ [βξ. ν Βξηγφο, βξ. θαη ηα θαιά η΄]. Οκνίσο παξά Σελίνπ ρηαθήο θαηαγσγήο [θαιά η΄]. - 

Βξσκά ν Οβξηφο θ΄ ε ηχρε ηνπ, βξσκνχλ θαη ηα θαιά ηνπ (Βεληδέινο 43, 79. -Πνιίηεο ελ Παλδώξα η. ΗΖΓ΄ αξη. 3). 
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ζξεζθεπηηθά γλσξίζκαηα, αθνχ θαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη νη απνξξένπζεο αληηζέζεηο 

κεηξάλε (ηνλ 18ν αηψλα ζην εζσηεξηθφ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο νη θπξηφηεξνη 

αληαγσληζηέο ησλ Διιήλσλ ζην εκπφξην ήηαλ νη Δβξαίνη θαη νη Αξκέληνη).  Αιιά θαη νη ζρέζεηο 

ησλ Δβξαίσλ κε ηνπο Σνχξθνπο, ππαγνξεπκέλεο απφ ηελ ηζηνξία (κεηά ην 1492 ε Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία ιεηηνχξγεζε ζαλ θαηαθχγην γηα ηνπο δησθφκελνπο Ηνπδαίνπ)
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, βαξαίλνπλ.

-Βξσκεί ν Οβξηφο θαη ην ΄ρεη ηνπ θαη φ,ηη θη αλ πνηάζζε  (Ρφδνπ. Δθεκ. Φηινκαζώλ 1860, ζ. 1265)».

Ζ ίδηα παξνηκία απαληά θαη ζηε Μάλε (Κάζζεο 1981: 38, αξ. 151), φπνπ ιέγεηαη θαη ην «α) Κιαίεηαη ζαλ 

ηνλ Οβξαίν ή β) Κιαίεηαη ζαλ ηνλ Οβξηφ» (ζην ίδην, 212, αξ. 1339). Δμεγεί ν Κάζζεο: «Σν α΄ ιέγεηαη ζηε 

Ννηηφηαηε Μάλε, ην β΄ ζηελ βνξεηφηεξε θαη Σαυγεην. Γηα θάπνηνλ πνπ ζπλερψο παξαπνληέηαη. (Οη Δβξαίνη πνπ 

ππήξραλ ζηα ρσξηά Σξχπε, Αλαβξπηή, ρσξηά Αιαγνλίαο θαη πνπ ζήκεξα αθνκνηψζεθαλ κεηά ην 1830, ήηαλ 

εκπνξεπφκελνη πνπ ζπλερψο κεκςηκνηξνχζαλ φηη έρνπλ ιίγα θέξδε θιπ.)». Βι. θαη ηελ θαξπαζηαθή παξνηκία: ΄Δρεη 

θη΄ ν νβξεόο ζπαζί, θ΄ εηο ην θξνύζζνο ζέ λα βγε («επί δεηιψλ θαπρσκέλσλ») (Μαλσιαθάθεο 1896: 281, αξ. 193). 

Απφ ηηο έμη καθεδνληθέο παξνκίεο πνπ απνζεζαχξηζε ν Γ.Καςάιεο παξαζέηνπκε ηελ εμήο ηεο Βέξνηαο: 

«Γε βγήθη νπ Οπβξηόο κε ηελ θαζζέια. Σελ θξάζηλ ιέγνπζη πξνο παίδα αλεζπρνχληα δηά ην ξένλ απφ ην θνκκέλν 

ρέξη ηνπ αίκα, δεινχληεο δει. φηη είλαη έηνηκνο λ΄ αξρίζε ηηο θσλέο ζαλ ηνλ Δβξαίν, πνπ πσιεί ηα γπαιηθά ηνπ» 

(1917: 487). 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κηα παξνηκία ησλ Δβξαίσλ έξρεηαη λα απαληήζεη ζηε κεησηηθή, εθδηθεηηθή ή θαη 

κέρξη ζαλάηνπ βίαηε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ εζλψλ απέλαληί ηνπο: ε ηνύην ηνλ θόζκν ππνθέξνπκε γηαηί είκαζηε 

Δβξαίνη, θαη ζηνλ άιινλ ζα ππνθέξνπκε γηαηί δελ ππήξμακε αξθεηά Δβξαίνη (Εσγξαθάθεο 1984: 59, αξ. 534). 
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 «Δίλαη πεξίεξγα θάπνηε ηα ιφγηα θη νη αθεγεκαηηθέο επηλνήζεηο πνπ ζπληαηξηάδνληαη κε ηα μφξθηα» ζεκεηψλεη ν 

Γεκήηξηνο . Λνπθάηνο (1992: 102-103), ζίγνπξα πάλησο δελ μελίδεη ε εβξαηνινγηθή επσδή πνπ παξαζέηεη θαη κε 

ηελ νπνία εθθξάδεηαη «ε νκνηνπαζεηηθή αιιειεγγχε κε αληίζηνηρα παζήκαηα αγίσλ ή ηνπ Υξηζηνχ: Χο εβαξήζαλ 

νη Οβξαίνη ην Υξηζηό / θαη δελ ηνπ θαθνζύλεςε, θαη δελ όκππαζε, / έηζη λα κελ πάζεη θαθό θαη ηνύηνο (ν ιαβσκέλνο). 

Σελ επσδή απηή ηε ζπλαληάκε ζηελ Κπλνπξία αιιά θαη ζαλ θξεηηθή «γεζεηά γηα ηε βαξεζκαηέ»: «Ο ΄βξαίνο ν 

Σζαιαραγηάο / σο εβάξελ ηνπ Υξηζηνχ κε ηε ιφρε ζηελ πιεπξά / θαη δελ σβξπαζέλε ε πιεγή θαη δελ εθαθνζχλεςέ 

λε, / λα κελ νβξπάζε, λα κελ νκππάζε θαη λα κε θαθνζπλέςε / ε πιεγή ηνπ δνχινπ ηνπ Θεηνχ... / - Γέμνπ γελ ην 

βάξνο ηνπ θαη δψζ΄ ηνπ ηελ πγεηά ηνπ» (Κξεηηθαί Μειέηαη, έηνο Α΄, ηρ. 8, Ννέκβξηνο 1933: 260, αξ. 1· ζεκεηψλεη ν 

Γ. Η. Κνπξκνχιεο πνπ ηε δεκνζίεπζε: «βαξήρλσ = βαξψ, θηππψ, ηξαπκαηίδσ θαη βαξεζκαηέ (ε) = πιεγή, ηξαχκα· 

βξπάδσ θαη νβξπάδσ = βξχσ, αλαδίδσ, βγάδσ ιίγνλ λεξφ, εληαχζα βγάδσ θαθνζχλελ, ππνξξνψ»). 

ε πεινπνλλεζηαθή γεηεηά ηνλ Υξηζηφ επί ηνπ ζηαπξνχ ηνλ ινγρίδεη Δβξαίνο θαη φρη Ρσκαίνο, φπσο 

αθεγνχληαη ηα επαγγέιηα: «Ο Οβξαίνο ν ισβφο / ην Υξηζηφ ειφρεςε  / κεδ΄ αηκάησζε / κεδ΄ εθάησζε (εππψζε) / 

κεδέ γηαξάο εγίλε» (Παπαδαθεηξφπνπινο 1887: 409, αξ. 2· γηαξάο, ζεκεηψλεη ν ζπιινγέαο, είλαη «ην ηξαχκα, 

πιεγή ππσζείζα»). 

Πξβι. θαη επσδή ηεο Κηκψινπ γηα ην αλεκνπχξη (εξπζίπειαο): Άγηε Υαξάιακπε, γηαηξέ, / άγηε 

Παληειεήκνλα, γηαηξέ, / αγία Αλαζηαζία, θαξκαθνιύηξηα, / όπνπ ηα θαξκάθη΄ αλεζπάο, / κελ θεληξώζεηο, κε 

θπηξώζεηο, / κόλν ζθόξπηζε απνπαδά / ηνπ δνύινπ ζνπ (ηαδε) από ην πξόζσπν. / πσο εζθνξπηζηήθαλ νη Δβξαίνη, / 

ζθόξπηζε θαη ηνύην απνδεπά (ππξηδάθεο: 215, ζ. 188, αξ. 8, ζη. 1-9). 
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 «Ζ εηθφλα ησλ Δβξαίσλ ζηηο ιανγξαθηθέο ζπιινγέο ησλ παξνηκηψλ θαη ησλ παξαδφζεσλ  [ηνπ Ν.Γ. Πνιίηε] 

είλαη εμ νινθιήξνπ αξλεηηθή. πγθεθξηκέλα, νη Δβξαίνη πξνζιακβάλνληαη  σο ζενθηφλνη, θαη γηα ην ιφγν απηφ 

ζεσξνχληαη "άλνκνη" θαη "θαηεξακέλνη", άμηνη ηεο ζετθήο ηηκσξίαο, ε νπνία παξαδεηγκαηηθά απεπζχλεηαη ζηνλ 

Ηνχδα. Ίλησο, θαηαδηθάδεηαη ζε αηέξκνλε καξηπξηθή πεξηπιάλεζε, ζε εμνβειηζκφ απφ ηελ θνηλσλία ησλ 

αλζξψπσλ θαη ζε ζηέξεζε αθφκε θαη ηνπ δηθαηψκαηνο (εηξεληθνχ) ζαλάηνπ.  Με εληαγκέλνο νχηε ζηνλ θφζκν ησλ 

δσληαλψλ νχηε ζηνλ θφζκν ησλ λεθξψλ, ν "πεξηπιαλψκελνο Ηνπδαίνο" παξακέλεη αλέληαρηνο ζε κία θαηάζηαζε 

ζπλερνχο πεξηζσξηαθφηεηαο. Ο ζηηγκαηηζκφο ηεο ζξεζθεπηηθήο εηεξφηεηαο ησλ Δβξαίσλ ζπλάδεη κε ην 

ζηηγκαηηζκφ ηεο γισζζηθήο ηνπο εηεξφηεηαο. Θεσξείηαη φηη ε γιψζζα ηνπο είλαη αθαηαιαβίζηηθε θαη φηη νη ίδηνη 

θσλαζθνχλ θαη θξαπγάδνπλ, αληί λα νκηινχλ. Δπηπξφζζεηα, ζην ιατθφ ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ απνηππψλνληαη σο 

ζσκαηηθά θαη πλεπκαηηθά βξφκηθνη άλζξσπνη» (Μαξγαξψλε 2013: 115). 
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 Με ηελ έθδνζε ηνπ δηαηάγκαηνο ηεο Αιάκπξαο ζηηο 2 Απγνχζηνπ 1492, ην νπνίν ππνρξέσλε φζνπο Δβξαίνπο 

δελ κεηαζηξέθνληαλ ζηνλ θαζνιηθηζκφ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ηζπαληθή επηθξάηεηα ηνπ Φεξδηλάλδνπ θαη ηεο 
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ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ππήξμαλ πεξηζηαηηθά πνπ νδήγεζαλ ηνπο ζθιαβσκέλνπο 

·ιιελεο ζηελ πεπνίζεζε φηη νη Δβξαίνη ιεηηνπξγνχλ ζαλ βξαρίνλαο ησλ Σνχξθσλ θαηαθηεηψλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθά φζα παξαζέηεη ν Κσλζηαληίλνο άζαο ζην έξγν ηνπ Σνπξθνθξαηνπκέλε 

Διιάο, αλαθεξφκελνο ζηε δεχηεξε αληηηνπξθηθή εμέγεξζε ηνπ Γηνλπζίνπ ηνπ «θπιφζνθνπ», 

κεηξνπνιίηε Λαξίζεο, κε έδξα ηα Σξίθαια. Ζ πξψηε εμέγεξζε, ην θζηλφπσξν ηνπ 1600, είρε 

θαηαπληγεί ζην αίκα, ν δε αγσληζηήο ηεξάξρεο θαζαηξέζεθε απφ ην Παηξηαξρείν «σο ηνικεξψο 

θαη αινγίζησο απνζηαζίαλ κειεηήζαο θαηά ηεο βαζηιείαο ηνπ πνιπρξνλίνπ ζνπιηάλ Μερκέη θαη 

πνιιά ησλ αηφπσλ δηαλνεζείο». 
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Ζ δεχηεξε θνξπθψζεθε ηε λχρηα ηεο 10εο επηεκβξίνπ

Ηζαβέιιαο, πάλσ απφ 200.000 πήξαλ ηνλ δξφκν ηεο εμνξίαο θαη δεκηνχξγεζαλ θνηλφηεηεο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. Παξέκεηλαλ κφλν φζνη κεηαζηξάθεθαλ ζξεζθεπηηθά. «΄Οκσο ηνχηνη νη  αιιαμνπηζηήζαληεο - νη 

Μαξξάλεο φπσο απεθιήζεζαλ», γξάθεη ν Γ.Κ. Εσγξαθάθεο (1984: 3-5), «απνδείρζεθε, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

πσο, θξπθά, δηαηεξνχζαλ ηελ παηξνπαξάδνηε ζξεζθεία ηνπο θαη ηεινχζαλ ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα κε ηηο 

θαζηεξσκέλεο ηεξνπξαμίεο. ΄Δηζη, θάπνηα ζηηγκή άξρηζε ε δίσμε θαη απνκάθξπλζε θαη ησλ Μαξξάλσλ. Καηά 

θχκαηα ινηπφλ [κεηά ην 1492, θπξίσο ζηα ρξφληα 1537, 1650] νη Ηζπαλνί Δβξαίνη έθεπγαλ απφ ηε ρψξα φπνπ είραλ 

απφ εθαηνληαεηίαο ξηδψζεη (κφλν ζην Σνιέδν ππήξραλ 70.000 Δβξαίνη), θαη αλαδεηνχζαλ θαηαθχγην ζ΄ άιιεο, 

πεξηζζφηεξν θηιφμελεο πεξηνρέο.  Μηα απ΄ απηέο ζηάζεθελ ε ηφηε παλίζρπξε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία πνπ 

αλάκεζα ζη΄ άιια εδάθε πεξηιάκβαλε θαη νιφθιεξε ηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν. Ο ηφηε νπιηάλνο Βαγηαδίη ΗΗ 

(1481-1512) αληειήθζεθε ζσζηά πφζε σθέιεηα ζα ΄ρε λ΄ απνθνκίζεη ε απηνθξαηνξία απφ ηνπο λένπο απηνχο 

άπνηθνπο: ήηαλ δξαζηήξηνη, κνξθσκέλνη, πινχζηνη, κε ζρέζεηο ζ΄ φιε ηε Γχζε θαη κε πείξα εκπνξηθή. Ζηαλ, κ΄ 

άιια ιφγηα, ζηνηρεία πξνφδνπ θαη πνιηηηζκνχ. Σνπο δέρηεθε ινηπφλ πξφζπκα: εγθαηαζηάζεθαλ, ζηαδηαθά, ζηνλ 

ειιεληθφ γηνπγθνζιαβηθφ, βνπιγαξηθφ ρψξν, θαζψο θαη ζηνλ κηθξαζηαηηθφ. Αξρηθά ζηα παξάιηα θαη θαηφπηλ 

πξνρψξεζαλ πξνο ηελ ελδνρψξα. ΄Δηζη, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ δεκηνπξγήζεθαλ κηθξέο ή κεγαιχηεξεο 

θνηλφηεηεο πνπ ζαλ αλεμάξηεηεο θνηλσληθέο νκάδεο ζπγθξφηεζαλ δηθά ηνπο θέληξα, απηνθέθαια, κε θνηλά ζ΄ φιεο, 

θαη αλαιινίσηα, θπιεηηθά θαη ζξεζθεπηηθνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα δηαηήξεζαλ δειφηππα ζαλ κηα 

επδηάθξηηε θαη κε αθνκνηψζηκε ηαπηφηεηα. Σνχην απεηέιεζε ηε δχλακε, ηελ ππεξεθάλεηα θαη ην θαηαθχγηφ ηνπο. 

Μηα απφ ηηο θνηλφηεηεο ηνχηεο -ε πην ζεκαληηθή ζε αλζξψπηλν φγθν θαη αθηηλνβνιία πνιιαπιή: θνηλσληθή, 

πνιηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή- ζηάζεθελ ε Κνηλφηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο - "πόιε, κεηέξα ηνύ Ηζξαήι", φπσο 

απεθιήζε ραξαθηεξηζηηθά απφ ηνλ Δβξαίν πνηεηή ακνπέι Οχζθνπο, ην 1537 (ηφηε, "ρξπζή επνρή" ηνπ εβξατζκνχ 

ηεο Θεζζαινλίθεο). [...] Ζ Κνηλφηεηα ηνχηε, πνπ, αθφκε ην 1940, αξηζκνχζε πεξηζζφηεξν απφ 50.000 Δβξαίνπο, 

εμαθαλίζηεθε, θπξηνιεθηηθά, κέζα ζηα 3 ρξφληα ηνπ ζπζηεκαηηθνχ εμνινζξεκνχ ηεο, θαηά ηε λαδηζηηθή θαηνρή 

(1941-1944). Σν 96ν/ν απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ράζεθε ζηα απαίζηαο κλήκεο ζηξαηφπεδα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηα 

θξεκαηφξηα ηνπ Άνπζβηηο θαη άιισλ πεξηνρψλ».  

Κάηη αθφκα: «΄Οπσο έρεη αλαδείμεη ν Jonathan Israel ζην βηβιίν ηνπ γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Δπξψπεο 

[European Jewry in the Age of Mercantilism 1550-1570, Ομθφξδε 1998], ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 16νπ θαη ν 17νο 

αηψλαο ζηε Βελεηία αιιά θαη ζηελ Δπξψπε γεληθφηεξα, είλαη ε επνρή θαηά ηελ νπνία επλνείηαη ε κεηαλάζηεπζε 

λένπ πιεζπζκνχ Δβξαίσλ θαη επηθξαηεί ε ινγηθή πνπ ππαγνξεχεη ηελ αλνρή απέλαληί ηνπο ιφγσ ηεο 

"ρξεζηκφηεηάο" ηνπο, δειαδή ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ ζεσξείηαη φηη ζα επηθέξνπλ κέζσ ηεο άζθεζεο ηνπ 

εκπνξίνπ. Αληίζεηα, κπαίλνληαο ζηνλ 18ν αηψλα θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ, ν αληηεβξατζκφο ηεο Δπξψπεο θαίλεηαη λα 

απμάλεηαη» (Λάππα 2013: 78). Ζ ρηηιεξηθή «ηειηθή ιχζε» ινηπφλ έρεη ηε βαζηά πξντζηνξία ηεο, κε ηνλ 

αληηζεκηηηζκφ λα ζθξαγίδεη ηε ιατθή ζπλείδεζε ζρεδφλ ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη λα απνηππψλεηαη ζε παξακχζηα 

θαη παξνηκίεο. 
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 Ο ζθνδξφηεξνο επηθξηηήο ηνπ Γηνλχζηνπ ππήξμε ν Μάμηκνο ν Πεινπνλλήζηνο, ηεξνθήξπθαο ηφηε θαη δάζθαινο 

ζηα Ησάλληλα. ηνλ ηειηηεπηηθόλ ιόγνλ θαηά Γηνλπζίνπ θαη ησλ ζπλαπνζηεζάλησλ απηώ, πνπ γξάθηεθε ζρεδφλ 

ακέζσο κεηά ηε ζπληξηβή ηεο εμέγεξζεο, ν Μάμηκνο θαηεγνξεί ηνλ Γηνλχζην ζαλ απαηεψλα, δηάβνιν θαη 

Γαηκνλύζην.  
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1610, κε επίζεζε θαηά ηνπ  θάζηξνπ ησλ Ησαλλίλσλ. Γξάθεη ν άζαο (1869: 210-211): 

Δλ ησ κεηαμχ ηνχησ ν αείκλεζηνο Γηνλχζηνο αξρηεξεχο Σξίθθεο, αλήξ θηιειεχζεξνο θαη 

ξέθηεο [...], αλεπέηαζελ ελ Ζπείξσ ηελ ζεκαίαλ ηεο απειεπζεξψζεσο ηνπ ειιεληθνχ 

γέλνπο, θαη επί θεθαιήο πνιιψλ επαλαζηαηψλ  εηζήιζελ εηο Ησάλληλα· πιελ 

θαηαπνιεκεζείο ππφ ησλ χζηεξνλ ζπλειζφλησλ Σνχξθσλ, θαη πηζαλψο πξνδνζείο ππφ 

ησλ εηαίξσλ, εληθήζε  θαη θαηεζθάγε. Φηιφηνπξθφο ηηο ·ιιελ εμηζηνξψλ ηα ηφηε 

ιαβφληα ρψξαλ νηθηξψο δηαζχξεη θαη ριεπάδεη ηελ κλήκελ ηνπ θηιειεπζέξνπ εθείλνπ 

ηεξάξρνπ. 

Με ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ ζθνησκέλνπο ή αηρκαισηηζκέλνπο, έπεηηα απφ ηελ αληεπίζεζε 

ηεο ηνπξθηθήο θξνπξάο, ε νπνία είρε ηε ζπλδξνκή ησλ ληφπησλ Διιήλσλ πξνθξίησλ, ν 

Γηνλχζηνο θαηέθπγε ζε θάπνηα ζπειηά. Γξάθεη ν «θηιφηνπξθνο ·ιιελ» γηα ηνλ ριεπαδφκελν 

ζαλ «αζηξνιφγν θαη ιεθαλνκάληε» Γηνλχζην, ζχκθσλα κε φζα παξαδίδεη ν άζαο (213-214): 

Ο δε ηεο απνζηαζίαο αξρεγφο Γηνλχζηνο, σο ήθνπζε ηνπο αιαιαγκνχο ησλ Σνχξθσλ θαη 

είδε ηνπο κεζ΄ εαπηνχ ζθνξπηζζέληαο, έθπγε θαη ειζψλ εθξχθζε εηο ην ζπήιαηνλ ηεο 

εθθιεζίαο Ησάλλνπ ηνπ Πξνδξφκνπ, φπνπ ηψξα θείηαη ην ηδακί ηνχ Αζιάλ παζά·  έγηλε 

κεγάιε πεξί απηνχ δήηεζηο, θαη νπδείο άιινο εδπλήζε αλ ηνλ εχξε παξά ην κηζφρξηζηνλ 

ησλ Ηνπδαίσλ γέλνο, νη νπνίνη θέξνληέο ηνλ δέζκηνλ ηνλ παξέδσζαλ εηο ηνπο θξηηάο, θαη 

δηά πξνζηαγήο ησλ αξρφλησλ Σνχξθσλ, ρσξίο ηηλνο εμεηάζεσο, ηνλ έγδαξαλ δσληαλφλ, 

θαη γεκίζαληεο ην δέξκα ηνπ άρπξνλ ην πεξηέθεξαλ απφ πφιηλ εηο πφιηλ, θαη ηέινο θαη εηο 

απηήλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιηλ· ιέγεηαη δε φηη εζεθψζε θαη ν βαζηιεχο λα ην ηδή, θαη 

νχησο επιεξψζε ην ηεο πξνθεηείαο ηνπ ινμφλ, φηη έκειιε λα ππάγεθαη εηο ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιηλ, θαη απηφο ν βαζηιεχο λα ηνλ ζεθσζή. 

΄Οζνη δε απφ ηνπο ζηξαηηψηαο απηνχ εζπιιήθζεζαλ, ηνχηνπο επαξαθίλεζαλ νη Δβξαίνη 
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ηνπο Σνχξθνπο λα κε ηνπο ζαλαηψζνπλ, αιιά λα ηνπο δψζνπλ δηαθφξνπο  θνιάζεηο θαη 

βαζάλνπο, έσο νπ εηο απηάο απνζάλσζη· θαη νχησο επεηδή νη βάξβαξνη ηνπο παξέδσζαλ 

πξνο ηνχην ηνπο αλζξψπνπο, ην πνλεξφλ γέλνο
 
άιινπο κελ εζνχβιηζε θαη  δσληαλνχο 

έςεζελ, άιινπο δε εηο ππξθατάλ θαηέθαπζελ, άιινπο απφ θξεάγξαο εθξέκαζε, θαη πξνο 

άιινπο ζθιεξφηαηα κεηερεηξίζζε καξηχξηα, ηα νπνία λα δηεγεζψ θαηά κέξνο απνθεχγσ 

δηά ηελ βαξβαξφηεηα απηψλ, έθαζηνο δε εκπνξή λα θξίλε, καλζάλσλ κφλνλ φηη νη 

Δβξαίνη είραλ εηο ηνχην πάζαλ εμνπζίαλ απφ ηνπο Σνχξθνπο, θαη ελζπκνχκελνο εηο 

πφζελ ήηνλ ηθαλνί λα θζάζνπλ σκφηεηα θαη δηά ράξηλ πξνο ηνπο θξαηνχληαο θαη δηά ην 

πξνο εκάο άζπνλδνλ κίζνο ησλ. 

Απνθαιππηηθφο είλαη πάλησο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ελαληηψζεθε ζηνπο Δβξαίνπο ν 

Κνζκάο ν Αηησιφο. Σνπο πνιέκεζε ζην πεδίν ηνπ εκπνξίνπ, ψζηε λα κεηψζεη ηα θέξδε ηνπο: 

Ο Απνζηνιηθφο νχηνο Γηδάζθαινο πνηέ δελ ήλνημε ζηφκα λα εηπή ιφγνλ ελαληίνλ ησλ 

Δβξαίσλ, νχηε εηο ηελ Θεζζαινλίθελ, νχηε εηο ηελ Καζηνξίαλ, νχηε εηο ηα  Ησάλληλα, 

νχηε εηο θαλέλα άιιν κέξνο φπνπ ήζαλ Δβξαίνη, αιιά κφλνλ ηνπο Υξηζηηαλνχο εδίδαζθε 

λα πνιηηεχνληαη σζάλ Υξηζηηαλνί, θαη λα θπιάηηνπλ αιήζεηαλ θαη εκπηζηνζχλελ πξνο 

ηνπο εμνπζηαζηάο νπνχ ηνπο έδσθελ ν Θεφο, θαζψο νη ίδηνη Αιβαλίηαη πεγαίλνληεο εθεί, 

νπνχ εδίδαζθελ εηο ηαο έμσ πεδηάδαο ηα ήθνπνλ απφ ην ζηφκα ηνπ θαη σο άλζξσπνλ ηνπ 

Θενχ ηνλ εθήξπηηνλ, εηο ηφζνλ νπνχ θαη ν Κνπξη Παζζάο αθνχσλ ηελ θαιήλ ηνπ θήκελ, 

επξφζηαμε θαη ήιζελ έκπξνζζέλ ηνπ, θαη ηφζνλ θαιά ηνχ ήξεζελ ε νκηιία ηνπ, ψζηε θαη 

ην ζξνλί εθείλν νπνχ πξνείπακελ ηνπ εθαηαζθεχαζε θαη κε θαηηθέ ην έλδπζε δηά λα 

αλαβαίλε εηο απηφ θαη λα δηδάζθε απφ ςειά ηνπο ιανχο. Αιιά ην πακπφλεξνλ θαη 

κηαξψηαηνλ ηνχην γέλνο ησλ κηζνρξίζησλ Δβξαίσλ, θαζψο εηο ηνπο απεξαζκέλνπο 

αηψλαο έδεημε πάληνηε άθξαλ θαθίαλ ελαληίνλ ησλ Υξηζηηαλψλ, νχησ θαη ηψξα κε 

ππνθέξνλ  λα  θεξχηηεηαη ε πίζηηο θαη ην Δπαγγέιηνλ ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ, νη Δβξαίνη 
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νπνχ θαηνηθνχλ εηο ηα Ησάλληλα, ππήγαλ νη ζεήιαηνη θαη είπαλ εηο ηνλ Παζζάλ ηνπ ηφπνπ 

πσο ν Ηεξφο νχηνο Κνζκάο ήηνλ απεζηαικέλνο απφ ηνπο Μνζρφβνπο δηά λα μεπιαλά ηνλ  

Βαζηιηθφλ Ραγηάλ λα πεγαίλνπλ εηο ηελ Μνζρνβίαλ· αιιά ηνχηνλ κελ ε Θεία Πξφλνηα 

ηφηε ηνλ δηεθχιαμελ απφ ηελ ζαλαηεθφξνλ ηαχηελ επηβνπιήλ· επξνμελήζε φκσο αξθεηή 

δεκία ρξεκάησλ εηο ην θνηλφλ ησλ Υξηζηηαλψλ. Δληεχζελ ινηπφλ ν Ηεξφο Κνζκάο ήξρηζε 

λα ζηειηηεχε ηελ πνλεξίαλ θαη ην αδηάιιαθηνλ κίζνο νπνχ έρνπλ θαηά ησλ Υξηζηηαλψλ 

νη Δβξαίνη, θαη επεηδή θαλεξά απεδείρζε πσο ήην πιάζκα θαη ζαθήο ζπθνθαληία εθείλε 

ε θαηεγνξία νπνχ έθακαλ εηο ηνλ Παζζάλ, πάιηλ ππήγε εηο Ησάλληλα, θαη πξψηνλ κελ 

εθαηάπεηζε ηνπο Υξηζηηαλνχο λα κεηαβάιισζη ην θνηλφλ παδάξη απφ ηελ Κπξηαθήλ εηο 

ην άββαηνλ, ην νπνίνλ ηνπο επξνμέλεζε κεγάιελ θζνξάλ. Γεχηεξνλ ηνπο εθήξπμε δηά 

θαλεξνχο ερζξνχο, θαη φηη είλαη έηνηκνη θάζε θαηξφλ λα θάλνπλ θάζε θαθφλ εηο ηνπο 

Υξηζηηαλνχο. Σξίηνλ ζέισλ λα εβγάιε απφ ηαο θεθαιάο ησλ Υξηζηηαλψλ ηαο καθξάο 

θνχληαο θαη ηα ηνηαχηα, ηα νπνία φια ηα εγφξαδνλ απφ ηνπο Δβξαίνπο, ηνπο εδίδαζθε 

πσο είλαη αθάζαξηα, φηη επηηαπηνχ δηά ηνπο Υξηζηηαλνχο νη ζενθηφλνη ηα κνιχλνπζη, θαη 

λα κε αγνξάδσζηλ νιφηεια· θαη ινηπφλ κε ππνθέξνληεο πιένλ λα βιέπνπλ θαη λα 

αθνχνπλ ηνλ ΄Αγηνλ ειέγρνληα απηνχο, ππήγνλ εηο ηνλ Κνπξη Παζζάλ θαη ηνπ έδσθαλ 

πνπγγεία πνιιά δηά λα ηνλ εβγάιε απφ ηελ δσήλ.
345

Ηδηαίηεξα κε ηελ έλαξμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηα αληηεβξατθά αηζζήκαηα εχθνια 

ζα παξνμχλνληαλ, αλ, γηα παξάδεηγκα, δηαδίδνληαλ επξχηεξα, απφ ζηφκα ζε ζηφκα, εηδήζεηο γηα 

ηε κνίξα ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ ηνπ Δ΄
346

 ή ην πεξηερφκελν αθεγήζεσλ φπσο απηή πνπ

345
 Αθνινπζία θαη βίνο ηνπ ελ αγίνηο παηξόο εκώλ Κνζκά, 1894: 28-29. Βι. θαη Κ.. Κψλζηαο, «΄Δλαο πξσηνπφξνο 

θνηλσληζηήο: Πάηεξ Κνζκάο ν Αηησιφο (1714-1779)», ΄Απαληα, ηφκ. Α΄, 1991: 103. 
346

 Γξάθεη ν Πνπθεβίι, πνπ δελ θξχβεη ηελ απνζηξνθή ηνπ γηα ην εβξατθφ έζλνο: «Σε 24 Απξηιίνπ, επεηδή ηα ηεξά 

ησλ βαζαληζζέλησλ ιείςαλα έκελνλ αλεξηεκέλα επί ηξεηο εκέξαο επί ησλ αγρνλψλ, ν Μέγαο Βεδχξεο Μπεληεξιήο 

δηέηαμε λ΄ απνζπάζσζηλ απηά εθείζελ θαη παξαδψζσζη ην ηνπ Παηξηάξρνπ εηο Ηνπδαίνπο, εθιεγέληαο κεηαμχ ησλ 

αρξεηεζηάησλ θαη κάιινλ δηεθζαξκέλσλ Ηζξαειηηψλ ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, εηο νπο επέβαινλ λα ζχξσζηλ δηά 

ησλ νδψλ θαη ξίςσζηλ απηφ εηο ηελ ζάιαζζαλ. πλνδεία γεληηζάξσλ δηεηάρζε λα επαγξππλή επί ηεο εθηειέζεσο 

ηεο κηαξάο ηαχηεο δηαηαγήο. Οχησ θξηθσδψο ιίαλ έβιεπέ ηηο ηα ζψκαηα ηνπ ηε Παηξηάξρνπ θαη ησλ ινηπψλ 

καξηχξσλ, κνιπλφκελα δηά ρεηξψλ βεβήισλ, ζπξφκελα εληφο ηνπ πεινχ ησλ ξπάθσλ θαη ρξεζηκεχνληα σο παίγληνλ 

ηνπ αγξίνπ κίζνπο ησλ απνγφλσλ ηνπ ζενθηφλνπ ιανχ» (1901, ηφκ. Β΄, Ζ 236-237). Θπκίδσ θαη ηηο ζρεηηθέο 
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αθνινπζεί. Σε ζπλαληνχκε ζηα απνκλεκνλεχκαηα αλσλχκνπ, δεκνζηεπκέλα κε ηνλ ηίηιν «Αη 

ζθαγαί ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο» θαη ηνλ ππφηηηηιν «1821 Μαξηίνπ 8 ήξρεζελ ε ηαξαρή εηο 

Κσλζηαληηλνχπνπιηλ ζεκεηψζεηο: φζα εθνινχζεζαλ, θαη φζνπο εθψλεπζαλ έσο Απγνχζη: Λ΄ : 

επξηζθφκνπλ απηνχ» (αλαπαξάγεηαη πηζηά ην πξσηφηππν). Παξαζέηνπκε ηηο δχν παξαγξάθνπο 

πνπ αθνξνχλ ην δξάκα ησλ Διιήλσλ ζηελ Πφιε,
347

 ζηηο 4 Ηνπλίνπ 1821 (δηαηεξείηαη ε

νξζνγξαθία ηνπ πξσηνηχπνπ):  

Σελ απηήλ βξαδηάλ εθψλαδαλ εηο ην ηαπξνδξφκε εηο φινπο ηνπο δξφκνπο θσηηά νη 

Σνχξθνη δηά λα δνθηκάζνπλ πάιηλ ηνπο Γξαηθνχο, ην δε πξσί επάτζαλ εηο ηα ηανπια εηο 

ηελ εθθιεζίαλ επί ιφγνπ φηη έρνπλ άξκαηα θξπκκέλα εηο ην αιηάξε, θαη εθξέκεζαλ, 

θαη άλνημαλ θαη ηα κλεκνχξηα θαη δελ εχξαλ κφλνλ θφθαια, εγθξέκεζαλ θαη ηελ 

εθθιεζίαλ ηνπ Γελεί Μαραιά έθαςαλ θαη ην Παινπθιή θαη ην εζθέπαζαλ νπνχ δελ 

θαίλεηαη Πέηξα. ΄Δγηλελ έπεηηα έλα θνκπιφην απφ Σνχξθνπο Νένπο απφ ρξνλψλ 15: 

θαη: 20: ΄Δρνληαο θαη Δβξαίνπο καδχ ησλ κε ζεκαίεο εηο ην ρέξη, θσλάδνληεο 

Πξνζηαγή ηνπ ζνπιηάλνπ λα θφςνπλ ηνλ Ραγηάλ ηξέρνληεο εηο ηαο εθθιεζίαο, επάτζαλ 

εηο ηελ Παλαγίαλ, εγξχζθεπε δελ άθεζαλ άιιν κφλνλ ηείρνπο· ηνλ Άγηνλ Νηθφιανλ εηο 

ην ηδνππειή επάτζαλ θαη ζηνπο ζηιηβξηηνχο εηο Δηεξλέθαπε, ην ίδηνλ θαη εηο ην 

Μνπριηφλ ηα δε βιαρ-ζεξάτ εθθιεζία ηελ έθακαλ γεο ηελ εθθιεζίαλ απφ ηα Δμε 

ζηξνθέο ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Εαινθψζηα «Αη ζθηαί ηνπ Φαιήξνπ»: Σελ Δπηάινθνλ, όπνπ θξηθώδεηο / εμεπέκπνλην 

ζξήλνη, / πεξηέηξερνλ Σνύξθνη ιπζζώδεηο, / αθνιάζησλ ζθαγώλ ιεηηνπξγνί, / θαη εμήπηεην κάιινλ ππξίλε / ηνπ 

αλόκνπ Μαρκνύη ε νξγή. // Ο ζεπηόο Παηξηάξρεο θαηέζηε / εθεί γέισο θαη ριεύε. / Δθεί, θεπ, επ΄ αγρόλεο ππέζηε / 

ηνλ θξηθώδε ησλ Σνύξθσλ ζπκόλ, / νπξαλόζε δε κάξηπο αλέβε / επινγώλ ηνπο αγώλαο εκώλ. // Νεθξόο είρε ηαο 

ύβξεηο θεδείαλ / θαη ηνλ Βόζπνξνλ κλήκα, / έλζα κ΄ έρζξαλ εξξίθζε αγξίαλ / απ΄ Δβξαίσλ ιαόλ αζεβή. Δπκελέο όκσο 

εύξε ην θύκα / θαη απήιζελ εηο γελ επζεβή (Εαινθψζηαο [1859]: 31). 
347

Ίζα ζπλέβεζαλ ζηελ Πφιε πξνηάζεθαλ ζαλ δηθαηνινγία ηεο ζθαγήο ησλ Δβξαίσλ ζηελ Σξηπνιηηζά, ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1821: «Οη δε ελ Σξηπνιηηζά Δβξαίνη, επί ιφγσ ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη αιινχ θαθήο πξνο 

ηνπο Υξηζηηαλνχο δηαγσγήο ησλ νκνζξήζθσλ ησλ, φινη θαηεζηξάθεζαλ, νη κελ δηά ζηδήξνπ, νη δε δηά ππξφο, εθηφο 

ησλ πεξί ηνλ Υαλέ, γλσζηφλ δηά ηελ αγαζφηεηά ηνπ» (Σξηθνχπεο 1925: 62). Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Πνπθεβίι 

θαηαγξάθεη ην εμήο πεξηζηαηηθφ: «Αιι' έθαζηνο πιένλ εζθέπηεην δη' εαπηφλ, φηε είδνλ εκθαληδφκελνλ ηνλ ζαξάθελ 

ηνπ Βεδχξνπ, φζηηο εδήηεη λα ζπλζεθνινγήζε δηά ηνπο Ηζξαειίηαο. ·θεξε κεγαινπξεπή ρξπζά πηζηφιηα, άηηλα 

αθήξεζελ απηψ ν Κνινθνηξψλεο ιέγσλ: Δβξαίνο θαη άξκαησκέλνο δελ ηαηξηάδεη. ·θξηλε δε θαιφλ λα ιάβε επίζεο 

θαη ηα πξνζθεξφκελα απηψ ρξήκαηα, απνπέκςαο απηφλ δη΄ ππεθθπγψλ» (ηφκ. Γ΄, 1890: 123). 
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Μάξκαξα  ηνπ αβεο θηστ, θαη ηνλ Αγηνλ Ησάλλελ ην Μεηφρη ην αγηνηαθίηηθνλ. 

Δπάηεζαλ ην Παηξηαξρείνλ έθπγελ ν Παηξηάξρεο απφ ην παξάζπξνλ, εζθφησζαλ έλαλ 

Αξρηκαλδξίηελ ηελ δε εθθιεζίαλ Παηξηαξρείνλ δελ κπφξεζαλ λα ηελ αλνίμνπλ, απηαίο 

φιαηο ε εθθιεζίαηο είλαη κε ζηδεξέληαηο Πφξηεο εηο απηάο ηα εθθιεζίαο ηαο ηθφλαο εηο 

ηα Παιηά ηα ζθέβε εηο ηα ηδνπβάιηα, ηνπο Πνιπειαίνπο θνκάηηα, νη δε Δβξαίνη είραλ 

ηδνπβάιηα θαη έζθπδαλ ηα Δπαγγέιηα θαη άιια βηβιία θαη ηα εθνξηψλνπληαλ, ηα νπνία 

εκεηαρεηξίδνληαλ εηο ρξχζηλ πξαγκέλησλ εηο ηαο εκέξαο απηάο εηο ηα ρξηζηηαληθά ηα 

νζπήηηα γηαιή δελ άθεζαλ, νη δε Δβξαίνη θαη απηνί κε ηαηο Πέηξαηο Πεξηπέδνληαο ηνπο 

ρξηζηηαλνχο πνιινχο εηχθισζαλ πνιινχο εζθφησζαλ ζξχλνο κέγαο, πνιαίο 

γθαζηξσκέλεο απνβάιζεζαλ ηαο δε άιιαο εθθιεζίαο κε δφζηλ γξφζηα εηο ηνπο 

Γηαληηδάξνπο εδηαπζέληεπζαλ, νη δε Σνχξθνη νπνχ έβιεπαλ ηα παηδηά ηνπο θαη έθακαλ 

απηά ηα έδηδαλ θνπξάγην αιαιαγκφο θαη ζξχλνο θαη ην θνπβέξλν εζηψπα εηο φια απηά 

νη Δβξαίνη εθψλαδαλ απνζηάηαη Γξαηθνί ηνπ ζνπιηάλνπ θαη άπεηξαηο πβξηζίαηο.
348

Γεισηηθφο είλαη θαη ν ζηίρνο: πιαθψλνπλ νη Γελίηζαξνη θη νη Οβξηνί αληάκα
349

 ηνπ

άζκαηνο «Ο ζάλαηνο ηνπ Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ», δηά ηνπ νπνίνπ Σνχξθνη θαη Δβξαίνη 

εκθαλίδνληαη λα δξνπλ βηαίσο απφ θνηλνχ, ηαπηηδφκελνη: 

Πνηνο είδε ηέηνηα ζπλλεθηά, πνηνο είδε ηέηνηα αληάξα 

πνπ ηνύη΄ ην ρξόλνη πιάθσζαλ Αλαηνιή θαη Γύζε; 

348 Βι. Κσλζηαληίλνο Μεηαμάο, Ηζηνξηθά απνκλεκνλεύκαηα εθ ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο (επηκέιεηα Δκκαλνπήι 

Γ. Πξσηνςάιηεο, Δθδνηηθφο Οίθνο Γ. Σζνπθαιά «Βηβιηνζήθε», Αζήλα 1956), φπνπ, ζην επίκεηξν 

«Απνκλεκνλεχκαηα αλσλχκσλ», δεκνζηεχεηαη θαη ην θείκελν «Αη ζθαγαί ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο» (217-229). 

Δθεί αλαπαξάγεηαη ζεκείσζε ηεο ζχληαμεο ηνπ πεξηνδηθνχ Παλδώξα, κε ηελ  νπνία ν αλαγλψζηεο πιεξνθνξείηαη 

φηη ην κηθξφ, αγλψζηνπ παηξφο εκεξνιφγην ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο «ρεηξνγξάθνπο εμηζηνξήζεηο ηεο Δπαλαζηάζεσο 

ηνπ 1821 έηνπο» πνπ θαηάθεξε λα ζπιιέμεη ν ππξίδσλ Εακπέιηνο. «Ο γξάθσλ», ζεκεηψλεηαη, «άλζξσπνο ακαζήο, 

σο θαίλεηαη θαη εμ απηήο ηεο ειιείςεσο πάζεο νξζνγξαθίαο, βεβαηνί φηη ππήξμελ απηφπηεο. Δθ ηνπ χθνπο δε 

εηθάδνκελ φηη ζα ήην Δπηαλήζηνο· δηφηη ιέγεη πξίληδηπα θαη πξνθιακαδηφλεο θαη πφπνινλ θαη θνπβέξλν θξηκελάιε 

θαη ζηακπηιίηνη θαη άιιαο ηνηαχηαο ιέμεηο, αγλψζηνπο εηο ηνλ ελ Σνπξθία ειιεληθφλ ιαφλ».  
349

Σελ επκελή ζηάζε ησλ Σνχξθσλ απέλαληί ηνπο ηελ αλαγλσξίδνπλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν θαη νη Δβξαίνη ζε 

παξνηκία ηνπο: «Ο Σνύξθνο δελ ρηππά ηνλ Δβξαίν. Αλ όκσο ηνλ ρηππήζεη; (Παξφιν πνπ νη Σνχξθνη έδεηρλαλ 

ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο Δβξαίνπο, δελ κπνξνχζε λ΄ απνθιεηζζεί κηα απξνζδφθεηε άζθεζε βίαο» 

(Εσγξαθάθεο 1984: 36, αξ. 19). 
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Σνλ Παηξηάξρε θξέκαζαλ, ηνλ άγην ηνλ Γξεγόξε, 

ζαλ λα ΄ηαλε θαηάδηθνο, ζηεο εθθιεζηάο ηελ πόξηα. 

Δθεί πνπ ειεηηνύξγαε θη επιόγαε ην γέλνο, 

πιαθώλνπλ νη γελίηζαξνη, θη νη Οβξηνί αληάκα. 

«Κόπηαζ΄, αθέληε δέζπνηα, θαη δηάβαζ΄ ηα θεξκάληα, 

πνπ ιελ λα ζε θξεκάζνπλε ζηελ εθθιεζηάο ηελ πόξηα. 

Γε ζ΄ άξεζε λα θάζεζαη ζην ζξόλνη ζξνληζκέλνο. 

κα ζέιεζεο Ρσκαίθν ηελ Πόιε λα ηε δθηάζεηο». 

΄Αιινη ηνλ δέξλνπλ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350

ΚΟΚΚΗΝΑΚΖ  1899: 805-806, αξ. 58 

Σελ ίδηα ζχκπξαμε, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηε Υαιθηδηθή, κεηά ηελ έθξεμε ηεο 

Δπαλάζηαζεο, θαηαγξάθεη ν Πνπθεβίι (1902: 201-202): 

Σνχξθνη θαη Δβξαίνη επιήζζεζαλ αίκαηνο αζψνπ. Αη δεκφζηαη πιαηείαη [ηεο 

Θεζζαινλίθεο] επιεξψζεζαλ ζθνιφπσλ, αη  επάιμεηο ηνπ επηαπχξγνπ  θξνπξίνπ 

επιεξψζεζαλ θεθαιψλ, αη εθθιεζίαη κεηεβιήζεζαλ εηο θπιαθάο· θαη ε θξίθε ήην 

ηνηαχηε, ψζηε άλεπ ηεο παξνπζίαο ηνπ ηππφηνπ Bottu, πξνμέλνπ ηεο Γαιιίαο,  αλδξφο 

κεγαινςχρνπ, νη μέλνη εκπνξεπφκελνη ζα εγθαηέιεηπνλ πφιηλ εηνίκελ λα θαηαβξνρζήζε 

ηνλ ρξηζηηαληθφλ πιεζπζκφλ απηήο. [...] Αη σκφηεηεο απηαί επήγαδνλ εθ θνηλήο πεγήο 

ηνπ θαλαηηζκνχ θαη έζρνλ σο απνηέιεζκα ηελ θαη΄ αλάγθελ επαλάζηαζηλ ησλ Διιήλσλ.  

[...] 

Ο θφβνο, κεγαινπνηψλ πάληνηε ηα πξνθαινχληα απηφλ αίηηα, αλεβίβαζελ ελ ηε θαληαζία 

ησλ ηνπο επαλαζηάηαο εηο πεληήθνληα ρηιηάδαο θαη ηνπο έθεξελ εηο ηαο πχιαο ηεο 

350
 Σν ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνχ δελ ζψδεηαη. 
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πφιεσο, ελ σ πνιχ ηαχηεο  απείρνλ. Ο «γελληηζάξ αγάο» ήξμαην ηφηε λ΄ 

 αλαδηνξγαλή ηα ζηξαηεχκαηα, θαη νη Ηζξαειίηαη, νίηηλεο αλεκίρζεζαλ θαη απηνί εηο 

 ηαο θαηά ησλ Υξηζηηαλψλ ζθαγάο, θξίλνληεο επιφγσο φηη δελ ππήξρε δη΄ απηνχο ειπίο 

ζσηεξίαο, εάλ νη Διιελεο εθπξίεπνλ ηελ πφιηλ, παξείρνλ ηελ ζπλδξνκήλ ησλ, ελ ν 

δηνηθεηήο εδέρζε. Καη εζεάζεζαλ δηά πξψηελ ίζσο θνξάλ απφ ηεο θαηαζηξνθήο ηεο 

Ηεξνπζαιήκ Δβξαίνη θέξνληεο ζηξαηησηηθήλ παλνπιίαλ. Ο άλεπ βσκνχ θαη βαζηιέσο 

ιαφο ελψζε κεηά ησλ ζηξαηεηψλ «ηνπ Ηζιάκ» ππφ ηαο ζεκαίαο ηνπ Μσάκεζ! Σα πάληα 

ήζαλ έθηαθηα εηο ηνλ πφιεκνλ ηνχηνλ, θαζ΄ νλ θαη αη ππνρζφληαη δπλάκεηο ζπλεκάρεζαλ 

ελαληίνλ ηνπ ηαπξνχ· ηα νλφκαηα Κάτλ θαη Αρκέη, Ηνχδαο θαη Μνπζηαθάο, Βαξνχρ θαη 

Ηδξίαο εζπγρχζζεζαλ, φπσο αη αξραίαη αληηπάζεηαη ησλ πεξηηεηκεκέλσλ ιαψλ· θαη νη 

νπαδνί ηνπ Μσάκεζ θαη ηνπ Μσυζέσο παξεζθεπάζζεζαλ ελαληίνλ ησλ ηέθλσλ ηνπ 

Ηεζνχ Υξηζηνχ!
351

351 Απφ ην ίδην βηβιίν, φζα αθνξνχλ ηελ άισζε ηεο Νάνπζαο, ζηηο 22 Απξηιίνπ 1822 (510): «Αλαπηχζζσλ 

παξαδεηγκαηηθήλ ελεξγεηηθφηεηα ν Αβνπινπδνχδ παζζάο απέζηεηιε παληαρφζελ ζψκαηα ηππηθνχ πξνο θαηαδίσμηλ 

ησλ Νηανπζαίσλ, ηνπο πιείζηνπο ησλ νπνίσλ ηαρέσο επαλέθεξνλ, αηρκαισηίζαληεο θαη φζνπο εδπλήζεζαλ 

ρσξηθνχο. Οδεγεζέληεο πξν ηνπ βεδχξνπ νη αηρκάισηνη, ζπιιήβδελ θξηζέληεο θαη θαηαδηθαζζέληεο, πάξαπηα 

παξεδφζεζαλ εηο ηνλ εβξατθφλ φρινλ, φπσο απνθεθαιηζζψζηλ. Οη άζιηνη νχηνη απφβιεηνη ηεο θνηλσλίαο ελνχληεο 

ηελ καλίαλ ησλ εηο ηελ αλφζηνλ ιχζζαλ ηνπ Αβνπινπδνχδ παζζά, εθνπζίσο πξνζεθέξζεζαλ σο δήκηνη απηνχ. 

Πιήζνο αλδξψλ θαη γπλαηθνπαίδσλ θαηέζθαδνλ θαζ΄ εθάζηελ πξν ηεο ζθελήο ηνπ, ηειηθνχηνο δ΄ ελ ν αξηζκφο ησλ 

ζπκάησλ, θαηά ηελ αλακθηζβήηεηνλ καξηπξίαλ απηφπηνπ κάξηπξνο παξ΄ νπ έιαβνλ ηαο πιεξνθνξίαο ηαχηαο, ψζηε 

"ήθνπζα", ιέγεη, "ρξφλνλ ηηλά κεηά ηαο ζθαγάο ηαχηαο Ηνπδαίφλ ηηλα θαπρψκελνλ φηη απεθεθάιηζελ ελ κηά κφλε 

εκέξα εμήθνληα ηέζζαξαο Υξηζηηαλνχο!" Σν ηέξαο ηνχην ζπλεθξφηεη  κεηά ησλ νκνίσλ ηνπ ζψκα εμ εμαθνζίσλ 

δεκίσλ ππφ ηφζσ θξηθψδνπο δήινπ δηαθαηνκέλνπο». 

ην δεκνηηθφ «Σεο Νάνπζαο» πάλησο δελ γίλεηαη κλεία ζε Δβξαίνπο: 

Σνπ θξίκα λα ΄ρεη ε Ρνύκειε, ηνύ θξίκα νη Μνπξατηηο 

πνπ ζήθσζαλ ΄παλάζηαζε, πνπ ζήθσζαλ θεθάιη, 

ραιάζηεθαλ ελληά ρνπξηά θί δεθαπέληη θάζηξα. 

Πήξαλ καλνύιεο κί πηδηά θί πεζεξέο κί λύθεο, 

πήξαλ θί κηα λπθόηπνπιε, ηα ηέιηα ζηα καιιηά ηεο. 

Κη έλα κηθξό κπεόπνπιν ηε ζέξλ΄ από ην ρέξη: 

«Πηξπάηα, κήινπ κ΄ θόθθηλνπ θί κνπζρνπκπξηζκέλνπ. 

Μήλαλ ηα ξνύρα ζί βαξνύλ, κεδί θη ε θνπξηζηά ζνπ;» 

«Οπδί ηα ξνύρα κί βαξνύλ, κήδη θη ε θνπξηζηά κνπ, 

κόλ΄ κί βαξεί ηνύ ληέξηη κνπ θη ε αληξνππή ηνύ θόζκνπ. 

Μί ρώξηζηο ΄π΄ ηνύλ άληξα κνπ θί απνύ ηνπλ θαιό κνπ». 

«΄Αληξαλ κπέε θη αλ έραζηο, παζάο ζέι΄ λα ζί πάξεη» 

«ώπα, ζώπα βξνκόηνπξθη, ζώπα παιηαξβαλίηε. 

Κάιιην λα ηδώ ηνύ αίκα κνπ ζηε γεο λα θνπθθηλίζεη 

παηά λα ηδώ ηα κάηηα κνπ Σνύξθνπο λα ηα θηιήζεη». 

ΛΔΤΚΑΓΗΣΖ  2002: 40, αξ. 30 
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Σν βέβαην ινηπφλ είλαη πσο νη ξίδεο ηεο αληηπάζεηαο είλαη ηφζν γεξέο πνπ δελ ζπάλε νχηε 

ηε κέξα ηεο αγάπεο, ην Πάζρα.
352

 Σν καξηπξεί απηφ ην «ηξαγνχδη ηεο θνχληαο»
353

 απφ ηε Ρφδν:

Υξηζηόο αλέζηε ζήκεξνλ αγγέινη ηξανπδνύζη, 

πνπ αλεζηήζελ ν Υξηζηόο θαη πάζηλ λα ηνδ δνύζη. 

Υξηζηόο αλέζηε ζήκεξνλ θη νη ρξηζηηαλνί θηιηνύληαη 

θαη νη Δβξαίνη νη άπηζηνη ράκαη ζηεγ γε θπιηνύληαη. 

Υξηζηόο αλέζηε ζήκεξνλ, έια λα θηιεζνύκε 

θαη βάζηα θαη ζηα ρέξηα ζνπ θιήκαλ λα βινγεζνύκε. 

Πνπ λα ραξείο ηα ρέξηα ζνπ ηα καξγαξηηαξέληα 

θη άιινπο πνιινύο εθνύλλεζεο, ηώξα θνπλλείο θαη κέλα. 

ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 1959-1960: 132, αξ. 113 

Αηψλεο επί αηψλσλ παξήγαγαλ κηαλ απφιπηε βεβαηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ γηα ην 

εβξατθφ, ε νπνία θαηαγξάθηεθε θαη ζηα ιεμηθά ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, αθφκα θαη ηα πιένλ 

ζχγρξνλα, πνπ παξαζέηνπλ, ζην ιήκκα «Δβξαίνο»
354

 θαη ζπλήζσο σο ηξίην εξκήλεπκα, ηε

352
 Αθφκα θαη ζε ρξηζηνπγελληάηηθα θάιαληα, πνληηαθά, κλεκνλεχνληαη αξλεηηθά νη Δβξαίνη: Υξηζηόο ΄γελλέζελ, 

ραξάλ ζνλ θόζκνλ, / ρα θαιή ώξα, θαιή ζ΄ εκέξα. / Υα θαιόλ παηδίλ νςέ ΄γελλέζελ, / νςέ ΄γελλέζελ, νπξαλνζηάζελ. / 

Σνλ εγέλλεζελ ε Παλαγία, / ηνλ ελέζηεζελ Ατ-Παξζέλνο. / Δθαβάιθεςελ ρξπζόλ πνπιάξη / θη εθαηήβελ ζν 

ζηαπξνδξόκη. / ΄Δξπαμαλ Αηνλ νη ρίι΄ Δβξαίνη, / νη ρίι΄ Δβξαίνη θαη κύξηνη Δβξαίνη (Δπζηαζηάδεο 1990: 231-232, ζη. 

1-10).
353

 εκεηψλεη ν Υ. Η. Παπαρξηζηνδνχινπ: «Σελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα ην πξσί κεηά ηελ "πξψηε Αλάζηαζε" θάκλνπλ 

θνύληεο" (αηψξεο) ζηα δέληξα ησλ απιψλ ή θαη ζην "κεζηά" ηνπ ζπηηηνχ θαη "θνπλληνύληαη"  αγφξηα θαη θνξίηζηα 

ςάιινληαο ην ηξαγνχδη απηφ». 
354

 «Σνπο Δβξαίνπο παιαηφηεξα ηνπο σλφκαδαλ Οβξαίνπο ή Σζηθνύηεδεο» γξάθεη ν Ν. Κνληνζφπνπινο, θαη εμεγεί 

(2004: 287, θαη ζεκ. 3): «Ζ ι. ηζηθνύηεο κε ηε ζεκαζία Δβξαίνο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηνπξθηθή γιψζζα, φπνπ cifit 

είλαη επίζεην ζθσπηηθφ-πεξηθξνλεηηθφ, πνπ νη Σνχξθνη πξνζδίδνπλ ζηνπο Δβξαίνπο (αληίζηνηρν ηνπ youpin ηεο 

γαιιηθήο argot). Πξβι. ηελ ηνπξθηθή έθθξαζε yuregi cifit carsisi (θαηά ιέμηλ " ε θαξδηά ηνπ είλαη εβξαίηθε 

αγνξά"), πνπ ηελ ιέλε γηα θάπνηνλ πνπ επηζπκεί ηελ δπζηπρία ηνπ άιινπ. Σελ ηνπξθηθή ιέμη έρεη παξαιάβεη θαη ε 

θξναην-ζεξβηθή γιψζζα κε ηνλ ηχπν cifut θαη ηελ ζεκαζία Δβξαίνο, δεκηνχξγεζε κάιηζηα θαη ην ξήκα cifutariti 

(απαξέκθ.) = δηαθηλείλ εκπφξεπκα θαηά ηξφπν καπξαγνξίηηθν ζαλ Δβξαίνο». Σζηθνχηεο, ζήκεξα, ζηα ιεμηθά θαη 

ζηελ θνηλή καο ιαιηά, ζεκαίλεη θηιάξγπξνο, θαη κάιηζηα εβξαηνθηιάξγπξνο. Ηδνχ σζηφζν θάπνηεο εβξατθέο 

παξνηκίεο πνπ άιια δειψλνπλ: Να μνδεύεηο ηα ιεθηά ζνπ άζθνπα, θαζώο ιηώλεη ην αιάηη ζην λεξό - Καιύηεξα λα 

δίλεηο παξά λα παίξλεηο, λα είζαη από απηνύο πνπ δίλνπλ θη όρη από απηνύο πνπ παίξλνπλ  - Σα βέβαηα πινύηε ζηνλ 
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κεηαθνξηθή-κεησηηθή ρξήζε ηεο ιέμεο. Γηαβάδνπκε, γηα παξάδεηγκα, ζην Λεμηθφ Γεκεηξάθνπ 

(ηφκ. Δ΄, 2194): «εβξαίνο [...] 3) κηθ. άλζξσπνο έρσλ ηα ειαηηψκαηα ηα απνδηδφκελα εηο ηνπο 

εβξαίνπο ήηνη ν άγαλ ζπκθεξνληνιφγνο, αλειεήκσλ, ζθιεξφο, κηθξνιφγνο, δεηιφο, ηδίσο 

θηιάξγπξνο, ηζηγθνχλεο».
355

 Λίγν πξηλ έρεη δνζεί ε παξνηκία «έρεη θη ν Οβξηφο ζπαζί θαη ζην

θνχξζνο ζελά βγεη», κε ηε ζεκείσζε: «επί δεηιψλ πξνζπνηνπκέλσλ ηνπο αλδξείνπο».  

θόζκν είλαη ην θαιό πνπ θάλνπκε (Παξνηκίεο Δβξαίσλ, Εσγξαθάθεο 1984: 39, αξ. 125, 53, αξ. 420, 58, αξ. 519 

αληίζηνηρα). 

Κη εθείλνο ν θηιάξγπξνο, λένο Δπηθνπξαίνο, / ν θηινηόθνηο θη΄ αθξηβόο πηιηό παξά Δβξαίνο δηαβάδνπκε 

ζηνλ Πξφινγν ηνπ Θπέζηε ηνπ Κεθαινλίηε ζπγγξαθέα Πέηξνπ Καηζατηε (βι. Κξηαξάο 1950: 128, ζη. 131-132). 

Σελ πεπνίζεζε γηα ηε θηινρξεκαηία ησλ Δβξαίσλ απερεί θαη ην πνίεκα ηνπ Βηδπελνχ «Σα ζεκεία ηνπ νξίδνληνο», 

δεκνζηεπκέλν σο παηδηθφ (Ζ Γηάπιαζηο ησλ Παίδσλ, η΄. 6, Ηνχληνο 1884): Σέζζαξ΄ εβξαίνη κηα θνξά / εράζαλ 

θάιπηθν παξά. / «Καη ηώξα», ιέγνπλ, «δελ κπνξνύκε / πξέπεη λα πά λα ηνλ επξνύκε!» // Ο πξώηνο ΄πήγε αξηζηεξά, / θ΄ 

επήγελ έσο ηνλ Βνξξά. / Ο δεύηεξνο κεηά ηνλ πξώην / επήγε δεμηά έσο ηνλ Νόην. // Ο ηξίηνο ΄πήγ΄ εκπξόο πνιύ, /θ΄ 

επήγε ζηελ Αλαηνιή. / Ο ηέηαξηνο ΄πήγε ζηελ Γύζε - ζαξξώ, θαλείο δελ ζα γπξίζε! (Σα πνηήκαηα, ηφκ. Β΄, 2003: 260). 
355

Αλ θαη αλαθέξνληαη ζηελ πξνζσπηθή ινγνηερλία, θαη κάιηζηα ηελ πεδνγξαθία, ελδηαθέξνπλ θαη εδψ φζα 

παξαηεξεί ε Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ: «ηε γιψζζα κηαο εζληθήο ινγνηερλίαο, θαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

πεδνγξαθία, ε αλαθνξά ζε μέλνπο, ζε άηνκα κηαο άιιεο εζληθήο νκάδαο, ραξαθηεξίδεηαη αξθεηά αβαζάληζηα, 

απιψο σο ζεηηθή ή αξλεηηθή, θηιηθή ή ερζξηθή. ΄Οκσο ε αλαθνξά ζηνπο Δβξαίνπο ζέηεη κηα ηέηνηα αληηκεηψπηζε 

ζε δνθηκαζία ή, θαιχηεξα, ζέηεη ηελ ίδηα ηελ αζσφηεηα ηνπ ξεαιηζκνχ ζε δνθηκαζία. Γηαηί ε ιέμε Δβξαίνο 

παξαπέκπεη ηφζν ζηελ πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην ζξήζθεπκα ή ηελ εζλνηηθή θαηαγσγή ελφο αηφκνπ, φζν θαη ζε 

έλαλ πνιχ ζπγθεθξηκέλν ηππνπνηεκέλν ινγνηερληθφ ηχπν, ηνλ ηχπν ηνπ Δβξαίνπ, ν νπνίνο είλαη δηακνξθσκέλνο 

κέζα απφ ηε ζπκπαγή κάδα ησλ θπιεηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ. Ο ηχπνο απηφο, απφηνθν ελφο θνηλσληθνχ 

ζηεξενηχπνπ, γίλεηαη ν ίδηνο ινγνηερληθφ ζηεξεφηππν γηα λα ππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ, θαη δπζηπρψο [...] 

φρη κφλνλ ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο πινθήο» («Ζ εηθφλα ηνπ Δβξαίνπ ζηελ ειιεληθή πεδνγξαθία: 

ηεξενηππηθέο ηερληθέο θαη ινγνηερλία απνδηνπφκπεζεο», ζην Αβδειά - Βαξψλ-Βαζάξ 1995: 267 (ην θείκελν 

αλαδεκνζηεχηεθε ειαθξψο αιιαγκέλν ζην βηβιίν ηεο ζπγγξαθέσο Ζ γξαθή θαη ε βάζαλνο: Εεηήκαηα ινγνηερληθήο 

αλαπαξάζηαζεο, Παηάθεο, Αζήλα 2000: 149-150). Βι. επίζεο ηα βηβιία ηεο Ακπαηδνπνχινπ Ζ ινγνηερλία σο 

καξηπξία: Έιιελεο πεδνγξάθνη γηα ηε γελνθηνλία ησλ Δβξαίσλ (Αλζνινγία), Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1995, θαη 

Ο άιινο ελ δησγκώ: Ζ εηθόλα ηνπ Δβξαίνπ ζηε ινγνηερλία, Εεηήκαηα ηζηνξίαο θαη κπζνπιαζίαο, Θεκέιην, Αζήλα 

1998, φπνπ ζεκεηψλεηαη (117): «Σν ινγνηερληθφ θείκελν ελζσκαηψλεη, κνξθνπνηεί θαη κεηακνξθψλεη ηα ζηνηρεία 

ηνπ ππνζπλείδεηνπ, ηνπ ζπιινγηθνχ θαληαζηαθνχ αιιά θαη ηα νξάκαηα ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ζηε βάζε πάληα 

κχζσλ αλαθνξάο. Αλεμάξηεηα απφ ηελ "αιήζεηα", δειαδή ηελ αιεζνθάλεηά ηνπ, ην πξφζσπν είλαη θαη΄ αξρήλ έλαο 

νκνγελνπνηεηηθφο θαη νξγαλσηηθφο παξάγσλ, εθφζνλ ζ΄ απηφ ζηεξίδεηαη ε ζπλνρή θαη ε αλαγλσζηκφηεηα θάζε 

θεηκέλνπ. Ο ·ιιελαο "Δβξαίνο", σο ινγνηερληθή θαηαζθεπή ζε έλα έξγν ·ιιελα ρξηζηηαλνχ, παξάγεη ηηο ζεκαζίεο 

θαη ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ έξγνπ ζηε βάζε ησλ κχζσλ αλαθνξάο ηνπ δεχηεξνπ, είλαη δειαδή ν "Δβξαίνο" ζχκθσλα 

κε ηηο παξαζηάζεηο ελφο ·ιιελα ρξηζηηαλνχ. Αιιηψο δελ γίλεηαη "Δβξαίνο", νχηε ηίηινο δηεγήκαηνο». Ηδηαίηεξα γηα 

ηνπο Δβξαίνπο ζην έξγν Διιήλσλ πνηεηψλ βι. Οη πξνγξακκαηηζκέλνη ζην ρακό: Πνηήκαηα Θεζζαινληθέσλ πνηεηώλ 

γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, επηινγή Νηίλνο Υξηζηηαλφπνπινο, Γηαγψληνο, Θεζζαινλίθε 

1990, θαη Φξ. Ακπαηδνπνχινπ, «Οη Δβξαίνη ησλ πνηεηψλ: Παιακάο, Καβάθεο, ηθειηαλφο», ζην Ζ γξαθή θαη ε 

βάζαλνο, ό.π., 122-136. Βι. επίζεο ην αθηέξσκα «Ο άιινο ελ ιφγσ: Δβξαίνη ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή ινγνηερλία» 

ηεο Νέαο Δζηίαο, ηρ. 1842, Μάξηηνο 2011, 407-514· γξάθνπλ: Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, Βελεηία Απνζηνιίδνπ, 

ηαχξνο Ενπκπνπιάθεο, Γεσξγία Γθφηζε, Μίιηνο Περιηβάλνο, Ρέα Γαιαλάθε, Μηζέι Φάηο, Νίθνο Γαββέηαο. 

Αο κλεκνλεπηεί θαη ην ηξαγνχδη «Αδειθέ Ηζξαειίηε» απφ ηνλ θχθιν Καηαρληά ηνπ Κψζηα Βίξβνπ θαη ηνπ 

Υξήζηνπ Λενληή: Αδειθέ Ηζξαειίηε, ην αζηέξη πνπ θνξάο, / θσο αλέζπεξν ζα ξίρλεη ζηνπο βσκνύο ηεο ιεπηεξηάο. / 

Αδειθέ Ηζξαειίηε, ην αζηέξη πνπ θνξάο / ζα ΄λαη ζάιπηζκα εηξήλεο πνπ γηα θείλελ καξηπξάο. / Αδειθέ Ηζξαειίηε, / 

όζεο πίθξεο θη αλ γεπηείο, / δελ ζε λίθεζε θαλέλαο κα εζύ ΄ζαη ληθεηήο. ην βηβιίν ηνπ Λατθή ζηηρνπξγηθή αλζνινγία, 

γεληθή επηκέιεηα Μ. Αλαζηαζάθεο (Βηβιηνεθδνηηθή Α.Δ. Μ  & Γ. Αλαζηαζάθεο, Αζήλα 1989, έλζεηε δίρσο 

αξίζκεζε ζειίδα αλάκεζα ζηελ 248ε θαη ηελ 249ε), ν Βίξβνο αλαθέξεηαη ζην πψο εκπλεχζηεθε ηα ηξαγνχδηα ηεο 

Καηαρληάο ζηα θξαηεηήξηα ηεο Καηνρήο ζηελ Αζήλα, ην 1943, θαη ζην βνπλφ, σο αληάξηεο ηεο ΔΠΟΝ. 
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Ηδηαίηεξα απνθαιππηηθή γηα ην λφεκα πνπ βάξαηλε ηνλ φξν Δβξαίνο είλαη ε καξηπξία ηνπ 

Μαθξπγηάλλε πσο φηαλ νη Σνχξθνη πνιηνξθνχζαλ ηελ Αθξφπνιε, απνθαινχζαλ  Δβξαίνπο ηνπο 

πνιηνξθεκέλνπο  ΄Διιελεο, γηα λα ηνπο κεηψζνπλ: 

 Δηο ην εξπεηδέ απ΄ φμσ, νπνχ θπιάγακελ, ήθεξλαλ ηα ιαγνχκηα ηνπο νη  Σνχξθνη 

αλαληίνλ καο· εθεί ήηαλ θαη ηνπ θάζηξνπ, ηξία ζηφκαηα. Οη Σνχξθνη ήηαλ πνιιά πιεζίνλ 

καο θαη ήξζε θη έλαο παζηάο λένο κε θαιφ αζθέξη. Καη ήξζαλ εθεί εηο ηα ραξαθψκαηά 

ηνπο πνιιά πιεζίνλ καο θαη καο βξίδαλ θαη καο ιέγαλ άλαληξνπο θη Οβξαίνπο· θαη εηο ην 

Μηζνιφγγη ήηαλ παιηθάξηα θη εκείο θαληηπνηέληνη.
356

Ο απαμησηηθέο αληηιήςεηο αλαπαξάγνληαη ζηηρνπξγεκέλεο, θαη ππφ δηάθνξεο κνξθέο, ζε 

αξθεηά δεκνηηθά, φπνπ ε κία ή ε άιιε γπλαίθα, θαθφηξνπε ή φ,ηη άιιν, ραξαθηεξίδεηαη Οβξηά 

καγαξηζκέλε ή ζθπινβξηά ή ζθύια Δβξαία:
357

 ε πνληηαθή εθδνρή:

356
 ηξαηεγνχ Μαθξπγηάλλε Απνκλεκνλεύκαηα, ηφκ. Α΄, 2011: 219. 

357
 Βι. γηα παξάδεηγκα Βαζηιάθεο 1980: 93, αξ. 166, ζη. 1, φπνπ αθφκα θαη ε εξσίδα ηνπ ηξαγνπδηνχ «Γηψμε κε, 

κάλα, δηψμε κε» ραξαθηεξίδεηαη ζθπιόκαλα, κηα Ούβξε βαθηηζκέλε. Δπίζεο Κππαξίζζεο 1940: 13-14, αξ. 53, ζη. 

19 (Μαξή ζθπιά, καξή Οπβξηά, καξή θαθηά γπλαίθα), Σζνχξαο  2004:  60, αξ. 49, ζη. 8 (Κη ε ζθύια ε 

Εαξνπριηώηηζζα, ε Οβξηά ε καγαξηζκέλε) θαη ζη. 13: Κη εθείλνο δελ η΄ αγξνίθεζε ηεο ζθπινβξηάο ηα ιόγηα, θαη 

Λελαθάθεο 2007: 200, αξ. 141, ζη. 7: Μσξή ζθπιηά, κσξή νβξηά, κσξή καγαξηζκέλε· ζε άιιεο παξαιιαγέο ηεο 

ίδηαο ζπιινγήο πάλησο, ζηε ζέζε ηεο νβξηάο ζπλαληάκε ηε βξνκηά: Μσξή ζθπιηά, κσξή βξνκηά, κσξή καγαξηζκέλε 

(ζ. 201, αξ. 142, ζη. 6, θαη ζ. 205, αξ. 146, ζη. 6) ή ηελ άλνκε: Μσξή ζθπιηά, κσξή άλνκε, κσξή καγαξηζκέλε (ζ. 

202, αξ. 143, ζη. 6). Ζ δνγκαηηθή νμχηεηα απηνχ ηνπ ζηεξενηχπνπ κεηξηάδεηαη θάπσο ή ζρεηηθνπνηείηαη φηαλ, 

αίθλεο, ζηε ζέζε ηεο Δβξαίαο βξίζθεηαη ε Διιελίδα: Μαξή ζθύια, καξή Ρνπκηά, καξή θαηαξακέλε (Βαζηιάθεο 

1980: 17-18, αξ. 2, ζη. 19). 

«Ζ ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζθχινπ ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα», γξάθεη ν Βάιηεξ Πνχρλεξ, «εζηηάδεη 

θπξίσο ζηελ απαμησηηθή ζεκαζία ηνπ θαη ηαπηίδεηαη κε ηελ χβξηλ. ηηο παξνηκίεο ην ζεκαζηνινγηθφ πεδίν 

εκθαλίδεηαη πην δηαθνξνπνηεκέλν, γηαηί εθεί ν ζθχινο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο παξνκνίσζε θαη κε κεηαθνξηθφ 

ηξφπν γηα ηνλ άλζξσπν. Ζ πξνζβιεηηθή ρξήζε βαζίδεηαη ζπρλά θαη ζε ρσξία ηεο Βίβινπ, Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο 

γπλαίθαο σο ζθχιαο ζπλδέεηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο "αλνκίαο" θαη ηεο θαθίαο θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζάλαην (ζην 

ηξαγνχδη "Βαζηιηάο θξαηεί ην λεξφ" θαη "Παηδνθηφλνο θαη πέξδηθα", φπνπ ζε κηα παξαιιαγή απνθαιείηαη θαη 

"Δβξηά καγαξηζκέλε", ζε άιιε, απφ ηε Υίν, "Μσξή ζθχιια, κσξ΄ άλνκε, κσξ΄ άλνκε ηνπ θφζκνπ"). ε άιιε 

θαηεγνξία πξφθεηηαη γηα ηελ ππέξβαζε ησλ θνηλσληθψλ θαλφλσλ θαη εζηθψλ θσδίθσλ ("Μεδέ ζεφλ ε ζθχια 

εθνβάηνλ"), "Κ΄ ε ζθχι΄ ε κάλα ηεο ηελ πξνμελεχεη"). ε άιια ζπκθξαδφκελα ε χβξηο ζπλδέεηαη κε ηελ 

απνπιάλεζε: "ζθχια", "κηαξή", "γεβεληηζκέλε", "άλνκε", "δηαβφινπ θφξε" θηι., ή ηελ απηζηία» («Cave canem: 

εκαζηνινγηθέο πεξηδηαβάζεηο γχξσ απφ ηνλ ζθχιν», ζην Πνχρλεξ 2013: 42-43). 
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Αλάζεκα ηε κάλα ζνπ, ηελ ηζνύλαλ ηελ Δβξαίηζζαλ, 

΄θ΄ εθέθε κε λα ράξνπκλε κε η΄εζέλ ηελ λέηζζαλ.
358

ΑΚΟΓΛΟΤ 1939: 350, αξ. 49 

ε ζξαθηψηηθε, ζην αθξηηηθφ ηξαγνχδη «Ζ βνζθνπνχια»: 

Κη απηή ζθύια θη απηή Οπβξηά θη απηή θξηκαηηζκέλε, 

από ην ρέξ΄ ηελ άδξαρλε θί ζην κπαιπκέξ΄ 
359

 ηελ πάεη.
360

Πάιη ζε ζξαθηψηηθε; 

Από μέλν ηόπν θη από καθξηλό 

ήιζ΄ έλα θνξίηζη, θσο κνπ, δώδεθα ρξνλώ, 

ρήξα πάγεη ζηε κάλα ηνπ, 

ηα ζηεθάληα ζηελ πνδηά ηνπ 

θαη θιαίγεη ηνλ άληξα ηνπ. 

«΄Δια, θόξε κ΄, θαη κελ θιαίγεηο. 

Δίζαη λέα θαη σξαία 

θαη μαλαπαληξεύεζαη». 

«Γηεο ηε κάλα κ΄ ηελ Δβξαίζα 

πνπ κε ιέγεη λα παληξεπηώ, 

δε κε ιέγεη λα βάισ καύξα 

θαη λα καπξνθνξεζώ». 

Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 82, αξ. 226 

358
  ηζνύλα: ζθχια· ΄θ΄ εθέθελ κε: δελ κε άθεζε.  

359
 ζην κπαικπέξ΄: ζηνλ κπαξκπέξε, ζηνλ θνπξέα. 

360
 Βι. «Αθξηηηθά ηξαβνχδηα Θξάθεο», Θξαθηθά, ηφκ. Γ΄, 1932: 245, αξ. 8, ζη. 7-8. 
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ε εθδνρή ηεο ΄Ηνπ, ζην ηξαγνχδη ηνπ θξπθνγθάζηξσηνπ δεθαεθηάρξνλνπ θνξηηζηνχ, 

πνπ θαηαξηέηαη ηνλ απνπιαλεηή ηεο: 

«Μσξή ζηζύια παξάλνκε, κσξή Οβξηάο ζπγαηέξα,. 

δελ ήηαλ θξίζε λα κε παο, θξίζε γηα λα κε θξίλεηο, 

κνλνύ  κε ξίρηεηο ζην Θεό πνπ ΄λαη δηθαηνθξίηεο;»
361

Καη ζε εθδνρή ηεο Υαιθηδηθήο: 

Κόξ΄, αλ θνηκάζη, μύπλεζη, κί ηνύ ιηβέληε ζ΄ κίιεζη, 

άηληη, θη αλ είζη κ΄ άιινλ κέζα, κά ηνπ Θηό, είζη Οπβξέηζζα. 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 4, 1962: 216, αξ. 32, ζη. 19-20 

ην ηξαγνχδη ηεο Νηγξίηαο «Ο ληειε-Γηάλλεο», ε ζηάζε ηεο κάλαο  απέλαληη ζηα βάζαλα 

ηνπ γηνχ ηεο νδεγνχλ ηνλ ήξσα λα ηε ζπγθξίλεη  απαμησηηθά κε Σνχξθα ή Δβξαία:  

Δθείλνλ ηνλ παιηό θαηξό θαη ηα παιηά δακάληα 

ηνλ ληειε-Γηάλλε έδεπαλ κε η΄ άζπξν ην βνπβάιη. 

Οπνύ ΄ηαλ ιάζπεο θαη λεξά ηξαβνύζε ην βνπβάιη, 

νπνύ ΄ηαλ πεηξνζρίζκαηα ηξαβνύζ΄ ν ληειε-Γηάλλεο. 

Κη ε κάλα ηνπ ηνλ έβιεπε από ςειό ζαξάη: 

«Αγάιηα αγάιηα, Γηάλλε κνπ, κε ζθάζεηο ην βνπβάιη». 

«Γηά δέηε κάλα πόρσ ΄εγώ, ηη Σνύξθα, ηη Δβξαία, 

361
 Καζηκάηεο 1910: 592, αξ. 2, ζη. 23-25. 
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γηα ην βνπβάιη ριίβεηαη θη αξληέηαη ηνλ πγηό ηεο». 

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: 219-220 

Αιιά θαη ν θξηκαηηζκέλνο άληξαο, ζην ξνδίηηθν ηξαγνχδη «Σνπ καγαξηζκέλνπ», ν 

νπνίνο ελληά θνξέο εκάξηεςε κε ηελ απνζακέλε, ζαλ Οβξηόο θαηαγγέιιεηαη, θαη κάιηζηα απφ ηελ 

ίδηα ηελ Παλαγία: 

ηε ζηξάηακ πνπ πααίλαζη ηεκ Παλαγηάλ παληήρλνπ.
362

«Πνπ παο, ζθπιιί, πνύ παο, Οβξηέ, πνύ παο καγαξηζκέλε, 

λα πάεηο λα κηάλεηο εθθιεζηέο, λα κηάλεηο κνλαζηήξηα». 

«Ση έρεηο, γηε κνπ, θη είζαη Οβξηόο θη είζαη καγαξηζκέλνο;» 

ΚΛΑΓΑΚΖ 2009: 91, αξ.21 (παξαιιαγή), ζη. 5-8 

Σαπηφρξνλε εθηφμεπζε ησλ απαμησηηθψλ ραξαθηεξηζκψλ ζθύια, Δβξαία θαη γύθηηζζα, 

ζε ζεζζαιηθή παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ «Απαξλεκέλε θαηαξάηαη ηνλ εξαζηήλ ηεο»: 

«Μαξή ζθύια, καξή Οπβξηά, γύθη΄ζα, καγαξηζκέλε, 

δελ ήηαλ θξίζε λα κί παο, θξηηάδηο λα κί θξίλεηο, 

κνύλ΄ κ΄ έξημηο ζηνπ Θην, ζηε γε θί γηαηξηκνύο δελ έρνπ». 

Αθαδεκία 1962: 414, αξ. Β΄, ζη. 18-20 

 Ζ πξνθαηάιεςε ζπλνςίδεηαη πάιη θαη πάιη ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ζθύια ε άλνκε, 

Οβξαίηζζαο ζπγαηέξα. Δδψ απνδίδεηαη απφ έλα ζξαθηψηηθν ηξαγνχδη ζηε κάλα ηνπ 

Μηθξνθσζηαληίλνπ, ε νπνία δελ είλαη Δβξαία σο πξνο ην έζλνο αιιά σο πξνο ην ήζνο πνπ θαηά 

ηε ιατθή πεπνίζεζε αληηζηνηρεί ζηελ εβξατθή εζληθφηεηα: 

362
 παληήρλνπ: ζπλαληνχλ. 
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Ο Κσζηαληίλνο ν κηθξόο θη ν κηθξνθσζηαληίλνο 

κηθξόλ ηνλ είρε ε κάλα ληνπ, κηθξόλ η΄ αξξαβσληάδεη, 

κηθξόλ ηνλ ήξηε κήλπκα ζηνλ πόιεκν λα πάεη. 

Νύρηα ζειώλεη η΄ άινγν, λύρηα ην θαιηβώλεη, 

βάλεη αζεκέληα πέηαια, καιακαηέληεο ιόζξεο. 

Πήδεμε, θαβαιίθεςε, απηόλ ηνλ ην ιόγν ιέεη: 

«Μάλα κνπ, ηελ θαιίηζα κνπ, κάλα κνπ, ηελ θαιή κνπ, 

θαιά λα ηξώγεη ην πνπξλό, θαιά ην κεζεκέξη 

θαη ζην ειηνβαζίιεκα λα πέθηεη λα θνηκάηαη». 

Μα θείλ΄ ε ζθύια ε άλνκε, Οβξαίηζζαο ζπγαηέξα, 

΄πά ζην ζθακλί ηελ έθαηζε θη αληξίθεηα ηελ θνπξεύεη, 

κηα  γθνύγθια ηελ εθόξεζε, ληε δίλεη θαη ληνπιηάγθα, 

λα πά΄ θπιάγεη πξόβαηα, λα ΄πά΄ θπιάγεη γίδηα.
363

Ο ίδηνο ραξαθηεξηζκφο, θαη γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, αθνχγεηαη ζε πνληηαθφ ηξαγνχδη (ζη. 

1-11):

Γελ είλαη θξίκα θη αλνκηά, παξαλνκηά κεγάιε; 

Δδεύγσζαλ ηνλ Κσζηαληήλ κε η΄ άγξενλ ην βνπβάιηλ 

λα θνπβαιήζεη κάξκαξα απ΄ ην καξκαξνβνύηλνλ. 

Οπνύ ΄ηαλ ιάζπεο θαη λεξά, εζύξ΄λελ ην βνπβάιηλ, 

θη νπνύ ηαλ πέηξεο θαη βνπλά, ζύξ΄λελ ν Κσζηαληίλνλ. 

Καλείο θαλείο ΄θ΄ ειάιεζελ, θαλείο ΄θ΄ επεινγέζελ, 

363
 Απφ ηνλ δίζθν Σξαγνύδηα ηεο Θξάθεο (κέξνο 1νλ), 1973 (ιόζξεο: θαξθηά· γθνύγθια: πνηκεληθφ θάιπκκα, θάπα· 

ληνπιηάγθα: πνηκεληθφ ξαβδί, γθιίηζα). Βι. θαη Καβαθφπνπινο - Παπαρξηζηνδνχινπ - Ρσκαίνο 1956: 170-171, αξ. 

63β΄. 
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βαζηινπνύια ιάιεζελ από ςειόλ παιάηηλ. 

«Αγάιηα αγάιηα, Κσζηαληή, κε δέξλεηο ην βνπβάιηλ». 

«Θσξείο ηε ζθύιαλ, ηελ Δβξάλ θαη η΄ άλνκνλ ηελ θόξελ, 

πνπ ειππέζελ ην ζεξηόλ, ην άγξηνλ ην βνπβάιηλ, 

θ΄ εκέλα ΄θ΄ ειππήζεθε η΄ άμηνλ ην παιηθάξηλ;»  

ΛΑΜΦΗΓΖ 1960: 38, αξ. 8 

Δβξαία; ΄Ζ κήπσο Βνπιγαξνπνχια; ΄Ζ ηίπνηε απφ ηα δχν; Τπέξ ηεο ηξίηεο εθδνρήο 

ζπλεγνξεί ην γεγνλφο φηη νη ραξαθηεξηζκνί απηνί ελαιιάζζζνληαη ζε δχν ζεζζαιηθέο 

παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ, ρσξίο λα αιιάδεη ην λφεκα.
364

 Ζ βαζηινπνχια επηηηκάηαη είηε ζαλ

ζθύια Βνπιγαξνπνύια είηε ζαλ ζθύια Οβξηά φρη επεηδή αλήθεη ζην έλα ή ην άιιν απφ ηα δχν 

έζλε, αιιά επεηδή ε δεκνηηθή κνχζα απνδίδεη ηδηφηεηεο απερζείο ζε απηέο ηηο εζληθφηεηεο. Αλ 

κάιηζηα δελ επξφθεηην γηα βαζηινθφξε, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαη Γχθηηζζα, αιιά ε 

«κνκθή» απηή πξννξίδεηαη, φπσο μέξνπκε, γηα γπλαίθεο πνπ θαθφπεζαλ θαη γπξλνχλ 

ξαθέλδπηεο θαη απεξηπνίεηεο.  

Ζ ζπθνθαληία αίκαηνο 

ε ζεζζαιηθφ ηξαγνχδη παξαηεξείηαη ηέηνηα ζπξξνή πξνθαηαιήςεσλ θαη ππεξβνιψλ 

(νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο σζηφζν απνηεινχζαλ θνηλή πίζηε) πνπ αθήλνπλ πνιχ πίζσ ηνπ ην 

γθξνηέζθν: 

364
  Βι. Νεκάο Α΄ 1983: 29, αξ. 10Α΄, ζη. 9: Ση ιεο, ζθύια βαζίιηζζα, ζθύια Βνπιγαξνπνύια; Καη ζην ίδην, ζ.  29, 

αξ. 10Β΄, ζη. 7: θη ε ζθύια Οβξηά ηνλ θώλαδε ΄πνύ πάλ΄ ηνύ παξαζύξη. 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



316 

«Ήιηε κ΄, ην ηη καο άξγεζεο θη αξγείο λα βαζηιέςεηο;» 

«Κάηη είδα, κάλα κ΄, μέραζα θη αξγώ λα βαζηιέςσ· 

λ-Οπβξαίνη γάκνπ έθαλαλ κ΄ έλα ζθπινθηθάιη, 

ζθάδνπλ πηδηά, ηα ΄ρνπλ αξληά, λπθίηζηο, πξνβαηίληο, 

ζθάδνπλ θί ηο ρήξαο ηνλ πγηό, ην ΄ρνπλ πξώην θξηάξη». 

ΝΖΜΑ 1983: 92, IV1 

Σν φηη ην ηξαγνχδη απηφ δελ εθθξάδεη θάπνηα αηζζήκαηα απζηεξψο εληνπηζκέλα 

γεσγξαθηθά ην δείρλεη θαη ε καθεδνληθή παξαιιαγή ηνπ, εμίζνπ αηκαηεξή. Δδψ κάιηζηα ν 

γάκνο (βίαηνο ππνζέηνπκε, δη΄ αξπαγήο) γίλεηαη κε Ρσκηνπνχια, είλαη δειαδή πξαγκαηηθφο θαη 

φρη βάλαπζν παηρλίδη κε θάπνην ζθπινθέθαιν:  

«΄Ζιηε κ΄, γηαηί καο άξγεζεο λα παο λα βαζηιέςεηο; 

Κνπξάζηεθε ε εξγαηηά ζη΄ αθέληε ηα ρσξάθηα». 

«Καη ζπ, θόξε κ΄, κε ξώηεμεο θαη εγώ ζα κνινγήζσ. 

ηε Βέξνηακ εγηνκάηηζα, ζηα Γξεβελά δεηιλνύζα. 

ηα έξεκα ηα Γηάλλελα πνιύ εραζνκέξζα. 

Δβξαίνη γάκν έθακαλ, παίξλαλ Ρσκηνηνπνύια. 

θάδαλ παηδάθηα ζαλ αξληά, κάλεο ζαλ πξνβαηίλεο, 

ζθάμαλ ηεο λύθεο ηνλ αδεξθό ζαλ ην παρύ θξηάξη». 

ΕΗΧΣΑ 1983: 18 

Παλίζρπξεο νη πξνιήςεηο θαηά ηνπο Δβξαίσλ, ηνπο απεηθνλίδνπλ ζθαγείο ζηνπο γάκνπο 

ηνπο θαη αηκνπφηεο φηαλ γηνξηάδνπλ ην Πάζρα ηνπο. Γξάθεη ν Νηθφιανο Πνιίηεο: ΠΑ
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Πξόιεςηλ νλνκάδνκελ ηδέαλ πεπιαλεκέλελ πξνο ηελ νπνίαλ αλαγθάδνληαη λα 

θαλνλίδσζη ηαο πξάμεηο ησλ θαη απηνί νη αλαγλσξίδνληεο, φηη ελαληηνχηαη πξνο ηνλ 

νξζφλ ιφγνλ. [...] Καη είλαη ε  πξφιεςηο σο ην ραξηνλφκηζκα, ην νπνίνλ έθαζηνο εμεχξεη 

φηη νπδεκίαλ έρεη αμίαλ, αιι΄ εηο ην νπνίνλ θαη΄ αλάγθελ επηβεβιεκέλελ απνδίδεη αμίαλ, 

θαη δίδσλ θαη δερφκελνλ απηφ. [...] 

Δίλαη δ΄ ε πξφιεςηο ηέξαο δπζθαηαγψληζηνλ, επηθαηλφκελνλ ελ πάζε πεξηζηάζεη ηνπ 

βίνπ θαη ηα πάληα δηαθζείξνλ. Γηφηη πνιπεηδείο ππάξρνπζη πξνιήςεηο· πξνιήςεηο 

ζξεζθεπηηθαί, εζηθαί, θνηλσληθαί θαη πνιηηηθαί αθφκε πξνιήςεηο. 

Παζψλ νιεζξησηάηαο αλαγξάθεη ηαο ζξεζθεπηηθάο πξνιήςεηο ε ηζηνξία· νπφζα έζλε 

εμσληψζεζαλ, νπφζαη ρψξαη εξεκψζεζαλ, νπφζαη κπξηάδεο αλζξψπσλ θαηεζθάγεζαλ, 

έλεθα ζξεζθεπηηθψλ πξνιήςεσλ, νπφζαη θαηαζηξνθαί πξφζρεκα είρνλ ηελ εμαζθάιηζηλ 

ηεο ζσηεξίαο ηνπ αλζξψπνπ δηά ηεο επηβνιήο ηνπ αιεζνχο δήζελ ηχπνπ ηεο πίζηεσο εηο 

ηνλ Θεφλ! Αιι΄ νη ρξφλνη ησλ ζξεζθεπηηθψλ εξίδσλ θαη ησλ αηκαηεξψλ πνιέκσλ πξνο 

ιχζηλ ζξεζθεπηηθψλ δηαθνξψλ παξήιζνλ επηπρψο. ήκεξνλ κηθξφλ είλαη ην εθ ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ πξνιήςεσλ θαθφλ, ελ δε κφλνλ πεξηεζψζε επίθνβνλ ιείςαλνλ ηεο 

κεζαησληθήο βαξβαξφηεηνο, κία ζξεζθεπηηθή πξφιεςηο, ηεο νπνίαο ηα νιέζξηα 

απνηειέζκαηα εζζάλζεκελ θαη ελ Διιάδη εζράησο. Δλλνψ ηελ δνμαζίαλ, θαζ΄ ελ νη 

Ηνπδαίνη κεηαιακβάλνπζηλ αίκαηνο ρξηζηηαλνχ παηδφο θαηά ην πάζρα. Δίλαη αχηε 

βδειπξφλ φπινλ δπζθεκίαο αιινζξήζθσλ, αιι΄ φπινλ παιαηφηαηνλ θαη εζθσξηαζκέλνλ. 

Γηφηη θαηά ηνπο πξψηνπο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ ρξφλνπο απηνί νη ρξηζηηαλνί θαηεγνξήζεζαλ 

δηά ην ίδηνλ έγθιεκα ππφ ησλ Ηνπδαίσλ θαη κεηά παξέιεπζηλ αηψλσλ παξαιαβφληεο νη 

Υξηζηηαλνί ην φπινλ έζηξεςαλ απηφ νπ κφλνλ θαηά ησλ θαηεγφξσλ, αιιά θαη θαη΄ 

άιισλ αιινδφμσλ· επαλέιαβνλ δε θαηά πνιιψλ αηξεηηθψλ, πξν πάλησλ ησλ Μαληραίσλ, 

ηελ θαηεγνξίαλ, ήηηο ήην θαη κία ησλ θπξησηάησλ δηθαηνινγηψλ ηνπ ζεξηψδνπο 

ζξεζθεπηηθνχ πνιέκνπ θαηά ησλ αηξεηηθψλ Αιβηγελψλ.
365

365
 Ν. Γ. Πνιίηεο, «Ηζηνξία θαη εμήγεζηο ησλ δεηζηδαηκνληψλ», 1920: 32-33. 
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 Πξφθεηηαη γηα ηε ιεγφκελε «ζπθνθαληία αίκαηνο», εμαηηίαο ηεο νπνίαο νη Δβξαίνη 

ππέζηεζαλ δεηλέο δηψμεηο, ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, απφ ηα ρξφληα ηνπ Μεζαίσλα έσο θαη 

ηνλ 20φ αηψλα. Γξάθεη ε Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ γη΄ απηφλ ηνλ «ιατθφ, κεζαησληθφ κχζν»: 

Ο κχζνο ηεο ρξηζηηαλνζπζίαο πνπ ζπλνδεχεηαη κε ηελ ελνρνπνίεζε ησλ Δβξαίσλ γηα 

πξάμεηο καγείαο θαη εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξσηνεκθαλίδεηαη ζην Norwich ηεο 

Αγγιίαο. ηε δηάξθεηα ηνπ 15νπ αηψλα έξρνπκε αιιεπάιιεια επεηζφδηα ζηε Γεξκαλία 

[...], ηα νπνία νδήγεζαλ ζε δίθεο θαη ζαλαηηθέο θαηαδίθεο Δβξαίσλ θαη ηελ απνπνκπή 

ηνπο απφ ηηο πφιεηο, κε θίλεηξν νηθνλνκηθά θαη άιια ζπκθέξνληα, φπσο ε αλαθήξπμε 

λέσλ «ηεξψλ ηφπσλ» φπνπ είραλ ηειεζηεί «ζπζίεο» ρξηζηηαλνπαίδσλ. [...] ηελ Διιάδα 

ε ιατθή δεηζηδαηκνλία φηη νη Δβξαίνη ηεινχλ αλζξσπνζπζίεο ήηαλ δηαδεδνκέλε ζηε 

γλσζηή ζε φινπο ηνπο ΄Διιελεο εθδνρή: νη Δβξαίνη βξάδνπλ ηα παηδηά κέζα ζε βαξέιηα 

κε θαξθηά θαη ρξεζηκνπνηνχλ ην αίκα ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ αδχκσλ ηνπ Πάζρα. 

ηε ινγνηερλία έρνπκε ηνλ απφερφ ηνπο θπξίσο ζηε ιατθή παξάδνζε, φπνπ νη Δβξαίνη 

γεληθφηεξα εκθαλίδνληαη σο παηδνθηφλνη. ΄Δλα επεηζφδην ζπλέβε ζηε Εάθπλζν ην 

1712, θαη ν απφερφο ηνπ ζψδεηαη ζε κηα κεηαγελέζηεξε κπαιάληα, «Σν παηδί 

ζηαπξσκέλν απφ ηνπο Ηνπδαίνπο», πνπ ζεσξήζεθε λεαληθφ πνίεκα ηνπ Γεψξγηνπ 

Σεξηζέηε. ηα  κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ηελ αλαβίσζε ηνπ κχζνπ απερεί ην κπζηζηφξεκα 

ηνπ ηέθαλνπ Ξέλνπ Ο Γηάβνινο ελ Σνπξθία, πνπ δεκνζηεχεηαη γηα πξψηε θνξά ην 

1852 ζηα αγγιηθά, ν νπνίνο παξνπζηάδεη κε ηξφπν άθξσο παξαζηαηηθφ ηελ ηέιεζε 

ζπζίαο ελφο παηδηνχ απφ ηνπο Δβξαίνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. [...] Δίλαη πξνθαλέο 

φηη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε απηφο [ν Δβξαίνο] πιεξψλεη ην ηίκεκα ηεο θαηά 

ηφπνπο εζληθήο Αλαγέλλεζεο ή Παιηγγελεζίαο, θαη φηη γίλεηαη αλεπηζχκεηνο δηφηη νη 

εζληθέο ζπλεηδήζεηο ζθπξειαηνχληαη κέζα απφ ηελ αληηπαξάζεζε θαη ηε ζχγθξνπζε κε 

άιιεο εζλφηεηεο θαη απαηηνχλ εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή νκνηνγέλεηα. Καη εδψ 
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παξνπζηάδεηαη κηα αληίθαζε: εηο πείζκα ηνπ εθκνληεξληζκνχ, θαη ζε θαηαθαλή 

αληίζεζε κε απηφλ, ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνηάγκαηνο ηεο Παιηγγελεζίαο ζα 

επσθειεζεί ηα κέγηζηα απφ ηνλ ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ θαη ηε δεηζηδαηκνλία. Ζ 

«ζπθνθαληία αίκαηνο» θαηά ησλ Δβξαίσλ ζα θιεζεί λα ππεξεηήζεη πνηθίια 

ζπκθέξνληα, πνιηηηθά, ηδενινγηθά ή ηδενιεπηηθά.
366

Δλ αληηζέζεη κε ηνλ ηέθαλν Ξέλν, ν Γεκήηξεο Υαηδήο αλαθέξεη επίζεο ηε ζπθνθαληία 

αίκαηνο, ζην δηήγεκά ηνπ «ακπεζάη Κακπηιήο» (1971: 48), αιιά γηα λα ηελ αθπξψζεη:  

Οη καλάδεο ιέγαλε θη απηέο ζηα παηδηά ηνπο λα κελ αξγνχλε ην βξάδπ λα γπξίζνπλε 

ζπίηη, γηαηί έμσ απ΄ ηα ηδίληα, ηα θαληάζκαηα πνπ βγαίλνπλ άκα πέζεη ην ζθνηάδη - είλαη 

θη νη Οβξαίνη πνπ πηάλνπλε ηα κηθξά ηα παηδηά θαη ηα βάλνπλε ζηα βειφληα θη απφ ην 

αίκα ηνπο θθηάρλνπλε ηα καηζφζ - η΄ άδπκα δειαδή. Πάιη αλνεζίεο θπζηθά, γηαηί παηδί 

θαλέλα δε ράζεθε πνηέ απ΄ αθνξκή ηνπο Οβξαίνπο. 

·λα παηδί, κηα Δβξαηνπνχια, ράζεθε απφ ηε δσή, ζηελ Κέξθπξα, ηελ άλνημε ηνπ 1891, 

θαη ν ζθνησκφο ηεο, κε ηελ θαηάιιειε ρεηξαγψγεζε ζηνηρείσλ (απφ ηελ αζηπλνκία) θαη 

αηζζεκάησλ (απφ ηνλ Σχπν θαη ηνπο πνιηηηθνχο) ζηάζεθε ε αθνξκή γηα λα εθδεισζεί ν 

αληηζεκηηηζκφο ζε κηα απφ ηηο πιένλ αιγεηλέο κνξθέο ηνπ ζηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. 

Γξάθεη γηα ηα εβξατθά ηεο Κέξθπξαο ε Δπηπρία Ληάηα (2006: 17-22): 

Ζ νθηαεηήο Ρνπκπίλα Βήηα άξδα εμαθαλίζηεθε ην πξσί ηεο 1εο Απξηιίνπ 1891 ελψ 

είρε βγεη λα παίμεη κε ηε κεγαιχηεξε αδειθή ηεο· νη γνλείο ηεο, χζηεξα απφ πνιχσξεο 

άθαξπεο πξνζπάζεηεο αλαδήηεζεο, εηδνπνίεζαλ ηελ αζηπλνκία. Ίκσο, ηφζν ε 

366
 Φξαγθίζθε Ακπαηδνπνχινπ, «Ζ εηθφλα ηνπ Δβξαίνπ ζηελ ειιεληθή πεδνγξαθία», ζην Αβδειά - Βαξψλ-Βαζάξ 

1995: 270. Βι. θαη ην δνθίκην ηεο Ακπαηδνπνχινπ «"Γηά ηνλ θφβνλ ησλ Ηνπδαίσλ": παηδνθηνλία, θαλληβαιηζκφο 

θαη έκθπινο ιφγνο. ·λα ζελάξην γηα ηε Μαξία Π. Μεραλίδνπ», Ο ιόγνο ηεο παξνπζίαο: Σηκεηηθόο ηόκνο γηα ηνλ 

Παλ. Μνπιιά, νθφιεο, Αζήλα 2003: 25-43 (ε Μεραλίδνπ εμέδσζε ην 1891 ην ζθνδξφηαηα αληηζεκηηηθφ ζεαηξηθφ 

Ζ αλζξσπνζπζία παξά ηνηο Ηνπδαίνηο, δξάκα πξσηόηππνλ απνιήγνλ εηο θσκσδίαλ: Διιελνεβξατθόλ ζπκπόζηνλ), θαη 

ηεο ίδηαο «Ζ "ζπθνθαληία αίκαηνο" θαη νη ΄Διιελεο ζπγγξαθείο ζην γχξηζκα ηνπ 20νχ αηψλα», ζην Μαραηξά - 

Παπαζηεθαλάθε 2016: 77-90. Βι. επίζεο Ρίθα Μπελβελίζηε, «Γηα ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο Διιάδαο», 

Ηζηνξηνγξαθία ηεο λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο Διιάδαο 1883-2002, Πξαθηηθά Γ΄ Γηεζλνχο πλεδξίνπ Ηζηνξίαο, 

επηκέιεηα Παζράιεο Μ. Κηηξνκειίδεο - Σξηαληάθπιινο θιαβελίηεο, Αζήλα 2004: 315-328.
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θηλεηνπνίεζε ησλ επίζεκσλ αξρψλ φζν θαη ηνπ θφζκνπ, εβξαίσλ αιιά θαη ρξηζηηαλψλ, 

δελ απέδσζε θαλέλα απνηέιεζκα. Όζπνπ, πεξαζκέλα κεζάλπρηα ν παηέξαο ηεο 

αγλννχκελεο καδί κε δχν άιινπο εβξαίνπο, πεγαίλνληαο γηα λα πηνπλ θαθέ ζ΄ έλα 

θαθελείν ηνπ γθέην, αλαθάιπςαλ ζηελ είζνδν ελφο ζπηηηνχ ην πηψκα ηεο κηθξήο κέζα ζ΄ 

έλα ζαθί. Κξαηψληαο ην αηκαηνβακκέλν ζαθί θαη ην ζψκα ηεο λεθξήο νη ηξεηο 

ηζξαειίηεο θαηεπζχλνληαλ πξνο ην ζπίηη ηνπ άξδα, φηαλ έγηλαλ αληηιεπηνί απφ ηνλ 

αζηπλνκηθφ θιεηήξα Μηραήι Κνπβαξά, ν νπνίνο έζπεπζε λα θαηαγγείιεη ζηηο 

αζηπλνκηθέο αξρέο θαη λα δηαδψζεη φηη απηνί ήζαλ νη θνλείο. Καζψο φκσο ν αλαθξηηήο 

δελ πείζηεθε απφ ηελ θαηαγγειία απηή, δελ πξνέβε ζε θπιάθηζε ησλ ππφπησλ, γεγνλφο 

πνπ εμφξγηζε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, νη νπνίεο αληέδξαζαλ αληηππεξεζηαθά: άξρηζαλ λα 

κνηξάδνπλ ζηνλ θφζκν αληίγξαθα ηεο θαηάζεζεο ηνπ Κνπβαξά θαη θαηέβαιιαλ 

πξνζπάζεηεο λα πείζνπλ ηηο αλαθξηηηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο γηα ηελ ελνρή ησλ 

γνλέσλ ηεο Ρνπκπίλαο. Σν ζφθηζκα, φπσο δηαπηζηψλεη ν εηζαγγειέαο, είρε 

θαηαζθεπαζηεί: «Σ΄ αλσηέξσ δηαδηδφκελα έθεξνλ ην πφξηζκα φηη θνλείο νη εβξαίνη, άξα 

ε ρξηζηηαλή». 

Σε καξηπξία ηνπ αζηπλνκηθνχ θιεηήξα ήξζε επηπιένλ λα εληζρχζεη ην ηαηξνδηθαζηηθφ 

πφξηζκα, πνπ γλσκνδνηνχζε φηη ζην ζψκα ηεο λεθξήο «δελ ππήξρε ζηαγψλ αίκαηνο», 

γεγνλφο πνπ εξκελεχηεθε φηη νη θνλείο ην αθαίξεζαλ γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ 

παξαζθεπή ησλ αδχκσλ, πνπ  πξννξίδνληαλ γηα ηνλ  ενξηαζκφ ηνπ επηθείκελνπ εβξατθνχ 

Πάζρα. 

Σα πλεχκαηα ησλ ρξηζηηαλψλ είραλ, φκσο, ήδε εμαθζεί. [...] Οη βηαηνπξαγίεο θαηά ησλ 

ηζξαειηηψλ ελφο θη εθηφο ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο γξήγνξα πήξαλ κεγάιε έθηαζε  θαη 

εθηφο απφ ηελ ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε εθηξάπεθαλ ζε πνιηηηθή δηακάρε, θαζψο 

ππνθηλνχληαλ θαη εκθαλψο πιένλ απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, ε νπνία κε κπνξψληαο λα 

πξνζεηαηξηζηεί θαη λα εμαζθαιίζεη ηηο εβξατθέο ςήθνπο ζηηο επηθείκελεο δεκνηηθέο 

εθινγέο, θηλεηνπνίεζε ηνπο πάληεο επηδηψθνληαο κε ηηο ελέξγεηεο απηέο ηνπιάρηζηνλ «λα 

θπγαδεχζσζηλ εθ Κεξθχξαο ην ηζξαειηηηθφλ ζηνηρείνλ», έμνδνο πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε 

πνιιά θαη δηάθνξα ζπκθέξνληα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηφζν πνιηηηθά φζν θαη 

νηθνλνκηθά. [...] 

 Αληίζεηα κε ηνλ αξλεηηθφ ξφιν ησλ αζηπλνκηθψλ, «ε επία θαη γιπθεία ζπκπεξηθνξά 

ησλ δηθαζηηθψλ, ζηξαηησηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ Αξρψλ θαη΄ αξράο  δηαξθνχληνο ηνπ 
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θαλαηηζκνχ, είηα δε ηνχηνπ νιίγνλ θαηαπαχζαληνο, θαη ε απζηεξά απηψλ ελέξγεηα θαηά 

ησλ ηαξαμηψλ» ζπλέβαιαλ ζηελ εμνκάιπλζε ηεο θαηάζηαζεο, ζηελ αλαζάξξπλζε ησλ 

εβξαίσλ θαη ηελ επαλαπφθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπο πξνο ηηο δηνηθεηηθέο Αξρέο ηνπ 

ηφπνπ, ψζηε λα αηζζαλζνχλ αζθαιείο θαη λα επηζηξέςνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο, ηηο νπνίεο 

γηα έλα νιφθιεξν κήλα είραλ  εγθαηαιείςεη εμαηηίαο ησλ δησγκψλ. 

 Σν ήπην θιίκα φκσο αλαθφπεθε ζην μεθίλεκά ηνπ, θαζψο ν αλαίηηνο  θφλνο δχν 

 ειηθησκέλσλ ηζξαειηηψλ ζηνλ ηφπν ηεο εξγαζίαο ηνπο κέζα ζην γθέην ήξζε λα 

 δηαηαξάμεη ηελ αηκφζθαηξα.  

Σα γεγνλφηα ηεο Κέξθπξαο είραλ ηε ζρεδφλ άκεζε ζπλέρεηά ηνπο ζηε Εάθπλζν. Απηφο ν 

εμ αληαλαθιάζεσο αληηεβξατζκφο ζπλνςίδεηαη απφ ηνλ Εαθπλζελφ Φξεηδεξίθν Καξξέξ (1841-

1917), ζε βηβιίν ηνπ πνπ ηππψζεθε πνιχ γξήγνξα κεηά ηα αηκαηεξά επεηζφδηα (1892: 4-5): 

Δλ Δπξψπε, πθίζηαηαη αληηζεκηηηθφλ δήηεκα, θαη παξαηεξείηαη αληηζεκηηηθή ηηο ηάζηο, 

έλεθα ηεο νπνίαο πνιιάθηο παξέζηεκελ κάξηπξεο απνηξνπαίσλ ζθελψλ εθηπιηρζεηζψλ 

ελ δηαθφξνηο ρψξαηο απηήο· ζθελψλ  θαηαδησγκνχ θαη βαξβαηφηεηνο, αίηηλεο πξνο 

ζηηγκήλ κάο επαλήγαγνλ πνιιάο εθαηνληαεηεξίδαο πξνο ηα φπηζζελ. 

Δλ Διιάδη, επηπρψο, ηνηνχηφλ ηη δήηεκα δελ πθίζηαηαη, ε δε ζπκβίσζηο εκψλ κεηά ησλ 

Ηζξαειηηψλ, εηειείην κέρξη ηηλφο θαλνληθή θαη αδειθηθσηάηε. [...] Γπζηπρψο ζιηβεξά 

ηηλα γεγνλφηα, ζπκβάληα ελ Κεξθχξα θαη Εαθχλζσ, δηεηάξαμαλ ηελ κεηαμχ Δβξαίσλ θαη 

Υξηζηηαλψλ αξκνλίαλ ηαχηελ. 

Καηά ηνλ παξειζφληα Απξίιηνλ ζπλέβε ελ Κεξθχξα θφλνο λεάληδφο ηηο νλνκαδνκέλεο, 

θαηά ηνπο κελ Ρνπκπίλεο άξδε, θαηά ηνπο δε Μαξίαο Γεζχιια. Ο θφλνο νχηνο 

απεδφζε ηνηο Δβξαίνηο, έλεθα δε ηνχηνπ εμεγέξζε φινο ν ιαφο ηεο Κεξθχξαο θαηά ησλ 

Δβξαίσλ, θαη επεθνινχζεζαλ ζθελαί θαη΄ απηψλ θνβεξαί θαη απαίζηαη. Χο ήην 

επφκελνλ έζρνκελ θαη ε Εαθχλζσ ηνλ αληίθηππνλ ηνχησλ. Σν πιήζνο ζπλεθξνχζζε κεηά 
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ηνπ ζηξαηνχ· εηο ηαο ζιηβεξάο δε ηαχηαο ζθελάο επέζεθε ηελ θνξσλίδα ν θφλνο 

ηεζζάξσλ πνιηηψλ, ν ηξαπκαηηζκφο νθηψ πνιηηψλ ηε θαη ζηξαηησηψλ θαη ε ζχιεζηο 

ηεζζάξσλ εβξατθψλ νηθηψλ. 

Δλ ηαηο θεκηδνκέλαηο, θαη δηθαίσο, επί εκεξφηεηη θαη πνιηηηζκψ λήζνηο Κεξθχξα θαη 

Εαθχλζσ, εμεηπιίρζεζαλ ηαο εκέξαο εθείλαο, σο είπνκελ,ζθελαί κίζνπο θαη 

βαξβαξφηεηνο, δηφηη ν ιαφο επίζηεπζελ φηη ν θφλνο  εθείλνο δηεπξάρζε ππφ ησλ 

Δβξαίσλ, έλεθα κπζαξψλ, αλνζίσλ,  απνηξνπαίσλ, ζξεζθεπηηθψλ απηψλ εζίκσλ, νη ζε 

αξκφδηνη, σο ψθεηινλ, δηφηη είρνλ φια ηα ζηνηρεία ηεο ππνζέζεσο εηο  ρείξάο ησλ, νπδέλ 

επνίεζαλ, νπδέλ επερείξεζαλ, φπσο εμαγάγσζη ηνλ ιαφλ ηεο απάηεο ηνπ, θαη 

δηαθσηίζσζη απηφλ, εάλ πξάγκαηη επαηάην.  

Σαρχηαηε ε έληππε αληίδξαζε ηνπ Φξεηδεξίθνπ Καξξέξ ζηνλ παξνμπζκηθφ 

αληηεβξατζκφ ηεο Εαθχλζνπ, πιελ, ειθφκελνο απφ ηνλ ζηφρν ηνπ λα απνελνρνπνηήζεη ηε 

γελέηεηξά ηνπ θαη ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ, δελ θαηφξζσζε λα θξαηήζεη ηηο ηζνξξνπίεο ζην 

εγρείξεκά ηνπ θαη λα πξαγκαηψζεη ηε δήισζή ηνπ φηη ζθνπεχεη λα εθζέζεη ηηο καξηπξίεο πνπ 

ζπλέιεμε «κεζ΄ φιεο ηεο εηιηθξηλείαο, ηεο ακεξνιεςίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ρξνλνγξάθνπ» 

(72).
 

Υξηζηηαλφο απηφο, ζπληάζζεη έλα απνινγεηηθφ θείκελν ηνπιάρηζηνλ ακθηζπκηθφ.
367

Αλαγλσξίδεη «ην θίιεξγνλ, ην θηιφπνλνλ ησλ Ηνπδαίσλ» θαη ηελ «παξνηκηψδε απηψλ ιηηφηεηα 

θαη εγθξάηεηαλ» (55), εληνχηνηο ιίγν πξηλ, ζηελ ίδηα ζειίδα, απνθαίλεηαη πσο «ν Ηνπδαίνο είλαη 

θχζεη θηιχπνπηνο, πνλεξφο, ςεχζηεο, ςνθνδεήο θαη δεηιφο», αλ θαη εηθάδεη φηη γηα «ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηαο θαθίαο ηνπ» επζχλνληαη «νη πξναηψληνη δησγκνί, αη θαηαπηέζεηο, ηα 

367
Αληηζεκηηηθφ ραξαθηεξίδεη ην δεκνζίεπκα ηνπ Καξξέξ, φπσο θαη ηνπ Καζζηκάηε, ε Φξαγθίζθε 

Ακπαηδνπνχινπ, ζηελ εηζαγσγή ηεο ζην Υξήζηνο Υξεζηνβαζίιεο 2007: 14. ην βηβιίν πεξηέρεηαη ε ηαμηδησηηθή 

αθήγεζε ηνπ ζπλεξγάηε ηεο Αθξνπόιεσο Υξεζηνβαζίιε «Δληππψζεηο εθ Θεζζαινλίθεο: Θεζζαινλίθε, 

επηέκβξηνο 1894». «Γελ ππάξρεη ακθηβνιία», γξάθεη ε Ακπαηδνπνχινπ, «φηη ν Υξεζηνβαζίιεο, παηξηψηεο αιιά 

θαη αλεμίζξεζθνο θαη, θπξίσο, ερζξφο ηνχ ζθνηαδηζκνχ, παξαθνινπζνχζε ηε ζπδήηεζε γηα ηα εβξατθά ζηηο 

εθεκεξίδεο. [...] Τπνζέηνπκε φηη ζα είρε ππφςε ηνπ θαη ηα αληηζεκηηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ Πέηξνπ Καζηκάηε θαη 

ηνπ Φ. Καξξέξ» (14). «Οη επαλεηιεκκέλεο αλαθνξέο ηνπ Υξεζηνβαζίιε ζηε ζπθνθαληία αίκαηνο καο νδεγνχλ ζηε 

ζθέςε φηη ηα πξφζθαηα γεγνλφηα θαη ε θαηαθξαπγή ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ ηνλ είραλ πξνβιεκαηίζεη. Γη΄ απηφ 

αθξηβψο ζηελ αθήγεζή ηνπ ζα επηκείλεη ζ΄ απηήλ ηε ζιηβεξή ζπθνθαληία θαη ζα ηε θαηαγγείιεη δξηκχηαηα σο 

"αθειή γξαηνκσξνινγήκαηα" θαη "ςεπδνδηαδφζεηο, ηαο γελλεζάζαο θξηθψδεηο πξνιήςεηο"» (12). 
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βάζαλα, ην ελ ηαηο παζήζεζη θαη ηαιαηπσξίαηο αλψηαηνλ ηνχην ζρνιείνλ, πξνπάλησλ δε ε 

απνκφλσζηο». Ζ ακθηζπκία ηνπ απνθαιχπηεηαη θαη ζηελ αλάδεημε θαη ρξήζε βηβιηθψλ 

πεξηθνπψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην εμήο απφζπαζκα, επηθεληξσκέλν ζηε «ξνπή πξνο 

αλζξσπνζπζίαλ ησλ Ηνπδαίσλ» (122-123): «Δπεηδή δε ελ άιισ θεθαιαίσ αλεθέξακελ άιια 

ρσξία εθ ηεο παιαηάο Γηαζήθεο, δη΄ σλ απεδεηθλχεην ε ηάζηο θαη ε ξνπή ηνπ ηφηε ηνπδατθνχ 

έζλνπο πξνο ηελ αλζξσπνζπζίαλ -ηάζηο, ξνπή θαη ζπλήζεηα, ίλα ψκελ δίθαηνη, αίηηλεο 

παξεηεξνχλην θαη εηο άιια έζλε θαη άιινπο ιανχο ηεο επνρήο εθείλεο- ζα παξαζέζσκελ ηα 

νιίγα ηαχηα,  εθ  ηεο  ηδίαο  Βίβινπ εηιεκκέλα, δη΄ σλ δηαηάζζεηαη ηνηο Ηνπδαίνηο ε απφιπηνο 

απνρή απηψλ εθ ηεο ρξήζεσο αλζξσπίλνπ αίκαηνο. Σνχην δε πξάηηνκελ, πξσηίζησο, ίλα θαη 

εκείο δειψζσκελ ξεηψο, σο θαη άιινη πξν εκψλ, φηη ν ηνπδατθφο λφκνο θαη φια ηα ηεξά ελ ηε 

παιαηά Γηαζήθε Βηβιία ησλ Ηνπδαίσλ -ελ ηνχηνηο δελ ζπγθαηαιέγεηαη, ελλνείηαη, ην Σαικνχδ- 

απαγνξεχνπζη  πάζαλ επί νησδήπνηε ιφγσ ρξήζηλ αλζξσπίλνπ αίκαηνο, φπεξ, άιισο ηε, πνηέ 

νπδείο εκθηζβήηεζελ. Αη απζηεξαί φκσο αχηαη δηαηάμεηο θαη απαγνξεχζεηο πεξί ηεο ρξήζεσο 

ηνπ αίκαηνο, έηη κάιινλ απνδεηθλχνπζη,  θξνλνχκελ, ηελ πξνο αλζξσπνζπζίαλ ξνπήλ ηεο 

ηφηε ηνπδατθήο θπιήο». 

Μνιαηαχηα, αξθεηέο απφ ηηο «καξηπξίεο» πνπ παξαζέηεη ν Καξξέξ ζην ππνθεθάιαην 

«Σα πεξί αίκαηνο» (71 θ.ε.). δελ αθνξνχλ ηελ «ηφηε ηνπδατθή θπιή» αιιά πξφζθαηα ρξφληα. 

Καη κνινλφηη δελ θαίλεηαη λα ελζηεξλίδεηαη πιήξσο φζα ηζρπξίδεηαη ζην θαλαηηθά αληηζεκηηηθφ 

ιηβεινγξάθεκά ηνπ Αίκα, Δβξαίνη, Σαικνύδ ν Πέηξνο Α. Καζζηκάηεο (1891), παξαζέηεη εθηελή 

απνζπάζκαηά ηνπ,
368

 καδί κε άιια πξνδήισο ζπθνθαληηθά θείκελα (απφ ζπλαμάξηα,

368
 Γηα παξάδεηγκα ν  Φ. Καξξέξ παξαζέηεη αζρνιίαζηα ην εμήο «πφξηζκα» ηνπ Π. Καζζηκάηε (83-84): «Ναη, 

κπξηάθηο λαη, ππνζηεξίδνκελ θαη απνδεηθλχνκελ, φηη, απφ ηεο θπιήο ησλ [ησλ Δβξαίσλ] κέρξη ησλ εκεξψλ εκψλ, 

θαζ΄ όινπο ηνπο αηώλαο, θαη πξν πάλησλ θαηά ηνλ λπλ αηώλα, θαη θαζ΄ όιαο ζρεδφλ ηαο ρώξαο ηεο ηε Αλαηνιήο θαη 

Δπξώπεο, νη Δβξαίνη απεδείρζεζαλ ηζηνξηθώο, δηθαζηηθώο, θαη δηά γεγνλφησλ, ζπζηάδνληεο ρξηζηηαλνπαίδαο θαηά 

ηαο ζξεζθεπηηθάο απηψλ ενξηάο, πξνο εθπιήξσζηλ ζξεζθεπηηθώλ θειεπζκάησλ, θαη θνξεζκνχ ηνπ κίζνπο ησλ θαηά 

ηνπ Υξηζηνχ, θαη ησλ αθνινπζνχλησλ ηελ Αγίαλ απηνχ Πίζηηλ. Ναη, επαλαιακβάλνκελ, απεδείρζε δηθαζηηθώο, φηη 

αη ζπζίαη αχηαη εμεηειέζζεζαλ νπρί κεκνλσκέλσο, θαη ππφ θξελεηηψλησλ εθ δεηζηδαηκνληψλ θαη θαλαηηζκνχ 

αηφκσλ ηηλψλ -σο επεηξάζεζάλ ηηλεο λα είπσζηλ, ίλα θνιάζσζη θαη θαιχςσζη ηελ εθ ησλ αλζξσπνζπζηψλ 

εληχπσζηλ-, αιιά ππφ ζπκπάζεο ηεο, ησλ απαληαρνχ δηεζπαξκέλσλ Δβξαίσλ, αηκαηνπόηηδνο θπιήο. Ζ 

αλζξσπνζπζία παξά ηε θπιή ηαχηε είλε φρη κφλνλ κέζνλ θνξεζκνχ ηνπ θαηά ησλ ρξηζηηαλψλ κίζνπο θαη 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



324 

εθκπζηεξεχζεηο ξαβίλσλ πνπ κεηαζηξάθεθαλ ζηνλ ρξηζηηαληζκφ, αζηήξηρηα 

εθεκεξηδνγξαθήκαηα θ.ά.). «Παξεζέζακελ φια ηα  θείκελα αθηέκελνη ηνηο εκεηέξνηο 

αλαγλψζηαηο λα ζρεκαηίζσζηλ εθ ηνχησλ ηελ πεπνίζεζηλ απηψλ ελ πξνθεηκέλσ», γξάθεη ν 

Καξξέξ (99), αλ θαη νη αλαγλψζηεο έρνπλ ήδε θαζνδεγεζεί απφ ην δφγκα «δελ ππάξρεη θαπλφο 

ρσξίο θσηηά», ην νπνίν εληέιεη νξγαλψλεη ην φιν θείκελν. Ακέζσο έπεηηα ν ζπγγξαθέαο 

εθθξάδεη ηελ ειπίδα φηη νη Ηνπδαίνη ζα απνδείμνπλ, «απνινγνχκελνη δεφλησο θαη ζπνπδαίσο, ην 

αβάζηκνλ ηεο θαη΄ απηψλ θαηεγνξίαο, δεινχληεο ζχλακα δη΄ φισλ ησλ κέζσλ, θαη 

απνδεηθλχνληεο δη΄ φισλ ησλ απνδείμεσλ, φηη νπ κνλνλ ηνηαχηαη κπζαξαί, θξηθαιέαη θαη 

αηκαηεξαί πξάμεηο -θαη εάλ έηη απνδεηθλχεηαη, φηη ελεξγνχλην θαηά ηνλ κεζαηψλα- δελ ηεινχληαη 

πιένλ, αιι΄ φηη απνθξνχνληαη ηαλχλ παξ΄ απηψλ δηαξξήδελ θαη αλεπηθπιάθησο». 

Σα γεγνλφηα ηεο Εαθχλζνπ είλαη ην ηζηνξηθφ πεδίν ηνπ ηξίπξαθηνπ δξάκαηνο ηνπ 

Γξεγνξίνπ Ξελφπνπινπ Ραρήι, πνπ πξσηνπαίρηεθε ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1909, απφ ηνλ ζίαζν ηεο 

Κπβέιεο Αδξηαλνχ. «Ζ ζθελή ζηελ Εάθπλζν, ηελ Μεγάιελ Δβδνκάδα ηνπ 1891» ελεκεξψλεη 

πξνθαηαξθηηθά ν ζπγγξαθέαο, ν νπνίνο πξνζζέηεη φηη «ε ππφζεζηο ηνπ έξγνπ ζηεξίδεηαη ζ΄ έλ΄ 

απιφ ζξχιν, ην πιαίζηφ ηνπ φκσο είλαη ηζηνξηθφ. Βι. ην βηβιίνλ ηνπ Φξεηδ. Καξξέξ Ηνπδατζκόο 

θαη Υξηζηηαληζκόο, θαη ηα ελ Εαθύλζσ ζπκβάληα θαηά ηελ Μεγάιελ Παξαζθεπήλ, ελ Εαθχλζσ, 

1892». 

Αλ ν Ξελφπνπινο εγθισβηδφηαλ ή παγηδεπφηαλ απφ ηα γξαθφκελα ηνπ Καξξέξ, θαη δελ 

αληινχζε θαη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία, δελ ζα παξέδηδε έλα έξγν επαίζζεηεο 

δηεξεχλεζεο ησλ θπιεηηθψλ παζψλ, ηα νπνία νξγαλψλνληαη γχξσ απφ ην εξσηηθφ πάζνο πνπ 

ζπλδέεη ηελ Δβξαηνπνχια Ραρήι, θφξε ηνπ κεγαινηξαπεδίηε Σεδέζθνπ, θαη ηνλ ρξηζηηαλφ 

νξζφδνμν Κάξνιν Γεζχιια, έλα αξρνληφπνπιν πνπ κεηαθξάδεη ην Άζκα Αζκάησλ θαη δελ έρεη 

εθδηθήζεψο ηεο, φρη κφλνλ ζεσξείηαη σο επζεβέο έξγνλ, αιιά θπξίσο θαη πξν πάλησλ ε εθηέιεζηο ηνπ 

θαθνπξγήκαηνο ηνχηνπ επηβάιιεηαη ηνηο Δβξαίνηο σο δόγκα αθξνγσληαίνλ, απαξάβαηνλ θαζήθνλ, ππνρξέσζηο 

θαλνληθή ηεο ζπλεηδήζεσο, σο ζξεζθεπηηθόλ ζέζπηζκα δηαηαζζόκελνλ θαη επηβαιιόκελνλ ππφ ηνπ Σαικνχδ θαη ησλ 

Ραββίλσλ. Πηζηψο φζελ θαη αθξηβψο εθηεινχληεο νη Δβξαίνη ηαο Σαικνπδηθάο δηαηαγάο, ζπζηάδνπζη ηνπο 

ρξηζηηαλφπαηδαο, νπρί κφλνλ φπσο θνξέζσζη ην κίζφο ησλ, θαη εληξπθήζσζηλ ελ ησ αίκαηη, αιι΄ ηδία φπσο 

θαζαγηαζζώζηλ απηνί νη ίδηνη δηά ηνπ αίκαηνο ησλ αζψσλ απηψλ ζπκάησλ, φπεξ πίλνπζη θαη βηβξψζθνπζη, θαηά ηαο 

ζξεζθεπηηθάο απηψλ ενξηάο, θαη θπξίσο ηαο ηνπ Πάζρα, ρένληεο απηφ ελ ησ νίλσ, ή αλακηγλχνληεο ελ ηνηο αδύκνηο 

ησλ» (ε ππνγξάκκηζε είλαη ηνπ πξσηνηχπνπ, αξαηνγξάθεζε εθεί). 
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ηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή δχλακε λα  πνιεκήζεη ηηο αληηζεκηηθέο πξνθαηαιήςεηο ηεο κεηέξαο 

ηνπ. Ο «απιφο ζξχινο» δελ είλαη παξά ε ζπθνθαληία αίκαηνο, φπσο απιντθά ηε δηαηππψλεη ε 

Αξεηή, ππεξέηξηα ηνπ Γεζχιια, ζηνλ δηάινγφ ηεο κε ηνλ Αβξακή, ππεξέηε ηνπ Σεδέζθνπ: 

ΑΒΡΑΜΖ: Γελ μέξσ γηαηί ηνχηεο ηζ΄ εκέξεο, απφ παιηνβξαίν ζε παιηνβξαίν κάο 

πεγαίλνπλ νη Υξηζηηαλνί... 

ΑΡΔΣΖ: Κη αιήζεηα, δελ εμεχξεηο ε αηηία; Δγψ λα ζνπ ηελ πσ: Δίλαη γηα ην παηδί  πνπ 

εζθάμαηε ζηελ Κέξθπξα! 

ΑΒΡΑΜΖ: Δκείο; Δζθάμακε παηδί; Καη πφηε πήγακε κεηο ζηελ Κέξθπξα; 

ΑΡΔΣΖ: ·ια, κελ θάλεηο ηνλ θνπηφ. Οη δηθνί ζαο, νη άιινη Οβξαίνη πνπ είλ΄ εθεί! 

ΑΒΡΑΜΖ: Φέκαηα! Οη Οβξαίνη δε ζθάδνπλε παηδηά! Ορηξνί καο ηα βγάλνπλε, γηα λα 

καο θαηαηξέρεη ν θφζκνο: 

ΑΡΔΣΖ: ·ηζη ε; ·ηζη ε; Καη κε ηη αίκα, κάηηα κνπ, εθάκαηε ηνχην ην ρξφλν η΄ άδπκά 

ζαο; Με ην αίκα ηνπ παηδηνχ, πνπ ζαο εζηείιαλε απφ θεη πέξα! 

ΑΒΡΑΜΖ: Ναη, λα ζε ραξψ, κέζα ζε θάηη βάδα ηφννζα!... 

ΑΡΔΣΖ: Ίρη, ςέκαηα!... Γελ θιέθηεηε, παλαπεί, έλα ρξηζηηαλφπνπιν θάζε πνπ 

θνληνινγά ε Λακπξή ζαο, θαη δελ ην ηξέθεηε κε θνπθνπλάξη θαη ζηαθίδα... 

ΑΒΡΑΜΖ: Γηα λα θάλεη αίκα... 

ΑΡΔΣΖ: Καη δελ ην θπιάηε έπεηηα κέζα ζ΄ έλα βαξέιη κε θαξθηά, θαη δε βνπηάηε  παληά 

ζην αίκα  ηνπ... 

ΑΒΡΑΜΖ: Ναη, λα ζε ραξψ, ακεξηθάληθα... 

ΑΡΔΣΖ: Καη δελ ηα θαίηε, θαη δε ξίρλεηε απφ ηε ζηάρηε ηνπο κέζα ζη΄ άδπκά ζαο! Δ; 

ΑΒΡΑΜΖ: Υα ρα ρα! Παξακχζηα! 
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ΑΡΔΣΖ: Ναη, παξακχζηα! Γηαηί, γηακά, ηα ιέλε ηφζνη αζξψπνη κε  πφιεςε θαη κε 

γλψζε, παπάδεο, γηαηξνί, θαπεηαλαίνη, θαη γηαηί ηα γξάθνπλε ζηηο θπιιάδεο θαη ζηηο 

θεκεξίδεο;
369

Ζ Ραρήι εκθαλίδεηαη έηνηκε λα αιιαμνπηζηήζεη ψζηε λα παληξεπηεί ηνλ αγαπεκέλν ηεο. 

Αιιά ε κνίξα, φπσο ηε ζθελνζεηεί ν Ξελφπνπινο, πξνβιέπεη ζάλαην, φρη γάκν: Ίηαλ ηα 

πξάγκαηα αγξηεχνπλ, ν Γαβίδ, ν αδεξθφο ηεο Ραρήι, «επσκίδεη ην φπινλ ηνπ θαη ζθνπεχεη» 

θαηαπάλσ ζηνλ Κάξνιν, επεηδή είλαη ρξηζηηαλφο. Ζ Ραρήι, «βιέπνπζα ην θίλεκα εθβάιιεη 

θξαπγήλ ηξφκνπ, θαη ηξέρνπζα, παξεληίζεηαη κεηαμχ ηνπ Γαβίδ θαη ηνπ Καξφινπ θαη 

πξναζπίδεη ηνλ δεχηεξνλ κε ην ζψκα ηεο». Σν φπιν εθππξζνθξνηεί θαη ε Ραρήι πέθηεη λεθξή 

απφ ηε ζθαίξα ηνπ αδεξθνχ ηεο. Απέμσ αθνχγνληαη θσλέο ρξηζηηαλψλ φρη θαη ηφζν 

ρξηζηηαληθέο: «Απάλνπ ηνπο!... Βαξείηε ηνπο!... Δθδίθεζε!... Θάλαηνο!... Αίκα!... Θάλαηνο!... 

Απάλσ ηνπο!...»  

«Ζ Εαθπλζηλή Ηζηνξία -φπσο δα θάζε ζρεδφλ ρξηζηηαληθνχ, πνιηηηζκέλνπ ηφπνπ πνπ έρεη 

θη Δβξαίνπο- αλαγξάθεη θάκπνζεο εθξήμεηο κεγαινβδνκαδηάηηθνπ θαη παζραιηλνχ 

αληηζεκηηηζκνχ» έγξαθε ν Ξελφπνπινο ζην άξζξν ηνπ «Ο "Γηνχδαο" ηνπ Πάζρα» (Αζελατθά 

Νέα, 17.4.1933). Καη ζπλέρηδε: «Μπξνζηά ζηα κάηηα κνπ δηαδξακαηίζηεθαλ, ηε Μεγάιε 

Παξαζθεπή ηνπ 1891, ηα θνβεξά εθείλα πνπ πεξηγξάθσ ζην δξάκα κνπ Ραρήι. Έηαλ εμ 

αθνξκήο ηεο κηθξήο ρξηζηηαλνπνχιαο, πνπ ηε ζθφησζαλ ηάρα νη Δβξαίνη ζηελ Κέξθπξα γηα η΄ 

άδπκά ηνπο, θη ν Ηάθσβνο Πνιπιάο -άιινο ρξηζηηαλφο- μεζήθσζε ηνλ θφζκν κε ηα πχξηλα άξζξα 

ηνπ. [...] Πφζα ηέηνηα ζηνλ θφζκν, απφ ην κεζαίσλα ψο ζήκεξα, θη απφ η΄ αληηζεκηηηθά 

κηθξνεπεηζφδηα ψο ηνπο κεγάινπο θαη θνβεξνχο δησγκνχο! Σν θάςηκν ηνπ Δβξαίνπ ή ηνπ 

369
 Ξελφπνπινο 1991: 17-18. Ο Ξελφπνπινο επέζηξεςε ζηα πεξηζηαηηθά ηνχ 1891 ζην κπζηζηφξεκά ηνπ Μεγάιε 

πεξηπέηεηα: Μηα παιηά δαθπζηλή ηζηνξία, πνπ πξσηνδεκνζηεχηεθε ζε ζπλέρεηεο ζηε εθεκ. Αζελατθά Νέα, απφ 16 

Μαξηίνπ έσο 2 Ηνπιίνπ 1917 (ηψξα ζηηο εθδφζεηο ησλ Αδειθψλ Βιάζζε, Αζήλα 1984)· εθεί νη αιιφζξεζθνη 

εξσηεπκέλνη είλαη ν Γηάθνκνο Ρνβάιεο θαη ε ·κκα, θφξε ηνπ Γαβίθνπ Λεβή. Βι. ζρεηηθά Δπηπρία Ακηιήηνπ, 

«·ξσηαο θαη ζάλαηνο ζην γθέην: Ζ άιιε Εάθπλζνο ηνπ Γξεγνξίνπ Ξελφπνπινπ», Νέα Δζηία, ηρ. 1738, Οθη. 2001: 

403-445 (ζεκεησηένλ, ε Ακηιήηνπ ραξαθηεξίδεη «ζαθψο αληηζεκηηηθφ ιφγν» ην βηβιίν ηνπ Καξξέξ), θαη Ζιίαο Α.

Σνπκαζάηνο, «"In cruce quia crucifixerunt": Ζ Ραρήι ηνπ Γξεγνξίνπ Ξελφπνπινπ», Nulla dies sine linea:

Πξνζεγγίζεηο ζην έξγν ηνπ Γξεγνξίνπ Ξελόπνπινπ,  επηκέιεηα - εηζαγσγή - βηβιηνγξαθία Γηψξγνο Π. Πεθάλεο,

Ήδξπκα Οπξάλε, Αζήλα 2007: 487-527.
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Γηνχδα, ηελ εκέξα ηνπ Πάζρα, ην παηξνπαξάδνην έζηκν -ε ραξά θη ε αγαιιίαζηο ηνπ 

Παπαδηακάληε-
370

 θαηαληά έλα ζχκβνιν». Εειεπηή επζχηεηα θαη ηίκηα θξηηηθή ηεο ζηάζεο

άιισλ αλζξψπσλ ησλ γξακκάησλ. 

Παηεξηθόο αληηηνπδατζκόο 

Οη πξνιήςεηο θαη ε κηζαιινδνμία δελ ζα είραλ ηέηνηαλ ηζρχ αλ ε ζηάζε ηεο επίζεκεο 

ρξηζηηαληθήο Δθθιεζίαο δελ ήηαλ εμαξρήο επηζεηηθφηαηε. «Ο δήζελ επηζηεκνληθφο 

αληηζεκηηηζκφο», παξαηεξεί ν Οπκπέξην ·θν, «εκθαλίδεηαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα, θαη 

δελ γίλεηαη νινθιεξσηηθή αλζξσπνινγία θαη βηνκεραληθή πξαθηηθή ηεο γελνθηνλίαο παξά κφλν 

ζηνλ δηθφ καο [20φ] αηψλα. Χζηφζν, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ιφγνπο ηεο γέλλεζήο ηνπ, δελ ζα 

κπνξνχζε λα είρε επηλνεζεί αλ δελ ππήξρε ήδε ζηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο κηα αληηηνπδατθή 

πνιεκηθή πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ρξηζηνινγηθή, θαη ζηνλ ιαφ έλαο πξαθηηθφο 

αληηζεκηηηζκφο πνπ δηαζρίδεη ηνπο αηψλεο παληνχ φπνπ ππάξρνπλ γθέην. Οη ζεσξίεο ηεο 

εβξατθήο ζπλσκνζίαο ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα δελ δεκηνπξγνχλ ηνλ ιατθφ αληηζεκηηηζκφ, 

εθκεηαιιεχνληαη έλα κίζνο ηεο δηαθνξάο πνπ ππήξρε ήδε».
371

ηνλ θαηλνδηαζεθηθφ θαη παηεξηθφ αληηηνπδατζκφ αλαθέξεηαη ελ εθηάζεη ν ηαχξνο 

Ενπκπνπιάθεο: 

Ζ δηαηψληα ρξηζηηαληθή ερζξφηεηα πξνο ηνλ ηνπδατζκφ δελ απνηειεί πεξηζσξηαθφ 

γλψξηζκα ηνπ ρξηζηηαληζκνχ θαη, αλ δελ είλαη ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο ρξηζηηαληθήο 

δηδαζθαιίαο, πεγάδεη αζθαιψο απφ ηνλ ππξήλα ηεο. Δίλαη επίζεο απνιχησο βέβαην φηη 

δελ ζα είρε απηή ηελ απήρεζε θαη ηε δηάξθεηα, αλ δελ ππήξρε ήδε ζηελ Καηλή Γηαζήθε. 

370
  Ο Ξελφπνπινο, ζεκεηψλεη ε Ακηιήηνπ (ό.π., 422) έγξαςε ην άξζξν ηνπ, «ην πην "ζηξαηεπκέλν" ηνπ θείκελν 

θαηά ηνπ αληηζεκηηηζκνχ», «κε αθνξκή έλα δηήγεκα ηνπ Παπαδηακάληε φπνπ αλαθέξεηαη ε θαχζε ηνπ Ηνχδα ζηελ 

Αλάζηαζε» (πξφθεηηαη γηα ηελ «Παηδηθή παζραιηά», πξσηνδεκνζηεπκέλε ζην Άζηπ, 27.4.1891). 
371

 Οπκπέξην ·θν, «Λεμηινγηθνί νξηζκνί», ζην Παγθφζκηα Αθαδεκία Πνιηηηζκψλ, Ζ κηζαιινδνμία, 1999: 18. 
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Σν γεγνλφο απηφ, φηη δειαδή ν ρξηζηηαληθφο αληηηνπδατζκφο δελ απνηειεί κηα 

κεηαγελέζηεξε εθηξνπή θαη αιινίσζε ηνπ θαζνιηθνχ επαγγειηθνχ κελχκαηνο αιιά 

ππάξρεη ήδε ζηελ Κ.Γ., θαη κάιηζηα κε ηξφπν πνιχ ηζρπξφ, θαζηζηά ηε ζπδήηεζε γηα ηηο 

ζρέζεηο ρξηζηηαληζκνχ θαη ηνπδατζκνχ εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη γηα νξηζκέλεο 

ζπλεηδήζεηο ηξαγηθή. [...] 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2νπ αηψλα θαη εμήο είλαη ζπάλην λα ζπλαληήζεη θαλείο ρξηζηηαληθφ 

θείκελν πνπ λα κελ έρεη ζε θάπνην ζεκείν κηα αληηηνπδατθή δηαηχπσζε. Δθείλν φκσο 

πνπ θπξίσο έρεη ζεκαζία γηα ην ζέκα καο είλαη φηη ζπγθξνηείηαη θαη κηα νιφθιεξε 

γξακκαηεία θεηκέλσλ Καηά Ηνπδαίσλ, θεηκέλσλ δειαδή κε απνθιεηζηηθά πνιεκηθφ 

ζηφρν. [...] Ζ αληηηνπδατθή απηή γξακκαηεία είλαη αθξαίαο ζθνδξφηεηαο. Γελ αληέρεηο 

ζήκεξα λα δηαβάδεηο απηά ηα θείκελα, πνιιψ κάιινλ φηαλ δελ είλαη γξακκέλα απφ 

κηθξνλντθνχο θαη παξαιντζκέλνπο, αιιά απφ ηα πςειφηεξα αλαζηήκαηα ηεο 

ρξηζηηαληθήο ζθέςεο (Ακβξφζηνο, Απγνπζηίλνο, Υξπζφζηνκνο, Γξεγφξηνο Νχζζεο, 

Ηζίδσξνο εβίιεο, Λνχζεξνο, Καιβίλνο, θαη πιήζνο άιινη).
372

Με ηέηνηα ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή πξντζηνξία θαη πξνεξγαζία, δελ μαθληάδεη ηδηαίηεξα 

ην γεγνλφο φηη αθφκα θαη ζηηο πξνζαλάηηεο ζηηγκέο ηνπ, ζηελ παξαγγειία ηνπ πξνο ηελ θαιή 

ηνπ, θάπνην παιηθάξη δελ παξαιείπεη λα ελζσκαηψζεη έλα απφ ηα αληηβξατθά ζηεξεφηππα, ην 

νπνίν εκκέλεη ζηελ ηζηγθνπληά ησλ Δβξαίσλ.
373

 Σν ηξαγνχδη, «Ο ζάλαηνο ηνπ αγαπεκέλνπ»,

372 ηαχξνο Ενπκπνπιάθεο, «Υξηζηηαληζκφο θαη αληηζεκηηηζκφο πξηλ θαη κεηά ην Οινθαχησκα», ζην Μαραηξά - 

Παπαζηεθαλάθε 2016: 296, 300, 301. Βι. θαη ηνπ ηδίνπ «Δθθιεζία θαη αληηζεκηηηζκφο θαηά ηνλ 20φ αηψλα», ζην 

Αβδειά θ.ά. 2017: 493-506. 

373 ην δνθίκηφ ηνπ «Ζ εβξατθή παξνπζία ζηελ Αζήλα ηνπ 19νπ αηψλα: Απφ ηνλ Μάμηκν Ρφηζηιδ ζηελ Ηζξαειηηηθή 

Αδειθφηεηα», ζην Μαραηξά - Παπαζηεθαλάθε 2016: 185, ν Φίιηππνο Κάξακπνη παξαζέηεη ην «εμήο θαπζηηθφ 

ζρφιην ηνπ Με Υάλεζαη» (αξ. θ. 511, 28.6.1883), ην νπνίν ζθξαγίδεηαη απφ ηελ «αλαγσγή ηεο εβξατθήο ηαπηφηεηαο 

σο δεισηηθήο ηνπ ηπρνδησθηηζκνχ, ηεο απιεζηίαο, ηεο παλνπξγίαο θαη ηνπ απάηξηδνο»: «Οη άλδξεο νχηνη είλαη 

θηιάξγπξνη σο Δβξαίνη, άπηζηνη σο Ηνχδαη, [...] παλνχξγνη σο Δβξαίνη. [...] ΄Δλα ηφπνλ νιφθιεξνλ πξφθεηηαη λα 

αγνξάζνπλ. Καη ν ηφπνο απηφο είλαη ε Διιάο. [...] Μαθξάλ ε ηδέα ηεο ζπζίαο, καθξάλ ην αίζζεκα ηεο παηξίδνο, 
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θαηαγξάθηεθε ζην Μαξθφπνπιν ηεο Κεθαινληάο ην 1962: 

«Βγάιε κνπ ηα ξνπράθηα κνπ θαη ληύζε κε σξαία, 

κελ έξζνπλ νη αξρόληηζζεο θαη κνπ ζε πνπλ Δβξαία». 

ΜΠΑΛΛΑ - ΛΑΚΑΡΖ-ΜΠΑΛΛΑ 2010: 141, αξ. 9, ζη. 19-20 

Γηα λα πεξάζνπκε ζηα εξσηηθά, πξνινγίδνληαο ην ηξαγνχδη «΄Δξσο ρξηζηηαλνχ θαη 

Δβξαηνπνχιαο», ζηνλ ηφκν ηεο Αθαδεκίαο
374

, ν Γ.Κ. ππξηδάθεο ζεκεηψλεη: «Μεηαμχ ησλ

θνηλσληθψλ επεηζνδίσλ ηα νπνία παξειήθζεζαλ σο ππνζέζεηο δεκσδψλ ηξαγνπδηψλ, είλαη θαη 

ζρεηηθά, σο γλσζηφλ, κε ιανχο δηαθφξνπ εζληθφηεηνο θαη ζξεζθείαο σο νη Σνχξθνη, νη Φξάγθνη, 

νη Δβξαίνη θαη άιινη, νίηηλεο δηεβίσζαλ καδί κε ηνλ ειιεληθφλ ιαφλ. Δβξατθαί θνηλφηεηεο 

απαληνχλ εηο πιείζηνπο ηφπνπο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, ήδε απφ ησλ ειιεληζηηθψλ θαη ησλ 

θαηφπηλ βπδαληηλψλ θαη κεηαβπδαληηλψλ ρξφλσλ κέρξη θαη ζήκεξνλ. Οη Δβξαίνη, απνηεινχληεο 

εηο απηνχο κεηνλφηεηα κε δηάθνξνλ ζξεζθείαλ, πθίζηαλην ππφ ησλ Υξηζηηαλψλ, σο 

σξγαλσκέλεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ππφ ηνπ φρινπ, πιείζηαο θαηαπηέζεηο, ηδία νηθνλνκηθάο, δηά 

ηεο επηβνιήο εηδηθψλ εηο απηνχο θνξνινγηψλ, κάιηζηα εηο ηελ Γπη. Δπξψπελ, σο θαη άιιαο 

ηαπεηλψζεηο έλεθα κηζαιινδνμίαο, πξνο δε θαη δηά ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ λα θαηνηθνχλ εηο 

ηδηαηηέξαλ ζπλνηθίαλ, ηελ εβξατθήλ (ghetto), φπνπ είρνλ θαη ηα εξγαζηήξηά ησλ, απνκνλσκέλνη 

έηζη απφ ηελ ππφινηπνλ πφιηλ, νχησ δε ρσξίο θνηλσληθήλ αλαζηξνθήλ θαη επηκεημίαο κε ηνπο 

ρξηζηηαλνχο. Οη πεξηνξηζκνί θαη νη δησγκνί νχηνη ηνπ εβξατθνχ ζηνηρείνπ εζθπξειάηνπλ ην 

αίζζεκα ηεο αληηζηάζεσο θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θαλαηηζκνχ ηνχ  πξνο εκκνλήλ εηο ηελ 

παηξνπαξάδνηνλ ζξεζθείαλ. Οχησ ζπαλίσο παξνπζηάδεην ην θαηλφκελνλ ηεο πξνζειεχζεσο 

εβξαίνπ ή εβξαίαο εηο ηνλ Υξηζηηαληζκφλ, δηφ, εάλ πνηε ζπλέβαηλε, ήην θπζηθφλ λα ζεσξεζή 

ηνχην σο εμαηξεηηθφλ γεγνλφο, θνηλσληθφλ δε ζθάλδαινλ δηά ηνπο Δβξαίνπο, ην νπνίνλ εδχλαην 

νχησ ιφγσ ηεο εληππψζεσο ηελ νπνίαλ πξνεθάιεη εηο ηνλ ιαφλ λα απνηειέζε ππφζεζηλ 

καθξάλ ν ραξαθηήξ ηεο αλδξείαο θαη ηνπ θξνλήκαηνο. ΄Δζλνο Δβξαίσλ! Ηδνχ ην κέιινλ καο!» 

374
 Αθαδεκία 1962: 460. 
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δεκψδνπο άζκαηνο.
375

΄Οξθνο πξνζρψξεζεο Δβξαίνπ ζηνλ ρξηζηηαληζκφ, πνπ σζηφζν γξήγνξα αλαηξείηαη, 

ηζηνξείηαη ζην θαξπαζηαθφ ηξαγνχδη «Ο επίνξθνο Δβξαίνο»: 

Καξάηλ εηζηλδύλεπγε ζηνλ θόξθν ηεο Αηηάιεηαο, 

ηζ ΄ είρελ νβξαηό πξακαηεπηή ηζαη Σνύξθν θαπεηάλν, 

ηζ΄ έλακ κηθξό λαπηόπνπιιν εβάζηα ην ηεκόλη. 

Ρσκαηόο ΄έλ ήην ην ζθπιιί ηζ΄ αγηνύο επαξεθάιεη·
376

«Παλεξεκηώηε πκηαηζέ ηζ΄ Αγηά νθηά ηεο Μπόιεο, 

ηζ΄ Ατεκήηξε Βνύξγαξε, απνύ ην αινλίηζη, 

αλίζσο ηζαη γιηηώζεηο κε ΄πό ηνύηε ηεθ θνπξηίλα, 

ζα ΄αθηηζηώ ζηε ράξε ζνπ ηζ΄ εγηώ ηζαη ηα παηδηά κνπ, 

ηζ΄ εγηώ ηζαη ε πλαίθα κνπ, ηζ΄ νύιε ε εθνινγηά κνπ». 

Αθόκ΄ ν ιόγνο ήζηεηζε ηζ΄ ε ζπληπρηά ΄πνθξάεη, 

ηζ΄ ε ζάιαζζα κπνλάηζαξε, ηζ΄ ετλεηζε γαιήλε. 

Σζ΄ ν ζθπιινβξαηόο κεηάλησζε, ηνπ ιέγγνπ κεηαληώλεη: 

«΄Αη νπιεηά ηελ ήθακα, γηα κηαο ώξαο θνπξηίλα, 

λα ράζσ ΄γηώ ηελ κπίζηεκ κνπ, ηζ΄ εγηώ ηζαη ηα παηδηά κνπ». 

Σζ΄ αθόκ΄ ν ιόνο ήζηεηζε ηζ΄ ε ζπληπρηά ΄πνθξάεη, 

ηζη θέξλεη ηνπ κηα ζάιαζζα ηζαη παίξεη ην ηεκόλη 

375
 Οη δηαπηζηψζεηο απηέο ηνπ Γ.Κ. ππξηδάθε δεκνζηεχνληαη, κεηαθεξκέλεο ζηε δεκνηηθή θαη δίρσο παξαπνκπή 

ζηελ πεγή ηνπο, ζην νπιαθέιιεο 2002: 127, σο πξφινγνο ζην ηξαγνχδη «΄Δλα αββάην βξάδπ». 
376

 ε παξαιιαγή απφ ηε Υαιθηδηθή εθηφο απφ ηνλ Δβξαίν θάλεη θαη ν Σνχξθνο ην ηάκα ηνπ, κε ην ξήκα κάιηζηα, 

λα κηηαιάβεη, λα ππνλνεί θαη ηε δηθή ηνπ ππφζρεζε λ΄ αιιάμεη πίζηε : Σάδεη Οπβξηόο λα βαθηηζηεί, Σνύξθνο λα 

κηηαιάβεη / θαη ηα κηθξά λαπηόπνπια ζηελ εθθιεζηά λα πάλη (Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 4, 1964: 233, αξ. 4, ζη. 12-13). 

Αληίζεηα, ζε ζξαθηθή παξαιιαγή, δεκνζηεπκέλε απφ ηελ Διπηλίθε αξαληή-ηακνχιε, ν Σνχξθνο, θαπεηάληνο 

κέλεη πηζηφο ζηε ζξεζθεία ηνπ, ζέβεηαη ηελ πίζηε ησλ ρξηζηηαλψλ θαη κφλν ηνλ Δβξαίν δηαηάδεη λα 

αιιαμνπηζηήζεη: θη ν θαπεηάληνο θώλαμε ΄πό κέζ΄ ηελ θάκαξή ηνπ: «Σάμηε, Σνύξθνη, ζηα ηδακηά, Ρσκηνί ζηα 

κνλαζηήξηα, / ηάμε θη εζύ ζθύι΄ Οβξηέ ηελ πίζηε ζνπ λ΄ αιιάμεηο» (Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 257, αξ. 425, ζη. 19-

21). 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



331 

ηζαη μαλαεπηεξώλεη ηνπ ηζαη παίξεη ην θαηάξηη.
377

ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΝΟΤΑΡΟ 1928: 216, αξ. 6
378

ηελ παξαιιαγή ηεο σδφπνιεο ν Δβξαίνο, πνπ, φρη ηπραία, πξνζδηνξίδεηαη ζαλ 

πξακαηεπηήο, δελ δηζηάδεη λα απεπζπλζεί ζηνλ ίδην ηνλ Θεφ θαη πξηλ νξθηζηεί, έληξνκνο, αιιά 

θαη θαηφπηλ, κεηαλησκέλνο: 

΄Δλα θαξάβη αξκέληδε ζηεο Μάιηαο ην θαλάιη. 

Δίρ΄ Οβξηό πξακαηεπηή θαη Σνύξθν θαπεηάλην. 

Σα πήξε ν ζθύινο ν βνξηάο, ε άγξηα ηξακνπληάλα, 

θαη ηνπ ζεξέθνπ ε ζάιαζα πνιύ ην ζηξαπαηζάξεη. 

΄Πνθξίζεθελ ν Οβξηόο θη απηά ηα ιόγηα ιέγεη: 

«Πάςε, Θεέ κνπ, ηε ζάιαζζα, πάςε θαη ηνλ αγέξα 

λα βαθηηζζώ ζηελ πίζηε ζνπ, εγώ θαη ηα παηδηά κνπ». 

΄Δπαςε ν Θηόο ηε ζάιαζζα, έπαςε΄ θαη ηνλ αγέξα. 

θπινβξηόο πηζκάλεςε
379

 ηα ιόγηα όπνπ είπε:

«΄Δρε, Θεγέ κ΄, ηελ πίζηε ζνπ θη εγώ ηελ εδηθή κνπ». 

Αθόκα ν ιόγνο ζηέθνπληαλ θη ε ζπληπρηά θξαηνύζε. 

Σα πήξε ν ζθύινο ν βνξηάο, ε άγξηα ηξακνπληάλα. 

γηόκηζ΄ ε ζάιαζζα παληά, ην θύκα παιηθάξηα.
380

 Σν απνηέιεζκα αλακελφκελν: Καη ε θνπξηνύλα γύξηζε θη ν ζθπινβξηόο εράζε, ζχκθσλα 

377
 Παλεξεκηώηεο: ν λαφο ηνπ Παλνξκίηε ζηε χκε, πνπ ηηκάηαη ζηε κλήκε ηνπ Σαμηάξρνπ Μηραήι· ζπληπρηά: 

νκηιία· ηνπ ιέγγνπ: ακέζσο (απφ ην ηηαιηθφ di luogo). 
378

  Μηα  ζρεδφλ ίδηα θαξπαζηαθή παξαιιαγή βι. ζην Υαιθηάο 1980: 166-167. 
379

 πηζκάλεςε: κεηάλησζε. 
380

 Βι. Αλ. Παξαζθεπφπνπινο, «Σξαβνχδηα σδνπνιίηηθα», Θξαθηθά, ηφκ. Γ΄, 1932: 253, αξ. 3. 
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κε ηνλ θαηαιεθηηθφ ζηίρν ηεο παξαιιαγήο πνπ δεκνζίεπζε ην 1859 ν Αζ. Ηαηξίδεο, «Ο 

επίνξθνο Δβξαίνο θαη ε ζεφζελ ηηκσξία ηνπ» (58-59). Καηά ηελ παξαιιαγή ηνπ Λεγθξάλ (1874: 

288-290, αξ. 129), γέκηζε ε ζάιαζζα παληά, ην πεξηγηάιη λαύηεο, θαη κφλν ην λαπηφπνπιν, πνπ

ήμεξε θαη θνιύκπα, ζηα δεθαθηά κεξόλπρηα βγαίλεη ζ΄ εξεκνλήζη· εθεί φκσο καύξα πνπιηά ηνλ 

ηξηγπξλνύλ θη άζπξα ηνλ ηξηγπξίδνπλ. Κη έηζη ην λήκα ηνπ ελφο ηξαγνπδηνχ δέλεηαη κε ην λήκα 

άιινπ. 
381

ε  θξεηηθή  παξαιιαγή  σζηφζν  ν Δβξαίνο,  πνπ  εθεί  παξαθαιάεη  ηνλ Υξηζηφ, ηηκά 

ηνλ φξθν ηνπ:  

Κη επήγε θη εβαθηίζηεθε ζηνλ άγηνλ Κσζηαληίλν,  

θη εβγάιαλ ηόλε Θόδσξν θαη ην παηδίλ ηνπ Γηώξγε 

θαη η΄ άιιν ην κηθξόηεξν εβγάιαλε Μαλόιε  

θαη ηε γπλαίθαλ ηνπ Μαξηώ. 

JEANNARAKI  1876:  115, αξ. 116, ζη. 15-18
382

Αλάινγν ηξαγνχδη, σο πξνο ην μεθίλεκά ηνπ ηνπιάρηζηνλ, γηαηί ην ηέινο ηνπ ιείπεη, έρεη 

ζπληεζεί θαη ζε ζρέζε κε Σνχξθν πνπ ζαιαζζνδέξλεηαη: 

΄Δλαο παζηάο αξκέληδε, κατζηξν-ηξακνληάλα, 

βαξύο θαηξόο ηνλ έπηαζε, θαη πήγαλ λα ραζνύλε· 

«Βόεζα άγηε Νηθόια νρ ηα Υαληά, θη άγηα νθηά νρ ηελ Πόιε, 

θαη ατ-Γεκήηξε Βνύιγαξε από ην αινλίθη, 

λα βαπηηζζώ ζηελ ράξε ζνπ, θη εγώ θαη ηα παηδηά κνπ». 

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

FAURIEL B΄ 1999: 119, αξ. 159 

381
 Καη ζηνπ Λειέθνπ ηελ παξαιιαγή, «Μεηακέιεηα Ηζξαειίηνπ», κεηά ηε θνπξηνχλα, θη αθνχ γηόκηζε ε ζάιαζζα 

θνππηά θαη νη άθξεο παιηθάξηα, απαξεγφξεηε ε κάλα ελφο λαπηφπνπινπ (1868: 19-20, αξ. 10, ζη. 25-27): 

Πεηξνβνιάεη ηε ζάιαζζα θαη ηξνραιάεη ην θύκα: / «Γηαηί, πνπηάλα ζάιαζζα θαη πηθξνθπκαηνύζα, / πόπλημεο ην 

παηδάθη κνπ π΄ άιιν παηδί δελ έρσ;» 
382

 Βι. θαη Κξηάξεο 1920: 305-306, Παπιάθεο 1997: 194, αξ. 10, θαη Λεπθαδίηεο 2002: 157, αξ. 303. 
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Ζ επίθξηζε θαη ε κνκθή είλαη ν ζηφρνο θαη ζην ηξαγνχδη «Σεο Δβαηνπνχιαο θαη ηεο 

πέξδηθαο», «έλα είδνο δηδαθηηθνχ κχζνπ, γεκάηνπ ράξε θαη ιεπηφηεηα», φπνπ ην ραξαθηεξίδεη 

ζην εηζαγσγηθφ ηνπ ζεκείσκα ν Φσξηέι (349). Δδψ ε Δβξαία ειέγρεηαη ζαλ κάλα δίρσο 

αηζζήκαηα: 

Μηα Δβξαηνπνύια ζέξηδε θαη ήηνλ βαξεκέλε·  

σξέο σξέο εζέξηδε, θη σξέο εθνηινπόλα, 

θαη ζην δεκάη΄ αθνύκπεζε, ρξπζόλ πηόλ ηνλ θάκλεη, 

θαη ζηελ πνδηάλ ηνλ έβαιε, λα πά΄ ηνλ ξεκαηίζεη. 

Μηα πέξδηθα ηελ απαληά, κηα πέξδηθα ηεο ιέγεη: 

«Μσξή ζθύια, κώξ΄ άλνκε, Δβξαηά καγαξηζκέλε, 

εγώ ΄ρσ δεθνρηώ πνπιηά, θαη πάζρσ λα ηα ζξέςσ, 

θη εζ΄ έρεηο ηνλ ρξπζόλ πηόλ, θαη παο ηνλ ξεκαηίζεηο!» 
383

FAURIEL A΄ 1999: 350, αξ. Δ΄ 

«Σν άζκα», ζεκεηψλεηαη ζηα Διιεληθά Γεκνηηθά Σξαγνύδηα ηεο Αθαδεκίαο (448), «ην 

νπνίνλ πνιιαρνχ άδεηαη θαηά ην ζέξνο (΄Ζπεηξνο (Καιέληδη), Υαιθηδηθή, Υίνο, θ.ά.) ή σο 

λαλνχξηζκα (Κξήηε  θαη Κάζνο), είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνλ». ε νξηζκέλεο παξαιιαγέο 

κάιηζηα ε παξ΄ νιίγνλ παηδνθηφλνο είλαη Αξκελνπνχια, αξαθεληψηηζζα, Βνπιγαξνπνχια
384

,

παπαδνπνχια
385

, βνζθνπνχια
386

, δσδεθάρξνλε ρσξίο εζληθφ πξνζδηνξηζκφ
387

 (απηή ε ηφζν

κηθξή ειηθία δελ είλαη αζχκβαηε κε ην δεκνηηθφ)
 
ή θαη Διιελνπνχια, φπσο ε δόιηα ε Μάξσ, 

έλα θνξάζην Γξεβελίηηθν πνπ δίλεη ηελ εμήο απάληεζε ζηελ πέξδηθα: «Αλ έρεηο δηθνπρηώ παηδηά, 

383
 βαξεκέλε: ζπλεθδνρηθά, ε έγθπνο· ξεκαηίζεη: λα ηνλ ξίμεη ζην ξέκα. 

384
 Βι. ην ηξαγνχδη ησλ Γξεβελψλ «Ζ Βνπξγάξα θαη ε πέξδηθα», ζην Αξαβαληηλφο 1880: 182, αξ. 281, θαη ην 

ζεξξατθφ ηξαγνχδη «Σν θνπέιη» (Καθηαληδήο 1977: 233). 
385

 Βι. ην ηξαγνχδη «Παπαδνπνχια ζέξηδε», ζην Λ. Αλαγλσζηφπνπινο 2004: 347, αξ. 24. 
386

 ην Ρήγαο 1958: 277, αξ. 20. 
387

 ην Αιεμηάδεο 1975: 32, αξ. ΗΓ΄. 
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ηά ΄ρεηο κε ηελ ηηκή ζνπ. / Κη ηγώ ΄ρσ έλα κόλαρν, κόλ΄ ην ΄ρσ δίρσο άληξα!»
388

Πάιη θαιά, κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο παξαιιαγέο, ηεο Κάζνπ, κεξηκλά λα επαλαπνδψζεη 

ζηελ Δβξαηνπνχια ην κεηξηθφ θίιηξν, έζησ έπεηηα απφ ην απζηεξφ δαζθάιεκα ηεο πέξδηθαο, ε 

νπνία, φπσο θαη ζηνλ κεζαησληθφ Πνπινιόγν, θακαξψλεη γηα ηελ πνιπηεθλία ηεο: 

Μηα Οβξηνπνύια ζέξηδε θη ήην θαη γθαζηξσκέλε. 

Γεκάηη από ηε κηα κεξηά, δεκάη΄ από ηελ άιιε, 

ζηε κέζε ησλ εθάζηζε ρξνπζόλ πηό θαη θάλεη, 

θαη ζηελ πνδηά ηεο ην ΄βαιε λα πά΄ λα ην θξεκάζεη. 

ην δξόκν όπνπ πήγαηλε πέξδηθα ηεο παληίζζεη, 

«Μσξή ζθύια, κσξ΄ άλνκε, κσξή θαθή γπλαίθα, 

εγώ ΄ρσ δώδεθα παηδηά θη νύια ζα η΄ αλαζξέςσ 

θαη ζπ θάκεηο ρξνπζόλ πηό θαη παο λα ηνλ θξεκάζεηο;» 

Κη ε θόξε κεηαλόεζε θαη πίζσ ην δηαέξεη 

θαη κεο ζηελ θνύληα ην ΄βαιε, λαλάξηζκα ηνπ ιέεη: 

«Γηε κνπ, αλ μεξηώζεηο θαη γελείο θαη γίλεηο θπλεγάξεο, 

θαη ζνπ παληήμεη ε πέξδηθα λα κελ ηελε ζθνηώζεηο, 

γηαηί θείλ είλ΄ ε κάλα ζνπ θαη ΄γώ ΄καη ε λαλά ζνπ».
389

ΜΑΤΡΖ - ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 1928: 67, αξ. 13 

388
 Πξβι. Καξαπαηάθεο 1975: 97. Σν γεγνλφο φηη εδψ ε θφξε είλαη Διιελνπνχια κάο ππνρξεψλεη λα ζθεθηνχκε φηη 

δελ ηζρχνπλ απνιχησο φζα ππνζηεξίδεη ν Μαλφιεο Μαθξήο, πξνινγίδνληαο κηα θαξπαζηαθή παξαιιαγή (2007: 

749, αξ. 117): «Σν "πιήξεο ράξηηνο θαη ιεπηόηεηνο" (θαηά ηνλ Φσξηέι) ηξαγνχδη ηεο κάλαο θαη ηεο πέξδηθαο είλαη 

αξθεηά δηαδνκέλν ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. ε παξαιιαγέο άιισλ πεξηνρψλ ε θφξε αλαθέξεηαη σο κηθξή Οβξηνπνχια 

θη αιινχ αξαθεληψηηζζα. Ο ιατθφο πνηεηήο δελ ζέιεη λα είλαη ρξηζηηαλή θαη Ρσκηά απηή πνπ πάεη λα δηαπξάμεη ην 

θξηρηφ έγθιεκα ηεο παηδνθηνλίαο». Δίδακε φκσο φηη ππάξρνπλ παξαιιαγέο, φπσο ησλ Γξεβελψλ, φπνπ ε θφξε πνπ 

ζθέθηεηαη ην βαξχ θξίκα είλαη Διιελνπνχια. Καη ζε παξαιιαγή ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, «ν πξνβιεκαηηζκφο 

ηεο κάλαο», φπσο ζεκεηψλεη ε ζπιινγέαο, αθνξά «ην πψο ζα κπνξνχζε λα δήζεη ζηελ θνηλσλία κε έλα παηδί πνπ 

δελ "ην ΄ρεη κί ΄λ ηηκή ηεο"». Δμνχ θαη ε απάληεζή ηεο ζηελ πέξδηθα: «Ηζύ έρο δηθανπρηώ πηδηά, κόλ(η) ηα ΄ρεηο κί ΄λ 

ηηκή ζνπ, / ηγώ έρνπ έλα καλαρό, δελ ην ΄ρνπ κί ΄λ ηηκή κνπ» (Παπαζηατθνχδε 2013: 117, αξ. 2 (δ΄), ζη. 8-9).  
389

 Παληίζζσ (θαη παληήρλσ): ζπλαληψ· δηαέξσ: επηζηξέθσ· μεξηώλσ: δηαηεξνχκαη. 
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Σνλ θνηλφ ηφπν γηα ηελ «ηζηγθνπληά ησλ Δβξαίσλ», ζηφρν ηφζσλ αλεθδφησλ, αζπάδεηαη 

θαη πξνσζεί ην επφκελν ηξαγνχδη, «Ζ Οβξηά ε πεζεξά», φπνπ ην Οβξηά κάιινλ ζπληζηά εζηθνχ 

ηχπνπ πξνθαηεηιεκκέλν ραξαθηεξηζκφ παξά εζληθνχ: 

«Πνύ εηαλ ην, κσξέ, πνύ εηαλ ην, πνύ ήηαλ ην πνπιάθη κνπ, 

πνύ εηαλ ην πνπιάθη κνπκ, ην ρειηδνλάθη κνπ;» 

«΄Ζκνπλα ζηελ πεζεξά, ζηελ θαθνύξγα ηελ Οβξηά». 

«Ση ζε θίιεςε ε Οβξηά, ε θαθνύξγα ε πεζεξά;» 

«Κόθνξα κε βνύηπξν, κπνπγάηζα κε γαξνύθαιν». 

«Πνύζηηθν, δελ καο ην ιεο πνπ ΄θαγεο ςσκί κε ειηέο;» 

«Νηξέπνκαη λα ζαο ην εηπώ. ΄Ζηαλ ιίγν θαη μεξό». 

Λ. ΑΝΑΓΝΧΣΟΠΟΤΛΟ 2004: 351-352, αξ. 36 

Μνιαηαχηα, ππάξρεη θαη ν θαζ΄ εκέξαλ βίνο. Πνπ θέξλεη θνληά ηνπο αλζξψπνπο, 

ηπραία, θαη παίξλνπλ θσηηά ηα κάηηα θαη ην κπαιφ. Καη ηφηε επηρεηξεί λα επηβάιεη ην δίθαηφ ηεο 

ε εξσηηθή ιαρηάξα. «Πφζνο ράξηλ κηαο Δβξαηνπνχιαο» επηγξάθεη ινηπφλ ν Αξηζηείδεο Κξηάξεο 

έλα δεκψδεο θξεηηθφ άζκα, φπνπ δελ ρσξνχλ θπιεηηθέο ή ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο, θαη φπνπ πηα 

ην ηφζν ζπλεζηζκέλν ζθύια Οβξηνπνύια αθνχγεηαη ζρεδφλ ηξπθεξφ, έηζη φπσο ζπλππάξρεη κε 

ηα επίζεηα αζηξαθηεξή θαη δξνζάηε, πνπ ζηνιίδνπλ ηε δσδεθάρξνλε θφξε: 

Υξηζηέ κνπ, θαη λα γίλεληνλ ε γ΄ Οβξηαθή ιηβάδη 

θη νη γη΄ Οβξηνπνύιεο πέξδηθεο θη εγώ πεξδηθνιόγνο, 

λα πάξσ ην ηνπθέθη κνπ, ην πεξδηθόπνπιό κνπ, 

λα ΄βγαηλα λα θπλήγαγα κηα ζθύιαλ Οβξηνπνύια 

πνπ ΄ηνλε δώδεθα ρξνλώ, αζηαθηεξή, δξνζάηε. 

ΚΡΗΑΡΖ 1920: 331 
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αλ πεξδηθνιφγνο απηνπξνζδηνξίδεηαη εδψ ν εξσηχινο καο, ζαλ θακαθνινγφγνο ζην 

επφκελν επίζεο θξεηηθφ ηξαγνχδη, παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ ζεκαηνπνηεί ηε δηαθνξά ηνπ 

έξσηα ηεο θησρήο θαη ηεο πινχζηαο. Καη εδψ ινηπφλ ν λένο εκθαλίδεηαη αδηάθνξνο φρη κφλν γηα 

ηε θηψρεηα ηεο θφξεο αιιά, απηφ πξνπάλησλ, γηα ην φηη είλαη Δβξαηνπνχια. Μνλάρα ε νκνξθηά 

ηνλ ζπγθηλεί θαη ην πινχζην ζκίμηκν: 

Δγώ καη ΄λνύο ςαξά παηδί, ςαξάο θαη ςαξνιόγνο 

θαη θαιόο θακαθνιόγνο. 

Παίξλσ ην θακαθάθη κνπ, λα πάσ λα ςαξέςσ, 

καύξα κάζηα λα γπξέςσ. 

Παίδσ ηελ πξώηε θακαθηά θαη πηάλσ δπν ςαξάθηα, 

ώθνπ, αιήζεηα, κπαξκπνπλάθηα. 

Καη πάσ ηα ηζε κάλαο κνπ, λα κνπ ηα ηεγαλίζεη, 

κα λα κελ ηα μεκπνπρίζεη.
390

Κη εθείλε ηα μεκπνύρηζε θαη βγάλεη δπν ζαξδέιεο, 

ώθνπ, κάλα κνπ, θνπέιεο. 

Ζ κηα ΄ηνλ πινύζηα θη άζθεκε θη ε άιιε θησρνπνύια, 

ώθνπ, κα ΄ηνλ Οβξηνπνύια. 

Καιέδεη κε ε πινπζαλή, λα θάκε θαη λα πηνύκε 

θαη λα γιπθνθνηκεζνύκε. 

Πηάλεη κνπ ζίηηλν ςσκί θαη ην θξαζί κνζθάην, 

ώθνπ, κα ΄γώ μηδόπηλά ην. 

ηξώλεη κνπ δώδεθα ζαθηά θαη δώδεθα ζεληόληα, 

ώθνπ, αιήζεηα, ζαλ ηα ρηόληα. 

390
 μεκπνπρίδσ: αλνίγσ ην ζηήζνο, ζθίδσ. 
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θηρηαγθαιηάδσ θνύηζνπξα θη έλα ληαπιό θακέλν, 

ώθνπ, κάλα κνπ, ην μέλν. 

Καιέδεη κε θη ε θησρηαλή, λα θάκε θαη λα πηνύκε 

θαη λα γιπθνθνηκεζνύκε. 

Πηάλεη κνπ θξίζηλν ςσκί θαη ην θξαζί μηδάην, 

ώθνπ, κα ΄γώ γιπθόπηλά ην. 

ηξώλεη κνπ ηέζζεξα ζαθηά θαη ηέζζεξα ζεληόληα, 

ώθνπ, αιήζεηα, ζαλ ηα ρηόληα. 

θηρηαγθαιηάδσ κάιακα, θνξκί θππαξηζζέλην, 

ώθνπ, κάλα κνπ, πνζαίλσ. 

Πνηέ κελ θξάμεηο, πεηεηλέ, κελ θειαεδείο, αεδόλη, 

κάλα κνπ, θαη μεκεξώλεη. 

ΓΔΣΟΡΑΚΖ 1976: 127-128, αξ. 107 

Τπάξρνπλ ηξαγνχδηα ειιελνεβξατθνχ έξσηα φπνπ ην εζληθφ ή ην ζξεζθεπηηθφ κφιηο 

ππνλνείηαη θαη πάλησο δελ θαίλεηαη θαζνξηζηηθφ. ην  πεινπνλλεζηαθφ «Δδίςαζα κσξ΄ κάλα», 

ε δίςα ηνπ παιηθαξηνχ, ηεο ςπρήο παξά ηνπ ζψκαηνο, ην νδεγεί ψο ηε βξχζε, αιιά ε 

παξαιιαγή ηειεηψλεη  απφηνκα: 

Δδίςαζα κσξ΄ κάλα γηα κηα γνπιηά λεξό, 

παίξλσ θαη πάσ ζηε βξύζε γηα λα πησ λεξό. 

Βξίζθσ κηα Δβξηνπνύια θαη ινπδόηαλε 

ζηνλ θάλειν απνθάησ θαη πιελόηαλε, 

κάηδε αιπζίβα βάδεη κάηδε ριην λεξό. 

ΚΑΡΧΝΖ 2013: 58 
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Αληίζεηα, ζε ζαξαθαηζάληθν ηξαγνχδη θαηαγεγξακκέλν ζηελ Καβάια αξρίδεη ε 

πνιηνξθία: 

Απ΄ ηελ Οπβξηά ζαιά δηαβώ θη απ΄ ηεο Οπβξηάο ηελ πόξηα. 

Βξίζθσ λ-Οπβξηά πνπ ινύδνληαλ ζ΄ έλα ρξπζό ιηέλη, 

ηελ θξέλσ, δελ κνπ θξέλεη. 

Κη έθαηζα θαη ηε ξώηεζα θαη ηελ θαηαξσηάσ: 

«Οπβξηά κ΄, ηη κάλα ζ΄ έθαλε θαη ηη παηέξαο ζ΄ έρεη;» 

«Ζ κάλα κνπ ήηαλ πέξδηθα, παηέξαο κνπ πεηξίηεο 

θη εγώ είκαη πεξδηθόπνπιν, ηεο πέξδηθαο θακάξη». 

ΓΟΤΛΑ 1999: 233, αξ. VI13 

Με γνλείο πεηξίηε θαη πέξδηθα, θπζηθφ είλαη λα πεξεθαλεχεηαη θαη λα παηλεχεηαη ην 

πεξδηθφπνπιν. ΄Οζν γηα ην παιηθάξη, ην ηξαγνχδη δελ καο ιέεη ηη απάληεζε, θαη θπξίσο ηη 

έπξαμε. Αληίζεηα, ν λένο ηνπ επφκελνπ παξαπιήζηνπ θνκκαηηνχ, απφ ηα Σξίθαια, εκθαλίδεηαη 

απνθαζηζκέλνο λα δνθηκάζεη ηνλ λφζηηκν πιελ επηθίλδπλν θαξπφ θη αο ην πιεξψζεη κε ηε δσή 

ηνπ: 

«Οπβξηά κ΄, ηη κάλα ζ΄ έθαλη θη είζαη άζπξελ ζαλ ηνπ ρηόλη, 

Καηεξηλάθη κνπ 

θη είζ΄ άζπξελ ζαλ ηνπ ρηόλη 

δε βγαίλεηο λα ζ΄ ηδώ». 

«Ν-ηγώ ΄ρα κάλα πέξδηθα θη αθέληεο κνπ μηθηέξη, 

δε βγαίλεηο λα ζ΄ ηδώ, 

θη αθέληεο κνπ μηθηέξη, 

Καηεξηλάθη κνπ, 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



339 

λ-ηγώ ΄καλ κνπζθνζηάθπιν ζην θιήκα θξεκαζκέλνπ, 

δε βγαίλεηο λα ζ΄ ηδώ 

ζην θιήκα θξεκαζκέλνπ, 

Καηεξηλάθη κνπ. 

«Ν-όπνηνο κε θόςεη, θόβεηαη, ην πνηνο κε θάεη πεζαίλεη, 

Καηεξηλάθη κνπ, 

ην πνηνο κε θάεη πεζαίλεη, 

δε βγαίλεηο λα ζ΄ ηδώ». 

«Δγώ ζε θόβσ θη αο θνπώ, ζη ηξώσ θη αο πεζάλσ». 

ΝΖΜΑ 1983: 273, αξ. 18 

Σν ίδην απνθαζηζκέλε εκθαλίδεηαη ε Δβξαηνπνχια απηή ηε θνξά ζε θξεηηθφ ηξαγνχδη, 

πνπ δείρλεη λα αθνξκάηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ: Ζ θφξε, καγεκέλε θη απφ ηε κνπζηθή, 

πξνζρσξεί δίρσο δηζηαγκφ ζηνλ έξσηά ηεο κε Ρσκηφ, έζησ θη αλ απηφ πξνυπνζέηεη ηνλ 

εθρξηζηηαληζκφ ηεο: 

Σζ΄ Οβξηνπνύιαο ην ηξαγνύδη 

θαη ηζε Γηαθνιεηνπνύιαο 

νύινη ιέλε ζην ζνθάθη  

γηα ην κεζαθό ζπηηάθη. 

Πσο εθείλνο ηελ επήξε 

ζηνπ Σζηξίγν ηελ επήγε. 

ηνπ Σζηξίγν θαη ζηε Μάλε 

ρξηζηηαλή λα ηελε θάλεη. 

Κιαηλ ηελ εδηθνί θαη θίινη 

γηα ην θνξαιιέλην ρείιη, 
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θιαίεη ηε θη ν αδεξθόο ηζε 

θαη ινγηάδεη ηνλ θαεκό ηζε. 

«Βεληνπξάθη ρατδεκέλν, 

πνηνο λα ζ΄ έρεη αγηαξληηζκέλν».
391

«Ο Σδαλήο κε ην βηνιί ηνπ 

κ΄ έβαιελ - ε ζηελ απιή ληνπ. 

Με ην ζπρλνδηάβαηκά ληνπ 

κ΄ έβαιελ - ε ζηνλ νληά ληνπ». 

ΓΔΣΟΡΑΚΖ 1976: 132-133, αξ. 113 

΄Αξαγε ε εξσηεπκέλε ηνπ επφκελνπ ηξαγνπδηνχ είλαη Δβξαία εθ   θαηαγσγήο ή ηελ 

απνθαιεί έηζη, γηα λα ηελ πξνζβάιεη, ε κάλα ηνπ πνζεηνχ ηεο, πνπ αληηδξά ζην γάκν; Αο ην 

δνχκε: 

΄Αγνξνο κήιν κνύ ΄ζηεηιε θη έλα ρξπζό γατηάλη, 

εγώ ην κήιν ην ΄θαγα θαη ην γατηάλη ην ΄ρσ, 

ην ινύζηεθα, ην πιέρηεθα ηξεηο γύξεο ζηα καιιηά κνπ 

θαη ζην ρνξό θαηέθηεθα θαη ζην ρνξόλ εκπήθα, 

κπήθα λα ζύξσ ην ρνξό θαη λα ηνλ ηξνππξίζσ. 

Κη από ην ζύξκα ην πνιύ θη απ΄ ηα πνπιιά ηξαγνύδηα 

θσιόγεηξε ην θέζη κνπ θη θάλ΄θη ηνύ γατηάλη 

θη ηνύ εηδη ε ζθύια ε κάλα ηνπ θη ε Δύα ε αδεξθή ηνπ. 

«Μαξή ζθύια, καξή Οβξηά, καξή καγαξηζκέλε 

πνύ ηνύ ΄βξηο θη ηνύ  πιέρηεθεο ηνπ γηνπ κνπ ην γατηάλη, 

ηνπ γηνύ κνπ, ηνπ παηδηνύ κνπ 

391
 αγηαξληίδσ (ηνπξθ.): απνπιαλψ, μεινγηάδσ. 
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θαη ηνπ κνλαρνγηνύ κνπ;» 

«Μαξή ηνπ γηνπ ζ΄ είκη θη ΄γώ, ηνπ γηνπ ζνπ, ηνπ παηδηνύ ζνπ. 

ηνπ γηνύ ζνπ, ηνπ παηδηνύ ζνπ 

θαη ηνπ κνλαρνγηνύ ζνπ». 

«Να ζθάζεηο, "λύθε" δε ζε ιέσ θη πηζεξά δε κ΄ έρεηο». 

«Να ζθάζεηο, "λύθε" ζα κε πεηο θη πεζεξά ζα ζ΄ έρσ». 

ΝΖΜΑ 1983: 247, αξ. 27 

Αλ ζπλεμεηάζνπκε ηελ παξαπάλσ ζεζζαιηθή παξαιιαγή κε ηηο παξαιιαγέο ηνπ Π. 

Παπαδαθεηξφπνπινπ (1887: 142-143, αξ. ΡΚΓ΄) θαη ηνπ Νηθνιάνπ Πνιίηε (1914: 147-148, αξ. 

103), φπνπ ε κέιινπζα πεζεξά δηαηεξεί ηελ άξλεζή ηεο ηεο ρσξίο σζηφζν λα απνθαιεί 

πεξηθξνλεηηθά Δβξαία ηελ θφξε (αλ ήηαλ φλησο Δβξαία, απηφ ζα βάξαηλε ηδηαίηεξα ζηελ ηειηθή 

ηεο θξίζε), ζπκπεξαίλνπκε φηη ν ραξαθηεξηζκφο εδψ δελ έρεη εζληθφ πεξηερφκελν. 

Σα ηξαγνχδηα πάλησο πνπ ηζηνξνχλ ηνλ έξσηα ρξηζηηαλνχ κε Δβξαηνπνχια, θαη ζηα 

νπνία ε ζξεζθεπηηθή δηαθνξά είλαη θαη ην ζηνηρείν πνπ δπγίδεη πεξηζζφηεξν, δελ έρνπλ ηελ ίδηα 

ιχζε. Απηφ κπνξεί λα ππαγνξεχεηαη είηε απφ ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ θαη ηελ ηξνπή ηνπ είηε 

απφ ηηο αληηιήςεηο πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηε κηα ή ηελ άιιε επνρή ή πεξηνρή ηνπ ειιεληθνχ 

ρψξνπ. Ζ αίζηα έθβαζε ηεο εξσηηθήο πνιηνξθίαο, φπνπ ε αληαπφθξηζε ηεο Δβξαηνπνχιαο 

εκθαλίδεηαη ζαλ επηηαγή ηεο κνίξαο, δελ είλαη ζπλεζηζκέλε, γη΄ απηφ θαη ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

ηνπ άζκαηνο «είλαη γλσζηή εηο ηηλαο κφλνλ ηφπνπο», φπσο ππνγξακκίδεη ν Γ.Κ. ππξηδάθεο. 

Παξαζέησ ηελ εθδνρή απφ ηε ακαξίλα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο: 

Σξεηο ρξόλνπο εβξερόκνπλ θη ερηνλίδνκνπλ, 

ζε Οβξηνθόξεο πόξηα, πώο λα ηελ ηδώ. 
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Μηα Κπξηαθή ην βξάδπ ηελ ειόγηαζα
392

,

ζηα θάγθεια παηνύζε, ζη΄ άζηξα έξηρλε, 

ζη΄ άζηξα θαη ζην θεγγάξη, ζηνλ απγεξηλό. 

Κη ε κάλα ηεο ηελ ξώηα θαη ηεο έιεγε: 

«Κόξε κ΄, ηη ιέγεη η΄ άζηξν, ηη ζνπ κνινγά;» 

«Μάλα κ΄, ηη ιέγεη η΄ άζηξν, αλ ζα γέλνληαλ· 

Ρσκηό άληξα ζα πάξσ θαη ζα βαθηηζηώ, 

ζην κέγα κνλαζηήξη ζα ζηεθαλσζώ». 

Αθαδεκία 1962: 461, αξ. Α΄
393

Δξσηηθά αίζηα είλαη ε έθβαζε θαη ζην εμήο θξεηηθφ ηξαγνχδη, φπνπ ε Δβξαηνπνχια 

ηηκάηαη κε έπαηλν ζπνπδαίν, αθνχ ε νκνξθηά ηεο εμηζψλεηαη κε ηεο Δξσθίιεο, γηα λα δνχκε 

έηζη κηα εξσίδα ηεο επψλπκεο πνίεζεο λα παξαιακβάλεηαη απφ ηελ αλψλπκε: 

Μηαλ Οβξηνπνύιαλ αγαπώ  

θαη κε θαηξό ζα ηζε ην πσ 

θη ειπίδσ λα ζειήζεη  

θη απηή λα κ΄ αγαπήζεη. 

Πεξλώ θαη κπαίλσ γηα λεξό, 

λα πησ γηαη΄ είλαη δξνζεξό, 

λα ζβήζσ ηε θσζηά κνπ 

πνπ έρεη ε θαξδηά κνπ. 

Λέσ ηζε: «ύξε κνπ λεξό 

ηεο ζηέξλαο, πνπ ΄λαη δξνζεξό». 

έξλεη ην θαη κνπ δίλεη 

392
 ινγηάδσ: βιέπσ. 

393
 Βι. θαη Λειέθνο 1868: 110, αξ. 81. 
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θαη ηε θσζηά κνπ ζβήλεη. 

Παίξλεη κε ην ρεξάθη ηδε  

ην όκνξθν κπαξληάθη ηδε, 

γεκίδεη θαη κνπ θέξλεη, 

θη επηύο ηξόκνο κε παίξλεη. 

Σξέκ΄ ε θαξδηά κ΄ θαη ιαρηαξώ, 

πνπ ξέγεηαη θαη ηε ζσξώ 

ζηα κάηηα θαη ζηα ρείιε 

κνηάδεη ηελ Δξσθίιε.
394

Σ. ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ 1993: 335, αξ. 487 

ηνλ δεχηεξν ηχπν ηνπ ηξαγνπδηνχ, πνπ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν θαη ζηε λεζησηηθή θαη 

ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ε ζηάζε ηεο θφξεο πνηθίιιεη. Δλίνηε αξλείηαη πεηζκαηηθά 

νπνηνδήπνηε εξσηηθφ ελδερφκελν, φπσο ζε ξνπκειηψηηθε παξαιιαγή: 

΄Δλα αββάην βξάδπ, κηα Κπξηαθή πξσί 

βξίζθσ κηα Δβξαηνπνύια πνπ ινπδόηαλε, 

κε θηιληηζέλην ρξέλη ρηεληδόηαλε. 

Σεο ιέσ: «Δβξαηνπνύια, γίλε ρξηζηηαλή, 

λα ινύδεζαη αββάην, λ΄ αιιάδεηο Κπξηαθή 

θαη λα κεηαιαβαίλεηο Υξηζηνύγελλα - Λακπξή». 

«Κάιιην ΄ρσ λα κε θόςεη ην ηνύξθηθν ζπαζί 

παξά Δβξαηνπνύια λα γίλσ ρξηζηηαλή». 

ΣΗΣΗΠΖ 1981, ζ. 296 

394
 κπαξληάθη: πνηήξη κε ιαβή· ξέγνκαη: πνζψ. 
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πλήζσο φκσο παξεκβαίλεη απνηξεπηηθά ε κάλα ηεο Δβξαηνπνχιαο: 

Μηα Κπξηαθήλ εκέξαλ, Γεπηέξαλ ην ηαρύ 

ζεθώλνκαη θη ππάγσ θάησ ζηελ Δβξατθήλ. 

Βξίζθσ κηα Δβξηνπνύια νπνηά θηελίδεην 

κ΄ έλα ρξπζό θηελάθη θαη δηαζηνιίδεην. 

Πξηρνύ λα ηεο κηιήζσ, πξηρνύ λα ηεο εηπώ, 

γπξίδεη θαη κνπ ιέεη: «Καιώο ηνλ αγαπώ. 

Καιώο ηα δπν κνπ κάηηα, νπνύ ηα πηζπκώ». 

Λέγσ ηεο Δβξηνπνύιαο, λα γίλεηο ρξηζηηαλή, 

λα ινύδεζαη αββάην, λ΄ αιιάδεηο Κπξηαθή 

θαη λα κεηαιακβάλεηο Πάζθα θαη Λακπεξή. 

Σεο κάλαο ηεο ηα ιέγεη, λα δγεη ηη ζα ηεο πεη: 

«Μάλα, Ρσκηόο κνύ ιέγεη λα γίλσ ρξηζηηαλή, 

λα ινύδνκαη αββάην, λ΄ αιιάδσ Κπξηαθή 

θαη λα κεηαιακβάλσ Πάζρα θαη Λακπεξή». 

«Κάιιηα ζε θάγεη, θόξε, ηνπ Σνύξθνπ ην ζπαζί 

παξά ηνλ ιόγν πνπ ΄πεο, λα κελ ηνλ μαλαεηπείο».
395

PASSOW 1860: 441, αξ. DLXXXVIII
396

395
 ΄Ηδηα ε απάληεζε ηεο κάλαο ζε θεξθπξατθή παξαιιαγή (Μαξηδνχθνο 1959: 105-106, αξ. 7, ζη. 12-13). ε άιιε 

θεξθπξατθή παξαιιαγή φκσο (Παθηίηεο 1989: 122, αξ. 8, ζη. 11-16), ε κάλα αθνχγεηαη λα ιέεη φηη πξνηηκά ηε 

κεηαζηξνθή ζηνλ ηζιακηζκφ παξά ζηνλ ρξηζηηαληζκφ: Κάιιην ζνπ, ζπγαηέξα κνπ, / Νηίλα, ε Νηόλα, ε Καξαλέια, / 

θάιιην ζνπ, ζπγαηέξα κνπ, ζε ηνύξθηθν ηδακί / παξ΄ απ΄ Οβξηνπνύια / Νηίλα, ε Νηόλα, ε Καξηαλέια / παξ΄ απ΄ 

Οβξηνπνύια λα γέλεηο ρξηζηηαλή. Καη ζε παξαιιαγή ηεο Υαιθηδηθήο ε κάλα επηκέλεη ζηελ άξλεζή ηεο: «Καιύηεξα, 

θόξε κνπ, ζηε καύξε γεο λα κπεηο / παξά ηα καύξα ζ΄ κάηηα Ρσκηόο λα ηα ραξεί» (Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 21-22, 

1972: 148, αξ. 73, ζη. 11-12). Οκνίσο ζε παξαιιαγή ησλ Σδνπκέξθσλ (Κνηδηνχιαο 2016: 77, αξ. 50, ζη. 11-12). ε 

ζεζζαιηθή παξαιιαγή δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηαζέζεηο ηεο κάλαο, ε ίδηα δε ε θφξε πξνβάιιεη έλα κάιινλ 

παξάδνμν αίηεκα ψζηε λα ζπκθσλήζεη λα εθρξηζηηαληζηεί: Φηηάζηε θαηλνύξηεο εθθιεζηέο, θαηλνύξηα κνλαζηήξηα, 

ηόηεο θη εγώ ζα βαθηηζηώ, ζα γίλσ Ρσκηνπνύια (Κνδηνχ-Κνινθσηηά 2015Α: 68, αξ. 83). 
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Σνλ ίδην ηφλν  έρεη ε απάληεζε ηεο κάλαο ζε παξαιιαγή ησλ εξξψλ: 

«Κάιιην ΄ρσ λα ζε θόςεη ηνπ Σνύξθνπ ην ζπαζί 

παξά  Ρσκηό λα πάξεηο λα γίλεηο Υξηζηηαλή».  

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: 110, ζη. 13-14 

Αιιά θαη ηεο Κεθαινληάο: 

«Καιύηεξα, παηδί κνπ, ζε ηνύξθηθν ζνπβιί, 

παξά λ΄ αιιάμεηο πίζηε, λα γίλεηο ρξηζηηαλή». 

ΜΠΑΛΛΑ - ΛΑΚΑΡΖ-ΜΠΑΛΛΑ 2010: 281, αξ. 16(Η), ζη. 13-15 

Καη ηεο Θξάθεο,  ηφζν ζε ηξαγνχδη ηεο Ραηδεζηνχ: 

«Καιύηεξα λα ζ΄ έβιεπα ζε ηνύξθηθα καραίξηα 

παξά, θόξε κνπ, λα ζε δσ κεο ζηνπ Ρσκηνύ ηα ρέξηα». 

Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 99, αξ. 273, ζη. 14-15 

396
 Αξθεηά δηαθνξεηηθή, ζην πξψην κηζφ ηεο, είλαη κηα επβντθή παξαιιαγή δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Γεκ. Υξ. έηηα, 

ν νπνίνο κάιηζηα ραξαθηεξίδεη «πεξηγειαζηηθφ» ην ηξαγνχδη (βι. Δπβντθέο Μειέηεο, ηφκ. ΚΔ΄ (1983), 136, αξ. 41 

θαη, ειαθξψο δηαθνξεηηθά, 200, αξ. 163). Σίηινο ηνπ, «΄Δλαο Κεθαινλίηεο (Σεο Δβξαηνπνχιαο)»: 

λ-΄Δλαο Κεθαινλίηεο, ακάλ ζεβληή  κ΄ ακάλ, 

λ-έλαο Κεθαινλίηεο απ΄ ηελ Κεθαινληά, 

ηα ξνύρα πνπ θνξνύζε, ακάλ ζεβληή κ΄ ακάλ, 

ηα ξνύρα πνπ θνξνύζε δελ ηά εηδα ζηνλ ληνπληά. 

Με θαιακέλην η΄θέθη, κε βνύξιηλν ζπαζί 

πάεη λα πνιεκήζεη κεο ζηελ Οβξατθή. 

Βξίζθεη κηα ΄Βξαηνπνύια λ-νπνύ ινπδόηαλε 

κε θειληεζέλην ρηέλη θαη ρηεληδόηαλε. 

«Μ΄ αλ ζέιεηο, ΄Βξαηνπνύια κ΄, λα γίλεηο ρξηζηηαλή 

λα ινύδεζαη αββάην, λ΄ αιιάδεηο Κεξηαθή 

θαη λα κεηαιαβαίλεηο πάζα Υξηζηνύ Λακπξή». 
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φζν θαη ζε ηξαγνχδη ηεο ειπβξίαο: 

«Καιύηεξα, θνπέια κνπ, ζηνπ Σνύξθνπ ην ζπαζί 

παξέ απηό πνπ είπεο λα γίλεηο Υξηζηηαλή». 

Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 99, αξ. 274, ζη. 12-13 

ηαζεξή ε κεηξηθή άξλεζε θαη ζε παξαιιαγή  ηεο ΄Ηνπ: 

«Καιιηά ΄ρσ, ζπγαηέξα κνπ, γηα λα ζε δσ λεθξή, 

παξά ην ιόγν πνπ ΄πελεο λα γίλεηο ρξηζηηαλή...»
397

Γελ ιέεη εδψ ν ιατθφο πνηεηήο αλ ν απζηεξφο κεηξηθφο ιφγνο, ε θαηάξα θαιχηεξα, 

πείζεη ηε ζπγαηέξα λα απηζηήζεη εξσηηθά ψζηε λα κελ αιιαμνπηζηήζεη, απηφ πάλησο κάο αθήλεη 

λα ελλνήζνπκε. ε άιιε θεθαινλίηηθε παξαιιαγή φκσο ε απάληεζε ηεο Δβξαηνπνχιαο είλαη 

ππαηληθηηθή αιιά μεθάζαξε: 

«Μάλα κνπ, όηα πεζάλσ, ληύζε κε ζηα ρξπζά 

θαη πεο λα κε πεξάζνπλ απ΄ ηε Ρσκνθιεζηά,  

πόρεη όκνξθα θνξίηζηα γηα λα κε θιάςνπλε 

θη όκνξθα παιηθάξηα γηα λα κε ζάςνπλε». 

ΜΠΑΛΛΑ - ΛΑΚΑΡΖ-ΜΠΑΛΛΑ 2010: 282, αξ. 17 (ΗΗ), ζη. 13-16 

397
 Κ.Π. Καζηκάηεο 1910: 600, αξ. 10, ζη. 13-14. 
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ε άιιεο παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ σζηφζν ε θφξε επηκέλεη ζηνλ έξσηά ηεο θαη 

αλζίζηαηαη ζηε κεηξηθή εληνιή. ε παξαιιαγή ιφγνπ ράξε ηεο Νηζχξνπ (αθειιαξίδεο: 1965, 

88-89, αξ. 58), ε θφξε, κε ηελ ειπίδα φηη κπνξεί απηά ηα ιόγηα λα βγήθνπλ ζε θαιό, απνδέρεηαη

ηελ πξφηαζε ηνπ Ρσκηνχ παξά ηε κεηξηθή άξλεζε. ε δεχηεξε παξαιιαγή ηεο Νηζχξνπ ε 

Δβξαηνπνχια απνθαζίδεη λα παληξεπηεί ηνλ ΄Διιελα δίρσο λα ληψζεη ηελ αλάγθε λα εμεγήζεη 

ηελ πξάμε ηεο: 

«Μάλα, έλαο Ρσκηόο κνύ ιέεη λα γίλσ ρξηζηηαλή, 

λα ινύλνκαη αββάην, λ΄ αιιάδσ Κεξηαθή 

θαη λα κεηαιαβαίλσ Υξηζηνύγελλα, Λακπξή». 

«Καιιηό ΄ρσ, ζπγαηέξα κνπ, ζηνλ ΄Αδε λα ζε δσ 

παξά Ρσκηό λα πάξεηο, λα ηνλ θαιώ γακπξό». 

«ηάζνπ, Ρσκηέ κνπ, ζηάζνπ, λα πάσ λα ληπζώ, 

λα βάισ ηα ρξπζά κνπ λα ζε ζηεθαλσζώ».
398

ε παξαιιαγή απφ ην Ρετο-Νηεξέ ηεο Μηθξάο Αζίαο νη λνπζεζίεο θαη νη απεηιέο ηεο 

κάλαο πέθηνπλ ζην θελφ θαη ην ηξαγνχδη ηειεηψλεη κε ηελ εμήο απνζηξνθή ηεο ζπγαηέξαο ηεο 

πξνο ηνλ ΄Διιελα αγαπεηηθφ ηεο: 

«΄Δια, Ρσκηέ κνπ, πάξε κε θη ε κάλα κνπ δελ ζέιεη, 

λα ζκίμνπκε εκείο ηα δπν θαη λα γελνύκε ηαίξη. 

Μα λα κε κε πεξάζεηο από ηα θαζαπεηά, 

λα κε κε δνπλ η΄ αδέιθηα κνπ θαη πηάζεηε θαβγά. 

Καη λα κε κε πεξάζεηο απ΄ηελ Δβξατθή, 

λα κε κε δεη ε κάλα κνπ θαη κε θαηαξαζηεί. 

398
 Βι. Νηζπξηαθά, ηφκ. Β΄, 1965: 88, αξ. 58, ζη. 13-20. 
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Μόλν λα κε πεξάζεηο απ΄ ηελ Αγηά νθηά, 

θαη βγάιε η΄ όλνκά κνπ θπξά Αλαζηαζηά».
399

  ΟΤΛΑΚΔΛΛΖ 2002: 128

ε θππξηαθή παξαιιαγή ε ιχζε επέξρεηαη βίαηα, δηά ηεο απαγσγήο ηεο Δβξαηνπνχιαο 

απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ Ρσκηφπνπινπ: 

Οη θίινη ηνπ ην κάζαλ θαη ηελ εθιέςαζηλ, 

ρεξθέο ρεξθέο ηελ πηάλλνπλ θαη παλ ζηελ εθθιεζηάλ 

θαη ηελ κπξνβαθηίδνπλ θνθόλ΄ Αλαζηαρηάλ. 

ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 1986: 875, ζη. 17-19 

Ηδνχ ινηπφλ κηα θαηαγεγξακκέλε πεξίπησζε απαγσγήο θάπνηαο Δβξαηνπνχιαο θαη 

ζξεζθεπηηθήο κεηαζηξνθήο ηεο. Σν ζπκβάλ έιαβε ρψξα ζηελ ελεηνθξαηνχκελε Κέξθπξα ηνπ 

1776: 

Σνλ Απξίιε εθείλεο ηεο ρξνληάο ε λεαξή Ραρήι, Δβξαία δεθαπέληε ρξφλσλ, ην έζθαζε 

απφ ην ζπίηη ηεο κε ηνλ θαηά δέθα ρξφληα κεγαιχηεξφ ηεο, ρξηζηηαλφ, ππξίδσλα. Ζ 

Ραρήι αλήθε ζηελ νηθνγέλεηα Βηβάληε, κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο εβξατθέο νηθνγέλεηεο 

ηεο Κέξθπξαο, ε νπνία αζρνινχληαλ θπξίσο κε ην εκπφξην  ιαδηνχ θαη ην δαλεηζκφ. Ο 

ππξίδσλαο  αλήθε  ζηελ  νηθνγέλεηα ησλ επγελψλ Βνχιγαξε, ε νπνία είρε ηνλ έιεγρν 

ηεο εθθιεζίαο θαη ηνπ ιεηςάλνπ ηνπ Αγίνπ ππξίδσλα.
400

 Σε θπγή ή απαγσγή ηήο Ραρήι

399
 Σν φλνκα Αλαζηαζηά πνπ δίλεηαη ζηελ Δβξαηνπνχια ηφζν ζηελ θππξηαθή παξαιιαγή φζν θαη ζηε κηθξαζηαηηθή, 

αιιά θαη ζε θξεηηθή (Λελαθάθεο 2007: 190, αξ. 132, ζη. 23: «θαη λα κ΄ νλνκαηίζεηο θεξά Αλεζηαζά»), πξέπεη λα 

είλαη ζπκβνιηθφ. ε άιιε θξεηηθή παξαιιαγή πάλησο, απφ ηε εηεία, δεκνζηεπκέλε ην 1933 απφ ηνλ Γ.Κ. 

ππξηδάθε, ε θφξε δηαιέγεη ην φλνκα Αζελά: «ηάζνπ, Ρσκηάθη, ζηάζνπ όμσ, λα κπσ λα ζηνιηζηώ, / λα βάισ ηα 

ιηγλά κνπ λα ξζώ λα ζνπ ΄θινπζώ. / Με κπα λα κε πεξάζεηο ΄πνύ ην ηδακί νκπξόο, / λα κε κε ηδ΄ ν κπακπάο κνπ λα 

θάκεη θνληθό. / Να κε κπα κε πεξάζεηο ΄πνύ ην γθαβέ νκπξόο, / λα κε κε ηδ΄ ακνπηζάο κνπ λα θάκεη ζθνησκό. / Να κε 

κπα κε πεξάζεηο απνύ ην ραξθηδεηό, / λα κε κε ηδ΄ αδεξθόο κνπ λα θάκεη θνληθό. / Μόλν λα κε πεξάζεηο ΄πνύ ηελ Αγηά 

νθηά, / λα βγάινπλ η΄ όλνκά κνπ Κπξία Αζελά» (Κξεηηθαί Μειέηαη, έηνο Α΄, ηρ. 5, Αχγνπζηνο 1933: 163, αξ. 2, ζη. 

10-19· γθαβέο: θαθελείν· ακνπηζάο: ηνπξθ., ν ζείνο· ραξθηδεηό: ζηδεξνπξγείν).
400

Γξάθεη ν Γ.Γ. Μεηαιιελφο ζην ιήκκα «ππξίδσλ (άγηνο)» ηνπ Παγθόζκηνπ Βηνγξαθηθνύ Λεμηθνύ  ηεο 
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αθνινχζεζε έλα εληππσζηαθφ θπλεγεηφ ζηα ζηελά ηεο πφιεο, αιιά ην λεαξφ δεπγάξη 

θαηάθεξε λα θξπθηεί ζε δηάθνξα ζπίηηα θαη λα δηαθχγεη. Σελ επφκελε κέξα έγηλε ε 

βάπηηζε ηεο Ραρήι -πνπ νλνκάζηεθε Καηεξίλα- θαη ν γάκνο ηεο κε ην ππξίδσλα, ελψ ε 

δηεμαγσγή ησλ ηειεηψλ πξνθάιεζε ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηε βελεηηθή θνπξά, πνπ είρε 

εληνιή λα ηηο δηαθφςεη, θαη ζην πιήζνο ησλ ρξηζηηαλψλ πνπ είρε καδεπηεί γηα λα 

«πξνζηαηεχζεη» ην δεπγάξη. Οη ηειεηέο σζηφζν νινθιεξψζεθαλ θαη ην παληξεκέλν πηα 

δεπγάξη νδεγήζεθε ζξηακβεπηηθά κέζα απφ ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο ζην ζπίηη ηνχ 

Βνχιγαξε. Ζ ηζηνξία φκσο δελ ηειείσζε εθεί: ε νηθνγέλεηα Βηβάληε θαηέθπγε ζηε 

Βελεηία, φπνπ δήηεζε θαη πέηπρε ηελ απνκάθξπλζε ηεο Ραρήι απφ ην ζπίηη ηνπ 

Βνχιγαξε, ακθηζβεηψληαο ηε λνκηκφηεηα ησλ ηειεηψλ. ΄Δηζη, ζαξάληα κέξεο κεηά ην 

γάκν, ε βελεηηθή θξνπξά ηελ έβαιε ζ΄ έλα πινίν θαη ηελ έζηεηιε ζηελ Casa dei 

Catecumeni ηεο Βελεηίαο. [...] ζηε Βελεηία ε βάπηηζε θαη ν γάκνο ηεο Ραρήι ηειηθά 

ζεσξήζεθαλ έγθπξνη θαη έηζη ην δεπγάξη έδεζε καδί έλαλ πεξίπνπ ρξφλν, πξηλ ρσξίζεη 

νξηζηηθά. Λίγν θαηξφ κεηά ε Ραρήι παληξεχηεθε έλαλ θαζνιηθφ Βελεηφ, απέθηεζε ηξία 

παηδηά, ρψξηζε μαλά θαη πέζαλε ζε ειηθία πεξίπνπ ζαξάληα ρξφλσλ.
401

Σν ρξηζηηαληθφ πιήζνο, πνπ ζπγθεληξψζεθε «ζε πνιχ ιίγε ψξα απφ ηε ζηηγκή πνπ ην 

γεγνλφο καζεχηεθε», γξάθεη ν Νίθνο Καξαπηδάθεο,    «εθζηφκηζε αληηνπδατθά ζπλζήκαηα, 

γεκάηα ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ, πνπ βέβαηα δελ είραλ λα θάλνπλ κε ην ίδην ην γεγνλφο. Σν 

θχξην αίηεκα ηνπ πιήζνπο ήηαλ λα απνζπαζζεί ε Δβξαηνπνχια απφ ηελ νηθνγέλεηά ηεο θαη λα 

αζπαζζεί ην Υξηζηηαληζκφ». Γηα ην πεξηζηαηηθφ «πιάζζεθε έλαο νιφθιεξνο ιατθφο κχζνο πνπ 

δηαδφζεθε ζε έκκεηξε κνξθή θαη ηξαγνπδήζεθε ζηηο γεηηνληέο ηεο Κέξθπξαο κέρξη θαη ηελ 

πξνπνιεκηθή επνρή, κε κίκεζε ηεο εβξατθήο πξνθνξάο θαη πξνζθέξνληαο ηελ θαξηθαηνχξα ηνπ 

Δθπαηδεπηηθήο Διιεληθήο Δγθπθινπαίδεηαο (Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα 1991, ηφκ. 9Α, 364): «΄Χο ην 1925 ην 

ιείςαλν ηνπ αγίνπ αλήθε ζηελ νηθνγέλεηα Βνχιγαξε, γηαηί έλαο πξφγνλφο ηνπο, ν ηακαηέιινο Βνχιγαξεο, ην πήξε 

σο πξνίθα (1520)». 
401

Λάππα 2013: 71-72. Βι. θαη Αζαλάζηνο Σζίηζαο, Ζ απαγσγή ηεο Ραρήι Vivante: Υξνληθό, Γεκνζηεχκαηα 

Δηαηξείαο Κεξθπξατθψλ πνπδψλ, Κέξθπξα 1993. 
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Δβξαίνπ: ν Βηβάληεο είλαη κεξθάηεο, έρεη δηαθνξεηηθφ ρξψκα θαη δηαθνξεηηθή πξνθνξά».
402

Απνθαιππηηθφ αηζζεκάησλ ην πεξηγειαζηηθφ θεξθπξατθφ ηξαγνχδη «Σεο θφξεο ηνπ 

Βηβάληε», «ην ηξαγνπδνχζαλ νη Υξηζηηαλνί γηα λα εηξσλεπηνχλ ηνπο Δβξαίνπο», φπσο 

ζεκεηψλεη ν ζπιινγέαο Νίθνο Παθηίηεο: 

Αθνύζαηε ηη εζηάζε θάηνπ ζηελ Οβξηαθή 

ζην ζπίηη ην Βηβάληε, ηνπ θαινύ καξθάληε, 

ηξνκεξνύ πξακαηεπηή. 

Πάεη ην θνξζίλην έλα βξάδπ, βξίζθεη ηε άξε κνλαρή, 

θαη ηελε ηζηκπάεη θαη ηε γαξγαιηθάεη θαη ζην ζηόκα 

γιπθά ηελε θηιεί. 

Βγαίλεη ε κάλα ηεο θαη θξάδεη «βξε Υαζνπινύ Οβξηαθή», 

εθείλε δελ απνινγηέηαη θη νξζά θη αλάπνδα θπιηέηαη 

κ΄ απηόλ ηνλ  θαηεξγάξε -κάλα- κηαλ 

λα ηελε, λα ηελε ζηεθαλσζεί. 

Παίξλεη κηα ζθάια θη αλεβαίλεη θαη ηζαθίδεη ην γπαιί, 

βιέπεη ηε άξε ηελ θαεκέλε δεηιηαζκέλε, 

ζην θξεβάηη ζαλ ηξατ. 

ΠΑΚΣΗΣΖ 1989: 161, αξ. 19
403

402
Νίθνο Δ. Καξαπηδάθεο, «Γηα ηελ εβξατθή θνηλφηεηα Κέξθπξαο (14νο - 18νο αη.)», ζην Λακπξνπνχινπ - 

Σζηθλάθε 2008: 153-154. 
403

 Ο Ν. Παθηίηεο ζεκεηψλεη φηη αληιεί ην ηξαγνχδη απφ ην έξγν ηνπ Κψζηα Γαθλή Οη Ηζξαειίηεο ηεο Κέξθπξαο - 

Υξνληθό επηά αηώλσλ, Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα Κέξθπξαο, Κέξθπξα 1978: 13-15. 
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Ζ Δβξαηνπνύια ζε ηξίζηξαην 

Γηα λα επηζηξέςνπκε ζην ηξαγνχδη ηεο Δβξαηνπνχιαο, ε εξσηηθή επηκνλή ηεο 

εθδειψλεηαη κε ηξεηο ηξφπνπο. ηνλ πξώην, ε θφξε απηνπαξνπζηάδεηαη ππνρξεσκέλε λα 

ππνηαγεί ζηε κνίξα, ζην ξηδηθφ ηεο, φπσο ην θαλεξψλνπλ ηα άζηξα:   

Οληά ΄κνπλ παιηθάξη, δώδεθα ρξνλώλ, 

Γελίηζαξεο κε πήξε ζηε Γεληηζαξηά, 

λα κάζσ ην δνμάξη θαη ηα ηνύξθηθα. 

Οπδέ δνμάξη ΄κάζα νπδέ ηνύξθηθα, 

κόλ΄ κάζα ηελ αγάπε θαη ηε ιεβεληηά. 

Σξεηο ρξόλνπο εβξερόκνπλ θαη ρηνλίδνκνπλ 

ζε κηαο ΄βξηνπνύιαο πόξηα, γηα λα ηελ ηδώ. 

Καη βγήθ΄ ε Δβξηνπνύια, ζη΄ άζηξη έξημε, 

θαη ε κάλα ηεο ηεο ιέγεη θαη ηελ εξσηά: 

«Κόξε κ΄, ηη ιέγεη η΄ άζηξη, ηη ζ΄ νκνινγά;» 

«΄Αλδξα Ρσκηό λα πάξσ θαη λα βαπηηζζώ, 

ζε κέγα κνλαζηήξη λα ζηεθαλσζώ». 

«Μσξ΄ θάιιην λα ζε ζάςσ άββαην βξαδύ 

πάξεμ Ρσκηό λα πάξεηο θαη λα βαπηηζζείο 

 εηο κέγα κνλαζηήξη λα ζηεθαλσζείο». 

«Μάλα κνπ, κε ιππείζαη, κελ πηθξαίλεζαη, 

ηέηνην είλ΄ ην ξηδηθό κνπ, ηέηνην η΄ άζηξη κνπ, 

λα θύγσ απ΄ ηνπο γνληνύο κνπ θη απ΄ ην ζπίηη κνπ, 

κε ηνλ θαιόλ κ΄ αληάκα λα μεληηεπζώ!» 

ΑΘ. ΗΑΣΡΗΓΖ 1859: ζ. 71 
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 Ο δεύηεξνο ηξφπνο, πνπ εληνπίδεηαη ζε θξεηηθή παξαιιαγή, εκθαλίδεη ηελ θφξε εξσηηθά 

αδηάιιαθηε, αδηάθνξε γηα ηε ζηελνρψξηα πνπ ζα πξνθαιέζεη ζηελ νηθνγέλεηά ηεο:  

«Καιιηά λα ζέ ηδσ, θόξε, ζηνπ Σνύξθνπ ην ζπαζί 

παξά ην ιόγν απνύ ΄πεο λα ηνλε μαλαπείο· 

θόξε, δελ ηα ιππάζαη η΄ αδέξθηα ζνπ ηα δπν 

θη εκέλα ηελ θαεκέλε λ΄ αθήζεηο ζε θαεκό;» 

«Μάλα, δελ ηα ιππνύκαη η΄ αδέξθηα κνπ ηα δπν 

θαη ζ΄ εζέλα ζα ζ΄ αθήζσ εηζέ βαξύ θαεκό». 

JEANNARAKI 1786: 131, αξ. 132, ζη. 21-26
404

Ο ηξίηνο ηξφπνο απαληά ζε θαξπαζηαθφ ηξαγνχδη, φπνπ ε θφξε, παξά ηνπο αξρηθνχο 

ελδνηαζκνχο ηεο, άιιν δελ ιέεη ζηε κάλα ηεο παξά φηη θαη ε ίδηα ζηα ληάηα ηεο γεηεχηεθε απφ 

ηνλ έξσηα, άξα, αθνχ γλσξίδεη, νθείιεη θαη λα απνδέρεηαη: 

Σξεηο ρξόλνπο εβξερνύκε θη ερηνλίηδνπκε 

ζε Οβξαηνπνύιιαο πόξηα λα βγεη λα ηελ ηώ 

λα ηελ αλεξσηήμσ θαη λα ηεο ην πσ. 

Πάλσ ζηηο ηξεηο ηηο ρξόλνπο ηηο απιέξσηνπο, 

ήβγελ ε Δβξαηνπνύιια λ΄ αζηξνλνκηζηεί 
405

404
  Σν ηξαγνχδη αλαπαξάγεηαη θαη ζην Κξηάξεο 1920: 250. Βι. Πηηπθάθεο 1975: 181-182, θαη Παπιάθεο 1997: 

193-194.
405 αζηξνλνκίδνκαη: θαηαγίλνκαη κε ηελ αζηξνινγία πξνζπαζψληαο λα καληέςσ. Πψο αζηξνλνκίδνληαλ νη 

Δβξαηνπνχιεο δελ ην μέξνπκε, γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο πάλησο κε ηνλ ηφζν παγαληζκφ ηνπο γξάθεη ν ιφγηνο ηνπ 19νπ 

αηψλα Δκκαλνπήι Βπβηιάθεο ζην βηβιίν ηνπ Ο λενειιεληθόο βίνο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αξραηνειιεληθό: Μηα 

ακθίδξνκε εξκελεία, πνπ πξσηνεθδφζεθε ζηα γεξκαληθά ην 1840, ζην Βεξνιίλν: «·λαο έγθπξνο ηξφπνο γηα ηνπο 

λεαξνχο λα πξνβιέπνπλ ηα κειινχκελα ηεο αγάπεο θαη ηελ εθινγή ηνπ ζπληξφθνπ ηνπο, είλαη ην άλνηγκα ηνπ 

Κιήδνλα. Δίλαη έλα έζηκν άμην λα ηχρεη ηεο πξνζνρήο καο, ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ηελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ 

Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Κιήδνλα. [...] Σελ παξακνλή ηεο γηνξηήο κηα ζηάκλα ή ιατλα, φπσο νλνκάδεηαη (ακθνξεύο  ζα 

ιέγακε ζηελ αξραηφηεηα, πνπ έρεη δχν ρεηξνιαβέο) γεκίδεηαη κε κήια θαη εκπινπηίδεηαη κε γαξίθαια, δαθηπιίδηα 
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πνηνλ άλδξα ζελ λα πάξεη λεόλ ή έξνληα 

γή ξάθηε γή ηζαγθάξε γή πξακαηεπηή, 

΄κκε γηα ην ξηηδηθόλ ηεο άζηξνλ ελ ήβγαηλλε, 

κόλνλ έλαλ αζηξίηζη ζηελ Αλαηνιή, 

ζνιό θαη νπξθσκέλν θη αλεγλώξηκν, 

ζεκάη πσο ε θόξε ζα ρξηζηηαλεπηεί. 

ηεο κάλλαο ηεο εκπαίλλεη γηα λα ηεο ην πεη. 

«Μάλλα, ηα ιέεη η΄ άζηξν,  κάλα, λα κεγ γελεί, 

όκκ΄ αλ αιεζέςεη η΄ άζηξν ζα ίλσ ρξηζηηαλή, 

λα ινύλλνκαη αββάην, λ΄ αιιάζζσ Κπξηαθή 

θαη λα κεηαιαβαίλσ Πάζθα θαη Λακπξή». 

«Κάιιηα ζε θάεη, θόξε, ηνπ Σνύξθνπ ην ζπαζί 

θη απηόλ ηνι ιόν πνπ ΄πεο λα κεη ην μαλαπείο». 

«ώπα, κάλλα κνπ, ζώπα, θη εάπαο ηα θαη ζπ 

ηα ΄κνξθα παιιεθάξηα θαη ην γιπθύ θξαζί». 

ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ ΝΟΤΑΡΟ 1928: 111, αξ. 36(α) 

θαη δηάθνξα ρξπζαθηθά. Καζέλα απ΄ απηά ηα κήια έρεη ην φλνκα θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ. Καηφπηλ απηή ε 

ζηάκλα ζπκπιεξψλεηαη κε λεξφ θαη ην άλνηγκά ηεο ζπλδέεηαη κε έλα θιεηδί. ·ηζη φπσο είλαη, ηνπνζεηείηαη ζηνλ 

θήπν ή ζηε ζηέγε ηνπ ζπηηηνχ θαη αθήλεηαη φιε ηε λχρηα πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ηε καγεία ησλ άζηξσλ (λα 

αζηξνλνκηζζή). Σελ επνκέλε, απηή ε ζηάκλα κεηαθέξεηαη ζηνλ θχθιν ηεο πνιππιεζνχο παξέαο, πνπ έρεη ελ ησ 

κεηαμχ ζπλαζξνηζηεί. ε κηα θνπέια ή έλα λεαξφ, ηνπ νπνίνπ δνπλ θαη νη δπν γνλείο (καλνθπξνπδάηνο), αλαηίζεηαη 

απφ ηελ παξέα λα βγάδεη ηα κήια απφ ηε ζηάκλα. Σν άηνκν ινηπφλ πνπ νξίδεηαη γη΄ απηφλ ην ξφιν ζ΄ απηήλ ηε 

ηειεηή θάζεηαη κπξνζηά απφ ηε ζηάκλα, παίξλεη ην θιεηδί, ην ζηξέθεη, ζαλ λα ήηαλ ε ζηάκλα πξαγκαηηθά  

θιεηδσκέλε, θαη βάδεη ην ρέξη ηνπ κέζα ζε απηή. Πηάλεη έλα κήιν, ην νπνίν θξαηάεη ζην ρέξη ηνπ κέρξη θάπνηνο απφ 

ηελ νκήγπξε, λεαξφο ή θνπειηά, λα ηξαγνπδήζεη κηα καληηλάδα. Ακέζσο κεηά ην βγάδεη έμσ απφ ηε ζηάκλα θαη ην 

δίδεη ζ΄ απηφλ γηα ηνλ νπνίν απφ ηελ αξρή έρεη πξνθαζνξηζηεί φηη ζα δνζεί. Δδψ δίλεη θαλείο κεγάιε πξνζνρή λα 

κελ μεράζεη ην δίζηηρν θαη σο εθ ηνχηνπ ή ην θαηαγξάθεη ακέζσο ή, αλ δελ είλαη έκπεηξνο ζηε γξαθή, ην 

απνηππψλεη θαιά ζηε κλήκε ηνπ. Γηα πνιιέο λχρηεο ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν θπιάεη ην κήιν, πνπ πήξε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο γηνξηήο, θάησ απφ ην καμηιάξη ηνπ θαη φ,ηη νλεηξεπηεί ζ΄ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ηνλ/ηελ 

βνεζήζεη ζηελ εμήγεζε θαη ζηελ θαιχηεξε εξκελεία ηνπ δεδνκέλνπ ρξεζκνχ (πνπ ζπληζηά ην δίζηηρν πνπ 

ηξαγνπδήζεθε γη΄ απηφλ» (2005: 67-69). Βι. κεηαμχ άιισλ Κνπθνπιέο ηφκ. ΑΗΗ, ρ.ρ.έ., 167· «Ρνηδηθά», ζην 

Κακπνχξνγινπ, Ηζηνξία ησλ Αζελώλ, ηφκ. Α΄, Αζήλα 1889: 272-274· «Κιήδνλαο», ζην Μέγαο 2001: 257-268· 

«Μαληηθέο ζπλήζεηεο η΄ ατ-Γηαλληνχ ηνπ Ρεγαλά (24 Ηνπλίνπ)», ζην Φπρνγηφο 1989: 77-79· «Ο Ατ-Γηάλλεο (24 

Ηνπλίνπ) ν Κιήδνλαο, Ρηδηθάξεο θαη Λακπαδάξεο (Σν ακίιεην λεξφ θαη ε απνδήηεζε ηεο ηχρεο. Πξνιήςεηο θαη 

καληηθέο ηειεηνπξγίεο)», ζην ηακέινο 21997: 77.  
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Μηα άιιε εθδνρή θαηλνκεληθά ελδνηηθήο Δβξαηνπνχιαο θαηαγξάθεηαη ζε ζεζζαιηθφ 

ηξαγνχδη. Δθεί ε θφξε εμαξηά ηελ απφθαζή ηεο απφ ην αλ ζα ηεο πξνζθεξζνχλ ηα πινχηε θαη 

ηα κεγαιεία πνπ απαηηεί.
406

 Ζ ελδνηηθφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηλνκεληθή, δηφηη νη

ππέξνγθεο επηζπκίεο ηεο Δβξαηνπνχιαο ελδέρεηαη λα απνηεινχλ έλαλ εχζρεκν θαη ηξφπν λα 

κείλεη ζηελ πίζηε ηεο: 

Απ΄ ηελ Οπβξηά ζα λα δηαβώ θη από ηε Ρσκηνπνύια. 

«Οπβξηά κ΄, γηα δε βαθηίδεζαη λα γίλεηο Ρσκηνπνύια;» 

«Κη αλ ζέιεηε λα βαθηηζηώ, λα γέλσ Ρσκηνπνύια, 

θέξηε παπάδεο δώδεθα, δεζπόηεο δεθαπέληε. 

θέξηε ακάμηα ην θεξί, θνξηώκαηα ζπκηάκα, 

θη απηά ηα βαινηόκαξα
407

 λα ηα γεκίζεηο ιάδη».

ΝΖΜΑ Α΄ 1983: 93, αξ. IV3A΄ 

«Καηά ηελ ηξίηελ κνξθήλ» ηνπ ηξαγνπδηνχ, γξάθεη ν Γ.Κ. ππξηδάθεο, «δηαδεδνκέλελ 

θπξίσο εηο ηνλ επεηξσηηθφλ ρψξνλ απφ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Ζπείξνπ κέρξη 

Πεινπνλλήζνπ πξνο λφηνλ, ν εξσηεπκέλνο κε ηελ Δβξαηνπνχιαλ ρξηζηηαλφο λένο (νλφκαηη 

Γηψξγεο εηο ηαο Πεινπνλλεζηαθάο παξαιιαγάο
408

, Υξηζηφδνπινο δε εηο ηαο ινηπάο)

406
 Σν ηξαγνχδη απαληά θαη ζε παξαιιαγή φπνπ ε θφξε είλαη Σνπξθνπνχια: Νά-εηαλ αββάην ζιηβεξό, ηελ Κπξηαθή 

αγηνκέξα, / πνπ έπηαζαλ ηνλ Κσζηαληή ζηκά ζηελ Σνπξθνπνύια. / Σνλ Κώζηα ξίρλνπλ ζην ζθηηζηό, ηελ Σνύξθα ζην 

ηζηγθέιη. / «Σνύξθα, γηα δε βαθηίδεζαη, ηνλ Κώζηα γηα λα πάξεηο;» / «αλ ζέιεηε λα βαθηηζηώ, ηνλ Κώζηα γηα λα 

πάξσ, / θέξηε έλ΄ ακάμη ην θεξί, έλ΄ ακάμη ην ζπκηάκα / θαη ζηα βνπβαινθέξαηα λα θέξεηε ην ιάδη, / λα βαθηηζηώ, ηνλ 

Κσλζηαληή άληξα κνπ λα ηνλ πάξσ» (Νεκάο Α΄1983: 93, αξ. IV3B΄· ζθηηζηό: βαζαληζηήξην). 
407

 βαινηόκαξα: βνπβαινηφκαξα. 
408

 Βι. γηα παξάδεηγκα κηα αξθαδηθή παξαιιαγή ζην Γειεγηάλλεο 2001: 77, αξ. 64, θαη ηελ εμήο αρατθή ζην 

Καξαζνχηαο 2003: 210, αξ. 267, φπνπ ε Οβξηνπνχια πξνεηδνπνηεί ηνλ Γηψξγε ηεο: «ια ηα βξάδηα λα ΄ξρεζαη θη 

όια ηα κεζεκέξηα, / άββαην βξάδπ λα κε ξζείο, ηελ Κπξηαθή όιε κέξα, / ηη είλ΄ ν θύξεο ζην ρσξηό θη είλαη κεγάινο 

θόβνο» (ζη. 5-7). «Οη Δβξαίνη πνπ απνηεινχζαλ ζξεζθεπηηθή κεηνλφηεηα δέρνληαλ πνιιέο θαηαπηέζεηο θαη άιιεο 

ηαπεηλψζεηο» ζεκεηψλεη ν ζπιινγέαο. «Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο έκελαλ πξνζθνιιεκέλνη ζηελ παηξνπαξάδνηε 

ζξεζθεία. ·ξσηαο Δβξαηνπνχιαο κε αιιφζξεζθν απνηεινχζε πέξα απφ ηελ παξάβαζε ηνπ εζηθνχ λφκνπ θαη 

θνηλσληθφ ζθάλδαιν». 
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ζπιιακβάλεηαη ππφ ησλ Δβξαίσλ θαηά ηελ ζηηγκήλ ηεο ζπλαληήζεψο ηνπ κε απηήλ θαη 

νδεγείηαη εηο ηελ αγρφλελ, ελψ ε Δβξαηνπνχια ηνλ ελζαξξχλεη, ππνζρνκέλε φηη ζα θξνληίζε δηά 

ηελ ζσηεξίαλ ηνπ».
409

 Ζ παξαιιαγή απφ ην Πάπηγθν ηεο Ζπείξνπ:

Υξηζηόδνπινο αγάπεζε κηα θόξε Δβξαηνπνύια· 

ηνλ αγαπά, ηελ αγαπά θαη ζέιεη λα ηελ πάξεη. 

«Υξηζηόδνπιε, θη αλ κ΄ αγαπάο θαη ζέιεηο λα κε πάξεηο, 

γηά θίλα θη έια κηα βξαδηά, έλα αββάην βξάδπ, 

πόρνπλ Δβξαίνη ηε γηνξηή, Δβξαίνη ην ζπλαγώγη». 

Υξηζηόδνπινο αιάζεςε θαη πάεζε Πέθη΄ ην βξάδπ. 

Σνλ έπηαζαλ, ηνλ έδεζαλ, πάεζαλ λα ηνλ θξεκάζνπλ. 

Υίιηνη ηνλ πηάλνπλ νκπξνζηά θαη δπν ρηιηάδεο πίζσ 

θη απηόο ζηε κέζε πήγαηλε ζα κήιν καξακέλν. 

Κη ε θόξε ηνλ αγλάληεςε από ην παξαζύξη. 

«Υξηζηόδνπιε, κε ζθηάδεζαη, κε βάλεηο κε ην λνπ ζνπ, 

η΄ έρσ ηα γξόζηα ζηελ πνδηά θαη ηα θισξηά ζηελ ηζέπε· 

ρίιηα θισξηά έρσ ζην ιαηκό θαη ρίιηα ζην θεθάιη 

θη αλ δε κε θζάζνπλ νπδ΄ απηά, πσιώ ην δαθηπιίδη».
410

409
Σα ίδηα αθξηβψο παζαίλεη ν Γήκνο, επεηδή αγάπεζε Σνπξθνπνχια απηφο, ζε επεηξψηηθε παξαιιαγή 

(Αξαβαληηλφο 1880: 178-179, αξ. 275). ε καθεδνληθή παξαιιαγή ν Υξηζηφδνπινο θέξεηαη θη απηφο εξσηεπκέλνο 

κε Σνπξθνπνχια (Γξαλδάθηο 2008: 116, αξ. 5.21). Γηαθσηηζηηθφ είλαη ην εμήο ζρφιην ηνπ η. Κπξηαθίδε (1960: 

502-503): «Σν άζκα ηνπ έξσηνο λένπ ·ιιελνο πξνο Δβξαηνπνχιαλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλνλ. Ο Πνιίηεο

(Λανγξαθία, Β΄, ζ. 600, αξ. 10) δέρεηαη δχν ηχπνπο, έλα [...] εηο ηνλ νπνίνλ ν εξαζηήο ζπιιακβάλεηαη θαη

απαγρνλίδεηαη θαη δεχηεξνο [...] εηο ηνλ  νπνίνλ ε θφξε θαιείηαη ππφ ηνπ εξαζηνχ λα γίλε Υξηζηηαλή, αιι΄

απαγνξεχεη ηνχην ε κήηεξ ηεο. Ννκίδσ φηη δελ πξφθεηηαη πεξί δχν ηχπσλ, αιιά πεξί δχν δηαθφξσλ αζκάησλ. Σν

πξψηνλ [...] εθηφο ηεο δηαθνξάο θαηά παξαιιαγάο ηνπ νλφκαηνο ηνπ εξαζηνχ, Υξηζηφδνπινο, Κσζηαληήο,

Μπέθηνο, Μπετθνγινπο, Γηψξγεο, Γήκνο θαη εί ηη άιν, παξνπζηάδεη είο ηηλαο εμ απηψλ θαη άιιελ ζεκαληηθσηάηελ

δηαθνξάλ, φηη ν έξσο ηνπ ήξσνο ζηξέθεηαη πξνο Σνπξθνπνύιαλ θαη φρη Δβξαηνπνύιαλ ή Αξκελνπνύιαλ ή

Ρσκηνπνύιαλ ή Φξαγθνξσκηνπνύιαλ. Σνχην πηζαλψηαηα ήην θαη ην αξρηθφλ, δηφηη δελ δηθαηνινγείηαη ν θφλνο ηνπ

εξαζηνχ ππφ Δβξαίσλ ή Αξκελίσλ. Δηθάδσ φηη φιαη αη παξαιιαγαί ηνπ άζκαηνο ηνχηνπ απνξξένπλ εθ ηεο ππφ ηνπ

Αζ. αθειιαξίνπ δεκνζηεπζείζεο ξίκαο ηνπ Υξηζηνθή θαη ηεο Δκηλέο. [...] Ζ αληηθαηάζηαζηο ηεο Σνπξθνπνχιαο

δη΄ Δβξαηνπνχιαο θηι. είλαη επλφεηνο δηά ηνπο ρξφλνπο ηεο ηνπξθνθξαηίαο, θαηά ηελ νπνίαλ δελ ήην απειιαγκέλνλ

θηλδχλνπ ην λα ηξαγνπδή θαλείο εηο ηα αζηηθά θέληξα ηνλ έξσηα Υξηζηηαλνχ πξνο Σνπξθνπνχιαλ».
410

 ΄Ηδην ην πεξηερφκελν ηεο αθήγεζεο θαη ζε θαξδηηζηψηηθε παξαιιαγή κε ηίηιν «Αθήηη ηελ θνπβέληα ζαο», ζην 

Κνδηνχ-Κνινθσηηά 2015: 138-139, αξ. 6. Γηα εμαγνξά ηνπ ζπιιεθζέληνο εξαζηή κηιάεη θαη ην ηξαγνχδη «Ζ 
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Αθαδεκία / 1962: 462, αξ. Γ΄
411

ε θξεηηθή παξαιιαγή κάιηζηα ε Δβξαηνπνχια παξνηξχλεη ηνλ ζπξφκελν πξνο ηελ 

αγρφλε αγαπεηηθφ ηεο λα κείλεη ζηαζεξφο ζηε ζξεζθεπηηθή ηνπ πίζηε: 

Πηάλνπλ, κπηζηαγθσλίδνπλ ην θαη πάλ΄ λα ην θνπξθίζνπλ. 

Οη Σνύξθνη επραίλαλε νκπξόο θη νμαπνπίζ΄ Οβξαίνη, 

ζηε κέζε ην Ρσκηόπνπιν ζα κήιν καξακέλν. 

Κη ε Οβξηνπνύια ηνπ ΄ιεγε, μαλαπαξάγγελέ ηνπ: 

«Να βιέπεζαη, Ρσκηόπνπιν, κελ αιιαμνπηζηήζεηο, 

ηελ πίζηε ηε ξσκαίηθε πνηέο ζνπ κελ αθήζεηο».
412

ΚΡΗΑΡΖ 1920: 311-312 

Ο Υξηζηφδνπινο βαξηαθνχεη θαη ζε παξαιιαγή απφ ην Φαλάξη ηεο Θξάθεο θαη ην 

πιεξψλεη αθξηβά. ηηο πξνζαλάηηεο ζηηγκέο ζνπ απεπζχλεηαη ζην κνπζηάθη ηνπ, ζαλ ζήκα ηεο 

ληφηεο θαη ηεο ιεβεληηάο ηνπ, κε ην ίδην παξάπνλν πνπ ζπλαληνχκε ζε θιέθηηθα αιιά θαη ζε 

ιεζηξηθά ηξαγνχδηα: 

εξσκέλε ηνπ Μπέθηνπ» (Εακπέιηνο 1852: 762, αξ. 48). Δθεί ν Μπέθηνο νδεγείηαη ζηνλ θαηή θαη ε εξσκέλε ηνπ, 

κηα Φξαγθνξσκηνπνχια, ηνλ παξεγνξεί ιέγνληάο ηνπ πσο γηα ηελ μαγνξά ηνπ ζα δαπαλήζεη φια ηεο ηα πινχηε: 

Βάλσ ηα γξόζηα ζηελ πνδηά, θαη ηα θισξηά ζηελ ηδέπε, / θη α δε κνπ ζώζνπλε θη απηά, πνπιώ θαη  η΄ αξγαζηήξηα, / 

νπνύ ηα μεηηκώζαλε δέθα ρηιηάδεο γξόζηα. Ο θαηήο σζηφζν ζαπκάδεη ηελ σξαηφηεηα ηεο θφξεο (Ρσκηά, ληνο δελ 

εζηάκαμα, θαη γέξνληαο ζηακάδσ) θαη ηεο δίλεη ην ειεχζεξν λα παληξεπηεί ηνλ Μπέθην ηεο. Πεξίπνπ δπφκηζη 

ρηιηεηίεο πξηλ, ηνλ 4ν αη. π.Υ., ε πεξηψλπκε εηαίξα Φξχλε δηθάζηεθε γηα αζέβεηα, έπεηηα απφ θαηεγνξία ηνπ 

ξήηνξα Δπζία, πνπ ελνριήζεθε επεηδή ε Φξχλε αξλήζεθε ηνλ έξσηά ηνπ. Ο ππεξαζπηζηήο ηεο ζηε δίθε, ν 

Τπεξείδεο, φηαλ ηειείσζε ηελ αγφξεπζή ηνπ, ηξάβεμε ηνλ ρηηψλα ηεο Φξχλεο, απνθαιχπηνληαο ζηνπο δηθαζηέο ηεο 

Ζιηαίαο ηα θάιιε ηεο. ·θζακβνη νη ειηαζηέο, ηελ αζψσζαλ, ζεκάδη πσο ε Γηθαηνζχλε δελ είλαη νπσζδήπνηε 

ηπθιή. 
411

 Βι. θαη Βνγαδιήο 1939: 285, αξ. VI. 
412

 κπηζηαγθσλίδσ: δέλσ πηζζάγθσλα· λα βιέπεζαη: λα πξνζέρεηο. 
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Αθνύζαηε ηη γέλεθε απηήλ ηελ εβδνκάδα, 

Υξηζηόδνπινο αγάπεζε κηα Οβξαηνπνύια. 

«Υξηζηόδνπιέ κ΄, αλ λ΄ αγαπάο, έια Πέκπηε βξάδπ». 

Ο Υξηζηόδνπινο βαξηάθνπζε, πήγε αββάην βξάδπ, 

είραλ νη Οβξηνί γηνξηή, είραλε κπατξάκη. 

Δπηάζαλ ηνλ Υξηζηόδνπιν, πάλε λα ηνλ θξεκάζνπλ. 

Κη ν Υξηζηόδνπινο ηηο έιεγε θαη ηηο παξαθαινύζε:  

«Να κε κε πάηε ζε ρσξηά, κήηε ζε θαζακπάδεο, 

κόλ΄ λα κε πάηε ζε βνπλά, ζε αςειά κπαιθάληα, 

θαη λα κε ζηξώζεηε θιαξί λα ζαο εηξαγνπδήζσ. 

Αρ, κνπζηάθη κνπ κπνπξκπά θαη θξύδη κνπ γατηάλη, 

πώο δελ ζα δσ η΄ αδέξθηα κνπ, ηελ έξεκή κνπ κάλα. 

Αο ήμεπξα ην ηέινο κνπ, πνύ ζελά θαηαληήζσ, 

λα κελ εκπεξδεπνύκαλα Οβξαίζα λ΄ αγαπήζσ».
413

Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 99-100, αξ. 275 

Ζ κνίξα ηνπ Ρσκηφπνπινπ ζηηο παξαιιαγέο φπνπ ε αγαπεκέλε ηνπ ππφζρεηαη λα 

δαπαλήζεη γηα ηε ζσηεξία ηνπ φζα έρεη θαη δελ έρεη παξακέλεη εθθξεκήο: ηνλ έζσζε ή δελ ηνλ 

έδσζε ν ζεζαπξφο ηνπ; Σίπνηα δελ ιέεη γηα ηελ πνξεία πνπ πήξαλ ηα πξάγκαηα έλα 

πεινπνλλεζηαθφ ηξαγνχδη πνπ πξνζάξκνζε ηα ππάξρνληα κνηίβα γηα λα ηζηνξήζεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν εξσηηθφ επεηζφδην: 

Γε ζ΄ ηό εηπα, Γηώξγε, κηα θνξά, δε ζ΄ ην εηπα ηξεηο θαη πέληε; 

Σηο έκνξθεο κελ αγαπάο, ηηο ξνύζεο κε δειεύεηο. 

Οη έκνξθεο ζειά ζε θαλ, νη ξνύζεο ζα ζε ράζνπλ. 

413
 θαζακπάδεο: πφιεηο· κπαιθάληα: βνπλά· κπνπξκά: ζηξηκκέλν (ηα εξκελεχκαηα είλαη ηεο Διπηλίθεο αξαληή-

ηακνχιε). 
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Μηα Δβξαηνπνύια ηνπ ΄ιεγε, θξπθά ην θνπβεληηάδεη, 

φια ηα βξάδηα λα ΄ξρεζαη θη όια ηα κεζεκέξηα, 

άββαην βξάδπ κελ εξζείο, αββάην κεζεκέξη 

έρνπλε νη θιέθηεο
414

 ζύλαμε.

Αλ κ΄ αθήλαλε λα ζηέθσ, κέξα λύρηα λα ζε βιέπσ. 

ΠΟΛΤΜΔΡΟΤ-ΚΑΜΖΛΑΚΖ  2010: 147-148, αξ. 4.16 

Ο Γηψξγεο ινηπφλ απηφο, ζχκθσλα κε ζρεηηθή ζεκείσζε ζην βηβιίν Γεκνηηθά ηξαγνύδηα 

από ην Βαιηέηζη Αξθαδίαο, ήηαλ ν Γεψξγηνο Μπνπθίδεο, βνπιεπηήο ηεο πξψηεο ειιεληθήο 

Βνπιήο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, πνπ θαηαγφηαλ απφ ην Βαιηέηζη. «Δίρε παληξεπηεί ηελ αδεξθή 

ηνπ νπιαξρεγνχ θαπεηάλ αξάληνπ Παπαγηαλλφπνπινπ, Διέλε. Δξσηεχζεθε κηα παληξεκέλε 

Δβξαηνπνχια απφ ηελ Πάηξα, αιιά ηειηθά έραζε ηε δσή ηνπ απφ ηνπο ζπγγελείο ηεο (καξηπξία 

απφ Οπξαλία Γ. Κφθθνξε ην γέλνο Παπαγηαλλνπνχινπ)». 

ην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη πάλησο ηέηνηα πξνβιήκαηα δελ ππάξρνπλ. Δθεί, ζε έλα 

εμηδαληθεπκέλν πεδίν, νη έξσηαο ραίξεηαη αλεκπφδηζηνο φια ηνπ ηα δηθαηψκαηα, φπσο ζην 

ηξαγνχδη «Ξαλζή Δβξαηνπνχια»: 

΄Οιν ηνλ θόζκν γύξηζα, 

είδα όκνξθα θνξίηζηα, 

κα εζύ Δβξαηνπνύια 

κνύ πήξεο ηελ θαξδνύια, 

γηαηί έρεηο ζθέξηζα θαη θαπξίηζηα, 

κα εζύ Δβξαηνπνύια 

414
 Παξαζέηνπκε ηε ζεκείσζε ηνπ βηβιίνπ: «ε άιιε εθδνρή αληί ηνπ "θιέθηεο" ηξαγνπδηέηαη Δβξαίνη (καξηπξία 

Οπξαλία Γ. Κφθθνξε»). Πξάγκαηη, ζηελ παξαιιαγή πνπ δεκνζηεχεηαη ζην Καξψλεο 2013: 136 ε ζχλαμε είλαη ησλ 

Δβξαίσλ: Γε  ζ΄ ηό ΄πα, Γηώξγν, κηα θνξά, δε ζ΄ ηό ΄πα ηξεηο θαη πέληε / ηηο έκνξθεο κελ αγαπάο, ηηο ξνύζεο κε 

δειεύεηο, / νη έκνξθεο ζελά ζε θαλ θη νη ξνύζεο ζα ζε ράζνπλ. / Μηα Δβξηνπνύια ηό ΄ιεγε ηνπ Γηώξγνπ ην ηξαγνύδη: / 

«΄Οια ηα βξάδηα, Γηώξγν, λα ΄ξρεζαη θη όια ηα κεζεκέξηα, / άββαην βξάδπ κελ εξζείο, άββαην κεζεκέξη, / ηη έρνπλ 

νη Οβξαίνη ζύλαμε, γηνξηάδνπλ ηε γηνξηή ηνπο». 
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είζαη πην λνζηηκνύια, 

γηαηί έρεηο ζθέξηζα θαη θαπξίηζηα. 

Γηαιέι, γηαζειάκ, 

ακάλ ηαρίιε, ακάλ γηαζίηη. 

Αρ Δβξαηνπνύια κνπ, κνύ πήξεο ηελ θαξδηά, 

ηεθέξν πηέλα κνύηζν 

θέξν κε κάλθεο, σρ, ακάλ, 

Δβξαηνπνύια, δελ αληέρσ πηα. 

Ακάλ Δβξαηνπνύια κνπ, 

ηέηνηα νκνξθηά δελ είδα, 

κε πιήγσζεο, μαλζνύια κνπ, 

βαζηά κεο ζηελ θαξδνύια, 

ακάλ γιπθηά Δβξαηνπνύια.
415

Ηζηνξία Δβξαηνπνύιαο ηεο Μαξθάδαο 

Δπγεληθή θαη όκνξθε σζάλ ηελ πεξηζηέξα, / άζπξε, ιέγσ, θαη λόζηηκε εηο όια ηεο ηα 

θάιιε, ήηαλ θαη ε Μαξθάδα, θφξε κηαο εμάθνπζηεο Οβξηάο πνπ δνπζε ζηελ Πφιε, ζην Φαλάξη. 

Σελ είδε ν Γήκνο, πνπ ήηνλ από ηελ Ήπεηξνλ, / ην γέλνο Αξβαλίηεο, / θαη εηο ηελ αξηνπσιεηηθήλ 

΄πηδέμηνο ηερλίηεο, φπσο ην ζέιεη άιισζηε ε επεηξψηηθε παξάδνζε, θαη ε θαξδηά ηνπ πιεγώζε, 

ηα κάηηα ηνπ ζακπώζεθαλ, ν λνπο ηνπ εζπγρύζζε.
416

 Ση ζθέθηεηαη; Αλ είλαη βνιεηόλ ρξηζηηαλή λα

415 
Απφ ηνλ δίζθν Αξκέληνη, Δβξαίνη, Σνύξθνη, Σζηγγάλνη..., ρ.ρ.έ., ζ. ελζέηνπ 13, αξ. 10 (ηξαγνπδά ε Ρίηα 

Ακπαηδή). 
416

 Βι. Legrand 1877: 134, ζη. 5-6, θαη Ηζηνξία ηεο Δβξαηνπνύιαο ηεο Μαξθάδαο, 1869: 5. 
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γέλεη / απηή ε ζαπκαζηή Οβξηά, πνπ ΄λαη ραξηησκέλε. Όζηε λα παληξεπηνχλ. 

Δπηπρψο γηα ηνλ Γήκν, ν άγλσζηνο ζηηρνπξγφο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δβξαηνπνύιαο ηεο 

Μαξθάδαο, κάιινλ θάπνηνο Φαλαξηψηεο ιφγηνο ησλ παξαδνπλάβησλ εγεκνληψλ, είρε 

πξναπνθαζίζεη ηε ζξεζθεπηηθή κεηαζηξνθή ηεο θφξεο θαη ηελ έληαμή ηεο ζηνπο θφιπνπο ηνπ 

ρξηζηηαληζκνχ. Ο Γήκνο ινηπφλ απάγεη ηε Μαξθάδα θαη θεχγνπλ κε άκαμα γηα ηελ 

Οπγγξνβιαρία, κε ηε ζπλνδεία κάιηζηα 25 πάλνπισλ έθηππσλ Αιβαλψλ. Οη γνλείο ηεο ζηελ 

αξρή θνβνχληαη φηη πλίγεθε. Αλαζέηνπλ ζε δχηεο λα εξεπλήζνπλ ηε ζάιαζζα, γξήγνξα φκσο 

δηαδίδεηαη ε θήκε φηη εμαθαλίζηεθε θαη ν Γήκνο απφ ηελ πφιε, νπφηε ζπλεηδεηνπνηνχλ φινη ηη 

αθξηβψο ζπλέβε. Νηξνπηαζκέλνη νη Δβξαίνη (ζη. 423: Σνύξθνη, Ρσκηνί θαη Αξκελνί εκάο ζέινπλ 

γειάεη), ηξέρνπλ ζηε ζπλαγσγή ηνπο. Ο ραράκεο ηνπο ηνχο ιέεη λα εμαγνξάζνπλ ηελ πξνζπκία 

ηνπ Σνχξθνπ θατκαθάκε κε γεκάηα πνπγγηά, ψζηε λα θπλεγήζεη ηνπο θπγάδεο, αιιά ε κνίξα 

ηνπ δεπγαξηνχ είλαη γξακκέλε: Φηάλνπλ ζην Βνπθνπξέζηη θαη ν βνεβφδαο βαθηίδεη ηελ θφξε θαη 

ηεο δίλεη ην φλνκα Εαθείξα. 

Ζ Ηζηνξία ηεο Δβξαηνπνύιαο, κηα ιατθή θπιιάδα 810 ζηίρσλ θξαπγαιέα αληηζεκηηηθή, 

πξσηνεθδφζεθε ζηε Βελεηία ην 1668. Ξαλαηππψζεθε ην 1683, ζηελ ίδηα πφιε. Αθνινχζεζαλ 

πνιιέο επαλεθδφζεηο ηεο, αθνχ απνηέιεζε δεκνθηιέο αλάγλσζκα, έηζη φπσο αλακφριεπε ηα 

ζηεξεφηππα ηεο κηζαιινδνμίαο. Μάιηζηα «καξηπξνχληαη άιιεο δχν ζπληάμεηο ηνπ έξγνπ ζηα 

αξκεληθά θαη ζηα ηνπξθηθά, απφ ηνλ αξκεληθήο θαηαγσγήο Κσλζηαληηλνππνιίηε Chelebi 

Kömürjian».
417

«Τπφ ινγνηερληθήλ έπνςηλ», απνηηκά ν Ζιίαο Βνπηηεξίδεο, «ην δηεγεκαηηθφλ πνίεκα, ην 

θέξνλ ηίηινλ Ηζηνξία Δβξαηνπνύιαο ηεο Μαξθάδαο είλαη βεβαίσο θαηψηεξνλ παληφο ιφγνπ, αιι΄ 

σο κλεκείνλ γξαπηφλ ηνπ πνηεηηθνχ είδνπο είλαη άμηνλ πξνζνρήο ηηλνο, δηφηη δχλαηαη λα 

ρξεζηκεχζε σο δείγκα ηεο ηξνπήο, ηελ νπνίαλ είρε ιάβεη ε επηθή πνίεζηο κε ηελ πάξνδνλ ηνπ 

ρξφλνπ, αιιά θαη ηεο θαηαπηψζεσο, εηο ηελ νπνίαλ πεξηήιζελ αχηε εθ΄ φζνλ εμεζζέληδε ε 

παξάδνζηο ηεο εκκέηξνπ κπζηζηνξηθήο αθεγήζεσο. Δπί πιένλ, ην άηερλνλ κάιινλ θαη θάπσο 

417
 Βι. Μηράιεο Γ. Μεξαθιήο - ηέζε Αζήλε, ιήκκα «Ηζηνξία ηεο Δβξαηνπνύιαο ηεο Μαξθάδαο» ζην Λεμηθό 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο: Πξόζσπα - έξγα - ξεύκαηα - όξνη, Δθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα 2007: 926. 
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αλνχζηνλ έκκεηξνλ απηφ δηήγεκα πεξηέρεη ιεπηνκεξείαο ηηλάο, ραξαθηεξηζηηθάο ηδεψλ θαη 

αληηιήςεσλ ζξεζθεπηηθψλ, αη νπνίαη γεληθψο επεθξάηνπλ ηφηε θαη επί καθξφλ θαηφπηλ. [...] 

Τπφζεζίλ ηνπ έρεη ηελ αθήγεζηλ απιήο ηηλφο εξσηηθήο ηζηνξίαο, αλάκεηθηνλ κε ζξεζθεπηηθφλ 

θαλαηηζκφλ, ή κάιινλ αληηζεκηηηζκφλ, ν νπνίνο απνηειεί θαη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφλ ηφλνλ ηνπ 

ζηηρνπξγήκαηνο».
418

Λνγνηερλία ηεο ζθνπηκφηεηαο, κε ηνλ έξσηα ζαλ πξνζειπηηζηηθή κεραλή, κε 

ζπζηαζκέλε δειαδή ηελ ηεξφηεηά ηνπ. 

*** 

Γεκνηηθφ ηξαγνχδη πνπ λα ηζηνξεί ή λα ππαηλίζζεηαη έξσηα Δβξαίνπ γηα Διιελνπνχια δελ 

εληνπίζηεθε ζηηο ζπιινγέο θαη ηηο αλζνινγίεο πνπ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξνχζα 

εξγαζία. Πηζαλφηαηα ζα ζρεκάηηζε θαη ηέηνηα δεπγάξηα ε ηζηνξία, παξαθάκπηνληαο ηελ 

απαγνξεπηηθή εληνιή πνπ έδσζε ν Σσβίη ζηνλ γην ηνπ ηνλ Σσβία, θαη δη΄ απηνχ ζηνπο Δβξαίνπο 

γεληθφηεξα. Λέεη ν Σσβίη, νο ερκαισηεύζε ελ εκέξαηο Δλεκεζζάξνπ ηνπ βαζηιέσο Αζζπξίσλ 

(πξφθεηηαη γηα ηνλ αικαλαζζάξ Δ΄, πνπ βαζίιεπζε ζηελ Αζζπξία ηελ πεξίνδν 726-722 π.Υ.), 

πέζαλε δε ζε ειηθία 158 εηψλ: 

Πξόζερε ζεαπηώ παηδίνλ, από πάζεο πνξλείαο θαη γπλαίθα πξώηνλ ιαβέ από ηνπ 

ζπέξκαηνο ησλ παηέξσλ ζνπ· κε ιάβεο γπλαίθα αιινηξίαλ, ε νπθ έζηηλ εθ ηεο θπιήο ηνπ 

παηξόο ζνπ, δηόηη πηνί πξνθεηώλ εζκέλ. Νώε, Αβξαάκ, Ηζαάθ, Ηαθώβ νη παηέξεο εκώλ από 

ηνπ αηώλνο κλήζζεηη, παηδίνλ, όηη νύηνη πάληεο έιαβνλ γπλαίθαο εθ ησλ αδειθώλ απηώλ 

θαη επινγήζεζαλ ελ ηνηο ηέθλνηο απηώλ, θαη ην ζπέξκα απηώλ θιεξνλνκήζεη γελ. Καη λπλ, 

παηδίνλ, αγάπα ηνπο αδειθνύο ζνπ θαη κε ππεξεθαλεύνπ ηε θαξδία ζνπ από ησλ αδειθώλ 

ζνπ θαη ησλ πηώλ θαη ζπγαηέξσλ ηνπ ιανύ ζνπ ιαβείλ ζεαπηώ εμ απηώλ γπλαίθα.
419

418
  Βνπηηεξίδεο 1927: 188-189. 

419
 Βι. Σσβίη, 4, 12-13, ζην Ζ Παιαηά Γηαζήθε θαηά ηνπο Ο΄, 1981: 1012. 
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Ζ εγθεθξηκέλε κεηάθξαζε: 

Να πξνζέρεηο ηνλ εαπηφ ζνπ, παηδί κνπ, απφ θάζε παξάλνκν δεζκφ. Πξψηα απ΄ φια λα 

πάξεηο γπλαίθα απφ ηε θπιή ζνπ. Μελ πάξεηο μέλε γπλαίθα, γηαηί εκείο είκαζηε 

απφγνλνη πξνθεηψλ: ηνπ Νψε, ηνπ Αβξαάκ,  ηνπ Ηζαάθ, ηνπ Ηαθψβ, πνπ είλαη νη πην 

καθξηλνί καο πξφγνλνη. Να ζπκάζαη, παηδί κνπ, φηη φινη απηνί πήξαλ γπλαίθεο απφ ηνπο 

νκνεζλείο ηνπο θαη ν Θεφο ηνχο επιφγεζε δίλνληάο ηνπο παηδηά· θη επίζεο ηνχο 

ππνζρέζεθε φηη νη απφγνλνί ηνπο ζα έπαηξλαλ ηδηνθηεζία ηνπο ηε ρψξα ηνπ Ηζξαήι. Να 

πξνηηκάο, ινηπφλ, παηδί κνπ, ηνπο νκνεζλείο ζνπ, άληξεο θαη γπλαίθεο θαη λα κελ ηνπο 

πεξηθξνλείο κέζα ζνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαιέμεηο γπλαίθα απ΄ αλάκεζά ηνπο.
420

Σν πξφηππν αλάγεηαη βεβαίσο ζηνλ παηξηάξρε Αβξαάκ θαη νξίδεηαη ζην βηβιίν ηεο 

Γελέζεσο (24, 2-4): 

Καη είπελ Αβξαάκ ησ παηδί απηνύ ησ πξεζβπηέξσ ηεο νηθίαο απηνύ ησ άξρνληη πάλησλ 

ησλ απηνύ Θεο ηελ ρείξά ζνπ ππό ηνλ κεξόλ κνπ, θαη εμνξθηώ ζε θύξηνλ ηνλ ζεόλ ηνπ 

νπξαλνύ θαη ηνλ ζεόλ ηεο γεο, ίλα κε ιάβεο γπλαίθα ησ πηώ κνπ Ηζαάθ από ησλ ζπγαηέξσλ 

ησλ Υαλαλαίσλ, κεζ΄ σλ εγώ νηθώ ελ απηνίο, αιιά εηο ηελ γελ κνπ, νπ εγελόκελ, πνξεύζε 

θαη εηο ηελ θπιήλ κνπ θαη ιήκςε γπλαίθα ησ πηώ κνπ Ηζαάθ εθείζελ. 

ηα λέα ειιεληθά: 

Μηα κέξα, ν Αβξαάκ είπε ζηνλ πην ειηθησκέλν δνχιν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, πνπ 

δηαρεηξηδφηαλ ηελ πεξηνπζία ηνπ: «Βάιε ην ρέξη ζνπ θάησ απφ ην κεξφ κνπ, θαη 

420
 Ζ Παιαηά Γηαζήθε, 2003: 686-687. 
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νξθίζνπ ζηνλ θχξην, ην Θεφ ηνπ νπξαλνχ θαη ηεο γεο
421

, φηη δελ ζα πάξεηο γηα ην γην

κνπ ηνλ Ηζαάθ γπλαίθα απφ ηηο ζπγαηέξεο ησλ Υαλαλαίσλ, πνπ εδψ αλάκεζά ηνπο 

θαηνηθψ, αιιά ζα παο ζηε ρψξα κνπ θαη ζηνπο ζπγγελείο κνπ, λα πάξεηο γπλαίθα γηα ην 

γην κνπ.
422

Οη ζξεζθείεο είλαη γηα λα παγψλνπλ ηελ Ηζηνξία κε ηα δφγκαηά ηνπο. Καη νη άλζξσπνη 

γηα λα ηε ζεξκαίλνπλ κε ηα αηζζήκαηά  ηνπο θαη λα ηελ θηλνχλ. 

421
 «Υεηξνλνκία πνπ ζπλφδεπε επίζεκν φξθν», φπσο εμεγνχλ νη κεηαθξαζηέο (31, ζεκ. λα΄). 

422
 ην ίδην, ζ. 31. 
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Κεθάιαην Ζ΄ 

«Σνύξθνο αγάπαγε κηα Ρωκηνπνύια» 

Ζ Σνπξθνθξαηία, κηα καθξφηαηε πεξίνδνο γλσζηή θαη σο νζσκαληθή θαηάθηεζε, ε 

νπνία ζπκβαηηθά άξρηζε κε ηελ Άισζε ηεο Πφιεο, ην 1453, δελ μεθίλεζε ηαπηφρξνλα γηα φινλ 

ηνλ ειιεληθφ ρξφλν νχηε θαη ε δηάξθεηά ηεο ήηαλ ίδηα. Μεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, 

ρξεηάζηεθε πεξίπνπ έλαο επηπιένλ αηψλαο γηα λα απειεπζεξσζνχλ φια ηα εδάθε πνπ 

απαξηίδνπλ ηε ζεκεξηλή Διιάδα. ηα ρξφληα ηεο ζθιαβηάο νη ·ιιελεο κνηξάζηεθαλ ηε δεηλή 

ηχρε ησλ πιεζπζκψλ πνπ δελ αζπάδνληαλ ην Ηζιάκ: αλειεπζεξία θαη θαηαπίεζε, βίαηνη 

εμηζιακηζκνί, αθφξεηεο δηαθξίζεηο πνπ έπιεηηαλ θάζε πηπρή ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ 

ζπιινγηθνχ βίνπ. ε ηέηνην θαζεζηψο, ε θνηλνηηθή ηνπο ζπγθξφηεζε απνδείρζεθε επεξγεηηθή ζε 

πνιιά. Γξάθεη ζρεηηθά ν Ησάλλεο Γηαλλφπνπινο:  

Σν άηνκν θάησ απφ ηελ νζσκαληθή επνπηεία ελαπέζεηε ηηο ειπίδεο ηνπ ζηελ θνηλφηεηα 

θαη απηή φθεηιε λα έρε θαιή νξγάλσζε θαη ρξεζηή δηνίθεζε γηα λα αληηκεησπίδε θαη λα 

κεηξηάδε ηα δεηλά ηεο δνπιείαο: ηνπο επαρζείο θφξνπο, ηελ απζαηξεζία θαη ηελ απιεζηία 

ησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ. [...]  

Σε θπζηνγλσκία ηεο θνηλφηεηνο δηακφξθσζαλ ε καθξά πνιηηηζηηθή παξάδνζε, νη 

ηνπηθέο ζπλήζεηεο θαη θπξίσο ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα. Μεξηθέο απιέο θαη θνηλέο 

δηαπηζηψζεηο νδήγεζαλ ζηελ απνδνρή ελφο άγξαθνπ θψδηθνο εζηθήο θαη ζπκπεξηθνξάο 

ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηνο, πνπ είρε ηε δχλακε λφκνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ δελ ζηεξηδφηαλ 
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ηφζν ζηνπο θνηλνηηθνχο άξρνληεο, πνπ ζαλ ηηκεηέο ή δηθαζηέο ηηκσξνχζαλ ηηο 

παξεθηξνπέο θαη παξαβηάζεηο ηνπ, φζν ζηελ ίδηα ηελ θιεηζηή θνηλσλία ηεο θνηλφηεηνο 

πνπ κε απζηεξφηεηα απέξξηπηε θάζε άηνκν πνπ δελ επζπγξακκηδφηαλ κε ηηο γεληθά 

παξαδεθηέο αξρέο.  [...] 

Ζ θνηλφηεηα ζεσξνχζε πξνδνζία ηελ πξνζθπγή ζηηο ηνπξθηθέο αξρέο γηα ηθαλνπνίεζε 

πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο πνπ ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ ζπλφινπ θαη επέβαιιε θπξψζεηο, 

φπσο πξφζηηκν, δήκεπζε πεξηνπζίαο ή αθφκε θαη απνπνκπή απφ ηελ θνηλφηεηα. 

Καηαδίθαδε ηελ επίδεημε ηνπ πινχηνπ, γηαηί απηφ κπνξνχζε λα γίλε αθνξκή γηα λέεο, 

απζαίξεηεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. Δμαλάγθαδε ην άηνκν λα πξνζαξκφδε ηηο 

ελέξγεηέο ηνπ ζηα πιαίζηα πνπ επέηαζζε ην ζχλνιν. [...] 

Ζ θνηλφηεηα έκελε θιεηζηή θαη έδεηρλε θαρππνςία πξνο θάζε μέλν πξφζσπν, πνπ ε 

 παξνπζία ηνπ θαη ε αλάκημή ηνπ ζηα θνηλά ζα κπνξνχζε λα λνζεχζε ην πλεχκα ηεο. 

Κάζε πξνζπάζεηα δηαζπάζεσο ηεο εζηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο ελφηεηνο, φπσο θαη ε 

παξάβαζε απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ, πξνθαινχζε ηελ αληίδξαζε φιεο ηεο θνηλφηεηνο 

θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζηνπο παξαβάηεο. Ζ ζπζπείξσζε πνπ επέβαιιαλ νη 

πεξηζηάζεηο ζπλέβαιε ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ ραξαθηήξνο ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηνο, ζηε 

δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο θαη ηεο πίζηεψο ηνπο, θαη ζηε δηακφξθσζε κνξθψλ ιατθνχ 

δηθαίνπ κε νπζηαζηηθφ πεξηρφκελν. Σν αιιειέγγπν, ε θνηλή επζχλε, ν ζεβαζκφο ηεο 

δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ζπγθξάηεζαλ πνιιέο θνξέο ην άηνκν λα δξάζε θαηά 

ηνπ δπλάζηε, θαη φηαλ αθφκε απηφ ήηαλ επρεξέζηαην, γηα λα κελ πξνθιεζνχλ αληίπνηλα 

ζε νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα. Ίηαλ πάιη ε αλνρή ησλ θαηαπηέζεσλ έθζαλε ζην 

απξνρψξεην, νιφθιεξν ρσξηφ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαζθνξπηζζή ζε κηα λχθηα θαη ην πξσί 

λα κε βξεζή θαλείο γηα λα ηνπ δεηεζνχλ επζχλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ άιισλ. 

Ζ δίθαηε θαηαλνκή ησλ βαξψλ, ε ειεπζεξία ηνπ θξνλήκαηνο, ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ 

ηνπο άξρνληέο ηνπο θαη λα νξίδνπλ ηνλ δάζθαιν, ην δηθαίσκα λα απνθιείνπλ ή λα 
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απνκαθξχλνπλ ηνλ ηεξέα απνηεινχζαλ πξαγκαηηθέο ειεπζεξίεο κέζα ζηελ θνηλφηεηα θαη 

επηδξνχζαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ εζηθνχ ραξαθηήξνο θαη ζην αλέβαζκα ηνπ πνιηηηθνχ 

επηπέδνπ ησλ κειψλ ηεο. Υάξε ζηνπο θνηλνηηθνχο ζεζκνχο  δηαηεξήζεθε ε ηαπηφηεηα 

ηεο πίζηεσο θαη ηνπ δφγκαηνο, ηνπ θξνλήκαηνο, ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ραξαθηήξνο. Καη 

θαζψο ην άηνκν ελδηαθεξφηαλ λα κελ έιζε ζε αληίζεζε κε ηε γλψκε θαη ην θξφλεκα ηεο 

θνηλφηεηνο κέζα ζηελ νπνία κεγάισζε θαη δνχζε, νη θνηλφηεηεο ζηάζεθαλ 

απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ζπληειεζηήο επηβηψζεσο ηνπ Διιεληζκνχ σο έζλνπο.
423

Αβπζζαιέεο νη δηαθνξέο θαη νη αληηζέζεηο αλάκεζα ζηνλ θαηαθηεηή θαη ηνλ 

θαηαθηεκέλν, ηνλ αθέληε θαη ηνλ ππνηειή, ηνλ ρξηζηηαλφ θαη ηνλ κνπζνπικάλν, αλνίγνπλ έλα 

επίζεο ηεξάζηην ράζκα αθφκα θαη γηα ηνλ θηεξσηφ ·ξσηα, ή κάιινλ γηα ηνλ έξσηα πνπ 

θηεξψλεη ηνπο ππεθφνπο ηνπ. Παξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα πάλησο, ζεζκνζεηεκέλα θαη 

κε, ππήξμαλ θνξέο πνπ ε αγάπε θαη ν πφζνο μεπέξαζαλ ηα πςειφηαηα εζληθά θαη ζξεζθεπηηθά 

εκπφδηα. Σν καξηπξνχλ θαη ηα ηξαγνχδηα πνπ επηκέλνπλ λα αθεγνχληαη πεξηζηαηηθά απηνχ ηνπ 

ραξαθηήξα. 

ηα ρξφληα πξηλ απφ ηελ ΄Αισζε νη γάκνη αλάκεζα ζε Σνχξθνπο θαη Διιελίδεο δελ ήηαλ 

άγλσζηνη. Σεθκήξην ν φξνο Σνπξθφπνπιν, γηα ηνλ νπνίν γξάθεη ν Αιέμηνο Γ.Κ. αββίδεο: 

Σνπξθόπνπινη: ΄Οξνο θαη νλνκαζία γηα ηνπο εθρξηζηηαληζκέλνπο κνπζνπικάλνπο 

κηζζνθφξνπο ζηε βπδαληηλή ππεξεζία απφ ην β΄ κηζφ ηνπ 11νπ αηψλα κ.Υ, νη νπνίνη 

ήηαλ ηνπξθηθήο (θπξίσο ζειηδνπθηθήο) θαηαγσγήο. ΄Δδξαζαλ επίζεο ζηε Μέζε Αλαηνιή 

ζην πιεπξφ ησλ ζηαπξνθφξσλ ηεο Γχζεο θαηά ησλ κνπζνπικάλσλ ζην ηέινο ηνπ 11νπ 

θαη ζηνλ 12ν αηψλα, φπσο επίζεο θαη ζηα Βαιθάληα, πφηε ζην πιεπξφ ησλ Βπδαληηλψλ 

423
 Βι. Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, ηφκ. ΗΑ΄, Αζήλα 1974: 141. 
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θαη πφηε ησλ Καηαιαλψλ εηζβνιέσλ ηεο απηνθξαηνξίαο. Σνπξθφπνπινπο ζπλαληάκε 

ηέινο ζηηο ιαηηλνθξαηνχκελεο Ρφδν θαη Κχπξν θαηά ηνλ χζηεξν Μεζαίσλα (13νο-15νο 

αηψλεο). ε γεληθέο γξακκέο, ππήξμαλ απφγνλνη κηθηψλ γάκσλ αλάκεζα ζε Σνχξθνπο 

(ειηδνχθνπο ή Σνπξθνκάλνπο) θαη ζε Διιελίδεο ρξηζηηαλέο ηεο Μηθξάο Αζίαο, 

δηαθξηλφκελνη ηδηαίηεξα γηα ηηο πνιεκηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Ο γλσζηφηεξνο 

Σνπξθφπνπινο ζην Βπδάληην ππήξμε ν αμησκαηνχρνο ηνπ Αιέμηνπ Α΄ Κνκλελνχ, ν 

Σαηίθηνο, κε δξάζε ζηε δηάξθεηα ηεο  πξψηεο ζηαπξνθνξίαο (1096-1097).
424

ηνπο αηψλεο ηεο ζθιαβηάο, ε κνίξα ησλ Διιελίδσλ είλαη πξνδηαγεγξακκέλε: ηίπνηε δελ 

κπνξεί λα ηηο αζθαιίζεη απφ ηηο νξέμεηο θαη ην ρέξη ηνπ θαηαθηεηή. Γηα αηψλεο ζα ηζρχνπλ φζα 

πξναλαγγέιιεη ην Αλαθάιεκα ηεο Κσλζηαληηλόπνιεο. Πξφθεηηαη γηα πνίεκα 118 ζηίρσλ, 

άγλσζηεο παηξφηεηαο, πάλησο θππξηαθφ, ζχκθσλα κε ηνλ  Δκκαλνπήι Κξηαξά· αλάκεζα ζηα 

«αλακθηζβήηεηα θππξηαθά ζηνηρεία»
425

 ηνπ πνηήκαηνο ν εθδφηεο ηνπ ππνινγίδεη θαη ην

νπζηαζηηθφ «αλαθάιεκα» ηνπ ίδηνπ ηνπ ηίηινπ, ην νπνίν «ζηελ Κχπξν κφλν ζεκαίλεη 

"ζξήλνο"». Ο πνηεηήο πξνκαληεχεη (ζη. 71-86):  

424 Βι. Αιέμηνο Γ.Κ. αββίδεο, «Οη Βπδαληηλνί απέλαληη ζηνπο ιανχο ηνπ αλαηνιηθνχ θαη ηνπ βαιθαληθνχ θφζκνπ 

(κε έκθαζε ζηα ηνπξθφθσλα θχια)», ζην Λακπάθεο θ.ά. 2003: 150. Βι. ηνπ ηδίνπ, «Δθρξηζηηαληζκέλνη 

ηνπξθφθσλνη κηζζνθφξνη ζηα βπδαληηλά θαη ζηα ιαηηληθά ζηξαηεχκαηα ηεο Αλαηνιήο», Πξαθηηθά Η΄ Παλειιελίνπ 

Ηζηνξηθνύ πλεδξίνπ, Θεζζαινλίθε 1989: 87-97. 

425
 Αλαθάιεκα ηεο Κσλζηαληηλόπνιεο, επηκέιεηα Δκκ. Κξηαξάο, επίκεηξν Γ. Κεραγηφγινπ, Θεζζαινλίθε 2012: 12. 

Απφ ην Δπίκεηξν (72-73): «Δίλαη δχζθνιν λα μέξνπκε κε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπκε, αλ ε ζχλζεζε ηνπ 

Αλαθαιήκαηνο ηεο Κσλζηαληηλόπνιεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηα ρξφληα 1453-1460, ή ιίγν αξγφηεξα, π.ρ. ζε επνρή 

χζηεξα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ θχξησλ θαηαθηήζεσλ ηνπ Μερκέη Β΄, πνπ πεξηέιαβαλ πεξηνρέο κε ζπκπαγή 

ειιεληθφ πιεζπζκφ (Πεινπφλλεζν, Πφλην, Λέζβν, Δχβνηα, Λήκλν θηι.)· ην ηέινο, πάλησο, ηνπ πνηήκαηνο θάλεη 

πηζαλφηεξε ηε ζχλζεζή ηνπ πξηλ απφ ηνλ ζάλαην ηνπ ζνπιηάλνπ (1481)». Βι. θαη Γ. Κεραγηφγινπ - Λ. 

Παπαιενληίνπ, Ηζηνξία ηεο λεόηεξεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο, Κέληξν Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, Λεπθσζία 2010: 83-

86.
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΄Αξρνληεο, αξρνληόπνπινη, αξρόληηζζεο κεγάιεο, 

επγεληθέο θαη θξόληκεο, αθξηβαλαζξεκκέλεο,  

αλέγιπηεο παλεύθεκεο, ύπαλδξεο θαη ρεξάδεο 

θαη θαινγξηέο επγεληθέο, παξζέλεο, εγνπκέλεο, 

-άλεκνο δελ ηνπο έδηδε, ήιηνο νπθ έβιεπέλ ηεο,

εςάιιαλ, ελεγλώζαζη εηο η΄ άγηα ηα κνλαζηήξηα- 

εξπάγεζαλ αλειεώο σο θαηαδηθαζκέλεο. 

Πώο λα ηηο πάξνπλ ζηελ Σνπξθηά, ζθιάβεο λα πνπιεζνύζηλ 

θαη λα ηεο δηαζθνξπίζνπζηλ Αλαηνιήλ θαη Γύζελ 

γπκλέο θαη αλππόιπηεο, δαξκέλεο, πεηλαζκέλεο, 

λα βιέπνπλ βνύδηα, πξόβαηα, άινγα θαη βνπβάιηα, 

παπίηζεο, ρήλεο θαη έηεξα <...> 

θαη ην βξαδύ λα κέλνπζηλ κε ηνπο κνπζνπινπκάλνπο, 

θαη λα ηεο καγαξίδνπζηλ, κπαζηάξδηα λα γελλνύζηλ, 

κνπζνπινπκάλνη λα γελνύλ θαη ζθύινη καηνπίλνη, 

λα πνιεκνύλ ρξηζηηαλνύο θαη λα ηνπο αθαλίδνπλ! 
426

426
 αλέγιπηεο: «παξζέλεο, απάληξεπηεο»· παλεύθεκεο: «πνπ έρνπλ πνιχ θαιή θήκε»· παξζέλεο: «(λεαξέο) δφθηκεο 

κνλαρέο»· έδηδε: «ρηππνχζε, θψηηδε»· ελεγλώζαζη < αλαγλψζσ < αλεγλψζσ: δηάβαδαλ· θαηαδηθαζκέλεο: 

«θαηάδηθεο»· βιέπσ: «επηβιέπσ»· άινγα: «πηζαλφλ εδψ θάζε δψν πνπ ηππεχεηαη»· καγαξίδνπλ: «κηαίλνπλ (εδψ 

ζεμνπαιηθά), βηάδνπλ»· καηνπίλνη:  «αηκνδηςείο, αηκνβφξνη. Οη Σνχξθνη ζε ηξαγνχδη αλαθέξνληαη θαη καηνιάθηεο. 

Ο θνληάο ζηελ Σξαπεδνχληα ιεγφηαλ αηκαηνπόρηεο θαη αηκαηνπόηηρηνο» (ηα εξκελεχκαηα είλαη ηνπ Δκκ. Κξηαξά). 
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Ο εμηζιακηζκφο σζηφζν είρε αξρίζεη πξηλ απφ ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. ηα 

ρξφληα ηνπ ζνπιηάλνπ Μνπξάη Α΄ (1362-1389), ν νπνίνο θαηέθηεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

Βαιθαλίσλ, νξγαλψζεθε ην ηάγκα ησλ γεληζηάξσλ, ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε κε ην παηδνκάδσα 

(devşirme), ηε ζηξαηνιφγεζε αλήιηθσλ ρξηζηηαλψλ. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ εμηζιακηζκφ δη΄ 

απηήο ηεο κεζφδνπ δηαδξακάηηζε ν Σζαληαξιή Καξά Υαιίι Υατξεληίλ Παζάο, πνπ ζπλήζσο 

αλαθέξεηαη σο Καξά Υαιίι Παζάο, κεγάινο  βεδίξεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο απφ ην 

1364 έσο ην 1387, νπφηε θαη πέζαλε ζηηο έξξεο.
427

 Ηζηνξεί ζρεηηθά ν Κσλζηαληίλνο

Παπαξξεγφπνπινο: 

Αιιά ην πιήζνο ησλ ρξηζηηαλψλ δη΄ σλ εληζρχζε ε νίθνζελ επάξηζκνο ησλ νζκαληδψλ 

δχλακηο δελ πεξησξίζζε εηο κφλελ ηελ ζηξαηνινγίαλ ησλ γεληηζάξσλ. Καζάπεξ εμ αξρήο 

είπνκελ, ν ζθνπφο ηνπ Καξά Υαιήι Σζεληεξειή ήην λα απμήζε φζνλ έλεζηη ηνλ 

κσακεζαληθφλ πιεζπζκφλ θαη δηά πνηθίισλ άιισλ εμηζιακηζκψλ. Ο δε ζθνπφο νχηνο 

εμεπιεξψζε. Παξεθηφο ηεο ζπζηεκαηηθήο εθείλεο ζηξαηνινγίαο, πιείζηνη  άιινη 

ρξηζηηαλνί εζπάζζεζαλ ηνλ ηζιακηζκφλ· εθ ηνχηνπ δε ν ρξηζηηαληθφο πιεζπζκφο απέβε 

ην θπξηψηαηνλ εξγαζηήξηνλ ελ σ  θαηεζθεπάζζε νχησο εηπείλ ν ιαφο ν αηφπσο 

νλνκαδφκελνο ηνπξθηθφο. Ζ πνιππιεζήο αχηε αξλεζηζξεζθία ήην ελ κέξεη εθνχζηνο θαη 

ελ κέξεη αθνχζηνο. Σελ εθνχζηνλ αξλεζξεζθίαλ ππέζαιςαλ πνηθίια αίηηα, ηα νπνία 

πξνείδελ ελ κέξεη ν δαηκφληνο ηνπ Καξά Υαιήι Σζεληεξειή νθζαικφο. Σσλφληη νη 

ρξηζηηαλνί ηεο Αλαηνιήο θάηνηθνη είρνλ πάζεη επί πνιιάο εθαηνληαεηεξίδαο θαη δελ 

έπαπζαλ πάζρνληεο αδηαθφπσο ηνζαχηαο ζπκθνξάο απφ αλαξηζκήησλ εκθπιίσλ αγψλσλ 

θαη μεληθψλ επηδξνκψλ ψζηε φζνη εμ απηψλ δελ είρνλ αδηάζεηζηνλ ην αίζζεκα ηεο 

πίζηεσο θαη ηεο εζλφηεηνο, απειπηζζέληεο εθ ηεο εθιειπκέλεο νκνζξήζθνπ πνιηηείαο, 

427
  Ηζηνξηνγξαθεκέλεο ή εθινγνηερληζκέλεο πεξηπηψζεηο αιιαμνπηζηίαο ή πεηζκαηηθήο αθνζίσζεο ζηα πάηξηα βι. 

ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ, θεθ. 6. 
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 δελ εδίζηαδνλ λα πξνζέιζσζηλ εηο ηελ λέαλ θαη αθκάδνπζαλ θπξηαξρίαλ, απηνκνινχληεο 

εηο ηαο ηάμεηο ηνπ ηζιακηζκνχ. [...] 

Δίλαη δχζθνινλ βεβαίσο λα ππνινγηζζή ν αξηζκφο ησλ ηζαγελψλ ηεο Αλαηνιήο θαηνίθσλ 

φζνη εμηζιακίζζεζαλ ελ δηαζηήκαηη πέληε εθαηνληαεηεξίδσλ εθ ηνζνχησλ θαη ηνηνχησλ 

αθνξκψλ. Αιι΄ φηη ν αξηζκφο νχηνο ππήξμελ ππέξνγθνο ζπλάγεηαη πξνδήισο εθ ηε ησλ 

θαζφινπ πεξηπεηεηψλ ηεο νζκαληθήο ηζηνξίαο θαη εθ πνιπαξίζκσλ εηδηθψλ απηήο 

γεγνλφησλ.
428

Καη ζπλερίδεη ν Παπαξξεγφπνπινο (421), εξεπλψληαο ηφζν ην εηδηθφ (ηε ζξεζθεπηηθή 

κεηαζηξνθή κηαο νκάδαο ρσξηψλ πνπ εθβίαζαλ ηε πξνζηαζία ηνπ Θενχ ησλ ρξηζηηαλψλ πξηλ 

απνθαζίζνπλ λα πξνζθπλήζνπ ηνλ Αιιάρ) φζν θαη ην γεληθφ: 

Τπάξρεη ελ ηε θνηιάδη ηνπ κέζνπ Αψνπ, πξνο αλαηνιάο ηνπ Πξεκεηίνπ, νκάο ρσξίσλ, 

ηνλ αξηζκφλ 36, ησλ θαινπκέλσλ Καξακνπηάδσλ. Σα ρσξία ηαχηα ήζαλ ρξηζηηαληθά θαη 

ππήγνλην εηο ηελ επηζθνπήλ ηεο Πνγφληαλεο. Καίηνη δε νη θάηνηθνη απηψλ έπαζρνλ ηα 

πάλδεηλα απφ ησλ γεηηφλσλ κσακεζαλψλ, αληέζρνλ εηο ηαο ζπκθνξάο ηαχηαο κέρξη ηνπ 

1760. Αιι΄ ελ ηε αξρή ηνπ έηνπο ηνχηνπ εζχκεζαλ θαη απεθάζηζαλ εθ ζπκθψλνπ λα 

εμεπκελίζσζη ην ζείνλ δη΄ απζηεξνηάησλ λεζηεηψλ θαη ππσπηαζκψλ
429

 ηεο ζαξθφο· εάλ

δε ν ΄Τςηζηνο δελ εηζαθνχζε ηαο επράο απηψλ, λα  

ηξαπψζηλ εηο ηελ ιαηξείαλ ηνπ Μσάκεζ. Δηο κάηελ ν αξρηεξεχο παξέζηεζελ απηνίο ηελ 

αζέβεηαλ ηνπ ηνηνχηνπ βνπιεχκαηνο. Οη Καξακνπξαηάδεο ελήζηεπζαλ φζνλ νπδέπνηε 

απζηεξψο θαηά ηελ κεγάιελ Σεζζαξαθνζηήλ ηνπ έηνπο εθείλνπ· θαη φηε επήιζελ ε 

εκέξα ηεο Αλαζηάζεσο, κεδεκίαλ επαγαγνχζα ζεξαπείαλ ησλ θαθψλ, εμψκνζαλ 

428
 Κσλζηαληίλνο Παπαξξεγφπνπινο, Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, ηφκ. η΄, 201-202. 

429
 ππσπηαζκόο: ηαιαηπσξία, δεηλνπάζεηα. 
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νκνζπκαδφλ ηελ ρξηζηηαληθήλ πίζηηλ. Ο αξρηεξεχο θαη νη ηεξείο δηεηάρζεζαλ λ΄ 

απέιζσζηλ, ν δε ιαφο, αθνχ ήιεγμε ηαο αγίαο εηθφλαο δηά ηελ αδηαθνξίαλ απηψλ, 

απεθήλαην παλεγπξηθψο φηη αζπάδεηαη ην κνπζνπικαληθφλ ζξήζθεπκα. 

πκπιεξσζείζεο δε ηεο ζξεζθεπηηθήο ηαχηεο απνζηαζίαο απζεκεξφλ εηο φια ηα ρσξία, 

νη θάηνηθνη πξνζθαιέζαληεο θαδήλ θαη ηκάκηδεο αλσκνιφγεζαλ ηελ λέαλ πίζηηλ θαη 

θαζππεβιήζεζαλ εηο ηελ λελνκηζκέλελ πεξηηνκήλ. Οιίγνη ηηλέο κφλνλ απεπνηήζεζαλ λ΄ 

απνζηαηήζσζηλ, αιι΄ νχηνη ελαγθάζζεζαλ λα απέιζσζηλ εθ ηεο ρψξαο φπσο θαη νη 

ιεηηνπξγνί ηνπ Τςίζηνπ. Σν γεγνλφο ηνχην καξηπξεί νπφζνλ αζζελέο ήην ην 

ρξηζηηαληθφλ αίζζεκα παξά ηνηο Αιβαλνίο. Τπάξρνπζη δε θαη άιια ηεθκήξηα ηνχηνπ έηη 

νηθηξφηεξα. Ο ηαο Αιβαληθάο κειέηαο γξάςαο Γεψξγηνο Υαλ αλαθέξεη πεξί θφδξαλ 

ρσξίνλ απνζηαηήζαλ, θαηά ηελ παξειζνχζαλ εθαηνληαεηεξίδα, αζξφνλ δηά κφλνλ ηνλ 

ιφγνλ φηη ν εθεκέξηνο απηνχ επέκελε λα ηειή ηελ ζείαλ ιεηηνπξγίαλ πξν ηεο ψξαο ελ 

επεζχκνπλ νη θάηνηθνη, νίηηλεο ελφκηζαλ φηη ν απινχζηεξνο ηξφπνο ηνχ λα ιχζσζη ηελ 

δηαθνξάλ ηαχηελ είλαη λα αζπαζζψζη ηνλ ηζιακηζκφλ. [...]  

Οη ΄Διιελεο θαη νη θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ εμειιεληζκέλνη Βιάρνη, Αιβαλνί θαη 

Βνχιγαξνη ειιαμνπίζηνπλ νιηγψηεξνλ πξνζχκσο ή νη θαζαξνί Αιβαλνί θαη ιαχνη. 

Δληεχζελ εηο ηελ θπξίσο ΄Ζπεηξνλ θαη εηο ηαο αλαηνιηθάο ρψξαο Βνπιγαξίαλ, Θξάθελ, 

Μαθεδνλίαλ, θπξίσο Διιάδα θαη Πεινπφλλεζνλ ζπαληψηεξαη ππήξμαλ αη αζξφαη 

απνζηαζίαη. Δηο ηαο ρψξαο φκσο ηαχηαο ζπλέβαηλελ [...], θαη κάιηζηα εηο ηελ ΄Ζπεηξνλ, 

ηελ θπξίσο Διιάδα θαη ηελ Πεινπφλλεζνλ, έηεξνλ θαθφλ· ρηιηάδεο θαηνίθσλ απεδήκνπλ 

εηο Ηηαιίαλ θαη, εθιαηηληδφκελνη απηφζη, απψιιπλην δηά ηνλ ειιεληζκφλ νπδέλ ή ηνλ 

ηζιακηζκφλ αζπαδφκελνη. 

Αιι΄ επαλεξρφκελνη εηο ηνπο ρξφλνπο ηνπ Μσάκεζ Β΄ δελ δηζηάδνκελ λα βεβαηψζσκελ 

φηη ν ζηξαηφο απηνχ ζπλέθεηην θαζ΄ νινθιεξίαλ ζρεδφλ εθ ρξηζηηαλψλ 

 εμηζιακηζζέλησλ. 
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Γελ δηαθέξνπλ φζα πεξηγξάθεη εηδηθφηεξα γηα ηε Μαθεδνλία ν Απφζηνινο 

Βαθαιφπνπινο (1988: 64-65):  

Μέζα ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο ζθιαβηάο κφλε δηέμνδνο είλαη ν εμηζιακηζκφο ή ε 

θπγή. Καη πξαγκαηηθά, φπσο ζηελ Μ. Άζία, έηζη θαη ζηηο βφξεηεο ειιεληθέο αιιά θαη 

ζηηο άιιεο βαιθαληθέο ρψξεο, θαίλεηαη φηη έγηλαλ εμηζιακηζκνί ζε κεγάιε έθηαζε. Οη 

πεγέο φκσο ζπλήζσο ζηγνχλ. ·ηζη λνκίδσ φηη έρνπλ γεληθή ηζρχ θαη κηινχλ εχγισηηα θαη 

γηα ην δξάκα ησλ εμηζιακηζκψλ ζηηο βφξεηεο ειιεληθέο ρψξεο νη γεληθέο θαη αφξηζηεο, 

αιιά ζχγρξνλεο εηδήζεηο, φπσο π.ρ. ε παξαθάησ: θαλείο, ιέγεη, δελ ζα κπνξνχζε λ΄ 

αθνχζε ρσξίο λα θξίμε, φηη θάζε κέξα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ κηθξνχ καο γέλνπο 

δηνρεηεχεηαη ζαλ ξεχκα «επί ηελ αζέβεηαλ», δειαδή πξνο ηνλ ηζιακηζκφ. Πνιινί ηδίσο 

γαηνθηήκνλεο θαη επγελείο ·ιιελεο ηεο Μαθεδνλίαο ζα πξνζρψξεζαλ ζειεκαηηθά ζηελ 

λέα ζξεζθεία απνβιέπνληαο ζηα δηάθνξα εζηθά θαη πιηθά πιενλεθηήκαηα. Σν ίδην έγηλε 

θαη κε ηνπο Αιβαλνχο θαη ιάβνπο ζηελ Βφξεηα θαη ΒΓ Μαθεδνλία. [...] 

Δπίζεο θαη ζηελ Γπηηθή Μαθεδνλία, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Σνχξθσλ, ζα έγηλε 

εμηζιακηζκφο ησλ εληνπίσλ θαηνίθσλ, ηδίσο ζηελ πεξηνρή ηεο θνηιάδαο ηνπ Αιηάθκνλα. 

Αζθαιψο έλα κεγάιν κέξνο ησλ πξψησλ απηψλ εμηζιακηζκέλσλ ζα αλαγθάζηεθε λα 

δερζή ηελ αιιαμνπηζηία, φρη ηφζν χζηεξα απφ δηδαρέο θαη θεξχγκαηα, αιιά χζηεξα απφ 

ηελ επηβνιή σκήο βίαο. 

Καη θαηαλαγθαζηηθφο εμηζιακηζκφο ινηπφλ θαη εζεινχζηνο. Αθξηβψο ην ίδηα ζρήκα 

ηζρχεη θαη ζηε ζρέζε ησλ δχν θχισλ πηα θαη φρη ησλ δχν θπιψλ: θαη θαηαλαγθαζκφο ππήξμε, 

αθνχ πάληα ε εμνπζία κεηαηξέπεη θαη ζε εδνλή ηελ θπξηαξρία ηεο, αιιά θαη εθνχζηα 
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πξνζρψξεζε ζηνλ έξσηα, φπνην θη αλ ήηαλ ην θφζηνο. Μνιαηαχηα, ζε ηφζν κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ππάξμεη κία θαη κφλε κνξθή ζρέζεο αλάκεζα ζε ρξηζηηαλνχο θαη 

κνπζνπικάλνπο, ΄Διιελεο θαη Σνχξθνπο: άξλεζε απφ ηελ ειιεληθή πιεπξά, βίαηε επηβνιή απφ 

ηελ ηνπξθηθή. Ζ πξαγκαηηθφηεηα, ν καθξνρξφληνο ζπγρξσηηζκφο, ε θπζηθή έιμε, ε αλάγθε, ε 

θηινδνμία θνηλσληθήο αλφδνπ, αιιά θαη ν ζηπγλά ππνινγηζηηθφο ηπρνδησθηηζκφο, παξήγαγαλ 

κηα πνηθηιία θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπή ηνπο δελ ππάθνπε πάληνηε ζε φ,ηη ζα ζεσξνχζακε 

εζλνπξεπή θαλφλα, έηζη φπσο ηνλ νξίδεη ην εμήο ζαηηξηθφ πνληηαθφ δίζηηρν: 

Αρκέη, νη ζθύι΄ λα ρέδλε ζε, νη θάηεο λα ζπκηάδλε, 

θαη ηα πνληηθνθνύιιπξα θαη ζε Αρκέη΄ ην ζηόκαλ. 

ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ 1990: 248, αξ. η΄ 

Γνθηκάδσ ηε κεηαθνξά ζηα λενειιεληθά, βαζηδφκελνο ζηα εξκελεχκαηα πνπ δίλεη ν 

ηάζεο Δπζηαζηάδεο: 

Οη ζθύινη λα ζε ρέδνπλε, γάηεο λα ζε ιεξώλνπλ, 

πνληηθνθνύξαδα, Αρκέη, ην ζηόκα ζνπ γεκάην. 

ην «κηθξφ ζρφιηφ» ηνπ ν Δπζηαζηάδεο ππνγξακκίδεη ην «θαπζηηθφ ζθσπηηθφ 

πεξηερφκελν» ηνπ δηζηίρνπ «ζε βάξνο ηνπ ηνπξθηθνχ αλδξηθνχ ζηνηρείνπ. Ζ έθθξαζε είλαη 

ζαηηξηθή, φκσο πνιχ ζθιεξή: θχινη λα ζε ιεξψζνπλ, Αρκέηε, κε ηνλ πην απαίζην ηξφπν, θαη 
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γάηεο λα ζε "ζπκηάζνπλ". Μέζα ζην ζηφκα ηνπ λα αθήζνπλ νη πνληηθνί ηηο θνπηζνπιηέο ηνπο. 

Μέζα απφ ηηο ηφζν πξνζβιεηηθέο εθθξάζεηο», ζπλερίδεη ν ζπιινγέαο, «βγαίλεη ε απφιπηε 

αληηπάζεηα θαηά ηνπ αιιφθπινπ θαη αιιφζξεζθνπ. Δίλαη, πηζηεχνπκε, ε ςπρηθή αληίδξαζε ηεο 

Διιελίδαο ηνπ Πφληνπ. Πξνο ηηο πνηθίιεο θαη νιέζξηεο επηξξνέο θαη ηε βία ησλ πξαγκάησλ 

αληηδξά ζζελαξά θαη απφιπηα κε γηγαλησκέλε ηε θπιεηηθή ζπλείδεζε». Ίπσο ζα δνχκε 

εληνχηνηο, ππήξμαλ θαη Διιελίδεο πνπ ε «θπιεηηθή ζπλείδεζή» ηνπο ιχγηζε θαη εηηήζεθε, ε 

ζπλείδεζε άιισζηε δελ είλαη κεηαθπζηθήο ή γνληδηαθήο ηάμεσο, αλεπεξέαζηε απφ ηελ ηζηνξία. 

Ζ βαζηά αληηπάζεηα ηνπ θαηαθηεκέλνπ πξνο ηνπο δπλάζηεο ηνπ ζπκππθλψλεηαη θαη ζε 

θξεηηθή καληηλάδα, πνπ αθνπγφηαλ ζαλ γακήιηα επρή: 

Πξώηε ζνπ γέλλα, λύθε κνπ, ν Θεόο λα καο αμώζεη, 

κέζα ζηελ Κόθθηλε κειηά ηζη Σνύξθνπο λα δπγώμεη.
430

ΒΛΑΣΟ 1893: ζ. 51 

ε κία θαη κφλν πεξίπησζε είλαη επηζπκεηή ε θπιαθή ηνπ θαηαθηεηή, φπσο νξίδεηαη ζηα 

Δξσηνπαίγληα: 

430
  ε ππνζεκείσζή ηνπ ν Παχινο Βιαζηφο αλαθέξεηαη ζηνπο Σνπξθνθξεηηθνχο: «Ο ιαφο ελ ηε αλακλήζεη ησλ 

ζεξησδψλ πξάμεψλ ησλ πνζεί ηελ παλσιεζξίαλ ησλ, ελ θαληάδεηαη φηη κφλνλ εηο ηελ Κφθθηλελ κειηάλ δχλαληαη λα 

ππνζηψζηλ. Αιι΄ εκείο επρφκεζα φπσο νη νκαίκνλέο καο ΄Διιελεο Σνχξθνη γλσξίζσζη ηελ ηζηνξία ησλ θαη 

επαλέιζνπλ εηο ηνπο θφιπνπο ηεο νηθνγελείαο εμ εο ηε βία ππείθνληεο εμήιζνλ· εκείο δε σο ηέθλα ησλ απηψλ 

πξνγφλσλ αλέθαζελ θαηά ηνπο πνιπκφρζνπο ππέξ ηεο πξνφδνπ θαη ηεο αλεμαξηεζίαο αγψλαο καο νπδέπνηε 

εμεξέζακελ ηνπο εγρσξίνπο Σνχξθνπο, νίηηλεο δπζαλαιφγσο εηο κείδνλα βαζκψ σθειήζεζαλ, ελψ αζπλεηδήησο 

αληελήξγνπλ εηο ηαο θαηά ηνπ βαξβαξηζκνχ πξνζπαζείαο καο» (51, ζεκ. 1). 
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Δμεληαβέξγηλν θινπβί γηα λα καο βάινπλ κέζα, 

λα πάξ΄ ν Σνύξθνο ηα θιεηδηά, λα κείλνκ΄ νη δπν κέζα. 

HESSELING - PERNOT 1913: 117, ζη. 29-30 

Ίπσο καξηπξνχλ ηξαγνχδηα απφ δηάθνξα ζεκεία ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, νξηζκέλεο θνξέο 

ην εζληθφ ή/θαη ην ζξεζθεπηηθφ θξφλεκα θάκπηεηαη. Δλίνηε ιεηηνπξγεί θαζνδεγεηηθά ην 

έλζηηθην ηεο επηβίσζεο ή ν σθειηκηζκφο.  Ίπσο ζεκεηψλεη ν Νηθφιανο Γεκ. ηψθεο (2010: 77), 

αλαθεξφκελνο ζηε κηθξνθνηλσλία ηεο Κιεηζνχξαο, βιάρηθνπ ρσξηνχ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Καζηνξηάο, «θαηά ηελ καθξά πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ε θαηαδπλάζηεπζε απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο είρε σο απνηέιεζκα θαη ηελ έθιπζε ησλ εζψλ, φηαλ κάιηζηα ε αληίδξαζε ελάληηα 

ζηνλ θαηαθηεηή ήηαλ αδηαλφεηε θαη πνιιέο γπλαίθεο πξνζπάζεζαλ λα επσθειεζνχλ». 

Μλεκνλεχεη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά «ην ζθσπηηθφ ηξαγνχδη Μειαδίκ, πνπ εμηζηνξεί ηελ 

αγάπε ελφο Σνχξθνπ γηα δχν Κιεηζνπξηψηηζζεο θηιελάδεο, πνπ είραλ ην θνηλφ φλνκα Βία 

(Αθξνδίηε)». Γηα λα θαηαθέξεη λα ηηο πξνζεγγίζεη θαη λα εξσηνηξνπήζεη καδί ηνπο, ν Μειαδίκ 

κεηακθηέζηεθε ζε γπλαίθα, ψζηε λα βγεη λα ζεξγηαλίζεη δίπια ηνπο. 

Άιιεο θνξέο ε νκνξθηά θαη ν πφζνο θαηάθεξαλ λα θινλίζνπλ ηηο εζληθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο αλαζηνιέο, φπσο άιισζηε ην δείρλεη έλα άιιν πνληηαθφ δίζηηρν, φπνπ ελδπκαζία 

θαη κνξθή ζπλεξγνχλ, αθνπιίδνπλ θαη νδεγνχλ ζηελ αιιαγή πίζηεο. Κη αλ εδψ γίλεηαη Ρσκηφο 

ν Σνχξθνο, ε αιιαμνπηζηία, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, θηλείηαη θαη πξνο ηελ αληίζεηε 
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Σν ηξαπνιόδη ζ΄ θόθθηλν, ε θνηά ζ΄ γεξαλένλ 

θη αηό ην καηνηέξεκα ζ΄ Σνύξθνλ εθηάεη Ρσκαίνλ.
431

ΑΚΟΓΛΟΤ 1939: 372, αξ. 477 

Διαθξψο παξαιιαγκέλν: 

Σν ζπαιεξόπν ζ΄ θόθθηλνλ θη ε θνηά ζ΄ γεξαλένλ 

θαη η΄ νκκαηί΄ ζ΄ ην ηέξεκαλ Σνύξθνλ εθηάεη Ρσκαίνλ.
432

ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ 1978: 41, αξ. 51 

΄Ζ, ζε άιιν πνληηαθφ δίζηηρν: 

Σν ζπαιεξόπν ζ΄ θόθθηλν, ε θνηά ζ΄ γεξαλένλ 

θη από ην πηηζηκόπν ζνπ Σνύξθνλ εθηάεη Ρσκαίνλ.
433

ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ  1990: 319 

Οξηζκέλνη ζηίρνη ηνπ ξηδίηηθνπ ηεο αγάπεο «Ο ζεβληαιήο», θαη  θπξίσο ε γλσκηθνχ 

ραξαθηήξα θαηάιεμή ηνπ, πνπ ζεκειηψλεηαη ζηελ εξσηηθή εκπεηξία, ερνχλ ζαλ εμήγεζε, ή ζαλ 

νκνινγία-απνινγία: 

431
 ηξαπνιόδη: είδνο δσλαξηνχ· θνηά: πνδηά· γεξαλένλ: ρξψκα  ηνπ νπξαλνχ, αλνηρηηφ γαιάδην· καηνηέξεκα: βιέκκα· 

εθηάεη: θάλεη. 
432

 ζπαιεξόπνλ: ηξαρειηά πάλσ απφ ην ζηήζνο· ηέξεκαλ: «ην θνίηαγκα, ην βιέκκα» (ηα εξκελεχκαηα είλαη ηνπ 

Υαηδφπνπινπ). 
433

 πηηζηκόπν: λάδη. 
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Με κε θαηαδηθάζεηε όζνί ΄ρεηε αγάπε, 

κα θαηαδίθαδα θη εγώ πξηρνύ λα κπσ ζηα πάζε. 

΄Οινη καο θάλνκε ζεβληά θη όινη καο αγαπνύκε 

θαη πξέπεη ν γεηο ηνλ άιιν καο λα κελ θαηεγνξνύκε. 

Κείλνο πνπ δελ αγάπεζε πνηέ εηο ηελ δσή ληνπ, 

ηα ζσζηθά ληνπ ΄λαη γεξά θη άβιαβν ην θνξκί ληνπ. 

΄Οπνηνο δελ ήζπξε ζεβληά, άλζξσπνο δε ινγάηαη. 

κε η΄ άρεξα πνξεύεηαη, κε γέκη
434

 θπβεξλάηαη.

Ζ αγάπε είλαη δαίκνλαο, ηνλ θόζκν δαηκνλεύγεη, 

ηζη Σνύξθνπο θάλεη ρξηζηηαλνύο θαη ηζη Ρσκηνύο ηνπξθεύγεη. 

ΠΑΤΛΑΚΖ  1997: 264, αξ. 8, ζη. 74-83 

Σελ εζσηεξηθή ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηνλ πφζν, πνπ αδηαθνξεί γηα ηελ εζληθή θαη 

ζξεζθεπηηθή δενληνπξαμία, θαη ηελ επηζπκία ζπκκφξθσζεο ζην «νξζφ» πνπ επηβάιινπλ νη 

άγξαθνη θαη νη γξαπηνί θαλφλεο, ηελ απεηθνλίδεη κε ζαθήλεηα έλα δεπγάξη ηνπξθνθξεηηθψλ 

καληηλάδσλ. ηελ πξψηε, απφζπαζκα έκκεηξνπ αθεγήκαηνο, ν έξσηαο δελ λνηάδεηαη γηα ηνπο 

θπιεηηθνχο δηαρσξηζκνχο (πιεξνθνξεηήο ν Σνπξθνθξεηηθφο Αιί Οπγνπξέι, γελ. 1921 ζην 

Ζξάθιεην Κξήηεο, ηφπνο αληαιιαγήο Ζξάθιεην): 

434
 γέκη: δσνηξνθή, θηελνηξνθή. 
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Σζε καληδνπξάλαο ην θιαδί, ηνπ θξίλνπ ην ζηαθύιη, 

ηζε Ρσκηνπνύιαο ην θηιί κνύ κάξαλε ηα ρείιε. 

ΠΔΚΗΝ 2014: 27 

ηε δεχηεξε καληηλάδα, αλνκνηνθαηάιεθηε κάιηζηα, ην ηακπνχ ηεο ρνηξνθαγίαο, ζαλ 

γεληθφ ηζνδχλακν ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνλ ρξηζηηαληζκφ θαη ηνλ κνπζνπικαληζκφ, 

θαηαπλίγεη ηνλ πηζαλφ πφζν θαη επηβάιιεη ηελ απνζηξνθή (πιεξνθνξεηήο ν Σνπξθνθξεηηθφο 

Υηνπζεγίλ Γηιληίδ, γελ. 1933 ζην Ατδίλη / ψθηα, ηφπνο αληαιιαγήο Ζξάθιεην θαη εηεία): 

Σεο Ρσκηνπνύιαο ε θηιηά κε βάξπλε ζηα ρείιε, 

δελ ηελε ζέισ ηε Ρσκηά, γηαηί ΄θαε γνπξνύλη. 

ΠΔΚΗΝ 2014: 132 

Τν ηξαγνύδη ηεο Λεινύδαο 

Σν ηξαγνχδη ηεο Διέλεο (ή  ηεο Λεινχδαο), κε ηελ πνηθηιφκνξθε θαηάιεμή ηνπ, ην 

νπνίν θαίλεηαη φηη αληαπνθξίλεηαη κε επζχλε θαη ηηκηφηεηα ζην δηαθνξεηηθφ ηέινο πνπ έδσζε ε 

ίδηα ε αλζξψπηλε ηζηνξία ζηε κνίξα ησλ ζπάλησλ ίζσο, πάλησλ ππαξθηψλ ειιελνηνπξθηθψλ 

δεπγαξηψλ, είλαη απνθαιππηηθφ. Ηδνχ κία παξαιιαγή ηνπ: ΠΑ
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«Πνύ παο, Διέλε, από βξαδηνύ, πνύ παο ηώξα ην βξάδπ;»
435

«Πάσ ζηε ζεηά κνπ ηε Γηαλλνύ, ηε ζεηά κνπ ηε Ρνδνύια, 

λα λέζσ ην βακπάθη κνπ, λα θηηάζσ ηα πξνηθηά κνπ. 

λα θηηάζσ κπόιηα ηνπ γακπξνύ, ηεο πεζεξάο καληίιη, 

λα θηηάζσ ηνπ Ληκάδαγα νιόρξπζε ζεξβέηα».
436

Ληκάδεο κε ηνλ ηακπνπξά, Διέλε κε ηε ξόθα 

εζπλαπαληεζήθαλε ζηνπ καγαδηνύ ηελ πόξηα. 

θύβεη ν Ληκάδεο ηε θηιεί ζηα κάηηα θαη ζηα θξύδηα.
437

«Με κε θηιείο, Ληκάδαγα, ζηα κάηηα θαη ζηα θξύδηα, 

ηη κ΄ έρεη ε κάλα κ΄ αθξηβή θη ν θύξεο κνπ ρατδηάξα». 

ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ Β΄ 1958: 75, αξ. 75

Πνηνο ηε ξσηάεη ηελ Διέλε, δελ ην μέξνπκε. Ο πξαγκαηηθφο ιφγνο πάλησο ηεο βξαδηλήο 

ηεο εμφδνπ δελ θαίλεηαη λα είλαη ν δεινχκελνο, ην γλέζηκν γηα ηα πξνηθηά ηεο. Κη φζν θη αλ ιέεη 

ζηνλ Ληκάδαγα, έλαλ Σνχξθν, φπσο θαλεξψλεη θαη ην φλνκά ηνπ
438

, λα κελ ηε θηιήζεη, ε

435
 ρεδφλ φκνηνο είλαη ν πξψηνο ζηίρνο ηνπ πνηήκαηνο «Ζ Γηαλλνχια» ηνπ Γεσξγίνπ Γξνζίλε, ηεο ζπιινγήο 

Δηδύιιηα (΄Απαληα, ηφκ. Α΄, 2001: 256): Πνύ παο, Γηαλλνύια, κνλαρή ηώξα ην βξάδπ βξάδπ; Δδψ σζηφζν ε 

Γηαλλνχια δελ έρεη ζην λνπ ηεο θάπνηα ζπλάληεζε κε Σνχξθν, αιιά λνηάδεηαη λα κελ ηε δνπλ κε ηνλ Γήκν ηεο, θαη 

πηάζνπλ δνπιεηά νη γιώζζεο νη θαθέο. Γηαλλνχια ιέγεηαη ε θφξε θαη ζε καληάηηθε παξαιιαγή ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ (Ξεπαπαδάθνο 2001: 180), ε νπνία βγαίλεη επίζεο λπρηηάηηθα γηα λα ζπλαληήζεη έλαλ κπισλά, φρη 

Σνχξθν αιιά απιψο λην. Καη ν πφζνο ηεο επείγεηαη ηφζν πνιχ ψζηε λα αδηαθνξεί θαη γηα ην ελδερφκελν λα 

επηηεζνχλ ιχθνη ζην άινγφ ηεο, ην νπνίν είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ απιφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν: «Γηαλλνύια, 

λύρησζε πνιύ, / ζην κύιν κελ πεγαίλεηο, / γηαηί ΄λαη ληνο ν κπισλάο, / ζε δηπινμεινγηάδεη». / Κη ε λύθε δε θηθξάζηεθε 

/ ηεο πεζεξάο ην ιόγν, / θηλάεη, θνξηώλεη η΄ άινγν / θαη πάεη γηα ην κύιν.  / Βξίζθεη ην κύιν ράξβαιν, / ην κπισλά 

θνηκάηαη. / «Γεηα ζνπ ραξά ζνπ, κπισλά». / «Καιώο ηελ πεξηζηέξα. / Γηαλλνύια, θάηζε δίπια κνπ, / Γηαλλνύια, έια 

θνληά κνπ». / «Πάσ λα δέζσ η΄ άινγν / θαη ιύθνη αο ην θάλε».   
436

 ζεξβέηα: «καληίια πνπ νη άληξεο έβαδαλ γχξσ απφ ην ιαηκφ» ζεκεηψλεη ν Παλαγηψηεο Καξψλεο, εμεγψληαο ηε 

ιέμε, ε νπνία απαληά θαη ζε παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ δεκνζίεπζε ζηα Σξαγνύδηα ηεο Νεζηάλεο (2013: 147). 
437

 Καη, φπσο πξνζηίζεηαη ζε πεινπνλλεζηαθή παξαιιαγή: αλάκεζα ζηα δπν βπδηά (Φπρνγηνχ 2008: 109, αξ. 4, ζη. 

10). 
438

 ΄Δρνπκε ήδε δεη φηη ε ρξήζε ελφο εζληθνχ νλφκαηνο ζε παξνηκίεο ή κε πνηθίιεο κεηαθνξηθέο ζεκαζίεο 

απνθαιχπηεη κε ζαθήλεηα ηηο δηαζέζεηο ηνπ ρξήζηε. Γξάθεη γηα ην φλνκα Σνύξθνο ν Ν. Κνληνζφπνπινο (1996: 52-

53, 55-56): «Ζ καθξαίσλε ηνπξθηθή θαηνρή ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ (απφ 10 έσο 21/2 αηψλεο αλάινγα κε ηελ 

πεξηνρή) θαη ε ζθιεξή κέρξηο απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά ηνπ Σνχξθνπ θαηαθηεηνχ απέλαληη ησλ Διιήλσλ, ε θαηά 

ζπλέπεηα καθξφρξνλε ερζξηθή ζπκβίσζε Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ ζηηο πεξηνρέο κηθηνχ πιεζπζκνχ, ε ζθιεξή 

θαηαζηνιή ησλ εθάζηνηε επαλαζηάζεσλ ησλ ππνδνχισλ Διιήλσλ απφ ηνπο Σνχξθνπο, αιιά θαη ε δηαπίζησζη ηεο 

θαηψηεξεο πνιηηηζηηθήο ζηάζκεο ησλ Σνχξθσλ καδί κε ηε ζξεζθεπηηθή δηαθνξά ρξηζηηαληζκνχ θαη ηζιάκ κε φιεο 
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άξλεζή ηεο δελ απνξξέεη απφ ηελ θαζαξή βνχιεζή ηεο, αιιά ζπλδέεηαη κε ηα αηζζήκαηα ησλ 

γνληψλ ηεο απέλαληί ηεο (νχηε θαλ απέλαληη ζηνλ Ληκάδαγα, γηα ηνλ νπνίν κάιηζηα ζρεδηάδεη λα 

θηηάμεη ρξπζή πεηζέηα). Σα πξάγκαηα άιισζηε είλαη μεθάζαξα ζε παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ 

απφ ηε Υαιθηδηθή, φπσο ε αθφινπζε, δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Ησάλλε Παπαγεξάθε: 

ηηο ζπλέπεηέο ηεο δεκηνχξγεζαλ ζηνλ ειιεληθφ ιαφ κηα δπζκελή θαη αξλεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο, 

κε απνηέιεζκα λα απνδίδσληαη ζηνλ Σνχξθν πνιιέο θαη ζνβαξέο αξλεηηθέο ηδηφηεηεο θαη λα ηνπ πξνζάπησληαη 

δηάθνξα ειαηηψκαηα πνπ φια αληηθαηνπηξίδνληαη ζε ιατθέο παξνηκίεο θαη γλσκηθά δηαθφξσλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ 

ή έρνπλ παλειιήληα ζρεδφλ δηάδνζε. Κχξηα ειαηηψκαηα ησλ Σνχξθσλ ζεσξνχληαη ε θηινρξεκαηία, ε αζέιγεηα θαη 

ε απηζηία: ν Σνχξθνο δελ γίλεηαη θίινο, δελ κπνξεί θαλείο λα ηνπ έρε εκπηζηνζχλε γηαηί είλαη αζηαζνχο 

ζπκπεξηθνξάο, σο εθ ηνχηνπ επηθίλδπλνο. Ηδνχ παξαδείγκαηα ησλ αληηιήςεσλ απηψλ: α) Φηινρξεκαηία ησλ 

Σνχξθσλ. Σνύξθνλ είδεο; Γξόζηα (ή άζπξα ή παξά) ζέιεη. Κη΄ άιινλ είδεο; Κη άιια ζέιεη. [...] β) Αζέιγεηα ησλ 

Σνχξθσλ. Σνλ Σνύξθν θίιεπε, ηνλ θώιν ζνπ θύιαγε. [...] γ) Απηζηία ησλ Σνχξθσλ, αζηάζεηα ησλ αηζζεκάησλ ηνπο: 

Σν γνπξνύλη πξόβαην δε γίλεηαη θη΄ ν Σνύξθνο θίινο. [...] Οη Σνχξθνη, θαηά ηε ιατθή αληίιεςη, είλαη λσζξνί θαη 

ζπλεπψο βξαδείο ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Γηα ηε βξαδχηεηά ηνπο ιέγεηαη ζηελ Κξήηε ε θξάζη: Χο πνπ λ΄ 

αλεβνθαηεβή ηνπ Σνύξθνπ ην ζπαζί θάηη γίλεηαη (ή: έρεη ν Θεόο). [...] Ζ ι. Σνύξθνο ρξεζηκνπνηείηαη κε δηάθνξεο 

κεηαθνξηθέο ζεκαζίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηηο πεξί Σνχξθσλ αληηιήςεηο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. ΄Δηζη Σνύξθνο ζηε 

ιατθή θπξίσο γιψζζα ζεκαίλεη: α) "αλάπνδνο" άλζξσπνο, άγξηνο, ζθιεξφο, βάξβαξνο. Ζ ζεκαζία ζε πνιιά κέξε 

(ζπαληψηεξν ζπλψλπκν: Βνύιγαξνο). Σνπ νπδ. ηνπξθνύι΄  πβξηζηηθφ γηα θαθφηξνπν παηδί (Καζηνξηά). [...] β) 

νμχζπκνο, επέμαπηνο, ζπκσκέλνο. Ζ ζεκαζία ζε πνιιά κέξε, αιιά θπξίσο ζηα λεζηά. Πδ. Μα εκάληζα θηόιαο, 

νπνύ εγίλεθα Σνύξθνο! (Κξήηε) [...] Πξνο Σνχξθν παξαβάιιεηαη ην ελ ζηχζεη πένο, σο δήζελ εμαγξησκέλν, 

ζπκσκέλν. Πξβι. ηε θξάζη πνύηζνο θαπισκέλνο, Σνύξθνο άγξνηθνο (= αηίζαζνο) (Κεξί Εαθχλζνπ). ΄Ηδηα 

παξνκνίσζε θαη ζηελ Σξηρσλίδα».  

Απφ ηηο επηά ηνπξθφζεκεο καθεδνληθέο παξνηκίεο πνπ θαηέγξαςε ν Γεξάζηκνο Καςάιεο (1917: 497), 

ζεκεηψλσ κία ηεο Βέξνηαο: Οπ Σνύξθνπο θη ε νπρηά / δελ έρνπλη πηζηηά. Βι. θαη Καςάιεο 1923: 385-421. Αλάκεζα 

ζε πάκπνιιεο ειιεληθέο παξνηκίεο ν Καςάιεο δεκνζηεχεη θαη ηελ εμήο ηνπξθηθή: «Αλά παξά, κπακπά παξά, ζειηάκ 

παξά, θειηάκ παξά, hέπηζη παξά = Μεηέξα, παηέξαο, ιφγνο, ραηξεηηζκφο, φια είλαη ρξήκα» (392, αξ. Β 11). «Σελ 

παξνηκίαλ ηαχηελ αλαγξάθσ κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ», εμεγεί, «φρη κφλνλ δηφηη είλαη αχηε έλαο επηηπρήο 

απηνραξαθηεξηζκφο ηνπ Σνχξθνπ, επηθπξψλ ηελ πεξί απηνχ γλψκελ ησλ μέλσλ πξνο απηφλ ιαψλ, αιιά θαη δηφηη 

ήθνπζα απηήλ ζπρλά ιεγνκέλελ ππφ ησλ Διιήλσλ ηεο Μαθεδνλίαο πξνο ραξαθηεξηζκφλ ησλ Σνχξθσλ. Δπξφληεο 

νη ·ιιελεο ηελ παξνηκίαλ πηζηνηάηελ θσηνγξαθίαλ ηεο ηνπξθηθήο ςπρήο, εμέκαζνλ θαη απνδίδνπλ σο ήθνπζαλ 

απηήλ παξ΄ απηψλ ησλ Σνχξθσλ θαη εηο ηελ γιψζζάλ ησλ» (393).  

Παξνηκίεο φπσο απηέο ηεο ζπιινγήο Καςάιε ζπγθεθαιαηψλνπλ ην αξλεηηθφ εζληθφ ζηεξεφηππν πνπ 

ζπλαληάκε «ζηηο καξηπξίεο πξνζθχγσλ απφ ηα δπηηθά παξάιηα ηεο Μηθξαζίαο, πνπ βίσζαλ βίαηα ηνλ μεξηδσκφ, σο 

απφξξνηα ηεο ειιεληθήο ήηηαο ζηνλ Διιελνηνπξθηθφ πφιεκν. [...] Πνιχ δηαθνξεηηθή είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο 

εηεξφηεηαο ζηηο αθεγήζεηο απφ ηελ Καππαδνθία θαη ηηο επαξρίεο ηεο Κεληξηθήο θαη Νφηηαο Μηθξαζίαο. Δθεί ε 

εηεξφηεηα παξνπζηάδεηαη κέζα ζηηο ζπλζήθεο νηθεηφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε καθξνρξφληα εηξεληθή ζπλχπαξμε 

Σνχξθσλ θαη Διιήλσλ ζηελ πεξηνρή» (Ρέα Καθάκπνπξα, «Δηθφλεο ησλ Σνχξθσλ ζε πξνζσπηθέο αθεγήζεηο ηνπ 

μεξηδσκνχ Διιήλσλ Μηθξαζηαηψλ πξνζθχγσλ», ζην Απδίθνο 2012: 448-449). 

Ηδνχ φκσο θαη δχν ηνπξθηθέο παξνηκίεο, ζθσπηηθέο γηα ηνπο γθηανύξεδεο: «1. Κηαγηξη΄λ αθιί ζνξαdάλ 

θειίξ. Σνπ απίζηνπ ην κπαιφ θαηφπηλ έξρεηαη. Ο θηανχξεο, ήηνη ν ρξηζηηαλφο, ζθέπηεηαη φρη πξν ηεο πξάμεσο, αιιά 

κεη΄ απηήλ, βιέπσλ ηα θαθά απνηειέζκαηα. 2.΄Κάξη θηαγίξ κηζιηκάλ νικάδ. Ζιηθησκέλνο θαη άμεζηνο θηανχξεο, 

κνπζνπικάλνο δε γίλεηαη. Σν επίζ. ΄Κάξη θπξίσο κελ επί ησλ εθ ηνπ ρξφλνπ απνζθιεξπλνκέλσλ θπηψλ, 

κεηαθνξηθψο δε θαη επί αλζξψπνπ ππεξήιηθνο αιιά θαη ακαζνχο θαη αγξνίθνπ, σο πεξίπνπ ην εκέηεξνλ 

ζηξαβόμπιν. Ζ παξ. επί ηνπ ηδηνηξφπνπ θαη δπζθφισο κεηαπεηζνκέλνπ» (Παπαδφπνπινο 1917: 76). 
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Ληκάλεο κε ηνλ ηακπνπξά 

θί Λέλε κε ηε ξόθα 

ηα δπν ηνπο πεξηδηάβηλαλ 

ζ΄ έλα ζηηλό ζνπθάθη. 

«Πνύ πάο, Ληληώ κνπ, κνπλαρό 

ηώξα ηνύ βξάδπ βξάδπ;» 

«Πάλνπ ζηε ζεηά κνπ ηε Γηαλληώ, 

πάλνπ λα λπθηηξέςνπ, 

λα θιώζνπ ηνύ κπακπάθη κνπ, 

λα θθηάζνπ ηα πξηθηά κνπ, 

ηελ πηζηξά θαθηόιη. 

Να θθηάζνπ ηνπ Ληκάλ αγά 

έλα ρξπζό καληίιη, 

όηαλ παίλεη ζηνπ ηδηακί 

λα ζηξώλ΄ λα πξνζθπλάεη. 

λα ηνπλ ξνπηνύλ νη έκνπξθηο 

θη απηέο νη καπξνκάηηο: 

"Ληκάλε κ΄, πνηνο ηνύ θέληεζη 

ηνπ ρξπζνπκάληηιό ζνπ;" 

"Ζ Λέλε κ΄ κί ηνύ θέληεζη  

ηνπ ρξπζνπκάληηιό κνπ"». 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 19-20, 1970: 66-67, ζ. 45
439

Ίπσο κε ηηο κπζνινγηθέο αθεγήζεηο ησλ αξραίσλ, πνπ νη αληηζέζεηο ηνπο δελ καο 

απνκαθξχλνπλ απφ ηνλ ππξήλα ηνπ λνήκαηνο αιιά κάο θέξλνπλ πην θνληά ηνπ, έηζη φπσο ηνλ 

439
 Βι. θαη Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 19-20, 1970: 116, αξ. 14, θαη ηρ. 36, 1981, ζ. 68, ζρεδφλ φκνηα παξαιιαγή, 

δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Μηραήι Θεκ. Καξηζηψηε. 
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απνθινηψλεη ε θαζεκηά κε ηνλ ηξφπν ηεο, θαη νη παξαιιαγέο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζνπλ απνζαθεληζηηθά. Γειαδή ζαλ θάηνπηξν ε κηα ηεο άιιεο, θαη φιεο καδί ζαλ 

θαζξέθηεο ησλ θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ θαη ζηάζεσλ, πνπ δελ κέλνπλ παγσκέλεο θαη 

αλαιινίσηεο ζηνλ ρξφλν θαη ηνλ ρψξν. Τπάξρεη ινηπφλ εθδνρή ηνπ ηξαγνπδηνχ φπνπ θαη ηα ηξία 

πξφζσπα έρνπλ ειιεληθφ φλνκα, Ρελάθη ε θφξε, Μαληψ ε ζεία ηεο, Γεκήηξεο ν ιεγάκελνο, θαη 

κάιηζηα πεηλαζκέλνο, αθνχ δελ θηάλεη πνπ ηε θηιάεη ζην ιαηκό, ζηα κάηηα θαη ζηα θξύδηα, παξά, 

αζπγθξάηεηνο, αλάκεζα ζηα δπν βπδηά δαγθακαηηά ηεο θάλεη.
440

 ε άιιε παξαιιαγή δελ

καζαίλνπκε ηελ εζληθφηεηα ηνπ αγαπεηηθνχ παξά κφλν φηη ε Λελίηζα πήγε θαη ηνλ ζπλάληεζε 

θξπθά θαη καδί ηνπ έγλεζ΄ εθεί θαη γύθαλε θηιηά όιε ηε λύρηα.
441

ε παξαιιαγή απφ ην ρσξηφ Γνχβεο ηεο Βφξεηαο Δχβνηαο, πνπ ηε δεκνζίεπζε ν 

Γεψξγηνο Γξνζίλεο, ε Λελίηζα είλαη κηα θηιφηηκε θαη θηιφπνλε λνηθνθπξά πνπ λπρηεξεχεη
442

γηα λα θθηάζεη κπόιηεο δώδεθα, καληίιηα δεθαπέληε, / λα θθηάζεη θαη ηνπ ζαζηηθνύ κεηαμσηό 

δσλάξη (ζη. 4-5· ζαζηηθόο ν αξξαβσληαζηηθφο), γηαηί, φπσο θακαξψλεη, ε νηθνγέλεηα πνπ ζα ηε 

δερηεί δελ είλαη απφ ηηο ηπραίεο (ε ζπλχπαξμε παπά θαη γελίηζαξνπ ίζσο ερεί πξνβιεκαηηθή, 

ηζηνξηθά πάλησο είλαη εμεγήζηκε):  

«Γηαη΄ έρσ πεζεξό παπά θη άληξα γξακκαηηζκέλν 

θη αληξάδεξθν γηαλίηζαξε, παίξλεη ηα παιηθάξηα».  

ΓΗΔΔΔ, ηφκ. Α΄, 1883: 133-134, αξ. 2, ζη. 6-7
443

Μπνξνχκε θαηφπηλ απηψλ λα εηθάζνπκε φηη «ην ηξαγνχδη ηνπ λπρηεξηλνχ γλεζίκαηνο» 

εθκεηαιιεχεηαη δεδνκέλα κνηίβα, ψζηε, πξνζαξκνδφκελν ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, λα θαιχςεη 

ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά θαη ηε δηαθνξεηηθή θάζε θνξά θαηάιεμή ηνπο, ρσξίο λνκνζεηηθή ή 

θαλνληζηηθή πξφζεζε, πξνηξεπηηθή ή απνηξεπηηθή. Σα πξάγκαηα ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηελ Διέλε 

440
 Βι. Εσγξάθεηνο Αγώλ Α΄ 1891: 126, αξ. 197. 

441
 Αξαβαληηλφο 1880: 177, αξ. 271. 

442
 Γηα ην λπρηέξη βι. ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ, θεθ. 7. 

443
 Αθξηβψο ίδηα ε παξαιιαγή ζην Θέξνο 1951: 218-219, αξ. 217. 
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θαη ηνλ θξπθφ ζθνπφ ηεο, είλαη θαλεξά ζρεδφλ ζε φιεο ηηο παξαιιαγέο ηεο Μαγλεζίαο: ηνλ 

έξσηά ηεο πεγαίλεη κεο ζηε λχρηα ε θφξε, θαη κάιηζηα ζ΄ έλαλ έξσηα αιιφζξεζθν θαη 

αιινεζλή. ηελ παξαιιαγή ηνπ Νηθνιφ Σνκκαδέν νη εξαζηέο θαίλεηαη φηη θαηαθέξλνπλ λα 

θέξνπλ εηο πέξαο ην ζρέδηφ ηνπο: 

«Πνύ παο, Λελάθη κ΄, κνλαρή , ηώξα ην βξάδπ βξάδπ;» 

«Πάσ ζηε ζεηά κνπ ηε Γηαλλνύ, πάγσ λα λπρηεξέςσ, 

λα γλέζσ ην κπακπάθη κνπ, λα θθηάζσ ηα πξνηθηά κνπ, 

λα θθηάζσ κπόιηα ηνπ γακπξνύ, κπόιηα ηεο πεζεξάο κνπ». 

Πήγαηλε θαη αληακώζεθαλ ζηνπ θαησγηνύ ηελ πόξηα· 

Φηιεί ν Ληκάδεο ζην ιαηκό, ζηα κάηηα θαη ζηα θξύδηα, 

θη αλάκεζα ζηα δπν βπδηά δαγθσκαηηά ηήο θάλεη. 

«Γιήγνξα θέξε η΄ άινγν, γιίγνξα ζέισζέ ην, 

λα βάισ επάλσ ην Λεληό, λα πάεη ζηελ Αζήλα». 

TOMMASEO 1842: 72 

ε παξαιιαγή ηεο θηάζνπ θαη ηεο Μαγλεζίαο φκσο ηα αδέξθηα ηεο Λεληψο έρνπλ 

δηαθνξεηηθή γλψκε. Καη ηε ζθνηψλνπλ: 

«Πνύ παο, Λεληώ, Λελάθη κνπ, ηώξα ην βξάδπ βξάδπ;» 

«Πάγσ ζηε ζεηά κνπ ηε Γηαλλνύ, πάγσ λα λπρηεξέςσ, 

λα λέζσ ην κπακπάθη κνπ, λα θάκσ ηα πξνηθηά κνπ, 

Να θάλσ δώλε ηνπ γακπξνύ, κπόιηα ηεο πεζεξάο κνπ, 

λα θάκσ ηνπ Δικάλ αγά καληίιη ζην γθεξθέθη, 

ηξηγύξσ γύξσ κάιακα θαη κεο ζηε κέζε αζήκη, 

λα ην ΄ρεη λα ζθνγγίδεηαη ην κεξηδαλί η΄ αρείιη» 
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ην δξόκν πνπ πεγαίλαλε, ζηε ζηξάηα πνπ δηαβαίλνπλ, 

ηεο πέθηεη ην ηηξιίθη ηεο θαη ε ρξπζή ηεο γόβα. 

«Καξηέξεςε, Λελάθη κνπ, λα πά΄ λα ζνπ ηα θέξσ». 

Αθόκα ν ιόγνο έιεγε θη ε ζπληπρηά θξαηνύζε, 

εθηάζαλε η΄ αδέξθηα ηεο, ηελ θάκαλε θνκκάηηα. 

Παίξλεη ν Σνύξθνο ηα βνπλά θαη η΄ άγξηα ιαγθάδηα.
444

ΡΖΓΑ 1958: 272, αξ. 15
445

Σν επφκελν ηξαγνχδη είλαη μεθάζαξν, ηνπιάρηζηνλ ζηελ παξαιιαγή πνπ δεκνζίεπζε ν 

Π. Παπαδαθεηξφπνπινο ην 1887 θαη ε Δηξήλε παλδσλίδε ην 1939: ΄Οζα θη αλ ιέεη ε κάλα ηεο 

γηα λα ηε θνβίζεη θαη λα ηελ απνηξέςεη, ε Λεινχδα
446

 βγαίλεη, λπρηηάηηθα θη απηή, ζηνλ δξφκν

ηνπ έξσηά ηεο κε ηνλ Σνχξθν κπισλά.
447

 Ζ πεινπνλλεζηαθή παξαιιαγή:

Γείξαλ η΄ απόζθηα γείξαλε, Λεινύδσ, ζηελ απιή ζνπ, 

θη εζύ, Λεινύδσ, λύρησζεο, ζην κύιν κελ παγαίλεηο, 

γηαηί έλαη Σνύξθνο κπισλάο θη αξάπεο παζπαιηάξεο. 

Παίξλεη ην μάγη θίιεκα, ρνύθηα ηα καύξα κάηηα. 

Κη εθείλε δελ ηνλ άθνπζε ηεο κάλαο ηεο ην ιόγν. 

Καη η΄ άινγνλ εθόξησζε, παίξλεη θαη πάεη ζην κύιν. 

Βξίζθεη ηνλ κύινλ αδεηαλό θαη ην λεξό θνκκέλν. 

444
 κπόιηα: θαθηφιη, θεθαινκάληηιν· γθεξγθέθη: ηζηφο θαη ζπλεθδνρηθά ν αξγαιεηφο· κεξηδαλί: ην θνξαιιί ρξψκα· 

ηηξιίθη: (ζχκθσλα κε ην εξκήλεπκα ηνπ ζπιινγέα Γεσξγίνπ Ρήγα) «παληφθια απφ ρνληξφ κάιιηλν χθαζκα. Σα 

ηηξιίθηα ηα θνξνχλ νη γπλαίθεο απφ κέζα απφ ηηο εμσηεξηθέο γφβεο ηνπο». 
445

  Βι. αηφθηα ηελ παξαιιαγή ζην Ληάπεο: 1986, 108-109, αξ. 13. 
446

 Με ην φλνκα Λεινχδα «ν ιαφο πνιιέο θνξέο ραξαρηεξίδεη ηελ απεξίζθεπηε θνπέια» γξάθεη ν Γεκ. Υξ. έηηαο, 

παξνπζηάδνληαο δχν παξαιιαγέο ηνχ ηξαγνπδηνχ (Δπβντθέο Μειέηεο, ηφκ. ΚΔ΄, 115-116, αξ. 5). 
447

 ην Αξαβαληηλφο 1880: 173, αξ. 263 ν κπισλάο δελ είλαη Σνχξθνο αιιά ληνο, ην ίδην θαη ζην Γηάγθαο 1959: 

275, αξ. 380, θαη ζην Πεξάλζεο 1974: 146-147, φπνπ ε ζπλάληεζε νινθιεξψλεηαη κε εξσηηθή παλλπρίδα (ζη. 13): 

΄Οιε ηε λύρηα αιέζαλε θηιηά θαη καύξα κάηηα. Σνχξθνο είλαη ν κπισλάο θαη ζε αηησιηθή παξαιιαγή, θαηαγξακκέλε 

ζηε Γνπξηά ην 1943, ε δε θφξε ζκίγεη καδί ηνπ ειεπζέξα βνπιήζεη: «Γεηά ζνπ ραξά ζνπ, Ακπηνύι αγά». -«Καιώο ηε 

ηε Λεινύδσ. / Λνπινύδσ, ξίμε η΄ άιεζκα θη έια λα ζε θηιήζσ». / Καη ηε Λεινύδσ αγθάιηαζε θαη πνιπθίιεζέ ηε  

(Μπεξεξήο 2005: 64-65, ζη. 11-13). ε ζαξαθαηζάληθε παξαιιαγή ε Λνπινχδσ πξνεηδνπνηείηαη γηα ην μάη πνπ 

πξνηηκά ν Σνχξθνο κπισλάο, δελ παξαηίζεηαη φκσο ε απάληεζή ηεο (Γφγνινο - Γηαλλαθφο 1983: 11, αξ. 91). 
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Σνλ κπισλάλ Ακπηνύι-αγά έηνηκν γηα λα θύγεη. 

«Γεηα ζνπ ραξά ζνπ, Ακπηνύι-αγά!» -« Καιώο ηελ ηελ Λεινύδσ». 

Καη ηε Λεινύδ΄ αγθάιηαζε θαη ηε θηιεί ζηα κάηηα. 

ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ 1887: 64, αξ. η΄
448

Καη ε ξνπκειηψηηθε: 

Γείξαλ η΄ απόζθηα γείξαλε, Λεινύδα κ΄, ζηελ απιή ζνπ, 

θη εζύ, Λεινύδα κ΄, λύρησζεο, ζην κύιν κελ πααίλεηο. 

γηαη΄ είλαη Σνύξθνο κπισλάο θαη ζε βαξπματάδεη,
449

ζνπ παίξλεη μάη η΄ άινγν, θηιεί ηα καύξα κάηηα. 

Κη απηή δελ αθνγθξάζηεθε ηεο κάλαο ηεο ηα ιόγηα. 

Νύρηα ζειώλεη η΄ άινγν, λύρηα ην θαιηγώλεη, 

κεξηά βάλεη ην άιεζκα, κεξηά θαβαιηθεύεη, 

θαη θίλεζε θαη πάαηλε, κειηά ινπινπδηαζκέλε. 

ηελ ζηξάηαλ όπνπ πάαηλε, ζηε ζηξάηα πνπ πααίλεη, 

ιέπεη ην κύινλ αλνηρηό, ηνλ κπισλά ζηελ πόξηα: 

«Γεηά ζνπ ραξά ζνπ, κπισλά!» «Καιώο ηελ θόξε πνπ ΄ξζε. 

Λεινύδα κ΄, η΄ ήζειεο εδώ, ηώξα ην βξάδπ βξάδπ;» 

Πηάλεη μ΄θνξηώλεη η΄ άινγν, θηιεί ηα καύξα κάηηα. 

«Λεινύδα κ΄ , ζέισζ΄ η΄ άινγν, Λεινύδα κ΄, θαβαιίθα, 

ζα πάκε ζηελ Αξβαληηηά, λα θάλνπκε κπατξάθη».
450

     ΠΑΝΓΧΝΗΓΖ 1939: 136, αξ. 271

448
 ε άιιε πεινπνλλεζηαθή παξαιιαγή, αρατθή (Καξαζνχηαο 2003: 207-208, αξ. 264), ν κπισλάο είλαη απιψο 

θάπνηνο εξσηχινο λένο, ηηο δε ζπκβνπιέο ηηο δίλεη ε πεζεξά ζηε λχθε. Απηή φκσο παξάθνπζε ηεο πεζεξάο ηα ιόγηα 

(ζη. 7) θαη πήγε ζηνλ κχιν, είηε γηαηί δελ ηελ πίζηεςε «είηε, ην πηζαλφηεξν, γηαηί ήζειε λα δνθηκάζεη "ηα 

πξνζφληα"ηνπ κπισλά», φπσο ππνζέηεη ν ζπιινγέαο. 
449

βαξπματάδσ: παίξλσ βαξχ μάη· μάγη (εμάγηνλ) είλαη ην πνζνζηφ ηνπ αιεπξηνχ πνπ θξαηάεη ν κπισλάο γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ, ηα αιεζηηθά δειαδή. 
450

 ηελ παξαιιαγή πνπ παξαδίδεη ε Σαξζνχιε (1944: 99, αξ. 135), ε Βεινχδσ δελ αθνχεη επίζεο ηεο κάλαο ηεο ηα 
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΄Ηδηα ε ζπκπεξηθνξά ηεο Λεινχδσο θαη ζε άιιε ξνπκειηψηηθε παξαιιαγή, απφ ηελ 

Διεπζέξηαλε ηεο νξεηλήο Ναππαθηίαο: 

«Πήξαλ η΄ απόζθηα, πήξαηαλ, Λεινύδσ κ΄, ζηελ απιή ζνπ. 

Καη ζπ, Λεινύδσ κ΄, άξγεζεο, ζην κύιν κελ παγαίλεηο. 

Γηαηί είλαη Σνύξθνο κπισλάο θαη ζε βαξηνματάδεη. 

Παίξλεη γηα μάγη η΄ άινγν, θηιεί ηα καύξα κάηηα». 

Κη απηή δελ αθνπγθξάζηεθε ηεο κάλαο ηεο ηα ιόγηα. 

Πηάλεη ζειώλεη η΄ άινγν, ζην κύιν ηεο παγαίλεη. 

«Γεηα ζνπ, ραξά ζνπ, κπισλά». - «Καιώο ηελ ηε Λεινύδσ. 

Ρίμε, Λεινύδσ κ΄, η΄ άιεζκα θη έια ζηελ αγθαιηά κνπ 

λα ζε ρνξηάζσ θίιεκα, λα ζε ρνξηάζσ ράδη». 

ΠΑΗΞΟ 1986: 81 

 ηελ παξαιιαγή σζηφζν πνπ είρε ζπκπεξηιάβεη ζηε δηθή ηνπ ζπιινγή ν Αζαλάζηνο 

Ηαηξίδεο, ην 1859, ήδε ν ηίηινο («Αξπαγή αζψαο ηηλνο θφξεο Ηεξέσο, ππφ ηηλνο Οζσκαλνχ 

ιόγηα θαη ηξαβάεη θαηά ηνλ κχιν, φκσο (ζη. 8-12): ην δξόκνλ όπνπ πήγαηλε, ζην δξόκν πνπ παγαίλεη, / ζηνλ Θηόλ 

πεξηθαιηόηαλε, ζηελ Παλαγηά Παξζέλα: / «Να βξσ ην κύιν ράξβαιν θαη ην λεξό θνκκέλν, / θαη ηνλ Αξάπε 

άξξσζην...» / ΄Οπσο πεξηθαιηόηαλε, έηζη θαη ηνπο εβξήθε. Καη ε Λεινχδα κηαο ξνπκειηψηηθεο παξαιιαγήο, απφ ην 

Γαδί (ή Ακθίθιεηα), βξίζθεη ην κύιν ράξβαιν θαη ην λεξό θνκκέλν (Σζηηζηπήο 1981: 228, ζη. 8), αιιά ρσξίο λα έρεη 

πξνζεπρεζεί γηα θάηη ηέηνην. εκεηψλεη ν ζπιινγέαο: «Σν ηξαγνχδη απηφ θέξεηαη ζαλ επηρψξην (δαδηψηηθν) θαη 

αθνξά ζε ππφζεζε πνπ έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ 1800 ζην δαδηψηηθν κχιν ηνπ Παπαινπθά ζηνλ Κεθηζφ. Κάπνηα 

θνπέια ηνπ ρσξηνχ καο, ε Λεινχδα, πνιχ φκνξθε, είρε εξσηηθέο ζρέζεηο κε ηνλ Σνχξθν κπισλά πνπ δηαθέληεπε 

ηφηε ην κχιν. Ζ κάλα ηεο ηελ εκπφδηδε λα ηνλ βιέπεη, αιιά απηή δελ ηελ άθνπγε. Οη Κιέθηεο ηεο επνρήο είραλ 

πιεξνθνξεζεί ηηο άλνκεο ζρέζεηο ηεο Λεινχδαο θη έλα βξάδπ πήγαλ ζην κχιν, ζθφησζαλ ην κπισλά θαη ην βνεζφ 

ηνπ θαη ράιαζαλ ην κχιν θαη ην κπιαχιαθν. Ο θαζεγεηήο Δπζη. ηακνβιάζεο απφ ην Γαδί, 74 ρξνλψλ, επηρείξεζε, 

πξηλ απφ πνιιά ρξφληα, λα εμαθξηβψζεη θη άιινπο ζηίρνπο, αιιά ζηάζεθε αδχλαην. Μφλν έκαζε απφ θάπνηεο 

γεξφληηζζεο φηη ε ηζηνξία είλαη αιεζηλή, ρσξίο λα ζπκνχληαη ην επίζεην ηεο θνπέιαο. Απφ αιινχ αθνχζακε φηη ην 

ηξαγνχδη ηειεηψλεη κε ηνπο παξαθάησ ζηίρνπο πνπ σζηφζν ηξνπνπνηνχλ ηελ έθβαζε ηνπ λνήκαηνο: Παίξλεη 

λπρηνύια ην ζηξαηί, λπρηνύια πάεη ζην κύιν, / βιέπεη ην κύιν αλνηρηό, ην κπισλά ζηελ πόξηα. / «Γεηα ζνπ, ραξά ζνπ, 

κπισλά. Καιώο ηε ηε Λεινύδα. / Καη μεθνξηώλεη η΄ άινγν, θηιεί ηα καύξα κάηηα». Γηα πνιιά δεκνηηθά πάλησο 

αξθεηέο πεξηνρέο εξίδνπλ γηα ην πνηα ην πξσηνηξαγνχδεζε, κφλν πνπ απηνχ ηνπ είδνπο νη ιεμηαξρηθέο πξάμεηο 

γελλήζεσο είλαη πιένλ αδχλαηεο, αλ δελ ήηαλ εμαξρήο. 
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κπισζξνχ»
451

) πξνθαηαβάιιεη ην πεξηερφκελν:

Γείξαλ η΄ απόζθηα, έγεηξαλ, Λνπινύδα, ζηελ απιή ζνπ, 

θη εζύ, Λνπινύδα, λύθησζεο, ζηνλ κύιν κελ πεγαίλεηο, 

γηαη΄ είλαη Σνύξθνο κπισλάο, μάγη βαξύ ζνύ παίξλεη, 

παίξλεη εμάγη η΄ άινγν, θηιεί ηα καύξα κάηηα. 

Κη απηήλε δελ ηα ήθνπζε ηα ιόγηα πνπ ηεο είπαλ, 

πηάλεη θνξηώλεη η΄ άινγν ζην κύιν γηα λα πάγεη. 

Σόκνπ ηελ είδ΄ ν κπισλάο, ράκ΄ ήηαλ θη εζεθώζε. 

«Λνπινύδα κ΄, η΄ ήζειεο εδώ ηώξα ην βξάδπ βξάδπ;» 

«΄Ζξζα λ΄ αιέζσ, κπισλά, θαη πίζσ λα γπξίζσ». 

451
 Σν απφιπην δηθαίσκα ησλ Οζσκαλψλ ζηηο ππφδνπιεο γπλαίθεο, παληξεκέλεο θαη κε, ζθξάγηζε θαη έλα παηρλίδη 

επί Σνπξθνθξαηίαο. Γξάθεη ν εθπαηδεπηηθφο θαη ζπγγξαθέαο Βιάζηνο θνξδέιεο (1834/ 5-1898) απφ ηε ηελήκαρν 

ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο: «Δλ ηελεκάρσ, Φηιηππνππφιεη θαη ηαηο πέξημ εθεί ειιεληθαίο θψκαηο παίδεηαη κέρξη 

ηνπ λπλ παηδηά ηηο απιή κελ, πνιπζήκαληνο φκσο θαη πξνζνρήο αμία θαζ΄ εκάο. Ζ παηδηά αχηε θαιείηαη [...] 

Σνύξθνο είκαη· βνύιια θόθησ. Αγλνψ δε αλ θαη ελ άιιαηο ειιεληθαίο ρψξαηο είλαη ελ ρξήζεη. Βνύιια, σο γλσζηφλ, 

ζεκαίλεη ζθξαγίο. Δλ Θξάθε δε βνχιιαλ ιέγνπζηλ θαη ηελ ππφ ηνχ αξρηεξέσο δηδνκέλελ άδεηαλ γάκνπ· 

ζπλεθδνρηθά δ΄ ελλνείηαη θαη απηφο ν γάκνο, ην ζηεθάλη. Ζ άλσ ινηπφλ θξάζηο, δη΄ εο νξίδεηαη ε παηδηά, δεινί· 

Δίκαη Σνχξθνο, δήινλ φηη απφιπηνο θχξηνο ηεο δσήο, ηεο ηηκήο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνχ ξαγηά, θαη δηά ηνχην θφπησ, 

δηαιχσ ηνλ ηεξψηαηνλ δεζκφλ δχν δηά ηεο βνχιιαο (ηεο επινγίαο ηεο εθθιεζίαο) ζπλδεζέλησλ πξνζψπσλ, 

επνκέλσο αξπάδσ ηελ γπλαίθα θνλεχσλ ή άιισο αθαλίδσλ θαη απνκαθξχλσλ ηνλ ζχδπγoλ. Ζ παηδηά ινηπφλ είλαη 

κηθξά ηηο αιιεγνξηθή παξάζηαζηο ζιηβεξψλ θαη ζπγθηλεηηθψλ ζθελψλ, αίηηλεο βεβαίσο θαηά ηνπο δεηλνχο ρξφλνπο 

ηεο ζηπγεξάο δνπιείαο δελ ήζαλ ζπάληαη. Δρξεζίκεπε δε αξραηφηεξνλ κελ, νπφηε ε ηπξαλλία εκαίλεην, σο θσλή 

αγξππλνχληνο θξνπξνχ "γξεγνξείηε!", βξαδχηεξνλ δε σο δηαξθήο ππφκλεζηο κίζνπο απφλδνπ θαηά ησλ δεζπνηψλ, 

νίηηλεο νπδέλ ηεξφλ εζεβάζζεζαλ. 

»Παίδεηαη δε ε παηδηά θπξίσο ππφ γπλαηθψλ εγγάκσλ ή θαη ππφ παξζέλσλ σο εμήο. Αη παίδνπζαη

θξαηνχκελαη απφ ηεο ρεηξφο αλά δχν ηνπνζεηνχληαη θαηά δεχγε εηο καθξάλ ζεηξάλ φπηζζελ αιιήισλ. Σφηε γπλή ηηο 

ή θαη αλήξ πξνρσξεί θαηά κέησπνλ θαη ηζηάκελνο εηο απφζηαζίλ ηηλα απφ ηνπ πξψηνπ δεχγνπο εθηείλεη απεηιεηηθψο 

ηελ ρείξα θαη αλαθσλεί· "Σνχξθνο είκαη· βνχιια θφθησ!"Σν πξψηνλ δεχγνο, ππνηηζέκελνλ αλδξφγπλνλ, θαη΄ αξράο 

δηζηάδεη, είηα δ΄ επζχο αθίλεη ηαο ρείξαο θαη ηξέπεηαη εηο ηαρείαλ θαη άηαθηνλ θπγήλ εθαηέξσζελ ηεο γξακκήο πξνο 

ηα νπίζσ. Ο δε Σνχξθνο θαηαδηψθεη ηελ εηέξαλ ησλ γπλαηθψλ φπσο ζπιιάβε απηήλ θαη ηελ αξπάζε απφ ηεο 

ζπληξφθνπ ηνπ (ηνπ ζπδχγνπ). Καη εάλ κελ αη απνρσξηζζείζαη θαη θεχγνπζαη θαηνξζψζσζη λα ελσζψζη πάιηλ, 

ρσξίο κεδεηέξα λα ζπιιεθζή ππφ ηνπ δηψθνληνο, ηνπνζεηνχληαη πάιηλ σο δεχγνο φπηζζελ ησλ άιισλ, ν δε 

Σνχξθνο επαλαιακβάλεη ηελ απηήλ πξάμηλ πξνο ην δεχηεξνλ δεχγνο, φπεξ ηψξα απνηειεί ην κέησπνλ ηεο γξακκήο. 

Δάλ φκσο θαηνξζψζε ν δηψθσλ λα εγγίζε δηά ηεο ρεηξφο ηελ δησθνκέλελ πξηλ αχηε ελσζή κεηά ηεο ζπληξφθνπ 

ηεο, ηφηε απηφο κελ θαηαιακβάλεη κεηά ηήο αηρκαισηηζζείζεο ηελ πξψηελ ζέζηλ, ε δε ρσξηζζείζα παίδεη ηα ηνπ 

Σνχξθνπ. Καη νχησ εμαθνινπζεί ην παηγλίδηνλ επί  πνιιήλ ψξαλ ελ κεγίζηε δσεξφηεηη θαη επζπκία.  

»Σνηαχηε ε παηδηά αχηε, κίκεζηο νχζα ζηπγεξψλ πξάμεσλ ησλ δεζπνηψλ ηνπ έζλνπο, αζθνχζα κελ ηαο

παηδνχζαο εηο δξφκνλ θαη επηδεμίαλ θπγήλ, δηαηεξνχζα δ΄ ελ ζπγθηλήζεζη ηελ αγάπελ ηεο ζπδπγηθήο πίζηεσο, 

ηέξπνπζα δηά ηνπ δξφκνπ θαη ησλ ειηγκψλ, ηελ πγείαλ δε θαη επξσζηίαλ θξαηχλνπζα, άηε γηλνκέλε ελ ππαίζξσ» 

(ΓΗΔΔΔ, ηφκ. Γ΄, Αζήλα 1892: 285-287). 
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«Λνπινύδα κ΄, πηάζε η΄ άινγν, Λνπινύδα κ΄, θαβαιίθα, 

ηη ζέιεη πάκελ ζηελ Σνπξθηά, λα γίλεηο Σνπξθνπνύια». 

«΄Γώ Σνύξθηζζα δελ γίλνκαη, θαη Σνύξθ΄ άλδξα δελ παίξλσ, 

η΄ είλ΄ ν παηέξαο κνπ παπάο θη εγώ παπαδνπνύια, 

η΄ είλαη ε κάλα κνπ Ρσκηά θη εγώ εηκαη Ρσκηνπνύια». 

Κη ν κπισλάο ηελ άξπαμε, ηελ έβαιε θαβάια, 

κε ην ΄λα ρέξη ην ζπαζί, η΄ άιιν ην ραιηλάξη. 

Καη ε Λνπινύδα θώλαμε, θη απηόο ηε θνβεξίδεη: 

«Πάςε, Λνπινύδα, ηεο θσλέο, ζνπ θόθησ ην θεθάιη». «Κόςε 

κε, βξε βξνκόηνπξθε, ζθύιε καγαξηζκέλε, 

΄γώ Σνύξθηζζα δελ γίλνκαη, θνκκάηηα λα κε θάκεηο».
452

ΑΘ. ΗΑΣΡΗΓΖ 1859: 53-54 

Πεηζκαηηθά αξλείηαη θαη ε Αιέμσ, ζε άιιν ζεζζαιηθφ ηξαγνχδη κε ηίηιν «Πψο ήηαλ λα 

γηλφηαλε»,
453

 θαη πιεξψλεη αθξηβά:

Πώο ήηαλ λα γηλόηαλε ε Άξηα πεξηβόιη, 

νη Αξηηληέο πνξηνθαιηέο θη εγώ πεξηβνιάξεο! 

Ν΄ αλέβαηλα λ΄ αγλάληεπα ηεο Άξηαο ην γηνθύξη. 

Πώο πάεη ε Αιέμσ γηα λεξό ζηε βξύζε ηξαγνπδώληαο. 

ηε βξύζε Σνύξθνη θάζνληαλ, ζην δξόκν γεληηζάξνη. 

«Λνπινύδσ κ΄, πάηα ζην δπγθί, Αιέμσ κ΄, θαβαιίθα, 

452
 Αλέλδνηε είλαη ε Λεινχδσ θαη ζε ξνπκειηψηηθε παξαιιαγή: «Ση ιέο εθεί, παιηόηνπξθε, ηη ιεο, παιηναξάπε; / 

Πώο λα ζ΄ ην δώζσ ην θηιί, ηα δπν κνπ καύξα κάηηα, / πνπ κ΄ έρεη ε κάλα κ΄ αθξηβή, άιιε αδεξθή δελ έρσ;» 

(Παπαζαλαζφπνπινο 2001: 47, αξ. 77, ζη. 14-16). Δπίζεο ζε πεινπνλλεζηαθή (Γειεγηάλλεο 2001: 99, αξ. 52) θαη 

ζε θαξδηηζηψηηθε (Κνδηνχ-Κνινθσηηά 2015: 131, αξ. 42). 

453 Βι. Αλαβίσζε εζίκνπ δηπινύ ρνξνύ Αγξάθσλ, θηινινγηθή επηκέιεηα Νίθνο Καηνίθνο, χιινγνο 

Μνξθνβνπλησηψλ Καξδίηζαο, Μνξθνβνχλη Καξδίηζαο 2006: 14. 
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λα πάκε ζηελ Αξβαληηηά, ζηνλ έκνξθν ηνλ ηόπν. 

Να θάκεηο Σνύξθν πεζεξό θη αληξάδεξθν Αξβαλίηε». 

«Δγώ είκ΄ ε Αιέμσ ε όκνξθε, Αιέμσ ε μαθνπζκέλε. 

Δγώ Σνύξθνπο δελ ζθηάδνπκαη νύηε θαη γεληηζάξνπο. 

Κάιιην λα ηδώ ην αίκα κνπ ηε γεο λα θνθθηλίζεη 

παξά λα ηδώ ηα κάηηα κνπ Σνύξθνο λα ηα θηιήζεη». 

Απ΄ ηα καιιηά ηελ άξπαμαλ, ζηε γεο ηε γνλαηίζαλ. 

Δληειψο δηαθνξεηηθή πνξεία αηζζεκάησλ αθεγείηαη έλα πεινπνλλεζηαθφ ηξαγνχδη 

δεκνθηιέο θαη ζήκεξα, πνπ ν Θεφδσξνο Καξαζνχηαο ην δεκνζηεχεη ζηα Γεκνηηθά ηξαγνύδηα 

Κιεηηνξνιεπθαζίαο Αραταο κε ηνλ ηίηιν «Σεο Διέλεο απ΄ ην Λεηβάξηδη» (επξχηεξα γλσζηφ 

πάλησο έρεη γίλεη κε ηνλ ζπκβαηηθφ ηίηιν «ηεο Αξθαδηάο ηνλ πιάηαλν»). Ο ζπιινγέαο 

παξαζέηεη ηέζζεξηο παξαιιαγέο, πξννηκηαθά δε ζεκεηψλεη ηα εμήο γηα ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο 

πνπ θηλεηνπνίεζε ηε ιατθή κνχζα: 

Σα παξαθάησ ηξαγνχδηα κε ζέκα ηελ Διέλε αλαθέξνληαη ζε εξσηηθφ εηδχιιην κηαο 

Διιελίδαο απ΄ ην Λεηβάξηδη θη ελφο Σνχξθνπ. Ο ιανγξάθνο ηεο Δπαξρίαο  Καιαβξχησλ 

Παλ. Παπαξξεγφπνπινο δίλεη ην παξαθάησ ηζηνξηθφ ηνπ εηδπιιίνπ.Σελ  παλέκνξθε 

Διέλε απ΄ ην Λεηβάξηδη Καιαβξχησλ αγάπεζε παξάθνξα ζηα ρξφληα ηεο 

 ηνπξθνθξαηίαο έλαο Σνχξθνο, φκνξθν παιηθάξη, ν Δικάδ αγάο. Σελ είδε ζην ζπίηη ηνπ 

άξρνληα ηνπ ηφπνπ θαη παηέξα ηεο Υξηζηφδνπινπ Παπαδφπνπινπ πνπ ηνλ θηινμέλεζε. 

Ζ Διέλε δελ άληεμε ζηνλ εξσηηθφ πεηξαζκφ θαη αληαπνθξίζεθε ζην παξάθνξν αίζζεκα 

ηνπ Σνχξθνπ. Ίκσο νη εξσηηθέο ηνπο ζρέζεηο έγηλαλ γλσζηέο ζην ρσξηφ, ζρνιηάζηεθαλ 

θαη ζεσξήζεθαλ κεγάιε ληξνπή. Σφηε ν Δικάδ άξπαμε ηελ  Διέλε θαη ηελ έθεξε ζηνλ 

πχξγν ηνπ, ζηε Μνζηελίηζα (Οξεηλή Ζιεία). Ο παηέξαο ηεο Διέλεο θαηέθπγε ζηα 
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ηνπξθηθά δηθαζηήξηα, αιιά δελ δηθαηψζεθε, γηαηί απηή νκνιφγεζε φηη αγαπνχζε ηνλ 

Δικάδ θαη ηνλ αθνινχζεζε απφ κφλε ηεο. 

Απφ ηηο ηέζζεξηο παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ παξαζέηεη ν Καξαζνχηαο πιεξέζηεξε 

είλαη ε πξψηε, πνπ εηζάγεη ηνλ θηιεξσηηθφ λφκν όπ΄ αγαπάεη λα παίξλεη: 

ηεο Αξθαδηάο
454

 ην δηάζειν ήξζ΄ ν θαηήο θαη θξαίλεη,

ν άξρνληαο θη αλαθξηηήο δηθάδνπλ ηελ Διέλε. 

Καη βγάδνπλ ην θηξκάλη ηνπο όπ΄ αγαπάεη λα παίξλεη, 

λα παίξλεη ν Σνύξθνο ηε Ρσκηά, λα παίξλεη ηελ Διέλε, 

ηε ιαδνβαθηηζκέλε.
455

Σελ παίξλεη, πάεη ζην ηδακί, ηελ πάεη λα πξνζθπλήζεη. 

Κη όζνη άξρνληεο ηελ είδαλε, όινη «κε γεηά ζνπ» ηνπ ΄παλ, 

«κε γεηα ηνπ Σνύξθν ηε Ρσκηά, κε γεηα ζνπ ηελ Διιέλε,  

ηε ιαδνβαθηηζκέλε». 

ΚΑΡΑΟΤΣΑ 2003: 124-125, αξ. 133 

Σν πφζν θφζηηδε ε απφθαζε ηεο αιιαμνπηζηίαο, φπνηα θη αλ ήηαλ ε αηηία ηεο -ν 

αλαηξεπηηθφο έξσηαο, ν σκφο εθβηαζκφο, ε θηινδνμία, ε κνηξνιαηξεία, πνπ ππαγνξεχηεθε ζαλ 

λννηξνπία απφ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα, απφ ηελ απνηπρία  ιφγνπ ράξε ησλ επαλαζηαηηθψλ 

θηλεκάησλ πνπ μεζπνχζαλ δίρσο ηδηαίηεξε νξγάλσζε, θαη ζπληξίβνληαλ- ην θαλεξψλεη ην εμήο 

βαξχηαηα ζθιεξφ δεκνηηθφ απφ ηηο έξξεο, πνπ έρεη ηνλ ηίηιν «Σνπ θνπκπάξνπ πνπ ηνχξθεςε»: 

454
 «Ο ιατθφο ηξαγνπδηζηήο, παξαπνηψληαο ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία, αλαθέξεη σο ηφπν ηεο δίθεο ηελ Αξθαδηά» αληί 

ηεο Σξηθπιίαο, ζεκεηψλεη ν Θ. Καξαζνχηαο (125, ζεκ. 361). 
455

 ε γλσκηθνχ ηφλνπ δηαηχπσζε, θαη κε πεδίν αλαθνξάο ηελ αλζξσπφηεηα πιένλ, ε απφθαζε ηνπ άξρνληα θαη ηνπ 

αλαθξηηή επηθπξψλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Θεφ: ηε κέζε ηεο Παξάδεηζνο είλ΄ ν θξηηήο θαη θξαίλεη / θαη βγάδεη κηαλ 

απόθαζε, όπ΄ αγαπάεη λα παίξλεη (Γνπιαβέξαο - Αιεμηάδεο 2016: 205, αξ. 2). 
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Ν΄ αλέβσ ζε ςειό βνπλό, ζ΄ έλα καξκαξνβνύλη, 

ηξηγύξσ γύξσ ζάιαζζα θαη πνύ ΄ζηε Αξβαλίηεο
456

θαη ζπ, θνπκπάξε Αιέμαληξε, θίιε θη αγαπεκέλε κ΄, 

ελληά παηδηά ζνύ βάθηηζα, θαλέλα κε ζνπ δήζεη, 

γηαηί, θνπκπάξε, ηνύξθεςεο θη έγηλεο Αξβαλίηεο. 

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: 52 

Γηα λα επηζηξέςνπκε ζην ηξαγνχδη ηεο Λεινχδαο, ηνλ δηθφ ηεο μερσξηζηφ δξφκν 

αθνινπζεί κηα ζεζζαιηθή παξαιιαγή, δεκνζηεπκέλε ππφ ηνλ ηίηιν «Ο εθνδηαζκφο ησλ 

θιεθηψλ». Δθεί ε Λνπινχδα ρξεζηκνπνηεί ηνλ κχιν ζαλ ηφπν ηεο θξπθήο ζπλάληεζήο ηεο κε 

ηνπο θιέθηεο. Απηφ δελ ζα ην ζεσξνχζακε ηδηαίηεξα θξφληκν, θαίλεηαη φκσο φηη ε 

αλαδηεπζέηεζε ησλ κνηίβσλ, ψζηε ε αλακνξθσκέλε ζχλζεζή ηνπο λα αληαπνθξίλεηαη ζε λέεο 

πεξηζηάζεηο θαη λέα αηηήκαηα, έρεη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζην θαζαπηφ πνηεηηθφ πεδίν. Δδψ ινηπφλ ε 

Διιελνπνχια νπινθνξεί θαη δελ δηζηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην φπιν ηεο γηα λα ηηκσξήζεη ηνλ 

αιιφζξεζθν πνπ ηελ πξνζβάιιεη, επηρεηξψληαο λα εξσηνηξνπήζεη καδί ηεο:  

Πήξ΄ ε Λνπινύδα η΄ άιεζκα ζην κύιν λα ην πάεη. 

θη ε κάλα ηεο ηεο έιεγε θη ε κάλα ηεο ηήο ιέεη: 

«Κάηζε, Λνπινύδα, λύρησζε, ζην κύιν κελ πααίλεηο, 

γηαη΄ είλαη Σνύξθνο κπισλάο θη αξάπεο αμαάηεο, 

παίξλεη αμάη θίιεκα όζν απηόο θη αλ ζέιεη». 

Μ΄ απηή δελ αθνπγθξάζηεθε ηεο κάλαο ηεο ηα ιόγηα. 

Παίξλεη, θνξηώλεη η΄ άιεζκα, ζην κύιν ην πααίλεη. 

«Πνιιά ηα έηε, κπισλά». «Καιώο ηε ηε Λνπινύδα. 

Ρίμε, Λνπινύδα κ΄, η΄ άιεζκα θη έια λα βξαδηαζηνύκε, 

πνπ έρσ ζηξάληα νιόαζπξα, ζνθξά θππαξηζζέλην, 

456
  Σν δεχηεξν εκηζηίρην ερεί πξνβιεκαηηθφ. 
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πόρσ γύξσ ηξηαληαθπιιηέο, ηξηαληάθπιια γεκάηεο». 

«Σνύξθε, εγώ δελ έθεξα άιεζκα γηα λ΄ αιέζσ, 

κα ΄θεξα λύρηα ηζηπραλέ ζηνπο θιέθηεο γηα λα δώζσ». 

Σν ιόγν δελ απόζσζε, ην ιόγν δελ απόεηπε 

θη ν Εήληξνο εθαηάθηαζε κε όιν ηνπ η΄ αζθέξη. 

«Λνπινύδα, πνπ ΄λ΄ ν ηζηπραλέο, πνύ ΄λ΄ ην ςσκί, η΄ αιάηη, 

πνπ ΄λ΄ ην ξαθί πνπ έθεξεο λα πιύλσ ην γηαξά κνπ;» 

«Δδώ είλαη όια, αθέληε κνπ, πάξ΄ ηα, ζέισ λα θύγσ, 

λα πάσ ζηε κάλα κ΄ αδεηαλή, θη αληξόπηαζηε απ΄ ηνλ Σνύξθν». 

«Ση ιεο, η΄ είπεο, Λνπινύδα κνπ, ηη είλ΄ απηά ηα ιόγηα;» 

«Ο κπισλάο κνύ γύξεςε βξάδηαζκα γηα αμάη, 

θη εγώ, αθέληε κ΄, ηνπ ΄δσζα βόιη θαξκαθσκέλν».
457

Γ. ΗΑΣΡΗΓΖ 1938: 40-41 

ε πεινπνλλεζηαθή παξαιιαγή ε Λεινχδσ δελ καηψλεη ηα ρέξηα ηεο, κφλν απεηιεί φηη 

ζα ζνιψζεη ην λεξφ ηνπ κχινπ, ψζηε λα εθδηθεζεί ηνλ Σνχξθν κπισλά γηα ηηο βαξηέο απαηηήζεηο 

ηνπ:  

«Δλύρησζε θαη βξάδηαζε θαη πάεη θαη ηνύη΄ ε κέξα  

θαη ζπ, Λεινύδσ, άξγεζεο, πόηε ζα παο ζην κύιν, 

πνπ θεη είλ΄ ν Σνύξθνο κπισλάο θη Αξάπεο παζπαιηάξεο, 

ζην μάη παίξλεη θίιεκα, ζηηο ρνύθηεο καύξα κάηηα». 

«Σώξα λα πάσ ζηνλ θεξαηά, ζηνλ παιηνκπεδεβέγθε
458

,

λα ηνπ ζνιώζσ ην λεξό, λα ηνλ ραζνκεξήζσ». 

ΚΑΡΧΝΖ 2013: 154 

457
 ζηξάληα: ζεληφληα, αζπξφξνπρα θιπ.· ηζηπραλέο: ππξνκαρηθά· γηαξάο (θαη γηαξέο) : πιεγή. 

458
  παιηνκπεδεβέγθεο: «(ηνπξθ.) πβξηζη. καζηξνπφο, ξνπθηάλνο» (Λεμηθφ Γεκεηξάθνπ, ηφκ. Θ΄, 4783). 
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΄Αιιε Λνπινχδνπ ηψξα (θη σζηφζν, πάληνηε ε ίδηα, έηζη φπσο αλαζρεκαηίδεηαη απφ 

ηφπν ζε ηφπν θαη απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν) ζπεχδεη απνθαζηζηηθά εθεί φπνπ ηελ νδεγεί ν πφζνο 

ηεο, αδηαθνξψληαο γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηεο κάλαο ηεο. ηελ παξαιιαγή ηεο Υαιθηδηθήο, φπνπ 

ε θαηαλαγθαζηηθή ζπλχπαξμε κε ηνπο Σνχξθνπο δπλάζηεο δηήξθεζε πεξηζζφηεξν, ν 

ηξαγνπδηζηήο δελ ζα κπνξνχζε λα αθήζεη ακλεκφλεπηα ηα πηζαλά πεξηζηαηηθά δηεζληθνχ ή, ππφ 

νξηζκέλνπο φξνπο, αληεζληθνχ έξσηα, ηα νπνία θαη παξαθνινπζεί ρσξίο ηελ πξφζεζε ηεο 

επηηίκεζεο ή ηνπ αλαζέκαηνο: 

«Σώξα, Λνπινύδνπ κ΄, βξάδηαζη, ζηνπ κύινπ κελ πααίλεηο, 

γηαηί είλη Σνύξθνπο κπινπλάο θί Σνύξθνπο ηνπλ αιέζεη. 

Σνύξθνπο γπξεύεη θίιεκα, γπξεύεη καύξα κάηηα». 

Λνπινύδνπ δελ αθθξίζηεθε ηεο κάλαο ηεο ηα ιόγηα, 

κόλ΄ βάλεη θί ζηνπιίδηηη απ΄ ηνπ ηαρηό ζηνπ γηόκα, 

βάλεη αξάδεο ηα θινπξηά θη αξάδεο η΄ αζεκέληα. 

«Λνπινύδνπ κ΄, ηη ινπιάζεθεο, ζί πήξη νπ Θηόο ηνπ λνύ ζνπ; 

Μήλα γηνξηή είλη ζήκεξα, κελ είλ΄ παζραινπγηόξηη;» 

Κί θίλεζη, θί πάηλη ζηνπ κύινπ γηα λα πάεη. 

Βξίζθεη ηνπλ κύινπ ζθαιηζηό θί ηα ζθπιηά ιπκέλα. 

΄Χζπνπ λα δέζεη ηα ζθπιηά, λ΄ αλνίμεη θί ηνπλ κύινπ, 

λά θη η Μηκέηεο πόξρηηη κη καύξνπλ θαβαιάξε.
459

«Καιεζπεξηά ζ΄, Λνπινύδνπ κνπ». «Καιώο ηνπ ηνύλ Μηκέηε». 

«Λνπινύδνπ κ΄, ηη βξαδηάζηεθεο θί άξγεζηο λα έξηεηο;» 

«Δίρα δνπιεηά, Μηκέηε κνπ, θί  δσ ζα κείλνπ βξάδπ». 

ΒΑΗΛΑΚΖ 1980: 29, αξ. 24 

459
 Λνγηθφηεξν ζα αθνπγφηαλ ην: Νά θη η Μηκέηεο πόξρηηη ζί καύξνπλ θαβαιάξεο. 
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΄Οζα αθήλεη αλνλφκαζηα ε Λνπινχδνπ, ηα νλνκάδεη θαη ηα ππνζηεξίδεη ε Κπξηαθνχ, ζε 

ηξαγνχδη ηεο Υαιθηδηθήο θαη απηή. Φέξλεη κάιηζηα ζε ακεραλία Σνχξθνπο θαη Ρσκαίνπο, πνπ 

άιια ηνχο έρεη δηδάμεη ν βίνο ηνπο. Δδψ κάιηζηα ακήραλνο, αλ φρη ζπκσκέλνο, εκθαλίδεηαη θαη 

ν ίδηνο ν ηξαγνπδηζηήο, εμνχ θαη ν πξψηνο ζηίρνο ηνπ, κηα επρή πνπ θξχβεη κέζα ηεο ηελ 

θαηάξα: 

Να κε ΄ρη έξζ΄ η΄ Ατ-Γεκεηξηνύ θαη η΄ Ατ-Γεκήηξ΄ ε κέξα. 

Κόζκνπο πααίλ΄ ζηελ εθθιεζηά θαη ζη΄ άγηα ηα βαγγέιηα, 

θη ε Κπξηαθνύ ζηνιίδεηαη θαη ζηνύ Μνπξάη΄ πααίλεη. 

«΄Δια, Μνπξάηε κ΄, θη άλνημε ηελ πόξηα ζ΄ λα ΄ξζνπ κέζα». 

Σξηγύξνπ γύξνπ θάζνπληαλ Σνύξθνη θί γεξνπληάδηο. 

Πξώηα γη αγάο ηελ ξώηεζε θη ύζηεξα η Ρσκαίνπο: 

«Μαξή, πνηνλ ζέιεηο θη αγαπάο, πνηνλ ζέιεηο γηα λα πάξεηο;» 

«Ηγώ ηνύ Μνπξάηε αγαπώ, άλδξα γηα λα ηνπλ  πάξνπ». 

«Μαξή, θαη δελ αληξέπεζαη ηνλ Θηό θαη δελ θνβάζαη; 

Θ΄ αθνύο, καξή, ηα ζήκαληξα, ζα θαίηηη ε θαξδηά ζνπ». 

 ΒΑΗΛΑΚΖ 1980: 29, αξ. 25 

΄Δλαο άιινο αγάο, ν Γηαθνχπαγαο, ηξππψλεη ζε μέλν ζπίηη, φπνπ ηνλ θαινδέρεηαη ε 

Διιελίδα λνηθνθπξά, αιιά πιεξψλεη κε ηε δσή ηνπ, φπσο θαη ε εξσκέλε ηνπ: 

Δθίλεζ΄ ν Γηαθνύπαγαο θη επήγε ζηε Μαξνύζησ. 

«Μαξνύζησ, θαιεζπέξα ζνπ, θαη πνύ είλ΄ ν Παλαγηώηεο;» 

«Ο Παλαγηώηεο έθπγε, βγήθε λα θέξεη γύξα, 

λα θάκεη γύξα ζηα ρσξηά, γύξα ζην βηιαέηη, 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



395 

λα κάζεη ην ραξάηζσκα, θη εγώ είκαη κνλαρή κνπ». 

«Μάξσ κνπ, πάξε θη άιιαμε, θόξεζε ηα θαιά ζνπ, 

θαη ζηξώζ΄ απάλσ ζηνλ νληά δηπιά πξνζθεθαιάθηα, 

θη άλας΄ η΄ αξγπξνθάληειν θαη η΄ αξγπξά ζακηάληα».
460

Ο Παλαγηώηεο πξόβαιε από ςειή ξαρνύια 

θαη γιέπεη θσο ζην ζπίηη ηνπ θαη ιάκςε ζηνλ νληά ηνπ. 

«Μήλα ε γπλαίθα κ΄ δελ κπνξεί, κήλα θαη ην παηδί καο;» 

Γίλεη βηηζηά η΄ αιόγνπ ηνπ θαη ζαλ πνπιί πεηάεη, 

θξπθαλεβαίλεη ζηνλ νληά, γιέπεη ηελ αηηκηά ηνπ 

θαη κε ην αίκα δπν θνξκηώλ ηελ πιέλεη ζαλ ιεβέληεο. 

ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ 1880: 176, αξ. 269 

Δθηελέζηεξε, ράξε ζηηο επηπιένλ ηζρπξέο εηθφλεο ηεο αιιά θαη ζηνλ ζπκθπξκφ, πξνο ην 

ηέινο, κε ηελ παξαινγή ηεο «Μάλαο θφληζζαο», είλαη ε παξαιιαγή απφ ηε ηάηηζηα. Ο 

απαηεκέλνο ·ιιελαο εθδηθείηαη ζθνηψλνληαο ηε ζχδπγφ ηνπ (γηα ηε κνίξα ηνπ Σνχξθνπ εξαζηή 

ηεο δελ γίλεηαη ιφγνο) θαη, φπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιά ηξαγνχδηα ηηκσξίαο, πάεη ζηνλ κχιν γηα λ΄ 

αιέζεη ην θεθάιη ηεο ζαλαησκέλεο, ζε κηα ηειεηή νιηθνχ αθαληζκνχ ελφο πξνζψπνπ πνπ 

θξίλεηαη φηη δελ ηνπ αμίδεη θαλ ε ηαθή: 

Ηαθνύπεο θη όηαλ θίλεζηλ θί ζηνπ παδάξ΄ λα πάλεη, 

ιηαλή βξνπρή ηνπλ έπηαζη θί ζηε Μαξία πάλεη. 

«Καιή κηξά ζ΄, Μαξία κνπ». - «Καιώο ηνπλ ηνπ Ηαθνύπε». 

«Μαξία κ΄, πνύ ΄λ΄ νπ άληξαο ζνπ, πνύ είλ΄ νπ Παλατώηεο;» 

460
 ζακηάληα: θεξνπήγηα. 
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«Οπ Παλατώηεο δελ ΄λη δσ, πάηζη λα θπλεγήζεη, 

λα θέξεη ληδέβξη ηα βνπλά, ληδέβξη ηα θνπξθνπβνύληα, 

λα θέξ ΄αιάθηα δνπληαλά, αξθνύδηα ζθνπηνπκέλα, 

λα θέξ΄ ηνπλ αιαθόηπνπινπ, λα παίδεη νπ Κνπζηαληάθεο». 

«Βάιη, Μαξία κ΄, θη άιιαμη, ζηνπιίζνπ θη αξκαηώζνπ, 

ζηξώζη ςειά ζηνπ κπαζνπληά θη άλαςη ηα θαληήιηα, 

άλαςη ηα θαληήιηα ζνπ θη δηθνπρηώ ιακπάδηο, 

θη έια θνπληά κ΄ κνπ πιάηαζη, λα θνηκεζνύκ΄ αληάκα». 

Κη νπ Παλαηώη΄ο αγλάληηςηλ απνύ ςειή ξαρνύια. 

«Θε κνπ, ηη θέγγ΄λ ηα ζπίηηα κνπ, ηη θέγγεη νπ κπαζνπληάο κνπ; 

Μήλα ε κάλα κ΄ πέζαληλ, κήλαλ θάλα πηδί κνπ; 

Μήλαλ Μαξία δελ κπνπξεί, κήλαλ θαλά πηδί κνπ;»  

Κη θίλεζη θί πάηληλ ΄πνπθάη΄ ζηα παξαζύξηα. 

Αθνπζηλ ΄έιηα θξηηζαλά, ζκπόξνπλ ΄πνύ δπν λνπκάηνη, 

άθνπζηλ ΄έιηα θξηηζαλά θί ηνύξθηθε θνπβέληα. 

«ηνπλ Θην, ζηνπλ Θην ζ΄, Μαξία κνπ, ζηελ πίζη΄ νπνύ πηζηεύεηο, 

ηνύ πνηνο είλη θαιύηεξνπο απνύ ηνπλ Παλατώηε;» 

«ηελ ηκνπξθηά, ζηελ ηγλνπκηά, θαιιηά ΄λ΄ νπ Παλατώηεο, 

ζηνπ θίιεκα, ζη΄ αγθάιηαζκα δηαβαίλ΄ ε ζνπιηαληά ζνπ». 

«΄Διαζη, θνύξβα κ΄, ΄έιαζη, ώζπνπ λα ζέβνπ κέζα». 

Κί ηνπ ζπαζάθη η΄ μέζπξηλ, ιηαλά ιηαλά ηελ θάκλεη 

θί ζνπ ζαθί ηελ κάδνπληλ, ζηνπ κύινπ ηελ πααίλεη. 

«΄Αιηζη, κύιη κ΄, άιηζη ηεο θνύξβαο ηνύ θνπξκάθη, 

βγάληλ η΄ αιεύξη θόθθηλν θί ηελ παζπάια καύξε, 

΄ηά λά ΄ξρνπλ΄ νη γξακκαηηθνί λα παίξλνπλ ηνύ κειάλη, ΠΑ
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΄ηά λα ΄ξρνπληη λνη γέκνπξθηο λα παίξλνπλ θνπθθηλάδη».
461

ΛΤΝΣΔΚΔ 1947: 154, αξ. 98
462

Παλαγηψηεο νλνκάδεηαη θαη ν ήξσαο ελφο ηξαγνπδηνχ «ηεο ζθιαβηάο», θαηά ηελ 

ηαμηλφκεζε ηεο Γεσξγίαο Σαξζνχιε·
463

 απηφο φκσο δελ έρεη ιφγν λα ηηκσξήζεη ηε γπλαίθα ηνπ,

πνπ ηνπ ζηέθεηαη πηζηή, θαη κφλν ηνλ Σνχξθν, ηνλ Μνπζηαθά, ζθνηψλεη, γηα ηελ ηηκή ηνπ: 

Παλεγπξάθη γέλεηαη ζηνλ ΄Αην Κσζηαληίλν, 

ηξέρνπλ νη ληνη γηα ην θηιί θη νη ληέο γηα ηελ αγάπε, 

ηξέρεη θη ε Παλαγηώηαηλα κε δπν ηεο δπραηέξεο. 

Ο Μνπζηαθάο ηελ θαξηεξεί κε ηέζζεξα γηνκάηα. 

«Πηε ηα, κσξ΄ Παλαγηώηαηλα, ηα ηέζζεξα γηνκάηα». 

«αλ ηη, θξνληήξηζζα είκαη ΄γώ, λα πησ κε παιηθάξηα;» 

Κη ν Παλαγηώηεο η΄ άθνπζε, πνιύ ηνύ θαθνθάλε. 

«Γηά θάηζε θάησ, Μνπζηαθά, κε ζθνησζνύκε νύινη!» 

Καη ην κπηζηόιη ηξάβεμε πάλσ ζηνλ Παλατώηε 

461
 ληδέβξη: «γχξν»· κπαζνπληάο: «ην θαιχηεξνλ δσκάηηνλ ηεο νηθίαο, ε αίζνπζα ηεο ππνδνρήο»· θξηηζαλά: «γέιηα 

ερεξά θαη ηξπθεξά»· ζκπόξνπο: «ε θνπβέληα, ην κίιεκα»· ηγλνπκηά: «γλψκε, δηάζεζηο»· θνύξβα: «πφξλε» (ηα 

εξκελεχκαηα είλαη ηεο Δληβίγεο Λχληεθε). 
462

 Μηα ζπληνκφηεξε παξαιιαγή ησλ εξξψλ δεκνζηεχεηαη ζην Καθηαληδήο 1977: ζ. 40. Σν ηέινο ηεο (ζη. 11-14): 

Κη ν Παλαγήο αγλάληεπε από ςειή ξαρνύια, / πξνο ηνπο ζπληξόθνπο έιεγε, πξνο ηνπο ζπληξόθνπο ιέεη: / Κη αλ δε ην 

ζπίηη θαίγεηαη, / ηόη΄ ε Μαξηώ παληξεύεηαη. 
463

 ηα 1938-1939 ε Σαξζνχιε θαηέγξαςε ηελ εμήο ηζηνξία ζην ρσξηφ Καπιάλη ηεο αλαηνιηθήο Ππιίαο: «Δδψ έλαο 

Σνχξθνο ιεγφηαλε νπκάεο. Βξήθε κηα εδψ πνπ δελ είρε παηδηά θαη πήγαηλε ηαρηηθά. Μηα βξαδηά ήξζε πνπ ν 

άληξαο ηεο έιεηπε ζην κχιν. Σε λχρηα ήξζε ν άληξαο ηεο απφ ην κχιν, ηνλε βιέπεη θαη θνηκφηαλε. "Ση είλαη 

επηνχλνο εδψ πέξα;", ηεο ιέεη ηεο γπλαίθαο ηνπ. Παίξλεη ην ηζεθνχξη, κία ζηνλ θάξαβν ζην θεθάιη θαη ηνλ άλνημε 

ζηε κέζε, πνπ ηα αίκαηα θαη ηα κπαιά ηνπ ηηλαρηήθαλε ζηνλ ηνίρν. Νά, παηδηά κνπ, λά, ηεξάηε, ην αίκα θαίλεηαη 

αθφκε. Δθείλνο φρη λα θηηάζεη κηα γνχβα, παξά πήγε ζ΄ έλα βξάρν, ην Μειίζζη, ζαξάληα νξγηέο βάζνο ηνλ έξημε 

θάησ. Σνλ αλαδεηήζαλε νη Σνχξθνη δψζε-θείζε, κάζαλε πνπ εξρφηαλε ζ΄ εθείλ΄ ην ζπίηη. Απηφο εκχξηζε θαη 

βξψκαγε ζην ιφγγν. Σξέμαλε νη Σνχξθνη, βξήθαλε ην θνξκί, ν θνληάο θπγνδίθεζε. Μηα εκέξα, ζαλ ηψξα πνπ 

αισλίδακε, ήξζε ζηνλ Γθξηδφθακπν π΄ αισλίδακε ρξηζηηαλνί θη ήηαλε έλαο Αξάπεο πνπ κέηξαγε ηα γελλήκαηα. 

Δθείλνο δηάε ζηνλ ήιην θη έπεζε η΄ απίζηνκα. Δίρε ν Σνχξθνο θάπνην θίιν, ηνπ θάλεη λφεκα, εηνχηνο είλαη ν θίινο. 

Πήγαλ θαη ηνλ πιαθψζαλε, ηνλ εδαπήζαλε, ηνλε δέζαλ θαη ηνλ πήγαλ ζηε Μνζψλε πνπ ήηαλε πνιιή Σνπξθηά. Ζ 

κεηέξα ηνχ Σνχξθνπ ιέεη: "θάρηε ηνλ θαη λα βγάινπλε ηα ζθψηηα ηνπ λα ηα ςήζνπλε λα ηα θάεη". Σνπ θφςαλε ηε 

κχηε, η΄ απηηά, ηνλε ζνχξλαλε ζην παδάξη. ΄Δλαο Αξβαλίηεο ηνλε ιππήζεθε, ηνλε πιεζίαζε, είρε κπηζηφιη ζηε 

κέζε, ηξαβάεη ην πηζηφιη, ηνλ παίξλεη ε ζθαίξα, παξέδσθε ην πλεχκα» (Σαξζνχιε 2011: 225-226). 
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θη ν Παλατώηεο ην ζπαζί, ηνπ πήξε ην θεθάιη. 

«Γε ζ΄ ην είπα ΄γώ, ξε Μνπζηαθά, κε κέλα κελ ηα βάλεηο;» 

ΣΑΡΟΤΛΖ 1944: 25, αξ. 24 

Γηα ηελ ηηκή ηνπο επίζεο, δχν Διιελφπνπια ζθνηψλνπλ έλαλ Σνχξθν, θίιν ηνπο 

κάιηζηα, επεηδή θίιεζε ηελ αδεξθή ηνπο. Ο ηίηινο ηνπ ξνδίηηθνπ ηξαγνπδηνχ, «Οη ηξεηο 

αληξεησκέλνη», ζπκθσλψληαο κε ην θείκελν, ηηκά εμίζνπ ηα παιηθάξηα, αλεμαξηήησο θπιήο. 

Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε έγλνηα ησλ θνλέσλ, απνηέιεζκα εθηίκεζεο ίζσο, λα αλεβάζνπλ ηνλ 

λεθξφ ζην ζπίηη ηνπ, λα κελ ηνλ αθήζνπλ ζαλ ζθπιί ζηνλ δξφκν: 

΄Πνύ ην πνξλό κε ηε δξνζηά αλνίγνπλ ηα δνπκπνύιηα, 

αθνύζεηε λα ζαο εηπώ ηνπ ύπλνπ ηα ηξαγνύδθηα: 

Σξεηο αληξεησκέλνη πνξπαηνύλ ζηε γε ζηελ νηθνπκέλε, 

ν έλαο ην Καπηηαλί θη ν άιινο ν Σζαγθάξεο 

θη ν άιινο ν Μπξαήκ παρηάο, η΄ όκνξθν παιηθάξη. 

«Μπξαήκ παρηά, Μπξαήκ παρηά, όκνξθν παιηθάξη, 

λα ζε ζθνηώζνπκε, ζθπιιί, θη αο πάεη ε θεθαιή καο, 

κπξνζηά καο ηελ εθίιεζεο, ζθύιιε, ηελ αδεξθή καο». 

«Μεδέ θίιεζα, κεδέ ηζίκπεζα, κήηε εκίιεζά ηελ, 

ζην ζπίηη καο κπαηλόβγαηλλελ, κ΄ αιήζεηα αγάπεζά ηελ». 

Μηα καραηξθηάλ ηνύ δώζαζη θαη θόςαλ ηελ θαξδθηάλ ηνπ, 

θη απέθσ ηνλ ελέβαζαλ ζηνλ έξεκνλ νληάλ ηνπ. 

Πάηηο θαη ηνλ ΄λεβάζαζη ζηελ έξεκελ ηε ζθάια,  

ζεθώλεηαη ε κάλα ηνπ ανπξνμππλεκέλε 

θαη βιέπεη ηνλ Μπξαήκ παρηά ζην γαίκα βνπηεκέλν. 

«Γηέ κνπ, θαη πνηνο ζ΄ εζθόησζε, πνηνο έδσζε ζην Υάξν, 
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πνπ λα ηνλ θξίλεη ν Θεόο ζηνλ θόζκνλ ηνλ απάλσ».
464

ΒΡΟΝΣΖ 1939: 72, αξ. 3 

«Σν κίζνο πνπ έηξεθε ν ειιεληθφο ιαφο γηα ηνπο ερζξνχο θαη αιιφζξεζθνπο Σνχξθνπο 

ζηα ρξφληα ηεο ζθιαβηάο, εθδειψλεηαη κε ηνλ πην δσεξφ ηξφπν ζηα ηξαγνχδηα ηνπ ιανχ καο, ηα 

ζρεηηθά κε ην γάκν θαη ηελ εθινγή ηνπ ζπδχγνπ. Γηαηί πξαγκαηηθά θακκηά αξεηή ηνπ Σνχξθνπ 

ππνςεθίνπ γακπξνχ δελ κπνξεί λα ζβήζεη ηελ πξνθαηάιεςε πνπ αηζζάλνληαη νη Διιελίδεο γηα 

ηνλ ερζξφ ηεο παηξίδαο» ζπκπεξαίλεη ε Μαξία Μηξάζγεδε.
465

 «Οη Σνχξθνη», παξαηεξεί ν

Οιιαλδφο λενειιεληζηήο Dirk Christian Hesseling, «εζεψξνπλ ηνπο Διιελαο σο ιαφλ 

ππνηαγκέλνλ, ηνλ νπνίνλ θαη θαηεθξφλνπλ, εηο δε ηελ έπαξζηλ ηαχηελ ησλ Σνχξθσλ 

αληεηάζζεην ππφ ησλ Διιήλσλ νκνία θαηαθξφλεζηο έλεθα ηεο βαξβαξφηεηνο απηψλ, δηά ηνχην 

θαη επηγακίαη κεηαμχ Διιήλσλ θαη Σνχξθσλ, δπλάκελαη λα θαηαιήμσζηλ εηο ζπγρψλεπζηλ ησλ 

δχν εζλψλ, ήζαλ πξάγκα αδχλαηνλ».
466

 Οπσζδήπνηε, απηφο ήηαλ ν θαλφλαο: Οη Σνχξθνη

απαηηνχλ θαη πεηζαλαγθάδνπλ, παληειψο αδηάθνξνη γηα ηηο πηζαλέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ηεο 

ιείαο ηνπο ή γηα ηελ ειηθία ηεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη Διιελίδεο αληηδξνχλ θαη κάρνληαη γηα 

ηελ ειεπζεξία ηνπο κε φπνηνλ ηξφπν πξνζθέξεηαη. Λφγνπ ράξε κε ηελ απφδξαζε, φπσο 

ζπκβαίλεη ζην επεηξψηηθν πνπ αθνινπζεί, κε εξσίδα κηα κεησλπκηθή ηξπγφλα:  

Αγάο ήξζε θαη θόλεςε ζηε κέζ΄ από ηε ρώξα, 

θη αθόκα δελ θαιόθαηζε λα θαινγηνκαηίζεη 

θαη ηελ ηξπγόλα γύξεςε πεζθέζη λα ηελ πάλε. 

«΄Αηληε, ηξπγόλα, ζηνλ παζά θαη ζηνλ βεδίξε αθέληε». 

Κη απηή ζηε βξύζε έηξεμε θξύγην λεξό λα θέξεη, 

464
 πνξλό: πξσί· παρηάο: παζάο, λνκάξρεο· απέθσ: έπεηηα· πάηηο: φηαλ (ηα εξκελεχκαηα είλαη ηνπ ζπιινγέα). 

465
Μηξάζγεδε 1965: 113. Ζ ζπγγξαθέαο εμεηάδεη ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο ησλ Διιήλσλ κε αιιφζξεζθνπο θαη 

αιινεζλείο ζηηο ζειίδεο 109-116 θαη 126-127. 
466

 Γξ Γ. Κ. ΄Δζζειηγγ, Βπδάληηνλ θαη βπδαληηλόο πνιηηηζκόο, κεηάθξαζε .Κ. αθειιαξφπνπινο, έθδ. 3ε, εθδ. 

Ησάλλεο Ν. ηδέξεο, Αζήλα, ρ.ρ.έ., 214. 
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θη νύηε λεξό δελ ήθεξε θη νύηε ζηε ρώξα θάλ΄θε. 

ΓΗΑΓΚΑ 1959: 323, αξ. 478 

 Σν κίζνο, ζπκππθλσκέλν ζηελ θαηάξα Φνπηηά λα θάςεη ηελ Σνπξθηά, ξπζκίδεη ην 

επφκελν ηξαγνχδη, ην νπνίν «αλαθέξεηαη ζε πξαγκαηηθφ γεγνλφο πνπ δηαδξακαηίζηεθε ζην 

Κακπνρψξη Ζκαζίαο», ηελ Σξηρνπβίζηα, φπσο ζεκεηψλεηαη ζην βηβιίν Ρνπκινύθη: Υνξνί θαη 

ηξαγνύδηα από ηνλ «Ρσκηόηνπν», ρσξίο φκσο λα δίλνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Άξαγε, ην 

κπεφπνπιν ππξνβνιεί ζηνλ αέξα απφ ηνλ εξσηηθφ ηνπ ελζνπζηαζκφ ή γηα λα ζθνηψζεη ηελ 

Διιελνπνχια πνπ ελδερνκέλσο αξλείηαη ηνλ έξσηά ηνπ; 

΄Δξε, πνιιά ληνπθέθηα, κάλα κ΄, ξίρλνπληη θάηνπ ζηελ Σξηρνπβίζηα. 

Μήλα ζί γάκνπ, κάλα κ΄, ξίρλνπληη, 

έξε, κήλα ζί γάκνπ ξίρλνπληη, κήλα ζη παλεγύξη. 

Σα ξίρλεη ηνπ κπέε, κάλα κ΄, ηνύ πηδί, 

έξε, ηα ξίρλεη ηνύ κπέε, κάλα κ΄, ηνύ πηδί γηα κηα παπαδνπθόξε. 

Έξεκ, θνπηηά λα θάςεη ηελ Σνπξθηά, 

έξε, θνπηηά λα θάςεη ηελ Σνπξθηά, θη απηνύο θί ηα ληνπθέθηα. 

ΓΡΑΝΓΑΚΗ 2008: 106, αξ. 5.2 

Μνιαηαχηα, θαη άζρεηα κε ην πφζν ζπρλέο, αιιά θαη αλεθηέο, ήηαλ νη εξσηηθέο ζρέζεηο 

ησλ θαηαθηεηψλ Σνχξθσλ κε Διιελίδεο ζε κηα δηαδξνκή ηεζζάξσλ αηψλσλ (θαη γηα νξηζκέλεο 

πεξηνρέο αθφκα κεγαιχηεξε), ηφζν θάπνηα απφ ηα πξνεγνχκελα ηξαγνχδηα φζν θαη ην αθφινπζν 

δίζηηρν επηηξέπνπλ ηελ ππφζεζε πσο δελ ππήξμαλ φιεο απνηέιεζκα βίαο θαη επηβνιήο. 

Οξηζκέλεο απέξξεαλ απφ επηινγή, φπσο ηνπιάρηζηνλ καξηπξνχλ ηα ηξαγνχδηα, ηα νπνία 

επηιέγνπλ ηνλ επζχ, εηιηθξηλή ιφγν, φζν δπζάξεζηνο θη αλ αθνχγεηαη, θαη φρη ηελ απνζηψπεζε. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην εμήο δίζηηρν: 
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Πάιη ηα καύξα θόξεζεο, πάιη εκνξθηέο γπξεύεηο. 

πάιη ηνλ Σνύξθν αγαπάο θαη ηνλ Ρσκηό δελ ζέιεηο. 

SANDERS 1844: 170, αξ. 119 

 ΄Αιισζηε νη ζατηεο ηνπ έξσηα δελ ζρίδνπλ ηνλ αέξα κε εζληθά θξηηήξηα, φπσο 

ππνλνείηαη θαη ζηνπο αθφινπζoπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ «Παξαγγειία»: 

΄Δλα θαπεηαλόπνπιν ηξαλό θαη μαθνπζκέλν, 

πόθνςε αγάδσλε θνξκηά θαη κπέεδσλ θεθάιηα,   

πόθαςε Σνύξθηζζσλ θαξδηέο, ζηνλ πόιεκν ιαβώζε. 

ΕΑΜΠΔΛΗΟ 1852: 673, αξ. 95, ζη. 1-3 

«Ζ Έιιε ζέιεη ζθόησκα» 

ε έλα απφ ηα πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλα παλειιαδηθψο ζκπξλαίηθα ηξαγνχδηα
467

, ε

·ιιε, κηα Διιελίδα, παίξλεη ην ξίζθν ηνπ έξσηα παξφηη ζα κπνξνχζε λα ππνζέζεη φηη ην δίρσο 

άιιν ζα αληηκεηψπηδε ηε καδηθή πεξηθξφλεζε θαη απνδνθηκαζία: 

467
 Σα Λανγξαθηθά Κεθαινληάο παξέρνπλ κηαλ ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία γηα ην πψο θπθινθνξνχλ ηα ηξαγνχδηα: 

«Σν ηξαγνχδη ηεο ΄Διιεο έθζαζε ζηελ Κεθαινληά θαη κάιηζηα ζην ρσξηφ ηεο γηαγηάο Χθεαλήο [ηεο αθεγήηξηαο], 

ηα Γηιηλάηα, απφ ηνλ αδειθφ ηεο Κσλζηαληίλν Παλαγή Μπαιηζαβηά (1897-1993). Ο κπάξκπαο ν Κσζηαληήο, ν 

νπνίνο ππεξέηεζε ζηνπο πνιέκνπο ηεο επνρήο ηνπ θαη έιαβε κέξνο θαη ζηε Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία, επέζηξεςε 

ζηελ Διιάδα κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 1922. Μεηέθεξε θαη ην ηξαγνχδη ηεο ΄Διιεο ζην ρσξηφ ηνπ, φπσο ην 

άθνπζε, φπσο δηάβαηλε ν ειιεληθφο ζηξαηφο απφ ηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά ηεο Ησλίαο. Γελ έκαζε πνηέ γηα ηελ ηζηνξία 

ηνπ ηξαγνπδηνχ, γηα ηελ νπνία ίζσο λα κελ έδσζε θαη ηδηαίηεξε ζεκαζία. ΄Δηζη απιά ην άθνπζε απφ ηνλ αδειθφ 

ηεο θαη ην δηαηήξεζε ζηε κλήκε ηεο ε γηαγηά Χθεαλή, πνπ ην ζηγνηξαγνπδνχζε θαη πνπ ε ε θπξηφηεξε αιιαγή ζην 

ζηίρν ηνπ ήηαλ φηη έρεη ππνβαζκίζεη ηνλ "θνκηζέξε" ζε "κπαξκπέξε"!» (Μπάιιαο - Λάζθαξε-Μπάιια 2010: 257).  
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Ζ  Έιιε ζέιεη ζθόησκα κε δίθνπν καραίξη 

πνπ πήγε θαη αγάπεζε ηνλ Σνύξθν θνκηζέξε.
468

Άηληε, κσξέο Έιιε, θαλέλαο δε ζε ζέιεη, 

θαλέλαο δε ζε ζέιεη, γηαη΄ είζαη θηιεκέλε 

από ηνλ θνκηζέξε. 

Παξακνλή μεκέξσκα ρηππνύζαλ νη θακπάλεο, 

ν θόζκνο πάεη ζηελ εθθιεζηά θη ε ΄Διιε ζηνπο αγάδεο. 

΄Αηληε, κσξέ ΄Διιε, κσξή μεκπαιηζκέλε, 

΄Αηληε κσξέ ΄Διιε, θαλέλαο δε ζε ζέιεη.  

ΛΗΑΠΖ 1986: 161, αξ. 9 

Καηά ηνλ Ζξαθιή Δπζηξαηηάδε, «ην μαθνπζηφ παξαδνζηαθφ καο ηξαγνχδη "Ζ Διιε" 

ηξαγνπδηφηαλ, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο, ζηε κχξλε απφ ηα 1870, πνιχ πξηλ γίλεη δίζθνο γηα 

πξψηε θνξά απφ ηελ θπξία Ακαιία ζηα 1910. Κάπνηεο άιιεο πιεξνθνξίεο, πνπ αλάγνπλ ην 

ζθάλδαιν ηεο ·ιιεο ζηα ρξφληα ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο κχξλεο, κεηαμχ 1915-1917, 

δηαςεχδνληαη, πξνθαλψο, απφ ηελ πξναλαθεξζείζα ερνγξάθεζε ηνπ 1910. Λέγεηαη αθφκε φηη, 

επεηδή ην ηξαγνχδη είρε πνιχ κεγάιε απήρεζε ζηνλ θφζκν, ε νηθνγέλεηα ηνπ παζφληνο ζπδχγνπ 

πξνζπάζεζε λα ην απαγνξεχζεη, ρσξίο απνηέιεζκα... Πάλησο ε ππφζεζε ηεο ·ιιεο, φπνηε θαη 

λα ζπλέβε, έρεη σο εμήο: Ζ ΄Διιε Π., Διιελίδα θαη απφ ηηο πην γλσζηέο ηφηε θπξίεο ηεο 

θνηλσλίαο ηεο κχξλεο, πξνθάιεζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κέγα ζθάλδαιν. Ζ ΄Διιε ηα έθηηαμε 

κε ηνλ Σνχξθν αξρεγφ ηεο ρσξνθπιαθήο ησλ Βνπξιψλ, θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαηέιεηςε ηνλ 

άληξα ηεο θαη ηα παηδηά ηεο γηα ράξε ηνπ. Σν ζθάλδαιν ήηαλ ηφζν κεγάιν ηελ επνρή εθείλε πνπ 

πξνθάιεζε ηελ θνηλή γλψκε φρη κφλν ηεο κχξλεο αιιά θαη ησλ πεξηρψξσλ. Σν γεγνλφο 

κεηαδφζεθε ζε νιφθιεξε ηε Μηθξά Αζία. Βνχημαλ νη εθεκεξίδεο γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

Καη, βέβαηα, έλα ηέηνην γεγνλφο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πεξάζεη απαξαηήξεην απφ ηε ιατθή 

κνχζα, πνπ ζθάξσζε ην γλσζηφ ρηιηνηξαγνπδηζκέλν θαη κε θαηά ηφπνπο δηαθνξνπνηεκέλνπο 

ζηίρνπο, ε ΄Διιε ζέιεη ζθόησκα, ζέιεη θαξακαληόια... ην δηάζηεκα 1910-1920 έρνπκε ηέζζεξηο 

468
 θνκηζέξεο: Σνχξθνο βαζκνθφξνο αζηπλνκηθφο. Να ζεκεησζεί φηη ην ηξαγνχδη εμαθνινπζεί λα αθνχγεηαη ζε 

πνηθίιεο παξαιιαγέο, ε αλαθνξά πάλησο ζε Σνχξθν είλαη πιένλ ζπαληφηαηε. 
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θαηαγεγξακκέλεο θαη δηαθνξεηηθέο εθηειέζεηο απφ ηνπο: Ακαιία, αβαξή, Μαξίθα Παπαγθίθα, 

Γηψξγν Καηζαξφ - θαη κε αιιαγέο ζηνπο ζηίρνπο. Ο Σνχξθνο θνκηζέξεο πξέπεη λα ήηαλ πνιχ 

ζθιεξφο άλζξσπνο θαη λα εθκεηαιιεπφηαλ ην αμίσκά ηνπ, κάιηζηα θάπνπ αλαθέξεηαη θαη σο 

ληαβαηδήο...» (2007: 53).
469

Σν 1987 ε Μαξία Αζβέζηε πιεξνθνξήζεθε απφ ηνλ νδνληαπεληάρξνλν ηφηε 

Μηθξαζηάηε Γεκήηξε Μπαδέν, ηξαγνπδηζηή θαη νξγαλνπαίρηε, φηη ην ηξαγνχδη δεκηνπξγήζεθε 

ζην ρσξηφ Κηιηζκάλη, πνπ ην ζπλαπνηεινχζαλ κέηνηθνη απφ ηε Νάμν, ηελ Πάξν, ηε Μπηηιήλε, 

ηα Κχζεξα θαη ηελ Κξήηε: «Ζ αγάπε ηεο "·ιιεο" πξνο ηνλ Κνκηζέξε, ηνλ Σνχξθν Γηνηθεηή 

ησλ Βνπξιψλ, ήηαλ έλα πξαγκαηηθφ γεγνκφο, πνπ ζπλεηάξαμε ηελ νξζφδνμε θνηλφηεηα ηνπ 

ρσξηνχ ηνπ, ην Κηιηζκάλη, θη νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο Ησλίαο, ζηα ρξφληα ηνπ παηέξα ηνπ, 

ηφζν, πνπ ην πιεγσκέλν θνηλσληθφ ηνπο θηιφηηκν μερχζεθε, αληί γηα θφλν, ζε ηξαγνύδη, πνπ κ΄ 

απηφ ηνλ ηξφπν νη Κηιηζκαλήδεο, θαη γεληθά νη ρξηζηηαλνί, εθθξάδαλε ηελ εζληθή ηνπο 

απνδνθηκαζία». (1990: 282-283). 

Σν ηξαγνχδη πνπ δεκνζηεχεη σο «αξρέηππν» ε Αζβέζηε, θαη ην νπνίν θαηέγξαςε ν 

κνπζηθνιφγνο Μάξθνο Φ. Γξαγνχκεο, έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

Ζ Έιιε ζέιεη ζθόησκα κε δίθαλε πηζηόια, 

γηαηί δελ εζεβάζηεθε ηνλ Γηάλλε ηνλ Πξεβόια. 

΄Διιε, κσξέ ΄Διιε, 

ν Γηάλλεο δε ζε ζέιεη, 

469
 ηε ζ. 52 ν Δπζηξαηηάδεο παξαζέηεη ηνπο ζηίρνπο ησλ ηεζζάξσλ εθηειέζεσλ, φπνπ ήδε ζηηο εθηειέζεηο ηνπ 

αβαξή θαη ηεο Παπαγθίθα δελ γίλεηαη αλαθνξά ζε Σνχξθν· ζηελ εθηέιεζε ηεο Ακαιίαο ην ξεθξαίλ επηιέγεη ηε 

ζθιεξή θπξηνιεμία: Ακάλ, ακάλ Διιε, θαληάξνο δε ζε ζέιεη, / γηαη΄ είζαη πεδεγκέλε, / ζηνλ ληαβαηδή ξηγκέλε.  

Βι. επίζεο Βνιηφηεο-Καπεηαλάθεο 1999: 234-238, θαη ·μαξρνο 1990: 43-47. Γχν παξαιιαγέο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ παξαηίζεληαη ζην Καξαζνχηαο 2003: 189-191, αξ. 237 («Ξεκέξσλαλ Υξηζηνχγελλα») θαη 238 («Ζ 

·ιιε ζέιεη πλίμηκν»), φπνπ θαη νη εμήο ελαξθηήξηνη ζηίρνη, δηδαθηηθνί θαη απεηιεηηθνί: Ζ Έιιε ζέιεη πλίμηκν ζηεο 

κύξλεο ην πνηάκη, / γηα λα ην κάζνπλ νη κπξληέο άιιε λα κελ ην θάκεη. εκεηψλεη ν ζπιινγέαο: «Οη Σνχξθνη, 

αιιφζξεζθνη θαη θαηαθηεηέο, ήηαλ κηζεηνί ζηνπο ·ιιελεο. Γη΄ απηφ ζρέζεηο εξσηηθέο, ησλ Διιελίδσλ θπξίσο, κε 

ηνπο Σνχξθνπο θαηαθηεηέο ζεσξνχληαλ φρη κφλν ακαξηία αιιά θαη θνηλσληθφ ζθάλδαιν. Σν ηξαγνχδη απερεί απηά 

αθξηβψο ηα αηζζήκαηα αγαλάθηεζεο πνπ έλησζαλ νη ·ιιελεο γη΄ απηέο ηηο ζρέζεηο. Ζ ·ιιε δηαπξάηηεη βαξχ 

ακάξηεκα, γηαηί ηε κέξα πνπ ζεσξείηαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο γηνξηέο ηνπ ιανχ ηεο πξνδίδεη ηελ πίζηε ηεο θαη ηξέρεη 

ζηνπο "αγάδεο"». 
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γηαηί είζαη θηιεκέλε. 

Ζ ΄Διιε ζέιεη δάραξε θαη ράζηθν αιεύξη, 

λα θάλεη ηα γιπθίζκαηα λα πά' ζηνπ Κνκηζέξε. 

΄Διιε, κσξέ ΄Διιε θηι. 

Αλήκεξα Υξηζηνύγελλα ρηππνύζαλ νη θακπάλεο, 

νη ρξηζηηαλνί ζηηο Δθθιεζηέο θη ε ΄Διιε ζηνπο αγάδεο. 

΄Διιε, κσξέ ΄Διιε θηι. 

Κξίκα ζε ζέλα, ΄Διιε κνπ, θξίκα ζηε εκνξθηά ζνπ, 

ξεδίιεςεο ην ζόη ζνπ θαη όια ηα παηδηά ζνπ. 

Έιιε, κσξέ Έιιε, 

ν Γηάλλεο δε ζε ζέιεη. 

«Ίπσο βγαίλεη απφ ην ηξαγνχδη», ζπκπεξαίλεη ε Αζβέζηε, «ε ·ιιε ήηαλ ρξηζηηαλή, πνπ 

παξαζηξάηεζε. Φηιήζεθε απφ αιιφζξεζθν θη έπξεπε λα ζθνησζεί "κε δίθαλε πηζηφια¨, "γηαηί 

δελ εζεβάζηεθε ηνλ Γηάλλε ηνλ Πξεβφια", ηνλ νξζφδνμν θαη ζπγρσξηαλφ ηεο. Ζ ρξηζηηαληθή 

θνηλφηεηα, ε νξζφδνμε θνηλή γλψκε, ηαπεηλψλεη ηελ ·ιιε. Σελ παξνπζηάδεη λα πεξηπνηείηαη κε 

γιπθίζκαηα ηνλ αιιφθπιν "θνκηζέξε". Κη αθφκε, γηα λα θαλεί πην πνιχ ην θαηξαθχιηζκά ηεο 

θαη ην κέγεζνο ηεο ακαξηίαο ηεο, ζεκεηψλεηαη φηη, ελψ ρηππνχλ νη θακπάλεο γηα ηε κεγάιε 

γηνξηή ηεο ρξηζηηαλνζχλεο, ηα Υξηζηνχγελλα, θη φινο ν θφζκνο βξίζθεηαη ζηηο εθθιεζηέο, "ε 

·ιιε [πάεη] ζηνπο αγάδεο". Ακείιηθηνο θαη πξνζεθηηθφο ν νξζφδνμνο ρξηζηηαληθφο θφζκνο, γηα 

ηπρφλ επηκημία κε Σνχξθν. Καηάπησζε φρη κφλνλ ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ηνπ Γέλνπο. Ζ ηηκή ηνπ 
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Γέλνπο εμαξηηφηαλ θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θάζε νξζφδνμνπ αηφκνπ» (284-285).
470

 Παξ΄

φι΄ απηά, ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, κε ηελ αθεγεκαηηθή ηνπο πνηθηιία, κε ηε δηρνγλσκία ηνπο 

εληέιεη φζνλ αθνξά ηελ ηξνπή ησλ εξσηηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζε κέιε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο 

ηνπξθηθήο εζλφηεηαο, δηρνγλσκία πνπ δελ ηε θνβνχληαη, αληηζηέθνληαη ζηα κεηαγελέζηεξά ηνπο 

ζπξξηθλσηηθά εξκελεπηηθά ζρήκαηα. 

Πνιχ ιηγφηεξν γλσζηφ, αιιά εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ, είλαη ην ηξαγνχδη ηεο Λήκλνπ «Σ΄ 

Αθξνδηηψ». ΄Οπσο ππνζεκεηψλνπλ ν Νίθνο Γηνλπζφπνπινο θαη ν Γεκήηξεο Παπαγεσξγίνπ, 

πνπ ην άληιεζαλ απφ ηε ζπιινγή-αξρείν ηεο Γφκλαο ακίνπ, «πξφθεηηαη γηα ηξαγνχδη πνπ 

αλαθέξεηαη ζε θάπνην ηνπηθφ κάιινλ επεηζφδην ηνπ Ρετο -Νηεξέ: Μηα ρξηζηηαλή Ρσκηά 

εξσηεχεηαη Σνχξθν θαη απνθαζίδεη κε ηελ θαζνδήγεζή ηνπ -θαη πξνθαλψο παξά ηελ ζέιεζε 

ησλ δηθψλ ηεο- λα δηεθδηθήζεη ην δηθαίσκα λα ηνλ αθνινπζήζεη, θζάλνληαο κέρξη ηηο 

δηνηθεηηθέο αξρέο γηα λα δειψζεη ηε βνχιεζή ηεο. Σν ηξαγνχδη θαίλεηαη λα είλαη εκηηειέο, θαη 

έηζη δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ κε πιεξφηεηα κέρξη ηέινπο ηα γεγνλφηα»: 

Σ΄ Αθξνδηηώ θη ε Μαξηγή θαη ην Κπξηαθνπιάθη 

απηέο νη ηξεηο εβγάιαλε, άηληε, ζηνλ θόζκν ηελ αγάπε. 

Σ΄ Αθξνδηηώ εγύξεςε ηζή κάλαο ηεο θνπζηάλη 

θη ε κάλα ηεο ηελ αξσηά, άηληε, θόξε, ηη ζα ην θάλεηο; 

Βάλεη ην θνπζηαλάθη ηεο θαη παίξλεη θαη ηελ θάιηζα, 

470
 ηηο παξαηεξήζεηο ηεο γηα κία απφ ηηο δέθα παξαιιαγέο πνπ παξαζέηεη, ε Αζβέζηε γξάθεη ηα εμήο, ζηνλ ίδην 

πάληα ηφλν (297): «ηελ παξαιιαγή ηεο κχξλεο (αξηζ. 2) παξαηεξνχκε πσο έρεη πξνζηεζεί έλα δίζηηρν, πνπ ιέεη: 

Μηα Κπξηαθή μεκέξσκα ε Έιιε ζηνιηζκέλε / παξάγγεηιε ζηνλ θνπηκνπηδή ζπαζί ηνπ Κνκηζέξε. Ζ ·ιιε δειαδή, ζ΄ 

απηή ηελ παξαιιαγή, δελ πάεη γιπθίζκαηα θαη γιπθά [sic], φπσο αλαγξάθεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο, αιιά 

θάλεη ζηνλ "αγαπεηηθφ ηεο" δψξν έλα ζπαζί, αθνχ πξψηα ην παξαγγέιλεη ζηνλ αζεκνπξγφ, γηα λα 'λαη θη 

αζεκνπνηθηικέλν. Ση πψξσζε, ε εξσηεπκέλε ρξηζηηαλή λα δσξίδεη ζπαζί ζηνλ Οζσκαλφ, απηφ, πνπ αξγφηεξα 

πξφθεηηαη λα μεθιεξίζεη ηνπο νκνζξήζθνπο ηεο! Καη ν ιατθφο ζηηρνπξγφο κεγαινπνηεί ην πάζνο ηεο, πνπ ηελ 

ηπθιψλεη, φηη ελψ ρηππνχλ νη θακπάλεο γηα ηελ Αλάζηαζε, ε Έιιε, ε αζεόθνβε, μερλώληαο ην Υξηζηό ηζε, / 

γιεληνύζε κ΄  έλαλ άπηζην, ηνλ αγαπεηηθό ηζε. Καη ζην ηέινο, αληί άιιεο "πνηλήο", ηελ νηθηίξεη: -"Κξίκα, θξίκα ζε 

ζέλα, ·ιιε κνπ...", θηι.» Σν θείκελν πάλησο δίλεη θαη ηελ εμήο πιεξνθνξία (297-298, ζεκ. 22): «Παξφκνην 

πεξηζηαηηθφ, ηξειήο αγάπεο Ρσκηνπνχιαο γηα Σνχξθν (επίζεο Κνκηζάξην) ζηε κχξλε, θαη κε ηελ θνηλσληθή (θαη 

νηθνγελεηαθή) ηαξαρή πνπ αθνινχζεζε, καο πεξηγξάθεη ν χιβηνο, ζην βηβιίν ηνπ: "Σα Μάγηα, κπξλέηθεο 

εζνγξαθίεο¨, Αζήλα 1931, ζ. 81-86. Σν θνξίηζη ην είπαλ "Σνπξθνκαιία"». Σν βηβιίν ηνπ χιβηνπ (ςεπδψλπκν ηνπ 

Αλδξέα Παπαδφπνπινπ) έρεη θαηαγξαθεί απφ ηελ Καηεξίλα Γθίθα σο ην ππ΄ αξηζκ. 529 ηεο Ηδαληθήο Βηβιηνζήθεο 

ηνπ Κ.Π. Καβάθε, ε νπνία αθνξά έληππα πνπ ν πνηεηήο ηα είρε δηαβάζεη ή ηα θαηείρε, δελ εληνπίζηεθαλ φκσο ζην 

Αξρείν ηνπ. 
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ηνλ Καξαληίλ΄ αληάκσζε, άηληε, ζησλ Αιηηδηώλ ηε ζηξάηα. 

Ο Καξαληίλαο ήθαηζε, ηελ ΄θακε κεηδηιίζη, 

ζα ζα θαηέβεηο ζηνλ Σζεζκέ, άηληε, λα μέξεηο λα κηιήζεηο. 

Ζπήγη ε θόξε ζηνπ θαδή θαη ζηνπ θατκαθάκε, 

ηηλνο ην απνθάζηζεο, άηληε, απηό πνπ ζέι΄ λα θάκεηο. 

΄Δηζη ην απεθάζηζα θαη ην ΄ρα θαη ζην λνπ κνπ, 

ηνλ Καξαληίλα ήζεια, άηληε, θαη άληξα ηνπ θεθηνύ κνπ. 

Κη ν Καξαληίλαο ηο ήηαμε πσο ήζει΄ α ηζε θάλεη 

καιακαηέληα θάκεξα, άηληε, θαη κέζα λα ηελ βάλεη.
471

ΥΣΟΤΡΖ - ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ 2009: 546-547, αξ. Α19 

Πξνθιεηηθή ζηάζεθε ε επηινγή θάπνηαο Γνχθαηλαο, ζε καθεδνληθφ ηξαγνχδη, λα 

γιεληνθνπάεη κε ηνπο Σνχξθνπο, θαη κάιηζηα παζραιηάηηθα, φηαλ θαη πάιη ν θόζκνο πάεη ζηελ 

εθθιεζηά: 

Αλήκεξα ηελ παζραιηά θί ηνπλ θαιό ηνύ ιόγνπ, 

θόζκνπο πααίλ΄ ζηελ αθθιεζηά θαη ζηνπλ θαιό ηνύ ιόγνπ. 

θί Γνύθηλα μηθάλησλη αληάκα κε ηνπο Σνύξθνη, 

θί Γηώξγεο παξακόληβη από ηνύ παξαζύξη. 

«Γηώξγε κ΄, θί δελ αληξάπεθηο απνύ ηνύλ πηζηξό ζνπ, 

κνύ βγήθηο θί ηνύ θώλαμηο κέζα ζηνύ ρνπξνπζηάζη;» 

«Ηά δηέ γπλαίθα πόρσ ΄γώ πνύ πήγη κε ηνπο Σνύξθνη!» 

ΚΤΠΑΡΗΖ 1940: 59, αξ. 191 

471
 ζησλ Αιηηδηώλ: «Σα Λίηδη ή Αιίηδηα είλαη παξαζαιάζζηα ηνπνζεζία κε ζεξκά ινπηξά, θνληά ζην Ρετο-Νηεξέ»· 

κεηδηιίζη: «παξέα, απφ ην meclis (ηνπξθ.). Δδψ ε έθθξαζε, "ηελ ΄θακε κεηδηιίζη", έρεη ηελ έλλνηα "ηελ νξκήλεςε"»· 

Σζεζκέο: «βξχζε. Μηα άιιε εθδνρή είλαη φηη πξνζδηνξίδεη ηελ ηνπνζεζία Σζεζκέ, ε νπνία απνηειεί θαη ζήκεξα 

πξνάζηην ηεο κχξλεο (Izmir)»· ζηνπ θαδή θαη ζηνπ θατκαθάκε: «ζην Γηθαζηή θαη ζηνλ ΄Δπαξρν. ε ειεχζεξε 

απφδνζε: ζηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο» (ηα εξκελεχκαηα αληινχληαη απφ ηελ έθδνζε). 
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Ζ Γεξαθίλα πάιη, ζε ηξαγνχδη ηνπ Πνιχγπξνπ, δεκνζηεπκέλν απφ ηελ Δπζπκία 

Εακπνχλε, πάεη ζηελ εθθιεζία αιιά δελ ζηαπξνθνπηέηαη. Καη δελ δηζηάδεη λα εμεγήζεη ηε 

ζηάζε ηεο, φηαλ ηελ ςέγεη ε κάλα ηεο. Ζ επηζπκία ηεο δελ είλαη εξσηηθήο ηάμεσο αιιά 

θνηλσληθήο, αθνχ ζρεδηάδεη ηελ θαηαμίσζε κέζα απφ έλαλ αηαίξηαζην ή αλάξκνζην γάκν: 

Φε βξαδί βξαδί ην βξάδπ, 

΄θόκα θαη λσξίηεξα, 

ρόξεπαλ νη παληξεκέλεο, 

ρόξεπε θη ε Γεξαθίλα, 

ζηνιηζκέλε, αξκαησκέλε 

ζαλ ηελ Παλαγηά γξακκέλε, 

θαη ζηελ εθθιεζηά πεγαίλεη. 

Σν ζηαπξό ηεο δελ ηνλ θάλεη 

θη ε κάλα ηεο ηε καιώλεη. 

«Κάκη, θόξε κ΄, ην ζηαπξό ζνπ». 

«Ση ζηαπξό κί ιεο λα θάκσ. 

΄Γώ Σνύξθνλ άλδξα ζα πάξσ, 

λα κε θξάδνπλ Γεξαθίλα,  

Γεξαθίλα ζνπκπαζίλα».
472

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 23-24, 1973: 112 

Ζ Θαλαζνχια, ζε επεηξψηηθν ηξαγνχδη, βξίζθεηαη θάπνπ ζην ελδηάκεζν· ραξηεληίδεηαη 

αιιά ηειηθά δελ ελδίδεη: 

472
 ζνπκπαζίλα: ζχδπγνο ηνπ ζνχκπαζε (ηνπξθ. súbasis), δηνηθεηή πεξηθέξεηαο. 
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Θαλαζνύια ηξώεη θαη πίλεη κε ηνλ ειηρηάξ - αγά, 

ηνλ θεξλάεη θξαζί θαη πίλεη κ΄ αζεκέλην καζηξαπά, 

θη έζθπςε λα ηε θηιήζεη θαη ηνπ ιέεη: «Κάηζε θαιά, 

η΄ έρσ άληξα ζην ηαμίδη, πνπ δνπιεύεη ζηε Φξαγθηά, 

θη έξρεηαη θαη κε καιώλεη θαη κ΄ αξπάδεη απ΄ ηα καιιηά 

θαη ζηε γε κε γνλαηίδεη θαη κε ζηέιι΄ ζηα γνληθά». 

 ΓΗΑΓΚΑ 1959: 322, αξ. 477 

Πεξηζζφηεξν πεξίπινθα είλαη ηα πξάγκαηα κε ηε Ρελνχια: Σνπξθεχεη αιιά ε θαξδηά 

ηεο κέλεη πηζηή ζηελ αγάπε ηεο γηα ηνλ ·ιιελα ζχδπγφ ηεο. Λνγηθφ είλαη ινηπφλ λα ζθεθηνχκε 

φηη εμαλαγθάζηεθε λα παληξεπηεί Σνχξθν. Eμαλαγθάζηεθε δειαδή λα ππνηαρζεί ζην «δίθαην 

ηνπ θαηαθηεηή», κε βξίζθνληαο ηξφπν δηαθπγήο. 

Σν κάζεηαλ ηη γίλεθεο εηνύη΄ ηελ εβδνκάδα; 

Ζ Ρελνπνύια ηνύξθεςε, Σνύξθνλ άληξα επήξε. 

Κη ν άληξαο ηεο παληξεύηεθε θη άιιε γπλαίθα πήξε. 

Κη ε Ρελνπνύια αγλάληεπε από ην παξαζύξη, 

«Πάςηε, κπξαηίκνη
473

 ηα βηνιηά, ηα έξεκα ηα ληέθηα,

εξάηζ΄ ε θαξδνύια κνπ, ζαλ ην γπαιί εζξάςε». 

ΓΗΑΓΚΑ  1959: 328, αξ. 492 

. 

Αληίζεηα, ζε έλα δίζηηρν απφ ην Καζηειιφξηδν ε θφξε, ακπλφκελε,  θαηαγγέιιεη ζαλ 

ζπθνθαληία ηε θήκε πσο αγάπεζε Σνχξθν: 

473
 κπξαηίκνη: κπξάηηκνο είλαη ν ζηελφο θίινο ηνπ γακπξνχ. 
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Δξίμακ κε κηαλ αβαληά πσο αγαπώ Σνπξθάθη, 

θη εβ΄ 
474

 αγαπώ γξακκαηηθό κε ην θαιακαξάθη.

BAUD-BOVY 1935: 357-358, αξ. 16 

Κη άιιε θφξε, ζε ζαξαθαηζάληθν ηξαγνχδη, πεξλάεη απφ ηελ άκπλα ζηελ επίζεζε γηα λα 

ζψζεη ηελ ηηκή ηεο: 

Κά- κσξέ, θάησ 

ζηνπ Παπά ηε βξύζε, 

θάησ ζηνπ παπά ηε βξύζε 

θόξε πάεη λα γεκίζεη... 

Σνύ- κσξέ, Σνύξθνο 

πάεη λα ηε θηιήζεη 

θη έιακςε θη απηή ε βξύζε. 

Παί-κσξέ, παίξλεη 

παίξλ΄ ε θόξε έλα ιηζάξη, 

παίξλ΄ ε θόξε έλα ιηζάξη 

θαη ηνπ ζπάδεη ην θεθάιη. 

ΔΞΑΡΥΟ 2005: 269 

Απφ ηνπ Παπά ηε βξχζε ζηε γπλαίθα ηνπ παπά. Ζ νπνία απνθαζίδεη λ΄ αιιάμεη εζληθφ 

ζηξαηφπεδν, ρσξίο φκσο θαη λα εμεγείηαη ν ιφγνο: 

474
 Δβ΄: εβψ, εγψ. 
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Μηα παπαδηά απ΄ η΄ Αγξαθα 

ζέιεη λα γίλεη Σνύξθα, 

λα παξαηήζεη ηνλ παπά, 

λα πάεη κε ηνπο Σνύξθνπο. 

αλ ην ΄καζε ν πξόεδξνο,  

ν άξρνληαο ηνπ ηόπνπ, 

ζηέιλεη αβηδήδεο
475

 εθαηό

ηελ παπαδηά λα θέξνπλ. 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 4, 1962: 175
476

Σε θέξαλ - δελ ηε θέξαλ πίζσ ηελ παπαδηά, άγλσζην. Μηα άιιε πξεζβπηέξα φκσο, ζε 

ηξαγνχδη δεκνζηεπκέλν απφ ηνλ Αρ. Βακβαθνχδε, πέθηεη ζε ηέηνηνλ έξσηα γηα θάπνηνλ 

αιιφζξεζθν ψζηε ηνλ ζπκβνπιεχεη λα ζθνηψζεη ηνλ δφιην ηνλ άληξα ηεο κέζα ζηελ εθθιεζία, 

θαη κάιηζηα ηελ ψξα πνπ ζα δηαβάδεη ην Δπαγγέιην. Πνιιαπιή ινηπφλ ε χβξηο. Ζ αθξφηεηα ηνπ 

εμηζηνξνχκελνπ πεξηζηαηηθνχ κάο νδεγεί λα ππνζέζνπκε φηη έιαβε πξάγκαηη ρψξα παξά φηη 

είλαη πξντφλ επηλφεζεο. Μεηά ην θνληθφ ζηελ εθθιεζηά ε παπαδηά κεηαληψλεη, αιιά πιένλ είλαη 

αξγά γηα φινπο:  

Λαινύλ η΄ αξλίζηα ηξεηο θνξέο θί ηα παγόληα πέληε 

θη ε παπαδηά θνπβέληηαδη κη ηνπλ Ηκπξάκ αθέληε. 

«Ηκπξάκε κνπ, θη αλ κ΄ αγαπάο, θη αλ ζέιεηο λα κε πάξεηο, 

λα παο, Ηκπξάκ, ζηελ εθθιεζηά, λα παο λα πξνζθπλήζεηο. 

Θα βγεη παπάο απ΄ ηνύ ηεξό λα πεη ηνύ Δπαγγέιηνπ. 

475
 αβηδήο: ν θπλεγφο, ζηα ηνχξθηθα. 

476
Σν ηξαγνχδη ην δεκνζίεπζε ν ηαχξνο Α. Παπαζηαχξνπ, ν νπνίνο ην παξνπζίαζε εθ λένπ  ηξία ρξφληα 

αξγφηεξα, ζην  ηρ. 27-28 ησλ Υξνληθώλ Υαιθηδηθήο, 1975, 154. 
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Ρίμη, Ηκπξάκ, θί βάξη ηνπλ αλάκεζα ζηα ζηήζε. 

΄Δια, Ηκπξάκ, θί πάξη κη θαη ζύξε κ΄ όπνπ ζέιεηο». 

Σελ πήξη θί ηελ πήγηλη πάλ΄ ζί ςειό ΄λαλ πύξγν. 

Γπξίδεη βιέπεη ηνύ ρνπξηό, βιέπεη ηελ εθθιεζία, 

βιέπεη ληνπκάλ κεο ζηνπ ρνπξηό, ληνπκάλ ζηελ  εθθιεζία. 

«Ηγώ ήκαλ κία παπαδηά, πνπ κί ηηκνύζ΄ νπ θόζκνπο 

θί πήξα ηνύ βξνπκόζθπιν θη όινη κί θαηαξηνύληη». 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 21-22, 1972: 133, αξ. 27
477

«Τεο Σνύζαο ην ηξαγνύδη» 

Καηά ηνλ Δκίι Λεγθξάλ, ην θξεηηθφ ηξαγνχδη «Σεο νχζαο», πνπ δηαζψδεηαη ζε 

δεθάδεο παξαιιαγέο, δεκηνπξγήζεθε αλάκεζα ζην 1669 θαη ην 1679. Ζ φκνξθε νχζα (ή 

νπζάλλα), θακάξη ηνπ Ζξαθιείνπ, εξσηεχηεθε έλαλ Σνχξθν, ηνλ αξή Μπαρξή. Οη γνλείο ηεο 

κάιηζηα φρη κφλν δελ εκπφδηζαλ ηνλ έξσηά ηεο αιιά ηε ζπλέδξακαλ: 

Ζ νύζα ήηαλ όκνξθε, ηνπ Κάζηξνπ ην θακάξη, 

θη αγάπαλ ηoλ αξή  Μπαρξή, ην πξώην παιηθάξη. 

Αγάπαλ ηνλ θη αγάπαλ ηελ ρξόλνπο δεθαηεζζάξνπο, 

κ΄ αιήζεηα η΄ αδεξθάθη ηεο γπξίδεη κε θνπξζάξνπο. 

Αθαδεκία 1962: 382-385, αξ. ΗΒ΄, ζη. 3-6 

477
 ΄Aιιε παξαιιαγή, επίζεο ηεο Υαιθηδηθήο, ζηακαηάεη κφιηο ε παπαδηά ηειεηψζεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ 

ηεο· δελ μέξνπκε ινηπφλ νχηε αλ πξαγκαηνπνηήζεθε νχηε αλ ε ρξηζηηαλή κεηάλησζε: «Ηκπξάκε κνπ, αλ κ΄ αγαπάο θί 

ζέιεηο λα κε πάξεηο, / ζύξε αξγά ζηελ εθθιεζηά θί θάκε έλα θαξηέξη, / γηα λ΄ απνιύζεη ε εθθιεζηά θί λα μηβγνύλ νπ 

θόζκνπο. / Ρίμη θί βάξη ηνύλ παπά θαη πάξε κε εκέλα / θαη ζύξε κε ζηα ελληά ρνπξηά, ζηα δέθα βηιαέηηα» (Υξνληθά 

Υαιθηδηθήο, ηρ. 3, 1962: 109, αξ. 15, ζη. 9-13). 
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Αλ ν παηέξαο θαη ε κάλα αδηαθνξνχλ πνπ θειηδψλεηαη ην φλνκα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, 

δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηνλ απζηεξφ αδεξθφ. Ίηαλ γπξλάεη απφ ηηο ζάιαζζεο ζην ζπίηη ηνπ θαη 

βξίζθεη ζηελ θιίλε ηεο αδεξθήο ηνπ ηνλ εξαζηή ηεο, ηξαβάεη ην καραηξάθη ηνπ απ΄ η΄ αξγπξό 

θνπθάξη θαη (ζη. 35-38): 

ζηνλ νπξαλό ην μάκσζε θαη ζηελ θαξδηά ηεο πάεη. 

Κη απνύ ηνλ βξόλην ηνλ πνιύ, πνπ έθακε ην θνξκί ηεο, 

εμύπλεζελ ε κάλα ηεο, ε πνιπαγαπεηή ηεο.  

Πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ν αδεξθφο δελ θηάλεη ζην θνληθφ νξγηζκέλνο επεηδή ε 

αδεξθή ηνπ αγαπάεη Σνχξθν. Σελ ηηκή ηνπ, θαη ηελ ηηκή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ηελ πξνζβάιιεη ε 

ζρέζε ηεο αδεξθήο ηνπ επεηδή ζπλάπηεηαη δίρσο γάκν. 

«Δηνύηε ε πνιηηηθή», κνλνινγεί ζε ξνδηαθή παξαιιαγή αθνχγνληαο ηα 

απηνυπεξαζπηζηηθά ςέκαηα ηεο αδεξθήο ηνπ, «΄πνύ κπξνο κε θάκλεη θεξαηάκ, ΄πνύ πίζσ 

ππεδεβέγθελ». Ίπνπ πνιηηηθή (θαη πνιηηηθηά) «ε εηαίξα, ε πφξλε σο θνηλή εηο πάληαο ηνπο 

πνιίηαο, αιιά θαη σο έρνπζα ηελ ηέρλελ λα αξέζθε εηο πάληαο», ζχκθσλα κε ην εξκήλεπκα ζην 

Λεμηθφ Γεκεηξάθνπ (ηφκ. ΗΑ΄, 5945), θαη πεδεβέγθεο (ηνπξθ. = πξναγσγφο) ν άηηκνο, ν γεινίνο 

ή αλαμηφπηζηνο. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή απαληά ζην Παπαρξηζηνδνχινπ 1959-1960: 279-

280, αξ. 12, ζη. 41-42. 

«Γηά δε ηελ ηελ παιηόζθπιια ιόγηα πνπ κνπ ηα ιέεη, / ΄πνύ κπξνο κε θάκλεη θεξαηά θαη 

πίζσ πεδεβέγθε» ιέεη ν αδεξθφο ζε άιιε ξνδίηηθε παξαιιαγή (Κιαδάθεο 2009: 104, αξ. 27, ζη. 

30-31), ελψ ε νξγή ηνπ μεζπά θαη κε άιια ζθιεξά ιφγηα ζηηο δχν επηπιένλ εθδνρέο ηνπ

ηξαγνπδηνχ πνπ πεξηέρεη ε ίδηα ζπιινγή: «Πνηνο είλαη ΄θηόο πνπ θείηεηαη  ζηεγ θιίλε ζνπ ΄πό 

θάησ, / πνπηαλαξηό κνύ ην ΄θακεο θη εγώ επάηεζά ην» (105, ζη. 25-26), θαη, ινγνπαηθηηθά: 

«νπζαλαξηόλ, ην ζπίηη καο πνπηαλαξηόλ ην θάκλεηο;» (107, ζη. 33-34). «Γηά θνίηα ηελ 

παιηόβξνκα ηη ιόγηα πνπ κνπ ιέεη! / Οκπξόο κε θάλεη θεξαηά θαη πίζσ κπεδεβέλε» ιέεη ν αδεξθφο 

ζε θεθαινλίηηθε παξαιιαγή (Μπάιιαο - Λάζθαξε-Μπάιια 2010: 898, αξ. 7 (Η), ζη. 41-42). ε 

παξαιιαγή ηεο Λέζβνπ: «Γηά δεο ηελε ηε ζθξόθα καο, ηη ιόγηα πνπ κνπ ιέεη, / εκπξόο κε θάλεη 
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θεξαηά, πίζσ κνπ πεδεβέλε» (Υηνχξεο 2000: 541, αξ. Β17, ζη. 27-28). Καη ηεο Κηκψινπ: «Γηά 

δεο ην πνπηαληάξηθν ιόγηα πνπ κνπ ηα ιέεη! / η΄ απηηά κε θάλεη θεξαηά, ζηα κάηηα πεδεβέγθε» 

(ππξηδάθεο 2015: 208, αξ. 6, ζη. 42-43).  

Ζ απνραιηλσκέλε γιψζζα ηνπ αδεξθνχ αληαπνθξίλεηαη ζηελ εζηθή απνραιίλσζε ηεο 

αδεξθήο ηνπ. Γηαηί φκσο δελ θαίλεηαη λα ζίγεηαη απφ ηελ πξφδειε εζληθή θαη ζξεζθεπηηθή 

δηάζηαζε ηεο κνηρείαο; Σελ αδηαθνξία ηνπ ηελ εμεγεί ν Δκκ. Η. Γνπιγεξάθεο (1955: 363-364), 

πνπ ππνζηεξίδεη φηη ζηε ζχλζεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ ζπλέβαιαλ θαη νη Σνπξθνθξήηεο: 

΄Δρνκελ πνιινχο ιφγνπο λα πηζηεχσκελ, φηη ην άζκα δελ είλαη θαζαξψο Διιεληθφλ, αιι΄ 

φηη ππέζηε ελ ηε δηακνξθψζεη ηνπ νπζηψδεηο εθ ησλ Σνπξθνθξεηώλ επηδξάζεηο 

εμαπισζέλ κεηαμχ απηψλ θαη, πηζαλψο, κεηαμχ ησλ Σνχξθσλ άιισλ Διιεληθψλ 

πεξηνρψλ.
478

 Σνχην ηνπιάρηζηνλ επηηξέπεη λα ππνζηεξίμσκελ ε ππάξρνπζα

Σνπξθνθξεηηθή παξαιιαγή, ε θαη εθηελεζηέξα φισλ. Σν πξάγκα εμ άιινπ δελ είλαη 

αζχλεζεο θαη αθχζηθνλ, αλ ιεθζή ππ΄ φςηλ, φηη νη Σνπξθνθξήηεο έθεξνλ κεκεηγκέλα ηα 

Σνπξθηθά θαη Κξεηηθά ζηνηρεία, «ε ζσκαηηθή ησλ δε θαηαζθεπή, ήζε θαη έζηκα, θαη 

κάιηζηα ε γιψζζα, ήζαλ Διιεληθά».
479

 [...] Καη ζεκαληηθφλ εληαχζα δηά ηνπο Σνχξθνπο

είλαη φηη νκφθπιφο ησλ είρελ Διιελίδα εξσκέλελ. Δλ έηη ζηνηρείνλ ππέξ ηεο απφςεσο 

ηεο θαη εθ ησλ Σνπξθψλ πξνειεχζεσο ηνπ άζκαηνο είλαη ην πλεχκα φισλ ησλ 

παξαιιαγψλ, ην νπνίνλ θαη ηνλ Legrand ζέηεη εηο απνξίαλ. Οπδέλ, πξάγκαηη, ελ ησ 

478
 Γξάθεη ν Κσλζη. Γ. Φνπξλαξάθεο γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο ηεο Κξήηεο (1929: 4-5): «Οη ρνξνί, ηα άζκαηα θαη 

ηα κνπζηθά φξγαλα ήζαλ θνηλά, φπσο ε Λχξα θαη ην Φηακπφιη (Φινγέξα). Με ηα  Διιεληθά δίζηηρα (Μαληηλάδεο) 

απαγγέιισλ ή ςάιισλ ν Μνπζνπικάλνο εμσηεξίθεπε ηνλ έξσηά ηνπ, ηα πάζε, θαη ηα αηζζήκαηά ηνπ, πνιιά δε 

κεηερεηξίδεην πνιεκηθά ηξαγνχδηα εηο ηελ Διιεληθηήλ γιψζζαλ. ΄Οπσο ήην Διιεληθή ε εξσηηθή θαη ιπξηθή πνίεζίο 

ηνπ, νχησ ήην θαη ε εξστθή. Δηο ηα έπε ηαχηα αληηθαησπηξίδεην ε παηξησηηθή ηνπ ςπρή. Γηά ηνπ έπνπο έςαιιε θαη 

εμχκλεη Διιεληζηί, ελλνείηαη, πάληνηε, ηνπο ήξσάο ηνπ θαη πεξηέγξαθε πνιεκηθά γεγνλφηα. Σν πεξηερφκελν ησλ 

παξά Μνπζνπικάλνηο δηζηίρσλ δελ δηέθεξε ησλ παξά ηνηο Υξηζηηαλνίο, δηέθεξελ φκσο ησλ επηθψλ σο πξνο ηελ 

νπζίαλ θαη νπρί σο πξνο ηελ κνξθήλ. Σνηαχηα επηθά πνηήκαηα δελ δηεζψζεζαλ δηά ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, αιιά κέρξη 

ηηλφο δηά δψζεο. [...] Δλψ ν Μνπζνπικάλνο Κξεο ειάιεη πάληνηε ηελ Διιεληθήλ, ηελ νπνίαλ εζεψξεη θαη κεηξηθήλ 

ηνπ γιψζζαλ, νπδέπνηε εθξφληηζε λα κάζε αλάγλσζηλ θαη γξαθήλ. Καη φηαλ ην θείκελνλ ήην Διιεληθφλ, κε 

Σνπξθηθνχο ραξαθηήξαο εγξάθεην ζπλήζσο. Αιι΄ εάλ δελ αλαγίλσζθε θαη δελ έγξαθε Διιεληζηί, ελ πνίεκα, ηνλ 

Δξσηφθξηηνλ, πξνζθηιέο απηνχ αλάγλσζκα, θαηψξζσλε λ΄ αλαγηλψζθε θαη απαγγέιιε κε ηνλ απηφλ ρξφλνλ θαη κε 

ην απηφλ κέηξνλ φπσο εκείο, πνιινχο δε ζηίρνπο απήγγειιε θαη εθ ζηήζνπο θαη πνιινχο κεηερεηξίδεην σο 

θηινζνθηθά απνθζέγκαηα». 
479

 Δδψ ν Γνπιγεξάθεο παξαπέκπεη ζηελ Δπίηνκνλ ηζηνξίαλ ηεο Κξήηεο, από ησλ αξραηνηάησλ ρξόλσλ κέρξη ησλ 

θαζ΄ εκάο, Αζήλα 1909. 
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θεηκέλσ θάκλεη ιφγνλ πεξί ηνπ «δηηηψο αλφκνπ ραξαθηήξνο»
480

 ηνπ έξσηνο ηεο

νπζάλλαο. Σνπλαληίνλ ηα πάληα είλαη θεθεξπγκέλα ππέξ απηήο θαη εκθαλψο ελαληίνλ 

ηνπ αδειθνχ. Σν παξάδνμνλ δε είλαη φηη θαη θαη απηνί νη γνλείο ηεο θφξεο θέξνληαη σο 

επλννχληεο ηελ παξάλνκνλ ζπκβίσζηλ ησλ δχν εξαζηψλ. 

Θα πξέπεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ζε κία παξαιιαγή, ε νπνία θαηαγξάθηεθε πνιχ 

καθξηά απφ ηελ Κξήηε, ζηελ Αλαηνιηθή Θξάθε, θαη πηζαλφλ ελζσκάησζε ηηο επηηαγέο ηεο 

ηπνηθήο γεσγξαθίαο αιιά θαη ηεο ηζηνξίαο πνπ ελ ησ κεηαμχ δηέξξεπζε, ε αδειθνθηνλία 

δηθαηνινγείηαη κε ηελ επίθιεζε ηεο εζληθήο πξνδνζίαο. Ζ θαηάξα ηεο θνλεπφκελεο 

(απξνζδφθεην πάλησο γηα δεκνηηθφ ηξαγνχδη ην ξήκα θνλεύζσ ηεο παξαιιαγήο), λα ζθνησζεί 

ν αδεξθφο ηεο, θαη κάιηζηα απφ Σνχξθνπο, κνηάδεη ζαλ λα ΄ξρεηαη λα δηθαηνινγήζεη θαη απηή ην 

έγθιεκα: 

«΄Δια, αδεξθή κνπ, θη άλνημε θαη είκαη θνπξαζκέλνο 

θη από ην δξόκν ηνλ πνιύ είκαη θαη δηςαζκέλνο». 

Δπζύο πεγαίλ΄ θαη ηνπ αλνίγ΄, ζηελ θάκαξά ηο ηνλ βάδεη 

θαη κε ρξπζόλ ηεο καζηξαπά θξύν λεξό ηνύ πάγεη. 

«Πάξ΄, αδεξθή κνπ, ην λεξό, δελ είκαη δηςαζκέλνο. 

΄Αθνπζα Σνύξθα γίλεζαη θη ήξηα λα ζε θνλεύζσ». 

Δπζύο καραίξη ηξάβεμε, ηεο πήξε ην θεθάιη. 

«΄Χξαλ θαιήλ ζνπ, αδεξθέ, Σνύξθνη λα ζ΄ απαληήζνπλ, 

ηελ θεθαιή ζ΄ λα πάξνπλε θαη ην θνξκί ζ΄ λ΄ αθήζνπλ». 

ΜΠΑΡΜΠΑ 1996: 22-23,  ζη. 14-22
481

480
 Παξαπνκπή ζην Hubert Pernot, Études de Linguistique Neo-Hellenique, ηφκ. Γ΄, Παξίζη 1946. 

481
 Βι. θαη αιπαδήκνπ - Μαηδνχξεο 2013: 481-482. 
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ε παξαιιαγή ηεο Λήκλνπ ε ζλήζθνπζα αδεξθή πξνηξέπεη (ελδερνκέλσο εηξσληθά) ηνλ 

αδεξθφ ηεο (ν νπνίνο κάιηζηα ηεο είρε ζηείιεη  κελχκαηα κε ηξεηο Αξβαληηάδεο, / κελ πάξεη ηνλ 

αξή Μπαιή άληξα θαη ηνλε θάλεη) λα θξπθηεί αλάκεζα ζηνπο θνπξζάξνπο γηα λα γιηηψζεη: 

«΄Αληε θαη ζπ, αδεξθάθη κνπ, θξύςνπ ζηα θνπξζαιάθηα, 

λα κελ ην κάζνπλ ηα Σνπξθηά, ζε θάλνπλε θνκκάηηα». 

ΥΣΟΤΡΖ - ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ 2009: 264, ζη. 45-46 

Ζ επηζπκία εθδίθεζεο γηα έλα εζληθνχ-ζξεζθεπηηθνχ ηχπνπ θξίκα σζεί ηνλ αδειθφ ζηε 

δνινθνλία θαη ζε βνξεηνπεηξσηηθή παξαιιαγή, αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ ηελ θξεηηθή. 

εκεηψλεη πξννηκηαθά ν ζπιινγέαο Γηψξγνο Παλαγηψηνπ: «Ζ κπαιάληα δε καο ιέεη πψο 

αληηδξά ην κνπζνπικαληθφ θνηλφ, ζην νπνίν αλήθεη ην αγφξη. Τπνγξακκίδεη, φκσο, πσο γηα ην 

νξζφδνμν θνηλφ νχηε ιφγνο δελ κπνξεί λα γίλεη γηα παληξεηά κε αιιφζξεζθν. Καη αλ ην 

πξφβιεκα είλαη, φπσο ιέεη ην θνξίηζη: "αλ δελ ηνλ πάξσ, κάλα κνπ, ζα πέζσ λα πεζάλσ", ν 

αδειθφο, πνπ εθπξνζσπεί ην θνηλφ, απαληά ρσξίο δηζηαγκφ: "Θάλαηνο"! Γελ είλαη απιά θάπνην 

ηδηαίηεξα ζθιεξφ πλεχκα πνπ αληηδξά ηφζν απνθαζηζηηθά. Δίλαη ην πλεχκα ηεο κεγάιεο 

αληίζεζεο: ξσκηνζχλε -  ηνπξθηά, νξζνδνμία - κνπζνπικαληζκφο, εζληθή αμηνπξέπεηα - 

ηνπξθηθή δνπιεία». Σν βνξεηνεπεηξσηηθφ ηξαγνχδη: 

ηηο εηθνζπέληε ηνπ Μαγηνύ π΄ αλζίδεη ην ινπινύδη, 

γηά θνπθξαζηείηε λα ζαο πσ ηεο νύζαο ην ηξαγνύδη. 

Ζ νύζα ήηαλ έκνξθε, ηεο Κξήηεο ην θακάξη, 

Αιή παζηάλ αγάπεζε θαη ζέιεη λα ηνλ πάξεη. 

«Σ΄ έρεη ην νπζνπλάθη κνπ θαη θάζεηαη θαη θιαίεη 

θη εκέλα ηεο καλνύιαο ηεο γηαηί δε κνπ ην ιέεη;» 

«Αιή παζηάλ αγάπεζα θαη ζέισ λα ηνλ πάξσ 
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θη αλ δελ ηνλ πάξσ κάλα κνπ, ζα πέζσ λα πεζάλσ». 

Σν ΄καζε η΄ αδεξθάθη ηεο θη αξπάδεη ην καραίξη: 

«΄Δια, βξε νπζνπλάθη κνπ, θξύν λεξό λα θέξεηο». 

Βγάδεη ην καραηξάθη ηνπ ΄πό η΄ αξγπξό θεθάξη, 

ςειά ςειά ην ζήθσζε θαη ζηελ θαξδηά η΄ο ην βάλεη. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 1994: 154-155, αξ. 86 

Γηα λα επαλέιζνπκε ζηελ αξρηθή θξεηηθή εθδνρή, ν αξή Μπαρξή απηνθηνλεί κε ην 

πηζηφιη ηνπ βιέπνληαο ηελ αγαπεκέλε ηνπ λα πεζαίλεη,
482

 θαη:

ηκά ζηκά ηα βάιαλε ηα άζνξηα
483

 θνξκηά λησο.

Δθεηά πνπ ζάςαλε ην λην εβγήθε θππαξίζζη, 

θη εθεηά πνπ ζάςαλε ηε ληα εβγήθε θαιακηώλαο. 

Κάζε πξσί, θάζε βξαδύ θαη θάζε λην θεγγάξη 

έζθπθηελ ν θππάξηζζνο θη εθίιεηε ην θαιάκη. 

Κάζε αββάην, Κπξηαθή θαη θάζε κπατξάκη, 

έζθπθηελ ν θππάξηζζνο θη εθίιεηε ην θαιάκη. 

Έλαο παπάο επέξαζε θη είδελ ηα θη εθηιηνύλην. 

Σα γέληα ηνπ έπηαζε ζθηρηά θη ήξρηζε λα θσληάδεη: 

«Ακάλ Αιιάρ, γεηηόλνη κνπ, ακάλ Αιιάρ, παηδηά κνπ, 

ηνύηα ηα μέλα, ηα νξθαλά, ηα πνιπαγαπεκέλα, 

σο εθηιηνύλην δσληαλά, θηιηνύλη΄ απνζακέλα».
484

482
  ε νξηζκέλεο παξαιιαγέο πάλησο δελ ηζηνξείηαη απηνθηνλία ηνπ εξαζηή, βι. ι.ρ. Κιαδάθεο 2009: 103-104, αξ. 

27· ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε δχν αθφκα εθδνρέο ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηε ζπιινγή Κιαδάθε, 105-

106 θαη 106-108. 
483

 άζνξηνο: άηπρνο. 
484

 Βι. Γνπιγεξάθεο 1955: 348-349, ζη. 172-184. 
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΄Οηαλ ειεπζεξψλνληαη νη ζατηεο ηεο νκνξθηάο, νη αζπίδεο ηεο εζληθφηεηαο 

απνδεηθλχνληαη ηξσηέο. ηελ θξεηηθή παξαινγή «Ο Αιέμεο», ε νκνξθηά ηνπ Διιελφπνπινπ 

πξνθαιεί πφζν ζηηο Σνπξθάιεο
485

 θαη θζφλν ζηνπο άληξεο ηνπο. Οη Σνχξθνη ζθεπσξνχλ εηο

βάξνο ηνπ παιηθαξηνχ, πνπ πιεξψλεη  ηελ νκνξθηά ηνπ κε ηε δσή ηνπ: 

Μ΄ αλνίμαλ πάιη νη θπιαθέο, ίληά ΄λαη απηό ην ράιη, 

θηαλέλα λην ζα πλίμνπλε, θηαέλλα παιηθάξη; 

-΄Δλα πξσηνπαιίθαξν, Αιέμεο η΄ όλνκά ληνπ,

ζηελ Κξήηε απάλσ δε βαζηά άιινο ηελ νκνξθηά ληνπ. 

΄Αζπξνο, μαλζόο θαη θόθθηλνο, ζαλ η΄ Απξηιηνύ ηα ξόδα, 

δσγξαθηζηά ραξίζκαηα ν Θηόο ηνύ ηα ΄δσθε όια. 

Απ΄ ηελ πνιιή ηελ νκνξθηά νη Σνύξθνη ηνύ δειέςαλ, 

αγάδεο ηξεηο ζθνηώζαλε θαη γηα θνληά ηνλ κπιέμαλ. 

Βάλνπλε ςεπδνκάξηπξεο θαη ηνλ θαηαδηθάδνπλ, 

θάλεη ηξεηο ρξόλνπο θπιαθή θη νη θίινη ληνπ ζηελάδνπλ. 

ηελάδνπλ θη νη ραλνύκηζζεο πνπ δελ ηνλ εζσξνύζαλ, 

πάληα γηα ηνλ Αιέμαλδξν μεηάδαλ θη εξσηνύζαλ. 

ηξαβά γπξίζαλ ηα θιεηδηά ηζε θπιαθήο θη εκπήθαλ
486

ζαξάληα δπν ζθακπάδεδεο
487

 θη όια ηα θώηα ζβήζαλ.

ΠΑΤΛΑΚΖ 1997: 210, αξ. 29, ζη. 1-14 

485
ε απνθξηάηηθν ζηηρνπξγηθφ δηάινγν ή ζπλαγσληζκφ αλάκεζα ζε ίθληνπο ιατθνχο πνηεηέο, ην 1905,  ην 

Αγγειάθη ιέεη ηα εμήο αθνξηζηηθά ζηνλ Κ. Γεξνληή, ν νπνίνο έρεη ληπζεί κηθξή ραλνύκηζζα, πνπ έξρεηαη απ΄ ηελ 

Κξήηε: Πάληνηεο νη ραλνύκηζζεο ζέλε ραξά λα δνύλε / θη όπνπ ηδνύλ ηνλ ΄Διιελα, ηνλε αθνινπζνύλε (ηαθπινπάηεο 

1997: 114). ε θάπνηεο άιιεο Απφθξηεο νη γιεληηζηέο-πνηεηέο θφξεζαλ έλα ηνχξθηθν θέζη ζηνλ ρσξηθφ Γεψξγην Ν. 

Βαηηή ή Καξαβά απφ ηα Δμάκπεια (1857-1931) θαη ζην πείξαγκά ηνπο πσο έγηλε Σνχξθνο, «δέρεηαη επραξίζησο ην 

ραξαθηεξηζκφ θαη δηθαηνινγείηαη»: Πελήληα ρξόληα ρξηζηηαλόο, δελ εύξεθα γπλαίθα / θαη ηώξα Σνύξθνο έγηλα, λα 

πάξσ πέληε-δέθα, / θαη ηώξα Σνύξθνο έγηλα θαη πάσ γηα ηε Μέθθα (ζην ίδην, 321). Δδψ, ζην θαζεζηψο ηεο 

θαξλαβαιηθήο ειεπζεξηφηεηαο, ε αιιαμνπηζηία ππαγνξεχεηαη απφ ηελ επηζπκία απφθηεζεο ραξεκηνχ. 
486

  Ο δηαζθειηζκφο εδψ, αζχκβαηνο κε ηελ ηερληθή ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο, ίζσο ππνδειψλεη ηελ εκηιφγηα ιφγηα 

ζχλζεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ. 
487

 ζθακπάδεδεο: θξνπξνί (ε εξκελεία είλαη ηνπ Παπιάθε). 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



418 

ην αθφινπζν ηξαγνχδη ηεο Αίγηλαο, πνπ αξρίδεη κε ην γφληκν κνηίβν ηνπ δηαιφγνπ κε 

ηνλ ήιην θαη εθδηπιψλεηαη κε ραξηησκέλα γπξίζκαηα, ε Διιελίδα θαιινλή αλαηξέπεη ηελ ηάμε 

ζηνλ νπξάλην θφζκν αιιά θαη ζηνλ επίγεην, μεηξειαίλνληαο ηα Σνπξθφπνπια: 

«΄Ζιηε κ΄ γηαη΄ άξγεζεο λα βγεηο, λα βγεηο λα βαζηιέςεηο; 

Μαχξα κάηηα λα δηαιέμεηο 

Μήπσο κε η΄ άζηξη κάισζεο, κήπσο κε ην θεγγάξη;» 

Υάηδσ κνπ, πνηνο ζα ζε πάξεη. 

«Ούηε κε η΄ άζηξη εκάισζα νύηε κε ην θεγγάξη 

Υάηδσ κνπ, πνηνο ζα ζε πάξεη 

Ούηε κε ηνλ  απγεξηλό πνπ βγαίλεη δπν ώξεο λύρηα. 

Να ζε κπέξδεπα ζηα δίρηπα. 

Μόλν κηα θόξε πνπ είδα ΄γώ, θαη πάεη ζε παλεγύξη 

Μάιακα ήηαλ θαη δαθείξη 

΄θαίλεη παληά κεηαμσηά θαη θόθθηλα βεινύδα. 

Γεηά ζ΄ αγάπε κνπ θαηλνχξγηα 

Παξαζθεπή ην κίησλε
488

, αββάην ην μπθαίλεη

Υάηδσ κνπ θαη ρατδεκέλε 

Σελ  Κπξηαθή ην θόξεζε θαη πάεη ζην παλεγύξη 

Μάιακα ήηαλ θαη δαθείξη 

Σελ είδαλ ηα Σνπξθόπνπια θη όια ηα θέζα βγαίλνπλ 

Κη φια ηα παξαζηξαβαίλνπλ 

Μα έλα κηθξό Σνπξθόπνπιν νύηε ην θέζη βγαίλεη 

νχηε ην παξαζηξαβαίλεη 

488
 κηηώλσ: πεξλάσ ηα λήκαηα ηνπ αξγαιεηνχ ζηα κηηάξηα. 
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Μόλ΄ κηα θαη δπν ζηε κάλα ηνπ, ηηο ζθάιεο αλεβαίλεη. 

Υάηδσ κνπ θαη ρατδεκέλε 

«Μάλα, κηα θόξε πνπ είδα ΄γώ θαη πάεη ζην παλεγύξη 

Μάιακα ήηαλ θαη δαθείξη 

ύξε, κάλα, θαη πεο ηεο ην γπλαίθα λα ηελ  πάξσ 

Με παπά θαη κε θνπκπάξν». 

ΓΡΑΓΟΤΜΖ 2008: 141, αξ. 33α 

Σελ είδαλ ηα Σνπξθόπνπια θη όια ηα θέζα βγαίλνπλ. Ηδνχ ην πξφβιεκα: ην βιέκκα, ε 

φξαζε. Ζ έθζεζε δειαδή ζην μέλν βιέκκα, ηξπθεξφ ή ζεξεπηηθφ. Αλ ε Διιελνπνχια 

κεγαιψζεη ζηα ζθνηεηλά θαη ζη΄ άθεγγα, ζαλ ηελ Αξεηνχζα, δελ ζα θηλδπλεχζεη λα πξνθαιέζεη 

ηνλ πφζν ηνπ αιιφπηζηνπ, πνπ ζαλ θαηαθηεηήο έρεη πνιινχο ηξφπνπο λα ηελ θάλεη δηθή ηνπ. 

Αιιά ε ελ θξππηψ δσή δελ είλαη εθηθηή. Γη΄ απηφ θαη ν ιατθφο ηξαγνπδηζηήο ζπκβνπιεχεη -ή 

παξαθαιεί- ηελ θφξε ηνπιάρηζηνλ λα κε βγαίλεη ζηνιηζκέλε: 

«Γε ζ΄ ην ΄πα, πεξδηθνύια κνπ 

Κνληνγηαλλνπνύια κνπ, 

κελ παξαζηνιίδεζαη, 

ζεηέζαη θαη ζηνιίδεζαη, 

ηη ΄λ΄ν βόβνληαο εδώ 

θη ν θαηήο κεο ζην ρσξηό;» 

Κη εθείλε ην παξάθνπζε, 

κπήθε κέζα θη άιιαμε, 

άιιαμε ζηνιίζηεθε, 

ζην γπαιί γπαιίζηεθε. 

ΚΑΡΑΟΤΣΑ 2003: 204, αξ. 260 
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«Σν ηξαγνχδη», ζεκεηψλεη ν ζπιινγέαο, «αλαθέξεηαη ζηελ αξπαγή ησλ γπλαηθψλ ζηα 

ρξφληα ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη ηδηαίηεξα ησλ θνξηηζηψλ πνπ ήζαλ φκνξθα. Δδψ ε 

Κνληνγηαλλνπνχια θάζε άιια παξά ζπκκνξθψζεθε ζηηο ζπζηάζεηο. Φηιάξεζθε θαζψο ήηαλ θαη 

πεηζκαηάξα δελ άιιαμε ηηο  ζπλήζεηέο ηεο. Φπζηθά δελ πίζηεςε ζ΄ φ,ηη ηεο είπαλ».  

Ήδηα είλαη πάλησο ε παξάθιεζε ηνπ ηξαγνπδηζηή θαη ζε έλα απφ ηα γλσζηφηεξα 

ηξαγνχδηα ηνπ Πφληνπ («·λα άζηξελ εμέβελ»), φπνπ ε ζθιαβηά άξρηζε ην 1461, κε ηελ άισζε 

ηεο Σξαπεδνχληαο, θαη ηειείσζε ην 1922, κε ηνλ μεξηδσκφ:   

΄Δλαλ άζηξελ εμέβελ ζηελ Αλαηνιήλ, 

άιι΄ έλαλ θη άιιν εμέβελ ζηελ Σνπξλάθειελ, 

αιι΄ έλαλ  θη άιιν εμέβελ ζν Σεβέπντλ 

θη άιι΄ έλαλ θη άιιν εμέβελ ζν Καξά-Καπάλ 

θη άιι΄ έλαλ θη άιιν εμέβελ ζ΄ Αξκαινύ ην Υαλ. 

νθίηζα κ΄,  έμ΄ κ΄ εβγαίλεηο θαη κε θαίλεζαη, 

ειέπλε ζε θαη η΄ άζηξηα θαη καξαίλεζαη, 

ειέπ΄ εζέ θαη λ΄ ν θέγγνλ θαη δεηιαίλεζαη, 

ειέπ΄ ζε θαη λ΄ ν ήιελ θαη ειαίλεζαη, 

ηα παιηθάξηα θιαίγλε θη αξαεύλε ζε.
489

ΔΤΣΑΘΗΑΓΖ 1922: 145, αξ. Α΄ 

Οη παξαηεξήζεηο ηνπ ζπιινγέα ηάζε Δπζηαζηάδε ππνδεηθλχνπλ ην αιιεγνξηθφ βάζνο 

ηνπ ηξαγνπδηνχ: «Δίλαη απφ ηα πην ζξπιηθά ηξαγνχδηα ηνπ Πφληνπ» ιέεη. «Ο πνιχο θφζκνο ην 

μέξεη απιψο ζαλ ηξαγνχδη εξσηηθφ. ΄Οκσο, ζην πεξηερφκελφ ηνπ θπξηαξρεί ην θπιεηηθφ 

489
δεηιαίλεζαη: ζε πηάλεη δεηιία, θνβάζαη· ειαίλεζαη: παζαίλεηο ειίαζε, θαθφ· αξαεύλε ζε: ζε αλαδεηνχλ, ζε 

λνζηαιγνχλ (ηα εξκελεχκαηα είλαη ηνπ Δπζηαζηάδε). 
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ζπλαίζζεκα. Ο ιατθφο πνηεηήο δηαδειψλεη ηελ πίζηε ηνπ ζηα πάηξηα». Καηά ηελ εμήγεζή ηνπ, 

«ην ηξαγνχδη πεξηέρεη αιιεγνξίεο θαη ζπκβνιηζκνχο. Ζ έθθξαζε "΄Δλαλ άζηξνλ εμέβελ" θαη ε 

επαλάιεςή ηεο "αιι΄ έλαλ θη άιιν εμέβελ" θιπ.   έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. Βγαίλνπλ 

"άζηξα» " απφ δηάθνξα  βνπλά,  π.ρ., Σεβέπντλ, Καξά-Καπάλ θιπ. ή απφ δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, 

π.ρ., ζ΄ Αξκαινχ ην Υαλ θιπ.» Οη ζθιαβσκέλνη Πφληηνη «θπιάγνπλ κε ζξεζθεπηηθή επιάβεηα 

αιιά θαη κε άθξα πξνζνρή ηελ θπιεηηθή ηνπο θαζαξφηεηα. Δίλαη νιφηεια αδηαλφεην λα 

παληξεπηεί κηα Πνληηνπνχια έλα Σνχξθν. Πνιχ πεξηζζφηεξν, λα δερηεί απιψο ηνλ έξσηά ηνπ». 

Καηαλνψληαο φηη ε αιιεγνξηθή δηάζηαζε ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη πηζαλφ λα κε γίλεηαη 

αληηιεπηηή απφ φινπο ηνπο αθξναηέο ή αλαγλψζηεο (θαη  ηδηαίηεξα απφ φζνπο θαη κηθξήο 

ειηθίαο είλαη θαη ζηνλ Πφλην δελ δνπλ ή δελ έδεζαλ), ν Δπζηαζηάδεο θξίλεη «πάληα ρξήζηκε θαη 

δηαθσηηζηηθή» ηε «ζπλεξγαζία κε γέξνληεο θαη γεξφληηζζεο. ΄Δηζη, δηεπθνιπλφκαζηε θαη πάιη 

ζηελ έξεπλα θαη κπαίλνπκε ζην πξαγκαηηθφ λφεκα ηνπ ηξαγνπδηνχ. Σα δηάθνξα "άζηξα" 

ζπκβνιίδνπλ Σνχξθνπο, πνπ μεπεδνχλ απφ δσ θη απφ θεη θαη ε εκθάληζή ηνπο είλαη επηθίλδπλε. 

Ο ιατθφο πνηεηήο επηζεκαίλεη ην γεγνλφο ζηελ Διιελίδα ηνπ Πφληνπ. Ζ  "νθίηζα" δελ 

εκθαλίδεηαη απιψο ζαλ αγαπεκέλε θάπνηνπ παιηθαξηνχ. Δίλαη ην ηεξφ θπιεηηθφ ζχκβνιν, πνπ 

δηαηξέρεη θίλδπλν ζηα πιαίζηα  νξηζκέλσλπεξηζηάζεσλ.  Πξέπεη ινηπφλ λα παξακείλεη 

θιεηδσκέλε κέζα ζην ζπίηη, δειαδή, λα κελ μεθχγεη απφ ηε ζθαίξα ηε θπιεηηθή κε ηηο έλδνμεο 

παξαδφζεηο. Γελ πξέπεη λα εθηεζεί ζε θηλδχλνπο θαη λα πξνζβάιεη ηε θπιή ηεο. Ζ νκνξθηά ηεο 

(νκνξθηά θπιεηηθή) ζα καξαζεί κε ην αληίθξηζκα ηνπ άγξηνπ βιέκκαηνο ησλ αιιφζξεζθσλ 

μέλσλ. Σν θεγγάξη, ν ήιηνο θιπ. ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ηξαγνχδη κε αιιεγνξηζκφ. Ζ 

επηζήκαλζε ηνπ θηλδχλνπ γίλεηαη κε ηξφπν έκκεζν. Σνχην είλαη αλαγθαίν, φηαλ ηδίσο νη 

θίλδπλνη είλαη άκεζνη κε ηελ αηθληδηαζηηθή εκθάληζε Σνχξθσλ, νπφηε ν θίλδπλνο επηζεκαίλεηαη 

κε ηξφπν αιιεγνξηθφ, γηα λα κελ θαηαιάβνπλ νη αιιφζξεζθνη». 

Πψο εηδνπνηνχληαη έγθαηξα νη Διιελνπνχιεο φηη θαηαθηάλεη Σνχξθνο;  «Με ηελ 

απξφνπηε εκθάληζε Σνχξθσλ», ν ιπξάξεο πνπ βξίζθεηαη ζηε κέζε ηνπ ρνξνχ «παξεκβάιιεη, 
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π.ρ., ζηνλ ζηίρν ηελ εληειψο άζρεηε επσδφ "θνξηζφπα θαη λπθφπα, απ΄ είλαο-είλαο βνχδ΄..." 

Γειαδή, θνξηηζάθηα θαη λπθνχιεο, κηα κηα, βγείηε απφ ην ρνξφ θαη εμαθαληζηείηε». 

«Σην κηλαξέ ζελ΄ αλεβώ» 

Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ αγάπεζε Σνπξθόπνπιν κηα θόξε ξσκαησκέλε, ζα πξέπεη 

λα εθδεισλφηαλ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ Διιήλσλ πφζνο γηα Σνπξθάιεο.
490

 ·λαο πφζνο είηε

αηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνο είηε σκφο, φπσο ζην εμήο ζθσπηηθφ θππξηαθφ δίζηηρν, φπνπ ίζσο δελ 

είλαη ηπραία θαη νπδέηεξε ε αλάθιεζε εηθφλαο απφ ην δσηθφ βαζίιεην γηα λα δεισζεί ε ελ 

εμάξζεη ιαγληθή επηζπκία: 

΄Οηαλ λα δσ ηελ Σνύξθηζζαλ ΄πνύ θάησ ζην ζεληόληλ, 

θάκσ ζαλ ηνλ παιηάππαξνλ
491

, πνπ δεύγνπζηλ ζη΄ αιώληλ.

ΑΚΔΛΛΑΡΗΟ 1891: 233, αξ. 420 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ηξαγνπδηνχ «Βεληδέινο» πάλησο, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ηνλ 

θαηξφ ηεο κηθξαζηαηηθήο εθζηξαηείαο, κε ηελ πξνζαξκνγή «ζξηακβηθψλ ζηίρσλ γηα ηνλ 

Βεληδέιν» ζε κεισδία ζκπξλαίηθνπ αληηθξηζηνχ ρνξνχ, δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε πφζν 

ζκημίκαηνο αιιά κε πφζν βηαζκνχ ππαγνξεπκέλνπ απφ εζληθνχ ή εζληθηζηηθνχ ηχπνπ 

ζθνπηκφηεηεο:  

490
Σα εξσηηθά αηζζήκαηα εθδειψλνληαη ειεχζεξα ζην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη, φπσο ζηελ «Σνπξθνπνχια» ηνπ 

Παλαγηψηε Σνχληα, πνπ ηελ ηξαγνχδεζε ν Αληψλεο Νηαιγθάο (θαη δελ είλαη αδηάθνξν ην γεγνλφο φηη ν κελ 

Σνχληαο γελλήζεθε ζηε κχξλε, ην 1866, ν δε Νηαιγθάο  ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ην 1892): αλ βιέπσ ηη 

παζαίλσ / δελ κπνξώ λα ζνπ ην εηπώ, / Σνπξθνπνύια κνπ, ιηώλσ, πεζαίλσ, / Σνπξθνπνύια κνπ, γηα ζε πνλώ. // Γηα 

ηα κάηηα ζνπ, θπξά κνπ, / ηα θξπδάθηα ζνπ ηα δπν, /  δελ κπνξώ, ραλνύκηζζά κνπ, / ζθιάβνο ζνπ ζελά γελώ. // Σεο 

αγάπεο ην βνηάλη / έια, Σνύξθα, δώζ΄ ην, κελ αξγείο, / κε ηα θόθθηλα ρεηιάθηα ζνπ / αρ, πεο κνπ, Σνπξθνπνύια κνπ, / 

πεο κνπ πσο θη εζύ γηα κε πνλείο. // Αρ, ζεβληά πνπ κνπ αλάβεηο / κεο ζην ζηήζνο κνπ ηξαλό / θαη ηε δόιηα θαξδηά κνπ 

κνύ θάβεηο, / Σνπξθνπνύια κνπ, γηα ζε πνλώ. // Μνπ ΄ρεηο ζθιάβα ηελ ςπρή κνπ, / δελ κπνξώ, ζα ηξειαζώ (απφ ηνλ 

δίζθν Αξκέληνη, Δβξαίνη, Σνύξθνη, Σζηγγάλνη..., ρ.ρ.έ., ζ. ελζέηνπ 19, αξ. 15). 
491

 παιηάππαξνλ: παιηάινγν. 
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Βεληδέιε, Βεληδέιε,  

Βεληδέιε, Βεληδέιε, δώζε κηα δηαηαγή 

λα ζθνξπίζνπλ ηα βδσλάθηα πάλσ ζηελ Αλαηνιή.  

Να ζθνηώζνπλε ρνηδάδεο, λα γθξεκίζνπλε ηδακηά, 

λα θηιήζνπλ ραλνκάθηα, άζπξα θαη κειαρξηλά. 

 ΥΣΟΤΡΖ 2000: 570, αξ. Δ2, ζη. 7-11 

ην ακέζσο επφκελν πεινπνλλεζηαθφ ηξαγνχδη ν ζπκθπξκφο κε ην ηξαγνχδη ηνπ 

θφθθηλνπ θηιηνχ (ηελ αξρηθή κνξθή ηνπ, ηελ θνξζηθάληθε, ηελ θαηέγξαςε ν Αδακάληηνο 

Κνξαήο) πξνθαιεί ζνβαξή ζχγρπζε. Σν ζέκα πάλησο αλαδεηθλχεηαη θαζαξφ, δειαδή ε εξσηηθή 

πεξηπινθή ·ιιελα κε Σνπξθνπνχια: 

ηελ Πάηξα βγαίλεη ν απγεξηλόο θαη ζηε Βνζηίηζα ε πνύιηα, 

ζηε κέζε ηα Καιάβξπηα βγαίλεη κηα Σνπξθνπνύια. 

Μα ΄ρε η΄ αρείιη θόθθηλν κε ην βεξηδί βακκέλν. 

Έζθπςα θαη ην θίιεζα θη έβαςαλ ηα καιιηά κνπ. 

΄ ελληά πνηάκηα ηα ΄ινπζα θαη ηα ελληά εβάςαλ. 

Πέξαζαλ ιάγηα πξόβαηα θη εβάςαλ ηα καιιηά ηνπο, 

πέξαζαλ θαη ηζνπάλεδεο θη έβαςαλ ηα ξαβδηά ηνπο. 

ΚΑΡΑΟΤΣΑ 2003: 135, αξ. 147 

Καηά ηνλ ζπιινγέα Θεφδσξν Καξαζνχηα, «ην πακπάιαην απηφ ηξαγνχδη εθζεηάδεη ηελ 

νκνξθηά κηαο παλψξηαο Σνπξθνπνχιαο πνπ δνχζε ζηα Καιάβξπηα. Πηζαλφλ λα πξφθεηηαη γηα 

ηελ  Ατζέ ή Καρξηέ, αλεςηά ηνπ Σνχξθνπ Γηνηθεηή ησλ Καιαβξχησλ  Αξλανχηνγινπ, ηελ 

αγαπεκέλε ηνπ Παλαγηψηε Φσηήια».
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Πξέπεη σζηφζν λα ππνγξακκηζηεί φηη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ζέβεηαη ηελ πνηεηηθή ινγηθή 

αθφκα θαη φηαλ ππεξβάιιεη. Γελ ζα κπνξνχζε ινηπφλ λα απνδψζεη ην βάςηκν ησλ καιιηψλ ζην 

θίιεκα ελφο θφθθηλνπ ρεηιηνχ, ρσξίο λα δσγξαθίζεη ηελ θιηκάθσζε ηνπ θνθθηλίζκαηνο, ηε 

κεηαηφπηζή ηνπ. Δδψ ν πιεξνθνξεηήο έρεη παξαιείςεη ηνπο ζηίρνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ 

εξαζηή λα ζθνπγγίδεη ηα δηθά ηνπ θνθθηληζκέλα ρείιε κε ην καληίιη ηνπ θαη λα πιέλεη έπεηηα ην 

καληίιη ζε έλα, ηξία, πέληε, εθηά ή ελληά πνηάκηα, ηα νπνία θαη γίλνληαη θφθθηλα, γηα λα 

θαηαθπξηεπηεί έπεηηα απφ ην ίδην ρξψκα φιε ε πιάζε (βι. Ν.Γ. Πνιίηεο 1914: 158, αξ. 126). ε 

νξηζκέλεο παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ (ι.ρ. Πεξηζηέξεο 1946: 58, θαη Μφηζηνο 2000: 93, αξ. 

151), αιιά θαη ζην πνίεκα ηνπ Κψζηα Κξπζηάιιε «Σν θίιεκα», ηα πξφβαηα ζθχβνπλ ζην 

πνηάκη -φπνπ έρεη πηεη λεξφ κηα θφξε φκνξθε- λα μεδηςάζνπλ θαη βάθνληαη θφθθηλα ηα καιιηά 

ηνπο. Μπνξνχκε ινηπφλ λα ππνζέζνπκε φηη θαη ηνπ άληξα ηα καιιηά, ζηελ ηξαπκαηηζκέλε 

πεινπνλλεζηαθή παξαιιαγή, απνθηνχλ θφθθηλν ρξψκα κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

ην επφκελν -δπηηθνκαθεδνληθφ- ηξαγνχδη ε αιιαμνπηζηία ησλ Διιήλσλ δελ θαίλεηαη λα 

επήιζε απφ ηελ άζθεζε βίαο: 

Κόξε κ΄ γαιάδηα, γαιαλή, η΄ έρνπλ ηα κάηηα ζνπ θαη θιαηλ; 

αξάληα αξάδεο δάθξπα, ζαξάληα αξάδεο κείλαλ.  

Μήλα ε κάλα ζ΄ πέζαλε, κήλα ε αδειθή ζνπ; 

Οπδέ ε κάλα κ΄ πέζαλε θη νπδέ ε αδειθή κνπ, 

κόλν η΄ αδέιθηα κ΄ ηνύξθεςαλ θαη πήξαλ Σνπξθνπνύιεο. 

ΕΗΧΣΑ 1983: 14 

Δθνχζηα είλαη ε ζξεζθεπηηθή κεηαζηξνθή, κε εξσηηθή πάληνηε ηελ αηηία ηεο, θαη ζε 

ζεζζαιηθή παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ, θαηαγξακκέλε ζηνλ Πιάηαλν Σξηθάισλ. Δδψ ηνπξθεχεη 

έλαο κφλν αδεξθφο: 

«Μαξή Γαιάλσ γαιαλή, Γαιάλσ πινπκπηζκέλε, 

η΄ είραλ ηα κάηηα ζ΄ θη έθιηγαλ κί πέληη αξάδηο δάθξπα; 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



425 

Μήλα ε κάλα ζ΄ πέζαλη, κήλα θη ε αδηξθή ζνπ;» 

«Ούδη ε κάλα κ΄ πέζαλη νύδη ε αδηξθή κνπ, 

ν αδηξθόο κνπ ηνύξθηςη, πήξη ηνύξθα γπλαίθα». 

ΝΖΜΑ 1983: 256, αξ. 51 

Αλ δελ εθδειψλνληαλ θαη ηέηνηαο ινγήο αηζζήκαηα θαη πφζνη δελ ζα ζπλαληνχζακε, ζε 

ζξεζθεπηηθφ ξηδίηηθν, πξαγκαησκέλε ηελ εληνιή ηνπ Θεφδσξνπ Βαιζακψλα, παηξηάξρε 

Αληηνρείαο θαηά ηνλ 12ν αηψλα, «αη ζπδεπγλχκελαη κεηά αηξεηηθψλ ή αξαθελψλ λα θσιχσληαη 

ηεο ζείαο θνηλσλίαο». Γηα ηα θηιηά ηνπ ζηε ζπγαηέξα ελφο κπέε, θη απηά ζηελ θνπδνπιή ηνπ 

ληφηε, ν Μαλνχζαθαο ζηεξείηαη φρη κφλν ηε κεηαιαβηά θαη ην αληίδσξν, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ 

είζνδν ζηελ εθθιεζία:  

΄Οινη μεηξέρνπλ ηζ΄ εθθιεζέο, θαη ζη΄ αγηνκίζα πάλε 

θαη ζηα ζαξαληαιείηξνπγα θαη ζ΄ ηζ΄ αγξππληέο γιαθνύλε. 

Κη έλαο ζηνλ ΄Αγην δελ παηεί, ζηελ εθθιεζά δε κπαίλεη, 

κεδέ ζε κεηαιάβσζε, ζε θθέιαηγν ζηκώλεη. 

«Μαλνύζν, κπα λ-εηνύξθεςεο θη εγίλεθεο καήιεο, 

θαη δελ παηείο ζηελ εθθιεζά, δελ παο ζε παλεγύξη, 

ζαλ νπνύ πάλε νη ρξηζηηαλνί θη άθηνπλε ην θεξί λησο;» 

«΄Οζθεο θαη δελ εηνύξθεςα, δελ πξνζθπλώ Κνξάλη, 

ηε βάθηηζή κνπ ηε βαζηώ, ηελ πίζηε κνπ ηελ έρσ· 

κόλν κ΄αθόξεζε ν παπάο θαη κνπ ΄θακε δηαζάθη, 

ζηε εθθιεζά λα κελ παηώ θη αληίληεξν κελ παίξλσ». 

«Μαλνύζαθα, κελ ήθιεθηεο, κελ ήθνβγεο αζξώπνπο 

θη αο ήδηαδεο ζα ρξηζηηαλόο, θαη θξόληκα ζαλ ηδ΄ άιινπο, 

κε ζνπ ζθαιίδνπλ ηζ΄ εθθιεζέο θαη ησλ αγηώλ ηζη πόξηεο». 
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«΄Αζξσπν δελ επείξαμα, θηαλέλα νδό, κπνξέησο· 

θαη πνηνο εδά δελ ήθιεςε η΄ αιινύ θαη δελ ηνπ θιέθηεη; 

Μόλν πνπ γιπθνθίιεζα -ηζε ληόηεο θνπδνπιάδα- 

η΄ Αξίθ αγά ηελ Δκηλέ, ηνπ κπέε ηε ζπγαηέξα, 

θαη ιέλε κνπ, καγάξηζεο θη ήραζεο η΄ άγην κύξν...»
492

ΠΑΤΛΑΚΖ 1997: 42-43, αξ. 16 

Γελ ζα ππήξρε επίζεο ιφγνο λα εμαπνιπζεί βαξηά θαηάξα ελαληίνλ εθείλνπ πνπ, δέζκηνο 

ηνπ ζψκαηφο ηνπ θαη φρη ηνπ «εζληθνχ αίκαηφο» ηνπ, έπεζε ζε αγάπε γηα θαληίλα, γηα 

Σνπξθάια: 

Χο ηξέρεη ην θξπγηό λεξό θαη κπαίλεη ζηε ιαήλα 

έηζα λα ηξέμ΄ ην αίκαλ ηνπ απ΄ αγαπά θαληίλα.
493

JEANNARAKI 1876: 290, αξ. 253 

Δπίζεο, δελ ζα ππήξρε θνηλσληθφ έδαθνο γηα λα εδξαζηεί ην επφκελν δίζηηρν, φπνπ 

δηεθδηθείηαη κε πείζκα ην δηθαίσκα ζηελ εξσηηθή δηαθνξά: 

΄Οινη αγαπνύλε ην θξαζί, κα ΄γώ αγαπώ ην ξνύκη, 

όινη αγαπνύλε ρξηζζηαλέο, κα ΄γώ αγαπώ ραλνύκε.
494

ΛΗΟΤΓΑΚΗ 1933: 45 

Ζ απφθαζε αιιαμνπηζηίαο δειψλεηαη θαηεγνξεκαηηθά είηε κε ζπξηαλή θσλή: 

492
  αγηνκίζα: «παλεγχξηα»· γιαθνύλε: «ηξέρνπλ»· κεηαιάβσζε: κεηάιεςε, ζεία θνηλσλία· θθέιαηγν: επρέιαην· 

άθηνπλε: αλάβνπλ· δηαζάθη: «απαγφξεπζε»· αληίληεξν: αληίδσξν·ήθνβεο: έθνβεο, ζθφησλεο· ήδηαδεο: «θεξλφζνπλ»· 

νδό: δψν. 
493

 θαληίλα: «(turk, kahadin), γπλή», επεμεγεί ν Γηαλλαξάθεο, ν δε Κξηάξεο, πνπ αλαπαξάγεη ηε καληηλάδα (476), 

δίλεη ην εξκήλεπκα «ε παξά ηνηο Οζσκαλνίο γπλή, Οζσκαλίο». 
494

 ην Ληνπδάθη 1936: 63, αξ. 295, ην θξαζί δίλεη ηε ζέζε ηνπ ζηε ξαθή. 
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Δηο ην ηδακί ζε λ΄ αλεβώ, ηνύξθηθα ζα θσλάμσ·
495

αλ δελ ζε πάξσ, κάηηα κνπ, ηελ πίζηε κνπ ζ΄ αιιάμσ. 

Νενειιεληθά Αλάιεθηα 1870-1874: 307, αξ. 673 

είηε κε θξεηηθή: 

ην κηλαξέ ζελ΄ αλεβώ, ηνύξθηθα λα θσληάμσ, 

γηα ΄λα κηθξό κειαρξηλό ηελ πίζηε κνπ δ΄ αιιάμσ. 

ΛΗΟΤΓΑΚΗ 1936: 44, αξ. 1 

Γελ αλέβεθε ζηνλ κηλαξέ ν ήξσαο ηνπ επφκελνπ θξεηηθνχ ηξαγνπδηνχ. Ίηαλ σζηφζν 

αγάπεζε Σνπξθνπνχια, θφξε ελφο αγά πνπ ηνλ είραλ ζθνηψζεη, άξρηζε λα ηελ πνιηνξθεί. ην 

εθπνξζεηηθφ φπιν ηνπ, ηηο καληηλάδεο, απαληά θη απηή κε καληηλάδεο, ζε έλαλ αγψλα έκκεηξνπ 

ιφγνπ: 

ηε γεηηνληά ηδεο πέξαζα ηελ Σύξηλε εβδνκάδα, 

ζην παξαζύξη εθάζεην θη είπα κηα καληηλάδα: 

«Λέσ ζνπ, ραλνπκάθη κνπ, ραξέκη κε κνπ θάλεηο, 

θη όληε κε δεηο, ην θεξεηδέ κελ ηνλε θαηεβάδεηο». 

«α ζεο λα θνπβεδηάζνκε, πεξίκελε ιηγάθη». 

΄Ζθαηζα θη επεξίκελα θαη κ΄ άλνημε ηελ πόξηα 

θη ήπηαζα θη ερνξέςακε ηε ζνύζηα θαη ηελ πόιθα. 

Δθεηά πνπ ερνξεύγακε είπε δπν καληηλάδεο: 

495
 Μά ηνλ Αιιάρ θσλάδεη ν Βαζίιεο Σζηηζάλεο, εξσηεπκέλνο κε θάπνηα λεξάηδα Σδεκηιέ, άγλσζηεο εζληθφηεηαο, 

πάλησο Αλαηνιίηηζζα θαη κνπζνπικάλα. Σν ηξαγνχδη έρεη ηίηιν «Μά ηνλ Αιιάρ, Σδεκηιέ κνπ»: Μπξνο ζη΄ 

αζεκέλην ην θεγγάξη, / ζηελ αλζηζκέλε ρνπξκαδηά, / ηξειάζεθα όηαλ ζε είδα / θη έβαια πόλν ζηελ θαξδηά. // Μά ηνλ 

Αιιάρ, Σδεκηιέ κνπ, είζαη γθηνπδέι, είζαη θνπθιί, / ηέηνηα λεξάηδα δελ μαλάεηδα / ζε όιε ηελ Αλαηνιή. // Σα καύξα ζνπ 

ηα καηνθιάδηα, ηα ρξπζαθέληα ζνπ καιιηά, / ηα θόθθηλά ζνπ ηα ρεηιάθηα / είλαη θηηαγκέλα γηα θηιηά (ρνξέιεο  Γ΄ 

1977: 196). 
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«α ζέιεηο, ρξηζηηαλάθη κνπ, λα πάξεηο Σνπξθνπνύια,

λα πά΄ λα βάιεηο ηα ζηελά, λα βγάιεηο ηε βξαθνύια. 

Να πα΄ λα βάιεηο ηα ζηελά θαη ην ςειό θαπέιν, 

ηελ πίζηε κνπ λ΄ απαξλεζηώ, λα ζ΄ αθινπζήμσ ζέισ». 

«Σελ πίζηε ζνπ λ΄ απαξλεζείο θη εκέλα λ΄ αθινπζήμεηο 

θαη ζα πεξάζεηο όκνξθα όζνλ θαηξό θη α δήζεηο». 

«Σελ πίζηε κνπ ζ΄ απαξλεζώ, λα ζ΄ αθινπζήμσ ζέισ, 

γηαηί δειεύγσ ηζη Ρσκηνύο, πνπ βάλνπλ ην θαπέιν». 

ΓΔΣΟΡΑΚΖ 1976: 141-143, αξ. 123, ζη. 9-24 

Λφγνο ζνβαξφηεξνο απφ ηνλ έξσηα γηα λ΄ αιιαμνπηζηήζεη θαλείο κάιινλ δελ ππάξρεη, 

φζν απιντθά θη αλ αθνχγνληαη εδψ ηα επηρεηξήκαηα, φπνπ ζαλ αληίδσξν ζηελ αιιαγή πίζηεο 

απφ ηελ πιεπξά ηεο θφξεο απαηηείηαη ν ελδπκαηνινγηθφο «εθζπγρξνληζκφο» ή «εθδπηηθηζκφο» 

ηνπ λεαξνχ. Σν εηδχιιην πάλησο πνπ ηζηνξεί ην παξαπάλσ ηξαγνχδη δελ έρεη αίζην ηέινο. Μάλα 

θαη θφξε θεχγνπλ γηα ηε κχξλε θαη ην Κξεηηθφπνπιν, αλεηδνπνίεην, κέλεη κε ηνλ θαεκφ.  

 ε ξεκπέηηθν άγλσζηνπ ξεκπέηε, κε ηίηιν «Σν ραλνπκάθη», είλαη ε ζεηξά ελφο ΄Διιελα 

λα δειψζεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα αιιαμνπηζηήζεη: 

Σξπθεξό ζαλ ην πηηζνύλη, 

παρνπιό ζαλ ην κπαξκπνύλη, 

κε ηα ληέξηηα πνπ κε βάδεηο 

κ΄ έθαγεο ην ινγηζκό, θαη κνπ πήξεο ην κπαιό. 

Γηαηί ην ζθιεξό δε κε πηζηεύεη 

θη όιν ην παζνύκη ηνπ ρατδεύεη, 

άη ραλνπκάθη θαη ζα ηξειαζώ. 
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Υαλνπκάθη ην θσλάδσ 

θαη γιπθά ην θνπβεληηάδσ, 

δελ ηαηξηάδεη ηέηνηα αγάπε  

Σνπξθνπνύια  κε Ρσκηό, λα ΄ρεη αγάπε θαη θαεκό. 

΄Δηζη κνπ ΄ξρεηαη ηελ πίζηε κνπ λ΄ αιιάμσ, 

λά ΄κπσ ζην ραξέκη λα ζ΄ αξπάμσ, 

άη ραλνπκάθη κνπ ζθεξηζόδηθν. 

ΥΟΡΔΛΖ  Α΄ 1977: 135 

Πνιχ άζρεκα εμειίζζεηαη ε ππφζεζε ζην ηξαγνχδη ηεο «Θενλίηζαο», κε πξνέιεπζε ηελ 

Σξαπεδνχληα, πνπ ην δεκνζίεπζε ν Δκίι Λεγθξάλ. Δθεί ε εξσίδα εθκπζηεξεχεηαη ζηε λελέ, ηε 

κάλα ηεο, ηνλ έξσηά ηεο. Απηή φκσο ελαληηψλεηαη ζθνδξφηαηα, απνθξηλφκελε κ΄ εθείλνπο ηνπο 

ζηεξεφηππνπο ζηίρνπο φπνπ εζληθφηεηεο θαη ζξεζθείεο ελαιιάζζνληαη αλάινγα κε ην 

ηζηνξνχκελν πεξηζηαηηθφ (ζη. 7-14): 

«Καιιηά ΄ρσ , Θενλίηζα, ηνπ Σνύξθνπ ην ζπαζί, 

θη όρη Ρσκηό λα πάξεηο, λα γίλεηο ρξηζηηαλή. 

Καιιηά ΄ρσ, Θενλίηζα, ζηνλ Άδε λα ζε δσ 

θη όρη Ρσκηό λα πάξεηο, γακπξό λα ηνλε πσ». 

Κη ε θόξε από ηελ πίθξα εζζέλεζε βαξηά, 

βαξηά ΄πεζε ζην ζηξώκα θαη δε ζεθώζε πηα. 

Αιήζεηα ζαλ επέζαλ΄ ζηεθάλη βάλα ηζε, 

θη ερηύπα ην θεθάιη ε Σνύξθα κάλα ηζε. 

LEGRAND 1874: 324-326, αξ. 144 
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Δθηφο ζπφ ην αηαίξηαζην γηα Σνπξθνπνχια φλνκα, Θενλίηζα, είλαη θάπσο ζθνηεηλφ ην 

γηαηί κηα Σνχξθα ρξεζηκνπνηεί ζαλ απεηιή ηνπ Σνύξθνπ ην ζπαζί, θαη γηαηί, ακέζσο κεηά ηνπο 

επίζεο ζηεξεφηππνπο ζηίρνπο (15-16), όηαλ ηελ θαηεβάδαλ από ηε ζθάια ηζε /  κηθξνί κεγάινη 

θιαίγαλ ηα καύξα ηεο καιιηά, δηαβάδνπκε, εληφο εηζαγσγηθψλ, ηελ χζηαηε παξαγγειία ηεο 

θφξεο, ε νπνία, παξφηη κε ρξηζηηαλή, δεηάεη λα ηελ θιάςνπλ φηαλ ζα ηελ πεξλνχλ ζηεο 

Παλαγηάο ηελ πόξηα. Αλ πξνζηεζνχλ νη γισζζηθέο αλαθνινπζίεο θαη ηα κεηξηθά πξνβιήκαηα 

ηνπ ηξαγνπδηνχ (επδηάθξηηα ζηνπο ζηίρνπο 19-20: Δξαζηή ζηνλ Άδε ζα ΄κπσ, θη έια λα κε 

αζπαζζείο, / κε ραξάλ κνπ απνζαίλσ, αλ θαη ζπ κε ιππεζείο, πνπ δελ παξαθνινπζνχλ πηζηά ηνλ 

βεκαηηζκφ ηνπ ζπξηνύ, φπσο ραξαθηεξίδεη ην ηξαγνχδη ν Λεγθξάλ), κάιινλ δηθαηνινγείηαη ε 

εηθαζία φηη πξφθεηηαη γηα θείκελν ηαξαγκέλν, πνπ αζξνίδεη αζπλεπψο απνζπάζκαηα 

δηαθνξεηηθψλ ηξαγνπδηψλ.  

Σν πξφβιεκα ίζσο ιχλεηαη αλ ζπλεμεηαζηνχλ νη δχν ξνδίηηθεο παξαιιαγέο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ πνπ δεκνζίεπε ν Μπσ-Μπνβχ. Δθεί ε Θενλίηζα δελ αγαπάεη Σνχξθν, αιιά θάπνηνλ 

πνπ, φπσο ιέεη ε ίδηα ζηε κάλα ηεο: δελ είλαη μέλνο, δελ είλ΄, δελ είλαηκ καθξηλόο, / ην θπξ-

Αζαλαζάθηλ, ηνπ ηαβεξλάξε ν γηνο.
496

  Ζ κάλα ηεο φκσο ηεο ην μεθφβεη, ίζσο επεηδή κηα

αξρνληνπνχια δελ γίλεηαη λα παληξεπηεί ηνλ γην ηνπ ηαβεξληάξε: Καιιηά ΄ρσ, Θενλίηζα, λεθξή 

λα ζε θηιώ, / παξά ην Θαλαζάθη γακπξό λα ηνλ εηπώ.
497

  ·ηζη, ΄ξσζηά ε Θενλίηζα, πέθηεη ζηα

ζηξώκαηα θαη πεζαίλεη, γηα λα ηελ θιάςνπλ Σνχξθνη θαη Ρσκηνί. 

Ζ θππξηαθή παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ, ε καθξφηαηε (470 ζηίρνη) θαη αξθεηά ραιαξή 

«Γηήγεζηο Θενλίηδαο θαη Αζαλαζάθε», δελ ππνβάιιεη σο εμήγεζε ηελ θνηλσληθή δηαθνξά ησλ 

εξαζηψλ, αιιά ηνλ ζαλάζηκν θφβν ηεο Θενλίηδαο φηη άιιελ πάγεη λα βξεη (ζη. 238) ν 

αγαπεκέλνο ηεο, απηφο πνπ κπήθε βξάδπ θξπθά ζην ζπίηη ηεο θαη ηε ζαγήλεπζε (ζη. 171-172: 

«θη έκεηλελ ζηνλ  νληάλ κνπ,  ώζηη θαη εμεκέξσζελ, / κε ηα θαπκέλα ράδηα κε εηειείσζελ»).  

496
 Καη ζε θξεηηθή παξαιιαγή (Πηηπθάθεο 1975: 62), ε Θενλίηζα δελ αγαπάεη Σνχξθν αιιά ηνλ θπξ-Αζαλαζάθε 

από ηε γεηηνληά. Με γεηηνλφπνπιν επίζεο εκθαλίδεηαη εξσηεπκέλε ε Θενλίηζα ζε ξνδίηηθε παξαιιαγή (Βξφληεο 

1930: 63-64, αξ. 4), ε Θεγαλίηζα ζε θαξπαζηαθή (Μηραειίδεο Ννπάξνο 1928: 199, αξ. 16), θαη ε Γηνλχηζα ζε 

ζθηαζίηηθε (Ρήγαο 1958: 278-279, αξ. 1). 
497

 Baud-Bovy 1935: 102-103, αξ. 37 θαη 37α. 
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Πέθηεη ινηπφλ ηνπ ζαλάηνπ. πεχδεη ν Αζαλαζάθεο, ηξπθεξφο θαη κεηαλησκέλνο, κα ε κνίξα 

ηεο θαςνζενλίηδαο έρεη γξαθηεί. Καη ν ζπληεηξηκκέλνο πιένλ αγαπεηηθφο ζηξέθεηαη ζηνλ Υάξν 

γηα λα ηνπ πεη: 

«Οθ, Υάξε, ηη ζνπ έθακα θαη κε αδίθεζεο 

θη επήξεο κνπ ην θσο κνπ θη εκέλ κε άθεζεο! 

Μα ζπ ηόζνλ δελ πηαίεηο, θαζώο ν έξσηαο,  

απηόο ηελ εζαλάησζελ, ν ζθύιινο άδηθα». 

ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 1986: 389-398, αξ. 46, ζη. 357-360 

Ζ Γηελίηζα ηψξα, ζε παξαιιαγή ηεο Νηζχξνπ, εθκπζηεξεχεηαη ζηε κάλα ηεο ηνλ έξσηά 

ηεο («Μεδέ θη αιάξγνπ είλαη, κεδέ θαη καθξηά, / κόλ΄ δσ θνληά καο είλαη, η΄ αμάδεξθνύ ζ΄ ν γηνο, 

/ ηνπ καπξνζαιαζζίηε ηνπ Μαλσιάθε ν γηνο»
498

) θαη πεζαίλεη απφ ηνλ θαεκφ ηεο· ε ζπγγέλεηα

απαγνξεχεη ηε γακήιηα λνκηκνπνίεζε. Κη έηζη: Λάκπεη ν ήιηνο, ιάκπεη ζηα βαζηιέκαηα, / ιάκπεη 

θη ε Γηελίηζα θάησ ζηα κλήκαηα (ζη. 31-32). 

Σα πξάγκαηα είλαη θαζαξά ζην επφκελν ηξαγνχδη, φπνπ εθείλνο πνπ θαηαξράο 

απνθαζίδεη λα αιιαμνπηζηήζεη ππέξ έξσηνο είλαη ν Γηψξγεο, ΄Διιελαο θαη ρξηζηηαλφο. Σν 

μαλαζθέθηεηαη σζηφζν θαη επηζηξέθεη ζηελ αγάπε ηεο νκφζξεζθήο ηνπ Μαξίαο: 

΄Δλα αββάηνπ βξάδπ, κηα Κπξηαθή πξνπί 

ηνπξθέςαλη ηνύ Γηώξγε καο ζηελ Αλαηνπιή. 

αλ ην ΄καζη ε κάλα, πέθηεη ιηγνπζπκάεη 

θί νπ κηθξόο νπ γηνο ηεο ηελ η-παξεγνπξάεη: 

«΄Αζ΄ ηνπλη, κάλα κνπ, άζ΄ ηνπλ θη απηόλνπ ηνύ ζθπιί, 

θη απηόο Σνύξθνπο ζα γίλεη, ηελ πίζηε ζ΄ αξλεζεί». 

498
 Εσγξάθεηνο Αγώλ Α΄ 1891: 400-401, αξ. 22, ζη. 11-13. 
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Σνύ Γηώξγε ηάδνπλ γξόζηα, ηνύλ ηάδνπλ θί θινπξηά. 

ηνύλ ηάδνπλ θί Σζηξθέδα κε καθξηά καιιηά. 

«Γε ζέινπ ηε Μαξία, πνπ είλη ρξηζηηαλή, 

κόλ΄ ζέινπ ηελ Σζηξθέδα, πνπ πξνπζθπλάεη ηδακί». 

Υηππνύζαλ νη θακπάλεο ζη δώδηθα ρνπξηά 

λα κάζνπλη παξάδηο, λα θάλνπλ ηε ραξά. 

«Σάμη, κάλα κνπ, ηάμη ιακπάδηο θί θηξηά 

ώζπνπ λα κη γιηηώζεηο απ΄ ηελ βξνπκνπηνπξθηά. 

Γε ζέινπ ηελ Σζηξθέδα, πνπ πξνπζθπλάεη ηδακί, 

κόλ΄ ζέινπ ηε Μαξία πνπ είλη ρξηζηηαλή». 

ΒΑΓΓΛΖ 1986: 83, αξ. 43 

αλ ηνλ Γηψξγε ζην ηξαγνχδη ηεο Υαιθηδηθήο θέξεηαη ε Υαηδνχδα ζε ηξαγνχδη απφ ηε 

Βνξεηνδπηηθή Θξάθε. ηελ αξρή θαίλεηαη λα ηνπξθεχεη, αιιά, θξίλνληαο θαη απφ ηε ξεηή 

επηινγή ηνπ ηζεκπεξηνύ αληί ηνπ θεξεηδέ, δελ αξγεί λα μαλαβξεί ηνλ εζληθνζξεζθεπηηθφ εαπηφ 

ηεο: 

Δίλ΄ ηνύ νπθιί, κνπξή Γέζπνπ κνπ, 

είλ΄ ηνύ νπθιί ηξαλό ρνπξηό. 

Σξαλό θί πηληκέλνπ, κνπξή Γέζπνπ κνπ, 

ηξαλό θί πηληκέλνπ, νπθιηνπηνύδα κνπ. 

Σξαλό θί πηληκέλνπ, κνπξή Γέζπνπ κνπ, 

ηξαλό θί πηληκέλνπ, νπθιηνπηνύδα κνπ. 

Κακηά Ρνπκηά δελ ηνύξθηςη, θακηά θί δελ ηνύ θάλεη. 

Υαηδνύδα, Γέζπνπ κ΄, ηνύξθηςη, θί πήξε άληξα Σνύξθνπ. 
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Σνύ θηξηηδέ ηελ έξημαλ, Σνύξθηζζα λα ηελ θάλνπλ. 

«Γελ ζέινπ ΄γώ ηνύ θηξηηδέ, κόλ΄ ζέινπ ηνύ ηζηκπέξη». 

ΚΑΒΑΚΟΠΟΤΛΟ 1981: 65, αξ. 73 

ε άιιν ηξαγνχδη -πνπ δελ μέξνπκε αλ έρεη έξεηζκα ζε πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ ή 

επηρεηξεί λα πξνζθέξεη κηα κηθξή λίθε ζην πεδίν ηνπ έξσηα, ζαλ παξακπζεηηθφ αληηζηάζκηζκα 

γηα ηελ εζληθή θαηάζηαζε, ηε ζθιαβηά- ν εξσηεπκέλνο Διιελαο δελ έρεη ιφγν λα 

αιιαμνπηζηήζεη. Πξνιαβαίλεη ε αγαπεκέλε ηνπ, κηα Σνπξθνπνχια, λα δειψζεη πξφζπκε λα 

θάλεη απηή ην κεγάιν βήκα: 

Σν κάζαηε ηη γίλεθε ηνύην ην θαινθαίξη 

Ατ  Καηνύια κνπ 

θαη Σνπξθνπνύια κνπ 

π΄ αγάπεζελ έλαο Ρσκαηόο κηα θόξε Σνπξθνπνύια, 

θαη ε κάλα ηεο ηήο έιεγε θαη ε κάλα ηεο ηεο ιέεη: 

Ατ Καηνύια κνπ 

θαη Σνπξθνπνύια κνπ 

«Κόξε κ΄,  ζα ζέιεηο παλδξεηά, εγώ λα ζε παλδξέςσ. 

Θέιεηο ην ρόληζηαλ έπαξε, ζέιεηο ην νπιετκάλε». 

«Μήηε ην ρόληζηα ζέισ ΄γώ κήηε ην νπιετκάλε, 

κόλ΄ ζέισ ην θνπέιη καο, ην Γηάλλε ην ιεβέληε, 

γηα λα βγσ ζηελ Κεθαινληά, θαξζί ζηελ άγηα Λαύξα, 

πνπ είλαη ηξαθόζηεο εθθιεζηέο θαη ρίιηνη δπν παπάδεο, 

λα πά΄ λα κπσ ζηελ εθθιεζηά, ζηεθάλη γηα λα βάλσ». 

ΛΔΛΔΚΟ 1868: 110-111, αξ. 82 
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Θα πξέπεη λα ήηαλ πξάγκαηη ιεβέληεο ν Γηάλλεο, γηαηί, άζρεηα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηεο Σνπξθνπνχιαο, εθείλν πνπ κεηξάεη είλαη ε απαγφξεπζε - θαη ε πξνβιεπφκελε ηηκσξία. Σν 

ηξαγνχδη ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο «Ηάλθνπ, ρφιακ, Ηάλθνπ», δείρλεη θαζαξά πνηνλ θίλδπλν 

αληηκεησπίδεη φπνηνο ξαγηάο εξσηνηξνπεί κε θφξε πνπ αλήθεη ζηνλ θφζκν ησλ θαηαθηεηψλ: 

Ηάλθνπ, ρόιακ, Ηάλθνπ, ε κάλα ζ΄ ζί ραιεύεη, 

ε κάλα ζ΄ ζί ραιεύεη, παζηάο ζί ΄πξεύεη. 

Πάεη κάλα η΄, ηνπλ ΄πξεύεη, Ηάλθνπ, ρόιακ, Ηάλθνπ, 

ζπίηη λα ζη θάλεη, ληηθηάλ(η) λα ζη ρηίζεη. 

«Μάλα κ΄ , ληαξνπθέθαι(ε), κάλα κ΄ ρνπληξνπθέθαιι(ε), 

η παζηάο κί ΄πξεύεη λα κί θξηκάζεη. 

Φεο λη΄ αξγά λ-εδηάθθα ΄πνύ η΄ παζηά ηελ πόξηα, 

η΄ παζηά η΄ ζπγαηέξα ηνύ ΄νπδνύδ(η) ηελ πήξα. 

Σξεηο θνπξέο ηε θίιεζα θη άιιηο ηξεηο ηελ ηζηνύκπζα. 

Η παζηάο κί ΄πξεύεη ΄ ηά λα κη θξηκάζεη».
499

ΠΑΠΑΣΑΨΚΟΤΓΖ  2013: 141, αξ. 2 

΄Αιιε Σνπξθνπνχια, ζην «Σξαγνχδη ηεο Υαηδεδέ» ηεο ακνζξάθεο, «θαζαξφ ηνπηθφ» 

φπσο ην ραξαθηεξίδεη ν Μάξθνο Γξαγνχκεο (1991: 53-57, αξ. 17), αξλείηαη δηαξξήδελ ηε 

ζξεζθεπηηθή κεηαζηξνθή: 

Ζκέξα ήηαλ ηξίηε 

θη ε ώξα ζηηο ελληά 

499
 ρόιακ: «γηε κνπ»˙ ληηθηάλη: «θαθελείν»˙ ληαξνπθέθαιε: λεξνθέθαιε, αλφεηε˙ ΄νπδνύδη: ινπινχδη˙ ηζηνύκπζα: 

ηζίκπεζα (ηα εληφο εηζαγσγηθψλ εξκελεχκαηα είλαη ηεο ζπιινγέσο). 
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πνπ θιέςακ λη΄ Υαληεηδνύδα 

από ηα Μαθξπιηά. 

΄Ζηαλ η Νίθνπο καύξνπο (άινγν) 

θη η ηαύξνπο ηνύ ζακάξ(η), 

θαιίθεςε ληε Υαληδεηδέ, 

ηε πέξαζ΄ απ΄ ηνύ ξπάθη. 

΄Ζηαλ η Νίθνπο καύξνπο, 

η  Παύινπο η θαιόο, 

καδί θη η Παπαδάθηο 

θη η Γηώξγεο η ηξειιόο. 

Νηε θιέςαλε ληε πήγαλε 

απάλνπ ζηε ζπειηά, 

ληνπ Μηράι(η) ληηνύ Μπαθηζαξάξηα 

έρνπλ θη ππεξεηά. 

«Δγώ, πηδί κνπ Νίθνπ, 

ζέινπ λα θνηκεζώ 

κα δε ζα κη πεηξάμεηο 

ώζπνπ λα βαπηηζζώ». 

«Αθνύο ληε Υαληεηδνύδα 

ζνπζηά ληελ εκηιώ, 
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ζηα κάηηα κνπ η΄ νξθίδνπκη, 

ζηνπ ζηέκκα πνπ θνξώ». 

«΄Αηληη πηδί κνπ Νίθνπ 

λα πάκη ζηνπ Υνπξηό 

θη εγώ εζέλα ζέισ 

εζέλα αγαπώ». 

Η Νίθνπο ζαλ αθνύεη 

ηα ιόγηα ηεο απηά 

ζην άινγν ηε βάδεη 

θαη δίπια ηελ θξαηά. 

Νηνύ δξόκνπ απ΄ ληε θαηβάδαλ 

κη ληε πνπιιή ραξά 

ληε βγάδεη θί ληε δείρλεη  

έλα θνπηί θινπξηά. 

«΄Αηληη, πηδί κνπ Νίθνπ, 

θί η΄ είλαη εθ΄ απηά 

λα δεηο θί λα πνπξήζεηο 

αθόκα πην πνπιιά». 

αλ ήξζ΄ εθείλε ε ώξα 

θη εθείλε ε ζηηγκή, 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



437 

ηα ιόγηα ηεο αιιάδεη 

κπξνζηά δληνπ δηνηθεηή. 

«Ηκείο είκαζηη Σνύξθνη 

Ρνπκηά δελ γίλνπκη, 

ληνπ Νίθνπ δελ ληνπ παίξλσ, 

δελ θαηαδέρνπκη». 

«Γε ζ΄ είπα βξε ακή 

λα κελ ηνύ πεηο απηό, 

γηαηί ζα ζε ζθνηώζσ  

κπξνζηά ζηνύ κπηξκπηξηό». 

«Ηζύ θη αλ κί ζθνπηώζεηο, 

ζπζία γίλνπκη, 

γηα ζέλα καύξνπ Νίθνπ, 

δελ παξαδίλνπκη». 

Καη ζην ηξαγνχδη «Υαλνπκάθη», ερνγξαθεκέλν ζηα Πάκθηια ηεο Λέζβνπ, ζηηο 3 

Ηνπλίνπ 1997, ζην πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Κηβσηφο ηνπ Αηγαίνπ», ε 

Σνπξθνπνχια αξλείηαη πεηζκαηηθά λα αιιαμνπηζηήζεη. Πξφθεηηαη γηα «ιατθφ ηξαγνχδη», 

ζεκεηψλεηαη ζηνλ ηφκν Μνπζηθά ζηαπξνδόκηα ζην Αηγαίν: Λέζβνο (19νο - 20όο αηώλαο), ην 

νπνίν «θηλείηαη ζεκαηνινγηθά ζηνλ αληίπνδα ηνπ παλειιελίσο γλσζηνχ "Κάησ ζηε Ρφδν ζην 

Ρνδνλήζη". Ζ αλαθνξά ηνπ ζηίρνπ ζηε κεηξνπνιηηηθή Αζήλα, θαζψο θαη ην κνπζηθφ χθνο, 

νξηνζεηνχλ ηελ πεξίνδν επηηέιεζεο ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα (1912-1922)»:  
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΄Δλα σξαίν ραλνπκάθη, ζθεξηζόδηθν θαη πεηαρηό, 

κε μεηξειαίλεη όηαλ βιέπσ ην θεξεηδέ ηεο αλνηρηό. 

«Απ΄ ην ραξέκη ζα ζ΄ αξπάμσ, ραλνύκηζζά κνπ ληξνπαιή, 

θαη ζηελ Αζήλα ζα ζε πάσ, λα ζ΄ νλνκάζσ ρξηζηηαλή». 

«Σελ πίζηε κνπ δελ ηελ αιιάδσ, δε ζελά γίλσ ρξηζηηαλή, 

κόλ΄ ζέισ λα ΄καη Σνπξθνπνύια, λα πξνζθπλάσ ην ηδακί». 

ΥΣΟΤΡΖ 2000: 579, αξ. Δ13 

Γηα ηνπο πηζηνχο, ε ζξεζθεία κεηξάεη ην ίδην, φπνηνλ Θεφ θη αλ ιαηξεχνπλ. Δπίζεο 

απνθαζηζκέλνο ινηπφλ λα κελ αιιαμνπηζηήζεη, γηα λα κελ παληξεπηεί Σνχξθηζζα απηφο, 

εκθαλίδεηαη θαη ν Γηαλλάθεο, ζε ηξαγνχδη απφ ηε ηλαζφ ηεο Καππαδνθίαο:  

΄Δπηαζαλ ηνλ Γηαλλάθε κνπ η΄ Ακηξά παηδηά, 

έρνπλ ηνλ θαη πεγαίλνπλ ηα κηθξά παηδηά. 

«Με θιαίεηο, κε θιαίεηο, Γηαλλάθε, κε δνπιηάζαη, 

θάη΄ Ακηξάο, πξόζη΄ Ακηξάο θαη γπξεύεη ζε, 

γακβξόλ γηα λα ζε θάκεη ζηελ θόξελ ηνπ». 

«Δγώ είκ΄ σκνζκέλνο, θξαζί δελ πίλσ· 

ζαξαθνζηή δνπιεύσ, θξέαο δελ ηξώγσ». 

«Φέξεηε ηνλ Γηαλλάθε κνπ η΄ αξγπξόραιν, 

 θέξεηε θαη ηελ θνξαζηά ζηελ πιεπξά ηνπ». 

«Κιώζ΄ εδώ, Γηαλλάθε, αο κηιήζνκελ». 

«ύξε, κσξή κνπ ζθύια, ζθπιαξκέληζζα, 

δελ δίλσ ΄γώ ηελ θώηζελ κνπ εηο ηελ Σνύξθα, 
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δελ δίδσ εγώ ηελ θώηζελ κνπ ζηελ ηζαληηξηά». 

«Σώξα ιαιώ ηελ κάλα κνπ θαη η΄ αδέιθηα κνπ, 

θαη ζέλα θαηαζθάδνπλ, αρ Γηαλλάθε κνπ». 

«Χο λα ιαιείο ηε κάλα ζνπ θαη η΄ αδέιθηα ζνπ, 

εγώ ζε θαηαζθάδσ, ζθπιαξκέληζζα,  

γπξίδσ ην γηνξγάλη θαη ζθεπάλσ ζε». 
500

LAGARDE 1886: 27-28, αξ. 24 

΄Δπξαμε φ,ηη έπξαμε ν Γηαλλάθεο, βγαίλεη έμσ, ηνλ ζηακαηάεη ε ζχδπγνο ηνπ Ακηξά 

ξσηψληαο ηνλ πνχ πάεη, ν ήξσάο καο πξνζρεκαηίδεηαη πσο ε θφξε ηεο ηνχ δήηεζε θξέαο ιαγνχ 

θη άιια ζεξάκαηα θαη μαλαβξίζθεη έηζη ηελ ειεπζεξία ηνπ. 

«Δίδεο ακπέι΄ αθιάδεπην θαη ληνλ ρσξίο αγάπε;» 

΄Δξσηα ΄Διιελα γηα Σνχξθηζζα ηζηνξεί έλα θξεηηθφ ηξαγνχδη. Πηάλνπλ ηνλ Κσζηαληίλν 

νη Σνχξθνη λα μελνθνηκάηαη κε θνπέια ηεο θπιήο ηνπο, ηνλ πάλε γηα ζθφησκα θαη ε θαιή ηνπ 

ηνχ ιέεη φ,ηη ιέεη θαη ε Δβξαηνπνχια ζηνλ  Υξηζηφδνπιν ζε ζρεδφλ παξφκνην ηξαγνχδη, πνπ ην 

είδακε παξαπάλσ. Πξνζζέηεη εληνχηνηο ε Σνπξθνπνχια πσο αλ ηε ζθνηψζνπλ θη απηή, ζα ΄ζειε 

λα ηαθεί καδί κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο θνληά ζε ειιεληθή εθθιεζία. Καη φρη νπνηαδήπνηε παξά 

ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, αθνχ Κσλζηαληίλν ιέλε θαη ηνλ θαιφ ηεο. ην ηξαγνχδη, πνπ μεθηλάεη 

κε δίζηηρν νηθείν ζηα κνηξνιφγηα, αθνχκε ηε κάλα: 

Ήιεγα νη πξίθεο δε γεξλνύλ, ηα δάθξπα δελ ηπθιαίλνπλ, 

ήιεγα νη γη-αλαζηελαγκνί πσο δελ θαηεγνξνύλε. 

500
 Ακηξάο: ζηξαηεγφο, ζαηξάπεο· θώηζε: θσηηζκφο, πίζηε· ηζαληηξηά: γπλαίθα θαθήο δηαγσγήο· γηνξγάλη: πάπισκα. 
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Βιέπσ ηζη πξίθεο θαη γεξλνύλ, ηα δάθξπα θαη ηπθιαίλνπλ 

βιέπσ θαη ηζ΄ αλαζηελαγκνύο πνιιά θαηεγνξνύλε. 

Γηαη΄ είρα ε καύξε ηξεηο πγηνύο, θη νη ηξεηο θαιά αληξεησκέλνη, 

ην Γηάλλε θαη ηνλ Κσζηαληή θαη ηνλ θαεκέλν Μήηξν. 

Σν Γηάλλε πηάζαλ ζηα βνπλά, ην Μήηξν ζηα ιαγθάδηα, 

ηνλ Κσζηαληίλν πηάζαλε ζε Σνπξθνπνύιαο ζπίηη. 

Πηάλνπ κπηζηαγθσλίδνπλ ηνλ λα ηνλε θαηαιύζνπλ. 

«Σνύξθεςε, ζθύιε Κσζηαληή, λα γέλεηο κνπζνπικάλνο, 

λα πξνζθπλάο εηο ην ηδακί, λα κλόεηο ζην θηηάπη». 

Κη ε Σνπξθνπνύια ην γξηθά, κεγάια ηνύ θσληάδεη: 

«Βιέπνπζαη, Κσζηαληίλν κνπ, κελ αιιαμνπηζηήζεηο, 

λα καγαξίζεηο ην ζηαπξό, λ΄ αιιάμεηο η΄ όλνκά ζνπ. 

Κη αλ είλαη γη΄ άζπξα, δνύδσ ηα ώο εθαηό ρηιηάδεο, 

θη α δελ πξνθηάμνπλ η΄ άζπξα κνπ, αο παλ θαη ηα πξνπθηά κνπ, 

απνύ κνύ ηα ζηηκάξαλε εμήληα ηξεηο ρηιηάδεο. 

Κη α δελ πξνθηάμνπλ ηα πξνπθηά, αο κάζε ζαλαηώζνπλ 

θη αο παλ λα κάζε ζάςνπλε ηα δπν καο ζ΄ έλα κλήκα, 

εηο έλα κλήκα θαη ηα δπν, ζηνλ Αγην Κσζηαληίλν, 

λα ΄λαη θνληά ε κάλα ζνπ λα ΄ξρεηαη λα ζπκηάδεη».
501

Σ. ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ 1993: 253, αξ. 350 

 Παξάιιειν ή αλάινγν ζα κπνξνχζακε λα ζεσξήζνπκε ην επεηξψηηθν ηξαγνχδη «Ο 

Γήκνο θαη ε Σνπξθνπνχια», κε ηνλ εμαηξεηηθφ γλσκηθφ ζηίρν ηεο θαηάιεμήο ηνπ: 

501
 θαηεγνξώ: θάκπησ, θαηαβάιισ· θαηαιπώ: ζθνηψλσ· θηηάπη: ην Κνξάλη· άζπξα: ρξήκαηα, πινχηνο (ην άζπξν 

ήηαλ βπδαληηλφ θαη χζηεξα ηνπξθηθφ λφκηζκα κηθξήο αμίαο)· ζηηκάξσ: ππνινγίδσ. 
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Αθνύζηε ην ηη γίλεθε ηνύηε ηελ εβδνκάδα: 

Ο Γήκνο καο αγάπεζε όκνξθε Σνπξθνπνύια, 

Παξαζθεπή ηε ράξεθε, αββάην όιε κέξα, 

θαη ην ηαρύ ηελ Κπξηαθή εβγήθε λα πεγαίλεη. 

Σνλ πηάζαλε, ηνλ δέζαλε θαη παλ λα ηνλ θξεκάζνπλ. 

Υίιηνη πεγαίλνπλ νκπξνζηά θαη πεληαθόζηνη πίζσ 

θη ν Γήκνο εηο ηε κέζε ηνπο δεκέλνο, καξακέλνο, 

ζαλ δπν κεξώλ ηξηαληάθπιιν θνκκέλ΄ απ΄ ην θισλάξη. 

Ζ Σνπξθνθόξε ην ΄καζε, ζην παξαζύξη βγαίλεη: 

«Γήκν», ηνπ ιέεη, «κε ζθηάδεζαη θαη κελ πνιπθνβηέζαη· 

ζα πάξσ γξόζηα ζηελ πνδηά θαη ηα θισξηά ζηελ ηδέπε, 

θη αλ δε κνπ θηάζνπλ ηα θισξηά, πνπιώ ηα δαρηπιίδηα, 

θη αλ δε κνπ θηάζνπλε θη απηά, πνπιώ ό,ηη άιιν έρσ. 

Δζύ, θαηή, εζύ, θξηηή, πνπ μέξεηο από θόζκν, 

είδεο ακπέι΄ αθιάδεπην θαη ληνλ ρσξίο αγάπε;» 

ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ 1880: 178-179, αξ. 275 

Δδψ ν θαηήο δελ απνθξίλεηαη. Απαληάεη φκσο, θαη δίλεη δίθην ζηνλ έξσηα, ζην ηξαγνχδη 

«Ζ εξσκέλε ηνπ Μπέθηνπ», φπνπ ηα πξάγκαηα είλαη αληεζηξακκέλα: Απηή πνπ δειψλεη έηνηκε 

λα πνπιήζεη ηα πάληα -αθφκα θαη ηνλ εαπηφ ηεο-, γηα λα ζψζεη ηνλ θαιφ ηεο, είλαη Ρσκηνπνχια: 

Σξίηε, Σεηξάδε ζιηβεξή, θαη Πέθηε καπξηζκέλε, 

Παξαζθεπή μεκέξσζε (λα κ΄ είρε μεκεξώζεη!) 

πνπ ν Μπέθηνο εθνπβέληηαζε κηα Φξαγθνξσκηνπνύια.
502

Παξαζθεπή ηελ αγαπά, αββάην θη όιε κέξα, 

502
 ε παξαιιαγή πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ Εσγξάθεην Αγώλα Α΄, 1891: 158, αξ. 286, ε θφξε πξνζδηνξίδεηαη, θαη ηηο 

δχν θνξέο, σο Ρσκηνπνχια. 
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θαη Κπξηαθή ηνλ πηάζαλε, θαη ζηνλ θαηή ηνλ παίξλνπλ. 

Ο Μπέθηνο πάγεη απ΄ νκπξνζηά, ζα λύθε ζηνιηζκέλε, 

θη νπίζσ πάγεη ε κάλα ηνπ κε πίθξα, κε θαξκάθη. 

Κη ε Ρσκηνπνύια ην ΄ιεγελ από ην παξαζύξη: 

«Μπέθην κνπ, ζύξε ζην θαιό θαη ζηελ θαιή ηελ ώξα, 

θη αλ είλαη γηα ηελ μαγνξά, εγώ ζε μαγνξάδσ. 

Βάλσ ηα γξόζηα  ζηελ πνδηά θαη ηα θισξηά ζηελ ηδέπε, 

θη α δε κνπ ζώζνπλε θη απηά, πνπιώ θαη η΄ αξγαζηήξηα, 

νπνύ ηα μεηηκώζαλε δέθα ρηιηάδεο γξόζηα· 

θη α δε κνπ ζώζνπλε θη απηά, πνπιώ ηνλ ληνπιακά κνπ, 

θη α δε κνπ ζώζεη θη νπδ΄ απηόο, πνπιηόκαη θη απ΄ απηή κνπ. 

Σό ΄λα κνπ ρείιη ρίιηα ΄ρεη, θαη η΄ άιιν δπν ρηιηάδεο, 

θαη ην θακαξνθξύδη κνπ ακέηξεην ινγάξη». 

Δληύζ΄ ε ληα, ζηνιίζη΄ ε ληα, θαη ζηνπ θαηή πεγαίλεη. 

Λακπνθνπνύλ ηα κάηηα ηεο, αζηξάθη΄ ε θνξεζηά ηεο. 

Κη εθεί πνπ αλέβε ζηνπ θαηή, πέθηεη θαη πξνζθπλάεη.  

«Ρσκηά, ληνο δελ εζηάκαμα θαη γέξνληαο ζηακάδσ. 

Πεο κνπ ηνλ πόλν ζνπ Ρσκηά, θαη δίθην ζα ζνπ δώζσ». 

«αλ πνην ρσξάθη ζπάξζεθε, θαη δε ζαλ ην ζεξίζνπλ; 

αλ πνηα θόξε γελλήζεθε, θαη δε ζαλ ηε θηιήζνπλ; 

Δγώ ηνλ Μπέθην αγαπώ, θη εγώ ηνλ Μπέθην ζέισ, 

θη ό,ηη θη αλ ηνλε θάκεηε, δηθόο κνπ ζελά γέλεη». 

«Μπέθην, δελ έρεηο άδηθν, ην δίθην ζνπ κεγάιν. 

Σώξα πνπ ηελ θνπβέληηαζεο, γπλαίθα λα ηελ πάξεηο». 

ΕΑΜΠΔΛΗΟ 1852: 762-763, αξ. 48
503

503
 Bι. θαη Γξνζίλεο 1924: 315-316. 
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·ξσηα ·ιιελα γηα Σνχξθηζζα, θαη κάιηζηα έξσηα πνπ ηνλ επηθπξψλεη ην αίκα ηνπ 

δηπινχ ζαλάηνπ, αθεγείηαη ην θππξηαθφ «Άζκα ηνπ Υξηζηνθή θαη ηεο Δκηλέο».
504

 ΄Οζα θη αλ

ηνπ ιέεη έλα ηνπξθίλ, θαιόλ ηνπξθίλ, πνπ ΄ζειελ ην θαιόλ ηνπ («Γελ είρελ, γηέ κνπ Υξηζηνθή, 

Ρσκαίηζζαλ λ΄ αγαπήζεηο, / θη αγάπεζεο ηελ Σνύξθηζζαλ, θαη ζα κνπζνπικαλίζεηο!»), ν 

Υξηζηνθήο επηκέλεη. Με ηα πνιιά ν παξάηνικνο εξαζηήο ζπιιακβάλεηαη θαη ε απφθαζε γηα 

δσή ή ζάλαην πέθηεη ζηνλ Σνχξθν θπβεξλήηε, ηνλ κνπραζίιαγα: 

Κη ν κνπραζίιεο έθξηλε ηελ Δκηλέλ λα θέξνπλ, 

λα δεη, αλ είλ΄ κε ζέιεκαλ εδέ κε ην ζηαληόλ ηεο, 

θαη θάζε κέξα ν Ρσκηόο επάηαλ ην ζηελόλ ηεο. 

Πάζηλ γηαλληηζαξόπνπια ηελ Δκηλέλ λα θέξνπλ· 

θη επήγαηλε ε κάλα ηεο, εηο ηα βπδηά ζρηζκέλε,  

θη εηξώγαζηλ ΄πνύ πάλσ ηεο δπν ζθύιινη ιηκαζκέλνη. 

Σν θιήκα ην βεξνπδηαλόλ θάκλεη θαιόλ ζηαθύιη - 

επήξαλ ηελ θη εζηήζαλ ηελ θαξθίλ ηνπ κνπραζίιε. 

«Κη εηπέ ηνπο, θόξε Δκηλέ, πσο ελ κε ην ζηαληόλ ζνπ, 

θη εγώ ζθνηώλσ ηνλ Ρσκηόλ, θαη κείλε κνλαρή ζνπ». 

«Ίληα θεινύλ ηα ςέκαηα, αγά, λα ηα ιαινύκελ,  

ήην κε ζέιεκαλ ζενύ θαη κε βνπιήλ δηθήλ κνπ, 

πνπ έξρεηνπλ ν Υξηζηνθήο θη επάηαλ ζηελ απιήλ κνπ· 

θείλνο ήηνλ αθέληεο κνπ θη εγώ ΄κνπλ ε θπξά ηνπ, 

504
 Βι. θαη ηελ θαζηειινξηδίηηθε παξαιιαγή, δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Αρηιιέα Γηακαληάξα (ΓΗΔΔΔ, ηφκ. Γ΄, 1892: 

722δ΄-722δ΄), αξ. 2. Δδψ κφλν ν Υξηζηνθήο δηαπνκπεχεηαη πάλσ ζηελ θακήια, θαξθσκέλνο ζε κηα ζαλίδα, θαη ε 

Δκηλά, πνπ ηνλ βιέπεη απφ ην παξαζχξη ηεο, εηξάβαλ ηα καιιάθηα ηεο κ΄ νύια ηεο ηα δαρηύιηα θαη ιέεη ζηνλ θαιφ 

ηεο: ΄Δρε ηελ έλλνηαλ, Υξηζηνθή, λα κε κνπζνπικαλίζεηο, / κήηε ηελ πίζηελ λ΄ αξλεζείο, κε ηνλ Υξηζηόλ παηήζεηο. / ΄ 

απηόλ ηνλ θόζκνλ, Υξηζηνθή, είζαη ηπξαλληζκέλνο, / ζηνλ άιινλ θόζκνλ πνπ ζα παο ζα ΄ζαη καθαξηζκέλνο. Δδψ 

έρνπκε κία απν ηηο ζπαληφηαηεο πεξηπηψζεηο ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη πνπ γίλεηαη ιφγνο γηα έλαλ αληακεηπηηθφ 

κεηαζαλάηην θφζκν, εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ ζθνηεηλφ θη άραξν Κάησ Κφζκν πνπ εηθνλνγξαθνχλ ηα 

κνηξνιφγηα. 
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θη έβαιιέλ κε ζη΄ αγθάιηα ηνπ, θη εζβήλαλ ηα ιακπξά κνπ». 

Δπηάζαζηλ θη εβάιαλ ηνπο ηνπο δπν ζε κηαλ θακήιαλ,  

επηάζαζηλ θη εδώζαλ ηνπο όιελ ηελ Υώξαλ γύξαλ· 

επηάζαζηλ θη εζθάμαλ ηνπο ηνπο δπν κ΄ έλα καραίξηλ, 

επηάζαλ θη επεηάμαλ ηνπο πάλσ, πνπ ελ ηα θηόληα 

θη αζπξίδαλ ηα θξηάηα ηνπο, ζαλ η΄ νπξαλνύ ηα ρηόληα· 

επηάζαζηλ θη εβάιαλ ηνπο ηνπο δπν ζ΄ έλα θηβνύξηλ. 

Βιαζηά  ε θόξε ιεκνληά θη ν παίδνο θππαξίζζηλ 

θαη θάζε αγίαλ Κπξηαθήλ, έζθππηαλ θη εθηινύζαλ 

έζθππηελ ν θππάξηζζνο θη εθίιαλ ιεκνλνύδαλ.
505

ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 1986: 399-401, αξ. Α΄, ζη.  91-114
506

Ζ ηζρχο απνθαζίδεη εδψ, εξήκελ ηνπ έξσηα, επηβάιινληαο ηα εζληθνζξεζθεπηηθά ηεο 

φξηα. Αθξηβψο ηελ θπξηαξρηθή βνχιεζε ηνπ ηζρπξνχ θαη φζα ζπλεπάγεηαη (απεηιέο, 

εθβηαζκνχο, αθφκα θαη βαζαληζηήξηα) πεξηγξάθεη ην εμήο ηξαγνχδη, κε κηα Διιελνπνχια ζηνλ 

ξφιν ηνπ ζεξάκαηνο: 

Δρζέο βξάδπ επέξαζα απ΄ ηε ραξηησκέλε, 

θαη ήηαλε ηα κάηηα κνπ κηάλε ώξαο ζηνιηζκέλν, 

θαη πάιη εμαλαπέξαζα λα ηελ μαλαξσηήζσ, 

αλ είλαη πίθξα ηεο πνιιή, λα ηελ παξεγνξήζσ. 

«Αρ, πνύ ην μεύξεηο, ρξηζηηαλέ, πσο είκαη δσ θξπκκέλε; 

Αλ νλνκάδεηο ηνλ Θεόλ, άθεζ΄ κ΄ εδώ ρσκέλε. 

Σνπ κπέε ν κηθξόο πγηόο ζηέιλεη θαη κε γπξεύεη, 

ηελ ίπηαζε ηελ κάλα κνπ, ηελ έρεη νπηζηνδεκέλε, 

505
 θαξθίλ: απέλαληη· ιακπξά: θηόληα: θνινλάθηα. 

506
 Γχν παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ δεκνζίεπζε ν αθειιάξηνο (1891: 68-76, αξ. 23 θαη 24). 
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θαη ηεο ιέλε γηα λα ησλ επεί πνύ κ΄ έρεη εκέ θξπκκέλε. 

Κνκκάηηα ζα ηελ θάκνπλε ηελ θαθνηπρηζκέλε. 

Θεέ, ζπιάρλνο θαη έιενο δεηνύκε από εζέλα, 

γηα λα παζρίζεηο λα βξεζεί ζπλβνεζόο θαλέλαο». 

FAURIEL B΄ 1999: 54, αξ. 61 

Ζ αξπαγή ηεο Χξηζηίηζαο 

Αξθεηά ζπρλά ην ηξαγνχδη ζεκειηψλεηαη ζε πξαγκαηηθφ πεξηζηαηηθφ θαη ην αλαδεηθλχεη 

κε άςνγε ακεξνιεςία, αληηκεησπίδνληαο ηνλ έξσηα ζαλ κία απφ  ηηο δπλάκεηο πνπ παξάγνπλ 

ηζηνξία. ε έλα ηέηνην πεξηζηαηηθφ ξηδψλεη ην πεινπνλλεζηαθφ ηξαγνχδη «Ζ Υξηζηίλα ηνπ 

Πάλνπ». Αθεγείηαη ν Ακβξφζηνο Φξαληδήο, πνπ ππνγξάθεη ζην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ ηνπ σο 

πξσηνζχγθειινο ηεο πξψελ Υξηζηηαλνππφιεσο επαξρίαο (Αξθαδίαο):  

Καηά δε ηνλ Μάτνλ ηνπ 1828, ηξεηο ρηιηάδεο πεξίπνπ ελφο απνζπάζκαηνο  εθ ησλ ππφ 

ηελ νδεγίαλ ηνπ ζηξαηεπκάησλ νη επηιεθηψηεξνη, ηδφληεο ηελ αδπλακίαλ ηνπ Ηκπξαρήκε, 

φληεο δε θαη πεξησξηζκέλνη απφ ηξνθάο θαη άιια, αλερψξεζαλ δηά ηαο παηξίδαο ησλ· εηο 

κάηελ δε επξνζπάζεζε λα ηνπο εκπνδίζε ν Ηκπξαρήκεο δηά ηεο βίαο ησλ φπισλ ηνπ, 

ψζηε ζπλεθξνηήζε θαη κάρε κεηαμχ ησλ παξά ηνλ πνηακφλ ηεο Σξηθπιίαο ππφ ηνπο 

πξφπνδαο ηνπ ηκήκαηνο νπιηκά, θαζφηη απηνί Γθέθηδεο φληεο θαη Αιβαλνί, 

θαηεθάληζαλ πνιινχο Άξαβαο, θαη πξνψδεπζαλ δηά ηελ εηο ηελ παηξίδα ησλ αλαρψξεζίλ 

ησλ απνθαζηζηηθψο, ζπλελλνεζέληεο κεηά ηνπ Κπβεξλήηνπ ηεο Διιάδνο, φζηηο ελέθξηλε 

ηελ απφ ηα θεληξηθά κέξε ηεο Πεινπνλλήζνπ δηάβαζίλ ησλ, δηαηάμαο ηνλ έθηαθηνλ 

επίηξνπνλ Αξθαδίαο Αι. Βιαρφπνπινλ θαη ηνλ αξρεγφλ Θ. Κνινθνηξψλελ λα ιάβσζη 

πξνεγνπκέλσο παξ΄ απηψλ φζνπο ·ιιελαο θαη Διιελίδαο έθεξνλ κεζ΄ εαπηψλ 
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αηρκαιψηνπο, ηνπο νπνίνπο παξαδψζαληεο θαηά ηαο ζπλζήθαο, ζπλνδεπζέληεο δε θαηά 

ηελ δηαηαγήλ ηνπ Κπβεξλήηνπ απφ ·ιιελαο, κεηέβεζαλ εηο ηελ Βνζηίηδαλ, θαθείζελ 

δηεπζχλζεζαλ εηο ηελ ηεξεάλ Διιάδα· αιιά πνιινί εμ απηψλ απφ δηαθφξνπο αηηίαο 

απσιέζζεζαλ κέρξη ηεο εηο ηελ Βνζηίηδαλ κεηαβάζεψο ησλ.
507

΄Ο,ηη θπξίσο αθνξά ηνλ ιατθφ ηξαγνπδηζηή απφ ην φιν επεηζφδην είλαη ε κνίξα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο αηρκάισηεο θαη έξσηαο ηνπ Οζσκαλνχ γη΄ απηήλ, ζχκθσλα θαη κε ηελ 

νιηγφινγε κλεία ηνπ Φξαληδή ζε ππνζεκείσζή ηνπ: «Ζ παξαιαβή ησλ αηρκαιψησλ έγηλελ εηο 

ηελ Βξσκνκνζέιαλ ηνπ θάκπνπ ηεο Καξπηαίλεο, φηε παξειήθζε θαη ε Υξηζηίλα ζπγάηεξ ηνπ 

Πάλνπ Αλαγλσζηνπνχινπ εθ Νεκλίηδεο, δηά ηελ νπνίαλ ν έρσλ απηήλ νζσκαλφο έρπζε 

πνηακεδφλ δάθξπα» (57, ζεκ. 1). 

Κάπσο πεξηζζφηεξα γηα ηε Υξηζηίηζα Αλαγλσζηνπνχινπ καζαίλνπκε απφ ηελ 

Πεξηζπλαγσγή ηνπ «ηεξέσο θαη ζρνιάξρνπ» Π. Παπαδαθεηξφπνπινπ, ν νπνίνο, πξνο θαηαλφεζε 

ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ απνζεζαπξίδεη, θαηαγξάθεη ηελ εμήο πιεξνθνξία άιινπ ηεξέα, ηνπ 

Γεσξγίνπ Γεσξγφπνπινπ: «Ζ Υξηζηίηζα, ζπγάηεξ ηνπ Πάλνπ Αλαγλσζηνπνχινπ εθ Νεκλίηζεο 

ηνπ εκεηέξνπ δήκνπ, ελ δεζπνηλίο εμφρνπ θαη ζπαλίαο σξαηφηεηνο, άγνπζα ην 18 έηνο πεξίπνπ 

ηεο ειηθίαο απηήο, φηε ησ 1825 κεη΄ άιισλ απήρζε αηρκάισηνο ππφ ησλ Σνχξθσλ παξά ηνλ 

Μπιάνληα πνηακφλ (εηο ζέζηλ Πιαηαλνγηφθπξν). Απειεπζεξσζείζα δε ησ 1828 αθήθε παξά ησ 

ζπδχγσ Οζσκαλψ πηφλ». ηε Υξηζηίηζα αλαθέξεηαη ν Παπαδαθεηξφπνπινο θαη ζην 

ηζηνξηνγξάθεκά ηνπ Μεζπδξηάο: «Δθ Νεκλίηζεο είιθε ην γέλνο θαη ε επί θάιιεη θεκηζζείζα 

Υξεζηίηζα, ζπγάηεξ ηνπ Πάλνπ Αλαγλσζηνπνχινπ ή Βειέληζα, ήηηο θαηά ηα 1826 

αηρκαισηεπζείζα ππφ ησλ Αξάβσλ θαη εηο ΄Αξγνο θαη Κφξηλζνλ απαρζείζα, ειπηξψζε θαη 

απεβίσζελ έπεηηα ελ Σξηπφιεη. Πεξί ηεο σξαίαο ηαχηεο νξεηλήο γπλαηθφο θαη ηξαγσδίαλ 

ζπλέηαμελ ν νινκψο, θαη άζκα ηζηνξνχλ ηα θαηά ηελ αηρκαισζίαλ απηήο, κέρξη ηνπ λπλ εηο ην 

507 Φξαληδήο 1841: 56-57. 
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ζηφκα ηνπ αιινχ θέξεηαη, φπεξ θαηερσξίζακελ ελ ηνηο άζκαζη».
508

Παξαηεξνχκε φηη εδψ νη Σνχξθνη γίλνληαη Άξαβεο, ην 1825, έηνο ηεο αηρκαισζίαο, 

γίλεηαη ιαζεκέλα 1826, απνδίδεηαη δε, επίζεο ιαζεκέλα, ζηνλ αλνξζφγξαθα αλαθεξφκελν 

νισκφ ηξαγσδία κε ζέκα ηνπ ηελ «σξαία νξεηλή γπλαίθα». ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηξαγσδία 

γηα ηε Υξηζηίλα ή Υξηζηίηζα ζπλέγξαςε ν Λεπθαδίηεο δξακαηηθφο πνηεηήο θαη δηθαζηηθφο 

Ησάλλεο Εακπέιηνο (Λεπθάδα, 1787 - Κέξθπξα, 1856), πνπ ππήξμε κέινο ηεο Φηιηθήο Δηαηξείαο 

θαη παηέξαο ηνπ ινγίνπ ππξίδσλνο Εακπέιηνπ.
509

  ηελ  πξννηκηαθή «Τπφζεζηλ» ν Εακπέιηνο,

ν νπνίνο παξαπέκπεη ζηελ Ηζηνξία ηνπ Φξαληδή, αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο ζπλζήθεο πνπ 

νδήγεζαλ ηελ εξσίδα ηνπ λα αξλεζεί ηνλ άληξα ηεο, αιιά θαη ην  παηδί ηνπο, θαη λα επηιέμεη ηελ 

επηζηξνθή ζηελ παηξίδα ηεο θαη ηνλ παηέξα ηεο: 

Καηά ηνλ Μάτνλ ηνπ 1828, απνζθηξηήζαληεο εθ ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπ Ηκπξαήκνπ  Παζά 

πεξίπνπ ησλ 3.000 Οζσκαλψλ, εμεηήζαλην ηελ εηο ηελ ηεξεάλ Διιάδα ειεπζέξαλ 

δηάβαζίλ ησλ παξά ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο δηά ζπλζήθεο, ήηηο θαη ηνηο εδφζε. 

Πνιινί εθ ησλ Οζσκαλψλ απηψλ έρνληεο αηρκαιψηνπο θαη αηρκαιψηηδαο λέαο, θαη φληεο 

θπξηεπκέλνη απφ ηπθιφλ έξσηα, απέλεκνλ θαη ερνξήγνπλ εηο απηνχο παλ είδνο 

αλαπαχζεσο, ηξπθήο, πινχηνπ, ελδπκάησλ, ρξπζίνπ, ιίζσλ πνιπηειψλ, θαη ινηπψλ 

άιισλ, κφλνλ θαη κφλνλ δηά λα κείλσζη κεη΄ απηψλ, ππνρξενχκελνη εθ ησλ 

ρνξεγνπκέλσλ απηνίο παληνίσλ αγαζψλ. 

Ίηε δε έθζαζαλ νη, πεξί σλ ν ιφγνο, Οζσκαλνί εηο ηελ θψκελ Βξσκνζέιαλ, θεηκέλελ εηο 

508
 Παπαδαθεηξφπνπινο 1883: 81. 

509
Βι.  Υξηζηίλα Αλαγλσζηόπνπινο (sic), Σξαγσδία εβδόκε παξά Ησάλλνπ Εακπειίνπ ηνπ Λεπθαδίνπ, Δθ ηνπ 

Σππνγξαθείνπ Υ. Αλαζηαζίνπ, Αζήλα 1844. Γξάθεη ν Γεκήηξεο πάζεο γηα ηνλ Λεπθαδίηε δξακαηνπξγφ: «Με 

ηελ αξραηνπξεπή γιψζζα, ηνλ ηξίκεηξν ηακβηθφ ζηίρν, ηελ ηππηθή πξνζήισζε ζηνπο θαλφλεο ηνπ θιαζηθηζκνχ θαη 

κε ηα ρνξηθά πνπ βάδεη ζηα πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ, ν Εακπέιηνο επηδηψθεη λα αλαζηήζεη ηελ αξραία ηξαγσδία. 

Ίκσο ζεκαληηθφ λεσηεξηζκφ απνηειεί ε ζηξνθή ζε ζέκαηα θαη πξφζσπα ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο. ·ηζη, κεηά ην 

Ρήγα, αθνινχζεζαλ νη ηξαγσδίεο Γεώξγηνο Καξατζθάθεο, Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο, Γηάθνο, πνπ εθδφζεθαλ ζηα 

1843-45. ηελ ίδηα ζεηξά εληάζζεηαη ε Υξηζηίλα Αλαγλσζηνπνύινπ (έθδ. 1844), πνπ δξακαηνπνηεί έλα πξαγκαηηθφ 

επεηζφδην ηνπ Αγψλα θαη εμαίξεη ηνλ παηξησηηζκφ ηεο απιήο Διιελίδαο. [...] Οξηζκέλα δξάκαηα (Κσλζηαληίλνο 

Παιαηνιόγνο, Ρήγαο, Υξηζηίλα) παίδνληαλ ζην ζέαηξν ψο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880, ζπαληφηεξα ζηελ 

πξσηεχνπζα θαη πην ζπρλά ζηηο πεξηνδείεο ησλ ζηάζσλ ζηηο παξνηθίεο ηνπ εμσηεξηθνχ» (ιήκκα «Εακπέιηνο, 

Ησάλλεο», Δθπαηδεπηηθή Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, Παγθόζκην Βηνγξαθηθό Λεμηθφ, ηφκ. Γ΄, Δθδνηηθή Αζελψλ, 

Αζήλα 1985: 403). 
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ηελ πεδηάδα ηεο Καξπηαίλεο, απεζηάιεζαλ εηο ην Οζσκαληθφλ απηφ ζηξαηφπεδνλ απφ 

κελ ηνπ Θενδψξνπ Κνινθνηξψλνπ Αξρεγνχ ησλ ελ Πεινπνλλήζσ Διιεληθψλ 

ζηξαηεπκάησλ ν Κσλζηαληίλνο Πεινπίδαο, απφ κέξνπο δε ηνπ εθηάθηνπ Δπηηξφπνπ 

Αξθαδίαο Αιεμ. Βιαρνπνχινπ ν Γξακκαηεχο απηνχ Γ.Κ. Βπδάληηνο, δηά λα 

θαηαγξάςσζη θαηά ηελ ζπλζήθελ εθείλνπο κφλνπο ησλ αηρκαιψησλ, φζνη  νηθεηνζειψο 

ήζεινλ δεηήζεη λα κείλσζη κε ηνπο ·ιιελαο· νίηηλεο απειζφληεο εηο ην ζηξαηφπεδνλ, επί 

πιήξνπο ζπλαζξνίζεσο ησλ νπιαξρεγψλ Οζσκαλψλ, πξνεδξεχληνο θαη ηνπ επί θεθαιήο 

απηψλ Αρκέηνπ Μπέε Βαβπισλίνπ, ηνπο κελ άξξελαο παξνπζηάδνληεο ελψπηνλ απηψλ, 

εξψησλ «ηη είζαη; Υξηζηηαλφο ή Σνχξθνο;» θαη εη κελ ν παξνπζηαδφκελνο απεθξίλεην 

«Υξηζηηαλφο είκαη» θαηέγξαθνλ απηφλ σο Υξηζηηαλφλ, Διιεληζηί κελ νη ξεζέληεο 

δησξηζκέλνη, Σνπξθηζηί δε ν Υψλδαο Ηεξεχο  ηνπ ζηξαηνπέδνπ. Δη δε θαη έιεγελ φηη είλαη 

Σνχξθνο, εζεκείσλελ απηφλ σο Σνχξθνλ κφλν ν Υψλδαο. Αιιά πνιιά νιίγνη εθ ησλ 

παξνπζηαζζέλησλ αξξέλσλ είπνλ, φηη είλαη Σνχξθνη, ψζηε αλ έβιεπέ ηηο ηα πξφζσπα ησλ 

θπξίσλ ησλ πψο ειινηνχλην επζχο φηε ήθνπνλ αλειπίζησο λα ιέγε ν αηρκάισηφο ησλ, 

φηη δελ είλαη Σνχξθνο, εζαχκαδε βέβαηα. Μεηά ηελ θαηαγξαθήλ δε ησλ αξξέλσλ, 

θαηέγξαςαλ θαη ηαο γπλαίθαο, πεξηεξρφκελνη εηο ηαο θελάο. 

·θζαζαλ δε ηειεπηαίνλ θαη εηο ηελ θελήλ ηνπ ξεζέληνο Αρκέηνπ Μπέε Αξρεγνχ ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ, φζηηο έρσλ αηρκαιψηηδα ηελ ζπγαηέξα ηνπ Παλαγηψηνπ 

Αλαγλσζηνπνχινπ εθ Νεκλίηζεο, θψκεο ηεο επαξρίαο Καξπηαίλεο, Υξηζηίλαλ νλφκαηη, 

λέαλ επεηδή εηο άθξνλ, θαη πεξηπνηνχκελνο απηήλ σο καλησδψο εξσηεπκέλνο σλ, ήιπηδε 

πάληνηε φηη απηή δελ ζέιεη δεηήζεη λα κείλε πνηέ κε ηνπο ·ιιελαο, θαη δηφηη ήηνλ 

ππνρξεσκέλε απφ ηα νπνία ηε ερνξήγεη αγαζά, θαη δηφηη είρε ηέθλνλ άξξελ κεη΄ απηνχ 6-

8 κελψλ ειηθίαο. Αθ΄ νπ δε εηζήιζνλ νη δχν ξεζέληεο απεζηαικέλνη θαη ν Μπέεο εηο ηελ 

θελήλ (θαζφηη σο εηο Σνπξθηθφλ γπλαηθψλα δελ ήην πιένλ ζπγθερσξεκέλε ε είζνδνο 

εηο άιινλ ηηλά), πξηλ ή εξσηήζσζηλ απηήλ, εάλ ήλαη Υξηζηηαλή, επζχο εθείλε κε 

εχηνικνλ γελλαηφηεηα εθψλαμε «Υξηζηηαλή είκαη, θαη κεηά αζεβψλ νπ κε θαζήζσ». 

Απνξξίςαζα δε ην επ΄ απηήλ θάιπκκα, έδξακελ έμσ ηεο ζθελήο, φπνπ ίζηαην ν παηήξ 
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απηήο, πξνζθεθιεκέλνο επί ηνχησ δηά λα παξεπξεζή εθείζε θαη΄ εθείλελ ηελ ζηηγκήλ, 

θαη δαθξπξξννχζα θαηεθίιεη ηαο ρείξαο θαη ηνπο πφδαο ηνπ παηξφο απηήο, ρσξίο λα 

ζπιινγηζζή, νχηε πινχηνλ, νχηε αγαζά, ηα νπνία ήζαλ εηο ηελ άκεζνλ δηαρείξηζίλ ηεο, 

νχηε δε θαλ φηη ήην κήηεξ ηέθλνπ. Αιι΄ απάλησλ απηψλ θαηαθξνλήζαζα, θαηεγξάθε 

κεηά ησλ ινηπψλ Υξηζηηαλψλ πεξίπνπ ησλ 175 αξηζκεζέλησλ αξξέλσλ ηε θαη ζειέσλ 

αηρκαιψησλ· ν δε θχξηνο απηήο Μπέεο έκεηλελ ψο εκηζαλήο θαη σο παξάθξσλ ζρεδφλ.
510

Ο Αρκέη Μπέεο ηνπ Ησάλλε Εακπέιηνπ, αιιά θαη ζηελ ηζηνξεκέλε πξαγκαηηθφηεηα, 

είλαη βαζηά πιεγσκέλνο απφ ηνλ έξσηα. Σν ιέεη ζηε Υξηζηίλα ε ζεξάπαηλά ηεο, ε Εσή (ζ. 24): 

Πώο ζ΄ αγαπά, Υξηζηίλα, ν Σνύξθνο νύηνο! 

Μία ζνπ κόλε νκκαηηά θσηίδεη 

ην ζθόηνο ηεο ςπρήο ηνπ· θαη ε γιπθύηεο 

ησλ ιόγσλ ζνπ δακάδεη ηνλ αηκνβόξνλ, 

άγξηνλ ηεο εξήκνπ ιένληα ηνύηνλ. 

Ζ ίδηα ε Υξηζηίλα δελ είλαη αδηάθνξε. Σν πξόζσπόλ ηνπ / σξαίνλ είλαη, θ΄ εύκνξθνο ε 

ςπρή ηνπ παξαδέρεηαη (24). Κη αθφκα πεξηζζφηεξν: Πιένλ αθόκε ηνύησλ ηνπ ησλ αιύζσλ, / κε 

δέλνπζη θαη είκαη πηζηή θ΄ επγλώκσλ, / νη επγελείο ηνπ ηξόπνη. Οκνινγεί φηη ζα έρπλε επραξίζησο 

ηνπ αίκαηόο ηεο / ηελ έζραηνλ ξαλίδα, ψζηε λα ηνλ αγαπήζεη αθόβσο, νξγίδεηαη φκσο ηελ ίδηα 

ζηηγκή ζην ελδερφκελν λα ζθίγμεη / έλα ερζξόλ ηνπ Γέλνπο. Κη αλ έλα βξάδπ δελ ηελ ζαγήλεπε ην 

γιπθύ κεηδίαζκα ηνπ θνηκσκέλνπ, ζα ηνλ ζθφησλε κε ην ίδην ηνπ ην καραίξη, ζηα ρλάξηα ηεο 

Δβξαίαο Ηνπδίζ, πνπ ζθφησζε κηα θνξά θη έλαλ θαηξφ ηνλ Οινθέξλε, αξρηζηξάηεγν ησλ 

Αζζπξίσλ, αθνχ πξψηα ηνλ κέζπζε, γηα λα ζψζεη ηελ πνιηνξθνχκελε πφιε ηεο. Ζ Υξηζηίλα 

510
 Ησάλλεο Εακπέιηνο 1844: 5-7. 
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πλίγεη ηα εξσηηθά ηεο αηζζήκαηα αιιά θαη ηε κεηξηθή ζηνξγή, επεηδή, φπσο ε ίδηα ιέεη ζηνλ 

Αρκέηε (72): 

Ζ ςπρή κνπ 

δελ είλαη ηδηθή κνπ· αλήθ΄ εηο άιινλ· 

εηο ηνλ Θεόλ κνπ θαη Πιάζηελ κνπ, εθείλνλ. 

Οπδέ θαη ηαύηελ δύλακαη λα ζνί δώζσ, 

ρσξίο λα βιέπσ ηελ ζείαλ ηνπ θαηάξαλ 

θαζεδνκέλελ εηο ην πιεπξόλ κνπ πάληα, 

λα θαξκαθώλε όιαο κνπ ηαο εκέξαο, 

θαη λα ηαξάηηε ηνπ ηάθνπ κνπ ηελ θόληλ. 

Καη πόζνλ ε Θξεζθεία εηο ζε νκνίσο 

δύλαηαη, ελζπκείζαη. 

 «Ζ ηειηθή απφθαζε ηεο Υξηζηίλαο», γξάθεη ν Αιέμεο Πνιίηεο, «είλαη εζληθή -θαη 

παηξνθεληξηθή, βέβαηα-, αιιά ην ελδηαθέξνλ είλαη πσο ν Εακπέιηνο μεπεξλά ψο έλα ζεκείν ηα 

εζληθά ζηεξεφηππα. [...] ν ζπγγξαθέαο φρη κφλν απνηνικά ην αλήθνπζην, δηθή καο λα αγαπά 

Σνχξθν, κα θαηαθέξλεη θαη λα ην δείμεη - θάηη πνπ λνκίδσ δελ ην έρεη πεηχρεη άιινο 

ζπγθαηξηλφο ηνπ. [...] Καη γεληθφηεξα, φρη κφλνλ ν Αρκέη, παξά θη νη άιινη Σνχξθνη, δελ 

πεξηγξάθνληαη σο απάλζξσπα φληα· είλαη πεξήθαλνη, θαινί πνιεκηζηέο, θαη ν ιφγνο ηνπ 

ζπγγξαθέα πςψλεηαη ελίνηε πάλσ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ζπκβάζεηο».
511

Με νπνηνδήπνηε πξνζσπηθφ εγρείξεκα θη αλ ηε ζπζρεηίζνπκε ή ηε ζπγθξίλνπκε, 

παξακέλεη εμαηξεηηθή ε ζηάζε ηνπ ιατθνχ ηξαγνπδηζηή, δειαδή ηεο θνηλφηεηαο ησλ αθηεκφλσλ 

δεκηνπξγψλ. Γελ επηιέγεη λα πκλήζεη ηνλ παξάθνξν παηξησηηζκφ ηεο Διιελνπνχιαο, αιιά, κε 

511
 Αι. Πνιίηεο 2017: 107-109. Βι. θαη Γηάλλεο ηδέξεο, Υξηζηίλα ηνπ Ησάλλε Εακπειίνπ, Αζήλα 1943, θαη ην 

κηθξφ αθηέξσκα ζηνλ Ησάλλε Εακπέιην ηεο Νέαο Δζηίαο, ηρ. 701, 15 επηεκβξίνπ 1956: 1271-1298. ην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ, θεθ. 8, παξαηίζεηαη ην δηήγεκα ηνπ Γηάλλε Βιαρνγηάλλε «Ζ Σνπξθάια», ε εξσίδα ηνπ νπνίνπ 

βξέζεθε κπξνζηά ζην δίιεκκα πνπ βαζάληζε θαη ηε Υξηζηίηζα. 
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αδέθαζην ζέβαο ζηα πάζε ηεο αγάπεο, φπνηα θη αλ είλαη ηα ζχκαηά ηεο, δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ 

εξσηφπιεθην μέλν, γηα λα ηζηνξήζεη κφλνο ηνπ ηνλ θαεκφ ηνπ. Αλψλπκνο εδψ ν Αιβαλφο 

ζχδπγνο ηεο Υξηζηίηζαο, πξνζπαζεί λα θνιπκπήζεη αλαπφηακα ζηνλ ρξφλν, γηα λα κεζνδεχζεη 

έλαλ ηξφπν πνπ ζα ηνπ επέηξεπε λα θξαηήζεη δηθή ηνπ ηελ σξαία Διιελνπνχια. Δκβιεκαηηθφο 

ν έθηνο ζηίρνο, Να γύξηδ΄ ν ληνπληάο ηξνρόο ζαλ πώο γπξίδ΄ ε ξόδα, ζπλνςίδεη κε άθξα ιηηφηεηα 

θαη επζπβνιία, ηελ επηζπκία νπνηνπδήπνηε θαθφπαζε ζηνλ έξσηα ή γεληθφηεξα ζηνλ βίν ηνπ: 

Να ηό εμεξα, Υξηζηίηζα κνπ, πνπ ΄ζειε λα ζε πάξνπλ, 

δε ζ΄ έζηειλ΄ από ηε ζηεξηά παξ΄ από ηνπ πειάγνπ. 

΄ έζηειλα ζηελ Αξβαληηηά θαη ζη΄ Αξβαληηνρώξηα, 

όπνπ είρα πύξγν γπάιηλν γηα λα ζε βάισ κέζα, 

λα ζε βνπηήμσ ζην θισξί θαη ζην καξγαξηηάξη. 

Να γύξηδ΄ ν ληνπληάο ηξνρόο ζαλ πώο γπξίδ΄ ε ξόδα 

λα ΄ξρόκνπλ πίζσ ζην Μνξηά θη αγλάληηα ζηε Νεκλίηζα, 

ζηελ Πάηξα θαλ λα ζκίγακε, εθεί λ΄ αληακσζνύκε. 

Να ζ΄ έβιεπα, Υξηζηίηζα κνπ, θη αο πέζαηλ΄ ν θαεκέλνο. 

ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ 1887: 159, αξ. ΡΝΒ΄ 

Πνιιέο δεθαεηίεο κεηά ηελ θαηαγξαθή ηνπ Π. Παπαδαθεηξφπνπινπ, ην 1959, ν 

Διιελνακεξηθαλφο εζλνκνπζηθνιφγνο σηήξεο (Sam) Σζηάλεο, γηνο κεηαλάζηε απφ ην 

Βαιηέηζη, «εμνπιηζκέλνο κε κεραλήκαηα ερνγξάθεζεο θαη θνξεηή γελλήηξηα πνπ 

ιεηηνπξγνχζε κε βελδίλε», φπσο ζεκεηψλεη ε Αηθαηεξίλε Πνιπκεξνπ-Κακειάθε, θαηαγξάθεη 

ζηε Βπηίλα κηα νιηγφζηηρε παξαιιαγή ηεο «Υξηζηίηζαο».
512

 Ίπσο θαλεξψλνπλ φζα είπε ζηνλ

512
 «ηα ηξαγνχδηα ηεο θαηαγξαθήο Σζηάλε», ζεκεηψλεη ε επηζηεκνληθή επηκειήηξηα ηεο έθδνζεο Βαζηιηθή Η. 

Υξπζαλζνπνχινπ, «είλαη ζεκαληηθφο ν αξηζκφο θιέθηηθσλ θαη ηζηνξηθψλ ηξαγνπδηψλ, πνιιά απφ ηα νπνία 

αθνξνχλ ηε Βπηίλα θαη ηε γχξσ πεξηνρή (γηα παξάδεηγκα, "ηε κέζε ζηα Καιάβξπηα", "Υξηζηίηζα", "Ση έρεηο βξε, 

καχξε θφξαθα"), ελψ θάπνηα πξνέξρνληαη απφ άιιεο πεξηνρέο (γηα παξάδεηγκα, "Σνπ Νίθα", "Σνπ Κίηζνπ ε κάλα 
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ζπιινγέα ν Γεψξγηνο ηαπξφπνπινο, πνπ ηξαγνχδεζε ηε «Υξηζηίηζα» γηα λα θαηαγξαθεί, ην 

ηξαγνχδη, ηνπ ηξαπεδηνχ, δελ ζψζεθε απνθνκκέλν απφ ην ηζηνξηθφ γεγνλφο πνπ ην γέλλεζε, φζν 

θη αλ ε ζπιινγηθή κλήκε δελ δηέζσζε επαθξηβψο φιεο ηηο πηπρέο ηεο ηζηνξίαο, πξσηίζησο δε 

ηελ εγθαηάιεηςε απφ ηε Υξηζίηζα θαη ηνπ άληξα ηεο θαη ηνπ γηνπ ηνπο: « Δδψ ζην ρσξηφ, ζηε 

Νεκλίηζα, ήηνλε κηα δηάζεκε θνπέια, πνιχ σξαία θνπέια, θαη ηελ πήξε έλαο Σνχξθνο, ηελ είρε 

γπλαίθα ηνπ πνιιά ρξφληα. Αιιά ηνλ θαηξφ πνπ άξρηζε λα γίλεηαη ε αληαιιαγή πιεζπζκψλ θαη 

ήηαλε ην πέξαζκα ζηελ Καξχηαηλα, ελ ησ κεηαμχ ε Υξηζηίηζα είρε θαη δπν αδέξθηα 

αξκαηνινχο, ηνπ Κνινθνηξψλε κπνπινχθη. Λνηπφλ, ήηαλε κηα θνξά απφ δσ Σνχξθνη θη απ΄ εθεί 

·ιιελεο. ·λαο έλαο πνπ πέξλαγε: -Με πνηνλ ζα παο; -Με ηνπο Σνχξθνπο. -Δκπξφο, εζχ κε 

πνηνλ ζα παο; -Με ηνπο ·ιιελεο. Δ, θαη νχησ θαζεμήο εγηλφηαλε. Λνηπφλ, ήξζε ε επνρή εθείλε, 

ηφηε ν Σνχξθνο έθπγε θαη επεηδή έθπγε ν Σνχξθνο, είρε κεγάιν  παξάπνλν, ήζειε  ηε 

Υξηζηίηζα λα ηελ έρεη γπλαίθα ηνπ, λα εηπνχκε».
513

Ζ παξαιιαγή Σζηάλε: 

Αλ ην ΄ μεπξα, Υξηζηίηζα κνπ, ρξπζή κνπ Παλνπνύια, 

δελ ζ΄ έζηειλα λ-α-από ζηεξηά, ρξπζή κ΄ αγάπε, λ-από ζηεξηά, 

δελ ζ΄ έζηειλα λ-από ζηεξηά, παξά κε ην θαξάβη. 

ηελ Πάηξα γηα λα ζκίμνπκε, ρξπζή κ΄ αγάπε, λα ζκίμνπκε, 

ζηελ Πάηξα γηα λα ζκίμνπκε, ζηα Γηάλλελα λα πάκε, 

θαη ζα ζε ληύζσ ζην θισξί, κσξ΄ Παλνπνχια κνπ, ζην θισξί. 

ΣΗΑΝΖ 2013: 67, αξ. 6 

θάζεηαη"). Σν γεγνλφο απηφ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο πνπ είρε, θαη πνπ αθφκε δηαηεξεί, ε ηζηνξία ηεο 

Δπαλάζηαζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Βπηίλαο θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ, πνπ δηαηήξεζαλ κε ζαπκαζκφ θαη πάζνο ζηε 

κλήκε ηνπο ηα ηζηνξηθά πξφζσπα θαη γεγνλφηα θαη ηα ηξαγνχδηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά. [...] Σα θιέθηηθα θαη ηα 

ηζηνξηθά απηά ηξαγνχδηα ηξαγνπδηνχληαλ σο επηηξαπέδηα, κε αξγφζπξηνπο ξπζκνχο, εμέθξαδαλ ηνλ ζπιινγηθφ 

ηνπηθφ κχζν θαη ηελ ηαπηφηεηα θαη πξνηηκνχληαλ απφ ηνπο άλδξεο» (Σζηάλεο 2013: 21). Ζ Υξπζαλζνπνχινπ 

παξέρεη ηελ πιεξνθνξία φηη «ν απαξεγφξεηνο Αρκέη, ηνπ νπνίνπ ηα ζπλαηζζήκαηα ζιίςεο γηα ηελ απψιεηά ηεο 

[ηεο Υξηζηίηζαο] εθθξάδεη ην ηξαγνχδη, γηα λα ηελ επραξηζηήζεη ηεο έζηεηιε ηνλ γην ηεο» (67, ζεκ. 1). 
513

 Υξπζαλζνπνχινπ 2013: 67, ζεκ. 1. 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



453 

Σν ηξαγνχδη πνπ ηζηνξεί κηαλ άιιε αξπαγή, ηεο θφξεο ηνπ Κξεηηθνχ παπα-Φινπξή, 

είλαη γλσζηφ ζήκεξα, φπσο ζεκεηψλεη ν Θενράξεο Γεηνξάθεο, ζε δεθαεθηά παξαιιαγέο· 

«ελλέα πξνέξρνληαη απφ ηελ Κξήηε, πέληε απφ ηελ Κέξθπξα, κία απφ ηελ Κάξπαζν, κία απφ ηε 

Νάμν θαη κία απφ ηε Βάξλα». Απφ ηελ παξαιιαγή πνπ δεκνζηεχεη ν Γεηνξάθεο «θαίλεηαη 

θαζαξά πσο βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή κεγάινπ πνιέκνπ ησλ Σνχξθσλ γηα ηελ άισζε ηεο 

Κξήηεο (1645-1669). Καη ην ηξαγνχδη ρξνλνινγείηαη πηζαλφηαηα ζηελ επνρή απηή». Σν 

παξαζέησ: 

ηα παξαζύξηα ηα ςειά, ζηζη πόξηεο ηζη ζηακπάδεο, 

κέζα θνηκάη΄ ν βαζηιηόο εηο ηζη πξνζθεθαιάδεο. 

Δθεηά πνπ εθνηκνύληνλε ηζε Κξήηεο εζπκήζε. 

Σελ ηαρηλή ζεθώλεηαη ρίιηνπο παρηάδεο θξάδεη. 

Υίιηνπο παρηάδεο ήθξαμε θαη ρίιηνπο γηαληηζάξνπο. 

«Παρηάδεο, θη αλ ηελ πάξνκε ηελ παηλεκέλε Κξήηε, 

δα ζάζε ληύζσ νιόρξπζα θαη θίλα θηξκαιέληα 

θαη ην κηζό βαζίιεην δα ζάζε δηακνηξάζσ». 

«Μα πώο δα ηελε πάξσκε ηελ παηλεκέλε Κξήηε, 

πνπ ΄λ΄ ηα γθηανύξηα ηδεο πνιιά θαη θαινκαζεκέλα 

θη είλαη θη απνύ ηνλ πόιεκν θαιά μεζθνιηζκέλα; 

Μα πάιη αο πνιεκήζνκε θη όπνηνο ληθήζεη αο πάξεη». 

Καξάβηαλ αξκαηώζαλε ώο εθαηόλ ηξηάληα. 

Κη όληελ εμεβαξθάξαλε ζηζε Μεζζαξάο ηνλ θάκπν, 

γεκίδεη ν θάκπνο άινγα θαη ηα βνπλά ιεβέληεο 

θη ήραλ΄ ε κάλα ην παηδί θαη ην παηδί ηε κάλα 

θαη ράλεη θη ν παπα-Φινπξήο ηε κηαλ ηνπ ζπγαηέξα, 

ηελ πην κηθξήλ, ηελ πην θαιή, ηελ όκνξθε θνπέια. 
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Δθηά παρηάδεο ηελ θξαηνύ θαη ρίιηνη γηαληηζάξνη 

θαη δεθνρηώ Σνπξθόπνπινη ηελ θάλνπλε παδάξη. 

Κη σζηόζν θηάλεη θη ν παπάο ηδαγθνπξλνθνλεκέλνο. 

«Γώ΄ κνπ, λα δήζεο, βξε νπζηά, δώ΄ κνπ ην ην παηδί κνπ 

θη αλ ζεο παξάδεο δίδσ ζνπ θη αλ ζεο θαη ηε δσή κνπ». 

«Μέηξα, παπά, ηα ξηάιηα ζνπ, λα πάξεηο ην παηδί ζνπ». 

Με ην κνπδνύξη ηα κεηξά θαη κε ηνλ θαξλαβά ληνπ 

θη έλαλ παξάλ ειείθηεθελ ν πεληαθαθνκνίξεο. 

«΄Ακε, παπά, ζην ραηδηλέ θαη πάξε όζα ζέιεηο, 

θαη ην παηδί θεηά πνπ ΄πεζε κπιηό δελ ην μεκπεξδαίλεηο». 

«Μηζεύγεηο, ζπγαηέξα κνπ, θη ίληα κνπ παξαγγέξλεηο, 

λα πά΄ λα πσ ηζε κάλαο ζνπ ηζε πνιππξηθακέλεο;» 

«Υαηξέηα κνπ ηε κάλα κνπ θη όιεο κνπ ηζ΄ αδεξθάδεο, 

κα ηε κηθξή κνπ αδεξθή κε κνπ ηε ραηξεηήμεηο, 

γηαηί κνπ θαηαξίζηεθε Σνύξθνο λα κε θηιήζεη, 

Σνύξθν λα θάκσ πεζεξό θαη ηνλ παρηά θνπληάδν 

θαη ην κεγάιν βαζηιηά άληξα λα ηνλε πάξσ». 

Πέθηε ηζε θαηαξίζηεθε θαη Παξαζθή ηελ πηάζα, 

αββάην πνμεκέξσκα ζηνπ βαζηιηά ηελ πήγα. 

«΄Οξηδε, αθέληε βαζηιηά, θνπέια απνύ ηελ Κξήηε, 

θνπέια δώδεθα ρξνλώ, ΄πνύ ην βπδί ηζε κάλαο. 

Μεδ΄ ήιηνο ηελ εμάλνημε κεδ΄ άλεκνο ηελ είδε».
514

ΓΔΣΟΡΑΚΖ 1976: 34-36, αξ. 10
515

514
ζηακπάδεο: πφξηεο· κε ζηάκπεο, δει. θνζκεηηθά· ηαρηλή: πξσί· θηξκαιέληα: κε θίξκα, γλήζηνο· 

ηδαγθνπξλνθνλεκέλνο: κε πξφζσπν ζθηζκέλν απφ ηνλ πφλν· κνπδνύξη: κέηξν θαξπψλ βάξνπο πεξίπνπ είθνζη 

νθάδσλ· θαξλαβάο: θαιπκκαχρη· ραηδηλέο: πεγή, ηακείν. 
515

 Βι. θαη «Ζ αξπαγή ηεο παπαδνπνχιαο» (Πηηπθάθεο 1975: 162), «Ζ αξπαγή ηεο θφξεο ηνπ παπα-Φινπξή» 

(Παπιάθεο 1997: 69-70, αξ. 2), «Ζ αξπαγή ηεο ζπγαηέξαο ηνπ παπά Φινπξή» (Λελαθάθεο  2007: 33-34, αξ. 10-11) 

θαη ην θεξθπξατθφ ηξαγνχδη «Ζ ζπγαηέξα ηνπ πξσηφπαπα» (Κνληφο 1877: 14-15, αξ. 11). ηα Γεκνηηθά ηξαγνύδηα 
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«Σν ηξαγνχδη ζα έγηλε απφ ην 1664 θαη έπεηηα», γξάθεη ν M.I.  Μαλνχζαθαο, «απφ ηφηε 

δειαδή πνπ καζεχηεθε πσο κηα ζθιάβα ηνπ ζνπιηαληθνχ ραξεκηνχ απφ ηελ Κξήηε, ε θφξε ηνπ 

Βεξγίηζε, έγηλε πξψηε επλννχκελε ηνπ ζνπιηάλνπ θαη κεηέξα ηνπ δηάδνρνπ ηνπ ζξφλνπ». Ζ 

Δπκελία Βεξηζίηζε ή Gulnus (πεξ. 1643-1715) ππήξμε ε δεχηεξε Διιελίδα ζνπιηάλα κεηά ηε 

Υηψηηζζα ζνπιηάλα Kosem (+1651). πλερίδεη ν Μαλνχζαθαο : 

Ο ιατθφο πνηεηήο απφδσζε ηφηε κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ην ηζηνξηθφ απηφ πεξηζηαηηθφ: 

Ξαλάπιαζε κε ηε θαληαζία ηνπ ην επεηζφδην ηεο αξπαγήο ηεο θφξεο απηήο, θαηαξγψληαο 

ηε ρξνληθή απφζηαζε πνπ είρε κεζνιαβήζεη απφ ην επεηζφδην απηφ ίζακε ηελ αλάδεημή 

ηεο ζε  ζνπιηάλα. ΄Δηζη, παξαβιέπνληαο -ή θαη αγλνψληαο- πσο ηνλ θαηξφ ηεο 

 αηρκαισζίαο ηεο ε θφξε ήηαλ ηεηξάρξνλν λήπην, βάδεη ζην ζηφκα ηεο ηα παξαπνλεηηθά 

εθείλα ιφγηα γηα ηελ αδεξθή ηεο, πνπ εθθξάδνπλ ηελ πίθξα ηεο -ηελ πίθξα κηαο 

Διιελίδαο θφξεο γηα ηελ ηχρε ηεο λα ηνπξθέςε, έζησ θη αλ έηζη αλέβεθε ηφζν ςειά- θαη 

πνπ απνηεινχλ ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ ηξαγνπδηνχ: ΄Δλαο θαζαξά δειαδή πνηεηηθφο 

κεηαπιαζκφο πνπ δε ζπκβηβάδεηαη βέβαηα θαη πνιχ κε ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ηα θάζε άιιν παξά ειιεληθά αηζζήκαηα πνπ ζα έηξεθε ε θηιφδνμε θαη επίβνπιε απηή 

γπλαίθα, ε γλσζηή αξγφηεξα θαη γηα ην κνπζνπικαληθφ ζξεζθεπηηθφ θαλαηηζκφ ηεο. 

Δίλαη φκσο γλσζηφ πσο θαη ηα ηζηνξηθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηξνπνπνηνχλ πνιιέο θνξέο 

ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηα αηζζήκαηα ηνπ ιατθνχ 

δεκηνπξγνχ ηνπο. Απηφ θαίλεηαη πσο έγηλε θαη κε ην θξεηηθφ απηφ ηξαγνχδη.
516

Καξπάζνπ, ηνπ 1928 (258, αξ. 62),  ν Μ.Γ. Μηραειίδεο Ννπάξνο παξαζέηεη ην ηξαγνχδη «Ζ αηρκάισηνο» 

(αληιεκέλν απφ ην Γσξηθόλ ςήθηζκα Καξπάζνπ ηνπ C. Wescher, κεηαθξαζζέλ εθ ηεο γαιιηθήο ππφ Δ. 

Μαλσιαθάθη, 1878), ην νπνίν κάιινλ απνηειεί κηα ζχληνκε, δσδεθάζηηρε πξνζαξκνγή ηνπ θξεηηθνχ πξνηχπνπ ζε 

θαηνπηλά ηζηνξηθά γεγνλφηα. «Σν αζκάηηνλ», ζεκεηψλεηαη εθεί, «αλαθέξεηαη εηο ηελ κεηά ηελ άισζηλ ηεο Κάζνπ 

(1824) επηδξνκήλ εηο ηελ Κάξπαζνλ ησλ Σνχξθσλ θαη ηελ απαγσγήλ αηρκαιψησλ λεαλίδσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ε ζξπινπκέλε Παππαδνπνχια ηνπ πξνθξίηνπ Παππά Βηνιή». 
516

 Μ. Η Μαλνχζαθαο, «Ζ Ρεζεκληψηηζζα ζνπιηάλα Δπκελία Βεξγίηζε ζηηο επξσπατθέο ραιθνγξαθίεο θαη ζηα 

ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα», Κξεηηθά Υξνληθά, ηφκ. Δ΄, 1951: 381. 
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«Μνπδέ ζαο δίλσ ην θηιί...» 

ην βνξεηνεπεηξσηηθφ ηξαγνχδη «Φφλνο αλήζηθνπ Σνχξθνπ», πνπ θαηαγξάθηεθε ην 

1952, ε Νάζηνβα, ε Νάζαηλα δειαδή, ε γπλαίθα ηνπ Νάζνπ, θαηνξζψλεη, ηνπιάρηζηνλ ζηε 

ζηηρνπξγεκέλε επηθξάηεηα, φ,ηη ζα νλεηξεχνληαλ φιεο νη Διιελνπνχιεο πνπ αξπάδνληαλ ή 

έπεθηαλ ζχκαηα ηεο εξσηηθήο φξεμεο ησλ θαηαθηεηψλ: 

Δξόδηζε ε Αλαηνιή θη αλάξησζαλ η΄ αζηέξηα, 

βγήθαλ ηα γίδηα γηα βνζθή θη νη πέξδηθεο παηγλίδη, 

εθίλεζε θη ε Νάζηνβα λα πά΄ λα βνηαλίζεη. 

«Πνύ πάο, λπθνύια, καλαρή, καθξηά ΄πό ην ρσξηό ζνπ; 

Γε ζθηάδεζαη ΄πό θιέθηεδεο, δε ζθηάδεζαη ΄πό Σνύξθνπο;» 

«΄Δρσ δξεπάλη ζηελ πνδηά, ηζεθνύξη ζην δσλάξη». 

Κη ν ζνπβαξήο
517

 εδηάβαηλε κε η΄ άινγν θαβάια·

είδε καληίιη πόιακπε, καλίθη πνπ λ΄ αζηξάθηεη, 

παξαζηξαηάεη η΄ άινγν, ζηε Νάζηνβα παγαίλεη: 

«Κόξε κ΄, εζύ ΄ζαη κνλαρή, λα ΄ξζσ θη εγώ θνληά ζνπ;» 

«αλ έξζεηο, θαισζόξηζεο, θαιώο θαη λα θνπηάζεηο! 

Βξνκόηνπξθε, είλαη δύζθνιν ηεο πέξδηθαο θπλήγη... 

Αθ΄θεο ηα θνθαιάθηα ζνπ εδώ ζε μέλνλ ηόπν».
518

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 1994: 203-204, αξ. 128
519

517
 ζνπβαξήο: Σνχξθνο ζηξαηηψηεο, ν θαβαιάξεο. 

518
 Σν ηξαγνχδη δεκνζηεχεηαη θαη ζην Καηζαιίδαο 2001: 186-187, αξ. 210. 

519 Γξάθεη ν Παλαγηψηνπ (203): «Ζ πιεξνθνξηνδφηξηά κνπ, ε νγδεληάρξνλε Αλαζηαζία Σδψξνπ απφ ηε 

Μάιηζηαλε, κηινχζε κε ηδηαίηεξν ζεβαζκφ θαη πεξεθάληα γηα ην θχξην πξφζσπν θαη ηελ ππφζεζε ηνπ ηξαγνπδηνχ: 

"Γελ ην ζπκάκαη η΄ φλνκα ηεο Νάζηνβαο, ζαξξψ ΄πφ ηνπο Σζηθάηεο ήηαλε. Οη παιηνί κάο ήιεγαλ φη΄ ήηαλ 

αληξνγπλαίθα, θαηνπξνχζε νξζή... Καη πάεη κηα κέξα γηα βφηαλν πέξα ζηνλ Καησθάκπν. Πέξαζ΄ έλαο Σνχξθνο 

θαβάια ζη΄ άινγν. Δδψ ζηα ρσξηά καο δελ παξαζχρλαδαλ νη Σνχξθνη - βνπλά, θιεθηνπξηά... Σπρεξφ ηεο. Σελ είδε, 

ηε ιηκπεχηεθε, γηαη΄ ήηαλ θη φκνξθε, θαη πάεη λα ηελ εληξνπηάζεη. Ση λα θάλ΄ ε ε γπλαίθα; Μαθξηά απφ ην ρσξηφ 

ήηαλε, καλαρή ηεο ήηαλε, ηξνυξσ ςπρή. ΄Δθακε πσο ηεο άξεζε θη απηελήο. Κη εθεί πνπ έθαλε πσο ηνλ ράηδεπε, ηνλ 

έπηαθε ζθηρηά ΄πφ η΄ αρακλά, κε ζρσξείηε, θαη θφθαιν... Πφηε γίγθ΄ απηφ; Πνηνο ην μέξεη; Παιηά ρξφληα. Γηά, πάξ΄ 
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Ζ Παλάγησ απφ ηελ άιιε, ζε ξνπκειηψηηθν ηξαγνχδη, αλ δελ είλαη εληειψο είλαη άνπιε, 

έρεη κνλαδηθφ φπιν ηελ απφθαζή ηεο: 

΄Ζηαλ κηα κέξα βξνρεξή, κηα λύρηα ρηνληζκέλε, 

πνπ ε Παλαγηνύια θίλεζε λα πάεη ζηα γνληθά ηεο. 

Σξεηο Σνύξθνη ηελ θαξηέξεζαλ θαη ηξεηο παιηαξβαλίηεο. 

«Παλάγησ, πνύ ΄λαη ν άληξαο ζνπ, πνπ ΄λαη νη ζπγγελείο ζνπ;» 

«Ο άληξαο κνπ ζηνλ ηαρηηθό
520

, θπλήγη νη ζπγγελείο κνπ».

«Παλάγησ, δώζ΄ καο ην θηιί, δώζ΄ καο ηα καύξα κάηηα». 

«Μνπδέ ζαο δίλσ ην θηιί, κνπδέ ηα καύξα κάηηα, 

κνπδέ ηα καύξα κάηηα θαη θάληε κε θνκκάηηα». 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ / 2001, ζζ. 99, αξ. 194
521

Καη πξάγκαηη, ζε παξαπιήζηα παξαιιαγή, απφ ηελ Αδξηαλνχπνιε, νη Σνπξθνη 

θνκκαηηάδνπλ κε ηα ραληδάξηα ηνπο ηελ Διιελίδα, Παλαγηψηα ηψξα, ε νπνία κάιηζηα είλαη 

έγθπνο (βαξεκέλε): 

Ζκέξα ήηαλ βξνρεξή, κσξ΄ Παλαγηώηα, 

αρ θη ε λύρηα βνπξθσκέλε. 

Ση θαθόπαζεο, θαεκέλε! 

ην κε ηε γλψκε ζνπ: εγψ ην ΄θνπγα ΄πφ ηε καιέθσ κνπ θαη θείλε ΄πφ ηε καιέθσ ηεο, θαη βάιε. Γηαθφζηα ρξφληα, 

πεξηζζφηεξα, πνηνο μέξεη; Γηαηί ην ρσξηφ καο είλαη παιηφ, ΄πφ ηνλ  θαηξφ ηεο Μνλνβχδαο. Χρνχ, πφζα είδαλ ηνχηα 

ηα βνπλά! Αιι΄ ν Σνχξθνο είλ΄ άιιν πξάκα..."» Μαιέθσ  είλαη ε γηαγηά, ε δε Μνλνβχδα, «γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ 

αξθεηέο παξαδφζεηο ζηα Ρηδά, θαηά ηε γλψκε νξηζκέλσλ ιανγξάθσλ, είλαη ε βαζίιηζζα ησλ Αδξηαλψλ, ε Σεχηα 

(2νο αη. π.Υ.)». Σέζζεξηο επεηξψηηθεο παξαδφζεηο γηα ηε Μνλνβχδα (ε κία απφ ην Γέιβηλν) δεκνζίεπζε ν Ν. Γ. 

Πνιίηεο (Παξαδόζεηο, 1904,αξ. 11-14). 
520

 ηαρηηθόο : εζληθφο ζηξαηφο. 
521

 Παξφκνην πεξηζηαηηθφ ηζηνξεί έλα ηξαγνχδη απφ ηνλ Πνιχγπξν, πνπ ηειεηψλεη κε ηε ζηεξεφηππε άξλεζε ηεο 

Διιελίδαο, πνπ εθεί νλνκάδεηαη Παλαγηψηα (Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 23-24, 1973: 104). 
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Σελ αληηθξίδνπλ ηξεηο Σνπξθηά ηελ Παλαγηώηα, 

αρ θαη ηξεηο Αξβαληηάδεο, 

ηα ζθπιηά ηα κνξατηθα. 

«Γόζη καο έλα θίιεκα, κσξ΄ Παλαγηώηα, 

δόζη καο θαη καύξα κάηηα, 

γηά ζε θάκλνπκη θνκκάηηα». 

«Γελ ζαο εδίλσ θίιεκα, Σνπξθαξβαλίηεο, 

δελ ζαο δίλσ καύξα κάηηα, 

θη αο κε θάλεηε θνκκάηηα». 

«Αγάιη΄ αγάιηα πηάζηε ηελ ηελ Παλαγηώηα, 

αρ γηαη΄ είλη βαξηκέλε, 

ηη θαιό παηδί ζα γέλεη». 

΄Δλαο ηελ πηάλ΄ απ΄ ηα καιιηά ηελ Παλαγηώηα, 

αρ θη ν άιινο απ΄ ηα ρέξηα, 

κπαίλνπλ, βγαίλνπλ ηα καραίξηα. 

Θξαθηθά, ηφκ. Β΄, 1929: 417,  αξ. 11 

ε θπλήγη, γπλαίθαο θαη φρη πέξδηθαο, έρνπλ βγεη ηξεηο Σνχξθνη, βξίζθνπλ φκσο θη νη 

ηξεηο ηνπο ηνλ ζάλαην απφ ην ζπαζί ηνχ πξνζβεβιεκέλνπ Γηάλλε. Σελ ηζηνξία ηνπο ηελ 

μεδηπιψλεη έλα ηξαγνχδη απφ ηηο Καξπέο ηεο Βνπιγαξίαο: 

Σξεηο Σνύξθνη, ηξεηο γελίηζαξνη, θη νη ηξεηο κπνπινπθκπαζήδεο
522

,

θη νη ηξεηο ηνλ Γηάλλε ράιεπαλ, θη νη ηξεηο ηνλ  Γηάλλ΄ ραιεύνπλ. 

Καη δελ κπνξνύλε λα ηνλ βξνπλ, κόλ΄ βξίζθνπλ ηελ θαιή ηνπ, 

πνπ πίζ΄ ζηε ζύξα ινύδεηαη κε ην καξγαξηηάξη. 

522
 κπνπινύθκπαζεο: αξρεγφο κηθξνχ ζψκαηνο. 
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Κη νη ηξεηο Σνύξθνη ηελ ήιεγαλ, γελίηζαξνη ηε ιέγνπλ: 

«Καιά ζπ, Κάιιησ, ινύδεζαη κε ην καξγαξηηάξη, 

ν Γηάλλεο πνύ λα είλαη;» 

«Γελ ζαο ξσηώ, γελίηζαξνη, θαλ πνηνλ Γηάλλε γπξεύεηε; 

Δγώ ΄ρσ Γηάλλε αδεξθόλ, έρσ θαη Γηάλλε άληξα, 

έρσ θαη Γηάλλε μάδεξθν, ζηελ Πόιε μαθνπζκέλνλ». 

Σνλ ιόγν δελ απόζσζε, ηε ζπληπρηά δελ ζώλεη, 

λά ηνο θη ν Γηάλλεο πόθζαζε θαη ηνπο θαιεκεξλνύζε. 

«Καιή ζαο κέξα, θίινη κνπ». «Καιώο ηνλ Γηάλλε πνύ ΄ξζε». 

«Γελ ζαο ξσηώ, βξεο θίινη κνπ, γηαηί λα κε γπξεύεηε;» 

Κη νη ηξεηο ηόηε ηνλ ήιεγαλ, θαη κεηά πάι΄ ηνλ ιέγνπλ: 

«Γελ ήξηακε γηα θάγ΄ γηα πηεηλ, κόλ΄ ήξηακ΄ γηα ηελ Κάιιησ». 

Κη ν Γηάλλεο πίζσ ζύξλεηαη θαη πάεη ηξεηο δξαζθειηέο  ηνπ 

θαη ην ζπαζί ηνπ ζέξλεη. 

Καη ρύλεηαη ζαλ αζηξαπή· θαη ζθάδεη θαη ηνπο ηξεηο ηνπο.
523

ΛΟΤΛΟΤΓΟΠΟΤΛΟ 1903: ζ. 95, αξ. 96
524

Σελ απειεπζέξσζε Διιελίδσλ πνπ ηηο είραλ αξπάμεη Σνχξθνη ηελ έρεη ηξαγνπδήζεη ν 

δεκνηηθφο πνηεηήο: 

523
 ε ζεζζαιηθή παξαιιαγή (Γ. Ηαηξίδεο 1938: 18, αξ. 13) ηε ιχζε δελ ηε δίλεη ν Γηάλλεο αιιά ε Γηάλλαηλα. Ζ 

γπλαίθα αληξεηεύεηαη θη αξπάδεη έλα ληνπθέθη, / αξπάδεη δακαζθί ζπαζί θαη θεύγεη ζαλ ειαθίλα, γηα λα κελ ηελ πάλε 

νη ηξεηο γελίηζαξνη ζηνλ Σύξλαβν, πνπ είλαη ν βεδίξεο, / ν μαθνπζηόο Βειή παζάο. ηελ παξαιιαγή πνπ δεκνζίεπζε 

ν Σνκκαδέν (1842:162), νη ηξεηο Γελίηζαξνη  θηάλνπλ ζην ζπίηη ηνπ Γηάλλε γπξεχνληαο ηνλ ίδην θαη φρη ηε ζχδπγφ 

ηνπ. Σνπ ιέλε ινηπφλ: «΄Μείο γηα θατ δελ ήξζακε, θαη γηα ςειά ηξαγνύδηα. / Δκείο θεξκάλη έρνκελ κέζα από ηελ 

Πόιε, / ή ζθνησκέλνο, λα καο αθνινπζήζεηο, / ζηελ Πόιελ λα ζε θέξσκελ, ζηελ πόξηα ηνπ ζνπιηάλνπ» (ζη. 15-18). 

Φπζηθά ν Γηάλλεο αξλείηαη θαη αληηζηέθεηαη, θαη ην ηξαγνχδη ηειεηψλεη κε ηξηπιφ θνληθφ: Κη απνηξαβήρζε απ΄ 

νκπξνζηά θαη βγάδεη ην ζπαζί ηνπ. / Μεκηάο εξίρηεθε ζ΄ απηνύο, ηνπο ηξεηο ηνύο πεηζνθόβεη (ζη. 22-23). 
524

 Μηα  ελλεάζηηρε ζαξαθαηζάληθε παξαιιαγή  βι. ζην Καθηαληδήο 1977: 30. 
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«Καιά ηξώκε θαη πίλνκε θαη ςηινηξαγνπδνύκε· 

θάλα θαιό δελ θάλνκε, θαιό γηα ηελ ςπρή καο; 

Οη Σνύξθνη παλ θη εζθιάβσζαλ γπλαίθεο θαη θνξίηζηα, 

πήξαλ θαη κηαλ αξρόληηζζα, κηθξήλ αξρνληνπνύια. 

Σηο πήξαλ θαη ηεο πάγαηλαλ, πάλε λα ηεο ηνπξθεύζνπλ». 

Σα παιηθάξηα η΄ άθνπζαλ, πνιύ ηνύο θαθνθάλε, 

ηνλ θαπεηάλν έιεγαλ, ηνλ θαπεηάλν ιέγνπλ· 

 «Να πάκε λα ηνπο πηάζνκε ζηεο Λάξζαο ην γεθύξη, 

πνπ ζα δηαβεί ε θνπληαξηά
525

, καδί θαη κε ηνπο ζθιάβνπο,

λα θόςνκελ ηεο άιπζεο, λα βγνπλ νη ζθιαβσκέλνη». 

΄Δλα θνξάζη ΄πάξζελν, ηνλ Θεό πεξηθαινύζε· 

ςηιή θσλίηζα έβγαιελ επάλσ ζην γεθύξη, 

θαη ην γηνθύξη ξάηζε, θη ν πνηακόο εζηάζε. 

Σα παιηθάξηα η΄ άθνπζαλ, θαη ηα ζπαζηά ηνπο βγάλνπλ. 

΄Δλα γηνπξνύζη έθακαλ κε ηα ζπαζηά ζηα ρέξηα· 

γηνπξνύζ΄ ζηνπο Σνύξθνπο θάκαλε, θόςαλε ηεο αιύζνπο, 

θαη βγήθα νη ζθιαβσκέλνη. 

Βαξέζαλ Σνύξθνπο δεθανθηώ, πήξαλ θαη δέθα ζθιάβνπο. 

FAURIEL Β΄ 1999: 92, αξ. 107 

Σε ζζελαξή άξλεζε ηεο Διιελίδαο θαη ηε ζαπκαζηή απειεπζέξσζή ηεο απφ ηνλ θιέθηε 

ζχδπγφ ηεο ηζηνξεί ην θιέθηηθν «Σεο Ληάθαηλαο»
526

, ε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ νπνίνπ, πνπ αθνξά

ηε δξάζε ηνπ Ληάθνπ θαη ηνπ αιφγνπ ηνπ, έρεη ζηελή ζρέζε κε ην αθξηηηθφ «Σνπ κηθξνχ 

Βιαρφπνπινπ» (Ν.Γ. Πνιίηεο 1914: 82-83, αξ. 70).
527. 

«Πεξίεξγν» ραξαθηεξίδεη ην ηξαγνχδη

525
 θνπληαξηά: νη Κνληάξνη Σνχξθνη, νη Σνχξθνη απφ ην Ηθφλην ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

526
 Γηα ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη ηηο πεγέο ηνπ βι. ην δνθίκην «Σεο Ληάθαηλαο» ζην Ρσκαίνο 

1968: 218-226. Βι. θαη Αιέμεο Πνιίηεο 1981: 52-53, θαη «Ζ Ληάθαηλα», ζην ηάζεο 2004: 386-394. 
527

 ε ζαξαθαηζάληθε κνξθή (Μαθξήο 2000: 86) ην ηξαγνχδη νινθιεξψλεηαη κε ην δίζηηρν: Κάιιηνπ λα ηδνύ ηνύ 
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ηεο Ληάθαηλαο ν Φσξηέι (1824: 133), «εμαηηίαο ελφο ιατθνχ ππεξθπζηθνχ ζηνηρείνπ. [...] 

Βιέπνπκε πσο αθφκα ππάξρνπλ ζηε ζεκεξηλή Διιάδα άινγα πνπ ζα ιέγακε πσο θξαηάλε απφ 

ηε γεληά ησλ αιφγσλ ηνπ Αρηιιέα, θαη πνπ ζπδεηνχλ πνιχ γλσζηηθά κε ηνπο αθέληεο ηνπο. 

Σέηνηαο ινγήο φκσο άινγα δελ ζα πεξίκελε θαλείο λα ζπλαληήζεη ζε κάρεο πάλσ ζηα βνπλά, 

πιάη ζε γθξεκνχο, αλάκεζα ζηηο θνξθέο ησλ βξάρσλ, εθεί φπνπ πνιεκνχλ νη θιέθηεο».  

Ηδνχ ην ηξαγνχδη, φπσο ην απάξηηζε ν Ν.Γ. Πνιίηεο, ζπλδπάδνληαο ηηο ππάξρνπζεο 

παξαιιαγέο
528

:

Πώο ιάκπεη ν ήιηνο ζηα βνπλά, ζηνπο θάκπνπο ην θεγγάξη, 

έηζη έιακπε θη ε Ληάθαηλα ζηα ηνύξθηθα ηα ρέξηα. 

Πέληε Αξβαλίηεο ηελ θξαηνύλ θαη δέθα ηελ μεηάδνπλ, 

θη έλα κηθξό κπεόπνπιν θξπθά ηελ θνπβεληηάδεη. 

«Ληάθαηλα, δελ παληξεύεζαη, δελ παίξλεηο Σνύξθνλ άληξα, 

λα ζ΄ αξκαηώζεη ζην θισξί, κεο ζην καξγαξηηάξη;» 

«Κάιιην λα ηδώ ην αίκα κνπ ηε γεο λα θνθθηλίζεη, 

παξά λα ηδώ ηα κάηηα κνπ Σνύξθνο λα ηα θηιήζεη». 

Κη ν Ληάθνο ηελ αγλάληεςελ από  ςειή ξαρνύια, 

θνληνθξαηεί ην καύξν ηνπ, ζηέθεη θαη ηνλ μεηάδεη. 

«Γύλεζαη, καύξε κ΄, δύλεζαη λα βγάιεηο ηελ θπξά ζνπ;» 

αίκα κνπ ζηε γεο λα θνπθθηλίδεη / παξά λ-ηγώ λα παληξηθηνύ, Σνύξθνπ λ-άληξα λα πάξνπ. Σν ίδην παξαηεξείηαη θαη 

ζε πεινπνλλεζηαθή παξαιιαγή (Γειεγηάλλεο 2001: 71, αξ. 47, ζη. 8-10): Κάιιην λα ηδώ ην αίκα κνπ ζηε ιάθθα λα 

θηλήζεη / παξά λα ηδώ βξνκόζθπιν λα ΄ξζεη ζηελ αγθαιηά κνπ / θαη λα θηιεί ηα κάηηα κνπ, ηα κάηηα ηα δηθά κνπ. 
528 ηηο δεκνζηεπκέλεο παξαιιαγέο ε Ληάθαηλα ζψδεηαη είηε απφ ηνλ έθηππν Ληάθν είηε απφ ην άινγν (Fauriel Α΄ 

1999: 135, αξ. ΚΣ΄, Μαλνχζνο  Α΄ 1850: 155,  Passow 1860: 72, αξ.  LXXXVII, Υαζηψηεο 1899; 103, αξ. 21, 

Λνπινπδφπνπινο 1903: 194, αξ. 110). Μφλν ν Υξεζηνβαζίιεο (1902: 320-321, αξ. 85) δεκνζηεχεη έλα πνηεηηθφ 

θείκελν νη ηέζζεξηο ηειεπηαίνη ζηίρνη ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθνπλ πψο απηνθηφλεζε ε Ληάθαηλα, «ίλα κε κνιπλζή ε 

ηηκή ηεο»: ην δξόκν πνπ ηελ πήγαηλαλ πεζθέζη ηνπ Βεδύξε, / άπισζε ην ρεξάθη ηεο θη αξπάδεη έλα καραίξη / θαη ην 

΄κπεμε ζηα ζηήζηα ηεο, ζηα θύιια ηεο θαξδηάο ηεο, / γηα λα κελ πάεη δσληαλή ζηνπ Σνύξθνπ ην ραξέκη!  Αιιά είλαη 

γλσζηφ κε πφζε δξηκχηεηα έθξηλε ν Νηθφιανο Πνιίηεο (1920: 272-286) ηελ αλζνινγία ηνπ Ζπεηξψηε ινγνηέρλε, 

πνπ δελ είρε δηζηάζεη λα πξνζζέζεη 14 δηθνχο ηνπ ζηίρνπο ζηνλ «Θξήλν γηα ηελ άισζε ηεο Πφιεο», θαη ν νπνίνο 

άιισζηε ζηνλ πξφινγφ ηνπ απνζαθελίδεη φηη ν επεκβαηηθφο απηνζρεδηαζκφο ηνπ δελ έρεη φξηα: «΄Δπξεπε λ΄ 

αλαηάκσ έθαζηνλ άζκα, λα εχξσ ηα ράζκαηά ηνπ θαη ηα ειιείπνληα ηκήκαηά ηνπ, θαη λα ηα ζπγθνιιήζσ 

αξκνληθψο, παξνπζηάδσλ ηα άζκαηα ηαχηα φζνλ ην δπλαηφλ άξηηα» (8). 
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«Γύλνκαη, αθέληε κ΄, δύλνκαη λα βγάισ ηελ θπξά κνπ. 

Να κ΄ αβγαηίζεηο ηελ ηαή ζαξαληαπέληε ρνύθηεο, 

λα κ΄ αβγαηίζεηο ην θξαζί ζαξαληαπέληε θνύπεο, 

λα δέζεηο ην θεθάιη ζνπ κε δεθνρηώ καληίιηα, 

λα δέζεηο ηε κεζνύια ζνπ καδί κε ηε δηθή κνπ». 

Βηηζηά δίλεη η΄ αιόγνπ ηνπ, ζηε κέζε γηνπξνπζηάεη
529

θαη πάεζε θαη ηελ άδξαμε, ζην ζπίηη ηνπ ηελ πάεη.
530

Ν. Γ. ΠΟΛΗΣΖ 1914: 66, αξ. 59 

ε ηξαγνχδη ηνπ Πνιχγπξνπ ε απειεπζέξσζε επηηπγράλεηαη κφλν κε ηελ αλδξεηνζχλε: 

Σν κάζηηη ηη γίλεθε ηνύηνπ ηνύ θαινπθαίξη; 

Μαο πήξαλ ηελ Κνληνύζηλα θαη παλ λα ηελ ηνπξθέςνπλ. 

Σε βάλ΄ κπξνζηά, δελ πεξπαηεί, πίζσ θαη δελ πααίλεη. 

Με ηα βνπλά όιν ιόγηαδε, κε ηα βνπλά ινγηάδεη: 

«Πνύ ΄ζαη, Κνληνύζε κ΄, λα κε δείο πώο παλ λα κε ηνπξθέςνπλ;» 

Σνύ ιόγνπ δελ ηνύλ έζσζη, ηε ζεληπρηά δελ πήξε, 

θαη λά ν Κνληνύζεο θη έθηαζη θαη λά ν Κνληνύζεο θη ήξηε. 

ηα δόληηα θξάηεηε ηνύ ζπαζί, ζηα ρέξηα ηνύ ληνπθέθη. 

Πηθξό γηνπξνύζη έθακε κέζα ζηνπο Αξβαλίηεο 

529
 γηνπξνπζηάσ: εθνξκψ, θάλσ γηνπξνχζη. 

530
 Γελ είλαη βέβαην φηη ε Ληάθαηλα ήηαλ ε ζχδπγνο ηνπ θιέθηε Ληάθνπ Παλαξίηε, απφ ην ρσξηφ Παλαξίηη ηεο 

Ζπείξνπ, πνπ δνινθνλήζεθε απφ ηνλ Αιή παζά ην 1804 (ε αλδξεία ηνπ ελέπλεπζε ην θιέθηηθν «Ο ζάλαηνο ηνπ 

Ληάθνπ»). Πξνινγίδνληαο ην ηξαγνχδη ν Ν.Γ. Πνιίηεο ζεκεηψλεη: «Μέγηζηνο βεβαίσο είλαη ν αξηζκφο ησλ λεαξψλ 

Διιελίδσλ γπλαηθψλ, φζαη απαρζείζαη αηρκάισηνη ππφ ησλ Σνχξθσλ επξνηίκεζαλ ηνλ ζάλαηνλ αληί ηεο 

ζπκβηψζεσο κεηά ηνπ άξπαγνο, θαη είλαη επλφεηνλ φηη ηελ ζθιεξάλ ηχρελ ηηλφο απηψλ παξέιαβελ σο ππφζεζηλ 

άζκαηνο ε δεκψδεο πνίεζηο ζπκπιεξψζαζα ηελ έθζεζηλ ηεο νηθνγελεηαθήο ηξαγσδίαο δηά ιχζεσο ηδεψδνπο, ήηνη 

ηεο απειεπζεξψζεσο ππφ αλδξείνπ ζπδχγνπ, θαίηνη ηνηαχηε ιχζηο ζπαληψηαηα ζα επαξνπζηάδεην εηο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Αιιά ηελ ιχζηλ ηαχηελ παξέιαβελ εθ ηνπ παιαηνηέξνπ πνηεηηθνχ απνηακηεχκαηνο απηήο εθ ησλ 

αθξηηηθψλ αζκάησλ, φπνπ ζπρλφηαηα αλαθέξεηαη ήξσο απνιπηξψλ ηελ απαρζείζαλ ζχδπγφλ ηνπ δηά ηεο ζπλδξνκήο 

ηνπ ζαπκαζίνπ ίππνπ ηνπ». 
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θαη πήξε ηελ Κνληνύζηλα θαη πήξε ηελ θαιή ηνπ. 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 3, 1962: 101, αξ. 1 

ε εξσηθφ ξηδίηηθν, κε ηίηιν «Κη αξρίδεη ν Σνχξθνο θη ήθιαηγελ...», ε Ρσκηά εθιηπαξεί 

ηνλ νπξαλφ θαη ε πξνζεπρή ηεο εηζαθνχεηαη: 

ηελ πέξα κπάληα ησ Υαληώ, ζηελ άθξα ηνπ Ρεζέκλνπ, 

ζέξλεη έλαο Σνύξθνο κηα Ρσκηά, θαη πάεη λα ηελ ηνπξθέςεη. 

Μα όληελ επεξλνύζαλε απ΄ όμσ απνύ ην θάζηξν, 

εζηάζελ αλαηνιηθά, θαη θάλεη ην ζηαπξό ηζε: 

«Υξηζηέ, θαη λα πξνβαίξλαλε εμήληα δπν Ρσκαίνη, 

λα ΄λαη νη εμήληα κε ζπαζηά θαη δπν κε ηα ληνπθέθηα!» 

Κη όληε ην ιόγν απόιεγε, λά ηζη θαη μεπξνβαίξλα. 

Κη αξρίδεη ν Σνύξθνο θη ήθιαηγελ θη ε ζθιάβα θη εηξαγνύδεηε: 

«Βγάιε, ζθπιί, ηα ξνύρα ζνπ, θαη ζέζε η΄ άξκαηά ζνπ. 

Κάκε ηα ρέξηα ζνπ ζηαπξό!» 

ΠΑΤΛΑΚΖ 1997: 160, αξ. 35 

Αίζην είλαη ην ηέινο θαη ζην ηξαγνχδη «Σξεηο αδειθνί θαη νη Σνχξθνη» (Υαζηψηεο  1899: 

117, αξ. 42), φπνπ ην Βιαρφπνπιν δώζηεθε η΄ άξκαηά ηνπ, / δεμηά κεξηά ηνπο έθνθηε, δεμηά ηνπο 

ζεκνληάδεη, ιπηξψλνληαο ηελ αξξαβσληαζηηθηά ηνπ θαη ηηο γπλαίθεο ησλ δχν αδειθψλ ηνπ, πνπ 

ηηο είραλ αξπάμεη Σνχξθνη. Αληίζεηα, δελ είλαη ζαθέο πνηα ππήξμε ε κνίξα άιιεο Διιελίδαο πνπ 

είρε απαρζεί απφ Σνχξθνπο. Μηα παξαιιαγή ησλ Σδνπκέξθσλ (Κνηδηνχιαο 2016: 73, αξ. 36), 

φπσο θαη ε ξνπκειηψηηθε πνπ αθνινπζεί, θιείλνπλ κε ηε γελλαία απφθαζε ηεο Υξήζηαηλαο: 
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αλ ηη ηξνκάξα πνπ είδα εγώ ζηνπ Υξήζηνπ ηε γπλαίθα, 

Σνύξθνη ηελ παλ απ΄ ηα καιιηά λα παλ λα ηελ ηνπξθέςνπλ. 

Κη ν Υξήζηνο ηελ αγλάληεπε από ςειή ξαρνύια. 

«Πνύ παο, ςειή, πνύ παο, ιηγλή, πνπ πάο, θαγθεινθξύδα;» 

«ηελ ΄Αξηα πάσ, Υξήζην κνπ, κεο ζησλ Σνπξθώλ ηα ρέξηα. 

Κη εγώ Σνύξθα δε γέλνκαη, ηδακί δελ πξνζθπλάσ. 

Κάιιην λα δσ ην αίκα κνπ ηε γεο λα θνθθηλίζεη 

παξά λα ηδώ ηα κάηηα κνπ Σνύξθνο λα ηα θηιήζεη». 
531

    ΜΔΡΛΗΔ 1931: 20

531
  Σελ ίδηα απάληεζε δίλεη ε Παπαδνρξίζηαηλα ζε δχν ζαξαθαηζάληθεο παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ (Γφγνινο - 

Γηαλλαθφο 1983: 45, αξ. 14Α΄ θαη Β΄). Σελ ίδηα θαη άιιε Διιελίδα ζην επεηξψηηθν ηξαγνχδη «Ζ Μαξία ηνπ παπά 

θαη ν κπέεο» (Υαζηψηεο 1899: 122, αξ. 51), ζην ζεξξατθφ « Ζ Παλαγηψηα» (Καθηαληδήο 1977: 55), θαζψο θαη ζην 

ζεζζαιηθφ «Ζ Παλαγηψηα θαη νη Σνχξθνη» (Ληάπεο 2006: 159, αξ. 5). Σνλ ζάλαην επηιέγνπλ επίζεο, ζε ηξαγνχδηα 

ηεο Υαιθηδηθήο, ε Παπαγησξγάθαηλα, ε Γηάλλαηλα, πνπ είδε λα ζθάδνπλ ηνλ άληξα ηεο πάλσ ζηα γόλαηά ηεο, θη 

άιιε κηα ληφλπθε, ηξηνύ κηξνύ λπθνύια (Κππαξίζζεο 1940: 21, αξ. 75· ζ. 47, αξ. 156, φπνπ αθνχγεηαη εηζαγσγηθά 

ην αλάζεκα: Σνύ θξίκα λα ΄ρ΄ Αιή παζάο, ηνύ θξίκα Μνπξατηηο, / πνπ θάκαλ ηελ ΄παλάζηαζε, πάλ ηα Μαληηκνπρώξηα. 

/ Πήξαλ κηθξνί, πήξαλ ηξαλνί, θνπξάζα ζπδηκέλα, αξξαβσληαζκέλα δειαδή· θαη ζ. 51, αξ. 166), ε πνιπμαθνπζκέλε 

Γηαλλάθαηλα (Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 23-24, 1973, ζ. 104), ε Μαληψ θαη ε Αλδξηάλνπ (Βαζηιάθεο 1980: 25-26, 

αξ. 17-19).  

Σνύξθνπο θηιάεη ηελ Σνύξθηζζα, Ρνπκαίνπο ηελ Ρνπκαίηζζα  ζπκπεξαίλεη ην ηξαγνχδη «Σεο Αλδξηάλνπο» 

(Βαζηιάθεο 1980: 26, αξ. 19, ζη. 9), κε ηε γλψζε πάληνηε φηη ν θαλφλαο απηφο έρεη ηηο εμαηξέζεηο ηνπ. Σν δίζηηρν 

ηεο αλέλδνηεο άξλεζεο επαλαιακβάλεη πάλησο θαη ε Αιέμσ, πνπ θηλάεη λα πάεη γηα λεξφ ζηε βξχζε, κε δίλνληαο 

ζεκαζία ζηελ πξνεηδνπνίεζε ηεο κάλαο ηεο πσο απηνύ είλαη ηνπξθνγύξηζκα, γπξίδνπλ νη παζάδεο· θηάλεη πξάγκαηη 

έλαο παζάο κε δψδεθα ρηιηάδεο, ιηκπίδεηαη ηελ Αιέμσ αιιά απηή αξλείηαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ (Νεκάο Α΄ 1983: 95, 

αξ. IV7). Κάιιην έρσ κε ην αίκα κνπ ηε γε λα θνθθηλίζσ / παξά Σνύξθν λα θηιήζσ απαληά ζηηο απεηιέο ελφο 

παζφπνπινπ θαη ε Μαξηγψ, ηξηώ κεξώ λπθάδα, πνπ ηελ άξπαμαλ νη Σνχξθνη καδί κε πνιινχο άιινπο ληνχο θαη 

ληεο, φηαλ παηήζαλ θαη ην Γηαλληηζέ, ην Αξακπά Μπνπξγάδη (Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939,  211, αξ. 360, ζη. 20-21). 

Οη ζηίρνη ηεο αλέλδνηεο άξλεζεο ελζσκαηψζεθαλ απφ ηνλ θαξαγθηνδνπαίρηε Μάξθν Ξάλζν ζην «δξάκα 

εηο πξάμεηο ηξεηο θαη δχν παξαζηάζεη» Ο Καπεηάλ Γθξεο. Παξαζέηνπκε ηνλ δηάινγν αλάκεζα ζηνλ Αβδνπιάρ παζά 

θαη ηελ Διέλε (πεγή: Ησάλλνπ 1996: 298): 

«ΠΑΑ - Διέλε, κε βηάδεζαη θαη φ,ηη ζα εηπψ ζα είλαη πξνο φθεινο δηθφ ζνπ θαη ηεο νηθνγελείαο ζνπ. 

Θέιεηο, Διέλε, λα δνζεί ακλεζηία εηο ηνλ αδειθφ ζνπ ηνλ Θαλάζε θαη ζε φια ηα παιηθάξηα ηνπ; Θέιεηο λα έξρεηαη 

θαζεκεξηλψο εδψ θαη λα κελ ηνλ πεηξάδεη θαλείο; Σέινο, ζέιεηο, Διέλε, λα ζε πξνζθπλάεη φινο ν θφζκνο; Θέιεηο, 

Διέλε, λα γίλεηο λφκηκφ κνπ ραξέκη, λα ζνπ βάςσ ηα λχρηα θφθθηλα;  Διέλε, Διέλε, ζε αγαπψ. 

ΔΛΔΝΖ - Με δπγψλεηο θνληά, ηχξαλλε, δηφηη ζ΄ ηα έβγαια ηα κάηηα. Ζ Διέλε, ε αδειθή ηνχ Καπεηάλ 

Γθξε, λα γίλεη Σνχξθηζζα, ελψ ν αδειθφο ηεο ρχλεη ην αίκα ηνπ ππέξ ειεπζεξίαο; Δίκαη Διιελνπνχια, Παζά, θαη 

ζαλ Διιελνπνχια ζα πεζάλσ. 

Κάιιην λα ηδώ ην αίκα κνπ 

ζηε γε λα θνθθηλίζεη 

παξά λα ηδνύλ ηα κάηηα κνπ 

Σνύξθνο λα ηα θηιήζεη.» 

Αμηνπαξαηήξεηεο δχν δηαθνξέο ηνπ ηξαγνπδηνχ, φπσο παξαδίδεηαη εδψ, ζε ζρέζε κε ηελ ηππηθή κνξθή 
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ε άιιε επεηξψηηθε παξαιιαγή ε Διιελίδα ζθαγηάδεηαη πάξαπηα: 

Σν ιόγν δελ απόζσζε, ην ιόγν δελ απόεηπε, 

ρίιηα θνκκάηηα η΄λ έθαλαλ θαη ρίιηα θνκκαηζνύιηα. 

ΥΑΗΧΣΖ 1899: 98, αξ. 13, ζη. 10-11 

ηελ εθδνρή πνπ δεκνζίεπζε ν Λειέθνο (1868: 32, αξ. 13), ε απαρζείζα νδεγείηαη ζηε 

Λάξηζα, φπνπ θαη απειεπζεξψλεηαη, φπσο θαη ε ηξηώλ κεξώλ λπθνύια Καηέξσ, πνπ ηελ είρε 

αξπάμεη ν Μπξαήκπαζαο, ζην δσδέθαην ηξαγνχδη ηεο Αλζνινγίαο ηνπ Λειέθνπ (31-32). 

Σελ πιήξε άξλεζή ηεο δειψλεη απεξίθξαζηα θαη ε βιάρα: 

Αθήλσ γεηά ζηηο όκνξθεο θαη γεηα ζηηο καπξνκάηεο 

θη εγώ πάσ ζηα Γηάλλελα,ζηνπ κπέε ηα ζαξάγηα. 

Βξίζθσ ηνλ κπέε λ-νκπξνζηά θαη ηνλ θαιεζπεξλάσ. 

«Καιή ζπεξά ζνπ, κπέε κνπ». «Καιώο ηε βιάρα πνύ ΄ξζε». 

«Δγώ είκαη ε βιάρα ε γηόκνξθε, ε βιάρα ε παηλεκέλε, 

πόρσ ηα ρίιηα πξόβαηα, ηα πεληαθόζηα γίδηα». 

«Λύθνο λα θάεη ηα πξόβαηα, ιύθνο λα θάεη ηα γίδηα 

θαη κηα κεγάιε αξξσζηηά λα θάεη ηνλ ηδνπκπάλν, 

λα κείλ΄ ε βιάρα κνλαρή, γπλαίθα λα ηελ πάξσ». 

«Κάιιην λα ηδώ ην γαίκα κνπ ζηε γεο λα θάλεη βξύζε 

πέξη λα ηδώ ηα ρείιε κνπ Σνύξθνο λα ηα θηιήζεη».
532

   ΓΗΑΓΚΑ 1959: 327-328, αξ. 490

ηνπ ζε ζπιινγέο θαη αλζνινγίεο: ζηε γε λα θνθθηλίζεη ζηνλ ζη. 2 (αληί ηνπ εηθνλνγξαθηθά πνιχ ηζρπξφηεξνπ ηε γε 

λα θνθθηλίζεη) θαη, ζηνλ ζη. 3, παξά λα ηδνύλ αληί ηνχ παξά λα ηδώ.  
532

 Βι. θαη Αθαδεκία 1962: 465, φπνπ ν Γ.Κ. ππξηδάθεο ζεκεηψλεη: «Σν ηξαγνχδη, ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ 

θαηαγξαθαί εθ Πεινπνλλήζνπ, ηεξεάο Διιάδνο θαη Ζπείξνπ, έρεη ππφζεζηλ επζαξζή αληίζηαζηλ θαη ππεξήθαλνλ 
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Σν ίδην θαη ε ηακνχισ, ζε ηξαγνχδη ηεο ηάηηζηαο: 

ηακνύισ πάεζη γηα λεξό κε ηελ θαξδαξνπνύια, 

ηνλ ίζθην ίζθην πάελε, ηνλ ίζθην ΄πνύ ηα δέληξα. 

Σνπξθόηπνπιν ηελ αθινπζεί, Σνπξθόηπνπιν ηεο ιέεη: 

«ηακνύισ, δώζ΄ καο θίιεκα, δώζ΄ καο ηα καύξα κάηηα». 

«Σν πώο ζαο δίλσ θίιεκα θαη πώο ηα καύξα κάηηα; 

Δζύ είζαη έλα Σνπξθόπνπιν θη εγώ κηα Ρσκηνπνύια, 

εζύ ζα παο εηο ην ηδακί θη εγώ ζηελ εθθιεζηά κνπ, 

εγώ ζα πάξσ έλαλ Ρσκηό θη εζύ κηα Σνπξθνπνύια». 

ΠΤΡΗΓΑΚΖ - ΠΔΡΗΣΔΡΖ 1968:  236-237, αξ. 15 

Καη ε Ρήλα, ζην ηξαγνχδη ησλ εξξψλ «Σξία θνξάζηα θίλεζαλ»: 

Σξία θνξάζηα θίλεζαλ παληά γηα λα ιεπθάλνπλ. 

ην δξόκν θαζώο πήγαηλαλ, ζην δξόκν πνπ πεγαίλνπλ, 

κηα κε ηελ άιιε ιέγαλε, κηα κε ηελ άιιε ιέλε: 

«Πνύ πάκ΄ νη ηξεηο καο κνλαρέο ρσξίο θαλέλαλ άληξα;» 

Σν ιόγν δελ απόζσζαλ, ην ιόγν ηνπο δελ ζώλνπλ, 

απάληεζηλ Διιελίδνο, ε νπνία απήρζε εηο Ησάλληλα δηά ην ραξέκη ηνπ Σνχξθνπ κπέε. Σν επεηζφδηνλ ηνπ άζκαηνο 

ρξνληθψο θαίλεηαη φηη αλήθεη εηο ηελ πεξίνδνλ ηνπ Αιή παζά. Μία επεηξψηηθε παξαιιαγή πάλησο, θαηαγξακκέλε 

ζηα Σδνπκέξθα, ηειεηψλεη έηζη πνπ λα επηηξέπεη ζηνλ αθξναηή-αλαγλψζηε ηελ ππφζεζε πσο ε βιάρα πάεη ζηα 

Γηάλλελα απνθαζηζκέλε λα ζπλαηλέζεη, φρη λα αξλεζεί: Δγώ είκαη ε βιάρα ε έκνξθε, ε βιάρα ε παηλεκέλε, / πόρσ 

ηα ρίιηα πξόβαηα, ηα πεληαθόζηα γίδηα. / Λύθνο λα θάεη ηα πξόβαηα θαη ηζάθαινο ηα γίδηα / θη εγώ ζα πάσ ζηα 

Γηάλλελα, ζηνπ κπέε ηα ζαξάγηα. / «Καιεκεξά ζνπ, κπέε κνπ». «Καιώο ηε βιάρα πνπ ΄ξζε» (Κνηδηνχιαο 2016: 93, 

αξ. 109). Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε πεινπνλλεζηαθή παξαιιαγή (Γειεγηάλλεο 2001: 69, αξ. 43, ζη. 1-5): Δγώ είκαη 

ε βιάρα ε έκνξθε, ε βιάρα ε παηλεκέλε, / πόρσ ηα ρίιηα πξόβαηα, ηα πεληαθόζηα γίδηα. / Λύθνο λα θάεη ηα πξόβαηα 

θαη ηζάθαινο ηα γίδηα, / θη εγώ ζα πάσ ζηα Γηάλλελα, ζηνπ κπέε ηα ζαξάγηα. / «Γεηά ζνπ ραξά ζνπ, κπέε κνπ». -

«Καιώο ηελε ηε βιάρα». 
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Καξά Μνπζιήο θαζόληαλε πίζσ ζε κηα βξπζνύια: 

«Ρήλα κνπ, δελ παληξεύεζαη, Σνύξθνλ άληξα λα πάξεηο;» 

«Κάιιην ην αίκα κνπ λα δησ ηε γεο λα θνθθηλίζεη 

παξά λα δησ ηα κάηηα κνπ Σνύξθνο λα ηα θηιήζεη». 

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: 53 

Καη ε αλψλπκε Διιελνπνχια ζε ηξαγνχδη δεκνζηεπκέλν ζην Παξάξηεκα Μνπζηθόλ 

«Φόξκηγγνο» (πεξίνδνο Β΄, έηνο Γ΄, ηρ. Δ΄ (12), ρ.ρ.έ., 7, αξ. 7), «εθ ηεο ζπιινγήο Νηθνιάνπ 

Παπαγεσξγίνπ, α΄ ςάιηνπ Μεηξνπφιεσο Μπηηιήλεο εθ θαινρσξίνπ ηεο  Καζηνξίαο». Ο 

ζπιινγέαο ππνζεκεηψλεη φηη «ην άζκα ηνχην ηζηνξεί γεγνλφο ιαβφλ ρψξαλ ελ Μαθεδνλία πξφ 

ηηλσλ εηψλ, θαζ΄ ν Διιελίο πίπηεη εξστθψο, ακπλνκέλε δηά ηνπ δξεπαλίνπ ηεο»: 

Μηά Ρσκηνπνύια ζέξςηλ
533

ζ΄ έλα θνληό θξηζάξη·  

πόρεηλ ηζηξάπηα θόθθηλα 

δεξπάλη αζεκέλην. 

΄Οι΄ εκεξίηζα ζέξςηλ 

έλα δεκάη΄ καδώλεη. 

Κη ν Γθέγθαο ηελ αγλάληεπελ 

πνπ κηα ςηιή ξαρνύια. 

«Ρνπκηά κνπ, δελ παληξεύηζη, 

Σνύξθνλ άλδξα λα πάξεηο;» 

«Ση ιέο; ηη ιεο παιηόζθπιν; 

ηη ιεο; ηη θνπβεληηάδεηο; 

Κάιιην λα δσ ηη αίκα κνπ 

533
 ζέξςηλ: ζέξηδε. 
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ζηε γεο λα θνθθηλίζεη 

παξά λα δσ ηα κάηηα κνπ 

Σνύξθνο λα ηα θηιήζεη». 

Οκνίσο κηα παπαδηά, ρήξα, ζε ηξαγνχδη ησλ Σδνπκέξθσλ: 

Μηα παπαδηά θαζόληαλε πίζσ απ΄ ηνλ Άγην Γήκν
534

θαη ηνλ παπά ηεο έθιαηε θαη ηνλ κνηξηνινγνύζε. 

Μηα Σνπξθνπνύια πέξαζε θαη ηελ θαιεκεξάεη: 

«Καιεκεξά ζνπ, παπαδηά!» «Καιώο ηελ Σνπξθνπνύια». 

«Γίλεζαη Σνύξθα, παπαδηά, Σνύξθνλ άληξα λα πάξεηο;» 

«Ση ιεο απηνύ, βξνκόζθπια, ηελ πίζηε κ΄ δελ αιιάδσ». 

ΚΟΣΕΗΟΤΛΑ 2016: 100, αξ. 136 

Καη ε Μεζνινγγίηηζζα παπαδηά, ζε πεινπνλλεζηαθφ ηξαγνχδη: 

Σν κάζαηε ηη γίλεθε πέξα ζην Μεζνιόγγη, 

π΄ αγάπεζελ ν Κνπξηαιήο ελόο παπά γπλαίθα, 

θη εληξέπεηαη λα ηεο ην πεη, λα ηεο ην θνπβεληηάζεη. 

Πηάλεη θαη ζηέιλεη κηα γξηά, κηα ζθύια, κηα θνληόζα, 

θη από καθξηά ηε  ραηξεηά θη από θνληά ηεο ιέεη: 

«ε ραηξεηάεη ν Κνπξηαιήο θαη ζνπ θηιεί ηα κάηηα. 

Υίιηα θισξηά ΄ρεη ζην ραξηί θαη πεληαθόζηα γξόζηα, 

νύια ζ΄ ηα δίλεη κηα βξαδηά λα θνηκεζείη΄ αληάκα». 

«Κάιιην λα ηδώ ην αίκα κνπ ζηελ γελ λα θνθθηλίζεη 

534
 πίζσ απ΄ ηνλ  Άγην Γήκν: ελλνείηαη ε εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηεξνχ, ηνπ Αγίνπ Βήκαηνο. 
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παξά λ΄ αθήζσ ηνλ παπά θαη λ΄ αγαπήζσ Σνύξθν». 

Κη ν Κνπξηαιήο πνπ η΄ άθνπζε πνιύ ηνύ βαξνθάλε· 

πάεη θη επξίζθεη κάγηζζεο, κηθξέο καγεπηνπνύιεο: 

«Μαγεύηε κνπ ηελ παπαδηά, γπλαίθα λα ηελ πάξσ». 

ΓΗΔΔΔ, ηφκ. Α΄, 1883, ζζ. 557-558, αξ. 14 

Κη σζηφζν, ζε κηα παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ απηνχ, ε νπνία θαηαγξάθηεθε ζηελ 

Κίκσιν ην 1963, ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ. Ζ πξψηε απφπεηξα ηνπ Σνχξθνπ πξνζθξνχεη ζηελ 

άξλεζε ηεο παπαδηάο. Γξήγνξα φκσο ε άξλεζε κεηαζηξέθεηαη ζε ζπκκφξθσζε. Ο ιατθφο 

ηξαγνπδηζηήο πάλησο δελ δηεπθξηλίδεη αλ ε γπλαίθα δειεάζηεθε απφ ην ρξήκα θαη πξνρψξεζε 

ζε ζηπγλή αγνξαπσιεζία: 

Δκάζεηε ηη γίλεθε θάησ ζην Μηζνιόγγη, 

π΄ αγάπεζε ν Κνύξηαιεο ελνύο παπά γπλαίθα; 

Βάδεη ξνπθηάλεο δώδεθα, ξνπθηάλνη δεθαπέληε, 

βάδεη θαη κηα Ρνπκηώηηζζα νγδόληα ρξνλώ γπλαίθα, 

λα θάκνπλε ηελ παπαδηά λα πάεη κε ηνλ Κνύξηε. 

εθώλεηαη ε Ρνπκηώηηζζα, ζηελ παπαδηά πεγαίλεη. 

«αξάληα πέληε ζθάληδηθεο
535

 θη νγδόληα πέληε ιίξεο

ζνπ δώλεη ν Κνύξηεο κηα βξαδηά λα θνηκεζείηε αληάκα». 

«Καιιηά ΄ρα λα κε ρώζνπλε βαζηά ζην θνξθνβνύλη 

θη όρη λ΄ αθήθσ ηνλ παπά, λα πάσ κε ηνλ Κνύξηε». 

κσο κηα Κπξηαθή πξσί, δπν ώξεο λα μεκεξώζεη, 

πάεη ν παπάο ζηελ εθθιεζηά θη ε παπαδηά ζηνπ Κνύξηε. 

«Πνηνο είζ΄ εζύ θαη πώο κηιάο, πώο ιέλε η΄ όλνκά ζνπ; 

«ήθσ, Κνύξηε κνπ, θη άλνημε θη εγώ ΄καη ε παπαδηά ζνπ». 

ΠΤΡΗΓΑΚΖ 2015: 219-220, αξ. 18 
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  ζθάληδηθεο: «(ζει.) είδνο παιαηφηεξνπ λνκίζκαηνο» (απφ ην Γισζζάξην ηεο έθδνζεο). 
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Δπεηδή δνχκε ζε θφζκν αλζξψπσλ θαη φρη κπζηθψλ εξψσλ, θαη απηφλ αθξηβψο 

απαζαλαηίδεη ε δεκνηηθή πνίεζε, αθξηβνδίθαηα, ηα θισξηά θάπνηεο θνξέο θέξλνπλ απνηέιεζκα. 

Ίπσο ζην επφκελν ηξαγνχδη, φπνπ ε δεινχκελε θαηαγσγή ηεο απνπιαλεκέλεο (απφ ην ρσξηφ 

Λερνχξη, πνπ βξίζθεηαη ζηα Δξπκάλζηα φξε ηνπ λνκνχ Αραταο) θαη ε αλαθνξά ηνπ 

νλνκαηεπσλχκνπ ηεο, αιιά θαη ηνπ νλφκαηνο ηνπ Σνχξθνπ πνπ ηελ μεκπάιηζε, ππνδεηθλχνπλ 

πηζαλφλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ ηξαγνπδηζκέλνπ επεηζνδίνπ: 

Ξππλάλ η΄ αεδόληα ζηηο θσιηέο θαη ηα πνπιηά ζηηο θνύληεο, 

μππλάεη κηα Λερνπξίηηζζα, ηνπ Καςηκάιε ηζνύπα.
536

Παίξλεη ηα όξε ζθνύδνληα θαη ηα πνπιηά ξσηώληα· 

θη ν ήιηνο ηελ απάληεζε, ζηέθεη θαη ηε ξσηάεη: 

«Πνύ παο, θαεκέλε Αγγειηθή, πνύ παο, θαεκέλε Αγγέισ;» 

«΄Ζιηε κνπ, ζαλ κ΄ εξώηεζεο, λα ζνπ η΄ νκνινγήζσ. 

Δγώ εκνπλ πξώηε ζην ρσξηό, ηνπ Καςηκάιε ηζνύπα. 

Κη εξρόζαλ Σνύξθνη ζπίηη καο, εξρόζαλ θαη ληαήδεο. 

Κη έλαο κνύ δίλεη δπν θισξηά, θη άιινο κνύ δίλεη ηξία, 

θαη ν Μαληδόξνο, ην ζθπιί, κνύ δίλεη δεθαηξία. 

Μ΄ εγέιαζε, κε πιάλεζε, κνύ πήξε ηελ ηηκή κνπ. 

ε πνην βνπλό ζελά λ΄ αλεβώ γηα λα μειερσληάζσ; 

Να ΄ρσ ηελ πέξδηθα κακκή, ηνλ ατηό ππεξέηε». 

ΓΗΔΔΔ, ηφκ. Α΄, 1883: 552-553, αξ. 6 

Πεηζκαηηθά αξλείηαη σζηφζν λα γίλεη Σνχξθα θαη ε Σξηαληαθπιιηά, ζε αξβαλίηηθν 

ηξαγνχδη απφ ηελ Κνίκεζε εξξψλ (εδψ παξαηίζεηαη κεηαθξαζκέλν απφ ηε ζπιινγέα). Ζ θφξε, 

536
 ηζνύπα: ζπγαηέξα. 
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αξξαβσληαζκέλε κε ηνλ Κσλζηαληίλν ηνλ γξακκαηηθφ (Κνλζηαληίλη γξακκαηίθνπ), εηνηκάδεηαη 

λα παληξεπηεί αιιά εηζβάιιεη ζην ρσξηφ έλα αζθέξη ηνχξθηθν, ηξαθόζνη λνκάηνη. Βιέπεη ηελ 

φκνξθε θνπέια ν αξρεγφο ησλ Σνχξθσλ θαη απαηηεί απφ ηε κάλα ηεο λα ηνπ ηελ παξαδψζεη γηα 

λα παληξεπηεί ηνλ γην ηνπ βαζηιηά. Φπιαθηζκέλε πηα ε Αξβαληηνπνχια δίλεη κηα εμαηξεηηθή 

απάληεζε ζηε κεηέξα ηεο γηα ην πψο θαηαλνεί ην πέξαζκα απφ ηε κέξα ζηε λχρηα: 

«Σξηαληαθπιιηά, θνξίηζη κνπ,  

ζε ζέιεη, αγάπε κνπ, ηνπ βαζηιηά ν γηόο, 

ν γηνο ηνπ βαζηιηά ν κηθξόο, 

θη αλ δελ ηνλ πάξεηο, Σξηαληαθπιιηά, 

ηξία ρξόληα κεο ζηε θπιαθή ζαπίδεηο». 

«θάδνπκαη, ζθνηώλνπκαη, καλνύια κνπ, 

ηξία ρξόληα κε ζηε θπιαθή ζαπίδσ, 

Σνύξθα εγώ δε γίλνπκαη 

θη από ηνλ Κσλζηαληίλν δε ρσξίδσ». 

Σε ξίμαλε ηελ Σξηαληαθπιιηά ζηε θπιαθή. 

Μηα κέξα πέξαζε, δπν κέξεο πέξαζαλ. 

Λέεη ζηε κάλα ν παηέξαο: 

«Πήγαηλε ξώηα ηελ Σξηαληαθπιιηά 

λα δνύκε πώο γλσξίδεη ηε λύρηα απ΄ ηελ εκέξα». 

«Σε λύρηα ηε γλσξίδσ, κάλα κνπ, 

απ΄ ηα πνπιηά πνπ θειαεδάλε, 

ηε κέξα ηε γλσξίδσ, κάλα κνπ, 

από ηνλ Κσζηαληή πνπ δηαβάδεη, 

πνπ δηαβάδεη, κάλα κνπ, ζηελ εθθιεζηά 

θαη ιέεη ηνλ Απόζηνιν ζηα ηνπξθηθά 
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θαη ην Πηζηεύσ ζηα ειιεληθά». 

«Σξηαληαθπιιηά κνπ, θόξε κνπ, 

λα ζ΄ ηελ πνπιήζνπκε ηελ πξνίθα 

γηα λα ζε βγάινπκ΄ απ΄ ηε θπιαθή». 

«Μάλα κ΄, ηελ πξνίθα πνύια ηελ, 

βγάιε κε από ηε θπιαθή, καλνύια κνπ». 

ΜΗΥΑΖΛ-ΓΔΓΔ 1981: 65-67 

Κπξά Φξνζύλε, Βαζηιηθή, Γέζπσ Ληαθαηά 

Πηζαλφλ ε γλσζηφηεξε ηζηνξία έξσηα αιιφζξεζθνπ επηθπξίαξρνπ γηα Διιελίδα έρεη 

εξσίδα ηεο ηελ θπξά Φξνζχλε. Σν ηξαγνχδη ηεο, έλα εμαηξεηηθφ εγθψκην κε δπλαηά γπξίζκαηα, 

είλαη έλα κνηξνιφη πνπ σο πξνο ηελ αθεγεκαηηθή ηνπ πιεξφηεηα δελ έρεη λα δειέςεη απφ ηα 

καληάηηθα: 

Σ΄ αθνύζαηε ηη γίλεθε ζηα Γηάλλελα, ηε ιίκλε, 

πνπ πλίμαλε ηηο δεθαθηά κε ηελ θπξα-Φξνζύλε; 

Αρ, Φξνζύλε παηλεκέλε, 

ηη θαθό ΄παζεο θαεκέλε! 

΄Αιιε θακηά δελ ην ΄βαιε ην ιηαρνπξί θνπζηάλη, 

πξώη΄ ε Φξνζύλε ην ΄βαιε θαη βγήθε ζην ζηξγηάλη. 

Αρ, Φξoζύλε παηλεκέλε, 

θαη ζηνλ θόζκν μαθνπζκέλε! 

Γε ζ΄ ην ιεγα, Φξνζύλε κνπ, θξύςε ην δαρηπιίδη, 

γηαηί αλ ην κάζεη ν Αιήπαζαο ζελά ζε θάεη ην θίδη; 
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Αρ, Φξνζύλε κνπ θαεκέλε, 

ηη πνιύ θαθό ζα γέλεη! 

«Αλ είζηε Σνύξθνη αθήζηε κε, ρίιηα θισξηά ζάο δίλσ, 

ζύξηε κε ζην Μνπρηάξπαζα δπν ιόγηα λα ηνπ θξίλσ». 

Αρ, Φξνζύλε κνπ θαεκέλε, 

ηη θαθό πνιύ ζα γέλεη!  

«Παζά κνπ, πνύ εηζαη, πξόβαιε, ηξέμε λα κε γιηηώζεηο, 

κέξσζε ηνλ Αιή παζά, θαη δώζε ό,ηη λα δώζεηο». 

Αρ, Φξνζύλε πέξδηθά κνπ, 

ηη θαθό ΄παζεο, θπξά κνπ! 

Δηο ην βεδίξε ηα θισξηά, ηα δάθξπα δελ πεξλάλε, 

θαη ζέλα κ΄ άιιεο δεθαθηά ηα ςάξηα ζα ζαο θάλε. 

Αρ, Φξνζύλε πέξδηθά κνπ, 

κόθαςεο ηα ζσζηθά κνπ! 

Να ΄ηαλ νη πέηξεο δάραξε, λα ξίρλαλε ζηε ιίκλε, 

γηα λα γιπθάλεη ην λεξό γηα ηελ θπξά-Φξνζύλε. 

Αρ, Φξνζύλε παηλεκέλε, 

κεο ζηε ιίκλε μαπισκέλε! 

Φύζα, βνξηά, θύζα, ζξαθηά, γηα λ΄ αγξηέςεη ε ιίκλε, 

λα βγάιεη ηεο αξρόληηζζεο θαη ηελ θπξα-Φξνζύλε. 

Αρ, Φξνζύλε παηλεκέλε, 

κεο ζηε ιίκλε μαπισκέλε! 

Φξνζύλ΄, ζε θιαίεη ην ζπίηη ζνπ, ζε θιαίλε ηα παηδηά ζνπ, 

ζε θιαηλ όια ηα Γηάλλελα, θιαίλε ηελ νκνξθηά ζνπ. 

Αρ, Φξνζύλε πέξδηθά κνπ, ΠΑ
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κόθαςεο ηα ζσζηθά κνπ! 
537

Ν. Γ. ΠΟΛΗΣΖ  1914: 9-10, αξ. 6 
538

Πεξί ηα ηέζζεξα ρξφληα κεηά ηνλ καδηθφ πληγκφ ησλ Διιελίδσλ ζηε ιίκλε ησλ 

Ησαλλίλσλ νη άληξεο ηνπ Αιή παζά αθνχ ιεειάηεζαλ ην ρσξηφ Πιηζηηβίηζα (ην ζεκεξηλφ 

537
ιηαρνπξί: «ή ιαρνχξη, χθαζκα ηεο Λαρψξεο (ησλ Ηλδηψλ)»· «δελ ζ΄ ην ιεγα... θίδη;»: «Οη ζηίρνη νχηνη 

αλαθέξνληαη εηο ηελ ζχκπησζηλ εμ εο έκαζελ ε ζχδπγνο ηνπ Μνπρηάξ ηαο εξσηηθάο ζρέζεηο ηνχηνπ θαη ηεο 

Φξνζχλεο. Ο Μνπρηάξ είρε δσξήζεη εηο ηελ εξσκέλελ ηνπ πνιχηηκνλ δαθηπιίδηνλ, ην νπνίνλ απηφο είρε ιάβε 

δψξνλ παξά ηήο ζπδχγνπ ηνπ. Πεξηειζνχζα δε ε Φξνζχλε εηο νηθνλνκηθήλ ζηελνρσξίαλ, έλεθα ηεο απνδεκίαο θαη 

ηνπ ζπδχγνπ ηεο θαη ηνπ Μνπρηάξ, έδσθε ην δαθηπιίδηνλ εηο ρξπζνρφνλ, φηπσο δηαπξαγκαηεπζή ηελ πψιεζηλ 

απηνχ. Οχηνο δε ην πξνζέθεξε πξνο αγνξάλ εηο ηελ γπλαίθα ηνπ Μνπρηάξ» (νη εμεγήζεηο είλαη ηνπ Πνιίηε). 
538

 Διαθξέο δηαθνξέο έρεη ε παξαιιαγή πνπ δεκνζίεπζε ν Κηλη ην 1827, ζηελ Δπλνκία, κε ηνλ ηίηιν «Δπθξνζχλε» 

(58-62, αξ. XXIV). Υαξαθηεξηζηηθνί είλαη νξηζκέλνη ηχπνη ηεο θαζαξεχνπζαο, Ζθνύζαηε, ηαο δεθαεπηά θ.ά. 

Ζ ηζηνξία, θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ Πνιίηε ζην πξνινγηθφ ηνπ ζεκείσκα: «Ζ Φξνζχλε, ζχδπγνο 

Γεκεηξίνπ Βαζηιείνπ, θεκηδνκέλε δηά ην θάιινο, ην γέλνο θαη ηελ κφξθσζηλ απηήο, δελ εδπλήζε λ΄ αληηζηή εηο 

ηνλ έξσηα ηνπ πηνχ ηνπ Αιή Μνπρηάξ, επσθειεζέληνο ηελ απνδεκίαλ ηνπ ζπδχγνπ ηεο εηο Βελεηίαλ. ΄Οηε δε ν 

Μνπρηάξ εζηάιε ππφ ηνπ απνζηάηνπ Σδσξηδίκ εηο Αδξηαλνχπνιηλ, ε ζχδπγφο ηνπ καζνχζα ηαο εξσηηθάο ζρέζεηο 

απηνχ πξνο ηελ Φξνζχλελ, εδήηεζε παξά ηνπ Αιή παζά ηελ ηηκσξίαλ ηήο αληηδήινπ. Ο Αιήο σξθίζζε φηη ζα 

εθηειέζε ηελ αίηεζίλ ηεο, φπσο δε κε εθζέζε άιινλ ηηλά ησλ πεξί απηφλ εηο ηελ εθδίθεζηλ ηνπ Μνπρηάξ θαηά ηελ 

επάλνδφλ ηνπ, κεηέβε απηνπξνζψπσο λχθησξ κεηά δνξπθφξσλ ηνπ εηο ηελ νηθίαλ ηεο Φξνζχλεο, θαη απαγαγψλ 

εθπιάθηζελ απηήλ. πλεθπιάθηζε δε θαη άιιαο 17 γπλαίθαο εμ Ησαλλίλσλ, πεξί σλ ππήξρνλ ππφλνηαη φηη ήζαλ 

επηιεςίκνπ δηαγσγήο, θαη θαηεδίθαζε ηαχηαο εηο ζάλαηνλ δηά πληγκνχ εηο ηελ ιίκλελ. Ζ απφθαζηο εμεηειέζζε ηελ 

λχθηα ηεο 11 Ηαλνπαξίνπ 1801, ν νίθνο ηεο Φξνζχλεο εθιείζζε θαη ηα ππάξρνληά ηεο εδεκεχζεζαλ, ηα δε δχν 

κηθξά ηέθλα ηεο εγθαηειείθζεζαλ εηο ηνπο δξφκνπο, νπδελφο ηνικψληνο δηά ηνλ θφβνλ ηνπ Αιή λα πεξηζπιιέμε 

απηά, κέρξηο φηνπ επεηξάπε αληί πινπζίσλ δψξσλ εηο ηνλ ζείνλ ηεο κεηξφο ησλ επίζθνπνλ Γαβξηήι λα ηα 

παξαιάβε. Σα πηψκαηα ηεο Φξνζχλεο θαη ηηλσλ άιισλ γπλαηθψλ εθβξαζζέληα ππφ ησλ θπκάησλ εηο ηελ αθηήλ, 

εθεδεχζεζαλ, ε δε Φξνζχλε εηάθε εηο ην κνλαζηήξηνλ ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ. Ζ εθθιεζία ζπεχζαζα λα απνδψζεη 

εηο ηα ιείςαλα απηψλ ηαο επηθεδείνπο ηηκάο, ηαο αλεγφξεπζε θαιιηκάξηπξαο. Σνχην δε απνδεηθλχεη, φηη απφ ηεο 

επαχξηνλ ηνπ ζαλάηνπ απηψλ ν ιαφο εζεψξεη ηαο πληγείζαο γπλαίθαο θαη πξνπάλησλ ηελ Φξνζχλελ κάιινλ σο 

ζχκαηα ηνπ ηπξάλλνπ θαη φρη σο θαηαδίθνπο, θαη ζπλεζζάλεην ζπκπάζεηαλ πξνο απηάο». 

ηελ Κπξά Φξνζύλε ηνπ Αξηζηνηέιε Βαιασξίηε νη γπλαίθεο είλαη δεθαέμη. Ο Αιήο, έμαιινο γηα ηνλ 

έξσηα ηνπ γηνπ ηνπ (Μνπ ιέεη πσο αγάπεζελ, αλάζεκα ηελ ώξα, / νπνύ δελ είλαη ηνο εδώ, λα ηε γλσξίζεη ηώξα, / κηαλ 

άπηζηε, κηα Υξηζηηαλή... [...] Σν αίκα ην πηζηό καο / εκόιπλε ζα Υξηζηηαλή, ύβξηζε ην Θεό καο (1925: 79, 81), δίλεη 

ηελ εληνιή ηνπ: Γ ε θ ά μ η λα δηαιέμεηε απ΄ όζεο ηε γλσξίδνπλ / λα ζπληξνθέςνπλ ηελ θπξά, κ΄ αθξνύο λα ηε 

ζηνιίδνπλ. / Να ΄λ΄ όιεο πξσηνζηέθαλεο (81-82˙ ε αξαίσζε είλαη ηνπ πξσηνηχπνπ). Σν ίδην ξήκα πάλησο, κνιύλσ, 

ρξεζηκνπνηεί θαη ν δεζπφηεο Ηγλάηηνο θαηεγνξψληαο ηε Φξνζχλε: Καη ζπ, θαη ζπ ηνύο έδσθεο, παηδί κνπ, ηελ 

θαξδηά ζνπ, / ηνπο έδσθεο ην αίκα ζνπ, ηα κεηξηθά ζνπ ζπιάρλα. / Αίκα θαη ζπιάρλα ειιεληθά λα ηα κνιύλεη ν 

Σνύξθνο!... / Καη πώο δελ εθνβήζεθεο κε κέζα ζνπ θπηξώζεη / θαλέλα ηέξαο θνβεξό, θακηά κεγάιε θιόγα / θαη βγεη 

ζηνλ θόζκν ζα ζπαζί θαη θάςεη θαη ζεξίζεη / θαη ηδείο,  θαη ηδείο ηελ ΄Ζπεηξν, Φξνζύλε, ζθνησκέλε / από ηα ρέξηα ηνπ 

παηδηνύ, π΄ αλάζξες΄ ε θνηιηά ζνπ; / Μαο ειππήζεθε ν Θεόο! Σ΄ αιιόθπιν ην αίκα / θύηξν, θαξπό δελ έδσθε θη 

έκεηλε πάληα ζηείξν. / Δζώζεθε ην γέλνο κνπ, έκεηλε ηεο θπιήο κνπ / ακίαληε θαη θαζαξή ε ζάξθα θαη ην πλεύκα 

(112).  

ην πνίεκα «Γηάλλελα» ηνπ Γξνζίλε, ηεο ζπιινγήο Πύξηλε ξνκθαία - Αιθπνλίδεο 1912-1921, νη 

πληγκέλεο, καδί κε ηε Φξνζχλε, είλαη δεθανρηψ: Σνπ εθδηθεηή ην βήκα ηάξαμε / κεο ζηα θαηάβαζα ηνπ ιάθθνπ / ηεο 

ακαξηίαο ην βξπθόιαθα, / ην αθέθαιν θνξκί ηνπ δξάθνπ. // Κη από ηε Λίκλε αηκαηνζηάιαρηα, / ζαλ πιεγσκέλα 

εξηζηέξηα, / νη δεθνρηώ πληγκέλεο άπισζαλ / ζηνλ ειεπζεξσηή ηα ρέξηα (΄Απαληα, ηφκ. Β΄, Πνίεζε (1903-1922), 

2009: 294).  

Σε ζέζε ηεο Φξνζχλεο ζηελ ηζηνξία θαη ηε ινγνηερλία δεηξεπλά ν Κπξηάθνο θηαζάο ζην δνθίκην «Ζ 

Κπξα-Φξνζχλε: Δηαίξα ή "θαιιηκάξηπο";», 2012: 17-69. 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



475 

Πιαίζην) ησλ Φηιηαηψλ, θαη έζθαμαλ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ, πνπ είραλ θαηεγνξεζεί φηη 

ππέζαιςαλ θηβδεινπνηνχο, ζπλέιαβαλ ηε Βαζηιηθή, θφξε ηνπ πξνθξίηνπ Κίηζνπ Κνληαμή, θαη 

ηελ παξέδσζαλ ζηνλ Αιή. Απηφο γνεηεχηεθε απφ ηελ νκνξθηά θαη ηελ επθπτα ηεο 

Διιελνπνχιαο, ζηα δεθαπέληε-δεθαέμη ηεο ηφηε, θαη ηελ παληξεχηεθε ην 1808, παξφηη ήδε 

παληξεκέλνο κε ηελ Δκηλέ. Σελ επηξξνή ηεο Βαζηιηθήο ζηνλ Αιή ηελ απαζαλάηηζαλ νη ζηίρνη 

ηνπ δεκνηηθνχ: Βαζηιηθή πξνζηάδεη, βεδίξ΄ Αιή παζά, / βάιηε θσηηά ζηα ηόπηα, θάςηε ηα 

Γηάλλελα.  

«Ο Αιήο πηεδφηαλ απφ ηνπο Σνπξθαιβαλνχο αμησκαηνχρνπο ηνπ λα ηελ εμηζιακίζεη, 

αιιά απηφο δελ ππέθπςε ζηηο επηζπκίεο ηνπο» γξάθεη ν Κψζηαο αξδειήο (Ηζηνξία 

Δηθνλνγξαθεκέλε, Μάξηηνο 2004). «Χο πξνο ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία πνπ ηεο επέηξεςε ν 

Αιήο», ζπλερίδεη, «απηή δηθαηνινγείηαη, φρη ηφζν απφ ηε κεγάιε, ηελ απεξηφξηζηε αγάπε πνπ 

ηεο είρε, αιιά απφ ην γεγνλφο φηη ν Αιήο δελ ήηαλ "νξζφδνμνο" κνπζνπικάλνο, αιιά 

"αηξεηηθφο" κπεθηαζήο. Οη κπεθηαζήδεο αλήθνπλ ζηελ αίξεζε ησλ Αιεβήδσλ, νη νπνίνη 

αλέρνληαη ηνλ ρξηζηηαληζκφ, έρνπλ πξνζιάβεη πνιιά ζηνηρεία ηνπ θαη, ηέινο πάλησλ, 

βξίζθνληαη ζε πξννδεπηηθή θαηεχζπλζε, γη΄ απηφ θαη ν Αιή παζάο δελ ελέρεηαη, απφ φ,ηη 

γλσξίδσ, ζε εμηζιακηζκνχο· θαη είλαη κχζνο φηη πίεζε ηελ Κπξά Βαζηιηθή λα γίλεη 

κνπζνπικάλα.
539

 ΄ απηφ ίζσο λα άζθεζε επάλσ ηνπ επηξξνή θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ

Παηξνθνζκά ηνλ Αηησιφ».  

ε κηα άιιε πεξίπησζε, επίζεο ηζηνξηθά καξηπξεκέλε, πνπ δελ ζα κπνξνχζε παξά λα 

ηελ ηξαγνπδήζεη ηηκεηηθά ν δεκνηηθφο πνηεηήο, ε απνζηξνθή ηεο απαγφκελεο Διιελίδαο, φηη 

πξνηηκά ην ζάλαην παξά θάπνηα ηππηθή επηπρία πνπ φκσο πξνυπνζέηεη ηελ αηίκσζή ηεο, δελ 

κέλεη ιφγνο ξεηνξηθφο ή ινγνηερλεκέλνο. Πξσηαγσληζηήο θαη πάιη είλαη ν Αιή παζάο, 

απαγσγέαο ηψξα, θαη ζχκα ηνπ ε Γέζπσ Ληαθαηά (ή Ληαθάηα), θφξε ηνπ αξαθαηζάλνπ 

αξρηηζέιηγθα Θχκηνπ θαη αδειθή ηνπ Γξεγφξε, θιεθηαξκαηνινχ ηνπ Αζπξνπφηακνπ πνπ έπεζε 

539
 Γηαθνξεηηθή είλαη ε άπνςε ηνπ Κ.. Κψλζηα: «Παζίγλσζηε είλαη ε θεκνινγνχκελε ζαξξαιέα απάληεζή ηεο 

ζηνλ Αιή παζά, πνπ κάηαηα πξνζπαζνχζε λα ηελ εθηνπξθέςε:" Σν ζψκα κνπ, παζά κνπ, αλήθεη ζε ζέλα, αιι΄ ε 

ςπρή κνπ αλήθεη ζην Υξηζηφ!" («Σα ζηεξλά κηαο Διιελνπνχιαο», 1991: 67, ζεκ. 1.· α΄ δεκνζίεπζε 

Αηησιναθαξλαληθά Υξνληθά, ηρ. 2, Απξίιηνο 1956). Δλ πάζε πεξηπηψζεη, κε ηελ ήηηα ηνπ Αιή θαη ηελ εμφλησζή 

ηνπ, ην 1822, ε Βαζηιηθή κεηαθέξζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, καδί κε ηνλ Θαλάζε Βάγηα. Μεηά ηε λαπκαρία 

ηνπ Ναβαξίλνπ, ην 1827, εθηνπίζηεθε ζηελ Πξνχζα, επέζηξεςε δε ζηελ Διιάδα ην 1829. Σα ηειεπηαία ρξφληα ηεο 

δσήο ηεο ηα πέξαζε  ζηελ Καηνρή ηνπ Μεζνινγγίνπ. Πέζαλε ην 1834 θαη εληαθηάζηεθε ζην Αηησιηθφ. Ο ηάθνο ηεο 

ζψδεηαη αθφκα, ζηνλ πεξίβνιν ηνπ λανχ ησλ Σαμηαξρψλ. 
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πνιεκψληαο ζην λεζάθη Νηνικάο ηνπ Μεζνινγγίνπ, ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1826. Ζ Γέζπσ 

ινηπφλ αθήλεηαη ζηνλ εζεινχζην ζάλαην, ρσξίο πάλησο λα ππνδειψλνληαη εδψ ιφγνη εζληθνχ 

ραξαθηήξα, αθνχ θαίλεηαη φηη αξθεί ε πξνζβνιή πνπ ήδε ππέζηε κε ηελ απαγσγή ηεο. Ηδνχ πψο 

πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία ν Φψηνο Γηνθχιιεο: 

Γηα ηελ παξνηκηψδε ζεκλφηεηα θαη αγλφηεηα ησλ γπλαηθψλ ηεο Ζπείξνπ έρεη πνιιέο 

θνξέο κηιήζεη ε δεκνηηθή πνίεζε. Οη «ρακεινβιεπνχζεο» θη «ακίιεηεο»  Ζπεηξψηηζζεο 

θνξαζηέο κάιηζηα αλαθέξνληαη ζε πνιιά δεκνηηθά ηξαγνχδηα. Μα  αλάκεζα ζε δαχηεο 

μερσξίδεη, ζαλ έλα ππφδεηγκα θπζηθήο θαη απζηεξήο παξζεληθήο  ηηκηφηεηαο, ε σξαία Γέζπσ, 

θφξε ηνπ αξκαηνινχ Ληαθαηά. Ο Αιήπαζαο, θαζψο  πήγαηλε, ην 1816, απφ ηελ ΄Αξηα 

ζηα Γηάλλελα, απάληεζε ζην δξφκν ηνπ ηε Γέζπσ,  πνπ θχιαγε ηηο ζηάλεο ηνπ παηέξα ηεο, θαη 

ηφζν ηελ εξσηεχηεθε, ψζηε ρσξίο θακηάλ αξγνπνξία έβαιε λα ηελ αξπάμνπλ θαη ηελ έθιεηζε 

ζην ραξέκη ηνπ. Μα ηέηνηα ήηαλ ε θξίθε  ηεο Γέζπσο απφ ηνχηε ηελ πεξηπέηεηά ηεο θαη ηφζε 

ε θπζηθή ηεο ζεκλφηεηα, ψζηε πξηλ αθφκα ηελ αγίμεη ν Αιήπαζαο, ηε δέθαηε κέξα απφ ηε 

βίαηε απαγσγή ηεο,  πέζαλε! Ζ δεκνηηθή πνίεζε απαζαλάηηζε ηε ζεκλφηεηα ηεο αγλήο 

ηζειηγθνπνχιαο  έηζη: 

Μέζα ζην θάζηξν, ζηα ςειά ζεξάγηα ηνπ Βεδίξε, 

νπνύ ΄ρε ρίιηεο πέξδηθεο θιεηζκέλεο θη ειαινύζαλ, 

έθεξελ θαη κηα πέξδηθα, πέξδηθα πινπκηζκέλε, 

νπνύ ηελ εθπλήγεζαλ ζηηο ζηάλεο ηνπ Ληαθάηα. 

Κη όιεο νη πέξδηθεο ιαινύλ θη εθείλε δελ ιαινύζε. 

«Γέζπσ, γηαηί δε καο κηιάο, γηαηί είζαη θαθησκέλε; 

΄Δκπα θαη ζηξώζε ηνλ νληά, άιιαμε ηα ζηξσζίδηα, 

λα ΄ξζσ θη εγώ γηα λα ζε ηδώ θαη λα ζε θνπβεληηάζσ». 

«Δγώ, παζά κ΄, δελ θάθησζα, εγώ, παζά κ΄,  δελ μέξσ 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



477 

πώο ζηξώλνπληαη ηα ζηξώκαηα, πώο βάλνπλ ηα ζηξσζίδηα. 

Δγώ ΄καη ηζνύπξα απ΄ ηα καληξηά θαη κόλ΄ θαη κόλ΄ γλσξίδσ 

λα βόζθσ αξληά θαη πξόβαηα, ην γάια ηνπο λ΄ αξκέγσ, 

λα πιέρσ ρνληξνηζάξνπρα, λα θηηάλσ θαη γηανύξηη». 

Κη  έηζη ε αγλή θφξε, κε ηε δηθαηνινγία πσο  δελ  μέξεη,  απφδησρλε ηνλ έξσηα ηνπ 

Αιήπαζα, φζν πνπ πέζαλε απφ ηνλ θαεκφ ηεο, κα απφκεηλελ αγλή θαη 

αμηνπξεπήο...
540

Γηα λα δηεπξχλεη είηε ην ραξέκη ηνπ είηε ηελ επηθξάηεηά ηνπ, ηδηνπνηνχκελνο ηαπηφρξνλα 

ηελ πεξηνπζία κεγαινηζειηγθάδσλ, ν Αιή παζάο έδξαζε κε πνιηνξθεηηθφ θξηφ ηνλ πφζν θαη 

βνξεηφηεξα, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γξάκκνπ. «Ζ ειιεληθή παξάδνζε», γξάθεη ζρεηηθά ν 

Παλαγηψηεο Αξγπξφπνπινο, «καο θιεξνδφηεζε πιεζψξα ηζηνξηθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε αιψζεηο πφιεσλ απφ ηνπο Σνχξθνπο θαηαθηεηέο κε πξφθαζε ηνλ έξσηα 

θάπνηνπ παζά ή αγά γηα κηα φκνξθε λέα. Γηάζεκα ηέηνηα ηξαγνχδηα πνπ ζψδνληαη ζε πνιιέο 

παξαιιαγέο εληνπίδνληαη ζε φια ζρεδφλ ηα βιαρνρψξηα ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Ζπείξνπ, αιιά θαη 

ζε ηφπνπο εγθαηάζηαζεο ησλ Βιάρσλ ζε νιφθιεξε ηε Βαιθαληθή. Ίια ηνπο αλαθέξνληαη ζηελ 

θφξε ηνπ κεγαινηζέιηγθα Υαηδεζηεξγίνπ, ηελ φκνξθε ηάλα, πνπ κε ηελ άξλεζή ηεο λα γίλεη 

κέινο ηνπ ραξεκηνχ ηνπ Αιή παζά, νδήγεζε ζηελ θαηαζηξνθή ηεο Γξάκκνπζηαο απφ ηα 

ηνπξθηθά ζηίθε. ηελ ίδηα επνρή θαη ηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν αλήθεη θαη κηα αθφκε παξάδνζε 

πνπ παξνπζηάδεη ηελ θαηαζηξνθή άιισλ δχν βιάρηθσλ θσκνπφιεσλ, ηνπ Ληλνηνπίνπ θαη ηεο 

Νηθνιίηζαο, γηα παξφκνηα αθνξκή (ηελ φκνξθε Ρνχζα)».
541

Πνιίρλε ςειά ζηνλ Γξάκκν ε Γξάκκνπζα (ή Γξάκκνο), γλψξηζε κεγάιε αθκή ηνλ 18ν 

αηψλα, ράξε ζηελ θηελνηξνθία ηεο θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ καιιηνχ θαη ησλ 

540
 Φψηνο Γηνθχιιεο, Σα επεηξσηηθά ήζε, έζηκα θαη ηξαγνύδηα, αλάηππν απφ ηε Φηινινγηθή Πξσηνρξνληά,1958: 3-

4.
541

 Παλαγηψηεο Αξγπξφπνπινο, «Ζ γπλαίθα σο αθνξκή πνιεκηθψλ επηζέζεσλ ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο. Ζ 

πεξίπησζε ηεο Γξάκκνπζηαο», ζην Γ. αθθήο θ.ά. 2010: 143. 
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δεξκάησλ. Μπήθε έηζη ζην ζηφραζηξν ησλ Σνχξθσλ αιιά θαη ηνπ Αιή, ν νπνίνο θαη ηελ 

θαηέζηξεςε, κε πξφθαζε ηνλ έξσηα. Σελ θαηαζηξνθή απηή ηελ απαζαλάηηζαλ ειιελφθσλα θαη 

βιαρφθσλα ηξαγνχδηα πνπ ζψδνληαη ζε αξθεηέο παξαιιαγέο. «Κπξίαξρν ζηνηρείν ζ΄ φια ηνπο», 

γξάθεη ν Αξγπξφπνπινο, «είλαη ν πινχηνο ησλ Γξακκνπζηηάλσλ Βιάρσλ, ε εξσηθή ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηηο απεηιέο ησλ Σνχξθσλ, ε απηνζπζία ηνπο θαη ε άξλεζή ηνπο λα δψζνπλ θφξε ζηα 

ραξέκηα ησλ Σνχξθσλ. ε κηα παξάδνζε αλαθέξεηαη κάιηζηα φηη αλ Σνχξθνη βίαδαλ κηα Βιάρα, 

ηφηε ηε ζθφησλαλ γηα λα κε κνιπλζεί ε θάξα απφ ην αίκα αιιφζξεζθσλ. Γηα λα πξνζηαηεχζνπλ 

κάιηζηα ηα θνξίηζηα ηνπο απ΄ ηνλ εθηνπξθηζκφ ηα ζηαπξνηχπσλαλ, ηνπο έθαλαλ δειαδή ζην 

κέησπν αλάκεζα ζηα θξχδηα ηνπο ηαηνπάδ ζε ζρήκα ηνπ ζηαπξνχ γηα λα κελ ηηο ζέινπλ νη 

Σνχξθνη» (149-150). 

Ο Αξγπξφπνπινο παξαζέηεη δχν παξαιιαγέο (152-153), κία βιαρφθσλε απφ ηε 

Γξάκκνπζηα, κεηαθξαζκέλε, θαη κία ειιελφθσλε απφ ηελ Καζηνξηά. Σν βιαρφθσλν ηξαγνχδη, 

ζηε κεηάθξαζή ηνπ: 

Υαηδε-ηέξγην, κεγάιε ηζέιηγθα 

πνπ ζηε Γξάκκνπζηα άιινλ δελ έρεη, 

πνπ έρεηο ζπίηηα ζαλ παιάηη, 

πξόβαηα, θνπάδηα ακέηξεηα 

πνπ καπξίδνπλ ηα βνπλά, 

ην ρεηκώλα πιεκκπξίδνπλ ηεο Βνζλίαο ηνπο θάκπνπο. 

Πνπ έρεη θαη λαξγηιέδεο εθαηό, 

πάλσ απ΄ όια θαη κηα θόξε όκνξθε, 

ην όλνκά ηεο όκνξθε ηάλα. 

Ήξζε γξάκκα από ηνλ Αιή παζά, 

πνπ πνζεί λα ηελ ηνπξθέςεη. 

Ο Υαηδε-ηέξγηνο θάλεη πέξα απ΄ όια, 
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ηξαβάεη ρέξη γηα κηα βδνκάδα. 

Ήξζε θαη ν Μήηαο ν ηζνκπάλεο, 

θάζεηαη ν καύξνο θαη ηνλ ξσηά: 

«Υαηδε-ηέξγην, ηη ζπιινγάζαη;» 

«ώπα, έξκε Μήηα, κε κε ζθαο, 

δελ κπνξείο λα κε βνεζήζεηο. 

Ο Αιή παζάο δεηάεη ηε ηάλα, 

δεηάεη ηε ηάλα λα ηνπξθέςεη». 

«Υαηδε-ηέξγην, γύξλα ηνπ ην γξάκκα πίζσ 

θαη λα ζνπ δώζεη πεξηζώξην δπν κήλεο, 

θαη κε θνβάζαη Υαηδε-ηέξγην». 

Σξεηο κέξεο θαη ηξεηο λύρηεο 

ρηππηόηαλ κε ηνπο Αξβαλίηεο από ην Σεπειέλη, 

όζνη έπεθηαλ, άιινη ηόζνη έξρνληαλ.  

Σελ έξκε ηε ηάλα ζθόησζαλ, 

αιιά ηε ηάλα δελ ηελ ηνύξθεςαλ. 

ην θαζηνξηαλφ ηξαγνχδη, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζηξνθή θαη ηεο Γξάκκνπζηαο θαη 

ηνπ Ληλνηνπίνπ, ε θφξε πνπ απάγεηαη κέλεη αλψλπκε, κπνξεί ινηπφλ λα ηαπηηζηεί είηε κε ηε 

ηάλα είηε κε ηε Ρνχζα: 

Αλάζεκά ηελ ηελ Σνπξθηά θαη βαξηαλάζεκά ηελ, 

πνπ πάηεζε ηε Γξάκκνπζηα θη απηό ην Ληλνηόπη. 

Γελ ήηαλ έλαο, δελ ήηαλ δπν, δελ ήηαλ πέληε δέθα, 

ήηαλ ρηιηάδεο ηα ζθπιηά, ζθπιηά θαξκαθσκέλα. 

Πήξαλ καλνύιεο κε παηδηά θη αλύπαλδξα θνξίηζηα. 
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Πήξαλ θαη κηα λεόλπκθε κ΄ αζήκη θνξησκέλε, 

ζην ηέιη θαη ζην κάιακα θαη ζην καξγαξηηάξη! 

Γελ ράξεθελ ηνλ άληξα ηεο, ηνλ αγαπεηηθό ηεο. 

Ξήληα Αξβαλίηεο ηελ θξαηνύλ θη εμήληα ηελ μεηάδνπλ: 

«Πεξπάηα, κήιν θόθθηλν, ξόηδν κ΄ από ην Γξάκκν, 

κελ ηα ρξπζάθηα ζε βαξνύλ, η΄ αζήκηα θαη ηα ηέιηα;» 

Γελ κε βαξνύλ η΄ αζήκηα κνπ, δελ κε βαξνύλ ηα ηέιηα, 

κόλ΄ κε βαξνύλ ηα βάζαλα, η΄ είρα ιεβέληε άληξα». 

«Μσξή ηξειή, κσξή δνπξιή, κσξή μεκπαιηζκέλε, 

ζαλ ζέιεηο ηαίξη δηάιεμε, ζαλ ζέιεηο θαη ιεβέληε, 

λα ζ΄ έρεη κεο ζηα πνύπνπια θαη κεο ζηα κεηαμέληα. 

θιάβεο λα ζε ρηελίδνπλε κε θηιληηζέληα ρηέληα, 

λα ΄ζαη αθέληξα θαη θπξά ζ΄ Αλαηνιή θαη Γύζε». 

«Ση ιεο, ηη ιεο, παιηόηνπξθε θη εζύ ζθπιαξβαλίηε. 

Ν-εγώ ρξπζάθηα δε βαζηώ θαη ζθιάβεο δελ αληέρσ, 

λ-εγώ ζέισ ηα κάηηα κνπ, ηα θξύδηα ηα γξακκέλα, 

πνπ ηα ΄θαγελ ε καύξε γεο θαη η΄ άξαρλν ην ρώκα. 

Κάιιην λα ηδώ ην αίκα κνπ ηε γεο λα θνθθηλίζεη 

παξά λα ηδώ ηα ρείιε κνπ Σνύξθνο λα ηα θηιήζεη». 

Σν δίζηηρν κε ην νπνίν ηειεηψλεη θαη απηφ ην ηξαγνχδη γπλαηθείνπ εξσηζκνχ, φπσο 

πνιιά άιια, κεηαθηλήζεθε θαη ζηελ επψλπκε πνίεζε, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πνίεκα ηνπ Κσζηή 

Παιακά «Σα ληάηα ηεο γηαγηάο», ηεο ζπιινγήο Σα ηξαγνύδηα ηεο παηξίδνο κνπ:  

«Παηδηά κνπ, λα κ΄ εβιέπαηε δξνζάηε θνπεινύια, 

είθνζη ρξόλσλ θξόληκε Μηζνινγγηηνπνύια! 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ηεο κάλαο ην λαλνύξηζκα, ζηεο λόλαο ηελ θαηάξα, 

εηο ηνπ παηέξα ηελ επρή, ζηεο θόξεο ηελ ηξνκάξα, 

ζηα παξακύζηα ηεο γξηάο, ζηα ρσξαηά, ζηηο παίληεο 

θαη ζηεο γηνξηήο ηηο μεγλνηαζηέο θαη ζηεο δνπιεηάο ηηο έλλνηεο 

η΄ αθνύγακε ην πύξηλν αιθαβεηάξη αηώληα· 

ηνπο Σνύξθνπο ηνύο μνξθίδακε καδί κε ηα δαηκόληα,  

θαη ηα θνξίηζηα ζην ρνξό ζαλ πηάλνληαλ αξάδα,  

ηέηνηα ηξαγνύδηα ηνπ ρνξνύ θηεξώλαλ ηε γιπθάδα: 

"Κάιιην ΄ρσ ΄ γώ ην αίκα κνπ ηε γε λα θνθθηλίζεη 

παξά λα ηδώ ηα κάηηα κνπ Σνύξθνο λα ηα θηιήζεη"».
542

«Πήξαλ καλάδεο κε παηδηά» 

ην ηξαγνχδη «Ζ Κσζηαληίλαηλα» ε απαγσγή Διιελίδσλ είλαη καδηθή, κε πηζαλφ 

πξννξηζκφ ησλ γπλαηθψλ ηα ζθιαβνπάδαξα ηεο Αλαηνιήο: 

Παηήζαλε η΄ Αληειηθό, πήξαλ ην Μηζνιόγγη, 

πήξαλ καλάδεο κε παηδηά θαη πεζεξέο κε λύθεο, 

πήξαλ κηα αξρνληνπεζεξά κε δώδεθα λπθάδεο· 

πήξαλ ηελ Κσζηαληίλαηλα ηξηώλ κεξώλ ιερώλα· 

δελ εύξε πέηξα λα ζηαζεί, ιηζάξη λ΄ αθνπκπήζεη, 

λα ιπζνδέζεη ην παηδί, λα ην ρνξηάζεη γάια. 

«Αλ είζηε Σνύξθνη αθήζηε κε, ρίιηα θινπξηά ζάο δίλσ, 

542
 Κσζηήο Παιακάο, Άπαληα, ηφκ. Α΄: 47, 51-52. 
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λα ιπζνδέζσ ην παηδί, λα ην ρνξηάζσ γάια. 

Πέηξα κ΄, ζ΄ αθήλσ ην παηδί, ζ΄ ην θάλσ ηεζειίκη
543

,

θη αλίζσο θαη καηαδηαβώ λα ζηήζσ κνλαζηήξη».
544

ΥΑΗΧΣΖ 1866: 119, αξ. 46 

Μαδηθή επίζεο αηρκαισζία θαη απαγσγή δειψλεηαη ζην πεινπνλλεζηαθφ ηξαγνχδηα 

«·πεζε Αξάπεο ζην Μνξηά», φπνπ Αξάπεο ν Ηκπξαήκ παζάο: 

«Λάιεζε, θνύθν, ιάιεζε, πεο ην, θαεκέλε, πεο ην». 

«Ση λα ιαιήζσ, ηη λα εηπώ, ην λα ζαο κνινγήζσ; 

Έπεζε Αξάπεο ζην Μνξηά, καδεύεη Μνξατηεο. 

Ξήληα θαξάβηα θόξησζε, ζηελ Αξαπηά ηα ζηέιλεη. 

Βγήθε θξεγάδα ξσζηθηά, βγήθε θαη ηνπο ξσηάεη: 

"Καξάβηα, πνύζ΄ εξρόζαζηε, ηη πάηε θνξησκέλα;" 

"Απ΄ ην Μνξηά εξρόκαζηε, θαη πάκε Μνξατηεο"». 

ΣΗΑΝΖ 2013: 124, αξ. 29 

Μαδηθή απαγσγή Διιήλσλ θαη Διιελίδσλ ηζηνξεί θαη ην ηξαγνχδη «ηνπηάλλε, ρφιακ, 

ηνπηάλλε», απφ ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία: 

543
 ηεζειίκη (ηνπξθ.): παξάδνζε· ζ΄ ην θάλσ ηεζειίκη:  ζ΄ ην παξαδίδσ. 

544
«΄Απαζαη δ΄ αη γπλαίθεο, αη θαηά ηελ έμνδνλ δηαζσζείζαη, κε δπλάκελαη πιένλ λα πξνρσξήζσζηλ, 

ερκαισηίζζεζαλ, πιελ κφλνλ επηά θαη ηηλσλ θνξαζίσλ θαη παίδσλ αλήβσλ. [...] Καηά ηελ πνιηνξθίαλ ηνπ 

Μεζνινγγίνπ θαη ηελ έμνδνλ ηεο θξνπξάο απηνχ εθνλεχζεζαλ εθ ησλ Διιήλσλ 3.000, ησλ δε ινηπψλ εμ απηψλ, 

εθηφο ησλ δηαζσζέλησλ 1.800, άιινη κελ ερκαισηίζζεζαλ θαη επσιήζεζαλ εηο ηαο αγνξάο ηεο ρξηζηηαληθήο 

Δπξψπεο σο δνχινη, θαη άιινη εζχξνλην δεζκψηεο εηο Πξέβεδαλ θαη Ησάλληλα» (Φξαγθίζηαο 1886, ηφκ. Β΄: 223).  
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ηνπηάλλε, ρόιακ, ηνπηαλλνύδ(ε), 

ξώηζη, ηπηάλλε κ΄, ηνύ βνπλό 

γηαη(ί) είλη καύξα ηα θνπνπδηά η΄, καύξα θί ηα ρνπξηάξηα η΄;  

Μέξακ κ΄ ε πάρλε ηόθαςηλ, κέξακ βαξύο ρεηκώλαο; 

Κί ηνύ βνπλό ζπληύρηληλ, ζπληύρηληλ θί ήιηγηλ: 

Ούδη ε πάρλε κ΄ έθαςηλ, νύδη βαξύο ρεηκώλαο. 

Ηςέ λ-η΄ αξγά, λ-η΄ αξγνύηζηθα, βαζίιηκα η ήιηνπο, 

ηξία ηακπνύξηα αζθέξη δηάβηληλ, νύινπ ρξηζηηαλνπζύλε, 

κί ΄ο αιηζίδηο δεκέλνη. 

Ζ ληα ε αιηζίδα, ηνπηάλλε κνπ, δηκέληεο παληξηκέληο. 

Οη παληξηκέληο έθιηνπαλ, ηνπλ Θηό παξαθανύζαλ: 

«Κύξηνπ κνπ, πνύ καο θίλεζαλ, Υξηζηέ κ΄, πνύ δα καο πάλη; 

΄Αθθακη ηα πηδάθηα καο, κέζα ζ΄ θνπληέο π΄ θνπληνύληαλ. 

Πνηεο καλνύιηο δα ηα πάξ΄λ θί πνηεο δα ηα θνπλήζνπλ;» 

Σνύξθ΄ζηο καλνύιηο δα ηα πάξ΄λ, Σνύξθ΄ζηο δα ηα θνπλήζνπλ. 

Ζ άιι(ε) ε αιηζίδα, ηνπηάλλε κνπ, θξαηνύζηλ θνπξηηζνύδηα. 

Σα θνπξηηζνύδηα έθιηνπαλ, ηνπλ Θην παξαθανύζαλ: 

«Κύξηνπ κνπ, πνύ καο θίλεζαλ, Υξηζηέ κ΄, πνύ δα καο πάλη; 

΄Αθθακη ηα δνπξήκαηα ζ΄ κηζάιηο καο δηκέλα. 

Πνηα θνπξηζνύδηα δα ηα πάξ΄λ θί πνηα δα ηα δνπξίζνπλ;» 

Σνύξθ΄θα θνπξηζνύδηα δα ηα πάξ΄λ, ηνύξθ΄θα δα ηα δνπξίζνπλ. 

Ζ άιιε ε αιηζίδα, ηνπηάλλε κνπ, θξαηνύζηλ παιηθάξηα. 

Σα παιηθάξηα έθιηνπαλ, ηνπλ Θηό παξαθανύζαλ: 

Κύξηνπ κνπ, πνύ καο θίλεζαλ, Υξηζηέ κ΄, πνύ δαο δα κα οπάλη; 

«΄Αθθακη ηα δηβγάξηα καο, κεο ζηνύ ρνπξάθ(η) δηκέλα. 

Πνηα παιηθάξηα δα ηα πα΄ξλ θί πνηα δα ηα ιαιήζνπλ;» 
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Σνύξθ΄θα παιθάξηα δα ηα πάξ΄λ, Σνύξθνη δα ηα ιαιήζνπλ.
545

ΠΑΠΑΣΑΨΚΟΤΓΖ 2013: 139-140, αξ. 1 

Ζ δεκνηηθή πνίεζε δελ αθήλεη έμσ απφ ηνλ νξίδνληά ηεο θακία απφ ηηο εθδνρέο βίνπ πνπ 

γελλάεη ε ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. ΄Δηζη, ζην ξνπκειηψηηθν ηξαγνχδη πνπ 

αθνινπζεί ε Διιελίδα πξνηείλεη κε ζαπκαζηφ απηνζπζηαζηηθφ θξφλεκα λα γίλεη ζθιάβα ηνπ 

κπέε, κε αληάιιαγκα φκσο ηελ απειεπζέξσζε ηνπ άληξα ηεο: 

Μπέε κνπ, ηη ήηαλ πόθαλεο ζε κέλα ηελ θαεκέλε 

Μνπ ζθιάβσζεο  ηνλ άληξα λνπ, ηα θύιια ηεο θαξδηάο κνπ. 

Σνλ είρα η΄λ λύρηα ζπληξνθηά, η΄ απόβξαδν θνπβέληα 

θαη ζηα γιπθνραξάκαηα ζην ζηξώκα, ζην θξεβάηη. 

Δγώ ζθιάβα ζνύ γέλνκαη, θη εγώ θαη ηα παηδηά κνπ, 

μεζθιάβσζε ηνλ άληξα κνπ... 

ΠΑΝΓΧΝΗΓΖ 1939: 139, αξ. 276 

Καη θάηη αθφκα, ζπνπδαηφηαην, αθνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί ηεθκήξην αλνηρηήο θαξδηάο, 

αλνηρηνχ κπαινχ θαη εζηθήο αθεξαηφηεηαο: Σελ απφθαζε θάπνηαο γπλαίθαο λα πεζάλεη παξά λα 

ππνζηεί ηνλ έξσηα αιινεζλνχο ή αιιφζξεζθνπ, ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη δελ ηελ πηζηψλεη 

απνθιεηζηηθά ζε Διιελίδα. «Ζ δεκνηηθή πνίεζηο έρεη θαη ππεξεζεληθέο εθδειψζεηο, κάιινλ λα 

πε θαλείο φηη ε εηιηθξίλεηα θζάλεη κέρξηο αθειείαο» παξαηεξεί ζρεηηθά ν Σάζνο Αζ. 

Γξηηζφπνπινο.
546

 Καη ε Βνπιγάξα ελφο ηξαγνπδηνχ ηεο Υαιθηδηθήο, ινηπφλ, πιεξψλεη κε ηε

545
ρόιακ: «γηε κνπ, παηδί κνπ, αιιά θαη γεληθή πξνζθψλεζε»˙ θνπνπδηά: θιαδηά˙ κέξακ: «κήπσο, άξαγε»˙ 

ζπληύρηληλ: «κίιεζε, απφ ην ξήκα ζπληπραίλσ, ζπλνκηιψ»˙ ηακπνύξηα: «αζθέξηα»˙ αιηζίδηο: αιπζίδεο˙ δνπξήκαηα: 

«δψξα πνπ πξνζθέξνληαλ ζηνπο θαιεζκέλνπο ζε γάκν»˙ κηζάιηο: «ηξαπεδνκάληηιν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηνχζαλ 

ηα δψξα ηνπ γάκνπ, πθαζκέλν ζηνλ αξγαιεηφ θαη πνιιέο θνξέο θεληεκέλν»˙ δνπξίζνπλ: «ζα ηα πξνζθέξνπλ σο 

δψξα γάκνπ ζηνπο θαιεζκέλνπο»˙ δηβγάξηα: «δεπγάξηα δψσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο»˙ 

ιαιήζνπλ: «ιαιψ: παξαθηλψ, θαζνδεγψ δψν» (ηα εληφο εηζαγσγηθψλ εξκελεχκαηα είλαη ηεο ζπιινγέσο). 
546

 Βι. Κπξηαθφπνπινο 1992: 284). 
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δσή ηεο, εθνπζίσο, ηε ζζελαξή άξλεζή ηεο λα παληξεπηεί Σνχξθν: 

Κάηνπ ζη΄ Αξάπε ηνύ ληξό, ζη΄ Αξάπε ηνύ πεγάδη, 

Βνπξγάξα πάεζη γηα ληξό, λα πηεη θί λα γηνπκίζεη. 

Βάδεη ηε ζηάκλα, γηόκνπδη θί ηα πνπδάξηα ηο πιηέλεη. 

Νά θη νπ Αξάπεο πόξρηηη ζηνύ καύξνπ ηνπ θαβάια. 

«Καιεκέξα ζ΄, Βνπξγάξα λνπ». - «Καιώο ηνπλ ηνύλ Αξάπε». 

«Βνπξγάξα, βγάιη κη ληξό ηνύ καύξνπ λα πνπηίζνπ». 

αξάληα ηάζηα έβγαιη, ζηα κάηηα δελ ηελ είδη 

θη απ΄ ηα ζαξάληα θη ύζηηξα ζηα κάηηα ηε ινπγηάδεη. 

«Βνπξγάξα κ΄ δελ παληξεύηζη, Σνύξθνπλ άληξα λα θάλεηο;» 

«Κάιιηνπ λα δηώ ηνύ αίκα κνπ ηε γεο λα θνπθθηλίζεη 

παξά λα δηώ ηα κάηηα κνπ Σνύξθνπο λα ηα θηιήζεη». 

Σνύξθνπο καραίξη έβγαιη θί ηε Βνπξγάξα ζθάδεη.
547

ΒΑΓΓΛΖ 1986: 84-85, αξ. 45 

Ζ απεηιή ή ν θίλδπλνο ηνπ βίαηνπ εμηζιακηζκνχ αθνξνχζε φιεο ηηο ρξηζηηαληθέο θπιέο 

ησλ Βαιθαλίσλ, θαη απηφ αθξηβψο θαλεξψλεη έλα βιάρηθν ηξαγνχδη απφ ηε Μνζρφπνιε. Δδψ ν 

ηξαγνπδηζηήο βξίζθεη έλαλ έμππλν, αληηξεηνξηθφ ηξφπν λα δειψζεη ηελ απφθαζή ηνπ λα κείλεη 

ζηελ πίζηε ηνπ. Σίηινο, ζαλ ζε παξακχζη: «Ζ έμππλε κηθξφηεξε αδειθή»: 

547
 Με ηε ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή ζπκθσλνχλ απνιχησο δχν ειαθξψο ζπληνκφηεξεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηα 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο (ηρ. 21-22, 1972: 131, αξ. 22, θαη ηρ. 42 -43, 1987: 158). ε άιιε παξαιιαγή, επίζεο ηεο 

Υαιθηδηθήο, ε θαηάιεμε είλαη δηαθνξεηηθή: «Κάιιηνπ ηνύ αίκα κνπ λα ηδώ ζηε γεο λα θνπθθηλίδεη, / πέξη ηα κάηηα 

κνπ λα ηδώ Σνύξθνπο λα ηα θηιήζεη». / Κη απνύ ηνύ ρέξ΄ ηελ άξπαμη θί ζηνπ ηζαληίξ΄ ηελ πάεη. /  «Βνπξγάξα κνπ, θάη 

θί πηε θί πίζνπ κε ζπκάζη». / «Βνπξγάξα ΄γώ γηλλήζεθα, Βνπξγάξα ζα πηζάλνπ» (Κππαξίζζεο 1940: 27, αξ. 95, ζη. 

6-9).
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ηε κέζε ζην παδάξη 

έλα καγαδί θαηλνύξγην 

θη ήηαλ ηξεηο Σνύξθνη ζηε ζεηξά. 

«Ακάλ, αθέληε κνπ Θεέ! 

Σξεηο κέξεο δώζε κνπ άδεηα 

ζηηο ηξεηο λα πάσ ηηο αδεξθέο κνπ: 

"Καιή ζνπ ώξα, κεγαιύηεξε αδεξθή!." 

"Καιώο ήξζεο, αδεξθέ καο! 

Ση είλαη απηνί πίζσ από ζέλα;" 

"Απηνί ζέι΄ λα κε ηνπξθέςνπλ; 

ην θεθάιη αιιηώο κνύ παίξλνπλ". 

"Πην θαιά εζύ λα ηνπξθέςεηο, 

παξά ην θεθάιη ζνπ λα ράζεηο". 

"Γεηά ζνπ, αδεξθή κεζαία!" 

"Καιώο ήξζεο, αδεξθέ καο! 

Ση είλαη απηνί πίζσ από ζέλα;" 

"Απηνί ζέι΄ λα κε ηνπξθέςνπλ, 

ην θεθάιη αιιηώο κνύ παίξλνπλ". 

"Πην θαιά εζύ λα ηνπξθέςεηο, 

παξά ην θεθάιη ζνπ λα ράζεηο". 

"Γεηά ζνπ, κηθξόηεξε αδεξθή!" 

"Καιώο ήξζεο, αδεξθέ καο! 

Ση είλαη απηνί πίζσ από ζέλα;" 

"Απηνί ζέι΄ λα κε ηνπξθέςνπλ, 

ην θεθάιη αιιηώο κνύ παίξλνπλ". 

«Πην θαιά θός΄ ην θεθάιη,  

παξά Σνύξθνο λα γελείο"». 
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Πην κεγάιε ε κηα αδειθή, κα κπαιό δελ είρε, 

θη ε κηθξή ε αδεξθή ήηαλ κπαισκέλε. 

WEIGAND 2004: 163-164, αξ. 85 

Αμίδεη νπσζδήπνηε λα ππνγξακκηζηεί ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή δεκνηηθή κνχζα δελ 

αθήλεη ακλεκφλεπηε θαη αηξαγνχδηζηε, δειαδή εθηφο ηζηνξίαο, νχηε θαλ ηελ απφξξηςε ελφο 

΄Διιελα, ελφο Γθξέθνπ, απφ Βιάρα: 

Μηα βιάρα πιηέλεη ζηνπ πνπηάκ΄, πιηέλεη θη ζθακαηίδεη. 
548

Κί Γθξέθνπο ηελ αγλάληηβη ΄πνύ πίζνπ απ΄ ηνύ πιαηάλη. 

«Βιαρνύια κ΄, δελ παληξεύηζη, Γθξέθνπ άληξα δελ παίξλεηο;» 

«Κάιιηνπ λα δηώ ην αίκα κνπ ηε γεο λα θνπθθηλίδεη 

πέξη λα δηώ ηα κάηηα κνπ Γθξέθνπο λα ηα θηιάεη».  

ΒΑΓΓΛΖ 1986: 88, αξ. 47 

Αιιά θαη ε άξλεζε απφ Σνπξθνπνχια ηξαγνπδήζεθε: 

Μηα Σνπξθνπνύια ζην ηδακί ην «ηιαιά» θσλάδεη. 

«Σνύξθα κνπ, δελ παληξεύεζαη, Ρσκηόλ άληξα δελ παίξλεηο;» 

«Δγώ Σνύξθα γελλήζεθα, Ρσκαίηζζα ζα πεζάλσ; 

Κάιιην λα δηώ ην αίκα κνπ ηε γεο λα θνθθηλίζεη 

παξά λα δηώ ηα κάηηα κνπ Ρσκηόο λα ηα θηιήζεη».
549

Γελ είλαη απηφ ην κνλαδηθφ ηξαγνχδη πνπ ηηκά κηα Σνπξθνπνχια θαη ηε ζηέξεε απφθαζή 

548
 ζθακαηίδσ: ζαπνπλίδσ. 

549
 Σν ηξαγνχδη ην παξαζέηεη ν ηέξγηνο Βαγγιήο ζηα Γεκνηηθά Υαιθηδηθήο (1986: 88), αληιψληαο ην απφ ηε 

πιινγή αλεθδόησλ δεκνηηθώλ αζκάησλ Μαθεδνλίαο - Υαιθηδηθήο - Θξάθεο ηνπ Ησάλλε Πέηζε, Θεζζαινλίθε 

1931: 86.  
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ηεο λα κελ αξλεζεί ηηο εζληθνζξεζθεπηηθέο ηεο πεπνηζήζεηο. ηε Λατθή κνύζα ηνπ ν Ν.Α. 

Κεθαιιεληάδεο  παξαζέηεη  «δχν αληίζεηα ηξαγνχδηα» απφ ηνλ θαηξφ ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

εθζηξαηείαο θαη θαηαζηξνθήο. Πξψην «Σν ραλνπκάθη»: 

«΄Δλα σξαίν ραλνπκάθη, 

ηζαρπίληθν θαη πεηαρηό, 

πόζν κ΄ αξέζεη λα ην βιέπσ 

ην θεξεηδέ λα ΄ρεη αλνηρηό. 

Θελά ζε πάξσ απ΄ ην ραξέκη 

θαη ζα ζε θιέςσ κηα βξαδηά,  

θαη ζα ζε πάσ, θαιέ κνπ, ζηελ Αζήλα, 

λα ζε θσλάδνπλε Ρσκηά. 

΄Δια ηελ πίζηε ζνπ λ΄ αιιάμεηο, 

έια λα γίλεηο ρξηζηηαλή
550

,

550
 Γηα θάπσο ηδηφηξνπνπο ιφγνπο, λαξθηζζηζκνχ ζεκαληηθνχο, εχρεηαη λα αιιαμνπηζηήζεη θαη λα γίλεη ρξηζηηαλή 

κηα κνπζνπικάλα, θιεηζκέλε ζε ραξέκη, ζε αλέθδνην πνίεκα ηνπ Κ. Π. Καβάθε, ηνπ 1884, πνπ ν Γ. Π. αββίδεο 

ηνπ έδσζε ηνλ ηίηιν «Dünia Güzeli» («ηνπξθηθή ππεξζεηηθή έθθξαζε πνπ ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά "ε σξαία ηνπ 

ληνπληά, δει. ε πεληάκνξθε ή ε σξαία ησλ σξαίσλ», εμεγεί ν επηκειεηήο): 

Σν θάηνπηξνλ δελ κ΄ απαηά, είλ΄ αιεζήο ε ζέα, 

δελ είλαη άιιε σο εκέ επί ηεο γεο σξαία. 

Οη νθζαικνί κνπ ζηίιβνληαο αδάκαληαο νκνηάδνπλ, 

ηνπ θνξαιιίνπ ηελ ρξνηάλ ηα  ρείιε κνπ πιεζηάδνπλ, 

δύν ζεηξαί καξγαξηηώλ ην ζηόκα κνπ ζηνιίδνπλ. 

Σν ζώκα κνπ είλ΄ εύραξη, ην πόδη κνπ  θεκίδνπλ, 

ρείξεο, ιαηκνί θαηάιεπθνη, θόκε κεηαμσηή... 

πιελ θεπ, ηη σθειεί; 

Δληόο απηνύ ηνπ κηζεηνύ θιεηζκέλε ραξεκίνπ, 

πνίνο ην θάιινο ζνπ νξά επί ηεο πθειίνπ; 

Μόλνλ αληίδεινη ερζξαί θαξκαθεπκέλνλ βιέκκα  

κε ξίπηνπλ, ή απαίζηνη επλνύρνη, θαη ην αίκα 

παγώλεη εηο ηαο θιέβαο κνπ όη΄ έξρεηαη θνληά κνπ 

ν απερζήο κνπ ζύδπγνο. Πξνθήηα, δέζπνηά κνπ, 

ζύγγλσζη ηελ θαξδίαλ κνπ αιγνύζ΄ αλ εθθσλή, 

Αο ήκελ ρξηζηηαλή! 
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λα ινύδεζαη θάζε αββάην, 

λ΄ αιιάδεηο θάζε Κπξηαθή». 

«Σελ πίζηε κνπ δελ ηελ αιιάδσ, 

εγώ δε γίλνκαη Ρσκηά, 

κνλάρα λα ΄καη Σνπξθνπνύια, 

λα πξνζθπλάσ ηα ηδακηά». 

«Θελά ζε πάξσ ζηελ Αζήλα, 

ζελά ζε θιέςσ κηα βξαδηά, 

γηα λα ζε βιέπεη ε θνηλσλία, 

λα ζε θσλάδνπλε Ρσκηά». 

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑΓΖ 1992: 102551
 

Γεχηεξν, ην «Σξαγνχδη απφ ηελ ηνχξθηθε ζθιαβηά», κε αληίζεηα πηα ηα δεπγάξηα θχινπ-

θπιήο αιιά κε ίδηα ηελ αληξηθή επηζπκία θαη ηε γπλαηθεία άξλεζε. Σν ιεθηηθφ θαη ε ξεηνξηθή 

ηνπ κεινδξακαηηθνχ ηξαγνπδηνχ σζηφζν απνκαθξχλνληαη αηζζεηά απφ ηα δεδνκέλα ηνπ 

δεκνηηθνχ
552

:

Αλ εγελλώκελ Υξηζηηαλή ζα ήκελ ειεπζέξα 

εηο πάληαο λα δεηθλύνκαη θαη λύθησξ θ΄ ελ εκέξα· 

θαη άλδξεο κεηά ζαπκαζκνύ, γπλαίθεο κεηά θζόλνπ 

ζα σκνιόγνπλ, βιέπνληεο ην θάιινο κνπ, εθ ζπκθώλνπ, - 

όηη ε θύζηο σο εκέ άιιελ δελ ζα παξάμεη. 

Οζάθηο ζα δηέβαηλα ελ αλνηθηή ακάμε 

ζα επιεξνύλην ηεο ηακπνύι κε πιήζνο αη νδνί 

ίλα θαζείο κε ηδή. 

Βι. Κ.Π. Καβάθεο, Αλέθδνηα πνηήκαηα, 1977: 7-9, θαη Κξπκκέλα πνηήκαηα, 1993: 20 (ζηελ έθδνζε ησλ 

Κξπκκέλσλ έρνπλ δηνξζσζεί ηα νξζνγξαθηθά ιάζε ησλ Αλεθδόησλ). 
551

 «Σν ηξαγνχδη», εμεγεί ν ζπιινγέαο, ην «ερνγξάθεζε ζην θαθελείν ηνπ Αληξίθνπ, ζηελ Κφξσλν Νάμνπ, ην 

1984, ν Κνξσληδηάηεο Μαλψιεο Μαλσιάο, φπσο ην ηξαγνχδεζε ν Μαληδνπξαλνγηάλλεο (Γηάλλεο Δκκ. Φαθίλνο), 

πνπ ηνπ ην ΄καζε ν παππνχο ηνπ. Δίλαη, ιέεη, ζκπξλαίηθν θαη ην ΄θεξαλ απφ ηελ Αλαηνιή». 
552

ην ηέινο ηνπ ηξαγνπδηνχ ν Κεθαιιεληάδεο ζεκεηψλεη: «Αθήγ. Ησάλ. σκκαξίπαο, εηψλ 80, Γακαξηψλαο 

(Καηαγξαθή Αηθαη. Πξνκπνλά)». 
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«Ση ζεο, παζά, θαη κ΄ έθξαμεο, ηηο θίιεο κνπ λ΄ αθήζσ 

θαη ζε ην καύξν ηύξαλλν λα ξζώ λα ζπλαληήζσ;» 

«Διιελνπνύια ηξνκεξή θη αζάλαηε παξζέλα, 

ηη ζηέθεζαη θαη κε θνηηάο κε κάηηα βνπξθσκέλα;» 

«Πώο απαηηείο λα ζε θνηηώ κε γειαζηό ην βιέκκα, 

εζύ, παζά, πνπ ζπάξαμεο ηε κύξλε κεο ζην αίκα; 

Καη ηνπο λανύο καο έθιεηζεο θη έθαςεο ηα ρσξηά καο 

θαη ηώξα θιαηλ νη κάλεο καο, θιαίλε θαη ηα παηδηά καο». 

«Γίλνπ Σνπξθάια θαη ζα δεηο ηη πινύηε ζ΄ απνθηήζεηο, 

κεο ζηελ Σνπξθηά ζα δήζεηο, ζαλ θόξε Αιή παζά». 

«Διιελνπνύια εγώ, παζά, θη Διιελνπνύιαο κάηηα 

εύθνια δε ζακπώλνληαη κε ηνύξθηθα παιάηηα». 

«Γηά ηδέο θαη ην καραίξη απηό θη αλ ίζσο δε ζειήζεηο, 

κεο ζηελ θαξδηά κνπ ζα κπερηεί θη επζύο ζα μεςπρήζεηο». 

«Δκπξόο, θαθνύξγε, ζθάμε κε κε δίθνπε ιεπίδα, 

ηηκή κνπ είλαη λα ζθαγώ γηα ηε γιπθηά παηξίδα. 

Κη ε κάλα θη ν παηέξαο κνπ θάιιην ΄ρνπλ λα πεζάλσ, 

Σνπξθάια δελ ηελ θάλνπλε ηελ θόξε ηνπο ηε κία. 

Καη κε ζαξξείο πσο δελ κπνξώ θη εγώ λα ζε ζθνηώζσ 

θαη ηε ρξπζή ζνπ θεθαιή ζηνπο ζθύινπο λα ηε δώζσ». 

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑΓΖ 1992: 102-103 

Αξπαγέο πάλησο, γηα λα επαλέιζνπκε ζην ζέκα απηφ, γπλαηθψλ αιιά θαη παηδηψλ, 

Διιελφπνπισλ ή Σνπξθφπνπισλ, θαζψο θαη ελειίθσλ πνπ δελ ήηαλ νπσζδήπνηε επθαηάζηαηνη 

ή αιιφζξεζθνη
553

, γίλνληαλ θαη απφ ηνπο θιέθηεο. Γηα ιχηξα ζπλήζσο, φπσο παξαδίδεη ην

553 
΄Δλα παξάδεηγκα: «ε ρεηξφγξαθν γηα ηα ζαχκαηα ηεο Παλαγίαο Πξνπζηψηηζζαο, ησλ ρξφλσλ ηεο Δπαλάζηαζεο 

πεξίπνπ, δηαβάδνπκε: "Δηο ηα κέξε ηνπ Απνθνχξνπ [ζηελ Αηησιία] ηηλέο ιεζηαί  επήξαλ έλαλ αηρκάισηνλ Ησάλλελ 
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ηξαγνχδη «Αηρκάισηεο ραλνχκηζζεο»
554

, φπνπ θαη ζπζζσξεχνληαη αξθεηνί ινγφηππνη ηεο

δεκνηηθήο πνίεζεο: 

Πέθηνπλ ηνπθέθηα ζαλ βξνρή, θαη θνβεξά βξνληνύλε· 

κεδέ ζε γάκν πέθηνπλε, κεδέ ζε παλεγύξη, 

πέθηνπλ ζην Καξαηδάληαγιη, ζηνπ Υαηδ-Αιή ην ζπίηη. 

Πήξαλε ηξεηο ραλνύκηζζεο, θαη ηξεηο ραλνπκνπνύιεο· 

ηεο πήξαλ θαη ηεο πάγαηλαλ, παλ ζην Γεξαθνβνύλη. 

Σελ κηα ηελ ιέλε Υαηηηδέ, ηελ άιιελ ιέλε Ατζα, 

ηελ ηξίηε ηελ κνξθόηεξε ηελ ιέλε Υαλνπκίηζα. 

Κη ε κάλα ηεο πάγεη θνληά, κε ηα καιιηά απισκέλα. 

Καη νη θιέθηεο ηήο εγύξεπαλ δεθα ρηιηάδεο γξόζηα, 

γηα λα ζηείινπλ μαγνξά, λα βγάινπλ ηηο θαληίλεο. 

Γπξίδεη ε κηθξόηεξε θαη ιέγεη ηεο λελέο ηεο: 

«ίληαο λ΄ αζπξίζεη θόξαθαο, λα γέλεη πεξηζηέξη, 

θαη λα ρισξάλεη ν μέξαθαο, λα βγάλεη λην βιαζηάξη, 

ηόηε, κάλα κ΄, θαξηέξε καο, ηόηε λ΄ απαληπραίλεηο».
555

FAURIEL B΄ 1999: 86, αξ. 99 

νλφκαηη [...]. ΄Ζξρηζαλ λα ηνλ ηπξαλλνχλ δεηνχληεο απφ απηφλ γξφζηα θαη θισξία. Ο δε έιεγελ απηνίο: "Λππεζήηε 

κε ηνλ ηαιαίπσξνλ δη΄ αγάπελ ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ θαη ηεο Παλαγίαο ηεο Πξνπζηψηηζζαο. δηφηη εγψ δελ έρσ 

πινχηνλ θαη γξφζηα". Οη δε θιέπηαη έιεγνλ απηψ: "Ζκείο Υξηζηφλ θαη Παλαγίαλ εδψ εηο ηα βνπλά δελ εμεχξνκελ, 

κφλνλ θέξε ηελ εμαγνξάλ, ηα 800 γξφζηα, δηά λα γιπηψζεο ηελ δσήλ ζνπ"» (Νίθνο Μπαδηάλαο, Γηα ηε ιατθή 

κνπζηθή καο παξάδνζε, ρ.ρ.έ., ζ. 121). 
554

 Γξάθεη ν Φσξέι (1999Α΄: 44-45): «πλέβαηλε ζπρλά λα πηάλνπλ αηρκάισηεο ηηο γπλαίθεο ή ηηο θφξεο ησλ 

αγάδσλ ή ησλ κπέεδσλ, ή αθφκα θαη ησλ ειιήλσλ πξνεζηψλ, θαη χζηεξα λα ηηο θξαηνχλ ζηα ρέξηα ηνπο πνιιέο 

κέξεο, ζε ζπειηέο, ζηηο θνηιάδεο ή ζηηο εξεκηθέο θνξθέο ησλ βνπλψλ, ψζπνπ λα πάξνπλ ηα ιχηξα πνπ είραλ 

δεηήζεη. Μεξηθέο θνξέο, απηέο νη θπιαθηζκέλεο ζπλέβαηλε λα είλαη νη γπλαίθεο ή νη θφξεο αλζξψπσλ πνπ είραλ 

αηηκάζεη ηηο θφξεο ή ηηο γπλαίθεο ησλ θιεθηψλ. Αιιά νχηε ζ΄ απηήλ ηελ πεξίπησζε, νχηε ζε θακηάλ άιιε, δελ 

επέηξεπαλ ηελ παξακηθξή πξνζβνιή ζηηο αηρκάισηέο ηνπο. Ίκνξθε ή  άζρεκε, λέα ή γξηά, κνπζνπικάλα ή 

ρξηζηηαλή, απφ άζεκε νηθνγέλεηα ή απφ ερζξηθή νηθνγέλεηα, θαζεκηά ηνπο ήηαλ ηεξφ αληηθείκελν γηα φινπο ηνπο 

θιέθηεο ηεο ζπκκνξίαο πνπ ηελ είρε πηάζεη. Ίπνηνο θαπεηάλνο ζα ηνικνχζε λα κε δείμεη ζεβαζκφ, ηα παιηθάξηα 

ηνπ ζα ηνλ παξαηνχζαλ ακέζσο, ζαλ έλαλ άλζξσπν ρσξίο ηηκή πηα, θαη αλάμην λα δηαηάδεη γελλαίνπο. Αλαθέξνπλ 

ην παξάδεηγκα ελφο νπιαξρεγνχ ζθνησκέλνπ απφ ηα ίδηα ηα παιηθάξηα ηνπ επεηδή είρε πξνζβάιεη κηα Σνπξθάια 

πνπ θξαηνχζε αηρκάισηε, πεξηκέλνληαο λα εμαγνξαζηεί». 
555

 θαληίλεο: θαδέλεο, αιπζίδεο· λελέ: κάλα· ζίληαο: φηαλ· απαληπραίλσ: πεξηκέλσ, ειπίδσ. 
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Αξπαγή γπλαηθψλ ηζηνξεί θαη ην «Αη δχν αηρκάισηνη Οζσκαλίδεο», «ηξαγψδη επί ηνπ 

Διιεληθνχ πνιέκνπ ηνπ 1821» φπσο ην ραξαθηεξίδεη ν Αζ. Ηαηξίδεο, φπνπ ν εηζαγσγηθφο ζηίρνο 

ζρνιηάδεη αθξηβνδίθαηα ην γεγνλφο: 

Πηθξή κέξα μεκέξσζε, πηθξή λύθηα βξαδηάδεη, 

δπν Σνπξθνπνύιεο έπηαζαλ θαη δπν βαξηέο θπξάδεο, 

Ρεζνύια θαη ηε Φαηηκέ, ηεο δπ΄ όκνξθεο ηνπ θόζκνπ. 

Ρεζνύια παίξλ΄ ν Γηαλλαθόο, ηε Φαηηκέ ν Υακπίπεο. 

ηα γόλαηα ηελ θάζηζε, ζηα κάηηα ηελ θνηηάδεη. 

«Ρεζνύια, γίλνπ ρξηζηηαλή, γπλαίθα λα ζε πάξσ». 

«Σν πώο λα γίλσ ρξηζηηαλή, γπλαίθα λα κε πάξεηο. 

΄Γώ έρ΄ αδέξθηα κπέεδεο, μαδέξθηα βντβνληάδεο. 

΄Γώ έρσ ηνλ Κηακίικπεε, ξεηζάιη ηνπ Βεδίξε.
556

αο θέξεη γξόζηα θόξησκα θαη ηα θισξηά ζαθνύιηα». 

ΑΘ. ΗΑΣΡΗΓΖ 1859: 38 

ην θιέθηηθν «Σνπ Κψζηα» δελ αηρκαισηίδνληαη κφλν Σνπξθάιεο αιιά θαη παπαδηέο 

θαη παπαδνπνχιεο. Γξάζηεο εδψ, «πηζαλψο ν Κψζηαο Καθξίηζαο, θιέθηεο ησλ Αγξάθσλ», 

φπσο ζεκεηψλεη ν Νηθφιανο Πνιίηεο, «δήζαο θαηά ηαο αξράο ηνπ παξειζφληνο [19νπ] αηψλνο»: 

εθώλνκαη κηα ραξαπγή, καύξνο από ηνλ ύπλν, 

παίξλσ λεξό θαη λίβνκαη, καληίιη θαη ζθνπγγηόκαη, 

αθνύσ ηα δέληξα θαη βνγθνύλ θαη ηεο νμηέο θαη ηξίδνπλ, 

556
Δμεγεί ν Ηαηξίδεο: Κηακίικπεεο: «νχηνο πεξίθεκνο θαηαζηάο δηά ηνπο ζεζαπξνχο ηνπ, δηεηέιεζελ εγεκψλ 

δηαδνρηθψο ηεο Κνξίλζνπ θιπ.»· ξεηζάιη: «εχλνπο παξά ησ εγεκφλη, κεγηζηάλ». 
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θαη ηα ιεκέξηα ησλ θιεθηώλ θαη βαξηαλαζηελάδνπλ. 

΄Δθαηζα θαη ηα ξώηεζα γιπθά ζαλ ηε κεηέξα: 

«Ση έρεηε νμηέο πνπ ριίβεζηε, ιεκέξηα πνπ βνγθάηε;» 

Κη εθείλα κ΄ απνθξίζεθαλ βαξηαλαζηελαγκέλα: 

«Δράζακε ηελ θιεθηνπξηά θαη ην ιεβέληε Κώζηα, 

νπνύ ΄ρε δώδεθα αδεξθνύο θαη ηξηαληαδπό μαδέξθηα, 

πνπ ΄θεξλε ζθιάβεο παπαδηέο κε ηηο παπαδνπνύιεο, 

πνπ ΄θεξλε θαη ηηο κπέηζζεο κ΄απηέο ηηο κπετνπνύιεο». 

Ν.Γ. ΠΟΛΗΣΖ 1914: ζ. 50, αξ. 45 

΄Αιινο Κψζηαο αξπάδεη θαη ζθιαβψλεη Δβξαία. «Γελ μέξνπκε πνηνο είλαη ν 

θιεθηαξκαηνιφο Κψζηαο πνπ ζχκθσλα κε ην ηξαγνχδη έθαλε κηα ηφζν παξάηνικε απαγσγή 

κέζα ζηε Θεζζαινλίθε» ζεκεηψλεη ν Γηψξγνο Καθηαληδήο. «΄Ηζσο ν θαπεηάλ Κψηαο, 

νπιαξρεγφο ηεο Υαιθηδηθήο πνπ επηθεθαιήο ζψκαηνο Μαθεδφλσλ πήγε ζηε θηάζν θαη απφ θεί 

ζηα Φαξά, φπνπ θαη ζθνηψζεθε πνιεκψληαο φηαλ θαηαζηξάθεθε ην λεζί ζηα 1824»: 

Κώζηα κνπ, ηη δελ θάλεθεο απηό ην θαινθαίξη 

λα πεξπαηείο αξκαηνιόο, αξκαηνιόο θαη θιέθηεο, 

λα πάξεηο ζθιάβα ηελ Οβξηά κέζ΄ απ΄ ηε αινλίθε; 

Μνπ είπαλ πσο ρακπήισζεο ζηελ Κάησ ηελ Υαζάληξα. ` 

Κώζηα κνπ, πώο γειάζηεθεο; 

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: ζ. 37 

Γελ ζα πξέπεη ινηπφλ λα καο μελίδεη ηδηαίηεξα ε αηρκαισζία Διιελίδσλ απφ ΄Διιελεο 

θιέθηεο κε ζηφρν ηα ιχηξα νχηε νη επηζέζεηο ηνπο ζε πφιεηο, ρσξηά θαη κνλαζηήξηα. Οη 

ελαξθηήξηνη ζηίρνη ελφο ηξαγνπδηνχ ησλ Σδνπκέξθσλ ζα θαθά θη αλ έθακεο, όια ζπκπαζεκέλα, 
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/ κα έλα θαθό πνπ έθακεο, ζπκπαζεκνύο δελ έρεη, / πνπ ζθιάβσζεο θαη κηα Ρσκηά (Κνηδηνχιαο 

2016: 96, αξ. 120), πνπ αλαθέξνληαη ζε κεηεπελαζηαηηθφ γεγνλφο, ζηελ απαγσγή ηεο 

Μεηζνβίηηζζαο αξρνληνπνχιαο Δπδνθίαο Αβέξσθ απφ ηνλ Αξηηλφ ιήζηαξρν Θχκην Γάθε, ην 

1884, έρνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ζηα πξνεπαλαζηαηηθά ρξφληα. ΄Δλα ηξαγνχδη απφ ηελ 

Αξλαία κάιηζηα θαηαγξάθεη ηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα, ηα βακκέλα ή κε ρείιε θαη καιιηά, κε 

βάζε ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζηεί ε εζληθφηεηα θάπνηαο γπλαίθαο, φρη πάλησο κε 

απφιπηε αζθάιεηα:  

Κάηνπ ζηνπ παπά η΄ αιώλη 

θί ζη΄ αγά ηνύ πηξηβόιη 

πάηζαλ θιέθηηο λα παηήζνπλ 

λα παηήζνπλ θί λα πάξνπλ. 

Μα ζαλ πάηεζαλ θί πήγαλ, 

πήξαλ άζπξα, πήξαλ γξόζηα, 

πήξαλ θί κηα Ρνπκηνππνύια, 

ηνπ παπά ζπγαηεξνύια. 

ηνύ βνπλό ηελ αληβάδνπλ 

θί ζηνπλ πξώηνπ ηελ πααίλνπλ 

θη άξρηζαλ λα ηελ μηηάδνπλ: 

«Σνύξθα είζη γηά Ρνπκέηζζα;» 

«Μά ηνπ Θηό, Ρνπκέηζζα είκη». 

«Αλ είζη, θόξε κ΄, Ρνπκέηζζα, 

ηί είλ΄ ηα λύρηα ζνπ βακκέλα, 

ηα καιιηά ζ΄ κπνπγηαηηζκέλα;» 

«Μπνπγηαηδή ΄ρα ζηελ απιή κνπ, 

κπνπγηαηδή ζηνπ καραιά κνπ, 
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θη είλ΄ ηα λύρηα κνπ βακκέλα, 

ηα καιιηά κ΄ κπνπγηαηηζκέλα». 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 13-14, 1967: 666 

ε ζεξξατθή παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ, κε ηνλ ηίηιν «Ζ βιαρνπνχια», ηα πξάγκαηα 

είλαη ειαθξψο δηαθνξεηηθά: 

Κάησ ζη΄ Αξβαληηνρώξηα 

θαη ζηα βιάρηθα θνλάθηα 

παλ νη θιέθηεο λα παηήζνπλ 

θαη λα βξνπλ λα δηαγνπκίζνπλ. 

Πήξαλ άζπξα, πήξαλ γξόζηα, 

πήξαλ θαη ρξπζά θινπξάθηα, 

πήξαλ θαη κηα βιαρνπνύια,  

κηα κηθξή ηζειηγθνπνύια. 

ην γηαιό ηελ θαηεβάδνπλ, 

πέληε, δέθα ηελ μεηάδνπλ. 

«ην ζεό ζνπ, βιαρνπνύια, 

έκνξθε ηζειηγθνπνύια, 

η΄ είλ΄ ηα λύρηα ζνπ βακκέλα, 

ηα καιιηά ζ΄ κπνγηαηηζκέλα;» 

«Γάκνλ είρα ζηελ απιή κνπ 

θη είλ΄ ηα λύρηα κνπ βακκέλα, 

ηα καιιηά κ΄ κπνγηαηηζκέλα». 

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: 52 
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Σν γεγνλφο φηη αξθεηέο θιέθηηθεο νκάδεο είραλ απφ ηε ζπγθξφηεζή ηνπο δηεζληθφ ή 

ππεξεζληθφ ραξαθηήξα
557

 εμεγεί θαη ηε ζρεηηθή αδηαθνξία ηνπο γηα ην ζξήζθεπκα ή ηελ

εζληθφηεηα ησλ ππνςήθησλ ζπκάησλ. Απνθαιππηηθφ είλαη ην ηξαγνχδη «Σν κάζεκα ηνπ 

Νάλνπ», φπνπ ν θαπεηάληνο ηίζεηαη επηθεθαιήο Διιήλσλ, Βνπιγάξσλ θαη Αξβαληηψλ, 

αδεξθσκέλσλ απφ ηνλ ίδην ζθνπφ - ηα θισξηά: 

Αλέβε ν Νάλνο ζηα βνπλά, ςειά ζηα θνξθνβνύληα, 

θαη θιέθηεο εζπκκάδσλε, Βνπιγάξνπο θη Αξβαλίηεο, 

θαη ηα κηθξ΄ Διιελόπνπια κε η΄ αζεκέληα ζθηάδηα.  

Σα κάδσμε, ηα ζύλαμε, ηα ΄θακε ηξεηο ρηιηάδεο, 

θη νιεκεξίο ηνύο δίδαρλε, νιελπθηίο ηνύο ιέγεη: 

«Βξ΄ αθνύζηε παιηθάξηα κνπ, θη εζείο παηδηά δηθά κνπ, 

δελ ζέισ θιέθηεο γηα ηξαγηά, θιέθηεο γηα ηα θξηάξηα, 

κόλ΄ ζέισ θιέθηεο γηα ζπαζί, θιέθηεο γηα ην ηνπθέθη. 

Σξηώλ κεξώλ πεξπαηεζηά λα πάκε ζε κηα λύρηα, 

λα πάκε λα παηήζνκε ηεο Νηθνινύο ηα ζπίηηα, 

πόρεη ηα άζπξα ηα πνιιά, θαη η΄ αζεκέληα πηάηα». 

«Καιώο ηνλ Ηάλλε πόξρεηα4η, θαιώο ηα παιηθάξηα». 

«Παξάδεο ζέινπλ ηα παηδηά, θισξηά ηα παιηθάξηα, 

θη αηόο κνπ ζέισ ηελ θπξά...» 

FAURIEL Α΄ 1999: 113, αξ. ΗΔ΄ 

557
 Γηα παξάδεηγκα, ζην ηξαγνχδη «Ζ ιήζηεπζηο ηεο Καζηαληάο (1832)» (Αξαβαληηλφο 1880: 89, αξ. 103),  δίπια 

ζηνπο ΄Διιελεο θιέθηεο πνπ εζπλάρζεζαλ κεο ζηελ Αγηά Σξηάδα (ηα δπν Σζαπόπνπια, ηνπο πέληε Μπιαραβαίνπο, / 

ηνλ  Εάθα απ΄ ην Γξεββαλό, ηνπο ηξεηο Κνληνγηαλαίνπο θ.ά.), ήηαλ θαη Σόζθεδεο, θαη Ληάπεδεο, κε ηνλ Σαθίιε 

Μπνύδε (ζη. 7), Αιβαλνί δειαδή.  
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Τξεηο εθδνρέο ζρέζεσλ 

Ο ηξαγνπδηζκέλνο έξσηαο ηνπ Σνχξθνπ γηα ηε Ρσκηνπνχια αθνινπζεί ηξία ζρήκαηα 

ζπλαξηεκέλα κε ηε ζηάζε ηεο πνιηνξθνχκελεο: α) ε θφξε αξλείηαη θαη απνθξνχεη ηνλ Σνχξθν 

πνπ θηινδνμεί λα ηελ θάλεη δηθή ηνπ, ελψ δελ δειψλνληαη νη ζθέςεηο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο (ηεο 

κεηέξαο ηεο δειαδή, γηαηί γηα ηα αηζζήκαηα ηνπ παηέξα ζπαλίσο γίλεηαη ιφγνο
558

)· β) ε θφξε

αξλείηαη, αιιά ε ζθύια ε κάλα ηεο ζπλαηλεί ζηνλ γάκν θαη ηελ πηέδεη λα δερηεί· γ) κε πιήξε 

αληηζηξνθή ηψξα, ε θφξε ζπλαηλεί, αιιά αξλείηαη ε κάλα ηεο. Βιέπνπκε δειαδή φηη ε κάλα, 

πεξηζζφηεξν ψξηκε θαη έκπεηξε απφ ηελ θφξε, πνπ ελίνηε πξνζδηνξίδεηαη ζαλ άγνπξε 

δσδεθάρξνλε, ιεηηνπξγεί άιινηε ζαλ θνξέαο ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο θαη ησλ εζληθψλ αμηψλ, 

νπφηε αληηδξά δπλακηθά, θαη άιινηε κε ην έλζηηθην ηεο επηβίσζεο ή ππφ ηελ επηζπκία ηεο 

νηθνγελεηαθήο εμαζθάιηζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αλάδεημεο, ζε θαηξνχο κάιηζηα πνπ ε αξπαγή 

θαη ν βίαηνο εμηζιακηζκφο κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ζηνλ Σνχξθν φ,ηη πνζνχζε.  Καη κφλν απηφ ζα 

αξθνχζε γηα λα εηπσζεί φηη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη παξαθνινπζεί κε πξνζνρή φζα φλησο 

ζπκβαίλνπλ, κεηθηά θαη αιιεινζπγθξνπφκελα, θαηαγξάθεη δειαδή θαη δελ πξνδηαγξάθεη νχηε 

εληέιιεηαη. 

Απφ ηελ επηρεηξνχκελε εδψ ηαμηλφκεζε πάλησο μεθεχγεη έλα νκνηνθαηάιεθην θππξηαθφ 

ηξαγνχδη ηνπ 19νπ αηψλα, δηαδεδνκέλν ζε φιν ην λεζί: «Ζ Μαξηθθνχ απνχ ηελ Δθηαθψκελ». 

Παληξεκέλε ε Μαξηθθνχ, αάπεζε ηνλ Αρκέη αγά θη εκίζεζε ηνλ Αληώλελ. Μεηξηθή παξεκβνιή 

δελ ππάξρεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη, αθνχ ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηελ αλαιακβάλεη ν 

απαηεκέλνο ζχδπγνο. Πξνζθεχγεη πξψηα ζηνλ παηέξα ηνπ αληεξαζηή ηνπ, ηνλ Μνπιιαιή αγά, 

γηα λα ηνπ πεη λα ζπκβνπιεχζεη ηνλ γην ηνπ λα απνζπξζεί, θη φηαλ ν ιφγνο απνηπγράλεη, πίπηεη 

κάραηξα: 

558
 ην βνξεηνεπεηξσηηθφ «Ρσκηφο θαη Σνχξθνο» (Καηζαιίδαο 2001: 178-179, αξ. 197), απηφο πνπ αξλείηαη λα 

δψζεη ηελ Σαζηνχια ζηνλ Σνχξθν είλαη ν Γηάλλνο, ν παηέξαο ηεο φπσο εηθάδνπκε: Από πέξα ην πνηάκη / θη από 

δώζε ην πιαηάλη, / θάζνληαλ Ρσκηόο θαη Σνύξθνο. / Σν Ρσκηό ηνλ ιέγαλ Γηάλλν / θαη ηνλ Σνύξθν νπιετκάλν. / Δίρ΄ 

ν Γηάλλνο κηα θνπέια, / καξκαξέληα, θξνπζηαιιέληα, / θαη ηε ιέγαλε Σαζηνύια. / Σε γπξεύεη ν νπιετκάλνο / λα ηελ 

θάλεη Σνπξθνπνύια. / «Γε ζ΄ ηε δίλσ ηελ Σαζηνύια, / κνπ ηελ θάλεηο  Σνπξθνπνύια. / Καη ηα θξύδηα ζα ηεο βγάιεηο, / 

θνθθηλάδη ζα ηεο βάιεηο». 
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Κισηζηάλ ηεο πόξηαο έδσθελ, ηξέρεη ζην παλαζύξηλ, 

έβθαιε ην καραίξηλ ηνπ θη έθάκε ηνλ ραδίξηλ, 

έβθαηλλε ην θαθόλ ζθπιιίλ κε δίρα ην θεθθίξηλ. 

«Πεξηθαιώ ζε, βξε Αλησλή, κελ κε ζθνηώζεηο ηέιεηα, 

θαη ηα θηιηά ηεο Μαξηθθνύο έλ΄ δάραξε θαη κέιηα». 

«Να ζε ζθνηώζσ, βξε ζθπιιίλ, γηαη΄ ήζειεο αγθάιεο». 

Μηάλ καραηξθάλ ηνπ ράξηζε κέζα ζηεο δπν θνπηάιεο 

θαη λά ζνπ ηνλ Αρκέη αγά θαη θεη ρακαί θαη ιέεη, 

θαη κε ην ζηόκαλ έιεε θαη κε ηα ΄κκάδηα θιαίεη: 

«Λεκόληλ ΄πνύ ηελ ιεκνληάλ, λεξό λ ΄πνπ ηεο θνπληάλεο, 

ό,ηη παζαίλεη άζξσπνο έλη ΄πνύ ηεο πνπηάλεο». 

Μαραίξηλ ήηνπλ δίζηνκνλ, ρέκα ήηνπλ θαη ζίζηλ, 

μαλαραξίδεη ηνπ άιιελ κηαλ θεη κέζα ζην δηλίζηλ, 

αλ ήηνπλ ρόηδαο ή κνπιιάο έθακέλ ηνλ δεξβίζελ. 

Οη καραηξηέο ήηνπλ ελληά πεόλ ελ ηνπ έκεηλε ράιηλ. 

επίαζε θαη ηπιίγεη ηνλ κέζα ζην πεζηακάιηλ, 

ηνλ λώκνλ ηνπ ηνλ έβαιε ηεο δόκεο λα ηνλ βθάιεη. 

Χζηε λα πά΄ ζηνλ ειηαθόλ πέθηνπλ ηα γεκεληά ηνπ, 

ώζηε λα πά΄ ζηελ πόξηα ηνπ πέθηνπλ θαη η΄ άληεξά ηνπ, 

κε ην θνληάξηλ ηα ΄ζπξε θη επήξε ηα θνληά ηνπ.
559

ΑΚΔΛΛΑΡΗΟ 1891: 134-142, αξ. 36, ζη. 188-207 

559
 ραδίξη: παξαιίγν· θεθθίξη: ζηελνρψξηα· θνπληάλα: βξχζε· ρέκα: πξνζέηη· ζίζη: ιεπηφ· δελίζη: ζβέξθνο· κνπιιάο: 

ηεξνδηδάζθαινο· ράιη: θαηάληηα, πεξηζψξην· πεζηακάιη: ινπηξφξνπρν ρακάκ, κπνπξλνχδη· δόκε: μεξνιηζηά· ειηαθόο: 

ιηαθσηφ· γεκεληά: ειαθξά παπνχηζηα.  

Σα εξκελεχκαηα αληινχληαη απφ ην Γισζζάξην ηνπ αθθειάξηνπ θαη απφ ην Ρφεο Παπαγγέινπ, Σν 

θππξηαθό ηδίσκα: Μέγα θππξν-ειιελν-αγγιηθό ιεμηθό (θαη κε ιαηηληθή νξνινγία), εξκελεπηηθό -  εηπκνινγηθό – 

πξνθνξάο – νξζήο γξαθήο (θαη κε πιήξε δηαηαύξσζε), κε κηα δηεμνδηθή Δηζαγσγή ηνπ Λεμηθνγξάθνπ, Ησιθφο, Αζήλα 

2001. 
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Δθηφο ηαμηλνκηθνχ ζρήκαηνο κέλεη επίζεο έλα πνληηαθφ ηξαγνχδη πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

θαηάιεμε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζε κηα Διιελνπνχια θαη έλαλ θξπθνρξηζηηαλφ, ηξαγνχδη πνπ 

ηηκά ηελ επηβησηηθή επίλνηα: 

«ώλα κ΄, κελ ηπξαλλίεζαη θαη κ΄ έεηο βαξύλ θαξδίαλ, 

ζ΄ αιιάεηο ην ρξπζόλ η΄ όλνκά ζ΄ θαη ηνύξθηθνλ ζα βάιεηο, 

ζα παίξηο  άληξαλ νιόρξπζνλ, ρξηζηηαλνύ παηδίλ έλ΄, 

ζ΄ ζα θαλεξά Μαρκνύη αγάο θαη ζ΄ ζα θξπθά Νηθόιαο, 

ζ΄ ζν κνλαζηήξ΄ κεζαλπρηί΄ ζα πάηε ζηεθαληνύδ΄λε». 

ΛΑΜΦΗΓΖ  1960: 176-177, αξ. 91 

ηελ απφδνζε ηνπ Πάλνπ Λακςίδε: 

«Μελ ηπξαγληέζαη, ώληα κνπ, θαη κε βαξηνθαξδίδεηο, 

ζ΄ αιιάμεηο ην ρξπζόλνκα θαη ηνύξθηθν ζα βάιεηο, 

άληξα παίξλεηο νιόρξπζν, είλαη ρξηζηηαλνπαίδη, 

ζηα θαλεξά Μαρκνύη αγάο θαη ζηα θξπθά Νηθόιαο, 

θαη ζηε κνλή κεζνλπρηίο ζα πάηε γηα ζηεθάλη». 

Αιιά αο πξνρσξήζνπκε ζηα ηξαγνχδηα πνπ εληάζζνληαη ζηε κία ε ηελ άιιε απφ ηηο 

ηξεηο νκάδεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

α) ΑΡΝΖΖ ΚΟΡΖ 

Αδηαθνξψληαο γηα ηα ζίγνπξα πινχηε θαη ηε κεγάιε δσή, ε Διιελνπνχια, πνπ 

νλνκάδεηαη κάιηζηα νπιηάλα ζε ηξαγνχδη ηεο Δπαλνκήο, αληηζηέθεηαη ζζελαξά ζηηο πηεζηηθέο 
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ζπκβνπιέο θαη ζηα ηαμίκαηα: 

«΄Δβγα, νπιηάλα κνπ, ζην παξαζύξη, 

λα ηδείο ηνλ ήιην θαη ην θεγγάξη, 

λα ηδείο ηνλ άληξα πνπ ζα ζε πάξεη. 

Πάξ΄ ηνπλ, νπιηάλα κνπ, έρεη θατθη, 

λα ζε πεγαίλεη ζηε αινλίθε. 

Πάξ΄ ηνπλ, νπιηάλα κνπ, έρεη παπόξη 

λα ζε πεγαίλεη κύξλε θαη Πόιε. 

Πάξ΄ ηνπλ, νπιηάλα κνπ, ηνλ Σνύξθν γηα άληξα 

λα ζε γηνκίζεη θινπξηά θαη ράληξα». 

«Γελ ηνπλ εζέινπ, δελ ηνπλ εζέινπ, 

Ρνπκηά γελλήζεθα, Ρνπκηά πηζαίλνπ, 

ηγώ ηνύλ Σνύξθνπ δελ ηνύλ ηπαίξλνπ». 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 17-18, 1969: 145-146, αξ. 38 

 ΄Οπσο κάο πιεξνθνξεί ην έξγν ηνπ Ξελνθψληα ΄Αθνγινπ Λανγξαθηθά Κνηπώξσλ 

(1939: 205), κηα παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ απηνχ αθνπγφηαλ ζηε γακήιηα πνκπή ζηα 

Κνηχσξα, πφιε ζηα παξάιηα ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ε νπνία ζήκεξα νλνκάδεηαη Οξληνχ: 

«Αθνχ ληπλφηαλ ν γακπξφο εμεθηλνχζε κε φινπο ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θαιεζκέλνπο θαη κε 

ηε ζπλνδεία ηεο κνπζηθήο πήγαηλαλ ζηνπ θνπκπάξνπ. Δθεί ζκίγαλε κε ηνπο θαιεζκέλνπο ηνπ 

ηειεπηαίνπ, θη αθνχ έπαηξλαλ θαλέλα νχδν ζην πφδη, θηλνχζαλ φινη καδί πξνο ην ζπίηη ηεο 

λχθεο. Απφ δσ θαη πέξα αξρίδεη λα ζπγθξνηείηαη ε γακήιηα πνκπή, ν γακόζηνινλ. Μπξνζηά 

βάδηδε ε κνπζηθή θη ακέζσο θνληά νη θαιεηέλ΄, ή εκπξνιάη΄ θαη εκπξνιαιέη΄ή ηξαγσδάλ΄. [...] Οη 

εκπξνιάη΄ κε ηε ζπλνδεία ηεο κνπζηθήο ζ΄φιν ην δηάζηεκα ηνπ δξφκνπ έιεγαλ ηα παξαθάησ 

ηξαγνχδηα.  
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Μαύξα κνπ κάηηα, θόθθηλά κνπ ρείιε, 

έβγα, μαλζνύια κνπ, ζην παξαζύξη. 

Να ηδείο ηνλ ήιην θαη ην θεγγάξη, 

λα ηδείο ηνλ λένλ πνπ ζα ζε πάξεη - ή 

ηνλ λένλ, θόξε κνπ, πνπ ζα ζε πάξεη. 

΄Δλα Σνπξθάθη θη έλα Ρνπζζάθη, 

πόιεκνλ έθαλαλ γηα έλα Διιελάθη - ή Διελάθη. 

«Πάξ΄ ηνλα, θόξε κνπ, ηνλ Σνύξθνλ άληξα,  

λα ζνπ θσλάδνπλε ραλνύκ νπιηάλα. 

Πάξ΄ ηνλα, θόξε κνπ, έρεη γνπιέηα, 

ζα ζνπ ηατδεη άζπξε γαιέηα». 

«Γελ ηνλε ζέισ, δελ ηνλε ζέισ, 

θαιόγξηα γίλνπκαη, ζηα ξάζα κπαίλσ». 

΄Δλα απφ ηα πην ζθξηγειά ηξαγνχδηα πνπ ηζηνξνχλ ηελ άξλεζε Διιελίδαο λ΄ 

αιιαμνπηζηήζεη είλαη ην ειεηαθφ «Σεο Γαιάλαηλαο», θφξεο ηνπ Γεσξγίνπ ηζίλε, πνιέκαξρνπ 

ηεο Γαζηνχλεο, πνπ είρε παληξεπηεί θάπνηνλ  Γαιάλε:    

Σν κάζαηε ηη εγίλεθε ζηνλ θάκπν ηεο Γαζηνύλεο, 

πνπ θίλεζε ε Γαιάλαηλα, ζην ξέκα πάεη λα πιύλεη. 

Βάλεη ηηο δνύιεο εκπξνζηά, ηνπο ππεξέηεο πίζσ, 

ζηε κέζε πάεη ε Γαιάλαηλα, κε ην ςαξί θαβάια· 

θη εθεί πόπιελε θη άπισλε θαη κε ηνλ ήιην παίδεη, 

παιηόηνπξθνο εδηάεθε, ηελ πηάλεη από ην πόδη: 

«Καηέβα, θπξα-Γαιάλαηλα, θάηη λα ζε ξσηήζσ, 
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πόρσ δπν ιόγηα λα ζνπ πσ θαη πέληε λα ζνπ θξίλσ. 

Έια λα πάκε ζπίηη κνπ, γπλαίθα λα ζε πάξσ». 

«Ση ιεο, κσξέ παιηόηνπξθε, βξε παιηνβξνκηζκέλε; 

Ξέξεηο ην ηίλνο είκ΄ εγώ, μέξεηο ηνπο ζπγγελείο κνπ; 

Ξέξεηο ηνλ άληξα πόρσ ΄γώ, πνπ ηνλε ιελ Γαιάλε; 

Με η΄ άηη κ΄ έρεη πεξπαηώ, ζετδε
560

 δελ ζε ζέισ.

Ξέξεηο θαη ηνλ παηέξα κνπ, πνπ ηνλε ιελ ηζίλε; 

Πνπ ΄λαη ζηνλ θάκπν βαζηιηάο θαη ζηε Γαζηνύλε αθέληεο; 

Πήγαηλε πέξα, βξνκεξέ, πάξε παιηνηνπξθάια, 

ηη ρξηζηηαλή γελλήζεθα, θη έηζη ζελά πεζάλσ». 

 ΣΟΤΡΑ 2004: 39, αξ. 18Α΄ 

Γηα λα απνθχγεη ηνλ έξσηα ηνπ Σνχξθνπ θαη γηα λα κελ αιιαμνπηζηήζεη, ε Ρσκηνπνχια 

άιινπ ηξαγνπδηνχ, πνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ ζηελ θεξθπξατθή παξαιιαγή ηνπ, ζηνλ δηάινγν 

πνπ ζηήλεηαη κε ηνλ επίδνμν πνξζεηή ηεο, εμαληιεί θάζε πηζαλφηεηα κεηακφξθσζήο ηεο, φπσο 

νη ζεέο θαη νη λχκθεο ηεο κπζηθήο αξραηφηεηαο άιιαδαλ κνξθή γηα λα γιηηψζνπλ απφ ηνλ 

αξπαθηηθφ έξσηα ησλ ζεψλ. Μάηαηα φκσο. ε θάζε κεηακφξθσζε πνπ ζθέθηεηαη γηα λα μεθχγεη 

απφ ηα βξφρηα πνπ έρνπλ ζηεζεί γηα λα πηαζηεί, ν Σνχξθνο αληαπαληά κε έηνηκε ηε ιχζε ηνπ. 

αλ παηρλίδη θαίλεηαη, αιιά απηφ πνπ εληέιεη αλαδεηθλχεηαη, είλαη ε αδπλακία ηεο θφξεο λα 

ζσζεί απφ ηελ επηζπκία ηνχ θαηά θχιν θαη πξσηίζησο θαηά θπιή ηζρπξφηεξνπ:  

Σώξα όιεο νη όκνξθεο, ηώξα βαζηνύλ θακάξη, 

κηα θνληή κειαρξηλή είρε απηή ηε ράξε, 

Σνύξθνο ηελ αγάπεζε, γπλαίθα λα ηελ πάξεη. 

«Υάλνκαη, πλίγνκαη, Σνύξθηζζα δε γίλνκαη». 

560
 ζετδεο: ηππνθφκνο· εδψ κε κεηαθνξηθή ζεκαζία. 
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«Κη αλ πληγείο θη αλ ζθνησζείο, 

Σνπξθνπνύια ζα γελείο». 

«Δγώ ςαξάθη γέλνκαη, γηαιό γηαιό παγαίλσ». 

«Φαξνιόγνο ζα γελώ 

θαη δελ έρεηο γιηησκό». 

«Δγώ πνπιάθη γέλνκαη θαη ζηνλ αέξα πάσ». 

«Κπλεγόο ζελά γελώ 

 πάιε ζε θεξδίδσ ΄γώ». 

«Δγώ ζηαθύιη γέλνκαη, κέζα ζην θιήκα κπαίλσ». 

«Σξπγεηήο ζελά γελώ, 

πάιε ζε θεξδίδσ ΄γώ». 

«Δγώ λαπηάθη γέλνκαη, κε ηα λαπηάθηα πάσ». 

«Καπεηάληνο ζα γελώ 

θαη δελ έρεηο ιπηξσκό». 

«Δγώ θξαζάθη γέλνκαη, κεο ζην κπνηζόλη
561

 κπαίλσ».

«Κεξλαζηήο ζελά γελώ, 

πάιε ζε θεξδίδσ ΄γώ». 

«Δγώ ηζαπάθη γέλνκαη, ζηε γεο κέζα δνπιεύσ». 

«Γεσξγόο ζελά γελώ. 

πάιε ζε θεξδίδσ ΄γώ». 

«Δγώ θαιόγξηα γέλνκαη, ζε κνλαζηήξη πάσ». 

«Γνύκελνο ζελά γελώ,  

πάιε ζε θεξδίδσ ΄γώ». 

«Δγώ ζηαξάθη γέλνκαη, κεο ζην ρσξάθη πάσ». 

«Θεξηζηήο ζελά γελώ, 

561
 κπνηζόλη: κηθξή θηάιε. 
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θαη δελ βξίζθεηο ιπηξσκό».
562

Αθαδεκία 1962: 464, αξ. B (B΄) 

 Κη άιιεο κεηακνξθψζεηο απφδξαζεο, αιιά θη απηέο αηειέζθνξεο: 

Κάησ ζηε Ρόδν, ζην Ρνδνλήζηλ, 

Σνύξθνο αγάπεζελ  έλαλ θνξίηζηλ· 

θαη ην θνξίηζηλ δελ ηνλ εζέιεη 

θη ε ζθύιια ε κάλα ηεο ηνκ πξνμελεύεη. 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε κνπ, ηνλ Σνύξθνλ άληξα 

λα ζε θνξέζεη θινπξηά θαη ράληξαλ». 

«Γελ ηνλ εζέισ, δελ ηνλ επαίξλσ, 

πέξδηθα γέλνπκαη, ζηα όξε βγαίλλσ». 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε κνπ, θη έρεη θαη ιίξεο». 

«Αο πάεη ζηνδ δαίκνλα, θη έρεη θαη ςείξεο». 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε κνπ, θη έρεη θαη γξόζηα». 

«Γελ ηνλ επαίξλσ, δελ μέξεη γιώζζα» 

«Πάξ΄ ηνλε θόξε κνπ, θη είλαη θαιόζ ζνπ». 

«Υηύπα ηνλ, κάλα κνπ, ζην θαύθαιόζ ζνπ». 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε, πνύ ΄ρεη παπόξηλ, 

λα ζε γπξίδεη κύξλελ θαη Πόιελ». 

«Γελ ηνλε ζέισ, δελ ηνλε επαίξλσ, 

562
 Με ην «Σξαγνχδη ηεο Ρσκηνπνχιαο» έρεη αζρνιεζεί ν Γεκ. Πεηξφπνπινο, Γσδεθαλεζηαθή Δπηζεώξεζηο, έηνο 

Α΄, 1947: 403-407. Σν ηέρλαζκα ηεο δηαθπγήο κέζα απφ αιιεπάιιειεο κεηακνξθψζεηο αλαδεηθλχεη θαη ην 

ξνπκάληθν ηξαγνχδη «Κνχθνο θαη ηξπγφλα». Δθεί ε γπλαίθα-ηξπγφλα ιέεη πσο ζα γίλεη πξψηα αδπκάθη θηελό, / ζηε 

ζξάθα ρσκέλν,  ζηε θιόγα θακέλν, χζηεξα ςειή θαιακηά ζε βάιηνπ γσληά, θαη ηέινο εηθνλίηζα ζε κηα εθθιεζίηζα. 

Κη ν άληξαο-θνχθνο απνθξίλεηαη φηη ζα γίλεη κε ηε ζεηξά ηνπ ηζηκπίδα κηθξή, / κηθξή ζθαιηζηή, έπεηηα ηζνκπάλνο 

κηα κέξα/ ιαιώληαο θινγέξα  θαη ηέινο κηθξνύιη ςαιηάθη ζην άγην εθθιεζάθη (Ρνπκάληθε δεκνηηθή πνίεζε, 1984: 

61-64).
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παπίηζα γέλνπκαη, ζηει ιίκλε κπαίλλσ». 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε κνπ, πνπ ΄ρεη θατθηλ,  

«Αο πάεη ζην δηάνινλ, θη έρεη ζαξίθηλ». 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε κνπ, θη έρεη γνπιηέηηαλ, 

λα ζε ηατδεη άζπξεγ γαιέηηαλ». 

«Γελ ηνλ εζέισ, δελ ηνλ επαίξλσ, 

 αιάθηγ γέλνπκαη, ζηα δάζε κπαίλλσ». 

ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 1959-1960: 303-304, αξ. 35 

Σίπνηα. ΄Οπνηα κνξθή θη αλ επηιέμεη ν πφζνο ηεο ειεπζεξίαο, ηα δεζκά είλαη βέβαηα: 

«Μάλα κνπ, ζθάδνπκη, κάλα κ΄, θξηκηνύκη, Σνύξθνπ δελ παίξλνπ. 

Μηιίζζη γίλνπκη, ηα ξκάληα παίξλνπ, Σνύξθνπ δελ παίξλνπ. 

Σδηηδίθη
563

 ζα ζπαξζώ, ζηε γε θπηξώλνπ, ζηε γε θπηξώλνπ».

«Σνπ ηδηηδίθ΄ ηνύ έκνπξθνπ Σνύξθνπο ηνύ θόβεη, Σνύξθνπο ηνύ θόβεη».
564

ΓΡΑΝΓΑΚΗ  2008: 102, αξ. 4.20, ζη. 6-9 

ε ηξαγνχδη ησλ εξξψλ: 

Σνύξθνο ηελ αγάπεζε 

γπλαίθα λα ηελ πάξεη, 

δέξλεηαη, ζθνηώλεηαη, 

563
 Σδηηδίθη: εδψ είδνο ινπινπδηνχ. 

564
 Καη ζε κπξκεγθάθη κεηακνξθψλεηαη ε Διιελνπνχια (Αξαβαληηλφο 1880: 238, αξ. 402, ζη. 10), θαη ζε άιιεο 

κνξθέο θαηαθεχγεη δίρσο απνηέιεζκα: «Υνξηαξάθη γέλνκαη, ζηε γεο θπηξώλσ!» / «Αξλάθη γέλνκαη θαη ζε βνζθάσ». 

/ ηαθπιάθη γέλνκαη, θιεκαηνθξεκηνύκαη». / «Γξαγάηεο γέλνκαη, θη εθεί ζε βξίζθσ» (ζην ίδην, 238-239, αξ. 403, ζη. 

10-14). Αθφκα θαη κπνπγάηζα ζθνπεχεη λα γίλεη, αιιά θαη πάιη ηελ πεξηκέλνπλ πεηλαζκέλα δφληηα: «Μάλα κ΄,

κπνπγάηζα γέλνκαη, ζην θνύξλν κπαίλσ, / Σνύξθν δελ παίξλσ». / «Καη ηελ κπνπγάηζα ηελ θαιή, Σνύξθνο ηελ ηξώεη, /

Σνύξθνο ηελ ηξώεη» (Γηάγθαο 1959: 336, αξ. 515, ζη. 10-13). Βι. θαη ηε λαμηψηηθε παξαιιαγή ζην Κεθαιιεληάδεο

1963: 750, αξ. 37.
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Σνύξθηζζα δελ γίλεηαη. 

«Κη αλ δαξζείο, θη αλ ζθνησζείο, 

πάιη Σνύξθα ζα γελείο». 

«ην πεγάδη ξίρλνκαη, 

Σνύξθηζζα δε γίλνκαη». 

«Πεγαδάο ζα γίλσ εγώ, 

ζπ δελ έρεηο γιηησκό». 

«Λνπινπδάθη γίλνκαη, 

ζην πεξβόιη θιείλνκαη». 

«Κεπνπξόο ζα γίλσ εγώ, 

ζπ δελ έρεηο γιηησκό». 

«Πεξδηθνύια γίλνκαη, 

κεο ζην δάζνο γίλνκαη». 

«Κπλεγόο ζα γίλσ εγώ, 

ζπ δελ έρεηο γιηησκό». 

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: 55-56 

ε ηξαγνχδη ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο, πνπ «ηξαγνπδηέηαη ζε ξπζκφ δσλαξάδηθνπ 

ρνξνχ»: 

«Μνπξ΄ πνύ ήζαλ, Λέλνπ, κνπξ΄ πνύ ήζαλ Λέλνπ, 

ηώξα η΄ βδνπκάδα θη-άη ηξεηο-νπ κέξηο;» 

«ηα καλαζηήξηα, ζηα καλαζηήξηα 

δνπλάξηα πθαίλνπ ρεκ κνπθαληέηλα, 

ρεκ κνπθαληέηλα, καξκαξνπδήκηα, 

ζ΄ Γηάκπνπι(ε) βακκέλα». 
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Ν΄ αθνύο, κνπξ΄ Λέλνπ, λ΄ αθνύο, κνπξ΄ Λέλνπ, 

ηη ιέεη ε γθάηληα, ηη ρνπξαηεύεη; 

Ζ γθάηληα ιέεη, ε γθάηληα ιέεη: 

«Σνύξθνπλ ατγάπ΄ζηο, Σνύξθνπλ δα πάξεηο». 

«θάδνπκη, κάλα κ΄, θόθηνπκη, κάλα κ΄, 

η΄αξκάληα παίξλνπ, Σνύξθνπλ δελ παίξλνπ». 

«Κη αλ ζθαγείο, Λέλνπ κ΄, θη αλ θνππείο, Λέλνπ κ΄, 

Σνύξθνπλ ατγάπ΄ζηο, Σνύξθνπλ δα πάξεηο». 

«Μηιίζζ(η) ΄ηέλνπκη, ηα δέληξα παίξλνπ, 

Σνύξθνπλ δελ παίξλνπ». 

«Κί ζπ κηιίζζη, θη απηόο θνπθίλη 

θί δα ζη κάζεη, θί πάξεη». 

«Λαγόο ΄ηέλνπκη, η΄ αξκάληα παίξλνπ, 

Σνύξθνπλ δελ παίξλνπ». 

«Κη ζπ ιαγόο-νπ, θη απηόο αβηδήο-νπ 

θί δα ζη θξνύμεη, θη δα ζη πάξεη». 

«΄Οπδνύδ(η) ΄ηέλνπκη, ζ΄ θάκπνπο θπηξώλνπ, 

Σνύξθνπλ δελ παίξλνπ». 

«Κί ζπ ΄νπδνύδη θη απηόο δηαβάηεο, 

Σνύξθνπο δηαβάηεο θί δα ζε θόςεη θί δα ζη πάξεη. 

Ν-αθνύο, κνπξ΄ Λέλνπ κ΄, ηη ιέεη ε γθάηληα, ηη ρνπξαηεύεη. 

Σνύξθνπλ ατγάπ΄ζηο, Σνύξθνπλ δα πάξεηο».
565

ΠΑΠΑΣΑΨΚΟΤΓΖ 2013: 145-146, αξ. 8 

565
ηξεηο-νπ: «ν θζφγγνο [νπ] πξνζηίζεηαη ράξηλ κεισδίαο θαη κέηξνπ»˙ ρεκ: «επηπιένλ»˙ κνπθαληέηλα θαη 

καξκαξνπδήκηα: «είδνο χθαλζεο ζε αξγαιεηφ ηνπ ζπηηηνχ»˙ Γηάκπνιε: «πφιε ηεο Αλαη. Ρσκπιίαο, ε ζεκεξηλή 

πφιε Jambol ηεο Βνπιγαξίαο, ζηελ πεξηνρή ηεο βφξεηαο Θξάθεο, ζεκεξηλήο λφηηαο Βνπιγαξίαο»˙ αξκάληα: 

«δαζψδεο έθηαζε, ππθλή ιφρκε», ξνπκάληα˙ αβηδήο: «θπλεγφο» (ηα εξκελεχκαηα είλαη ηεο ζπιινγέσο). 
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ε παξαιιαγή ησλ Αγξάθσλ: 

«Κνηνύια γίλνκαη θαη ζην θνηέηζη κπαίλσ». 

«Κόθνξαο ζα γίλσ εγώ θαη δελ έρεηο γιηησκό». 

«Αξλάθη γίλνκαη, ζηα πξόβαηα πεγαίλσ». 

«Σζνκπαλάθνο ζα γελώ, πάιη ζε θεξδίδσ εγώ». 

«Πνπιάθη γίλνκαη, ζηα δάζε αλεβαίλσ». 

«Κπλεγόο ζα γίλσ εγώ θαη δελ έρεηο γιηησκό». 

«ηαθύιη γίλνκαη, ζην θιήκα απνθάησ». 

«Σξπγεηήο ζα γίλσ εγώ, πάιη ζε θεξδίδσ εγώ».
566

ε κηα παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ ν Σνχξθνο απαληά ζηε δηθή ηνπ γιψζζα, γηα λα 

δεισζεί έηζη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζαθήλεηα ην ράζκα αλάκεζα ζ΄ απηφλ θαη ηελ θφξε: 

«ην πεγάδη ξίρλνκαη, Σνύξθν ΄γώ δελ παίξλσ». 

«Μπνπληαξηδή νινύξηκ, κπελ ζελί κπνπινύξηκ». 

«Λνπινπδάθη γίλνκαη, ζηνλ κπαρηζέ θπηξώλσ». 

«Σζηθηζεηδή νινύξηκ, κπελ ζελί κπνπινύξηκ». 

«΄Γώ αξλάθη γίλνκαη θη εηο ηνπο θάκπνπο βόζθσ». 

«Μπελ θαζάσ νινύξηκ, κπνπινύξηκ».
567

566
 Βι. Αλαβίσζε εζίκνπ δηπινύ ρνξνύ Αγξάθσλ, 2006: 19, ζη. 6-13. 

567
Βι. Μηξάζγεδε 1965: 115. Σα εξκελεχκαηα ησλ ηνπξθφγισζζσλ ζηίρσλ, φπσο ηα δίλεη ε ζπγγξαθέαο: 

«Φξεαηνπνηφο γίλνκαη, εγψ ζε βξίζθσ». - «κπαρηζέο = θήπνο». - «Αλζνπψιεο γίλνκαη, εγψ ζε βξίζθσ. - «Δγψ 

καθέιιεο γίλνκαη, εγψ ζε βξίζθσ (καθέιεο ν ραζάπεο)». Ζ Μηξάζγεδε ππνγξακκίδεη φηη «ην ηξαγνχδη ηεο 

Ρσκηνπνχιαο έρεη ηα αληίζηνηρά ηνπ θαη ζηε γαιιηθή δεκνηηθή πνίεζε (Πξνβεγθία, Βξεηάλε, Κακπαλία θηι.)», 

παξαζέηεη δε κεηαθξαζκέλν έλα απφζπαζκα ηνπ γαιιηθνχ ηξαγνπδηνχ «Les métamorphoses» (1965: 114, ζεκ. 1): 

«Αλ κ΄ αθνινπζείο αθόκε ζαλ εξαζηήο, 

ζα γίλσ θππξίλνο κέζα ζηε ιίκλε, 

θαη πνηέ δε ζα θεξδίζεηο ηελ θαξδηά κνπ». 

«Αλ γίλεηο θππξίλνο κέζα ζηε ιίκλε, 

ζα γίλσ ςαξάο λα ζε ςαξέςσ 

θαη ζα ςαξέςσ ηνλ θππξίλν 
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Μία ιχζε θαίλεηαη πσο απνκέλεη ζηελ πνιηνξθνχκελε: ν ζάλαηνο. Κη σζηφζν, πξηλ απφ 

ηνλ ζάλαην ππάξρεη ε θαηαθπγή ζηελ πξνζηαζία ησλ αγίσλ. Ζ θαηαδησθφκελε απφ ηνλ Σνχξθν 

Διιελνπνχια
568

 νδεγείηαη απφ ηε κνίξα ηεο ζηελ πφξηα ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ.

Πξνζπέθηεη ινηπφλ θαη παξαθαιεί έλαλ άγην πνπ ε επηινγή ηνπ κφλν ηπραία δελ ζα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί, αθνχ ηηκάηαη ζαλ πξσηνθνξπθαίνο απφ ηνπο πηζηνχο ρξηζηηαλνχο,
569

 ε δε

δεκνηηθή πνίεζε ηνπ έρεη αθηεξψζεη αλάκεζα ζη΄ άιια θη έλα εθηελέο ηξαγνχδη γηα λα ηνλ 

δνμάζεη γηα ην θαηφξζσκά ηνπ λα ζθνηψζεη έλαλ δξάθνληα πνπ κφλν αλ θαηαβξφρζηδε 

άλζξσπν, θάζε πξσί θαη άιινλ, επέηξεπε ηε ρξήζε ελφο πεγαδηνχ.
570

 Σν ηξαγνχδη ηεο

πξνδνζίαο έρεη ηνλ ζπκβαηηθφ ηίηιν «Σνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ»: 

΄Δλα κηθξό  Σνπξθόπνπιν, ηνπ βαζηιηά θνπέιη, 

κηα Ρσκηνπνύια ΄γάπεζε, κα ηζείλε δελ ηνλ ζέιεη. 

«΄Αθεζ΄ κε Σνύξθε ήζπρε, άθεζ΄ κε ζηνλ νληά κνπ, 

δηά λα ραίξνκαη θη εγώ, καδί κε ηα παηδηά κνπ». 

Απηόλνο ηελ πεξηθαιεί, πνιιά ηελ θνβεξίδεη· 

κέζα ζηε ιίκλε».     

«Αλ γίλεηο ςαξάο λα κε ςαξέςεηο, 

ζα γίλσ ηξηαληάθπιιν ζην πξάζηλν ιηβάδη 

θαη πνηέ δε ζα ΄ρεηο ηε θηιία κνπ...» 

ε παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ, πξνζζέηεη ε ζπγγξαθέαο, «ε θφξε γηα λ΄ απνθχγεη ηνλ εξαζηή γίλεηαη 

ειάθη, θππξίλνο, ηξηαληάθπιιν, κνλαρή άξξσζηε, πεζακέλε θαη ηέινο αζηέξη. Ο λένο ιέεη πσο ζα γίλεη αληίζηνηρα 

θπλεγφο, ςαξάο, θεπνπξφο, παπάο, λνζνθφκνο, ΄Αγηνο Πέηξνο. Σέινο ε θφξε πνπ πείζεηαη γηα ηελ αγάπε ηνπ, ηνπ 

πξνζθέξεη ηελ θαξδηά ηεο». 
568 ε ξνπκειηψηηθε παξαιιαγή (Μεξιηέ 1931: 16-17) ηελ θφξε ηελ θπλεγνχλ θιεθηφπνπια: αξαληαδπό 

θιεθηόπνπια ηε Λάκπξσ θπλεγάλε, / θη ε Λάκπξσ ήηαλ θξόληκε, ζηνλ Ατ-Γηώξγε πάεη. / Αθέληε Γηώξγε, γιύησ κε 

απ΄ ησλ θιεθηώλ ηα ρέξηα, / λα θέξλσ νθάδεο ην θεξί θαη ιίηξεο ην ιηβάλη, / θαη κε βνπβαινηόκαξα λα θνπβαιώ ην 

ιάδη». /  ΄Αλνημαλ η΄ άγηα κάξκαξα θαη κπήθε ε Λάκπξσ κέζα. Αθξηβψο ίδηα είλαη κηα πεινπνλλεζηαθή παξαιιαγή 

(Γειεγηάλλεο 2001: 120, αξ 30), γεγνλφο πνπ επηθπξψλεη ηελ άπνςε φηη είλαη αδχλαην λα απνδνζνχλ ηίηινη 

ηδηνθηεζίαο ζηα δεκνηηθά ή λα ηεζνχλ ζθξαγίδεο εληνπηφηεηαο. 

569 Σνλ Άγην Γεψξγην ηνλ ηηκνχλ ηδηαίηεξα θαη νη Ρνκά (ρξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη), θαζψο θαη νη κπεθηαζήδεο 

(βι. Σεξδνπνχινπ - Γεσξγίνπ 1996: 31). 

570
 Βι. ιφγνπ ράξε ην ηξαγνχδη «Σνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θνλεχνληνο ηνλ δξάθνληα», Αθαδεκία 1962: 335-341, αξ. Ε΄ 

(Α΄-Γ΄) (κία κηθξαζηαηηθή, κία ξνδίηηθε θαη κία θππξηαθή παξαιιαγή). Πξβι. ηε κειέηε ηνπ Ν.Γ. Πνιίηε «Σα 

δεκψδε ειιεληθά άζκαηα πεξί ηεο δξαθνληνθηνλίαο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ», Λανγξαθία, ηφκ. Γ΄, 1912-1913: 207 

θ.ε.  
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«΄Αηδα ην πσ ηνπ βαζηιηά, γιήγνξα  ζ΄ εμνξίδεη». 

Σζ΄ ε θόξε από ηνλ θόβν ηεο θαη ΄πό ηελ εληξνπή ηεο, 

παίξλεη ηα όξε πίζσ ηεο θαη ηα βνπλά εκπξνζηά ηεο, 

θαη ε κνίξα ηεο ηελ έβγαλε νκπξόο ζηνλ ατ-Γηώξγε. 

«΄Αγηε κνπ Γηώξγε, θξύςε κε, γηαηί είκαη ρακέλε, 

απηόο νπνύ κε ηζπλεγά κε ζέιεη ηνπξηζεκέλε». 

Κη επηύο εθείλε ηε ζηηγκή ν Σνύξθνο ηελ πξνθηαίλεη. 

«΄Αγηε κνπ Γηώξγε, αθέληε κνπ, θαη κεγαινραξέκε 
571

ηελ θόξε νπνύ κνύ ΄θξπςεο λα κνπ ηε θαλεξώζεηο, 

λα βαθηηζηώ ζηε ράξε ζνπ, λα βγάισ η΄ όλνκά ζνπ· 

λα θέξσ ακάμη ην ηζεξί θαη ακάμη ην ιηβάλη, 

θαη κε ην βνπβαιόπεηζν λα θνπβαιώ ην ιάδη». 

FAURIEL Β΄ 1999: 53, αξ. 60 

πιαρληθφο θαίλεηαη ζηελ αξρή ν Ατ-Γηψξγεο. Κάλεη ινηπφλ ην ζαχκα ηνπ θαη, φπσο 

δηαβάδνπκε ζε κηα απφ ηηο πνιιέο παξαιιαγέο, ηα κάξκαξα εζρηζηήθαλε θη εκπήθε ε θόξε κέζα 

(Εακπέιηνο 1852: 649, αξ. 63, ζη. 7). Αιιά ηη ζπλέβε έπεηηα; Ση απέγηλε ε θφξε; Κάζε ηφπνο, 

θαη θάζε θαηξφο, δίλεη ηε δηθή ηνπ ιχζε. ηελ παξαιιαγή απφ ηε ηλαζφ ηεο Καππαδνθίαο 

«Κφξε αληξεησκέλε θαη αξαθελφο», ηελ θφξε ηελ θπλεγνχλ αξαθελνί, γηαηί ληπκέλε άληξαο 

ηνχο είρε θαηαληθήζεη ζηε κάρε, ψζπνπ αλαγλψξηζαλ ην θξπκκέλν θχιν ηεο. ην ηξαγνχδη 

απηφ, πνπ έρεη ζηελή ζπλάθεηα κε ηνλ αθξηηηθφ θχθιν θαη ηδηαίηεξα κε ην έπνο ηνπ Γηγελή, ν 

άγηνο εηζαθνχεη ηε δέεζε ηεο θφξεο θαη ηε ζψδεη, παξά ηηο απεηιέο ησλ δησθηψλ ηεο πσο ζα 

πάξνπλ εηθφλεο θαη  ζηαπξνχο (ζηίρνη 20-24): 

571
 κεγαινραξέκεο: «κήπσο κε ηε κεγάιε ράξε;» αλαξσηηέηαη ν Αιέμεο Πνιίηεο. 
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«΄Αγηε κ΄, άγη Γεώξγε κνπ, έβγαι΄ ηελ θόξελ όπνπ ΄θξύβε, 

ηδαθώλνκ΄ ην εηθόλη  ζνπ θαη πάξνκ΄ ηνπο ζηαπξνύο ζνπ». 

Κη άγη Γεώξγεο ζαλ η΄ άθνπζε, πνιύ ηνπ βαξεηαεθάλε· 

ηνπο έθακε θόκκαηα, παινύθηα θαη παξηζάδηα, 
572

εκηηπθινί, εκηθνπηζνί, εκηκνλνπνδάξνη».
573

Αθαδεκία 1962: 6-7, αξ. 1Γ΄ 

ε παξαιιαγή ησλ Σδνπκέξθσλ,  ε θφξε ηάδεη ιίηξεο ην θεξί θη νθάδεο ην ιηβάλη, ην 

Σνπξθφπνπιν φκσο, πνπ κάιηζηα θάλεη ηνλ ζηαπξφ ηνπ δεφκελν ζηνλ Άγην Γεψξγην, πιεηνδνηεί, 

ηάδνληαο νθάδεο ην θεξί θη ακάμηα ην ιηβάλη. Κη έηζη: Ζ πέηξα λ-εξατζηεθε θη ν Σνύξθνο κπήθε 

κέζα. / Σελ θόξε πηάλ΄ απ΄ ηα καιιηά θαη ην ζπαζί ηήο βάλεη (Κνηδηνχιαο 2016: 76, αξ. 47, ζη. 

13-14).

ε παξαιιαγή απφ ηελ Φέξηκν, ν άγηνο θαηαδίδεη ηελ θνπέια θαη ηελ παξαδίδεη ζηνλ 

θπλεγφ ηεο, θη απηή, νξγηζκέλε, απνδέρεηαη ην ξηδηθφ ηεο, σζηφζν ν ηξαγνπδηζηήο θξαηάεη γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ ηνλ ηειεπηαίν, ζαξθαζηηθφ ιφγν: 

Απ΄ ηα καιιηά ηελ άξπαμε θαη πίζσ ηνπ ηε ζέξλεη. 

«΄Αζ΄ κε, ζθπιί, απ΄ ηα καιιηά θαη πηάζ΄ από ην ρέξη, 

θη ε ηύρε καο ην ήζειε γηα λα γελνύκε ηαίξη». 

572
 παξηζάδηα: θνκκάηηα (ηνπξθ. parca). 

573
 Με αθνξκή θαη ηνλ ηειεπηαίν ζηίρν, θαη ζπλεμεηάδνληαο κηα παξαιιαγή ηεο Κσ, ν ν Γθπ σληέ ζίγεη ην ζέκα 

ηεο πιαζηφηεηαο νξηζκέλσλ ηξαγνπδηψλ: «Ζ κεηξηθή ηνπ πξνηειεπηαίνπ ζηίρνπ είλαη ειιηπήο. Αιιά θπξίσο ε 

δηαθξηηηθά παξάινγε πνλεξηά ησλ ηειεπηαίσλ επηζέησλ (ηη αθξηβψο είλαη εκηκνλνπφδαξνο;) εηζάγεη, ηελ  ηειεπηαία 

ζηηγκή, έλα θσκηθφ ζηνηρείν εληειψο αλαπάληερν κέζα ζ΄ έλα ζνβαξφ ζέκα» («Ζ "Κφξε αληξεησκέλε" θαη ε 

πξνδνζία ηνπ αγίνπ», ζην Saunier 2001: 204). Αξθεηά ζπγγεληθφο πάλησο θαίλεηαη ν ζηίρνο ζσξεί ζηξαβνύο, ζσξεί 

θνπηζνύο, ζσξεί κηζνπνδάξνπο πνπ απαληά ζε θξεηηθή παξαιιαγή  (θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηε εηεία) ηνπ «Θξήλνπ 

ηεο Παλαγίαο», δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Γεψξγ. Κ. ππξηδάθε (Κξεηηθαί Μειέηαη, έηνο Α΄, ηρ. 1-2, Φεβξ.-Μάξηηνο 

1933: 54-55, αξ. 5, ζη. 31). 
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Παπάεο θαη πλεπκαηηθνί ην βξήθαλε γξακκέλν 

Σνπξθί λα παίξλεη ηε Ρσκηά, λα ΄λαη ζπρσξεκέλν. 

ΠΤΡΗΓΑΚΖ - ΠΔΡΗΣΔΡΖ 1968: 7-9, αξ. 2, ζη. 14-19 

ηε βνξεηνεπεηξψηηθε παξαιιαγή ηνπ (Παλαγηψηνπ 1994: 51) ην ηξαγνχδη ηειεηψλεη κε 

ηελ πξνζεπρή ηεο θφξεο: «Βόεζα κε Αγηώξε, βόεζα κε, Σνύξθνο λα κε κε πάξεη! / Κάιιην λα ηδώ 

ην αίκα κνπ ζηε γε λα θνθθηλίζεη / πέξη  λα ηδώ ηα κάηηα κνπ Σνύξθνο λα ηα θηιήζεη». Γελ 

καζαίλνπκε εληνχηνηο αλ βξήθε αληαπφθξηζε ζηελ παξάθιεζή ηεο ή φρη. 

ε παξαιιαγή απφ ηε ειπβξία ηεο Θξάθεο ην ηάκα ηεο Διιελνπνχιαο (λα ζε πιέμσ ην 

ζηεθάλη / κε ην καξγαξηηάξη, ζη. 13-14) είλαη ζαθψο ππνδεέζηεξν απφ ην ηάκα ηνπ εξσηεπκέλνπ 

Σνπξθφπνπινπ: 

Κη ν Σνύξθνο πνπ ηελ θύιαγε ζηνλ ατ-Γηώξγε ηάδεη: 

«΄Οζηε ατ-Γηώξγε Αξαθιεηαλέ, κεγάιν η΄ όλνκά ζνπ, 

λα θέξλ΄ ακάμη ην θεξί θαη δπν ακάμηα ζπκηάκα 

θαη κε ηελ θαξαβόβαξθα ζα θνπβαιώ ην ιάδη, 

ζα ζε θαπλίζσ κάιακα, ζα ζ΄ αζεκώζ΄ κ΄ αζήκη, 

ζα θάκσ ην ζηεθάλη ζνπ όιν καξγαξηηάξη, 

ηελ θόξε πνπ ΄δα ζήκεξα ηαίξη λα ηελ εθάλσ». 

Αλνίγνπλε ηα κάξκαξα, βγήθ΄ ε θόξε επάλσ, 

θαη ην κηθξό Σνπξθόπνπιν επζύο ηελ αγθαιηάδεη. 

Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 246, αξ. 412, ζη. 15-24 

ε παξαιιαγή ηεο Λεπθάδαο ν Άγηνο Γεψξγηνο αθνχεη ηνλ αξαθελφ λα ιέεη: ΠΑ
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«Αθέληε κνπ Ατ-Γηώξγε κνπ, αθέληε θαβαιάξε, 

λ΄ αλνίμνπλε ηα κάξκαξα λα βγάινπλ ην θνξάζη, 

λα βαθηηζηώ ζηε ράξε ζνπ εγώ θαη ην παηδί κνπ, 

εκέ λα βγάινπλ Κσλζηαληή θαη ην παηδί κνπ Γηάλλε». 

Αθαδεκία 1962: 4-5, αξ. 1Α΄α, ζη. 18-21 

Γελ ελνριείηαη ινηπφλ πνπ θαλέλαο απφ απηνχο πνπ δειψλεηαη φηη ζα βαθηηζηνχλ δελ ζα 

ιάβεη ην δηθφ ηνπ φλνκα θαη (ζη. 22-23): 

Γηα λα θεξδίζεη ηεο ςπρέο αθέληεο ατ-Γηώξγεο 

αλνίμαλε ηα κάξκαξα θη εβγάιαλ ην θνξάζη.  

΄Δρνπκε δειαδή έλαλ άγην πνπ γηα λα ιάβεη ηελ απφθαζή ηνπ κεηξάεη πξψηα ηη ράλεη - ηη 

θεξδίδεη: ράλεη κία ςπρή, ηεο θφξεο πνπ ηνλ πίζηεπε θαη ε νπνία πξνζεπρφηαλ ζηε ράξε ηνπ, γηα 

λα θεξδίζεη ηηο ςπρέο ησλ αξαθελψλ. ε παξαιιαγή ηεο Αδξηαλνχπνιεο θεξδίδεηαη ε ςπρή 

ελφο Σνπξθφπνπινπ, πνπ πάλησο νξθίδεηαη ζαλ Υξηζηηαλόο λα βαπηηζηεί, λα βάιεη η΄ όλνκά ηνπ - 

ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ δειαδή (Θξαθηθά, ηφκ. Β΄, 1929: 423, αξ. 21, ζη. 16). Σν ίδην ζπκβαίλεη 

θαη ζε παξαιιαγή ηνπ Λειέθνπ (1868: 109-110, αξ. 80).  

ε δχν παξαιιαγέο απφ ηνλ Κηλίδαξν ηεο Νάμνπ ν Σνχξθνο κεηαζηξέθεηαη φλησο ζηνλ 

ρξηζηηαληζκφ, θαη κάιηζηα βαθηίδεηαη Γηψξγεο: 

«΄Αζε κε, Σνύξθ΄, απ΄ ηα καιιηά θαη πηάζ΄ κ΄ από ην ρέξη». 

«Μα κέλα Σνύξθν δε κε ιελ παξά κε ιέλε Γηώξγε». 

Αθνύηε όξε θαη  βνπλά θαη πνηακνί κεγάινη, 

ν Σνύξθνο εβαθηίζηεθε ζη΄Ατ-Γησξγηνύ ηε ράξε. 

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑΓΖ 1963: 708, αξ. 1Α΄, ζη. 14-17 
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ε παξαιιαγή απφ ηελ Αγηάζν ηεο Λέζβνπ, θαηαγεγξακκέλε απφ ηελ Δληβίγε Λχληεθε 

ην 1937, ε θφξε αλαγθάδεηαη λα ππνηαρζεί ζηε κνίξα ηεο, απ΄ ηνλ Θεφ δνζκέλε: 

΄Αλνημαλ η΄ άγηα κάξκαξα θαη βγάιαλ ηελ θνπέια. 

Απ΄ ηα καιιηά ηελ άξπαμε, ζη΄ άινγν ηελ θαζίδεη. 

«΄Αθεζ΄ κε, Σνύξθε, απ΄ ηα καιιηά θαη πηάζ΄ κε από ην ρέξη 

θη ήηαλ απ΄ ην Θεό γξαθηό γηα λα γελνύκε ηαίξη». 

ΛΤΝΣΔΚΔ 1947: 32, αξ. 21, ζη. 14-17 

Παξφκνηα ε θαηάιεμε θαη ζε παξαιιαγή ηεο Ρφδνπ, κε ηνλ ηίηιν «Σνπξθί θαη 

Ρσκηνπνχια». Δδψ κάιηζηα ην πιηθνχ πεξηερνκέλνπ ηάκα ηεο Διιελνπνχιαο θαη ηνπ 

Σνπξθφπνπινπ είλαη αθξηβψο ην ίδην: «λα θέξλσ θάζεο ην θεξί θαη θάζεο ην ιηβάλη / θαη κε ην 

βνπβαιόπεηζν λα θνπαιώ ην ιάδη» (ζη. 7-8 θαη 13-14). Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ζηε δπγαξηά ηνπ 

αγίνπ βαξαίλεη ην ηάκα ηνπ δηψθηε λα βαθηηζηεί ζηε ράξε ηνπ θαη λα ηνλ βγάινπλ Γηώξγε. ΄Δηζη: 

Καη ζθίδνπληαη ηα κάξκαξα θη ε θόξε όμσ εβγήθε. 

Καη ζαλ ηελ είδε ην Σνπξθί, ΄πνύ ηα καιιηά ηελ πηάλεη. 

«΄Αζ΄ κε, Σνπξθί, ΄πνύ ηα καιιηά θαη πηάζ΄κε ΄πνύ ην ρέξη, 

αθνύ ΄ηνλ έηζη ηπρεξό γηα λα γελνύκελλ ηαίξη». 

ΚΛΑΓΑΚΖ 2009: 51-52, αξ. 9, ζη. 16-19 

ηελ ίδηα ζπιινγή πάλησο δεκνζηεχεηαη θαη παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ φπνπ ε 

απάληεζε ηεο Διιελνπνχιαο είλαη πνιχ ιηγφηεξν κνηξνιαηξηθή:  ΠΑ
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«΄Αθεζ΄ κε, Σνύξθν, απ΄ ηα καιιηά θαη πηάζ΄ κε απ΄ άιινλ ηόπν, 

λα κε κε θάκεηο λα γελώ ξεδίιηλ ησλ αζξώπσ. 

΄Αθεζ΄κε, Σνύξθν, απ΄ ηα καιιηά θαη πηάζ΄ κε ΄πνύ ην ρέξη 

λα πάκελ εηο ηνλ δηθαζηή θη όπσο ην γξάθεη ν λόκνο 

ακ παίξλεη ν Σνύξθνο ηε Ρσκηά λα ΄λαη ζπρσξεκέλνο». 

ΚΛΑΓΑΚΖ 2009: 52, ζη. 18-22 

ε παξαιιαγή ηεο Μπθφλνπ
574

 ε πξψηε δνπιεηά ηνπ κε ρξηζηηαλνχ δηψθηε (πνπ εδψ

είλαη Σνπξθφπνπιν θαη φρη αξαθελφο) δελ είλαη βέβαηα λα βαθηηζηεί, αιιά λ΄ αξπάμεη ην 

πνζεηφ ζήξακά ηνπ ακέζσο κφιηο ν άγηνο αίξεη ηελ πξνζηαζία ηνπ. Καη ε θφξε, ηη άιιν ηεο 

απφκεηλε λα θάλεη, νξγίδεηαη θαη ζηξέθεηαη ηαπηφρξνλα ελαληίνλ ηνπ ζθύινπ Σνχξθνπ θαη ηνπ 

δίβνπινπ αγίνπ (ζη. 8-19): 

θίδνπλ ηα άγηα κάξκαξα θαη βγαίλεη ε θόξε πάλσ, 

ηξέρεη θαη ην Σνπξθόπνπιν θη απ΄ ηα καιιηά ηελ πηάλεη. 

«΄Αθεζ΄ κε, ζθύιε, απ΄ ηα καιιηά, πηάζ΄ κε από ην ρέξη
575

,

πνπ ΄ρσ δπν ιόγηα γηα λα πσ θαη ό,ηη κνπ κέιιεη, αο γέλεη. 

Γελ είδα άγην δίβνπιν σζάλ ηνλ άη-Γηώξγε, 

λα παξαδίδεη θαη Ρσκηά εηο ησλ Σνύξθσλ ηα ρέξηα».  

Αθαδεκία 1962: 5-6, αξ 1Β΄, ζη. 8-13

Πεξηθξνλεηηθά κηιάεη γηα ηνλ άγην ε Διιελίδα θαη ζηελ θξεηηθή παξαιιαγή «Ζ 

θαηεξγαξηά ηνπ Άε Γηψξγε»: 

574
 Βι. άιιε κπθνληάηηθε παξαιιαγή ζην Dieterich 1908: ζ. 348, αξ. 25, φπνπ ην Σνπξθφπνπιν εθηφο απφ θεξί, 

ιηβάλη θαη ιάδη, ηάδεη ζηνλ άγην: λα ζε θαπλίζσ κάιακα, λα ζε αζεκώζσ αζήκη (ζη. 13). 
575

 Σελ ίδηα θξάζε απεπζχλεη ε Διιελνπνχια θαη ζε παξαιιαγή ηεο Υαιθηδηθήο (Βαγγιήο 1986: 85-87, αξ.46), γηα 

λα ζπλερίζεη φκσοαπνθαζηζηηθά (ζη. 14-15): «Ηγώ Ρνπκηά γηλλήζεθα, Ρνπκηά ζέι΄ λα πηζάλνπ· / ζί Σνύξθνπ πηα δελ 

πξνπζθπλώ». 
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Πρνηνο είδε ςεύηε Άγην θη Άγην θαηεξγάξε, 

λα κνινγά ηζη ρξηζζηαλνύο γηα ησ λ-Σνπξθώ ηε ράξε; 

ΛΔΝΑΚΑΚΖ 2007: 22, αξ. 1, ζη. 21-22 

Αθξηβψο ίδηα είλαη ε θαηάιεμε θαη ζε ζθπξηαλή παξαιιαγή: 

Σζαη ζηζίδνληαη ηα κάξκαξα, ηζ΄ απάλνπ βγαίλεη ε θόξδε! 

Σζαη γνλαηίδ΄ ν καύξεο ηνπ ηζ΄ απάλσ ηελε βάλεη.  

Σζ΄ ε θόξδε απεινήζεηζε πάλ΄ από η΄ άινγό ηνπ:  

 «Πνηνο έδελ άγην δίγλσκν σζάλ ηνλ Ατ-Γηώξγε!  

Να παξαδόλεη Υ΄ζηηαλνύο ζηα ηνύξηζ΄θα ηα ρέξδηα;» 

ΠΔΡΓΗΚΑ 1937: 40, ζη. 14-17  

ε άιιε ζθηαζίηηθε παξαιιαγή ν θαηαδηθαζηηθφο ιφγνο εθθέξεηαη απφ ηνλ ιαφ-

ηξαγνπδηζηή, θαη κάιηζηα δηπιαζηαζκέλνο: 

Ατ- κνπ Γηώξγε αθέληε κνπ, ηα ηάκαηα πηζηεύεηο, 

θαη παξαδίλεηο ρξηζηηαλή ζηα ηνύξθηθα ηα ρέξηα; 

Γελ είδα άιιν δίγλσκν σζάλ ηνλ Ατ-Γηώξγε, 

λα παξαδίλεη ηνπο Ρσκηνύο ζηα ηνύξθηθα ηα ρέξηα. 

ΡΖΓΑ 1958: 246, αξ. 5, ζη. 18-21 

Καη ζηελ πνληηαθή παξαιιαγή ν άγηνο παξαδίδεη ηελ θφξε ζηνπο δηψθηεο ηεο θη απηή 

ηνλ θαηαγγέιιεη ζαλ ςεχηε θαη πξνδφηε: 

Πνηνο είδελ άγηνλ κάξηπξνλ, πνηνο είδελ άγηνλ ςεύζηαλ, 

λα παξαδίδ΄ ηνλ Υξηζηηαλόλ ζη΄ Αγαξελνύ ηα ρέξηα; 

ΛΑΜΦΗΓΖ 1960: 90, αξ. 34, ζη. 18-19
576

576
 Βι. θαη  ·ιζα Γαιαλίδνπ-Μπαιθνχζηα 2004: 156. 
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ε καθεδνληθή παξαιιαγή (Abbott: 1900: 45, ζεκ. 1) ην ηξαγνχδη ηειεηψλεη ακέζσο 

κεηά ηελ αγία πξνδνζία, θαη κάιηζηα κε κηζφ δεθαπεληαζχιιαβν (ζη. 17: Σελ πήξ΄ ν Σνύξθνο θη 

έθπγε). Γελ δίλεηαη δειαδή  ζηελ πξνδνκέλε ρξηζηηαλή θφξε ην δηθαίσκα λα πεη ην δίθην ηεο. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε παξαιιαγή ησλ εξξψλ (Καθηαληδήο 1977: 13), ν ηίηινο ηεο νπνίαο («Σν 

ζαχκα ηνπ άγη Γηψξγε») ερεί ειαθξά ζαξθαζηηθφο. Δδψ ε Ρσκηνθόξε ηάδεη ιίηξα κάιακα θη έλα 

πύξγνλ αζήκη (ζη. 8), ελψ ν κηθξόο Σνπξθόηπνπινο αληηπξνζθέξεη ιίηξα κάιακα θαη δπν πύξγνπο 

αζήκη (ζη. 13), πιεηνδνηεί ινηπφλ θαη πάιη.  

ηελ παξαιιαγή ηνπ Καζηειιφξηδνπ, δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Αρηιιέα . Γηακαληάξα, ην 

Σνπξθφπνπιν πηάλεη ηελ αγηνπαξάδνηε θφξε απφ ην ρέξη ηζαη ζηνλ παπάλ ηελ έθεξε γηα λα ηελ 

θάκεη ηαίξη.
577

 ηελ αηγηλήηηθε ν δίγλσκνο Ατ-Γηψξγεο παξαδίδεη ηελ θφξε ζηα ρέξηα ηνπ δηψθηε

ηεο, πάλησο ν ζεξεπηήο ηεξεί ηελ ππφζρεζή ηνπ θαη αιιάδεη ζξεζθεία: 

Ο Σνύξθνο εβαπηίζηεθε θαη Γηώξγεο νλνκάζηε, 

ηελ θόξε ζηεθαλώζεθε, γπλαίθα ηνπ ηελ πήξε. 

ΓΡΑΓΟΤΜΖ 2008: 163, αξ. 42α 

Σν ίδην αθήλεηαη λα ππνλνεζεί ζε παξαιιαγή ηεο Λέζβνπ: 

«΄Αθηζ΄ κη, Σνύξθνπ, απ΄ ηα καιιηά θη πηάζ΄ κ΄ απνύ ηνπ ρέξη. 

Γελ είδα άγηνπ δίγλνπκνπ, νπζάλ ηνύλ Αγη Γηώξγε, 

λα παξαδίλεη ηηο Ρνπκηέο εηο ηνύλ Σνπξθηώλ ηα ρέξηα». 

«Γε ζέινπ Σνύξθνπ λα κη ιεο, κεδέ Σνπξθί δελ είκη· 

ζηε ράξε ηνπ βαθηίζηεθα, Γηνπξγήο ηνύ όλνπκά κνπ».
578

577
 Βι. Λανγξαθία, ηφκ. Γ΄, ηρ. Γ΄, 1912: 249, αξ. 2. ζη. 24. 

578
 Βι. Δπάγγεινο Αλη. Καξαγηάλλεο, «Λεζβηαθέο παξαιιαγέο ηξαγνπδηψλ ηνπ αθξηηηθνχ θχθινπ»,  Λανγξαθία, 

ηφκ. ΛΕ΄ (1993-1994), Αζήλα 1995: 4-5, αξ. Α΄, ζη. 17-21. ηελ ακέζσο επφκελε παξαιιαγή πνπ παξαζέηεη ν 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



518 

Αιιά θαη ζηελ εθδνρή ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηηο Καξπέο ηεο Βνπιγαξίαο, κε ηελ ίδηα 

δξηκχηεηα θαηαθέξεηαη ε θφξε ελαληίνλ ηνπ αγίνπ: 

«Πνηνο είδε άγηνλ ραξακή, πνηνο είδε άγηνλ θιέθηε! 

Να παξαδώζεη ρξηζηηαλή ζηα ηνπξθηθά ηα ρέξηα;»
579

ΛΟΤΛΟΤΓΟΠΟΤΛΟ 1903: 64, αξ. 54, ζη. 20-21 

Καη ζε παξαιιαγή απφ ην Καβαθιί ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο: 

Σα κάξκαξα αλνίγνπλη, ηελ θόξε παξαδίλνπλ. 

Ζ θόξε κόλ(ε) ζπληύρηληλ, ζπληύρηληλ θί ιέεη: 

«Πνύ είηδηηη, πνύ άθζηηη ηνπλ ΄Αηνπ Ηώξγε πξνπδόηε, 

λα παξαδίλεη ρξηζηηαλή ζηα ηνύξθηθα ηα ρέξηα;» 

ΠΑΠΑΣΑΨΚΟΤΓΖ 2013: 147, αξ. 9, ζη. 16-19 

Καη ζε ζξαθηθή, φπνπ θαηαγγέιιεηαη απεξίθξαζηα ε πιενλεμία ηνπ αγίνπ (ζη. 31-32)
580

:

«Γελ είδα άγην ραξακή, δελ είδα άγην ςεύηε, 

λα ιηκπηζηεί ηα ηάκαηα θαη λα κε θαλεξώζεη». 

ΚΑΒΑΚΟΠΟΤΛΟ - ΠΑΠΑΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ - ΡΧΜΑΗΟ 1956: 177, αξ. 76 

Καξαγηάλεο (6-7, αξ. Α΄1, ζη. 30), ν άγηνο θαηαγγέιιεηαη ζαλ δίγλνπκνπο αιιά θαη ζαλ ηδαηδαιηάξεο. Σδά(λ)ηδαιν 

είλαη ην θνπξέιη θαη ηδαληδαινθνξεκέλνο ή ηδαληδαιηαξνπηδνύξηρνο ν θνπξειήο. 
579

 ε ζαξαθαηζάληθε παξαιιαγή (Γνχιαο 1999: 41, αξ. Η37, ζη. 17) ν άγηνο ζπεχδεη λα απαληήζεη σο εμήο, 

απηναπαιιαζζφκελνο: «Κόξε κ΄, δελ γίλθα ραξακηδήο, θόξε κ΄, δελ γίλθα θιέθηεο». Γελ παξέρεη φκσο πεηζηήξηα 

ηεο αζσφηεηάο ηνπ. 

580 «Πξνβνιή ηνχ ζπκθέξνληνο ζαλ ππέξηαηνπ "κέηξνπ" ξχζκηζεο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη κάιηζηα απφ ηνλ 

θαηεμνρήλ εθπξφζσπν ηεο εζηθνζξεζθεπηηθήο λνκηκφηεηαο» ραξαθηεξίδεη ηελ απιεζηία ηνπ αγίνπ ν Γ.Γ. 

Κνληνγηψξγεο (1979: 115). 
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Σν ίδην ζε καθεδνληθή παξαιιαγή: 

«Ηδέ ηνύλ ςεύηελ άγηνπλ, άγηνπλ ή πξνδόηελ, 

λα θαλεξώλεη ηε Ρνπκηά ζηα ηνύξθηθα ηα ρέξηα».
581

ε επεηξψηηθε παξαιιαγή ν άγηνο θαηαγγέιιεηαη γηα ηελ πιενλεμία ηνπ (ζη. 1-17): 

Αθνύζεηε, όξε θαη βνπλά, ρώξεο θαη βηιαέηηα, 

ν άγηνο κ΄ επξόδσθε γηα ην πνιύ ην ηάκα.
582

ΓΗΑΓΚΑ 1959: 559, αξ. 922 

ε θαξδηηζηψηηθε παξαιιαγή πξνζδηνξίδεηαη επαθξηβψο ην είδνο -άξα θαη ην κέγεζνο- 

ηεο αδηθίαο: 

«Αρ, Ατ-Γηώξγε ραξακή, ραξάκη λα ζνπ γέλεη, 

π΄ αδίθεζεο κηα ρξηζηηαλή, ηελ έδσζεο ζηνλ Σνύξθν». 

ΚΟΕΗΟΤ-ΚΟΛΟΦΧΣΗΑ 2015:141, αξ. 8, ζη. 16-17 

581
  Βι. Καςάιεο 1917: 528, αξ. 15, ζη. 16-17.  

582
 Σν πνιύ ην ηάκα, πάιη απφ Σνχξθν, απνδεηθλχεηαη ηθαλφ λα θάκςεη ηελ αληίζηαζε θαη ελφο άιινπ αγίνπ, ηνπ 

Αζαλαζίνπ. Γξάθεη ν Μ.Γ. Μεξαθιήο (1973: 55): «Αλαθέξσ ηελ επηβίσζε ελφο αθφκα παιαηνχ (παγαληζηηθνχ) 

εζίκνπ, δηάζπαξηνπ ζηε Μαθεδνλία, ζηεξηδφκελνπ ζηελ πίζηε φηη κέζα ζηα δέληξα θαηνηθνχλ πλεχκαηα (ζηνηρεηά), 

πνπ νη άλζξσπνη δελ πξέπεη λα ελνρινχλ θφβνληαο δέληξα. ηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο νη ρσξηθνί απνθεχγνπλ λα 

θφςνπλ φζα δέληξα ζεσξνχληαη ζηνηρεησκέλα· πηζηεχνπλ πσο φπνηνο ηνικήζε θάηη ηέηνην, ζα ηηκσξεζή απφ ηελ 

ςπρή ησλ δέληξσλ: "Σα δέληξα δελ ηα θφβνπκε, είλαη ηεξά, ηα αθήλνπκε λα δνχλε ρξφληα. (...) ΄Οηαλ ηα δέληξα 

γεξάζνπλ θαη πέζνπλ θάησ, πάιη δελ ηα βάδνπκε ζηε θσηηά, γηαηί πξέπεη λα κείλνπλ" (ρσξηφ Αηαλή, πξηλ 

Κάιιηαλε). Φπζηθά θαη ε ζπλήζεηα απηή πήξε ηε ρξηζηηαληθή ηεο επίθαζε, φπσο ζρεδφλ φιεο νη "εζληθέο" 

επηβηψζεηο: "Μηα θνξά έλαο Σνχξθνο έθνςε έλα δέληξν απφ ηνλ πεξίβνιν ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ. 

Σφηε ην δέληξν ηνλ έθιεηζε κέζα. Σφηε ν Σνχξθνο έηαμε έλα ηελεθέ ιάδη. Ο ΄Αγηνο Αζαλάζηνο δελ ηνλ άθελε. Σφηε 

ν Σνχξθνο έηαμε κηα αγειάδα θαη έλα κνζράξη, θαη κεηά ηνλ απειεπζέξσζε».  
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ε ζαξαθαηζάληθε παξαιιαγή δειψλεηαη ην παξάπνλν αιιά θαη ε απφθαζε: 

«Σ΄ αθνύηη ρώξηο θί ρνπξηά, ΄θιεζηέο θί καλαζηήξηα; 

Σ΄ αθνύηη νπ Ατ-Γηώξγεο δέρηεθη ζηνπλ Σνύξθνπ λα κη δώζεη, 

λα θάκνπ Σνύξθα πηζηξά, δηξλίζηα ζηγγηλάδηα. 

Κάιιηνπ λα ηδνύ ηνύ αίκα κνπ ηε γεο λα θνθθηλίζεη 

παξά λα ηδνύ ηα κάηηα κνπ Σνύξθνπο λα ηα θηιήζεη». 

ΓΟΓΟΛΟ - ΓΗΑΝΝΑΚΟ 1983: 47, αξ. 18, ζη. 22-26 

θαιί ζθαιί ζηελ αλεθφξα ηεο απφξξηςεο, πληγκέλε απφ ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο, ε 

Διιελνπνχια θαηαιήγεη λα γεληθεχζεη ην αλάζεκα, θαη απφ ηελ θαηαδίθε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αγίνπ λα θηάζεη λα θεξχμεη ηελ άξλεζε φισλ ησλ αγίσλ. Οπφηε, γηα λα κελ γθξεκηζηεί 

ζπζέκεια ε πίζηε θαη ε ζξεζθεία, ν ιατθφο ηξαγνπδηζηήο θξνληίδεη λα ηηκσξεζεί ν Σνχξθνο, 

θαη κάιηζηα ζαλ απφ ζαχκα, ψζηε λα πεξηζσζεί ε αγηνζχλε θαη λα αλαθηεζεί έλα ηκήκα ηεο 

εκπηζηνζχλεο ζηα ζεία θαη ηελ παξέκβαζή ηνπο:  

«Αθνύζηη ζεηο νη ρξηζηηαλνί θί ζεηο νη βαθηηζκέλνη· 

άγηνπο λα κελ πηζηεύηηη, άγηνπο κελ πξνπζθπλάηη. 

Ηγώ άγηνπο κί πξόδνπζη ζηα ηνύξθηθα ηα ρέξηα». 

Κη Σνύξθνπο ηνπ κηηάληνπζη, ηα ηάκαηα δε δίλεη, 

θί ηνύ θνπξκί ηνπ ζάπηζη θί πέθηνπλ ηα θνπκκάηηα. 

ΚΤΠΑΡΗΖ 1940: 64, αξ. 199, ζη. 21-25 

Με ηνλ ηξφπν  ηνπ πιενλέθηε αγίνπ Γεεσξγίνπ ζπκπεξηθέξεηαη θαη ν παγαληζηήο Άγηνο 

Φεινξείηεο, ζηελ θξεηηθή παξαιιαγή (επαξρία εηείαο). Καη εθεί, φπσο ζε άιιεο παξαιιαγέο, 

πξνεγείηαη έλαο πιεηζηεξηαζκφο πξνζθνξψλ απφ ηε δησθφκελε θαη ηνπο δηψθηεο:  
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«΄Αγηε Φεινξείηε κνπ, ζώζε κε ησλ θνπξζάξσ· 

λα θέξ΄ νθάδεο ην θξαζί θαη κε η΄ αζθηά ην ιάδη, 

κε ηα θαξαβνθάηεξγα η΄ αζεξληθό ιηβάλη». 

Σν κάξκαξν ΄λεθνύθσζε θη εκπήθελ από θάησ, 

όληε ηελ ώξα θεηλεγηά εθηάμαλ νη θνπξζάξνη. 

«΄Αγηε Φεινξείηε καο, δείμε καο ην θνξάζν· 

ην έκπα θάλνκε ρξπζό, ην έβγα ζ΄ αζεκέλην 

θη απάλσ ην θακπαλαξηό αζήκη θνπθισκέλν».  

Καη κε η΄ αρείιη λ-ηνύ ιεγε: δελ είδα ΄γώ θνξάζν, 

θαη κε ην ρέξη λ-ηνύ ΄δεηρλε ζην κάξκαξν ΄πθνθάησ.
583

Σν κάξκαξν ΄λεθνύθσζε θη εβγήθε λ-απνθάησ 

θη εγύξηζε αλαηνιηθά θαη δηπινθαηαξάηαη. 

«Αγηε Φεινξείηε κνπ, θαη λα γνξγνραιάζεηο· 

ην έκπα ζνπ, ην έβγα ζνπ ζηαιίζηξα ησλ πξνβάησ 

θη απάλσ ζην θακπαλαξηό ε θνίηε ησ γ-θνξάθσ».
584

Αθαδεκία 1962: 4-5, αξ. 1Α΄, ζη. 10-24 

ε άιιε θξεηηθή παξαιιαγή πάλησο ε νξγή ηεο πξνδνκέλεο θφξεο ζηξέθεηαη θαηά ηνπ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ κε γιψζζα δξηκχηαηε: 

΄Αξρεη΄ ε θόξε θη έθιαηγε, ηνλ άγηνλ εβιαζηήκα: 

583
 ε παξαιιαγή ηεο Ρφδνπ ν δίβνπινο άγηνο πξνδίδεη ηελ θφξε κε ην βιέκκα ηνπ: Καη κε ην ζηόκαλ ηνύ ΄ιεελ: 

«Δγώ θόξεδ δελ έρσ». / Καη κε ηα κάηηα ηνύ ΄γλεθε: «Δδώ είλαηλ ε θόξε» (Παπαρξηζηνδνχινπ 1959-1960: 276, αξ. 

15, ζη. 16-17). Γη΄ απηφ θαη ε πξνδνκέλε (πξνζ)εχρεηαη, ρσξίο πάλησο λα απεπζχλεηαη ζηνλ Θεφ, αθνχ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαηαξηέηαη: «Ατ κνπ Γηώξγε, αθέληε κνπ, θη άη κνπ θαβαιάξε, / ηνπ ρξόλνπ ζηάβιν λα ζε δσ, 

ζηάβιν λα ζε παληήμσ / θαη εηο ην μαλαγύξηζκα η΄ άινό κνπ λα δέζσ» (ζη. 27-29). Καη νη άγηνη ζέινπλ ηε θνβέξα 

ηνπο. 
584

 Αζεξληθό ιηβάλη: ιηβάλη κε ηζρπξή νζκή· ΄λεθνύθσζε: αλαζεθψζεθε· θεηλεγηά: ηελ ψξα εθείλε αθξηβψο· έκπα: ε 

είζνδνο· θνπθισκέλν: θαιπκκέλν· ζηαιίζηξα: ζθηεξφο ηφπνο φπνπ κέλνπλ ηα πξφβαηα ην κεζεκέξη· θνίηε: θσιηά. 
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«Πνηνο είδε ηέζνηνλ άγηνλ ζαλ θαη ηνλ ατ-Γηώξγε; 

΄Αγηε κ΄, αγηνλνξίηε κνπ, θαη λα παληεξεκηάζεηο. 

Παπάο λα κε ζε ινπηξνπγά, λα πέζεηο λα ραιάζεηο· 

λα ζέ ηδσ θνύξηα
585

 ησλ αξληώ, ζηαιίζηξα ησλ πξνβάησ

θαη ζηα θακπαλαξάθηα ζνπ ε θνίηε ησλ θνξάθσ». 

JEANNARAKI 1876: 124, αξ. 126, ζη. 45-50 

ηελ θαξπαζηαθή παξαιιαγή «Ο Σνχξθνο θη ε φκνξθε θφξε», ζηελ θαηάξα 

εκπιέθνληαη γάηδαξνη (γαάξνη) αληί πξνβάησλ, ηφζε είλαη ε αγαλάθηεζε ηεο πξνδνκέλεο: 

«΄Πό κέζα ΄πνύ ην ηεξό γαάξνη λα θνηηάηδνπ 

ηζαη νπάλσ ΄πνύ ην ηεξό θνξάθνη λα θσλάηδνπ». 

ΑΛΔΞΗΑΓΖ 1975: 27, αξ. Ζ΄, ζ. 18-19 

Αθφκα πην βαξηά αθνχγεηαη ε θαηάξα απφ ην ζηφκα ηεο ιπγεξήο ζην θππξηαθφ πνίεκα 

«Ο ΄Αγηνο Γεψξγηνο παξαδίδσλ»: 

«΄Ηληα, ατ-Γηώξθε καζθαξά, έηζ΄ ήηνπλ ε πνκπή ζνπ! 

Να θάκσ ηά ΄ζζσ ζνπ ζηαβιίλ, ηα ΄μσ αρεξσλάξθα, 

θεηακαί, πνπ ζηέθεη ν παπάο, ηελ κνύιαλ κνπ λα δήζσ, 

λα θθσ θαη πά΄ ζηελ ηξνύιιελ ζνπ θαη λα ζνπ θαηνπξήζσ!»
586

ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ 1987: 786-787, αξ. 27, ζη. 37-40 

585
 θνύξηα: κάληξα. 

586
 (έ)ζζσ: ηα κέζα· αρεξσλάξθα: αρπξψλαο:  θεηακαί: εθεί. 
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Ο άγηνο ινηπφλ, πνπ δελ παίξλεη θαλ ηελ επζχλε ηεο πξάμεο ηνπ, αθνχ άιια ιέλε ηα 

πξνζηαηεπηηθά ρείιε ηνπ θη άιια δείρλεη ην θαηαδνηηθφ ρέξη ηνπ, θαηαιήγεη ζηελ απφθαζή ηνπ 

δπγίδνληαο θαη ππνινγίδνληαο ην πιηθφ ηνπ θέξδνο, ζαλ λα ζπκκεηέρεη ζε παδάξη. Δμεηάδνληαο 

ηηο πνιιέο  παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ ν Γθπ σληέ γξάθεη (2001: 221-223): 

΄Οζνλ αθνξά ηνλ αξαθελφ, απηφο ππφζρεηαη ή πνιχηηκα δψξα, ή πην κεγάιε πνζφηεηα 

ησλ πιηθψλ πνπ ήδε ππνζρέζεθε ην θνξίηζη θαη ηειηθά, ζε κία πεξίπησζε, ηελ ίδηα 

πνζφηεηα ρσξίο θακία ππεξαμία. Οη πξνηεηλφκελεο ζπκθσλίεο απφ ηνπο αλζξψπνπο δελ 

έρνπλ ινηπφλ ηελ ίδηα ζεκαζία. Ζ εξσίδα ππφζρεηαη ζηνλ άγην κηα ζπκβνιηθή 

επηβεβαίσζε ηεο αγηνζχλεο ηνπ κε αληάιιαγκα κηαλ πξνζηαζία, κηαλ εγγχεζε. 

Αληίζεηα, φηαλ ν αληίπαιφο ηεο πξνζθέξεη ρξπζφ θαη καξγαξηηάξηα ζε αληάιιαγκα 

πιηθνχ πιενλεθηήκαηνο εκθαλψο αδηθαηνιφγεηνπ, πξνηίζεηαη απινχζηαηα λα 

εμαγνξάζεη ηνλ άγην. Ζ πξφηαζε δελ έρεη δηαθνξεηηθφ λφεκα φηαλ ν αξαθελφο -εμ 

νξηζκνχ κε ρξηζηηαλφο- πξνηείλεη κεγαιχηεξε πνζφηεηα θεξηνχ, ιαδηνχ θαη ιηβαληνχ. 

Γηαηί ην παηρλίδη γηα ηελ πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο αθαηξεί απφ ην πξντφλ θάζε ηεξφ 

ραξαθηήξα θαη ηνπ αθήλεη κφλν ζθέηε φςε εκπνξεχκαηνο. Κη φκσο ν άγηνο δέρεηαη ηε 

δεχηεξε ζπκθσλία, φπσο είρε δερζεί θαη ηελ πξψηε, απνθαιχπηνληαο έηζη φηη απφ ηελ 

αξρή ψο ην ηέινο ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηελ πιηθή πιεπξά ησλ δψξσλ θαη, ζπλεπψο, φηη 

δελ κπνξεί λ΄ απνηειέζεη ππεξβαηηθφ εγγπεηή. [...] 

Ζ ηδέα ηεο πξνδνζίαο, ή πην ζπρλά ηεο ππεθθπγήο, ησλ θπζηθψλ ή ππεξθπζηθψλ 

εγγπεηψλ είλαη κία ζηαζεξά ηεο λενειιεληθήο ζθέςεο. Δκθαλίδεηαη ζε δεκνηηθά 

θείκελα, θαη θπξίσο ζε κνηξνιφγηα,αιιά επίζεο ζηελ πξνζσπηθή ινγνηερλία, αθφκε θαη 

ζην έξγν ζπγγξαθέσλ πνπ απηνθαζνξίδνληαη σο αδηάιιαθηνη ρξηζηηαλνί νξζφδνμνη: π.ρ. 
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Αζπλήζηζηε πινθή έρεη κηα παξαιιαγή ηεο Κσ, πνπ θαηαγξάθηεθε απφ ηνλ Ηάθσβν 

Εαξξάθηε ην 1905 θαη δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ Ρ.Μ. Νηψθηλο, ν νπνίνο παξαηεξνχζε: «This is an 

usual version of the ballad which Baud-Bovy calls "Le Saint Turcophile"» (Λανγξαθία, ηφκ. ΗΓ΄, 

ηρ. ΑΒ΄, 1950).
587

 Σν ηξαγνχδη εθηείλεηαη ζε 86 ζηίρνπο, πξνζζέηνληαο ζηα ζέκαηα ηεο

κεηακθηεζκέλεο πνιεκίζηξηαο, ηεο θαηαδίσμήο ηεο απφ αξαθελφ θαη ηεο πξνδνζίαο ηεο απφ 

ηνλ άγην ην ζέκα ηεο βαζχηεξεο εμήγεζεο ηεο ζηάζεο ηνπ αγίνπ, ηεο δεχηεξεο κεηακθίεζεο ηεο 

δησθνκέλεο, ηεο λέαο επίζεζήο ηεο θαηά ησλ αξαθελψλ, ηεο ζπλάληεζήο ηεο, ζην πεδίν ηεο 

κάρεο, κε ηνλ αγαπεκέλν ηεο, θαη κηαο παξαιίγν ζαλάζηκεο παξεμήγεζεο: 

Πηζνηόο είδε θόξελ όκνξθελ αληξίηζα θνξεκέλελ, 

θόξελ λα δώλεηαη ζπαζί, λα θέξεη ην θνληάξη, 

ηζαη ζώξαθαλ νιόρξνπζνλ ηα ζηήζηα ηεο λα θξάζζεη, 

λα πειεκά ζηνκ πέιεκν ζαλ άμην παιηθάξη; 

ηνκ πέιεκνλ ζθνξπίζηεθαλ, ηζ΄ επόκεηλε κνλάζε· 

κνλάζε ζε αδηάβαηα ηζ΄ εξεκηαζκέλα κέξε. 

Μπξνζηά ζε βξύζ΄ επξέζεηζε, πνπ έηξερε λεξάηζη· 

 πίλεη λεξό ηζ΄ εζηάζεηζε λ΄ απνζηαζεί ιηάηζη. 

Σνζ ζώξαθά ηεο ζήθσζε, ηνλ ίδξνλ λα ζθνππίζεη, 

587
 «Δίλαη αιήζεηα φηη ε παξαιιαγή απηή είλαη ηδηφξξπζκε», γξάθεη ν Κψζηαο Ρσκαίνο, «φηη έρεη πνιιά λέα ζεκεία 

θαη φηη πηζαλψο ππάξρεη θάπνηα αμηφινγε αλαηαξαρή ζηε ζεηξά ησλ επεηζνδίσλ, σζηφζν φκσο λνκίδσ φηη αξθεηά 

ζηνηρεία ηεο παξαιιαγήο αληηπξνζσπεχνπλ ζηξψκα ρξνληθά παιαηφηεξν παξά νη άιιεο παξαιιαγέο. ΄ απηά ηα 

αξρατθά ζηνηρεία ππνζέησ φηη ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα εμήο: ΄Οηη ε λέα δψλεηαη ζπαζί, θέξλεη θνληάξη "ηζαη 

ζψξαθαλ νιφρξνπζνλ ηα ζηήζηα ηεο λα θξάζζε" (ζηίρ. 3), φηη -φπσο ζην ρέξη είρε πιεγσζή θαη ε Μαμηκψ απφ ηνλ 

Γηγελή- έηζη θαη εδψ ζε κηα ζηηγκή ν θαβαιιάξεο εξαζηήο ηεο ηελ ηξαπκαηίδεη ζην ρέξη (ζηίρ. 70-77), φηη ν άληξαο 

πνπ ηελ πιήγσζε θξνληίδεη θαη γηα λα δεζή ε πιεγή (ζηίρ. 78-8), θαη, ην ζπνπδαηφηεξν, ε απνγχκλσζε ηνπ ζηήζνπο 

ηεο θφξεο δε γίλεηαη πάλσ ζηε κάρε, αιιά -φπσο αθξηβψο θαη κε ηε Μαμηκψ- ζπκβαίλεη ακέζσο κεηά ηε κάρε, 

φηαλ εθείλε πήγε θνληά ζηε βξχζε θη΄ έβγαιε κνλάρε ηεο θαη ζειεκαηηθά ην ζψξαθά ηεο (ζηίρ. 8-10). [...] Αλ ήηαλ 

ηέηνηα ε αξρηθή ζθελή, νθεηιφκελε ζηε ζειεκαηηθή απνγχκλσζε, ηφηε γηα πνηα αηηία έγηλε κε ηνλ θαηξφ ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ επεηζνδίνπ ζηελ πξνθνξηθή παξάδνζε; ΄Ηζσο δελ είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζζή θαη ηνχην. 

ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ν ηχπνο ηεο αληξεησκέλεο θφξεο φζν πάεη θαη γίλεηαη πην εξσηθφο. [...] Δίλαη ινηπφλ θπζηθφ 

ζε έλα ηξαγνχδη, φπνπ ε λέα είλαη ηφζν αληξεησκέλε θη΄ αληίπαιφο ηεο είλαη έλαο αιιφζξεζθνο, λα κελ ηαηξηάδε ε 

αξρηθή εθνπζία απνγχκλσζε ηνπ ζηήζνπο ηεο κεηά ηε κάρε, αιιά κε ηνλ θαηξφ λα είρε ζεσξεζή φηη ηνχην 

ζπλέβαηλε εθνχζηα θη΄ απξνζδφθεηα πάλσ ζηε κάρε, θαη κάιηζηα φηη πξνεξρφηαλ απφ ηελ πνιιή ηε δφξε πνπ 

έβαλελ ε Αληξεησκέλε. ΄Δηζη κε ηε δηαζθεπή ηνχηε ηνπ επεηζνδίνπ ε λέα γηλφηαλ αθφκε πην εξσηθή» («Σν 

ηξαγνχδη ηεο αληξεησκέλεο ιπγεξήο», ζην Ρσκαίνο 1979: 35-36). 
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ηζ΄ εθάλεζαλ ηα ζηήζηα ηεο, ηζαη ηα ζθηρηά βπδηά ηεο.      

Γελ ην ΄ξπηδελ πσο ήζαλε αξαηζελνί θξπκκέλνη,   

ηζαη παξαηζεί παξάκεξα ζηελ γελ εμαπισκέλνη. 

Γηα ην θαιόλ ηεο ξηδηθόλ ηζαη ηεγ θαιήλ ηεο κνίξα 

ηελ είδελ έλαο κνλαρόο, ηζαη κνλαρόο ηνπ είπε:  

«Υαξά ζηνλ ήιην πνπ ΄ιακςε, ζην θέγγνο πνπ ερύζε,          

ραξά ζηα ζηήζηα ηα ιεπθά ηζαη ζηα ιακπξά ηεο θάιιε.      

Θεέ κνπ, ηζ΄ αο επξέζεθα ζηεο θόξεο ην ηξαζήιη». 

Σζαη θάκλεη ηζίλεκα γη΄ απηήλ, ηζαη θάκλεη δαινπάηη. 

Ζ θόξε θαζώο ήθνπζε ηζεηλνύ ην δαινπάηη, 

μεζπάζηε ηζαη ζαλ πέξδηθα παμάθλνπ απνηηλάρηε,  

ηζαη θνπκπσκέλ΄ αθνπκπσηή, σο ήην ηζ΄ σο επξέζε,          

νινηξεράηε ήθεπγε λα θόςεη ΄πό ηα ηζείλνπ. 

Οκπξόο ηεο είδε ηζ΄ άζπξηδελ έλα κνλαζηεξάηζη, 

ηνλ Ατ-Γηώξγε γλώξηζε, ηζαη πήε ηζ΄ ήκπε κέζα. 

«Ατ κνπ Γηώξγε, ΄θέληε κνπ, θξύςε κε πνπ ΄καη θόξε,        

γηαη΄ είκαη νινκόλαζε, ηζαη πεξηζζνί εηζείλνη,        

ηζαη ην ζπαζί κνπ ΄πόκεηλε καδί ηζαη ην θνληάξη, 

ζηε βξύζε πνπ ηα ΄θνύκπεζα, ηνλ ίδξν κνπ λα πάξσ. 

Θα θάκσ ηα ΄κπα ζνπ ρξνπζά, ηζαη ηα ΄βγα ζ΄ αζεκέλα, 

ζα θάκσ ην θνπβνύθιη ζνπ κε ηα καξγαξηηάξηα,      

λα ΄ζεηο ακάμηα ην ηζεξί, ηζαη ακαμηέο ην ιάδη,       

ηζαη κε ηα βνπβαιάκαμα λα έζεηο ην ιηβάλη». 

Σα κάξκαηα εζθίζηεθαλ ηζαη ήθξπςαλ ηελ θόξελ. 

Δηζεί λά ηζ΄ ν αξαηζελόο ζη΄ Ατ-Γησξγηνύ ηεκ κπόξηα, 

ρσξίο ζπαζί ζηεκ κέζελ ηνπ, ρσξίο ζην ζέξη η΄ άξκα,          

γηαηί από ηεβ βηάζελ ηνπ, κε δώζεη ζ΄ άιινπο γλώξαλ,         
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ήηξεμε δίρσο άξκαηα, ηεκ πέξδηθα λα πηάζεη. 

Σζαη ιέγεη ΄πό ηελ θάςελ ηνπ, γηα λα βξεζεί ε θόξε, 

πνπ όπνπ ηζ΄ αλ εμάλνημελ εηζείλελ δελ εζώξεη: 

«Ατ κνπ Γηώξγε, ΄θέληε κνπ, θαλέξα κνπ ηελ θόξελ,          

λα θάκσ ηα ΄κπα ζνπ ρξνπζά θαη ηα ΄βγα ζνπ αζεκέλα,        

λα θάκσ ην θνπβνύθιη ζνπ κ΄ αηίκεηα πεηξάδηα, 

ηε ζηξάηα ζνπ πνπ πεξπαηνύλ λα ζνπ ηεκ καξκαξώζσ». 

Δζθίζηεθαλ ηα κάξκαξα, ηζ΄ εβγήηζε ην θνξάζην. 

Σνβ βιέπεη κόληνκ κνλαρόλ, ηζ΄ εδήηα λα νξκήζεη. 

Σηλάζζεη ην καλίηζη ηεο, πεηηέηαη ΄λα δαβξάηζη,       

ηξεηο πηζακέο ην ζίδεξνλ,  δπν πηζακέο ην μύινλ. 

Σνλ αξθηλά ΄π΄ ηεγ θεθαιή κ΄ νύιελ ηεδ δύλακήλ ηεο, 

πνύ ζε βαξεί; πνύ ζε πνλεί; 

ώζπνπ ηνλ ήθακε παλί.   

Σζαη ζαλ ηνλ εμεπόβγαιε ηαη ήξηελ εηο ηνλ λνπλ ηεο, 

ζηνλ Ατ-Γηώξγε γύξηζε ηζαη ιέ΄ ζαλ μνκνιόγη: 

«Οληέο κε μεθαλέξσζεο, ρσξίο λα ην πξνζκέλσ, 

εηο ην αξαηζελόλ νκπξόο, ζηεδ δηζπηξηά κνπ είπα: 

Γελ είδα άγην δίγλσκνλ σζάλ ηνλ Ατ-Γηώξγε,          

λα παξαδώζεη κηα Ρσκηά ζε αξαηζήλσ ζέξηα. 

Μα ηώξα εθαηάιαβα ην ιάζνο κνπ εηζείλν. 

πκπάζεζέ κνπ, ηζ΄ ήθηαημα· κεγάινλ η΄ όλνκά ζνπ. 

Μα θξίκα ην θνληάξη κνπ ηζαη η΄ άμην ζπαζί κνπ! 

Ατ κνπ Γηώξγε, βνύζα κνπ,λα πάγσ λα ηα πάξσ».  

Σζαη ν Ατ-Γηώξγεο δηακηάο εζόθηζε ηεγ θόξελ, 

ηα ξνύρα ηνύ αξαηζελνύ λα βάιεη ηζαη λα πάεη. 

Σα ξνύρα ηνπ αξαηζελνύ εβγάιιεη ηζαη ηα βάιιεη, 
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ηζαη πάεη αλεγλώξηζηνο αξαηζελόο ζηε βξύζε, 

ηζαη ην ζπαζί ηεο δώλεηαη, ηζαη ην θνληάξη παίξλεη. 

Σόηεο αλαληξεηώλεηαη αξαηζελνύο λα θόςεη. 

αξαηζελνί εηζείηνλην ηζα παξαηζεί ιηάηζη, 

ζηνλ ύπλν ησο αμέλνηαζηνη, μερώξηα μαπισκέλνη. 

Δηζεί ΄ηξεμε ζαλ άληδεινο κε ην ζπαζί ζην ζέξη, 

ηζη νύινπο ηνύο εζέξηζε, ρσξίο λα κείλεη έλαο.         

Σζαη πήηη ΄πνηειείσζε, λά ηζ΄ έλαο θαβαιάξεο. 

«αξαηζελέ!» εθώλαμε, ηζαη ζατηηάλ ηήο ξίρλεη. 

Σν ΄λα ηεο ρέξη ιάβσζε, κε η΄ άιιν ηεο ηνύ γλέθεη. 

Ο θαβαιάξεο ήηξεμε, ηζ΄ εηζείλε ηνύ θσλάδεη: 

«Σν ζέξη κνπ ηη ζνπ ΄θηαημε; Γερ ρηύπαο ζηεγ θαξδηάκ κνπ;» 

«Αρ! ζύ ΄ζαη ε αγάπε κνπ, ηζαη ρηύπεζά ζε ηζόια; 

Γεγ θόβγνπληνλ ηα ζέξηα κνπ, παξά λα ζε ρηππήζσ; 

Πνύ ην ΄ξπηδα, αγάπε κνπ, λα ζ΄ εύξσ αξαηζήλνλ;» 

«Γέζε κνπ ηώξα ηεκ πιεγήλ, λα πάςεη πηζην ην γαίκα, 

λα πά΄ λα πειεκήζνκελ ηα δπν αληάκα αληάκα».      

«΄Ακε, ηζπξά κνπ, ΄ζύραζε, λα γηάλεη ε πιεγή ζνπ, 

ηζ΄ εγώ γηα ζε ζηνκ πέιεκνλ είκαη ηζαη πειεκάσ». 

«Γεθ ΄θήλσ ην θνληάξη κνπ, δεθ ΄θήλσ ην ζπαζί κνπ, 

κεδέ ηζαη ηελ αγάπε κνπ θνληά ΄πό ην πιεπξί κνπ». 

«Μαπξίια, θσο κνπ, κπξόβαιε, καπξίια εμεθάλε, 

ζακ κεξκεθηέο ζηξαηέκαηα πξνθηάλνπλ· ζήθνπ πάκε».
588

588
 Πηζνηόο: πνηνο˙ ιηάηζη: ιηγάθη˙ ην ΄ξπηδε: ην ΄ιπηδε˙ ηξαζήιη: ηξαρήιη, ηξάρεινο˙ δαινπάηη: δάιν (ην) είλαη ην 

βήκα˙ αθνπκπσηή: μεθνχκπσηε˙ ηα ΄κπα: ε είζνδνο˙ ηα ΄βγα: ε έμνδνο˙ κε δώζεη ζ΄ άιινπο γλώξαλ: λα κελ ηνλ 

θαηαιάβνπλ νη άιινη˙ θάςε: θάςα, πφζνο, αγσλία˙ μαλνίγσ: βιέπσ, παξαηεξψ˙ μνκνιόγη: εμνκνιφγεζε˙ εζόθηζε: 

ηε θψηηζε, ηεο έβαιε ζην λνπ˙ πήηη: απήηη(ο), αθνχ, αθφηνπ˙ ηζόια: θηφιαο˙ πηζην: πηα. 
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Ηδηφηππε ιχζε ζην δξάκα ηεο δησθφκελεο ιπγεξήο δίλεη θαη κηα ζεζζαιηθή παξαιιαγή 

ηνπ ηξαγνπδηνχ, αξθεηά δηαθνξεηηθή θαη ζηελ πινθή ηεο, πνπ ηελ αλαθνίλσζε ν Γεψξγηνο Γ. 

Ηαηξίδεο ζε δηάιεμή ηνπ ζηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία ζηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1936. ηνλ Ατ-

Γηψξγε θαηαθεχγεη θαη εδψ ε θπλεγεκέλε, κηα βιαρνπνχια, ηελ πξνζεπρή ηεο εληνχηνηο ηελ 

απεπζχλεη ζηελ Παλαγία, φπσο θαη ηνπο φξθνπο ηνπο: νξθίζηεθε ζηελ Παλαγηά θιέθηεο λα πάεη 

λα γίλεη. Καη ην εξσηνρηππεκέλν Σνπξθφπνπιν ζηελ Παλαγία επίζεο ηάδεη κάιακα λα ηεο θέξεη, 

/ κε ην βνπβαινηόκαξν λα θνπβαιάεη ην ιάδη. Απηή ε επηινγή ιεηηνπξγεί δεζκεπηηθά: Γελ ζα 

ήηαλ απιψο βαξχ αιιά αδηαλφεην, κηα ακαξηία αζπγρψξεζε, λα απνδψζεη ε ιατθή κνχζα ζηε 

ιαηξεκέλε Παλαγία ζπκπεξηθνξά αλάινγε ηεο πξνδνηηθήο ηνπ Ατ-Γηψξγε, πνπ ζίγνπξα 

ζπλαξηζκείηαη ζηνπο πην αγαπεκέλνπο αγίνπο ησλ νξζνδφμσλ, κα θπζηθά ζα ήηαλ βιαζθεκία λα 

ζπγθξηζεί κε ηελ Παλαγία. Ζ θφξε ινηπφλ ζψδεηαη ράξε ζην ζπαζί ηεο θαη ζην ζπαζί ησλ 

θιεθηφπνπισλ
589

, πνπ καζαίλνληαο γηα ην αλζξσπνθπλεηφ έζπεπζαλ λα πξνζηαηέςνπλ ηε

βιαρνπνχια:  

Αλνίρηεθελ ε εθθιεζηά θη ακέζσο ηόηε ε θόξε 

ηξαβάεη ην θνθηεξό ζπαζί, ηνπ παίξλεη ην θεθάιη, 

ην ζηέιλεη ζηνλ Ακπάδαγα κε γξάκκα από αίκα, 

γξακκέλν απ΄ ηα θιεθηόπνπια θη από ηελ θιεθηνπνύια, 

ηε Ρήλσ ηεο Μαλώιαηλαο, ηεο θαθνηπρηζκέλεο. 

         Γ. ΗΑΣΡΗΓΖ 1859: 26, αξ. 30, ζη. 17-21 

ηα δεκνηηθά ην φλνκα ηνπ ηζηνξνχκελνπ πξνζψπνπ ζπάληα αλαθέξεηαη κφιηο ζηνλ 

ηειεπηαίν ζηίρν. Απηφ, φπσο θαη ν (αλχπαξθηνο ζηα δεκνηηθά) δηαζθειηζκφο απφ ηνλ 17ν ζηίρν 

ζηνλ 18ν, απφ ηνλ αξρηθφ ζηνλ επφκελν, κπνξεί λα καο νδεγήζνπλ ζηε ζθέςε πσο εδψ έλα 

589
 ε ζχληνκε ξνπκειηψηηθε παξαιιαγή πάλησο ηα θιεθηφπνπια, ζαξαληαδχν ηνλ αξηζκφ, δελ είλαη ζσηήξεο ηεο 

θφξεο, πνπ εθεί νλνκάδεηαη Λάκπξσ, αιιά θπλεγνί ηεο, πνπ ζίγνπξα δελ έρνπλ ηίπνηα ην ρξηζηηαληθφ ζην κπαιφ 

ηνπο. Δδψ πάλησο ν άγηνο ζηέθεηαη ζην ζσηεξηψδεο χςνο ηνπ (Ξ. Αλαγλσζηφπνπινο 1955: 28). 
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ηξαγνχδη παιηφ, θαη παλειιαδηθά εμαπισκέλν, πξνζαξκφζηεθε απφ ζρεηηθά ιφγην ρέξη ζηα 

δεδνκέλα εηδηθήο ηνπηθήο πεξίπησζεο. Δίλαη πηζαλφ δειαδή λα αλαζθεπάζηεθε πξνο 

εξσηθφηεξε εθδνρή, θαη επηπιένλ ρξηζηηαληθφηεξε, γαηί απηφ αθξηβψο ρξεηαδφηαλ θαηά ηηο 

πεξηζηάζεηο πνπ επέβαιαλ ηελ αλαδηακφξθσζή ηνπ. Αλ, ιφγνπ ράξε, ην ηξαγνχδη 

μαλαηνλίζηεθε ζηηο κεηεπαλαζηαηηθέο δεθαεηίεο, νπφηε ε βνξείσο ηεο Ρνχκειεο Διιάδα 

παξέκελε ζθιαβσκέλε, ζα έπξεπε λα ηθαλνπνηεζεί ε δσηηθή αλάγθε γηα ζηίρνπο ληθεθφξνπο θαη 

εγθαξδησηηθνχο. 

Ήζσο ε ίδηα αλάγθε νδήγεζε ζηελ αλάπιαζε ηνπ ηξαγνπδηνχ κε ηε κέξηκλα πηα λα 

απαιιαγεί ν Ατ-Γηψξγεο απφ ην θξίκα ηνπ, ηελ πξνδνζία. Μηα αλακνξθσηηθή παξαιιαγή, απφ 

ην Εαγφξη ηεο Ζπείξνπ, παξαθνινπζεί πηζηά ηελ πινθή ηνπ ζεσξνχκελνπ πξσηνηχπνπ, αιιά 

έσο ιίγν πξηλ απφ ηελ έμνδν. Δθεί ν άγηνο εηζαθνχεη αξρηθά ηε δέεζε ηνπ Σνχξθνπ αιιά, 

κπξνζηά ζε φζα βαξηά ηνχ θαηαινγίδεη ε αδηθεκέλε θφξε, αλαλήθεη: 

«Βόεζα κ΄, Ατ-Γηώξγε, βόεζα κε, ηελ θόξε γηα λα πηάζσ, 

ζα ζε ζθεπάζσ κάιακα θαη ζα ζε ζηξώζσ αζήκη». 

Κη επζύο Ατ-Γηώξγεο άλνημε θη ν Σνύξθνο κπήθε κέζα. 

Απ΄ ηα καιιηά ηελ άξπαμε θαη ζην ηδακί ηελ πάεη. 

«Πξνζθύλα, θόξε κ΄, ηνύξθηθα, θάηζε ζηα γόλαηά  ζνπ». 

Φηιή θσλίηζα έβγαιε όζν θη αλ εκπνξνύζε:  

«Γηά ΄θνύζηε, πόιεηο θαη ρσξηά, ΄θθιεζηέο θαη κνλαζηήξηα, 

γηα ΄θνύζηε άγην ςεύηηθν πνπ κ΄ έδσζε ζηνλ Σνύξθν». 

Κη επζύο Ατ-Γηώξγεο έιακςε θη ν Σνύξθνο καξκαξώζε. 

ΒΑΡΕΧΚΑ 1982: 23, αξ. 1, ζη. 12-20 
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·λαο άιινο άγηνο σζηφζν, ν Άγηνο Νηθήηαο
590

, δξα ζσζηηθά γηα ηελ Διιελνπνχια. ηελ

θξεηηθή παξαινγή «Σνπ Λεληνχ», ν Σνχξθνο Ακέλη αξπάδεη κηα ιπγεξή.
591

 «Ο νδπξκφο ηεο

κάλαο θαη ε πξνζεπρή ζηνλ Άγην Νηθήηα ιεπηεξψλνπλ ηελ θφξε», ζχκθσλα κε ην πξννηκηαθφ 

ζρφιην ηνπ ζπιινγέα: 

Έλα κ-πνπιάθη θειαεδεί ζηζε Πηζθνπήο ηε βξύζε. 

Γε γ-θειαεδεί γηα ην λεξό, κήηε θαη γηα ηε βξύζε, 

κα θειαεδεί γηα ην Λεληώ πνπ πάεη λα γεκίζεη. 

Καη ν Αγάο ηελ είδελε από ηε γ-θάκεξά λ-ηνπ. 

«Δ δεο θνπέια όκνξθε θαη λα ΄ηνλε δηθηά κνπ, 

λα ρηίζσ βξύζε ζηελ απιή, ζηε κέζε ζπληξηβάλη, 

λα βγαίλεη λα κε λ-ηε ζσξεί ήιηνο κεδέ θεγγάξη». 

Ζ  θόξε ήλην θξόληκε, γπξίδεη θαη ηνπ ιέεη: 

«Πήγαηλε, ιέσ, Ακέλη αγά, πήγαηλε ζηε δνπιεηά ζνπ, 

κε κ-πγηάζσ πέηξα ΄πό ηε γεο θαη θάςσ ηε γ-θαξδηά ζνπ». 

Πέκπεη ηξαθόζνπο ηνύ ζπαζηνύ θαη ρίιηνπο ηνπ πνιέκνπ, 

ζηε γ-θάκεξα ηε βξίρλνπλε αξγπξνθνπθισκέλε. 

«εθώζνπ δα, Λελάθη κνπ, λα βάιεηο ηα θαιά ζνπ, 

ζηε κ-πόξηα ηζε παξάδεηζνο λα πά΄ ε γη-αθεδηά ζνπ». 

«ηε κ-πόξηα ηζε παξάδεηζνο ρηίζεηε ην θνλάθη, 

λα ηξέμνπλε ηα κάζηα κνπ ζα λ-ην λεξό ζη΄ απιάθη». 

Κη ε κάλα ηδε ηελ ήθιαηγε θαη ηε κνηξνινγνύληαλ: 

«Παηδί κνπ, πνπ ζε ζηόιηδα κε ιίξεο θαη θαλάθηα 

590
 Ο Άγηνο Νηθήηαο ν Γφηζνο έδεζε ηνλ 4ν αηψλα κ.Υ., επί Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ,  Μαξηχξεζε θαηά ηνλ δησγκφ 

πνπ εμαπέιπζε ν Αζαλάξηρνο, δηθαζηήο ησλ βεζηγνηζηθψλ θπιψλ (βι. Άγγεινο Αζ. Γνπκαηηαλφο, «Ο βίνο ηνπ 

Αγίνπ Νηθήηα ηνπ Γφηζνπ θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ πιαίζην», Βπδαληηαθά, ηφκ. ΚΓ΄, 2003: 89-106). ηελ Κξήηε, ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηεο νξνζεηξάο ησλ Αζηεξνπζίσλ, θνληά ζε έλα κηθξφ θνηληθφδαζνο, βξίζθεηαη ην πξνζθχλεκα 

ηνπ αγίνπ. Πξφθεηηαη γηα ζπειαηψδε λαφ, ρξνλνινγνχκελν ζηνλ 17ν αηψλα. 
591

 ηηο παξαιιαγέο πνπ δεκνζηεχνπλ ν Γηαλλαξάθεο (1876: 181), ν Κξηάξεο (1920: 298) θαη ν Πηηπθάθεο (1975: 

155), ην Λεληψ ην αξπάδεη θαθηαλφο, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζνγηνχ ηνπ, θαη φρη Σνχξθνο. 
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θη εδά ζε πήξ΄ Ακέλη αγάο κε πίθξεο θαη θαξκάθηα. 

Παηδί κνπ, πνπ ζε ζηόιηδα θαη ζ΄ έπεκπα ζηε βξύζε 

θη εζνύλην λ-ην θνξκάθη ζνπ, σζά λ-ην θππαξίζζη. 

Παηδί κνπ, πνπ ζε ζηόιηδα θαη ζ΄ έβγαλα ζην δώκα 

θη εζνύλην λ-ην θνξκάθη ζνπ, σζά λ-ην θαιακληώλα». 

Κη εβγήθελε θαη ηνπ ΄γεξλε κ΄ έλα ρξπζό ιεγέλη. 

«ήκεξν είλαη ηνπ ηαπξνύ θη αύξην ηνπ Νηθήηα. 

αλ έρεη ράξε ν ηαπξόο θαη δόμα ν Νηθήηαο, 

λα επξεζείο ζην ζπίηη ζνπ κ΄ ό,ηη θξαηείο ζηε ρέξα». 

Κη επξέζε κ΄ έλα καζηξαπά εηο ηε δεμά ηδε ρέξα. 

ΛΔΝΑΚΑΚΖ 2007: 114-115, αξ. 69 

Σν δήηεκα ηεο πξνδνζίαο ησλ ζείσλ θαη ηεο εγθαηάιεηςεο ησλ ρξηζηηαλψλ ζηα ρέξηα 

ησλ αιινζξήζθσλ ζίγεηαη πνιχ λσξίο απφ ηνλ ειιεληθφ πνηεηηθφ ιφγν, θαη κάιηζηα ηνλ 

δεθαπεληαζχιιαβν: ζηα ρξφληα κεηά ηελ άισζε ηεο Πφιεο, θαη πάλησο πξηλ ηειεηψζεη ν 15νο 

αηψλαο: Σν πνίεκα Αλαθάιεκα ηεο Κσλζηαληηλόπνιεο ηειεηψλεη κε ηνλ ζηίρν θαη άγγεινη θαη 

άγηνη πιένλ νπ βνεζνύζη. Αο ην δνχκε: 

΄Οηαλ εηο λπλ αζπκεζώ ηεο Πόιεσο ηα θάιιε, 

ζηελάδσ θαη νδύξνκαη θαη ηύπησ εηο ην ζηήζνο, 

θιαίσ θαη ρύλσ δάθξπα κεζ΄ νηκσγήο θαη κόρζνπ. 

Ο θόζκνο ηεο Αγηάο νθηάο, ηα πέπια ηεο ηξαπέδαο 

ηεο παλαγίαο, ηεο ζεπηήο, ηα θαζηεξσκέλα 

ηα ζθεύε ηα παλάγηα θαη πνύ λα θαηαληήζαλ; 

΄Αξα έβιεπελ ν άγγεινο, σο ήηνλ ηεηαγκέλνο, 

όζηηο θαη έηαμελ πνηέ ηνύ πάιαη λεαλίζθνπ, 
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είπελ γαξ «νπθ εμέξρνκαη έσο όηνπ λα έιζεηο»; 

Ο λεαλίαο έξρεηαη, ν άγγεινο απήιζελ· 

νπρί εθείλνο ν πνηέ παίδαο ησλ εθηεηόξσλ, 

αιι΄ άιινο παίδαο έθζαζε, πξόδξνκνο Αληηρξίζηνπ, 

θαη άγγεινη θαη άγηνη πιένλ νπ βνεζνύζη.
592

Πνηνο ν ηεηαγκέλνο άγηνο; «Πξφθεηηαη γηα ηνλ άγγειν», γξάθεη ν Δκκαλνπήι Κξηαξάο 

(27), «πνπ θαηά ηε ιατθή παξάδνζε έπξεπε λα θξνπξεί ηελ Αγία  νθία ψο ηε ζηηγκή πνπ έλαο 

λένο, γηνο ησλ ηδξπηψλ ηνπ λανχ, ζα εξρφηαλ λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη ζην έξγν ηνπ. ΄Δξρεηαη,  

πξάγκαηη, έλαο λένο, αιι΄ απηφο, θαηά ηα ιφγηα ηνπ πνηεηή, δελ είλαη ν γηνο ησλ ηδξπηψλ, αιιά ν 

γηνο ηνπ Αληηρξίζηνπ, ν Μερκέη ν Πνξζεηήο». Δθηελέζηεξα αλαθέξεηαη ζηελ πξνδνζία ησλ 

νπξαλψλ ν Γ. Κεραγηφγινπ, ζην Δπίκεηξν ηνπ Αλαθαιήκαηνο, κλεκνλεχνληαο θαη ην θείκελν 

ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ν άγγεινο πνπ ππφζρεηαη δηαξθή πξνζηαζία. Πξφθεηηαη γηα έλα πεδφ 

έξγν ην νπνίν «είλαη πην γλσζηφ κε ηνλ ηίηιν Γηήγεζηο... πεξί ηεο Αγίαο νθίαο», πνπ 

αληηγξαθφηαλ ζπρλά (άξα ήηαλ δεκνθηιέο) θαη ζηα  πξψηα κεηαβπδαληηλά ρξφληα». Παξαζέησ: 

Δπί αηψλεο πξηλ απφ ηνλ ζθεπηηθηζηή ή θαη πεζηκηζηή Καβάθε ηεο ινγνηερληθήο 

«παξαθκήο» (décadence) ή «ηέινπο ηνπ αηψλα» (fin de siècle),  ε αθνξκεκέλε ζηέξεα 

απφ ηελ πεξηξξένπζα πξαγκαηηθφηεηα απαηζηνδνμία ηνπ πνηεηή ηνπ Αλαθαιήκαηνο ηεο 

Κσλζηαληηλόπνιεο θηάλεη ψο ην («βέβειν») ζεκείν λα ζρνιηάζεη, αδπζψπεηα, 

πεξηζζφηεξν ηελ «απηζηία» (πξνδνζία) ηνπ ζείνπ ή, έζησ, ησλ 

απεζηαικέλσλ/κεζνιαβεηψλ ηνπ, ησλ αγγέισλ («θπιάθσλ») θαη ησλ αγίσλ 

592
 Κξηαξάο 2012: 27, ζη. 106-118. Απφ ηα ππνζειίδηα εξκελεχκαηα ηνπ Δκκ. Κξηαξά: εηο λνπλ  αζπκεζώ: «θέξσ 

ζην κπαιφ, ζθεθηψ, ζπκεζψ»· ηα πέπια ηεο ηξαπέδαο: «ηα θαιχκκαηα ηεο αγίαο ηξάπεδαο»· θαζηεξσκέλα: 

«αγηαζκέλα»· σο ήηνλ ηεηαγκέλνο: «θαζψο ηνπ είρε παξαγγειζεί»· έηαμελ: «ππνζρέζεθε»· πνηέ: «θάπνηε, άιινηε»· 

παίδαο: «γηνο, λένο»· (ε)θηήηνξεο: «ηδξπηέο, ρηίζηεο»· πξόδξνκνη Αληηρξίζηνπ: «ηηο ζπκθνξέο απφ ηνπο ερζξνχο νη 

Βπδαληηλνί ηηο ζεσξνχζαλ ζπρλά πξνκήλπκα ηνπ εξρνκνχ ηνπ Αληηρξίζηνπ, δειαδή ηεο πεξηφδνπ πνπ ζα θαηέιεγε 

ζηελ ΄Δζραηε Κξίζε. ΄Ζδε ν Νηθήηαο Υσληάηεο είρε ραξαθηεξίζεη ηνπο Φξάγθνπο πνπ ιεειάηεζαλ ηελ Πφιε ην 

1204 σο "πξνδξφκνπο ηνπ Αληηρξίζηνπ"». 
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(«πξνζηαηψλ»), θαη ιηγφηεξν ηελ πεξηνξηζκέλε, έηζη θη αιιηψο, ζνθία θαη 

 πξνβιεπηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ. 

χκθσλα κε ηελ Γηήγεζηλ... πεξί ηεο Αγίαο νθίαο, ζηνλ λεαξφ βνεζφ ησλ νηθνδφκσλ ηεο 

Αγίαο νθίαο είρε δνζεί κηα ζαθήο ππφζρεζε, πνπ εξκελεχηεθε πσο ζα θξαηνχζε ζηνλ 

αηψλα ηνλ άπαληα: 

Καη είρελ ν πξσηνθάιθαο [= πξσηνκάζηνξαο] <παηδίνλ>, θαη ήηνλ δε σο 

δεθαηεζζάξσλ εηώλ, θαη άθεζέλ ηνπ ηα εξγαιεία ηεο θηηζηηθήο απάλνπ εηο ηνλ πάηνλ 

[= πάησκα] ηνπ θηίζκαηνο [= γηαπηνχ], δηά λα  ηα θπιάζζεη, θαη απηφο ππήγελ εηο ηνπ 

βαζηιέσο ηελ ηξάπεδνλ [= ζπκπφζην]. Σν δε παηδίνλ σο εθάζεηνλ θαη εθύιαζζε ηα 

εξγαιεία ηνπ παηξόο ηνπ, ήγνπλ [= δειαδή] ηνπ πξσηνθάιθα, έξρεηαη πξνο απηόλ έλαο 

επλνύρνο [= αγέλεηνο θαη φκνξθνο], κε θσηεηλά θνξέκαηα ζηνιηζκέλνο θαη θνβεξόο 

εηο ηελ όςελ. Καη άζηξαπηελ ην πξόζσπόλ ηνπ θαη εθαίλεην όηη σζάλ [= ζαλ] 

απεζηαικέλνο από ηνλ βαζηιέα. Καη ιέγεη ηνπ παηδίνπ: «Σίλνο ράξηλ [γηα πνην ιφγν] 

άθεθαλ ην έξγνλ ηνπ Θενύ νη ηερλίηαη θαη ππάζηλ [= πάλε] λα ηξώγνπλ θαη λα πίλνπλ, 

λα κεζνύλ;» Καη απνθξίζε ην παηδίνλ θαη είπελ: «Αθέληε, ηώξα ηώξα [= πνιχ 

ζχληνκα] έξρνληαη θαη δελ αξγνύλ». 

Καη είπελ ν άγγεινο: «΄Τπαγε ιάιεζέ ηνπο λα έιζνπλ νγιήγνξα [γξήγνξα], λα 

δνπιεύνπλ ην έξγνλ ηνπ Θενύ»! Σν δε παηδίνλ απνθξίζε κεηά πνιινύ θόβνπ πξνο 

απηόλ «Φνβνύκαη, αθέληε κνπ, λα κελ ραζεί ηίπνηε από ηα εξγαιεία». 

Ο δε επλνύρνο είπελ πξνο ηνλ παίδα: «΄Τπαγε, θαη εγώ ζνύ νκλύσ [= νξθίδνκαη] όηη, 

κά ηελ Αγίαλ νθίαλ νπνύ θηίδεηαη, ε νπνία είλαη ν Λόγνο ηνπ Θενύ, νπνύ [= απφ ηνλ 

νπνίν] έγηλαλ ηα πάληα, λα κελ απνρσξήζσ από δσ εσο νπ [= σζφηνπ] λα έιζεηο, όηη 

εθ Θενύεζηάιζεθα λα θπιάηησ εδώ! Καη ύπαγε, παηδί κνπ, εηο νδόλ εηξήλεο [= ζην 

θαιφ], θαη εγώ θπιάηησ απηά! [...] 
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Αιιά ν πνηεηήο ηνπ Αλαθαιήκαηνο ηεο Κσλζηαληηλόπνιεο έρεη δηαπηζηψζεη πσο ε 

ππφζρεζε πνπ δφζεθε δελ ηεξήζεθε ψο ην ηέινο· ε εξκελεία απνδείρζεθε ιαλζαζκέλε 

φζν θαη κνηξαία: θαθψο (άζνθα, απφ ηε κεξηά ησλ αλζξψπσλ) είηε πξνδνηηθά/δφιηα 

(απφ ζετθή αδπλακία ή εγθαηάιεηςε). Ο λεαξφο απηφο «θιεξνλφκνο» δελ είλαη πηα ην 

πηζηφ ρξηζηηαλφπνπιν ηνπ 6νπ αη., αιιά ν λεαξφο (θππξ. παίδαο = ζρεδφλ έθεβνο, 

παιηθαξάθη) ακηξάο Μερκέη Β΄, «πξφδξνκνο Αληηρξίζηνπ», δει. ηεο επνρήο πνπ 

πξνεγείηαη άκεζα ηεο ηειηθήο θαηαζηξνθήο φισλ ησλ αλζξσπίλσλ. Δπνκέλσο, ζχκθσλα 

πάληα κε ην ππαηληθηηθφ φζν θαη αζηφκσην πλεχκα ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, νη 

παιηφηεξεο «ιφγηεο» / «ζηξαηεπκέλεο» πξνθεηείεο θαη δνμαζίεο αληηζηξέθνληαη ζην 

πνίεκα απνκπζνπνηεηηθά, κε κηα θνθηή νξηζηηθή πνπ απνηειεί ηαπηφρξνλα, 

 αξηζηνηερληθά, θαη ην ηέινο ηνπ (ζη. 118): 

θαη άγγεινη θαη άγηνη πιένλ νπ βνεζνύζη.
593

Αλ νη θαηαθηεκέλνη ΄Διιελεο αηζζάλνληαλ πξνδνκέλνη απφ ηα ζεία ήδε ζηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηεο θαηαδπλάζηεπζήο ηνπο, κεηά ηελ εθπφξζεζε θαη ηεο πξσηεχνπζάο ηνπο, γηαηί λα 

αιιάμνπλ ηα αηζζήκαηά ηνπο φηαλ νη δεθαεηίεο έγηλαλ αηψλεο; Γηαηί λα κελ πηζηέςνπλ φηη δελ 

έρνπλ δηθαίσκα κφλν ζην παξάπνλν αιιά θαη ζηε βαξηά θαηάξα; Σν ηξαγνχδη ηεο πξνδνζίαο 

ηνπ  αγαπεκέλνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ δελ είλαη πεξηζσξηαθή ζχλζεζε θάπνηνπ δχζπηζηνπ ή 

άζξεζθνπ ινγίνπ. Αλ επξφθεηην γηα θάηη ηέηνην ζα έζβελε γξήγνξα, έηζη βαξηά πξνζβιεηηθφ 

φπσο είλαη, θαη ε ζπιινγηθή κλήκε ζα ην δηέγξαθε. Γελ ζα ην νηθεησλφηαλ θαη δελ ζα ην 

αλαπαξήγε. Αληίζεηα, είλαη έλα ιατθφ δεκηνχξγεκα πνπ απαληά ζε φια ηα ηδηψκαηα θαη ηηο 

δηαιέθηνπο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, πνπ θαιχπηνπλ κηα πνιχ κεγάιε επηθξάηεηα, δείρλνληαο 

ηδηαίηεξε αληνρή ζηνλ ρξφλν. 

593
 Κξηαξάο 2013: 75-76. 
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Σν ειεχζεξν θξφλεκα ηνπ δεκνηηθνχ πνηεηή απνθξπζηαιιψλεηαη ζηελ απειεπζεξσκέλε 

θαηαγγειηηθή γιψζζα ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθή σο πξνο απηφ είλαη ε ζηαηηζηηθή ζηελ νπνία 

θαηέιεμε ν Γθπ σληέ, εμεηάδνληαο ηηο παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ απφθεηληαη ζηνλ 

ζρεηηθφ θάθειν ηνπ Κέληξνπ Δξεχλεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο: «Ο άγηνο απνθαιείηαη 1 θνξά 

δίβνπινο, θαη 9 θνξέο δίγλσκνο (πξνδφηεο, πνπ παίδεη δηπιφ παηρλίδη), 1 θνξά δίκνπξνο 

(δηπξφζσπνο), 15 θνξέο ςεύηεο, ςεύηηθνο, ςσκαηάξεο, 2 θνξέο άπηζηνο, 5 θνξέο γειαληδήο (πνπ 

μεγειά), 4 θνξέο ραξακήο ή ραξακηδήο (ιεζηήο), 6 θνξέο πξνδόηεο (ή πξόδσζε), 1 θνξά 

θαηεξγάξεο θαη 1 θνξά Βνύξγαξνο. Σέινο, 2 θνξέο, ζηε Μαθεδνλία, ε θαηαδίθε αληηθαζίζηαηαη 

ή ζπλνδεχεηαη απφ ηελ ππφδεημε: άγηνπο λα κε πηζηεύηηη» (Saunier 2001: 227). 

ηε ζπιινγή ηεο ηξαγνπδηψλ ηεο θηάζνπ, θαη ζην πξννηκηαθφ ηεο ζρφιηα ζην ηξαγνχδη 

ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ε  Νίθε Λ. Πέξδηθα, δίλεη ηελ εμήγεζε ηεο ιατθήο αζέβεηαο: «Ζ 

μερσξηζηά ηζνπρηεξή ζάηηξα ησλ θπξηαλψλ δελ εζεβάζηεθε νχηε ηνλ ίδην ηνλ Άγην Γεψξγε, ην 

κεγάιν θαη ζαπκαηνπξγφ πξνζηάηε ηνπ λεζηνχ, απνδίδνληαο ζηνλ Άγην ηελ απιεζηία ησλ 

θαινγήξσλ ηνπ· πνπ κε ηηο αγπξηείεο θαη ηελ αρφξηαγε θηινρξεκαηία ηνπο είραλ θπξηνιεθηηθά 

δεκαηίζεη ηνπο λεζηψηεο, ηα παιηά ρξφληα» (1937: 39). Ζ απιεζηία απηή ησλ θιεξηθψλ δελ ήηαλ 

εληνπηζκέλν θαηλφκελν ζε θάπνην λεζί. Καη απφ θνηλνχ κε ηε θηινηνπξθηθή πνιηηεία αξθεηψλ 

εμ απηψλ, θαίλεηαη φηη πξνθάιεζαλ ην ιατθφ αίζζεκα, ην νπνίν απνθαζίδεη λα απνθαζειψζεη 

ηνλ πξνζθηιή ηνπ άγην γηα λα θαηαδείμεη κε ηνλ ζαθέζηεξν ηξφπν ηελ ελφριεζή ηνπ, κε κηαλ 

αληηζξεζθεπηηθή νμχηεηα πνπ ζα ηε ζπλαληήζνπκε πνιχ αξγφηεξα, σο αληηεθθιεζηαηηθή εθεί, 

ζηα γξαπηά δηαθσηηζηψλ, ζηνλ Ρσζζναγγινγάιιν ιφγνπ ράξε ή ζηελ Διιεληθή Ννκαξρία.  

Ξέξνπκε πσο νη άλζξσπνη ηεο Δθθιεζίαο, γηα παξάδεηγκα ν Αγάπηνο Λάλδνο, ν Κνζκάο 

ν Αηησιφο θαη ν Νηθφδεκνο ν Αγηνξείηεο, ελαληηψλνληαλ ζθφδξα ζηα ηξαγνχδηα ηνπ ιανχ, θαη 

γηα ηα εξσηηθά ιφγηα ηνπο θαη γηα ηα κνπζηθά φξγαλά ηνπο, «απφ ηα νπνία γιπθαίλεηαη ε ςπρή 

ζνπ θαη ε θαξδία ζνπ αλάπηεη απφ ηελ ζαξθηθήλ επηζπκίαλ».
594

 Αλ ηα εξσηηθά ηξαγνχδηα ηνχο

ελνρινχζαλ, ην επξχηαηα δηαδεδνκέλν ηξαγνχδη ηεο πξνδνζίαο ηνπ αγίνπ ζα πξέπεη λα ηνπο 

πιήγσλε βαξηά.

594
 Σα ιφγηα απηά είλαη ηνπ Νηθφδεκνπ ηνπ Αγηνξείηε. Βι. Αιέμεο Πνιίηεο 2010: 41-44. 
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β) ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ ΑΡΝΖΖ, ΜΖΣΡΗΚΖ ΤΝΑΗΝΔΖ 

ην δεχηεξν ζρήκα ησλ ηξαγνπδηψλ ε Ρσκηνπνχια αξλείηαη  θαηεγνξεκαηηθά λα 

ππνθχςεη, ε κεηέξα ηεο φκσο, ε ζθύια φπσο ραξαθηεξίδεηαη ζηηο παξαιιαγέο απφ ηε Ρφδν, ηελ 

Κξήηε, ηελ Ηθαξία θαη ηελ Κάησ Ηηαιία
595

, γηα λα ηε δειεάζεη, ηεο ηάδεη ηνλ νπξαλφ κε η΄

άζηξα, φζα ζα ηεο πξνζθέξεη ν Σνχξθνο. Ηδνχ, ζε ηξαγνχδη ηεο Ηθαξίαο, ηα κεηξηθά ηαμίκαηα 

θαη νη ζπλαθφινπζεο ζπγαηξηθέο αξλήζεηο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ θαη πάιη ην ζρήκα ηεο 

δηαθπγήο δηά ηεο κεηακνξθψζεσο, ζε πέξδηθα ή πάπηα: 

Κάησ ζηεξ Ρόδν, ζηεξ Ρνδνπνύιια, 

Σνύξθνο εγάπεζεκ κηαξ Ρσκηνπνύια. 

Ζ Ρσκηνπνύια ελ ηνλ εζέιεη, 

ε ζθύιια  ε κάλα ηεο ηνλ  πξνμελεύγεη:
596

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε, ηνλ Σνύξθνλ άληξα 

λα ζε πεαίλλεη ζηελ Αιεμάληξα». 

«Σνλ Σνύξθνλ άληξα ελ ηνλ εζέισ, 

Ρσκηά γελλήζεθα, Ρσκηά πεζαίλσ, 

παπίηζα γίλνκαη, ζηει ιίκλε κπαίλσ». 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε, πνπ ΄ρεη παπόξη, 

λα ζε πεαίλλεη κύξλεγ θαη Πόιε». 

«Δλ ηνλ εζέισ, ελ ηνλε επαίξλσ, 

Ρσκηά γελλήζεθα, Ρσκηά πεζαίλσ, 

595
 Ο Σνύξθν αγάπεε ηε Ρενπκνπνύια, / ε Ρενπκνπνύια έλε αγάπεε ηνλ Σνύξθν· / ε ζθύια κάλλα ηε πνπ ηελε 

ακπνξθηλάεη, ηελ παξαθηλεί δειαδή, δηαβάδνπκε ζε θαησηηαιηθφ ηξαγνχδη, γηα ην νπνίν ν Γ.Α. Πεηξφπνπινο 

ζεκεηψλεη: «Σν γεγνλφο φηη [ην άζκα] είλαη γλσζηφλ θαη εηο ηνπο ΄Διιελαο ηεο Κάησ Ηηαιίαο απνηειεί έλδεημηλ φηη 

κεηεθέξζε εθεί ππφ πξνζθχγσλ εμ Διιάδνο θαηά ηηλα επνρήλ κεηαθηλήζεσο πιεζπζκψλ έλεθα πνιεκηθψλ 

γεγνλφησλ, σο ζπλέβε ηνλ 17ν αη. ΄Οζελ κεηά πηζαλφηεηνο δπλάκεζα λα ζεσξήζσκελ ην άζκα παιαηφηεξνλ ηνπ 

αηψλνο ηνχηνπ» (Αθαδεκία 1962: 465, αξ. Γ΄ζ. 463). 
596

 Καη εδψ, φπσο ζε πνιιέο άιιεο παξαιιαγέο, ηζρχεη ε δηαπίζησζε ηνπ σληέ φηη ν ιατθφο δεκηνπξγφο «δηάιεμε 

ηελ θφξε γηα λ΄ αληηπξνζσπεχζεη ην πλεχκα ηεο εζληθήο αληίζηαζεο θαη αμηνπξέπεηαο θαη ηε κάλα γηα λα 

ελζαξθψζεη εθείλν ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπκθεξνληνινγίαο» (Saunier 2007-2009: 52). 
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πέξδηθα γίλνκαη, ζηα δάζε κπαίλλσ, 

ηνλ Σνύξθνλ άληξα ελ ηνλε εζέισ». 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε, πνπ ΄ρεη γνιέηηα, 

λα ζε ηατδεη άζπξε γνιέηηα». 

«Δλ ηνλ εζέισ, ελ ηνλ  επαίξλσ, 

Ρσκηά γελλήζεθα, Ρσκηά πεζαίλσ, 

παπίηζα γίλνκαη, ζηει ιίκλε κπαίλσ, 

ηνλ Σνύξθνλ άληξα έλ ηνλ εζέισ». 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε, πνπ ΄ρεη θαξάβηα, 

λα ζε θνξέζεη θη άζπξα ζαιβάξηα». 

«Δλ ηνλ εζέισ, ελ ηνλ  επαίξλσ, 

Ρσκηά γελήζεθα, Ρσκηά πεζαίλσ, 

παπίηζα γίλνκαη, ζηει ιίκλε κπαίλσ, 

ηνλ Σνύξθνλ άληξα έλ ηνλ εζέισ». 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε, πνπ ΄ρεη θατθη, 

λα ζε πεαίλλεη ζηεζ αινλίθε». 

«Δλ ηνλ εζέισ, ελ ηνλε επαίξλσ, 

Ρσκηά γελλήζεθα, Ρσκηά πεζαίλσ, 

πέξδηθα γίλνκαη, ζηα δάζε κπαίλλσ, 

ηνλ Σνύξθνλ άληξα ελ ηνλε εζέισ». 

«Πάξ΄ ηνλε, θόξε, νπνύ ΄ρεη ιίξεο». 

«Αο πά΄ ζηνδ δηάνινλ θη απηόο θη νη ιίξεο».
597

ΠΟΤΛΗΑΝΟ 1964: 156-157 

597
  Ο δηάβνινο εκθαλίδεηαη θαη ζε παξαιιαγή ηεο Κηκψινπ: «Πάξ΄ ηνλε, θόξε κνπ, κα θαιόο είλαη». / «Αο ζην 

δηάβνιν, κα Σνύξθνο είλαη» (ππξηδάθεο 2015: 210, αξ. 8, ζη. 17-18). ε άιιε παξαιιαγή ηνπ ίδηνπ λεζηνχ, ε θφξε 

νλεηξεχεηαη ηε ζσζηηθή κεηακφξθσζή ηεο ζε λεξφ: «Γελ ηνλε ζέισ, δελ ηνλε  παίξλσ, / λεξάθη γίλνκαη, ζηε βξύζε 

παίξλσ» (210, αξ. 9, ζη. 17-18). 
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Καηά ηνλ ηφπν παξαιιάζζνπλ θαη ηα ηαμίκαηα ηεο κάλαο:  Πάξ΄ ηνλε, θόξε κνπ, ηνλ 

Σνύξθνλ άληξα, / λα ζε θνξέζεη θινπξηά θαη ράληξα δηαβάδνπκε ιφγνπ ράξε ζηε ξνδίηηθε 

παξαιιαγή (Γλεπηφο 1980: 68, ζη. 5-6).
598

  Πάξ΄ ηνλε, θόξε κνπ, ην ιεβεληάθε, / λα ζ΄ θόςεη

ξνύρα θη άζπξν θνπζηαλάθη ζηε ξνπκειηψηηθε (Passow 1860: 431, αξ. DLXXIV, ζη. 5-6).

Μνιαηαχηα ην πείζκα ηεο θφξεο φρη κφλν δελ ξαγίδεη παξά θνξπθψλεηαη ζηελ απφθαζε ηεο 

απηνθηνλίαο. Ο εθνχζηνο ζάλαηνο ζα έξζεη είηε κε θαξκάθη, φπσο ζηε ζακηψηηθε παξαιιαγή: 

«΄Δπαξέ ηνλ, θόξε, 

απηόλ ηνλ Σνύξθν άληξα, 

λα ζνπ θάκεη ξνύρα 

θαη θόθθηλα θαβάδηα·
599

έπαξέ ηνλ, θόξε». 

«Μάλα λ΄, δελ ηνλ ζέισ. 

Φαξκαθάθη ηξώγσ, 

κάλα κ΄, θαη πεζαίλσ». 

PASSOW 1860: 442, αξ. DXC 

είηε κε καραίξη, φπσο ζηε δαθπλζελή: 

«Μάλα κνπ, ζθάδνκαη, Σνύξθν δελ παίξλσ 

ρειηδόλη γέλνκαη, ηα δάζε παίξλσ». 

«Μάηηα κνπ θη α γελείο, θη ό,ηη θη αλ θάλεηο, 

θπλεγάξεο γέλεηαη θαη κνπ ζε πηάλεη». 

PASSOW 1860: 431, αξ. DLXXIVa 

598
 ΄Ηδην ην ηάμηκν θαη ζηελ παξαιιαγή ηεο Υαιθηδηθήο (Βαγγιήο 1986: 82, αξ. 42, ζη. 7-8). 

599
 θαβάδη: καθξχο αξρνληηθφο επελδχηεο. 
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θαη ηε βνξεηνεπεηξψηηθε (ζηίρνη 5-6): 

θάδνκαη, θόβνκαη, δελ ηνλε παίξσ· 

δελ ηνλε παίξσ, δελ ηνλ ζέισ. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 1994: 181, αξ. 108 

Σνπιάρηζηνλ ζε κία πεξίπησζε εληνχηνηο, ζε θξεηηθή παξαιιαγή, ε θφξε, αθνχγνληαο 

απφ ηε κάλα ηεο πσο φ,ηη θη αλ επηλνήζεη, ζε φπνην ζρήκα θη αλ θξπθηεί, ε κνίξα ηεο ηελ έρεη 

θαηαδηθάζεη, αλαγθάδεηαη λα ζπλαηλέζεη. Ρίρλεη φκσο ηελ επζχλε ζ΄ απηήλ πνπ ηε γέλλεζε, κε 

έλα επηρείξεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ζνθηζηηθφ (εγώ ΄καη, κάλα, ην ζηαθύιη θαη ζπ ην 

θιήκα) αλ δελ απνηχπσλε πηζηά ηελ νηθνγελεηαθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, πιελ βέβαηα 

ηεο γελεηηθήο:  

Κάησ ζηε Ρόδνλ ζηελ Ρνδνπνύιαλ, 

Σνύξθνο αγάπεζε κηαλ Ρσκαηνπνύιαλ. 

Ζ Ρσκαηνπνύια δελ ηνλε ζέιεη, 

θαη ε ζθύια ε κάλα ηεο ηνλ πξνμελεύεη. 

«Πάξε ηνλ, παηδί κνπ, θαη άζπξα πνιιά ΄ρεη». 

«Γελ ηνλε ζέισ, κάλα, θη αο ηα ΄ρεη». 

«Πάξε ηνλ, παηδί κνπ, θαη όκνξθνο είλαη». 

«Γελ ηνλε ζέισ θαη Σνύξθνο είλαη. 

Πέξδηθα γίλνκαη εηο ηα δάζε». 

«Κπλεγόο γίλεηαη θαη ζα ζε πηάζεη». 

«Καιόγξαηα γίλνκαη ζην κνλαζηήξη». 

«Δκίξεο γίλεηαη θαη δελ ζ΄ αθήλεη». 

«Δγώ ΄καη, κάλα, ην ζηαθύιη θαη ζπ ην θιήκα. 
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Παίξλσ ηνλ, κάλα, θαη ΄ρε ην θξίκα». 

ΔΛΠΗ ΜΔΛΑΗΝΑ 1883: 26-27
600

ηελ ίδηα θαηεγνξία, κε ηελ θφξε λα αξλείηαη ζζελαξά ηνλ Σνχξθν, αιιά κε ηε κάλα 

απνθαζηζκέλε λα ηε δψζεη, έζησ θη αλ δελ ηελ αθνχκε λα ηάδεη ή λα πξναλαγγέιιεη πινχηε θαη 

ραξέο, θαηαηάζζεηαη θαη ην εμήο πνκάθηθν ηξαγνχδη
601

 :

Μαλνύια, καλνύια κνπ, 

ηξεηο Σνύξθνη ήξζαλε. 

Σξεηο Σνύξθνη ήξζαλε, 

ηελ θνπέια ζνπ λα πάξνπλ. 

Με κ΄ αθήλεηο, κάλα κνπ, 

κε κε δίλεηο, κάλα κνπ! 

Με κε δίλεηο. κάλα κνπ, 

νη Σνύξθνη λα κε πάξνπλ! 

Οη Σνύξθνη λα κε πάξνπλ! 

Γεθαελληά ρξόληα θνπέια αλαζξεκκέλε· 

δεθαελληά ρξόληα αλαζξεκκέλε, 

ζε ειιεληθό καύξν ρσκαηάθη. 

ε ειιεληθό καύξν ρσκαηάθη, 

ζε ειιεληθό πξάζηλν ιηβάδη. 

ε ειιεληθό πξάζηλν ιίβάδη. 

Λνπινύδηα θόθθηλα ζην ιηβάδη. 

Λνπινύδηα θόθθηλα ζην ιηβάδη, 

600
 Βι. θαη Διπίο Μέιαηλα, Πεξηεγήζεηο ζηελ  Κξήηε, 2008: 463. 

601 Αο ζεκεησζεί σζηφζν φηη ζε άιια πνκάθηθα ηξαγνχδηα ν Σνχξθνο αγαπεηηθφο ή πηζαλφο ζχδπγνο 

αληηκεησπίδεηαη κε επκέλεηα, αλ φρη κε ελζνπζηαζκφ (Παπαδεκεηξίνπ 2010: 132, αξ. 12, θαη 201-202, αξ. 62). Καη 

πάιη, ινηπφλ, δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα θαλφλα γεληθήο ηζρχνο, απαγνξεπηηθφ ή πξνηξεπηηθφ. 
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θξνπηόδεληξα πξάζηλα θαη ίζθηνη. 

Φξνπηόδεληξα πξάζηλα θαη ίζθηνη. 

Πώο ζα βαζηάμεηο, κάλα κνπ; 

Πώο ζα βαζηάμεηο, κάλα κνπ, 

νη Σνύξθνη λα κε πάξνπλ; 

Θπκάζαη, κάλα, μέξεηο 

πώο κ΄ αλέζξεςεο ζην ιηβάδη; 

Πώο κ΄ αλάζξεςεο ζην ιηβάδη; 

Θπκάζαη, κάλα, μέξεηο  

Θπκάζαη, κάλα, μέξεηο, 

πώο κ΄ απνθνίκηδεο θάησ από ηνλ  ίζθην; 

Πώο κ΄ απνθνίκηδεο θάησ από ηνλ ίζθην; 

Σώξα κε δίλεηο ζε Σνύξθνπο; 

ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2010: 259-260, ζ. 110 

Παξφκνηα είλαη ηα αηζζήκαηα θαη ζε άιιν πνκάθηθν ηξαγνχδη, ην νπνίν, φπσο ζεκεηψλεη 

ν αλζνιφγνο Αιή Ρφγγν, «αλαθέξεηαη πηζαλφηαηα ζηελ αλαρψξεζε ησλ Σνχξθσλ απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο Θξάθεο κε ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ ην 1922 θαη εθθξάδεη ηε ραξά ησλ 

Πνκάθσλ πνπ έθπγαλ νη Σνχξθνη»: 

Ζ Ατζέ λσξίο ζεθώζεθε 

θαη ην παξάζπξό ηεο άλνημε. 

Σνλ αγαπεηηθό ηεο θώλαμε: 

«Αγάπε κνπ, αγαπεκέλε κνπ αγάπε, 

έκαζεο, αγάπε κνπ,  

ηη θαηλνύξην έγηλε; 
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΄Οινη νη Σνύξθνη θύγαλε. 

ην ρσξηό κόλν εκείο κείλακε». 

«Πνιύ θαιό είλαη απηό, Ατζίλθν, 

πνιύ γιπθηά δσή ζα ΄ρνπκε». 

ΡΟΓΓΟ 2005: 153
602

 Σε ζπγθαηάζεζή ηεο ζηε αιιαγή πίζηεο, αιιά ππφ ην θξάηνο ζηπγλνχ εθβηαζκνχ θαη κε 

ηνλ θφβν ηνπ επηθείκελνπ ζαλάηνπ, δίλεη ε κεηέξα θαη φηαλ ην δίιεκκα ην αληηκεησπίδεη γηνο 

ηεο, φρη ζπγαηέξα ηεο. Σν ηξαγνχδη «Ο Μαπξνπδήο», πξσηνδεκνζηεπκέλν ζηα εξξατθά 

Υξνληθά (ηφκ. Γ΄, 1958, ζ. 290), ηζηνξεί κηα δηπιή απηνζπζία: 

Κάησ ζηελ Αλαηνιή 

Μαπξνπδήο πίλεη θξαζί· 

ην ΄πηλαλ νη Υξηζηηαλνί 

θαη ην θαινπιήξσλαλ, 

ην ΄πηλαλ ζθπιόηνπξθνη 

κα παξά δελ έδηλαλ. 

Θύκσζε θη ν Μαπξνπδήο, 

έβξηζε ηελ πίζηε ηνπο. 

«Πηάζηε ηνλ ηνλ θεξαηά, 

ξίμηε ηνλ κεο ζηε θσηηά. 

΄Δηξεμαλ ηνλ άξπαμαλ, 

θίλεζαλ ηνλ πήγαηλαλ. 

«Γίλε Σνύξθνο, Μαπξνπδή, 

602
«Οη Σνχξθνη δελ θαηαδέρνληαλ λα παληξεπηνχλ Πνκάθηζζεο. Οχηε θαη νη Πνκάθνη θαηαδέρνληαλ λα 

παληξεπηνχλ Σνπξθάιεο θιπ.» παξαηεξεί ν Πέηξνο Θενραξίδεο (1995: 81). Απνθαιππηηθά ηεο ζρέζεο ησλ 

Πνκάθσλ ηφζν κε ηνπο Σνχξθνπο φζν θαη κε ηνπο Βνχιγαξνπο, ηεο θαηαπίεζήο ηνπο θαη ησλ δηψμεψλ ηνπο, είλαη 

δχν ηξαγνχδηα ηεο αλζνινγίαο ηνπ Θενραξίδε ( 377, αξ. 1 θαη  378, αξ. 2).  
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λα ραξείο ηα ληάηα ζνπ, 

λα θεξδίζεηο ηελ Σνπξθηά 

θη όιε ηελ  Αξβαληηηά». 

«Γηά ζηαζείηε, βξεο ζθπιηά, 

ώζπνπ λα ΄ξζ΄ ε κάλα κνπ». 

Νά θη ε κάλα η΄ έξρεηαη, 

θιαίγνληαο ζξελίδνληαο, 

θιαίγνληαο ζξελίδνληαο 

ηα καιιηά ηξαβίδνληαο. 

«Ση κε ιέγεηο, κάλα κνπ; 

Ση ιεο θαη ζπ λα γελεί; 

Θέιεηο Σνύξθνο λα γξαθηώ 

ή κεο ζηε θσηηά λα κπσ;» 

«Κάιιην Σνύξθνο λα γξαθηείο 

παξά ζηε θσηηά λα κπεηο». 

«Γηά ζηαζείηε, βξε ζθπιηά, 

ώζπνπ λα ΄ξζ΄ ε αγάπε κνπ». 

Νά θη ε αγάπε η΄ έξρεηαη 

θιαίγνληαο ζξελίδνληαο,  

θιαίγνληαο ζξελίδνληαο, 

ηα καιιηά ηξαβίδνληαο. 

«Ση κε ιεο, αγάπε κνπ; 

Ση ιεο θαη ζπ λα γελεί; 

Θέιεηο Σνύξθνο λα γξαθηώ 

ή κεο ζηε θσηηά λα κπσ;» 

«Κάιιην ζηε θσηηά λα κπεηο 

παξά Σνύξθνο λα γξαθηείο». 
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Κη αγθαιηάδνληαη ηα δπν, 

ξίρλνληαη κεο ζηε θσηηά. 

α ιακπάδεο θαίγνληαλ, 

ζα ζπκηάκα κύξηδαλ, 

πεξηζηέξηα γίλεθαλ, 

ζηα νπξάληα πέηαμαλ. 

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: 54-55 

γ) ΘΤΓΑΣΡΗΚΖ ΤΝΑΗΝΔΖ, ΜΖΣΡΗΚΖ ΑΡΝΖΖ 

Κη φηαλ ε θφξε ελδίδεη, γηα λα πεξάζνπκε ζην ηξίην ζρήκα ηνπ ηξαγνπδηνχ, εγείξεη ηελ 

άξλεζή ηεο ε κεηέξα ηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ηξαγνχδη ηεο «Ππξγησηνπνχιαο», 

απνζεζαπξηζκέλν απφ ηνλ Θξχιν Πάηξε: 

Σν κάζαηε ηη γίλεθε  

ζηελ Αξβαληηηά ζηνπ Λάια. 

Ζ Μπνπγηαληίηζ΄ αγάπεζε 

ην ετληάγα από ηνπ Λάια. 

σρ, θαη ε κάλα ηεο ηήο ιέεη:  

«Ση αγαπάο απ΄ ην ετληάγα;» 

«Μάλ΄ αγάπεζα η΄ άηη ηνπ,  

θαη ηελ αζεκέληα πάια». 

Μσξ΄ ΄Αλλα θαη νπιηάλα 

πώο ιαινύλ πνπιηά θη αεδόληα 

ζηνπ εεληάγα ηα κπαιθόληα. 

Λαινύλ αεδόληα θαη πνπιηά 
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ζηνπ ετληάγα ηνλ νληά. 

ΠΑΣΡΖ 1939: 85, αξ. 6 

ρνιηάδεη ν Θξχινο Πάηξεο (ινγνηερληθφ ςεπδψλπκν ηνπ Γεκήηξε 

Παλαγησηαθφπνπινπ, πνπ εμέδσζε ηε ζπιινγή Ζιεηαθή δεκνηηθή πνίεζε ην  1939, ζε ειηθία 19 

εηψλ, θαη ζθνηψζεθε ζηνλ εκθχιην ην 1949): «Μηα Ρσκηνπνχια εξσηεχεηαη έλαλ αγά Σνχξθν, 

παξά ηε ζέιεζε ηεο κάλαο. Γελ είλαη κηθξφ πξάκα, γηα ηελ εξψηζζα κάλα ηνπ Πχξγνπ, ηε 

ζπλεηή λνηθνθπξά, λα αξλεζεί ε θφξε ηεο ζειεκαηηθά ηελ πίζηε ηεο θαη λα ζπζηάζεη ηελ εζληθή 

θηινπαηξία ζην βσκφ ηεο Αγάπεο.  Σέηνηα ζθάγηα  αθξηβνπιεξψλνληαη. ·ηζη θάηη παξάηνικν 

ληψζεη ζηνλ έξσηα ν πνηεηήο. Κάηη πνπ ζηξίβεη ηε δηνίθεζε ηνπ κπαινχ, πνπ δε κπνξνχλ λα ην 

ζηγάλνπλ εζηθνί θαη πνιηηηθνί δεζκνί. πλαίζηεκα ζθνδξφ θαη  απεξίζθεθην. Αγαπάεη ην άηη 

ηνπ θαη ηελ αζεκέληα πάια, ζηξαβσκέλε απφ ηελ νκνξθηά θαη ην ζηνιίδη πνπ πάληνηε ζακπψλεη 

ηνλ ίκεξν ηεο γπλαίθαο. Ζ κάλα βέβαηα παξακέλεη Ζιεηψηηζζα ζηελ ςπρή θαη ζηα θακψκαηα· 

ππνινγίδεη ηα πξάκαηα κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ γέξνπ. Απηήο ην ινγηθφ είλαη θάηη αλεμάξηεην 

απφ ην  ζπλαίζηεκα. Καη ηεο ππνβάιιεη ηελ εξψηεζε, ηε θνβέξα θαιχηεξα πνπ πάληνηε 

αθνχγεηαη: Ση αγαπάο απ΄ ην ετληάγα;» (1939: 50-51). 

ε άιιε παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ πάλησο, επίζεο απφ ηελ Ζιεία ε θφξε, ε Εσίηζα, 

δίλεη εληειψο δηαθνξεηηθή απάληεζε ζηε κάλα ηεο, έζησ θη αλ ε θξίζηκε ιέμε άρηη  δελ 

απνζαθελίδεηαη: 

«Γελ αγάπεζα ην άηη 

θαη ηελ αζεκέληα πάια, 

ηα ζαξάγηα ηνπ ζην Λάια... 

Μά ηεο κάλαο κνπ ην γάια, 

ηνλ επήξα γηα ην άρηη...»  ΣΟΤΡΑ 2004: 59, αξ. 48Γ΄, ζη. 11-15 
603

603
 ηελ αλζνινγία ηνπ ν Νίθνο Σζνχξαο, αλαθεξφκελνο ζηα ηξαγνχδηα «Σνπ ετλη-αγά» θαη «Σνπ Αδίδ-αγά» 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



546 

Γεχηεξν δείγκα, ην ηξαγνχδη ηεο Υαιθηδηθήο «Ζ Αλαζηαζηά». Δδψ, πξνζρεκαηηθά ή φρη,  

ε κάλα δελ αξλείηαη ηνλ απηνπξνηεηλφκελν γακπξφ κε βάζε εζλνινγηθά ή ζξεζθεπηηθά 

θξηηήξηα. Δίηε ιέεη ηελ αιήζεηα είηε πξνθαζίδεηαη, ζηακαηάεη θάζε ζπδήηεζε, μεθαζαξίδνληαο 

πσο ε θφξε ηεο έρεη δεζεί - κε ιφγν ή κε δαθηχιην αξξαβψλα, αδηάθνξν: 

Νηαλ είραλ έξη΄ νη Απνθξηέο γηά ησλ Αγηαπνζηόινπ, 

ηόη΄ ήξηε θη ε ειήκ αγάο ηα δέθαηα λα κάζεη. 

Καη δέθαηα δελ κάδνπλε, κόλ΄ γύξεπε θνξίηζηα. 

Γύξεπε ηελ Αλαζηαζηά, ην πξώην ην θνξίηζη. 

«Δγώ ζε παίξλ΄, Αιεπαζηά, κα ε κάλα κ΄ δε ζε ζέιεη». 

«θνηώλνπ ΄γώ ηε κάλα ζνπ, θξνύσ ηνλ αδεξθό ζνπ». 

«Να ηνλ ζθνηώζεηο δελ κπνξείο, λα ηνλ ραιάζεηο θη όρη. 

Πάξε ην ηζηβνπξνύδη ζνπ θη έια ζην καραιά κνπ, 

θαη παίμε θαη ηξαγνύδεζε θαη πε θαη η΄ όλνκά κνπ, 

κήλα ζ΄ αθνύζ΄ ε κάλα κνπ θαη βγεη θαη ζε ινγηάμεη». 

«Ξέλε κ΄, ηη γύξεπεο εδώ, ηη ζέιεη, ηη γπξεύεηο;» 

ζεκεηψλεη (2004: 17-18): «Ο παηέξαο ησλ δχν ηνχησλ αγάδσλ ηνπ Λάια, νλνκαζηφο Σνπξθαιβαλφο ηνπ Λάια, 

ηζηθιηθνχρνο θαη ηνπάξρεο ηνπ Πχξγνπ ηεο Ζιείαο, είρε απαγάγεη θνληά ζην πξνάζηην ηνπ Πχξγνπ Αγία 

Παξαζθεπή [...] ηε κεηέξα ηνπο, κφιηο δεθαπεληάρξνλε, Εσή Πνιέκε, απφ ρξηζηηαληθή νηθνγέλεηα, πνπ ηελ 

εξσηεχηεθε παξάθνξα θαη ηελ έθαλε γπλαίθα ηνπ, πξψηε ραλνχκ. Απφ ην γάκν ηνχην απφρηεζε δπν γηνχο, ηνλ 

ατλη θαη ηνλ Αδίδ». Ο Αδίδ ρξεκάηηζε δηνηθεηήο ηνπ Πχξγνπ ζηα ρξφληα 1809-1812.Σα αδέξθηα επαλαζηάηεζαλ 

θαηά ηνπ ζνπιηάλνπ, παίξλνληαο κε ην κέξνο ηνπο θαη πνιινχο Διιελεο ηεο Ζιείαο, θη απηφο απνθάζηζε λα ηα 

μεπαζηξέςεη. Μπακπέζηθα. Πξνζηάδεη ηνλ Υνπζετλ παζά λα θηλεζεί απφ ηελ Πξέβεδα ζηελ Ζιεία, ηάρα κε ζθνπφ 

ηε ζπκθηιίσζε. «Ζ ζπλάληεζε», γξάθεη ν Σζνχξαο ηζηνξψληαο ηε κία απφ ηηο ηξεηο ππάξρνπζεο εθδνρέο γηα ηνλ 

βίν ησλ δχν αδειθψλ, «έγηλε ζηε ζέζε Αγία Παξαζθεπή ηνπ Πχξγνπ, εθεί πνπ -κνηξαία ζχκπησζε- παιηφηεξα, ν 

παηέξαο ηνπο είρε θιέςεη ηε κάλα ηνπο. Μφιηο ζήθσζε ην ρέξη ηνπ ν παζάο, λα ραηξεηήζεη ηνπο αγάδεο -ήηαλ 

ζχλζεκα ηνχην γηα ηνπο άλδξεο ηεο αθνινπζίαο ηνπ θαη ηνπ ζηξαηνχ ηνπ- φξκεζαλ εθείλνη λα ζπιιάβνπλ ηνπο 

αλχπνπηνπο αδειθνχο. Άλαςε ηφηε πνιχλεθξε κάρε». Σα δπν αδέιθηα ζθνηψλνληαη θαη απνθεθαιίδνληαη. 

«Απαξεγφξεηε ε ηξαγηθή κάλα γηα ηνλ αλαπάληερν ρακφ θαη ησλ δπν παηδηψλ ηεο, δελ άληεμε, έπεζε απ΄ ηελ 

ηαξάηζα ηνπ αλαθηφξνπ ηεο θαη ζθνηψζεθε». Ζ δεκνηηθή κνχζα κνηξνιφγεζε ηα δχν αδέξθηα (Πάηξεο 1939: 86-

87, αξ. 7Α΄, Β΄, Γ΄, θαη Σζνχξαο 2004: 37-38, αξ. 15-17). Γηθαηψλεηαη έηζη ε γλψκε ηνπ Θξχινπ Πάηξε πσο «ε 

ιαιηψηηθε πνίεζε ζηεθαλψλεη κε ακάξαληα ινπινχδηα, ίζσο θιεκκέλα απφ μέλν θήπν αιιά ινπινχδηα ηεξά θαη 

θνζκαγάπεηα, ην δνμαζκέλν ρσξηφ. Οζηά λεθξψλ απφ ηξεηο εζληθφηεηεο, Ρσκηψλ, Σνχξθσλ θαη Αξβαληηψλ, 

λαλνπξίδνληαη απφ ηα απέζαληα ηξαγνχδηα ηνπ ειεηαθνχ ιανχ ζ΄ έλα πιέζξν γεο απηζσκέλα» (1939: 55). 
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«Σε ζπγαηέξα ζ΄ αγαπώ θη ήξηα λα κε ηε δώζεηο». 

«Δγώ ηε ζπγαηέξα κνπ ηελ έρσ ζπδεκέλε».  

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 27-28, 1975: 180 

Σξίην δείγκα, κε ηε κάλα λα επηκέλεη ζηελ άξλεζε θαη ηελ θφξε λα εκκέλεη ζηνλ έξσηα, 

απνηειεί ην επεηξψηηθν ηξαγνχδη «Κφξε θαη Μερκέηαγαο». Ί,ηη θη αλ νξθίδεηαη ε κάλα, ε 

ζπγαηέξα ηεο νλεηξεχεηαη κεγαιεία θαη δελ δηζηάδεη: 

Γώδεθα ρξνλώ θνξίηζη, ην θνςόρξνλν, 

θάζε Κπξηαθή αιιάδεη θαη ζηνιίδεηαη 

θαη ζηε ζθάια θαηεβαίλεη θαη γπαιίδεηαη. 

θη ν Μερκέηαγαο δηαβαίλεη, ζθαληαιίδεηαη. 

Παίξλεη κήιν θαη ηεο ξίρλεη, δελ ην δέρηεθε· 

ξίρλεη κάιακα θη αζήκη, ρακνγέιαζε. 

Πέληε παιηθάξηα ζηέιλεη ζηε καλνύια ηεο, 

θη άιια πέληε ζην παδάξη, ζηνλ παηέξα ηεο. 

γηα λα πάξεη ηελ Σαζηνύια ν Μερκέηαγαο. 

Σ΄ άθνπζ΄ ε κάλα ηεο θαη θιαίεη, δελ ην δέρηεθε: 

«Πέληε θνληθά λα γέλνπλ κεο ζηελ πόξηα κνπ, 

ηελ Σαζηνύια δελ ηε δίλσ ηνπ Μερκέηαγα!» 

«Σζώπα, ηζώπα, θπξά κάλα, κελ ληξνπηάδεζαη, 

ηνλ Μερκέηαγα ηνλ ζέισ θαη ηνλ αγαπώ, 

γηα λα γέλσ βντβνληίλα κεο ζηα Γηάλληλα
604

,

λα κνηξάδσ ηα ραξάηζηα ζηελ Καινύηζηαζκε».
605

604
 ρεηηθή είλαη ε «επί θελνδφμσλ» πεινπνλλεζηαθή παξνηκία Αο κε ιελ Αιε-κπνετλα, θη αο πεζαίλ΄ από ηελ πείλα 

(Παπαδαθεηξφπνπινο 1887: 221). Ζ ίδηα αληίιεςε ζπλνςίδεηαη ζε εβξατθή παξνηκία: Αξθεί πνπ η΄ όλνκά κνπ είλαη 

Ακπξαβαλέι (Εσγξαθάθεο 1984: 35, αξ. 8). 
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ΥΑΗΧΣΖ 1899: 161-162, αξ. 43
606

Καη ζε πεινπνλλεζηαθή παξαιιαγή ηνπ ζέκαηνο, κε ηίηιν «Ζ Υξπζνχια θη ν 

βφηβνληαο», ε Διιελνπνχια εκθαλίδεηαη απνθαζηζκέλε λα δηεθδηθήζεη ηελ θνηλσληθή ηεο 

αλαβάζκηζε,  αδηαθνξψληαο γηα ηε κεηξηθή αληίδξαζε: 

«ώπα, ζώπα, ε κάλα, κελ ληξνπηάδεζαη. 

Σνλ βντβόληαγα ηνλ ζέισ θαη ηνλ  αγαπώ. 

Να γέλσ βντβνληίλα, λα κε ιελ θπξά, 

λα κνηξάδσ ηα ηατληα ησλ παιηθαξηώλ, 

λα κνηξάδσ ηνπο ινθέδεο ησλ παζάδσλε».
607

ΠΑΠΑΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟ 1887: 147, αξ. ΡΚΘ΄, ζη. 12-16 

Καη ην θνξίηζη ηνπ Κπξίηζε απ΄ ηνλ Κνιηλδξό, ζε παξαιιαγή απφ ηελ θσκφπνιε Ληβάδη 

ηνπ Οιχκπνπ
608

, ηελ ίδηα απάληεζε δίλεη ζηε κάλα ηνπ, φηη ζέιεη λα παληξεπηεί ηνλ Σνχξθν, θαη

605
 Καινύηζηαζκε: Μάιινλ πξφθεηηαη γηα ηε ζπλνηθία ησλ Ησαλλίλσλ Καινχηζηαλε, φπσο αλαθέξεηαη άιισζηε ζε 

ζρεδφλ φκνηα παξαιιαγή ησλ Σδνπκέξθσλ (Κνηδηνχιαο 2016: 74, αξ. 42). 
606

 ΄Ηδηα ε απάληεζε ηεο Διιελνπνχιαο θαη ζε ζεξξατθή παξαιιαγή (Καθηαληδήο 1977: 56). 
607

 ηατληα: ηατλη (θαη ηαγίλη) είλαη ην ζηηεξέζην, ε δφζε ησλ ηξνθίκσλ γηα κία ή πεξηζζφηεξεο κέξεο· ινθέδεο: ινπθέο 

(αξαβ.) επί Σνπξθνθξαηίαο, ν κηζζφο ησλ αξκαηνιψλ· θαη΄ επέθηαζε ην θηινδψξεκα ή ην θέξδνο πνπ 

επηηπγράλεηαη δίρσο θφπν. 
608

 ε ηξαγνχδη απφ ηελ ίδηα θσκφπνιε κηα ηδηαηηέξσο λαδηάξα Λαξηζηλή εκθαλίδεηαη απνιχησο πξφζπκε φρη γηα 

έξσηεο θαη γάκνπο κε θάπνηνλ πινχζην Νηίλ-κπεε, αιιά (κε πλεχκα πξνθιεηηθά  ιηκπεξηίληθν) γηα κία θαη κφλε 

βξαδηά εξσηηθήο επσρίαο, φπσο δειψλεη ζηνλ ηειεπηαίν, θάπσο άηζαιν ζηίρν. Γελ είλαη απίζαλν λα ζθηαγξαθείηαη 

εδψ ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν ή λα έγηλε ηξαγνχδη ην επηθξηηηθφ θνπηζνκπνιηφ γηα ην πξφζσπν απηφ:  Σεο ζάιαζζαο 

ηα ςάξηα, ηεο ιίκλεο ηα λεξά, / ηεο Λαξζηλήο ην λάδη δελ ην ΄ρεη άιιε θακηά. / ηα ιαξζηλά ζνθάθηα, ζηνλ πέξα 

καραιά, / κηα θόξε, κηα μαλζνύια ρηελίδεη ηα καιιηά. / Ο Νηίλ-κπεεο δηαβαίλεη κε γξόζηα, κε θινπξηά. / «Υηέληζ΄ ηα, 

θόξε κ΄, ρηέληζ΄ ηα ηα θαηζαξά ζ΄ καιιηά. / Δγώ ζα ζε ζηνιίζσ βεληώηηθα θινπξηά». / «Ούηε ηα γξόζηα ζ΄ ζέισ νύηε 

θαη ηα θινπξηά, / ζέισ ηε αθεληηά ζ΄ λα ηε γιεληήζσ κόλν γηα κηα βξαδηά» (Ράπηεο 1977: 61, αξ. 70). 
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κάιηζηα ρσξίο λα ζπλδέεη ηε ζηάζε ηεο κε ηηο κειινληηθέο δφμεο θαη ηηκέο (Ράπηεο 1977: ζ. 62, 

αξ. 71) ε επεηξσηηθή παξαιιαγή σζηφζν, δεκνζηεπκέλε απφ ηνλ Πεξηζηέξε (1949: 56), φπνπ 

δελ εκθαλίδεηαη κάλα, ε Γηακάλησ, ηνπ ραηδή Γησξγάθ΄ ε θόξε απ΄ ηε Ληβαδεηά, αξλείηαη, κε 

θξηηήξην ηελ αγάπε, ηελ πξφηαζε ηνπ Σνχξθνπ: Πέληε θνληθά λα γίλνπλ κεο ζηελ πόξηα κνπ, / ην 

Μερκέη αγά δελ παίξλσ, δελ ηνλ αγαπώ (ζη. 8-9).  

Με ηνλ θαηξφ θαη κε ηνλ ηφπν, κηα παξαιιαγή κπνξεί φρη κφλν λα απνκαθξπλζεί 

αηζζεηά απφ ην εηθαδφκελν πξσηφηππν (αιιά πψο είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξηζηεί ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο;), αιιά αθφκα θαη λα ην αλαηξέςεη. Γελ είλαη ινηπφλ δίρσο ζεκαζία, θνηλσληθή, 

ηδενινγηθή αιιά θαη θηινινγηθή-ιανγξαθηθή, ην γεγνλφο φηη νη ζεηηθνί απέλαληη ζην 

ελδερφκελν γάκνπ κε Σνχξθν ζηίρνη κε ηνπο νπνίνπο ηειεηψλεη ην ηξαγνχδη «Ζ Υξπζνχια θη ν 

βφηβνληαο» πνπ είδακε ιίγν παξαπάλσ, ην ηξαγνχδη «Ζ νιηγφπηζηνο Υξηζηηαλή» 

(Λνπινπδφπνπινο 1903: 49, αξ. 34), θαζψο θαη κηα άιιε ζεζζαιηθή παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ 

«Σν θνξίηζη ηνπ Κπξίηζε» (Νεκάο 1983: 242, αξ. 19), απνπζηάδνπλ απφ ηηο παξαιιαγέο πνπ 

δεκνζηεχνληαη ζε ηξεηο ζπιινγέο βνξεηνεπεηξσηηθψλ ηξαγνπδηψλ: Νίθαο 1988: 98, αξ. 38, 

Παλαγηψηνπ 1994: 182, αξ. 109, θαη Φσηίνπ - Λχηεο 1995: 81· εδψ ηελ απφθαζε ηελ παίξλεη ηε 

κάλα: Γελ ηε δίλσ ηελ Σαζνύια ηνπ Μερκέη-αγά, / η΄ είλαη Σνύξθνο, ηελ ηνπξθεύεη, βάλσ θξίκαηα. 

ε κηα ηέηαξηε ζπιινγή βνξεηνεπεηξσηηθψλ ηξαγνπδηψλ (Καηζαιίδαο  2001), ζηε κελ ζ. 158 

(αξ. 168) δίλεηαη παξαιιαγή απνιχησο ίδηα κε ησλ ηξηψλ ζπιινγψλ απφ ηελ ίδηα πεξηνρή πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, ελψ ζηε ζ. 554 (αξ. 820) παξαδίδεηαη ην ίδην ηξαγνχδη αιιά κε ηελ θφξε λα 

εκθαλίδεηαη ζην ηέινο ελδνηηθή - ή κάιινλ εκθαλίδεηαη λα γλσξίδεη ηε ζθιεξή πξαγκαηηθφηεηα, 

αθνχ ιέεη: «Σζώπα, ηζώπα, κσξή κάλα, κελ ην ιεο απηό. / Δίλαη Σνύξθνο θαη κε παίξλεη θαη κε ην 

ζηαληό».  

Πηζηνπνηείηαη έηζη θαη πάιη φηη νη παξαιιαγέο δελ είλαη άκνηξεο ηδενινγίαο, ηδηαίηεξα ζε 

ηξαγνχδηα πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ: Γίλνπλ θάζε θνξά ην 

ζρήκα πνπ αξκφδεη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ζηνλ νξηζκέλν ηφπν, ζηα αηζζήκαηα δειαδή 

θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλ ηνλ εθάζηνηε ρσξφρξνλν.

Ζ απνπζία ζηηο ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε βνξεηνεπεηξσηηθέο παξαιιαγέο ηεο θαηαιεθηηθήο 
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δήισζεο ηεο Διιελνπνχιαο, κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ηνλ έξσηα ηνπ αιινεζλνχο, ηνπ 

θαηαθηεηή, εμεγεί  ηφζν ηελ ππνζεκείσζε ηνπ Π. Φσηίνπ θαη ηνπ Ν. Λχηε («Καη ζ΄ άιια 

παξφκνηα κνηίβα νη γνλείο δελ δέρνληαη λα παληξέςνπλ ηελ θφξε ηνπο κε ηνλ θαηαθηεηή. Μα 

θαη ε θφξε πνηέ δελ δέρεηαη έλαλ ηέηνην γάκν»), φζν  θαη ην εμήο  εηζαγσγηθφ ζρφιην ηνπ Γ. 

Παλαγηψηνπ: «Σν ηξαγνχδη εμπκλεί ηδηφηππε πεξίπησζε θαηεγνξεκαηηθήο άξλεζεο ζε πξφηαζε 

παληξεηάο κε αιιφζξεζθν. Ο ξαςσδφο, γηα λα απνδείμεη ην κεγαιείν ηεο άξλεζεο, αλαθέξεη 

ζειθηηθέο δνθηκαζίεο -κήια, ηξηαληάθπιια, ρξπζφ, αζήκη, ηθεζίεο- πνπ απνξξίπηνληαη κε 

πεξηθξφλεζε. ΄Ηζσο ην ηξαγνχδη απεηθνλίδεη ηζηνξηθφ ζπκβάλ (κηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα), αιιά έρεη θαη ζχλζεζε θαη χθνο κπαιάληαο· ηδηαίηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

εμαίζηνπ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ ζηνηρείνπ, έληνλε εζηθή δηάζεζε, αθεγεκαηηθφ χθνο, δνκή 

κηθξνχ άξηηνπ έπνπο θιπ.». Σα ζπκπεξάζκαηα φκσο ζπλαξηψληαη κε ηε ιχζε πνπ δίλεη θάζε 

παξαιιαγή αιιά θαη θάζε επθαηξηαθή θαηαγξαθή ηεο. 

Τπάξρεη πάλησο έλα δεκνηηθφ, δεκνζηεπκέλν κε ηνλ ηίηιν «Ζ κεηαλννχζα», φπνπ ν 

εθηνπξθηζκφο ραξαθηεξίδεηαη βαξηά ακαξηία, επηζχξνληαο ηα αληίζηνηρα  επηηίκηα. Δίηε ην 

ηξαγνχδη πξνεηδνπνηεί, κε ζηφρν λα πξνιάβεη, είηε θαηαγξάθεη ζπκβάληα, ε νπζία παξακέλεη ε 

ίδηα: Σν πξφβιεκα ηνπ εμηζιακηζκνχ
609

 ήηαλ ππαξθηφ, θη εθείλνο πνπ πξνπάλησλ ελνρινχζε

εζηθά ζα πξέπεη λα ήηαλ ν εζειεκέλνο, φρη ν θαηαλαγθαζηηθφο. ην ηξαγνχδη δελ δίλνληαη 

εμεγήζεηο γηα ηε κνξθή ηνπ εθηνπξθηζκνχ, ην κε θάλαλ σζηφζν ηνπ φγδννπ ζηίρνπ ππνδειψλεη 

βία: 

Δγώ ήκνπλ έλα κάιακα, εγώ ήκνπλ έλ΄ αζήκη, 

ηώξα η΄ αζήκη ηό ΄ραζα θη απόρηεζα κπαθίξη. 

Καη πήξα δίπια ηα βνπλά, δίπια ηα βιαρνρώξηα, 

γηα λα ΄βξσ ΄λαλ πλεπκαηηθό, λα κε μνκνινγήζεη. 

609
 Μηα εθδνρή εζεινληηθνχ εμηζιακηζκνχ ππνζηεξίδεη κε εξσηηθή θηινπαηγκνζχλε ν Διχηεο ζην πνίεκα «Σα ξσ 

ηνπ έξσηα» ηεο νκφηηηιεο ζπιινγήο ηνπ (α΄ έθδ. Ήθαξνο, 1972): Κάλε κε Μσακεζαλό / λα πξνζθπλώ ηε Μέθθα / 

Καη λα ζε πάξσ κηα θαη δπν / θη εθηά θνξέο γπλαίθα (Διχηεο 2002: 302, αξ. 17). Λίγν λσξίηεξα πάλησο, ζηελ ίδηα 

ζπιινγή, ζην πνίεκα «Ο ρακαηιέσλ», αθνχκε ζε νπκαληζηηθφ ηφλν: Γελ είκαη Μσακεζαλόο / νύηε θαη αλήθσ 

θαλελόο / ΄ όζνπο θαη λα πάσ ηόπνπο / ίδηνπο βξίζθσ ηνπο αλζξώπνπο (288). 
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«ηάζνπ, παπά πλεπκαηηθέ, λα κε μνκνινγήζεηο». 

«Πέο κνπ, θόξε κ΄, ηα θξίκαηα νπόρεηο θακσκέλα». 

«Γώδεθα ρξόλνπο έθακα ζηνπο Σνύξθνπο λα δνπιεύσ, 

θη από ηα δώδεθα θη νκπξόο κε θάλαλ Σνπξθνπνύια». 

«Σα θξίκαηά ζνπ, θόξε κνπ, μαγνξαζκό δελ έρνπλ, 

κόλν λα παο θαινγξηγηά, ζε λέν κνλαζηήξη, 

θαη θύηεπε βαζηιηθό, ΄γηνκάξαλην κε η΄ άλζηα, 

κπνξεί ζσζνύλ ηα θξίκαηα, ζσζεί θη ε γηακαξηία». 

ΓΗΑΓΚΑ 1959: 592, αξ. 987 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ νη πιεξνθνξίεο ηνπ Ξ. ΄Αθνγινπ γηα φζα ίζρπαλ ζηα 

Κνηχσξα ηνπ Πφληνπ έσο ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα (1939: 189-191): 

Σα ζπλνηθέζηα γηλφληαλε θπξίσο κεηαμχ ησλ Διιήλσλ Οξζνδφμσλ  Υξηζηηαλψλ. 

Με ηνπο δηακαξηπξφκελνπο ζπαλίσο θάλαλε ζπλνηθέζηα. Δπίζεο  ππάξρνπλ θαη ζπαληφηαηεο 

πεξηπηψζεηο ζπλνηθεζίσλ Διιήλσλ κε  Αξκελίνπο. 

Με ηνπο Σνχξθνπο θαη γεληθά ηνπο Μσακεζαλνχο ππήξρε ην κεγάιν εκπφδην ηεο 

ζξεζθείαο, πνπ απαγφξεπε θάζε επηκημία. Πξνπαληφο ήηαλ  αδχλαην ζε ΄Διιελα θαη 

γεληθά ζε Υξηζηηαλφ λα πάξεη Σνπξθάια, έζησ θη αλ ηελ εξσηεπφηαλ, εθηφο αλ ήζειε 

λα ηνπξθέςεη. Αιιηψο κπνξνχζαλ νη Σνχξθνη λα ηνλ ζθνηψζνπλ θη απηφλ θη απηή 

ρσξίο δηαδηθαζία θη άζρεηα κε ην λφκν πνπ θη απηφο η΄ απαγφξεπε. Τπάξρεη έλα 

κνλαδηθφ παξάδεηγκα, πνπ εξσηεχηεθε θάπνηνο κηα Σνπξθάια θη αιιαμνπίζηεζε   γηα

ηελ εθιεθηή ηεο θαξδηάο ηνπ, κα έκελε χζηεξα ζε ρσξηφ. Ζ κάλα ηνπ πέζαλε ζηα 

Κνηχσξα απφ ηνλ θαεκφ ηεο. 

Δπίζεο θη έλα κνλαδηθφ πεξηζηαηηθφ, πνπ κηα ππεξέηξηα Διιελίδα  ηνχξθεςε γηα ηνλ 

έξσηά ηεο ζ΄ έλαλ ρφληδα. ΄Τζηεξα απφ δηακαξηπξίεο ηεο Διιεληθήο Κνηλφηεηαο ζηηο 

ηνχξθηθεο αξρέο θαη ζρεηηθή δηαηαγή, κηα βδνκάδα ζπλέρεηα πήγαηλε θαζεκεξηλά ν 
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παπάο θαη ηε ξψηαγε κήπσο παξά ηε ζέιεζή ηεο ηελ πήξε ν ρφληδαο. Μ΄ απηή ηνλ 

έδησρλε θάζε θνξά ηνλ παπά. ΄Δηζη θη έκεηλε Σνπξθάια. Οη Κνηπσξίηεο δελ 

κπνξνχζαλ λα ηεο ην ζπγρσξήζνπλ. Καη κηα κέξα φπσο ηελ αλαγλψξηζαλ ζην δξφκν, 

ηελ πεξίιαβαλ κε ην βξηζίδη θαη ην μχιν, ηεο μέζθηζαλ ηα ηζαξηζάθηα θαη ηνπο 

θεξεηδέδεο θαη ηελ εμεπηέιηζαλ. Καη γηα λα ζηηγκαηίζνπλε ηελ πξάμε ηεο, ηεο 

βγάιαλε θαη ην παξαθάησ ηξαγνχδη ζε ηνχξθηθε γιψζζα. 

Ηθί πηιπίι πηξ θαγηαηά θνλάξκε; - ΄Δηκε, πηιπίι, ηεξηίκ παλά γεηίνξ. 

ελί ηα παλά, πελί ηα παλά βεξζειέξ, - Ηνπζηηνπκηνπδέ Αηδέκ ραιή  

ζαξζαιάξ. 

ε θάζε ζηίρν επαλαιακβαλφηαλ ε επσδφο: 

Ηκαλέ θει, Δκξηέ ραλνύκ (ή πνζηάι), ηκαλέ 

Πέληα κατι νιηνύκ θαξά θαιή θεκαλέ. 

Ζ ζεκαζία ηνπ ιέμε πξνο ιέμε είλαη: 

Γπν αεδόληα ζ΄ έλα βξάρν θνλεύνπλ; 

Με, αεδόλη κνπ, κνπ θηάλεη εκέλα ην ληέξηη κνπ. 

Δζέλα ζ ΄εκέλα θη εκέλα ζ΄ εζέλα λα ΄δηλαλ, 

απάλσ καο πεξζηθά ραιηά λ΄ άπισλαλ. 

Καη ε επσδφο: 

Δκξηέ ραλνύκ (ή παιηνπάπνπηζν), έια ζε κεηάλνηα 

θη εγώ μεηξειάζεθα κε ηα δνμαξέληα καύξα θξύδηα. 
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[...] 

Αιιά θη νη μεληηεκέλνη ηχραηλε θάπνηε λα παληξεχνληαη ζηα μέλα θαη θπξίσο ζηε 

Ρνπζζία. Τπάξρνπλ ηέηνηα αξθεηά παξαδείγκαηα. Ζ ζξεζθεία πνπ ήηαλ ε ίδηα θαη νη 

ράξεο ησλ Ρνπζζίδσλ ηνχο ηνπκπάξηδαλ. 

Τν ηξαγνύδη ηεο Εεξβνπνύιαο 

Καη νη Σνχξθνη; Πείζνληαη άξαγε λα αιιαμνπηζηήζνπλ θαη λα πξνζειπηηζηνχλ, δηά ηεο 

ζξεζθείαο ηνπ έξσηα, ζηνλ ρξηζηηαληζκφ; Μέρξη πνχ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη ε ζεξκαζηά, ν 

ππξεηφο πνπ ηνπο πξνθαιεί έλαο ρνξφο πνπ αλαδεηθλχεη φια ηα θάιιε κηαο γπλαίθαο, ηεο ςπρήο 

ηεο θαη ηνπ ζψκαηνο; Σν θαξδηηζηψηηθν ηξαγνχδη «΄ ην ΄πα, πεξδηθνχια κνπ» κέλεη ζην 

γεγνλφο ηνπ ππξεηνχ, δελ εμεηάδεη αλ θαη πψο γηαηξεχηεθε:  

΄ ην ΄πα πέ- κσξέ πέξδηθα, 

ζ΄ ην ΄πα, πεξδηθνύια κνπ, 

ζ΄ ην ΄πα, πεξδηθνύια κνπ, 

ζην ρνξό κελ θαηεβείο. 

Κείλε ηνη -κσξέ πέξδηθα, 

θείλε ην παξάηθνπζε, 

θείλε ην παξάηθνπζε, 

ινύζηεθε, ρηελίζηεθε. 

αλ ηελ εί- κσξέ πέξδηθα, 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



554 

ζαλ ηελ είδε ν βόηβνληαο, 

ζαλ ηελ είδε ν βόηβνληαο 

ζεξκαζηέο ηνλ έπηαζαλ. 

Θεξκαζηέο, κσξέ πέξδηθα, 

ζεξκαζηέο ηνλ έπηαζαλ, 

ζεξκαζηέο ηνλ έπηαζαλ, 

δάιεο ηνλ επήξαλε. 

ΚΟΕΗΟΤ-ΚΟΛΟΦΧΣΗΑ 2015: 52, αξ. 63 

Θα πξέπεη εδψ λα ζπλεθηηκεζεί φηη ζε νξηζκέλεο απφ ηηο πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ
610

, εθείλνο πνπ ζαγελεχεηαη απφ ηελ θαηά Γεψξγην Γξνζίλε «κπξηνηξαγνπδηζκέλε

ρνξεχηξηα» Εεξβνπνχια
611

 (ή απιψο ηε Ρσκηνπνχια ή παπαδνπνχια) είλαη θάπνηνο βαζηιηάο ή

ξεγφπνπιν, θαη δελ ηίζεηαη εθεί δήηεκα ζξεζθεπηηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ. Γελ ιείπνπλ 

επίζεο νη παξαιιαγέο φπνπ εθείλνο πνπ ζακπψλεηαη απφ ηα θάιιε ηεο ρνξεχηξηαο είλαη θάπνηνο 

ηζνπάλνο πνπ, γηα λα πηαζηεί απφ ην ρέξη ηεο θαη λα ρνξέςεη καδί ηεο, εκθαλίδεηαη 

απνθαζηζκέλνο λα ηεο δψζεη ρίιηα πξόβαηα θαη πεληαθόζηα γίδηα, θη απφ πάλσ βόδηα ηνπ δπγνύ 

θη άινγν ηεο θαβάιαο (Κπξηαθφπνπινο 1992: 90-93, αξ. 5 θαη 5Α΄).
 
Καλέλα ηξαγνχδη, ην 

610
 Βι. ι.ρ. Αζ. Ηαηξίδεο 1859: 23-25 (κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν: «΄Οηη ην πνιπζέιγεηξνλ ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ 

ηαπεηλνί θαη ηζρπξνχο θαη αιάδφλαο»), Ν. Γ. Πνιίηεο 1914: 146, αξ. 99, Σαξζνχιε 1944: 106, αξ. 144,  Θέξνο 

1952: 299, αξ. 880,  Πεηξφπνπινο Β΄ 1958: 62, αξ. 43, θαη θπξφεξαο 1983: 39, αξ. 36, φπνπ (ζη. 4-5): κπξνζηά 

βαζηνύλ νη Φξάγθηζζεο, απίζσ νη Σνπξθνπνύιεο / θαη κεο ζηε κέζε ηνπ ρνξνύ βαζηά κηα Ρσκηνπνύια.  
611

 Εεξβνπνχια νλνκάδεηαη (κε ελεξγφ ηε κλήκε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ) θαη ε όκνξθε θη αξρνληνζπγαηέξα ζην 

«Σξαγνχδη ηνπ αξγαιεηνχ» ηνπ Κψζηα Κξπζηάιιε, ηεο ζπιινγήο Ο ηξαγνπδηζηήο ηνπ ρσξηνύ θαη ηεο ζηάλεο (Δθ 

ηνπ Σππνγξαθείνπ ηεο Δζηίαο, Αζήλα 1893: ζ. 12, θαη ΄Απαληα Κξπζηάιιε, [1978]: 224). Αληίζεηα, ε πεξίκνξθε 

θφξε ηνπ πνηήκαηφο ηνπ «Ο ρνξφο ηεο Λακπξήο» (Αγξνηηθά, Σππνγξαθείνλ Αιεμάλδξνπ Παπαγεσξγίνπ, Αζήλα 

1891: 26-27, θαη ΄Απαληα: 164-165) νλνκάδεηαη Μήηξσ / Γεκνπνχια, κνινλφηη αθξηβψο ην πνίεκα απηφ απνηειεί 

ελ κέξεη αλαπξαγκάηεπζε ηνπ δεκνηηθνχ ηεο Εεξβνπνχιαο, φπσο δείρλεη ην ίδην ην ηέινο ηνπ, πνπ αληηγξάθεη ην 

ηέινο ηνπ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ: «Αρ θη εγώ ιεβέληεο λα ΄κνπλ, ρσξηαηόπνπιν, / λα κε παίξλαλ ζην ρνξό ηνπο θαη λα 

ρόξεπα, ζην πιεπξό ηεο Γεκνπνύιαο ηεο πεξίκνξθεο». Πάληα απζηεξφο κε ηνλ Κξπζηάιιε ν Γηάλλεο Μ. 

Απνζηνιάθεο, ραξαθηεξίδεη ηνλ «Υνξφ ηεο Λακπξήο» «ζπιινγή ιανγξαθηθνχ πιηθνχ» θαη θαηαιήγεη: «Αιι΄ ε 

πνίεζε δελ είλαη ιανγξαθία· απηφ ην μέξεη θαιά ν δεκνηηθφο πνηεηήο. ην δεκνηηθφ πξφηππν ηνπ Κξπζηάιιε ζην 

ηξαγνχδη ηεο Εεξβνπνχιαο δε ζεξλφκαζηε ζηε ζθφλε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο παξά γνξγά πεξλνχκε εμαυισκέλνπο 

ηφπνπο απφ ηε ιάκςε ηεο θαληαζίαο (1937: 53-54). 
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μέξνπκε, δελ παγψλεη, δελ κέλεη ακεηάιιαθην. Ζ ηζηνξία εγγξάθεηαη πάλσ ζην ζψκα ηνπ, έηζη 

φπσο, απφ παξαιιαγή ζε παξαιιαγή, νη λέεο κνξθέο δελ εμαληινχληαη ζηελ αληηθαηάζηαζε 

θάπνησλ ιέμσλ (νλνκάησλ, αο πνχκε, γηα λα γεησζνχλ νη ζηίρνη ζε άιιε γεσγξαθηθή 

πεξηθέξεηα), αιιά κπνξεί λα θηάζνπλ θαη ψο ηελ πιήξε αλαηξνπή ησλ αληηιήςεσλ πνπ 

δειψλνληαη δηά ηνπ ηξαγνπδηνχ. 

Αλ πξνζθχγνπκε ζηε κεηαθνξά ηνπ παιίκςεζηνπ, δελ ζα πξέπεη λα πηζηέςνπκε φηη 

νθείινπκε λα αλαδεηήζνπκε ην Γθξάαι ηεο δεκνηηθήο πνηεηηθήο ηέρλεο. Γελ πξέπεη δειαδή λα 

πηζηέςνπκε φηη θάησ απφ ηηο επάιιειεο γξαθέο ππάξρεη ην ηεξφ αξρέηππν πνπ κπνξεί λα ην 

αλαδείμεη είηε ε θηινινγηθή καο δεηλφηεηα θαη ν εξεπλεηηθφο καο κφρζνο είηε, ζηελ ηερλνινγηθά 

πξνεγκέλε επνρή καο, θάπνηα κνληέξλα «αλαζθαθηθή» ηερληθή, θάπνηα αθηηλνινγηθή κέζνδνο. 

΄Οζνλ αθνξά ηε ζπιινγηθή δεκηνπξγία, ε έλλνηα ηνπ αξρέηππνπ ζε ηίπνηα δελ βνεζάεη θαη 

πνπζελά δελ νδεγεί. Κάζε παξαιιαγή κπνξεί λα ζεσξεζεί αξρεηππηθή ζηνλ θαηξφ θαη ζηνλ ηφπν 

ηεο. 

Ο Νίθνο βνξψλνο, πνπ αξληφηαλ ηε ζεσξία ελφο «ιατθνχ πλεχκαηνο», κηαο «ιατθήο 

ςπρήο" απνζηαζηνπνηεκέλεο θαη θαηά ζπλέπεηα αλαιινίσηεο ζην ρξφλν», ππνγξάκκηδε φηη ζηηο 

παξαιιαγέο ησλ ηξαγνπδηψλ ζπληεινχληαη  «κεηαπνηήζεηο ηδενινγίαο, λνήκαηνο θαη θνηλσληθνχ 

θιίκαηνο». «Ο εξεπλεηήο», ππνγξάκκηδε ν βνξψλνο, «πξνζέρεη πιένλ ην βαζκφ απηνλνκίαο 

ηεο θάζε παξαιιαγήο ζηε κνξθηθή ηεο επεμεξγαζία αιιά θαη ζηε ζεκαηηθή δηαπξαγκάηεπζε, 

πνπ είλαη ζπρλά ηφζν κεγάινο, ψζηε πνιιέο απ΄ απηέο ηηο παξαιιαγέο λ΄ απνηεινχλ δηαζθεπέο ή 

θαη απηνηειή θαηλνχξγηα πνηήκαηα κε δηαθνξεηηθφ λφεκα θαη λ΄ απερνχλ δηαθνξεηηθέο 

λννηξνπίεο. [...] άθζνλα παξαδείγκαηα πνπ  αλαθέξνληαη ζηελ νηθνγελεηαθή εζηθή ή ζηε ζεία ή 

αλζξψπηλε δηθαηνζχλε ή θαη ζε άιιεο θνηλσληθέο αμίεο δείρλνπλ κηα πνηθηιία ζηάζεσλ ζηε 

ιατθή πνίεζε πνπ δελ κπνξεί πάληα λα εμεγεζεί απφ ηελ πηζαλή δηαθνξεηηθή ρξνλνιφγεζε ηεο 

θάζε παξαιιαγήο ή απφ ηελ πξνέιεπζε απφ δηάθνξεο πεξηνρέο κε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο 

δνκέο, αιιά δείρλνπλ είηε πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπ ηξαγνπδηζηή είηε ηελ ηδενινγία κηαο 

θνηλσληθήο νκάδαο πνπ ζηέθεηαη θξηηηθά απέλαληη ζηελ ηδενινγία θαη δενληνινγία ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ κέζα  ζην  νπνίν ιεηηνπξγεί. Σα θαηλνχξγηα απηά πξνβιήκαηα, πνπ 
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γίλνληαη φιν θαη πην ζπρλά ζέκαηα έξεπλαο ησλ λεφηεξσλ κειεηεηψλ, απνθαιχπηνπλ 

ζπλερψο ηνλ πινχζην θαη φρη κνλνδηάζηαην θαη νκνηφκνξθν θφζκν ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ» 

(1978: 34-43).  

Αο δνχκε φκσο ην ηξαγνχδη ηεο Εεξβνπνχιαο ζηε ζξεζθεπηηθψο ελδηαθέξνπζα εθδνρή 

ηνπ: 

Ν΄ αλνίμσ ην ρεηιάθη κνπ, κπηξκπίιη - κπηξκπίιη,
612

λα πσ ΄λα ηξαγνπδάθη, ην ιέεη ην κπηξκπηιάθη, 

λα λνζηηκύλσ ην ρνξό, λα κπνπλ ν θόζκνο όινο, 

λα κπνύλε ληεο, λα κπνύλε ληνη, θνξίηζηα θαη λπθάδεο. 

Καη κεο ζηε κέζε ην ρνξό ρνξεύ΄ ε Εεξβνπνύια, 

πνπ ιάκπεη ην καληίιη ηεο, θέγγεη ην πξόζσπό ηεο. 

Κη έλαο παζηάο επέξαζε κε η΄ άινγν θαβάια, 

εθνληνζηάζεθε ν ςαξήο θαη ην ρνξό ινγηάδεη: 

«Να ΄κνπλ θη εγώ ΄λαο  ρξηζηηαλόο θαη ιαδνβαθηηζκέλνο, 

λα πήγαηλα λα πηάλνκνπλ ζηεο Εεξβνπνύιαο ρέξη».  

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΤ 1994: 183, αξ. 110 

Σελ  ίδηα επηζπκία εθθξάδεη ν παζάο ζε ζαξαθαηζάληθε παξαιιαγή: 

Σνύ ηίλνπο είλη η΄ άινπγα θί θείλα ηα θνπλάθηα. 

πνπ πηάζηεθαλ θί ρόξηβαλ θιέθηηο θί ηζηιηγθάδηο. 

Κί κεο ζηε κέζε ζηνύ ρνπξό ρνπξεύεη λ-ε Εεξβνππνύια. 

Κη έλαο παζηάο πνπ δηάβηλη, λ΄ αιαθνπθπλεγήζεη, 

θνπληνπθξαηεί ηνύ θάξνπ ηνπ θί ιέεη ζηνπο ηζηιηγθάδηο: 

612
 κπηξκπίιη: αεδφλη. 
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«Ν-ήζηια λα ΄κνπλα Ρνπκηόο, λα ΄κνπλ αξαθαηζηάλνπο». 

ΔΞΑΡΥΟ 1994: 61 

Καη ζε άιιε ζαξαθαηζάληθε παξαιιαγή: 

Κη έλαο παζάο ημέβγηλη λα ιαθνπθπλεγήζεη. 

«Θε κνπ, λα  ΄κνπλ θί ΄γώ Ρνπκηόο θί ιαδνπβαθηηζκέλνπο, 

λα πηάλνπκαλ λα ρόξηβα ζηνπ καλαζηήξ΄ ζηελ πόξηα!» 

ΓΟΓΟΛΟ - ΓΗΑΝΝΑΚΟ 1983: 91, αξ. 24, ζη. 6-8α 

Κη σζηφζν, ζε άιιε παξαιιαγή, επίζεο ζαξαθαηζάληθε, ην εκπφδην, φπσο ν ίδηνο ν 

βαζηιηάο ην νξίδεη, δελ έρεη εζληθφ ή ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα αιιά θνηλσληθφ, ζα ιέγακε ηαμηθφ 

κε ζχγρξνλε νξνινγία: 

Κάησ ζηνλ θάκπν ηνλ πιαηύ, ζηνλ έκνξθν ηνλ ηόπν, 

λ-εθεί βνπιηόλη΄ νη όκνξθεο λα ρηίζνπλ καλαζηήξη. 

Σα πεξηζηέξηα θνπβαινύλ θη νη όκνξθεο ην ρηίδνπλ. 

Σν ρηίζαλε, η΄ απόρηηζαλ, πηάλνπλ ρνξό ρνξεύνπλ! 

Μεξηά κεξηά ΄λαη ιπγεξέο, κεξηά ΄λ΄ νη καπξνκάηεο 

θαη κεο ζηε κέζε ηνπ ρνξνύ ρνξεύεη ε Εεξβνπνύια. 

Κη ν βαζηιηάο  απόβγαηλε λα ιαθνθπλεγήζεη: 

«Να κε ΄ρε ήκαλ βαζηιηάο, λα κε ΄ρε ήκαλ ξήγαο, 

λα πηάλνκαλ λα ρόξεπα ΄πό Εεξβνπνύιαο ρέξη».
613

    ΜΑΚΡΖ 2000: 324, αξ. VII144

613
 Καη ηδνχ πνπ νιφθιεξνο ζνπιηάλνο, ν ειίκ Β΄ ν Μέζπζνο (1524-1574), γηνο θαη δηάδνρνο ηνπ ζνπιηάλνπ 

νπιετκάλ Β΄ ηνπ Μεγαινπξεπνχο, μεηξειάζεθε αθνχγνληαο κηαλ «άπηζηε» λα ηξαγνπδάεη θαη ηελ επέβαιε σο 

ζνπιηάλα ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εμήο πνληηαθή παξάδνζε: «εκεηψλνπκε φηη ηα πην ραξαθηεξηζηηθά πνληηαθά 

βνπθνιηθά ηξαγνχδηα είλαη εθείλα ηεο Μαηζνχθαο. Σξαγνπδηνχληαη ηδίσο πάλσ ζηνλ καθξφζπξην ζθνπφ ηεο 
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Δληειψο μερσξηζηή είλαη κηα παξαιιαγή πνπ απνζεζαχξηζε ν Π. Αξαβαληηλφο. Δθεί ε 

φκνξθε θπξά νλνκάδεηαη πξνπνχια, ν δε βαζηιηάο πνπ ζακπψλεηαη κφιηο ηε βιέπεη είλαη 

Βνχιγαξνο
614

: Αθεγεηήο εδψ έλα βνπλφ, πνπ μεθηλάεη λα κηιάεη κε ην παξάπνλν ελφο αλζξψπνπ

πνπ ηνλ έπιεμε ε θζνξά: 

σπάηε όια ηα βνπλά θαη κελ παξαπνληέζηε· 

θη εγώ βνπλό ήκνπλ κηα βνιά θαιύηεξ΄ από η΄ άιια 

θη ερόξεπαλ ζηεο ξίδεο κνπ Βνπξγάξνη θη αληξεησκέλνη. 

Μπξνζηά κπξνζηά ε αξρνληηά, πίζσ ηα παιηθάξηα 

θαη πξνο ηα δέμηα ηνπ ρνξνύ ρόξεπε ε πξνπνύια, 

θη έιακπαλ ηα καλίθηα ηεο, θη άζηξαθη΄ ε ηξαρειηά ηεο. 

πεξηνρήο. Ζ Μεισδία είλαη γλσζηή σο "ην Μαηζνπθάη΄θνλ ε θατηέ" ή "η΄ νκάιηα ε ηξαγσδία", πνπ κφλν νη 

Μαηζνπθαίνη ηελ απνδίδνπλ κε πιεξφηεηα απφ θάζε άπνςε. χκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηξαγνπδψληαο απηφλ ηνλ 

ζθνπφ ε παλέκνξθε Ληβεξίηηζζα Μαξία, γλσζηή σο "Γθηνχι κπαράξ΄" (΄Αλζνο ηεο άλνημεο), θαηαζπγθίλεζε ηνλ 

νπιηάλν ειίκ Β΄, κε απνηέιεζκα λα ηελ εξσηεπηεί θαη λα ηελ παληξεπηεί. Ζ Μαξία, απφ ηε ζέζε ηεο νπιηάλαο, 

βνήζεζε ηνλ ειιεληζκφ κε πνιινχο θαη δηαθφξνπο ηξφπνπο» (Δπζηαζηάδεο 1992: 184-185). 

χκθσλα κε ην ιήκκα «Ννπξκπαλνχ νπιηάλα» ηεο ειιεληθήο Βηθηπαίδεηαο (πνπ, φπσο δειψλεηαη, 

ζηεξίδεηαη ζην αληίζηνηρν ιήκκα ηε αγγιηθήο θαη ηεο ηνπξθηθήο Βηθηπαίδεηαο), ε Υαζεθί Αθηθέ Ννπξκπαλνχ 

Βαιηληέ νπιηάλ, κεηέξα ηνπ ζνπιηάλνπ Μνπξάη Γ΄ θαη ζπγθπβεξλήηξηα, σο Βαιηληέ, απφ ην 1574 ψο ην 1583, 

ήηαλ ειιεληθήο θαηαγσγήο, απφ ηελ Κέξθπξα, πνπ ηεινχζε ππφ ελεηηθή θαηνρή, γελλήζεθε δε ζηελ Πάξν ην 1525· 

παηέξαο ηεο ν Νηθνιφ Βεληέξ, αδεξθφο ηνπ δφγε ηεο Βελεηίαο, θαη ε Βηνιάληα Μπάθν. Σν πξψην ηεο φλνκα ήηαλ 

εζίιηα (ή Ραρήι, ζχκθσλα κε νζσκαληθέο πεγέο πνπ αλαθέξνπλ σο παηέξα ηεο θάπνηνλ άγλσζην Δβξαίν). ΄Οηαλ, 

ην 1537, ν Νατξεληίλ Μπαξκπαξφζα θαηέιαβε ηελ Πάξν, αηρκαιψηηζε ηε δσδεθάρξνλε εζίιηα θαη ηελ πνχιεζε 

ζην ραξέκη ηνπ ζνπιηάλνπ, φπνπ θαηφξζσζε λα γίλεη ε αγαπεκέλε παιιαθίδα ηνπ βαζηιηά. 

Αο πξνζηεζεί φηη ε κεηέξα ηνπ ζνπιηάλνπ ειίκ Α΄ (1470-1520), γηνπ ηνπ Βαγηαδίη Β΄, ήηαλ ε ειιεληθήο 

θαηαγσγήο Ατζέ Υαηνχλ, θφξε ηνπ αιιαμνπηζηήζαληνο Αιανπληέβι Μπνδθνχξη Μπέε. 

Αλαθεξφκελνο ζηα ρξφληα ηνπ Βπδαληίνπ ν Φαίδσλ Κνπθνπιέο ηζηνξεί ηα εμήο γηα ρξηζηηαλέο πνπ 

αηρκαισηίδνληαλ απφ αιιφζξεζθνπο: «Σηλέο ησλ αηρκαισηηζάλησλ, ζπκπαζνχληεο σξαίαο αηρκαιψηνπο, 

ειεπζέξνπλ απηάο θαη ηαο ειάκβαλνλ ζπδχγνπο. Υάξηο εηο ηνηαχηαο Υξηζηηαλάο, αίηηλεο θαη βαζίιηζζαη εγίλνλην, 

σο ε Μαπία, βαζίιηζζα ησλ αξαθελψλ γελνκέλε θαη ε εθ νχξσλ θαηαγνκέλε Δπθεκία, ήηηο εγέλεην ηνπ 

Υνζξφνπ ζχδπγνο, ράξηο, ιέγσ, εηο ηνηαχηαο Υξηζηηαλάο πνιινί δπζηπρείο ΄Διιελεο αηρκάισηνη εηχγραλνλ 

θηιαλζξψπνπ κεηαρεηξίζεσο, ησλ μέλσλ εγεκφλσλ εηο απηάο ραξηδνκέλσλ. Σνχην σξηζκέλσο καξηπξείηαη πεξί ηεο 

Δπθεκίαο» (Βπδαληηλώλ βίνο θαη πνιηηηζκόο, ηφκ. Γ΄, ρ.ρ.έ., 172). 
614

 εκεηψλεη ζρεηηθά ν Αξαβαληηλφο (263): «Καηά πάζαλ πηζαλφηεηα ε σξαία αχηε πξνπνχια είλαη ε ζχδπγνο 

ηνπ ελ ησ 66 άζκαηη χξνπ, ή ηνπ ελ ησ 481 ππνηηζεκέλνπ πηνχ απηνχ πξνπνχινπ. Αιι΄ επεηδή θαηά ηνπο 

Βπδαληηλνχο ρξφλνπο απαληάηαη νηθνγέλεηα πξνπνχινπ δηαπξέπνπζα κεηαμχ ησλ επγελψλ νίθσλ, δχλαηαί ηηο λα 

ππνζέζε φηη ην άζκα ηνχην αλαθέξεηαη εηο ηελ επνρήλ εθείλελ, θαζφζνλ άιισο ηε αλεμήγεηνο απνβαίλεη θαη ε ελ 

απηψ αλάκημηο Βαζηιέσο δηαβαίλνληνο θηι. Δλ ηνηαχηε πεξηπηψζεη αμία ζεκεηψζεσο είλαη ε ελ απηψ κλεία 

Βνπξγάξσλ, ήηηο πξέπεη ίζσο λα ζεσξεζή σο δεκνηηθή παξάδνζηο πεξί ηεο επηδξνκήο ησλ Βνπιγάξσλ ελ Ζπείξσ, 

παξάδνζηο άιισο ιίαλ ζπαλίσο απαλησκέλε». 
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Ο Βαζηιηάο δηαβαίλνληαο ηελ είδε λα ρνξεύεη. 

«Θε κνπ, λα ΄κνπλ θη εγώ Ρσκηόο, λα ΄κνπλ θαη βαθηηζκέλνο, 

λα δύγσλα, λα πηάλνκνπλ ΄πό πξνπνύιαο ρέξη». 

«αλ ηη κε βξίδεηο βαζηιηά, ζαλ ηη κε δηαηηκάδεηο; 

΄Αληξα ΄ρσ ΄γώ θαιύηεξνλ, θαη θάιιηνλ από ζέλα». 

ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ 1880: 263-264, αξ. 445 

΄Δλαο βαζηιηάο επίζεο ζακπψλεηαη απφ ηε ράξε πνπ απνθαιχπηεη κηα παπαδνπνχια ηελ 

ψξα πνπ ρνξεχεη. Αιιά πηα έρνπκε κεηαθηλεζεί απφ ηε δεκνηηθή, αλψλπκε πνίεζε ζηελ 

πξνζσπηθή, θαη κάιηζηα ζπληαγκέλε ζε ςπρξή θαζαξεχνπζα. ηνλ βξαβεπζέληα ην 1871 

Καηζαληώλε ηνπ πνιπγξαθφηαηνπ Αλησλίνπ Ησ. Αλησληάδε, ζηελ ηξίηε απφ ηηο ξαςσδίεο ηνπ 

(24 θπζηθά), ν Καηζαληψλεο θαηαθηάλεη ζηελ θσκφπνιε Καηνχλα ηεο Αηησιναθαξλαλίαο 

αθνινπζνχκελνο απφ φια ηνπ ηα παιηθάξηα. Καη νη ληφπηνη, επιφγσο ελζνπζηαζκέλνη απφ ηελ 

έθηαθηε ηηκή, αλάπηνπλ δάδαο, ηαο νδνύο θσηίδνληεο ηεο θώκεο, / θαη μύια θαίνπλ, εμ απηώλ 

αλζξαθηάο πνηνύληεο / θαη ζηξέθνληεο δη΄ νβνιώλ ηνπο θάπξνπο θαη ηνπο άξλαο. / ΄Ο,ηη δε παο ηηο 

εθιεθηόλ θαη΄ νίθνλ έρεη θέξεη· / κόζρνπο θαη ρνίξνπο, ζξέκκαηα πνιιήο επηκειείαο / θαη πάρνο 

έρνληα πνιιώλ δαθηύισλ θαηά βάζνο· / νίλνλ γιπθύλ ηνπ Αεηνύ, ηεο ηαηίζηεο θ΄ έηη / ηεο 

Νηάνπζηαο, εδύηεξνλ ηελ γεύζηλ, θαζώο ιέγνπλ, / θη απηνύ ηελ θήκελ έρνληνο απαληαρνύ Κππξίνπ. 

Απφ ηνλ νκεξνπξεπψο πινχζην δείπλν πνπ αθνινπζεί δελ ιείπεη βέβαηα ε κνπζηθή (ελ ηνύηνηο 

δε πιαγίαπινο αληήρεζε πνηκέλνο, / ειζόληνο ράξηλ η΄ αξρεγνύ ησλ νπιηηώλ ηνπ γέλνπο· / θαη 

ηύκπαλνλ βαξύερνλ θξεκάζαο εθ ησλ ώκσλ / εηο άιινο ηνλ ζπλώδεπε, κε πιήθηξνλ επηθξνύσλ), ν 

ρνξφο (Καη ηδνύ ηαο ριαίλαο νη ηξαρείο νξείηαη θαηαζέηνπλ, / θαη δέζαληεο ηαο ρείξάο ησλ εηο 

άιπζηλ ελ θύθισ, / πξνο ηνλ ξπζκόλ ρνξεύνπζηλ επ΄ άθξσλ ησλ νλύρσλ) θαη ην ηξαγνχδη. Πξψηα, 

ηνπο θιέθηαο νύησ ανηδόο απηνθπήο εμύκλεη. Κη χζηεξα λεάληο έςαιελ, πκλψληαο ηελ σξαηφηεηα 

ηεο θίιεο ηεο, ηεο Ρήλεο κε ηελ αγγειηθήλ ςπρήλ. Καη ηελ ηξαγνπδάεη κεηαπνηψληαο ζε βαξηά 

θαζαξεχνπζα κηα απφ ηηο παξαιιαγέο ηνπ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ ηεο Εεξβνπνχιαο: 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



560 

Δηο ηηλα πόιηλ έθηηδνλ σξαίαλ εθθιεζίαλ, 

απ΄ όξνπο ύδσξ θέξνληεο θαη κάξκαξνλ εθ λήζνπ· 

ζηεγάδνπζη δε κ΄ άξγπξνλ ηνπο ζόινπο, θαη πνηθίιινπλ 

ην βήκα ην ηξηζάγηνλ κε ιίζνπο πνιπηίκνπο. 

Καηόπηλ ζηήλνπζη ρνξνύο, θη΄ αξρίδνπλ λα ρνξεύνπλ  

νη άξρνληεο θαη ν ιαόο εηο θύθινπο δηαθόξνπο. 

Δλ κέζσ δ΄ όισλ ησλ ρνξώλ σο Νεξείο σξαία 

ην βήκα πεξηέζηξεθε ρξπζή παππαδνπνύια. 

Δθ ζήξαο δ΄ ήξρεην ιαγώλ ν βαζηιεύο ηνπ ηόπνπ, 

θ΄ εζαύκαζε ηελ θαιινλήλ ηεο θόξεο θαη ηελ ράξηλ· 

νύησ δε ιόγνλ εθ ςπρήο ζπγθηλεκέλεο είπε· 

«Υξηζηέ! κελ ήκελ βαζηιεύο, ην ζηέκκα λα κελ είρνλ, 

λα πέδεπα λα ρόξεπα κε ηελ παπαδνπνύια· 

νη δάθηπινί κνπ λ΄ άγγηδαλ ηεο λέαο ηνύο δαθηύινπο 

θαη λα ΄ςαπελ ε ζπάζε κνπ ηνπ πέπινπ ηεο ηνλ θύθινλ».
615

Θξεζθεπηηθή κεηαζηξνθή έρνπκε ζην «θνκκάηη» «Οη δχν δνχινη θαη θπξά» πνπ 

ζπλέιεμε ν Φσξηέι, ην νπνίν «μεηπιίγεηαη γχξσ απφ κηα ζξεζθεπηηθή δηακάρε αλάκεζα ζε δχν 

έιιελεο ζθιάβνπο θαη ηελ ηνχξθηζζα θπξά ηνπο. Λείπνπλ απφ ην ηξαγνχδη», ζεκεηψλεη ν 

Γάιινο εθδφηεο, «νη δχν ή ηξεηο ηειεπηαίνη ζηίρνη, φπνπ αλαθέξεηαη πσο ε ηνχξθηζζα θπξά 

πείζεηαη θαη γίλεηαη ρξηζηηαλή». Αο ην δνχκε ινηπφλ θνινβφ, φπσο απνζεζαπξίζηεθε, ρσξίο 

δειαδή ηελ απφδεημε ηεο κεηαζηξνθήο: 

615
 Αλησληάδεο 1873: 30-44. 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



561 

Φεγγαξάθη κνπ ιακπξό, 

θέγγε θαη πεξπάηεγε, 

γηα λα ζε ξσηήζνκε 

δη΄ έλα δπν Γξαηθόπνια, 

θαη Γξεβεληηόπνια. 

Υήξαλ Σνύξθαλ δνύιεπαλ, 

όιε κέξα ζηνλ δπγό, 

ην βξαδύ ζηνλ θξεκαζκό. 

«Βξε παηδηά Γξαηθόπνια, 

θαη Γξεβεληηόπνια, 

γέλεζζε Σνπξθόπνια; 

Να ραξείηε ηελ Σνπξθηά, 

η΄ άινγα ηα γιήγνξα, 

ηα ζπαζηά ηα δηκηζθηά;» 

«Βξε θπξά κνπ Σνύξθηζζα, 

γέλεζαη θαη ζπ Ρσκληά; 

Να ραξείο ηε Λακπξηά, 

κε ηα θόθθηλα η΄ αβγά, 

λα ραξείο ηελ εθθιεζηά, 

η΄ άγην ην βαγγέιην;»
616 FAURIEL B΄ 1999: 234, αξ. Κ΄ 

616 Σν ίδην ηξαγνχδη (κφλν πνπ ν ηειεπηαίνο ζηίρνο είλαη κηζφο: η΄ άγηνλ...) δεκνζίεπζε ν άληεξο ην 1844, κε ηνλ 

αλππνζηήξηθην απφ ην πεξηερφκελν ηίηιν «Σεο Σνχξθηζζαο ην βάπηηζκα». ηελ ίδηα κνξθή (κoλαδηθή αιιαγή ζηνλ 

ηειεπηαίν ζηίρν, φπνπ η΄ άγην ην βαγγέιην γίλεηαη ηε ρξπζή ηελ θνηλσληά) εμέδσζε ην ηξαγνχδη ν Εακπέιηνο, κε ηνλ 

ηίηιν «Διιεληζκφο θαη Σνπξθηζκφο» (1852: 648, αξ. 62) θαη ην αλαπαξήγαγαλ o Passow (1860: 215-216, αξ. 

CCLXXXIX) θαη ν Kind (1861: 28-31). Γελ ππάξρνπλ δειαδή νχηε εθεί ζηίρνη πνπ λα ηζηνξνχλ ηε ζξεζθεπηηθή

κεηαζηξνθή ηεο Σνχξθηζζαο, φπσο δελ ππάξρνπλ θαη ζε λεφηεξεο θαηαγξαθέο, ι.ρ. Παπαζαλαζφπνπινο 2001: 151,

αξ. 303, θαη Παλαγηψηνπ 1994: 105-206, αξ. 130.
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·λα ζπγγεληθφ ζξαθηψηηθν ηξαγνχδη μεηπιίγεηαη επίζεο ζαλ δηάινγνο αλάκεζα ζε δχν 

Διιελφπνπια πνπ μελνδνπιεχνπλ θαη ζε κηα Σνχξθηζζα. Καη εδψ γίλνληαη πξνηάζεηο 

ζξεζθεπηηθήο κεηαζηξνθήο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, φκσο νξηζηηθή απάληεζε δελ δίλεη ην 

ηξαγνχδη, θαηαθαηηθή ή ή αξλεηηθή: 

Γπν πηδηά, θαιά πηδηά, κεο ζηελ πόιε δνύιηβαλ, 

κεο ζηελ Πόιεγ δνύιηβαλ, κεο ζηε κέζ΄ ζηνύ Γαιαηά 

ζί κηα ρήξα Σνύξθηζζα. 

Σνύξθηζζα ηα κάινπλη 

θη πάιη ηα θαιόπηαλη. 

«εηο πηδηά κ΄, θαιά πηδηά κ΄, 

ζεηο γηά δελ ηνπξθεύηηη, 

λα ραξείηη ηελ ηνπξθηά 

θί ηελ ηνπξθνπθνπξηζηά; 

Σ΄ άινπγνπ ηνύ γιήγνπξνπ, 

ηνύ ζπαζί ηνύ θνπθηηξό;» 

«π θπξά κνπ Σνύξθηζζα, 

ζπ γηά δε ξνπκηεύηζη,  

λα ραξείο ηε ξνπκηνπζηά 

θη λα ξζείο ζηελ εθθιεζηά, 

ζη΄ άγηα ηα θνπλίζκαηα 

θί ζηα δνπγξαθίζκαηα;» 

ΚΑΒΑΚΟΠΟΤΛΟ 1981: 42-43, αξ. 11 

Αληίζεηα, ζε έλα ηξαγνχδη ηεο ζπιινγήο ηνπ Φσξηέι θαη πάιη, ζπκβαηηθά επηγξαθφκελν 

«Σνπξθνπνχιεο αηρκάισηεο», ηζηνξείηαη θαη ηηκάηαη, κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ θαη κφλν, ην 
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απηνζπζηαζηηθφ ζάξξνο κηαο Σνπξθνπνχιαο: 

Γπν Σνπξθνπνύιεο πήξαλε, ηεο όκνξθεο ηνπ θόζκνπ· 

Ρεζνύια παίξλεη ν Γηαλλαθόο, θαη ηελ Φαηκά ν Γηάθνο, 

θαη ην ζπαζί ηνπ έβγαιε, ζην γόλα ηελ θαζίδεη. 

«Ρεζνύια, γέλνπ ρξηζηηαλή θαη ιαδνβαπηηζκέλε!» 

«Σν πώο λα γίλσ ρξηζηηαλή θαη ιαδνβαπηηζκέλε, 

νπνπ έρσ αδέιθηα κπέγεδεο, μαδέιθηα βατβνληάδεο, 

πνπ ΄ρσ θαη ηνλ Υνξζηή παζά, ν πξώηνο μάδειθόο κνπ». 

Σνλ ιόγν δελ απόζσζε, ηνλ ιόγ΄ δελ απνζώλεη 

θη εμαγνξά ηεο έθζαζε, κεο ζην ρξπζό καλδίιη. 

Γηάθνο ηνύο απνθξίζεθε, ν Γηάθνο ηεο ιέγεη· 

«Γελ ζέι΄ εγώ ηελ μαγνξά, δελ ζέι΄ εγώ ηα γξόζα, 

ζέισ λα γίλεηο ρξηζηηαλή, γπλαίθα λα ζε πάξσ». 

«΄Γώ ρξηζηηαλή δελ γέλνκαη, θόςε κε ην θεθάιη». 

Καη ην ζπαζί ηνπ έβγαιε, θη έθνςε ην θεθάιη.  

FAURIEL Β΄ 1999: 91, αξ. 105 

Καη πάιη, ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη αθνπιίδεη ηνλ αθξναηή-αλαγλψζηε ηνπ κε ηε ζαπκαζηή 

«αθέιεηά» ηνπ. 
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Κεθάιαην Θ΄ 

πκπεξάζκαηα 

Σν ειιεληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη είλαη ηδηαίηεξα απισκέλν ρξνληθά, γεσγξαθηθά θαη 

γισζζηθά, αθνχ θαιιηεξγήζεθε επί αηψλεο θαη ζε κεγάιν ηκήκα ηεο πάιαη πνηέ Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο, ππεξεηήζεθε δε απφ πνηθίια ηδηψκαηα θαη δηαιέθηνπο, απφ ηνλ Πφλην έσο ηελ 

Κνξζηθή θαη απφ ηα Γηαπφληηα λεζηά έσο ηελ Κχπξν. Ίζν επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

πξνζεγγίδνπκε, φζν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο πινχζηαο ζνδεηάο ηνπ αλαδηθνχκε, ηφζν 

θαζαξφηεξα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο καξηπξία γηα ηε λννηξνπία ησλ αλζξψπσλ πνπ ην 

δνχιεςαλ ζαλ θνηλφ ηνπο θηήκα.  

΄ απηήλ ηε κνξθή ηεο απζφξκεηεο πνίεζεο θσδηθνπνηείηαη κηα απιή αιιά θάζε άιιν 

παξά ξερή βηνζεσξία. Ζ επξχηεηα πλεχκαηνο πνπ απνθαιχπηνπλ ηα ηξαγνχδηα πξφζθεξε ζηνλ 

ιατθφ πνηεηή ηε δπλαηφηεηα λα ππεξεηεί κε ζηαζεξφ πείζκα ην ηδεψδεο ηεο ειεπζεξίαο, αιιά 

ηαπηφρξνλα λα βιέπεη ηνλ θφζκν ζαλ ζχλνιν. Να απνδέρεηαη δειαδή φηη νξηζκέλα γλσξίζκαηά 

ηνπ (φζα αθνξνχλ ηελ αληίδξαζή ηνπ ζηηο θνξπθαίεο ζηηγκέο ηνπ βίνπ, ηνλ έξσηα θαη ηνλ 

ζάλαην) παξακέλνπλ θνηλά, παξ΄ φιεο ηηο εζληθέο ή ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο θαη αληηζέζεηο. Απηή 

ε ζεψξεζε ησλ εγθνζκίσλ δελ ζπληζηά αθνπιηζκφ αιιά πινχην κέγα θαη ππνδεηγκαηηθφ. 

Υσξίο λα ράλεη πνηέ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ, ν ζπιινγηθφο πνηεηήο, πνπ είλαη ζπλάκα 

θαη αρψξηζηα θαη ηξαγνπδηζηήο θαη ρνξεπηήο, κέλεη ·ιιελαο ελφζσ δελ ζηελεχεη ηνλ ςπρηθφ 

θαη πλεπκαηηθφ νξίδνληά ηνπ. Δμαθνινπζεί λα πεξηιακβάλεη ζ΄ απηφλ (αλεμάξηεηα απφ ηηο 

δηαθνξέο, πνπ δηαηεξνχληαη ελεξγέο) αλζξψπνπο άιισλ θπιψλ θαη ζξεζθεηψλ, γηα λα ηηκήζεη 

ηελ παιηθαξηά ηνπο, λα ζπκκεξηζηεί ηνλ πφλν ηνπο ζηε νξθάληα θαη ηε ρεξεία, λα επαηλέζεη 

ζσκαηηθά ηνπο ραξίζκαηα. Καη λα ηνπο ζπγθαηαιέμεη ζηνπο εξσηεχζηκνπο απφ ·ιιελεο θαη 
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Διιελίδεο, θαη φρη ζηνπο νπσζδήπνηε απνξξηπηένπο θαη εθ πξννηκίνπ απνθιεηζηένπο. 

Οξηζκέλα απφ ηα θπξηφηεξα γλσξίζκαηα πνπ πηζηνπνηνχλ ηνλ αλνηρηφθαξδν θαη 

αλνηρηφκπαιν ραξαθηήξα ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, φπσο  αλαδείρηεθαλ κε ηελ 

αλάγλσζε δεθάδσλ ζπιινγψλ θαη  αλζνινγηψλ, πνπ έρνπλ θπθινθνξήζεη απηνηειψο ή έρνπλ 

δεκνζηεπηεί σο ηκήκα πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ, απφ ηα ρξφληα ηεο Δπαλάζηαζεο θαη κέρξη 

ζήκεξα: 

(1) Ίηαλ ην δεκνηηθφ δνθηκάδεη λα ζπλνςίζεη ζε έλα ηεηξάζηηρν ηελ θιίζε δηαθφξσλ

ιαψλ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, Διιήλσλ, Σνχξθσλ, Φξάγθσλ θαη Δβξαίσλ, φ,ηη αλαδεηθλχεη σο 

θνηλφ αλζξψπηλν γλψξηζκα είλαη ν νξκέκθπηνο έξσηαο πνπ πνιηηνγξαθεί ππφ ηελ εγεκνλία ηνπ 

ηνλ θαζέλαλ, δίρσο ηηο εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο εμαξηχζεηο ηνπ. Οχηε ν ληνο νχηε ην θνξάζην 

πξνζδηνξίδνληαη ζην ηξαγνχδη κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν πιελ ηεο ληφηεο ηνπο, αθνχ απηή 

είλαη ε ηαπηφηεηά ηνπο: 

Υαίξεη΄ ν Σνύξθνο ζη΄ άινγν θη ν Φξάγθνο ζην θαξάβη
617

θη ν Υξηζηαλόο ζηελ εθθιεζηά θη Οβξαίνο ζην ινγάδη
618

,

ραίξεηαη θη έλαο ληνο θαιόο κ΄ απάξζελν θνξάζην, 

λα ζηέθεη λα ηνλε θεξλά, λα ηνλ θηιεί ζη΄ αρείιη.
619

   ΚΡΗΑΡΖ 1920: 318
620

617
 ΄Ζ: Υαίξεη΄ η Σνύξθνπο η΄ άινπγνπ θη η Φξάγθνπο ηνύ θαπέινπ (Γξαλδάθηο 2008: 78, αξ. 3.2). 

Γξάθεη ζρεηηθά ν Γ.Ν. Υαηδηδάθηο (1923: 91-92): «΄Αμηνλ ηδηαηηέξαο ζεκεηψζεσο θαίλεηαη ην ελ ζπιινγή 

Κξηάξε ζ. 318 αλαγηλσζθφκελνλ: Υαίξεη΄ ν Σνύξθνο ΄ο  η΄ άινγν θη΄ ν Φξάγθνο ΄ο ην θαξάβη, / θη΄ ν Υξηζηηαλόο ΄ο 

ηελ εθθιεζηά θη ΄Οβξηόο εηο ην ινγάδη (γξ. ινγάξη). Χο έθαζηνο βιέπεη, ηα αγαζά ηνχ θφζκνπ είρνλ άιινη, εηο δε ηνλ 

δπζηπρή ΄Διιελα, ηνλ Υξηζηηαλφλ, θαηά ηελ γλψκελ ηνπ πνηεηνχ, νπδέλ άιιν ππειείπεην απνθιεηζηηθψο ίδηνλ 

απηνχ εη κε ε εθθιεζία, ε ζξεζθεία απηνχ, θαη επνκέλσο κφλνλ ελ ηε ιαηξεία ηνπ Θενχ ησλ παηέξσλ ησλ εύξηζθνλ 

επραξίζηεζηλ, ραξάλ!»  
618

 ινγάδη: «λήκα εθ βάκβαθνο ρξψκαηνο bleu ή θφθθηλνλ. Δλη. ελλνεί φηη νη Δβξαίνη αγαπνχλ ην εκπφξηνλ» (ην 

εξκήλεπκα ηνπ Κξηάξε, 318, ζεκ. 2). 
619

  Σν ηεηξάζηηρν ππάξρεη θαη ζε απνεζληθνπνηεκέλεο παξαιιαγέο: Υαίξεηαη ν πεύθνο ζηνλ γθξεκλό θαη ν έιαηνο 

ζηα πιάγηα· / ραίξεηαη θη έλαο ληνο θαιόο ζ΄ έλα ρξπζό ηξαπέδη. / Σξεηο ιπγεξέο ηνλε θεξλνύλ θη νη ηξεηο θαιέο 

θνπέιεο. / Ζ κηα θεξλάεη κε ην γπαιί θη ε άιιε κε ην πνηήξη / θαη ε ηξίηε ε θαιύηεξε κε η αζεκέλην ηάζη· / όζεο θνξέο 

ηνλε θεξλάεη, ηόζα ιόγηα ηνύ ιέεη. / «Μσξ΄ ην θξαζί ζ΄ είλαη γιπθό, ηα ιόγηα ζνπ θαξκάθηα» (Λειέθνο 1868: 145, αξ. 

θγ΄). ην Παπαδαθεηξφπνπινο 1887: 75, αξ. ΚΔ΄ ην πξψην δίζηηρν απαληά ζηελ εμήο κνξθή: Υαίξεη΄ ν πεύθνο ζην 

λεξό θη ν έιαηνο ζην ρηόλη, / ραίξεηαη θη έλαο ληνο θαιόο ζ΄ έλ΄ όκνξθν ηξαπέδη. Βι. θαη Γηάγθαο 1959: 320, αξ. 474.  

Σε δηθή ηνπ αληηζηνηρία είρε πξνηείλεη ν Κ.Π. Καβάθεο ζην «θξπκκέλν» πνίεκα 1895 «Γλσξίζκαηα», κε 
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Καη ζε επδαηκνληθφηεξε παξαιιαγή, απφ ηηο έξξεο: 

Υαίξεηαη Σνύξθνο η΄ άινγν θαη Φξάγθνο ην θαξάβη, 

ραίξεηαη θη έλαο ληνύηζηθνο ζε κηα ρξπζή ληαβέξλα. 

Σξεηο καπξνκάηεο ηνλ θεξλνύλ θαη ηξεηο θαιέο θνπέιεο. 

Ζ κηα θεξλά κε ην γπαιί θη ε άιιε κε ηελ θνύπα, 

ε ηξίηε ε κηθξόηεξε ηνλ κπέε ηξηγπξίδεη: 

«Καιόηπρε, βξε κπέε κνπ, κε ηε δσή πνπ θάλεηο». 

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1977: 15, αξ. 87 

(2) Ίηαλ ε κάλα λαλνπξίδεη ην παηδί ηεο, ην ζηνιίδεη κε φ,ηη θξίλεη νκνξθφηεξν θαη

πνιπηηκφηεξν, αδηάθνξε γηα ρψξεο θαη ζξεζθείεο, φπσο ζην αθφινπζν καιεβηδηψηηθν 

λαλάξηζκα: 

Κνηκήζνπ, θνύπα θξάγθηθε, εβξαίηθν ζεκαληήξη, 

ηζ΄ Αγηαο νθηάο ην ζπκηαηό θαη ηνπ Υξηζηνύ θαληήιη. 

ΓΔΣΟΡΑΚΖ 1976: 157, αξ. 137, ζη. 5-6 

(3) Σν ζηηρνπξγεκέλν εξσηηθφ εγθψκην, γηα λα εκπινπηηζηεί θαη λα εληζρπζεί, αδηαθνξεί

γηα ην πνηα παηξίδα έρνπλ ηα πξφηππα νκνξθηάο πνπ πξνβάιιεη. Σν δηαπηζηψλνπκε απηφ ζηελ 

παξαινγή «Σεο απνιεζκνλεκέλεο», φηαλ ε ιπγεξή πνπ βαξηαξξσζηά γηα ελόο αγνύξνπ αγάπε 

κφην κηα θξάζε ηνπ ζνθηζηή Ηκέξηνπ, ηνπ 4νπ αη. κ.Υ. («΄Αιισλ κελ γαξ άιια ρώξαη θαξπώλ ηε θαη ηόθσλ εύθνξνη· 

ίππνο δεηθλύεη ηνλ Θεηηαιόλ...· θαξπόο δε ηήζδε ηεο πόιεσο ιόγνο θαη άλζξσπνο»). Σν παξαζέηνπκε: Σν γλώξηζκά 

ηεο έρεη θάζε ρώξα. / ΄Ηδηνλ είλαη Θεζζαινύ  ίππνη θαη ηππαζία· / αλαδεηθλύεη ηνπ πνιέκνπ ώξα / ηνλ παξηηάηελ· 

έρεη ε Μεδία // ηελ ηξάπεδαλ κεηά ησλ εδεζκάησλ· / θόκε δεηθλύεη ηνπο Κειηνύο, ηνπο Αζζπξίνπο πώγσλ. / Αη δε 

Αζήλαη σο γλσξίζκαηά ησλ / ηνλ ΄Αλζξσπν έρνπζη θαη ηνλ Λόγνλ (1977: 79). 
620

 Μηα καθεδνληθή παξαιιαγή: Πώο παίδ΄ ν Σνύξθνο η΄ άινγν θη ν Φξάγθνο ην θαξάβη, / έηζ΄ παίδεη θη έλαο 

ληνύηζηθνο κε ηελ θαιήλ νπόρεη. / ηα γόλαηα ηελ έπαηξλε, ζηα κάηηα ηε θηινύζε, / ζηα κάηηα, ζηα καηόθπιια θη 

αλάκεζα ζηα θξύδηα (Abbott 1903: 32, αξ. 1) 
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δσγξαθίδεη ηνλ θαιφ ηεο: 

«Καη ζεηο αλ αγαπήζαηε, ήηαλε παιηθάξηα, 

κα ΄γώ ην λην πνπ αγάπεζα, ηνπ θόζκνπ δησκαηάξεο
621

 ,

είρε ηνπ Φξάγθνπ ιύγηζκα, ηνπ Βελεηζάλνπ ράξε». 

Ν. Γ. ΠΟΛΗΣΖ 1914: 115, αξ. 82, ζη. 13-15
622

 Καη ν άληξαο, απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, γηα λα δσγξαθίζεη ην εξσηηθφ ηνπ ίλδαικα, 

ηξπγάεη κε κεξάθη αξεηέο πνηθίιεο πξνειεχζεσο θαη ηηο ζπλδπάδεη:  

ηα κάηηα είζαη Φξάγθηζζα, ζηα ρείιε Ρσκηνπνύια 

θαη ζην επίινηπνλ θνξκί κνηάδεηο βαζηινπνύια. 

ΥΑΣΕΖΘΔΟΓΧΡΟΤ 2008: 175, αξ. 118 

Σνύξθηθνλ ην πνξπάηεκα ζ΄, Ρσκαίηθνλ ε ζσξέα ζ΄. 

Μίαλ θη άιιν αο έιεπα ζν γηαλ ηελ εκπνδέα ζ΄.
623

ΑΚΟΓΛΟΤ 1939: 371, αξ. 471 

Δλίνηε ζηνιίδεη ηελ θαιή ηνπ κε ράξεο πνπ ηαπηίδνληαη κε έζλνο δηαθνξεηηθφ απφ ην 

δηθφ ηνπ: 

621
 δησκαηάξεο: φκνξθνο, κε κεγαινπξεπέο αλάζηεκα. 

622
ε παξαιιαγή απφ ηε Υψξα ηεο Κσ, ν ληνο ηνπ Φξάγθνπ έρεη ιύγηζκα, ηνπ Βελεηζηάλνπ ράξε, ε δε θφξε 

εγθσκηάδεηαη ζαλ θξαγθνπνξπάηερηε θαη θξαγθνδησκαηνύζα (Dawkins 1950: 53, αξ. 13, ζη. 9 θαη 20). 
623

 εκπνδέα: πνδηά. 
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Νύθε κνπ, θνύπα ηνπ παζά, πνηήξη ηνπ βεδίξε, 

θξεγάδα ηνπ Μερκέη Αιή, πνπ πάεη ζην Μηζίξη. 

ΥΑΣΕΖΘΔΟΓΧΡΟΤ 2008: 146, αξ. 44 (2) 

Πάιη γηα ηε λχθε, πάιη απφ ηελ Κσ, πάιη κε δηαλνεηηθή ειεπζεξία: 

Νύθε, θακπάλα θξαγθηθηά, ξνιόη ηνπ δεζπόηε, 

πνπ ζε ζεκαίλνπλ ζηε Φξαγθηά θη αθνύεηαη ζηελ Πόιε. 

ΥΑΣΕΖΘΔΟΓΧΡΟΤ 2008: 151-152, αξ. 48 

Σν ζξαθηψηηθν δίζηηρν αλαδεηεί πξφηππν ζηελ Αγγιία: 

Ξύπλα, δηακάληη θαη ξνπκπηέ
624

 θη  αθξόο ηεο Ηγθιηηέξαο,

θαη θεγγαξάθη ηεο απγήο θαη ήιηνο ηεο εκέξαο. 

Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 129, αξ. 469 

Κη άιιν ζξαθηψηηθν θαηαξγεί ηα ζχλνξα γηα λα ηνλίζεη ηελ σξαηφηεηα: 

Με η΄ άζπξα είζαη Φξάγθηζζα, κε ηα καβηά ζα Υηώηηζζα 

θαη κε ηα λεξνγάιαδα είζαη ζα Φαλαξηώηηζζα. 

Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 129, αξ. 461 

(4) Ίηαλ θάπνηνο εξσηηθφο δεζκφο ζπάεη απφ ηελ παξέκβαζε δνιίσλ ηξίησλ, ν

ηξαγνπδηζηήο επηθαιείηαη ηνπο ιαηξεπηηθνχο ρψξνπο δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ, επηθαιείηαη 

δειαδή δηαθνξεηηθνχο ζενχο, ηνπο νπνίνπο ελλνεί ελδνκχρσο σο ηηκσξνχο: 

624
 ξνπκπηέ: θινπξί. 
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΄Οπνηνο κάο εμερώξηζε, μερσξηζκέλνο λά εηλαη, 

θη από ηδακηά θη από ΄θθιεζηέο αθνξεζκέλνο λά εηλαη. 

ΑΛΜΑΜΑΓΚΑ 1956: 22, αξ. 129 

Καη ηε  ιχπε ηνπ ρσξηζκνχ ηε ζπκκεξίδνληαη ηα ηεξά ηεκέλε επίζεο αδηαθξίησο: 

΄Οηαλ ζα μερσξίζνκε δπν ήιηνη ζα πηαζηνύλε, 

θαη κνλαζηήξηα θαη ηδακηά ζα καο ειππεζνύλε. 

Κξεηηθέο καληηλάδεο, ρ.ρ.έ., 8 

(5) ην δεκνηηθφ ν άλζξσπνο πνπ έπαζε θη έκαζε, εχρεηαη λα κελ έρεη θαλέλαο ηε δηθή

ηνπ κνίξα, θη αο είλαη θαη θπιεηηθά ή εζληθά πνιέκηφο ηνπ:  

Σα πάζηα ζ΄ θαη ηα πάζηα κνπ, θάλαο λα κελ ηα πάζεη· 

νύδε Σνύξθνο θη νύδε Ρσκηόο θη νύδε θάλαο δηαβάηεο
625

,

θη νύδε ην ςάξη ζην γηαιό, θη νύδε ην θίδ΄ ζη΄ αγθάζη.
626

ΛΟΤΛΟΤΓΟΠΟΤΛΟ 1903: 113 

Καη ζε ηζαθψληθν ηξαγνχδη: 

625
 Σα ίδηα αηζζήκαηα απνθξπζηαιιψλνληαη ζε θππξηαθή παξνηκία: «Δπίζεο ιέγνπζηλ νη Κχπξηνη απεπρφκελνη "ηα 

βάζαλά κνπ λα κελ ηα δώζε ν Θεόο κε Οβξαίνπ κε Σνύξθνπ κε αξαθελνύ", δειαδή κεδέ εηο ηνπο ερζίζηνπο, ελψ 

ειεζκφλεζαλ, ελλνείηαη, νη πιείζηνη λεζηψηαη, ηη δηέπξαμαλ θαηά ησλ Κππξίσλ νη Δβξαίνη, αγλννχζη δε θαί ηίλεο 

ήζαλ νη αξαθελνί» (Μελάξδνο 1923: 46-47, αξ. 2). 
626

 Βι. θαη Αξαβαληηλφο 1880: 62, αξ. 69, ζη. 1-2: αλ ην θαθό πνπ πάζαλε, θαλείο λα κελ ην πάζεη, / νύηε Σνπξθόο 

νύηε Ρσκηόο νύηε θαλείο ζηνλ θόζκν. 
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« Σ΄ έρεηο, θαξδηά κνπ, θαη βνγθάο θαη βαξηαλαζηελάδεηο, 

θη εζύ, θνπθάξη, δελ θξαηάο θη αλήθνξν δε βγάδεηο;» 

«Κάιιην θνπθάξη αλήκπνξν θαη πνδνπαηεκέλν 

κα ην θαθό πνπ έπαζα θαλείο λα κελ ην πάζεη, 

κάηδε Σνύξθνο, κάηδε Ρσκηόο, κάηδε θαλέλαο άιινο· 

παληξεύεη΄ ε αγάπε κνπ θαη παίξλεη ηνλ ερηξό κνπ 

θαη γηα θνπκπάξν κε θαιεί, λα πάσ λα ζηεθαλώζσ». 

ΣΟΤΥΛΟ 1993: 81, αξ. 23 

Ση ηό ΄παζελ ν ΄Αγγεινο, θαλείο λα κελ ην κάζεη, 

νπδέ Σνύξθνο νπδέ Ρσκηόο νπδέ θαξαβνθύξεο, 

θη νπδέ πνπιάθη απ΄ ην θινπβί πνπ πηάζηεθε ζηα βξόρηα. 

ΚΑΦΣΑΝΣΕΖ 1987: 48, ζη. 1-3 

(6)΄Δρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε επαίζζεηε επηκνλή ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο λα αλαδεηθλχεη

ηελ εμηζσηηθή ηζρχ ηνπ ζαλάηνπ. Σν βιέπνπκε απηφ ζε ηξαγνχδηα ηεο Κξήηεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παλνχθια θαη ην ζαλαηηθφ πνπ ζθφξπηζε ε επηδεκία ζηελ Κξήηε.
627

 Ο Γηαλλαξάθεο

δεκνζίεπζε ην ηξαγνχδη «Ζ παλνχθια» κε ηε ρξνληθή ππφδεημε 1817: 

627
 Ηζηνξψληαο έκκεηξα κηαλ άιιε θαηαζηξνθή, ηνλ ζεηζκφ πνπ έπιεμε ηελ Κξήηε ζηηο 29-30 Ματνπ 1508, ν 

Μαλφιεο θιάβνο, πνηεηήο άγλσζηνο θαηά ηα ινηπά, δελ κνηξάδεη ηε ζπκπφληα ηνπ κε εζληθά ή ζξεζθεπηηθά 

θξηηήξηα. Γξάθεη ινηπφλ: Ζ ξνύγα ε πνιύθζνλνο, ε πνιπδειεκέλε, / κε ηελ ξνπήλ θαη ραιαζκόλ επξέζε ραιαζκέλε, / 

θη επιαθσζήθαζηλ πνιινί, πινύζηνη πησρνί νκάδη, / θαη ην ηαρύλ ηνύο έβγαιαλ δηρώο εγλσξηκάδη, / ζαλ λα ΄ζει΄ έκπεη 

αζηξαπή θη αξθό λα ηελ εθάςεη / θαη ηηο λα ηελ εγλώξηδε θαη λα κεδέλ ηελ θιάςεη! / Ζ Οβξηαθή εραιάζηεθε κε ηε 

κεγάιε πξάμε, / κε πάζα είδε πξαγκαηεηάο θαη ην πνιύ κεηάμη· / κά ηελ  αιήζεη΄ εγίλεθε θη εθεί κεγάινο θόλνο, / 

νπόθαςε ηελ ρώξα καο θαη ησλ Δβξαίσλ ν πόλνο! / Σηο άλζξσπνο λα ΄ρελ ηδεί ηνλ  ζξεληζκόλ ηνλ ηόζνλ, / θαιά θη αλ 

είλαη άιιεο θπιήο, λα κε ζιηβεί θακπόζνλ; (Wagner 1874: 54-55, ζη. 53-64· αξθό: αεξηθφ, αζηξαπή). Καη παξαθάησ 

(60, ζη. 261-263): Λνηπόλ αο καθαξίζνκελ εληνπηθνύο θαη μέλνπο / εθείλνπο πνπιαθώζεζαλ ηνπο παξαπνλεκέλνπο, / 

νξζόδνμνπο ρξηζηηαλνύο, Φξάγθνπο, Ρσκηνύο αληάκα. Βι. θαη Μπνπκπνπιίδεο 1955. 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



571 

Οξίζεηε, Υαληά, θη απνδερηείηε, 

ξόδνλ απν ηελ Πόιε κπξηζηείηε. 

Γελ είλ΄ επηόλν ξόδν λα κπξίδεη, 

κόλν παλνύθια είλαη θαη ζεξίδεη. 

Γεπηέξα κέξα βγήθελ εηο ηε ρώξα, 

θαη ηέξκελν δελ έδσθε κηαλ ώξα. 

Παίξλεη Ρσκηνύο, Οβξαίνπο θαη αγάδεο, 

θαη παίξλεη θαη δαζθάινπο θαη ρνηδάδεο. 

JEANNARAKI 1876: 28, αξ. 27
628

Γελ αιιάδεη ε νπηηθή ζε ηξαγνχδη ηεο ίδηαο ζεκαηνινγίαο, γηα ην νπνίν ν ηακάηεο 

Απνζηνιάθεο ζεκεηψλεη φηη «αλαθέξεηαη ζε επηδεκία ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο»: 

Γεπηέξα κέξα κπήθελ εηο ηε ρώξα 

θαη ηέξκελν δελ έδσθε κηα ώξα, 

θαη κπαίλεη ζηα Υαληά θαη βνιηεηδάξεη, 

γηα λα κνιύλ΄ αλζξώπνπο ζνιαηζάξεη. 

Ξεβγάλεη
629

 παιηθάξηα αληξεησκέλα

απνύ ΄ζαλ ηνπ πνιέκνπ καζεκέλα,  

θαη παίξλεη Ρσκηνπνύιεο κπξηζκέλεο 

ζαλ ηηο πνξηνθαιηέο ηηο αλζηζκέλεο, 

θαη παίξλεη ζηνιηζκέλεο Φξαγθνπνύιεο, 

πνιιέο βαζαληζκέλεο ζθιαβνπνύιεο, 

θαη παίξλεη θαη θνξάζηα αμησκέλα  

628
 Βι. θαη ην ξηδίηηθν «Ζ παλνχθια (1770)», ζην Παπιάθεο 1997: 92-93, αξ. 1. 

629
 μεβγάλσ: ζθνηψλσ.  
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απνύ δελ ηα ΄ρελ ήιηνο ζσξεκέλα. 

Σ. ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ 1993: 123-124, αξ. 140, ζη. 11-22 

ην ζαλαηηθφ ινηπφλ ε ζπκπφληα εθηνπίδεη ηελ ερζξφηεηα, έζησ θαη πξνζσξηλά, θαη 

θαηά θάπνηνλ ηξφπν επαιεζεχεηαη ν εμήο ζηίρνο ηνπ Νίθνπ Καξνχδνπ: ε πξαγκαηηθή καο 

εζληθόηεηα: ζλήζθνπκε.
630

 Γξάθεη ν Αλαγλψζηεο Δπαγγ. Παπαθππαξίζζεο, ζην δνθίκηφ ηνπ

«΄Δλα παιαηφ (1881) δεκνηηθφ ηξαγνχδη ηεο Σζαξηηζάλεο θαη λεφηεξεο (1931-2004) 

παξαιιαγέο ηνπ γηα ηελ παλνχθια ηνπ 1813»: 

΄Δλα άιιν κέηξν εθηίκεζεο ηεο ζπκθνξάο ζηνλ ηφπν δίλεηαη απφ ηελ παξαδνρή ησλ 

ίδησλ ησλ επηδξνκέσλ ηεο Σζαξηηζάλεο γηα ηελ έθηαζε ηνπ θαθνχ: 

΄Χο θη ε θαεκέλ΄ ε Γθεθαξηά αθηινγή ην έρνπλ, 

η΄ έπαζαλ νη ρξηζηηαλνί από ηνύηελε ηελ πόιελ; 

Οη Αιβαλνί Γθέθεδεο επηηίζελην ζπρλά ζηα ρξφληα ηνπ  Αιή παζά  ελαληίνλ  ηεο 

εχπνξεο θσκφπνιεο κε ζηφρν ηε ιεειαζία θαη ζθνπφ ηνλ εθβηαζκφ ησλ θαηνίθσλ 

ηεο, ψζηε νη ηειεπηαίνη λα δεηήζνπλ θαη λα  ππαρζνχλ «νηθεηνζειψο» ππφ ηελ 

θεδεκνλία ηνπ «ιηνληαξηνχ ηεο Ζπείξνπ». Ίκσο αθφκε θαη απηνί νη ζθιεξνί 

Σνπξθαιβαλνί άξπαγεο θαηεπλάδνληαη απφ ηε δξακαηηθή εμέιημε θαη απνξνχλ γηα ηε 

ζθιεξφηεηα ηεο κνίξαο ησλ Σζαξηηζαλησηψλ.
631

(7) Καη φζνλ αθνξά ηηο κηθξέο απνιαχζεηο ηεο δσήο, ε νπηηθή δελ είλαη δηαρσξηζηηθή κε

βάζε εζληθά θξηηήξηα. ε ζξαθηψηηθν δίζηηρν, ε δηάθξηζε δελ γίλεηαη αλάκεζα ζε Σνχξθνπο θαη 

Ρσκηνχο, αθνχ θαη νη δχν εζληθέο νκάδεο απνιακβάλνπλ ην θξαζί (φζν παξάδνμν θη αλ 

630
 Απφ ην πνίεκα «Χο απνγεπκαηηλή θαηάζηαζε» ηεο ζπιινγήο Φαξέηξηνλ ηνπ 1981, βι. Καξνχδνο: 1994. 

631
 Βι. Κνδηνχ θ.ά. 2006: 241. 
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αθνχγεηαη απηφ ελ ζρέζεη κε ηνπο κνπζνπικάλνπο), αιιά αλάκεζα ζηε θησρνινγηά, πνπ πίλεη 

γηα λα μεράζεη ηα νηθνλνκηθά ηεο βάζαλα, θαη ζηνπο πινχζηνπο, πνπ δελ έρνπλ ηέηνηαλ αλάγθε, 

θαη νη νπνίνη άιισζηε δελ αλαθέξνληαη θαλ: 

Σν πίλε Σνύξθνη ην θξαζί, ην πίλε θη νη Ρσκαίνη, 

ην πίλεη θη ε θησρνινγηά γηα λα μερλάεη ηα ρξέε. 

Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 231, αξ. 135
632

(8) Κνηλή θαη δίρσο εζληθέο δηαθνξνπνηήζεηο παξνπζηάδεη ην δεκνηηθφ ηε ιατθή έγλνηα γηα ην

παιηθάξη, πνπ κπνξεί λα κπεη ζε θίλδπλν απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ πεξεθάληα. Ο Άξλνιλη Πάζζνβ, 

πξνζδηνξίδεη ηελ πεξίνδν 1790-1810 σο ρξφλν δεκηνπξγίαο ηνπ ηξαγνπδηνχ «Ο Γήκνο» θαη σο 

ηφπν ηε Θεζζαιία:  

ήκεξα ΄λ, Γήκν κ΄, Παζραιηά, ζήκεξα ΄λ΄ παλεγύξη· 

ηα παιηθάξηα ραίξνληαη θαη ξίρλνπλ ζην ζεκάδη. 

Καη ζπ, Γήκν κ΄, ζηα Γηάλληλα, ζηνλ άιπζν ηνπ κπέε, 

ζηνλ άιπζν, ζην θνύηζνπξν, ζην έξκν ην ηνπκξνύθη. 

Κη όινο ν θόζκνο ζ΄ έιεγαλ, θαη Σνύξθνη θαη Ρσκαίνη: 

«Γήκν κνπ, θάηζε θξόληκα, θάηζε ηαπεηλσκέλα».
633

«Δζείο θαιά ην μέξεηε, θαη Σνύξθνη θαη Ρσκαίνη, 

632
 Σν δίζηηρν ην ζπλαληάκε αθξηβψο ίδην θαη ζηελ Κίκσιν (ππξηδάθεο 2015: 275, αξ. 15). 

633
Ζ ζπκβνπιή θάηζε θξόληκα, θάηζε ηαπεηλσκέλα γίλεηαη ιηηφηεξε, θάηζε θξόληκα, ζηελ παξαιιαγή «Ο 

αδάκαζηνο θιέθηεο» ηνπ Εακπέιηνπ (613, αξ. 21, ζη. 6 ), ελψ ζε άιιε παξαιιαγή ηνπ Εακπέιηνπ («Σν φλεηξν ηνπ 

Γήκνπ», 657, αξ. 74, ζη. 2-4), ε λνπζεζία απνθηά εηδηθφηεξν πεξηερφκελν: Υακήισζε ην πόζη ζνπ, ζθέπαζε ηα 

ηζαπξάδηα, / λα κελ ηα ηδεί ε Αξβαληηηά, βάιινπλ θαη ζε ζθνηώζνπλ, / από η΄ αζήκηα ηα πνιιά θη από ηελ πεξεθάληα 

(πόζη: θεληεηφ θάιπκκα ηνπ θεθαιηνχ). Ζ ίδηα ζπκβνπιή αθνχγεηαη θαη ζηελ θαηά ηξεηο ζηίρνπο κηθξφηεξε 

παξαιιαγή ηνπ Φσξηέι (1999: 102, αξ. Ζ΄, ζη. 2-4). «Σν ηξαγνχδη», γξάθεη ζην πξννίκηφ ηνπ ν Γάιινο εθδφηεο 

(101) «βγήθε γηα θάπνηνλ Γήκν, πνπ ηνλ θαηάζηξεςε ε πεξεθάληα θαη ε ηφικε ηνπ. Οη Αξβαλίηεο ηνλ

παξακφλεπαλ, έρνληαο πηζαλφηαηα ηε δηαηαγή θάπνηνπ παζά λα ηνλ ζθνηψζνπλ ζε ελέδξα. Απηφο φκσο δελ

θαηαδέρηεθε λ΄ αιιάμεη ξνχρα, δελ ζέιεζε λα πάξεη θακηά πξνθχιαμε γηα λα κελ αλαγλσξηζηεί, θαη ηνλ ζθφησζαλ

ηε ζηηγκή πνπ δελ ην πεξίκελε θαζφινπ».
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εγώ κ΄ ν Γήκνο μαθνπζηόο, ν Γήκνο μαθνπζκέλνο. 

Να θάκ΄ ν Θηόο θη ε Παλαγηά, θη νη άγηνη πνπ ΄λ΄ απάλσ, 

λα γέξεπε ην ρέξη κνπ, λα πηάζσ ην ζπαζί κνπ, 

λα θάκσ κάλεο δίρσο ληνπο, λπθάδεο δίρσο άληξεο. 

Να θάκσ θαη κη΄ αξρόληηζζα λα πεξπαηεί λα θιαίεη, 

λα ζθόησλα ηνλ άληξα ηεο, ηα δύν ηα παηδηά ηεο, 

θαη ηόηε λα απέζλεζθα, θαη γηα λα θάκσ ράθη. 

Απηόο ήηαλ πνπ κ΄ έθακε θαη θάζνκαη ζη΄ αιύζηα, 

ζηνλ άιπζν, ζην θνύηζνπξν, ζην έξκν ηνπ ηνπκξνύθη».
634

PASSOW 1860: 61, αξ. LXXII 

Κνηλφ είλαη θαη ην πέλζνο γηα ηελ φκνξθε πνπ ράζεθε, φπσο καξηπξεί ην ηξαγνχδη «ηεο 

Θενλίηζαο»: 

΄Οηαλ ηελ εζηνιίδαλ πάλσ ζηελ θιίλε ηεο, 

Σνύξθνη Ρσκηνί εθιαίαλ ηελ θαινζύλε ηεο. 

΄Οηαλ ηελ θαηεβάδαλ ΄πνύ ηα θξεβάηηα ηεο, 

Σνύξθνη Ρσκηνί εθιάςαλ ηα καύξα κάηηα ηεο. 

΄Οηαλ ηελ θαηεβάδαλ απ΄ ηα παξάζπξα, 

Σνύξθνη Ρσκηνί εθιάςαλ η΄ άζπξα ηεο κάγνπια. 

΄Οηαλ ηελ επεξλνύζαλ ΄πνύ ην Μαθξύ ιαηκό, 

Σνύξθνη Ρσκηνί εθιάςαλ ηνλ άζπξν ηεο ιαηκό. 

BAUD-BOVY 1935: 102-103, αξ. 37, ζη. 18-25 

634
 ηνπκξνύθη: δεζκά, ίζσο ε πνδνπέδε (ησλ δνχισλ)· ράθη: απφ ην ηνπξθηθφ hakim  (= δίθε), φπσο ζεκεηψλεη ν 

Πάζζνβ· ζηα ρσξηά ηνπ Μεζνινγγίνπ πάλησο κε ηε θξάζε ηα ράθηα κ΄  εθθξάδεη  θαλείο ηε ραξά ηνπ (ή ηε 

ραηξεθαθία ηνπ) πνπ θάπνηνο πιήξσζε γηα κηα αηηκία ηνπ. 
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΄Οηαλ ηεγ θαηεβάδαλ από ηηο ζθάιεο ηεο, 

Σνύξθνη, Ρσκηνί εθιαίαλ ηηο νκνξθάεο ηεο. 

΄Οηαλ ηελ επεξλνύζαλ ΄πνύ ην καθξύ ζηελό, 

Σνύξθνη, Ρσκηνί εθιαίαλ ηνλ άζπξν ηεο ιαηκό. 

ΚΛΑΓΑΚΖ 2009: 111, αξ. 30, ζη. 21-24 

Κνηλή ε ζιίςε θαη γηα ηνλ αθξίηα -ή, γεληθφηεξα, ηνλ κνλαρνγηφ
635

- πνπ ζθνηψζεθε:

Κάηνπ ζηελ άζπξε πέηξα θαη ζην θξπό λεξό, 

εθεί θείηεη΄ ν Γηάλλνο η΄ Αλδξνλίθνπ ν γηνο, 

θνκκέλνο θαη ζθακέλνο θη αλεγλώξηζηνο. 

Σν αίκα ηνπ ζαλ βξύζε ρύλνληαλ ζηε γεο, 

θαη γηαηξεκόλ δελ είρε ε βαζηά πιεγή. 

Σνύξθνη ηνλ παξαζηέθνπλ θαη Ρσκηνί ηνλ θιαηλ, 

θη απάξζελα θνξάζηα ηνλ κνηξνινγνύλ. 

Ν. Γ. ΠΟΛΗΣΖ 1914: 84, αξ. 71, ζη. 1-7 

Κάησ ζηελ θξύα βξύζε, ζηνλ απιάηαλα 

θείηεηαη ην Γηαλλάθη η΄ Αληξνληθνιηό, 

ζπαζνθνληαξεκέλν θη νινγαίκαην. 

Σνύξθνη ηνλ ηξηγπξίδνπλ, αξαθελνί ηνγ θιαί΄, 

ηα ιεύηεξα θνξίηζηα ην κνηξηνιννύ. 

ΚΛΑΓΑΚΖ 2009: 42, αξ. 4, ζη. 1-5
636

635
 Βι. ιφγνπ ράξε Καβαθφπνπινο 1981: 46, αξ. 20. 

636
 ε άιιε ξνδίηηθε παξαιιαγή νη Σνχξθνη θαη νη αξαθελνί είλαη απιψο μέλνη: Ξέλνη ηνκ παξαγιέπνπ, πεληάμελνη 

ηνγ θιαί΄, / κνηξηνιννύγ θαη ιέζη θαη ζπρλνξσηνύ (Κιαδάθεο 2009: 43, ζη. 7-8). 
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Δίλαη αμηνζεκείσην είλαη φηη ζε επεηξψηηθε παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ, ην κνηξνιφη ηνπ 

παιηθαξηνχ ην πιέθεη έλα Σνπξθάθη: 

Κάησ ζηελ άζπξε πέηξα (κσξέο) πέηξα 

θά(λα)ηνπ ζην γηαιό (δελ θιαηο Γηαλλά-Γηαλλάθαηλα), 

εθεί δέλδξνο δελ ήηαλ, νπδέ θη αγηόθιεκα, 

κόλ΄ ήηαλ παιηθάξηα, όιν θη αξκαηνινί. 

Ρίρλνπλ έλα ληνπθέθη ηνλ αλήθνξν, 

ζθνηώζαλ ην Γηαλλάθε ηνλ αξκαηνιό. 

Σνύξθνη ηνλ ηξνγπξίδνπλ θαη Ρσκηνί ηνλ θιαηλ, 

θη έλα κηθξό Σνπξθάθη ηνλ κνηξνινγάεη: 

«Γηαλλάθε κ΄, λα ΄ρεο κάλα, λα ΄ρεο θη αδεξθή, 

λα ΄ρεο θαιή γπλαίθα γηα λα ζ΄ έθιαηγαλ. 

Γηάλλε κνπ, γηά 
637

 θη ε κάλα ζ΄, γηά  θη ε αδεξθή,

γηά θη ε θαιή γπλαίθα ζ΄ ζηεζνδέξλεηαη, 

κε δπν παηδηά ζηα ρέξηα, θη έλα ζηελ αγθαιηά, 

θη άιιν ζηελ ακαζράιε, παξακάραια!» 

ΠΔΡΗΣΔΡΖ 1949: ζ. 50 

637
 γηά:  λά. 
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(9) Δπί θηλδχλνπ, ν ιατθφο πνηεηήο επηζηξαηεχεη φιεο ηηο ζεφηεηεο,
638

 φπσο ζε έλα

«ξηδίηηθν ηεο ζηξάηαο», φπνπ ζπκθχξνληαη ε παξαινγή «Σνπ Κπξ-Βνξηά» θαη ην ηξαγνχδη «Ο 

φξθνο ηνπ Δβξαίνπ»: 

«΄Δβγα, κσξέ λαπηόπνπιν απάλσ ζην θαηάξηη... 

Να δεηο ηε Γύζε αλέ βξνληά θαη ζηε ζηεξηά αλέ βξέρεη, 

λα δεηο θαη ηελ Αλαηνιή αλ ξίρλεη θνπθνζάιη».
639

Οιόραξν αλέβαηλε, θιαίγνληαο θαηεβαίλεη. 

«Θσξώ ηε Γύζε θαη βξνληά θαη ηε ζηεξηά θαη βξέρεη, 

ζσξώ θαη ηελ Αλαηνιή θαη ξίρλεη αζηξνραιάδη». 

«Σαρηείηε Σνύξθνη ζην ηδακί, Ρσκηνί ζην κνλαζηήξη, 

ηάμνπ θη εζύ, κσξέ Οβξηέ, ηάμνπ λα κε ραζνύκε». 

ΠΑΤΛΑΚΖ 1997: 255, αξ. 18, ζη. 1-8 

638 Υαξαθηεξηζηηθά είλαη φζα γξάθεη γηα ην ζέκα απηφ ν Μηράιεο Μεξαθιήο (2009: 88-89): «Φπζηθά θαηλφκελα ή 

άιια ζνβαξά γεγνλφηα παξακέξηδαλ, ζηελ χπαηζξν, φπνπ νη δηαθνξέο ήηαλ πην έληνλεο, ηηο αληηζέζεηο θαη 

ζπληεινχζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο. Π.ρ. ζηνλ Πφλην, ζε πεξίνδν αλνκβξίαο, νη ηξεηο 

εζλφηεηεο (΄Διιελεο, Σνχξθνη, Αξκέληνη) αληηκεηψπηδαλ ζπιινγηθά ην πξφβιεκα έρνληαο επηθεθαιήο ηνπο 

ελσκέλνπο επίζεο πνιηηηθνχο θαη ζξεζθεπηηθνχο αξρεγνχο ηνπο. Καη, βέβαηα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο ελέπλεε ε 

επνρή ηνπο: κε πξνζεπρέο θαη ιηηαλείεο, αιιά θαη κε ηε καγηθή ηερληθή ηεο «θνπζθνπθνχξαο» (πεξπεξνχλαο). 

»ηελ Σήλν, κε ηελ έληνλε ζηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ ζην δπηηθφ δφγκα (ε βελεηνθξαηία δηήξθεζε απφ ην

1204-1715), ππήξμαλ θαη θνηλέο εθθιεζίεο, κε αλαηνιηθά θαη δπηηθά γλσξίζκαηα, πνπ ζπιιεηηνπξγνχζαλ. Αιιά νη 

αληαγσληζκνί καηαίσλαλ θάπνηε ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπλελλφεζε, θαη ζηηο θξίζηκεο ψξεο. Σνλ πεξαζκέλν [20φ] 

αηψλα νη δηακάρεο αλάκεζα ζε θαζνιηθνχο θαη νξζνδφμνπο ήηαλ έληνλεο ζηελ Σήλν. Παξαβηάδνληαλ εθθιεζίεο, 

γθξεκίδνληαλ θακπαλαξηά, ηεξνί ρψξνη βεβειψλνληαλ. Με ηνλ θαηξφ νη  νμχηεηεο ακβιχλζεθαλ, ρσξίο λα 

εθιείςνπλ, πάλησο, νιφηεια. Μφιηο πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ζηε ηελή, πνπ έρεη ην κηζφ πιεζπζκφ θαζνιηθφ θαη 

ηνλ άιιν κηζφ νξζφδνμν, παξαθαινχζαλ λα πέζεη ε βξνρή ζηα δηθά ηνπο κφλν ρσξάθηα: "Βξέμε  ζε κνπ, βξέμε ζηα 

Φξαγθνρψξηα, βξέμε θαη ζηε κηζή ηελή, γηαη΄ ε άιι΄ είλαη Ρσκηνί!"» 

»Σν "ιηγνζηφ ρψκα" ηεο Σήλνπ, πνπ ην ζαξψλεη, θη απηφ, ην δπλαηφ μεξνβφξη, δελ είλαη άζρεην κ΄ απηέο 

ηηο θαηλνκεληθά θσκηθέο αληηδηθίεο. Βέβαηα είλαη γλσζηφ, πφζν ε ζπκκεηνρή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ παξάγνληα 

ζπληειεί ζηελ φμπλζε ησλ αιινγελψλ δηαθνξψλ. Γξαζηηθή π.ρ. ήηαλ ε παξάδνζε φηη νη Δβξαίνη ή νη Καηζίβεινη 

(αηζίγγαλνη) ήηαλ θαηαξακέλνη». 

639
 θνπθνζάιη: ραιάδη (ην εξκήλεπκα είλαη ηνπ Παπιάθε). 
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Ήδηα είλαη ε πξνηξνπή θαη ζην θεξθπξατθφ ηξαγνχδη «Ζ πξνζεπρή ηνπ Ρσκηφπνπινπ»: 

«Σαρηείηε Σνύξθνη ζηα ηδακηά, Ρσκηνί ζηα κνλαζηήξηα, 

ηάμνπ θαη ζπ, Οβξηόπνπιν, ζηελ πίζηε πνπ πηζηεύεηο». 

Σάδεη΄ ν Σνύξθνο ζην ηδακί, θαη ηίπνηα δελ θάλεη, 

ηάδεηαη ν Οβξηόο ζηελ πίζηε ηνπ θαη ηίπνηα δελ θάλεη, 

ζθύθηεη θαη ην Ρσκηόπνπιν θαη ην ζηαπξό ηνπ θάλεη. 

ΜΑΡΣΕΟΤΚΟ 1959: 39, αξ. 5, ζη. 11-15 

Διαθξψο δηαθνξεηηθνί εκθαλίδνληαη νη θξίζηκνη παξαηλεηηθνί ζηίρνη ζε θαξπαζηαθή 

παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ «Σνπ θπξ-Βνξηά»: 

«Ακέηε, Σνύξθνη, ζην ληδακί, Ρσκηνί, πξνζθπλεζείηε 

θη εζείο, κηθξά λαπηόπνπια, πάηε μανξεπηείηε!» 

Μ. ΜΑΚΡΖ 2007: 497, αξ. 57, παξαιιαγή 2 

(10) Αδηάθνξε επίζεο είλαη ε εζληθφηεηα φηαλ ν αλάιαθξνο ζηφρνο ηνπ ηξαγνπδηζηή

είλαη λα πεξηγξάςεη αλδξαγαζήκαηα παηδηψλ, φπσο ην εκπφξην πθαξπαγκέλσλ απγψλ: 

Πάλσ ζησλ ειηώλ ηηο ηξύπεο 

θάκλνπλ νη θνιηνί ηεο θνίηεο, 

θαη γελλνύλ απθά αζπξνύδθηα, 

μεπνπιιηάδνπλ ηα καπξνύδθηα. 

Πηάλνπλ ηα ηα ρσξηαηνύδθηα, 

θαη Σνπξθνύδθηα θαη Ρσκηνύδθηα, 
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πηάλνπλ, δελ η΄ αθήλνπλ ώξα, 

παίξλνπλ ηα θνθηνί ζηε ρώξα.
640

ΒΡΟΝΣΖ 1939: 68-69, αξ. 5, ζη. 1-8 

(11) Γηα ηνλ δεκνηηθφ ηξαγνπδηζηή ηηο εζληθέο ηαπηφηεηεο δελ ηηο ινγαξηάδεη νχηε ν

πφζνο, φπσο ην δηαπηζηψλνπκε ζηνπο ζηίρνπο: 

΄Δρεηο ηα κάηηα ζα βνιβνύο. 

ηξειαίλεηο Σνύξθνπο θαη Ρσκηνύο. 

BAUD-BOVY 1935:  264, αξ. 1α
641

Βέξγα καιακαηέληα κνπ θί καξγαξηηαξέληα κνπ, 

θάλεηο Σνύξθνη θί ζθάδνπληη, Ρνπκηνί θί καραηξώλνπληη. 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 11-12, 1966: 536, αξ. 75, ζη. 1-2 

Γε ζί ην ΄ιεγ΄, Αξγπξνύδα, 

πάιη δε ζί ην ιαινύζα, 

ην θθηαζίδ΄ λα κελ ην βάλεηο, 

ην πνιύ ην θνθθηλάδη; 

Κάκλεηο Σνύξθνη θαη ινπιέληαη
642

θαη Ρνπκλνί θη αιιάδνπλ πίζηε.
643

Έθακεο θαη ηνλ Νηθόια 

640
 θνιηνί: δξπνθνιάπηεο· θνίηεο: θσιηέο· θνθηνί: ηξεράηνη. 

641
 Σν δίζηηρν απαληά αηφθην θαη ζηε θηάζν (Ρήγαο 1958:  208, αξ. IV (2). 

642
 ινπιέληαη: ισιαίλνληαη, ηξειαίλνληαη. 

643
 Σνλ ππεξεζληθφ ραξαθηήξα ηνπ έξσηα ζίγεη θαη ε δεχηεξε ζηξνθή απφ ηελ «Αξρφληηζζα» ηνπ Βαζίιε 

Σζηηζάλε: Πνιιέο θαξδνύιεο έρνπλ καξαδώζεη / θαη μέραζαλ γηα πάληα ηε δσή, / κπξνζηά ζη΄ αξρνληηθά ζνπ ηα 

ζηνιίδηα / ζθιαβώζεθαλ γηα ζέλα μέλνη θαη Ρσκηνί (Ζι. Πεηξφπνπινο 1972: 133, θαη ρνξέιεο Γ΄ 1977: 42). 
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θη έραζε ηα γξάκκαηά ηνπ 

θαη ηελ παξαςαικνπδηά ηνπ. 

Πάεη ζηελ εθθιεζηά λα ςάιιεη 

θη άξρηζε θα ηξαγνπδνύζε: 

«Νάη, καξή θαεκέλ΄ αγάπε 

θαη πνιιά θαηαθαεκέλε, 

πόζα κ΄ είπαλ κε γηα ζέλα 

κα ΄γώ δελ ζε απαξλνύκαη». 

Υξνληθά Υαιθηδηθήο, ηρ. 27-28, 1975: 169-170 

ην επφκελν ηξαγνχδη ν ληνο εκθαλίδεηαη αδηάθνξνο γηα ηελ εζληθή θαηαγσγή ηνπ 

πξνζψπνπ πνπ ιαηξεχεη: 

Ση θαθό έθαλα ν θαεκέλνο 

θαη κε ιελ όινη θνληά, 

κήλα ζθόησζα θαλέλαλ, 

κήλα θίιεζα θακηά.   

Κάπνπ εδώ ζηε γεηηνληά κνπ 

αγαπώ θη εγώ κηα ληα, 

η΄ όλνκά ηεο δελ ην μέξσ,  

Σνύξθα είλαη γηά Ρσκηά. 

Γηά Δγγιέδα γηά Φξαληζέδα 

πνπ έρεη ηόζε νκνξθηά, 
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θαη δνπξιαίλεη θαη ηξειαίλεη 

ησλ καλάδσλ ηα παηδηά.  

Δίλαη άγλσζην πφηε ζπληέζεθε ην ηξαγνχδη απηφ. ηα ζεκέιηά ηνπ πάλησο 

αλαγλσξίδνπκε έλα δίζηηρν πνπ απαληά ζε πνιιέο παξαιιαγέο, ζπλήζσο ζηε κνξθή ΄Ζζεια λα 

ζ΄ εξσηήζσ Σνύξθα είζαη γηά Ρσκηά / γηα Δγγγιέδα γηα Φξαληζέδα πόρεηο ηόζε νκνξθηά ή Γελ 

κπνξώ λα θαηαιάβσ Σνύξθαλ είζαη γή Ρσκηά, / γή Ηγγιέδα γή Φξαληζέδα θη έρεηο ηόζελ νκνξθηά 

(Sanders 1844, Marcellus 1851: 452, αξ. ΝΣ΄,
644

 Σεθαξίθεο 1866: ζ. 64, ζη. 1507-1508,

Νενειιεληθά Αλάιεθηα 1870-1874: 307, αξ. 658, Jeannaraki 1876: 266, αξ. 63, Αξαβαληηλφο 

1880: 258, Κσλζηαληηλίδεο 1887: 26, θαη Κνθθηλάθεο 1899: 739, αξ. Ζ5).  

Καηά ηνλ 20φ αηψλα ην ζπλαληάκε θαηαγξακκέλν ζε πνηθίιεο ζπιινγέο, ιφγνπ ράξε ζε 

ζξαθηθέο (Θξαθηθά, ηφκ. ΗΑ΄, 1939: 127, αξ. 435, θαη ζηελ εθδνρή Πεο κε, θσο κνπ, ζην Θεό 

ζνπ, Σνύξθα είζαη γηά Ρσκηά, / απ΄ ηε Βελεηηά ζε θέξαλ θη έρεηο ηόζε εκνξθηά ζηε ζ. 130, αξ. 

482), ζε βνξεηνεπεηξσηηθέο (Καηζαιίδαο 2001: 320-321, αξ. 422, Φσηίνπ - Λχηεο 1995: 183), 

ζε ζεξξατθή (Καθηαληδήο 1977: 114: Πεο κνπ, θόξε, ηελ αιήζεηα, Σνύξθα είζαη γηα Ρσκηά / γηα 

Δβξαία γηα Φξαληζέδα θη έρεηο ηόζε δαξηθηά), θαη ζε ζαζίηηθε (Γ.Η. Απγνπζηίδεο 2003: 114, ζη. 

9-12, φπνπ κάιηζηα ηε ζέζε ηεο Δγγιέδαο ηελ θαηαιακβάλεη Σζηγγάλα).
645

Σν ηξαγνχδη αθνχγεηαη θαη ζήκεξα ζηα παλεγχξηα, ηνπιάρηζηνλ νη δχν πξψηεο ζηξνθέο 

ηνπ. ΄Οζν γηα ηελ ηξίηε ζηξνθή, ειαθξψο εκπινπηηζκέλε, είλαη ηκήκα ηνπ ηξαγνπδηνχ 

644 νλ πξφινγν ησλ Chants du peuple en Grèce ν Marcellus γξάθεη φηη είρε αξρίζεη λα ελδηαθέξεηαη γηα ηα 

ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα πνιχλ θαηξφ πξηλ εθδνζεί ε ζπιινγή ηνπ Φσξηέι. 
645

 ην Παξάξηεκα Μνπζηθόλ «Φόξκηγγνο» (πεξίνδνο Β΄, έηνο Β΄, ηρ. Α΄ (11), ρ.ρ.έ., 16) δεκνζηεχεηαη ην εμήο 

ηξαγνχδη, «εθ ηεο αλεθδφηνπ ζπιινγήο Θενδψξ. Η. Σζαθάινγινπ, κνπζηθνχ ελ Βηγά ηεο Κπδίθνπ») («θαη΄ 

απαγγειίαλ ηεο καθαξίηηδνο κάκκεο κνπ Δπδνθίαο» ζεκεηψλεη ν ζπιινγέαο): 

Κάλσ ράδη λα ζε βιέπσ ηελ εκέξα κηα θνξά, 

γηα λα παίξλ΄ ν λνπο κνπ αέξα θη ε θαξδηά κ΄ παξεγνξηά. 

΄Ζζεια λα θαηαιάβσ κ΄ αγαπάο ή κε γειάο 

ή εκέλα πεξηπαίδεηο, ηνλ θαηξό ζνπ λα πεξλάο. 

Γελ κπνξώ λα θαηαιάβσ Σνύξθηζζά ΄ζαη ή Ρσκηά 

θαλ ΄π΄ ηε Βελεηηά ζε θέξαλ θη έρεηο ηόζε επκνξθηά. 
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«Γπθηνπνχια ζην ρακάκ» ηνπ Γηψξγνπ Μπάηε.
646

 Σν γλσξίδνπκε άιισζηε θαη απφ ηνλ Μάξθν

Βακβαθάξε φηη ην ξεκπέηηθν δξνζίζηεθε αξθεηέο θνξέο ζηελ πεγή ηνπ δεκνηηθνχ θαη άληιεζε 

ζηίρνπο απφ εθεί. Ηδνχ, ζπλνςηζκέλε θαηά Μπάηε, ε αλζξσπνγεσγξαθία ηεο νκνξθηάο: 

Να ραξείο ηελ εκνξθηά ζνπ, 

ηελ πνδηά ζνπ ηε ρξπζή, 

αρ, μεθάιηζσηε γπξίδεηο,  

Γπθηνπνύια κνπ εζύ. 

Γελ κπνξώ λα θαηαιάβσ  

Σνύξθα είζαη γηα Ρσκηά 

γηά Δγγιέδα γηα Φξαληζέδα 

θη έρεηο ηόζε νκνξθηά. 

Ζ εξσηνηξνπηθή εζληθή ακεξνιεςία αλαδεηθλχεηαη θαη απφ έλα θεξθπξατθφ 

πεξηγειαζηηθφ ηξαγνχδη, πνπ ηηηινθνξείηαη  «πθνθαληία!»: 

Υνξηαξάθηα από ιηβάδη 

θαη λεξό από ιαγθάδη, 

θαη κε ζηείιαλε λα θέξσ 

646
 Γξάθεη ζρεηηθά ν Ζιίαο Βνιηφηεο-Καπεηαλάθεο (1999: 169-170): «Σν φηη ζηίρνη πνπ ζπλαληψληαη ζε επψλπκα 

ηξαγνχδηα αλζνινγνχληαη κε πνηθίιεο παξαιιαγέο ζε ζπιινγέο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνο θαη 

νξηζκέλνη θαη πξνγελέζηεξα, είλαη ε απηφηεξε απφδεημε φηη αληηπξνζσπεχνπλ ζπγθεθξηκέλα άζκαηα, φηη αλέθαζελ 

θάπσο ηξαγνπδηνχληαη. Πάξηε γηα παξάδεηγκα ηνλ θαξζηιακά "Γπθηνπνχια" , πνπ δηζθνγξαθείηαη (1934) ζην 

φλνκα ηνπ Γ. Μπάηε. Σα δίζηηρα: ...δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ [...],. κεζνπξαλνχλ ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ κεηά ην 

1840, γη΄ απηφ θαη θαηαγξάθνληαη πνηθηινηξφπσο απφ εγρψξηνπο θαη μέλνπο αλζνιφγνπο: Νη. άληεξο, Μ. 

Μάξθειιν, Μπ. Άλληλν, Α. Γηαλλαξάθε, Γ. Καιιηπνιίηε, Bourgault - Ducoudray, Ν. ηατθνβηηο, Κ. Σεθαξίθε, Γ. 

Κνθθηλάθε, Ν. Μηραιφπνπιν, Δι. ηακνχιε θαη ζε πνιιά θπιιάδηα, γηα παξάδεηγκα Ο καληώδεο έξσο, Πάηξα, 

1878. Παξαιιαγή ηνπ δεχηεξνπ δίζηηρνπ ρξεζηκνπνπνηείηαη απφ ηνλ Γηψξγν Μεηζάθε ζηελ "Καηζηβέια", κε ηε 

σηεξία Μπέιινπ  θαη ηνλ η. Πεξπηληάδε (1948) θαη ζε επαλεθηέιεζε ζηηο ΖΠΑ, απφ ηηο Αγγειηθή Καξαγηάλλε, 

Μαξίθα Γθηφξγθηα θαη ηνλ Α. Εέξβα (πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950)». 
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θαη ην δξόκν δελ εμέξσ. 

Καη κνπ βγάιαλε αβαληά 

κελ εθίιεζα θακηά... 

«΄Ορη, κά ηελ Οπξαλία, 

δελ εθίιεζα θακία, 

παξά κία Ηγγιεδνπνύια, 

όκνξθε θαη λνζηηκνύια· 

θη άιιε κία Καζηξηλνπνύια, 

λνζηηκνύια θαη θνληνύια, 

θη άιιε κηα Παξγηλνπνύια, 

όκνξθε θαη λνζηηκνύια... 

΄Χο θαη κηα από ηελ Μπελίηζα 

πνπ ΄ρε κηα ρξπζήλ ειίηζα, 

θη άιιε κηα Οβξηνπνύια, 

όκνξθε θαη λνζηηκνύια... 

Κη άιιε κηα Πνπιηεδνπνύια, 

λνζηηκνύια θαη θνληνύια! 

΄Χο θαη κηα παπαδνπνύια,  

λνζηηκνύια θαη θνληνύια».
647

ΜΑΡΣΕΟΤΚΟ 1959: 168-169, αξ. 25, ζη. 1-22 

Κη ελψ ην παιηθάξη καο εδψ, ζακπσκέλν απφ ηε ζειπθή νκνξθηά, αδπλαηεί λα δψζεη 

ζηνηρεία εζληθήο ηαπηφηεηαο ζηελ θφξε πνπ ηνλ ζαγελεχεη, ν εξσηχινο ελφο πνκάθηθνπ 

ηξαγνπδηνχ μέξεη θαη παξαμέξεη πνην είλαη ην έζλνο ησλ ηξηψλ θνξηηζηψλ πνπ γιπθνθνηηάδεη. 

647
  «αβαληά: (ηηαι. avania): δεκία, ζπθνθαληία, ξεηζηληά. Μπελίηζα: ρσξηφ ηεο Κέξθπξαο˙ Πνπιηεδνπνχια: απφ ηελ 

Πνχιηα ηεο Ηηαιίαο» (ηα εξκελεχκαηα είλαη ηνπ ζπιινγέα). 
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Καη ζαλ λένπ ηχπνπ Πάξεο, νξγαλψλεη ηα θαιιηζηεία ηνπ, ρσξίο φκσο λα απνδψζεη πξσηεία. 

Γηα λα καο αθήλεη έηζη κε ηελ ππνςία φηη δελ βξίζθεη θαλέλαλ ιφγν (εζληθφ, ζξεζθεπηηθφ, 

θνηλσληθφ ή άιινλ) λα επηιέμεη ηε κηα θαη λα ζηεξεζεί ηηο άιιεο δχν, νπφηε  κάιινλ νδεγείηαη 

ζηελ απφθαζε λα ζπλερίζεη λα εξσηνηξνπεί θαη κε ηηο ηξεηο: 

Γιπθνθνίηαμα ηξεηο θνπέιεο, 

γιπθνθνίηαμα ηξεηο θνπέιεο, 

γιπθνθνίηαμα, γιπθνθνίηαμα, 

γιπθνθνίηαμα, καξή ζεηα, ηξεηο θνπέιεο. 

Ζ πξώηε ήηαλε Βνπιγάξα, 

ε πξώηε ήηαλε Βνπιγάξα, 

ε πξώηε ήηαλε, ε πξώηε ήηαλε, 

ε πξώηε ήηαλε, καξή ζεηα, Βνπιγάξα. 

Ζ δεύηεξε ήηαλε Ρσκηά, 

ή δεύηεξε ήηαλε Ρσκηά, 

ε δεύηεξε ήηαλε, ε δεύηεξε ήηαλε, 

ε δεύηεξε ήηαλε, καξή ζεηα, Ρσκηά. 

Ζ ηξίηε ήηαλε Σνύξθα,  

ε ηξίηε ήηαλε Σνύξθα,  

ε ηξίηε ήηαλε, ε ηξίηε ήηαλε, 

ε ηξίηε ήηαλε, καξή ζεηα, Σνύξθα. 

Ζ Βνπιγάξα κνπ ΄δηλε, 

ε Βνπιγάξα κνπ ΄δηλε 

άθζνλν θξαζί, άθζνλν θξαζί, 

άθζνλν θξαζί, άθζνλν θξαζί, καξή ζεηα, απ΄ ην δηθό ηεο. 

Ζ Ρσκηά κνπ ΄δηλε, 
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ε Ρσκηά κνπ ΄δηλε. 

άζπξν πξόζσπν, άζπξν πξόζσπν, 

άζπξν πξόζσπν, καξή ζεηά, ην άζπξν ηεο πξόζσπν. 

Ζ Σνύξθα κνπ ΄δηλε, 

ε Σνύξθα κνύ ΄δηλε 

καύξα κάηηα, καύξα κάηηα 

καύξα κάηηα, καξή ζεηα, ηα καύξα ηεο κάηηα. 

ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2010: 387, αξ. 186Α 

Σα δεχγε πάλησο πνπ πξνηείλεη ε παξαπάλσ παξαιιαγή, απφ ην ρσξηφ Χξαίνλ ηεο 

Θξάθεο, δειαδή: Βνπιγάξα - θξαζί, Ρσκηά - άζπξν πξφζσπν, Σνχξθα - καχξα κάηηα, δελ έρνπλ 

θαζνξηζηηθή ζεκαζία. Μηα δεχηεξε παξαιιαγή ηεο ίδηαο ζπιινγήο (388-389), απφ ηε κίλζε, 

θαηαζέηεη ηε δηθή ηεο πξφηαζε. Σξεηο θη εδψ νη θνπέιεο, αιιά κε Πνκάθα ζηε ζέζε ηεο 

Σνχξθαο, ηα δε ραξίζκαηα κνηξάδνληαη σο εμήο: Βνπιγάξα - καχξα κάηηα, Πνκάθα - άζπξν 

πξφζσπν, Ρσκηά - ιηγλφ θνξκάθη. Με θξηηήξην ηελ σξαηφηεηα, θακηά δελ ππεξέρεη. Χο θαζαπηφ 

θξηηήξην πάλησο, ζπλάγεηαη φηη ε σξαηφηεηα, ζαλ απηαμία, ππεξέρεη ζαθψο ηεο εζληθφηεηαο. Κη 

ν πεηλαζκέλνο εξσηχινο καο κάιινλ έβαιε κε ην λνπ ηνπ λα αθνινπζήζεη ηελ ηεξπλή δίαηηα 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε άιιν πνκάθηθν ηξαγνχδη: 

Σα καύξα καηάθηα πξόγεπκα, 

ηα καύξα καηάθηα πξόγεπκα, 

η΄ αζπξνύιηθν πξόζσπν γεύκα, 

η΄ αζπξνύιηθν πξόζσπν γεύκα, 

ηε ιηγλή θνξκνζηαζηά δείπλν. 

ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 2010: 172, αξ. 42Β΄, ζη. 21-25 ΠΑ
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Σν δηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ έρεη έλα θεξθπξατθφ ηξαγνχδη, ζην νπνίν ν ππεξζεηηθφο βαζκφο 

ηεο νκνξθηάο δελ πξνζσπνπνηείηαη απφ Διιελνπνχια αιιά απφ Σνπξθνπνχια: 

Κάηνπ ζηεο Φξαγθηάο ηα κέξε 

έθαηζα έλα θαινθαίξη. 

Σξέρνπλ βξύζεο θαη πνηάκηα 

θαη ηξηώλ ινγηώλ θαιάκηα. 

Καη πίζσ απ΄ ηα θαιάκηα  

θάζεηαη κηα Ρσκηνπνύια 

όκνξθε ζαλ Σνπξθνπνύια. 

ΠΑΚΣΗΣΖ 1989: 138, αξ. 3 

ηηο ζειίδεο πνπ πξνεγήζεθαλ ζπλαληήζακε πνιιά ηξαγνχδηα πνπ καξηπξνχλ ηελ 

αλέλδνηε άξλεζε ησλ Διιελίδσλ ζηελ πηεζηηθή επηζπκία αιιφθπισλ θαη αιιφζξεζθσλ, 

πξνπάλησλ ησλ θαηαθηεηψλ Σνχξθσλ. Κη φηαλ κε ηε ζηάζε ηνπο απηή απεηινχληαη λα ράζνπλ 

φρη ηελ πηζαλφηεηα κηαο θάπνηαο θνηλσληθήο αλέιημεο, αιιά ηελ ίδηα ηε δσή ηνπο, ε άξλεζή 

ηνπο πξνζιακβάλεη  ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηνζπζίαο θαη ηεο απηαπάξλεζεο. 

πλαληήζακε εληνχηνηο θαη αξθεηά ηξαγνχδηα, απφ δηάθνξεο πεξηνρέο θαη ζε πνηθίια 

ηδηψκαηα, πνπ θαηαγξάθνπλ ζηε δπλακηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα ηηο ζρέζεηο Διιήλσλ θαη 

Διιελίδσλ κε Σνχξθνπο, Φξάγθνπο, Δβξαίνπο, Βνχιγαξνπο θ.ά., ηα νπνία πηζηνπνηνχλ φηη έρεη 

θαη ν εξσηηθφο δηεζληζκφο έλα κεξίδην ζηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, ή ηέινο πάλησλ ην δηεθδηθεί. 

Αλάινγν κεξίδην έρεη, ή δηεθδηθεί, ε εξσηηθή ζξεζθεία, πνπ απηνζπζηήλεηαη σο ηζφηηκε ηεο 

επίζεκεο ζην ηξαγνχδη πνπ αθνινπζεί, «Φφλνο λένπ εηο ην ζπίηη ηεο εξσκέλεο». Ίπσο 

ζεκεηψλεη πξνινγίδνληάο ην ν Γ.Κ. ππξηδάθεο, ην άζκα «απαληά δηαδεδνκέλνλ εηο ηνλ 

επεηξσηηθφλ κφλνλ ρψξνλ, απφ ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο πξνο βνξξάλ κέρξη 

ηεο Πεινπνλλήζνπ πξνο λφηνλ»: 
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Υήξαο πγηόο ζθνηώλεηαη ζε καπξνκάηαο πόξηα, 

θαη θίλεζε ην αίκα ηνπ ζαλ ζηγαιό πνηάκη. 

Κη ε κάλα ηνπ ην κάδεπε κ΄ έλα μεξό ζθνπγγάξη, 

κεο ζην πνηήξη ην ΄ξηρλε θαη ην ζπρλνξσηνύζε: 

«Αξλήζνπ, γηε κνπ, ηηο μαλζέο, μαλζέο θαη καπξνκάηεο». 

«Αξλήζνπ, κάλα, ην Υξηζηό θαη ην ηεξό Βαγγέιην, 

ηόηε θη εγώ ζ΄ απαξλεζώ μαλζέο θαη καπξνκάηεο».  

Αθαδεκία 1962: 445, αξ. ΗΕ΄ (Α΄) 

Σελ παηξίδα ηνπ ή ηε ζξεζθεία ηνπ ελδέρεηαη θαη λα ηελ αξλεζεί θαλείο ή λα ηε ράζεη 

γηα πνηθίινπο ιφγνπο, κε ηνλ εξσηηθφ αλάκεζά ηνπο. Ζ άξλεζε ηεο αγάπεο φκσο αθνχγεηαη 

δπζθνιφηεξε, φπσο ζην εμήο ηζάθηζκα απφ ηε Ρφδν: 

Γηα ζέλ΄, θακαξνθξύδα κνπ, 

ζα ράζσ ηελ παηξίδα κνπ.   

BAUD-BOVY 1935: 129, αξ. 48β 

Μνινλφηη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη κεηέρεη ζηνλ πλεπκαηηθφ θαη εζηθφ θφζκν πνπ 

ζπλδεκηνπξγνχλ νη παξνηκίεο, ηα αλέθδνηα θαη νη παξαδφζεηο, θαηνξζψλεη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο λα ππεξβεί ηα ζηελά φξηα ηνπ θφζκνπ απηνχ ή λα ηα ππνλνκεχζεη, φπσο 

δηαπηζηψζακε θαη απφ ηα ζηηρνπξγεκέλα παξαδείγκαηα πνπ πξνεγήζεθαλ. Με άθξσο ηηκεηηθή 

παξξεζία θαη ακεξνιεςία, θαηαπηάλεηαη θαη κε επεηζφδηα ηνπ βίνπ φπνπ ε εξσηηθή επηζπκία 

αληηβαίλεη ζηνπο άγξαθνπο πιελ παληνδχλακνπο θαλφλεο εζλνπξεπνχο ζπκπεξηθνξάο. 

Γπλακηθφ θαη φρη ζηαηηθφ, εηιηθξηλέο θαη φρη εζηθηζηηθφ, δελ αλαζέηεη ξφινπο θαη θαζήθνληα θαη 

ζίγνπξα δελ πξνζεγγίδεη ζαλ κνξγαλαηηθνχο ηνπο έξσηεο θαη ηνπο γάκνπο Διιήλσλ ή 
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Διιελίδσλ κε πξφζσπα άιιεο θπιήο ή ζξεζθείεο. Καη δελ αθεγείηαη κφλν κίαο θαηεχζπλζεο 

αιιαμνπηζηία.  

ην θεθάιαην «ρέζεηο Διιήλσλ κε αιινεζλείο» ησλ Παξαινγώλ ηνπ, ν Γηψξγνο 

Ησάλλνπ ζεκεηψλεη πσο «ν ιατθφο πνηεηήο ζεσξνχζε θαζήθνλ ηνπ λα ςάιιεη ην ηεξάζηηαο 

ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλφηεηα γεγνλφο [ηνπ κεηθηνχ έξσηα], πξνπάλησλ φηαλ ην απνηέιεζκα ήηαλ 

ππέξ εκψλ» (1996: 145). Δίδακε εληνχηνηο φηη ζπκβαίλεη θαη ην απνιχησο αληίζεην, λα 

αλαδεηθλχεη δειαδή ε δεκνηηθή πνίεζε, κε ζαξξαιέα θαη παξαδεηγκαηηθή εληηκφηεηα, θαη 

πεξηπηψζεηο φπνπ ην απνηέιεζκα δελ είλαη «ππέξ εκψλ». Μεγαιχηεξνο ηίηινο ηηκήο απφ απηφλ 

γηα ην ειεχζεξν θαη δίθαην πλεχκα ελφο ιανχ θαη γηα ηελ πνηεηηθή ηέρλε ηνπ δχζθνια ζα 

κπνξνχζε λα ππάξμεη. 

Ζ ηηκηφηεηα, ε ακεξνιεςία, ε εξσηηθή ηνπ αλεμηζξεζθία, πξνζθέξνπλ ζην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη ηδηαίηεξα κεγάιν θχξνο. Διεπζεξφθσλν θαη ειεπζεξφγλσκν, δηδάζθεη -ρσξίο θαζφινπ 

λα ην πξνζπαζεί ή λα ην επηδεηεί- ήζνο θαη επαηζζεζία, έηζη φπσο απνβιέπεη ζηαζεξά ζηελ 

ππφδεημε ηνπ γεληθνχ κέζα απφ ηελ αλάδεημε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθψλ θαη πξνζψπσλ, ζηελ 

ππφδεημε ηεο ζπιινγηθήο λννηξνπίαο κέζα απφ ηελ ηζηφξεζε αηνκηθψλ ζηάζεσλ.
648

 ΄Αζρεηα κε

ηελ θαηνπηλή ηνπ ρξήζε ή θαηάρξεζε, πνπ ην ελέηαμε ζε ζρήκαηα πξναπνθαζηζκέλα, «εζληθά», 

θαη ην κείσζε απνθφπηνληαο ή απνζησπψληαο ζε θάζε «αληηθαλνληθφ» πνίεκα φ,ηη αληέβαηλε 

ζηελ «νξζφηεηα», ε αδνγκάηηζηε πνιπθσλία ηνπ είλαη εδψ γηα φπνηνλ ζα ήζειε λα ηε δηαβάζεη - 

θαη θπξίσο λα ηελ αθνχζεη. Σίπνηα, είλαη βέβαην, δελ γλψξηδαλ ηφηε γηα ην άιιν, ην 

δηαθνξεηηθφ, ηελ εηεξφηεηα, φπσο ηα ελλννχκε ζήκεξα, θαη γηα ηελ επηβεβιεκέλε ππεξάζπηζή 

ηνπο. Σν έπξαηηαλ φκσο: ππεξάζπηδαλ ην άιιν, ην δηαθνξεηηθφ, ην έθλνκν ή έθηξνπν ή 

παξάηππν, απιψο θαη κφλν θαηαγξάθνληάο ηα θαη απαζαλαηίδνληάο ηα· απζνξκήησο θαη 

648 ρεηηθέο είλαη νη εμήο παξαηεξήζεηο: «ηε ινγηθή ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ ηειηθφ ζηφρν απνηεινχλ νη 

λννηξνπίεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο, φρη νη ήξσεο θαη ηα γεγνλφηα απφ κφλα ηνπο. Καη κφλν ζ΄ απηή ηελ πξννπηηθή 

κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηα δεκνηηθά σο ζπκππθλψζεηο ηεο παξαδνζηαθήο ηδενινγίαο, βηνζεσξίαο θαη 

θνζκνζεσξίαο ελφο νιφθιεξνπ θφζκνπ, κε δηθφ ηνπ ζχζηεκα αμηψλ θαη ηδηαίηεξεο αξρέο» (Βαξβνχλεο 1998: 75). 

Δπηπιένλ: «Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα είλαη ηα πην ηζαγελή είδε ηεο ιατθήο ινγνηερλίαο: παξά ηε ιπξηθή, θαηά έλα 

κεγάιν κέξνο, ζχζηαζή ηνπο, παξηζηάλνπλ εληνχηνηο θαη ξεαιηζηηθά φρη κφλν ην θπζηθφ, αιιά θαη ην θνηλσληθφ 

θαη πλεπκαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπο. Γηθαηνινγεκέλα παξαηεξνχζε ν Νηθφιανο Πνιίηεο γηα ηα ειιεληθά ηξαγνχδηα 

φηη "εγθαηνπηξίδνπλ πηζηψο θαη ηειείσο ηνλ βίνλ θαη ηα ήζε, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ δηαλφεζηλ ηνπ ειιεληθνχ 

ιανχ"» (Μεξαθιήο 1992: 69). 
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θπζηθά. Με ηνπο φξνπο ηεο επνρήο καο, θαηλνηνκνχζαλ. Σν φηη δελ ήμεξαλ φηη θαηλνηνκνχλ, 

νχηε ην ζρεδίαδαλ βέβαηα, θάζε άιιν παξά κεηψλεη ηελ αμία ηεο ζηάζεο ηνπο.  
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«Ρσκηόηνπν», Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ, Αζήλα 2008. 

Διπίο Μέιαηλα, Κξεηηθή κέιηζζα, Αζήλα 1883, β' εθδ., εθ ηνπ Σππνγξαθείνπ .Κ. Βιαζηνχ, 

Αζήλα 1888. 

ηάζεο Η. Δπζηαζηάδεο, Σα ηξαγνύδηα ηνπ πνληηαθνύ ιανύ: Πνιύηηκν θεθάιαην ηεο Λανγξαθίαο 

καο, Δθδνηηθφο Οίθνο αδειθψλ Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 1981· γ' έθδ. 1992. 

ππξίδσλ Εακπέιηνο, 'Αζκαηα δεκνηηθά ηεο Διιάδνο, κεηά κειέηεο πεξί κεζαησληθνύ ειιεληζκνύ, 

Αζήλα 1852· θσηνκεραληθή επαλέθδνζε Βηβιηνπσιείν Γηνλπζίνπ Νφηε Καξαβία, Αζήλα 1986. 

Παλαγηψηεο Φ. Εηψηαο, Παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα από ηε Γπηηθή Μαθεδνλία, Θεζζαινλίθε 1983. 

Εσγξάθεηνο Αγώλ, ήηνη κλεκεία ηεο ειιεληθήο αξραηόηεηνο δώληα ελ ησ λπλ ειιεληθώ ιαώ, Ο ελ 

Κσλζηαληηλνππφιεη Φηινινγηθφο χιινγνο, Κσλζηαληηλνχπνιε 1891· θσηνκεραληθή επαλέθδνζε 

Δθδφζεηο Κνπιηνχξα, Αζήλα 2004. 

Πέηξνο Γ. Θενραξίδεο, Πνκάθνη: Οη κνπζνπικάλνη ηεο Ρνδόπεο (Ηζηνξία, θαηαγσγή, γιώζζα, 

ζξεζθεία, ιανγξαθηθά), έθδνζε Πνιηηηζηηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Κέληξνπ Θξάθεο, Ξάλζε 1995. 

Αζαλ. Ηαηξίδεο, πιινγή δεκνηηθώλ αζκάησλ παιαηώλ θαη λέσλ, 1859· θσηνκεραληθή επαλέθδνζε 

εθδ. Κνπιηνχξα, Αζήλα, ρ.ρ.έ. 

Γεψξγηνο Γ. Ηαηξίδεο, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα Θεζζαιίαο, Ηζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή Δηαηξεία ησλ 

Θεζζαιψλ ελ Αζήλαηο - Σκήκα Γηαιέμεσλ, ηφκ. Β΄, ηρ. Γ΄, Αζήλα 1938. 

Ηζηνξία Δβξαηνπνύιαο ηεο Μαξθάδαο, ηελ νπνίαλ, εηο ηνπο 1667 Ηνπιίνπ 15, έθιεςε θξπθίσο από 

ηνπο γνλείο ηεο, νπνύ εθαηνηθνύζαλ εηο ηελ Κσλζηαληηλνύπνιηλ, εηο ηόπνλ ιεγόκελνλ Φαλάξη, έλαο λένο 

Αξβαλίηεο, νλνκαδόκελνο Γήκνο· θαη πεγαίλσληαο εηο ηελ Οπγγξνβιαρίαλ, ηνλ εηίκεζελ ν Απζέληεο ηνπ 

ηόπνπ πνιιά, θαη ηνπ ηελ έδσζελ εηο γπλαίθα, Δθ ηνπ Διιεληθνχ Σππνγξαθείνπ Ο Φνίλημ, Βελεηία 1869. 

Γηψξγνο Ησάλλνπ (εθινγή - επηκέιεηα - ζρφιηα), Σα δεκνηηθά καο ηξαγνύδηα, Δξκήο, Αζήλα 1977. 

---, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη: Παξαινγέο, Δζηία, Αζήλα 1996. 
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Υξήζηνο Αξ. Καβάγηαο, Μεζνινγγίηηθε ιανγξαθία: Γεκνηηθά ηξαγνύδηα πνπ ηξαγνπδηνύληαη ζην 

παλεγύξη η' 'Αε-πκηνύ, επηκέιεηα Αξηζηείδεο Ξ. Καβάγηαο, Αζήλα 1984. 

Παληειήο Καβαθφπνπινο, Σξαγνύδηα ηεο Βνξεηνδπηηθήο Θξάθεο: Κείκελα - κνπζηθνινγηθή έξεπλα, 

'Ηδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ - 178, Θεζζαινλίθε 1981. 

Π. Καβαθφπνπινο - Π. Παπαρξηζηνδνχινπ - Κ. Ρσκαίνο, Μνπζηθά θείκελα δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ 

Θξάθεο, ηφκ. Α΄, Δηαηξεία Θξαθηθψλ Μειεηψλ, Αζήλα 1956. 

Κσλζηαληίλνο Ν. Καλειιάθεο, Υηαθά αλάιεθηα, ήηνη ζπιινγή εζώλ, εζίκσλ, παξνηκηώλ, δεκσδώλ 

αζκάησλ, αηληγκάησλ, ιεμηινγίνπ, ηζηνξηθώλ θαη άιισλ ρεηξνγξάθσλ, ρξπζνβνύιισλ, ζηγηιιίσλ θιπ., εθ 

ηνπ Σππνγξαθείνπ Αδειθψλ Πεξξή, Αζήλα 1890.

Θεφδσξνο Καξαζνχηαο, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα Κιεηηνξνιεπθαζίαο Αραταο (παηδηθά - ηεο αγάπεο - 

κνηξνιόγηα), Παξαζθήλην, Αζήλα 2003. 

Παλαγηψηεο Καξψλεο, Σξαγνύδηα ηεο Νεζηάλεο, εηζαγσγή Βαζηιηθή Μαξγέινπ, Δθδφζεηο Σν 

Γφληη, [Πάηξα] 2013. 

Κ.Π. Καζηκάηεο, «Λανγξαθηθά ζχιιεθηα εμ ΄Ηνπ», Λανγξαθία, ηφκ. Β΄, ηρ. Β΄-Γ΄, Αζήλα 1910. 

Γξεγφξεο Ν. Καηζαιίδαο, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα από ηε Βόξεην 'Ζπεηξν, εηζαγσγή - επηκέιεηα - 

ζπγθξηηηθή κειέηε Γεψξγηνο Γ. Καςάιεο, Gutenberg, Αζήλα 2001. 

Γηψξγνο Καθηαληδήο, Σα δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηνπ Ν. εξξώλ, εξξατθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξία, 

έξξεο 1977. 

Ν.Α. Κεθαιιεληάδεο, Σν δεκνηηθό ηξαγνπδη εηο ηνλ Κηλίδαξνλ Άλδξνπ, Αλάηππνλ εθ ηεο 

Δπεηεξίδνο ηεο Δηαηξείαο Κπθιαδηθώλ Μειεηώλ, ηφκ. Γ΄, 1963, Σχπνηο Γ.Γ. Κππξαίνπ, Αζήλα 1963. 

---, Ζ ιατθή κνύζα ζηνπο εζληθνύο πνιέκνπο καο (Νηνθνπκέληα): Βαιθαληθνί πόιεκνη 1912-1913, 

Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή 1922, Αιβαληθό έπνο 1940, Καηνρή - Αληίζηαζε - Απειεπζέξσζε 1941-1944, 

Δθδφζεηο Φηιηππφηε, Αζήλα 1992. 

Γηάλλεο Κιαδάθεο, Παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα ηεο Ρόδνπ, εηζαγσγή - επηκέιεηα θεηκέλσλ Μαλφιεο 

Μαθξήο, ηέγε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ Γσδεθαλήζνπ, Ρφδνο 2009. 

Βαζηιηθή Κνδηνχ-Κνινθσηηά, Παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα ηεο Καξδίηζαο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, 

Κέληξν Ηζηνξηθήο θαη Λανγξαθηθήο 'Δξεπλαο «Ο Απφιισλ» Καξδίηζαο, Καξδίηζα ²2015. 

Γεκήηξηνο Κ. Κνθθηλάθεο, Παλειιήληνο Αλζνινγία, ήηνη απάλζηζκα ησλ εθιεθηνηέξσλ ειιεληθώλ 

πνηεκάησλ, εθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Α. Ε. Γηαιεζκά, Αζήλα 1899. 
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Ησάλλεο Γ. Κνλδπιάθεο, Αλέθδνηα ιανγξαθηθά Κξήηεο, επηκέιεηα - εηζαγσγή - ζεκεηψζεηο 

Θενράξεο Γεηνξάθεο, Πηλαθνζήθε Βηάλλνπ, Κεξαηφθακπνο Ζξαθιείνπ 2009. 

Γεψξγηνο Αξ. Κνληφο, Γεκνηηθά αλέθδνηα Κεξθύξαο, ηφκ. Α', Κέξθπξα 1877.

Γηάλλεο Κνξίδεο, Σα σξαηόηεξα δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πξφινγνο Μ. Γ. Μεξαθιήο, Ησιθφο, Αζήλα 

2000. 

σθξάηεο Β. Κνπγέαο, Ούη΄ εγώ ήκνπλ εθεί... νύηε θη εζείο λα ην πηζηέςεηε: Παξακύζηα θαη 

ηξαγνύδηα από ηε Μνλεκβαζηά, ηε Μήιν, ηε Αλδξνύζα, πιινγή Κώζηα Γνύλαξε (1906-1909), Πνηακφο, 

Αζήλα 2009. 

Αλάξγπξνο Γ. Κνπηζηιηέξεο, Μνηξνιόγηα ηεο Μάλεο: Μλεκεία γισζζηθά - ηζηνξηθά - ιανγξαθηθά, 

Δθδφζεηο Μπεθάθνο, Αζήλα 1997. 

Η. Ν. Κνπθφο (επηινγή - ζεκεηψζεηο), Σα ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα: Αλζνινγία δεκνηηθήο 

πνηήζεσο, είξηνο, Αζήλα 1970. 

Κξεηηθέο καληηλάδεο, Δθδνηηθφο Οίθνο ππξ. Γ. Αιεμίνπ, Ζξάθιεηνλ Κξήηεο, ρ.ρ.έ.

Αξηζηείδεο Κξηάξεο, Πιήξεο ζπιινγή θξεηηθώλ αζκάησλ εξσηθώλ, ηζηνξηθώλ, πνιεκηθώλ, ηνπ 

γάκνπ, ηεο ηάβιαο, ηνπ ρνξνύ θιπ. θιπ. θαη απαζώλ ησλ θξεηηθώλ παξνηκηώλ, δηζηίρσλ θαη αηληγκάησλ, 
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Βαζ. Κππαξίζζεο, Σξαγνύδηα ηεο Υαιθηδηθήο, Λανγξαθία, Γειηίνλ ηεο Διιεληθήο Λανγξαθηθήο 

Δηαηξείαο, Παξάξηεκα 2, Θεζζαινλίθε 1940. 

Γεκήηξηνο Κ. Κπξηαθφπνπινο (ζπιινγή - κεηαγξαθή - κνπζηθή εηζαγσγή), 170 γνξηπληαθά 

δεκνηηθά ηξαγνύδηα (θείκελα - κνπζηθή βπδαληηλή, επξσπατθή), εηζαγσγηθέο ζεκεηψζεηο - θαηάηαμηο - 

ζρφιηα Σάζνο Αζ. Γξηηζφπνπινο, Δηαηξεία Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, Δπηζηεκνληθή Βηβιηνζήθε - 4, 

Αζήλα 1992. 

Αλέζηεο Κσλζηαληηλίδεο, Αθξνδίηε ε θηινκεηδήο, ήηνη ζπιινγή αζκάησλ δηζηίρσλ, εξστθώλ, 

θιέθηηθσλ θαη άιισλ, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ ησλ Καηαζηεκάησλ Αλέζηε Κσλζηαληηλίδνπ, Αζήλα 1887. 

Αιέμαλδξνο Γ. Λαδάλεο, Σα θαηζάληθα δεκνηηθά ηξαγνύδηα - Πιαίζηα 1987, Δθδφζεηο Γσδψλε, 

Αζήλα 2012. 

Πάλνο Λακςίδεο, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ηνπ Πόληνπ, Α': Σα θείκελα, αλζνιόγεζε - λενειιεληθή 

απόδνζε, Σππνγξαθείνλ Μπξηίδε, Αζήλα 1960. 

Μηραήι . Λειέθνο, Γεκνηηθή αλζνινγία, Αζήλα 1868. 
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Μηραήι . Λειέθνο, Γεκνηηθή αλζνινγία: Πξηάπεηα, Αζήλα 1869· επαλέθδνζε «πληερλία», 

Αζήλα 1974. 

Αλδξέαο Λελαθάθεο, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα ζηε Μεζαξά, πξφινγνο Νηθφιανο Η. Κνληνζφπνπινο, 

Μεζαξίηηθα Λανγξαθηθά 1 - πκβνιή ζηελ Κξεηηθή Παξάδνζε, Αληίιαινο, Μνίξεο Κξήηεο 2007. 

Θενθάλεο Λεπθαδίηεο, Αλζνινγία 3.100 δεκνηηθώλ θαη παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ απ' όιε ηελ 

Διιάδα, ηφκ. Α': 1.725 ηξαγνύδηα Αθξηηηθά - Δπηθά - Ηζηνξηθά - Κιέθηηθα - Δζληθά ζνύξηα - Κνηλσληθά - 

Υνξεπηηθά - πξηά - Σζάκηθα - Νεζηώηηθα - Εετκπέθηθα - Μαληηλάδεο - Σξαγνύδηα ηνπ γάκνπ, ηεο άλνημεο 

θαη ηνπ Λαδάξνπ - Κάιαληα - Απνθξηάηηθα - Δπηξάπεια - Μνηξνιόγηα - Πνίεζε - Δπρέο θ.ά., Αζήλα 2002. 

Κψζηαο Ληάπεο (ζπιινγή - εθινγή - εηζαγσγή - ζρφιηα), Γεκνηηθά Μαγλεζίαο: Σν δεκνηηθό 

ηξαγνύδη ζηε Μαγλεζία, Α' ηφκνο: Αθξηηηθά, παξαινγέο, ηζηνξηθά, θιέθηηθα, εξσηηθά, ηνπ γάκνπ, έθδνζε 

Δηαηξείαο Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο θαη Πνιηηηζκνχ (ΔΚΠΟΛ) ηεο Ν.Α. Μαγλεζίαο, Βφινο 2006. 

Μαξία Ληνπδάθη, Λανγξαθηθά Κξήηεο, ηφκνο Α΄: Μαληηλάδεο, Δθδφζεηο Γλψζεηο, 1936. 

Δληβίγε Λχληεθε, Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, κέξνο Α': Διιεληθά Κείκελα, Αζήλα 1947. 

Μαλφιεο Μαθξήο, Σα παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα ηεο Οιύκπνπ Καξπάζνπ, Κέληξν Καξπαζηαθψλ 

Δξεπλψλ - εηξά απηνηειψλ εθδφζεσλ, αξηζ. 2, Σππσζήησ - Γηψξγνο Γαξδαλφο, Ρφδνο - Αζήλα 2007. 

Αληψληνο Μαλνχζνο Σξαγνύδηα εζληθά, Κέξθπξα 1850· θσηνκεραληθή επαλέθδνζε Βηβιηνπσιείν 

Γηνλπζίνπ Νφηε Καξαβία, Αζήλα 1983, δχν ηφκνη ζε έλα βηβιίν, κε δηθή ηνπ αξίζκεζε ν θαζέλαο. 

Δκ. Μαλσιαθάθεο, Καξπαζηαθά πεξηέρνληα ηελ ηνπνγξαθίαλ, ηζηνξίαλ, πεξηγξαθήλ, αξραηνινγίαλ, 

θπζηθήλ θαηάζηαζηλ, ζηαηηζηηθήλ, ηνπσλπκίαο ηεο λήζνπ, ήζε θαη έζηκα, ηδηώκαηα ηεο γιώζζεο, 

ιεμηιόγηνλ, δεκνηηθά άζκαηα θαη δεκώδεηο παξνηκίαο ησλ θαηνίθσλ απηήο, εθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Α. 

Καιαξάθε, Αζήλα 1896. 

Κσλζηαληίλνο Μαξγψλεο (επηκ.), Σδνπκεξθηώηηθα Υξνληθά: Αθηέξσκα ζηνλ Γηώξγν Κνηδηνύια, 

Ηζηνξηθή θαη Λανγξαθηθή Δηαηξεία Σδνπκέξθσλ, Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2016. 

Νηθ. Γ. Μαπξήο - Δπ. Α. Παπαδφπνπινο, Γσδεθαλεζηαθή ιύξα, ηφκ. Α΄: Καζηαθή ιύξα, ήηνη 

δεκώδεο πνίεζηο θαη κνπζηθή ηεο λήζνπ Κάζνπ, Πνξη-άηδ 1928  (ν ηφκνο απαξηίδεηαη απφ δχν κέξε κε 

μερσξηζηή ζειηδαξίζκεζε, «Μνπζηθή» θαη «Πνίεζηο»· νη παξαπνκπέο αθνξνχλ ην δεχηεξν Μέξνο). 

Απφζηνινο Μειαρξηλφο, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα: εηζαγσγή, αλέθδνηα, θιέθηηθα, ηζηνξηθά, αθξηηηθά, 

παξαινγέο, ηεο αγάπεο, Αζήλα 1946. 
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Γηψξγεο Μειίθεο, Αληξηθά κνπλάηα, Αξρείν - πιινγή Γηψξγεο Μειίθεο, Θεζζαινλίθε 2000. 

Μαξία Μηραήι-Γέδε, Κάιαληα - θαιήκεξα θαη ζξεζθεπηηθά ηξαγνύδηα, Δθδφζεηο Φηιηππφηε, 

Αζήλα 1989.  

Μ.Γ. Μηραειίδεο Ννπάξνο, Γεκνηηθά ηξαγνύδηα Καξπάζνπ ήηνη ζπιινγή απάλησλ ησλ 

εθδεδνκέλσλ θαη αλεθδόησλ θαξπαζηαθώλ ηξαγνπδηώλ, κεη' εηζαγσγήο πεξί ηεο Καξπαζίαο δηαιέθηνπ, 

1928· θσηνκεραληθή επαλέθδνζε εθδ. Γαβξηειίδεο θαη Μνξθσηηθφο Δμσξατζηηθφο 'Οκηινο 'Οζνπο 

Καξπάζνπ «Δξγαζία θαη Υαξά», Αζήλα 2007. 

Γηάλλεο Μφηζηνο, Σν ειιεληθό κνηξνιόγη, ηφκνο Β': Σαθηθά έζηκα θαη κνηξνιόγηα (Δηζαγσγή ζην Β' 

ηόκν), Κψδηθαο, Αζήλα 2000. 

Γεξάζηκνο π. Μπάιιαο - Νίθε Λάζθαξε-Μπάιια, Λανγξαθηθά Κεθαινληάο, ηφκ. Β': Γεκνηηθά 

ηξαγνύδηα: Αθξηηηθά - Παξαινγέο - Σεο αγάπεο - Σεο μεληηηάο - Σνπ Υάξνπ - Σσλ γηνξηώλ - Σεο Απνθξηάο - 

Υνξεπηηθά - Γηάθνξα - Σσλ παηδηώλ - Παξάξηεκα κε παξνηκίεο θαη ιεμηιόγην, πξνινγίδνπλ Μ.Γ. 

Μεξαθιήο  θαη Γ.Ν. Μνζρφπνπινο, Δηαηξεία Κεθαιιεληαθψλ Ηζηνξηθψλ Δξεπλψλ, εηξά Γηαηξηβψλ θαη 

Μειεηψλ - 15, Αξγνζηφιη 2010.  

Ησάλλεο Αρ. Μπάξκπαο, Σξαγνύδηα ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο, θείκελα θαη εξκελεπηηθφο 

ζρνιηαζκφο, Δθδφζεηο «Βάληαο», Θεζζαινλίθε 1996. 

Πέηξνο Μ. Μπεξεξήο, Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη ηεο αηησιναθαξλαληθήο γεο, Δθδφζεηο Υξπζάθε 
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Γηθαίνο Β. Βαγηαθάθνο, «Ζ Λεγνξνχ, παιαηφλ καληάηηθν κνηξνιφγη ηνπ δηθαησκνχ», ζην 

Αθαδεκία Αζελψλ, Δπεηεξίο ηνπ Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ, ηφκ. Θ΄-Η΄, έηε 1955-1957, Αζήλα 1958. 

Απφζηνινο Βαθαιφπνπινο, Ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο 1354-1833, Δθδφζεηο Βάληαο, Θεζζαινλίθε 

1988. 

Αξηζηνηέιεο Βαιασξίηεο, Έξγα, ηφκ. Α΄: ηηρνπξγήκαηα -  Μλεκόζπλα θαη έηεξα πνηήκαηα - 

Γεκώδεο πεξί Βαικά ζξύινο - Απάληεζηο εηο Γ. Βεξλαξδάθηλ, πξφινγνο Άξ. Κακπάλεο, Δθδνηηθφο Οίθνο 

Διεπζεξνπδάθεο, Αζήλα 1904. 

---, Έξγα, ηφκ. Β΄: Ζ Κπξά Φξνζύλε – Αζαλάζηνο Γηάθνο – Φσηεηλόο, Δθδνηηθφο Οίθνο 

«Διεπζεξνπδάθεο», Αζήλα 1925. 
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Αληψληνο Ν. Βάιιελδαο, Πάξεξγα: Φηινινγηθά πνλεκάηηα, ηεχρνο Α΄, ηχπνηο αδειθψλ Κακπάλε, 

Δξκνχπνιε 1887. 

Μ.Γ. Βαξβνχλεο, Λανγξαθηθά ησλ Πνκάθσλ ηεο Θξάθεο, Πνξεία, Αζήλα 1996. 

---, Ζ δηδαζθαιία ηνπ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

κίιε, Αζήλα 1998. 

Μαξία Βαζηιεηάδνπ - Μαξία Παπιή-Κνξξέ,  Ζ εθπαίδεπζε ησλ Σζηγγάλσλ ζηελ Διιάδα: «Kon 

3anel but, but cṙdel» ama ém «Kon cṙedel but, but 3anel» («πνηνο μέξεη πνιιά, πνιιά ηξαβάεη» αιιά 

επίζεο «πνηνο ηξαβάεη πνιιά, πνιιά μέξεη»), Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Γεληθή 

Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, Αζήλα 1996. 

Μαξία Βαζηιεηάδνπ - Μαξία Παπιή-Κνξξέ, Οη Σζηγγάλνη ζηελ Διιάδα: Ηζηνξηθή αλαδξνκή, 

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ - Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, Αζήλα 

1994. 

Ησάλλεο Βειαξάο, Πνηήκαηα, επηκέιεηα Γηψξγνο Αλδξεησκέλνο, Νενειιεληθή Βηβιηνζήθε - 

Ήδξπκα Κψζηα θαη Διέλεο Οπξάλε, Αζήλα 1995. 

Γ.Μ. Βηδπελφο, Σν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ, Γαιαμίαο, Αζήλα 1961. 

---, Σα πνηήκαηα, θηινινγηθή επηκέιεηα ΄Διελα Κνπηξηάλνπ, Νενειιεληθή Βηβιηνζήθε - ΄Ηδξπκα 

Κψζηα θαη Διέλεο Οπξάλε, Αζήλα 2003. 

Γηάλλεο Βιαρνγηάλλεο, Μεγάια ρξόληα - Σα παιεθάξηα ηα παιηά, γεληθή θηινινγηθή επνπηεία 

Απφζηνινο αρίλεο, θηινινγηθή επηκέιεηα Δπακ. Γ. Μπαινχκεο, Νενειιεληθή Βηβιηνζήθε - Ήδξπκα 

Κψζηα θαη Διέλεο Οπξάλε, Αζήλα 1994. 

Ησάλλεο Ζι. Βνιαλάθεο, «Αζεζαχξηζηεο παξνηκίεο θαη γλσκηθά απφ ηελ πεξηνρή Ακαξίνπ 

Ρεζχκλεο», Ο παξνηκηαθόο θαη γλσκηθόο ιόγνο ζηελ Κξήηε, Πξαθηηθά πλεδξίνπ (Αλώγεηα, 28, 29 θαη 30 

επηεκβξίνπ 2012), επηκέιεηα Κ.Γ. Μνπηδνχξεο, Κέληξν Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο θαη Γήκνο Αλσγείσλ, 

Αλψγεηα 2013.

Ζιίαο Βνιηφηεο-Καπεηαλάθεο, Αδέζπνηεο κεισδίεο: Ζ δηζθνγξαθία θαη άιια καγηθά ηνπ ιατθνύ 

καο ηξαγνπδηνύ, Δθδνηηθφο Οίθνο Α.Α. Ληβάλε, Αζήλα 1999. 

Ζιίαο Π. Βνπηηεξίδεο, Ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο από ησλ κέζσλ ηνπ ΗΔ΄ αηώλνο κέρξη 

ησλ λεσηάησλ ρξόλσλ κεη΄ εηζαγσγήο πεξί ηεο βπδαληηλήο ινγνηερλίαο, Δθδνηηθφο Οίθνο Μηραήι . 

Εεθάθε, ηφκ. Α΄, Αζήλα 1924 θαη ηφκ. Β΄, Αζήλα 1927. 

Παληειήο Βνπηνπξήο, Αγαπεκέλε κνπ Εαξαηνύζηξα: Παιακάο - Νίηζε, Καζηαληψηεο, Αζήλα 2006. 

---, Ηδέεο ηεο ζθιεξόηεηαο θαη ηεο θαινζύλεο: Δζληθηζκόο, ζνζηαιηζκόο, ξαηζηζκόο (1897-1922), 

Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 2017. 
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Παληειήο Βνπηνπξήο - Γηψξγνο Γεσξγήο, Ο ειιεληζκόο ζηνλ 19ν αηώλα: Ηδενινγηθέο θαη 

αηζζεηηθέο αλαδεηήζεηο, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 2006. 

Δκκαλνπήι Βπβηιάθεο, Ο λενειιεληθόο βίνο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ αξραηνειιεληθό: Μηα ακθίδξνκε 

εξκελεία, κεηάθξαζε άββαο Πεηξάθεο, Βηθειαία Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, Ζξάθιεην 2005. 

Υξήζηνο . Βπδάληηνο, Ηζηνξία ηνπ Σαθηηθνύ ηξαηνύ ηεο Διιάδνο από ηεο πξώηεο ζπζηάζεώο ηνπ 

θαηά ην 1821 κέρξη ησλ 1832, Αζήλα 1837 (επαλέθδνζε Γ.Ν. Καξαβίαο - Αλαζηαηηθέο Δθδφζεηο Αζήλα 

1990). 

---, Ηζηνξία ησλ θαηά ηελ Διιελ. Δπαλάζηαζηλ εθζηξαηεηώλ θαη καρώλ θαη ησλ κεηά ηαύηα 

ζπκβάλησλ, σλ ζπκκεηέζρελ ν Σαθηηθόο ηξαηόο από ηνπ 1821 κέρξη ηνπ 1833, κεηαγξαθείζα κεηά 

πιείζησλ όζσλ ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Κ. Αλησληάδνπ, Αζήλα 1874. 

·ιζα Γαιαλίδνπ-Μπαιθνχζηα, Ο Άγηνο Γεώξγηνο ζηνλ ειιεληζκό ηνπ Πόληνπ, Αδειθνί 

Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε 2004.

Πάλνο Γεξακάλεο, Ζ δσή κνπ έλα ηξαγνύδη, επηκέιεηα Βαζίιεο Ληνπκπξίλεο, πξφινγνο Λεπηέξεο 

Παπαδφπνπινο, Καζηαληψηεο, Αζήλα 2007.

Αλαζηάζηνο Γεσξγηάδεο Λεπθίαο, Αλαηξνπή ησλ δνμαζάλησλ, γξαςάλησλ θαη ηύπνηο 

θνηλσζάλησλ, όηη νπδείο ησλ λπλ ηελ Διιάδα νηθνύλησλ απόγνλνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ εζηίλ, ππό 

Αλαζηαζίνπ Γεσξγηάδνπ Λεπθίνπ Φηιηππνππνιίηνπ, ηεο Ηαηξηθήο θαη Υεηξνπξγηθήο δηδάθηνξνο θ.η.ι. πθ' νπ 

θαη εηο ηελ ιαηηλίδα θσλήλ κεζεξκήλεπζε, Δθ ηεο Σππνγξαθίαο Υ. Νηθνιατδνπ Φηιαδειθέσο, Αζήλα 

1843. 

Σάθεο Γηαλλαθφπνπινο, Οη Γύθηνη θαη ην δεκνηηθό καο ηξαγνύδη, «Θνπθπδίδεο», 1981.

---, Σζηγγάληθα ιατθά ηξαγνύδηα θαη κπαιάληεο, «Θνπθπδίδεο», Αζήλα 1982. 

Σίηνο Γηνράιαο, Ζ Αξβαληηηά ζην Μνξηά: Υξνληθά πνξείαο, ηφκ. Α'-Β', εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2011. 

---, 'Αλδξνο: Αξβαλίηεο θαη Αξβαλίηηθα, εθδ. Παηάθε, Αζήλα 2000.

Γηάλλεο Γθίθαο, Οη Αξβαλίηεο θαη ην αξβαλίηηθν ηξαγνύδη ζηελ Διιάδα, Αζήλα 1978. 

Α.Ν. Γθφηνβνο, «Οη Γχθηνη ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία», 

http://edu.pep.uoi.gr/eekaae/ROMA/EPIMORFOTIKO_YLIKO/logotexnia/logotexnia.pdf. 

ηέθαλνο Γξαλίηζαο, «Ο ιχθνο», Σα άγξηα θαη ηα ήκεξα ηνπ βνπλνύ θαη ηνπ ιόγγνπ, πξφινγνο Ε. 

Παπαλησλίνπ, Δθδνηηθφο Οίθνο «Διεπζεξνπδάθεο», Αζήλα 1921. 

Η.Ν. Γξππάξεο, θαξαβαίνη θαη ηεξξαθόηηεο, εηζαγσγή - ζρνιηαζκφο- επίκεηξν Ζιίαο Λάγηνο, 

΄Ηλδηθηνο, Αζήλα 2002. 

ηάζεο Γακηαλάθνο, Παξάδνζε αληαξζίαο θαη ιατθόο πνιηηηζκόο - Μειέηεο, κεηάθξαζε απφ ηα 

γαιιηθά Γ. παλνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ  ζπγγξαθέα, Πιέζξνλ, Αζήλα 1987. 
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Κψζηαο Γαθλήο, Οη Ηζξαειίηεο ηεο Κέξθπξαο - Υξνληθό επηά αηώλσλ, έθδνζε ηεο Ηζξαειηηηθήο 

Κνηλφηεηαο Κέξθπξαο, Κέξθπξα 1978. 

Γ.Β. Γεξηηιήο, Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο 1830-1920, επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο: Αιέμεο 

Φξαγθηάδεο (ζηελ έξεπλα θαη επεμεξγαζία πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ), Άλλα Μαλδπιαξά (ζηε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα), φγδνε έθδνζε αλαζεσξεκέλε θαη ζπκπιεξσκέλε, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 

Ζξάθιεην 2014. 

Γ. Γεκεηξάθνο, Μέγα ιεμηθόλ όιεο ηεο ειιεληθήο γιώζζεο: δεκνηηθή - θαζαξεύνπζα - κεζαησληθή - 

κεηαγελεζηέξα - αξραία, Δθδφζεηο Γνκή, ηφκ. Α΄-Ηη΄, Αζήλα 1964.

ηέθαλνο Γηαιεζκάο, «Ο Γσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ θαη έλα αζεζαχξηζην πνίεκα ηνπ Παχινπ 

Νηξβάλα», πεξ. Δθεβόινο,  Αζήλα, άλνημε 1986, ηρ. 14. 

Αρηιιέαο . Γηακαληάξαο, «Γεκψδε άζκαηα αηψξαο εθ Καζηειινξίδνπ», ΓΗΔΔΔ (Γειηίνλ ηεο 

Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο), ηφκ. Γ΄, εθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Αδειθψλ Πεξξή, 

Αζήλα 1892. 

Αξηζηείδεο Γνπιαβέξαο, «Ο γάκνο ζηνλ παξνηκηαθφ θαη γλσκηθφ ιφγν ηεο Κξήηεο (Μηα πξψηε 

πξνζέγγηζε)», Ο παξνηκηαθόο θαη γλσκηθόο ιόγνο ζηελ Κξήηε, Πξαθηηθά πλεδξίνπ (Αλώγεηα, 28, 29 θαη 

30 επηεκβξίνπ 2012), επηκέιεηα Κ.Γ. Μνπηδνχξεο, Κέληξν Κξεηηθήο Λνγνηερλίαο θαη Γήκνο 

Αλσγείσλ, Αλψγεηα 2013.    

Αξηζηείδεο Ν. Γνπιαβέξαο - Μελάο Αι. Αιεμηάδεο (εηζαγσγηθφ ζεκείσκα - εθδνηηθή επηκέιεηα), 

«Γεκεηξίνπ . Λνπθάηνπ (1908-2003): Υνξνί θαη ηξαγνχδηα ηεο Κεθαινληάο», Κεθαιιεληαθά Υξνληθά, 

ηφκ. ΗΕ΄, Δηαηξεία Κεθαιιεληαθψλ Δξεπλψλ, Αξγνζηφιη 2016. 

Αξηζηείδεο Ν. Γνπιαβέξαο, «Ζ ζρέζε πεζεξάο θαη λχθεο ζε δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηεο Θεζζαιίαο», 

ζην Κνδηνχ θ.ά. 2006. 

---, Αξηζηείδεο Ν. Γνπιαβέξαο, «Ίςεηο ηνπ πνληηαθνχ ιατθνχ βίνπ: Ο γάκνο κέζα απφ ηνλ 

παξνηκηαθφ ιφγν (κηα πξψηε πξνζέγγηζε)», Αξρείνλ Πόληνπ, πεξηνδηθφλ ζχγγξακκα εθδηδφκελνλ ππφ 

ηεο Δπηηξνπήο Πνληηαθψλ Μειεηψλ, ηφκ. Ν΄, Αζήλα 2003-2004 (θαη ζε αλάηππν, Αζήλα 2013). 

Δκκαλ. Η. Γνπιγεξάθεο, «Σν Κξεηηθφ δεκψδεο άζκα ηεο νπζάλλαο», Κξεηηθά Υξνληθά, ηφκ. Θ', 

1955. 

Γεψξγηνο Γξνζίλεο, Άπαληα, ηφκ. Α΄: Πνίεζε (1880-1902), ηφκ. Γ΄: Πνίεζε (1923-1940), 

θηινινγηθή επηκέιεηα Γηάλλεο Παπαθψζηαο, χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ, Αζήλα 2001 

θαη 1996 αληίζηνηρα.

---, 'Απαληα, ηφκ. Η΄: ύκκηθηα Β': Φηινινγηθά, θηινινγηθή επηκέιεηα Γηάλλεο Παπαθψζηαο,  

χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ Αζήλα 2002· πεξηέρνληαη: Ζ Πεληάκνξθε, 1924, Σα 

σξαηόηεξα δεκνηηθά δίζηηρα, 1924, Σα σξαηόηεξα δεκνηηθά ηξαγνύδηα ηεο αγάπεο, 1927. 
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---, Πύξηλε ξνκθαία - Αιθπνλίδεο 1912-1921, Αζήλα 1921. 

Διπίο Μέιαηλα (ςεπδ. Marie Esperance von Schwartz), Πεξηεγήζεηο ζηελ Κξήηε 1866-1870, κε 14 

ηνπηνγξαθίεο ηνπ Joseph Winckler θαη έλαλ ράξηε ηεο Κξήηεο, κεηάθξαζε - εηζαγσγή - ζρφιηα Ησάλλα 

Μπισλάθε, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, Ζξάθιεην 2008. 

Οδπζζέαο Διχηεο, Αλαθνξά ζηνλ Αλδξέα Δκπεηξίθν, α' έθδ. Δγλαηία / Σξακ, Θεζζαινλίθε 1979, 

βι. ηψξα Δλ ιεπθώ, Ήθαξνο, Αζήλα 1992. 

---, Σα ξσ ηνπ έξσηα, Ήθαξνο, Αζήλα 1972. 

---, Σν θσηόδεληξν θαη ε δέθαηε ηέηαξηε νκνξθηά, πξνκεησπίδα Νίθνο Νηθνιάνπ, Αζήλα 1991 (α' 

έθδ. 1971).  

Αλδξέαο Δκπεηξίθνο, Σα ρατκαιηά ηνπ έξσηα θαη ησλ αξκάησλ: Αξγώ ή Πινπο αεξνζηάηνπ - 

Εεκθύξα ή Σν κπζηηθόλ ηεο Παζηθάεο - Βεαηξίθε ή Ο έξσηαο ηνπ Buffalo Bill,  εηζαγσγή - επηκέιεηα 

Γηψξγεο Γηαηξνκαλσιάθεο, Άγξα, Αζήλα 2012. 

Γηψξγεο ·μαξρνο, Απηνί είλαη  νη Σζηγγάλνη, β' έθδ. ζπκπιεξσκέλε Νεθέιε, Αζήλα 2007. 

---, Ο ζηξαηόο κέζα από ηα ηξαγνύδηα, Δπηθαηξφηεηα, Αζήλα 1990. 

---, αξαθαηζάλνη: άγλσζηεο θαη ζπάληεο πεγέο γηα ηε δσή θαη ηελ ηζηνξία ηνπο (1850-2000), ηφκ. 

Α΄, Οδπζζέαο, Αζήλα 2005. 

Γξ Γ.Κ. ΄Δζζειηγγ, Βπδάληηνλ θαη βπδαληηλόο πνιηηηζκόο, κεηάθξαζε .Κ. αθειιαξφπνπινο, έθδ. 

3ε, Δθδ. Ησάλλεο Ν. ηδέξεο, Αζήλα, ρ.ρ.έ. 

Ζξαθιήο Δπζηξαηηάδεο, Μία ηζηνξία... έλα ηξαγνύδη... 100 αγαπεκέλα ηξαγνύδηα θαη νη ηζηνξίεο 

ηνπο, εθδ. TOUBI’S, Αζήλα 2007. 

Γεψξγηνο Υ. Εαινθψζηαο, Σα άπαληα, εθδίδνληαη δαπάλε ηεο ρήξαο απηνχ, Σππνγξαθείνλ Γ. Αζ. 

Μαπξνκκάηε, Αζήλα [1859]. 

ηαχξνο Ενπκπνπιάθεο,  «Δθθιεζία θαη αληηζεκηηηζκφο θαηά ηνλ 20φ αηψλα», ζην Αβδειά θ.ά. 

2017. 

---, «Υξηζηηαληζκφο θαη αληηζεκηηηζκφο πξηλ θαη κεηά ην Οινθαχησκα», ζην Μαραηξά - 

Παπαζηεθαλάθε 2016. 

Γεψξγηνο Κ. Εσγξαθάθεο, Παξνηκίεο ησλ Δβξαίσλ εθαξαδί ηεο Διιάδνο: Γνθίκην ζπκβνιήο ζηε 

κειέηε ηεο Λαδίλν (ηζπαλνεβξατθήο δηαιέθηνπ ησλ Δβξαίσλ ηεο Διιάδνο), Θεζζαινλίθε 1984.

Ζ Καηλή Γηαζήθε, Σν πξσηφηππν θείκελν κε κεηάθξαζε ζηε δεκνηηθή, Βηβιηθή Δηαηξία, Αζήλα 

1989. 

Ζ θαθνπαληξεκέλε (Ρίκα γηα ηνλ γέξν θαη ην θνξίηζη), επηκέιεηα Arnold van Gemert, ζε 
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ζπλεξγαζία κε ηελ Ireen Beijerman, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο/ Ηλζηηηνχην 

Νενειιεληθψλ πνπδψλ [΄Ηδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε], Παιηφηεξα Κείκελα ηεο Νενειιεληθήο 

Λνγνηερλίαο, Θεζζαινλίθε 2010. 

Ζ Παιαηά Γηαζήθε θαηά ηνπο Ο΄, επηζηεκνληθή επηκέιεηα Alfred Rahlfs, Απνζηνιηθή Γηαθνλία ηεο 

Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Αζήλα 1981. 

Ζ Παιαηά Γηαζήθε, κεηάθξαζε απφ ηα πξσηφηππα θείκελα, Διιεληθή Βηβιηθή Δηαηξία, Αζήλα 

2003. 

ηέθ. Γ. ΄Ζκειινο, «Ζ δαηκνλνπνίεζηο ησλ αξαθελψλ ελ Κξήηε», Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Δξεύλεο 

ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο (πξψελ: Δπεηεξίο ηνπ Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ), ηφκ. Κ΄ - ΚΑ΄ (έηε 1967-1968), 

Αθαδεκία Αζελψλ, Αζήλα 1969. 

Ζξφδνηνο, Ζ ηζηνξία ησλ Πεξζηθώλ πνιέκσλ, κεηάθξαζε Άγγεινο . Βιάρνο, Χθεαλίδα, Αζήλα 

2005. 

Πέηξνο Θέκειεο, «΄Οηαλ νη Ηνπδαίνη γλψξηζαλ ηνπο Λαθεδαηκφληνπο», εθεκ. Σα Νέα, 15.9.2005, 

θαη Υξνληθά, έθδνζε ηνπ Κεληξηθνχ Ηζξαειηηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Διιάδνο, ηφκ. ΛΓ΄, αξ. θχιινπ 225, 

Ηαλνπάξηνο - Φεβξνπάξηνο 2010: 9-10. 

Μειέηηνο Γ. Θενθίινπ, «Απφ ηε ζθνπηά ηεο ιεηηνπξγηθήο ζεσξίαο ηεο Κνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο», Β΄ πκπόζην Λανγξαθίαο ηνπ Βνξεηνειιαδηθνύ Υώξνπ (΄Ζπεηξνο - Μαθεδνλία - 

Θξάθε), Κνκνηελή, 19-22 Μαξηίνπ 1975, Πξαθηηθά, ΄Ηδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ  ηνπ Αίκνπ - 166, 

Θεζζαινλίθε 1976. 

Πέηξνο Γ. Θενραξίδεο, Πνκάθνη: Οη κνπζνπικάλνη ηεο Ρνδόπεο (Ηζηνξία, θαηαγσγή, γιώζζα, 

ζξεζθεία, ιανγξαθηθά), έθδνζε Πνιηηηζηηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Κέληξνπ Θξάθεο, Ξάλζε 1995. 

Θ. Θσκφπνπινο, Οη Γύθηνη ζηε Ρνύκειε, Ρνπκειηψηηθν Ζκεξνιφγην, 1957. 

Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, ηφκ. ΗΑ΄: Ο ειιεληζκόο ππό μέλε θπξηαξρία (πεξίνδνο 1669-1821): 

Σνπξθνθξαηία - Λαηηλνθξαηία, δηεχζπλζε εθδφζεσο Γεψξγηνο Υξηζηφπνπινο - Ησάλλεο Μπαζηηάο, 

Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα 1975. 

Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, ηφκ. ΗΒ΄: Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε θαη ε ίδξπζε ηνπ ειιεληθνύ 

θξάηνπο (1821-1832), Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα 1975.

Γηψξγνο Ησάλλνπ (επηκ.), Ο Καξαγθηόδεο, ηφκ. Γ΄: Ο Καηζαληώλεο - Ο θαπεηάλ Γθξήο, 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο» Η.Γ. Κνιιάξνπ θαη ΗΑ Α.Δ. - Νέα Διιεληθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 1996. 

π. Καβάζηιαο, «Λανγξαθηθά ζχιιεθηα εθ Νπκθψλ ηεο Κεξθχξαο», Λανγξαθία, ηφκ. Β΄, ηρ. Β΄-

Γ΄, 1910. 

Κ.Π. Καβάθεο, Πνηήκαηα  Α΄ (1896-1918), θηινινγηθή επηκέιεηα Γ. Π. αββίδεο, ΄Ηθαξνο, Αζήλα 

1977 (ηα΄ θσηνιηζνγξαθηθή αλαηχπσζε). 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



611 

---, Αλέθδνηα πνηήκαηα (1882-1923), θηινινγηθή επηκέιεηα Γ. Π. αββίδεο, ΄Ηθαξνο, Αζήλα 1977. 

---, Κξπκκέλα πνηήκαηα (1877;-1923), θηινινγηθή επηκέιεηα Γ. Π. αββίδεο, ΄Ηθαξνο, Αζήλα 1993. 

Οπξαλία Κατάθα (επηκ.), Μεηνλόηεηεο ζηελ Διιάδα, Δπηζηεκνληθφ πκπφζην (7-9 Ννεκβξίνπ 

2002), Δηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο), Αζήλα 2002.

Η.Θ. Καθξηδήο, Οη αξραίνη ΄Διιελεο ζηε λενειιεληθή ιατθή παξάδνζε, Μνξθσηηθφ Ήδξπκα Δζληθήο 

Σξαπέδεο, Αζήλα 1997. 

Γεκήηξηνο Γξ. Κακπνχξνγινπ, Ηζηνξία ησλ Αζελαίσλ: Σνπξθνθξαηία - Πεξίνδνο πξώηε 1458-

1687, ηφκ. Α΄, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Αιεμάλδξνπ Παπαγεσξγίνπ, Αζήλα 1889. 

Δπάγγεινο Αλη. Καξαγηάλλεο, «Λεζβηαθέο παξαιιαγέο ηξαγνπδηψλ ηνπ αθξηηηθνχ θχθινπ»,  

Λανγξαθιία, Γειηίνλ ηεο Διιεληθήο Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο, ηφκ. ΛΕ' (1993-1994), Αζήλα 1995. 

·θε Καξαζαλάζε, Σν θαηνηθείλ ησλ Σζηγγάλσλ: Ο βην-ρώξνο θαη ν θνηλσλην-ρώξνο ησλ 

Σζηγγάλσλ, Gutenberg, Αζήλα 2000. 

Κψζηαο Καξαπαηάθεο, «Ο Γξάθνο, παιηφ αγξνηηθφ έζηκν Γπηηθήο Μαθεδνλίαο», Α΄ πκπόζηνλ 

Λανγξαθίαο ηνπ Βνξεηνειιαδηθνύ Υώξνπ (΄Ζπεηξνο - Μαθεδνλία - Θξάθε), Θεζζαινλίθε, 18-20 

Απξηιίνπ 1974, Πξαθηηθά, ΄Ηδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ - 153, Θεζζαινλίθε 1975. 

Αλδξέαο Καξθαβίηζαο, Γηεγήκαηα γηα ηα παιηθάξηα καο, επηκέιεηα πχξνο Κνθθίλεο, 

Βηβιηνπσιείνλ ηεο «Δζηίαο», Αζήλα 1973.

Φ. Καξξέξ, Ηνπδατζκόο θαη Υξηζηηαληζκόο θαη ηα ελ Εαθύλζσ ζπκβάληα θαηά ηελ Μεγάιελ  

Παξαζθεπήλ, Σππνγξαθείνλ «Ο Φψζθνινο» . Καςνθεθάινπ, Εάθπλζνο 1892 (ζην εζψθπιιν 1891)

Κ.Γ. Καξπσηάθεο, Πνηήκαηα θαη πεδά, θηινινγηθή επηκέιεηα Γ.Π. αββίδεο, Δξκήο, Αζήλα 1977. 

Κπξηάθνο Γ. Κάζζεο, Ο ιατθόο ιόγνο ζηε Μέζα Μάλε: Α' Παξνηκίεο - ζρήκαηα ιόγνπ - 

θαηαθσλήζεηο, Αζήλα 1981. 

Πέηξνο Α. Καζζηκάηεο, Αίκα, Δβξαίνη, Σαικνύδ, ήηνη απνδείμεηο ζξεζθεπηηθαί, ηζηνξηθαί θαη 

δηθαζηηθαί πεξί ηεο ππάξμεσο ησλ αλζξσπνζπζηώλ παξ΄ Δβξαίνηο, επί ηε βάζεη πιείζησλ ζπγγξαθέσλ 

αξραίσλ θαη λεσηέξσλ θαη ηδία ηνπ ζπγγξάκκαηνο ηνπ Henry Desportes Le Mystère du sang, εθδίδεηαη 

δαπάλαηο Αλησλίνπ Μειηζζελνχ, σξνινγνπνηνχ, Σεχρνο Α΄ θαη Β΄, Βηβιίνλ πξψηνλ, Δθ ηνπ 

Σππνγξαθείνπ Α. Κνιιαξάθε θαη Ν. Σξηαληαθχιινπ, Αζήλα 1891. 

Γεξάζηκνο Καςάιεο, «Λανγξαθηθά εθ Μαθεδνλίαο», Λανγξαθία, ηφκ. η΄, ηρ. Α΄-Β΄, Αζήλα 

1917. 

---, «Οη Σνχξθνη εθ ησλ παξνηκηψλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ», Λανγξαθία, ηφκ. Ε΄, 1923. 

Αλη. Κεξακφπνπινο, «Βιάρνη», ζηνλ Πξνζθνξά εηο ηίιπσλα Π. Κπξηαθίδελ επί ηε 

εηθνζηπεληαεηεξίδη ηεο θαζεγεζίαο απηνύ (1926-1951), Παξάξηεκα ησλ Διιεληθώλ, πεξηνδηθνχ 

ζπγγξάκκαηνο ηεο Δηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε 1953. 
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Γ. Κεραγηφγινπ - Λ. Παπαιενληίνπ, Ηζηνξία ηεο λεόηεξεο θππξηαθήο ινγνηερλίαο, Κέληξν 

Δπηζηεκνληθψλ Δξεπλψλ, Λεπθσζία 2010. 

Βάζσ Κνδηνχ, Απφζηνινο Μαγνπιηψηεο, Κσλζηαληίλνο Φσηάθεο, Μάξθνο Παππάο, Ζ 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζηε Θεζζαιία: Σξαγνύδη - ρνξόο - ελδπκαζία, Πξαθηηθά  Β΄ Παλιιήληνπ 

πλεδξίνπ, Κέληξν Ηζηνξηθήο θαη Λανγξαθηθήο ΄Δξεπλαο «Απφιισλ», Καξδίηζα 2006.

Αξηζηείδεο Κφιιηαο, Αξβαλίηεο θαη ε θαηαγσγή ησλ Διιήλσλ: Ηζηνξηθή - ιανγξαθηθή - πνιηηηζηηθή 

- γισζζνινγηθή επηζθόπεζε,  ζη' έθδ. 1990.

Γ.Γ. Κνληνγηψξγεο, Ζ ειιαδηθή ιατθή ηδενινγία, Νέα χλνξα - Α. Ληβάλεο, Αζήλα 1979. 

Νηθ. Γ. Κνληνζφπνπινο, «Σν εζληθφ φλνκα Φξάγθνο θαη ηα παξάγσγά ηνπ», ζην Λεμηθνγξαθηθόλ 

Γειηίνλ, εθδίδεηαη κε ηελ επηκέιεηα ηνπ επφπηνπ θαη επηηξνπήο εξεπλεηψλ ηνπ Κέληξνπ πληάμεσο ηνπ 

Ηζηνξηθνχ Λεμηθνχ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζεο, ηφκ. ΗΖ΄, Αθαδεκία Αζελψλ, Αζήλα 1993. 

---, «Σν εζληθφ φλνκα Σνχξθνο θαη ηα παξάγσγά ηνπ», ζην Λεμηθνγξαθηθόλ Γειηίνλ, Αθαδεκία 

Αζελψλ, ηφκ. Κ΄, Αζήλα 1996. 

---, «Οη ΄Διιελεο θαη νη άιινη», ζην Αθαδεκία Αζελψλ, Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Δξεύλεο ηνπ 

Διιεληθνύ Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ, ηφκ. ΚΘ'-Λ', έηε 1999-2003, Αζήλα 2004. 

Αδακάληηνο Κνξαήο, ΄Αηαθηα, ήγνπλ παληνδαπώλ εηο ηελ αξραίαλ θαη ηελ λέαλ ειιεληθήλ γιώζζαλ 

απηνζρεδίσλ ζεκεηώζεσλ, θαί ηηλσλ άιισλ ππνκλεκάησλ, Σόκνο Πξώηνο, πεξηέρσλ δύν πνηήκαηα 

Θενδώξνπ ηνπ Πξνδξόκνπ, κε καθξάο ζεκεηώζεηο θαη πέληε πίλαθαο, Δθ ηεο Σππνγξαθίαο Κ. Δβεξάξηνπ, 

Παξίζη 1828. 

Κνξάληνλ κεηαθξαζζέλ εθ ηνπ αξαβηθνχ θεηκέλνπ ππφ Γεξαζίκνπ Η. Πεληάθε, ηππφηνπ ηνπ 

ηάγκαηνο Μεδδηδηά, πξ. Πξψηνπ Γηεξκελέσο ηνπ ελ Αηγχπησ Πνιηηηθνχ Πξαθηνξείνπ θαη Γεληθνχ 

Πξνμελείνπ ηεο Διιάδνο, έθδνζηο δεπηέξα επηδησξζσκέλε, εθδφηεο Αλέζηεο Κσλζηαληηλίδεο, Αζήλα 

1886.  

Φαίδσλ Κνπθνπιέο, Βπδαληηλώλ βίνο θαη πνιηηηζκόο, ηφκ. Α΄-η΄, Δθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, 

1948 θ.ε.  

Βαξβάξα Κνπηαβά-Γειεβνξηά, «Ζ αληίιεςε γηα ηνπο Δβξαίνπο θαη άιινπο αιινεζλείο θαη 

αιινζξήζθνπο ζηνλ δεκψδε βπδαληηλφ ιφγν», ζην Νηθνιάνπ 2002.

Δκκ. Κξηαξάο, Καηζατηεο: Ηθηγέλεηα - Θπέζηεο - Κιαζκόο Πεινπνλλήζνπ, αλέθδνηα έξγα, θξηηηθή 

έθδνζε κε εηζαγσγή, ζεκεηψζεηο θαη γισζζάξην, Collection de l΄Institut Français d΄Athènes 43, Αζήλα 

1950. 

---, Λεμηθό ηεο κεζαησληθήο ειιεληθήο δεκώδνπο γξακκαηείαο: 1100-1669, Θεζζαινλίθε 1969 θ.ε. ΠΑ
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--- (επηκ.), Αλαθάιεκα ηεο Κσλζηαληηλόπνιεο, επίκεηξν Γ. Κεραγηφγινπ, Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο / Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ πνπδψλ [΄Ηδξπκα Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε], 

Παιηφηεξα Κείκελα ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο - 4, Θεζζαινλίθε 2012. 

Κψζηαο Κξπζηάιιεο, Αγξνηηθά, Σππνγξαθείνλ Αιεμάλδξνπ Παπαγεσξγίνπ, Αζήλα 1891. 

---, Ο ηξαγνπδηζηήο ηνπ ρσξηνύ θαη ηεο ζηάλεο Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ ηεο Δζηίαο, Αζήλα 1893. 

---, ΄Απαληα, πξφινγνο - αλαιχζεηο ΄Διιε Αιεμίνπ, θξηηηθέο - ζεκεηψκαηα ΄Διιε Αιεμίνπ - 

Ησάλλεο Εεξβφο - ΄Αιθεο Θξχινο - Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο - Κσζηήο Παιακάο, Μέξκεγθαο, Αζήλα 

[1978], επίηνκε έθδνζε. 

ηίιπσλ Κπξηαθίδεο, Διιεληθή ιανγξαθία: Μλεκεία ηνπ ιόγνπ, Αθαδεκία Αζελψλ, α΄ έθδ. 1922, 

β' έθδ. 1965. 

---, «Μαθεδνληθά άζκαηα θαη έζηκα θαη δνμαζίαη», Μαθεδνληθά, πεξηνδηθφ ζχγγξακκα ηεο 

Δηαηξείαο Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, ηφκ. Γ΄, 1960. 

Άιθε Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, Λανγξαθηθά κειεηήκαηα, Νέα χλνξα - Α. Ληβάλεο,  Αζήλα, α' έθδ. 

1975, β' 1979. 

Γεκήηξεο Η. Κπξηάηαο, Σν παξάπνλν ηεο Βξηζείδαο: ΄Δξσηαο, επηζπκία θαη εγθξάηεηα ζηελ 

ειιεληθή θαη ηε ξσκατθή αξραηόηεηα, Δθδφζεηο ηνπ Δηθνζηνχ Πξψηνπ, Αζήλα 2015.

Κ.. Κψλζηαο, ΄Απαληα: ΄Οζα βξέζεθαλ, ηφκ. Α΄: Ηζηνξηθά θείκελα δεκνζηεπκέλα από 19.11.1953 

ώο 25.12. 1960, επηκέιεηα Θ.Μ. Πνιίηεο. Δθδφζεηο Γηνγέλεο, Αζήλα 1991. 

---, ΄Απαληα: ΄Οζα βξέζεθαλ, ηφκ. Ζ΄: Λανγξαθηθά θείκελα δεκνζηεπκέλα από 28 Φεβξ. 1966 ώο 

31 Ματνπ 1977, Δθδφζεηο Μαπξίδεο, Αζήλα 1994. 

---, ΄Απαληα: ζα βξέζεθαλ, ηφκ. Η΄: πλεξγαζίεο (ιήκκαηα) ζηελ Αηησιναθαξλαληθή θαη 

Δπξπηαληθή Δγθπθινπαίδεηα, Δθδφζεηο Γηνγέλεο, Αζήλα 1990.

---, «Ζ "δπγηά" ζηελ Διιάδα: Απφ ηελ κνπζηθήλ νξγαλνινγία ηνπ ιανχ καο», ΄Απαληα: ΄Οζα 

βξέζεθαλ, ηφκ. Ε΄: Λανγξαθηθά θείκελα δεκνζηεπκέλα από 1 Απξηιίνπ 1950 ώο 25 Μαξηίνπ 1965, 

επηκέιεηα Θ.Μ. Πνιίηεο, Δθδφζεηο Μαπξίδεο, Αζήλα 1994. 

Σάζνο  Κσζηφπνπινο, «Σν φλνκα ηνπ άιινπ: Απφ ηνπο "Διιελνβνχιγαξνπο" ζηνπο "ληφπηνπο 

Μαθεδφλεο"», ζην Κατάθα 2002. 

---, «Απφ ην δχγηζκα ησλ ζπλεηδήζεσλ ζηε κέηξεζε ησλ θξαλίσλ: παξαιιαγέο ηνπ ειιεληθνχ 

εζληθνχ ιφγνπ πεξί ιαβνκαθεδφλσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 20νχ αηψλα», ζην Αβδειά θ.ά. 

ηπιηαλφο Λακπάθεο - πχξνο Ν. Σξσηάλνο - Διέλε Γ. αξάληε - Σειέκαρνο Κ. Λνπγγήο - 

Βαζηιηθή Ν. Βιπζίδνπ - Αιέμηνο Γ.Κ. αββίδεο, Βπδαληηλό θξάηνο θαη θνηλσλία: ύγρξνλεο 

θαηεπζύλζεηο ηεο έξεπλαο, Ζξφδνηνο - Δζληθφ ΄Ηδξπκα Δξεπλψλ, Αζήλα 2003
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Ησάλλεο Λακπξίδεο, δηδάθησξ ηεο Ηαηξηθήο, Εαγνξηαθά, νηο πξνζεηέζεζαλ θαη ηηλα πεξί Ζπείξνπ, 

δαπάλε Ησ. Καζζαλδξέσο, εθ ηνπ Σππνγξαθείνπ ηεο Απγήο, Αζήλα 1870. 

΄Αλλα Λακπξνπνχινπ - Κψζηαο Σζηθλάθεο (επηκ.),  Ζ εβξατθή παξνπζία ζηνλ ειιαδηθό ρώξν (4νο 

- 19νο αη., Δζληθφ΄Ηδξπκα Δξεπλψλ / Ηλζηηηνχην Βπδαληηλψλ Δξεπλψλ - Γηεζλή πκπφζηα 12 - Δηαηξεία

Μειέηεο Διιεληθνχ Δβξατζκνχ, Αζήλα 2008.

Μηραήι Γ. Λακπξπλίδεο, Οη Αιβαλνί θαηά ηελ θπξίσο Διιάδα θαη ηελ Πεινπόλλεζνλ (Όδξα - 

πέηζαη) - Ζ Υεξζόλεζνο ηνπ Αίκνπ θαη νη θάηνηθνη απηήο (Δπίκεηξνλ) (εθδίδνηαη ππφ ηνπ πλδέζκνπ ησλ 

πεηζησηψλ), Σππνγξαθείνλ Δζηία, Αζήλα 1907.  

Γάθλε Λάππα, «Αθεγήζεηο ζξεζθεπηηθήο κεηαζηξνθήο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην ην 17ν θαη 18ν 

αηψλα», ζην Νένη εξεπλεηέο: Ηζηνξηθνί (4 Ννεκβξίνπ 2010), / Θεσξεηηθνί ηεο ςπραλάιπζεο (1Ννεκβξίνπ 

2012), Δηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο, Αζήλα 2013. 

Σάθεο Λάππαο, Γπλαίθεο ζην Δηθνζηέλα, Βηβιηνζήθε "Σα Καιά Βηβιία", αξηζκ. 19, Αζήλα 1961. 

Εαθ Λε Γθνθ, «Οη κεζαησληθέο ξίδεο ηεο κηζαιινδνμίαο», ζην Παγθφζκηα Αθαδεκία Πνιηηηζκψλ, 

Ζ κηζαιινδνμία (ζπιινγηθφ): Γηεζλέο Φφξνπκ γηα ηε κηζαιινδνμία, Unesco, 27 Μαξηίνπ 1997, 

νξβφλε, 28 Μαξηίνπ 1997, κεηάθξαζε Εήζεο αξίθαο, Δμάληαο, Αζήλα 1999.

Δπηπρία Γ. Ληάηα, Ζ Κέξθπξα θαη ε Εάθπλζνο ζηνλ θπθιώλα ηνπ αληηζεκηηηζκνύ: Ζ ζπθνθαληία γηα 

ην αίκα ηνπ 1891, Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ, Αζήλα 2006. 

Λνπδνβίθνο Ληκπξίηεο, «Αη ελ Νέα Δθέζσ ζθαγαί (1821)», Γειηίνλ ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο 

Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο, ηφκ. Ζ΄, Βηβιηνπσιείνλ Διεπζεξνπδάθεο, Αζήλα 1922. 

Φεδεξίθν Γθαξζία Λφξθα, Σζηγγάληθν ηξαγνπδηζηάξη, κεηάθξαζε Κψζηαο Δ. Σζηξφπνπινο, Οη 

Δθδφζεηο ησλ Φίισλ, Αζήλα 22006. 

Γεκ. . Λνπθάηνο (επηκ.), Νενειιεληθνί παξνηκηόκπζνη, Δζηία - Νέα Διιεληθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα 

1998 (α΄ έθδ. 1972).

---, Παζραιηλά θαη ηεο ΄Αλνημεο, Δθδφζεηο Φηιηππφηε, Αζήλα 1980. 

---, Δηζαγσγή ζηελ ειιεληθή ιανγξαθία, Μνξθσηηθφ ΄Ηδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 1977, δ' 

έθδ. 1992. 

Γεκ. Λνπθφπνπινο, Αηησιηθαί νηθήζεηο, ζθεύε θαη ηξνθαί, Δθδφζεηο Π.Γ. αθειιαξίνπ, Αζήλα 

1925. 

---, Νενειιεληθή κπζνινγία: Εώα θαη θπηά, χιινγνο πξνο Γηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ, 1940. 

Νίηζα Λνπιέ Θενδσξάθε, Δκείο νη Σζηγγάλνη, Δθδφζεηο Καξακπεξφπνπινο, Αζήλα, ρ.ρ.έ. 

Ρέλα Λνπηδάθε, «"Σα δσλαξάδηθα" σο κέζν αληίζηαζεο ηεο ρνξεπηηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

Νενκνλαζηεξησηψλ: Ζ ηζηνξία σο βησκέλε εκπεηξία κε αθνξκή κηα θαζέηα κε βνπξγάξηθα ηξαγνχδηα», 

ζην Γηάλλεο Πξαληζίδεο (επηκ.), ςεηο ιατθνύ πνιηηηζκνύ ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο: Μνπζηθή, ρνξόο, 
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ελδπκαζία, Πξαθηηθά Ζκεξίδαο, Βηβιηνζήθε Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο 5, Δθδφζεηο Κπξηαθίδε, 

Θεζζαινλίθε 2017. 

Μ.Η. Μαλνχζαθαο, «Ζ Ρεζεκληψηηζζα ζνπιηάλα Δπκελία Βεξγίηζε ζηηο επξσπατθέο ραιθνγξαθίεο 

θαη ζηα ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα», Κξεηηθά Υξνληθά, ηφκ. Δ', 1951. 

Μαίξε Μαξγαξψλε, «Οη θνηλσληθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνπο Δβξαίνπο ζηηο ιανγξαθηθέο 

ζπιινγέο ηνπ Νηθνιάνπ Πνιίηε θαη νη απνηππψζεηο ηνπο ζην ζπλνιηθφ έξγν ηνπ Κσζηή Παιακά - 

Μεραληζκνί ζπγθξφηεζεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ζηξαηεγηθέο πνιηηηζκηθνχ απνθιεηζκνχ», ζην Λατθόο 

πνιηηηζκόο θαη έληερλνο ιόγνο (πνίεζε - πεδνγξαθία - ζέαηξν), Πξαθηηθά Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθνχ 

πλεδξίνπ (Αζήλα, 8-12 Γεθεκβξίνπ 2010, ηφκ. Β΄, επηκέιεηα χιεο - επηζηεκνληθή επηκέιεηα Γηψξγνο 

Βνδίθαο, Αθαδεκία Αζελψλ, Γεκνζηεχκαηα ηνπ Κέληξνπ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο - 30, 

Αζήλα 2013. 

Γεψξγηνο Π. Μάξθνπ, Ζ πνιππνιηηηζκηθόηεηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο - Ζ δηαδηθαζία 

δηεζλνπνίεζεο θαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ - Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο, Αζήλα 1996.

΄Αλλα Μαραηξά - Λήδα Παπαζηεθαλάθε (επηκ. - εηζαγσγή), Δβξατθέο θνηλόηεηεο αλάκεζα ζε 

Αλαηνιή θαη Γύζε, 15νο-20όο αηώλαο: νηθνλνκία, θνηλσλία, πνιηηηθή, πνιηηηζκόο, Πξαθηηθά δηεζλνχο 

επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ (Ησάλληλα, 21-23 Ματνπ 2015), πξφινγνο Μσπζήο Διηζάθ, Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο / Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα Ησαλλίλσλ, Δθδφζεηο Ηζλάθη, 

Ησάλληλα 2016. 

Γ.Α. Μέγαο, Διιεληθέο γηνξηέο θαη έζηκα ηεο ιατθήο ιαηξείαο, εηζαγσγηθφ ζεκείσκα Μ. Γ. 

Μεξαθιήο, Δζηία, Αζήλα  2001 (β' έθδ. ζηε δεκνηηθή). 

---, «Εεηήκαηα ειιεληθήο ιανγξαθίαο (Κεθάιαηνλ έβδνκνλ: Μαγεία, καγηθαί ζπλήζεηαη θαη 

δεηζηδαηκνλίαη»), Δπεηεξίο ηνπ Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ, 1941-1942, ρ.ρ.έ., Αθαδεκία Αζελψλ, Αζήλα. 

ίκνο Μελάξδνο, «Ηζηνξηθαί παξνηκίαη ησλ Κππξίσλ», Λανγξαθία, ηφκ. Ε΄, Αζήλα 1923. 

Κάξνινο Μέλζειζσλ Βαξζφιδε, Ηζηνξία ηεο Διιάδνο από ηεο ελ έηεη 1453 αιώζεσο ηεο 

Κσλζηαληηλνππόιεσο ππό ησλ Σνύξθσλ κέρξη ησλ θαζ' εκάο ρξόλσλ, Μέξνο Πξψηνλ: Από ηεο αιώζεσο 

ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο ππό ησλ Σνύξθσλ κέρξη ηεο ελ Ναβαξίλσ λαπκαρίαο, εθδ. Αλδξέαο Κνξνκειάο, 

Αζήλα 1873. 

Μ.Γ. Μεξαθιήο, Ο ζύγρξνλνο ειιεληθόο ιατθόο πνιηηηζκόο, Καιιηηερληθφ Πλεπκαηηθφ Κέληξν 

΄Χξα, Αζήλα 1973. 

---, Λατθή ηέρλε: Διιεληθή ιανγξαθία,  ηφκ. Γ', Οδπζζέαο, Αζήλα 1992. 

---, Διιεληθή ιανγξαθία: Κνηλσληθή ζπγθξόηεζε - ήζε θαη έζηκα - ιατθή ηέρλε, Δθδφζεηο 

Οδπζζέαο, Αζήλα 
2
2009. 
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Μέιπσ Ο. Μεξιηέ, Σξαγνύδηα ηεο Ρνύκειεο, 1931· αλαηχπσζε Κέληξν Μηθξαζηαηηθψλ πνπδψλ, 

Αζήλα 1981. 

Γ.Γ. Μεηαιιελφο, ιήκκα «ππξίδσλ (άγηνο)», ζην Παγθόζκην Βηνγξαθηθό Λεμηθό  ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Διιεληθήο Δγθπθινπαίδεηαο, Δθδνηηθή Αζελψλ, ηφκ. 9Α΄, Αζήλα 1991. 

Κσλζηαληίλνο Μεηαμάο, Ηζηνξηθά απνκλεκνλεύκαηα εθ ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο, επηκέιεηα 

Δκκαλνπήι Γ. Πξσηνςάιηεο, Δθδνηηθφο Οίθνο Γ. Σζνπθαιά «Βηβιηνζήθε», Αζήλα 1956. 

Αλη. Μειηαξάθεο, Βαζίιεηνο Γηγελήο Αθξίηαο: Δπνπνηία βπδαληηλή ηεο 10εο εθαηνληαεηεξίδνο θαηά 

ην ελ 'Αλδξσ αλεπξεζέλ ρεηξόγξαθνλ, αλαηππνχηαη επηκειεία Π. Γ. Εεξιέληνπ, Βηβιηνπσιείνλ Γεσξγίνπ 

Η. Βαζηιείνπ, Αζήλα 1920 (α' έθδ. εθ ηνπ Σππνγξαθείνπ ηεο «Διι. Αλεμαξηεζίαο», Αζήλα 1881). 

Μαίξε Μηθέ, Έξσο (αλη)εζληθόο: Δξσηηθή επηζπκία θαη εζληθή ηαπηόηεηα ηνλ 19ν αηώλα, Πφιηο, 

Αζήλα 2007. 

Οπίιιηακ Μίιιεξ, Ζ Διιάο επί ησλ Ρσκαίσλ, ησλ Φξάγθσλ θαη ησλ Σνύξθσλ, Ηζηνξηθαί 

κνλνγξαθίαη ζπιιερζείζαη θαη κεηαθξαζζείζαη εθ ηεο αγγιηθήο ππφ ππξίδσλνο Λάκπξνπ, ηρ. έλαηνλ, 

Οη Καηαιώληνη ελ Αζήλαηο, Σχπνηο Φνίληθνο, Αζήλα 1926. 

Μαξία Γ. Μηξάζγεδε, ΄Δξεπλα ζηε δεκνηηθή καο πνίεζε: Α' Ο γάκνο, Αζήλα 1965. 

  Μαξία Μηραήι-Γέδε, Οη ΄Διιελεο Αξβαλίηεο, Ήδξπκα Βνξεηνεπεηξσηηθψλ Μειεηψλ, Ησάλληλα 

1987 

---, Κάιαληα, θαιήκεξα θαη ζξεζθεπηηθά ηξαγνύδηα, Δθδφζεηο Φηιηππφηε, Αζήλα 1989. 

  ---, Γεκνηηθό ηξαγνύδη: Σνπξθαιβαλνί θαη Έιιελεο Αξβαλίηεο, Ήδξπκα Βνξεηνεπεηξσηηθψλ 

Μειεηψλ, Ησάλληλα 1995. 

  ---, Γεκνηηθό ηξαγνύδη θαη ηζηνξία: Σνπξθαιβαλνί θαη ΄Διιελεο Αξβαλίηεο, Ηδξπκα 

Βνξεηνεπεηξσηηθψλ Δξεπλψλ, Ησάλληλα 1995. 

Νίθνο Μπαδηάλαο, Γηα ηε ιατθή κνπζηθή καο παξάδνζε: κηθξά κειεηήκαηα, Σππσζήησ - Γηψξγνο 

Γαξδαλφο, Αζήλα, ρ.ρ.έ. 

---, «Λατθνί νξγαλνπαίρηεο ηεο Θεζζαιίαο»,  ζην Κνδηνχ θ.ά. 2006.  

Γ. Μπακπηληψηεο, Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο, Κέληξν Λεμηθνινγίαο, Αζήλα 1998. 

Ρίθα Μπελβελίζηε, «Γηα ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο Διιάδαο», ζην Ηζηνξηνγξαθία ηεο λεόηεξεο 

θαη ζύγρξνλεο Διιάδαο 1883-2002, Πξαθηηθά Γ΄ Γηεζλνχο πλεδξίνπ Ηζηνξίαο, επηκέιεηα Παζράιεο Μ. 

Κηηξνκειίδεο - Σξηαληάθπιινο θιαβελίηεο, Αζήλα 2004. 

Κψζηαο Μπίξεο, Αξβαλίηεο, νη Γσξηείο ηνπ λεόηεξνπ ειιεληζκνύ: Ζ ηζηνξία ησλ Διιήλσλ 

Αξβαληηώλ, α΄ έθδ. 1960,  γ'  έθδ. Μέιηζζα, 1997. 

---, Οη Σζηγγάλνη (Ρσκ θαη Γύθηνη): Δζλνγξαθία θαη ηζηνξία, Αζήλα 1954. 
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Καηεξίλα Νηθνιάνπ (επηκ.), Αλνρή θαη θαηαζηνιή ζηνπο Μέζνπο Υξόλνπο: Μλήκε Λέλνπ 

Μαπξνκκάηε, Δζληθφ ΄Ηδξπκα Δξεπλψλ / Ηλζηηηνχην Βπδαληηλψλ Δξεπλψλ, Γηεζλή πκπφζηα 10, Αζήλα 

2002. 

Υαξίιανο . Νηνχιαο, Οη Καξαγθνύλεδεο ηεο Θεζζαιίαο: πγθξηηηθή ηζηνξηθή, γισζζνινγηθή θαη 

ιανγξαθηθή κειέηε, εθδ. νίθνο Αλη. ηακνχιε, Θεζζαινλίθε 2011. 

Γεκήηξεο Νηνχζαο, Rom θαη κνπζηθνρνξεπηηθόο θόζκνο, Σππσζήησ, Αζήλα 2001. 

Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο, Ραρήι - Υεξνπβείκ - Φπρνζάββαην - ηέιια Βηνιάληε, Αδειθνί  Βιάζζε, 

Αζήλα 1991. 

Ο θξεηηθόο πόιεκνο (1645-1669), Ζ ζπιινγή ησλ ειιεληθώλ πνηεκάησλ Αλζίκνπ Γηαθξνύζε - 

Μαξίλνπ Εάλε ζπιιεγέλησλ θαη εθδηδνκέλσλ ππφ ηνπ αξρηκαλδξίηνπ Αγαζαγγέινπ Ξεξνπράθε, 

εθεκεξίνπ ηεο ελ Βελεηία Διιεληθήο Δθθιεζίαο, Σχπνηο ηνπ απζηξηαθνχ Λφπδ, Σεξγέζηε 1908. 

Ο πνπινιόγνο, θξηηηθή έθδνζε κε εηζαγσγή, ζρφιηα θαη ιεμηιφγην Ηζαβέιιαο Σζαβαξή, Βπδαληηλή 

θαη Νενειιεληθή Βηβιηνζήθε - 5, Μνξθσηηθφ΄Ηδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, Αζήλα 1987.

Οη Καηαιάλνη ελ ηε Αλαηνιή, νηο πξνζεηέζε θαη αλέθδνηφο ηηο ρξνλνινγία ησλ Αζελψλ ππφ Δπακ. 

Η. ηακαηηάδνπ, ηππφηνπ ηνπ Β. Σάγκαηνο ηνπ σηήξνο, Δηαίξνπ δηαθφξσλ νθψλ Δηαηξηψλ, Δθ ηνπ 

Σππνγξαθείνπ Κ. Αλησληάδνπ, Αζήλα 1869, θσηνκεραληθή επαλέθδνζε Βηβιηνπσιείν Γηνλπζίνπ Νφηε 

Καξαβία, Αζήλα 1970. 

Γεκήηξ. Β. Οηθνλνκίδεο, «Σν δεκψδεο άζκα "΄Ολεηξν ηεο Παλαγίαο"», Δπεηεξίο ηνπ Λανγξαθηθνύ 

Αξρείνπ, ηφκ. ΗΓ΄-ΗΓ΄ (έηε 1960-1961), Αθαδεκία Αζελψλ, Αζήλα 1962.

---, «Ζ θνηλσληθή ζέζηο ηεο Διιελίδνο θαηά ηηλα έζηκα ηνπ ιανχ», Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Δξεύλεο 

ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο, ηφκ. ΚΒ΄ (έηε 1969-1972), Αθαδεκία Αζελψλ, Αζήλα 1973. 

---, «Κιέθηεο θαη αξκαηνινί εηο ηελ Βαιθαληθήλ», Δπεηεξίο ηνπ Κέληξνπ Δξεύλεο ηεο Διιεληθήο 

Λανγξαθίαο, Αθαδεκία Αζελψλ, Αζήλα 2004.

Κσζηήο Παιακάο, Άπαληα, ηφκ. Α-Ηη΄, Γθνβφζηεο Αζήλα, ρ.ρ.έ. 

---, αηηξηθά Γπκλάζκαηα,  Ηδεφγξακκα, Αζήλα 1998. 

---, αηηξηθά Γπκλάζκαηα, λέα ζρνιηαζκέλε έθδνζε, επηκέιεηα Ξ.Α. Κνθφιεο, Μεηαίρκην, Αζήλα 

2003. 

---, αηηξηθά Γπκλάζκαηα, Μηα λέα ζρνιηαζκέλε έθδνζε θαη ζχγρξνλε ζεψξεζε απφ ηνλ Μηράιε 

Μεξαθιή, Ήδξπκα Κσζηή Παιακά, Αζήλα 2016. 

Παιαηηλή Αλζνινγία: Δξσηηθά επηγξάκκαηα, επηινγή - εηζαγσγή - κεηάθξαζε - ζρφιηα Νίθνο Γ. 

Υνπξκνπδηάδεο, Βηβιηνζήθε Αξραίσλ πγγξαθέσλ, ηηγκή, Αζήλα 1999.

Α.Α. Παπαδφπνπινο, «Παξνηκίαη Πφληνπ», Λανγξαθία, ηφκ. η΄, ηρ. Α΄-Β΄, 1917.
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Εάρνο Δ. Παπαδαραξίνπ, Βαιθαληθή θνιπκβήζξα νλνκάησλ, Ηζλάθη, Ησάλληλα 2010. 

Αλαγλψζηεο Δπαγγ. Παπαθππαξίζζεο, «΄Δλα παιαηφ (1881) δεκνηηθφ ηξαγνχδη ηεο Σζαξηηζάλεο 
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Δπεηεξίο ηνπ Λανγξαθηθνύ Αξρείνπ, ηφκ. ΗΓ'-ΗΓ', έηε 1960-1961, Αθαδεκία Αζελψλ, Αζήλα 1962. 
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Πινχηαξρνο, Πεξί ησλ εθιεινηπόησλ ρξεζηεξίσλ. 
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Αζήλα 1869. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α 

1. Πεξί Αξκελίωλ

α) Παξνηκίεο θαη ζθώκκαηα 

«Με ηνπο Αξκελίνπο ζπλνηθνχζαλ ΄Διιελεο ζηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο ηεο Μ. Αζίαο απφ 

ηα βπδαληηλά ρξφληα κέρξη ηελ κεηνηθεζία Διιήλσλ θαη Αξκελίσλ ην 1922. Καη ζηηο κεγάιεο 

πφιεηο ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Σνπξθίαο ηνπ 19νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ εηθνζηνχ θαζψο θαη 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ήξρνλην ζ΄ επαθή ΄Διιελεο θαη Αξκέληνη. Μεηά ηελ κηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή θαηέθπγαλ ζηελ Διιάδα σο πξφζθπγεο αξθεηνί Αξκέληνη εγθαηαζηαζέληεο θπξίσο 

ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. ηελ Αζήλα γλσζηφο ζπλνηθηζκφο Αξκελίσλ πξνζθχγσλ είλαη νη 

πνιπθαηνηθίεο ζηνπ Γνπξγνχηε. ΄Οπσο γεληθά έλαληη φισλ ησλ μέλσλ, έηζη θαη έλαληη ησλ 

Αξκελίσλ νη ΄Διιελεο έδεημαλ ππεξνπηηθή ζηάζη πηζηεχνληαο ζηελ πνιηηηζηηθή ππεξνρή ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο. Ζ ζηάζηο απηή ησλ ζπκπαηξησηψλ καο ρξνλνινγείηαη απφ ηε βπδαληηλή 

επνρή. Πξάγκαηη, νη Βπδαληηλνί ΄Διιελεο ραξαθηήξηδαλ ηνπο Αξκελίνπο "γέλνο χπνπινλ θαη 

θαθφεζεο", φπσο δείρλεη θαη ε θξάζηο Αξκέλελ έρεηο θίινλ; Κάιιηνλ ερζξόλ νπ ζέιεηο. 

Οη Πφληηνη ζεσξνχζαλ ην Αξκέλην βξαδπθίλεην (γηα θάπνηνλ βξαδπθίλεην άλζξσπν 

έιεγαλ φηη είλαη άκνλ Αξκέλη΄ο), πείζκνλα θαη ηζρπξνγλψκνλα, αιιά θαη αθάζαξηνλ θαη 

ξππαξφλ. ηνλ Πφλην επηθξαηνχζε ε πξφιεςηο φηη ν Αξκέληνο καγαξίδεη ην εηο ΄Διιελα 

πξνζθεξφκελνλ θαγεηφλ. Σν ίδην επίζηεπαλ θαη νη Κπδηθελνί, νη νπνίνη έιεγαλ ζρεηηθψο ηελ 

θξάζη κε Σνύξθν θάε, πηε θαη κε Αξκέλ΄ θνηκήζνπ, επεηδή ν Σνχξθνο είλαη αηζρξφο, ν δε 

Αξκέληνο αθάζαξηνο ην θαγεηφ. Σελ ίδηα θξάζη ζπλαληνχκε θαη ζηελ Πεινπφλλεζν, φπνπ φκσο 

ζηε ζέζη ηνπ Σνχξθνπ βξίζθεηαη ν Δβξαίνο: ηνπ Δβξαίνπ θάγε θαη ζηνπ Αξκέλε θνηκήζνπ. 

ηε Λήκλν νλνκάδνπλ ηνπο Αξκέληνπο θαη ηζηγγάλνπο δηά ηελ νκνηφηεηά ηνπο πξνο ηνπο 

Αζηγγάλνπο ζηε ξππαξφηεηα θαη ηα εζηθά ειαηηψκαηα. ηε Υίν ηνχο ζεσξνχλ κνρζεξνχο θαη 

θαχινπο. ην λεζί απηφ, αιιά θαη ζ΄ άιια κέξε ηεο ρψξαο καο, νλνκάδνπλ Αξκέλε έλα 
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θαθνπνηφ πλεχκα πνπ παξνπζηάδεηαη ππφ νηαλδήπνηε κνξθή θαη κάιηζηα ζαλ θσο. Πξβι. ηελ 

ρηψηηθε έθθξαζε είδα έλαλ Αξκέλε (= εθηαιηηθφ φλεηξν ππφ κνξθή θσηεηλνχ δαίκνλα). 

Σηο αληηιήςεηο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ πεξί Αξκελίσλ εθθξάδνπλ θαη νη αθφινπζεο ιέμεηο 

θαη εθθξάζεηο:  

αξκέληθνλ ζηόκα = θιχαξνο άλζξσπνο. ειπβξία. 

αξκέληθε επίζθεςη = παξαηεηακέλε παξακνλή επηζθέπηνπ ζε έλα ζπίηη. 

αξκελνραξά = θησρφ θαη επηειέο ζπκπφζην, φπσο ην ησλ Αξκελίσλ. Κέξθπξα. 

ην αξκέλ΄θνλ = επίκνλν θαη ηζρπξφ πείζκα. Σξαπεδνχληα. 

αξκέληζκα = 1. αξγνπνξία, βξαδχηεο. Σξαπεδνχληα, 2. θαθφ ζπκβάλ, δπζηχρεκα. 

πεξηνρή Θεζζαιηθνχ Οιχκπνπ. 

αξκελνbνπγάδα = θαθή κπνπγάδα, δει. θαθφ πιχζηκν ξνχρσλ. Κξήηε. 

αξκελνθνύλ΄ = κηθξή θαη αηειψο θαηαζθεπαζκέλε θνχληα (πεξηνρή άληαο ηνπ πφληνπ). 

Κξεηηθφ ζπλψλπκν: αηδηgαλόθνπληα. 

ηελ Αζήλα ηνπ κεζνπνιέκνπ νη Αξκέληνη εζθψπηνλην, επεηδή δελ κηινχζαλ θαιά ηα 

ειιεληθά, παξεκβάιινληαο κάιηζηα ζηνλ ιφγν ηνπο ηνχξθηθεο ιέμεηο. ηνλ εκεξήζην αζελατθφ 

ηχπν εδεκνζηεχνλην ηφηε ζθαιαζχξκαηα ζ΄ έλα κηθηφ ειιελν-ηνπξθν-αξκεληθφ γισζζηθφ 

ηδίσκα, πνπ ν ζπλζέηεο ηνπο ππέγξαθε κε ην ςεπδψλπκν ν Κεκπάπ ή αλεθέξεην ζην θείκελν σο 

ν εκέηεξνο Κεκπάπ Κεκπαπηζηάλ εθέληεο. Τπνκεηδηνχζαλ νη ηφηε Αζελαίνη πξνθέξνληαο ηα 

αξκεληθά γπλαηθεία νλφκαηα, εμειιεληζκέλα ζε ππνθνξηζηηθφ ηχπν θαη θσλεηηθψο 

παξεθζαξκέλα επί ην ζθσπηηθψηεξνλ Σαθνπίηζα θαη Σζνππξίηζηα. Ο ηχπνο ηνπ Αξκέλε 

εζαηηξίδεην θαη ζηα κεηαπνιεκηθά αθφκε ρξφληα, θπξίσο γηα ηελ ηδηάδνπζα πξνθνξά ηνπ ηεο 

ειιεληθήο γιψζζεο, κε ην φλνκα Αγθόπ ή, ζπαληψηεξα, Κηξθόξ θαη επψλπκνλ ην Καηξαπαθηάλ. 

Καη ζηε Μηθξά Αζία, πξν ηεο κεηνηθεζίαο ηνπ 1922, νη ηνπξθφθσλνη ΄Διιελεο θάηνηθνί ηεο 

έζθσπηνλ ηνπο Αξκελίνπο ζπγθαηνίθνπο ησλ. Παξάδεηγκα ην έκκεηξν ζθσπηηθφ δίζηηρν απφ 

ηελ πεξηνρή Μπίιεηδηθ ηεο Βηζπληαθήο ελδνρψξαο: Δξκελί θνπθνύηζ΄ θνπθνύηζ΄ / Παζθαιηά γελί 

παπνύηζ΄, φηη δειαδή νη Αξκέληνη δήζελ κφλν ην Πάζρα επηξεπίδνλην θνξψληαο θαηλνχξγηα 

ππνδήκαηα». 

Νίθνο Κνληνζφπνπινο, «Οη ·ιιελεο θαη νη άιινη», 2004: 295-296 ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



628 

β) Γεκνηηθό ηξαγνύδη («Ο άξηζηνο θνιπκβεηήο Αξκέληνο») 

Αξκέλνπ γηνο θαπρήζηεθε νκπξόο ησλ αθεληάδσ: 

«Αθέλη΄, εγώ ηε ζάιαζζα ηελε πεξλώ πιεώληαο». 

«Αλ ηελ πεξάζεηο, Αξκέλνπ γηε, ηε ζάιαζζα πιεώληαο, 

γακπξό ζελά ζε θάκσ ΄γώ γή ζπ εκέ θνπληάδν, 

ζέιεηο ηελ πξώηε κ΄ αδεξθή, ζέιεηο ηε δεύηεξή κνπ, 

ζέιεηο ηελ αμαδέξθε κνπ». 

ΠΑΤΛΑΚΖ 1997: 164, αξ. 51 

γ) Ρεκπέηηθν ηξαγνύδη (Γξεγόξεο Αζίθεο, «Αξκελίηζα») 

΄Δρσ θσηηά ζηα ζηήζε κνπ 

θαη νινέλα αλάβεη 

γηα ζέλα, Αξκελίηζα κνπ, 

άζπξε μαλζηά θνπθιίηζα κνπ, 

θαη ηελ θαξδηά κνπ θάβεη. 

΄Δρεηο ζγνπξά μαλζά καιιηά, 

αρ! δπν καύξα κάηηα πιάλα 

θαη κνηάδεηο, Αξκελίηζα κνπ, 

ηελ έκνξθε ζνπιηάλα. 

αλ έρεηο ηέηνηα εκνξθηά, 

Αξκελνπνύια κνπ γιπθηά, 

γηαηί κε βαζαλίδεηο 

θαη ηελ θαεκέλε κνπ θαξδηά, 

καπξνκαηνύζα θαη μαλζηά, 

θαξκάθη ηελ πνηίδεηο; 
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Ση λα ην θάλσ πόκπιεμα 

θη όιν θαξκάθη πίλσ; 

Γηα ζέλα, Αξκελίηζα κνπ, 

άζπξε μαλζηά θνπθιίηζα κνπ, 

ζην ηέινο ηη ζα γίλσ; 

ΥΟΡΔΛΖ Α΄ 1977: 189 

δ) Ρεκπέηηθν ηξαγνύδη (Παλαγηώηεο Σνύληαο,  «Γπν ζεβληάδεο») 

Σαβεξληάξε, θέξε θη έρσ γνύζην 

γηα λα πησ θξαζί, 

κηα νθά απ΄ ηνλ θαηλνύξην κνύζην 

πνπ ξνπθάο θη εζύ. 

Γπν θαξαζεβληάδεο πάιη έρσ θαη ηξειάζεθα, 

λ΄ αγαπώ δπν θνύθιεο δελ αληέρσ, κάλα κ΄, ράζεθα. 

Σαβεξληάξε, έια θάλε θξίζε, 

λα κνπ πεηο θη εζύ, 

πεο κνπ δπν θσηηέο κπνξεί λα ζβήζεη 

ην θαιό θξαζί; 

Θέισ ξεηζίλα, 

θέξε θιαξίλα, 

θέξε ζαληνύξηα θαη βηνιηά, 

έρσ κπειάδεο, 

έρσ ληαιγθάδεο, 

πάιη ζα πηάζσ ηα παιηά. 

Αγαπώ κηαλ Αξκελίηζα 

πνπ ηε ιέλε Βαξηαλνύο 
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θαη ςνθώ γηα ηε Μαξίηζα, 

θη έηζη έρσ δπν θαεκνύο. 

ΥΟΡΔΛΖ  Γ΄ 1978: 325 

ε) Κ.Γ. Καξπωηάθεο, «΄Δλαο πξαθηηθόο ζάλαηνο» 

«Γελ μέξσ ηη θνξνχζε ζην θεθάιη. Σα ξνχρα ηεο δελ είραλ νχηε ζρήκα νχηε ρξψκα. 

Δκπήθε ζην γξαθείν θξαηψληαο ζηελ αγθαιηά δπν παηδηά θαη ζέξλνληαο ηέζζεξα. Καζέλα 

έθιαηγε ή εθψλαδε κε ηδηαίηεξν ηξφπν. ΄Αιιν ηξαβνχζε ην θνπζηάλη ηεο, άιιν ηα καιιηά ηεο. 

΄Δλα αγφξη ψο ηξηψλ ρξνλψλ έηξεκε κε θάηη παξάμελα αλαθηιεηά, ρσξίο λα θιαίεη. ΄Οια καδί -

θξηρηή ζπκθσλία- εθνίηαδαλ ηε κεηέξα ηνπο φπσο νη κνπζηθνί ην καέζηξν. Απηή φκσο είρε 

μεράζεη ηελ παξηηηνχξα ηεο ζ΄ έλα θνκςφ γξαθεηάθη απφ acajou. 

ηάζεθε κπξνζηά καο κε νξζάλνηρηα κάηηα. Κάηη ζαλ ςεχηηθν γέιην, κηα γθξηκάηζα 

νίθηνπ πξνο ηνλ εαπηφ ηεο, εμεγνχζε ηα ιφγηα ηεο.΄Ζηαλ Αξκέληζζα. Ο άληξαο ηεο επέζαλε ζ΄ 

έλα ρσξηφ, θη ήξζε απφ θεη δεηψληαο ςσκί γηα ηα παηδηά ηεο. Σψξα παξαθαινχζε λα ζηεγαζζεί. 

Κάπνηνο πνπ ήμεξε ηε γιψζζα ηεο ηήο είπε φηη δελ ππήξρε πνπζελά ζέζηο. Καη θαζψο δελ ήζειε 

λα θαηαιάβεη, ηελ έβγαιαλ έμσ ζην δηάδξνκν. ΄Δκεηλε μαπισκέλε κε ηα παηδηά ηεο ψο ην 

κεζεκέξη. Σελ άιιε κέξα, ε ίδηα ηζηνξία. ΄Ζξζε πνιιέο θνξέο αθφκε. 

Δπηηέινπο ηελ έξημαλ ζε κηα απνζήθε. Σξηάληα νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ πνπ έκελαλ 

εθεηκέζα είραλ ρσξίζεη ηα λνηθνθπξηά ηνπο πξφρεηξα, κε θαληαζηηθνχο ηνίρνπο. Μπφγνη, 

θαζέιεο, θνπβέξηεο απισκέλεο, μχια βαικέλα ζηε γξακκή, εζρεκάηηδαλ ηεηξάγσλα, ηα 

καρεηηθά ηεηξάγσλα ηεο ηειεπηαίαο ακχλεο. ΄ απηέο ηηο γσληέο αθηλεηνχζαλ ή εζάιεπαλ 

πέλζηκα ζθηέο αλζξψπσλ. Σξεηο-ηξεηο, πέληε-πέληε, ζθνξπηζκέλνη αλάκεζα ζε ξππαξά ξνχρα θαη 

ππνιείκκαηα επίπισλ, ήηαλ ζαλ λα ςηζχξηδαλ παξακχζηα ή λα πξνζπαζνχζαλ ζηγά λ΄ 

απνηηλάμνπλ ην ζθνηάδη. 

Σψξα ε απνζήθε θσηίδεηαη απφ έλα θεξί. Κάπνην δέκα ηπιηγκέλν κε θαζαξφ άζπξν παλί 

έρεη ηνπνζεηεζεί πξνζεθηηθά, θάζεηα πξνο ηνλ ηνίρν, ράκνπ. Δίλαη ην κηθξφηεξν απφ ηα έμη 

παηδηά ηεο Αξκέληζζαο, πνπ πέζαλε ιίγεο ψξεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο. Σ΄ αδέιθηα ηνπ 

παίδνπλ έμσ ζηνλ ήιην. Ζ κεηέξα, μαιαθξσκέλε, παξαζηέθεη γηα ηειεπηαία θνξά ην κσξφ ηεο. 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



631 

Οη άιιεο γπλαίθεο ηε καθαξίδνπλ, γηαηί ζα κπνξέζεη απφ αχξην λα πηάζεη δνπιεηά. Δίλαη ζρεδφλ 

επηπρήο. θαη ν λεθξφο αθφκε πεξηκέλεη κε ηφζε αμηνπξέπεηα».  

        Κ.Γ. Καξπσηάθεο, Πνηήκαηα θαη πεδά, θηινινγηθή επηκέιεηα Γ.Π. αββίδεο Δξκήο,

Αζήλα 1977: 151-152 

2. Ο Καξαγάηζεο γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηνπο Αξβαλίηεο

«Γελ πξφθεηηαη λα θξίλνπκε αλ ν Φαικεξάγηεξ είρε δίθην ή άδηθν. Σν γεγνλφο είλαη φηη 

θακηά θπιή δελ κπφξεζε λ΄ απνθχγεη ηελ επηκημία κέζα ζηελ πνιπηάξαρε ηζηνξία ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Δθείλνη πνπ ηζρπξίδνληαη πσο νη ζεκεξηλνί Διιελεο είλαη αγλνί θπιεηηθνί 

απφγνλνη ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ιεζκνλνχλ -ή κάιινλ αγλννχλ- κηαλ ηζηνξηθή αιήζεηα: φηη ην 

αξραίν ειιεληθφ έζλνο δελ ήηαλ θπιεηηθψο νκνηνγελέο, αιιά θξάκα δχν θπξίσο θπιψλ θαη 

πνιιψλ άιισλ ππνδηαηξέζεσλ. 

Δίκαη ππνρξεσκέλνο λα κπσ ζε κεξηθέο ηζηνξηθέο ιεπηνκέξεηεο. ΄Οηαλ ην πξψην θχκα 

ηεο ειιεληθήο θπιήο ήξζε απφ ηηο θνηιάδεο ηνπ ΄Ηζηξνπ ζηε ρεξζφλεζφ καο (ΗΕ΄ κε Ηη΄ αηψλα 

π.Υ.), δελ ηε βξήθε αθαηνίθεηε. η΄ αθξνγηάιηα, ζηα λεζηά θαη ζην εζσηεξηθφ ήζαλ 

εγθαηεζηεκέλεο παλάξραηεο θπιέο απηνρζφλσλ, θπιέο ζεκηηηθέο. Οη απηφρζνλεο απηνί ήζαλ 

άλζξσπνη κηθξφζσκνη, κειαςνί, κειαρξηλνί θαη πνιχ ιίγν πνιεκνραξείο. Δίραλ δηθή ηνπο 

γιψζζα θαη ζχζηεκα ηεξνγιπθηθήο γξαθήο, πνπ ην θιεηδί ηεο δελ κπφξεζαλ αθφκα λα έβξνπλ νη 

ζνθνί. Δπίζεο είραλ δηθφ ηνπο πνιηηηζκφ, εμαηξεηηθά ιακπξφ, φπσο απφδεημαλ νη αλαζθαθέο ηεο 

Κλσζζνχ, ηεο Φαηζηνχ θηι. 

Οη ΄Διιελεο πνχ ήξζαλ θη εγθαηαζηάζεθαλ ζηε ρεξζφλεζφ καο ήζαλ άξηνη. Φεινί, 

μαλζνί, κε δηθή ηνπο γιψζζα, πνιεκνραξείο, αιιά θαη βάξβαξνη. αλ θαηαθηεηέο, ζα 

εμνιφζξεςαλ ίζσο έλα κεγάιν κέξνο ησλ απηνρζφλσλ. Αιιά νη ππφινηπνη απηφρζνλεο -νη 
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ζεκίηεο ηνπ Αηγαίνπ- ήξζαλ ζ΄ επηκημία κε ηνπο κεηνίθνπο αξίνπο ηεο Αζίαο. Κη απφ ην 

αλαθάηεκα ησλ δχν θπιψλ γελλήζεθε ην ειιεληθό έζλνο. 

Οη άξηνη, δπλακηθφηεξνη θπιεηηθψο, απνξξφθεζαλ ηνπο ζεκίηεο θαη ηνπο επέβαιαλ ηελ 

ειιεληθή γιψζζα. Αιιά απ΄ ηε γιψζζα ησλ απηνρζφλσλ, νη επήιπδεο δαλείζηεθαλ πνιιέο 

ιέμεηο. Ηδίσο νλφκαηα αληηθεηκέλσλ θη εθθξάζεσο λνεκάησλ αγλψζησλ ζηελ ειιεληθή θπιή. 

Αλαθέξσ παξαθάησ κεξηθέο απφ ηηο ζεκηηηθέο απηέο ιέμεηο πνπ πνιηηνγξαθήζεθαλ ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα: λεβξόο, ζκίλζνο, ζίηνο, πίζνο, εξέβηλζνο, ζήζακνλ, θνιόθπλζα, νίλε, ειαία, 

θππάξηζζνο, ζύθνλ, βόηξπο, νίλνο, πάθηλζνο, λάξθηζζνο, νζόλε, ζάλδαινλ, πιίλζνο, ράιημ, ζσιήλ, 

θάδνο, ραιθόο, ζίδεξνο, ρξπζόο, κόιπβδνο, θαζζίηεξνο, ζάιαζζα, λήζνο, θπβεξλάσ, αξξαβώλ, 

βαζηιεύο, ιαόο, βσκόο, ζξίακβνο θηι. Δπηπιένλ, νη άξηνη επήξαλ ηνλ έηνηκν πνιηηηζκφ ησλ 

ζεκηηψλ (φπσο εθδειψλεηαη αλακθηζβεηήησο ζηε κπθελατθήλ επνρή), γηα λα ηνλ κεηαηξέςνπλ 

αξγφηεξα ζε θαζαξψο εζληθό ειιεληθφ πνιηηηζκφ. 

΄Δηζη, απφ ηελ πξφζκημε ησλ δχν θπιψλ, γελλήζεθε ην έζλνο ησλ Διιήλσλ, απηφ πνπ 

ππάξρεη ψο ζήκεξα. Ο ηζρπξηζκφο φκσο φηη ην έζλνο απηφ πέξαζε ζαξάληα αηψλεο ρσξίο λα 

ππνζηεί θπιεηηθέο πξνζκίμεηο, είλαη ηνπιάρηζηνλ επηζηεκνληθή θαπειεία. Δπεηδή ε αιήζεηα 

είλαη φηη ην λφεκα ηνπ έζλνπο δελ έρεη ζρεδφλ θακηά ζρέζε κε ην φλνκα ηεο θπιήο, είλαη 

αθιφλεηα απνδεηγκέλε. 

Σε θπιή ηε γελλνχλ βηνινγηθνί παξάγνληεο.
649

 Σν έζλνο φκσο δεκηνπξγείηαη απφ

παξάγνληεο γεσγξαθηθνχο, ηζηνξηθνχο, νηθνλνκηθνχο θηι. θαη εθδειψλεηαη κε ηελ σξίκαλζε 

ηεο εζληθήο ζπλεηδήζεσο ζηα πηζαλψο πνιππνίθηια θπιεηηθψο άηνκα πνπ ην απνηεινχλ. Γπν 

παξαδείγκαηα πεπξαξθνχλ γηα λ΄ απνδέημνπλ απηή ηελ αιήζεηα. Σν πξψην είλαη ν ειβεηηθφο 

ιαφο, πνπ απνηειείηαη απφ ηξεηο θπιεηηθέο νκάδεο, θαζαξά δηαρσξηζκέλεο: ηε γεξκαληθή, ηε  

γεξκαλνιαηηληθή (Γάιινη) θαη ηε ιαηηληθή (Ηηαινί), πνπ θάζε κία έρεη δηαηεξήζεη απνιχησο, φρη 

κφλν ηα θπιεηηθά, αιιά θαη αιινδαπά εζληθώο ραξαθηεξηζηηθά ηεο (φπσο ε γιψζζα). Ο 

649
 Γηα ηε βηνινγηθή αλζξσπνινγία ηνπ ζπγγξαθέα βι. Μίιηνο Περιηβάλνο «Δθθπιηζκφο θαη πξφνδνο:  ζθέςεηο γηα 

ηελ αλζξσπνινγία ηνπ Μ. Καξαγάηζε», ζην Αβδειά θ.ά. 2017: 365-382. 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



633 

θπιεηηθφο φκσο θαη γισζζηθφο δηαρσξηζκφο δελ εκπφδηζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Διβεηίαο λ΄ 

απνθηήζνπλ εζληθή ζπλείδεζε θαη λα είλαη Διβεηνί. 

Σν δεχηεξν -θαη θαηαπιεθηηθψο πεηζηηθφ- παξάδεηγκα είλαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο, κε ηα 140 εθαηνκκχξηα ησλ θαηνίθσλ ηνπο, πνπ απνηεινχλ πξφζθαην -ζπλεπψο 

αθαηέξγαζην- θξάκα θπιεηηθψλ παξαγφλησλ, δηαπνηηζκέλσλ αθφκα απφ -ρζεζηλή ζρεδφλ- 

αιινδαπήλ εζληθή ζπλείδεζε. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ λαπάξρνπ Νίκηηδ (θπιεηηθψο γεξκαληθή) κηιάεη 

αθφκα ηελ εζληθή γιψζζα ησλ Γεξκαλψλ. Θα ήηαλ φκσο θάπσο παξάηνικν λα ηζρπξηζζνχκε 

πσο ν ληθεηήο ηνπ Δηξεληθνχ δελ έρεη ακεξηθαληθήλ εζληθή ζπλείδεζε. 

΄Οια φζα είπακε παξαπάλσ έρνπλ έλα ζθνπφ: φηη ε αλαγλψξηζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο 

-δειαδή ηνπ ζπλερνχο αλαθαησκνχ αιινδαπψλ ζηνηρείσλ  κε ηελ ειιεληθή θπιή- δε κεηψλεη ζε

ηίπνηα ηελ αγλφηεηα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Δπεηδή ην έζλνο δε βαζίδεηαη ζε βηνινγηθνχο, αιιά 

ζε θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Αλ φκσο εμεηάζνπκε θαη ηε βηνινγηθή πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο, ζα 

δηαπηζηψζνπκε φηη ε δεπηεξεχνπζα θπιεηηθή επηκημία δίλεη λέα ζηνηρεία βηνινγηθήο πξνο ηα 

άλσ εμέιημεο ζηελ πξσηεχνπζα θπιή. Καη εθφζνλ ε πξσηεχνπζα θπιή δηαηεξεί ηελ 

αθνκνησηηθή ηεο δχλακε, ε επηκημία δελ έρεη κφλνλ εζληθφ, αιιά θαη θπιεηηθφ ραξαθηήξα. 

΄Δηζη, ε θπιή ησλ Διιήλσλ, παξ΄ φιεο ηηο πνιιέο θαη κεγάιεο επηκημίεο ηεο κε μέλα 

θχια, απνηειεί κηα θπιεηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Γίπια φκσο ζ΄ απηή ππάξρεη ε εζληθή 

πξαγκαηηθόηεο. Με άιια ιφγηα, νη αιιφθπινη πιεζπζκνί πνπ ήξζαλ θη εγθαηαζηάζεθαλ 

αλάκεζα ζην έζλνο καο απφθηεζαλ ειιεληθήλ εζληθή ζπλείδεζε, αζρέησο ηνπ αλ αθνκνηψζεθαλ 

ή φρη θπιεηηθψο κε ηνπο άιινπο ΄Διιελεο. 

Μία απφ ηηο αιινδαπέο θπιέο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη απφθηεζαλ 

ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε είλαη θη νη Αξβαλίηεο. Σνπο εθέξακε απφ ηελ παηξίδα ηνπο -ηελ 

Αιβαλία- εκείο νη ίδηνη νη ΄Διιελεο, ηνλ ΗΓ΄ κ.Υ. αηψλα. Δπεηδή είρακε ην ζπλαίζζεκα πσο δελ 

κπνξνχζακε λα ηα βγάινπκε πέξα κφλνη καο κε ηνπο δπν κεγάινπο ερζξνχο ηνπ έζλνπο καο: 

ηνπο Σνχξθνπο θαη ηνπο Φξάγθνπο. 
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Οη Αξβαλίηεο δέρζεθαλ κε πξνζπκία ηελ πξφζθιεζή καο. Πνιιέο ρηιηάδεο ήξζαλ ζηελ 

Διιάδα θη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Αηηηθή, ηελ Δχβνηα θαη ηνλ Μνξηά. Μελ έρνληαο, ψο ηφηε, 

εζληθήλ αιβαληθήλ ζπλείδεζε (νη Αιβαλνί ηεο Αιβαλίαο δελ έρνπλ νχηε ζήκεξα), απφθηεζαλ 

δίρσο δπζθνιία -θάησ απφ ηε δπλαηή επίδξαζε ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο- ηελ εζληθή ηνπ 

΄Διιελα. Με ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, νη πεξηζζφηεξνη επήιπδεο ήξζαλ ζε επηκημία κε ηνπο 

ηζαγελείο θη αθνκνηψζεθαλ θπιεηηθψο. Μεξηθνί φκσο, πνπ έηπρε λα εγθαηαζηαζνχλ ζε κέξε 

φπνπ δελ ππήξραλ θάηνηθνη ειιεληθήο θπιήο, εθξάηεζαλ ζρεδφλ κέρξη ζήκεξα ηα γλσξίζκαηα 

ηα γλσξίζκαηα ηεο αξρηθήο θπιεηηθήο θαηαγσγήο ηνπο. Αίκα, θαζαξά αξβαλίηηθν. Αιιά 

ζπλείδεζε, θαζαξά ειιεληθή. 

Σν παξάδεηγκα ηεο ΄Τδξαο είλαη ην πην ραξαθηεξηζηηθφ. Σν λεζί απηφ απνηθίζζεθε (Ηη΄ 

κε ΗΕ΄ αηψλ) θαηά πιεηνςεθία απφ ΄Διιελεο αιβαληθήο θαηαγσγήο, αλαθνκνίσηνπο αθφκα 

θπιεηηθψο. Αξγφηεξα εγθαηαζηάζεθαλ εθεί θαη άιινη΄Διιελεο, θπιεηηθψο αθνκνησκέλνη. 

Δπεηδή φκσο ην αιβαληθφ θπιεηηθφ ζηνηρείν θπξηαξρνχζε, απνξξφθεζε ζηγά ζηγά ην ειιεληθφ 

θπιεηηθφ.΄Δηζη, νη θάηνηθνη ηεο ΄Τδξαο είραλ ηα γεληθά βηνινγηθά γλσξίζκαηα ηεο αιβαληθήο 

θπιήο:  γιψζζα, βαξχηεηα θαη ζηαζεξφηεηα ραξαθηήξνο, πάζε έμαιια, πνιεκηθφηεηα, επηκνλή 

πνπ θηάλεη ην φξην ηνπ πείζκαηνο, ιηηφηεηα, καλία ηνχ θέξδνπο, ηπρνδησθηηζκφ, ζπλαίζζεκα 

ηεο ηεξαξρίαο αμηψλ, ιαθσληζκφ, θξάκα πξαθηηθνχ πλεχκαηνο θαη θαληαζίαο, άθξαηε 

αξρνκαλία, πεηζαξρηθφηεηα θαη εγσθεληξηζκφ πνπ θζάλεη ψο ηελ επαλάζηαζε. Ο αλαγλψζηεο 

ζα δηαπηζηψζεη θαη΄ αξρήλ κεξηθέο αληηθάζεηο ζηελ παξαπάλσ απαξίζκεζε. Αλ θαινζθεθζεί 

φκσο, ζα θξίλεη πσο απφ ηε ζχγθξνπζε ησλ αληηθάζεσλ βγαίλεη ε ζπληζηακέλε ηνπ θπιεηηθψο 

Αιβαλνχ, πνπ απφθηεζε ηελ εζληθήλ επεμεξγαζία ηνπ ΄Διιελα. ΄Οζν γηα ηελ ειιεληθή 

ζπλείδεζε ησλ Αιβαλψλ ηεο ΄Τδξαο, αξθεί λ΄ αλαθέξνπκε κφλνλ κεξηθά νλφκαηα: Μηανχιεο, 

Κνπληνπξηψηεο, αρίλεο, Σνκπάδεο, Οηθνλφκνο, Κξηεδήο, αρηνχξεο... 

Ννκίδσ πσο κε φζα είπακε κέρξη ηψξα, ηα πξάκαηα εκπήθαλ ζηε ζέζε ηνπο. Μαο 

απνκέλεη λ΄ αλαθέξνπκε πσο ζηελ Διεπζίλα γίλεθε φ,ηη θαη ζηελ ΄Τδξα. Ο πιεζπζκφο ηεο 
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δηαηήξεζε, θαηά κεγάιν πνζνζηφ, ηελ αιβαληθή θπιεηηθή ηνπ ηδηφηεηα. Αιια κε εζληθή 

ζπλείδεζε θαζαξά ειιεληθή. Απφ αηψλσλ ειιεληθή. 

Θα πξνζζέζνπκε κφλνλ κηα ηειεπηαία παξαηήξεζε. Οη Αιβαλνί πνπ ήξζαλ ζηελ 

Διιάδα ηνλ ΗΓ΄ αηψλα ήζαλ απφ ηδηνζπγθξαζία θαη παξάδνζε νιφηεια ρεξζαίνη, αλ θαη ε 

παηξίδα ηνπο έρεη κεγάιεο αθξνγηαιηέο. ΄Αγλσζην γηαηί, ην θχκα ηεο Αδξηαηηθήο δε κίιεζε πνηέ 

ζηελ ςπρή ηνπο. Σν θχκα φκσο ηνπ Αηγαίνπ θαίλεηαη πσο γλσξίδεη θάπνην ηξαγνχδη απείξσο 

γνεηεπηηθφ. Πψο λα εμεγεζεί αιιηψο ην θαηλφκελν ησλ θαλαηηθά ρεξζαίσλ παξνίθσλ ηνπ 

Αδξία, πνπ κεηάιιαμαλ ζε λαχηεο αμεπέξαζηνπο ηεο ΄Αζπξεο Θάιαζζαο κφιηο άθνπζαλ ην 

θάιεζκά ηεο; 

Σν γεγνλφο φηη νη ζαπκάζηνη λαπηηθνί ηεο  Νχδξαο θαη ηεο Πέηδαο ήζαλ απφγνλνη ηεο 

βνπλίζηαο αιβαληθήο θπιήο είλαη αθαηαλφεην γηα εθείλνλ πνπ παξαβιέπεη ηνλ επηγελφκελν 

εζληθφλ παξάγνληα. Πξψηα έγηλαλ ΄Διιελεο ζηε Διιάδα νη Αξβαλίηεο ηεο Αξβαληηηάο. Κη 

χζηεξα γίλεθαλ λαχηεο. 

Καη ηψξα ζα κε ξσηήζεηε: γηαηί φιε ε παξαπάλσ εζλνθπιεηηθή δηαηξηβή;  

Απινχζηαηα. Γηαηί ν Βαζίιεο Λάζθνο, ν ηππηθφο απηφο ΄Διιελαο, ήηαλ Αξβαλίηεο». 

Μ. Καξαγάηζεο, Βαζίιεο Λάζθνο, πξφινγνο Γηψξγνο θακπαξδψλεο, έλαηε, 

αλαζεσξεκέλε έθδνζε, Βηβιηνπσιείνλ ηεο "Δζηίαο" Η.Γ. Κνιιάξνπ & ΗΑ 

Α.Δ., Αζήλα 2017 (Πξνιεγφκελα, 17-24) 
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3. Πνηήκαηα θαη ηξαγνύδηα γηα ηνπο Γύθηνπο

α) Κωζηήο Παιακάο, «Ζ γύθηηζζα» 

Μσξή δεηηάλα γύθηηζζα, γηά πηάζε κνπ ην ρέξη, 

πεο κνπ θη εκέ ηε κνίξα κνπ, θαλείο δελ καο θνηηάδεη, 

κνπ ηξώεη γηαγθίλη ηελ θαξδηά θαη ην θνξκί καξάδη, 

θη ν ινγηζκόο κνπ ηη πνζώ, ηη ηξέκσ, δελ ην μέξεη. 

πξηό ζαλ άγξηα κνπζηθή γξηθώ ην ιάιεκά ζνπ, 

θη είλαη γεηεύηξα ε όςε ζνπ, δνμεύηξα είλ΄ε καηηά ζνπ, 

θη είκαη πξσηάξεο ληξνπαιόο, ηζηγγάλα θαηαιύηξα... 

Πάκε λ΄ απνηειεηώζεηο κνπ ηεο κνίξαο ηα γξακκέλα 

ζηε ξίδα ηεο ρνληξήο ειηάο πνπ θάλεη ηε κεζίηξα 

ζ΄όια ηα ηαίξηα, ζαλ εζέ, θη εκέ, η΄ αθνξηζκέλα... 

Κσζηήο Παιακάο, Οη θαεκνί ηεο ιηκλνζάιαζζαο (1912),  Άπαληα, 

Γθνβφζηεο, Αζήλα, ρ.ρ.έ., ηφκ. Δ΄, 182 

β) Κωζηήο Παιακάο, «Σν παλεγύξη ηεο Καθάβαο» (απόζπαζκα) 

Με ηνπο ισηνύο θαη κε ηνπο θύθλνπο κεγαιώζακε, 

κε ηα δαξθάδηα ηξέρακε ζηνπο θάκπνπο 

ηνπ ρηιηνπνηηζηή ηνπ Γάγγε, 

αγάπεο πιέμακε κε ηνπο ζεόξαηνπο 

ειέθαληεο, πξνγόλνη καο βξεζήθαλε 

ηα θίδηα θαη νη νπξαγθνηάγθνη. 
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Δκείο γεληά ηνύ πξνύληδνπ θαη ηνπ ζίδεξνπ, 

ζα δνπιεκέλνη από ην ρέξη ηνπ πξσηόγπθηνπ 

παηέξα ησλ αλζξώπσλ Σπκπαιθάε· 

κα ηελε πόηηζε ηε ξίδα καο 

θάπνην θξπθό θαξκάθη θη αμεδηάιπην 

θη ε θαηάξα κάο πήξε ζαλ ηνλ Κάε. 

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

 Κη αλ καο έιεγεο: «Γύθηνη, ζα γπξίζεηε 

ζηελ πξώηε ζαο παηξίδα» [...] 

θαη ηόηε ζα ζνπ θξάδακε: «Γε ζέινπκε.  

ην παλεγύξη κε ραιάο· γηνξηάδνπκε 

ην ζπληξηκκό ησλ αιπζίδσλ, 

ό,ηη θη αλ είλαη, από δηακάληη ή από ζίδεξα· 

νη ηξαλνί ιπηξσκέλνη είκαζη΄ εκείο. 

Γηνύρα θαη πάληα γηνύρα ησλ παηξίδσλ!» 

Κη αλ πέζακε ζε πέζηκν πξσηάθνπζην 

θαη ζε γθξεκό θαηξαθπιίζακε  

πνπ πην βαζύ θακηά θπιή δελ είδε ώο ηώξα, 

είλαη γηαηί κε ησλ θαηξώλ ην πιήξσκα 

όκνηα βαζύ έλ΄ αλέβαζκα κάο κέιιεηαη 

πξνο ύςε νπξαλνθόξα. 

Σν γέλνο ην κνηξόγξαθην είκαζηε 
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πνπ ζα ζθνηώζεη ηηο παηξίδεο· 

ηνπ θόζκνπ ε Μάγηα, ε αθξηβή ηνύ Βξάκα, 

ζα πθάλεη κε ηα ρέξηα ηεο, ραξά 

θη αλζξώπσλ θαη ζεώλ, ην έξγν ηεο,  

ην πην μαθληζηηθό ηεο ζάκα.  

΄Οινο ν θόζκνο, έλαο θόζκνο, γύθηνο, 

ζε δόμαο ζξόλν απάλσ, πιάζηεο,  

κε ην ζθπξί ηνπ θαη κε ην βηνιί, 

ηεο αςεγάδηαζηεο Ηδέαο· ε πιάζε 

ζε πεξηβόιη ηνύ Μαγηνύ έλα παλεγύξη, 

θαη κηα παηξίδα ε Γε.  

Κσζηήο Παιακάο, Ο δσδεθάινγνο ηνπ Γύθηνπ, Άπαληα, Γθνβφζηεο, Αζήλα, 

ρ.ρ.έ., ηφκ. Γ΄, 381, 383-384 

γ) Γεώξγηνο Γξνζίλεο, «Οη ηξεηο Αηζίγγαλνη» 

Κάπνηε, απνζηακέλα αξγνδηαβαίλνληαο 

κε η΄ ακάμη αλάκεζα ζηελ άκκν 

ηνπ ρέξζνπ θάκπνπ - βξήθα ηξεηο Αηζίγγαλνπο 

ζηε ξίδα κηαο ηηηάο ζηξσκέλνπο ράκσ. 

ηα ρέξηα ν πξώηνο είρ΄ έλα παιηόβηνιν 

θη έπαηδε, κόλν γηα δηθή ηνπ ράξε, 

κεο ζη΄ νινθόθθηλν ην ειηνβαζίιεκα 
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ζέξλνληαο μαλακκέλν ην δνμάξη. 

Ο δεύηεξνο ζην ζηόκα είρε ηελ πίπα ηνπ 

θη έβιεπε ηνλ θαπλό ηεο λ΄ αλεβαίλεη 

θαιόθαξδνο, ζα λα ηνπ ήηνλ αθάληαζηε 

πην κεγάιε επηπρία ζηελ νηθνπκέλε. 

Ο ηξίηνο καθαξίσο απνθνηκήζεθε... 

ην δέληξν θξεκαζηό ηνλ ηακπνπξά ηνπ 

ζάιεπε αγέξη κε ηα ηέιηα παίδνληαο, 

θη έλα όλεηξν άγγηδε ηα βιέθαξά ηνπ. 

Κη νη ηξεηο ήηαλ ληπκέλνη θνπξειόξνπρα, 

ηξύπηα θαη παξδαιά θαη κπαισκέλα, 

θη όκσο γεινύζαλ κε ηελ ηύρε - ιεύηεξνη· 

κελ έρνληαο αλάγθε από θαλέλα, 

θαη κε ηξεηο ηξόπνπο κνπ ΄δεηρλαλ πσο ν άλζξσπνο, 

θη αλ ζην ζθνηάδη ε δσή ηνλ έρεη αθήζεη, 

θαπλίδνληαο, απνθνηκώληαο, παίδνληαο, 

κπνξεί ηξεηο θνξέο λα ηελ αςεθήζεη. 

Πξνζπέξαζα, θη αθόκα ήηαλ ηα κάηηα κνπ 

πξνο ηνπο ηξεηο Αηζίγγαλνπο γπξηζκέλα, 

θνηηάδνληαο ηα κειαςά ηα πξόζσπα 
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θαη ηα καύξα καιιηά ηα ζγνπξσκέλα. 

Γεψξγηνο Γξνζίλεο, Κιεηζηά βιέθαξα, ζηα ΄Απαληα, ηφκ. Β΄, Πνίεζε (1903-

1922), θηινινγηθή επηκέιεηα Γηάλλεο Παπαθψζηαο, χιινγνο πξνο 

Γηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ, Αζήλα 1996: 229-230 

δ) Λάκπξνο Πνξθύξαο, «Αγαπώ» (απόζπαζκα) 

Αγαπώ ηα θίηξηλα θύιια ζηνλ αγέξα,  

ηνπο Σζηγγάλνπο πνύ ΄ιπζαλ ηηο θησρέο ζθελέο 

θαη θηλάλ λα θύγνπλε.  

Λάκπξνο Πνξθχξαο, θηέο, Βηβιηνπσιείνλ Γ. Βαζηιείνπ, Αζήλα 1920: 109 

ε) Η.Ν. Γξππάξεο, «Ζ Ενπρξαέ» (απόζπαζκα) 

Αιί ζηελ θνζκνιόγεηε ηε Ενπρξαέ ηζηγγάλα!  

Δγώ ΄καη ΄γώ; πνπ κηα βξαδηά κεο ζη΄ άγην κνλαζηήξη 

 κε ιηβαλίδαλ κε ρξπζό παπάδεο ζπκηαηήξη  

κπξνο ζηελ εηθόλα ηνπ Υξηζηνύ, κπξνο ζηνπ Υξηζηνύ ηε κάλα; 

Η.Ν. Γξππάξεο, θαξαβαίνη θαη ηεξξαθόηηεο, εηζαγσγή - ζρνιηαζκφο- 

επίκεηξν Ζιίαο Λάγηνο, ΄Ηλδηθηνο, Αζήλα 2002: 79 

ζη) Κ.Γ. Καξπωηάθεο, «ηξνθέο» (απόζπαζκα) 

Μπξνύηδηλνο γύθηνο -ηξάιαια!- 

ηξειά πεδάεη θεη πέξα,  

ραξνύκελνο πνπ εδνύιεπε  
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ην κπξνύηδνλ νιεκέξα  

θαη πνπ ΄ρεη ηε γπλαίθα ηνπ  

ρηήκα ηνπ θαη βαζίιεην.  

Μπξνύηδηλνο γύθηνο -ηξάιαια!- 

δίλεη θινηζηά ζηνλ ήιην. 

Κ.Γ. Καξπσηάθεο, Νεπελζή (1921), ζην Πνηήκαηα θαη πεδά, επηκέιεηα Γ.Π. 

αββίδεο, Δξκήο, Αζήλα 1977: 3 

δ) Ζ καηηά ηνπ Ρώκνπ Φηιύξα 

πζηεκαηηθφηεξα, θαη κε ηδηαίηεξε επαηζζεζία, αζρνιήζεθε κε ηνπο Σζηγγάλνπο σο 

θπιή ή κε ηελ Σζηγγάλα σο εξσηηθφ ίλδαικα ν Ρψκνο Φηιχξαο. Βι. ζηα Πνηήκαηα: Άπαληα ηα 

επξεζέληα, ηφκ. Α΄, ηα πνηήκαηα «Σζηγγάλα» (ζη. 5-6: Λίγσζε ηα καηάθηα ζνπ, μέπιεμε ηα καιιηά, 

/ πεξδηθνζηήζα, ιπγεξή θη απόθνζκε Σζηγγάλα), «[Αηζίγγαλνο εγώ θη εζύ Αηζηγγάλα]», θαζψο θαη 

ηε ζηξνθή VI ηνπ πνηήκαηνο «Madonna mia» (342, 347, 88). Καη ζηνλ ηφκ. Β΄, ηα πνηήκαηα 

«Γηδψ» (ζη. 1-2: Μηα λύρηα ζην ζηξαηί κνπ είρεο πξνβάιεη, / κειάρξα, νιόκαπξε θη ειηνςεκέλε), 

«Μαπξηηάλα», «Σζηγγάλνο», «Αηζίγγαλνη», πάιη «Αηζίγγαλνη», θαη «[Κη εγώ πνπ ζηάιηζα 

καθξηά από θείλνπο]» (83, 92, 241, 242, 247, 280). Παξαηίζεηαη ην πνίεκα «Σζηγγάλνο»: 

Γύθηνο, θαη βνεκόο ή δεπγνιάηεο,  

Αηζίγγαλνο, αιήηεο, αθακάηεο,  

ηξαγνπδηζηήο ηεο ίδηαο κνπ ζεηξηάο, 

ειεύζεξνο ηεο ζηξάηαο κνπ δηαβάηεο, 

κε ην ηαγάξη ζηνλ ώκν, αγλόο ρσξηάηεο, 

ρσξηθόο, κε ςπρή, ηεο δεκνζηάο. 

Άκσκνο θη ηεξόο αξηζηνθξάηεο, 
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κάγνο, δεηηάλνο, έξκνο ζηξαηνιάηεο, 

καύξνο, ηνπ ηζαληηξηνύ, ηξηγπξηζηήο, 

ζησλ Γελαξρώλ, ην δξόκν, αλαζηεκέλνο, 

ιεπίηεο, αζηξνιόγνο, ηεξσκέλνο, 

ησλ αζηεξηώλ, ηνπ ππαίζξνπ, ηπξβαζηήο. 

Ρψκνο Φηιχξαο, Πνηήκαηα: Άπαληα ηα επξεζέληα, θηινινγηθή επηκέιεηα Υ.Λ. 

Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 

2013, ηφκ. Β΄, 241 

ε) Σίηνο Παηξίθηνο, «Οη ηζηγγάλνη» 

Οη ηζηγγάλνη κέλνπλ δίπια ζην λεθξνηαθείν, 

δίρσο άινγα, δπκσκέλνη 

κ΄ απηό ην ρώκα πνπ δε ζέινπλ. 

Οη θεδείεο πεξλάλε κπξνζηά από ηα ηζαληίξηα ηνπο 

ηα δέληξα δείρλνπλ ηνλ ίδην νπξαλό 

θη ε ξεκαηηά όπνπ ζκίγνπλ έλαο ζθνππηδόηνπνο. 

Ση γίλαλ νη θηζάξεο, ην πνηάκη, ν θαβαιάξεο; 

Κάηη αζηξάθηεη, δπν καραίξηα, δπν θνξκηά 

ζθπξίδεη ν ρσξνθύιαθαο - όρη, δελ είλαη ηίπνηα. 

ήκεξα νη ηζηγγάλνη  

έρνπλ θαλνληθέο ηαπηόηεηεο. 

Σα βξάδηα γύξσ απ΄ ην καγθάιη 

νη ηζηγγάλνη θνπβεληηάδνπλε ζηε γιώζζα ηνπο 

πώο πήγε ε κέξα, ηη δεηήζαλ, ηη πνπιήζαλε 

θη νη λεθξνί πνπ θξπώλνπλ κεο ζηνπο ηάθνπο 

δελ ηνπο θαηαιαβαίλνπλ. 
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Οη λεθξνί κηιάλε ζηε γιώζζα ησλ λεθξώλ 

δεηάλε θάπνηνο λα ηνπο πεη ηε κνίξα ηνπο 

θαλείο δελ ηνπο θαηαιαβαίλεη. 

Ση γίλαλ νη θηζάξεο, ην πνηάκη, ν θαβαιάξεο; 

Καζέλαο καο δεηάεη θάηη 

κηιώληαο ζηε δηθή ηνπ γιώζζα. 

Σίηνο Παηξίθηνο, Πνηήκαηα Α΄ (1943-1959), Κίριε, Αζήλα 2017: 248 

ζ) Κώζηαο Υαηδήο, «Σν γπθηάθη» (ηξαγνύδη) 

Νενγέλλεην βιαζηάξη ιεξσκέλν 

ζη΄ απόλεξα ηνπ θόζκνπ μεπιπκέλν. 

Γελ έκαζε βηβιίν λα δηαβάδεη, 

γπθηάθη ν ιαόο καο ην θσλάδεη. 

«Γπθηάθη, ρόξεςέ καο ηζηθηεηέιη 

λα θαο έλα θνκκάηη απ΄ ην θαξβέιη». 

Κη απηό ζαλ πηζεθάθη καζεκέλν,  

δαγθώλεη ην ραιθά πνπ είλαη δεκέλν. 

Σν βξάδπ, ζηε κεγάιε ηελ πιαηεία 

ην πηάζαλε λα θάλεη επαηηεία, 

ζε θάηη ιεπηεπίιεπηνπο ηνπξίζηεο 

πνπ κνηάδαλ πεξηζζόηεξν κ΄ αξηίζηεο. 
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«Γπθηάθη, ζε θνηηάδνπλ νη αλζξώπνη, 

ξεδίιη ζα γελνύκε ζηελ Δπξώπε, 

γπθηάθη, δύν πήρεο όιν θη όιν, 

πνηνο ζνπ ΄καζε ηεο δεηηαληάο ην ξόιν». 

«Αθέληε, αλ κνπ δώζεηο δπν δξαρκνύιεο 

ζα θάλσ δεθαπέληε θσινηνύκπεο. 

Αθέληε, αλ κνπ δώζεηο θαη ηζηγάξν, 

ζα θάηζσ ζαλ κατκνύ λα ην θνπκάξσ. 

Αθέληε, πνπ κε βάδεηο θαη ρνξεύσ, 

εζύ κε έκαζεο λα δεηηαλεύσ, 

εζύ κε έκαζεο λα δεηηαλεύσ, 

αθέληε, πνπ κε βάδεηο θαη ρνξεύσ». 

4. Ρώκνο Φηιύξαο, «Ο ζξήλνο ηωλ πξνζθύγωλ»

ην ιεπθό βξάδπ ηεο Αζήλαο έξρνληαη 

νη πξόζθπγεο, νη αηρκάισηνη θη νη ζθιάβνη, 

ζθιάβνη Σνπξθηάο αηκόδηςεο θαη ξίρλνπλε, 

ζηελ πίθξα καο, ιάδη λα ηελ αλάβεη. 

Σν βξάδπ, ελώ ε Υαξά πάεη ζην πεξπάηεκα 

θη ε Αζελαία πξνβαίλεη λα μεζθάζεη 

ζηνλ Κήπν θαη ζην Εάππεην θαη ζην ύληαγκα 
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θη αλάπλνηα θάξσζεο ηηλάδεη όιε ηελ Πιάζε, 

παζπαηεπηά πξνβάιινπλ απ΄ ηα πέξηνξα, 

ηηο ζπλνηθίεο ηηο επηπρηζκέλεο 

αιινηηλά θαη πάληα θαη ζην ρέξη ηνπο  

απιώλνπλε, δεηηάλνη, ζηηο παξζέλεο. 

Γελ είλ΄ νη ρζεζηλνί, δελ είλ΄ νη απόθιεξνη, 

θαζεκεξλά λαπάγηα ηεο Αζήλαο, 

δελ είλαη κηαο πξσηεύνπζαο μαζηόρεκα, 

γέξνη αθεκέλνη, ζθέιεζξα ηεο πείλαο. 

Γελ είλ΄ απνκεηλάξηα μαθλνξθάλεπηεο 

γεληάο θαη μεθιεξίζκαηα θακίιηαο, 

δελ είλ΄ αηπρηζκέλα γπλαηθόπαηδα 

κάλαο, πνπ θύιεζε ζαξάθη δήιηαο. 

Δίλ΄ νη αδεξθνί καο ηεο Αζίαο, ζην ράιαζκα 

πνπ ξήκαμε απ΄ην ληξόπηαζκα ηε κύξλε, 

πνπ θύγαλ μάθλνπ, ζηε θνβέξα ηνπ άλνκνπ, 

ελώ ώο ηα ρζεο εδήζαλ ζ΄ επθξνζύλε. 

Νά ηνη! πεξλνύλ θαη καο δεηνύλ πεξίθιαπηνη 

βνήζεηα ζηελ ηξαλή ηνπο δπζηπρία, 

είλαη πνιινί, θνπξειηαζκέλνη θη άκνηξνη 

θη εκάο ε κπόξεζή καο γηα έλαλ, κία. 

Α! πίθξα, αιόε θαη ην πνηό λα γίλεηαη 

ζηα ρείιε καο, ζαλ ΄γγίμνπλ ην πνηήξη, 

αρ! δάθξπα ζηεξεκέλα πνπ δε ρύλεζηε 

πιεκκύξα, ζηεο δσήο ην παλεγύξη. 
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Γάθξπα θιακέλα θη άθιαπηα, κα αηώληα, 

πην δπλαηά η΄ άρπηα απ΄ ηα ρπκέλα, 

λα ζπαξηαξάηε ζηηο αδέλεο, ζηα κειίγγηα καο, 

γηα όινπο πινύζηα θη νύηε γηα ηνλ έλα. 

Ρψκνο Φηιχξαο, Πνηήκαηα: ΄Απαληα ηα επξεζέληα, θηινινγηθή επηκέιεηα  

Υ.Λ. Καξάνγινπ - Ακαιία Ξπλνγαιά, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 

2013, ηφκ. Α΄, 290-291 

5. Νύθε θαη πεζεξά

«Ζ αληίζεζηο ηεο πελζεξάο πξνο ηελ λχκθελ, γπλαίθα ηνπ πηνχ ηεο», γξάθεη  ν Γ. Κ. 

ππξηδάθεο πξνινγίδνληαο ην ηξαγνχδη ηεο «Καθήο πεζεξάο», «είλαη ζέκα ην νπνίνλ έρεη ηχρεη 

ηδηαηηέξαο πξνζνρήο πιελ ηνπ ειιεληθνχ θαη εηο άιινπο ιανχο. Ζ αζπκθσλία αχηε, ήηηο 

ηαξάζζεη, σο είλαη θπζηθφλ, ηελ  νηθνγελεηαθήλ γαιήλελ, εθθξάδεηαη ραξαθηεξηζηηθψο εηο 

ιατθάο παξνηκίαο θαη γλψκαο, ηξαγνχδηα, παξακχζηα θαη άιιαο δηεγήζεηο» (Αθαδεκία 1962: 

347). Ίζν θπζηθή θη αλ ζεσξεζεί πάλησο ε ελδννηθνγελεηαθή αλαηαξαρή ιφγσ ηεο εηζφδνπ 

λένπ κέινπο πνπ ζα νδεγήζεη ζε αλαθαηαλνκή ησλ αηζζεκάησλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

δχλακεο, ε δηά θφλνπ «ζεξαπεία» ηεο παξακέλεη αθχζηθε.  

* 

Μηα απνθαιππηηθή παξά ηε ζπληνκία ηεο επηζθφπεζε ησλ φπνπ γεο αληηιήςεσλ γηα ηελ 

πεζεξά απνηειεί ην θείκελν ηνπ Ν.Γ. Πνιίηε «Ζ πελζεξά παξά ηνηο δηαθφξνηο ιανίο», 

πξσηνδεκνζηεπκέλν ζηελ Δζηία ην 1870. Οξηζκέλα απνζπάζκαηα:  

«Δίλαη ζαπκαζηή ε νκνθσλία κεζ΄ εο αη παξνηκίαη φισλ ησλ ιαψλ ηνπ θφζκνπ νκηινχζη 
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πεξί ηεο πελζεξάο· άγξηα, βάξβαξα θαη πεπνιηηηζκέλα έζλε ζεσξνχζηλ θαθφλ ηη ρξήκα ηελ 

πελζεξάλ, ηαο δε ζρέζεηο απηήο κεηά ηεο λχκθεο, ελ γέλεη δε ησλ πελζεξηθψλ κεηά ησλ 

γακβξψλ, ηνζνχηνλ ραιαξάο, ψζηε παξά πιείζηνηο ιανίο ηεο Αθξηθήο, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο 

Απζηξαιίαο πάζα πξνο αιιήινπο ζπλάθεηα απαγνξεχεηαη.  

Ο θαζ΄ εκάο ειιεληθφο ιαφο θέθηεηαη αθζνλίαλ ηνηνχησλ ραξαθηεξηζηηθψλ παξνηκηψλ, 

εμ σλ ζηαρπνινγνχκελ ηαο επνκέλαο: "Ίζαηο πξάζηλαηο θνξάδαηο, ηφζαηο θαιαίο πεζεξάδαηο". 

"Πεζεξά θακπάληα έρεη, θη΄ αληξαδέιθε θακπαλέιιηα'. "Πεζεξά δηαβφινπ γέλλα". [...]  

Σνηαχηαη δε ηδέαη δελ πεξηνξίδνληαη ελ παξνηκίαηο κφλνλ, αιιά παξεηζέθξεζαλ θαη εηο ηα 

δεκνηηθά άζκαηα, κεγάιε δε πιεζχο παξαιιαγψλ ζψδεηαη άζκαηφο ηηλνο, κέγα ελέρνληνο ην 

δξακαηηθφλ ελδηαθέξνλ, βαζηδνκέλνπ δε επί ηνηνχησλ ηδεψλ. [...]  

Οη άιινη ιανί ηεο Δπξψπεο επίζεο δελ ακνηξνχζη παξνηκηψλ θαηά ησλ πελζεξψλ. Δθ ησλ 

Ηηαιψλ νη Σνζθαλνί ιέγνπζη· "Πεζεξά θαη λχθε, ραιάδη θαη βξνρή", νη δε θάηνηθνη ηνπ 

Πεξγάκνπ· "Μφλν  δσγξαθηζηαίο πεζεξά θαη λχθε ηαηξηάδνπλ". Υαξαθηεξηζηηθσηάηε είλαη θαη 

ε αθφινπζνο ηζπαληθή παξνηκία· "Οηαλ ήκνπλ λχκθε, δελ είρα θαιή πεζεξά θαη ηψξα πνπ είκαη 

πεζεξά δελ έρσ θαιή λχθε". Οη Γεξκαλνί ήθηζηα αβξνθξφλσο εθθξάδνληαη πεξί ηεο πελζεξάο· 

"Πεζεξά, δηαβφινπ γέλλα". [...]  

Αιιά θαη ελ ηλδηθαίο παξνηκίαηο αλαθέξεηαη ε αζπκθσλία θαη αη έξηδεο ηεο πελζεξάο 

πξνο ηελ λχκθελ, νη δε Κνιρ ελ ηε αλαηνιηθή Ηλδηθή, νίηηλεο δηά ηελ ειαρίζηελ πξνζβνιήλ 

πνιιάθηο απηνθηνλνχζη, ςάιινπζη ην αθφινπζνλ ζθσπηηθφλ δίζηηρνλ: 

Κη΄ αλ ζε καιώζε ε πεζεξά, θνξίηζη κνπ, δελ πξέπεη 

 λα θνπξθηζζήο, ηη ζα γειά ν θόζκνο πνπ ζα βιέπε. 

[...] 

 παξά ηνηο Ακαθφδα Οπθνχ-ρινλίπα απαγνξεχεηαη εηο ηελ λχκθελ νπ κφλνλ λα 

πξνζβιέςε εηο ην πξφζσπνλ ηνπ πελζεξνχ θαη πάλησλ ησλ αξξέλσλ αληφλησλ ζπγγελψλ απηήο 

θαη λα κε πιεζηάδε, φπνπ εθείλνη επξίζθνληαη, αιι΄ νπδέ ην φλνκα απηψλ λα εθζηνκίζε, ψζηε 

είλαη ελαγθαζκέλε λα πιάηηε πξνο εθδήισζηλ απηψλ λέαο ιέμεηο, κε εκπεξηερνχζαο ηαο 

θνβεξάο ζπιιαβάο ησλ ζπγγεληθψλ νλνκάησλ». 

Ν.Γ. Πνιίηεο, Λανγξαθηθά χκκεηθηα, ηφκ. Α΄, εθ ηνπ Σππνγξαθείνπ Παξαζθεπά 

Λεσλή, Αζήλα 1920: 105-110 
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* 

Γεισηηθνί γηα ηε ζρέζε ησλ πεζεξηθψλ κε ηε λχθε είλαη δχν αθεγεκαηηθνί 

παξνηκηφκπζνη. Ο πξψηνο είλαη ζξαθηψηηθνο: «Ζ λύθε έγηλε κπακπάθη θη έπεζε ζην θεθάιη ηεο 

πεζεξάο, κα πάιη πνιύ βαξηά ηήο ήηαλε. Υαξαθηεξηζηηθή εηθφλα γηα ηελ αληηπάζεηα θαη ηνλ 

αηψλην πφιεκν ηεο πεζεξάο κε ηε λχθε». Ο δεχηεξνο είλαη πνληηαθφο: «Ο Υάξνο ήξζε ζηελ 

πόξηα, θη όινη ηε λύθε εθνίηαμαλ. "Ο Υάξνο έξζελ ο΄ ζελ πφξηαλ θη νχι΄ ηε λχθελ εηέξεζαλ". 

Υαξαθηεξηζηηθή παξνηκηαθή αθήγεζε γηα ηε ζέζε ηεο λχθεο ζην ζπίηη ησλ πεζεξηθψλ».  

Γεκ. . Λνπθάηνο (επηκ.), Νενειιεληθνί παξνηκηόκπζνη, Δζηία - Νέα Διιεληθή 

Βηβιηνζήθε,  Αζήλα 1998: 24, αξ. 91 θαη 35, αξ. 133 

* 

Ζ δεκνηηθή πνίεζε επηθπιάζζεη ζηελ πεζεξά κία απφ ηηο βαξχηεξεο ιέμεηο ηεο: 

πηθξνθάξκαθε. Σν ηξαγνχδη είλαη ηεο Αδξηαλνχπνιεο:  

Μέλα ε κάλα κνπ κ΄ αξξαβώληαζη,  

κ΄ αξξαβώληαζη θαη κε πάληξηςη  

θάηνπ ζηε Βιαρηά θη εηο ηελ Ρνπκαληά. 

΄Δρνπ πηζεξά, έρνπ πηζηξό,  

πηζηξά κ΄ είλη πηθξνθάξκαθε,  

πηζεξόο κ΄ είλη κέι΄ θαη δάραξε  

Θξαθηθά, ηφκ. Β΄, 1929: 416, αξ. 8, ζη. 1-6 

* 

Παξνηκίεο γηα ηελ θαθή ζρέζε πεζεξάο θαη λχθεο βι. ζην Αξηζηείδεο Ν. Γνπιαβέξαο, 

«Ίςεηο ηνπ πνληηαθνχ ιατθνχ βίνπ: Ο γάκνο κέζα απφ ηνλ παξνηκηαθφ ιφγν (κηα πξψηε 

πξνζέγγηζε)», Αξρείνλ Πόληνπ, πεξηνδηθφλ ζχγγξακκα εθδηδφκελνλ ππφ ηεο Δπηηξνπήο 

Πνληηαθψλ Μειεηψλ, ηφκ. Ν΄, Αζήλα 2003-2004, ζζ. 206-210 (θαη ζε αλάηππν, Αζήλα 2013). 
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Γηα παξάδεηγκα: Υνιέζθεηαη ε λύθε; Σξώεη ηα μπιέαο. Υνιέζθεηαη ε πεζεξά; Ξαλ ε λύθε ηξώεη ηα 

μπιέαο («Θπκψλεη ε λχθε; Σξψεη ηηο μπιηέο. Θπκψλεη ε πεζεξά; Πάιη ε λχθε ηξψγεη ηηο 

μπιηέο»). Βι. επίζεο ηνπ ίδηνπ, «Ο γάκνο ζηνλ παξνηκηαθφ θαη γλσκηθφ ιφγν ηεο Κξήηεο (Μηα 

πξψηε πξνζέγγηζε)», ζην Ο παξνηκηαθόο θαη γλσκηθόο ιόγνο ζηελ Κξήηε, 2013: 234-237. Σελ 

παξνηκία Ζ πεζεξά θαη ε ζθήθα θεληξώλνπλ πάληα παξαζέηεη ζηνλ ίδην ηφκν (498) ν Ησάλλεο 

Ζι. Βνιαλάθεο, ζην θείκελφ ηνπ «Αζεζαχξηζηεο παξνηκίεο θαη γλσκηθά απφ ηελ πεξηνρή 

Ακαξίνπ Ρεζχκλεο». 

* 

·λα πεξηγειαζηηθφ πεινπνλλεζηαθφ ηξαγνχδη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηε λχθε λα 

εθδηθεζεί ηα θαθά πεζεξηθά ηεο:  

«Μπάηε, θνξίηζηα, ζην ρνξό ηώξα πόρεηε θαηξό,  

γηαηί ηαρηά παληξεύεζηε, ζπηηνλνηθνθπξεύεζηε.  

Γελ ζαο αθήλνπλ ηα παηδηά λα πάηε ζ΄ άιιε γεηνληά,  

δελ ζαο αθήλνπλ νη άληξεο ζαο λα πάηε ζηηο καλάδεο ζαο,  

δελ ζαο αθήλεη ν πεζεξόο λα πάηε θεη πνπ ΄λ΄ ν ρνξόο».  

«Σνπο άληξεο καο κεζύδνπκε θαη ηνπο απνθνηκίδνπκε  

θαη ηα παηδηά ηα δέξλνπκε θαη ζην ζθνιεηό ηα ζηέιλνπκε  

θαη ηελ θαθηά ηελ πεζεξά ηε βάδνπκε ζηελ παξαζηηά  

αη ηνλ θαθό ηνλ πεζεξό ηνλ πάσ όπνπ ζέισ εγώ,  

ηνπ ζηξώλσ εδώ, ηνπ ζηξώλσ εθεί ελόο γατδάξνπ ην πεηζί, 

ηνπ βάδσ θαη πξνζθέθαιν έλα γατδνπξνθέθαιν».  

ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΖ 2001: 121, αξ. 32 
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6. Ζ αιιαμνπηζηία ζηελ ηζηνξία, ηε ινγνηερλία θαη ηηο παξαδόζεηο

α) Σν κέγεζνο ηεο εμωκνζίαο 

«Δίλαη επλφεην φηη ην θχκα πξνο εμσκνζία εληεηλφηαλ ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο θαη 

πεξηφδνπο πνιεκηθψλ αλαζηαηψζεσλ, νη νπνίεο κνηξαία επηδείλσλαλ ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο θαη 

πξνθαινχζαλ λέα φμπλζε αλάκεζα ζην θπξίαξρν ηνπξθηθφ ζηνηρείν θαη ζηνπο ρξηζηηαλνχο 

ξαγηάδεο. ΄Δηζη, κέζα ζε ιίγεο δεθαεηίεο κεηά ηελ άισζε ηνπ Υάλδαθνο (1669) ν αξηζκφο ησλ  

αξλεζίζξεζθσλ Σνπξθνθξεηηθψλ αλεξρφηαλ ζε δεθάδεο ρηιηάδεο. Σελ ίδηα επνρή (ηέιε 17νπ 

αη.), ππφ ηελ πίεζε ηνπ ληφπηνπ κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ, εμηζιακίζζεθαλ επαξρίεο 

νιφθιεξεο ζηνλ Πφλην (πεξηνρή Ίθεσο, Ρηδαίνπ, Θναλίαο). Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο 

φηη απφ ηηο 17 επηζθνπέο πνπ είρε άιινηε ε κεηξφπνιε Σξαπεδνχληνο κφλν 2 δηαηεξνχληαλ ηελ 

επνρή απηή. Μεγάιε έθηαζε πήξαλ νη εμηζιακηζκνί ζηε βφξεηα Έπεηξν θαη ζηε δπηηθή 

Μαθεδνλία ακέζσο κεηά ηνλ ηνπξθναπζηξηαθφ πφιεκν ηνπ 1737-1739. Σφηε ή ιίγν παιηφηεξα 

εμψκνζαλ νη ιεγφκελνη Βαιαάδεο ηεο πεξηνρήο ησλ Γξεβελψλ (πνπ δηαηήξεζαλ σζηφζν ηελ 

ειιεληθή ηνπο γιψζζα ψο ηελ επνρή ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ ην 1923), νη Βιαρφθσλνη 

Καξαηδνβαιήδεο ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ην 1760 ηα 36 ρσξηά ησλ Καξακνπξαηάδσλ ηεο 

θνηιάδαο ηνπ Αψνπ. 

Μηθξφηεξεο εθηάζεσο εμσκνζίεο θαηά ηνλ 18ν αη. καξηπξνχληαη ζηελ Καππαδνθία, ζηα 

Γσδεθάλεζα, ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηε Θεζπξσηία θαη ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία. 

Αηνκηθέο πεξηπηψζεηο εμσκνζίαο ζπλαληάκε επίζεο πνιιέο. Σα αίηηα ήηαλ πνηθίια: 

απνθπγή ηηκσξίαο γηα θάπνην βαξχ πνηληθφ αδίθεκα ή, ζπλεζέζηεξα, ε επηζπκία δηαηεξήζεσο 

ηεο θηεκαηηθήο πεξηνπζίαο, ηελ νπνία επνθζαικηνχζε ν ηνπηθφο αγάο. Γη΄ απηφ πεξηζζφηεξν 

επεπίθνξνη πξνο εμηζιακηζκφ ήηαλ πάληα νη πινχζηνη ρξηζηηαλνί γαηνθηήκνλεο. ·ηζη ηνχξθεςαλ 

ι.ρ. νη ρξηζηηαλνί ζπαρήδεο  ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο. 

Αληίζηξνθα, πνιιέο επίζεο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο ηεο αληηζηάζεσο ζηηο πηέζεηο πξνο 
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εμηζιακηζκφ πνπ έθζαλαλ ψο ηε ζπζία. Δίλαη νη πεξηπηψζεηο ησλ λενκαξηχξσλ, νη νπνίνη ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο ήηαλ απινί άλζξσπνη ηνπ ιανχ: θεπνπξνί, ξάθηεο, λαπηηθνί, ππεξέηεο, 

ηαβεξληάξεδεο, ςσκάδεο, κηθξνπσιεηέο, βνζθνί θιπ. [...] 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πάλησο φηη πνιχ ζπρλά θαη νη εμηζιακηζκέλνη πιεζπζκνί δείρλνπλ 

θάπνηα ελδφκπρε δχλακε αληηζηάζεσο, δηαηεξψληαο πνηθίινπο δεζκνχο κε ηελ παιαηά ηνπο 

ζξεζθεία: ηηκνχλ ηνπο ηνπηθνχο αγίνπο ηνπ ρξηζηηαληθνχ ενξηνινγίνπ, λεζηεχνπλ ηε 

ζαξαθνζηή, ενξηάδνπλ ην Πάζρα. 

Μεγάιεο επίζεο νκάδεο θαηλνκεληθά αξλεζίζξεζθσλ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θξππηνρξηζηηαλνί. Πξφθεηηαη γηα ηνπο γλσζηνχο «Κισζηνχο» ηνπ Πφληνπ (θπξίσο ζηηο πεξηνρέο 

Κξψκλεο, Μαηζνχθαο θαη άληαο), ηνπο «Ληλνβάκβαθνπο» ηεο Κχπξνπ, ηνπο παζηψηεο ηεο 

Αιβαλίαο, ηνπο Κνπξκνχιεδεο θαη άιινπο Κξεηηθνχο θξππηνρξηζηηαλνχο. 

Θα πεξίκελε θαλείο φηη ε ζπλερήο απηή αηκνξξαγία ηνπ Γέλνπο θαη ηεο Δθθιεζίαο ζα 

πξνθαινχζε γεληθή θηλεηνπνίεζε ηεο νξζφδνμεο ηεξαξρίαο. Χζηφζν, ην κεγάιν έξγν ηεο 

αλαζρέζεσο ηνπ θχκαηνο ησλ εμηζιακηζκψλ αλέιαβαλ θπξίσο δχν ηαπεηλνί κνλαρνί: ν 

Μνζρνπνιίηεο Νεθηάξηνο Σέξπνο θαη ν παλειιήληα γλσζηφο Κνζκάο ν Αηησιφο. 

Ο πξψηνο θηλείηαη δξαζηήξηα θαηά ηηο ηξεηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 18νπ αη. απφ ηα 

Σξίθαια θαη ηελ Άξηα ψο ην Βεξάηη θαη ηε Μνπδαθηά ηεο Αιβαλίαο. [...] 

Με επίθεληξν ηελ ίδηα πεξηνρή έδξαζε αξγφηεξα (1759-1779) θαη ν Κνζκάο ν Αηησιφο. 

[...] 

Οη ζαλάζηκνη θίλδπλνη γηα ην Γέλνο θαη ηελ Οξζνδνμία, νη αλεθδηήγεηεο δνθηκαζίεο, νη 

εμεπηειηζκνί θαη ν απνδεθαηηζκφο ηνπ ρξηζηηαληθνχ πνηκλίνπ δελ ζηάζεθαλ παξάγνληεο ηθαλνί 

λα εθηξέςνπλ ηελ επίζεκε εθθιεζία απφ ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλέζεσο, ηελ νπνία αλέθαζελ 

αθνινχζεζε, δειαδή ηεο ππνηαγήο ζηελ θνζκηθή εμνπζία. Ίπσο θαη ζε παιαηφηεξνπο αηψλεο, ε 

ειεπζεξία, σο αίηεκα, ηαπηηδφηαλ ζηε ζπλείδεζε ηεο Δθθιεζίαο απνθιεηζηηθά κε ηε 

ζξεζθεπηηθή (ή αθφκε απινχζηεξα κε ηελ ηεξνηειεζηηθή) ειεπζεξία· θαη απηή παξερφηαλ ιίγν-

πνιχ απφ ηνλ ζνπιηάλν θαη εληζρπφηαλ απφ ηελ νκφδνμε πξνζηάηηδα ηνπ βνξξά». 

ΠΑ
ΝΤ
ΕΛ
ΗΣ

 Μ
ΠΟ
ΥΚ
ΑΛ
ΑΣ



652 

Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, ηφκ. ΗΑ΄: Ο ειιεληζκόο ππό μέλε θπξηαξρία (πεξίνδνο 

1669-1821): Σνπξθνθξαηία - Λαηηλνθξαηία, Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα 1975, ζ. 124 

γξάθεη ν Υξήζηνο Παηξηλέιεο) 

β) Αξγύξεο Δθηαιηώηεο, «Ο Μπξαϊκεο» 

«Οη πηψηεξνη πνπ αιιαμνπηζηήζαλε ζηνπο ζθνηεηλνχο καο θαηξνχο, ην ΄θακαλ απφ θφβν 

λα κε ράζνπλ ην είλαη ηνπο, λα κε ςεζνχλε ζηε ζνχβια! ΄Αθεζε ηα παηδηά. Δθείλα δελ 

έθηαηγαλ, αλ άξρηζαλ ηε δσή ηνπο θνβεηζηάξηθα ιαθάθηα θαη ηελ ηειεηψλαλε Γελίηζαξνη 

θνβεξνί, έθηαηγαλ νη γνληνί ηνπο, πνπ δελ ήμεξαλ απφ πνηαλ άθξε πηάλεηαη ην ζπαζί. Μελ η΄ 

αθνχο απηά πνπ καο ηζακπνπλίδνπλ νη δαζθάινη γηα ηε καχξε ηε Μνίξα πνπ βχζηζε ην ΄Δζλνο 

ζε κχξηα βάζαλα θαη καξηχξηα. Απηά φκσο ηελ άιιε θνξά. Αο έξζνπκε ζηνλ Μπξατκε. 

Δίηαλε Ρσκηφο ν Μπξατκεο, κα κε ηε βία απηφο δελ ηνχξθεςε. Καη κήηε παηδνκαδεκέλνο 

δελ είηαλ. Ζιία ηνλ έιεγαλ. Ο ραδεκέλνο ν γπηνο ελφο Πξνεζηνχ. Απφ θείλνπο ηνπο πξνεζηνχο 

πνπ κηινχζαλ ηνχξθηθα, έηξσγαλ θαη γιέληηδαλ ηνχξθηθα, κα θπιάγαλε κεξηθά ζπζηήκαηα 

θαζάξηα ξσκαίηθα. 

Καιφ κάο έθακαλ απηνί νη πξνεζηνί. ΄Ζξρνπληαλ ψξεο πνπ αλαζεθψλαλε ιίγν ην βάξνο 

ησλ αδεξθηψλ ηνπο, γιπηψλαλε κεξηθνχο απφ θάιαγγα, απφ θπιαθή, ή θη απφ ρεξφηεξα. 

Αγαπνχζαλ θαη λα ινγνκαρνχλε κε ηνπο αγάδεο, πφηε κε ην ΄λα «πξνλφκηφ» ηνπο, πφηε κε η΄ 

άιιν. Κη έηζη δηαθεληεχνληαο θαη ινγνκαρψληαο, θαηαληνχζαλε ζσζηνί παηξηψηεο ζηα γεξαηεηά 

ηνπο. 

Πήγε κηα θνξά ν Πξνεζηφο καο ζηνλ πχξγν ελφο Υαζάλ Αγά, πήξε καδί θαη η΄ αγφξη 

ηνπ. Πξψηε θνξά δελ ήηαλ πνπ ηνλ έβιεπε ν Αγάο ηνλ Ζιία, κα θαίλεηαη πσο πνηέ δελ ηνλε 

θαινκάηηαζε θαζψο απηή ηε θνξά, γηαηί θη αξλί ηνχο έζθαμε, θαη λα ηξαγνπδήζεη ηνλ έβαιε ηνλ 

Ζιία. Καη ηνπο ηξαγνχδεζε ν Ζιίαο. Πήγε λα ηξειαζεί ν Αγάο. «Μφλν ξσκηφπνπιν κπνξεί λα 

βγεη ηφζν πξφζραξν θαη μππλφ», γχξηζε θ΄ έιεγε ηνπ παηέξα ηνπ. 
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Σνπο πξνβφδηζε ν Αγαο ψο ηε ζχξα ηνπ πχξγνπ ζαλ έθεπγαλ. 

Γπξίδνληαο ν κηθξφο λ΄ απνραηξεηήζε ηελ αθεληηά ηνπ θαζψο μεθηλνχζαλ, θαθή ηνπ 

κνίξα, θη έπεζαλ ηα κάηηα ηνπ ζην  θαθάζη ηνπ ραξεκηνχ. Γε ζθέπαδε φιν ην παξάζπξν ην 

θαθάζη. ΄Δκελε θαηά ην πιάγη άλνηγκα κεγαινχηζηθν, θη απ΄ απηφ ην άλνηγκα πξφβαιε πξφζσπν 

πνπ έιακςε ζαλ ηνλ ήιην, θαη πάιη ράζεθε ζαλ ηελ αζηξαπή. 

Δίηαλ ε Μειέθε, ε παλψξηα κνλαρνθφξε ηνπ Υαζάλ Αγά. 

Απφ ηελ ψξα εθείλε εζπρία δελ είρε ν Ζιίαο. ηηγκή λα θαζίζε δελ κπνξνχζε ζην ζπίηη. 

Γχξηδε απφ δψ θη απφ θεί, ψο ηνλ θάκπν θαηέβαηλε, θαηά ηνλ αγάδηθν ηνλ πχξγν. Ση γχξεπε, δελ 

ην ΄μεξε κήη΄ απηφο. Σνπο ηνίρνπο ηνπ πχξγνπ λα ηξππήζε, ζην ραξέκη λα θξπθνγιηζηξήζε 

δίρσο κήηε ζθιάβνο λα ηνλε δε, ζηεο Μειέθεο ηα γφλαηα λα πέζε θαη λα δεηήζε βνήζεηα θαη 

ζσηεξηά - είηαλ φλεηξα γιπθά θ΄ εζπραζηηθά, κα φλεηξα αλσθέιεηα ηεο αγάπεο. 

Δίρε σζηφζν θη ν Αγάο ηνλ θαεκφ ηνπ. Σνλ έηξσγε θαη θείλνλα θξπθή ζπιινγή. Πψο 

ατηφο λα γίεη, λα πεηάμε θαη λα θέξε η΄ αγφξη ζηνλ ΄Οιπκπν! Θα θαηαληνχζε ην ξσκηφπνπιν 

κεγάινο Αγάο κηαλ εκέξα. Γηα ηνλ Αγά απηά δχζθνια πξάκαηα δελ είηαλε. Μα ν Πξνεζηφο είρε 

δφληηα, θη ε δνπιεηά ρξεηάδνπληαλ θνιάη. νθίζηεθε ην ινηπφλ ν Αγάο λα δεηήζε η΄ αγφξη λα 

΄ξρεηαη θαη λα ηνλε καζαίλεη ξσκαίηθα. ΄Ζζειε λα ηα κάζε ηα ξσκαίηθα, γηαηί ηνπο αγαπνχζε 

ηνπο Ρσκηνχο. Σν θαιφ ηνπο ήζειε, θη έπξεπε λα θαηαιαβαίλε ηα παξάπνλά ηνπο. 

Γέθα ρξφληα γεξνληψηεξνο θηλνχζε θαηά ην ζπίηη ηνπ ν Πξνεζηφο ζαλ η΄ άθνπζ΄ απηά. 

Σα δεγήζεθε ηεο γξηάο ηνπ. Κιαίγνληαο ε γξηά ηα μαλάεηπε ηνπ γπηνχ ηεο. Μα εθείλνο κφιηο η΄ 

άθνπζε, θαη δίρσο κήηε ιέμε λα μεζηνκίζε, ζέξλεη θαηά ηνλ πχξγν θαη γπξεχεη λα δε ηνλ Αγά. 

΄Διεηπε ν Αγάο ζην Μεδιίζη εθείλε ηελ ψξα. Πεξίκελε ινηπφ ζηελ απιή ν Ζιάηο. Καη 

κέλνληαο ζηελ απιή, ςηινηξαγνπδνχζε θ΄ έβιεπε θαηά ην καγεκέλν θαθάζη. Γελ άξγεζε λα 

μαλαπξνβάιεα ν ιακπεξφο ν ήιηνο απφ ηε κεγαινχηζηθε ραξακάδα. Ρίρηεη κεξηθέο καηηέο γχξσ 

ηνπ ν Ζιίαο. ΄Δλαο θαη κνλαρφο δαπηηέο ζηελ απιή, θη απηφο ξνράιηδε ζηελ πεδνχια. Φπρή 

αιινχ πνπζελά. 
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Γελ είρε ψξα λα ράλε. ΄Δπξεπε λα ηεο ην πε πσο ηνλ έραζε ην λνπ ηνπ καδί ηεο, πσο 

έηνηκνο είλαη θαη ηε δσή ηνπ λα δψζε. Να ηεο ην κηιήζε, Θεφο θπιάμνη! Να ηεο ην γξάςε, ην 

πξφιαβε θη απηφ ν Πξνθήηεο, πνπ δελ αθίλεη Σνπξθνπνχια κήηε ραξηί κήηε θαιέκη λα πηάζε. 

΄Αιιν απφ ηξαγνχδη δελ έκελε. Σξαγνχδεζε ινηπφλ Σνχξθηθα ν Ζιίαο, κε δηαθαλή θαη θαζάξηα 

θσλή. Νά πψο ηέιεησλε ην ηξαγνχδη: 

«αλ θαηεβαίλ΄ ε Πνχιηα πξνο ην βνπλφ, αο πεηάμε ην Οπξί ηεο Απγνχιαο αλάκεζα ζηηο 

Ηηηέο, θη αο ξάλε κε ηε δξνζηά ηνπ ηα θηεξά ηνχ αεδνληνχ πνπ ην ιαρηαξεί». 

Ηηηέο εθεί άιιεο δελ είρε παξά κεξηθέο θνληά ζην πνηάκη, ιίγα βήκαη΄ απφ ηνλ πχξγν.  

ηάζεθε κηα ζηηγκή ν Ζιίαο ζησπειφο, λα δε αλ είηαλε ζάλαηνο ή δσή. Δίηαλε δσή. 

«Πέθη εή, θνπδνχκ, πέθη εή», κνπξκνχξημε ην Οπξί απφ ην θαθάζη. «Πξφζερε κνλαρά, 

γηαηί εξρεηαη ν Δθέληεο». 

Γπξίδεη απφ ηελ άιιε ν Ζιίαο, θαη βιέπεη ηνλ Αγά θαη ζίκσλε ζηγνπεξπαηψληαο, γηαιφ 

γηαιφ. Βγαίλεη θαη ηνλ αληακψλεη. Καηαράξεθε ν Αγάο ζαλ ηνλ είδε. 

-Καη πνχ είλαη ηα θηνπηάπηα ζνπ, ηνπ ιέεη.

-΄Δθεληεκ, ηνπ θάλεη ν Ζιίαο, κε ηα θηνπηάπηα ξσκαίηθα πνηέο δε ζα κάζεο. Δγψ ηα

ηνχξθηθα ηα ΄καζα κηιψληαο κε ην Λαηίθε ην γείηνλά καο. Κη ν Λαηίθεο πάιη ηα ΄καζε ηα 

ξσκαίηθα ηξαγνπδψληαο καδί κνπ. Με ηελ αθεληηά ζνπ λα ηξαγνπδψ, δελ ηαηξηάδεη. Μπνξνχκε 

φκσο λα ζπληπραίλνπκε η΄ απνκεζήκεξν ζα γπξίδεηο πεξπαηψληαο απφ ην Μεδιίζη. ΄Δηζη ζα ηα 

κάζεο κηα ΄κνξθηά ηα ξσκαίηθα. 

-Καιά, ιέεη ν Αγάο ραδεχνληαο ηα γέληα ηνπ. Κ΄ έηζη γίλεηαη. Κ΄ χζηεξα ζα ΄ξρεζαη κέζα

λα πίλεο έλα ζεξκπέηη. 

-΄Δθεληεκ, ζα κ΄ αβαληάδνπλ ηφηεο πσο ηνχξθεςα. Δκέλα δελ κε κέιεη θη αλ ηνπξθέςσ

γηα ην ραηίξη ζνπ. Μα ε γξηά κνπ - ψο ηνλ ηάθν θαεκφ ηεο ζα ην ΄ρε. 

-΄Ορη, παηδί κνπ, ηνπ ιέεη ν Αγάο, εγψ πνηέο κνπ δηθφ καο δε ζα ζε θάλσ δίρσο λα ζέιεο.

΄Δλα πξάκα φκσο ζνπ ιέσ: Αλίζσο θαη η΄ απνθαζίζεο πνηέ ζνπ, ςπρή λα κε θνβεζήο, ζψλεη λα 
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αλαπλέε αθφκα ν Υαζάλ Αγάο. 

Σνλ θνηηάδεη ν Ζιίαο κε ζνβαξή θαη ζπγθηλεκέλε καηηά, θαη ηνπ θάλεη βαζχ ηεκελά. 

Ο πνλεξφο ν Αγάο ην ΄λησζε κε ηη ινγήο αγφξη είρε λα θάλεη. -Απηφο είλαη ηνπ παηέξα 

ηνπ γπηνο, είπε. Δδψ ρξεηάδεεηαη ππνκνλή θαη θαηξφο. 

-Καιά, Ογινχκ, ηνπ ιέεη, απ΄ αχξην αξρηλνχκε.

Καη κπήθε ν Υαζάλ Αγάο ζηνλ πχξγν, θαη πήξε ηελ αθξνγηαιηά ν Ζιίαο θαη πήγαηλε, φρη 

ζηε κάλλα πνπ ηνλ απάληερε, κφλν ζηηο ηηηέο, θνληά ζην πνηάκη. Δθεί ηξηγχξηδε, αλαζηέλαδε, 

αλέβαηλε, θαηέβαηλε, θάζηδε, ζεθψλνπληαλ, ψζπνπ βαζίιες΄ ν ήιηνο θαη ζθνξπίζηεθαλ η΄ 

αζηέξηα ζηνλ νπξαλφ. Καη παξακφλεπε ηελ Πνχιηα, θαη κεηξνχζε ηηο αηέιεησηεο ψξεο. αλ 

ςέκα ηνχ θαηλφηαλε. αλ ηξέια ην ζάξξεηε λα πεξηκέλε ηέηνηεο ψξεο Αγαδνπνχια λα ηνλ 

αληακψζε ζ΄ εθείλα ηα βαζηά ζθφηε. 

Καη θεη πνπ ηα ζπιινγηνχληαλ απηά, αθνχγεη ζηγαλή πεξπαηεμηά κέζα ζηα πεζκέλα 

θχιια. Αλαηξίρηαζε, ηνπξηνχξημε απφ ηε ιαρηάξα, απφ ηελ θξπθή ηε ραξά. Σν «πέθη εή» ινηπφλ 

ηεο Μειέθεο παξακχζη δελ ήηαλ.΄Οζν πήγαηλε ζίκσλε ε πεξπαηεμηά, ψζπνπ θάλεθε θάηη ζα 

γπλαηθήζην θνξκί κπξνζηά ηνπ, θάηη πνπ ην ζθέπαδε θεξεηδέο. Κάλεη λα ηεο κηιήζε, θαη 

πηάλεηαη ε κηιηά ηνπ. Ξερχλεηαη λα ηελ πάξε αγθαιηά ηνπ, κα ε γπλαίθα απιψλεη θνβηζκέλε ην 

ρέξη θαη ηνπ ιέεη λα κε ζκίμε θνληά ηεο. Δρεη κήλπκα λα ηνπ πε. Δίλαη ε πηζηή ε ζθιάβα ηεο 

παλψξηαο Μειέθεο, θαη ην κήλπκα είλαη πσο ε παλψξηα ε Μειέθε δε ιαρηαξεί κηαο λπρηηάο, 

κφλν δσήο αιάθεξεο αγάπε· πσο ζηα ρέξηα ηνπ είλαη ε κνίξα ηεο, θη άιινλ ηξφπν δελ έρεη παξά 

λα ηνπξθέςε θαη λα ηελ θάκε δηθή ηνπ. 

΄Δθπγε ε γπλαίθα, θ΄ έκεηλε ν Ζιίαο ακίιεηνο. ΄Δκεηλε ψο ηε ραξαπγή. αλ η΄ 

απνθάζηζε θαη πήγε ζηεο ηαιαίπσξεο κάλλαο ηνπ, γχξηδε πίζσ κε ηνπο παξαγηνχο ηνπ ν γέξνο 

πνπ νινλπρηίο έηξερε δεηψληαο ηνλ. Βξήθε ν Ζιίαο κηα πξφθαζε, κηζή αιήζεηα κηζή ςέκα, θαη 

πέξαζε. 

Μα ε κάλλα δε ζχραδε. Ρσηνχζε θαη πάιη ξσηνχζε, πνχ είηαλ φιε ηε λχρηα. 
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-Πήγα λ΄ αληακψζσ ηελ νκνξθψηεξε ηνπ ρσξηνχ, θαη ηελ πινπζηψηεξε. Πεξίκελα,

πεξίκελα, θαη δελ ήξζε. Πεγαίλσ ηψξα λα βξσ ηνλ παηέξα ηεο, θαη λα ηνπ ηε δεηήζσ. 

Πξνμελεηάδεο ν γηνο ζνπ δελ ζέιεη. ΄Αθεζέ ηνλ, θαη παηδί δελ είλαη. 

Ζ κάλλα, πνπ λα ήηαλ άιιε θνξά, ηα ξνχρα ηεο ζα ΄ζθηδε, ηψξα δελ είπε ηίπνηηο, κφλν 

έθαλε ην ζηαπξφ ηεο, πνπ δελ είρε ηνλ ηφπν ηνπ ν κεγάινο ν θφβνο ηεο. Καη πξηλ λα πξνθηάμε 

λα ηνλε ξσηήζεη πνηα ήηαλ ε κάγηζζα πνπ ηνλ απνηξέιαλε, ράζεθε ν Ζιίαο απφ κπξνζηά ηεο, 

΄Ηζηα ζηνλ πχξγν πήγε. Ο Αγάο, φηη έθακε ην λακάδη ηνπ, θη έπηλε ηνλ θαθέ ζνπ. Μήηε 

ηνλ θαινθνίηαμε ζηελ αξρή. Σέινο ηνπ είπε λα θαζίζε, θαη ηνπ πξφζηαμε  θαη θαθέ.  

-΄Δθεληεκ, αξρίδεη ακέζσο η΄ αγφξη, παξάμελν ζα ζνπ θάλεθε λα κε βιέπεο ηέηνηαλ

ψξα. Μ΄ απ΄ απηφ λα θαηαιάβεο πσο κεγάιε δνπιεηά κ΄ έθεξε ψο εδψ. Ζ δσή κνπ είλαη ζηα 

ρέξηα ζνπ. 

-Ση έπαζεο, ηδάλνπκνπ, ξσηάεη ν Αγάο.

-Θπκάζαη ην ηη κνχ έηαμεο ρηεο; πσο άκα η΄ απνθαζίζσ λα ζνπ ην πσ.

νπθξψλεη ηα θξχδηα ηνπ ν Αγάο. 

-Κη ακ ε κάλλα ζνπ; ηνπ ιέεη· πνηνο ζα ηελ πάξε ζην ιαηκφ ηνπ ηε κάλλα ζνπ; Κη ν

παηέξαο ζνπ; 

-΄Αθεληέζεκ ΄Δθεληεκ, ηίπνηηο δελ είλαη απηά. Ο παηέξαο κνπ είλαη κηζφο

κνπζνπικάλνο. Ζ γξηά πάιη, ζα θσλάμε, ζα θιάςε, θ΄ χζηεξα ζα κεξψζε. Ση ζά ΄θαλε αλ είηαλε 

ζάλαηνο; Δδψ έρεη ή Πξνθήηε, ή ζάλαην. 

Κνληνζηέθεηαη ν Αγάο, θαη ηνλ θαινβιέπεη ζηα κάηηα. 

-Καη πνηνο ζα ζνπ πάξε ηε δσή α δελ αιιαμνπηζηήζεο;

-Ζ αγάπε. ΄Δκπαηλα ρηεο ζηνπ πχξγνπ ζνπ ηελ απιή. ην γσληαθφ ηνπ παξάζπξν είηαλ

έλ΄ άζπξν γαηάθη θη έπαηδε κε ηνπ γηαζνπκηνχ ηα θισληά. Γιπζηξάεη έμαθλα ην γαηάθη θαη 

πέθηεη κεο ζηελ απιή. Πξνβάιιεη ακέζσο έλα πξφζσπν, ζθχβεη, ζέξλεη κηα θσλή, θαη ράλεηαη 

πάιη κέζα ζηνλ πχξγν. 
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Πεηάρηεθε ηφηεο ν Υαζάλεο αγξηεκέλνο θ΄ έηξεμε θαηά ην ραξέκη. 

-Ακάλ, Δθέληεκ, ζηάζνπ! Αλ είλαη λα παηδεπηή θαλέλαο, εγψ πξέπεη λα παηδεπηψ, πνπ

είρα κάηηα θ΄ είδα έλα πιάζκα πνπ ήιηνο δελ η΄ άγγημ΄ αθφκα. Μπήμε ην κέζα κνπ ην ραληζάξη 

ζνπ, λα κε ιεο πσο δεη εθείλνο πνπ ηελ είδε ηελ θφξε ζνπ.  

ηέθεηαη ν Αγάο θη αγξηνβιέπεη. 

-Γελ έρεηο ραληζάξη καδί ζνπ; Νά ην δηθφ κνπ. Υψζ΄ ην ίζηα κεο ζηελ θαξδηά κνπ.

Θπκήζνπ φκσο ην ρηεζηλφ ηάμηκφ ζνπ. ηνράζνπ ην ηη ζα είκαη ζα γείλσ παηδί ζνπ. ηνράζνπ 

πσο αγφξη δηθφ ζνπ δελ έρεηο. ηνράζνπ ηη ηξνκεξφο πνιεκηζηήο ηνπ Πξνθήηε γίλεηαη ην 

ξσκηφπνπιν, θαη ζε ηη ινγήο ρέξηα ζ΄ αθήζεο ηε δχλακή ζνπ φηαλ ν Αιιάρ ζε θξάμε θνληά ηνπ. 

Γελ άξγεζε λα καιαθψζε ν Υαζάλεο. Ξαλαθάζηζε ζην κηληέξη ηνπ. Ο Ζιίαο, ζησπειφο, 

ηψξα έζθπςε θαη πεξίκελε έλα ιφγν απφ ηνλ Αγά. 

-Παηδί κνπ, ηνπ ιέεη ν Αγάο, ζπιινγίζνπ ην πάιη. πιινγίζνπ ηε κάλλα ζνπ, ηελ θαηάξα

ηεο κάλλαο ζνπ. Ση θαιφ ζα δεο χζηεξ΄ απφ ηέηνηα θαηάξα! ηάρηε ζα ζε θάκε, θαη ζέλα θαη 

καο. 

-Υίιηεο θαηάξεο δελ πηάλνπλ κπξνο ζηνπ Πξνθήηε ηε ράξε. Ο Πξνθήηεο ην ζέιεη, ην

πξνζηάδεη, δηθφο ζνπ λα γείλσ. Δθείλνο είλαη πνπ ην γθξέκηζε ην γαηί. 

΄ απηφ πηα δελ είπε ηίπνηηο ν Αγάο. εθψζεθε, ηνλ αγθάιηαζε, θαη πξφζηαμε λα θέξνπλ 

ηα ληαβνχιηα. 

΄Τζηεξ΄ απφ ιίγε ψξα, μεθνχθαηλαλ ην ρσξηφ ληαβνχιηα θαη πηζηνιηέο. ΄Ζηαλ ην 

ζνπλλέηη ηνπ Μπξατκε. 

Σν ηη έγεηλε ζην έξκν ην ζπηηηθφ ηνπ Ζιία ζαλ έκαζαλ νη γνληνί ηνπ πσο ηνύξθεςε ην 

παηδί ηνπο, θαη παίξλεη ηνπ Υαζάλε ηελ θφξε, είλαη άιιε ιππεηεξή θαη καθξηλή ηζηνξία. 

Μέξεο θαη κέξεο βάζηαμαλ νη γάκνη ηνπ Μπξατκε θαη ηεο Μειέθεο. ΄Αιιεο ηφζεο κέξεο 

κπαηλφβγαηλαλ νη γηαηξνί απν ην ζπίηη ηνπ καχξνπ ηνπ Πξνεζηνχ. Σέηνην αζηξνπειέθη πάλσ ζη΄ 

άζπξν θεθάιη ηνπ, δελ κπφξεζε ν θαεκέλνο λα ην βαζηάμε. Ζ γξηά έδεζε κεξηθνχο κήλεο 
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αθφκα, γηα λα δψζε, σο θαίλεηαη, θαιά ηελ θαηάξα ηεο. 

Ση ηα ζέιεηο, πξέπεη θάπνηε λα ηηο πηζηεχεο απηέο ηηο θαηάξεο. Δηδεκή, γηαηί πέζαλε ε 

Μειέθε ζηνλ ηξίην ην κήλα ηεο; Γηαηί ηξειιάζεθε ν Αγάο, θαη ηνλε δέζαλε ρεξνπφδαξα, θη 

απηφο ζεξαπεηά πηα δελ είδε; Γηαηί ηα κηζφραζε θη ν Μπξατκεο, θαη πνχιεζε πχξγνπο, θαη 

μέθακε ρηήκαηα, θαη πήγε θ΄ έρηηζε ηελ πεηξνθσιηά εθείλε απάλσ ζηελ Σάκπηα, θαη δνχζε 

νινκφλαρνο, θαη κήηε Σνχξθν λα δε ήζειε κήηε Υξηζηηαλφ, ψζπνπ απέζαλε ρξφληα θαηφπη, θαη 

ράξε λα ΄ρε ηε δηαζήθε ηνπ, πνπ έιεγε λα θέξνπλε κε ηε ζεξκαγηά ηνπ λεξφ ζην ρσξηφ, θαη 

ηψξα βινγνχλ ηελ ςπρή ηνπ Παπάδεο θ΄ Ηκάκεδεο. 

Ση άιιν είηαλ πνπ ηελ έθεξε φιε εθείλε ηε ζπθνξά!» 

Αξγχξεο Δθηαιηψηεο, Φπιιάδεο ηνπ Γεξνδήκνπ, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Αζήλα 

1897: 89-98 

γ) Κωζηήο Παιακάο, «Μειέληα» 

-Σ΄ είλ ην θαθό πνπ αληάξηαζε ηα Γηάλλελα ηε ρώξα,

η΄ είλ΄ ην θαθό πνπ αληάξηαζε ηα Γηάλλελα ηνλ θάκπν. 

Σν ιελ ηνπ θάκπνπ ηα πνπιηά ζηελ θπκαηνύζα ιίκλε 

ζηα καύξα ζύγλεθα ην ιελ ηα καύξα θππαξίζζηα. 

Μηα Σνπξθνπνύια αγάπεζε θάπνην Ναπνιηηάλν, 

ζθιάβα ηελ πξόδσζε, λα θάεη ηα θξηάηα ηεο ε ζθξόθα! 

Διάη΄ εδώ νη ληεξβίζεδεο, θνηηάρη΄ εδώ νη Αξαπάδεο, 

ηνπ ραξεκηνύ η΄ αλζόγαια πώο ην κνιεύεη ν Φξάγθνο! 

Οπξιηάδνπλ νη ληεξβίζεδεο, αθξίδνπλ νη Αξαπάδεο. 
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Με ην γιπθόλνκα Γθηνπιζνύκ κηα Σνπξθνπνύια θάπνην 

Ναπνιηηάλν αγάπεζε.  

      Ξέζθεπε ηελ πνκπεύνπλ. 

Πξνζηάδεη Αιήο, ηεο Υάκθσο γηνο: «Σελ θνύξβα λα ραιάζηε, 

ζθιεξόο αο είλαη ν ραιαζκόο, αξγόο αο είλαη ν Υάξνο!» 

Σνπξθαξβαλίηεο, Αξαπηά, κπέεδεο, ξαγηάδεο, όινη, 

πέξα ζηνλ θάκπν ηελ ηξαβάλ, αλζνγεινύζε ε πιιαζε, 

πιαηηά ην ιάθθν αλνίγνπλε, βαζηά ην ιάθθν ζθάβνπλ, 

Γθηνπιζνύκ, ξνδόζηακν, Γθηνπιζνύκ, εξσηηθό ηξπγόλη, 

ην ξηδηθό ζνπ απάληερν θαη ην γξαθηό ζνπ καύξν! 

Μέζα ζην ιάθθν δσληαλή θαη ηελ πεηξνβνιάλε. 

Σα θαζηαλάηα ζνπ καιιηά ζθόξπηα ρπηά κπξνο πίζσ, 

λα θξύςνπλ ηε γπκλόηε ζνπ ηνπ θάθνπ πνιεκάλε, 

ηζαθάιηα θαηαπάλνπ ζνπ θαη πεηλαζκέλνη ιύθνη, 

η΄ αζηξνθνξκί ζνπ πην πνιύ ηνύο θάλεη θαη ιπζζάλε. 

θιεξόο γηα ζέλα ν ραιαζκόο, αξγόο γηα ζέλα ν Υάξνο. 

΄Οινη ηελ πέηξα αδξάμαλε, παηδηά, γπλαίθεο, γέξνη, 

θη εζύ, κειίηζα θνπλησηή θη από θαξπό γηνκάηε 

θη από ηα ληάηα δξνζεξά θη από ηα θάιιε αθξάηα, 

ξνπκπίλη ξέεη ην αίκα ζνπ θαη θνθθηλίδεη ν ιάθθνο, 

θη εζύ ζπαξάδεηο θαη βνγθάο, θη ν Υάξνο απ΄ ηεο Υάκθσο 

νξκελεκέλνο ηνλ Αιή, θη απηόο γηα λα ζε πάξεη, 

βάδεη όιε ηνπ ηελ αξγεηα θαη ηε ζθιεξά δα ηνπ όιε. 

Απείξαρην αθξνβιάζηαξν ηνπ ζπληξηκκέλνπ δέληξνπ 

κόλν η΄ σξαίν θεθάιη ζνπ θηιί δηςάεη θη αθόκα...  
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Κσζηήο Παιακάο, Βσκνί, ΄Απαληα,  Γθνβφζηεο, Αζήλα, ρ.ρ.έ., ηφκ. Ε΄, 98 

δ) Ηωάλλεο Λνγνζέηεο (εθ Νηζύξνπ), «Ζ αιιαμνπηζηήζαζα Διέλε Υαζηά» 

ηελ κνλαμηά, ζηελ εξεκηά, 

πνπ δελ αθνύγεηαη κηιηά. 

Με ην θεγγάξη ην ιακπξό, 

ηξεηο θαηεβαίλνπλ ην βνπλό. 

Κάηη ζηα ρέξηα ησλ θξαηνύλ  

θαη ζηγαλά ζηγά παηνύλ. 

Γηα λα κελ ηύρεη θαη λησζνύλ 

από θαλέλα θαη πηαζζνύλ. 

Πνίνη ΄λαη; πνύ ηξέρνπλε εδώ; 

Δγώ ζα ηξέμσ γηα λα δσ. 

Κιέθηνπλ, πνξλεύγνπλ ή πνύ παλ; 

Καθήλ ζα θάκλνπζηλ δνπιεηάλ.... 

Σξνκάξα! Φζάζε Παλαγηά! 

Οη δπν ΄λαη Σνύξθνη, βξε παηδηά. 

Κη απηή πνπ ηξέρεη εκπξνζηά  

είλ΄ ε Διέλε ηνπ Υαζηά. 

Σνύξθηθνλ έβαιε βξαθί! 

Πνπ λα ΄λ΄ ε ώξα ηεο θαθή! 

Πνύ παο Διέλε; δσ πνύ παο; 

Διέλε, Σνύξθνλ αγαπάο; 

Πνύ παο, Διέλε; Γελ κηιεί, 
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ιείπεη ν λνπο ηεο, είλ΄ ηξειή. 

Διέλ΄ Διέλε! εδώ πνύ παο, 

Πάξηο... έγηλ΄ ν Μνπζηαθάο, 

Διέλε, ηνλ ζηγρακεξόλ 

Σνύξθνλ ΄γαπάο θαη βινγηαξόλ;  

Σζηνύη... ε Διέλε δελ κηιεί, 

ιείπεη ν λνπο ηεο, είλ΄ ηξειή. 

Σν βάπηηζκά ζνπ; Σνλ Θεό; 

δελ ηα ζπκάζαη, Διεληό; 

Μήηε ηελ κάλα ζνπ πνλείο; 

Σνπξθεύεηο, ηελ αιεζκνλείο; 

Μα ε Διέλε δελ κηιεί, 

ιείπεη ν λνπο ηεο, είλ΄ ηξειή. 

Σνύξθνλ ζα πάξεηο, Διεληό, 

θίδη ΄γθαιηάδεηο θαη ζεξηό. 

Σσλ Σνύξθσλ δίδεηο αγθαιηά. 

Ση ηα δειεύεηο ηα ζθπιηά; 

Μα ε Διέλε είλ΄ ηξειή, 

ν λνπο ηεο ιείπεη, δελ κηιεί. 

Κηππά ην θύκα ζηνλ γηαιόλ, 

εηο ην Απιάθη ησλ Νηθηώλ. 

Δθεί θαηέβεη ην Λεληό. 

Δθεί ηνπο Σνύξθνπο ηεο ηνπο δπν 

ζαλ λεθξνθξέβαην πηθξό,  

θατθη άξαμε κηθξό. 

αλ Υάξνο καύξνο, θνβεξόο, 

βγαίλ΄ έλαο Σνύξθνο βξνκεξόο. 
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΄Ρπά ην Λεληό, ην θνπβαιεί, 

θη εθείλν πάεη, δελ ιαιεί. 

Πνύ παο Διέλε λα θξπθζείο; 

Λεληό, ηελ πίζηελ ζνπ ζα αξλεζείο; 

Μα ε Διέλε δελ κηιεί, 

ιείπεη ν λνπο ηεο, είλ΄ ηξειή. 

Αθνξηζκέλν Διεληό, 

πνύ παο κεο ζην Σνπξθνκαληό; 

Πην λα κελ είζαη Υξηζηηαλή, 

κόλνλ Σνπξθάια ζθνηεηλή. 

Να κελ πεγαίλεηο ζ΄ εθθιεζηά, 

Να κελ θηιάο ηελ Παλαγηά. 

Μόλνλ λα κπαίλεηο ζε ηδακί 

θαη λα ζε ηξώγνπλ νη θαεκνί. 

Μα ε Διέλε δελ κηιεί, 

ιείπεη ν λνπο ηεο, είλ΄ ηξειή. 

Διέλ΄ Διέλε! δσ πνύ παο; 

Γελ ζα ζε ΄γηάδεη ν παπάο. 

Ηκάκεο ζα ΄ξρεηαη, Φηιιάρ, 

λα ζνπ θσλάδεη Ηιι΄ Αιιάρ. 

Κη αληίο Βαγγέιηα θη αγηαζκνύο 

ζα ζνπ καδεύεη πεηξαζκνύο. 

Μα ε Διέλε δελ κηιεί, 

εράζε ν λνπο ηεο, είλ΄ ηξειή. 

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

Φεύγ΄ ε Διέλε ειεεηλή. 

Μλήκα ην θύκ΄ αο ηεο γελεί. 
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Κη αλ έβγεη θη έμσ εηο ηελ γε, 

λ΄ αλνίμεη λα ηελ θαηαπηεί. 

1
Νηζπξηαθά Υξνληθά, έθδνζε Γλσκαγφξα Αζελψλ - Πεηξαηψο, έηνο 3ν, Ννέκβξηνο - 

Γεθέκβξηνο 1957, ηρ. 191, ζ. 41· ηψξα ζηνλ ηφκν Από ηα Νηζπξηαθά Υξνληθά ζηελ 

Δηαηξεία Νηζπξηαθώλ Μειεηώλ, Δηαηξεία Νηζπξηαθψλ Μειεηψλ, Αζήλα 1996, ηρ. Α΄, 

347 

ε) Μηα ιαϊθή ηζηνξία από ηελ Κνξώλε 

«Κάπνηνο Ρσκηφο, ρξηζηηαλφο θαιφο, είρε πνιιά παηδηά βαθηηζκέλα. Σν ΄ρε ηάκα λα 

βαθηίδεη φζν πεξηζζφηεξα παηδηά κπφξεγε. Κάπνηα θνξά ήξζε θάπνηνο Σνχξθνο θνπκπάξνο ηνπ 

ζην ζπίηη ηνπ θη έκεηλε λα πεξάζεη εθεί ηε λχρηα. Σν βξάδπ πνπ έπεζε λα θνηκεζεί, ηεξάεη λα 

ιάκπεη ν θφζκνο. "Μσξέ", ιέεη, "πνχ άλαςαλ ηφζα θσηεξά;" Βγαίλεη απφ ηελ θάκεξά ηνπ, 

ηεξάεη θαη ιακπνθφπαγε απφ ηελ θάκεξα ηνπ Ρσκηνχ. Μπαίλεη κέζα θαη ηη λα ηδεί; Να 

θξέκνπληαη απφ ην ηαβάλη ρηιηάδεο θσηεξνχιηα ζαλ θσινθσηηέο. ΄Οζα παηδηά είρε βαθηηζκέλα 

ν Ρσκηφο, φια ήηαλε θσηεξνχιηα θαη θξεκνχληαλε απφ ην ηαβάλη. Αθεζε ν Σνχξθνο ην ζάκα 

ηνπ. Σν πξσί ιέεη ηνπ Ρσκηνχ: "Γε κνπ ιεο, ηη θσηεξά είλαη εθείλα πνπ θέγγνπλε ην βξάδπ ζηελ 

θάκεξά ζνπ;" "Γελ μέξσ ηη κνπ ιεο", ηνπ ιέεη ν Ρσκηφο. "Δγψ δελ αλάβσ θσηεξά". "Δ, ην βξάδπ 

πνπ ζα πέζνπλε λα θνηκεζνχκε λα ζ΄ ηα δείμσ". "Να κνπ ηα δείμεηο". Ζξζε ην βξάδπ, πέζαλε λα 

θνηκεζνχλε. Ξππλάεη κεο ζηε λχρηα ν Σνχξθνο θαη βιέπεη πάιη εθείλε ηε ιάκςε. εθψλεηαη, 

πάεη κέζα ζηνλ θνπκπάξν ηνπ. "Δ", ηνπ ιέεη, "δελ ηα βιέπεηο ηα θσηεξά πνπ θξεκνχληαη;" "Γε 

βιέπσ ηίπνηε", ηνπ ιέεη εθείλνο. Καηάιαβεο, απηφ ην έθαλε ν Θεφο γηα λα δείμεη ην ζάκα ηνπ 

ζηνλ Σνχξθν. Σξεηο κέξεο έκεηλε ν Σνχξθνο ζην ζπίηη ηνχ Ρσκηνχ, θαη ηηο ηξεηο έβιεπε ηα 

θσηεξά.  αλ ήηαλε πιην λα θχγεη, ηνπ ιέεη: "Μνπ δίλεηο δέθα απφ ηνχηα ηα θσηεξνχιηα λα ηα 

πάξσ καδί κνπ ζηνλ ηφπν κνπ πνπ ζα πάσ; " "Μπξάβν", ηνπ ιέεη ν Ρσκηφο, "ζνπ δίλσ. Δγψ, 

έηζη θη έηζη, δελ ηα βιέπσ". Σν βξάδπ ινηπφλ πνπ ήξζε ε ψξα λα θνηκεζνχλε, παίξλεη ν Σνχξθνο 

κηα θξίλα θαη πάεη ζηελ θάκεξε ηνπ Ρσκηνχ θαη άηληε άηληε μεθξέκαζε δέθα απφ θείλα ησ 

θσηεξνχιηα απφ ην ηαβάλη θαη ηα ΄βαλε ζηελ θξίλα. Δ, ηφζα ήηνλε ζαλ θσινθσηηέο. ΄Δθιεηζε ην 

θαπάθη θαη ηα πήξε καδί ηνπ ζηνλ ηφπν ηνπ θαη πήγε θαη ηα ΄δεημε. Δμαθφζηνη λνκάηνη 
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βαθηίζηεθαλ εθείλε ηελ εκέξα θαη ηνπο έδεημε ηα θσηεξά θαη χζηεξν βάθηηζαλ θη απφ εμαθφζηα 

παηδηά ν θαζέλαο. Δλα ρσξηφ ηνχξθηθν γχξηζε νχιν θαη γέλεθαλ ρξηζηηαλνί. ηνπ Ρσκηνχ ην 

ζπίηη δελ μαλαθαλήθαλ πιηά ηα θσηεξνχιηα». 

Ησάλλεο Πιεκκέλνο (επηκ.), Λανγξαθηθά ζύκκεηθηα ηεο Κνξώλεο Μεζζελίαο από ηηο 

ζπιινγέο  (1938-1939) ηεο Γεσξγίαο Σαξζνύιε, Αθαδεκία Αζελψλ / Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο 

Διιεληθήο  Λανγξαθίαο - Μαληαηάθεηνλ Ηδξπκα, Αζήλα 2011: 58-60 

ζη) Μηα παξάδνζε: «Πώο έλαο Υξηζηηαλόο δελ έγηλε Σνύξθνο» 

«΄Δλαο ρξηζηηαλφο είρη θίινπλ έλα Νηηξβίζε. Μηα κέξα ζέιεζη νπ ρξηζηηαλφο λα 

ζπβνπιεπηή ηνπλ Νηηξβίζε, αλ ζα θάκε θαιά λα γίλε Σνχξθνπο θί έηζη λα μηθχγε ηε ζθιαβηά. 

Οπ Νηηξβίζεο, θαιφο άλζξσπνπο θαη θαιφο θίινπο, πνπ ΄μεξε ηη ηχρε πεξηκέλεη ηνπλ θίινπλ 

ηνπ, ηνπλ ζπβνχιηςη λα θνηκεζή κηα λχρηα ζ΄ έλα ηδηακί θί ηελ άιιε ηελ εκέξα λα πααίλε λα 

ηνπλ ζπβνπιεπηή. Οπ ρξηζηηαλφο έθακη θείλνπ πνπ ηνπ ΄πε νπ Νηηξβίζεο. Κνηκήζεθη ζ΄ έλα 

ηδηακί. Σα κηζάλπρηα νπ ρξηζηηαλφο άθζη ζθιηά λα ΄ξιηάδνπληη, ηαξάρηεθη θί μχπλεζη απ΄ ηνχ 

θφβνπ η΄. Κνηηάεη θί ηη λα δηή. Πεξλνχζαλ ιαγσλίθηο θαινπζξηκκέληο θί πίζνπ πίζνπ θάκπνπζηο 

ςνπξηάξηθηο θί θνθθαιηάξηο, νχινπ πιεγέο. Μηα θί δπν θί πααίλεη ζηνπ Νηηξβίζε θί ηνπλ 

κνπινπγάεη ηνχ ζάκα. Οπ Νηηξβίζεο νπξκήληςη ηνχ φλεηξνπ θί ηνπλ είπη «νη ιαγσλίθηο νη 

θαινπζξηκκέληο είλη νη Σνχξθνη απ΄ ηνπ κπακπά ηο θί απ΄ ηνπ παππνχ ηο, νη ςνπξηαζκέληο είλαη 

νη ςπρέο ηνπ Υξηζηηαλψλ, πνπ γίλεθαλ Σνχξθνη. Κη έηζη νπ Υξηζηηαλφο ζψζεθη απνχ ηελ 

ακαξηία». 

Γεξάζηκνο Καςάιεο, «Λανγξαθηθά εθ Μαθεδνλίαο», Λανγξαθία, ηφκ. η΄, ηρ. Α΄-Β΄, 
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7. Σα λπρηέξηα

α) Σα λπρηέξηα ζηε Ρνύκειε 

«Καηά ηαο λχθηαο ηνχ ρεηκψλνο, ηα θνξίηζηα ηνχ ρσξηνχ θαηά νκάδαο θαη εθ πεξηηξνπήο 

καδεχνληαη εηο ην ζπίηη ηνχ ελφο θαη φια καδί μέλνπλ καιιηά, λέζνπλ κε ηηο ξφθεο ησλ, πιέθνπλ, 

ξάβνπλ, θεληνχλ, πθαίλνπλ θιπ. δηά λα εηνηκάζνπλ ηα πξνηθηά ηνπ θαη θαηφπηλ πεγαίλνπλ θαη 

βνεζνχλ θαηά ηνλ ίδηνλ ηξφπνλ άιιν θνξίηζη θαη κε ηελ αιιεβνήζεηαλ απηήλ ηειεηψλνπλ 

γξήγνξα ηα θνξίηζηα ηα πξνηθηά ησλ. Γένλ λα ζεκεησζή φηη θαηά ηελ κεηαμχ ησλ ρσξηθψλ 

αιιεινβνήζεηαλ εηο ηαο εξγαζίαο ησλ θαη ηδίσο εηο ην μεθινχδηζκα ηνπ θαιακπνθηνχ, ηνλ 

ηξχγνλ θαη ηα λπρηέξηα ησλ θνξηηζηψλ γηα ηα πξνηθηά, νη ζπλεξγαδφκελνη ηξαγνπδνχλ ή 

δηεγνχληαη ηζηνξίαο θαη παξακχζηα θαζ΄ νλ ρξφλνλ εξγάδνληαη, πνιιάθηο δε δηαθφπηνπλ θαη ηελ 

εξγαζίαλ ησλ δηά λα ζηήζσζη θαη ρνξφλ δη΄ νιίγελ ψξαλ». 

Ξελνθψλ Γ. Αλαγλσζηφπνπινο, Λανγξαθηθά Ρνύκειεο: Λανγξαθηθή, ηζηνξηθή θαη 

ηνπνγξαθηθή κειέηε,  Αζήλα 1955: 14-15 

β) Σα λπρηέξηα ζηε Βόξεηα Διιάδα 

«Καηά ηηο ρεηκσληάηηθεο λχρηεο καδεχνληαη ζε ζπίηηα ζπγγεληθά, κε ηε ζεηξά θάζε 

βξάδπ, άλδξεο θαη γπλαίθεο, ρσξηζηά ελλνείηαη, θαη "λπθηεξεχνπλ". Σσλ αλδξψλ ηα λπρηέξηα, 

ζηα νπνία καδεχνληαη θίινη, ζπγγελείο θαη γεηηφλνη, θξαηνχλ ψο ηηο 12 ή 1 κεηά ηα κεζάλπρηα. 

΄ απηά ζπδεηνχληαη δεηήκαηα πνιηηηθά, θνηλνηηθά, ζρνιηθά, ηεο εξγαζίαο ηνπο. Λέλε 

παξακχζηα, θνπηζνκπνιεχνπλ θαη πίλνπλ θξαζί, ηξψγνληαο ην ζρεηηθφ κεδέ ηνπο: ηπξί, παζηά 

ςάξηα, απγά ή ρνηξηλφ. Πνιιέο θνξέο αθνινπζεί θαη ρνξφο κε ηξαγνχδηα επαλνκίηηθα θαη "ηνπ 

ζπξκνχ". Σα λπρηέξηα ησλ γπλαηθψλ θξαηνχλ κέρξη ηηο πξσηλέο ψξεο. ΄ απηά καδεχνληαη 

επίζεο κε ηε ζεηξά, θάζε βξάδπ θαη ζ΄ έλα ζπίηη, νη ζπγγέληζζεο, νη θηιελάδεο θαη νη 

γεηηφληζζεο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαλνλίδνπλ έηζη ηηο παξέεο, ψζηε ζ ΄ έλα ζπίηη λα είλαη 

καδεκέλεο κφλνλ νη παληξεκέλεο θαη ζ΄ άιιν νη ειεχζεξεο. ηα θνηλά φκσο λπρηέξηα νη 

κεγαιχηεξεο ζηελ ειηθία αζρνινχληαη κε ηε ξφθα θαη ην αδξάρηη, κε ηα νπνία γλέζνπλ ην 
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βακβάθη ηνπο, κε ην ιαλάξη, κε ην νπνίν ιαλαξίδνπλ ην καιιί ηνπο. Οη λέεο πάιη θαηαγίλνληαη 

κε ην πιέμηκν θαη ην θέληεκα. Σα παξακχζηα δίλνπλ θαη παίξλνπλ. Σν θνπηζνκπνιηφ, γηα ηελ 

πξνίθα ηεο κηαο, ηνλ αξξαβψλα ηεο άιιεο, ηελ αξξψζηηα θάπνηνπ, γηα ην δάζθαιν, ηε δαζθάια, 

ηνλ παπά, ηελ παπαδηά, ηνλ πξφεδξν θ.ά., νξγηάδεη. Απφ ηα λπρηέξηα μεθηλνχλ πνιιέο θνξέο 

πξνμελεηέο πνπ θαηαιήγνπλ ζε γάκνπο. [...] Γηαθφπηεηαη πνιιέο θνξέο ε εξγαζία, ην 

θνπηζνκπνιηφ θαη ην παξακχζη θαη αθνινπζνχλ ρνξνί ειιεληθνί ιατθνί θαη επξσπατθνί». 

Αζαλάζηνο Θ. Σζαθλάθεο, «Δπαλνκή: Ηζηνξία - Λανγξαθία», Υξνληθά Υαιθηδηθήο, 

1969, ηρ. 17-18, 95 

«Σα λπρηέξηα ήηαλ πάληα ν ρψξνο ζηνλ νπνίν επηλννχληαλ λέα ηξαγνχδηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηε δσή ηεο θνηλφηεηαο» ππνγξακκίδεη θαη ε Μαξίθα Ρφκπνπ-Λεβίδε (2016: 91), 

αλαθεξφκελε εηδηθά ζε ρσξηά ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο κε ζθιαβφθσλν πιεζπζκφ θαη ζηηο 

λπρηεξηλέο κεηαθξαζηηθέο πξσηνβνπιίεο ησλ γπλαηθψλ: κεηέθξαδαλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

ηνπο ζηίρνπο ζιαβηθψλ ηξαγνπδηψλ. 

γ) Σα λπρηέξηα ζηελ Ηθαξία 

 «Γελ αδεηάδαλε πνηέο νη γπλαίθεο, αθ΄ ηηο απφμσ δνπιεηέο, λα θάκνπλ θαη θαηηληίο γηα 

ην ζπίηη. Να μάλνπλ καιιί, λα ζθακαγθίζνπλ,
650

 λα πηάζνπλ ηε ξφθα, λα πιέμνπλ κπνμάδεο. Γη΄

απηφ θάλαλε "λπρηέξη". Γνπιέβγαλε ηε λχρηα. Καη πνιιέο θνξέο μεραζκέλεο ηηο έβξηζθε θη ε 

απγή. Σν λπρηέξη αξρηλνχζε απνφο εθνηκνχληαλε νη άληξεο θαη ηα κσξνπαίδηα. Σηο πηφηεξεο 

θνξέο ζηα λπρηέξηα παίξλνπλ κέξνο πνιιέο γπλαίθεο θαη θνξίηζηα απφ άιια ζπηηηθά ηνπ ρσξηνχ. 

Με ηελ θνπβέληα δελ απνθαίλεηαη ε δνπιεηά θαη πεξλά φκνξθα ε ψξα. Ζ θάζε γπλαίθα ηξαβά 

καδί ηεο θαη ην ΄ξγφρεηξφ ηεο. Δίλαη θαη κηα αθνξκή λα θάλνπλ ζπγθεληξψζεηο αλακεηάμπ ηνπο 

νη γπλαίθεο θαη λα ηα ιέλε».  

Αιέμεο Η. Πνπιηαλφο, Λανγξαθηθά Ηθαξίαο, ηεο ζηεξηάο θαη ηεο ζάιαζζαο:  Γισζζνινγηθά 

- Αγξνηηθά - Θαιαζζηλά, ηφκ. Α΄, Δηαηξεία Λανγξαθηθψλ θαη  Ηζηνξηθψλ  Μειεηψλ 

Ηθαξίαο, Αζήλα 1976: 38 

650
 ζθακαγθίδσ: θάλσ ην καιιί θισζηή κε ηε ξφθα, ξνθίδσ. 
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δ) Σα λπρηέξηα ζηελ Σήλν 

Με ηα λπρηέξηα ζπλδέεηαη θαη κηα  θξίζηκε πιεξνθνξία πνπ δίλεη ν βπδαληηλνιφγνο 

Αδακάληηνο Η. Αδακαληίνπ (1875-1937) γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ιατθή παξέα δεκηνπξγεί 

(ηαηξηάδεη) ηα ηξαγνχδηα ηεο απφ ρξφλν ζε ρξφλν:  

«...εκεησηένλ, φηη ελ Σήλσ θαη εηο ηελ πφιηλ θαη εηο ηα ρσξία ηαο λχθηαο ηνπ ρεηκψλνο 

δηά ην ζθφηνο ην πνιχ νη άλζξσπνη κεηαβαίλνπζηλ εηο ηα κέξε ηεο ζπλαζξνίζεσο κε θαλαξάθηα, 

πνπ πνηέ δελ ιείπνπλ. Καη δε δεκνηηθφλ άζκα -φπνπ εληειψο δελ ην εηαίξηαζαλ θαη ζα ην 

ηαηξηάζνπλ νη θνπέιιεο ην επφκελνλ έηνο, σο κε είπελ ν αλαθνηλψζαο- ιέγεη: Αλάβσ ην θαλάξη 

κνπ θαη πάνπ ζην λπρηέξη  θαη θαη΄ άιιελ παξαιιαγήλ: Αλάβσ ην θαλάξη κνπ θαη πάνπ ζηε 

ιεηηνπξγηά κνπ / Φσλάδεη γηα ηε κάλλα κνπ πσο έξρεηαη ΄κπξνζηά κνπ / Καζώο βιέπεη ηε κάλλα 

ηεο πέθηεη θαη ζπα ην θαλαξάθη ηεο». 

 Σεληαθά: Α΄ Σήλνπ παξακύζηα, Απφζπαζκα εθ ηνπ Γειηίνπ ηεο Ηζηνξηθήο θαη 

Δζλνινγηθήο Δηαηξίαο ηεο Διιάδνο (εθ ηνπ πέκπηνπ ηφκνπ), εθ ηνπ Σππνγξαθείνπ 

ησλ  αδειθψλ Πεξξή, Αζήλα 1897: 279  

Ο Αδακαληίνπ είρε αθηεξψζεη ην βηβιίν ηνπ «εηο ηνλ δηδάζθαιφλ ηνπ Νηθφιανλ 

Πνιίηελ», ν νπνίνο θαη αμηνπνίεζε ηελ πιεξνθνξία, γξάθνληαο γηα «ηελ ζπκκεηνρήλ ηνπ ιανχ 

εηο ηελ πνίεζηλ»:  

«Γεπηέξα δε πεξίπησζηο, [...], παξνπζηάδεηαη, φηαλ ην άζκα είλαη έξγνλ αλζξψπνπ ηνπ 

ιανχ, πζηεξνχληνο εηο ζηηρνπξγηθήλ δεμηφηεηα θαη εηο ζαθήλεηαλ εθδειψζεσο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Γηαδίδεηαη κελ ην άζκα, φηαλ δελ ζηεξήηαη ελδηαθέξνληνο, αιιά πάληεο νη 

επαλαιακβάλνληεο θηινηηκνχληαη  λα ζπληειέζνπλ εηο ηελ επεμεξγαζίαλ ηνπ, δηνξζψλνληεο θαη 

πεξηθνζκνχληεο απηφ. Αλ δε θαη κεζ΄ φιαο ηαο ζπληειεζζείζαο κεηαβνιάο, ελαπνιεηθζνχλ 

πιεκκέιεηαη, έρνπλ ζπλείδεζηλ ηεο αηειείαο ηνπ άζκαηνο, θαη νκνινγνχλ φηη δελ έιαβε ηελ 

ηειεησηηθήλ δηάπιαζίλ απηνχ. Ο θίινο θαζεγεηήο θ. Αδακαληίνπ αθνχζαο πνηέ ελ Σήλσ 

ηνηνχηνλ άμεζηνλ θαη αθαηάζθεπνλ άζκα, έιαβε πεξίεξγνλ εμήγεζηλ ηεο απηζηίαο ηνπ: "Αθφκα 

δελ ην ηαίξηαζαλ νη θνπέιιαηο ην ηξαγνχδη· ζα ην ηαηξηάζνπλ ηνλ άιιν ρξφλν"· φηη δει. κφιηο ην 

επφκελνλ έηνο ζα ιάβε ην ηξαγνχδη ηελ νξηζηηθήλ ηνπ δηαηχπσζηλ»  
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Ν.Γ. Πνιίηεο, Γλσζηνί πνηεηαί δεκνηηθώλ αζκάησλ, ηχπνηο Π. Γ. αθειιαξίνπ, 1 Αζήλα 

191:  11 

ε) Κωζηήο Παιακάο, «Μήλεο» (θεθ. Αύγνπζηνο) 

η΄ Απγνύζηνπ ην θεγγάξη έλαλ θαηξό 

λπρηέξεπαλ ζ΄ απιέο θαη παξαζύξηα 

νη ιπγεξέο κε πνύιηεο θαη ηηξηίξηα 

θεληώληαο αθξηβώλ πξνηθηώλ ζσξό. 

Γη΄ απηό ΄ρνπλ ηα παιηά θεληίδηα ράξε 

ζαλ λα ηνπο κέλεη θάηη από θεγγάξη 

. 

Κσζηήο Παιακάο, Σα ηξαγνύδηα ηεο παηξίδνο κνπ, ΄Απαληα, Γθνβφζηεο, ηφκ. Α΄, 

Αζήλα, ρ.ρ.έ., 75 

8. «Ζ Σνπξθάια» ηνπ Γηάλλε Βιαρνγηάλλε

«ηεο ρψξαο ην ιηκάλη, φμσ απφ ην ηεισλείν, θφζκνο πνιχο ζπλάρηεθε, πεξίεξγνο φζν 

έπαηξλε θη΄ αλήζπρνο πνιχ. Κη΄ άηαρηα μεθσλάεη θαη ζπξψρλεηαη, δεηψληαο απφ θνληά λα ηα δε 

θαη λα κε ράζε απφ ηε καηηά ηνπ. Κη΄ αιήζεηα, άμηδε ε ζθελή ηελ άγξηα ηνχηε ηνπ ιανχ 

πεξηέξγεηα. 

ηελ πφξηα, Φξάγθνη ζηξαηηψηεο ηεο Καηνρήο -ρξφληα ηνπ Καπνδίζηξηα- θπιάλε κε ηε 

κπαγηνλέηηα θη΄ αληηζηέθνληαη θάπσο αδχλαηα ζηελ αζπλήζηζηελ απηή ηνπ θφζκνπ πξνζβνιή. 
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΄Δρνπλ νη Φξάγθνη ιφγν λα ΄λαη καιαθνί πξνο ηνπ ιανχ ηα παξαθάιηα, κα θαη ηελ νξκή ηνπ. 

Φεχγνπλ νη Σνχξθνη ηνπ Μσξηά, θαη πάλε. Οη Σνχξθνη κε ηα γπλαηθφπαηδά ηνπο, κ΄ φια 

ηνπο ηα πξάκαηα, θαη κε ηνλ πφλν θαη ηα θιάκαηά ηνπο, απνραηξεηάλ ηνλ ηφπν πνπ ηνπο έζξεςε, 

ζθχβνπλ θαη θηιάλ ην ρψκα ηνπ πνιινί, θαη πάλε. Καη ηνπο αλνίγνπλε ην δξφκν νη Φξάγθνη λα 

πεξάζνπλ αλάκεζα ζην πιήζνο ην ρξηζηηαληθφ. Γηαηί ν πφιεκνο έρεη ηειεηψζεη, θη΄ φζνη 

γλψξηκνη απνραηξεηηψληαη πηθξνγειαζηνί, γηα πάληα. 

Οη Φξάγθνη αμησκαηηθνί πξψηα ηνπο μεηάδνπλε κέζα ζην ηεισλείν, παξνπζία ηνπ 

΄Διιελα δηνηθεηή, θαη ηνπο θαηεβάδνπλε ζηελ απνπίζσ ζθάια. Δθείζε κπαίλνπλε ζηηο βάξθεο κ΄ 

φιεο ηνπο ηηο απνζθεπέο. 

΄Οκσο, κέξεο πξσηχηεξα, ηεο ρψξαο ν ιαφο είρε θσλάμεη πσο κέζ΄ ηα ραξέκηα ήηαλε 

ζθιάβεο ρξηζηηαλέο θξπκκέλεο. Κ΄ ήηαλε Μεζνινγγίηηθα θνξίηζηα αγνξαζκέλα ζην παδάξη 

εθείλν, πνχ ΄ρε ζηαζή κέζα ζηε ρψξα θαηαθάλεξα, εδσ θαη ηξία ρξφληα, θ΄ εθεί πνπιεζήθαλε ηα 

γπλαηθφπαηδα ηεο ΄Δμνδνο, θηελά θη΄ αιχπεηα απφ ηνπο Αξαπάδεο, κε ηελ άδεηα ηνπ Μπξατκε. 

Καη ηξέμαλε ζηελ Πάηξα ηψξα πνιινί Μεζνινγγίηεο, φζνη είραλε ρακέλε κάλλα, θφξε, γπηφ θη΄ 

αδέξθη, φζνη ήηαλε θ΄ νη ίδηνη, νη άκνηξνη, απφ ηελ ΄Δμνδν  ζσζκέλνη. 

΄Δηζη νη Φξάγθνη αλαγθαζηήθαλε λα βάινπλε γπλαίθεο ρξηζηηαλέο λα  ςάρλνπλ ηηο 

ραλνχκηζζεο θάηνπ απφ ηα καχξα ηνπο γηαζκάθηα. Κη΄ απφ ράξε ηνπο αθφκα νη Φξάγθνη 

αθήζαλε λα κπνχλε θαη λα ζηέθσληαη ήζπρνη κέζ΄ ην ηεισλείν φζνη ρξηζηηαλνί είραλε δειψζεη 

πξνο ηελ Διιεληθήλ αξρή δηθά ηνπο γπλαηθφπαηδα ρακέλα.  

Δθεί ζηεθφηαλ ήζπρνο, ζηνλ ηνίρν ξηδσκέλνο, φμσ απφ ηελ θάκαξε, φπνπ γηλφηαλ ην 

μεζθέπαζκα, ζηεθφηαλ θαη πεξίκελε ν Μαλψιεο ν Φαλφο, ςαξάο παιηφο Μεζνινγγίηεο. Μηα-

κηα θαζψο πεξλνχζε, ηηο θάξθσλε ν Μαλψιεο ηε καηηά ηνπ αλάκεζα ζηε καχξε ηελ θνπθνχια, 

θαη ζα πίζηεπεο, είρε ηε δχλακε λα ηεο παξακεξίζε ην παλί θαη λα ηε γλσξίζε. 

Μέζ΄ απφ ηε θάκαξε θσλέο ζε ιίγν ζεθσζήθαλ θαη καιιψκαηα θαη θιάκαηα. Απφ ηελ 

πφξηα πνπ άλνημε βγήθε κηα γπλαίθα ζθεπαζκέλε θαη θψλαδε θαλαηηθά θη΄ αλέκηδε ηα ρέξηα. 
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Απφ ηε θσλή ηεο έκνηαδε ληα πνιχ, θ΄ ήηαλε θαη γθαζηξσκέλε. 

-Δίζαη ρξηζηηαλή! ηεο έιεγε ν δηνηθεηήο πξνζηαρηηθά· απ΄ ηελ πξνθνξά ζνπ κνηάδεηο

Μεζνινγγίηηζζα. ΄Δδεζα ΄γψ ζηνλ ηφπν ζνπ· ιέγε καο η΄ φλνκά ζνπ! 

-Δίκαη Σνχξθα... Σνχξθα, λαη, είκαη ΄γψ! Γε ρσξίδσ απφ ηνλ άληξα κνπ!

Πνιινί κηινχζαλε καδί, θη΄ ν Φξάγθνο αμησκαηηθφο θάηη έιεγε. 

-Αθνχ ην ζέιεη, δε κπνξνχκε λα ηελ θξαηήζνπκε, είπε θη΄ ν δηνηθεηήο κε ρακειή θσλή.

Μα ε γπλαίθα ηνλ άθνπζε. 

-Κάληε κνπ ηφπν! είπε δπλαηά, θαη ηξάβεμε θαηά ηελ πίζσ ζθάια.

-Κπξάλα, είζαη ε αδεξθή κνπ εζχ; αθνχζηεθε κηα θσλή κηζνπληγκέλε πίζσ ηεο, θνληά

ζη΄ αθηί ηεο. 

΄Δβαιε κηα ςηιή θσλή ε γπλαίθα, θαη γχξηζε λα δε. Σα κάηηα ηνπ Φαλνχ κπερηήθαλε 

κέζ΄ ηα δηθά ηεο. 

-Κπξάλα! είπε ν Φαλφο.

΄Απισζε ηα δπν ηεο ρέξηα λα δηψμε ην ζθηάρηξν απφ θνληά ηεο, θαη ζαλ παξαδαιηζκέλε 

πεξπάηεζε αθφκα ιίγα βήκαηα, πηζψπιαηα, θαηά ηε ζθάια. ΄Τζηεξα γχξηζε απφηνκα θαη 

θαηέβεθε γνξγά ηα ιίγα πέηξηλα ζθαιηά, ζα λα παξαπαηνχζε. Καη κηινχζε κε ηνλ εαπηφ ηεο 

δπλαηά, θ΄ έιεγε ιφγηα αζχγθισζηα. Ο Σνχξθνο άληξαο ηεο ηελ πεξίκελε θαη ηε βνεζνχζε ζηε 

βάξθα λα πεξάζε. Μα ν Φαλφο, ζηελ πφξηα αθίλεηνο, κε ην ρέξη ζθίγγνληαο ην θφθθηλν 

δνπλάξη, έηνηκνο λα πεδήζε θαηά ηε γπλαίθα, ή λα πέζε θάηνπ θαη λα θπιηζηή μεξφ θνπθάξη, 

ηελ έβιεπε ηψξα λα ηνπ θεχγε, κα ίζσο θαη ηίπνηε δελ έβιεπε... 

-Δίκαη ρξηζηηαλή, ην μέξσ, δελ η΄ αξληψκαη... ΄Οκσο είκαη Σνχξθα ηψξα... Σνχξθνο είλ΄ ν

άληξαο κνπ... Γπλαίθα Σνχξθνπ... θαη ρεηξφηεξα· Σνχξθνπ ζθιάβα είκαη ΄γψ!...  Σν παηδί κνπ 

είλαη  Σνπξθφπνπιν! 

-Καηαξακέλε λα ΄ζαη, Κπξάλα ηνπ Θαλάζε ηνπ Φαλνχ! Καηαξακέλε! θψλαμε ν

Μαλψιεο απφ πίζσ ηεο βξαρλά. 
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΄Δκεηλε γηα κηα ζηηγκή αθίλεηε, κε ηελ πιάηε γπξηζκέλε θαηά ην Μαλψιε, κε ην πφδη 

έηνηκν λα παηήζε ηνπ θατθηνχ ηελ θνππαζηή. 

-Σν παηδί κνπ! έθξαμε ε γπλαίθα μαθληθά, θ΄ έπηαζε ηελ θνηιηά ηεο κε ηα δπν ηεο ρέξηα.

-Σν παηδί ζνπ, απηφ λα ζνπ γίλε ν ζάλαηφο ζνπ! είπε ν Μαλψιεο.

ηακάηεζε ε γπλαίθα, άλνημε ηα ρέξηα ζαλ πνπιί πνπ μαθληθά ρηππήζεθε, θ΄ έπεζε 

αλάζθεια κέζ΄ ην λεξφ. ΄Χζπνπ λα ηελ πάλε ζην ηεισλείν είρε απνξξίμεη ην παηδί. 

Μέξεο χζηεξα αθνχ γίλεθε θαιχηεξα, είπε πσο ήζειε λα κείλε κε ηνπο ρξηζηηαλνχο. Ο 

Μαλψιεο ν Φαλφο είρε θχγεη γηα ην Μεζνιφγγη». 

Γηάλλεο Βιαρνγηάλλεο, Μεγάια ρξόληα - Σα παιεθάξηα ηα παιηά, γεληθή θηινινγηθή 

επνπηεία Απφζηνινο αρίλεο, θηινινγηθή επηκέιεηα Δπακ. Γ. Μπαινχκεο, 

Νενειιεληθή Βηβιηνζήθε - Ήδξπκα Κψζηα θαη Διέλεο Οπξάλε, Αζήλα 1994: 100-

101, 202-204 
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