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"Αμα '#£ dov πουν πώς' 'ε' 'ίνεται, είχε ν ε σνί}ημα και ήδωνενε εύτή τήν
άπάάησι α εκείνους που τόν επέύανε.

"Ασπρο ρασί, μανρο ρασϊ
'εν εϊν τό πάπλωμα 'ιά συ.

Κ' εκαταλαβαίνανε εκείνοι που τόν επέψανε πώς δε άελειώνει ή δουλειά.
"Αμα dov 'λέανε του προξενητή πώς ί)ά γίνη ή δουλειά, ήλεενε.
"Ασπρο ρασί, μανρο ρασί
είναι τό πάπλωμα 'ιά αν.

Τάς απαντήσεις κατ' άλλην εκδοχήν έδιδον οί πρός ους ό προξενητής εστέλλετο.

Γενικώς ή συλλεχθείσα ύλη, αποτελούσα μικρόν μέρος τοΰ έκ παραδόσεως
λαϊκού Ναξιακοΰ βίου, όστις συντηρείται έτι εις τούς γεροντοτέρους τών ποιμέ-
νων καί γεωργών, δέν είναι αρκετή, ώστε vù έχωμεν εικόνα επαρκώς πλήρη τοΰ
πολιτισμοΰ τούτου. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον είναι ανάγκη νά συμπληρωθή αύτη
διά μελλοντικών συλλογών.

ΣΤ'·

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ
(6 ΑΥΓ.-9 ΣΕΠΤ. 1959)
ΥΠΟ ΣΤΑΥΡ. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Κατά τήν από 6 Αυγούστου μέχρι 9 Σεπτεμβρίου 1959 εργασίαν μου εις
τήν περιφέρειαν Χαλκιδικής πρός συλλογήν δημώδους μουσικής ύλης ηχογράφησα
επί ταινιών μαγνητοφώνου εν συνόλω 418 §σματα καί χορούς. Πρός τούτοις
αντέγραψα καί τά κείμενα 90 τραγουδιών από ίδιωτικάς συλλογάς τών δημοδι-
δασκάλων κ. Μαυρουδή Παπαθανασίου εξ 'Αρναίας καί Βασ. Τ. Μαστρωτσή εχ
Κασσάνδρας, τινά δέ καθ' ύπαγόρευσιν τής κ. Ζαφείρως Δέλιου εκ Πολυγύρου ί.

1 'Από τής θέσεως ταύτης ευχαριστώ όλους όσοι μέ τήν βοήθειάν των συνετέλεσαν είς
τήν έπιτυχίαν τής συλλογής ταύτης, ήτοι τούς κ. Δημάρχους Πολυγύρου καί 'Αρναίας, τούς
Προέδρους καί Γραμματείς τών Κοινοτήτων Νεοχωρίου, Στρατονίκης, Κασσάνδρας, 'Αγίας
Παρασκευής, Κασσανδρινοϋ καί Ιδιαιτέρως τόν Προέδρον 'Ιερισσού κ. Παΰλον Βεργίνην.
'Επίσης τό ζεύγος Γεωργ. καί Ζαφείρως Δέλιου διά τήν έκτέλεσιν υπό τής δευτέρας προς
ήχογράφησιν 50 ασμάτων. Τέλος τόν καλλιτέχνην κ. Τάκην Σαμαράν, καί τούς 'Ομίλους νεα-
νίδων Ίερισσοΰ καί Κασσάνδρας.
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'Αναλυτικώς ή μουσική συλλογή αύτη έχει ώς εξής.

Πολύγυρος ςίσματα καί χοροί 111, τραγουδισταί και έκτελεσταί 13, άρ. ταιν
224-227
'Αρναία » » » 45 > » » 16 » » 228-229
Παλαιοχώρι . . » > » 17 » » * 7 > 229-230
Νεοχώρι . . . » » » 25 » » » 12 » > 230-231
Στρατονίκη . . » » » 24 » » > 7 » » 231
'Ιερισσός . . . » > » 125 » » » 32 » » 232-238
Νέα Μουδανιά . » » > 5 » > » 1 » » 238
Κασσάνδρα . » » > 38 » » » 11 » » 238-240
'Αγία Παρασκευή > » > 19 » » » 5 » » 240
Κασσανδρινό . » » » 9 » » » 3 » » 241

Είς τόν Πολύγυρον, πρωτεύουσαν τού νομού Χαλκιδικής, αντελήφθην τήν
ύπαρξιν ζωηρού ενδιαφέροντος διά τήν άξιοποίησιν τοϋ όλου λαογραφικοΰ θη-
σαυρού τής περιοχής, μάλιστα δέ, ώς έπληροφορήθην ενταύθα, ή Δημαρχία έχει
προβή είς τήν συλλογήν κειμένων δημοτικών τραγουδιών καί χορών καί θέλει
προβή εις τήν ήχογράφησιν αύτών.

Ή παράδοσις τής δημώδους ποιήσεως εις τήν περιοχήν ταύτην ύπάρχει
άκόμη ζώσα εις τόν λαόν, διότι είς τόν τόπον τούτον, πού μόλις τελευταίως πρό
48 έτών ήλευθερώθη έκ τού ξένου ζυγού, έδρων μέχρι τότε άπελευθερωτικαί
ομάδες, αί όποΐαι συνέχιζον κατά ένα τρόπον τήν παράδοσιν τών κλεφτών. "Ετσι
καί νεώτερα γεγονότα καί ήρωες τόσον τής επαναστάσεως τής Χαλκιδικής τό
1821 καί τό 1854 όσον καί άπό τούς κατόπιν άγώνας τού Παύλου Μελά, τούς
πολέμους κατά τά έτη 1912 - 1913 καί άκόμη τόν έλληνοϊταλικόν πόλεμον τοΰ
1940 - 41 ύμνήθησαν ύπό τού λαοΰ εις δημοτικά άσματα καί χορούς.

Ώς χαρακτηριστικά τραγούδια τής κατηγορίας ταύτης σημειώνομεν : τοΰ κα-
πετάν Γαρέφη (άρ. εΐσ. 3627) τοΰ Καπετάν Γιαγλή (άρ. 3686), τοΰ Καλα-
μπάκα (άρ. 3433), τοΰ Καπετάν Βασίλη (άρ. 3482), «ή Βαγγελιώ παράγγειλε»
(άρ. 3432), «'Αφίνω γειά, βρε Κάκαβε» (άρ. 3380), «Π' άνάθεμά σε, Κότσμανε, καί
σύ καί τό καλό σου» (άρ. 3470), ό καγκελευτός χορός τής 'Ιερισσού (άρ. 3625) κ. ά.

Ή 'Ιερισσός είναι ιδιαιτέρως γνωστή εις τήν περιφέρειαν τής Χαλκιδικής
διά τόν πλοΰτον της εις δημοτικά τραγούδια καί χορούς. Ή παράδοσις αύτη
διατηρείται ζωηρά έκ τοΰ τηρουμένου έως σήμερον έθίμου τών έποχιακών ασμά-
των' δηλαδή εΐς κάθε έποχήν τοΰ έτους, καθώς καί εΐς τάς μεγάλας έορτάς,
τραγουδούν ειδικά ςίσματα, έκ τούτου δέ θεωρείται μεγάλη παράβασις νά τρα-
γουδήση τις κατά τήν άνοιξιν ενα τραγούδι χειμωνιάτικο.

Έπίσης εΐς τήν Κασσάνδραν (πρώην Βαλτά) διεπίστωσα ότι διατηρούνται

* Αί παραπομπαί είς τό βιβλίον εισαγωγής μουσικής ΰλης (Ε. Μ. Σ. Λ. Α.).
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ακόμη τά τραγούδια τού γάμου, όπως έτραγουδούντο άλλοτε, τά όποΐα καί ηχο-
γράφησα, εκτελεσθέντα άπό καλλιφώνους νεάνιδας.

Ό χρόνος τής άποστολής μου ταύτης, έπί ένα μήνα, δέν ήτο άρκετός διά
τήν έρευναν έφ' όλης τής χερσονήσου τής Χαλκιδικής, διό ύπελείφθησαν πρός έξέ-
τασιν κέντρα ενδιαφέροντα, ώς ή Μεγάλη Παναγιά, τά Βραστά, ό Βάβδος κ.ά.

Είναι άναγκαία ή συμπλήρωσις τής έργασίας ταύτης καί εκ τών περιοχών
τούτων πρός σχηματισμόν ούτω οπωσδήποτε πλήρους εικόνος τής μουσικής μορ-
φής τού τόπου. 'Επί τού παρόντος περιοριζόμεθα εις γενικάς τινας παρατηρήσεις
επί τής συλλεχθείσης ύλης.

Αι μελφδίαι τών ήχογραφηθέντων τραγουδιών, ενφ δέν παρουσιάζουν με-
γάλας διαφοράς άπό τάς παραλλαγάς αύτών, τάς οποίας συναντώμεν εις τήν
λοιπήν ήπειρωτικήν Ελλάδα, έν τούτοις διακρίνονται διά τό πλέον έντονον άνα-
τολίτικο ύφος των, καθώς καί διά τήν χαρακτηριστικήν μουσικήν κατάληξιν, έκ τής
οποίας διακρίνεται τό χαλκιδικιώτικο τραγούδι άπό έ'να ρουμελιώτικο ή μοραΐτικο.

Καί είς τά τοπικά άκόμη χαλκιδικιώτικα τραγούδια, όπου ή άνατολίτικη
καί ή Βυζαντινή έκκλησιαστική παράδοσις έπικρατούν κατά γενικόν κανόνα, ή
έπίδρασις τών μελωδιών καί τών τρόπων τής ηπειρωτικής 'Ελλάδος είναι έμφανής.

Ή ποικιλία τών χορών οϊτινες ήχογραφήθησαν εις τήν Χαλκιδικήν είναι
σχετικώς μικρά.

Δέν έπετύχαμεν τήν ήχογράφησιν χορών, οιτινες έχορεύοντο παλαιότερον,
ώς είναι ό Μακεδονικός, ο χορός στα τρία, ό συγκαύιστός, ο άντικρνατός κ. ά.
Έπίσης καί ό Τσάμικος είναι άγνωστος. Λαϊκοί χοροί τής περιοχής είναι ό
συρτός καί ό Καλαματιανός.

Είς τήν Ίερισσόν ειδικώς άπαντά ώς τοπικός χορός ό καγκελεντός, τού
οποίου τήν καθιέρωσιν, όπως άφηγούνται, συνδέει ή λαϊκή παράδοσις μέ ώρι-
σμένον ιστορικόν γεγονός. Οί Τούρκοι διά νά καταπνίξουν τήν έξέγερσιν τής 'Ιε-
ρισσού, ή οποία είχε λάβει μέρος εις τήν έπανάστασιν τής Χαλκιδικής τού 1854,
λέγεται ότι έπυρπόλησαν καί κατέστρεψαν τήν πόλιν έκ θεμελίων.

Τά γυναικόπαιδα έπρόφθασαν πρό τής καταστροφής καί κατέφυγαν εις τό
"Αγιον Όρος, όπου διά πρώτην φοράν εις τήν ΐστορίαν έπετράπη τότε ή είσοδος
είς γυναίκας. Μετά 7-8 μήνας έπήλθε συμφωνία μέ τούς Τούρκους, οί όποιοι έπέ-
τρεψαν είς τούς κατοίκους τής 'Ιερισσού νά έπιστρέψουν είς τάς εστίας των, άφού
πρώτον διέλθουν είς ένδειξιν υποταγής κάτωθεν δύο διεσταυρωμένων σπαθιών
έν εϊδει άψίδος, τά όποια έκράτουν Τούρκοι στρατιώται1. Ή τελετή αύτη έλαβε

1 Τό έπεισόδιον τοΰτο αναφέρεται ότι εγινεν είς τήν Κασσάνδραν κατά τήν Έπανά-
στασιν τοΰ 1821. Βλ. Χρονικά τής Χαλκιδικής, τεΰχ. 1 (1961) σ. 21.
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χώραν είς τήν θέσιν «Μαύρο αλώνι» τής Ιερισσού. Έκεΐ όμως ένα παλληκάρι
ήρνήθη να σκύψη καί διέλθη διά τής άψιδος ταύτης (κατ' άλλους ήσαν περισ-
σότεροι οί άρνηθέντες νέοι), οπότε oî Τούρκοι τόν έσφαξαν εκεί μπροστά εις τό
πλήθος. "Εκτοτε μέχρι σήμερον έπεκράτησεν ή συνήθεια τήν τρίτην ήμέραν
τού Πάσχα όλοι οί κάτοικοι τής 'Ιερισσού νά μεταβαίνουν εϊς τό «Μαύρο
'Αλώνι», ε'ις τόν τόπον τού θλιβερού τούτου γεγονότος, εκεί δέ, άνδρες καί γυ-
ναίκες, νά χορεύουν τόν «καγκελευτόν χορόν» '.

Οί δύο κορυφαίοι τοΰ χορού έχουν υψωμένα τά χέρια των καί μέ έ'να
μαντήλι πού κρατοΰν σχηματίζουν άψΐδα, ή οποία συμβολίζει τά σπαθιά τών
Τούρκων. Οί άλλοι χορευταί, ενώ τραγουδούν τό σχετικόν χορευτικόν ασμα, περ-
νούν χορεύοντες κάτω άπο τήν αψίδα τοΰ «πρωτοκαγκελευτή»2.

Έπί τουρκοκρατίας τήν ήμέραν αύτήν τής εκτελέσεως τοΰ καγκελευτοΰ χο-
ρού διεξήγοντο έτι καί αγώνες σκοποβολής. Ούτω μέ τήν τελετήν αύτήν τοΰ
«καγκελευτοΰ χοροΰ» άπέτιον οί κάτοικοι τής Ίερισσοΰ φόρον τιμής εις τούς
ήρωας των, τά παλληκάρια, τά όποια εθυσίασαν τήν ζωή ν των ε'ις τόν βωμόν
τής ελευθερίας, ταυτοχρόνως δέ διετυπώνετο άλληγορικώς καί ή πίστις τοΰ λαοΰ
διά τήν προσεχή, «τήν επάνω Κυριακή», άπελευθέρωσιν τής πατρίδος των άπό
τόν «εχθρό τους γείτονα».

Παρατίθεται κατωτέρω τό κείμενον καί ή μελωδία τοΰ άσματος κατά τόν
χορόν τούτον.

Ν' άκουσας αν, πρωτοανρτή
καί αν πρωτοκαγκελευτή.
Γιά βεργολίγα τον χορό,
γιά βεργοκαγκίλεψέ τον,
và διώ ψηλές, νά διώ λιγνές,
và διώ τήν κόρη π' αγαπώ'
τον ποιος κρατεί τό χέρι της,

1 Ό Στάθης Μεταλλινός (Μακεδ. Ήμερολ., τόμ. 15 (1939) σ. 269-272), είς περιγρα-
φήν ΰπ' αΰτοΰ τοΰ χοροΰ τούτου μετά παραθέσεως καί τής συνοδευούσης μελψδίας, αναφέρει
έτέραν παράδοσιν συμφώνως πρός τήν οποίαν τό γεγονός τοΰτο τής σφαγής υπό τών Τούρ-
κων τοΰ υπερήφανου παλληκαριοΰ συνέβη κατά τήν Έπανάστασιν τοΰ 1821. Εις σχετικόν έπει-
σόδιον κατά τήν έπανάστασιν ταύτην αναφέρεται καί ύπό τοΰ "Α. Γ. Γιαννιοΰ εις τό περί Χαλ-
κιδικής άρθρον εν τη Μεγ. Έλλην. Έγκυκλοπ., τόμ. Δ', σ. 426, τό όποιον δύναται επίσης νά
συνδεθή πρός τήν αρχήν τοΰ χοροΰ τούτου. Πρβλ. καί Αημ.Λονκάτον, Ό χορός στή λαογρα-
φία μας. Νέα Εστία, τόμ. 67 (1960) σ. 49β.

! Περί τής έκτελέσεως τοΰ χοροΰ βλέπε λεπτομερείας είς τό ανωτέρω δημοσίευμα τοΰ
Στ. Μεταλλινοΰ.
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τό ποιος τήν άρραβώνα της.
— "Ενας εχθρός μου γείτονας
ας τήν κρατή κι ας χαίρεται
ν-ώς τήν επάνω Κεριακή
κι ως ν' άρραβωνιάσουμε...

Χορός καγκελευτβς '.

to - κα — - γκε - λευ - - τή,

Ψ i - ·

Παρατηρούμεν διά τό παραδιδόμενον, ώς άνω, γεγονός καί τόν συνδεόμενον
πρός αυτό χορόν, ότι δέν πρόκειται ενταύθα περί ανεκδότου ασματος, αλλ' ότι
έχρησιμοποιήθη άλλο, γνωστόν, άσμα 8 διά τής άντικαταστάσεως τών τριών πρώ-
των, ώς κάτωθι, στίχων αύτοΰ.

Μαϋρα (να) ματάκια φίλησα (δις)
και πιά (να) δεν τά δεντέρουσα »
και στο (νο) χορό κατέβαινα 3 »

1 Ε. Μ. Σ. Λ. Α. άρ. είσ. 3625. Λ.Α. άρ. 2306 σελ. 145 (τραγ. ή Βαγγελιώ Λαγόνζου
καί όμιλος νεανίδων τής Ιερισσού).

' Λ. Α. 2306, σελ. 124. Ε.Μ.Σ. άρ. είσ. 3587.

' Τραγ. ή Βαγγελιώ Λαγόνζου καί όμιλος νεανίδων τής 'Ιερισσού.
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Maüpoc ματάκια φίλησα.

, ο - ί' - ""

Ή μελωδία καθώς καί ό ρυθμός τών δύο φσμάτων τούτων, ώς παρατηρεί
τις, δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μεταξύ των. Δέον έτι νά σημειωθή ότι εις τό άνω-
τέρω ασμα «Μαύρα ματάκια φίλησα» ό οκτασύλλαβος στίχος, αδόμενος μέ τήν
προσθήκην τής συλλαβής να ή ν ο, φαίνεται μετατρεπόμενος εις έννεασύλλαβον μέ-
τρον (μέ τρεις τομάς).

Εις τόν καγκελευτόν χορόν άναφέρει ό Δ. Τερτιλίνης (Λ.Α. άρ. 2312, σ. 10-
13) ότι οίδονται 5 έν όλω ασματα, μεταξύ τών όποιων καί τό τραγούδι τού
Λάμπρου Κατσώνη, ότι δέ ό χορός ούτος χορεύεται μέ βήματα «άργά και ρυ-
θμικώτατα» καί αί χορεύτριαι κρατούν κατ' αύτόν σταυρωμένα τά χέρια.

Οί έξ επαγγέλματος λαϊκοί όργανοπαΐκται εις τήν Χαλκιδικήν είναι εντό-
πιοι, έν συγκρίσει δέ πρός άλλας περιοχάς είναι ούτοι ολιγάριθμοι. Τούτο οφεί-
λεται εις τό ότι έχουν έγκαταλειφθή τά παλαιότερα έθιμα, ιδία κατά τούς γά-
μους καί τάς πανηγύρεις, ένθα έχρησιμοποιούντο ούτοι, άλλα καί εις τό γεγονός
τής εύρείας πλέον χρήσεως τού γραμμοφώνου καί τού ραδιοφώνου.

Ούτω τά κατ' εξοχήν λαϊκά όργανα τής ύπαίθρου, ή φλογέρα καί ή γκάιντα,
τείνουν νά έξαφανισθοϋν καί μέ δυσκολίαν συναντά τις παίκτας αύτών. Μόνον εις
λαϊκάς πανηγύρεις, ώς είναι ή μεγάλη πανήγυρις τήν 15 Αυγούστου εις τήν Μ. Πα-
ναγίαν, τού 'Αγίου Μάμαντος 2 Σεπτεμβρίου κ. ά., δύναται τις άκόμη νά συναντήση
λαϊκά συγκροτήματα 3 - 4 μουσικών (βιολί - κλαρίνο - λαούτο καί τραγουδιστή) αλλά
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καί αυτά αντιμετωπίζουν τόν συναγα)νισμόν πιό συγχρονισμένων συγκροτημάτων,
αποτελουμένων άπό νέους συνήθως παίκτας, καί τών οποίων ή σύνθεσις (βιολί -
κλαρίνο - σαξόφωνο, άκορντεόν και κιθάρα) τούς έπιτρέπει νά εκτελούν όχι μό-
νον δημοτικά ή λαϊκά άσματα άλλά καί ξένους συγχρόνους χορούς.

Έπί τής χρήσεως ένταΰθα τών μουσικών οργάνων παρετήρησα ότι ή κι-
θάρα διαδίδεται συνεχώς εις βάρος τοΰ λαούτου, τό οποίον άντικαθιστά όλονέν
καί συχνότερον εις τά λαϊκά συγκροτήματα. Έδημιουργήθη μάλιστα εν νοθογε-
νές νέον όργανον ή λαουτοκιθάρα, ή οποία χορδίζεται όπως τό λαούτο (λα, ρέ,
σόλ, ντο) καί έτσι ό λαϊκός μουσικός άντικαθιστά τό λαούτο μέ τήν κιθάραν, χω-
ρίς ίδιαιτέραν προγύμνασιν.

Εις τήν Κασσάνδραν παρετηρήσαμεν ότι λαϊκοί παίκται τοΰ βιολιού άν-
τικαθιστοΰν αύτό μέ τήν βιόλα, τήν οποίαν χορδίζουν όπως τό βιολί άλλά
τουρκα, όπως λένε, δηλ. σόλ, ρέ,λά, ρέ. Ή βαθύφωνη βιόλα προσαρμόζεται καλύ-
τερον τού βιολιού είς τό χαμηλόφωνον τραγούδι - άμανέν.

Εις τήν Χαλκιδικήν τραγουδοΰνται όλα τά είδη τών δημοτικών τραγουδιών :
κλέφτικα, ιστορικά, άκριτικά, παραλογαί, τοΰ γάμου, έρωτικά, τής ξενιτειάς, σα-
τιρικά κ.ά. Παραλλήλως υπάρχουν καί άσματα έποχιακά καί λατρευτικά, δηλ. πα-
σχαλιάτικα, χριστουγεννιάτικα, τής άνοίξεως κ.ά.

Τά κείμενα τών ήχογραφηθέντων άσμάτων τούτων δέν είναι πλήρη, διότι, ώς
μή άδόμενα υπό τών νεωτέρων ένεκα τής διαδόσεως τής λαϊκής άστικής μουσικής,
διά δίσκων γραμμοφώνου καί τοΰ ραδιοφώνου, έχουν λησμονηθή. Ούτως ή συλλογή
τών κειμένων καί ή ήχογράφησις τής μουσικής των γίνεται κατά κανόνα κυ-
ρίως άπό τούς γεροντοτέρους, οι οποίοι είναι φυσικόν νά μή τά συγκρατούν πι-
στώς είς τήν μνήμην των καί διότι δέν τραγουδοΰνται πλέον ειμή σπανιώτατα.

Άναφέρομεν τέλος ένα θρηνητικόν άσμα τελείως άγνωστον, πού ήχογραφή-
σαμεν εις τόν Πολύγυρον άπό τόν γνωστόν τραγουδιστήν δημοτικών άσμάτων
Χαλκιδικής, τοΰ Ραδιοφωνικού Σταθμού Θεσσαλονίκης κ. Τάκην Σαμαράν.
"Αχ ! αχ ! δέντρα και κλαδιά καί σεις νά μαρα&ήτε,
αχ! αχ! τρεχούμενα νερά και σεις νά ξεραϋήτε,
αχ! αχ! πετούμενα πουλιά και σεις μήν κελαϊδήτε,
αχ! αχ! ή γης πατήθηκε!. ..

Ό έκτελεστής μέ διεβεβαίωσεν, ότι είχε μάθει τό μοιρολόι τοΰτο άπό τήν
γιαγιάν του, ή οποία έχει άποθάνει πρό δεκαπενταετίας είς ήλικίαν 95 έτών καί
ότι καί ή ιδία, ώς έλεγε, τό είχεν άκούσει άπό τήν ίδικήν της γιαγιάν, δηλαδή
ήτο τό μοιρολόι τοΰτο γνωστόν τουλάχιστον πρό 200 έτών.
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σταυρ. καρακαση

ΙΙαραθέτομεν τήν μελωδίαν τού πρώτου στίχου, ώς τήν έτραγούδησεν ό κ.
Τ. Σαμαράς. Οί υπόλοιποι στίχοι έχουν τάς άναποφεύκτους παραλλαγάς καί δια-
φοράς τών μελφδιών εις ελεύθερον ρυθμόν.1

Ή y ή ς πατήθηκε.

(Θρήνος)

J~66 Έλ,ενΰερου ρυ$μοΰ

tpa «αϊ - . .. .........- - κλα-<5ιά

■t., îî *

1 Βλ. Ε. Μ. Σ. Λ. Α. άρ. 3410. A.A. άρ. 2306 σελ.
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Τό ώς όίνω κείμενον τούτο παρατηροΰμεν ότι παρουσιάζει ομοιότητας πρός
τούς στίχους 6-10 τοϋ «θρήνου τής Κωνσταντινουπόλεως», πού έδημοσίευσεν δ
καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών κ. Γεώργ. Ζώρας έκ τοΰ 'Αθηναϊκού
κωδικός ύπ' άρ. 3113. 1 Οί σχετικοί στίχοι εις τό §σμα τούτο έχουν ώς έξης.

"Ορη, βοννά, θρηνήσετε καί, πέτρες, ραγιστήτε,
καί, ποταμοί, φυράσετε καί, βρύσες, ξηρανθήτε

κ' εσείς, νερά τρεχάμενα, σταθήτε, μην κινήοϋε

καί, θάλασσα, βρυχήσθησε, 'ς τήν σνμφοράν τής Πόλης.

Τίθεται τό ζήτημα τής σχέσεως τού άνωτέρου δημώδους θρήνου πρός τούς
στίχους τούτους. Δηλαδή δ συντάκτης τοϋ θρήνου τούτου τής Κωνσταντινουπό-
λεως διεσκεΰασεν εις τό σημεΐον τοΰτο δημώδη θρήνον ή άντιθέτως παρελήφθη
ούτος έκ τοΰ στιχουργήματος καί διεπλάσθη ύπό τοΰ λαοΰ εις τήν άνωτέρω
μορφήν ;

Γ. θ. Ζώρα, Περί τήν "Αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, 'Αθήναι 1959, σ. 241.


