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Τό δημώδες ασμα τού Τάταρη, μέ τοΰ οποίου τό δ'νομα είναι τούτο συνή-
θως γνωστόν, είναι διαδεδομενον εις αρκετούς ελληνικούς τόπους.

Κατά τό ασμα ό Τάταρης ή Τάρταρης καί εις τινας παραλλαγάς, ώς τάς έκ
Τσουμέρκων καί Βουρβούρων Κυνουρίας, ό Άντρειόβλαχος, άρπάσας απάγει σιδη-
ροδεσμίους τούς εννέα αδελφούς. Ή μήτηρ αύτών ακολουθούσα καί όδυρομένη
παρακαλεί τόν Τάταρην ν' άφήση εις αυτήν τουλάχιστον εν άπό τά συλληφθέντα
τέκνα της, τό μικρότερον, τόν Κωνσταντΐνον.

Τοΰ ασματος τούτου έχουν συγκεντρωθή εις τό Λαογραφικόν Άρχεΐον τής
'Ακαδημίας αί εξής παραλλαγαί:

1. Μιχ. Στελάκη, Ή μάννα τών αρπαγμένων. (Κυπαρισσία τής Έπιδαΰρου Λιμηράς). Deffner's

Achiv f. mittel - u. neugr. Philologie, τόμ. I (1880), σ. 88 άρ. 3.

2. Ααογρ. 'Αρχ.,"Υλη, άρ. 2145. Βουρβούρων Κυνουρίας, (συλλ. Έπ. ΓΓαπαμιχαήλ).

3. Ααογ. 'Αρχ.,"Υλη, άρ. 981· Λαγκαδιών Γορτυνίας, (συλλ. Κ. Κασιμάτη, 1894).

4. Ααογ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1378 Α', σ. 111. Πυλίας (Ζιζάνι), (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, 1939).

5. Anion Jeannarakis, "Ασματα κρητικά μετά διστίχων καί παροιμιών. Leipzig 1876, σ. 4, άρ. 5.

6. Δημητρ. Σ. Βοντετάκη, Τραγούδια κρητικά, ήτοι συλλογή ασμάτων ηρωικών, πολεμικών,

τής τάβλας, τοΰ γάμου κλπ. Χανιά Κρήτης 1904, σ. 70, άρ. 149.

7. Άριστ. Κριάρη, Κρητικά ασματα, ηρωικά, πολεμικά, ερωτικά, τοΰ γάμου, τής τάβλας, τοΰ

χοροΰ κλπ. Έν Χανίοις 1909, σ. 219.-έκδ. β'. Έν "Αθήναις 1920, σ. 310.

8. Ααογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1161 σ. 30. Κρήτης (Έλος Ίνναχωρίου Κισάμου), (συλλ. Μα-

ρίας Λιουδάκη, 1938).

9. Ααογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1841 Α', σ. 141. Κρήτης (Σφακιά), (συλλ. Δημ. Πετροπούλου, 1953).

10. Ά Ίατρίδον, Συλλογή δημοτικών ασμάτων παλαιών καί νέων Έν 'Αθήναις 1859, σ. 98-99,

στ. 29-35 (περιοχής Καρπενησίου). Ή παραλλαγή αύτη συμφύρεται μέ τό ασμα
τοΰ Άναπλιοΰ, ήτοι τής άλώσεως τοΰ Ναυπλίου (1715) υπό τών Τούρκων.

11. Χρ. Ν. Λαμπράκη, Τραγούδια τών Τσουμέρκων. Λαογρ. 5 (1915-16) σ. 125, άρ. 133.

12. Ααογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ 1412, σ. 13. Δυτ Μακεδονίας, (συλλ. 'Αν. Διαμάντη).

13. Κωνοτ. Δ. Παπαϊωαννίδου, "Ασματα δημοτικά Σωζοπόλεως. Λαογρ. 1 (1909) σ. 620-21, άρ. 38.

14. Λαογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1104 Γ', σ. 79. Μεσημβρίας (Ραβδάς), (συλλ. Γ. Μέγα, 1937).

15· Λαογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1104Γ', σ. 128. Μεσημβρίας (Ναίμονας), (συλλ Γ· Μέγα, 1937)·
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16. Λαυγρ. 'Αρχ.. Χειρόγρ. άρ. 1499, σ 9. Καρωτής Διδυμοτείχου, (συλλ. Ξανθάκη, 1922).

17. Ααογρ. 'Αρχ., "Υλη άρ. 93. Τραπεζοΰντος (συλλ. I. Βαλαβάνη).

18. Ααογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1402, τετρ. ΙΖ', σ. 59, άρ. 29. Τήνου (Χτηκάδος), (συλλ. Άδ.

'Αδαμαντίου, 1895).

19. Ααογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. άρ. 1984Λ', σ. 189, άρ. 150.'Αμοργού, (συλλ. 'Εμμ. Ίωαννίδου 'Αμορ-

γίνου, 1857)')·

Παραθέτομεν ενταύθα τό ασμα κατά τάς εξής τέσσαρας παραλλαγάς:

Α'.

(Παραλλαγή 1η , εχ Κυπαρισσίας τής 'Επιδαύρου Λιμηράς).

Ή μάννα τών αρπαγμένων

«"Ασπρε σταυραϊτέ, πανώρια ιερακίνα,
τί εΐδες, τί άκουσες εκεί ψηλά που τρέχεις ;»
«Θάλασσες πικρές, καράβια βουρκωμένα,
σέρνει ό Τάρταρης εννιά άδερφους δεμένους
5 σε μιάν άλυσο, σε μιά μακριά αλυσίδα».

Νά κ' ή μάννα τους, ή μάννα τών παιδιώνε.
«'Αφέντη Τάρταρη, κι άφέντη τών παιδιών μου,
χάρισε κ' εμέ κανένα απ* τά παιδιά μου,
τδ μικρότερο, τό μεγαλύτερο μου,
10 τό γραμματικό, τά φύλλα τής καρδιάς μου!»

Β'.

(Παραλλαγή 2α , εκ Βουρβούρων Κυνουρίας).

Ό ' Αντρειόβλαχος (Χάρος)

Κάτου στο γιαλό, κάτου στο περιγιάλι
σούρνει 'Αντρειόβλαχος εννιά άδερφους δεμένους,
πάει και ή μάννα τους κοντά περικαλιώντα.
«Άφέντη, Άντρειόβλαχε, πατέρα τών παιδιά) μου,
5 χάρισε κ° έμέ ένα από τά παιδιά μου,
τό μικρότερο, τό μεγαλύτερο μου

D Αί τρεις τελευταΐαι παραλλαγαί συμφύρονται μέ τό ασμα τοΰ στρατιώτου, όστις κατά
τό εσπέρας τοΰ Σαββάτου, έκδιωχθείς έκ τοΰ οίκου υπό τι»ν γονέων του, καταφεύγει είς δέν-
δρον πρός διανυκτέρευσιν. Τό δένδρον δέχεται νά τόν φιλοξενήση, τοΰ υπενθυμίζει δμως δτι
τήν πρωΐαν τής επομένης οφείλει νά καταβάλη ένοίκιον διά τήν διαμονήν του.
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η τόν Κωνσταντή πού 'ν άρρεβωνιασμένος. »
Σκούζει τό μικρό και λέει το μεγάλο:
«Τάχ° το ή μάννα μον πώς ήσουνα μηλίτσα,
10 άνθισες μικρή και κάρπισες μεγάλη
φύσηξε βοριάς καϊ σ τα τίναξε».

Γ'.

(Παραλλαγή 6η , εκ δυτικής Κρήτης).

Κάτω 'κει, κάτω στην Άξιάν, 'κει κάτω στ' Άλιτζέρι,
ό Τάρταρης εννι αδερφούς μέ τό σκοινί δεμένους
κ' έχ άλλους εννιά στην άλυσο δεμένους
κ' ή μαννοϋλά τονς τζαγκονριομαδισμένη-
5 «Σκύλε Τάρταρη, χάροντα τών παιδιών μον,
πάρε κι αφες μου άπου τσ' εννιά τόν ενα,
θες τόν πρώτον μον, θέλεις τόν δεύτερον μου,
γή τόν τρίτον μον, τόν άπολιάρικό μον.

Δ'.

(Παραλλαγή 17η, εκ Τραπεζούντος) ι\

Τ' èvvià άδελιά

Σάββατο βραδύ μ' έδιώξαν οί γονείς μου
άπ τά σπίτια μας κι άπέ τά γονικά μας.
Κάστρον γύριξα, χωρίον νά 'βρώ νά μείνω.
[Κάστρο 'κ' ενρηκα, μονδέ χωριό νά μείνω]
5 ηύρα τό δενδρίν, πού λέγνε κνπαρίσσιν ...

«κι αύρι' τόν πιρνόν τό νοίκι σου πληρώσω,
τρά σταμνιά νερό, 'ς τη ρίζα σου θά 'κχύνω».
—Νά ή ρίζα μου, νά δέσης τ' αλογό σον,
νά κ' οί κλώνοι μου, νά δέσης τ' αρμαιά σου·,
10 νά κι δ ήάκιος μον νά πέφτης νά πλαγιάσης,
κι ανρι τόν πιρνόν τό νοίκι μου γυρεύω,
χίλια τ' αλΜγον και δυο 'ς τό καβαλλάριν,

Είς τήν παραλλαγήν ταύτην, ώς ελέχθη, έχει ένωθή άπό τοϋ στ. 1-17 έτερον άσμα<
(βλ. άνιοτ. σ. 42 ύποσημ. 1).
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τράντα δυο φλωριά κ' εν αν κωσταντινιάτ κον.
"Ακουε, ουρανέ, κάνε δίκαίαν κρίσιν,
15 ώς καί τό δενδρίν τό νοίκιν τον γυρεύει...
Φάγε, μαϋρό μου, σιτάριν καί κριϋάριν,
πια κρνόν νερόν κι δλήγορ 3ς περάσουμ'.»

Κάτου 'ς τήν Φραγκιάν, 'ς τό μέγαν Σαλονίκην,
πόλεμος γένη, κ" ή μαύρη γή τρομάζει·
20 καί τ' εννιά άδελιά είς εν αν άλεσίδιν,

κ' ή μαννίταα τουν τά χέρια σταυρωμένα,
καί παρακαλεί τόν μέγαν τόν άφέντην.
«Μέγ' άφέντη μον, και πρώτε μου κουρσοϋρε,
χάρισε κ' έμέν απ τους εννιά τόν εναν,
25 γιά τόν πρώτό μου, γιά τόν νστερινό μον,

γιά τόν Κωσταντήν, τά φύλλα τής καρδιάς μου.
Τινάν έλουζα 'ς τό άστροφεγγαράκιν,
"στράφταν τά 'γιαλούς, 'στράφταν τά περιγιάλια,
'στράφταν τά τάαράά, τής Πόλης τ άργαστέρια·»

Ό Ν. Γ. Πολίτης περιέλαβε τό ασμα τούτο τοΰ Τάταρη είς τήν συλλογήν
του: «Έκλογαί άπό τά τραγούδια τοϋ ελληνικού λ.αοϋ», εν 'Αθήναις 1914, σ. 220
αρ. 210 υπό τήν κάτωθι μορφήν.

"Ασπρε στανρα'ιτέ, πανώρια γερακίνα,
τί είδες, τί άκουσες εκεί ψηλά πον τρέχεις;
— θάλασσες πικρές, καράβια βονρκωμένα,
κάτον 'ς τό Μοριά, κάτον 'ς τό περιγιάλι,
5 σέρνει ό Άντρειόβλαχος εννιά άδερφους δεμένους
σέ μιαν αλυσο, σέ μια μακριά αλυσίδα.
Πάει κ' ή μάννα τους, κοντά περικαλιώντα :
« Φέντη Αντρειόβλαχε, άφέντη τών παιδιών μου,
χάρισε κ' εμέ κανέν' άπ' τά παιδιά μου,
10 τό μικρότερο, τό μεγαλύτερο μου,

ή τόν Κωσταντή, που είν' άρρεβωνιαμένος~>.
Σκούζει τό μικρό καί λέει τό μεγάλο :
«Τάχ' το, ή μάννα μου, πώς ήσουνα μηλίτσα,
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άνθισες μικρή καϊ κάρπισες μεγάλη,
15 φύσηξε βοριάς, σ τά τίνιαξε τά μήλα ».

Διά τήν σΰνθεσιν τού άσματος εις τήν μορφήν ταύτην εστηρίχθη ό Νικ. Πο-
λίτης κυρίως είς δύο εκ τών παρατιθεμένων ανωτέρω παραλλαγών (σ. 42-43),
ήτοι είς τήν εκ Κυπαρισσίας τής Επιδαύρου Λιμηράς καί τήν εκ Βουρβούρων τής
Κυνουρίας- ειδικώς δέ παρελήφθησαν εκ μεν τής πρώτης οί στίχοι 1-3, 6 καί
9- 10, εκ δέ τής δευτέρας οί 41', 5, 7-8 2) καί 11-16.

Τό ασμα κατέταξεν ο Ν. Πολίτης εις τήν καιηγορίαν «Μοιρολόγια τοΰ κάτω
κόσμου καί τοΰ Χάρου» προτάξας τούτου τήν άκόλουθον είσαγωγικήν σημείωσιν:

«Ό Άντρειόβλαχος, ή ώς αί άλλαι παραλλαγαί τόν λέγουν, ό Τάταρης, είναι
ό Χάρος, διότι τό τραγούδι εΐναι άλληγορικόν, άναφερόμενον είς καλλίτεκνον, τήν
οποίαν ό θάνατος εστέρησεν όλα τά τέκνα της.»

Εις τόν χαρακτηρισμόν τούτον τοΰ άσματος, ώς μοιρολογίου, ήχθη ό Πολίτης
άφ' ενός εξ αυτοΰ τού περιεχομένου τού άσματος, τό όποιον είναι θρήνος τής μη-
τρός διά τήν άρπαγήν τών τέκνων της, καί άφ' ετέρου έκ τίνων κυρίως παραλλα-
γών αύτοΰ, εις τάς οποίας ό Τάταρης ή Τάρταρης ταυτίζεται πρός τόν Χάροντα"
τό ασμα μάλιστα επιγράφεται μοιρολόγι εις τάς παραλλαγάς: εκ Κρήτης (άρ. 7)
έκδ. β', σ. 310, Λαγκαδιών (άρ. 3) καί Βουρβούρων Κυνουρίας (άρ. 2). Έκ τούτων
ή εκ Βουρβούρων (άρ. 2) παραλλαγή, ήτις έχρησιμοποιήθη υπό τοΰ Ν. Πολίτου είς
τόν καταρτισμόν παρ' αυιού τοΰ κειμένου τοΰ άσματος, ώς παρατιέται τούτο άνω-
τέρω, έχει τίτλον «Ό Άντρειόβλαχος (Χάρος)».

Ό Άριστ. Κριάρης είς συλλογήν του κρητικών δημωδών ασμάτων θέτει τόν
εξής τίτλον είς τό ασμα: «ΙΙαράκλησις πρός τόν Τάρταρη Χάροντα»8', προφανώς
ελκυσθείς εις τούτον εκ τού θρηνητικοΰ περιεχομένου καί ιδία εκ τοΰ πέμπτου στί-
χου : "Λχι, βρε σκύλε Τάρταρη, Χάροντα τών παιδιών μου.» Σημειωτέον ότι εις τήν
πρώτην έκδοσιν τής συλλογής ταύτης δέν υπάρχει ό τίτλος οΰτος4'.

Εις τήν έκ Τσουμέρκων (άρ. 11, στ. 5 κ. εξ.) παραλλαγήν ό Άντρειόβλαχος
ταυτίζεται μέ τόν Χάροντα.

') Τό πρώτον ήμιστίχιον τοϋ 4 στίχου παρελήφθη έκ τής παραλλαγής ύπ' άρ. 13 (Σω-

ζοπόλεως), στίχ. 7.

Ό στίχος 8 συνετέθη έκ τοΰ στίχου 7 τής ύπ' άρ 1 παραλλαγής (Κυπαρισσίας Επι-

δαύρου Λιμηράς) καί τοΰ στίχ· 4 τής ύπ' άρ. 2 παραλλαγής (Βουρβούρων Κυνουρίας).

8) Άριοτ. Κριάρη, Πλήρης συλλογή κρητικών δημωδών άσμάτων κλπ., έκδ. β', έν
'Αθήναις 1920, σ. 310.

ι) Άριοτ. Κριάρη, Κρητικά άσματα, ήρωϊκά, πολεμικά, έρωτικά κλπ., έν Χανίοις 1909,

σ. 219.
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αέρν 'Αντρειόβλαχος εννιά ' δέρφια δεμένα
πάν' ή μάννα τους κοντά παρακαλίώντας :
«Χάρει άντρειόβλαχε, κάνα 'πό τά παιδιά μου.
Χάρε, τό Στέργιο μον, γιά νά στεργιώση ή ψυχή μου,
Χάρε, τό Γιάννο μου, είναι γραμματισμένος.
Ή παραλλαγή αύτη είς τήν άντικατάστασιν τού ονόματος Τάταρης δια τού
'Αντρειόβλαχος, ώς καί είς τους τρεις τελευταίους στίχους, φαίνεται ότι έχει ύποστή
έπίδρασιν εκ τής ανωτέρα) (σ. 42-43) παραλλαγής έκ Βονρβούρων Κυνουρίας.
Τής παραλλαγής ταύτης εκ Βουρβούρων οί τρεις τελευταίοι στίχοι
Τάχ το ή μάννα μου πώς ήσουνα μηλίτσα·
άνθισες μικρή καί κάρπισες μεγάλη·
φύσηξε βοριάς καί σ' rà τίναξε,
φαίνονται προσθήκη έξ άλλων τραγουδιών. Οΰτως ό τελευταίος στίχος προέρχεται
εκ τού ςίσματος «Νεραντζούλα πού'ναι τ' άνθη σου;» εις τό όποιον υπάρχει ό στίχος
« Φύσηξε βοριάς καί νότος καί τά τίναξε

Παρά τό θρηνητικόν περιεχόμενον τοΰ αοματος νομίζω εν τούτοις ότι δέν
εχομεν εις τούτο άλληγορικόν μοιρολόγιον, σχετιζόμενον προς τόν Χάρον και τόν
θάνατον, ώς έτθεώρησε τούτο ό Πολίτης, αλλ' ιστορικόν γεγονός αρπαγής καί
απαγωγής παιδιών υπό τού Τάταρη καί θρήνον επί τούτω τής μητρός αυτών.
Ό Τάταρης ούτω τοΰ άσματος, ως πιστεύω, δέν έχει σχέσιν μέ τόν Τάρταρην
Χάρον, άλλα μέ τόν Τάταρην, τόν έκτακτον άπεσταλμένον, ταχυδρόμον, τοΰ
Σουλτάνου κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας'2'. Διά τούιου ό σουλτάνος
έπεμπεν εις εκτάκτους περιστάσεις καί έγνωστοποίει εις μακράν τής Κωνσταντι-
νουπόλεως κέντρα τοΰ κράτους του επείγοντα διατάγματα καί εν γένει διαταγάς
του δι' ώρισμένας υποθέσεις ή πρόσωπα3'.

') Π. Παπαζαφειροπονλου, Περισυναγωγή γλωσσικής ϋλης καί εθίμων του ελληνικοί
λαοϋ, ίδίςι δέ τής Πελοποννήσου κλπ, έν Πάτραις 1887, σ. 101, άρ. 66, στ. 3.

') Ή λ έξις Τάταρης (τουρκ. Tatar) έσήμαινε τόν Τάταρην, άλλά καί τόν ταχυδρόμον.
Βλ Ί. Χλωροϋ, Λεξικόν Τουρκοελληνικόν, τόμ. Α', έν Κωνσταντινουπόλει, 1899, σ. 447«. Περί
τοϋ Τάταρη ώς ταχυδρόμου τοΰ σουλτάνου βλ. καί Άϋαναοίου ' Υι/ιηλάντον - Κομνηνού, Εκκλη-
σιαστικών καί πολιτικών τών είς δώδεκα, βιβλίον Η', Θ' καί Ι', ήτοι τά μετά τήν "Αλωσιν
(1453 - 1789). Έν Κωνσταντινουπόλει 1870, σ. 582. Όμοίως καί είς τούς Σλάβους ό βασιλικός
ταχυδρόμος έλέγετο Τάταρης. Βλ. Fried. S. Krauss, Slavische Volkforschungen, I,eipzig
1908, a. 394, στ. 8 καί σ. 402 σημ. 8.

3) Ό Γιάννης Βλαχογιάννης, Τά πρώτα ταχυδρομεία, Προπύλαια, τόμ. Β', φ. α', σ. 2,
λέγει δτι εις τό έ'κτακτον ταχυδρομεΐον ΰπηρέτουν πεζοί «τατάρηδες. . . δχι μισθωτοί μα πλη-
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Μεταξύ τών εντολών τούτων τοΰ σουλτάνου ήσαν καί διατάγματα (φιρμάνια)
περί συλλήψεως προσώπων, επικινδύνων βεβαίως διά τήν είς τό κράτος τάξιν, καί
μεταφοράς των εις Κωνσταντινούπολιν ή καί θανατώσεως αυτών1'.

Ό Τάταρης μέ τήν ιδιότητα αυτήν, δηλαδή τοΰ εκτάκτου ταχυδρόμου, απε-
σταλμένου τοΰ σουλτάνου διά τήν μεταφοράν φιρμανιών του, άπαντα πολλαχοΰ είς
τά δημώδη άσματα. Ούτως εις παραλλαγήν τοΰ ασματος τής χήρας 'Αρετής καί τοΰ
βασιλέως, ό άνδράδελφός της τήν κατηγορεί πρός τόν βασιλέα, ότι δέν εξοφλεί τά
χρέη της:

ρωμένοι ποδοκόπι», δηλαδή μέ ώρισμένην άποζημίιοσιν διά κάθε ταξίδι. Ό Σϊμος Μενάρδος,
είς τό δημοσίευμά του «Ίστορικαίπαροιμίαι τών Κυπρίων» Λαογρ· 7 (1923), σ. 49 άρ. 7 είς τήν
παροιμίαν : Σαν τον Τάταριν πάω κ' έρχομαι, παρατηρεί οί ταχυδρόμοι οΰτοι έστέλλοντο καί
είς τήν Κύπρον έκ Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τών μέσων τοϋ 19ου αιώνος. Πλήν τοϋ Σουλ-
τάνου καί ό 'Αλή πασάς τών Ιωαννίνων έχρησιμοποίει Τατάρηδες, έκτάκτους ταχυδρό-
μους. Οΰτως είς τό κατάστιχον τοϋ Σταύρου Ιωάννου, τό όποιον περιέχει χρεωστικοπιστω-
τικούς λογαριασμούς τών ετών 1817 -1820, αναφέρονται καί λογαριασμοί «μπαχξισίων, νοι-
κιών, ταταραιών (=ταχυδρόμων) κατήδων, . . . ταταραίων βασιλικών (ύπογραμίζω έγώ), ταξιλ-
δάρηδων. . .» Βλ. είς Σωκρ. Β. Κονγέα, Τό Ήπειρωτικόν Άρχεΐον Σταύρου 'Ιωάννου. Ήπειρ.
Χρονικά, έτ. 14 (1939) σ. 9, στ. 5 - 6. Πρβλ. καί Κωνστ. Γ. Σφήκα, Τό ταχυδρομεΐον τοΰ 'Αλή
πασά. Ήπειρ. Εστία, έτ. Β'(1953) σ. 1134-1136.

') Γενικώς περί τοΰ έργου τούτου τών Τατάρηδων, έκτάκτων ταχυδρόμων, χαρακτηρι-
στικοί είναι αϊ κάτωθι πληροφορίαι έκ τοϋ άρχείου τού 'Ενετικού προξενείου τής Θεσσα-
λονίκης. Είς έ'γγραφον έκθεσιν τοϋ'Ενετού προξένου τής Θεσσαλονίκης ύπό χρονολογίαν « 1770,
'Ιουνίου 17» άναφέρονται τά έξης: «Τήν Κνριακήν φϋάνει [ = ένν. είς Θεσσαλονίκην] ό νέος
μονλλάς . . . πέρασεν απ εδώ ενας Τάρταρος, δ όποιος εφερε φιρμάνι δια τον πασσάν Θεσσαλονίκης,
καθώς καί δια τους άλλους αγάδες, ίνα ετοιμασθούν καί εκκινήσουν δια τό στρατόπεδον τον Μεγά-
λου Βεζύρου.. Κωνστ. Δ. Μέρτζιου, Μνημεία μακεδόνικης ιστορίας. Θεσσαλονίκη 1947,
σ. 413. (Μακεδόνικη Βιβλιοθήκη, 7. Δημοσιεύματα τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών)

Είς έτέραν έκθεσιν τού αύτού Προξένου ύπό χρονολογίαν «1787, Αυγούστου 29» άναφέ-
ρεται: ^έφθασε χϋ-ές ενας Τάρταρος με φιρμάνι τοΰ Μεγάλου Ανϋέντου, διατάσσοντος ν' άναχωρήοι/
αμέσως ό ρώσοος πρόξενος μετά τής οικογενείας του». Κωνστ. Μέρτζιου, ένθ' άν., σ. 439.

Είς άλλην έκθεσιν του ύπό χρονολ. : 1771, Μαρτίου 29, ό Πρόξενος άναφέρει τά έξης.

*πρό δύο ήμερών έφθασαν εδώ τρεις Τάρταροι εκ Κωνσταντινουπόλεως' ό πρώτος ένεχείρισεν είς
τόν Μουλλάν φιρμάνι, ώς καί είς τόν Μουσελίμην, διό τοϋ οποίου διατάσσεται ή εξορία καί
εγκάϋ·ειρξις είς τ ό φ ρ ού ρ ι ο ν τής Αίνου τεσσάρων έ κ τών κ υ ρ ι ω τ έ-
ρων αγάδων τής πόλεως (υπογραμμίζω έγο')) ο δεύτερος είχε φιρμάνι διό. τόν πασσάν
Μισίνογλου τής Λαρίσσης ίνα εκκινήστ) αμέσως διό τό Βιδήνιον ...» Κ. Μέρτζιου, ένθ' άν.,σ- 418.

'Ομοίως καί είς έ'γγραφον έκ τών χρόνων τής 'Επαναστάσεως.

Είς τό καράβι «ήτον καί ό μιοερ 'Ιάννης Α. Φαρμάκης, γαμπρός τοΰ Καλόγνωμου, ό όποιος
μας λέγει δτι ό Τάταρης δπου επήγε είς τήν Πόλη τής τρεις τοϋ μ ν α τ ι-



48 ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Κι δ βασιλιάς πού τ' άκουσε πολύ τοΰ *βαρυφάνη ·

πέντε Τατάρονς έστειλε στην 'Αρετή νά πάνε.

«"Ωρα καλή σουν 'Αρετή!» —«Καλώς τά παλληκάρια!».

— Αρέτω, είπ' δ βασιλιάς, νά'ρθης νά πάμ άπάνω»

Παίρνει και πάει στον βασιλιά μαζί μέ τδ παιδί τηςι\

Εις τό γνωστότατον εις πλείστα μέρη τής ηπειρωτικής Ελλάδος ασμα τού
Άλή πασά τών 'Ιωαννίνων αναφέρεται επίσης ό Τάταρης ώς εξής·
Νά ήταν οι κάμποι θάλασσα καί τά βουνά ποτάμια,
νά πνίγουνταν δ Τάταρης πού φέρνει τά φιρμάνια-
καί τ δ φιρμάνι ν έγραφε, τδ πρώτο τδ χαμπέρι.
«Γιά σήκου, γέρ Άλή πασια, νά πάς στο Τιπελένι».

— «Μέ τί κουβέτ', μέ τί καρδιά, νά πά(γ)ω στο Τιπελένι,
δέ 'φίνα) 'γώ τά Γιάννινα, τδ κιαμέτ νά γένη2'».

Εις τό τραγούδι τών Κολοκοτρωναίων λέγεται δι' αυτούς·

Ό βασιλιάς σάν τ' άκουσε, πολύ τοΰ κακοφάνη'
ευθύς φερμάνι έβγαλε καί στο Μοριά τδ στέλνει-
τούς κλέφτες νά σκοτώσουνε, τους ΚολοκοτρωναίουςΆ\

Είς παραλλαγήν τού άσματος «τοΰ Γιάννη καί τής καλής του», ό Γιάννης
έπανελθών έφιππος είς τόν οικόν του καί ίδών τούς απεσταλμένους τοΰ βασιλέως
τούς χαιρετίζει:

Γειά σας, χαρά σας, μπέηδες, γειά σας, χαρά σας, Τοΰρκοι.

Αύτοί δ' απαντούν:

κ ο ν τής ανθρώπους (πρόκειται περί τριών αίχμαλιότων, ώς σημειώνει ό εκδ. έν σ. 158,
τοΰ κυριευθέντος πλοίου μΰστικου) καί τ ως εφερε γράμματα (ύπογραμίζω εγώ) πώς
ετοιμάζει ό Σουλτάνος δέκα καράβια προς διαφέντεψα τοϋ Κάστρου, ό όποιος Τάταρης, όντας τό πόστο
τής 'Ανατολής είναι σιμά με τή Χίο, μας εγέλασε με τή μπονάτσα και επέρασε είς τή Χίο . . .». (Χια-
κόν "ΑρχεΤον, εκδίδεται έπιμελεία *Ιωάννου Βλαχογιάννη, τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1910, σ. 181.)

') Π. Παπαζαφειροπούλον, Περισυναγωγή γλωσσικής ϋλης καί έθίμων τοΰ έλληνικοϋ
λαοϋ, 'ιδία δέ τοΰ τής Πελοποννήσου. 'Εν Πάτραις 1887, σ. 114-15 άρ. 80 (στ. 11-19).

-') Γ. Χρ. Χασιώτου, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών ασμάτων. Έν 'Αθήναις
1866, σ. 114 άρ. 37.

*) Ό Γέρων Κολοκοτρώνης, έν 'Αθήναις 1889, τόμ. 2, σ. 119 άρ. 9·, στ. 7-9.
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Ήμέΐς πιοτό δέμ πίνονμι κϊ τον τραγούδ' ας λείπη,
ένα φιρμάνι οδχονμι, Σονλτάνικο φιρμάνι,
ή σκοτωμένο ή ζωντανό στην Πόλη νά σι πάμι
Παραθέτω τέλος καί τό τραγούδι τού Χαλήλ αγά είς τό όποιον φαίνεται έτι
χαρακτηριστικώτερον τό έργον τούτο τών Τατάρηδων, ώς ταχυδρόμων τοΰ Σουλτάνου

Τρέχοννε οι ρέχτεςτ' ονρανον κ' οι δεμοσές τής Πόλης,
έτσι έτρεχε κι δ Τάταρης πδρχετ' άπό τήν Πόλη-
δλο τις νύχτες περπατεΐ, τη νύχτα μέ σκοτάδι,
μάειτε πονλϊ τόν άκονσε, μάειτε άνθρωπος τόν είδε ·
5 ό Μουσταφάς τόν άκονσε τά τρία τοϋ μεσαννχτου.

Βγαίνει μπροστά τόν καρτερεί, στέκει και τόν ρωτάει :
«Σάν τί φερμάνια έφερες, πδρχεσ' άπό τήν Πόλη;

— Φερμάνια έφερα πολλά και μπουϊουρντιά μεγάλα,
φερμάνι τοϋ Χαλήλ άγά, φερμάνι μουσελίμη.

10 —Γιά πέστε του νά 'ρ&ή εδώ, νά τά διαβάσ' άτός του».
Μά τραγουδώντα έρχεται, κλαίοντας τό διαβάζει.

Τό τ" έχεις, βρέ Χαλήλ άγά, πού κλαις κι αναστε νάζεις ;

— «Παιδιά, δέν είμαστε γιά δώ, δέ μας χωράει δ τόπος,
ϋά μας χαλάση ό βασιλιάς, ί)ά πάρη τά κεφάλια»3'.

Τά παραδείγματα ταύτα έκ τών δημωδών ασμάτων, είς τά όποια διά σχετικής
ερεύνης δύνανται νά προστεθούν καί άλλα, νομίζω ότι εΐναι άρκούντως ενδεικτικά
υπέρ τής άπόψεώς μου ότι είς τό ύπό εξέτασιν ασμα τοΰ Τάταρη, σύροντος τους
εννέα άδελφούς σιδηροδεσμίους, μέ τήν μητέρα όδυρομένην καί ίκετεύουσαν αύτόν
νά φεισθή τουλάχιστον ενός έκ τών τέκνων της, έχομεν ουχί προσωποποίησιν τοΰ
Χάροντος, αλλά, ώς ήδη εΐπον, ιστορικόν γεγονός, καθ' ο ό Τάταρης, απεσταλμένος
τού βασιλέως (σουλτάνου), συνέλαβε κατά διαταγήν του καί άπήγαγε τά τέκνα4'
μητρός τίνος.

') Παν. Β. Παπαοπύρον, Λαογραφική συλλογή. Ήπειρωτ. Χρονικά, ετ· Δ' (1929) σ. 173
άρ. 5 (στ. 8-10). Πρβλ. καί τήν παρά Ν. Tommaseo, Catiti popolari toscani, corsi, illinci,
greci, vol, III, Venezia 1842, σ. 162 στ. 13-17.

®) Ρεχτες = τ'άκρινά κεραμίδια τής σκεπής τής οικίας άπ'δπου τρέχουν τά νερά τής
βροχής.

3) Γεωργίας Ταραονλη, Μωραΐτικα τραγούδια Κορώνης καί Μεθώνης. 'Αθήναι 1944
σ. 59 άρ. 83.

4) Ό άριθμός τών άπαχθέντων παιδιών είς δλας τάς παραλλαγάς είναι εννέα, πλήν τής

4
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Προς ιστορικόν γεγονός συνδέει έτι τό ασμα καί ή κάτωθι λαϊκή παράδοσις
έκ Πυλίας (Ζιζάνι)1' τής Πελοποννήσου:

« Τόν παλιά καιρό γνρίζανε οί Τούρκοι κ εμαζώνανε τα σερνικά. Κάθε χωριό ώρίζανε και
πόσα παιδιά θα πάρουνε. Είπανε για τοΰ Χρυσοβίται πώς θα πάρουνε εννιά παιδιά. Μια χήρα λοι-
πόν είχε εννιά παιδιά και τά εννιά σερνικά. Είπαν οί γερόντοι- Έκειά που θα κλαίνε εννιά μαννάδες,
ας κλαίϊ] μιά. "Οταν ήρθε λοιπόν ό Τάρταρης τον δείξανε τό σπίτι τής χήρας, να πάρη τα δικά της
τά παιδιά. 'Εκείνη τόν παρακάλεγε :

Άψσε με, άφέντη Τάρταρη, αφσε με ένα παιδί,
θέλεις το Γιάννη, δός μου, θέλεις τόν Κωσταντή,
που 'ναι γραμματισμένοι, ξέρουν γράμματα,
να γράφουν στην Πόλη, στ' άλλα τά παιδιά.

Αυτός δεν έστάθη τρόπος νά τής άφήση κανένα παιδί, κ εκείνη άπό τό σικλετι της εσκασε,
πέθανε, καί, πριν πεθάνη, καταράστηκε τό χωριό να μή προκόψη.

Τό λέει και τό τραγούδι

Χρυσοβίτοι παινεμένο και στον κόσμο ξακουσ/ιένο,
εδώ χωριό δε γίνεται κι αν γίνη θα χαλάση.

'Από τής γριάς τήν κατάρα, γιατί τήν προδώσανε οί γέροι.

"Ασπρε οταυραητε καί μπίρπιλε πετρίτη,
τ' είδες, τ' άκουσες στον κόσμο που γυρίζεις;

—Είδα θάλασσες, καράβια άρματωμένα'
σέρνει S Τάρταρης εννιά δέρφια δεμένα
σ εναν αλυσο ....

Τίθεται τό ερώτημα μήπως ή παράδοσις αΰτη διασώζει πράγματι τήν μνήμην
τοΰ ιστορικού γεγονότος, διά τό όποιον συνετέθη τό <|σμα ή μήπως είναι ύστερο-
γενής, διαπλασθεΐσα έκ τοΰ άσματος.

Τό μεμονωμένον τοΰτο στοιχεΐον, τό όποιον αναφέρεται σαφώς είς τό παιδο-
μάζα>μα, δέν επιτρέπει ασφαλή πως γνώμην, νομίζω όμα>ς ότι επί τοΰ προκειμένου
συνέβη τό δεύτερον. "Οπως καί α.ν εχη τό πράγμα, τό διαφέρον ενταύθα είναι ότι
τό ασμα συνδέεται μέ ίστορικήν παράδοσιν, έστω καί ύστερογενή, πράγμα τό όποιον
εμφαίνει ότι είς τήν συνείδησιν τοΰ λαοΰ εις τήν περιοχήν ταύτην υπάρχει τοΰτο όχι
ώς μοιρολόγιον διά τήν άρπαγήν τών εννιά παιδιών τής μητρός υπό τοΰ Χάροιι,
αλλ' ώς άσμα, μέ θρηνητικόν περιεχόμενον, ιστορικού γεγονότος. Πλην τούτου καί

ύπ° άρ. 13 έκ Σωζοπόλεως δπου αναφέρονται τρία. Ό αριθμός γενικώς οΰτος δέν εχει έν προ·
κειμένφ ίδιαιτέραν σημασίαν, διότι δύναται νά έ'χη ληφθή ώς τυπικός αριθμός έξ άλλων ασμά-
των, ώς είναι έπί παραδείγματι τό πανελλήνιον άσμα τού νεκρού αδελφού, τό ασμα τών εννιά
άδελφώ νείς τό πηγάδι, καί μάλιστα εκ τοΰ άσματος τών εννέα αδελφών κληθέντων είς τόν
πόλεμον, ών ό μικρότερος ό Κωνστάντινος κ. ά.

') Ααογρ. 'Αρχ., Χειρόγρ. 1378Α, σ. 111. (συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, 1939).
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ό Άντ. Γιανναράκις εις τήν συλλογήν του, δημοσιευθεΐσαν τό 1876, περιέλαβε τό
ασμα τούτο (άρ. 5) ε'ις τήν κατηγορίαν τών ιστορικών ασμάτων. Έκ τούτων νομίζω
ότι δέον νά δεχθώμεν, ότι έχομεν ενταύθα ιστορικόν ασμα τού λαού έκ τών χρόνων
τής τουρκοκρατίας, ότε έχρησιμοποιούντο οι Τατάρηδες, ώς έκτακτοι άπεσταλμένοι,
δια τήν μεταφοράν φιρμανιών, δι' ους σκοπούς ανωτέρω εξεθέσαμεν.

'Ως ιστορικόν ασμα φαίνεται τούτο καί εις τήν παρατιθεμένην άνωτέρω
(σ. 43 - 44) Τραπεζουντιακήν παραλλαγήν. Εις αυτήν λέγεται ότι συνελήφθησαν εις
τόν πόλεμον αιχμάλωτοι οί εννιά άδελφοί, ή μήτηρ δέ παρακαλεί ενταύθα τόν
Μεγάλον Άφέντην (στ. 23) καί όχι τόν Τάταρην :

«Μέγ' αφέντη μου και πρώτε μου κουραοΰρε
χάρισε κ' ε μεν άπ' τους εννιά τόν έ'ναν.»

Εις τόν τύπον τής παραλλαγής ταύτης (άρ. 17) μέ ήνωμένον εις αυτήν τό
ασμα τού στρατιώτου καταφεύγοντος ύπό δένδρον πρός διανυκτέρευσιν, άνήκουν, ώς
ελέχθη άνωτέρω α. 42 σημ. 1, καί αί έκ Τήνου (άρ. 18) καί 'Αμοργού (άρ. 19)
παραλλαγαί. Ή Τραπεζουντιακή όμως φαίνεται ότι υπέστη έπίδρασίν τινα είς τήν
σύνθεσιν ιδία τοΰ στίχου 19 «πόλεμος γενη κ' ή μαύρη γή τρομάζει» άπό τό έκ
Καππαδοκίας μόνον γνωστόν άκριτικόν ασμα τών εννιά άδελφών είς τόν πόλεμον,
μεθ' ων ό μικρότερος ό Κωστάντσινος

') 'Σαν τσή μάννα, 'σαν ίση μάννα, 'σαν εκείνη τσή μάννα,
έπδχει τους εννιά υίονς και τές εννιά ννφάδες,
και πένονται 'ς τό σπίτσι της εννιά 'γγονω νανούδια,
καί κρέμουνται 'ς τους πάλους της εννιά 'γγονώ χηρχάδια.

5 « Μάννα μον, ψήσέ μας ψωμιά, μάννα μον παξιμάδια !

έμε καί τους οχτάδερφους 'ς τόν πόλεμο καλούν μας.»

«Με τους πόνους έζύμωσα, με τό δάκρυα τσοπώνω

με τό βαριό στενάγματα'ς τό φούρνο τ' άπερρίφτω.»

Τάχτάδερφια καλλίκεψαν, Κωοτάντσινος άπόμειν'.

10 *Κάλδεψε, γιέ μ', Κωοτάντσινε, τάχτάδελφια σου 'πάνε.»

«Μάννα, πολλά καλλίκεψα για λευθεριό επήγα,

αν καί καλδέψω καί τεριά, άλλο που δέ θωρείς με-

Μάννα μ , φέρ" με τσή νύφη σον, τσή μικρή Μαργαρίτα,

ας φιλήσουμε μια καί δυό, 'où τρία χωριάίτσα.»

15 Πέντε φιλά το μανρό τον καί δέκα τσή καλή του

Άς ποϋ να ειπή "να μ' ενχεσθε ! * εννιά, βοννιό διέβη.
*Ητον κ' ενα μικρό βοννί, ακέλισμα δεν τό ποϊκε.
Ξανθό κοράσ όρώτησε 'σά δάκρυα λουσμένο.
« Ά μή σε ειπώ τό κόρασο, έδα διαβάται δέβαν ; »
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ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ

Είναι πιθανόν τό καππαδοκικόν τούτο ασμα τών εννέα αδελφών είς τόν
πόλεμον νά υπήρξε τό πρότυπον συμφώνως προς τοΰ οποίου τήν κεντρικήν μόνον
ιδέαν συνετέθη τό υπό έξέτασιν ασμα τών άπαχθέντων υπό τού Τάταρη εννέα
αδελφών.

Ώς προς τό ζήτημα νύν τοΰ τόπου τής άρχικής συνθέσεως τού υπό έξέτασιν
άσματος τοΰ Τάταρη νομίζω ότι ούτος πρέπει νά εύρίσκετο εγγύς τής θαλάσσης
ή εις θέσιν πρός αυτήν άναπεπταμένην.

Εις τάς παραλλαγάς τοΰ άσματος τούτου, ώς παρετήρησε καί ό Άποστολά-
κης εχομεν δύο τρόπους, μέ τους οποίους δηλώνεται ό τόπος, όπου εκτυλίσσεται τό
δράμα τής αρπαγής τών νέων καί ό θρήνος τής μητρός των. Ό πρώτος είναι ό άμεσος^
μέ τόν όποιον προσδιορίζεται άμέσως εις τήν αρχήν ό τόπος: «Κάτω στο Μοριά...*,
«Κάτω στην Άξιά, κει κάτω στ Άλιτζέρι» κ. ά., ό δέ δεύτερος ό πλάγιος, μέ τόν
όποιον άγγέλλεται διά τών πουλιών ότι εΐδον σέ « Θάλασσες πίκρες, καράβια βουρ-
κωμένο!» όπου σύρει ό Τάταρης αιχμαλώτους τούς εννέα αδελφούς. Ούτως άμεσον
προσδιορισμόν έχομεν εις τάς παραλλαγάς ύπ' άρ. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 19, πλάγιον
δέ εις τάς ύπ' άρ. 1, 3, 4,11, 12.

Τό δράμα τής άπαγωγής τών αιχμαλώτων καί τοΰ θρήνου τής μητρός εκτυ-

20 «'Οχτώ διαβάται διάβανε 'σαν ν' είχαν κι άλλον ένα.»

'Σα ' ξόπιοω εδράνηναν, πάλ' είχαν άλλον ήνα.

«Να μή σε ειπώ το κόρασο, που 'πάγω, πώς συφθάνω ; »

«'Άν γένη μανρός σον πουλί, κ' έού δρνιο χιλιδόνι,

'παινείς και συφθάνεις τους 'ς τοΰ Μαυρηγιάνν τ αλώνια».

25 «Μαυρήγιαννη, βγάλ' μας κρασί και κέρνα μας να πιοΰμε.

«Εγώ για τούς οχτάδερφονς πιθάρια δεν άνοίζω,

εγώ για τον Κωστάνταινο εννιά πιθάρι' άνοίζω. »

Άνοίζει τό 'να δεν εχει, άνοίζει τ' αλλο γιόμει,

ανθίζει και τό μεσιακό παλιοΰ 'φιδιοϋ φαρμάκι.

30 Κερνά καί πίν' Μαυρήγιαννης καί είς τούς άλλονς δίνει.

Μανρήγιαννης απέθανε κ' οί αλλ' ψυχομαχοΰνε,

και τοΰ Κοιατάντσινου ή καλή ό'ρομ ' 'ς τόν νπνον είδε.

« Μάννα μ', εψέ 'δα 'ς τ (ίρομά μ , μάννα μ , οήν άμαρταιά μου,

'Απέσω να 'σα οπίτοια μας, άπόξου'σήν αυλή μας,

35 απέσω 'σα κελλάρια μας χρυσό δεντρί γυρίοθην.

Ή ρίζα του ήτοσ9 εσύ καί κλώνια τα παιδιά σον,
τά φύλλα του τά 'γγόνια σον, τά θέλν νά σκορπισϋοΰνε. »

Άναστ. Σ. Άλεκτορίδου, "Ασματα καππαδοκικά. Δελτ. Ίστ. Έθνολ.
Έταιρ-, ετ. Α'. (1883) σ. 722-23 άρ. Ε'.
') Γιάννη 'Αποστολάκη, Τά δημοτικά τραγούδια, Μέρος Α', Οί συλλογές. 'Αθήναι 1929,
σ. 182-185.
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λίσσεται καί κατά τους δύο τούτους τρόπους δηλώσεως τού τόπου εις τήν θάλασσαν
ή παρά τήν θάλασσαν, εξαιρέσει τών θρακικών παραλλαγών, ήτοι τής υπ'άρ. 13 έκ
Σωζοπόλεως, είς ην δηλούται μεσόγειος τόπος: «Κάτω στο Μοριά, στ "Αγραφα τά
μέρη», τής έκ Καρωτής Διδυμοτείχου (άρ. 16) καί τών έκ τής περιοχής Μεσημβρίας
(άρ. 14, 15), ώς καί μιας κρητικής (άρ. 9) προερχομένης έκ Χώρας Σφακίων, εις ην
ό στίχος «Κάτω στην Άξιά, κάτω ατό 'Αλιτζέρι» έ'χει παραφθαρή εις «Κάτω στην
'Αξιό,^ κάτω στην'Αξιωμένη».

Έκ πρώτης εξετάσεως τών παραλλαγών τοΰ άσματος, αί έκ Πελοποννήσου,
άρ, 1, 2, 3, 4, φαίνονται πληρέστεροι τών άλλων και μάλιστα ή υπ'άρ. 1 έκ Κυπα-
ρισσίας τής Επιδαύρου Αιμηράς. Εις τήν έκ ΓΙυλίας (Ζιζάνι) (άρ. 4) υπάρχει, ώς
έλέχθη άνωτέρω, καί σχετική πρός τό άσμα παράδοσις. Είς αύτάς ό τόπος τοΰ δρά-
ματος τίθεται εις τήν θάλασσαν, δηλ. οί αιχμάλωτοι άδελφοί άπάγονται διά θαλάσ-
σης. Έκ τών λοιπών μη πελοποννησιακών παραλλαγών είς δύο, ήτοι εις τήν έκ Σω-
ζοπόλεως (άρ. 13, στ. 7) ορίζεται ώς τόπος ό Μοριάς «Κάτω στο Μοριά, στ "Αγραφα
τά μέρη», ώς καί εις τήν εκ Δυτικής Μακεδονίας (άρ. 12, στ. 3) «Μέσα στο Μοριά
και μέσα άπ τ' Άνάπλι». Εις τάς κρητικάς, όλας έκ δυτικής Κρήτης, δηλώνεται ώς
τόπος τοΰ δράματος ή Άξιά καί τό Άλιτζέρι (δηλ. ή Νάξος καί τό Άλγέριον), τό-
ποι μακράν ό είς τοΰ άλλου κείμενοι. Τό 'ίδιον παρατηρείται καί είς τήν τραπεζουν-
τιακήν, εις ην παρατίθενται ή Φραγκιά καί τό μέγαν Σαλονίκην (άρ. 17, στ. 18).
επίσης τόποι ευρισκόμενοι μακράν ό εις έκ τού άλλου. Αί εκ Κρήτης παραλλαγαί
έχουν έτι τό μειονέκτημα τής άναδιπλώσεως τού άριθμοΰ τών αίχμαλωτισθέντων
άδελφών (βλ. άνωτέρω, σελ. 43 Γ στ. 2 - 3), οΐτινες συμποσούνται ούτως εις δε-
καοκτώ.

Τά μειονεκτήματα ταύτα τών μή πελοποννησιακών παραλλαγών έν σχέσει
πρός τάς έκ Πελοποννήσου μέ πείθουν πρός τοις άλλοις, περί τών οποίων ειπον
ήδη καί άνωτέρω, ότι τό ιστορικόν τούτο άσμα πιθανώτατα συνετέθη άρχικώς εις
τήν Πελοπόννησον.

20.12.1935

1) Ένταΰθα τό όνομα Άξια εχει μεταβληθή είς τόν τύπον Άξιό, διότι συνεδέθη προ-
φανώς πρός τήν κώμην Άξόν, κειμένην είς τήν έπαρχίαν Μυλοποτάμου τοΰ νομού Ρεθύμνης.
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