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Τα δημοτικά μας τραγούδια εις παλαιοτέρους χρόνους υπέστησαν διαφό-
ρους φθοράς και αλλοιώσεις από την διορθωτικήν τάσιν συλλογέων και εκδοτών.

Τό κακόν αυτό υπήρξε πολύ μεγαλΰτερον προπάντων εις τραγούδια ιδιαζού-
σης εθνικής σημασίας. Συμβαίνει μάλιστα μορφαί τοιούτων τραγουδιών εφθαρ-
μέναι δια μεταβολών, συμφυρμών ή προσ&ηκών να έχουν τύχει εισδοχής και δια-
δόσεως παρά τ<ρ λαφ. Παράδειγμα τό τραγούδι της Άγια Σόφιας, τό όποιον, ως
ό Γιάννης 'Αποστολάκης απέδειξε1', πολλαχώς έφθάρη δι' αλλοιώσεων και προσθη-
κών γενομένων υπό τοΰ Σπυρίδωνος Ζαμπελίου- επειδή δέ πλειστάκις εξεδόθη,
ύφ' ην μορφήν εξέδωκεν αυτό ό Ζαμπέλιος, τό υψίστης ε&νικής σημασίας ασμα
τούτο φέρεται τώρα εις τα στόματα τών συγχρόνων Ελλήνων υπό τΰπον ουχί κατά
πάντα σύμφωνον προς την ουσίαν καί την τεχνικήν τών δημοτικών μας τραγου-
διών. Εις τούτο συνετέλεσε και τό γεγονός, ότι πολλαι τών παραποιήσεων τοΰ Ζαμ-
πελίου έγιναν άποδεκταί υπό τοΰ Ν· Γ. Πολίτου εις τάς «Έκλογάς» του καί έξ
αυτών είσήλθον εις τά άναγνιοστικά τών Ελληνοπαίδων. Ευρέως διαδεδομένον
παρά τφ λαώ είναι επίσης τό τραγούδι, τό όποιον αποδίδει εις στίχονς την γνω-
στήν παράδοσιν δια τά ψάρια που «πετάχτηκαν από τό τηγάνι» καί έκαμαν τόν
άνθρωπον, πού δεν επίστευε τό πάρσιμο της Πόλης, να τό πιστεύση. Αυτό όμως είναι
καθ' ολοκληρίαν κατασκεύασμα τοΰ Ζαμπελίου2'.

Τήν ιδίαν τύχην εΐχον, ώς φαίνεται, καί οί εξαίρετοι τραπεζουντιακοί θρήνοι
επί τη αλώσει της Κωνσταντινουπόλεακ. Περί αυτών θα είναι κατωτέρω ό λόγος.

Καί)' όν χρόνον ή Κωνσταντινούπολις έπιπτεν υπό τά πλήγματα τοίϊ Μωά-
μεθ Β', ή ελληνική αυτοκρατορία τής Τραπεζούντος εξηκολού&ει να ζή αδούλωτος
υπό τό σκήπτρον Έλληνος αυτοκράτορος, τοΰ Δαυίδ Κομνηνού. Ό χείμαρρος
ό ασιατικός δεν είχεν ακόμη εκχειλίσει εως τά τείχη τής Τραπεζοΰντος καί μέσα εις

1 ) Γιάννη 'Αποστολάκη, Τό τραγούδι τής Άγια Σόφιας. Θεσσαλονίκη 1939.
') Γιάννης 'Αποστολάκης, ενΦ' άν. σ. 13 κέ.
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την άκρόπολιν και τα οχυρά της τείχη οί Έλληνες άκρϊται έσυνέχιζον ελεύθεροι
και ανεξάρτητοι τάς παραδόσεις του ελληνικού Πόντου.

"Αν και μακράν, τόσον μακράν από την πολιορκουμένην Πόλιν, οί Έλληνες
τής Τραπεζοϋντος ζοϋν τό δράμα των αγέρωχων υπερασπιστών τής βυζαντινής αυ-
τοκρατορίας, τής Ρωμανίας. Τό πικρόν άγγελμα φθάνει και εκεί με τό πουλί πού
έρχεται και «κονεύει» στο κάστρο τοΰ Ήλιου ή (κατά τινα παραλλαγήν) «'ς· αη
κνρ Δαβης τον οίκον». Δεν ομιλεί, όπως συνήθως εις τα τραγούδια μας, τό πουλί
μέ «ανθρώπινη φωνή*· είναι τό ίδιο πληγωμένο καί στη φτερούγα του βαστά χαρτί
γραμμένο. Ένα παιδί τό διαβάζει καί μέ τό διάβασμά του ξεσπά τό μοιρολόγι,
έ'να μοιρολόγι δια τους ζωντανούς, δ'χι τους πεθαμένους! 'Αλλ' όπως εις τον πανελ-
λήνιον θρήνον, έτσι καί εις τον τραπεζουντιακόν, ό δημοτικός ποιητής αντλεί από
την εθνικήν ψυχήν εγκαρτέρησιν εις τα δεινά καί εκφράζει ευθύς την πίστιν του
εις τα πεπρωμένα τού έθνους: ή ελληνική αύτοκρατορία πάλιν μέλλει ν' άνθήση
καί να ξαναδώστ) καρπούς,

Την ελπίδα δια την άνάκτησιν τής 'Αγίας Σοφίας εκφράζει καί τό δεύτερον
εκ των ποντιακών φσμάτων, τα δποΐα κατωτέρω παραθέτω, άλλ° εν αυτφ ή αλωσις
τής Πόλεως υπό τών Τούρκων αποδίδεται εις προδοσίαν απίστου στρατηγού, τού
Γενοάτου "Ιωάννου Ίουστινιάνη. Διότι είναι καί τούτο χαρακτηριστικόν δια τά
ποντιακά άσματα, ότι διετήρησαν την μνήμην ό'χι μόνον τού ονόματος τοΰ βασι-
λέως Κωνσταντίνου, άλλα καί τοΰ Δαυίδ Κομνηνού καί τού Ίουστινιάνη, ώς καί
τοΰ Κωνσταντίνου Γαβρά, τοΰ Βάρδα, τοΰ Ίω. Τσιμισκή καί άλλων παλαιοτέρων
βυζαντινών ηρώων.

Κατά ταύτα δύο είναι κυρίως οί τύποι τού τραπεζουντιακού θρήνου επί τη
αλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως, οί όποιοι παραδίδονται καλώς εις τα κατωτέρω
άσματα.

Α'

"Εναν πονλίν, καλόν πουλίν, εβγαίν' από την ΤΙόλιν,
ουδε 'ς σ αμπέλια 'κόνεψεν, οϋδε 'ς σά περιβόλια·
έπη γ εν και ν εκόνεψεν και 'ς σον ΊΙλι τον κάστρον
εσεΐξεν τ 'έναν το φτερόν, 'ς σό αΐμαν βουτεμένον,
5 εσεΐξεν τ' άλλο το φτερόν, χαρτίν έίει γραμμένον.
( "Ατό κάνεις "κ ενέγνωσεν, οϋι5' ό μητροπολίτες'
έναν παιδίν, καλόν παιδίν, έρΧεται κι αναγνώσει.}
Σεΐτ άναγνο')ϋ\ σεΐτίχ κλαίγει, σεΐτά κρούει την καρδίαν.
«Άλι εμάς και βάι εμάς, 'πάρ&εν ή Ρωμανία! »
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10 Μοιρολογούν τά εγκλησιάς, κλαϊγνε τά μοναστήρια,
κι αϊ Γιάννες ό Χρυάόστομον κλαίει, δερνοκοπαται.

— Μη κλαις, μη κλαις, αϊ Γιάννε μ ου, και δερνοκοπισκάσαι.

— Ή Ρωμανία 'πέρασεν, η Ρωμανία "πάρϋεν!

—Ή Ρωμανία κι αν 'πέρασεν, άν&εΐ και φέρει κι αλλο.

Τραπεζοϋς, 77. Τριανταφνλλίδου, Οί Φυγάδες. Έν 'Αθή-
ναις 1870, σ. 51 = Λαογραφία Θ' (1926) σ. 236 άρ. 8.

St. 2. 'Σ σα, 'ς σου = 'ς τά, 'ς τοΰ. Οΰτε στ' αμπέλια έκάθησεν οΰτε στά περιβόλια.
Στ. 3. Κάστρον του 'Ηλίου, δνομαζόμενον οϋτω «δια τό υψηλόν καί άπόκρημνον», αναφέρεται
καί εις άλλο ποντιακόν $σμα : «row "Ηλ' τον κάστρον (77. Τριανταφνλλίδου, Οί φυγάδες σ. 45),
άλλαχοΰ δέ «τοΰ Ηλιου τα παρ/άρια» ( Σάββα Ίωαννίδου, 'Ιστορία καί στατιστική Τραπεζοΰν-
τος. Έν Κωνσταντινουπόλει 1870 σ. 286 άρ· 18 στ. 13, άρ. 19 στ. 13). Στ. 4. Έτίναξε τή μιά
του φτερούγα, στό αίμα είναι βουτηγμένη. Στ. 6- 7. Μετά τόν στ. 5 υπάρχει χάσμα, τό όποιον
έπληρώσαμεν εκ τής παραλλαγής τοΰ ασματος παρά Σάββα Ίωαννίδγ], έ'νθ' άν. σ. 292 αρ. 25,
στ. 13-14. Στ. 6. Αυτό κανείς δεν άνέγνωσε. Στ. 8. Ένω άναγινώσκει, ταυτοχρόνως κλαίει
καί σπαράσσει την καρδίαν. Στ. 9. 'Αλί σ' εμάς καί βάι σ' εμάς, πάρθηκεν ή ελληνική αυτο-
κρατορία. Στ. 10. 7α εγκλησιάς = αί έκκλησίαι. Στ. 11. Δερνοκοπάται = δέρνεται καί κτυπιέ-
ται. Στ. 14. άνθεΐ καί φέρνει άλλη, δηλ πάλιν μέλλει ν' άνθηση καί νά ξαναδώση καρπούς.

Εις παραλλαγήν τοΰ άσματος δημοσιευθεϊσαν υπό Ίω. Κιουρτσίδου εν Ήμερολ. Δυτ.
Μακεδονίας, Δ' 1935 σ. 128, οί τελευταίοι πέντε στίχοι έχουν οΰτω :

10 "Ολ' έπαιρναν υπομονήν, έπαιρναν παρ'γορίαν,

Άγιάννες κι Άεΰόδοιρον κι Άγια Σόφια ς' σην Πάλιν
παρηνοσίαν 'κ' είχανε ου δε παρηγορίαν.

—'Αγιάννε, επαρ' υπομονήν, επαρ' και παρ'γορίαν'
οί"Ελληνες γεροϋν κι άν&ονν καί φέρουν πάλιν άλλα.

(Γερονν κι âvûovv = γέρνουν, γηράσκουν, άλλα ξανανθοΰν καί παράγουν πάλιν άλλα).

Β'

Την ΙΙόλιν δνταν ωριζεν ό "Ελλεν Κωσταντινον,
είχε πορτάρονς δίκλωπονς, άφέντους φοβετσιάρονς,
εΐχεν άφέντην σερασκέρ τον μέγαν I ωάννην.
'Εκείνος είχε σννοδον Ρωμαίους δωδεκάραν,
5 εκείνος είχε μεκχεμεν Ρωμαίους αφεντάδες.

'Εκεΐν" 'κ' εκρίνναν δίκαια, έδωκαν τα κλειδιά.
'Εκλείδωσαν τά εγκλησιάς και την Άγι Σοφίαν.
'Απ' ουρανοϋ κλειδίν ερϋεν ς σ' cΑγι Σόφιας την πόρταν.
Χρόνους ερϋαν κ' επέρασαν, καιροί ερϋαν κ' εδέβαν,
10 'νεοπάλϋεν τό κλειδίν αϋες κ' επέμ'νεν κλειδωμένον.
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Θέλ' απ' ονρανον μάστοραν κι από την γην άργάτεν.

Τραπεζοΰς. ΛΑ, "Υλη Πολίτου 146. Σάββα Ίωαννίδον, Ιστορία καί
στατιστική Τραπεζοΰντος. 'Εν Κωνσταντινουπόλει 1870 σ· 293 =
Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί. Έπίμ. Β' άρ. 5, Β'

Στ. 1. "Ελλεν, "Ελλενοι. Τό έθνικόν των 'Ελλήνων όνομα, τό όποιον έξηφανίσθη σχεδόν
καθ' όλον τόν μεσαίωνα, άναζή σχεδόν είς δλα τά επικά τραγούδια τοΰ Πόντου "Ο,τι σπου-
δαΐον καί άξιόλογον υπάρχει (κάστρο, κοντάρι, παλληκάρι) είναι έλληνικόν. Οΰιω ή λέξις απέβη
δηλωτική ανδρείας και Ισχύος. "Ελλεν= ανδρείος καί Ισχυρός. "Ελλενοι — ανδρειωμένοι. Βλ.
'Αρχ. Πόντου 1 (1928) 49. Στ. 2. Είχε φύλακας των πυλών τοΰ τείχους προδότας, αρχηγούς
δειλούς. Βλ. σχετικώς "Ανθ. Παπαδόπουλον, 'Αρχ. Πόντου 18 (1953) 96. Στ. 3. ΕΙχεν άρχηγόν τοΰ
στρατού τόν μέγαν Ίωάννην ήτοι τόν Γενοάτην Ίωάννην Ίουστινιάνη ν. Στ. 4. Δωδεκάραν, την
θρυλικήν δωδεκάδα, τό διοδεκαμελές συμβούλιον των βασιλέων, κατά τά παραμύθια καί τά
δημοτικά ασματα. Στ. 5. Μεκχεμεν — κοιτάς. Στ. 6. 'Εκείνοι δεν έκριναν δίκαια, παρέδωκαν
τά κλειδιά. Στ. 9. Χρόνοι ήρθαν κα'ι πέρασαν, καιροί ήρθαν καί διάβησαν (παρήλθον). Στ.
10. Έλησμονήθη τό κλειδί της καί απέμεινε κλειδωμένη (ή 'Αγία Σοφία). Στ. 11 «Δια νά
άνοιχθή χρειάζεται τεχνίτης άπό τόν ούρανόν καί εργάτης από την γην (Διά τής θείας βοη-
θείας καί τής ενεργείας ήρωος θ' άποδοθή ή 'Αγία Σοφία είς τούς πρώτους κυρίους αυτής»)
(Ν. Γ. Πολίτης).

Τα ασματα afoà φέρονται καί εν συνεκφορά είς παραλλαγήν τοΰ θρήνου,
ή οποία εδημοσιεΰΟη τό πρώτον υπό Κ. Σ. Ξανΰοπονλον εν Φιλολογικφ συνεκ-
δήμω (Αθήναι) έτ. Α' φυλλάδ. ΙΓ', 20 Αυγούστου 1849 σ. 401 καί εκείθεν πε-
ριελήφθη εις τάς σύλλογος M. de Marcellus, Chants du peuple en Grèce, t. I
Paris 1851 σ. 94-97 καί A. Passow, Pop. Carm. Graec. 1860 άρ. 198. Παραλ-
λαγή τής μορφής αυτής τοΰ άσματος, αξιόλογος καί διά τήν μνείαν τοΰ ονόματος
τού Δαυίδ Κομνηνού, υπάρχει είς τήν άνέκδοτον συλλογήν ποντιακών ασμάτων
τού Ίω. Βαλαβάνη, τήν άποκειμένην εν τφ Ααογραφικώ Άρχείφ (ΛΑ άρ. 31 σ.
96-97 καί "Υλη Πολίτου άρ. 150). Ταΰτην δημοσιεύω κατωτέρω ως παρέχουσαν
κείμενον ορ&ότερον τής παρά Ξανθοποΰλω καί Passow παραλλαγής, ή οποία πλήν
τών πολλών σφαλμάτων συμφύρεται εν τέλει καί πρός <|σμα ερωτικόν.

Ό Κωσταντινον δ καλόν, ό ζάρπλι Κωσταντινον,
την Πάλιν δνταν ωριζεν δ μέγαν Κωσταντϊνον,
έΪΧεν κριτάδους δίκλωπονς κι άφέντους φοβιτσιάρονς,
εΐ'/ίεν σκλάβον τον Μάραντον κ' εδώκεν τάνοιγάριν.

5 "Εναν πουλίν, καλόν πουλίν, εβγαίν' άπό την Πόλιν
μονδε'ς σ' άμπέλια 'κόνεψεν, μονδε σε περιβόλιν,
επηγεν και ν εκόνεψεν 'ς ση κνρ Δαβης τόν οικον.
"Εσεΐξεν τ' έναν τό φτερόν, 'ς σό γαΤμαν βαφτιαμενον,
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εσεΐξεν τ' άλλο το φτερόν, χαρτιν καταγραμμένοι·.

10 Μονδε ποπάς δεβάζει άτο, μονδε μητροπολίτες . . .
(Χέρας νΐός Γιαννίκας εν', ατός άτ' άναγνώϋ-ει).
Σέΐτ' αναγνώϋει, σεϊτα κλαίει, α είτα την κάρδαν κρούει-
«"Αιλι εμάς και βάι εμάς, 'πάρϋεν ή 'Ρωμανία!
Άτ ώρα 'πάρΰεν τό σκαμνίν, κ' ελλάεν άφεντία ! »

15 Μοιρολογούν τά έγκληαιάς, κλαΐγνε τα μοναστηρά,
κι Άγιάννες ό Χρνάόστομον παρακαλεί και λέει :
« Χριστέ μ', và δίς την δύναμιν ρωμαίικα παλληκάρα !

Στ. 1 ζάρπλι ή ζάρπι, λ. τουρκ. δηλοΰσα εδώ τόν άνδρεΐον καί δυνατόν, τόν άτρόμητον.
Περί τής προελεύσεως τής λ. βλ. "Avft. Παπαδόπονλον, 'Αρχ. Πόντου 17 (1952) 226. Πρβλ. Φ.
Κονκονλέν, Λαογραφία, 6 (1917) 219 σημ. 1. Στ. 4. Άνοιγάριν — κλειδί. Στ. 7·. Στού κύρ
Δαυίδ τόν οικον. Στ. 9. Καταγραμμένον κατά διόρθωσιν Ίω. Βαλαβάνη αντί καταβραχμένον
'ίσως γραπτέον κρατεί γραμμένον, ως παρ'Ίωαννίδτ), έ'νθ' άν. σ. 292, στ. 12. Στ. 11. Παρά Ίω.
Βαλαβάνη υπάρχει χάσμα, τό όποιον έπληρώσαμεν διά τοΰ παρά Ξανθοπούλω, ενθ' άν. στίχου :
Ό Γιαννίκας, ό υίός τής χήρας, αυτός τό άναγινώσκει. Στ. 14. Τό σκαμνίν, (ή τό βαοιλοοκάμν')
— ό βασιλικός θρόνος. Στ. 17. Χριστέ μου, δώσε τήν δύναμιν στά ρωμαίικα παλληκάρια.

Ευρέως διαδεδομένη παρά τοις Ποντίοις είναι ετέρα παραλλαγή τού πρώτου
άσματος, επηυξημένη καί δια περιγραφής τού ηρωικού θανάτου τοΰ Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου. Είναι έκδεδομένη είς δύο εκ των παλαιοτέρων συλλογών ποντιακών
Ασμάτων, τήν τού Περ. Τριανταφυλλίδου, 01 φυγάδες σ. 169-170 και τήν τοΰ Σάββα
Ίωαννίδον, Ιστορία... Τραπεζοΰντος σ. 292-294, ως καί είς τήν τοΰ Παντελεήμ.
Η. Μελανοφρύδου, Ή εν Πόντω ελληνική γλώσσα, εν Βατούμ, 1910 σ. 52. Ή αυτή
παραλλαγή ευρίσκεται και εις τήν άνέκδοτον συλλογήν Ίω· Βαλαβάνη (ΛΑ 31
σ. 90-96 καί "Υλη Πολίτου 132), οπόθεν εξέδωκεν α:υτήν εν τφ Έπιμέτρφ Β',
άρ. 5 τών «Εκλογών» ό Ν. Γ. Πολίτης ως τόν πληρέστερον τύπον τοΰ τραπεζουν-
τιακοΰ θρήνου. Χάριν ακριβείας παραθέτω τό κείμενον εκ τοΰ χειρογράφου τού
Ίω. Βαλαβάνη ("Υλη Πολ. 132), παρέχων εν τφ ύπομνήματι τάς διαφόρους γρα-
φάς τών παρά Τριανταφυλλίδη, Ίωα,ννίδη καί Μελανοφρύδη παραλλαγών, μολο-
νότι ό τελευταίος ούτος, ώς φαίνεται, άντέγραψε τό κείμενον τής συλλογής Σ.
Ίωαννίδου καί μόνον λέξεις τινάς καί τύπους μετέβαλε

1) «Άποκατάστασιν» τής ορθής μορφής τοΰ ασματος επιχειρεί ό ΙΙανλος 'Ιωακειμίδης
είς τά Ποντιακά Φύλλα ετ. Α' τεϋχ· 4-5, Ίουν-Ιουλίου 1936, αλλ' αϊ παρατηρήσεις αύτοΰ
περιορίζονται κυρίως είς τούς παρά Σάββα Ίωαννίδη συμφυρμούς. Τήν παραλλαγήν αύτήν έ'χει
ύπ' όψιν καί ό "Αν&. Παπαδόπουλος άναλύων τόν ποντιακόν θρήνον έν 'Αρχείω Πόντου Α'
(1928) σελ. 27 -32. Βλ. τό κείμενον καί έν'Αρχείω Πόντου τ. 13 (1948) σ. 63 - 64, δπου (σ. 64 -
65 άρ. 3 καί 4) καί παραλλαγαί τοΰ ασματος έκ Χαλδίας.
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Τήν Πάλιν δντες ώριζεν δ "Ελλεν Κωσταντΐνον,
με δεκαπέντε σήμαντρα, με δεκοχτώ καμπάνες,
με διάκους, με άρχιερεΐς, τριπλάσιους ποπάδες,
ψαλτάδες δνταν έψαλλαν, ευχαριστεΐτ' δ Θιάς μου.

5 Σεΐτ έψαλλαν, σεΐτ' ώριζαν την Πόλ', την Ρωμανίαν,
αημαίν' ή γη, σημαιν* ό Θιάς, σημαίνουν τά ουράνια,
σημαίνει κ' ή Άγια Σοφιά, το μέγαν μοναστήριν.
*Σ σην εμπαν τον ηλίου μου 'στέκεν ô πατριάρχης,
'ς σην εβγαν τοΰ ηλίου μου 'στέκεν ο βασιλιάς μου,

10 δ βασιλιάς, δ βασιλιάς, δ "Ελλεν Κωσταντΐνον.

Ψάλλουν τό άγιος δ Θεός και την Τιμϊωτέραν.
"Ερ&εν πονλϊν κ' έκάϋεοεν ς' σ' Άγϊ Σόφιας την πόρταν.
Τό εν αν τό φτεροϋλ'ν άί)ε 'ς σο γαΐμαν εν' βαμμένον,
'ς σό άλλο 'ς σο φτερού λ'ν α&ε χαρτιν βαστά γραμμένον.

15 'Ατό κανείς 'κ' ενέγνωσεν, κανείς 'κ' εξέρ" ντό λέγει,
μουδε κι δ πατριάρχης μου με δλους τους ποπάδες.
"Εναν παιδίν, καλόν παιδίν, ερχεται κι άναγνώ&ει.
Σεΐτ' άναγνώί)\ σεΐτ' εκλαιγεν, σεΐτα ν άτούνους λέγει :

Τρ. = Π· Τριανταφυλλίδης Ίω. = Σάβ. Ίωαννίδης Μ. = Π. Μελανοφρύδης

1 δντας Τρ.Ίω. : ονντάς Μ "Ελλην Κωνσταντίνος Τρ.: "Ελλεν Κωνσταντΐνον Ίω.: ΖαρπΙ
Κωσταντΐνον Μ 2 καμπάνας Τρ.Ίω· 3 με δ. με ά. με ψάλτας, με παπάδες Τρ.: με δώδεκα 'Αρ-
χιερείς, παππάδας τετρακόσιους Ίω. : ποπάδες τ. Μ 4 λείπει Τρ. : διάκονους ε'ικοστέασερα, ψαλτάδες
έβδομηντα Ίω.: διακόνους - ψαλτάδας Μ 5 ώριζον Τρ.: ωριξεν Ίω· : ωριζαν Μ 6 δ Θός, σημαίν'
και Τρ. : λείπει Ίω. Μ. 7 σημαίν' και ή Τρ. μέγα Ίω. Μ 8 στέκει δ βασιλέας Τρ. 9 στέκει δ
Πατριάρχης Τρ. 8-9 ζενρά κάϋ'ετ' δ βασιλιάς, δεκσά δ Πατριάρχης Ίω· Μ· 10 δ "Ελλην Κων-
σταντίνος Τρ. Μ. 11 ό Θός Τρ. 12 κ' έκάϋηοεν τζ' άγια Τρ.: καί κόνεψεν σ' αίάς Ίω. Μ.
13 φτερονλ'ν άΰε Τρ Μ: φτερονλ' άϋ·ε Ίω. 14 τδ αλλο το Τρ. : στο αλλο τό Ίω. : και σ' άλλο
Μ χαρτ'ιν κρατεί Ίω. Μ. 15 'κι' ανέγνωσεν — Τρ : 'κ' ενέγνωσεν, ουδ' δ Μητροπολίτες Ίω. Μ
16 λείπει Τρ. Ίω. Μ. 17 λείπειΤρ. 18 τό χειρόγραφον Βαλαβάνη εχει: σίτιν άτονς να λέγη.
Ή διόρθωσις οφείλεται είς τόν I. Τ. Παμπούκην: σιτ άναγνώϋ·' σι τι κλαίει και δερνοκοπισκάται

Στ. 5. Ένφ έψαλλαν, έν οσω ήσαν κύριοι τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Ελληνικής
αυτοκρατορίας. Στ. 8 - 9 πρός ανατολάς εστεκεν ό πατριάρχης, προς δυσμάς εστεκεν ό βασι-
λεύς. Στ. 11 τήν Τιμϊωτέραν (τών Χερουβείμ καί ένδοξοτέραν άσυγκρίτ<ος τών Σεραφείμ) ήτοι
τό κατά τήν λειτουργίαν ψαλλόμενον θεοτόκιον. Στ. 13. Ή μία ή φτερούγα του είς τό αίμα
είναι βαμμένη. Στ. 14 στήν άλλη τή φτερούγα του βαστά χαρτί γραμμένον. Στ. 15 Αυτό
κανείς δέν άνέγνωσε, κανείς δέν ήξεύρει τί λέγει. Στ. 18. "Ενφ άναγνιώσκει, ταυτοχρόνως
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«iV' άιλι εμάς, ν à βάι εμάς, οι Τοϋρκ' τήν Πόλ' επαϊραν,
20 (επαϊραν το βασιλοσκάμν', ελλάγεν άφεντία»}.
Μοιρολογούν τά εγκλησιάς «ελλάγεν άφεντία /»
μοιρολογά κ' J7 '^iyt Σοφιά, το μέγαν μοναστήριν.
"Ο βασιλιάς, δ βασιλιάς παργόρϊαν 'κ' επαίρνεν.
Έπαΐρεν τ' ελαφρον στταϋίν, τ' ελλενικον κοντάριν,
25 τσοί Τούρκους κρονγνεν 'ς σό σπα&ίν, τσοί Τούρκους 'ς σο κονταριν.
Τρακόσους Τούρκους εκ mp εν και δεκατρείς πασάδες,
'τσακώ&εν το σπα&ίν άτου, κ' εσκίγεν το κοντάριν.
"Οντεν εκαλοτέρεσε ν, άπέσ' ς' σοι Τούρκ'ς επέμ ν εν,
κι οντεν εκαλοτέρεσεν και μονάχος επέμνεν.
30 /ία άτοίν' άτόναν ε&αψαν 'ς σο χλοερον τιοναέκιν.

Τρ : r' άϊλι εμάς σεΐτ* αναγνώκαι δερνοκοπιακάται Ίω. : σείτια δεβάζ', σεΐτ'' άναγν ώΰ και δ. Μ.
19 «ai βάι Τρ. Ίω. Μ. παίρνε Τρ. Βαλαβάνης : επήραν Μ 20 επαϊραν τό βασιλοσκάμν ', άλ-
λάγε ανφεντία Ίω. : επήραν το β. ελάγεν άφεντία Μ: ελλείπει Τρ. Βαλ. 21 οί έγκλησιες Τρ. : μ. τα
εγκλησιαΐς, κλαϊγνε τα μοναστήρα Ίω. Μ. 22 μ. και άΐα Σοφιά, κλαίει και ο Θεολόγον Ίω. Μ.
22 'κι πέρει Τρ. 23-24 "Ολοι και αν παργορεύκοννταν, δλοι καί γαλενίζνε, | 'ς σ άϊ Ίωάννην τον
Θεολόγον γαλένιον 'κ επέμνεν. \ Διάκος άτ' παΐρεν τό σπαΌίν, τ' ελλενικον κοντάριν Ίο : "Ολοι κι αν
π. όλοι κι αν γ. σον 'Αένεν τον Θ. γαλένιμαν 'κ ε. Διάκος επαΐρεν τό σ. τ ελ. κοντάρι Μ. 24 επήρε
Τρ. 25 τους Τούρκους κρούει στό Τρ. Ίω.: λείπει Μ. 26 δεκατρίονς Ίω. 27 σπαθίτζιν άτ',
τσακώ&εν τό κοντάρι άτ' Ίω.: — τσακώ&εν τό κοντάρν άτ' Μ. 28 καί όντας τερή 'λομόναχος —
άπέμνεν Ίω.: κι οντάς τερεϊ 'λ. άπες σή Τούρκς επέμνεν Μ. 29 ονταν Τρ. 29 - 30 λείπουν Ίω.
Μ. 'Αντί αυτών Ίω. Μ. προσθέτουν 16 στίχους, ους βλ. κατωτέρω έν σελ. 11.

Είναι προφανής εις τό κείμενον τούτο ή απόπειρα τής συγχωνεύσεως τοΰ
πανελληνίου τραγουδιού τής Άγια Σόφιας μετά τού ποντιακού θρήνου. Έν αρχή
ό συνθέτης παρέλαβε τόν πρώτον στίχον εκ τοΰ δευτέρου ποντιακοΰ θρήνου, δια
τού οποίου προσδιορίζεται χρονικώς τό γεγονός, και ευθύς εισάγει στίχους τοΰ πανελ-
ληνίου άσματος, αλλά με ποίαν άνατροπήν τής λογικής σειράς στίχων καί εννοιών!
Ή όρ&ή σειρά τούτων εν τω κειμένιο θά ή το: στ. 6. 7. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. Όθεν,
αν ιίελήσωμεν, παραλείποντες τους ε* τοΰ 'ποντιακού θρήνου προερχομένους στί-

κλαίει καί λέγει εις αυτούς. Στ. 19. 'Αλί σ' εμάς, βάι σ' εμάς, οί Τούρκοι επήραν τήν Πόλη.
Στ. 20. επήραν τόν θρόνον τοΰ βασιλιά, άλλαξεν ή εξουσία. Στ. 21. μοιρολογοΰν αί έκκλησίαι
«άλλαξεν ή βασιλεία» (άλλος εγινεν αύθέντης). Στ. 23. παργόρϊαν κί παίρνε — δέν έπαιρνε πα-
ρηγορίαν (ήτο άπαρηγόρητος). Στ. 25 κρονγνεν = κρούει. Στ. 27. τσακίστηκε τό σπαθί του
καί σκίστηκε τό κοντάρι του. Στ. 28. "Οταν έκοίταξε καλά (είδε πώς) απέμεινε μέσα εις τους
Τούρκους (δτι περιεκυκλώθη από τούς Τούρκους). Στ. 29 καί όταν πάλιν έκοίταξε καλά (είδε
πώς) απέμεινε μονάχος. Στ. 30. Καί αυτοί (δηλ. οί Τοΰρκοι) τόν έθαψαν εις τό χλοερόν
στρώμα.
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χους 1 καί 5, ν' άποκαταστήσωμεν τό κείμενον κατά τήν εν τφ πανελληνίφ άσματι
. σειράν επί τη βάσει τής παρά Σάββα; Ίωαννίδη παραλλαγής, ητις γλωσσικώς πλη-
σιάζει περισσότερον προς aUro καί δη προς τήν καταγραφήν Ulrich (Passow 195),
θα έχωμεν τό εξής κείμενον:

(Σημαίν* η γη, σημαίν' δ Θιός, σημαίνουν τα ουράνιαy

(6) σημαίνει κ' η Άγια Σοφιά, τό μέγα μοναστηριν,

(2) με δεκαπέντε σήμαντρα, με δεκοχτώ καμπάνες,

(3) με δώδεκα αρχιερείς, παπάδες τετρακόσιους,

(4) διακόνους εικοστέσσερα, ψαλτάδες εβδομήντα.

(7) Ζεβρά κάϋετ' δ βασιλιάς, δεξά ό πατριάρχης,

(Η) δ βασιλιάς, δ βασιλιάς, ό "Ελλεν Κωνσταντΐνον,

(9) ψάλλουν τό αϊος δ Θεός και την Τιμιωτέραν.

'Ακολούθως ό διασκευαστής φθάνων εις τό σημεΐον, όπου ή φωνή μιας άδυ-
σωπήτου μοίρας έρχεται εξ ουρανού, διά να παραγγείλη τήν διακοπήν τής θείας
λειτουργίας, ενεθυμήθη πάλιν τό επιχώριον ασμα καί τήν εξαγγελίαν τοΰ γεγονό-
τος μέ τό πουλί καί θέλων να προσάρμοση τόν σχετικόν aU:oû στίχον είς τήν συνέ-
χειαν τοΰ πανελληνίου άσματος τόν τροποποιεί, ώστε τό πληγωμένο πουλί έρχε-
ται καί κονεύει ... 'ς τής άγια Σόφιας τήν πόρτα, ενφ ή ύπόθεσις συνεχίζεται ως
εις τόν τραπεζουντιακόν θρήνον. Ούτως όμως ή σκηνή μετεβλήθη καί εΐδησις, τήν
οποίαν αρχικώς τό πουλί μετέφερεν από τήν άλωθεΐσαν Πόλιν μακράν, στοΰ Ηλίου
τό κάστρον ή στοΰ Δαυ'ίδ τόν οίκον, μεταδίδεται εις τήν ΆγίανΣοφίαν! πληροφο-
ρούσα πατριάρχην καί βασιλέα, ότι οί Τούρκοι επήραν τήν Πόλιν, ότι «άλλαξεν
ή άφεντία».

Καί τώρα επιχειρείται άλλη, μεγαλυτέρα αυτή, μεταβολή καί προσθήκη εις τό
κείμενον τού ποντιακού τραγουδιού. Μεταβληθείσης τής σκηνογραφίας, ή θλίψις πού
κατέχει άπαρηγόρητον τόν άγιον Ίωάννην τόν Χρυσόσιομον (ή τόν Θεολόγον) απο-
δίδεται τώρα εις awôv τόν βασιλέα Κωνσταντΐνον, τόν οποίον καί εξωθεί εις τόν
έσχατον, τόν άπεγνωσμένον αγώνα. Τήν ύλην διά τήν περιγραφήν τοΰ θανάτου του
ό πόντιος ποιητής άρύεται άπό τήν παράδοσιν: ό βασιλεύς ευρεθείς μόνος εν μέσω
τών πολεμίων έπεσε γενναίως μαχόμενος καί εξαγοράζων τήν ζωήν αύτοΰ αντί
πολλών. Τήν εικόνα δανείζεται άπό τούς άθλους καί τάς άνδραγαθίας άλλων
ηρώων, τών ακριτών, πού έχουν τήν δύναμιν καί μόνοι ν' άντιτάσσωνται κατά
μυριάδων καί μόνον μέ τήν συντριβήν τών όπλων των υποκύπτουν. Πιθανόν εις
τοΰτο νά εχρησίμευσε καί νεώτερον πρότυπον, τό τραγούδι τοΰ 'Αθανασίου Διάκου,
ως εκ τής όμοιότητος τών συνθηκών, ΰφ' ας ευρέθησαν οί δύο οΰτοι ήρωες, μόνοι
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αγωνιζόμενοι εν μέσω πολεμίων. Τήν ύπόθεσιν θα ήδύνατο να καταστήση
πιθανωτέραν ή παρά Σάββα Ίωαννίδη παραλλαγή τοΰ τραπεζουντιακοΰ θρήνου,
αλλ' εν αυτή ό ήρωϊκώς μαχόμενος καί πίπτων δεν είναι ό Κωνσταντίνος Παλαιο-
λόγος, αλλ" εις διάκονος, ό «διάκος» τής εκκλησίας τοΰ αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεο-
λόγου! 'Ιδού τό σχετικόν κείμενον:

Μοιρολογούν τά εγκλησιές, κλάϊγνε τά μοναστήρια,
μοιρολογά και Άϊα Σοφιά, κλαίει και ό Θεολογον.

20 "Ολοι κι αν παρ'γορενκοννταν, όλοι κι αν γαλενίζνε,
'ς α' αϊ Γιάννεν τόν Θεόλογον γαλένϊον 'κ' επέμ νεν.
Διάκος άτ' 'πάίρεν το σπα&ίν, τ' έλλενικον κοντάριν,
τους Τούρκους κρούει 'ς σο σπα&ίν, τους Τούρκους 'ς σο κοντάριν.
Τριακόσονς Τούρκους εκοψεν, δεκατρίονς πασάδες-

25 τσακώ&εν τό σπαϋίτζιν άτ , τσακώ&εν τό κοντάρι άτ

κι όντας τερη, 'λομόναχος άπεσ' 'ς σοι Τούρκους άπέμνεν.

Πιάνουν άτον τρεΐοι λεβέντ' και τέσσερα πασάδες

καί φέρ'ν άτονε 'ς σον Παδάν και 'ς σον Τουρκοπολίτην.

— «Διάκε, συ αν έπιανες με, έμεν ντό ϋ·ενά 'ποινές ;

30 έβάλνες με σήν φυλακή ν, 'ς σό χλοερόν τοναέκιν ;

τώρα εγώ έπιάσα σε, και ντό να φτάγω 'σέναν ;
■&à βάλω σε 'ς ση φυλακήν, ς σό χλοερόν τουάέκιν.

— Παρακαλώ σε, νέ πασά και νέ ΤουρκοπολΤτα,
εγώ 'χω χίλια φούλιρα, χίλια εκατοντάρια-

35 επαρ' τά χίλια φούλιρα, τά χίλι εκατοντάρια

καϊ 'μέν' ζωήν γιά χάρισον καν πέντε εξ ημέρες».
' Κι παίρ' τά χίλια φούλαρα, 'κι παίρ' τ' εκατοντάρια,
ουδέ ζωήν χαρίζει άτον καν πέντε εξ ημέρες.

40 «Διάκε μ', Τούρκος fîà γίνεσαι και σέν' ζωην χαρίζω ...

Στ. 20. ολοι κι αν γαλενίζνε (Ίω. γράφει : ολοι και /.) = δλοι καί αν καταπραϋνωνται.
Στ. 21. 'ς τόν όίι Γιάννην τόν Θεολογον γαλήνη δέν απέμεινε. Στ. 22. Ό διάκος του, δηλ. τοΰ
άγιου Ιωάννου τοΰ Θεολόγου ό διάκος. Στ. 25. έΟραΰσθη τό σπαθάκι του, έθραύσθη τό κον-
τάρι του. Στ. 26. άπέμεινεν ολομόναχος μέσα σιούς Τούρκους. Στ. 29. Διάκε, σύ αν μ'έπιανες,
τί θά μ' έκαμνες ; Πρβλ. Ε ίο. Παπαδάκη, Λόγια τοΰ Στειακοϋ λαοϋ ('Αθήναι 1938) α 2 . στ. 5 :
Διάκο μ' άνε μ' έπιανες, πώς ή&ελα με κάμεις; Στ. 31. Τώρα έγώ σέ έπιασα καί τίνα σέ κάμω;
Στ. 34. φούλιρα — φλουριά. Στ. 35 -36. Πάρε τά χίλια φλουριά, τά χίλια εκατοντάρια καί χά-
ρισέ μου μόνον πέντε - εξ ημερών ζωήν. Πρβλ. Passow άρ. 234 στ. 33 - 34 : "Αν ΰέλετε χίλια
φλωριά και χίλιους μαχμοντιέδες, | μόνον εφτά μερών ζωή ϋ·έλω να μου χαρίστε. Στ. 37. Δέν παίρ-
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— Όπια', όπια', μανρε παϋά, μανρε Τονρκοπυλΐτα'
εγώ διάκος π εγένομην, διάκος !)ί ν' άποΰάνω».
'Ατός άτόναν εκοχρεν, τόν μέγαν σερασκέρην».

νει τά χίλια φλωριά, δέν παίρνει τά έκατοντάρια. Στ 42. Αυτός αυτόν εκοψεν, τόν μέγαν σερα-
σκέρην, τ. ε. στρατηγών λέγει τόν διάκονον I

Δέν είναι, νομίζω, δύσκολον να είκάσιομεν ποία εκ τών δυο μορφών τής κα-
τακλείδος τοΰ τραγουδιού είναι ή αρχική. Είς τήν παρά Σ. Ίωαννίδη παραλλαγήν
έχομεν τήν δημιουργίαν μύθου πλασθέντος προς τον σκοπόν, όπως προσαρμοσθή
αύτούσιον τό τραγούδι τοΰ_'Αθανασίου Διάκου πρός τόν τραπεζούντιον θρήνον-
καί ή προσαρμογή είναι όλως εξωτερική. Τουναντίον εις τήν παρά Π. Τριαντα-
φυλλίδη καί Ίω. Βαλοβάνη παραλλαγήν ως βάσις υπόκειται ciUto τό πραγματικόν
γεγονός, ό άγών, τόν όποιον ήγωνίσθη μέχρι θανάτου αυτός ούτος ό "Ελλην βασι-
λεύς. Τοΰ βασιλέως λοιπόν τόν θάνατον θέλων να ύμνηση ό πόντιος διασκευαστής
εϊσήγαγεν επί τής σκηνής τόν Κωνσταντινον Παλαιολόγον καί μόνον τυπικά στοι-
χεία έλαβεν εξ άλλων τραγουδιών, πιθανώς καί εκ τού τραγουδιού τού Αθαν. Διά-
κου, εις ποιητικήν παράστασιν τοΰ αγώνος καί τοΰ θανάτου τού ήρωος βασιλέως·
Ή λιτότης όμως αυτή τής συνθέσεως δέν ήρεσε, φαίνεται, εις άλλον διορθωτήν'
ό όποιος εμυθοποίησε τήν ύπόθεσιν, δια να προσάρτηση τόν αθλον τού ήρωος τής
'Αλαμάνας είς τό τραπεζουντιακόν ασμα1'.

Και υπό τήν μάλλον όμως επιτυχή της μορφήν ή γενομένη εις τό οίσμα
προστθήκη έπέφερεν εις aUTÔ ουσιώδη άλλοίωσιν, διότι τό εστέρησεν ενός τών μάλ-
λον χαρακτηριστικών στοιχείων τού τε πανελληνίου καί τοΰ τραπεζουντιακοΰ θρή-
νου επί τη αλώσει τής Πόλεως: τής πίστεως εις τά πεπρωμένα τοΰ "Εθνους. Ό
ωραίος στίχος τού γνησίου τραπεζουντιακοΰ θρήνου: Ή Ρωμανία κι αν 'πέρασεν,
άν&εΐ και φέρει κι αλλο εθυσιάσθη εις τήν καινοτόμον τάσιν τοΰ διασκευαστοΰ2)"

') Ότι καί αυτοτελώς τό άσμα τοΰ 'AO. Διάκου, μέ ρητήν μάλιστα έν αύτώ μνείαν τοΰ
ονόματος τοΰ Νικηταρά, άπαντα έν Πόντιο φαίνεται έκ τής έκ Χαλδίας συλλογής τοΰ Γ. Καν-
δηλάπτου ('Αρχεΐον Πόντου 13 (1948) σελ. 65 άριθ. 4).

') Ό τελικός σπχος τοΰ τραπεζουντιακοΰ θρήνου έχει άντικατασταθή δια τών άναλό
γων εκφράσεων τοΰ πανελληνίου άσματος εις έτέραν παραλλαγήν, είς τήν οποίαν όμως προ-
τάσσονται καί στίχοι άπό τά Κάλανδα τοΰ άγιου Βασιλείου, καθ' όσον τό άσμα τής αλώσεως
«έδιδάσκετο εκεί καί ώς σχολικόν ποίημα καί μάθημα καί οί Έλληνόπαιδες τοΰ Πόντου έψαλ-
λαν αυτό καί κατά τήν πρώτην τοΰ έτους είς τάς οικίας τών πλουσίων». Τόσον σεβαστήν διε-
τήρησαν όλα ι αί γενεαί τών Ποντίων τήν μνήμην τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Οί τελικοί
στίχοι τής παραλλαγής ταύτης άπό τοΰ στ. 21 έχουν ώς έξης:
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Δια τούτο καί ή όλη του προσπάθεια πρέπει νά κριθή ως άποτυχούσα, ή δε μορφή
τοΰ §σματος, ή συμφύρουσα τόν πανελλήνιον πρός τόν τραπεζουντιακόν τύπον, ως
νοθεύουσα τήν γνησίαν παράδοσιν αυτοΰ, δέν πρέπει νά τύχη περαιτέρω διαδόσεως
παρά τφ φιλοπάτριδι λαφ τοΰ Πόντου.

7.12.1955

Μοιρολογούν τα εγκλησιας, κλαίουν τά μοναστήρα,
μοιρολογά κι Άγια Σοφιά, το μέγα μοναστήρι.
Κι ό Μιχαήλ άρχάγγελον άτεν παρηγορενει'

*Μή κλαις, μιJ, Δέσποινα, εσύ, και μή πολυδακρύζϊ/ς,
25 κινούνε χρόνα και καιρούς 'δικό σου ΰε να είναι,

να ψάλλουν καί να λειτουργούν κ' έαεν να εορτάζ'νε
μ' εξήντα τρία σήμαντρα καί δεκοχτω καμπάνας,
πενήντα τρία αρχιερείς, παπάδες τετρακόοΟ.
να ψάλλουν τ' άγιος ό Θεός, καί τήν τιμιωτέραν.
30 * Ερ&εν εξ ονρανον φωνήν καί εξ αρχαγγέλου στόμαν

να δώσουν λόγον, σύνϋηκεν, να ερχουν παίρ' ν τήν Πόλιν.
Θέλουν οί 'Γοϋρκ' Άγαρενοί, θέλουν να παίρ ν τήν Πόλιν.
Τήν Πόλιν δντας εχτιζεν ό μέγας Κωσταντΐνον κτλ.

(Γ. Κανδηλάπτου, Σύμμεικτα Λαογραφικά Χαλδίας,
ΆρχεΤον Πόντου 13(1948) 61-63).
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