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Α'. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣ1Σ ΑΥΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ

Ή ποίησις, ώς γνωστόν, μέ τήν μελωδίαν, δηλαδή τήν έ'κφρασιν μουσι-
κών ήχων καί τόν χορόν, είναι τό πλέον έκφραστικόν μέσον έξωτερικεύ-
σεως τών ψυχικών συναισθημάτων τού άνθρώπου κατά τήν έξαρσιν τής χαράς
καί τών έλπίδων του, τήν άποκορύφωσιν τού πόνου καί τών άπογοητεύσεών
του, πρός δέ καί είς στιγμάς στοχασμού καί φιλοσοφικής ύπ' αύτοΰ θεωρή-
σεως τής ζωής. Είναι, όπως ό χορός, κίνησις πρός μίμησιν, δηλαδή έξεικό-
νισιν διά τού λόγου αισθητών πραγμάτων, ώς π. χ. τού κάλλους, τής ήμερό-
τητος ή τής άγριότητος τού τοπίου, προσώπου, ζφου, άκόμη δέ καί πρός
άναπαράστασιν γεγονότων άπό τόν έθνικόν καί καθημερινόν κοινωνικόν
βίον τοΰ λαού, ή έκφρασιν συναισθημάτων μέ σκοπόν τήν εύχαρίστησιν ή
συμπάθειαν, «ψυχικήν ήδονήν», τού άκροατού άπό τήν προκαλουμένην συγ-
κίνησιν.

Ή ποίησις στρέφεται συνήθως γύρω άπό τόν άνθρωπον, όστις καί
άποτελεί μόνιμον θέμα αύτής. Παραλλήλως όμως καί ό περί αύτόν αισθη-
τός κόσμος, δηλ. ή φύσις, ώς τοπίον καί μέ τό ζωικόν καί φυτικόν περιβάλ-
λον της, δύναται έπίσης νά άποτελέση ποιητικόν θέμα, όταν διάφοροι μορ-
φαί του λαμβάνωνται ώς σύμβολα ψυχικών γεγονότων ή είναι έμποτισμέναι
μέ περιεχόμενον άπό τήν ζωήν, τάς πράξεις, τά αισθήματα καί γενικώς τήν
μοίραν τού άνθρώπου.

'Από τήν ποίησιν ή προσωπική έχει χαρακτηριστικόν της γνώρισμα
ότι πηγάζει άπό τήν ψυχήν καί τό πνεύμα ώρισμένου ποιητοΰ καί έκφράζει
τά συναισθήματα καί τάς ιδέας του, ούτω δέ είναι αισθητή είς αύτήν ή πα-
ρουσία τοΰ δημιουργού. 'Αντιθέτως ή δημώδης άποτελεί τήν έκφρασιν είς
ερρυθμον λόγον καί μελωδίαν συναισθημάτων, τά όποια συγκινούν γενικώς
τήν λαϊκήν ψυχήν, χωρίς νά ύπάρχη είς αύτήν αϊσθησις τού ποιητοΰ. Ούτω
τά δημώδη άσματα ζοΰν ώς μέρος άναπόσπαστον τής πνευματικής καί τής
καλλιτεχνικής ζωής τοΰ λαοΰ, ώς άπρόσωπον καί κοινόν κτήμα του.

Περιεχόμενον τής δημώδους ποιήσεως είναι πάντοτε τό συγκεκριμέ-
νον. Αί άφηρημέναι μορφαί είναι ξέναι πρός αύτήν. Ή φύσις πάσα, έμψυχος
καί άψυχος, ύπάρχει είς αύτήν ζωντανή. Ούτω όχι οί άνθρωποι μόνον, άλλά
καί τά ζώα καί τά πουλιά καί τά βουνά παρουσιάζονται νά συζητούν με-
ταξύ των καί νά έκφέρουν κρίσεις διά τάς πράξεις τοΰ άνθρώπου, νά άπο-
καλύπτουν μυστικά καί νά προλέγουν τά μέλλοντα. Αί εικόνες δέ είς τό
άσμα τόσον άπό τόν έξωτερικόν, τόν αίσθητόν κόσμον, όσον καί άπό τόν
έσωτερικόν, τόν ψυχικόν, έ'χουν ίδιάζουσαν πλαστικήν δύναμιν.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δημοτικού τραγουδιού είναι τό αύ-
θόρμητον τού αισθήματος, ή ειλικρίνεια, ή ζωηρότης, ή άπλότης, τό άνεπιτή-
δευτον τής έκφράσεως καί ή έπιχραμματική συντομία. Είς τήν ποίησιν ούτω
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τοΰ λαοΰ, είς τήν όποίαν περικλείεται ό ψυχικός του κόσμος όλος, διαμορ-
φώνεται Μνας Ιδιαίτερος Ιδανικός κόσμος, πού έκφράζεται μέ αύτήν καί κη-
ρύσσεται ώς διδαχή πρός τήν κοινωνίαν.

Ή μελωδία, ήτις άποτελεί ούσιαστικόν μέρος του άσματος, άσκεί μαζί
μέ τόν λόγον μαγικήν, ούτως ειπείν, έπίδρασιν είς τόν άκροατήν μέ τήν
συγκίνησιν, τήν όποίαν προκαλεί είς αύτόν, διά νά τόν θέλξη καί διεγείρη
τά'αίσθήματα αύτοΰ συμπαθείας, Αγάπης ή οΐκτου.Ή δύναμις αύτη του μέ-
λους είναι ίδιαιτέρως αισθητή έπί παραδείγματι είς τά νανουρίσματα τών
μητέρων, μέ τά όποια άποκοιμίζουν τά μικρά παιδιά των.

Μέ τήν μαγικήν αυτήν ίδιότητά του τό δημώδες άσμα είς τήν άτελε-
στέραν του μορφήν, ώς απλούν άκόμη έπιφώνημα, φαίνεται, ότι μαζί μέ τήν
όρχησιν ώς κυριαρχούν μέσον έχρησιμοποιείτο άρχικώς είς τήν πρωτόγο-
νον κοινωνίαν—τούτο παρατηρείται καί σήμερον είς κατά φύσιν ζώντας
λαούς—εις τό νά ύποβοηθηθή ή βλάστησις, νά κερδηθή ή νίκη εις πολεμι-
κός συγκρούσεις, νά διευκολυνθή ή κίνησις τών ουρανίων σωμάτων κλπ. 1

'Από τάς πρώτας άτελείς αύτάς ποιητικός μορφάς, δηλ. τάς έπιφωνήσεις,
φαίνεται ότι διεμορφώθη καί άνεπτύχθη σύν τώ χρόνφ είς περιεχόμενον καί
έκφρασιν ή δημώδης ποίησις,'-ή όποια είναι ούτω κατά μέγα μέρος δημιούρ-
γημα τής λαϊκής κοινότητος.'Εξ αύτής παρουσιάζεται έκάστοτε ό προικισμέ-
νος μέ ποιητικόν τάλαντον άοιδός, ό όποιος είς στιγμάς ύψηλής συγκινήσεως
τής ψυχής του άπό τόν γύρω του αίσθητόν κόσμον ή άπό γεγονότα τής κοι-
νωνίας του, τέλος καί άπό αύτά τά παθήματά του, έκφράζει τά συναισθήματά
του κατά μόνας ή κατά είδικάς περιστάσεις τής κοινωνικής ζωής (γάμος, πανή-
γυρις, θάνατος) είς Μμμετρον λόγον μετά μελωδίας. Τό τραγούδι του τούτο
είς τό όποιον έξωτερικεύει τήν έμπειρίαν του άπό τήν ζωήν, έάν ευρη άν-
ταπόκρισιν είς τήν ψυχήν τών λοιπών μελών τής κοινωνίας, δηλ. έάν δι' αύ-
τοΰ άποβή ούτος έρμηνευτής τής ψυχής των, θά υίοθετηθή καί θά τράγου-
δηθή, έντός δ'όλίγου θά λησμονηθή ό προσωπικός ποιητής καί θά άποβή κοι-
νόν άγαθόν όλης τής κοινότητος. 'Από τήν στιγμήν αύτήν τό τραγούδι εχει
καταστή πλέον δημοτικόν καί δύναται νά τύχη διαδόσεως καί είς άλλους
τόπους.5 Παρά τά καθαρώς λαϊκά αύτά δημιουργήματα άπαντούν ένίοτε
καί προσωπικαί ήμιλόγιαι συνθέσεις, αί όποίαι, όταν άπό έπόψεως νοή-
ματος καί έκφράσεως δύνανται νά συγκινήσουν τόν λαόν, τραγουδοΰνται ύπ'
αύτοΰ καί σύν τω χρόνφ μέ τήν χρήσιν ύφίστανται έπεξεργασίαν σύμφωνον
μέ τό πνεύμα καί τάς ιδέας του καί άποβαίνουν δημώδεις.4.

Διά τήν γένεσιν, άνάπτυξιν καί τήν συντήρησιν τής δημώδους ποιή-
σεως κύριος παράγων είναι ή κοινωνία μέ τήν κλειστήν οίκονομίαν, πρός
δέ καί τήν περιωρισμένην άκόμη εις αύτήν καί όμοιόμορφον πολιτιστικήν
άνάπτυξιν. Τό περιβάλλον τούτο εύνοεί ίδιαιτέρως τήν παρουσίαν καί εύ·

1) Ά. ΙΙηνιάτογλου, Τ à πρωτείον τή; οικογενείας, Δοκίμιον κοινωνική; ανθρωπο-
λογία;, '"Αθήναι 1939, ο. 91.

2) Βλ. Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Έλληνική λαογραφία. Μέρ. Α'. Μνημεία τοο λόγοι).Έν
'Αθήναι; 1922/23, σ. 21.

3) Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Α', έν 'Αθήναι; 1920,
(Γνωστοί ποιηταί δημοτικών τραγουδιών), σ. 214 - 215.

4) Πρδλ. χαί Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 256.
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δοκίμησιν όχι μόνον τών δημιουργών δημοτικών τραγουδιών, άλλ' άκόμη
καί άλλων φορέων τού λαϊκού βίου είς τομείς ώς ό πνευματικός βίος, ή
λαϊκή τέχνη, ή έπαγγελματικη ζωή, έπί παραδείγματι τού παραμυθά, τής
ύφαντρίας, τής κεντητρίας κ. ά. 'Αντιθέτως μέ τήν εύρείαν οίκονομικήν άνά'
πτυξιν, τήν διάδοσιν τής παιδείας, τήν εύκολίαν τής έπικοινωνίας, τήν πλα-
τεϊαν διάδοσιν τού έντύπου, πρός δέ καί τήν ραγδαίαν πρόοδον τής τεχνι-
κής εις τόν ύλικόν βίον, ώς σήμερον, μέσα μέ τά όποΐα διασπάται ή πολι-
τιστική όμοιομορψία καί σχηματίζονται διαβαθμίσεις μέ άναδυομένας προ-
σωπικότητας, ή ποίησις αύτη ύποχωρεί, μαραίνεται καί τείνει πρός σιγήν,
διότι ό κόσμος πού συνεβόλιζαν τά δημοτικά τραγούδια κατεστράφη, ή έμπει-
ρία δέ τής ζωής, ώς σήμερον, άναζητεί άλλας μορφάς με διαφορετικόν πε-
ριεχόμενον. Ούτω άσματα μέ έπικόν πλάτος δέν δημιουργούνται πλέον. Αί
συνθέσεις αύται είναι σπάνιαι, απλά μάλλον στιχουργήματα, χωρίς έμπνευ-
σιν καί είς στίχους όμοιοκαταλήκτους. Εις άκμήν εύρίσκεται άκόμη μόνον
ή σύνθεσις διστίχων μέ περιεχόμενον Ιδία έρωτικόν, σατιρικόν, γνωμικόν ή φι-
λοσοφικόν κ. ά. Πρόκειται περί ποιητικού είδους, τό όποιον άνεπτύχθη ίδίςι
άπό τού 16ου αιώνος κυρίως εις τάς νήσους καί μάλιστα είς τήν Κρήτην.
Σήμερον άκόμη άνθεί είς τήν νήσον ταύτην ώς έπίσης καί είς άλλας νήσους
τοΰ Αιγαίου, τήν Δωδεκάνησον καί τήν Κύπρον, πρός δέ καί είς τήν ήπει-
ρωτικήν Ελλάδα. 1

Παρά τήν ύποχώρησιν ταύτην τοΰ δημοτικού τραγουδιού, τούτο μαζί
μέ άλλα στοιχεία τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμοΰ, ώς οί μύθοι, τά παραμύθια, αί
παραδόσεις, αί παροιμίαι καί τά γνωμικά, κοινωνικοί θεσμοί μέ ποικίλα
έθιμα καί δοξασίας κ. ά., ύπάρχει έπί χιλιετηρίδας ώς μέσον παιδείας διά
τόν πολύν λαόν, ό όποιος έτύγχανε νά μή εχη άνωτέραν μόρφωσιν.'Απετέλει
ούτω ή δημώδης ποίησις μέ τάς παραδόσεις τού λαοΰ τήν ίστορίαν του, ήτις
διετήρει ζωηράν τήν ίστορικήν του συνείδησιν ώς όλότητος έθνικής μέ συν-
τήρησιν προσέτι είς τήν μνήμην καί σπουδαίων γεγονότων τού ιστορικού βίου
τής φυλής καί ένδοξων ήρώων αύτής. "Ετσι είς τά δημοτικά τραγούδια άντι-
κατοπτρίζεται ή έθνική ψυχή είς όλας της τάς έκδηλώσεις. Σήμερον άκόμη τό
άκουσμα τών δημοτικών τραγουδιών παρά τήν κατίσχυσιν τών άστικών άσμά-
των μέ λαϊκόν χαρακτήρα συγκινεί τήν έθνικήν ψυχήν, διότι ή αίσθησίςβτων
παραμένει ζωντανή, ούτω δέ δύνανται νά χρησιμεύσουν ώς έθνική κληρονο-
μιά είς γενικώτερον παιδευτικούς σκοπούς διά τόν λαόν άλλά καί διά προ-
σωπικός άκόμη συνθέσεις εις τήν περιοχήντής λογοτεχνίας καί τής μουσικής

1) Βλ. καί <3. Baud ■ Bovy, La chanson populaire grecque du Dodécanèee, I,
Les textes, Paris 1930, σ. 370. Gustav Soi/terras volkstümliche Distichon bei den
Neugriechen, Λαογρ., τόμ. 8 (1921 - 25), σ. 391 κ. έξ., σ. 404 κ. έξ. Στίλπ. Π. Κνριακίδον, Ή
γενεσι; τοϋ διστίχοο καί ή άρχή τή; ισομετρία;, θεσσαλονίκη 1947, σ. 4.
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Β'· ΑΙ 1ΣΤΟΡΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ

Αί ίστορικαί άρχαί τής δημώδους σήμερον έλληνικής ποιήσεως δύναν-
ται ν' αναζητηθούν κυρίως είς τούς χρόνους τής μεταγενεστέρας άρχαιότη-
τος καί τής άρχομένης βυζαντινής περιόδου. ' Περί τούτου ώς καί τής άδια-
σπάστου συνεχείας αύτής μέχρι σήμερον μαρτυρούν £τι καί αύται αί έν χρή-
σει σήμερον λέξεις τραγούδι, παραλογή καί καταλόγι. '

Έκ τούτων ή λέξις τραγούδι Μχει τήν προέλευσιν, ώς γνωστόν, έκ τής
άρχαίας τραγωδίας,' ήτις έσήμαινε καί μέλος, ή δέ παραλογή, έπικολυρικόν σή-
μερον άσμα, έκ τής λέξεως παρακαταλογή, ήτις. έδήλωνε μελοδραματικήν
άπαγγελίαν. Ή λέξις τέλος καταλόγι ή όποια χρησιμοποιείται κατά τόπους
μέ τήν σημασίαν : δίστιχον, μοιρολόγι, παροιμία κλπ. 2χει άμεσον έπίσης
σχέσιν πρός τήν άρχαίαν καταλογή, ή όποία έσήμαινεν άπαγγελίαν άσματος
άνευ μελωδίας.* Πρός τούτοις άκόμη καί τό κύριον μέτρον τών δημοτικών
τραγουδιών ό ιαμβικός καταληκτικός δεκαπεντασύλλαβος φαίνεται ότι είναι
έξέλιξις τοΰ ιαμβικού καταληκτικού τετραμέτρου.*

Πλήν τών στοιχείων τούτων ούσιώδες διά τήν ίστορικήν αύτήν σύνδε-
σιν τών δημοτικών τραγουδιών άποτελουν προσέτι καί αί ύποθέσεις πολλών
έκ τών σημερινών παραλογών, τών όποιων «ό πυρήν τούλάχιστον», ώς πι-
στεύει ό Στίλπ. Κυριακίδης, «ύπενθυμίζει άρχαίους καί δή προσφιλείς είς τό
θέατρον μύθους».0

Είς τό θέατρον τών πρώτων χριστιανικών αιώνων, έντός τού έκτετα-
μένου τότε ρωμαϊκού κράτους, είχε διαμορφωθή έκ τής άρχαίας τραγωδίας
νέον είδος θεάματος, ό τραγικός παντόμιμος. Οδτος ήτο όρχηστική τραγφ-
δία, ή όποία συνωδεύετο ύπό άσματος έπικολυρικοΰ χαρακτήρος, τό όποιον
είχεν ύπόθεσιν μυθικού ή τραγικού περιεχομένου. Τό είδος τούτο τής ποιή-
σεως είχε τόσον άναπτυχθή, ώστε κατελάμβανε σπουδαίαν θέσιν είς τό θέα-
τρον κατά τόν4ον μ.Χ. αιώνα, τόσον δέ ήτο άρεστός ό παντόμιμος ούτος είς
τόν λαόν, ώστε τά συνοδεύοντα τήν όρχησιν άσματα έξεμανθάνοντο ύπό τών
θεατών καί ήδοντο κατόπιν εις τάς οδούς καί είς κατ' Ιδίαν διασκεδάσεις.'

Χαρακτηριστική περί. τούτου είναι ή μαρτυρία τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Χρυσο-
στόμου (Migne, P.G., 60, 90) ότι «απειαιν εκείθεν (δηλ. έκ τοΰ θεάτρου) οϊκαδε έκα-
στος, καθάπερ από τίνος λύμης άναμαξάμενος πολλά τών αυτόθι' και ό μεν νέος άπολα-

1) Βλ. Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Αί ίστορικαί άρχαί τής δημώδους νεοελληνικής ποιή-
σεως. Άνατύπωαις μετ' επιμέτρου, θεσσαλονίκη 1954, σ. 16 κ.έξ.

2) Στίλπ. Π. Κυριακίδου, ενθ·' άν., σ. 6-7.

3) Βλ. Σπ. Ζαμπελίου, Πόθεν ή κοινή λέξις τραγουδά» ; Σκέψεις περί Έλληνικής ποιή-
σεως, 'Αθήναι 1859, σ. 51. Σίμ. Μενάρδου, Ή 'ιστορία τών λέξεων τραγωδώ και τραγψ-
δία, 'Αφιέρωμα είς Γ. Ν. Χατζιδάκιν, έν 'Αθήναις 1921, σ. 25 κ.έξ. Στίλπ. Π. Κυριακί-
δου, ενθ' άν., σ. 6.

4) Στίλπ. Π. Κυριακίδου, ενθ' άν., α. 6-7.

5) "Ενθ' άν., σ. 8. Βλ. καί Γερ. Σπαταλά, Ή στιχουργία τών έλληνικών δημοτικών
τραγουδιών, 'Αθήναι I960, σ. 15-16.

6) Στίλπ. Π. Κυριακίδου, ενθ' άν., σ. 9 κ.έξ. βλ. καί σ. 37 - 38, 45.

7) Βλ. πλείονα παρά Στίλπ. Π. Κυριακίδη, ενθ' άν., σ. 17 κ. έξ., σ. 44. ΙΙρβλ. Τον
αύτοΰ, Δημώδης ποίησις καί 'ιστορία, Λαογρ., τόμ. 12 (1938 -48), α. 473.
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β ων τινα τών σατανικών ασμάτων μέλη, όσα ίσχυσε τη μνήμη καταθέσθαι, συνεχώς έπί
τής οικίας ίίδει· ό δέ πρεσβύτης, ίίτε δή σεμνότερος, τοϋτο μέν ού ποιεί, τών δε έκεΐσε λε-
γομένων ρημάτων μέμνηται πάντων».'

Πρός τά άσματα αύτά τών δρχηστικών τραγωδιών μέ τόν έπικολυρι-
κόν, ώς έλέχθη, χαρακτήρα συνάπτει ό Στίλπ. Κυριακίδης * τάς νεοελληνι-
κός παραλογάς, αί όποίαι είναι διηγηματικά άσματα μέ στοιχεία είς αύτά
λυρικά καί δραματικά.

Περί τής ύπάρξεως δημωδών άσμάτων εις τόν λαόν κατά τόν 4ον αί.
μ.Χ., τών όποιων άρκετά θά είχον παραληφθή καί άπό τό θέατρον, φαίνεται
σαφώς καί έξ όσων £τι σχετικώς μαρτυρεί ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος εις
άλλην όμιλίαν του μέ θέμα τήν Α' πρός Κορινθίους έπιστολήν (Migne, P. G.,
61, 105). Συζητών ενταύθα περί τού θεσμού τού γάμου άναφέρει ότι κατά τήν
συνοδείαν τών νεονύμφων είς τόν νυμφικόν θάλαμον έν ώρα βαθείας νυκτός,
οί προπέμποντες τό ζεύγος ύπό τόν ήχον συριγγών ήδον φδάς «αί1 πάσης γέ-
μονσιν ακολασίας, έρωτας άτοπους καί μίξεις παρανόμους καί οικιών άνατροπάς καί μυρίας
έπειοάγουσαι τραγφδίας, καί πολύ τό του φίλου καί έρώντος όνομα έχουσα ι, καί τό τής
φίλης καί ερωμένης ; Καί ιό δή χαλεπώτερον, ότι καί παρθένοι παραγίνονται τούτοις,
πάσαν άποδυσάμεναι τήν αιδώ, είς τήν τής νυμφενομένης τιμήν.....καί μεταξύ νέων ακό-
λαστα»' άσχημονοϋσαι τοις άτάκτοις ίίαμασι, τοις αίσχροϊς ρήμασι, τή σατανική συμφωνία*.3

Κατά τόν έορτασμόν τού γάμου, κατά τόν όποιον, λόγφ τής πολυημέ-
ρου διαρκείας του, παρείχετο ή εύκαιρία είς μουσικήν έκτέλεσιν άσμάτων
καί χορών, συνεχίσθησαν, πλήν καί άλλων κοινωνικών εύκαιριών, π.χ· πανη-
γύρεων, νά παριστώνται όρχηστικαί τραγωδίαι με έκτέλεσιν καί τών συν-
δεδεμένων μέ αύτάς άσμάτων, ούτω δέ ύπό τήν μορφήν τραγουδιών κατά
τόν γάμον περιεσώθησαν έκ τούτων τινά μέχρι τών νεωτέρων χρόνων.4

Πλήν όμως τών σημερινών παραλογών, τών όποίων ούτω μέρος προ-
έρχεται έκ τής πρώτης βυζαντινής περιόδου, άλλαι δέ έκ τών κατόπιν χρό-
νων.'μέχρι καί τών νεωτέρων, ύπήρχον Μτι παραλλήλως έν χρήσει κατά τήν
μεσαιωνικήν περίοδον είς τόν λαόν, πλήν τών άκριτικών, καί άσματα λυρι-
κού περιεχομένου: έρωτικά, μοιρολόγια, προσέτι λατρευτικά, συνδεδεμένα
μέ έορτάς ή ^θιμα, σκωπτικά, γνωμικά κ. ά. *

1) Βλ. χαί παρά Στίλπ. II. Κυριακίδη, ενθ·' άν., σ. 24 - 25, σημ. 67.

2) "Ενθ·' άνωτ., σ. 16 κ.έξ.

3) Βλ. χαί παρά Στίλπ. Π. Χυριακι'ό^/Ιωάννης ό Χρυσόστομος ά; λαογράφο?, Λαογρ.,
τόμ. 11 (1934/37), ο. 636 σημ. Βλ. ετι χαί δι' άλλα άσματα συνδεδεμένα πρός έθιμα χαί
έορτάς Στίλπ. Π. Κυριακίδου, 'Ελληνική λαογραφία, ενθ' άν., σ. 32 κ.έξ.

4) Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Αί ίστορικαί άρχαί κλπ., ενθ' άν., σ. 18-19.

5) Βλ. κυρίως Ν. Γ. Πολίτου, Δημώδη βυζαντινά άσματα, Λαογρ., τόμ. 3 (1911 - 12),
σ. 622-652. Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Διγενής 'Λκρίτας.Άκριτικά επη,'Ακριτικά τραγοόδια,'Ακρι-
τική ζωή, ['Αθήναι 1926], σ. 62-63. Henri Grégoire, Ό Διγενής 'Ακρίτας. Ή βυζαντινή
έποποιία στήν ιστορία καί στήν ποίηση, New York, Ν. Γ (1942). Φαίδ. Κουκουλέ, Βυζαν-
τινών βίος χαί πολιτισμός, τόμ. Α' Π, 'Αθήναι 1948, σ. 6-41, ενθα παρατίθεται καί βι-
βλιογραφία. Στίλπ. II. Κυριακίδου, Γαμήλιον δημώδες βυζαντινόν άσμα,,( Annuaire de Γ Inst,
de Philol. et d'Hist. Orient, et Slaves, τόμ. 11 (1951), ΙΙαγκάρπεια, Melanges H.Gré-
goire, 3, σ. 179 - 1831. Ρ. Κ. Στυοιδίκη, Ειδήσεις περί σκωπτικών άσμάτων έκ τών Βυζαν-
τινών χρόνων, 'Ελληνικά, τόμ. 15 (τιμητ. τόμος Σωκρ. Κουγέα), 1956, σ. 275 - 278.
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Άπό τοΰ ένατου αΙώνος γνωρίζομεν τήν παρουσίαν καί ήρωικών ασμά-
των μέ γεωγραφικόν έπίκεντρον τούτων τάς άνατολικάς άκρας, δηλ. τά
σύνορα, τοϋ Κράτους είς τήν Μικράν 'Ασίαν. Πρόκειται περί τών άκριτικών
τραγουδιών, τών όποίων Ικανός άριθμός σφζεται άκόμη εις τό στόμα τοϋ
λαού. Τής ποιήσεως ταύτης συνέχειαν ύπό άλλας συνθήκας άποτελοϋν μετα-
γενεστέρως, κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας, τά κλέφτικα τραγούδια.

Έκ τών διαφόρων ειδών δημοτικών τραγουδιών θά γίνη ένταΰθα εί-
δικώτερος λόγος μόνον περί τών άκριτικών, τών ιστορικών, τών κλέ-
φτικων καί τών παραλογών, τά όποία καί περιλαμβάνονται είς τόν πα-
ρόντα τόμον. Περί τών ύπολοίπων θά διαλάβωμεν είς τόν δεύτερον τόμον,
τοΰ όποιου θά έπακολουθήση ή ϊκδοσις.

Γ'. ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ή άκριτική ποίησις όφείλει τήν γένεσιν καί άυθησίν της εις τάς ειδι-
κός συνθήκας, αί όποϊαι έπεκράτουν είς τά άνατολικά σύνορα τοΰ Βυζαντι-
νού κράτους είς τήν Μικράν 'Ασίαν άπό το0 8ου, ίδίςχ δέ άπό του 9ου μέχρι
τοΰ 11ου αιώνος, έξ αίτίας τής άκαταπαύστου είς τήν περιόχήν ταύτην πά-
λης τών Βυζαντινών πρός τόν άραβικόν ίσλαμισμόν.

Ή άνάγκη τής άποκρούσεως τών συνεχών έξ άνατολών καταστρεπτι-
κών έπιδρομών τών 'Αράβων είς τό έσωτερικόν τής Μ. 'Ασίας έπέβαλε τήν
άναμόρφωσιν του συστήματος τής άμύνης τοΰ Κράτους διά τής ιδρύσεως
τών θεμάτων, δηλαδή γεωγραφικών περιφερειών μέ στρατιωτικόν καί πολιτι-
κόν χαρακτήρα ύπό τήν διοίκησιν στρατηγού, πρός τόν σκοπόν τής εύχερούς
καί ταχείας στρατιωτικής κινητοποιήσεως τής περιοχής έν ώρςι άνάγκης,
άκόμη δέ καί τής όργανώσεως τής φρουρήσεως τών συνόρων (άκραι) μέ
είδικά στρατιωτικά σώματα.

Οί φρουροί ούτοι gλαßov τό όνομα άκρίται, διότι είχον έργον των
νά φυλάσσουν τάς άκρας, δηλ. τά σύνορα' ήσαν «οί τάς άκρας προνοούμε-
νοι». Ούτοι εύρίσκοντο έγκατεστημένοι είς τάς παραμεθορίους όρεινάς πε-
ριοχάς πρός τόν Εύφράτην·, τόν Ταΰρον καί 'Αντίταυρον, είς γεωργικά κτή-
ματα, τά λεγόμενα στρατιωτοτόπια ή τόπια. Αί γαίαι αύται, τάς όποιας είχε
παραχωρήσει είς αύτούς τό Κράτος, ήσαν άπηλλαγμέναι άπό σχετικάς φορο-
λογίας τού Δημοσίου μέ τήν ύποχρέωσιν τών καλλιεργητών, νά είναι έκγυ-
μνασμένοι καί έφωδιασμένοι μέ όπλα καί πολεμικούς ίππους, Μτοιμοι άνά
πάσαν στιγμήν πρός άπόκρουσιν έχθρικής εισβολής.

Μέ τήν στρατιωτικήν αύτήν όργάνωσιν αί άκριτικαί (συνοριακαί) έπαρ-
χίαι παρουσίαζον συνεχώς μορφήν στρατοπέδου, όπου οί άκρίται διήγον τόν
βίον άνευ διακοπής ύπό πολεμικόν συναγερμόν, άλλοτε άποκρούοντες αίφνι-
δίαν έπιδρομήν, κουρσον, τών Σαρακηνών ή έπιχειρούντες είς άντίποινα είσ-
βολάς εις τά έδάφη τών έπιδρομέων καί άρπαγάς, άλλοτε δέ έπιτιθέμενοι
καί κατά τών άπελατών, οί όποιοι ώς λησταντάρται έλυμαίνοντο τάς πρός
τά σύνορα περιοχάς '

Ή συνεχής άντιμετώπισις ύπό τών Άκριτών τοσούτων κινδύνων μέ άγώ-
νας σκληρούς έσφυρηλάτει είς αύτούς τό φρόνημα γενναίον μέ ψυχήν άτρό-

1) Ι!λ. χαί Στίλπ. ίΐ. Κυριακίδου, Ό Διγενής 'Ακρίτας, ενθ·' av., α. 09.
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μητον. Ούτοι καί ότε άκόμη δέν εύρίσκοντο είς πολεμικήν δράσιν, συνέχιζον
κατά τόν χρόνον τής άναπαύλης τήν άσκησίν των είς τά όπλα, έπεδίδοντο
συγχρόνως είς άγων1σματα, έπεχείρουν κυνήγια, όπου έπεδείκνυον τήν προ-
σωπικήν των τόλμην καί άνδρείαν, τήν δεξιότητα είς τήν ίππασίαν'καί τήν
σκόπευσιν. Έκ τούτων δέ άνεδεικνΰοντο οί γενναιότεροι καί τολμηρότεροι,
οί όποιοι ώς ήρωες πλέον έπεβάλλοντο είς τήν συνείδησιν τών λοιπών ώς
άρχηγοί, είς τούς όποιους οί λοιποί Άκρίται ήσαν πιστώς άφωσιωμένοι.

Τώνάρχόντων τούτων, οί όποιοι είχον καί τήν προσωνυμίαν «άνδρειω-
μένοι», προσωπικοί άνδραγαθίαι κατά τάς συχνός συγκρούσεις των μέ τόν
έχθρόν άλλά καί κατορθώματα κατά τάς άνταρσίας των κατά τής νομίμου
έξουσίας καί άλλα, ώς άρπαγαί γυναικών ή ύλικών άγαθών, δαμασμός θη-
ρίων κλπ-, ύμνοΰντο κατόπιν είς σχετικά τραγούδια κατά τά συμπόσια καί
άλλας διασκεδάσεις των, όπου έδέσποζεν έπίσης τόήρωικόν πνεύμα, ό έπαι-
νος τών Αντρειωμένων καί ή προβολή τών Ανδραγαθημάτων των, όπου δ'
άκόμη δέν ήσαν σπΑνιαι καί συγκρούσεις καί ταπεινώσεις Αλληλοαντιμαχο-
μένων Αρχόντων. Ούτως είς τά άσματα μέ τό πνεύμα τούτο κυριαρχεί ή προ-
σωπική άνδρεία, ήτις έγγίζουσα εις τά όρια τού ύπερφυσικού, τού θρύλου,
άποτελεί καί τήν κεντρικήν αύτών ίδέαν. '

Είς τά άκριτικά τραγούδια,® τών όποιων ό κύκλος θά ήτο πολύ πλατύ-
τερος ή όσος διεσώθη είς τό στόμα τοΰ λαοΰ έκ τών τότε χρόνων έπί χίλια
καί πλέον μέχρι σήμερον ετη, άναφέρονται ήρωες, ώς ό Κωσταντής ή Κω-
σταντάς, ό Ανδρόνικος, ό υιός τοΰ Άρμούρη, ό Άρέστης, τό Σκληρόπουλο
ή Συριόπουλο, ό Πορφύρης, ό Φωκάς (Βάρδας, Πέτρος), ό Νικηφόρος, ό θε-
οφύλακτος, ό Παρατράχηλος ή Βαρυτράχηλος κ. ά., έξ όλων δέ ύπέρτερος
καί άκαταμάχητος, πρώτος τών άκριτών, σύμβολον ύπερανθρώπου άνδρείας,
ό Διγενής Ακρίτας, ώς άληθινή τιτανική μορφή. Ούτος θά τολμήση τέλος να
συγκρουσθή καί παλαίση καί μέ αύτόν άκόμη τόν Χάρον.3

Ό Διγενής μέ τούς άθλους του φαίνεται ούτω συνεχιστής τής άρχαίας
παραδόσεως περί τού 'Ηρακλέους, τά περί αύτοΰ δέ άσματα διά τούς γο-
νείς του, τόν γάμον του, τήν άρπαγήν τής γυναικός του, τά ήρωικά του κα-
τορθώματα καί τέλος τόν θάνατόν του (πάλη μέ τόν Χάρον), άποτελοΰντα
ίδιαίτερον κύκλον, εύρίσκονται εις στενήν σχέσιν πρός άνάλογα έπεισόδια
είς τό Άκριτικόν Μπος, τό όποιον, ώς γνωστόν, διεσώθη διά τής γραπτής
παραδόσεως είς 6 παραλλαγάς.4

1) Βλ. χαί Στίλπ. 77. Κυριακίδου, ενθ·' άν., σ. 48 κ.έξ. 59 κ.έξ. Βλ. γενικώτερον περί τών
ακριτών χαί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, α. 250 κ.έξ. καί Βασίλειος
Διγενής 'Ακρίτας (εκ?. Πέτρου Π. Καλονάρον, τόμ. Α', ('Αθήναι 1941), είααγ., σ. ια'- ιε').

2) Ό προσδιορισμός "ακριτικά,, εδόθη είς τά τραγούδια ταύτα όπό τών μελετητών
τούτων, έκ τοδ ότι τά θέματα των έχουν σχέσιν μέ τούς ακρίτας. Ή διάκρισις τοδ ποιητικού
τούτοο κύκλοοέγένετο τό πρώτον όπό τοδ Κωνστ. Ν. Σάθα (Μεσαίων. Βιβλιοθ., τόμ. Β', 1873,
είσαγ., σ. μθ' σημ. 1), όστις διέκρινεν είς τα ασματα ταδτα ακριτικά, άπελατικά κ. ά. ΙΙολύ
προηγουμένως ό Max. Büdinger (Mittelgriechisclies Volksepos, Leipzig 1866) έξετά-
σας τό τραγούδι τών υίών τοΰ Άνδρονίκου δπεστήριξεν οτι τούτο προέρχεται έκ τοδ 12ου αι.,
άναιρερόμενον είς τόν Άνδρόνικον Α' Κομνηνόν.

3) Πρβλ. καί St. Kyrialcides, 7n\r neugriechiclien Ballade, Sildost-Fovschiingen,
τόμ. XIX (1960), σ. 329.

4) Βλ. Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας____ νέα πλήρης έκδοσις..., ύπό Πέτρου Π. Κα-



ιδ-.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έκ τής Αντιστοιχίας ταύτης άσμάτων πρός σκηνάς τοΰ "Επους έτέθη
άπό πολλού τό ζήτημα περ'ι τής μεταξύ τούτων σχέσεως καί μάλιστα περί
τοΰ έάν τά σχετικά δημώδη άσματα είναι παλαιότερα, όποτε έχρησιμοποιή-
θησανύπότοΰ συνθέτου τού έπους ή άπέρρευσαν έκ τούτου. Τό θέμα τοΰτο
συνεζητήθη κατ' άρχάς ύπό τών πρώτων έκδοτών τοΰ έπους (διασκευής Τρα.
πεζοΰντος) Κωνστ. Σάθακαίΐίπι. Legrand, σήμερον δέ ύπάρχει έτι άσυμφωνία
μεταξύ τών είδικών έρευνητών, τών μέν δεχόμενων τήν άποψιν ότι ό συνθέ-
της αύτοΰ έλαβεν ύπ' όψιν του καί δημώδη άσματα έπομένως ότι τά
σωζόμενα τραγούδια είναι άρχαιότερα τού έπους, 1 τών δέ ύποστηριζόντων
τήν γνώμην ότι τά τραγούδια, τά όποία έχουν ομοιότητας πρός έπεισόδια
τού έπους έπήγασαν καί διεμορφώθησαν έκ τούτου κατά τούς κατόπιν χρό-
νους, δτε τό έργον τούτο άνεγινώσκετο εύρέως ύπό τοΰ λαοΰ.®

Τό ζήτημα τούτο δέν έχει άκόμη λυθή, φαίνεται όμως ότι θά ύπήρχε
παλαιοτέρα έπική ύλη τήν όποίαν έγνώρισεν όπωσδήποτε καί παρέλαβεν έξ
αύτής ό συνθέτης τού έπους περί τόν Διγενή, τού όποιου ή φήμη τόν ΙΟον
αιώνα είχεν ήδη διαδοθή καί είς τούς άπέναντι τοΰ Εύφράτου Ισλαμικούς
πληθυσμούς. Είς τό άραβικόν μυθιστόρημα τού Sayyid Battâl άναφέρεται ό
Akratès, δηλαδή ό Άκριτης, μέ τά χαρακτηριστικά παλληκαριού όπως ό Δι-
γενής Ακρίτας είς τό έπος καί τά δημώδη άσματα.3 Ούτω τό Άκριτικόν
έπος βοηθεί είς τήν χρονολόγησιν τών άκριτικών τραγουδιών.4

Δέν κατέχομεν μέχρι τούδε ειδήσεις περί τής πρώτης άρχής τής άκρι-
τικής ποιήσεως. Ή γνωστή μαρτυρία τού άρχιεπισκόπου Καισαρείας Άρέθα
(850-925) περί Παφλαγόνων ραψωδών οί όποιοι άναφέρονται ύπ' αύτού ώς
συνθέτοντες «ώδάς, πάθη περιεχούσας ένδοξων άνδρών καί πρός όβολόν
άδοντες καθ' έκάστην οίκίαν», s είναι σαφώς ένδεικτική ότι ήδη άρχομένου
τού δεκάτου αιώνος ή ποίησις αύτη εύρίσκετο έν άκμή είς τήν Μ. Άσίαν καί
μάλιστα εις περιοχήν αύτής έγγύςπρός τό θέατρον τής άκριτικής δράσεως."

λονάρου, τόμ. Α', ('Αθήναι 1941), είσαγ., σ. κδ' - λγ'. St. Kyriakidis, Forschuiigsbericht
zum Akritas Epos, Bericht zum XI. Internationalen Byzantinisten - Kongress,
München 1968, Mtlnchen 1960, σ. 2 χ. έξ.

1) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Α', έν 'Αθήναι; 1920, σ. 254-256.
(ΙΙερί τού εθνικού εποο; τών νεωτέρων Ελλήνων)· ενταύθα καί περί τών αντιθέτων μέχρι τότε
γνωμών. Στίλη. Π. Κυριακίδου, Ό Διγενή? Άκριτα?, ενθ' άν., α. 34. Πρβλ. Henri Grégoire,
L'épopée byzantine et ses rapports avec l'épopée turque et l'épopée romane, Bull,
de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Polit. (Académie Royale de
Belgique), 5° Série, tome XVII, Bruxelles 1931, σ. 477.

2) Άντ. Μηλιαράχη, Βασίλειο; Διγενή? Άκριτα;, 'Αθήναι 1920, σ. 11. Βλ. καί εί;
εκδοσ'.ν ύπό Πέτρου Π. Καλονάρου, ενθ' άν., είσ-, σ. λγ' - λδ'.

3) Η. Grégoire, ενθ' άν., σ. 477. Πλήν τού Akratès καί άλλο; άκριτικό; ήρω; ώ;
ό ΓΙορφύρη; άναφέρεται όπό τού Πέρσοο έπικού ποιητοΰ Firdousi μέ τό όνομα Farfourius
"Ελλην ήρω;, δστι; εισβάλλει εί; Περσίαν. Βλ. Στίλπ. Π. Κυριακίδου, ενθ' άν., ο. 34-35 καί
Η. Grégoire, '0 Διγενή; Άκριτα;, ενθ' άν., σ. 28.

4) Βλ. Γεωργ. Ί. Κουρμούλη, "Επο; καί έπική δλη. Έπιατ. 'Επετ. τή; Φιλοσ.
Σχολή? τοδ ΙΙανεπ.'Αθηνών, Περ. Β', τόμ. Ε' (1954-55), σ. 214.

5) Βλ. Σωκρ. Β. Κοογέα, Αί έν τοΐ? σχολίοι; τοΰ Άρέθα λαογραφικοί είδήσει;,
Λαογρ.., τόμ. 4 (1912/13), ο. 239 - 340.

6) Περί τή; δημοτικότητο; καί τή; διαδόσεω; τών τραγουδιών τούτων έπιμαρτορεί ή
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Ol ήρωες τών περισωθέντων τραγουδιών του ποιητικού κύκλου τούτου έχει
γίνει μέχρι τούδε προσπάθεια νά ταυτισθούν πρός Ιστορικά πρόσωπα τού
9ου καί του 10ου αΙώνος,1 ώς ό Άρμούρης πρός τόν έξ 'Αμορίου αύτοκρά-
τορα Μιχαήλ Γ', έκδικητήν τής καταστροφής τοΰ 'Αμορίου τό 838 (βλ. κατω-
τέρω, σ. 44 - 45), ό Άρέστης πρός τόν έκ Καππαδοκίας ήρωα Όρέστην, στρα-
τηγόν τοΰ θέματος Μεσοποταμίας περί τό 913, 2 ό Πορφύρης μέ τόν Κων-
σταντίνον Δούκαν (βλ. κατωτ., σ. 54-55), ό 'Ανδρόνικος πρός τόν Άνδρόνι-
κον Δούκαν περί τό 906 (βλ. κατωτ., σ. 59), ό Σκληρόπουλος πρός τόν Ρω-
μανόν Σκληρόν(11 at.) (βλ. κατωτ., σ. 81-82), τό τραγούδι τής άλώσεως τοΰ
κάστρου τής Ώριας πρός τήν καταστροφήν τοΰ Αμορίου τό 838 (βλ. κατωτ.,
σ. 88-89).3 Αύτός δέ τέλος ό Διγενής πρός τόν τουρμάρχην τών Ανατολι-
κών Διογένη, όστις έπεσεν ήρωικώς τό 788 είς κλεισούραν τοΰ Ταύρου, μα-
χόμενος κατά τών Σαρακηνών. 4

Έάν δεχθώμεν τήν άποψιν ότι ήρωικά άσματα έμπευσμένα άπό γεγο-
νότα καί πρόσωπα συνδεδεμένα μέ τόν άγώνα τών Βυζαντινών κατά τών
άπ' άνατολών έπιτιθεμένων Αράβων θά ύπήρχον καί παλαιότερον, ήδη κατά
τόν 8ον αίώνα, πιθανόν δέ ό τόσον προσφιλής είς τά άκριτικά τραγούδια
ήρως Κωσταντάς καί Κωσταντής νά είναι ό Κωσταντίνος ό Ε', όστις έδό-
ξασε τά βυζαντινά όπλα είς τούς κατά τών μωαμεθανών άγώνας του,6 τότε

παρομοίωσις όπό του Πτωχοπροδρόμου του αυτοκράτορος Μανουήλ του Κομνηνού πρός Άκρίτην :

τόν Mar ου ή?, τόν Κομν ηνόν, τόν τής πορφύρας γόνοι'
τόν πολεμάρχον τόν ατερρόν, τόν νέον τόν Άκρίτην,
άπάαης τής ανατολής χαί δύσεως τό δόρυ.
Βλ. είς Éni. Legrand, Bibl. Gr. Vulgaire, Paris 1880, ο. 96, στ. 546 x. έξ. Βλ. χαί
είς εχδ. όπό D. - C. Hesseling et Η. Pernot, a. 67 III, 400 ν - 400 κ. Είς άναφοράν τοο
ετι ό Πτωχοπρόδρομος πρός τόν αδτόν αότοχράτορα διά τήν προχλητιχήν ζωήν τών ήγοομένων
είς τάς μονάς άναφωνει έχ τής οργής :

ω τίς Άκριτης έτερος έκεΐ và ευρέθη τότες,
και τάς ποδέας του và επηξεν, và έπήρε τό ραβδίν του
και và τού; εαυνέτριηιεν τούς παλαμναίους μίσαους.
Βλ. εχδ. δπό D.-C. Heaseling et Η. Pernot., a. 45, III, στ 164 - 166 χαί Ém. Le-
grand, ενθ·' άν., σ. 83, στ. 180- 184. Είς άχριτιχοός επίσης ήρωας άναφέρονται πιθανώτατα
χαί τά «κλέα ανδρών», τά όποία -βδον κατά τό ετος 1326 οί άκόλοοθοι τοδ Νικηφόροι) Γρή-
γορα κατά τό ταξίδιόν τοο είς τήν Σερβίαν (Νικηφ. Γρηγοράς, έκδ. Βόννης, 1, 377). Πρβλ.
καί Στίλπ. Π. Κυριακίδην, έν Λαογρ., τόμ. 10 (1929/32), σ. 641. Τοΰ αύτοΰ, Zur neu-
griechischen Ballade, ενθ·' άν., σ. 332.

1) Henri! Grégoire, Ό Διγενής 'Ακρίτας, New York, Ν. T., (1942), α. 11 κ. έξ.
20 - 29, 31 - 36 χ. έξ., σ. 200 κ.έξ.

2) Η. Grégoire et Η. Lüdelte, Nouvelles chansons épiques du IX0 et Xe
siècles, Byzantion, τόμ. 14 (1939), σ. 240-42.

3) Βλ. καί Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Τό δημώδες άσμα "τοδ Κάστρου τής Ώριας,,.
Σχέσις αδτοδ πρός τήν άλωσιν τοδ Άμορίοο τώ 838 όπό τών 'Αράδων. 'Επετ. Ααογρ. Αρχ.,
τόμ. 13/14 (1960- 61), έν 'Αθήναις 1962, σ. 3-34. Βλ. καί Akten des XI. Internal.
Byzantinisten - Kongress 1958, Münchcn I960, σ. 581 - 585.

4) H. Grégoire, ό Διγενής 'Ακρίτας, έ'νθ'άν., σ. 36 - 38.

5) Βλ. Η. Grégoire, liltudcs sur l'épopée byzantine, Revue des l'itudes Grec-

ques, τόμ. XLVI (1933), σ. 30-32.
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ή χρονική περίοδος τής άκμής τής ποιήσεως ταύτης έπιμηκύνεται, άρχομένη
ούτω άπό τού 8ου αί. καί έξικνουμένη μέχρι τού 11ου, δτε ύπό τού Κων-
σταντίνου τοΰ Μονομάχου παρημελήθησαν στρατός καί άκριτικά σώματα
καί διελύθησαν ταύτα κατόπιν έκ τής κατακτήσεως μετά τό έτος 1071 τής
'Ανατολικής Μ. 'Ασίας ύπό τών Σελτζούκων Τούρκων.

Είς τά περισωθέντα άσματα, τά· όποία, ώς έλέχθη, χρονικώς τοποθε-
τούνται εις τόν 9-11 αί. παρετηρήθη ότι έχει χρησιμοποιηθή καί ποιητική
ύλη άρχαιοτέρα τού 8ου αι., ήτοι παλαιοτέρων τραγουδιών. 1

Mè τήν πάροδον τού χρόνου οί άκριτικοί ήρωες ένεκα τής περιβολής
αύτών καί μέ μυθικά στοιχεία άπέβησαν ώς ιστορικά πρόσωπα δυσδιάκρι-
τα, τά άσματα όμως διετήρησαν τήν έπικήν των μορφήν, Ιδιαιτέρως είς τάς
Κυπριακός παραλλαγάς, τήν ήρωικήν πνοήν, τήν λιτότητα καί τό ζωηρόν
τής έκφράσεως, πρός δέ καί τούς χαρακτήρας τών ήρώων των, ώς ή τιμία
συμπεριφορά των πρός τόν άντίπαλον, τόν όποιον ό ήρως άποφεύγει νά
κτυπήση άοπλον ή κοιμώμενον, ώς έπί παραδείγματι ό Διγενής κατά τήν
πάλην του μέ τόν δράκον. Τά άκριτικά τραγούδια δύνανται ούτω νά χαρα-
κτηρισθούν περισσότερον ώς ιστορία παρά ώς τέχνη.

Φορείς τών άσμάτων τούτων ήσαν κυρίως λαϊκοί ραψωδοί, οί όποιοι
κατά τήν μαρτυρίαν τού Άρέθα περιεφέροντο είς τάς όδούς καί έτραγφ-
δουν ταύτα έπ' άμοιβή «πρός όβολόν», ή παράδοσις δ' αύτη συνεχίζεται κα-
τόπιν είς τήν κλέφτικην ποίησιν ώς καί είς άλλα τραγούδια. 5

'Εκ τών άκριτικών περιοχών διεδόθησαν κατόπιν τά άσματα ταύτα καί
είς τόν λοιπόν πληθυσμόν τής Μ. 'Ασίας, ύπό τούτου δέ μετά τήν έκείθεν
έξοδόν του άπό τού 11ου αί. ένεκα τής τουρκικής λαίλαπος θά μετεφέρθη-
σαν είς τούς τόπους τής νέας έγκαταστάσεώς του, τήν Κύπρον, τήν Δωδε-
κάνησον, Κρήτην, θράκην καί λοιπόν έλληνικόν κόσμον.

'Εν Μικρά Άσίςχ ή ποίησις αυτη συνετηρήθη είς τόν έλληνισμόν τού
Πόντου, είτα δέ τής Καππαδοκίας, έκτός δέ αύτής πιστότερον καί ζώσα εις
τάς νήσους, κατά πρώτον λόγον είς τήν Κύπρον, έπειτα είς τήν Δωδεκάνη-
σον καί τήν Κρήτην,3 έν άντιθέσει πρός τήν ήπειρωτικήν'Ελλάδα, όπου ύπε-
χώρησεν άντικατασταθείσα ύπό τής νεωτέρας τών κλέφτικων τραγουδιών.

Ή μή ύπαρξις σήμερον τούλάχιστον παραδόσεων περί τού Διγενή ή
άλλων άκριτικών ήρώων εις τόν ήπειρωτικόν χώρον είναι ένδεικτικόν ση-
μεϊον ότι τά τραγούδια τοΰ κύκλου τούτου ύπεχώρησαν πολύ πρωίμως είς
τά κλέφτικα τραγούδια, είς τά όποια καί μετωχετεύθη τό ήρωικόν πνεύμα
τής άκριτικής ποιητικής παραδόσεως.

1) Η. Grégoire et Η. Lüdeke, ενθ' άν., σ. 249.

2) Βλ. Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Αί γυναίκες είς τήν λαογραφίαν,'Αθήναι [1920] σ. 69·
Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ.. Α', 1920, σ. 225 - 26 (Γνωστοί ποιηταί δημο-
τικών άσμάτων).

3) Παλαιότεραι μνεΐαι τοδ Διγενή είς τόν λαόν έκ τής γραπτής παραδόσεως είναι α)
είς δημώδες ασμα είς χειρόγραφον έκ τών μέσων τοϋ 17ου αί. έν χειρογράφψ τής Μονής
τών Ιβήρων τοΰ 'Αγ. "Ορους' (βλ. Betr. Bouvier, Δημοτικά τραγούδια άπό χειρόγραφο τής

Μονής τών Ιβήρων, 'Αθήνα 1960, σ. 11, άρ. 4 καί σ. 30-33. β) είς τήν Κρητικήν κωμω-

δίαν τοό Μάρκου'Αντωνίου Φώσκολου (1668 -69) "Φορτουνάτος„, Γ', 776. Βλ. καί Γ. Κ.
Σπυριδάκη, Ειδήσεις είς τόν Φορτουνάτον περί τοϋ Βενετοτουρκικοϋ πολέμου. Έλλην. Δη-
μιουργία, τόμ. 12 (1953), σ. 92.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ιε'.

Δ'. ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Ιστορικά τραγούδια θεωρούνται όσα έχουν ώς θέμα γεγονότα, οίον
κατορθώματα ιστορικών προσώπων, μάχας, ναυμαχίας, πολιορκίας, αλώσεις
καί καταστροφάς πόλεων, φρουρίων καί τόπων καί άλλα έτι συμβάντα, ήτοι
σεισμούς, λιμούς κλπ. 'Ιστορικά τραγούδια είναι έπίσης καί τά κλέφτικα καί
τά άκριτικά άλλά διακρίνονται εις ιδιαιτέρας κατηγορίας έκ τού ειδικού
πολιτικού περιβάλλοντος έντός του οποίου έδημιουργήθησαν, πρός δέ καί
τού διαφορετικού πνεύματος τό όποιον έπικρατεί είς τήν έξύμνησιν προσώ-
πων καί γεγονότων, πού άποτελοΰν τά συστατικά τής γενέσεώς των.

Έν αντιθέσει πρός τά κλέφτικα είς τά ιστορικά ή άφήγησις τού γεγο-
νότος παρουσιάζεται μέ περιοσοτέρας λεπτομερείας, ήτοι ύπάρχει ή μνεία
τοΰ τόπου, τού χρόνου, τών προσώπων καί τής διαδοχής τών γεγονότων,1
χωρίς νά λείπουν άκόμη καί τά σχόλια του ποιητοΰ, όστις πληροφορεί δι"
αύτών τόν άκροατήν του, είναι δέ συνήθως τά τραγούδια ταΟτα ώς πρός
τόν χρόνον τής συνθέσεώς των σύγχρονα πρός τά ίστορούμενα είς αύτά
γεγονότα.

Ή έπιζητουμένη ύπό τού ποιητοΰ ψυχική συγκίνησις καταπνίγεται εις
τήν λεπτομέρειαν τής έκθέσεως τοΰ γεγονότος, ούτω δέ δέν έπιτυγχάνεται
ή έκφρασις αύτής. Παρά ταΰτα όμως ύπάρχουν καί άσματα τής κατηγορίας
ταύτης, τά όποία μέ συντομίαν εις τήν διατύπωσίν των περιέχουν έντονα
δραματικά στοιχεία καί ζωηράν λυρικήν έκφρασιν, π. χ. τό τραγούδι του
κρούσου τής Άντριανούπολης, οί θρήνοι τής Πόλης καί τής Τραπεζοΰντος,
τό τραγούδι τών σκλάβων τών Μπαρμπαρέσων κ. ά.

Τά άρχαιότερα έκ τών ιστορικών τραγουδιών προέρχονται έκ τών
ύστέρων βυζαντινών χρόνων, ώς τό τραγούδι του Γαβρά,5 οί θρήνοι της κα-
ταστροφής τής Άδριανουπόλεως,' τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως
καί τής Τραπεζοΰντος,4 τό άσμα τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 5 κ. ά. Τά
περισσότερα όμως τών γνωστών ιστορικών τραγουδιών έχουν τήν άρχήν είς
γεγονότα τών χρόνων μετά τήν "Αλωσιν, ήτοι τής περιόδου τής δουλείας του
"Εθνους, ίδίςχ ύπό τούς Τούρκους, μέχρι τής κατόπιν ήρωικοΰ άγώνος πολι-
τικής Αποκαταστάσεως του."

Τά μεταγενέστερα Ιστορικά τραγούδια, ιδία τών χρόνων τής Έλληνι-
κής έπαναστάσεως καί όλίγον πρό αύτής όμοιάζουν είς τήν τεχνοτροπίαν
καί τό πνεΰμα των πρός τά κλέφτικα, τά διακρίνομεν δέ έκ τούτων έφ" όσον
άναφέρονται είς δρδσιν προσώπου ή γεγονότα, τά όποία δέν έχουν σχέσιν
πρός τόν άγώνα τών άσυντάκτων ομάδων τών κλεφτών, έν άντιθέσει πρός
τόν ώργανωμένον άγώνα τό πρώτον τοΰ Σουλίου καί κατόπιν κατά τήν Έλ-
ληνικήν έπανάστασιν.

1) Πρβλ. καί Γιάννη 'Αποστολάκη, Τό κλέφτικο τραγούδι. Τό πνεΰμα κ' ή τέχνη τοο.
Έν 'Αθήναι; 1950, α. 67. κ.έξ. 108, 109.

2) Βλ. κατωτ., ο. 121. 3) Αότόθι, α. 122. 4) Αότόθι, ο. 124-131. 5) Αί>-

τόθι, α. 123. '6) Αότόθι, α. 131 κ.έξ.
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Ε'. ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Τό ήρωικόν πνεύμα, τό όποιον ένέπνευσε τήν άκριτικήν ποίησιν, ήτοι
τό πνεύμα τής άντιστάσεως είς τήν άραβικήν λαίλαπα, αύτό τό ίδιον, συν
τηρούμενον είς τήν ψυχήν τού λαού, άπαντά ρέ νέαν έκφρασιν έντός άλλου
περιβάλλοντος καί ύπό διαφορετικός συνθήκας είς τά κλέφτικα τραγούδια.
'Εμπνέονται καί αύτά όμοίως άπό τόν άγώνα τού έθνους κατά τοϋ Ισλάμ,
μέ τήν διαφοράν μόνον ότι είς τήν σκληράν αύτήν πάλην μέ πρωταγωνιστήν
τόν κλέφτην δ έχθρός κατέχει τήν θέσιν τού δυνάστου.

ΟΙ "Ελληνες κατά τήν δυναμικήν άντιμέτρησίν των μέ τόν άσιάτην κα-
τακτητήν καί δτε πλέον είχον παύσει νά έχουν έλπίδας σωτηρίας άπό Ινερ-
γόν έπέμβασιν τών χριστιανικών δυνάμεων τής Εύρώπης καί συνήλθον άπό
τήν κατάπληξιν έκ τοΰ μεγέθους τής έθνικής καταστροφής, δηλ. τής άλώ-
σεως τής Κωνσταντινουπόλεως, ήρχισαν άμέσως νά αύτοσυγκεντρώνωνται
είς τήν σκέψιν τής έκ νέου πολιτικής των άνασυγκροτήσεως. Αύτός ό θρή-
νος τής πτώσεως τής Πόλης μέ τόν στίχον «πάλε μέ χρόνους, μέ καιρούς,
πάλε δικά σου είναι» έκφράζει τήν έθνικήν αύτήν έλπίδα τών ύποδούλων.

Μέ τήν προσδοκίαν αύτήν τό γένος τών 'Ελλήνων παρά τάς σκληράς
καταπιέσεις ύπό τού άλλοδόξου κυριάρχου, όστις ήπείλει τόν πλήρη έξαφα-
νισμόν του, δέν περιέπεσεν είς τήν μοιρολατρίαν. 'Εντός όλίγου δημιουρ-
γείται τό πνεύμα τής ένεργοΰ άντιστάσεως κατά πρώτον είς όρεινάς περιο-
χάς τής ήπειρωτικής 'Ελλάδος, όπου ύπήρχε τοΰτο άνεπτυγμένον έκ παρα-
δόσεως έλεύθερον καί άνυπότακτον καί τό όποιον ούτω δέν ήδύνατο νά
άνεχθή χωρίς διάμαρτυρίαν τά καθημερινά έγκλήματα τών Τούρκων, ήτοι
τάς διαρπαγάς Αγαθών, τάς άτιμώσεις καί άλλας βιαιοπραγίας. Είς τά βουνά
κατέφευγον έτι καί όσοι άλλοι καθ' οιονδήποτε τρόπον κατεδιώκοντο ύπό
τοΰ τυράννου ώς καί έκεϊνοι, πού άλλως δέν ήδύναντο νά ύπομείνουν τά άφό-
ρητα δεινά τής δουλείας.

Ούτως έσχηματίσθη όρεσίβιος κοινωνία έλευθέρων σκλάβων, οί όποιοι
συγκροτούμενοι είς όμάδας διεμόρφωνον ίδιόρρυθμον βίον. Ούτοι διαβιοΰν-
τες έν κινδύνφ, ώς διωκόμενοι, διήγον πάντοτε έν στρατοπέδφ, ήσαν δέ
ήναγκασμένοι πρός συντήρησίν των νά έπιδίδωνται είς ληστρικός ένεργείας
κατά τών Τούρκων, πολλάκις δέ έξ άνάγκης καί κατά τών όμοεθνών των.
Ούτω προσέλαβον τό όνομα κλέφτες.1

Πρός προστασίαν έκάστης περιφερείας έκ τής δράσεως ταύτης τών
κλεφτών ώργανώθησαν ύπό τού κατακτητοΰ ειδικά σώματα ήδη άπό τού
δευτέρου ήμίσεος τοΰ 16 αι., - είς τά όποία άνετέθη ή περιφρούρησις τής
τάξεως καί ή προστασία τών συγκοινωνιών είς ώρισμένας στενάς διόδους
(ντερβένια). '

1) Βλ. Κ. ΠαπαρρηγοπούΧον, 'Ιστορία τοδ 'Ελληνικού εθνου?, εκδ. 6η, 1932, τόμ.
5β, σ. 134, 140 κ.έξ. Ίω. ΒααδραβέΧη, 'Αρματολοί καί κλέφτες εί? τήν Μακεδονίαν, θεσσα-
λονίκη, 1948, σ. 4 καί 22.

2) Κ. ΠαπαρρηγοπούΧον, ενθ-' άν., σ. 134 χ. έξ.

3) Πολύτιμοι είναι αί ιτλ-ηροφορίαι τοδ Cl. Fauriel (Chants populaires de la Grèce
moderne, τόμ. I, Paris 1824, σ. XLII - LXXIX χαί Δημοτικά τραγούδια τή? συγχρόνου
Έλλάδο?, μεταφραστή? Άπ. Δ. ΧατζηεμμανονήΧ, Αθήνα 1956, σ. 26 -47) παρά συγχρό-
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Οί προσλαμβανόμενοι είς τά σώματα ταύτα έκαλούντο άρματολοί,
έστρατολογοΰντο δέ έν πολλοίς έκ τών τάξεων τών κλεφτών, οί όποιοι συν-
εθηκολόγουν μέ τόν κ.ατακτητήν, δηλ. ήσαν «προσκυνημένοι» κλέφτες, έν
Αντιθέσει πρός τούς άνυποτάκτους, τούς «άπροσκύνητους». Ό Αρχηγός τής
όμάδος τών άρματολών άπό τήν περιοχήν (Αρματολίκι) τήν όποίαν έφρού-
ρει είχεν υλικά όφέλη, διό καί κατεβάλλετο πολλάκις φροντίς νά περιέλθη
κληρονομικώς τό άρματολίκι εις μέλος τής οικογενείας του. Έκ τών Αντι-
ζηλιών ού μόνον ώς πρός τήν διαδοχήν τού Αρματολικίου Αλλά καί τών Αν-
τιθέσεων μεταξύ καπεταναίων έπήρχοντο ούχί σπανίως συγκρούσεις μέ ύλι-
κάς ζημίας, φόνους, αίχμαλωσίας καί εις τόν περίοικον έλληνικόν πληθυσμόν.1

Πολλοί όμως τών άρματολών, πρφην κλεφτών ή μή, περιέπιπτον συ-
χνά είς τήν δυσμένειαν τών Τούρκων, όπότε ούτοι κινδυνεύοντες τήν ζωήν,
έάν συνελαμβάνοντο, κατέφευγον είς τά όρη άναλαμβάνοντες έκ νέου ώς
κλέφτες τόν άγώνα. Έκ τούτων καί άπό άλλους δυναστευομένους, οί όποιοι,
ώς έλέχθη, δέν ήδύναντο νά βλέπουν άδιαμαρτυρήτως τάς πράξεις βίας τών
Τούρκων έσχηματίζοντο πολεμικά σώματα, τά όποία μέ ένδιαιτήματα καί
όρμητήριά των δύσβατα καί Απρόσιτα όρη είχον σκοπόν νά έκδικήσουν τάς
βιαιοπραγίας τού τυράννου.

'Από τά όρμητήριά των ταύτα έπιπίπτοντες κατά του έχθρού άπετέ-
λουν δι' αύτόν τό άντίπαλον δέος.

Οί κλέφτες ούτω είς τούς χρόνους τής δουλείας, άπό τού δευτέρου
ήμίσεος τού 17ου αιώνος, ιδία δέ κατά τόν 18ον καί τάς άρχάς τού 19ου
μέχρι τής Επαναστάσεως, άπετέλουν τήν πρωτοπορείαν τής ένεργητικής πο-
λεμικής δράσεως τοΰ ύποδούλου έθνους.

Ό άγών τών κλεφτών ήτο άνισος καί έκ τούτου τραχύς, πολλάκις δέ
δέν έλειπον καί οί όλιγόπιστοι τών όμοεθνών, οϊτινες συνειργάζοντο μέ τόν
πολέμιον καί προέδιδον αύτούς. "Ένεκα τούτου οί κλέφτες ήσαν ήναγ'.α-
σμένοι πολλάκις νά στρέφωνται όχι μόνον κατά τών Τούρκων ή τών 'Αλ-
βανών άλλά καί έναντίον τών συμπραττόντων μέ αύτούς καιροσκόπων χρι-
στιανών,

Ό τραχύς ύπό τάς συνθήκας αύτάς βίος τών κλεφτών έν μέσω καθη-
μερινών κινδύνων καί στερήσεων έσφυρηλάτησεν εις αύτούς πνεύμα ήρωι-
κής άντιμετωπίσεως τών δυσκολιών καί περιφρονήσεως τής ζωής, άμα δέ
καί φιλοσοφικής άντιμετωπίσεως τής μοίρας. Ύπό τό πνεύμα δέ τούτο έχουν
έξυμνηθή μέ τραγούδια αί άνδραγαθίαι τών κλεφτών καί άλλα έπεισόδια
τής ζωής των.

Τά κλέφτικα τραγούδια αύτά σύμφωνα με τήν ύπόθεσίν των διακρί-
νονται είς έκεΐνα πού περιστρέφονται είς γεγονότα (περιστατικά, άνδραγα-
θήματα, τραγικόν τέλος, θάνατος) τής δράσεως ώρισμένων κλεφτών καί είς
άλλα, τά όποία φαίνονται ώς καταστάλαγμα άπό τήν έμπειρίαν τοΰ κλέφτι-
κου βίου καί έχουν ώς θέμα των γενικώτερα έπεισόδια ή ιδέας έκ τής κοι-

νών του, οίτινες εζων τότε, τό 1824, τόν κόσμον τών κλεφτών καί άρματολών καί τάς παρα-
δόσεις των, σχετικαί πρός τούς θεσμούς καί τήν όργάνωσιν τούτων, τήν στάσ'.ν των έναντι τής
τουρκικής άρχής, τάς ασχολίας, τόν τρόπον τής ζωής, τόν ψυχικόν των κόσμον, τόν χαρακτήρα
των, τούς άγώνας των κατά τών Τούρκων κλπ.

1) Βλ. καί Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής Άγόριανης (Παρνασοΰ), 'Αθήνα
1939, σ. 171 κ. έξ.
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νωνικής ζωής τών κλεφτών1 μέ έντονώτερον λυρικόν περιεχόμενον.' Έκ
τούτων πρωταρχικά είναι βεβαίως τά πρώτα, δηλ. τά άναφερόμενα είς
ώρισμένα πρόσωπα και συγκεκριμένα γεγονότα τής δράσεως τών κλεφτών,
τά δ' άλλα μέ ύποθέσεις αύτών άόριστα περιστατικά καί Ιδέας τής ζωής
των, είναι ύστερωτέρας έμπνεύσεως.3

Δέν νομίζω, ότι έχει δίκαιον ό Γιάννης 'Αποστολάκης ύποστηρίζων
ότι τά τραγούδια τής δευτέρας αύτής κατηγορίας είναι νόθα ώς .πρός τήν
«γέννηση καί τήν άξια» των,4 καί ότι «έχουν γεννηθή σ' έποχή όπου εχει
λείψει καί άπό τή ζωή καί άπό τό πνεύμα ή άμεση αίσθηση τού ήρωισμοΰ
κ' είναι κατασκευάσματα λογίων, τών άνθρώπων δηλαδή μέ τήν έτοιμη καρδιά,
μέ τήν έτοιμη γλώσσα, μέ τήν έτοιμη φαντασία».6 Πιστεύω άντιθέτως ότι
καί τά άλματα αύτά είναι γνήσια, όπως καί τά άναφερόμενα είς ώρισμένα
πρόσωπα κλεφτών ή γεγονότα" καί ότι άποτελοΰν άπόσταγμα τής έμπειρίας
τής κλέφτικης ζωής, έκφρασιν θυμοσόφου διαθέσεως πρό τής τραχύτητος τού
όλου βίου τών κλεφτών είς τούς κινδύνους, οί όποιοι τούς περιέβαλλον, τάς
κακουχίας των, τήν σκληρότητα τής μοίρας κ. ά.

Είς τό δλον περιεχόμενόν των τά κλέφτικα τραγούδια έκφράζουν τό
πνεύμα τής άπεγνωσμένης άντιστάσεως τού άτόμου μέ έλευθέραν τήν ψυχήν
κατά τοΰ στραγγαλισμού τής έλευθερίας του, έρμηνεύουν τήν άνθρωπίνην
άξιοπρέπειαν άπέναντι τής ζωής καί τήν πίστιν είς τήν θρησκείαν καί τό
έθνος. Ή έκφρασις εις αύτά είναι ζωηρά καί μεγαλοπρεπής μέ συμβολικούς
παραλληλισμούς.7 Ή μορφή των περιέχει έπικόν πλάτος μέ δραματικόν στοι-
χείον, ώς δέ έλέχθη, καί έντονον λυρισμόν, είς τόν όποιον πολλάκις υπο-
τάσσεται τό έπικόν στοιχειον. Τόν ήρωα παρακολουθεί άδιαπτώτως είς κάθε
βήμα ό θάνατος μέσα είς τά πανούργα τεχνάσματα τοΰ έχθροϋ, όστις άκόμη
καί μέ τήν άναγκαστικήν συνεργασίαν τών προεστών έπιζητεί τήν έξολό-
θρευσίν του. Είς τήν άγωνιώδη δ' αύτήν ζωήν τών κλεφτών φαίνεται νά
συμμετέχω καί νά συμπάσχη δλη ή γύρω των φύσις, έμψυχος καί άψυχος, τά
πουλιά, δ ήλιος, τό φεγγάρι, τά βουνά, οί κάμποι. Μέ τά πουλιά θά άναγ-
γελθή μετά τήν μάχην ό θάνατος τού ήρωος, τά βουνά δέ θά πάρουν πέν-
θιμον όψιν μέ τό άντάριασμά των καί οί κάμποι μέ τήν συννεφιάν, τό ίδιο
καί τό φεγγάρι μέ μαύρο ή κόκκινο χρώμα. Οί ήρωες δέ έμφανίζονται ώς
πραγματικαί μορφαί, όξύθυμοι καί μέ σκληρότητα πολλάκις, έπιβλητικοί πού
έγγίζουν νά καλυφθοΰν άπό τόν θρϋλον, άκατάβλητοι άλλά καί έτοιμοι πρός
αύτοθυσίαν.

Είς τό κλέφτικο τραγούδι είτε πρόκειται περί κατορθώματος τού ήρωος
ή τοΰ τραγικού τέλους του ή καί περί ιδέας έκ τής έμιτειρίας του, ό ποιητής
έπιζητεί μέ τήν λέξιν καί τήν λυρικήν έκφρασιν τού πόθου του, τών αισθη-
μάτων του, νά προκαλέση συγκίνησιν.

1) Βλ. κατωτέρω ααρ,ατα τής πρώτης κατηγορίας (ο. 183 - 270) χαί τής δευτέρας
(ο. 271 -291).

2) Βλ. καί Γιάννη Μ. 'Αποστολάκη, Τί< κλέφτικο τραγούδι, ενθ·' άν., ο. 88.

3) "Ενθ' άνωτ., σ. 43 - 44, 88 - 89.

4) "Ενθ' άνωτ., σ. 88 - 89.

5) "Ενθ' άν., σ. 89.

6) Βλ. καί Mario Vitti, Canti dei ribelli Greci, Fironze 1956, a. 30.

7) Βλ. Γιάννη M. 'Αποστολάκη, ενθ' άν., σ. 96.
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'Αναλόγως πρός τά γεγονότα τά όποία ένέπνευσαν τά τραγούδια δύ-
νανται ταύτα νά διακριθούν είς Ιδιαιτέρας κατηγορίας, όπως ό κύκλος τρα-
γουδιών περί πρόσωπα, τά όποία ύμνοΰνται ώς κλέφτες καί άρματολοί (Άν-
τροΰτσος, Γιώργης Μπαρτζόκας, Γιαννούλας, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Ζίδρος,
Κοντογιανναίοι, Νικοτσάρας, Πανουργιάς, Στουρνάρης κ. ά.), τραγούδια μό-
νον διά κλέφτες (Δήμος, Ζαχαριάς, Κατσαντώνης, Θανάσης Καράμπελας, Λε·
πενιώτης, Λάπας, Χρίστος Μιλιόνης κ. ά ), τραγούδια τού κύκλου άγωνιστών
κατά τού 'Αλή Πασά τών 'Ιωαννίνων (Σισμαναϊοι, Κατσαντώνης, Δίπλας, Κώ-
στας Λεπενιώτης, Λαζαίοι, θύμιος Βλαχάβας κλπ.) κ. ά.

Ή κλέφτικη ποίησις, τής όποιας, όπως καί τής άκριτικής, φορείς ήσαν
παλαιότερον τυφλοί ραψφδοί καί άλλοι ποιητάρηδες ' άλλά καί αύτοί οί κλέ-
φτες μέ τούς καπεταναίους των,5 εύρίσκετο εις άκμήν μέχρι τής Έλληνικής
έπαναστάσεως. Ή συντεταγμένη τότε καί καθολική έξέγερσις τών Ελλή-
νων είς ην ένετάχθησαν καί ήγωνισθησαν καί τά σώματα τών κλεφτών, ή
έπακολουθήσασα άπελευθέρωσις μεγάλου γεωγραφικού τμήματος τής χώ-
ρας, τό όποιον μέχρι τότε ήτο πεδίον δράσεως τών κλεφτών, πρός δέ καί
ή πνευματική τότε άναγέννησις τού λαοΰ ύπό έλεύθερον βίον, έπέφεραν τήν
παρακμήν τής ποιήσεως ταύτης άπό άπόψεως συνθέσεως νέων τραγουδιών."
Αύτη συνεχίσθη κατόπιν έπί τινας δεκαετηρίδας είς δμορα άλύτρωτα έδάφη
τής Μακεδονίας καί τής 'Ηπείρου. Εις τήν έλευθέραν Ελλάδα κατά τούς
χρόνους τούτους ύμνήθησαν μέ άσματα συντεθέντα κατά τό πρότυπον τών
κλέφτικων τραγουδιών ήρωες μέ λν]στρικήν δράσιν, ώς ό Χρίστος Νταβέλης,
ό Ντούλας, ό Κωσταντέλλος κ. ά.4

Τ. ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

Αί παραλογαί είναι διηγηματικά τραγούδια μέ έπικόν πλάτος, άμα δέ
καί μέ στοιχεία δραματικά καί λυρικά.

Αί ύποθέσεις των προέρχονται έκ παλαιών παραδόσεων ή μύθων, οίον
περί 'Αγίων, δράκων, στοιχειών, στοιχειώσεως ατόμου ή ζφου, παραμυθιών
κ. ά. ή συνηθέστερον λαμβάνονται άπό τήν κοινωνικήν ζωήν, δηλαδή άπό
κοινωνικά γεγονότα τά όποία προκαλούν συγκίνησιν εις τόν λαόν, ώς αί
έρωτικαί ή οίκογενειακαί τραγωδίαι (άδελφική άγάπη, πιστή σύζυγος, άτυ-
χής έρως ή γάμος, άπιστία συζύγου, κακή πεθερά), άλλα συμβάντα είς τήν
κοινωνίαν (σκάνδαλα ήθικοΰ περιεχομένου, φόνοι, έκδικήσεις, ναυάγια πλοίων),
άκόμη καί διηγήσεις έκ τής έθνικής ζωής κλπ. Ούτω προβάλλεται ώς ποιη-
τικόν θέμα πρδξίς τις, ήτις παρουσιάζεται ώλοκληρωμένη μέ λογικήν ένό-
τητα καί συγκινεί ώς άσμα τήν λαϊκήν ψυχήν, διότι τό θέμα του προέρ-
χεται άπό τήν έμπειρίαν τής κοινωνίας καί περιλαμβάνει ένεργείας καί πρά-
ξεις τού άνθρώπου, άκόμη δέ καί τήν μοίραν του.

1) Βλ. Cl. Fauriel, ενθ·' άν., I, σ. XC κ. έξ. (μετάφρ. Άπ. Χατζηεμμανοοήλ, ο. 54-
55), Ν. F. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Α', έν Αθήναι; 1920, σ. 225 κ.έξ. καί
Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Αί γοναϊκε; εί; τήν λαογραφίαν, έν 'Αθήναι; [1920], σ. 69.

2) Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 226 κ.έξ.

3) Βλ. καί ενθ' άν., σ. 234.

4) Βλ. κατωτέρω, σ. 295 κ.έξ.
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Τό δραματικόν στοιχεϊον είς τά ά0ματα ταύτα προκαλεί μέν τόν φό-
βον καϊ τόν έλεον τού άκροατοΰ διά τούς ήρωας τής ύποθέσεως, δέν Απο-
σκοπεί όμως πρός κάθαρσιν ήθικήν. "Απλώς μόνον παρουσιάζονται είς αύτά
μορφαΐ τού κοινωνικού βίου σχετικαΐ πρός τά έπικρατούντα ήθη καί έθιμα
çai γενικώτερον τήν ήθικήν τού λαού άντίληψιν περί τής κοινωνίας.

Είς τά φσματα ταύτα μέ έπιΚολυρικόν καί δραματικόν χαρακτήρα 1 ή
φαντασία τού λαοΰ, ώς παρετήρησεν ό Cl. Fauriel, «έκδηλώνεται μέ περισ-
σήν ποικιλίαν, έλευθερίαν καί δύναμιν».

ΆρκεταΙ τών σημερινών παραλογών (τοΰ γεφυριού τής "Αρτας ή τής
Τρίχας, τού νεκρού άδελψου, τού γυρισμού του ξενιτεμένου, τού Χαρζανή,
του κολυμβητή, τής μάννας φόνισσας, τής πάλης τού πατρός (του Τσαμα-
δού) πρός τόν υίόν του κ.ά.),5 ών τίνες είναι διαδεδομένοι καί έξω τού έλ-
ληνικοΰ κόσμου, δύνανται χρονικώς νά θεωρηθοΰν παλαιότεροι τοΰ 9ου αίώ-
νος άπό του όποιου καί κατόπιν χρονολογούνται τά σωζόμενα σήμερον
άκριτικά τραγούδια μέ τά όποία καί έχουν όμοιότητας (βλ. άσματα τής
άρπαγής, κατωτ., σ. 110 κ.έξ.), άλλαι δέ παραλογαί, αί περισσότεροι, είναι
τών μετ' αύτούς χρόνων καί μέχρι τών νεωτέρων.

Ώς πρός τήν προέλευσιν τών άσμάτων τούτων ύπεστηρίχθη ύπό τού
Στίλπ. Κυριακίδου," ότι προέρχονται έκ του θεάτρου τής μεταγενεστέρας
άρχαιότητος (τών πρώτων χριστιανικών αΙώνων), είδικώτερον δέ έκ τής
άκμαζούσης τότε όρχηστικής τραγωδίας, δηλ. τοΰ τραγικοΰ παντομίμου, ό
όποιος είχεν όμοιας ύποθέσεις, ώς αί σήμερον παραλογαί, δηλ. μυθικός μέ
έπικόν καί λυρικόν είς τάς τραγωδίας ταύτας στοιχεϊον. Πρός τήν σύνδεσιν
ταύτην συμφωνεί έτι καί ή λέξις σήμερον παραλογή, ήτις φαίνεται προελ-
θούσα έκ τής άρχαίας παρακαταλογή, ή όποία έσήμαινε πιθανώς άπαγ-
γελίαν μελοδραματικήν ύπό συνοδείαν ώρισμένων όργάνων.4

Μέ τήν λέξιν παραλογή έδηλώνοντο παλαιότερον είς τήν λαϊκήν
παράδοσιν τών 'Αθηνών τά έπικής μορφής τραγούδια.6 Τόν δρον τούτον πα-
ρέλαβε κατόπιν ό Ν. Γ. Πολίτης πρός δήλωσιν τών άσμάτων μέ διηγηματι-
κήν μορφήν. Μέ τήν αύτήν περίπου σημασίαν άπαντοΰν καί αί λέξεις: π ε-
ριλοή εις άσματα παλαιότερα κυπριακά'Β καί έπιλογή είς τραγούδια τής
Ήπειρωτ.'Ελλάδος.' Είς τήν Κώ τά πολύστιχα γενικώς άσματα ύπό τά όποία
νοούνται καί αί παραλογαί λέγονται στιχοπλακιές. Ή λέξις είναι ήδή γνω-
στή άπό τών άρχών τοΰ 14ου αί. (1336), δτε άναφέρονται είς τήν Τραπεζούντα
λαϊκοί ποιηταί, οί όποιοι συνέθετον «στιχοπλοκίας πρός τέρψιν του λαού.8

1) Βλ. καί Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Αί Ιστορικοί άρχαί, ενθ·' άν., σ. 16.

2) Βλ. καί St. Kyriakides, Zur neugriechischen Ballade, ενθ' άν., σ. 332.

3) Αί ίστορικαί άρχαί. ενθ' άν., σ. 9 κ.έξ., σ. 16.

4) "Ενθ' άν., σ. 6 (βλ. καί άνωτ., α. η')·

6) Βλ. Δ. Καμπούρογλου, 'Ιστορία τών 'Αθηναίων, τόμ. Α', 1889, σ. 289.

6) Στίλπ. Π. Κυριακίδου, Αί γοναϊκες εί? τήν λαογραφίαν, έν'Αθήναις [1920], σ. 38.
Τον αύτοΰ, 'Ελληνική λαογραφία, 'Αθήναι 1922-23, σ. 28.

7) Βλ. Εναγγ. Στ. Τζιάτζιον, Τραγούδια τών Σαρακατσαναίων, έν 'Αθήναις 1928,
σ. 66, άρ. 126, στ. 2. 11ρ6λ. καί Δημ. Α. Πετροπούλον, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια,
Α', 'Αθήναι 1958. σ. χε'.

8) Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Ποιηταί δημωδών άσμάτο>ν είς Τραπεζούντα κατά τόν
14ον αιώνα, 'Αρχεϊον Πόντοο, τόμ. 16 (1951), σ. 263-266.
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10'.

Αί παραλογαί, άσματα, ώς έλέχθη, μέ έπικόν πλάτος, φαίνεται ότι άπηγ-
γέλλοντο ή ήδοντο κατά τό ύφος τής μουσικής Απαγγελίας, ώς έν Κύπρφ
καί Κρήτη άκόμη σήμερον. 1

Ζ'. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Ή πρώτη συστηματική συλλογή έλληνικών δημοτικών τραγουδιών, ήτις
είδε τό φώς τής δημοσιότητος, είναι, ώς γνωστόν, ή τού γάλλου Cl. Fau-
riel (Chants populaires de la Grèce moderne, torn. I et II, Paris 1824 - 1825), *
διά τής όποιας καί έγένοντο προσέτι γνωστά τά δημώδη άσματα τών 'Ελλή-
νων τό πρώτον είς τόν εύρωπαϊκόν κόσμον.

Πρό τού Cl. Fauriel περισυναγωγήν έλληνικών τραγουδιών είχε καταρ-
τίσει δέκα έτη προηγουμένως τω 1814 έν Βιέννη ό βαρώνος Werner von
Haxthausen, ότε δέ έλαβε γνώσιν τούτων ό Γκαίτε έξεφράσθη μέ πολύν θαυ-
μασμόν διά τό κάλλος έν γένει τής δημώδους ποιήσεως τών 'Ελλήνων.® Ή
συλλογή όμως αύτη, ένεκα τής γενομένης μετ' όλίγα έτη έκδόσεως τού
Cl. Fauriel, παρέμεινεν ανέκδοτος, δημοσιευθείσα ύπό τών Karl Schulte Kem-
minghausen καί Gustav Soy ter τελευταίως τό 1935.4

Παλαιότερον τών πρώτων συλλογέων τούτων, πρός τά δημοτικά τρα-
γούδια καί άλλας έκδηλώσεις τού βίου τών 'Ελλήνων (κατοικία, ένδυμα,
έθιμα) εϊχεν έλκυσθή ή προσοχή ίδίι? τών περιηγητών, οίτινες έβλεπον είς
αύτάς συνεχιζομένην τήν άρχαίαν παράδοσιν. Έν τούτοις έγένοντο ύπ' αύ-
τών άσήμαντοι είς άριθμόν καταγραφαί τραγουδιών.6

Εξαιρέσει τής συλλογής έκ τού Που αί. ύπό τού Xaverius a Monte Acuto
(père Xavier de Montaigu), ίησουίτου 'ιερέως, ή όποία όμως δέν είδε τό φώς
τής δημοσιότητος,6 άξιόλογος είναι ή έκ τού 17ου αί. καταγραφή 13 άσμά-
των μετά τής μουσικής αύτών, ήτις εύρίσκεται είς 'Αγιορειτικόν κώδικα
(μονής'Ιβήρων).Ή συλλογή αύτη, δημοσιευθείσα τό πρώτον ύπό τού Σπ. Λάμ-

1) Πρβλ.χαί Στίλπ. Κυριακίδου, Αί γυναίκες είς τήν λαογραφίαν, έν 'Αθήναις [1920],
σ. 38-39.

2) Περί τοδ καταρτισμού τής σολλογής ταύτης βλ. Σίμ. Μενάρδου, Περί τής πρώτης
έκδόσεως τών δημοτικών μας τραγουδιών, έν 'Αθήναις 1925, σ. 16, καί Δ.Ά. Πετροπούλον,
Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τών έλληνικών δημοτικών τραγουδιών, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ.,
τόμ. Η' (1953 - 64), έν 'Αθήναις 1956/57, α. 68 κ.έξ.

3) Βλ. Neugriechische Volkslieder gesammelt von Werner von Haxthausen.
Urtext und Übersetzung, herausgegeben von Karl Schulte Kemminghausen und
Gustav Soyler, Münster i. W. 1935, σ. 24 κ.έξ.

4) Βλ. άνωτ. σημ. 3. Περί τοδ ίστορικοδ τής συλλογής ταύτης βλ. Σ. Β. Κουγέαν,
είς περ.'Ελληνικά, τόμ. 8 (1935), σ. 376-382, Έλλην. Δημιουργία, τόμ. Ε' (1950), σ. 329-
334, καί Γ. Ά. Μέγαν, είς περ. Νέα Εστία, τόμ. 19 (1936), σ. 460-462.

5) Δ. Ά. Πετροπούλον, ενθ' άν., σ. 58 - 62.

6) Βλ. Em. Legrand, Recueil de chansons populaires grecques, Paris 1874,
3· VIII. Ό La Guilletière είς τόν πρόλογον τοδ έργου του Lacédémone ancienne et
nouvelle εϊχεν δποσ/εθή τό 1676 ϊκδοαιν συλλογής δημοτικών τραγουδιών. Βλ. Ci. Fau-
riel, ενθ' άν., τόμ. I, préf. α. I.
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πρου,' έξεδόθη έκ νέου τελευταίως μετά διαφωτιστικών σχολίων ύπό τού
έλβετοΰ φιλολόγου Bertrand Bouvier. *

Ή έλληνική δημώδης ποίησις έγένετο, ώς έλέχθη, γνωστή διεθνώς
τό πρώτον διά τής ώς άνω έκδόσεως τού Cl. Fauriel. "Εκ τής έντυπώσεως
ήτις προεκλήθη καί τής άμέσου μεταφράσεως καί έκδόσεως άσμάτων έξ αύ-
τής είς τήν άγγλικήν, γαλλικήν, .γερμανικήν, ρωσικήν,3 πρός δέ καί έκ
τού φιλελληνικού συγχρόνως πνεύματος τό όποιον έδημιουργήθη είς τήν
Εύρώπην έξ αίτιας τής Έλληνικής έπαναστάσεως και τών μεγάλων θυσιών
είς τόν βωμόν τής έλευθερίας, έκινήθη ζωηρόν τό ένδιαφέρον τών ξένων
πρός τούς "Ελληνας καί τά δημοτικά των τραγούδια. Ούτω έπεχειρήθησαν
νέαι συλλογαί καί έκδόσεις δημοτικών τραγουδιών διαρκούσης έτι τής έπα-
ναστάσεως, ώς ύπό τού Th. Kind τφ 1827,' καί μετ' αύτήν.' Σημαντικώτεραι
έκ τούτων μέχρι τοΰ 1850 είναι ή συλλογή τού Ν. Tommaseo 6 τό 1842, ή του
Firmenich,' τού Γ. Εύλαμπίου" και ακολούθως τοΰ Κερκυραίου 'Αντωνίου
Μανούσου," ήτις κυρίως είναι ή πρώτη ύπό "Ελληνος γενομένη συστημα-
τική συλλογή άσμάτων.10

Κατά τό δεύτερον ήμισυ πλέον τού 19 αϊ. πυκνώνονται αί έκδόσεις
δημωδών άσμάτων είς περιοδικά (Πανδώρα, Έφημερίς Φιλομαθών, Χρυσαλ-
λίς, Εύτέρπη, Ζωγράφειος 'Αγών κ.ά ) ή καί αύτοτελώς. " Έκ τών τελευταίων
μνημονευτέαι αί έκδόσεις τών : Le Comte Μ. de Marcellus (Chants du peuple
en Grèce, tome I - II, Paris 1851), Σπ. Ζαμπελίου ("Ασματα δημοτικά τής Ελ-
λάδος, Κερκύρα 18521, Ά. Ίατρίδου (Συλλογή δημοτικών άσμάτων παλαιών

1) Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. ΙΑ' (1914), σ. 423-432.

2) Δημοτικά τραγούδια, άπό χειρόγραφο τής Μονή; των 'Ιβήρων, 'Αθήνα 1960, 8ον
μέγ., σελ. 78, είκ. 8.

3) Βλ. Σίμ. Μενάρδου, ενθ'άν., σ. 4 - 9 καί Δ.Ά. Πετροπούλον, ενθ' άν., b. 72-78.

4) "Τραγούδια τών νεωτέρων Ελλήνων, σολλεχθέντα καί μεταφρασθέντα εί; τά γερ-
μανικά καί έξηγηθέντα διά σημειώσεων όπό Καρόλου Θεοδώρου Κίνδ. Neugriechische
Volkslieder, gesammelt und mit deutscher Übersetzung, nebst Sach- und Worter-
klärungen, herausgegeben von Karl Theodor Kind, in Leipzig, Grimma, 1827
(Eunomia, Dritter Band) 8ov μικρ., σελ. 150+XXXII.

5) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Βραχεία σημείωσι; περί τών προγενεστέρων συλλογών έλληνι-
κών δημοτικών άσμάτων, Νεοελλ. 'Ανάλεκτα, τόμ. Α' (1870 - 71), σ. 65 κ.έξ. Δ. Ά. Πετρο-
πούλου, ?νθ' άν., σ. 78 κ.έξ.

6) Canti popolari Toscani, Corsi, Illirici, Greci, vol. III, Venezia 1842. Ei;
τόν καταρτισμόν καί εκδοσιν τή; σολλογή; ταύτη; έπέδρασεν εί; τόν Tommaseo τό παράδει-
γμα τοδ Cl. Fauriel, ώ; καί ή έπί τού θέματο; τούτοο έπικοινωνία μαζί τοο. Πρό; τούτο
έόοηθήθη ετι και δπό Ελλήνων, ώ; όπό Μάρκοο Ρενιέρη, κυρίως δέ τοδ 'Ανδρέου Μουστο-
ξύδη κ.α. (Βλ. Ι'εωργ. Ζώρα, Θωμαζαϊο; καί Φωριέλ. 'Ανέκδοτη αλληλογραφία για τά δη-
μοτικά μα; τραγούδια, Νέα Εστία, τόμ. 24 (1938), α. 1156 - 1160. Έμμ. Κριαρά.Ό Tom-
maseo, τά δημοτικά μα; τραγούδια καί τά νέα μα; γράμματα, 'Αφιέρωμα στή μνήμ.η τοδ
Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 'Αθήναι 1960, σ. 207, 209-214.

7) Τραγούδια ρωμαϊκά, Berlin 1840.

8) Ό 'Αμάραντο; ήτοι τά ρόδα τή; άναγεννηθείση; Έλλάδο;, ΙΙετρούπολι; 1843.

9) Τραγούδια έθνικά συναγμένα καί διασαφηνισμένα δπό—, εί; Κέρν.υραν 1850.

10) Βλ. περί τοδ καταρτιομοδ αότή; εί; Δ. Ά. Πετροπούλον, ενθ' άν., σ. 102 κ.έξ,

11) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 66-69.
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καί νέων μετά διαφόρων εικονογραφιών, έν 'Αθήναις 1859) Arn. Passow (Τρα-
γούδια Ρωμαίικα. Popularia earmina graeciae recentioris, Lipsiae I860), Theod.
Kind (Anthologie neugriechischer Volkslieder, Leipzig 1861), Γ. Χααιώτου (Συλ-
λογή τών κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών άσμάτων, 'Αθήναι 1866), Μ. Λελε-
χον (Δημοτική 'Ανθολογία, 'Αθ. 1868 (α' έκδ. τφ 1852), Emile Legrand (Recueil
de chansons populaires grecques, Paris 1874) Ant. Jeannarakis ("Ασματα Κρη-
τικά, Leipzig 1876) κ. ά.

Αί συλλογαί αύται ηύξήθησαν πολύ είς άριθμόν άπό τού 1900 καί έν-
τεΰθεν, Ιδία μετά τήν ώθησιν ύπό τού Νικ. Πολίτου πρός λαογραφικός συλ-
λογάς διά τής έκδόσεως του περιοδ. Λαογραφία καί άργότερον άπό τού
1918 τής ιδρύσεως τού Λαογραφικού 'Αρχείου, σπουδαίως δ' έτι καί
διά τής έκδόσεως ύπό τού αύτοΰ Νικ. Πολίτου δημοτικών τραγουδιών ύπό
τόν τίτλον: Έχλογαί άπό τά τραγούδια τοΰ ίλληνιχοΰ λαοΰ, εν Ά&ήναις 1914.'

Μέγα είναι τό πλήθος τών δημοσιευθέντων έκτοτε μέχρι σήμερον τρα-
γουδιών είς διάφορα περιοδικά καί αύτοτελεΐς συλλογάς ού μόνον γενικός,
δηλ. μέ τραγούδια έκ διαφόρων περιοχών, άλλά καί περιωρισμένας τοπι-
κώς, οίον τής 'Ηπείρου, Μακεδονίας (Παγγαίου), Χαλκιδικής, Βορείου καί
'Ανατολικής Θράκης, τής Πελοποννήσου, τής Εύβοιας, τής Σκύρου, τής Σκιά-
θου, Στερεάς 'Ελλάδος (Άγόριανης Παρνασσού), Χίου, Δωδεκανήσου (Κάσου,
Καρπάθου, Ρόδου, Νισύρου), Κύπρου, Κρήτης, Πόντου, Καππαδοκίας κ.ά. 'Εκ
τών γενικών συλλογών τούτων σημειώνομεν τάς νεωτέρας: Έντβ. Λύντεχε,
'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμ. Α', 'Ελληνικά κείμενα, 'Αθήναι 1943-
1947, σελ. ις' + 367, Άποοχ. Μελαχρινού, Δημοτικά τραγούδια, 'Αθήνα 1946, σελ.
μθ'-!-222, "Αγ. Θέρου, Τραγούδια τών 'Ελλήνων, τόμ. Α', 'Αθήνα (1951), δον μέγ.,
σ. 349, τόμ. Β', 'Αθήνα (1952), δον μέγ., σ. 331, Δημ. Πετροπούλον, "Ελληνικά
δημοτικά τραγούδια, τόμ. Α', 'Αθήναι 1958, 8ον μέγ., σελ. λα' + 274, τόμ. Β',
'Αθήναι 1959, 8ον μέγ., σελ. κζ' (-287.

Είς τόν καταρτισμόν καί έκδοσιν τών συλλογών τούτων οί έκδόται
έκινήθησαν άπό διαφόρου έκαστος σκοπιάς. Οί μέν έκκινοΰντες άπό ρωμαν-
τικήν διάθεσιν, κυρίως κατά τόν παρελθόντα αιώνα, έπρόσεξαν είς τά μνη-
μεία ταύτα τού λόγου τό αίσθητικόν στοιχεϊον, ούτω δέ άπό τής πλευράς
ταύτης έξετάζοντες τά τραγούδια προέβαινον είς διορθώσεις τών δημοσιευο-
μένων κειμένων μέ μεταβολάς είς τόν γλωσσικόν τύπον τών λέξεων ή άν-
τικαταστάσεις φράσεων, τέλος δέ καί είς προσθήκας στίχων Ιδίας έμπνεύ-
σεως πρός τόν σκοπόν νά άποκτήση τό τραγούδι πληρότητα νοήματος καί
αίσθητικήν τελειότητα. Παραλλήλως ΰπήρχον καί συλλογείς, οίτινες ύπό
τήν έπήρειαντής λογίας γλώσσης έπεχείρησαν διορθώσεις, ιδία φθογγικός, εις
τάς λέξεις, άλλοιώνοντες ούτω τό γνήσιον κείμενον. Τοιαΰται έπεμβάσεις
παρατηρούνται ήδη είς τήν έκδοσιν τοΰ Fauriel, όστις, ώς έκδότης, άντιμε-
τώπισε τά κείμενα ταύτα μέ όρθόν διά τήν έποχήν του έπιστημονικόν πνεύμα.
Οδτος όμως καίτοι διετύπωσε τήν άποψιν τής πιστής δημοσιεύσεως τών δη-
μωδών κειμένων τούτων χωρίς μεταβολάς τινας,3 έν τούτοις συμφώνως πρός
τήν γλωσσικήν τότε άποψιν τού 'Αδαμ. Κοραή9 μέ τήν συμβουλήν τών Κλωνάρη,

1) Το β·.6λ:ον τούτο εχει έπανεχδοθ-ή μέχρι σήμερον τρεΐ« φορά;, το 1925 (2α έ'χδ.),
τό 1932 (3η εχδ.) χαί τό 1958 (4η εχδ.)

2) Τόμ. II, σ. 308-309 (μετάφρ. into Άπ. Χατςηεμμανοοήλ, έ'νΟ·' άν., σ. 297),

3) ΙΙρβλ. χαί Σίμ. Μενάρδου, έ'νίΚ άν., ο. 9.
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Μακρή, Μαυρομάτη καί Τριανταφύλλου (τόμ. Ι,σ. ΙΙ-ΙΙΙ, Y-VI. βλ. καί μετάφρ.
ύπόΆπ. Χατζηεμμανουήλ, σ. 2-3) προσέθεσε τό σύμφωνον ν είς όνόματα καί
ρήματα συμφώνως πρός τήν γραμματικήν π. χ. τόν λόγον, τόν κατακτητήν,
παίρνομεν άντί τού δημώδους τύπου, τό λόγο, τόν κατακτητή, παίρνομε κ.ά.,
μετέβαλε φθογγικώς λέξεις τής δημοτικής πρός τόν τύπον τής λογίας, π. χ.
πραματευτής είς πραγματευτής, Γιαννάκης είς Ίαννάκης, κλάψω είς κλαύσω
κ. ά· Έπί πλέον καί είς άσματα τά όποϊα παρουσίαζον χάσματα έπιχειρεί
διορθώσεις, ώς δηλώνει ό ίδιος, παραλαμβάνων έξ άλλων παραλλαγών αύ-
τών.1 Διορθώσεις ίδίςι είς τόν τύπον τής λέξεως καί τήν φθογγικήν μορφήν
έπιχειρούν, ώς ό Fauriel, καί άλλοι μετ' αύτόν συλλογείς.

Αί έπεμβάσεις όμως αύται πρός διόρθωσιν καί συμπλήρωσιν τών τρα-
γουδιών, τά όποία, ώς γνωστόν, είς τάς κατά τόπους παραλλαγάςτων έχουν
ύποστή είς τό στόμα τού λαού έκ ποικίλων λόγων φθοράς καί παραμορφώ-
σεις, έσυστηματοποιήθησαν άργότερον, άρχής γενομένης'πρός τούτο ύπό
τού Σπυρ. Ζαμπελίου. Ούτος είς τήν έκδοσιν του «"Ασματα δημοτικά τής
Ελλάδος έκδοθέντα μετά μελέτης ιστορικής περί μεσαιωνικού έλληνισμοΰ,
Κερκύρςχ 1852» πρός συμπλήρωσιν κενών είς άσματα έπεχείρησε, πλήν άλλων
διορθώσεων, καί προσθήκας στίχων ιδικής του συνθέσεως. Μέ αύτόν όμως τόν
τρόπον έργαζόμενος ένόθευσεν, ώς είναι φυσικόν, καί παρεμόρφωσε τά κεί-
μενα, προσγράφων εις τήν δημώδη ποίησιν προσωπικός συνθέσεις του.®

Τήν μέθοδον ταύτην έκδόσεως δημωδών άσμάτων ήκολούθησαν καί
άλλοι μετ' αύτόν, έν οίς κυρίως οί: Μιχ. Λελέκος (α') Δημοτική άνθολογία,
'Αθήναι 1852 (έκδ. β' πληρεστέρα 1868), β') Έπιδόρπιον, τόμ. Α', 1888), είτα ό
Π.'Αραβαντινός (Συλλογή δημωδών άσμάτων τής 'Ηπείρου, έν'Αθήναις 1880),®
ό Γ. Χασιώτης (Συλλογή των κατά τήν "Ηπειρον δημοτικών άσμάτων, έν'Αθή-
ναις 1866) είς τά τραγούδια πού δημοσιεύονται (σ. 150κ.έξ.) έκτης χειρογράφου
συλλογής τού Παύλου Λάμπρου,4 έπειτα καί ό Χρ. Χρηστοβασίλης (Εθνικά
άσματα 1453- 1821, έκδοσις δευτέρα (ύπό τής Εταιρείας Ελληνισμός) συλ-
λογή καί έπιμελείςι καί προσθήκη ιστορικών σημειώσεων ύπό Χ. Χρηστοβα-
σίλη, έν 'Αθήναις (1903), 16ον, σ. 336)δ κ. ά.

1) Τόμ. I, σ. ΙΙ-ΙΙΙ (préface), σ. 10 (μετάφρ. όπό 'Απ. Χατζηεμμανουήλ, σ. 89), σ. 36
(μετάφρ. όπό Χατζ., ο. 96), 95 - 96 (μετάφρ. όπό Χατζ., σ. 114). Τόμ. II, σ. 173-174
(μετάφρ. όπό Χατζ., σ. 253), σ. 200 (μετάφρ. όπό Χατζ., σ. 260), σ. 309 (μετάφρ. όπό
Χατζ., ο. 297) χαί σ. 347 (μετάφρ. όπό Χατζ., σ. 312).

2) Έλεγχον της εργασίας τοο ταότης έπεχείρησεν ό Γιάννης Μ. 'Αποστολάκης εις τό
βιβλίον τοο: Τά δημοτικά τραγούδια. Μέρος Α', Οί σολλογές,'Αθήναι 1929, σ. 12 κ.έξ. Πρβλ.
χαί Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1920, σ. 274.

3) Βλ. Γιάννη Μ. 'Αποστολάκη, Ή σολλογή τοΰ Άραβαντινοΰ (Τό κλέφτικο τρα-
γούδι), Αθήναι 1941.

4) Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Ή σολλογή τοο Γ. Χασιώτου (1866) καί ή σχέσις ab·
τής πρός τήν σολλογήν τοό Παύλου Λάμπρου, 'Επετ. του Λαογρ. Αρχείου, τόμ. Η' (1953-
54), έν 'Αθήναις 1956/57, σ. 118-123.

5) Βλ. κρίσιν δπό Ν. Γ. Πολίτου, ενθ' άν., σ. 272 - 2S6 (ΙΙχραχάραξις τών εθνικών
άσμάτων) καί Γιάννη Μ. 'Αποστολάκη, Τά δημοτικά τραγούδια, Μέρ. Α'. Οί συλλογές,
1929, σ. 10.
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Παραλλήλως ττράς τήν κίνησιν ταύτην είς τούς περισσοτέρους τών
συλλογέων έπεκράτησεν ή όρθή άντίληψις τής πιστής καταγραφής καί έκ-
δόσεως κατόπιν τών άσμάτων ώς φέρονται ταύτα είς τό στόμα τού λαού.
Μέ τήν μέθοδον ταύτην έχει έκδοθή σημαντικός άριθμός συλλογών μέχρι τού
1909, δτε ύπό τήν καθοδήγησιν τοΰ Νικ. Γ. Πολίτου καί τήν ύποδειγματικήν
δημοσίευσα είς τό περ. «Λαογραφία» δημωδών κειμένων αί συλλογαί τρα-
γουδιών καταρτίζονται πλέον συστηματικώτερον καί μέ σεβασμόν πρός τήν
παράδοσιν τών κειμένων.

Τήν έκδοσιν δημοτικών τραγουδιών άντιμετώπισεν έπιστημονικώς πρώ-
τος ό Νικ. Γ. Πολίτης. Είς τάς κατά τόπους παραλλαγάς έκάστου άσματ°ς>
ώς άναφέρει οδτος, έπέρχονται διά τοΰ χρόνου φθοραί, άλλοιώσεις καί συμ-
φυρμοί έξ άλλων άσμάτων, ώστε «τά δημώδη άσμάτα σπανιώτατα περιέρ-
χονται είς τόν έκδότην άρτια καί άπηλλαγμένα πλημμελειών. Ό τραγουδι-
στής άλλοτε μέν δέν τελειώνει όλον τό άσμα ή παραλείπει στίχους αύτοΰ,
άλλοτε δέ αύτοσχεδιάζων άντικαθιστά λησμονηθείσαν λέξιν ή φράσιν καί
άλλοτε πάλιν παραπλανώμενος έξ όμοίων έννοιών ή λέξεων συμφύρει στί-
χους διαφόρων άσμάτων»,1 ούτω δέ ούδεμία παραλλαγή ύπάρχει άνευ έλλεί-
ψεων.'Εν συνεχεία προσθέτει ότι «διά νά γίνη ή εκδοσις τών κειμένων όσον
ένεστι συμφωνοτάτη πρός τόν σκοπόν τού βιβλίου ύπήρχον σπουδαΐαί τίνες
δυσκολίαι, τάς όποιας προσεπάθησα νά ύπερνικήσω». "Οταν δέ «δέν έχωμεν
ειμή εν μόνον κείμενον τοΰ άσματος, όφείλομεν κατ'άνάγκην νά παραλάβω-
μεν αύτό κολοβόν καί παρεφθαρμένον. "Αν δ' όμως ύπάρχουν πλείονες πα-
ραλλαγαί τοΰ αύτοΰ άσματος, ή έπανόρθωσις τών έλλείψεων είναι δυνατή,
διότι αί διάφοροι παραλλαγαί συμπληρώνουν ή διορθώνουν άλλήλας».

«Τοιαΰτην άκολουθών μέθοδον κατήρτισα έκ πασών τών παραλλαγών
έκάστου τών έκδιδομένων άσμάτων τό κείμενον αύτών. Ή έκλογή μιας πα-
ραλλαγής έκάστου δέν ήρκει, διότι καί ή τελειοτάτη παραλλαγή παρουσιά-
ζει έλλείψεις, αίτινες όμως ευκόλως έπανορθοΰνται διά τής βοηθείας άλλων
παραλλαγών. "Οθεν έχων πρό όφθαλμών πάσας τάς παραλλαγάς τού άσμα-
τος, παραβάλλων στίχον πρός στίχον αύτάς, άποκαθίστων τό άσμα> ούδέν
τό ίδιον, ούδέ λέξιν, ούδέ γράμμα κάν παρεμβάλλων. Ή έργασία μου είναι
ώς ή τοΰ έκδότου φιλολογικού κειμένου, όστις έπί τή βάσει τών έν τοις χει-
ρογράφοις γραφών τό έπεξεργάζεται, περιοριζόμενος είς μόνην τήν άποκα-
τάστασιν (recensio) καί μή άποτολμών διόρθωσιν (eraendatio). Διά τόν λό-
γον τούτον είς τά τραγούδια, τών όποίων δέν είχον πολλάς παραλλαγάς.
παρέμειναν άτέλειαι, ώς λ. χ. χασμωδίαι ή μετρικά σφάλματα- ή έπανόρθωσις
τούτων ήτο βεβαίως εύκολωτάτη, άλλ'όχι, ώς νομίζω, καί έπιτετραμμένη».®

'Εκ τής εφαρμογής τής φιλολογικής μεθόδου ταύτης, ήτις άπέβλεπεν, ώς
άνωτέρω λέγει ό ίδιος, είςτήν άποκατάστασιν έκάστου άσματος είςτήν άρχικήν
του σύλληψιν, προέκυψαν τά τραγούδια, τά όποία περιέλαβεν εις τήν συλ-
λογήν του «Έκλογαί άπό τά τραγούδια τού Έλληνικοΰ λαοΰ, 'Αθήναι 1914».

Τήν μέθοδον ταύτην έκδόσεως ύπό τοΰ Ν. Γ. Πολίτου, ώς καί προηγη-
θείσας ύπ' άλλων διορθώσεις είς τά δημώδη άσματα, ήλεγξεν ό Γιάννης

1) Βλ. Έκλογαί άπό τά τραγούδια τού έλληνικού λαού, èv 'Αθήναις 1914, σ. ζ. ΙΙρβλ.
Τοϋ αύτοϋ, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ. 246, ένθα ό λόγος περί φθορών εις
τα κείμενα τών ακριτικών τραγουδιών.

2) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, ενθ' άν., ο. ς' - ζ.
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"Αποστολάκης,1 παρατηρήσας ότι είς τά τραγούδια «τό σπουδαιότερο δέν
είναι τό λογικό, τό πραγματικό, κάτι δηλαδή γενικό, παρά — άς τό πούμε
έτσι — τό αίσθητικό νόημα, ή έκφραση πού είναι πάντα κάτι άτομικό» 3 καί
ότι ό Ν. Γ. Πολίτης, συμφώνως πρός τήν άποψιν ταύτην, είς τήν έργα-
σίαν του πρός άποκατάστασιν τών τραγουδιών δέν έπρόσεξεν άντιστοίχως
καί τήν αίσθητικήνάξίαν τών στίχων ή τών φράσεων, τάς όποιας παρέλαβεν
έκ τών παραλλαγών πρός συμπλήρωσιν τού άσματος (βλ. Μ.ά., σ. 146 - 47). Συνε-
χίζων ό 'Αποστολάκης τονίζει ότι ή αίσθητική έξέτασις είναι Απαραίτη-
τος μαζί μέ τήν έρευναν διά τό λογικόν νόημα καί τήν ίστσρικήν άρχήν τού
άσματος (βλ. έ.ά., σ. 147-48), ότι δέ ό Ν. Γ. Πολίτης, έργασθείς ώς άνωτέρω, δέν
έλαβεν ύπ' όψιν του «τά ισότιμα μοτίβα, τήν ισοδύναμη έκφραση' θέλοντας
λοιπόν νά παρουσίαση ' τό τραγούδι όσο γίνεται μέ άρτιώτερο νόημα δέν
προσέχει καί παίρνει πολλές φορές Ισότιμα μοτίβα άπό διάφορες παραλλα-
γές καί τά βάζει τό ένα κοντά στό άλλο. "Ετσι τό ίδιο νόημα, τό ίδιο πε-
ριστατικό, μ' ένα λόγο κάτι πού ειπώθηκε πρίν, ξαναγυρίζει πάλι, τό άκούμε
τό ίδιο γιά δεύτερη φορά χωρίς καμμιά άνάγκη, πράμα πού άδυνατίζει τήν
ζωντάνια τού ταιριασμένου τραγουδιού καί ύψώνει τήν άξια τής δημοτικής
παραλλαγής» (σ. 150). Συνεπώς ό Ν. Γ. Πολίτης είςτό έν λόγω έργον του έπρο-
χώρησεν είς «ποιητική δημιουργία» (σ. 270), όπου τά κείμενα, δηλ. «τά δημο-
τικά τραγούδια, δέ μένουν άπείραχτα καί στή φυσική τους κατάσταση παρά
παθαίνουν άλλαγές, καί άλλαγές ριζικές» (ο. 270).

Αί παρατηρήσεις αύται τού Γ.'Αποστολάκη είναι όρθαί άπό τής άπόψεώς
του, ότι τών παραλλαγών τών δημωδών άσμάτων — προσθέτομεν ή μ εις καί
άλλων μνημείων τού δημώδους λόγου—πρέπει κατ'άρχήν, έφ' όσον τό έξε-
ταζόμενον άσμα ζη είς τόν λαόν, νά έρευνάται έκάστη έξ αύτών ώς αυτοτε-
λής δημιουργία μέ ιδίαν φυσιογνωμίαν, έπομένως δέ δέν είναι έπιτετραμ-
μέναι διορθώσεις τού κειμένου κατά τό δοκούν, καί μάλιστα συμπληρώσεις
τοΰ άσματος μέ στίχους πλασμένους άπό τόν έκδότην, ώς έτι καί ή είσα-
γωγή είς τό έκδιδόμενον άσμα έκφραστικων στοιχείων έξ άλλης παραλλα-
γής, τά όποία δύνανται νά είναι αίσθητικώς ισοδύναμα πρός ύπάρχοντα είς
τό διορθούμενον κείμενον.

Καταδικάζων όμως μέ τόσην αύστηρότητα τάς έπεμβάσεις είς τά κεί-
μενα τών άσμάτων δέν άντιπροτείνει ούτος τρόπον θεραπείας αύτών είς πε-
ριπτώσεις καθ' άς, ώς εϊχεν ήδη παρατηρήσει ό Ν. Γ. Πολίτης, είς τό στόμα
τών άδόντων πολλάκις έκ λησμοσύνης ή κακής άντιλήψεως φράσεων καί λέ-
ξεων, ώς καί διά συμφυρμών έξ άλλων τραγουδιών, έχουν δημιουργηθή άλ-
λοιώσεις όφθαλμοφανεϊς, αί όποίαι παραμορφώνουν τά άσματα είς διάφο-
ρον έκάστοτε βαθμόν τό καθένα είς τήν κεντρικήν ίδέαν του.

Τήν άρνητικήν θέσιν αύτήν τού Γ. 'Αποστολάκη είχε παρατηρήσει ήδη
τό 1930 καί ό Ί· Συκουτρής3 είς τήν κρίσιν τοΰ βιβλίου του: «Δημοτικά τρα-
γούδια, Μέρος Α', Συλλογές», σημειώνει δ' όμως ότι έκ τών λεγομένων
ύπό τοΰ 'Αποστολάκη είς τάς σ. 46, 53, 108, 214 φαίνεται, ότι θεωρεί οδτος
άναγκαίαν τήν έπέμβασιν πρός διόρθωσιν τού κειμένου.

1) Βλ. Γιάννη Μ. 'Αποστολάκη, Τά δημοτικά τραγούδια. Μέρος Α'. Οί συλλογές,
'Αθήναι 1929, σ. 134 χ.έξ.

2) "Ενθ·' άν., σ. 146.

3) Βλ. έν Byzant.-Neugr. Jahrb., τόμ. VII (1930), σ. 606.
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10'.

Νομίζομεν, ότι ό εκδότης δύναται, έχει μάλλον χρέος, νά προβαίνη είς
σχετικήν διόρθωσιν είς άσμα τού χωρίου, τό όποιον έχει ύποστή φθοράν (λέ-
ξεως, φράσεως, στίχου) μέ πνεύμα συντηρητικόν καί μέ χρησιμοποίησιν στοι-
χείων έκ παραλλαγής τού άσματος τού Ιδίου τύπου, ή όποία νά προέρχεται
κατά προτίμησιν έκ τής αύτής περιοχής μέ τήν διορθουμένην παραλλαγήν, εί
δυνατόν δέ ή καταγραφή της νά μή άπέχη αύτής κατά πολύ χρονικώς. Τήν
άρχήν ταύτην έφηρμόσαμεν,1 κατά τό δυνατόν, εις τήν παρασκευήν τής προ-
κειμένης έκλογής.'

Η' ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
α) σκοποσ και ιστορικον αυτησ

Είς τό Λαογραφικόν Άρχείον, τό όποιον λειτουργεί άπό τού έτους
1918, έχει άποτελεσθή σπουδαιότατον άρχείον τών δημοτικών άσμάτων τοΰ
έλληνικοΰ λαοΰ.

Έκ τής συλλογής ταύτης ήτις περιλαμβάνει σχεδόν όλον τόν θησαυρόν
τών τραγουδιών τοΰ λαοΰ μέ μέγα πλήθος παραλλαγών αύτών, έκδεδομέ-
νων καί άνεκδότων, πρόκειται έν καιρώ νά έκδοθοΰν είς σώμα (corpus) τά
δημοτικά τραγούδια μετά τής μουσικής των.

Ώς πρόδρομος, ούτως ειπείν, τοΰ έργου τούτου, τοΰ όποιου ή έκτέλε-
σις θά βραδύνη έτι έκ τοΰ λόγου ότι δέν έχει άκόμη περισυλλεχθή άντιπρο-
σωπευτικώς ή σχετική ύλη καί μάλιστα ή μουσική, έκρίθη σκόπιμος ή έκδο-
σις τής έκλογής ταύτης μέ χρηστικόν κυρίως χαρακτήρα χάριν τών ένδια-
φερομένων διά τό δημοτικόν τραγούδι, ώς είδος τής ποιήσεως καί ώς μου-
σικήν, μεθ' ών οί έκπαιδευτικοί, οί άσχολούμενοι έτι είδικώτερσν είς τήν
λαογραφίαν καί τήν δημώδη μουσικήν καί άλλοι.

Ή έργασία πρός παρασκευήν τής έκδόσεως ταύτης ήρχισεν άπό τοΰ
1945 κατόπιν άποφάσεως τής Συγκλήτου τής 'Ακαδημίας.

Πρός έπιλογήν τών καταλλήλων παραλλαγών ήσχολήθησαν κατ' άρ-
χάς: ό γράφων είς τά έπύλλια (κατά τό πλείστον παραλογαί), ή Μαρία
Ίωαννίδου Μπαρμπαρίγου είς τά ιστορικά, άκριτικά καί είς παραλογάς, οί
δέ Γεώργ· Ν. Πολίτης (μέχρι τοΰ 1948) καί Δημ. Πετρόπουλος είς τά κλέφτικα.

Έπί τής έργασίας ταύτης στηριχθείς ό Γ. Ά. Μέγας, διευθυντής τού
Λαογραφικού 'Αρχείου μέχρι τού 1955, προέβη κατά τό έτος τοΰτο εις τήν
τελικήν έκλογήν καί έπεξεργασίαν τών παρατιθεμένων ιστορικών τραγου-
διών, πλήν έννέα, τών ύπ' άρ. Γ', Η', θ', Γ, ΓI , Ιί', ΙΗ', ΜΔ', ΝΒ\ τά όποία
προσετέθησαν άργότερον ύπ' έμοΰ καί τοΰ Δημ. Πετροπούλου.Ό τελευταίος
συνέταξεν έτι εισαγωγικά σημειώματα, ώς έμφαίνεται έκ τής ύπογραφής, είς
άσματα τής έκλογής ταύτης ύπό Γ. Μέγα.

Τ0 1956 ότε άνέλαβον τήν διεύθυνσιν τού Λαογραφικού'Αρχείου, ένεκα
τής άνάγκης έκτελέσεως έπειγουσών άρχειακών έργασιών καί τής περισυλ-
λογής δι' ήχογραφήσεως μουσικής ύλης πρός τόν σκοπόν τής παραθέσεως
καί μουσικής τών άσμάτων, άνέστειλα έπί εν καί ήμισυ έτος τήν έργασίαν

1) Διορθώσει; μέ το πνεύμα τούτο επιχειρεί έπίση; ν.αί ό σονεργάτη; τοδ τόμου τού-
του Δημ. Πετρόπουλος εί; τήν έκδοσιν ύπ' αότού τή; σολλογή; : "Ελληνικά δημοτικά τρα-
γούδια,,, Α', 'Αθήναι 1958 (Βασική βιβλιοθήκη, άρ. 46). Βλ. εί; είσαγ., σ. ιζ'.

2) Βλ. καί κατωτ., σ. κθ".
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διά τήν σύνταξιν τής 'Εκλογής ταύτης, είτα δ' όμως, άναλαβόντες συντόνως
τό έργον τούτο, είς τό όποιον μετέσχον καί οί συντάκται Δημ. Πετρόπσυ-
λος καί Μαρία Ίωαννίδου Μπαρμπαρίγου, ό πρώτος είς τά κλέφτικα, ή δευ-
τέρα είς τάς παραλογάς, ό γράφων δέ είς τά άκριτικά, προωθήσαμεν τήν
έκτέλεσίν του, ώστε κατά τά τέλη τού έτους 1959 νάγίνη έναρξις τής έκτυ·
πώσεως τού άπανθίσματος μέ τελικήν έπεξεργασίαν τής ύλης ώς έξης: τοΰ
κεφ. τών άκριτικών ύπό τοΰ γράφοντος, τών ιστορικών, ώς έλέχθη, ύπό
Γ. 'Α. Μέγα, διά συμβολής, ώς άνωτέρω, τοΰ Δημ. Πετροπούλου καί έμοΰ,
τών κλέφτικων τραγουδιών ύπό Δ. Α. Πετροπούλου καί τών παραλογών
μετά τήν άποχώρησιν, κατά Δεκέμβριον τοΰ 1958, κατόπιν παραιτήσεως έκ
τής ύπηρεσίας τής Μαρίας Ίωαννίδου Μπαρμπαρίγου, παρ' έμοΰ καί τού
Δημ. Ά. Πετροπούλου, τής έργασίας έκάστου διακρινομένης έκ τήςύπογρα-
φής τοΰ είσαγωγικοΰ σημειώματος τοΰ άσματος. 1

Αίσθητή είναι ή μή παράθεσις είς τά άσματα καί τής άντιστοίχου μελφ-
δίας των είς μουσικήν γραφήν. Τό ζήτημα τοΰτο άντιμετωπίσθη παρ' ήμών,
είς τούτο δ' όφείλεται έν μέρει, ώς έλέχθη καί άνωτέρω, ή έπιβράδυνσις τής
ένάρξεως τής δημοσιεύσεως τοΰ τόμου. Δέν κατέστη όμως τελικώς δυνατή
ή δημοσίευσις καί μουσικής, διότι ή Έθνική Μουσική Συλλογή του 'Αρχείου,
λειτουργούσα άπό δεκαετίας μόλις καί μέ άνεπαρκές είς άριθμόν προσωπι-
κόν, πρός δέ μέ πενιχρά οικονομικά μέσα, δέν Ιπέτυχε μέχρι τοΰ έτους 1959
τήν περισυλλογήν έπαρκοΰς καί άντιπροσωπευτικής πρός τούτο μουσικής
ύλης. Εύχόμεθα νά έπιτευχθή τοΰτο είς τόν Β' τόμον, είς τόν όποιον θά πε-
ριληφθούν αί λοιπαί κατηγορίαι τραγουδιών, ήτοι τά έρωτικά (τής άγάπης),
τούγάμου, τά μοιρολόγια, τής ξενιτειάς, τά λατρευτικά (έορτών)
τά γνωμικά, τά σατιρικά κ. ά., όπότε έν παραρτήματι δύναται νά παρα-
τεθή καί ή μουσική τών τραγουδιών του παρόντος τόμου.

Έν τφ μεταξύ πρός πλήρωσιν τής άνάγκης τής προσφοράς μουσικής
δημωδών άσμάτων καί λαϊκών χορών είς τούς ένδιαφερομένους ήρχισεν έκ-
διδομένη ύπό τού Λαογραφικού 'Αρχείου μουσική συλλογή, τής όποίαςήέκ-
τύπωσις έλπίζομεν, ότι θά άχθή είς πέρας κατά τό προσεχές έτος.

β) εκλογη των κειμενων και γλωσσικη μορφη αυτων

Συμφώνως πρόςτόν έκτεθέντα άνωτέρω σκοπόν έθεωρήθη όρθόν ή Εκ-
λογή αύτη νά είναι περισσότερον άντιπροσωπευτική όχι μόνον ώς πρός τά
περιεχόμενα άσματα κατά κατηγορίας (άκριτικά, ιστορικά, κλέφτικα καί πα-
ραλογές, ώς είς τόν παρόντα τόμον) άλλά καί άπό άπόψεως τών μορφολο-
γικών τύπων έκάστου άσματος καί τής γεωγραφικής διαδόσεώς του. Έκ
τούτου περιελήφθησαν άσματα είς πλείονας τής μιας παραλλαγάς, πρός
δέ καί τοπικώς έτι περιωρισμένα, τά όποια έκρίθησαν έκ τοΰ περιεχομένου
των, ότι έπρεπε νά μή άγνοηθοϋν, ούτω δέ νά παρασχεθή πληρεστέρα εί-
κών τοΰ θησαυρού τής δημώδους έλληνικής ποιήσεως.

Ώς πρός τόν τρόπον τής έκλογής τών κειμένων τών τραγουδιών ση-

1) Είς το κεφ. τών ιστορικών τραγουδιών παρατίθενται ένιαχοΰ καί εισαγωγικά ση-
μειώματα, τά Οποία έχουν παραληφθή εξ ολοκλήρου άπό τό βιβλίον τοϋ Ν. Γ. Πολίτου
"Έκλογαί άπό τά τραγούδια τοϋ έλληνικοϋ λαοϋ,,,'Αθήναι 1914 καί φέρουν τήν ένδειξιν Ν. Γ. Π.
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μειώνομεν ότι έκ τών πρό ήμών έν τώ Ααογραφικώ Άρχείω παραλλαγών
έκάστου άσματος, έκδεδομένων καί άνεκδότων, έπεζητήθη ή άρτιωτέρα άπό
άπόψεως αισθητικής καί λογικού περιεχομένου. 'Εφ'όσον δέ τό τραγούδι πα-
ραδίδεται ύπό περισσοτέρους τύπους παρατίθενται παραλλαγαί έξ έκάστου
τών τύπων αύτού, οί όποιοι έθεωρήθησαν ότι έπρεπε νά περιληφθούν εις τήν
'Εκλογήν.

Ώς έλέχθη όμως,1 τά δημώδη άσματα, όπως συμβαίνει καί μέ τά άλλα
μνημεία τού λόγου τού λαού, έχουν ύποστή διά τού χρόνου ποικίλας φθο-
ράς, τό μέν άνεπιγνώστως λόγφ κακής μεταφοράς τού άσματος διά τής
μνήμης ένεκα τής παραλείψεως έκ λησμοσύνης στίχων, λέξεων καί φράσεων
ή συσκοτίσεως τής έννοιας, ώς παρετήρησεν ήδη ό Ν. Γ. Πολίτης, τό δέ καί
ένσυνειδήτως έκ τής τάσεως τών άοιδών πρός διασκευήν του άσματος διά
προσαρμογήν αύτοΰ είς ώρισμένην περίστασιν ή σκοπόν. Διά τούτο τά δη-
μώδη άσματα πολύ σπανίως έχουν περισωθή «άρτια καί άπηλλαγμένα πλημ-
μελειών».1

Τών βασικωτέρων άτελειών τούτων, δηλ. παραλείψεων καταφανώς
στίχων ή φράσεων δι' ών διασπάται ή συνέχεια τού νοήματος, ήμιτελών
στίχων, παρεισφρήσεων λέξεων, αί όποίαι δυσχεραίνουν τήν άντίληψιν τοΰ
νοήματος ή άλλοιώνουν τούτο, έπίσης έμψανών συμψυρμών έξ άλλων άσμά-
των, έκρίναμεν όρθόν, ώς λέγομεν καί άνωτέρω (σ. κζ'), νά προβώμεν περί-
ωρισμένως εις διορθώσεις άπολύτως άναγκαίας έπί τή βάσει πάντοτε άλ-
λων παραλλαγών τού αύτοΰ τύπου καί έκ τού αύτοΰ κατά τό δυνατόν τό-
που. Είς τά άσματα ταύτα παρατίθεται είς τό ύποσελίδιον ύπόμνημα τό άν-
τικαθιστάμενον ή διορθούμενον χωρίον (στίχος, φράσις ή λέξις), γίνεται δ' έτι
καί μνεία τής παραλλαγής άπό τήν όποίαν παρελήφθη ή είσαγομένη είς τό
κείμενον όρθοτέρα γραφή.

Είς τήν γλωσσικήν μορφήν τών κειμένων άπεφεύχθησαν μεταβολαί καί
δι' άλλους λόγους άλλά καί διά νά δύναταί τις νά χρησιμοποιή τά κείμενα
καί είς έπιστημονικήν έρευναν. Ούτω παρατίθενται ταύτα ώς έχουν κατα-
γραφή γλωσσικώς ύπό τών συλλογέων. Είς τά άσματα τά όποία παρελή-
φθησαν άπό τάς συλλογάς τών Cl. Eauriel, Werner von Haxthausen, Ά. Ία-
τρίδου καί τίνων άλλων άπηλείφθη σιωπηρώς τό τελικόν ν άπό λέξεις είς τάς
όποιας έχει τεθή τοΰτο ύπό τού συλλογέως καί έκδότου έξ έπιδράσεως
προφανώς τοΰ τύπου τής λογίας γλώσσης (βλ. καί άνωτ., σ. κδ').

"Οπου είς τά παραληφθέντα κείμενα σημειώνονται οί φθόγγοι b, d, g,
τούς μετεγράψαμεν διά τών συμπλεγμάτων μ-π, ν-τ καί γ-κ. Ό φθόγγος γ,
προφερόμενος ούρανικός, τίθεται μεταξύ δύο παυλών ή μιας μέ τήνάκολου-
θουσαν λέξιν π. χ. ή-γ-όμορφη ή ή γ-ίδιτζή.

Διά τά ποντιακά, καππαδοκικά καί κυπριακά άσματα είδικώτερον έχρη-
σιμοποιήθησαν τά κάτωθι φωνητικά σημεία:

α) Ποντιακά καί Καππαδοκικά.

α φθόγγος μεταξύ ε καί α: έννά (έννεά), δαβαίνει (διαβαίνει), άδέλψα
(άδέλφια), άγάλα (άγάλια), λιθάρα (λιθάρια).

1) Βλ. άνωτ., σελ. χε'.

2) Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, ενθ·' άν., α. G - 7.
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ο φθόγγος μεταξύ ε καί ο: θό (θεό), νόν (νεόν), άξον (άξιον), άγρον
(άγριον), κοράσον (κοράσιον).

χ δασύ διά τόν φθόγγον χ πρό τών e καί χ: χερομυλίτσι, χέρα (χήρα),
χαιρετίσματα, χίλιοι, ραχίν, ραχία, χόνα (χιόνια).

σ παχύ ίσον πρός τό γαλλ. ch..: τσαρούχα, άχπάσκεται, κάστρο, κυνη-
γόσκυλα, άσήμι, κόρασον.

ξ ίσον τφός Kch. : ξυσμένα, πιδέξον.
ζ ώς τό γαλλ. j: τζοάπ, χαντζάριν.
ψ ώς pch : ψή (ψυχή).

β') Κυπριακά.'

ζ παχύ ίσον πρός τό γαλλ. j: έζούσαν, σιζινίν.

τζ παχύ, όταν μετά άπό τό * άκολουθή e, i : τζερνώ (κερνώ), τζαί (καί),
τζινώ (κινώ), εύτζή (εύκή), άλυτζή (άλυκή).

ντζ, όταν μετά γγ ή γχ άκολουθή e ή ί: άντζελος (άγγελος), φέντζει(φέγ-
γει), Φράντζοι (Φράγκού, παραντζέλλει (παραγγέλλει).

σ ώς τό γαλλ. ch πρός δήλωσιν τού φθόγγου χ, όταν άκολουθή e ή i :
σέρι (χέρι), πήσυ (πήχυ), είσε (είχε), έσει (έχει), τύση (τύχη), ή τού έκ συνιζή-
σεως τού ι μετά τό α: τρακόσα (τρακόσια), φορεσά (φορεσιά).

σσ ήτοι διπλούς φθόγγος, ώς τό γαλλικόν ch, πρός δήλωσιν τού συμ-
πλέγματος οκ, όταν άκολουθήται άπό e ή ί: κανίσσιν (κανίσκιν), γινώσ-
σεις (γινώσκεις), σσύλα (σκύλλα), ποσσεπάζει (ποσκεπάζει), εσσυψε (έσκυψε),
σσοινίν (σκοινίν).

Τά διπλά σύμφωνα είς λέξεις τά όποία προφέρονται κεχωρισμένως
είς Κύπρον, Κώ κ. ά., π. χ. άττυμίζω, καλύττερος, άππαρσς, οδλλον, άννοίω,
νιόνυφφη, δέν έδηλώθησαν μέ διαχωριστικόν σημεΐον, ήτοι άπ-παρος, κα-
λύτ-τερος, άν-νοίω, νιόνυφ-φη, οδλ-λον, διότι ή παρούσα έκδοσις, ώς χρη-
στική, προορίζεται πρός χρησιμοποίησιν τών άσμάτων ώς κειμένων γραμμα-
τειακών διά διδακτικόν, λαογραφικόν ή καί άλλον παρεμφερή σκοπόν, ούχί
δε πρός γλωσσικών. "Αλλωστε ό Κύπριος ή ό Δωδεκανήσιος άναγνώστης, ώς
γνώστης τού ιδιώματος, δέν έχει άνάγκην διακριτικών σημείων προφοράς.
Διά τούς μή γνώστας τών διαλέκτων τούτων σημειώνομεν ένταΰθα τά
συνήθη διπλά σύμφωνα, τά όποία άκούονται προφερόμενα πράγματι διπλά:
ϋ&, κκ, λλ, μμ, νν, ππ, ρρ, οσ, ττ, φφ. Σημειώνομεν έτι, ότι ή προφορά διπλών
συμφώνων είς τό μέσον τής λέξεως άπαντά καί είς τά Καρπαθιακά τραγού-
δια, ώς έπίσης καί ειδική είς αύτά προφορά τών συμπλεγμάτων: βγ, γδ, νδ,
ργ, ρδ καί του κ πρό τού s καί ι.

Τό προτασσόμενον είς έκαστον ά°μα εΐσαγωγικόν σημείωμα λόγω του
χαρακτήρος τής 'Εκλογής κατέχει έκτασιν όση είναι Αναγκαία, ώστε νά δύ-
ναται τις νά σχηματίση ίδέανπερί τής υποθέσεως τού άσματος καί τής ιστο-
ρικής του άρχής ή έξελίξεως. Συμφώνως πρός τό πνεύμα τούτο καί ή πα-

J) Βλ. χαί σημ. εις Έντβ, Λύντεχε, "Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, ενθ·'άν., σ. 327-328.
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ρατιθεμένη βιβλιογραφία περιλαμβάνει έκλεκτικώς σχετικά μόνον πρός τόν
σκοπόν τούτον δημοσιεύματα.

Άντί τής δηλώσεως βραχυγραφικώς είς κάθε άσμα τής πηγής άπό τήν
όποίαν παρελήφθη, προετιμήθη δι' εύθυγράμμισιν πρός τάς βιβλιογραφικός
ένδείξεις έπί άνεκδότων άσμάτων άλλά καί χάριν άρτιότητος τής παρου-
σιάσεως έκάστου άσματος νά παρατίθεται πλήρης ό τίτλος τού δημοσιεύ-
ματος έκ τού όποιου προέρχεται τό παρατιθέμενον ά°μα καίτοι οδτος συμ-
βαίνει ένίοτε νά έπαναλαμβάνεται καί άλλαχοΰ τού βιβλίου.

Ή έκτύπωσις τού τόμου παρετάθη, ώς μή ώφειλεν, έπί πολύ ένεκα κυ-
ρίως τού βραδέος ρυθμού μέ τόν οποίον είργάσθη τό τυπογραφείον.

Εις διορθώσεις γενικώς τών τυπογραφικών δοκιμίων καί συμπληρώσεις
τινάς έρμηνειών λέξεων ιδιωματικών ή ξένων έπεκούρησαν, έξ άρχής ό συν-
τάκτης Στέφ. "Ημελλος, άπό δέ τοΰ 22ου τυπογραφικού φύλλου καί ό συντ.
Δημ. Οίκονομίδης. Οΰτοι ήσχολήθησαν έτι καί είς τήν σύνταξιν τών εύρετη-
ρίων, ό γραψεύς δέ Γρηγ. Δημητρόπουλος έπεμελήθη του τοπωνυμικού χάρ-
του τών κλέφτικων τραγουδιών.

γεοργ. κ. σπυριδακησ

Διευθυντής τού Λαογραφικού 'Αρχείου



ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ

1) Γ. Α. Μ. = Γεώργ. 'Α. Μέγας

2) Γ. Κ. Σ· = Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης

3) Δ. Α. Π. = Δημήτρ. Ά. Πετρόπουλος

4) Ν. Γ. Π.= Ν. Γ. Πολίτης

5) Ν. Γ. Π., Έκλογαί = Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια του Ελ-

ληνικού λαού, 'Αθήναι 1914.

6) Λ. Α. άρ. = Λαογραφικόν Άρχείον, άριθμός συλλογής.

7) Λ. Α. "Υλη = Συλλογή κυρίως δημοτικών τραγουδιών ύπό Ν. Γ. Πολίτου,

κατατεθειμένη είς τό Ααογραψικόν Άρχείον.

8) ίίκδ =έκδοσις.

9) λ. άρ. = λέξις άραβική.

10) λ. βεν. (ένετ.) = λέξις ένετική.

11) λ. γαλλ· = λέξις γαλλική.

12) λ. ίτ.== λέξις Ιταλική.

13) λ. λατ.=λέξις λατινική.

14) λ. περσ. = λέξις περσική.

15) λ. σλαβ. =λέξις σλαβική.

16) λ. τ. = λέξις τουρκική.

17) Λαογρ. = περ. Λαογραφία.

18) συντ. = συντάκτης.

19) χειρ. = χειρόγραφσν.



ι2

ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ

10 Κι ό Δίπλας άποκρίνεται καί τούς άπολογιέται.

«"Οσο είναι ό Δίπλας ζωντανός, τούς Τούρκους δέ φοβάται.

"Εχει λεβέντες διαλεχτούς καί τούς Κατσαντωναίους,
πού τρών' μπαρούτι γιά ψωμί καί βόλια γιά προσψάι
καί σφάζουν Τούρκους σάν άρνιά καί σάν παχιά κριάρια».

Πελοπόννησος (Ανδρίτσαινα). - Α. Α.αρ. 2213 γ',
ο. 172 (Δ. Πετρόπουλος, 1934).

ΙΖ'. ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΏΝΗ

Ό Κατσαντώνης, διάσημος κλέφτης τής Αιτωλίας, Άκαρνανίοις καί τών
'Αγράφων, κατήγετο έξ οίκογενείας Σαρακατσαναίων, γεννηθείς περί τό
1770 είς τό χωρίον Πετροβούνι 'Ηπείρου. Νέος άκόμη ήλθεν είς προστριβάς
πρός τόν 'Αλήν πασάν τών 'Ιωαννίνων καί κατέφυγεν είς τά βουνά ώς κλέ-
φτης, γενόμενος έντός ολίγου τό ψόβητρον τών τουρκικών άρχών, ίδια των
♦χαρατζήδων» καί «σπαχήδων».

Ώς πρωτοπαλλήκαρον τού Δίπλα διεκρίθη διά τήν μαχητικότητά του.
Κατά τό 1800, άναγνωρισθείς καπετάνιος, συνέχισε τούς άγώνας του έναν-
τίον τών Τουρκαλβανών καί προπάντων κατά τού εμπίστου τού 'Αλή πασά
Βεληγκέκα, τόν όποιον καί έφόνευσε τό 1806. Προσβληθείς ύπό έξανθηματικού
τύφου (βλογιάς) κατά τό 1809 άπεσύρθη εις σπήλαιον παρά τό χωρίον Μονα-
στηράκι 'Ακαρνανίας' έκεΐ συνελήφθη διά προδοσίας ύπό τών στρατευμάτων
τού 'Αλή πασά καί όδηγηθείς είς 'Ιωάννινα ύπέστη μαρτυρικόν θάνατον.1

Ό Κατσαντώνης είναι έκ τών ήρωικών μορφών, τών πλέον θρυλικών
κατά τήν πρό τής 'Επαναστάσεως τού 1821 χρονικήν περίοδον, πολλά δέ
τραγούδια άναφέρονται είς τήν ζωήν καί τήν δράσιν του.

Δ. Α. Π-

Α'.

Αύτοΰ πού πάς, μαύρο πουλί, μαύρο μου χελιδόνι,
χαιρέτα μας τήν κλεφτουριά κι αύτόν τόν Κατσαντώνη'
πές τον νά κάτση φρόνιμα κι δλο ταπεινωμένα'
βγήκεν ενας δερβέναγας, αύτός ό Βεληγκέκας,
5 ζητεί κεφάλια κλέφτικα, κεφάλια άνδρειωμένα.2
Καί τό πουλί έμίλησε καί σιγανά του λέει.
-«'Αντώνη μ', κάτσε φρόνιμα, κάτσε ταπεινωμένα,

1) Βλ. C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, tome I, 1824, a. 161
κ.έξ. Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά Α', 14, Τ. Μπάρτα, 'Αναμνήσεις φιλοπάτρι-
δος, σ. 176 κ.έξ. Κ. Παπαρρηγοπούλον, 'Ιστορία του 'Ελληνικού έθνους, τόμ. Εβ', (1925)
σ. 223. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, αρ. 65. Ι1ρ6λ. καί σχετικόν άρθρον Κ. Γ. Ζ(ησίου), περ.
"Έβόομάς„ έτος 2 (1885) σ. 176. Είσαγωγικόν σημείωμα Άρ. Βαλαοιρίτου είς τό ποίημα
"ό Κατζαντώνης„ (Άρ. Βαλαωρίτου, εργα, τόμος Α', ποιήματα, πρόλογος καί σημειώματα
Κ. Καιροφύλα, αν. χρ., σ. 139-140).

2) χειρ. : κι όλα ξακουσμένα. Ή διόρθωσις κατά τόν στίχ. 9.
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βγήκεν ένας δερβέναγας, αύτός ό Βεληγκέκας,
ζητεί κεφάλια κλέφτικα, κεφάλια άνδρειωμένα».
10 Ό Κατσαντώνης τ' άκουσε καί ξύνει τά σπαθί του 1
καί πήρε δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια.

Δυτ. Μακεδονία. - Λ. Α. άρ. 1412,
α. 10 (Ά. Διαμαντής, 1940).

Β'.

Στές δεκαπέντε τοΰ Μαίου, στές είκοσι τοΰ μήνα,
ô Βεληγκέκας κίνησε νά πάη στόν Κατσαντώνη.
Έπάησε κ' έκόνεψε σ' ένοΰ παπά τό σπίτι.

- «Παπά, ψωμί, παπά, κρασί, νά πιουν τά παλληκάρια».
5 Κ' έκεΐ πού 'τρώγε κ' επινε, έκεΐ πού ώμιλοΰσε,

μαΰρα μαντάτα τοΰ 'ρθανε άπό τόν Κατσαντώνη.
Στά γόνατα γονάτισε, «Γραμματικέ», φωνάζει,
«τά παλληκάρια σύναξε κι δλο τόν τα'ίφά * μου.
Έγώ πηγαίνω έμπροστά, στήν Κρύα τή βρυσούλα».
10 Στή στράτα όπου πήγαινε, στή στράτα πού πηγαίνει,
οί κλέφτες τόν καρτέρεψαν καί τόν γλυκορωτοΰσαν.
-«Ποΰ πάς, Βελή μπολούκμπαση,3 ρετζάλι ' τοΰ Βεζίρη;»

- «Σ' έσέν', 'Αντώνη, κερατά, σ" έσένα, Κατσαντώνη».
Ό Κατσαντώνης φώναξεν άπό τό μετερίζι.5

15 - «Δέν είν' έδώ τά Γιάννινα, ' δέν είναι οί ραγιάδες,
γιά νά τούς ψένης σάν τραγιά, σάν τά παχιά κριάρια'
έδώ 'ναι τά ψηλά βουνά 7 καί κλέφτικα τουφέκια».
Τρία τουφέκια τδδωσαν, τά τρί' άράδ' άράδα,
τό 'να τόν πήρε ξώδερμα καί τ' άλλο στό κεφάλι,
20 τό τρίτο, τό φαρμακερό, τόν πήρε στήν καρδιά του.
Τό στόμα τ' αίμα γέμισε, τά χείλη του φαρμάκι.

C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, tome I, Paris 1824, a. 172.

r.

Διψάει 'Αντώνης γιά νιρό κί ποιός θά πάη νά φέρη ;
Ού Γιώργους άρπαξι τ' άσκί, νιρό νά πάη νά φέρη.
Στή στράταν όπου πάγινι, στού δρόμου πού παγαίνει,

1) xttp. : τό οπαάί. 2) το στράτεομα, τήν όμάδα (λ. άρ. tayfa). 3) άρχηγέ, -καπε-
τάν« (λ. τ. bölükbasi'. 4) σόμίορλο; (λ. άρα6. rical = εξοχον πρόσωπον, πρόκριτος).
5) δχόρωμα, πρόχωμα (λ. τ. ineteris'. 6) εκδ. Faur: Ίάννινα. 7) εκδ. Faur.: εδώ είναι
ανδρείος πόλεμος... ή άντικατάστασις κατά τήν παραλλ. Γ. Χασιωτοο (Σολλογή τών κατά τήν
"Ιίπειρον δημ. άσμάτων, σ. 100).
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βρίσκει ταμπούργια 1 τούρκικα, Τούρκους στού καραούλι.'
5 Μπροστά® νά πάη σκιάζιτι, 4 πίσου νά μέν' φουβάτι.
Κί τού σταυρό του έκαμι κί τού σταυρό του κάνει.

Αιτωλία. - Λαογρ., τόμ. 8 (1921/25)
σ. 45 άρ. 17 (Δ. Δουκόπουλος).

Δ'.

Είδα άπόψε στόν ϋπνο μου κ' είδα καί στ' ονειρό μου,
είχα μιά γούνα κόκκινη κ' ένα πισλί" γαλάζιο.

- «Ξήγα το, Γιώργη μ', ξήγα το, τί 'ναι τό δνειρό μου;»

- «Τί νά σου είπώ, 'Αντώνη μου, τί νά σου μολοήσω.
5 Τό κόκκινο είναι άγλήγορο καί τό πισλί5 φαρμάκι !»

Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής 'Αγόριανης
(Παρνασοϋ), 'Αθήνα 1939, σ. 12, άρ. 19.

Δα '.

Στόν ύπνο πού κοιμώμουνα, στόν ϋπνο πού κοιμάμαι,
βαρύ όνειρο νειριάστηκα κ' ήταν κακό γιά μένα.
Θολό ποτάμι πέρναγα καί πέρα δέν έβγήκα
κ' εΐδά 'πεσε τό φέσι μου κ' ή φούντα τοΰ σπαθιοΰ μου.
5 - «Ξήγα τ', 'Αντώνη, τ' δνειρο, τ' όνειρο πού είδ' άπόψε».

- «Τό φέσι είν' τό κεφάλι σου κ' ή φούντα τό κορμί σου
καί τό ποτάμι τό θολό τό αίμα τής καρδιάς σου».

Τριφυλία. - Κ. Α. άρ. 251, σ. 71
(Μ. Σωτηρόπουλος, 1919-1920).

Ε'.

'Αντώνης έκαθούντανε σέ μιά ψηλή ραχούλα
καί τό μουστάκι τ' έστριψε, τά γένεια του ξεγγλίζει. "
Τά παλληκάρια τόν ρωτάν', τά παλληκάρια λένε.
-«'Αντώνη μου, τί σκέφτεσαι, τί 'σαι συλλογισμένος;»
5 - «Παιδιά μου, μή μέ βιάζετε καί θά σάς μολοήσω.
'Εψές μοΰ 'ρθαν τά γράμματα άπό τό γέρο Δήμο.
'Απόξω λέει τό ξώγραμμα καί μέσα λέει τό 7Ράμμα·
Μοΰ πήραν τή γυναίκα μου, τό μοναχό παιδί μου.
Χίλιοι τήν πάν' άπό μπροστά καί πεντακόσιοι πίσω,

1) δ/υρώματα (λ. τ. tabur). 2) φρουρά (λ. τ. karakol ;) 3) εκδ. Λοοκ. : πίαου.

4) φοβείται. 5) ένδυμα, είδος γιλέκου. 6) κτενίζει.
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10 ό Βεληγκέκας τό σκυλί, τό άπιστο ζαγάρι.

Παιδιά μ', χαζίρι γίνετε, 1 πάρετε τά ντουφέκια,

μέσ' στόν "Αϊ - Γιάν' * θά πάγωμε, του κάμωμε καρτέρι

κι άν τύχη δεν προψτάκωμε, στά Γιάννινα θά μπούμε».

'Ηπειρωτικά Χρονικά, ετ. Β'
(1927) ο. 204 (Σ. Μουοελίμης).

Εα\

-«'Αντώνη μου, τί σκέφτεσαι, τί 'σαι συλλοϊσμένος ;»

- «Παιδιά μου, μή μέ βιάζετε νά σας τό μολοήσω.3
Προψές μου 'ρθαν τά γράμματα άπό τό Λεπενιώτη,'
γράμματα κακογράμματα, σέ τρεις μεριές καημένα,

5 κι άπόξω λέει τ' άπόγραμμα καί μέσα λέει τό γράμμα'
μου 'κλεψε τή γυναίκα μου καί τό μικρό παιδί μου
ό Βεληγκέκας τό σκυλί, ό άπιστος μουρτάτης.5
Πού 'σαι, ρ' άδέρφι Γεωργακλή, βαριά γραμματισμένε"
πιάσε καί κάνε γράμματα, στεΐλ' τα στό Λεπενιώτη·
10 φωτιά νά βάνη στ' "Αγραφα, σ' αύτό τό Καρπενήσι,
νά κάψη χώρες καί χωριά κι όλα τά μοναστήρια,
νά κάψη τόν ήγούμενον, πού πρόδωκε τούς κλέφτες
κι άτήνε τή γυναίκα μου μέ τό μικρό παιδί μου».

Πελοπόννησος. - Δελτ. Ίσιορ. Έθν. Έταιρ.
Ελλάδος, τόμ. 6 (1903), ο. 241 (Ν. Βέης).

Τ'.

Τρίτη Τετάρτη Θλιβερή, Πέψτη φαρμακωμένη,
Παρασκευή ξημέρωσε νά μή 'χε ξημερώσει.
Τόν Κατσαντώνη πιάσανε πέντε χιλιάδες Τούρκοι"
χίλιοι τόν πάν' άπό μπροστά καί δυό χιλιάδες πίσω.
5 Ό Κατσαντώνης φώναξε, ό Κατσαντώνης λέει.

- «Τούρκοι, βαστάτε τ' άλογο, λίγο νά ξανασάνω,
νά χαιρετήσω τά βουνά καί τίς ψηλές ραχούλες,

ν' άφήσω διάτα στά παιδιά, στόν Κώστα Λεπενιώτη4
φωτιά νά βάλη στ' "Αγραφα, σ' όλα τά μοναστήρια,
10 νά κάψη τόν ήγούμενο μ' δλους τούς καλογέρους,
πού μέ προδώσαν άτιμα».

Κυνουρία. - Έπετ. τών Βουρβούρων, τόμ. Γ'
(1939) σ. 120, άρ. 8 (Κ. Μαντζουράνης).

1) έτοιμασθήτε (λ. τ. hazir). 2) πρόκειται περί τοΰ μοναστηρίου τοϋ "Αι Γιάννη τών
Αγράφων. 3) ε ν. ο. Ν. Βέη ". καί 'ς τό μολοήσω. 4) άδελφό; τοϋ Κατσαντώνη, 5)
άρνησίθ-ρησκοξ, άπιστο;.
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«Γ«'

Βαστάτε, Τούρκοι, τ' άλογα, λίγου νά ξανασάνου,
νά χαιρετήσου τά βουνά, τά πρώτα μου λημέρια,
ν' άφήσου διάτα τά πιδγιά, διάτα τούν Λιπινιώτη,
φουτχιά νά βάλη στ' "Αγραφα στού Μέγα μαναστήρι,
5 γιά νά καη κ' ήγούμινους μ' δλους τούς καλουΐρους,
πού πάν' κί μί προυδώσανι στούς Σκυλουαρβανίτις.
Μί πήραν κί μί πάιναν, στά Γιάννινα μί πάνουν,
στά Γιάννινα κί στούν Πασιά, στή φυλακή μί βάνουν.

Θεσσαλία. - Λ. Α. "Υλη, άρ. 526
(Κ. Γιαννακόπουλος).

ΙΗ'. ΤΟΥ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ

Ό Κώστας Λεπενιώτης, υιός τού Σαρακατσάνου ποιμένος Μακρυ-
γιάννη καί άδελψός τού Κατσαντώνη, έγεννήθη περί τό 1780 είς Λειτενούν,
όθεν έλαβε καί τήν προσωνυμίαν. 'Από νεαράς ήλικίας άνεμείχθη, ώς ύπαρ-
χηγός του σώματος τοϋ Κατσαντώνη, είς άγώνας έναντίον τών Τουρκαλβα·
νών, οί όποιοι είχον έξαπολυθή ύπό τού 'Αλή πασά πρός έξόντωσιν τών
κλεφτών καί τών άρματολών καί διεκρίθη διά τήν πολεμικήν του άρετήν. Τούς
πολεμικούς άγώνας του συνέχισε καί μετά τόν θάνατον τού Κατσαντώνη,
άναγκασθείς είς δυσκόλους στιγμάς νά ζητήση άσυλον είς 'Επτάνησα. Άρ-
γότερον έδέχθη τήν άμνηστίαν πού έχορηγήθη παρά τού Άλή πασά εις τούς
καταφυγόντας είς 'Ιονίους νήσους Ήπειρώτας καί Στερεοελλαδίτας καί διω·
ρίσθη άρματολός τών Αγράφων. Μετά τινα χρόνον όμως (κατά τό 1815) έδο·
λοφονήθη ύπό τού Νίκου θέου, όργάνου τού Άλή πασά, ώς άναφέρεται καί
είς τά άσματα.1

Δ. Α. Π.

Α'.

'Εσείς πουλιά άγρια κ' ήμερα, άγρια καί μερωμένα,
έσεϊς δουλειά δέν έχετε αύτού στά Βλαχοχώρια"
διαβάτ' άπάνου στ' "Αγραφα, ψηλά στό Καρπενήσι,
νά ίδήτε τούς άρματολούς καί τούς Λεπενιωταίους,
5 σέ τί χωριά νά τρών' ψωμί, σέ τί κεφαλοχώρια.
Ό Νίκο θέος* φώναξε 'πό μέσ' άπό 'ναν πύργο'
- «Βαρείτε τούς άρματολούς, βαρείτε τους τούς κλέφτες !»
Κι ό Λεπενιώτης χούγιαξε καί λέει τού Νίκο θέου'
-«Νίκο, κι άν θέλης πόλεμο, γιά στείλε μου χαμπέρι,3

1) Βλ. Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά Α', σ. 14, καί 88. Κ. ΪΙαπαρρηγο-
ηούλον, 'Ιστορία τού 'Ελληνικού vE8-/ooç, τόμ. Εβ' (1925), σ. 223 - 24. Κ. Γ. Ζ(ησίου), Ή
δολοφονία τοϋ Λεπενιώτη, περ. "Έβδομα?,,, ετο; 2 (1885) σ. 135-136. ,

2) ό φονεόξ τοΰ Αεπεν.ώτοο. 3) εϊοηαιν (λ. τ. haber).
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10 νά μάσω τά μπουλούκια μου, πού τά 'χω σκορπισμένα,

τόν Τζόγκα 1 άπ* τή Νευρόπολη, Φραγκίστα 1 άπ' τή Ρεντίνα
κι αύτόν τό Γιάννη Μπαταριά,1 τ' άξιο τό παλληκάρι,
νά ίδης ντουφέκια κλέφτικα, πώς πολεμούν οί κλέφτες !»

Ναύπακτος. - Γ. Βλαχογιάννη, Προπύλαια,
τόμ. Α', 'Αθήνα 1900-1908, σ. 133.

Β'.

Άντάριασανε τά βουνά, συννέφιασαν οί κάμποι,
βγήκε κι ό ήλιος κόκκινος καί τό φεγγάρι μαύρο,
κ' έκειό τ' άστέρι τό λαμπρό, πού πάει νά βασιλέψη
κ' οί κλέφτες τό καρτέρεσαν καί τό συχνορωτάνε.
5 -«Πές μας, πές μας, άστέρι μου, κάνα' καλό χαμπέρι;»

- «Τί νά σάς πώ, μαύρα παιδιά, τί νά σας μολογήσω;
Τόν Λεπενιώτη βάρεσαν μέσ' στό δεξί τό χέρι,

δέν μπόρ' νά βγάλη τό σπαθί, ν' άδειάση τό τουφέκι».
Ψιλή φωνίτσα έσυρεν, όσο κι άν 9 έδυνότουν'
10 - «Τό που 'σαι, Τσόγκα μ' άδελφέ, καί σύ Λάμπρο Σουλιώτη;
Γυρίστε νά μέ πάρετε, πάρτε μου τό κεφάλι,
νά μή τό πάρη ή Τουρκιά κι αυτός ό Νίκο θέος».4

Arn. Paeeow, Τραγούδια ρωμαίικα, Lipsiae
1860, άρ. 102 (έκ τής συλλογής Η. Ulrich).

Γ'.

Συχνολαλοΰνε τά πουλιά, τής άνοιξης τ' άηδόνια,
κι ό Λεπενιώτης άρρωστος, στό χέρι λαβωμένος.
Τόν κλαίει ή νύχτα κ' ή αύγή, τόν κλαίει τό μεσημέρι,
τόν κλαιν' καί τρεις άρχόντισσες άπό τό Μισολόγγι"
5 τόν έκλαιγε κ' ή μάννα του κι δλη ή συντροφιά του.

- «Κώστα μου, τάξε τάματα σ' όλα τά μοναστήρια,

χίλια φλουριά μέσ' στό Προυσό * καί χίλια στήν Τατάρνα»."

- «'Αφέντη μ', άϊ Δημήτρη μου, άπό τή Βαριτάδα,
άν δέ σέ φκειάσω όλόχρυσον, άν δέ σέ ζωγραφήσω !

10 νά γέρευε τό χέρι μου καί τό δεξί μου πόδι'

κι άν δέν τόν κάψω τό Φουρνά,' μιάν ώρα νά μή ζήσω».

Γιάννη Βλαχογιάννη, Προπύλαια

τόμ. Α', 1900 - 1908, σ. 134.

1) Κατά τόν β'.ογράφον τοϋ Κατσαντώνη πρόκειται περί κολιτζήδων (φρουράρχων) τοϋ
Λεπενιώτου· βλ. Γιάννη Βλαχογιάννη, Προπύλαια, τόμ. Α', 1900-1908, σ. 133, σημ. 1. 2)
εχδ. Pass: κ' ένα. 3) εχδ. Pass.: καν. 4) εκδ. Pass: Νακο&έας. 5) εί; μονήν Πρου-
ooö Εύροτανία;. 6) εί; μονήν Τατάρνα;, νύν Τριποτάμου Εύρυτανία;. 7) εί; τήν πα-
ραλλαγήν αύτήν του ασματο; ώ; χαί εί; τήν δημοσιευθ-εΐσαν δπό Ά. Ίατρίδου (Συλλογή δη-
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Ιθ'. ΤΟΥ ΝΑΣΟΥ

Ό κλέφτης Νόσος τού τραγουδιού είναι κατά πάσαν πιθανότητα ό εις
μίαν μόνην παραλλαγήν1 όνομαζόμενος Νάσος Κομπόπουλος. Τούτο έπιβεβαι-
ούται καί ύπό τού Ν. Κασομούλη ("Ενθυμήματα στρατιωτικά Α', σ. 15), όστις
άναφέρει ότι είς τόν Νάσιον Κουμπόπουλον, Δίπλαν καί Τζιάκαλον κατέ-
φυγεν ό Κατσαντώνης ληστής καί ότι έπειτα άπό έξ μήνας οί τρεις πρώτοι
«έπροσκύνησαν» είς τούς Κοντογιανναίους* ένω ό Κατσαντώνης παρέμεινε
ληστής. Ή μετά τού Κατσαντώνη καί τού Δίπλα σχέσις τού Νάσου δηλού-
ται καί είς τούς στίχους

δ Δίπλας πάει οτ' "Αγραφα κι 'Αντώνης πάει ατό Βάλτο
κι ό Νάσος πέρα πέρασε κατά τά Βλαχοχώρια

οί όποιοι άπαντοΰν είς τήν κατωτέρω ώς καί εις άλλας παραλλαγάς τοΰ
τραγουδιού. 'Εκ τούτου φαίνεται ότι ό Νάσος ήτο σύγχρονος τοΰ Δίπλα καί
τοΰ Κατσαντώνη, έπεσε δέ θΰμα ένέδρας, καθώς άναφέρεται είς τό τραγούδι.

Δ. Α. Π.

Τό λέν" οί κούκκοι στά βουνά κ' οί πέρδικες στά πλάγια,
τό λέει κι ό πετροκότζυφας στά κλέφτικα λημέρια.
Οί κλέφτες έσκορπίσανε καί γίνηκαν μπουλούκια. '
Ό Δίπλας πάει κατ' τ' "Αγραφα κι 'Αντώνης πάει τό Βάλτο
5 κι ό Νάσος πέρα πέρασε κατά τά Βλαχοχώρια,
γιά νά βαφτίσΓ) ένα παιδί, νά πιάση μιά κουμπάρα.
Κουμπάρες τόν καρτέρεσαν μέ τό παιδί στά χέρια.
Τήν μιά κερνάει τάληρα,' τήν άλλη δίδει γρόσια
καί τές κουμπαροποΰλες του τάληρα καί ρουμπιέδες.
10 Κ' έκεΐ άπιστιά τοϋ γίνηκε, τόν Νάσον έσκοτώσαν.

Ν. Tommaeeo, Caiili popolari
greci, Venezia 1842, σ. 411.

Κ'. ΤΟΥ ΑΙΑΚΟΥ

Μέ τό όνομα Λιάκος φέρονται είς τά δημοτικά τραγούδια τρεις άγω·
νισταί τών χρόνων τής τουρκοκρατίας, ό Λιάκος Παναρίτης^ό Λιάκος Γκον-
τοβάς ή Κουταβάς καί ό Λιάκος Παλουμπιώτης.

μοτικών φσμάτων, ο. 80 - 81) τό χωρίον Φουρνάς αναφέρεται ώς τόπος, δποο έπληγώθη 6
Λεπενιώτης.

1) A.A. "Γλη, άρ. 2257α, έκ Καλαμάτας. 'Ενταύθα φέρεται πολέμων μέ τόν Λεπενιώ-
την, γεγονός άγνωστον άλλοθεν:

Τό τί ντουφέκια νά είν' αυτά, τί θλιβερά βροντάνε ;

Ό Λεπενιώτης πολεμά τον Νάαο τον Κομπόπλο.

Ό Νάαος έσκοτώθηκεν, 6 Γιώργος πάει στον τόπο...

2) κοπάδια (λ. τ. bölük). 3) τάληρα' γενιχή ονομασία νομισμάτων έχ πέντε μονά-
δων (λ. ίτ. tallero). 4) μικρά χρυσά νομίσματα άξιας 10 - 12 γροσιών (λ. άρ. rubiye).

δ) Κατά τόν 'Α.Ίατρίίην (Σολλογή οημοτ. άσμάτων, σ. 42) ήτο Άλόανός έκ τοό χω-
ρίου ΙΙαναρίτι. Βλ. Είρ. Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής 'Αγόριανης (Ιίαρνασοΰ), 1939, ο. 250,



ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ

Ό πρώτος τούτων, δράσας κατά τά τέλη τοΰ 18ου καί άρχομένου τού
19ου αιώνος είναι ό έξυμνούμενος είς τά κατωτέρω τραγούδια, ώς φαίνεται
έκ παραλλαγών των, είς τάς όποΐας όνομάζεται Λιάκος Παναρίτης. Κατά
tôv Fauriel (Chants populaires, tome I, 1824, σ. 131 καί II, 1825, σ. 313) ήτο Θεσ-
σαλός τήν καταγωγήν, έπί τρία ή τέσσαρα χρόνια πρωτοπαλλήκαρον τοΰ
Τσαχίλα 1 είς τόν "Ολυμπον, καπετάνιος ό ίδιος άργότερον μετά τίνος άλ-
λου καπετάνιου, Καλογέρου όνομαζομένου. Μεθ' ύπερηφανείας άπέκρουσε
πρότασιν του Άλή πασά νά ύποταχθή είς αύτόν ύπό τόν δρον νά διορι·
σ3η άρχηγός άρματολών. Είς έπίθεσιν ύπό τού Βεληγκέκα, δερβέναγα του
'Αλή πασά, έφονεύθη.

Είς τό πρώτον έκ τών δύο έπομένων τραγουδιών έξυμνείται ή ύπερή·
φανός άρνησις τού Λιάκου νά δεχθή τάς περί ύποταγής προτάσεις τοΰ Άλή
πασά καί ή ήρωική μάχη μέ τόν Βεληγκέκαν τό δεύτερον άναφέρεται είς
τάς τελευταίας στιγμάς τοΰ κλέφτου.

Δ. Α. Π.

Α'.

«Προσκύνα, Λιάκο, τόν πασιά, προσκύνα τόν βεζίρη,
νά πάρης τόν μουρασελέ,* δερβέναγας3 νά γένης».
Κι αύτείνος τ' άπεκρίθηκε, χαμπέρια4 καί τοΰ στέλνει.
- «"Οσο 'ν' ό Λιάκος ζωντανός, πασιά δέν προσκυνάει'
5 πασιά 'χει ό Λιάκος τό σπαθί, βεζίρη τό τουφέκι».
Κι Άλή πασιάς σάν τό 'μαθε, πολύ τοΰ κακοφάνη"
γράφει χαρτιά καί προβοδάΒ προστάγματα καί στέλνει.
-«Σέ σέν', άγά δερβέναγα, σ' όλα τά τζεφτιλίκια"c
τόν Λιάκο νά μοΰ πιάσετε, τόν Λιάκο νά σκοτώστε».
10 Βγήκε κι ό Γκέγκας παγανιάς7 καί κυνηγά τούς κλέφτες,
κ' έπήγε καί τούς πλάκωσε στόν λόγγο, στό λημέρι
κι άρχίσανε τόν πόλεμο τά βροντερά τουφέκια.
Κοντογιακούπης φώναξε άπό τό μετερίζι.3
«Παιδιά, γκαριέτι κάμετε,9 παιδιά, ντέ πολεμάτε,
15 καί σύ, Λιάκο μπουλούκμπαση |0, πολέμα σάν λιοντάρι».
Κι ό Μουσταφάς λαβώθηκε στό γόνυ καί στό χέρι.

Werner von Haxthausen, Neugriechische
Volkslieder, 1935, σ. 68.

1) Κατά τον Ν. Κασομονλην,Έν&αμήματα στρατιωτικά Α', σ. 187, σημ. 1, "τά άρμα-
τολιν-à κόλι τή; Ραψάνη; κατοχή τών Τζαχιλαίων άπό τά ιταλιά,,. Βλ. χαί Π. Άραβαντινοΰ,
Χρονογραφία Ήπειροι) 1, 284(a).

2) τόν διορισμόν (λ. τ. mürasele). 3) άρχηγό; ένόπλοϋ όμάδο; διά τήν φόλαξιν στε-

νή; διόδοο. 4) είδήσει; (λ. τ. haber). 5) στέλλει. 6) εννοεί τοο; τιμαριοόχοο; (λ. τ. çi-

ftilik =r αγρόκτημα). 7) ό Βεληγκέκα; εκαμε έπιδρομήν. 8) όχόρωμα (λ. τ. îneteris).

9) κάμετε όπομονήν, προσπαθήσατε (λ. άραβ. gayret —- ζήλο;, φιλοτιμία). 10) άρχηγέ, κα-

πετάνιε (λ. τ. bôlûkbaçi).
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Β'.

«Λιάκο, σέ κλαίουν τ' "Αγραφα, οί βρύσες καί τά δέντρα,
σέ κλαίει δ δόλιος ψυχογιός, σέ κλαιν' τά παλληκάρια.
Δέν στό είπα, Λιάκο, μιά φορά, δέν στό είπα τρεις καί πέντε,
προσκύνα, Λιάκο, τόν πασά, προσκύνα τό βεζίρη;»

5 - «"Οσο 'ναι Λιάκος ζωντανός, πασά δέν προσκυνάει.
Πασά 'χει ό Λιάκος τό σπαθί, βεζίρη τό τουφέκι».
Κακό καρτέρι1 τδκαμαν άπό τό μετερίζι. *
Διψοϋσ' ό Λιάκος κ' έρχεται μέ τό σπαθί στό χέρι.

"Εσκυψε κάτω γιά νά πιη νερό καί νά δροσίση.
10 Τρία τουφέκια τοϋ 'δωκαν, τά τρία άράδ' άράδα'

τό 'να τόν παίρνει ξώπλατα καί τ' άλλο είς τή μέση,
τό τρίτο, τό φαρμακερό, τόν πήρεν είς τ' άστήθι.
Τό στόμα τ' αίμα γέμισε, τ' άχείλι του φαρμάκι,
κ' ή γλώσσα τ' άηδονολαλεί καί κελαηδεί καί λέγει.
15 - «Ποϋ είσθε, παλληκάρια μου, πού είσαι, ψυχογιέ μου;
Γιά πάρετέ μου τά φλωριά, πάρτε μου τά τσαπράζια,3
πάρτε καί τό σπαθάκι μου, τό πολυξακουσμένο'
κόψετε τό κεφάλι μου, νά μή τό κόψουν Τούρκοι
καί τό πηγαίνουν στού πασά, ψηλά είς τό διβάνι'4
20 τό ίδοΰν έχθροί καί χαίρουνται, οί φίλοι καί λυπούνται,
τό ίδη καί ή μαννούλα μου κι άπ' τόν καημόν πεθάνη».

C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, tome If, 1825, a. 316.

ΚΑ'. ΤΗΣ AI AK AIN ΑΣ

Είς τό τραγούδι έξυμνεϊται ή ύπερήφανος άρνησις αίχμαλώτου Έλλη-
νίδος, τής Λιάκαινας, ν' άλλάξη τήν έθνικότητά της καί νά ύπανδρευθή Τουρ-
κον. Πιθανώτατα πρόκειται περί τής συζύγου τού Λιάκου τού προηγουμένου
τραγουδιού. Είς παραλλαγάς, διαμορφωθείσας προφανώς κατ' έπίδρασιν τών
άκριτικών άσμάτων περί άρπαγής γυναικός (βλ. άνωτ., σ. 110 κ.έξ.), καθ' ήν
στιγμήν οί έπιδρομείς προσπαθούν ν' άναγκάσουν τήν αίχμάλωτον νά yivr)
♦Τούρκα», έμφανίζεται πάνοπλος ό γενναίος Λιάκος, όστις φονεύων καί δια-
σκορπίζων τούς έχθρούς, ώς άλλος 'Ακρίτας, έλευθερώνει ταύτην. Είς δλ-
λας παραλλαγάς ό Λιάκος έπικαλείται τήν βοήθειαν τού ίππου του (του
μαύρου) πρός άπελευθέρωσιν τής συζύγου, ώς άκριβώς γίνεται καί εις τά
άκριτικά τραγούδια. Χαρακτηριστικόν δείγμα τοΰ τοιούτου συμφυρμοϋ άκρι-
τικών καί κλέφτικων τραγουδιών είναι αί κατωτέρ&3 παραλλαγαί Β' καί Γ'·

Δ. Α. Π.

1) ένεδραν. 2) δχύρωμα (λ. τ. lueteris). 3) αργυρά κοσμήματα άνδρικοϋ ενδύμα-
τος (λ. τ. Çapraz). 4) εις τήν Κοβέρνηαιν (λ. τ. divan).
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Α'.

Πώς λάμπ' ό ήλιος του Μαγιού, τ' Αύγούστου τό φεγγάρι,
έτσι έλαμπε κ' ή Λιάκαινα μέσα στούς 'Αρβανίτες.
Πέντ' 'Αρβανίτες τήν κρατούν καί δέκα τήν ξετάζουν
κ' ένα μικρό Τουρκόπουλο κρυφά τήν κουβεντιάζει.1
5 - «Λιάκαινα, δέν παντρεύεσαι, Τούρκον άντρα νά πάρης ;»

- «Τί λές αύτού, Παλιότουρκε καί Παλιοαρβανίτη ;
Κάλλια νά ίδώ τό αίμα μου στή γής νά κοκκινίση,
παρά νά ίδοϋν τά μάτια μου Τούρκος νά τά φιλήση».

"Ηπειρος (Λοζέ&ι). - Λ. Α. άρ. 1422,
σ. 319 (Μαρία Αιουδάχη, 1940).

Β'.

Σάν τί τρομάρα πού είδα 'γώ στοΰ Λιάκου τήν γυναίκα !
πέντ' 'Αρβανίτες τήν κρατούν καί τρεις τήν τυραννοΰσι.

- «Λιάκαινά μ', Τούρκα γίνεσαι, Τοΰρκον άντρα νά πάρης;»

- «Κάλλιο νά 'δώ τό αίμα μου στήν γην νά πλημμυρίση,
5 παρά νά "δουν τά μάτια μου Τούρκος νά τά φιλήση».

Τόν λόγο δέν άπόσωσε κι άλλον λόγον δέν είπε
καί νά κι ό Λιάκος πρόφτασε μέ τό σπαθί στά χέρια"
κόφτει κεφάλια τούρκικα,· κεφάλια άπ' 'Αρβανίτες,
καί παίρνει τήν γυναίκα του καί στά βουνά έβγαίνει.

"Αίματα διαφόρων ποιητών . . .,
έν Ναυπλίω 1835, σ. 63.

Γ'.

Τί 'ν* τό κακό πού γίνεται στού Λιάκου τή γυναίκα !
πέντ' 'Αρβανίτες τήν κρατούν καί δέκα τήν ξετάζουν'

- «Λιάκαινα, δέν παντρεύεσαι, δέν παίρνεις Τούρκον άντρα ;»

- «Κάλλιο νά ίδώ τό αίμα μου τή γή νά κοκκινίση,
5 παρά νά ίδώ τά μάτια μου Τούρκος νά τά φιλήση».

Κι ό Λιάκος τήν άγνάντευεν άπό ψηλή ραχούλα.
Κοντοκρατεί 2 τό μαύρο του, κρυφά τόν κουβεντιάζει.

- «Δύνασαι, μαΟρε, δύνασαι νά βγάλης τήν κυρά σου ;»

- «Δύναμ', άφέντη, δύναμαι νά βγάλω τήν κυρά μου,

1) 0 στίχο; ελλείπων εί; το άσμα σονεπληρώθ·η έξ άλλη; παραλλαγή; (Λαογρ.,τόμ. 8
(1921/25) ο. 47, άρ. 23). 2) ε*5. Faur: κοντά κρατεί.

14
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10 μόν' νά μ' αύξησης τή ταγή, νά πάγω πέρα πέρα».
Σάν πήγε καί τήν έβγαλε, στού Αιάκου του τήν φέρει.

C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, tome Γ, I'aris 1824, σ. 138.

KB'. ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τίς ήτο δ κλέφτης Χρίστος, τού όποιου ή σύζυγος ήχμαλωτίσθη ύπό
τών Τούρκων, δέν γνωρίζομεν. Αί παραλλαγαί τοΰ τραγουδιού προέρχονται
μόνον έκ τής ήπειρωτικής 'Ελλάδος καί δή έξ 'Ηπείρου καί Στερεάς 'Ελλά-
δος- έκ τούτου ύποθέτομεν, ότι είς τινα τών δύο τούτων περιοχών διεδρα-
ματίσθη τό έπεισόδιον τής άρπαγής τής συζύγου τοϋ Χρίστου.

Τό τραγούδι έχει συντεθή έκ τυπικών στίχων, γνωστών καί είς άλλα
όμοια, ώς τό προηγούμενον τραγούδι τής Λιάκαινας.

Δ. Α. π.

Α'.

Τί 'ν' τό κακό ν-άπού είδα 'γώ στού Χρίστου τή γυναίκα!
Τούρκοι τήν παίρν' άπ' τά μαλλιά, στή Λάρισα τήν πάνουν.1
Κι ού Χριστούς τήν άγνάντιβι 'πού μιά ψηλή ραχούλα.

- «Πού πάς ψηλή, που πάς λιγνή, που πάς καγκιλουφρύδα ;»
5 - «Στή Λάρσα πάνου,2 Χρίστου μου, πάνουν3 νά μί τουρκέψουν'

θά γίνου σκλάβα στού πασά, κουπέλα στού βιζίρη».

"Αγραφα. - Λ. Α. "Υλη, άρ. 1918 (Ν. Βραχνός).

Β'.

Μά τήν τρουμάρα πού είδα 'γώ στού Χρίστου τή γυναίκα!
Τούρκοι τήμ πιάν'4 άπ' τά μαλλιά, νά πάν' νά τήν τουρκέψουν.
Κι ού Χρίστος τήν άγνάντιβιν άπού ψηλή ραχούλα.

- «Πού πάς ψηλή, ποΰ πάς λιγνή, που πάς καγκιλουφρύδα;»
5 - «Στήν "Αρτα πάου, Χρίστου μου, μέσ' στών Τουρκών τά

χέργια,

κ' ίγώ Τούρκα δέ γίνουμι, ντσαμί δέμ προσκυνάου.
Κάλλιου νά ίδώ τού αίμα μου στή γής 5 νά κουκκινήση,
παρά νά ίδώ τά μάτια μου Τούρκους νά τά φιλήση».

ΑΙτούία. - Λαογρ. τόμ. 8 (1921/26)
σ. 48, άρ. 24 (Δ. Λουκόπουλος),

1) χειρ.: οτή Λάραα να τήν πάνουν. 2) πηγαίνω. 3) πηγαίνουν. 4) εν.8. Λουχ. :
τήμ πάν. 5) εχϊ Λουχ. : στιγμής.
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ΚΓ'. ΤΟΥ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ

Ό Νίκος Τσάρας ή Νικοτσάρας, υΙός τού Τσάρα, άρματολού Έλασ
σόνος, έδρασε κατά τά τέλη τού 18ου καί τάς άρχάς τοΰ 19ου αίώνος. Μετά
τόν θάνατον τοΰ πατρός του, είς νεαράν ήλικίαν κατέλαβε τό άρματολίκι
του, έκ του όποιου όμως έξεδιώχθη μετ' όλίγον ύπό τού Άλή πασά. Ώς κλέ-
φτης μετά ταϋτα διεκρίθη είς τούς έναντίον τών Τούρκων καί Αλβανών
άγωνας του. 'Ονομαστός έγένετο ώσαύτως διά τήν κατά θάλασσαν δράσιν
του μετά τό έτος 1795. Μετά τού Γιάννη Σταθά καί άλλων κλεφτών έξώ-
πλισε στολίσκον καταδρομικών καί έχων ώς όρμητήριον τάς νήσους Σκίαθον
καί Σκόπελον έπεχείρει έπιδρομάς είς τά παράλια τής Θεσσαλίας καί Μα-
κεδονίας· Τήν δράσιν ταύτην ύπαινίσσεται καί τό λαϊκόν δίστιχον:

Στήν Σκιάθο και στή Σκόπελο ποτε κατής δεν κρίνει,
τί 'ναι λημέρι τον Σταϋά, βίγλα τον Νικοταάρα.

Πλοία τοΰ τουρκικού στόλου κατεδίωξαν τά έλληνικά πειρατικά καί συνέ-
λαβον ταύτα, κενά όμως μαχητών, διότι ούτοι κατώρθωσαν νά διαφύγουν
καί νά συνεχίσουν τούς άγώνας των κατά ξηράν. Άργότερον ό Νικοτσάρας
καί οί σύντροφοί του άνασυνεκρότησαν τόν πειρατικόν των στολίσκον καί
έπανέλαβον τάς έπιδρομάς. Κατόπιν νέας εύρείας έπιχειρήσεως τού τουρ-
κικού ναυτικού, τό 1806, δ στόλος τών κλεφτών διελύθη καί ό Νικοτσάρας ήλ-
θεν είς συνεννόησιν μέ τόν έν τω Αίγαίω ναύαρχον τοΰ ρωσικού στόλου Δημ.
Σενιάβιν, ζητήσας τήν συνδρομήν του, ίνα μετ' άλλων διαφύγη διά Μακεδονίας
είς Μολδοβλαχίαν καί ένωθή μετά του έκεΐ ρωσικού στρατού έναντίον τών
Τούρκων. 'Εγκριθέντος τοΰ σχεδίου παρά τού Σενιάβιν, άνεχώρησαν οί "Ελ-
ληνες άγωνισταί έκ Σκοπέλου κατευθυνόμενοι πρός βορράν. Τό σχέδιόν των
ομως έπροδόθη" στρατιωτικοί δυνάμεις τών Τούρκων έκινήθησαν πρός δίω-
ξίν των έν Μακεδονίςι. Οί διωκόμενοι έτράπησαν πρός τόν Στρυμόνα, ίνα
έκείθεν διαφύγουν πρός τόν Αίμον. Έμποδισθέντες όμως είς τήν πορείαν
των, ήναγκάσθησαν είς ύποχώρησιν πρός τά παράλια τής Μακεδονίας. Είς
τήν παρά τό Πράβι περιοχήν τοΰ Στρυμόνος συνήντησαν Ισχυράν δύναμιν
Τούρκων καί Αλβανών. 'Εξαντληθέντων τών πολεμεφοδίων μετά τριήμερον
ήρωικήν μάχην, διέσχισαν ξιφήρεις τάς έχθρικάς φάλαγγας καί κατηυθύνθη-
σαν πρός τήν γέφυραν, διά νά διέλθουν τόν Στρυμόνα. Απέκοψαν τήν άλυ-
σον δΓ ήςήτο φραγμένη ή γέφυρα καί κατήλθον εις τόν κόλπον τοΰ 'Ορφα-
νού' μή εύρόντες δ' έκεί ρωσικά πλοία ίνα επιβιβασθούν, ώς άνέμενον, κα-
τέφυγον διά ξηράς είς "Αγιον "Ορος.

Μετά τινα χρόνον ό Νικοτσάρας ευρέθη είς Λιτόχωρον Μακεδονίας
καί πολεμών εις τινα μάχην έναντίον τών Τούρκων έφονεύθη τόν Φεβρουά-
ριον ή Μάρτιον τού 1807.1

Είς τήν παρά τό Πράβι ήρωικήν μάχην του Νικοτσάρα καί τών συν-
τρόφων του άναφέρονται τά έπόμενα τραγούδια.

δ. α. π.

1) Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά, τόμ. Λ', σ. 22, 40, ÔG κ.έξ· ΑΓ. Γ. Πο-
k'tot). Έκλογαί, άρ. 66. '/. Κ. Βασδραβέλλη, 'Αρματολοί καί κλέφτες εί; τήν Μακεδονίαν.
θεσσαλονίκη 1948, σ. 30 κ.έξ.
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Α'.

Τ' έχουν τής Ζίχνας τά βουνά1 καί στέκουν μαραμμένα';
Μήνα χαλάζι τά βαρεί, μήνα βαρύς χειμώνας;

- Ούδέ χαλάζι τά βαρεί, ούδέ βαρύς χειμώνας,
ό Νικοτσάρας πολεμά μέ τρία βιλαέτια,3

5 τή Ζίχνα καί τό Χάντακα, τό έρημο τό Πράβι.

Τρεις μέρες κάμει πόλεμο, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες.
Χιόν' έτρουγαν, χιόν' έπιναν καί τή φωτιά βαστούσαν.
Τά παλληκάρια φώναξε στές τέσσιρες ό Νίκος.

- «'Ακούστε, παλληκάρια μου, λίγα κι άντρειουμένα-
10 σίδερο βάλτε στήν καρδιά καί χάλκουμα στά στήθια,

σϋριον πόλεμο κακό έχουμε μέ τούς Τούρκους,
αύριο νά πατήσωμε, νά πάρωμε τό Πράβι».
Τό δρόμο πήραν σύνταχα καί φθάνουν στό γιοφύρι'
ό Νίκος μέ τό δαμασκί ' τόν άλυσό του κόφτει.
15 Φεύγουν οί Τούρκοι σάν τραγιά, πίσω τό Πράβ' άφήνουν.

Μακεδονία. - Λ. Α. "Υλη, άρ. 1413
(Γερογιάννης).

Β'.

Τρία πουλάκια κάθουνταν, τά τρί' άράδ' άράδα'
τό 'να τηράει τόν "Ολυμπο, τ' άλλο τήν 'Αλασσόνα,
τό τρίτο, τό καλύτερο, τοϋ Πράβι τό γεφύρι.
Μοιργιολογοΰσε κ' έλεγε, μοιργιολογάει καί λέγει.
5 - «Τόν Νικοτσάραν έκλεισαν στοϋ Πράβι τό γεφύρι-

Τρεις μέρες κάνει πόλεμο, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες,
χωρίς ψωμί, χωρίς νερό, χωρίς ϋπνο στό μάτι.
Τά παλληκάρια χούγιαξε, τά παλληκάρια κράζει.
Σύρετε τά σπαθάκια σας καί πάρτε τα στό χέρι,
10 κ' εύθύς δρμή νά κάνωμε στοϋ Πράβι τό γεφύρι».

C. Fauriel, Chants populaires de la
Grèce moderne, tome I, 1824, a. 194.

1) είς τήν περιφέρειαν Σερρών. 2) τραγουδιέται μέ το έξης τσάκισμα : "Τ' εχοον
τής Ζιχνας τά βουνά, καημένε Νικοτσάρα μου, καί στέκουν μαραμμένα, Νικοτοάρ' άντριιον
μένε. 3) νομούς, περιφερείας (λ. τ. vilâyet). 4) ενν. σπαθί.
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ΚΔ'. ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΑ

Ό Γιάννης Σταθάς, άρματολός έκ Βάλτου, είναι γνωστός κυρίως διά
την κατά θάλασσαν έπαναστατικήν δράσιν του. Μετά τήν άνακωχήν μεταξύ
ρώσων καί Τούρκων τού έτους 1807 καί τήν άποχώρησιν τοΰ ρωσικού στό-
λου ύπό τόν ναύαρχον Δ. Σενιάβιν έκ τών παραλίων τοΰ 'Ελλησπόντου, οί
μετά τών Ρώσων άγωνισθέντες "Ελληνες έμειναν έκθετοι είς τήν έκδίκη-
σιν τών Τούρκων. "Ο Άλή πασάς έξαπέλυσε στίφη Αλβανών είς τήν θεσ-
σαλίαν έναντίον τών 'Ελλήνων. Πρό τής πιέσεως ταύτης πολλοί έκ τών κλε-
φτών καί άρματολών τής περί τόν "Ολυμπον Ιδία χώρας, ό Καζαβέρνης, ό
Βλαχάβας, οί Λαζαϊοι, ό Τσαχίλας, ό Νικοτσάρας, ό Γιάννης Σταθάς κ. ά.
κατέφυγον είς Σκίαθον, ένθα συνεκρότησαν στόλον καταδρομικών έξ 70 πε-
ρίπου πλοιαρίων, τοΰ όποιου άρχηγός διωρίσθη ό Γιάννης Σταθάς καί ύπαρ-
χηγάς ό Νικοτσάρας. Τά πλοία έφερον τά δνόματα: "Ασπρη -θάλασσα, Κασσάν-
ίρα, "Ολυμχος, Μοριάς, Σκιάθος, Βάλτος κ. ά. καί είχον άναπεπταμένην κυανήν
σημαίαν μέ λευκόν σταυρόν είς τό μέσον είχον δε βαφή κατά πάντα μελανά,
έξ ού καί ή όνομασία «μαΰρο καράβι» είς τό κατωτέρω τραγούδι. Διά τών
έπιδρομών των οί "Ελληνες ναυτικοί κατέστησαν τό φόβητρον τών Τούρκων,
άλλ' έντός όλίγου, εύρεθέντες πρό ισχυρός έχθρικής έπιθέσεως, ήναγκάσθη-
σαν ν' άποχωρήσουν είς τά παλαιά λημέρια των. 1

Μία τών έπιθέσεων τοΰ Σταθά έναντίον τουρκικής κορβέτας είς τά
παράλια τής Χαλκιδικής έξυμνείται εις τό τραγούδι.

δ. Α. Π.

Μαΰρο καράβ' άρμένιζε στά μέρη τής Κασσάντρας
είχε παννιά κατάμαυρα καί τ' ούρανοΰ παντιέρα. 2
'Εμπρός κορβέτα μ" άλικο μπαϊράκι3 τοΰ έβγήκε.
- «Μάινα,4 φωνάζει, τά παννιά, ρίξε τα, λέγει, κάτω».
5 - «Δέν τά μαϊνάρω τά παννιά, ούδέ τά ρίχνω κάτω.
Μή μέ θαρρείτε νιόνυφη, νά βγώ νά προσκυνήσω-
έγώ 'μαι ό Γιάννης του Σταθά, γαμπρός τοϋ Μπουκουβάλα.
Τράκο, λεβέντες, ρίξετε στήν πλώρη τό καράβι,
τών Τούρκων αίμα χύσετε, άπιστους μή ψηφάτε».
10 Οί Τούρκοι βόλταν έρριξαν 5 κ* έγύρισαν τήν πλώρη.
Πρώτος ό Γιάννης πέταξε- μέ τό σπαθί στό χέρι.
Στά μπούνια ü τρέχουν αίματα, τό κύμα 7 κοκκινίζει.
'Αλλά ! Άλλά ! οί άπιστοι κράζουν καί προσκυνούνε.

Κ. Σάϋ-α, Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς,
__________Άόήνησι 1869, σ. 586.

1) Βλ. Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά, τόμ. Α', 13, 34-35. Κ. Σάθα,
Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς, σ. 586. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 67. '/. Κ. Βασδραβέλλη,
Αρματολοί καί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, θεσσαλονίκη 1948, σ. 38.

2) σημαίαν μέ κυανούν χρώμα. 3) σημαίαν (λ. τ. bayrak). 4) όπόστειλον τά παν-
ν.4 (λ. ct. inainare). δ) εκδ. Σάθ-α : έρριψαν. 6) δπαί είς τό τοίχωμα τοϋ πλοίου διά
ην άποχέτευσιν τών υδάτων άπό τό κατάστρο>μα. 7) εκδ. Σάθ-α: ή θάλασσα. Ή διόρ-
θωσις εγένετο διά τό μέτρον συμφώνως πρός τήν γραφήν τής έκδ. Ά, Οίκονομίδου, Τραγού-
δια τού 'Ολύμπου, 1881, σ. 22.
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ΚΕ'. ΤΩΝ ΛΑΖΑΙΩΝ

Γενάρχης τών Λαζαίων, γνωστής οίκογενείας άρματολών τής περί τόν
"Ολυμπον περιοχής, ύπήρξεν ό Λάζος, γεννηθείς είς Βλαχοφτέρην 'Ολύμπου'
περί τό 1710 καί κατοικήσας είς Μηλιάν. ΟΙ τέσσαρες υίοί τούτου, Γιάννης,
Λιόλιος, Δήμος, Κώστας, κατά τόν Ν. Κασομούλην, * διακρινόμενοι διά τήν
σύνεσιν καί τήν άνδρείαν των, ήσκουν μεγάλην έπιρροήν έπί τών συγχρό-
νων των. "Ελαβον ένεργόν μέρος είς πολλούς άγώνας έναντίον τών Τούρ-
κων κατά τά τέλη του 18ου καί τάς άρχάς τού 19ου αιώνος, Ιδία κατά τήν
περίοδον τών ύπό τού Άλή πασά έξαπολυθέντων άπηνών διωγμών. Μετέ-
σχον τής έπαναστάσεως τού 1807, άλλά μετά τήν καταστολήν ταύτης ύπε-
τάχθησαν καί παρέμενον είς Ραψάνην, πλήν τού Κώστα, κρατηθέντος ώς όμη-
ρου είς 'Ιωάννινα. "Οτε κατά τό 1812 άνέλαβε τό πασαλίκι τής Θεσσαλίας
ό Βελή πασάς, υιός τού Άλή, κατεδίωξε πάντας τούς παλαιούς άρματολούς
καί κλέφτες· κατά τούς διωγμούς τούτους έφονεύθησαν καί οί διαμένοντες
έν Ραψάνη Λαζαίοι, πλήν τού Κώστα, όμήρου έν Ίωαννίνοις, όστις έφονεύθη
βραδύτερον ύπό τοΰ Άλή πασά.8

Τό πρώτον έκ τών κατωτέρω τραγουδιών τών Λαζαίων είναι μοιρο-
λόγι έπί τω θανάτφ του γενάρχου Λάζου. Είς τό δεύτερον ή μήτηρ τών Λα-
ζαίων θρηνεί διά τήν άποχώρησιν τών τέκνων της είς τάς νήσους μετά τό
άποτυχόν κίνημα τού Λ.Κατσώνη κατά τό 1790. Τό τρίτον άναφέρεται είς τήν
άπαγωγήν τών γυναικών τών Λαζαίων ύπό τοϋ Βελή πασά κατά τό 1812.

Δ. Α. Π.

Α'.

Τρεϊς περδικοΰλες κάθουνταν είς τήν Μηλιάν έπάνω'
είχαν τά νύχια κόκκινα καί τά φτερά γραμμένα'
μοιρολογούσαν κ' έλεγαν, μοιρολογούν καί λέγουν.
- «θεέ μου, τί νά γίνηκεν ό έξαρχος * ό Λάζος,
5 πού 'ταν στόν κόσμο ξακουστός, στόν κόσμο ξακουσμένος ;
Λάζε μου, τί δέν φαίνεσαι τούτο τό καλοκαίρι,
νά περπατης άρματολός, στό μαΰρο καβαλλάρης'
νά λάμπουν τά τσαπράζια 5 σου, τά φλωροκαπνισμένα,
δώδεκ' άράδες τά κουμπιά στά ρούχινα γελέκια"
10 νά έχης καί στό σπαθάκι σου χούφτα μαλαματένια,
νά κρούη ό ήλιος τήν αύγήν, νά κρούη τό μεσημέρι ;»

Marcellus, Chants du peuple en
Grèce, τόμ. 1, Paris 1851, σ. 300.

1) Πλ.'Λν. Γούδα, Βίοι παράλληλοι Ε', Άθ-ήναι 1872, σ. 399. Κατά τόν / Κ. Βααδραβί/.-
λην, ('Αρματολοί χαί κλέφτες είς τήν Μακεδονίαν, 1948, σ. 26) οί Λαζαίοι χατήγοντο άπό το

Λειβάδι τοο 'Ολύμπου, τής περιοχής Κατερίνης. 2) 'Ενθυμήματα στρατιωτικά, τόμ. Α', 5.

3) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 68. Ν. Κασομούλη, êyfl·' άν. σ. 11, 18, 66 κ. ά.

4| ή λ. είλημμένη έχ τής εκκλησιαστικής γλώσσης, σημαίνει τόν καπετάν·.»·/. '))

αργυρά κοσμήματα άνδρικής ενδυμασίας, φερόμενα έπί τού στήθ-ους σταυροειδώς (λ. τ. çaprg%/.
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Β'.

Κλάματα κι άναστεναγμοί άκούγονται μιά μέρα
στόν Κίσσαβο, στά Γρεβενά, στ' 'Ολύμπου τά λημέρια.
ΤΗταν ή καπετάνισσα,1 ή μάννα τών Λαζαίων.
Μοιρολογούσε κ' έλεγε, μοιρολογάει καί λέει.
5 «Γιά πάψτε λίγο τήν λαλιά, άηδόνια τοΰ 'Ολύμπου,
καί σεις πλατάνια φουντωτά, έλατα μυρωδάτα,
σωπάστε, μή βουίζετε, μή βγάζετε άνάσα,
γιά ν' άκουστοϋν τά λόγια μου στά πέρατα του κόσμου,
ν' άκούσουν κ' οί άρματολοί καί νά μ' άποκριθουνε.
10 Πού είν' τά παλληκάρια μου, οί γιοί μου οί Λαζαίοι ;»

- «Οί γιοί σου, καπετάνισσα, στήν θάλασσα γυρίζουν,
ψάχνουν νά βρούνε τούρκικα γκεμιά 2 νά πολεμήσουν».

- «Τί ζουρλαμάδα, βρέ παιδιά, νά φύγετε σάς ήρθε,
ν' άφήσετε τόν "Ολυμπο τό πατρικό σας κόλι3

15 καί στό γιαλό νά τρέχετε μέσ' στά παλιοκαίκια,
δίχως νά συλλογίζεστε, χωρίς νά συλλοέστε,
πώς Τούρκοι θά χαλάσουνε4 χωριά καί μοναστήρια».

Γ. Δ. Ίατρίδον, Δημοτικά τραγούδια
Θεσσαλίας, 'Αθήναι 1938, σ. 15 - 16, 8.

Γ'

Τρία πουλάκια κάθουνται στόν "Ελυμπο στή ράχη"
τό 'να τηράει τήν θάλασσα, τ' άλλο τήν Κατερίνα,
τό τρίτο, τό καλύτερο, μοιριολογάει καί λέγει.
«Τί 'ν' τό κακό πού πάθαμε έμεΐς οί μαΰροι κλέφτες !
5 Μάς χάλασ' ό Βελή πασάς, μάς πήρε σέ γαζέπι, 5
μάς πήρε τές γυναίκες μας, μας πήρε τά παιδιά μας.
Στόν Τούρναβο τούς πάγησε, πεσκέσι τοϋ βεζίρη.
Μπροστά πηγαίν' ή Δήμαινα καί πίσ' ή συννυφάδα
κ' άπό κοντά ή Κώσταινα μέ τό παιδί στό χέρι,
10 σάν μήλο, σάν τριαντάφυλλο, σάν μούλα στολισμένη».
Βελή πασάς άγνάντεψε άπό τό παραθύρι'

- «Ποιές είν' αυτές οί κλέφτισσες κ' οί καπεταναραίϊσσες ;»

- «Σκλάβες σου είν', άφέντη μου, γυναίκες τών Λαζαίων».

- «Γιά πάρτ' αυτές τές μπροστινές καί βάλτε τες στή χάψη».6

Arn. Paaeow, Τραγούδια ρωμαίικα, Lipsiae 1860,
___ άρ. 1 "22 (έκ ής συλλογής Ulrich).

1) εκ?. Ίατρίδου : κυρά Στάόαινα. 2) καράβια (λ. τ. yeni). S) φρουρά (λ.τ. kol).
Ί) εκ?. Ίατρίΐου : πώς ûà χαλάσουνε οί Tçûçxoi. 5) οργή, καταδρομή (λ. άρα6. gazep).
C) φυλακή (λ. τ. hapis).
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KT'. TOY ΚΑΖΑΒΕΡΝΗ

Περί τής ζωής καί τής δράσεως τού Καζαβέρνη δέν έχομεν μαρτυ-
ρίας. Ώς φαίνεται έκ τών έξυμνούντων αύτόν δημοτικών τραγουδιών έζησε
κατά τά τέλη τού 18ου καί τάς άρχάς τού 19ου αι., διακριθείς διά τούς
άγώνας του έναντίον τών όρδών τού Άλή πασά. ' Είς τό κατωτέρω άσμα ό
Καζαβέρνης φέρεται δρών έν Μακεδονία. .

Δ. Α. π.

'Ανάμεσα τήν Χιλιαδού, 2 ζερβιά μεργιά τής Γούρας, 3
ό Καζαβέρνης πολεμά μέ δυό, μέ τρείς χιλιάδες,
μέ Σέρρες 4 μ' δλον τόν καζά,6 μέ τ' έρημο τό Πράβι.
Τρεις μέρες κάνει πόλεμον, τρεις μέρες καί τρεις νύκτες,
5 δίχως ψωμί, δίχως νερό, δίχως κανέν' μεντάτι. 6

Τά παλληκάργια άρρώστησαν, δέν θέ νά πολεμήσουν 7
κι ό Καζαβέρνης χούγιαξε άπό τό μετερίζι. 8
«Παιδιά, καϊρέτι κάμετε 9 καρδιά, καί πολεμάτε,
τί σήμερα είναι ό θάνατος, τί σήμερα είναι ό Χάρος,
10 σήμερα γεννηθήκαμε, σήμερα θά χαθούμε». 10

Ν. Tommaeeo, Canti popolari greci,
Venezia 1842, σ. 381 -382.

1) Εί; τό δπό Γ. Δ. Κ(ορομηλά), άρθρον Καζαβέρνης έν Μεγάλ-j) Έλλην. Εγκυ-
κλοπαίδεια σημειώνεται ότι ό κλέφτης έγεννήθ*η εί; τά Χάσια κατά τά τέλη τοο 18οο αίώ-
νο; καί 2tt σονειργάσθ-η μέ τόν Λάζον, τόν Νικοτσάραν κ. ά. Βλ. καί II. Άραβαντινοΰ, Χρο-
νογραφία Ήπείροο 1, σ. 307, σημ. ζ. Ί. Κ. Βασδραβέλί.η, 'Αρματολοί καί κλέφτε; εί; τήν
Μακεδονίαν, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 38.

2) τοποθεσία τή; Λοκρίδο;. 3) Γοόρα ή Γκοόρα, κοινή όνομασία τοο δροο; "Ο ·

θροο;. Φαίνεται ότι έδώ γίνεται σόγχοσι; τών τόπων' ή Χιλιαδού είναι εί; πολό μακρινήν άπό-

στασιν τών έν στίχψ 3 άναφερομενων Σερρών καί Πραδίοο. 4) εκδ. Tommaseo'. Σέρας.

5) διοικητική περιφέρεια, 6ποδιοίκησι; (λ. τ. kaza). 6) βοήθειαν (λ. τ. medet). 7) εί;

τήν έκδοσιν Tommaseo άκολοϋθοδν οί έπόμενοι στί/οι προερχόμενοι έκ σομφορμών:

Πιάνουν καί βάνουν τά σπαθιά καί άδράζουν τά τουφέκια
καί κάμνουν τόν κατήφορον, μέα' ατά γεφύργια πάγουν,
βρίσκουν τες πόρτες 'κλείδωτες, τούς αλυσους ριγμένους.

8) δχόρωμα, πρόχωμα (λ. τ. meteris). 9) προσπαθήσατε, βάλετε τά δονατά σα;. Καϊρέτι
(λ. άρα6. gayret. gayret etmek:=xàvu> καϊρέτι). 10) εί; τήν εκδ. Tommaseo άκολοο-

θ·οόν οί κατωτέριο στίχοι, μή προσαρμοζόμενοι εί; τό όλον δφο; τοο τραγουδιού :

Δυό παληκάργια ας τρέξουνε, φαγί νά κυνηγήσουν.
Πιάνουν αλάφια ψήνουν τα, ατά παλληκάργια δίνουν.
Σάν τά λιοντάργια πολεμούν τήν μέρα καί τήν νύκτα,
σκοτώνουν Τούρκους Άμετρους, τούς Τούρκου; διασκορπίζουν.
Κι ό Καζαβέρνης ϊφυγι μ' όλα τά παλληκάργια.
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KZ'. ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ

Είς τό κατωτέρω ά°μα έξιστορεΐται. ώς σημειώνει ό Ν. Γ. Πολίτης, 1
ή καταβύθισις πειρατικού πλοίου κατά τήν καταδίωξιν τών πειρατών έν τώ
Αίγαίω ύπό τού ρωσικού στόλου άπό τού 1771 - 1774.

Δ. Α. Π.

Νά ήμουν πουλί νά πέταγα, νά ήμουνε χελιδόνι,
νά ήμουν χρυσοφάναρο στό γκάβο τής Καλλιάκρας,2
νά 'φεγγα καί νά λόγιαζα τού Ρούσου ν-τήν άρμάδα,
πώς κατεβαίνει παίζοντας, στά πρίμα βολτατζάρει,3
5 καί είς τά δευτερόπριμα όρτσάρει, * δέ μαϊνάρει,ä
νά εϋρη ν-τό Τζιτζάερλη, γιά νά τόν πολεμήση.
'Επήγε καί ν-τόν εϋρηκε 'πό κά' πέ ν-τή Καλλιάκρα.
«Μπρέ ψεύτη, μπρέ Τζιτζάερλη, μπρέ κλέφτη, μπρέ κουρσάρη,
έβγα νά πολεμήσουμε νά διουμ' ποιός θά νικήση».
10 Μιά κανονιά ν-τόν έρριξε, βουλιάζει τό καράβι,

γιομίζ' ή θάλασσα παννιά κι ό άμμος παλληκάρια.

Σωζόπολις. - Λαογρ., τόμ. 1 (1909) σ 586-
587, άρ. 3 (Κ. Παπαϊωαννίδης).

ΚΗ'. Ο ΜΙΡΙΟΛΗΣ

Περί τής δράσεως τού Μιριολή ούδέν θετικόν γνωρίζομεν. Έκ τού περι-
εχομένου τού είς αύτόν άναφερομένου άσματος ύποθέτομεν ότι πρόκειται
περί έπεισοδίου τών χρόνων τής φραγκοκρατίας ή τουρκοκρατίας. Τό όνομα
Μιριολής άπαντά καί είς τραγούδι άκριτικοΰ τύπου," τοΰ όποιου τό θέμα
είναι άσχετον πρός τό τού έπομένου.

Δ. Α. Π.

Ουλαν τά κάτεργά 'ρχουνται κι οΰλα περνοδιαβαίνουν,
τοΰ Μιριολή τό κάτεργο μηδ' ήρθε, μηδ' έφάνη,
άπού 'χει Κρητικόπουλα, δμορφα παλληκάρια,
π' δντε σειστούν καί λυγιστοΰν καί παίξουν τήν τρουμπέτα,
5 τρά"μίλια πά' τό κάτεργο.

Ant. Jeannaràkia, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 170, άρ. 217.

1) Βλ. Λαογρ., τόμ. 1 (1909) ο. 587, άρ. 3.

2) πιθ·ανώτατα πρόκειται περί τής μικράς μονής Καλλιάγρας, τής άνηκοόσης εις τήν
μονην Κοοτλοομοοσίοο τοϋ Άγιου "Οροος. 3) περιφέρεται (λ. ίτ. voltaggiare). 4) προ-
χωρεί (λ. ίχ. orzare). δ) δέν κατεβάζει τά παννιά, δέν όποχωρεί (λ. ίτ. mainare).

6) Βλ. Ant. Jeannwrukia, ενθ·' άν., σ. 92, άρ. 68.
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Κθ'. ΘΥΜΙΟΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Τό όνομα τού ήρωος θύμιου Βλαχάβα ή Παπαθύμιου είναι οτενώς συν·
δεδεμένον μέ τήν έπαναστατικήν κίνησιν τών άρχων τού 19ου αΙώνος.

Υίός τού καπετάν Βλαχάβα, κλέφτου τών Χασίων, ό Παπαθύμιος έχει-
ροτονήθη Ιερεύς κατά τήν νεότητά του. Μετά τόν θάνατον τού πατρός του
όμως έγκατέλειψε τήν ίερωσύνην, γενόμενος άρχηγός άρματολών έκτοτε
δεν επαυσε μέχρι τέλους τής ζωής του νά λαμβάνη ένεργόν μέρος εις πά-
σας τάς έπαναστατικάς έκδηλώσεις. Κατά συνέδριον τών όπλαρχηγών τής
Ρούμελης είς τό Καρπενήσιον τό ετος 1805 έμφανίζεται ώς ήγετιι.όν πρό-
σωπον. 'Αναγκασθείς έκ τών άπηνών διωγμών τού Άλή πασά νά καταφύγτ)
μετά τών όπλαρχηγών Νικοτσάρα, Ρομφέη καί άλλων είς Σποράδας, μετέ-
χει είς τάς κατά θάλασσαν έπιδρομάς έναντίον τών Τούρκων-

Τό ετος 1808 έν συνεννοήσει μετ' άλλων άρχηγών καί ύποκινούμενος
ύπό άπεσταλμένων τού Καραγεώργη τής Σερβίας, παρασκευάζει έπαναστα·
τικόν κίνημα κατά ξηράν, προσεταιρισθείς καί τούς δυσηρεστημένους Τούρ-
κους τών Τρικκάλων καί τής Λαρίσης. Τό κίνημα τούτο έπροδόθη καί δυνά-
μεις τού Άλή πασά φθάνουν είς θεσσαλίαν ύπό τόν Μουχτάρ πασάν. Ό
άδελφός τού Παπαθύμιου Θεόδωρος Βλαχάβας, ώχυρωμένος είς Καλαμπά-
καν μετά τών άνδρών του, προσβάλλεται ύπό τού Μουχτάρ πασά καί φο-
νεύεται. Πρό τής ίσχυράς πιέσεως τών Τούρκων ό Παπαθύμιος άποσύρεται
είς Κασσάνδραν καί έκείθεν είς Βορείους Σποράδας. Πιεζόμενος όλονέν ίσχυ-
ρότερον καί δελεασθεϊς έξ υποσχέσεων περί άμνηστίας, παραδίδεται. Κατά
παράβασιν τών ύπεσχημένων ώδηγήθη εις 'Ιωάννινα όπου ύπέστη μαρτυρι-
κόν θάνατον τό 1809.1

Δ. Α. Π.

Α'.

"Ενας πασάς έβγήκε στήν Εύρύπολη, 2
άρματολούς μαζώνει, κλέφτες κυνηγά
καί τόν παττάν γυρεύει, τό γραμματικό.
- «Ποϋ είσαι, παπά μου, κλέφτη καί γραμματικέ ;

5 έλα νά προσκυνήσης μέ τ' άδέρφια σου
καί μέ τούς έδικούς σου, τά ξαδέρφια σου.
Σέ κλαιν' τά μονοπάτια πού περπάταες,
σέ κλαιν' οί κρυοβρυσοϋλες μέ τό κρυό νερό».

C. Fauriel, Chants populaires de la
Grèce moderne, tome 1,1824, σ 204.

1) Βλ. C. Fauriel, Chants populaires (le la Grèce moderne, tome I , σ. 199
κέξ. Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά Α'., 11, 18, 71, 81. Κ. ΠαπαρρηγοπούΧον,
Ιστορία τοϋ Έλλην. έθνους, τόμ. Εβ' (1925) σ. 220-221. ΓΙ. Άραβαντινοΰ, Χρονογραφία
'Ηπείρου 1, σ. 301. Γ. Κανδηίώρου,'Ο άρματολισμός τής (Ιελοποννήσου, σ. 388 κ.έξ. Ί· Κ
Βαοδραβελλη,'Αρματολοί καί κλέφτες εις τήν Μακεϊονίαν, θεσσαλονίκη 1948, σ. 38, 41, 44.

1) Εννοεί πιθανώς τήν περιφέρεια·/ τού πρώην οήμου Ν'εόροπόλεως τής επαρχίας Καροιτσης.
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Β'.

'Αηδόνια μου περήφανα, πεύκια καμαρωμένα,
φέτο νά μή λαλήσετε, φέτο νά μαραθήτε,
τόν Παπαθύμιο πιάσανε, τόν καπετάν Μπλαχάβα.
Στή μέση τ' ό Μουχτάρ πασάς, πίσω οί τσοχανταραίοι 1
5 κι άπό κοντά οί μπέηδες κ' οί τουρκοπουλημένοι.
Κι Άλή πασάς σάν τό 'μαθε δέν πίστευε τό θάμα.
'Ατός του τόν προβόδισε, άτός του τοΰ μιλάει.

- «Παπά, βρέ κερατόπαπα, μοΰ χάλασες τόν τόπο,
δέ σ' άρεθ' ό Άλή πασάς, δέ σ' άρεθ' ό Σουλτάνος

10 καί μπαϊράκι2 σήκωσες, νά γίνης βασιλέας ;»

- «Μή βλαστημάς, Άλή πασά, μή βλαστημάς, βεζίρη,
σδφταιξα, σέ πολέμησα καί σδπεσα στά χέρια».
-«Γίνεσαι Τοΰρκος, βρέ παπά, καί οδλα σ' τά συμπαθάω;»

- «Ρωμιός έγώ γεννήθηκα, Ρωμιός θέ νά πεθάνω».?

Κ. Σάϋα, Τουρκοκρατούμενη 'Ελλάς.

ΆΟήνηοι 1869, ο. 595.

Λ'. ΜΟΝΗ ΒΑΡΛΑΑΜ

Τό τραγούδι είναι διαδεδομένον κυρίως είς "Ηπειρον, Μακεδονίαν, θεσ-
σαλίαν. Πρόκειται περί δηώσεως (πατήματος) τής Μονής Βαρλαάμ τών Με-
τεώρων. Είς παραλλαγάς έκ Χαλκιδικής, Δυτικής Μακεδονίας καί Ηπείρου
ή Μονή όνομάζεται «Βαρλάμη τό κελλί», είς παραλλαγήν έξ 'Ηπείρου «μο-
ναστήρι στούς "Αγιούς> καί είς άλλην έκ Θεσσαλίας «μοναστήρι στούς Στα-
γούς».4 "Ας σημειωθή ότι είς παραλλαγάς έξ άλλων περιφερειών τό έπει-
σόδιον τοΰ τραγουδιοΰ έντοπίζεται είς γνωστά έκεΐ μοναστήρια, τού Πρου-
σου, του Σταυροΰ κλπ.

Τίς όμως ήτο ό Παπαγιώργης τού τραγουδιοΰ καί έκ ποίων λόγων
προήρχετο ή έχθρότης αύτοΰ κατά τής μονής Βαρλαάμ δέν είναι γνωστόν.
Είς τινας παραλλαγάς άντί τοΰ Παπαγιώργη άναφέρεται Παπαθύμιος, έκ
συγχύσεως προφανώς πρός τόν διάσημον Ιερέα καί άρματολόν θύμιον Βλα-
χάβαν (βλ. προηγούμενον άσΡ°) τ"ν άρχών τοΰ παρελθόντος αιώνος. Κατά
τήν αύτήν ίσως έποχήν έζησε καί ό Παπαγιώργης.

Δ. Α. Π.

'Κούγω τόν άνεμο κι άχάει,5 τόν κούγω καί μαλώνει6
μέ τά βουνά έμάλωνε μέ τάϊ βουνά μαλώνει.

1) Επίλεκτοι σωματοφύλακες (λ. περσ. çuliadar). 2) σημαίαν (λ. τ. bayrak). 3)
τούς ατίχοος 11-11 ό Κ. Σάθας ö-εωρεϊ όρθ-ώς ώς μή γνησίοος, πλασθ-έντας κατ' άπομίμησιν
ποιημάτων τού 'Αρ. Βαλαωρίτοο.

Ί) ΙΙερΙ τών διαφόρων γνωμών, τών σχετικών μέ τήν έτομολογίαν τού όνόμ. Σταγοί
βλ. Π. Γρίσπου, Ή τοπωνυμία "Σταγοί,, Μαργαριτίοο. περιοδ. 'Ηπειρωτική 'Εστία, ετος θ',
«οχ. 101, I960, σ. 732 - 733. 5) Ιν.ς το α' ήμιστ. έκάστου στίχου ακολουθεί το τσάκισμα:
Ιίωβ': παπα, ντελή παπά. 6) Είς τό β' ήμιστ. έκάστου στίχου άκολουθ-εΐ τό τσάκισμα : μωρε
xujiü λεβέντη.
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'Εσείς βουνά τοϋ Γρεβενοϋ καί δέντρα τοϋ Μετσόβου,
έσείς καλά τόν ξέρετε αύτόν τόν Παπαγιώργη,
5 πού ήταν μικρός στά γράμματα, μικρός στά πινακίδια
καί τώρα στά γεράματα σηκώθ'κε πρώτος κλέφτης.
"Ολα τά κάστρα πάτησε κι όλα τά μοναστήρια,
τό μοναστήρι στούς Άγιούς δέν μπόρ' νά1 ντό πατήση.1
Τρογύρω γύρω τό ήφερνε - καί σκάλα δέν τοϋ βρίσκει.2
10 Τόν 'γούμενο ν-έφώναξε, τόν 'γούμενο φωνάζει.
«Κατέβα κάτω, 'γούμενε, νά μέ 2 ξεμολογήσης,
γιάτ' έχω κάμει κρίματα κ' είμαι κριματισμένος'
έχω σκοτώσει έναν παπά έκεΐ πού λειτουργοϋσε».

Βόρειος "Ηπειρος (Άργνρόχαστρον). -A.A. άρ. 1665 Β'
ο. 53-55 (Δ. Β. Οίχονομίδης, 1951).

ΛΑ'. ΤΟΥ ΠΛΙΑΤΣΚΑ

Περί τού τόπου τής γεννήσεως τοΰ Πλιάτσκα δέν ύπάρχουν άκριβείς
ειδήσεις. Κατά τήν περί αύτοΰ κρατούσαν φήμην ήτο ηπειρωτικής καταγω-
γής καί εδρασε κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 18ου καί τάς άρχάς τοΰ 19ου
αιώνος, ώς φαίνεται καί έκ τών συναγωνιστών του Λαζαίων, οϊτινες μνημο-
νεύονται είς τάς παραλλαγάς τού είς αύτόν άναφερομένσυ τραγουδιού. "

Κλέφτης κατ' άρχάς ό Πλιάτσκας, άνεγνωρίσθη κατόπιν άρματολός
'Ελάσσονος, διά νά έπαναλάβη καί πάλιν τήν δράσιν τού κλέφτου είς τήν
περί τόν "Ολυμπον χώραν. Είς τήν περιφέρειαν ταύτην φέρεται βαρέως πλη-
γωθείς εϊς τινα συμπλοκήν καί άποθανών. Αί τελευταίοι στιγμαί του Πλιάτ-
σκα άπεικονίζονται μέ δραματικόν τόνον καί έπιγραμματικότητα είς τούς
στίχους του κατωτέρω τραγουδιοΰ.

Δ. Α. Π.

Κείτετ' ό Πλιάσκας, κείτεται στήν έρημη τή βρύση,
μέ τά ποδάρια στό νερό πάλε νερό γυρεύει.
Μέ τά πουλιά συντύχαινε καί μέ τά χελιδόνια.
- «Τάχα, πουλιά, θά γιατρευθώ, τάχα, πουλιά, θά γιάνω;»
5 - «Πλιάσκα μ', άν θέλης γιάτρεμα, νά γιάνουν οί πληγές σου,
έβγα ψηλά στόν "Ολυμπο, στόν εϋμορφο τόν τόπο,
άνδρεΐοι 'κει δέν άρρωστοϋν κ' οί άρρωστοι άνδρειώνουν.
Έκεΐ 'ν' οί κλέφτες οί πολλοί, τά τέσσερα πρωτάτα'
έκεΐ μοιράζουν τά φλωριά καί τά καπετανάτα.

1) χειρ.: ρά. 2) χειρ.: πατήσουν ήφερναν βρίσκουν μάς. Έγένετο ή διόρθωσι;
κατά τήν παραλλ. Λ. Α. "Γλη άρ. 2381, έκ Κονίτση;.

3) Βλ. χαί C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, tome I, 1824,
σ. 29. Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά A', 11. jV. Tommaeeo, Canti popolari
greci, σ. 330. Ά. Ίατρίδου, Συλλογή δημοτικών άσμάτων, σ. 77. Π. Άραβαντινοΰ, Χρονο-
γραφία 'Ηπείρου 1, σ. 307(a). Ν. Βέη, Νέα παραλλαγή τοϋ τραγούδιοϋ τοϋ Πλιάσκα, Πανα-
θήναια ετ. Ζ' (1907), σ. 19-20.



ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ

22 1

10 Τοϋ Νίκου πέφτ' ή Ποταμιά, του Χρίστ' ή Άλασσόνα,
ό Τόλιος καπετάνεψε φέτος στήν Κατερίνη
καί τό μικρά Λαζόπουλο πήρε τήν Πλαταμώνα».
Κι ό Πλιάσκας ό κακόμοιρος, ό κακομοιριασμένος
στόν Τούρβανο κατέβαινε, στόν "Ολυμπο νά πάη 1
15 καί οί έχθροί κατόπι του τού πήραν τό κεφάλι.

C. Fauriel, Chants populaires de la
Grèce moderne, tome I, 1824, a. 32.

AB'. ΤΟΥ ΓΙΩΤΗ ΜΠΑΡΤΖΟΚΑ

Περί τής ζωής καί τής δράσεως τοΰ Γιώτη Μτταρτζόκα ό Π. Άραβαν-
τινός' λέγει ότι «άγνοείται θετικώς είς ποίον μέρος τής Θεσσαλίας έχρη-
μάτισε πρότερον άρματολός καί μετέπειτα κλέπτης ό Γιώτης ούτος». Έκ
τών παραλλαγών τοΰ έξυμνοΰντος αύτόν τραγουδιού, ένθα άναφέρεται ότι
είναι δύσκολοι οί καιροί διά τούς κλέφτας καί άρματολούς, διότι «τά δερ-
βένια τούρκεψαν, τα πήραν 'Αρβανίτες,» είκάζομεν ότι ό Μπαρτζόκας έδρασε κατά
τούς μετά τό 1783 χρόνους, δτε ό Άλή πασάς εϊχεν όργανώσει άπηνείς δι-
ωγμούς έναντίον τών κλεφτών καί άρματολών.3

δ. α. π.

Α'.

Τρία πουλάκια κάθονταν στής Παναγιάς τόν πύργο,
τά τρί' άράδα έκλαιαν, πικρά μοιριολογοϋσαν.

- «Τί συλλογιέσαι, Γιώτη μου, τί βάνεις μέ τό νοΰ σου ;
καιρός δέν είν' άρματολός ή κλέφτης φέτος νά 'βγης,

5 τί τά δερβένια4 τούρκεψαν, τά πήραν 'Αρβανίτες».

- «Κι άν τά δερβένια τούρκεψαν, τά πήραν 'Αρβανίτες,
παρακαλέστε τόν θεό καί δλους τούς άγιους,

νά γιατρευθη τό χέρι μου, νά πιάσω τό σπαθί μου,
νά πάρω δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια,
10 νά πιάσ' άγάδες ζωντανούς καί Τούρκους κι 'Αρβανίτες,

νά φέρουν τ' άσπρα στήν ποδιά καί τά φλωριά στόν κόρφο».

C. Fauriel, Chants populaires de la
Grèce moderne, tome I, 1824, a. 126.

1) El; τήν εχδ. Fauriel____ έκεΐ và σεριανίσγ). Ή διόρθωσις: ατον'Ολυμπο và πάη

έγένετο έχ παραλλαγής άπό τήν Γουριάν Μεσολογγίου (Α. Α. άρ. 1595, α. 93).

2) Χρονογραφία 'Ηπείρου, 1 (1856), σ. 257 (γ). 3) Ό Β. Σχουβαράς (Τό παλαιό-
τερο άρματολίκι τοϋ IIηλίου χαί οί 'Αρβανίτες στή Θεσσαλομαγνησία, 1750-1790, Βόλος

I960, ο. 34 - 35) όποθ-έτει ότι γίνεται σύγχυσις μέ τόν Μπασντέχην, δηλαδή ότι πρόχειται
ιερι τοδ γνωστού άρματολοϋ τής Θεσσαλομαγνησίας Μπασντέχη, δράσαντος χατά τά τέλη
τοο 18ου αί.

4) αί χλεισώρειαι, αί διαβάσεις τών στενών (λ. τ. derbent).
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Β'.

Σηκώνομαι πολύ ταχιά, δυό ώρες Öoo νά φέξη,
παίρνω νερό καί νίβομαι, νερό νά ξαγρυπνήσω,
'κούγω τά πεύκα καί βροντούν καί τές όξυές νά τρίζουν
καί τά γιατάκια τών κλεφτών κλαίγουν γιά τόν Μπαρτζόκη.1
5 - «Γιά σήκ' άπάνου, 2 Γιώτη μου, καί μή βαριά κοιμάσαι,
τ' ή παγανιά 3 μάς πλάκωσε καί θέλει μας βαρέσει».

- «Γιά πιάστε με νά σηκωθώ καί βάλτε με νά κάτσω,
καί φέρτε μου γλυκό κρασί νά πιώ, γιά νά μεθύσω,
νά είπώ τραγούδια θλιβερά, τραγούδια λυπημένα.

10 Τί νά σάς 'πώ, μωρέ παιδιά, τί νά σάς 'μολογήσω,
φαρμακερό τό λάβωμα, πικρό καί τό μολύβι!»

Werner von Haxlhaueen, Neugriechische
Volkslieder, Münster i sV. 1935, a. 48.

ΛΓ'. ΤΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑ

Κατά τόν Π. Άραβαντινόν* ό Κοσκινάς κατήγετο έξ 'Αγρινίου (Βρα-
χωρίου) καί έδρασε κατά τά τέλη τού 18ου αιώνος.

Είς τό έπόμενον ά°μα φέρεται ώς άντίπαλος τοΰ Γιάννη Δυοβουνιώ·
του, φονευθείς είς τινα σύγκρουσιν πρός αύτόν παρά τό χωρίον Μακρυκάμπι
Παρνασσίδος.

Βουνά μ', γιά δέ μαραίνεστε, λημέρια μου, δέν κλαίτε!
Τόν Κοσκινά βαρέσανε μέσα στό Μακρυκάμπι.
Ψιλή φωνίτσαν έβγαλεν, όσο κι άν έδυνάστη.

- «Ποΰ είσαι, Βασίλη μ' άδελφέ, Μπανούση άγαπημένε, 5
5 νά πάτε άπάνω στό βουνό, ψηλά στό κορφοβούνι,

νά πάρετε τό αίμα μου ν-άπό τό Δυοβουνιώτη».6

Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια ιής Άγόριανης
(Παρνασού), "Αθήνα 1939, σ. 17, άρ. 28

ΛΔ'. ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Μετά τήν έπικράτησιν τοΰ καθεστώτος τοΰ άρματολισμοΰ άπό τοΰ
16ου αιώνος καί έντεΰθεν οί κατά τόπους άρματολοί διωρίζοντο ύπό τής
τουρκικής διοικήσεως έν συνεργασία μέ τούς προεστούς τών χωρίων. Τοιού·

1) εκ?. Haxth : Βαρτζόγη. 2) εκ?. Haxth.: άπ αντον. 3) ή περίπολο;.

4) Χρονογραφία τή; Ήπειροι) 1, 1856, α. 284, σημ. (γ). Βλ. καί Είρ. Σπανδωνίδη,

IvV άν., σ. 271 -272. 5) κατ' άλλην παραλλ.: ποϋ είσαι, Μπανούση μ αδελφέ, φίλε μ

άγαπημένε. 6) κατ' άλλην παραλλ. : το αίμα μου νά πάρετε ν-άπό τό γέρο - Γιάννη.
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του είδους διορισμόν, ώς φαίνεται έκ τού κατωτέρω άβατος, ζητεί καί ό
Γιαννούλας παρά τών «γερόντων καί κοτζαμπάσηδων» τών 'Αγράφων. Πότε
άκριβώς καί πού έδρασεν ό άρματολός ούτος δέν γνωρίζομεν. Εύρίσκομεν
μόνον τό όνομα Γιαννούλας μεταξύ άλλων είς καταλόγους κλεφταρματο-
λών του τέλους τοΰ 18ου αίώνος.'Εκεί όμως σημειώνεται ώς άρματολός Λι-
δωρικίου1 καί ούχί 'Αγράφων, ώς άναφέρεται είς τό τραγούδι. Πιθανώτατα
πρόκειται περί ένός καί τοΰ αύτοΰ προσώπου.

Δ. Α. Π.

Γράφ' ό Γιαννούλας μιά γραφή κ' ένα καημένο γράμμα. 3

- «Σέ σας. γερόντ' άπ' τ' "Αγραφα, σέ σας κοτζαμπασήδες,

γλήγορα τά μορασιλές,Ά γλήγορα τό χαράτσι,4

γιατ' άλλαξεν ό βόιβοντας καί πήρ' άλλος μουσούλι. 6
5 Βαρεί, τσακίζει κόκκαλα, κρεμάει τά παλληκάρια !» 6

-«Κάνε, Γιαννούλα μ', 'πομονή, γιά βάστα, γιά νταγιάντα!»7

- «Τί άπομονή νά κάνω έγώ καί τί νά νταγιαντήσω ;

ό ψυχογιός μ' άρματολός κ' έγώ ό Γιαννούλας κλέφτης».

Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής Άγόριανης
(Παρνασοϋ), 'Αθήνα 1939, α. 3, άρ. 2.

ΛΕ'. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΙΟΙ

'Από τοΰ έτους 1783 κατόπιν διαταγής τής 'Υψηλής Πύλης ό Άλή πα-
σάς άναλαμβάνει σφοδράς έπιθέσεις πρός έξόντωσιν τών άρματολών καί
κλεφτών. Ό διορισθείς ύπ' αύτοΰ δερβέναγας (όδοφύλαξ) Γιουσούφ Αρά-
πης μέ τακτικήν στρατιωτικήν δύναμιν έκ 3000 περίπου Αλβανών, έξορμά
ε'ις τήν θεσσαλίαν, τήν Φθιώτιδα καί τήν Φωκίδα καί ένσπείρει παντού τήν
καταστροφήν. Είς τούς δυσκόλους έκείνους καιρούς, άλλοι έκ τών καπετα-
ναίων ύποχωροΰν καί άλλοι άποσύρονται προσωρινώς εις τά όρμητήριά των.
01 Κοντογιανναίοι, οικογένεια άρματολών έκ Βάλτου, κατέχοντες τό άρμα-
τολίκι του Πατρατζικίου (Υπάτης),8 προβάλλουν άντίστασιν καί συγκεν-

1) Π. Άραβαντινοΰ, Χρονογραφία Ήπειροι) 1, 185G, ο. 285, ύποσ-ημ. Ν. Tommaseo,
Canti popolari greci, Venezia 1842, ο. 3."j9, σημ. 61 βλ. χαί σχόλια Ειρήνης Σπανδωνίδη,
r/fr' όν., σ. 170 χ. έξ.

2) Κατά παλαιάν σονήό·ειαν εχαιον είς εν ή περισσότερα αχρα έπιστολήνάπειλητιχήν ή
προσόλητιχήν. Τό αότό έγίνετο χαί είς έπιστολάς δι* ων άνηγγέλλετο συμφορά ή πένθος.

3) διορισμόν (λ. τ. mürasale). 4) τήν πληρωμήν, τόν φόρον (λ. τ. haraç). 5) τήν άρ-

χηγίαν, άρμοδιότητα (λ. τ. mes'ul). 6) οί ιτίνοι 4 χαί 5 είς άλλην παραλλαγήν (Λ. Α.

Π>η άρ. 1244 έχ Λιδωριχίοο) φέρονται ώς έξής.

γιατ'ι &ά μπούμε οτ' Άγραφα, φωτιά για να τα κάψω,
οπαύι άά βάλω ατά χωριά, νά κόψω τους ραγιάδες.

7) χάμε όπομονήν (λ. τ. dayanmak).

8) Κατά τόν C. Fauriel (Chants populaires de la Grèce moderne, tome I, o. 87-
88) ή οίχογένεια τών Κοντογιανναίων χατεϊχε χληρονομιχώς τό άρματολίχι, όπερ μεταβιόά-
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τρώσαντες τάς δυνάμεις των είς τό χωρίον τής Φθιώτιδος Μαυρίλλον, συν-
άπτουν μάχην κατά τό 1806 μέ τούς διώκοντας αύτούς Τουρκαλβανούς. Πρό
τής όρμητικής έχθρικής έπιθέσεως οί Κοντογιανναίοι σκορπίζονται. 'Εξ αύ-
τών ό Κωνσταντίνος ύποχωρήσας πρός τόν Βάλτον μέ 30 μαχητάς καί θελή-
σας ν' άντισταθή είς τήν γέφυραν τής Τατάρνας παρά τό χωρίον Τριπότα-
μος τής Αίτωλίας φονεύεται. Τό κεφάλι του άποκόπτεται καί άποστέλλεται
είς 'Ιωάννινα. Ό άδελφός του Μήτσιος κατέφυγεν είς Βόνιτσαν καί έκείθεν
είς Λευκάδα.

Σφαγή τών συγγενών καί φίλων τών Κοντογιανναίων έπηκολούθησε
μετά τήν διάλυσιν τής μαχητικής των δυνάμεως. '

Δ. Α. Π.

Α'.

Τί έχουν ιής Γούρας τά βουνά καί στέκουν μαραμμένα ;
μήνα χαλάζι τά χτυπά, μήνα βαρύς χειμώνας ;
κι ούδέ χαλάζι τά χτυπά, κι ούδέ βαρύς χειμώνας,
ό Κοντογιάννης πολεμά χειμώνα, καλοκαίρι.

C. Fauriel, Chants populaires de la
Grèce moderne, tome I, 1824, o. 92.

B'.

Κοιμάτ" ή καπετάνισσα, νύφη τοΰ Κοντογιάννη,
μέσ' στά χρυσά παπλώματα, μέσ' στούς χρυσούς σελτέδες.2
Νά τήν ξυπνήσω σκιάζομαι, 3 νά τής τό 'πώ φοβοΰμαι'
νά μάσω1 μοσκοκάρυδα νά τήν πετροβολήσω,
5 ίσως τήν πάρ' ή μυρωδιά, ίσως τήν έξυπνήση.

ζετο άπό πατρός είς uiôv δι" ένός σπαθ-ίοο, τό ίπο'ιον ήτο τό 8πλον, τό διακριτικό·/ σημεΐον
τής οικογενείας καί τό ε&γενέστερον άντικείμενον τής πατρικής κληρονομιάς. 'Επί τοδ απα-
θ-ίοο τοότου όπήρχεν ή έπιγραφή :

"Οποιος τυράννους δεν ιμηφεΤ
χ' ελεύθερος άτον χόομο ζη,
δόξα, τιμή, ζωή του
είν' μόνον τό οπα&ί του.

Σημειωτέον ότι οί ίδιοι σχεδόν στίχοι άποτελοδν τήν 32αν στροφήν τοδ ""Γμνοο πα-
τριωτικού, τοδ Ρήγα Φεραίοο (βλ. Λ. Ί. Βρανούση, Ό "Πατριωτικός "Γμνος„ τοδ Ρήγα
καί ή έλληνική "Καρμανιόλα,, Είς μνήμην Κ. 'Αμάντοο, 'Αθήναι 1960, σ. 332). 1) βλ
C. Fauriel, ενθ·' άν., I, σ. 87-88. Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά Α', σ. 30 κ.έξ.
Π. Άραβαντινοΰ, Χρονογραφία Ήπείροο 1, 1856, 258 (η'). Γιάννη Βλαχογιάννη, Κλέφτες
τοδ Μοριά, 'Αθήνα 1935, σ. 181 - 182. '/. Κ.. Βασδραβέλλη, 'Αρματολοί καί κλέφτες είς
τήν Μακεδονίαν, Θεσσαλονίκη 1948, σ. 21 καί 97.

2) μαξιλάρια (λ. τ. sille) 3) φοδοόμαι. 4) νά μαζέψω.
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Κι άπό τόν μόσκον τόν πολύν κι άπ' τά πολλά καρύδια
σηκώθ' ή καπετάνισσα καί μέ γλυκορωτάει.

- «Τί νά1 μαντάτα μου 'φερες άπό τούς καπετάνιους;»

- «Πικρά μαντάτα σου 'φερα άπό τούς καπετάνιους"
10 τό Νικολάκη έπιασαν, τόν Κωσταντή βαρέσαν».

- «Πού είσαι, μαννούλα, πρόφθασε, πιάσε μου τό κεφάλι
καί δέσ' το μου σφιχτά-σφιχτά, γιά νά μοιριολογήσω.

Καί ποιόν νά κλάψω άπ' τούς δυό, ποιόν νά μοιριολογήσω ;
νά κλάψω γιά τόν Κωσταντή, τόν δόλιο Νικολάκη"
15 ήταν μπαϊράκια 2 στά βουνά καί φλάμπουρα3 στούς κάμπους».

C. Fauriel, Chants populaires de la
Grèce moderne, tome II, 1825, a. 334.

A<r. TOY ZAXAPAKH

ΓΙρωτοπαλλήκαρον τού Κοντογιάννη καί ύστερον όπλαρχηγός τής 'Υπά-
της ό Ζαχαράκης, κατά τόν Ν. Πολίτην (Έκλογαί άπό τά τραγ. έλλην. λαού,
άρ. 62) είναι γνωστός κυρίως διά τούς άγώνας του έναντίον τοΰ Γιουσούφ
'Αράπη, όστις τό 1806 κατά διαταγήν τοΰ 'Αλή πασά διέτρεχε τήν Αίτωλίαν
καί Φθιώτιδα, ίνα καταπολεμήστ) τούς άρματολούς καί κλέφτες.4

Ή ήρωική άντίστασις τοΰ Ζαχαράκη, καθ' ήν έποχήν ό Γιουσούφ εϊχεν
ένσπείρει τόν τρόμον, έξυμνείται εις τό έπόμενον άσμα·

Δ. Α. Π.

Τ' έχουν τοΰ Σούλιου b τά βουνά καί στέκουν μαραμμένα"
μήνα χαλάζι τά βαρεί, μήνα βαρύς χειμώνας;
Κι ούδέ χαλάζι τά βαρεί, κι ούδέ βαρύς χειμώνας,
άχ τών κλεφτών τά κλιάματα κι άπό τά μοιρολόγια.

5 Σίντας0 βήκεν ό Σούφ άγάς, κι αυτός ό Σούφ άράπης,
δσοι κλέφτες κι άν τ' άκουσαν δλοι έπροσκυνήσαν,
κι ό Ζαχαράκης τό σκυλί δέ θέλ' νά προσκύνηση.
- «Δέν σέ φοβούμαι, Σούφ άγά, κ' έσένα, Σούφ άράπη"
χίλιους έχω στό Σκάλωμα, χίλιους στό Καρπενήσι,
10 καί πεντακόσιους δυό κοντά, κ* είμαι κ' έγώ άτός μου».

Γ. Χααιώτου, Συλλογή τών κατά την "Ηπειρον
δημοτικών άσμάτων,'A ft. 1866, σ. 101-102, άρ. 18.

1) Τί νά 'ναι τά μαντάτα πού. 2) σημαία·, (λ. τ. bayrak). 3) σημαϊαι, λάβαρα.

4) Μ. καί Π. Άραβαντινοΰ, Χρονογραφία τή? Ήπϊίροο, 1, 1856, σ. 281'.

5) Eis τά; περισσότερα; τών παραλλαγών τοϋ ασματο; άναφέρονται : τής Πάτρας
(Υπάτη;) τα ßovvct Tj Γούρας χυ. βοννά. 6) όταν.

15
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ΛΖ'. ΤΟΥ ΚΑΤΣΟΥΔΑ

'Αρματολός τού Καρπενησίου καί τών 'Αγράφων ό Κατσούδας έζησε
περί τά τέλη τού 18ου αί. Επειδή ό Άλή πασάς άφήρεσεν άπ' αύτόν τό άρ-
ματολίκι καί τό άνέθεσεν είς τόν άντίπαλόν του Κοντογιάννην, ήλθεν είς
'Ιωάννινα, ίνα ένεργήση πρός άνάκτησιν τής όπλαρχηγίας' έκεΐ όμως έθα·
νατώθη ύπό τοΰ Άλή πασά,1 ώς άναφέρεται καί είς τό περί αύτοΰ άσμα.

Κύριε μου, τί νά γίνηκαν οί μαΟρ' οί Κατσουδαΐοι
κι ούδέ στήν Πάτρα 2 φαίνονται κι ούδέ στόν "Ayl Σώστη,
ό Φλώρος 8 ό περήφανος, ό κάλεσιος 4 Κατσούδας,
πού 'ταν στούς κάμπους φλάμπουρα 6 καί στά βουνά μπαϊράκια6,
5 Κατσούδας πάει στά Γιάννενα, πάει νά προσκυνήση.

-«Πολλά τά έτη, ντουβλετή».7 - «Καλώς τον τόν Κατσούδα.
Κατσούδα, κάτσε καταγής, κάτσε νά σέ ρωτήσω.
Πολλά σκιαέτγια8 μου 'ρθανε, π' όλα τά βιλαέτια,
άπ' "Αγραφα καί Πατρινό 2 κι άπό τό Καρπενήσι».
10 - «'Αλήθεια, άφέντη μ', σοΰ 'ρθανε καί νά μέ συμπαθήσης·
χίλια φλωριά καζάντισα,9 τώρα νά τά μετρήσω,
νά διώξωμε τούς Βαλτιανούς καί τούς Κοντογιανναίους».
Κι Άλή Πασάς δέν άκουσε, του 'κοψε τό κεφάλι.

Άντ. Μανονοον, Τραγούδια εθνικά.

Μέρ. Α', Κέρκυρα 1850, σ. 121-122.

ΛΗ'. ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΖΑΡΝΙΚΙΩΤΗ

Περί τής ζωής καί τής δράσεως τοΰ Γιάννη Ζαρνικιώτη δέν 6χομεν
ίστορικάς ειδήσεις. Αί παραλλαγαί τοΰ έξυμνοΰντος αύτόν άσματος προέρ-
χονται μόνον έξ Ηπείρου' κατά ταύτας άπό πουλί προερχόμενον άπό τόν
Βάλτον καί τά "Αγραφα ζητούνται πληροφορίαι περί τής τύχης τοϋ Ζαρνι-
κιώτη. 'Εκ τούτου ύποθέτομεν ότι εις τήν όρεινήν ταύτην περιφέρειαν τής
βορειοδυτικής 'Ελλάδος' εδρασε κυρίως ό κλέφτης.

Δ. Α. Π.

Πουλί μου, ποϋθεν έρχεσαι καί ποΰθε κατεβαίνεις ;

μήν έρχεσ' άπό τ' "Αγραφα καί τόν καημένο Βάλτο ;

1) Βλ. 77. Άραβαντινοΰ, Χρονογραφία Ηπείρου 1, 1856, σ. 259, σημ. δ'.

2) ΙΙάτρα == Υπάτη (Πατρατζίκι). 3) εί; τήν εκδ. Μαν. : Πώρος. 4) ν.άλεοιο;=

ωραίος, ομορφος άνθρωπο;. Βλ. Είρ. Σπανδωνίδον, Τραγούδια τής Άγόριανης (Παρνασσού),

1939, σ. 414. 5) λάβαρα. 6) αημαΐαι. Ό στίχο; εχει τό νόημα ότι οί Κατσουδαΐοι ήσαν

τό καμάρι τών κάμπων καί τών βουνών. 7) κυβερνήτα, άρχον (λ. τ. devlet). 8) παρά-

πονα, κατηγορίαι (λ. τ. sikâyet). 9) εκέρδισα (λ. τ. kazanmak).
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μηνά είδες κλέφτες πουθενά, μηνά είδες χαραμήδες, 1
μηνά είδες τά Κομπόπουλα, 2 τόν Γιάννη Ζαρνικιώτη ;

5 - «'Εψές, προψές τόν είδαμε στοϋ Ράικου τό γιουψΰρι,
τούς Βλάχους έκουρμέκιαζε,3 τους βλάχους κουρμεκιάζει,
τους πήρε πέντε πρόβατα, πέντε καλά κριάργια,
πήρε τή οτέρψη * κάλεσια5 μέ τό λαμπρό κουδούνι».

/'. Χααιώτου, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον δη-
μοτικών ασμάτων, 'Αθήναι 1866, σ. 110, άρ. 32.

ΛΘ\ ΤΟΥ ΓΙΑΚΏΒΑΚΗ

Ούδεμία Ιστορική είδησις μάς είναι γνωστή περί τού ήρωος. Έκ τών
παραλλαγών τού είς αύτόν άναφερομένου τραγουδιού φαίνεται ότι Μδρασεν
είς "Ηπειρον.

Δ. Λ. Π.

Σ' δλο τόν κόσμο ξαστεργιά, σ' δλο τόν τόπο ήλιος,
στήν έρημη τήν Πράμαντη 8 ενα βαρύ σκουτάδι'
μήνα ό ήλιος χάθηκε, μήνα καί τό ψεγγάρι ;
Ν-ούδέ ό ήλιος χάθηκε, ν-ούδέ καί τό φεγγάρι,
5 τόν Γιακωβάκη σκότωσαν στή Πράμαντ' άπό κάτω'
τρία ντουφέκια τδδωκαν, τά τρί' άράδ'-άράδα,
τό 'να τόν πήρε ξώδερμα καί τ' άλλο μέσ' στή μέση,
τό τρίτο, τό φαρμακερό, τόν πήρε στό κεφάλι-
τό στόμα τ' αίμα γιόμουσε, τ' άχείλι του φαρμάκι,
10 κ' ή γλώσσα τ' άηδονολαλεί, άηδονολαλεΐ καί λέγει-
«Τό ποϋ είστε, παλληκάρια μου, λίγα κι άντρειωμένα,
πάρτε μου τό κεφάλι μου, νά μή τό πάρουν άλλοι».

Γ. Χααιώτου, svO' όν., α. 105, άρ. 25.

Μ'. ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ

Ό Ζαχαριάς Μπαρμπιτσιώτης, είς έκ τών διασημότερων κλεφτών τής
Πελοποννήσου κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 18ου αίώνος, κατέστη πολυθρύ-
λητος διά τήν σωματικήν του άντοχήν, τήν ώκυποδίαν καί τό άτίθασον τού
χαρακτήρος.

1) λ-()στάς (λ. άρ. haraiiii). 2) γνωστοί κλέφτες δράσαντες κατά τήν α?>τήν ώς καί
ο Ζαρνικιώτης περίοδον. 3) έφορολόγει, έλεηλάτει. 4) στεϊρον πρόβατον. 5) δνομ. προ-
βάτου λευκοϋ ποί) εχει μελανάς γραμμάς περί τοί>ς ρώθ-ωνας καί τοί>ς διρίΙ-αλμούς.
6) εκδ. Χαα. : Πρύμαντη. Πρόκειται περί τοϋ ήπειρωτικοΰ χωρίου Πράμαντα.
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Έγεννήθη τό 1759 1 είς τό χωρίον Μπαρμπίτσα παρά τάς δυτικάς ύπω·
ρείας τού Πάρνωνος έξ οίκογενείας προερχομένης άπό τό άρκαδικόν χω
ρίον Άρκουδόρεμα, όπόθεν κατήγετο καί ή οίκογένεια τών Κολοκοτρωναίων.
Κατά τήν παιδικήν του ήλικίαν ύπηρέτησεν είς τόν φοροεισπράκτορα (σπα·
χήν) τού 'Αγίου Πέτρου Κυνουρίας Καρά ΧαλΙλ άγάν. Μετά τόν φόνον τοϋ
πατρός καί τού άδελφού του διά προδοσίας τού άντιζήλου προεστού Τσίμ-
που, κατέφυγεν εϊς Γαστούνην τής Ηλείας, Ρ.νθα είργάσθη είς κτήματα τσι-
φλικούχων Τούρκων. Άργότερον έπα'νήλθε κρυφίως είς τήν γενέτειραν, Μνθα
έξεδικήθη τόν θάνατον τών συγγενών του, φονεύσας τόν προδότην, καί προσ-
εκολλήθη είς τό σώμα τών γνωστών κλεφτών Νικολοπουλαίων έκ του χω-
ρίου Λογγάστρα- Φύσει άνυπότακτος καί αύταρχικός, δέν έβράδυνε νά 6λθη
είς ρήξιν πρός τούς Νικολοπουλαίους· διό άπεχώρησεν έκ τού σώματος των
καί κατήρτισεν Ιδίαν όμάδα έκ 40 παλληκαριών καί ώς άνεξάρτητος πλέον
άρχηγός σώματος κλεφτών ένήργησε πολλάς έπιθέσεις έναντίον Τούρκων
καί τουρκιζόντων 'Ελλήνων, σκληρώς τιμωρών καί έκδικούμενος πάντοτε
τούς άνθισταμένους είς τά σχέδια καί τάς άξιώσεις του καί πανταχού έμ-
πνέων τρόμον.

Μετά τήν ναυμαχίαν τού Πόρτο Κάγιο τού 1792, δτε οί "Ελληνες ύπό
τόν Κατσώνην καί Άνδροΰτσον ήττηθέντες διεσκορπίσθησαν, ό Ζαχαριάς έβο'
ήθησε τούς ύπό τόν Άνδροΰτσον ύποχωροΰντας νά διασωθούν. Μέ τήν εύκαι-
ρίαν ταύτην ήλθεν είς συνεννόησιν μέ τόν Άνδροΰτσον και άπεφάσισαν νά
συμπράξουν, άποδεχόμενοι καί τήν παρά τών Γάλλων προσφερομένην βοή-
θειαν. Ή τουρκική διοίκησις, λαβούσα γνώσιν τών κινήσεων τοΰ Ζαχαρία,
^στειλεν έναντίον του στρατιωτικός δυνάμεις, διά νά τόν έξοντώσουν.

Περί τού θανάτου τοΰ Ζαχαρία ύπάρχουν διάφοροι παραδόσεις. Κατά
τήν έπικρατεστέραν γνώμην ούτος έφονεύθη διά προδοσίας ύπό τοΰ κουμπά-
ρου του Κουκέα τό 1804 ή 1805, ή δέ κεφαλή του άποκοπείσα έστάλη είς
Τρίπολιν, όπου έξετέθη πρός θέαν κατά τήν συνήθειαν τής έποχής. '

Τό πρώτον έκ τών δύο κατωτέρω τραγουδιών άναφέρεται είς τόν πό-
λεμον τοΰ Ζαχαρία έναντίον τών Νικολοπουλαίων. Είς τό δεύτερον ό Ζαχα-
ριάς όμιλεί μέ σαρκασμόν καί πικράν είρωνείαν διά τήν έκδίκησίν του έναν-
τίον τού έχθροΰ του παπά τοΰ Αγίου Πέτρου.

δ. λ. Π.

Α'.

Βγήκαν τά Νικολόπουλα καί κυνηγάν' τούς κλέφτες,

καί κυνηγάν' τό Ζαχαριά, τό Βλαχομπαρμπιτσιώτη.

1) Κατά τά 'Απομνημονεύματα τοϋ 'Αντ. Κοντάν.η (Απομνημονεύματα αγωνιστών τοϋ
21, άρ. 11, 'Αθήναι I9Ö7, σ. 14, Μ. "Βιβλιοθήκη;,) ΐγενήθη τό 1766. 2) Έκ τή; σχετι-
κή; βιβλιογραφία; βλ. κορίω; C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, tome

I, 1824, σ. 63. Κ. ΠαπαρρηγοπούΧον, 'Ιστορία τοϋ έλληνικοΰ εθνοο; Ε'β, σ. 141. Φ· Κου-
κονλέ, Οίνοοντιακά, σ. 44-.46 καί 70- 72. Δ. ΚαμπούρογΧου, 'Αρματωλοί καί κλέφτες, α.
84 κ.έξ. Φ. Ζαννέτον, Ζαχαρία; Μπαρμπιτσιώτη; 17.59- 1803, περιοδ. Λακωνικά Α' (1932)
σ. 83-166. Τ. Κανδηλώρου, Ό άρματωλισμό; τή; Ιίελοποννήσοο, σ. ί)7 κ.έξ. Γιάννη Βλαχο-
γιάννη, Κλέφτε; τού Μοριά, σ. 61 κ.έξ. ΓΙρβλ. καί ΚανέΧΧον Δεληγιάννη, 'Απομνημονεύματα,
τόμ. Α', σ. 34. ('Απομνημονεύματα άγωνιστών τού 21. άρ. 16, εν.ο. 'Βιβλιοθήκη;,,).
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Κι δ Ζαχαριάς έκλείστηκε μέσ' στής "Ωριάς τό Κάστρο. 1
Τόν έζωσαν οί παγανιές,2 οί Τοΰρκοι κ' οί Ρωμαίοι.

5 «Γυρίστε πίσω, ρέ Τουρκιά, ρέ παλιοπαροραΐοι,3
τ' έμέ μέ λένε Ζαχαριά, μέ λένε Μπαρμπιτσιώτη.

"Εχω ντουφέκι σιουσανέ,4 μπιστόλα καριοφίλι,
έχω καί τό σπαθάκι μου στ' άσήμι βουτημένο».

'Αρκαδία. - Λαογρ., τόμ. 5 (1915/16)
σ. 146 (Μ. Τρανός).

Β'.

Τί 'ν' τό κακό πού γίνεται τοΰτο τό καλοκαίρι ;
Τρία χωριά μάς κλαίονται, τρία κεφαλοχώρια,
μάς κλαίγεται κ' ένας παπάς άπό τόν "Αγιον Πέτρο. 5
Τί τδκαμα τοΰ κερατά καί κλαίγετ' άπό μένα ;

5 μήτε τά βόδια τ' έσφαξα, μήτε τά πρόβατά του'
τή μιά του νύφη φίλησα, τίς δυό του θυγατέρες,
τό 'να παιδί του σκότωσα, τ' άλλο τό πήρα σκλάβο
καί πεντακόσια δυό φλουριά γιά ξαγορά του πήρα'
ουλα λουφέ,! τά μοίρασα, λουφέ στά παλληκάρια,
10 κι άτός μου δέν έκράτησα τίποτα γιά τ' έμένα.

Πελοπόννησος (Αιγιαλεία). - Λ.Α. "Υλη,
άρ. 1984α (Ν. Βραχνός).

ΜΑ'. ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ

Ό κλέφτης Θανάσης Καράμπελας έκ Βερβαίνων Κυνουρίας, κατά τάς
περί αύτοΰ λαϊκάς παραδόσεις καί τά τραγούδια, έδρασε τάς τελευταίας δε-
καετηρίδας τοΰ 18ου καί τάς άρχάς τοΰ 19ου αΙώνος.

Κατά τό κατωτέρω ά°μα· ό Καράμπελας, εύρισκόμενος είς τό χάνι
του Μεσσηνιακοΰ χωρίου Βελανιδιά, £λαβε γνώσιν τής λεηλασίας τής μονής
Μαλεβοΰ έν Κυνουρία, ήτις έγένετο τήν 8 Μαΐου 1876, ώς εΙκάζεται έκ ση-
μειώματος έν παραφύλλω Εύαγγελίου τής μονής Θεοτόκου έν Σεπετώ Άλι-
ψείρας. Είς άλλο άσμα, τοΰ όποιου διεσώθησαν παραλλαγαί μετά συμφυρ-
μων καί πλατυασμών, ό κλέφτης φέρεται πολεμών μετά τοΰ Μπουκουβάλα.
Έκ τούτου συμπεραίνεται, ότι κατά τινα τών έν Πελοποννήσω διωγμών τών
κλεφτών, πιθανώς τόν τού 1805 - 1806, ό Καράμπελας κατέφυγεν εις Στερεάν
'Ελλάδα, Μνθα ή γνωστή οικογένεια τών Μπουκουβαλαίων κατείχε τό άρμα-
τολίκι 'Αγράφων. '

Δ. Α. Π.

1) προσωνυμία κάστρο» έπί τών δπωρειών τοϋ Πάρνωνος' (βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παρα-
ΐόσ,ι;. Μέρ. Β', 190-1, σ. 728, άρ. 88). 2) τά στρατ. άποαπάσματα. 3) κάτοικοι τοΰ χω-
ρίο» ΙΙαρόρι παρά τήν Σπάρτην. 4) έμπροσϋ-ογεμέ; τοφέκιον μέ έΐάγωνον κάν/αν (λ; τ. si-
sane). 5) κωμόπολι; τή; Κονοορία;. 6) μισθόν. φιλοδώρημα (λ. τ. ulufe).

I) Ν. Ά. Βεη, 'Αρκαδικά γλωσσικά μνημεία, Δελτ. Ίστορ. Έΰ-νολ· Έταιρ. Έλλάδο;,
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- «Ποιός είδε ήλιο άπό βραδυού κι άστρι τό μεσημέρι,
ποιός είδε τόν Καράμπελα, τόν καπετάν Θανάση ;»

- «Έγώ είδα ήλιο άπό βραδυού κι άστρι τό μεσημέρι,
έγώ είδα τόν Καράμπελα, τόν καπετάν Θανάση

5 στό χάνι στή Βελανιδιά,1 στό χάνι στό Δερβένι.2

Πέντε χαντζήδες τόν κερνάν καί τρεις τόν κουβεντιάζουν
μά'νας χαντζής, καλός χαντζής, κρυφά τόν κουβεντιάζει:
Πού ήσουν έψές, Καράμπελα, που ήσουν προψές Θανάση;»
-«Εψές ήμουν στά Βέρβαινα, προψές στόν "Αγιον Πέτρο,3
10 κι άπόψε μου 'ρθαν γράμματα, πικρά, φαρμακωμένα'
πατήσανε τή Μαλεβή, τό μέγα μοναστήρι-
πήραν άσπρα, πήραν φλωργιά, πήραν μαργαριτάργια,
πήραν τ' άσημοκάντηλα άπό τήμ Παναγία,
πιάσαν τό διάκο τό μικρό, τόμ Παπακωσταντάκη.
15 Τούς πήρανε, τούς πήγανε σέ μιά ψηλή ραχούλα,

τούς βάλανε τ' άπίστομα4 καί τούς τουρκοπαιδεύουν».

- «Μαρτύρα, διάκο, τά φλωργιά, κ' έσύ, παπά, τά γρόσια».

- «Στόμ πέρα πύργο εΤν' τά φλωργιά, στό δώθε 'ναι τά γρόσια,
στόν άλλο τόν παράπυργο είν' τά μαργαριτάργια».

Πελοπόννησος (Κυνουρία). - Auoyy., τόμ. 5
(1915/16) ο. 166-67 (θ. 'Αθανασόπουλος).

MB'. ΤΟΥ ΠΑΝΝΙΑ

Όκλέφτης Γιαννιάς, πατήρ τοΰέντώ κατωτέρω ΜΓ' άσματι ύμνουμένου
Γιώργη τού Γιαννιά ή Δεληγιώργη, ήτο υιός Ιερέως έκ Προστοβίτσης Πα-
τρών. Συνεργάτης και φίλος τού Ζαχαρία, έδρασε κατά τά τέλη τού 18ου καί
τάς άρχάς τού 19ου αιώνος.

Δ. α. π.

Κάτου στό βάλτο, στό πηγάδι5
κλέφτες ρίχνουν τό λιθάρι.
Τό πετάν' οί 'Αρβανίτες
καί περνάν' τούς Μοραΐτες.
5 Τού Γιαννιά τού κακοφάνη
καί τόν Καραχάλιο 6 κράζει.

τόμ. 6, σ. 209 κ.έξ. Τ. Κανδηλώρου, Ό άρματωλισμό; τη; Πελοποννήσου, 'Αθήναι 1924,
σ. 159. Πρβλ. θ. Βαγενά, Θανάση; Καράμπελα;, ό πολυτραγουδημένο; κλέφτη;, 'Αθήναι 1939.

1) Χωρίον τοΰ δήμου 'Αμφεία; Μεσσηνία;' ένταϋθ-α καί ή μονή έπ'όνόματι τή; ζωο-
δόχου πηγή;. 2) ονομασία τή; στενή; διαβάσεω; μεταξύ 'Αρκαδία; καί Μεσσηνία;. ■>)
κωμόπολι; τή; επαρχία; Κυνουρία;. 4) μέ τό στόμα πρό; τήν γήν, πρηνηδόν.

δ) Εί; παραλλαγά; : ατό λιβάδι. 6; σημαιοφόρο-/ καί πρωτοπαλλήκαρον.
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«Καραχάλιο παλληκάρι,
σήκω, πέτα τό λιθάρι
κι άν περάσης έν' άχνάρι,
10 μιά άσημένια 1 στό ζουνάρι,
κι άν περάσης στήν πιλάλα
χάρισμά σου καί τήν πάλα».2

Πίλοπόννηοος. - 'Ελληνισμός, περ. Β, τόμ. ΙΘ' (1928), σ. 339.

ΜΓ'. ΤΟΥ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ (Γιώργη Γιαννιά)

Ό Γιώργης Γιαννιάς ή Δεληγιώργης, υΙός τού κλέφτου Γιαννιά (βλ.
προηγούμενονάσμα), είναι γνωστός διά τήν τόλμην καί γενναιότητα τήν όποίαν
έπέδειξεν εις διαφόρους μάχας. Κατά τόν Φ. Φωτάκον (Βίοι Πελοποννη-
σίων άνδρών, σ. 8) «έζάλισε τούς Λαλαίους Τούρκους μαχόμενος κατ' αύ-
τών». Εύ9ύς μέ τήν Ιναρξιν τής έπαναστάσεως τού 1821 £λαβε μέρος εις
μάχας ώς ύπαρχηγός τού σώματος Χαραλάμπη Βιλαέτη. Μετά τόν θάνατον
τοϋ Βιλαέτη κατά Μάιον 1821 συνέχισε τόν άγώνα του καί κυκλωθείς ύπό
τών Τούρκων μετά τών όπαδών του είς τό χωρίον Κάψα Ηλείας έφονεύθη.'
Όήρωισμός τού Δεληγιώργη έξυμνείται είς τό Α' άπό τά έπόμενα άσματα·
Είς τό Β' ό Δεληγιώργης φέρεται άποκαμών έκ τού άγώνος.

Δ. Α. Π.

Α'.

Σ' οδλον τόν κόσμο ξαστεριά σ' οδλον τόν κόσμο ήλιος,
στά ριζοβούνια του Λοϊνού * πολύ σκοτιδιασμένα,
κάν όχ τά χιόνια τά πολλά κάν δχ τά κοκοσάλια.5
Μήτ' δχ τά χιόνια τά πολλά μήτ' δχ τά κοκοσάλια,
5 τόν Δεληγιώργη έκλείσανε πέντε χιλιάδες Τούρκοι.
Κι ό Δεληγιώργης μοναχός μέ δώδεκα νομάτους,
κι ό Χαντζηαράπης τοΰ μιλάει άπό τό μετερίζι. 6
- «"Εβγα, Γιώργη, προσκύνα μας καί δώσε τ* άρματά σου».
-«Μουρτάτη,7 πώς μέ πέρασες, νά βγώ νά προσκυνήσω;
10 Έγώ δέν είμαι νιόνυφη, νά βγώ νά προσκυνήσω,

έγώ είμαι8 ό Γιώργης τοΰ Γιαννιά του πρώτου καπετάνιου,

1) ενν. πιστόλα. 2) ξίφος κορτόν.

3) Βλ. Παλαιών Πατρών Γερμανού, 'Απομνημονεύματα, σ. 107 (Άπομν. 'Αγωνιστών
τού 21, άρ. 3, ε v.o. "Βιβλιοθήκη;, έν 'Αθήναις 1957). Βλ. χαί Ιζανέλλου Δεληγιάννη, 'Απο-

μνημονεύματα τ. Α', σ. 221) ('Απομνημονεύματα αγωνιστών τοο 21, άρ. Iß, εχδ. "Βιδλιο-
Ή'-ηΟ- Κατά τόν Φωτάκον (ΧρνσανΟόπουλον), 'Απομνημονεύματα περί τής έλλ-ηνιχής έπα-
ναστάσεως, εχδ. |ν (1955), σ. 141, ό Γ. Γιαννιά« έφονεύθη παρά τήν θ-έσιν Κατσαρού.

4) Όλο jvoô· κοινή όνομασία τού οροος 'Ερυμάνθου. 5) χαλάζια. G) όχύρωμα (λ.

τ. meteris). 7) αλλόθρησκε, βέβηλε (λ. άρ. lnurledd). 8) χειρ. γιατ' είμαι.
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πού θά βαστήσω πόλεμο δύο καί τρεις ήμέρες,
ώστε νά μδρθη ή συντροφιά, νά ρθη καί τό μεντάτι1».

Πελοπόννησος (Λαγκάδια Γορτυνίας), - Λ.Α.
"Υλη, άρ. 1017 (Κ. Κασψάτης, 1894).

Β'.

Πολλές μαννούλες θλίβονται κι δλες παρηγοριούνται,
του Γιώργ' ή μάννα θλίβεται, παρηγοριά δέν έχει.
Στό παραθύρι κάθεται, τούς κάμπους άγναντεύεΐ'
τά ριζοβούνια του Λουνοϋ 2 βλέπει σκοτιδιασμένα.
5 Μήν άπ' τά χιόνια τά πολλά, εϊτ' άπό τό χειμώνα ;
Μήτ' άπ' τά χιόνια τά πολλά, μήτ' άπό τό χειμώνα,
τόν μαΰρο Γιώργη κλείσανε οί άπιστοι Λαλαίοι,
αυτοί δέν ί^ταν λιγοστοί, ήτον δυό τρεις χιλιάδες
κι ό Γιώργης ήτον μοναχός μέ δώδεκα νομάτους.
10 Ντερβίς 'Αράπης φώναξε άπό τό μετερίζι.3

-«"Εβγα, Γιώργη, προσκύνησε, καί δώσε τ' άρματά σου».

- «Έγώ 'μαι Γιώργης τοΰ Γιαννιά, τοΰ πρώτου καπετάνιου'
καί θά βαστάξω πόλεμο μέ δώδεκα νομάτους».

Μακρύ - Πανάγος φώναξε άπό ψηλή ραχούλα.
15 -«Βάστα, Γιώργη, τόν πόλεμο, βάστα καί τό τουφέκι
κ' έγώ μεντάτι4 σ' έρχομαι μέ δυό, μέ τρεις χιλιάδες».

- «ΤΙ νά βαστάξω, θείε μου, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες
δίχως ψωμί, δίχως νερό, δίχως καμμιά κουβέντα ;

Ποιός είν' άξιος καί γλήγορος στά Τρίκορψα νά πάγη,
20 γιά νά τό πη τής Γιώργαινας τής νεοπαντρεμένης,

νά μήν άλλάξη τή Λαμπρή, φλωριά νά μήν κρεμάση ;
Τόν Γιώργη τόν έσκότωσαν».

Voutier, Lettres sur la Grèce, Paris 1826, a. 194.

ΜΔ'. ΤΟΥ ΜΟΥΣΑΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑ

Ίδιαίτερον γνώρισμα τοΰ κατωτέρω άσματος είναι ότι δέν άναφέρεται
είς κλέψτην τινά ή άρματολόν, άλλ' είς τόν Μωαμεθανόν Μουσαμπαρδού·
νιαν ή Ζαμπαρδούνιαν, τόν άλλως καλούμενον Μουσάγαν.

Παρά τόν ΤαΟγετον είναι τό φρούριον Μπαρδούνια, μνημονευόμενον ήδη
ύτιό τών Βυζαντινών συγγραφέων, έκ τοΰ όποίου Μλαβον τήν όνομασίαν τά
παρά τάς ύπωρείας τού όρους μεταξύ Μυστρά καί Γυθείου Μπαρδουνοχώρια-

1) βοήθεια (λ. τ. inedet). 2) Όλωνοϋ' κοινή όνομασία τοΰ όρους 'Ερυμάνθου. ■>)
όχόρωμα (λ. τ. meteris). 4) βοήθεια (λ. τ. inedet.)
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Τά χωρία ταύτα κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας κατωκήθησαν άπό
τούς περιφήμους διά τήν γενναιότητά των Μπαρδουνιώτας, Μωαμεθανούς
άλβανικής καταγωγής1 'Αρχηγός τούτων κατά τά τέλη τοΰ 18ου καί τάς άρ-
χάς τού 19ου αίώνος ήτο ό Μουσάγας, ό έπικληθείς Μουσαμπαρδούνιας (Ζα-
μπαρδούνιας), όστις, κατά τό 1806 ύπέστη έπίθεσιν έκ μέρους τουρκικών στρα-
τευμάτων, £νεκα τής φιλικής στάσεώς του πρός σώμα 'Αρβανιτών, οίτινες,
ένω είχον σταλή πρός καταδίωξιν τών κλεφτών, άπεστάτησαν καί κατέφυγον
τχρώς αύτόν. Κατά τό είς τόν Μουσαμπαρδούνιαν άναψερόμενον άσμα> ούτος
έφονεύθη είς Σόφιαν, όπου πιθανώτατα είχε σταλή πρός καταστολήν άνταρ-
τικης κινήσεως.'

Δ. Α. Π.

Εσείς, πουλιά τής Ρούμελης κι άηδόνια τής Μπαρδούνιας,
τό Μάη νά μήν λαλήσετε μηδ' άνοιξη νά φέρτε,
τί δ Ζαμπαρδούνιας πέθανε στής Σόφιας τό σεφέρι3
κ' ήρθαν τά παλληκάρια του κ' έφεραν τ' άρματά του'
5 φέραν καί μιάν πικρή 4 γραφή, σέ τρεις μεριές καημένη'
κι άπόξω λέει τ' άπόγραμμα καί μέσα λέει τό γράμμα:
«Σέ σέ, Μπραΐμη μου άδελφέ, φίλε μου άγαπημένε,
νά μδχης έγνοια τό παιδί, τόν πύργο τής Μπαρδούνιας,
τί μένα μ' έστειλε ό πασάς στής Σόφιας τό σεφέρι,
10 στούς άποθαμένους μπίμπαση 5 νά 'μαι νά τούς φυλάγω.

Μ' άν κάμη δ θεός κι άνοιξη ή γης, νά βγώ στόν δξω κόσμο,
νά 'λθουν τά μπαϊράκια μου.6 νά πάω νά πολεμήσω».7

Werner von Haxthausen, Neugriechische
Volkslieder, Münster 1935, a. 110, άρ. 9.

ME'. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝAIGN

Ή αίγλη τών Κολοκοτρωναίων ώς άρματολών καί κλεφτών καί οί περί
αύτών θρύλοι εύρον άπήχησιν καί είς τήν λαϊκήν μοΰσαν. 'Υπέρ τούς είκοσι
τύποι δημοτικών τραγουδιών άναφερομένων είς έπεισόδια τής ζωής καί τής
δράσεως τών Κολοκοτρωναίων κατά τήν προεπαναστατικήν καί έπαναστατι-
κήν περίοδον συνετέθησαν καί διεσώθησαν μέχρις ήμών. Πρέπει όμως νά ση-

1) '/. Φύήμονός, Δοκίμιο·/ ιστορικόν περί τής έλληνικής επαναστάσεως, τόμ. Γ", σ. 40
/.έξ. Κ. Π. ΙΙαπαμιγαλοπούλον, Πολιορκία καί δλωσις τής Μονεμβασίας όπό τών 'Ελλήνων
τώ 1821, έν 'Αθήναις 1874. σ. 63 κ.έξ. Δ. Άλεξανδράκον, 'Ιστορία τής Μάνης, έν 'Αθή-
ναις 1892, σ. 69 κ.έξ. 2) Γιάννη Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοδ Μοριά, 'Αθήναι 1935, σ. 171.
ΓΙρόλ. Δ. Πετροπούλον, Ανέκδοτα κείμενα άπό τά κατάλοιπα τοο C. Fauriel, Λαογρ. τόμ.

16 (1956/57) σ. 202-3. Γερ. Καψάλη, 'II Βαρδοόνια καί οί Τοορκοβαρδοονιώτες, Πελοπον-
νησιακά, τόμ. Β' (1957), ο. 114.

3) έκστρατεία (λ. τ. sefer). 4) εκ?. Ilaxt.: πικριά. 5) στρατιωτικόν άξίωμα τών

Τούρκων, άντισονταγματάρχης (λ. τ. binbasi). 6) αί σημαία·., αί στρατιωτικοί δυνάμεις (λ.

τ. hayrak). 7) εκδ. Haxt. : νιιλϋονν τά μπαϊράκια μου, γιά νίι πολεμήοω. Ή διόρθ-ωσις

'■ατά παραλλ. παρά Passow, άρ. 181,
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μειώσωμεν, ότι μερικά άιτό τά τραγούδια αύτά δέν είναι προϊόντα αύθορ·
μήτου ποιητικής συγκινήσεως, άλλά συνθέσεις λογίων ή ήμιλογίων, συγχρό-
νων τών Κολοκοτρωναίων ή νεωτέρων στιχουργών, θαυμαστών τής δόξης των
καί έμπνεομένων μάλλον έξ άφηγήσεων καί ούχΐ άμέσως έξ Ισχυρών έντυ-
πώσεων, τάς όποιας προκαλούν ή δράσις τών προσώπων καί τά γεγονότα.

Κατωτέρω παραθέτομεν παραλλαγάς έκ τών άσμάτων τού Κολοκο-
τρωναίικου κύκλου, αίτινες φαίνονται Κχουσαι γνησίαν κατά τό μάλλον ή
ήττον ποιητικήν ίμπνευσιν.

Δ. Α. Π.

I. ΤΟ ΚΑΜΑΡΙ ΤΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΑΙΩΝ

Ή μεγαλοπρεπής έμφάνισις καί ύπερηφάνεια τών Κολοκοτρωναίων
έξαίρεται είς τό έπόμενον τραγούδι, τό όποιον παρά τά λεχθέντα περί ξέ-
νων έπιδράσεων είς τήν σύνθεσίν του,' £χει εύρείαν διάδοσιν καί συχνότατα
άκούεται καί σήμερον ά^όμενον.

Λάμπουν τά χιόνια στά βουνά κι ό ήλιος στά λαγκάδια'
έτσι λάμπει κ' ή κλεψτουργιά, οί Κολοκοτρωναίοι,
πδχουν τ* άσήμια τά πολλά, τές άσημένιες πάλες
καί στά σελάχια τά χρυσά μπιστόλες καπνισμένες. 2
5 Καβάλλα πάν' στήν έκκλησά, καβάλλα προσκυνάνε,
καβάλλα παίρνουν λειτουργιά άπ' τοϋ παπά τό χέρι.

Πελοπόννησος. - 'Ελληνισμός, τόμ. Ιθ'
(1928), σ. 338 (Χ. Κορύλλος).

2 Ο ΦΟΝΟΣ ΤΟΥ METZ ΑΡΑΠΗ

Τό έπόμενον τραγούδι άναφέρεται είς τόν φόνον του Άρβανίτου Μέτζ
"Αράπη ύπό τού Κωνσταντ. Κολοκοτρώνη. '

- «Καλά ήσουν, Μέτζο μ', στά βουνά, καλά καί στήν 'Ακράτα,
τί χάλευες,4 τί έγυρευες στόν κάτου "Αγι- Γιώργη,
νά σέ σκοτώσουν άξαφνα οί Κολοκοτρωναίοι,
μαζί μέ τούς συντρόφους σου καί μέ τά παλληκάρια;»
5 - «Έγώ κλέφτες δέ σκιάζουμαι καί κλέφτες πάγω νά 'βρω».
Μιά μπαταριά τοϋ δώσανε μ' έξηνταδυό κομμάτια,
κ' έκεΐνος τό σπαθ' έβγαλε κι άπάνου τους έχύθη.

Ά. Φραντζή, 'Επιτομή τής Ιστορίας τής άναγεννηθείοης
"Ελλάδος, τόμ Α', έν 'Αθήναις 1839, σ. 25.

1) Κατά τόν Γιάννην Βλαχογιάννη·/ (Κλέφτβς τοδ Mopift, 1935, σ. 248 u.U.) τό τραγούδι
είναι πλαστό·/, σοντε8·έν έκ στίχων άλλο ο τραγουδιού :

Ή Λάμια τοΰ γιαλό ν που τρώει τά παλληκάρια,
γυναικεία πάει στήν εκκλησιά, γυναικεία προσκυνάει.

2) = έπιχρόσοος.

3) Βλ. Ά. Φραντζή, Επιτομή τή; ιστορίας τής άναγεν/ηθ-είσης Ελλάδος, τόμ. Α,

σ. 25 κ.έξ. Γιάννη Βλαχογιάννη, ενβ·' άν., σ. 65. 4) έζήτεις.
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3· ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

Ό Κωνστ. Κολοκοτρώνης, πατήρ τού Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, άφού
συνέπραξε μέ τούς Τούρκους κατά τό 1779 διά τήν έξόντωσιν τών έπί μα-
κρόν χρόνον μετά τήν καταστολήν τής έπαναστάσεως τών άπό τού Μτους
1769 δηούντων τήν Πελοπόννησον άλβανικών στιφών, έκλήθη επειτα ύπό τού
άρχηγοϋ τού τουρκικού στρατού καί στόλου είς τούς Μύλους τής Λέρνης νά
δηλώση ύποταγήν (νά προσκυνήση). Ούτος όμως δέν ύπήκουσε καί παραλα.
βών πολλούς συγγενείς μέ τάς οικογενείας των έκ Γορτυνίας κατέφυγεν είς
Καστάνιτσαν τού δήμου Μελιτίνης Λακεδαίμονος, όπου διέμενεν εις όχυρούς
πύργους ό φίλος του καπετάνιος Παναγιώταρος Βενετσανάκης.

Τό έπόμενον £τος 1780 ό Καπετάν πασάς κατέπλευσε μέ τόν τουρκι-
κών στόλον εις Γύθειον καί έκάλεσε τόν Κολοκοτρώνην καί Παναγιώταρον
νά παραδοθούν. Ούτοι ήρνήθησαν καί ώχυρώθησαν μετά τών οικογενειών
των καί άλλων πολεμιστών είς τούς πύργους, έλπίζοντες είς βοήθειαν άλ-
λων καπεταναίων τής Μάνης, οιτινες όμως ήμποδίσθησαν ύπό τοΰ μπέη Μι-
χαήλ Τρουπάκη. Πολιορκούμενοι έντός τών πύργων έπί δώδεκα ήμέρας,
ήναγκάσθησαν νά έπιχειρήσουν £ξοδον διασχίζοντες τό έχθρικόν στρατόπε-
δον. Κατά τήν έξοδον ταύτην άλλοι ήχμαλωτίσθησαν καί άλλοι έφονεύθη-
σαν, μεταξύ τών όποιων καί ό Παναγιώταρος, ό Κ. Κολοκοτρώνης καί δύο
άδελφοί του, ό 'Αποστόλης καί ό Γιώργης. Μεταξύ τών αιχμαλώτων ήσαν
καί τέσσαρα τέκνα τοΰ Κ. Κολοκοτρώνη πλήν τοΰ Θεοδώρου, τοϋ κατά
τόν 'Αγώνα τού 1821 «Γέρου τού Μοριά».

Είς τήν περίοδον ταύτην τής δράσεως τών Κολοκοτρωναίων άναφέρε-
ται τό έπόμενον τραγούδι.1

Δ. Α. Π·

Πολύ σκοτίδιασ' ό ούρανός, πάλι νά βρέξη θέλει.
Σκοτίδιαοε ή Μαυρομηλιά 2 καί τής Μηλιάς ό κάμπος'
έσύρανε τά ρέματα, έσύραν τά λαγκάδια,
κ' έκόπηκε τό πέρασμα κ' έκόπη τό γιοφύρι,
5 πού κει περνάει ή κλεφτουριά, οί Κολοκοτρωναίοι,
μέ τά μπαϊράκια τά χρυσά, τίς άσημομπιστόλες.
Κινάν' καί πάν' στήν έκκλησιά, γιά νά λειτουργηθούνε'
Φορούν τά πόσια'1 τά χρυσά, τίς άσημομπαλάσκες.
Σίντας4 ξελειτρουγήσανε καί βγήκαν στήν κουβέντα,
10 πετάχθηκε ό Κωσταντής καί λέει του Παναγιώτη.
«Τούτη ή χαρά δπδχουμε σέ λύπη θά μάς φέρη».
Πετάχθη ό Παναγιώταρος του Κωσταντή καί λέει.
«Τί λές, κουμπάρε Κωσταντή, τί λές, τί κουβεντιάζεις;

1) Κατά τό είσαγωγικον σημείωμα Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί από τά τραγ. τοΰ έλλην.
Ιλού, αρ. 53. Βλ. καί Ό Γέρων Κολοκοτρώνη;, Διήγηαις συμβάντων της έλληνικής φυλής,
Ρητά τοϋ Κολοκοτρώνη, τραγούδια τών Κολοκοτρωναίων, Α', έν 'Αθήναις 1889, σ. 6 κ.έξ.
ΙΙρολ. Γερ. Καψάλη, Ή Καοτάν.α. Οί μάχες της. Τά κλέφτικα τραγούδια της. Ιίελοποννη-
οιαχά Α', σ 134- 136.

2) Μηλέα, χωρίον τής Δυτ. Μάνης. 3) κεντητά καλύμματα τής κεφαλής. 4) όταν.
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ποτέ δέν έπατήθηκε τής Καστανιάς ό πύργος.
15 Ούδέ ό Τούρκος πάτησε, μαϊδέ καί ό Άλαμάνος». 1
Κι άκόμα λόγος έστεκε καί οί Τούρκοι τούς έζώσαν,
καί τά σπαθιά τραυήξανε οί Κολοκοτρωναίοι,
μέσα γιουρούσι2 κάνανε καί τών Τουρκών έφύγαν.

Πελοπόννησος. - Ό Γέρων Κολοκοτρώνης, τόμ. Β',
έν 'Αθήναις 1889, σ. 109, άρ. 1.

4· ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΟΥ 1806

Τό 1805-1806 είναι £τος μεγάλων δυσχερειών διά τούς κλέφτες τής Πε-
λοποννήσου καί δή τούς Κολοκοτρωναίους.Ό Πατριάρχης, πιεσθείς ύπό του
Σουλτάνου έκδίδει συνοδικόν, μέ τό όποιον προτρέπει τόν λαόν νά έξεγερθη
κατά τών κλεφτών" συγχρόνως στέλλονται διαταγαί πρός τάς τουρκικάς στρα-
τιωτικός μονάδας νά κινηθούν είς καταδίωξίν των. Πιεζόμενοι έκ τών διω-
γμών τούτων οί Κολοκοτρωναίοι, άναγκάζονται νά καταφύγουν είς διαφόρους
τόπους, είς μοναστήρια, εις χωρία, άλλοτε άμυνόμενοι καί άλλοτε έπιτιθέ-
μενοι. * Τούς διωγμούς καί τάς περιπετείας τών Κολοκοτρωναίων κατά τήν
έποχήν έκείνην άπηχούν τά έπόμενα τραγούδια.

Δ. Α. Π.

Α'.

το φερμανι του σουλτανου

Οί γέροντες καί οί προεστοί καί οί προύχοντες του τόπου
πιάνουν καί γράφουν μιά γραφή στό βασιλιά στήν Πόλη:
«Σέ σέν', άφέντη βασιλιά, σέ σένανε βεζίρη-
ο ί κλέφτες πού είναι στό Μοριά είναι καί βασιλιάδες.

5 Ό Θοδωρής εΤν' βασιλιάς κι δ Γιάννης είν' βεζίρης
κι ό Γεώργος άπδ τόν 'Αϊτό είναι κατής 5 καί κρένει».
Ό βασιλιάς σάν τ' άκουσε, πολύ τοΰ κακοφάνη-
Εύθύς φερμάνι6 έβγαλε καί στό Μοριά τό στέλνει,
τούς κλέφτες νά σκοτώσουνε, τούς Κολοκοτρωναίους.

Πελοπόννησος. - *Ενθ' άν. ι). 119, άρ. 9·

1) δ Γερμανό;. Ένταύθ-α εννοεί τού; Φράγκου;, τοί>; Δοτικού; γενικώτερον. 2) εφο-

8ον (λ. τ. yürüyüs).

3) Βλ. Τ. Κανδηλώρου. Ό αφορισμό; των Άρματωλών κατά τό 1805 [=Μαλε6ό; 4
(1924) 227, 238 και 253], Σχετική βιβλιογραφία καί παρατηρήσει; εί; Μιχ. Σαχελλαρίον,
Ή Πελοπόννησο; κατά τήν δευτέραν Τουρκοκρατίαν (1715 - 1821), Άθ-ήναι 1939, σ. 23!).

4) Γέρων Κολοκοτρώνη; Α', 1889, σ. 16 κ.έξ.

0) Τούρκο; δικαστή;. 6) διαταγή τού σουλτάνου.
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Β'.

οι κολοκοτρωναιοι εισ ta βερβαινα

θέ μου, καί τί νά γένηκαν οί Κολοκοτρωναίοι,
μήτε σέ γάμους φαίνονται μήτε σέ πανηγύρια"
Μάς είπαν πέρα πέρασαν, στά Βέρβαινα πηγαίνουν"
Στέλνουν τόν Πάλιο πάει μπροστά νά πιάση τά κονάκια.1
5 Στόν δχτο βγήκε κ" έκατσε καί ρίχνει δυό τουφέκια.
«'Ακούστε, Βερβαινιώτισσες καί Βερβαινιωτοπούλες,
στρώστε κονάκια τών κλεφτών, τών Κολοκοτρωναίων,
κ' ένα κονάκι1 ξέχωρο, ξεχωριστό άπό τ' άλλα
νά 'ναι κονάκι ήσυχο καί νά μήν εχη άντάρες,2
10 τί θά κονέψη3 ό Θοδωρής, ό κύρ Κολοκοτρώνης».

Πελοπόννησος. - *Evf)' άν , σ. 140, rig. 27.

5. Ο θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Σ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΑΚΥΝΘΟΝ

Οί Κολοκοτρωναίοι, καθώς καί οί άλλοι κλέφτες, κατά τάς δυσκόλους
στιγμάς εϋρισκον συνήθως άσυλον εις τάς 'Ιονίους νήσους.'Ο θεόδ. Κολοκο-
τρώνης έπανειλημμένως είχε καταφύγει είς Ζάκυνθον. 'Εκεί εύρισκόμενος
μετά τούς διωγμούς τοΰ 1806, θρηνεί έκ νοσταλγίας, ώς φαίνεται εις τό έπό-
μενον τραγούδι.

Κολοκοτρώνης κάθεται στή Ζάκυνθο στό κάστρο,
βάνει τό κιάλι καί τηράει καί τό Μοριά 'γναντεύει.
Βλέπει τό πέλαγο πλατύ καί τήν στεριά μεγάλη, .
βλέπει τήν Άλωνίσταινα, βλέπει τό Λιμποβίσι,
5 καί τοΰ 'ρθε σάν παράπονο καί κάθεται καί κλαίει.
Καί τού Γιαννάκη μίλησε καί του Γιαννάκη λέει:
- «Γιαννάκη, ποΰ 'ν' τ' άδέρφια μας ό Γιάννης κι ό Κουτάνης
κι δ Γιώργος άπό τόν 'Αϊτό τό πρώτο παλληκάρι ;»

Πελοπόννησος (Γορτυνία). - Λ. Α. "Υλη,
άρ. 2057 (Κ. Κασιμάτης, 1888).

6. ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ

Ήμέραν τινά τού 1806 ό νεώτερος άδελφός τού θεοδ. Κολοκοτρώνη Γιάν-
νης Ζορμπάς, ό έξάδελφός του Γιώργης καί άλλοι συγγενείς έζήτησαν κα-
ταφύγιον είς τήν παρά τήν Δημητσάναν μονήν τής Αίμυαλούς. Καλόγερος
κλαδεύων είς τό άμπέλι είδε τούς έρχομένους καί σπεύσας είς Δημητσάναν
έπρόδωσε τούτους είς τάς τουρκικός άρχάς. Κατά τήν γενομένην συμπλοκήν
μεταξύ άλλων έφονεύθη καί ό προδότης καλόγερος.*

1) οικία (λ. τ. konak). 2) θ-ορύβοος, άν-ηοοχίας. 3) θ·ά έγχαταοταθ·^.

2) Ό Γέρων Κολοκοτρώνης, Α', 1889, σ. 22 χαί 2, σ. 151. Πρ6λ. Δ. Α. Πετρο-

πούλου, 'Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, τόμ. Α' (1958), ο. 205.
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Καλόγερος έκλάδευε στοϋ Αίμυαλοϋ 1 τ' άμπέλια,
βλέπει δυό κλέφτες κ' έρχονται, δυό λεροφορεμένους,
κι άπό μακριά τόν χαιρετούν κι άπό κοντά του λένε.
«"Ωρα καλή, καλόγερε». - «Καλώς τά παλληκάρια».
5 - «Καλόγερε, φέρε ψωμί, νά φάν' τά παλληκάρια».

- «Ψωμί δέν έχω 'δώ, παιδιά, νά φάν' τά παλληκάρια.
Καθήστε λίγο, βρέ παιδιά, νά πάγω νά σάς φέρω».

- «Τήρα καλά, καλόγερε, νά μή μάς μαρτύρησες !

Σού κόβει ό Γιώργος τά μαλλιά κι ό 'Αντώνης ·τό κεφάλι».
10 Μά κείνος δέν τ' άγροίκησε τά λόγια πού τού λένε,
έπήγε καί τούς πρόδωκε, πάει τούς μαρτυράει.
Καί ή παγανιά^2 τούς έκλεισε μέσ' στους ληνούς, στ' άμπέλια.

Πελοπόννησος. - Ό Γέρων Κολοκοτρώνης
τόμ. Β', α. 155, άρ. 39.

7 ΜΑΧΗ ΕΙΣ ΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΑ

Τό έπόμενον άσμα άναφέρεται εις μάχην παρά τά Τρίκορφα Τριπόλεως.
Είναι άμφίβολον όμως, άν πρόκειται περί τής πρώτης πολιορκίας τής Τριπό-
λεως ή περί άλλης τινός άποπείρας πρός κατάληψιν αύτής.

Τί έχεις, καημένε κόρακα, πού σκούζεις καί φωνάζεις ;
Νά μή διψάς γιά αϊματα, νά μή πεινάς γιά λέσια ;3
Ροβόλα κά'4 στά Τρίκορφα κι άγνάντια στό Βαλτέτσι,
έκεΐ θά Ιδης τά αίματα καί έκεΐ θά [δης τά λέσια,
5 πώς πολεμάν' οί "Ελληνες μέ τούς Στραβαραπάδες.
Κολοκοτρώνης φώναξε τοϋ Κόλια τοϋ Πλαπούτα.
«Κόλια γιά σύχνα5 τόν στρατό κι οδλα τά παλληκάρια
νά πάρουμ' τήν Τρομπολιτσά τήν ξακουσμένη χώρα».

Πελοπόννησος. - "Evft" όν., σ. 174, άρ. 56.

Μ στ". ΤΩΝ ΧΟΝΤΡΟΓΙ ΑΝ Ν ΑΙΩΝ

Οί Χοντρογιανναίοι κατήγοντο έκ τής περιφερείας Καλαβρύτων. Ό πα
τήρ Χοντρογιάννης ?δρασεν ώς κλέφτης μετά τοΰ Γιαννιά (βλ. άν. σ. 230)
κατά τούς πρό τής Επαναστάσεως χρόνους. 'Ολίγον πρό τής έκρήξεως τής
'Επαναστάσεως, τήν 16ην Μαρτίου 1821, εϊχεν έπιτεθή μετά τών υιών του
καί άλλων συντρόφων, τοΰ Γ. Δημοπούλου, τοΰ Σταμάτη καί Λαμπρού-
λια, κατά τοΰ φοροεισπράκτορος (σπαή) Σεϊντή Χαμουτσά Λαλιώτη, όστις,

1) εχδ. : Δαμνιανον. Ή διόρθωσι; εχ τή; παραλλ. έν σελ. 154, οτ. 38 τη; αύτη;

έ».δόσεως. 2) έχ&ριχά άποσπάσματα στρατού.

3) ψοφίμια, πτώματα (λ. τ. les). 4) χάτω. 5) σύναζε, σογχέντρωνε.
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κατά τήν άφήγησιν τοΰ Κανέλλου Δεληγιάννη, 1 «ήτον είς τήν πρωτεύ-
ουσαν μετά τού Νικολή Ταμπακοπούλου, δια νά λάβουν χρήματα άπό
τόν βοεβόδαν Ίμπραήμαγαν Άρναούτ Όγλούν, άτινα έχρεώστει είς τόν Τα·
μπακόπουλον». Ό Σεΐντής Χαμουτσάς μετά τού Ταμπακοπούλου διέφυγαν
Ιφιπποι καί κατώρθωσαν νά διασωθούν. Διά τήν έπίθεσιν έκείνην ό Χοντρο-
γιάννης κατηγορήθη ύπό τών κληρονόμων τού Ταμπακοττούλου μετά τήν
έθνικήν άνεξαρτησίαν, τό έτος 1830. Γενομένης δίκης έφυλακίσθη καί άπέθανεν
είς τάς φυλακάς Μπούρτζι τού Ναυπλίου. ΟΙ υ'ιοί του κατήντησαν λησταί καί
διαπράξαντες κακουργήματα έφονεύθησαν. Έκ τών κατωτέρω άσμότων τό
Α' άναφέρεται είς έπίθεσιν καί διαρπαγήν διαπραχθείσαν ύπό τών Χοντρο-
γιανναΐων, τά δέ Β' καί Γ' είς τήν θανάτωσίν των. Τά όνόματα τών φονευ-
θέντων διαφέρουν άπό τής μιας παραλλαγής είς τήν άλλην, ώς συμβαίνει
συνήθως είς τά τραγούδια.

Δ. Α. Π.

Α'.

Δέν κλαίτε δένδρα καί κλαριά καί σεις κοντοραχούλες,
δέν κλαίτε γιά τήν κλεφτουριά, γιά τους Χοντρογιανναίους ;
Μάιδε στοϋ Μάζη * φαίνουνται μάιδε καί στά Καλύβια, 2
μάιδε καί στά Καλάβρυτα, πού ήταν τό γύρισμά τους.
5 Μας είπαν πώς έπέρασαν καί πάνε στή Βοστίτζα. 3
Στού Μεσσηνέζη πήγανε, στόν έμπορο τής Πάτρας.
Πήραν άσπρα, πήραν φλωριά, πήραν μαργαριτάρια,
κι δ Γιώργος ό περίμορφος πήρε τήν κυρά Ζώϊκος.
Στόν πασιοντά 4 τήν έμπασε γιά νά τήνε προσβάλη
10 κι ό μοίραρχος έπλάκωσε μέ τούς χωροφυλάκους,
τό σπίτι έπεριώρισε κ' έπιάσανε τούς κλέφτες.

Πελοπόννησος (Δημητσάνα). - Α. Α.

"Υλη, άρ. 1164 (Χ. Μελετόπουλος).

Β'.

Στ' Άνάπλι σφάζουν πρόβατα, στ" 'Ανάπλι σφάζουν γίδια
κι άπ' δξω άπ' τήν Πρόνοια5 σφάζουνται παλληκάργια,
τού Χοντρογιάννη τά παιδιά, τά τρία στήν άράδα.
Τό Γιώργη σφάζουνε μπροστά καί τό Σωτήρη πίσω
5 καί παραδευτερώτερα σφάζουν τόν κύρ-'Ανδρούτζο.

Κορινθία (Καμάραι Έρινεών). - Λ. Α.

"Υλη, άρ. 1831 (Ν. Βραχνός, 1890-91).

1) 'Απομνημονεύματα άγωνιστών τού 21, (εκδ. "Βιβλιοθήκη;,) σ. 142. Κωνστ. 77α-
παρρηγοπούλου, Ιστορία τοΰ Ελληνικού εθ·νοο;, τόμ. Ε'β, 1925, σ. 576. Πρβλ. καί Φωτάκον
(Χροσανθοπούλοο), 'Απομνημονεύματα περί τή; έλληνική; έπαναστάσεω;, τόμ. Ιο;, εκδ. Γ".
(1955), α. 66 - 67. Διον. Κοκχίνον, 'Ιστορία τή; Έλληνική; Έπαναστάσεω;, τόμ. Α', σ. 289.
θ. Κατριβάνον, Χοντρογιανναίοι. Πελοπονν. Πρωτοχρονιά ετ. 1959, σ. 246-247.

2) χωρία τή; έπαρχία; Καλαβρύτων. 3) Αϊγιον.

4) τό κόριον δωμάτιον τοΰ σπιτιού (λ. τ. basoda). 5) προάστιον τοΰ Ναοπλίοο.
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Γ'.

Χαμανταριάζουν 1 τά βουνά, άντάριασαν κ' οί κάμποι,2
κ' έσύ, Λιάκου μ', δέ φαίνεσαι, κλέφτης νά γκεζερίσης !3
- «Τά τί καλό 'χω νά φανώ, κλέφτης νά γκεζερίσω ;
σκοτώσανε τ' άδέρφια μου, τό Μήτσο καί τόν Τάσιο.

5 Μπροστά τό Μήτσο σκότωσαν καί δεύτερα τόν Τάσιο».

Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής Άγόριανης
(Παρνασσού), "Αθήνα 1939, σ. 21, άρ. 33.

ΜΖ'. ΤΟΥ ΧΡΟΝΗ

Τά παιδιά άγωνιστού τίνος Χρόνη συλλαμβάνονται καί φονεύονται
ύπό τοΰ Άλή Τσεκούρα. Άπανθρώπως σαρκάζων ό φονεύς διατάσσει νά
έπιδείξουν είς τόν δυστυχή πατέρα τάς κεφαλάς τών τέκνων του έναποτε-
θειμένας εις σάκκον. 'Εκμανείς ό πατήρ, έπιτίθεται καί έκδικείται.

Ποίος ό πατήρ Χρόνης δέν είναι άκριβώς γνωστόν. Κατά τινας παραλ-
λαγάς του τραγουδιού, κυρίως έκ Πελοποννήσου, ό Χρόνης κατήγετο έξ
Άγραπιδοχωρίου'Ηλείας, ό δέ φονεύς Άλή Τσεκούρας, ώς φέρεται είς τάς
αύτάς παραλλαγάς, πρέπει νά ήτο ό γνωστός διά τήν ώμότητα καί άσέλ-
γειάν του πλούσιος 'Οθωμανός τής Τριπόλεως, όστις, διαθέτων στρατιωτικήν
δύναμιν έξ Αλβανών τού χωρίου Λάλα κυρίως, σκληρώς κατεπίεζε τούς χρι-
στιανούς, προπάντων κατά τούς διωγμούς τών κλεφτών τού 1806.*

Εις άλλας παραλλαγάς, ώς ή Α' έκ τών κατωτέρω, άναφέρεται άορί-
στως τό όνομα Χρόνης καί πιθανώτατα πρόκειται, ώς λέγει ό Νικόλαος Πο-
λίτης ("Εκλογαί, άρ. 56), περί άρματολοΰ έκ Δωρίδος, ζήσαντος κατά τό
δεύτερον ήμισυ του 18ου αΙώνος, τού όποίου τά τέκνα έφονεύθησαν ύπό τί-
νος δερβέναγα Άλή Τσεκούρα.

Κατά ταύτα πρέπει νά ύποθέσωμεν, ή ότι πρόκειται περί δύο χωρι-
στών όμοιων έπεισοδίων διαδραματισθέντων είς Ρούμελην καί Πελοπόννη-
σον, διά τά όποία συνετέθησαν τά τραγούδια, άνερξατήτως τό Ëv τοϋ άλ-
λου, ή ότι κατά τόν τύπον τοΰ παλαιοτέρου έκ τών άσμάτων διά τά παιδιά
του Χρόνη έκ Δωρίδος συνετέθη κατά συμφυρμόν τό τραγούδι τής Πελοπον-
νήσου, άφορμής δοθείσης ίσως έκ παρομοίου έπεισοδίου.

Δ. Α. Π.

Α'.

Πολλά τουφέκια πέφτουνε μιλιόνια καριοφίλια'
Μήνα σέ γάμον πέφτουνε, μήνα σέ πανηγύρι ;

1) άρχίζουν νά συννεφιάζουν, νά καλόπτωνται ύπύ ομίχλη;. 2) αίεται μέ τσακί-
σματα ύ>ς έξη; :

Χαμανταριάζουν τά βουνά, μωρε Χοντρογιαννόπονλε,
άντάριασαν ν.' οί κάμποι, μωρε Λιάκο Χοντρογιάννη
3) νά τρέξγ);, νά γυρίσ-fl; (λ. τ. gezniek).

4) Βλ. Ν. Βέη, ΆρκαΪικά γλωσσικά μνημεία, Δελτ. Ίστορ. Έ&νολ. Έταιρ. 6 (1902)
σ. 229 κ.έξ.
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κι ούδέ σέ γάμο πέφτουνε, ούδέ σέ πανηγύρι-
Άλή Τζικούρας χαίρεται καί ρίχνει στό σημάδι.
5 Πάγει κι ό Χρόνης γιά νά ίδη, σεργιάνι 1 γιά νά κάμη.

-«Πολλά τά έτη, μπουλούμπαση».-'-«Καλώς τόν Χρόνη πού 'ρθε».
-«Πώς τά'χεις,Χρόνη μ', τά παιδιά, τά μαύρα παλληκάρια;»
-«Σέ προσκυνούν, μπουλούμπαση, και σοΰ φιλούν τό χέρι.
Δώδεκα μέρες έχω 'γώ, στά μάτια δέν τά είδα».
10 - «Σάν θέλεις, Χρόνη μ', νά τά ίδης, νά (δης καί γιά νά μάθης,
τήρα 'δώ μέσα στόν τορβά,-5 νά ίδης κεφάλια π' έχω».
'Υπάγει ό Χρόνης, κοίταξε μέσ' στόν τορβά3 καί βλέπει"
βλέπει τό πρώτο του παιδί καί πρώτο παλληκάρι"
κι ό νους του έσκοτείνιασε, ώσάν θεργιό μουγκρίζει-
15 χύνεται μέ γυμνό σπαθί στών άπιστων τ' άσκέρια"4
σφάζ' 'Αρβανίτες δώδεκα καί δυό μπουλουμπασάδες,
χύνει τό αίμα σάν νερό καί χορτασμό δέν έχει.5

Ν. Tommaeeo, Canti popolari Greci,
Venezia 1842, σ. 201.

Β'.

'Εψές, προψές πού πέρναγα μέσ' στ' Άγραπιδοχώρια,
άκώ νταούλια νά βαροΰν καί παταριές νά πέφτουν.
Κάν 'Αγγελής έγλένταγε, κάν 'Αναστάσης πίνει.
Είτε 'Αγγελής έγλένταγε, είτ' 'Αναστάσης πίνει,
5 Ντελή Τσεκούρας ροβολάει άπό τό Μακρύ πλάϊ.
Έβγήκε Χρόνης γιά νά ίδη, ν' άκούση καί νά μάθη,
τόν έπιασε τ' άπόσπασμα, τόν πάει στόν καπετάνιο.
-«Γειά σου,χαρά, μπουλούμπαση».2-«Καλώς τόν καπετάνιο».
- «Χρόνη γιά πιάσε τ' άλογο καί τήρα στό δισάκκι,
10 έχει δυό κιτρολέϊμονα, δυό κίτρα άπό τήν Πάτρα,

νά ίδης τά φρύδια τ' 'Αγγελή, τά μάτια τ' Άναστάση».
-«Κακό 'καμες, μπουλούμπαση, σέ τέτοια παλληκάρια,

1) νά ΐιασκεδάσ-fl (λ. τ. seyran). 2) όμαδάρχα (Χ. τ. bölükbasi). 3) κοίταξε
ίδώ μέοα εί; τόν σάκκον (τορβά;- λ. τ. torba). 4) στρατό;, πλήθ-ο;. 5) οί τέσσαρε; τε-
λευταίοι στίχοι προέρχονται έκ τή; προσθ-ήκη; όπό 11. Μαζαράκη, ώ; αδτη παρατίθεται όπό
Tommaseo, ενθ·'άν., σ. 201, σημ. 1. Οί άντίστοιχοι στίχοι εί; τό κείμενον Tomm., ώ; κάτω-
τερω, είναι ποιητικά»; κατώτεροι, ώ; χαλαροόντε; τόν δραματικόν τόνον τοΰ τραγοοδιοό;
Και με το νοΰν του ε βαλε και με το νουν του βάζει
και τό σπαθί τον εβγαλε καί τό σπαθί του βγάνει,
κόβ' 'Αρβανίτες δώδεκα καί δυο μπουλουμπασάδες.

15
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πού πήρες τά κεφάλια τους κι άφηκες τά κορμιά τους».
Μιά παταριά τού έδωσε μέ τρία άσημένια βόλια.
15 Τό 'να τόν πήρε στήν καρδιά καί τ' άλλο στά πλεμόνια,
τό τρίτο τό φαρμακερό, τόν πήρε στό κεφάλι.

Πελοπόννησος (Γορτυνία). - Α. Α. άρ. 926 Δ'
α. 19-20 άρ. 21 (Χ. Σακελλαριάδης, 1928)'

ΜΗ'. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Περί τής ζωής καί τής δράσεως τού κλέφτου Δήμου δέν ^χομεν θετι-
κώς Ιστορικός είδήσεις. 'Εξ ένδείξεών τίνων, τάς όποίας έσημείωσεν ό Τ.
Γριτσόπουλος είς σχετικήν μελέτην του' φαίνεται ότι πρόκειται περί κλέφτου
ό όποιος Μδρασεν εις Γορτυνίαν. Τό τοπωνύμιον «Πέντ' 'Αλώνια», τό άναφερό-
μενον είς πάσας τάς παραλλαγάς τού άσματος, είναι γνωστή περίοπτος θέ-
σις έν Γορτυνία παρά τήν Άράχοβαν. Τοπική έξ άλλου παράδοσις άναφέρει
ότι κλέφτης Δήμος, £χων όρμητήριον τήν Άράχοβαν, κατήγετο έκ τού χωρίου
Αράπηδες, τό όποιον είναι πλήρως θεατόν έκ τής θέσεως Πέντε Αλώνια.

'Υπέρ τής άπόψεως ταύτης συνηγορεί καί τό γεγονός ότι τό άσμα είναι
γνωστόν κυρίως είς Πελοπόννησον ëv0a £χουν καταγραφή παραλλαγαί του.'

Δ. Α. Π.

Μαράθηκαν τά δέν-τρα κι όλα τά κλαδιά,
μαράθηκε κι ό Δήμος δχ τά κλάηματα,
βγαίνει στά Πέντ' 'Αλώνια, άγνάν-τιο στό χωριό"
βλέπει φωτιές καί καίνε μέσ' στά σπίτια του
5 κ* ένα κακό μεγάλο μέσ' στά πράματα. 3
Κ' ή μάννα του τού λέει καί τό μ-παρηγορά.

- «Σώπα, καημένε Δήμο, καί μή μ' πικραίνεσαι,
κ' έγώ σοΰ κάνω σπίτια, πύργους γυάλινους,

κ' έγώ σοΰ παίρνω γίδια, στάνες δώδεκα».
10 Κι δ Δήμος άποκριέται, δίνει άποκρισιά.

- «Καί σάν τί λές, μωρ' μάννα, σάν τί μοΰ μολοάς,
δέ γ-κλαίω 'γώ τά σπίτια μ', μαϊδέ τά πράματα * μ',
μά κλαίω τή γυναίκα μου, πού τή μ-πήρανε

στήν 'Αραπιά τή μ-πάνε σκλάβα νά γενη».

Πελοπόννησο; (Αρκαδία). - Δελτ. Ιστορ. Έθνολ.
________'Εταιρείας, τόμ. 6 (1902/6), α. 251 -252.

1) 'Αράχοβα ή Γορτυνιακή και τό Ιί α&τής ?ημ.ώ?ες άσμα τού κλεφτού Δήμοι), Αθή-
ναι 1943. 2) Παρατηρηθείς έπί τής έννοιας τοΰ άσματος έν συγκρίσει πρός βμοιον βουλ-
γαρικό·/ βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Βούλγαροι κλέφτες κατά τά όημώϊη βουλγαρικά ασμ'/τα, 'Εστία
τ. Κ' (1885), σ. 755-58 (= Του αύτοΰ, Λαογρ. σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ. 287-296).

Πρβλ. Ν. Α. Βίη, 'Αρκαδικά γλωσσικά μνημεία, Δ.Ι.Ε.Ε.Ε., τόμ. 6 (1902/6) σ. 251 χ.">ξ.

3) αιγοπρόβατα.
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Μθ'. ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ

Τό άσμα εις τας παραλλαγάς του συμφύρεται συνήθως μέ τό τού
Σκαλτσοδήμου (βλ. κατωτέρω) λόγω τής όμοιότητος τού θέματος. Ό έν αύτφ
άναφερόμενος Σκυλοδήμος άνήκεν είς άρματολικήν οίκογένειαν τής 'Ακαρ-
νανίας. Κατά παλαιοτέραν είδησιν, τήν όποίαν μάς παρέχει ό C. Fauriel,1
6 νεώτερος έκ τών τεσσάρων άδελφών Σκυλοδημαίων, όνομαζόμενος Σπύ-
ρος, συλληφθείς κατά τό 1806, μετεφέρθη είς Ιωάννινα καί έφυλακίσθη. Μετά
ταλαιπωρίαν πολλών μηνών κατώρθωσε νά δραπετεύση έκ τών φυλακών
καί έγένετο άργότερον πρωτοπαλλήκαρον τοΰ 'Οδυσσέως 'Ανδρούτσου. Ού-
τος είναι πιθανώτατα καί ό ήρως τοΰ τραγουδιοΰ.

Δ. Α. Π.

Ό Σκυλοδήμος έτρωγε στά ελατ' άπό κάτω,
καί τήν Ειρήνη στό πλευρό είχε νά τόν κεράση.

- «Κέρνα μ', Είρήνη μ' έμορφη, κέρνα μ' όσο νά φέξη,
όσο νά έβγ' αυγερινός, νά πάη ή πούλια γιόμα' '

5 κι άπέ σέ στέλνω σπίτι σου μέ δέκα παλληκάρια».

- «Δήμο, δέν είμαι δούλα σου, κρασί νά σέ κεράσω,
έγώ είμαι νύφη προεστών κι άρχόντων θυγατέρα».

Κωνστ. Παπαρρηγοπούλου, Ίστομία του ελληνικού
έθνους, τόμ. Ε'β, έν 'Αθήναις 1925, σ. 140-41.

Ν'. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΑΛΤΣΑ

'Αρπαγή γυναικών ύπό κλεφτών άναφέρεται συνήθως είς τραγούδια,
Αποδιδομένη είς διαφόρους κλέφτας. Γνωστότερον όμως τραγούδι μέ τό θέμα
αύτό είναι τό έπόμενον μέ ήρωα τόν Δήμον Σκαλτσάν ή Σκαλτσοδήμον.Ού
τος έγεννήθη κατά τά τέλη τού 18ου αΙώνος είς Άρτοτίναν Δωρίδος καί
διεκρίθη ώς πολεμιστής κυρίως κατά τήν εναρξιν τής Έλληνικής έπαναστά-
σεως, δτε ύψωσε τήν έπαναστατικήν σημαίαν είς τήν ίδιαιτέραν του πατρίδα
περί τά τέλη Μαρτίου 1821. Μετ' άλλων άγωνιστών μετέσχεν είς διαφόρους
μάχας έναντίον τών Τούρκων, έκ τών όποιων ή πλέον άξιόλογος είναι ή παρά
τήν "Αμπλιανην, μεταξύ Άμφίσσης καί Γραβιάς, κατά Ίούλιον τοΰ 1824. Ό Δ.
Σκαλτσάς άπεβίωσε τόν Φεβρουάριον τοΰ 1826, ένφ εύρίσκετο είς Αίγιον.3

Δ. Α. Π.

Α'.

Στήν ρίζ' άπ' ένα έλατο κάθετ' ό Καλτσοδήμος

μέ τήν Κρουστάλλω στό πλευρό, μέ τήν παπαδοπούλα.4

1) Chants populaires de la Grèce moderne, tome 1,1824, o. 147 - 148. Βλ. καί
Π. Αραβαντινοΰ, Χρονογραφία 'Ηπείρου 1, σ. 303, οημ. l(ß).

2) εν.?. ΙΙαπαρρ. : γεν μα.

3) Βλ. Ν. Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά Α" σ. 371,387, Β' σ. 295,333,371. Κ.
Παπαρρηγοπού?.ου, 'Ιστορία τοΰ έλλην. έθνους, τόμ. ΣΤ'α, εν 'Αθήναις 1925, σ. 61, 109.

4) Κατά τόν Π. Άραβαντινον (Συλλογή ?ημ. άσμάτων, έν Αθήναις 1880, α. 69) και
τήγετο έκ τής οικογένειας Παπαΐαίων.
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Ό Γούλας άπ' τήν μιά μεριά κι ό Δήμος άπ' τήν άλλη
κι ό Διάκος 1 ό σταυραδελψός στά μάτια τήν κοιτάζει.
5 «Τί μέ τηράς, σταυραδελφέ, τί μέ τηράς, μπρέ Διάκο ;
Πιάσε καί φτειάσε μιά γραφή καί στείλε τ' 'Αναγνώστη·2
φωτιά νά κάψη τ' άσπρα του καί φλόγα τά φλωριά του,
πού 'γώ κοιμούμαι μοναχή στά κλέφτικα λημέρια
μέ τό σπαθί προσκέφαλο καί τό τουφέκι στρώμα».

Am. Ραββοιυ, Τραγούδια ρωμαίικα, Lipsiaœ
i860, σ. 193, άρ. 260 (συλλ. Ulrich).

Β'.

'Εμένα τό 'χει ή τύχη μου, τό 'χει τό ριζικό μου,
νά Υένω στρώμα τοϋ Σκαλτσά, προσκέφαλο τού Διάκου.
Στή ρίζα άπό 'ναν έλατο κάθετ' ό Σκαλτσοδήμος,
μέ τή Ρηνούλα στό πλευρό, μέ τή Μπαμπαλοπούλα. 3
5 - «Κέρνα μας, Ρήνη μ', κέρνα μας, κέρνα ώς πού νά φέξη,
ώς πού νά σκάση ό αύγερινός, νά πάη ή πούλια γιόμα,
ώς πού νά 'ρθη κι άφέντης μας, τήν ξαγορά νά φέρη.
Κέρνα τό Γούλα μιά φορά, τό Σκαλτσοδήμο πέντε,
τό Διάκο τόν περήφανο μήν τόν κερνάς καμμίνια !»
10 Κι δ Διάκος περνοδιάβαινε τόν ταμπουρά βαρώντα,
στά μάτια τήν έτήραγε, στά μάτια τήν τηράει.
-«Τί μέ τηράς, σταυραδελφέ, τί μέ τηράς, βρέ Διάκο;
Πάρε τό καλαμάρι σου, τό φλουροκαπνισμένο,
πάρε καί κάνε μιά γραφή κ' ένα καημένο γράμμα
15 καί στείλ 'το στόν πατέρα μου, τό γέρο 'Αναγνώστη.

«Φωτιά νά κάψη τ' άσπρα του κ' ή λαύρα τά ψλουριά του
κ* έγώ κοιμάμαι στά βουνά, στούς πάγους καί στά χιόνια...
καί τ' άσημένια χαϊμαλιά 4 τά 'χω προσκεψαλάδες».

Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής 'Αγόριανης
(ΙΙαρνασοϋ), 'Αθήνα 1939, σ. 18, άρ. 30.

ΝΑ'. ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

Μεταξύ τοΰ Κώστα 'Αγραφιώτη, άνδρός διακρινομένου διά τήν έπίδο-
σίν του εις τά πολεμικά, καί τού γνωστού άρματολού έκ Λοκρίδος 'Ιωάννου
Δυοβουνιώτου (1763-1831) ύπήρχον άντιζηλίαι καί διαμάχαι, αίτινες κατέλη-
ξαν είς τήν έξόντωσιν τοΰ πρώτου.

1) Ό Διάκο; άπο τού έ'του; 1806 Ϊιετέλει πλησίον τού Γούλα καί τού Σκαλτσά, ή δ'απα-
γωγή τή; γυναικά; θ-ά tk-tit χώραν μεταξύ τών ετών 1807 καί 1814. Β).. Είρ. Σπανδωνίδη,
ενθ·' άν., σ. 277-78. 2) Κατά τον Άραίαντινόν (ενθ' άν , σ. G9) & 'Αναγνώστη;, σύζυγο; τή;
Κρουστάλλω;, ήτο εύνοούμενο; τού Άλή πασά. 3) ΆΙς αρκετά; παραλλαγά; λέγεται Παπα-
δοπούλα, δηλ. ίκ τή; οίκογενεία; Παπαδαίων. 4) φυλακτά (λ. άρδ. liamaïli).
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Είς τό έπόμενον τραγούδι φέρεται ό 'Αγραφιώτης έπικαλούμενος τήν
μεσολάβησιν άλλων προσώπων παρά τφ Δυοβουνιώτη πρός διάσωσίν του.
Τοΰτο συνέβη πιθανώτατα πρό τού ίτους 1820, δτε ό υΙός τού Δυοβουνιώτου
Γεώργιος πρός τόν όποιον θέλει άπευθυνθή παράκλησις περί μεσολαβήσεως
είς τόν πατέρα, καθώς λέγεται είς τό τραγούδι, έστάλη ώς όμηρος είς τόν
Άλή πασάν τών 'Ιωαννίνων. 1

Δ. Α. Π.

"Οσοι είστε φίλοι μπιστικοί, φίλοι μ' άγαπημένοι,
οΰλοι ριντζά νά πέσετε - στό γιο του Δυοβουνιώτη,
κ' έκείνος στόν πατέρα του, τόν καπετάν Γιαννάκη,
νά μοΰ χαρίση τή ζωή άκόμα πέντε μέρες,
5 νά πάω νά μάσω τ' άσπρα μου, πού τά 'χω δανεισμένα.
Χίλια φλουριά 'χω στό Δαδί, χίλια στό Παλιοχώρι
κι άλλα χίλια στή Παύλιανη σ' ένού παπά τό σπίτι.

ΕΙρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής 'Αγόριανης
(Παρνασοΰ), "Αθήνα 1939, σ. 18, άρ. 29.

ΝΒ\ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΟΥΡΑ

Ό Γιάννης Γκούρας έγεννήθη είς τήν Παρνασσίδα τό 1791 Διεκρίνετο
διά τήν γενναιότητα καί πολεμικήν έμπειρίαν άλλά καί διά τήν πανουργίαν,
σκληρότητα καί φιλοχρηματίαν του.

Πρό τού 1821 ύπήρξε μέλος τής Φιλικής 'Εταιρείας καί ύπηρέτησεν
ύπό τόν 'Οδυσσέα 'Ανδροΰτσον ώς άρματολόν τής 'Ανατολικής 'Ελλάδος.
Εύθύς ώς έκηρύχθη ή 'Ελληνική έπανάστασις κατέλαβε μέ 700 περίπου πο-
λεμιστάς τό φρούριον τής 'Αμφίσσης τήν 27 Μαρτίου 1821 καί μετέσχεν
είς διαφόρους μάχας, είς τό Χάνι τής Γραβιάς (8 Μαΐου 1821), είς τά Βασι-
λικά (26 Αύγούστου 1821) κ. ά.

Διορισθείς φρούραρχος τής 'Ακροπόλεως 'Αθηνών τόν Αύγουστον τοϋ
1822, διέμεινεν έκεΐ έπί μακρόν χρόνον, συντελέσας, ώς γνωστόν, είς τόν θά-
νατον τοΰ φυλακισμένου είς τόν έν τή 'Ακροπόλει βενετικόν πύργον "Οδυσ-
σέως "Ανδρούτσου, τήν νύκτα 4-5 "Ιουνίου 1825.

Κατά τήν ύπό τών Τούρκων πολιορκίαν τής 'Ακροπόλεως ό Γκούρας,
περιφερόμενος τήν νύκτα τής 30 Σεπτεμβρίου 1826 είς τά νοτιοδυτικά όχυ-
ρώματα παρά τό θέατρον Ήρώδου του 'Αττικού διά νά προλάβη τήν δραπέ-
τευσιν όπλιτών, έφονεύθη ύπό έχθρικής σφαίρας."

Τό είς αύτόν άναφερόμενον τραγούδι είναι γνωστόν είς όλίγας πα-
ραλλαγός αί όποίαι προέρχονται κυρίως έκ Στερεάς 'Ελλάδος.
____Δ. Α. Π.

1) Βλ. καί Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά Α', σ. 14 βλ. καί τό άρθρον
άυοβουνιώιη; 'Ιωάννης εν Μεγ. Έλλην. Έγκοκλοπ. καί Ειρήνης Σπανδωνίδη, ενθ' άν.,
ο. 273 - 274.

2) δλοι νά παρακαλέσετε (ριντζά έκ τοϋ άρβ. rica).

3) Βλ. καί Μακρυγιάννη, 'Απομνημονεύματα, εκδ. Γ', 1957 σ. 239,
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Δέν κλαϊτι δέντρα κί κλαριά κί σείς κουντουραχούλις,
δέν κλαϊτι γιά τ'ς άρματουλούς, γιά τούς καπιταναίους,
πού πήγαν κί τούς κλείσανι στού κάστρου τής 'Αθήνας.
Μιριά τούς δέρν' ού θάνατους, μιρκά τούς δέρν' ού Χάρους,
5 κί άπού μιριά ού Κιουταής μί μπόμπις, μί κανόνια.

- «Ν-έβγα, Γκούρα μ', προσκύνησι τούν Κιουταή βιζίρη».

- «Ν-όσου 'ν' ού Γκούρας ζουντανός, πασιά δέ προσκυνάει'
πασιά 'χ* ού Γκούρας τού σπαθί, βιζίρη τού ντουφέκι».
Μόν' φώναζι κί έλιγι, μόν' φώναζι κί λέει:

10 - «Ν-έβγα μί δικατέσσιρους κί 'γώ μί τούν 'Αράπη,1

νά ίδης τού Γκούρα τού σπαθί, τ' 'Αράπη τού ντουφέκι».

Παρνααα'ις (Καλοσχοτιή). - Λαογρ., τόμ. 12
(1938/48), σ. 356-57 (Γ. Τ. Κόλιας).

ΝΓ'. ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΙΑΚΑΤΑ

Ό Γρηγόρης Λιακατάς, υΙός κτηνοτρόφου έκ Κλεινοβοΰ Καλαμπάκας,
έγεννήθη περί τά τέλη τού 18ου αιώνος. Νέος άκόμη άνεγνωρίοθη ύπό τού
Άλή πασά τών 'Ιωαννίνων άρματολός είς τήν ίδιαιτέραν του πατρίδα, συμ-
πράξας πολλάκις μετά τοΰ πενθεροΰ του Ν. Στουρνάρη, άρματολοΰ Άσπρο-
ποτάμου.

Μετά τήν κήρυξιν τής 'Επαναστάσεως κατά Ίούλιον 1821, ό Λιακατδς
ύψώνει τήν έπαναστατικήν σημαίαν μετά τών κλεφταρματολών Ν. Στουρνάρη,
Χατζηπέτρου καί Μάνταλου είς περιφερείας τής 'Ηπείρου, Θεσσαλίας καί
Ακαρνανίας. Κατά τά Μτη 1823-1824 ήγωνίσθη ήρωικώς εις διαφόρους μάχας
έναντίον τών Τούρκων. Κατά τήν πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου τό 1825, ότεό
Ν. Στουρνάρης διωρίσθη φρούραρχος τής πόλεως ταύτης, ό Λιακατάς άνέλαβε
νά ύπερασπισθή τό φρούριον Ντολμάς έπί τής όμωνύμου νησίδος πρός τό Αί-
τωλικόν. Τραυματισθείς είς τόν δεξιόν όφθαλμόν έξ άποκόμματος όβίδος,
άπεσύρθη έκεΐθεν τόν Ίούλιον τού 1825. Μετά τήν άφιξιν τουρκικών δυνά-
μεων ύπό τόν Ίμβραίμ πασάν καί τήν στενήν πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου,
ό Λιακατάς εύρίσκεται καί πάλιν είς τό φρούριον Ντολμάς, £νθα, ήρωικώς
μαχόμενος, έπεσε τήν 28ην Φεβρουαρίου 1826·'

Ή λαϊκή μοΰσα ύμνησε τόν Λιακατάν διά τών έπομένων έξόχως ποιη-
τικών στίχων.

Δ. Α. Π.

1) 'Εννοεί πιθ·ανώ; τόν έχ Γρανίτσα; άγωνιστήν Γεώργιον 'Αράπην, διακριθέντα εί;
διαφόρου; μάχα;.

2) Βλ. Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά Α', σ. 90 κέξ., 278, 295 κ.ά., Άρ-
τι μία ν Μίγου, Απομνημονεύματα, Αθήναι 1956, σ. 69 - 70, (Απομνημονεύματα 'Αγωνι-
στών τοϋ 21 άρ. 5, εχδ. "Βιβλιοθήκη;,,). Κανέλλου Δεληγιάννη, 'Απομνημονεύματα, 'Αθήναι
1957, (Απομνημονεύματα άγωνιστών τού 21 άρ. 18, εκδ. " Βιβλιοθήκη;,). Άρθρον : Λιακατά;
δπό Γ. Δ. Κ(ορομηλά) έν Μεγ. Έλλ. 'Εγκυκλοπ. καί Β. Σχαψώα, Γρηγόρη; Λιακατά;, Ήπειρ.
Εστία, ετ. Ζ' (1958) ο. 91 - 100.
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Χρυσός άιτός τριγύριζεν έξ' άπ' τό Μισολόγγι'

Ρωτφ στήν τάμπια 1 τού Μακρή, στήν τάμπια' τοϋ Δεσπότη"'

- «Μήν είδατε τό Λιακατά, τόν καπετάν Γρηγόρη ;»

- «Σϋρε, πουλί μ', στ' Άντολικό * καί κοίταξε τριγύρω,

5 κι άγνάντεψε πρός τόν Ντουλμά ' κι άντίκρυ άπό τόν Πόρο'
κ' έκεΐ θά 'δης άσπρα κορμιά πού κείτονται στήν άμμο,
κι άν ήμπορέσης διάλεξε τόν καπετάν Γρηγόρη».

Ν. Tommaseo, Canti popolari
Greci, Venezia, 1842, σ. 428.

ΝΔ'. ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Ό Γεώργιος Καραϊσκάκης, έκ τών μεγαλυτέρων στρατιωτικών φυσιο-
γνωμιών τοΰ έλληνικού άτιελευθερωτικοΰ άγώνος, διεκρίνετο διά τό άτίθα-
σον τοΰ χαρακτήρος, τό φιλόπρωτον, τήν μαχητικότητα καί τήν στρατηγικήν
Ιδιοφυίαν του. Έγεννήθη είς τό χωρίον Μαυρομάτι 'Αγράφων τό 1780. Κατά
τούς πρό τής Έλληνικής έπαναστάσεως χρόνους Μζησε βίον πολυτάραχον,
άλλοτε υπηρετών είς τήν αύλήν τοΰ 'Αλή πασά καί άλλοτε πολέμων τούς
Τούρκους ώς άρματολός καί κλέφτης. Άπό τής άρχής τής Έπαναστάσεως
λαμβάνει ένεργόν μέρος είς διαφόρους μάχας, άλλά πολλάκις διαφωνών
καί ούχί σπανίως ήρχετο είς σύγκρουσιν πρός άλλους άρχηγούς.

Ή κυριωτέρα δράσις τού Καραϊσκάκη, ή άποφασιστικώς βαρύνουσα
εις τήν έξέλιξιν τοϋ όλου άγώνος, σημειουται κατά τά τελευταία £τη τής
ζωής του, 1826 - 1827, ότε κατήγαγε και τάς περιφανείς νίκας του είς Άρά-
χοβαν καί Δίστομον. Τό πολεμικόν του äpyov έπισφραγίζει ό ήρωικός του
θάνατος είς τό Φαληρικόν πεδίον τήν 23 Απριλίου 1827, ό όποιος έπήλθε
μετά βαρύν τραυματισμόν του κατά τήν γενναίαν έξόρμησιν έκ Κερατσινίου
έναντίον τών πολιορκούντων τάς Αθήνας τουρκικών στιφών.5

Είς τήν τελευταίαν ήρωικήν μάχην τοϋ Καραϊσκάκη, τόν θάνατόν του
καί τήν έκ τούτου προκληθείσαν θλίψιν, άναφέρονται τά έπόμενα τρα-
γούδια.

δ. λ. π.

Α'.

Νησιώτες κάνουν τή βουλή, νά πάν' νά πολεμήσουν,
Καραϊσκάκης 0 τ' άκουσε, πολύ τοϋ βαρυψάνη

1) τάφρον τοΰ φρουρίου, χαράκωμα (λ. τ. tabya). 2) πρόκειται περί τοΰ επισκόπου

Ρωγών όστις απεβίωσε κατά τήν πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου. 3) Αίτωλικόν. 4) τό όχυρόν
εν&α επεσεν ό Λιακατά;.

5) Βλ. καί Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα, εχδ. Γ', 1957, σ. 270. Δ. Αίνιάνος, Ή

βιογραφία τοΰ στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη (1955) ιδία σ. 110 κ.έξ· ( Απομνημονεύματα

όγωνιστών τοΰ 21,άριθ·. 7, εκδ. "Βιβλιοθήκη?»).

6) χειρ. : (5 Καραϊσκάκης.
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καί τόν τσαούσην 1 έκραξε καί τού σεΐζη ' λέγει.
-«Σείζη, στρώσε τ' άλογσ, θά πά' νά πολεμήσω».
5 Καί τό σπαθί του έβγαλε καί πάει νά πολεμήση.
Πικρή® βολιά τόν χτύπησε, πικρή,3 φαρμακωμένη
κι δλο τ' άσκέρι γκιότεψε ' κι όλα τά παλληκάρια'
κι αύτός τ' άσκέρι φώναξε, στέκει καί διατάζει.
«Παιδιά μ', νά μή σκορπίσετε κι άφήστε τά ταμπούργια,6
10 κ' έγώ θά πά' στήν Κούλουρη," νά γιάνω τήν πληγή μου"
σέ πέντε ήμέρες είμαι έδώ, σέ δέκα θά γυρίσω».
Καί οί στρατηγοί σάν τ' άκουσαν, πήγαν νά πολεμήσουν
καί ό Κιουταχής τούς πλάκωσε μέ είκοσι χιλιάδες...7

Πελοπόννησος (Ρουσβάναγα Μεγαλοπόλεως). - Λ. Α.
"Υλη, άρ. 363 (Κ. Κασιμάτης, 1895).

Β'.

Τρίτη, Τετάρτη θλιβερή, Πέφτη φαρμακωμένη,
Παρασκευή ξημέρωνε, νά μή 'χε ξημερώσει,
π" άνοίξανε τόν πόλεμο στόν κάμπο τής 'Αθήνας,
π' ό Καραΐσκος κίνησε νά πάη νά πολεμήση.
5 Πρώτο γιουρούσι8 πδκανε στόν πόλεμο πού πήγε,
μιά κανονιά τού δώσανε οί Τούρκοι μέσ' στά στήθη.
Τό στόμα του αίμα γιόμισε κ' ή μύτη του φαρμάκι
κ' ή γλώσσα άηδονολάλαε σάν τό χελιδονάκι.
«Παιδιά μου, νά μ' άκούσετε, παιδιά μου, νά μ' άκοΰστε.
10 Νά πολεμήστε τήν Τουρκιά, όσο κι άν δυναστήτε,
κ' έγώ θά πά' στή Κούλουρη,6 μέσ' στό νοσοκομείο.
Έγώ θά πά' νά γιατρευτώ, έγώ θά πά' νά γιάνω,
σέ πέντε μέρες θέλ' 'ά 'ρθώ, σέ πέντε θά γυρίσω».
Μάιδε σέ πέντε γύρισε, μάιδε σέ δέκα πέντε,
15 καί τ' άλογό του, Γιώργο μου, άκόμα χλιμιντράει.

'Αρκαδία (Μάναρι). - Λαογρ., τόμ. 10 (1929/32)
σ. 103 - 104 άρ. 131 (Δημ. Τσίριμπας).

1) λοχίαν (λ. τ. çavus). 2) ίπποκόμον (λ. τ. seyis). 3) χειρ.: μικρή. 4) έίειλίαοε

(λ. τ. kôtû). 5) όχορώματα (λ. τ. tabur). 6) τήν Σαλαμίνα. 7) εις τό χειρόγρ. άκο-

λοοΦοΰν οι κατωτέρω τρεις στίχοι, οί όποιοι παραλείπονται ώς πλαστοί καί άμετροι.

'Εμπρός τους πήραν σαν πρόβατα, σκοτώνει και τους κόβει.

Χίλια κεφάλια επήραν αυτών καί ζωντανούς τριακόσιους

και έτσι χάθηκαν τ' ανδρεία παλληκάρια.

8) ειροόον (λ. τ. yürüyüs).
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NE'. Ο ΒΕΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ

Καταγόμενος έκ σουλιώτικης οίκογενείας ό Λάμπρος Βέικος, μετά τήν
πτώσιν τού Σουλίου, τό 1803, άπεσύρθη είς Κέρκυραν. Μετά τήν έκρηξιν τής
Έπαναστάσεως τού 1821 άνεδείχθη είς έκ τών γενναίων μαχητών είς τήν
Δυτικήν Στερεάν 'Ελλάδα, λαβών ένεργόν μέρος είς μάχας, ώς καί είς τάς
πολιορκίας υπό τών Τούρκων τοΰ Μεσολογγίου.

Μετά τήν πτώσιν τού Μεσολογγίου (4 Άπριλ. 1826), ταχθείς ύπό τόν
Καραϊσκάκην, έπολέμησεν εις τό Δίστομον, Άράχοβαν καί Φάληρον. Τήν
έπομένην τού θανάτου τού Καραϊσκάκη έν Φαλήρω τήν23 Άπριλ. 1827, έξορ-
μήσας μετ' άλλων όπλαρχηγών πρός κατάληψιν τών Αθηνών έξ έφόδου,
έπεσε μαχόμενος είς τήν μάχην τού Άναλάτου έν τω Φαληρικώ πεδίω.

Είς τήν αύτήν μάχην έτραυματίσθη βαρέως καί ό Γεώργιος Δράκος,
Σουλιώτης έπίσης, δ όποιος, συλληφθείς ύπό τών Τούρκων, ένεκλείσθη εις τό
φρούριον τής Χαλκίδος, όπου τέλος ηύτοκτόνησε.1

Δ. Α. Π.

Τό λέν' τ' άηδόνια φλιβερά κ' οί κούκκοι λυπημένα

κι αυτοί οί Ρωμαίοι τής Ρούμελης στά μαύρα είν' ντυμένοι.

Πολλή μαυρίλα ν-έρχεται, πεζούρα καί καβάλλα'

Γεωργάκη Δράκος χούγιαξεν άπό τό καραούλι' ?

5 - «Λάμπρο, δέν εΐμεστε καλά, νά πάμε παραπέρα».

Κι ό Λάμπρο Βέικος χούγιαξε 'πδ μέσ' άπδ τήν κούλια.3

- «Ν-δπο 'ν'δ Λάμπρος ζωντανός, νταμπούρι4 δέν άλλάζει».

Καί τήν ήμέραν τ' Άγι-Γιωργιοϋ πού κάνουν πανηγύρι

κ' ένα γερούσι5 ν-έκαναν οί Τούρκοι στούς Ρωμαίους.
10 Πιάνουν τό Δράκο ζωντανό, τό Λάμπρο σκοτωμένο.

στό Ρούμελη" τόν πάησαν, στό Ρούμελη τόν πάνουν.

- «Καλ' μέρ', άφέντη Ρούμελη»,—«Καλώς τό Δράκο πού 'ρθε.

Ν-έσύ 'σαι δ Δράκος ό κακός ν-όπού σκοτώνεις Τούρκους ;»

- «Ν-έγώ είμαι, άφέντη Ρούμελη, ν-όπού σκοτώνω Τούρκους».
15 - «Γιά πάρτε τον καί σύρτε τον καί κάν'τε τον σοργούνι». 7

"Ηπειρος (Ζαγόρι). - Λ. Α. άρ. 36, σ. 363.

(Δ. Μ. Σάρρος, 1888,92).

1) Βλ. Κ. Παπαρρηγοπούλου, 'Ιστορία τοδ Έλλην. "Εθ-νοοξ, τ. ΣΤ'α, έν Αθήναι;
1925, σ. 178. Ν. Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά Β', σελ. 97, 158, 161' πρβλ. καί τά
αρθ-ρα: Βέικο; Λάμπρο; ύπό T. Χ. Κανδηλώρον καί Δράκο; Γεώργιο; δπό Γ. Δ. Κορομηλα
ίν Μεγ. Έλλ. Έγκοκλοπ.

2) φυλακεϊον (ισω; λ. τ. karakol). 3) πόργον (λ. τ. kule). 4) προμαχώνα (λ. τ.

tabur). 5) έξόρμησιν, έπίθ-εσιν (λ. τ. yürüyi'ts). 6) έννοεϊ τόν Κιοοταχήν Μεχμέτ Ρεαίτ

παααν, δσα; είχε τό άξίωμα τοδ Ρούμελη βαλεσή. 7) κάν'τε τον σοργούνι =νά τόν δια-

κομπεύσετε, νά τόν εξευτελίσετε (λ· τ. sürgün =έξορία).
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NT'. ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Κατά τόν Παν. Άραβαντινόν 1 ό ήρως τοΰ έπομένου άσματος Καραμή-
τσος, οπλαρχηγός έκ Βερροίας, έδρασε κατά τών Τούρκων ώς ληστοπειρα-
τής κατά τά πρώτα έτη τής 'Ελληνικής Έπαναστάσεως είς τήν παραλιακήν
περιοχήν μεταξύ θεσσαλονίκης καί "Αθω.

Δ. Α. Π.

'Ανάμεσα σ' τρεις θάλασσες, Χασάντρα κι "Αγιον "Ορος
βγήκαν τρία άστέρια λαμπερά 2 καί τρία θαμπουμένα
καί τά φεγγάρι τό λαμπρό, πολύ σκοτιδιασμένο.
- «Ξήγα το, Μήτσου μ', ξήγα το, νά Ιδούμε τί θά δείξη».

5 - «Είναι σημάδια τών κλεφτών καί τών καπεταναίων
πώς θέ νά τούς βαρέσουνε, πώς θέ νά τούς χαλάσουν».
Πολλή Τουρκιά σηκώθηκεν άπό τή Σαλονίκη
κι ό Καραμήτσος φώναζε, τά παλληκάρια λέγει.
Παιδιά μου, μήν κιοτέβετε, Η παιδιά μου, μή φοβείστε
10 βάλτε τζιλίκι4 στήν καρδιά καί σίδερο στά πόδια'
βαρείτε Τούρκους δυνατά, όσο καί άν ήμπορήτε».

Ά. ΟΙκονομίδου, Τραγούδια τοΰ 'Ολύμπου,
έν 'Αθήναις 1881, σ. 18, άρ. 15.

ΝΖ\ ΤΟΥ ΚΟΜΝΑ ΤΡΑΚΑ

Ό Κομνάς Τράκας έξ οικογενείας κλεφτών τής 'Αμφίσσης (Σαλώνων)
έλαβε μέρος είς τόν ύπέρ τής έλληνικής άνεξαρτησίας άγώνα του 1821 καί
έπολέμησε μετά τού Διάκου καί άλλων άρχηγών είς τό Χάνι τής Γραβιάς,
τήν "Αμπλιανην, τά Βασιλικά κ. ά. 6 Είς τήν γενναιότητα, τήν όποίαν έπέ-
δειξεν εϊς τινα μάχην άναφέρεται τό κατωτέρω τραγούδι.

Δ. Α. Π.

Ό Δίπλας0 πέρα πέρασε, πέρα κατ' τή Μαγούλα
νά καρτερέση έναν πασά, μέ δυό μέ τρεις χιλιάδες.7
Σάν πήγε κι άποκλείστηκε μέσα είς τ' Άλισάκου

1) Σολλογή δημωδών άσμάτων τή; 'Ηπείρου, έν 'Αθήναις 1880, σ. 74, άρ. 84.

2) 1*8. Οίκονομ. : λαμπηρά 3) μή δειλιάζετε (λ. τ. Uötü). 4) άτοάλι (λ.τ. çelik).

5) Βλ. Μακρυγιάννη, 'Απομνημονεύματα, 1x8. Γ. 1957, σ. 79-80, 92, 95. Ν. Κα-

σομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά Β', j. 333, 587, Γ', σ. 283. Κωνστ. Παπαρρηγοπούλου,
"Ιστορία του έλληνιχοό ε&νοος, εκδ. 5, έν 'Αθήναις 1925, τόμ. Εβ', σ. 195,197' βλ. καί τό άρθρον:

Κομνάς Θ. Τράκας όπό Γ. θ. Α(ραβίλλα) έν Μεγ. Έλλην. Έγκοκλοπ.

6) οδτω προσωνομάζετο ό Κομνάς Τράκας, ως όμοιάζων πρός τόν Δίπλαν κατά την
γενναιότητα. 7) αδεται μέ τσακίσματα ά>; έξης.

Ό Δίπλας πέρα πέρασε, Κομνά 'Γράχο, μωρ'ε 'Γρακόπουλε, πέρα κατ' τή Μαγούλα,
νά χαρτερέσγ), Κομνά μ', Ινα πασά - παιδιά τον Πα - Κομνά μ', τοϋ Παρνασσού,

μέ δυό μέ τρεις χιλιάδες.
Τό γύρισμα επαναλαμβάνεται καί είς τούς έπομένους στίχους κατά τόν αύτόν τρόπον.
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φέρνουν τόπια άπ' τήν "Εγριπο,1 κανόνια άπ' τό Ζητούνι, '
5 νά ρίξουν νά χαλάσουνε αύτό τό γιό τού Τράκα.
Καί μιά φωνή άκούστηκε καί μιά φωνή τοϋ λέγει.
-«Μήν είσαι σύ ό Πανουργιάς, μήν είσαι κι ό Λυσσέας;»3

- «Δέν εΤμ' έγώ ό Πανουργιάς, δέν είμαι κι ό Λυσσέας,
μόν' εΤμ' άπ' τήν 'Αγόργιανη, τής Φούρκας τό ξεφτέρι,4

10 πού θέλω χίλιους στό σπαθί.....»

Παρναααίς. - Περιοδ. Έλλην. Φιλολ. Συλλ.
Κωνστ/πόλεως, τόμ. Η' (1873-74), σ. 496.

ΝΗ'. ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ

Ό Πανουργιάς (1759 - 1834), καπετάνιος τής Παρνασσίδος, είχε σημαν-
τικήν δράσιν ώς άρματολός καί κλέφτης. Έπί Άλή πασά άνέλαβε τό άρμα-
τολίκι Σαλώνων (Άμφίσσης) άπό τό όποιον έξεδιώχθη βραδύτερον, άντικατα-
σταθείς ύπό τού άντιπάλου του Λάμπρου Κοσμά ή Σουλιώτου, όπότε έγένετο
κλέφτης. Καταδιωκόμενος συνελήφθη καί ώδηγήθη είς 'Ιωάννινα, όπου διε-
σώθη έκ βέβαιου θανάτου τή έπεμβάσει τού'Οδυσσέως Ανδρούτσου, δ όποιος
πρό τής έπαναστάσεως τού 1821 εύρίσκετο είς τήν ύπηρεσίαν τού Άλή πασά.

Μετά τήν έκρηξιν τής 'Ελληνικής έπαναστάσεως ό Πανουργιάς έγκα-
τέλειψε τά 'Ιωάννινα καί έσπευσε νά λάβη μ,έρος είς τόν άγώνα. Έπολέ-
μησε κατά τών Τούρκων τό πρώτον παρά τήν "Αμφισσαν καί κατόπιν είς
τόν Σπερχειόν ποταμόν μετά τού Δυοβουνιώτου καί τού Άθαν. Διάκου. Ένερ-
γόν μέρος έλαβεν έπίσης καί είς μάχας έναντίον τού Δράμαλη καί άλλων
Τούρκων κατά τά ετη 1822-1824. "Επειτα άπεσύρθη έκ τών πολεμικών έπι-
χειρήσεων, άνεμείχθη είς τά πολιτικά πράγματα τής 'Ελλάδος κατά τήν
διάρκειαν τοϋ άγώνος καί κατόπιν έπί Καποδιστρίου καί "Οθωνος.δ

Τό κατωτέρω άσμα άναφέρεται είς τάς διενέξεις τού Πανουργία μέ
τόν Λάμπρον Κοσμάν ή Σουλιώτην.

Δ. Α. Π.

-«Τόϋ ποϋ βροντοϋν, μωρ' Πανονργιά,τόη πυν βροντούν τά χαϊμαλιά,
μωρε Λάμπρο Σουλιώτη, τό 6 ποϋ βροντοϋν τ'άλύσια ;»

- «Στοϋ Πανουργία τά γόνατα, στοϋ Πανουργιά τή μέση
έκεΐ βροντοϋν τά χαϊμαλιά, ν-έκεΐ βροντοϋν τ' άλύσια.
Τό Γαλαξείδι είναι πολύ, κανείς δέν τό πατάει

5 κι δ Πανουργιάς τό πάτησε μέ πέντε παλληκάρια.. .
κ' ή παγανιά τούς πλάκωσε, τό φύλλο, τό χορτάρι.

Ειρήνης Σπανδωνίδον, Τραγούδια τής Άγόριανης
____(Παρνασοΰ), "Αθήνα 1939, σ. 15, άρ. 23

1) τηλεβόλα άπό τήν Ευόοιαν (λ. τ. top). 2) Λαμίαν. 4) ό Όόυασεύς'Ανδροΰτοος.
4) γεράκι· ένταΰθα μέ τήν σημ. : παλληκάρι.

5) Βλ. Ν. Κασομούλη, Ένθ-υμήματα στρατιωτικά Α', 14, 247, Β', 333, Γ", 110. Τό
άρθρον: ΙΙανουργιά; ύπό Τρύφ. Εύαγγελίδου έν Μεγ. Έλλην. Έγκυκλοπ. καί Είρ. Σπανδω-
νίίη, ενθ' άν , α. 248.

6) εκ3. 5)π«νδ. : τά
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Νθ'. ΤΟΥ ΤΣΕΛΙΟΥ

Ό Δήμος Τσέλιος (ή Τζέλιος) κατήγετο έξ άρματολικής οίκογενείας
τής 'Ακαρνανίας, έγεννήθη δέ περι το 1780. ΔιεκρΙθη διά τους έθνικούς του
άγώνας πρό τής "Ελληνικής έπαναστάσεως καί μετά τήν £κρηξιν ταύτης.
Κατά τό 1812, δτε ένεκα τών διωγμών έπεκράτει μεγάλη άπογοήτευσις με-
ταξύ τών κλεφτών καί άρματολών καί πολλοί τούτων ήναγκάσθησαν νά
δηλώσουν ύποταγήν, «νά προσκυνήσουν», δ Τσέλιος μέ τά παλληκάρια του,
300 περίπου "Ελληνας καί Τουρκαλβανούς, δέν ύπέκυψεν, άλλ' έξηκολού-
θησε νά άγωνίζεται κατά τού έχθρού. Εύθύς ώς έκηρύχθη ή Έπανάστασις,
μετέσχεν αύτής ένεργώς, διακριθείς κυρίως είς τήν μάχην τού Πέτα (1822)
καί τάς πολιορκίας τού Μεσολογγίου Μετά τήν άποκατάστασιν τής έθνικής
άνεξαρτησίας, έπειδή άνεμείχθη είς τάς έναντίον τού "Οθωνος ταραχάς του
1836, διεγράφη έκ τού καταλόγου τών άξιωματικών. 1

Διά τήν δράσιν τού Τσέλιου συνετέθησαν δημοτικά άσματα, ëv έκ τών
όποιων είναι τό κατωτέρω, άναφερόμενον εις τάς τελευταίας στιγμάς του.

Δ. Λ. Π.

Βουνά μ' άπ' τ' Άσπροπόταμο μέ τά πολλά τά χιόνια'
τά χιόνια μήν τά λειώσετε όσο νά 'ρθοΰν καί τ' άλλα,
γιατί 'ν' δ Τσέλιος άρρωστος βαριά γιά νά πεθάνη
καί τους γιατρούς έκάλεσε νά τόν άποψασίσουν.

5 Κ' ένας γιατρός βασιλικός, μωρ\ πάει καί τού ' λέει,
Τσέλιο μου, δέ γιατρεύεσαι.. .

Μέλπω; Μερλιέ, Τραγούδια τής Ρούμελης,'Αθήναι 1931, σ. 22.

Ξ'. ΤΟΥ ΑΙΑΚΟΥ ΓΚΟΝΤΟΒΑ

Κατά τόν Π. Άραβαντινόν (Συλλογή δημωδών άσμάτων τής 'Ηπείρου,
έν'Αθήναις 1880, σ. 100, άρ. 115) ό Λιάκος Γκοντοβάς :ι έδρασεν ώς όπλαρχη-
γός εις τήν περιφέρειαν 'Ελάσσονος. Έκδιωχθείς έκείθεν περιήρχετο εις
διάφορα μέρη μετά τών συντρόφων του.

Είς συμπλοκήν μέ τόν δερβέναγαν τής Θεσσαλίας Σουλεϊμάν Ταχίρ
'Αμπάζην έτραυματίσθη βαρέως, κατώρθωσε δέ νά διαφύγη τήν σύλληψιν,
άποσυρθείς εις κρυψώνα έντός δάσους' έκεΐ όμως άνεκαλύφθη καί συλληφθείς
ώδηγήθη είς Λάρισαν, ενθα άπηγχονίσθη τό 1839.

Τάς δραματικάς στιγμάς τού πληγωμένου κλέφτου έξεικονίζει τό κα-
τωτέρω άσμα.

Δ. Α- Π.

Πολλά τά χιόνια στά βουνά, πολλοί δερβεναγάδες,4
κι ό Λιάκος έμειν' μοναχός καί βαριά λαβωμένος.
Σάν πού νά κάμη δ έρημος, σάν που νά κάμη ό μαύρος !

1 Βλ. Ν. Κασομούλη, Ενθυμήματα οτρατιωτιχά Α', 15, 75, 7S. Β', 88 χαί τί άρ-
θρον : Τοέλιος Δήμος ύπό Χ. Γ. Ε(ύαγγελάτου) έν Μεγ. Έλλην. Έγχοχλοπ.

2) εχ3. Μερλιέ : τό.

3) Είς άλλας παραλλαγάς φέρεται χαί μέ τά δνόματα : Γχοοντοοδάς, Κοοταβάς.

4) όΐοφύλαχες (λ. τ. derbçnt agasi).
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νά πάη κατά τόν Όλυμπον είναι πολλά τά χιόνια,
5 νά πάη κατά τόν Κίσσαβον είναι πολλοί οί Κονιάροι,
νά πάη κατά τά Γρεβενά πολλοί1 οί δερβεναγάδες,
νά πάη κατά τό Μέτσοβο, νά σμίξη τούς Τζαπαίους ;
έμαθε πώς προσκύνησαν καί γίνηκαν ραγιάδες !

Μακεδονία. - A.A. "Υλη, άρ. 136 (Ν. Μπίτσιος).

ΞΑ'. ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΥ ΜΠΟΤΑΪΤΗ

Ό έν τω άσματι άναφερόμενος Μήτρος Μποταΐτης, έκ τού χωρίου Μπο-
τιά Μαντινείας, είναι γνωστός διά τήν γενναίαν ιτολεμικήν δράσιν άλλά καί
τήν άνάμιξίν του είς έσωτερικάς έριδας καί διαμάχας είς Τρίπολιν κατά τό
1824. Κατ' άρχάς είχε συνδεθή φιλικώς πρός τόν Μπεκίρ πασάν, θείον τοΰ
γνωστού Κιαμίλ-μπέη τής Κορίνθου. "Οτε ό Μπεκίρ πασάς, έκπτωτος τοΰ
άξιώματός του, κατέφυγεν είς Αίγυπτον, ό Μποταΐτης, ύποβλεπόμενος ύπό
πολλών έχθρών του, τόν ήκολούθησε. Κατά τό 1824 έπανήλθεν εις Τρίπολιν
ένθα άνεμίχθη ένεργώς εις τήν άντικολοκοτρωναίικην φατρίαν, ώς μέλος τής
έταιρείας •■'Αδελφότης». Μετά τάς έμφυλίους έριδας τού έτους έκείνου ώνο-
μάσθη άντιστράτηγος ύπό τής κυβερνήσεως Κουντουριώτου καί διωρίσθη
φρούραρχος Τριπόλεως. 'Επειδή κατηγορήθη ύπό τίνων ώς σφετεριστής ξέ-
νων δικαιωμάτων, ή κυβέρνησις τού άφήρεσε τήν φρουραρχίαν καί τόν διέ-
ταξε νά έκστρατεύστ) ύπό τόν Σκούρτην έναντίον τοΰ Ίμβραΐμ. Κατά τήν
έκστρατείαν ταύτην έπεσε μαχόμενος παρά τό χωρίον Λάκκοι Μεσσηνίας. *
θέμα του άναφερομένου εις αύτόν άσματος είναι ή άγγελία του θα-
νάτου του είς τήν χήραν γυναίκα του, «τήν μικροπαντρεμένην». Ή Β'έκ τών
κατωτέρω παραλλαγών είναι έπηυξημένη διά τής προσθήκης στίχων οί
όποιοι άπαντούν κοινοί είς τά άναφερόμενα είς φονευθέντα πολεμιστήν
τραγούδια.

Δ. Α. π.

Α'.

Ποιός είν' άξιος κι όγλήγορος, ποιός είναι παλληκάρι,
νά πάη νά πη τής Μήτραινας, τής μικροπαντρεμένης,
νά μήν άλλάξη τή Λαμπρή, φλουριά νά μή φορέση"
τό Μήτρο τόν σκοτώσανε.

Μεσολόγγιον. - Λ. Α. άρ. 1768,
σ. 125 (Δ. Πετρόπουλος, 1952).

1) χειρ. : πολλ' είν'.

2) Βλ. Ί. Φιλήμονος, Δοκίμιον ιστορικόν περί τής έλληνικής έπαναστάσεως, τόμ. Γ,
έν 'Αθήναις 1859, σ. 178. Φ. Χρύσανΰοπονλον ή Φωτάκον, Βίοι ΙΙελοποννησίων άνδρών, έν
'Αθήναις 1888, σ. 208. Tot» αύτοό, 'Απομνημονεύματα, τόμ. Γ, εκδ. Γ', 1955, α. 395, 399.
Ν· Α. Βέη, 'Αρκαδικά γλωσσικά μνημεία, Δελτ. Τστορ. Έθνολ. Έταιρ. 'Ελλάδος, τόμ. 6

(1902/6) σ. 216-217.
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Β'.

Ποιάς είν' άξιος κι δγλήγορος, άξιος καί παλληκάρι,
νά πάη, νά είπη τής Μήτραινας, του δόλιου Μποταΐτη,
νά μήν άλλάξη τή Λαμπρή, φλωργιά νά μή φορέση,
τ' τό Μήτρο τόν σκοτώσανε, τό δόλιο της τόν άν-τρα.
5 Κάτου στους Λάκκους κείτεται, κορμί δίχως κεφάλι"

μαΟρα πουλιά τό ν-τρογυράν' κι άσπρα τόν παραστέκουν
κ' ένα πουλί, καλό πουλί, κάθεται στό κεφάλι.
Τ' άλλα πουλιά τού λέγανε, τ' άλλα πουλιά τοδ λένε.
Δέ ν-τρώς καί σύ, καλό πουλί, άπ' άν-τρειωμένου πλάτες,
10 νά κάνης πήχη τό φτερό καί πιθαμή τό νύχι.

Πίλοπόνηααος (Αρκαδία). - Λελτ. Ίστ.'Εθνολ.'Εταιρείας
Έλλάδ,.ς, τόμ. 6 (1902,6) σ. 216 (Ν. Βιίης).

ΞΒ'. ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ

Ό κλέφτης Άγριόγιαννης τού κατωτέρω άσματος κατήγετο άπό τό
χωρίον Μάτεσι 'Ολυμπίας. Κατά τήν λαϊκήν παράδοσιν ύηήρξε γενναίος πο-
λεμιστής καί άντέστη ήρωικώς κατά τών έπιθέσεων τών όρδών τού Ίμπραΐμ
πασά τό 1826, δτε πολλοί έκ τών κατοίκων τής όρεινής 'Ολυμπίας έκ φόβου
έδήλωναν ύποταγήν (έπροσκυνοΰσαν). ' Είς άπόπειραν γενομένην ύπό τού
«τουρκοπροσκυνημένου» έλληνος Φίλιου πρός έξόντωσίν του, ό Άγριόγιαν-
νης, παρά τήν άσθένειάν του, έπιτίθεται γενναίως, ώς λέγει καί τό τραγούδι,
καί τόν φονεύει.

δ. Α. Π.

Τρίτη, Τετάρτη θλιβερή, Πέφτη φαρμακωμένη
Παρασκευή ξημέρωνε, πού 'χε μή ξημερώσει,
πού κίνησε Μπραΐμ πασιάς στού Μάτεσι νά πάη.
Μά πήγε καί ξεπέζεψε στού Μάτεσι τ' άμπέλια,
5 βρίσκει γυναίκες μέ παιδιά, γυναίκες μέ τούς άντρες.

- «Γυναίκες μαρτυρήσετε τών κλέφτων τά γιατάκια,2
γιατί σάς κόβω τά παιδιά, σάς παίρνω καί τούς άντρες.»

- «Τό βλέπεις κείνο τό βουνό, πού 'ναι καψαλισμένο,
έκεΐ κοιμάται Άγριόγιαννος μέ δεκοχτώ νομάτους.»

10 Βάνει τό Φίλιο δλουμπροστά, τά παλληκάρια πίσω,
μά πήγαν καί τόν ηυρανε στόν ήλιο καί λιαζόταν
κι άπό μακριά τόν χαιρεταν' κι άπό κοντά τού κρένουν.

- «Δέν προσκυνάς, βρ' Άγριόγιαννη, σάν τ' άλλα παλληκάρια,

1) Βλ. Ν. Βέη. Αρκαδικά γλωσσικά μνημεία, Δελτ. Ίατορ. ΈιΉολ. 'Εταιρεία; Έ'λ-
λάΐο;, τόμ. 6 (1902/6) ο. 265 - 66.

2) θέσει; ΐιανοκτερεύσεω; (λ. τ. yatak).



ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ

22 1

μόν' περπατείς άρματολός, μόν' περπατείς καί κλέφτης!»
15 - «Δέ ο'τό 'χω, βρέ Μπραΐμ πασιά, πού 'ρθες μέ πεντακόσιους
μόν' τό 'χω τής κολιάνιτσας, 1 πού μ' έχει λαβωμένο.»
Βγάνει ό Φίλιος τό σπαθί κι άπάνου του πηγαίνει.
Μιά πιστολιά τοΰ έδωσε τοΰ Φίλιου στό κεφάλι,
γέμισ' τό στόμα τ' αίματα, ή γλώσσα του φαρμάκι.

Πελοπόννησος ('Ολυμπία). -A.A. άρ. 2200,
σ. 17 ('Αγ. Τσελαλης, 1936).

ΞΓ'. ΘΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΡΙΒΑΣ

Ό Θεόδωρος Γρίβας (1797 - 1862) κατήγετο έκ τής γνωστής άρματολι-
κής οικογενείας τών Γριβαίων, ή όποία προήρχετο άπό τό χωρίον Τόσκιζι τοΰ
Σουλίου. Έκ νεαράς ήλικίας άνεμείχθη εις έθνικούς άγώνας, κατ' άρχάς ύπό
τόν Μπουκουβάλαν, έπειτα δέ ύπό τόν Πανουργιάν. Κατόπιν, άφοΰ έμυήθη είς
τήνΦιλικήνΈταιρείαν ύπό τοΰ 'Αλέξη Νούτσου, είργάσθη πρός στρατολογίαν
άγωνιστών μέ τό πρόσχημα ότι έργάζεται ύπέρ τοΰ Άλή πασά. Μετά τήν
έκρηξιν τής Έλληνικής έπαναστάσεως καί τάς πρώτας έπιτυχίας, διωρίσθη
χιλίαρχος ύπό τής Γερουσίας τής Δυτικής Χέρσου Ελλάδος. Τό όνομά του
είναι συνδεδεμένον μέ έθνικούς άγώνας, ' καί προπάντων μέ τήν μάχην τοΰ
Πέτα (1822) καί τάς πολιορκίας τοΰ Μεσολογγίου.

Φύσις ζωηρά καί άνυπότακτος ό θ. Γρίβας άνεμειγνύετο εις πολιτικός
διαμάχας, έντασσόμενος μετά φανατισμοΰ είς διάφορα πολιτικά κόμματα καί
μετ' άπιστεύτου ώμότητος καί βαρβαρισμού ένεργών έναντίον τών άντιπάλων.'

Τό 1836, άναλαβών τήν καταστολήν κινήματος έκραγέντος είς Στερεάν
Ελλάδα ύπό τόν Δ. Τσέλιον καί Ν. Στράτον, κατηγορήθη δι' αύθαιρεσίας,
γενομένης όμως δίκης ήθωώθη.Έκτοτε χρονολογείται ή μήνις του κατά τής
δυναστείας τοΰ "Οθωνος, διά τήν έξωσιν τού όποίου έλαβεν ένεργόν μέρος.
'Αξιόλογος είναι ή δράσις τού Γρίβα κατά τό κίνημα τοΰ 1843 ύπέρ τοΰ συν
ταγματικοΰ πολιτεύματος, ώς καί κατά τήν ύπ' αύτοΰ όργανωθείσαν έπα-
ναστατικήν κίνησιν έν Ήπείρω τό 1854. Μέ τήν πολυτάραχον ζωήν του, τόν
φιλελεύθερον καί άτίθασον χαρακτήρα του έπεβάλλετο ώς ισχυρά φυσιο-
γνωμία κατά τήν έποχήν του, ή δέ λαϊκή μούσα έξύμνησε δι' άσμάτων δια-
φόρους φάσεις τής δράσεώς του.

Τό πρώτον έκ τών κατωτέρω άσμάτων άναφέρεται είς τόν κατά τό
έτος 1823 άποκλεισμόν τοΰ Γρίβα είς Κατοχήν Μεσολογγίου ύπό τών όπλαρ-
χηγών Τζόγκα, Μακρή κ. ά. ένεκα διχονοιών αί όποίαι προήλθον έξ αιτίας
τής έξοντώσεως ύπ' αύτοΰ τών άδελφών Χασαπαίων.Ό Α. Passow (Τραγούδια
Ρωμαίικα, σ. 184, άρ. 248) δημοσιεύει παραλλαγήν τού άσματος τούτου, ή όποία
έγρόφη άπό τόν ίδιον τόν Γρίβαν καί έδόθη είς χειρόγραφον είς τόν Ulrich.4

1) παράλυσις τών ποδών.

2) Βλ. χαί Κ. Μεταξά, 'Ιστορικά άπομνημονεόματα έκ τής έλληνικής επαναστάσεως,
Άθή vat 1956, ο. 40 (Απομνημονεύματα Αγωνιστών τοϋ 21, άρ. 6, εκδ. "Βιβλιοθήκης,,).

3) Βλ. Φωτάχου Φ. Χρυοανΰοπούλον 'Απομνημονεύματα περί τής έλληνικής έπαναστάσεως

(£ιδ. 3Υ], 'Αθήναι 1955), σ. 580 κ.έξ. καί 715-722. 4) Βλ. και Ν. Γ. Πολίτου. Γνωστοί
ποιηταί δημοτικών άσμάτων, Λαογρ., τόμ. 5 (1915/16) σ. 512 καί Γιάννη Βλαχογιάννη,
Προπόλαια Α' (1900- 1901), σ. 61.
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Άπό τά έπόμενα άσματα τά δύο Ά', Β') άναφέρονται είς συγκρούσεις
του Γρίβα μέ τούς Τούρκους τών 'Ιωαννίνων, τό τρίτον (Γ') είς τήν όξείαν
άντίθεσίν του πρός τόν βασιλέα "Οθωνα· τό τέταρτον (Δ') είναι θρήνος έπί τω
θανάτω αύτοΰ.

Δ. Α. π.

Α'.

Κείν* τό κακό πού γίνεται καί ταραχή μεγάλη,1
τό θοδωράκη κλείσανε τέσσερα βιλαέτια.'
^Ηρθ' ό Μακρής άττ' τό Ζυγό κι ό Κώστας άπ' τήν Κάζα'
ήρθαν άπό τά Γιάννενα κι άπ' τήν Καινούργια χώρα.
5 -«"Εβγα, Γρίβα, προσκύνησε® σάν τ' άλλα παλληκάρια».

- «"Οσο 'ναι ό Γρίβας ζωντανός, πασά δέν προσκυνάει'
πασά 'χει ό Γρίβας τό σπαθί, βεζίρη τό ντουφέκι».

Πελοπόνηαος (Βυτίνα).- Α. Α. 2214, α. 172-173
(Σπυρ. Περιστέρης - Γρ. Δημητρόπουλος, 1956).

Β'.

Ό Ντελή Γρίβας κλείστηκε στοΰ Κουτσουλιοΰ 1 τόν τόπο'
είχε κοντά του διαλεχτούς πενήντα τρεις νομάτους.
Άβδή πασάς τόν κύκλωσε μέ δυό, μέ τρεις χιλιάδες.
Στήνει κανόνια δώδεκα στοΰ Κουτσουλιοΰ τή ράχη.
5 "Aï-Θόδωρος ξημέρωνε, ήταν καί τ' δνομά του,
πού πιάστηκεν ό πόλεμος τή νύχτα μέ σκοτάδι.
Πολύ γερούσι" έκανε τόν Γρίβα γιά νά πιάση.
'Ανάρια άνάρια έπεφταν τοΰ Γρίβα τά ντουφέκια
κι δσα ντουφέκια έπεφταν στά τούρκικα κεφάλια.
10 Μπροστά άπ' τά ξημερώματα προτού νά βγη ό ήλιος
δ Λαμπροθύμιος φώναξε άπό τήν Πέρα ράχη.

- «Βάστα, Γρίβα, τόν πόλεμο, βάστα καί τό ντουφέκι
κ' έγώ μεντάτι6 έρχομαι, μεντάτικ νά σας φέρω'
φέρνω λεβέντες διαλεχτούς, Λακκιώτες πεντακόσιους».

15 Άβδή πασάς σάν τ' άϊκουσε τ' άσκέρι του 7 μαζεύει,
στά Γιάννενα έγύρισε μέ τό μισό τ' άσκέρι.

"Ηπειρος. - Λ Α. άρ. 1370, σ. 398 (Π. Στάρας, 1939).

1) Τό ίιομ,α άδετοι ώς έξης.

Κείν' τό καχό, Γρίβα, it ob γίνεται καί ταραχή, Γρίβα, μεγάλη,

το θοδωρά-xb θοδωράκη, τά Γρίβα, κλείσανε' το θοδωράκη, το Γρίβα, κλείσανε τέσσερα

βι-, μωρέ, βιλαέτια

ν- ήρθε ό Μακρής, ν-ηρά' 6 Μακρής, παιδιά μ', άπ' τό Ζυγό.

2) περιφέρεια'., νομοί (λ. τ. vilayet). 3) δήλωσε δποταγήν. 4) Κοοτσελιό" χωρίον

τής επαρχίας 'Ιωαννίνων. 5) εφοδον (λ. τ. yüriiyüs). 6) βοήθεια (λ.τ. niedet). 7)

στρατόν (λ. άρ6. asker).
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Β'α.

"Ημουν μικρός κ' έγέρασα άρματολός καί κλέφτης
κι δσους πολέμους έκαμα μέ Τούρκους, μέ Ρωμαίους,
ποτέ μου δέ ντροπιάστηκα έγώ καί τ' άρματά μου,
καί τώρα στά γεράματα θέλουν νά μ' άντροπιάσουν.
5 Στδ έρημο τδ Κουτσουλιό,' στόν κάμπο τού Γιαννίνου,
έκεΐ 'ρθαν καί μέ κλείσανε μέ προδοσιά, μέ δόλο.

"Ηπειρος. - Λ. Α. dg. 1365, σ. 35
(Σπ. Μουσελίμης, 1938).

Γ'.

Μάς ηρθ* ή άνοιξη πικρή, τού καλουκαίρι μαύρου'
μάς ήρθι κι ού φθινόπουρους πικρός, φαρμακουμένους.
Μας ήρθι Φράγκους βασιλιάς, μάς ήρθι Βαρβαρέας,2
μαζώνει στήν 'Αρβανιτιά τρακόσοι δυό νουμάτοι,
5 βάνει τιφτίσι® στά χουργιά, σ' όλα ν-τά βιλαέτια,

τού Γρίβα γιά νά πιάσιτι, τού μπάμπαρου,' τούν κλέφτη.

- «Γρίβα μ', νά δώσης τ' άρματα, τήν μπάλα 'πού τού χέρι».

- «ν-Ίγώ τ' άρματα τά 'δουσα, τήν μπάλα δέν τήν δίνου"
τήν μπάλα εχου συνουδιά, τήν μπάλα έχου θάρρους».

Δυτική Μακεδονία. - Λ. Α. άρ. 1429,
σ. 15 (Ελένη Ψωμά, 1939).

Δ'.

Δέν κλαίτε χώρες καί χωριά, χωριά καί βελαέτια,
δέν κλαίτε γιά τό στρατηγό, τδ θοδωράκη Γρίβα.
Μηδέ στήν Πάτρα φαίνεται, μηδέ καί στήν 'Αθήνα.
Μας είπαν κάτι ψέματα, μάς είπαν κάτ' άλήθεια,
5 μας είπαν πώς άπέθανε κάτω στδ Μεσολόγγι"
τόν κλαίνε τά στρατεύματα καί όλα τά βελαέτια.

'Υπάτη. - Λ. Α. "Υλη, άρ. 3042
(Σ. Ματσούκας, 1888).

ΞΔ'. ΤΟΥ ΖΙΑΚΑ

Ό Θεόδωρος Ζιάκας, έκ τής περιφήμου οίκογενείας τών άρματολών
Ζιακαίων έκ Μακρυνόρους Γρεβενών, εδρασε μετά τού άδελφού του Γιαν-
νούλα ώς ύπαρχηγός του κατά τούς έναντίον τών Τούρκων άγώνας. Μετά
τόν θάνατον έκείνου, τό 1827, συνέχισε τόν έπαναστατικόν άγώνα είς Μακε-

1) βλ. άνωτ., σ. 256, σημ. 4.

2) άπό τήν Βαοαρίαν' èw. ό βασιλεύς "Οθ-ων. 3) είδοποίηαιν (λ. τ. teftis). 4)
τόν βάρδαρον.

17
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δονίαν, "Ηπειρον καί θεσσαλίαν. Έπί πολλά έτη μετά τήν ϊδρυσιν του έλλη-
νικού κράτους ό Ζιάκας έδρασεν ώς λησταρματολός μέχρι τού 1854, όπότε,
λαβών μέρος είς τό έπαναστατικόν κίνημα τού Χατζηπέτρου, έφονεύθη μαχό-
μενος είς τό χωρίον Σπήλιο τών Γρεβενών.

"Η έπιτροπή έκδουλεύσεων άνεγνώρισε τάς ύπηρεσίας τού Ζιάκα καί
τόν κατέταξεν είς τούς άξιωματικούς Ε' τάξεως. 1

Δ. Α. π.

Α'.

Εσείς, βουνά μ', Ζιάκα μ1, τών Γρεβενών καί πεΰκα του Με-
τσόβου

λίγο γιά χαμηλώσιτε, δυό ντουφεκοΰλες τόπο,
γιά νά ψανοΰν τά Γρεβενά κι αύτό τό Μέγα Σπήλιο,
πώς πολεμούν τά Γρεβενά μέ τδ νιζάμ άσκέρι'3
5 πέφτουν τά τόπια4 σά βροχή, τά βόλιά σά χαλάζι,
κι αύτά τά λιανοντούφεκα σάν τήν ψιλή βροχούλα. 5
-«Βάστα, Ζιάκα μ', τό πόλεμο, βάστα καί τά ταμπούρια!»1''

- «Τί νά βαστάξ' ό έρημος καί τί νά νταγιαντήσω ;7
Δέν είν' ένας, δέν είναι δυό, δέν είναι τρεις καί πέντε,

10 μόν' είν' άσκέρ'8 άμέτρητο, λογαριασμό δέν έχει».

Δυτική Μακεδονία. - Α. A ay. 1412
σ. 15 ('Αν. Διαμαντής).

Β'.

- «Εσείς πουλιά πετούμενα, πού πάτε στόν άέρα,
αύτοΰ πού πάτε κ' έρχεστε και πίσω δέν γυρνάτε,
μήν είδατε τό Θόδωρο, τό Θόδωρο τό Ζιάκα;»

- «'Εψές, προψές τόν είδαμε μέσ' στ' "Ασπρο τό ποτάμι,9
5 παλληκαράκια μάζωνε όλα τών εικοσιένα.

Παίρνει τόν Νάσιο Μάνταλο καί τό Σωτήρη Στράτο.
Τριών μερών περπάτημα τδ παίρνει σέ μιά μέρα,
στά Γρεβενά ξημέρωσε, στδν δμορψο τόν τόπο.
Ήταν ήμέρα τοΰ Βαϊοΰ, ήμερα του Λαζάρου,
10 πάνουν άρχόντ' στήν έκκλησιά, πάνουν νά προσκυνήσουν».

Μαχεδον. Ήμερολ., ετ. 1940, σ. 182
(Μιλτ. Παπαϊωάννου).

1) Βλ. L. Heuzey, Excursion dans la'fbessalie turque en 1858, Paris 1927, a. 48.
Κ. Δ. Κρυοτάλλη, Οί Ζαχαϊοι. Έβδομάς, τόμ. 7 (1890), <p. 42, σ. 6 χαί τό άρθ-ρ. Ζιάχας,
έν Μεγ. Έλλην. Έγχυχλοιτ. δπό Γ. Δ. Κ(ορομηλά).

2) ή αδτή έκίχλησ'.ς χαί είς τοός έπομένοος στίχους, όταν αδεται τό τραγούδι. 3) τα-

χτικός στρατός (λ. άρβ. καί τ. nizam askeri). 4) τά τηλεβόλα, κανόνια (λ. τ. top). 5)

χειρ. : aàv τή ψιλή δροοούλα. ΊΙ διόρθ·. κατά τήν παραλλ. έκ Δοτ. Μακεδονίας. (Ήμερολ.

Δοτ. Μακεδ., τόμ. Β' (1933) σ. 96). 6) τοος προμαχώνας (λ. τ. tabur). 7) ύπομείνω (λ.

χ. dayanmak). 8) στρατός (λ. τ. asker). 9) τόν Άχελώον.
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ΞΕ'. ΤΟΥ ΣΜΑΗΛ ΑΓΑ

Είς τόν κύκλον τών κλέφτικων τραγουδιών άνήκουν καί άσΡατα μέ
ήρωα ούχί κλέφτην ή άρματολόν άλλά σημαίνοντα Τοΰρκον, τού όποίου ή
δράσις ή τά παθήματα είχον εύρυτέραν τινά άπήχησιν είς τόν λαόν. Διά
τήν σύνθεσιν τών ά°μάτων τούτων χρησιμοποιούνται τυπικοί κατά παράδο-
σιν στίχοι τών άναλόγου περιεχομένου κλέφτικων τραγουδιών. Ούτως έκ
κοινών στίχων, γνωστών είς κλέφτικα τραγούδια, είς τά όποία θρηνείται ό
σκοτωμός κλέφτου, έχει συντεθή τό έπόμενον τραγούδι, άναφερόμενον εις τόν
Σμαήλ άγάν, 'Αλβανόν φοροεισπράκτορα τού Άλή πασά, όστις έφονεύθη
ύπό τών κλεφτών παρά τήν Σαμαρίναν τής Δυτ. Μακεδονίας.'

δ. α. π.

Δέ σ' άρεζε, Σμαήλ άγά, Φούρκα 2 κί Σαμαρίνα,
μού'3 γύρευες καί τό Ντουτσ'κό 2 νά πάρ'ς τ' άρματολίκι,
κ' οί κλέφτες σέ καρτέρησαν ψηλά στήν Πέτρα πάνω.
- «Σμαήλη, ρίξε τ' άρματα, Σμαήλη, ξαρματώσου !»
5 - «Τό πώς νά ρίξω τ' άρματα, τό πώς νά ξαρματώσω ;
Έγώ 'μ' ένας Σμαήλ άγάς στή Πόλη ξακουσμένος"
μή γάρ 'μι νύφ' νά προσκυνώ καί χέρια νά φιλήσω;»

Μακεδονία. - Λπογρ., τόμ. 6 (1917/18)
σ. 166-167 (Δ. Λουκόπουλος).

Ξστ". ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΥ

Περί τοΰ ήρωος Κωσταρέλλου γνωρίζομεν μόνον έξ όσων άναφέρει τό
τραγούδι. Οί μνημονευόμενοι είς τούτο τόποι ώς καί τό δλον θέμα τής
προδοσίας άγουν ήμάς είς τήν ύπόθεσιν ότι πρόκειται περί έπεισοδίων τών
χρόνων τοΰ Μακεδονικοΰ άγώνος, δηλαδή τοΰ τέλους τοΰ παρελθόντος
αιώνος καί τών άρχών τοϋ παρόντος.

δ. α. π.

ν-Ίσείς, πουλιά μ', του Κόζιακα, βρε Κουαταρέλλια, πουλιά καί

χελιδόνια,4 ·

φέτου νά μή λαλήσιτι, φέτου τού καλοκαίρι"
τούν Κουσταρέλλα βάρισαν τ' άξιου τού παλληκάρι,
πού ήταν άξιους στούν πόλεμουν, άξιους καί στού ντουφέκι"
5 τούν γέλασαν, τούν πλάνιψαν οί σκύλ' οί Κουντσικιώτις. b
«Νά 'ρθης, βρέ Κουσταρέλλα μου, νά 'ρθης στούν Κούντσικόν μας
νά χαρατσώσης τού χωριό καί τούς κουτσαμπασήδες».8

1) Βλ. έν Λαογρ., τόμ. 6 (1917/18), σ. 167.

2) χωρίον τής Δοτικής Μακεδονίας. 3) μόνον. 4) Ό στίχος ο όχι πλήρης, σονε-
πληρώθ-f] κατά τό δεύτερον ήμιστίχιον έκ παραλλ. τοϋ ασματος έξ 'Ελάσσονος (Λ. Α. άρ.
981α, σ. 16δ). 5) οί κάτοικοι τοϋ χοιρίοο Κοντσικού (Γαλατινής) πλησίον τής Σιατίστης.
6) προύχοντας (λ, τ. koça-basi).
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Γιλάστηκι ού Κουσταρέλλας στούν Κουντσικό νά πάνη
κι ού Βλαχουγιώργους χούϊαζι κι ού Βλαχουγιώργους λΐέει:
10 - «Πίσου, βρέ Κουσταρέλλα μου, γιατί θά σέ βαρέσουν».
Κι αύτός δέν άφηκράστηκι τά λόγια πού τού λ^έουν.
Τρία ντουφέκια τούν βαρούν, τά τρία άράδα άράδα.
Ψιλή φωνίτσα 1 έβγαλι, ψιλή φωνίτσα 1 βγάζει :
-«"Ελα μπρατίμ',' άπάρτι μι καί σεις καλά ξαδέρφια!»

Μακεδ. Ήμερολ., ετ. 1939,
α. 302 (Δ. Α. Πετρόπουλος).

1) εκδ. Πετρ. : λειανίτσα. 2) άδελφοκοιτοί (λ. βοι>λγ. bratim).



II. ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ

Α'. ΑΠΕΙΛΗ ΥΠΟ ΚΛΕΦΤΩΝ

Δέν είναι Ιστορικώς έξηκριβωμένον ύπό τίνων καί πότε έλαβε χώραν ή
έν τφ κατωτέρω άσματι άναφερομένη άπειλή κατά τών τουρκικών άρχών
τής "Αρτης. "Εκ τού αίτήματος όμως περί άποδόσεως τού άρματολικίου
φαίνεται ότι πρόκειται περί άρματολών, οίτινες, έκδιωχθέντες έκ τής περι-
φερείας των, έγένοντο κλέφτες.

Τοιαΰται μεταλλαγαί ήσαν συχναί κατά τήν έποχήν τής άκμής τού άρ-
ματολισμοΰ, ίδίςι περί τά μέσα τού 18ου αιώνος, είς ούς χρόνους άνάγεται
πιθανώς τό έπεισόδιον τού τραγουδιοΰ.

Δ. Α. Π.

Κάτω στό Βάλτο, στά χωριά,
"Αγραφα καί Ξηρόμερο,
γιέ μ", στά πέντε βιλαέτια,1
φάτε, πιέτε, μωρ' άδέρφια.

5 ν-Έκεί 'ν' οί κλέφτες οί πολλοί,
ν-δλοι ντυμένοι στό φλουρί"
κάθονται καί τρών' καί πίνουν
καί τήν "Αρτα φοβερίζουν.
Πιάνουν καί γράφουν μιά γραφή,
10 βρίζουν τά γένεια τοΰ κατή"'
γράφουνε καί στδ Κομπότι, '
προσκυνούν καί τό Δεσπότη.
'Αγάδες, κάνετε καλά,
γιατί σας καίμε τά χωριά"
15 γρήγορα τ' άρματολίκι,
γιατ' έρχόμαστε σά λύκοι.

Μέί^ιως Μερλιέ, Τραγούδια τής
Ρούμελης, 'Αθήναι 1931, σ. 3-4.

Β'. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ

Τό θέμα τού τραγουδιού περί τής ένέδρας πρός άπελευθέρωσιν αΙχμα-
λώτων, ώς παρετήρησεν ό Ν. Γ. Πολίτης (Έκλογαί, άρ. 29) προέρχεται έκ
τραγουδιού περί τοΰ Κάτω Κόσμου, ένθα γίνεται λόγος περί ένέδρας γενο-
μένης εις τόν Χάρον, ένω διέβαινε μέ τούς πεθαμένους «τής Τρίχας τό γε-
φύρι». Τόν Χάρον είς τό νεώτερον τραγούδι άντικαθιστά ό βόιβοντας, ό πα-

1) ΐιοικητικάς περιφερείας (λ. τ, vilayet). 2) τοΰ δικαστού (λ. τ. kadi). 3) χωρίον
Ίής περιοχής "Α ρτης.
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σάς, ή Κονιαριά κ.ά., τούς δέ πεθαμένους οί άλυσωμένοι καί οί σκλαβωμένοι.
Κατά τινα διήγησιν, προερχομένην έκ τού Γ. Τερτσέτη, ή όποία έδημο-
σιεύθη ύπό θ. Ν. Φιλαδελφέως (έφημ. «"Αστυ» τής 25 Μαρτίου 1905), τό τρα-
γούδι συνέδεσεν ό θεόδ. Κολοκοτρώνης πρός άνδραγάθημά του. ' Τήν ήμέ-
ραν τής Λαμπρής, συμφώνως πρός τήν διήγησιν τού Τερτσέτη, ήσαν συγκεν-
τρωμένοι είς τό μεγαλύτερον βουνόν τής Πελοποννήσου σύντροφοι τουθεοδ.
Κολοκοτρώνη (Γέρου τού Μοριά).'Επειδή είχον τήν είδησιν ότι θά μεταφέ-
ρουν οί Τούρκοι έκατόν πενήντα άλυσόδεμένα άτομα, ό Κολοκοτρώνης προ-
έτρεψε τούς συντρόφους του νά κινηθούν πρός άπελευθέρωσιν τών αιχμα-
λώτων, στήνοντες ένέδραν εις τούς διερχομένους. "Εδωσε τήν συμβουλήν
ταύτην ό Κολοκοτρώνης καί έτραγούδησε καί τό τραγούδι,

Καλά τρώμε και πίνουμε καί λιανοτραγουδαμε....
Ή ένέδρα έπέτυχε καί οί σκλαβωμένοι άπηλευθερώθησαν.

Ό Γιάννης Βλαχογιάννης (Κλέφτες τού Μοριά, σ. 242 κ.έξ.) ύποστηρί-
ζει ότι ή διήγησις αύτη είναι πλαστόν κατασκεύασμα τοΰ Γ. Τερτσέτη. Εί-
ναι γνωστόν όμως ότι ό διακρινόμενος διά τήν όξύνοιάν του Γέρος του Μο-
ριά έχρησιμοποίει πολλάκις λαϊκάς ρήσεις καί άνέκδοτα ώς καί ίδιας έπι-
νοήσεως διηγήσεις διά νά διεγείρη τό ένδιαφέρον τών συμπολεμιστών του
καί νά τούς ένθαρρύντ). "Οθεν παρά τά ύποπτα σημεία τής έκ του Τερτσέτη
προερχομένης διηγήσεως ταύτης, τά όποία σημειώνει ό Βλαχογιάννης, δέν
δυνάμεθα κατηγορηματικώς νά άποκλείσωμεν ότι ό Κολοκοτρώνης προσήρ-
μοσε τούς στίχους τού τραγουδιού τού Χάρου είς τινα περίστασιν ποός έπι-
τυχίαν τοΰ πολεμικού του σκοπού, ούτω δέ διεπλάσθη νεωτέρα παραλλαγή
τού τραγουδιού.

δ. α. π.

Καλά τρώμε καί πίνουμε καί ψιλοτραγουδάμε"
δέν κάνουμε κ' ένα καλό, καλό γιά τήν ψυχή μας ;
Ό κόσμος ψκειάνουν έκκλησιές, ψκειάνουν καί μοναστήρια'
νά πάμε νά φυλάξουμε στής Τρίχας τό γεψύρι,
5 που θά περάση ό βόιβοντας μέ τούς άλυσωμένους,
νά κόψουμε τούς άλυσους νά βγουν οί σκλαβωμένοι.
Νά βγη τ-ής χήρας τό παιδί, π' άλλο παιδί δέν έχει'
π' αυτή τό 'χει μονάκριβο, στόν κόσμο ξακουσμένο.

Γούρια έπαρχ. Μεαολογγίου. - Λ. Α. rty. 1595,
α. 70 (Κ. Κώνστας, 1949).

Γ'. Ο ΜΑΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

Ό πλάτανος, κατ' έξοχήν μακρόβιον δένδρον καί έπιβλητικόν, έχει
συνδεθή ήδη άπό τής έλληνικής άρχαιότητος μέ θρύλους καί παραδόσεις τοϋ
λαού. Ώς συμβολικόν δένδρον εχει ωσαύτως τήν θέσιν του καί εις τά νεώ-
τερα δημοτικά τραγούδια.

Είς τά κλέφτικα τραγούδια ύπό τό βαθύσκιον τοΰτο δένδρον συγκεν-

1) Βλ. χαί Ν. Γ. Πολίτου, Γνωστοί ποιηταί δημοτικών άσμάτων, Λαογρ., τόμ. 5
(1915/16), α. 509 - 510,
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τρώνονται συνήθως οί κλέφτες, άναπαύονται καί διασκεδάζουν. Είς τήνέπομέ-
νηνδμως παραλλαγήν, γνωστήν κυρίως εις τήν περιοχήν τού κλέφτικου τρα-
γουδιού (Πελοπόννησον, Στερεάν 'Ελλάδα, "Ηιτειρον, θεσσαλίαν, Μακεδο-
νίαν), ό πλάτανος είναι μαραμμένος, διότι έδέχθη είς τήν καρδίαν του έχθρικήν
σφαΐραν. Είναι άγνωστον έκ ποίας συγκεκριμένης άφορμής συνετέθη τό
πρώτον τό άσμα· Είς τός παραλλανάς του ώς έπιδρομεϊς φέρονται ό Άλή
πασάς, ό Ίμπραΐμ πασάς (κυρίως είς τάς έκ Πελοποννήσου), ό 'Ετέμ πασάς
κλπ. Πιθανόν είναι ότι εις τήν άρχικήν μορφήν τού τραγουδιού ώς έπιδρο-
μεύς άνεφέρετο ό πρώτος έκ τούτων, ό καί διασημότερος έπί κακουργίςι Άλή
πασάς, περί τού όποιου γίνεται καί λόγος είς τάς περισσοτέρας τών πα-
ραλλαγών.

Δ. Α. Π.

Τί έχεις, καημένε πλάτανε, καί στέκεις μαραμμένος,
μέ τίς ριζούλες στό νερό, μέ τή δροσιά στά φύλλα;
Νά μή σέ βάρεσε δ βοριάς, κάνας1 κακός άγέρας ;

- «Μουϊδέ βοριάς μ' έβάρεσε, μουϊδέ κακός άγέρας'
5 ό Άλή πασιάς έπέρασε μέ δικοχτώ χιλιάδες.

Μουϊδέ στόν ήσκιο μ' έκατσε, μουϊδέ καί στή δροσιά μου,
παρά σημάδι μ' έβαλαν οδλοι μέ τήν άράδα.

Άλλοι βαροΰν τους κλώνους μου κι άλλοι βαροΰν τά φύλλα,
κι δ σκύλος δ Άλή πασιάς βαρεί μέσ' στή καρδιά μου.
10 Μαράθηκαν τά φύλλα μου, μαράθηκε ή καρδιά μου».

Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής Άγόριανης
(Παρνασού), Αθήνα 1939, σ. 10, άρ. 13.

Δ'. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

Τό κατωτέρω διαδεδομένον μόνον είς δυτικήν Κρήτην, άναφέρε.

ται προφανώς είς πολεμιστήν, περί τής δράσεως τού οποίου δέν έχομεν άλ·
λοθεν ειδήσεις. Τό άσμα φαίνεται έκ τοΰ περιεχομένου του τών χρόνων τής
Βενετοκρατίας έν τή νήσω.

Δ. Α. Π.

- «Γιάννη, γιά 'ντα 'σ' άράθυμος,2 Γιάννη, γιά 'ντα μαλώνεις;»

- «Πώς νά μήν εΐμ' άράθυμος καί πώς νά μή μαλώνω ;
οΰλημερνίς στόν πόλεμο καί κάθ' άργά στή βίγλα' 3

κι ουλές οί βίγλες βλέπουνε4 κ' έσεΐς κοιμάστε μόνο.
5 - Παιδιά, δέν κράζου οί πετεινοί, παιδιά δέν ξημερώνει,
νά κατεβώ στδν πόλεμο, νά πολεμήσω πάλι,
νά κάμω μάννες δίχως γιούς, γυναίκες δίχως άντρες ;» 5

Ant. Jeannarakie, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 170, άρ. 216.

1) κανέναζ, κάποιο;. 2) όιατί είσαι δξόθυμος. 3) εί; τήν ακοπιάν. 4) όλαι αί
'fpoooal αγρυπνούν καί φυλάσσουν. 5) 01 δύο τελευταίοι στίχοι κατ' έπίδρασιν του γνωστού
3ι5 τήν δυτ. Κρήτην άσματο; : ΙΙότε θά κάμν] ξαστεριά, πότε θά φλέβαρίσγ) (βλ. κατωτ., σ. 273),
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Ε'. Ο ΒΑΡΛΑΜΗΣ

Τήν έν τφ κατωτέρω ά°ματι είκόνα τοΰ Βαρλάμη έξηπλωμένου ύπό
τήν σκιάν τού πλατάνου ό Ν. Γ. Πολίτης (Έκλογοί, άρ. 34) χαρακτηρίζει
πλαστικήν. 'Εξετάζων τήν σύνθεσιν τού άσματος ό Γιάννης 'Αποστολάκης
(Τά κλέφτικο τραγούδι, 1950, σ. 114), θεωρεί τούτο ύποπτον, άν δέν είναι
άπόσπασμα, διότι έχει περιγραφικήν μορφήν, ήτις είναι άσυνήθης είς τά
γνήσια κλέφτικα τραγούδια.

Περί τού ήρωος τού άσματος δέν έχομεν άλλοθεν ειδήσεις.

δ. α. π.

Τρία πλάτανα, τά τρία άράδ' άράδα
κ' ένας πλάτανος παχύν ήσκιον δπδχει.
Στά κλωνάρια του σπαθιά 'ναι κρεμασμένα
καί στή ρίζα του τουφέκια άκουμπισμένα
5 κι άποκάτω του Βαρλάμης ξαπλωμένος.

Arn. Paseow, Τραγούδια ρωμαίικα, Lipsiae
1860, σ. 89, άρ. 110α (συλλ. Ulrich).

Τ'. ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ ΚΛΕΦΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΠΠΟΣ ΤΟΥ

Μοναδικόν είναι τό τραγούδι τούτο ώς πρός τό θέμα του. "Ιππος ομι-
λεί πρός τόν κατακείμενον είς τό έδαφος κύριόν του, καλών τούτον νά ίπ-
πεύση άλλ' έκείνος άδυνατεί.

Ό πληγωμένος ίππεΰς φέρεται μέ διάφορα όνόματα είς τάς παραλλα-
γάς τοΰ τραγουδιού, ώς: Βέβρος, Γιαννάκης, Δήμος, Τζέλιος, Σεϊδάγας, μπέης,
λεβέντης, ξένος- έπίσης ποικίλλουν καί οί τόποι είς τους όποιους διαδραμα-
τίζεται χό γεγονός: στό Βαρδάρι, στού Βαρδαριού τόν κάμπο, στής Δρόμπο-
λης, στής Βουλγαρίας ή στής Λειβαδιάς τόν κάμπο, στοΰ Πασιά ή τού Φο-
νιά τόν κάμπο, στοΰ Πύργου τά σεράγια, στόν ήσκιο τοΰ πλατάνου κλπ.
'Εκ τούτου φαίνεται, ώς ήδη παρετήρησεν ό Ν. Γ. Πολίτης (Έκλογαί, άρ. 44),
ότι τό κύριον μέρος του τραγουδιού είναι ή συνομιλία ίππου καί άνθρώπου,
θέμα μυθολογικόν, έκ παλαιών χρόνων γνωστόν είς τόν έλληνικόν καί άλλους
λαούς. Είς τήν Ίλιάδα ό 'Αχιλλεύς συνομιλεί μέ τούς ίππους Ξάνθον καί
Βαλίον. Παρόμοιοι μΰθοι είναι γνωστοί άργότερον διά τούς ίππους τού Με-
γάλου 'Αλεξάνδρου καί τοΰ Ιουλίου Καίσαρος. "Ιπποι όμιλοΰντες άναφέ-
ρονται καί είς τό νεώτερον ίνδικόν επος, τήν Ραμαϊάναν, ό ίππος τοΰ Ρου-
στέμ είς τό Ιπος τοΰ Πέρσου ποιητοΰ Φιρδούση, ώς καί άλλοι όμοιοι ίπποι
είς τήν "Εδδαν τών Σκανδιναβών, είς άσματα σουηδικά, δανικά, μεσαιωνικά
γερμανικά, γαλλικά, ρωσικά, σερβικά κλπ. Τό θέμα είναι έπίσης γνωστόν
καί είς τά άκριτικά τραγούδια, ' είς τόν κύκλον τών όποιων εχει πιθανώτατα
τήν άρχήν του καί τό κατωτέρω άσμα, τό όποιον, διαπλασθέν διά της παρεμ-
βολής τοπωνυμίων καί όνομάτων τοΰ ήρωος, προσέλαβε τόν χαρακτήρα
νεωτέρου ήρωικοΰ άσματος.

δ. α. π.

1) Βλ. άνωτ., ο. θδ ν..έξ. πρβ. καί α, 111 κ.έξ.
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Α'.

Στά Βαρδάρι, στδ Βαρδάρι
καί στοΰ Βαρδαριοϋ τόν κάμπο,
Βέβρος ήτον ξαπλωμένος
καί ό μαΰρος1 του τόν λέγει.
5 - «Σήκ', άφέντη μου, νά πάμε,
ότι πάγ' ή συντροφιά μας».

- «Δέν μπορώ, μαΰρε, νά πάγω,
ότι θέλω νά πεθάνω.

ΣΟρε, σκάψε μέ τά νύχια,
10 μέ τ' άργυροπέταλά σου
κ' έπαρέ με μέ τά δόντια,
ρίξε με μέσα στδ χώμα.
"Επαρε καί τ' άρματά μου,
νά τά πάγης τών δικών μου"
15 έπαρε και τό μαντήλι,

νά τδ πάγης τής καλής μου,
νά μέ κλαί' όταν τό βλέπη».

C. Fauriel, Chants populaires de la
Grèce moderne, tome II, 1825, σ. 134

B'.

Μέσ' στοΰ Βαρδαριοϋ τόν κάμπο
δένδρος ήταν φυτευμένος
καί στή ρίζα 'πό τό δένδρο,
μπέης ήταν ξαπλωμένος.
5 Στά κλωνάρια 'πού τού δένδρου
τ' άρματά του κρεμασμένα,
τά ντουφέκι' άκουμπισμένα"
καί στή ρίζα πού τοΰ δένδρου,
στέκει ό μαΰρος1 του δεμένος,
10 στέκει ό μαύρος καί τόν λέγει :
-«Σήκω, μπέη, καβαλλίκα».

- «Σώπα, μαΰρε, μή μοϋ κρένης,
μ' έχουν μαύρο λαβωμένο,
στήν καρδιά μου πληγωμένο».

15 -«Σήκω, μπέη μ', σήκω πάνω 2
νά σέ πάω στήν κυρά σου».

Δντ. Μακεδονία [Βλάστη).-Α. Α. dy. 1451
σ. 1 (Άντ. Κερημόπουλλος, 1940).

1) ό "πκος. 2) χειρ.: σήκω, μπέη μ, σήκω.
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Ζ'. Η ΚΟΡΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ

Κόρη μετημφιεσμένη είς άνδρα ζή έπί μακρόν μέ τούς κλεφτεί; μετέ-
χουσα είς τούς πολεμικούς των άγώνας. Ήμέραν τινά όμως έορτάσιμον,
καθ' ήν λαμβάνει μέρος είς άθλητικάς παιδιάς μεταξύ τών κλεφτών, διάνοι-
γεται ένεκα άποτόμου κινήσεως τό ένδυμά της καί ή κόρη άναγνωρίζεται
ύπό νέου κλέφτου'τότε παρακαλείτό κλεφτόπουλο νά μήτήν προδώση, ύπό-
σχεται δέ νά παραδώση είς αύτό τά άρματά της νά γίνη σύζυγός του κλπ.

Τό τραγούδι κατά τό θέμα του όμοιάζει πρός άλλο άκριτικόν (βλ.
άνωτ., σ. 3 κ.έξ.), κατά τό όποιον άντρειωμένη κόρη, ένδεδυμένη άνδρικά,
μάχεται κατά τών εχθρών. Διωκομένη ύπό Σαρακηνοΰ καταφεύγει είς έκ-
κλησίαν τού 'Αγίου Γεωργίου, όπου όμως προδίδεται ύπό τοΰ'Αγίου είς τόν
διώκτην της. Φαίνεται έκ τούτου όχι τό κύριον στοιχεϊον τοΰ τραγουδιού,
δηλ. τής μετημφιεσμένης είς άνδρα κόρης ή όποία συναγωνίζεται μετ' άν-
δρών, έχει μακράν παράδοσιν είς τήν δημώδη ποίησιν.

Δ. Α. Π.

Α'.

Ποιός είδε ήλιο τό βραδύ κι άστρη τό μεσημέρι ;
ποιός είδε κόρ' άνύπαντρη νά πάνη μέ τούς κλέφτες ;
Δώδεκα χρόνους έκανε άρματολός καί κλέφτης,
κανένας δέν τή γνώριζε, κανένας δέν τήν ξέρει.
5 Μιά Κυριακή, μιά Πασκαλιά, μιά πίσημη ήμέρα

πάησαν νά παίξουν τά σπαθιά, νά ρίξουν τό λιθάρι'
κ' ή κόρη άπό τή σφίξη της καί άπό τήν άντρειά της
εκοψε τό θηλύκι της 1 κ' έφάν'καν τά βυζιά της'
κι άλλοι τό λένε μάλαμα, κι άλλοι τό λέν' άσήμι,
10 κ' ένα μικρό κλεφτόπουλο, μικρό διαβολεμένο:

«Αύτό δέν είναι μάλαμα, δέν είναι κι ούδ' άσήμι,
μούν' είναι κόρ' άνύπαντρη, π' άκολουθάει μαζί μας».

"Ηπειρος. - Λ Α ôg. 322, α. 11 (Ά. Γόνιος, 1881).

Β'.

Ποιός είδε ψάρι σέ βουνό κι άλάφι σέ λιμάνι ;
ποιός είδε κόρ' άνύπαντρη μέσα στά παλληκάρια ;
Δώδεκα χρόνους έκαμεν άρματολός καί κλέφτης,
κανείς δέν τήν έγνώρισε άπό τήν συντροφιά της"
5 καί μιά Λαμπρή, μιά Κυριακή, μιά πίσημον ήμέρα
βγήκαν νά παίξουν τά σπαθιά, νά ρίψουν τό λιθάρι.
Τό ρίχν' ή Χάιδω μιά φορά, τά παλληκάρια δέκα'
κ' ή κόρ' άπό τή σφίξη της κι άπό τήν έντροπή της

1) τήν ν.ομβιοΐόχ-ην της.
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έκόπη τό γελέκι της κ' έψάνη τό βυζί της.
10 "Αλλος τό λέγει μάλαγμα, άλλος τό λέγ' άσήμι'
κ' ένα μικρό κλεφτόπουλο έκεΐνο τή γνωρίζει :
«Κείνο δέν είναι μάλαγμα, κείνο δέν είν' άσήμι,
κείνο 'ν' τής Χάϊδως τό βυζί, τής Χάϊδως, χαϊδεμένης».

- «Σώπα, σώπα, κλεφτόπουλο, καί μή μέ μαρτυρήσης,

15 νά σου χαρίσω τή ζωή κι όλα τά άρματά μου».

Am. Paeeow, Τραγούδια ριομαίικα, Lipsiae
1860, σ. 152, άρ. 205 (συλλ. Ulrich).

Η'. ΚΛΕΦΤΕΣ ΦΙΛΟΝΙΚΟΥΝ ΠΕΡΙ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Παρά τόν τραχύν πολεμικόν βίον τών κλεφτών δέν έλειπαν και αί δια·
μάχαι περί γυναικών. Τοιαύτη τις διένεξις, τής όποιας τάς λεπτομερείας
άγνοοΰμεν, έδωσε τήν άφορμήν διά τήν σύνθεσιν τοΰ κατωτέρω ά°ματος.

Δ.* Α. π.

Πέντε παιδιά μαλώνανε 1 γιά μιά Άρβανιτοπούλα'
κι ό καπετάνιος ελεγε κι ό καπετάνιος λέει.

- «Παιδιά μου, μή μαλώνετε, παιδιά, μήν δχτρευόστε'
ν-έμείς ταχιά θά φύγουμε, στόν τόπο μας νά πάμε

5 κ' έκεΐ θάν τίς διαλέξουμε καθένας τή δική του».
Καί τήν Άγγέλω τοΰ παπά τήν παίρν' ό καπετάνιος.

Πελοπόννησος (Αΐγων). - A.A. "Υλη
άρ. 1629 (Ν. Βραχνός, 1890).

θ'. ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΑ

Οί διάγοντες τραχύν βίον κλέφτες ήναγκάζοντο πολλάκις νά καταφεύ-
γουν εις τούς εύπορωτέρους τών κατοίκων τής ύπαίθρου, τούς προεστούς καί
κληρικούς, πρός έξασφάλισιν στέγης καί προμήθειαν είς αύτούς τροφίμων.
'Ενίοτε είς περιπτώσεις ιδία άπροθυμίας προς παροχήν συνδρομής προέβαι-
νον είς έκβιασμούς, λεηλασίας, άρπαγάς γυναικών κ.τ. δ. Τοιαΰται δέ έπι-
δρομαί άπετέλεσαν θέματα τραγουδιών. Ούτω συνετέθησαν στίχοι, οί όποιοι
έχρησιμοποιήθησαν ώς κοινοί τόποι είς πολλά ά°ματα μέ παρόμοιον θέμα.
Τό κατ' έξοχήν πρόσωπον τών τραγουδιών τούτων, τό φερόμενον ώς θύμα
τών έπιδρομέων, είναι ή κόρη του παπά (ή παπαδοπούλα), τής όποιας ή
άρπαγή άποδίδεται εις διαφόρους κλέφτας, ώς τόν Νάνον, τόν Σύρον, τόν
Κέντρον, τόν Λάπαν, Γιάννην κλπ.

Κατωτέρω παραθέτομεν τρεις παραλλαγάς τών τραγουδιών τούτων.
_____________Δ. Α. Π.

1) Μετά τό πρώτον ήμισυ τοϋ στίχου αδεται τό τσάκισμα: παιδιά μαλώνανε, άντε
μο>ρε, γιε μου. Τοΰτο επαναλαμβάνεται καί είς τό τέλος τών έπομένων στίχων, άντικαίΚστα-
μενου τοίι ρήματος μαλώνανε διά τοϋ ρήματος έκάστου πρώτου ήμιστιχίου" π. χ. ελεγε μα-
λώνετε κλπ.
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Α\

Στού παπά Λάμπρου τήν αύλή μαυρίζουν καλιοντσήδες'1
μαυρίζουν τά τουφέκια τους καί λάμπουν τά σπαθιά τους'
θαρρώ καί οί κλέφτες ήρθανε, θαρρώ 'ναι' ό Κλεφτογιάννος.

- «Παπά, ψωμί, παπά, κρασί, νά πιουν τά παλληκάρια"
5 παπά, που 'ν' τό κορίτσι σου," κρασί νά μας κεράση».

- «Ή κόρη μου δέν είν' έδώ, πήγε στό μοναστήρι'
πήγε νά γένη καλογριά, τά ράσα νά φορέση».

- «ΣΟρε, παπά, καί φέρ' τηνε, σού κόβω τδ κεφάλι».
Κ' ή παπαδιά είναι φρόνιμη καί πάγει καί τήν φέρει.

Werner von Haxthausen, Neugriechische Volkslieder,
Münster i. W. 1935, a. 114, άρ. 13.

Β'.

-«Ποΰ πάς, που πάς, μπρέ Σύρο μου, Σύρο καί καπετάνε;»

- «Στή Μακρυνίτσα, μπρέ παιδιά, σ' ένοΰ παπά τό σπίτι».

- «Παπά, ψωμί, παπά, φαί, παπά, δώσ' μας τήν κόρη».

- «Εσείς καλά τδ ξέρετε καί Τοΰρκοι καί Ρωμαίοι,
5 τήν κόρη τήν έπάντρεψα, τήν πήρε ό Γερογιάννης,

πού έχει τά πολλά παιδιά καί τές πολλές νυψάδες».

- «Γιά πιάστε, δέστε τόν παπά άπδ χέρια, άπδ ποδάρια».
Καί πήγε καί τήν έφερε, σά μήλο στολισμένο.
'Αγνάντια τούς προσκύνησε, άγνάντια τούς προσκ'νάει.

10 "Ολοι τήν κέρασαν φλωριά, φλωριά καί καραγρόσια
κι δ Σύρος τήν έκέρασε άσ'μένιον άρραβώνα.

"Ηπειρος (Πάπιγκον Ζαγορίου). - A.A.
άρ. 1370α, σ. 77 (Π. Στάρας, 1939).

Γ'.

- «Τσαί ποΰ μάς πάς, μπρέ Σύρο μου, μπρέ Σύρο καπετάνε;»

- «Στή Μακρυνίτσα, μπρέ παιδιά, σ' ένοΰ παπά τό σπίτι».

- «Παπά, ψωμί, παπά, κρασί, νά πιουν τά παλληκάρια,
παπά, φέρε τήν κόρη σου, τή θέλει ό καπετάνος».

5 - «'Εσείς καλά τό ξέρετε καί Τούρκοι καί Ρωμαίοι,
ν-ή κόρη δέν είναι ίδώ, πάησε στό μαναστήρι'
πάησε νά γένη καλογριά, νά σώση τήν ψυχή της».

1) άνδρε; τοδ πολεμικού ναυτικού (λ. τ. kalyoncu)· εκδ. Haxt. : καλαντοίδες.ΊΙδιόρθ·.
έκ τή; παραλλ. παρά Arn. Paesow, Τραγούδια ρωμαίικα, 1860, άρ. 142, οτ. 1. 2) εκδ.
Ilaxth. : κι. ΊΙ διόρίΚ εκ τή; παραλλ. παρά Arn. Paesow, ενθ·' άν., στ. 3.
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- «Παπά, σου βγάζω τά μαλλιά, σού κόφτω καί τά γένεια-
τώρα νά πάς, τώρα νά 'ρθής, τώρα νά μου τή φέρης».

10 Τό λόγο δέν άπόσωσε, τή συντυχιά 1 βαστούσε-
νά την ή κόρη πδρχεται σά μήλο μαραμμένο-
πέντε μετάνοιες έκανε μπροστά στόν καπετάνο-
άλλοι κερνούσανε φλωριά κι άλλοι κερνούνε γρόσια.

"Ηπειρος (Παραμυθία). - A.A. άρ. 36, σ. 372,
άρ. 100 (Δ. Μ. Σάρρος, 1888-93).

Ι'. Η ΑΙΧΜΑΛΩΤΗ ΝΙΟΝΥΦΗ

Πολλά καί έκ διαφόρων τόπων είναι τά τραγούδια μέ θέμα τήν λεη-
λασίαν χωρίου ή πόλεως ύπό Τούρκων, 'Αλβανών ή άλλων έπιδρομέων καί
τήν αίχμαλωσίαν γυναικών. Είς όλα σχεδόν τά άσματα αύτά τυπικοί είναι
οί στίχοι περί τής σκλαβωμένης νιόνυφης, ή όποία «κοντοστέκει» καί δέν
προχωρεί μαζί μέ τάς άλλας αιχμαλώτους, όχι διότι τήν βαραίνουν τ'
άσπρα ή τά φλωριά, άλλά διότι τήν βασανίζει ή σκέψις τού έγκαταλειφθέν-
τος νηπίου τέκνου ή τού φονευθέντος συζύγου.

Είς τινα έκ τών άσμάτων τούτων όρίζεται ώς λεηλατηθείς τόπος ή
Ναύπακτος, τά Βέρβαινα κ. ά. 'Εκ τών κατωτέρω άσμάτων τό πρώτον (Α)
άναφέρεται είς λεηλασίαν τής Ναυπάκτου ύπό τών ληστών Ρουπακιά καί
Χοσάδα κατά τό 1843 καί τήν αίχμαλωσίαν τής Νόβαινας, συζύγου τού προ-
κρίτου Νόβα.* Τό δεύτερον (Β) λέγει περί τής λεηλασίας τών Βερβαίνων- είς
τό τρίτον (Γ) γίνεται άορίστως λόγος περί έπιδρομής τουρκικών καραβιών
καί άρπαγής γυναικών.

Δ. Α. Π-
Α'.

Κανένας δέν τδ πάτησε τό κάστρο τής Έπάχτου,3
κι ό Ρουπακιάς τό πάτησε μέ τόν Γέρο-Χουσιάδα.
Πήραν άσπρα, πήραν φλουριά, πήραν μαργαριτάρι,
πήραν τοϋ Νόβα τά παιδιά, τοϋ Νόβα τή γυναίκα.

5 Τό καραούλι4 φούιαξε,5 τό καραούλι σκούζει.

- «Δασιοπερπάτα, Νόβαινα, καί μήν κοντανεμένης-

μή σέ βαραίνουν τά φλουριά, μή σέ βαραίνουν τ' άσπρα ;»

- «Δέ μέ βαραίνουν τά φλουριά, δέ μέ βαραίνουν τ' άσπρα,
μόν' μέ βαραίνει ό γιούλης μου, τόν έχω μέσ' στήν κούνια.

10 Κούνια μου, κούνα τό παιδί, μάννα μου, βύζασέ το'

μένα μέ πήραν τά παιδιά καί πάω μέ τούς κλέφτες____»

Βγήκαν στής Γκούρας τά βουνά 6 καί στά παλιά λημέρια.

Είρ. Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής "Αγόριανης
____________(Παρνασοϋ), 'Αθήνα 1939, σ. 38, άρ. 63.

1) τήν αοζήτησιν.

2) Βλ. σχόλια εις Ειρήνης Σπανδωνίδη, ενθ' άν., ο. 319-321.

3) Ναυπάν.του. 4) ή φρουρά (λ. τ. karakol). 5) χοόγιαξε, έφώναξε δυνατά. 6)
to μέσον τμήμα του όρου; "Οθ-ρυο;.
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Β'.

Πατήσανε τά Βέρβαινα,1 τά κάμανε μπεργιάνΐ"2
πήραν άσπρα, πήραν φλωριά, πήραν μαργαριτάρια,
πήραν χίλια πουκάμισα καί πεντακόσια ράσα'
πήραν τό χήρο Διαμαντή καί τόν Κονταναγνώστη'
5 πήρανε καί μιά νιόνυφη άπό τό νυφοστόλι. 3

Μπροστά τήν πάν' δέν περπατεί καί πίσω κοντοστέκει.

- «Περπάτει αυγή, περπάτει άστρί, περπάτει, νιονυφούλα'
μή σέ βαραίνουν τά φλωριά, μή σέ βαραίνει ή γούνα;»

- «Δέν μέ βαραίνουν τά φλωριά, δέν μέ βαραίνει ή γούνα,
10 μού'4 μέ βαραίνει τό παιδί πού τ' άφηκα στήν κούνια».

Πελοπόννησος (Κυνουρία). - Λαογρ., τόμ. 5
(1915/16) σ. 562 (Έπαμ. Παπαμιχαήλ).

Γ.

Κάτω στές άσπρες θάλασσες, λεβέντω, στές πράσινες λεμιώνες,5

λεϊμονιά με τά λεϊμύνια,
βγήκαν καράβια τούρκικα κ' έπήραν τά ρωμαίικα'
πήραν μαννάδες μέ παιδιά καί πεθερές μέ νύφες,
πήραν μιά άρχοντοπεθερά μέ δώδεκα νυφάδες.
5 "Ολες οί νύφες περπατούν καί πάν' κοντά τές άλλες,
μά μιά νύφη, μικρότερη, δέν πάει κοντά τές άλλες.
-«Γιατί, νύφη μ', δέν περβατείς, δέν πάς κοντά τές άλλες;
μήνα τά ροΰχα σέ βαροΰν, μήνα τά σικιανδρίκια ;» 6
- «Ούδέ τά ροΰχα μοΰ βαροΰν, ούδέ τά σικιανδρίκια,
10 τοΰ γιου σου οί πόνοι μού βαροΰν, τοΰ γιου σου, τοΰ λεβέντη.
Μοΰ σκότωσαν τόν άντρα μου, μοΰ πήραν τό παιδί μου!»7

Θεοααλία (Μεαδάνι Τρικάλων). - 'Εστία,
τόμ. Ιθ' (1885) σ. 80.

1) μετά τό πρώτον ήμιστίχιον έκάστοο στίχοι) άδεται τό γύρισμα : Μωρ' σήμερα,

τραύα, λεβέντη μ', τραύα. 2) έρείπιον έπροξένησαν μεγάλην καταστροφήν (λ. τ. virane).

3) καθ·' ήν στιγμήν τήν έστόλιζαν. 4) μόνον, άλλά. 5) μετά τό πρώτον ήμιστίχιον άδεται

τό τσάκισμα : λεβέντω, είς τό τέλο; δέ έκάστοο στίχοο τό γόρισμα : λεϊμονιά με τά λεϊμόνια.

6) μήπως αί στενοχωρίαι, αί πικρίαι (πι9·ανώ; έκ τή; τ. λέξ. sikiiili). 7) εκδ. : τά παι-

διά μου.



III. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ
Α'. ΕΠΙΘΥΜΙΑΙ ΚΛΕΦΤΩΝ

ΕΙς πολλά άσματα έκφράζεται ζωηρά ή έπιθυμία τών άγωνιστών νά
πολεμήσουν ύπέρ τής έλευθερίας. Τά τραγούδια αύτά δυνάμεθα νά χωρί-
σωμεν είς τούς τέσσαρας έπομένους τύπους: Α'.) ΟΙ κλέφτες περιμένουν
τήν άνοιξιν, ίνα έπαναλάβουν τήν έπί τών όρέων πολεμικήν των ζωήν. Μέ τόν
έρχομόν τού έαρος, πού τόν προαγγέλλουν ή άναβλάστησις τών δένδρων καί
ή άνοδος τών ποιμένων μέ τά κοπάδια των άπό τά χειμαδιά εις όρεινότερα
μέρη, ό κλέφτης έγκαταλείπει τά χειμερινά καταφύγιά του καί άναζητεϊ τά
παλαιά λημέρια καί τούς συντρόφους του. Είς τινας παραλλαγάς τραγου-
διών δέν γίνεται λόγος περί κλεφτών άλλ' έκφράζεται ή φυσιολατρική διά-
θεσις τών τραγουδιστών είς ρωμαντικόν τόνον, μέ τήν άποστροφήν των πρός
τά καλότυχα βουνά πού περιμένουν τήν άνοιξιν, τούς ποιμένας και τά κο-
πάδια. Β'.) Φιλοπόλεμος Κρής παρίσταται έτοιμος νά άναλάβη τά όπλα καί
ν' άγωνισθή κατά τών έχθρών εύθύς μέ τήν έναρξιν τής άνοίξεως καί τήν άλ-
λαγήν τού καιρού. Τό τραγούδι τοΰτο, πού διακρίνεται διά τήν έπιγραμματι-
κήν του λιτότητα, είναι έκ τών πλέον διαδεδομένων καί γνωστών είς τήν δυ-
τικήν Κρήτην. Γ'.) Φυλακισμένος διακατέχεται άπό τήν έπιθυμίαν νά δραπε-
τεύση άπό τήν φυλακήν καί δυνηθή ν' άναλάβη πολεμικόν άγώνα. 1 Τό άσμα
τοΰτο άπαντά μόνον είς τήν Κρήτην. Δ'.) Είς άλλα τραγούδια ή άγάπη πρός
τόν πόλεμον καί τήν έλευθερίαν έκφράζεται έμμέσως κατά τρόπον συμβολι-
κόν. Διά τής μάχης τών όρνέων, τής όποιας έπιθυμεί τις νά γίνη θεατής,
άναβαίνων έπί τής κορυφής δένδρου, συμβολίζεται πιθανώς ή μάχη πρός
τούς έχθρούς.

Δ. Α. Π.

Α'.

Άκόμη τούτ' τήν άνοιξη, τοΰτο τό καλοκαίρι,
θέλω νά πάω άρματολός, άρματολός καί κλέφτης,
νά βγώ στής Γκούρας τά βουνά,2 στής Γκούρας τά λημέρια,
νά σμίξω τούς συντρόφους μου τό Λιάμο Φαναρίσιο3
5 σέ τί λημέρια βρίσκεται, σέ τί κρύες βρυσοΰλες.

"Ηπειρος (Πάπιγχον Ζαγορίου). - Λ.Α.
άρ. 1370, σ. 383 (Π. Στάρας, 1939'.

1) Βλ. κατωτέρω καί τραγούδια τή; φυλακή; (σ. 302 κ.έξ.).

2) τού "όρου; "Ο8·ροο;. 3) πρόκειται „πιί)·ανώτατα περί τοό κλέφτοο Λιάκοο ΙΙανα-

Ρ"η (6λ. άνωτ., ο. 206, άρ. Κ').
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Α'α.

θέλετε δένδρα άνθίσετε, θέλετε μαραθήτε'
στδν ήσκισ σας δέν κάθουμαι, ούδέ καί στδ δροσιό σας,
μούν' καρτερώ τήν άνοιξη, τ' δμορφο καλοκαίρι,
ν' άνοίξ' ό γράβος' κ' ή δξαά, νά ήσκιώσουν τά λημέρια,
5 νά βγουν οί Βλάχοι στάι βουνά, νά βγουν κ' οί Βλαχοπούλες,
νά βγουν τά λάγια2 πρόβατα μέ τά χονδρά κουδούνια,
νά βγουν καί τά κλεφτόπουλα νά ρίξουν στό σημάδι.

"Ηπειρος (Πάπιγχον Ζαγορίου). - A.A.
άρ. 1370, σ. 74 (Π. Στάρας, 1939).

Α'β.

Καλότυχά 'ναι τά βουνά, ποτέ τους δέ γερνάνε'
τδ καλοκαίρι πράσινα καί τδ χειμώνα χιόνια
καί καρτερούν τήν άνοιξη, τ' δμορφο καλοκαίρι,
νά μπουμπουκιάσουν τά κλαριά, ν' άνοίξουνε τά δέντρα,
5 νά βγουν οί στάνες3 στά βουνά, νά βγουν οί Βλαχοπούλες,
νά βγουν καί τά Βλαχόπουλα λαλώντας τΙς φλογέρες.

Πελοπόννησος ('Ανδρίτσαινα). - Λ. Α. άρ. 2213γ",
σ. 93 (Δ. Πετρόπουλος, 1934).

Α'γ.

Βελούχι* μου παράμορφο κι Όξυά5 ζωγραφισμένη'
λειώστε τά χιόνια γλήγορα νά χορταριάσ' ό τόπος,
νά βγουν οί Βλάχοι στά βουνά, νά βγουν κ' οί Βλαχοπούλες,
νά βγη κ' ή Παναγιώταινα, ή πρώτη τσιλιγκέρα,6
5 μέ τά κατσίκια στήν ποδιά καί μέ τ' άρνιά στά χέρια.

Κωνστ. Σταυροποϋ)Μυ, Ό κεκρυμμένος θησαυρός
τών λαϊκών παραδόσεων, 'Αθήναι 1953, σ. 23-24.

1) δασικόν δένδρον. 2) χρώματος μελανού. 3) Οί μάνδρες, δηλ. οί ποιμένες μέ
το ποίμνιόν τ luv *αί τά χρειώδη διά τήν τυροκομίαν. 4) δημώδες ονομα τοΰ ορούς Τομ-
φρηστοϋ. 5) όρος μεταξύ Τυμφρηστού καί Κόρακος. 6) ποιμενίς (λ. σλαβ. tselinik).
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Β'.

Πότε θά κάμη ξεστεργιά, πότε θά φλεβαρίση,1
νά πάρω τό τουφέκι μου, τήν όμορφη πατρόνα2,
νά κατεβώ στόν 'Ομαλό,3 στή στράτα τώ Μουσούρω,4
νά κάμω μάννες δίχως γιούς, γυναίκες δίχως άντρες,
5 νά κάμω καί μωρά παιδιά νά 'ναι δίχως μαννάδες'
νά κλαιν' τή νύχτα γιά βυζί καί τήν αύγή γιά γάλα
καί τ' άποδιαφωτίσματα 5 γιά τήν καημένη μάννα.

Δημ. Σ. Βουτιτάκη, Τραγούδια
Κρητικά, Χανιά 1904, σ. 25.

Β'α.

Χριστέ, νά ζώνουμουν σπαθί καί νά 'πιανα κοντάρι,
νά πρόβαινα στόν 'Ομαλό, στή στράτα τώ Μουσούρω,
νά σύρω τ' άργυρό σπαθί καί τδ χρουσδ κοντάρι,
νά κάμω μάννες δίχως γιούς, γυναίκες δίχως άντρες,
5 νά κάμω καί μωρά παιδιά μέ δίχως τσοί μαννάδες.

Ant. Jeannaralcis, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 173, άρ. 225.

Β'β.

Είς τό έπόμενον τραγούδι οί στίχοι τοΰ άνωτέρω άσματος έχουν δια-
πλασθή πρός έκφρασιν γεγονότων τού τελευταίου πολέμου (1941 -44).

Πότε νά κάμη ξαστεριά, πότες νά φλεβαρίση,
νά πάρω τό ντουφέκι μου, τήν όμορφη πατρόνα,2
νά κατεβώ στό Μάλεμε, στήν άεροκαθίστρα,β
γιά νά σκοτώσω Γερμανούς καί νά αίχμαλωτίσω.

Κρήτη.-κ. Α. άρ. 1841 Α', σ. 79
(Δ. Α. Πετρόπουλος, 1953).

1) θ-ά ελθ"(] Φεβρουάριος, ν' άνοίξ-β 6 καιρός. 2) ιρυσιγγιοθήκην (βλ./. Α. Notopou-

ΙοΒ, Τό κρητικό τραγούδι τοΰ 'Ομαλού καί ή "πατρόνα„, Κρητ. Χρον., τόμ. IB' (1958),

g· 171 - 175). Πιθανώς πρόκειται περί προσωπικού όνόματος τοο όπλοο. 3) όροπέδιον έπί
τοΰ δοτικού άκρο ο τών Λευκών 'Ορέων Κρήτης πρός τήν πλεοράν τής επαρχίας Σελίνοο.

4) έν. τών βυζαντινών άρχοντιν.ών οικογενειών, αί όποια·, κατά τήν παράδοσιν είχον έγκα-
τασταθ-ή είς Κρήτην τόν 12ον μ. Χ. αιώνα. 5) πρωί-πρωί, τά χαράματα. 6) εις τό δυ-
τικής τών Χανίων άεροδρόμιον.

ΐ8
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Γ'.

Χριστέ, νά σττοϋσαν οί φ'λακές νά φύγω άτι' τό Κάστρο'1
νά πάρω δίπλα τά βουνά, νά βγώ οτδν Ψηλορείτη,
νά μοϋ βγορίσουν2 τά Σφακιά, τσ' 'Ανώπολης 3 ό κάμπος,
ν' άκούσ' άρμάτω ταραχή καί φάλκο1 νά λαλήση,
5 ν' άκούσω τή Βαρδήναινα πώς έκλαιγε τσοί γιούς τση.

Κρήτη.-Α. Α. άρ. 1841 Α', σ. 136
(Λ. Λ. ΓΙετρόπουλος, 1953).

Γ'α .

Εις τήν έπομένην παραλλαγήν οί στίχοι τού άσματος έχουν προσαρ·
μοσθή είς γεγονότα τού τελευταίου πολέμου (1941 -44).

θέ μου, νά σποϋσαν οί φ'λακές νά φύου οί φ'λακωμένοι"
νά πάρου δίπλα τά βουνά, νά βγοϋν στ' 'Αποπηγάδι,5
νά κάμου κύκλο στό βουνό, νά ζώσου τόν "Αϊ Ζήνα u
κι άποκειδά 7 νά κατεβοϋ στής Σπίνας 8 τά φαράγγια,
5 νά κατεβοϋ στήν Κάντανο, 'στσή Κάντανος τόν κάμπο,
νά ζώσουνε τήν Κάντανο, νά ζώσουν τό σεράγιο,
νά σφάξουνε τσοί Γερμανούς, τσοί σκύλους 'Αλαμάνους,a
νά σώσουνε τσοί χριστιανούς.

"Evft" άνωτ., α. 35.

Δ'.

Συντράμετέ 10 με, φίλοι μου, κ' έσείς οί γιέδικοί μου,
νά τό συγκλίνω11 τό δεντρί, ν* άνέβω στήν κορφή του,
ν' άκούσω γερακιοϋ φωνή καί φάλκο 4 νά λαλήση,
ν' άκούσω καί τήν πέρδικα νά συχνοκακαρίση.

Κρήτη (Σελλια Ρεθύμνης). - Λαογρ., τόμ. 9
(1926/28), σ. 213, άρ. 11. (Γ. Ί. Κουρμούλης).

1) τό Ήράκλειον Κρήτης. Τό ονομα Κάστρο ν.αί μάλιστα Μεγάλο Κάστρο, είναι τό
7-θΐνόν ονομα της πόλεως ήδη άπό τών Βυζαντινών χρόνων.Ή ονομασία Ήράχλειον είναι τών
νεωτέρων χρόνων ν.α8·ιερθ)9·εΙσα άπό τών χρόνων τής Έπαναστάσεως (τώ 1822). (Βλ. Στέφ.
Ξανθουδίδην είς Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ., τ. 3 (1926) σ. 61-62). 2) νά φανούν απέ-
ναντι μου, νά ίδώ. 3) χωρίον τής επαρχία; Σφακιών. 4) ίέρακα (λ. ίτ. falco). 0) ύψηλόν
όρος είς τήν περιφέρειαν τής έπαρχία; Σελίνου. 6) εκκλησία εί; 'Αποπηγάδι. 7) χειρ. :
ίπύκει. 8) χωρίον παρά τήν Κάντανον Σελίνου. 9) παλαιό·/ γερμανικον φΰλον. Ένταϋϊα

εννοεί τοϋ; Γερμανούς έν γένει. 10) βοηθήσετε. 11) νά τό λυγίσω.



ΚΛΕΦΤΙΚΑ 4ςματΑ

Β'. ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΚΛΕΦΤΩΝ

Σημαντικόν γεγονός είς τήν ζωήν τών κλεφτών άπετέλουν αί συναν-
τήσεις των μετά άπό μακροχρόνιον χωρισμόν, πού ώφείλετο είς τάς περι-
πετείας τής πολεμικής των ζωής. Κατά τάς συναντήσεις ταύτας διεσκέδα-
ζον είς άτμόσφαιραν άδελφικής έγκαρδιότητος, άλλά καί μέ τήν συγκίνησιν
καί καρτερικότητα άνθρώπων, τών όποιων ή ζωή διέτρεχε πολλούς κινδύ-
νους όπό στιγμής είς στιγμήν. Τάς έξαιρετικάς ταύτας περιστάσεις άπεικο-
νίζει τό έπόμενον άσΜα· τό όποιον άπαντά είς διαφόρους παραλλαγάς καθ'
δλην τήν ήπειρωτικήν 'Ελλάδα.

Δ. Α. Π.

ΚαλΟς άνταμωθήκαμαν έμείς οί ντιρτιλήδις, 1
νά κλάψωμε τά ντέρτια μας καί τά παράπονά μας.
Τούτον τόν χρόνο τόν καλό, τόν άλλο ποιος τό ξέρει,
γιά ζούμε γιά πεθαίνουμε, γιά ο' άλλον κόσμο πάμε.
5 Πάλι καλές άντάμωσες, πάλι ν' άνταμωθοΰμε

στούν "Αϊ Λιά στούν πλάτανου, πού 'ναι μιά κρύα βρύση,
πδχουν άρνιά πού ψένουντι, κριάρια σουβλισμένα,
πδχουν κ' ένα γλυκό κρασί όπου κερνούν καί πίνουν. '

"Ηπειρος. - Λ. Α. άρ. 1370, σ. 359
(Π. Γ. Στάρας, 1937).

Γ'. ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΜΠΑΡΜΠΕΡΙΖΟΝΤΑΙ
Είς τήν σκληράν άγωνιστικήν ζωήν τών κλεφτών ύπήρχαν καί στιγμαί
άναπαύσεως, καθ' δς ήδύναντο ούτοι νά εύπρεπίζωνται λουόμενοι καί περι-
ποιούμενοι τήν κόμην καί τό γένειον. Φυσικόν ήτο κατά τόν χρόνον τούτον
τής ψυχικής ήρεμίας ν' άναλογίζωνται τό άβέβαιον τής ζωής τής αύριον καί
μέ σαρκασμόν ή παράπονον νά έκφράζωνται διά τήν μοϊραν των. Τήν ψυχο-
λογικήν ταύτην κατάστασιν τών πολεμιστών θέλει ν' άποδώση ό λαϊκός
ποιητής διά τών έπομένων στίχων, οίτινες, γενόμενοι τυπικοί, προσαρμόζον-
ται είς διαφόρους παραλλαγάς τού άσματος.

Δ. Α. Π.

Α'.

Σάν κίνησαν καί πήγαιναν τά τέσσερ' άδερφάκια
καί πάν' πέρα καί πέρασαν, πέρα άπό τό ποτάμι
καί βρίσκουν μιά κρυόβρυση, κρύα καί παγωμένη
καί κάτσαν καί ξυρίζονταν δλοι μέ τήν άράδα,
5 μ' ένα γυαλί γυαλίζονταν, τά κάλλη των τηρούσαν.

-«Μουστάκι μου καραμπουγιά 3 καί φρύδια μου γραμμένα,
δέν πρέπετι γιά κρέμασμα κι ούδέ γιά άλυσίδα,
μόν' πρέπετι γιά τά βουνά, γιά τίς ψηλές ραχούλες».

______Δυτ. Μακεδονία. - Λ.Α. άρ. 1412, σ. 62 (Άν. Διαμαντής).

1; άνθρωποι μέ πολλά; πικρία; (λ. τ. dertli). 2) δ στίχο; ελλιπή; κατά τ4 δεύ-
τερον ήμιστίχιον σονεπληρώ9-η έκ τή; παραλλαγή; παρά Γ. Χαοιώτη (Σολλογή τών κατά
την "Μπειρον δημ. άσμάτων, 1866. σ. 51, άρ. 39 στ. 6). Ώ; έπωδύ; (γύρισμα) λέγεται :
äi ντουνιά μου, άι ντουνιά μου,
δε οε χόρταο' ή καρδιά μου.
3) με μαύρην βαιρήν, μαύρο.
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Β'.

Οί κλέφτες μπαρμπερίζουνται καί στρίβουν τό μουστάκι
κ' ένας τόν άλλον έλεε, κ' ένας τόν άλλο λέει !
- «Μόρφα κεφάλια πδχουμε καί μαϋρα 'ν' τά μαλλιά μας
καί δέν μάς πρέπει κόψιμο, μουϊδέ καί χαρμαγκιόλα,1
5 μόνο μας πρέπουν άρματα, σοψίλια'' καί ντουκάδες».8

Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια ιής 'Αγόριανης
(Παρνασοϋ), 'Αθήνα 1939, σ. 35, άρ. 59.

Γ.

Οί κλέφτες μπερμπερίζονταν καί κόβουν τά μαλλιά τους·
κ' ένας τόν άλλον έλεγαν, κ' ένας τόν άλλον λέει.
-«'Άσπρους λαιμούς πού έχομεν, τά τσιγγελιά 4 μουστάκια'
δέν πρέπουν γιά τά Γιάννενα, πεσκέσι ·7' γιά τή Λάρ'σα».Π

Εναγ. Τζιάτξιον, Τραγούδια τών Σαρακαιπο.-
ναίων, 'Αθήναι 1928, α. 12, άρ. 28.

Δ'. ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΣΚΟΡΠΙΖΟΥΝ

Κατά διαφόρους χρονικός περιόδους τής μακράς έπαναστατικής δρά-
σεως τών κλεφτών έσημειώθη εντασις τών διωγμών κατ' αύτών ύπό τών
Τούρκων σκληρότεραι τών καταδιώξεων τούτων ύπήρξαν αί τών έτών 1779-
1780 καί 1805-1806. Οί διωκόμενοι περιήρχοντο τότε είς δεινήν θέσιν καί
μάλιστα κατά τόν χειμώνα, ότε διεσκορπίζοντο κατά μικράς ομάδας ή κατ' άτο-
μον, διά νά ζητήσουν άσυλον εις τά σπίτια φίλων ή κουμπάρων των. Τά
δεινοπαθήματα ταύτα διεκτραγωδούνται είς δημοτικά τραγούδια ώς τά κα-
τωτέρω.

δ. α. π.

Α'.

Δώδικα χρόνους έκανα άρματουλός κί κλέφτης,
πουτές δέν άντρουπιάστηκα κ' ίγώ κί τ' άρματά μου,
σάν τούτ' τή ψετεινή χρουνιά πουτές νά μήν ξανάρθη'
βγήκαν οί Τοϋρκοι στά χουριά κί δέρνουν κί άρπάζουν.
5 - «Πιδιά μου, νά σκουρπίσουμι, νά γένουμε πουλούκια.7
Ίγώ θά πάνου στ' "Αγραφα, κ' ίσείς στού Μισολόγγι,
πδχ'τι8 τούς φίλους τούς παλιούς κί τούς παλιούς κουμπάρους».

Θεσσαλία (Καρατσολ Τιρνάβον) - Λ. Α. "Υλη,
άρ. 668 (Κ. Β. Γιαννακόπουλος, 1902).

1) καρμανιόλα, λαιμητόμο; (λ. ίτ. carniagnola). 2) είδο; νομίαματο;. 3) μετάλ-
λιναι πόρπαι, κοσμήματα (λ· τ. toka). 4) κορτά ό>; άγκιστρον (λ. τ. çengel). 5) δώρον
(λ. τ. peskes)· 6) Τό νόημα τού στίχου είναι ότι δέν πρέπει νά πέσουν θύματα τών Τούρκων πα-
σάδων τών 'Ιωαννίνων καί τή; Λαρίση;. 7) όμάδε;, κοπάδια (λ. τ. bölfik). 8) πού ε/ετε.
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Β'.

Παιδιά μ', ήρθε χινόπωρος, παιδιά, ν-ήρθε ό χειμώνας'
πέσαν τά φύλλα άπ' τά κλαριά, γδυθήκαν τά λημέρια. '
Παιδιά μου, νά χωρίσουμε, μπουλούκια® νά γίνουμε.
Πιάστε τούς φίλους τούς μπιστούς καί τούς παλιούς κουμπάρους,
5 ώστε νά πάρη ή άνοιξη, νά 'ρθή τό καλοκαίρι,

ν' άνοίξη δ γάβρος3 κ' ή δξυά, ν' άνθιση τό σφεντάμι, '
νά βγούν οί Βλάχοι στά βουνά, νά βγουν οί Βλαχοπούλες,
νά βγουν καί τά Βλαχόπουλα βαρώντας τίς φλογέρες.

'Αρκαδία (Γορτυνία). - Λ. Α. άρ. 926 ε',
α. 11-12 (Χ. Σακελλαριάδης, 1928).

Ε'. ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ

"Ενας έκ τών πλέον άπηνών διωγμών τών κλεφτών, ώς καί έναντίον
τών άνυποτάκτων 'Αλβανών καί Τούρκων ληστών καί άνταρτών, ύπήρξεν,
ώς έσημείωσεν ό Ν. Γ. Πολίτης (Έκλογαί, άρ. 61) ό ύπό τοΰ Άλή πασά όρ-
γανωθείς έν ετει 1804, ότε διορισθείς ούτος άρχιστράτηγος τής Ρούμελης
(Ρούμελη βαλεσή) διέβη έξ 'Ιωαννίνων είς Μακεδονίαν.s Κατά τόν διωγμόν
τούτον, ώς καί κατ' άλλους όμοιους, πολλοί τών κλεφτών, πιεζόμενοι ισχυ-
ρώς καί δεινοπαθούντες, ήναγκάζοντο νά δηλώσουν ύποταγήν, «νά προσκυ-
νήσουν». Ή ήρωική άντίστασις, ή εύψυχία καί ή μή ύποταγή τίνων έξ αύτών
είναι τό θέμα δημοτικών τραγουδιών ώς τά κατωτέρω.

Δ. Α. Π.

Α'.

Τούτο τό καλοκαίρι καί τήν άνοιξη,
άσπρα χαρτιά μας γράφουν, μαύρα γράμματα.
«"Οσοι κι άν είστε κλέφτες στά ψηλά βουνά,
δλοι νά κατεβήτε άπ' τον "Ολυμπο,
5 νά προσκυνήσετ' δλοι τόν 'Αλή πασά».
Δυό παλληκάρια μόνον δέν προσκύνησαν'
έπήραν τά τουψέκια, τά λαμπρά σπαθιά
καί στά βουνά άνεβαίνουν, τρέχουν στήν κλεφτιά.

C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, tome I, Paris 1824, σ. 124.

1) καταφύγια τών κλεφτών. 2) βλ. άνωτ., σ. 276, σημ. 7. 3) δασικόν δένδρον.
4) ό σφένδαμνο?.

5) Βλ. ν.αί IC. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία τοο Ελληνικού εθ·νοι>5, εκδ. 5η, έν ΆΛ-ή-
ναι5 1925, τόμ. Ε'β, σ. 219 - 221.
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Β'.

Οί κλέφτες έπροσκύνησαν καί γίνηκαν ραγιάδες,
κ' ένα μικρό κλεφτόπουλο δέν θέλ' νά προσκυνήση"
ψηλά σέ πέτρα κάθονταν, τόν ταμπουρά1 λαλοϋσε:
«Έγώ ραγιάς' δέν γίνομαι, χαράτσι3 δέν πλερώνω».

Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά,
ΐόμ. 1, "Αθήναι 1939, σ. 3.

Τ. Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

Αί τελευταίοι στιγμαί τής ζωής τού κλέφτου απετέλεσαν Θέμα διαφό-
ρων τραγουδιών. Ό έτοιμοθάνατος άγωνιστής, ενεκα τραυματισμού ή γήρα-
τος, έκφράζει τήν ύστάτην αύτοΰ έπιθυμίαν καί άφήνει παραγγελίας, αί
όποίαι άνταποκρίνονται είς τόν ήρωικόν τόνον τού βίου του καί τάς δοξα-
σίας του περί τής πέρα τού τάφου ζωής. Κατά κανόνα παρίσταται άντιμε-
τωπίζων μέ καρτερικότητα τόν θάνατον" παρακαλεί τούς συντρόφους του νά
φέρουν κρασί διά νά πλύνη τάς πληγάς του ή νά τοϋ στρώσουν στρώματα άπό
κλαδιά καί νά του προσκομίσουν τό μουσικόν του όργανον (τόν ταμπουράν), νά
παίξη καί τραγουδήση τό τελευταίον τραγούδι. Είς άλλας παραλλαγάς δια-
τυπώνει τήν έπιθυμίαν νά έλθη ό «πνευματικός», διά νά τόν κοινωνήσω τών
άχράντων μυστηρίων ή συμβουλεύει περί τοΰ τρόπου τής άγγελίας του θα-
νάτου του είς τούς ιδικούς του.4 Διακατεχόμενος ύπό τοϋ φόβου μήπως έγ·
καταλειπόμενος έρημος καί άταφος γίνη βορά τών όρνέων καί θηρίων, πα-
ραγγέλλει είς τούς φίλους νά φροντίσουν διά τήν ταφήν του.

Μέ τήν πίστιν ότι καί μετά θάνατον θά ήμπορή νά συνέχιση τούς άγω-
νας του, έκφράζει τήν έπιθυμίαν νά γίνη ό τάφος του εύρύχωρος, διά νά πο-
λεμη έκείθεν τούς έχθρούς" νά έχη παράθυρα, διά νά είναι δυνατή ή έπικοι-
νωνία μέ τόν έξωτερικόν κόσμον, μάλιστα τήν φύσιν μέ τήν όποίαν τοσού-
τον ήτο έξοικειωμένος κατά τόν βίον του.

Τό θέμα περί τής κατασκευής τάφου ύπό τού μελλοθανάτου είναι γνω-
στόν ήδη έκ τής άκριτικής ποιήσεως, ώς παρετήρησεν ό Ν. Γ. Πολίτης (Έκ-
λογαί, άρ. 43). Ό Διγενής 'Ακρίτας, προαισθανόμενος τόν θάνατον, κτίζει ό
ίδιος παρά τόν Εύφράτην πανώριον τάφον, κιβούρι τοΰ θανάτου, έκ λευκού
μαρμάρου. Είς τά μοιρολόγια ώσαύτως δίδονται παραγγελίαι ύπό τοϋ νε-
κρού πλέον άνδρός, γυναικός, νέου ή νέας, πρός κατασκευήν του τάφου, ό
όποιος θά περιλάβη τό σώμα των.

1) μοοσ. όργανον (λ. τ. tampura). 2) όποτελή; τών Τούρκων (λ. άρα6. raya). 3)

κεφαλικό; φόρο; (λ. τ. baraç).

4) ή άγγελία τού θ·ανάτου νά γίν-jj εί; αύτού; άλληγορικώ; :

Μήν πήτε πώς λαβώθηκα, πώς είμαι σκοτωμένος,
μόν' πήτε πώς παντρεύτηκα κι άλλη γυναίκα πήρα'
πήρα τήν πλάκα πεθερά, τή μαύρη γής γυναίκα...
Πρόκειται περί στίχων μοιρ ολογίου, οί όποιοι μετεφέρθη σαν εί; τό κλέφτικο τραγούδι. Βλ.
καί Γιάννη 'Αποστολάκη, Τό κλέφτικο τραγούδι, 'Αθήναι 1950, σ. 36 κ.έξ. Ό. Α. l'élro-
pouloa, La comparaison dans la chanson populaire grecque, Athènes 1954, 0. 14
- 15. 5) Βλ. καί σχετικά; παρατηρήσει; : C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, l, 1824, σ. 54. Γιάννη 'Αποστολάκη, Τά δημοτικά τραγούδια, Μέρο; Α', Οί σύλ-
λογε;, 'Αθήναι 1929, σ. 94 καί 132 - 133. Τοϋ αύτοΰ, Τό κλέφτικο τραγούδι, σ. 44 κ.έξ.
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Ό μετά τοσαύτης άδρότητος όμως προσδιορισμός τοΰ είδους τού κι-
βουριού, συμφώνως πρός τάς έπιθυμίας τού προσώπου τό όποιον θά έναπο-
τεθή έκεΐ, άπαντά μόνον είς τά κλέφτικα τραγούδια.

Δ. Α. π.

Α'.

Σηκώνομαι πολύ ταχιά, δυό ώρες όσο νά φέξη,
παίρνω νερό καί νίβομαι, νερό νά ξαγρυπνήσω",
τά πεύκια άκούω καί βροντούν καί τές όξυές καί τρίζουν
καί τά γιατάκια 1 τών κλεφτών κλαίγουν τόν καπετάνον.
5 - «Γιά σήκ' άπάνω, Γιώτη μου, καί μή βαριά κοιμάσαι"
μάς πλάκωσε ή παγανιά,2 θέλουν νά μάς βαρέσουν».
- «Τί νά σάς Γτώ, μωρέ παιδιά, καημένα παλληκάρια ;
φαρμακερό 'ν' τό λάβωμα, πικρό καί τό μολύβι.3
Τραυάτε με νά σηκωθώ, βάλτε με νά καθήσω,
10 καί φέρτε μου γλυκό κρασί, νά πιώ καί νά μεθύσω,
νά πώ τραγούδια θλιβερά καί παραπονεμένα.
Νά ήμουν στά ψηλά βουνά καί τούς πυκνούς4 τούς ήσκιους,
πού 'ναι τά στείρα πρόβατα καί τά παχιά κριάρια !»

C. Fauriel, Chants populaires de la
Grèce moderne, tome I, 1824, a. 62.

B'.

Σά νύχτωσε καί βράδιασε, πάει καί τούτ' ή μέρα,
πάει καί τούτ' ή συντροφιά, πού είμαστε οϋλη μέρα.
Σύρτε, παιδιά μου, γιά ψωμί, ψωμί νά φάτε βράδυ,
καί φέρτε τό παλιό κρασί τό δωδεκαχρονήσιο,
5 νά πλύνω τΙς λαβωματιές, νά πλύνω τις γιεράδες.5
Πικρό, παιδιά μ', τό λάβωμα, φαρμάκι τό μολύβι.3
Καί πάρτε με καί σύρτε^'με σέ μιά ψηλή ραχούλα,
καί κόψτε μπάτσες6 στρώματα κι ούξυές προσκεψαλάδες,
καί βάν'τε με νά ξαπλωθώ καί βάν'τε με νά κάτσω,
10 καί φέρτε καί τόν ταμπουρά,7 νά τόν βαρώ γιομάτα.8
Φέρτε μου τό κιμέρι9 μου, γιά νά σάς τό μοιράσω"
φέρτε καί τόν πνεματικό, νά μέ ξεμολοήση
καί πάρτε με καί χώστε με σέ ριζιμιό λιθάρι.
Κόψτε κλαράκι δροσερό, λελούδια σκέπασ'τέ με.

Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής Άγόριανης
_________(ΓΙαρνασοΰ), 'Αθήνα 1939, α. 8, άρ. 10Α'.

1) καταφύγια (λ. τ. yatak). 2) ή έχθφική έφοδος. 3) εννοεί τά βλήματα', τών
εχθρών. 4) εκδ. Faur. : χονδρούς. δ) πληγάς (λ. τ. yara). 6) άκροκλώναρα· βλ. Είρ.
Σπανδωνίδη, εν«·' άν., σ. 404 έν λ. 7) βλ άνωτ., σ. 278, αημ. 1. 8) είς τήν εκδ. Σπαν-
δωνίδη ακολουθεί δ ατίχος: Κατακαημένε τάμπουρα, για δε βαρείς γιομάτα;... 9) κιμέρι,
"1 ιερματίνη ζοινη είς τήν δποίαν έφυλάττοντο τά χρήματα, βαλάντιον (λ. τ. keiner).
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Γ.

- «Γιά σήκω, καπετάνιε μου, καί μή βαρυκοιμάσαι».

- «Μέ τί καρδιά νά σηκωθώ καί χέρια ν' άκουμπήσω ;
μδχουν τά χέρια τρίμματα, τήν πλάτη τσακισμένη,
παιδιά μου, μόνον σύρτε με πάνου ψηλά στή ράχη,

5 πού 'ναι τά πεύκα τά ψηλά, τά δέντρα τά μεγάλα
καί κόψετε χλωρά κλαδιά καί βάλτε με νά πέσω'
δώστε τό καριοψίλι μου, τό δόλιο μου ντουφέκι,
γιά νά τδ ρίξω τρεις ψορές κι άπέ νά ξεψυχήσω».

Πελοπόννησος (Ανδρίτσαινα). - Λ. Α. άρ. 22ΐ3γ',
σ. 137 (Δ. Πετρόπουλος, 1934).
Δ'.

Ροβόλα κάτω στδν γιαλόν, κάτω στό περιγιάλι,
βάλε τά χέρια σου κουπιά, τά στήθη σου τιμόνι,
καί τδ λιγνόν σου τό κορμί βάλε το σάν καράβι.
Καί άν κάμ' ό θεός κ' ή Παναγιά, νά πλέξης1 νά περάσης,
5 νά πάς πρός τά λημέρια2 μας, δπδχομεν καβούλι,3

πού ψήσαμεν τά δυό τραγιά, τόν Φλώραν καί τόν Τόμπραν.
"Αν σ' έρωτήσ' ή συντροφιά τίποτε γιά έμένα,
νά μήν εΐπης, πώς χάθηκα, πώς πέθαν' δ καημένος,
μόνον είπέ πανδρεύθηκα στά έρημα τά ξένα'
10 πήρα τήν πλάκα πεθεράν, τήν μαύρην γήν γυναίκα,
κι αύτά τά λιανολίθαρα όλα γυναικαδέλψια.

Χειρόγρ. Βιβλιού. Βουλής, άρ. 28 (19 αι.), σ. 131.
Δ'α.

Έσεΐς, παιδιά κλεψτόπουλα κ' έσείς Ρουμελιωτάκια'
μά τό ψωμί πού φάγαμε, μά τήν άδερψοσύνη,
γλέπω νά 'ρδινιαζώσαστε 1 στόν τόπο μας νά πάτε
κ' έμένα πού μ' άφήνετε στόν ελατ' άπουκάτου ;
5 Σάν πάτε στήν πατρίδα μας, στό τόπο μας, άν ψτάσ'τε,
ντουφέκια νά μή ρίξετε, τραγούδια μήν είπήτε'
κι άν σάς ρωτήσ' ή μάννα μου κ' ή δόλια ή άδερψή μου,
κι άν σας ρωτήση καί κανείς άπδ τούς έδικούς μου,
μήν πήτε πώς λαβώθηκα καί είμαι πληγωμένος.

10 Πέστε τους πώς παντρεύτηκα, άλλη γυναίκα πήρα'
πήρα τήν πλάκα πεθερά, τή μαύρη γής γυναίκα

κι αύτά τά λιανολίθαρα 5 όλα γυναικαδέρψια.
_ 'Αρκαδία.- Κ. Α. άρ. 2255, σ. 344-345 (Γρ. Δημητρόπουλος, 1956).

1) νά κλίόσφς. 2) βλ. άνωτ., σ. 277 αημ. 1. 3) ώς εχομεν συμφωνίαν (λ. άρ.
kavil). 4) έτοιμάζεσ&ε. δ) χειρ.: κι ολα τά λιανολίθαρα. Ή 3ιόρ9·ωσις κατά τον στίχον

11 τοΰ άνωτέρω Δ' άσματος.
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Ε'.

Σαράντα κλέφτες ήμασταν, σαράντα δυό νομάτοι'
δλ' έναν δρκο κάναμαν μέσ' στ' άγιο τδ Βαγγέλιο'
«"Αν άρρωστήσ' δ σύντροφος νά τόν φυλάν' οί άλλοι».
Ήρθε καιρός κι άρρώστησεν ό δόλιος μας δ πρώτος'
5 σαράντα μέρες κάναμαν, σαράντα μερονύχτια,

σύν1 δυό, σύν' τρεις κουβέντιαζαν, σύν1 πέντε κουβεντιάζουν.

- «Παιδιά, νά τόν άφήκουμε τό δόλιο μας τόν πρώτο».
Κι αύτδς δόλιος τούς άκουσε, τούς κράζει καί τούς λέει.

- «Παιδιά μ', νά μή μ' άφήκετε στόν έρημο τόν τόπο'

10 βγαίνουν τ' άρκούδια καί μέ σκιούν,2 οί λύκοι καί μέ τρώγουν,
μούν' πάρτε με καί σύρτε με ψηλά σ' έκείν' τή ράχη,
πού 'ναι τά πεύκια τά ψηλά κ' οί μαρμαρένιες βρύσες'
σκάψτε πλατιά, σκάψτε βαθιά, ίσια γιά δυό νομάτους 3
καί στή δεξιά μου τή μεργιά άψήστε παραθύρι,
15 νά στέκ' όρθός νά πολεμώ καί δίπλα νά γιομίζω,
νά 'ρχουνται τά κλεψτόπουλα νά μέ καλημεράνε'
νά μπαίν', νά βγαίνουν τά πουλιά, τής άνοιξης τ' άηδόνια,
νά λέω πώς ήρθ' ή άνοιξη, ήρθε τό καλοκαίρι».

Γ. Χααιώτου, Συλλογή τών κατά τήν "Ηπειρον
δημοτικών άσμάτων, 'Αθήναι 1866, σ. 94 - 95·

Τ'.

Νά 'ξερα καί νά κάτεχα1 τί μήνα θά πεθάνω,
σέ τί έκκλησιά θέ νά θαφτώ, σέ τί μνήμα μέ βάνουν,
νά πάρω τά πελέκια μου, νά μπώ σέ περιβόλι,
νά βρώ τ' άφράτο μάρμαρο, νά κάμ' ώριό κιβούρι,5
5 νά 'ναι πλατύ γιά τ' άρματα, μακρύ γιά τό κοντάρι'
καί στή δεξιά μου τή μεριά νά κάμω παραθύρι,
νά παίρν' άγέρα τήν αύγή, δροσιά τό μεσημέρι,
νά μπαινοβγαίνουν τά πουλιά, νά φέρνουν τά μαντάτα,
μαντάτα άπό τό σπίτι μου, μαντάτα άπ' τά παιδιά μου.

/'. Εϋλαμπίου, 'Αμάραντος, ήτοι ρόδα τής άναγεννηίΐείσης
'Ελλάδος, Πετροΰπολις 1843, σ. 22.

1) έκδ. Χασ.: σέ. Ή διόρθ-ιυσις έκ τής παραλλ. έκ Τσουμέρκων (Λαογρ., τόμ. 5 (1915/
16), σ.69, άρ. 34, στ. 5). 2) μέ τρομάζουν. 3) άτομα. 4) νά έγνώριζα. 5) τάιρον.
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Ζ'.

Ό ήλιος έβασίλευε κι ό Δήμος διατάζει :
«Σύρτε, παιδιά μου, στδ νερό, ψωμί νά ψάτ' άπόψε'
κ' έσύ, Λαμπράκη μ' άνιψιέ, κάθου έδώ κοντά μου'
νά ! τ' άρματά μου φόρεσε, νά είσαι καπετάνος'
5 κ' έσείς, παιδιά μου, πάρετε .τδ έρημο σπαθί μου'
πράσινα κόψετε κλαδιά, στρώστε μου νά καθήσω,
καί φέρτε τόν πνευματικό νά μέ ξομολογήση,
νά τόν είπώ τά κρίματα, δσα 'χω καμωμένα.
Τριάντα χρόνι' άρματολός 1 κ' είκοσι έχω κλέφτης
10 καί τώρα μ' ήρθε θάνατος καί θέλω νά πεθάνω.
Κάμετε τό κιβοΰρι μου, πλατύ, ψηλό νά γένη,
νά στέκ' όρθός νά πολεμώ καί δίπλα νά γεμίζω,
κι άπό τό μέρος τό δεξί άφήστε παραθύρι,
τά χελιδόνια νά 'ρχωνται, τήν άνοιξη νά φέρουν,
15 καί τά άηδόνια τόν καλό Μάη νά μέ μαθαίνουν».

C. Fauriel, Chants populaires de la
Grèce moderne, tome i, 1824, a. 56.

Z\ TA ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ

Κατ' άρχέγονον δοξασίαν ό άνθρωπος εύρίσκεται είς στενώτατον έσω-
τερικόν δεσμόν πρός τά ένδύματά του, τά όπλα, έργαλεϊα κλπ., έχει μετ'
αύτών μυστικιστικήν τινα συμβίωσιν, ή όποία έξακολουθεί ύπάρχουσα καί μετά
τόν διά τού θανάτου άποχωρισμόν.'Εκ τούτου οί έπιζώντες αίσθάνονται φόβον
καί εύλάβειαν διά τά άντικείμενα τών άποθανόντων καί άποφεύγουν νά με-
ταχειρίζωνται ταύτα. Ούτως είς μοιρολόγιον λέγεται ότι τών «πεθαμένων τά
σκουτιά δέν πρέπει νά φοριώνται», άλλά νά κρέμωνται εις πύργον «νά τά λε·
ρώνη ό κορνιαχτός καί νά τά λειώνη ό ήλιος».® Ή δοξασία αύτη, καθώς πα-
ρετήρησεν ό Γιάννης 'Αποστολάκης,'άποτελεί τήν κεντρικήν ίδέαν τοΰ άσμα-
τος, καθ' δ τά άρματα ώρισμένων πολεμιστών, ώς τού Ραγκαβάνη, τού Πε-
τροπέτσα κλπ., ή τών άντρειωμένων γενικώτερον, δέν πρέπει νά πωλώνται
ή νά φέρωνται ύπό άλλων επιζώντων, άλλά νά άναρτώνται είς πύργον, δέν-
δρον, έκκλησίαν.

Είς παραλλαγάς τινας, ώς ή Γ έκ τών κατωτέρω, διατυπώνεται ή
ύποθήκη, όπως τά όπλα άποθανόντων άνδρειωμένων περιέρχωνται είς γεν-
ναίους, ίνα καί έκείνοι έπιτελέσουν ήρωικάς πράξεις ώς καί οί έκλιπόντες.
Τό ά°μα ύπό τήν μορψήν ταύτην συνετέθη προφανώς ύπό νεωτέρων τρα-
γουδιστών, οίτινες δέν είχον πλέον σαφή ëvvoiav τής παλαιάς δοξασίας
περί τοϋ στενού δεσμού τοΰ άτομου πρός τά δπλα του.

δ. λ. π.

1) εν.?. Faur. : αμαρτωλός.

2) Δελτ. Ίστ. ν.αί Έθν. Έταιρ. Έλλάδοί, τόμ. Β' (1885 89) σ. 141, άρ. 1. 3)
Τά δημοτικά τραγούδια, Μερ. Α', Οί σολλογές, 'Αθήναι 1929, σ. 13.
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Α'.

Τοΰ Ραγκαβάνη τ' άρματα δέν πρέπει νά φοριώνται,
μόν' πρέπει γιά νά κρέμωνται μέσα στά σταυροδρόμια,
κι δσοι διαβάτες κι άν περνάν' οδλοι νά τά ρωτάνε :
-«"Αρματα, πού είναι δ άφέντης σας, πού 'σαστε μοναχά σας ;»
5 -«'Αφέντη μας έμίσεψε 1 καί πάει βαρύ ταξίδι».

'Αρκαδία. - Λαογρ., τόμ. 5 (1915/16),
α. 150 (Μ. Τρανός).

Α'α.

Τοϋ Ραγκαβάνη τ' άρματα, τού Προύσια τό τουφέκι
δέν πρέπει νά φοραίνουνται σέ δτινους μεσούλα,
μά πρέπει γιά νά κρέμωνται σέ ένα δενδρί άποκάτω,
νά τά βαρη μαΰρος βοριάς, τετράζινο χαλάζι,
5 γιά νά περνάη ή κλεφτουριά, νά τά ξαναρωτάη :

-«"Αρματα, πού είναι ό άφέντης σας καί που είναι ό άφεν-

τικός σας ;»

-«Ό άφέντης μας έμίσευσε ν-άπό τά ψές τό βράδυ».

Πελοπόννησος (Κορινθία). - Λ.Α. "Υλη, άρ. 3055
(Κ. Μαλαχάτης, 1888).

Β'.

Τ' άντρειωμένου τ' άρματα δέν πρέπει νά πουλιώνται"
πρέπει νά κρέμωνται ψηλά σ' άραχνιασμένον πύργο"
ή σκουργιά νά τρώη τ' άρματα κ' ή γή τόν άντρειωμένο

Λ. Λ. "Υλη, άρ. 2570 (Παϋλ. Λάμπρος).

Γ'.

Τών άντρειωμένω τ' άρματα δέν πρέπει νά πουλιούνται,
μά πρέπει νά γυαλίζουνε καί τσ' άντρες νά τιμούνε.
Νά τά θωρούν οί γι. άλλοι νιοί νά τ' άποκαμαρώνουν,
κι αύτοί νά κάμουν άρματα, νά παίζουν στό σημάδι,
5 στά καθιστά, στά πεταχτά, στά ίσια, κ' εις τδ γλάκι,2
λαγούς, τρυγόνια, πέρδικες νά μή ξεζευγαρώνουν,
μόνο στά κρέτα 3 τών έχθρώ δντε τσ' άποζυγώνουν.4

Παύλου Γ. Βλαατοϋ, Ό γάμος έν Κρήτη,
έν 'Αθήναις 1893, σ. 104.

2) τρέξιμον, eis τόν άγώνα δρόμου. 3) ν.ρέ-
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Η'. Ο ΚΟΡΑΚΑΣ ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΤΑ

Διά νά έξαρθή ή τραγικότης πολυνέκρου τινός μάχης προτρέπεται ό
κρώζων έκ πείνης κόραξ νά πετάξη ε'ις τόν τόπον τού πολεμικού δράματος,
όπου καί θά εχη ώς βοράν τά αίματα καί τάς σάρκας τών φονευθέντων.

Οί στίχοι ούτοι είναι τυπικοί, χρησιμοποιούμενοι ούτω διά πολεμικά
γεγονότα διαδραματισθέντα εις διαφόρους τόπους, Βαλτέτσι, Τρίκορφα,
"Αγραφα, Κόζιακα, Καλαμπάκαν κ. ά. '

Διά τών Ιδίων στίχων είς παραλλαγάς τινας έκφράζεται κατόπιν καί
νόημα μέ ήθικόν περιεχόμενον. Ούτως ό κόραξ θά εχη ώς βοράν τά αίματα
καί τήν σάρκα ούχί τών ήρώων, οί όποιοι έπεσαν είς μάχην, άλλά τοΰ άδι-
κήσαντος βόιβοντα ή κατή κ. ά.

δ. λ. π.

Α'.

Τ' έχεις, καημένε κόρακα, πού σκούζεις καί φωνάζεις ;
Μά μή διψάς γιά αίματα, γιά τούρκικα κεφάλια ;
Πέρασε άπό τά Τρίκορψα1 καί σύρε στό Ντερβένι,2
έκεΐ νά πιης έσύ αίματα, νά φάς Τούρκων κεφάλια.

Πελοπόννησος (Μανιάκι). - Λ. Α. άρ. 1174,
α. 139 (Μαγδαληνή Τσάκωνα, 1938).

Β'.

Τ' έχεις, καημένι κόρακα, κί σκούζεις κί ψουνάζεις ;
Νά μή διψάς γιά αίματα, νά μή διψάς γιά λέσια ;3
"Εβγα ψηλά στούν Κόζιακα,4 δίπλα στήν Καλιαμπάκα
κι άγνάνηψι τήν Πουταμιά κι αύτήν τήν Κρύα βρύση,
5 νά ίδης κουρμιά πού κείτουντι, κουρμιά δίχους κιφάλια.

Αιτωλία. - A. Α άρ. 809, σ. 49 (Δημ. Λουκόπουλος, 1902).

Γ'.

Τ' έχεις, καημένε κόρακα, καί σκούζεις καί φωνάζεις ;
Μήνα διψάς γιά αίματα, γιά τούρκικα κεφάλια ;
Πέτα ψηλά κατ' τ' "Αγραφα, στοΰ "Ασπρου τό γεφύρι5
νά φάς κρέας άπό κατή 6 καί πλάτ' άπδ ,βοϊβόντα. 7

Θεσσαλία. -'Α.Ίατρίόον, Συλλογή δημοτικών Ασμάτων,
παλαιών καί νέων, έν 'Αθήναις 1859, σ. 9.

1) ορος τρικόρυφον τής επαρχίας Μαντινείας, αποτελούν διακλάδωσιν τοδ ορούς Μαι-
νάλου. 2) τά Δερβενάκια. 3) πτώματα έν άποσυνθ-έσει (λ.τ. les). 4) ορος τής Θεσσαλίας,
δ) γέφυρα έπί τοδ Άχελψοο. 6) Τοδρκον δικαστήν. 7) ατρατηγόν άρχοντα (λ. σλαβ. voivoda).
Εις το κείμενον τής συλλογής Ίατρίδου συνεχίζεται τό άσμα μέ στίχους άπό τό τραγούδι τοδ
Μπουκουβάλα: τί 'ν' ό αχός π'ακούεται κ' ή ταραχή μεγάλη;

Ό Μπουκουβάλας πολεμά...
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Δ'.

Ή παραλλαγή αύτη έχει διαμορφωθή έκ τών γεγονότων τούΈλληνοϊ-
ταλικοΰ πολέμου τοΰ 1940.

Τ' έχεις, καημένε κόρακα, καί σκούζεις καί φωνάζεις ;
Μήπως διψάς γιά αίματα, μήπως πεινάς γιά σάρκα ;
Σύρε, πουλί μ', στό Αάμποβο,1 ψηλά κατ' τή Χιμάρα,
νά ίδης κορμιά πού κείτονται, τσολιάδες του σαράντα"
5 εύζώνους τοΰ τριανταεννιά.3.......

Δέν έχουν μάννα νά τούς δη, μάννα γιά νά τούς κλάψη.

Μεαολόγγιον. - Λ. Α. άρ. 2258, 'cf. 127
(Σπ. Περιστέρης, 1957).

θ'. ΓΕΡΑΛΑΦΟΣ ΚΑΙ ΖΑΡΚΑΔΟΣ

Είς τό κατωτέρω άσΡα ^έν άναφέρεται ήρωική πράξις, ήτις χαρακτη-
ρίζει, κατά κανόνα, τό κλέφτικο τραγούδι τής άκμής. Εις τήν άρχικήν του
μορφήν πιθανώτατα ήτο τοΰτο έπύλλιον συντεθέν ύπό τίνος στιχουργού, όστις
ένεπνεύσθη έκ τής έν τή φύσει ζωής. Άργότερον συνεδυάσθη τούτο πρός
τήν ζωήν τών κλεφτών καί άπέβη συμβολικόν. Ό «γεράλαφος» συμβολίζει
τόν ύποδουλωμένον "Ελληνα, τόν «ραγιάν», όστις θρηνεί διά τήν συμφοράν
του καί άνέχεται παθητικώς τήν μοίραν του. Τούτο φαίνεται είς τήν παραλ-
λαγήν Β', ένθα γίνεται λόγος περί έπιδρομής Τούρκων.

Δ. Λ. Π.

Α'.

Στήν κουρψή στόν "Ελυμπο
βόσκ' ένας γεράλαφος
κι δλο κλαιν' τά μάτια του.
Ζάρκαδος έδιάβηκε
5 καί τόν καλημέρισε :

- «Καλή μέρα σ', έλαψε !»

- «Βρέ, καλώς τό ζάρκαδο».

- «"Αλαφε, γεράλαφε,

τ' έχ'ν' τά μάτια σου κί κλιαΐν',
10 χύνουν δάκρα κόκκινα,
κόκκινα καί πράσινα
κι δλο νιρουγάλαζα ;»

- «Τώρα πού μί ρώτησις,
θά σί πώ, βρέ ζάρκαδι.

15 Κυνηγοί μί κυνηγούν,

ποΰ νά πάου 'γώ πικρός,
χίλιοι δυό καβαλλαροί
μ' έκατό λαγουνικά».

___Μακεδονία (Πιερία). - A.A. άρ. 383, σ. 8, άρ. 8 (Χρ. Γουγούσης, 1911).

1) χωρίον, τή; Βορείου 'Ηπείρου. 2) ε&ζώνου; τή; στρατολογική; κλάσεω; του ετου;
1940. 3) τή; στρατολογική; κλάσεω; του ετου; 1939.
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Β'.

Πέρα 'κεί στόν "Ολυμπον
καί στά χαμοκέρασα
βόσκ' ένας γερόλαφος,
κι δλο κλαιν' τά μάτια του'
5 χύνει δάκρυα κόκκινα,
κόκκινα καί πράσινα,
κι δλο καταμέλανα.
Ζάρκαδος έδιάβαινε
καί τόν καλημέραε,
10 'στάθη καί τόν ρώταε :

- «Τ' έχεις, βρέ γερόλαφε,

κι δλο κλαιν' τά μάτια σου ;
χύνεις δάκρυα κόκκινα,
κόκκινα καί πράσινα
15 κι δλο καταμέλανα;»

- «Τί νά 'χω, βρέ ζάρκαδε ;
βγήκαν Τούρκοι παγανιά 1
μέ χίλια λαγωνικά,

κι άλλα τόσα ζαγαριά».'
20 - «Σιώπα, βρέ γερόλαφε,
μήν παραπικραίνεσαι'
μέσ' στ' 'Ολύμπου τές κορφές
δέν πατούν λαγωνικά,
κι ούδ' αύτά τά ζαγαριά». ®

Τ. Μπάρτα, 'Αναμνήσεις φιλοπάτριδος,
έν Παρισίοις 1861, σ. 147 - 148.

Γ. ΒΟΥΝΑ ΜΑΛΩΝΟΥΝ

Τό «μάλωμα βουνών» εχει πολύ παλαιάν παράδοσιν. Ποίημα τής Κο·
ρίννης (τού 5ου αί. π. Χ.), έν παπύρω τοΰ 2ου αί. μ. Χ·, άναφέρεται εις ëpiv
μεταξύ τών όρέων Κιθαιρώνος καί "Ελικώνος, τά όποία παρουσιάζονται είς
τό άσμα διαγωνιζόμενα μέ κριτήν τόν Έρμήν.4 Τό θέμα άπαντά καί είς νεω-
τέρας λαϊκάς παραδόσεις, μέ τήν διαφοράν ότι δέν μαλώνουν τά ίδια τά

1) ώς κυνηγοί. 2) κυνηγετικούς κύνας (λ. ώρό. sakar). 3) Τό άσμα συνεχίζεται μέ

τους κάτωθι στίχους, οΤτινες προφανώς είναι νεωτέρα προσθήκη :
Βλάχε, βρε Βλαχόπουλε,

λάλα τήν φλοέρα αον,
να χορεύαω, và πηδώ
μέο' οτ' 'Ολύμπου τήν δροσιά.

4) Βλ. Ν. Α. Βέη, Τά μαλώματα βουνών στά νεοελληνικά γράμματα καί ό Βερολι-
ναΐος πάπυρος 284, Νέα Εστία, τόμ. 35 (1944) σ. 242 κ.έξ. καί 335 κ.έξ.
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βουνά άλλά τά στοιχειά ή ο'ι άντρειωμένοι τών βουνών.1 'Αντιθέτως εις τρ
δημοτικά τραγούδια έ'χομεν μάλωμα βουνών, ώς τού 'Ολύμπου καί Καλο)ίί
μνου έν Καρπάθω,'τοΰ Κέντρου, τού Σφακιανού καί τοΰ Ψηλορείτη έν Κρήτη. '
Πανελλήνιον διάδοσιν Μχει τό σχετικόν τραγούδι τοΰ 'Ολύμπου καί Κισσά-
βου ("Οασης), τό όποιον άνάγεται χρονικώς είς τήν περίοδον τής άκμής τής
κλεφτουριάς. Ό "Ολυμπος άνταγωνιζόμενος πρός τόν Κίσσαβον ύπερηφα-
νεύεται όχι μόνον διά τό ψήλωμα καί «τίς πολλές κορφές», άλλά καί διά
ιούς πολυάριθμους ήρωικούς άγωνιστάς τής έλευθερίας, οίτινες ευρίσκουν
έκεΐ καταφύγιον. Τό άσμα τούτο συχνά συνδέεται μέ τό άσμα «άιτός κρα-
τεί στά νύχια του άνθρώπινο κεφάλι», ούτω δέ προκύπτει νέα παραλλαγή
νόθος μέν, άλλά μέ εύρεϊαν διάδοσιν.4 Κείμενον τής παραλλαγής ταύτης
παραθέτομεν κατωτέρω (Α'α).

Δ. Α. Π.

Ό "Ολυμπος κι ό Κίσσαβος τά δυύ βουνά μαλώνουν.
Γυρίζει ό γέρο-"Ολυμπος καί λέει τοΰ Κισσάβου.

- «Μή μέ μαλώνης, Κίσσαβε, κονιαροπατημένε. 5
Έγώ 'μαι ό γέρο-"Ολυμπος στόν κόσμο ξακουσμένος.

5 "Εχω έξήντα δυό κορφές καί τριάντα δυό βρυσοΰλες,
κάθε κορφή χαί φλάμπουρο,0 κάθε βρύση καί κλέφτης».

Πελοπόννησος (Γορτυνία). - Λ. Α άρ. 968ε',
σ. 374-375 (Χ. Σακελλαριάδης, 1929).

Α'α.

Ό "Ελυμπος κι ό Κίσσαβος τά δυό βουνά μαλώνουν,
ποιό νά 'ναι τό ψηλότερο, ψηλότερ' άπό τ' άλλο.
Γυρίζει ό γέρο-"Ελυμπος τοΰ Κίσσαβου καί λέει.

- «Τί λές, βρέ παλιό - Κίσσαβε, βρέ τουρκοπατημένε,
5 πού σέ πατάνε τ' άλογα, σέ βόσκουν τά γελάδια;

'Εγώ είμαι δ γέρο-"Ελυμπος, ό γεροπαινεμένος,
έχω ν-έξηνταδυό κορφές, κ' έξηνταδύο ρίζες,
πάσα κορφή καί φλάμπουρο,6 πάσα ρίζα καί βρύση.
Στή μεγαλύτερη κορφή ένας άιτδς καθόταν
10 καί κράτηγε στά νύχια του άνθρώπινο κεφάλι'

1) Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. I (1904) σ. 59, 278, 285. 2) Μ. Γ. Μιχαηλίδου

Νουάρου, Δημοτικά τραγούδια Καρπάθου. 1928, σ. 156, άρ. 16α καί ο. 158, άρ. 16 6. 3)

Ant. JeannaraMe, "άσματα Κρητικά, Leipzig 1876, σ. 107-8. Άρ.Κριάρη, Πλήρης σολ-
λογή Κρητικών δημωδών άσμάτων, εκδ. Β' (1920/21) σ. 339. 4) Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτου,

Εκλογαί άπό τά τραγ. τοδ έλληνικοό λαοδ, 1914, άρ. 23.

5) πατημένε άπό τούς Κονιάροος, Τούρκους τοδ 'Ικονίου. 6) πολεμική σημαία.
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πολλές βολές τό τσίμπαγε, πολλές βολές τοϋ λέει:

- «Κεφάλι, τί κακό 'καμες καί σέ τραυάν' τά όρνια ;»

- «Έγώ μ' ό πρώτος του χωριού καί μοίραζα τό χρέϊ"
στή φτώχεια ερριχνα έκατό καί στους άρχόντους δέκα,

15 μιά χήρα μέ πολλά όρφανά βαρύ χρέϊ τής ρίχνω».

Γεωργίας .Ταραούλη, Μωραΐτικα τραγούδια Κορώνης
καί Μεθώνης, 'Αθήναι 1944, σ. 29, άρ. 25.

Β'.

"Ελυμπος κι δ Καλόλιμνος 1 τά 'υό "ουνιά2 μαλλώνουν
έχου ρεκαβαρίσματα 3 κ' έχου κακιά κι άμάχη.
Τό 'να μαλλώνει γιά νερό καί τ' άλλο γιά τδ χιόνι.
Κι ό "Ελυμπος έρκίνεψε Καλόλιμνο νά 'βρίση,
5 μέ καταφρόνεσες πολλές νά τόν άποτιμήση.

- «Βρέ "Ελυμπε μισόουνε, άσσαλλοπατημένε,'1

πού σέ πατοΰ τά πέταλα, τά ζούμπερα 6 τού κάμπου
καί τά μουλαροόρδανα " κι άγριονικά 7 τής χώρας.
Μ' έιώ 'μ' ό ώριο - Καλόλιμνος ό πενταξακουσμένος,
10 πού 'χω σεράντα 'υό κορφές καί δέκα πέντε βρύσες'
όπου κορφή καί φλάμουρο 8 κι όπου φλάμουρο βρύση,
κι όπου βρύση καί κρυό νερό περδικολαλημένον».9

Έμμ. Μανωλαχάκη, Καρπαθιακά,
έν 'Αθήναις 1896, σ. 242, άρ. 43.

1) "Ελυμπος, κώμη είς τό βόρειον άκρον της Καρπάθου. Είς τό ασμα θεωρείται ώ;
ορος κατ" επίδρασιν τοδ γνωστού άσματος, ώς άνωτέρω (Α'). Καλόλιμνος, τό όψ-ηλότερον ορος ΐής
Καρπάθου (βλ. Μ. Μιχαηλίδου Νονάρον, Δημ. τραγούδια Καρπάθου, 1928, σ. 157 σημ.).

2) ?υό βουνά. 3) φιλονικίας (λ. ίτ. ricavare). 4) μισόβουνο, τσαλαπατημένε, ποδοπατημένε.
5) ζούμπερον = μικρόσωμον ζψον, αγριον. 6) μουλαρογόρδανον == ό ταχύπους ήμίονος. 7)
άγριονικόν = ό όναγρος. 8) πολεμική σημαία. 9) τό άσμα συμφυρόμενον, ώς καί ή ανω-
τέρω παραλλαγή, με τό "'Αϊτός κρατεί στά νύχια του άνθρώπινο κεφάλι„, συνεχίζεται μέ
τούς έξης στίχους :

Κι άπάνω ατή Θερόπολιν μαύρη 'ιταίλλα (=βιτσίλα, γυπαετός) στέκει.

Σφικτοκραεϊ ατά νύχια της άϋύρωπινά κεφάλι.

Κάπου καί κάπου το τσιμπά κι άραοιντά τοΰ λέει :

-«Κεφάλι κακοκέφαλο καί τί 'χεις χαωμένα ;»

-'Έιώ μι πρώτος τώ πρωτών ό προϊοτός τής γ ώρας,

πού 'μοίραζα το 'όαιμο κ' ηκοβγα τ' άνεζούλι,

τίς πλούσιους ήβαλα 'κατο και τούς φτωχούς 'ιακόσια.

Μιά χήρα με τά τριά παιψ. ηαλλα πεντακόσια,

γιατ' είχε απίδια τρίπατα κι αύλες μαρμαρωμένες.

Κι ό 'ασιλιάς έρέετο, 'λιμπίζετο τή χήρα

κ' εκείνη μ' έκατάωκεν κ' εκαταμίτωαέ με

κ' ίκοτμα τό κεφάλι μου άτόν ποταμό τό 'ρίξαν*.
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Γ'·

Τρία βουνά μαλώνουνε κ' είναι νά σκοτωθούνε,
τό Κέντρος' καί τό Σφακιανό ' καί τ' άλλ' ό Ψηλορείτης
κ' έμήνυσε τό Σφακιανό κ' εΐιτε στόν Ψηλορείτη :

- «Σταθήτ' έσείς τά δυό βουνά μά 'γώ 'μαι τό θεριό σας».

Δ. Σ. Βουτετάκη, Τραγούδια Κρητικά,
Χανιά 1904, α. 83.

ΙΑ'. ΑΙΤΟΣ

Είς πολλά κλέφτικα τραγούδια ό ήρωικός καί άτίθασος κλέφτης συμ-
βολίζεται μέ τόν άετόν. Ούτως εις τό πρώτον (Α') τών κατωτέρω τράγου-
διών ώς άετοί παρίστανται δύο άγωνισταί όμιλοΰντες περί πολεμικών πρα-
γμάτων έκ τούτων ό είς ήτο άρχηγός είς τήν περιφέρειαν τού ποταμού Λού-
ρου έν Ήπείρω.

Είς τό δεύτερον (Β') τραγούδι ό κλέφτης παρίσταται ώς άετός ύπερή-
φανος, όστις δέν έγκαταλείπει τά όρεινά κρησφύγετα παρά τάς έκ τοΰ χει-
μώνος κακουχίας. Κλέφτες φαίνεται έπίσης ότι συμβολίζουν καί οί άετοί του
τρίτου (Γ') άσματος πού «κλαίγανε τά ντέρτια τους καί τά παράπονά τους».

Δ. Α. Π.

Α'.

Χρυσός άετός έκάθονταν στόν έρημο τό Λούρο'3
πάσα μερούλα κυνηγάει άηδόνια καί περδίκια,
στές δεκαπέντε του Μαγιοΰ κυνήγι δέ γυρεύει,
μόν' μαραμμένος κάθεται, χαλνά καί τή φωλιά του.
5 Άλλος άετός έδιάβαινε καί τόν καλημερούσε.

- «Καλημέρα σου, σταυραετέ». - «Καλώς τον-~τόν σαΐνη». 4

- «Τ' έχεις, καημένε σταυραετέ, χαλνάς καί τή φωλιά σου ;»

- «Σαΐνη, ' κι άν μ' έρώτησες νά σου τό μολογήσω.
Άπόψ' είδα στόν ϋττνο μου, στόν ϋπνο πού κοιμούμουν,

10 σάματ'5 έπήγα στδν πασά στόν Κούρτη στό Μπεράτι,6
κι άκουσα τόν μουσαβερέ,7 τοϋ Γιάχου τήν κουβέντα.
Ό Γιάχος έπροβόδαε 8 στόν βασιλιά στήν Πόλη :
-«Φλωριά δσα κι άν θέλετε, διπλά νά σάς τά δώσω,
μόνον νά γένω βόιβοδας έγώ στδ μουλαλίκι,9
15 νά διώξω τούς Μπερατινούς, τόν σκύλον χασνατάρη». 10

C. Fauriel, Chants populaires de la
Grèce moderne, tome I, 1824, a. 26.

1) Κέντρο;: όρο; δυτικώ; τή; ν1ίη; εί; τήν επαρχ. 'Αγ. Βασιλείου Ρε8·ύμνη;. 2)
Σφακιανό : τά Λευκά ορη. 3) ποταμό; τή; ΊΙπείρου. 4) είοο; ίερακο; (λ. άρ6. sa-
liin). 5) ιί>σάν νά. 6) Βεράτι' πόλι; τή; νοτίου 'Αλβανία;. 7) συζήτησιν, σύσκεψιν (λ.
άρό. müsavere). 8) προέπεμπε. 9) διοικητική περιφέρεια. 10) θησαυροφύλακα (λ. περσ.
haznedar).

19
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Β'.

ν-"Ενας άιτός περήφανος, ένας άιτός λεβέντης,
δέν πάει στά κατώμερα νά καλοξεχειμάση,
μόν' μένει άπάνου στά βουνά, στά κρύσταλλα, στους πάγους.
Μαρμάρωσαν τά νύχια του κ' έπέσαν' τά φτερά του.
5 Άγνάντιο βγήκε κ' έκατσε σ' ένα ψηλό λιθάρι
καί μέ τόν ήλιο μάλωνε καί μέ τόν ήλιο λέει:
- «"Ηλιε, γιά δέ βαρείς κ' έδώ σέ τούτ' τήν άπογειούρα, '
νά λειώσουνε τά κρύσταλλα, νά λειώσουνε τά χιόνια,
νά ζεσταθούν τά νύχια μου, νά γίνουν τά φτερά μου,
10 νά 'ρθοΰνε τ' άλλα τά πουλιά καί τ' άλλα μου τ' άδέρφια ;»

Πελοπόννησος (' Ανδρίτσαινα). - Λ Α. άρ 22lîîy,
σ. 34 (Δ. Πετρόπουλος, -1934).

Β'α.

"Ενας άιτός περήφανος κ' ένας καλός λεβέντης
δέν πάει στά ξεχειμαδιά, νά καλοξεχειμάση,
μά μένει άπάνω στά βουνά, ψηλά στά κορφοβούνια.
"Επεσαν χιόνια καί νερά, χιόνια καί κορκοσιάλια,2
5 έμάργωσαν3 τά νύχια του κ' έπέσαν τά φτερά του.
Παρακαλιέται στό θεό, τήν Παναγιά δοξάζει,
νά πάρη δ ήλιος στά βουνά καί στίς κοντορραχούλες,
νά ζεσταθούν τά νύχια του, νά γιάνουν τά φτερά του.

Πελοπόννησος (Δημητσάνα). - Λ. Α.
"Υλη, άρ. 854 (Κ. Κασιμάτης, 1891).

Β' β.

Σέ ψηλό βουνό, σέ ριζιμιό χαράκι4
κάθετον άιτός, βρεμένος, χιονισμένος
καί παρακαλεί τόν ήλιο ν' άνατείλη.
«"Ηλιε, άνάτειλε, ήλιε, λάψε καί δώσε, s
5 γιά νά λειώσουνε χιόνια 'πού τά φτερά μου
καί τά κρούσταλλα άπού τ' άκράνυχά μου».

Κρήτη (Πισταγή 'Αμαρίου). - Λ Α. «0· 428,
σ. 220 (Στ Φραγάχης, 1905).

1) μερο; ανήλιο·/ χαί ψοχρόν. 2) χάλαζα. 3) επάγαι-αν, έψύ/ίΚραν. 4) ει; ρι-
ζιμαίον βρώχον. 5) κάμε λιακάδα.
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Γ.

Τρεις άετοί καθόντανε σέ τρία μαύρα λιθάρια
καί κλαίγανε τά ντέρτια 1 τους καί τά παράπονά τους.
Ό ένας κλαίει πού μέθυσε κι ό άλλος πού 'ναι χήρος.
Γυρίζει ό τρίτος καί τους λέει, γυρίζει τους μαλώνει :
5 - «Μήν κλαις, έσύ πού μέθυσες, γιατί θά ξεμεθύσης,
ουτε κ' έσύ πού χήρεψες" άλλη γυναίκα παίρνεις.
Νά κλαίω έγώ πού γέρασα καί δέν μπορ' νά πετάξω,
νά πάω σέ κλαρί κορψή, ψηλά σέ κορφοβούνι
καί νά σφυρίξω κλέφτικα στις ράχες, στά λαγκάδια».

Πελοπόννησος (ΠυλΙα). - Λ. Α. άρ. 111, σ. 10-11,
άρ. 9 ('Αριάδνη Νικολοποΰλου, 1918).

Γ'α.

Τρεις σταυραϊτοί καθόσαντε σέ τρία μαύρα λιθάρια
καί κλαίγανε, βυ άιτοί, τά ντέρτια 1 τους καί τά παράπονά τους.
ν·"Ενας κλαίγει 'πό μέθυσε καί δέ θά ξεμεθύση,
δ άλλος κλαίγει 'πό χήρεψε, δέ θά 'βρη άλλη γυναίκα,1
5 δ τρίτος δ καλύτερος γυρίζει καί τούς λέει :

- «Έσύ, βρ' άιτέ, 'πό μέθυσες πάλι θά ξεμεθύσης
καί σύ, βρ' άιτέ, 'πό χήρεψες άλλη γυναίκα παίρνεις'
νά κλαίγω 'γώ, 'πό γέρασα καί δέ μπορ' 'ά πετάξω».

Πελοπόννησος (Ανδρίτσαινα). - Λ. Α. άρ. 2213γ,
σ. 05 (Λ. Πετρόπουλος, 1934).

1) τά; στενοχώρια;, τήν λόπην (λ. τ. (lerl). 2) χειρ.: και δε μπυρά βρη άλλη γ ν-
rama εις τό δεύτερον ήμιστίχιον Διωρθ-ώΟ-η πρό; άποχατάαταιιν τοϋ μέτρου σύμφωνοι; πρό;
τήν παραλλ έξ 'Αετού Μεσσηνία; (A.A. άρ. 2195, σ. 147. άρ. 203, στ. 5).



IV. ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ

Ό κατά ξηράν άγών τών κλεφτών καί άρματολών κατά τούς χρόνους
τής τουρκοκρατίας ένισχύετο ούχί σπανίως καί μέ τήν δράσιν τών Ελλή-
νων ναυτικών. Είναι άξιοσημείωτον όμως ότι διά τήν έξύμνησιν τής δρά-
σεως ταύτης δέν £χομεν τραγούδια άνάλογα πρός τά κλέφτικα κατά τό
ποιόν καί ποσόν. Μόνον άφηγηματικά τινα άσΡατα συνετέθησαν, σύμφωνα
μέ τόν τύπον πού έπικρατεϊ εις τάς νήσους καί ίδια είς τήν Κρήτην.Έκ τού-
των παραθέτομεν τρία, τών όποιων οί ήρωες είναι άλλοθεν άγνωστοι.

Δ. Α. Π.

Α'. ΤΟΥ ΓΙΛΑΝΤΕΛΗ

Κλαίε, καμένη Μπαρμπαριά, κλαίε καμένη Μάρτα,

πού πιάσατ τόγ Γιλαντελή οί δυόεκα ψρεγάες,

"ένου1 καί ξαγκωνίζουτ τοκ κ' είς τ'άρμπουρο* κρεμμοϋτ το.

- «Πέ μας, μωρέ Γιλαντελή, πόσους λεβέντες είχες,

5 πόσους λεβέντες στό κουπί καί πόσους στό τουφέκι;»

- «Είχα διακόσιους στό κουπί, τρακόσιους στό τουφέκι,
είχα καί μέσ' στ' άμπάριμ 15 μου χίλιους καί πεντακόσιους.
'Μμ' άπ πέψ' ή χάρη του θεοΰ καί 'ώ 1 τήλ λευτεριάμ μου,
χώρες θά κάμω νά θλιοΰ '·" καί κάστρα νά μαυρίσου'

10 ^μάννες νά κλάψου γιά παιδιά, 'υναίκες γιά τίς άνδρες».

Μ. Γ. Μιχαηλίδυ Νουάρου, Δημοτικά τραγούδια
Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 136 - 137, άρ. 14.

Β'. Ο ΔΑΡΕΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Σαράντα κάτεργό 'μεστά σέ πόρτον 0 άραμένα,
μά τσ' Άγγελάκαινας ό γιός δ Δάρειος κιντυνεύγει
στδ γραίο 7 κ' είς τόν άνεμο κ' είς τή βαρειά ψουρτίνα.
Τό Δάρειο τόν έπιάσανε καί πάν' νά τόν χαλάσουν'
5 χίλιοι τόν σέρνουν άπ' όμπρός καί χίλιοι άπ' όπίσω
κι ό Δάρειος είς τή μέσην των Θλιψτός καί μαραμμένος.

- «Δάρειο, ποΰ είν' ό κύρης σου καί που 'νι' οί γι_άδερψοί σου;»

- «Στήν Κρήτη εΐν' ό κύρης μου, έκεί'ν' κ' οί γι άδερφοί μου,
κι άν πάης, μπέη, Θά τσοί βρης κι άπόλαρέ s μ' έμένα».

10 - «"Α σ' άπολάρω, Δάρειο μου, θά βΥης παλιός κρουσάρης».

1) δένουν. 2) είς τόν ίστόν, τό κατάρτι του πλοίου (λ. ßsv. alboro). 3) τό κύτος
τοΰ πλοίου (λ· τ. ainbar). 4) ίδώ. 5) νά θλίβουν. 6) λιμένα (λ. ίτ. porto). 7) βο-
ρειοανατολικό·/ άνεμον (λ. βεν. grego). 8) άπόλυσε, ελευθέρωσε.
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-«"Α μέ χαλάσης,1 μπέη μου, θέ νά τό μεταγνώσης"
έχ' άδερφδ τδ Στέφανο πού 'ναι παλιός κρουσάρης».
Μ' ό μπέης τόν έχάλασε, τδ Στέφανο ξετρέχει, 2
ζητά νά βρη τδ Στέφανο σέ πόρτον 5 άραμένο,
15 νά 'χη τή σκόντρα ' ντου στή γης νά τήνε παλαμίζη
Κι ό Στέφανος ώς τ' άκουσε ζητά νά βρη τδ μπέη.
Καράβι βγάν' άπου τή Χιδ καρσί ' στή Μυτιλήνη
κ' έχει Άλεξαντρινά παννιά κι άντένες7 άτσαλένιες
καί παλληκάρια Κρητικά μέ σίδερα ζωσμένα.
20 Καί βγάνει βάρδια8 στό βουνό καί βάρδια στό κατάρτι,
σκούζιετ9 ή βάρδια στό βουνό, σκούζιεται στό κατάρτι,
σκούζιεται στήν άκρογιαλιά, δάσκαλε Στεφανάκη,
καί τραγουδεΐ δ σαλιεριστής 10 καί χαίρουνται οί ναύτες.
Ό μπέης είς τό πέλαγος έδειξε μέ τσ' άρμάδες.
25 Καί τοτεσάς ό Στεφανιός φωνιάζει τώ ναυτώ ν-του :
-«'Ορδινιαστήτε, 11 ναύτες μου, πιάσετε τ" άρματά σας,
νά ίδη ό μπέης πόλεμο τόν κάνουν οί κρουσάροι».

Ant. Jeannarakie, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 236-237, άρ. 299.

Γ. Ο ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΙ Ο ΖΑΦΕΡΑΣ

Ό καπετάν Τζωρτζάκης ητον πλούσιος,
καράβιν άρματώνει γιά τδ κροΰσος'
στά δώδεκα νησιά πά' νά μαλώνη,
Τούρκους καί Τουρκοπούλες νά σκλαβώνη.
5 Κ' έχει μιά Μηλιοπούλα καί κερνά τον,
μηδέ θεδν ή σκύλα έφοβάτον.
Κι δ καπετάν Ζαφέρας τό μαθαίνει,
νά πιάση τό Τζωρτζάκη δ νούς του θέλει.
Τό Θιό παρακαλεί καί τό φεγγάρι,
10 τόν ήλιο, νά τού δώσουσι τή χάρη,

τόν καπετάν Τζωρτζάκη γιά νά πιάση,
καδένα " στό λαιμό νά του περάση.
Μιάν Κυριακήν ήμέρα, μεσημέρι,
θωρούνε μιά φριγάδα καί προβαίνει.
15 Δέν είναι ή φριγάδα μοναχήν τση,

1) άν μέ θανατώσ-βς. 2) αναζητεί πρδς καταδίωξιν. 3) λιμένα. 4) είδος πλοίου
|λ. ίτ. scottra). 5) ν' άλείφ·β τό πλοίον διά μείγματος έκ λίπους, πίσσης καί θείου. 6).
άντίκρυ (λ. τ. karsi). 7) κεραίας (λ. βεν. antena). 8) φρουράν. 9) σκούζει, φωνάζει
10) τραγουδιστής. 11) έτοιμασθητε. 12) άλυσίδα (λ. βεν. cadena).
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μόνο 'ν' κι άλλες φριγάδες στή βουλήν τση.
Θωρούνε μιά φριγάδα, κατεβαίνει,
τόν καπετάν Ζαφέρα καί προβαίνει.
Φωνιάζει δ Ζαφέρας τοΰ Τζωρτζάκη,
20 ά θά παραδοθη μέ δίχως μάχη.

-«Δέ μαϊνάρω, 1 Τούρκους δέ φοβούμαι,
μηδέ καί τό σταυρό δέν άπαρνούμαι.
Έλάστε, παλληκάρια μ', άντρειωμένα,
άπού 'στε τού πολέμου μαθημένα.
25 Τόν καπετάν Ζαφέρα νά σκλαβώσω,
κασσέλες τά φλουριά νά σάςε δώσω».
Φωθιά τότ' ό Ζαφέρας διατάσσει
καί δυό χιλιάδες πέφτουν του Τζωρτζάκη.
Σηκώνει κι ό Τζωρτζάκης τά πορτέλα3
30 κ' έννιά χιλιάδες πέφτουν τού Ζαφέρα.
-«Μάινα 'δά3 Ζαφέρα, τά παννιά σου,
γιατί σου τήνε καίω τήν καρδιά σου».
-«Δέ μαϊνάρω, Τζώρτζη, τά παννιά μου
μηδέ δέν τήνε καίεις τήν καρδιά μου».
35 Μιάν κανονιά τού παίζει στό τιμόνι
κι άλλες έννιά χιλιάδες του σκοτώνει.
-«Μάινα 'δά,3 Ζαφέρα, τά παννιά σου,
κ' έδά 3 τά όρφανεύγω τά παιδιά σου».
-«Δέ μαϊνάρω,1 Τζώρτζη, τά παννιά μου
40 μηδέ δέν ορφανεύγεις τά παιδιά μου».
Καί κανονιά του παίζει στήν πρυμίτσα
καί κάνει τή φριγάδαν του μιάν πλύστρα.4
-«"Αφησ' με 'δά, Τζωρτζάκη, νά γλυτώσω,
καί τ' άρματά μ' ώς είναι νά σοΰ δώσω».
45 -«Πώς μου τό λές, μωρέ, γιά τ' άρματά σου,
άπού 'χουν οί λεβέντες μου καλλιά σου ;»
-«"Αφησ' με 'δά, Τζωρτζάκη, νά γλυτώσω,
καί τούτην τή φριγάδα νά σου δώσω».
-«Πώς μου τό λές, μωρέ, γιά τή Μαλτέζα,
50 άπού 'ναι τώ λεβέντω μου ή πρέζα ;» 5

Ant. Jeannarakie, "άσματα Κρητικά, Leipzig 1876, α. 13 - 15, αρ. 16.

1) δέν καταβιβάζω τά παννιά. 2) τά< μικρός θ-όρας, Ο-ορίίας, τοΰ πλοίου (λ. ίτ. portelo).

3) τώρα. 4) ή έπίπεόο; επιφάνεια ϊγ' ή; τρίβονται τά πλονόμενα ρούχα. 'Ενταύθα εννοείται

ή άποκοπή τών έπί τοδ καταστρώματος εξαρτημάτων τοδ πλοίου. δ) λεία (λ. ίτ. presa).

ι
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ι

Μετά τήν άπελευθέρωσιν τοΰ "Εθνους έκ τής τουρκικής δουλείας καί τήν
Ιδρυσιν τού έλληνικού κράτους τινές έκ τών παλαιών καπεταναίων καί κλε-
φτών, είτε διότι δέν ήδυνήθησαν νά προσαρμοσθούν πρός τάς νέας πολιτικός
συνθήκας, είτε διότι έθεώρησαν εαυτούς άδικουμένους ύπό τών εκάστοτε
κυβερνήσεων, έξηκολούθησαν συνεχώς ή κατά διαλείμματα τόν έπαναστα-
τικόν των βίον ώς κλέφτες, άλλά καί ώς λησταί πλέον, μή ύπακοΰοντες εις
τούς νόμους τής Πολιτείας. Τόν αύτόν άτακτον καί ληστρικόν βίον διήγον
καί άλλοι άργότερον, πιεζόμενοι έκ τών στερήσεων τής ζωής ή όρμώμενοι
άπό άλλα διάφορα έλατήρια. Πράξεις τών άνδρών τούτων, άνεξαρτήτως
τοΰ ήθικοΰ των περιεχομένου, ëyivav θέμα δημοτικών τραγουδιών.

Ποιητικοί τρόποι καί κοινοί τόποι τών κλέφτικων καί άκριτικών τρα-
γουδιών, οικείοι είς τούς λαϊκούς άνθρώπους άπό τήν προφορικήν παράδο-
σιν, χρησιμοποιούνται, άλλοτε έπιδεξίως καί άλλοτε κακοτέχνως, εις τήν
σύνθεσιν τών νέων τούτων τραγουδιών διά νά έξυμνήσουν τήν δράσιν τών
ληστών ή νά έκφράσουν τήν θλίψιν διά τήν σύλληψίν των καί τά δεινοπαθή-
ματα των είς τάς φυλακάς.

'Εκ τών πολλών ληστρικών τραγουδιών παρατίθενται κατωτέρω με-
ρικά μόνον, άναφερόμενα είς τούς γνωστοτέρους τών ληστών.

Δ. Α. Π.

Α'. ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ

Οί δύο άδελφοί ό 'Αγγελής καί ό Γεωργάκης, σκοπεύοντες νά διαρπά-
σουν τόν πλοΰτον καραβιού, έγκαταλείπονται τεχνηέντως ύπό τοΰ καπετά-
νιου είς έρημονήσι, όπου καί ταλαιπωρούνται.1

Τό έπεισόδιον τοΰτο, τό όποιον γνωρίζομεν μόνον άπό τό τραγούδι,
διεδραματίσθη πιθανώς περί τήν Πελοπόννησον, ενθα είναι γνωστή ή παροι-
μιώδης Μκφρασις «σάν τόν 'Αγγελή στό πέλαγο» ή «μάιτ' 'Αγγελής στό πέ-
λαγο», ή όποία προφανώς £χει σχέσιν μέ τό άναφερόμενον είς τό άσμα γεγονός.

Δ. Α. Π.

Τό κακό πδπαθ' 'Αγγελής, άλλος νά μήν τό πάθη,
μαϊδέ Τοΰρκος, μαϊδέ Ρωμιός, μαϊδέ κανείς στόν κόσμο !
Σ' ένα παπόρι έμπήκανε μιά 'κοσαριά νομάτοι,
έλέγαν τ* άρβανίτικα, νά γδύσουν τδ καράβι.

5 Καραβοκύρης πονηρός, πολύ διαβολεμένος,
έπήε καί τούς άραξε σ' ένα ξερό νησάκι.

- «Καραβοκύρη μ', άδερφέ, γύρισε νά μας πάρης».

- «Σ' έξήντα ήμέρες θέλ'ά 'ρθώ νά πάρω τ' άρματά σας».
Σ' έξήντα ήμέρες γύρισε νά πάρη τ' άρματά τους"

10 βρίσκει τόν μαύρο 'Αγγελή καί τρώει όχ τό Γεωργάκη.

'Αρκαδία. - Λαογρ., τόμ. 5 (1915 16).
__________________σ. 151 - 152, άρ. 27 (Μιχ. Τρανός).

1) Βλ. Ν. Γ. Πολίτην, έν Λαογρ., τόμ. 5 (1915/16), ο. 152, άρ. 27 σημ.



296

ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΑΣMΑΤΑ

Β'. ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΤΑΒΕΛΗ

Ό ληστής καί κλέφτης Χρίστος Νταβέλης ε&ρασε κατά τήν μετά τό
1850 περίοδον είς Στερεάν 'Ελλάδα, θεσσαλίαν, "Ηπειρον καί Μακεδονίαν,
ενθα είναι κυρίως γνωστά καί τά είς αύτόν άναφερόμενα τραγούδια. Εις τά
Α' έκ τών κατωτέρω παρατιθεμένων ά°μάτων δίδεται γενική είκών τής λη-
στρικής ζωής του Νταβέλη. Είς τό Β' περιγράφεται ή κατά Ίούνιον του
1856 συμπλοκή τής συμμορίας Νταβέλη με στρατιωτικόν άπόσπασμα ύπό τόν
άνθυπολοχαγόν Ί. Μέγαν είς Ζεμενόν, τήν παλαιάν Σχιστήν όδόν, λεγομέ-
νην σήμερον Σταυροδρόμι τοΰ Μέγα, κοντά είς τήν διασταύρωσιν τών όδών
Λεβαδείας - Διστόμου. 1 Είς τό Γ' τραγούδι παρουσιάζεται ή άνησυχία τής
μάννας τού ληστοΰ διά τόν υίόν της.

Δ. Α. Π.

Α'.

Μάς πήρε ή μέρα καί ή αύγή,

γειά οου, Νταβέλη άρχιλ]]πτή,
μάς πήρε τό μεσημέρι,

γειά ο' 'Αράπη 2 καί Νταβέλη.

5 Τό πού θά λημεριάσουμε,

Νταβέλη, ΰά μας πιάαουνε,
πού θά κάνουμε λημέρι,

γειά α' 'Αράπη και Νταβέλη.
Κάτου στό ρέμα τό βαθύ,
10 γειά σον Νταβέλη, Λρχιλτ]θτή,

'κει θά κάνουμε λημέρι,

γειά α' 'Αράπη και Νταβέλη.
θά φέρνη ή Ρήνα τό ψωμί,

γειά οον Νταβέλη, άργιληπτή
15 καί ή Χάιδω τό προσψάι,

γειά α 'Αράπη, παλληκάρι.

ΙΙβλοπόννησος ('Ανδρίτσαινα). - Λ.Α. άρ. 1552,
ο 5 (Δ. Πετρόπουλος, 1931).

1) Τό υποστηριζόμενον όπό τή; Ειρήνη; Σπανδωνίδου (Τραγούδια τή; Άγόριανης
(ΙΙαρνασοο), 1939, σ. 330), ότι κατά τήν μάχην έκείνην έφονΐόθη ό Νταβέλη; δέν είναι άκρι-
βες, διότι ό λήσταρχο; φέρεται δρών καί κατά τού; μετά τό 1880 χρόνο»;. Βλ. Α. J. Ό.
Wace-M. S. Thompson, The Nomads of the Balkans, Loudon 1914, σ. 166, 197,
200. ΙΤερί συμμορία; τοϋ Νταβέλη βλ. καί Σπ. Λάμπρου, Μικταί σελίδε; (1905), σ. 344 κ.έξ.

2) 'Αράπη; ή Κακαράπη;. πρυιτοιταλλήκαρο του Νταβέλη.
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Β'.

- «Κατακαημένη 'Αράχοβα,

Νταβέλη, Νταβέλη, 1
καί Δίστομο καί Δαύλεια,

αχ μο^ρί Χρίστο Νταβέλη,1
τούς κλέφτες τί τούς κάμετε καί τούς Κακαραπαίους».

- «"Αχ, στο Ζεμενό τούς έχουμε, τούς πολεμάει ό Μέγας,
ό Μέγας άπ' τή 'Ράχοβα κι ό Λούκας - άπ' τή Δαύλεια».

'Αράχοβα ΙΙαρναοαίδος. - Λ. Α. άρ. .1153 Β'
σ. 41 (Μαρία Ίωαννίδου, 1938).

Γ'.

Μιά Βλάχα, μιά παλιόβλαχα καί τού Νταβέλ' ή μάννα
'πό πέτρα πέτρα περπάτει, 'πό πέτρα σέ λιθάρι,
γιά νά 'βρη πέτρα σταυρωτή, νά σταυρωθή νά κάτση,
νά γράψη γράμμα καί γραφή, νά στείλη τού Νταβέλη.

Δυτική Μακεδονία. - Λ. Α. άρ. 2217,
σ. 317 (Στ. Μάνεσης, 1955).

Γ'. ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ Σ ΑΜΑΡΙ ΝΙΩΤΟΥ

Ό ήρως τού άσματος είχε τό οίκογενειακόν όνρμα Χατζημπίρος, προσ·
ονομασθείς Σαμαρινιώτης έκ τής ιδιαιτέρας του πατρίδος Σαμαρίνας. Λη-
στής ώς υπαρχηγός τού Τζούρκα κατά τό 1875 καί ώς άνεξάρτητος βραδύ-
τερον άνεμείχθη καί είς έθνικούς άπελευθερωτικούς άγώνας καί δή κατά
τήν έν Θεσσαλία έξέγερσιν τού 1878 είς τήν όποίαν ελαβον μέρος καί πολ-
λοί άλλοι, οίτινες εδρών ώς λησταί.

Ό Σαμαρινιώτης, φονεύων καί λεηλατών, ένέπνεεν ούτως έπί τινα ετη
τρόμον είς τούς κατοίκους τής περιοχής του, είς τινας δέ περιστάσεις εδρασε
καί μετά τού ληστάρχου Νταβέλη, άδελφοποιητοϋ (βλάμη) του, ώς άποκα-
λείται είς παραλλαγάς δημοτικών άσμάτων.

Κατά τό 1880 οί Τούρκοι άπήγαγον είς Γρεβενά τήν μητέρα καί άδελ-
φήν τού Σαμαρινιώτου ώς όμήρους, τόν ίδιον δέ, άφοΰ τόν κατεδίωξαν
μετά τών συντρόφων του καί τόν ένέκλεισαν είς στενόν, παρά τό Βογατσι-
κόν, τέλος τόν έφόνευσαν. Είτα άπέκοψαν τήν κεφαλήν του καί τήν έξέθεσαν
είς τήν πλατείαν τών Γρεβενών κατά τήν συνήθειαν τής τότε έποχής.3

Τά έπόμενα τραγούδια άναφέρονται είς τάς τελευταίας στιγμάς τού
Σαμαρινιώτου.

Δ. Α. Π.

1) Τό γύρισμα επαναλαμβάνεται όμοίως εις τό τέλος έκάστοο πρώτου ήμιστιχίου καί
στίχου. 2) είς έκ τών συμπολεμιστών του Ί. Μέγα.

3) Α. J. Ό. Wuoe - M. Thompson, The Nomads of the Balkans, London 1914,
e- 160 κ.έξ. Ελληνισμός, τόμ. Δ' (1901), α. 498.
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Α'.

Ποιός θέλ' 'ν' άκούση κλάματα, ' μποε Λιο)νίδα μην,

δάκρα κί μοιρολόγια,
διαβήτ' άπό τά Γρέβενα, τοϋ Μίσια τ' άργαοτήρια,
ν' άκούσ'τι δυό άρχόντισσις, μάννα κί δυχατέρα,
πώς κλαίγουν κί μοιρολογούν, πώς χύνουν μαύρα δάκρα.
5 «Δέν σού 'πα, γιέ μου, μιά βολά, δέν σου 'πα τρεις κί πέντι,
στά Γριβινά μήν κατεβης, στή Σιάτ'στα μήμ πιράσης !
Δέν είν' ού περσινός κιρός, προυπέρσινη άντάρα-
φέτου κατέβ'κε Άλή-μπέης μαζί μί τ'ς Άρβανίτις,
ν-έχει τόν Τρέμη άμπρουστά μί τιτρακόσ' νομάτοι,
10 πδχουν τά δόντια μιά π'θαμή κί τδ μουστάκι πήχυ.

Πιάνουν τούν τόπον δυνατά, πιάνουν τίς κρύις βρύσις,
πιάνουν τού Λιουνίδα ζουντανόν μαζί μι τ' συντρουφιά του».

Μακεδονία (Χάοια). - Λαογρ.. τόμ. 6 (1917 1918),
σ. 154 (Δ. Λουκόπουλος).

Β'.

Ούξυές, νά μήν άνθίσιτι, κλαδιά, νά ξιραθήτι
κ' ίσείς λουλούδια τοϋ Μα'ίοϋ ουλα νά μαραθήτι,
τούν Λιωνίδα βάρισαν τούν άξιου καπιτάνου,
πού ήταν μπαϊράκι2 στάι βουνά κί φλάμπουρου 3 στούν κάμπου
5 κί τώρα πώς βαρέθηκι στού Μττουγατσ'κδ 4 στή ράχη.
Τά παλληκάρια έκραζι, τούν ψυχουγιό του λέει:
-«Γύρνα, Δαβέλη ψυχουγιέ, πάρι μι τού κιφάλι,
νά μήν τού πάρη ή Τουρκιά, οί Σκυλουαρβανίτις
κϊ θά τού πάν' στά Γιάννινα 5 κί στή μιγάλη χώρα,
10 γιά νά τούς δώσουν ξαγορά. . .

Θεσσαλία (Καρατσδλ Τιρνάβον) - Λ. Α. "Υλη, άρ. 628
(Κ. Β. Γιαννακόπουλος, 1902).

Δ'. ΤΟΥ ΒΕΛΟΥΛΑ

Κατά τήν παράδοοιν ό ληστής Βελούλας Μδρασεν είς τήν περί τόν
Παρνασσόν περιοχήν καί είς θεσσαλίαν κατά τήν μετά τό 1850 χρονικήν
περίοδον.6

1) εκδ. Λ ου*. : χλαΰμα τα. 2) σημαία καί μετφ. καμάρι (λ. τ. bayrak). 3) ση-

μαία (λ. λατ. flaminulum, τό μσν. φλάμπουρο·/). 4) χωρίον τή? επαρχία; Καστόρια;. δ)

τό Ορθότερο·/ Γρεβενά.

6) Βλ. Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τή; Άγόριανη; (ΙΙαρνασοδ), 1939, σ. 338.
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Οί κλέφτες έσυνάζουντο στό κάστρο τής Λαμίας,
κ' ένας τόν άλλον έλεγε κ' ένας τόν άλλο λέει :

- «Ποιός έχει άράδα σήμερα, νά βγη στό καραούλι ;» 1

- «Βιλούλας είναι σήμερα νά βγη στό καραούλι».

5 - «Βιλούλα μ', πρόσεξε καλά ν-αύτού ψηλά πού βγαίνεις,
ό φίλος πού ήφερνε ψωμί μάς έχει προδομένους».

- «"Οσο είν' Βιλούλας ζωντανός, τ' άρματα δέν τά δίνει'
στά δόντια σέρνει τό σπαθί,^στά χέρια τό τουφέκι».
Βιλούλας βγαίνει τό σπαθί καί ρίνει δυό τουφέκια

10 -«'Ομπρός, παιδιά μ', νά φύβγουμε, στόν 'Αλμυρό νά πάμε,
έκεΐ θά βροϋμ' τούς φίλους μας καί τούς παλιούς κουμπάρους».

Ειρήνης ΣπανδωνίδιΤραγούδια τής 'Αγόριανης
(Παρνασοϋ), 'Αθήνα 1939, σ. 49, αρ. 77.

Ε'. ΤΟΥ ΝΤΟΥΛΑ

Περί τού Ντούλα δέν έ'χομεν άλλας ειδήσεις πλήν τών έν τω άσματι
άναφερομένων. Κατά τήν λαϊκήν παράδοσιν οδτσς ήτο ληστής, όστις συλ-
ληφθείς διά προδοσίας έθανατώθη. "

Τό τραγούδι Ιχει συντεθή κατά μίμησιν παλαιοτέρου κλέφτικου, τό
όποιον άνεφέρετο είς κλέφτην Δήμον, εγκλειστον είς τάς φυλακάς 'Ιωαννίνων.

δ. α. π.

-«Σήμερα, Ντούλα μ'. Πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι"
στολίζουν μάννες τά παιδιά καί πεθερές τίς νύφες,
κ' έσύ, Ντούλα μ', στή φυλακή, μέσ' στά βαθιά μπουντρούμια.4
Ντούλα μ', γιά' δέν άντρειεύεσαι, τή φυλακή^νά σπάσης,
5 νά πάρης δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια,

νά πάρης σκλάβους δικαστές, σκλάβους καί τούς ένόρκους ;»
-«Μάννα τρελλή, μάννα ζουρλή, μάννα ξεμυαλισμένη!
Σύρε, μάννα μ', στδ βασιλιά, στούς ύπουργούς μας, μάννα,
νά μου χαρίσουν τά δεσμά, τά σίδερα άπ' τά χέρια,
10 τότε, μάννα μ', ν' άντρειωθώ, τή φυλακή νά σπάσω,
νά πάρω δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια,
νά πάρω σκλάβους δικαστές, σκλάβους καί τούς ένόρκους,
πού δέ δικάζουν 'ξάμηνο, πού δέ δικάζουν χρόνο,
παρά δικάζουν 'σόβια, δση ζωή κι άν έχω.
15 Μάννα μ', δέ φταΐν' οί δικαστές, μουϊδέ καί οί γ,ι ένορκοι,
μόν' φταΐν' οί ψευτομάρτυρες, πού ψευτομαρτυράνε».

__Ειρήνης Σπανδωνίδη, ενθ·' άνωτ., σ. 50, άρ. 80.

1) είς τό παρατηρητήριο·/ ώ; φρουρός (λ. τ. karakol;) 2) ρίπτει δύο βολάς μέ τό

δκί.ον.

3) Βλ. Ειρήνης Σπανδωνίδη, ενθ' ά·/., σ. 339.

4) σκοτεινά διαμερίσματα (λ. τ. bodruni).
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στ". ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ

Τό κατωτέρω άσμα άναφέρεται εις τόν ληστήν Κωνσταντέλλον όστις
έδολοφονήθη μετά τών συντρόφων του θανασούλα καί Σπαθιά είς τήν οί-
κίαν τών Σισμαναίων είς τήν Άράχοβαν Ναυπακτίας περί τό 1870. 1

Λ'·

Πολλά ντουφέκια πέφτουνε καί φοβερά βροντούνε,2
μαϊδέ σέ γάμο πέφτουνε μαϊδέ σέ πανηγύρι,
μόν' πέφτουν στήν 'Αράχοβα, στά Σουσμαναίικα σπίτια'
τόν Κωσταντέλλο βάρεσαν, Σπαθιά καί θανασούλα.
5 Μωρή κουμπάρα Γιώργινα, κουμπάρα δημαρχίνα,
μωρή, γιατί μάς πρόδωσες.

Ναυπακτία. - Α. Α. άρ. 2258, ο. 8
(Σπυρ. Περίπτερης, 1957).

Β'.

ν-Έσείς κουμπάρες Βλάχισσες, κουμπάρες Βλαχοπούλες,
τδ Μάη νά μήν άλλάξετε, μή λαμπροφορεθήτε'
τόν Κωσταντέλλο λάβωσαν, Σπαθιά 3 καί θανασούλα 4
κι δ Κωσταντέλλος φώναξε κι ό Κωσταντέλλος λέει :
5 «Σύρτε, παιδιά, καί φέρτε μου, φέρτε έδώ σιμά μου
τή μάννα μου καί τό γιατρό καί. τά πέντε παιδιά μου"
πέστε καί τής γυναίκας μου, τής δόλιας μου γυναίκας,
πές της νά^μή μέ καρτερη, νά μή μέ παντηχαίνη,
ότι έγώ λαβώθηκα καί μέλλω ν' άποθάνω».

Πελοπόννησος (Κορινθία). - Λ. Λ. "Υλη,
άρ. 1985 (Ν. βραχνός, 1890).

Ζ'. ΤΟΥ ΚΑΓΚΑΛΟΥ

Κατά τόν Γιάννην Βλαχογιάννην " ό έκ τού κατωτέρω τραγουδιού γνω-
στός ληστής Κάγκαλος έζησε κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ παρελθόντος αιώνος.

Τά μάθατε τί γίνηκε πέρα στό Λιμποβίσι,"

τόν Κάγκαλο τόν πιάσανε καί πάν' νά τόν κρεμάσουν.

1) Βλ. Ά. Καρκαβίτοαν, έν 'Εστία, ετ. 1890, ο. 343. Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγού-
δια τ ή; Άγόριανη; (Παρνασοδ), 1939, σ. 336. ΙΙρόλ. ν.αί αημείωσιν ύπό Δημ. Λουκοπούλοο έν
Λαογρ., τόμ. 8 (1921/25) α/49, άρ. 28.

2) χειρ. : πολλά ντουφέκια πέφτουνε ατά Σουσμανέϊκα σπίτια. ΔιωρΟ-ιόΟη τό β ήμι-

στίχιον κατά τήν παραλλαγήν έξ Αιτωλία; (Λαογρ , τόμ. 8 (1921 25) σ. 49 στ. 1). 3)

χειρ. : Σπαθιάς. 4) χειρ. : θαναοούλας.

δ) Κλεφτέ; τοδ Μοριά, 1935, σ. 262.

6) χωρίον τή; Αρκαδία; παρά τά; όπωρεία; τοδ όρου; Μαινάλου.
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Χίλιοι τόν πάν' άπό μπροστά καί δυό χιλιάδες πίσω,
στή μέση πάει δ Κάγκαλος σά μήλο μαραμμένος,
5 σά μήλο, σάν τριαντάφυλλο, σάν Πατρινό λεμόνι.
-«Παιδιά μου, σάς περικαλώ, σάς πέφτω καί μινέτι, 1
μή μέ περάστε άπό χωριά κι άπδ τδ Λιμποβίσι,
γιατ' έχω όχτρούς καί χαίρουνται καί φίλους καί λυπούνται,
γιατ' έχω μιά άγαπητικιά, μέ βλέπει καί μ' άφήνει».

Πελοπόννησος (Καρύταινα Γορτυνίας). - Λ. Α·
άρ. 968, σ. 468-469 (Χ. Σακελλαριάδης, 1929).

Η'. ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΚΑΙ ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗ

Είς τάς παραλλαγάς τοΰ τραγουδιού γίνεται λόγος περί άπαγωγής δη-
μάρχου τινός ύπό τοΰ Κατσαβοΰ καί Γυφτογιάννη ή Γιάννη Μπουζιώτη. 'Εκ
τούτου είκάζομεν, ότι πρόκειται περί άνταρτών ή ληστών έξ έκείνων, οϊτινες
έδρασαν μετά τήν Έλληνικήν έπανάστασιν τοΰ 1821.

Ποίοι όμως ήσαν άκριβώς οί δράσται ούτοι τής άπαγωγής δέν είναι
γνωστόν. Τό έπεισόδιον έκτυλίσσεται πιθανώτατα εις Πελοπόννησον, ώς φαί-
νεται έκ τών ένδείξεων ότι παραλλαγάς τού τραγουδιοΰ £χομεν κυρίως έκ
Πελοποννήσου καί ότι είς τινας τούτων ό άπαχθείς δήμαρχος φέρεται καταγό-
μενος έκ Βυτίνης (Βυτινιώτης). Εις τήν Πελοπόννησον (Κορινθίαν καί Τριφυ-
λίαν) ύπάρχουν Ιτι δύο χωρία φέροντα τό όνομα Μπούζι, έκ τοΰ όποιου ελαβε
πιθανώτατα τήν προσωνυμίαν ό εις έκ τών δύο άπαγωγέων, Γιάννης Μπου-
ζιώτης, ώς όνομάζεται είς τό άσμα. 'Ενδεικτικά τής πελοποννησιακής προε-
λεύσεως τοΰ τραγουδιού είναι καί τά τοπωνύμια Χρυστοβίτσι, Πετροβούνι
(παρά τά Μαγούλιανα Γορτυνίας), άτινα άπαντοϋν είς άνεκδότους παραλλαγάς.

Δ. Α. Π.

-«Πουλάκια μ' άγρια κ' ήμερα, άγρια κ' ήμερωμένα"
αύτοΰ ψηλά πού πέτεστε 2 καί χαμπηλά τηράτε,
μήν εϊδετε τόν Κατσαβό καί τό Γυφτογιαννάκη ;»
-«Ίψέ, προυψέ τούς είδαμε μέσ' στ' "Αγιο μοναστήρι-
5 είχαν άρνιά κάί ψένανε κριγιάργια σουβλισμένα,
είχανε σκλάβο δήμαρχο καί τούς κερνά καί πίναν'.
Κέρνα μας, μωρέ δήμαρχε, κέρνα καί πιέ κι άτός σου
καί πές νά ζήσ' ό Κατσαβός μέ τδ Γυφτογιαννάκη».

'Αράχοβα ΙΙαρναααί&ος. - Λ. Α. άρ. 11Γ>3Α',
σ. 103 (Μαρία Ίωαννίδου, 1938).

1) παράχλησι; μέ δόσιν auγχωρήσεω; ή υποταγής (λ. τ. miniiet). 2) χειρ.: πέφτετε.
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θ'. Η ΒΑΣΙΛΩ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ

Τό άσμα' άναφερόμενον είς άπαγωγήν τιλουσίας νέας έκ Μετσόβου,
άπαντά διαδεδομένον είς δλην σχεδόν τήν ήπειρωτικήν 'Ελλάδα.

Οί παλαιότεροι έκ τών σημερινών κατοίκων διατηρούν είς τήν μνήμην
των λεπτομερείας έκ τού έπεισοδίου. Κατά Ίούλιον τού 1884 είς έκ των
νέων τού Μετσόβου, ό Φλέγκας, διήρχετο έμπροσθεν τής έκκλησίας του χω-
ρίου όπου έκάθηντο οί προεστώτες. 'Εγερθείς είς έκ τών άρχόντων, ό Ν.
'Αβέρωφ, έρράπισε τόν νέον, διότι παρά τήν κρατούσαν συνήθειαν έτόλμησε
νά διέλθτ] εμπροσθεν τών ευπατριδών, ένω έπρεπε νά λοξοδρομήση. Μένεα
πνέων ό νέος ήνώθη μετά τής συμμορίας του ληστάρχου θυμιου Γάκη καί
άπήγαγον τήν θυγατέρα τού Ν. 'Αβέρωφ Εύδοκίαν, ή όποία άργότερον ήλευ-
θερώθη διά καταβολής λύτρων.

Ή άπαχθείσα φέρεται μέ τό όνομα Βασίλω, διότι, καθώς λέγουν οί
άφηγούμενοι τά τού έπεισοδίου, τό όνομα τούτο έταίριαζε καλύτερον είς τό
τραγούδι. '

Δ. Α. Π.

Δέν είναι κρίμα κι άδικο, δέν είναι κι άμαρτία,
νά είν' ή Βασίλω σ' έρημιά, σέ κλέφτικα λημέρια,
νά στρώνη πεύκα στρώματα κι δξυές προσκεφαλάδες'
κι δ θύμιος Γάκης 2 φώναξε κι δ θύμιος Γάκης λέει :
5 «Σήκω, Βασίλω μ', κ' έφεξε, σήκω καί πήρε γιόμα,
σήκω ν' άνάψης τή φωτιά, νά πάρης τόν καφέ σου».

Ναυπακτία. - Λ. Α. άρ. 2258, a. CG-G7
(Σ. Περιστερης, 1957).

1'. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ

Αί πικρίαι καί τά έκ τής έγκαθείρξεως δεινοπαθήματα τών φυλακι-
σμένων διεκτραγωδούνται είς διαφόρους τύπους τραγουδιών, α') Ή μάννα
τού έν φυλακή εύρισκομένου θρηνεί καί όδύρεται διά τήν τύχην τοΰ υίοΰ της
(Α'), β') Σύζυγος έγκαθείρκτου έπικαλείται τήν έπέμβασιν τών "Αγίων διά
ν' άνοίξουν αί φυλακαί καί άπολυτρωθουν οί φυλακισμένοι (Β'), γ') Ό ίδιος ό
κατάδικος έκφράζει τήν θλίψιν καί τόν πόνον του έκ τών δεσμών (ΓΊ. Είς
άλλην τέλος παραλλαγήν αδελφή θανατωθέντων έν Ναυπλίω καταδίκων πα-
ρίσταται θρηνούσα έπί τών τάφων των. δ Α Π

Α'.

Τού Γιάννη ή μάννα κάθεται στής φυλακής τήμ πόρτα
καί λέει τραγούδι θλιβερό καί παραπονεμένο :
- «Γιάννη μου, πδκανες Λαμπρή καί πού «Χριστός 'Ανέστη»;»

1) Πληροφορίας περί τοδ γεγονότος τούτοο έό-ημοσίευσεν ό Ήλ. Πενέζης είς Ètp-rjjJ..
"τό Βήμα„ τής 22ας Σεπτ. 1959.

2) ό άρχηγός τής συμμορίας ποί> απήγαγε τήν Βασίλω.
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- «Στή φυλακή έκαμα Λαμπρή καί τό Χριστός 'Ανέστη».1
5 -«Γιάννη μου, σέ θαμάζουμαι μέ τήν άντρειότη πδχεις,

πώς δέν τρυπάς τίς φυλακές, δέ σπφς καί τά μεντέμια ;» *
-«Μάννα ζουρλή, μάννα τρελλή, μάννα ξεμυαλισμένη"
τδ πώς τρυποϋν τΙς φυλακές, πώς σπάνε τά μεντέμια,
που οί φυλακές 'χουν σίδερα καί πόρτες σιδερένιες ; »

Πελοπόννησος (Ανδρίτσαινα). - Λ. Λ. άρ. 1552,
α. 9 (Δ. Α. Πετρόπουλος, 1931).

Α'α .

Τοΰ Χρίστου ή μάννα κάθεται μέσ' στή Μουρτζιά τήν ράχη
καί μέ τά5 σύγνεφα μιλάει καί γλυκοκουβεντιάζει :

- «Παρακαλώ σε, ούρονέ, σήκω τήν κατσηφάρα,1
γιά νά τηράξω ξέκαμπα, ποΰ κάνουν τά ζευγάρια,

5 νά (δώ τόν Χρίστο πουθενά μέ τδ γουργό ζευγάρι.
Ό Χρίστος δέν έφάνηκε, ό Χρίστος δέν άκούσθη,
ό Χρίστος είναι φυλακή κάτου στήν Καλαμάτα.
Τί γάρ τόν έχουν 'ξάμηνο, τί γάρ τόν έχουν χρόνο,
έκεινος είναι άπόδικος, δέν ξέρει τί θά γένη».

Πελοπόννησος (Καρύταινα Γορτυνίας). - Λ. Α.
"Υλη, άρ. 918 (Κ. Κασιμάτης, 1894).

Α'β-

Φωνές καί κλάματά 'κουσα στής φυλακής τήπ πόρτα"

ήλεα κ' είν' ή άαπώ κ' έχάρηκα λιάκι.

Τοΰ Κωσταντή ή μάννα 'τονε κ' ήκλαιε τόν υΐότ της.

- «Υιέ μου, γιέ μου, Κωσταντή, ώς ήσουπ παλληκάρι,
5 πώς δέ ραΐτζεις φυλακή νά 'είρης 5 τόπ πορτάρη ;»

- «θαρρείς, μάννα, κ' ή φυλακή πώς είναι περιόλι,
νά σύρης τ' άμπελόκλαο νά μπης νά σιργιανίσης ;
ή φυλακή 'χει σίερα καί πόρτες σιερένες,

έχει καί βάρδιες 0 δυόεκα καί δέκα τρεις πορτάρους».

Μ. Γ. ΜιχαηλίίΙου Νουάρου, Δημοτικά τραγούδια
Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 168.

1) ό otiyo; ελλείπων έν. τοδ χειρ. έτέθ··η πρό; συμπλήρωσιν τοϋ νοήματο;. 2) άρ-
γότερον μπεντένια — έπάλξει; κάστρου (λ. τ. beden). 3) ή λ. ελλείπει έκ τοδ χειρογράφου.
4) δμίχλη (έκ τή; λ. κατσηφό;' άρχ. κατηφή;). 5) νά άπωθήσγ);, 6) φρουρά;.
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κλέφτικα άσματα

Β'.

Οδλοι γλεντίζου τσοί έορτές κι οϋλοι διασκεδάζου,
μά μιά ξαθή στδ σπίτι τζη κάθεται μοναχή τζη,
κάθεται καί περικαλεΐ Χριστό καί Παναγία :
«Χριστέ, νά σποΰσαν οί φ'λακές, νά βγουν οί φ'λακιασμένοι,
5 νά βγοΰνε κ' οί γι άδίκαστοι κ' οί βαροδικασμένοι,

νά βγη κ' έμένα ό άντρας μου».1

Ειρήνης Σπανδωνίδη, Κρητικά τραγούδια,
'Αθήνα 1935, a. 6G, άρ. 69.

Γ'.

Γιάντα5 τσοί κάνουν τσοί φ'λακές, γιάντα τσοί 'νοματίζουν,
γιάντα σφαλίζουν πρόωρα κι άργοϋσι νά τσ' άνοίξουν ;
Γιατ' έχουν μέσα δυ' άδερφούς, κ' οί δυό καλ' άντρειωμένοι,
κ' ή μάνναν-των στδ γυρον-των κλιτή 8 καί χολιασμένη.
5 -«Γιέ μου, καί πού λαμπράζεσαι4 καί που λαμπροσκολάζεις;»

- «Είς τή φ'λακή λαμπράζομαι κ' έκεΐ λαμπροσκολάζω».

- «Θαμάζομαί σε, Κώστα τή, ώς είσαι παλληκάρι,

πώς δέ ραΐζεις τσοί φ'λακές νά 'ρθης έδά4 τσοί σκόλες».

- «θαρρείς, μάννα μου, οί φ'λακές πώς περιβόλιν είναι,
10 νά 'χη μηλιές καί κυδωνιές, πορτοκαλιές καί ρόδα;

Σίδερα εχου^ οί φ'λακές καί πόρτες άτσαλένιες,
κι δντεν άκούσω τά κλειδιά κι άνεβοκατεβαίνουν,
μέσ' ή καρδιά μ' κουφοβροντά καί βαραναστενάζει».

Ant. Jeannarakis, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 138, άρ. 138.

Δ'.

"Εβγα, μαννούλα, νά μέ ίδης καί νά μέ καμαρώσης.
Μέ πάν' οί χωροφύλακες τά χέρια σταυρωμένα,
μδχουν άλύσους δώδεκα, λινάρια δεκαπέντε.

1) Παραλλαγή τοΰ άσματος τούτου είναι ή κατωτέρω έν. χειρογράφου τή; μονή; 'Ιβή-
ρων τοο 'Αγίοο "Ορου;, του 17ου αί.

"Ολοι τά σίδερα βαστούν κι όλοι στήν φυλακή είναι

κι <5 ταπεινός ό Κωνσ - δροσιά μου 6 Κωνσ - ταντής δεν ημπορεί, 'πομένει,
γιατ' ειν' τά σίδερα βαριά κ' ή φυλακή κλεισμένη.
ιΧριστέ, νά 'ρράγη ή φυλακή, νά τσακιστούν οί ϋύρες,
Γ) νά 'πεφταν καί τά σίδερα, νά έβγαινε ό καλός μου,
νά εβγαινε ό Κωνσταντής ύ πολυαγαπημένος,
πΰγω καιρόν νά τόν ίδώ, χρόνους νά τόν μιλήσω».
Ii).. Β. Bouvier, Δημοτικά τραγούδια άπδ χειρόγραφο τή; μονή; τών 'Ιβήρων, 'Αθήνα 19G0,
, σ. 11, άρ. 3.

Ü) πρό; ποίον οκοπόν. 3) κατηφή;, λυπημένη, 4) πού περνά;, πού εορτάζει; την
Λαμπρήν, τό Πάσχα. δ) τώρα.
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Μέ πάν' νά μέ σκοτώσουνε στής Λάρ'σας τά μπουντρούμια-1
5 δέ θά μέ ίδης, μαννούλα μου, θά σκοτωθώ ό καημένος!

Πελοπόννησος (Ανδρίτσαινα). - A.A. άρ. 2213γ',
σ. 96 (Δ. *Α. Πετρόπουλος, 1934).

Δ'α.

Έγέρασα, μαννούλα μου, πρωτύτερα άπό σένα.
Δέ μέ γερνάν' τά γέρατα, δέ μέ γερνάν' τά χρόνια,
μ' έγέρασαν ή φυλακή, τής Πύλου τά μπουντρούμια.
Νύχτα καί μέρα καταγής στόν τοίχο άκουμπισμένος,
5 έλειωσε τό κορμάκι μου καί τό δεξί μου χέρι.
Περικαλώ τήν Παναγιά, τό χέρι νά μοΰ γιάνη.

Πελοπόννησος (Στεμνίτσα Γορτυνίας). - Λ. Α.
άρ. 968, σ. 295 (Χ. Σακελλαριάδης, 1929).

Δ'Ρ.

Στό 'Ανάπλι, στό Βουλευτικό,'2 στή φυλακή καημένος,
έλειωσε τό κορμάκι μου καί τό δεξί μου χέρι.
"Εδωσα λόγο στόν θεό, στήν Παναγιά Παρθένο,
νά γιάνη τδ κορμάκι μου καί τό δεξί μου χέρι,
5 νά πάρω τ' άλαφρό σπαθί καί τό βαρύ ντουφέκι,
γιά νά γυρίζω τά βουνά, ουλα τά καταράχια,
μήπως κ' έγώ άνταμωθώ μέ τά καπετανάτα,
νά πάμε γιά νά φέρωμε φλωριά, μαργαριτάρια.

Πελοπόννησος (Λαγκάδια Γορτυνίας). - Λ. Α. "Υλη,
άρ. 828 (Κ. Κασιμάτης, 1894).

Ε'.

-«Μαριώ μου, τί ήθελες έδώ, στ' 'Ανάπλι, εξω στήν Πρόνοια,3

π ου πέφτουν τά κανόνια».

1) σκοτεινά διαμερίσματα τής φυλακής' χειρ.: στής Λάρισας τά δρη. Ί1 δΐόρΑ-ωοις έκ
τοΰ στίχου 3 τοΰ άμέσως κατωτέρω (Δ'α) άσματος.

2) Πρόκειται περί τοϋ κτηρίου εν Ναυπλίω, τό όποιον έχρησιμοποιειτο διά συνεδριάσεις
όπό τοΰ Βουλευτικού, τοΰ έτερου έκ τών δύο σωμάτων τά όποια συνεστή9·ησαν υπό τής
Α' 'Εθνικής Συνελεύσεως έν Έπιδαύρω τό 1827' βλ. Θ. Σ. Δημόπουλον έν Μεγ. Έλλην.
'Εγκυκλ., τόμ. 7, σ. 690.

3) Τό τραγούδι είναι χορευτικόν καί τραγουδιέται μέ τά έξης τσακίσματα ν.αί γυρίσματα:
-«Μαριώ μου, χί - μωρή Μαριώ, Μαριώ μου, τί - ήθελες έδώ

στ 'Ανάπλι, εξω στήν Πρόνοια, πού πέφτουν τά κανόνια».
-«Ηρθ·α νά ίδώ - μωρή Μαριώ, ήρϋα νά ίδώ - τ' άδέρφια μου,
τ' άδέρφια τά δικά μου, τά χαίρεται »/ καρδιά μου» κλπ..

20
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- «Ήρθα νά ίδώ τ' άδέρφια μου, τ' άδέρφια τά δικά μου,

τα χαίρεται ή καρδιά μου».

~«Τ' άδέρφια σου τά κόψανε στ' 'Ανάπλι, εξω στήν Πρόνοια,

που πέφτουν τά κανόνια».

Παίρνει καί πάει στά μνήματα καί κάθεται καί κλαίει,

τα δέντρα τά μαραίνει.

Καί ή μάννα της τής έλεγε καί ή μάννα της τής λέει,

καί κάΰεται και κλαίει.

-«"Αιντε, Μαριώ, νά φύγουμε, στδ σπίτι μας νά πάμε

κ' εκεί τους τραγουδάμε».

Πελοπόννησος ('Αετός Τριφυλίας). - Α. Α. άρ. 2195,
σ. 187 - 188 (Δήμητρα Πουλίτση, 1940).
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ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

I. ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΛΑΪΚΑΣ ΔΟΞΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΑΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ

Α'. ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ

Ύπόθεσις τού άσματος είναι ό γάμος κόρης τινός, τής 'Αρετής ή τής
Ευδοκίας, εις ξένην χώραν (Βαβυλώνα, Σαλονίκην, Ρωμανίαν).

Διά τόν γάμον τούτον καί ξενιτεμόν ούτω τής κόρης δέν συμφωνούν
ή μητέρα της καί έκ τών έννέα υιών της οί όκτώ. Μόνον ό τελευταίος, ό
Κωσταυτΐνος (Κωσταντής, Κωσταντάς, Κώστας) έπιμένει, όστις τέλος πείθει
τήν μητέρα του νά συγκατατεθή είς τούτον, τής ύπόσχεται δέ δι' όρκου,
είς περίπτωσιν άνάγκης, νά τής φέρη όπίσω τήν άδελφήν του.

Μετά παρέλευσιν όλίγου χρόνου άπό τού γάμου άπέθανον καί οί έν-
νέα υίοί.Ή μήτηρ, πού εϊχεν ούτω μείνει μόνη καί έρημος, θρηνεί καί όδύρε
ται, ζητούσα μέ κατάρας άπό τόν άποθανόντα υίόν της, τόν Κωσταντΐνον, νά
έκτελέση τήν ύπόσχεσίν του καί νά φέρη πλησίον αύτής τήν κόρην της. Έκ
τών θρήνων καί τών γογγυσμών τής μητρός ό νεκρός έγείρεται έκ τού τά-
φου καί έπαναφέρει τήν άδελφήν είς τήν πατρικήν οίκίαν.Ή συνάντησις τής
κόρης μέ τήν μητέρα της, ή όποία πληροφορείται ότι τήν έπανέφερεν άπό
τήν ξενιτειάν ό νεκρός υιός της, καταλήγει μέ τόν θάνατον άμφοτέρων έκ
τής ίσχυράς ψυχικής συγκινήσεως. 7

Είς τινας παραλλαγάς, κυρίως είς Πελοπόννησον καί Δυτ. Κρήτην (Β'),
άποθνήσκει μόνον ή μήτηρ, ή δέ κόρη, ύπό άφάτου λύπης κατεχόμενη, πα-
ρακαλεί τόν θεόν νά τήν μεταμορφώση είς πουλί (κουκουβάγιαν).

Τό άσμα μέ τό έπικόν τούτο καί δραματικόν περιεχόμενον είναι άπό
τά περισσότερον διαδεδομένα είς δλον τόν Έλληνισμόν, άκόμη δέ καί έξω
τοϋ έλληνικοΰ χώρου είς τούς λαούς τής χερσονήσου του Αίμου ('Αλβα-
νούς, Βουλγάρους, Ρουμάνους καί Γιουγκοσλάβους) καί πέρα τούτων ώς δη-
μώδης παράδοσις είς άλλας περιοχάς κυρίως τής κεντρικής Εύρώπης.

"Ενεκα τής διαδόσεως ταύτης τοΰ τραγουδιού, τής άρτιότητος τής
υποθέσεως καί τοΰ δραματικού χαρακτήρος του, ήσχολήθησαν πολλοί έρευ-
νηταί μέχρι τούδε πρός καθορισμόν τοΰ άρχικού άσματος άπό τό όποιον
προήλθον αί παραλλαγαί του είς τόν έλληνικόν καί τούς άλλους λαούς, ώς
καί τοΰ μύθου, ό όποιος ύπόκειται είς τήν ύπόθεσιν τοΰ άσματος. '

1) Κυριωτέρα βιβλιογραφία.

α) Ν. Γ. Πολίτου, Τό δημοτι/.όν αίμα περί τοϋ νεκρού αδελφού, Δελτ. Ίστ. Έθ-νολ.
Έταιρ., τόμ. 2 (188ό), σ. 193-201 καί 652-557 (ενθ·α καί ή προγενεστέρα βιβλιογραφία).

Juan Schixchmanov, Der Lenoretistoff in der bulgarischen Volkspoesie>
Strassburg 1894, σ. 38 (άνατύπ. έκ τοΰ περιοδ. Indogerui. Forschungen, Bd. IV,
ο. 412-448). Τοϋ Ιδίου, Τό άσμα του νεκρού αδελφοί) είς τήν δημώδη ποίησιν τών βαλκανι-
κών λαών (βουλγαριστί), Sbornik za narodni uniotvorenija, Nauka i Kniznina, Sofia,
τόμ. XIII (1896) καί τόμ. XV (1898).
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Παλαιότερον είχον διατυπωθή γνώμαι περί σλαβικού (σερβικού) άρχε-
τύπου άπό τό όποιον προήλθε τό έλληνικόν ά°μα. Άργότερον όμως, τό 1885
ύπεστήριξεν ό Νικ. Πολίτης, τήν γνώμην του δέ έδέχθη καί ό έξετάοας εί
δικώς τό άσμα βούλγαρος Ivan Schischnianov, ότι τό έλληνικόν άσμα είναι
τό άρχαιότερον καί ότι έκ τών 'Ελλήνων διεδόθη κατόπιν είς τούς Βουλγά-
ρους καί έκ τούτων είς τούς Γιουγκοσλάβους.

Ό Ν. Πολίτης ύποστηρίζων τήν έλληνικότητα τού άρχικοΰ άσματος
παρετήρησεν δτί ή πρώτη έννοια είς τούτο εύρίσκεται «έν τή έπανόδιρ νε-
κρού έραστού είς τήν έρωμένην», ούτω δέ πιστεύει ότι ύπάρχει ένταΰθα
ώς ύπόθεσις ό άρχαίος μύθος τού Άδώνιδος. Κατά τούτον, ώς γνωστόν, ό
προώρως άποθανών Άδωνις, κατεχόμενος ύπό σφοδρού έρωτος πρός τήν
Άφροδίτην, έπανήρχετο άπό τόν Κάτω κόσμον κατ' έτος κατά τήν άνοιξιν
καί έμενεν ώρισμένον χρόνον πλησίον της.

Ό Γιάννης Βλαχογιάννης κατόπιν καί ό ιταλός Br. Lavagnini ύπεστή-
ριξαν, ότι είς τήν ύπόθεσιν τοΰ άσματος ύπόκειται ή άγιολογική διήγησις
περί θαύματος είς'Εδεσσαν τής Μεσοποταμίας ύπό τών Αγίων Γουρίου, Σα-
μωνά καί Άβίβου, οίτινες έπανέφεραν εις τήν μητέρα της άπό τήν ξενι-
τειάν τήν ύπανδρευμένην καί δυστυχούσαν έκεΐ κόρην της.

Τελευταίως ό Γεώργ. Κ. Σπυριδάκης έξέφρασε τήν γνώμην ότι είς τό άσμα
διασφζεται ό άρχαίος έλευσινιακός μύθος τής Δήμητρος καί τής Κόρης (τής
Περσεφόνης) μέ τήν άρπαγήν της ύπό τοΰ Πλούτωνος καί τήν έπαναφοράν
της πλησίον τής μητρός ύπό τοΰ'Ερμοΰ.Ό μύθος οδτος θά διεσκευάσθη κατά
τούς πρώτους χριστιανικούς χρόνους εις δραματικόν έργον διά τό θέατρον,
θά συνετέθη δέ άντιστοίχως καί συνοδευτικόν άσμα κατά τήν παράστασιν
τής τραγωδίας ταύτης, τό όποιον έκ τοΰ θεάτρου διεδόθη κατόπιν είς τόν
λαόν καί διεσώθη είς αύτόν μέχρι σήμερον είς τό κατωτέρω δημώδες άσμα.

Γ. κ. Σ.

γ) Karl Dieterich, Die Volksdichtung der Balkanläder in ihren gemeinsa-
men Elementen, Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, τόμ. 12 (1902), α. 147-150.

?) S. Baud-Booy, La chanson populaire grecque du Dodécanèse, I Textes,
Paris 1936, o. 163 - 168.

ε) S. Impellizzeri, Il motivo del «revenant· nella supersti/.ione e nei canti
popolari greci. (Άνάτ. έκ τών Atti délia Accademia... di Palermo, Serie IV, vol. IV,
parte II (1944), σ. 1-43).

ς) Γ. Βλαχογιάννη, Τό τραγούδι τοϋ νεκρού αδελφού, Νέα 'Εστία. τόμ. 34 (1944),
ο. 1271 -1279. - Β. Lavagnini, La ballata neogreca del fratello morto e il iniracolo
dei Santi Confessori di Edessa, Προσφορά είς Στίλπωνα Ii. Κυριακίδην, Θεσσαλονίκη 1953,
σ. 399-404.

Î) Γ. Κ. Σπυριδάκη, Τό ζήτημα τής προελεύσεως τού ασματος τού νεκρού άδελφοϋ,
Άρχ. τού θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ. θησαυρού, τόμ. ΙΑ' (1944 45), σ. 193-208.

η) Λίνου Πολίτη, Τό 9-εμα τών πουλιών στό δημοτικό τραγούδι τού νεκρού αδελφού,
Έπιστ. 'Επετ. Φιλοσ. Σχολής Πανεπ. θεσ/νίκης, τόμ. Ζ' (1956), σ. 271 -280.

θ) Oh. Vrabie, Calatoria fratelui inort sau motivul Lenore in folclorul sud -
est european. (Extras din culegerea «Limba si Literatura·, vol. III, editala de So-
cietatea de Stiinte Istorice si Filologice din R P. R. [Bucuresti] 1957, σ. 257-294
+ 5 πίν. χαί 2 χάρτ.). [Βιβλιοκρισία ύπό Δημ. ]>. Οίκονομίδου, έν Λαογρ., τόμ. 17 (1957/
58), σ. 333 - 342J.
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A'.

Καλόμοιρη, καλότυχη, τής Εΰδουκιάς ή μάννα,1
δπδχει τους ίννιά υγιούς, τήν Εύδουκία δέκα.
Προυξινιτάδις ήρθανι άπού τή Βαβυλώνα,
νά πάρουνι τήν Εύδουκιά πουλύ μακριά στά ξένα.
5 Μάννα κ' ύγιοί δέ θέλανι κ' ή Κώστας τή σπουδάζει.

- «Μάννα μ', νά τήνι δώκουμι τήν Εύδουκιά στά ξένα,
γιά νά τήν έχου γύρισμα,2 'φόντ' έρθουμαι στά ξένα».·1

- «Κώστα μ', σάν έρθη άρρουστιά, ποιός πάει νά τήνι φέρη;»

- «Μάννα μ', σάν έρθη άρρουστιά 'γώ πάου κί τήνι φέρνου».
10 Ήρθι άνάγκη κι άρρουστιά, πιθαίνουν οδλ' οί γιοί της,

πιθαίν' κ' ή Κώστας ή τρανός κ' ή μάννα καταριώτι.

- «Ούλοι οί γιοί μ' πιθάνανι κι οδλοι τού χώμα τσ" έφαε,
τούν Κώστα μ' τούν τρανύτιρουν ή γης νά μήν τούν φάη,
άπ' εδουκε τήν Εύδουκιά πουλύ μακριά στά ξένα».

15 'Απ' τού πουλύ τ' άνάθιμα κι άπ1 τού βαρύ άναλέτι,4
ή Κώστας άναστήθηκι πίσου άπ' τ' άι Δήμα,5
κί κίνησι κί πάινι τήν Εύδουκιά νά φέρη.
Στή στράτα όπου πάινι, στή στράτ' όπού πααίνει,
παρακαλουσι κ' έλιι,6 παρακαλεί κί λέει.
20 - «θέ μου, νά βρώ τήν Εύδουκιά στή βρύση νά γιουμίζη».
Καθώς τούν παρακάλισι έτσ' πάει κί τήν ηύρήκι.
-«Γειά σου, χαρά σου, Εύδουκιά».-«Καλώς τουνι τούν Κώστα».

- «Άιντ', Εύδουκιά μ', στή μάννα μας, άιντ', Εύδουκιά μ',

στού σπίτι».

- «Κώστα μ', άν ήρθις γιά καλό, ν' άλλάξου κί νά έρθου.
25 Κώστα μ', άν ήρθις γιά κακό, νά βάνου μαύρα νά 'ρθου».

- «"Αιντι, άιντ', Εύδουκούλα μου, καθώς σί πήρ' ή ώρα».
Στή στράτα όπου πάιναν, στή στράτ' όπου πααίναν,
ένα πουλάκι κάθουνταν διξιά άπ' τ' άι Δήμα 5

κί δέ λαλοϋσι σάν πουλί, καθώς τά χιλιδόνια,
30 μούν' ίλαλούσι κ' έλα" άνθρουπινή κουβέντα.

- «Τί είν' αύτό πού γένιτι φέτου τού καλουκαίρι,
νά πιρπατη ή Εύδουκιά μαζί μί τ'ς πιθαμένοι ;»

- «Κώστα μ', τί λέει τού πουλί, τί λέει τού χιλιδόνι ;»

- «"Αιντι, άιντ', Εύδουκούλα μου, πουλάκι 'νι κι άς λέη».

1) χειρ. : καλύμοιρ' είν' ή μάννα. Ή διόρθ-ωσις τοΰ β' ήμιστιχίου κατά τήν παραλλ. εξ
'Αγρινίου- Λ. Λ. "Γλη, άρ. 2124 (συλλ. τό 1887). 2) στήριγμα. 8) όταν μεταβαίνω si; τά
ξ'να. χειρ.: έρΟουμ' άτι' τά ξένα. 4) 8·ρήνον, κλάμα (λ. τ. nale). 5) άγιον Βήμα. G) ελεγε.



312

ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

35 -«Κώστα μ', πώς εΐσι κίτρινους, πώς είσι μαραμμένος;

Κώστα μ', ποΰ 'νι τά κάλλη σου κί ποΰ 'νι ή 'μουρφιά σου,
Κώστα μ', πού 'νι τά δόντια σου, τά πυκνουφυτιμένα,
Κώστα μ', ποΰ 'ν' τού μουστάκι σου κ' ή φούντα ή μανουσάτη;»'

- «'Αρρώστησ', Εύδουκούλα μου, τώρα δώδικα χρόνια,
40 κί χάθηκαν τά κάλλη μου κί χάθηκ' ή 'μουρφιά μου,

κί πέσανι τά δόντια μου, τά πυκνουφυτιμένα,
κ' έπισι τού μουστάκι μου κ' ή φούντ' ή μανουσάτη.1
"Αιντ", Εύδουκιά μ', στή μάννα σου, σΰρ', Εύδουκιά μ', στού σπίτι
κ' ίγώ θά πάου άπού 'δώ, άπού τού άι Δήμα'
45 μδπισ' ή άρριβώνα μου κί πάου νά τήν εϋρου».
Ή Εύδουκούλα έψτασι στής μάννας της τού σπίτι.
-«"Ωρα καλή σου, μάννα μου». -«Καλώς τήν Εύδουκούλα.
Κόρη μου, ποιός σί έφιρι, κόρη μ', μί ποιόνι ήρθις;»

- «Μάννα μ", ή Κώστας μ' έφιρι κί μί τούν Κώστα ήρθα».
50 Κόρη μ', ή Κώστας πέθανι κί οδλα σου τ' άδέρφια».

Κί σφιχταγκαλιασθήκανι κί ή ψυχή τους βγήκι.

A.A. "Υλη, άρ. 179 (έκ Σαρακατσαναίων. II. Βογιαντζής, 1888).

Α'α.

Οδλλες οί σήρες θαίρονται2 τσ' οδλλες χαραθκαβάζουν 3
τζαί σάν τήν όήραν τήν ώρκάν4 μήτε νά πά' τζαί νά 'ρτη.
Όπού '6εν τούς έννιά γιοΰδες τξαί5 μιά 'τον θυγατέρα,
τξ' όπού τήν έλουννε στά σκοτεινά τζαί πάντα ήτον μέρα.
5 'Εσύραν τξ' έπαντρέψαν την τήν Άρετήν 'ς τά ξένα,

'ς τά ξένα τζαί 'ς τήν ξενιθκειάν, μακράν 'ς τήν Έγγλιτέραν. *
Τξ' οδλλα τ' άδέρκια δέθ θέλαν, μά δ Κωσταντής έθέλεν.
-«Μάννα, νά τήν παντρέψουμεν τήν Άρετήν 'ς τά ξένα».
-«Γιέ μου, νά τήν παντρέψουμεν τήν Άρετήν 'ς τά ξένα'
10 τξ' άν Ιρτη πλήξη γιά χαρά, πκοιός έν' νά μού τήν φέρη;»
-«Μάννα, νά τήν παντρέψουμεν τήν Άρετήν 'ς τά ξένα.
τξ' άν έρτη πλήξη γιά χαρά, πάω τζαί φέρνω σού την».
'Εσύραν τξ' έπαντρέψαν την τήν Άρετήν 'ς τά ξένα,
'ς τά ξένα τζαί 'ς τήν ξενιθκειάν, μακράν 'ς τήν Έγγλιτέραν.

1) ώ? τό άν8·ος τοΰ μανοοοιοο. 2) αί χήρα·, χαίρονται. 3) χαράν διαβάζουν, «έρ-
χονται τήν χηρείαν των μΛ χαράν. 4) τήν χήραν τήν ώραίαν. 0) εκό. 'Αναγνωατ. : τα ι;

6) είς τήν 'Αγγλίαν.
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15 Τξ' ήρτεν ό χρόνος δίσεκτος, τά 'ννιά 'δέρκια 1 πεθάναν,
τζαί τούς όχτώ τδ μνήμαν τους χτίζει το μέ τ' άσήμιν,
τζαί τό μνήμαν του Κωσταντά χτίζει το μαναστήριν.
'Σ οδλλα τ' άδέρκια τξ' άν έκλαιε, 'ς οδλλα τξ' άν άνεκα-

λειέτουν,2

'ς τό μνήμαν τοΰ Κωσταντά τρία μονοπάθκια κάμνει'
20 τό 'να πήαιννεν πού τό πωρνόν, 3 τ' άλλο τό μεσουμέριν,
τό τρίτον τό καλύτερον ήτο πού έν' νά ππέση.4
Τξ' άπό τό κλάμαν τό πολλύ δ τάφος έβαρέθη.
"Εγινεν ή πέτρα άλογον, τό χώμαχ χαλινάριν
τζαί νά σου τζαί τόν Κωσταντά 'ποπάνω καβαλλάρην.
25 'Εννιά ώρες τής ήμεροΰς έπκιασέν τους καπάλε.6

Τές τρεις νά πά', τές τρεις νά 'ρτη, τές τρεις νά μπη 'ς τόν'Άην.6
Φτερνιστηρκάν τοΰ μαύρου 7 του κόφκει έξήντα μίλλια.
Πάλε ξαναϊπλάζει * την, άλλα 'κατδν πενήντα.
Πάλε ξαναϊπλάζει το 'ς τήν Άρετοΰσαν πάει.
30 τζαί ηδρεν την τξ' έκάθετουν 'ς τήν σοΰσαν τξ' έτραούαν.

- «Καλώς ήρτες, ά Κωσταντά, νά φάς, νά πκης μιτά μας,
νά φάης άγριν τοΰ λαοΰ,10 νά φάς όφτόν περτίτξιν,

νά φάς άρκοτξεράμιον," πού τρών' άντρειωμένοι,
νά πκής γλυκόποτον κρασίν, πού πίννουχ χουμισμένοι».1'2
35 -«"Ανου 13 νά πάμεν, 'Αρετή, τξ' ή μάννα σου σέ θέλει».

- «Τξ' εΤντα14 μέ θέλ' ή μάννα μου τξ' είντά 'ν' τό μυστικόν της;»
Τξ' άν έν' ή μάννα μου καλά, νά πάω μέ τά καλά 15 μου,
τξ' άν έν' ή μάννα μου κακά, νά πάω μέ τά λινά μου».
-«"Ανου 13 νά πάμεν, 'Αρετή, τξ' δ,τι τξ' άθ θέλης βάλλε».

40 Σηκώστητξεν τξ' έφόρησεν ροΰχα τής ψορεβάς της,
ούτε μακριά, ουτε κοντά, όσον τής έλιτόάς της.10
'Πουπάνω φόρησε γρουσά," πουκάτω κρουσταλλένα,
τέλια 18 'πουπάνω φόρησε τά μαρκαριταρένα
τζαί καζακάν 1S δλόγρουσον τξ' έσόέπασέν 20 τα οδλλα'
45 γρουσόμηλον 21 'ς τό δέριν της τζαί παίζει το τζαί πάει.
Έκρόκατσεν τόμ μαΰρον 22 του, πίσω του τήν καθίσκει"

1) τά έννέα άδέλφια. 2 ) έμοιρολογεί. 3) τήν πρωίαν. 4) τό έσπέρα;, όταν έπρό-
χειτο νά καταχλιθ-j πρό; δπνον. 5) σονεχώ;. 6) "Αδην. 7) μέ ενα χτύπημα εί; τόν ϊππον
τοο διά τού πτερνιστήρο;. 8) επαναλαμβάνει έχ δεοτέροο. 9) αίώραν, χούνιαν. 10) βλ. άνωτ.
°· 12, σημ. 5. 11) βλ. άνωτ., α. 12, σημ. 6. 12) φημισμένοι. 13) σήχω έπάνω. 14)
χαι τι. 15) μέ τό έπίαημον φόρεμα. 10) τή; ήλι/.ία; τη;. 17) χρυσά. 18) λεπτά
μετάλλινα σύρματα. 19) γοναιχεϊον έπενδύτην. 20) έσν.έπασε. 21) χρυσόμηλον. 22)
γονάτισε τόν ϊππον,
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φτερνιστηρκάν τοΰ μαύρου του, κόφκει έξήντα μίλλια,
πάλε ξαναϊπλάζει την άλλα 'κατόν πενήντα,
πάλε ξαναϊπλάζει την 'ς τόν "Αι Γεώρκην πάει.
50 Τξ' ηδρεν έλιάν πλατύφυλλην, 'πουκάτω τξ' έκονέψαν.1
"Εγειρεν τξ' έτξοιμήθηκεν 'ς τά γόνατά της πάνω.
Τξ' άνέφανεν έναπ πουλλίν τής Βενετογιαλούσας,
τζαί δέν τξελάαν 2 νά λαλη σάν οδλλα τά πουλάτξια,
μόνον τξελάαν τξ' έλεεν άντξελιτξήφ φωνούλλαν.
55 - «Κρίμα 'ς τούτην τήλ λυερήν, κρίμα 'ς τούτην τήν κόρην,
πού περπάτει τζαί δαίρεται μέ τούς νεκρούς 'ς τά δρη».

- «Ξύπνα, ξύπνα, Κωσταντά, εΐντα μυσήρκον 3 πράμαν,
μυσήρκον τζαί παράουλον4 τζαί παραουλεμένον.
Άνέφανεν έναπ πουλλίν τής Βενετογιαλούσας

60 τζαί δέν τξελάαν νά-λαλη σάν οδλλα τά πουλάτξια,
μόνον τξελάαν τξ' έλεεν άντξελιτξήφ φωνούλλαν.
-«Μήν κλάψης, μήχ-χολιαστης, μή πονεστη ή χολά σου,
τζαί τά πουλλιά τοΰ τόπου μας έτξ' έν' πού τξελαδούσιν».

- «θαμάζουμαί σε, Κωσταντά, τά λόια, πού μού λέεις'
65 τξ' έσέναν τδ πικάρσισ σου εΐντά '8ει τξ' έν' καμένον ;»5

- «Σαράντα μέρες πόλεμος, κορινιαχτδς " τά πήρεν».

- «θαμάζουμαί σε, Κωσταντά, τά λόια πού μού λέεις-
τά ροΰχα σου εΐντά 'χουσιν τζαί λιβανιές μυρίζουν ; » 7
-«Γεναΐτξες πού έπήραμεν, έτσι μυρουθκές8 μάς βάζουν.

70 θωρείς έτξεΐνον τδ στρατίν, τξεΐνον τό μονοπάτιν ;

Τδ μονοπάτιν βκάλλει9 μας 'ς τής μάννας σου τό σπίτιν».

- «"Ανου νά πάμεν, Κωσταντά, τής μάννας μου νά πάμε
τξ' έδει τξαιρόν πού 'έν ήρτα τξ' έξήχασα τίς στράτες». "

- «Χρωστώ τξερκά τ' "Αι Γεωρκοϋ τζαί πάω νά τά άψω».
75 τζαί πκιάννει τξεΐνον τό στρατίν, τξεΐνον τό μονοπάτιν"

τδ μονοπάτιν βκάλλει την 'ς τής μάννας της τδ σπίτιν.
Τξ' όσον τξ' έπαραστράτησεν τζαί πάε 'ς καμπόσον τόπον,
έφάνην της τζαί άκουσεν άναΟρμόν " κοκκάλων.
τζαί πκιάννει τξεΐνον τδ στρατίν, τξεΐνον τδ μονοπάτιν'
80 τδ μονοπάτιν-βκάλλει την 'ς τής μάννας της τήμ πόρταν.

- «Άνοιξέ μου, μανούλλα μου, τξ' έώ είμ' ή Αρετή σου».

- «Τξ' άν έν' δκιαβάτης νά δκιαβη, περάτης νά περάση,

1) έστάθμευσαν. 2) ξέν έκελάδει. 3) τί μυστήριο·/, παράξενο·/. 4) παράδοξον. υ)
τό όποκάμισόν σου τί εχει ν.αί είναι καμένον ; (5) κορνιακτό;. 7) Ό στίχο; αρχίζει με τα;
λέξει; : τζ' έπιναν, αΐτινε; παρελείφθ-ηααν <ί>; προσί)-ήκη τοϋ όπαγορεόσαντο; τό άσμα. 8)
τέτοιε; μυρωδιέ;. 9) όδηγεΐ. 10) οί στίχοι 72-73, έλλιπεΐ;, συ·/επληρώί)·ησαν έκ τή; πα-
ραλλ. από τήν Βασίλειαν (A.A. άρ. 1122, σ. 318,.στ. 80-81). 11) άνασυρμόν.
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τξ' άν έν' ό Πικροχάροντας, παιδκιά 'έν τξ' έχω νά μοΰ πκιάση.1
"Εχω μιά κόρην Άρετήν τξ' έτξείν' έν' είς τά ξένα».
85 - «Άνοιξέ μου, μανούλλα μου, τξ' έώ εΤμ' ή Αρετή σου».
Ή μάννα πορομάνιζεν 2 τξ' ή κόρη ψυχομάσεν.
Έσφιχταγκαλιαστήκασιν τξ' έβκήκεν ή ψυδή τους.

Κύπρος (Λευκωσία). - Λαογρ., τόμ. 5 (1915/16)
σ. 371 - 73 (Γ. Π. 'Αναγνωστόπουλος).

Β'.

Μιά μάννα εΤχ' έννιά τσοί γιούς καί μιά τζ' ή θυγατέρα"
στά σκοτεινά τήν ελουγε, στδ φέγγος τή χτενίζει,
στό φεγγαράκι τ' άργυρδ τήνε σουραδοπλέκει. 3
Κ' ή γειτονιά δέν τό 'ξερε πώς εΐχε θυγατέρα.
5 Καί προξενειά τσή μπέψανε άπού τό Σαλονίκι.

Οί γι όκτώ άδερφοί δέ θέλανε κι δ Κωσταντινος θέλει.

- «Δώσ' τηνε, μάννα, δώσ' τηνε τήν Αρετή στά ξένα,
νά 'χω κ' έγώ παρηγοριά στά ξένα νά γυρίζω».

-«Κι άν τύχη ό χρόνος βίσεχτος,4 ποιός πά' νά τήνε φέρη;»
10 - «Δώσ' τηνε. μάννα, δώσ' τηνε, τήν Αρετή στά ξένα"
κι άν τύχη δ χρόνος βίσεχτος,* έγώ πά' νά τή φέρω».
-«Λέν τήνε δούδω, Κωσταντή, τήν Αρετή στά ξένα,
κι άν τύχη δ χρόνος βίσεχτος ποιός πά' νά μού τή φέρη ;»

- «Δώσ' τηνε, μάννα, δώσ' τηνε τήν Αρετή στά ξένα
15 μ' άν τύχη χρόνος βίσεχτος, έγώ πά' νά τή φέρω».

Καί δούδει την ή μάννα της τήν Αρετή στά ξένα.
Τυχαίνει ό χρόνος βίσεχτος,4 οί γι έννιά άδερφοί 'ποθαίνουν.
Κ' είς τών όχτώ τά μνήματα βιόλες5 καί μαντζιοράνες *
κ' είς τοΰ καημένου Κωσταντή στράτες καί μονοπάθια.
20 Κ' έπέρασε κ' ή μάννα ντου κι άναθεμάτισέν τον"

- «Άνάθεμά σε, Κωσταντή, κ' έσέ καί τδ καλό σου,
άπου μοΰ τήν έξώρισες τήν Αρετή στά ξένα».

Καί πάλι ξαναπέρασε κι άναθεμάτισέν τον.
-«Άνάθεμά σε, Κωσταντή, κ' έσέ καί τό καλό σου
25 άπού μοΰ τήν έξώρισες τήν Αρετή στά ξένα».
Τό τόσο μυριανάθεμα ό Κωσταντής 'βαρέθη.
Κάνει τό μνήμα ντ' άλογο καί τό λαζάρι7 σέλλα 8
καί τά κιβουροχάλικα σκάλες καί χαλινάρια"
παίζει τοΰ μαύρου ντου βιτσιά στό Σαλονίκι φτάνει.

1) δέν εχω παιδιά νά μου άρπάσγ). 2) ήνοιγε τήν ϋ-όραν. 3) σχηματίζει τήν ν.ό-
|ΐ'Ί' ει; πλεξίδα;. 4) δίσεκτο;, κακόευχο;. 5) είδο; λουλουδιού, ή βιολέτα. 6) είόο; λου-
λουδιού (λ. βεν. niazorana). 7) το σάβανον. 8) σάγμα, έιρίππιον.



352 ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

30 Βρίστει τήν κόρη στό χορό μέ τρεις παπαδοπούλες.

- «Καλώς τονε τόν Κωσταντή, πού φέρνει τό μαντάτο.
"Αν είναι θλίψη, νά θλιφτώ κι άν είν' χαρά, ν' άλλάξω
κι άν είναι γιά τό γάμο σου, όλόχρουσα νά βάλω».

- «Δέν είναι θλίψη νά θλιφτης μηδέ χαρά ν' άλλάξης
35 μηδέ καί γιά τό γάμο μου, δλόχρουσα νά βάλης'

ή μάννα σου σ' έζήτηξε καί θέλει σε νά πάης».
Άπου τή χέρα τήν άρπά, στό μαΰρο 1 τήν καθίζει'
παίζει βιτσιά τ' άλόγου ντου, σάν τόν άέρα πάει.
Καί δντεν έπερνούσανε κοντά στόν Άϊ Γιώργη,
40 γροικά 2 ή κόρη μιά μιλιά παράξενη καί λέει :

-«Γιά ίδέ κοράσιον δμορφο, τό σέρνει άποθαμένος!»

- «Γροικάς το, Κωσταντΐνο μου, τ' άηδόνι είντα 3 λέει;»

- «Γροικώ το, Άρετοΰσα μου, καί τό γνωρίζω κιόλας».4
Καί δντεν έπερνούσανε στά μνήματ' άποπάνω :

45 - «Κατές5 τώρ', Άρετοΰσα μου, στό σπίτι μας νά πάης,
γιατί χρωστώ τ' Άγιου κερί, τοΰ μάκρους μου" λαμπάδα».

- «Κατέχω, Κωσταντΐνο μου, στό σπίτι μας νά πάω'
μά γιάντα, 7 άδερφάκι μου, μ' άφήνεις είς τδ δρόμο ;»
Ή κόρη δέν έπρόψταξε νά πη 'ναν άλλο λόγο

50 κι δ Κωσταντής έχάθηκε στή μέση τώ μνημάτω.
Παίρνει την παραπόνεση, στό σπίτι τζη καί πάει,
βρίστει τσοί πόρτες σψαλιχτές καί τά κλειδιά παρμένα
καί τά πορτοπαράθυρα σφιχτά περατωμένα.8
Φωνιάζει τσή μαννούλας τση όγιά νά τής άνοιξη.
55 - «"Αν είσαι άέρας, πήγαινε, κι άν εϊσαι ό Χάρος, διάβα'
άν είσαι ό Πρικοχάροντας, δέν έχω μπλιδ9 παιδάκια,
δξω 10 τήν Άρετοΰσα μου κ' είναι μακριά στά ξένα».

- «"Ανοιξε, μάννα μ', άνοιξε, μά ή γι, Άρετοΰσα σού 'μαι».

- «"Αν είσαι άέρας, πήγαινε, άν είσαι ό Χάρος, διάβα,
60 άν είσαι ό Πρικοχάροντας δέν έχω μπλιό ;ι παιδάκια,

δξω10 τήν Άρετοΰσα μου κ' είναι μακριά στά ξένα».

- «'Άνοιξε, μάννα μ', άνοιξε μά ή γ^ Άρετοΰσα σού μαι».
-«"Αν εΤσ' άέρας πήγαινε κι άν είσ' δ Χάρος διάβα,

αν εΐσ' ό Πρικοχάροντας δέν έχω μπλιό παιδάκια
65 δξω τήν Άρετοΰσα μου κ' είναι μακριά στά ξένα».

- «"Ανοιξε, μάννα μ', άνοιξε, μά 'γώ 'μ' ή γι. Άρετοΰσα».
-«Δείξε τόν άρραβώνα σου άπό τήν κλειδωνιάστρα,10

1) tum 2) άν-οόΐΐ. 3) τί. 4) μάλιστα, δ) γνωρίζεις. 6) τοϋ δψοος τοϋ σώματος
μοο. 7) ΐιατί. 8) μανοαλωμένο. 9) πλέον. 10) έχτός. 11) άπό τήν όπήν τής κλειδαριά;·
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κι άν είσαι ή γι 'Αρετούσα μου, έγώ θά σέ γνωρίσω».1
Βάνει τόν άρραβώναν τζη κ' έτότες τής άνοίγει,
70 μά ώστε νά καλογνωριστοΰν άπόθανεν ή μάννα
κι άπόμεινεν ή γι 'Αρετή έρημη καί παντέρμη.
-- «θέ μου, καί κάμε με πουλί, πουλί καί λωλοποΰλι,2
γιά νά γυρίζω στά στενά νά κλαίω τσ' άδερφούς μου».
Κι ό θιός τήν έλυπήθηκε, σάν άστραπή τήν κάνει.

Άριοτ. Κριάρη, Πλήρης συλλογή Κρητικών δημωδών
άσμάτων... εκδ. Β', έν 'Αθήναις 1920-21, α. 221 -24.

Γ.

Βάι τήν μάνναν, βάι τήν μάνναν, βάι τήν καλήν τήν μάνναν,
π' εϊχεν3 τσοί όκτώ τσοί υιούς καί τήν Έρήν' τήν κόρην.
Τήν κυρ' Έρήν'προξέναναν βαριά-μακρά 'ς σά ξένα,
'ς σά ξένα, 'ς σ' άνε.γνώριμα, 'ς σό μεγάλ' τήν Ρωμανίαν 4
5 καί οί έφτά 'κ' έθέλεσαν5 καί ό Κωσταντΐνον θέλει.
- «'Άγωμ', άδελφή μ', άγωμεν 'ς σήν καλορριζικίαν».
Έρήν κλαίει καί θλίφκεται: «Έγώ μακρά 'κί πάγω"6
Νέ ψή μ',7 έμορφε μ' Κωσταντή, άσκεμα συντυχαίνεις
"Αν ποίγ'ν' τ' άδέλφα μου χαράν έμέν τσί στιχαράζ' με ;8
10 κι άν άποθάν' ή μάννα μου, έμέν ποίος καλεί με ;»

Ό Κωσταντΐνον ώμοσεν 'ς σ' άϊα9 καί 'ς σά Βαγγέλια:
-«"Αν κάμ' τ'άδέλφα μουν χαρά, έγώ έσέν στιχαράζω"
άν άποθάν' ή μάννα μουν, έγώ έσέν λαλώ σε».
"Ερθεν ό χρόνον δίσεχτον, τά μήνας ώργισμένα'
15 δλ' έντάμαν έπέθαναν, δλ' έντάμαν έθάφαν.10

Κλαίει ή μάννα τούς έφτά, κλαίει καί τόν Κωσταντΐνον,
κ' έπαΐρεν δρκον κι δμνυσμαν κ' έπήγεν ώμνυσμένος. 11
Ό Κωσταντΐνον ό καλόν άφκά γης 'κ' ένεπέμεν, 12
άτόν ή γή 'κ' έδέχθηκεν, ούδέ καί τά θερία.

1) Τό άσμα καταλήγει χαί άλλως, ώς έξη;.

Δείχνει τον αρραβώνα τζη άπό τήν χλειδωνιάστρα,
κ' ή μάννα τζ' ώστε và τόν Idfj άνοιξ' εντνς τήν πόρτα
κ' εαφιχταγκαλιαστήκανε κ' εντνς ίξεψνχήσαν.
Mi το τέλος τούτο, δηλ. του θανάτου μητρός ν.αί θ·υγατρός, είναι περισσότερον γνωστόν τό
?ομα είς τήν Κρήτην. 2) κουκουβάγια. 3; εκδ. Ίωανν. : ποί'χ'οεν. 4) βλ. άνωτ.,
ο. 130, σημ. 13. δ) δέν ήθ-ελον. 6) δέν πηγαίνω. 7) ψυχή μου. 8) άν κάμουν τ'
άδέλφια μου γάμον, ποίος θ·ά μέ είϊοποιήσγ) ·, 9) δ Κωνσταντής ώρκίσθ-η είς τά "Αγια.
10) δταφησαν. 11) ν.αί άπέθ·ανεν ώρκιcjxévoç. 12) υποκάτω τής V'jÇj δτ|λ. εν τω ταφω, οέν
εύρεν άνάπαυσιν.
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20 Άγιώρτς δί' άτον 1 άλογον καί ή Παναγία σέλλαν,

ό Ποιητής δί' άτον2 πνοήν, καί άτός λαγκεύ' καί σ'κούται.3
Έπήγεν κ' έπεκούμπιξε 'ς σή κυρ' Έρήν'ς τήν πόρταν
καί άτ' έλουζεν τό νήπιον καί 'ς σήν κλίνην έβάλλ'νεν.

- «Καλώς, καλώς τόν άδελφό μ', καλώς κι άπόθεν έρθες ;
25 άν εν' κ' έρθες γιά χαράν, χρυσά ας άνελλάξω 4

καί άν κ' έρθες γιά πίκρεμαν, άς έμπαίνω σέ μαύρα».
-«Γιά άφ'σ',γιά άφ'σ', καλέ άδελφή μ', σίτ' στέκεις, άιτ' άς πάμε».5

- «Καί ντ' έπαθες, νέ άδελφέ μ', κ' έκούφαναν τ' όμμάτα σ';»°

- «Τ' όμμάτα μου έκούφαναν άπέ τήν άγρυπνίαν».

30 - «Καί ντ' έπαθες, νέ άδελφέ μ', κ' έζάγκωσαν 7 τά δόντα σ';»
-«Τά δόντα μου έζάγκωσαν άσ' τήν άναφαγίαν».

- «Καί ντ' έπαθες, ξάν' άδελφέ μ', καί ν-έλλαξεν τό χρώμα σ' ;»

- «'Ατό 'δέν 'κ' έν', έλέρωσα άσ' σήν άναπλυθάδαν».8

- «"Ελα, άδελφέ μ', καλ' άδελφέ μ', καί καλέ Κωσταντά μου'9
35 άς τρώγουμε κι άς πίνουμε, άς κείμες καί κοιμοΰμες,

άς πλύσκουμες καί άνθίσκουμες κι άέτσ' σ'κουμες καί πάμε».10

- «Γιά σούς, γιά σούς, καλ' άδελφή μ', σίτ'εΤμες, άιτ' άς πάμε».
'Απ' έμπρου πάει τό κόραδον καί άπουπίσ' τό βλεμίριν.11
-«'Ακούς, άκούς, νέ άδελφέ μ', ντό λέγ'νε τά πουλόπα;12

40 άπ' έμπρου πάει τό κόραθον κι άποπίσ' τό βλεμίριν».11

- «Γιά άφες, σούς. καλ' άδελφή μ', άτ' είνταν θέλ'νε άς λέγ'νε.13
'Ατά είναι μαρτόπουλα, νά κελαηδούν 'κ' έξέρ'νε».'*
Έπαΐρεν άτεν 15 κ' έφερεν άτού 'ς σά γονικά τες.

- «"Ανοιξον, μάννα, άνοιξον, ερθεν ή κυρ' Έρή" σου».
45 - «"Αμε, Χάρε, νέ άχαρε, άλλο πουλόπα 'κ' έχω». 17

"Αρ' ένοιξεν τήν πόρταν άτς, τήν κόρ'ν άτς έγκαλάστεν,
κι ό Κωσταντΐνον άχαρον 'ς σ'Άγιώργι τήν πόρταν εύρέθεν.

1) δ Άγιο; Γεώργιο; δίδε·, εί; αύτόν. 2) εχδ. Σ.Ίωανν.: δι" ά. 3) χι' αύτό; π-ηΐά
ν.αί εγείρεται έχ τοο τάφου. 4) χρυσά ενδύματα δ; φορέσω. 5) 8πω; στέκει;, ετσι δ; πη·
γαίνωμεν. 6) χ' έκοιλάνθησαν τά μάτια σοο. εχδ. Σ. Ίωανν. : τ' Ιμμάτα ο'. 7) έσκωρια-
σαν. 8) αύτό δέν είναι τίποτε, 3?μαι λερωμένο; άπό τήν άπλυσίαν. 9) ό στίχο; προσετέθη
έκτη; παραλλ. έν Λαογρ., τόμ. 8 (1921/25) α. 551, στ. 34 πρό; συμπλήρωσιν τού νοήματος
τοϋ επομένου στίχου. 10) δ; πλυθώμεν καί καλλωπισθώμεν καί ετσι ά; σηκωθ<«μεν νά πη-
γαίνωμεν. 11) δ νεκρό;, ό βρικόλακα;. 12) αύτό πού λέγουν τά μικρά πουλιά. 13)
αύτά ο,τι θέλουν ά; λέγουν. Ακολουθούν οί στίχοι:

είναι μικρά και παλαλά' πορπάτ' και άιντ άς πάμε.
'Επήγαν καί 'νταμώ&ανε ο' Άγ'ωργή τήν πόρταν.
14) δέν ξεύρουν. Οί στίχοι ενταύθα 42 - 47 παρελήφθησαν έκ τή; παραλλ. έν Λαογρ., τομ.
8 (1921 25) σ. 551 πρό; συμπλήρωσιν τού ασματο;. 15) έπήρεν αύτήν. 1G) εκδ. έν Λαογρ.,
ενθ' αν.: Έλγή. 17) δ£ν εχω Κ'Λ πουλάκια* ενταύθα μεταφ. : τέκνα.
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Δί' τόν Άγιώργιν 1 τ'άλογον, τήν Παναϊάν τήν σέλλαν,

καί τόν Ποιητήν τήν πνοήν 2 κ' έκείνος έξεπνόισεν.3

Σάβ. Ίωαννίδου, 'Ιστορία καί Στατιστική Τραπε-
ζοϋντος... έν Κων/πόλει, 1870, σ. 283, άρ Ιδ.

Β'. ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ

Τού άσματος υπάρχουν παραλλαγαί έξ όλων τών έλληνικών τόπων.
Είς τάς περισσοτέρας τούτων τό δυσκόλως θεμελιούμενον γεφύρι είναι τής
"Αρτας" είς άλλας όμως, όλιγώτερον διαδεδομένος, τό γεφύρι είναι τής Τρί-
χας, τής Μπαρμπαριάς, τής 'Αλεξάνδρας, τής 'Ελλάδας κλπ., κατά δέ τήν
συνήθη είς τά δημοτικά τραγούδια τεχνοτροπίαν, οί τραγουδισταί, προσαρ-
μόζοντες τό εις τόν τόπον των, άντικαθιστοΰν τό γεφύρι τής "Αρτας

με γνωστά ιδικά των, τής Λάρισας, τών 'Αδάνων, τοΰ Ρεθύμνου κ.ά.ό.Ή αύτή
τοπική προσαρμογή παρατηρείται καί εις τούς άλλους βαλκανικούς λαούς,
'Αλβανούς, Βουλγάρους, Γιουγκοσλάβους, Ρωμούνους, είς τούς όποιους είναι
έπίσης γνωστόν τό τραγούδι.4

Τό μήνυμα του πρωτομάστορα πρός τήν γυναίκα του, νά προσέλθη είς
τό γεφύρι, όπου καί έντειχίζεται, κατά τάς περισσοτέρας τών παραλλαγών,
διαβιβάζεται μέ τό πουλί' κατ' άλλας όμως έρχεται ό ίδιος ό πρωτομάστορας
είς τήν γυναίκα του ή στέλλει τήν είδησιν μέ κάποιο μαστορόπουλό του.

Πηγή τοΰ άσΡατ°ζ· καθώς εχει ήδη παρατηρήσει ό Ν. Γ. Πολίτης
(Έκλογαί, άρ. 89), είναι ή παλαιά καί είς πολλούς λαούς γνωστή δοξασία,
ότι διά νά στερεωθή οίκοδόμημά τι καί νά προφυλάσσεται έκ κινδύνων, πρέ-
πει νά έγκλεισθή ζώον είς τά θεμέλια ή τούς τοίχους του.6 Μορφάς τής
δοξασίας ταύτης άποτελοΰν τά άναφερόμενα είς άρχαίους έλληνικούς μύ-
θους καί βυζαντινός παραδόσεις περί άνθρωποθυσιών κατά τήν θεμελίωσιν
μεγάλων οικοδομημάτων. Ή ψυχή του θύματος, έχουσα ύπερφυσικήν δύναμιν,
ώς δλαι αί άπολυτρωθείσαι τοΰ σώματος ψυχαί, γίνεται «στοιχειό», προφυ-
λάσσον τό οίκοδόμημά έκ κινδύνων καί τιμωροΰν τούς έπιχειροΰντας νά βλά-
ψουν αύτό. 'Υπολείμματα τών τοιούτων δοξασιών διασφζονται εισέτι κατά
τόπους. Καρφώνουν π. χ. τήν σκιάν άνθρώπου διερχομένου έκ κτιζομένης
γεφύρας καί πιστεύουν ούτω, ότι ό καρφωθείς θά άποθάνη άλλά θά στε-
ρεωθη τό κτίσμα.6

Ώς πρός τήν προέλευσιν τού τραγουδιού ό Ν. Γ. Πολίτης (Έκλογαί,
άρ.89) παρετήρησεν ότι ή ύπόθεσίς του στηρίζεται έπί έλληνικής παραδόσεως,
ότι δέ τήν έλληνικήν ταύτην παράδοσιν παρέλαβον, προσαρμόσαντες εις έπι-

1) εν.?. Σ. Ίωανν : Άγ'ώρ. 2) εκδ. Σ. Ίωανν. : το πνοή. 3) ε ν. δ. Σ.Ίωανν.: εξυ-

nroïotv έχασε τήν πνοήν του, έγένετο νεκρό?.

4) Βλ. Κ. Dieterich.. Die Volksdichtung der Balkanländer in ihren gemein-
samen Elementen, Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, τόμ. 12 (1902), o. 105
*· ίξ. 5) ΙΙερί τών δοξασιών τούτων βλ. L. Sainéan, Les rites de la construction d'après

la poésie populaire de l'Europe orientale, Revue de l'histoire des religions, tome
45 (1902), σ. 359 -39G. Giuseppe Cocchiara, Il ponte di Arta e i sacrifici di cons-
truzione, Annali del Museo Pitré, 1 (1950), o. 38-81. Βλ. καί S. Baud-Bovy, La chan-
son populaire grecque du Dodécanèse, I les textes, 1936, a. 168 κ.έξ. 6) Βλ. Ν Γ.

Πολίτου, Παραδόσεις, Μέρ. Α', σ. 268 καί Β', σ. 1087. Φ. Κονχουλέ, Μεσαιωνικοί καί
νεοελληνικοί κατάδεσμοι, Λαογρ., τόμ. S (1921 25), σ. 326.
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χώρια οικοδομήματα, και οί άλλοι λαοί τής έλληνικής χερσονήσου (Ρωμοϋ-
νοι, 'Αλβανοί, Σέρβοι, Βούλγαροι). Έκ τών ξένων έρευνητών, άλλοι μέν άπο·
δέχονται τήν γνώμην τού Ν. Πολίτου, άλλοι δέ ύποστηρίζουν τήν έκ γειτο-
νικών λαών τής Βαλκανικής προέλευσιν τού άσματος. 'Εξετάζων πάσας τάς
προηγουμένας έργασίας ό ιταλός Giuseppe Coccliiara είς διεξοδικήν μελέτην
του, τάσσεται μέ τήν γνώμην τού Πολίτου, ότι τό τραγούδι έχει έλληνικήν τήν
προέλευσιν. Εις πρόσφατον ερευναν έπί τούτου ό ούγγρος Lajos Vargyas,'
διά τής εξετάσεως νέων παραλλαγών τού άσματος καί τής όλης αύτοΰ
συνθέσεως, ύποστηρίζει νέαν άποψιν, ότι άρχική τούτου πατρίς είναι ό Καύ-
κασος, όπόθεν διά τών περί τόν μέσον ροΰν τοΰ Βόλγα κατοικούντων Μορντβί-
νων, λαοΰ φιννοουγγρικής καταγωγής, μετεφέρθη είς Ούγγαρίαν. Ή γνώμη
όμως τού Vargyas, στηριζομένη είς άτελή γνώσιν τής εκτάσεως τών παραλλα-
γών τού άσματος, δέν δύναται νά θεωρηθή ώς δίδουσα τήν όριστικήν λύσιν
είς τό θέμα τοΰτο.*

Δ. Α. π.

Α'.

Σαρανταπέντε μάστοροι κ' έξήντα μαθητάδες
γεφύρι θεμελιώνανε στής "Αρτας τδ ποτάμι.
'Ολημερίς έχτίζανε, τό βράδυ γκρεμιζόταν.
Μοιρολογούνε μάστοροι καί κλαίνε μαθητάδες.

5 - «'Αλίμονο στούς κόπους μας, κρίμα στή δούλεψή μας,
όλημερίς νά χτίζωμε, τό βράδυ νά γκρεμιέται!»
Καί τό στοιχειό 'ποκρίθηκε άπ' τή δεξιά καμάρα :

- «"Α δέ στοιχειώσετ' άθρωπο, τοίχος δέ θεμελιώνει.
Καί μή στοιχειώσ'τε όρφανό, μή ξένο, μή διαβάτη,

10 παρά του πρωτομάστορα τήν δμορφη γυναίκα».

Τ' άκούει ό πρωτομάστορας, ραγίζει ή καρδιά του.
Mè τό πουλί παρήγγειλε, μέ τό πουλί τ' άηδόνΐ'
άργά ντυθη, άργά 'λλαχτη, άργά νά πά' τό γιόμα,
άργά νά πά' καί νά διαβη τής "Αρτας τό γεφύρι.
15 Καί τό πουλί παράκουσε κι άλλιώς έπήγε κ' είπε:

- «Γοργά ντυθης, γοργά 'λλαχτης, γοργά νά πάς τό γιόμα,
γοργά νά πάς καί νά διαβης τής "Αρτας τδ γεφύρι».

Νά την καί έξεφάνηκε άπό τήν άσπρη στράτα.
Τήν είδ' ό πρωτομάστορας, ραγίζεται ή καρδιά του.
20 - «"Ωρα καλή σας, μάστορες κ' έσείς οί μαθητάδες·

μά τί έχει ό πρωτομάστορας κ' είν' έτσι χολιασμένος ;»

- «Τό δαχτυλίδι του 'πεσε στήν πρώτη τήν καμάρα

1) Forschungen zur Geschichte der Volksballade ira Mittelalter. III. Die Her-
kunft der ungarischen Ballade von der eingemauerten Frau. (Acta ethnographica
Academiae scientiarum Hungaricae, tomus IX, fasciculi 1-2, Budapest 1960, se-
paratum, σ. 1-88). Βλ. εκτενή βιβλιοκρισία·/ τής μελέτης όπό Γ. Ά. Μέγα έν Λαογρ., τόμ.
18 (1960), α. 561 -077. 2) Βλ. καί Γ. Ά. Μέγαν, έν»·' άν.
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καί ποιός νά μπη καί ποιός νά βγη τό δαχτυλίδι νά 'βρη ;»

- «Έγώ νά μπώ, έγώ νά βγώ, τό δαχτυλίδι νά 'βρω».
25 Μηδέ καλά κατέβηκε, μηδέ στή μέση μπήκε.

- «Τραύα, καλέ, τήν άλυσο, τραύα τήν άλυσίδα,
δλο τόν κόσμο γύρισα καί τίποτα δέν ηδρα».
"Ενας πιχάει1 μέ τό μυστρί κι άλλος μέ τόν άσβέστη,
πιάνει κι ό πρωτομάστορας καί ρίχτει μέγα λίθο.

30 - «Τρεις άδερφάδες ήμαστε κ' οί τρεις κακογραμμένες.
Ή μιά 'χτίσε τό Δούναβι κ' ή άλλη τόν Αύλώνα
κ' έγώ ή πιό μικρότερη τής "Αρτας τό γεφύρι.
Ώς τρέμει ή καρδούλα μου, άς τρέμη τδ γεφύρι'
ώς πέφτουν τά μαλλάκια μου, νά πέφτουν οί διαβάτες».
35 - «Κόρη, τόν λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε
κ' έεις άδερφό στήν ξενιτειά, μή λάχη καί περάση».

- «Σίδερο ή καρδούλα μου, σίδερο τό γεφύρι"
σίδερο τά μαλλάκια μου, σίδερο κ' οί διαβάτες».

Λέοβος (Άγιάοος). - Έντβ. Λνντεκι, 'Ελληνικά δημοτικά
τραγούδια, Μέρος Α','Αθήναι 1943-47, σ. 183 -84.

Β'.

Ή κατωτέρω παραλλαγή, καίτοι άτελής, είναι ένδιαφέρουσα διά τήν
έν αύτη άναφερομένην γέφυραν τού Μανόλη έν Άγραΐδι Εύρυτανίας, ήτις,
κατά τινα έπιγραφήν, έκτίσθη τό 1659.®

Χίλιοι τρακόσιοι μάστοροι κ' έξήντα μαθητούδια
καμάραν έστεριώνανε, γεφύρι στήν Ελλάδα'3
'Ολημερίς έκτίζανε, τήν νύκτα κρεμνιζόταν.
Πουλάκ' έπήγ', έκάθησεν έπάνω στήν καμάρα'
5 δέν έκελάηδει σάν πουλί, δέν 'λάλει σάν άηδόνι,
μόνο λαλούσε κ' έλεγε άνθρώπιν' όμιλία.

- «"Αν δέν στοιχειώσετ' άνθρωπο, καμάρα δέν στεριώνει.
Νά μή στοιχειώσετ' όρφανό, μή ξένο, μή διαβάτη,

μόνο του πρωτομάστορα, τού πρώτου τή γυναίκα».
10 Δύο καλφάδες έστειλε κ' είς τήν κυρά τους 'πάγουν.

1) έπιχέει. 2) ό 'Α. Ίατρίδη; (Συλλογή δημοτικών άσμάτων, εν 'Αθήναι; 1859, σ
Λ)) σημειώνει τά έξη; : Γέφυρα έν Άγραίδι, τοξοειδή; καί πελώρια τώ δψει, καί G πόδα.
ω5 εγγιστα τω πλάτει" ή έπί τού πρό; άνατολά; άριστερού μέρου; αυτή; έντειχιαμένη άνα
γραφή μέχρι τούδε σώζει άμυϊρώ; τά; ακολούθου; λέξει;.

εκτισθη το 1659.

οι κτιτορεσ δημητριοσ.....

και μανϋλιισ........

3) Μεσαιωνική ονομασία τού Σπερχειού, ποταμού τή; ΦίΚώτιδο;, Βστι; άπό τών χρόνων τή
φραγκοκρατία; φέρει τό όνομα 'Αλαμάνα.
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- «Σήκω, κυρά μαστόρισσα, σέ θέλ' ό μάστοράς μας».

- «Πέτ', άν μέ θέλη γιά καλό, νά στολισθώ νά πάγω'
πέτ', άν μέ θέλη γιά κακό, νά έρθω καθώς είμαι».

- «Μηδέ καλό, μηδέ κακό, μόν' έλα καθώς εΐσαι».
15 - «Έγώ τδ ξέρ' ή άμοιρη, έγώ τό ξεύρ' ή δόλια.

Τρεις άδερφούλες ήμασταν, τ.ές τρεις στοιχειά μάς 'βάλαν
τήν μιά 'βαλαν στόν Τούρναβο, τήν άλλη στού Μανόλη,
κ' έμένα τή βαριόμοιρη στή γυριστή καμάρα.
Καθώς τρέμ' ή καρδούλα μου, νά τρέμη τό γεφύρι"
20 καθώς τρέχουν τά δάκρυα μου, νά πέφτουν οί διαβάτες1».

Ά. Ίατρίδου, ενθ' άν., σ. 28-30·

Γ.

Ή γέφυρα, ή γέφυρα, τή Τρίχας τό γεφύρι,
σεράντα μαστόρ' έχτιζαν κ' έξήντα μαθετάδα'
δλον τήν μέραν έχτιζαν κι άποβραδίς χαλάουν.
Μοιρολογούνε οί μαστόρ', κλαίγ'νε τά μαθητάδα
5 κι άτός ό πρωτομάστορας βαρύν καρδίαν έχει.

"Ερθεν φωνήν άπό βαθφ 'ς σου γεφυρί' τό σκοΰλος.2
-«Ντό δεις με,3 πρωτομάστορα, καί στένω τό γεφύρι;»

- «"Αν δίγω σε τόν κύρη μου, άλλον κύρην πάλ' 'κ' 4 έχω,
άν δίγω σε τήν μάννα μου, άλλεν μάνναν πάλ' 'κ'4 έχω,

10 άν δίγω σε τόν άδελφό μ', αλλ' άδελφόν πάλ' 'κ'4 έχω,
άν δίγω σε τήν κάλην μου, καλύτερην εύρίκω».
'Κόμαν 'ς σό σπίτιν 'κ'4 έφτασεν, 'ς σό μεσοχάμ' 'κ' έκάτσεν,5
τήν κάλην άτ' έπέντεσεν 6 άπάν' 'ς σό σταυροδρόμιν.

- «Καλώς τόν πρωτομάστοραν καί ντ' έεις κ' είσαι φλιμμένος;»
15 - «Έρούξα1 τό τδακούτδι8 μου 'ς σό μέγαν τήν καμάραν"

τσ' έμπαιν'9 κ' έβγαίν' καί φέρ'μ' άτο, νά στένω τό γεφύρι;»
-«'Κόμαν τόν Γιάννεν'κ' έλουσα καί 'ς σό κουνίν10 'κ'έθέκα"
'κόμαν τά χτήνα 'κ' ελμεξα καί 'ς σό μαντρίν 'κ' έφέκα,"
'κόμαν τό ζ'μάριν 'κ' έζ'μωσα καί τό φουρνίν 'κ' έποικα,13
20 'κόμαν τήν αΰλαν 'κ' έπλυσα καί 'ς σό νερόν 'κ' έπήγα.

Κι άν' έν'καί ντό άλληγορείς " περμέσον,15 χάιτ', άς πάμε'

1) εκδ. Ίατρ. : διαβάται. 2) σκέλος. 3) τί μοΰ δίδεις ; 4) οό/ί, δέν. 5) εκδ.

Παρχαρ. : μεαοχάκ άκόμη δέν είχε φθάσει είς τό σπίτι, είς τό προστωον δέν είχε καθίσει.

6) τήν καλήν (σόζογον) τοο άπήντησεν. 7) ερριψα, μοΰ επεσε. 8) ή σφόρα. 9) ποίος

μπαίνει. 10) εκδ. Παρχαρ. : χούνιαν. 11) άκόμη τόν Γιάννην δέν ελοοσα, δέν τόν έβαλα

είς τήν κοόνιαν. 12) τά ζώα δέν ήμελξα καί είς τό μαντρί δέν τά έβαλα. 13) άκόμη τό

ζομάρι δέν έζόμωσα καί δέν έκαμα (δέν ήναψα) τόν φοόρνον. 14) βιάζεσαι. 15) περίμενε.
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έγώ μπαίνω, έγώ βγαίνω καί παίρνω τό τδακούτδι σ'».
Έφόρεσεν κ' ένέλλαξεν κ' έχπάστεν κ' έ^' καί πάει.1
Έχάρανε δλ' οί μαστόρ' κι όλα τά μαθετάδα.
25 Σεράντα πήχες κατηβαίν' μέ καρδάν χαρεμένην,

κι άλλα σεράντα κατηβαίν' καί σίτα' κλαίει καί λέει'

- «"Αμον ντό ' τρέμ' ή καρδά μου, νά τρέμη τό γεφύρι,

καί άμον ντό τρέμ' τά γόνατά μ', νά τρέμ'νε καί οί δαβάτοι».

- «Εύχέθ', κόρη, εύχέθ', κόρη, εΰχέθ", μή καταράσαι.
30 "Εεις άδελφόν 'ς σήν ξενιτάν καί έρχεται δαβαίνει».

-«"Αμον ντό' στέκ' ή καρδά μου, νά στέκη τό γεφύρι,
κι άμον ντό στέκ'ν' τά γόνατά μ\ νά στέκ'νε κ' οί δαβάτοι,
κ' έχω άδελφόν 'ς σήν ξενιτάν καί έρχεται δαβαίνει».

Πόντος. - Λαογρ., τόμ. 9 (1926/28),
σ. 602 - 603 ("AO. Ί. Παρχαρίδης).

Δ'.

Ή κατωτέρω Κυπριακή παραλλαγή, διαμορφωθείσα προφανώς ύπό
ποιητάρη, ëχει έπικόν πλάτος.

Κάτω 'ς τούς πέντε ποταμούς, κάτω 'ς τούς πέντε δρόμους
γιοφύριν έμ' ' πού χτίζετουν μέ δώδεκα καμάρες.
'Ολημερίς έχτιζαν το τσ' όλονυχτίς έχάλαν.
ΤΗρτεν βουλή πού τόν θεόν τζαί πού τούς άρχαντξέλους,
5 μέν βάλη πού τό γένος του,5 γιοφύριν 'έν κρατίζει. '
Έπήεν είς τήν μάνναν του τσ' ήταν πολλά γλιμμένος,7
γλιμμένος τζαί βαρύκαρτος τζαί παραπονημένος.
-«Εΐντά 'δεις,5 γιέ μου, μονογιέ, τξ' είσαι πολλά γλιμμένος,
γλιμμένος τζαί βαρύκαρτος τζαί παραπονημένος ;»
10 -«Μάννα, 'ρτεν βουλή πού τόν θεόν τζαί πού τούς άρχαντξέλους
μέν βάλω πού τό γένος μου γιοφύριν 'έν κρατίζει».

- «Νά βάλης τήν μαννίτσαν σου, μαννίτσαν 'έν ηύρίσκεις,
νά βάλης τόν τξυρούλλην σου, 9 τξυρούλλην 'έν10 ηύρίσκεις,
νά βάλης τήν άρφούλλαν σου," άρφούλλαν 'έν ηύρίσκεις,

15 νά βάλης τόν άρφούλλην σου,13 άρφούλλην 'έν ηΰρίσκεις,
νά βάλης τήν καλίτσαν σου, " καλλύττερην ηύρίσκεις».
Μηνά, μηνά μηνύματα 'ς τήν Μαρουλλούν τζαί πάσι.

1) έξεκίνησε καί πηγαίνει. 2) ενώ. 3) καθώς, όταν. 4) είναι. 5) έάν μή βάλγ)

(μή έντειχίσ·!]) άπδ τήν οίκογένειάν του. 6) δέν στερεώνεται. 7) θ-λιμμένος. 8) τί έχεις.

9) τόν πατέρα σου. 10) δέν. 11) τήν άδελ-ροόλαν σου. 12) τόν άδελιροόΧην σου. 13)

την καλήν σου, τήν σΰζυγον.
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- «'Έλα νά πάμεν, Μαρουλλοΰ, τξ' ό μάστορας σέ θέλει».
-«Εψές ήμουν 'ς τόν μάστορα, σήμμερον είντα μέ θέλει;

20 Έάν μέ θέλη γιά χορόν, νά πκιάω τά κουτάλια, '

άν μέ θέλη γιά παρπερκόν, ' νά πκιάω τά ξουράφκια».

- «'Έλα νά πάμεν, Μαρουλλοΰ, τξ' ο,τι τξ' άν θέλης πκιάσε».

- «Σαρώννω σας, αύλάες μου,3 μείνετε σαρωμένες,
ζυμώννω σας, ψουμάτξια μου, μείνετε ζυμωμένα,

25 κλειδώννω σας, σεντούτξια μου, μείνετε κλειδωμένα,
τξοιμίζω σε, μωράτξι μου, τζαί μείνε τξοιμισμένον».
Έμπέηκεν τξ' έψόρησεν ροΰχα τής ψορηδάς της,
μέ μακρυά μηέ κοντά ίδα τής έλιτδάς της. *
Πουπάνω χόρησεν® χρυσά, πουκάτω χρυσταλλένα,
30 τέλια τά πουπανώττερα,6 χρυσά, μαλαματένια,

χρυσδν μήλον έμ πού 'πκιαεν τζαί παίζει το τζαί πάει.
τζαί σάν έβκέην τοΰ σκαλιοΰ,1 έσείστην τξ' έλυΐστην,
σάν έκατέην τού σκαλιοΰ, έψιλοκανατξίστην. *
Πού τόν χωρεί9 τόν μάστοραν, έπκιάστην ή φωνή της.
35 - «ΕΙντα μέ θέλεις, μάστορα, τξ' έμήνυσές μου νά 'ρτω ;»

- «Ή άρραβιΰνα μοΰ 'ππεσεν 'δά μέσα 'ς τό γιοφύριν».

- «τζαί κόψε τά μαλλάτξια μου τά 'ξηνταπηχαμάτα'
κάμε έναν δδοινίν μιτξόν 10 τξ' έναν δδοινίν μεγάλον,
τζαί μάσκαλα" νά δήσης με τζαί νά μέ κατεβάσης».

40 τζαί κόψκει τά μαλλάτξια της τά 'ξηνταπηχαμάτα'
κάμνει έναν δδοινίν μιτξίν τξ' έναν δδοινίν μεγάλον
τζαί μάσκαλα τήν εδησεν κάτω τήν κατεβάζει,
τζαί τρεις γύρους εμ πού 'δωσε, τίποτες 'έν ηύρίσκει.

- «Ταύρα με πάνω, μάστορα, τζαί τίποτες 'έν ηυρα».

45 - «Ξαναδίπλασ' του άλλο τρεις, πέρκιμου'2 τή συμπλάσης»."
Ξαναδιπλάζει άλλο τρεις, δέριν του δράκου πκιάννει.

- «Ταύρα με πάνω, μάστορα, τζαί τίποτες 'έν ηυρα».
-«Γιά τξεΐνον σ' έκατέβασα τζαί δι" νά σε βκάλω.
Φέρτε χαλλίτξια τζαί πηλόν τήν Μαρουλλοΰν νά χτίσω».

50 - «τζαί πόμεινέ μου, μάστορα, νά.σού ξανασυντύχω. 15

Ταύρα με πάνω, μάστορα, τξ' έχω ψουμίν 'ς τήν σκάφην».

- «Έσύ έμ' πού τά ζύμωσες, άλλη άς τά φουρνίση.

1) τά κρόταλα. 2) διά τό μπαρμπεριό. κουρεϊον. 3) αύλαί μοο. 4) τοϋ άναστή-
ματός της. 5) έιρόρεσεν. 6) λεπτά μετάλλινα σύρματα τά πιό επάνω. 7) άπό τήν σ/.άλαν
τού σπιτιού. 8) εκαμάρωνεν έαοτήν. 9) θ-ωρεϊ, βλέπει. 10) μικρόν. 11) άπό τήν μασχά-
λην. 12) ίσως. 13) νά τήν σοναντήσ·{]ς· εκδ. Παντ. : τής ή/ιπλάοης. 14) όχι. Ιο) να
σού ξαναμιλήσω.
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Φέρτε χαλλίτξια τζαί πηλόν τήν Μαρουλλούν νά χτίσω».

- «τζαί πόμεινέ μου, μάστορα, νά σου ξανασυντύχω.

55 Ταύρα με πάνω, μάστορα, τξ' έχω μωρόν 'ς τήν σκάφην».

- «Έσύ έμ πού τό γέννησες, άλλη άς τό νεώση.

Φέρτε χαλλίτξια τζαί πηλόν τήν Μαρουλλούν νά χτίσω».

- «τζαί πόμεινέ μου, μάστορα, νά σου ξανασυντύχω.

Τρεις άερφάες ήμαστιν τξ' οί τρεις γιοφύριν χτίσαν"

60 ή μιά χτίζει τόν Γαλατάν, ή άλλη τόν Άφρίτην, 1

τξ' ή τρίτη ή μιαλλύτερη τής Τρίχας τό γιοφύριν.

Νά ράσσουν2 πού τό γένος μου, νά ράσσουν, νά περνούσιν,

νά ράσσουν πού τό γένος σου, νά γύρνουν, νά κρεμνούσιν».

τζαί μιάν Άγίαν Τξερκατξήν, χριστιανήν ήμέραν,
65 έράσσαν 2 πού τό γένος της, έράσσαν τξ' έπερνοΰσαν,

έράσσαν πού τό γένος του τξ' έγύρναν τξ' έκρεμνούσαν.

Κύπρος (Αίγιαλονοα). - Λαογρ., τόμ. 6 (1917/18)
σ. 600-602 (Χρ. Γ. Παντελίδης).

Γ'. Ο Κ PI Μ ΑΤΙ Σ ΜΕ Ν ΟΣ

'Επί τή προσελεύσει είς τήν έκκλησίαν νέου τινός μετά τής μητρός,
του άκούεται φωνή άράς έκ τού 'Αγίου Βήματος, άποπέμπουσα τόν «κριμα-
τισμένον». Ό άποπεμπόμενος άποκαλύπτει είς τήν Μκπληκτον έκ τής άκου-
σθείσης φωνής μητέρα του, ότι κατά τινα έκστρατείαν ή ταξίδιον ήμάρτησε
συνελθών μετά νεκράς νέας, τήν όποίαν άπεκάλυψε τό δεμένον είς κλάδον
δένδρου άλογόν του, άνασκάψαν τό έδαφος διά τής όπλής του.

Τό θέμα τοΰτο τής νεκροφιλίας, ώς όνομάζεται, είναι γνωστόν ήδη
άπό τών έλληνιστικών χρόνων, ότε, κατά τάς ύπαρχούσας φιλολογικός μαρ-
τυρίας, διεμορφώθη ό μύθος περί τού έ'ρωτος τοΰ 'Αχιλλέως πρός τήν Πεν-
θεσίλειαν. Μετά τόν θάνατον τού "Εκτορος έν Τροία ήλθεν έκ Θράκης πρός
βοήθειαν τού Πριάμου ή Πενθεσίλεια, βασίλισσα τών 'Αμαζόνων. Πολεμή-
σασα κατ' άρχάς νικηφόρως, έφονεύθη κατόπιν ύπό τοΰ Άχιλλέως, ό όποιος,
ίδών αύτήν νεκράν, κατελήφθη ύπό έρωτος, μετανοήσας, διότι τήν είχε φο-
νεύσει. Είς τήν άρχαίαν 'Ελλάδα καί τούς βυζαντινούς χρόνους άναφέρον-
ται καί άλλαι όμοιαι μυθολογικαί διηγήσεις, δέν είναι δέ άγνωστοι καί παρ'
άλλοις λαοίς.3 "Οθεν δέν ύπάρχει άμφιβολία, ότι τό θέμα τοΰ τραγουδιού
είναι παλαιότατον, διαπλασθεν ύπό τήν έπίδρασιν τών χριστιανικών άντιλή-
ψεων. Πότε άκριβώς συνετέθη τό τραγούδι είς τήν άρχικήν του μορφήν δέν
είναι γνωστόν τήν παλαιοτέραν όμως γραπτήν περί τούτου παράδοσιν εχο-
μεν έκ κώδικος τής Μονής τών 'Ιβήρων έν Άγίω "Ορει, τού 17ου αΙώνος.4

1) ε'κδ. Παντελ.: τόν Ποσαύρχαν. Έ διόρΟωσις σομφοινως προς τάς περισσοτέρας τών

Κυπριακών παραλλαγών : Άφρίτην, Άβρίτην, Αβράτην. 2) ράσσω = συνωθούμαι.

3) Βλ. Ν. Γ. ΙΙολίτον, Ιίαραδόσεις, Μέρ. Β', 1904, σ. 1202, σημ. 4. Πρβλ. Joh. Bolle, Die

Sage von der erweckten Scheintoten, Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, τόμ.
20 (1910), o. 367 κ.έξ. Betr. Bouvier, Δημοτικά τραγούδια άπό χειρόγραφο τής Μονής τών Ιβή-
ρων, 'Αθήνα 1960, σ. 36 κ.έξ. 4) Βλ. είς Νέον Έλληνομν., τόμ. 11 (1914), σ. 430, άρ.
0. Πρβλ. καί Β. Bouvier, ενθ' άν., σ. 12, άρ. 6.
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Είς παραλλαγάς τοΰ τραγουδιού ό «κριματισμένος» είναι «ό βασιλιάς
'Αλέξανδρος». Πρόκειται πιθανώτατα περί συμφυρμών τών μυθικών παραδό-
σεων περί τοϋ Μρωτος τού Άχιλλέως μετά τής νεκράς Πενθεσιλείας πρός
τάς διηγήσεις περί τής έν τη Ίνδικη συναντήσεως του Μεγάλου'Αλεξάνδρου
μετά τών 'Αμαζόνων καί τών έρωτικών σχέσεων αύτοΰ πρός τήν βασίλισσάν
των θαλήστριαν.

Δ. Α. Π.

Α'.

Ή μάννα νιόν έστόλιτζε νά πά' νά μεταλάβη'
γόμους τού 'άλλει τά λινά, γόμους τά βελουένα 1
καί γόμους τά μεταξωτά καί τά καμπουχαένα. 2
Όμπρός ύπά' ή μάννα του κι οπίσω ή άερφή του-
5 κι άπήτις έσιμώσασι κοντά στό μοναστήρι,
τό μοναστήρι σείστηκε, τό Βήμα πήε κ' ήρτε.
-«Ποΰ πάς, μωρέ άμαρτωλέ, μωρέ κριματισμένε ;»

- «Μάννα μου, φέρε μου παπά, φέρε μ' άξαοράρη,3
γιά νά τοΰ πώ τά κρίματα άπού 'χω καωμένα».

10 - «Γιέ μου, έγιώ 'μαι κι ό παπάς κι ό ξομολοητής σου,
καί πέ μου τα τά κρίματα πού 'καμες στή τζωήσ σου».

- «θυμάσαι σάν έπήαμε στόπ πόλεμον έμάι4

μέ τ' Άνδρονίκου τόν υιό καί μέ τις Γιανιτσάρους,
πού 'έσασι τΙς μαύρους τω 6 σέ κυωνιάς6 κλωνάρι
15 κ' έγιώ 'εσα τόμ μαΰρομ μου σέ κιουριοΰ κρουκέλλι.7
Τή πλάκαν έξεσκέπασε κ' ήννοιξε τό κιούρι
καί κόρη μέσα κείετο τριώμ μερώ θαμμένη
κ' έρέχτηκα8 κ' έφίλησα κ' έμάρτεψα μετέ της»."

Μ. Γ. Μιχαηλίδον Νονάρου, Δημοτικά τραγούδια
Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 197, <ίρ. 12.

Β'.

Σήμερα ψάλλουν έκκλησιές, ψάλλουν τά μοναστήρια,
ψάλλει καί ή Άγιά Σοφιά μέ δεκαοχτώ καμπάνες.
Κι ό βασιλιάς Άλέξαντρος βαριά άποκοιμήθη
κ' ή μάννα του τόν έλεγε καί τόν παρακαλούσε.

5 - «Σήκω, ψηλέ μ', σήκω, λιγνέ μ', σήκω καί βασιλιά μου,
σήκω νά πάς στήν έκκλησιά καί στόν καλό τό λόγο»."

1) τόν φόρτι»vst μέ λινά, τόν φορτώνει μέ βελουδένια. 2) άπό ν/ψουχάν (δφαομα
μ«ταξο>τόν). 3) εξομολογητή·/. 4) όμάσι, μαζί. 5; εΐεσαν του; ίππου; τω". 6) κοίω-
•Λ&ζ. 7) ν.' εγό> εδεσα τόν "ππον μ,ου άπό κρίκο ν κιόουριού, μνήματο;. 8) έπε9·ΰμησα. 9)
ήμάρτησα μαζί τη;. 10) εϊ; τήν έκφώνησιν κατά τήν άρχήν τή; τελετή; τή; Αναστα-
σεω; τοϋ τροπαρίου "'τήν 'Ανάσταοίν σου, Χριστέ Σωτήρ,, κλπ.
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Σηκώθηκε, ταράχτηκε, σηκώθηκε, πηγαίνει.
Μπροστά πηγαίν' ή μάννα του, κατόπ' ή άδερφή του,
μέσα στή μέση ό βασιλιάς σά μήλο μαραμμένο.
10 "Οταν τόν είδε ή έκκλησιά, σέ τρεις μεριές ραγίσ'κε,
κ' έκεΐ παπάδες πδψελναν, διάκοι κανοναρχούσαν,
άκούστηκε ψιλή φωνή 'πό μέσα άπ' τ' "Αγιο Βήμα.

- «"Εξω όργή μ', έξω σκυλί μ', έξω καί βασιλιά μου».
Κ' ή μάννα του τόν έλεγε καί τόν παρακαλούσε.

15 - «Τί ήταν, ύγιέ μου, πού 'καμες, όγιέ μ' καί βασιλιά μου,
καί δέ σέ θέλ' ή έκκλησιά καί ή Άγιά Σοφία ;»

- «Μάννα μου, βρέ πνευματικό, νά πώ τά κρίματά μου».

- «'Εγώ, παιδί μ', πνευματικός, πέ μου τά κρίματά σου,
πέ μου τίς άμαρτίες σου νά σού τίς συγχωρήσω».

20 - «θυμάσαι, όταν μ' έστειλες τό πρώτο τό ταξίδι ;
τό πλήθος ήτανε πολύ κι ό τόπος ήταν λίγος.
"Ολ' έδεσαν τούς μαύρους τους σέ δάφνες, σέ κλαδάκια,
κ' έγώ 'δεσα τό μαΰρο μου σέ μνημουριάς κρικέλλια.
Κι ό μαΰρος ήτανε μικρός, ήταν καί παιγνιδιάρης
25 καί παίζοντας καί ρίχνοντας έσήκωσε τήν πλάκα
καί μέσα κόρη κείτονταν τριώ μερών θαμμένη
καί φάνηκαν σγουρά μαλλιά καί μακριές πλεξίδες,
έλαμπε καί τό πρόσωπο καλύτερ' άπ' τόν ήλιο
κ' έσκυψα καί τήν φίλησα στά μάτια καί τά φρύδια,
30 στά σταυρωμένα χέρια της, τά κόκκινα χειλάκια».

- «'Εσύ, παιδί μ', τό κρίμα σου συχώριο δέ θά 'χη,
μόνο νά πάς στήν έρημιά, νά πάς στό μοναστήρι

καί νά νηστεύης πάντα σου καί προσευχές νά κάνης».1

Θράκη ( Αδριανούπολις). - Θρακικά,
τόμ. 1 (1928), σ. 199-200 ('Α. Ζήκος).

Δ'. ΦΩΝΗ ΝΕΚΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΑ

Τό κύριον θέμα τοΰ άσματος «φωνή άπό τό μνήμα» συνδέεται πρός
παλαιοτάτας δοξασίας περί έξοργισμοΰ τής έντός ή περί τόν τάφον εύρι-
σκομένης ψυχής άποθανόντος εις περίπτωσιν διαταράξεως τής γαλήνης της
ύπό τίνος έκείθεν διερχομένου. * Τοΰ άσματος ύπάρχουν πολλαί παραλλα-

1) Τό άσμα συνεχίζεται καί τελειώνει μέ τοϋ; κάτωθ-i στίχου;, οΐτινε; άποτελοϋν προσ-
θήκην έξ έτερου ασματο;.

Κ' εκείνος αποκρίνεται σαν παραπονεμένος.
- «Σκάψτε βαύιά, σκάψτε πλατιά, ίσα γιά δυό νομάτοι,
và πέσ ό νιός με τ' άρματα κ' ή νιά με τά στολίδια t.

2) Ευρυτέραν άνάπτυξιν του 9-έματο; βλ. εί; Δ. 'Α. Πετροπούλου, Τό δημοτικό τρα-
γούδι "Φωνή άπό τό μνήμα,,, Λαογρ., τόμ. 16 (1956/57) σ. 513-529.
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γαί έκ τής ήτιειρωτικής καί νησιωτικής Ελλάδος, αίτινες διακρίνονται είς
δύο τύπους, πού διαφέρουν μόνον κατά τούς άρχικους στίχους.

Αί παραλλαγαί τοΰ Α' τύπου έχουν έρωτικόν άλληχορικόν προοίμιον.
Έπιθυμών τις τά μήλα μηλέας, πού εύρίσκεται είς κρημνόν, άκολουθεί μο-
νοπάτι διά τοΰ όποίου ερχεται είς έρημοκκλήσι, !όπου ύπάρχουν τάφοι.
Έκεΐ, ένω πατεί έπί ένός έξ αύτών, άκούει φωνήν διαμαρτυρίας. ΟΙ άρχικοί
στίχοι περί τής μηλέας έλλείπουν είς τάς παραλλαγάς τοΰ Β' τύπου, είς
τινας δ' έξ αύτών ό διερχόμενος έκ τοΰ Ιρημοκκλησιοΰ, ενθα οί τάφοι, είναι
άπεσταλμένος ύπό καπετάνιου προς προμήθειαν οίνου.

Κατά ποίαν έποχήν διεμορφώθησαν τά άσματα ταύτα δέν γνωρίζομεν,
ούτε δέ εχει άκόμη προσδιορισθή ποίος έκ τών άνωτέρω δύο τύπων είναι ό
παλαιότερος. Ό δεύτερος τούτων πιθανώτατα έ'χει διαμορφωθή κατά τήν
τουρκοκρατίαν, ώς φαίνεται έξ ένδείξεών τίνων εις παραλλαγάς, καθ' ας ό
πατήσας έπί τού τάφου τοΰ νεκροΰ είναι νέος άπεσταλμένος ύπό καπετά-
νιου πρός προμήθειαν οίνου «νά πιοΰν τά παλληκάρια», ό δέ έκ του τάφου
όμιλών καί διαμαρτυρόμενος είναι νέος φονευθείς ύπό τών Τούρκων.

Δ. Α. Π.

Α'.

«Μηλίτσα, πού είσαι στό γκρεμό τά μήλα φορτωμένη,1

τά μήλα σου λιμπίστηκα 2 καί τόν γκρεμό φοβάμαι».

-«Κι άν τόν φοβάσαι τόν γκρεμό, ελ' άπ' τό μονοπάτι».

Τό μονοπάτι μ' έβγαλε σ' ένα ρημοκκλησάκι,
5 πού έκεΐ είν' τά μνήματα δασιά, άδέρφια κι άξαδέρφια.

Κ' ένα μνήμα, παράμνημα, ήτανε μοναχό του.

Δέν τό είδα καί τό πάτησα άπάνου στό κεφάλι.

'Ακώ τό μνήμα καί βογγάει καί βαριαναστενάζει.

- «Τί έχεις, μνήμα μου, καί βογγάς καί βαριαναστενάζεις ;
10 Μήν είν' τό χώμα σου βαρύ κ' ή πλάκα σου μεγάλη;»

- «Δέν είν' τό χώμα μου βαρύ κ' ή πλάκα μου μεγάλη,

μόν' ήρθες καί μ' έπάτησες άπάνου στό κεφάλι».

Πελοπόννησος ('Αετός ΤριφυλΙας). - Λ. Α. άρ. 2195,
σ. 100 (Δήμητρα Πουλίτση, 1940).

Α'α .

«Μηλίτσα, πού 'σαι στό γκρεμνό 3 τά μήλα φορτωμένη,

τά μήλα σου λιμπίζομαι μά τό γκρεμνό 3 φοβοΰμαι».

- «Σάν τό φοβάσαι τό γκρεμνό,3 πάρε τό μονοπάτι».

1) Διά τή; παρεμβολή; τοδ επιφωνήματος βάι μετά τά; δύο πρώτα; συλλαοά; έκα-
στου στίχου γίνεται γύρισμα καί το άσμα αδεται ώ; έξή;.

Μηλί - βάι - μηλίτσα, πού είσαι στό γκρεμό,
μηλίτσα, πού είσαι στό γκρεμό, τα μήλα φορτωμένη.
2) Ιπεθύμησα. 3) χειρ. : βουνό. Ή διόρθ-ωσι; αομφώνω; πρό; τά; πλείστα; τών Κυκλαδικών
παραλλαγών- βλ. παραλλ. εί; Εύαγγ. Μονογυιοϋ, Τά Μυκονιάτικα (Λαογραφία τή; Μυκόνου),
1927, σ. 40, στ. 1 - 3.
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Τό μονοπάτι μ' έβγαλε ο' ένα ρημοκκλησάκι"
5 βρίσκω σαράντα μνήματα άδέρφια κι άξαδέρφια.
"Ενα μνήμα, παράμνημα, ήτο μακρά 'πό τ' άλλα,
δέν τό 'δα καί τό πάτησα άπάνω στό κεφάλι.
'Κούω τό μνήμα καί βογγά, τό νιό κι άνεστενάζει.

- «Τί έχεις, μνήμα, καί βογγάς καί νιέ κι άνεστενάζεις·
10 μήν είν' τό χώμα σου βαρύ κ' ή πλάκα σου μεγάλη ;»

- «Δέν είν' τό χώμα μου βαρύ κ' ή πλάκα μου μεγάλη,
μόνου ήρθες καί μ' έπάτησες άπάνω στό κεφάλα
Τάχα δέν ήμουν έγώ νιός, δέν ήμουν παλληκάρι,
τάχα δέν έπορπάτηξα τή νύχτα μέ φεγγάρι ;»

Νάξος (Φιλώτιον). - Λ. Α. άρ. 2303,
σ. 78 (Στέφ. Δ. "Ημελλος, 1959).

Β'.

'Εψές προψές έδιάβαινα άπ' έν' έρημοκκλήσι,
κ' έκεΐ ήσαν μνήματα πολλά, άδέρφια καί 'ξαδέρφια"
κ' έπάνω περιπάτησα σ' έν' άνδρειωμένο μνήμα.
'Ακούω τό μνήμα καί βογγά καί βαριαναστενάζει.
5 - «Τί έχεις, μνήμα, καί βογγάς καί βαριαναστενάζεις ;

μήν είν' τό χώμα σου βαρύ, μήν είν' κ' ή μαύρη πέτρα ;»

- «Μήτε τό χώμα μ' είν' βαρύ, μήτε κ' ή μαύρη πέτρα,
μόν' τό 'χω σέ παράπονο καί σέ μεγάλη πίκρα,

όπ' ήρθες καί μ' έπάτησες έπάνω στό κεφάλι.
10 Τάχα δέν ήμουν κ' έγώ νιός, δέν ήμουν παλληκάρι,
τάχα δέν έπερπάτησα τή νύχτα μέ φεγγάρι ;»'

Ά. Ίατρίδου, Συλλογή δημοτικών άσμάτων, πα-
λαιών καί νέων , έν Ά-θ-ήναις 1859, σ. 40.

Ε'. Ο ΒΟΣΚΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΡΑΙΔΑ ("Η ΛΑΜΙΑ)

Είς τόν λαόν ύπάρχει ή δοξασία, ότι κατά τό μεσονύκτιον ή κατά τήν
ώραν τής μεσημβρίας, ειδικώς κατά τό θέρος, έπιφαίνονται είς τήν ύπαιθρον
(είς σταυροδρόμια, πλησίον πηγών κ. ά.) δαιμονικά όντα (Νεράιδες, Λάμιες,
Στοιχειά, Μεσημεριάτες), τά όποια δύνανται νά βλάψουν τούς συχνάζοντας
είς τούς τόπους τής παρουσίας των, άν ούτοι δέν προφυλαχθούν άπ' αύτών.
Ή πίστις αύτη, ήτις συνεχίζεται είς τόν έλληνικόν λαόν ήδη άπό τής

1) 0 στίχος ελλείπων έν. τής έχ?. Ίατρίδου ελήφθη έν. παραλλ. έξ 'Αραχόβης ΙΙαρ-
ναααίδος (Λ.Α. άρ. 1153Λ', ο. 13-14, Μ. Ίωαννίδου, 1938).
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'Αρχαιότητος καί τών κατόπιν Βυζαντινών χρόνων μέχρι σήμερον,1 άπαντςί
Μτι καί είς άλλους λαούς.'

Είς τό είδύλλιον τοΰ θεοκρίτου Γ «θύρσις ή φδή» στ. 15-17 εύρισκε-
ται ήδη διαμορφωμένη ή δοξασία αύτη. 'Ενταύθα γίνεται σύστασις ύπό βο-
σκού (αίπόλου) πρός τόν θύρσιν νά μή σφυρίζη έν ώρ<? μεσημβρίας, διότι
τήν ώραν αύτήν ήσυχάζει ό θεός Πάν καί έκ τοϋ σφυρίγματος θά προκληθβ
διαταραχή τής ήσυχίας του.

Ού ϋέμις, ώ ποιμήν, το μεοαμβρινόν, όύ ϋέμις άμμιν
ουρίοδεν. τον Πάνα δεδοίχαμες ή γαρ άπ' άγρας
τανίχα χεκμαχώς άμπαύεται . . .

Όμοίως καί εις τό κατωτέρω δημώδες ά°μα, τοΰ όποιου ή ύπόθεσις
προέρχεται έκ τής λαϊκής μυθολογικής παραδόσεως ταύτης, ή μάννα συμ-
βουλεύει τόν υίόν της, τόν Γιάννην, όστις έφύλασσε τά πρόβατα κατά τήν
μεσημβρίαν, διά νά άποφύνη τόν κίνδυνον έκ τής Λάμιας νά μή διαβή κάτω
άπό μονοδένδρι ούτε νά παίζη τήν φλογέραν του. Ό βοσκός όμως παρήκουσε
τήν έντολήν ταύτην, ούτω δέ έκ τού ήχου τού όργάνου του παρουσιάσθησαν
αί Νεράιδες ή ή Λάμια τού αιγιαλού. Οί δαίμονες ούτοι, συμφώνως καί πρός
τάς σχετικός λαϊκάς δοξασίας, τόν ήνάγκασαν νά παίζη τό όργανον, διά νά
χορεύουν, τέλος όμως ό όργανοπαίκτης άρπάζει τό μανδήλι τής Λάμιας,
ούτω δέ τήν νικά. Κατ' άλλας παραλλαγάς ούτος ήττάται καί καθίσταται
σκλάβος της.

Γ. κ. Σ.

Α'.

Πέντε χιλιάδες πρόβατα καί τρεις χιλιάδες γίδια,
τρία άδερφάκια τά φυλάν', τά τρία άγαπημένα.
Τό 'να άγαπάει τήν κλεψιά, τ' άλλο τά μαύρα μάτια,
καί μένει δ Γιάννης μοναχός στά γιδοπρόβατά του.

5 Κ' ή μάννα του τού έλεγε κ' ή μάννα του τού λέει.

- «Φύλα, Γιάννη μ', τά πρόβατα, φύλα, Γιάννη μ', τά γίδια"
σέ μονοδέντρι μή σταθης, σέ πεύκο μή σταλίσης 3
κι άπάνω σέ ξερή κορφή φλουέρα μή λαλήσης».
Κι ό Γιάννης έπαράηκουσε τής μάννσς του τά λόγια.
10 Σέ μονοδέντρι στάθηκε, σέ πεΟκο πάει, σταλίζει
κι άπάνω σέ ξερή κορφή λαλάει τή φλουέρα.

1) Βλ. Bernhard Schmidt, Das Volksleben der Neugriechen und das hellenische

Altertum, Theil I, Leipzig 1871, α. 93 v.. έξ. Ν. Γ. Πολίτου, Νεοελληνική Μυθολογία,
τόμ. Α', Μέρ. Α', έν 'Αθήναις 1871, σ. 106 κ. έξ. Τον αύτοΰ, Παραδόσεις, Μέρ. A', èv
'Αθήναι? 1904, σ. 491-493, άρ. 806 καί 807. Μέρος Β", έν 'Αθήναις 1904, ο. 1153 κ.έξ.
(Ένταΰθα καί βιβλιογραφία). Βλ. καί Δημ. Πετροπούλου, Θεοκρίτου είίόλλια όπό λαογραφι-
κή·/ εποψιν εξεταζόμενα, Λαογρ., τόμ. 18 (1959), ο. 33 κ.έξ. 2) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, 11α-
ραδόσεις, Μέρ. Β', α 1157 κ.έξ. Jungbauer, Mittag, Handwört. d. deutsch. Aberglaub.,
τόμ. VI, 1934/35, σ. 396 κ.έξ.

3) σταλίζω — όόηγώ τά αιγοπρόβατα κατά τήν μεσημορίαν όπό σκιάν πρό; άναπαοαιν.
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Καί βγαίν" ή Λάμια του γιαλού κ' ή Λάμια του πελάου :

- «Λάλα το, Γιάννη μ', λάλα το, τ' ώριο 1 σου τό τραγούδι,
κι άν σ' άποστάσω λάλημα, ν-έγώ θέ νά σέ φάω"

15 κι άν μ' άποστάσης στό χορό, Γιάννη μου, νά μέ πάρης».
Σαράντα μέρες λάλαγε, πέσαν τά δάχτυλά του,
κι άπάνω στίς σαράντα δυό τής παίρνει τό μαντήλι.

Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής 'Αγόριανης
(Παρνασοϋ), 'Αθήνα 1939, σ. 56, άρ. 86Β.

Β'.

Τρία άδερφάκια ν-ήμασταν καί τρία άγαπημένα"
ν-ένας πάγει γιά τό φιλί, άλλος γιά μαύρα μάτια,
τό Γιάννη άφήνουν μοναχόν, τό Γιάννη ζυγουριάρη.2

- «Φύλα, Γιάννο μ', τά πρόβατα, φύλα καί τά ζυγούρια».
5 Καί ή μάννα του τοϋ έλεγε καί ή μάννα του τοϋ λέει.

- «Γιάννο, σάν Θέλης τήν εύκή, σάν θέλης τήν κατάρα,
σέ μονοδέντρι μήν διαβης, σέ λεύκα μή σταλ(σης,?
ούτε στήν άκροπελαγιά φλογέρα μή βαρέσης

καί βγη ή Λάμια τού γιαλού κ' ή Λάμια του πελάγου».
10 Ό Γιάννης δέν άγροίκησε4 τής μάννας του τά λόγια"
σέ μονοδέντρι διάβηκε, σέ λεύκα είχε σταλίσει
καί μέσ' στήν άκροπελαγιά τζαμάρα 5 έβαρούσε
καί βγήκε ή Λάμια τού γιαλού κ' ή Λάμια του πελάγου.

- «Λάλαγε,Η Γιάννη μ', λάλαγε τρεις μέρες καί τρεις νύχτες
15 κι άν μ' άποστάσης στό χορό, γυναίκα θά μέ πάρης"

κι άν σ' άποστάσω στή λαλιά, σκλάβο μου θά σέ πάρω».
Λάλαγε ό Γιάννης λάλαγε τρεις μέρες καί τρεις νύχτες"
σαπίσαν τά νυχάκια του, πέσαν τά δάχτυλά του
κ' ή Λάμια τόν ένίκησε καί σκλάβο τόν έπήρε.

Άγριλιά Μεαολογγίου. - Λ. Α. άρ. 1768,
σ. 144 - 145 (Δημ. Πετρόπουλος, 1952).

Τ . ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗ

Τό άσμα άπαντά εύρέως διαδεδομένον ύπό δύο τύπους. Κατά τόν πρώ-
τον (Α') βασιλεύς στοιχηματίζει μέ νέόν, έάν κατορθώση κολυμβών νά διαπε-
ράση τήν θάλασσαν, νά δώση είς αύτόν σύζυγον τήν κόρην του ή τήν άδελ-
φήν του.

Κατά τήν δευτέραν (Β')μορφήν ή Λάμια τού γιαλού ή τό στοιχειό (καί

1) το ωραϊον. εχδ. Σπανδ. : ταρηο. 2) φύλακα τών ζυγουριών, διετών αρνιών.

3) βλ. άνωτ., c. 330, σημ. 3. 4) ήκοοσε, ύιτήκου/S. 5) ονομασία τή; φλογέρα;. 6)

παίζε το όργανον.
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θεριό), μεταμορφωθέν είς ώραίαν κόρην, κάθηται είς τήν όχθην τής λίμνης
ή ε'ις τό χείλος τοΰ πηγαδιού καί θρηνεί. Εκείθεν διέρχεται νέος (υίός ρήγα
ή χήρας, κυνηγός κλπ.), όστις, έρωτήσας περί τοΰ αιτίου τοΰ θρήνου της, πλη-
ροφορείται ότι τής επεσεν είς τήν λίμνην ή είς τό πηγάδι τό δακτυλίδι της.

Ούτος δελεασθείς έκ τής ύποσχέσεώς της ότι, έάν άνασύρη τό δακτυ-
λίδι, θά τόν ύπανδρευθή, κατέρχεται έντός τού ύδατος, γενόμενος ΘΟμα τού
στοιχειού.

Τό θέμα τούτο παρετήρησεν ήδη 6 Νικ. Γ. Πολίτης ότι άπαντ^ καί
είς τήν άρχαίαν μυθολογίαν. Ούτος σημειώνει σχετικώς τά έξης. «Ό βασι-
λεύς τής Κρήτης Μίνως, όργισθείς διά τήν τόλμην μεθ' ής ό θησεύς ήλεγ·
ξεν αύθαίρετον καί άδικον βουλήν αύτοΰ, έκφράσας πως καί άμφιβολίαν διό
τήν έκ τοΰ Διός γέννησίν του, όπως τόν τιμωρήση έξωθών είς όλεθρον, ηύ-
χήθη μέν είς τόν Δία διά σημείου νά δείξη, ότι είναι υιός αύτοΰ γνήσιος,
διέταξε δέ τόν Θησέα, πεσών είς τήν θάλασσαν, διά τής βοηθείας τοΰ Πο-
σειδώνος, άν ήτο άληθώς πατήρ του, νά άνεύρη καί κομίση τόν δακτύλιον,
δν έξαγαγών τής χειρός ερριψεν είς τά κύματα. Καί ήστραψε μέν ό Ζεύς,
τιμών διά σημείου τόν φίλον υίόν, ό δέ θησεύς δέν έδίστασε νά πέση άπό
τοΰ πλοίου είς τήν θάλασσαν δελφίνες τόν εφερον εις τό ύποβρύχιον μέγα-
ρον του Ποσειδώνος, όπου δεξιωθείσα αύτόν ή 'Αμφιτρίτη τω εδωκε καί στέ-
φανον χρυσοΰν, καί αβλαβή άνήγαγε πάλιν εις τήν έπιφάνειαν. Τόν δέ στέ-
φανον ίίδωκεν ό θησεύς είς τήν θυγατέρα του Μίνωος Άριάδνην, τήν όποίαν
κατ' άλλον μΰθον άπήγαγεν έκ Κρήτης. Παρόμοιος έλληνικός μύθος φαίνε-
ται ότι έφέρετο καί περί τού Τάραντος, του έπωνύμου ήρωος τής ιταλικής
πόλεως. "Αλλοι τύποι τοΰ μύθου είναι ό μιλησιακός περί τοϋ Φοβίου, όστις
κατελθών είς βαθύ φρέαρ, όπως άνασύρη σκεύος χρυσοΰν τής Κλεοβοίας
έφονεύθη ύπ' αύτής καί ό περί τοΰ όρμου (περιδεραίου) τής 'Αρμονίας' οδ-
τος έρρίφθη είς πηγήν, καί άν τις έπειράτο ν* άνελκύση αύτόν, ήγείρετο κα-
ταιγίς.

Τό έπεισόδιον τής άνευρέσεως του έπίτηδες εις τήν θάλασσαν ριφθέν-
τος δακτυλιδιού ύπό τολμηρού κολυμβητού, λαμβάνοντος συνήθως ώς γέρας
τήν θυγατέρα τού ρίψαντος ή αύτήν τήν ρίψασαν τό δακτυλίδιον, είναι κοι-
νότατον είς άσματα, παραδόσεις ή παραμύθια εύρωπαϊκών λαών, τών όποιων
πρώτη πηγή πρέπει νά θεωρηθή εύλόγως ό έλληνικός μύθος Τών τοιούτων
παραδόσεων δνομαστή είναι ή σικελική περί του Cola Pesce (=Ψαρονικόλα)
διά τήν ποιητικήν διασκευήν αύτής ύπό τοΰ Schiller. Είς τό ποίημα τοΰ Schil-
ler, τόν Βοντηχτή (Taucher), άφοΰ ό τολμηρός νεανίας κολυμβητής έπανέφε·
ρεν έκ τών βυθών τής θαλάσσης τό ριφθέν χρυσοΰν ποτήριον είς τόν βασι-
λέα, ούτος τό ρίπτει καί πάλιν ύποσχόμενος νά δώση εις αύτόν γυναίκα
τήν βασιλοποΰλαν, άν έπαναλάβη τόν άθλον. 'Αλλά πεσών είς τήν θάλασ-
σαν ό νεανίας δέν ήδυνήθη νά έπανέλθη». 1

Φαίνεται ότι τόσον είς τά εύρωπαϊκά άσματα μέ τό περιεχόμενον
τοΰτο, όσον καί είς τό έλληνικόν, ύπάρχει έπιβίωσις τοΰ παλαιού τούτου
έλληνικοΰ μύθου.

Γ. Κ. Σ.

1) Ν. Ι\ Πολίτον, Έν.λογαί άπό τά τραγούδια τοδ έλλ-ηνι/.ού λαοΰ, èv Άθ-ήναι; 1914,
ο. 132-33, άρ. 90.
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A'.

Ό Κωσταντής, οί άρχοντες κι ό βασιλές άντάμα
κάθουνται τρών' καί πίνουνε καί γλυκοχαιρετιοΰνται
κ' έκεΐ πού τρώγαν' κ' έπιναν καί διπλοχαιρετιοΰνταν,
ό Κωσταντής καυκήστηκε μπροστά είς τόν άφέντη.
5 - «Άφέντη μου, ν-τή θάλασσα πλεχτός θά ν-τή μ-περάσω».1
Κι ό βασιλές σάν τ' άκουσε στόν Κωσταντΐνο λέγει.
- «Σάν ν-τήν περάσης, Κωσταντή, γαμπρό θέ νά σέ κάνω'
θέλεις ν-τήμ πρώτη μ' άδρεφή, θέλεις ν-τήν ύστερνή μου,
θέλεις ν-τή θεγατέρα μου, ν-τή λαμπρογεννημένη,
10 όπου γεννήθ'κε ν-τή Λαμπρή κ' έλάμψαν 2 τά παλάτια
κ' έλαμψε καί τό πέλαγος μέ όλα τά καράβια».3
Σάν τ' άκουσεν ό Κωσταντής στή θάλασσαν-ε πέφτει.
Δώδεκα μίλια πήγαινε μέ γέλια μέ τραβούδια
κι άλλα δώδεκα πήγαινε μέ κλαΐτα μοιρολόγια
15 κι άνάμεσα στό πέλαγος ψιλή φωνίτσα βγάζει:
--«θάλασσα, πικροθάλασσα καί πικροκυματούσα,4
τόσες φορές σέ πέρασα μέ γέλια μέ τραβούδια
καί τώρα γιά 'να στοίχημα βουλήθ'κες νά μέ πνίξης».5

Θρ^κη (Σο)ζόπολίς). - Λαογρ., τόμ. 1 (1909/10),
σ. 612, άρ. 29 (Κωνστ. Δ. Παπαϊιοαννίδης).

1) ό στίχ. 4 τή; έκδ. ΙΙαπαΐωανν.: <<5 Κωσταντής καυκήστηκε ν-τή θάλασσα πλεχτός
&ε νά περάση* άντικατεστάθη διά τών στίχων 4 - 5 έχ τή; παραλλ. έκ Μεσημβρία; (Λ. Α.
άρ. 1104 Α', σ. 143, στ. 1 -2). 2) εκδ. ΙΙαπαΐωανν. : άναψαν ή διόρθωσι; εχ τή; παραλλ.
έχ Μεσημβρία;, ενθ' άν., στ. 6-7. 3) ό στίχο; ελήφθη έχ τή; παραλλ. έχ Μεσημβρία;,
ενϊ' άνωτ., προ; άντιχατάστασιν του έν rg έκδ. τοΰ ασματο; κειμένου στίχου : καί άναψεν ή
ϋί)/ισοα τριγύρσυ με ν-τον άμμο. 4) εί; τό ασμα ακολουθεί ό στίχ. Όυλοι σε λένε θά-
λασσα κ' έγώ α' ίλεγ' ά&σΰσα», όστις προφανώ; είναι παρέμβλ-ητο; έκ διστίχου. 5) οί στί-
χοι 16 -18 εισήχθησαν έξ ετέρα; διατοπώσεω; τοϋ άσματος άπό τοϋ στ. 15 κ. έξ. (βλ.
Λαογρ., ενθ' άν., σ. 612). Τό παρατιθέμενον άνωτέρω τραγούδι άπό τοϋ στίχ. 16 κ.έξ. (εκδ.
έν Λαογρ., ενθ' άν., στ. 15 κ.έξ.) συνεχίζεται ώ; κάτωθι.

- « Πάρετε τά ρσυχάκια μου, τά λινομέταξά μου,
καί πάν'τε τα ν-τή μάννα μου, v-zij πικροκαταρουαα,
που καταροϋσε κ' ελεγε Παρασκευή ν-τή μέρα.

-ΙΙαώί μ', τά ψάρια νά σέ φαν', παιδί μ1, τά σαφριδάκια ,
κ' εφτασεν ή κατάρα ν-της καί ϋά μέ φάν' τά ηιάρια».
Κ ' έκεΐ ποϋ πνίγ'κ' ό Κωσταντής παλάτ' εϋεμελιώιίη,
μέ τδ γυαλί, με το ψηφί καί με το μαργαρτάρι,
καί πάνου κόρη κά'ντανε ξανάιά καί μαυρομμάτα,
r-τή ϋάλασοα έμάλωνε καί ν-τήν έκαταροΰσε.

- 'Θάλασσα σύ ν-τόν επνιξες ν-τόν άγαπητικό μου».

Τό μερο; τούτο τοϋ τραγουδιού παραλείπεται ώς συμφυρμό; έξ άλλων άσμάτων.
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Σύρκεται τό δρακοντικόν, σύρκεται τό θερίον,
σύρκεται, έβγαίν' άσ' 1 το λιμνίν άσ' τό βαθύν τδν πόρον,
χρυσέσσα κόρη γίνεται, άπάν' 'ς τή στράτα στέκει,
τά δάκρα τς έκατέβαιναν, Καλομηνέδ' χαλάζιν.2
5 Κανείς, κανείς 'κ' έρώτεσεν, άπηλογιάν 'κ' έδώκεν- 3
χέρας4 υίδς έρώτεσεν, άπηλογιάν έδώκεν.

- «Ντό έπαθες,6 χρυσέ κόρη, τά δάκρα σ' κατεβαίν'νε».

- «'Ακεί 'ς τδ μαΟρον τδ λιμνίν καί 'ς τό βαθύν τόν πόρον,
'ροΰξεν 6 του κυρού μ' τό πουγγίν, τή μάννα μ' τδ λογάδιν'7

10 δποιος βουτά καί παίρει άτα,8 θά παίρ' κ' έμέν κ' έκείνα».

- «Έγώ βουτώ καί παίρ' άτα, παίρω έσέν κ' έκείνα».
Σεράντα δργυιάς έβούτεσεν καί μέ τήν τραγωδίαν,9
κι άλλα σεράντα έβούτεσεν μέ τήν μοιρολογίαν.

- «Κόρη, καί άν είσαι χριστιανή κ' έλαδοβαπτισμέντσα,

15 σεράντα όργυιάς το λητάριν 10 άπάν" 'ς τό μαύρο" μ' κείται'
τ' έναν τήν άκραν δώσ' έμέν, τ' άλλο δέσον 'ς τό μαΰρο μ",
άτδν ραβόοκουπάν' άτον," έμέν άς σύρ' καί παίρ' με».

- «Έγώ, άν έμουν χριστιανή κ' έλαδοβαπτισμέντσα,
άτοΰ 'ς τό μαΰρον τό λιμνίν έγώ έσέν 'κ* έρρούζ'να». 18

20 -«Μεγάλ' 'Αγέρ' u μεγάλ' 'Αγέρ', ποΰ έσ' κι άδό 'κ' εύρέθες;16
'Σ σ' έσόν 16 τό πρωτοφώναγμαν κόρη έλευτεράεν!»
-«Μεγάλ' 'Αγέρ', μεγάλ' 'Αγέρ'," ποΰ έσ' κι άδά 'κ' εύρέθες;"
'Σ σ' έσόν " τό διπλοφώναγμα σ' καράβιν έβυθίστεν».

- «Μεγάλ' 'Αγέρ', μεγάλ' 'Αγέρ', ποΰ έσ' κι άδά17 'κ' εύρέθες;»
25 - «Έγώ 'ς τό τριπλοφώναγμα σ\ έγώ άδά 17 εύρέθα».

Τδ κοντάρ'ν ατ' έπέρπαξεν. άτόν άπάν' έξέγκεν. "

- «Γυναικωτέ καί παλαλέ, πομπήν τή συμπαιδίων,
γυναικοΰ λόγον μή κρατης, μυστήριον μή βαστάζης».

Πόντος. - Ποντ. Εστία, τόμ. 1 (1950) σ. 357.

1) άπό. 2) όπως τό χαλάζι τοδ Μαίου. 3) κανείς, κανείς δέν ήρώτηαε, κανείς
άπάντησιν δεν εδωκε. 4) χήρας. 5) τί επαθ-ες. 6) επεσε. 7) τής μητρός μου ό #η-
σαορός. 8) καί παίρνει αύτά. 9) μέ τό τραγούδι. 10) τό σχοινίον. 11) εις τόν ϊππον.
12) αδτόν κτύπα τον μέ τήν ράβδον. 13) δέν σέ ερριχνα. 14) Μεγάλε "Αγιε Γεώργιε.
15) ποϋ ήσο *' έδώ δέν εδρέΟης. 16) έν Ποντ. Έστ. : ίγώ 'ο τό. ΐιωρΟ·. Σ' ο' èoàv τό
πρός εόόδωσιν τοϋ νοήματος. 17) έδώ. 18) αύτόν έπάνω άνέσορε.
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τ. ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟΝΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΝΤΑ

Δράκων έμφωλεύων είς πηγήν κατέχει τό ύδωρ άπό τό όποιον ύδρεύ-
εται ή πόλις. Οί κάτοικοι υποφέροντες πολύ έκ τής δίψης άπέστελλον πρός
βοράν είς τό θηρίον καθημερινώς διά κλήρου ενα παιδί, ώστε νά άφήνη τό
ύδωρ έλεύθερον.

Τέλος Μπεσεν ό κλήρος εις τήν βασιλοπούλαν, ήτις καί ώδηγήθη εις
τήν πηγήν. Ένφ ήτο έκεΐ έκτεθειμένη, άναμένουσα τό μοιραίον, παρουσιά-
σθη αίφνης έφιππος νέος, ό "Αγιος Γεώργιος, όστις έφόνευσε τόν δράκοντα
καί ήλευθέρωσε τήν κόρην.

Τό θέμα τής κατοχής ή φυλάξεως ύδατος ύπό δράκοντος ή στοιχειού
καί τού φόνου του ύπό τίνος ήρωος είναι γνωστόν έκ τής 'Αρχαιότητος μέ-
χρι τής σήμερον άλλά καί παρ' άλλοις λαοίς. 1

Ή διήγησις εις τό δημώδες άσμα περί τής δρακοντοκτονίας ύπό τού
'Αγίου Γεωργίου είναι γνωστή έπίσης καί έκ τού συναξαρίου τού 'Αγίου άπό
τού 12ου αίώνος. '

Ό Νικ. Γ. Πολίτης παρετήρησεν ότι τό δημώδες άσμα καί ή θρησκευ-
τική διήγησις περί τού φόνου τού δράκοντος ύπό τού 'Αγίου Γεωργίου πα-
ρουσιάζουν όμοιότητας πρός τόν άρχαίον έλληνικόν μΰθον περί τής διασώ-
σεως ύπό τού Περσέως τής 'Ανδρομέδας, ήτις είχεν έκτεθή είς κήτος, όπως
καταποθή ύπ' αύτοΰ. Ό μύθος ούτος, σωζόμενος ώς δημώδης παράδοσις εις
τήν Καππαδοκίαν κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, φαίνεται ότι έχρησιμο-
ποιήθη ένταΰθα εις χρόνους παλαιοτέρους τού 12ου αί.3 είς τήν σύνθεσιν
τής σχετικής ταύτης διηγήσεως καί τού άσματος περί τού φόνου τοΰ δρά-
κοντος ύπό τού 'Αγίου Γεωργίου.4

Είς τήν κυρίαν διήγησιν τού άσματος, δηλαδή τής έκθέσεως τής βασι-
λοπούλας, ίνα κατασπαραχθή ύπό τοΰ δράκοντος καί τής διασώσεώς της ύπό
τού'Αγ. Γεωργίου, παρενείρονται είς παραλλαγάς αύτοΰ τά έπεισόδια: α) της
έμφανίσεως περιστεράς, ότε ό "Αγιος έκοιμάτο έπάνω είς τά γόνατα τής
βασιλοπούλας (άσμα Β') καί β) τής μεταφοράς τοΰ δράκοντος είς τήν πόλιν,
Ινα πιστεύση ό λαός καί βαπτισθή (άσμα Γ').

Τό όλον άσμα τοΰτο άποτελεί έγκώμιον πρός τόν "Αγιον, τό όποιον
θά έψάλλετο ίσως κατά τήν ήμέραν τού έορτασμοΰ τής μνήμης του, ό συν-
θέτης δέ τούτου θά είχεν ύπ' όψιν του σχετικήν εΙκόνα τοΰ δρακοντοκτόνου
'Αγίου.6

Γ. κ. Σ.

Α'.

"Αι Γιώργη μ', άφέντη μου κι άφέντη καβαλλάρη,
άρματωμένος μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι"
άγγελος είσαι στή θωριά κι άγιος στή θεότη,

1) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Τά δημώδη έλληνικά άσματα περί τής δρακοντοκτονίας τοδ
'Αγίοο Γεωργίου, Λαογρ., τόμ. 4 (1912 - 13), ο. 207 κ.έξ. 2) Ν. Γ. Πολίτου, ενθ-' άν.,
ο. 196 κ.έξ. 215' έν σ. 185 σημ. 1 και 2 σημειώνεται ή σχετική βιβλιογραφία. 3) Βλ. Ge-
orge β Κ. Spyridalcia, Saint Georges dans la vie populaire, L'Hell. Contemp. 6ènie
année, 1952, σ. 131. 4) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, ?νθ' άν., σ. 219 κ.έξ. 5) Βλ. Ν. Γ.
Πολίτου, ενθ·' άν., σ. 196 - 197 καί G. Κ. SpyridoMa, ενθ' άνωτ., σ. 132.
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περικαλώ, βοήθει με, άγιε στρατιώτη,
5 άπό τό άγριο θεριό καί δράκοντα μεγάλο,

όπου τόν πήγαν άνθρωπο κάθε πρωί καί άλλο.
Κι άν δέν τόν πήγαν άνθρωπο κάθε πρωί στήν ώρα
κανένανε δέν άφηνε νερό νά πιη στή χώρα.
Τά πολιτσιά 1 έρρίξανε τίνος τό θέλει τύχει
10 κ' έπέσανε τά πολιτσιά είς τή βασιλοπούλα,

όπου τήν είχε ή μάννα της μία κι άκριβοπούλα.
Σάν τ' άκουσεν ό βασιλιάς, πολύ βαρύ τόν ήρθεν.

- «Τό βιό μ' δλο άπάρ'τε 2 το καί τό παιδί μ' άφήστε».
Λαός σηκούτ' άρίθμητος στόν βασιλιά πηγαίνει.

15 - «Γιά δώσ' μας τό παιδάκι σου, για παίρνομε κ' έσένα».
-«'Απάρ'τε2 καί στολίστε την καί κάμετέ τη νύφη
κι άμέτε την τοΰ δράκοντα νά τή γλυκομασήση».
Στά μάρμαρα του πηγαδιού 'δέσαν' τήν άλυσίδα
κ' έδέσανε τήν όμορφη κι άτυχη κορασίδα.
20 "Αι Γιώργης έβουλήθηκε διά νά τήνε σώση
κι άπό τό άγριο θεριό νά τήν έλευθερώση'
τόν γρίβαν 3 του καβάλλησε καί τόνε διποδίζει4
στό χείλος μέσ' στού πηγαδιού πηγαίνει καί καθίζει.

- «"Αφησ' με, κόρη, άφησ' με, λίγο ϋπνο νά πάρω
25 κ' έγώ φονεύω τό θεριό καί άπό 'δώ σέ βγάλω».

"Αι Γιώργης κοιμήθηκε καί τό θεριό άνεβαίνει,
τά δρη όλα σείονται καί τά κλαδιά σαλεύουν,
τής κόρης τά ματάκια της ώσάν τή βρύση τρέχουν.

- «Σήκου, σήκου, άφέντη μου, καί τό νερό άφρίζει
30 κι δ δράκοντας τά δόντια του γιά μένα τ' άκονίζει.

Σήκου, σήκου, άφέντη μου, μήπως φάη κ' έσένα
τούτο τό άγριο θεριό όπου θά φάη έμένα».
"Αι Γιώργης σηκώθηκε σάν παραλογιασμένος5
καί τό κοντάρι τ' άρπαξε σάν που 'ταν μαθημένος.
35 Μιάν κονταριά τό εδωσε, τό κτύπησε στό στόμα
καί παρευθύς τό ζάλισε κάτω στή γης τό χώμα.

- «"Ατε, κόρη μ', άμ', πάαινε καί πά'νε" στούς γονείς σου
καί πές τους ποιός σέ έσωσε σήμερα τή ζωή σου».

Ό βασιλιάς τόν προσκαλεί, ό βασιλιάς τόν λέει.

1) τόν κλήρον. 2) πάρετε όλα τά δπάρχοντά μοο. 3) τόν ϊππον. χειρ. : τήν ρήγαν.
Ή διόρθ·. W τή; παραλλ. εξ Άγιάσοο Λεσ6οο (A.A. άρ. 1446 Γ', ο. 91, οτ. 22). 4) χειρ.:
δδοποδίζει. Ή 3ιόρθ·. σομφοινϋι; πρό; τήν έξ Άγιάσοο παραλλ. (βλ. άνωτ., σημ. 3, στ. 22).
δ) ζαλισμένο;. 6) πήγαινε.
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40 - «Χάρη σού 'ναι ή χάρη μου, χάρη σου τό παιδί μου,
χάρου καί τήν κορώνα μου, πδχω στήν κεφαλή μου».

- «Χάρου το, βασιλέα μου, χάρου το τδ παιδί σου,
χάρου καί τήν κορώνα σου, πδχεις στήν κεφαλή σου».

- «Γιά πές μου, ένδοξότατε, τί είναι τ' δνομά σου,

45 γιά νά σού κάμω χάρισμα, νά 'ναι τής άρεσκειάς σου».

- «Γεώργιον μέ λέγουσι άπ' τήν Καππαδοκία"
θέλεις νά κάμης χάρισμα, κάμε μιάν έκκλησία
καί βάλε καί ζωγράφισε Χριστόν καί Παναγία'

καί στή δεξή της τήν πλευρά βάλ' έναν καβαλλάρη,
50 άρματωμένο μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι».

Μικρά Άαία (Σινώπη). - Λ. Α. άρ. 1151,
σ. 91 - 93 (Μαρία Λιουδάκη, 1938).

Β'.

"Αι μου Γιώρκη, άφέντη μου, καί 'μορφοκαβαλλάρη,
άρματωμένος μέ σπαθί καί μ' άρκυρδ κοντάρι,
στή δόξα καί στή δύναμη θέλω νά σέ θιβάλλω 1
γιά τό θερκιό, πού σκότωσες, τό δράκο τό μεγάλο,
5 άπού 'χαμέ στόν τόπο μας σ' ένα βαθύ πηάδΐ"
άθθρώπους τό ταΐζαμε κάθε πωρνό καί βράυ'
κι άν δέν τού παίρναν άθθρωπο τό βράυ νά δειπνήση,
νερό σταλιά δέν έφηνε τόν κόσμο νά δροσίση.
Έπαίξασι τδ μπουλετί2 καί σ' δποιο θέ νά πέση,
10 έστέλλαν τό παιάκιν του του λιονταρκιου πεσκέσι,3
Έξέππεσε τό μπουλετί4 σέ μιάν βασιλοπούλα,
όπού τήν εΐχ' ό βασιλιάς μοναχορηοπούλα.
Ό βασιλιάς σάν τό 'κουσε έπηλοήθη 5 κ' είπεν.

- «Ουλλο τό βιός6 μου πάρτε το καί τό παιδίν μ' άφήστε».
15 Κόσμος, λαός σηκώστηκε κ' είπαν στό βασιλέα"

- «Γιά στείλε τό παιάκι σου, γιά στέλλομεν έσένα».

- «Στολίσετε τήν κόρην μου μ' άτίμητα 7 πετράδια,
μ' άτίμητα, μ' δλόχρουσα καί μέ μαρκαριτάρκια.
Στολίσετε τήν κόρην μου καί κάματέ τη νύφη

20 καί πάρτε την τού λιονταρκιου πεσκέσι νά δειπνήση».
Κόσμος, λαός τή λάλησε 8 καί πάν' την είς τή βρύση,
'θάργειεν n ή κακορρίζικη καί πάν' τη νά σεργιανίση. "

1) νά σέ μνημονεύσω. 2) κλήρον (λ. ίτ. bullettino). 3) δώρον (λ. τ. peskes). 4)
επεσεν ο κλήρο;. 5) άπεκρίθ-ί). 6) τήν περιουσίαν, τά υπάρχοντα μου. 7 πολύτι-
μα. 8) τήν ώδήγησε. 9) ένόμιζεν. 10) νά κάμ-g περίπατον (λ. τ. seyran).

22
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"Ονταν τή 'φήκα μοναχή, έπηλοήθην κ' είπε.

- «Όχου ! ή κακορρίζικη καί βαριομοίρα πού 'μαι'
25 αύτοΰ τού άγριου θερκιού φαΐν έμελετούμου».

Ή κόρη 'κεΐ πού κάθουνταν θωρεί 'να στρατιώτη,
άρματωμένο μέ σπαθί καί μ' άρκυρό κοντάρι.
Δίνει βιτσιά ' τ' άλόου του, στήν κόρη πάνω πάει.

- «Ώρα καλή σου, κόρη μου». - «Καλώς τό στρατιώτη».
30 -«Ήέσυρε,' κόρη μου, νά ζης, νερό νά πιώ λιάκι».

Κ' έπηλοήθην5 κ' είπεν το μέ τά καμένα χείλη.

- «Πάαιννε, στρατιώτη μου, νά μήν σέ φάη κ' έσένα
αύτό τό άγριο θερκιό, πού θέ νά φάη κ' έμένα».

- «Λιάκι θέλω νά κοιμηθώ στά γόνατά σου πάνω

35 καί τό θερκιό σκοτώννω το κ' έγώ πού 'δώ σέ βκάλλω».
Έπηλοήθην κ' είπεν το μέ τά καμένα χείλη.

- «"Ετσι τό λές, στρατιώτη μου, νά μέ παρηγόρησης,
δντες θέ νά 'βγκη τό θερκιό, θά φύης νά μέ 'φήσης».
"Ονταν έβγαίνη τό θερκιό, τά δρη σιοτρέμουν,

40 κ' ή κόρη πού τό φόον της είπε: «"Αι μου Γιώρκη,

δέν ήσουν σύ, πού μου 'λεες θερκιόν πώς δέν φοάσαι,
καί τώρα τρώει μας καί τούς δκυό καί σύ βαρκιοκοιμάσαι ;»
Κείνος τ' δνομαν τ' άκουσε, πολύ του βαροφάνη.

- «Πού τό 'βρες, κόρη, τ' ονομα καί τό άνεθιβάλλεις ;»4
45 - «"Ενα πουλλίν έπέτασε, εν' άσπρο πελιστέρι,

κ' έβάσταν τίμιο σταυρό κ' έγραφε : «έβίβα, "Αι Γιώρκη,
κι δποιος άμόνει5 στ' όνομα ποτές δέν μετανοιώνει».
Σηκώνεται άνατολικά καί κάμνει τό σταυρόν του,
βκάλλει τό χαντζαράκιν του" καί κόβκει τό λαιμόν του'
50 καί ξαναδευτερώνει του τό κοντάρι στό στόμα,

δαρμούς, ταραχισμούς 'καμε στές πέτρες καί στό χώμα.
Τήν κόρην έκαλλίκεψε7 στό βασιλιά τήν παίρνει.

- «Όρισε, άφέντ', ή κόρη σου, δρισε τό παιδί σου,
δρισε κ' ή κορώνα σου, πού 'χεις στήν κεφαλή σου».

55 -- «Χαλάλι σου τό βίος μου κ' έχε καί τό παιδίν μου,

χαίρου καί τήν κορώνα μου, πού 'χω στήν κεφαλή μου».

- «Χαίρου το καί τό βίος σου, χαίρου καί τό παιδί σου,
χαίρου καί τήν κορώνα σου, πού 'χεις στήν κεφαλή σου».

- «Γιά πές με, στρατιγιώτη μου, πώς λέσιν τ' δνομά σου ;»

1) ραδδισμόν. 2) άντλησε. 3) άπε*ρίθη. 4) άναιρέρει;. 5) ομόνει, δρχίζετοι.

6) τδ μαχαίρι τοο. 7) εβαλε νά χαδαλλιχέψγ).
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60 - «Έμένα Γιώρκη λέουν με, 'πού τή Καππαδοκία'
δντες θά κάμης χάρισμα, χτίσε μιάν έκκλησία,
άριστερά νά 'ν' ό Χριστός, δεξιά ή Παναγία,
στή μέση τοΰ μοναστηρκιοΰ κάμ' ένα καβαλλάρη,
άρματωμένο μέ σπαθί καί μ' άρκυρδ κοντάρι».

Ρόδος. - Λαογρ., τόμ. 11 (1934-37),
α. 222, άρ. 3 (Άναστ. Γ. Βρόντης).

Γ'.

Δευτέραν 'τουν τής Καθαρής πού κάμνουν τήν νομάδα,1
έξέβην "Αι Γιώρκιος τήν πρώτην έβδομάδα.
Χαρτίν βαστά 'ς τό δέριν του νά πάη σ' άλλον κάστρο
τζαί τ' άλοόν του πού βαστά ήταν άππάριν 5 άσπρο.
5 Τξαίν τρεις ήμέρες έκαμε νά πάη στό Βερούτι,

οΰτε ψουμί, ούτε νερόν νά 'ρτη 'ς τήν χώραν τούτη.
Κάχα J Παρασκευήν ό δράκοντας έναν παιίν νά φάη,
γιά νά χαμνίση 1 τό νερό 'ς τήν πόλιν μας νά πάη.
Ήρτε γυρίν ' τ' άφέντη της, τοΰ μέγα βασιλέα.
10 Κόρην τήν είδε μοναδή τξ' είδεν νά τήν παντρέψη,

άλλάσσει την, ξηλλάσσει την, τοΰ δράκου νά τήν πέψη.
"Επκιασε τξεΐνον τό στρατί, στρατίν τζαί μονοπάτι,
τό μονοπάτι βκάλλει την 'ς τοΰ δράκοντα τή βρύση.
Ηδρεν μιάν πέτραν ριζιμιάν τξ' έβκην τξ' έστάθην πάνω.
15 - «'Αφέντη μου, 'ς τούς ούρανούς τξ' έσύ πώς τά βαστάγνεις
τζαί σάν έμέναν τρυφερή δ δράκος νά μέ φάη ;»
Νά σου τόν "Αι Γιώρκιο 'πού πάνω τξ' άνεφαίνει.
τζαί τρέδει, πάει πάνω της, νά τήν καταρωτήση.
- «ΕΙντα γυρεύκεις, λυερή, 'ς τοΰ δράκοντα τή βρύση ;»
20 - «"Ετσι τό έδ' ή χώρα μας, έτσ' έν' συνηθισμός μας,
ό δράκος κάχα Παρασκευήν έναν παιίν νά φάη,
γιά νά χαμνίση 1 τό νερόν 'ς τήν πόλιν μας νά πάη».
Ήρτεν γυρίν ' τ' άφέντη της, τοϋ μέγα βασιλέα,
κόρην τήν εΤσεν μοναδή τξ' είδεν νά τήν παντρέψη,
25 άλλάσσει την, ξηλλάσσει την 'ς τοϋ δράκου νά τήν πέψη.
τζαί νά σου τζαί τό δράκοντα "πουπάνω τξ' άνεψαίνει.
-«Τρώω τόν παΐδκιον μπούκκωμα, " τήν κόρην μισομέρι,
έτξά τζαί 'ς τ' άποδείλινα7 τρώω τό άλοόν τους"

1) ïîîoç παιδιά;. 2) ίππο;. 3) χά9·ε. 4) ν' άφήτβ. 5) ή σειρά. 6) ώ; πρό-
γευμα. 7) τό δειλινό ν.
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τζαί κάμνω τζαί τόν 'πόυιτνο, 1 κάμνω τά κόκκαλά τους».
30 Τξ' έπολοήθην ' τξ' εΐπεν του τζαί λέει τζαί λαλεί του.

- «Τήν χαντξιαρκάν τρως μπούκκωμα 8 τξ' άλυσίιν μισομέρι».
Τξ' έπολοήθην τξ' είπεν του τζαί λέει τζαί λαλεί του.
-«Τίνος παιίν λοάσαι σού4 τζαί μ' άντιπολοάσαι ;» 5

- «τζαί τής 'στραπής παιίν είμαι τζαί τής βροντής άγγόνι,
35 γιατ' άν ήστράψω, κρούζω σε, τξ' άν ήβροντώ, χαλώ σε,

ρίψω χαμηλομπουμπουρκά,8 χαμαί 'ς τή γή σκορπώ σε».
Τξ' έπολοήθ" ή λυερή τζαί λέει τζαί λαλεί του.

- «"Ανου πάνου, 7 "Αι Γιώρκιε, τζαί βάλε τό σταυρό σου
τζαί γύρισε τζαί κάθησε πάνω 'ς τό άλοό σου,

40 γιατ' είσαι τρυψερόν παιί περιττού 8 'πού τό κλήμα,

μέσ' 'ς τήν τξοιλιά του δράκοντα, μέ9 μάς γινη τό μνήμα».
Σηκώθη "Αι Γιώρκιος τξ' έβαλεν τόν σταυρόν του
τξ' έγύρισεν τξ' έκάθησεν πάνω 'ς τό άλογόν του.
Μιάν χαντζιαρκάν τοϋ έδωσεν τξ' ϊδ' άποκούππισέν το ,0.
45 Ταυρά " τόν ίσακκούλιν του τζαί πκιάννει τ' άλυσίδιν

τζαί πκιάννει τον τζαί δίννει15 τον 'πού τ' άποκάτω δείλι.

- «Τραύα τον, κόρη, τραύα τον, 'ς τήν πόλιν σας νά μπούμε
τζαί νά τόν 'δοϋν οί άνομοι τξ' οδλοι νά πιστευτούσιν,

'πό τοϋν' τό γρόνον " τζαί νά πά' οδλοι νά βαψτιστούσιν».
50 "Οσον τζαί κοντοψτάννουσιν 'ς τήν πόλιν τους νά μποΰσιν,
μνιάν μουγκαρκάν εμ " πδδωσεν τξ' ή χώρα άνεΟρτη 15
τζαί τό σκαμνίν τοϋ βασιλιά έγειρεν τξ' έτσακίστη.
τζαί νά σου τζαί τόν βασιλιά γερμένος, σκοτωμένος,
δκυό πέτρες είς τά δέρκα" του τζαί τριχογενειασμένος"
55 νά σου τζαί τήν βασίλισσαν γερμένη, σκοτωμένη,

δκυό πέτρες είς τά δέρκα της τζαί τριχομαλλισμένη.
Τξ' έπολοήθηκεν ό βασιλιάς τζαί λέει τζαί λαλεί της.

- «Νά 'ξερα πκοιός μοϋ έκαμεν τούτην τήν καλωσύνην,
έχάριζά του τό βασίλειο μου έτσι μέ τό σκαμνί μου,

60 έδίουν του τ' άννοιχτάρκα 17 μου τξ' έκαμνά τον γαμπρό μου».
Έπολοήθην τξ' είπεν του ή κόρη τζαί λαλεί του.

- «Σώπα, σώπα, άφέντη μου, τξ' έγιώ νά σ' όμιλήσω.
Τοΰρος έν"* "Αις Γιώρκιος 'πού τήν Καππαδοκίαν».

1) άπόδειπνον. 2) άπεκρί3-η. 3) μαχαιριών τρώγει; ώ; πρόγευμα. 4) λογαριάζε-

σαι, θεωρείσαι σό. 5) άντιμιλεϊ;. 6) χαμηλήν, δπόκωιρον βροντήν. 7) σήκω επάνω.

8) περισσότερον. 9) μή. 10) ν.αί τό ανέτρεψε. 11)τραυά. 12) δένει. 13) άπό τού-

τον τόν χρόνον. 14) ?να μοχηθμόν είναι. 15) έταράχθη. 16) εί; τά χέρια. 17) τά

κλειδιά. 18) τοΰτο; είναι.
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- «"Αν είναι "Αις Γιώρκιος, νά τόν ήζωγραψίσω,
65 νά κάμω τά 'σσω 1 του γρουσά, τά 'ξω του2 γρουσταλλένα,
νά κουβαλώ 'ς τήν χάριν του πολύν τξιερίν τζαί λάδιν
τζαί μέ τά βορτολόμουλα3 κάπνισμα τζαί λιβάνι».
Ζωή τζαί γρόνια νά 'σετε δσοι τξ' άν τό γροικάτε '
τξ' έτξείνου πρέπ' ή δόξαση τξ' έμένα τό σπολλάτε.5

Κύπρος. - ΛΑ. άρ. 1116, σ. 1-2
(Hedw. Lüdeke, 1937).

Η'. ΔΡΑΚΟΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΙΝ ΤΟΠΟΥ

Ό δράκος άποτελεί τό θέμα διαφόρων τραγουδιών, ώς π.χ.τό περί τοΰ
Γιάννη πού έξυπνά τόν δράκοντα καί παλαίει πρός αύτόν. Ούτος είναι άκόμη
καί φύλαξ πηγής άποστερών τό ύδωρ άπό τούς κατοίκους κώμης ή, όπως
είς τό κατωτέρω ά°μα, άπό τούς πανηγυριστάς κατά τήν έορτήν τού 'Αγίου
Γεωργίου, τοΰ 'Αγ. Κωνσταντίνου, τής "Αγίας Τριάδος καί άλλας έορτάς.

Τό θέμα τοΰτο τής παρακωλύσεως ύπό δράκοντος τής ύδρεύσεως έκ
πηγής είναι παλαιόν, γνωστόν καί έκ λαϊκών παραδόσεων, ιδία όμως έκ
τού γνωστού τραγουδιού τού φόνου τού δράκοντος ύπό τοΰ 'Αγ. Γεωργίου.6
Έκ τοΰ τραγουδιού τούτου φαίνεται ότι διεμορφώθη καί τό κατωτέρω, τό
όποιον άδεται είς τόν χορόν κατά διαφόρους πανηγύρεις, ώς τοΰ 'Αγ. Γεωρ-
γίου ('Αράχοβα Παρνασσίδος), τής 'Αγίας Τριάδος (Δαύλεια Λεβαδείας), του
'Αγ. Παντελεήμονος (Βλάστη Κοζάνης) κ.ά.

Τό άσμα τοΰτο άπαντά διαδεδομένον είς τήν Στερεάν 'Ελλάδα, θεσ-
σαλίαν καί Δυτικήν Μακεδονίαν, έπεκταθέν είτα έκ τών περιοχών τούτων
είς ώρισμένους τόπους καί τής Θράκης.

Γ. Κ. Σ.

ΓΙανηγυράκι γίνεται είς τήν Άγιά Τριάδα,7
τό πανηγύρ' είναι πολύ κι ό τόπος είναι λίγος- 8
κράτησ' ό Δράκος τό νερό, διψάγει τό πανηγύρι.
Τρεις λυγιρές κινήσανε, νά πάν' νά πουν τοΰ δράκου.

5 - «'Απόλα, δράκου μ', τό νερό, κ' έσύ, βρέ νιέ, τή βρύση,
νά πιοΰν οί εΰμορψες νερό, νά πιοΰν οί διψασμένοι,
νά πάρουν κ' οί γραμματικοί νερό στό καλαμάρι».

Λεβάδεια (Δαύλεια). - Λ.Α."Υλη, άρ. 303
(Ν. Καλλιαγκάκης, 1888).

1) τήν έπιφάνειαν τής εικόνος. 2) τό πλαίοιον τής εικόνος. 3) μέ τους ήμιόνους.

4) άκοόετε. 5) τό "είς κολλά ετη„.

6) Βλ. άνωτ., σ. 335 κ.έξ.

7) Τό ονομα τοϋ τόπου άλλάσσει είς τάς παραλλαγάς τοΰ άσματος. 'Ενταύθα άναφέ-
ρεται ή εκκλησία τής 'Αγίας Τριάδος, διότι πρόκειται περί πανηγύρεως έν Δαύλεια, κατά τήν
Ομώνυμον έορτήν (τοϋ άγιου Πνεύματος). 8) χειρ. : ολίγος.
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Θ'. ΦΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ (ΕΡΡΙΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)
ΥΠΟ Β ΑΣ ΙΛΟ ΠΟΥΛΑΣ

Ό βασιλεύς 'Αλέξανδρος ή "Ερρικας καί "Ερρίκος (άλλά καί "Ερωτας
κλπ.), έκ τής Φλάντρας ή τής 'Αλεξάντρας, έζήτησεν είς γάμον τήν βασιλο-
πούλαν 'Ελένην, ήτις όμως τόν άπέκρουσεν. Είς άντίποινα προέβη τότε μέ
τόν στρατόν του είς άποκοπήν τού ύδατος διά τήν ύδρευσιν τής πόλεως τής
βασιλοπούλας, ούτω δέ ό λαός ύπέφερε πολύ έκ τής δίψης.

Ή κόρη, ίνα άπαλλάξβ τήν πατρίδα της άπό τήν δοκιμασίαν ταύτην,
στολίζεται καί μεταβαίνει είς τήν σκηνήν τού πολιορκητού, όπου κατορθώνει
κατά τήν νύκτα νά τόν δολοφονήση καί έπιστρέψη, ώς παρθένος, άθικτος
είς τόν πατρικόν οίκον.

Τό θέμα τούτο τού άλματος, ώς ύποστηρίζει ό Μαν· Μανούσακας '
είς είδικήν μελέτην του, όμοιάζει πρός τό τής Ιστορίας τής έβραίας κόρης
Ίουδήθ έν τή Παλαιά Διαθήκη, ήτις καθ' δμοιον τρόπον έπέτυχε τήν άπαλ-
λαγήν τής χώρας της άπό τόν Όλοφέρνην,δστις είχεν όμοίως έμποδίζει τήν
ύδρευσιν αύτής (Ίουδήθ, κεφ. VII-XVI).

Έκ τών κυρίων προσώπων τοΰ άσματος, δηλ. τοΰ "Ερρικα καί του
'Αλεξάνδρου, ύπεστηρίχθη ότι τό άρχαιότερον, τό όποιον προέρχεται άπό
άρχικόν άσμα, είναι ό "Ερρικας καί ότι τό τραγούδι άναφέρεται είς τόν λα-
τϊνον αύτοκράτορα τής Κωνσταντινουπόλεως Έρρίκον τής Φλάντρας (Henri
de Flandre) (1207-1216).'

Έκ τοΰ παραδεδομένου προώρου θανάτου τούτου, κατόπιν δολοφονίας
αύτού ύπό τής βουλγαρίδος συζύγου του, πιστεύει ό Μ. Μανούσακας 5 ότι
διεμορφώθη θρΰλος έκ τού όποιου συνετέθη τό ά°μα μέ έπίδρασιν είς τήν
σύνθεσίν του τής βιβλικής Ιστορίας τής Ίουδήθ.

Γ. Κ. Σ.

Ό "Ερρικας ό βασιλιάς, τ' άξιο τό παλληκάρι,
πού πέτουνε στήν άντρειά, σάν δράκος, σάν λιοντάρι,
ήθέλησε καί άγάπησε μία βασιλοπούλα'
ήταν ώραία καί δμορψη καί παινεμένη σ' οδλα.

5 "Οσο αύτός τήν ήθελε καί άνάδραμ' ή καρδιά του,
τόσο κι αύτή δέν ήθελε ν' άκούση τ' δνομά του.
Ό βασιλιάς έβάρθηκε δεσπέτο 4 νά τσή κάμη
καί κλεΐ τή βρύση άπ' τδ νερό τόν κόσμο νά πεθάνη.
Ό κύρης της τής ελεγε καί ό κύρης της τής λέει.
10 - «Λένη μου, ή χώρα χάνεται, γιά σένα βλέπω ώς τόσο».
- «Μά 'γώ μπορώ καί δύναμαι τή χώρα νά γλυτώσω».
Στήν κάμαρά της κλείστηκε, έντύθηκε, έστολίστη

1) Τό έλλην/ώ δημοτικό τραγούδι γιά τό βααιλιά. 'Ερρίκο τής Φλάντρο«, Λαογρ., τόμ.. 14
(1952), σ. 18 κ.έξ. καί Λαογρ., τόμ. Ιό (1953) ο. 335 κ.έξ. 2) Βλ. ενθ' άν., ο. 29 κ.έξ.
37 κ.έξ. Ύπό τοδ Κ. 'Λ. Ρωμαίο» ύπεστηρίχθη αντιθέτως ή άποψις (βλ. είς Άρχείον Θρα*.

Γλωσσ. χαί Λαογρ. θησ., τόμ. 18 (1953) σ. 311 -365) καί τόμ. 19 (1951) σ. 225 - 274).
ότι είς τό άρχικόν α τό όνομα τού ήρωος ήτο 'Αλέξανδρος, ήτοι ό Μέγας 'Αλέξανδρος·

3) Βλ. ε'νθ' άν., έν Λαογρ., τόμ. 14 (1952) σ. 49. 4) πείσμα (λ. βεν. despelo).
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καί άπ' δ,τι ώραία ήτανε, πάλι ξαναμορψίστη"
καί βάνει καί στόν κόρφο της ένα χρυσό λεϊμόνι,1
15 γιά νά ρεβάρη μέ τές μοσκιές2 στοϋ Ερρίκου τό παβιόνι.3
Στό φόρον 4 έκατέβαινε μόνο μέ μιά βαΐτσα
καί έκράτουνε στό χέρι της μιάν άσημένια βίτσα.
"Οντας τήν είδε ό "Ερρικας, όρθός έματαστάθη
κι άπό τόν τόνο τσ' όμορφιάς ό λογισμός του έχάθη.
20 - «Καλώς τήν Ελενίτσα μου, καλώς τήν "Ελενά μου,

σάν ποιός τήν έπροβόδησε,5 γιά νά 'ρθη έδώ κοντά μου ;»

- «Ήρθα νά πάψης τό θυμό καί τή βοή τσή στράτας'
παρακαλώ σε, ρήγα μου, πάψε τα τά φουσάτα»."

- «Μετά χαράς σου, Ελένη μου, καί δ,τι θωρεί τό φώς σου
25 καί πράμα μεγαλύτερο νά 'ναι στόν όρισμό σου».

'Εκάτσαν' κ' έδειπνήσανε μέ μιά χαρά μεγάλη
κι ό "Ερρικας καμάρωνε τσή "Ελενας τά κάλλη.

- «Χάρη σοϋ χάρισα, "Ερρίκε, χάρη θά μοϋ χαρίσης·
άπόψε κι άλλες δυό βραδιές θέ νά μοϋ τές χαρίσης».

30 - «Μετά χαράς σου, 'Ελένη μου, καί δ,τι θωρεί τό ψώς σου
καί πράμα μεγαλύτερο νά 'ναι στόν όρισμό σου».
Έπέσαν, κοιμηθήκανε χωρίς καμμιάν αιτία
καί μέσ' στά ξημερώματα έκαμε σάν ή σκύλα.
Χρυσό μαχαίρι έβγαλεν άπό άργυρό ψηκάρι,
35 στόν ούρανό τ' άπέλυσε καί είς τήν καρδιά του πάει.
"Οντας ό γ-ήλιος έβγαινε μέ τές λαμπρές άχτίδες,
ή "Ελενα έκατέβαινε μ' δλες τές κορασίδες.
"Ολοι οί άρχοντες τό 'μάθανε, πολύ θάμα τό πήραν.

- «"Αν τό 'καμες, ώ "Ελενα, σοϋ πρέπεται κορώνα
40 πού κέρδιξες τό πόπολο7 κι δλη τή Βαβυλώνα».

Κέρκυρα. - A.A. άρ. 96, σ. 7-9 (Σπ. Κόκλας, 1914).

Γ. ΑΣΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΛΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΑ)

Είς πλήθος βίων τών 'Αγίων τής Έκκλησίας άπαντά τό θέμα τής συν-
εχούς προσπαθείας τού Σατανά νά έξαπατήση τούς άγωνιζομένους πρός
αύστηρόν βίον έγκρατείας όσιους καί άναχωρητάς καί παρασύρη αύτούς εις
τήν άμαρτίαν.8

1) χειρ. : εβαλε καί ατό πέτο της ενα χρυσό κυδώνι. Ή άντικατάστααις τοΰ στίχου

ί·< τής παραλλ. έξ Άργυράοων Κερκύρας (Λαογρ., τόμ. 9 (1926 28), σ. 181, στ. 14). 2)

χειρ.: τό μοακιές· νά ελ9"(] μέ εύαιόίας, άροιματισμένη. 3) τήν σκηνήν (λ. γαλλ. pavillon).

4) άγοράν. 5) προέπεμψε. 6) σταμάτησε τά στρατεύματα. 7) τόν λαόν.

8) Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, 'Γό άσμα τοϋ ασκητού καί τοϋ διαβόλου,Έπετ. Λαογρ.

'Αρχείου, τόμ. 6 (1950-51), έν 'Αθήναις 1951, σ. 62 κ.έξ.
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Μεταξύ τών μέσων τά όποία μετέρχεται προς τόν σκοπόν τούτον ό
διάβολος άναφέρεται καί ή μεταμόρφωσις αύτοΰ είς περικαλλή νεάνιδα,
ύπό τήν μορφήν δέ ταύτην παρουσιαζόμενος είς τόν άσκητήν προσπαθεί νά
τόν έλκύση πρός τόν σαρκικόν πειρασμόν καί δι' αύτοΰ πρός ψυχικόν όλεθρον.

Τό θέμα τοΰτο άπαντά και ειζ χο κατωτέρω δημώδες άσμα> τό όποιον
φέρεται διαδεδομένον ε'ις περιοχάς τής Θεσσαλίας, 'Ηπείρου καί Μακεδονίας.

Τό τραγούδι τοΰτο φαίνεται ότι αρχικώς θά συνετέθη εις τήν περιο-
χήν τών Μετεώρων μέ πρότυπον πιθανώς σχετικήν διήγησιν είς τόν βίον τού
όσιου Μακαρίου τού Ρωμαίου.1

γ. κ. Σ-

Σαράντα χρόνους άοκητής, πενήντα χρόνους άγιος,
'πήγε καί τόν άπάτησε μιά ν-έμορψη κοπέλα.
Κι αυτή 'τανε διαβόλισσα, 'πήγε νά τόν κολάση.
Κι δ άσκητής έκλείστηκε στδ έρημο κελλί του
5 κ' ή κόρη ν-έξω ν-έκλαιε καί τόν παρακαλοΰσε.

- «"Ανοιξέ μου, πλεματικέ, νά μέ ξομολοήσης».
-«Κόρη μου, φύγε ν-άπ' έδώ, μή θέλ'ς νά μέ κολάσης».
-«"Ανοιξε μ', άγιε δέσποτα, νά σ' 'πώ τά κρίματά μου».
Κι ό άσκητής τής άνοιξε κ' ή κόρη 'μπήκε μέσα.

10 -«Πλεματικέ μου κι άσκητή, έξομολόησέ με,

γιατί είμαι μιά ν-άμαρτωλή, τού κόσμου κολασμένη'
ερθα νά γέν' άσκήτρια σιμά στ' άσκηταριό σου,
νά περβατώ ξυπόλητη στούς λόγγους καί στά δρη,
καί νά κοιμούμαι ξέγυμνη στά χιόνια καί στούς πάγους.
15 Λυπήσ', άφέντη μ' άσκητή, νά σώσω τή ψυχή μου».
Κι ό άσκητής γελάστηκε, τήν πήρε στό κελλί του
καί τό κελλί του έλαμψε άπό τήν έμορψιά της.
Μιά νύχτα δέν ύπόφερε νά μείνη στά δικά του,
κ' ή κόρη τόν έχάιδευε, γιά νά τήν εύλοήση,
20 κι ό άσκητής έξέχασε σταυρούς καί κομπολόγια.

- «Σύρτε, σταυροί, στίς έκκλησιές καί ράσα στ' "Αγιον "Ορος
κ' έσύ, ψυχή μ' άμαρτωλή, σΰρε στούς κολασμένους».

"Ηπειρος. - Ζωγρ. Άγων, τόμ. 1 (1891) σ. 85-86.

ΙΑ'. ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΕΝΝΑ ΦΙΔΙ ΚΑΙ ΠΤΩΧΗ ΠΑΙΔΙ

Έκ δύο γυναικών, νύμφης καί άνδραδέλφης ή άδελφών, πτωχής καί πλού-
σιας, γεννάται ύπό μέν τής πρώτης παιδί, ύπό δέ τής δευτέρας φίδι. Άπό
τήννύμφην ή τήν πτωχήν άδελφήν άρπάζουν κρυφίως τό τέκνον της καί το-
ποθετούν είς τό λίκνον, τήν κούνιαν, τό φίδι πού έγέννησεν ή πλούσια. Τό

1) Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, ενθ·' άν., α. 64 χ.έξ.



ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

345

παιδί όμως μετ' όλίγον ώμίλησε καί ζητεί τήν πραγματικήν του μητέρα νά
τό θηλάση.

Ή ύπόθεσις αύτη τού άσματος, δηλαδή τής άντικαταστάσεως τού γεν-
νηθέντος παιδιού διά ζφου (όφεως), άπαντά ώς θεματικόν στοιχεϊον καί είς
παραμύθι.' Κατ' αύτό βασιλεύς τις έπήρε γυναίκα του κόρην, ή όποία τού
ϋπεσχέθη νά γεννήση δύο παιδιά, τόν ήλιον καί τό φεγγάρι. Ένφ αύτη ήτο
Ιγκυος ό σύζυγος άνεχώρησεν είς πολεμικήν έκστρατείαν. Ή μητέρα τότε
τοϋ βασιλέως, φθονούσα τήν νύφην της, όταν αύτη έγέννησε τό παιδί, πού
ίίλαμπεν ώς ό ήλιος, διέταξε τήν μαίαν νά τής τό άντικαταστήση τοποθε-
τούσα είς τό λίκνον όφιν ή γάταν ώς παιδί της. * Κατόπιν, όπως είς τό άσμα
οϋτω καί είς τό παραμύθι, λαμβάνει χώραν ή άναγνώρισις ύπό τοΰ παιδιού
τής πραγματικής μητρός του.

Γ. Κ. Σ.

Α'.

Πέρα στήν πέρα γειτονιά, πέρα στήν πέρα ρούγα
κοιλιοπονοΰν δυό λυγερές κ' οί δυό 'ταν άδερφάδες.
Ή μιά 'τον πλούσια κι άσκημη ή γι_ άλλη καλή καί φτώχια'
τσή πλούσιας πάνε κ' έρχονται έκατό δυό μαμμήδες
5 καί τσή καημένης τσή φτωχιάς ή Παναγιά κι ό γιός τση.
"Εκαμ' ή φτώχια τό παιδί κ' ή πλούσια κάνει φίδι. ®
Παίρνουν τζή φτώχιας τό παιδί καί πάνε ντο τσή πλούσιας
καί τσή καημένης τση φτωχιάς έπήγανε τό φίδι.
Τσοί τρεις ήμέρες τό παιδί τώνε μιλεί καί λέει.
10 - «'Αμέτε με τσή μάννας μου, γάλα γλυκύ νά φάω,
γιατί τσή θειας μου 'ναι πρικύ καί δέ μπορώ νά φάω».

Κρήτη (Παπαδιανά Κισσάμου). - Λ. Α. άρ. 1161Δ,
σ. 55 - 56 (Μαρία Λιουδάκη, 1938).

Β'.

Ή νύφε κ' ή άντραδέλφισσα σύν δύος βαρασμέν'4 είν'
άμνούς,5 άμνούς έθέριζαν κι άμνούς άπάν' 'κ'6 έβγάλ'ναν.
Ή νύφε κ' ή άντραδέλφισσα οί δύ' κοιλοπονοΰνε.
Τήν άντραδέλφισσαν7 κρατούν χίλιοι, μύριοι μαμμήδες,
5 τήν νύφε τήν ξενίτσικον Άγέρτς 9 κ' ή Παναγία.
Ντ' έποίκεν' άντραδέλφισσα; τρικέφαλον όφίδι !
Ντ' έποίκεν ή ξενίτσικος ; όλόχρυσον άγούρι.10

1) Α. Aarne'e-St. Thompson, The types of tile Folk-tale. A classification and
bibliography, Helsinki 1961, άρ. 707 (F. F. Communications Ν" 184). 2) Βλ. παραλλ.
τοδ παραμυθιού εί; Ν ε ο ελλ. ΆνάΧ., τόμ. 1 (1870) σ. 19 - 20. Δημ. Λουχάτου, Νεοελληνικά
λαογραφικά κείμενα, 'Αθήναι 1957, ο. 132-33.

3) χειρ. : εχαμ' ή πίούοια το παιδί χ' ή φτώχια χάνει φίδι. 4) εγκοοι. 5)
4μνό; = τομεό; αγρού παραλληλόγραμμο; πλάτοο; περίποο όργοιά;. 6) δέν. 7) εκδ.
Μελαν. : άνχραέλφοαν. 8) Άγιο; Γεώργιο;. 9) τί εγέννηαε. 10) άγόρι.
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Κ' ή πεθερά τς έν' μάγισσα κ' ή μάννα τς έν' άνούας, 1
κοιμίζ'ν' τά λαμπαδόφωτα 2 κι άλλάζ'νε τά γουντάχα.3
10 Τρέν ήμερών έγέντονε κ' έφαγεν τό φουντάρι.4

-«Έγώ νύφες υίδς είμαι, θείας γάλαν 'κί5 βυζάνω,"
καί τ' όφιδί' πα τδ γάλαν έκαψε τό στομόπο μ'7
καί τ' όφιδί' πα τ' έγκούνα έκαψαν τά μεσόπα μ',»8

Παντ. Μελανοφρνδου, Ή έν Πόντφ έλληνική
γλώσσα, Βατούμ 1910, σ. 44.

IB'. Ο ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ
ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

Ή ύπόθεσις τοΰ τραγουδιού, γάμος ήλιου καί φεγγαριού, φαίνεται ότι
ë/ει ληφθή άπό τάς σχετικάς δημώδεις παραδόσεις Κατ' άλλας έκ τούτων
ό ήλιος καί τό φεγγάρι είναι άδέλφια, κατ' άλλας δέ ό ήλιος είναι άνδρας
καί τό φεγγάρι γυναίκα. Οί μύθοι περί γάμου τούτων είναι πολύ παλαιοί."

Τό άσμα, γνωστόν μόνον έξ 'Ηπείρου, φαίνεται ότι ήτο άρχικώς ήμι-
λόγιον στιχούργημα διαδοθέν είς τόν λαόν, θά ήτο δέ τούτο γαμήλιον άσμα,10
είς τό όποιον έννοείται μεταφορικώς τό ζεύγος τών νεονύμφων, ώς ήλιος 6
γαμπρός καί ώς φεγγάρι ή νύμφη. 11

γ. κ. σ.

Ό ήλιος έπαντρεύτηκε κ' έπήρε τό φεγγάρι,
έκάλεσε καί στή χαρά 12 συμπεθερούς τ' άστέρια'
τά σύγνεφα τούς έστρωσε στρώματα, γιά νά κάτσουν"
τούς έβαλε προσκέφαλα τίς ράχες ν' άκουμπήσουν
5 τούς έβαλε καί τράπεζα στούς κάμπους τά λουλούδια,
τούς έβαλε φαί νά φάν' τό μόσκο καί τά άνθια.
Κρασί τούς έδωκε νά πιουν θάλασσες καί ποτάμια'
κι άπ' όλα τ' άστρια τ' ούρανοΰ Αυγερινός δέν έρθε"
κι αύτοΰ πρός τό ξημέρωμα Αυγερινός έψάνη,
10 φέρνει τόν υπνο ζωντανό στά νιόγαμπρα πεσκέσι, 13
φέρνει καί στούς συμπεθερούς λυχνάρι νά τούς φέξη,
νά φύγ'ν' νά πάν' στά σπίτια τους, τά νιόγαμπρα νυστάζουν.

"Ηπειρος. - Ζωγράφ. Άγων, τόμ. 1
(1891) σ. 168, άρ. 316.

1 ) αφελής. 2) τό δειλινό·/. 3) βρέφη. 4) φοοντάρι=άρτος φοοσκο)τός. 5) ob·/},

ΐέν. 6) έκδ. Μΐλαν. : γάλα βυζάνω. ΙΙροσετέθη τό άρνητ. μόριο·/ 'κι πρός εόόδωαιν τοΰ

νοήματος. 7) ν.αί τοο φιδιού τό γάλα ε/.αψε τό στοματάκ· μοο. 8) χαί τοο φιδιού τα

σπάργανα (παννιά μωρού) έκαψαν τήν μέσην μοο.

9) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Β', έν Αθήναις 1921, σ, 126

κ.έξ., α. 129. 10) Α&τόθι, σ. 127- 128. 11) 'Ενθ' άνωτ., σ. 128.

12) τόν γάμον. 13) δώρο·/ (λ. τ. peskes).



II. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ

Α'. Η ΚΑΚΗ ΠΕΘΕΡΑ

Ή άντίθεσις τής πενθεράς πρός τήν νύμφην της, γυναίκα τού υιού της,
είναι θέμα τό όποιον έχει τύχει Ιδιαιτέρας προσοχής πλήν τοΰ έλληνικοΰ
καί είς άλλους λαούς. Ή άσυμφωνία αύτη, ήτις ταράσσει, ώς είναι φυσικόν,
τήν οίκογενειακήν γαλήνην, έκφράζεται χαρακτηριστικώς εις λαϊκάς παροι-
μίας καί γνώμας, τραγούδια, παραμύθια καί άλλας διηγήσεις. '

Είς τόν κύκλον τών άσρότων τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ εύρίσκονται δύο
σχετικά τραγούδια, εύρέως διαδεδομένα είς πολλούς τόπους, ' άπαντοΰν
δέ καί εις άλλους λαούς τής Εύρώπης. ·1 Έκ τών έλληνικών τούτων τρα-
γουδιών είς τό πρώτον (Α'), ώς παρατίθεται κατωτέρω, ή πενθερά ζηλο-
τυποΰσα σφοδρώς τήν νέαν της νύμφην, ή όποια όδηγείται έν πομπή μετά
τήν τέλεσιν τού γάμου είς τήν πατρικήν οίκίαν τοΰ συζύγου της, παραγγέλ-
λει είς τούς μαγείρους νά προσφέρουν εις τήν νεόνυμφον (κατά διαφόρους
παραλλαγάς : όρφανούλαν, φτωχοπούλαν, βασιλοπούλαν, ρήγα θυγατέρα,
δμορφην του κόσμου κλπ-) δηλητηριασμένην τροφήν (κεφάλια όφεων, μαύρο
συκώτι).

Ή άνύποπτος κόρη λαμβάνει τήν τροφήν. Μετ' ολίγον, αίσθανομένη
αϋτη τήν έπίδρασιν τοΰ δηλητηρίου μέ δίψαν, ζητεί άλληλοδιαδόχως άπό
τόν πενθερόν καί τήν πενθεράν της βοήθειαν, τήν όποίαν τής άρνοΰνται.
Οϋτως ή νεόνυμφος άποθνήσκει, προτού ό σύζυγος της προφθάση νά τής
φέρη νερό, διά νά κατασβέση τήν δίψαν της.

Κατά τό δεύτερον (Β') άσμα ό σύζυγος Κωσταντής (Κωνσταντίνος, Μι-
κροκωνσταντίνος καί Κωσταντάς), κατά τινας δέ παραλλαγάς Γιάννης ή
Παννακής, λαμβάνει μήνυμα νά άναχωρήση είς πολεμικήν έκστρατείαν καί
έμπιστεύεται, έκκινών, τήν γυναίκα του είς τήν μητέρα του.

'Αμέσως μετά τήν άναχώρησιν τού συζύγου ή πενθερά άποστέλλει τήν
νύμφην της ώς βοσκόν είς τό βουνό, όπου κατόπιν άναγνωρίζεται ύπό τού
συζύγου της κατά τήν έπιστροφήν του έκ τής στρατιωτικής του ύπηρεσίας.
'Επακολουθεί ύπό τούτου ή τιμωρία τής μητρός διά τήν σκληράν συμπερι-
φοράν της πρός τήν νύμφην της.

Τό θέμα τοΰτο τής κακής μεταχειρίσεως τής νύμφης ύπό τής πενθεράς
άπαντά ëxi καί εις παραμύθι ύπό διαφόρους μορφάς. 4

Γ. κ. Σ.

1) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Α', έν 'Αθήναι; 1920, σ. 105
"•'ξ. (Ή πενθ-ερά παρά τοϊ; ΐ.αφόροι; λαοί;1). Deutsche Volkslieder. Balladen, Teil IV,
ύπό Er. Seemann y.yX Waller Wiora, Berlin 1959, σ. 137. Stüh Thompson, Motif-
Index of Folk - Literature, vol. », Copenhagen (1937), ο. 301 (S 51). 2) Βλ. Sam.
Bciucl Bouij, I,a chanson populaire grecque du Dodécanèse, I. I,es textes, 193G, σ. 236
*·ίξ· (ώ; πρό; τόν κατώτεροι Β' τύπον τού ασματο;). 3) Βλ. Deutsche Volkslieder, ενθ·
αν., σ. 137 κ.έξ. 4) Βλ. Δημ. Δουκάτου, Νεοελληνικά λαογραφικά κείμενα,'Αθήναι (1957)
ο. 132 - 36 (παρατίθεται καί βιβλιογραφία).
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A'.

θωρείς την 'κείνη τήν κορφή, τήν πράσινη μαδάρα;1
Έκεΐ άπδ πίσω κάνουνε μιας όρφανούλας γάμο.
Χίλιοι τσή πήγαν τά προυκιά, χίλιοι τ' άπανωπρούκια
καί τοΰ γαμπρού τό κάλεσμα fjoav έννιά χιλιάδες,
5 τσή νύφης δεκατέσσερεις σαφίς 2 μεγαλαρχόντοί'
στή μέση τση συνεπαρσάς " ή νύφη στολισμένη.
Χίλιοι κρατούν τή σκέπη τζη, τρακόσοι τήν ποδιά τζη,
καί κάθεται στό μαύρο τζη ωσάν βασιλιοπούλα"
ή σέλλα τού 'τονε χρυσή, τά χαλινάρια άσήμι,
10 στά χέρια τζη έκράθειενε ένα χρυσό πουλάκι'
δέν έκιλάηδειε τό πουλί ώς κιλαηδούνε τ' άλλα,
μόνο έκιλάηδειε κ' έλεγε τσή νύφης μοιρολόγια.

- «Κόρη μ", έκεΐ πού πάς έδά,4 καλλιά 'ναι νά γυρίσης,
κ' έχεις κακά πεθερικά καί θά σέ καταλύσουν».5

15 Κ' ή πρώτη πού τσή 'ζήλεψεν ήτον ή πεθερά τζη

κ' έπρόβαλεν είς τ' δβγορο," θωρεί τσοι καί προβαίρνουν'7
διακόσ' εΐν' οί μαγέροι τζη κ' έξήντα οί σερβιτόροι.

- «Μαγέροι, μαγερεύγετε λαγούδια καί περδίκια
καί ψήσετε τσή νύφης μου τρικέφαλο τόν δφι

20 κι ό δψις νά 'ν' άπδ βουνό, νά 'ναι φαρμακωμένος».
Πρώτη μπουκιά όπού 'ψαε ήτο ψιδιοϋ κεφάλι
κ' ή παραδευτερώτερη ήτονε τ' όραδάκι 8
κ' ή τρίτ' ή πλιά φαρμακερή ήτον άπού τή μέση.
Ή πρώτη άφτει9 τήν καρδιά κ' ή δεύτερη τό σ'κώτι
25 κ' ή τρίτ' ή πλιά φαρμακερή τήνε καταμαραίνει.
Παίρνει την τό παράπονο στσή πεθεράς τση πάει.

- «Δώσε μου, κερά πεθερά, νερό δώσ' μου τσή ξένης,
νερό μοΰ δώσε τσ' όρψανής καί τσή φαρμακωμένης».
-«Δέν έχομ' έδεπά'" νερό κι άμε στών κουνιαδώ " σου».

30 Δένει τά χέρια τζη σταυρό πάει στών κουνιαδώ τζη.

- «Κουνιάδες κι άδερφάδες μου, δώστε νερό τσή ξένης,
δώστε νερό τσή ορφανής καί τσή φαρμακωμένης».
-«Δέν έχομ' έδεπά 10 νερό κι άμε στοΰ κύρ Γιαννάκη».
Δένει τά χέρια τση σταυρό πάει στοΰ κύρ Γιαννάκη.

1) μαδάρο —- δρεινός τόπος άδενδρος. 2) καθ·' όλοκληρίαν, άνευ έξαιρέσεως ().. τ.
safy). 3) τής συνοδείας. 4) τώρα. 5) σκοτώσουν. 6j άνοικτδν μέρος, άγναντον. 7) και
προβάλλουν, παρουσιάζονται. 8) μικρά οόρά. 9) άνάπτει. 10) ιδώ. 11) άνδραϊέλφων.
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35 -«"Αντρα, πού μ' ευλοήθηκες,1 δώσ' μου νερό τσή ξένης"
δώσ' μου νερό τσή όρψανής καί τσή φαρμακωμένης».
Πέμπει τρακόσους στσοί γιατρούς καί χίλιους στό πηγάιδι
κι ώστε νά ψτάξουν οί γιατροί ήτον άποθαμένη !

ΤΙανλ. Βλαστού, Ό γάμος έν Κρήτη,
έν 'Αθήναις 1893, σ. 59-60.

Α'α.

Βλέπεις έκεΐνο τό βουνό, τό πέρα καί τό δώθε;
Έκεΐ παντρεύουν τήν καλή, τήν δμορψη τοΰ κόσμου,
μ' έξήντα πέντε άρχοντες κ' έξήντα συμπεθέρους.
Μά 'νας κακός συμπέθερος άπό τούς συμπεθέρους
5 τό μαΰρο του καβάλλησε, στήν πεθερά πηγαίνει.

- «Καί ποΰ 'σαι, μάννα τοΰ γαμπροΰ καί δόλια συμπεθέρα ;
ή νύφη πού σοΰ φέρνουνε εύρέθη γγαστρωμένη,

κάν δυό μηνώ, κάν τριώ μηνώ, κάν τέσσερω, κάν πέντε».
Ή πεθερά σάν τ' άκουσε πολύ τής κακοφάνη"
10 τσαπί! καί φτυάρι έπηρε καί στίς όχιές 3 πηγαίνει'
κόβει κεφάλι τής όχιάς, κεφάλι άπό άστρίτη,4
στό μάγερα τά έστειλε, τσορβά δ νά τής τά κάνη,
νά φάη ή νύφη πού 'ρχεται άπό τόν ξένο τόπο'
κ' ή νύφη καθώς τά 'φάγε εύτύς έφαρμακώθη.
15 Σταυρό δένει τά χέρια της στήν πεθερά πηγαίνει.

-«Καί ποΰ 'σαι, μάννα τοΰ γαμπρού καί πεθερά δική μου,
λίγο νερό γιατ' έσκασα καί κάηκε ή καρδιά μου».

- «Ποΰ 'ν' το, νυφούλα μ', τό νερό στόν έρημο τόν τόπο ;»
Σταυρό δένει τά χέρια της στόν άντρα της πηγαίνει.

20 - «Καί ποΰ 'σ' έσύ, δόλιε γαμπρέ καί δόλιε νοικοκύρη'
λίγο νερό γιατ' έσκασα καί κάηκε ή καρδιά μου».
Χρυσό λαήνι άρπαξε στή βρύση νά γέμιση,
κι ώς νά γυρίση άπ' τό νερό τήν βρήκε πλαντασμένη.6
Τό μαχαιράκι του έβγαλε άπ' άργυρο φηκάρι,7
25 στόν ούρανό τό έσυρε καί στήν καρδιά του 'φάνη.

- «Σάν ήθελες, μαννούλα μου, νά 'χης ύγιό καί νύφη,
όταν σοϋ γύρεψε νερό, νά 'ψερνες άπ' τή βρύση».

Αίγινα. - Λαογρ., τόμ. 4 (1913/14), σ. 79
(Π. Σεφερλής).

1) Ιατεφανώ8·ης. 2) άξίνην. 3) είς έχίδνας. 4) είδος οφεως. 5) σοόπα (λ. τ.
Çorba). 6) αχααμένην, άποπνιγμενην. 7) θ-ηχάρι.
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Β'.

Ό Κωνσταντίνος ό μικρός κι ό μικροπαντρεμένος,
τόν Μάη φυτειάν έφύτεψε, τόν Μάη γυναίκα 'πήρε,
τόν Μάη του 'ρθε μήνυμα νά πάη στό σεφέρι. 1
Καί τό σεφέρι του μακρύ κ' ή ρόγα2 του είναι λίγη.
5 - «Μισεύεις, Κωνσταντίνε μου, κ' έμένα ποΰ μ' άφήνεις ;»

- «Πρώτα σ' άφήνω στόν θεόν καί δεύτερα 'ς τ'ς' άγίους
καί τρίτον στήν μαννούλα μου, στά δυό γλυκά μ' άδέλφια».
Μήτ' ένα μίλι λείπει ό νιός, μήτ' ένα μήτε δύο,

στό σκάνιο 3 τήν έβάλανε νά τήν γλυκοκουρέψουν.
10 Κι άφόντας τήν κουρέψανε κι άφόντας τήν κουρεύουν,
τής δίνουνε καί δυό άρνιά κ' έκείνα ψωριασμένα,
της δίνουνε καί τριά σκυλιά κ' έκείνα λυσσιασμένα,
τής δίνουνε καί τριά ψωμιά κ' έκείνα μουχλιασμένα
καί λένε τότε τ'ς δρφανής καί τ'ς άμοιρης κοπέλας.
15 -«θωρείς έκείνο τό βουνό, τό βαρυχιονισμένο;
έκεΐ νά πάς τά πρόβατα, έκεΐ νά πάς τά γίδια,
κι άν δέν τά σώσης έκατό καί νά τά φθάσης χίλια,
στούς κάμπους νά μήν κατεβης, νά τά περιβοσκήσης».
'Ηθέλησε ν-ή μοίρα της, τό κάλλιο ριζικό της,
20 άρνί, άρνί τής γέννουνε* κ' ή προβατίνα πέντε.
Σάν έσωσε στά έκατό καί έφθασε στά χίλια,
στούς κάμπους έκατέβηκε νά τά περιβοσκήση.
Νά σου κι ό Κώστας πδρχεται στούς κάμπους καβαλλάρης.

- «Γειά σου, χαρά σου, πιστικέ». - «Καλώς τό παλληκάρι».6
25 - «Ποιανού είν' αύτά τά πρόβατα, ποιανού είν' αύτά τά γίδια;»

- «Τής βροντής είναι τά πρόβατα, τής ξακληριάς 7 τά γίδια
κι ό πιστικός, πού τά βοσκά, τού Κωνσταντή ή γυναίκα».
Βιτζιά βαρεί τ' άλογου του στό σπίτι του πηγαίνει.

- «Γειά σου, χαρά σου, μάννα μου». -«Καλώς το τό παιδί μου».
30 - «Σάν πού 'ναι έμέ ή γυναίκα μου, τό δόλιο μου στεφάνι ;»

-«'Απέθαν' ή γυναίκα σου έδώ καί πέντε χρόνους».

- «Πές μου που είν' τό μνήμα της νά πάω νά τό συγκλάψω».8

- «Τό μνήμα της έχόρτιασε καί γνωρισμούς δέν έχει».

- «Κι άν φέρω τή γυναίκα μου, σάν τί θέλω σού κάμει ;»
35 - «Κι άν φέρης τήν γυναίκα σου, κόψε μου τό κεφάλι».

1) έχστρατείαν (λ. τ. sefer). 2) μισθός. 3) σκαμνίον, κάθισμα. 4) έγέννα. 5)
ίόοΰ. 6) Ό στίχος προσετέθη έκ τής παραλλ. έξ Ηπείρου (Ζωγρ. Άγων, τόμ. 1 (1891),
σ. 145-46, άρ. 253, στ. 37). 7) τής άκληρίας, τής δοοτυχίας. 8) κλάψω έντόνως.



ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

351

- «Μάνν', άξια είν' ή κρίση σου κ' έσύ νά τά πατίρης». 1
Βιτζιά βαρεί τ' άλόγου του, στούς κάμπους κατεβαίνει.
-«Γειά σου, χαρά σου, πιστικέ».· «Καλώς τόν καβαλλάρη».

- «Ποιανού είν' αύτά τά πρόβατα, ποιανού είν' αύτά τά γίδια;»
40 - «Τής βροντής είναι τά πρόβατα, τής ξακληριάς τά γίδια,

κι ό πιστικός, πού τά βοσκά, τού Κωσταντή ή γυναίκα».
Βιτζιά βαρεί τ' άλόγου του κ' ή κόρη άπάνου εύρέθη. 2
Πάλι βιτσιά τοΰ βάρεσε στό σπίτι του γυρίζει.

- «Μάννα μ', νά τ' ή γυναίκα μου, μάννα μ', νά τ' ή καλή μου».
45 - «Κώστα μου, σάν τήν ευρηκες, κόψε μου τό κεφάλι».3

"Ηπειρος. - A.A. "Υλη, άρ. 2665 (Π. Λάμπρος).

Β'α.

Ό Κωσταντΐνος ό μικρός, ό Μικροκωσταντίνος,
άγνά τρώει, άγνά πίννει, άγνήν καλίτσαν παίρνει.
Είς τές έννιά τοΰ γάμου του, 'ς τές δέκα τής χαράς του
ήρτεν του μαυροχάππαρο τξ' ήρτεν άρκον 4 ταξίδι.
5 Τξ' ή κόρη, πού τόν άγαπά τζαί τό καλόν του θέλει,
κρατεί τξερίν τζαί φέντξει του, ποτήριν τζαί τξερνά του.
-«τζαί ποΰ νά πάς, Κωστάντινε, τξ' έμέναν νά μ' άψήσης;»

- «'Φήννω σε πρώτα 'ς τό θεό, δεύτερα 'ς τήν Παρθένο,
τέλεια τό κατωθκιώττερο 6 'ς τήν έλεεινή μου μάννα.

10 "Α μέ σ' άρέσ' ή μάννα μου, λάμνε" 'ς τήν έδιτξή σου"
ά μέ σ' άρέσ' ή γ-ίδιτξή, μείνε τζαί μανιδή 7 σου».
Γονάτισεν ό μαΰρος του, πίσω του τήν καθίσκει
τξ' έπηρεν την τής μάννας του έναν μικρόν κανίδδιν.8

- «Μάννα, 'φήννω τήν κάλην μου, 'φήννω σε τήν τξυρά μου.
15 Μαείρευκέ της άνωρίς τζαί στρώννε της νά ππέφτη,

σήκωννέ την τσιμπίν 9 πωρνό, μέν τήν μαράνη ό ύπνος».
-«τζαί λάμνε,u γιέ μου, 'ς τό καλό, τήν έννοιαν της μέν έδης.10
Ποττέ ή μάννα τοΰ παιδκιοΰ παραντξελιά δέν θέλει».
"Οσον τζαί 'ψήννει τον τζαί πά' δκυό μίλια τής θαλάσσης,
20 σηκώννεται 'πού τξαχαμαί" τξ' έπήεν είς τήν χώρα.

Παίρνει την είς τό παρπερκόν 12 τζαί κόβκει τά μαλλιά της,

1) νά &πομείνγ]ς (λ. ίτ. patire). 2) άκολουίΗϊ τελευταίο; ό στί/og : <χρυσο μαχαίρι

εβγαλε καί άργυρο φηκάρι», όστις παραλείπεται ώς μή παρέχων νόημα. 3) τό ασμα, ατε-

λές, σονεπληρώθ·η μέ τους στίχους 43 - 45 έκ τής άνωτέρω (βλ. σ. 350, σημ. 6) έξ

Ηπείρου παραλλαγής (στ. 56-58). 4) άγριον, δύσκολον. 5) είς τό τέλος. 6) πήγαινε.

7) μοναχή. 8) κανίσκι, δώρον. 9) ολίγον. 10) μήν εχ'βς τήν σκέψιν σου δι' αυτήν.

H) άπό έκεΐ. 12) κουρεΐον.
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παίρνει την είς τό ρασσαρκόν 1 τξ' έόρασέ της ράσσα,
παίρνει την είς τό καλοηρκό τξ' 'οράζει καλοήραν,2
παίρνει την είς τό τσαγγαρκόν, 'οράζει της ποδΐνες».3
25 Σηκώννουνται 'πού τξαχαμαί τζαί στό χωρκόν της πάσιν.
Δκιά 4 της πέντε πρόβατα, δκιά της πέντε Ίδκια,6
δκιά της πέντε καυκαλιές 6 τζαί δεκαχτώ κρομμύδκια,
τήν δδύλλαν τήν λαωνιτξήν πέμπει την τ' άπισών της.

- «"Α μέ διλιάσης τά σφαχτά, μυριάσης τά κουλούτξα,7
30 διλιάσης τά λαωνικά, 'ς τόν κάμπον μέν τά φέρης».

Σψυρκάν πάνω, σφυρκάν κάτω, στά δρη τξ' άνεβαίννει
τξ' ηΰρεν μιάν πέτραν ριζιμιάν τζαί γείρνει τζαί κουμπίζεί'
τξ' άνοιξεν τές άγκάλες της τζαί τόν θεόν δοξάζει.

- «θεγέ, τξ' άν είμαι πλάσμα σου, Χριστέ μου, 'πόκουσέ μου'
35 τ' άρνί άρνούτξιν νά γεννά τξ' οί μάννες άπού πέντε

τξ' ή δδύλλα ή λαωνιτξή κάθα τξοιλιά 'κοσπέντε».
Μαντέ 8 τξ' ή κόρη άγιος ήτουν, θεός έπόκουσέν της'
τ' άρνί άρνούτξιν νά γεννά τξ' οί μάννες άπού πέντε
τξ' ή δδύλλα ή λαωνιτξή κάθα τξοιλιά 'κοσπέντε.
40 Μονογρονού τά δίλιασε, 'ς τούς κάμπους κατεβαίννει.

τζαί νά σου τζαί τόν Κωσταντά τξ' ήρτεν 'πού τό ταξίδι.

- «ΣΟρε νερόν, καλόηρε, νά πκιώ τξ' έγιώ τξ' δ μαύρος,'
νά πκιώ τξ' έγιώ τξ' ό μαύρος μου τζαί τά λαωνικά μου».
Σαράντα κάους 10 έσυρε τζαί πάνω δέν ψηλώννει.

45 - «ΣΟρε νερόν, καλόηρε, νά πκιώ τξ' έγιώ τξ' δ μαύρος,
νά πκιώ τξ' έγιώ τξ' ό μαύρος μου τζαί τά λαωνικά μου».

- «Λάμνε" νά πάης, Κωσταντά, νά πάης τόν όδόν σου
τζαί βάλλω τά ζαάρια μου τζαί δδίζουν 12 τό πλευρόν σου».

- «Τίνος εν' τούτα τά σφαχτά, τίνος έν' τά κουλούτξα».
50 - «Δικά σου έναι τά σφαχτά, δικά σου τά κουλούτξα».

Σηκώννεται 'πού δαχαμαί 'ς τήν μάνναν του τζαί πάει.

- «Μάννα, φέρ' μου τήν κάλην μου τζαί φέρ' μου τήν τξυρά μου,
νά τήν φιλήσω μιάν τζαί δκυό, νά γείρω νά πεζέψω».

- «τζαί πέζα, πέζα, γιούλλη μου, γιά ν' άποκαματίσης" "
55 τζαί τό νερόν μου λείφτηκα τξ' έπήεν νά μας φέρη».

1) κατάστημα είς τό όποιον πωλούν ράσα, ένδόματα ιερέως. 2) ένδυμα καλογεροί).

3) υποδήματα. 4) δίδει. 5; γίδια, αίγας. 6) χαυκαλιά = μισό ψωμί. 7) άν δέν χι-

λιάσ-βς τά πρός σφαγήν ζψα, δέν πολλαπλασίασες πολυ τά μικρά σκυλιά. 8) σάν. 9) δ

ίππος. 10) κάδοος. 11) κίνησε. 12) καί βάλω τους κυνηγετικούς κόνας μου καί σχί-

ζουν. 13) và ξεκουρασθ-βς.
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Φτερνιστηρκάν του μαύρου του 1 στή βρύση τζαί πααίννει.
Βρίσκει τες οδλλες λυερές, τές κουζες3 φορτωμένες.

- «'Πό οΰλλες τουν τές λυερές, 'πό οδλλες τουν τές κόρες,
'πό οδλλες τουν τές όμορφες, πκοιά έν' ή ιδική μου ;»

60 'Πολοήθην μιά άπ' τή μέση τους πολλά διαστρεμμένη. 3

- «θαμμάζουμαι, βρέ Κωσταντά, τά λόγια πού μού λέεις.
'Ποφής έπήες,* Κωσταντά, τήν κάλη σον 5 τήν είδα».
Φτερνιστηρκάν τού μαύρου του 'ς τήν μάνναν του τζαί πάει.

- «Μάννα, φέρ'μου τήν κάλην μου τζαί φέρ'μου τήν τξυρά μου,
65 νά τήν φιλήσω μιάν τζαί δκυό, νά γείρω νά πεζέψω».

-«Τζαί πέζα, πέζα, γιούλλη μου, γιά ν' άποκαματίσης' '
τζαί τά ψουμιά έλείφτηκα τξ' έπήεν νά μάς φέρη».
Φτερνιστηρκάν του μαύρου του 'ς τόν μάντξιπαν7 έπήεν.
Βρίσκει τες οδλλες λυερές, ψουμιά 'ταν φορτωμένες.
70 - «'Πό οδλλες τουν τές λυερές, 'πό οδλλες τουν τές κόρες,
'πό οδλλες τουν τές όμορφες, πκοιά έν' ή ιδική μου ;»
'Πολοήθην μιά άπ' τή μέση τους πολλά διαστρεμμένη.

- «θαμμάζουμαι σε, Κωσταντά, τά λόγια πού μού λέεις.
'Ποφής έπήες, Κωσταντά, τήν κάλη σον 6 τήν είδα».

75 Σηκώννεται 'πού τξαχαμαί 'ς τήν μάνναν του τζαί πάει.

- «Μάννα, φέρ' μου τήν κάλη μου τζαί φέρ' μου τήν τξυρά μου,
νά τήν φιλήσω μιάν τζαί δκυό, νά γείρω νά πεζέψω».

- «τζαί πέζα, πέζα, γιούλλη μου, γιά ν' άποκαματίσης" "
ή κάλη σου έπέθανεν τξ' έκαμα τές έννιά της

80 τξ' ά μέν8 πιστεύκης, Κωσταντά, έσε τά κόλλυψά της».
τζαί έγειρεν τξ' έπέζεψεν άπού τόν μαΟρον κάτω,
πκιάννει τον 'πού τά ρέτινα,9 τής μάννας του δκιά10 τον.
Σηκώννεται 'πού δαχαμαί 'ς τήν έκκλησιάν τζαί πάει.

- «'Πό οδλλα τουν τά μνήματα, 'πόουλλους τουν τούς τάφους,
85 'πό οδλλα τουν τά μνήματα πκοιόν εν' τό (δικό μου ;»

Τξ' έπολοήθην ό παπάς τού Κωσταντά τζαί λέει:

- «θαμμάζουμαι σε, Κωσταντά, τά λόγια πού μου λέεις.
'Ποφής έπήες,1 Κωσταντά, κανένας 'έν έτάψη.

τζαί 'πόμεινέ μου, Κωσταντά, τζαί νά σού παραντξείλω.
90 τζαί κάμε μιάν έορτή μικρή καί μιάν έορτή μιάλη.

κάλεσε ουλλους τούς φτωχούς τξ' οδλλον τ' άρκοντολόιν
τζαί κάλεσε τό καλοηρίν, πού γλέπει τό κουπάδι,

1) χτύπημα τοΰ άλογου οία τοΰ πτερνιοτήοος. 2) οτάμνες. 3) πολύ κακού χαρα-
χτήρο;. 4) άφ' ότου άνεχώρηαες. 5) σοο δέν. 6) νά σονέλθ··(]ς άπό τόν χάματον, νά
άνακαοθν)ς. 7) άρτοποιόν. 8) καί δν δέν. 9) χαλινούς (λ. ίτ. redine). 10) δίδει.

25
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τξ' έτξεΐνον τό καλοηρίν έν' νά σου τά ξηγήση».
"Εκαμνε μιάν έορτή μικρή τζαί μιάν έορτή μιάλη
95 τξ' έκάλεσ' ουλλους τούς φτωχούς τξ' οδλλον τ' άρκοντολόιν,
τξ' έκάλεσε τό καλοηρίν, πού γλέπει τό κουπάδι,
έτξεΐνον τδ καλοηρίν, γιά νά του τά ξηγήση.
Είπεν τους τό καλοηρίν, γιά νά τούς τραουδήση.

- «Τραούδα, βρέ καλοηρίν, γιά τδ θεό νά ζήσης».

100 Φωνάζει του ή μάννα του: «Γιέ μου, άησ' τον νά πάη!
Πααίννει είς τόν μάστρον του, δδίζει του τό τομάρι».'
-«Τραούδα, βρέ καλοηρίν, τξ' έγιώ τά 'ίδκια γλέπω*».

- «Ό Κωσταντΐνος ό μικρός, ό Μικροκωσταντΐνος,
άγνά τρώει, άγνά πίννει, άγνήν καλίτσαν παίρνει.

105 Είς τές έννιά τού γάμου του, 'ς τές δέκα τής χαράς του
ήρτεν του μαυροχάππαρο τξ' ήρτεν άρκον ταξίδι.
Τξ' ή κόρη, πού τόν άγαπά τζαί τό καλόν του θέλει,
κρατεί τξερίν τζαί φέντξει του, ποτήριν τζαί τξερνά του.

- τζαί που νά πάς, Κωστάντινε, τξ' έμέναν νά μ' άφήσης ;
110 -'Φήννω σε πρώτα 'ς τό θεό, δεύτερα 'ς τήν Παρθένο,

τέλεια τό κατωθκιώττερο στήν έλεεινή μου μάννα.
"Α μέ5 σ' άρέσ' ή μάννα μου, λάμνε 'ς τήν έδιτξή σου,
ä μέ σ' άρέσ' ή γ-ίδιτξή, μείνε τζαί μανιδή σου.
Γονάτισεν ό μαύρος του, πίσω του τήν καθίσκει
115 τξ' έπήρεν την τής μάννας του έναν μικρόν κανίδδιν.

- Μάννα, 'φήννω τήν κάλην μου, 'φήννω σε τήν τξυρά μου'
μαείρευκέ της άνωρίς τζαί στρώννε της νά ππέφτη,
σήκωννέ την τσιμπίν πωρνό, μέν4 τήν μαράν' δ ύπνος.

Τξαϊ λάμνε, γιέ μου, 'ς τό καλό, τήν έννοια της μέν* έδης,
120 ποτέ ή μάννα τού ηαιδκιού παραντξελιά δέν θέλει.

"Οσον τζαί 'φήννει τον τζαί πά' δκυό μίλια τής θαλάσσης,
σηκώννεται 'πού τξαχαμαί τξ' έπήεν είς τήν χώρα.
Παίρνει την είς τό παρπερκόν τζαί κόβκει τά μαλλιά της,
παίρνει την είς τό ρασσαρκόν τξ' έόρασέ της ράοσα,
125 παίρνει την είς τό καλοηρκόν, τξ' 'οράζει καλοήραν,
παίρνει την είς τό τσαγγαρκόν, 'οράζει της ποδΐνες.
Σηκώννουνται 'πού τξαχαμαί τζαί 'ς τό χωρκόν της πάσιν.
Δκιά της πέντε πρόβατα, δκιά της πέντε 'ίδκια,
δκιά της πέντε καυκαλιές ' τζαί δεκαχτώ κρομμύδκια,

1) θ-ά πάη είς τόν άφεντικόν τοο χαί θά τόν τιμωρήση, έκδέρων αύτόν. 2) τά γίδια,
τάς αίγας, επιβλέπω. 3) S.v δέν. 4) νά μή. δ) χαοχαλιά = τό ήμιοο ατρογγόλοο apt ο υ
κομμένου έκ τοΰ πλαγίου καί άπεξηραμμένοο είς τόν φοΰρνον.
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130 τήν δδύλλαν τήν λαωνιτξήν πέμπει την τ' άπισών της.

- "Α μέ διλιάσης 1 τά σφαχτά, μυριάσης τά κουλούτξα,5
διλιάσης τά λαωνικά, 'ς τόν κάμπον μέν τά φέρης.
Σφυρκάν πάνω, σφυρκάν κάτω, 'ς τά δρη τξ' άνεβαίνει
τξ' ηδρεν μιάν πέτραν ριζιμιάν τζαί γείρνει τζαί κουμπίζει.

135 Τξ' άνοιξεν τές άγκάλες της τζαί τόν θεδν δοξάζει.

- θεγέ, τξ' άν είμαι πλάσμα σου, Χριστέ μου, 'πόκουσέ μου.
Τ' άρνί άρνούτξιν νά γεννά τξ' οί μάννες άπού πέντε

τξ' ή δδύλλα ή λαωνιτξή κάθα τξοιλιά 'κοσπέντε.
Μαντέ ' τξ' ή κόρ' άγιος ήτουν, θεός τξ' έπόκουσέν της.
140 Τ' άρνί άρνούτξιν νά γεννά τξ' οί μάννες άπού πέντε
τξ' ή δδύλλα ή λαωνιτξή κάθα τξοιλιά 'κοσπέντε.
Μονογρονοΰ τά δίλιασε, 'ς τούς κάμπους κατεβαίννει
τζαί νά σου τζαί τόν Κωσταντά τξ' ήρτεν 'πού τό ταξίδι.

- ΣΟρε νερόν, καλόηρε, νά πκιώ τξ' έγιώ τξ' ό μαΰρος,
145 νά πκιώ τξ' έγιώ τξ' ό μαύρος μου τζαί τά λαωνικά μου.

Σαράντα κάους' έσυρε τζαί πάνω δέν ψηλώννει.

- Σύρε νερόν, καλόηρε, νά πκιώ τξ' έγιώ τξ' ό μαύρος,
νά πκιώ τξ' έγιώ τξ' ό μαύρος μου τζαί τά λαωνικά μου.

- Λάμνε νά πάης, Κωσταντά, νά πάης τόν όδόν σου,

150 τζαί βάλλω τά ζαάρια5 μου τζαί δδίζουν τό πλευρόν σου.

- Τίνος έν' τούτα τά σφαχτά, τίνος έν' τά κουλούτξα ;8

- Δικά σου έναι τά σφαχτά, δικά σου τά κουλούτξα».

- «θέλεις, μάννα μου, άππαρον, " νά σείζης, νά λυΐζης ;
άππαρον θέλεις ή σπαθί, σπαθί 'ς τήν τξεφαλή σου ;»

155 - «"Αππαρον θέλω, γιούλλη μου, νά σείζω, νά λυΐζω».
"Εφεραν δύο άππαρους τζαί έβαλάν την πάνω.

Κύπρος (Κυύραία). - Έντβ. Λύντεκε, 'Ελληνικά Δημοτικά
Τραγούδια, Μέρος Α','Αθήναι 1943-47, σ. 139-143, άρ. 88.

Β'. Η ΝΥΦΗ ΠΟΥ ΚΑΚΟΤΥΧΗΣΕ

Πλουσία κόρη έλθούσα είς γάμον μετά εύιιόρου ώσαύτως άνδρός ζή
έν πάση εύμαρείςι. "Ερχεται όμως δύσκολος έποχή (χρόνος δίσεκτος, χρόνος
ποντισμένος), τά πλούτη σπαταλώνται καί οί έν εύμαρεία ζώντες περιπίπτουν
είς έσχάτην πενίαν. Ό σύζυγος γίνεται βοσκός καί ή νέα άσχολεϊται είς
χειρωνακτικός έργασίας (κατεργάζεται λινάρι, ύφαινες ξενοδουλεύει κλπ.).

'Υπό τήν πίεσιν τών σκληρών βιοτικών συνθηκών αποφασίζει νά έπι-
στρέψη είς τόν πατρικόν οίκον. Εμφανίζεται ώς έπαΐτις ζητούσα έργασίαν

1) εάν δέν χιλιàc-(j;. 2) μικροί κόνε;. 3) ώαάν. 4) κάδοoç. Γ>) κυνηγετικοί
"*ΰνε?. 6) "ππον.
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καί άναθέτουν είς αύτήν νά ύφαίνη. Έκ τής έξαιρετικής έπιδόσεως είς τήν
έργασίαν ή έκ τοΰ άσματός της άναγνωρίζεται ύπό τής μητρός της.

Τό άσμα Μχει εύρείαν διάδοσιν είς τήν νησιωτικήν καί ήπειρωτικήν
Ελλάδα, ύπό δέ τοΰ ποιητοΰ Σ. Ν. Βασιλειάδου διεσκευάσθη είς δράμα, τόν
«θάνον Καλλισθένην».

Κατά τινας παραλλαγάς τό συμπεθεριό γίνεται μεταξύ τοΰ ρήγα τής
'Ανατολής καί τοΰ βασιλιά τής Δύσης ή τοΰ άρχοντα τής Πόλης κ.τ.τ. Κατ'
άλλας ή κόρη άναφέρεται ώς ή κυρά P-ήνη τοΰ Κριτή, τοΰ Δούκα ή θυγα-
τέρα. Διά τών γνωρισμάτων τούτων, καθώς καί διά τοΰ όλου ύφους του, τό
άσμα φαίνεται εχον συνάφειαν πρός τά άκριτικά τραγούδια.

δ. α. π.

Άπού τήν άκρη τών άκρώ, ώστε νά πά' στήν άλλη,
δυό βασιλιάδες πολεμοΰν, συμπεθεριό νά κάμου.
Τρεις χρόνους γράφουν τά προυκιά καί δυό τά πανωπρούκια
καί τά χωστά 1 τσή μάννας τση χρόνο καί πέντε μήνες.

5 Έγράψαν καί τσή λυγερής ποτέ δουλειά μήν κάνη,
μόνο νά κάθ' ή λυγερή σέ μιά χρουσή καθέκλα,
νά παίζη μήλο κόκκινο, νά παίζ' ώριο κυδώνι.
Γυρίζ' ό χρόνος βίσεχτος, * πολλά κακός γιά κείνη,
καί μπαίνει ό άντρας τση βοσκός κ' ή κόρη ξενοκλώστρα
10 κ' ή πεθερά τζη φουρνσρού κι ό πεθερός τση χτίστης.
Κ' ή κόρη έκλωθε μαλλιά, έκλωθε καί λινάρια.
Στόν καμπανό έσύρανε,' λείπεται τρά σκουλούδια '
καί κόβγει τά ξαθά μαλλιά καί σώνει τά σκουλούδια.
-«Προσερινέ5 μου πεθερέ, άμε μ' έκεΐ πού μ' ηδρες».
15 -«"Οντε σ' έπήρα, λυγερή, πούρι" καί κόκκιν' ήσουν,
έδά1 'σαι μαύρη καί χλομή, ντρέπομαι, δέ σέ πάω.
Μά πάλι γιά παρηγοριά μπορώ νά σ' όρμηνέψω.
θωρείς έκείνην τήν κορφή, τήν άλλη τήν παρέκει;
έκεΐ άπ' όπίσω 'ν' άντρας σου στειράρης 8 στείρα βλέπει».
20 Χτυπά τό πασουμάκι9 τζη, τ' άνιτερί"' τζη τρίζει,
τό καμαροφρουδάκι τζη άντρόυνο χωρίζει.
-«Προσερινέ* μου άντρα μου, άμε μ' έκεΐ πού μ' ηδρες».
- «"Οντε σ' έπήρα, κόρη μου, άσπρη καί κόκκιν' ήσουν,
έδά7 'σαι μαύρη καί χλομή, ντρέπομαι, δέ σέ πάω.
25 Μά πάλι γιά παρηγοριά μπορώ νά σ' όρμηνέψω.
θωρείς έκείνην τήν κορφή, τήν άποπίσω μπάντα ;
έκειδά ϊδια" κάνουνε ζευγάρια τοΰ κυροΰ σου».

1) τά κρυφά. 2) δίσεκτος, ουσμενής. 3) είς τόν ζυγόν (ζύγισαν. 4) τρεις τολόποι.

5) προσωρινέ. 6) βεβαίως (Χ. ίτ. pure). 7) τώρα. 8) βοσκός στείρων αιγοπροβάτων. 9)

γυναικείο·/ δπόϊημα (λ. τ. pasmak). 10) γιτών, ίμάτιον (λ. τ. entari). 11) έκεΐ άκριβώς.
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Χτυπά τό πασουμάκι τζη, τ' άνιτερί τζη τρίζει,
τό καμαροφρουδάκι τζη άντρόυνο χωρίζει.
30 -.«Φελί ψωμί,1 κουπιάν κρασί, νά πιη τδ διψασμένο».

- «Έδά μόνο 2 τό φάγαμε καί κόπιασε 3 στό σπίτι».
Χτυπά τό πασουμάκι τζη τ' άνιτερί τζη τρίζει,

τό καμαροφρουδάκι τζη άντρόυνο χωρίζει.

- «Φελί ψωμί,' κουπιάν κρασί νά πιη τό διψασμένο».

35 - «Ξέρεις νά ράφτης τά χρουσά, νά ράφτης βελουδένια,
νά ράφτης χρουσοπράσινα κι δλο μαλαματένια ;»

- «Ξέρω νά ράψτω τά χρουσά, νά ράφτω βελουδένια,
νά ράφτω χρουσοπράσινα κι δλο μαλαματένια».

Καί δοΰδει τζη ή μάνναν τζη παννί γιά νά τσή ράψη.
40 - «Κόττα 4 μου, χρουσοκόττα μου καί χρουσοκοτταράκι,
έμένα άνημένανε νά σ' άποντεστινάρω».6
-«Έσύ εΐσ' ή θυγατέρα μου, ή βαροπρουκισμένη,
άπού σού γράψαν στό χαρτί ποτέ δουλειά μήν κάνης ;»

Ant. Jeannarakie, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 210-11.

Γ'. ΝΕΑ ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΤΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΝΗΣΤΗΡΑ ΤΗΣ

Είς τόν Γιάννην τόν μονογενή, μοναχογιόν, ένφ ετοιμάζεται διά τήν
τέλεσιν τού γάμου του παρουσιάζεται ό Χάρος, διά νά παραλάβη τήν ψυ-
χήν του. Ό Γιάννης παρακαλεί τόν Χάρον νά τόν άφήση νά τελέση τόν
γάμον του άλλά μένει άμετάπειστος. Τότε καταφεύγει μέ παρακλήσεις πρός
τόν Άγιον Γεώργιον, διά νά μεσολαβήση σχετικώς πρός τόν θεόν. Ό θεός
εισακούει τήν παράκλησίν του καί δίδει είς αύτόν τό δικαίωμα νά ζητήση
άπό τούς γονείς του, πού θά ζήσουν άκόμη 30 2τη, νά τού παραχωρήση εΐς
άπό αύτούς τό ήμισυ τών χρόνων τούτων.

Ό νέος άποτείνεται διαδοχικώς εις τούς γονείς του, άλλ' ούτοι αρ-
νούνται' μόνον ή νεαρά κόρη, μέλλουσα σύζυγος του, δέχεται προθύμως, νά
του διαθέση άπό χρόνια τής ζωής της, ούτω δέ άνεστάλη τό μοιραίον καί
έτελέσθη ό γάμος.

Τό άομα τούτο, τού όποιου ή ύπόθεσις άπαντά ετι καί εις παραμύθια
του έλληνικοΰ καί άλλων λαών,0 είναι διαδεδομένον μόνον μεταξύ τών 'Ελ-
λήνων έκ Πόντου,7 είναι δέ Μτι γνωστόν ύπό διάφορον διατύπωσιν καί είς
τήν 'Ανασελίτσαν τής Δυτ. Μακεδονίας.

1) τεμάχιον αρτοο. 2) τώρα μόλις. 3) ελα. 4) γυναικείος χιτών (λ. ίτ. Cotta),

ο) ^περίμεναν νά σέ αποκαταστήσω.

6) Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Die Sage von Alkestis, Archiv für Religionswiss., τόμ.

XXX, σ. I κ. έξ. Μ. Oasler, Zur Alkestis - Sage, Byz. - Neugr. Jahrb., Bd. 15 (1939),
Q. 66 κ. έξ. 7) Βλ. καί Νικ. 'Ανδριώτη, Ό μϋί)·ος τής "Αλκηστης στή δημοτική ποίηση
τού I Ιόνιου, ΊΙμερ. Μεγ. Ελλ., ετ. 1930, α. 452-457,
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Είς τό ένταΰθα άσμα τό όμοίας ύποθέσεως παραμύθια παρατηρεί,
ται ότι συνεχίζεται είς τόν λαόν ό άρχαίος μϋθος του 'Αδμήτου, βασιλέως
τών Φερών τής Θεσσαλίας.1

Ό προστατεύων τόν "Αδμητον θεός 'Απόλλων είχεν έπιτύχει άπό τάς
Μοίρας, όταν θά ήρχετο ή ώρα τοΰ θανάτου τοϋ 'Αδμήτου, νά έκφύγη οΰ·
τος τό πεπρωμένον, ούτω δέ νά παραταθή ή ζωή του, έάν είς τών γονέων
του ή ή σύζυγός του έδέχετο νά άποθάνη είς τήν θέσιν του. Τήν μοιραίαν
στιγμήν ταύτην έζήτησεν ό "Αδμητος άπό τούς γέροντας γονείς του, τόν πα-
τέρα πρώτον καί τήν μητέρα ύστερον, νά θυσιασθοΰν ύπέρ τής σωτηρίας
του, άλλ' όμως ήρνήθησαν, μόνον δέ ή νεαρά σύζυγός του, ή "Αλκηστις,
έδέχθη άνευ δισταγμού τήν αύτοθυσίαν ταύτην.

Τόν μΰθον τούτον, ώς γνωστόν, έχρησιμοποίησεν ώς ύπόθεσιν ό Εύρι-
πίδης είς τό όμώνυμον δράμα του «"Αλκηστις».

Τό στοιχεϊον εις τό δημώδες άσμα, ώς κατωτέρω, τής άντιστάσεως τοΰ
ήρωος πρός τόν Χάρον καί τής προσκλήσεως πρός αύτόν νά παλαίσουν
«στό χάλκινον άλώνι» £χει παραληφθή προφανώς άπό τά άκριτικά άσματα
και είδικώτερον άπό τό τραγούδι τής πάλης τού Διγενή ή τών άνδρειω-
μένων μέ τόν Χάρον.*

Γ. κ. Σ.

Α'.

Ό Γιάννες, ό Μονόγιαννες, ό μοναχόν ό Γιάννες,
ό Γιάννες έτοιμάδκεται νά φτάγ' χαράν καί γάμους.
Χάρος 'ς τήν πόρταν έστεκεν κι άτόναν φοβερίζει.

- «Χάρε μ', κι άπόθεν έρχεσαι, πώς είσαι χαρεμένος ;»

5 - «"Ερθα νά παίρω τήν ψυχή σ', νά πάγω χαρεμένά».

- «Χάρε μ', έλ' άς παλεύωμεν 'ς τό χάλκινον τ' άλώνιν.
Χάρε μ1, καί άν νικάς μ' έσύ, νά παίρης τήν ψυχήν μου.
Χάρε μ', καί άν νικώ σ' έγώ, νά φτάγω 'γώ τόν γάμο μ'».

- «Έμέν άδά * πού έστειλεν πάς κ' είπεν φά' καί πία,
10 πάς κ' είπεν άμε πάλεψον 'ς τό χάλκινον τ' άλώνιν;

έμέν π' έστειλεν είπε με, ψυχήν επαρ' καί έλα».

- «Παρακαλώ σε, Χάρε μου, θεοΰ παρακαλίας,
έχω καιρόν νά χαίρωμαι, μουράτα νά πληρώνω"'
έμέν ζωήν γιά χάρισον, άς ψτάγω 'γώ τόν γάμο μ ».

15 -«Έμέν άδά' πού έστειλεν πάς κ' είπεν ψά' καί πία,

πάς κ' είπεν κάθ' κά πέρμεσον, πότε θά ψτάς τόν γάμο σ ;

έμέν π' έστειλεν είπε με, ψυχήν επαρ' καί έλα».

-«"Ay' Γιώρη μ', πρόφτα 'ς τό θεόν, τόν Γιάννεν κι άλλα χρόνα».

1) Βλ. Γ. Ά. Μέγα, ενθ·' άν., α. 1 ».αί 18 χ. έξ. 2) Βλ. άνωτ., σ. 43 - 44 τοΰ πα-
pi ντο; τόμοο καί Ν. Γ. Πολίτην, εν Λαογρ., τόμ. 1 (1909) σ. 202 - 203. Πρβλ, καί Γ. Ά.

Μέγαν, ενθ·' άν., οελ. 4-5. .

3) έΐώ. 4) litιθ-ομία; νά εκπληρώνω. δ) μήπω; είπε κάθηιε καί περίμενε ποτ;
θά κάμ-jj; τόν γάμον σοο ;
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"Αν' Γιώρ'ς εύθύς έπρόφτασεν 'ς τά έπουράν' έξέβεν,
20 παρακαλεί τόν ποιητήν, τόν Γιάννεν κι άλλα χρόνα.

- «"Ατι_άμε πέ τόν κύρην άτ1,' θά ζη τριάντα χρόνα,

άς δί' τ' έμ'σά 2 τόν Γιάννεν άτ' κι άς πάγ' νά στεφανούται».

- «Κέρδε μ', άφέντη μ', κέρδε με, ό Χάρον μή κερδαίν' με».
-- «Υίέ μ', πώς νά κερδαίνω σε, Χάρος νά μή κερδαίν' σε ;»

25 -«Δώσ'μ'άσ" τά χρόνα σ' τά πολλά, Χάρος νά μή κερδαίν' με».

- «Έγ' άσ' τά χρόνα μ' τά πολλά ήμέραν 'κί4 δανείζω».

- «Παρακαλώ σ', "Ay' Γιώρη μου, θεού παρακαλίας.

"Ay' Γιώρη μ", πρόφτα 'ς τό θεόν, τό Γιάννεν κι άλλα χρόνα.
Είπα το καί τόν κύρην μου, έμέν χρόνα 'κ'5 έδώκεν».
30 "Ay' Γιώρ'ς όπίσ' έγύρισεν, 'ς τά έπουράν' έξέβεν,
παρακαλεί τόν ποιητήν, τόν Γιάννεν κι άλλα χρόνα.
-«"Αμε νά λές τήν μάνναν άτ',' θά ζί) τριάντα χρόνα,
άς δί' τ' έμ'σά' τόν Γιάννε άτ'ς, άς πάγ' νά στεψανοΰται».
-«Κέρδε με, μάννα μ', κέρδε με, ό Χάρον μή κερδαίν' με».
35 -«Υιέ μ', πώς νά κερδαίνω σε, Χάρος νά μή κερδαίν' σε;»

- «Δώσ' μ' άσ' τά χρόνα σ' τά πολλά, Χάρος νά μή κερδαίν' με».

- «'Εγ' άσ' τά χρόνα μ' τά πολλά τριχάριν 'κί* δανείζω».

- «Παρακαλώ σ\ "Ay' Γιώρη μου, θεοϋ παρακαλίας,

"Ay' Γιώρη μ', πρόφτα 'ς τόν θεόν, τόν Γιάννεν κι άλλα χρόνα,
40 είπα το 'γώ τήν μάννα μου, άτέ χρόνα 'κ' έδώκεν ».7
"Αγ' Γιώρ'ς όπίσω έγύρισεν 'ς τά έπουράν' έξέβεν,
παρακαλεί τόν ποιητήν, τόν Γιάννεν κι άλλα χρόνα.

- «'Αμέτε, πέ τήν κάλην άτ', θά ζη τριάντα χρόνα,

άς δί' άτόν τ' έμ'σά' νά ζη, νά πάγ' νά στεφανοΰται».
45 -«Κέρδε με, κάλη μ', κέρδε με, κι ό Χάρον μή κερδαίν'-με,
δώσ' άσ' τά χρόνα σ' τά καλά, Χάρος νά μή κερδαίν' με».

- «Τ' έμά τά χρόνα τά καλά έμέν κ' έσέν 'κανείνταν».®
Ό Γιάννες κάμει τήν χαράν, ό Γιάννες κάμν' τόν γάμον.

Πόντος. - Π. ϊΤριανταφυλλίδου, Οί φυ-
γάδες, έν 'Αθήναις 1870, σ. 174 - 175.

Β'.

Χίλιοι κίνησαν, τή νύφ' νά πάν' νά πάρουν.
"Ολοι πέρασαν πέρα 'πό τό ποτάμι,
μόν' ό νιόγαμπρος δέν μπορεί νά περάση.
Πίσω 'γύρισε, στή μάννα του παγαίνει.

1) Î0.α, πήγαινε νά κ·ης είς τόν πατέρα τοο. 2) άς δίδ·(] τά μιαά. 3) τοο. 4)
"ο. 5) οί>/ί, δέν. 6) τρίχα δέν. 7) αική χρόνια δέν εδωκε. 8) ΰ.ς δίδγ) εί; α&τόν τά
9) είναι αρκετά.
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5 - «Στρώσε, μάννα μου, νά πέσω νά πεθάνω».

- «Βάστα, γιέ μ' καλέ, όσο νά 'ρθη κ' ή νύφη».

-«Στρώσε, ν-άδερψή μ', νά πέσω νά πεθάνω».

-«Βάστα, ν-άδερφέ μ', δσου νά 'ρθη κ' ή νύφη».

Γιά κ' ή νιόνυφη, σάν πέρδικα γραμμένη.1

10 - «Στρώσε, νιόνυφη, νά πέσω γά πεθάνω».

- «Βάστα, νιούτσικέ μ', δσου νά στεφανώσουν».

Κεί π' στεφάνωναν τόν θεό παρακαλούσε'

- «θέ μ' καί Κύριέ μ', ό νιόγαμπρος νά ζήση».

Τ μάννα τ' ρώτησαν, νά δώση πέντε χρόνια

15 και δέν θέλησε, νά δώση πέντε μέρες.

Τ' νιόνυφ' ρώτησαν, νά δώση πέντε χρόνια.

- «Δίνω τά μισά μ' κ' ένα παραπάνω».

Δυτ. Μακεδονία (Άνασελίταα). - Λ. Α.
άρ. 59, α. 29 (Δημ. Λουκόπουλος, 1914).

Δ'. ΠΙΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟΣ (ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥ)

Εΰρεϊαν διάδοσιν είς όλους τούς έλληνικούς τόπους έχει τό άσματής
έπιστροφής τού ξενιτεμένου μετά μακροχρόνιον άπουσίαν έκ τής πατρίδος
του καί τής άναγνωρίσεως ύπό τής γυναικός του. Ή άναγνώρισις γίνεται
είς τήν βρύσιν, είς τήν αύλήν τής οικίας, εις τούς άγρούς ή καθ' όδόν. Κατά
τάς περισσοτέρας τών παραλλαγών τού άσματος ό ξενιτεμένος σύζυγος έπι-
στρέφει καβαλλάρης, συνοδευόμενος συνήθως άπό τά «λαγωνικά του», είς
έλαχίστας δέ μόνον φέρεται έπιστρέφων διά πλοίου έκ θαλασσινού ταξιδιού.

Ό Ν. Γ. Πολίτης (Έκλογαί, άρ. 84), £χων ύπ' όψιν τήν εύρυτάτην διά-
δοσιν τού θέματος τού άσματος είς τήν ποίησιν πολλών εύρωπαϊκών λαών.'
παρατηρεί ότι παλαιότατον καί άνυπερβλήτου κάλλους πρότυπόν του είναι
τό έν τή 'Οδύσσεια έπεισόδιον τής άναγνωρίσεως τού 'Οδυσσέως ύπό τής
Πηνελόπης· προσθέτει όμως ότι αί πρός τό όμηρικόν πρότυπον ομοιότητες
τοΰ νεοελληνικού δημοτικού άσματος είναι μάλλον έξωτερικαί, πλείονες δέ
οί πρός τά άνάλογα άσματα τ<3ν εύρωπαϊκών λαών. Έρευνήσας διεξοδικώς
τό θέμα τής άναγνωρίσεως είς τό όμηρικόν 2πος καί είς τό νεοελληνικόν
δημοτικόν άσμα ό Ί. θ. Κακριδής, ' καταλήγει εις τό συμπέρασμα, ότι τοΰτο
είναι θέμα λαϊκόν παλαιότατον, προομηρικόν. Έκ τής δημώδους παραδό-
σεως τής έποχής του παρέλαβε τοΰτο ό "Ομηρος καί τό έχρησιμοποίησεν είς
τό έπος του. Εκτός τής θέσεως του είς τό £πος τό θέμα έπέζησε καί είς
τήν προφορικήν λαϊκήν παράδοσιν καί, παραδιδόμενον άπό γενεάς είς γε-

1) χειρ.: Γιά κ' ή νιόνυφη, γιά την ερχεται, σάν πέρδικα γραμμένη.

2) Βλ. W. Spleltelöeeer, Der heimkehrende Gatt und sein Weil) in der Welt-
literatur, Berlin 1898. Πρ&λ. Boele, Zum deutschen Volksliede, Zeitschrift des Ve-
reins für Volkskunde, τόμ. 28, α. 65-67, R. Ortiz, Sul motivo folklorico del ritorno
del marito, Cluj 1931. Βλ. ν.αί Deutsche Volkslieder, llalladen, herausgegeben von
John Meier, τόμ. I, Berlin und Leipzig 1935, σ. 102. 3) Όόυσαέως άναγνιορισμός,
'Εικοτημ. Έπετ. ΙΙανεπιστ. θεσσαλονίκης, ετ. 1956, α. 251 v.. έξ.
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νεάν, έφθασε μέχρις ήμών. Μετά τοΰ θέματος διετηρήθηοαν καί έκφραστικοί
τρόποι, ένφ ή γλώσσα ούσιωδώς μετεβλήθη.

'Εκ τής συχνότητος τών παραλλαγών καί τής πλοκής τοΰ θέματος
(συνάντησις είς τήν αύλήν τοΰ σπιτιού, έρωτήσεις γυναικός, συνάντησις είς
βρύσιν, δοκιμαστικοί ερωτήσεις τοΰ ξενιτεμένου), ό S. Baud - Bovy έπεχείρη-
σε νά χρονολογήση τό &σμα, διακρίνων δύο τύπους τούτου, έκ τών όποιων
ό εΐς διεμορφώθη είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα ή Καππαδοκίαν κατά τούς
χρόνους τής άκμής τοΰ Βυζαντίου, ό δέ ετερος εις νοτίους Σποράδας κατά
τήν φραγκοκρατίαν.1 Αί περί τής χρονολογήσεως όμως ταύτης διατυπωθεί-
σαι άπόψεις παρετηρήθη ότι δέν είναι πειστικοί. *

δ. α. π.

Α'.

Έχάραξ' ή άνατολή καί ρόιδισεν ή δύση,
πάν' τά πουλάκια στές βοσκές κ' οί εϋμορψες νά πλύνουν.
Πήρα κ' έγώ τό γρίβα μου νά πάω νά τόν ποτίσω.
Βρίσκω μία κόρ' δπ' έπλυνε σέ μιά κρύα βρυσούλα'
5 κ' έγώ νερό τής γύρεψα κι άπλωσε νά μου δώση.
Δώδεκα κούπες μ' έδωσε, στά μάτια δέν τήν είδα'
καί είς τές δεκατέσσαρες τήν είδα δακρυσμένη.

- «Τί έχεις, κόρη μ', καί θλίβεσαι καί βαριαναστενάζεις ;»

- «Έγώ 'χ' άνδρα στήν ξενιτειά τώρα δώδεκα χρόνους,
10 κι ούδέ χαρτί δέν μ' έστειλε ούδέ άτός του ήλθε'

κι άκόμα δυό τόν κατερώ ώς τρεις τόν παντοχαίνω,
κι άπέ θά γένω καλογριά, τά ράσα νά φορέσω».

- «Ό άνδρας σ' ήταν άρρωστος βαριά γιά νά πεθάνη,
καί τόν έδάνεισα παννί, μού είπε νά μέ τό δώσης».

15 - «"Αν τόν έδάνεισες παννί, έγώ νά σού τό δώσω».

-«'Γώ τόν έδάνεισα κερί καί μου είπε, νά μ' τό δώσης».

- «"Αν τόν έδάνεισες κερί, έγώ νά σου τό δώσω».

- «Τώ τόν έδάνεισα ψιλί, μου είπε νά μέ τό δώσης».

- «' Αν τόν έδάνεισες ψιλί, νά πάγης νά τό πάρης».

20 - «Κόρη μ', έγώ είμαι ό άνδρας σου, έγώ 'μαι ό καλός σου».

- «Άν είσ' έσύ ό άνδρας μου, άν είσαι ό καλός μου,
πές μου σημάδια τού σπιτιού, τότε νά σέ γνωρίσω».
-«"Εχεις μηλιά στήν πόρταν 3 σου καί κλήμα στήν αύλήν σου,
κάμνει σταφύλια ραζακιά καί τό κρασί μοσχάτο».

25 - «Έγώ 'μουν κρασοπούλισσα καί διάβηκες καί τά 'δες.
Άν είσ' έσύ ό άνδρας μου, άν είσαι ό καλός μου,

1) La chanson populaire grecque du Dodecanese,], Les textes, 1936. z. 232-33.

2) Βλ. Στίλπ. ΚυριακΙΰην, έν Λαογρ., τόμ. 12 (1938 - 48), α. 324, 3) εν.ό. Tomm.:
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πάς μου σημάδια τού κορμιοΰ, τότε νά σέ γνωρίσω».

- «"Εχεις έλιά στδ στήθος σου κ' έλιά στήν άμασχάλη».

- «Καλέ μ', έσύ 'σαι ό άνδρας μου, έσύ 'σαι ό καλός μου».

Ν. Tommaeeo, Canti popolari Greci
Venezia 1842, α. 148-149.

Β'.

Μαλαγματένιος άργαλειός κ' έλεψαντένιον κτένι,
κ' ένα κορμί άγγελικόν κάθεται καί ύψαίνει,
μ' έξήντα δυό πατήματα, σαράντα δυό καρούλια"
κι ό βρόντος κι ό ήχός πολύς άπ' τά ψηλά τραγούδια.
5 Πραματευτής 1 έπέρασε στό μαΟρον καβαλλάρης'
κοντοκρατεϊ τό μαΰρον του καί τήν καλημεράει.

- «Καλή 'μέρα σου, κόρη μου». - «Καλώς τόν ξένο, π' ήλθε».

- «Κόρη, πώς δέν παντρεύεσαι, νά πάρης παλληκάρι ;»

- «Κάλλιο νά σκάσ' ό μαύρος σου, παρά τό λόγο π' είπες !
10 "Εχω άνδρα στήν ξενιτειά τώρα δώδεκα χρόνους

κι άκόμη τρεις τόν καρτερώ καί τρεις τόν άπανδέχω
κι άν δέν έλθη κι άν δέν ψανη, καλόγρια θέ νά γένω,
κ' είς τό κελλί θά σφαλιστώ, τά μαΰρα θέ νά βάλω».

- «Κόρη μ', άνδρας σου πέθανε, κόρη μ', άνδρας σου χάθη.
15 Τά χέρια μου τόν κράτησαν, τά χέρια μου τόν 'θάψαν

ψωμί, κερί' τοΰ μοίρασα κ' είπε νά μέ τό δώσης».

- «Τόν 'κράτησες, τόν έθαψες ; θεός σοΰ τό πληρώση,
ψωμί,'^κερί ' τόν 'μοίρασες ; έγώ σοϋ τό πληρώνω».

- «'Εγώ φιλί τόν 'δάνεισα κ' είπε νά μέ τό δώσης».
20 - «Φιλί κι άν τόν έδάνεισες, τρέχα καί γύρευέ το».

- «Κόρη μ", έγώ 'μαι ό άνδρας σου, έγώ 'μαι ό καλός σου».

- «"Αν εΤσ' έσύ ό άνδρας μου, άν είσαι ό καλός μου,
δείξε σημάδια τού σπιτιού κ' άπέκει® νά σ' άνοίξω».

- «Μηλιάν έχεις στήν πόρταν σου καί κλήμα στήν αύλήν σου,
25 κάμνει σταφύλια ραζακιά "καί τό κρασί του μέλι,

τό πίνει ή Γιανιτζαριά ' καί πά' νά πολεμήση,
τό πίνει κ' ή ψτωχολογιά 5 καί λησμονά τά χρέη».

- «Αύτά τά ξεύρει ή γειτονιά, τά ξεύρει ό κόσμος δλος'

1) εν.ΐ. Kind: πραγματιυτής. 2) ϊκδ. Kind: κηοί. 3) καί κατόπιν. 4) οί Γενί-
τσαροι. 5) εκο. Kind : πτο>γψοΧογιά.
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δείξε σημάδια τοΰ κορμιοΰ κι άπέκει νά σ' άνοίξω».
30 - «Έλιάν έχεις στό μάγουλο, έλιάν είς τήν μασχάλην,

κ' είς τό δεξί σου τό βυζί μικρή δαγκωματίτσα».

- «Βάγιες, τρεχάτ', άνοίξατε' αύτός είν' ό καλός μου !»

Th. Kind, Τραγωδία τής Νέας 'Ελλάδος,
Leipzig 1833, σ. 4, άρ. 3.

Ε'. Η ΑΠΙΣΤΗ ΣΥΖΥΓΟΣ

Περί τό θέμα τής παραβιάσεως ύπό γυναικός τής συζυγικής πίστεως
μέ τά έκ ταύτης έπακόλουθα γεγονότα, όταν άνακαλυφθοΰν ύπό τοΰ συζύ-
γου αί παράνομοι σχέσεις της, ύπάρχουν εις τόν λαόν διάφορα άσματα.
Είς τό πρώτον (Α') τών κατωτέρω τραγουδιών ό Μαυριανός, ένω διεσκέδαζε
μαζί μέ άλλους άρχοντας καί εύθυμών έκαυχήθη διά τήν τιμιότητα τής γυ-
ναικός του, μανθάνει ότι τόν άπατά ώς σύζυγον καί τοΰ ύποδεικνύεται νά
δοκιμάση τήν πίστιν της, μεταμφιεζόμενος καί παρουσιαζόμενος εις αύτήν
ώς έραστής. Τό τέχνασμα τοΰτο έπιτυγχάνεται καί ό Μαυριανός έκδικούμε"
νος κατασφάζει τήν άπιστον έπί τής κλίνης του.

Τό τραγούδι ύπό τόν τύπον τοΰτον, μέ πλατειαν διάδοσιν είς τόν έλ-
ληνικόν χώρον, φαίνεται έκ τού όνόματος τοΰ ήρωος Μαυριανός (Μαβιανός,
Μαδιανός, Μάργιανος, Μαυραειδής, Μαυροηλής κλπ.), γνωστού άπό τόν άκρι-
τικόν κύκλον, άλλά καί τού όλου ύφους του πολύ παλαιόν, προερχόμενον
έκ τών Βυζαντινών χρόνων καί εύρισκόμενον είς συνάφειαν πρός τά άκρι-
τικά τραγούδια.1

Είς τό άσμα (Β') στρατιώτης, άπουσιάζων έπί μακρόν χρόνον άπό τόν
οίκον του, πληροφορείται άπό τό τραγούδι πραματευτοΰ πού συνοδοιπορεί
μαζί του ότι ή σύζυγός του Μάγδα (Μάιδω, Μάρθω ή Μαροΰλα) Μχει παρα-
συρθή είς £ρωτα ύπ' αύτοΰ.

Δρομαϊος έπιστρέφει άμέσως πρός τήν γυναίκα του, ήτις χωρίς συ-
στολήν διά τό παράπτωμά της έλέγχει τόν σύζυγον ώς μηδόλως φροντί-
σαντα δι' αύτήν κατά τήν έπί 12 Μτη άπουσίαν του καί τόν καλεί ν' άνεχθή
τήν δημιουργηθείσαν ύπ' αύτής κατάστασιν. Είς τινας παραλλαγάς τοΰ
άσματος ό σύζυγος άντιδρά είς τήν πρόκλησιν ταύτην τής γυναικός του διά
του φόνου αύτής.

Τό ά°μα ύπό τήν μορφήν ταύτην είναι γνωστόν κυρίως εις τάς νή'
σους καί είς παραλιακούς τόπους τοΰ Αιγαίου, συνετέθη δέ, κατά τόν Bam.
Bnud-Bovy,' είς Κρήτην κατά τούς χρόνους τής 'Ενετοκρατίας ένταΰθα, πι-
θανώς τόν 15ον ή 16ον αίώνα.

Είς τό άσμα (Γ'(, τό όποιον άπαντά κυρίως εις τήν ήπειρωτικήν 'Ελ-
λάδα, ή σύζυγος, άγρυπνουσα, έξυπνα τόν άνδρα της καί τονίζει είς αύτόν
ζωηρώς ότι πρέπει νά έγερθή καί έτοιμασθή διά τό ταξίδιον μετά τών άνα-
χωρούντων συντρόφων του.

Ό σύζυγος ύποπτεύεται διά τόν ζήλον αύτόν τής γυναικός του πρός

1) Βλ. Ν. Γ. ΙΙολίτον, 'Ακριτικά, αοματα. Ό θάνατος τοΰ Διγενή, Λαογρ., τόμ. 1
(1909) α. 195- 196, καί Γεωργ. '/. Κουρμοΰλη, "Επος καί έπική δλη, Έπιοτ. Έπετ. Φιλ.

Ίανεπ. 'Αθηνών, τόμ. Γ> (1951/55) π. 219. Oar. Morgan, Cretan l'oelry. Sources
and Inspiration, Κρητ. Χρον., τόμ. 14 (I960), α. 13, αημ. 8. 2) "Ενθ' άν., σ. 250.
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άναχώρησίν του. Καθ' όδόν ένθυμεϊται ότι έχει λησμονήσει τό καλαμάρι
του, κατ' άλλας παραλλαγάς τό φυλακτόν του (χαϊμαλί), καί έπιστρέφει εις
τήν οίκίαν του νά τό πάρη, όπου καταλαμβάνει τήν γυναίκα του μέ τον
έραστήν της καί τήν φονεύει.

Είς τόν τέταρτον τύπον (Δ') τού τραγουδιού ή σύζυγος (Μάρω, Μάγδα,
Μάιδω), άπουσιάζοντος τού άνδρός της, τού Γιάννη, είς κυνήγιον, προσκαλεί
έντός τής οικίας της τόν έραστήν της Κωνσταντίνον (Κώσταν).

Ό Γιάννης έπιστρέφει αιφνιδίως έκ τού κυνηγίου κομίζων μαζί του
πλούσιον θήραμα είς έλάφια καί άρκούδια. Ή σύζυγός του, προσποιούμενη
φόβον έκ τών θηρίων, τόν προτρέπει νά φέρη ταύτα είς τήν μητέρα του.
Πληροφορηθείς ό κυνηγός παρ' αύτής τάς παρανόμους σχέσεις τής γυναι-
κός του, έπιστρέφει άμέσως είς τήν οίκίαν του, όπου συλλαμβάνει τήν άπι-
στον γυναίκα του μετά τού έραστού της καί τήν κατασφάζει.

Μέ τό στοιχεϊον τού κυνηγίου έλάφων καί άρκτων, τά όνόματα του
δραματικού έπεισοδίου Γιάννης καί Κώστας, ώς καί τό όλον πνεύμα του
άσματος, φαίνεται ότι προέρχεται τούτο έκ τών βυζαντινών χρόνων καί δή
τοΰ άκριτικοΰ ποιητικού κύκλου

Γ. Κ. Σ.

Α'.

Τρεις άρχοντες κι ό Μαυργιαννής άντάμα τρών1 καί πίνουν
κι άλλος δηάται1 τό σπαθί κι ό άλλος τό μαχαίρι
κι άρχοντας ό κύρ Μαυργιαννής δηάται1 τήν καλή του,
δηάται τή γεναίκα του, τήν εύλοητική του.

5 Κανείς δέν 'πηλοήθηκε μόνον ό σύγαμπρός του.

- «"Ομορφ' είν' ή γεναίκα σου, μόνον όπού δανείζει».

- «'Αρχόντισσα 'ναι κι ας τό δί',' πλούσια κι άς τά δηάται».1
Καί πάλι ξαναλέει του καί καίει τή καρδιά του.

- «Μαγάρ" άς δάνειζε φλουριά κι άσπρα 'πό τό πουγγί' σου,
10 μόνο δανείζει τό φιλί κ' είναι ντροπή 1 δική σου'

κι άν άγαπάς, κύρ Μαυργίαννή, νά δης καί νά πιστεύψης,
μετάλλαξε τό μαΰρο σου, βάλε κι άσπρα χιονάτα
κι άπ' έξ' άπό τή πόρτα της πάαινε νά πέρασης"
νερό, φαγί τής γύρεψε, νά δης κι άν δέν σου δώση».
15 Άποσπερίς5 τοΰ τό 'λεε καί τό πρωί τό κάμνει
κι άπ' έξ' άπό τή πόρτα της πάει γιά νά περάση
κ' έκεΐ ηδρε καί τή μάννα της, στό πλάι περιπάτει.

- «Γειά σου, κυράτσα 'Αρετή, γειά σου, κυράτσα μάννα'
έχει φαγί γιά μέν' έδώ, έχει φαγί τοΰ μαύρου ;»

20 - «Κ' έδώ φαγί, κ' έδώ νερό, κ' έδώ φαγί τοΰ μαύρου,
κ' έδώ καί κόρη δμορψη νά κοιμηθης κι άντάμα».
Τό βράδυ έπλαγιάσασιν ώσάν καλά άδελφάκια

1) διηγείται, περιγράφει, εξυμνεί. 2) τό δίό/]. it) χειρ.: ττονχί. 4) χειρ. :
τροπή. ϋ) χειρ : άψ' ίοπερίς.
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καί έκεία' τά μεσάνυκτα ή κόρ' έποδιοντράπη.

- «Δέν είδα άλλο νιούτσικο μήτ' άλλο παλληκάρι,
25 μήτε φιλά, μήτε τσιμπά, μήτε περιλαμπάζει». *

- «Τό κεφαλάκι μου πονώ καί δέν ήξεύρ' εΐντά 'χει

κι άς τή πονη ό Μαυργιαννής καί μή κακό σου σένα».
'Κούει δ μαύρος Μαυργιαννή καί στροπαλεί ' άπ' έξω.

- «Ν' άκου ό μαύρος Μαυργιαννή, πού στροπαλεί άπ' έξω».
30 - «Μωρή, τό μαΟρ' έγνώρισες κ' έμένα δέ γνωρίζεις ;»

Βγάλλει τό μαχαιράκι του 'πό τ' άργυρο φεκάρι
καί παίρει τό κεφάλι της σάν τρυφερό άγγούρΐ"
μέσα στό μύλο τό 'ρριξε 4 καί 'λέθει καί ξελέθει.
Κ' ή μάννα της μπαινόβγαινε μέ τά μαλλιά στό χέρι.
35 - «Γαμπρέ, κακό μοϋ τό 'καμες στήν άκριβή μου κόρη,
πού τήν έσαββατόλουνα πρωί καί μεσημέρι».

Νίσυρος. - A.A. "Υλη, άρ. 609 (Νικ. Χ. Άνδριωτάκης).

Β'.

Στρατιώτης τσαί πραματευτής μιά στράταν πουρπατοΰσιν.

- «Τραούδησε, πραματευτή, τραούδιν νά μ' άρέση».
-«"Εντα5 τραούδιν νά σέ 'πώ, στρατιώτη, νά σ' άρέση;
έβώ πολλές έφίλησα τσυράδες τσαί μαννάδες,

5 μά 'σάν τής Μάγδας τό φιλί, γλυκόφ φιλίδ δέν είδα».

- «Πέ με νά ζης, πραματευτή, ποιά 'ναιν έτούτ'6 ή Μάγδα;»

- «'Ε1 Μάγδα πδσει 'ννιά άδερφούς τσ' ένα στρατιώτην άντρα».

- «Πέ με, νά ζης, πραματευτή, πολλά φλουριά σ' έπήρε ;»

. - «Μ' έπήρε σίλια στό 'μπασμα, τσαί στό 'βγα δυό σιλιάδες
10 τσ ώς τά πουξημερώματα ώς δώδεκα σιλιάδες».

Βιτσιάδ δίει τού μαύρου του, στής πεθθεράς του πάει.

- «"Ωρα καλή σου, πεθθερά, εντα" 'ν' 'πού κάμνει ή Μάγδα;»

- «Νά ζης έσύ τσ'έ8 μαϋρος σου, άρρωσταριά 'ν' έ ' Μάγδα».

- «"Αν είν' βασιλιτσά άρρωστιά, γιατρόν νά πά1 νά φέρω"
15 μ' άν είναι κρυφοφίλημαν, τήν τσεφαλήν της θέλω».

- «Πασσούμια 9 μου στά πόδια μου, φέσι στήν τσεφαλήν μου,
σκλάβες μ' άνααστάτε με νά 'βγω νά τόμ μιλήσω.
Δώδεκα χρόνους έλειπες, πού 'ναι ντά διάφορά σου ;10

1) à*E ϊ. 2) άγκαλιάζει. 3) χρεμετίζει κτύπων καί τους πόδας. 4) χειρ.: δείξε.

5) τί 6) εκδ. Διαμαντ. : 1&τη. Ή διόρθ·. εκ τής παραλλ. Λ.Α.'Τλη, άρ. 2220, στ. 6. 7) ή.

8) ό. 9) παπούτσια. 10) Τό τραγούδι είς τήν παραλλαγήν ταύτην συνεχίζεται μέ τους πα-

ρατημένους κατωτέρω στίχους, οίτινες παρελείψθ-ησαν ώς μή παρέχοντες όρθ·όν νόημα.
Τσ' αυτή με μιας αυγής φιλί, με μιας αυγής κανάτα ι,

εκαμεν τό 'μπα της χρουσά, τό 'βγα της άαημένο,



366

ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

Κ' έγώ μέ μιάς αΰγής φιλί, μέ μιας αύγής κανάκι,
20 έκαμα τό 'μπα μου χρουσό καί τό βγα μ' άσημένο,
έκαμα τά ψελλούτσια μου άπό μαργαριτάρι'
κι άν δέ σ' άρέση, κερατά.1 κι άν δέν σ' άρέση, τρέλλη,
άνάβα πάνω στόν σαψάν' καί κούνειε τό κοπέλι».

Καστελλόριζον. - φιλ. Σύλλ. ΚΠ., τόμ. ΚΑ' (1887 -
89), 1892, σ. 355, άρ. 12 (Άχ. Διαμαντάρας).

Γ'.

Κόρη ξανθή έπλάγιασεν στ' άνδρός της τίς άγκάλες '
κι ό ύπνος δέν τήν έπιανεν, ύπνος δέν τήνε πιάνει
κι δλο τ' άνδρός της έλεγε, κι δλο τ' άνδρός της λέγει.
-«Βαριά κοιμάσαι, Κώστα μου, βαρύν ϋπνο που κάμνεις!
5 Σήκω, καλέ μου, πήγαινε, σήκω, καλέ μου, κίνα,

τί τό καράβ' είν' στά παννιά κ' ή συντροφιά πηγαίνει
κ' έσύ, λεβέντη μ', άργησες, άργησες νά κίνησης».

- «Πολύ μέ βιάζεις, λυγιρή, σέ τοϋτο τό ταξίδι

κ' ίσως θά μάς σκοτώσουνε ή ίσως θά πνίγουμε-
10 κάν άλλον άνδρα άγαπάς κ' έμένα δέν μέ θέλεις».

- «Σιώπα, λεβέντη, μήν τό λές καί μήν τό άναφέρης !
'Ανίσως κι άλλον άγαπώ κ' έσένα δέν σέ θέλω,
σπαθί βαστάς στή μέση σου, κόψε μου τό κεφάλι».
Κι ό Κωσταντής έμίσευσε, γλυκά τήν χαιρετάει.

15 Κι άκόμα δέν έμάκρυνε δυό μίλια τοϋ πελάγου,
τό· καλαμάρι τ' άφησε, γύρισε νά τό πάρη.
Βρίσκει τές πόρτες του κλειστές, σφικτά μανταλωμένες
κ' είς τά παραθυράκια του τά σίδερα ' ριμμένα.
Κάθησε κι άκουρμάσθηκε ' μιάν ώρα μέ τήν ώρα.
20 Άκούει τόν Γιάννον καί μιλεί τής Λουλουδιάς καί λέγει.

- «θά σ' έρωτήσω, Λουλουδιά, ποιός είν' καλύτερός σου;»

- «Στά κάλλη κάλλιος είσ' έσύ, στήν εύμορψιά είσ' άτός σου,

εχαμεν τά παασονμια της άπου μαργαριτάρι.
"Εντα τήν χάμω τή ζωή χαιρίς τιμή στον χόαμον ;
Κλωτσιάν τής πόρτας εδωτσε, στήν χάμαρήν της πάει,
μιάμ μαόαιριάν τήν εδωταεν τα' εξήβγεν έ ψυδή της
τσαϊ τό μαάαίριν ίστρεψε, ατό ατήΰος τον τό μπήγει.

'Αντί τών στίχων τούτων συνεπληρώθη τό άσμα διά τών στίχων 19-23 εκ τής πα-
ραλλαγής επίσης έ». Καστελλορίζοο (Λ. Α. "Γλη, άρ. 2220, στ. 6).

1) χειρ. : στρατηγέ.'Κ διόρθ·. ε* τής παραλλ. Η Κρήτης (Ant. JeannaraMa, "ΑαΡ·α™
Κρητικά, 1876, α. 208, άρ. 270, οτ. 15). 2) σοιράν (λ. τ. sofa). 3) εκδ. Ίατρ. : m
άγχάΧας 4) εκδ. Ίατρ. : αίδηρα. 5) έκροφάκοοε.
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στόν πόλεμο κ' είς τό σπαθί είναι ό Κωσταντάκης».
Κλωτσιά δίνει τής πόρτας του καί μέσα τήνε μπάζει
25 καί τό σπαθί του έβγαλε λιανά λιανά τήν κάμνει!

Ά. Ίατρίδου, Συλλογή δημοτικών άσμάτων
παλαιών καί νέων, έν 'Αθήναις 1859, σ· 44-45.

Δ'.

Κάθιται ή Μάιδα κάθεται στοΰ Γιάννη τό σαράγι,
γυαλί κρατεί στά χέργια ν-της, τά' κάλλη ν-της λογιάζει.

- «Καθρέφτη μου βενέτικε, τί έμορφη μέ κάμεις,
μηδ' έμορφη, μηδ' άσκημη, μηδέ ήλιουκαμένη.

5 Νά'χα τόν Κώστα μιά βραδιά, άντρα νά τόνε κάμω!»
Νά καί ή Κώστας πού περνά άπό τό παραθύρι.

- «Μ-πρέ Κώστα, μ-πρέ καλό παιδί, γιά σΰρε κ' έλα πάνω».
-«Σκιάζουμαι, Μάιδα, σκιάζουμαι ν-τό Γιάννη ν-τό φοβοΰμαι».

- «Γιάννης, μ-πρέ Κώστα, δέν 'ναι 'δώ, μόν' πάει στό κυνήγι».
10 Ν-τό λόγο τ' δέν άπόσωσε, νά κι ό Γιάννης πού ήρτε.

- «Κατέβα, Μάιδα μ', άνοιξε, νά πάρης τό κυνήγι».

- «Σκιάζουμι, Γιάννη μ', σκιάζουμι, τό κυνήγι τό φοβοΰμι.
Πά' το,2 Γιάννη μ', ν-τή μάννα σου, πού τό 'χει μαθημένο».
Βιτσιά χτυπάει ν-τό μαΰρο του στή μάννα του πηγαίνει.

15 - «Κατέβα, μάννε μ', άνοιξε νά πάρης τό κυνήγι».

- «Σκιάζουμι, Γιάννη μ', σκιάζουμι, τό κυνήγι τό φοβοΰμι.
Πά' τα, Γιάννη μ', ν-τή Μάιδα σου, πού τά 'χει μαθημένα».

- «Μάννε μ', ή Μάιδα σκιάζετι, τό κυνήγιο τό φοβάτι».

- «Γιάννη μ', ή Μάιδα σ' παντρεύτηκι, τόν Κώστα άντρα πήρε».
20 Βιτσιά χτυπάει ν-τό μαΰρο του, στό σπίτι του παγαίνει'

βιτσιά χτυπάει ν-τή μ-πόρτα του κι άπάνω άνεβαίνει
καί τό σπαθί του άρπαξε ν-τή κεφαλή ν-της παίρνει
καί στό δισάκκι^ τήν έβαλε στού μύλου τήν παγαίνει.

- «"Αλεσε, μύλου μ', άλεσε τής κούρβας τό κεφάλι"
25 κάμε τά κόκκαλα άσπράδ', τήν κεφαλή κουκκ'νάδ',

γιά νά περνοΰν μελαχροινές νά βάνουνε άσπράδ',
γιά νά περνοΰν οί γ-έμορφες, νά βάνουν κουκκινάδ'».

Θράκη (Ραβδάς Μεσημβρίας). - Λ. Α.
άρ. 1104Γ', σ. 73 (Γ. 'Α. Μέγας).

1) χειρ. : τά. 2) πήγαινε το,
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Τ'. ΜΑΝΝΑ ΦΟΝΙΣΣΑ

Μικρός μαθητής, έπιστρέφων έκ τού σχολείου είς τήν πατρικήν οίκίαν,
εύρίσκει τήν μητέρα μέ τόν έραστήν της καί άπειλεΐ ότι θά καταγγείλη
είς τόν πατέρα του τάς άνόμους σχέσεις αύτής. Φοβηθείσα τήν άπειλήν ή
μάννα σφάζει τόν υίόν" τό σώμα του παραδίδει νά τό μαγειρεύσουν καί
παρασκευάζει έκ τούτου δείπνον. "Οταν έπανήλθεν ό πατήρ άπό τό κυνή-
γιον, άναζητεΐ ματαίως τόν υίόν του. Ή παιδοκτόνος μήτηρ ψευδολογουσα
προσπαθεί νά τόν καθησυχάση καί παραθέτει είς τήν τράπεζαν τό ψημένον
συκώτι τού τέκνου της.

Εύθύς ώς ήρχισε νά τρώγη ό άτυχης πατήρ άκούει τήν φωνήν του
υιού' κατανοεί έκ τούτου, ότι πρόκειται περί έγκλήματος παιδοκτονίας. Έκ-
μανείς φονεύει τήν παιδοκτόνον καί τό σώμα της φέρει εις τόν μύλον πρός
άλεσιν.

Ώς παρετήρησεν ήδη ό Ν. Γ. Πολίτης (Έκλογαί, άρ. 91), 1 μυθολογικά
στοιχεία, γνωστά είς τήν άρχαίαν έλληνικήν μυθολογίαν ώς καί είς άσματα
καί παραμύθια διαφόρων λαών τής Εύρώπης καί τής "Ασίας, άποτελοϋν τό
θέμα τοΰ άσμςχχος. Κατ' άρχαίους έλληνικούς μύθους γυναίκες παραθέ-
τουν είς τούς συζύγους ψημένα κρέατα τέκνων των (Πρόκνη - Τηρεύς, 'Αη-
δών - Πολύτεχνος), άδελφή εις τόν πατέρα τά κρέατα τού άδελφοΰ της ('Αρ·
παλύκη - Κλύμενος). άδελφός είς άδελφόν τά τών τέκνων του (Άτρεύς-θυέ-
στης), πάππος τά κρέατα τού έγγόνου του είς τόν πατέρα του (Λυκάων-
Ζεύς). Ώς αιτία τών κακουργημάτων είς τάς άνωτέρω περιπτώσεις άναφέ-
ρεται ή έκδίκησις.

Είς τό κατωτέρω δημοτικόν άσμα όμως ή παιδοκτόνος προβαίνει είς
τό έγκλημα έκ φόβου μήπως άποκαλυφθοΰν αί ένοχοι σχέσεις αύτής μέ τόν
έραστήν της" δέν άρκείται δέ εις τήν έξαφάνισιν τού υίοΰ της, άλλά παρα-
θέτει καί τό ήπαρ του κατά τόν δείπνον τού πατρός. Ή τοιαύτη ένέργεια
δύναται νά έρμηνευθή, κατά τόν Ν. Πολίτην, έκ τής λαϊκής δοξασίας, ότι τό
ήπαρ, ëôpa τών σωματικών καί ψυχικών δυνάμεων τού άνθρώπου, είναι καί
μοτ/ικόν φάρμακον.

Τό άσμα τούτο έχει εύρείαν διάδοσιν είς τήν ήπειρωτικήν καί νησιω-
τικήν 'Ελλάδα. Παραλλαγή δέ τούτου υπάρχει είς χειρόγραφον τού 16ου ή
17ου αιώνος. ' Τά είς τινας παραλλαγάς άπαντώντα όνόματα 'Ανδρόνικος,
'Αντρουλιός, 'Αλέξαντρος ό βασιλιάς, Κωσταντίνος, Γιάννης, άποτελοϋν έν-
δειξιν, ότι τό άσμα έχει μακράν παράδοσιν, διά τών όνομάτων δέ τούτων
συνδέεται πρός τά άσματα τού άκριτικοΰ κύκλου, πρός τά όποία έχει καί
όμοιότητα ύφους.

δ. α. π.

1) Βλ. ν.αί Ν. Γ. Πολίτην, εν Λαογρ. τόμ. 2 (1910), ο. 149-151. Ν. Γ. Πολίτου, Παρα-
δόσειÇ, Μέρ. Β'(1904), σ. 949, άρ. 362. 2) Ν. Βέη, Νεοελληνικά δημώδη άσματα έκ χει-
ρογράφων κωδίκων, Παναθήναια, τόμ. 19 (1910), σ. 211-212. Πρβλ. καί 8. Baud - Bovy,
ενθ·' άν., σ. 258.
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A'.

Κίνησ' ή Γιάννης, κίνησι νά πάη νά κυνηγήση'
κίνησι κί ή Κουσταντής στού δάσκαλου νά πάη.
Κ' ή δάσκαλους τούν σκόλασι νά πάη νά γιουματίση.
Βρίσκει τή μάννα τ' πδπιζι μί ένα παλληκάρι.
5 - «"Ας εΐν\ άς είνι, μάννα μου, 'γώ θά τά πώ τ' άφέντη μ'».

- «Τί εΐδις, Κώστα μ', τί θά πης κί τί θά μαρτυρήσης ;»

- «Καλό είδα, καλό θά πώ, καλό θά μαρτυρήσου'
κακό είδα, κακό θά πώ, κακό θά μαρτυρήσου».

Κ' ή μάννα του τούν γέλασι μί σύκα, μί καρύδια
10 κ' είς τούν ούντά 1 τούν έβανι κί σάν άρνί τούν σφάζει.
Τού κιφαλάκι τ' έκουψι σάν τούν παλιό χασάπη,
κ' ίννιά νιρά τού έπλυνι, τού αίμα του δέν παύει'
κ' είς τού ταψί τού έβανι στούν μάειρα τού πάει,
νά μαειρέψ' ή μάειρας ίννιά λουγιού φαγάκι.
15 Νά τους κ' ή Γιάννης πδρθουνταν άπ' τού πικρό κυνήγι.
Φέρνει άλάφια ζουντανά, λαφΐνις λαβουμένις,
φέρνει κ' ένα λαφόπουλου νά παίζ' ή Κουσταντίνους.

- «"Ωρα καλή σου, Αέγκου μου». - «Καλώς τουν τούν Γιαννάκη».

- «Αέγκου μ', πού είνι τού πιδί, πού είν' ή Κουσταντίνους ;»
20 - «Κάτσι νά φάς, κάτσι νά πιης, κάτσι νά γιουματίσης,

τώρα θά έρθη τού πιδί, θά έρθ' ή Κουσταντίνους».
Τού μαύρου τ' καβαλλίκιψι στού δάσκαλου πααίνει.

- «Δάσκαλι, πού 'νι τού πιδί μ1, πού 'νι ή Κουσταντίνους ;»

- «Τού γιόμα τούν ίσκόλασα νά πάη νά γιουματίση,

25 κι άπού τού γιόμα κ' ϋστιρα είς τού σκουλειό δέν ήρθι».
Τούν μαύρου του έχτύπησι κ' είς τά πιδιά πααίνει.

- «Πιδιά, μήν εϊδιτι τού γιό μ', τού Μικρουκουσταντίνου ;»

- «Τού γιόμα πού σκουλάσαμι, πήγε νά γιουματίση,
κι άπού τό γιόμα κ' ϋστιρα στού δάσκαλου δέν ήρθι».

30 Τούν μαύρου του έχτύπησι, στού σπίτι του πααίνει.

- «Μαρή, ποΰ είνι τού πιδί, ποΰ είν' ή Κουσταντίνους ;»

- «Κάτσι νά φάς, κάτσι νά πιης, κάτσι νά γιουματίσης'
τώρα θά έρθη τού πιδί, θά έρθ' ή Κουσταντίνους».

Κί τού σταυρό του έκανι κι άρχίνησι νά τρώη.
35 Πήρι τήν πρώτη κουμπουσιά,5 τού δεύτιρου κουψίδι,
κί τού τραπέζι σύντυχι κί τού τραπέζι λέει :

- «"Αν εΐσι Τούρκους, φάι μι, Ούβριός κατάλυσέ με,

1) οντά;· δωμάτιον (λ. τ. oda). 2) ν.ομποαιά, μικρόν τεμάχιον, χαψίά.

25
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κι άν είσι ή άφέντης μου, σκΰψι κί φίλησέ μι».

- «Μαρή, τί λέει ή σουφράς,1 τί λέει τού τραπέζι;»
40 'Απ' τά μαλλιά τήν άδραξι, λιανά - λιανά τή φκειάνει

κ' είς τού σακκί τήν έβανι, στού μύλου τήν πααίνει.

- «"Αλισι, μύλου μ', άλισι τής Λέγκους τού κουρμάκι
κί βγάν' άλεύρι κόκκινου κί τήν πασπάλη ' μαύρη,
γιά νά πιρνούν γραμματικοί νά παίρνουν τού μιλάνι,

45 γιά νά περνούν οί όμορφες νά παίρνουν κοκκινάδι».

Θεσσαλία ("Αγιος Γεώργιος Νηλείας). - Λ. Α.
"Υλη, άρ. 189 (Π. Βογιατζής, 1888).

Β'.

Ύγιόν είχα στό δάσκαλο κ' ύγιό είχα στό σκολεϊο,
κι ό δάσκαλος τό σκόλασε, στό σπίτι του τό στέλνει.
Βρίσκει τή μάννα κ' έπαιζε μαζί μέ τόν Όβραίο.

- «Παίξε τα, μάννα, παίξε τα μαζί μέ τόν Όβραίο,

5 καί. σάν έρθη ό πατέρας μου, 'γώ θάν τό μαρτυρήσω».
Τό γέλασε, τό πλάνεψε μέ σΰκα, μέ καρύδια,
στήν κάμαρά του τό 'βαλε καί του Όβραίου λέει:

- «"Ελα νά σψάξης ένα άρνί, 'να τρυφερό κατσίκι».
Καί σάν άρνί τό έσψαξε καί σάν τραγί τό γδέρνει.

10 Παίρνει τά συκωτάκια του στό μάγειρα πηγαίνει.

Νάν τος κι ό Γιάννος πδρχεται μέ τ' άλογο καβάλλα.
Φέρνει τ' άρκούδια ζωντανά, τά λάφια μερωμένα,
κ' ένα μικρό λαψόπουλο γιά τόν άκριβογιό του.

- «Ελένη, που 'ναι τό παιδί καί που 'ναι ό Κωσταντΐνος ;»
15 - «Τόν άλλαξα, τόν χτένισα καί στό σκολειό τόν πήγα».

Βιτσιά βαρεί τό μαΰρο του στό δάσκαλο πηγαίνει.

- «Δάσκαλε, πού 'ναι τό παιδί καί πού 'ναι ό Κωσταντΐνος ;»

- «"Εχω δυό μέρες νάν τό ίδώ καί τρεις νάν τό διαβάσω,
καί σήμερις άν δέν τό ίδώ, τόν κόσμο θά χαλάσω».

20 Βιτσιά βαρεί τό μαύρο του στό σπίτι του πηγαίνει.

- «Ελένη, φέρε μου ψωμί, νά φάω καί νά φύγω».
Τά συκωτάκια τοΰ 'βαλε νά φάη ό πατέρας.

Τό συκωτάκι μίλησε, τό συκωτάκι λέει :

- «"Αν είσαι Τοΰρκος, φάε με, Ρωμιός, κατάλυσέ με'
25 άν είσαι καί πατέρας μου, σκύψε καί φίλησέ με».

Καί τό σπαθί του τραύηξε, τής πήρε τό κεφάλι,

1) οοφράξ' χαμηλόν τραπέζι (λ. τ. sofra). 2) τήν παιπάλην.
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μέσ' στό τσουβάλι τό 'βαλε, στό μύλο τό πηγαίνει.

- «"Αλεσε, μύλε μ", άλεσε, τής λυγερής κεφάλι,

γιά νάν τ' άκοΰν' οί λυγερές, νά μήν τό κάνη άλλη».

Πελοπόννησος (Λιγουριό). - Λαογρ., τόμ. 4,
(1912/14), σ. 177 (Δ. Εΰαγγελίδης).

Ζ'. ΤΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΙΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Πανελλήνιον είναι τό άσμα κατά τό όποιον άπιστος γυνή άνταποκρί-
νεται εις τόν έρωτα τού άνδραδέλψου καί τόν προτρέπει νά εύρη ώς άφορ·
μήν τήν διανομήν τής πατρικής περιουσίας κα'ι νά φονεύση τόν άδελφόν του
οϋτω δέ άκωλύτως πλέον νά ένωθοΰν διά τού γάμου. Ύπακούσας είς τήν
προτροπήν έκείνος, ζητεί άπό τόν άδελφόν του διανομήν τών κτημάτων
κατά τήν όποίαν χωρίζει διά τόν έαυτόν του τήν έκλεκτήν μερίδα, άφήνων
τά κατωτέρας άξίας κτήματα είς τόν άδελφόν. Ό άδικούμενος μεγαλοψύχως
τηρεί άνοχήν, κρίνων τό άδικείσθαι προτιμότερον τής θανασίμου διαμάχης
μέ τόν άδελφόν του. Πρό τής μεγαλοψυχίας ταύτης ό άδικών συνέρχεται
καί κατανοεί τήν έγκληματικήν του σκέψιν. Βαθέως συγκεκινημένος άπέρχε-
ται καί φονεύει τήν μηχανευθείσαν τήν άδελφοκτονίαν άπιστον γυναίκα.
Κατά τινας παραλλαγάς, πιθανώς μεταγενεστέρας καί διαμορφωθείσας ύπό
τήν έπίδρασιν ήθικών άντιλήψεων, ό άγαπήσας τήν γυναίκα τού αδελφού
τήν φονεύει άμέσως μετά τήν προτροπήν της νά φονεύση τόν άδελφόν του.

Τό άσμα έν τώ συνόλφ του είναι βραχύ δραματικόν έπεισόδιον, τό
ότιοίον δίκην άρχαίας τραγωδίας γεννά ίσχυρόν τόν φόβον καί τόν Μλεον
καί περαίνεται διά καθάρσεως.

δ. α. π.

Α'.

"Αλλο κανέν' δέ μ' άρεσε μέσ" στόν άπάνω κόσμο,
σάν τ' άλογο τό γλήγορο καί τ' άξιο παλληκάρι,
σάν τή γυναίκα τήν καλή, όπού τιμάει τόν άντρα.
ΤΗταν δυό άδέρφια γκαρδιακά καί πολλαγαπημένα
5 κι ό πειρασμός έβάλτηκε, γιά νά τά ξεχωρίση,
κι άγάπησ' ό μικρότερος του πρώτου τή γυναίκα.
Μιά Κυριακή καί μιά γιορτή, μιά πίσημη ήμέρα,
βγήκε ή νιά ν-άπ' τό λουτρό κι ό νιός άπ' τό μπαρμπέρη
κ' έκεΐ συναντηθήκανε σέ ξέχωρο σοκάκι.
10 - «Νύφη μου, σάμπως σ' άγαπώ, νύφη, σάμπως σέ θέλω».
-« Τί λές, καημέν' άντράδερφε καί μαύρε νοικοκύρη ;
άν μ' άγαπάς 'πως σ' άγαπώ, θέλης μέ 'πως σέ θέλω.
τόν άδερφό σου σκότωσε, γυναίκα νά μέ πάρης».
- «Καί σάν τί δίκιο νά τοϋ βρώ, γιά νά τόνε σκοτώσω ;»
15 - «Εσάς θεός σάς έδωκε άμπέλια καί χωράφια"
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σύρτε νά τά μοιράσετε τ' άμπελοχώραφά σας.
'Από τές άκρες δώσε του κι άπ' τούς παλιούς τούς όχτους
κι δθε καλά καί καρπερά, στό μέρος τό δικό σου,
κι δθ' άκρη καί παλιοοχτιές, 1 στό μέρος τό δικό του».
20 Τό μαΰρο καβαλλίκεψε καί στό χωράφι πάνει.

- «Καιρός ήρθε, μπρέ άδερφέ, ' καιρός νά χωριστούμε
έλα γιά νά μοιράσωμε τ' άμπελοχώραφά μας.

'Από τές άκρες παρ' έσύ κι άπ' τούς παλιούς τούς δχτους,
κι δθε καλά καί καρπερά στό μέρος τό δικό μου».
25 -«Γιατί, γιατί, άδερφούλη μου, νά πάρ' άπό τίς άκρες;
γιατί νά μή μοιράσουμε, καθώς μοιράζουν δλοι ;»
-«Πάρ' άπ' τίς άκρες, άδερφέ,1 γιατί θά σκοτωθοΰμε».

- «Χαλάλι σ', άδερφάκι μου, κι όλα δικά σου νά 'ναι'
παρά νά ξεχωρίσουμε, πάρε καί τό δικό μου».

30 Τόν πήρε τό παράπονο τ' είχ' άδικο μεγάλο,
τραυΐέται σέ παράμερο καί κάθεται καί κλαίει.
Τό μαύρο καβαλλίκεψε καί στό χωριό γυρίζει,
τή νύφη του ν-έψώναξε, τή νύψη του φωνάζει.

- «Νύφη, γιά βγάλε μου νερό, νά πλύνω τό σπαθί μου
35 άπό τό αίμα τό πολύ, τό αΤμα τ' άδερφοΰ μου».

Κ' έκείν' άπ' τήν πολλή της βιά κι άπ' τήν πολλή χαρά της
τό μαστραπά 'ψτύς άρπαξε, κρασί 'τανε γεμάτος,
στή σκάλαν έκατέβηκε, νερό γιά νά τοΰ χύση.
Όχ τά μαλλιά τήν άρπαξε, λιανά - λιανά τήν κόφτει,
40 τήν έλιασε, τήν ξέλιασε, στό μύλο τήν πααίνει :

- «"Αλεσε, μύλε μ', άλεσε τής κούρβας 3 τό κεφάλι'
κάνε τ' άλεύρι κόκκινο καί τήν πασπάλη 4 μαύρη,
νά 'χουν φκειασίδ' οί έμορφες, φκειασίδι τιμημένο,

νά 'χουν καί οί γραμματικοί μελάνι γιά νά γράψουν».

"Ηπειρος. - Ζωγρ. 'Αγάιν, τόμ. 1, Κων/πολις
1891, σ. 154-55, άρ. 278.

Β'.

"Αλλο πράμα δέ χαίρομαι είς τόν 'Απάνω κόσμο,
σάν τ' άλογ' δντεν πορπατη, τό κάτεργ'5 δντε τρέχη,

1) εδαφο; τοΰ όποιοι) τό χώμα εχει παρασορθη όπό ομβρίων υδάτων ούτω δέ
άνώμαλον καί άγονον. 2) εκδ. : μπρε Κωσταντή. Ή διόρθωσι; κατά τάς πλείστα;
τών παραλλαγών εί; ά; δέν άναφέρεται όνομα' βλ. καί σχετικά; παρατηρήσει; τοδ Γιάννη
'Αποστολάκη, Τά δημοτικά τραγούδια, Μέρο; Α'. Οί σύλλογε;, 'Αθήναι 1929, σ. 123.
3) τη; πόρνη;. 4) παιπάλην. 5) πλοΐον εί; τό όποιον είργάζοντο κατάδικοι.
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σάν τ' άδερφάκια τά καλά όντε συμπαρπατοΰνε.
Δυ' άδέρφια ήσαν μπιστικά καί πολυαγαπημένα
5 κ' έμονοπορπατοόσανε χρόνους δεκατεσσάρους.

Πάνω 'ς τσοί δεκατέσσερεις, μέσα 'ς τσοί δεκαπέντε,
έβάρθηκεν δ Πειρασμός γιά νά τσοί ξεχωρίση,
κι άγάπησ' ό μικρότερος του πρώτου τή γυναίκα,
μά ντρέπεται νά τση τό πη, νά τσή τό μολοήση.
10 Μά μιά Λαμπρή, μιά Κυριακή, μιάν έορτή μεγάλη,
εβγαιν' ή κόρ' άπό λουτρό κι ό νιός άπό μπαρμπέρη
κ' έμονοπαντηχτήκανε1 σέ ξεκοψτό σοκάκι.
Κι άποκοτά καί λέει τση. -«Κουνιάδα μ', άγαπώ σε».
- «Σά μ' άγαπάς, κουνιάδο, 'μέ, σφάξε τόν άδερφό σου».
15 - «Κ' είντ' 1 άφορμή θέ νά τοϋ βρώ νά τόνε καταλύσω».
-«Μά ποϋρ'3 ό θιός σάς έδωκεν άμπέλια καί περβόλια,
κ' έμπάστε νά μοιράζετε τ' άμπελοπέρβολά σας
κ' έκεΐ άφορμή θέ νά τοϋ βρης νά τόνε καταλύσης».
Μά 'θελ' ό θιός κ' ή μοίρα ντου καί πάλι άπηλοήθη.
20 - «Σά χάσω 'γώ τόν άδερφό, μπλιό μ' άδερφό δέν κάνω,
σά χάσω τήν κουνιάδα μου, πάλι κουνιάδα κάνω».
Καί τό μαχαίριν τού 'συρεν άπ' άργυρό ψουκάρι,4
ψηλά - ψηλά τό πέταξε, μπήχνει το στήν καρδιά τζη.

Ant. Jecmnarahis, Άσματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 205-6, άρ. 267.

Η'. ΖΗΛΟΤΥΠΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΦΟΝΕΥΕΙ
ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ

Τό άσμα άνήκει είς τόν κύκλον τών έχόντων ώς θέμα τήν συζήτησιν
μεταξύ άνδρών περί τής τιμιότητος καί τού έν γένει έναρέτου βίου τής συ-
ζύγου ή τής άδελφής.'

Ό ήρως τού δράματος είς τάς πλείστας τών παραλλαγών τοΰ άσμα-
τος όνομάζεται Μανόλης, πλήν τών 'Ηπειρωτικών (Β') εις τάς όποιας Μχει
οδτος άντικατασταθή διά τοΰ Μενούσαγα.0 Ένδεικτικόν στοιχεϊον τής άρ-
χαιότητος τού τραγουδιού άποτελεί ή παράβασις ύπό τής γυναικός τού
κρατούντος κανόνος κοινωνικής ήθικής, ήτοι τής μή έξόδου αύτής έκ τοΰ
οίκου εις θέαν τών άνδρών.

_____Γ. κ. Σ.

1) συνηντήθησαν μόνοι. 2) ποίαν. 3) μά βεβαιώ; (λ. ίτ. pure). 4) ιρηκάρι, θηκάρι.
5) Βλ. χαί χάτωτ., σ. 378, άρ. Γ. 6) οί Sào σύντροφοι τοο, b Μπιρμπίλη; καί ό
Ι'εσούλη;, άναφέρονται ώ; K'fjσταρ/οι, καταγόμενοι έξ 'Αλβανία;. Οδτοι συνελήφθησαν καί
«*ητχονίοθηααν εί; Ιωάννινα" (βλ. Σ. Μουαελίμη, Δημοτικά τραγούδια τη; 'Ηπείρου, Ήπει-
ρωτ. Χρον., ετ. 2 (1927), σ. 202, σημ. 1, καί Π. Κατσέλη, Ό Μενούσιαγα;. Νεοελλ. Γράμ-
ματα, ετ. Α' (1935), άρ. φ. 36, σ. 8-9).
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A'.

Παλληκάρια τρωγοπίναν μέσ' στό καπηλειό,
πρώτον είχαν τό Μανόλη, τόν όμορφονιό.
Τίς γυναίκες τους παινούσαν, ποιά 'ναι όμορφη
κ' ένας άλλος 'πηλογήθη καί τόν πείραξε:
5 -«"Ε, μπρ'έσύ, κυρίτσ' Μανόλη," καπετάνιο μας,
τί έμορφη γυναίκα πδχεις, τί έμορφη καί νιά».
-«Που τήν είδες, που τήν ξέρεις, πού τήν κοίταξες;»

- «Μέσ' στό γκιούλμπαξε ' τήν είδα καί σιριάνιζε».2

- «Σάν τήν είδες, παλληκάρι, πές μου τί φορεί».
10 - «Πράσινο τσεμπέρι έφόρει κι άσπρο καμπουχά,'

μπελετζίκια ' είχε στά χέρια πδλαμπαν φωτιά».
Κι ό Μανόλης μεθυσμένος καί τό πίστεψε,
πήγε σπίτι καί τή βρήκε καί τή σκότωσε.
Τό πουρνό ξενηστικώθη, τό μετάνοιωσε.
15 Πήγ' έκεΐ πού τήν έθάψαν' καί τήν έκλαιγε.

- «Σήκω, Χάιδω μ', σήκω, άστρο μ', σήκω κι άλλαξε"
βάλε τά χρυσά σου ρούχα κ' έβγα στό χορό,

νά σέ διοϋνε τά κορίτσια, νά μαραίνωνται,
νά σέ διοΰν τά παλληκάρια, νά ζουλεύουνε,
20 νά σέ διώ κ' έγώ ό καημένος καί νά χαίρωμαι». '

Μ. 'Ασία (Κϋζιχος). - Λ. Α. άρ. 189,
α. 202, άρ. 25 (Μ. Φιλανθίδης, 1894).

Β'.

Ό Μπιρμπίλης, ό Ρισιούλης κι ό Μενούσαγας
σέ κρασοπουλειό πηγαίνουν, γιά νά φάν', νά πιούν.
'Κει πού τρώγαν, 'κει πού πίναν, 'κει πού γλένταγαν,
κάτι πέσαν σέ κουβέντα γιά τΙς έμορφες,
5 γιά τίς άσπρες, γιά τίς ρούσσες, γιά τΙς γαλανές.

- «"Ομορφη γυναίκα πδχεις, βρέ Μενούσαγα».

- «Πού τήν είδες, πού τήν ξεύρεις καί τή μολογάς ;»

- «Ψές τήν είδα στό πηγάδι πδπαιρνε νερό

1) εί; τόν κήπον μέ τριαντάφυλλα (λ. τ. gül bahçe). 2) εκανε περίπατον (λ.τ. seyran).
3) χονίρόν μεταξωτόν ζφασμα φέρον πολύχρωμα ποικίλματα κλάΐων καί άνθ·έων. 4) άργορα
βραχιόλια (λ. τ. bilezik). 5) τό τραγούδι αονεχίζεται καί τελειώνει μέ τους επομένου;
δύο οτίχοο;:

Μά ή Χάιδω σκοτωμένη <3εν χόν άκουγε
χι αυτός βγάζει τό σπα&ί του χαί σκοτώνεται,
οί όποιοι φαίνεται ότι οέν άνήκουν εί; τήν άρχικήν αύνϋ-εσίν τοο.
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καί τής γύρεψα λιγάκι καί δέ μδδωκε
10 καί τής 'ρριξα τδ μαντήλι καί μοΰ τό 'πλυνε».

- «Σάν τήν είδες, σάν τήν ξέρης, πές μας τί φορεί».

- «Πράσινο φουστάνι φοράει, παρδαλή ποδιά».
Κι ό Μενούσης μεθυσμένος πάει τήν 1 έσφαξε'
τό πρωί ξεμεθυσμένος καί τήν έκλαιγε.

15 - «Σούκω, πάπια, σούκω, χήνα, σούκω, νεραντζιά'
σούκω ντύσου κι άρματώσου * κ' έβγα στό χορό,
νά σέ δούν τά παλληκάρια, νά μαραίνωνται,
νά σέ δώ κ' έγώ καημένος, νά σέ χαίρωμαι».

Ήπειρος (Αοζίτοι). - Λ. Α. άρ. 1422,
σ. 251 - 53 (Μαρία Λιουδάκη, 1940).

θ'. Η ΡΙΜΑ ΤΟΥ ΜΑΝΕΤΑ

Ό καπετάν Μανέτας, συμφώνως πρός τό δημώδες άσμα, προκειμένου
νά άναχωρήση είς ταξίδι, άφήκε τήν γυναίκα του είς τήν Μήλον ύπό τήν
προστασίαν Ιερέως. Ούτος, άφοΰ έπεζήτησε ματαίως νά τήν έλκύση είς
έρωτικάς σχέσεις μαζί του, τήν έσυκοφάντησε τέλος δι' έπιστολής του πρός
τόν Μανέταν, ό όποιος, πιστεύσας, έστειλεν άπεσταλμένον του είς Μήλον
νά τήν παραλαβή καί τήν θανατώση.

Τό άσμα τούτο τής συκοφαντημένης γυναικός, τό όποιον ώς θέμα
άπαντά έπίσης καί είς παραμύθι, φαίνεται ότι άναφέρεται είς πραγματικόν
γεγονός μέ ήρωα τόν έκ Μάνης Στάθην Ρωμανόν, γνωστόν καί ώς Μανέταν,
περίφημον κουρσάρον του δευτέρου ήμίσεος τού Που αί. μέ πλουσίαν δρά-
σιν είς τήν θάλασσαν τού Αίγαίου. Ή άδικος θανάτωσις τής γυναικός του,
πού θά έγινε περί τά τέλη τοΰ 17ου ή αρχάς τοΰ 18ου αΙώνος, άπετέλεσε
τήν ύπόθεσιν πρός σύνθεσιν τοΰ άσματος (ρίμας) τούτου με χρησιμοποίησιν
£τι στοιχείων πιθανώς καί έκ τού μέ παρόμοιον περιεχόμενον παραμυθιού.3

Γ. Κ. Σ.

"Οποιος θέλει, γιά νά μάθη, γιά ν' άκούση,
τή ρίμα του Μανέτα4 νά τή γροικήση,
κάτω στή Μήλο ήτανε παντρεμένος
κ' ήτανε καπετάνιος ξακουσμένος.

5 Είχε καί μιά γυναίκα 'πό τό Κάστρο,
αύτη ήμοιαζε τ' αυγερινού τό άστρο.
'Ηθέλησε ό Μανέτας γιά νά μισέψη,
νά πάη ώς τήν Πόλη νά ταξιδέψη.

1) χειρ.: χαί τήν. 2) στολίοοι).

3) Βλ. πλείονα εί; τήν εί?ι*ήν πραγματείαν τοϋ Άνι. Φλ. Καταουρον, Ή ρίμα τοδ

καπετάν Μανέττα, Λαογρ., τόμ. 18 (1960), σ. 432 - 468.

4) εχο. : Μανέτου.
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'Αφήνει 'ναν παπά 'πιτροπικόν του,
10 γιά νά 'vol μέσ' στό σπίτι τό [δικόν του.
Πέρ'σα φλουριά τ'1 άφήνει γιά νά ξοδιάζη
καί σάν πά' νά γυρίσ' τά λοαριάζει.
Δέν ήτανε τρεις 'μέρες πού άλλαργάρει2
κ' έκίνησ' ό τουρκόπαπας νά τήν πειράζη.
15 Εκείνη καί τού 'μίλειε μπιστεμένα.

- «Είπα σου, παπά μου, λείψ' άπό 'μένα,
μή βάλω νά σοΰ κάψουνε τά γένεια.

Είπα σου, παπά μου, άμε στή δουλειά σου,
μή βάλω νά σου κάψουνε τή λουτρουγιά σου».
20 'Εκείνος ό τουρκόπαπας νά 'δης τί κάνει :
Παίρνει χαρτί καί μπέννα καί καλαμάρι3
καί γράφει τοϋ Μανέτα 4 γραφή γραμμένη
καί μέ τή μαύρη βούλλα 'ταν βουλλωμένη.

- «"Αν θέλης, γιά νά μάθης γιά τήν κερά σου,
25 βουλιέται γιά ν' άφήση τήν άφεδιά σου.

"Αν θέλης, γιά νά μάθης τό πώς εύρέθη,
μέ άλλον καπετάνιον έξεδόθη».5
Στό κάσσαρόν 6 του στέκει καί τήν διαβάζει
κ' εύθύς καί τοϋ λοστρόμου 7 ντου τοϋ φωνάζει.
30 - «"Ελα νά πάς στή Μήλο έπινομή μου 8

νά φέρης τήν γυναίκα μου καί τό παιδί μου.
"Επαρ' έννιά νομάτοι γιά συντροφία
νά τσ' έχης μέσ' στή βάρκα δ,τ' είν' τση χρείας».
Εύτύς άρμα ή φελούκα 9 καί βορβεντζάρει,10
35 στσή Μήλος τό μπουάζι11 πάει κι άράσσει.

- «Πέτε 12 τοϋ Μανέτα 4 τσή γυναίκας
πώς άντρας τση πολλά τήνε χαιρετά.
Πέτε τση νά μπροβάλη νά τήνε δοϋμε,
είμεστα καραντίνα 13 καί δέν μποροϋμε».

40 Στήν κάμαράν τση στέκει ή καημένη,
ώσάν πού ήταν πρώτα μαθημένη.
'Ανοίει τήν κασσέλαν τση, γιά ν' άλλάξη,

1) εχό.: το. 2) άπομαχρϋνεται. 3) μελανοδοχεΐον. 4) έ'κδ.: Μανέτου. 5) π«·
ρεδόθ-/), ζ-jj βίον άχόλαστον. 6) το έστεγασμένον μέρος εις τήν πρύμνην τοο πλοίου (λ.
ένετ. cassaro). 7) του πρωρέως τοϋ πλοίοο (λ. ίτ. nostromo). 8) εκδ. : οου: έπ ονό-
ματι μοο. 9) εκδ. : άρμα φιλονκα· φιλούκα — είδος μικρού πλοιαρίου. 10) κάμνει ατρο-

φάς (λ. ίτ. volteggiare). 11 ) είς τον ίίαυλον (λ. τ. boga·/,). 12) εκδ. : πψι. .13) εί; απο-
μόνωαιν ένεκα λοιμώδους νόσου (λ. ίτ. quarantina),
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νά βάλη κι άλλα ροΰχα άπ' τά χρυσάν τση.

- «Πήτε τσή Γοργόνας 1 νά μή ξαργήση,
45 μή φύγη ή φελούκα καί τήν άφήση».

"Οντας τήν κατεβάζαν άπό τή σκάλα,
κερά καί κορονέτα ! τήν έφωνάζα.
Μπαίνει μέσ' στή φελούκα μέ τό καμάρι,
θαρρεί θά τήν πάν' στ' άνδρούς τση καράβι.
50 Καί όσον έλλαργάρα, έσκανταλιάρα,3

πού 'ν' πιά τά βαθιά νερά νά τή φουντάρου. 4
'Απέκει δ λοστρόμος τση τήν έλυπήθη,
άπό τήν άλλη μπάντα τό θεό 'φοβήθη.

- «'Ελάτε, νά τήν πάμε είς τό καράβι,

55 έκεΐ όπου είν' ό άντρας τση καί κουμαντάρει».5
Στόν κάσσαρόν του στέκει καί τήν κιαλάρει, 6
στήν κάμαρήν του καί άναστενάζει.
Εύτύς φαΐ 'τοιμάζει νά τήνε γέψη
κι αύτός στό νού του βάνει τή ψαρμακέψη.
60 Καί βάνει τό φαρμάκι μέσ' στό ποτήρι,
κρίμα στό λαμπερό διαμάντι καί ζαψείρι.
Καί είδεν ό θεός τήν άδικιάν τση,
καί πέφτει τό φαρμάκι μέσ' στήν ποδιάν τση.

- «"Ωχου ή καημένη, είμαι ζαλισμένη».
65 - «'Από τή θάλασσά 'σαι άνακατωμένη».

- «'Ελάτε νά τήν πάτε νά σεργιανίση 7
κι όλα μας τά περιβόλια νά τά γυρίση».

Κι αύτοί τήν κατεβάζουν σ' έν' βαθύ λαγκάδι.
Τσή δώνουν μιά στσοί πλάτες,
70 στσ' άσπρες, παχειές, χιονάτες'
τσή ξαναδευτερώνουν στό κεφάλι.
Τότες ή καημένη στόν νουν τση βάνει.

- «Μά εΐντά 'καμα8 τ' άντρούς μου καί μέ σκοτώνει,
άδικα τήν καημένη μέ θανατώνει.

75 Δέν τό 'χω στή ζωή μου μό' στό παιδί μου,
μισεύγω καί τ' άφήνω μικρό πουλί μου.
Δέν έχ' άφέντη μήτε καί μάννα,
γιατί είναι έξη χρόνια πού άπεθάνα.

1) εν μ,εταφ. ενν. : τής ωραίας ι'υς ή Γοργόνα. 2) ή λέξ. πιθ-ανώς άντί κολονελα έ*
τοΰ τίτλου κολονέλος τοΰ Μανέτα' βλ. Άντ. Κατοονρόν, ενθ·' άν , ζ. 455 v.. έξ. 3) έβυθ-ο-
μετρουν. 4/ νά τήν ρίψοον. δ) διευθύνει (λ. ίτ. eomandare). 6) βλέπει διά τηλεσκο-
πίου (λ. ίτ. occllialaie). Ί) νά περιπατητή (λ. τ. seyran). 8) μά τί έκαμα.
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Δέν έχ' άδέρφια, μήτ' άξαδέρφια,
80 νά κάμουν του Μανέτα δ,τι τού πρέπει'
μά στό θεό τ' άφήνω κι &ς τόνε κρίνη». 1
Καί φεύγει ό λοστρόμος του ζαλισμένος.
- «"Αδικα πού τήν σκότωσες τήν καημένη,
μά στό θεό σέ 'φήνει, θέ νά σέ κρένη.1
85 Δέν τό'χει στήν ζωήν τση μό' στό παιδίν τση,
μισεύγει καί τ' άφήνει μικρό πουλίν τση.
Δέν έχ' άφέντη μήτε καί μάννα,
γιατ' είναι έξε χρόνια πού άπεθάνα.
Δέν έχ' άδέρφια μήτ' άξαδέρφια,
90 μά 'θελε νά σού κάμη δ,τι σοΰ 'πρέπα».

-«Μπρέ, έλάτε νά μέ πάτε νά ίδώ τό μνήμα,
νά πάω νά τήν κλάψω τήν κακομοίρα.
Ξύπνα ψηλή, λιγνή μου λεϊμονιά, φιόρε δ' άμόρε,3
πού σύ ήμοιαζες τού ήλιου τό κολόρε.4
95 Ξύπνα ψηλή, λιγνή μου λεϊμονιά, φιόρε διαμάντε,
όπου δέν ήταν άλλη μέσ' στό Λεβάντε. 5
Γιά ξύπνα, λούσου, ξύπνα, χτενίσου,
ξύπνα, πού σέ γυρεύγει τό παιδί σου».
Καί βγάζει τό στελέτον 6 του άπατος του,7
100 κ' έσφάη σά γουρούνι άμοναχός του.

Θήρα. - Νεοελλ. 'Ανάλεκτα, τόμ. Β' (1871) α. 426 - 429'

Γ. ΤΟΥ ΜΑΥΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥ

Ώς παρετήρησεν ό Νικ. Γ. Πολίτης (Έκλογαί, άρ. 81), τό θέμα τής
δοκιμασίας τής άρετής δυσφημηθείσης συζύγου εύρίσκεται είς παραμύθια
καί άσματα πολλών λαών, διασκευασθέν λογοτεχνικώς ύπό συγγραφέων, ώς
ό Βοκάκιος (Δεκαήμερον) καί ό Σαίξπηρ (Cynibeline).' Εις τό έλληνικόν όμως
άσμα τού Μαυριανοϋ, ώς καί είς Σικελικά παραμύθια, πρόκειται περί δοκι-
μασίας άρετής άγάμου άδελφής καί ούχί περί συζύγου. Κατά τήν έν τή έκ-
δόσει τών γερμανικών παραλογών" διατυπωθεϊσαν γνώμην, ή έλληνική πα-

1) εχδ. : κι S Θιός ας τόνε κρίνη. Παρελείιρθ-η ή λέξι; ό Θιός χάριν τοϋ μέτρου.

2) εκδ. : μα στό θεό σε όέτει χι ό Θιός ϋε να σε κρένη. 3) λουλούδι τή? αγάπη; (Χ. Ιτ.

fiore d'ainore). 4) εί; τό χρώμα (λ. ίτ. colore). 5) 'Ανατολή. 6) είδο; μαχαιριού

(λ. ίτ. stiletto). 7) μόνο; του.

8) Περί τοϋ θ-έματο; εί; τά; διηγήσεις καί τά άσματα άλλων λαών χαί ίδια ει; την
άγγλ-.χήν παραλογήν «Redesdale and Wise William, βλ. P. C. Brewster and β. Tar-

avili, Two English Ballads and the Greek Counterparts, Journal of American Fol-
klore, vol. 69, Philadelphia 1956, σ. 41 -46. ΙΙρδλ. καί Oaretli Morgan, Cretan Poe-
try. Sources and Inspiration, Κρητ. Χρονικά, ετ. 1Δ' il960), σ. 13. 8) Deutsche Volks-

lieder. Balladen. Ηϊλμ «gegeben vom Deutschen Volksliedarchiv, II, Berlin-Leipzig.
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ραλλαγή τοΰ άσματος εχεί τΠν άφετηρίαν είς τήν άνάλογον γερμανικήν, με-
τεφέρθη δέ άρχικώς είς Κρήτην διά τών 'Ενετών κατακτητών κατά τόν 13ον
αιώνα.1 Τήν γνώμην ταύτην άντικρούει ή Ph. P. Bourboulis, * εύρίσκουσα είς
τήν ύπόθεσιν τού άσματος στοιχεία έκ τής άρχαίας παραδόσεως, ήτις είναι
γνωστή έκ τού Τίτου Λιβίου καί Διονυσίου τού Άλικαρνασσέως περί τής αύ-
τοκτονίας τής Ρωμαίας Λουκρητίας.

Τό άσμα διά του ό>ου ποιητικού ύφους καί δή διά τών έν αύτφ ανα-
φερομένων κυρίων όνομάτων, Μαυριανός, 'Αλέξιος, παρουσιάζει συνάφειάν
τινα πρός τά άκριτικά, ώς ήδη παρετήρησεν ό Ν. Γ. Πολίτης. Έκ τών πολ-
λών παραλλαγών του, γνωστών κυρίως είς τήν νησιωτικήν 'Ελλάδα, παρα-
θέτομεν κατωτέρω μίαν έκ Κρήτης.

Δ. Α.Π.

Ό βασιλιάς κι ό Μαυριανός σέ περιβόλι τρώγουν"

άθιβολές' δέν είχανε κι άθιβολές έφέραν,

γιά τσ' όμορφες, γιά τσ' άσκημες έκείνην τήν ήμέρα.

- «'Ωσάν τό ρόδο τ' άνοιχτό, τό λουλουδάκι τ' άσπρο,
5 έχω κ' έγώ μιάν άδερφή, μ' άλήθεια δέν πλανάται».

-«"Αν τήν πλανέσω, Μαυριανέ, εΐντα 'ν" τό στοίχημά σου;»
-«"Αν τήν πλανέσης, βασιλιά, πάρε τήν κεφαλή μου.
Πάλι καί ά δέν πλανεθη, εΐντα 'ναι* τό δικό σου;»

- «Πάρε τδ βασιλίκι μου καί τή χρουσή κορώνα».
10 Παίρνει τό βιτσαλάκιν * του στό φόρος" κατεβαίνει,

βρίσκει ρουφιάνες7 δεκοχτώ, μαγεΰτρες δεκαπέντε,
καί πάνε καί τή βριστούνε σ' όλόχρουσες καθέκλες.
-«Καλώς σ' εύρήκαμε, ροδιά, βιόλα8 ξεφουντωμένη,
νεραντζοπούλα φουντωτή καί άσπροχιονισμένη».
15 - «Δέ θέλω 'γώ παινέματα κι δ Μαυριανός μανίζει,8
κι άνιβουλής10 τοΰ Μαυριανοΰ πράμα νά μήν·ε γίνη».

- «Χιλιάδες προσκυνίσματα άπού τό βασιλέα,
κι άν είναι μέ τό θέλημα νά μείνη μετά σένα».

- «Τά παραθύρια ξέρει τα, τσοί πόρτες μας κατέχει, 11
20 ουλα θά τά 'χωμ' άνοιχτά κι δντεν όρίζ' άς έρθη».

'Απής τσοί συναπόβγαλε στό μαγερειό τζη μπαίνει,
τά κούρταλα καταχτυπά τσοί βάγιες τση μαζώνει."

- «Βάγιες άπού τσοί βάγιες μου, ποιά θά μέ ξεμιστέψη, IS
νά βάλω 'γώ τά ροΰχα τζη κ' έκείνη τά δικά μου ;»

1939, σ. 45 κέξ. 1) ό S. Baud-Βονν, εν,")·' άν., σ. 247, τοποθετεί το τραγούδι εί; τόν

ή 15 αιώνα. 2) Studies in the History of modern Greek Motives. Tbessalonike
1953 (β' μέρο; : The legend of Lucretia and its survivals in modern greek poetry).

3) συζητήσει;. 4) τί είναι. 5) μικράν βέργαν. (i) εί; τήν άγοράν. 7) προ-

αγωγού; (),. ίτ. ruffiana). 8) άνθο; (λ. ίτ. viola). 9) εξοργίζεται. 10| χωρί; τήν θέ-

λησιν. 11) γνωρίζει. 12) τά; υπηρέτριας συγκεντρώνει. 13) θ·ά μέ σώσγ), άπολυτρώαγ).
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25 'Πού τσοί σαράντα βάγιες τση κιαμμιά δέν άποκρίθη,
μόνο ή πλιό ' μικρότερη κ' ήλέγαν την Μαρία.
-«'Εγώ 'μ' άπού τσοί σκλάβες σου, πού θά σέ ξεμιστέψω,
νά βάλω 'γώ τά ρούχα σου, νά βάλης τά δικά μου».
Μπαίνει καί τήν έστόλιζε άπ' τό ταχύ ώς τό βράδυ.
30 τέσσερεις τήν έστόλιζε κι όχτώ τσή παραγγέρνει.

- «Βλέπουσαι1, Μαριγάκι μου, νά μή μέ μαντατέψης,3
κι ά σέ τσιμπήση, τσιμπά τον, κι ά σέ φιλήση, φίλειε

κι άν κόψη καί κομμάτι σου, μιλιά νά μήν τού βγάλης».
Καθώς τήν άποχτένιζεν ό βασιλιάς προβαίνει,
35 μέ σείσμα καί μέ λύγισμα τή σκάλα τζ' άνεβαίνει.
Άπού τή χέρα τήν άρπα, στήν κάμερα τή βάνει
κι άπού τό βράδ' ώς τό ταχύ τήν τσίμπα καί τή 'φίλειε.
Τή νύχτα τά μεσάνυχτα τσή 'κοψε τό δαχτύλι,
τσή 'κοψε τό δαχτύλι τζη μέ κοφτερό ξυράφι
40 καί τ' άποξημερώματα τσή 'κοψε τήν πλεξούδα,
άπού 'τον όμορψόδετη μ' όλόχρουση κορδέλα.
Καί τό ταχύ κατέβαινε τή σκάλα τζη μέ γέλια
κ' έβάστα καί του Μαυριανοΰ δαχτύλια καί πλεξούδες.

- «"Ελα νά ίδης 'δά,' Μαυριανέ, σημάδια τσ' άδερψής σου».
45 - «Δέν εΐνιαι τούτα τσή σγουρής, δέν εΐνιαι τσή ξαθής μου,

δξω καί νά μ' έγέλασε ή σκύλα ή γι άδερφή μου.
Σ' οδλον τόν κόσμ' άμέτε με, σ' οδλο γυρίσετέ με,
κ' είς τσ' άδερψής μου τήν αυλή άμέτε σψάξετέ με».
Κ' ή γι άδερφή ντ' ώς τ' άκουσε πολλά τσή βαροψάνη,
50 κ' έμπήκε κ' έστολίζεντο μέ τή μεγάλη βιάση.
Βάνει τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρ' άστήθι
καί του κοράκου τό φτερό βάνει καμαροψρούδι.
Κι άπής άποστολίστηκε κ' έγινε σάν τή βιόλα,
ξεπόρτισεν ή λυγερή στοΰ βασιλιά νά ψτάξη.
55 Τή σκάλα τζη κατέβαινε μόνο μέ μιά βαγίτσα®
κ' έβάστα κ' είς τή χέρα τζη μαλαματένια βίτσα.
-«Στήν μπάντα" 'σεις οί άρχοντες, στήν μπάντα κ' οί γι άγάδες
νά πά' νά ίδώ τό Μαυριανό, γιάντα7 θά τόνε πνίξουν».
-«Τήν άδερφή ντου πλάνεσα καί θά τόνε φουρκίσω».8
60 - «Μά σύ κι άν τήν έπλάνεσες, δείξε μου τά σημάδια».

- «Τή νύχτα τά μεσάνυχτα τσή 'κοψα τό δαχτύλι,
τσή 'κοψα_τό δαχτύλι ντης μέ κοφτερό ξυράφι,

1) εκδ. Jeann.: λ ιό. 2) πρόσεχε. 3) άναφέρ γι;, καταγγείλγ;;. 4) τώρα. 5)
ραπαινίδα. 6) ένν. : κάμετε μέρο; (λ. ίτ. banda). 7) διά ποίον λόγον. 8) κρεμάσω.
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καί τ' άποξημερώμετα τσή 'κοψα τήν πλεξούδα,
άπού 'τον όμορφόδετη μ' δλόχρουση κορδέλα».
65 'Απλώνει τά χεράκια τζη, κάτασπρα σάν τδ γάλα.

- «Γιά ίδέτ', άγάδες κι άρχοντες, λείπει μου 'μέ δαχτύλι ;»
Ρίχνει καί τά σγουρά μαλλιά, γεμίζ' ή γής λουλούδια.

- «Γιά ίδέτ', άγάδες κι άρχοντες, λείπει μου 'μέ πλεξούδα ;
άν λείπη τό δαχτύλι μου καί τά σγουρά μαλλιά μου,

70 έτότες νά τοΰ βάλετε τρίδιπλη τήν καδένα».1

- «Μά σένα δέ σου πρέπει μπλιό νά 'χης τό βασιλίκι,
σά χοίρος, σά χοιροβοσκός νά κάθεσαι στήν Κρήτη.

Σάν νά 'σουνε φαμέγιος' μας, σάν νά 'σουν δουλευτής μας,
έτσα σ' έμπεγεντίσαμε ' μέ τήν άναθρεφτή μας.
75 Καί πάρε τό μουλάρι μας, νά πάης είς τά ξύλα,
νά ψήσωμε τό φαγητό νά πάρης τή Μαρία».

Ant. Jeannarakia, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig, 1876, σ. 231, άρ 294.

ΙΑ'. ΦΟΝΟΣ ΚΟΡΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΗΣ

θέμα τοϋ όίσμςχτος είναι ό φόνος παρεκτραπείσης νεάνιδος ύπό τού
άδελφού της Βαγγέλη, όστις έκδικεΐται ούτω τήν οίκογενειακήν τιμήν.

Ή φονευθεΐσα κόρη φέρεται κατά τόπους μέ τά όνόματα Φεβρωνία
καί Πεφρονία, "Ανδρονίκη, Εύρυδίκη, 'Ελένη, Βερβερίτσα ή καί άορίστως ώς
νέα τις. Μέρος Ινθα ελαβε χώραν τό δράμα τιμής όρίζεται έκ τοϋ τόπου
τής προελεύσεως έκάστης παραλλαγής : τής Πάτρας, τής Σπάρτης, τής Ρό-
δου, τής Κούμης τά χωριά, τής Πόλης τά νησιά κ.ά.

Νομίζω ότι τόπος τής πρώτης συνθέσεως τοΰ άσματ°ς είναι ή Πελο-
πόννησος, είναι δέ τούτο τών νεωτέρων χρόνων, ίσως τών μέσων τοΰ 19ου
αιώνος.

Γ. κ. Σ.

Α'.

'Ακούσατε τί 'γένη στής Κούμης τά χωριά ;
Έντύθηκε μιά νέα,4 στά εύρωπαϊκά.
Τόν έρωμένο παίρνει καί πάει στόν καφενέ,
τόν καφετζή προστάζει καφέ καί ναργιλέ.5
5 Δυό φίλοι τ' άδερφοΰ της τήν μαρτυρήσανε.

-«ΤΙ κάθεσαι, Βαγγέλη, δέν πάς στόν καφενέ...
νά δης τήν άδερφή σου πού πίνει ναργιλέ !»
Σηκώθηκε ό Βαγγέλης καί πάει στόν καφενέ

1) τήν δλοσιν (λ. ένετ. cadena). 2) δπηρέτης (λ. èv. famegio). 3) μπεγεντίζω =
ε*τιμ.ώ, προτιμώ (λ. τ. begetimek). 4) άχολοοθ-εϊ ά>ς τσάκισμα ή λέξ.: χαχονργα. 5) αο-
°*εοή καπνίσματος (λ. τ. nargile).
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καί βρίσκει τήν κακούργα νά πίνη ναργιλέ !
10 - «Σηκώσου, Ευρυδίκη, νά δής τό μπόι σου,
πού ντρόπιασες έμένα κι δλο τό σόι σου !»
Δυό μαχαιριές τής δίνει είς τή ζερβιά πλευρά,
τής παίρνει τό συκώτι καί τή μισή καρδιά.
Δυό λόγια ή καημένη έπρόφτασε νά πη
15 κ' έκλινε τό κεφάλι και έπεσε νεκρή.

- «Οί φίλοι τ' άδερφού 1 μου ήταν ό Χάρος μου,
γιά τόν Πετροπουλάκη ' πού 'χα τό θάρρος μου».
Οί φίλοι τ' άδερφοΰ της τήν έσηκώσανε,

στή μάννα, τήν καημένη, τήν παραδώσανε.

Καλής Μ. Καλύβη, Λαογραφικά Κύμης
Εύβοιας, 'Αθήναι 1938, σ 28-29.

Β'.

Τά 'μάθατι τί 'γίνηκιν στής Πάτρας τά χουριά ;
μιά νέα, μιά ουραία, μιά ξαν&ονλα, ντύθηκ' ίβρουπαϊκά.
Τούν ίραστή της παίρνει κί πάει στούν καφιανέ, 3
τούν καφιτζή διατάζει, η κακούργα, σουμάδα ' κι άργκιλέ.5
5 Τρεις φίλοι τ' άδιρφού της τήν ίγνουρίσανι

κί στού Βαγγέλη πάησαν, την κακούργα, τή μαρτυρήσανι.

- «Τί κάθισι, Βαγγέλη, δέν πάς στούν καφιανέ,

νά ίδης τήν άδιρφή σου, την κακούργα, φουμάρ'ντας άργκιλέ».'
Σηκώνιτ' ού Βαγγέλης κί πάει στούν καφιανέ,8
10 βρίσκει τήν άδιρφή του, την κακούργα, φουμάρ'ντας άργκιλέ.
Μιά ντουφικιά τήν έχει στή δεξά τή μιρά, "
τής χάλασιν τά στήθια, τά ηλιμάνια, κι όλα της τά 'σουτικά. 1

- «Μάννα μ', κί άν πιθάνου, νά μή μί κλάψιτι"
νιράντζια κί λιμόνια νά μού μοιράσιτί'

15 κι αύτόν τούν άδιρφό μου, τού Βαγγέλη, νά τούν κριμάσιτι
κί τούν Πιτρουπουλάκη, τον λονχία, μήν τούν δικάσιτι».

Αυτ. Μακεδονία (Σιάτιστα). - Λ. Α. άρ. 985,
σ. 151, άρ. 15 (Άν. Λαζάρου, 1923).

IB'. ΤΗΣ ΣΟΥΣΑΣ

Τό θέμα τοΰ φόνου άδελφής ύπό άδελφοΰ διά λόγους τιμής είναι κοινόν
είς πολλά άσματα κατά τόπους, ενθα τοιούτου είδους έπεισόδια διεδραμα
τίσθησαν κατά καιρούς. Τό έν τω κατωτέρω άσματι περιγραφόμενον γε>Ό-

1) ε ν. 5. Καλ.: κι άδερφός. ΊΙ διόρΑ-οισι; σομφώνω; π ρ'οζ τον στίχον 18. 2) ό ερα-
στή; τή; κόρη;. 3) καφενείο·/. 4) άναψοκτικόν ποτόν. 5) βλ. άνωτ.. σ. 381, σημ. 5.
G) μέρο;. 7) τά έντόαθ·ια.
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νός φαίνεται ότι εγινεν είς Κρήτην καί δή είς Ήράκλειον. Τοΰτο άποδει-
κνόεται έκ τοΰ ότι αί πλείσται τών παραλλαγών τοΰ ασμεχχος προέρχον
ται έκ Κρήτης καί έκ τών νήσων τοΰ Αιγαίου πελάγους, σποραδικώς δε
μόνον έξ άλλων τόπων" ή ήρωίς ώσαύτως του άσματος είς πάντα σχεδόν
τά κείμενα προσονομάζεται τής Κρήτης ή τοΰ Κάστρου (Ηρακλείου) τό κα-
μάρι, ή κορώνα, τό λελούδι κλπ.

Ένδειξιν περί τοΰ χρόνου τής συνθέσεως τοΰ άσματος άποτελεί ή
παρά Ε· Legrand,' άναφερομένη είδησις ότι εις περιθώριον έξωφύλλου έκδό-
σεως τής «Βοσκοπούλας», τήν όποίαν είδεν έν Βάρνη τό έτος 1875, άνέγνωσε
τούς στίχους:

"Αρχωτες καί άρχόντισες, οίοι μικροί μεγάλη
ελάτε να γρνκίοεται τής σούπας το τραγούδη

καί ύπό τούς στίχους τήν χρονολογίαν: 1679 νοεμβρίου 24. 'Εκ τούτου ό Le-
grand συμπεραίνει ότι τό άσμα συνετέθη μετά τήν κατάληψιν τής Κρήτης ύπό
τών Τούρκων έν ετει 1669 καί πρό τοΰ έτους 1679 καί ότι ό συνθέτης του
ένεπνεύσθη έκ τίνος τοπικού έπεισοδίου.' Κατά τάς άρχάς τοΰ 19ου αί. ό
C. Fauriel είχε σημειώσει στίχους τοΰ άσματος είς χειρόγραφά του, δημο-
σιευθέντα έν τώ 16ω τόμω τής Λαογραφίας. '

δ. λ. π.

Τσ' εικοσιπέντε τοΰ Μαγιοΰ π' άνθίζει τό λουλούδι,
άφρουκαστήτε νά σας πώ τση Σούσας τό τραγούδι.
Ή Σοΰσα ήταν όμορφη, τοΰ Κάστρου ' τό καμάρι,
κι άγάπαν τόν Σαρή Μπαχρή, τό πρώτο παλληκάρι.

5 Άγάπαν τον κι άγάπαν την χρόνους δεκατεσσάρους,
μ' άλήθεια τ' άδερφάκι της γυρίζει μέ κουρσάρους.
Μιά μέρα πού 'ταν έορτή στήν πόρτα της καθίζει,
καί μέ όλόχρυσο τσεβρέ8 τά δάκρυα της σφουγγίζει.
Ή μάννα τση τήνε θωρεί, τσή κόρης τση τής λέει.
10 - «Τί έχει τό Σουσανάκι μου καί κάθεται καί κλαίει ;»

- «"Ονειρο είδα, μάννα μου, πικρό φαρμακεμένο,
πώς ήρθε τ' άδερφάκι μου γυμνό ξεσπαθωμένο».

- «"Ας το, Σουσάκι, τ' δνειρο στό θιό παραδομένο, '
καί νά τό στείλη ή χάρη ντου καλό κ' εύλογημένο.

15 Μά 'σένα τ' άδερφάκι σου στά ξένα πού γυρίζει,
γή τά θεριά τόν έφαγαν γή άλλη τόν όρίζει».
Τή νύκτα τά μεσάνυχτα, πού οί πετεινοί έλαλοΰσαν,
άκούει τήν πόρτα καί κτυπά κ' έξύπνησεν ή Σοΰσα.

1) Chansons populaires, Annuaire de l'Assoc. pour l'encourag. d. ét. grecques en

France, τόμ. X (1876) α. 20-21. 2) ΒΧ.'Εμμ. Δονλγεράκη, Το κρητικόν δημώδε; αομα
τήξ Σοοσάνας, Κρητ. Χρονικά, τόμ. 9 (1955) σ. 357 -360. 3) Βλ. 'Ανέκδοτα κείμενα από

κατάλοιπα τοό C. Fauriel, εκδιδόμενα όπό Δ Α. Πετροπούλον, Λαογρ., τόμ. 16 (1956), ο. 197.

4) Toû Ήρακλείοο. 5) μαντήλι (λ. τ. çevre)
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Κτύπησε.' ξαναχτύπησε, γνώρισε τήν λαλιά ντου.
20 -«Τ* άδέλφι μού 'ν' Σαρή Μπαχρή, πού νά καη ή καρδιά ντου.
Σήκω Σαρή Μπαχράκι μου, πήγαινε στήν καλή ώρα,
γιατ' ήρθε τ' άδελφάκι μου καί τί νά κάνω τώρα».

- «"Αμε, Σουσάνα, κι άνοιξε μά 'γώ πέφτω στήν κλίνη,
για:' είναι ό ϋπνος μου βαρύς, νά φύγω δέν μ' άφήνει».

25 Πάει ή Σουσάνα κι άνοιξε μέ τδ καημένο άχείλι
μέ τήν καημένη κεφαλή, πού είχε τήν ώρα έκείνη.

- «Σουσάνα, φέρε μου νερό άπό τό κρυονέρι,

πού 'ναι στό περιβόλι μας, μέ τό δεξιό σου χέρι».
Ή Σουσάνα πάει τόν μαστραπά2, μ' αυτός νερό δέν πίνει,
30 μόν' στέκει καί τήν έρωτα ποιός κείτεται στήν κλίνη.

- «Εΐντα θαρρείς, μωρ' άδερφέ, καί εΐντα φαίνεται σου,
θαρρείς πώς πολεμώ κ' έγώ τίς τέχνες τίς δικές σου ;»
Καί τήν κουρτίνα σήκωσε κ' εδειξέ της τον κιόλας,

κ' έγίνηκε ή καρδούλα της σάν μαραμμένη βιόλα,'
35 Τό μαχαιράκι έτραύηξε άπ' τ' άργυρό ψουκάρι,'

στόν ουρανό τό ξάμωσε5 καί στήν καρδιά της πάει.
Κι άπού τόν βρόντο τόν πολύ, πού έκαμε τό κορμί της,
έξύπνησεν ή μάννα της, ή πολυαγαπητή ντης.

- «Ποιός είναι, βρέ Σουσάνα μου, πού σ' έκαμε έτσα χάλι,
40 πού νά 'χη τήν κατάρα μου γιά πάντα φυλαχτάρι».

Κι άπό τό χέριν τήν τραυά καί στοΰ γιατρού τήν πάει.

- «Γιατρέ, πού γιαίνεις τσοί πληγές καί γιαίνεις τις γιαράδες,"
γιάνε καί τήν Σουσάνα μου, μή λυπηθης παράδες-

κι άν θέλης λίρες έκατό, χιλιάδες πεντακόσα,
45 τσοί δίδει ό Σαρή Μπαχρής, πού δέ λυπάται γρόσα».
Καί μέ τ' άχείλι ελεγε, φέρτε την, νά τή γιάνη
καί μέ τό γνέμα έλεγε τόν τάφο της θά κάμη.

- «Μέσα στοΰ Χάρου τσοί πληγές βοτάνια δέ χωρούνε,
μήτε γιατροί γιατρεόουνε μήτ' "Αγιοι βοηθούνε.

50 'Αφήνω σας παραγγελιά, άνάθεμά, κατάρα,

νά πάτε νά μέ θάψετε είς τήν Άγιά Βαρβάρα.
Καί πέστε τού Σαρή Μπαχρή νά στέκη παλληκάρι,
νά κάμη τό μνημούρι μου άπό μαργαριτάρι.
Καί πέστε τού Σαρή Μπαχρή, νά στέκη 7 κυπαρίσσι,
55 νά κάμη στό μνημούρι μου μιάν κρουσταλλένια βρύση».

I) εκδ. : ξνπνηαεν. 2) ίο'/εΐον δδατο; (λ. t. mastrapa). 3) âv&oç (λ. ίτ. viola).

4) θ-ηχάρι. 5) τό έσχόπευσε. 6) εκδ. : γαράίες. πληγάς (λ. τ. yara). 7) εχ?. : Sv wax.

Έ διόρθ·. κατά παραλλ. εκ Ψερίμου Δωδεκανήσου (A.A. άρ. 2193, ο. 206-207, στ. 43).
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Κι όταν τήν έπερνούσανε άπό τήν Παναγία,
φωνή έσυρεν ή μάννα τζη κ' έσβησαν' τά καντήλια.
Κι όταν τήν έπερνούσανε άπό τά μαγαζιά,
μικροί μεγάλοι έκλαιγαν' τά μακριά μαλλιά.
60 Κι όταν τήν κατεβάζανε τρία σκαλιά στόν "Αδη,
σκοτώθηκε ό Σαρή Μπαχρής, τό πρώτο παλληκάρι.
Τούς δυό μαζί τούς έβαλαν σφιχτά άγκαλιασμένοι,
καθώς ήτανε ζωντανοί έτσι καί πεθαμένοι.

Κρήτη (Μαργαρίτες Ρι&ύμνης). - Προμ. δ Πυρφ.
ετ. ΙΑ' (1935), άρ. φ 242, σ. 7.

ΙΓ'. ΦΟΝΟΣ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΟΥ ΥΠΟ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΛΗΣΤΟΥ

Τό άσμα £χει εύρυτάτην διάδοσιν εις τήν ήπειρωτικήν 'Ελλάδα καί
τάς νήσους ύπό τόν αύτόν πάντοτε τύπον: Πραματευτής περιοδεύων πίπτει
ε'ις χείρας ληστών, πληγώνεται ύπ' αύτών θανασίμως καί κατά τήν τελευ
ταίαν στιγμήν τής ζωής του άποκαλύπτεται, ότι είναι άδελφός τού αρχη-
γού τών φονέων του.

Παραλλαγαί τοΰ άσματος ύπάρχουν κατά τόπους ώς πρός τό όνομα
τοϋ προσώπου (πραματευτής, Γιάννης, Κώστας, Μήλιος, Μήτσιος, 'Ανδρού-
τσος, Μοραϊτόπουλο, Βλαχόπουλο, καλόγερος κ. ά.), τόν τόπον έξ ού προ-
έρχεται (Πόλη, Βιέννα, Βλαχιά, Συρία, Σαλονίκη, Μεσολόγγι κλπ.), τήν ιδιό-
τητα τών έπιδρομέων (χαραμήδες, κλέφτες, Γιανίτσαροι) καί τόν τρόπον τής
συγκρούσεως. Ό Ν. Πολίτης (Έκλογαί, άρ. 87) έξ ένδείξεων παραλλαγών τί-
νων παρατηρεί, ότι άρχικώς οί συγκρουόμενοι έν τω άσματι δέν ήσαν ίσως έμ-
ποροι καί λησταί άλλά άδελφοί πολεμισταί" έκ τούτου δέ συμπεραίνει ότι τό
δσμα έχει σχέσιν μέ άσματα τού άκριτικοΰ κύκλου, έχοντα άνάλογον θέμα
(άγών "Ηλιου καί Γιάννη, Υίοί Άνδρονίκου). Έκ τοΰ γεγονότος ότι τό ά°μα
είναι γνωστόν καί είς τούς "Ελληνας τής Κορσικής έξεφράσθη ή γνώμη, ότι
μετεφέρθη έκεΐ ύπό τών έκ Μάνης μεταναστών καί κατά συνέπειαν είναι
παλαιότερον τοΰ έτους 1675, ότε έγένετο ή μετανάστευσις αύτη. 1

Δ. Α. Π.

Α'.

Χέρα έκλαιγε τήν πιρνήν,' χέρα τό μεσημέριν.

Πάς' κ'έκλαιγε τόν άντραν άτ'ς, έκλαιγεν τά παιδί' άτ'ς ; 1

Είχεν υίόν πραματευτήν, είχεν υίόν στρατιώτεν,

είχεν υίόν 'ς τά γράμματα μακρά 'ς τήν Ρωμανίαν.

5 Στρατιώτες καί πραματευτής οί δύος5 έντάμαν πάγ'νε.
Στρατιώτες πάντα έλεγεν, πάντα γιά τήν στρατείαν,
πραματευτής πάντα 'λεγεν, πάντα τήν πραματείαν.
Πραματευτής άρ' έρχετον άπέ τήν πραματείαν,

1) S. Baud-Bovy, La chanson populaire grecque du Dodécanèse, Γ, Les
textes, Paris 1936, σ. 241.

2) τό πρωί. 3) μήκω;. 4) τά παιδιά της. 5) χειρ. : δια ο' οί δύο,

25
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άπέ τήν Πόλιν έρχετον κι άπέ τήν πραματείαν.
10 Είχεν καί χίλα φούλιρα, 1 είχεν δύο μουλάρα.

Έπέντεσεν τόν χαραμήν * άπάν' 'ς τδ σταυροδρόμιν.
-«Πραματευτή μ', πού 'ν' τ' άσπρα σου καί ποϋ 'ν' ή πραμα-

τεία σ' ;»

-«'Εγώ 'χω 5(ίλα φούλιρα,' έπαρ' τά δύο μουλάρα
κ' έμέν μαναχόν χάρισον τήν' φλιβερήν τήν μάννα μ'».
15 'Κί' παίρ' τά χίλα φούλιρα, 'κί' παίρ' τά δύο μουλάρα'
έσυρεν τό χαντξάριν ' του κι άτόν τριχαντξαρώνει, *
τ' έναν κρούει άτον 'ς τό πλευρόν, τ' άλλο 'ς σήν άμασκάλάν,
καί τ' άλλο τό πικρότερον χτυπά είς τήν καρδίαν
καί ξάν' έμετανόησεν καί ξάν' έμετανούντσεν.
20 Κλώσκεται 6 άρωτά τονε. «Τά γεννητά σ" άπόθεν;»

- «Έμέν άσ' τό έσκότωσες,8 ντό θέλεις κι άρωτάς με ;»

- «'Εγώ χίλιους έσκότωσα, ή κάρδα μ' 'κ' έντραλίζει* *
άτώρα σέν έσκότωσα, ή κάρδα μ' έντραλίγεν'1"
έτρόμαξεν τό £έριν μου καί τό χαντξάρ' έρροϋξεν». "

25 -«'Εμείς τρία άδέλφα 'μες, είνας τόν άλλον 'κ" είδεν.
"Ενας έγέντον τηρετής, έξέβεν 'ς τά ραχία,"
άλλος έτον 'ς τά γράμματα, μακρά 'ς τήν ξενιτείαν,
κ' έγώ έμ'νε πραματευτής, έποικα πραματείαν». 11

- «Κατά πού λές, πραματευτή, έμείς άδέλφα είμες».
30 'Απέ τό χέρ' άρπάζει άτον καί 'ς τό γατρόν άρ' πάγει.

- «Γιατρέ μου, κοσμογιάτρευτε καί κοσμογιατρεμένε,
γιά γιάτρεψον τόν άδελφό μ', άτός χά " άποθάνει.
"Αν θέλης, χίλα επαρε, άν θέλης, δυό χιλάδες,

άν θέλτς, επαρ' τόν μαύρόν μου, σίτ' στέκ' 18 άρματωμένος».
35 - «Μουδέ τά 5ξίλβ παίρω 'γώ, μουδέ τά δυό χιλάδες,
μουδέ παίρω τό μαΰρον σου, σίτ' στέκ' άρματωμένος.
Άδά 'ς τά δυό μαχαιριές άτ' έγώ γιατρειάν θά βάλω,
άδά τσή κόρδας τή γιαράν 10 άδά γιατρειά 'κ'8 έμπαίνει».

- «Κατά πού λές καί, νέ γιατρέ, άτός θέ ν' άποθάνη».
40 "Εσυρεν τό χαντζάριν' άτ', 'ς σήν κάρδαν άτ' έντώκεν. "

Οί δύος " μίαν έπέθαναν, οί δύος 18 μίαν έτάφαν.

Πόντος (Ύραπιζονς). - Λ. Α Ύλη, άρ. 96 (Ί. Βαλαβάνης).

1) χειρ. : φούλιρια' φλωριά. 2) λ'βστήν (λ. τ. harami). 3) ο&χί, όέν. 4) χειρ. :
χαντσόριν τήν σπάθην τοο. 5) χειρ. : τριχαντορώνιϊ του καταφέρει τρεις σπαθιές. 6)
γυρίζει. 7) οί γονείς σου. 8) άφοϋ μ' έσκότωσες. 9) όέν λυγίζει. 10) χειρ. : «νια-
λίγβν έλόγισε, έρράγισε. 11) επεσε κάτω. 12) ό ?νας ϊγινε ληστής κ' έξήλθεν εις τά
όρη. 13) έκανα τόν πλανόΐιον εμπορον. 14) όεικτ. : νά, ίΐοό. 15) τόν ίππον μου ενώ

στέκει. 16) τήν πληγήν (λ. τ. vara). 17) είς τήν καρίιάν του έκτόπησεν. 18) χειρ·: <"00'
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Β'.

Μικρό πραγματευτόπουλο άπό τήν Πόλη βγήκε,
άπό τήν Πόλην έβγηκε, στή Βαβυλώνα πάει'
σύρνει μουλάρια δώδεκα, χρυσάφι φορτωμένα.
Στόν δρόμον όπου πήγαινε, στόν δρόμον που διαβαίνει,
5 άρκίζ' ό νιός τσαί τραγουδά, άρκίζ' ό νιός τσαί λέγει
-«Χαρά σ' έτοΰτα τά βουνά, δέν έχουν χαρατσήδες 1
νά χαρατσίσουνε3 τό νιό, νά πάρουν τό χρυσάφι».
Άκόμη λόγος έστεκε καί νά τους καί προβαίνουν.
"Ενας τοΰ κόβει τά σχοινιά κι άλλος τοϋ ξεφορτώνει
10 κι ό τρίτος ό καλύτερος μιά μαχαιριά τοΰ δώνει.
Κι άπότι τόν μαχαίρωσε στέκει κι άνερωτά τον.

- «Πές μου νά ζης, πραγματευτή, 'πό ποΰ 'ναι ή γενιά σου ;»

- «Ίδέ κακό πού τό 'χετε έσείς οί χαρατσήδες,
πρώτα νά μαχαιρώνετε κ' υστερις νά ρωτάτε.

15 Άς είν' άπό τ' άνάθεμά κι άπ' τή βαρειά τήν ώρα'

ή μάννα μ' άπ' τά Γιάννενα κι άφέντης μ· άπ' τήν Πόλη,
έχ' άδελφό Γενίτσαρο, λείπει δώδεκα χρόνοι».
Άπό τό χέρι τόν κρατά καί στοΰ γιατροΰ τόν πάει.

- «Γιατρέ, πού γιάτρεψες πολλοί μαχαιροσκοτωμένοι,
20 γιάτρεψε καί τόν άδελφό κι δσα μοΰ πης άς πάνε».

- «'Εγώ ήγιάτρεψα πολλοί μαχαιροσκοτωμένοι,

μά τ' άδελφοΰ ή μαχαιριά πιό γιατρεμό δέν έχει !».

Πάρος.- A.A. "Υλη, άρ. 2044 (Μ. Κ. Κρίσπης, 1873).

ΙΔ'. ΑΝΑΓΝΛΡΙΣΙΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ

'Υπόθεσις τού άσματος είναι ή πώλησις γυναικός ύπό τοΰ άνδρός της
διά τήν άποπληρωμήν τοΰ φόρου, πού είχεν έπιβληθή εις αύτόν, έν συνεχεία
δέ ή άποκάλυψις εις τόν άγοραστήν (Γενίτσαρον, Παχύν (Σπαχήν), έκ τοΰ
κελαδήματος πουλιού, ότι ή πωληθείσα είς αύτόν γυναίκα είναι άδελφή του.

Ό σύζυγος εις τάς πλείστας τών παραλλαγών λέγεται Κοντός (Κόν-
τες). Είς τινας είναι παπάς ό πωλήσας τήν γυναίκα του, ίνα ούτω συμπλη-
ρώση τό ποσόν διά τήν έξαγοράν έκκλησιαστικοΰ παραπτώματός του. Εις
μίαν δέ μεμονωμένην παραλλαγήν έξ Αίγίνης4 τό θέμα τής πωλήσεως γυ-
ναικός έχει άντικατασταθή δι' αιχμαλωσίας κόρης ύπό τών κουρσάρων.

Ό πρώτος τύπος, δηλ. τής πωλήσεως τής συζύγου πρός έξόφλησιν χρέ-
ους, άπαντά πλατύτερον διαδεδομένος κυρίως είς τάς νήσους τοΰ Αιγαίου,

1) ό στίχος, ελλείπων έν. τοΰ- χειρ., παρελήφθη έκ παραλλ. έκ Χίου (Κ. Κανελλάκη,

Χιακά άνάλεκτα, 1890, σ. 68, στ. 4). 2) χαρατσή; = είσπράκτωρτών φόρων' ένταΰθα μέ τήν

"ημ ληστής (λ. τ. haraçi). 3) νά φορολογήσουν, νά λβστεΰαουν.

4) Βλ. έν Λαογρ., τόμ. 8 (1921 25), σ. 84-86.



388

ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

φαίνεται δέ καί ό άρχαιότερος, πιθανώς έκ τών ύστερων Βυζαντινών χρόνων,'
έάν λάβωμεν ύπ'όψιν τήν δλην πλοκήν τής ύποθέσεως τοΰ άσματος καί μά-
λιστα τά στοιχεία, ώς τού καταλογισμού είς τόν σύζυγον ύπό τού βασιλέως
ή τών άρχόντων ύπερόγκου είς ποσόν χρέους ώς φόρου καί τού άγοραστοϋ
τής γυναικός ώς Γενιτσάρου.

Ή πώλησις ώς σκλάβων καί μελών τής οΙκογενείας (συνήθως τών παι-
διών, φαίνεται δέ καί τής γυναικός) ύπό τού άρχηγού αύτής ήτο όχι άσύνη-
θες φαινόμενον καθ' όλον τόν Μεσαίωνα, * άκόμη δ' όμως καί τό θέμα είς
τό άσμα τής άναγνωρίσεως ώς άδελφών νέου καί νέας, προτοΰ πλησιάσουν
άλλήλους, άναφέρεται έπίσης παλαιότερον τών χρόνων τής τουρκοκρατίας.
Τό τελευταίον τοΰτο ύπάρχει ώς άνάγνωσμα έν τή Συναγωγή ύπό τών χρη-
σιμοποιούντων τήν έλληνικήν 'Εβραίων, άποτελεί δέ πιθανώς, ώς ύπεστήρι-
ξεν ό Στίλπ. Κυριακίδης," μετάφρασιν έκ τίνος παλαιοΰ ραββινικοΰ έργου.

Γ. Κ. Σ.

Α'.

"Ενας Κοντός κοντούτσικος έδ' δμορφη γεναίκα
τξ' δ βασιλιάς τ' άζούλεψεν, θέλει νά τοΰ τήμ πάρη.
Μιάν άβανιάν ' τοΰ έβκαλεν ϊδα μ' έναν γομάριν. '
'Ποΰλησεν τά χωράφκια του τξ' έτξεΐνα "έν ήφτάννουν,
5 πουλεΐ άλώνια άσήκωτα, άλώνια σηκωμένα,

πουλεί τζαί τά κοπάδκια του 'ς τούς κάμπους γεμωσμένα,
πουλεΐ τζαί τά ζευκάρκα του 'ς τές πάγνες παγνιασμένα.
"Εμεινέν του ή λυερή τζαί πά' νά τήμ πούληση.
Τξ' άπου τδ δέρι πκιάννει την τζαί πάει 'ς στό παζάρι.
10 "Εναν παιδάκι ξέβηκε 'πού μέσα °ς τό καράβι

τζαί πολοάται τξ' είπεν του τζαί λέει τζαί λαλεί του.

- «Πέ μου, μωρέ Κοντούτσικε, τξ' έσούνη * πόσα θέλεις;»

- «Τά δείλη δίλια κάμνουσιν, τά μάδκια δκυό διλιάες
τζαί τά κανάτξια 7 τοϋ λαιμοΰ 'έν έχουν 'ποκοπάες». '

15 τζαί 'πού τό σέριν πκιάννει την τξ' έπήεν 'ς τό καράβιν.
'Σ τά γόνατά της έγειρε, γιά νά τόν ήφτειρίση'
τξ' έτξείνη σάν τόν φτέριζε0 ό νιός άποτξοιμήθη.
Τξ' έναν πουλάκιν τξ' άλλαξε 'ς τοϋ καραβκιοϋ τήμ πλώρη
τξ' 'έν έκηλάδα νά λαλη σάν κηλαδοΰσιν οδλλα,
20 μόνον 'κηλάδαν τξ' έλεγε άγγελική ψωνούλλα.

-«Φιλά άδερφός τήν άδερφή, κουμπάρος τήν κουμέρα "'

1) Βλ. χαί S. Baud-Bovy, εν8·' άν., 242-241 χαί 305. 2) Βλ. Anne Hadjinico-
laou - Marava, Recherches sur la vie des esclaves dans le Monde Byzantin, Athènes

1950, G. 95 χ.έξ. 3) Βλ. έν Λαογρ., τόμ. 12 (1938 48), σ. 325 χαί 490, σημ. 1, βλ. χαί

ο. 495-498.

4) διαβολήν, Ϊυαφήμησιν. 5) φορτίον. 6) έσύ. 7) στολίδια. 8) δέν εχοον λο-
γαριασμό·/, είναι άνεκτίμητα. 9) έψείριζε. 10) τήν παράνυμ·ρον (λ. γαλλ. conœera).
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τξ' άντράδερφος τήν νύφην του, χάνετ' ό κόσμος τέλεια».
Ή λυερή σάν τ' άκουσεν, έπήρεν την τό κλάμμα,
έστάξασιν τά δάρκα της 'ς τοΰ νιούλλικου τή βούκκα. 1
25 Τξ' έπολοήθεν τξ' είπεν της τζαί λέει τζαί λαλεί της.

- «Τξ' εΐντα 'σεις, κόρη λυερή, τξ' έπήρε σε τό κλάμμα,
τό κλάμμα τζαί τό κούδισμα ! τζαί τό πολύ θρηνούρι ;
"Οξα θυμήθης τοΰ Κοντοΰ, νά πάρω νά σέ πάω».'

Τξ' έπολοήθην τξ' είπεν του τζαί λέει τζαί λαλεί του.
30 - «Μήτε Κοντ' άθθυμήθηκα, μήτε Κοντ' άθθυμοΰμαι.
"Εναν πουλάκιν έκατσε 'ς τοΰ καραβκιοΰ τήμ πλώρη
τξ' 'έν έκηλάδα νά λαλή σάν κηλαδοΰσιν οδλλα,
μόν' έκηλάδαν τξ' έλεγεν άγγελική φωνούλλα.

- Φιλά άδερφός τήν άδερφή, κουμπάρος τήν κουμέρα

35 τξ' άντράδερφος τήν νύφην του, χάνετ' ό κόσμος τέλεια».

- «τζαί πέ μου, κόρη λυερή, τζαί τά 'εννητικά σου».4
-«Ή μάννα μ' έ' Ροδίτισσα τξ' ό τξύρης μου 'μ' Πολίτης
τξ' έχ' άερφόν 'ς τήγ ξενιτειά έδει τριάντα γρόνους».

- «τζαί χάτε, κόρη λυερή, τζαί βρέθης άερφή μου».

40 τζαί 'πού τό δέριν πκιάννει την είς τοΰ Κοντοΰ τζαί πάσιν.

Κύπρος.-A.A. άρ. 1110 (Hedw. Lüdeke, 1937).

Β'.

"Ενας Κοντός κοντακιανός έχει όμορφη 'υναίκα'
ζηλεύγου ν-του κ' οί έδικοί, ζηλεύγου ν-του κ' οί ξένοι,
ζηλεύγου ν-του κ' οί άρχοντες κι δλοι οί καπεταναίοι
καί βάνουσί ν-του πρόστιμο έννιά χιλιάδες γρόσα.
5 Πουλεΐ λιβάδια άθέριστα, πουλεΐ καί θερισμένα,
πουλεΐ κι άμπέλια άτρύητα, πουλεΐ καί τρυημένα,
πουλεΐ λιοΰργια ' άμάζωχτα, πουλεΐ καί μαζωμένα,
καθίζει, λοαργιάζει τα καί πάλι δέν έσώσα.
Πουλεΐ μουλάρια άμέρεφτα, πουλεΐ καί μερεμένα,
10 πουλεΐ καί βούδια άκίνητα," πουλεΐ καί κινημένα,7
καθίζει, λοαργιάζει τα καί πάλι δέν έσώσα.
Πουλεΐ καί σπίθια τρίπατα κι αυλές μαρμαρωμένες,
πουλεΐ σερβίτσα τοΰ σπιθιοΰ δλο μαλαματένια,
καθίζει, λοαργιάζει τα καί πάλι δέν έσώσα.
15 Παίρνει ό Κοντός τήν δμορφη καί στό παζάρι πάει'
κ' ένας Παχύς τόν άρωτά, κ' ένας Παχύς του λέει.

1) στόμα (λ. ίτ. bocca). 2) ν.ροιρό χλάμα. 3) χειρ. : νά πάω và σε πάρω.
4) του; γονείς σοο. 5) ελαιώνα;. 6) τά μή είθισμένα εις έργασίαν (άροτον v.. ά.). 7)
τ« εργαζόμενα.
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- «Πουλείς, Κοντέ, τήν δμορφη ; καί πόσο ν-τήνε δώνεις ;»

- «Πουλώ τηνε τήν δμορφη μ' άορασμό δέν έχει'

τό 'να τζ' άχείλι χίλια 'χει, τά δυό τζη τρεις χιλιάδες,
20 τό μηλομαουλάκι τζη άμέτρητ' άλοάρι».

Μέ τό πινάκι1 τά μετρά, μέ τό κοιλό ! τά δώνει.
Παίρνει ό Παχύς τήν δμορφη καί. στό καράβι πάει
κι άρχίζει νά τήνε τζιμπά, κι άρχίζ' ό θεός νά βρέχη,
κι άρχίζει νά τήνε φιλη καί πέφτ' άντρύ' χαλάζι.
25 Κ" ένα μ-πουλάκι κελαδεΐ άπάνω στό κατάρτι.

- «Φιλεί άδερφός τήν άδερφή, μεγάλο γ-κρίμα κάνει !»

- «Πέ μου, νά ζήσης, δμορφη, άπ' δντας γένος είσαι ;»

- «"Ας είμαι τσ' άστραποβροντής καί τσής άνεμοζάλης».

- «"Οχι νά ζήσης, δμορφη, πέ μ' δλη ν-τήν άλήθεια».

30 - «Ή μάννα μου 'ν' ά' τά Χανιά κι άφέντης μ' ά' τήν Πόλη
κ' έχ' άδερφό κύρ χαραμή/ πρώτο ν-τώ χαραμήδω».

- «Πέ μου, νά ζήσης, δμορφη, εΐντα συγκόμμια 5 ν-είχε ;»

- «"Ητονε νέος, όμορφος, ήτον καί παλληκάρι

κ' είχε γ-καί μιά χρουσήν έλιά άπάνω στό ποδάρι».
35 Παίρνει ό Παχύς τήν δμορφη καί του Κοντού τήν πάει.

- «Πάρε, Κοντέ, τήν δμορφη, πάρε, Κοντέ, τήν άσπρη,
πάρε, Κοντέ, τήν δμορφη κι άς είναι χάρισμά σου

κ' έκείνα όπου σοΰ 'δωκα, προίκα τσή άδερφής μου».

Νάξος (Άπιράόου). - Λ. Α. άρ. 1441, σ. 310 (διαλεχτή Ζευγώλη, 1925).

ΙΕ'. ΜΑΝΝΑ KATAPATAΙ ΝΑ ΦΑΓΗ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ
Ο ΛΥΚΟΣ "Η ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΙ

Τό άσμα άπαντά ύπό τρεις τύπους. Κατά τόν πρώτον (Α'), διαδεδομένον
εις Πελοπόννησον, Χίον κ. ά., τό παιδί άρπάζεται ύπό τοΰ λύκου είς έκπλή-
ρωσιν όρκου τής μητρός, νά φάγη ό λύκος τό μόνον της τέκνον, έάν είχε
νοθεύσει τόν πωληθέντα ύπ' αύτής οίνον μέ νερό καί τόν σίτον διά προσ-
μείξεως χώματος.

Κατά τόν δεύτερον (Β') τύπον, άπαντώντα είς Μακεδονίαν, τό παιδί
άρπάζεται ύπό τοΰ θηρίου πρός έκπλήρωσιν έπίσης εύχής ή κατάρας άτέκνου
γυναικός, όπως άποκτήση τέκνον, έστω καί άν κατόπιν ήθελε τό στερηθή, γε·
νόμενον βορά τοΰ λύκου.

Μέ τό θέμα τοΰτο, είδικώτερον τής κατάρας τής μητρός, όπως κατα-
φάγη τό τέκνον της τό άρκούδι ή τά ψάρια, άπαντά ετερον άσΡα (Γ'λ διαδε-
δομένον μέ παραλλαγάς κυρίως εις τήν Πελοπόννησον, Εύβοιαν, Δυτ. Μα-
κεδονίαν καί Πόντον.

______________γ. κ. σ.

1) ξύλινο ν μκρον χωμητιχότ-ητο; 7-8 οκάδων. 2) μέτρον τών δημητριακών (β)·.
άνωτ., σ. 53. σημ. 12). 3) άδρόν, χονδρόν. 4) X-jjor/jv (λ. τ. lui rami;, 5) ποια χαρα-
κτηριστικά, σημάδια.



[ΙΑΡΑΛΌΓΕΣ

391

A'.

Μιά χήρα πούλαγε κρασί, έπούλαγε καί στάρι,
Τσακώνοι πάν' νά πιουν κρασί καί στάρι ν' άγοράσουν.

- «Χήρα, νερό 'χεις στό κρασί καί χώμα μέσ' στό στάρι».

- «Νερό άν έχω στό κρασί καί χώμα μέσ' στό στάρι,
5 ένα παιδί έχω μοναχό, ό λύκος νά το φάη».

Καί οί Τσακώνοι φόρτωσαν καί πάνε στή δουλειά τους.
Μά ήρθε ώρ' άνάποδη καί ώρα βουρλισμένη1
κι άρπάχνει ο λύκος τό παιδί 'π' τήν άγκαλιά τής μάννας.
Κανένας δέν τόν έσωνε, κανείς δέν τόνε σώνει.
10 Ή μάννα πού 'χε τό παιδί μονάχα τόνε σώνει.

- «"Αφ'σε μου, λύκο, τό παιδί καί πάρ' έμέ γιά δαύτο,
πόχω κριάς καί κόκκαλα, νά φάς καί νά σού μείνη».
Τής λέει τότε τό παιδί άπ' του λύκου τό στόμα.

- «Γύρισε, μάννα, σπίτι σου, σύρε καί στή δουλειά σου
15 κ' έσύ του λύκου μ" έταξες κι ό λύκος θά μέ φάη».

Πελοπόννησος (Τριφυλία). - Δελτ. '1er. ΈΟν. "Εται ι.,
τόμ. Λ' (18831, σ. 362, άρ. 1 (Σ. Καραβίτης).

Α' α.

'Απόψε πήρεν τό θεριό παιδίν άπό τήν κούνια,
χίλιοι πεζοί τό κυνηγούν καί μύργιοι1 καβαλλάροι
κ' ή μά' του άναμαλλαριά 3 κι άφές του άζωνάρης'
καί τό παιδί έψώναζε άφ' τού θεριού τό στόμα.
5 - «Γύρισε, μάννα μου, γύρισε, νά μή σέ φά' κ' έσένα
κι δντας έπούλες τό κρασί κ' έβαλες δόλος μέσα
κ' ήμονες καί κατάμονες θεριό νά φά' τόν Γιάννη,
δέν τό 'ξερες πώς θά θά μέ φά ;»

Χίος (Καρδάμυλα). - Κ. Α. άρ, 296, σ. 98,
άρ. 79 (Κωνατ. Ν. Κανελλάκης).

Β'.

Σπινή" λαλιά ν - άκούστηκε στού Βαρδαριοϋ4 τόν κάμπο'
'κει πήρε λύκος τό πιδί, πήρε κί τού λιχούδι.1
Χίλνοι νουμάτ' τόν κυνηγούν, τρακόσ' άρματωμένοί'
κανένας δέν τούν ζύγουσε,8 τούν λύκον δέν ζυγώνει,
5 μόνον ή μάννα του παιδιού μόν' 'κείνη τόν ζυγώνει.

1) κακή. 2) μύριοι. 3) μέ άσκεπη καί ατημέλητη κόμην. 4) καί ό άφέντηε, ό
πατήρ του, μή φορών τήν ζώνην του. 5) λεπτή, οξεία. 6) τοϋ 'Αξιού ποταμοϋ. 7) λι-
/."οοηβ = ό όρεγόμενο; εκλεκτών φαγητών. 8) δέν τόν κατέφθασε, έπληαίααε,
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- «"Αφ'σε με, λύκε, τού πιδί, άφ'σε με τδ λιχούδι».
Κί τού πιδί 'π'λουγήθηκε άπού τού λύκ' τού στόμα».

- «θυμάσαι 'ντάς, ' μαννούλα μου, δντας μέ βλαστημούσες
ταχύ - ταχύ' τήν ΓΙασκαλιά κί στόν καλόν τούν λόγουν,3

10 δντ' έτρωγες, δντ' έπινες κί μένα βλαστημούσες :

Νά μ' έδουν' ό θεός πιδί, κι άς τό 'παιρνεν ού λύκους».

- «"Ελα, πιδί μ', στή μάννα σου, έλα στήν άγκαλιά μου».

- «θά έρτου 'γώ, μαννούλα μου, θά 'ρτώ στήν άγκαλιά σου,
δντας άσπρίσ' ού κόρακας κι δντας μαυρίσ' ού γλάρους,

15 κι δντας θά στίψ' ή θάλασσα κί σπείρουμι κριθάρι».

θεσσαλονίκη. - Α. Α. άρ. 386, σ. 138
(Χρ. Γουγούσης, 1911).

Γ'.

Οΰλες οί μάννες τά παιδιά τά εύκιώνται νά προκόψουν
καί μιά μάννα, σκυλόμαννα, τό Γιάννη καταργιέται :

- «Γιούλη μ', τ' άρκούδια νά σέ φάν", νά σέ μακελλοκόψουν».
Κι ό Γιάννης καθώς τ' άκουσε πολύ του κακοψάνη.

5 "Εζωσε τ' άλαψρό σπαθί καί τό βαρύ ντουφέκι

κ' έπήρε δίπλα τά βουνά καί παγανιά ' τούς κάμπους"
βρίσκει τ'^άλάψια κ' έβοσκαν, τ' άρκούδια κ' έκοιμώνταν
κι όλα μπροστά τά μάζεψε κι όλα μπροστά τά βάνει"
στή ράχη π' έξανάψανε τής μάννας του φωνάζει.
10 - «"Εβγα, μαννούλα, νά μέ ίδης τ' άρκούδια πώς μέ τρώνε».
-«Γιούλη μ', τ' άρκούδι πού θά σέ φάη δέν πάει κοντά μέ τ'άλλα,
τ' είναι στραβό, τ' είναι κουτσό, κ' έκείνο νά σέ φάη».
Καί πάλι πίσω γύρισε κ' έκείνο γιά νά φέρη.
Έβγήκε καί άγνάντεψε κατάχαμα* στόν κάμπο,
15 βλέπει τ' άρκούδι μοναχό καί πάει νά τό φέρη.
Πάνω π' έζύγωσε" κοντά κ' έπήγε νά τό πιάση,
έχτύπησ' καί τόν εψαγε καί πίσω δέ γυρίζει.

Πελοπόννησος (Κάρυα Κορινθίας). - Α.Α

"Υλη, άρ. 1386. (Γ. Τσαγκρής, 1889.)

1) Ζντ«;, Ζταν. 2) πρωί-πρωί. 3) βλ. άνωτ., ο. 326, αημ. 10. 4) Γι; κυνήγιον
άγριων ζψων. δ) χειρ. : κατάχαμα. 6) έπληπίααε,



III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Α'. ΤΟ ΔΟΚΙΜΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Τό άσμα τοΰτο είς τό όποιον ή κόρη ύποβάλλει είς άγώνισμα, δοκι-
μασίαν, τούς πολλούς μνηστήρας της, διά νά νυμφευθή Μνα έξ αύτών, φαίνε-
ται έκ τού όλου περιεχομένου του παρά τινα άκριτικά στοιχεία του ότι έχει
συντεθή πιθανώς κατά τούς ύστερους βυζαντινούς χρόνους μετά τήν έπικρά-
τησιν τής φραγκοκρατίας είς τήν χώραν.

Γ. Κ. Σ.

Α'.

Χίλια έκατό άρχοντόπουλα 1 κ' έξήντα παλληκάρια,
οδλα μιά λυγερή άγαποΰν, οδλα μιά λυγερ' θέλουν.
Σάν έκαμαν καί κίνησαν πεζούρα καί καβάλλα.'

- «Καλημέρα σου, λυγερή». - «Καλώς τά παλληκάρια'
5 κοπιάστε, ' παλληκάρια μου, νά φάτε καί νά πιήτε». '

- «Δέν ήρθαμαν γιά φαΐ, γιά πιει καί γιά ψιλά τραγούδια-
μάς είπαν 'τι εΤσαι ή γι δμορφη, τ' ότι είσαι ή μαυρομάτα».
-«'Αλήθεια έγώ είμαι ή γι δμορφη, έγώ είμαι ή "μαυρομάτα'
λιθάρι έχω στήν πόρτα μου, δοκίμι στήν αύλή μου,

10 κι δποιος τό ρίξη π'σώπλατα, άντρα θαλά* τόν πάρω».
Κι άλλοι τό πάν' στά γόνατα κι άλλοι ώς τό ζουνάρι
κ' ένας κοντός κοντούτσικος πισώπλατα τό ρίχνει.
Παίρνει ό κοντός τήν δμορφη, παίρνει τή μαυρομάτα.

Ήπειρος ( Τοουμέρκα). - Λαογρ., τόμ. δ
(1915 16) σ. 88, άρ. 65 (Χ. Λαμπράκ7\ς).

Β'.

Έκατόδ δυό άρκοντόπουλλα μιάκ κόρην άαπούσι,
ένούς, ένούς έτάσσετο φιλί καί μιάν έσπέρα'
οδλοι 'μονολαΐστησακ * κ' ύπάσιν οδλ' άλλάι.
Στρώννει τωτ τάβλα νά 'ευτοΰ,3 πολλώλ λογιώτ τραπέτζι.
5 - «Τρώτε καί πίννετ', άρκοντες, κ' έγιώ νά σάς 'φηούμαι'3
μάρμαρον έχ' άφέντης μου, 'ικίμι10 τής άάπης,
κι δποιος βρεθη καί πιάση το κι όπίσω του τό ρίξη,
έκεϊνος είν' ό άντρας μου κ' έγιώ ή ποθητή του».
Κι οδλοι μονοσυνάουτται " κι οδλλοι τό 'ικιμάτζου.

1) το τραγούδι αδεται μέ τό τσάκισμα "ροδακινιά μ'„. 2) εκδ. : πεζούρα καβάλλα.
Η σομπλήρωσις τοδ στίχοο σομφώνως πρός έτέραν παραλλ. εν. Τσοομέρκων (Λαογρ., τόμ. 5,
ο. 86,άρ. 64, στ. 2). 3) ελθετε. 4) τό δεύτερον ήμιστ. : νά φάμε και νά πιούμε διωρ-
ιΊαιθη εκ τής ώς άνωτ. παραλλ., άρ. 64, στ. 5. 5) θέλω νά. 6) συνεκεντρώί)·ησαν. 7)
ρ-οζί. 8) νά γεοθ-οόν. 9) δι-ηγοϋμαι. 10) δοκίμι, άγώνισμα δοκιμασίας. 11) έρχονται μαζί,
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10 Κ' ένας τό παίρει 'άχτυλο κι άλλος μήε καθέλου' 1

κ' ένας κουτρούλλης, ' κουτρουλλιός, ψειριάρης, κασσιδιάρης,

μονοχεριάρι3 τό 'πιάσε κι όπίσω του τό ρίχτει.

- «Έγιώ 'μαι, κόρ', ό άνδρας σου κ' έσού 'σ' ή ποθητή μου».

- «"Αν έπλανειούμουσ σέ κοντούς κι άν ήθελα τίς μαύρους,
15 ήθελε νά 'ν* ή ρύμη μου τά σούσσουλα 'εμάτη». 4

Α/. Γ. Μιχαηλίδον Νουάρου, Δημοτικά τραγούδια
Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 147

Β'. ΤΟΥ ΧΑΡΖΑΝΗ "Η ΤΗΣ ΗΛΙΟΓΕΝΝΗΤΗΣ

Τού άσματος, γνωστού καί είς άλλους εύρωπαϊκούς λαούς,6 παραδί-
δονται δύο κύριοι τύποι. Κατά τόν πρώτον, νέος ζητεί είς γάμον κόρην,
ένεκα δέ τής άρνήσεώς της κατέχεται ύπό άπελπισίας. Μέ συμβουλήν μα-
γισσών ή τού ίππου του, κατ' άλλας δέ παραλλαγάς, μεταμφιεσθείς είςγυ-
ναίκα, κατορθώνει νά φθάση είς τήν κλίνην τής άγαπημένης του χωρίς ν"
άναγνωρισθή ύπ' αύτής. Ή παραπλανηθεΐσα καταφεύγει είς τήν κρίσιν τοΰ
βασιλέως, άποκαλύπτεται ό έξαπατήσας καί ύποχρεώνεται νά τήν νυμφευθή.
Κατ' άλλας παραλλαγάς αύτη γίνεται σύζυγος τού βασιλέως.

Κατά τόν δεύτερον τύπον ό άπηλπισμένος έραστής κατορθώνει μέ μα-
γικά φίλτρα νά σαγηνεύση τήν νέαν. Ύπό τήν έπίδρασιν τής μαγείας άφυ-
πνίζεται έκείνη τήν νύκτα καί, συνοδευομένη ύπό θεραπαινίδων, έρχεται είς
τήν οίκίαν τοΰ έραστοΰ της καί κρούει τήν θύραν, είναι όμως κλειδωμένη
καί δέν άνοίγει. Έν τή άπελπισίςί της λαμβάνει δηλητήριον καί άποθνήσκεΐ'
Ό νέος ίδών αύτήν νεκράν αυτοκτονεί.

Είς τήν όλην του πλοκήν τό ά°μα μέ τά παραμυθιακά αύτά στοιχεία
έχει τήν μορφήν παραλογής. Ή προσφυγή είς φίλτρα καί μαγγανείας, ή
μεταμφίεσις του έραστοΰ πρός έξαπάτησιν τής έρωμένης, καθώς παρετήρη-
σεν ό Νικ. Γ. Πολίτης (Έκλογαί, άρ. 74), είναι στοιχεία γνωστά είς Αρ-
χαίους έλληνικούς μύθους καί διηγήσεις, ώς καί είς μύθους καί άσματα άλ-
λων λαών. ΕΙς μελέτην της ή Sophie Trenkiier," σημειώνουσα άνάλογα παρα-
μυθιακά στοιχεία είς τήν άρχαίαν έλληνικήν μυθολογικήν παράδοσιν, ώς είς
τάς κωμωδίας «Mercator» τού Πλαύτου, διασκευήν του «Εμπόρου» του Φι-
λοδήμου, καί -Eunuchus· τού Τερεντίου, διασκευήν τοΰ όμωνύμου έργου του
Μενάνδρου, καταλήγει είς τό συμπέρασμα, ότι πρόκειται περί λαϊκών
θεμάτων, γνωστών ήδη είς τήν άρχαίαν έλληνικήν φίλολογίαν, τά όποία
διατηρούνται κατά μακράν προφορικής παράδοσιν. Τά : ίδια θέματα είναι
γνωστά καί είς τήν ίστορίαν τού Sarkan, είς τό άραβικόν λαϊκόν κείμε-
νον «Χίλιαι καί μία νύκτες» καί υπάρχουν καί είς τό έλληνικόν δημοτικόν
τραγούδι τού Χαρζανή. Είς πρόσφατον μελέτην του έξ άλλου ό Giacomo Man-

1) ό είς τί> μετακινεί είς άπόατασιν ενός όα/.τόλου, άλλος καθόλου. 2) μικροαωμος,

άδύνατος. 3) ?ιά τής μιάς χειρός. 4) διαδόσεις, δυσφημήσεις γεμάτη.

5) Βλ. Paul a. Brewster and Georgia Tareouli, . Handjeris and Lioyenneti»

and Child 76 and 110 A Study in similarities. Helsinki 1961 (F. F. Communica-
tions, vol. I,XXIV. No 183). 6) Les aventures de Sarkan - Charzanis dans le
folklore grec antique, Byzantion, τόμ. 20 (1950), σ. 259 -266
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ganaro 1 ύποστηρίζει ότι τό θέμα τού άσματος toü Χαρζανή υπάρχει είς τήν
άγιολογικήν διήγησιν περί τού μάρτυρος Κυπριανού έξ 'Αντιοχείας καί τής
Ίουστίνης, οϊτινες έμαρτύρησαν έπί Διοκλητιανού.2

Παρά τά παραμυθιακά στοιχεία ταύτα ό Νικ. Γ. Πολίτης (Έκλογαί,
dp. 74) περιέλαβε τό ά°μα είς τά άκριτικά μέ τόν τίτλον «τής Λιογέννητης»,
έπειδή μέ τό συχνόν είς τό άκριτικόν Μπος καί τά μεσαιωνικά μυθιστορή-
ματα όνομα Λιογέννητη, Ήλιόγεννη, Ήλιογεννημένη, άναφέρεται είς πα-
ραλλαγάς ή έρωμένη τού Χαρζανή (Γιαννάκη, Κωνσταντή, Μαυρουδή κλπ).
Είς τό είσαγωγικόν του σημείωμα ό Ν. Πολίτης σχετίζει τήν ύπόθεσιν τοΰ
άσματος μέ έπεισόδιον τοΰ άκριτικοΰ έπους περί του έρωτος τού Διγενή μέ
τήν Εύδοκίαν, κόρην τοΰ στρατηνοΰ Δούκα, τήν όποίαν ούτος άπάγει, κα-
τόπιν τής μή έγκρίσεως τοΰ γάμου παρά τού πατρός της. Έξ έπιδράσεως
των άσμάτων τού άκριτικοΰ κύκλου προέρχονται έπίσης τά κύρια όνόματα
Φωκάς, Νικηφόρος, Πετροτράχηλος (Βαρυτράχηλος), πού άναφέρονται είς πα-
ραλλαγός, ώς όνόματα τών άποστελλομένων είς τήν νέαν προξενητών, κα-
θώς καί τό όνομα Χαρζανής, τό όποιον σημαίνει πιθανώτατα τόν καταγόμε-
νον έκ τού βυζαντινού θέματος «Χαρσιανόν».2 Παρά τά άκριτικά ταύτα γνω-
ρίσματα, προέχοντα είς τήν πλοκήν ταΰ άσματος είναι τά παραμυθιακά στοι-
χεία καί έκ τούτου είναι όρθότερον νά καταταχθή τούτο είς τάς παραλογάς.

Δ. Α. Π.

Α'.

Ό Χατζαράκης ό μικρός ό Μικροχατζαράκης
δώδεκα χρόνους πολεμά τήν 'Αρετή νά πάρη.
Πέμπει τση μήλο, ρίχνει το, λογάρι * καί πατεί το
καί τσοί προξενητάδες του ξυλιές τοΰ τσοί φορτώνει.

5 Καί βάνει του στοιχήματα, πού δέν μπορεί νά κάμη,
νά σπείρη καί τή θάλασσα σιτάρι καί κριθάρι.
Τότε νά πεντικοσταθη " καί μέ τόν έναν πόδα,
νά σύρη κι άπό πίσω ντου τρικούβερτο 0 καράβι.
Παίρνου ν-τονε τά κλάηματα 'ς τσή μάισσας καί πάει.
10 - «Δίδει σου ή μάννα μου έκατό κι ό κύρης μου διακόσα,
κρυφά 'πού τσοί γονέους μου σου δίδω πεντακόσα».
- «Μή λυπηθης τά γένεια σου, κάτσε μπαρπέρισέ τα.
Μή λυπηθής τά νιάτα σου καί ντύσε τα γυναίκα.

1) Due canti popolari neogreci: Siculoruni Gymnasium Τ, Catania, 1957, σ.
25-35. 2) Βλ. L. Radermacher, Griechische Quellen zur Faustsage. Der Zauberer
Cyprianus. Die Erzählung des Ilelladius. Theophilus, (Sitzungsberichte der Ak.
der Wiss in Wien, Philos-hist. Kl., Band 206, Abli. 4). Wien u. Leipzig 1927. o. 77
*·Η· 3) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', 1920, σ. 246. (Ilepi ^τοΰ
εθνικού έπους τών νεωτέρων Ελλήνων). Η. Grégoire, Échanges épiques arabogrecs Sar-
kan Charzanis, Byzantion, τόμ. 7 (1932), α. 371 -382. J?. Goossens, Autour de Digé-
nis A k ri tas, Byzantion, τόμ. 7 (1932), ο. 303-316.

4) θησαυρόν. 5) và στηριχθ-j είς τοός πέντε δακτύλους τοϋ ποδός. 0) πλοΐον μέ
τρία καταστρώματα.
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Πάρε βελόνα καί κλωστή κι ανέβα στόν όντά 1 τζη,
15 ωσάν έξαδερψούλα τζη, καλή γειτόνισσά τζη».

Πάει χτυπά τήν πόρτα τζη τήν ώρα πού δειπνούνε.

- «Ποιός ήρθε γιά τήν 'Αρετή τή νυχτοπλουμισμένη,
άπό τόν ήλιο δροσερή, 'που τά λουτρά καημένη ;»
-«'Εγώ 'μ' ή γι,άξαδέρφη τζη πού δέ μέ 'δε ποτέ τζη.

20 Δώδεκα χρόνους πολεμώ νά μάθω τό γκεργκέφι, 2

κι ά δέν τό μάθω σήμερο, άντρας μου δέ μέ παίρνει».

- «Πάρε την, Άρετοΰσα μου, κι άνέβα στόν όντά ' σου,
σάν άδερψήδες θέσετε 3 καί βάλε τη κοντά σου».

Στή σκάλα 'κειά πού βγαίνανε ένα πλουμί κεντοΰσαν
25 κ' ένα σκοπόν 4 έλέγανε κ' έγλυκοκελαηδοΰσαν.

Κ' έκεΐ πού 'ποσπερίζανε 5 κ' έκεΐ πού ξενυχτούσαν
ήρχιξ' ή κόρη κ' ήκλαιγε δριμά " κι άνεστενάζει.

- «Τί 'χεις, άξαδερψούλα μου, καί βαριανεστενάζεις ;»

- «Τά φίδια μένουν στά βουνά καί τά θεριά στούς κάμπους
30 κ' έγώ τό κακορρίζικο άπόψε πού θά μείνω ;»

- «Έβγήτε, βάγιες,7 στρώσετε τή νυψικιά μου στρώση
καί βάλετε τό πάπλωμα, πού 'χει τό Χατζαράκη».
Μέσα ν-έκεΐ στόν ϋπνο τζη, στή 'νειροψάνταξή 8 τζη,
ήρχιξ' ή κόρη κ' ήκλαιγε δριμά" κι άνεστενάζει.

35 - «Τί 'χεις, άξαδερψούλα μου, καί βαριανεστενάζεις ;»

- «Μέσα ν-έκεΐ στόν ϋπνο μου, στή 'νειροψάνταξή * μου,
σέλινα σά νά μάζωνα, πράσα ν-έπρασολόγου,

τόν πράσινο μου σιντιγέ9 ώσάν νά τόν έψόρου
καί τό μαργαριτάρι μου τρεις δίπλες στό λαιμό μου
40 κ' ένα ζουμπί10 τριαντάψυλλο στ' αύτί μου κρεμασμένο'
ξεγυμνωμένο τό σπαθί είς τό προσκέφαλο μου».

- «Σά θές, άξαδερψούλα μου, ξηγώ σου τ' δνειρό σου.
Τά σέλινά 'ν' ή πίκρα σου, τά πράσα 'ν' ό καημός σου
καί τό ζουμπί'" τριαντάψυλλο είναι ή παρθενιά σου

45 καί τά μαργαριτάρια σου τά δάκρυα πού θά χύσης.
Ξεγυμνωμένο τό σπαθί, έγώ 'μ', ό Χατζαρής σου».

- «Σάν εΐσ' ό Χατζαράκης μου, στάσου νά βλοηθοΰμε».
Τά παπουτσάκια ντού 'βαλε, τή σκάλα κατεβαίνει.
-«Δικιά" νά σ' εϋρη, μάννα μου, πού γίνηκες ρουψιάνα "

1) δωμάτιον (λ. τ. oda). 2) τό κέντημα έπάνω -ί; τό τ:λάρο (λ. τ. {(ergef). 3)
κατακλιβ-ητι. 4) μελωδίαν άσματος. Γ>) έκάθηντο Ά. π-ρά^ουν τήν έ^πίραν. ορφ.»ο>",
σφοίρώ;. 7) θΐραιw.viîsç, υπηρέτρια·.. S) sic τά όνειροιραντάοματα. 9) «ιοο; φορ;μ.α·
το;. 10) μπουκίτάκι. 11) άοικον. 12) μαστροπό; (λ. ίτ. ruiliana).
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50 κι άνέβασες τό Χατζαρή άπάνω 'πού τή σκάλα».
Καί μπαίνει καί στολίζεται καί βάνει ρεκαμάδα 1
κ' έπρόβαλε στού βασιλιά σά φωτερή λαμπάδα.

- «Πώς ήτον, "Αρετούσα μου, πώς ήτονε, κερά μου,
πώς ήτονε κ' έκόπιασες μόνη σου στόν όντά μου».

55 - «Ή κρίση σού 'τονε πολλή κ' ήρθα άμοναχή μου,
ένας 'πού τσοί λεβέντες σου έπήρε τήν τιμή μου».
Μηνύματα, μηνύματα στοΰ Χατζαρή τήν πόρτα.
-«"Α δέ τήν πάρης,2 Χατζαρή, έγώ θά τήνε πάρω
καί τή μικρή σου άδερφή σκλάβα τζη θά τή βάλω».

Ειρήνης Παπαδάκη, Λόγια τοϋ Στειακοΰ
λαοΰ, τόμ. Α', 'Αθήναι 1938, σ. 18 - 19.

Α'α .

Τό Χατζαννάκιν τό μικρόν, τό Μικροχατζαννάκι,
πού 'γάπησε στήν ξενιτειά καλού στρατιώτη κόρη'
πέμπει της μήλα 'λόχρυσα καί παλλαριάς λοάρι.3
Τά μήλα 'λατζοπάτησεν 4 καί τό λοάρι χύννει,
5 καί τούς άποστολάδους του μαγκλάδιν τούς φορτώνει,5
γ-όχι μαγκλάδι μοναχά μόνογ καί δαβροίλι.6

- «Καλώς τούς άποστόλους μου μέ τά καλά μαντάτα».

- «Κακώς μας, κακώς ήρταμεν μέ τά κακά μαντάτα».
Τά μήλα 'λατζοπάτησεν 4 καί τό λοάρι χύννει,

10 κ' έμάς τούς άποστόλους σου μαγκλάδι μάς φορτώνει,
γ-όχι μαγκλάδιν μοναχά, μόνον καί δαβροΐλι».®
Δέν έχει μέ τά τί μιλά κ' έμίλα μέ τόμ μαΰρο.

- «Μαΰρέ μου καί νά μοΰ 'καμνες τήν κόρη νά κερδέσω».

- «Βάλε με μιάν είς τήν ταή, βάλε με μιά στό στάβλο,
15 βάλε με τρεις καί τέσσερεις, 'ά σοΰ τήν καταφέρω».

- «Σάν χάσω 'γώ τήν νιότην μου, τήν κόρη τί τήθ θέλω ;»

- «Σάθ θέλης, Γιάννη, νά φιλάς καί νά περιλαμπάτζης, 7
μή λυπηθης τόμ μούστακο καί βάλε 'ριό 8 ξεράφι'
τρύπησε καί τ' αύτάκια σου καί βάλε σκουλαρίκια,

20 βάλε 'πού μέσα καμουχά 9 κι άπ' δξω 'ριόμ μελούβι; 10
πιάσε μελάνιγ κοντυλιά καί κάμε τήν έλιάν της,
πιάσε βολόναγ καί κλωστή, πάννε " στή γειτονιάν της

1) φόρεμα"πλουμισμένο (λ. ένετ. recatnada). 2) άν δέν τήν νυμιρει>9*§ς. 3) θ-η-
οαυρόν είς ατρογγόλον δίσχον, πολλά χρήματα. 4) κατεπάτησε. 5) τους απεσταλμένους του
τοος ξυλοφορτώνει. 6) άλλά χαί μέ ραβδοίλι, ραβδί. 7) νά εναγκαλίζεσαι. 8) ώραϊον.
9) βλ. άνωτ., σελ. 374, σημ. 3. 10) ώραΐον βελούδο. 11) πήγαινε.
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κι άν εϋρης καί τήμ μάνναν της σάθ θειά σου τήχ χαιρέτα».
Κ' έτρύπησεν τ' αύτάκια του καί βάλλει σκουλαρίκια,
25 πιάννει μελάνιγ κοντυλιά καί κάμνει τήν έλιάν της,
βάλλει 'πού μέσα καμουχά κι άπ' δξω τδ μελούβι,
πιάννει βολόναγ καί κλωστή, πάει στή γειτονιάν της
καί βρίσκει καί τή μάνναν της' σά θειά τήν έχαιρέτα.

- «Καλώς ηυρα τή θειούλλα μου, τήδ δέν είδα ποτέ μου».
30 - «Καλώς τήν άνεψούλλα μου' μηέ κ' έγώ σέ ξεύρω.

Γιά πές μου, άνεψούλλα μου, 'πό που 'ν' τά βονικά σου;»1

- «Ή μάννα μού 'ν' άψ' τή Σουριά κι άφέντης μ' άψ' τήδ Δύση
κ' έμέν' άρραβωνιάσαμ με στής Μπαρμπαριάς τά μέρη,

κι άν δέν τδ μάθω τό πλουμίν, άντρας καί δέ μέ παίρει».
35 - «Πάμε στήν άξαέρψησ σου κ' έκείν' 'ά σου τό μάθη».

- «Καλώς τήν άξαέρφη μου, τήν δέν είδα ποτέ μου».

- «Καλώς τήν άξαέρφη μου, μηέ κ' έγώ σέ ξεύρω.

Γιά πές μου, άξαέρφη μου, 'πό ποΰ 'ν' τά βονικά σου;»1

- «Ή μάννα μού 'ν' άψ' τή Σουριά κι άψέντης μ' άψ' τή Δύση,
40 κ' έμέν' έρραβωνιάσαμ με στής Μπαρμπαριάς τά μέρη,

κι άδ δέν τό μάθω τό πλουμίν, άντρας καί δέν μέ παίρει».

- «Μήμ πλήσσης,2 άξαέρψη μου, κ' έγώ νά σοΰ τό μάθω».
Κ' ένα τραούδιν τραουδά κ' ένα χαβάν 3 τόμ παίρου.
-«Τό Χατζαννάκι τό μικρόν, τό Μικροχατζαννάκι,

45 πού 'χουν τά ροΰχα του δροσά καί τά λινά του πάχνη,
πού 'χουν τά πασουμάκκια του άττούς 4 άπού τά δέντρα'
έργησεδ,5 δέν έπέρασεν, έργησεδ, δέν έψάνη
καί τό σκυλλίν του πέρασε κ' έκεΐνος δέν έψάνη».

- «Γιά πές μου, άξαέρψη μου, ποιό 'ναι τό Χατζαννάκι ;»
50 - «Κ' έχει σου λείπει ή έλιά κ' έγώ 'λεα 'σαι έκείνο».

- «Χριστός, ή άξαέρψη μου, τί λόγια πού μοΰ λέει!»
Βαριά, βαριά 'νεστέναξε πού μέσ' άψ' τήγ καρδιάν της.

- «Ό ν-ήλιος πά' στήμ μάννα του κι άτδς 6 είς τήφ ψωλιάν του,
κ' έγώ τό ξένον τό λεινό ποΰ νά 'πομείν' άόψε ;»7

55 - «Μήμ πλήσσης,' άξαδέρψη μου, 'πόμεινε μέ τίς βάες»."
Πάλε βαριά 'νεστέναξε κι αύτά τά λόγια λέει.
-«Ό ν-ήλιος πά'στήμ μάνναν του κι άτός " είς τήψ ψωλιάν του,
κ' έγώ τό ξένον τό λεινό ποΰ νά 'πομείν' άόψε».7

- «Μήμ πλήσσης' άξαέρψη μου, 'πόμεινε μέ τήθ θειάσ σου».

1) τά γον.κά, οί γονείς σοο. 2) μή πλήττγ)ς, μή στενοχωρήσαι. 3) μελωδίαν £<σμ.α·
τος. 4) όποο εχοον τά όποδήματά τοο άνθ-οός. 5) έβράδυνε. 6) άετός. 7) εγώ τό
^ενον, τό έλεεινόν, ποό θ·ά μείνω άπόψε. 8) μέ τάς θ·εραπαινίδας, όπηρετρίας.
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60 Πάλε ξανανεστέναξε κι αύτά τά λόγια λέει :

-«Ό ν-ήλιος πά' στήμ μάνναν του κι άτός είς τήφ φωλιάν του,
κ' έγώ τό ξένον τό λεινό πού νά 'πομείν' άόψε ;»
-«Μήμ πλήσσης, άξαέρψη μου, 'πόμεινε μετά μένα.
Σύρητε, βάες, στρώσητε τήν νυψικήμ μου κλίνη"
65 βάλητε στρώμαν άργυρό, στρώμα μαλαματένο,
βάλητε τά παπλώματα, τά 'ψάναν 1 'Ανεράδες
καί τά ψαδιοπλουμίσασι ' τού δράκοντα οί κόρες,
νά πέσ' ή άξαέρψη μου, τή δέν είδα ποτέ μου».
Καί μέσα στά μεσάνυχτα έπήρεν τήν τιμήν της.
70 Κ' έτσε στά ξιψωτίσματα δ νιός θέλ' 'ά μισέψη.3

- «Έσού μισεύγεις, νιώτερε, μά μένα που μέ 'ψήνεις ;»

- «Γιατί τόσες έφίλησα, γυναίκες θά τίς πάρω ;
τής πρώτης γίδ'1 άμύγδαλα, τής δεύτερης καρύδια,

μά 'σού, γιατ' ήσουγ κι δμορφη κ' ήσουγ κι άρχοντοπούλλα,
75 γίδω4 σου πικραμύγδαλα, νά πικραττη ό λαιμός σου.
"Αν τά τσάκισης κ' εΐγ' κουφά, νά τά 'χης μοναχή σου'
άν τά τσάκισης κ' εΤν' γερά, νά τά 'χουμεν άντάμα».5
Κι αύτός άπ' δξω πέρασε κι ώργιό 6 ν-τραούδι λέει.

- «Μάννα, στρώματα τά 'ππεσα, πάπλωμαν τό 'σκεπάστη
80 καί κόρην τήν έφίλησα, τήδ δέν έχουν οί κόσμοι».

- «Μήν του πιστέψητ', άρχοντες, καί καυκησάρης είναι"
άπά' στά κάρβουνά 'ππεσε κι άψ' τ' άττητα 7 σηκώθη,
τήλ λούγκραμ8 μας τή ψωριαριά έσψιχτογκάλιασέν τη».
-«Γιά σήκου, σήκου, κόρη μας, στοϋ βασιλιά νά πάης».

85 Καί ψηλοναπουγκώννεται9 στοϋ βασιλιά πααίννεΐ'
κι δνταν τήν είδεβ βασιλιάς έπροσηκώθηκέν της.

- «Δέν είχες παλαμιάχ χαρτί10 καί κοντυλιάμ μελάνι,
νά στείλης μέ τίς βάες σου, κ' ήρτες ή άπατή σου ;»

- «Τό κασαβέττιμ" μου 'ν' πολύ καί ήρτα κι άπατή μου"
90 ένας άπού τό τσοϋρμος11 σου μοϋ πήρεν τήν τιμήμ μου».

-«Γιά πές μου τά σημάδια του, μπορ' 'ά τόψ φέρ' ό νοϋς μου».

- «Μακρύς είναι σάν τό βεργί, λιανός σάν τό καλάμι
κι δντας σειστή καί λυγιστή καί κάμη καί τό διώμα, 15
άρρωστημένους καί νεκρούς σηκώνν' άπού τό χώμα».

1) τά δφαναν. 2) τά έπλοόμισαν δφαίνουααι τό υφάδι. 3) *' ετοι κατά το λυχαυ-
ϊ·5 ό νέο; 9·έλει νά άναχωρήατ). 4) δίδω. 5) άπό χοινοϋ. 6) ώραΐον. 7) άπό τόν
α8·ον, τήν τέφραν. 8) αδηφάγος' ένταϋθ-α: ό χοίρος (ή γουρούνα). 9) ανασηκώνει τό ποδή-

ρες φόρεμα της. 10) χάρτην μ·.άς παλάμης. 11) θ-λΐψις (λ. τ. kasavet). 12) άπό τό
ιλήήος, τήν άκολουθίαν (λ. ίτ. ciurma). 13) διώμα = ευγενής οψις, έμφάνισις, χαμάρωμα.



438

' ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

95 - «'Πέ μου κ' εΐναιν ό Χατζαννής, ό γυναικαερφός μου».
Σφυρισματίδιν έρριξε κ' έκούστη στό Μισίρι,
καί ξιναδευτερώννει τον είς τοϋ Κιτζιλιμπάση. 1

- «Γιά έλα, έλα, Χατζαννή, ό βασιλιάς σέ θέλει».

- «Έχτές ήμουσ στήμ πόρταν του- σήμερον τί μέ θέλει;»
100 - «Κοράσος σέ καταγκαλεί,1 πού πήρες τήν τιμή της».

-«Γιατί τόσες έφίλησα, γυναίκες θά τίς πάρω;
τής πρώτης γίδ' άμύγδαλα, τής δεύτερης καρύδια,
μ' αύτή γιατ' ήτογ κι δμορφη κ' ήτογ κι άρχοντοπούλλα
γίδω της πικραμύγδαλα, νά πικραττη ό λαιμός της·
105 κι άν τά τσάκιση κ' εΤγ' κουφά, νά τά 'χη μοναχή της,
κι άν τά τσακίση κ' είν* γερά, νά τά 'χουμεν άντάμα».

- «Γιά έλα, έλα, Χατζαννή, κι ό βασιλιάς σέ θέλει,
τήν άδερφήσ σου θά φηκη κ έκείνηθ θέλ ά πάρη».

- «Αύτός άφοΰ καί θέλει τη κι άφ' τήμ μιλιά 3 ξυδάτη"
110 κ' έγώ πού τήν έφίλησα, γυναίκα δέν τήμ παίρω;»

Κι άπού τήχ χέραν τήγ κρατεί καί παίρει τηγ καί πάει.

Σύμη. - Φιλ. Σύλλ. ΚΠ., τόμ. ΙΘ'(1884 85),
σ. 216-219 (Δημ. Χαβιαράς).

Β'.

Σαββάτο τό βραδύ - βραδύ κόρη ξαθή 'λουόταν
τσ' δσ' άρχοντες περάκανε 4 δλοι τά στσιάδια 5 βγάναν,
μά 'να μικρ'8 άρχοντόπουλλο τό στσιάδι του δέ βγαίνει.
Παίρνει τσαί πάει στή μάννα του στά δάκρυα βουτημένο,
5 στά δάκρυα τσαί τά κλάματα περικουκουλωμένο.7
Ή μάννα του τ' άνερωτάει, ή μάννα του του λέει'

- «Γιέ μου, τί είναι τά κλάματα ή έδιτση σ' άντάρα ;»8
-«Μάννα, τήν κόρη, πού είδα 'γώ, γυναίκα νά τήν είχα».

- «Γιέ μου, σύ 'σαι άρχοντόπουλλο, τσείνη φτωχή κουρτέσσα».9
10 - «Μάννα μου, νά μέ ήθελε, μάννα μου, νά μέ θέλη

τσ' άς έπερικατέβαινα τσ' άπό τήν άρχοντιά μου. 10
Μάννα μ', δντες τήν είδα 'γώ, χρουσούς φελλούς" έφόρειε'
μάλαμα είχε στό λαιμό τσαί μάλαμα στά χέρια.
Τήν είδα τσ' έλουότανε σ' όλόχρουσο λεγένι"11
15 τις σκλάβες της έμάλωνε, τίς σκλάβες της μαλώνει,

1) πιθανώς ονομα τόπου (λ. τ. kizilbas). 2) σέ εγκαλεί, κατηγορεί. 3) έκδ. Χα6. :
μηλιά. 4) έπέρασαν. δ) τώ σκιάδια, καπέλλα. 6) αλλ' ένα μικρόν. 7) καλυμμένον

γόριυ, περιλουσμένο·/. 8) ταραχή. 9) εόγενής. 10) καί άς έξέπιπτα άπό τήν άρχοντι-
κήν μου τάξιν. 11) φελλό;.είδος υποδήματος 12) λεκάνην νιψίματος.
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γιατί δέν τής έβάνανε μόσκο στήν άλισίβα». 1
-«"Αν είναι, γιέ μου, σάν μου λές, νά στείλω μηνυτάδες». *
Στέλνει παπάδες δώδεκα, μητροπολίτες τριάντα.
Σαράντα μέρες κάνανε τίς σκάλες ν' άνεβοΰνε
20 τσ' άλλες σαράντα τέσσερες τή λυγερή νά ιδούνε.
"Οντες τούς είδ' ή λυγερή, τούτο τδ λόγο λέει.
-«θρονιά βάν'τε5 νά κάτσουνε, τραπέζι νά γευτοϋνε».

- «'Εμείς έδώ δέν ήρθαμε νά φάμε τσαί νά πιούμε,
του Δούκ' ό γιός μάς έστειλε, γυναίκα νά σέ πάρη.

25 Μάς είπε νά τοΰ δώτσετε κρεββατοστρώσες τριάντα,
οί δεκοχτώ χρουσόψαντες ' τσ' οί άλλες βελουδένιες
τσ' ή μάννα σου τσ' ό τσούρης5 σου σκλάβοι νά τοΰ γραψτοΰνε».

- «Σάν έρθ' ή μάννα μ' άφ' τή γή τσ' ό τσούρης5 μ' άφ' τόν "Αδη,
τότες τσ' έτοΰνος 'μένανε" γυναίκα θέλ''ά7 πάρη.

30 "Οντες θά βρέξ' ό θεός κρασί, νά κάνωμε τό γάμο,
τότες τσ' έγώ έτσείνον-ε άνδρα θά τόνε πάρω.
Χρουσό γκολφάτσι8 τσ' άν γινη τσαί πέτ ση9 στήν αύλή μου,
δέν τό καταχρειάζομαι νά στσούψω,111 νά τό πάρω».
Τοΰ Δούκ' ό γιός άπάντεχε " κάτω στό σταυροδρόμι.
35 - «Καλώς τους τσαί τούς άρχοντες τσαί τούς μητροπολίτες,
καλά χαμπάρια " νά μοΰ είποΰν, καλά νά τούς πεστσεσάρω»."

- «Καλό νά έχης, Δούκα γιέ, τόσο καλά δέν είναι!
Άμα έμεΐς τής είπαμε τά λόγια πού μας είπες,
έτσείνη έξαγρίεψε τσαί μέ θυμό μας είπε :

40 Σάν έρθ' ή μάννα μ' άφ' τή γή τσ' ό τσούρης5 μ' άφ' τόν "Αδη,
τότες τσ' έτοΰνος 'μένανε 14 γυναίκα θέλ' 'ά 7 πάρη.
"Οντες θά βρέξ' ό θεός κρασί, νά κάνωμε τό γάμο,
τότες τσ' έγώ έτσεΐνον-ε άνδρα θέλ' 'ά7 τόν πάρω.
Χρουσό γκολφάτσι" τσ' άν γινή τσαί πέτση9 στήν αύλή μου,
45 δέν τό καταχρειάζομαι νά στσούψω 10 νά τό πάρω».

Παίρνει τσαί πάει στή μάννα του στά δάκρυα βουτημένο,
στά δάκρυα τσαί στά κλάματα περικουκουλωμένο.

- «Οί πεθαμένοι της γονιοί, άν έρθουν άψ' τόν "Αδη,
τότες τσ' έτσείνη 'μένανε άνδρα θέλ' 'ά7 μέ πάρη.

50 "Οντες θά βρέξ' ό θεός κρασί, νά κάνωμε τό γάμο,
τότες τσ' έγώ έτσείνηνε γυναίκα θέλ' 'ά 7 πάρω.

1) άλοοσά, σταχτόνερο. 2) άπεσταλμένοο; κομίζοντα; μήνομα, πρότασιν. 3) βάλετε.

4) δφασμέναι διά χροσοδ νήματο;. δ) ό πατήρ. 6) έμέ. 7) 9·έλει νά=θά. 8) έγκόλ-

πιον. 9) πέσ·β. 10) δέν τό χρειάζομαι, ώστε νά σκύψω. 11) έιτερίμενε. 12) είδήσει;,

Αγγελία; (λ. τ. haber). 13) νά τού; άμείψω (λ. τ. peskes). 14) έκείνο; έμέ.

26
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Χρουσό γκολψάτσι τσ' άν γινώ τσαί πέτσω στήν αύλήν της,
δέ μέ καταχρειάζεται νά στσούψη νά μέ πάρη».

- «"Εμπα στή μέσα κάμαρη, στή μέσα καμαρίτσα,
55 τσαί μάζωξε1 τδ μάλαμα τσαί τδ μαργαριτάρι,

τσαί στείλε το στό χρουσοψό " τσαί κάνε το ζωνάρι.
Στή μέση βάνε τό Χριστό, στήν άκρη τό Βγαγγέλιο,3
τσαί τή μ-πρώτη κατάνακρη,4 νά βάνης τήν άγάπη»'
Μπαίνει στή μέσα κάμαρη, στή μέσα καμαρίτσα,
60 τσ' έμάζωξε τό μάλαμα τσαί τό μαργαριτάρι

τσαί τά 'στείλε στό χρουσοψό ' τσαί τά 'καμε ζωνάρι.
Στή μέση βαίνει τό Χριστό, στήν άκρη τό Βγαγγέλιο,
τσαί τή μ-πρώτη κατάνακρη 4 έβανε τήν άγάπη"
στή μέση του τήν έβανε τσαί ρύμνη κατεβάζει. "
65 Δυό μάγισσες άπάντητσε, ' μάννα τσαί δεχατέρα'7
ή μάννα δέν έμίλητσε τσ' ή κόρ' άπηλοήθη. *

- «Λέπεις8 τον τσείνο τό χλομό, πού κατεβάζει ρύμνη; 10
οδτ' άφ' τή μ-πρίκα 'ναι χλομός " οΰτ' άφ' τήν άρρωστία'
ή άγάπη τόν έτρέλανε τσαί θέλει νά πεθάνη !»

70 -«Τσαί τί μας δίνεις, άουρε, " τή γ-κόρη νά φιλήτσης ;»
-«Πάρετε τό στσιαδάτσι13 μου τό χρουσοτσεντημένο,
πάρετε τσαί τό μαύρο 14 μου τή γ-κόρη νά φιλήτσω !»
-«"Εχε το τό στσιαδάτσι σου, νά μή σέ κάη'" ό ήλιος'
έχε το τσαί τό μαύρο σου νά περισιργιανίζης" "
75 χάριτσέ μας τή ζώνη σου τή γ-κόρη νά φιλήτσης».

- «Νά ! πάρετε τή ζώνη μου, τή γ-κόρη νά φιλήτσω».
Τρία μήλα του 'δώκανε σ' όλόχρουσο μαντήλι,

τής λυγερής τά έστειλε μ' έτσείνηνε νά μείνη. 17
Τό 'να 'ρριξε στούς ποταμούς τσαί πάψαν τά ποτάμια,
80 τ' άλλο 'ρριξε στό τρίστρατο τσαί πάψαν οί διαβάτες,
τ' άλλο 'πλανέθητσ' έψαε τσ' έπιάκαν την τά μάγια.18
-«Παπούτσα είς τά πόδια μου, στσέπη ,0 στήν τσεψαλή μου,
τρία τσεριά στά χέρια μου στού Δούκα νά βρεθούμε!»

- «Τσουρά, " μήν έτρελάθητσες, τσουρά, μήν έλωλάθης "

1) συγκέντρωσε. 2) τόν χροσοχόον. 3) Ευαγγέλιον. 4) εί; τό πρώτον άκρον τή;
ζώνη;. 5) έιρόρεαε τήν ζυίνην εί; τήν μεοην τοο καί βαδίζων κατέρχεται τήν στενωπον.
6) 00νήντησε. 7) θυγατέρα. 8) άπήντηαε. 9) βλέπει;. 10) που κατέρχεται τήν στενήν όδόν.

11) ουτε έκ τή; λύπη; είναι χλομό;. 12) νέε. 13) τό σκιάδιον, τό καπέλλο. 14) τον
ϊππον. 1δ) νά μή -Α ν.α·'·(). 16) νά έξέρχεσαι εί; περίπατον. 17) διά νά τήν έλκύσ-j
εί; τόν ερωτά του. 18) έπλανήθη, έξηπατήθη. 19) καί κατέλαδον αύτήν τά μάγια. 20)
σ/.έπ'Ί— κάλυμμα τή; κεφαλή;. 21) κυρά. 22) μήπω; παρεφρόνησε;, έτρελάθη;.
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85 τσ' άν ήπιες άδολο κρασί, γοργά νά τδ ξεράτσης». '

- «Παπούτσα είς τά πόδια μου, στσέπη στήν τσεφαλή μου,
τρία τσεριά ' στά χέρια μου στού Δούκα νά βρεθούμε».
Μονάχη της έτσίνητσε στή σκάλα του εύρέθη,

ψιλή φωνίτσα έσουρε δση τσ' άν έδυνάστη.
90 - «Γιά έβγα, εβγα, Δούκα γιέ, τήν πόρτα νά μ' άνοιξης».
Ή μάννα του τήν άκουτσε τσ' ή μάννα του τής λέει.

- «Ποιός είδε ήλιο άποβραδίς, άστρο τό μεσημέρι,
ποιός είδε τΙς πολιτιτσές3 νά προβατοΰν τις νύχτες;»

- «Τά μάγια σου μ' έψέρανε τσ' όχι ή άρχοντιά σου !»'
95 Τό δαχτουλίδι έβγανε άπό τό δάχτουλό της,

πού 'χε άπ' δξω μάλαμα τσαί μέσα τό ψαρμάτσι8
τσαί τό 'σούρε στ' άχείλι της τσ' έτσεί έφαρμακώθη !
"Ωσπου νά βγη τού Δούκ' ό γιός είς τό σαραντασκάλι,
βρίστσει τ' άντζελικό κορμί 'τσεί χάμω ξαπλωμένο !
100 - «Σάν ήθελες, μαννούλα μου, νά είχες γιό τσαί νύφη,
μέ τή φωνή πού άκουτσες, νά έβγαινες ν' άνοίξης».
Τό μαχαιράτσι τ' έβγανε άπ' άργουρό ψηκάρι"
τσαί στή γ-καρδιά του τό 'μπήξε7 σάν άξο παλληκάρι.
Έτσεί πού 'βάνανε8 τή νιά έβγήτσε καλαμιώνας 9
105 τσ' έτσεί πού 'βάνανε8 τό νιό έβγήτσε τσουπαρίσσι.
Ό βασιλιάς τά βίγγλιζε 10 άπό τό παλεθούρι. "

- «Γιά ίδές τα τά μαργιόλικα, " τά πολυαγαπημένα,
πού ζωντανά άγαπιόντουσαν τσαί τώρα πεθαμένα !»

Αίγινα - Λαογρ., τόμ. 8 (1921-25)
σ. 81-84, άρ. 8 (Π. Ν. Ήρειώιης).

Γ'. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΠΛΑΝΟΓΙΑΝΝΟΣ

Ό Γιάννος κατορθώνει διά τεχνάσματος νά παρασύρη τήν Μάρω, ή
όποία ήτο συνετή καί προσεκτική άπέναντι τών νέων.

Τό τραγούδι τούτο, τοπικώς περιωρισμένον είς τήν "Ηπειρον κυρίως
καί τήν Μακεδονίαν καί συντεθειμένον είς στίχον δωδεκασύλλαβον, φαίνε-
ται μέ τό περιεχόμενον τούτο, δηλ. τής έξαπατήσεως τής κόρης, ότι εύρί-
σκεται ε(ς συνάφειαν πρός τό τραγούδι τοΰ Χαρτζανή ή τής 'Ηλιογέννη-
της. "Οπως είς έκείνο, ούτω καί είς τό προκείμενον άσμα ή κόρη κατακτά-
ται ύπό τού νέου διά μεταμφιέσεως αύτοΰ είς γυναίκα.

1) νά τό βγάλ-jj; δι' έμέτου. 2) κηρία. 3) τά; πάρνα; γυναίκα;. 4) χαί οχι ή

&έσι; σου εί; τήν άρχοντικήν τάξιν. 5) δηλητήριον. ΰ) άπό άργοράν θήκην. 7) ενέπηςε.

8) εθαπτον. 9) ειρότρωσε αοστά; καλάμων. 10) παρετήρει. 11) παράθ-υρον. 12) τά

πανούργα, δηλ. τά χρησιμοποιήσαντα ερωτικά τεχνάσματα.
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Α'.

Ό Γιάννης κι ό Γιαννάκης κι ό Πλανόγιαννος,
πού πλάναε τά κορίτσια καί τές εΟμορφες,
τήν Μάρω, τή Μαρούλα, τήν άπλάνευτη,
δέν μπορ' νά τήν πλανέση καί μαραίνεται'
5 στήν μάννα του πηγαίνει καί πρόσκλαίεται.

- «Γιά πές μου, πές μου, μάννα μ', τί νά γένω 'γώ ;»

- «Σώπα, σώπα, Γιαννάκη μ', δέν άποτολμώ
γιατ' είμαι γριά γυναίκα καί κολάζομαι».
Στήν νύφη του πηγαίνει καί πρόσκλαίεται.

10 - «Γιά πές μου, πές μου, νύφη, τί νά γένω 'γώ ;»

- «Σώπα, σώπ', άφεντάκη μ", δέν άποτολμώ,
γιατ' εΤμ' άντρδς γυναίκα καί χωρίζομαι».
Στήν άδερφή του πάγει καί πρόσκλαίεται.

- «Γιά πές μου, πές μου, Κάλω, τί νά γένω 'γώ ;»
15 - «Σώπα, σώπα, Γιαννάκη μ', μή μαραίνεσαι,

κ' έγώ νά τήν πλανέσω τήν άπλάνευτη.
Γυναικεία ροΰχα ντύσου, σμαραγδδρρουχα,
καί διάβ' άπ' τήν αυλή της, καλημέρα την».

- «Καλή σου μέρα, Μάρω». - «Καλώς τήν Κάλω μου».
20 - «"Αιντε, Μάρω μ', νά πάμε στά λιβάδια μας,

νά μάσωμε καί ϊτσα1 κι άνθολούλουδα».
Ή Μάρω τά μαζώνει κι δ Γιάννος τά σκορπάει.

- «Μάρω μ', νά 'μουν ό Γιάννος, τί θέ νά 'κάνες».

- «Κάλω μ', νά 'σουν ό Γιάννος, 'γώ κρημνίζομουν».
25 - «Μαρούλα μ', 'γώ 'μ' ό Γιάννος, μή κρημνίζεσαι».

- «Γιάννο μ', κι άν μέ πειράξης, τά φίδια νά σέ φάν'».

- «Μαρούλα μ', κι άν σ' άφήκω, τά φίδια ας μέ φάν',
κι άρκούδια άς μέ σχίσουν μέσ' στά τρίστρατα».

Am. Paeeow, Τραγούδια ρωμαίικα, Lipsiae
I860, σ. 358 - 9, άρ. 478 (συλλ. Ulrich).

Β'.

Κάτω, Μάρω μ', στήν Πόλη, στήν 'Αρβανιτιά
έκεΐ 'ν' δ Γιάννης, Μάρω μ', δ Πλανόγιαννος'
πλανεύει τά κοράσια καί τΙς έμορφες,
τή Μάρω δέν πλανεύει είναι πόνερη,
5 πδχει άδερφή στήν πόρτα καί στό μαχαλά'

1) νά σολλεξωμεν -/.αί ία, μανουσάχια.
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στήν άδερφή του πάει, πάει κλαίγοντας.

- «θά σέ ρωτήσω, Κάλιω μ', Κάλιω μ' κι άδερφή μ',
πώς νά πλανέψω τ' Μάρω, πού 'ναι πόνερη ;»

- «θά σ' όρμηνέψω, Γιάννε μ', κι ας κριματιστώ.
10 Ντύσε γυναικεία ροΰχα, κόρης πρόσωπο,

καί πάρε τήν καρδάρα, σΰρε γιά νερό

καί πέρνα 'πό τή Μάρω, «Μάρω μ'», φώναξε:

- άιντε, Μάρω μ', νά πάμε γιά κρύο νερό».

- «Σΰρε, κόρη μ', σΰρε, έγώ δέν έρχομαι,

15 ψοβοΰμαι 'πό τό Γιάννη τόν Πλανόγιαννο».

-«"Αιντε, κόρη μ', νά πάμε, Γιάννης δέ 'ναι έδώ».1

Γελάστηκε κ' ή Μάρω, πάησε γιά νερό.

Στό δρόμο πού πηγαίνουν μόν' κουβέντιαζαν.

- «Μάρω μ', σάν έρθ' ό Γιάννης, τί θά κάμωμε ;»
20 - «Κόρη μ', σάν έρθ' ό Γιάννης έγώ θά γκρεμιστώ».

- «Έγώ εΤμ' ό Γιάννης, Μάρω μ', ό Πλανόγιαννος,
πλανεύω τά κοράσια καί τίς δμορψες,

σέ πλάνεψα κ' έσένα πού 'σαν πόνερη».

Μακεδονία. - Ήμερολ. Δυτ. Μακεδ.
ετ. 1934, σ. 55 (Φ. Παπαν(ικολάου).

Δ. ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΟΡΗΣ ΥΠΟ ΑΓΟΥΡΟΥ

Τού άσματος, τό όποιον ήδετο είςνεόνυμφον ξενιτευομένην,'είναι γνω-
σταί όλίγαι παραλλαγαί έξ 'Ανατολικής Θράκης (Σωζόπολις καί Κωστί). Ή
δλη οίκονομία του ύπεμφαίνει τήν στενήν συνάφειαν αύτοΰ πρός τό £πος
τού Διγενή 'Ακρίτα είς τήν σκηνήν τής άρπαγής ύπό τοΰ Διγενή τής Εύδο-
κίας, κόρης τοΰ στρατηγοΰ Δούκα, καί τής κατασκηνώσεώς του μαζί της
είς πράσινον λιβάδι.

γ. κ. σ.

- «Τ* έχουν τά σύννεφα καί πάν' καί τρέχουν καί κοσεύουν,3
κάμ' ό βοριάς τά κυνηγά, κάμου ή ν-τραμουντάνα,

κάμου τό σπεροβόλημα πού σέρνει ό Μάς κι 'Απρίλης ;»

- «Οδτ' ό βοριάς τά κυνηγά ουτε ή ν-τραμουντάνα,

5 ουτε τό σπεροβόλημα πού σέρνει ό Μάς κι 'Απρίλης».
"Αγουρος κόρην έκλεψεν άπό μάννας άγκάλες,
άπό κυουροΰν ν-της γόνατα κι άπό λαλάς 4 λαλάνδια,5
καί πήγε καί τσαντήρωσε ή σέ πράσινο λιβάδι,

1) ε*?. : 'ναι τος. Ή διόρΟ·. -/.ατά παραλλ. εκ Καταφυγίου Μακεδονίας (ΛΑ άρ. 1550,
ο. 12, οτ. 14).

2) βλ. έν Λαογρ.. τόμ. 1 (1909), α. 645, άρ. 70, σημ. 3) τρέχοον (λ. τ. kosmak).
4) γιαγιάς. 5) θωπείας. 6) εστηαε τήν σκηνήν (λ. τ. Çadir).
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παίρνει ν-τήν κόρη πλάι ν-του, στόν ήσκιο τήν καθίζει,
10 βγάζει άπό ν-τό γ-κόρψον v-του άψράτο παξουμάδι,
βγάζει καί 'πέ ν-τόν άλλονα μιά πέρδικα ψημένη.

- «Κάτσε νά φάμε, κορασιά, καί πίσου μή θυμάσαι».

- «Σά θυμηθώ ν-τή μάννα μου τό γαίμα μου παγώνει,
σά θυμηθώ ν-τό γ-κόρη μου, ν-τό νού μου σκανταλίζεί'

15 θέλω νά πάγω σπίτι μας, νά πάγω στή μάννα μου».

Θρ$χη (Σωζόπολις). - Λαογρ., τόμ. 1 (1909)
σ. 644-45, άρ. 70 (Κ. Παπαϊωαννίδης).

Ε'. ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΟΣ ΕΞ ΕΡΩΤΟΣ ΣΏΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ

Τό θέμα νέου, ό όποιος κατέχεται ύπό σφοδρού έρωτος πρός κόρην
ένφ αύτή τόν άποκρούει, είναι άπό τά πλέον συνήθη είς τήν δημώδη ποίη-
σιν. Είς άσματα, ώς κατωτέρω, ύπάρχει ώς άρχική ή ιδέα έραστοΰ, όστις κα-
τέληξεν είς άσθένειαν, τέλος δέ άποθνήσκει, άφοΰ άφήνει παραγγελίας κατά
τάς τελευταίας στιγμάς του είς τήν σκληρόψυχον έρωμένην του ή σφζεται
ούτος είς τήν ζωήν έκ τής έπικαίρου έπισκέψεώς της.

ΕΙς τά άσματα ένταΰθα: α) νέος προσποιούμενος τόν άρρωστον κα-
ταπίπτει έπί τής κλίνης καί πέμπει τήν μητέρα του νά προσκαλέση τήν άγα-
πημένην του. Αύτη έρχεται είς έπίσκεψίν του καί τού άποκαθιστά τήν ύγείαν
διά τού φιλήματός της. β) άρρωστος νέος δέχεται τήν έπίσκεψίν τής άγα-
πητικ,ής του. γ) είς νέον βαρέως άσθενοΰντα έξ έρωτος προσκαλείται ιατρός,
όστις διαγιγνώσκει τήν κρίσιμον κατάστασίν του. Ή κόρη μαθούσα τοΰτο
έπισκέπτεται τόν άρρωστον, τού όποίου άποκαθίσταται άμέσως ή ύγεία διά
τοΰ φιλήματός της.

Τό τραγούδι ύπό τούς τύπους τούτους μέ εύρυτέραν διάδοσιν είς τόν
νησιωτικόν κυρίως χώρον καί τήν Πελοπόννησον. είτα δέ είς θράκην καί
άλλους τόπους, φαίνεται συντεθέν άρχικώς κατά τούς χρόνους πιθανώς τής
φραγκοκρατίας είς τήν Κρήτην ή τήν Δωδεκάνησον.

Γ. Κ. Σ.

Α'.

Είς τήν άπάνω 'ειτονιά, είς τήν άπάνω ρύμη,1
μάνν' άουρος ψυχομαχεί γιά μήλο, γιά κυώνι,
γιά μιάς κορτέσας ' φίλημα, γιά μιας άάπης χάι- 3
τής μάννας του* τό 'ιάλυσε5 ψουψουριστά * στ' αυτί της.

5 -«Μάνν', άμε' στής πολλααπώς κι άν έχη δώσει σού το».
Φεύγει κ' ύπά' στής άαπώς, βρίσκει την καί πλουμίζει.8
-«"Ωρα καλή σου, λυερή, καί γειά σου, γειά σου, κόρη'
έσύ ξομπλιάζεις' τόν άτό, κ' έμοΰ γιός μ' άποθαίνει,

1) ρόμη = στενή biô:. 2) εδγενοό; κόρη; (λ. k. cortese). 3) χάδι, θ-ωπείαν, 4)
εκδ. Μανωλ.: της. 5) ϊξηγήθ-η. 6) ψιθυριστά. 7) διεαγε. 8) διακοσμεί Βφααμα διά
βελόνη;, κεντά. 9) διακοσμεί; μέ κέντημα' ένταόθ·α : κεντρί;.
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γιά μήλο γιά χρουσόμηλο γιά κίτρινο κυώνι».
10 Ίπλώνει, 1 τριιπλώνει το κ' είς τή φων-τιά τό ρίχτει.

- «Φων-τιά σέ κάψη, 'σέν' άτέ κι άπού σέ θέλει πιάσει».
Βάλλει τό ψελλοκάλικον, * μπαίνει στό περιόλι'

καί κόβγει μήλο τής ψιλιάς, κυώνι τής άάπης
καί κόβγει κιτροβάρσαμον 4 άπού τήν άλετάναν. '
15 Στό μανδηλάκι τά 'εσε* κ' ύπά' στ' άρρωστημένου.
Βρίσκει λαό στό σπίτι του, σύναμα7 στήν αύλή του.
-«Κάμετε τόπον, άρκοντες, καί κύκλον, οί παπάες,
νά μπώ νά 'ώ8 τόν άρρωστο, πού λέσι πώς 'ποθαίνει».
Άνεκουψά' τό πόπλωμα, ψιλεί κι άνεψιλεϊ τον.
20 Τότες θωρεί τόν άρρωστο κ' έχαμοέλασέ της.

- «Τούτος ό νιός ό άρρωστος γιά τό ψιλί 'ποθαίνει,
μέ τό ψιλί 'ιατρεύεται κι άλλο γιατρό δέ θέλει».

Έμμ. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά, έν
'Αθήναις 1896, ο. 240-41, άρ. 41.

Α'α.

Χήρας ύγιός ψυχομαχεί, χήρας ύγιός πεθαίνει
κ' ή μάννα του τόν άρωτά, ή μάννα του τού λέει.

- «Γιά πέ μου, γιέ μου, ποϋ πονείς, νά 'βρω γιατρόν νά γιάνης».10

- «Μάννα μου, στήν καρδιάν πονώ, μά γιατρεμό δέν έχει,
5 μόνον άν πάς καί ψέρης μου τήν άγαπώ πού θέλω».

Παίρνει καί πά' καί βρίσκει την καί τόν άτόν " έκέντα.

- «Μωρή σκύλλα, μωρ' άνομη, μωρ' άνομη τοΰ κόσμου,
ό γιούκας μου ψυχομαχεί γιά λόγου σου καί μόνο».
Τριπλοδιπλώνει τόν άτό^καί στή φωτιά τό ρίχτει.

10 - «Φωτιά νά κάψη τόν άτό κ' ή λάβρα 12 τή βελόνη.
Δώτε μου τά καλίκια 13 μου νά 'μπω στό περιβόλι,
νά κόψω μήλον τής ψιλιάς, 14 κυδώνι τής άγάπης,
δαμάσκηνα μέ τό κλαδί, νά μυριστη, νά γιάνη».
Παίρνει καί πά' καί βρίσκει τον, παπάδες τόν έψάλλαν,
15 τό πάπλωμαν έσήκωσε κι ό νιός έχαμογέλα.

Χίος (Βίχι). - Λ. Α. άρ. 1079
σ. 41 (Βίτα Ξανθάκη, 1937).

1) διπλώνει. 2) υπόδημα γυναιχείον μέ φελλόν ώς χάττυμα. 3) περιβόλι. 4) ει-
oos αρωματικού ήδυόσμου. 5) άλιτάνα=μέρος τής αύλής ή κήπου μέ άνθη (λ. ίτ. altana).
6) τά εδεαε. 7) σύναςιν. 8) νά ίδώ. 9) ανασηκώνει. 10) χειρ. : γιάνη. 11) άετόν.
12) ό υπερβολικός καύσων. 13) δώσετε μου τά υποδήματα. 14) χειρ. : μηλιάς.
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Β'.

'Αρρώστησα βαριόμοιρος, βαριά γιά νά πεθάνω
κ' έρχονται οί ψιλαινάδες μου καί γ-οί άγαπητικές μου
κ' έρώταγαν τή μάννα μου καί τήν ξαναρωτάνε,
-«θειάκω, τί κάνει ό γιούλης σου, θειάκω, τί κάνει 6 γιός σου;».
5 - «Μωρ', τί σέ νοιάζει, λυγερή, 'πό μένα γιός μου δέν μπορεί;»1

- «θειάκω, δικός σου ό γιούλης σου κ'έμένα ή παντοχή μου».'
-«Μωρ', γιά 'λα, φιλαινάδα μου, καί μή ρωτάς τή μάννα μου
καί πάρε τό προσκέφαλο κ' ελα κοντά μου, κάτσε'

καί πάρε τό χεράκι μου καί ρώτα τήν καρδιά μου,
10 νά είποΰμ' ουλα τά ντέρτια® μας καί τά παράπονά μας».

Πελοπόννηοος (επαρχ. Ηλείας). - Λ. Α. άρ. 752
σ. 19, άρ. 11 (Ν. Λάσκαρης, 1921).

Γ.

- «Χίλια φλουριά νά δώκετε, χίλια παλιά κοσάρκια, '
νά πάν' νά φέρουν τό γιατρό σαράντα παλληκάρια».
Καβαλλικέψαν τ' άλογα, σάν τά πουλιά πετοΰσιν,
πάσιν νά φέρουν τό γιατρό, δέν ξέρουν άν τόν βροΰσι.

5 Στές τρεις ή ώρα τής νυκτός έμπήκαν μέσ' στή χώρα
καί τόν γιατρόν τόν ηυρασι στή χρειαζούμενη ώρα.

- «Πάρε, γιατρέ, τά γιατρικά νά πάμε στ' άρρωστιάρη,
γρήγορα νά προφτάξουμε τ' δμορφο παλληκάρι».
Παίρν' ό γιατρός τά γιατρικά άπού τή σπετσαρία '

10 καί λέ' «άν τόν 'βρω ζωντανό, θά κάμω θεραπεία».
Καβαλλικέψαν τ' άλογα σάν τά πουλιά έτρέξαν
καί στοϋ άρρώστου τήν αύλή έπήαν κ' έποζέψαν.

- «Γιατρέ μου, γιατί άργησες, τί ήταν ή άργιά σου,
άράγες δέν τά πλέρωνα κ' έγώ τά γιατρικά σου ;

15 Στ' άχίρι' στέκει τ' άλογο, στέκει χαλινωμένο,

πάρ' το, γιατρέ, καί γιάνε με γρήγορα καί πεθαίνω».
Πιάν' ό γιατρός τό χέριν του, ξετάζει τό κορμίν του
καί παρουσίας λέει του' «άγάπη 'ναι, παιδί μου.
"Εχεις μεάλον έρωτα, τί ημπορώ νά κάμω ;
20 τά σωτικά" σου έπιασε, κανένας δέν σέ γιαίνει».

1) τό 2ον ήμιστίχιον λέγεται καί άλλως : γιά το διχό μου τό παιδί. 2) τό στή-
ριγμά μοο. 3) λόπας, καημοί)? (λ. τ. dert), 4) είκοσάρικα. 5) φαρμακείο'/ (λ. ένετ.
speciaria). 6) είς τό άχοόρι, τόν στάβλον. 7) τά σωθικά, σπλάγχνα.



ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ 447

Τότες του λέει ό γιατρός' - «δουλειά 'χω, θά μισέψω
καί ψέρτε μου τό άλοο, γιά νά τό καλλικέψω».
Μά τού γιατρού τό μισεμό ή κόρη τον μαθαίνει
καί λέει στή μαννούλα της μέ τήν καρδιά καμένη.
25 - «Δώσ' μου, μάννα, τήν άδεια σου, νά πάω νά γεμίσω,
γιατ' έχω λύπη στήν καρδιά ίσως καί ξεκακίσω». 1
-«Δίνω σ' έγώ τήν άδεια νά πάης, νά γεμίσης,
γιατί νερό δέν έχουμε, γρήγορα μήνε 'ργήσης».
Σαράντα μίλια έκοβγκε κ" έμπήκε μέσ' στά δάση.
30 Σ' ένα δεντρίν έκούμπησε νά πη τά βάσανά της
κ' έκείνο έξεράθηκεν άπού τά δάκρυά της.

- «'Ω ούρανέ, πού 'σαι ψηλά, κατέβα μέσ' στή στράτα
καί πές μ' άν είναι ζωντανός έκεϊνος πού μ' άγάπα».
Φωνή έκούστη άπ' ούρανό, άπ' 'Αρχαγγέλου στόμα.

35 -«"Αν τόν έγάπας μπιστικά, έθελε νά τόν έχης,
σάν τό σγουρό βασιλικό πάντα νά τόν προσέχης.
Μά ζωντανό θά τόνε βρης, μά κόντεψε νά πάη
τό σώμαν του στούς ζωντανούς καί ή ψυχή στόν "Αδη».
Κ' ή κόρη μ' άναστεναγμό λέει αύτά τά λόγια.
40 —«'Αλήθεια τόν έμάλωνα, τού 'λεγα πικρά λόγια
καί τώρα τά σκεπάστηκα δάκρυα, μοιριολόγια».
Τρέχει καί πάει στό σπίτι του, τόν βρίσκει στό κρεββάτι'
κουντά του καί σηκώνεται, ψιλά τον καί τόν γιαίνει.

- «'Έ τοϋ διαόλου τόν υίό τέχνες πού τές μαθαίνει,
45 δντας τοϋ λείπη τό ψιλί, νά πέψτη, νά πεθαίνη».

Ά. Βρόντη, Τής Ρόδου παραδόσεις καί
τραγούδια, έν Ρόδφ 1930, σ. 59-61, άρ. 1.

Τ' ΤΗΣ ΑΠΟΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗΣ

Τό τραγούδι εύρίσκεται εις συνάψειαν μέ τά άσμ°τα τής άπαρνημέ-
νης κόρης ύπό τού έραστού της.'

Ή κόρη έκ τής θλίψεώς της, διότι έχει έγκαταλειφθή ύπ' αύτοΰ, κατα-
βάλλεται καί πίπτει άρρωστη έπί τής κλίνης της. Τρεις γειτόνισσαι έρχονται
καί τήν παρηγορούν, μία δ' έξ αύτών μεσιτεύει καί πείθει τόν άγαπημένον
της νά έπανέλθη πλησίον της. Εΐς τινας παραλλαγάς συμφύρεται τό άαμ®
μέ τό τραγούδι τής κουμπάρας πού εγινε νύφη'3 εις άλλας ό νέος δέν πεί-
θεται νά έπανέλθη είς τήν πρφην έρωμένην του, ήτις ούτω άπελπισθεϊσα
άποθνήσκει. Μετ' αύτής δέ αύτοκτονεΐ κατόπιν καί ό έραστής της.

1) Ά συνέλθω, άπαλλαγώ τής λύπης.

2) Βλ. χατωτ., σ. 411 χ.έξ. 3) βλ. κατωτ., σ. 416 κ.έξ.
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Τό άσμα φαίνεται νησιωτικής προελεύσεως, 1 έκ Δωδεκανήσου (Ρόδου)
ή Κύπρου, συντεθέν πιθανώς κατά τούς χρόνους τής φραγκοκρατίας.

Γ. Κ. Σ.

Α'.

Μιά λυερή ψυχομαχεί, μιά λυερή πεθαίνει
γιά ένός άούρου' άγκάλιασμα, γιά μιας ώρας άγάπη,
γιά ένάς σγουρού μελαχρινού, γιά ένός άγγελομάτη.
Καί τρεις καλές γειτόνισσες έπήαν νά τήν εϋρουν.
5 Ή μιά 'πηρε βασιλικό κ' ή άλλη πήρ' άπίδι
κ' ή τρίτη ή μικρότερη πηρε χρυσό μαντήλι.

- «Καλή σου μέρα, λυερή, περαστικά σου νά 'ναι-
μύρισε τό βασιλικό, δάγκασε τό άπίδι

καί σκούπισε τά δάκρυα σου μέ τό χρυσό μαντήλι».
10 -«Δέν θέλω 'γώ βασιλικό, δέν τό δαγκώ τ' άπίδι
οΰτε τά δάκρυα μου σκουπώ μέ τό χρυσό μαντήλι».

- «Κόρη, κ' έμείς 'γαπήσαμε κι άλησμονήσαμέν τους
κ' έσύ, κόρη μ', έγάπησες κ' έπεσες νά ποθάνης ;»
-«'Εσείς, άν έγαπήσετε, ήτανε παλληκάρια,

1-5 μά 'γώ τόν νιό πού "γάπησα τού κόσμου3 διωματάρης '
εΐχε τοΰ Φράγκου λύισμα, τοϋ Βενετσιάνου5 χάρι».
Κι άπό τΙς τρεις γειτόνισσες ή μιά τήν έλυπήθη,
πού 'το τών τέλειων ή βουλή καί τής άρχής ή κρίση.

- «Γιά πές μου, πές μου, λυερή, ποϋ 'ναι νά πά' τόν φέρω».
20 — «Κάτω στούς κάμπους πού θωρείς, στά πράσινα λιβάδια,

πού 'ναι τά δέντρα όλόχρυσα κ' οί ρίζες άσημένιες,
έκειά μέσα βρίσκεται ό άπολησμανιατάρης,
όπού μ' άπολησμόνησε καί πιό δέ μέ θυμάται».
Κ' έπήρε τό δρομί - δρομί καί πάει νά τόν φέρη.
25 Χρυσό δεντρί άνέσπασε κ' έκαμε- χώρο κ' ήμπε.
Έκεΐ θωρεί τόν Γιαννακή σέ τάβλα χρυσωμένη
κ' ή κόρη πού τό γ-κέρναε άσημοκλειωμένη.
'Εκείνος τή ματιάστηκε0' κ' έπροσηκώθηκέν την.7

- «Καλώς τηνε τήν πέρδικα τήν πενταπλουμισμένη,
30 πού 'ρτεν έδώ γιά συντροφιά, παντοτινά νά μένη.

1) Βλ. 8. Baud-Bovy, ενθ·' άν., ο. 213.

2) άγούροο, καλληχαριοό. 3) εχδ. Καζαβή : τόγ χοαμο-6ιωμαχάρη. Ή διόρθ. έχτής

παραλλ. έχ Νιαόροο (περ. Φιλ. Σολλ. Κωνστ/λεως, τόμ. 1Θ' (1884-85), ο. 205, άρ. 3, οτ. 14).

4) χομψός, ωραίος. 5) έχ?. Καζαβή: Βινιτοιάρη. Ή Ϊιόρθ. χατά τήν προηγοομένην παραλλ.,

στ. 15. 6) τήν άντελή-ρθη. 7) έσηχώθη χαί εχαμεν όπόχλισιν, διά νά τήν όποδεχθ'^.
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Κάτσε νά φάς, κάτσε νά πιης, κάτσε νά ξεφαντώσης».

- «Δέν είμ' έγώ σάν πού θαρρείς, δέν είμαι σάν πού ξέρεις.
Μηδέ γιά τδ φαί σου ήρτα 'δώ, μηδέ γιά τό πιοτό σου
μαλώτρια καί δικάτρια 1 'μαι κ' ήρτα νά σού μαλώσω,

35 γιατ' έφυες καί άφησες τή γ-κόρη πού άγαποΰσες'
είναι σ' έμέ γειτόνισσα καί ή ψυχή της βγαίνει».
'Επήραν τό δρομί - δρομί κ' έπήαν νά τήν ευρουν.
Κ' ή λυερή έπρόβαλεν άπό τό παραθύρι.

- «Καλώς τόν ήθελα νά 'δώ, τόν πιθυμουσα νά 'ρτη·
40 καλώς τον τό βασιλικό μέ τά χρυσά του τ' άνθη».

- «Πριχοΰ νά σέ παινέσ' έγώ, μ' έπαίνεσες, πουλί μου,
θάλασσα μέ τά κάτεργα,' μπαξέ 1 μέ τά λουλούδια»,
βρύση μου μέ τό κρύο νερό, μ' όλόχρυσα σουλούνια».1

Γεωργ. Ν. Καζαβή, Νισύρου Λαογραφικά,
Νέα 'Υόρκη 1940, α. 25-26.

Ζ' ΑΠΑΡΝΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΑΤΑΙ ΤΟΝ ΕΡΑΣΤΗΝ ΤΗΣ

Εύρύτατα γνωστόν εις όλον τόν έλληνισμόν είναι τό ά°μα τής κόρης,
πού έγκαταλελειμμένη άπό τόν άγαπητικόν της, έκστομίζει κατ' αύτού μέσα
είς τήν άπελπισίαν της κατάραν πρός έκδίκησιν.5

Τό τραγούδι τοΰτο άπό τής έπόψεως τής μορφής τής έγκαταλείψεως
καί τής κατάρας διακρίνεται είς δύο τύπους. Είς τόν πρώτον (Α') ή άπαρ-
νημένη κόρη εύρίσκεται έγκυος καί, ένω λογαριάζει τόν μήνα πού θά γεν-
νήσω τό παιδί, καταράται τόν έραστήν της, νά κρημνισθή άπό ψηλά, ούτω δέ
ένω ούτος θά είναι τραυματισμένος, νά περάση ή έγκαταλειφθείσα καί ίδη
τά βασανιστήρια του. Τοΰ τύπου τούτου τού άσματος είναι γνωστή παραλ-
λαγή ήδη έκ τοΰ 15ου αιώνος

Είς τήν δευτέραν (Β") μορφήν τοϋ άσματος ή κόρη έκπέμπει κατάραν
κατά τού έραστοΰ της, όστις εύρίσκεται μακράν της. Λαμβανομένων ύπ'όψιν
τών άρχικών στίχων τοΰ άσματος α) «Φεγγάρι μου λαμπρό-λαμπρό καί χρυ-
σοφορεμένο...». β) «Μάννα καράβια τέσσερα...» ή «ούλοι τόν ήλιο τόν τηρούν

I) 8;καστής. 2) καράβια. 3) κήπε (λ. τ. bailee). 4) σωλήνες.

5) Βλ. άνάλοσιν τοϋ άσματος παρά S. Baud - Bony, ενθ·' άν., σ. 217 κ.έξ. 6) Βλ.
Byz. Zeitsch., τόμ. 3 (1894), σ. 165 - 66 καί Στίλπ. Κνριακίδην έν Byz -Neugr. Jahrb.,
τόμ. 4 (1923), σ. 341 - 44'

Άσπρη ξανόή πανέμνοστη, ό χύρχας της ταξιδεύει,
καί υπάγει ό χύρχας της μακριά καί tô ταξίδιν μέγα.
Kai ή κόρη άπό τής λύπης της τούς μήνας καταράται.
«Νά κής, Φλεβάρη, φλέγεις με καί Μάρτι, έμάρανές με,
Άπρίλι άπριλοφάρητε και Μά' κατακαμένε,
τόν κόσμον καί αν έγέμιαες τ' ά&ίτξια καί τά ρόδα,
τήν ίδικήν μον τήν καρδιάν τούς πόνους καί τά δάκρυα» .
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πού πάει νά βασιλέψη...». γ) «'Απόψε κρύον έκαμε...» αί παραλλαγαί του
διακρίνονται είς τρεις όμάδας.

Ή κατάρα ένταΰθα τής κόρης, ή όποία, ώς έκφράζεται, δύναται νά
λεχθή ότι άποτελεί μοιρολόγι γυναικός, τής όποιας έχει καταστραφή τό
ώραιότερον δνειρον τής ζωής, έκστομίζεται είς άλλας παραλλαγάς χωρίς
βαθυτέραν σκέψιν διά τά έπα<όλουθά της, είς άλλας όμως ή καταρωμένη
συναισθάνεται ταύτα καί προσφέρεται άμέσως διά τήν σωτηρίαν τού άγα·
πημένου της.' Εις τρίτην κατηγορίαν,.ώς είς τόν τύπον (Α') καί τινας παραλ-
λαγάς τού (Β'), ό ύποφέρων έραστής έκφράζει τό παράπονόν του διά τήν
τόσην σκληρότητα της κατάρας της.

Εις τόν κύκλον τών άσμάτων τούτων μέ θέμα τήν έγκατάλειψιν γυ-
ναικός ύπό τού έραστοΰ της άνήκει καί τό τραγούδι (ft') εις τό όποιον ή,
άπαρνημένη τραγουδεΐ μέ περιπάθειαν, θρηνούσα διά τόν άγαπημένον της,
ό όποιος τήν έγκατέλειψε καί ένυμφεύθη άλλην γυναίκα.

Άπό τό θλιβερόν άσμα τής κόρης μέ τό όποιον θρηνεί τήν περιπέτειάν
της συγκινείται ού μόνον ό έμψυχος κόσμος γύρω της, ώστε τά ταξιδεύοντα
πλοία νά σταματήσουν, διά ν" άκούσουν τό μοιρολόγι τής κόρης άλλά καί
αύτός ό άψυχος. Ούτως ή γέφυρα τού ποταμού διερράγη, τό νερό τού πο-
ταμού έσταμάτησεν άκίνητον καί τό στοιχειό του συνεκινήθη καί αύτό άπό
τό περιπαθές τραγούδημα.

Τό άσμα τοΰτο λόγω τής όμοιας ύποθέσεως άγεται πολλαχού ήνωμέ-
νον μέ τό τραγούδι τής κόρης, πού ένφ είχε προσκληθή άπό τόν άγαπητι-
κόν της νά παραστή ώς παράνυμφος (κουμπάρα) εις τόν γάμον του, τήν ώραν
τής στέψεως ό γαμβρός, έγκαταλείψας τήν μελλόνυμφον, νυμφεύεται τήν
προσκληθεϊσαν ώς παράνυμφον.'

Γ. κ. Σ.

Α'.

Στήν παραπάνω γειτονιά, στήν παρακάτω ρούγα,
έκεΐ κάθεται μιά γριά, κάθεται κ' ένας γέρος'
έχουν ένα κακό σκυλί κ' ένα όμορφο κορίτσι,
κορίτσι κρυφοφίλητο καί κρυφογγαστρωμένο.

5 Στό παραθύρι κάθεται, τούς μήνες λογαριάζει'
τί μήνα έγγαστρώθηκε, τί μήνα θά γεννήση.
- «Σεπτέμβρ', 'Οκτώβρη δροσερέ, Νοέμβρη καί Δεκέμβρη,
Γενάρη, γέννα τοϋ Χριστοΰ, πρώτ' έορτή τοϋ χρόνου,
Φλεβάρη, φλέβες άνοιξε τές ρώγες τώ βυζιώ μου,
10 γιά ν' άναθρέψω τό παιδί καί νά τό μεγαλώσω,

καί νά τό στείλω στό σκολειό, γράμματα νά τό μάθω.
Μάρτη μου μέ τά λούλουδα κι 'Απρίλη μέ τά ρόδα,
Μάη μου, μάγεψέ τονε τόν νιόν όπού μ' άγάπα,
όπού μ' άγάπα κ' ελεγε, ποτέ του δέν μ' άρνιέται,3

1) Ό S. Baud-Bovy, ενθ·' άν.: σ 219-220, εξετάζων τάς παραλλαγάς τοδ αοματος
εχει τήν γνώμην 8τ·. τδ άρχέτοπόν τοο προέρχεται έκ Κρήτης. 2) Βλ. κατωτέρω, ο. 416,
3) χειρ. : αρνείται.
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15 καί τώρα μ' άπαρνήθηκε σάν καλαμιά στόν κάμπο"
σπέρνουν, θερίζουν τόν καρπό κ' ή καλαμιά 'πομένει,
έτσ' είναι κ' ή καρδούλα μου μαύρη κι άραχνιασμένη.
Κάνω νά τού καταρασθώ μά πάλι τόν λυπούμαι"
μά 'γώ θά τού καταρασθώ κι δ,τι τοϋ μέλλει άς πάθη.
20 'Από ψηλά νά γκρεμνισθη καί χαμηλά νά πέση,
πέντε περδνια νά βρεθούν, πέντε πληγές νά κάμη,
δέκα γιατροί νά τόν κρατούν καί δεκαψτά καλψάδες 1
καί δεκοχτώ γραμματικοί νά γράψουν τσοί γιαράδες !
κ' έγώ διαβάτης.νά γενώ, μικρός περαματάρης.
25 -Καλώς τά κάνετε, γιατροί, καλώς τά πολεμάτε.
"Ας κόφτουν τά ψαλίδια σας, κρέατα μή λυπάσθε,
έχω κ" έγώ λινό παννί σαρανταπέντε πήχες
δλο μουρτάρια 3 καί ξαντά4 στού δίγνωμου 5 τή σάρκα».
Κ' έκείνος άπεκρίθηκε μέ τό καμέν' άχείλι.
30 - «Μωρή σκύλα, μωρή άπονη, μωρή διαβόλου κόρη,6
δέν ήταν κρίση νά μέ πάς, καδής νά μέ καλέσης, 7
μόνου μ' έκάλεσες στό θεό κι ό θεός έπήκουσέ σε !»

Πάρος. - A.A. "Υλη, άρ. 2045 (Μιχ. Κρίσπης, 1873).

Β'.

«Φιγγάρι μου λαμπρά λαμπρά κί λαμπρουψουριμένου,
αύτοΰ ψηλά πού πιρπατείς κί χαμπηλά πού φέγγεις,
μήν εΤδις τούν άσίκη8 μου, τούν άγαπητικό μου,
σάν τί σουκάκια 9 πιρπατεί, σί τί ταβέρνις πίνει'
5 τίνους χιράκια τούν κιρνοΰν κί τά 'δικά μου τρέμουν ;
τίνους ματάκια τούν θωροΰν κί τά δικά μου κλαίνι ;
τίνους άχείλια τούν μιλούν κί τά δικά μου κλίουν ; '"
θέλου νά τούν καταραστώ ψυχρά, ψαρμακουμένα.
-Άπού ψηλά νά γκριμνιστη κί χαμπηλά νά πέση,
10 σάν τού γυαλί νά ραϊστη, σάν τού κιρί νά λειώση.

Χίλιοι γιατροί νά τούν κρατοΰν κί χίλιοι νά τούν κόφτουν
κ' ίγώ διαβάτρα νά πιρνώ, νά τούς καλημιρίσου.
Καλώς τά κάνιτι, γιατροί, καλά τούν τυραγνάτι"

1) βοηθοί τεχνίτου (λ. τ. kalfa). 2) πληγάς (λ. τ. yara). 3) Ιγδία (γουδιά) φαρ-
μακευτικά (λ. ίτ. mortaro). 4) νήματα διά τήν έπίδεσιν πληγών. 5) τοϋ άατάτοο, τοϋ
μεταβάλλοντος γνώμην. 6) δ στίχος προσετέθη έκ παραλλαγής έκ Μοκόνοο (A.A. άρ. 740,
ο. 4 - 6 άρ. 28). 7) νά μέ έγκαλέσβς πρός δίκην. 8) άσίκης = νέος άξιέραατος, λεβέν-
τηξ (λ. τ. açik). 9) δρόμοος (λ. τ. sokak). 10) κλαίουν.
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άν κόφτουν τά νυστέρια 1 σας κόψ'τι κί μή λυπάσθι,
15 έχου κ' ίγώ λινό παννί σαρανταπέντι πήχις"

τίς δέκα στέλνου γιά ξαντό,' τίς πέντι γιά τά φτίλια, 3
κί τ' άλλου τ' άποδέλοιπου φκειάνου τά σάβανά του».

- «Μαρή σκύλλα, μαρή Ούβριά, γύφτ'σα, μαγαρισμένη,
δέν ήταν κρίσι νά μί πάς, κριτάδι,ς νά μί κρίνης,

20 μούν' μ' ερριξις στού θιό, στή γή κί γιατριμούς δέν εχου ;» '

Θεσσαλία ("Αγ. Γεώργιος Νηλείας). - Λ Α. "Υλη
άρ. 208 (Π. Βογιατζής, 1888).

Β'α.

Οδλοι τόν ήλιο τόν τηρούν 5 πού πάει νά βασιλέψη,
κ' ή κόρη όπού 'χε τόν καημό τή θάλασσα άγναντεύει.
Γλέπει καράβια κ' έρχουνται, βαρκοΰλες κι άρμενίζουν.

- «Μάννα, καράβια τέσσερα, μάννα, βαρκοΰλες πέντε"
5 μάννα, κατέβα ρώτα τα, μάννα, ροβόλα " πές τους.

Μήν είδαν τόν άσίκη1 μου, τόν άγαπητικό μου;
Σέ τί τραπέζια τρώει ψωμί, σέ τί ταβέρνες πίνει,
σάν τί χεράκια τόν κερνάν καί τά δικά μου τρέμουν,
σάν τί ματάκια τόν τηρούν καί τά δικά μου κλαίνε.
10 Κάνω νά τόν καταραστώ καί πάλι τόν λυπάμαι.
-'Από ψηλά νά γκρεμιστη καί χαμπηλά νά πέση,
σάν τό γυαλί νά ραϊστη, σάν τό κερί νά λειώση.
Χίλιοι γιατροί νά τόν τηρούν καί γιατρεμούς μήν έχη,
κ' έγώ διαβάτης νά διαβώ, ν' άλλάζω τούς γεράδες».'

Πελοπόννησος (Βοΰρβουρα Κυνουρίας). - Λαογρ., τόμ. 5
(1916/16), α. 671 - 72 (Έπαμ. Γ. Παπαμιχαήλ).

Γ'.

"Ηλιε μου, προσχαμήλωσε, φεγγάρι μ', άποστάσου,
γιά νά σάς ' πώ τά πάθη μου καί νά μέ λυπηθήτε.
-Ώς ήμουν άσπρη έμαύρισα καί ροϊνή χλομιάσα 10
κι ώς ήμου μυριοφρόνιμη έξέβγα πού τόν νούμ μου.
5 Μέσα στίς κάψες του Μαγιου άργά καί μιάν έσπέρα

1) χειρουργικά μαχαιρίδια. 2) ώ; νήμα διά τήν έπίδεσιν πληγών. 3) ώς βύιμα είς
πληγήν διά τήν έκροήν τοο πόοο. 4) αδεται είς συρτόν χορόν μέ τό γύρισμα : Σταύρος
τα κομπο λόγια σου, μ' ε μάραναν τά λόγια σου. 5) κοιτάζουν. 6) τρέξε. 7) βλ. ανωτ.,
σ. 413, σημ. 8. 8) πληγάς (Κ. τ. yara). 9) εκδ. Μιχαήλ. : σον. 10) καί ροδινή έχλόμιαοα.
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άπού πηαιννοφέρνουμου μέσα στό περιόλι
κ' έπότιτζα 'ασιλικά κ' έμούσκευγα 1 βαρσάμια,
έπρόαλε του Ρήα ό γιός άπού τό μονοπάτι
κ' ήσυρε τ' άμπελόκλσο 'σσωμπαίννει 'ς τό περβόλι,
10 περιγιααίννει, ' συντηρά μετέ μου 3 τά λουλλούδια,
τά ποτισμένα 'άρσαμα άπού μοσκομυρίτζου.
Γίω4 τ' άθθούς τής λεμονιάς, περιπλεμένη φούντζια,5
γίει μου χρουσοαχτυλί' μέ τό μαργαριτάρι.
-«"Ορισε, κόρη λυερή, τό χρουσοαχτυλίι.
15 Μέ του θεοΰ τόν όρισμό καί μέ τό θέλημά σου
'ώκε μου 6 τό χεράκισ σου νά τό γλυκοφιλήσω,
μέ του θεοΰ τόν όρισμό, κυρά, νά σέ λογιάτζω». 7
-«Σάθ θέλης νά μέ βλοηθης καθώς τό γράφ" δ νόμος,
καθώς διατάσσ' ή έκκλησιά καί τ' άγιον Ευαγγέλιο,
20 έλα νά πά' νά μόσωμε * στίς δυόεκα κολόννες'

δποιος τόν άλλον άρνηστη στόν δρκο νά πομένη».
Κ' έπήαμε κ' έμόσαμε τά δυό μας σ' έναν δρκο
καί συνεπράημε 9 τά δυό, τά δυό σέ μιάν άάπη.
Καί μήνας 'έν έπέρασε κι δ άλλος 'έν έγιάη, 10
25 ήρτε τό 'ασιλόπουλλο, τόν δρκο τ' άποστρέφει».

- «Έν εΤσ' έσού πού μόσαμε στίς δεκοχτώ κολόννες ;»

- «θαρρείς κ' έκεΐ πού 'μόσαμε πώς ήτο μοναστήρι,
'οσκοϋ μητάτον 11 ήτονε καί μάντρα τών άρνίω».
-«Ώ κυρά Παναγία μου, καί κάμε δίκαια κρίσι,

30 ή μπάλλα ή τελλίδικη " στά στήθη του νά σβήση».

Μ. Μιχαηλίδου Νονάρου, Δημοτικά τραγούδια
Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 170, άρ. 29.

Δ'.

Κοράσιο στήν 'Ανατολή έφαινε κ' έτραγούδειε
κι ό συρισμός του μασουριοΰ κι δ χτύπος του πετάλου
καί ή λαλιά τοΰ κορασιου στόν ούρανό γροικοΰνται. u
Καραβοκύρης τ' άκουσε στή μέση τοϋ πελάγου,
5 τό κάτεργόν 14 του σίμωσε 15 είς τή στεριά καί λέει.

1) έπότιζα. 2) περιδιαβαίνει, περιέρχεται. 3) έπισκοπεΐ, παρατηρεί μετ' έμοΰ. 4)

δίδω. 5) φούντα. 6) δώσε μου. 7) νά σέ λογαριάζω. 8) νά όρχισθοδμε. 9) αονε-
φωνήσαμεν. 10) δέν διέβη, δέν παρήλθε. 11) ποιμενική έγχατάστασίξ. 12) σφαίρα τυλι-
γμένη μέ σύρμα (τέλι), θεωρούμενη περισσότερον άποτελεσματιχή. 13) άχούονται. 14)
πλοΐον είς τδ όποιον είργάζοντο χατάόιχοι. 15) έπλησίασε.
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- «Πάψετε, ναύτες, τό κουπί, ναύληροι, τό τιμόνι,
ν' άκούσωμε του κορασιοΰ, εΐντα 1 τραγούδια λέει,
εΐντα 1 τραγούδια τραγουδεΐ, σ' εΐντα σκοπό 2 τό λέει».

- «"Ωρα καλή σου, λυγερή». - «Καλώς τονε τόν ξένο».
10 - «Τί 'χεις, κόρη, καί θλίβιεσαι καί πρικαναστενάζεις ;»

Κ' ή κόρ' ώς ήτο φρόνιμη, ψρόνιμ' άπηλοήθη' 3

- «Έγώ κι άν έτραγούδηξα σά μοιρολόι τό 'πα,

γιατ' άντρας μου 'τον άρρωστος καί βαριαρρωστημένος
κ' έζήτηξε ξαρρωστικό κι ό κόσμος δέν τό έχει,
15 τσ' άγριολαψίτσας τό τυρί καί τού λαγοϋ τό γάλα,
μήλ' άπού τήν 'Ανατολή, κυδών' άπού τή Δύσι.
Κι ώστε ν' άρμέξω τό λαγό, νά πιάσω τή λαψίτσα,
νά πάω στήν 'Ανατολή, νά 'ρθω 'πίσω στή Δύσι,
άρρώστησε, ξαρρώστησε κι άλλην κόρην έπήρε.

Ant. Jea.nnara.ki, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 234, άρ. 296.

Δ'α.

Ξανθή κόρη τραγούδαγε στοΰ "Ιρη 4 τό γιοφύρι,
κι άπό τό χλιβερό σκοπό, τό χλιβερό τραγούδι
καί τό γιοφύρι έρράγισε καί τό ποτάμι έστάθη,
καί τό στοιχειό του ποταμού έστάθη κ' άκρομάσθη.5
5 -«"Αλλαξε, κόρη, τό σκοπό καί πές άλλο τραγούδι...».

- «Και πώς ν' άλλάξω τό σκοπό, άλλο νά είπώ τραγούδι,
πού είχ' άντρα βαριάρρωστο, βαριά γιά νά πεθάνη'
λαγού τυρί μοΰ 'γύρεψε κι άπ' άγριο γίδι γάλα

κι όσο ν' άνέβω τά βουνά, νά κατεβώ τούς κάμπους,
10 νά ψτειάξω στρούγκα του λαγού, ν' άρμέξω τ' άγριο γίδι,
άρρώστησε, ξαρρώστησε κι άλλη γυναίκα 'πήρε !».

rΑγι Θέρου (= Σπ. Θβοδωροπονλου), Δημοτικά
Τραγούδια, ('Αθήναι 1909), σ. 34.

Η'. ΤΗΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΝΥΦΗ

Νέα έγκαταλειφθεΐσα ύπό τού μνηστήρος ή έρωμένου, ό όποιος είναι
έτοιμος νά νυμφευθή άλλην, καλείται νά προσέλθη εις τόν γάμον ώς παρά
νυμφος. Ή πρόσκλησις γίνεται δι' άπεσταλμένου τού άπιστήσαντος νέου ή
ύπ' αύτοΰ τού ίδιου ή, κατ' άλλας παραλλαγάς, μέ τό πουλί, τόν συνήθη
άγγελον τών κακών καί τών καλών είδήσεων εις τά δημοτικά μας τραγούδια.

1) ποία. 2) είς ποίαν μοοσιχήν μελωδίαν. 3) άπεκρίθ·η. 4) νΙρη;=δ Εδρώτα;
ποταμό;. Β) ήκροάσθτ).
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Ή προσκληθείσα ώς κουμπάρα άιτοφασίζει, μέ τήν συγκατάθεσιν καί
της μητρός της, ν' άποδεχθή τήν πρόσκλησιν. Στολίζεται μέ έξωτικά καλ-
λωπιστικά μέσα (βάνει τον ήλιο πρόσωπο και τό φεγγάρι ατή&ι) καί έμφανίζεται
είς τήν έκκλησίαν κατά τήν τέλεσιν τού μυστηρίου τοΰ γάμου-

Μέ τήν έκπαγλον καλλονήν της θαμβώνει τόν παπάν καί τούς ψάλ-
τας, σαγηνεύει καί τόν γαμβρόν, ό όποιος έγκαταλείπει τήν άλλην καί νυμ-
φεύεται αύτήν.

Τό θέμα τής παραλογής, καθώς ήδη παρετήρησεν ό Ν. Γ. Πολίτης
(Έκλογαί, άρ. 83), εύρίσκεται μέ μικράς διαφοράς καί είς τά άσματα άλλων
χωρών, Γαλλίας, 'Ιταλίας, 'Ισπανίας, 'Αγγλίας, Δανίας, Νορβηγίας, Σουη-
δίας κλπ., δέν εχει όμως έρευνηθή συστηματικώς τό πρόβλημα τής άρχικής
του καταγωγής καί αί τυχόν ύπάρχουσαι άλληλεπιδράσεις. Εις τήν 'Ελλάδα
τό άσμα έχει εύρεϊαν διάδοσιν καί παραλλαγαί του είναι παντού γνωσταί'
αί περισσότεροι καί άρτιώτεραι όμως εύρίσκονται είς τήν νησιωτικήν 'Ελ-
λάδα καί δή εις Δωδεκάνησον καί Κυκλάδας. Έκ τούτου ευλόγως ύπετέθη
ότι άπό τάς νήσους ταύτας, όπου ήτο γνωστόν κατ' άρχήν τό ά°μα, έξη-
πλώθη καί είς τήν άλλην Ελλάδα. 1

δ. α. π.

Α'.

Έκάθουμουν κ' έπλούμιζα τοΰ κύρκα * μου μαντήλι'
τού κύρκα καί τ' άφέντη μου καί τοΰ βλοητικοΰ μου.
Μασούρι τ' δργον ' έβαλα, μασούρι τά χρουσάφι,
μασούρι τ' άσπροχρούσαφο κ' έλαμπεν τό μαντήλι.

5 Κ' έκεΐ ήρτεν μιά γειτόνισσα πού τ' άπό 'λύς μέ ξέρει. '
-«Κόρη, τόν άγαπάς βλοοΰν, τόν άγαπάς παντρεύγουν
κ' έσένα προσκαλέσασι κουμπάρα νά πά' νά 'μπης».
Τρέχει καί πά' στή μάννα της στά δάκρυά της λουσμένη.
-«Εΐντα 'χει® ή παραποναριά, πάντα παραπονάται,
10 πάντα τά χείλη της ξερά, τά μάτια της βρεμένα ;»

- «Μάννα, τόν άγαπώ βλοοΰν, τόν άγαπώ παντρεύγουν
κ' έμένα προσκαλέσαν με κουμπάρα νά πά' νά 'μπω».

- «Κόρ', έχεις πόδια νά σταθης καί χείλη νά συντύχης,6
έχεις καί χειροπάλαμα τά στέφανα νά πιάσης

15 καί μάτια άστραπή νά δης τόν νιόν άπού σ' έγάπα ;»

1) Βλ. 3. Baud^Bovy, ενθ·' άν., α. 213 χ. έξ. Βλ. χαί παρατηρήσει; Μαρίας Ίωαννίδου-
Μπαρμπαρίγου, 'Γό τραγούδι τή; νύφη; κουμπάρα;, Έλλην. Δημιουργία, τόμ. 1 (1948), α.
641-44. II ερί τών τυπικών στίχων τού ασματο; βλ. Α. Ά. Πετροπούλου, Στερεότυποι στίχοι
δημοτικών τραγουδιών, ΙΙροσφορά εί; Στίλιτωνα Κυριακίδην, Θεσσαλονίκη 1953, σ. 532 κ.έξ.

2) κύρκα;, κύρκο; = ίέραξ' οδτω καλείται ενταύθα θ-ωπευτικώ; ό άγαπημένο;' βλ.

Στίλπ. Κυριακίδου, Περί τή; λέξεω; κύρκατη;, Byzant. - Neugr. Jahrb., τόμ. 4 (1923),

ο. 341 -344. 3) νήμα. 4) ποϋ άπό πολύν χρόνον μέ γνωρίζει. 5) τί εχει. 6) νά

μιλήσγ,;.
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- «Μάνν', έχω πόδια νά σταθώ και χείλη νά συντύχω,
έχω καί χειροπάλαμα τά στέφανα νά πιάσω

καί μάτια άστραπή νά δώ τόν νιόν άπού μ' έγάπα.
Φκήσου μσυ, μάννα, φκήσου μου, κουμπάρα νά πά' νά 'μπω».
20 - «Κόρη, κουμπάρα σέ λαλούν καί νύφη νά σέ φέρνουν».
Εκεί ήμπε κ' έστολίζετο 'πού τό πορνό ώς τό βράδυ'
'πού τδ πορνό ώς τ' άλλο πορνό kl ώς τ' άλλο μεσημέρι'
τόν ήλιο βάλλει πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθι
καί τοΰ κοράκου τό φτερό βάλλει καμαροφρύδι.
25 Τρέχει καί πά' στήν έκκλησιά μέ τήν ταπεινοσύνη
καί παίρνει καί τ' άντίερο μέ τήν 'πιδεξιωσύνη.
Παπάς τήν είδε κ' έσφαλε, διάκος κ' έμεταστάθη
καί τά μικρά διακόπουλλα έχάσαν τό «Κύριε έλέσο».

- «Ψάλλε, παπά, σάν έψαλλες, διάκο, σάν καλανάρκας,
30 κ' έσεΐς μικρά διακόπουλλα, λέτε τό «Κύριε έλέσο».

Καί τήν θωρεί κι ό νιόγαμπρος, λιοθυμιά τόν πιάνει.

- «Παπά κι άν είσαι χριστιανός κι άν είσαι βαφτισμένος,
μετάσυρε τά στέφανα ώς πίσω στίς κουμπάρους».

Κ' ή νύφη πού τήν έντροπή τό ν-ήσκιο ν-ήσκιο πάει.
35 - «"Ατές, μάννα, νά φύωμε, στό σπίτι μας νά πάμε,
χρουσό σταυρό μου δώκανε καί πάλε πήραν μου 'τον».

Δωδεκάνησος (Τήλος). - Λ. Α. άρ. 172, σ. 45
(Γεώργ. 'Αντωνιάδης, 1893).

Α'α.

Τράντα χρόνους, τράντα καιρούς ό Κωσταντΐνον λείπει,
κι άς τά τριάντα κι αλλ' άπάν' άς τήν αύλιάν μ' έδήβεν.1
Λαλώ, «μάτια μου Κωσταντή», κι άπηλογιάν 'κί δί' με"!
λαλώ, «άδελφέ Κωσταντή», κι άτός 3 γερίζ' καί λέει με..
5 - «Κάρναν,4 Έλένε, ντό 5 λαλείς, κάρναν, Έλένε, ντό έν'.
Άδά 'ς σό πέραν τό ρα^ίν," τ' άλλο τ' έπεκειμέριν,7
έκεΐ άλλεν κόρ' έγάπεσα, έκεΐ άλλεν κόρ' θά παίρω.
Έλένε μ', φόρ' τά μαύρα σου κ' έλα κ' έσύ 'ς σόν γάμον».

- «Τά χώματα 'ς σ' όμμάτια σου 8 κι όσον φορώ τά μαύρα».
10 Έλένε χτίζ' χρυσά λουτρούς, μαλαματένια κούρνους.a

1) ήλίλεν tie τήν αύλήν μοο. 2) δέν μοΰ δίδει άπάντησιν. 3) α&τός. 4) οιωπα,

5) αί>τί> τό. όποιον. 6) βοονά. 7) πρό; τό αλλ ο μερο;. 8) τά χώματα εί; τά ματια οοο.

9) κροονοό;.



ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

457

Έμπαίν' άπέσ' καί λούδκεται κ' έβγαίνει κί άναλλάζει.
Άφκά 1 φόρεσεν τήν αύγήν κ' έπάνω τήν ήμέραν
κι δλον άπάν' έφόρεσεν του κύρ ήλι' μ' τόσ στόλον. 1
Βάλλει τόν ήλιον πρόσωπον καί τό φεγγάρ' ζουλούφά, '
15 κι δλην έπάν' τ' έξίαστρον ' βάλλει άτο έμπροκάρδιν11

κι δσ' άστρα είν' 'ς σόν ούρανόν βάλλει άτα δαχτυλίδα.
Έπήγεν καί άκούμπιξεν 'ς τής έγκλησάς τήν πόρταν.
Είδαν άτεν οί άρχοντοι θαμάζουν καί τεροΰνε,
είδεν άτεν καί ό ποπάς άφίν' τήν λειτουργίάν,
20 είδεν άτεν κι δ Κωσταντής λιγοθυμά καί ρούζει.6

-«Ποπά, κλώσον1 τά στέφανα κι άνάγυρον τήν άγαν.8
Έλέν' τό πρώτον στέφανον μ', τό πρώτον ή άγάπη μ',
πάλ' τήν Έλένεν άγαπώ, πάλ' τήν Έλένεν παίρω».

Πόντος (Τραπεζοΰς). - "Υλη, Λ. Α.
άρ. 71 (Ί. Βαλαβάνης).

Β'.

'Αρκόντου γιός έδιάβαινε στούς κάμπους καβαλλάρης.
Είχαν τά ρούχα του δροσιά καί τά μαλλιά του πάχνη,
κάτω τά φτερνιστήρια του αίμαν άπό τού μαύρου.9
Στό δρόμον όπου πήγαινε, στό δρόμον πού πηγαίνει,
5 κόρη ξανθή τοΰ πάντηξε πάνω στό σταυροδρόμι.
'Από μακριά τήνε θωρεί κι άπό κοντά τής λέει.

- «Πρόσεξε, μήλον κόκκινο, μή σέ πατήση ό μαΰρος».

- «"Α θέλη δ καβαλλάρης του, θά μέ πατήση ό μαΰρος».

- «Στανιόν 10 του καβαλλάρη του, θά σέ πατήση ό μαΰρος.
10 Κόρ', ά δέν περηφανευτης κι ά δέν ψηλοκρατιέσαι,

αδριο θέλω νά βλοηθώ, τόν γάμον μου νά κάνω'
έλα νά πιάσης στέφανα καί νά γενης κουμπάρα».
Παίρνει τά μάτια της χλομά στό σπίτιν των έπήγε.
-«Κόρη, πάλι λωλάθηκες, πάλι δαιμόνιον σ' ήρθε;»
15 - «Μάννα, μήτε λωλάθηκα, μήτε δαιμόνιον μ' ήρθε,

μόνον τόν νιόν πού μου 'λεες, τόν νιόν πού μου 'προξένας,
αΰριον θέ νά βλοηθη, τόν γάμον του νά κάνη.
Είπε μ', ά δέ περηφανώ κι ά δέν ψηλοκρατιέμαι,

1) άπό κάτω. 2) τοϋ ήλίοο τόν στολισμόν, τήν λαμπρότητα. 3) ζοολοόφι = θύσα-
νος τριχών τής κόμης, προεξέχων. 4) τήν Πλειάόα, ΙΙοόλιαν. 5) έπί τοο στήθοος. 6)

πίπτει. 7) γύρισε. 8) τά άγια. 9) τού ίπποο. 10) άκουαίως.
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νά πά' νά πιάσω στέφανα καί νά yενώ κουμπάρα».
20 - «"Αντε, κόρη μου, άλλαξε καί ντύσου καί χτενίσου'
βάλε τόν ήλιον πρόσωπον καί τό φεγγάρι στήθος
καί του κοράκου τό φτερό βάλε γατανοφρύδι».
Τρεις μέρες έχτενίζετο, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες.
Βάζει τόν ήλιον πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθος
25 καί του κοράκου τό φτερό βάζει γατανοφρύδι'

παίρνει τά στέφανα καί πά', γιά νά γένη κουμπάρα.
Παπάς τήν είδε κ' ήσφαλε, διάκος κ' έμεταστάθη
καί τά μικρά ψαλτόπουλα έχάσαν τά χαρτιά τους.
Καί ό γαμπρός έμίλησεν άφ' τά στεφάνια πού 'ταν:
30 - «Παπά, κι άν είσαι χριστιανός, κι άν είσαι βαφτισμένος,
μετάστρεψε τά στέφανα καί βάλ' τα στήν κουμπάρα».
Ή μάννα της έμίλησε μέ τήν καρδιάν καμένην :

- «"Αντε, κόρη, νά φύγωμε, στό σπίτι μας νά πάμε,
κι άπόψε τό 'δα τ' δνειρο πικρό, φαρμακεμένο,

35 χρυσόν άτόν σού δώκανε, μ' άλλη σού τόν έπήρε».

- «Καλώς ήρτεν ή κόρη μου, ή ώριοπλουμισμένη,
κουμπάρα τήν έπόστειλα καί νύφη μου τήν ψέραν».

Χίος (Καμηιά). - Έντβ. Λύντεκε, 'Ελληνικά δημοτικά
τραγούδια, 'Αθήναι 1943-47, σ. 88-89, άρ. 57.

Γ'.

Μιά κόρη κάνταν 1 κ' υφαίνε καί λιανοτραγουδουσε
κ' ενα πουλί, χρυσό πουλί, πά' στό ξυλόχτενό της.

- «Έσύ, κόρη μου, τραγουδείς, φαίνεις, νυψανταρίζεις,J
καί ό καλός σ' παντρεύεται, άλλη γυναίκα παίρνει,

5 κ' έσένα σ' έκαλέσανε, συντέκνισσα3 νά γένης».
Τρέχει καί πάγ' στή μάννα της δάκρυα φορτωμένη.

- «Τ' έχεις, κόρη μ', καί θλίβεσαι καί βαριαναστενάζεις ;»

- «Μάννα μ', καλός μ' παντρεύγεται, άλλη γυναίκα παίρνει
κ' έμένα μ' έκαλέσανε, νά πά' νά στεφανώσω».

10 - «Σάν έχης πόδια νά σταθης καί μέση νά λυγίσης,
σάν έχης σίδερο καρδιά, στέφανα νά ψιλήσης,
νά στεψανώσης πήγαινε, συντέκνισσα3 νά γίνης».
"Εκατσε καί στολίστηκε 'πό τό πουρνό ώς τό γιόμα.

1) Ιχάθ-ητο. 2) υφαίνεις. 3) παράνυμφος.
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Βάνει τόν ήλιο πρόσωπο καί τό ψεγγάρ' άστήθι
15 καί τόν καθάριο αυγερινό τόν βάνει δαχτυλίδι,
τόν άμμο τόν άμέτρητο τόν βάν' μαργαριτάρια"
παίρνει τίς σκλάβες άπ' έμπρός καί στή χαρά ' παγαίνει.
Χάνει παπάς τά γράμματα κι δ διάκος τά χαρτιά του
καί τά μικρά διακόπουλα χάσαν τά λογικά τους.
20 - «Ψέλνε, παπά, ώς έψελνες, διάκε, ώς καλονάρχας,
κ' έσείς μικρά διακόπουλα, 'λάτε ' στά λογικά σας.
Παπά μ', άν είσαι χριστιανός καί ξέρης άπ' άγάπη,
γιά σήκωσε τά στέψανα καί βάλ' τα στήν κουμπάρα».

Θράκη (Αίνος). - Άρχείον Θ ρ γ/.. Λαογρ. Θησ., τόμ. 3
(1936/37), σ. 64, άρ. 82 (Συμ. Μανασείδης).

θ'. ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΑΠΡΟΣΚΛΗΤΟΣ ΕΙΣ ΓΑΜΟΝ

Τό άσμα, έν χρήσει κατά τόν έορτασμόν τού γάμου, είναι γνωστόν κυ-
ρίως είς τήν Κύπρον καί έκτός αύτής είς δυτικήν Κρήτην καί είς τούς "Ελ-
ληνας (πρόσφυγας) έξ Ανατολικής Θράκης (περιοχή Σαράντα 'Εκκλησιών) καί
τών παραλίων τού Εύξεινου Πόντου (Μεσημβρία, Σωζόπολις, Βάρνα). Τόπος
τής άρχικής συνθέσεως αύτού είναι άναμφιβόλως ή Κύπρος όπου άλλωστε
καί άπαντά ύπό πληρεστέραν μορφήν.

Ή ύπόθεσις τοΰ τραγουδιού όσον άφορά τήν προσέλευσιν τού πτωχού
καλογέρου άπροσκλήτου είς τόν γάμον καί τήν έπιβλητικήν καί γενναιόδωρον
παρουσίαν του, ήτις ένέβαλεν είς ύποψίας περί τής πραγματικής ιδιότητος
του, φαίνεται ότι έχει συνάφειαν μέ τό άκριτικόν άσμα είς τό όποιον πα-
ρουσιάζεται όμοίως ό Διγενής (ή ό Γιάννες Τσιμισκής) μεταβαίνων άπρόσκλη-
τος είς γάμον.3 Περί τής σχέσεως ταύτης μαρτυρούν καί οί άρχικοί στίχοι,
οίτινες έχουν παραληφθή άπό τό άσμα τής άπαγωγής ύπό τοΰ Διγενή τής
κόρης τοΰ βασιλέως Λεβάντη.4

γ. κ. σ.

Ό ρήας τής 'Ανατολής τξ' ό βασιλιάς τής Δύσης
συββούλιον έδώκασισ συμπεθθερκάν νά κάμουν.
Έδώσαν τξ' έκαλέσασιμ V άνατολήν σέ δύσιν,
δσους δδεπάζ' ό ούρανός, δσους δδεπάζ' δ ήλιος'
5 τούς παίρνει, ψέρν' ή θάλασσα, οϋλλους έκάλεσάν5 τους.
Ό βασιλιάς έκάλεσεν οδλλον τ' άρκοντολόιν'

1) £15 τδν γάμον. 2) ελθ-ετε.

3) Βλ. άνωτ., σελ. 16 - 18. 4) οώτόθ-ι, σ. 10 Α'. 5) εκδ. 'εκάΧεοεν.
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δ ρήας έμ' πού 'κάλεσεν οδλλον τδ φτωχολόιν.
Ό βασιλιάς είδεν τόν γιδν τξ' ό ρήας είθεγ κόρην
τζαί καλοήρους 'έγ 1 καλιοΰν γιατ' ένι ρασοφόροι.
10 Έναμ μιτσίγ καλοηρίγ καλλιέται μανηχόν του.

'Επήραν το τξ' έκάτσαν το πάνω μερκάν τής τάβλας. 2
Πάνω 'ς τό φάς, πάνω 'ς τό πκείν. εϊπασιν νά χαρίσουν.
Χαρίζ' ό ένας έκατόν, χαρίζ' ό άλλος θίλλια,
ό τρίτος ό καλλύττερος χαρίζει τρεις διλλιάδες.
15 Χαρίσαν οδλλοι 'πού γυρόν,3 πού μιάμ μερκάν είς άλλην
τζαί τό νεπέττιν4 έππεσεμ πάνω 'ς τό καλοηρίν.

- «"Ατε, μωρέ καλόηρε, εΐντα 'δεις 6 νά χαρίσης ;»

- «Έγιώ φτωχός καλόηρος εΐντα 'χω νά χαρίσω.
Χαρίζω κάλλη τού γαμπρού τζαί εύκενειές τής νύφφης,

20 χαρίζω τζαί τοϋ νιόγαμπρου ένα καλόζ ζευκάριν,
άμάξισ σιερότροχομ 6 μέ τόν άμαξηλάτην"
τό 'ναν του βούδιν νά 'μ'7 μακρύν τζαί τ' άλλον νά 'μ'7 μελίσσιν,8
νά 'ν' τξ' ή καματόβερκα" μιά βέρκα τξυπαρίσσιν.
Χαρίζω τζαί τής νιόνυφφης έναγ καλόμ μυλάριν,
25 άνταν 10 νά λείπη τό νερόν ν' άλέθη μέ τό λάδιν"
άνταν νά λείπη ό λαδατάς ν' άλέθη μέ τό μέλιν·
άνταν νά λείπη ό μελιτάς ν' άλέθη μέ τό γάλαν,
άνταν νά λείπη δ γαλατάς ν' άλέθη μανηχόν του».
-«Πκιάστε τόγ καλόηρον τζαί φυλατξήν τόβ βάρτε».
30 "Επκιασαν τόγ καλόηρον τζαί φυλατξήν τόβ βάλλουν.
Έκαμεδ δκυό μερόνυχτα, έκαμεν τρεις ήμέρες.
Βκάλλουσιν τόγ καλόηρομ, πάλε ξαναρωτοϋν τον.
-«Τξεΐνομ πού ειπούν, ειπούν το, τζαί τό λαλώ, λαλώ το».

- «Πέ μας, μωρέ καλόηρε, πόσα ζευκάρκα νά '8ης ;»
35 - «Τά μαϋρα βκαίνουν έκατόν τζαί τά μελίδδα 8 δίλλια

τζαί τά μελισσοπάτσαλα 11 'έν έχουν μετρημάδες».
Γυρίσασιν οί άρκοντες μετάνοιαν τοϋ κάμνουν.

- «Τοΰτος 'έν έγ 12 καλόηρος 'πό τξείνους πό λαλοϋσιν'
έν1 ό δεσπότης ό Χριστός πού τόδ δοξολοοϋσιν».

Κύπρος ("Αραος). - Ξβν. Φαρμαχίδου, Κύπρια
επη, Λευκωσία 1926, σ. 153- 155.

1) δέν. 2) είς τό έπάνω μ,έρος τή; τραπέζης. 3) κατά σειράν. 4) ή σειρά (λ. τ.

nöbetl. 5) τί έχεις. 6) μέ σιδηρούς τροχοός. 7) νά είναι. 8) νά εχν] τό χρώμα τών

μελισσών. 9) τό βοόκεντρον μέ τό όποιον οδηγούν τά βόδια κατά τόν άροτον. 10) όταν.

11) τά παρδαλά. 12) δέν είναι.
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Γ. ΤΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ

Πρός τά προηγούμενα άσματα νέων, οί όποιοι ήτύχησαν εις τόν έρωτά
των, συνδέεται καί τό τραγούδι τής μνηστευμένης ή ύπάνδρου λυγερής, ή
όποία, ύψηλοψρονούσα διά τήν οίκογένειάν της, έκαυχήθη, ότι δέν φοβείται
οϋτε τόν Χάρον.

Ό Χάρος, βαρέως φέρων τήν μεγαλαυχίαν της ταύτην, τήν θανατώνει
αιφνιδίως, ένφ δέ ή κόρη άποθνήσκουσα άφήνει παραγγελίας είς τήν μητέρα
της διά τόν άρραβωνιαστικόν της, τόν Κωσταντήν, ούτος έπιστρέφει έκ τού
ταξιδιού. "Οταν έπληροφορήθη περί τού θανάτου τής μνηστής του αύτοκτο-
νεί έπί τοΰ τάφου της καί θάπτονται μαζί είς ένα μνήμα έπί τού όποίου φυ-
τρώνει κατόπιν κυπαρίσσι διά τόν νέον καί γιασεμί (ιασμος) διά τήν νέαν.'

Τό άσμα μέ τό περιεχόμενον τοΰτο, δηλ. τής διαμονής τής κόρης, τής
λυγερής, έντός ύψηλών πύργων καί τής ύπεροψίας της, ώστε νά περιφρονή
καί αύτόν τόν Χάρον, καί τοΰ στρατιωτικού βίου τού άρραβωνιαστικού της,
τοΰ Κωσταντή, εύρίσκεται είς συνάφειαν μέ τά άκριτικά άσματα είς τά όποία
άπαντά θέμα τής άντιστάσεως τών άντρειωμένων, μεταξύ τών όποιων
καί ό Διγενής, κατά τοΰ Χάρου. 'Εκ τής εύρυτάτης διαδόσεως τοϋ τραγου-
διού εις όλον σχεδόν τόν έλληνικόν κόσμον ώς καί είς γειτονικούς καί άλ-
λους λαούς ' φαίνεται ότι είναι τούτο άρκούντως παλαιόν, προερχόμενον
πιθανώτατα έκ τών βυζαντινών χρόνων.3

Γ. Κ. Σ.

Α'.

Μιά λυερή καυ86ήστηκε πώς 'έ ' φοάται Χάρο,
γιατ' είν' τά σπίτζια της ψηλά κι άντρας της παλληκάρι'
είχε καί δώδεκ' άερφούς κ' ήπαΐζαν τό λιθάρι.
Κι ό Χάρος σάν τήν ήκουσε πολλά του βαρυφάνη.

5 ΜαΟρο πουλλίν ήένηκε καί μαΰρο πελιστέρι,
άνέβη κ' ήκατέβηκε στής λυερής τή σκάλα.
Τή λυερήν ήλάβωσε κ' ήππεσε στό κρεββάττι.
Κ' ή μάννα ήμπαινόβγαινε κ' ήτραύαν τά μαλλιά της.
- «Μάννα, 'ντδς έρτ'5 ό Κωσταντής μήν τό γ-κακοκαρδίσης'
10 στρώσε του τάβλα νά γευτη, τράπεζα νά 'ειπνήση.
Μάννα, τό δαχτυλίδιμ μου, τ' άρραβωνιαστικό μου,
μάννα, δώσ' το τοΰ Κωσταντή, πού 'ναι δ άποχωρισμός μου».
'Κόμα ό λόος ήστεκε στής λυερής τό στόμα
κι ό Κωσταντής ήμπρόβαλε στό γ-κάμπο κι άνεβαίννεΐ'

ί) Περί τών φυομένων έπί τοϋ τάφου δένδρων βλ. κατωτέρω, α. 429. 2) Βλ. χαί
Deutsche Volkslieder, Balladen II, 1939, hrg. von John Meier, α. 227 κ. έξ. 3)
Πρβλ. καί ενθ·' άν., ο. 235.

4) δέν. 5) όταν έλθ-/|.
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15 σαρανταπέντε άρκοντες κ' είκοσιδυό παιχνίδια.

- «Σαρανταπέντε άρκοντες, σταθήτε παραπίσω.

Σταυρό χωρώ1 στήμ πόρτα μου, παπάες στήν αύλήμ μου-
γιά πεττερά μου 'πόθανε γιά πεττερός μου 'ηνίη,
γιά πού τά νυκαδέρφια 1 μου καένα ήσκοτώσαν».
20 Δώννει βιτσιάν τού μαύρου του στόν άι Γιώρζη 'βρέθη.
Βρίθδει τδν πρωτομάστορη κ' ήννοιε τό μνημούρι.

- «Περικαλώ σε, μάστορη, τίνος είν' τδ μνημούρι ;»

- «'έν έχω στόμα νά σου πώ, χείλη νά σοϋ μιλήσω
καί σιερένια σσωτικά νά σοΰ τδ 'μολοήσω.

25 Τοΰ Κωσταντή τής λυερής πού θέλαν νά παντρέψουν».

- «Περικαλώ σε, μάστορη, κάμε το πσό 3 μιάλο

καί πσό3 φαρδύ καί πσό' μακρύ, νά παίρνη τζυδ νομάτους
καί στήν 'εξάν ' του τή μερζιά κάμε παραθυράκι,
νά μπαίννη άέρας καί δροσσά νά φεύζη τό φαρμάκι».

30 Βγάλλει τ' άρζυρομάδαιρο 'πού τή χρυσήν του μέση,
στόν ούρανόν τό πέταξε καί στή καρτζιά τό δέχτη."
Σ' ένα ταφί τούς θάψασι καί σ' ενα μνημουράκι,

κ' ήβζιεν ή κόρη γιασιμί κι ό νιός κυπαρισσάκι.

Κάλυμνος. - Λ.Α. άρ. 20, σ. 4,
άρ. 5 (Ίω. Ζερβός, 1918).

Β'.

Ή Χρυσταλλού ψουμίστηκε πώς δέν τήν παίρν' ό Χάρος.
Τξ' ό Χάρος δνταν τ' άκουσεν, πολλά τοΰ κακοφάνη.
Έτξά είς τά μεσάνυχτα 'γγίζει της τό τξεφάλι.

- «Μανούλλα μου, μανούλλα μου, πονώ τήν τξεφαλή μου».
5 - «τζαί μή κακό σου, κόρη μου, νά τξεψαλοπονήσης,

τή τξεφαλή σου τή χρυσή, μαντήλι νά τή δήσης».
Τ άρμάριν πού μοΰ έκαμες, μάννα, γιά νά μ' άρμάσης,
άψε λαμπρόν" τζαί κάψε τον, γλήορα νά προψτάσης.
Τά ροΰχα πού μοΰ έκαμες, μάννα, γιά νά μ' άρμάσης,
10 αψε λαμπρόν* τζαί κάψε τα, γλήορα νά προφτάσης.

Τξ' άν έρτ' ό χαρτωμένος μου, μέν τόν βαρυκαρδίσης».7
τζαί νά σου τζαί τόν Κωσταντά 'ς τούς κάμπους τξ' άνεφαίνει.
Μέσ' 'ς τήν αύλήν τής πεθθεράς βλέπει σταυρόν τζαί στέκει.

- «Πάψετε, όλα τά βκιολιά τζαί όλα τά λαοΰτα'

1) θωρώ, βλέπω. 2) τά γυναιν.αδίλφια. 3) πιό. 4) δεξιάν. 5) οί στίχοι 30-

31 ευρίσκονται καταγεγραμμένοι, προφανώς έκ λάθους τοϋ ΰπαγορεύσαντος, ώς 26-27. 6)
φωτιάν, άνημμένους άνθρακας. 7) δ άρραβωνιαστικός μου μήν τόν <3τεν°χωρήσ-βς.
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15 ή πεθθερά μου χάθηκε ή πεθθερός μου θάψη».

τζαί βλέπει τζαί τήν πεθθερά μέσ' 'ς τήν αύλήν τζαί στέκει.

- «τζαί πές μου, πές μου, πεθθερά, ποϋ 'ναι ή Χρυσταλλού μου,
νά τήν φιλήσω μνιάν τζαί δκυό, νά γείρω νά πεζέψω».

- «τζαί πέζα, πέζα, γιούλλη μου, σάν σ' έχω μαθημένο
20 τξ' έλλείψτη μου 'λλίον τξερί τξ' έπήεν νά τό φέρη».

- «Τόν τξερκοπούλην 1 ξεύρω τον τζαί πάω τζαί ρωτώ τον».
Δκιά βιτζιάν τού μαύρου του, 'ς τόν τξερκοπούλην πάει.

- «τζαί πές μου, πές μου, τξερκοπό, τή Χρυσταλλού μου

ποΰ 'ν' την ;»

- «Σήμερα έσ' όχτώ μέρες, τζαί άλλες όχτώ δεκάξη,
25 πού δέν είδα τή Χρυσταλλού πούποτε νά θκιαλλάξη».'

Δκιά βιτζιάν τοΰ μαύρου του τζαί πά' 'ς τήν πεθθεράν του.

- «τζαί πές μου, πές μου, πεθθερά, ποΰ εν' ή Χρυσταλλού μου».

- «'λλίον λάδι έλείψτη μας τξ' έπήεν νά τό φέρη».

- «Τό λαδοπούλη ξεύρω το τζαί πάω τξ' άρωτώ το».3
30 Δκιά4 βιτζιάν τοΰ μαύρου του 'ς τοΰ λαδοπούλη πάει.

- «"Ωρα καλή σου, λαδοψό, τήν Χρυσταλλού μου ποΰ 'ν' την;»

- «Σήμερα έσ' όχτώ μέρες τξ' άλλες όχτώ δεκάξη
πδνν' ' είδαμε τή Χρυσταλλού πούποτε νά θκιαλλάξη».'
Δκιά βιτζιάν τοΰ μαύρου του, 'ς τήν πεθθεράν τζαί πάει:

35 - «τζαί πές μου, πές μου, πεθθερά, ποΰ έν' ή Χρυσταλλού μου;»

- «θωρείς το τξεΐνον τό βουνί, τξεΐνον τό μαυροβούνιν,
τξεΐ πάνω έν' ή Χρυσταλλού τζαί βκάλλουν της τξιβούρι».
Δκιά βιτζιά τοΰ μαύρου του, 'ς τό μαυροβούνι πάει.

- «Κάμετε τόπον, κάμετε, δκιακόνοι τζαί ψαρτάδες».
40 Τξ" έδσυψεν τξ' έψίλησεν δκυό μάδκια κολλημένα

τζαί κατακάτω ψίλησεν δκυό δείλη κολλημένα
τζαί κατακάτω φίλησεν δκυό δέρκα σταυρωμένα.
Τξίζζει πά' 'ς τήν κοξούλλαν του, βρίσκ' άρκυρό φηκάρι"
τζαί μέσ' 'ς τ' άρκυροψήκαρο βρίσκ' άρκυρό μαδαίρι.
45 'Σ τόν ούρανό τό πέταξε, 'ς τή γή χαμαί τό δέχτη,
πάλε ξαναδιπλάζει το είς τό κορμί τ' άνέβη.
Μνήμαν πλατύν έβκάλασιν τζαί μέσα τούς έθάψαν.
Βλαστά ή κόρη λεμονιά τξ' ό νέος τξυπαρίσσι,
έσδυψεν7 ό τξυπάρισσος τξ' έφίλαν λεμονούλλαν,

1) τόν κηροπώλ-ην. 2) νά έμφανισθν;. 3) άκολοοθει ό στίχος: "Αν ερτ' ό χαρ-
τωμενος αου ξέρω τζαί περιπαίζω, όστις φαίνεται μεταγενεστέρα προσθήκη βλάπτουσα αι-
σθητικής τό ασμα. 4) ΐί?ε;. 0) πού οεν. 6) εγγίζει εις τήν μεσοόλαν τοο καί εδ-
ρίακει άργορήν θήκην. 7) εσκυψεν.
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50 έδδυψεν τζαί ή λεμονιά τξ' έψίλαν τξυπαρίσσιν.

Έπέρνα μνιά κοτσιάκαρη ' νά πάη είς τή βρύση.

- «Δοξάζω σε, καλέ θεέ, πού 'σαι 'ς τά ψηλωμένα

τζαί τά δεντρά τά άλαλα έδεις τ' άγαπημένα».

Λαλεί της' «θκειά κοτσιάκαρη, πήαιννε 'ς τή δουλειά σου,
55 ήμουν τξ' έγιώνη* μνιά φορά πουλί '·ς τή γειτονιά σου».

Κύπρος (Λεμεσός). - Α. Α. άρ. 1109,
σ. 16 (Iledw. Lüdeke, 1936).

ΙΑ'. ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΕΟΥ "Η ΝΕΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Νέος ή νέα άρραβωνιασμένοι προετοιμάζονται διά τόν γάμον ή έχει
άρχίσει ό έορτασμός αύτού, δτε αίφνιδίως άποθνήσκει δ εΐς, άποστέλλεται
δέ είς τήν θέσιν τού άποθνήσκοντος, διά νά τόν ύποκαταστήση, άλλο πρό-
σωπον.

"Ασματα μέ τό περιεχόμενον τοΰτο προέρχονται έξ 'Ηπείρου, Δυτικής
Μακεδονίας καί Θεσσαλίας. Έκ τούτων είς τόν πρώτον τύπον (Α'), ώς κάτω-
τέρω, ό Κωσταντής ή ό Κώστας ειδοποιείται διά φωνής πουλιού ότι πρόκειται
μετ" όλίγον ν' άποθάνη, κατ' άλλας δέ παραλλαγάς άποθνήσκει, ένφ ή γα-
μήλιος πομπή ήτοιμάζετο ή εύρίσκετο καθ' όδόν πρός παραλαβήν τής νύμ-
φης Τόν άποθανόντα γαμβρόν άναπληρώνει ό μικρότερος άδελφός του, ό
Γιάννης. Ή μελλόνυμφος όμως, όταν έπλησίασεν ή γαμήλιος πομπή εις τήν
πατρικήν οίκίαν, άντιλαμβάνεται τήν άπάτην καί, άφοΰ άπέπεμψε τήν συνο-
δείαν, κατέφυγεν έκ τής θλίψεως είς μοναστήριον όπου έγένετο μοναχή.

Εις τό Β' ά°μα ή μελλόνυμφος κόρη, άσθενουσα βαρέως, εύρίσκεται
πλέον έτοιμοθάνατος, δτε καταφθάνουν οί άπεσταλμένοι τού γαμβρού διά
νά τήν παραλάβουν πρός στέψιν. Ή μελλοθάνατος, όταν τής άναγγέλλεται
τό γεγονός, ζητεί μόνον νά ίδή καί χαιρετήση τόν γαμβρόν, παραχωρεί
δέ τήν θέσιν της, ώς νύμφης, είς τήν νεωτέραν άδελφήν της.

Τό άσμα ύπό τήν μορφήν ταύτην τής άποθνησκούσης κόρης θεωρείται
ύπό τοΰ John Meier » ώς διαμορφωθέν έκ στοιχείων, τά όποία παρελήφθησαν
έκ τού πανελληνίου τραγουδιού τής Λυγερής καί τού Κωσταντή.

γ. κ. σ.

Α'.

Σάν θέλησι ό Κουσταντής τούν γάμου τ' γιά νά κάμη,

χρυσόμηλου άγόρασι τού ψίκι1 νά καλέση.

Ήκάλιασι, άπακάλιασι ίννιά χιλιάδις κόσμουν,

τούν βασιλιά είχι σύντικνουν,6 τούν γιό του φλαμπουλάρη, '

1) γραία. ~ 2) έγώ.

3) Deutsche Volkslieder, εν«·' άν., ο. 226.

4) τοϋ; γαμηλιώτα;, τοϋ; προσκεκλημένου; εί; τον γάμον. 5) παράνυμιρον. 6)
φΧαμπουριάρης = ό φέρων τό ιρλάμπουρον, τήν σημαίαν, κατά τήν τελετήν τοΰ γάμου.



ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

427

5 κί κίνησαν κί πάιναν τή νύφ' πηγαίν' νά πάρουν.
Κ' ΐτυχι ή χρόνους δύστυχους κί δύστυχη ή ήμέρα,
κί πέθανι oö Κουσταντής κί πέθανι ού Κώστας.
θαμένουνταν,1 λουγίζουνταν, τού πχοιόν γαμπρό νά κάμουν
άλλάζουν τούν άξάδιρφου τ', τούν βάζαν τά λινά του.
10 Τού ψίκι παγαίνει άπού μεργιά, μαύρους2 τραυάει στούν Κώστα.
Ού μαύρους του χλιμίντριζι* κί σκάφτει στού κιβούρι τ'.'
Μί τά πουλλά τούν ξέκαναν κί κίνησι στού δρόμου.
Δέν πάν' σιμά, δέν πάν* μακριά, άπ' δξου 'πού τή χώρα,
ή νύφη τούς παράσκυψι άπού τού παραθύρι.
15 - «Μάννα μ', τού ψίκι έρχιτι, μά ού Κώστας μου δέν είνι».

- «Σώπα, σώπα, μαρ' Άριτή, νά μήν τού διψτιρώσης,
δλη μέρα στού κέντημα κι άπού βραδύ στή ρόκα,

κί θάμπουσαν τά μάτια σου κί δέν τούν άγνουρίζεις».8

- «Μάννα μ', του Κώστα τ' άλογου 'πως έπιζι δέν παίζει"
20 μάννα μ', τοΰ Κώστα τά λινά8 'πως έπριπαν δέν πρέπουν

μάννα μ', τοΰ Κώστα τ' άρματα πως έλαμπαν δέν λάμπουν».
Δέν πάν' σιμά, δέν πάν' κουντά άπ' δξου 'πού τού σπίτι τς
κ' ή νύφη τούς παράσκυψι άπού τού παραθύρι.

- «Συμπιθιροί, στά σπίτια σας κι άκαλιασμέν'7 σκουρπίσ'τι,
25 κ' ίσύ, γαμπρέ μ', στήν μάννα σου, νά πάς νά σί παντρέψη,

τούν Κώστα τρώ' ή μαύρη γής κί μέ τά μαΰρα ράσα».

Μακεδονία (Νιγρίτα). - Λαογρ., τόμ. 5 (1915/16)
σ. 581-82, άρ. 4 (Ί. Ά·θ·. Σιούλας).

Α'α.

Μάννα κί γιος έκείτουνταν σ' ένα προυσκιψαλάκι.
Μάννα βαστοΰσι τού κιρί κί γιός της ξιψυχάει.

- «Σβήσι, μάννα μου, τά κιργιά κι άναψι τΙς λαμπάδις».

- «Ίσύ, πιδί μου, ξιψυχάς, τή νύφ' ποιός θά τήν πάρη ;»

5 - «Δέν κλιαίς, μάννα μου, τά νιάτα μου,δέν κλιαΐςτή λιβιντιάμου,
μούν' πάς κί κλιαίς τή νύφη σου, ποιός νέους θά τήν πάρη
κ' έχου άδερφό μικρότιρου κι άς πάη νά τήν πάρη».
Τούν λόγου δέν άπόσουσι," τούν λόγου δέν 'πουσώνει,
τού μάιβρον ' του καβαλλίκιψι κί πάει νά ν-τήν πάρη.
10 Κ' ή κόρη π' τούν πουλύ καημό κι άπ* τήν πολλήν άγάπη

1) έθ-αόμαζον, εδρίσκοντο έν άπορία. 2) ό ΐπιτος. 3) έχρεμέτιζε. 4) είς τδν
τάφον του, 5) αναγνωρίζει?. 6) τά λινά ένδόματα. 7) προσκεκλημένοι. 8) δέν έτελεί-
»σε. 9) τδν ϊππον,
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στού παραθύρι κάθουνταν κί στού γιαλό 'γναντεύει.
Γλιέπει1 τού Γιάννη άπό 'ρχουνταν στού μαύρου του καβάλλα.

- «Γιάννη μου, πού είνι ού Κώστας μου, πού είνι ού καλός μου;»

- «Κόρη μου, ού Κώστας πέθανι κ' ίγώ 'ρθα νά σί πάρου».
15 -«"Οντας θά στίψη 2 ή θάλασσα κί γίνη περιβόλι,

τότις κ' ίγώ θά παντρευτώ κί σένα, Γιάννη, θά πάρου».

Μακεδονία ("Ανω Βάντοα Κοζάνης). - Λ. Α.
άρ. 1549, α. 14, άρ. 15 (Δ. ΙΙετρόπουλος, 1937).

Β'.

Κάτω στά "Εξη μάρμαρα καί στίς Κρύες βρυσούλες,
έκεΐ ήταν κόρη άρρωστη, βαριά γιά ν' άποθάνη'
μέ τά 'ργανα τήν έκλαιγαν, μέ τούς άνακαράδες,3
κ' ή μάννα της τής έλεγε κι άφέντης της τής λέει.

5 - «Γιά σήκ' άπ' αύτοΰ, ροΰσσα μου, καί μή βαριά κοιμάσαι,
γιατ' ήρθαν οί συμπεθέροι, ήρθαν γιά νά σέ πάρουν».

- «Κι άν ήρθαν, καλώς ήρθανε, καλώς τους, νά κοπιάσουν.
Γιά δώστε τους νά φάν, νά πιοΰν καί νά χαροκοπήσουν, '
καί πάρτε τ' άργυρά κλειδιά άχ'3 τ'ν άργυρή μου τσέπη,

10 καί δώστε τή μικρότερη, νύφη γιά νά τήν πάρουν'
καί φέρτε μ' τό γαμπρό έδώ γιά νά τόν χαιρετήσω,
δσου νά βγη ή ψυχούλα μου, νά κλείσουν τά ματάκια μ'».

Γ. Χαοιώτη, Συλλογή τών κατ« τήν "Ηπειρον δημοτ.
ασμάτων, έν 'Αθήναις 1866, σ. 140, άρ. 11.

IB'. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΤΥΧΟΥΣ ΕΡΩΤΟΣ ΝΕΩΝ

Τό Θέμα άτυχοΰς έρωτος μεταξύ νέου καί νέας, ό όποιος άντί τής
ένώσεως τούτων έν ζωή διά τοΰ γάμου καταλήγει είς τόν Θάνατον ή τήν
αύτοκτονίαν των, δέν άπαντά μόνον εις τήν δημώδη ποίησιν. "Εχει τύχει,
ώς γνωστόν, έκμεταλλεύσεως καί ύπό τής πεζογραφίας καί τής προσωπικής
ποιήσεως ήδη άπό τής άρχαιότητος, εύρίσκεται δέ σήμερον ώς ύπόθε-
σις ά°μάτων ύπό διαφόρους τύπους καί εις άλλους λαούς τής Εύρώπης·1'
Είς τό κατωτέρω πρώτον (Α') ά°μα «τοΰ Γιαννακή ή Γιάννου καί τής
Μάρως ή Μαρουδιώς» κ. ά., οί άγαπώμενοι νέοι άποθνήσκουν έξ αιτίας τής
μητρός τού νέου, ήτις άρνεΐται νά συναινέση διά τόν γάμον των καί θάπτον-
ται εις κοινόν τάφον. Έπί τούτου κατόπιν φύονται δένδρα (λεμονιά, μηλιά

1) βλέπει. 2) θά στερέψ-g, άποξηρανθ-j). 3) τήν έκλαιγαν παίζοντες μουσικά όρ-
γανα (βλ. Φαίδ. ΚονκουΙί, Βοζαντ. βίος καί πολιτισμός, τόμ. 5, 1952, σ. 241). 4) διασκε-
δάσουν. 5) άπό.

6) Βλ. Deutsche Volkslieder, ένθ' άν., τόμ. III, τεΰχ. 1, 1939, σ. 22-28.
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ή κάλαμος καί κυπαρίσσι), τά όποία έκ τής φοράς τού άνεμου περιπτύσ-
σονται, φαινόμενα ώς νά φιλη τό κυπαρίσσι τήν λεμονιάν, σημείον ότι καί
âv τώ τάφω συνεχίζεται ό έρως τών κατακειμένων νέων.

Τό ά°μα τούτο είναι γνωστόν κυρίως είς τάς νήσους καί τήν Πελο-
πόννησον τό θέμα δέ είς τούτο τών φυομένων έπί τού τάφου δένδρων πα-
ραδίδεται ήδη έκ τής "Αρχαιότητος, άπαντά δέ σήμερον μέ τήν σημασίαν
ταύτην, δηλαδή έπιδείξεως τής άγάπης τών κειμένων έν τω τάφω νεκρών
καί είς τήν λαΐκήν παράδοσιν άλλων λαών. 1

Είς τό δεύτερον (Β') άσμα ύπαίτιος τής αύτοκτονίας τής κόρης είναι
ό νέος μετά τοΰ όποιου συνεδέετο δι' έρωτος. Οδτος, άγνοών τό διάβημα
τοΰτο τής άγαπημένης του, βλέπει αίφνης καθ' όδόν τήν έκφοράν αύτής νε-
κρός, δπότε, ταραχθείς σφόδρα, ηύτοκτόνησεν.

Είς ίκανάς παραλλαγάς τού άσματος, τό όποιον είναι διαδεδομένον είς
τήν Κύπρον, Δωδεκάνησον, Κυκλάδας, Κέρκυραν καί έκ τής ήπειρωτικής Ελ-
λάδος είς Πελοπόννησον, Δυτικήν Στερεάν'Ελλάδα καί "Ηπειρον, ό νέος καί
ή νέα ένταφιάζονται όμοΰ, έπί τού τάφου δέ βλαστάνουν, ώς καί είς τό
άνωτέρω (Α') ά°μα «του Γιάννου καί τής Μαρουδιώς*, δύο δένδρα, μηλιά
καί κυπαρίσσι, τά όποία έπίσης φιλιούνται.

Είς τό τρίτον (Γ') τραγούδι ό έραστής (υιός τού Κόντε ή του Ρήγα
γιός) περνά καβαλλάρης άπό τό έρναστήριον, όπου ύφαίνει ή κόρη, έξομο-
λογείται τόν έρωτά του πρός αύτήν καί δέχεται τήν διαβεβαίωσιν τοΰ άμοι-
βαίου τού αίσθήματός της.

Ή κόρη, γενομένης άντιληπτής τής παρεκτροπής της ταύτης, έξυλοκο-
πήθη ύπό τών άδελφών της τόσον, ώστε μετ' όλίγον άπεβίωσεν. Ό έραστής
της, ότε αιφνιδίως είδε τήν έκφοράν τής νεκράς, ηύτοκτόνησε πάραυτα έπί
τόπου, ούτω δέ έτάφη μετ' αύτής εις κοινόν τάφον. Έπ' αύτοΰ έφύτρωσαν
κατόπιν δύο δένδρα, τά όποία περιεπτύσσοντο έπιδεικνύοντα, ώς έλέχθη,
καί τήν μετά θάνατον διαρκούσαν άγάπην τών νέων.

Τοΰ άσματος τούτου, τό όποιον είναι γνωστόν κυρίως είς τήν ήπει-
ρωτικήν 'Ελλάδα καί είς τάς νήσους τού 'Ιονίου, ύπάρχει καί έτερος
τύπος διαδεδομένος ίδία είς Δωδεκάνησον, Κυκλάδας καί κατ' έξοχήν
είς τήν Κρήτην, έκ τής ήπειρωτικής δέ 'Ελλάδος κυρίως είς τήν Πελοπόν-
νησον, είτα δέ εις Χαλκιδικήν καί Εύβοιαν. Κατά τήν μορφήν ταύτην τοΰ
άσματος, ή όποία δύναται νά θεωρηθή ίδιαιτέρως νησιωτική, ή συνέντευξις
τών νέων λαμβάνει χώραν είς τήν έξοχήν (είς τόν κήπον), όπου ή κόρη συλ-
λέγει άνθη (ρόδα) καί προσφέρει άνθοδέσμην είς τόν διερχόμενον έκείθεν νέον
(έραστήν, γιόν τού Ρήγα, βασιλιάν, Γιαννακήν ή Γιάννην ή Κωσταντήν).

Ή μητέρα όμοίως άντιληφθεΐσα τήν πράξιν τής θυγατρός της κατήγ-
γειλε ταύτην εις τούς δώδεκα άδελφούς της, οίτινες μετά τής 'μητρός τήν
έξυλοκόπησαν τοσούτον, ώστε αύτη άπεβίωσεν.

Έκ τών άσμάτων τούτων είς τό Α' καί Γ' είναι ή μήτηρ έκείνη, ήτις
είναι ή αιτία τοΰ θανάτου τών έρωτευμένων νέων. Τό τρίτον άσμα, ώς ύπε-
στήριξεν ήδη ό S. Baud Bovy,' φαίνεται παλαιότερον,]πιθανώς του 14-15 αι-
ώνος. Έάν ληφθή ύπ' όψιν ή κοινωνία είς ήν διαδραματίζεται τό έπεισόδιον

1) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραΐόαει5, Μέρ. Β', έν Άθ·ήναι5 1904, σ. 644 - 645. Deut-
sche Volkslieder, ενθ·' άν., α. 29. 2) Chanson populaire grecque du Dodécanèse,
ενθ·' άν., σ. 224,
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τούτο, ώς αύτη έμψαίνεται είς τά άσμα< μάλιστα οί ήρωες αύτοΰ, άφ'
ένός ό υιός τοΰ Κόντε ή τοΰ Ρήγα καί άφ' έτέρου οί 12 άδελφοί, οί κάστρο-
πολεμιστάδες, τών όποιων τήν οίκογενειακήν τιμήν προσέβαλεν ή άδελφή,
πρός δέ τά όνόματα τούτων, Γιάννης ή Γιαννακής, Κωσταντής καί Μικροκω-
σταντΐνος, όνόματα τυπικά τραγουδιών του άκριτικοΰ κύκλου, δύναται νά πι-
στευθή ότι τό άσμα ύπό τήν δευτέραν του μορφήν, ώς άρχικήν, θά συνετέθη
εις φραγκοκρατουμένην περιοχήν, ήτις πιθανώτατα είναι ή Κρήτη. Ούτω τό
άσμα ήμπορεί νά θεωρηθή άσφαλώς παλαιότερον τοϋ Που αιώνος προερ-
χόμενον πιθανώς έκ τών βυζαντινών χρόνων.

γ. κ. Σ.

Α'.

Ό Γιάννος μέ τή Μαρουδιώ σ' ένα σκολειό διαβάζουν.
Γιάννος μαθαίνει γράμματα κ' ή Μαρουδιώ τραγούδια.
Κείνα τά δυό άγαπιότανε, κανένας δέν τό ξέρει'
Καί μιά Λαμπρή, μιά Κυριακή, μιά 'πίσημην ήμέρα,
5 ό Γιάννος έξεστόμισε, τής μάννας του τό λέει.

- «Μάννα, τήν Μάρω ν-άγαπώ, γυναίκα θά τήν πάρω».

- «Τί λές, μωρέ κοψόημερε καί ψιδοδαγκωμένε ;

ή Μάρω είναι ξαδέρφη σου, πρώτη ξαδέρφισσά σου.
Κάλλιο ν' άκούσω σάβανα γιά νά σέ σαβανώσω,
10 παρά ν' άκούσω στέφανα γιά νά σέ στεφανώσω».
Ή Μάρω άρραβωνιάζεται κι ό Γιάννος άρρωστάει"
ή Μάρω στεφανώνεται κι ό Γιάννος ξεψυχάει.
Συμπεθεριό καί λείψανο έσυναπαντηθήκαν.
Κανένας δέν άρώτησε άπό τούς συμπεθέρους
15 κ' ή Μάρω ξεδιαντρόπιασε, στέκει καί τούς ρωτάει.

-«"Α! τίνος είν' τό λείψανο μέ τή χρυσή τήν κάσσα;»

- «Τού Γιάννου 'ναι τό λείψανο μέ τή χρυσή τήν κάσσα».
Κ' εύθύς σεισμός έγίνηκε καί ταραχή μεγάλη.
Βεργολυγάει ή λυγερή καί πέφτει στό κρεββάτι.

20 Τά πήραν τά βαριόμοιρα καί πάνε νά τά θάψουν.

Τά πήγαν καί τά θάψανε στής έκκλησιάς τήν πόρτα.
Μάρω φυτρώνει κάλαμος κι ό Γιάννος κυπαρίσσι,
βεργολυγάει ό κάλαμος, φιλεί τό κυπαρίσσι.

Ρόδος. - Εστία, τόμ. II" (1882), σ. 317.

Α'α.

Ό Γιάννος μέ τή Μσρουδή τρεις χρόνους άγαπιόσαν
κι άπάνω μέσ' στούς τέσσαρες τής μάννας του τό λέει.

- «Γιάννο, νά πέση ή γλώσσα σου, νά 'χε καή ή καρδιά σου,
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πού ή Μάρω είν' ξαδέρφη σου, πρώτη ξαδέρφισσά σου».
5 Ή Μάρω άρραβωνιάστησε κι ό Γιάννος άρρωσταίνει,
ή Μάρω έπαντρεύτηκε καί δ Γιάννος άποθαίνει.
Συμπεθεριό καί λείψανο καί οί δυό άπαντηθήκαν.
Κανένας δέν έρώτησεν άπδ τούς συμπεθέρους,
μόνον ή Μάρω ρώτησε καί τούς γλυκορωτάει.
10 -«Τίνος είναι τό λείψανο μέ τό χρυσό κιβούρι ;»

- «Τής έρημιάς, τής σκοτεινιάς, του έρημου του Γιάννου».
Κ' ή Μάρω πέψτει άπ" τ' άλογο, έπεσε κ' έσκοτώθη.

Σ' ένα μνήμα τούς βάλανε τά δυό τά άγαπημένα
κ' ή Μάρω ψύτρωσε μηλιά κι δ Γιάννος κυπαρίσσι.
15 Φυσάει άέρας καί βοριάς καί σκύψτοντ' καί ψιλιόσαν.
Βασιλοπούλα άγνάντευεν άπό τό παραθύρι :

- «Γιά δές τά κακορρίζικα, γιά δές τα τά καημένα,
δέν έψιλιόσαντε ζωντανά, ψιλιώνται πεθαμένα.

Πελοπόννησος (Κυπαρισσία.). - Α. Α. "Υλη
άρ. 2087 (Μαρία Βασιλείου, 1888).

Β'.

Είς τήν άπάνω 'ειτονιά τσ' δλον είς τήν άπάνω,
ψιλά άερψός τήν άερψή, κουμπάρος τήκ κουμπάρα,
έφίλα τσ' ό Συνοδινός τήγ γυναικαερφήτ του,
έφίλα τσ' ένερώτατ τη, ψιλά τσ' άνερωτά τη.
5 - «Μαροΰ τσαί 'έπ' παντρεύγκεσαι, Μαροΰ 'έπ 1 παίρεις άντρα;»

- «Τσαί πώς μοΰ λές νά παντρευτώ, νά πάρω άλλον άντρα;
έσού συνόι* μ' ήκαμες, τόν άντρα τί τόθ θέλω;

όμπρός ποδιά μου κόντηνε, τσαί πίσω μάκρηνέμ μου,
τή τζώνην άπού μοΰ 'φερες άπού τό Σαλονίτσι,
10 τρεις γίπλες τήν έτζώννουμου τσαί πάλι 'πόμενέμ μου,
τώρα μονή τή τζώννομαι τσαί πάλι 'έμ 3 μέ ψτάννει.
Νά τό 'ξερεν ή μάννα μου, πώς εΙμ° άγγαστρωμένη,
κάλλια μου 'το νά κρεμμαστώ γή νά 'μ' άποθαμμένη».

- «Μαροΰ, σάθ θές νά κρεμμαστης, σάθ θέλης νά 'ποθάνης,
15 'άλε ' τό ψελλοκάλικο 5 τσ' έμπα 'ς τό περιόλι,

ψάε τής δάφνης τόκ καρπό, τής πρικολιάς" τή ρίτζα
τσαί 'άλε τσ' είς τόκ κόρψοσ σου τριτσέψαλον έψίι.7
τής όψιεντρας8 τή τσεψαλή νά ξέβγκη ή ψυχή σου».
'άλλει0 τό ψελλοκάλικο, στό περιόλι μπαίννει,

1) δέν. 2) ουνόδι' αόντροφον γάμοο. 3) δέν. 4) βάλε. 5) δπόδημα έλαφρον μέ
ν.ατίϋμα άπό <ρελόν. 6) πιν.ροελιάς, άγριελαίας. 7) οιριν, 8) τής έχίδνης. 9) βάλλει.



432

ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ

20 τρώει τής δάφνης τόκ καρπό, τής πρικολιάς τή ρίτζα,
τσαί 'άλλει τσ' είς τόκ κόρφοτ της τριτσέφαλον έφίι,
τής δφιεντρας τή τσεφαλή τσ' έξέβγκεν ή ψυχή της'
'έξου 1 τσαί τόσ Συνοδινό 'ς τόμ μαΰρο κααλλάρη,
βρίσκει τόπ πρωτομάστορη τσαί πελεκά τσιούρι.
25 - «Νά τζήσης, πρωτομάστορη, τίνος εΤτ'2 τό τσιούρι ;»

- «'Αρκοντοπούλλα 'πόθανεν ή γυναικαερψή σου».

- «Νά τζήσης, πρωτομάστορη, κάμε το τό τσιούρι,

νά "ναι μακρύ, νά 'ναι πλατύ, νά παίρη δυό νομάτους,
νά 'χη τσαί περιπέτζουλλα 8 γιά τά ντασκόλουρά' μου».
30 Γίει5 βιτσιά τοϋ μαύρου του τσαί πάει τσ' άποσώννει."

- «Κάμετε Όρον, άρκοντες, τσαί τσύκλον οί παπάες,
τσαί τόπον οί γραμματικοί νά μπώ νά 'ώ 7 τήκ κόρη».
Έβγκάλλ' άργκυρομάχαιρο άπό χρουσόψ ψηκάρι,8
στούς ούρανούς τό πέταξε στό χέριτ του τό πιάννει

35 τσ' είς τήκ καρντιάτ του τό 'πηξε τσ' έξέβγκεν ή ψυχή του.
Έτσεί πού θάψτ' ή λυερή έξέβγκε τσυπαρίσσι,
τσ' έτσεί πού θάψτ' ό νιώτερος έξέβγκε καλαμιώνας.
Κάθε μεάλη Τσυριατσή, κάθε Λαμπρήγ Γευτέρα
συββονατίτζ'9 ό κάλαμος ψιλά τό τσυπαρίσσι.

Μ. Γ. ΜιχαηΜδου Νουάρου, Δημοτικά τραγούδια
Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 81-82, άρ. 12(a).

Β'α.

"Ενα μικρό Βλαχόπουλο μιά Βλάχα ν-άγαπάει,
τρεις χρόνους τήν άγάπαγε, στούς τέσσερες τής λέγει.

- «Βλάχα μου, δέν παντρεύεσαι κι άλλον άντρα νά πάρης ;»

- «Γιά δέ μοΰ λές νά πά' χαθώ κι άγρια βουνά νά πάρω,
5 παρά μοΰ λές νά παντρευτώ κι άλλον άντρα νά πάρω ;»

- «Βλάχα μ', κι άν θέλης νά χαθης κι άγρια βουνά νά πάρης,
πάρε τήν άκρη τό γιαλό, τήν άκρη τό ποτάμι,

μάσε 10 τής δάψνης τόν καρπό, τής πικροελιάς " τό ψύλλο,
γαλάκτισ' τα μέ τήν καπνιά καί πιέ τα μέ τό ξίδι».
10 Παρασκευή τής τά 'λεγε, Σαββάτο τά μαζεύει,

τήν Κυριακούλα τήν αύγή τή Βλάχα πάν' νά θάψουν'

1) δέξου. 2) είναι. 3) τά πέριξ τοδ μνήματος πέτρινα χτιστά δψώματα. 4) λουριά
τής ντάσχας, δερματίνου Φυλακίου χρησίμου διά τους γεωργούς πρδς φύλαξιν πυροβολικών,
ήσκας καί άλλων τής πρώτης άνάγκης ειδών. 5) δίδει. 6) φθάνει. 7) νά ίδώ. 8)
θηκάρι, θήκην. 9) σκύβει καί γονατίζει. 10) σύλλεξε. 11) άγριελαίας.
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κι ό Γιάννος τήν άγνάντευεν άπό ψηλή ραχούλα.

- «Τό τίνος είν' τά φλάμπουρα,' τά πράσινα κρεββάτια ;»
Χρυσό μαχαίρι ν-έβγαλε καί στήν καρδιά τό μπήχνει.

15 Τά πήρανε καί τά 'θαψαν τά δυό σ' ένα κιβούρι.
Τό 'να φυτρώνει κάλαμος καί τ' άλλο κυπαρίσσι'
βεργολυγάει ό κάλαμος, ψιλεί τό κυπαρίσσι"
κι ό κόσμος τούς άγνάντευαν καί τούς άναγορεύουν :

- «Κοίταξε τά λιγόημερα, τά κοψοζωισμένα,

20 'πως άγαπιώνταν ζωντανά, φιλιώνται πεθαμένα».

"IIπείρος (Τοονμέρκα). - Λαογρ., τόμ. 5 (1915/16),
σ. 109, άρ. 100 Β (Χρ. Ν. Λαμπράκης).

Γ.

Μιάν κόρη ρόδα μάζωνε κι άθούς έκορψολόγα,
νά πλέξη τζόγια1 μέ τσ' άθούς, στεφάνι μέ τά ρόδα.
Κι όμορφος νιός κατέβαινε άπό λαγού κυνήγι,
ζευγάρι ρόδα τσή ζητά καί τέσσερα τοΰ δίδει
5 καί δαχτυλίδι τσή πετά στό μεσιακό δαχτύλι.
Κ' ή μάννα τζη τήνε θωρεί άπ' ώριο ' παραθύρι.

- «Μωρή, καί δέν έντράπηκες, νά πάρης δαχτυλίδι,
νά τό φορης καθημερνώς στό μεσιακό δαχτύλι,

άπού 'χεις δώδεκ' άδερψούς καί δεκοχτ' άξαδέρψους ;»
10 Όλημερνίς τή μάλωνε κι άργά τή μαντατεύγει. '

Δέρνουν οί δώδεκ' άδερφοί κι οί δεκοχτ' άξαδέρψοι'
δέρνει την καί ή μάννα τζη μ' ένα χρυσό ροκάκι
κι άφέντης τσ' ό πρωτόπαπας μ' έναν πατεριτσάκι.
Τή νύχτα τά μεσάνυχτα ή κόρη ψυχομάχειε
15 κ' ή μάννα τζη μπαινόβγαινε τζαγκουρνομαδισμένη5
κι άφέντης τσ' ό πρωτόπαπας τά γόνατά ντου δέρνει.

- «Μισεύγεις, θυγατέρα μου, κ' εΐντα μοΰ παραγγέρνεις ;
ποιά ροΰχα νά σοΰ βάλωμε κ' εΐντα τακίμιc θέλεις ;
θέλεις τά μπά, θέλεις τά ξά, θέλεις τά βελουδένια ;

20 θέλεις τά χρυσοπράσινα, πού σοΰ 'ψερεν ό Γιάννης ;»

- «Δέ θέλω μπά, δέ θέλω ξά, δέ θέλω βελουδένια,
μά θέλω 'κείνα πού φορώ τά ματοκυλισμένα,

1) αί αημαΐαι. 2) ατεφάνι (λ. ένετ. zoja). 3) ώραΐον. 4) μαρτυρεί, προδίδει.
5) μέ αίματιυμένας τάς παρειάς δια τών δνύχιυν της y.a'i μέ λυμένην τήν ν.όμην. 6) ποίαν
ένδομασίαν (λ. τ. takini).

28
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γιά νά τό μάθη τά χωριό, νά τό γεμίσ' ή χώρα,1
πώς μ' άδικοσκοτώσετε γιά 'να ζευγάρι ρόδα».2

Κρήτη ("Ελος Κιαάμου). - Λ. Α· αρ. 1161Γ',
σ. 18 - 19 (Μαρία Λιουδάκη, 1938).

Γ'α.

"Οσο είναι μάκρος του γιαλού καί φάρδος του πελάγου,
τόσο παννί διαζούντανε ή κόρη στήν αύλή της
μέ τετρακόσια ρόδανα 3 καί χίλια δυό μασούρια.
Τοΰ ρήγα ό γιός έπέρασε καί τήν καλησπερίζει.
5 - «Καλησπέρα σου, λυγερή». - «Καλώς τό παλληκάρι».

- «'Έπεσ' ό νους σου στό παννί κι ό λογισμός σ' στό χτένι
κ' έμένα μ' έπαράτησες καί πλιά δέ μέ θυμάσαι».

- «Δέ σ' άπαρνιοΰμαι, ρήγα μου, πάλε στό νου μου σ' έχω,
σ' εχω γραμμένο στό παννί καί στό ξυλόχτενό μου

10 κι άπάνω στή σαΐττα 4 μου σ' έχω ζωγραφισμένο
καί μέσα στά μιτάρια μου χρυσοπεριπλεμένο».
Κ* ή μάννα της τήν άκουγεν άπό τό παραθύρι.

- «Μωρή, μέ ποιόναν όμιλεΐς, μέ ποιόνα κουβεντιάζεις ;
Στάσου νά 'ρθοΰν τ' άδέρφια σου κι άν δέ σέ παραδώσω».

15 Έβράδυασε καί ήρθανε τ' άδέρφια της στό σπίτι
κ' έφέρανε άφιλογές,5 γιά κόρες, γιά γυναίκες,
γιά τσ' έμορφες, γιά τσ' άσκημες καί γιά τίς τιμημένες.
Κι ό Κωσταντής άρχίνησε παινά τήν άδερφή του,
πού 'τανε μιά καί δμορφη, πού 'ταν καί τιμημένη.
20 Κ' ή μάννα της σάν τ' άκουσε του Κωσταντίνου λέγει.
-«Γιά σώπα, σώπα, Κωσταντή, καί μή πολυκαυκιέσαι.
μιάν άδερφή έχετε κ' έσεΐς κ' έκείνη πλανεμένη».
-«Μάννα μ', καί ποιός τήν πλάνεψε καί είναι πλανεμένη».

- «Του ρήγα ό γιός τήν πλάνεψε, μ' αύτόν κρυψομιλούσε».
25 Παίρνει δ μεγάλος τό σπαθί κι ό άλλος τό κοντάρι

1) νά δ'.αZod-jj εί; τήν πόλιν. 2) τό άσμα ένταϋθ-α καταλήγει μέ τους κατωτέρω
στίχου;, οί όποιοι παραλείπονται ώ; συμιρυρμό;.

- «Άψήνο) σας παραγγελιά κι αφήνω σας κατάρα·
νά πάτε νά με βάψετε εις τήν Άγιάν Τριάδα.
Νά πάτε νά με βάψετε κ' εμένα τήν καημένη
έκειά ποΰ ΰάφτουνε τσοί νιους τα' άδικοσκοτωμένοι*.

3) ροϊάνι =ή σβίγα μέ τήν όποίαν περιτυλίσσεται τό νήμα , εί; τά καλάμια, μασοορια.

4) ή όιραντική σαίττα έφ' ή; τό όφάϊι. 5) όμιλίαν, συζήτησιν.
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κι ό Κωσταντΐνος 6 μικρός χτυπά μέ τό χαντσέρι.1
. Κι άψοΰ τήν έσκοτώσανε κάθουνταν καί τήν κλαΐγαν.
Κ' ή μάννα της μπαινόβγαινε μέ τά μαλλιά στά χέρια.

- «Γιά πές μου, πές μου, λυγερή, τί ρούχα νά σέ βάλω,
30 τά κόκκινα, τά πράσινα ή τά μεταξωτά σου ;»

- «Βάλε μ' έτοΰτα, πού φορώ, τά ματοκυλισμένα,

καί σύρτε καί περάστε με 'π' τό σπίτι του καλοΰ μου,
άπό τού ρήγα τίς αυλές κι άπό τά παραθύρια».
Του ρήγα ό γιός έμπρόβαλε άπό τό παραθύρι'
35 βλέπει ξεφτέρια καί περνοΰν, παπάδες καί διαβάζουν,
τή μάννα του ν-έρώτησε, τή μάννα του ρωτάει.
-«Ποιανού είν' αύτό τό λείψανο, ποιανού είν' αύτό τό ξόδιο ;»2

- «Τής λυγερής, τής όμορφης, τής μαχαιροπαρμένης,
έκείνης πού άγάπησες, πού ήθελες νά πάρης».3

40 Κ' έκεΐνος άμα τ' άκουσε πολύ τοΰ βαροφάνη'
έπεσ' άπ' τό παράθυρο κ' έβγήκεν ή ψυχή του'
έπήγαν καί τόν έθαψαν κοντά στή λυγερή του.
Εκείνη βγήκε λεμονιά κ' έκεΐνος κυπαρίσσι
χαμολυγά ή λεμονιά, ψιλεΐ τό κυπαρίσσι
45 κ' έκείνο άπλώνει τά κλωνιά τή λεμονιά σκεπάζει'
κ' ή ρήγαινα τά έβλεπεν άπό τό παραθύρι.

- «Γιά ίδές τα τά μαργέλικα 1 καί τά μαργελεμένα,
'κείνα πού κάμναν ζωντανά, κάμνουν καί πεθαμένα».

Μικρά 'Ασία (Κνζικος). - A.A. άρ. 189,
σ. 208, άρ. 27 (Μ. Φιλανθίδης).

Δ'.

Τό άσΜα συντεθειμένον εις στίχους μέ όμοιοκαταληξίαν, ρίμαν, εχει
ύπόθεσιν τό έρωτικόν αίσθημα κόρης, έκ τοΰ όποιου ώδηγήθη αύτη είς τόν
θάνατον.

Πρόκειται περί νεωτέρας ποιητικής συνθέσεως, άστικής μάλλον προε-
λεύσεως, πιθανώς έκ τής Κωνσταντινουπόλεως.1

Ουλα τ' άρχοντοκόριτσα μέ γέλια καί χαρές,
μόνον ή Διονίτσα μέ πίκρες μέ χολές.

1) μέ πολεμιχήν μάχαιραν (λ. τ. liançer). 2) τό ξόδι, ή ν.ηδεία. 3) ακολουθεί ό

στίχος : που εψές τήν έσκοτώσανε τα τρία της τ' αδέλφια, ό όποιος παρελείφθη ώς πα-

ρεμβληθείς μεταγενεστέρως πρός έπεξήγησιν τοδ αίτίοο τοδ θανάτου τής ν.όρης. 4) τά πο-

νηρά, τά πανούργα είς τόν έρωτα.

5) Βλ. S. Baud-Bo oy, ενθ' άνωτ., σ. ?9G.
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- «Γιά πές μου, Διονίτσα, τί 'χεις καί θλίβγεσαι
κ' είς τό γ-καθρέφτη πάεις καί δέ στολίζεσαι ;»

5 - «Τί νά σού πώ, νενέ ' μου, άγάπ' είναι πολλή
κ' έπαρταώρισάν 2 τη γ-κ' έγίνηκε τρελή».

- «Πές μου, γλυκειά μου κόρη, ποιός είναι π' άγαπάς
νά 'πώ είς τό μπαμπά σου, άντρα νά τόνε πάρ'ς».8

- «Μηδέ καί ξένος είναι, μηδέ κι άλλαργινός,
10 στή γ-κάμαρά μας είναι τού Μανολάκ' ό γιός».

- «Κάλλιο 'χω, θυγατέρα μ', στόν άδη νά σέ 'δώ
παρ' άντρα τοϋ Μανόλη νά πάρης τόν ύγιό».

- «Πάψε, νενέ 1 μου, πάψε, μέ καίεις ζωντανή».

- «Καλά, πώς μπήκε μέσα καί σέ έγάπησε,
15 χωρίς τόν όρισμό μου 4 τό πόδι πάτησε;

Γιά πές μου, γλυκειά μ' κόρη, τί 'ν' που σου 'χάρισε ;»

- «Τής Μάρτας δαχτυλίδι, τής Πόλης λαχούρι,5
έξηνταδυό ρεσούτια Η κ' ένα σταμπουσαλί. 7

- «Γιά 'πέ μου, Διονίτσα, εΐντα 8 πού τά 'καμες ;»
20 - «Στόν έμποραν έπήα κ' έπήρα πράματα,

άγόρασα κ' έπήρα, τρεις ψούστες τά 'καμα.
Τή μιά, νενέ1 μου, δώσ' την μέσα στή μ-Παναγιά,
γιά νά τή βάλλ' ό διάκος, δντας θά λουτρουά.
Τήν άλλη, νενέ 1 μου, δώσ' την στή ψιλαινάδα μου,
25 νά τή ψορη, νά βλέπουν τή νοστιμάδα μου.

Τήν τρίτη, νενέ 1 μου, βάρ' τη γ-κάτω στό μνήμα μου
κι ό γιός τού Μανολάκη άς έχη τό κρίμα μου.
Έγώ σάν άποθάνω θά βγήκω γιασουμί,
νά 'ρχουνται νά μέ κόβγουν οδλ' οί μελαχρινοί.
30 Έγώ σάν άποθάνω θά 'βγω βασιλικός,

νά 'ρχεται νά μέ κόβγη του Μανολάκη ό γιός».
Πέθαν' ή Διονίτσα, χτυπούσ'9 ή καμπάνα της,
μικροί, μεγάλοι κλαίαν τήν όμορψάδαν της.

Γεωργ. Ν. Καζαβή, Νισΰρου λαογραφικά,
Νέα 'Υόρκη 1940, σ. 35-36.

L) μητέρα (λ. τ. nine). 2) έπεριώρισά τη. 3) εκδ. Καζ. : πάς. 4) τήν θ-έληαίν
μου. 5) δφασμα μάλλινον λεπτόν. 6) ρεσοότι = νόμισμα. 7) σάλι, έπώμιον εκ Κωνσταν-
τινουπόλεως. 8) τί. 9) εκδ. Καζ. : χτυποϋοεν.
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ΙΓ'. ΑΝΟΣ1ΟΣ ΕΡΩΣ

Τού άσματος ύπάρχουν παραλλαγαί κυρίως είς τήν ήπειρωτικήν 'Ελ-
λάδα. Μάννα έρωτεύεται τόν υίόν της, όστις όμως δέν άνταποκρίνεται είς
τόν άνόσιον 'έρωτά της. Κατά τάς διαφόρους παραλλαγάς, ή έρωτευθείσα
είναι χήρα μάννα, μητρυιά, παπαδιά ή καλογριά.

Πρόκειται περί παλαιοτάτου θέματος, τό όποιον έν τή έλληνική μυ-
θολογία είναι γνωστόν κυρίως εις τό έπεισόδιον Φαίδρας καί Ιππολύτου, τό
όποιον καί άπετέλεσε τήν ύπόθεσιν τής γνωστής τραγωδίας τού Εύριπίδου.
Δέν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, άν τό ά°μα άποτελή τήν συνέχειαν τής πα-
λαιάς μυθολογικής παραδόσεως. Πιθανώτερον φαίνεται ότι διεμορφώθη έκ
μεταγενεστέρων σχετικών κοινωνικών έπεισοδίων καί διηγήσεων.

Κατ' άλλον τύπον τού άσματος (Β'), γνωστόν είς παραλλαγάς μόνον
τής Κύπρου, ό υΙός άνταποκρίνεται έπί μακρόν χρόνον είς τόν έρωτα τής
μητέρας του. Διά νά μή άποκαλυφθοΰν δέ καί προδοθούν αί άνομοι αύται σχέ-
σεις ύπό τής νύμφης (συζύγου τού υίοΰ), ή μάννα συμβουλεύει τόν υίόν νά
φονεύση τήν γυναίκα του· έπειδή δέ ούτος έδίστασε, διαπράττει έκείνη τόν
φόνον διά δόλου καί παραθέτει τό συκώτι τής φονευθείσης είς δείπνον τού
υιού. Μέ τήν πλοκήν ταύτην τό ά°μα συνδέεται πρός τό τραγούδι τής «Μάν-
να ς φόνισσας»- (βλ. άνωτ., σ. 368).

Δ. Α. Π.

Α'.

Μιά χήρα έχει_δμορφον γιό καί 'μορφοκαμωμένο.
Τόνε ζηλεύει ή γειτονιά, τόνε ζηλεύει ή ρούγα, 1
τόνε ζηλεύει κ' ή μάννα του, άντρα νά τόνε πάρη.

- «"Αιντε, Γιάννη μ', νά φύγουμε,' ο' άλλο χωριό νά πάμε-
5 κι άν σέ ρωτήση ή ξενιτειά κι άν σέ ρωτήσουν ξένοι,

μήν πης πώς εΤμ' ή μάννα σου μηδέ κ' ή άδερφή σου-
νά πης πώς είμ' γυναίκα σου, τό πρώτο σου στεφάνι».

- «Μάννα μ', δέν είσαι χριστιανή, δέν είσαι βαφτισμένη'
μάννα μ', δέν πήγες σ' έκκλησιά, ν' άκούσης τδ Βαγγέλιο».

Εύβοια (Ιστιαία). - 'Αρχ. Ευβοϊκών Μελετών, τόμ. Α'
(1935/36), σ. 115, άρ. 19 (Ί. Γ. Παπαϊωάννου).

Α'α.

Καλόγρια 'χει δμορφον υίόν, δμορφο παλληκάρι.
Τόνε ζηλεύει ή γειτονιά, τόνε ζηλεύει ή χώρα,
τόνε ζηλεύει κ' ή μάννα του άνδρα νά τόνε πάρη.
Δέν έχει πώς νά του τό πη, πώς νά τό μολογήση.

1) δδό; (λ. ίτ. ruga). 2) εχδ. Παπ. : Γιάννη μ, φύγουμε.
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5 - «"Ελα, παιδί μ', νά παίξωμε τής νύχτας τά παιγνίδια».

- «Σώπα, μάννα μου, μή τό λές καί μή τό κοβεντιάζης,
ότι τ' άκούει ό θεός, τρεις χρόνους δέ μας βρέχει,

ότι τ' άκούει κ' ή μαύρη γης, τρεις χρόνους δέ χορτιάζει».

Werner von Haxthausen, Neugriechische Volkslieder
Münster i. W. 1935, a. 64, άρ. 21.

Β'.

Πάνω 'ς τόν πάνω μαχαλά, 'ς τήν πάνω γειτονούλλαν
άγάπαν μάννα τό παιδίν τζαί τό παιδίν τήν μάνναν.
Άγάπαν την τξ' άγάπαν τον χρόνους δεκατεσσάρους,
πάνω 'ς τούς δεκατέσσερεις ή Αύκωδά 'νωσέν1 το.
5 -«Κάνεις φιλί, κάνεις τσιμπί, ή Αύκωδά 'νωσέν1 μας».

- «τζαί φίλα με, σά μέ φιλάς, τσίμπα με, σά μ' έτσίμπας,
παραντξελιά πού λείφκεσαι, νά σοϋ τήν παραντξείλω.

Νά πκιάσης τ' άρκοτσίκουρον,2 νά πάς 'ς τό άρκον ' όρος,
νά πέψω σου τήν Αύκωδά, ψουμίν γιά νά σοϋ φέρη
10 τζαί σκότωσ' την τζαί χώσε την, κανείς νά μήν τό ξέρη».
τζαί σάν τοϋ είπεν έκαμεν, τζαί σάν τοϋ παραντξέλλει.
"Επκιασεν τ' άρκοτσίκουρον ' νά πά' 'ς τό άρκον3 όρος,
έπεψεν τζαί τήν Αύκωδά, ψουμίν γιά νά τοϋ πάρη.
Άπό μακρά τόν δαιρετά τξ' άπό κοντά τοϋ λέει:
15 - «"Ωρα καλή σου, Γιαννακό, ώρα καλή τζαί γειά σου,
μοϋσκο τζαί ροδοστέμματα4 'ς τά καμαρόψρυδά σου».
τζαί 'πολοήθην τζαί λαλεί: - «Καλώς τήν Αύκωδά μου.
τζαί πκιάσ' το τοϋτον τό στρατίν, 'ς τήν μάνναν σου νά πάης,
'ς τήν πεθθεράν σου μέν πάης, γιατ' εν' ό θάνατός σου».
20 Σηκώθηκεν 'πό τξεΐ χαμαί τζαί πά' 'ς τήν πεθθεράν της.
Πού τή θωρεί ή πεθθερά, άψώθην 5 τξ' έθυμώθην.

- «"Ελα νά δης, ά Αύκωδά, εΐντα μυστήρκο πράμμα,6
έγέννησεν ή βονική7 τξ' έκαμεν τρία πουλλάρκα.

Τό 'ναν γι' έσέ, τ' άλλον έμέ, τ' άλλον τοϋ Γιαννακό μας».
25 Σάν γέρακο 8 τήν επκιασεν, σάν δοϋχα8 τήνε δδίζει

τζαί πκιάννβι τό φλαγκούδιν " της, 'ς τόν ποταμόν τζαί πάει.
'Εφτά διλιά τό έκαμε," τό γαίμα δέν-ι-στέκει.
-«'Ελάτε, βάγιες 13 τών βαγιών, μαείροι τών μαείρων,

1) ενοιωαε, άντελήφθη. 2) άγριον τσεκούρι, πέλεκον. 3) άγριον. 4) μόσκον

(άρωμα) καί ροδόσταγμα (άν8·όνερο). 5) ήρεΑ·ίσθ·η. 6) τί μοατηριώδε; πράγμα. 7) ή ovoç.

8) γεράκι. 9) είδο; όρνεοο. 10) σχίζει. 11) πλεορόν. 12) σικλιά, δοχεία δδατο;, τό

επλυνε. 13) όπηρέτριαι.
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έλα νά μαειρέψετε τοΰ γιοϋ μου τό φλαγκάτσιν». 1
30 τζαί νά σου τζαί τό Γιαννακό τξ' έμπήκεν εσσω άρπα. '

-«Μάννα, τζαί ποϋ 'ν' τήν νύφην σου τξ' έμέν' τήν Αύκωδά μου,
νά τήν φιλήσω μιάν τζαί δκυό, νά σβήσουν τά λαμπρά μου»; '

- «Πέζα 4 νά φάς, πέζα νά πκης, ή Αύκωδά έν' εσσω,
όπου τξ' άν έν' ή Αύκωδά τήν τάβλαν θά καθίση».

35 τζαί τό σιννΐ * έλάλεν το, ή πρότσα " μαρτυρά το :

- «Νά μή μέ φάς, άφέντη μου, γιατ' είμ' ή Αύκωδά σου».
Τανά είς τήν κοξούλλαν 7 του, βρίσκει άρκυρόν ψηκάριν
τζαί μέσ' 'ς τ' άρκυροφήκαρον βρίσκει άρκυρόν μασαίριν"
'ς τόν ούρανόν τό έσυρεν, 'ς τό δέριν του τό 'δέχτη

40 τζαί πάλε ξανασύρνει το τζαί 'ς τήν καρκιά του ρέχτη.

- «Τζεΐ πόν' νά κλαίη ή μάννα της, νά κλαίη τξ' ή διτζή μου,
νά παίρνουν τά μνημόσυνα διπλά 'ς τήν έκκλησίαν».

Κύποος ("Ανω Αεύκαρα). - Έντ. Ανντεκε, 'Ελληνικά
δημοτ. τραγούδια, Μέρ. Α', 'Αθήναι 1943-1947, σ. 147-48.

ΙΔ'. ΕΡΩΣ ΣΥΝΤΕΚΝΙΣΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΚΝΟΝ

Τό άσμα τοπικώς διαδεδομένον μόνον εις τήν Δυτ. Κρήτην, τήν Δωδε-
κάνησον (Κάρπαθον καί Νίσυρον) καί Άμοργόν φαίνεται νησιωτικής προε-
λεύσεως.

Ή οικονομία τοΰ άσματος, ήτις προϋποθέτει κοινωνίαν άστικήν, ούχί
δέ άγροτικήν μέ τά αύστηρά της κοινωνικά ίθιμα, ώς παρετήρησεν ορθώς ό
S. Baud-Bovy, άγει είς τό νά θεωρήσωμεν ότι τό άρχέτυπον άσμα προέρχε-
ται άπό τήν Κρήτην κατά τήν περίοδον τής Βενετοκρατίας είς τήν νήσον.8

Γ. κ. Σ.

Α'.

Έδώ στήν κάτω γειτονιά, έδώ στήν κάτω ρίβα,9
κάθεται κούρβα 10 καί κερνά ένα χρυσό στρατιώτη"
ένα ποτήρι τόν κερνά κ' ενα λόγο του λέει :

- «"Ομορφος πού 'σ', άφέντη μου, μ' έχεις κοντή γυναίκα».
5 - «Κέρνα με, κούρβα,10 κέρνα με καί λόγια μή μου φέρνης

κι άν είν' κοντή ή γυναίκα μου, κάλλια 'ναι 'πό τ' έσένα
έχει τού κίτρου μυρωδιά, τής άροδάφνης κάλλη,
κ' έχει καί τό νεντράνισμα " τ' άι Γιώργη τό πνέμα».

1) πλεορόν. 2) ξαφνικά. 3) οί φωτιές, οί καημοί μοο. 4) πέξεοσε, κατέβα άπό

τδν ϊππον. 5) πιάτο. 6) πιρούνι (λ. γαλλ. broche). 7) άπλώνει τό χέρι είς τήν μέσην.

8) Βλ. S. Baud-Bovy, ενθ·' άν., σ. 251.

9) ρούγα' όδός (λ.ίτ. ruga). 10) πόρνη. 11) τό άνασήκωμα τής κεφαλής, τού βλέμ-

ματος.
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Κι άπ' δξω κείνη στέκεται, όλα καλά τ' άφ'κράται. '
10 -«'Επαίνεσες μ', άφέντη μου, διπλού νά σ' έπαινέσω.
Οί δυό σου νώμοι πύργοι 'ναι κ' ή έλικιά σου κάστρο
καί λάμπει καί ή νιότη σου σάν τού μποννέτη5 τ' άστρο.
Γλυκύ μου γλυκοκάλαμο 'πό τής Σουριάς τά μέρη,
πού κόβγουν οί 'Αράπηδες μ' έμίρικο 3 μαχαίρι"
15 τήν ψίχα κάμνουν ζάχαρη καί τόν άφρό του μέλι
καί τ' άποκαθερίδια του κάμνουν άψράτο μόσχο».

Νίσυρος. - Ζωγράφ. Άγών, ετ. Α' (1891)
σ. 395 - 96, άρ. 14 (Γ. Παπαδόπουλος).

Β'.

Συντέκνισσα τόσ σύντεκνο στό σπίτιτ της τόν έχει'
κρουψά κρουψά τόνε καλεί, καλέσματα τού κάμνει,
κρασ' άολον' τόνε κερνά, δόλια λόγια του λέει.
-«'Όμορφος είσαι, σύντεκνε, μά 'χεις κακήγ γυναίκα.
5 Έσέ σού πρέπει, σύντεκνε, 'υναίκα σάκ κ' έμένα,
νά 'ναι ψηλή, νά 'ναι λιγνή κι όμορψοκαωμένη"
νά 'χη τόν ήλιο πρόσωπο, τού φεγγαριού τήν όψη
καί τοΰ κοράκου τό φτερό νά 'χη καμαροψρούι».
- «Κέρνα με, κούρβα,'' κέρνα με, λόγια μή μ' άναψέρνης,
10 κι άν εΐκ κοντή ή γυναίκα μου, είναι καλή γιά μένα.
Καί τό καλάμιν εΤμ' μακρύ άμμέ μαλυόν 'έν έχει,"
τό κλήμα 'ναι κοντούτσικο 'μμέ κάμν' ώρια σταφύλια'
κάμνει σταφύλια ρατζακιά, κάμνει κρασί μοσκάτο,
άπου τό πίννουν άρκοντες, άρκοντανεθρεμμένοι,
15 τό πίννει κ' ή ψτωχολογιά, γιά νά ξεχνά τά πάθη».

Μ. Γ. Μιχαηλίδου Νουάρου, Δημοτικά τραγούδια
Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, α. 265, άρ. 7.

ΙΕ'. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑΣ

Τό άσμα μέ ύπόθεσιν τόν φόνον ύπό τής Ρήγαινας τής'Αροδαφνούσας
πρός έκδίκησιν τού έρωτικοΰ δεσμού της μέ τόν άνδρα της είναι Κυπριά-
κόν, μή διαδοθέν εξω τής νήσου.

Ύπόθεσίς του είναι Ιστορικόν γεγονός, ώς παρετήρησε πρώτος ό Κ-

Ι) άκοόει. 2) πονέντης, ό δυτ. άνεμος (λ. ίτ. ponente). 3) εκδ.: με μυριχό. 4)
άδολον ακρατον. 5) βλ. άνωτ.. σ. 439, σημ. 10. 6) άλλά μυαλδν δεν εχει.
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Σάθας,1 έτιί τής βασιλείας τοΰ Πέτρου τού Α' Λουζινιάν (1358- 1369), τό
όποιον άναφέρει ό σύγχρονος Κύπριος χρονογράφος Λεόντιος Μαχαιράς. Ό
βασιλεύς ούτος είχεν έλκυσθή είς έρωτα άπό τήν άρχόντισσαν «όνόματι
Τζοάνα Λ' Άλεμά, γυναίκαν τού σίρ Τζουάν τε Μουντολίφ, τοΰ κυροΰ τής
Χούλου». ' Ή ρήγαινα Έλεονώρα, όταν έπληροφορήθη τόν αίσθηματικόν δε-
σμόν τού συζύγου της, έπωφελήθη τήν άπουσίαν του είς τήν Εύρώπην καί
συνέλαβε τήν άντίζηλόν της, τήν όποίαν, άφού τής έξηφάνισε τό βρέφος, τό
όποιον είχε γεννήσει άπό τάς σχέσεις της μέ τόν βασιλέα, σύζυγόν της,
ερριψεν εις τήν φυλακήν. "Επειτα δέ τήν ήνάγκασε νά κλεισθή ώς μοναχή
είς τό μοναστήριον τής άγιας Φωτεινής, τό όνομαζόμενον Σάντα Κλέρα, πλη-
σίον τής Λευκωσίας. '

Τό έπεισόδιον τούτο, άπλοποιημένον πλέον εις μορφήν θρύλου, πα-
ρελήφθη άσφαλώς ύπό συγχρόνου Κυπρίου ποιητάρη (περί τά τέλη πιθανώς
τού Μου ή τάς άρχάς τοΰ 15ου αί.) είς τήν σύνθεσιν τού ποιήματος τούτου,
τό όποιον διέσωσεν ό λαός μέχρι τής σήμερον ώς δημοτικόν μέ όνομα τής
ήρωίδος Άροδαφνοΰσα ή Άροδαφνού καί Άροαφνού, Ροαφνού κ. ά. άντί τού
πραγματικού Ιωάννα Λ' Άλεμά.1

Γ. Κ. Σ.

Ή Ρήισσα τξ' οί βάγιες" της είχαμ πολλήν άμάδην"
πκιάννει τές βάγιες 'ς τ' άκκεντξέ," γιά νά τής 'μολοήσουν
τζαί πκοιάν έμ 'πό 'δει άφέντης τους τζαί πκοιάν έμ 'π' άγκα-

λίζει,

πκοιάβ βάλλει μέσ' 'ς τ' άγκάλια του τήν νύχταν τζαί τξοιμίζει.

5 - «Τρείς άερφάες ε'ίμαστημ, μιά μάννα μάς έκαμε"

τήμ μιάλ λαλοΰν 'Αροαφνούν, τήν άλλην λέν' 7 'Αθθοΰσαν,
ή τρίτη τξ' ή καλύτερη έν' ή 'Αροαφνοΰσα
τζαί τξείνην έδ' άφέντης μας τζαί τξείνην άγκαλίζει,
τξείνηβ βάλλει 'ς τ' άγκάλια του τήν νύχταν τζαί τξοιμίζει».
10 Χαππάρκα τζαί μηνύματα 'ς τής Ροαφνοΰς τζαί πάσι.

- «Χάιτε, πάμ', Άροαφνού, τξ' ή Ρήιοοα σέ θέλει».

- «τζαί άμ μέ θέλη γιά χορόν, νά πκιάσω τ' άλλαχτά 8 μου
τξ' άν ένι γιά τό σύγκομμαν,9 νά πκιάσω τά ψαλλίδκια

εί δέ τξ' έγ' γιά τό ράψιμον, νά πκιάσω τά βελόνια».
15 - «Χάιτε, πάμ', Άροαφνού, τξ δ,τι τξ' άθ θέλης πκιάσε».
"Εμπην έσσω τζαί φόρησερ ροΰχα τής φορηδάς της,

1) Μεσαίων. Βιβλιοθήκη, τόμ. Β', 1873, είσαγ., σ. 4ζ· 2) Λεοντών Μαχαιρά,
Χρονικόν Κύπρου (εκ?, ύπό R. M. Dawkina), τόμ. I, Oxford 1932, σ. 214 κ.έξ.) 3) ενθ'
άν., σ. 218. 4) βλ. πλείονα εί; τά; μελέτα; : ΑΓ. Προναή, Ή Άοοδαιρνουσα, Κυπρ. Γράμμ.,
τόμ. Λ' (1939/40). σ. 485 - 489. Γεωργ. Θ. Ζώρα, Τό άσμα τή; Άροδαφνοΰσα;, Νέα Εστία,
τόμ. 58 (19^5), σ. 1073 κ.έξ. καί έν περιλήψει εί; τό περιοδ. L'Hell. Con-tenip., année 9
(1955), σ. 315-320.

5) βάγια—τροφό;, θεραπαινί;. 6) βασανιστήριον (λ. τ. inskenze). 7) χειρ.: ειΎΗ
διόρθωσι; κατά τήν παραλλ. παρά Ά&. ΣακεΧίαριου, Κυπριακά, Β', 1891, σ. 48, στ. 2. 8)
τήν έπίσημον φορεσιάν. 9) τό κόψιμον ύφάσματο; διά τήν ραφήν ένόύματο;.
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μέ1 μακριά, μήτε κοντά, όσον τής έλιτξάς της,
όσον τής κοντοσύνης της τζαί τής παρπατησάς της"
πού κάτω 'φόρησεγ γρυσά, πού πάνω γρουσταλλένια,
20 τέλια' πού πάνω φόρησεζ γρυσά μαλαματένια,

'κατέβασεν τόγ καζακκάν3 τξ' έδσέπασεν τά τέλια.
Πκιάνει το τξεΐνον τό στρατίν, τξεΐνον τό μονοπάτιν,
γρυσόμ μήλοσ 'ς τό δέριν της τζαί παίζει το τζαί πάει
τξ' όσον τζαί πκιάνει τό σκαλίν τξ' έσείστην τξ' έλυΐστην
25 τξ' όσον τζαί βκαίννει πανωθκιόν έλεφτοκανατξίστην.
Πού τήθ θωρεί ή Ρήισσα έπροσηκώθηκέν της,
έναγ καντρίρ ροόστεμμαν ' έγειρεν τξ' ένιψέν την.
-«Έγιώ 'δα5 σε τξ' έτρόμαξα τξ' άθθρωπος πώς νά κάμη;»
Έγύρισεν τξ' ή Ροαψνού " νά πάρη τόν όδόν της.
30 Ή Ροαφνού έγύρισεν τής Ρήισσας νά γελάση.

- «"Αδε τήδ δισσοπρόσωπην, τήν άναρκοδοντοΰσαν,7
τό πετεινάριν τό βραχνόν, τξεΐνομ πού μοΰ 'λαλούσαν,
τξεΐνομ πού μοϋ 'λαλούσασιν, τξεΐνομ πού μοϋ 'παινούσαν».
τζαί τξείνη 'έν τζαί άκουσεν, οί βάγιες έμ 'π' άκουσαν,"

35 νά 'τουν οί μοναφίκκισσες,9 νά 'τουν νά μέν έξοϋσαν.10
Έτρέξασιν οί βάγιες της τής Ρήισσας τζαί λέουν.

- «"Ακουε, άκουε, τξυρά, ή Ροαφνού εΐντα λέει: "
"Αδε τήδ δισσοπρόσωπην, τήν άναρκοδοντοΰσαν,1

τό πετεινάριν τό βραχνόν τξεΐνομ πού μοϋ "λαλοϋσαν,
40 τξεΐνον πού μοϋ 'λαλούσασιν, τξεΐνομ πού μοϋ 'παινοϋσαν».
Έτξεΐ χαμαί τής Ρήισσας πολλά τής 'κακοφάνην.
Χαππάρκα τζαί μηνύματα 'ς τήρ Ροαφνούν τζαί πάσιν.

- «Χάιτε, πάμ', Άροαφνού, τξ' ή Ρήισσα σέ θέλει».

- «Τώρα 'μουν είς τήρ Ρήισσαν τζαί πάλε εΐντα μέ θέλει"
45 ζυμώνω σε, ζυμάριμ μου, τζαί πκοιός νά σέ φουρνίση ;»

- «Έσύ εμ' πού τό 'ζύμωσες τξ' άλλοι έν' νά τό φουρνίσουν,
τξ' άλλοι έν' νά τρώσιν τό βραστόν τζαί νά σέ μακαρίζουν».

- « Τξοιμίζω τό μωρούϊμ μου τζαί πκοιός νά τό ξυπνήση ;»

- «Έσύ έμ' πού τό 'γέννησες, τξ' άλλ' έν' νά τ' άναγυιώση.12
50 Κλειώννει τά σπιτάτξα της τράντα 'ναν άννοιχτάριν "

τζαί μέσ' 'ς τήμ μέσην τής αύλής πετάσσει τ' άννοιχτάρκα. "

1) μήτε. 2) λεπτά μετάλλινα σύρματα. 3) έπενδότην γοναιχεϊον (λ. ίτ. casacca).

4) ϊνα δοχεϊον ροδόσταγμα. ό) είδα. 6) χειρ. : Γοαμνού. 7) μ» άραιοΰ; οδόντα;. 8)

αί θεραπαινίδε; είναι «ού ή/.ουσαν. 9) μοναφίκκισαα = ή έξυφαίνουσα συκοφαντία;. 10)

νά μή έζούσαν. 11) τί είναι πού λέγει. 12) άναθ-ρέψγ]. 13) κλειδί ξύλινον.
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- «'Έθετε 'γειάψ, ψηλά βουνά τζαί κλίνη, πού 'τξοιμώμουν,
τξ' αύλή όπου 'δκιανέβκεμουν ' τζαί σόμ περτίτξιν ήμουν.
"Εδετε 'γειάψ, ψηλά βουνά, τζαί σκούντροι* μου, χαρήτε,

55 τξ' έσείς, γειτονοπούλλες μου, 'ς τά μαύρα νά ντυθήτε».
Πκιάννει το τξεΐνον τό στρατίν, τξεΐνον τδ μονοπάτιν,
τδ μονοπάτιβ βκάλλει τησ 'ς τής Ρήισσας τόμ πύρκον.
Πού τήθ θωρεί ή Ρήισσα πού τά μαλλιά τήμ πκιάννει.

- «τζαί χάμνα3 με πού τά μαλλιά τζαί πκιάσ' με πού τδ δέριν,
60 γιατ' εΤμ' άλαψροκούκουψη, ' πονώ τήν τξεφαλήν μου».

Έχάμνησέν τημ πού τά μαλλιά τξ' έττκιασεμ πού τό δέριν.
-«"Αψησ' με νά βάλω μιάφ φωνήμ μιτδάν τζαί μιάψ ψωνήμ μεάλην».

- «τζαί βάλε μιάν τζαί βάλε δκυό τξ' όσον τξ' άν ήμπορήσης,
ό Ρήας μου 'έν' τξ' έδ' δαμαί 5 τξ' έν' νά μέ φοερίσης».'*

65 τζαί βάλλει μιάψ φωνήμ μιτδάν τξ' άκούστη δίλια μίλια,
ξαναδιπλάζει τήφ φωνήν, άλλα "κατόμ πεήντα.
Μέσ' 'ς τού Λεβάντη7 τήν αύλήν έτρώασιν τξ' έπίνναν,
τζ' άπού τόβ βάσμον8 τόμ πολλύν έππέσαν τά ποτήρκα.
Έτρέξασιν οί δούλοι του τού Ρήα τζαί λαλούν του.
70 - «Κάπου χαλά, κάπου ßpovcö, κάπου χαλάζιρ ρίβκει,
κάπου θέλει ό Πλάστης μου, καμμιάχ χώραν νά χάση».

- «Μηδέ χαλά, μηδέ βροντά, μηδέ χαλάζιρ ρίβκει,
μόνοντας εν' ή Ρήισσα, τήγ κάλημ μου σκοτώνει.
τζαί φέρτε μου τόμ μαΰρομ μου τόμ πετροκαταλύτην,

75 'π' άνταμ νά μέν ευρη ' νά φά' τήχ χώραν καταλύει την,
πού κοκκαλιεΐ τά σίερα τζαί πίννει τόν Άφρίτην».
τζαί φέρνουν του τόμ μαΰρον του σελλοχαλινωμένον,
ππηά τξ' έκαβαλλίτξεψεσ σάμ μήλομ μαραμμένον"
Σίλια μουλάρκα 'τξάκρισεμ 'πού τό πουρνόν ώς τό γιόμαν"
80 έτξάκρισεν άλλα έκατόν 'ς τόμ πύρκον του τζαί ψτάννει.

- «Άνοιξέ μου, Ρήισσα, άτ τέ'" ννά μέ γλυτώσης.
Όβραΐοι τζαί Σαρατξηνοί, κόρη, μέ κατατρέχουν».

- «"Επαρε λλίημ 'πομονήν, λλίηγ καρτερωσύνην,
έχω γεναΐκασ' 'ς τό σελλίν 12 νά τήμ πολευτερώσω».

85 τζαί μιάγ κλωτξάν έμ πού 'δωσεν τξ' έξ' έτουν τξ' εσσω 'βρέθην,
άσκόπησεμ 13 'πό τξεΐ 'πό 'δά, ηδρεν τησ σκοτωμένην

1) έπεριπάτοον. 2) εχθροί. 3) άιρησε. 4) στενοχωρημένη. 5) χειρ. : τζαί 'δά
'μαΐ. 6) ό ρήγας μοο δέν είναι έδώ μπροστά, ω στ ε νά μέ έκ<ρο6ίσγ)ς. 7) εκδ : Λεβέντη.
Ή ιδιόρθ. έξ έτερου άσματος (βλ. σ. 10, στ. 14 τού παρόντος τόμου). 8) θ-όρυοον. 9)
που όταν δέν ευργ). 10) τά έσκασε είς τόν δρόμον. 1!) αν θέλγ)ς. 12) σελλί=κάθισμα
Είς τό όποιον κάθηνται αί γυναίκες κατά τόν τοκετόν. 13) παρετήρησε.
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τζαί 'πού τό γαίμαν τό πολλύν έκαμεδ δοξαμένην. 1
Τανά είς τήγ κοξούλλαν * του τζ' ηδρεν άρκυρόφ ψηκάριν
τζαί μέσ' 'ς τ' άρκυροφήκαρον ηδρεν άρκυρόμ μασαίριν.
90 - «Τξεΐ πού'ν' νά κλαΓ ή μάννα της, άς κλαίη τξ' ή διτξή σου"
τξεΐ πού 'ν' νά κλαιν' τ' άέρκια της, άς κλαιν' τζαί τά δικά σου».

- «Έγιώ δ,τ' έθελα έκαμα τξ' έσδύ δ,τι θέλεις κάμε».
τζαί μιάσ σπαθκιάν τής έδωκεγ, κόβκει τήν τξεφαλήν της.
Έπκιάσαν τες τζαί πήραν τες τξεΐ πάνω πού 'ν' τά τξόνια"

95 τξ1 άσπριζαν τά κριάτα τους περίττου πού τά σόνια. 1

Κύπρος (Κυρήνεια). - A.A. άρ. 368, α. 132-
135, άρ. 33 (Ξεν. Φαρμακίδης, 1913).

ΙΣΤ'. ΚΥΡΑ ("Η ΤΟΥΡΚΙΣΣΑ) ΔΕΡΝΕΙ ΤΗ ΣΚΛΑΒΑ ΤΗΣ

Τό άσμα διαδεδομένον είς τήν ήπειρωτικήν 'Ελλάδα, Ιδία δέ εις τήν
Πελοπόννησον, καί έκ τών νήσων μόνον εϊς τήν Δυτ. Κρήτην, φαίνεται άρ.
κετά παλαιόν, πιθανώς τών πρώτων μεταβυζαντινών χρόνων.

Κυρά ή Τούρκισσα δέρνει τήν δούλην (σκλάβαν ή βάγιαν) της άνευ
οίκτου, διότι έχει άπειληθή ύπ' αύτής ότι θά γνωστοποιήση είς τόν κύριόν
της (άφέντην) τάς παρανόμους σχέσεις της μετ' άλλου άνδρός. Άρχαιοτέρα
μορφή τού τραγουδιού φαίνεται ή κατωτέρω Α', άπαντώσα μόνον είς τήν
Δυτ. Κρήτην καί τήν θράκην (Σωζόπολιν). ^

Α'.

Μαΰρον καπνό είδα κ' έβγαινε άπάνω σ' ένα όρος.

- «Παιδιά, καμίνι καίουνε γή τ' δρος έκεντήθη, "
γή άπού τ' άρχοντόπουλα κιανέναν έσκοτώσαν ;»

- «Μήτε καμίνι καίουνε μήτ' όρος έκεντήθη,

5 μήτ' άπού τ' άρχοντόπουλα κιανέναν έσκοτώσαν.

Κερά δέρνει τή βάγια" τζη, δέρνει καί μαγκλαβίζει».7

- «Δέρνε μ', άφέντρα, δέρνε με, δέρνε, μαγκλάβιζέ με,
μ' άργά, σάν έρθ' άφέντης μου, θέ νά σέ μολοήσω».

- «Τ' είδες, μωρή, καί τί θά πης καί τί θά μολοήσης ;»
10 - «Όψές άργάς πλαθιά 'στρωσα κ' ηδρα καί ξεστρωμένα

καί *γγίζω στό προσκέφαλο, βρίστω δυό κεφαλάκια,
τό 'να 'το μέ ξαθά μαλλιά καί τ' άλλο ξυρισμένο,
καί 'γΥίζω στά μπροσπόδια σας, βρίστω τέσσερα πόδια,
τά δυό 'σαν άσπρα καί παχιά, τά δυό μέ τά τουσλούκια».9

Ant. Jeannaraki, "άσματα Κρητικά,
__Leipzig 1876, σ.108-9, άρ. 103.

1) δεξαμενήν, άποθήκην υδατο;. 2) κοιτάζει εις τήν μέσην τοο. 3) χιόνια = νεκρο-
ταφειον. 4) περιασότερον άπό τά -/ιόνια. δ) έκάη (κεντώ—xaiuj). 6) τήν {Ηραπαινίδα.
7) βασανίζει, τοραννεϊ. 8) τουσλοόκι = κάλτσα, ώ; περικάλομμα τή; κνήμη;, κνημί; (λ. τ.
tuzluk).
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Β'.

Κάτω στόν κάμπο τόν ιτλατύ, στά πράσινα λιβάδια,
Τούρκα δέρνει τή σκλάβα της, πικρά τή βαλαντώνει. 1

- «Δέρνε με, Τούρκα, δέρνε με, πικρά βαλάντωνέ με,

τδ βράδυ νά 'ρθη ό άφέντης μου κι άν δέν τδ μαρτυρήσω».
5 - «Τδ τί είδες, σκλάβα, τί θά είπης, τδ τί θά μαρτυρήσης ;»

- «Καλά είδα 'γώ, καλά θά είπώ, καλά θά μαρτυρήσω.
Έχτές βράδυ στενά 'στρωσα, φαρδιά ήρθα καί τά 'βρα,
περνώ κι άπ' τό κεφάλι σου καί βρίσκω δυό κεφάλια,
περνώ κι άπ' τά ποδάρια σου καί βρίσκω δυό ζευγάρια"

10 τό 'να ήτον άσπρο καί παχύ, τ' άλλο σάν τής κατσίκας».

- «Μωρή άπιστη, μωρή άνομη, μωρή διαβολισμένη'
τό τί είδαν τά ματάκια σου, νά μή τό μαρτυρήσης,
νά γίνω γης νά μέ πατης, γεφύρι νά περάσης,
βρυσούλα μέ τό κρύο νερό τό χείλι νά δροσίσης».

Πελοπόννησος. - Λ. Α. "Ύλη, άρ. 129.

1Ζ'. ΦΟΝΟΣ ΝΕΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΡΛΜΕΝΗΣ

Τό άσμα άπαντά διαδεδομένον είς τόν ήπειρωτικόν μόνον χώρον, άπό
τής 'Ηπείρου καί τής Δυτικής Μακεδονίας πρός βορρδν μέχρι τής Πελοπον-
νήσου πρός νότον.

Γ. Κ. Σ.

Α'.

Χήρας ύγιός σκοτώνεται σέ μαυρομάτας πόρτα
καί κίνησε τό αίμα του σάν σιγαλό ποτάμι.
Κ' ή μάννα του τό μάζευε μ' ένα ξερό σφουγγάρι,
μέσ' στό ποτήρι τό 'ρριχνε καί τό συχνορωτούσε.
5 - «Άρνήσου, γιέ μου, τις ξανθές, ξανθές καί μαυρομάτες».
- «Άρνήσου, μάννα, τό Χριστό καί τό ιερό Βαγγέλιο,
τότε κ' έγώ θ' άπαρνηθώ ξανθές καί μαυρομάτες».

ΙΙερ. «Οικογένεια», ετ. Γ' (1929),
περ. Β', άρ. 33 (153), σ. 919.

Β'.

Τό μάθετε τί γίνηκε ένα Σαββάτο βράδυ ;
Γραμματικός έσφάηκε σέ μαυρομάτας πόρτα
κ' έπάαινε τό αΓμα του σά σιγανό ποτάμι.

1) στενοχωρεί.
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Κ'ή μάννα του τό μάζωνε μ' ένα στεγνό σφουγγάρι
5 καί στά λεένι τό 'ρριχνε κ' έκατσε καί τό κλαίει.

-«Δέ σ' τού είπα 'γώ, λεβέντη μου, δέ σ' του είπα 'γώ, παιδί μου,
σέ μαυρομάτα μή διαβης, σέ χήρα μήν περάσης,
γιατί θά σέ σκοτώσουνε καί θέ νά πάς χαϊμένος;»

Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής 'Αγόριανης
(Παρνασοϋ), 'Αθήνα 1939, α. 71, άρ. 106.

ΙΗ'. ΚΟΡΗ ΤΑΞΙΔΕΥΤΡΙΑ

Κόρη ταξιδεύουσα διά πλοίου λιπόθυμεΐ, έντραπείσα διά τάς έρωτικάς
περιπτύξεις τού ναυκλήρου. Επειδή ένομίσθη άποθανούσα, ρίπτεται είς τήν
θάλασσαν παρά τήν Άττάλειαν, τήν Άλεξάνδρειαν, τήν Πόλη κλπ., ώς άνα-
φέρεται είς τάς παραλλαχάς τού τραγουδιού. Ίδούσαι αί γυναίκες του τό-
που τό πτώμα έκβρασθέν είς τήν άκτήν, θρηνούν τήν νεκράν, έγκωμιάζουσαι
τό κάλλος της.

Κατά τόν Στίλπωνα Κυριακίδην, 1 παράδοσις όμοιου περιεχομένου άνα-
φέρεται παρά τοΰ Ρωμαίου συγγραφέως Βαλέριου Μαξίμου. Ή έλληνίς
Ίππώ, συλληφθεϊσα αιχμάλωτος είς έχθρικόν πλοϊον καί κινδυνεύουσα νά
χάση τήν τιμήν της, ρίπτεται είς τήν θάλασσαν. Τό πτώμα έκβράζεται είς
τήν παραλίαν τής 'Ερυθραίας, ενθα οί έγχώριοι τό θάπτουν καί άνεγείρουν
τυμβον. Μέχρι τής έποχής τού Βαλερίου έσφζετο ό τύμβος ούτος καί ήκού-
οντο έπαινοι διά τήν ήρωίδα.

Είς τήν ύπόθεσιν τού νεωτέρου άσματος ή κόρη δέν συλλαμβάνεται
αιχμάλωτος είς έχθρικόν πλοϊον, άλλ' αυτοβούλως ταξιδεύει καί δέν αύ-
τοκτονεί ώς είς τήν παλαιάν παράδοσιν, άλλά ρίπτεται ύπό τοΰ πληρώμα-
τος τοΰ πλοίου εις τήν θάλασσαν, έπειδή ένομίσθη άποθανούσα. "Οτι όμως
τό νεώτερον άσμα προέρχεται έκ διασκευής τοΰ παλαιού μύθου, άποδεικνύε-
ται σαφώς έκ παραλλαγής του διασωθείσης παρά τοις 'Αλβανοίς τής Κάτω
'Ιταλίας: Πλοϊον έκ Τουρκίας μεταφέρον δήθεν μεταξωτά, άγκυροβολεϊ είς
Κορώνην. Κάποια γυναίκα εισέρχεται είς τό πλοϊον, ίν' άγοράση μεταξωτά,
άλλά ενεκα ταχέος άπόπλου μένει αιχμάλωτος καί αύτοκτονεί ριφθεϊσα είς
τήν θάλασσαν. Τό πτώμα έκβράζεται είς τήν παραλίαν. Βλέπουν τούτο αί
γυναίκες, τό μοιρολογούν καί τό θάπτουν.'Επί τού τάφου έκτισαν έκκλησίαν.
Ή παραλλαγή αύτη, διασφζουσα σαφέστερον τά στοιχεία τοΰ άρχαίου μύ-
θου, μετεφέρθη είς Κάτω Ίταλίαν υπό τών έκεί καταφυγόντων 'Αλβανών
τόν Ι5ον ή 16ον αΙώνα.

Τό νεοελληνικόν Sct(o.cx, γνωστόν είς πολλούς έλληνικούς τόπους καί
ιδία είς τάς νήσους, διεμορφώθη πιθανώτατα είς Άμοργόν, ώς φαίνεται έκ
τών προσδιορισμών «'Μοριανοπούλα, "Ομορφη τής 'Αμοργός, Μοριανό πη-
γάδι» κ.τ.δ., οΐτινες άπαντώνται είς πολλάς τών παραλλαγών.'

Δ. Α. Π.

1) βλ. εις μελέτην του: Κόρη ταξιδεότρια (Mélanges offerts à Octave et Melpo
Merlier, I, Athènes 1956,0.333-336). 2) J. K. Bojalzides, Das neugriechische
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A'.

Μιά κόρ' άπό τήν 'Αμοργό θέλει νά ταξιδέψη.
δίδει 'κατό χρουσά φλουριά τού καραβιού τόν ναύλο
κι άλλα τρακόσα είκοσι, νά πά' μέ τήν τιμήν της.
Μά σάν ήβγεν τό κάτεργο 1 δυό μίλια του πελάγου,
5 έποδιαντράπη ό ναύκληρος κ' έπλωσεν πρός τήν κόρην"
κ' ή κόρ' άπό τήν έντροπήν έπεσεν κ' έλιγώθη
κι ό ναύκληρος έθάρρεψεν πώς ήταν πεθαμένη.
'Πό τά μαλλούτσια τήν άρπα καί στό γιαλόν τήν ρίχτει
κ' ή θάλασσα τήν έρριξε στόν κόρφον τής Άττάλειας.
10 Κ' ήβγαν αί Άτταλειώτισσες, νά πά' νά σεργιανίσουν,

βρίσκουν τήν κόρην κ' έπλεε στόν κόρφον τής 'Αττάλειας.
Τότες αί 'Ατταλειώτισσες έστησαν μοιριολόγι.
- «Γιά δές κορμί γιά χαμπουκά 2 καί μέση γιά ζουνάρι,
γιά δές λαιμόν πελεκητό γιά τό μαργαριτάρι».

Μεγίστη t ΚαοτελΧόριζον). - Λ. Λ. Ύλη,
άρ. 2218 (ΆΛιαμαντάρας).

Β'.

Μιά κόρ' άπό τήν Άμουργό νά ταξιδέψη θέλει.
Γιουρεύει βάρκ' άπό σκαρί τσ' άρμεν' άπό βελόνι,
γιουρεύει ναύτες διαλεχτούς τσαί νιό καραβοτσούρη.
Χίλια φλωριά 'ν' ό ναύλος της, ό ναΟλος του κορμιού της,
5 τσαί άλλα χίλια έκατό, νά πάη μέ τιμή της.
'Ακόμα δέν έπήγανε δυό μίλια άφ' τό λιμάνι,
έξαδιαντράπ' ό ναύπλερος3 τσ' άπάνω της άπλώνει.
Τσ' ή κόρη άπό τό φόβο της τσ' άπό τήν έντροπή της,
λιγοθουμιά τή βάρετσε τσαί ϊδρως του θανάτου.
10 Τσ' ό ναύπλερος 3 έπίστεψε πώς ήταν πεθαμένη

τσ' άφ' τά μαλλιά τήν έπιατσε, στή θάλασσα τή ρίχνει.
ΤΗταν άέρας στή νοτιά τσαί πάει στή τρεμουντάνα'4
τήν πήρανε τά ρέματα, τήν πάν' στήν 'Αλεξάντρα.
Μιά Τσουριατσή, μιά Πασκαλιά, μιά πίσημη ήμέρα,

Volkslied Κόρη ταξιόεύτρια (Mitteilungen des Seminars für Orientalische Sprachen,
Jahrg. XIV, Berlin 1911, o. 207 -210) Βλ. χαί παρατηρήσεις τοό S. Baud-Bovy, ενθ·'
άν., σ. 258 χ.έξ.

1) πλοϊον εί; τό όποιον όπηρέτοον κατάδικοι. 2) ενδομα άπό διρασμα μεταξωτόν.
3) ναόχληρο;. 4) πρό; βορράν (λ. ίτ. trauiontana).
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15 βγήκαν οί Άλεξαντρινές νά πάν' νά σουργιανίσουν,
βρίσκουν τ' άντζελικό κορμί στήν άμμο ξαπλωμένο.

- «Γιά δές κορμί γι' άγκάλιασμα, μέση σάν δαχτουλίδι

τσαί δάχτουλα μασουρωτά, νά σούρνουν τδ κοντύλι».

Αίγινα. - Λαογρ., τόμ. 8 (1921/25), σ. 102-103,
άρ. 27 (Π. Ν. Ήρειώτης).

Ιθ'. ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΑ

Ύιτόθεσις του άσματος είναι ή άπόπειρα κόρης (παπαδοπούλας, 'Εβραίο-
πούλας, 'Αρμενοπούλας κ. ά.) νά έξαφανίση τόν έκ κλεψιγαμίας πιθανώς γεν-
νηθέντα υίόν της, ό όποιος τέλος σώζεται διά τής έπεμβάσεως πέρδικος.
Αύτη έλέγχουσα τήν παιδοκτόνον, τής όμιλεί διά τά πολλά της πουλιά καί
τήν φροντίδα της ύπέρ αύτών. 1

Τό άσμα τό όποιον πολλαχοΰ άδεται κατά τό θέρος ("Ηπειρος (Καλέν-
τζι), Χαλκιδική, Χίος κ. ά.) ή ώς νανούρισμα (Κρήτη καί Κάσος) είναι εύρέως
διαδεδομένον.

Γ. κ. Σ.

Α'.

Μιάν γκαστρωμένη έθέρϊζε έναν κοντδν κριθάρι
κ' είς τδ δεμάτιν 'κούμπησεν χρυσδν ύγιδν νά κάνη.
"Εκαμεν τδν χρουσδν ύγιδ καί πά' τδν ρεματίσΓ). '
Μιά πέρδικα τής άπαντα,3 μιά πέρδικα τής λέει :
5 -«Μωρή, σκύλλα, μωρ' άνομη, μωρ' άνομη τοϋ κόσμου,
έγώ 'χω δεκοχτώ πουλιά καί βούλομ' 'ά τά θρέψω 4
καί σύ 'χεις τδν χρουσόν ύγιό καί πά' τδν ρεματίσης ;»

Χίος (Βίκι).-Α. Α. άρ. 1079,
σ. 35α (Βίτα Ξανθάκη, 1937).

Β'.

Μιά Όβριοπούλα θέριζε κ' ήτο καί γκαστρωμένη.
Δεμάτι άπό τήν μιά μεριά, δεμάτ' άπό τήν άλλη,
στήν μέση των έκάησε χρουσόν υιό καί κάνει
καί στήν ποδιά της τό 'αλε νά πά' νά τό κρεμίση.
5 Στό δρόμο όπου πήαινε, πέρδικα τής παντήσσει.3

- «Μωρή σκύλλα, μωρ' άνομη, μωρή κακή γυναίκα,
έγώ 'χω δώδεκα πουλιά κι οδλα θά τ' άναθρέψω

καί σύ 'καμες χρουσόν υιό καί πά' νά τόν κρεμίσης;»

1) Τό θ-έμα τούτο τή; συζητήσεως Οπό τής πέρδικο; περί τής προστασίας τών πολ-
λών πουλιών τη; άπαντά καί είς τόν Πουλολόγον. Βλ. παρά θ. Wagner, Carmina graeca
mcdii aevi, Leipzig 1874, σ. 185, στ. 192 κ.έξ.

2) νά τό ρίψ·() εί; τό ρέμα, χαράΐραν. 3) τήν συναντά. 4) 9·έλω νά τά άναθ-ρεψω.
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Κ' ή κόρη μετανόησε καί πίσω τό διαέρει1
10 καί μέσ' στή κούνια τό 'βαλε, νανάρισμα τού λέει :

- «Γιέ μ', ά ξερτώσης 2 καί 'ενης καί Ίνης κυνηάρης
καί σοΰ παντήξη ή πέρδικα, νά μή τήνε σκοτώσης,
γιατ' 'κείνη είν' ή μάννα σου κ' έγώ 'μαι ή νανά 8 σου».

Νικ. Γ. Μαυρή - Εν. Α. Παπαδοπούλου, Δωδεκανησιακή
λύρα, τόμ. 1, Κασιακή λύρα, Πόρτ-Σάϊδ 1928, σ. 67.

Β'.

Σαρακηνοί τού θέριζαν, Τούρκοι τού κουβανοΰσαν 1
κί μιά Σαρακηνιώτισσα δέ μπουρεί νά θιρίση.
'Αργά ν-άργά τού θέριζι, άργά τού κουβανοΰσι,
σί 'ριό 5 διμάτ' άκούμπησι, χρυσόν ύγιό νά κάμη.
5 Χρυσό βλαττί6 τού ν-τύλιγι, χρυσό βλαττί τούν βάνει,
στούς άγ-κάλες τούν έπιρνι, νά πάη νά τούν γ-κριμίση.
Στή στράταν άπού πά'ίνι, στού δρόμου πού διαβαίνει,
τή μ-πέρδικα άν-τάμουνι κί τή γ-καλημιρνοΰσι.

- «Ποΰ πάς, Σαρακηνιώτισσα, μί τού πιδί στά χέρια ;»

10 - «Πάου πέρα στού μ-πουταμό, πάου νά τού γ-κριμίσου».

- «Γώ 'χου σαρανταδυό πιδγιά, κανένα δέ γ-κριμίζου,

κ' ίσύ τούν ένα τούν ύγιό, πώς πάς νά τούν γ-κριμίσης ;»

Βαα. Κνπαρίοοη, Τραγούδια τής Χαλκιδικής,
θεσσαλονίκη 1940, σ. 87 - 88, άρ. 240.

Κ'. ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΩΣ

Τό άσμα, γνωστόν είς τάς περιοχάς άπό τής Ηπείρου μέχρι τής Πε-
λοποννήσου πρός νότον, φαίνεται ότι προέρχεται έκ τής περιφερείας τών
'Αγράφων. Έν Πελοποννήσω άγεται εύρέως μέ τσακίσματα καί γυρίσματα.

γ. κ. σ.

«Σήκω, Δημήτρω μ', Δη μήτ ρω μ\ κι άλλαξε, άιντε, καί βάλε

τά χρυσά σου, Δημητρούλα μου,
κι άιντες νά πάμε στ' "Αγραφα, ψηλά στό Καρπενήσι,
νά φάμ1 άρνάκια τρυφερά καί κριάρια σουβλισμένα,
νά σοΰ βαφτίσω τό παιδί, νά βγάλω τ' όνομά σου.
5 Τό βάφτισα, τό μέρωσα, ' κ' έβγαλα τ' όνομά σου,
μηδέ στά μάτια σου 'μοιάσε, μήτε στήν όμορφιά σου.
Στά μάτια μοιάζει τοΰ παπά, στά φρύδια τοΰ κουμπάρου.
Μά τί τόν έχεις τόν παπά, πού κάθεται κοντά σου ;»

- «Τόν έχει ή μάννα μ' άδερφό κ' έγώ τόν έχω μπάρμπα».
_ "Αγραφα. - Λ.Λ. "Υλη, άρ. 111.

1) τό έπιστρέφει. 2) άν διατηρηθ··^, ζήσ-βς. 3) ή νονά, ή άνάδοχος. 4) μετέφε-
ρον. 5) ωριό- ώραΐον, 6) ύφασμα ποριρορουν χαί ενδομα. 7) έμόριυσα.

26
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ΚΑ'. ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΔΙΔΕΙ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΙΛΙ

Τό άσμα> τοπικώς διαδεδομένον μόνον είς Κύπρον, Μχει ύπόθεσιν πρα.
ματευτήν, όστις προσφέρει είς κόρην πρός άγοράν ζώνην μέ τίμημα Ëva
φιλί της.

γ. κ. σ.

Τξηνούρκος νιός πραματευτής ερκετουν πού τήν Ρόδον'
βαστά μουλάρκα δώδεκα τζαί μέ τήρ ροδινήν 1 του,
βαστφ τξ' είς τήν κοξούλλαν' του δλδγρυσον ζωνάρι.
Μιά κόρη τόν έδδιάστηκε5 που τό παραθυράτξι.
5 - «Τξηνούρκε νιέ πραματευτή, πούλησ' μας τό ζωνάρι
τξ' άν τό διάς μέ τά καρτδιά,' μάννα μου νά τό πάρη».

- «Μέ τά καρτδιά 4 'έν τό διώ,5 μέ τό φιλί διώ το'
έναφ φιλί τό 'γόρασα, άν εϋρω δκυό διώ το,

άν εΰρω τρία, τέσσερα διώ τζαί τά μουλάρκα».
10 - «τζαί πιάσ' το τξεΐνον τό στρατίν, τξεΐνον τό μονοπάτι'
τό μονοπάτι βκάλλει σε κάτω 'ς τήν ρυάν 6 τήβ βρύση'
έδει μηλιάγ, γλυκομηλιάμ μέ δώδεκα κλωνάρκα
τζαί δήσε τά μουλάρκα σου κάθε κλωνάριν ενα,
τήμ μούλασ σου τήρ ροδινή δήσε την είς τήν κόρμην 7
15 τξ' έγιώ έν' νά πώ τής μάννας μου πώς θά 'ρτω νά γεμώσω
τζαί νά σού δώσω τό φιλί, νά πάρω τό ζωνάρι».

- «Τξ' άν έδ' ή κούζα 8 σου νερόν, πώς θά 'ρτης νά γεμώσης;»

- «"Αν έδ' ή κούζα μου νερόν, ποτίζω τά δεντρά μου,
ποτίζω τά τδιτδέκια μου 9 τζαί τά βασιλικά μου».

20 Έσόν 10 τού είπεν έκαμεν, έσόν τού παρα τξέλλ ει.

Πκιάννει το τξεΐνον τό στρατίν, τζεΐνον τό μονοπάτι,
τό μονοπάτιβ βκάλλει τον κάτω στήρ ρυάν" τήβ βρύση,
βρίσκει μηλιάγ, γλυκομηλιάμ μέ δώδεκα κλωνάρκα,
δήννει τζαί τά μουλάρκα του κάθε κλωνάριν ένα,
25 τήμ μούλαν του τήρ ροδινή δήννει την είς τήν κόρμην.
Ή κόρη έπεράρκησε 11 τξ' ό νιός άποτξοιμήθην,
όφις τόν δφιν έτρεδεν, κουφή " τό φίδι τρέδει,
ήταν τό στόμαν τ' άνοικτόν τξ' έμπην ό όφις μέσα'
άνέφανεν τξ' ή λυερή τούς κάμπους τξ' άναβαίννει
30 τξ' άκόμα νιός έκούντξιζεν " τξ' άκόμα νιός έλάλεν'

1) τήν δνον. 2) εις τήν μέσην τοο. 3) έαν.ιάατηκε" παρετήρησε. 4) είδος νο-
μίσματος. 5) δέν τδ δίδω. 6) ν.ρόαν. 7) κορμδν δένδροο. 8) είδος στάμνας. 9)

άνθη (λ. τ. çiçek). 10) όπως. 11) έπαράργησε, έδράδονε πολό. 12) είδος φαρμακερού
οφεως. 13) έδόγγα.
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- «Άνάθεμά σας, λυερές, τξ' έσάς τζαί τά φιλιά σας,
κάμνετε τζαί τούς νιούλλικους βκαίννουν πού τήζ ζωήν τους».

- «τζαί πέ μου, πέ μου, νιούλλικε, που θέλεις νά σέ θάψω ;
είς τήν Άγιάθ θέλεις Σοψκιάν, 'ξά 1 'ς τήν Άγιάν Έλένην,

35 δξα1 'ς τήγ Κωσταντινούπολι πού λουτουρκοϋν γουμένοι;»

- «Μέ 2 'ς τήν Άγιάσ Σοψκιάθ θέλω, μέ 'ς τήν Άγιάν Ελένη
μέ 'ς τήγ Κωσταντινούπολι πού λουτουρκοϋν γουμένοι.
"Επαρ' με, κόρη, θάψε με 'ς τήμ μέση τώσ στενώσ σου,

νά μέ πατούν τά πόδκια σου,νά σβήνη τό λαμπρόσ3 σου.
40 "Επαρ' με, κόρη, θάψε με μέσ' 'ς τήν μεσοτοιδιάσ σου,
γιά νά ψανίσκης ' νά γροικώ τήγ γλυκομακουτξιάσ σου.8
"Επαρ' με, κόρη, θάψε με 'ς τήμ μέσην τής αύλής σου,
νά μέ πατούν τά πόδκια σου, νά παίρνω τό ψιλίσ σου.
"Επαρ' με, κόρη, θάψε με είς τήν τρανταψυλλιάσ σου,
45 νά μέ πατούν τά πόδκια σου τξ' άέρας τής ποδκιάς σου

τζαί πιάδ'6 τζαί τά μουλάρκα μου τζαί πιάσ'6 τζαί τό ζωνάρι
τήμ μαύρην μου τήρ ροδινή, δώσε τά θαψτικά μου
τζαί πιάσ'Η τζαί τά μουλάρκα μου, κάμε τά κόλλυψά μου
τζαί τρώε τζαί μακάριζε τζαί λέε τ' δνομά μου».

Κυπρ. Χρονικά, ετ. 10 (1934), σ. 219-221, άρ. 2 (Ν. Κυριαζής).

KB'. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ "Η ΒΟΥΛΓΑΡΑ) ΚΑΙ ΝΕΟΣ
ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΛΙ

θέμα τού άσματος είναι ή ύπηρεσία έπί πολλά ετη νέου πλησίον βα-
σιλοπούλας, άρχοντοπούλας, κατά τάς πλείστας δέ τών παραλλαγών χή-
ρας Βουργάρας ή Βουργαροπούλας, όστις τέλος έζήτησε παρ' αύτής ώς
άμσιβήν του νά τήν φιλήση ή νά τήν νυμφευθή κλπ

Τό τραγούδι μέ τήν ύπόθεσιν ταύτην έχει πλατεϊαν διάδοσιν εις δλον
τόν έλληνικόν σήμερον χώρον, κατ' έξοχήν δέ είς τόν ήπειρωτικόν, ύπό δύο
τύπους.

Α') Μικρός όρφανός έργάζεται μέ μισθόν είς χήραν Βουργάραν. Μετά
πάροδον 12 έτών ζητεί τόν μισθόν του, διά νά έπιστρέψη είς τόν τόπον του
πρός γάμον. Ή χήρα προτείνει είς αύτόν νά νυμφευθη μίαν τών ύπηρετριών
της, έκείνος όμως ζητεί αύτήν, δηλαδή τήν κυράν του.

Τό άσμα τής μορφής ταύτης άπαντά εις πολλούς τόπους μέ είσαγω-
γικούς στίχους ώς τό κατωτέρω (Α'α).

Β") Ό έργαζόμενος νέος έπί 12 ετη είς τήν ύπηρεσίαν βασιλοπούλας
χήρας ή Βουργάρας ζητεί τόν μισθόν του είς φιλί. Ή κυρά προστάσσει νά
έκλέξη μίαν άπό τάς δούλας της, ή όποία νά τού δώση τό φιλί καί νά κοι-
μηθή μαζί του. Αύτός όμως τής έξηγεί ότι έδούλεψε μόνον διά τό φιλί της.

1) ή. 2) ουτε. 3) φωτιά" μεταφ. καημός, βάσανον. 4) όφαίνβς. 5) τήν γλυ·
ν.ειάν σαϊττιάν σου. 6) πώλησε.
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Ή κυρά ύποχωρεί είς τήν άπαΐτησίν του ταύτην, άλλά κατορθώνει δι' άρωμά-
των ν' άποκοιμηθή ό νέος χωρίς τήν νύκτα νά τήν πλησιάση, ούτω δέ έξαπα·
τηθείς έχασε τόν μισθόν έκ τής ύπηρεσίας του.

Είς άλλας ιταραλλαγάς ή Βουργαροπούλα έργάζεται είς οίνοπωλεϊον.
"Εκεί νέος, έπιστρέφων άπό τήν ξενητειάν, τής ζητεί φιλί, νά κοιμηθή μαζί
της καί νά τής δώση όλα τά χρήματά του. Ή Βυυργαροπούλα δέχεται τήν
πρότασιν, έπιτυγχάνει όμως καθ' δμοιον τρόπον χωρίς, δηλ. νά τήν πλησιάση,
νά τού πάρη τά χρήματα.

Γ. Κ. Σ.

Α'.

'Από μικρός ώρψάνεψα "πού μάννα, 'πού πατέρα,
μέ στίχησαν 1 τ' άδέρφια μου σέ μιά χήρα Βουργάρα.
Δώδεκα χρόνια έκαμα, στά μάτια δέν τήν είδα,
στά μάτια, στά ματόφυλλα, στά 2 καγκελλοφρυδάκια.
5 Μιά μέρα, μιά καλή μέρα, ένα Σαββάτο βράδυ,

ξεβγήκε κόρη άπ' τδ λουτρό καί νιός άπ' τό μπαρμπέρη"
πώς ήρθαν κι άνταμώθηκαν σ' ένα στενό σουκάκι.

- «Δώσ' μι, κυρά μ', τό δίκιο μου, δώσ' μου τή δούλεψή μου'
ή μάννα μου μέ καρτερεί, νά πά' νά μέ παντρέψη».

10 - «"Αν θέλ'ς, άγόρι μ', παντρειά καί θέλης άρραβώνα,
δώδεκα σκλάβις έχω 'γώ, δποιαν άρέσης, πάρε"
άν θέλ'ς τήν άσπρη, τήν παχειά, άν θέλ'ς τή μαυρομάτα,
άν θέλ'ς τ'ν άσπρογαλανιά, πού 'ναι φλουργιά γεμάτη».

- «Δέ θέλω τ'ν άσπρη, τήν παχειά, δέ θέλω τ' μαυρομάτα,
15 μόν' θέλω μιά καλή κυρά, νά 'μοιάζη σάν κ' έσένα».

Θράκη (Σουφλί).-Α. Α. άρ. 1490Β,
σ. 16 - 17 (Π. Παπασταματίου, 1921).

Α'α.

Μ' αύτήν τήν άσημόκουπα θέλω νά πιώ πέντ' έξη
κι άν δέν μιθυσου, κόρη μου, κέρνα μ' δσου νά φέξη,
νά κάτσου νά σί διηγηθώ τής ξενιτειάς τά πάθια.
'Από μικρός ούρψάνιψα 'πού μάννα, 'πού πατέρα,
5 κί πήγα κί ρουγιάστηκα 3 σί μιά χήρα γυναίκα.
Δώδεκα χρόνους έκανα, στά μάτια δέν τήν είδα,
κι άπάν' στίς δικατέσσιρες τήν είδα στουλισμένη,
στή σκάλα πού κατέβινι στήν έκκλησιά νά πάνη.

1) έβαλαν είς τήν ύπηρεσίαν, εμίσθωοαν. 2) χειρ. : τά. 3) έμιοθ·ώθ·ηζα.
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-«Δώσι μι, κυρά μ', τή ρόγα1 μου, δώσι μι τή δούλιψή μου,
10 μ' έμήνυοαν τ' άδέρφια μου νά πάου νά μί παντρέψουν».

- «Δοΰλιψι, δοΰλι μ', δούλιψι κ' ίγώ θά σί παντρέψου.
Δώδεκα σκλάβις έχου 'γώ, δποια σ' άρέση πάρε.
θέλεις τή ροΰσσα ν-έπαρε, θέλεις τή μαυρομάτα,
θέλεις τήν καταγάλανη, πού 'ναι ψλουρί γιομάτη».

15 - «Ούδέ τή ροΰσσα θέλου 'γώ, ούδέ τή μαυρομάτα,
ούδέ τήν καταγάλανη, πού 'ναι ψλουρί γιομάτη,
μόν' θέλου τού κουρμάκι σου νά τού σψιχταγκαλιάζου».

Μακεδονία (Θεσσαλονίκη). - A.A. άρ. 386,
σ. 103-104 (Χρ. Γουγούσης, 1911).

Β'.

Δώδεκα χρόνους τό λαλώ τσή χήρας τό ζευγάρι, *
λαλώ το κι άλλους δώδεκα κι άκόμη δέν τήν είδα,
μ' άπάνω 'ς τσοί είκοστέσσερεις θωρώ την καί προβαίνει. 3

- «Δώσ' μου, κερά, τή ρόγα μου, 1 νά πάω στή δουλειά μου».
5 -«'Αμέτε, βάγιες,4 δώστε του γή άσήμι γή χρουσάψι».

- «Τιγάρες πώς έδούλευγα γι' άσήμι γή χρουσάψι ;»
-«'Αμέτε, βάγιες,4 δώστε του ψιλί, γιά νά χορτάση».

- «Τιγάρες πώς έδούλευγα γιά τό ψιλί τση βάγιας ;»

- «'Αμέτε, βάγιες, στρώσετε τήν κλίνη τή δική μου,
10 πανιέρια μόσκους βάλετε είς τό προσκέψαλόν του».

Άπού τό μόσκο τόν πολύ ό νιός άποκοιμήθη
καί τό ταχύ σηκώνεται μέ μαραμμέν' άχείλι.

- «Δώσ' μου, κερά, τή ρόγα1 μου, νά πάω στή δουλειά μου».5

- «Έγώ χωράψι σου 'δωκα, νά σπείρης, νά θερίσης,

15 μά 'τον τ' άλέτρι σου κακό καί τό γυνί σου μότσιο». 6

Ant. Jeannaraki, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 215-16, άρ. 278.

Β'α.

Μάννα μου, σκλάος ήκαμα μέ τήβ βασιλοπούλλα,
τέσσαρους χρόνους γιά ψιλί καί πέντε γιά λουάρι7
κι άλλους έψτά κι άλλους όχτώ γιά τό μαργαριτάρι.

1) τόν μισθόν. 2) όδηγώ τό ζεόγο; τών άροτήρων βοών, άροτριώ. 3) τήν βλέπω
και Εμφανίζεται. 4) πηγαίνετε, θαλημοπόλοι. 5) νά πάω είς τήν έργασίαν μοϋ. 'Ενταύθα
μεταφ. : νά φύγω. 6) άμβλό. 7) διά χρηματικόν ποσόν,
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Κ' ήρταν οί χρόνοι νά γιαοΰ1 κ' οί μήνες νά κεράσου
5 κ' έτζήτηξα τή ρόα * μου, τζητώ τήβ βούλεψήμ * μου.

- «Βώσ' μου, κυρά, τή ρόα μου, κυρά, τή βούλεψή μου,
του ξένου νά περιγιαώ, * του ξένου νά μακρύνω».
-«'Αμέτε, βάγιες, βώστε 5 του άσήμι καί λουάρι0

του ξένου νά περιγιαη, τού ξένου νά μακρύνη».
10 - «Κυρά, καί 'έσ σοϋ 'ούλευγα 7 γι' άσήμι, γιά λουάρι"
γιά τό καμένο τό φιλί σού 'ούλευγα, κυρά μου».

- «'Αμέτε, βάγιες, βώστε του φιλί, χορτάσετέ το,
σάθ θέλη νά περιγιαη, συναποβγάλετέ το».

- «Κυρά, καί 'έσ σού 'ούλευγα 7 γιά τό φιλί τής βάγιας,
15 γιά τό 'εκόσ σου 8 τό φιλί σου 'ούλευγα, κυρά μου.
Βώσ' μου, κυρά μου, τό φιλί, νά φύω 'πού τήχ χώρα
κι άκριοπληρωμένον εΓ δεκάξε χρόνους τώρα».

- «Άμέτε, βάγιες, στρώσετε τή νυφφική μου κλίνη
του ξένου, ν' άποκοιμηθη, τοϋ ξένου, νά πλαγιάση,

20 νά πλερωθη τόκ κόποτ του μέσα στήν άγκαλιά μου».

Μ. Γ. Μιχαηλίδου Νουάρου, Δημοτικά τραγούδια
Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 192-93, αρ. 6.

ΚΓ'. ΝΕΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΟΨΑΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΔΓ ΕΝΑ ΦΙΛΙ

Τό άσμα, εύρέως γνωστόν είς τόν ήπειρωτικόν χώρον τής 'Ελλάδος
καί έν μέρει είς τόν νησιωτικόν τοΰ Αίγαίου (Βόρειοι Σποράδες, Κυκλάδες
καί Δωδεκάνησος), άδεται, κατά τό πλείστον, ώς χορευτικόν μέ τσακίσματα
καί γυρίσματα κατά στίχον.

'ΥπόΘεσΙς του είναι ή έξήγησις ύπό μονόχειρος λιθοξόου είς έρώτη-
σιν κόρης ξανθής ή διαβατού περί τής αίτιας τής άναπηρίας του ότι του
άπεκόπη τό χέρι πρός τιμωρίαν, διότι έφίλησε κόρην ξανθήν, βασιλοπούλαν,
παπαδοπούλαν κλπ.

Πρόκειται ένταΰθα περί τιμωρίας διά τήν προσβολήν προφανώς κόρης
άνωτέρας κοινωνικής θέσεως, τό εθος δέ τοΰτο προσδιορίζει τήν άρχικήν
σύνθεσιν τού τραγουδιοΰ εις τόπον πιθανώς τής ήπειρωτικής 'Ελλάδος πρό
τής έπικρατήσεως είς αύτόν τών Τούρκων."

Γ. κ. Σ.

1) νά διαβούν. 2) τήν άμοιβήν. 3) δοόλεψιν. 4) νά περιδιαβώ. 5) πηγαίνετε,
θεραπαινίϊε;, δώστε. 6) λογάρι, θησαυρόν. 1) δέν σού έδοόλεοα. 8) ίδιν.όν σου.

9) Εί; τήν βοζαντινήν νομοθεσίαν ήτο συνήθη; ή άποκοπή μελών τοϋ σώματο; προ;
τιμωρίαν ιδία παραβάσεων επί τών ήθών. ΙΙρβλ. Ί. II. Παπαχνριαχοπούίου,Ή διαπαρθενεοσι;
κατά τό έλληνικόν ιδία δίκαιον (ποιν.κόν καί άστικόν), τεοχ. Α', Αθήναι 1943, σ. 107 - 128.
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A'.

"Αγουρος πέτρα πελεκά

αλήθεια τσ' όχι χωρατά
μέ τό 'να του τό χέρι
χειμώνα καλοτσαίρι.
Κόρη ξανθή τόν έρωτα,

τσαί μίσ στα σπλάχνα τον κεντά
κόρη ξανθή του λέει

9βουρκώνεται τσαί κλαίει.

- «"Αγουρε που 'ν' τό χέρι σου

αχ, νά γινόμαν ταίρι σον
τσαί πελεκάς μέ τό 'να

καλοτααίρι τσαί χειμώνα».

— «Δέν τό 'λπιζα, κόρη ξανθή,

ή μάννα σου νά σε χαρ·β
τσ' έσύ νά μ' άρωτήσης

την καρδιά μου νά ράγισες,
5 μά τώρα πού μέ άρωτάς

πώς μέσ στα σπλάχνα με κεντάς,
θά σου τό μαρτυρήσου

μα ·&ά σε κορφολογήσου.
Δέκα κορίτσα φίλησα

καν'νονς δεν τό μαρτύρησα 1
τσαί δέκα παντρεμένες

τσαί τρεις 'ρεβωνιασμένες
τσαί δεκαπέντε καλογριές

πού 'χονν τά μάτια σάν ελιες
τσαί μιά τσυρά 'γουμένη

ατά ράσα τνλιμένη
τσαί στής γουμένης τό τσελλί

ή μάννα σον νά σε χαρ·η
μοϋ κόψανε τό χέρι

αχ, καλό μου περιστέρι,
μά 'γώ άς φίλιωνα τσ' έσέ
γαρουφαλάτσι τοϋ μπαξέ 2
το' άς μου 'κοβγαν τσαί τ' άλλο
τσάι κακό δεν είν' μεγάλο».

Εύβοια (Πύργος).-Α. Α. άρ. 1083.

__σ. 144, άρ. 121 (Β. Φάβης, 1902),

1) δ στίχος προσετέθη έ* παραλλαγής έν. Σκόρου (A.A. άρ. 2208, ο. 6), 2) τοο
κήπο ο (λ. τ. bahçe).
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Β'.

Κάτω στ' άφράτο μάρμαρο, στό πράσινο λιβάδι,
άγουρος πέτρα πελεκάει μέ τό 'να του τό χέρι.
Ξανθή κόρη έπέρασε καί τόν καλημεράει.

- «Καλημέρα σ', άγόρι μου». - «Καλώς τήν κόρη, πού 'λθε».
5 - «Άγόρι μ', πού 'ν' τό χέρι σου καί πελεκάς μέ τό "να ;»

- «Κόρη μου, σάν μ' έρώτησες, νά σού τό μολογήσω.
Ξανθή κόρην έφίλησα καί μδκοψαν τό χέρι'

άς τήν φιλούσα κι άλλη φορά κι άς μόκοφταν καί τ' άλλο
κι άς ήλεγαν τή μάννα μου' ό υιός σ' ό κουλοχέρης».

Werner von Haxthausen, Neugriechische
Volkslieder, Münster i. W. 1935, σ. 78-80.

Γ'.

Στόγ Γαλατά, στά μάρμαρα,1 στά μάρμαρα, στήμ Πόλη,
άουρος πέτραπ πελεκά καί λείπ' ή μιά του χέρα.
Κόρη ξαθθή τόνε θωρεί άπού τό παραθύρι.

- «Πρόαλε, μάννα μου, νά 'ης αύτό τόκ κουτσοχέρη,
5 πού πελεκά τά μάρμαρα μόνομ μέ τό 'να χέρι».

- «Κόρη, γιατί μ' άνεελάς, γιατί μέ άνεμπαίτζεις ;
Έννιά κορίτσια φίλησα καί δυόεκα χηράες

καί δεκαπέντε καλογριές κ' έκόψαμ μου τό χέρι.
Χριστέ, νά φίλησα κ' έσέ, κι άς μού 'κοβγακ καί τ' άλλο».

Μ. Γ. Μιχαηλίδου Νονάρου, ενθ' άν.,
α. 132 - 33, άρ. 6.

ΚΔ'. ΤΡΙΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΚΡΕΜΟΥΝ ΓΙΑ ΦΙΛΙ

Τού μάθαταν τί γίνηκι τούτην τήν ίβδουμάδα ;
Τρία άδιρφάκια κρέμασαν τά τρία άράδ' άράδα.
Τό 'να κριμοΰν γιά φίλημα, τ' άλλου γιά μαύρα μάτγια,
τού τρίτου τού μικρότιρου πολύ τού τυραννούσαν.
5 -«Μαρτύρα, Γιάννη χαραμή, μαρτύρα σύ, βρέ κλέφτη,
πόσα κουράσια φίλησις κί ττόσις παντριμένις ;»

- «Χίλια κουράσια φίλησα κί χίλιις παντριμένις

κί καλουγρές κί παπαδιές λουγαριασμό δέν έχουν».

Δντ. Μακεδονία (Γκριντάδβς). - A.A. άρ. 69,
_ σ. 85, άρ. 236 (Δ. Λουκόπουλος, 1914)

1) Πρόκειται περί τών λατομείων μαρμάροο τή; νήσοο Μαρμαρά; (Προκόνηοο;).

2) λ·()οτή (λ. τ. harami).
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ΚΕ'. ΝΕΟΣ, ΟΙΝΟΧΟΟΣ, ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΑΣ ΤΟΥ

Έκ δούλου, νέου, όστις ύπηρετεί ώς οίνοχόος είς τό συμπόσιον τοΰ
κυρίου του ή κατά τό φαγητόν τοϋ άφέντη καί τής κυράς του, έκφεύγει άπό
τάς χείρας τό προσφερόμενον ύπ' αύτοΰ ποτήριον κα'ι θραύεται έπάνω είς
τά γόνατα τού άφέντη ή είς τήν ποδιάν τής κυράς του.

Ό κύριος έξοργίζεται καί πωλεί τόν δοΰλον ή τόν ρίπτει είς τήν φυ-
λακήν. Ούτος παρακαλεί τόν άφέντην του, νά μήν τόν πωλήση (Α). Είς τι-
νας παοαλλαγάς (Πόντου, Βιθυνίας, "Ιμβρου) τό τίμημα διά τήν άγοράν του
είναι τό φίλημα ξανθής κόρης (Α'α).

Κατά τήν διατύπωσιν τού θέματος τής φυλακίσεως του δούλου τό άσμα
συμφύρεται μέ άλλο τραγούδι, τοΰ φυλακισμένου έπί τριάκοντα ετη, χωρίς
νά άποκτήση τήν έλευθερίαν του (Β). Είς τούς "Ελληνας έκ Πόντου τό άσμα
άδεται κατά τόν γάμον.

γ. κ. σ.

Α'.

"Οντας ούρίζ' άφέντης μου ταβέρνα 1 γιά νά στήση,
γιά νά φιλέψ' τούς φίλους του άπδχει καλισμένους,
μένα διατάζει νά κιρνώ, νά ψιλουτραγουδήσου'
κι άπ' τού πουλύ τού κέρασμα κι άπ' τά ψιλά τραγούδια
5 σείστηκι τού χιράκι μου κ' ήπεσι2 τού πουτήρι
κι ούδί σί πέτρα βάρισι κι ούδί στήν γή κουμβάει,
μούν' έπισι κί βάρισι πάν' στής κυράς τού γόνα'
κί πείσμουσι ή άφέντης μου κί θέλ' νά μί πουλήση
κ' ίγώ μαύρους παρακαλάου μί κλάματα τούν λέου.
10 «Μή μί πουλάς, άφέντη μου, κί μή μου παζαρεύης,
νά γένου γή νά μί πατης, γκιουφύρι νά διαβαίνης,
νά γένου κί χρυσόκηπους νά 'ρθής νά γκιζιρνάης». 3

Θεσσαλία (Καραταόλ Τιρνάβου). - Λ. Α. "Υλη,
άρ. 682 (Κ. Β. Γιανναν.όπουλος, 1902).

'Αφέντης κάνει κάλεσμαν, κάνει χαράν μεγάλον,
δλον τδν κόσμον κάλεσεν, τήν γήν, τήν οίκουμένην,
έκάλεσεν τόν βασιλςχν μέ τήν βασιλοπούλαν,
βάλλει κ' έμένα 4 κεραστήν 'ς σή τάβλας τό κιφάλιν..
5 "Ολον τόν κόσμον κέρνασα, τήν γήν, τήν οίκουμένην,
έκέρασα τόν βασιλάν μέ τήν βασιλοπούλα, 5

1) τράπεζαν, συμπόσιον εν νη οίχία του. 2) έπεσε. 3) νά περιπατν); (λ.τ. gezerim).
4) εχδ.: κ'ε μεν và ßaXfl. 5) ό στίχο; προσετέθη έχ παραλλαγή; έχ Κερασούντος (Γ. Πα-
χζίκου, Δημώδη άσματα τή; Μικρά; 'Ασία;, 'Αθήναι 1905, σ. 63, άρ. 48, στ. 11-12).
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συντρόμαξεν τό )£έρι μου κ' έπεσεν τό ποτήριν,
μηουδέ 'ς τήν πέτραν έπεσε μηουδέ 'ς τή γήν έρράγεν,
'ς τ' άφέντη μου τά γόνατα γένηκε τρ& κομμάτα.
10 Έκάκιωσεν κι άφέντης μου θέλει νά μέ πούληση,

μηουδέ 'ς τά χίλα μ' έδωσεν, μηουδέ 'ς τά δυό χιλάδες
καί μιάς ξανθής 'ς τδ φίλεμαν 1 θέλει νά μέ πουλήση. 2

- «Κατέβα, κόρη, κ' επαρ' με, ξανθή, κι άγόρασέ με».

Πόντος (ΤρΙπολις). - 'Αρχ. Πόντου, τόμ. 12
(1946), σ. 86, άρ. 22 (Έλ. Τρ. Κούσης).

Β'.

- «Ποιός ήταν 'πό τραγούδαγ6ν έψές τό βράδυ βράδυ ;»

- «Άφέντης μ' έτραγούδαγε μέ τήν κυρά μ' άντάμα.
Μά είχαν κ' έμέναν κεραστή καί τους κερνώ καί πίνουν.
Κι άπό τό συχνοκέρασμα κι άπ' τά πολλά τραγούδια

5 έσφάλλαρε τό χέρι μου κ' έπεσε τό ποτήρι.
Μηδέ σέ πέτρα βάρεσε, μηδέ σέ γκαλτερίμι,3
μόν' στής κυράς μου τήν ποδιάν έπεσε κ' έρραγίστη.
Κι άφέντης μ' ό κακόγνωμος μέ τήν κακογνωμιά του
στή φυλακή μ' έπέταξε νά κάμω τριάντα ήμέρες
10 κ' έπαραπέσαν τά κλειδιά καί κάνω τριάντα χρόνους.
Λεφτοκαρυάν έφΰτεψα στής φυλακής τήν πόρτα
καί λεφτοκάρυν έφαγα καί λευτεριά δέν είδα.
Μόν' μιά λαμπρή, μιά Κυριακή, μιά 'πίσημον ήμέρα,
άναταράχτ' ή φυλακή κι ό τοίχος έρραγίστη
15 κι άφέντης τότ' έρώτησε κι άφέντης έρωτάει.

- Ποιός ήταν π' άναστέναξε κ' ή φυλακ' έταράχτη ;
"Αν είν' άπό τούς σκλάβους μου, νά τόν έλευθερώσω

κι άν είν' άπό .τούς δούλους μου, φλωριά νά τοΰ χαρίσω».

Πελοπόννηοος. - Π. ΠαπαζαφειροπούΧον, Περισυναγωγή
γλωσσικής ΰλης κλπ., έν Πάτραις 1887, σ. 79, άρ. 33.

Β'α.

Ό βασιλές κάμει χαρά, χαρά καί παναγύρι"
δλο τόν κόσμο κάλεσε κι οδλο τίς μαυρομάτες,
κάλεσε καί τόν Κωνσταντή, κεραστή νά τόν κάμη"
κι άπέ τό συχνοκέρασμα κι άπέ τό γειά σου, γειά μου,

1) φίλημα. 2) τό δεύτερον ήμιατ. διωρθ·ώθ·η έκ τή; παραλλ. έκ Κερααοόντο;
(/'. Παχτίχου, ενθ·' άν., ατ. 20). εκδ. : χαί μιας χόρης άγάπην. 3) εί; δρόμον λιθ-όατρωτον
(λ. τ. kaldirira).
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5 παραστρατεί τό χέρι του καί πέφτει τό ποτήρι.
Μηδέ σέ πέτρα έπεσε, μηδέ σέ γής έπάνω,
σέ μιά ξανθή, σέ μιά ζουγρή, σέ μιά καί μαυρομάτα
κι άπ' τήν ντροπή του τήν πολλή κι άπ' τδν μεγάλο φόβο
'φάν'κεν 1 ή άκρα τοΰ σπαθιοΰ, τής φούντας τά γσϊτάνια.
10 Σάν χαραμή * τόν έπιασαν, σάν κλέφτη τόν παγαίνουν"
έκεΐ πήγαν τόν έβαλαν στή φυλακή στή μέση.
Ή φυλακ' είναι άπό σίδερο καί μολυβοστημένη
κ' ή μάννα του τόν έκλαιε καί τόν μοιρολογοΰσε.

- «θαρροΰσα 'σε, 'σέ Κωνστάντή, πώς εΤσ' άντρειωμένος, 3
15 που τσάκιζες τά σίδερα κ' έξέγυρες τΙς πόρτες».

Τριάντα μέρες τόν έρριψαν καί κάμνει τριάντα χρόνια,
λεφτοκαρυάτσα 3 φύτρωσε στής φυλακής τήν πόρτα,
λεφτοκαρυάτσα 3 ν-έκαμε κ' έλευθεριά δέν είδε.
Καί μιά Λαμπρή, μιάν Κυριακή καί μιά καλήν ήμέρα
20 έκατσαν καί ξεφάντωναν οδλ' οί άρχοντολόγοί"

θυμοΰνται καί τόν Κωνσταντή, τόν βαρυκεραστή των.4

- «Ό Κωνσταντής στή φυλακή καί στά βαριά τομπρούκια 5
λεψτοκαρυάτσαν 3 έφαγε κ' έλευτεριά 3 δέν είδε».

Κάτω ΜοιαΙα (Βάρνα). - Λ. Α. "Υλη,
άρ. 478 (Χρ. Ί. Μυστακίδης, 1872).

1) έφάνη. 2) λ'βστήν (λ. τ. llarami). 3) χειρ. ανδρειωμένος· λεπτοκαρυάτοα'
ελευϋεριά. 4) χειρ. : τον βαρυκεραοτή. 6) ξύλον βασανισμού, ποδοκάκη.



IV. ΕΘΝΙΚΗ ΖΩΗ

Α'. ΕΡΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΠΟΥΛΑΣ

Μεταξύ τών κοινωνικών έπεισοδίων τά όποια παρελήφθησαν ώς ύπο·
θέσεις δημωδών τραγουδιών, είναι καί σχετικά, ώς γνωστόν, μέ λαούς δια-
φόρου έθνικότητος καί θρησκείας, ώς οί Τούρκοι, οί Φράγκοι, οί "Εβραίοι
καί άλλοι, οίτινες διεβίωσαν μαζί μέ τόν έλληνικόν λαόν.

"Εβραϊκαί κοινότητες άπαντοΰν είς πλείστους τόπους τού έλληνικοΰ
χώρου ήδη άπό τών ελληνιστικών καί τών κατόπιν βυζαντινών καί μεταβυ-
ζαντινών χρόνων μέχρι καί σήμερον. Οί 'Εβραίοι, άποτελοΰντες είς αύτάς
μειονότητα μέ διάφορον θρησκείαν, ύφίσταντο ύπό τών Χριστιανών, ώς cop-
γανωμένης κοινωνίας άλλά καί ύπό τού όχλου, πλείστας καταπιέσεις, ίδια
οικονομικός, διά τής έπιβολής ειδικών είς αύτούς φορολογιών, μάλιστα είς
τήν Δυτ. Εύρώπην, ώς καί άλλας ταπεινώσεις Μνεκα μισαλλοδοξίας, πρός
δέ καί διά τοΰ περιορισμού των νά κατοικούν είς ίδιαιτέραν συνοικίαν, τήν
'εβραϊκήν (ghetto), όπου είχον καί τά έργαστήριά των, άπομονωμένοι Μτσι άπό
τήν ύπόλοιπον πόλιν, 1 ούτω δέ χωρίς κοινωνικήν άναστροφήν καί έπιμειξίας
μέ τούς χριστιανούς.

Οί περιορισμοί καί οί διωγμοί ούτοι τού έβραϊκού στοιχείου έσφυρη'
λάτουν τό αίσθημα άντιστάσεως καί τού θρησκευτικού φανατισμού του πρός
έμμονήν εις τήν πατροπαράδοτον θρησκείαν.1 Ούτω σπανίως παρουσιάζετο
τό φαινόμενον τής προσελεύσεως έβραίου ή εβραίας είς τόν Χριστιανισμόν,1
διό, έάν ποτε συνέβαινε, ήτο φυσικόν νά θεωρηθή τούτο ώς έξαιρετικόν γε-
γονός, κοινωνικόν δέ σκάνδαλον διά τούς 'Εβραίους, τό όποιον ήδύνατο
ούτω λόγω τής έντυπώσεως τήν όποίαν προεκάλει είς τόν λαόν νά άποτε-
λέση ύπόθεσιν δημώδους άσματος. Μέ τοιούτο περιεχόμενον, δηλ. μέ τό ζή-
τημα τής βαπτίσεως Έβραίου, είναι γνωστόν τό ά°μα περί πραματευτοΰ,
όστις ταξιδεύων καί κινδυνεύσας ενεκα σφοδρός τρικυμίας έπεκαλέσθη τήν
βοήθειαν τού Χρίστου διά τήν σωτηρίαν του, ύποσχεθείς νά βαπτισθή μετά
τών μελών τής οικογενείας του-·1

Τό παρατιθέμενον κατωτέρω υπό τρεις τύπους ά°μα έχει ύπόθεσιν
τόν έρωτικόν δεσμόν νέου χριστιανού καί Έβραιοπούλας.

Κατά τήν πρώτην (Α') μορφήν, ήτις είναι γνωστή είς τινας μόνον τόπους,
χριστιανός νέος πολιορκεί έπί τρία ετη μέ έκδηλώσεις τών έρωτικών αίσθη-

1) Βιβλιογραφία : α) Άνδι. Άνδρεάδου, Οί 'Εβραίοι έν τώ Βυζαντινψ χράτει. Βλ.
'Ανδρέου Μ. Άνδρεάδου έργα, εκδιδόμενα όπό τή; Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθη-
νών έπιμελεία Κ. Χ. Βαρβαρέσου, - Γ. 'Α. Πετροπούλου, - Ί. Δ. Πίντου, I, Άθ-ψαι 1938,
α. 609 - 627 [ένταύθα καί βιβλιογραφία]' β) Les Juifs et le fisc dans l'empire Byzantin,
Aύτόθι, o. 629 - 659'γ) ΙΙεοί τού Β:/ υπήρ/ον Εβραίοι εν Κρήτ-j, δτε οί Βενετοί κατέλαβον
τήν Μεγαλόνησο·/. Αυτόθι, σ. 663-667' δ| Joshua Starr, The Jews in the byzantine
empire (641 - 1204), Athen 1989, δον, σελ. 266. ε) Στεφ. Α. Ξανϋονδίδου, Οί 'Εβραίοι
έν Κρήτ-j) έπί Βενετοκρατίας, Κρητική Στοά, τόμ. Β' (1909), σ. 209-224. στ) Γ. Κ. Σπυ-
ριδάκη, Οί 'Εβραίοι εις τήν κρητικήν λαογραφίαν. Έπετ. Αογοτ. Καλλιτεχνών Χανίων, ετ-
Α' (1937), σ. 75 κ. έξ. 2) βλ. Στεφ. Ξανϋονδίδου, ενθ' άν., σ. 209 -211. 3) βλ. χα'
Στ. Ξανϋονδίδου, ενθ' άν., σ. 223. 4) βλ. κατωτ., σ. 475 - 476.
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μάτων του Έβραιοπούλαν. Αύτη τέλος άνταποκρινομένη είς τόν έραστήν της
καί άποφασίσασα νά τόν ύπανδρευθή άνακοινώνει τούτο είς τήν μητέρα της
ώς προκαθωρισμένον είς αύτήν ύπό τής μοίρας.

Κατά τόν δεύτερον (Β') τύπον, εύρείας διαδόσεως είς τόν ήπειρωτικόν
καί τόν νησιωτικόν χώρον, ό νέος προτείνει εις τήν άγαπημένην τουΈβραιο-
πούλαν νά γίντ) Χριστιανή, διά νά τήν νυμφευθή. Αύτη συγκατατίθεται εις
τούτο άλλ' όμως προσκρούει είς τήν κατηγορηματικήν άρνησιν τής μητέρας
της, [ήτις προτιμά τόν θάνατόν της ύπό Τούρκου παρά νά άλλάξη τήν πί-
στιν της.

Κατά τήν τρίτην (Γ') μορφήν, διαδεδομένην κυρίως είς τόν ήπειρωτι-
κόν χώρον άπό τής Δυτικής Μακεδονίας καί τής 'Ηπείρου μέχρι Πελοπον-
νήσου πρός νότον, ό έρωτευμένος μέ τήν Έβραιοπούλαν χριστιανός νέος (όνό-
ματι Γιώργης είς τάς Πελοποννησιακός παραλλαγάς, Χριστόδουλος δέ είς
τάς λοιπός) συλλαμβάνεται ύπό τών 'Εβραίων κατά τήν στιγμήν τής συναν·
τήσεώς του μέ αύτήν καί όδηγείται εις τήν άγχόνην, ένω ή Έβραιοπούλα
τόν ένθαρρύνει, ύποσχομένη ότι θά φροντίση διά τήν σωτηρίαν του.

Γ. Κ. Σ.

Α'.

Τρεις χρόνους έβρεχόμουν κ' έχιονίζομουν
σ' Όβριοκόρης πόρτα 1 πώς νά τήν ίδώ.
Μιά Κυριακή τό βράδυ τήν έλόγιασα, 2
στά κάγκελλα πατούσε, στ' άστρα έρριχνε,
5 στ' άστρα καί στό φεγγάρι, στόν αύγερινό.
Κ' ή μάννα της τήν ρώτα καί τής έλεγε.

- «Κόρη μ', τί λέγει τ' άστρο, τί σοΰ μολογά ;»

- «Μάννα μ', τί λέγει τ' άστρο, άν θά γένονταν'
Ρωμιό άντρα θά πάρω καί θά βαφτιστώ

10 στό μέγα μοναστήρι θά στεφανωθώ«·.

Δυτ. Μακεδονία (Σαμαρίνα). - 'Ελληνισμός,

τόμ. Δ' (1901), σ. 499 (Χ. Χρήστοβάσίλης).

Β'.

«"Ενα Σαββάτο βράδυ, μιάν Κυριακή πρωί,
βγήκα νά σεργιανίσω είς τήν Έβραιακή.
Βρίσκω μιά 'Βραιοπούλα καί χτενιζόντανε,
ξανθιά 'ταν τά μαλλιά της καί πλεκοζόντανε.
5 Γυρίζω, τρογυρίζω νά τής τό πώ στ' αυτί.

- "Ερχεσ' Έβραιοπούλα, νά γίνης Χριστιανή,
νά λούζεσαι Σαββάτο, ν' άλλάζης Κυριακή
καί νά μεταλαβαίνης κάθε Χρίστου Λαμπρή ;»

1) εκδ. : όύρα. 2) τήν άντελήφθ-ην, τήν είδα.
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- «Νά τής τό πώ τής μάννας, νά δώ τί θά μί πη.
10 - Μάννα, Ρωμιός μέ θέλει, νά γένω χριστιανή,

νά λούζωμαι Σαββάτο, ν' άλλάζω Κυριακή
καί νά μεταλαβαίνω κάθε Χρίστου Λαμπρή».

- «Κάλλι.' έχω, θυγατέρα, στού Τούρκου τδ σπαθί
παρά Ρωμιό νά πάρης, νά γένης Χριστιανή,

15 νά λούζεσαι Σαββάτο, ν' άλλάζης Κυριακή
καί νά μεταλαβαίνης κάθε Χριστού Λαμπρή».

'Ανατ. θρψκη (Αίνος). - Α. Α. άρ. 229,
σ. 54 (Συμ. Μανασσείδης, 1880).

Γ',

Χριστόδουλος άγάπησε μιά κόρη Έβραιοπούλα'
τόν άγαπά, τήν άγαπά καί θέλει νά τήν πάρη. 1

- «Χριστόδουλε, κι άν μ' άγαπάς καί θέλης νά μέ πάρης,
γιά κίνα κ' έλα μιά βραδιά, ένα. Σαββάτο βράδυ,

5 πδχουν Εβραίοι τή γιορτή, Εβραίοι τδ συναγώγι». '
Χριστόδουλος άλάθεψε3 καί πάησε Πέφτ' τό βράδυ.
Τόν έπιασαν, τόν έδεσαν, πάησαν, νά τδν κρεμάσουν.
Χίλιοι τόν πάνουν δμπροστά καί δυό χιλιάδες πίσω
κι αυτός στή μέση πήγαινε σά μήλο μαραμμένο.
10 Κ' ή κόρη τόν άγνάντεψε άπό τό παραθύρι.

- «Χριστόδουλε, μή σκιάζεσαι, μή βάνης μέ τό νου σου,
τ' έχω τά γρόσια στήν ποδιά καί τά φλωριά στήν τσέπη'
χίλια φλωριά έχω στό λαιμό καί χίλια στό κεφάλι

κι άν δέ μέ φθάσουν ούδ' αύτά, πωλώ τό δακτυλίδι».

"Ηπειρος (Πάπιγκον Ζαγορίου). - Λ. Α. άρ. 1370,
σ. 127 (Πυρρός Γ. Στάρας, 1939).

1) Ή παραλλαγή αδτη άρχεται μέ τους έπομένοο; τρεϊ; στίχους.

Το μά&εταν τί γίνηκε τούτην τήν εβδομάδα,
Χριστόδουλε μ', μάτια μ' κι αύγερινέ ;
Χριστόδουλος αγάπησε μιά κόρ' Έβραιοπούλα
Χριστό.............

Έκ τούτων δ πρώτος είναι προφανώς μεταγενεστέρα προσθήκη' δ δεύτερο; χρησιμοποιείται ώς
γύρισμα, έπαναλαμδάνεται δέ καί ώς τέταρτος. Τό άσμα δπό τδν τόπον τοδτον άρχίζει εις
τάς πλείστα; τών παραλλαγών μέ τδν τρίτον, ώς άνω, στίχον, τόν όποιον καί διετηρήσαμεν ώς
πρώτον προσεθέσαμεν δέ τόν στίχον :

«τόν άγαπά, τήν άγαιtq. καί όέλει νά τήν πάρη'
ω; δεδτερον, σομφώνω; πρό; τήν παράδοσιν τοδ ασματο; έξ Ήπείροο καί κορίω; έκ Δοτ.
Μακεδονίας. 2) τήν Σοναγωγήν. 3) εί; τά; περισσότερα; τών παραλλ. : παράκουσε.
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Γ'α.

Ρωμιότιουλον άγάπησε μιάν σκύλαν Όβριοπούλα,
μ' ή γι_ Όβριοπούλα τού 'λεγε πάντα παράγγενέ 1 του.
- «Νά βλέπεσαι,2 Ρωμιόπουλο, Σαββάτ' άργά μήν έρθης,
γιατ' έχουν σκόλην5 οί γι^Όβριοί καί θά σέ καταλύσουν».

5 Μά κείνο έπαράκουσε Σαββάτ' άργά καί πάει.

Πιάνουν, μπισταγκωνίζου το καί πάν' νά τό φουρκίσουν. 4
Όμπρός έπήαινε ή Τουρκιά, όπίσω οί Όβραίοι,
στή μέση τό Ρωμιόπουλο σάν μήλο μαραμμένο.
Μ' ή Όβριοπούλα του 'λεγε, ξαναπαράγγενέ του.
10 - «Νά βλέπεσαι,' Ρωμιόπουλο, μήν άλλαξοπιστήσης
τήν πίστι τήν ρωμαίικη».

Δημ. Βουτετάκη, Τραγούδια Κρητικά,
Χανιά 1904, σ. 63 - 64, άρ. 121.

Β'. ΤΗΣ ΡΩΜΙΟ ΠΟΥΛΑΣ

Κόρη Χριστιανή, άγαπηθεΐσα ύπό Τούρκου ή Φράγκου, άρνείται νά
ύπανδρευθή τούτον, παρά τάς συστάσεις τής μητρός της. Τού άσματος έχο-
μεν παραλλαγάς έξ όλης τής 'Ελλάδος, άναφέρεται δέ τούτο προφανώς είς
τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας. Τό γεγονός ότι είναι γνωστόν καί είς τούς
"Ελληνας τής Κάτω 'Ιταλίας, ώς φαίνεται έκ τής κατωτέρω δημοσιευομένης
παραλλαγής (Γ'), άποτελεί Ινδειξιν ότι μετεφέρθη έκεΐ ύπό προσφύγων έξ'Ελ-
λάδος κατά τινα έποχήν μετακινήσεως πληθυσμών ένεκα πολεμικών γεγο-
νότων, ώς συνέβη τόν 17ον αί. "Οθεν μετά πιθανότητος δυνάμεθα νά θεω-
ρήσωμεν τό άσμα παλαιότερον τού αιώνος τούτου.

Τό άναφερόμενον είς παραλλαγάς ότι Φράγκος, άντί Τούρκου, είναι
ό άναπήσας τήν Ρωμιοπούλαν, δέν δύναται ν' άποτελέση χρονολογικόν κρι-
τήριον. Τοιούτου είδους άλλαγαί είναι συνήθεις είς τά δημώδη άσματα. Έκ
του ότι εις τάς περισσοτέρας καί τάς πλέον γνωστάς παραλλαγάς γίνεται
λόγος περί Τούρκου, φαίνεται ότι είς Τούρκον άνεφέρετο άρχικώς τό άσμ«·'

Δ. Α. Π.

Α'.

Κάτω στή Ρόδο, στή Ροδοπούλα,
Τούρκος άγάπησε μιά Ρωμιοπούλα'
κ' ή Ρωμιοπούλα δέν τόνε θέλει
κ' ή σκύλλα ή μάννα της τόν προξενεύει.

5 - «Πάρ' τονε, κόρη μου, τόν Τούρκον άντρα,
νά σέ φορέση φλουριά καί χάντρα».

1) παρήγγελλε. 2) νά προ3έχγ)ζ. 3) άργίαν. 4) νά τόν άπαγχονίαοϋν.

5) Βλ. καί Δ. Α. Πετροπούλου, Tb τραγούδι τής Ριομιοπούλας, Διοδεκ. Έπιθ-εώρ., ετ.
Α' (1947), σ. 403 - 407.
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- «Δέν τόνε θέλω, δέν τόνε παίρνω,
πέρδικα γίνομαι στά δάση βγαίνω».

- «Πάρ' τονε, κόρη μου, κ' εΓ γιά καλό σου».
10 - «Χτύπα τον, μάννα μου, στό καύκαλό σου». 1

- «Πάρ* τονε, κόρη μου, κ' έχει παπόρι,
νά σέ πηγαίνη Σμύρνη καί Πόλη».

- «Δέν τόνε θέλω, δέν τόνε παίρνω,
ψαράκι γίνομαι στή λίμνη μπαίνω».

Παύλου Γνβυτοΰ, Τραγούδια δημοτικά
τής Ρόδου, 'Αλεξάνδρεια 1926, σ. 48.

Β'.

Τώρα δλες οί δμορψες, τώρα βαστούν καμάρι,
μία κοντή μελαχρινή είχε αΰτή τή χάρη,
Τούρκος τήν άγάπησε, γυναίκα νά τήν πάρη.

- «Χάνομαι, πνίγομαι, Τούρκισσα δέ γίνομαι».
5 - «Κι άν πνιγης κι άν σκοτωθης,

Τουρκοπούλα θά γενης».

- «Έγώ ψαράκι γένομαι, γιαλό - γιαλό παγαίνω».

- «Ψαρολόγος θά γενώ
καί δέν έχεις λυτρωμό».

10 - «Έγώ πουλάκι γένομαι καί στόν άέρα πάω».

- «Κυνηγός θέ νά γενώ,
πάλε σέ κερδίζω 'γώ».

- «Έγώ σταψύλι γένομαι, μέσα στό κλήμα μπαίνω».

- «Τρυγητής θέ νά γενώ,
15 πάλε σέ κερδίζω 'γώ».

- «Έγώ ναυτάκι γένομαι, μέ τά ναυτάκια πάω».

- «Καπετάνιος θά γενώ,
καί δέν έχεις λυτρωμό».

-«Έγώ κρασάκι γένομαι, μέσ' στό μ-ποτσόνι2 μπαίνω».
20 - «Κερναστής θέ νά γενώ,
πάλε σέ κερδίζω 'γώ».

- «Έγώ τσαπάκι γένομαι, στή γης μέσα δουλεύω».

- «Γεωργός θέ νά γενώ,
πάλι σέ κερδίζω 'γώ».

25 - «Έγώ καλόγρια γένομαι, σέ μοναστήρι πάω».

1) ΐΐς τ'ο χρανίον, τ4 κεφάλι oou. 2) μικρά φιάλη (λ. ίταλ. bocçione).
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- «Γούμενος θέ νά γενώ,
πάλε σέ κερδίζω 'γώ».

- «Έγώ σταράκι γένομαι, μέσ' στδ χωράφι πάω».

- «θεριστής θέ νά γενώ,
30 καί δέ βρίσκεις λυτρωμό».

Κέρκυρα (Άργυράδβί). - Λαογρ., τόμ. 9 (1926/28),
α. 164 - 165, άρ. 32 (Μαλβίνα Ί. Σαλβάνου).

Γ.

Ό Τούρκο άγάπηε τή Ρεουμοπούλα,
ή Ρεουμοπούλα ένε άγάπηε τόν Τούρκο'
ή σκύλα μάννα τη πού τήνε άμπορκινάει.1

- «Πήρε το, γιέ μο', εύτούν' τό τσελοπίν-τι2
5 σοΰ φέρει μάτι τσαί χρυσουμαντήλι».

- «Μάννα μου, μάννα μου, τδν Τούρκο δέν τόν παίρω
τσαί περδικούλα γένομαι τσαί μέ ' τά πλάγια παίρω».
Έφτέ 4 τόν μεσημέρι

μδφυγε τόν περιστέρι.
10 Άρωτάω τήν γείτονά μου.

- «Ηυρετε φόρσι5 τήν πέρδικά μου ;»

- «Τό Παρασκιογκό 6 τό βράδυ
τήν ηδρα στδ λιβάδι

μ' έναν δμορφο παιδικάδι.7
15 Έβοσκιούσα τδ χορτούκι8

μ' έναν δμορφο παιδικαδούκι. . . .»

Κάτω 'Ιταλία (Βουα). - Pellegrini, Il dialetto greco-
calabro di Bova, Torino e Roma 1880, a. 62.

Γ'. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ

Τό τραγούδι, τοΰ όποιου ύπάρχουν καταγραφαί έκ Πελοποννήσου,
Στερεάς 'Ελλάδος καί 'Ηπείρου, έχει ύπόθεσιν εύθαρσή άντίστασιν καί ύπε-
ρήφανον άπάντησιν 'Ελληνίδος, ή όποία άπήχθη εις 'Ιωάννινα διά τό χαρέμι
τοΰ Τούρκου μπέη. Τό έπεισόδιον τού ά°ματος χρονικώς φαίνεται ότι άνή-
κει είς τήν περίοδον τού Άλή πασά.

γ. κ. σ.

Α'.

'Αφήνω γειά στίς όμορφες καί γειά στίς μαυρομάτες
κ' έγώ πάνω9 στά Γιάννενα, στού μπέη τά σαράγια.

1) τήν παρακινεί. 2) καλό παιδί. 3) μέσα. 4) χθ·έ;. 5) μήπως (λ. ίτ. forsi).
6) τήν Παρασκευήν. 7) παιδί. 8) χόρτον. 9) πηγαίνω.

30
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Βρίσκω τό μπέη ν-όμπροστά καί τόν καλησπερνάω.

- «Καλησπέρα σου, μπέη μου». - «Καλώς τή Βλάχα πού 'ρθε».
5 -«Έγώ είμαι ή Βλάχα ή γ ■ δμορφη, ή Βλάχα ή παινεμένη,

πδχω τά χίλια πρόβατα, τά πεντακόσια γίδια».

- «Λύκος νά φάη τά πρόβατα, λύκος νά φάη τά γίδια
καί μιά μεγάλη άρρωστιά νά φάη τό τζιομπάνο,

νά μείν' ή Βλάχα μοναχή, γυναίκα νά τήν πάρω».
10 - «Κάλλια νά ίδώ τό γαΐμα μου στή γής νά κάνη βρύση,
πέρι νά ίδώ τά χείλη μου Τούρκος νά τά φιλήση».

Χαραλ. Ρεμπέλη, Κονιτσιώτικα,
('Αθήναι) 1953, σ. 42, άρ. 64.

Β'.

'Αφήνω γειά στίς έμορφες καί γειά στίς μαυρομάτες
κ' έγώ Θά πά' στά Γιάννενα, στ' Άλή πασά τό σπίτι.
-«Γειά σου, χαρά σου, μπέη μου».-«Καλώς τηνε τή Βλάχα».

- «Έγώ 'μαι ή Βλάχα ή έμορφη, ή Βλάχα ή 'παινεμένη,
5 πδχω τά χίλια πρόβατα, τά πεντακόσια γίδια,

στό 'να βουνό 'ν' τά πρόβατα, στ' άλλο βουνό τά γίδια
κι άνάμεσα στά δυό βουνά δώδεκα μύλοι άλέθουν.
Οί εξ άλέθουν μέ νερό κι άλλοι έξ μέ γάλα
καί στόν άφρό τού γάλατος λευκαίνουν τρία κορίτσια.
10 "Η μιά πλένει τούς άρρωστους, ή άλλη τούς παντρεμένους,
κ' ή τρίτη ή καλύτερη τούς άρρεβωνιασμένους.

Πελοπόννησος (Στεμνίτσα). - Λ. Α. άρ. 694,
σ. 314 (Χ. Σακελλαριάδης, 1919).

Δ'. ΔΕΡΒ1ΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΝΤΛ

Είς τό άσμα πρόκειται περί κοινωνικού έπεισοδίου μεταξύ Τούρκων.
Τό τραγούδι προέρχεται έκ τών χρόνων τής τουρκοκρατίας είς τήν χώραν καί
είναι γνωστόν κυρίως είς Πελοπόννησον, Στερεάν 'Ελλάδα καί θεσσαλίαν.

Γ. Κ. Σ-

Ένας Δερβίσης 'πέρναγε μέσ' άπδ τό παζάρι,
μέ τό γιογκάρι1 παίζοντας καί λιανοτραγουδώντας
κ' ή Κάντω τόν άγνάντευε ν-άπδ τό παρεθύρι.

- «Πέρνα, Δερβίση, πέρναγε, πέρνα καί ξαναπέρνα,
5 καί στό καλό σου γύρισμα, πέρνα κι άνέβ' άπάνω».

1) εγχορόον μοοαικόν όργανον.
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- «Σκιάζομαι, Κάντω μ', σκιάζομαι, σκιάζομ' άπό τόν βέη».

- «Ό Βέης πάει στό ντζαμί, πάει νά προσκύνηση».

- «'Από τί σκάλα ν' άνεβώ, Κάντω μου, νά 'ρθ' άπάνω ;»

- «Τό κυπαρίσσι τό 'ψηλό, πού 'ναι στό παρεθύρι,

10 'κείνο 'χει κλώνους νά πιαστης, σκαλούνια νά πατήσης».

Τό κυπαρίσσι άγκάλιασε κι άπάνω άνεβαίνει'

ψιλεϊ τήν Κάντω σταυρωτά στά μάτια καί στά φρύδια.

Τά παλαμάκια βάρεσε, τής δούλας της μιλάει.

- «Ψήστε τού Δέρβη έναν καφέ κι άνάψτε του μιά βέργα».
15 Κι άκόμα λόγος έστεκε καί συντυχιά κρατιέται.

Κι ό βέης ξαναγύρισεν άπ' τό προσκύνημά του.

Βαρεί τήν πόρτα δυνατά, φωνάζει καί τής δούλας.

-- «Κρύψε με, Κάντω, κρύψε με, μή μέ σκοτώση ό Βέης».

- «Δέν είσαι μήλο νά σέ φά', κυδώνι νά σέ κρύψω,
20 δέν είσαι κορφομάντηλο στήν τσέπη νά σέ βάλω».

Πελοπόννησος. - Π. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή
γλωσσικής ύλης κλπ., έν Πάτραις 1887, σ. 70-71, άρ. 17.

Ε'. ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΟ ΠΕΙΡΑΤΩΝ

Αί νήσοι καί οί παράλιοι τόποι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους καί
τούς κατόπιν έπί φραγκοκρατίας καί τουρκοκρατίας έμαστίζοντο άπό τάς
καταστρεπτικάς έπιδρομάς τών πειρατών, οί όποιοι σύν τοις άλλοις Μσυρον
είς τήν αίχμαλωσίαν νέα παλληκάρια καί νεάνιδας, διά νά τούς πωλήσουν
κατόπιν ώς δούλους.

Είς τόν λαόν, ίδια τών νήσων, σώζονται άκόμη πολλαί παραδόσεις σχε-
τικαΐ πρός τάς πειρατικάς αύτάς έπιδρομάς. 1 Έπεισόδια άπό τάς άρπαγάς
ταύτας τών πειρατών άποτελοϋν τό θέμα τής συνθέσεως τών κατωτέρω δη-
μοτικών τραγουδιών.

Είς τό πρώτον (Α') άσμα πρόκειται περί αιχμαλωσίας νέου, τόν όποιον
ή μνηστή του έπιζητεί νά άπελευθερώση καταβάλλουσα τά λύτρα. Αί πληρέ-
στεροι παραλλαγαί προέρχονται έκ τών νήσων, έκ τών όποιων καί φαίνεται
ότι προέρχεται, μάλιστα έκ Κρήτης, ή άρχική σύνθεσις αύτοΰ. Τό δεύτερον
(Β) άσμα £χει ύπόθεσιν τήν άρπαγήν ύπό πειρατών εύειδούς κόρης (Έμίρισ-
σας, Ρήγισσας, Μαριανής, εις τάς περισσοτέρας δέ τών παραλλαγών Χιώ-
τισσας), τήν όποίαν άντελήφθησαν ούτοι νά πλύνη κοντά εις τήν θάλασσαν,
έκ τής καλλονής της δέ έφαίνετο νά άστράπτη όλος ό αιγιαλός. Αί παραλ-
λαγαί εις τάς όποιας ή αίχμαλωτισθείσα λέγεται Έμίρισσα ή Έμιροπούλα
φαίνονται άρχαιότεραι τών άλλων είς άς ή κόρη άναφέρεται ώς Χιώτισσα
ή άπλώς ώς λυγερή.' Τό άσμα τούτο, άναμφιβόλως προελεύσεως νησιωτικής,

1) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Παραδόσεις, Μέρ. Α', έν 'Αθήναις 1904, σ. 111-112, άρ.
199, χαί Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Λαογραφική άποστολή είς Μήλον (31 Αόγ.-14 Σεπτ. 1958),
Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 11 - 12 (1958 - 59), έν 'Αθήναις 1960, σ. 289 - 90, ενθα χαί βι-
βλιογραφία. 2) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άρ. 97, σημ. είς τόν στ. 1.
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είναι εύρέως διαδεδομένον είς τόν έλληνικόν χώρον έξαιρέσει τής Κρήτης
καί τού έλληνισμού τής Κύπρου καί έκ τής Μ. 'Ασίας.

Γ. κ. Σ.

Α'.

"Εναν καράβι ξακουστό έπόρισε στό κροΰσος,1
μηδέ πολλά μικρό 'τονε μηδέ πολλά μεγάλο'
Χιλιώ πεντακοσιώ πηχώ κ' είχε καί χίλιους μέσα.
Τά γυρογιάλια πορπατεί, τή θάλασσα γυρίζει
5 κι όμορφονιόν έσκλάβωσεν όψές τό μεσημέρι.

Μάννα δέν έχει νά τόν κλαί', κύρη νά τόν λυπάται,
μηδ' άδερψό, μήδ' άδερφή, νά τόν ψυχοπονάται.
Μά 'χει παλιά άγαπητικιά κ' έκείνη τόν λυπάται.
Χίλια δούδει νά τόνε ίδη, χίλια νά του μιλήση
10 καί δυό χιλιάδες ξέχωρα νά τόν γλυκοφιλήση.

Βάνει τά χίλια στόν τζεβρέ1 καί τόν τζεβρέ στά στήθη
καί παίρνει τό στρατί στρατί κ' είς τό καράβι φτάνει.
'Από μακριά τόνε θωρεί τόν ναύληρο8 καί λέει'

- «Καραβοκύρη μ' άδερφέ καί ναύληρέ μ' άφέντη'
15 όμορψονιόν έσκλάβωσες όψές τό μεσημέρι.

Μάννα δέν έχει νά τόν κλαί', κύρη νά τόν λυπάται,
μηδ' άδερψό μηδ' άδερψή νά τόν ψυχοπονάται'
Μά 'χει παλιά άγαπητικιά κ' έκείνη τόν λυπάται.
Χίλια δούδει νά τόνε ίδη, χίλια νά του μιλήση
20 καί δυό χιλιάδες ξέχωρα νά τόν γλυκοφιλήση,

βαστά τά χίλια στόν τζεβρέ καί τόν τζεβρέ στά στήθη».
Τότες ό νιός τσή μίλησε 'πό μέσ' άπού τ' άμπάρι. '

- «"Αν έχης γρόσια, τρώγε τα κι άσπρα, ξεψάντωνέ τα' '
μά σάν τήν Ιδης τή θάλασσα, νά φυτευτή περβόλι,

25 έτοτεσάς τό κάτεχε,8 πώς θά μέ ξεσκλαβώσης».
Ποτέ άχνα7 δέν έβγαλε τό δολερόν τση στόμα
μόν' έθεκε" κι άπόθανε σάν νά 'τονε στό στρώμα.

Ant. Jeannarahi, "άσματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 126, άρ. 129.

1) έξήλίΗν έκ τοό πόροο, άπέπλεοσεν έκ τοΰ δρμητηρίοο τοο, διά πειρατείαν. 2) κεν-
τητόν τσεμπέρι (λ. τ. çevre). 3) διακρίνει τδν ναόκληρον. 4) τδ κύτος τοΰ πλοίοο (λ. τ.
ambar). 5) έξόδεοε καί διασκέδαζε. 6) τότε νά τδ γνωρίζ-βς. 7) ψίθορον. 8) κατεκλίθ·η.
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Α'α.

Παπαδοπούλα περπάτει στόν άμμο τής θαλάσσης,
μέ τά μαλλάκια ξέπλεγα, τά χέρια σταυρωμένα"
παρακαλούσε κ' έλεγε, παρακαλεί καί λέγει :

- «Καραβοκύρη κι άδελφέ καί φίλε τού πατέρα μ',
5 αΰτδν τδν νιό πού πιάσατε έψές μέ τδ φεγγάρι,

μήν τύχ' καί τόν χαλάσετε, μήν τύχ' καί τόν σκοτώστε,
ώσπου νά πάω στό σπίτι μου καί πάλιν νά γυρίσω,
νά φέρω τ' άσπρα στήν ποδιά καί τά φλωριά στήν τσέπη».

- «"Οταν γιομίσ' ή θάλασσα καί γίνη περιβόλι,

10 τότε, κόρη μ', θά τόν ίδης καί θά τόν άγνωρίσης».

Δυτ. Μαχβδονία. - Λ. Α. άρ. 1412
σ· 83 ('Αν. Διαμαντής).

Β'.

Μιά Έμίρισσα, Έμιροπούλα1 κόρη,
έπεθύμησε κάτω γιαλόν νά πλύνη.
Ένεφύσησε γλυκύς βοριάς άέρας
κι άνεσήκωσε τής κόρης τήν ποδίτσα
5 κι άνεφάνηκεν δ ποδαστράγαλός της.
"Ελαμψ' αιγιαλός, έλαμψαν τά καράβια"
κάτεργά 'ρχοντο καί έλαμψαν κ' έκείνα.
-«Λάμνετε,1 παιδιά, λάμνετε,' παλληκάρια
διά νά φθάσωμε αύτό 'π' είναι έμπρός μας.
10 Κι αν είν' μάλαγμα, νά τό διαμερισθοϋμε
κι άν είν' κορασιά νά 'ν' τοΰ καραβοκύρη».

Werner von Haxthausen, Neugriechische
Volkslieder, Münster i. W. 1935, a. 90.

Β'α.

Κάτω στό γιαλό, κάτω στό περιγιάλι,
κάτω στό γιαλό κοντή,
νεραζονλα φονντωτή.'

Πλύνουν Χιώτισσες, πλύνουν παπαδοπούλες

1) έν.δ. Haxt. : Έμιροπούλας. 2) έκδ. Xaxt. : λαύνετι.

3) Κατά τήν μοοσικήν έκτέλεσιν τοϋ άσματος επαναλαμβάνονται εις εκαστον στίχον ώς
γύρισμα αί πέντε πρώται σολλαδαί τού στίχοο, αί όποϊαι συμπληρώνονται είς δύο έπτασολλά-
6οος μέ τάς λέξεις: χοντή, νεοανιζοιΗα φουντωτή. Πλην τούτοο όπάρχοον καί άλλα -ρ·,
ρίσματα.
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καί μιά Χιώτισσα, μικρή παπαδοπούλα,
5 πλύνει κι άπλωνε καί μέ τήν άμμο παίζει.
Φύσηξ' δ βοριάς, μαΐστρο τραμουντάνα
καί τής σήκωσε τδ χρουσοψούστανόν της
καί τής φάνηκε τό ποδοστράγαλόν της
κ' ελαμψ' ό γιαλός κι δλον τό περιγιάλι.

10 Κάτεργον περνά, καινουριαρματωμένον

κ' έλαμψε κι αύτό κι όλα τά άρμενά του.
Λέγει δ ναύκληρος, λέγει κι ό καπετάνιος.
- «Άλα, μπρέ παιδιά, άλατε τά κουπιά σας,
νά τό ψθάξωμεν αύτό πού λάμπ' έμπρός μας.

15 Κι άν είν' μάλαμα, νά 'ν' τών παλληκαριών μας
κι άν είναι ψλουριά, νά 'ναι του ναύκληρού μας
κι άν είν' δμορφη, νά 'ναι του καπετάνιου».

'Αμοργός. - A.A. άρ. 1684, σ. 191, άρ. 153
(Έμμ. Ίωαννίδης, 1857).



V. ΕΚ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ

Α'. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΓΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ ΤΗΣ

Ή ύπόθεσις τοΰ τραγουδιού, πολεμική σύγκρουσις βασιλοπούλας πρός
βασιλόπουλον, τό όποιον £χει άναγνωρίσει τό φΰλον της, άπηχεί πιθανώ-
τατα γεγονός τών χρόνων τής φραγκοκρατίας είς τάς έλληνικάς νήσους.
Έκ τούτων δέ φαίνεται ότι προέρχεται ή άρχική μορφή τού άσματος. Μετά
τήν διάδοσίν του είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα, είς τάς σχετικάς παραλ-
λαγάς του θά άντικατεστάθη τό όνομα «Βασιλιοπούλα», ώς άπαντά κυρίως
είς τάς παραλλαγάς έκ νήσων ή παραλιακών τόπων, μέ τά όνόματα: Ρω-
μιοπούλα, Σουλτάνα, Λεούσα, Βασίλω.

Γ. κ. Σ.

Α'.

Βασιλοπούλα σκάρωνε μιάν δμορφη γουλέτα. 1
Δευτέρα τήν έσκάρωσε, Σάββατο τήν τελειώνει,
τήν Κυριακή 'πέ τό πουρνό πιάνει, τήν άρματώνει.
Βάζει κατάρτια προύντζινα καί ξάρτια μπιρσιμένια, *
5 παίρνει καί γκεμιτζόπουλα 5 γοΰλοι' όμορφες κοπέλλες.
Άκόμα δέν άλάργαρε5 σαράντα μίλια τόπο,
του ρήγα ό γιος τήν κυνηγά μέ άλλες τρεις γουλέτες.1

- «Μάινα, ' ξαθή, μάινα σγουρή, μάινα καμπανοφρύδα'
μάινα καί δώσε μ' τό φιλί καί πάρε μιά γουλέτα».

10 -«"Ομορφος είσαι, ρήγα γιέ, κι άσκημα λόγια κρένεις
κ' έδώ μέσ' στ' άρτζιπέλαγο1 σάν τί φιλί γυρεύεις ;
"Αιντε νά πάμε σέ στεριά, νά βγούμε σέ λιμιώνα'
βγάνεις, έσύ, τούς ναύτες σου κ' έγώ τίς έδικές μου
κι αν ίσως νικηθώ έγώ, σκλάβα σου νά μέ πάρης,
15 κι άν ίσως νικηθης έσύ, σκλάβο μου νά σέ πάρω».
"Εδωκε ό θιός κ' ένίκησε καί σκλάβο τόν έπήρε'
στραβό κουπί τόν έδωκε στή χάμλα8 τόνε βάνει.

- Τραύα, ξαθέ, τραύα σγουρέ, τραύα καμπανοφρύδη'
τραύα τής χάμλας τό κουπί, όσο π' νά βγη ή ψυχή σου».

Μ. Άοία (Κύζικος). - Λ. Α. άρ. 189,
σ. 216, άρ. 31 (Μ. Φιλανΰ-ίδης, 1894).

1) ϊιχάταρτον πλοϊον (λ. ßsv. goleta). 2) μέ μετα;ωιήν χλιοιιήν (λ. ζ. i)\s α·
3) νΜΐόπΐϊλα (λ. t. y-n.-il. Il ·"» Vu i til *«ίι> ·) ('.· ι.Ii .i'{i·. >ι ι:<

οκιλί (λ. βIV. mini). 1) \>/·.τ':\χ·(j;. i· »1; -Λ ytti :>> iii>ji; .. : ι ι :ι ·.,.
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Β'.

Βασιλιοπούλ' άρμάτωσε όλόχρουση φριγάδα. 1
Βάνει κατάρθια μπρόντζινα κι άντένες 3 άτσαλένιες
καί τά κουπιά τζη δαμασκί ' καί τά παννιά βελούδο.
Βάνει καί ναύτες έκατό, άπάρθεν-α κοράσια'
5 μπαίνουν κ' έλάμναν 4 τά κουπιά δεξιά στή Μυτιλήνη.
Ρηγόπουλο τήνε θωρεί άπό ψηλό πελάτΐ"
χρουσή ψριγάδ' άρμάτωσε, χρουσά παννιά τσή βάνει,
βάνει καί ναύτες έκατό, όμορφα παλληκάρια.
Μπαίνουν κ' έλάμναν τά κουπιά ζερβά στή Μυτιλήνη"
10 - «Στάσου, καράβι ξακουστό, γιά' θά σέ πολεμήσω,
γιά' θά σου παίξω κανονιά, νά σέ παραλαντίσω». *
-«Πάτζις6 πώς είμαι Ρήγισσα καί θά μέ πολεμήσης ;
ρήγας έσύ, ρήγας κ' έγώ κ' οί δυό 'μεστά ρηγάδες,
κ' έλα νά πολεμήσωμε κι άπού νικήσ' άς πάρη».
15 Μπαίνουν κ' έπολεμούσανε άπ' τό ταχύ ώς τό βράδυ
καί θέλ' ό θιός κ' ή μοίρα τζη καί σκλάβο τόνε πιάνει'
στό μεγαλύτερο κουπί πάει καί τόνε δένει.7

Ant. Jeannaraki, ενθ·' άν., α. 97, άρ. 76.

Β'. ΤΟΥ ΚΥΡ ΒΟΡΙΑ

Τό άσμα τού κύρ Βοριά, έ'χον ώς ύπόθεσιν θρΰλον κατά γραφικώτα-
τον τρόπον άποδίδοντα σκηνήν έκ τής ζωής τών θαλασσινών, είναι άπό τά
πλέον διαδεδομένα είς τήν νησιωτικήν καί ήπειρωτικήν 'Ελλάδα.

Ό κύρ Βοριάς παραγγέλλει εις όλα τά καράβια νά «πιάσουν λιμάνι»,
διότι θά φυσήση όρμητικός, παρασύρων τά πάντα. Τά καράβια συμμορφουν-
ται πρός τό κέλευσμα" ενα μόνον πού 2χει έμπιστοσύνην είς τόν ίσχυρόν του
έξοπλισμόν καί τήν έμπειρίαν τών ναυτών του δέν ύπολογίζει τήν άπειλήν
καί παραμένει είς τό άνοικτόν πέλαγος. Έμπειρότατον ναυτόπουλον, άνελ·
θόν είς τό κατάρτι πρός έπισκόπησιν τού καιρού, προβλέπει τήν καταστρο-
φήν έκ τής θυέλλης, ήτις δέν βραδύνει νά έπέλθη καί νά καταπόντιση τό
καράβι καί τό πλήρωμά του.

Είς παραλλαγάς τό ά°μα τελειώνει μέ τόν θρήνον τών μητέρων τών

1) είδος πλοίοο (λ. ένετ. fregada). 2) κεραίας (λ. ένετ. antena). 3) έ* τοδ δνό-
ματος τής πόλεως Δαμασκού. 4) ήλαονον, έκωπηλάτοον. 5) νά σέ διαρρήξω, νά σέ σπά-
σω. 6) μήπως, μή το/όν. 7) είς τό άσμα εχει προσκολληθ-ή καί άκολοοθ-εϊ τό δίστιχον :

Δω μου το, κόρη, τό φιλί, βώ' μου το τοΰ καημένου
χαί τάξε πώς έχάριοες ζωή τ' άποϋαμένου.
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ιτνιγέντων ναυτικών καί ίδίς* τής μητρός τοΰ έπισκοπήσαντος τόν καιρόν
έμπειρου ναυτόπουλου, τού όποιου τό πτώμα παρασύρεται ύπό τών κυμά-
των είς μακρινήν άκτήν.1

Ούδεμία άμψιβολία ότι τό άσμα £χει συντεθή κατ' άρχάς είς τινα τών
νήσων τού ΑΙγαίου πελάγους ή τών παρ' αύτό παραλίων τόπων. Άπό τήν
περιοχήν άλλωστε ταύτην προέρχονται και αί περισσότεραι τών παραλλα-
γών.1 Περί τοΰ χρόνου όμως τής συνθέσεώς του ούδέν θετικόν γνωρίζομεν.*

Δ. Α. Π.

Ό τσύρ Βοριάς παράντζειλε όλων τών καραβιούνε.
-«Καράβια π' άρμενίζετε, κάτεργα3 πού κινάτε,
έμπάτε στά λιμάνια σας, γιατί θέ νά ψυσήξου,
ν' άσπρίσου κάμπους καί βουνά, βρυσούλες νά παγώσου'
5 κι δσα βρώ μεσοπέλαγα, στεριάς θέ νά τά ρίξου».
"Οσα καράβια τ' άκουσαν, όλα λιμάνια πιάσαν.
Του κύρ Άντριά τό κάτεργο μέσα βαθιά άρμενίζει.

- «Δέ σέ ψοβώμαι, κύρ-Βοριά, φυσήξης, δέ φυσήξης,
γιατ' έχω άντένες4 μπρούτζινες, κατάρτια σιδερένια,

10 εχω παννιά μεταξωτά, τής Προύσας τό μετάξι,

εχω κ' ένα ναυτόπουλο, πού τούς καιρούς κοιτάζει».

- «'Ανέβα, βρέ ναυτόπουλο, στό μεσανό κατάρτι,

νά ξεδιαλέξης τούς καιρούς, νά δης καί τόν άγέρα».
Παιζογελώντας 'νέβαινε, κλαίοντας κατεβαίνει.
15 - «Σάν τ' είδες, βρέ ναυτόπουλο, έκεΐ ψηλά πού πήγες ;»

- «Είδα τόν ούρανό θολό καί τ' άστρι ματωμένο,
είδα τή μπόρα π' άστραψε καί τό φεγγάρι έχάθη
καί στής Άττάλειας τά βουνά νεροχαλάζι πέφτει».
Τό λόγο δέν άπόσωσε, τή συντυχιά 5 δέν είπε,

20 βαρεία φουρτούνα πλάκωσε καί τό τιμόνι τρίζει.

Σπιλάδα 6 τοΰ 'ρθε άπ' τή μιά, σπιλάδα άπό τήν άλλη,
σπιλάδα 'πό τά πλάγια του κ' έξεσανίδωσέ το.
Γέμισε ή θάλασα παννιά, τό κϋμα παλληκάρια
καί τό μικρό ναυτόπουλο σαράντα μίλια πάει.
25 Οδλες οί μάννες κλαίγανε κι ουλές παρηγοριούνται
καί μιά μαννούλα ένούς παιδιού παρηγοριά δέν έχει.
Βάζει τίς πέτρες στήν ποδιά, τά τρόχαλα στό γκόρψο
καί βλαστημάει τή θάλασσα καί βλαστημάει τό κύμα.

1) Λίαθ-ητιχάζ παρατηρήσει; περί τοο άσματος βλ. είς Γιάννη 'Αποστολάκη, Τά δη-

μοτικά τραγούδια, σ. 237 κ.έξ. 2) Ό S. Baud-Bovy, ενθ·' άν , σ. 269, δποθ·έτει ότι το
ασμα ίσως εχει συντεθή κατά τόν 17ον ή τάς άρχάς τού 18ου αιώνος.

3) πλοία, όπου είργάζοντο κατάδικοι. 4) κεραίας τών ίατών τοδ πλοίου (λ. ένετ.

antena). 5) τόν λόγον. 6) ριπή άνέμοο.
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- «θάλασσα πικροθάλασσα καί πικροκυματοΰσα,
30 πού πήρες τό παιδάκι μου κι άλλο παιδί δέν έχω».

Νίκης Πέρδικα, Σκϋρος, τόμ. 1,
"Αθήναι 1940, σ. 197, άρ. 46.

Γ'. ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΑΡΜΑΤΩΝΟΥΝ ΚΑΡΑΒ

Είς τήν κατωτέρω πρώτην παραλλαγήν, ώς καί εις άλλας, άναφέρε-
ται καράβι ναυπηγηθέν ύπό καλογέρων άπό τήν Κρήτην καί άπό τό "Αγιον
"Ορος. Μόνον όμως διά τού θέματος τούτου δέν όλοκληροΰται τό ; άσμα.
Δραματική τις πλοκή, άνάλογος πρός τήν εις τό προηγούμενον άσμα «τοϋ
κύρ - Βοριά» καί τό έπόμενον «'Εβραίος σέ καράβι* ίίχει δώσει ; πιθανώτατα
άφορμήν διά τήν άρχικήν ποιητικήν έμπνευσιν καί σύνθεσίν του. Εις τάς
διασωθείσας έν τούτοις παραλλαγάς δέν ύπάρχει τοιαύτη πλοκή, ήτις θά
ήδύνατο νά προσδώση είς τό άσμα τήν άτομικήν του φυσιογνωμίαν άπλώς
είς τινας τών παραλλαγών ύπάρχει συμπλήρωσις τών στίχων περί τής κατα-
σκευής τού πλοίου διά τής σκηνής τής έπελθούσης τρικυμίας καί τής κατα-
στροφής, ώς άκριβώς καί είς τά άσματα «τού κύρ-Βοριά* καί «'Εβραίος σέ
καράβι».

Εις τήν Β' παραλλαγήν £χουν προστεθή στίχοι έκφράζοντες τούς έθνι-
κούς πόθους διά τήν Κωνσταντινούπολιν καί τήν 'Αγίαν Σοφίαν.

δ. α. π.

Α'.

Τρεις καλογέροι Κρητικοί καί τρεις 'Αγιονορϊτες
καράβιν έστεριώνανε σ' ένα βαθύ λιμάνι.
Μηδέ τόσο μικρό ήτανε μηδέ τόσο μεγάλο,
χίλιων τετρακοσιών πηχών κ' έξήντα όργυιές τοΰ πλάτου'
5 μά είχε κατάρτια προύντζινα κι άντένες 1 άσημένιες
είχε καί τρία μουτσόπουλα,1 γνωρίζουν τούς άέρες.
Στήν πρύμη βάνουν τό σταυρό, στήν πλώρη τό Βαγγέλιο,
τήν Παναγιά τή Δέσποινα στό μεσιανό κατάρτι.
Φέρνει τριακόσιους άρχοντες καί έξήντα καλογέρους.

Πβλοπόννηαος. - Π. Παπαζαφειροπούλον,

ενθ' άνωτ-, σ. 80, άρ. 35.

Β'.

Τρεις καλογέροι Κρητικοί καί τρεις άπ' τ' "Αγιον "Ορος
καράβι έστεριώνανε σ' ένα βαθύ λιμάνι"
μουδέ τόσο τρανό ήτανε, μουδέ τόσο μεγάλο"

1) βλ. άνωτ., ο. 473, σημ. 4. 2) ναυτόπουλα (λ. ίτ. mozzo)
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είχε τρακόσια δυό κουπιά κ' έξηνταδυό κατάρτια"
5 Στήν πρύμνη βάνουν τδ σταυρό, στήν πλώρη τό Βαγγέλιο,
καί τήν Παρθένο Δέσποινα στό μεσινό κατάρτι.
Βασιλοπούλ' άγνάντευε άπό τό παραθύρι,
βλέπει τούς ναύτες στά παννιά καί τά παννιά άπλωμένα.
- «Καλημέρα σας, μπρέ παιδιά». - «Καλώς τη τήν κυρά μας».
10 -- «Γιά πιάστε τΙς βαρκούλες σας καί βάλτε τά κουπιά σας,
γιά ν' άρμενίσουμε καλά, στήν Πόλη γιά νά πάμε,
νά μποΰμε στήν "Αγια Σοφιά μέ τές χρυσές καμπάνες».

"Ηπειρος (Τοουμέρκα). - Λαογρ., τόμ. 5
(1915/16), σ. 96 (Χ. Ν. Λαμπράκης).

Δ'. ΕΒΡΑΙΟΣ ΣΕ ΚΑΡΑΒΙ

'Εβραίος πραματευτής ή καραβοκύρης, κατά τινας παρολλαγάς, ταξι-
δεύων μέ Τούρκους καί Χριστιανούς εις πλοϊον καί κινδυνεύων έκ θυέλλης,
τάσσει μεγάλην προσφοράν είς χριστιανόν "Αγιον ("Αγιον Γεώργιον, "Αγιον
Νικόλαον). Μετά τήν κατάπαυσιν όμως τής τρικυμίας άθετεί τήν ύπόσχεσίν
του" ή θύελλα έπέρχεται τότε έκ νέου, συντρίβει τό καράβι καί βυθίζει τό
πλήρωμα μαζί μέ τόν άθετήσαντα τήν ύπόσχεσίν.

Είς τινας παραλλαγάς, διαμορφωθείσας έν τή έξελίξει τού άίσμςχτος,
ό κινδυνεύων έκ τής θαλασσοταραχής 'Εβραίος έπικαλείται τήν βοήθειαν
'Αγίων, ύποσχόμενος νά άλλάξη τήν πίστιν του, έάν σωθη, καί διασωθείς
τηρεί τήν ύπόσχεσίν του.

Ή δραματική είκών τής θαλασσοταραχής, τής άνεμοθυέλλης καί του
καταποντισμοΰ άποδίδεται είς τάς περισσοτέρας παραλλαγάς διά τών αύ-
τών περίπου στίχων, ώς καί είς τό τραγούδι τού «κύρ - Βοριά»'(βλ. προηγού-
μενον άσμα, σ. 472 κ.έξ.).

Τό κύριον στοιχεϊον τοϋ άσματος είναι παραμυθιακόν καί ούδέν θετι·
κόν γνωρίζομεν περί τής προελεύσεώς του. Τό ταξίδιον έν τω αύτω πλοίω
'Εβραίου, Χριστιανών καί Τούρκων έθεωρήθη ώς τεκμήριον διά τήν χρονολο-
γικήν τοποθέτησιν τοΰ άσματος είς τόν 17ον ή τάς άρχάς τού 18ου αιώνος,
δτε αί πολιτικαί συνθήκαι έπέτρεπον τοιούτον κοινόν πλούν. 1 Τό τεκμήριον
όμως τούτο δέν φαίνεται ΐσχυρόν, διότι, παρά τάς πρό τού 17ου αί. πολιτι-
κός συνθήκας, δέν άποκλείονται, δι' έμπορικούς ή άλλους λόγους, κοινά θα-
λασσινά ταξίδια άτόμων άνηκόντων εις τάς τρεις ώς άνω έθνότητας.

δ. λ. π.

Α'.

"Ενα καράβι άρμένιζε στής Μάλτας τό κανάλι,
είχεν 'Οβριό πραματευτή καί Τούρκο καπετάνιο.

1) Βλ. S. Baud - Booy, ενθ·' άν., σ. 268.
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Τά πήρε ό σκύλος ό βοριάς, ή άγρια τραμουντάνα '
καί τοϋ σερέκου * ή θάλασσα πολύ τό στραπατσάρει.3
5 'Ποκρίθηκεν 6 'Οβριός κι αύτά τά λόγια λέγει :

-«Πάψε, θεέ μου, τή θάλασσα, πάψε καί τόν άγέρα,
νά βαφτισθώ στήν πίστη σου έγώ καί τά παιδιά μου».
Έπαψ' ό θιός τή θάλασσα, έπαψ',καί τόν άγέρα.
Σκυλοοβριός πισμάνεψε* τά λόγια όπου είπε.
10 -«'Έχε, θεγέ μ', τή πίστη σου κ' έγώ τήν έδική μου».
'Ακόμα ό λόγος στέκουνταν κ' ή συντυχιά κρατοϋσε,
τά πήρε ό σκύλος ό Βοριάς, ή άγρια τραμουντάνα' 1
γιόμισ' ή θάλασσα παννιά, τό κϋμα παλληκάρια.

Σωζόπολις. - Θρακικά, τόμ. 3 (1932), σ. 253.
άρ. 3 (Άναγν. Παρασκευόπουλος).

Β'.

Άφρουκαστήτε νά σάς πώ τοϋ γεμιτζή ' τά βάλη. "
Καράβιν έκιντύνευγε στσή Μπαρμπαριάς τά μέρη
δέρνει το νότος καί βοριάς, σιρόκος1 καί λεβάντες,8
μά τοϋ σιρόκο οί θάλασσες στέκει νά τό βουλήσουν.
5 Μέσα 'χε Όβριό πραματευτή καί Τοϋρκο καπετάνιο

καί λέ' ό Τοϋρκος τοϋ Όβριοϋ : «Φταίεις καί θά πνιγοϋμε
καί κάμε παρακάλεση, νά 'χε ξεμιστευτοϋμε».8
Είς τήν κουβέρτ'10 άνέβηκε κ' έκαμε τό σταυρόν του-
- «Πάψε, Χριστέ, τσοί θάλασσες καί τσοί βαρές ψουρτινες,
10 νά βαφτιστώ στή χάρη σου κ' έγώ καί τά παιδιά μου,
νά φέρν' όκάδες τό κερί καί μίστατα " τό λάδι,
καί μέ τό πετροκόψινο τ' άρσενικό λιβάνι».
Κι δντεν τό λόγο κ' ήλεγε δέν τό 'χε άποπωειμένο,
παύτ' ό Χριστός τσοί θάλασσες καί τσοί βαρές ψουρτίνες.
15 Κ' έπήγε κ' έβαψτίστηκε στόν άγιον Κωσταντΐνο

κ' έβγάλαν τονε Θόδωρο καί τό παιδίν του Γιώργη
καί τ' άλλο τό μικρότερο έβγόλανε Μανόηλη
καί τή γυναΐκαν του Μαριώ.

Ant. Jearmaraki, ενθ·' άν., σ. 115, άρ. 116.

1) βόρειος άνεμο; (λ. ίτ. tramontana). 2) νοτιοανατολικού άνεμου (λ. ίτ. scirocco).

3) καταπονεί, άναταράσαει (λ. Ιτ. strapazzare) 4) μετενόησε (λ. τ. pistuan). 5) του ναύ-

του (λ. τ. yemici). 6) άνϊραγαθία; Ιτ. vaglia). 7) νοτιοανατολικό;'άνεμο;. 8) ανα-

τολικό; άνεμο; (λ. ίτ. levante). 9) νά είχε αωθ-ώμεν. 10) κατάστρωμα πλοίου (λ. ένετ.

coverta). 11) μέτρον υγρών εί; τά; Κυκλάόα; καί τήν Κρήτην χωρητικότητο; 6-12

όκάόων (βλ. Δ. Α. Πετροπούλου, Συμβολή εί; τήν ερευναν τών λαϊκών μέτρυ>ν καί στα-

θμών, Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου, τ. 7 (1953), ο. 81-82).
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Άβδή πασάς 256
Άβδούλ Άβοϋδ 158
'Αβέρωφ Ν. 302
'Αγαρηνοί 169
Άγγελάκαινα 292
'Αγγελής 241, 295
'Αγγέλα» 267
'Αγία Τριάς 341
Άγιονορίτης 474
"Αγιος Άβιβος 310
"Αγιος Βασίλης 174

"Αγιος Γεώργιος 3, 80, 104, 334, 335,
337, 341, 357, 475. - "Αγ. Γιώργης
358. - "Αγ' Γιώρ'ς 359. - Άγέρτς 345.
Άγι Γεώργης 6, 7, 249. - Άγιώργις
319. - "Αι Γιώργης 4, 5, 6,' 31, 335,
336, 439. - "Αι Γιώρκης 52, 337, 338.
-Άις Γιώρκιος 339, 340, 341
Άγιος Γουρΐας 310
Άγιος Δημήτριος : "Αι Δημήτρης 205
"Αγιος Θεόδωρος : Άεθόδωρος 128.

- Άιθόδωρος 256
Άγιος 'Ιωάννης : Άγιάννες 128. - Άι
Γιάννης 79,- Ά ι Γιάννες Χρυσόστο-
μος 128
"Αγιος Κωνσταντίνος 341, 476
Άγιος Λάζαρος : "Αις Λάζαρος 28
"Αγιος Μάμας : "Αι Μάμας 52
Άγιος Νικόλαος 475
Άγιος Παντελεήμων 341
"Αγιος Σαμωνάς 310
Άγιος Ψηλο είτης 4
'Αγκύλος 54

'Αγραφιώτης Κώστας 244, 245
Άγριόγιαννης, Άγριόγιαννος 254
Άδμητος 358
Άδωνις 310
Άέτιος 89

Άζγουρής 44, 46, 47, 49, 50, 51

Άζγουρόπουλο· βλ. Σκληρόπουλος
'Αηδών 368

Αθηνά τοΰ Βορρά (όνομα πλοίου) 145

Άθθοϋσα 441

'Αθίγγανοι 10

Αιγύπτιοι 166, 168, 172

Αίκατερίνη Β' 139, 196

"Αις Αρχιστράτηγος 48

Ακρίτας, Άκριτης 208' βλ. καί Διγενής

Άλαμάνος 236, 274

Αλβανοί 139, 143, 147, 148, 151, 152,
153, 157, 158, 160, 163, 192, 196,
197, 198, 211, 213, 223, 240, 259,
269, 277, 309, 319, 320, 446
Αλεξανδρής 196, 197
Αλέξανδρος 59

Αλέξανδρος Άλεξανδροπολίτης 52
"Αλέξανδρος ό μέγας 26, 27, 264, 326,

342, 368
Άλεξαντρινές 448

Άλέξαντρος ό βασιλιάς· βλ. Αλέξαν-
δρος ό μέγας
"Αλέξης 64, 66, 67
Άλεξινιός 20, 22
"Αλέξιος 379
Άλήμπεης 298

Άλή πασάς 147, 148, 149, 150, 151, 158,
159, 191, 192, 194, 197, 198,199,200,
204, 207, 211, 213, 214, 216, 218, 219,
221, 223, 225, 226, 244, 245, 246, 247,
251, 255, 259, 263, 277, 465, 466
Άλή πασιάς· βλ. Άλή πασάς
Άλή Τσεκούρας 240, 241
Άλή Τζικούρας· βλ. Άλή Τσεκούρας
Άλιάντρης· βλ. Λεβάντης
Άλκηστις 358
'Αμαζόνες 325, 326
Άμιράς 7, 44, 59
Άμουράτ 122
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'Αμφιτρίτη 332
'Αναγνώστης 244
Άναστάσης 241
"Ανδρομέδα 68, 335
Άνδρονίκη 381

"Ανδρόνικος 3, 59, 60, 61, 63, 64, 68, 69,

74, 77, 87, 326, 368, 385
Άνδρούτσαινα 196
Άνδρουτσαΐοι 193, 195
'Ανδροϋχζος· βλ. 'Ανδρούτσος
'Ανδρούτσος 145, 193,194, 195,196,197,

228, 239, 243, 245, 251, 385
Άνεράδες 399
Άντζουλής· βλ. Άζγουρής
Άντρειόβλαχος 132
Άντριάς 473

Άντρίτσους· βλ. 'Ανδρούτσος
'Αντρουλιός 368

'Αντώνης 200, 201, 202, 203, 206, 238
Άπλορράβδης 23
'Απόλλων 358
'Αποστόλης 235

Άραβες 7, 35, 44, 59, 63, 89, 169
Άραβίδες 59, 61
'Αράπηδες 170, 440
Αράπης Γεώργιος 246
Αράπης ή Κακαράπης 296
Άρβανιτάκης 180

Αρβανίτες 24, 140, 148, 152, 165, 193,
196, 199, 209,221,230,233, 241, 298
Αρβανιτιά 145, 148, 152, 197
Άρβανιτοπούλα 267
Άργυρος Λέων 46
Άρέστης 44, 46, 47, 48, 50
Αρεστής- βλ. Άρέστης
Άρεστόπουλος 44, 46, 47
'Αρετή 113, 309, 312, 313,314,315,317,

364, 395, 396, 427
Άρετοΰσα 313, 316, 317, 396, 397
Αριάδνη 332
Άριτή· βλ. 'Αρετή
Άρμενοπούλα 448
"Αρμονία 332
Άρμούρης 44, 45, 46, 59

Άρμουρόπουλος 44, 45 , 46

Άρναούτ Όγλού 239

Άροαφνού,Άροαφνοϋσα- βλ.Άροδαφνοιι

Άροδαφνού,Άροδαφνοϋσα 440, 441, 442

Άρπαλύκη 368

Άσλάν βέης 143, 145

"Ασπρη θάλασσα (όνομα πλοίου) 213

Άτρεύς 368

Άτταλειώτισσα 447

Αυγερινός 346

Αύκωσά 438, 439

Αφροδίτη 310

Άχιλλεύς 264, 325, 326

Αχμέτ πασάς Κιοπρουλής 153

Βαγγέλης 381, 382
Βαλίος 264

Βάλτος (ονομα πλοίου) 213

Βαλτιανοί 226

Βάραγγοι· βλ. Φάραγγοι

Βαρβαρέας 257

Βαρβαρόσσας Χαϊρεδίν 134

Βαρδήναινα 274

Βαρλάμης 264

Βάρνας· βλ. Φωκάς Βάρδας

Βαρυτράχηλος 30, 36, 55, 56, 57, 59.

68, 395
Βασίλειος Α' 52
Βασιλείου Δημήτριος 149
Βασίλης 7, 8, 155, 156, 196, 222
Βασιλιάς τής Δύσης 356
Βασιλοπούλα 471, 472
Βασίλω 302, 471
Βατικιώτης Γιάννης 102
Βέβρος 264, 265
Βεζίρης 151
Βέϊκος Λάμπρος 249
Βεληγκέκας 200, 201, 203, 207
Βελής μπολούκμπασης 201
Βελής πασάς 198, 214, 215
Βελούλας 298
Βενέτικα (πλοία) 134
Βενετσανάκης Παναγιώτης· βλ. Πανα-
γιώταρος
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Βενετσιάνος 410

Βερβαινιώτισσες, Βερβαινιωτοποΰλες 237

Βερβερίτσα 381

Βεργίτση Εΰμενία 122, 135

Βερολίνειος συνθήκη (1881) 175

Βερούσης ή Μουτσανάς 193

Βέσσιαρης "Αγος 199

Βίβας· βλ- Γρίβας-Μπούας Θ.

Βιλαέτης Χαραλάμπης 231

Βιλούλας 299

Βλάχα 432, 466

Βλαχάβας 213, 218. - Βλαχάβας Θεόδω-
ρος 218. - Βλαχάβας θύμιος ή Παπα-
θύμιος ιθ', 218, 219
Βλαχάκι μικρό' βλ. Βλαχόπουλο
Βλάχισσες 300

Βλαχοθανάσης Μητρός 193, 196
Βλαχομπαρμπιτσιώτης- βλ. Ζαχαρίας
Βλαχοπούλα. Βλαχοπούλες 272, 277
Βλαχόπουλο 64, 65, 66, 67, 272, 277, 385,
432. - Βλαχόπουλο μικρό 64. 66, 67
Βλαχόπουλος 286

Βλάχος 227,272, 277, 286. - Βλάχος Μη-
τρός 177
Βλαχουγιώργους 260
Βοριάς : ό κύρ βοριάς 472, 473, 474,

475, 476
Βότσαρης Κίτσος 151
Βούλγαροι 122, 176, 177, 178, 309, 319,

320
Βουλή 196

Βουλούσης Θανάσης 193
Βουργάρα 451, 452
Βουργαροπούλα 451, 452
Βράγγοι 107

Γαβράς Θεόδωρος 121. - Γαβράς Κων-
σταντίνος, Γαβροκωσταντϊνος ιε', 121
Γαβριήλ 'Αρχάγγελος 48. - Γαβριήλ (επί-
σκοπος) 150
Γάκης Θύμιος 302
Γάλλοι 153, 228
Γάτσος 'Αγγελής 158
Γενιταάραγας 138

Γενίτσαρος, Γιανίτσαρος 102, 103, 155,

326, 362, 385, 387, 388
Γερμανοί 179, 273, 274
Γερογιάννης 268
Γεωργάκης 295
Γεωργακλής 203
Γεωργός 236
Γιακωβάκης 227

Γιαννάκης 74, 76. 78,103,112,116. 117,
151, 237, 245, 264, 348, 369, 395,
404

Γιαννάκης- βλ. Σισμάνης Γιαννάκης
Γιαννακής 19, 64, 65, 66, 75, 102, 103,

347, 410, 428, 429, 430
Γιαννάκος, Γιαννακός 10, 11,13,14,15,

77, 104, 438, 439
Γιαννατσής· βλ. Γιαννακής
Γιάννες 18, 105, 106, 113, 322, 358,
359, 405

Γιάννης 5, 19, 41, 64, 65,66, 67,74, 75,
77, 102, 103, 104, 106,108,109, 152,
236, 237, 263, 267, 302, 303, 322,
330, 331, 341, 347, 357, 364, 367,
368, 369, 385, 391, 392, 397, 404,
405, 426, 428, 429, 430, 433, 437, 456
Γιάννης· βλ. Λάζος
Γιάννης 191

Γιαννιάς 230, 231, 238 —Γιαννιάς Γιώρ-
γης 230, 231, 232
Γιαννιός 103

Γιάννος 104, 331, 366, 370, 403, 404,

428, 429, 430, 431, 433
Γιαννούλας ιθ', 223, 257
Γιάχος 289
Γιλαντελής 292
Γιουγκοσλάβοι 309, 319
Γιουσούφ 'Αράπης 192, 223, 225
Γιώργαινα 152, 232, 300
Γιώργης 202, 235, 237, 239, 461, 476
Γιώργινα- βλ. Γιώργαινα
Γιώργος 201, 206, 237, 238, 239, 248
Γιώργους· βλ. Γιώργος
Γιώρκης 339

Γιώτης· βλ. Μπαρτζόκας Γιώτης

31
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Γκέγκας· βλ. Βεληγκέκας

Γκοντοβάς Λιάκος 206, 252

Γκουντουβάς· βλ. Γκοντοβάς Λιάκος

Γκούρας Γιάννης 196, 245, 246

Γλώρος· βλ. Φλώρος

Γοργόνα 377

Γούλας 244

Γραικός 157

Γρεβενιωτόπουλο 146

Γρηγόριος Ε' 154, 155

Γριβαΐοι 255

Γρίβας (άλογο) 92

Γρίβας-Μπούας Θ. 183, 255, 256, 257
Γυφτάκης 192
Γύφτης· βλ. Γυφτάκης
Γυφτογιάννης· Γυφτογιαννάκης· βλ.
Μπουζιώτης Γιάννης

Δαβέλης 298
Δαβής 127
Δάρειος 292

Δασκαλογιάννης 140, 141, 142, 143
Δεληγιώργης· βλ. Γιαννιάς Γιώργης
Δελή "Ισκος 190
Δέρβης· βλ. Δερβίσης
Δερβίσης 466, 467

Δεσπότης· βλ.Ίωσήφ, επίσκοπος Ρωγών

Δέσπω 152

Δήμαινα 215

Δη μήτηρ 310

Δημήτρης 186

Δημητρούλα 449

Δημήτρω 449

Δημόπουλος Γ. 238

Δήμος ιθ', 264, 282, 229 - Δήμος (γερο-
κλέφτης) 202. - Δήμος (κλέφτης) 242.
-Βλ. καί Λάζος καί Σκαλτσοδήμος
Διάκος 156, 157, 244, 250, 251
Διαλεττα 198
Διαμαντής 270
Διανής 17
Διβιτάρης 189

Διγενής ιβ', ιγ', 3, 7, 10, 11, 16, 17, 18,
19, 20, 22,23, 27, 29, 31,32, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 42, 43, 44, 54, 55,59, 61, 68,
79, 82, 95, 104, 110, 111, 112, 186,
278, 358, 395, 405, 421, 423 - Βλ. καί
Λιανής, Διγενής ή Κωστανιής, Δι-
γιανής, Διενής καί Διενάτζης
Διγενής ή Κωνσταντάς· Διγενής ή Κω-

'σταντής 26, 27, 28
Διγιανής 17
Διενάτζης 11, 13

Διενής 10,12,13, 14, 15, 29, 30, 39, 40,41
Διογένης ιγ'
Διοκλητιανός 395
Διονίτσα 435, 436

Δίπλας ιθ', 199,200, 206. Βλ. καί Κομνάς
Δούκας 401, 402, 403. - Δούκας 'Ανδρό-
νικος βλ.'Ανδρόνικος. - Δούκας Κων-
σταντίνος 7, 64, 55, 59. - Δούκας
στρατηγός 3, 10, 22, 31, 111, 395,
405

Δραγούμης "Ιων 177
Δράκος 36, 341
Δράκος Γεωργάκης 249
Δράμαλης 160, 161, 162, 251
Δρόσος 195

Δυοβουνιώτης Γεώργιος 245. - Δυοβου-
νιώτης 'Ιωάννης 156, 222, 244, 245,
251

Δυσσέας· βλ. 'Ανδρούτσος

Έβρά 9
Εβραία 10

Εβραίοι 460, 462, 474, 475
Έβριοπούλα 448, 461, 462
'Εγγλέζοι 153
Έθνική 'Εταιρεία 176
Ειρήνη 243

'Εκκλησία Μεγάλη 124, 125

"Εκτωρ 325

Έλγή· βλ. Έρήνη

"Ελενα 343

Έλένε 418, 419

Ελένη 199, 342, 343, 370. 381

Ελενίτσα 343

Έλενιώ 97
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'Ελεονιόρα 441

Έλλεν Κωσταντΐνος 128

Έλλενος - "Ελλενοι 34, 40, 130, 131

Έλληνες 139, 140, 146, 156, 157, 160,

161, 162, 163, 176, 179, 211, 213,
228, 238, 252, 285. - Έλληνες τής
Κάτω 'Ιταλίας 463. Βλ. καί "Ελλενος

Έλληνίς 208, 465

'Ελληνισμός 176

Έλληνοϊταλικός πόλεμος 285

'Ελληνόπουλο 177

Έμίρ-'Αλής 61, 62, 63

Έμίρισσα 467, 469 - Έμιροπούλλα 117,

162, 467, 469
Ενετική πολιτεία 153, 183
Ενετοί 136, 137, 138, 153, 379
Ένουση· βλ. "Ενωσις
"Ενωσις (καταδρομικόν) 175
Επτανήσιοι 157

Έρή· βλ. Έρήνη
Έρήνη 317, 318
Έρμης 286, 310

"Ερρικας - "Ερρίκος· βλ. 'Ερρίκος τής

Φλάντρας
Ερρίκος τής Φλάντρας 342, 343
Έρωτας' βλ. 'Ερρίκος τής Φλάντρας
Έτέμ πασάς 263

Ευδοκία 31, 111, 302, 309, 311, 312,
395, 405

Εύδουκιά ή Εύδουκούλα- βλ. Ευδοκία
Εύμενία- βλ. Βεργίτση Εύμενία
Ευρυδίκη 381, 382
Εύρυσθεύς 26

Ζαμπαρδούνιας- βλ. Μουσάγας
Ζαπαντιώτης Δρόσος 195
Ζαριάδρης 111
Ζαρκάδας 176

Ζαρνικιοηης Γιάννης 226, 227
Ζαφέρας 293, 294
Ζαχαράκης 225
Ζαχαριάς ιθ', 228, 229, 230
Ζευς 332, 368

ΖιακαΧοι 257.-Ζιάκας Θεόδωρος 257, 258

Ζίδραινα 186, 187

Ζιδραϊοι 185. - Ζίδρος Πάνος ιθ', 185,

186 187
Ζίτρινα· βλ. Ζίδραινα
Ζορμπάς Γιάννης 237
Ζουρόπουλος· βλ. Σκληρόπουλος
Ζώϊκω 239

Ήλιόγεννη ή Ήλιογεννημένη- βλ. 'Η-
λιογέννητη
'Ηλιογέννητη 395, 403
"Ηλιος 385
Ήπειρώται 175, 204
'Ηρακλής ια', 26, 68
Ήσιόνη 68

Θαλήστρια 326
Θανάσης· βλ. Καράμπελας
Θανασούλας 300
Θεοδοσίου Ζαφειράκης 158
Θεοδωρίδης 'Αχιλλεύς 162
Θέος Νίκος 204, 205
Θεοφύλακτος ια', 52, 53, 54
θεοχάρης 166
Θεσσαλοί 186, 207
Θησεύς 332
Θοδωρής 236
Θόδωρος 476
θρακιάς (άνεμος) 151
Θυέστης 368
Θύρσις 330

Ίαννάκης- βλ. Γιαννάκης
'Ιάσων 68

Ίμβραήμ πασάς 165,167, 168,233,246,

253, 254, 255, 263
'Ιμπραήμ· βλ. Ίμβραήμ
Ίουδήθ 342
Ιούλιος Καίσαρ 264
Ίουσούφ πασάς 157
Ίουστίνη 395

Ίουστινιάνης 'Ιωάννης 128
Ίππώ 446

'Ισμαήλ Γιβραλτάρ 164
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Ίσούφ 'Αράπης· βλ. Γιουσούφ 'Αράπης
'Ιταλοί 179
Ίψος 193

Ιωάννα Α' 'Αλεμά 441
'Ιωάννης Ε' 123
'Ιωάννης Η' 123
Ίωαννής (Ιωάννης) 123
'Ιωάννης ό μέγας· βλ.'Ιουστινιάνης 'Ιω-
άννης

Ιωσήφ, έπίσκοπος Ρωγών 168, 247

Κάγκαλος 300, 301
Καζαβέρνης 213, 216
Κακαραπαΐοι 297
Κακοσονλιώτες 148
Καλαβρυτινοί 155

Καλιακούδαινα. - Καλιακούδινα 197

Καλιακούδας Λουκάς 197

Καλόγερος 207

Καλογιάννης 77

Καλομοίρου ό υίός 44, 45, 46

Καλομούρ' ό μικρογιός. - Καλομούρου ό

καλογιός· βλ. Καλομοίρου ό υίός
Κάλιω- βλ. Κάλω
Κάλω 404, 405

Καλτσοδήμος- βλ. Σκαλταοδήμος

Κάντω 466, 467

Καπετάν πασάς 135, 145, 235

Καποδίστριας .251

Καραγεώργης 218

Καραγκιόζης 27

Καραδογιάννης 144

Καραδουιάννης· βλ. Καραδογιάννης.

Καραϊσκάκης ιθ', 199. 247, 249

Καραίσκος 248

Καραμήτσος 250

Καράμπελας Θανάσης ιθ', 229, 230
Καρατάσος 158
Καρά Χαλίλ άγάς 228
Καραχάλιος 230, 231
Καρκίνος 26, 27
Καρπενησιώτης 195
Κασσάνδρα (όνομα πλοίου) 213
Κατσαβός 301

Κατσαντωναΐοι 199, 200. - Κατσαντώνης

ιθ', 199, 200, 201, 203,204,206
Κατσίγγανος 10, 11, 183
Κατσίγιαννος· βλ. Κατσίγγανος
Κατσουδαϊοι 226. - Κατσούδας 226
Κατσώνης Λάμπρος 145, 193, 194, 214,
228
Κένταυρος 79
Κέντρος 267
Κιαμίλαινα 162
Κιαμίλης- βλ. Κιαμίλ μπέης
Κιαμίλ μπέης 162, 253
Κιμισκής- βλ. Τσιμισκής Γιάννες
Κιόρογλους 111
Κιοσέ Μεχμέτ 156, 194
Κιούριης· βλ. Κούρτ 'Αχμέτ
Κιουταής- βλ. Κιουιαχής
Κιουταχής 162, 246, 248, 249
Κλεόβοια 332
Κλεφτογιάννος 268
Κλύμενος 368
Κλωνάρης κγ'
Κόλιας 238

Κολοκοτρωναίοι 228, 233, 234,235,236.
237. - Κολοκοτρώνης Κωνσταντ. 234,
235 - Κολοκοτρώνης Θεόδ. 155, 160,
161, 235, 237, 238. 262
Κομνάς Τράκας 250
Κομνηνός Δαβίδ 127, 128, 129
Κομνηνός 'Ιωάννης 121
Κυμπόπουλα 227. - Κομπόπλος ή Κομ-

πόπουλος Νάσος 206
Κονιαριά 262. - Κονιάροι - Κόνιαρος 91,

253, 287
Κονταναγνώστης 270
Κόντες 387, 429, 430 βλ. καί Κοντός
Κοντογιακούπης 207
ΚοντογιανναΤοι ιθ', 206, 223, 224, 226.-

Κοντογιάννης 224, 225, 226
Κοντός 387, 388, 389, 390, 393
Κοντούτσικος 388
Κοραής Άδαμ. κγ'
Κοσκινάς 222

Κοσμάς Λάμπρος ή Σουλιώτης 251
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Κουκέας 228
Κουντουριώτης 166, 253
Κουντσικιώται 259
Κούρτ 'Αχμέτ 189
Κούρτης 289

Κουσταντάς· βλ. Κωσταντάς
Κουσταντής· βλ. Κωσταντής
Κουστανιΐνος. - Κουσταντίνους· βλ. Κων-
σταντίνος

Κουσταρέλλας - Κουσταρέλλια- βλ. Κω-

σταρέλλος
Κουταβάς- βλ. Γκοντοβάς Λιάκος
Κουτάνης 237
Κουτσονίκας 148

Κραβαρίτισσα. - Κραβαριτοποίλες 199
Κρήτες 171, 172
Κρητικόπουλο 217
Κρητικός 174, 474
Κρουστάλλω 103, 243, 244
Κστάντινος· βλ. Ξάνθινος
Κυπριανός 395
Κωνσταντής· βλ. Κωσταντής
Κωνσταντίνος 7

Κωνσταντίνος 7, 8, 9, 41, 54, 59, 61,
68, 87, 96, 129, 224, 309, 315, 316,
317, 318, 333, 347,350,351,354, 364,
368, 369, 370, 418, 434, 435
Κωνσταντίνος (βασιλεύς) 128
Κωνσταντίνος Ε' ιγ'
Κωνσταντίνος Η' 54
Κωνσταντίνος ΙΑ' ιε', 123
Κωνσταντίνος Μονομάχος ιδ', 82
Κωνσταντίνος (ό μικρός) 63, 64, 68, 69
Κωνσταντινούπολις ιε'
Κώσταινα 215
Κωσταντάκης 54, 80, 367
Κωσταντάς ια', ιγ', 54, 70, 81, 82, 83,
84, 85,86,98,99, 100, 101, 102, 110.
309, 313, 314, 318, 347, 352, 353,
355, 424
Κωσταντέλλος ιθ', 300
Κωσταντής 5, 9, 30, 31, 64, 65, 66, 70,
78, 94, 97, 117, 123, 124, 303, 304,
309, 312, 315,316,317,333,347, 350,

351,366, 369, 395, 418,419,423,424,
425, 426, 427, 429, 430, 434, 458,459
Κωστάντινος 351, 354
Κωσταντίνος- βλ. Κωνσταντίνος
Ιίωστάντσινος 71, 72
Ιίωσταρέλλος 259, 260
Κώοχας 68, 72, 73, 96, 205, 214, 256,
309, 311, 312, 350, 351, 364, 366, 367,
369, 385, 426, 427, 428
Κώστας Λάζος- βλ. Λάζος

Λαζαίοι ιθ', 213, 214, 215, 220. - Λαζό-
πουλο (μικρό) 221. - Λάζος (Γιάννης,
Δήμος, Κώστας, Λόλιος) 214, 216
Λακκιώτες 256
Λαλαίοι Τούρκοι 231, 232
Λαλιώτισσα 157
Λάμια 72, 329, 330, 331
Λαμπράκης 282
Λαμπροθύμιος 256
Λάμπρος 145
Λαμπρούλιας 238

Λαπαΐοι 185.-Λάπαςιθ',186.187,188, 267
Λατίνοι 131, 164
Λέανδρος 53

Λεβάντης 10, 11, 16, 53, 421, 443

Λέγκου 369, 370

Λενιό 136

Λένω 151, 152

Λεόντιος Μαχαιράς 441

Λεοϋσα 471

Λεπενιωταΐοι 204. - Λεπενιώτης Κώστας

ιθ', 203, 204, 205, 206
Λέων Τ' 46, 59
Λιάζης 190

Λιάκαινα 208, 209, 210
Λιακατάς Γρηγόρης 246, 247
Λιάκος 206, 207, 208, 210, 240, 271
Λίανδρος- βλ. Λέανδρος
Λιάπηδες 152, 153, 154
Λιογέννητη· βλ. 'Ηλιογέννητη
Λιόλιος· βλ. Λάζος
Λιός (Μανολιός) 37
Λιουνίδας· βλ. Λιωνίδας
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Αιπινιώτης· βλ. Λεπενιώτης
Λιωνίδας 298
Λούκαινα 198
Λουκάς 198, 297
Λουκρητία (ή Ρωμαία) 379
Λυκάων 368
Λουλουδιά 366
Λυσσέας· βλ. 'Ανδρούτσος

Μαβιανός· βλ. Μαυριανός
Μάγδα 363, 364, 365
Μαδιανός· βλ. Μαυριανός
Μάϊδα· βλ. Μάϊδω
Μάϊδω 393, 364, 367
Μακάριος ό Ρωμαίος (όσιος) 344
Μακρής κδ', 247, 255, 256
Μακρυγιάννης (Σαρακατσάνος) 204
Μακρύ - Πανάγος 232
Μαλτέζα 294

Μανέτας 375, 376, 377, 378

Μανιάκης Γθώργιος 82

Μανιάται 160, 168, 169, 175

Μανολάκης 436

Μανόλης 373, 374, 436, 476

Μανουήλ Β' 123

Μάνταλος 246, 258

Μαργαρίτα 71

Μάργιανος· βλ. Μαυριανός

Μάρθω 363

Μαρία 380, 381

Μαριανή 467

Μαριγάκι 380

Μαριώ 305, 306, 476

Μάρκος- βλ. Μπότσαρης Μάρκος

Μαρού 90, 91, 103, 431

Μαρουδή· βλ. Μαρουδιώ

Μαρουδιώ 428, 429, 430

Μαρουδκιά 98. 99, 101

Μαρούλα 363, 404

Μαρουλλιός 87, 88

Μαρουλλοΰ 323, 324, 325

Μαρτζόκας Γιώτης· βλ. Μπαρτζόκας

Μάρω 364, 403, 404, 405, 428, 430, 431

Μαστραγκύλας- βλ. 'Αγκύλος

Ματρόζος 166

Μαυραειδής- βλ. Μαυρουδής
Μαυραλής- βλ. Μαυρουδής
Μαυργιαννής· βλ. Μαυρήγιαννης
Μαυρήγιαννης 68, 71, 72, 364, 365
Μαυριανός 68, 71, 363, 378, 379, 380
Μαυροειδής· βλ. Μαυρουδής
Μαυροηλής· βλ. Μαυρουδής
Μαΰροι 64
Μαΰρο καράβι 213
Μαυρολίβης 8
Μαυρομάτης κδ', 184
Μαυρομιχάλης Κυριακούλης Ι60.-Μαυρο-
μιχάλης Κωνστ. 167, 169. - Μαυρομι-
χάλης Πετρόμπεης 160, 170, 171
Μαΰρος (άλογο) 92
Μαυροτράχηλας· βλ. Βαρυτράχηλος
Μαυρουδής 8, 36, 363, 395
Μαχμούδ πασάς 160
Μέγας Ί. 296, 297
Μελάς ΙΙαΰλος 177, 178
Μενούσαγας 373, 374, 375
Μενούσης- βλ. Μενούσαγας
Μεσημεριάτες 329
Μεσολογγϊται 162, 163
Μεσσηνέζης 239
Μέτζ 'Αράπης 234
Μέτζος· βλ. Μέτζ 'Αράπης
Μέτσιος Μάλιος 198
Μκτσιοχοΰσος - σάτοι 191
Μετσοΐσος 190

Μεχμέτ 'Αλής (Αιγύπτου) 164

Μεχμέτ Δ' 135

Μηλιοπούλα 293

Μήλιος 385

Μηνάς 36

Μήτραινα 253, 254

Μητρός 184

Μητρός- βλ. Μποταΐτης

Μήτσιος 224, 240, 385

Μήτσος- βλ. Σισμάνης

Μήτσους· βλ. Καραμήτσος

Μιαούλης 'Ανδρέας 165, 166

Μικρουκουσταντίνους. - Μικροκωνσταν-
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τίνος. - Μικροκωσταντάκης· βλ. Μι-
κροκωσταντΐνος
Μ ικροκωσταντίνος 70, 72, 78, 80, 347,

351, 354, 369, 430
Μικροχατζαννάκης 395, 397, 398
Μικροχατζαράκης- βλ. Μικροχατζαννάκης
Μιλιόνης Χρίστος ιθ', 184, 185, 190
Μιλίου να 46
Μίνως 332
Μιριολής 217
Μισιριώτης 173

Μιτζομπόνος, Μιτσομπόνος 148, 198
Μιχαήλ αρχάγγελος 37, 48
Μιχαήλ Β' 4ό
Μιχαήλ Γ' ιγ', 45, 46
Μοίρα 358

Μονόγιαννες 105, 358
Μοραΐται 159, 230
Μοραϊτόπουλο 385
Μοριανοπούλα 446
Μοριάς (όνομα πλοίου) 213
Μορντβίνος 320

Μοροζίνης Φραγκίσκος 136, 137
Μόροι 16

Μοροσέρβοι 16, 17
Μόσκοβης· βλ. Μόσκοβος
Μόοκοβος 139, 141, 142
Μόσκω Τζαβέλαινα βλ. Τζαβέλαινα
Μουρτάτης 231

Μουρχουντάραγας. - Μουρχουντάρης· βλ.

Βέσσιαρης "Αγος
Μουσάγας 232, 233
Μουσαμ.ταρδούνιας- βλ. Μουσάγας
Μουσελίμης 184, 189
Μουσουχουσαΐοι· βλ. Μετσιοχουσάτοι
Μουσταής πασάς 163
Μουσταφάς- βλ. Μετσιοχοϋσος
Μουσταφάς 207
Μουτσανάς βλ. Βερούσης
Μουστοξύδης 'Ανδρέας κβ'
Μουχαμέτης 143

Μουχαρνάρης- βλ. Βέσσιαρης "Αγος

Μουχτάρ Κλεισούρας 184

Μουχτάρ πασάς 148, 149, 150, 151, 196,

218, 219

Μπαμπαλοπούλα· βλ. Παπαδοπούλα

Μπανούσης 222

Μπαρδουνιώτης 233

Μπαρμπαρέσος ιε', 132

Μπαρμπιτσιώτης Ζαχαρίας 227, 229

Μπαρότσης 'Ανδρέας 137

Μπαρτζόκας Γιώτης ιθ', 221, 222, 279

Μπασντέκης 221

Μπαταρίας Γιάννης 205

Μπεκίρ πασάς 253

Μπερατινός 289

Μπιρμπίλης 373, 374

Μπλαχάβας· βλ. Βλαχάβας

Μποταΐτης Μητρός 253, 254

Μπότζαρη Λένω 152

Μπότσαρης Γεώργης 147. - Μάρκος 147,

148, 162, 163, 164, 195
Μπότσης Γιωργάκης 152
Μπουζιώτης Γιάννης 301
Μπουκουβαλαΐοι 191, 192, 229
Μπουκουβάλας 191, 213, 229, 255, 284
Μπραΐμ πασάς- βλ. Ίμβραΐμ πασάς
Μπροσφύρης· βλ. Προσφύρης
Μπρούφας 176
Μωαμεθανοί 233
Μωάμεθ Β' 129

Νάνος 190, 267

Ναουσαΐοι 158

Νάσος· βλ. Κομπόπουλος

Νεράιδα, -δες 329, 330

Νικεφόρος - Νικηοφόρος- βλ. Νικηφόρος

Νίκζας 151

Νικηταράς 161

Νικηφόρος ια', 30, 55, 57, 59, 395

Νικολάκης- βλ. Πετμεζάς

Νικολόπουλα - Νικολοπουλαϊοι 228

Νικολός 196

Νικολού 190

Νίκος- βλ. Νικοτσάρας

Νικοτσάρας ιθ', 211,212,213,216, 218,221

Νιόπλιος Γεώργιος 143, 145

Νιόπλιους- βλ. Νιόπλιος Γειόργιος
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Νόβαινα 269

Νόβας 269

Νοΰτσος 'Αλέξης 255

Νταβέλης Χρίστος ιθ', 296, 297

Ντεληγιάννης 177

Ντελή Γρίβας· βλ. Γρίβας - Μπούας Θ.
Ντελή Τσεκούρας' βλ. Τσεκούρας
Ντερβίς 'Αράπης 232
Ντόρια 'Αντρέας 134
Ντούλας ιθ', 299

Ξάνθινος 7. 8, 61, 62
Ξανθΐνος· Ξάντινος- βλ. Ξάνθινος
Ξάνθος 264

Ξερόπουλλος· βλ. Σκληρόπουλος
Ξυλικιοιτης Γιάννης 196

Όβραΐοι 155, 369, 370, 443, 463, 475,
476

Όβραΐσσα 13, 16
Όβριοκόρη 461
Όβριοπούλα 448, 463
Όβριός· βλ. Όβραΐοι
Όδάτις 111

'Οδυσσεύς- βλ. 'Ανδρούτσος
'Οδυσσεύς 79, 110, 360
Όθων 173, 240, 251, 252, 255,256,257
Όλοφέρνης 342
Όλυμπος (όνομα πλοίου) 213
Όμέρ Βρυώνης 156, 157, 160, 162,163,
194

"Όμορφη τής 'Αμοργός· βλ. Μοργιανο-

πούλα
'Ορέστης ιγ', 46
Όρεστόπουλος 46

Όρλώφ 'Αλέξιος 139. - Όρλώφ Θεόδω-
ρος 139
Οΰβριά 414
Οΰβριός- βλ. Όβραΐοι

Παλιαρβανΐτες, Παλιοαρβανΐτες 159, 209
Παλιοπαππούς 40
Πάλιος 237
Παλιότουρκοι 209

Παλουμπιώτης Λιάκος 206
Πάν 330

Παναγιώταινα 272
Παναγιώταρος 235
Παναγιώτης· βλ. Παναγιώταρος
ΓΙαναρίτης Λιάκος βλ. Λιάκος
Πανουργιάς ιθ', 156, 251, 255
Παπά Βαρδής 135
Παπά Βεργής 135
ΓΙαπά Βοριάς 135
Παπαγιώργης 219, 220
Παπαδοπούλα 243, 244
Παπαθύμιος· βλ. Βλαχάβας Θύμιος
Παπακωσταντάκης 230
ΓΙαπά Λάμπρος 268
ΙΙαπανικόλα Γιάννης· βλ. Πρίφτης
Παπανικολής 166
Παπάς Έμμ. 158
Παπαφλέσας 162, 166, 167
Παρατράχηλος· βλ. Βαρυτράχηλος
Παργινός 153
Παργιώτες 149

ΙΙαρπαρούσης· βλ. Βαρβαρόσσας
Πασάς 'Ηρακλείου 140
ΙΙασιάς· βλ. Άλή πασάς
Πατριαρχεΐον 176
Πατρινό λεμόνι 301
Παχύς· βλ. Σπαχής
Παύλαινα 178
Παυλικιανοί 52
Πειρασμός 373
Πελοποννησιοι 157, 167
ΓΙενθεσίλεια 325, 326
Πέρρης 52
Περσεφόνη 310
Περσεύς 68, 335

Πετμεζαΐοι 155, 156. - Ιίετμεζάς 'Ανα-
γνώστης 155, 156. - Πετμεζάς Νικ.
155, 156, 225
Πετρίτης 106

Πετρόμπεης· βλ. Μαυρομιχάλης
Πετροπέτσας 282
Πετροπουλάκης 382
Πέτρος Μέγας 139
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Πετροτράχηλος- βλ. Βαρυτράχηλος
Πεφρονία 381
Πηνελόπη 110, 360
Πιπΐνος 166

Πιτρουπουλάκης- βλ. Πετροπουλάκης

Πλανόγιαννος 404 , 405

Πλαπουταιοι 158

Πλιάσκας, Πλιάτσκας 220, 221

Πλούτων 310

Πόλη ιε'

Πολύτεχνος 368

Πολυτρίχηλος· βλ. Βαρυτράχηλος
Πορφύρας, Πορφύρης· βλ. Προσφύρης
Ποσειδών 332

Ποσσύρκας· βλ. Προσφύρης
Πρίαμος 325
Πρίφτης J02, 192, 193
Πρόκνη 368

Προσφύρης ια', ιγ', 54, 55, 56, 57,58,67,
68, 190

Προσφύρκας· βλ. Προσφύρης
Πρόσφυρος βλ. Προσφύρης
Προύσιας 283
Πρωτόπαπας 141

Ραγκαβάνης 282, 283
Ρεθεμνιώτισσα Σουλτάνα- βλ. Βεργίτση

Εύμενία
Ρενιέρης Μάρκος κβ'
Ρεουμοπούλα- βλ. Ρωμιοπούλα
Ρεσούλης 373, 374
Ρήας· βλ. Ρήγας
Ρήγα γιός 429
Ρήγαινα- βλ. Ρήγισσα
Ρήγας 356, 415, 430, 443
Ρήγισσα 440, 441, 442, 443, 467, 472
Ρηγόπουλο 472
Ρήισσα- βλ. Ρήγισσα
Ρήνα 296
Ρήνη 244

Ρήνη τοϋ Κριτή 356
Ρηνούλα- βλ. Ρήνη
Ρισιούλης βλ. Ρεσούλης
Ροαμινού' βλ. Άροδαφνού

Ροαφνού- βλ. Άροδαφνού
Ροδίτισσα 389
Ρομφέης 218
Ρουμάνοι 309, 319, 320
Ρουμελιωτάκια 280
Ρουμελιώτες 167
Ρουπακιάς 269
Ρούσης Γεώργιος 145
Ρούσος- βλ. Ρώσοι
Ρουστέμ 79, 264
Ρωμαΐκα 60
Ρωμαίικο 155

Ρωμαίοι 128, 229, 249, 257, 268
Ρωμανός Α' ό Λακαπηνός 52
Ρωμανός ό Σκληρός ιγ', 82
Ρωμανός Στάθης- βλ. Μανέτας
Ρωμιά 6, 146

Ρωμιοί 75, 77, 78, 193, 219, 295, 370,

461, 462
Ρωμιοπούλα 5, 463, 465, 471
Ρωμιόπουλο 146, 147, 463
Ρωμιοσύνη 141
Ρωμνιός· βλ. Ρωμιοί
Ρωμούνος· βλ. Ρουμάνοι
Ρώσοι 140, 141, 193, 213, 217

Σαγρέδος Βερνάρδος 134
Σαλονικιός 17

Σαμαρινιώτης- βλ. Χατζήμπίρος
Σαμουήλ 149
Σαννούκω 143, 144
Σάντα Κλέρα 441
Σαρακατσαναΐοι 200
Σαρακενός, Σαράκηνος· βλ. Σαρακη-
νός

Σαρακηνιώτισσα 449
Σαρακηνός ι', ιγ', 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
13, 16, 17, 40, 41, 44, 45, 46, 48,
50, 52, 53, 54, 59, 60, 61, 64, 66,
88, 10-2, 103, 266, 443, 449
Σαρατζηνός, Σαρατσανός- βλ. Σαρακη-
νός

Σαρατσογλήδες 138

Σαρή Μπαχράκι- βλ. Σαρή Μπαχρής
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Σαρή Μπαχρής 383, 384, 385
Σατανάς 343
Sayyicl Battâl iß'
Σγουρομαλλιά 141
Σεϊδάγας 264
Σελίμης 49, 50
Σελιχτάρης 148
Σενιάβις Δημ. 211, 213
Σέρβοι 16, 320
Σιατιστέοι 143

Σιναφινόπουλος· βλ. Συνοδινόπουλο
Σισμαναΐοι ιθ', 198, 300-Σισμάνης (Γιαν-
νάκης, Μήτσος, Νικόλαος) 198, 199
Σισμανόπουλο 199
Σιρβιτάνης 88

Σκαλτσάς Δήμος- βλ. Σκαλτσοδήμος
Σκαλτσοδήμος 243, 244
Σκιάθος (δνομα πλοίου) 213
Σκλερόπουλλος- βλ. Σκληρόπουλος
Σκληρόπουλος ια', ιγ', 31, 68, 69, 81, 82,
86, 110
Σκόδραλης 164
Σκοδρινοί 163

Σκοντριάν πασάς- βλ. Σκόδραλης
Σκούρτης 253

Σκυλαρβανΐτες 144, 193, 204, 298
Σκυλορβανιτιά 193
Σκυλογιάννης 122
Σκυλοδημαΐοι- Σκυλοδήμος 243
Σκυλουαρβανϊτες- βλ. Σκυλαρβανΐτες
Σλάβοι 139

Σμαήλ άγάς- βλ. Σμαήλης

Σμαήλη ς 259

Σουλεϊμάν Β' 134

Σουλεϊμάνης >184, 185

Σουλεϊμάν Ταχίρ Άμπάζης 252

Σουλιώται 147, 148, 149, 151, 152, 158,

160, 163, 249
Σουλιώτης Λάμπρος 205
Σουλιώτισσα 147
Σουλτάνα 471
Σουρμελής Ν. 175
Σοΰσα 383, 384
Σουσάκι- βλ. Σοΰσα

Σουσάνα, Σουσανάκι- βλ Σοΰσα

Σούφ άγάς 225

Σούφ αράπης- βλ. Σούφ άγάς

Σοχράβ 79

Σπαθιάς 300

Σπαρτιατόγονα 171

Σπαχής 387, 389, 390

Σπηλιωτάκης 'Α 167

Στάθαινα 215

Σταθάς Γιάννης 211, 213

Σταμάτης 238

Σταμούλης 143, 144

Στερεοελλαδϊται 204

Στερόπουλος- βλ. Σζληρόπουλος

Στεφανάκης, Στεφανιός, Στέφανος 293

Στοιχειά 329

Στονρνάρης Ν. ιθ', 246, 288
Στουρνάρης Σφονιύλης- βλ. Φοντύλης
Στρααραπάες, Στραβαραπάδες 165, 238
Στράτος Ν. 255 - Στράτος Σιοτήρης 258
Στριφτόμπολας 'Αναγνώστης 155, 156
Συγρόπουλος· βλ. Σκληρόπουλος
Συναδινό πουλί, Συναδιόπουλο, Συναφι-

νόπουλο- βλ. Συνοδινόπουλο
Συνοδινόπουλο 68, 87
Συνοδινός 431, 432
Συρόπουλος- βλ. Σκληρόπουλος
Σύρος 267, 268
Σφοντύλης- βλ. Φοντύλης
Σωτήρης 239

Τάκης (δπλαρχηγός) 176, 177
Ταμπακόπουλος Νικολής 239
Τάρταρης- βλ. Τάταρης
Τάσιος 240
Τάταρης 132

Τεπελενλής- βλ. Άλή πασάς
Τζαβέλαινα 147, 148, 149
Τζαβέλας Λάμπρος 147
Τζαπαΐοι 253
Τζελαλεντίν βέης 163
Τζέλιος 252. 255, 264
Τζιάκαλος 206
Τζιοβάρας Νικολός 188
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Τζιτζάερλης 217
Τζοάνα Α' Άλεμά 441
Τζόγκα 255
Τζόγκας 205

Τζουάν τε ΜουντολΙφ 441
Τζουβάρας Νικολός 188
Τζούρκας 297
Τζωρτζάκης 293, 294
'Γζώρτζης' βλ. Τζωρτζάκης
Τζωρτζίμ 149
Τηλέγονος 79
Τηρεύς 368
Τιαφίλ 143, 145
Τιτάν 42
Τόλιος 221
Τόμπρας 280
Τόσκας Δ. 189

Τούρκα 146, 208, 209, 210, 445
Τουρκάκης 90, 91

Τουρκαλβανοί 143, 153, 164, 179, 192,

193, 199, 200, 204, 224, 252
Τουρκαρβανΐταΐ' βλ. Τουρκαλβανοί
Τουρκιά 66, 78, 137, 138, 141, 142, 146,
147, 148, 153, 154, 170, 177, 186,
189, 205, 229, 248, 250, 298, 463
Τούρκικο 130
Τούρκισσα 162, 444, 464
Τουρκίτσος 89

Τούρκοι 3, 5, 6, 24, 61, 64, 65, 67, 74,
75, 77, 78, 88, 89, 90, 93, 102, 103,
111, 121, 122,123, 127,129, 131, 133,
136, 137, 138, 139,140,145,148,149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 159, 160, 162, 165, 167, 168,
169, 170, 171, 172, 173,174,176,177
178, 185, 186, 188, 189, 191, 192,
193, 194, 196, 197, 198, 199, 200,
202, 203, 204, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214,215, 216,218,219,221,
228,'229, 231, 233, 235, 236, 243,
245, 246,247,248,249,250, 251, 256,
257, 259, 262, 268, 269. 276, 277,
278, 284, 285, 286, 293, 294, 295, 297,
369, 370, 383, 449, 460, 461, 462,

463, 464, 465, 466, 475, 476
Τουρκοπούλα 147, 293
Τουρκοπούλια 6

Τουρκόπουλο 5, 78, 146, 147, 209
Τούρκοι Σελτζούκοι ιδ'
Τουρκοφάγος- βλ. Νικηταράς
Τράκας Κομνάς, Τρακόπουλος· βλ. Κο-
μνάς Τράκας
Τραντέλλενος· βλ. Βαρυτράχηλος
Τραπεζοΰς ιε'

Ύρεμαντύ.χεύ.ος1 βλ. Βαρυτράχηλος

Τρέμης 298

Τριανταφύλλου κδ'

Τριμπούκης 190

Τρίτσας 187

'Γρουπάκης Μιχαήλ 235

Τσαϊμαδός- βλ. Τσαμαδός

Τσακώνοι 391

Τσαμαδός κ', 78, 79, 80

Τσαμαϊδής, Τσαμαϊδόνας, Τσαμαϊδός,

Τσάμβοϊδας· βλ. Τσαμαδός
Τσαμερλής, Τσαιιπαρλής· βλ. Τσαμαδός
Τσάρας Νίκος· βλ. Νικοτσάρας
'Γσαρλαμπά 'Ακριβή 194
Τσαρπαλής· βλ. Τσαμαδός
Τσαχίλας 207, 213
Τσεκούρας 184, 241
Τσέλιος Δήμος· βλ. Τζέλιος
ΤσιμισκήςΐΓιάννες 18, 421
Τσίμπος 228
Τυνησιακή φρεγάτα 166

Υψηλή Πύλη 139

Φαναρίσιος Λιάμος' βλ. Λιάκος
Φάραγγοι 34
Φεβρωνία 381
Φιλική 'Εταιρεία 176, 194
Φιλιοπαππούς· βλ. Φιλοπαππούς
Φίλιος 254, 255
Φιλοπαππούς 10, 11, 12, 13
Φλέγκας 302

Φλέσας βλ. Παπαφλέσας
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Φλώρας 280

Φλώρος 226

Φόβιος 332

Φοντύλης 188

Φουκάς· βλ. Φωκάς

Φουκάς Γιάννης· βλ. Φωκάς Γιάννης

Φράγκικα πλοία 173

Φραγκίστας 205

Φράγκοι 67, 107, 172 173, 236, 257,

410, 460, 463
Φροσύνη 149, 150, 151
Φτερόπουλο - ος· βλ. Σκληρόπουλος
Φωκάς 30, 395. - Φωκάς Βάρδας La', 55,
57.-Φωκάς Γιάννης 55. - Φωκάς Πέ-
τρος ια', 59
Φωκάς Βάρνας· βλ. Φιοκάς Βάρδας
Φώσκολος Μάρκος Άντ. ιδ'

Χάϊδω 266, 267, 296, 374
Χάλης 172

Χαμουτσάς Σεϊντής 238, 239
Χαντζηαράπης 231
Χαρζανής· βλ. Χατζαννάκι
Χάροντας· βλ. Χάρος
Χάρος 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44,
132, 137, 216,246,201,262,316, 318,
357, 358, 359, 382, 384, 423, 424
Χαρσιανίτης "Ορέστης 46
Χαρσιανός 395

Χασαπαίοι 255

Χατζαννάκι κ', 394, 395, 396, 397, 398,

400, 403
Χαιζαννάκις, βλ. Χατζαννάκι
Χατζαράκης, Χατζαρής- βλ. Χατζαννάκι
Χατζηγιανναΐοι 144
Χατζηγιάννη "Αννα· βλ. Σαννούκω
Χατζήμπίρος 297
Χατζηπέτρος 246, 258
Χήρας γιός 78, 79
Χιώτισσα 467, 469, 470
Χοντρυγιανναϊοι. - Χοντρογιάννης 238,

239, 240
Χοντρογιαννόπουλος 240
Χοντρομάρας 190
Χοσάδας 269
Χοσρέφ πασάς 165
Χούλου 441
Χουσείν 164, 165, 194
Χουσέν βλ. Χουσεΐν
Χουσιάδας· βλ. Χουσάδας
Χριστιανοί 88,126,133,169,172,173, 475
Χριστόδουλος 461, 462
Χρίστος- βλ. Μιλιόνης
Χρίστος (κλέφτης) 210, 221, 303
Χρόνης 240, 241
Χρυσόστομος 'Ιωάννης η', θ'
Χρυσταλλού 124, 425
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Άβαρίκος 148, 149
Άβράτης· βλ. Ευφράτης
Άβρίτης· βλ. Ευφράτης
Αγγλία 172, 312
'Αγία Βαρβάρα 384
Άγιά 'Ελένη 451
"Αγια Λαύρα 154, 180
Άγιά Μαύρα 138

'Αγία Παρασκευή (έκκλησ.) 149, 168
Άγιά Σοφιά 9, 124, 125, 126, 127, 128,

326, 327, 451, 474, 475
'Αγία Φωτεινή (μοναστ.) 441
"Αγι Γιάννης Θεολόγος 90
"Αγι Γιώργης· βλ. "Αγιος Γεώργιος
"Αγιοι "Ανάργυροι (μοναστ.) 150
"Αγιο μοναστήρι 301
"Αγιον "Ορος 211, 217, 250, 344, 474
Άγιος Γεώργιος (έκκλησ.) 234, 266, 314,

316, 318, 424
"Αγιος Κωνσταντίνος 81
"Αγιος Πέτρος Κυνουρίας 228, 229, 230
Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης (έπαρχ.) 289
Άγιούς (τό μοναστήρι) 219, 220
"Αγι Σωστής 226

Άγιώργί' Άγιώρτς· βλ.Άγιος Γεώργιος
'Αγόριανη 137, 251

Άγραΐς Εύρυτανίας : γέφυρα Μανόλη

321, 322
Άγραπιδοχώρια 241
Άγραπιδοχώριον 'Ηλείας 240
Άγραφα 151, 191, 200, 203, 204, 206,

208, 223, 226, 229, 261, 276, 284
Άγρίνιον 222

Άγ'ωργής· βλ. Άγιος Γεώργιος
Άδανα 319

Άδριανούπολις 122, 149, 150
Άερίζης 197

Αθήνα 178, 247, 248, 257
Αθήνας κάστρο· βλ. Κάστρο

Άθως· βλ. "Αγιον "Ορος
Αιγαίον 164, 211, 217, 375, 383
"Αι Γεώρκης· βλ. Άγιος Γεώργιος
"Αι Γιαννάκης 154
"Αι Γιάννης (μοναστ. Αγράφων) 203
Αΐγιον 243

"Αι Γιώργης· Ά ι Γιώρζης· βλ. "Αγιος

Γεώργιος
"Αι Ζήνα (έκκλησ.) 274
"Αι Θανάσης 144
Άι Λιάς 148, 275
Αίμος 211

ΑΙμυαλοΰς μονή 237r 238
Άις Γιάννης 141, 142
•Αϊτός 236, 237
Αιτωλία 195, 200, 225
Αίτωλικόν 167, 246, 247
"Ακαρνανία 162, 184, 188, 191, 199, 200,

243, 246, 252
Άκράτα 234
'Ακροκόρινθος 160, 162
Ακρόπολις (Αθηνών) 194, 245
'Ακρωτήρι (Χανίων) 173
Αλαμάνα (Σπερχειός) 36, 156, 157, 251,
321

"Αλασσόνα· βλ. Έλασσών
"Αλβανία 179, 257, 373, 404
Αλεξάνδρα' βλ. 'Αλεξάνδρεια
Αλεξάνδρεια 37, 164, 165, 319, 342,

447, 466
Άλεξάντρα· βλ. Αλεξάνδρεια
Άλιάκμων 143, 144
Αλικαρνασσός 165
Άλισάκου 250
Αλμυρός (Βάλτου) 184, 299
Άλώνια 143, 144, 242
Άλωνίσταινα 155, 237
Άμαστρα 9

Άμαστρις ή Άμάστρα· βλ. Άμαστρα



494

Π ΙΝΑΗ ΤΟΠΩΝ

'Αμοργός 447
'Αμόριον 44, 45, 89
Ά μούργος- βλ. 'Αμοργός
Άμπλιανη 243, 250
Άμφεία Μεσσηνίας 230
"Αμφισσα 156, 243, 245, 250, 251
'Ανακού 76

"Ανάλατος (Φαλήρου) 249
"Ανάπλι- βλ. Ναΰπλιον
"Ανδρος 145
Άνισαράκι 180
Άντολικό- βλ. Αίτωλικόν
Άντριανόπολη- βλ. 'Αδριανούπολις
' Ανώπολις 141, 142, 274
"Αξιός 264, 265, 391
Άποπηγάδι 274
'Αράδαινα 141, 142
'Αράπηδες Γορτυνίας 242
'Αραπιά 36, 172, 242
'Αραπίτσα (ποταμός) 159
Άραχθος 175

'Αράχοβα Γορτυνίας 242. - Ναυπακτίας
198, 300. - Παρνασσίδος 247, 249,
297, 341
'Αρβανιτιά- βλ. 'Αλβανία
'Αργολικός 160
"Αργός 160
"Αργυρείκα 155
Άργυρόκαστρον 147
Άρεόπολις- βλ. Τσίμοβα
'Αρκάδι 174
'Λρκουδόρεμα 228

"Αρμυρός 168, 169, 170, 171, 184, 185
"Αρτα 152, 176, 184, 198, 210, 261, 319,

320, 321
'Αρτοτίνα (Δωρίδος) 243
"Ασπρο ποτάμι, Άσπροπόταμος,"Ασπρου

(τό γεφύρι)· βλ. 'Αχελώος
'Αταλάντη 156, 193
"Αττάλεια 114, 446, 447, 473
Αυλών 321

'Αφράτης· βλ. Ευφράτης
'Αφρίτης· βλ. Ευφράτης

Άχελφος 151, 183, 186, 188, 246, 252,
258, 284.

Βαβυλών 309, 311, 343, 387

Βαλεσή 158

Βαλτέτσι 160, 238, 284

Βάλτος 163, 184, 189, 206, 213, 223,

224, 226, 261
Βαρδάρι- Βαρδαριοϋ (κάμπος)· βλ. 'Α-
ξιός

Βαρδουσία 195, 272

Βαριτάδα 205

Βαρλαάμ μονή 219

Βαρλάμη τό κελλί- βλ. Βαρλαάμ μονή

Βάρνα 383

Βασιλάδι 167

Βασιλικά 245, 250

Βελανιδιά 229, 230

Βελίτσα 196

Βελούχι- βλ. Τυμφρηστός

Βενετία 145, 149, 153

Βενετογιαλοΰσα 314

Βεράτιον 189, 289

Βέρβαινα 229, 230, 237, 269, 270

Βερβερία 165

Βέργα 168, 169

Βέροια 250

Βερούτι 339

Βιέννα 385

Βλάστη 341

Βλαχιά 190, 191, 192, 385
Βλαχοκκλησιούλα 178
Βλαχοφτέρη 214

Βλαχοχώρια (Θεσσαλίας) 192, 204, 206

Βογατσικόν 297, 298

Βόλγας 320

Βόνιτσα 224

Βοστίτζα 239

Βουλγαριά 190, 191, 264

Βουνιχώρα 193, 196

Βουργαρέλι 151

Βραχώρι· βλ. "Αγρίνιον

Βρεσθαίνη 167
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Βυτίνα 301

Γαβρά ραχίν 121
Γαβρολίμνη 197, 198
Γαλαξείδι 251
Γαλατάς 135, 325, 455
Γαλατινή' βλ. Κοντσικόν
Γαλλία 172
Γαστούνη 228
Γεράνεια 144
Γέροντας 166

Γιάννενα· Γιάννινα· Γιαννίνου (κάμπος)·

βλ. "Ιωάννινα
Γιράνεια· βλ. Γεράνεια
Γκιόνα 195

Γκούρα ή Γούρα βλ. "Οθρυς
Γκραικοϋ ράχη 193
Γορτυνία 235, 242
Γραβιά 243
Γραμποϋσα 173
Γρανίτσα 199, 246

Γρεβενά 143, 144, 185, 189, 215, 220,

253, 258, 297 , 298
Γρεβενό· βλ. Γρεβενά
Γριβινά· Γριβινό βλ. Γρεβενά
Γρίμποβον 179
Γύθειο ν 175, 235

Δαδί 245

Δαμασκός 472

Δαμάστας μονή 156

Δαύλεια 297, 341

Δέβας γεφύριν 34

Δερβενάκια 160, 161, 284

Δερβένι 230

Δημητσάνα 237

Δημουλά Κούλα 152

Δηρός 168, 169, 170

Δίστομον 247, 249, 296, 297

Δούναβις 321

Δράμα 160

Δρόμπολη 264

Δωρίς 184, 240

Έβραιακή 461

Έγγλιτέρα 312· βλ. κα'ι 'Αγγλία
Έγριπος 251

Έδεσαα Μεσοποταμίας 310
Έλασσών 143, 145, 185, 186, 196, 197,

211, 212, 220, 221, 252, 259
Ελικών 286

Ελλάς 251, 319, 321, 361
Έλλενικό- βλ. Κάστρο
Ελλήσποντος 213
Έλμπασάν 179
Έλυμπος· βλ. "Ολυμπος
"Ελυμπος (Καρπάθου) 288
Ένετία 138
"Εξη μάρμαρα 428
"Επαχτος· βλ. Ναύπακτος
'Επίδαυρος 305
'Επτάνησα· βλ. Ιόνιοι νήσοι
ΈρασΙνος 160

'Ερζεμούμ· βλ. Θεοδοσιούπολις
Έριγών 176
'Ερυθραία 446
Εύβοια 193

Εύρύπολη- βλ. Νεβρόπολις
Εύρυτανία 191

Εύφράτης 28, 35, 40, 41, 44, 45, 46, 48,
52, 97, 99, 100, 106, 107, 278, 325,
443

Ζάκυνθος 155, 237
Ζάλογγος 159
Ζάχη Γρεβενών 176
Ζελίτσα 199
Ζεμενό 296, 297
Ζητούνι 251' βλ. καί Λαμία
Ζίχνα 212
Ζυγός 256

Ζωοδόχος Πηγή (μονή) 230

"Ηλιου κάστρο- βλ. Κάστρο
"Ηλιου τά παρχάρια 127
"Ηπειρος 160, 162, 175, 184, 188, 189,
190, 191, 199, 210, 227, 246, 255,
258, 296, 462
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'Ηπειρωτική 'Ελλάς· βλ. 'Ελλάς
Ήράκλειον 140, 274, 383

Θεοδοσιούπολις 121
Θεοτόκου μονή 229

Θεσσαλία 189, 190, 191, 211, 213, 214,
218, 221, 223, 246, 250, 252, 258,
288, 296, 297, 298
θεσσαλομαγνησία 221
Θεσσαλονίκη 125, 126, 158, 250, 309,

315, 375, 431
Θιάκι· βλ. 'Ιθάκη
Θράκη 325

Ίάννινα· βλ. 'Ιωάννινα
'Ιβήρων μονή 92, 122, 134, 325
"Ιδη 4

'Ιθάκη 194, 198
"Ιμβρος 174

Ίνναχώριον (Κισάμου) 136
'Ιόνιοι νήσοι 153, 204, 237
"Ιρης 416

'Ιωάννινα 147, 148, 149, 150, 152, 158,
159, 163, 176, 179, 192, 194, 198,
200, 201, 203, 204, 214, 218, 224,
226, 243, 245, 246 , 251, 256, 257,
273, 276, 277, 278, 299, 387, 465,
466

Κάζα 256
Καϊλάρια 176
Καινούρια χώρα 191, 256
Κακοσούλι 148· βλ. καί Σούλι
Καλάβρυτα 155, 179, 180, 238, 239
Καλαμάτα 168, 303
Καλαμπάκα 177, 218, 284
Καλιαμπάκα· βλ. Καλαμπάκα
Καλιάρια· βλ. Καϊλάρια
Καλλιάγρα 217

Καλλιάκρας μονή· βλ. Καλλιάγρα
Καλόλιμνος 287, 288
Καλό Χωριό 92
Καλύβια 239

Καλύβες 171, 172
Κάντανος 180, 274
Καππαδοκία 335, 337, 339, 340, 361
Κάρλοβιτς 138

Καρπενήσιον 163, 177, 188, 198, 203,

204, 218, 225, 226, 449
Καρύταινα 155
Κάσος 164, 165
Κάσπακας 66
Ιίασσάντρα 213, 218, 250
Καστανιά 236
Καστάνιτσα 235
Καστόρια 177, 178

Κάστρο 135, 137, 141, 375· - τής 'Αθή-
νας 246· - έλλενικό 130- - "Ηλιου 127-
-Μαροΰς 88, 90-- μεγάλο (Ήρά-
κλειον Κρήτης) 136, 137, 140, 274,
383 -Μηδιάς 88· - Μοριά 88· - 'Ο-
βριός 88 - Σούδας 88 - Σουριάς 88·
- Ώραιόκαστρον 91· - 'Ωριάς 88, 89,
91, 92. - (Πάρνωνος) 229
Κατερίνη 214, 215, 221
Κατοχή 163, 255
Κατσαρού 231
Κάτω 'Ιταλία 446
Καύκασος 320
Κάψα 'Ηλείας 231
Κέα 145, 193
Κέντρος 287, 289
Κεράσοβον 191, 192
Κερασοΰς 61, 457 , 458
Κερατσίνιον 247
Κέρκυρα 136, 249
Κηπ'ρειό 189
Κιάφα 147, 148, 149, 152
Κιθαιρών 286
Κιλικία 59
Κιούγκι· βλ. Κούγκι
Κίσσαβος 215, 253, 287
Κλεινοβόν 246
Κλείσοβα 167
Κοζάνη 143, 145
Κόζιακας 259, 284
Κοζίτσα 198
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Κομπότι 261
Κόνιτσα 189
Κοντσικόν 259, 260
Κόραξ βλ. Βαρδουσία
Κόρθος· βλ. Κόρινθος
Κορινθιακός κόλπος 160
Κόρινθος 161, 162, 253
Κορσική 385
Κορώνη 137, 138, 446
Κούγκι 149
Κουλάτ ντάγ 121
Κοΰλουρη βλ. Σαλαμίς
Κουμη 381

Κουντσικό· βλ. Κοντσικόν
Κούπετρα 109
Κουτλουμουσίου μονή 217
Κουτσελιό, Ιίουτσουλιό 256, 257
Κουφαλωτά 180 ·

Κρήτη 141, 171, 172, 174, 175, 179, 192,

332, 381, 383, 430, 474, 476
Κρύα βρύση 77, 184, 284
Κρύα βρυσούλα 201
Κρύες βρυσούλες 428
Κρύο νερό 77
Κύθηρα 194
Κυκλάδες 476
Κύπρος 136

Λίωνσταντινόπυλη· Κωσταντινούπολι' βλ.

Κωνσταντινούπολις
Κωνσταντινούπολις 9, 58, 59, 97, 123,
125, 126, 127, 129, 131, 135, 164,
194, 435, 451, 474. Βλ. και ΙΙύλη
Κως 165

Λακάπη 52

Λάκκοι Μεσσηνίας 253, 254
Λάλα 157, 158, 240
Λαμία 156, 157, 251, 299
Λαμπίρη βρύση 167
Λάμποβο 285
Λάνδι 193

Λάρισα, Λάρ'σα 160,210,218, 252, 276,

305, 319
Λάσια 154

Λαχώρη 32, 150

Λεβαδεία 145, 156, 193, 195, 196, 264,
296

Λεβίδιον 155, 156
Λειβάδι 'Ολύμπου 214
Λειβαδιά' βλ. Λεβάδεια
Λεπενού 204
Λέρνη- βλ. Μύλοι
Λευκά όρη 273
Λευκός 224
Λευκωσία 441
Λέχοβον 177
Λιάκουρα 173, 195
Λιαπουριά 153
Λιβαδάκια 164
Λιβανάτες 193
Λιβερά 57
Λιδωρίκιον 223
Λιμποβίσι 237, 300, 301
Λιτόχωρον 211
Λογγάσιρα 228
Λοϊνό' βλ. Όλωνός
Λοκρίς 195, 244

Λουκά όσιου μονή· βλ. Μέγα Μοναστήρι
Λουνός- βλ. Όλωνός
Λούρος 188, 189, 289
Λούτζα 188

Μαγούλα 250
Μαγούλιανα 301
Μάξι 239

Μακεδονία 176,177, 178, 185, 211, 216,

257, 258, 277, 296·-δυτική 462
Μακρυκάμπι 222
Μακρυνίτσα 268
Μακρυνόρος (Γρεβενών) 257
Μακρυπλάι 241
Μαλεβή (μονή) 229, 230
Μάλεμε 273

Μάλτα 136, 292, 436, 475
Μάνη 168, 170, 235, 375, 385
Μανιάκι 167

Μανόλη γέφυρσ.· βλ. Άγραΐς Εύρυτα-
νίας

32
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Μαντζούκα 121, 129
Μανωλιάσσα 179
Μαροϋς κάστρο- βλ. Κάστρο
Μάρτα· βλ. Μάλτα
Μάιεσι 'Ολυμπίας 254
Μαυρηγιάννη άλώνια 71
Μαυριανού αλώνι- βλ Μα\>ρηγιάννη ά-
λώνια
Μαυρίλλον 224
Μαυρομάτι 247
Μαυρομηλιά- βλ. Μηλέα
Μέγα Μοναστήρι 194, 204
Μέγα Σπήλιο 258
Μεγάλο Κάστρο- βλ. Κάστρο
Μεγαρίς 160
Μεγίστη 88
Μεθώνη 137, 138
Μελιτηνή 52, 89
Μελιτίνη Λακεδαίμονος 235
Μεσολόγγιον 160, 162, 163, 167, 168,
191, 198, 205, 246, 247, 249, 252,
255, 257, 276, 385
Μεσορούγι 155
Μεσσηνία 167, 168
Μετέωρα 344

Μέχσοβον 176, 220, 253, 258, 302
Μηδιάς Κάστρο- βλ. Κάστρο
Μηλέα, Μηλιά 235
Μηλιά Πιερίας 214
Μήλος 375, 376
Μιρδιιία 164

Μ ίσια άργαστήρια, τοϋ 298
Μισίοι 37, 172, 400
Μισολόγγι- βλ. Μεσολόγγιον
Μολδοβλαχία 211
Μοναστηράκι 'Ακαρνανίας 200
Μοναστήριον 177
Μονεμβασία 138
Μοράβας 179

Μοριά Κάστρο- βλ. Κάστρο
Μοριανό πηγάδι 446'
Μοριάς 139, 140, 161, 162, 237
Μορίχοβο 176
Μορώνη· βλ Μεθώνη

Μουριάς- βλ. Μοριάς
Μουρτζιά 303
Μουσούρων στράτα 273
Μπαμπαλή χάνι 143
Μπαρδούνια, Μπαρδουνοχώρια 232, 233
Μπαρμπαριά 114, 165, 292, 319, 398,
476

Μπαρμπίτσα 228
Μπεράτι- βλ. Βεράιιον
Μπιζάνι 179

Μποντιά (\Όν Παλαιόπυργος) 253

Μπουγατσ'κό- βλ. Βογατσικόν

Μπούζι 301

Μπούλ·ος 144

Μπούρτζι 239

Μύλοι 160, 235

Μυστράς 232

Μυτιλήνη 293, 472

Νάουσα 158, 159

Νάπλι- βλ. Ναύπλιον

Ναύπακτος 138. 196, 269

Ναύπλιον 138, 160, 167, 177, 239, 302,

305, 306
Νεβρόπολις 205, 218
Νεγοβάνη 177
Νέπαχτος- βλ. Ναύπακτος
Νευρόπολη- βλ. Νεβρόπολις
Νιάουσια- βλ. Νάουσα
Ντεμίρ - Καπού βλ. Σιδηραΐ Πύλαι
Νιερβενάκια- βλ. Δερβενάκια
ΝτερβένΓ βλ Δε βενάκια
Ντολμάς, Ντουλμάς 246, 247
Ντουτσ'κό' βλ. Κοντσικόν

Ξηρομέρι, Ξηρόμερο 163, 261
Ξύβουνο 76

Όβριάς Κάστρο βλ. Κάστρο
Οινόη 9

Οϊιη 195· βλ. καί ΙΙαλιοκαταβόθρα
'Ολυμπία 254

"Ολυμπος 189, 196, 207, 212, 213, 214,
215, 220, 221,253,277,285,286, 287
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Όλωνός (Ερύμανθος) 231, 232
Όμαλός 273
Όξυά 272

ΌΟρυς (ή Γκούρα) 216, 224, 225, 269, 271
'Ορφανού κόλπος 211

Παλιοκαταβόθρα 195· βλ. καί Οϊτη

Παλιοχώρι 245

Παναγιά Αιμνίτσα 177

Παναγιάς πύργος 221

ΙΙάργα 153, 154

ΙΙαρνασσίς 173, 245, 251

Παρνασσός 174, 195, 250, 298

Παρόρι 229

Πάρος 134

Πασιά κάμπος 264

Πάτρα Πελοποννήσου 140, 157, 225,

226, 239, 241, 257, 381, 382
Πάτρα (Υπάτη) 156, 223, 225, 226
ΙΙατρατζίκιον· βλ. Πάτρα (Υπάτη)
Πατρινό' βλ. Πάτρα (Υπάτη)
Παύλιανη 245

Πελοπόννησος 192, 227, 229, 235, 236,

240, 262, 295, 301, 381
Πέντ' 'Αλώνια· βλ. Άλώνια
Πέρα ράχη 256
Περιστέρι 177
Περόν, (Πέρρη) 52
Πέτα 162, 252, 255
Πέτρα 156, 259
Πειροβούνι Γορτυνίας 301
ΙΙετροβούνι 'Ηπείρου 200
Πιάνα 155
Πίνδος 158
ΙΙιρροϋν βλ. Ιίερό
Πλαταμών 221

Πόλη 12, 17, 61, 62. 94, 103, 104, 124,
125, 126, 127, 128, 133, 135, 155,
236, 259, 289, 356, 375, 381, 385,
386, 387, 390, 404, 436, 446, 455,
464, 475· βλ. καί Κωνσταντινούπολις
Πολιανή 167
Πόρος 247

Πόρτο Κάγιο 193, 228

Πορφύριν 57
Ποταμιά 221, 284
Πούντα 176

Πουταμιά· βλ. Ποταμιά

Πράβι 211, 212, 216

Πράμαντα, Πράμαντη 227

Πρέβεζα 149, 154, 176, 193, 194, 195

Πρόνοια 239, 305, 306

Προστοβίτσα 230

Προ ί σα 473

Προυσός- βλ. ΙΙρουσοϋ μονή
Προυσοϋ μονή 205, 219
Πρύμαντη· βλ. Πράμαντα
Πύλος 305
Πύργος 154, 168
Πύργου σερ άγια 264

Ράικου 227

Ράχοβα· βλ. 'Αράχοβα (Παρνασσίδος)

Ραψάνη 214

Ρέθεμνο' βλ. Ρέθυμνον

Ρέθυμνον 135, 140, 141, 142, 319

Ρεντίνα 205

Ρινιάσα 152

Ροδινιά 178

Ροδίνιον βλ. Ροδινιά

Ροδόπολις 57

Ροδοπούλα 463

Ρόδος 134, 381, 450, 463

Ρούμελη 139, 158, 159, 161, 193, 194,

218, 233, 240, 249, 277
Ρου μ λούκι 118

Ρωμανία 01, 62, 127, 128, 130, 309,

317, 385
Ρωμνιοΰ (ράχη) 193

Σαλαμίς 248

Σαλονίκη. Σαλονίκι βλ. Θεσσαλονίκη

Σάλωνα 195, 251

Σαμαρίνα 179, 192, 259, 297

Σέλινον 273, 274

Σέλιτσα 168

Σέρραι 216

Σιάτιστα 143, 144, 145, 259, 298



00

Π ΙΝΑΗ ΤΟΠΩΝ

Σιδηρού Πύλαι 176

Σινασός 76

Σκάλωμα 225

Σκιάθος 211, 213

Σκόδρα 164

Σκόπελος 211

Σμόλικας 179

Σμύρνη 135. 464

Σούδας Κάστρο· βλ. Κάστρο

Σούλι, Σούλιο 147, 149, 151, 152, 164,

225, 249
Σουριά 398, 440
Σουριάς Κάστρο· βλ. Κάστρο
Σόφια 233
Σπάρτη 381

Σπερχειός· βλ. 'Αλαμάνα
Σπήλιο 258
Σπίνα 274
Σποράδες 218, 361
Σταγιούς (τό μοναστήρι.) 219
Στάτιστα 177
Σταυρίν 121

Σταυροδρόμι τοϋ Μέγα 296
Σταυρός Τίμιος 4
Σταυρού μοναστήρι 219
Στερεά Ελλάς 189, 193, 194, 210, 229,

245, 249 255, 296
Στρυμών 211
Συρία 68, 385
Σύρος 175

Σφακιά 140, 141, 142, 274
Σφακιανό (βουνό) 287, 289
Σχιστή όδός- βλ. Σταυροδρόμι τού Μέγα

Τατάρνας γέφυρα 224. - μονή

205, 224
Ταΰγετος 232
Τελμησσός 71
Τένεδος 126
Τεπελένι 148, 179, 191
'Γζιά· βλ. Κέα
Τζυπρος 97, 99, 101, 136
Τόσκιζι 255

Τούρναβος 215, 221, 322

Τρανό χωριό 199

Τραπεζοϋς 121, 127, 128, 129, 130
Τρία 'Αλώνια1 βλ. 'Αλώνια
Τρίκκαλα 143, 145, 218
Τρίκορφα 232, 238, 284
Τρίπολις 155, 162, 228, 238, 240, 253
Τριπολιτσά' βλ. Τρίπολις
Τριπόταμος· βλ. Τατάρνας μονή
Τρίχας γεφύρι 261. 262, 319, 322, 325
Τροία 325

Τρομπολιτσά βλ. Τρίπολις
Τσαμανδός 79

Τσίμοβα (νϋν Άρεόπολις) 169
Τσουμέρκα 151
Τυμφρηστός 272
Τρωάδα 169

'Υπάτη- βλ. Πάτρα (Ύπάιη)

Φαληρικόν πεδίον 247

Φάληρον 249

Φανάρι 160

Φεραί Θεσσαλίας 358

Φθιώτις 223, 225

Φλάντρα 342

Φολόη 157

Φονιά κάμπος 264

Φούρκα 251

Φούρκα 'Ηπείρου 259

Φουρνάς 205, 206

Φραγκιά 73, 125, 126, 149, 198

Φρϋ 165

Φωκίς 223

Χαλδία 121
Χαλκιδική 213
Χαλκίς 249

Χαλκοΐ'μάτα, Χαλκωμάτα 156
Χανιά 140, 390
Χάνι Γραβιάς 194, 245, 250
Χάντακας 212
Χαριά 168
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Χασάντρα· βλ. Κασσάντρα
Χάσια 189, 216, 218
Χιλιαδού 216
Χιμάρα 285
Χιός 293
Χρυστοβίτσι 301

Ψηλορείτης 4, 274, 287, 289
Ώρα 9

Ώραιόκαστρον 91

'Ωριά· βλ. Ώρα

Ώριας Κάστρο· βλ. Κάστρο
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Aarne Α. 345

Adontz Ν. 55

Αίνιάν Λ. 247

Άλεξανδράκος Δ. 233

'Ανδρεάδης Άνδρ. 460

'Ανδριώτης Νικ. 131, 357

Αποστολάκης Γιάνν. ι ε, ιη', κδ', κς', 125,

190, 264, 278, 282, 372, 473
'Αραβαντινός Π. κδ', 158, 184, 190, 192,
197, 199, 207, 216, 218, 220, 221,
222. 223. 224, 225, 243, 244
Άραβαντινός Σπυρ. 158

Βαγενάς Θ. 230

Βαλαωρίτης 'Α. 200

Βασδραβέλλης Ί. ις',189, 211,213, 214,

216, 218, 224
Βέης Ν. 220, 229, 240, 242, 253, 254,

286, 368
Βενέζης Ή λ. 302

Βλαχογιάννης Γιάνν. 197, 205, 224, 228

233, 234, 255, 262, 300, 310
Βρανούσης Λ. 224

Baud-Bovy S. ζ', 3, 45, 68, 69, 82, 89,
310, 319, 347, 361, 363, 368, 379,
385, 388, 410, 411, 412, 417, 429,
435, 439, 447, 473
Boete 360

Bojatzides J. Κ. 446

Boite Joh. 325

Bourboulis Ph. P. 379

Bouvier Bertr. ιδ', κβ', 134, 304, 325

Brewster P. C. 378, 394

Büdinger Max ια'

Cocchiara G. 319, 320

Γερμανός Παλαιών Πατρών 231
Γοΰδας 'Α. 214
Γρηγοράς Νικηφόρος ιγ'

Γρίσπος II. 219
Γριτσόπουλος Τ. 2-12

Δεληγιάννης Ινανέλλος 155, 167, 168,

228, 231, 239, 246
Δημόπουλος Θ. Σ 305
Δουλγεράκης Έμμ. 383
Δραβίλλας Ι'. Θ. 250
Dawkins R. 3
Dieterich Karl 310, 319

Εϋαγγελάτος Χ Γ. 252
Εΰαγγελίδης Τρ. 251
Εύλάμπιος Γ. κβ'

Fauriel Cl. ις', ιθ', κ', κβ', 191, 199, 200,
207, 218, 220, 223, 224, 228,243, 278
Firmenich κβ'

Gaidoz Η. 78

Gaster Μ. 357

Goossens R. 55, 395

Grégoire Henri θ', ιγ', ιδ', 7, 10, 44,

45, 46, 52, 54, 55, 59, 79 395
Guilletière, La κα'

Ζαμπέλιος Σπυρ κβ', κδ'
Ζαννέτος Φ. 228
Ζησίου Κ Γ. 200, 204
Ζώρας Γ. Θ. κβ', 441

Hadjinicolaou - Marava Anne 388
Haxthausen, Werner von κα'
Heuzey L. 258

Θέρος ΤΑγις κγ'

Ίατρίδης 'Α. κβ', 321
Ίωανν ίδης Σάββ. 129
Ίωαννίδυυ - Μπαρ μπαρ ίγου Μαρία36,417
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'Ιωάννου Μάνθος 138
Iinpellizeri Salv. 36, 310

Jeannarakis Ant. κγ'
Jungbauer 330

Καιροφύλας Ii. 200
Κακριδής Ί. θ. 360
Ιίαλονάρος Π. ια', ιβ'. 3, 10, 19, 20, 55
Καμπούρογλους Δημ. κ', 183, 228
Κανδηλώρος 'Γ. 218, 228, 230, 236, 249
Καρκαβίτσας "Α. 196, 300
Κασομούλης Ν. 185, 186, 188, 189, 191
194, 197, 199, 200, 204. 207, 211,
213, 214, 218, 220, 224, 243, 245,
246, 249, 250, 251, 252
Κατριβάνος θ· 239
Καισέλης Π. 373
Κατσουρός 'Λντ. 375, 377
Καψάλης Γερ. 233 235
Kind Th. κβ', κγ'
Κόκκινος Διον. 239
Κονομής Ν. 12
Κοντάκης 'Αντ. 228

Κορομηλάς Γ. Λ. 185, 216.246,219, 258
Κουγέας Σωκρ. Β ι β', κα'
Κουκούλες Φαιδ. θ', 228, 319, 428
Κουρμούλης Γεώργ. ιβ', 53, 363
Κουτσονίκας Λ. 165
Κριαρας 'Εμμ. κβ', 131
Κρυστάλλης Κ. Λ. 258
Κυριακίδης Στίλπ. Π. ς', ζ', η', IV, ι', ια',
ιβ', ιγ', ιδ', ιθ', κ', κα', 7, 10, 11,12,
14, 16,26, 27, 44, 61, 82, 89,95,110,
111, 112, 361, 388, 411, 417, 416
Kyriakidés St. βλ. Κυριακίδης Στίλπ.

Ααμπρίδης Ί. 1S9
Λάμπρος Σπ κα', κδ', 296
Ααμψιδης Όδ. 121
Λαούρδας Βασ. 140
Λάππας Τ. 194, 196
Λελέκος Μιχ. κδ'
Λουκάτος Δημ. 347

Λουκόπουλος Δ. 199, 300
Lavagnini Br. 310
Legrand Ém. ιβ', κα', κγ', 383
Lttdeke Hedw. ιγ'. ιδ', κγ' 45

Μαζαράκης 'Αλ. 176
Μακρής Ν. Λ. 168

Μακρυγιάννης Γιάννης, 194,245, 247, 250

Μανούσακας Μαν. 135, 342

Μαχαιράς Λεόντ. 441

Μέγας Γ.'Α. κα', 121,127,320, 357, 358

Μελαχρινός Άπόστ. κγ'

Μενάρδος Σϊμ. η', κα', κβ', κγ', 41

Μέρτζιος Κ. 145, 191, 194

Μεταξάς Κ. 157, 163: 255

Μηλιαράκης Άντών. ιβ'

Μιαούλης 'Αντ. 165

Μιχαηλίδης Νουάρος Μ. Γ. 288

Μίχος Άρτέμ. 168, 246

Μπάρτας 'Γρ. 188, 189, 200

Μπουνιαλής, Μαρίνος Τζάνε 137

Manganaro G. 394, 395

Marcellus Conte M. de κβ'

Meier John 110, 360, 423, 426, 428

Morgan G. 363, 378

Νοτάρης Ί. Σ. 178
ΞανΟουδίδης Σιέφ. 274, 460

Οΐκονομίδης Δημ. Β. 310
Οικονόμου Μάνθ. 155, 156, 161, 165
Ortiz R. 360

Ιΐαντζελιός Μπάρμπας 140
Παπαδόπουλος "Avö. 128
Παπαδόπουλος Κάρπος 194
Παπακυριακόπουλος Ί· Π. 454
Παπαρρηγόπουλος Κ. ις', 139, 158, 164,
188, 189, 194, 200, 204, 218, 228,
233, 239, 243, 249, 250 277
Πετρόπουλος Δ. Α. κ' κα', κβ', κγ", κζ',
3,48,53,137, 138, 139. 189, 233,237,
278, 327, 330, 383, 417, 463, 476
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Πηνιάτογλου Ά. ς'
Πολίτης Αίνος 310

Πολίτης Ν. Γ. ς', ϋ', ια', if]', Λ', κ',
κβ', κγ', κδ', κε', κς', κη', κΦ', 3,22,
36, 37, 39, 42, 64, 68, 78, 79, 82, 104,
110, 122, 125, 128, 176, 184, 191,196,
199, 213, 214, 217, 225, 229, 235, 240,
242, 255, 261, 262, 264, 277, 278,
287, 295, 309, 310, 319, 320, 325,
330, 332, 335, 346, 347, 358, 360,
363, 368, 378, 379, 385, 389, 394,
395, 417, 429, 467
Προυσης Κ. 441
Passow Arn. κγ'
Potter Marrav Ath. 78

Ρωμαίος Κ. 3, 342
Radermacher L. 395

Σάθας Κ. ια', ιβ', 183,184, 213, 219, 441
Σακελλαρίου 'AO. 53, 83
Σακελλαρίου Μιχ. 236
Σκαφιδάς Β. 246
Σκουβαράς Β. 221

Σπανδωνίδου Ειρήνη ιζ', 137, 175, 198,
199, 206, 222, 223, 226, 244, 245,
251, 269, 279, 296, 298, 299, 300
Σπαταλάς Γερ. η'

Σπυριδάκης Γεώργ. Κ. θ', ιγ', ιδ', κ', κδ',
36, 89, 92, 132, 136, 310, 335, 343,
344, 460, 467
Σιαυρινίδης Νικ. 137
Συκουτρής Ί. κς'
Sainéan L. 318
Schischmanov Ivan 309, 310
Schmidt Bern. 330
Seemann Ε. 132, 347

Soyter Gustav ζ'

Splettstösser. W. 360

Spyridakis G. Κ. Βλ. Σπυριδάκης Γ. Κ.

Starr Joshua 460

Ταρσοΰλη Γεωργία 23, 378, 39t
Τερτσέτης Γ. 262

Tarsouli G. Βλ. Ταρσοΰλη Γεωργία
Thompson M. S. - Wace Α. J. Β. Βλ.

Wace A.J.B. - Thompson M.S.
Thompson St. 345, 347
Toinmaseo Ν. κβ', 223
Trenkner Sophie 394

Φάβης Β. 12
Φιλαδελφεύς Θ. Ν. 262
Φιλήμων Ί. 233, 253
Φραντζής Ά· 234

Φωτάκος Φ. (Χρυσανθόπουλος Φ.) 155,
165, 169, 231, 253, 255

Χασιώτης Γ. κγ', κδ'
Χατζηϊωάννου Κ. 53, 82
Χρηστοβασίλης Χρ. κδ'

Vargyas Lajos 320
Vasiliev Α. 45
Vitti Mario ιη'
Vrabie Gh. 310

Wace A. J. B. - Thompson M. S. 189,

193, 296, 297
Wagner G. 448
Wiora Walter 347

Xaverius a Monte Acuto (Xavier de
Montaigu) κα'
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Άβδηρα 118
Άγιάσος 321

"Αγιος Γεώργιος Νηλείας 370, 414
Άγόριανη (Παρνασσού) 138, 177, 178,
202, 222, 223, 240, 244, 245, 251,
263, 269, 276, 279, 299, 331, 446
Άγραφα 157, 210, 449
Άγριλιά (Μεσολογγίου) 331
Άδριανούπολις 327
Άετός (Τριφυλίας) 306, 328
Αιγιαλεία (Πελοποννήσου) 229
Αίγιαλοϋσα (Κύπρου) 325
Αίγινα 349, 403, 448
Αΐγιον 267
Αίνος 421, 462
Αίχωλία 194, 202, 210, 284
Αίιωλικόν 195

Άκάκιον (Μόρφου Κύπρου) 30
Άλωνίσχα ινα 180
Αμοργός 79, 470
Άνακού 69
Άνασελίχσα 360

Ανδρίτσαινα 154, 178, 200, 272, 280,

290, 291, 296, 303, 305
Άνω Βάνχσα (Κοζάνης) 428
Άνω Λεύκαρα (Κύπρου) 51, 439
Άπεράθου 390

Αράχοβα (Παρνασσίδος) 25, 297, 301
Άργυράδες (Κερκύρας) 465
Αρκαδία 229, 242, 254, 280, 283, 295
Άρσο: (Κύπρου) 422
Αύγόρου (Κύπρου) 102

Βάρνα Κάτω Μοισίας 465
Βαχόλακκος (Κυδωνιάς) 179
Βίκι 407, 448
Βισχαγή Αμαρίου 290
Βλάστη 265

Βούρβουρα (Κυνουρίας) 414
Βυχίνα 256

Γαβαλοΰ (Ακαρνανίας) 163

Γκρινχάδες 456

Γορχυνία 237, 242, 277, 287

Γουριά (έπαρχ. Μεσολογγίου) 262

Γρεβενά 179

Γρίζι (Μεσσηνίας) 93

Δαύλεια (Λεβαδείας) 341
Λημηχσάνα 239, 290
Δυχ. Μακεδονία 187, 201, 257, 258, 275,
297, 405, 469

"Ελος (Κισάμου) 434

"Εξω Ποχάμοι (Λασιθίου Κρήτης) 56

Έπισκοπή·_(Κύπρου) 16

'Επχακώμη (Κύπρου) 87

Εύβοια 37, 382, 437, 455

Ζαγόρι 249
"Ηλεία 160, 408

"Ηπειρος 25, 70, 73, 96, 103, 133, 146,
151, 159, 164, 175, 176, 196, 203,
209, 225, 227, 249, 256, 257, 26Î,
268, 269, 271, 272, 275, 281, 344,
346, 351, 372, 375, 393, 428, 433,
462, 475

"Ηπειρος (Βόρειος)(Άργυρόκασχρον) 220

Θεσσαλία 92, 133, 140, 147, 197 , 204,
215, 250, 270, 276, 284, 298, 370,
414, 457
Θεσσαλονίκη 177, 392, 453
Θήρα 378

Θρ4κη (Άναχολική) 67, 217, 327, 333,

367, 406, 421, 452, 462.. 476
Θράκη (Βόρειο;) 67, 217, 333, 367, 406,

465, 476
Θρ4κη (Δυχική) 118
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"Ίμβρος 174

'Ιστιαία (Ευβοίας) 437

'Ιταλία βλ. Κάτω 'Ιταλία

Καλοσκοπή (Παρνασσίδος) "246
Κάλυμνος 424
Καμάραι (Έρινεών) 239
Καμπιά (Χίου) 32, 420
Κάνιανος (Σελίνου Κρήτης) 180
Καππαδοκία 7, 69, 72, 76, 91
Καρατσόλ (Τιρνάβου) 140, 276, 298, 457
Καρδάμυλα 391

Κάρπαθος 46, 63, 87, 88, 103, 110, 117
146, 288, 292, 303, 326, 394, 407,
415, 432, 440, 454, 456
Καρυά (Κορινθίας) 392
Καρύταινα (Γορτυνίας) 301, 303
Κάσος 449

Κάσπακας (Λήμνου) 66

Καστελλόριζον (Μεγίστη) 165, 366, 447

Κασιορία 72

Κατάλακκος (Λήμνου) 17

Κάτω 'Ιταλία (Bova) 465

Κάτω Μοισία (Βάρνα) 459

Κεράσου; 74, 78, 113

Κέρκυρα 109, 186, 343, 465

Κόνιτσα 466

Κορινθία 283, 300

Κορώνη 161, 288

Κρήτη 4,17,19,21, 22, 38,42,56,65, 68,
77, 97, 117, 123, 124, 132, 134, 136,
137, 141, 143, 173, 179, 180, 217,
263, 273, 274, 283, 289, 290, 293,
294, 304, 317, 345, 349, 357, 373,
381, 385, 397, 416, 434, 444, 453,
463, 468, 472, 47'i
Κύζικος 115, 374, 435, 471
Κυθρέα (Κύπρου) 355
Κύμη (Εύβοιας) 382
Κυνουρία 203Λ230, 270
Κυπαρισσία 431

Κυπαρίσσιον Επιδαύρου Λιμηράς 132
Κύπρος 16, 30, 41, 51, 54, 87, 101, 102,
108, 315, 325, 341, 355, 389, 422,

426, 439, 444, 451
Κυρήνεια 444

Κώμα-Κκεπίρ (Κύπρου) 101
Κώμα τοϋ Γιαλοϋ (Κύπρου) 41

Λαγκάδια (Γορτυνίας) 161, 232, 305

Λεμεσός 426

Λέσβος 321

Λευκάς 5

Λευκωσία 315

Λήμνος 17, 66, 80

Λιβάρζι (Καλαβρύτων) 156

Λιγουριό 371

Λοζέτσι (Ηπείρου) 73, 209, 375

Μακεδονία 9, 72, 94, 144, 145, 159, 168,
177, 179, 187, 193, 201, 212, 253,
257 , 258 , 259, 260, 265, 275, 285,
297, 298, 360, 382, 392, 405, 427,
428, 449, 453, 456, 461, 469 βλ. καί
Δυτ. Μακεδονία
Μάναρι ("Αρκαδίας) 248
Μάνη 171
Μανιάκι 167, 284
Μαργαρίτες (Ρεθύμνης) 385
Μεθώνη 23, 161, 288
Μέσα Ποτάμοι (Λασιθίου) 65
Μεσδάνι (Τρικάλων) 270
Μεσημβρία 367
Μεσολόγγιον 178, 253, 285
Μικρά'Ασία 115, 337, 374, 435, 471 βλ.

καί Πόντος, Καππαδοκία
Μύκονος 6, 57

Νάξος 329, 390
Ναυπακτία 199, 300, 302
Ναύπακτος 205
Νεγάδες 'Ηπείρου 70, 175
Νιγρίτα 427

Νίσυρος 75, 365, 411, 436, 440

'Ολυμπία 255
Όλυμπος 2",0

Παπαδιανά (Κισάμου) 345
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Πάπιγκον (Ζαγορίου) 151, 268, 271, 272,
462

Παρνασσίς 251
Πάρος 387, 413
Πάιραι 24

Πελοπόννησος 23, 24, 81, 93, 132, 154,
156, 158, 160, 161, 167, 171, 178,
180, 200, 202, 203, 229, 230, 231,
232, 234, 236, 237, 238, 239, 242,
248, 254, 255, 256, 267, 270, 272,
277, 280, 283, 284, 287, 288, 290,
291, 295, 296, 300, 301, 303, 305,
306, 328, 371, 391, 392, 408, 414,
431, 445, 458, 466, 467, 474
Περβόλια (Κισάμου) 123
Πιερία 285

Πόντος 8, 9, 18, 35, 44, 58, 63, 74, 78,
90, 95, 106, 113, 122, 128, 129, 130,
131, 319, 323, 334, 346, 359, 386,
419, 458
ΓΙυλία 291

Πύργος (Εύβοιας) 455

Ραβδάς (Μεσημβρίας) 367
Ρόδος 31, 339, 409, 430, 464
Ρούμελη 195, 252, 261
Ρουσβάναγα (Μέγα? οπόλεως) 248
Ρωγδιά (Κρήτης) 143

Σαμαρίνα 103, 193 , 461
Σαρακατσάνων 276, 312
Σελλιά (Ρεθύμνης) 274
Σητεία 4, 397

Σιάτιστα 9, 144, 145, 159, 382

Σινασός 7, 76, 91

Σινίχοβον 179

Σινώπη 337

Σιταράς (Γρεβενών) 94

Σκϋρος 24, 474

Σούλι 164

Σουφλί 452

Σταυρίν (Πόντου) 122
Στεμνίτσα (Γορτυνίας) 305, 466
Στερεά 'Ελλάς 25, 138, 157, 163, 177,
178, 194, 195, 199, 202, 205, 210,
222, 223, 240, 244, 245, 246, 251,
252 , 253 , 257 , 261, 262 , 263, 269,
276, 279, 284, 285, 297, 299, 300,
301, 302, 331, 341, 446, 449
Σύμη 26, 37, 400
Σωζόπολις 67, 217, 333, 406, 476

Τήλος 418

Τραπεζοϋς 8, 9, 35, 58, 63, 95, 128,

130, 319, 386, 419
Τρίκαλα 197
Τρίπολις (Πόντου) 458
Τριφυλία 202, 391
Τσαρίτσανη (Θεσσαλίας) 92
Τσουμέρκα 25, 96, 393, 433, 475

'Υπάτη 257

Φιλώτιον 329
Φυσίνη (Λήμνου) 80

Χαλκιδική 449
Χάσια 298

Χίος 32, 77, 391, 407, 420, 448

Άδηλου τόπου 19, 61, 93, 104, 112, 126,

134, 136, 138, 139, 148, 149, 152,

153, 154, 155, 162, 166, 174, 183,
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Σελίς

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ε'.-λβ'.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

κεφαλαιον α'.

ΗΡΩΙΚΑ ΑιΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
(ΑΚΡΙΤΙΚΑ)

Α'. Τραγούδια toö κύκλου τοϋ Διγενή 3-118

1) Κόρη αντρειωμένη καί Σαρακηνός 3— 7

2) Ό Ξάντινον 7- 9
Ό Κωνσταντής ζευγμένος μέ βουβάλι 8 — 9

3) Ή απαγωγή ύπό τοΰ Διγενή τής θυγατρός τοϋ βασιλέως
Λεβάνιη 10- 18
Ό Διγενής απρόσκλητος εις τόν γάμον 16— 18

4) ΓΙάλη τοΰ Διγενή (ή τοΰ Γιάννη) μέ τόν δράκον 18— 19

5) Τό σκότωμα τοΰ θεριοΰ 20 — 22

6) Ό ύπνος τοΰ άγουροι· χαί ή λυγερή 22 — 26

7) Διγενής καί κάβουρας 26— 31

8) Ή αρπαγή τής γυναικός τυΰ Διγενή 31 — 35

9) Ό θάνατος τοΰ Διγενή 35 — 44
Τοΰ Διγενή καί τοΰ Χάρου 38— 44

1Î'. Τοδ υίοϋ too Άρμούρη 44— 51

Γ. Toö Θεοφύλακτου 52 — 54

Δ'. Toö Πορφόρη . 54— 58

Ε'. Too υιού τοΰ Άνδρονίκου 59— 63

Τ'. 'Ανδρόνικος κι ό μαύρος του 63

Ζ". Toö Μικρού Βλαχόπουλοι) 64 — 68

Ό γιός τής Χήρας 67 — 68

Η'. Τών έννέα άδελφών είς τόν πόλεμον η είς τό κυνήγι. Πάλη

μέ το στοιχειό. 68 — 74

Οί έννιά υίοί τοΰ Άνδρονίκου καί ό Συγρόπουλος 69 — 70

Οί έννιά αδελφοί στόν πόλεμο.Ό μικρότερος Κωνσταντής 71 — 72

Οί εννιά αδελφοί καί τό στοιχειό τοΰ πηγαδιοΰ 72— 74
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θ'. Ό Γιάννης τοΰ 'Ανδρονίκου ό γιός (Άγών Γιάννη καί "Ηλιου.
θάνατος του Γιάννη) 74- 78

Γ. Ό Τσαμαδός παλεύει μέ τόν γιόν του 78- 81
ΙΑ'. Έ αρπαγή της γυναικός του Κωσταντά όπό του Σκληρό-

πουλου 81- 87
ΙΒ'. Τό Συνοδινόπουλο 87
ΙΓ. Σταυραετός καί τοδ Σιρβιτάνη ό υίός 88
ΙΔ'. Του Κάστρου της Ώριας 88- 92
if;. Ό υίός της χήρας καί τά αλογά του 92- 93
IT'. Ό άγουρος (ή χήρας υιό;) κι ό μαύρος του 94- 95
ΙΖ'. Ό Κωσταντής νυμφευμένος κι ό μαύρος του 95- 102
ΙΗ'. Ό Γιάννης κ' ή καλή too 102- 104
Ιθ'. Κόρη (ή γιός) της αστραπής κι ό δράκος 104 — 109
Κ'. 'Αρπαγή λυγερών υπό στρατιωτών 109 — 110
ΚΑ'. Ά,σματα της αρπαγής γυναικός i ΙΟ- 118

Τής γυναικός τοΰ ξενιτεμένου 113
Τοΰ σκλάβου είς τό καράβι Ι 14- 117
Ό φυλακισμένος κ' ή βασιλοπούλα 117- 118
κεφαλαιον β'.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑιΣΜΑΤΑ

Α'. Τοΰ Κωνσταντίνου Γαβρά (1118—1140) 121 -- 122
Β'. Τό κροδσος της Άντριανόπολης (1361) 122- 123
Γ'. Του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 123- 124
Δ'. Της Άγια Σόφιας (1453) 124- 126
Ε'. Τό πάρσιμο της Πόλης είς τά τραγούδια του Πόντου 127- 129
ς". Της Τραπεζοϋντος (1461) 129- 131
Ζ'. Οί σκλάβοι τών Μπαρμπαρέσων 131 - 132
Η'. Οί αιχμάλωτοι τοϋ Τάταρη 132
θ'. Τό Παιδομάζωμα 133
Γ. Της πολιορκίας της Ρόδου (1522) 134
ΙΑ' Τής καταστροφής τής Πάρου (1537) 134
ΙΒ'. Τό πάρσιμο της Κρήτης (1669) 135 - 136
ΙΓ'. Της πτώσδως τού Μεγάλου Κά,στρου (Ηρακλείου) (1669) 136- 137
ΙΔ'. Μεΰ-ώνη — Κορώνη 137 - 138
ΙΕ'. Πτώσις τοδ Ναυπλίου (1715) 138
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IT'. Προετοιμασία to·» Γένους προς Έπανάστασιν 139
IZ'. Έπανάστααις 1769 139- 140
IH'. Τό τραγούδι τού Δασκαλογιάννη (1770) 140- 143
ΙΘ'. 'ΑλβανικαΙ έπιδρομαί κατά της Σιατίστης ( 178-1, 1827) 143 — 145
K'. Τού Λάμπρου Κατσώνη 145- 146
KA'. Δυό παιδιά Ρωμιόπουλα 146- 147
KB'. Σουλιώτικα 147 — 149
ΚΓ. Πτώσις τοδ Σουλίου 149
ΚΔ'. Τής κυρά Φροσύνης (1801) 149- 151
KE'. 'Γης Λένως τού Μπότσαρη (1804) 151 - 152
KT'. Της Δέσπως (1803) 152- 153
KZ'. Της Πάργας (1819) 153 — 154
KH'. Της έπαναστάσεως τού 1821 154- 155
K0'. Μάχη είς τό Λεβίδι (1821) 155- 156
Λ'. Too Διάκου (1821) 156- 157
ΛΑ'. Οί Λαλιώτισσες (1821) 157 — 158
ΛΒ'. Της Νάουσας 158 — 159
ΛΓ. Τοδ Κυριακούλη Μαυρομιχάλη (1822) 160
ΛΔ'. Του Δράμαλη (1822) 160- 161
ΛΕ'. Τού Κιαμίλ Μπέη 162
ΛΤ'· Τό Μεσολόγγι (1822) 162- 163
ΛΖ'. Ό θάνατος τού Μάρκου Μπότσαρη (1823) 163- •164
ΛΗ'. Έ καταστροφή της Κάσου (1824) 164- 165
ΛΘ'. Ναυμαχία τού Γέροντα (1824) 165- ■ 166
M'. Τού Παπαφλέσα (1825) 166- • 167
MA'. Η εςοδος του Μεσολογγίου (1826) 167- • 168
MB'. Της μάχης τού Δηρού 168- 171
ΜΓ. Ό καταδικασμός της Κρήτης (1830) 171 - - 173
ΜΔ'. Τού βασιλέως "Οθωνος 173- - 174
ME'. Τής Μονής τού 'Αρκαδίου (1866) 174
MT . Τό καταδρομικό ν ''Ένωσις,, (1867-1868) 175
MZ'. , Τά σύνορα κατά τήν συνθ-ήκην τού 1881 175- - 176
MH' . Τού Μπρούφα (1896) 176- - 177
ΜΘ' . Τοϋ πολέμου τοϋ 1897 177
N'. Τοδ Παύλου Μελά (1904) 177 - -178
NA' . Τοδ πολέμου τοϋ 1912 179
NB' Τοϋ πολέμου τοΰ 1940— 1944 179- - 180
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κεφαλαιον γ'.
ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΑιΣΜΑΤΑ

i. δρασισ κλεφτων και αρματολών

ΣβλΙς

Α'. Βίβας χαί Κατσίγιαννος 183
Β'. Toö Χρίστου Μιλιόνη 184-185
Γ. Τοΰ Ζίδρου 185-186
Δ'. Toö Λάπα 186-187
Ε'. Του Στουρνάρη 188
ς". Τοΰ Νικολού Τζιοβάρα 188-189
Ζ', Τοΰ Τόσκα 189
Η'. Τοΰ Νάνου 190-191
Θ'. Τοΰ Μπουκουβάλα 191
1'. Τοΰ Γυφτάκη 192
ΙΑ'. Τοΰ Γιάννη ίίαπανικόλα ή Πρίφτη 192-193
ΙΒ'. Τών Άνδρουτσαίων 193-196
ΙΓ'. Κλέφτης τοϋ 'Ολύμπου (Βλαχοθανάσης) 196 -197
ΙΔ'. Τοΰ Καλιακοόδα 197-198
ΙΕ'. Τών Σισμαναίων 198 -199
ις". Τοΰ Δίπλα 199-200
1Ζ'. Τοΰ Κατσαντώνη 200 - 204
1Η'. Τοΰ Λεπενιώτη 204 - 205
ΙΘ'. Τοΰ Νάσοο 206
Κ'. Τοΰ Λιάκοο 206 - 208
ΚΑ'. Της Λιάκαινας 208-210
ΚΒ'. 'Αρπαγή της γυναικός τοΰ Χρίστου 210
ΚΓ'. Τοΰ Νικοτσάρα 211-212
ΚΔ'. Τοΰ Γιάννη Σταθά 213
ΚΕ'. Τών Λαζαίων 214-215
KT'. Τοΰ Καζαβέρνη 216
KZ'. Άγων κατά θάλασσαν 217
ΚΗ'. Ό Μιριολής 217
Κθ'. Θύμιος Βλαχάβας 218-219
Λ'. Μονή Βαρλαάμ 219-220
ΛΑ'. Τοΰ Πλιάτσκα 220-221
ΛΒ'. Τοΰ Γιώτη Μπαρτζόκα 221 -222
ΛΓ. Τοΰ Κοσκινά 222
ΛΔ'. Τοΰ Γιαννούλα 222 - 223
ΛΕ'. Κοντογιανναΐοι 223 - 225
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ΛΤ'. Toö Ζαχαράκη 225
ΛΖ'. Toö Κατσούδα 226
ΛΗ'. Toö Γιάννη Ζαρνικιώτη 226- -227
Λθ'. Toö Γιακωβάκη 227
Μ'. Toö Ζαχαρία 227- 229
ΜΑ'. Τού Θανάση Καράμπελα 229- -230
MB'. Toö Γιαννιά 230- -231
Ml". Toö Δεληγιώργη (Γιώργη Γιαννιά) 231- -232
ΜΔ'. Toö Μουσαμπαρδούνια 232- -233
Μ Κ'. Τραγούδια τών Κολοκοτρωναίων 233- -238

1. Τό καμάρι τών Κολοκοτροιναίων 234
2. Ό φόνος τοϋ Μέτζ 'Αράπη 234
3. Εΐς τόν Πΰργον τής Καοτανιας 235- -236
4. Οί διωγμοί τοϋ 1806 236
Τό φερμάνι τοϋ Σουλτάνο».· 236
Οί Κολοκοτρωναίοι εις τά Βερβαινα 237
5. Ό Θ. Κολοκοτρώνης εις τήν Ζάκυνθον 237
6. Προδοσία καλογερου 237 - - 238
7. Μάχη είς τά Τρίκορφα 238

ΜΤ. Τών Χοντρογιανναίων 238- -240
ΜΖ'. Τού Χρόνη 240- -242
ΜΗ'. Τού Δήμο·) 242
Μ θ'. Toö Σκυλοδήμου 243
Ν'. Τοό Δήμου Σκαλτσά 243- -244
ΝΑ'. Τού Κώστα "Αγραφιώτη 244- -245
ΝΒ'. Τού Γιάννη Γκούρα 245 -246
Ν Γ'. Toö Γρηγόρη Λιακατά 246 -247
ΝΔ'. Τού Γεωργίου Καραϊσκάκη 247 -248
Ν Ε'. Ό Βέϊκος καί ό Δράκος 249
Ντ" . Τού Καραμήτσου 250
ΝΖ'. Του Κομνά Τράκα 250 -251
ΝΗ'. , Τοΰ Πανουργία 251
Νθ'. . Τοΰ Τσέλιου 252
πη/  w . Του Λιάκου Γκοντοβά 252 -253
ΞΑ'. Toö Μήτρου Μποταί'τη 253 -254
ΞΒ'. Του Άγρ'-όγιαννη 254 - 255
ΞΓ'. θοδωράκης Γρίβας 255 -257
ΞΔ'. Toö Ztàxa 257 -258
SE'. Toö Σμαήλ 'Αγά 259



ΣελΙς
sr. Τοϋ Κωσταρέλλου 259 - 260

11. ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΖΏΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ
A'. 'Απειλή όπό *λε"τών 261
Β'. ' Απελευθέρωσις αιχμαλώτων 261-262
Γ. Ό μαραμμένος πλάτανος 262 - 263
Δ'. Ό Γιάννης στον πόλεμο 263
Ε'. Ό Βαρλάμης 264
ς". Πληγωμ-ένος κλέφτης καί ό ίππος τοο 264 - 265
Ζ'. Ή κόρη μέ τούς κλέφτες 266 - 267
Η'. Κλέφτες φιλονιχο&ν περί γυναικός 267
θ'. Κλέφτες καί παπαδοπούλα 267 - 269
Γ. Ή αιχμάλωτη νιόνυφη 269 - 270

III. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ
Α'. Έπιθ·υμίαι κλεφτών 271-274
Β'. Συνάντησις κλεφτών 275
Γ'. Οί κλέφτες μ,παρμπερίζονται 275-276
Δ'. Οί κλέφτες σκορπίζουν 276 - 277
Ε'. Κλέφτες πού δέν προσκυνούν 277 -278
ς". Ό κλέφτης πού πεθαίνει 278 - 282
Ζ'. Τά οπλα τού κλέφτη 282 - 283
Η'. Ό κόρακας διψ<$ γιά αίματα 284 - 285
θ'. Γεράλαφος καί Ζάρκαδος 285 - 286
Γ. Βουνά μαλώνουν 286 - 289
ΙΑ'. 'Αϊτός 289-291

IV. ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ
Α'. Τού Γιλαντελή 292
Β'. Ό Δάρειος καί ό Στέφανος 292 - 293
Γ. Ό Τζωρτζάκης κι δ Ζαφέρας 293 - 294

V. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΗιΣΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ
Α'. Τοϋ Αγγελή 295
Β'. Τού Χρίστου Νταβέλη 296 - 297
Γ. Τού Λεωνίδα Σαμαρινιώτου 297 - 298
Δ'. Τού Βελούλα 298 - 299
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Ε'. Τού Ντούλα 299

Τ'. Τοδ Κωσταντέλλο*) 300

Ζ'. Τού Κάγκαλου 300 - 301

ΙΓ. Τοδ Κατααβοδ καί Γυφτογιάννη 301

W. Ή Βασίλω αιχμάλωτος τών ληστών 302

Γ. Τραγούδια τής φυλακής 302 - 306

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

I. ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΛΑΪΚΑΣ ΔΟΞΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΚΛΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ

Λ'. Τού νεκρού αδελφού 309-319

ΙΓ. Τής "Αρτας το γεφύρι 319-325

Γ'. '() κριματισμένος 325 - 327

Δ'. Φωνή νεκρού από το μνήμα 327-329

Ε'. Ο βοσκός καί ή νεράιδα (ή λάμ,ια) 329 - 331

Τ'. Τού Κολυμβητή 331- 334

Ζ'. Τού Άγιου Γεωργίου φονεύοντος τόν δράκοντα 335-341

Η'. Δράκος εμποδίζει τήν δδρεοσιν τόπου 341
Β'. Φόνος βασιλέως (Ερρίκου, Αλεξάνδρου) ύπό βασιλοπούλας 342 - 343

Γ. Άσκητής καί διάβολος (γυναίκα) 343 - 344

ΙΑ'. Πλούσια γεννφ φίδι καί πτωχή παιδί 344-346

ΙΒ'. Ό αυγερινός καλεσμένος είς τόν γάμον τοϋ ήλιου καί τοϋ

φεγγαριού 346

II. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ

Α'. Ή κακή πεθερά 347 - 355

Β'. Ή νύφη πού κακοτύχησε 355 - 357

Γ'. Νέα χαρίζει ετη τής ζωής της εί; τον μνηστήρα της 357 - 360

Δ'. Πιστή σύζυγος (γυρισμός ξενιτεμένου) 360 - 363

Ε'. Ή άπιστϊ| σύζυγος 363 - 367

Τ'. Μάννα φόνισσα 368-371

Ζ'. Τά άγαπημένα άδέλφια καί ή άπιστη γυναίκα 371 - 373

Η'. Ζηλότυπος σόζογος φονεύει τήν γυναίκα του 373-375

Θ'. Ή ρίμα του Μανέτα 375-378

Γ. Του Μαυριανού καί τής αδελφής του 378 -381

ΙΑ'. Φόνο; κόρης οπό τού αδελφού της 381 - 382
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IB'. Τής Σοόσας 382- -385
I Γ. Φόνος πραματευτού ύπό αδελφού τοο ληστού 385 - - 387
ΙΔ'. Άναγνώρισις αδελφής όπό τού άδελφού 387- - 390
Iii'. Μάννα καταράται νά φάγη τό παιδί της ό λύκος ή τό  III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ άρκούδι 390- -392
A'. Τό δοκίμι της άγάπης 393 - 394
Β'. Τού Χαρζανή ή της Ηλιογέννητης 394 -403
Γ. Ό Γιάννης ό Πλανόγιαννος 403- -405
Δ'. Ε'. 'Απαγωγή κόρης υπό άγούρου  Ετοιμοθάνατος έξ έ'ρωτος σώζεται άπό τήν έπίσκ εψιν τής 405 -406

άγαπητικής του 406 -409
Τ'. Της άπολησμονημ.ένης 409 -411
Ζ'. Απαρνημένη καταράται τόν έραστήν της 411 -416
Η'. Τής κουμ.πάρας πού εγινε νύφη 416 -421
Θ'. Καλόγερος απρόσκλητος είς γάμον 421 - 4 21
Γ. Τής λυγερής καί τού Χάρου 423 -426
ΙΑ'. θάνατος νέου ή νέας πρό τού γάμ,ου 426 -428
ΙΒ'. Τραγούδια άτυχους έ'ρωτος νέων 428 -436
ΙΓ'. 'Ανόσιος ερως 437 - 439
ΙΔ'. "Ερως συντέκνισσας προς τόν σύντεκνον 439 -440
ΙΕ'. Τό τραγούδι τής Άροδαφνούσας 440 -444
ΙΤ'. Κυρά (ή Τούρκισσα) δέρνει τή σκλάβα της 444 -445
ΙΖ. Φόνος νέου είς to σπίτι τής έρωμένης 445 -446
ΙΗ'. Κόρη ταξιδεύτρια 446 -448
10'. Παιδοκτόνος καί πέρδικα 448 -449
Κ'. Τής Δημήτριος 449
ΚΑ'. Πραματευτής πού δίδει ζώνη γιά ενα φιλί 450 -451
ΚΒ'. Βασιλοπούλα (χήρα ή Βουλγάρα) καί νέος πού δουλεύει

γιά το φιλί 451 -454
ΚΓ'. Νέος πού τού έκοψαν τό χέρι δι' έ'να φιλί 454 -456
ΚΔ'. Τρία άδέρφια κρεμούν γιά φιλί 456
ΚΕ'. Νέος, οινοχόος είς τό συμπόσιον τοϋ άφέντη καί τής κυ-

ράς του 457 -459
IV. ΕΘΝΙΚΗ ΖΩΗ

Α'. Έροις Χριστιανού καί Έβραιοπούλας 460 -463
Β'. Τής Ρωμ.ιοπούλας 463 -465



517
ΣίλΙΐ

Γ. Βλαχοπούλα καί Άλή Πασάς 465 -466
Δ\ Δερβίσης καί ή Κάντω 466 -467
Ε'. Αιχμαλωσία νέον/ όπό πειρατών 467 -470

V. ΕΚ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ
Α'. Βασιλοπούλα καί toö ρήγα γιός σκλάβος της 471 -472
Β'. Τού κύρ Βοριά 472 -474
Γ. Καλόγεροι άρματώνοον καράβι 474 -475
Δ'. Εβραίος σέ καράβι 475 -476

ΠΙΝΑΚΕΣ
«') Κυρίων ονομάτων 479 -492
β') Τόπων 493 -501
7') Συγγραφέων 502 -504
δ') Τόπων έξ ών προέρχονται τά άσματα τής έκλογής 505 -507
Ο Περιεχόμενα) ν 509 -517



ΠΡΟΣΘΗΚΛΙ KAI ΔΙΟΡΘΩΣΕ1Σ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΠΑΡΟΡΑΜΛ'ΓΩΝ

σ. 3 σημ. 2ένηλικιώθη γρ. έφόρεσε τόν θώρακα άρματώθηκε (λ. ίτ. corazza).
σ. 10, στ. 4 : σεπάζ' - γρ. σσεπάζ'

σ. 19 Α', στ. ·1 : καί 'ς τό κρύο γρ. κάτω 'ς κρύο*

σ. 19 Α', στ. 3: λαλιά άκού', (άκού) φωνήν καί δράκο' γρ. λαλιά(ν) άκού',

φωνήν καί δράκου στόμα.'*
σ. 19 Α', στ. 7: καί δάς μου γρ. καί δώσ' μας.*
σ. 33 - 35 Διορθωτέα ή άρίθμησις τών στίχων τοϋ τραγουδιοΰ.
σ. 45, σημ. 1, στ. 2: Revue Éd. t. Gr. γρ. Revue d. Étud. Gr.
σ. 91, σημ. 2 πρόσθ. : £κδ.: τά ροΰχα* ή διόρθ. έκ τής παραλλ. έν Λαογρ.,

τόμ. Β', σ. 680 - 81, στ. 15.
σ. 112, στ. 4 καί 40: Ίαννάκη γρ. Γιαννάκη,
σ. 125 σημ. 1 στ. 2: "Αθήναι 1920 γρ. "Αθήναι 1929.

σ. 132, στ. 6 έκ τών κάτω : Κυπαρισσία 'Επιδαύρου Λιμηράς γρ. Κυπαρίσ·

σιον 'Επιδαύρου Λιμηράς
σ. 153 ΚΖ': ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ γρ. ΤΗΣ ΠΑΡΓΑΣ

σ. 189 Ζ", στ. 9: Κυπριού νρ. Κηπ'ρειού.

σ. 216 KT, στ. 10: θά χαθούμε γρ. νά χαθούμε,
σ. 229 ΜΑ', σημείωμα, στ. 6 : Μαλεβού γρ. Μαλεβής.

σ. 237, σημείωμα 6, στ. 6: καλόγερος* γρ. καλόγερος.' Διορθωτέος καί ό

άριθμός τής άντιοτοίχου ύποσημειώσεως.
σ. 241 Β', στ. 5: Μακρύ πλάι γρ. Μακρυπλάΐ.
σ. 257 ΞΔ', στ. 2: Μακρυνόρους γρ. Μαυρονόρους.
σ. 300 στ" : Τού Κωνσταντέλλου γρ. τού Κωσταντέλλου.
σ. 342, στ. 13 έμποδίζει γρ. έμποδίσει

σ. 360 Δ', στ. 14 οί πρός γρ· αί πρός

* Ή ΐιόρθωαις κατά τήν ίχίοσιν : Bertr. Bouvier, Δημοτικά τραγοόΐια άπό χειρό-
γοαχο τής Μονής Ίίηρων, 'Αθήναι 1960, ο. 14, άρ. 12, οτ. 1, 3, 7.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A'.

ΗΡΩΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

(ΑΚΡΙΤΙΚΑ)

Α'. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

1.-ΚΟΡΗ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

Εις τό άσμα τούτο, ώς είναι γνωστόν είς τήν Κρήτην, τήν Λευκάδα
καΐ τούς "Ελληνας έκ Σινασού τής Καππαδοκίας, κόρη άντρειωμένη, με-
τημφιεσμένη είς πολεμιστήν, έπιτιθεται κατά τών Σαρακηνών καί προξενεί
είς αύτούς μεγάλην φθοράν. "Ομως είς τήν άκμήν τής συμπλοκής άναγνω·
ρίζεται τό φΰλον αύτής ύπό τού έχθροΰ, Σαρακηνοΰ ή Τούρκου, όστις άνα-
θαρρήσας κάμπτει τήν άντίστασίν της, ούτω δέ διωκομένη καταφεύγει είς
έκκλησίαν τού 'Αγίου Γεωργίου.

Μετ' όλίγον καταφθάνει έκεί καί ό διώκτης της, όστις ύπόσχεται δώ·
ρον είς τόν "Αγιον, πρός δέ καί νά βαπτισθή, ό δέ "Αγιος Γεώργιος ένδί-
δων άποκαλύπτει τήν κρύπτην τής κόρης.

Τό άσμα είναι γνωστόν είς πολλούς τόπους μέ τόν τύπον τούτον της
καταδιωκομένης νέας ύπό άλλοθρήσκου, συνήθως Τούρκου, καί τής κατα-
φυγής της προς προστασίαν είς τήν έκκλησίαν τού 'Αγίου Γεωργίου μέ τήν
έπακολουθήσασαν προδοσίαν αυτού.

ΟΙ χαρακτήρες τής ήρωίδος είς τό άσμα Ιδίως είς τόν κατωτέρω πρώ-
τον (Α') τύπον αύτοΰ, άλλά καί τό όλον περιεχόμενόν του προσδιορίζουν τούτο
ώς άρκετά παλαιόν μέ έμφανή τήν σχέσιν του πρός τόν άκριτικόν κύκλον
καί μάλιστα πρός τό έ'ιτος τού Διγενή 'Ακρίτα, ώς παρετήρησε πρώτος ό Νικ.
Πολίτης. 1 Κατά τούτον τό τραγούδι απηχεί τό έπεισόδιον είς τό Μπος τής
άπαγωγής τής ώραίας κόρης τού Βυζαντινού βασιλέως Άνδρονίκου ύπό τού
μουσουλμάνου άμιρδ τής Συρίας, τήν όποίαν ούτος ένυμφεύθη, άφού προη-
γουμένως ήσπάσθη τόν χριστιανισμόν- 'Εκ τούτων δ'έγεννήθηό Βασίλειος Δι-
γενής 'Ακρίτας.

Γ. Κ. Σ.

Α'.

Μιαν κόρη κορασώθηκε 2 στόν πόλεμο νά πάη

καί σψιχτανεμπουκώνεται3 καί βγαίνει στ' αλογό τζη,

δίδει βιτσά του μαύρου τζη στόν κάμπο κατεβαίνει.

1) Έκλογαί, άρ. 72. Τήν αποψ'.ν ταότην άπέκρουσεν δ S. Baud-Bovy (La chan-
son populaire grecque du Dodécanèse Γ, Les textes, 1936, σ. 270) xal ό R. Dwwlcine
(Λ,αογρ. 13, ο. 81-82), εδέχθη δ' αίιτήν & Π. Καλονάρο; (Βασίλειο; Διγενή; 'Ακρίτας, τόμ.
Β', 1941, σ. 207 σημ. α') καί εν μέρει ό Κ. Ρωμαίος (Προσφορά είς Στίλπ. Π. Κυριακίδην,
Θεσσαλονίκη 1953, σ. 586). ΙΙρβ. περί τού άσματος καί Δημ. Ά. Πετροπούλου, Ελληνικά
δημοτικά τραγούδια, Α', 'Αθήναι 1958, ο. Ο.Ό Π. Καλονάρος, ενθ·' άν., υπεστήριξε, νομίζω,
ορθότερον τήν προέλευση τού ασματος έκ τοδ έπους toû Διγενή 'Ακρίτα.

2) ενηλικιώθ'η. 3) σφικτοζώνεται καί κουμπώνεται.



4

ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Χίλιους κόβγει στόν έμπασμό, στό εβγα δυό χιλιάδες
5 καί στόν καλό τζη γυρισμό μηδέ 'το μηδ' έφάνη.
Σαρακηνός τήνε θωρεί άπό τό μεροβίγλι.1
-«Γυναίκας είν' ό πόλεμος, καί'ς τσ'άντρες χόχλους 2 κάνει-
γυναίκας είν' ό πόλεμος, κι άντρες, μή φοβηθήτε».
Δίδει τοϋ μαύρου ' τζη βιτσά 4 στόν Ψηλορείτη 5 πάει.
10 -«"Αγιε Ψηλορείτη 6 μου, σώσε με τών κουρσάρω 1
νά φέρ' όκάδες τό κερί καί μέ τ' άσκιά τό λάδι,
μέ τά καραβοκάτεργα τ' άσερνικό 7 λιβάνι».
Τό μάρμαρο 'νεκούφωσε 8 κ' έμπήκεν άπό κάτω,
δντε τήν ώρα 'κεινηγιά 9 έφτάξαν ο[ κουρσάροι.
15 -«"Αγιε Ψηλορείτη 6 μας, δείξε μας τό κοράσο'
τό εμπα 10 κάνομε χρυσό, τό εβγα σ' άσημένιο,
κι άπάνω τό καμπαναργιό άσήμι κουκλωμένο».11
Καί μέ τ' άχείλι ν-του 'λεγε : δέν είδα 'γώ κοράσο
καί μέ τό χέρι ν-του 'δείχνε στό μάρμαρο 'ποκάτω.
20 Τό μάρμαρο 'νεκούφωσε 8 κ' έβγήκε ν-άπό κάτω
κ' έγύρισ' άνατολικά καί διπλοκαταράται.
— «"Αγιε Ψηλορείτη μου6 μου, καί νά γοργοχαλάσης-
τό εμπα 10 σου, τό εβγα σου, σταλίστρα 12 τών προβάτω
kl άπάνω στό καμπαναργιό ή κοίτη 18 τώ γ-κοράκω».

Κρήτη (επαρχ. Σητείας). - Έπετ. Έτ. Κρηχ. Σπουδ.
1 (1938) σ. 513 (Ειρήνη Παπαδάχη).

Α'α .

Κάπου πόλεμος γίνεται σ' 'Ανατολή καί Δύση
καί τό 'μαθε μιά λυγερή καί πά' νά πολεμήση.
Άντρίκια 'ντύθη κι άλλαξε καί παίρνει τ' άρματά τση,
φίδια στρώνει τό φάρο u τση κι όχιές 15 τόν καλλιγώνει
5 καί τους άστρίτες 16 τους κακούς τούς βάνει φτερνιστήρια.
Φτερνιά δίνει του φάρου 14 τση, πάει σαράντα μίλια,

1) άπό τήν βίγλαν, παρατηρητήριον τής ήμερας. 2) άναταραχήν. 3) τοδ "ππου.

4) μαστίγωσιν. 5) τό όρο; "Ιδη. 6) πρόκειται περί της εκκλησίας τοΰ Τιμίου Σταυροΰ

είς τήν κορυφήν τού Ψηλορείτου. ΕΙς τήν παραλλαγήν ταΰτην εχει άντικααααταθ-η ή έπί-

κλησις πρός τόν "Αι Γιώργην διά τής πρό; τον Άγιον Ψηλορείτην. 7) είδος λιβάνου μέ

ΐσχυράν όσμήν. 8) άνεσηκώθη, άνυψώθη, ωατε νά σχηματισθή όπή. 9) όποτε κατά

τήν ώραν εκείνην ακριβώς. 10) τήν είοοδον. 11) καλομμένον. 12) τόπος μέ σκιάν

διά τήν μεσημβρινήν διαμονήν τών προβάτων. 13) φωλεά, κοιτών. 14) τόν ΐππον. 16)

έχίδνας. 16) είδος έχιδνών (εχις ή άσπίς).



ΙΟ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

κι άλλη του έδευτέρωσε στόν πόλεμον έμπήκε.
Στά 'μπα τση1 στράτες εκανε, στά 'βγα2 τση μονοπάτια
καί στόν καλό τση γυρισμό δέν ηδρε τ( νά κόψη.
10 Σαρακηνός τήν άγναντα 3 ν-άπό ψηλή ραχούλα
κ' ή κόρη τόν άγνάντεψε κοντά στόν αϊ Γιώργη.
-«'Αφέντη μ' αϊ Γιώργη μου, κι άφέντη καβαλλάρη,
πού 'σαι ζωσμένος μέ σπαθί καί μέ χρυσό κοντάρι,
νά κάμω τά 'μπα σου χρυσά καί τά 'βγα σ' άσημένια,
15 καί τά ξυλοκεράμιδα οδλο μαργαριτάρι,

ν' άνοίξουνε τά μάρμαρα νά κρύψουν τό κοράσι».
Σαρακηνός νά κ' εφτασε κοντά στόν άϊ Γιώργη.
-«'Αφέντη μ', αϊ Γιώργη μου, άφέντη καβαλλάρη,
ν' άνοίξουνε τά μάρμαρα νά βγάλουν τό κοράσι,
20 νά βαφτιστώ στή χάρη σου έγώ καί τό παιδί μου'

έμέ νά βγάζουν Κωνσταντή καί τό παιδί μου Γιάννη».
Γιά νά κερδίση τές ψυχές άφέντης άϊ Γιώργης,
άνοίξανε τά μάρμαρα κ* έβγάλαν τό κοράσι.

Λενχάς. - Φιλ. Σύλλ. ΚΠ., τόμ. Η' (1873-74)
415, άρ. 15. (Ί. Ν. Σταματέλος).

Β'.

"Ενα μικρό Τουρκόπουλο του βασιλιά κωπέλλι 1
μιά Ρωμιοπούλλα 'γάπησε κ' έκείνη δέν τό θέλει.
Παίρνει τά ορη όπίσω της καί τά βουνά μπροστά της
κ' ή μοίρα της τήν ερριξε στού αϊ Γιωργιού τήν πόρτα.
5 «"Αϊ μου Γιώργη, κρύψε με άπ' τών Τουρκών τά χέρια
νά φέρνω κάσες5 τό κερί, όκάδες τό λιβάνι
καί μέ τό βουβαλόπεσο 6 νά κουβαλώ τό λάδι».
Σκίζουν τά άγια μάρμαρα και μπαίνει ή κόρη μέσα,
πάει καί τό Τουρκόπουλο στού δϊ Γιωργιού τήν πόρτα.
10 -«"Αϊ μου Γιώργη, ξέκρυψε 7 τήν κόρη πού 'χεις μέσα
νά φέρνω κάσες τό κερί κι όκάδες τό λιβάνι
καί μέ τήν καραβόβαρκα νά κουβαλώ τό λάδι,
νά βαφτιστώ στήν χάρη σου νά βγώ καί τό ονομά σου».
Σκίζουνε τά άγια μάρμαρα καί βγαίνει ή κόρη πάνω
15 τρέχει καί τό Τουρκόπουλο κι άπ' τά μαλλιά τήν πιάνει.

1) χατά τήν εΐσοδον, τήν είσόρμησίν της. 2) χ ατά τήν εξοδον. 3) τήν βλέπει καί τήν
«αχρινε;. 4) παιδί. 5) είς κιβώτια. 6) άσκός έκ δέρματος βουβάλου. 7) φανέρωσε.



ΙΟ

ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

«"Αφησ' με, σκόλλε, άπ' τά μαλλιά, πιάσ' με άπό τό χέρι,
πού 'χω δυό λόγια για νά πώ καί ö τι μου μέλλει, άς γένη».
Δέν είδα "Αγιο δίβουλο 1 ώσάν τόν έχϊ Γιώργη,
νά παραδίδη καί Ρωμιά είς τών Τούρκων τά χέρια.

Μύκονος. -A.A. "Υλη, άρ. 3146
(Ί. Μ. Βενιέρης, 1888).

Γ'.

Εις παραλλαγήν έκ Καππαδοκίας τό άσμα δέν καταλήγει ώς εις τούς
άλλους έλληνικούς τόπους μέ τήν προδοσίαν ύπό τού άγίου Γεωργίου τής
χριστιανής κόρης. Ενταύθα ό "Αγιος προστατεύει ένεργώς τήν καταφυγού-
σαν πρός αύτόν.

"Οπού ζωνοΰτον τά σπαθιά καί άντεβάστη 2 λωρίκια,
κώλανεν 8 τούς Σαρακηνούς, σφάγεν τά Τουρκοπούλια,4
έκώλησεν, έκώλησεν 5, ψηλόν βουνό άνέβη,
εστηξε τό μιζράχι 6 της, 'κρέμασε τό σπαθί της'
5 ελυσε τήν ζωστρίτζα της 7 καί νά καλοπαθήση
καί ό σκύλλοςίΣαρακην<4ς τά μήλά της σκιάσθη.8
«"Αρχοντοι, μή δουλειάζεσθε 9, παιδιά, μή φοβηθητε-
αυτή πού μέ έκώλανεν 3 ήτο ξανθό κοράσιο».
Ώς τ' άκουσε τό κορασιό, πηδδ, καβαλλικεύει,
10 πήδησε, καβαλλίκευσε, κάτω δρόμον πηγαίνει"

πήγεν έκεΐ κ' έτέντωσε 10 του αγι Γεωργίου τήν πόρτα.
- «"Αγι Γεώργη μου, κρύψε με, κ' έγώ σε ζωγραφήσω,
τήν πάτωση άπό γυαλί καί τροϋλλα σ' άπ' τ' άδήμι
κ' 2ως κλώθει11 τ' δγι' βήματα, ολα μαργαριτάρι».
15 «Κόρη μου, σά λάκκα 'κέ χωρείς12, σέ κόλφο 'κέ μουλλώνεις13
σ' έμβάσω 'ς τ' δγια βήματα, βρίσκουν κ' έσέν' κ' έμένα».
Έννεά καμάρες ήνοιξε κι άπέσω τήν έπήρε.
"Ηκσαν τα 14 καί Σαρακηνοί, πού 'ν' τ' αστρα πού 'ν' τά φύλλα,
πήγαν έκεΐ κ' έτέντωσαν του αγι Γεωργίου τήν πόρταν,
20 «"Αγιε μ', δγι Γεώργη μου, εβγαλ' τήν κόρην όπου 'κρύβη.
τζακώνομ' τό είκόνι15 σου καί πάρομ' τούς σταυρούς σου»,.

1) μέ δύο βουλά;. 2) έβάσταζε φορούσα. 3) ετρεπεν εΐ; φυγήν. 4) εκδ. Iia-

gnrde : μιχροπούλια. 5) ύπεχώρησε. 6) κοντάρι. 7) εκδ. Ijagarde : ζωστρίτζα του.

8) διέκρινε, άντελήφθη τθί>; μαστού; τη;. 9) μή δειλιάζετε. 10) έσταμάτησε. 11) γυ-

ρίζει. 12) εί; τόνλάκχον δέν χωρεί;. 13) δέν τρυπώνει;. 14) ήκουσαν αύτά. 15) εκδ.

Lagardo : τά είχόνι.



ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Κι άγι Γεώργης σάν τ' άκουσε, πολύ τοΰ βαρειαεφάνη'
τούς έκαμε κόμματα, παλούκια καί παρτθάδια ι,
ήμιτυφλοί, ήμικουτθοί, ήμιμονοποδάροι.

Καππαδοκία (Σινασσός). - Paul de Lagarde, Neugr.
aus Kleinasien. Göttingen 1886, σ. 36 αρ. 38.

2.-Ο Ξ Α Ν Τ IΝ Ο Ν

Είς τό κατωτέρω τραγούδι, τό όποιον άπηχεί τήν έπΐ αιώνας σκληράν
πάλην μεταξύ τών Βυζαντινών άκριτών καί τών 'Αράβων, ό ύπερψυσικός ήρως
Ξάντινον8 άναζητει τόν έξαψανισθέντα υίόν του Βασίλην ΕΙς τόν δρόμον
του συναντά Σαρακηνόν, όστις τόν πληροφορεί ότι ό Βασίλης εύρίσκεται
αιχμάλωτος καί έχει ύποβληθή είς τήν καταναγκαστικήν έργασίαν νά «κου-
βαλή λιθάρια», τόν καθοδηγεί δέ πώς νά άπελευθερώση τόν υίόν του.

Τό άσμα τούτο ό Στίλπ. Κυριακίδης 3 καί μετ' αύτόν ό Π. Καλονάρος 4
συνδέουν μέ τόν κύκλον τών φσμάτων του Διγενή 'Ακρίτα. Ούτως είς τό όνομα
Ξάντινος, Κωνστάντινος, θεωρείται ότι ύπόκειται ό Άμιράς, ό πατήρ τού Δι-
γενή, καί ύπό τό όνομα Βασίλης, ό ήρως τού έπους, ό Βασίλειος Διγενής 'Ακρί-
τας. "Ο Η. Grégoire πιστεύει άντιθέτως ότι ό Ξάντινον είναι πιθανώς ό όνο-
μαστός ήρως καί έπαναστάτης τού έτους 913, ό Κωνσταντίνος Δούκας, τοΰ
όποιου τά τέκνα έθανατώθησαν μετά τήν καταστολήν τής άνταρσίας του,
τό δέ όνομα Βασίλης προέρχεται κατ' αύτόν έκ διασταυρώσεως τής παρα-
δόσεως περί τού Κωνσταντίνου Δούκα μέ τήν ποιητικήν υλην, ή όποια έχρη-
σιμοποιήθη εις τήν σύνθεσιν τοΰ "Επους τοΰ Βασιλείου Διγενή 'Ακρίτα6.

γ. κ. σ.

Α'.

Ό Ξάντινον, ό πάντινον, ό πάντα λαλεμένον,6
'ς τό εναν τό ρωθώνιν άτ' 7 αλόγα σταμνισμένα 8
καί 'ς τ' άλλο τό ρωθώνιν άτ' ^ερομυλίτσα9 κλώσκουν
κι άπάν' είς τήν κορφίτσαν άτ' ζευγάρ' βούδα 10 άλωνίζ'νε.

5 Έχάσεν τόν υίγιόκαν άτ', τόν νόν 11 τό κύρ Βασίλην.
Εύτάγει 12 σιδερίν στουράκ'13 καί χάλκενα τθαρούχα" 14
έβγαίνει κι άραγεύει 15 άτον ραχιά 17 καί πολιτείας
καί 'ς τά λιθαροσπάσματα καί 'ς τά γεφυροπόδα.
Σαρακενόν έπέντεσεν 18 άπάν' 'ς τό σταυροδρόμιν.

1) κομμάτια (λ. τουρκ. parça). 2) συγκεκομμένος τύπος του ονόματος Κωνσταντί-

νος - Κωνστάντινον - Κστάντινον - Ξάντινον.

3) Ό Διγενής'Ακρίτας, 'Αθήναι [1926 | σ. 39. 4) Βασίλειος Διγενής'Ακρίτας, τόμ. II,

1941, σ. 220 σημ. 5) Η. Grégoire, Ό Διγενής 'Ακρίτας. Νέα Υόρκη (1942), σ. 222 - 23.

6) έξακουστός, περίφημος. 7) αυτού. 8) δεμένα. 9) χειρόμυλοι. 10) βόδια.

11) νέον. 12) κατασκευάζει. 13) ραβδί. 14) τσαρούχια, ύποδήματα. 15) ζητεί (λ. τουρκ.

aramak). 16) αύτόν. 17) βουνά. 18) συνήντησε.
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10 - «'Σ τόν σ\ 'ς τόν θ^ σ', Σαρακενέ, σαρακενόν παιδίον,
ττουθέν 'κ* είδες 1 τό υίγιόκα μου, τό νέον κυρ Βασίλην ;»
-«'Ακεΐ 'ς τό πέραν τό ραχίν2, 'ς τ' άλλο τ' έπεκειμέριν,
'ς τό τούρκικον τή μαχαλάν 3, 'ς τ' άρμέν'κον 4 τό χωρίον,
έκεΐ κάστρος έχάλασεν καί κουβαλεί λιθάρα.
15 Έκόδεψεν 6 τόν βουδανόν καί κουβαλεί λιθάρα.

"Αν άποστέκ' ό βουδανόν' κρούγ'ν " άτον τσιμπουκέας- 7
άν άποστέκ' ό γιόκας σου κρούγ'ν άτον μαχαιρέας».
«Πώς νά φτάγω, πώς 'κ'8 εύτάγω, νά παίρω τόν υίγιόκα μ',
νά παίρω τόν υίγιόκα μου, τόν νόν τόν κύρ Βασίλην» ;
20 - «Γιά ξύρτσον 9 τή γενάδα σου καί γίνον παλληκάριν

καί κούρεψον τόν μαύρο σου καί ποίσον 10 νόν 11 πουλάριν·
γιά άμε συ καί κόνεψον είς του καστρί' τήν πόρταν"
γιά σούκ' 12 καί καλοκόνεψον καί 'ς ση χωρί' τήν μέσην,
φαγίν ψαλάφα 13 καί ποτίν, ταγήν καί γιά τόν μαΰρον,
25 ψαλάφα κόρην εμορφον του Μαυρολίβ' τήν κόρην»·14
Έξύρτσεν τή γενάδαν άτ', έγέντον παλληκάριν,
έκούρεψεν τόν μαΰρον άτ' κ' έποΐκεν 15 νόν πουλάριν,
έπήγεν καί ν-έκόνεψεν είς τή καστρί' τήν μέσην'
ψαλάφεσεν φαγίν, ποτίν, ταγήν καί γιά τόν μαύρον,
30 εστειλεν κ' έψαλάφεσεν άρ' έναν παλληκάριν.

- «Ποίος ζαρπλής 16 καί δυνατός καί όλων παλληκάριν'
άς ζώθκεται λαφρόν σπαθίν, 'ς τόν πόλεμον άς ερ'ται.» 17
Ποιος νά πάη ; ποίος 'κι18 πάη ; - άς πάγη ό Βασίλης.
Μέ τήλ λαλφν άτ 19 ελεγεν'-ελα άς πολεμούμε'
35 καί μέ τ' ίδμάρ'ν 20 άτ' ελεγεν" - Βασίλη μ', χάιτε 21, άς πάμε.

Πόντος (Τραπεζονς). - A.A. άρ. 31, α. 110-113.
άρ. 6. (Ίωάνν. Βαλαβάνης)=Α. Α. "Υλη, άρ. 28.

Β'.

ο κωνσταντησ ζευγμενοσ με βουβαλι

'Από τό θέμα, ώς είς τό προηγούμενον άσμα> τής ζεύξεως τοΰ Βασίλη,
τοΰ υιού τού Ξαντίνου ή Κωνσταντίνου, μέ τό βουδανόν διά τήν μεταψοράν
λίθων πρός άνέγερσιν κάστρου, διεμορφώθη μέ στοιχεία άπό άλλα άσματα,

1) δέν είδε; ποοθ-ενά; 2) βουνό. 3) συνοιχίαν. 4) άρμένιχον. 5) εζευξεν (λ. τουρχ.

kosmak). 6) κρούει, χτυπφ. 7) βουκεντριές (λ. τουρχ. çubuk). 8) δέν (ο&χί,'κι,'ν.'=ο5χί).

9) ξύρισε. 10) κάμε. 11) νέον. 12) σήκω. 13) αναζήτησε. 14) Ι£ίς τήν παραλλαγήν

του Π. Τριανταφυλλίδου, 0ί Φυγάδες, Άθ·. 1870, σ. 170, ό στίχος εχει ώς έξης: «ψαλάφα

χόρην εΰμορφον, τον Μαυροειδη την χάλην». 15) έκαμε. 16) ισχυρός (λ. τουρκ. zarp).

17) ερχεται. 18) νά μή. 19) φωνήν του. 20) ίσμάρ'.ν (λ. τουρκ. ΐ3πι&τ)=νεΰμα. 21) ελα.
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ακριτικά καί μή, αύτοτελές τραγούδι, ώς είς τάς παρατιθεμένας κατωτέρω
δύο παραλλαγάς.

Δέν είναι κρίμα κι άνομιά, παραπονιά μεγάλη ;
έζεύγωσαν τόν Κωνσταντήν μέ τ' αγρον τό βουβάλιν,
νά κουβαλήση μάρμαρα άπ' τό μαρμαρονήσιν.
'Οπού 'ταν λάσπες καί νερά έσύρνεν τό βουβάλιν,
5 κι όπού 'ταν πέτρες καί βουινά 'σύρνεν ό Κωνσταντΐνον.
Κανείς, κανείς 'κ' έλάλεσεν 1 κανείς 'κ' έπηλογέθεν.2
Βασιλοπούλα 'λάλεσεν άπό ψηλόν παλάτιν :
«'Αγάλι'-άγάλα, Κωσταντή, μή δέρνης τό βουβάλιν».

- «θωρείς τή σκύλλαν, τήν Έβράν, καί τ' άνομον τήν κόρην,
10 πού έλυπέθεν τό θεριόν, τό άγρς>ν τό βουβάλιν,

κ' έμένα 'κ'3 έλυπήθηκε, τ' άξον τό παλληκάριν ;
'Ασ' σ' όρος4 φέρω τό νερόν, κι άσ' σήν Ώρήν 5 τ' άσβέστιν
κι άσ' τήν s Κωσταντινούπολιν φέρω τό κεραμίδιν,
νά χτίσω τό παλόκαστρον, τής "Αμαστρας 7 τό κάστρον».

Πόντος (Τραπεζοϋς). - Λ. Α., "Υλή, άρ. 87.
(Ίωάνν. Βαλαβάνης).

Β'α.

Δέν είνι κρίμα κι άδικου, δέν είνι κι άμαρτία,
πού 'ζέψανι τούν Κουσταντή μέ τ' άγριου βουβάλι,
νά κουβαλήση μάρμαρα, νά κουβαλήσ' λιθάρια,
νά χτίσουν τήν Άγιά Σοφιά, του Μέγα μουναστήρι.
5 "Οπ' ευρη λάσπες κί νερά πηγαίν' τ' άγριου βουβάλι
κι δπ' ευρη λιανοστέλναρα, πηγαίν' ού Κουσταντΐνος.8
Βασιλοπούλ' άγνάντευε 'πό κρυσταλλένιο πύργο.

- «'Αγάλια - άγάλια, Κουσταντή, μήν σκάσης τού βουβάλι».

- «Δέν κλαίς, κόρη μ', τά νιάτα μου, δέν κλαις τή λεβεντιά μου,
10 μόν' κλαις τόν παλιοβούβαλο, πού θέλω νά τόν σκάσω»."

Σιάτιστα. - Α. Α., άρ. 1430 α, σ. 7 (Κ. Μπέντας, 1939).

1) 8έν έμίλησε. 2) ουχί, δέν άπήντησε. 3) δέν. 4) άπό τό δρος. 5) καί άπό
την Ώριάν. Θέσι; παρά τήν Οίνόην τοΰ Πόντου. 6) Χειρ.: χι' άς στην (=άπό τήν). 7) ή
πόλις Άμαστρι; ή Άμάστρα εν Παφλαγονία τοΰ Πόντου. 8) Χειρ.: Κουοταντής.

9) Τό άσμα τελειώνει ενταύθα μέ τόν κατωτέρω στίχον : «Μι αϊ μ α τόν χαζάντιοα μι
αίμα âà τόν σκάσω», ό όποιο; φαίνεται μεταγενεστέρα προσθήκη.
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3. - Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΕΒΑΝΤΗ

Ό Διγενής, πληροφορηθείς άπό 'Αθιγγάνους ότι ό βασιλεύς Λεβάντης
ή Άλιάντρης προετοιμάζεται νά ΰπανδρεύση τήν θυγατέρα του μέ τόν Γιαν-
νακόν, πέμπει άμέσως τόν Φιλοπαπποΰν ώς προξενητήν πρός τόν Λεβάντην
διά νά τόν προτιμήση ώς γαμβρόν του. Ό βασιλεύς τόν άποκρούει λόγω
τής καταγωγής του άπό πατέρα Σαρακηνόν καί μητέρα Έβραίαν.

Ό Διγενής τότε άγανακτημένος άπό τήν προσβολήν έρχεται έφιπ-
πος κάτω άπό τόν πύργον τοΰ βασιλέως καί μέ τόν γλυκύν ήχον τής ταμ-
πούρας του θέλγει τήν κόρην, ή όποία τόν άκολουθεί καί φεύγει μαζί του.

Ό πατήρ τής κόρης μόλις ήκουσε περί τής άπαγωγής της έτέθη είς
καταδίωξιν του Διγενή, ούτος όμως άντεπετέθη καί κατετρόπωσε τούς διώ-
κτας του,

Τό άσμα είς τάς κατωτέρω δύο παραλλαγάς εύρίσκεται είς στενωτά-
την σχέσιν μέ τήν σχετικήν είς τό βυζαντινόν Μπος διήγησιν τής άπαγωγής
τής κόρης τού στρατηγού Δούκα ύπό του Διγενή. Κατά τόν Η. Grégoire
τό άσμα τούτο συμφωνεί είς τό περιεχόμενόν του μέ τήν άρχικήν μορφήν
τού έπους του Διγενή 'Ακρίτα1.

Γ. Κ. Σ.

Α'.

Ό ρήας τής 'Ανατολής τξ' ό βασιλιάς τής Δύσης
συμβούλιον έκάμασιν συμπεθθερκάν νά κάμουν.
Ξεήκαν2 τζαί καλέσασιν π' 'Ανατολήν ώς Δύσην
δσσους βεπάζ' ό ουρανός τξ' δσσους ήβράζ' ό ήλιος'
5 καλέσαν τούς Κατσίγγανους 3 νά πάσιν είς τούς γάμους'

του Γιαννακοΰ τήν προξενούν τζαί θέν νά τούς άρμάσουν.4
τζαί μιαν άγίαν Τξερκατξήν, δεσποτιτξήν ήμέραν,
έξέηκεν ό Διενής έτξείνος 'ς τό τξυνήιν,
περτίτξιν έκακκούρισεν, εύτύς τό σαϊττεύκει.
10 Οΐ τρεις, οί τρεις Κατσίγγανοι 'ς τήν άφκοποταμοΰσαν,5
στόγ γάμον έπηαίννασιν, μεγάλην ξήην 6 είχαν
ëvaç ξηάτουν 7 γιά σπαθί τσ' ό άλλος γιά κοντάρι,
ό τρίτος τξ' ό καλύτερος γιά μιαν αύλήν ξηάτι.
«Σάν του Λεβάντου τήν αύλήν, αλλην αύλήν 'έν εΐα,8
15 άππ' εσσω εν' μέ τό ψηφίν τξ' άππ' εξω μέ τόν τόρνον,
τζαί μέσα κόρη κάθεται, <τοΰ ήλιου φέγγος εθει).
"Εθει φεγγάριν πρόσωπο, τόν ήλιον μηλοβούτσια9

1) Βλ. Η. Grégoire, Ό Διγενή; Άκριτα;, Νέα Υόρκη (1942), σ. 230. καί Βασίλειο;
Διγενή; 'Ακρίτα; (εκδ. Π. ΚαΙονάρον), τόμ.. Β, 1941, σ. 229 σημ.. καί 231 σημ.

2) Ξεδγήκαν, Ιβγήκαν. 3) 'Αθιγγάνου;. 4) παντρέψουν. 5) άγνωστο; ή έτομολ.

τή; λ. πιθ-ανώ; σημαίνει βαλτώδη τόπον πλησίον ποταμού, (εκ τή; λ. όφκό; ( = τέλμα) + πο-

τάμι). Ό Στ. Κοριαχίδη; δποθέτει ότι πρόκειται περί τή; λέξ. ανωποταμοϋσα = άνωποταμία.

6) Ιξήγηαιν, σονομιλίαν. 7) έξηγειτο, ώμίλει. 8) δέν είδα. 9) μήλα τών παρειών.
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δκυό άστρη πού τόν οόρανόν εδει καμαροφρύδκια.
Τοΰ Γιαννακού τήν προξενούν τζαί θέν νά τούς άρμάσουν.1
20 Τού Γιαννακού 'έν πρέπει του παρά του Διενάτξη,
πού 'ν' άξιος τζαί πότορμος 2 γιά νά τήνε βλεπίση».
Ό Διενής εν' π' άκουσε τήλ λέξιν άπού λέουν,
τό τρικλαππήιν επκιασεν 3 τξ' έπήεν τξ' £φτασέν τους.
Πρώτα διά τους μουστουνιάν τζαί ΰστερα ρωτά τους.
25 - «Πέτε μου, βρέ Κατσίγγανοι, είντα 'ν' πού έξηάστε ;
τζαί πέτε μου τζαί τό ποίημαν 'ς τήν άφκοποταμοΰσαν».4

- «Χαμμάζομέσ' σε 5, Διενή, τά λόγια πού μας λέεις'
πρώτα διάς μας μουστουνιάν τζαί ΰστερα ρωτάς μας.

Έπαρ' μας λλίην πομονήν, λλίην καρτερωσύνην,
30 νά φέρουν φώς τά μμάδκια μας, τζαί νουν ή τξεφαλή μας,
τζαί λοϊσμόν τά μήλη8 μας, τξ' έμείς νά σού τό πούμεν».
Παίρνει τους λλίην πομονήν, λλίην καρτερωσύνην,
έφέραφ φώς τά μμάδκια τους τζαί νουν ή τξεφαλή τους,
τζαί λοϊσμόν τά μήλη τους, στάθηκαν νά του ποΰσιν.
35 -«"Οσον κόσμον έύρισα, τξ' δσες αύλές άν εΐα,

σάν του Λεβάντου τήν αύλήν, άλλην αύλήν 'έν εΐα.
άππ' εσσω εν' μέ τό ψηφίν, τξ' άππ' εξω μέ τόν τόρνον,
τζαί μέσα κόρη κάθεται, του ήλιου φέγγος ε8ει.
"Ε8ει φεγγάριν πρόσωπο, τόν ήλιον μηλοβούτσια,
40 δκυό άστρη πού τόν ούρανόν εθει καμαροφρύδκια.

Του Γιαννακού τήν προξενούν, τζαί θέν νά τούς άρμάσουν'
του Γιαννακού 'èv πρέπει του παρά σένα Δινεάτξη,
πού 'σ' άξιος τζαί πότορμος γιά νά τήνε βλεπίσης».
τζαί πού τ' άκούει Διενής πολλές χαρές παθθαίνει,
45 περτίτξιν πού τό 6έριν του εύτύς τό ποσκλαβώννει.

- «"Αμε τζαί σού, περτίτξιν μου, 'ς τόν τόπον άπού ήσουν,
τξ' άφοΰς ήζκιοΰσιν 7 τά πολλά, νά ζκης τζαί σύ μιτά τους».
Τξ' έπολοήθην τξ' είπεν τους, τζαί λέει τζαί λαλεί τους.
-«Γλήορα, βρέ Κατσίγγανοι, προξενητές νά πάτε».

50 Τζαί πολοούνται τξ' είπαν του <τζαί λέουν τδαί λαλούν του).
-«Στόγ γάμον μας καλέσασιν, προξενητές 'έν 8 πάμεν.
Τζ' εδρε τόν Φιλιοπαππουν, προξενητής νά πάη».
Ό λόος 'έν έτέλειωσεν, ή ώρα 'έν πομένει,
θωρεί9 τζαί τό Φιλιοπαππουν τόν κάμπον τξ' άνεφαίνει.

1) παντρέψουν. 2) τολμηρός, θ-αρραλέος. 3) εχαμε τρία πηδήματα. 4) βλ. άν.,
ο. 10 αημ. 5. 5) αέ θαομάζομεν, άποροΰμεν διά σέ. 6) Κατά τόν Στ. Κυριαχίδην: αί
μήνιγγες (μηλίγγια). 7) ζουν 8) δέν. 9) εκδ. Στ. Κοριαχίδου: χωρείς.
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55 Τζαί πού τόν εΐε Διενής πολλές χαρές παθθαίννει.

Τζ έπολοήθην τξ' είπεν του, τζαί λέει τζαί λαλεί του.

- «Γλήορα, τζαί Φιλιοπαππού, προξενητής νά πάης».
Τζ' έπολοήθην τξ' είπεν του, τζαί λέει τζαί λαλεί του.

- «'Εννιά χρόνους ε8ει άπού 'μαι σκλαβωμένος,

60 τόμ πόλεμον κερτέψαμεν 'ς τήμ Πόληθ θέν νά πάω.

Τά ρούχα μου ζουρώθησαν 1 τ' άρματά μου άγιώσαν 3
τζαί ή νουρά τού μαύρου μου φτείρες έγεμώσαν'
τζ' ό μαύρος μου ποστάθηκεν, προξενητής 'έν πάω».
τζαί πολοάται Διενής Φιλιοπαππου τζαί λέει.
65 - «Δκιώ σου τζαί τά ρούχα μου, δκιώ σου τ' άρματά μου,
δκιώ σου τζαί τόμ μαΰρον μου, γιά νά καβαλλιτξέψης».
Φιλιοπαππούς φοήθηκεν τζαί γύρεψεν νά φύη,
τό τρικλαππήιν επκιασεν τζαί πήεν τζ' εφτασέν τον.
Δια 3 του τζαί τά ρούχα του, διά του τ' αρματά του,
70 ππηδα τζαί καβαλλίτξεψε, τζαί λάμνησεν νά πάη.
Ό Διενής έξήχασε γιά νά του παραντξείλη,
τζαί μιάν σφυρκάν 4 του εβαλεν, εύτύς τά πίσω στράφη.
Τξ' έπολοήθην τξ' είπεν του, τζαί λέει τζαί λαλεί του.
-«Είντα μέ θέλεις, Διενή, γιά νά μου παρατξείλης ;»
75 τζαί πολοάται Διενής, Φιλιοπαππού, τζαί λέει.

- «'Εννιά ώρες ή ήμερού

τές τρεις νά πάς, τές τρεις νά 'ρτης, τές τρεις νά μού συντύθης».
"Οσον νά πη, εδετε γειάν, έπήεν 6ίλια μίλια,
όσον νά του πολοηθοΰν, θίλια τζαί πεντακόσια"
80 στές τρεις ώρες τής ήμερους έμπέην είς τόγ γάμον.
"Αμμον εΐθεν ή θάλασσα τ' άσκέριν εν' περίτου.
Έτζεί έπαιζαν τά βκιολλιά, έπαιζαν τά λαούτα"
τζαί πού τόν είδαν άρκοντες σηκώθησαν 'ς τό πόδι.
-(«Καλώς ήρτες Φιλιοπαππού,) νά φας, νά πκης μιτά μας,
85 νά φάης άφρην τού λαούδ, νά φας όφτόν περτίτξιν,
νά φας άρκοτξεράμιον Β, πού τρών' οί άντρειωμένοι,7

1) έζάρωσαν καί ελερώθ-ησαν. 2) έσκούριασαν. 3) δίδει. 4) σφύριγμα. 5) Λέ-
γεται ετι καί άγριν, αδριν, αρδιν του λαον κ. α. είξ αλλα κυπριακά ασματα. Ή λ. σημαί-
νει προφανώς τδ καλύτερον μέρος τοΰ λαγού, ίσως το ψαχνά μέρος έπί τών νεφρών. (Βλ.
Κοπρ. Γράμματα, ετ. 16 (1951) σελ. 74 καί 127. ετ. 17 (1952) σ. 342 - 43). 6) Τπε-
στηρίχθη 8τι ή λ. σημαίνει είδος έκλεκτοδ άρτου ή δγριον κρόμμυον (βλ. Λαογραφία 8, α.
230 καί 572. Κυπρ. Γράμμ. ετ. 16 (1951,) σ. 74), πιθ-ανωτέρα 8μως φαίνεται ή έρμηνεία
τών Β. Φάβη καί Ν. Κονομή έκ τής λ. άγριοχίμαρος ( = άγριοκάτσικον)· (βλ. Άφιερ. εις
Γ. Ν. Χατζιδάκιν, Άθ·. 1921, σ. 117-20, Λεξ. 'Αρχ. <Γ (1923) α. 359 κ. έξ. Κυπρ. Γράμμ.
ετ. 16 (1951 )σ. 162- 163). 7) εκδ. Στ. Κυριακίδου: φουσκωμένοι' βλ. καί παρατήρησιν
τοϋ έκδό:οο, α. 113 - 14 έν σημ.
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νά πκιης γλυκύποτον κρασίν, <πού πίννουφ φουμισμένοι),
πού πίνουν το τξ' οί άρρωστες τζαί βρέθουνται γιαμμένες».
τζαί πολοάται τξ' εΐπεν τους τζαί λέει τζαί λαλεί τους.
90 - «Ό Διενής μέ επεψε, γιά νά τόν προξενήσω

του Γιαννακού τήν προξενούν τζαί θέν νά τούς άρμάσουν'
του Γιαννακού 'έ.ν πρέπει του παρά του Διενάτξη,
πού 'ν' άξιος τζαί πότορμος, γιά νά τήνε βλεπίση».
Τζαί πού τ' άκούουν άρκοντες, πολλά τούς κακοφάνην.
95 - «'Èv του τό εϊπουν μιάν τζαί δκυό τζαί τέσσερεις τζαί πέντε,
ό τξύρης του ëo'1 Σαρατξηνός τξ' ή μάννα του 'τον' Όβραΐσσα
τζαί φτάννει άπό τρεις γεννιές, γαμπρόν τζαί δέν τόθ θέλω;»
τζαί πού τ' άκούει Φιλιοπαππούς, εύτύς τά πίσω στράφην.
Έστύλλωσεν ό ήλιος 2 τζαί βρέθηκεν κοντά του.
100 τζαί πού τόν εΐε s Διενής, πολλές χαρές παθθαίννει.
-«Καλώς ήρτε Φιλιοπαππούς μέ τά καλά χαπάρκα».4
τζαί πολοάται Φιλιοπαππούς του Διενή τζαί λέει.

- «Κακώς ήρτε Φιλιοπαπποϋς μέ τά κακά χαπάρκα.

Ό τζύρης σος 6 Σαρατζηνός τζ* ή μάννα σον 5 Όβραΐσσα
105 τζαί φτάννεις άπό τρεις γεννιές γαμπρόν τζαί δέσ σέ θέλουν».
Τζαί πού τ' άκούει Διενής πολλά τοΰ κακοφάνην.
-«Κατέβα πού τόμ μαύρον μου, τυρί σαρατξιασμένον,6
τζαί κρομμύιν άκαπο7 τζαί είσαι βρωμισμένον.
Τά ρούχα μου έζούρωσες,8 τ' άρματά μου άγιώσες,9
110 τζαί τήν νουράν τού μαύρου μου φτεΐρες τήν έγεμώσες».
Διά του τζαί τά ρούχα του, διά του τ' άρματά του,
διά του τζαί τόμ μαΟρον του, ππηδά καβαλλιτξεύκει.
Τζ' όσον νά πί), εδετε γειάν, έπήεν σίλια μίλια,
όσον νά του πολοηθουν, δίλια τζαί πεντακόσια.
115 Φιλιοπαππους έξήχασεν γιά νά του παραντζείλη

τζαί μιάν σφυρκάν του εβαλεν, εύτύς τά πίσω στράφην.
Τζαί πολοάται Φιλιοπαπποϋς του Διενή τζαί λέει.

- «Πόμεινε τώρα, Διενή, γιά νά σου παραντζείλω.

"Αν πκιάσης τήν παραντξελιάν, τήν νιόνυφφην νά κλέψης.
120 τζαί πκιάσε τούτον τόν στρατίν, τούτον τό μονοπάτιν"
τό μονοπάτι βκάλλει σε σέ δασερόλ λιβάιν,
τζαί εδρε δασερήν 10 έλιάν, πουκάτω νά πεζέψης,
τζαί κόψε κούρμην 11 τής έλιάς τζαί κάμε μιάν ταμπούραν,

1) είναι. 2) ανέτειλε ν.αί εφθ-ασεν υψηλά elç τό στερέωμα. 3) είδε. 4) είδήαε'.ξ
(λ. τ. haber). 5) σου εν'—ζΐϊ&ι. 6) σχωληχόβρωτον. 7) ανευ φλοιοδ. 8) ελέρωσες. 9)
εσχουριαοες. 10) ιτυχνόφυλλον, ιρουντωτήν. 11) χορμόν.
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σκότωσε φίδκια τζαί θερκά (τζαί βάλλε της 1 τές κόρτες)
125 τζαί βάρ' τές μαύρες γιά χοντρές, τές άσπρες γιά μεντζάνες'
τότες νά παίξ' ό τταμπουράς τού κόσμου τές γλυκάες».
Καθώς του είπεν εκαμεν, καθώς τού παραντξέλλει.
"Επκιασεν τξεΐνον τό στρατίν, τξείνον τό μονοπάτιν,
τό μονοπάτι βκάλλει τον σέ δασερόλ λιβάιν,
130 τζ'εύρίσκει δάσερήν έλιάν πουκάτω τζαί πεζεύκει

τζαί κόβκει κοόρμην τής έλιάς τζαί κάμνει τήν ταμπούραν,
σκοτώννει φίδκια καί θερκά τζαί βάλλει της τές κόρτες·
βάλλει τές μαύρες γιά χοντρές, τές άσπρες γιά μεντζάνες2
τζαί επαιξεν ό τταμπουράς του κόσμου τές γλυκάες'
135 τζαί τά πουλιά του ούρανού χαμαί έτζιλαούσαν

τζαί τά θερκά στές τρΟύπες τους, ζξείνα άρκολοηθήκαν.3
Πού τές χαρές του τές πολλές ππηδά καβαλλιτζεύκει.
Έτσά κατά τά δειλινά μέσα στόγ γάμον μπαίννει.
Άππ' ί-ξω άπού τό τειθιόν 4 γύρνει τζαί πεζεύκει
140 τξ επκιασε τζαί τόν τταμπουράν εύτύς είς τό θέριν
τξ επαιξεν ό τταμπουράς του κόσμου τές γλυκάες.
Πού τήν γλυκάαν τήν πολλήν ό κόσμος έσπαγιάστην.5
-«Που τόν ηδρες, Διενή, τόν τταμπουράν τζαί παίζεις;»
Τζαί πολοάται Διενής τής νιόνυφφης τζαί λέει.
145 -«"Αν πάης μέ τόγ Γιαννακόν, πολλά κακά εν' νά '6ης,
άν πάης μέ τόδ Διενή, πολλά καλά εν' νά 'θης.
Τζαί πολοάται νιόνυφφη του Διενή τζαί λέει.
-«'Èoe σου πιστεύκω, Διενή, άν μέσ6 σέ δοτζιμάσω.
"Εχω διτξίμιν εσσω μου, κάτω γιά νά τό σύρω,7
150 'ς τές φούχτες σου βαστάχνεις το, πάνω νά μου τό σύρης ;»
Τζαί πολοάται Διενής τζαί λέει τζαί λαλεί της.
- «Τζαί κουντιστόν τό ρίψε έσύ, γιά νά μέ δοτξιμάσης».
Τό τρικλαππήιν επκιασε 8 τζαί πάει 'ς τό διτξίμιν
τζαί κουντιστόν τό εφερε τζαί πάει φούντα κάτω.
155 Τό 'ναν του παίζει τταμπουράν, τ' άλλο πκιάνει διτξίμιν,
πίσω του τό έπέταξεν τζαί πήεν έναμ μίλιν.
Τζαί πού τόν εΐεν9 νιόνυφφη, πολλές χαρές παθθαίνει-
σωρέει τζαί τά ρούχα της τζαί κάμνει φούντα κάτω.
"Εππεσεν μέσ' "ς τό θέριν του σάν μήλον μυρωάτον.
160 Έκρόκατσεν τόμ μαύρον 10 του, πίσω του τήν πετάσσει. 11

1) εχδ. Κοριαχ. : του. 2) αί λεπταί χορδαί τοΰ βιολιού. 3) ήχροάαθησαν.

4) τείχος. 5) έλιγώθηκε. 6) δέν. 7) ρίψω. 8) ετρεξε (ιέ τριπλά πηδήματα. 9) είδε.

10) εχαμε νά χαμηλώα-fl, λογίζων τά γόνατα, ό ίππος. 11) τήν πετάει.
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Φτερνιστηρκάν τοϋ μαύρου του, τξ έλάμνησεν τζαί πάει.
"Οτι τξ έπάψαν τά βκιολιά τξ έπκιάααν τά λαούτα,
επκιασεν τξ' ό τταμπουράς του κόσμου τές γλυκάες·
τήν νιόνυφφην γυρεύκουν την τζαί πκιόν 'έν 1 τήν ηύρίσκουν.
165 τζαί τ' άπισόν του Διενή σάν τ' άστρη σάν τά φύλλα,
άπού 'τουν ούλλον άρκοντες τξ οδλλον άντρειωμένοι.
τζαί τ' άπισόν 2 του Διενή, τήν νιόνυφφην νά πκιάσουν,
τόδ Διενήγ γυρεύκουν τον, τζαί πού ëv' νά τόν εΰρουν !
θέλεις τξείνου ή τύ6η του, θέλεις τό ριζικόν του,
170 τόγ Γιαννακόν εν' πόπλασε 3 'ς τόδ δρόμον τζαί πηαίννει.
Πού τήν δεξιάν του τήν μερκάν όγδόντα σιλιάες,
πού τήν ζαβράν του τήν μερκάν ώς έκατόν θιλιάες.
τζαί τξαχαμαί άνέφανεν έναν μικρόν φουσάτον,
τό ένεννηνταλάμπουρον4, τών 8(λιων βιλιάων,
175 τήν νιόνυφφην άχρώνισαν 5 τζαί θέν νά τοΰ τήν πάρουν.
"Αμμον εϊθεν ή θάλασσα τ' άσκέριν ëv' περίτου,
τζαί πάνω του τσιππώσασι0 τήν νιόνυφφην νά πκιάσουν.
Έτραύησε 'ς τήν κόξαν του 7 τζαί τό σπαθίν του πκιάννει,
τζαί άκρες άκρες επκιασεν, τδ οί μέσες έλλιάναν.
180 Έτξείνος έφοήθηκεν πώς ëv' νά τοΰ τήν πάρουν,

φτερνιστηρκάν τού μαύρου του πάνω 'ς βουνόν ήβκαίννει.
Τό όιλλιολίτριν του ραβτίν χαμαί τζαί τό κουμπίζει,
τήν νιόνυφφην έπέζεψεν, έτξείνη έφοήθην.
τζαί πολοάται Διενής τής νιόνυφφης τζαί λέει.
185 -«τζαί μέφ φοάσαι, νιόνυφφη, τξ έγιώ 'ν' νά σέ γλυτώσω1
τζαί πέ μου τζαί τόν τξύρην σου, πέ μου τζαί τήγ γενιάσ σου».
Τξ" έπολοήθην νιόνυφφη, του Διενή τζαί λέει.

- «"Οσοι φορούν τά κότξινα εν' τά γεννητικά μου,
δσοι φοροΰν τά πράσινα εν' [τά) παππογεννικά μου».

190 Τόμ μαΰρον έκαβαλλίτξεψεν είς τόν καβκάν νά πάη.
Φτερνιστηρκάν τοΰ μαύρου του, ό μαΰρος 'έν πηαίννει.
τζαί πολοάται ό μαΰρος του, τζαί λέει τζαί λαλεί του.

- «Τό λίθος έθει δράκοντα, τό λίθος εθει λιόντα,

τήν νιόνυφφην τρώσ σου την, τζαί πκιόν 'έν τήν ηύρίσκεις».
195 τζαί πού τ' άκούει Διενής, εύτύς τά πίσω στράφην.
Μπήει τόν μιαλιώναν 8 του λίθον τξ άνακατώννεΐ'
βρίσκει τόν δράκον τζαί δείπνα, τόν λιόνταν τζαί τξοιμαται.

1) πιό δέν. 2) χαταπίσω. 3) συνήντησε. 4) φουσάτον με ενενήντα φλάμπουρα,
σημαίας. 5) άγρώνισαν, έγνώριααν. 6) ώρμησαν. 7) μέσην του. 8) τί>ν αντίχειρα.
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Δια 1 του δράκου μνιάν κλωτσιάν, κάμνει τον δκυό κομμάδκια,
δια τοϋ λιόντα φουχταλιάν, βκάλλει του δκυό του μμάδκια,
200 -«τζαί μείνε, βρέ σσυλλόσταε τήν νιόνυφφην νά βλέπης».
Του μαύρου έκαβαλλίτξεψεν είς τόν καβκάν νά πάη.
τό 8ιλιολίτριν του ραβτί 'ς τό θέριν του τό πκιάννει,
τζαί άκρες άκρες επκιασεν, τξ' οί μέσες έλλιάναν,
είς τά κλωθοϋρίσματα βρίσκει τήν πεθθεράν του,
205 τζαί μιάν σπαθκιάν τής εδωσε, κόβκει τά δκυό της θέρκια.
-«Τξ 'έν μου τό είπες 3 μνιάν τζαί δκυό τζαί τέσσερις τζαί πέντε,
ό τξύρης μος4 Σαρατξηνός τξ' ή μάνα μδν'4 Όβραΐσσα,
τζαί φτάννω άπό τρεις γεννιές, γαμπρόν τζαί δέν μέ θέλεις ;
Τώρα πού τήν επκιασα, είντα μπορείς νά κάμης» ;
210 Φτερνιστηρκάν του μαύρου του, πάνω βουνόν ήβκαίννει,
πίσω του τήν έπέταξε, 'ς τόν τξύρην του τζαί πάει.
Αυριον εν' Τξερκατξή τζαί πιθαρκοΰ 5 εν' Τρίτη,
τξ' ε'ίπασιν οί άρκοντες πώς εν' ό γιος τ' Άκριτη.
Έτξεΐνος πού τό εβκαλεν σάν ποιητής λοάται,
215 τξείνου πρέπει μακάριση, τζαί μέναν τό 'ς πολλά 'τε.

Κύπρος (Επισκοπή). - Στίλπ. Κυριακίδον, Ό Διγε-
νής 'Ακρίτας. 'Αθήναι [1926], σ. 140-149.

Β'.

ο διγενησ απροσκλητοσ εισ τον γαμον

Mè τό προηγούμενον τραγούδι, τής άρπαγής ύπό τού Διγενή τής κόρης
τού Αεβάντη, φαίνονται ότι εύρίσκονται είς άμεσον σχέσιν αί έπόμεναι πα-
ραλλαγαί εις τάς όποιας τό ά°μα έχει ύποστή διασκευήν. Ούτως ένταΰθα ό
Διγενής με χαρακτήρα άπελάτου καί φήμην άρπαγος κατά τούς γάμους τών
νυμφών καί φονέως τών γαμβρών, δέν προσκαλείται εις τόν γάμον, διό με-
ταβαίνει άπρόσκλητος.

Οί Σέρβοι" κ' οί Σαρακηνοί κ' οί Μόροι7 γάμον κάνουν
κι οδλον τόν κόσμον τόν καλούν κι οδλοι τόν πρεμαζώνουν 8.
τόν Διγενή δέ ν-τόν καλούν γιά τσοί κακές του χάρες,

1) δίδει. 2) σκολλόστραβε. 3) εκδ. Κυριακίδου : είπεν. 4) μου εν' (= είναι).
Β) μεθαύριον. 6) Το ονομα Σέρβοι ένταΰθα δεν παρέχει Ικανοποιητικών νόημα. Εικάζω ότι
αρχικώς εκείτο άλλη λέξις, ήτις αντικατεστάθη διά της Σέρβοι έκ τής εις τόν 6ον στίχον λέ-
ξεως Μοροσέρβοι. Πιθανόν τό δεύτερον ουνθετικόν σέρβοι, ονομα άρχικώς έθνικόν, Σόροι (;)
προήλθε κατά τήν περίοδον τής Βενετοκρατίας Ιν Κρήτη έκ συνδέσεως ίσως τοΰ άρχικοΰ
τούτου όνόματος πρός τήν ίταλικήν λέξιν servi — δούλοι. 'Γπό τήν νέαν αυτήν μορφήν τό
σέρβοι άντικατέστησε καί τό άρχικόν είς τόν πρώτον στίχον. 7) Οί "Αραβες τής Μαυριτα-
νία« καί τής 'Ισπανίας, 8) περιμαζεύουν, συγκεντρώνουν.



Γεωγραφικός χάρτης της ακριτικής περιοχής της Μ. Ά οίας.
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γιατί σκοτώνει τσοί γαμπρούς καί παίρνει τσοί νυφάδες.
5 Μ' ό Διγενής είχε φιλιά 1 κ' έπήγαν καί τού τό 'παν.
-Μωρέ κακο-Σαρακηνοί, κ' έσείς οί Μοροσέρβοι,
καί ποιόν γαμπρόν έσκότωσα καί ποιά σας νύφη 'πήρα
καί ποιας τόν άντρα 'σκότωσα ;

Δημ. Βοντατάκη, Τραγούδια Κρητικά.

Χανιά, 1904, σ. 27-28, άρ. 13.

Β'α.

Ό άρχος ό Σαλονικιός κι ό άρχοντας τής Πόλης
κά'νταν στό φάϊ καί στό πιει καί στή ξεφαντοσύνη,
συμπεθεριά νά κάνουνε, συμπεθεριά νά γένη,
καί δώσαν καί τά χέρια τις, συμπεθεριά νά γένη,
5 καί βάζουν καί τά έξοδα σ' ένα ταβλί άπάνου"

έννιά χιλιάδες τοΰ γαμπρού κι άλλες έννιά τής νύφης,
άλλες τριαντατέσσερις μό 2 γιά τις καλεσμένοι.
Οδλο τό γ-κόσμο κάλεσεν κι οΰλο τό ψυχολόγι,
τό Διανή δέ ν-τό γ-καλεΐ, πέ τήν κακιά του γνώμη.
10 Ό Διανής, σά ν-τ' άκουσε, πολύ τόν βαροφάν'κεν'
άρπάζει τό σκεπάρνι του, ëv' άργυρό πριγιόνι
σ' εν' περιβόλι σέμπηκεν, έλιάς κλωνάρι κόβει'
ντογρί3 παιγνίδι4 εκανε, ντογρί παιγνίδι κάνει,
τά φίδια κόρδες εβαλε άπάνω στό παιγνίδι,
15 τήν οχεντρα τή μ-πλουμιστή δοξάρι στό παιγνίδι

καί τά μικρά 'χεντρόπουλα στιφνάρια 5 στό παιγνίδι.
Στενά 6 στενά τό επαιζε καί στή χαρά 7 παγαίνει,
έξήντα μίλια ό χορός, έβδομήντα τό τραπέζι,
κανένας δέν άπάντησεν, κανές δέν συντυχαίνεΐ'
20 ή νύφη τόσο ντροπαλή γλέπ' άπ' τό παραθύρι.

«Βγήτε, νά δγιήτε, μπρέ παιδιά, τό Διγιανή π' έρχόται
καί παίζει τό παιγνίδι του, θέλει κανές νά γλέπη».
Κείν' τόν καλωσορίζανε. — Καλώς τό Διγιανή.
Πιάσαν καί τόν χαρίζανε οδλο φλουριά καί ντοΰμπλες.8

Λήμνος (Κατάλακκος). - A.A. άρ. 1160

Γ', σ. 17. (Γ. Ά. Μέγας, 1938*.

1) φ'.λίαν. 2) μόνον. , 3) ίσια, άμέσως (λ. τοιιρν.. dogru). 4) μοϋαικόν όργανον,

fi) οτριφτάρια' αί στρόφιγγες διά τό χόρδισμα τοΰ όργάνοο. 6) έπίρρ. mpaïa. 7) γάμον.

8) χρυσοΰν νόμισμα, είδος φλωριοδ (λ. γαλλ. double).

2
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Β'β.

Γιάννες έποίκεν 1 κάλεσμαν, Γιάννες έποίκεν γάμον,
λαλεί και τ' άστρα τ' ούρανού, λαλεί τής γης τά φύλλα,
τόν βασιλέαν παράνυφον, τόν υίόν άτ'2 φλαμπουριάτεν.8
Τόν Κιμισκήν 'κ'4 έλάλεσεν, τόν Κιμισκήν τόν Γιάννεν.

5 Τήν σκεπαριάν 5 έπέρπαξεν" και άρ στ' όρμάν 7 έξέβεν
όξέαν ξύλον εκοψεν τή δάφνης τήν καρδίαν,
ταμπούραν έκατόρθωνεν, ταμπούραν κατορθώνει,
όψίδια κόρδας εβαλεν, στραφτάρας 8 κοβοτσούτσας·9
πήγεν κι άτός έπέζεψεν άπέσ' 'ς σάν γαμοστόλον" 10
10 τσάλια 11 τσάλια τήν ταμπουράν και κελαηδεί μαγείας,

κι άν κ' εν μαγεύ' τόν νέγαμον " κι δλον τόν γαμοστόλον,
κι άν κ'εν μαγεύ'τήν νεγάμψαν 13 κ'έβγάλ' άσ'σό νυμφίον."

Παντ. Μελανοφρύδου, Ή εν Πόντιο
ελλην. γλώσσα. Βατούμ 1910, σ. 52.

4. ΠΑΛΗ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ ("Η ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ) ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΝ

Ό Διγενής μέ τήν γυναίκα του, τήν «καλήν του», κατά τό άκριτικόν
έπος", ήλθεν έν ώρα άνοίξεως καί έστησε τήν σκηνήν (τένταν) του ε'ις τόπον
τερπνόν, στολισμένον μέ πλήθος άνθέων καί δένδρων.'Εκεί, ένω ή καλή του
ήρχετο είς τήν πηγήν διά νά πάρη νερό, έμφανίζεται αίφνιδίως δράκων, με-
ταμορφωμένος εις ώραίον έφηβον, καί έπιτίθεται κατ' αύτής.

Ό Διγενής, άκούσας τάς κραυγάς της, προστρέχει είς βοήθειαν, συμ-
πλέκεται πρός τόν δράκοντα καί μετ' άγρίαν πάλην τόν φονεύει καί σώζει
τήν γυναίκα του.

1) 'έκαμε, 2) τοο. 3) σημαιοφόρον. 4) δέν (ο&χί). δ) σκέπαρνον. 6) ήρπασε.

7) δάσος (λ. τουρκ. orman). 8) στριφτάρια, ήτοι στρόφιγγα; (κλειδιά) τοΰ όργάνου. 9) σαύ-
ρας. 10) απέξω άπό τό μέρος 8που οί γαμηλιώται, οί έορτασταί τοΰ γάμου. 11) παίζει (λ.
τουρκ. çalmak). 12) νιόγαμβρον. 13) τήν νεόνϋμφον.

14) Τό $σμα συνεχίζεται ω; κατωτέρω.

- «Χάρισον, Γιά we, χάρισμαν, για χάριοον την νύφεν».

- «Άουτ' τα χιλοφούλιρα ας είν' τή νύφες χάρη>.

- «'^4τα τα χιλοφίλιρα ννφεν καλά 'κι οών' vs».

- «Χάρισον, Γιάννε, χάρισον κόσμον και κοομοδόνια,
κοσμοδόνια κα'ι τ' άηδόν τα τρία χαμελέτας . . .

τ εν\ίΙς άλέϋ-ει τό γάλαν καί τ' Άλλο πα τό μέλι».

Τό μέρος τούτο τοΰ άσματος φαίνεται μεταγενεστέρα προσθήκη έξ επιδράσεως τοΰ τραγου-
διού τοΰ καλογήρου, ϋστις προσφέρει δώρα είς τους νεονύμφους.

15) Παραλλ. : "Ανδρου -'Αθηνών, οτ. 2880-2891. Κρυπτοφ. ς', στ. 42- 77. Έσκωρ.,
στ. 1095-1137.
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Πρός τό έπεισόδιον τούτο τού έπους τού Διγενή 'Ακρίτα εύρίσκονται
ε'ις άμεσον σχέσιν' τά κατωτέρω δημώδη άσματα, ών αϊ παραλλ. Α'α καί Α'β
είναι γνωσταί μόνον έκ Κρήτης. Ή παραλλαγή (Α) είναι παλαιοτέρα, σωζο-
μένη είς χειρόγραφον τού 'Αγ. "Όρους, τού 17ου αΙώνος, φαίνεται δέ ότι καί
αύτη προέρχεται έκ Κρήτης.

γ. κ. σ.

Α'.

Είς πρασινάδα λιβαδιού καί 'ς τό κρύο πηγάδι
κόρη εσκυψε νά πιή νερό, νά πιη καί νά γεμώση.
Φωνήν άκού', λαλιά άκού', <άκού> φωνήν καί δράκο. 2
«Στάμα, ξανθή, στάμα, σγουρή, στάμα, μηδέν γέμισης,
5 γιατί έδώ 'ς τόν τόπον μας καί τό νερό πουλιέται.
Μηδέ γιά χίλια τό πουλοΰν, μηδέ γιά δυό χιλιάδες,
μόνο γιά κόρης φίλημα καί δός μου κ' επαρέ το».

Νέος Έλλψομν. ΙΑ' (1914), σ. 431, 11

Α'α.

Μιά λυγερή κατέβαινε στή βρύση νά γέμιση
στό δρόμο δράκος κάθεται τήν κόρη νά φιλήση'
κ' ή κόρη, ώς ήτο φρόνιμη, φρόνιμα άπηλοήθη.
«Δράκοντα, κι άν φιλήσης με, νά τό πλερώσης θέλεις,
5 γιατ" εχω δώδεκα άδερφούς καί δεκοχτώ 'ξαδέρφια
κ' εχω καί άντρα 3 Διγενή».

Κρήτη.-Κ. Α. άρ. 428, σ. 250
(Σταϋρ. Έμμ. Φραγχάκης, 1905).

Α'β.

Σέ ψηλό βουνό, σέ χαμηλό λαγκάδι,
Γιάννης πορπατεί μαζί μέ τήν καλήν του'
κ' είς τή στράταν του κ' είς τήν πορπατηξιάν του,
δράκος τ' άπαντα, θεριό του συντυχαίνει.
5 «Γειά σου, Γιαννακή, γειά σου, καλ' άντρωμένε,
κι άς τά παίξωμε, Γιάννη, γιά τήν καλή σου».
Κι άπαλεύγανε άπ' τό ταχύ 4 ώς τό βράδυ.
«Γειά σου, Γιαννακή».

An/. Jeannarakis, "Ασματα Κρητικά.
____ _ Leipzig 1876, σ. 98 άρ. 78.

1) Βλ. χαί Π. Καλονάρου, ενθ·. άν., τόμ. Β', σ. 241 οημ. ιΟ·'.

2) νΚκ5. Σπ. Λάμπρο»: Φωνήν άχον[ει] Λαλίά, άχοΰ' φωνήν χαί δράχο.

3) Χειρ. : κόρη· διυ'ιρθ'. : άντρα, οομιοιόνιο; πρό; τήν παραλλ. ΐξ Ίνναχωρίοο Κιοάμο»
Κρήτη;. (A.A. άρ. χειρ. 1161 Δ, ο. 68).

4) από πρωία;.
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5. ΤΟ ΣΚΟΤΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΡΙΟΥ

Τό κατωτέρω t1^ ύπόθεσιν τόν φόνον δικεφάλου θηρίου (όφεως)

είναι γνωστόν μόνον άπό τήν Δυτικήν Κρήτην, σφζεται δέ άτελές, ώς συμ-
βαίνει καί μέ πολλά άλλα τραγούδια, Μνεκα τής συνηθείας ένταΰθα νά τρα·
γουδούνται κατά τάς διασκεδάσεις γενικώς άπό τά πολύστιχα άσματα οί
άρχικοί μόνον στίχοι. Ή ύπ' άριθμ. Α'γ κατωτέρω παραλλαγή «Άλεξινιός τό
σκότωσε τό φίδι στό λιβάδι» άποτελεί πιθανώς άπόσπασμα έκ τοΰ τραγου-
διού, ώς φαίνεται τούτο είς τήν πρώτην (Α) παραλλαγήν.

Ή στενή σχέσις τού τραγουδιού τούτου μέ τόν άκριτικόν κύκλον καί
μάλιστα μέ τό έπος τού Διγενή 'Ακρίτα ' έχει τονισθή προ πολλού.3

Κατά τό Μπος ό Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας, δτε κάποτε περιεπάτει
μέ τήν καλήν (τήν γυναίκα) του είς «τόπους ύπολίβαδους» μέ «κατάσκια δέν-
δρα», βλέπει αίφνης μπροστά του Μνα δράκοντα, ό όποιος έπιχειρεΐ νά άρ-
πάση τήν γυναικά του καί πρός έκφοβισμόν του παρουσιάζεται μέ τρεις κε-
φαλάς άπό τάς όποιας ή μία ήτο όφεως.:ι Ό Διγενής άπτόητος έπιτίθεται
καί φονεύει μέ τήν σπάθην του τόν όφιν" έκ τοΰ συριγμού του έκπηδά άπό
τόν καλαμιώνα λέων άπειλητικός, τόν όποιον έπίσης άποκρούει καί φονεύει.
Kai δ συριαμός τον δράκοντος, το γέλιον τής καλής μου,
λέοντας μέγας τον ηκονσεν άπέαω άπε το καλάμιν,
και κτύπον ήκονσα ουράς είς τ à πλευρά του δέρνει,
καί εκ το καλάμιν εξέβηκεν ώς ϋάλαοοα άγριωμένη"
και ώς είδεν τό ϋηρίον εμεν και τήν καλήν μον . . .
τούς οφθαλμούς τον έϋόλωσεν, βούλεται να μας φάη

και μίαν σπαΰέαν του έδωσα είς τάς διοουμέας επάνω,
καί ή κεφαλή του ίχώϋηκεν άπέσωΰεν τής βάλτης.*

Τό έπεισόδιον τούτο είς τό επος, τής πάλης τού Διγενή πρός τόν
λέοντα, όστις έξεπήδησεν άπό τόν καλαμιώνα έκ τού συριγμού τού δράκον-
τος, άποτελεί τό περιεχόμενον τού παρατιθεμένου δημώδους άσματος" ε[ς
τούτο όμως συμφύρεται, ώς είς τάς παραλλαγάς Α'α, Α'β καί Α'γ, ό προη-
γηθείς Μτερος άθλος τού Διγενή, ή διήγησις περί τού φόνου τοΰ τρικεφάλου
δράκοντος (όφεως). Ύπό τήν κατωτέρω μορφήν του τό δημώδες ά°μα φαίνε-
ται ότι εύρίσκεται είς στενήν συνάφειαν πρός τήν διατύπωσιν τών έπεισοδίων
τούτων είς τό Μπος κατά τήν παραλλ. τού Έσκωριάλ, ώς άνωτέρω.

γ. κ. σ.

1) Παραλλ. Έσκωριάλ, ατίχ. 1098 - 1138 (Π. Καλονάρον, Βασίλειος Διγενής 'Ακρί-

τας, τόμ. Β (1941) σ. 173-175). 2) Βλ. Π. Καλονάρον, ενθ. άν., σ. 240 σημ. ιζ' καί ιη'.

3) ......τρεις κεφαλάς με δείχνει,

ή μία ήτον γέροντος, ή Άλλη νεωτέρου,
ή δέ μεσαία ήτον δφεως, δράκοντος τής γενέας.
Παραλλ. Έσκωρ, στ. 1109- 1111· βλ. Π. Καλονάρον, ενθ. άν., σ. 173, σημ.

4) Παραλλ. Έσκωρ., στ. 1122-1138. Κατωτέρω είς τήν διήγησιν ύπό τοΰ Διγενή τών
άθλων αύτοΰ κατά τήν S>ραν τοΰ θανάτου τοο ό δράκος αναφέρεται κρυπτόμενος μέσα είς τόν
καλαμιώνα, ένεφανίσθη δέ είς τόν Διγενή μέ φλόγας είς τό στόμα του. (Έσκωρ., στίχ. 1740-1744).
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A'.

Μαύρο καπνό 'δα κ'εβγαινεν άπό 'ναν καλαμιώνα
κι ό καλαμιώνας είν' πολύς κ' ένα θεργιό 'χει μέσα.
Τρεις κυνηγοί 'παρθήκανε 1 νά παν' νά τό σκοτώσουν.
Στήν στράταν άπού 'πηαίνανε έπεριροζονάραν'2
5 σάν τό σκοτώσωμ' τό θεργιό, πού 'ναι στόν καλαμιώνα,
νά πάμε είς του βασιλιά μισθό νά μάςε δώση,
γιατί τόν έγλυτώσαμε.

Δημ. Σ. Βουτετάχη, Τραγούδια Κρητικά,
Χανιά 1904, α. 26 άρ. 8.

Α'α.

Μάννα, δέν κάνω καλατσιό3, μάννα, δέν κάνω γιόμα,
ά δέ σκοτώσω τό θεριό, άπού είδα 'ψές4 στή βρύση,
κ' εΐδά το, μάννα, κ' εβγαινε άπού τόν καλαμιώνα,
κ' είχε τσοί κεφαλές διπλές, τά μάθια5 δυό ζευγάρια,
5 τ' άντόδια ' πυκνοφύτευτα, τσ' όρές δεμαθιασμένες,7
κ' έβάστα καί στό στόμα ν-του μωρού παιδιού κεφάλι.

Ant. Jeannaralrie, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 174 άρ. 229.

Α'β.

Έξώρισέ μ' ή μοίρα μου σέ δάση δασωμένα,
κάτω στό μαΟρον ποταμό,8 στό μαΰρον καλαμιώνα,
έκειά πού διάουν 9 τά θεργιά κ' είναι κατοικημένα
κ' είναι τά φίδια μαλλιαρά, τ' άρκούδια φωλεμένα.
Μά εΐδά 'να μαΰρο κι άσκημο πολλά ξαγκριγεμένο 10
5 κ' είχε τά μάθια τ' άνοιχτά καί τήν θωριά " μεγάλη,
κ' είχε τσοί κεφαλές διπλές, τά μάθια δυό ζευγάρια,
τά δόντια πυκνοφύτευτα καί πυκνοφυτευμένα
κ' έσφύριζε κ' έφώνιαζε.

Δημ. Σ. Βουτειάχη, Τραγούδια Κρητικά,
Χανιά 1904, σ. 26 άρ. 9.

1) άπεφάσιααν. 2) αυνεζήτουν. 3) πρόγευμα. 4) χθ'ές. 5) χειρ. : άμμά&ια.
6) δόντια. 7) αί οί>ραί του ήσαν όπως τά δεμάτια. 8) εκδ. Δ. Σ. Βουτετάκη : ατήν μαύρη
θαλασαα·^o'Mpd·. : στό μαΰρον ποταμό, συμφώνως πρός τό δσμα παρά Ant. Jeannarakis,
"Ασματα Κρητικά, Leipzig 1876, σ. 166 άρ. 204, στ. 2. 9) διάγουν, διαδιοϋν. 10) άγρι-
εμένον, μέ άγρίαν μοριρήν. 11) τήν οψιν.
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Α'γ.

Άλεξινιός τό 'σκότωσε τό φίδι στό λιβάδι,
μ' άπήτιςκαί τό 'σκότωσε δέν τ' άφηκε νά φύγη,
μ' εκατσε κ' έξεμέτραν το κ' έσπιθαμόλογά 2 το'
κ' είχε διπλές τσοί κεφαλές καί τήν θωριά 3 μεγάλη
5 κ' είχε κι όρά 1 κι άπανορά.

Δημ. Σ. Βουτετάχη, Τραγούδια Κρητικά,
Χανιά 1904, σ. 39 άρ. 46.

6. Ο ΥΠΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΟΥΡΟΥ ΚΑΙ Η ΛΥΓΕΡΗ

Τό άσμα τούτο, ευρέως διαδεδομένον, άπαντς: ύπό δύο, ώς κάτωθι,
μορψάς καί χρησιμοποιείται κατά τό πλείστον, ώς γαμήλιον, είς διαφόρους
περιστάσεις τού έορτασμοΰ τού γάμου, προσαρμοσθέντων πρός τόν σκοπόν
τούτον τών άρχικών στίχων του. Ούτως άδεται μετά τήν στέψιν, περί τά
έξημερώματα τής Δευτέρας, ώς έπιθαλάμιον πρό τού κοιτώνος τών νεο·
νύμφων (τύπ. Α' καί Β') ή πρό τής στέψεως καί μετ* αύτήν, ήτοι είς τά προι-
κιά, όταν κτενίζουν τήν νύμφην, τήν παραμονήν τοΰ γάμου, τό έσπέρας τού
Σαββάτου είς τό τραπέζι, πρό τής έκκινήσεως τού μέλλοντος ζεύγους πρός
τήν έκκλησίαν διά τήν στέψιν κλπ.

Ή Β' μορφή τού άσματος φαίνεται ότι προήλθεν έκ τής πρώτης (Α)
διά τής διασπάσεώς της είς δύο αύτοτελή τραγούδια (Β καί Βα) έκ τών
όποιων τό εν διετηρήθη ώς έπιθαλάμιον, ώς ό τύπος Α', τό δ' έτερον προσ-
ηρμόσθη είς τάς λοιπάς, ώς άνω, περιστάσεις τού γάμου.

Τό τραγούδι τούτο μέ περιεχόμενον αύτοΰ τόν έπικίνδυνον βίον τού φρου-
ρού είς τήν βάρδιαν (ή τήν βίγλαν), τήν κατατρόπωσιν ύπ' αύτοΰ πολυαρίθμων
έχθρών καί τήν στάθμευσίν του έπειτα κάτω άπό δένδρον καί μέ τήν λυγε-
ρήν πλησίον του, τήν όποίαν παρακαλεί νά τόν άφήσ|] νά κοιμηθή έπ'όλίγον
διά νά συνέλθη έκ τού καμάτου τής μάχης, έχει έμφανή άκριτικά γνωρί-
σματα" 6 ή ύπόθεσίς του μάλιστα εύρίσκεται εις σχέσιν μέ τό έπεισόδιον
εις τό άκριτικόν έπος κατά τό όποιον ό Διγενής, μετά τόν γάμον του μέ
τήν θυγατέρα τού στρατηγού Δούκα, φεύγει είς τά όρη καί έπιδίδεται είς
τήν έκτέλεσιν διαφόρων άθλων. 'Εκεί, άφοΰ ούτος έπάλαισε καί κατέβαλεν
άλληλοδιαδόχως δράκοντα καί λέοντα, συνεκρούσθη κατόπιν πρός 300 όπε-
λάτας, τούς όποιους διασκορπίζει καί έξαφανίζει. "Επειτα άποσύρεται
έκ τού πεδίου τής μάχης διά νά άναπαυθή, ένφ δέ ή κόρη (σύζυγός του)
μεταβαίνει νά φέρη είς αύτόν νερό διά νά πίη καί ένδύματα νά άλλάξη,

1) άιροδ. 2) το έμέτρα μέ τήν ο πιθαμή ν τοϋ. 3) όψιν. 4) οΰράν.

5) Βλ. χαί Νιχ. Γ. Πολίτου, Έχλογαί, άρ. 147.
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αύτός καταφεύγει ύπό τήν σκιάν δένδρου όπου κάθηται κοντά είς τήν ρίζαν
του, τοποθετεί δ' έκεΐ καί τά όπλα του (τό σπαθ'ιν καί τό χεροσκουτάρι). 1

γ. κ. σ.

Α'.

Τώρα τά πουλιά, τώρα τά χελιδόνια,
τώρα οί μπέρδικες συχνολαλούν 2 καί λένε :
«Ξύπνα, άφέντη μου, ξύπνα καλέ μ' άφέντη'
ξύπνα άγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο,
5 κι' άσπρονε λαιμό, βυζάκια σά λεϊμόνια».
-«"Αφσε μ', λυγερή, λίγον ϋπνο νά πάρω,
γιατ' άφέντης μου στή βάρδια μέ 'χε άπόψε,
γιά νά σκοτωθώ ή σκλάβο νά μέ πάρουν»"
μά 'δωκ' ό θεός κ' ή Παναγιά Παρθένα,
10 καί ξεσπάθωσα καί τό σπαθί μου βγάνω"
χίλιους έκοψα καί χίλιους λαβωμένους,
δνας μδφυγε κ' έκεΐνος λαβωμένος,
μά 'χε άητού φτερά, λαγού γληγορωσύνη.
Πήρα τό στρατί, στρατί τό μονοπάτι,
15 βρίσκω 'να δεντρί, ψηλό σάν κυπαρίσσι.
«Δέξου με, δεντρί, δέξε με, κυπαρίσσι».
-«Πώς νά σέ δεχτώ, πώς νά σέ καρτερέσω;
νά 3 ή ρίζα μου καί δέσε τ' αλογό σου,
νά οί κλώνοί μου, κρέμασε τ' αρματά σου,
20 νά ό ήσκιος μου, πέσε κι άποκοιμήσου
καί σά σηκωθης, τό νοίκι νά πλερώσης
τριά σταμνιά νερό στή ρίζα νά μοϋ ρίξης·4

Μεΰώνη Πυλίας. - Λ.Α.άρ. 1378 Β, α. 167·
(Γεωργία Ταρσούλη, 1939)

1) Παραλλ.: α) Έσκωριάλ, στ. 1139-1197. β) "Ανδρου - 'Αθηνών, στ. 2910 - 3045.
γ) Κρυπτοφέρρης Τ', στ. 100 - 175.

Ει; ?τερον συναφές έπεισόδιον εις τό έπος (παραλλ. "Ανδρου - 'Αθηνών, στ. 2543-44),
ένθα δ λόγος περί τής συναντήσεως του Διγενή μέ τήν χόρην τοΰ άμιρα, του 'Απλορράβδου,
απαντοί έπίσης τό θέμα τής καταφυγής τοΰ ενόπλου Διγενή υπό δένδρον :

Τό αλογόν μου εδεσα οτοΰ δένδρου το κλωνάρι
καί τό κοντάρι μου έμπηξα εις τήν αΰτοϋ τήν ρ(ζαν.

2) Χειρ. : ξυπνολαλουν. 3) χειρ. : ε. Οδτω χαί είς τους στ. 19 χαί 20. 4) Οί
δύο τελευταίοι στίχοι (21 - 22) προσετέθησαν είς τό ααμα έκ τοΰ χειρ. 6π'άρ. 1159 Γ', σ. 67
(συλλ. Γεωργίας Ταρσούλη, έκ Κορώνης ΙΙυλίας. 1938 = Τής αίιτής, Μωραΐτικα τραγού-
δια Κορώνης καί Μεθώνης. 'Αθήναι 1944 σ. 65 άρ. 90). Εις τό χειρ. δπ' άριθμ. 1378 Π

το παρατιθέμενον άνωτέρω τραγούδι τελειώνει είς τόν στίχον 21:

κι όνειρο ϋά ίδης, νά μοϋ τό μαρτυρήσης.
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Α'α.

Τώρα τά πουλιά, τώρα τά χελιδόνια,

τώρα οί πέρδιτσες συχνολαλούν τσαϊ λένε :

«Ξύπν\ άφέντη μου, ξύπνα, καλέ μ' άφέντη,

ξύπνα νά φίλης ματάτσα ζαχαρένια».

5 - «"Αφες με, νά ζης, λίγον ΰπνο νά πάρου,

γιατ' άφέντης μου στή βάρδια μ' εΐχ' άπόψε,

γιά νά σκοτωθού, γιά 1 σκλάβος ν' άπομείνου.

Μά 'δωτσ' ό θεός τσ' ή Δέσποινα του κόσμου

τσαί ξεσπάθωκα σέ Τούρκους τσ' 'Αρβανίτες.

10 Χίλιους έκοψα, τρακόσους 'λάβωσά τους,

τσ' ένας μου 'φυγε, στό νέφελον έκρύφτη.

Παίρνου τό στρατί, στρατί τό μονοπάτι,

βρίσκου 'να2 δεντρί, βρίσκου ένα τσυπαρίσσι.

«Δέξου με δεντρί, δέξου με, τσυπαρίσσι».

15 - Νά οί κλούνοι μου, κρέμασε τ' άρματά σου,

νά τσ' ό ήστσος μου τσαί πέσε τσαί τσοιμήσου

τσαί σά σηκωθης, τό νοίτσι νά πληρώσης,

δυό σταμνιά νερό στή ρίζα μου νά ρίξης».

- «Φρίξον, ήλιε, τσαί γης, πώς ύπομένεις,

20 ώς τσαί τό δεντρί, νοίτσι νά μου γυρεύη,

δυό σταμνιά νερό στή ρίζα του νά ρίξου».

Νίκης Πέρδικα, Σκύρος I. 'Αθήνα
1940, σ. 174, άρ. 10.

Β'.

Τώρα τά πουλιά τώρα τά χελιδόνια,
τώρα οί πέρδικες συχνολαλούν καί λένε :
«Ξύπν', άφέντη μου, ξύπνα, καλέ μ' άφέντη.
Ξύπν', άγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο
5 κι άσπρονε λαιμό, βυζάκια σά λεϊμόνια,
σάν τό κρυό νερό πορχετ' άπό τά χιόνια».
-«"Ας με, λυγερή, λίγον ύπνο νά πάρω,
γιατ' άφέντης μου στή βάρδια μέ 'χε άπόψε,
γιά νά σκοτωθώ, γιά 1 σκλάβο νά μέ πάρουν.
10 Μά δωσ' ό θεός κ' ή Παναγιά ή παρθένα,
κ' έξεσπάθωσα τό διμισκί σπαθί3 μου,
χίλιους έκοψα, χίλιους σκλάβους έπήρα
κ' ëvaç μδφυγε κ' έκεΐνος λαβωμένος».

Πάτραι. - Λαογρ. 6 (1917-18)
__________σ. 637 άρ. 5 (Χ. Π. Κορύλλος).

1) ή. 2) ?να. 3) τό δαμαακί" τό 6κ δαμασκηνού χάλυβος, τό καλής άντοχής' έιτίαης
χροαοποίκιλτον.
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Β'α.

"Ενας άγουρος κ' ένας καλός λεβέντης 1
κάστρο 'γύρευε, χωριά νά πάη νά μείνη"
βρίσκει ένα δεντρί, του κάμπου κυπαρίσσι.
«Δέξε με, δεντρί, κ' έμέ καί τ' άλογό μου».

5 -«Γιά οί ρίζες μου καί δέσε τ* άλογό σου,

γιά κ' οί κλώνοι μου καί κρέμασ' τ' άρματά σου,
γιά κι 6 ήσκιος μου καί πέσε καί κοιμήσου,
κι αΰριο τό πρωί τά νοίκι νά πληρώσης,
τρία σταμνιά νερό στίς ρίζες μου νά ρίξης.

"Ηπειρος (Τοουμέρκα). - Λαογρ. Β (1915)
σ. 114. άρ. 110. (Χρ. Ν. Λαμπράκης).

Β'β.

Μιά Παρασκευή, ένα Σάββατο βράδυ,
μάννα μ' έδιωχνε άπό τά γονικά μου,
κι ό πατέρας μου κι αύτός μου λέει, φεύγα.
Φεύγω κλαίοντα, φεύγω παραπονιώντα"
5 πιάνω 'να στρατί, στρατί τό μονοπάτι"
βρίσκ' ένα δεντρί ψηλό σάν κυπαρίσσι:
«Δείξε μου, δεντρί, δείξε μου, κυπαρίσσι,
πού είν' ή ρίζα σου, νά δέσω τ' άλογό μου,
πού 'ναι οί κλώνοι σου, νά βάλω τ' άρματά μου».1
10 -«Νά ή ρίζα μου καί δέσε τ' άλογό σου,

νά κ' οί κλώνοι μου καί κρέμα τ' άρματά σου,
νά κι ό ν-ήσκιος μου, στρώσε πλατιά, κοιμήσου,
κι αύριο πρωί κοντά τό μεσημέρι
δυό σταμνιά νερό ρίξε καί πότισέ με.

'Αράχοβα - Λ. Α. άρ 1163 Α σ. 11
άρ. 3. (Μαρία Ίωαννίδου, 1938).

1) Γύρισμα τοΰ α' ήμιστιχίου : παπαδοπούλα μου· τοΰ δέ τέλους του στίχου : παπαδιά
μου, πολλά σου χρόνια.

2) Οί ατίχοι 8 καί 9 παρελήφθησαν άπό παραλλαγήν έκ τής 'Αταλάντης. Χειρ. A.A.
άρ. 1453 α., σ. 16 (συλλ. Edw. Lüdcke, 1939). = Τής αύτής, Ελληνικά δημοτικά τρα-
γούδια, 'Αθήναι 1943-47, σ. 245, άρ. 174, στ. -10-11).
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Β'γ.

Σάββατο βραδύ μ' έδιώξαν οί γο\/οί μου
άφ' τό σπίτι μας κι άπό τά βονικά μας.
Παίρω τό στρατί, στρατίν τό μονοπάτι.1
Βρίσκω 'να δεντρί, τό λέσι κεπαρίσσι.

5 «Δέξου με, δεντρί, δέξου με, κεπαρίσσι».

- «Νά τά κλώνια μου, κρέμασε τ' άρματά σου'
νά κι ό ήσκιος μου, πέσε, γλυκά κοιμήσου
κι αύριο τό πρωί τό νοίκι μου νά φέρης2
τριά σταμνιά νερό στήν ρίτζαμ μου νά χύσης».
10 -«"Ακουε, 'ρανέ, καί γης μήν τό βαστάξης"
ώς καί τό δεντρί τό 'νοίκιμ μοΰ γυρεύγει,
τριά σταμνιά νερό στήρ ρίτζαν του νά ρίξω».

Σύμη.-Φιλ. Σύλλ. ΚΠ., τόμ. ΙΘ',
(1884 - 85), σ. 230 (Δημ. Χαβιαράς)

7. ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΒΟΥΡΑΣ

Τό τραγούδι τής πάλης τού Διγενή (ή Κωσταντή) πρός τόν δρακοντεμέ-
νον κάβουραν, ό όποιος κατοικεί είς <τήν ακρην των άκρων είς αγριον καλα-
μιώνα», είναι διαδεδομένον είς τήν Κύπρον καί τήν Δωδεκάνησον (Ρόδον,
Κώ κ. ά).

Ό ήρως, έκτελών βασιλικήν διαταγήν, παλαίει μέ πελώριον κάβου-
ραν, ώς κατά τήν άρχαιότητα ό Ηρακλής έξετέλει άθλους κατ' έντολήν
τοΰ Εύρυσθέως, όπως δ'.άκόμη είς πολλά σήμερον παραμύθια τού λαού άνα-
φέρεται ή έκτέλεσις άθλων άπό βασιλόπουλλα καί άλλους ήρωας.'

Ή ύπόθεσις τού άκριτικοΰ τούτου τραγουδιού κατά τόν Στίλπ. Κυρια-
κίδην 3 φαίνεται πιθανώτατον, ότι παρελήφθη άπό δημώδη παράδοσιν άνή-
κουσαν εις κύκλον ήρωϊκών παραδόσεων τών Βυζαντινών περί άνδραγαθη-
μάτων ήρώων μεταξύ τών όποιων καί ό Μέγας 'Αλέξανδρος, ώς παραδίδε-
ται περί αυτού είς τό μυθιστόρημα τού ψευδό - Καλλισθένους.

'Ενταύθα άναφέρεται, μέ έμφανείς όμοιότητας πρός τό δημοτικόν τρα-
γούδι, ή συνάντησις τού Μεγ. 'Αλεξάνδρου κατά τήν πορείαν του πρός τά
άκρα, τά πέρατα, τής οικουμένης μέ τεράστιον καρκίνον, ό όποιος παρου-
σιάσθη αιφνιδίως έκ τής θαλάσσης. Οί στρατιώται τού Μεγ. 'Αλεξάνδρου
μετά μεγάλης δυσκολίας κατώρθωσαν νά τόν φονεύσουν, διότι τά βέλη των

1) Μετά τον στίχ. 3 άκολουθεΐ το γύρισμα: Βάσανα τά'χ ή αγάπη. 2) Ό στίχο;,
ατελή; κατά τό βον ήμιστίχιον, συνεπληρώθη εκ τή; παραλλ. τοδ ααματο; Iκ Σάμοο. (Έπαμ.
'/. Σταματιάδον, Σαμιακά, τόμ. Ε', Έν Σάμψ 1887, σ. 282.

2) Βλ. Στίλπ. Π. Κυοιακίδου, Διγενή; καί Κάβουρα;. Λαογρ. 6 (1917 - 1918) σ. 370.

3) Βλ. εί; τήν ειδική ν μελέτην τοο επί τοδ θέματος τούτου' ενθ' άν., σ. 368 έξ.
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δέν διεπέρων τό όστρακον αύτοΰ, διά δέ τών χηλών του ήρπαζε τά δόρατα
τών στρατιωτών καί τά συνέτριβεν.

Ή διήγησις αύτη περί τού καρκίνου φαίνεται πιθανόν ότι διεμορφώθη
κατά τούς βυζαντινούς χρόνους είς λαϊκήν παράδοσιν μέ ήρωα τόν Μεγ.
'Αλέξανδρον, άνάλογον πρός τήν νεοελληνικήν περί του φόνου του θηρίου
ύπ' αύτοϋ, όπως αύτη παρουσιάζεται είς τό θέατρον είς παραστάσεις του
Καραγκιόζη.' Ή λαϊκή αύτή παράδοσις τών Βυζαντινών θά παρελήφθη άρ-
γότερον είς τάς παραδόσεις περί τών 'Ακριτών, άποδοθέντος τότε του άθλου
είς τόν Διγενή ή τόν Κωνσταντάν, ώς είς τό κατωτέρω άσμ®·

γ. κ. σ.

Α'.

Κάτω 'ς τήν άκρη τών άκρών 2 'ς τόν άρκοκαλαμιώναν,3
κάουρος έδρακόντεψεν τζαί τρώ' τούς άρκομένους,4
τούς άρκομένους τούς καλούς, τούς καστροπολεμίτες.5
τζαί άρ ρέξουν6 δκυό σκοτώννει τους, τζαί άρ ρέξουν τρεις

ρουφά τους

5 τζαί άρ ρέξη τζαί £νας μονακός ξιντύννει τον 7 τζαί ρέσσει.
Χαππάρκα8 τζαί μηνύματα του βασιλιά τζαί πάσιν,
τζαί τξαχαμαί 'μ πού στέκουνται τζαί λέουν τζαί λαλούν του.
«'Έλα νά δης, ά βασιλιά, είντα δυστήρκον" πράμα.
Κάτω στήν άκρη τών άκρών στόν άρκοκαλαμιώναν,
10 κάουρος έδρακόντεψε τζαί τρώ' τούς άρκομένους,

τούς άρκομένους τούς καλούς, τούς καστροπολεμίτες.
τζαί άρ ρέξουν δκυό σκοτώννει τους τζαί άρ ρέξουν τρεις

ρουφφ τους

τζαί άρ ρέξη τζαί ενας μονακός ξιντύννει τον τζαί ρέσσει.
Νύχταν πατά 'ς τές χώρες τους, πατά τξ' είς τά παιδκιά τους,
15 πατά τξ' είς τές γεναΐτξες τους, στέκει τζαί άναγελά τους».
Χαππάρκα τζαί μηνύματα τού Διγενή τζαί πάσιν.

1) Βλ. Στ. Κυριακίδου, ενθ·' άν., α. 387.

2) Έκδ. Στ. Κυριακίδου : Κάτω 'ς τον αρκη τών άρκών 'ς τον αρκηκαλαμιώναν.

Διωρθώθη το α ήμιστίχιον είς : κάτω στην άκρη τών άκρων (βλ. Στ. Κυριακίδου, ενθ·' άν..

Λαογρ. 6, σ. 404).Ή διόρθωσις αδτη καί είς τους στίχ. 9 καί 34. 3) εκδ. Στ. Κυριακίδου :

αρκηκαλαμιώναν. Διωρθώθη είς: άρκοκαλαμιώναν (= άγριοκαλαμιώναν) ώς έν Λαογρ. Α'
(1909) α. 208, οτ. 48. Βλ. σχετικώς καί Στ. Κυριακίδην, ενθ'άν., σ. 402 *αί;4(Μ. Ή διόρθω-

σις αδτη καί είς τους στίχ. 9 καί 34. 4) τούς άγριεμένους, δηλαδή τοί>ς άνδρειωμένους.
0) εκδ. Κυριακ. : τους άρκομένους τούς κακούς τούς κακοπολεμίτες. Διωρθώσαμεν τόν στί-
χον πρός ε&όδωσιν τοΰ νοήματος, συμφώνως πρός τήν άποψιν τοδ έκδοτοι) (ενθ' άν., σ. 408)
καθ ψ άρχική μορφή τοΰ στίχου θά ήτο : τούς άντρειωμένους τούς καλούς, τούς καοτρο-
πολεμίτες. Τό κείμενον διωρθώθη δμοίως καί είς τους] στίχ. 11 καί 36. 6) περάσουν.

7) έκδύει αδτόν. 8) ειδήσεις (λ. τουρκ. haber). 9) φοβερόν.
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«"Ελα νά πάμεδ, Διγενή,£τζαί ό βασιλιάς σέ θέλει».
Σάν άκουσεν ό Διγενής λαλεί τούς μισταρκούς του.1
«τζαί φέρτε μου τόμ μαΰρομ μου τόμ πετροκαταλύτην,
20 πού κοκκαλ'εΐ 2 τά σίερα τζαί πίννει τόν Άβρίτην·3

φέρτε μου τό τ'οππούζιμ·1 μου τξεΐνον τό βιλιολίτριν,5
φέρτε μου τό σπαθάτδιμ μου τξεΐνον τό γρουσαφένον,6
πδν ό Γριστός τζαί άϊς Λάζαρος πάνω ζωγκραφισμένος».
Ταυρά7 τον τζαί τόμ μαΰρον του σάν ήτουν μαθημένος,
25 π'ηά καβαλλιτξεύκει τον σάν ήτουν ταιρκασμένος.8

Πκιάννει το τξεΐνον τό στρατίν, τξεΐνον τό μονοπάτιν,
τό μονοπάτιν βκάλλει τον του βασιλιά τήμ πόρταν.

- «"Ωρα καλή σου, βασιλιά».-«Καλώς τό παλληκάριν».

- «ΕΙντα μέ θέλεις, βασιλιά, τζαί μήνυσές μου τξ' ήρτα ;»
30 Τξ' έπολοήθην τξ' είπεν του τζαί λέει τζαί λαλεί του.

- «'Έπαρ' μου λλίην πομονήν, λλίην καρτερωσύνην,

νά βάλουφ φώς τά μμάθκια μου τζαί νούν ή τξεφαλή μου,
τζαί λοϊσμόν τά μέλη μου, λόον νά σου συντύχω.9
Κάτω 'ς τήν άκρη τών άκρών, 'ς τόν άρκοκαλαμιώναν,
35 κάουρος έδρακόντεψεν καί τρώ' τούς άρκομένους,

τούς άρκομένους τούς καλούς, τούς καστροπολεμίτες.
τζαί άρ ρέξουν δκυό σκοτώννει τους, τζαί άρ ρέξουν τρεις

ρουφά τους,

τζαί άρ ρέξη τξ' ëvaç μονακός ξιντύννει τον τζαί ρέσσει.
Νύχταν πατά 10 'ς τές χώρες τους, πατά τξ' είς τά παιδκιά τους,
40 πατά τξ',είς τές γεναΐτξες τους στέκει τξ' άναγελα τους».
Τξ' έπολοήθη ό Διγενής τζαί λέει τζαί λαλεί τους.

- «τζαί φέρτε μου τόμ μαΰρομ μου τό πετροκαταλύτην,
πού κοκκαλ'εΐ τά σίερα τζαί πίννει τόν Άβρίτην.
Φέρτε μου τό τ'οππούζιμ μου τξεΐνον τό θιλιολίτριν,

45 φέρτε μου τό σπαθάτξιμ μου τξεΐνον τό γρουσαφένον,

πδν ό Γριστός τζαί άϊς Λάζαρος πάνω ζωγκραφισμένος».
Ταυρά τον τζαί τόμ μαΰρον του σάν ήτουν ταιρκασμένος,
π'ηά καβαλλιτξεύκει τον σάν ήτουν μαθημένος.
Πκιάνει το τξεΐνον τό στρατίν, τξεΐνον τό μονοπάτιν,
50 τό μονοπάτιν βκάλλει τον καούρου τό πηάϊν.11

Άνταν 12 τόν εΐεν 18 κάουρος στέκεται τζαί λαλεί του.

1) κολλήγους, όπηρέτας. 2) μασά. 3) Εί>ιρράτην. 4) ρόπαλον (λ. τουρκ. topuz).
Γ)) ποί> ζυγίζει χιλίας λίτρας. 6) χρυσαιρένιον, 7) αόρει, Ιλκει. 8) ταιριασμένος. 9) νά
σου δμιλήσω. 10) εισβάλλει καί καταλαμβάνει. 11) πηγάδι, πηγήν. 12) 8ταν.

13) είδε.
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- «Καλύς ήρτεν ό Διγενής, νά φά', νά πκη μιτά μου,
νά φάη άρδι τοΰ λαοΰ \ νά φά' όφτό περτίτξιν,

νά φά' άρκοτξεράμιδον,2 πού τρών' άντρειωμένοι,
55 νά πκη γλυκόποτον κρασίν πού πίννουν χουμισμένοι3

τζαί άπού τό πίννουν άρρωστοι τζαί βρίσκουνται γειαμμένοι».
Έπολοήθην Διγενής τζαί λέει τζαί λαλεί του.

- «τζαί δέν ήρτεν ό Διγενής νά φά' νά πκη μιτά σου,
νά φάη άρδιν τοΰ λαοΰ, νά φάη όφτόν περτίτξιν,

60 νά φά' άρκοτξεράμιδον πού τρών' άντρειωμένοι,

νά πκή γλυκόποτον κρασίν πού πίννουν χουμισμένοι
τζαί άπού τό πίννουν άρρωστοι τζαί βρίσκονται γειαμμένοι'
μόνον ήρτεν ό Διενής, εδει καβκάν μιτά σου».
Γυρίζει τό τ'οππούζιν του τξεΐνον τό διλιολίτριν
65 τζαί μιάν τοΰ κάουρδδωκε πουπάνω 'ς τήν καυκάλλαν.4
Δέν ήτουν πύρκος νά ραη, γιά ορος νά χαλάση,
τζαί άν ήτουν μολυβόχτιστος εθελεν νά χαλάση.
τζαί μέ τά πέντε τόν κρατεί τζαί μέ τά δκυό τόν παίζει
τζαί μέ τές δακκαννοΰρες 5 του πήρεν του τό τ'οππούζιν.
70 Γυρίζει τό σπαθάτξιν του τξεΐνον τό γρουσαφένον

τζαί μιάν τοΰ κάουρου διά8 πουπάνω 'ς τήν καυκάλλαν.
Δέν ήτουν πύρκος νά ραη γιά δρος νά χαλάση,
τζαί άν ήτουν μολυβόχτιστος εθελεν νά χαλάση.
τζαί μέ τά πέντε τόν κρατεί τζαί μέ τά δκυό τόν παίζει,
75 τζαί μέ τές δακκαννοΰρες του πήρεν του τό σπαθίν του.
Άννοίει τές άγκάλες του τζαί τόθ θεόδ δοξάζει.
- «Δοξάζω σε, γλυτξέ θεέ, τζαί σέν τζαί τ' ονομάσ σου,
καμμιά δουλειά δέγ γίνεται δίχως τό θέλημάσ σου».
"Αγγελος έκατέβηκεν τοΰ Διγενή τζαί λέει.
80 - «'Ασκόπα 7 'ς τήν κοξοΰλλασ 8 σου τξ' εδει γρουσόν φηκάριν,9
τζαί μέσ' 'ς τό γρουσοφήκαρον εδει γρουσόν μαδαίριν
πκιάσ' το μέ τά δαχτύλια σου, μέ τό δεξίν σου δέριν,
τζαί δός του μιάν τού κάουρου πουκάτω πού τ' άρφάλιν,10
τότε νά δης τόν κάουρον χαμαί μαλλιά κουβάριν».
85 τζαί σάν τοΰ είπεν εκαμεν τζαί σάν τοΰ παραντξέλλει.
Ταννα 11 είς τήν κοξοΰλλαν του, τζαί ηυρεν τό μαδαίριν,

1) άλλωξ : «γρι τοδ λαοΰ. Ή λ. σημαίνει πιθανώς τό ψαχνό μέρος τοδ λαγωοδ bel τών

νεφρών. |Βλ. άνωτ., σ. 12 σημ. 5. 2) Πιθανώ; άγριον.άτσικον. Βλ. άνωτ., σ. 12 σημ. 6.

3) φημισμένοι' χοομίζω = φημίζω. 4) τό ν.ρανίον. 5) δαγκάνε;, χηλαί. C) δίδει, κα-

ταφερει, 7) κοίταξε. 8) κόξα = ή μέση, ή όσφόξ. 9) χροσήν θ-ήκην. 10) όμφαλόν.

11) τανόει, άπλωνε ι τάς χειρ ας.
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πκιάννουν το τά δαχτύλια του πού τά δεξίν του 8έριν,
τζαί μιάν τού κάουρόδωκεν πουκάτω πού τ' άρφάλιν,
τζαί νά σου τζαί τόν κάουρον χαμαί μαλλιά κουβάριν.
90 Έπολοήθην κάουρος τζαί λέει τζαί λαλεί του.

- «"Α Διενή, τής μάννας σου, κκισμέτ'ιμ 1 μου έμέναν,
θεός σού έπαράντζειλεν τξ' έσκότωσές με μέναν.

τζαί πκιάσ' τζαί τήν καυκάλλαμ μου γιά νά τήβ βάλης τάρκα 2
οΰτε δδιπέτ'ος 3 τήν τρυπά ουτε κατξή πουμπάρτα».4

Κύπρος (Άκάκιον Μόρφου). - Λαογρ. 6 (1917-
1918) σ. 390-393 (Στ. Κυριακίδης).

Α'α.

Κάτω στήν άκρη τών άκρών στό βάθυ καλαμιώνα,5
κάουρας έδρακόντεψε καί τρώει τούς άντρειωμένους,
τρώει τό(ν) μαύρον τόν Φουκά, τρώει τόν Νικηοφόρο,
τρώει τόν Πετροτράχηλο, τόν τρέμ' ή γης κι ό κόσμος.
5 Χαπάρια " καί μηνύματα στού Κωνσταντή τά σπίτια.

- «"Ωρα καλή, κύρ Κωσταντή" ό βασιλιάς σέ θέλει.»

- «Μ' έψές 7 'μουνα στις πόρτες του, σήμερα τί μέ θέλει ;
"Αν είναι γιά τό φάϊ, τό πιέ, νά πιάσω τά παιχνίδια,8

άν είναι γιά τόν πόλεμο νά πιάσω τ' άρματά μου».
10 -«Πιάσ' τα, κύρ Κωσταντή, πιάσ' τα καί τ' άρματά σου».

- «"Ωρα καλή σου, βασιλιά, γιά πές μου τί μέ θέλεις» ;

- «Κάοορας έδρακόντεψε στό βάθυ καλαμιώνα.5
Τρώει τόν μαΰρον τόν Φουκά, τρώει τό Νικηοφόρο,
τρώει τόν Πετροτράχηλο, πού τρέμ' ή γης κι ό κόσμος».

15 Στρατί στρατί τό επιασε τό ώριο τό μονοπάτι

καί τό στρατί τόν εβγαλε στοΰ κάουρα τήν τρΰπα.
Ό κάουρας πού τόν θωρεί, χαράν μεάλην 'πήρε.
«Καλώς τό δείπνο τό πωρνό, δείπνον τό μεσημέρι,
ά(μ) μοΰ 'πομείνη καί 'λιό n τραβώ το μέσ' τήν τρΰπα.»
20 Μιά ματσουκιά1" τοΰ χάρισεν άπάνω στό καππάκι. 11
"Αν ήταν πέτρα 'ράδιζε 12 καί μάρμαρο έσκόρπα,
πού νά 'ταν στεροκάραβο, έπήαινε καί νά 'ρτη.
Οί δράκοι πού τ' άκούσασι, πού τά βουνά έφύγαν,
μά ό θεός ώργίστηκε καί χάλαζα θά βρέξη.

1) μοίρα (λ. τοορκ. kismet). 2) πρόχωμα (λ. ΐταλ. targa). 3) τοοφέκι (λ. ΙταΧ.
schioppetto). 4) ποροδόλον βομδοδόλον πΧοιον (λ. ίταΧ. bombarda).

δ) "Εκδ. Γερ. Δρακίδου: ατά βάθη καλαμιώνα. 6) ειδήσεις. 7) χθες. 8) μουσικά
όργανα. 9) τό ήλιοβασίλεμα. 10) κτύπημα διά τή; ράδδοο. 11) τό χελοφος (λ. τοορκ.
tapak). 12) έρράγιζε.
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25 Έπλωσε τά δαχτύλια του τόν Κωσταντή 'γκαλιάζει.

'πλώνει καί τούς δαχτύλους του παίρνει τον τήν ματσούκα.1
Εκεί πού 'πίασε ό Κωσταντής κόκκαλα έκουναροΰσαν,'
έκεΐ πού 'πίασ' ό κάουρας τά γαίματα έτσιλλοΰσαν.5
"Οσον καί κατακόντεψεν ό κάουρας νά τόν φάη,
30 φωνήν μεγάλην 2ρριξε τ' άϊ Γιωργιού φωνάζει.
"Αϊ Γιώργη, άφέντη μου,' στ' άλογο καβαλλάρη,
τή χάρη όπού μού 'δωσες, κάουρας θά τή(μ) πάρη.
'Αγγελική φωνή 'γροικά κι άγγελος τού φωνάζει.
-«Βρέ σκύλλε, σκύλλε, Κωνσταντή, θεριόν όπού 'φοήθης.
35 Τράβα τ' άργυρομάχαιρο 'πού τ' άργυρό φηκάρι"

καί βάρεσέ " το τό θεριό 'πού κάτω 'πού τ' άφφάλι».1
Ώς τ' άκουσεν ό κάουρας του Κωνσταντή φωνάζει.
-«Γιά στέκα, στέκα, Κωσταντή, πού 'χω νά σου μιλήσω.
Βκάλε τό κατωκαύκαλο 8 καί κάλεσε τ' άσκέρι,11
40 βκάλε τό πανωκαύκαλο 10 καί στέσε το 11 τσατήρι,"
καί κάλεσε τό Βασιλιά μαζί μέ τό Βεζίρη».

Γερ. Δ. Δρακίδου, Ροδιακά.
'Αθήναι 1937, α. 104.

8. Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

Είς τόν Διγενή, γεωργούντα, άγγέλλει ένα πουλί τήν άρπαγήν τής γυ-
ναικός του.Ό ήρως σπεύδει άμέσως εις τόν στάβλον, Ιππεύει, ώς ό Κωσταν-
τδς είς τό τραγούδι τού Σκληρόπουλλου,111 ϊππον γηραιόν άλλά ταχύπουν
καί φεύγει πρός άναζήτησιν τής άπαχθείσης συζύγου του.

Ή παρατιθεμένη κατωτέρω ποντιακή παραλλαγή διεμορφώθη είς τό
τέλος!αύτής, ίδία άπό τού στίχ. &)-79^έξ έπιδράσεως τής διηγήσεως είς τό
άκριτικόν Μπος τής άρπαγής ύπό τοΰ Διγενή τής Εύδοκίας, τής θυγατρός
τού στρατηγού Δούκα.

Τό άσμα τούτο άνήκει εις τόν κύκλον τών τραγουδιών τής άρπαγής
τής γυναικός κατά τήν άπουσίαν τοΰ συζύγου. (Βλ. κατωτέρω: "^σματα τής
άρπαγής γυναικός).

γ. κ. σ.

1) τήν ράβδον. 2) έτριζαν. 3) έξεπήδων. 4) εκδ. Γερ. Δρακίδου : Πρόδρομε.
δ) 0-ήκην. 6) κτύπησε. 7) δμφαλόν. 8) τό κάτω κέλυφος τοΰ κάβουρα. 9) τόν οτρα-
τόν (λ. τουρκ. asker). 10) τό Ιπάνω κέλυφος. 11) εκδ. Γερ. Δρακίδου : τό. 12) ακη-

νήν (λ. τουρκ. çadir).

13) Βλ. κατωτέρω.
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Α'.

Κάτω στά ρούσια χώματα καί σέ βαθύ λιβάδι
έκεΐ σπέρνει ό Διγενής μέ τ' ώριον1 του ζευγάρι.
Φακήν καί ρόβιν εσπερνε, ταήν* του ζευγαριού του.
Πουλάκιν πήγεν κ' ήκατσεν στήν δσκερην3 τ' άλέτρου.
5 -«Έσύ σπέρνεις, βρέ Διγενή, μά τήν καλή σου 'κλέψαν».
- «Άν τήν έκλέψανε έχτές, νά πά' νά τήν γυρεύω,
άν τήν έκλέψαν σήμερα νά κάμω τήν σποριά 4 μου».
-«'Εγώ σου λέω, Διγενή, πώς τήν καλή σου 'κλέψαν».
Καί τό ζευγάριν 'νέφηκε, στον στάβλον του πηγαίνει,
10 παίρνει τ' άργυροκλείδια του, τόν στάβλον ξεκλειδώνει.
Τούς στάβλους έξεκλείδωσε, τούς μαύρους 6 ένερώτα.
"Οσοι μαΟροι τόν είδανε αΓμαν έκατουρούσαν,
δσοι τόν έκαλόδανε έπέσαν κ' έψοφούσαν.
"Ενας μαύρος, παλιόμαυρος, χίλιω χρονώ κοντριάρης,"
15 έστάθην καί 'ποκρίθην του σάν κάλλιο παλληκάρι.

-«"Αν είν' γιά τήν κυρά καλή, έγώ νά σού τήν φέρω,
γιατί μέ κρουφοτάϊζε άφ' τ' άκριβό κριθάρι,
γιατί μέ κρουφοπότιζε μέσ' σ' άργυρή λεγένη.
Δέσε μου τή μεσίτσα μου μέ λαχούρι7 ζωνάρι'
20 σφίξε μου τό κεφάλι μου μέ συρματένια τρίχα

κι άμέσως τήν κυρά καλή έγώ θά σου τήν ευρω».
Βιτσιά δίνει τού μαύρου του καί στά βλοΐδια8 φτάνει.
Ό μαύρος διλιμούντρησε9, κ' ή κόρη 'γνώρισέν το.
-«Πάψε, παπά, τά γράμματα καί διάκο τά βαγγέλια
25 κι ό μαύρος μου διλιμουντρά κι ό Διγενής είν' κ' ήρτε».
Κι ό μαύρος έγονάτισε κ' έπάνω του τήν πήρε.
Κι όσο νά πουν, γιά δήτε το ! παίρνει σαράντα μίλια
κι όσο νά πούνε, πιάτε 10 το ! μήτ' ήτο μήτ' έφάνη.

Χίος (Καμπιά). - Λεξικ. Δελτίον Γ' (1941)
σ. 164 άρ. 2 (Κωνστ. "Αμαντος).

1) τί) ώραϊον. 2) τροφήν. 3) είς τήν χειρολαβήν τοδ άροτρου, τήν έχέτλην. 4) τήν
σποράν. 5) τούς ίππους. 6) πληγωμένος. 7) ζώνη έκ λεπτού μάλλινου υφάσματος. Ή
λ. έκ τής Ινδικής πόλεως Λαχώρη. 8) τά στεφανώματα. 9) έχρεμέτισε. 10) πιάσετε.
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Β'.

'Ακρίτας 0νταν έλαμνεν ' άφκά 2 'ς σήν ποταμέαν,
έπήγεν κ' ερθεν κ' ελαυνεν, έποίκεν πέντ' αυλάκια"
έπήγεν κ' ερθεν κ' εσπειρεν έννέα κότα3 σιτόρον.
"Ερθεν πουλίν κ' έκόνεψεν 'ς σού ζυγονί'4 τήν άκραν,
5 σ'κοΰται 5 καί καλοκάθεται 'ς σου ζυγονί' τήν μέσην.

-«Όπίσ', πουλίν, όπίσ', πουλίν, μή τρως τήν βουκεντρέαν».
Καί τό πουλίν κελάηδησεν σάν άνθρωπί'11 λαλίαν.
-«'Ακρίτα μου, ντό 7 κάθεσαι, ντό στέκεις καί περ'μένεις ;
τό ενοικοσ σ'8 έχάλασαν καί τήν καλή σ' έπαίραν,9
10 τ' δλον καλλίον τ' άλογο σ' στρών'νε καί καβαλλ'κεύ'νε,
καί τ' άλλα τά καθώτερα σ' στέκ'νε καί χλιμιτίζ'νε».1"
'Ακρίτας 'παραθύμωσεν, 'Ακρίτας έθερέθεν "
'κάρφωσεν τό βουκέντριν άτ'15 καί εστεσεν τά βούδςχ τ',
όλα τ' όρνά 13 'φοβέριζεν, τ' δρα καί τά ραχία, "
τούς λύκους έφοβέριζεν νά μή τρώγ'νε τά βούδα,
15 τούς κλέφτες έφοβέριζεν νά μή κλέφ'νε τ' έγύνιν 15
καί τά πουλιά 'φοβέριζεν νά μή τρώγ'νε τόν σπόρον·
άφίν' καί πάγ' 'Ακρίτας μου, ό κρίαρον10 'Ακρίτας,
εύρίκ' τά πόρτας άνοικτά, τά παραθύρ' άκλείδα,
πάγει κ' εύρίκ' τούς μαύρους άτ' στέκ'νε καί χλιμιτίζ'νε.
20 -«'Σ σό θόν έσούν, ναι μαύροι μου, τσ' έφτάν' καί κοντοφτάνει;»
Κανείς, κανείς 'κ'17 έλάλεσεν, κανείς 'κ' άπολογέθεν
καί τό γιαγούζιν 18 τ' άλογον λαλεί κι άπολογάται.
-«'Ασ' σά κρυφοταγίσματα σ' έφτάνω, κοντοφτάνω».
Άπάν' άτου έλάγκεψεν,13 έχπάστεν κ' εχ',0 καί πάγει,
25 βιτσοκοπά" τόν μαΰρον άτ', νά φτάν' καί κοντοφτάνη.
Ακρίτας πριν νά πρόφτανεν, ή κόρ' ερθεν κ' έδέβεν.
Ούτζόπουλα " έπέντεσεν" άπάν' 'ς σό σταυροδρόμιν.
-«'Σσόν θόν έσουν ούτζόπουλα, πουθέν χαράν έδήβεν ;» "
- «Κάθεν ώραν χαρά δαβαίν," κάθεν ήμέραν γάμος,

1) ήροτρίχ. 2) κάτω. 3) κότι' μέτρον χωρητικότητας περίπου 8 χιλ'μων σίτου.

4) του ζυγού. 5) σηκώνεται. 6) εκδ. Τριανταφυλλίδου : ανΟρωπον. 7) εκδ. Τριανταφ.

δεν ίο' δ'.ώρθ. ντό=:διατί. 8) τό σπιτικόν σου' εκδ. Τριανταφ.: τό ένοικος. 9) τήν γυναίκα

σου άπήγαγον. 10) χρεμετίζουν. 11) έθηριώθη. Ό στίχος παρελήφθη έκ τής παραλλ.:

εν Ποντ. Φύλλ ετ. 1936. φ 10. σ 18. 12) αυτοϋ. 13) τά δρνεα. 14) τάς πλαγιάς

των όρεων. 15) δνίον' εκδ. Τριανταφ. : ντ' έγινε ν. Ή διόρθωσις έγύνιν έκ τής παραλλ. :

Ποντ. Φύλλα, ενθ' άν. 16) ό ισχυρός' (ώς ό κριός). 17) δέν. 18) δυνατόν, άτίθασσον

(λ· τ. yavouz). 19) έπήδησεν. 20) έξΐκίνησε. 21) κτυπά. 22) πτηνά ποί> έπετοϋσαν.

23) άπήντησε, συνήντησε. 24) μήπως διέβη άπό εδώ γαμήλιος πομπή ; 25) διαδαίνει.

3
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30 άμόν τ' άτωρ'νόν τήν χαράν 1 άλλο χαράν 'κ' έδέβεν'
κάθεν τσατσίν* μαλλίν κρατεί, κάθεν λιθάριν αΐμαν».
Βιτσοκοπα τάν μαΟρον άτ' νά φτάν' καί κοντοφτάνη.
'Ακρίτας μου 'κ' έπρόφτασεν, ή κόρ' ερθεν κ' έδέβεν"
έπήγεν κ' έταγιάνεψεν ■1 'ς σή ' Δέβας τό γεφύριν.
35 Έκεΐ καθούνταν Ελλενοι, άτόναν' φοβερίζ'νε.

«Δάβάσ'τε με,8 ναί "Ελλενοι, τήν Δέβαν άς δαβαίνω·
ό μαΟρον νόν πουλάριν εν', χωρίς ταγήν 'κί1 μένει,
ή κάλη μ' νόν κοράσόν εν', χωρίς έμέν 8 'κί στέκει».
Τόν θάνατον άτ' 'κί νουνίζ',9 τήν κάλην άτ' θυμάται.
40 -«"Αν κρούω καί σκοτώνω σας, θά λέγ'νε με φονέαν,
άν κρούω, -«κί σκοτώνω σας, θά λέγ'νε1" μ', έφοβέθεν"
καλλίον 'κί σκοτώνω σας κι άς λέγ'νε μ' έφοβέθεν».
Κλώδκεται," σύρ' τόν μαΟρον άτ' καί 'ς σό βαθύ λιμνίτσιν'
βιτσοκοπά τόν μαΰρον άτ' νά φτάν' καί κοντοφτάνη.
45 'Ακρίτας μου 'κ' έπρόφτασεν, ή κόρ' άπέσ' έσήβεν."
Έπήγεν κ' έταγιάνεψεν καί 'ς τοΰ καστρί' τήν πόρταν.
Ό μαΰρον έχλιμίτιξεν κι ό κάστρον δλ' έσείεν.18
Ή κόρ' έπαρεγνώρισεν," είπεν : «ερθεν 'Ακρίτας».
- «'Ανοίξετέ με, ναί πορτάρ', άνοίξ'τε κι άς έμπαίνω.
50 Ό μαΰρον νόν πουλάριν εν', χωρίς ταγήν 'κί μένει,
ή κόρη νόν κορά8ς>ν εν', χωρίς έμέν 'κί στέκει».
Ένοιξαν άτον οί πορτάρ', έμπαίν' άπέσ' 'Ακρίτας,
άλλοι σκαμνία δίγ'ν' άτον,15 άλλοι καυκίν 10 άπλών'νε,
καί 'ς σό σκαμνίν άτ' κάθεται καί τό καυκίν έπαίρεν.
55 - «Γιά σούς,17 γιά σούς, 'Ακρίτα μου, καί μή πολυλογίζης
άδά 18 μεγάλον στράτεμαν έσέναν κυνηγάει».
"Εσυρεν τό σπαθίτσιν άτ' άσ' σό χρυσόν θοκάριν,'9
χίλιους έμπρός έσκότωσε καί μύριους άπ' όπίσω,
άλλα τριακόσιους Φάραγγους " 'ς σή Δέβας τό γεφύριν.
60 Έπήρεν τήν κόρ' κ' εφυγεν έννιά νύκτας κ' ήμέρας
έπήγεν καί ν έκόνεψεν21 'ς σήν παραποταμέαν"

I) σάν τον τωρινών γάμον. 2) κλαδίσκος. 3) έστάθμευσε (λ. τ. tajanmak).

4) εκδ Τριανταφ. : 'ς τή. 5) αίιτόν. 6) άφήσατέ με νά διαδω" εκδ. Τριανταφ. : Αιαβάαετέ

με. 7) οί>χί/δέν. 8) εκδ. Τριανταφ.: τ εμέν διώρθ- : χωρίς εμέν, ώ; εις ΙΊοντ. Φύλλα

ετ. 1936, φ. 10, σ. 18. 9) δεν συλλογίζεται, δέν σκέπτεται. 10) εκδ. Τριανταφ. : λέτε

διώρθ·. ώ; έν στ. 40 καί 42. 11) επιστρέφει. 12) είαήλθ·εν εντός. 13) έσείσθη. 14) άνε-

γνώρισεν. 15) δίδουν είς αυτόν. 16) ποτήρι. 17) σιώπα. 18) τώρα. 19) θ-ηκάρι, θ-ή-

κην. 20) Εις άλλην παραλλαγήν : Βάραγγους. (Άρχ. Πόντου 1. σ. 72, στ. 68). 21) έγκα-

τεστάθ-η (έκ λ. t. konak).
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έβγάλ' άπό rôv κόλφον άτ' άπ' όλα τά γενέας.1
-«Γιά φά, κόρη, γιά φά, κόρη, κιοζέτεψον2 τά στράτας».
'Ακρίτας έπεκκούμπησεν έναν ϋπνον έπήρεν.
65 Ή κόρ' τερεί 3 τό πέραν κι δν'i φουσάτον κατεβαίνει.
Έντρέπεται νά λέγη άτον, φουσάτον κατεβαίνει.
Τά δάκρυα τσ' έκατέβαιναν 'ς σ' 'Ακρίτα τήν καρδίαν.
Έγνέφιξεν " κι 'Ακρίτας μου άσ' σό γλυκύν τόν υπνον.
-«Κόρη, άκείν' πού ερχουνταν κανάν πάλ' 'κ' έγνωρίζεις; »°
70 «'Εμπρός πού 2ρτ' δ καβαλλάρτς όμάζ" νά εν' ό κύρη μ'
κι άκείν' οί μαΟρ' οί άλογάντ όμάζ'8 νά είν' τ' άδέλφα μ'
κι άκείν' ή γερανόφορος0 όμάζ' νά εν' ή μάννα μ'».

Πόντος (Τραπεζονς). - Περ. Τριανταφυλλίδου, Οί
Φυγάδες. Έν "Αθήναις 1870, σ. 171-73.

9. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΓΕΝΗ

Έκ τών δημοτικών ασμάτων τά όποια άναφέρονται είς τόν Διγενή
περισσότερον διαδεδομένον εις τόν λαόν είναι τό σχετικόν μέ τόν θάνα
τόν του.

Ό άήττητος καθ' όλον τόν βίον του ήρως, αυτός

δπον ενίχα δυνατούς κ' εξέοχιζε λεοντάρια
καί Άρκτους εδιέφθειρε όμού χαί λεοπάρδους,10

άρνείται νά ύποταχθή εις τήν κοινήν μοίραν τοΰ άνθρώπου, τόν θάνατον,
καί τολμά νά έναντιωθή είς αύτόν καί νά παλαίσβ μέ τόν Χάρον.

Κατά τό άκριτικόν έπος ό Βασίλειος Διγενής 'Ακρίτας, άφου έξετέ-
λεσε διαφόρους άθλους, ύπέταξε τούς άπελάτας καί κατετρόπωσε τούς
"Αραβας, έπιδρομεϊς είς τό Κράτος, έγκατεστάθη τέλος μέ τήν καλήν (σύ-
ζυγον) του είς ώραίον άνάκτορον παρά τήν δχθην τοΰ Εύφράτου ποταμού.

Αίφνης όμως τόν εύδαίμονα έκεΐ βίον του έτάραξε χαλεπή νόσος έκ
τής όποιας πίπτει έπί τής κλίνης έτοιμοθάνατος.

Ένφ ό Διγενής παλαίει άκόμη μέ τόν θάνατον, <5 Θάνατος τόν ποΧεμφ είς
τό παΧάτι μέσα (Παραλλ. "Ανδρου-'Αθηνών, στ. 4405), περιστοιχίζεται άπό τήν
καλήν του καί τριακόσια παλληκάρια του, τά όποϊα έρχονται νά τόν ιδούν.
Ό ήρως κατά τήν κρίσιμον αύτήν στιγμήν διηγείται είς τούς συντρόφους του
τά άνδραγαθήματά του καί μετ' όλίγον έκπνέει. Μαζί μέ αύτόν συναποθνή-
σκει έξ άπελπισίας καί ή καλή του διά νά μή μείνη χήρα καί άπροστάτευτος.

1) είδη. 2) κοίταξε γύρω καί κατασκόπευσε (λ. τ. gôzetmek). 3) εκδ. Τριαν-

ταφ.: όταν τερή- διώρθ·.: ή χόρ'τερεϊ, ώς εις Ποντ. Φύλλα, ενθ·' άν., στ. 66=θ·ωρεϊ, βλέπει,

4) πέρα καί επάνω- εκδ. Τριανταφ. : χά· δ'.ώρθ·. : χι Άν, ω; έν Ποντ. Φόλλ., ενθ·'άν., στ. 66.

Β) έξύπνησε. 6) δέν γνωρίζεις κανένα; 7) δμοιάζει. 8) οί ιππείς δμοιάζοον. 9) ή ένδε-

δομένη μέ σκούρα φορέματα.

10; 'Ακριτ. επος (παραλλ. "AvSpou - 'Αθηνών,, στ. 4401 - 2).
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Ή οικονομία αύτη άπαντά περίπου όμοια καί είς τήν σύνθεσιν, ώς παρετή-
ρησεν ό Νικ. Πολίτης (Λαογρ. 1,175), τών παραλλαγών τού δημοτικού τράγου-
διού περί τού θανάτου τού Διγενή, αί όποίαι διακρίνονται είς δύο τύπους.1
ΕΙς τόν πρώτον, είς τόν όποιον καί περιλαμβάνονται αί περισσότεροι
παραλλαγαί, ό Διγενής, άντισταθείς εις τόν Χάρον καί καταβληθείς ύπ' αύ-
τοΰ, άναμένει κατακείμενος έπί τής κλίνης τό τέλος τής ζωής του. Τά παλ-
ληκάρια (οί άγουροι) του πού έχουν πληροφορηθή τό θλιβερόν γεγονός έρ-
χονται νά τόν Ιδούν καί τόν άποχαιρετήσουν.Ό ήρως τότε, άποχαιρετών τήν
ζωήν, άφηγείται είς τούς συντρόφους του, όπως καί είς τό άκριτικόν έπος,
τάς άνδραγαθίας του, έπειτα δέ καλεί πλησίον του τήν γυναίκα του, τήν
όποίαν άποπνίγει, ώς άναφέρεται εϊς τινας τών κατωτέρω παραλλαγών, έκ
τής Ιδέας ότι, έάν μείνη χήρα, θά έλθη είς δεύτερον γάμον.

Είς τόν δεύτερον τύπον, γνωστόν έκ Μ. 'Ασίας (Πόντου καί Καππαδο-
κίας), ό'Ακρίτας (ό Διγενής), άφού έχει κτίσει εις κατάλληλον θέσιν κάστρον
μέ πάντερπνον κήπον έντός αύτοΰ καί ένω διάγει έκεΐ τόν βίον άμέριμνος,
άντιμετωπίζει τόν Χάρον, ό όποιος αιφνιδίως παρουσιάσθη είς αύτόν. Επα-
κολουθεί πάλη μεταξύ των μέ άποτέλεσμα έξ αύτής τήν ήτταν του Διγενή
καί τόν θάνατον του.

γ. κ. σ.

Α'.

Τρίτη 'γεννήθ' ό Διγενής καί Τρίτη θά πεθάνη.
Πιάνει, καλεί τους φίλους του κι δλους τσ' άντρειωμένους-
νά 'ρθ' ό Μηνάς κι ό Μαυραλής, νά 'ρθη κι ό γιός του Δράκου,
νά 'ρθη κι ό Τρεμαντάχειλος, πού τρέμ' ή γη κι ό κόσμος.

5 'Επήγαν καί τόν ηΟρανε στόν κάμπο ξαπλωμένο.

-«Ποΰ 'σουν έσύ, βρέ Διγενή, καί θέλεις νά πεθάνης ;»
-«Φάτε καί πιέτε, φίλοι μου, κ' έγώ σας άφηγιέμαι"
Στής 'Αλαμάνας τό βουνό, στης 'Αραπιάς τόν κάμπο,
έκεΐ πού πέντε δέν περνοΰν καί δέκα δέ διαβαίνουν,
10 περνάν πενήντα κ' έκατό καί νά 'ν' κι άρματωμένοι.
Κ' έγ' ό μαύρος άπέρασα πεζός κι άρματωμένος.
Τριακόσι' άρκούδια σκότωσα κ' έξηνταδυό λεοντάρια,
έπέτυχα κ' έβάρεσα τό στοιχειωμένο έλάφι,
πού 'χε σταυρό στά κέρατα κι άστέρι στό κεφάλι,
15 κι άνάμεσα στά δίπλατα είχε τήν Παναγία.2

1) Βλ. Salv. Impellizeri, La morte di Digenis Akritae. Annali del Museo
Pitré I (1950) o. 81 χ. H· *αί βιβλιοκρισίαν τή; μελέτη; ταύτη; οκο τή; Μαρίας Ίω·
αννίδου - Μπαρμπαρίγον, Λαογρ. 15 (1953-54) σ. 194.

2) Μεταξύ τοΰ στίχ. 15 καί 16 ύπάρχει εϊ; τήν παραλλ. ταύτην 6 στίχο; : Λυτό τό
κρίμα μ' εαωαε και &έλω να πε&άνω. ΙΙερί τή; έλάφου μέ σταυρόν εί; τά κέρατα καί αστέρα
εί; τήν κεφαλήν βλ. Νικ. Γ. Πολίτην (Λαογρ. 1, σ. 191 κ. έξ.). Περί κονηγίοο τή; ιερά;
έλάφου βλ. ετι Γ. Κ. Σπυριδάκην έν ,Έπετ. Έταιρ. Βοζ. Σποοδ. KIT (1958) σ. 566 κ.έξ.
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Τρακόσους χρόνους έζησα 'δώ στόν άπάνω κόσμο,
κανένα δέν 'φοβήθηκα άπ' τούς άντρειωμένους.
Τώρ' είδ' ένα ξεσκάλτσωτο, πεζό κι άρματωμένο,
πδχει του ρήσου 1 τά πλουμιά, 2 τής άστραπής τά μάτια·
20 τόν είδανε τά μάτια μου κ' έλάβωσ' ή καρδιά μου.
Κείνο τό κρίμα μ' έσωσε' καί θέλω νά πεθάνω.»

Ενβοια. - Πανδώρα 4 (1853 - 54) σ. 621 - 22
=Λαογρ. 1 (1909), 224 -25 άρ. 10.

Α'α.

Ό Διγενής ψυχομαχεί κ' ή γη τόνε τρομάσσει,
κ' ή πλάκα τόν άνατριχά ππώς θέ νά τόν 'ναπάψη.
Οί άρκοντες τό 'μάθανε καί πά' νά τόνε δοΰσι.
Σύρνει θρονιά, καθίτζει τους, γλυκόν κρασίν κερνά τους.
5 -«Γιά φάτε, πιήτε, άρκοντες, κ' έγώ νά σάς δηοϋμαι" '
ποιός εΐναιν πού τά 'γύρισε του Μισιριοΰ 8 τά όρη,
τής 'Αλεξάντρας τά βουνά ώραν τό μεσημέρι ;
Έγώ 'μουν πού τά 'γύρισα του Μισιριού τά δρη,
τής 'Αλεξάντρας τά βουνά ώραν τό μεσημέρι.
10 Σαράντ' άρκούδια 'σκότωσα καί δεκοχτώ λεοντάρια.
Ποττέ μου δέν έδείλιασα ώσάν αύτήν τήν ώραν,
πού 'δα τόχ Χάρον έγδυμνό, τόλ Λιόν " άρματωμένο,
τόμ Μιχαήλ άρκάγγελο τριά σπαθιά τζωσμένο'
τό ενα 'ναι γιά τούς φτωχούς, τ' άλλο γιά τούς άρκόντους,
15 τό τρίτον τό φαρμακερό γιά μάς τούς άντρειωμένους».

Σύμη. - Βυζαντ. Χρον. Πετρουπόλεως 12 (1906)
σ. 499 = Λαογρ. 1 (1909), σ. 222 -23 άρ. 8.

Α'β.

Ό Διγενής ψυχομαχεί κ' ή γη τόνε τρομάσσει,
κ' ή πλάκα του άνατριχιά, πού θά τόνε σκεπάση.
Καί τσή καλής7 του 'φώνιαξε νά πά' τήν έρωτήξη.
-«'Αν άποθάνω, βρέ καλή, ποιόν άντρα θέ νά πάρης ; »

1) τού λογκός (ζώου τής οικογενείας τών αιλουροειδών). 2) στολίδια. 3) αύτή ή

άμαρτία μέ κατέλαβε, μ.' έπιασε. 4) διηγούμαι. 5) τής Αίγύπτοο. 6) ΙΙερί τοΰ ονόμα-

τος Λιός παρατηρεί ό Ν. Γ. ΙΙολίτης (Λαογρ. 1, σ. 223, σημ.) 8τι εις πολλά μέρη είναι τούτο

εν χρήσει ώς όποκοριστικόν too Μανόλης - Μανολιός - Λιός άλλ' ότι "ενταύθα πιθ-ανώς εν-

νοείται ό προφήτης Ηλίας, δν καί ή παράστασις τούτου ώς ψυχοπομποΰ είναι άγνωστος αλ-

λοθ-εν, ή ό δγιος Νικόλαος, όστις παίρνει τήν ψοχήν, κατά τά συμαϊκά μοιρολόγια,,.

7) καλή = ή σύζογος.
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5 - «"Αν άποθάνης, Διγενή, τά μαύρα θέ νά βάλω,
νά τρώη 'σένα ή μαύρη γή κ' έμέ τά μαύρα ρούχα».
Μά κείνος δέν τσή 'πίστεψε, πάλι ξαναρωτά την.

- «"Αν άποθάνω, βρέ καλή, ποιόν άντρα θέ νά πάρης ;»

- «"Αν άποθάνης, Διγενή, τά μαύρα θά φορέσω,

10 νά τρώη 'σένα ή μαύρη .γή κ' έμέ τά μαύρα ρούχα».
Μά πάλι δέν τσ' έπίστεψε καί τρεις ξαναρωτά τη.

- «"Αν άποθάνω, βρέ καλή, ποιόν άντρα θέ νά πάρης ;»

- «"Αν άποθάνης, Διγενή, τόν άρχο 1 θέ νά πάρω,
όπού 'ν' ή πρώτη μου χαρά,' τό πρώτο μου καμάρι».

15 'Πού τά μαλλιά τήν άρπαξε τρεις γύρους καί τση κάνει.

- «"Αφησ' με, σκύλε Διγενή, νά πώ ένα τραγούδι.
Τρεις άδελφίδες εΐμεσταν κ' οί τρεις άδικοπήγαν,
ή μιά έπήγ' άπό φωτιά κ' ή γι άλλη άπό πηγάιδι,
κ' έγώ τό κακορρίζικο στου Διγενή τά χέρια !

20 "Επαρε πέρδικα πλουμί3 καί σύ τρυγόνα πάσσο 4
καί σύ τό σφακολούλουδο 8 πάρε τήν κοκκινάδα,
καί σύ βρουλιά,8 κομποβρουλιά, επαρε τά μαλλιά μου,
νά μήν τά πάρη θηλυκά νά 'χη τά βάσανά μου».

Κρήτη. - Κρητ. Λαός, ετ. Α' (1909) σ. 15
(Παϋλ. Βλαστός).

Α'γ.

του διγενη και του χαρου

Ό Χάρος μαΟρα φόρησεν, μαΟρα καβαλλιτξεύκει,
μαΰρα σκλαβούνικα7 φορεί νά πά' 'ς τό παναΰριν.
'Σ τήν νάκραν τού παναϋρκού ηδρεν τούς άροκόπους,8
'ς τήμ μέση τού παναϋρκοΰ ηδρεν τους τρών' τζαί πίνουν.
5 -«Καλώς ήρτεν ό Χάροντας νά φά', νά πκη μιτά μας,"
νά φάη άγριν του λαού,'0 νά φά' όφτόν περτίτξιν,"
νά πκη γλυκόποτον κρασίν πού πίννουφ φουμισμένοι,
πού πίννουσιν οί άρρωστοι τ8αί βρέθουνται γιαμμένοι».

- «'Èv ήρτα 'γιώ, ό Χάροντας, νά φά', νά πκιώ μιτά σας,
10 νά φάω άγριν τοΰ λαοΰ, νά φά' όφτόν περτίτξιν,

μηέ" γλυκόποτον κρασίν πού πίννουφ φουμισμένοι,

1) τόν άρχοντα. 2) συμπάθεια, έρως. 3) στολίδι, ποίκιλμα. 4) βάδισμα' (λ.ίτ.
passo). 5) άνθος τής ροδοδάφνης. 6) τό βροϋλον ή βοϋρλον. 7) σκλαβοόνικον' έσωχάρ-
διον, είδος γελέχου. 8) τοός χαροκόπους, τους διασκεδάζοντας. 9) μαζί μας. 10) αγρι
του λαγοδ, δηλ. τό χαλΰτερον μέρος του λαγού' βλ. άνωτ., σελ. 12, σημ. 5. 11) οπτόν,
ψητό περδίκι. 12) μήτε.
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μόνον ήρτα ό Χάροντας τόν κάλλιοσ σας νά πάρω».

- «τζαί πκοιός ενι ό κάλλιος μας, άπού 'ρτες γιά νά πάρης;»

- «Τξείνος ό χοντροδάκτυλος, τξεΐνος ό 'ναρκοδόντας,1
15 τξεΐνον τό παλληκάρισ σας, πδνι 'ς τό παναθύριν».

Πού τόν γροικά ό Διενής άρκώθηνs τξ' έθυμώθην.
«Γιά μέν' τό λέεις, Χάροντα, γιά μέν' τό συντυχάννεις.»
Σερκές, σερκές' έπκιάσασιν καί 'ς τήν παλιώστραν πάσιν.
τζαί τξεΐ 'νι πού παλιώννασιν τρεις νύκτες, τρεις ήμέρες.
20 Τξεΐ πδπκιαννεν ό Χάροντας τά γαίματα πιτούσαν,
τξεΐ πδπκιανεν ό Διενής τά κόκκαλα έλειούσαν,
τξεΐ πδνοσεν 4 ό Χάροντας, πώς εν' νά τόν νιτξήση,
έπολοήθην τξ' είπεν του τού Διενή τζαί λέει.
«τζαί χάμνα χάμνα, 5 Διενή, γιά νά μεταπκιαστοΰμεν».
25 Τξ' έχάμνησεν ό Διενής γιά νά μεταπκιαστοΰσιν.
Χρουσός άτός" έγίνηκεν, 'ς τούς ουρανούς τξ' έξέην'
τξ' άνοιξεν τές άλάτες8 του τζαί τόθ θεόδ δοξάζει.
-«Δοξάζω σε, καλέ θεέ, πού 'σαι 'ςτά ψηλωμένα,
καμμιά βουλή 'έγ " γένεται μέ δίχως σου έσένα.
30 Άνδρειωρκές " πού τδδωσες καί πώς νά σού τόφ φέρω ;»

- «τζαί πκιάσε, πκιάσε, Χάροντα, τζαί τούτην τήθ θεότην,
τού Διενή τήν επαρε τξ' ^ρκεται τά πισώσ σου.»

τζαί πκιάννει, πκιάνν* ό Χάροντας τξ' έτξείνην τήθ θεότην,
του Διενή τήν εδειξεν, τζαί ππέφτει 'ς τό κρεββάτιν.
35 'Αππεξωθκιόν " του στέκονται τρακόδοι δκυό νομάτοι,

θέλουν νά μποΰσιν νά τόδ'δουν τζαί 'κόμα κροφοοΰνται"
τξ' εναν κοντόν, κοντούτσικον, τζαί χαμηλοβρακάτον
στέκεται, νεπουγκώννεται," τζαί μπαίννει τξ' άρωτά τον.

- «Άππεξωθκιόσ σου στέκουνται τρακόδοι δκυό νομάτοι,
40 θέλουν νά μποΰσιν νά σέ 'δουν τζαί 'κόμα κροφοοΰνται».

- «Πέ τους νά μποΰσιν νά μέ 'δουν, πέ τους νά μέφ 14 φοουνται».
Στήννει τους τάβλαν άρκυρήν, ποτήριν τζαί τξερνά τους.

- «Τρώτε καί πίννετ', άρκοντες, τξ' έγιώ νά σας ξηοΰμαι»."

- «Τζαί πέ μας, πέ μας, Διενή, πά' 'ς τές παλληκαρκές σου,
45 πάνω 'ς τές παιδκιωσύνες σου τζαί τές άντρειωρκές σου».

- «Πάνω 'ς τές παιδκιωσύνες μου καί τές παλληκαρκές μου

1) δ άραιοδόντης, ό εχων αραιούς οδόντας. Κατά τάς λαϊχάς δοξασίας οί εχοντες
αραιούς οδόντας είναι βραχύβιοι, βλ. Ν. Γ. Πολίτην έν Λαογρ. 1 (1909), α 210-211. 2)έξη-
γριωθη. 3) χεριές, άπό τά χέρια. 4) ποϊ> ένόησε. 5) χαλάρωσε, πιάσε με χαλαρώς.
G) άετός. 7) έξέδη, ανήλθε. 8) φτερούγες' (λ. ϊτ. alata). 9) δέν. 10) άνδρείαν. 11) απέξω.
12) φοβούνται ολίγον, διστάζουν. 13) άνακομβώνεται. 14) νά μή. 15) διηγούμαι.
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ήτουν τ' άγκάθθιν πιθαμή καί τό τριόλιν 1 δόλιν.*
Κάτω 'ς τές νάκρες τών νακρών, 'ς τόν άρκοκαλαμιώναν,®
τξεΐ μέσα εν' πού γύριζα τζαί νύχταν τζαί ήμέραν.
50 Εΐχα τζαί τήν καλίτσαμ μου πίσω μου πά' 'ς τόμ μαΟρον,
τξ' έφέγγαν μου τά κάλλη της τήν νύχταν νά γυρίζω.
τζαί πά' 'ς τά γλυκοξίφωτα/ πού πά' νά ξημερώση,
θβιαστήκασιν5 τ' άμμάδκια μου τξ' ένα μεγάλοφ φίιν"
έξήντα τξύκλους εκαμνεν, βδομηνταδκυό καμάρες,
55 τξ' άκόμα δκυό τξυκλίσματα τόν "Ελενον νά φάη.
Μέ του θεοΰ τήδ δύναμιν, μέ του θεού τήχ χάριν,
μπαίνω τζαί σαϊττεύκω τον 'ς τήμ μεσατξήν καμάραν.
'Πού τό φαρμάτξιν τού φιδκιοΰ έδίψασεν ό μαύρος
τζαί 'ς τόν Άφρίτην6 ποταμόν πάω νά τόν ποτίσω-
60 πά' τξ' ηδρα τόσ Σαρατξηνόν τξ' ëßλεπεv τόν Άφρίτην.
Σάν τό βουνόν έκάθετουν, σάν τ' ορος έκοιμάτουν,
καί πάνω 'ς τήρ ραχούλλαν του στδύλος λαόν έβούραν,7
πάνω 'ς τήν τξεφαλοΰλλαν του περτίτξια κακκαρίζαν
καί μέσα 'ς τά ρουθούνια του άππάρκα 8 ξισταβλίζαν.
65 τζαί πού τόν είδεδ Διενής γοιόν 9 νά τόν κροφοήθην
τζαί στέκει, δκιαλοίζεται πώς νά τόσ δαιρετήση.

- «'Άτε, άς τόό δαιρετήσωμεν γοιόν πρέπει, γοιόν ταιρκάζει.
Καί γειά σου, γειά, Σαρατξηνέ, γλεπάτουρε 10 του τόπου,
νάκκον" νερόν σ' έρκάστηκα " τόν μαΟρον νά ποτίσω».

70 Τούτος νερόν έζήτησεν, τξεΐνος σπαθίν έταύραν.
Ό Διενής ό γλήορος άρπαξεν τό ραβτίν του,
τζαί μιά ξυλιάν του ξύλωσεν, τζαί μιά ξυλιάν τού βκάλλεν
τσακκίζει τ' όχτώ κόκκαλους κ' έξηνταδκυό παΐες,13
τξ' άλλους δκυό μονοκόκκαλους, τξείνη 'ν' ή άρρωστδιά του.
75 Ξέην τό νάχος 14 τής ραβκιάς έξηνταπέντε μίλια.

"Αρκοντες ëv' πότρώασιν μέσ' 'ς του ρηός τά σπίδκια 15
καί τήν ξυλιάν άκούσασιν τξ' οΰλλοι μπρουμουττιστήκαν.16

- «Κάπου στράφτει, κάπου βροντά, κάπου χαλάζιρ ρίβκει,
γιά " θέλησεν ό πλάστης μου τόν κόσμον του νά χάση !»

80 Ννάσου τζαί τόν Παλιοπαπποΰν πού τξειά χαμαί καί ράσσει. "

- «Τρώτε τζαί πίννετ', άρκοντες, τίποτες μέφ φοάστε,

1) τρίβολο;, είδο; άκάνθ·η;. 2) άφθ-ονία' βλ. έν Λαογρ. 1 (1909), σ. 211. 3) άγριο-
χαλαμιώνα. 4) γλοκοχαράματα. 5) διέκριναν, παρετήρησαν. 6) Εόφράτην. 7) σκύλο;
λαγύν έκονήγα, 8) ίππάρια, μικρά άλογα. 9) <'u; (ω; οίον). 10) βλεπάτορα, φύλακα.

11) δλίγον. 12) έζήτησα. 13) πλευρά. 14) έξέβη ήκούσθη, b ήχο;. 151 σπίτια.
16) έπεσαν μπρούμυτα, πρηνεΐ;. 17) ή. 18) διαβαίνει τρέχων.
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τξ' ενι ξυλιά τοϋ Διενή, τξ' άλί του πού τήν ίίφαν,
τζαί πού τήν εφαν τξ' εζησεν, καλλιόν του παλληκάριν».
Ννάσου τζαί τόσ Σαρατξηνόν τξ' ερκετον κοντζυστώντα 1
85 τζαί πού τές ποκοντζύστρες του έστδειοΰνταν τά παλάδκια."
Τξ' έναν κοντόν κοντούτοικον τζαί χαμηλοβρακάτον
στέκεται, νεπουγκώννεται τζαί μπαίννει τξ' άρωτά τον.

- «τζαί πέ μας, πέ, Σαρατξηνέ, είντα 'ν' ή άρρωστδιά σου;»

- «Σαράντα χρόνους εβλεπα τόγ γέρημον Άφρίτην"
90 μήτε πουλλίν έδκιάλλασσεν, ' μήτ' άνθρωπος έπέρναν

τξ' ëvaç νερό μόζήτησεν τξ' έγιώ σπαθίν έταύρουν"
τξείνος άπού 'τον γλήορος άρπαξεν τό ραβτίν του
τζαί μιά ξυλιάν μου εδωσεν, τζαί μιά ξυλιάν μού βκάλλεν,
τσακκίζει μου δκυό κόκκαλα τζαί δεκοχτώ παΐες
95 τξ' άλλους δκυό μονοκόκκαλους, τούτη 'ν' ή άρωστδιά μου.
Σηκούτε τήν κουτάλα μου,' νά δήτε τήρ ραβκιάν μου».
Σηκώσαν τήν κουτάλαν του, νά δοΰσιν τήρ ραβκιάν του,
σηκώσαν τήν κουτάλαν του, τ' έφάνην τό φλαντζίν5 του
τζαί πού τόν πόνον τόν πολλύν έξέην ή ψυδή του.
100 τζαί πολοάτ' ό Διενής τής κάλης του τζαί λέει.

- «'Έλα ώδε, καλίτσα μου, νά ποδαιρετιστοΰμεν.

Τόν Γιάννην έσού μέν 8 πάρης, τξ' επαρ* τόν Κωσταντΐνον».

- «Ό Γιάννης άντρας μου ήτουν, πάλε τόγ Γιάννην παίρνω».

- «'Έλα ώδε, καλίτσα μου, νά ποδαιρετιστοΰμεν.

105 θέλεις τόν Γιάννην επαρε, θέλεις τόν Κωσταντΐνον».
Έπήεν τξ' ή καλίτσα του νά ποδαιρετιστούσιν,
στ' άγκάλια του τήν εσφιξεν τξ' έξέην7 ή ψυδή τους.

Δοξάζω σε, καλέ θεέ, πού 'σαι 'ςτά ψηλωμένα,
όπού γινώστδεις τά κρυφά τζαί τά φανερωμένα,
110 ποπίσω πάν' τά ζωντανά τξ' όμπρός τά ποθαμμένα.

Ζωήν τζαί χρόνους νά 'χουσιν δσοι τξ' άν τ' άγροικοΰσιν,
τξ* άν Ιν' ή χνώμη8 τους καλή, πρέπει νά μάς τξερνούσιν."

Κύπρος (Κώμ^τοϋ Γιαλού). - 'Ακρίτας ετ. Α' (1904)
σ. 297 - 300 = Λαογρ. 1 (1909), σ. 207 -210.

1) γογγόζων. 2) άπό τοί>; γογγοσμοί>; έσείοντο τά παλάτια. 3) έαύχναζε, διέτριβε.

4) τήν πλάτην, ώμοπλάτην μοο. 5) ό πνεόμων. (ί) μή. 7) έξέβη, έίγήκε. 8) ή γνώμη.

9) Ό εκδότη; (Σΐμ. Μενάρδο;) έπέφερεν εί; τό κείμενον διορθώσει; τινά;, ίδια πρό; άποκα-

χάστασιν τοό μέτροί). Ιίερί τοότων βλ. έν Λαογρ. 1 (1909), σ. 210 σημ.
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Α'δ.

Είς τάς έπομένας έκ Κρήτης ιταραλλαγάς ό Διγενής, ύπό τήν έπίδρα·
σιν τοπικών έκεί παραδόσεων, ώς παρετήρησεν ήδη ό Ν. Γ. Πολίτης (Έκλογαί
άπό τά τραγούδια τού έλληνικού λαού, έν' Αθήναις 1914, άρ. 78), εχει προσ-
λάβει μορφήν Τιτάνος, μή χωρών έντός σπηλαίου, διασκελίζων όρη, ύπερπη-
δών τάς κορυφάς αύτών, ρίπτων όλοκλήρους βράχους έν είδει άμάδας καί
συλλαμβάνων διά πηδήματος πουλιά καί έλάφους.

1.

Ό Διγενής ψυχομαχεί κ' ή γή τόνε τρομάσσει,
βροντά κι άστράφτει ό ουρανός καί σειέτ' ό άπάνω κόσμος,
κι ό κάτω κόσμος άνοιξε καί τρίζουν τά θεμέλια,
κ' ή πλάκα τόν άνατριχιά πώς θά τόνε σκεπάση,
πώς θά σκεπάση τόν άητό, τση γης τόν άντρειωμένο.
Σπίτι δέν τόν έσκέπαζε, σπήλιο δέν τόν έχώρει,
τά δρη έδιασκέλιζε, βουνού κορφές έπήδα,
χαράκι'1 άμαδολόγανε 1 καί ριζιμιά 1 'ξεκούνιε'
στό βίτσιμά ' πιάνε πουλιά, στό πέταμα γεράκια,
στό γλάκιο " κ' είς τό πήδημα τά λάφια καί τ' άγρίμια."
Ζηλεύγει ό Χάρος μέ χωσιά7 μακρά τόνε βιγλίζει,8
κ' έλάβωσέ" του τήν καρδιά καί τήν ψυχή του πήρε.

Κρήτη. - Κρητ. Λαός, ετ. Α' (1909)
σ. 15 (Παυλ. Γ. Βλαστός).

2.

Ό Διγενής ψυχομαχεί κ' ή γης τόνε τρομάσσει
κ' ή πλάκα τόν άνατριχιά πώς θά τόνε σκεπάση.
Κι άποκειδά πού κόβεται λόγι' άντρειωμένου λέει.
- «Νά 'χεν ή γης πατήματα κι ό ούρανός κερκέλλια, 10
5 νά 'πάτουν τά πατήματα, νά 'πιανα τά κερκέλλια
νά δώσω σείσμα τ' ούρανού, νά βγάλη μαϋρο νέφι.»

Κρήτη. - Λ. Α. άρ. 1109α, σ. 57
(Hedw. Llldeke, 193G).

1) βράχο«;. 2) ερριπτεν οπω; τήν άμάδα. άμάδα = πλάξ, ιυς δίον.ος, ριπτομένη εξ
άποστάαεω; ει« το όμώνομον παιγνίδι. ;i) βρά-/οο; ριζιμιού;, ριζιμαίοο;, ήτοι ριζωμένοο;
ßaiUrn; ίντος τή; γή;. 4) λύγισμα, στροφήν τοό σώματο;. 5) εί; τον δρόμον, τρέξιμον
0) αίγάγρους. 7) ένέδραν. 8) παραμονεύει. 9) έπλήγωαε. 10) ν.ριχέλλια, y.piy.ooç,
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Β'.

'Ακρίτας κάστρον εχτιζεν κι 'Ακρίτας περιβόλιν*
σ' έναν όμάλ", σ' έναν λιβάδ', σ' έναν πιδέξον τόπον.
"Οσα του κόσμου τά φυτά έκεΐ φέρ' καί φυτεύει,
κι δσα τού κόσμου τ' άμπελά έκεΐ φέρ' κι άμπελώνει,
5 κι δσα του κόσμου τά νερά έκεΐ φέρ' κι αύλακώνει,
κι δσα τού κόσμου τά πουλά έκεΐ παν' καί φωλάζ'νε.
Πάντα κελάηδ'ναν κ' ελεγαν- - «Πολλά θά ζη Ακρίτας».
Κ' έναν πουρνόν' πουρνίτσικον καί Κερεκήν ήμέραν
άτά5 κελάηδ'ναν κ' έλεγαν- - «Αϋρ' άποθάν' 'Ακρίτας».
10 Ή κάλ' άτ' ' βαρυκάρδισεν καί βαραναστενάζει.

-«'Ακούς, άκούς, 'Ακρίτα μου, ντό λέγ'νε5 τά πουλόπα;0
Πάντα κελάηδ'ναν κ' ελεγαν : Πολλά θά ζη 'Ακρίτας
κι άτώρα κελαηδούν καί λέν'·. θέ ν' άποθάνη Ακρίτας».
'Ακούει άτο 'Ακρίτας ιμ, χαμογελά καί λέει.
15 -«'Ατά μικρά πουλόπα είν', ντό λέγ'νε 'κ' έγροικουνε.'
'Αφήστε άτα τά παλαλά," άς κελαηδούν καί χαίρουν
καί φέρτε τήν σαΐττα μου, ντό σύρ' τρακόσα πήχες,
καί τ' δλον τό μικρότερον, ντό σύρ' έξήντα πέντε.
Φέρτε τά κυνηγόδκυλα μ' τά άλυσοδεμένα,
20 κι άς πάω καί νά κυνηγώ καί 'ς σά κυνηγοτόπα-
κι άν εύρίκω καί κυνηγώ, έγώ 'κί° θ' άποθάνω-
κι αν 'κ' εν'10 πουλίν νά κυνηγώ, άλήθα θ' άποθάνω».
'Ακρίτας πάει νά κυνηγό καί 'ς σά κυνηγοτόπα.
Κυνήγεσεν, κυνήγεσεν, πουθέν κυνήγιν 'κ'11 εδρεν,
25 κι ούδέ μικρόν νά κυνηγά πουθέν πουλόπον εδρεν.
Ό Χάρον τόν έπέντεσεν ι! άπάν' 'ς σό σταυροδρόμιν.
-«Πού πάς, που πάς, ναί Χάρε μου, καί είσαι χαρεμένος ;»
-«'Εγώ σ' έσέναν έρχουμαι καί είμαι χαρεμένος».
-«Χάρε, ντό" εχεις μετ' έμέν καί πάντ' άκολουθάς με;
30 κι άν κάθουμαι, συγκάθεσαι, κι άν περπατώ, άκλουθάς με ;
κι άν κεΐμαι ν' άποκοιμηθώ, γίνεσαι μαξιλάρι μ' ;
Έμέν 'Ακρίτα λέγ'νε με, άνίκητον Άκρίταν».
-«Γιά σούς, γιά σούς," 'Ακρίτα μου, βαρέα μή καυχάσαι-
έμέν 'ς έσέν ποίος εστειλεν άπ' έσέν παλληκάρ' εν'».15

1) όμαλόν τόπον, κάμπο ν. 2) πρωινόν. 3) αί>τά. 4) ή γυναίκα του. 5) τί είναι

αίιτό πού λέγουν. β) πουλάκια. 7) δέν καταλαβαίνουν. 8) μωρά, ανόητα" εκδ.:

9) ουχί, δέν. 10) καί Άν δέν είναι. 11) δέν. 12) συνάντησεν. 13) τί. 14) για
σιώπα. 15) άπό σέ είναι καλύτερο παλληκάρι.
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35 «Κι άρ' ελα, άς παλεύωμε 'ς σό χάλκενον τ' άλώνιν,

κι άν εν' καί ντό νικάς μ' έσύ, επαρ' τήν φή μ' καί δέβα,1
κι άν εν' καί ντό νικώ σ' έγώ, θά πάρω καί τόν μαΰρο σ'».
Έξέβαν καί έπάλεψαν κ' ένίκεσεν ό Χάρον.
- «Χάρε μ', επαρ' άσημικά, μαλάματ' οσα θέλεις,
40 άν θέλης καί τό άλογο μ', ντό 'κ' εχ" ό βασιλέας'
επαρε τή σαΐττα μου, ντό σύρ'3 τρακόδα πήχες,
επαρ' τά κυνηγόδκυλα μ', επαρεν ε'ίνταν 4 θέλεις».
-«Έμέν 'ς έσέν ποίος εστειλεν άοίκα6 'κ' έθυμέθεν,5
μόνον έμέναν είπε με: τήν φήν άτ'7 επαρ' κ' ελα».
45 'Ακρίτας ένεστέναξεν, 'ς σήν κάλην άτ'" έπήεν.
-«'Αλί έμέν τόν άκλερον, έγώ θέ ν' άποθάνω!
Άς χαίρουν τά ψηλά ραχή9 καί τά παρχαρομύτα.1"
"Εμπα, κάλη μ', καί στρώσο με θανατικόν κρεββάτιν
θέκον άνθα" 'ς σήν κεφαλή μ' καί παρχαρί' τ8ιτ6έκια,"
50 θέκον άνθα παπλώματα καί μουσκομαξιλάρα».
'Ξέβεν ή κάλη κ' £στρωσεν άνθα καί μανουδάκα.

Πόντος. - Λαογρ. 9 (1926), σ. 601 - 602.

('AO. Ί. Παρχαρίδης).

Β'. ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΜΟΥΡΗ

Ό Άρμούρης είχε συλληφθή αιχμάλωτος ύπό τών Σαρακηνών. Ό υιός
του, ό Άρμουρόπουλος, μόλις ένηλικιώθη όπλίζεται μέ τά όπλα του αίχμα.
λώτου πατρός του, διαβαίνει τόν πλημμυρισμένον Εύφράτην καί είσορμά έκ-
δικητής εις τό έχθρικόν έδαφος. Κατατροπώνει όλόκληρον στρατιάν 'Αρά-
βων, έπιφέρει τόν θάνατον είς αύτούς καί άναγκάζει τέλος τόν άμιράν τής
Συρίας νά παραδώση εις αύτόν τόν πατέρα του.

Τό τραγούδι, γνωστόν έκ μιας παραλλαγής 201 στίχων, ήτις έσώθη διά
τής γραπτής παραδόσεως είς χειρόγραφον τού 15ου αιώνος,10 άπαντά έτι καί
σήμερον είς τό στόμα τού λαού τής Καρπάθου καί τής Κύπρου είς βραχύ-
τέρας παραλλαγάς.

Εις τάς Καρπαθιακάς παραλλαγάς ό υιός τού 'Αρμούρη λέγεται τού
«Καλομούρου ό καλογιός» καί τού «Καλομοίρου ό υιός». Εις τάς Κυπριακός,
ό μεν πατήρ όνομάζεται Άζγουρής ή 'Αντζουλής, ό δέ υιός φέρει τό όνομα
'Αρέστης καί 'Αρεστόπουλος.

Κατά τόν Η. Grégoire τό τραγούδι τούτο άναφέρεται είς γεγονότα του
9ου αιώνος, άπηχεϊ δέ τήν κατά τό έτος 859 έκδίκησιν τών Βυζαντινών κατά
τών 'Αράβων διά τήν όλοκληρωτικήν ύπ' αύτών καταστροφήν τού 'Αμορίου τό

1) παρε τήν ψυχήν μου χαί διάβαινε. 2) το όποιον δέν εχει. 3) ή όποια εκσφεν-
δονίζει. 4) 8,τι. 5) τέτοια. 6) δέν έσκέφθ-η. 7) τήν ψοχήν τοο. 8) εις τήν γυναίκα
του. 9) κορυφαί βουνών, 10) αί άκραι τών όροπεδίοιν. 11) τοποθ-έτηοε δίνθ-η. 12)ανθ·η
άπό τό δροπέδ'.ον (λ. τ, çicek).

10) Βλ. τό κείμενον; Στίλπ. Κνριαχίδον, Διγενής 'Ακρίτας. Έν 'Αθήναις 1926, σ. 119-129.
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838. Τό όνομα τοΰ Άρμούρη, τοΰ αιχμαλώτου ήρωος, έχει σχέσιν μέ τόν Άμό-
ριον καί ό έκδικητής υΙός του, ό 'Αρμουρόπουλος ή τοϋ Καλομούρου ό γιός,
ώς είς τό Καρπαθιακόν άσΡα> είναι δ αυτοκράτωρ Μιχαήλ Γ' τής έξ 'Αμο-
ρίου δυναστείας, όστις, διά σειράς νικών κατά τών 'Αράβων καί τελικώς τό
859 μέ τήν διάβασιν ύπό τών Βυζαντινών του ποταμού Εύφράτου, έξεδικήθη
τήν καταστροφήν τής πόλεως 'Αμορίου, Ιδιαιτέρας πατρίδος τής οίκογενείας
του έκ του πάππου του, τού αύτοκράτορος Μιχαήλ Β' (820 - 829).' Ουτω τό
άσμα τοΰτο, ώς παρετήρησεν ήδη ό Η. Grégoire, δύναται νά θεωρηθή ώς τό
άρχαιότερον Ιστορικόν άσμα τό όποιον διετηρήθη είς τήν μνήμην τού λαοΰ.

γ. σ. κ.

Α'.

Τοΰ Καλομούρου δ καλογιός τήν νύκταν έεννήθη*
τήν νύχτα πρίτ του πετεινοΰ,3 πρίχου πουλλί νά κράξη.
Τήν νύχτα πού 'εννήθηκε, ζητά ψωμί νά φάη,
καί τρώει έννιά φουρνές ψωμί κ' έννιά δισίκλες 1 γάλα,
5 κ' έλάφι κ' έλαφόπουλλο καί τ' άλαφιού τήμ μάννα,
καί πάλ'ήκλαιε κ' έέρετο * πώς εΐχελ 'λίο γιώμα."
Τήμ μάννατ του 'νερώτηξε, γιατί φορεί τά μαύρα.
--«Υιέ μου, τόν άφέντησ σου στήφ φυλακήτ τόν εχου».
- «Εύχήσου, 'φχήσου, μάνναμ μου, νά 'πάω νά τόφ φέρω».
10 - «Υιέ μου, 'σαι μικρόπ παιί, γιά πόλεμοδ δέν είσαι,
θωρείς τήπ πέρα κάμερα, τήπ πέρα καμαρίθαν ;
είν* τοΰ κυροΰ σου τ' άρματα, καί πήε 1 νά τά πάρης».
Πρίχου8 τά πιάση, πιάνουττο, πριχοΰ τά σείση, σειόττο
πριχοΰ τά βάλη 'πάνω του, έκείνα 'περπατειόττο'0
15 άμμ'10 εχει μαΟροπ ποταμό καί δέμ μπορεί περάση'

ρίχτει κοντάριν είς τήν γή καί τ' άρματά του λάμνει, "
τόν ποταμόν έϊάηκε " χωρίς καμό καί λαύρα'
καί άπήτι13 πέρα 'πέρασε καί άπήτι πέρα 'διάβη,
Σαρακηνός του 'πάντηξεν, άμέρωτοθ θερίον.
20 άπάνω στις κουτάλες" του τριά άνεμομύλια 'λέθαν,

άπάνω στούς βακτύλους 15 του τριά άντρόΟνα κοιμούττο.18

1) Βλ. Η. Ch-égoire, Ό Διγενής 'Ακρίτας. Νέα 'Γόρκη (1942), α. 6-11, 201-204.
Βιβλιογραφία: Η. Grégoire, Études sur l'épopée byzantine, Revue Éd. t. Gr. 46
(1933) α. 33 κ. έξ. II. Grégoire et H. Lüdelce, Nouvelles chansons épiques des IX et
Xe siècles, Byzantion 14 (1939) 235-263. Sam. Baud-Bovy, Notes sur l'épopée
Byzantine. 1. La chanson d'Arinouris et sa tradition orale, Byzantion 13 (1938)
249 - 250. A. Vasiliei>, Byznnce et les Arabes. Tome I, Bruxelles 1935, a. 236.

2) έγεννήΑη. 3) προτού κράξ-fl 6 πετεινός. 4) οίκλον ή σίκλα = ξόλινον δοχεΐον δι'
ογρά. (1 οίκλον=2 V2 περίποο χιλιόγραμμο:. Ή δισίκλα είναι διπλή οίκλα). 5) έδέρετο, ώδύρετο.
6) γεδμα. 7) πήγαινε. 8) πριν. 9) έπεριπατοδσαν. 10) αλλ' όμως. 11) λαμβάνει καί
κωπηλατεί. 12) διεβη. 13) άιροδ. 14) ώμοπλάτας. 15) όά*τολα. 16) εκδ. : κοιμώττο.



ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Στέκει καί διαλοΐζεται, πώς νά τόχ χαιρετήση.
«Νά τόν ειπώ Σαρακηνόφ; φοούμαι μή μέ φάη,
νά τόν είπώ, άφέντημ μου; πάλι 'ντροπή μου πέφτει"
25 άς τόν είπώ Σαρακηνό καί ö τι 'κλουθήξη, άς £ρτη».

-«"Ωρα καλή, Σαρακηνέ». - «Καλώς τοτ τόν υίόμ μου».

- «Άμε, μωρέ Σαρακηνέ, νά πάης' τό χαπάρι!
του Καλομούρ' ό μικρογιός πόλεμοθ θά σού κάμη.

Κάρπαθος. - Ζωγράφ. Άγων, ετ. Α'. (1891)
σ. 295-296, άρ. 8·

Β'.

Ό Άζγουρής' ό φρόνιμος, ό πολλογρονισμένος
ταξίδιν του έφέρασιν νά πά' νά πολεμήση"
γυναίκα του κατάβαρη 4 τζαί πού νά τήν άφήση ;
Φήννει την πρώτα 'ς τόν θεόν, δεύτερα 'ς τήν Παρθένα,
5 τό τρίτον τό καλύττερον 'ς τήν έδικήν του μάνναν.
Στέκει τζαί παραντξέλλει της, στέκει τζαί όδηγά της.

- «'Άν είναι άρκον® τό παιδί, εβκαλε τον Άρέστην,"
Άρέστην τξ' Άρεστόπουλον τξ' οϋλλου του κόσμου άρέστθει,
ν' άρέσκη τζαί τού βασιλιά, δντας καβαλλιτξεύκη.

10 "Αν ëvi άρκα7 τό παιδί, Ιβκαρ' την Μιλιούναν,
γιά νά στέκη δνομά μας, νά στέκ' ή άκοή μας.»
Πκιάννει τά άνοιχτάρκα* του τζαί πάει 'ς τ' άλοά του.
"Οσα ήταν γιά τόν πόλεμον γαίμαν έκατουρούσαν,
δσα ήταν μιτσοπούλαρα έγέρναν τξ' έψοφούσαν.
15 Δέν πκιάννει μέ τήν κοτζινούν," μήτε τό διξινίτου,
παρά 'πκιασεν τό μαΟρον του τό πετροκαταλύτην
όπου μασσά τά σίδερα τζαί πίννει τόν Άφρίτην.
Ππηδά τζαί καβαλλίτζεψεν τζαί 'πήεν 'ςτή δουλειά του.
Περνούν τρία μερόνυχτα, περνοΰσιν τρεις ήμέρες,
20 γυναίκα του έγέννησεν τξ' εκαμεν παλληκάριν.

1) εχδ.: πάρης 2) είδησιν (λ. t. haber). 3) τό όνομα Άζγουρή; προέρχεται χατά
τόν H.Grégoire (Byzantion, 14 (1939) σ. 243) έχ τοδ 'Αργυρό; χαί συνδέεται ύπό τούτου πρό;
τόν ήρωα Λέοντα Άργυρόν έπί τη; βασιλεία; Μιχαήλ Γ'. 4) εγχυο;. 5) άγόρι ίαχυρόν.
6) Κατά τόν Η. Grégoire (ενθ·' άν., σ. 240-242) εί; τό τραγούδι τοδτο άντιχατεστάθησα'ν περί
τό 913, τελο; τή; βασιλεία; τοδ Λέοντο; Τ', τά ονόματα 'Αρμούρη; χαί 'Αρμουρόπουλο; διά
τών 'Ορέστη; χαί Όρεστόπουλο;, τά όποια παρεφθάρησαν χατόπιν, ώ; εις τό ενταύθα άσμα, εί;
'Λ ρέστη; χαί 'Αρεστόποολο;, πρό; έξύμνησιν του στρατηγού τότε τοδ θέματο; τή; Μεσοπο-
ταμία; Όρέστου Χαρσιανίτου. 7) χόρη δυνατή. 8) χλειδιά. 9) οδτε τό ερυθρού χρώμα-
το; δλογον. 10) ή φορβά; ήτι; εχει χρώμα 8πω; τό αιζίνιν (= ειδο; νομίσματος).
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Άρέστην τόν έβκάλασιν, τξ' Άρέστην τόν λαλούσιν,
Άρέστην τξ' Άρεστόπουλον τξ' οδλλον τού κόσμου άρέσκει,
ν' άρέσκη τζαί τού βασιλιά, δντας καβαλλιτξεύκη.
τζαί μιάν άγίαν Τξερκατξήν τζαί πίσημην ήμέραν,
25 πού λουτουρκοΰν οί έκκλησιές π' Άνατολήν ώς Δύση
έθέλησεν ό βασιλιάς νά πά' νά τξυνηγήση.1
Οδλλοι πκιάννουν τές μούλες τους, πκιάννουσιν τ' άλοά τους
Άρέστης τξ' Άρεστόπουλος έπήεν περπατώντας.
"Οσον τζαί κοντοφτάσασιν πού θέν νά τξυνηήσουν
30 πκιάννει περτίτξια 'πό φτερού τζαί τ' άρκα ' 'πό τξεράτω 8
τζαί τρικλαππήδιν4 τά 'καμε, παίζει τζαί ξαπολά τα."
Πού τό θωρεί ό βασιλιάς άψώθην τξ' έθυμώθην.

- «'Άδε τόν γιόν τής άνομης, άδε τόν γιόν τής κούρβας,
άδε τόν έφταμπάσταρδον τζαί πώς μάς περιπαίζει.»

35 Πού τ' άκουσεν δ Αρεστής άψώθην11 τξ' έθυμώθην.

Ουλλην τήν στράταν πκιάννει την, 'ς τήν μάνναν του τζαί πάει.

- «Μάννα, 'μαι γιός τής άνομης, μάννα 'μαι γιός τής κούρβας,
μάννα, 'μαι έφταμπάσταρδος, πέ μου το νά τό ξέρω».

- «Δέν είσαι γιός τής άνομης, δέν είσαι γιός τής κούρβας,
40 δέν είσαι έφταμπάσταρδος, μάθε το νά τό ξέρης.

Ό τξύρης σον'1 ό Άζγουρής, τρέμει τον γης τζαί κόσμος».

- «Μάννα τζαί δός μου τήν εύτξήν, 'ς τόν τξύρην μου νά πάω».

- «Πώς νά σου δώσω τήν εύτξήν 'ς τόν τξύρην σου νά πάης,
δκυό χρονών παιδί είσαι τζαί πού ξέρεις τές στράτες !»

45 Τξ' έναν κοντόν κοντούτσικον τζαί χαμηλοβρακάτον
τξεΐ8 πολοάται τζαί λαλεί, τζαί λέει τζαί λαλεί του.

- «Παραντξελιά πού λείφκεσαι νά σοΰ τήν παραντξείλω.
Νά κάμης μιάν έορτήν μικρήν τζαί μιάν έορτήν μεάλην,
κάλεσ' οϋλλους τούς δράκοντες τξ' οδλλον τό δρακολόϊ,

50 πάνω 'ς φαΐν τζαί πάνω 'ς πκιεΐν γιά νά δοτξιμαστήτε».
Τό Σάββατον τοϋ τό λαλεί, τήν Τξερκατξήν τό κάμνει.
Καλεί ούλλους τούς δράκοντες τξ' οδλλον τό δρακολόϊ.
Πάνω 'ς φαΐν τζαί πάνω 'ς πκιεΐν οδλλοι δοτξιμαστούσιν.
Μικρό δοτξίμιν επκιασεν τών έκατόν διλιάδων.
55 Πκιάννει το ëvaç δράκοντας μιάν πιθαμήν κουντά5 το,
πκιάννει το άλλος δράκοντας δκυό πιθαμές κουντά το'
πκιάννει το τ' Άρεστόπουλον, παίζει τζαί ξαπολά 10 το
τζαί τρικλαππήδιν τό 'πκιασεν, σύρνει το δίλια" μίλια,

1) χε·-ρ.: πολεμηοΐ], 2) άγρια. 3) απάτα κέρατα. 4) μέ τρία πηδήματα. 5) τά απο-

λύει. 6) ώργίοθ-η. 7) δ κόρης σοι) είναι. 8) έκεΐ. 9) κινεί. 10) εκσφενδονίζει. 11) χίλια.
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άρπάσσει το πού δά χαμαί τζαί παίρει το 'ς τά σπίδκια.1
60 Τξ' ëvaç έπολοήθηκεν τής μάννας του τζαί λέει.

- «Τξυρά, τζαί δός του τήν εύτξήν, τόν τξύρην του γιά νά 'βρη
τξ' όπου τξ' άν πά', τξ' άν εΐσ'1 σταθη, Άρέστης 'έφ' φοάται».
τζαί μέ τό στόμαν της μιλά τζαί μέ τά μάδκια κλαίει.
-«Fié μ', δ'σε1 τήν εύκοϋλλα μου, γιέ μ5 δ'σε τήν εύτξή μου,

65 ό Μιχαήλ τξ' ό Γαβριήλ' δεξιά τξ' άριστερά σου
τξ' ό άϊς 'Αρχιστράτηγος νά μέδ σέ ξιστρατίση.»
Πκιάννει τά άνοιχτάρκα" του τζαί πάει στ' άλοά του.
"Οσα ήταν γιά τόν πόλεμον γαΐμαν έκατουροΰσαν,
δσα ήταν μιτσοπούλαρα έγέρναν τξ' έψοφοΰσαν.
70 Δέν Επκιασεν τήν κοτζινούν, μήτε τό θιξινί του,

παρά 'πκιασεν τόν μαΟρον του όπού 'ξερεν τές στράτες.
Ππηά τξ' έκαβαλλίτξεψεν σάν νέφος άντρωμένος,
περούνιν δέν έγύρεψεν σάν ήτουν μαθημένος.
"Οσον νά πης «εθετε γειάν» εκοψεν δίλια μίλια,
75 ώς του νά πής «είς τό καλόν» άλλα 'κατόν πενήντα.
"Οσον τζαί έκοντόφτασεν τξ' έπήεν 'ς τόν 'Αφράτην.
'Αφράτης ήτουν τζαί θολός, ήτουν κατεβασμένος.
Στέκει τζαί τουσουντίστητξεν,7 στέκει τζαί κρολοάται.8
Φτερνιστηρκάν του μαύρου του τξ' έμούνταρέν" τον μέσα.
80 Περπάτεν τρία μερόνυχτα, περπάτεν τρείς ήμέρες.
'Αρέστης έφοβήθηκεν τζαί τό θεό δοξάζει,
-«θεέ, τξ' άν είμαι πλάσμαν σου, Χριστέ, τζ'έπόκουσέ μου»,
θέλεις ό νιος άγιός ήτουν, Χριστός έπόκουσέν του,
άντξελος πού τούς ούρανούς εύρέθηκεν όμπρός του.
85 -«τζαί χάμνα10 τήν όμπροστινήν τζαί σφίξε τήν 'ποπίσω"
φτερνιστηρκάν τού μαύρου σου, νά σέ πετάξη εξω.»
Τινάχτηκε ό μαύρος του, ππέφτουν έννιά μόδκι'11 άμμον,
τινάχτηκε τξ' ό ίδιος, ππέφτουν άλλα δεκάξη.
Ποδίνες 11 του έλύσασιν, τά ρούχα του θθιστήκαν,13
90 τζαί ηδρεν τούς Σαρατξηνούς 'ς τόν κάμπον τζαί τξοιμοΰνταν.
Τξείνος κατά τήν πίστιν του καλά τούς άπεκρίθην.

- «Σηκουτε, βρέ Σαρατξηνοί, τζαί πκιάστε τά σπαθκιά σας,
μέμ " πήτε έδωκα πάνω σας άρπα τζαί άρπαξά σας».

"Ενας άπό τήμ μέση τους τξείνου έπολοήθην.

1) τί) παίρνει ει? τά σπίτια. 2) άν είναι. 3) δέν. 4) 8ρισε, πάρε. 5) μή.

6) κλειδιά. 7) συλλογίζεται" (λ. τ. düsuninek). 8) άκροάται. 9) ώρμησε μέ τόν ίππον.

10) χαλάρωσε. 11) μόδια. Τό μόδι μέτρον χωρητικότητος διά τά δημητριακά κ. α. Βλ. Α. Πε-

τριίinovXor έν Έπετ. Λαογρ.Άρχ. 7 (1952), σ. 67. 12) δποδήματα. 13) έσχίαθ-ησαν. 14) μή.
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95 Ν'είεν' κοπή ή γλώσσα του, χαμαί ν'εΐεν ήππέσει.

- «Πόθεν περηφανεύκεσαι, πώς εΐσαι παλληκάρι,
όξω 'πού τό μαυράππαρον ' πού είσαι καβαλλάρης"

ή πού τό κλώσμαν τό πολύν πού εθεις 'ς τά μαλλιά σου,
πού τές παλιοποδίνες 3 σου πού εθεις 'ςτά ποδιά σου;»
100 τζαί δκιεΐ 1 τό μανικάτξιν του, ππέφτει άρκόν ραβτάτξιν,8
έννιά καντάρκα σίερον, ξύλον όσον έκράτειε.
Τές άκρες άκρες εκοβκεν, ή μέσ' έκαταλυέτουν,
'ς τό γύρισμαν τ' άππάρου8 του έγλύτωσέν του Μνας.
Κατέβη πού τόν άππαρον καβαλλικά τον τζεΐνον"
105 στέκει τζαί παραντξέλλει τον, στέκει τζαί όδηγά τον.

- «τζαί λάμνε τζαί θαιρέτα μου τό σσύλλον' τό Σελίμη,

νά βκάλλη τζαί τόν τζύρην μου, τόν τζύρην του τζυρού μου,
νά βκάλλη τζαί τόν πάππον μου, τόν πάππον του πάππου μου,
γιατί πατώ τήν χώραν του, κάμνω μεάλον κουρσον"8
110 νιάζω 9 την, δκιολίζω 10 την τζαί βάλλω την λουλάτξιν-"
νιάζω την, δκιολίζω την, βάλλω την κανναούριν»."
"Οσο τζαί έκοντόφτασεν τή χώραν του τζυροΰ του
άππαρος έδσιδίνησεν 13 τξ' ή γή χαμαί έσείστην
τζαί τό θρονίν τοΰ βασιλιά εγειρεν τξ' έτσακίστην.
115 Πού τ' άκουσεν ό Άζγουρής βαριά άναστενάζει.
τζαί πολοάται ό βασιλιάς τού Άζγουρή τζαί λέει.

- «ΕΙντά 'παθες, ά Άζγουρή, τζαί βαριαναστενάζεις;

ά σ' Μλειψεν τζαί τό ψουμί, εν' νά " σου τό πιντώσω" 18
ά σ' ελειψεν τζαί τό νερόν, εν' νά σου τό ποσώσω"
120 τξ' ά θέλης τή βασίλισσα νά πέψω νά τήφ φέρω».

- «Δέ μ' ελειψε 'μέ τό ψουμί γιά νά μου τό πιντώσης,
δέ μ' ελειψε 'μέ τό νερόν γιά νά μου τό ποσώσης,

δέ θέλω τή βασίλισσαν νά πέψης νά τήφ φέρουν.
Τ' άλοο πού '98ιόίνησεν είναι πού τ' άλοά μου"
125 τό σπίτι μου πατήσασιν 10 τζαί 'κάμαν μιάλη κούρσαν»."
Νά σου τζ' έτζεΐνον τόν κουτσόν ποπάνω τζ' άναφαίνει.
Τξ' άπό μακρά τούς θαιρετά τζ' άπό κοντά λαλεί τους.

- «"Εναν κοντόν κοντούτσικον τζαί χαμηλοβρακάτον,
ποπίσω σέλλα μπλέει του 'π' όμπρός έξητρουλλά του,18

130 τξεΐνος κατά τήν πίστιν του καλά μάς άπεκρίθη.

1) νά είχε. 2) μαΰρον ίππον, δλογον. 31 παλαιά όποδήματα. 4) σχίζει. 6) 8ο-

νατή ράβδος. 6) "πποο. 7) σκύλν. 8) διαρπαγήν. 9) οργαίνω. 10) διβολίζω. 11) λου-

λάκι = 10 Ινδικόν. 12) 9·ά τήν σπείρω κανναδοόρι. 13) έχρεμέτισε. 14) είναι νά.

15) έπαυξήσω. 16) κατέλαβον. 17) διαρπαγήν. 18) τό Ιφίππιον εκ τών οπισθ-εν εξέχει καί

καλύπτει τόν ιππέα μέχρι τής κεφαλής, έμπροσθεν δέ υπερέχει τοΰ όλου σώματος αϋτοδ.

3
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- «Άνοΰτε,1 βρέ Σαρατξηνοί, τζαί πκιάστε τά στίαθκιά σας,
μέμ πήτε ' έδωκα 'πάνω σας άρπα3 τζαί άρπαξά σας».

Τξ' ενας άπό τήμ μέση μας, τξείνος έπολοήθην.
Ν' εΐεν κοπή* ή γλώσσα του, χαμαί ν' εΐεν ήππέσει.
135 - «Πόθεν περηφανεύκεσαι πώς είσαι παλληκάρι,

δξω πού τό μαυράππαρον5 πού είσαι καβαλλάρης'
ή πού τό κλώσμαν τό πολύν πού έδεις 'ς τά μαλλιά σου,
πού τές παλιοποδίνες ° σου πού εδεις 'ς τά ποδιά σου».
τζαί δκιεΐ7 τό μανικάτξιν του, ππέφτει άρκόν ραβτάτξιν,8
140 έννιά καντάρκα σίερον, ξύλον όσον έκράτειε.

Τές άκρες άκρες εκοβκεν, ή μέσ' έκαταλυέτουν,
'ς τό γΰρισμαν τ' άππάρου του έγλύχωσά του έγιώνη."
Κατέβη 'πού τόν άππαρον, καβαλλικά με 'μέναν,
στέκει τζαί παραντξέλλει μου, στέκει τζαί όδηγά μου.
145 -«τζαί λάμνε'" τζαί δαιρέτα μου τό όδύλλον" τό Σελίμη

νά βκάλλη τζαί τόν τξύρην μου, τόν τξύρην του τξυρού μου,
νά βκάλλη τζαί τόν πάππον μου, τόν πάππον του πάππου μου,
γιατί πατώ τήν χώραν του, κάμνω μεάλον κουρσον'
νιάζω " την, δκιολίζω την τζαί βάλλω την λουλάτξιν'
150 νιάζω την, δκιολίζω την, βάλλω την κανναούριν».
τζαί πολοάται ό βασιλιάς του Άζγουρή τζαί λέει.
-«'Éto13 πού εν' ό γιούλλης σου τξ' εν' νά μας πολεμήση».
Έναν φουσάτον επεψεν τών έκατόν σιλιάδων"
πέμπει τξ' έτξεΐνον τόν κουτσόν τζαί πά' νά τούς τόν δείξη.
155 "Οσον τζαί περικλώσαν 14 τον τζαί βάλαν τον 'ς τή μέση,
δικλά15 ποτξεΐ, δικλά ποδά," κανένα δέν ηύρέθη.
Βλέπει τξ' έτξεΐνον τόν κουτσόν 'ς τόν μαΰρον καβαλλάρη.
Μιάν μουστουνιάν17 τόν εδωκεν τζαί πέταξέν τον κάτω.
Ππηά τζαί καβαλλίτξεψεν σάν νέφος άντρωμένον,
160 περούνιν δέν έγύρεψεν σάν ήτο μαθημένος.

Σκιεΐ τό μανικάτξιν του, ππέφτει άρκόν ραβτάτξιν,
έννιά καντάρκα σίερον, ξύλον όσον έκράτειε.
Τές άκρες άκρες εκοβκεν, ή μέσ' έκαταλυέτουν,
'ς τό γύρισμαν τ' άππάρου του έγλύτωσεν του £νας.
165 Τξ' έτξεΐνος πού του γλύτωσεν είπεν πώς εν' άρφός του.18
Σερκιές δερκιές έπκιάσασιν 'ς τόν τξύρην τους τζαί πάσιν.

- «"Ελα, ελα, τξυρούλλη μου, 'έ το 18 πού σου τόν φέρνω».
Πού του άκούει ό Αρεστής άψώθην20 τξ' έθυμώθην,

1) σηκωθήτε. 2) μήν πήτε. 3) εξαίφνης. 4) νά είχε κοπή. 5) μαΰρον ίππον.

6) παλαιά δποδήματα. 7) σχίζει. 8) δονατή ράδδο;. 9) έγώ. 10) πήγαινε. 11) τόν

ακόλον. 12) οργώνω. 13) ίδέ τον. 14) περιεκόκλωσαν. 15) ποφατηρεϊ. 1G) έδώ.

17) ράπισμα. 18) άδελφός too. 19) ίδέ τον. 20) έξωργίσΟ-η.
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μιάν πασπαλιάν 1 τοΰ έδωσεν, κόβκει τήν τξεφαλήν του
170 τζαί πκιάνει τζαί τόν τξύρην του, τόν τξύρην τού τξυρού του.
Οϋλλην τήν στράταν πκιάννουσιν, 'ςτάν τόπον τους νά πάσιν.
Πού τό θωρεί ό Άζγουρής άκόμα κροφοάται,1
μήπως τζαί δέν εν' Υαίμαν του, μήπως τξ' 'έν εν' παιίν του.'
'Αννοίει τές άγκόλες του τζαί τό θεό δοξάζει.
175 - «θεέ, τξ' άν είμαι πλάσμα σου, Χριστέ τζαί 'πόκουσέ μου,
έναν φουσάτον 'νέφανεν1 τών έκατόν θιλιάδων,
νά 'δώ, άν εΐναι γαΐμαν μου, νά 'δώ, άν ëv' παιίν μου»,
θέλεις τξείνος άγιος ήτουν, θεός έπόκουσέν του.
"Εναν φουσάτον 'νέφανε τών έκατόν θιλιάδων.
180 "Οσον τζαί περικλείσαν τους τζαί βάλαν τους 'ς τήν μέσην
ππηά τζαί καβαλλίτξεψεν σάν νέφος άντρωμένον,
περούνιν δέν έγύρεψεν σάν ήτο μαθημένος.
Σκιεί τό μανικάτξιν του, ππέφτει άρκόν ραβτάτξιν.5
έννιά καντάρκα σίερον, ξύλον όσον έκράτειε.
185 Τές άκρες άκρες έκοβκεν, ή μέσ' έκαταλυέτουν,

'ς τό γύρισμαν τ' άππάρου του έγλύτωσεν του ενας.

Τξ' έτξείνος πού του γλύτωσεν εΤπεν πώς ήτον θκειός του.

- «'Αλλάρκ' άλλάρκα," θκειούλλη μου, γιατί κακαδικώ7 σε,
τό δέρι μου πυροβολεί τζαί τό σπαθί μου κόβκει

190 τξ'ή γέρημη κουτάλα8 μου δέν ηδρεν νά χορτάση».

τζαί πολοάτ' ό θκειούλλης του τζαί λέει τζαί λαλεί του.

- «Τό δέρι σ' άν πυροβολη τζαί τό σπαθί σ' άν κόβκη,
τξ' ή γέρημη κουτάλα aoüv'J δέν ηδρεν νά χορτάση,
ëôei σιτάρκα περισσά, άς κόψη νά χορτάση»·

195 Τξεϊνος κατά τήν πίστιν του πάλε ξαναλαλεί του.

- «'Αλλάρκ' άλλάρκα, θκειούλλη μου, γιατί κακαδικώ σε,
τό δέρι μου πυροβολεί τζαί τό σπαθί μου κόβκει,

τξ' ή γέρημη κουτάλα μου δέν ηδρεν νά χορτάση».
τζαί πολοάτ' ό θκειούλλης του τζαί λέει τζαί λαλεί του.
200 Τό δέρι σ' άν πυροβολη τζαί τό σπαθί σ' άν κόβκη,
τξ' ή γέρημη κουτάλα σουν δέν ηδρεν νά χορτάση,
εδει σπουρτέλλα περισσά, τξ' άς κόψη νά χορτάση».
τζαί μιάν σπαθκιάν τοΰ έδωκεν, κόβκει τήν τξεφαλήν του.
Πού τό θωρεί ό τξύρης του, έγλυκοφίλησέν το.
205 Σερκιές, δερκιές έπκιάσασιν 'ς τό σπίτιν τους έπήαν.

Κύπρος ('Άνω Λεύχαρα).—Α. Α. άρ. 1109,
______σ. 127- 134 (Hedw. LUdeke, 1936).

1) ράπισμα. 2) κατέχεται ύπό φόβου. 3) δέν είναι παιδί του. 4) ενεφανίσθη. 5)
δυνατή ράόδοξ. 6) μακράν (λ. ίτ. alla larga). 7) κακοποιώ. 8) ή ωμοπλάτη. Ενταύθα
μέ τήν σημ. : χέρι. 9) σου άν. 10) άσφοδέλου;.
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Γ'. ΤΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ

Ό άθλος τόν όποιον έπιτελεί ό θεοφύλακτος, ήρως τού τραγουδιού,
είναι έκ τών συνήθων είς τήν ζωήν τών 'Ακριτών, οΐτινες άνελάμβανον συ-
χνάς έπιδρομάς έντός τού έχθρικού έδάφους.

Τόν θεοφύλακτον τούτον ταυτίζει ό Η Grégoire ' πρός ιστορικόν πρό-
σωπον, τόν θεοφύλακτον Άβάστακτον, άξιωματικόν τού αύτοκράτορος Βασι-
λείου τού Α', όστις ήνδραγάθησεν είς έκστρατείαν του κατά τών Σαρακηνών
καί τών Παυλικιανών τής Τεφρικής. Ό αύτοκράτωρ πρός άνταμοιβήν παρε-
χώρησεν είς αύτόν κτήμα είς Λακάπην πλησίον τής Μελιτηνής, τούτου δέ
υιός ήτο ό Ρωμανός Α' ό Λακαπηνός, βασιλεύς άπό τού έτους 920-944.

γ. κ. σ.

Ό βασιλέας 'Αλέξανδρος Άλεξανδροπολίτης,
εκαμεν μίαν γιορτήν μικρήν καί μίαν γιορτήν μεάλην'
εκαμεν'μίαν τ' άϊ Γιωρκού καί μίαν τ' ά'ί Μάμα'
έκάλεσεν τοός άρκοντες, κι οδλον τ' άρκοντολόϊν,
5 έκάλεσε καί τούς φτωχούς κι οδλον τό φτωχολόϊν.
Τραπέζιν ëv' πού εβαλε κ' έκάτσασι νά φάσιν
κι άπολοάτ' ό βασιλέας τούτο τόν λόον λέει.
-«Ποίος πάει πέρα 'ς τό Περάν* 'ς τό μέγα σουλτανίκιν,3
νά πάρη τούτο τό χαρτίν, νά φέρη άντιχάρτιν,
10 νά κάμη δίκαιον πόλεμον νά 'βκαγουδη1 'ς τόν κόσμον».
Κ' έκεΐ χαμαί θεοφύλακτος άρκώθη6 κ' έθυμώθη,
κλωτσιάν τής τάβλας εδωκεν 'ς τά πόδια του εύρέθη.
- «Οδλα γιά μένα τά λαλείς, οδλα γιά 'μέ τά λέεις·
καί φέρτε μου τόν μαΟρον μου τόν πετροκαταλύτην,
15 πού καταλύει τά σίερα καί πίννει τόν Άφρίτην

όπου πατά τά μάρμαρα καί κορνιαχτούς 'έν6 βκάλλει'
καί φέρτε τό σπαθάκιν μου τό 'περευλοημένον,
δθες νά μπή 'ς τόν πόλεμον βκαίννει ' μακελλωμένον.7
Φέρτε μου τό κοντάριν μου πού 'ν' άϊς Γιώρκης πάνω.
20 Φέρτε μου τό ματσούκιν μου πού 'ν' δϊς Μάμας πάνω.
Ππηά κ' έκααλλίκεψεν τόν πέρκαλλον τόν μαΰρον"
κι ώστε νά πη «εχετε γειάν», έπήε δίλια μίλια,
κι ώστε νά πούσι «'ς τό καλόν» έπήεν άλλα δίλια.
Φτερνιστηρκά του μαύρου του καί μπαίνει 'ς τό φουσάτον' '
25 τές νάκρες νάκρες έπίαννε κ' οί μέσες καταλυούνταν"

1) Ό Διγενή; 'Ακρίτα?, New York Ν. T., (1942), σ. 212-213.

2) Τό ονομα τή; αρχαία; Πέρρη;, σήμερον Πιρρούν, πλησίον τή; Λακάπη; παρά τήν
Μελιτηνήν τή; Μ. 'Ασία;· βλ. Η. Grégoire, ενθ·' άν., σ. 213. 3) αοολτανάτον. 4) νά
άχουαθ-jj. 5) έξηγρίώθη. β) δέν. 7) αίματωμένον έχ σφαγή;. 8) φο«σάτον=στρατόπεδον.
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τές μέσες μέσες έπίαννε κ' οί νάκρες έλιαίναν.
Παλιώννει1 τρία μερόνυχτα, παλιώννει τρεις ήμέρες,
ό μαΰρος του 'ποστάθηκε κ' έκείνος έβαρύθη.
Φτερνιστηρκά τοΰ μαύρου του βκαίννει πού τό φουσάτον
30 καί βρίσκει πέτρα ριζιμιά καί γύρνει καί πεζεύκει.

Γροθιάν τής πέτρας εδωκε κι άννοϊξαν πέντε βρύσες,
κ' έπίασε μέ τήν δράκαν5 του κ' έπότισε τόν μαΰρον,
καί μπήει τό κοντάριν του, κάμνει όσκιόν5 καί πέφτει,
άννοίει τές άγκάλες του καί τόν θεόν δοξάζει.
35 - «θεέ, κι άν είμαι πλάσμα σου, Χριστέ, κ' έπάκουσέ μου-
νά 'δωσε νά 'διανέφανεν άρφός4 μου Άλιάντρης».8
Πάντες ό νιός8 άϊός ήτουν, Χριστός τξ' έπάκουσέν του.7
"Εδωσε κ' έδιανέφανεν 8 άρφός του Άλιάντρης.
Άπό μακριά φωνάζει του, άπό κοντά λαλεί του.
40 -«'Εγλέπ' έγλέπ', άρφούλλη μου, άρφούλλη μ' Άλιάντρη"
'ς τό γύρισμα τοΰ μαύρου σου, 'ς τό κλώσμα του σπαθιοΰ σου
εχει μωρά Σαρακηνά, γέροντες άρκουδιώντες9
καί στήνουν τά βροχόλουρα καί γλέπου μέν 11 σέ πιάσουν».
Φτερνιστηρκά τοΰ μαύρου του καί μπαίννει 'ς τό φουσάτον
45 τές νάκρες νάκρες . . . (Επαναλαμβάνονται οί στίχοι 25-40).

'ς τό γύρισμα τοΰ μαύρου του 'ς τό κλώσμα τοΰ σπαθιοΰ του,
είχε μωρά Σαρακηνά, γέροντες άρκουδιώντες,0
κ' έστησαν τά βροχόλουρα τόν Άλιάντρην πιάννουν.
Έρραψαν τά 'μματάκια του τρεις δίπλες τό ραφίδιν,
50 έδήσασι τά χέρκα του τρεις δίπλες 'ς τ' άλυσίδιν,

έβαλαν καί 'ς τήν ράχην του έννέα μοδιών" μολύβιν.
Καί 'κει χαμαί θεοφύλακτος άρκώθη κ' έθυμώθη,
ππηά κ' έκααλλίκεψεν τόν πέρκαλλον τόν μαΟρον.
Φτερνιστηρκά τοΰ μαύρου του μπαίννει μέσ' 'ς τό φουσάτον,
55 παλιώννει τρία μερόνυκτα, παλιώννει τρείς ημέρες"

τές τρεις ήμέρες εκοβκεν οδλον μοΰττες 13 καί γλώσσες,

1 ) παλαίει. 2) μέ τήν χούφτα. 3) σκιάν. 4) νά ένεφανίζετο & άδελφός. 5) είς τό
'Ακριτικό·/ έ'πος άπαντα <υς ήρως μεταξύ τών 'Λπελατών δ Λέανδρος καί Λίανδρος (Παραλλ. :
Έσκ,,στ. 1500, 1600.'"Ανδρου -'Αθηνών, στ. 3551 κ. ά. Κρυπτοφ. Τ' στ. 549, 620, κ. ά.).
Τού ονόματος τούτοο άλλος τύπος είναι τό ΆΧιάντρης τοδ άσματος. Ηλ. καί Γ. Κ. Κονρ-
μούλην έν Έπιστ. Έπετ. τής Φιλοσ. Σχολ. U.A., ετ. 1954-55, σ. 219 σημ. 1. 6) καθώς
ο νέος. εκδ. Σακελλ. : ίίϊος' διώρθ. : S νιος ώς ή διόρθ. όπδ Kup. Χατζη'ίωάννου, Κυπρ. Χρον.
ετ. ΙΑ'(1935), σ. 60. 7) είσήκοοσεν αύτοδ. 8) ένεφανίσθη. 9) πού βαδίξουν ερποντες.

10) τά βρόχια. 11) πρόσεχε μή. 12) μόδι=?ξ κοιλά (βλ. 'Ai}. Σακελλαρίου, τά Κυπριακά,
1891, σ. 663). Τό κοιλόν ισοδυναμεί κατά μέσον δρον πρός 20 όκάδας (βλ. Α. Πετρόπουλον,
«ν Έπετηρ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 7 (1952), σ. 62. 13) μύτες.
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οί μούττες εν' τούς δράκοντες, οί γλώσσες εν' τούς λεόντες"
'ς τδ γύρισμα τ' άππάρου 1 του, 'ς τό κλώσμα ' τοΰ σπαθιού του,
είχε μωρά Σαρακηνά, γέροντες άρκουδιώντες3
60 κ' έστησαν τά βροχόλουρα θεοφύλακτον τόν πιάνουν.
"Ερραψαν τά 'μματάκια του τρεις δίπλες τό ραφίδιν"
έδήσασι τά χέρκα του τρέίς δίπλες 'ς τ' άλυσίδιν,
έβαλαν καί 'ς τή ράχην του έννέα μοδιών μολύβιν.
- «Σού είσαι ό θεοφύλακτος ό γιός τού Μαστραγκύλα,'
65 πού σκότωσες τόν κύρην του κ' επήρες τόν λαόν του,
χίλια χωρκά 6 του 'ξήλειψες καί δεκαπέντε χώρες ;»
- «'Εγιώ είμαι ό θεοφύλακτος ό γιός του Μαστραγκύλα,
'πού σκότωσα τόν κύρην του κ' έπήρα τόν λαόν του,
χίλια χωρκά του 'ξήλειψα καί δεκαπέντε χώρες».
70 'Εκρόννοιξε6 τά 'μμάττια του κ' έκόπη τό ραφίδιν
εσφιξεν τές άγκώνες του κ' έκόπη τ' άλυσίδιν
εγείρε καί τήν ράχην του κ' εππεσε τό μολύβιν"
άπέσπασεν τ' άέρφι του πού 'τον φυλακωμένον
παλιώννει τρία μερόνυχτα, παλλιώννει τρεις ημέρες"
75 κ' έκεΐ χαμαί 'δωκε χαρτίν κ' έπήρεν άντιχάρτιν,

εκαμε δίκαιον πόλεμον κ' έβκαγούδει7 'ς τόν κόσμον.

Άϋαν. Ά. Σακελλαρίον, Τά Κυπριακό,
τόμ. Β', έν 'Αθήναις 1891, α. 12-14.

Δ'. ΤΟΥ ΠΟΡΦΥΡΗ

Ό ήρως τού άσματος Πορφυρής καί Πόρφυρας είς τούς "Ελληνας έκ
Πόντου τής Μ. 'Ασίας, Προσφύρης, Μπροσφύρης (Κρήτη), Πρόσφυρος (Κρήτη,
Δωδεκάνησος), Προσφύρκας, Ποσσύρκας (Κύπρος) άλλά καί Κωσταντάς, Κων-
σταντίνος καί Κωσταντάκης είς άλλας παραλλαγάς, αύξηθείς είς θαύμα·
στήν σωματικήν ρώμην έντός όλίγου χρόνου άπό τής γεννήσεώς του, έπα"
ναστατεί κατά τού βασιλέως. Ούτος έπιτυγχάνει νά συλλάβη τόν άντάρ-
την, κατ' άλλας μέν παραλλαγάς κοιμώμενον, κατ' άλλας δέ μετημφιε-
σμένον είς αίγοβοσκόν" ό αιχμάλωτος ήρως όμως έν μιά στιγμή θραύει τά
δεσμά του καί έξολοθρεύει τούς διώκτας του.

Τό άσμα τούτο ύπεστηρίχθη 8 ότι άναφέρεται είς τόν Κωνσταντίνον
Δούκαν, όστις έπανεστάτησε τω 913 κατά τού νομίμου αύτοκράτορος Κων-
σταντίνου Η' τού Πορφυρογεννήτου πρός τόν σκοπόν νά καταλάβη τόν θρό-
νον, άλλ' άπέτυχεν είς τό έγχείρημά του τούτο.

1) ίπποι». 2) γύρισμα, ατροιρήν. 3) πού βαδίζουν ερποντε;. 4) Τό ονομα 'Αγκύλα;

άπαντφ καί είς τό 'Ακριτικόν επο; (παραλλ. "Ανδρ. - 'Αθηνών, στ. 3080 έξ.) Άπου ό ήρω;

'Αγκύλα;, <ί>; άπελάτη;, έναντιοϋται πρό; τόν Διγενή. Βλ. καί Η. Grégoire έν Byzantion

13 (1938), σ. 251. 5) χωριά. 6) ήμιάνοιξε. 7) έγινε ξακουστό;.

8) Βλ. Η. Grégoire, Ό Διγενή; 'Ακρίτα;. New York Ν. Γ. (1942), σ. 25-28.
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Οί άναφερόμενοι είς τό άσμα ήρωες: ό Γιάννης Φωκάς ή Βάρνας Φω-
κάς (τό δρθόν Βάρδας Φωκάς), ό Νικηφόρος καί ό Βαρυτράχηλος ή Παρα-
τράχηλος καί Μαυροτράχηλας, είναι έκ τής ένδόξου οίκογενείας τών Φωκά-
δων, τού 2ου ήμίσεος τού δεκάτου αΙώνος, προσετέθησαν δέ μεταγενεστέρως
είς τό τραγούδι τούτο τού Κωνσταντίνου Δούκα.'

γ. κ. σ.

Α'.

Μιά καλογρά κοιλιοπονά νά κάμη γιο Μπροσφύρη.
Τήν ταχινήν 2 έγέννησε κι άργά J τόν έβαφτίσα
καί τ' άποξημερώματα ζητά ψωμί νά φάη'
κ' ήφαε έννιά φουρνιές ψωμιά, ώστο νά γείρη ή μέρα'*
5 σακκί κουκκιά 'κουκκάλισεν 1 ώστο νά ξημερώση.
Κι άπήτις έξημέρωσεν, έβγήκεν καί καυκάται,
έβγήκε κ' έκαυκήστηκε πώς άντρες δέ φοβάται,
μούδε τό Γιάννη τό Φουκά, μούδε τό Νικηφόρο,
μούδε τόν Παρατράχηλο, πού τρέμει ή γης κι ό κόσμος.
10 Κι ό βασιλιάς, ώς τό 'κουσε, πολλά τοΰ 'βαροφάνη,
έννιά χιλιάδες ήβγαλε νά πιάσουν τόν Μπροσφύρη.
-«Μωρέ βοσκέ, γιδοβοσκέ, δείξε μας τόν Μπροσφύρη».
-«Μαζώξετε6 τά γίδια μου, κ' έγώ σας τόνε δείχνω"
μαζώξετε καί τά σφαχτά κ' έγώ σάς τόνε βρίσκω» .
15 Τρεις μέρες τά 'μαζώνανε καί μαζωμό δέν είχαν.

Σύρνει ό Μπροσφύρης μιά σφυρά κι άνεμαζώνουντ'7 όλα.
-«'Εγώ 'μαι κι ό γιδοβοσκός, έγώ 'μαι κι ό Μπροσφύρης!»
Καί δένουνε τά πόδια ντου μ' έννιά λογιώ άλυσίδες,
καί δένουνε τά χέρια ντου μ' έννιά λογιώ καννάβια,1,
20 καί ράφτουνε τ' άχείλια ντου μ' έννιά λογιώ τεχρίλια,0
καί ράφτουνε τά μάθια ντου μ' έννιά λογιώ μπρισίμια.10
-«Σ' όλα τά κάστρα άμέτε " με, σ' όλα γυρίσετέ με,
'ς τό κάστρο, τό παλιόκαστρο, μόνο νά μή μέ πάτε,
γιατ' εχω μάννα κι άδερφή καί θέ νά μέ λυπάται».
25 Γιά έναν του πεισματικό, έκειά τόν πρωτοπάνε.

-«Δέ σ' τό 'πα 'γώ, Μπροσφύρη μου, νά μήν πολυκαυκάσαι,

1) Βλ. Ν. Ad.ont.is et Η. Grégoire, Nicépliore au col roide. Byzantion 8 (1933),
o.203 -212. R. Goossens έν Byzantion 9 (1931), a. 414. H. Grégoire, Ό Διγενή; 'Ακρίτα;,
(1942), ο. 29 -33. Ό Πέτρο; Καλονάρο; (Βασίλειο; Διγενή; 'Ακρίτα;, τόμ. Β' (1941), σ. 217
σημ. ς') πιστεύει Su ό ύπό τό όνομα Προσφύρη; ήρω; τοδ ασματο; είναι ό Διγενή;.

2) τήν πρωίαν. 3) τό έσπέρα;. 4) έ'ω; δτοο χλίν-g ό ήλιο; πρό; τήν δύσιν, ?ω; τό

απόγευμα. 5) ειραγε. 6) μαζέψετε, συγκεντρώσετε. 7) μαζεύονται, συγκεντρώνονται. 8) σχοι-

νιά έκ καννάβεω;. 9) μεταξωτά σειράδια, κορδόνια (λ. τ. tabril)· έπιρράπτονται ει; τά γε-

λέκια τΰ>ν βρακοιρόρων. 10) κλωσταί έκ μετάξη; (λ. τ. ibrisim). 11) άγετε, όδηγήσατε,
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γιατί 'ναι κι άντρες πλιά καλοί, πρέπει νά τσοί φοβάσαι».
Καί παίρνουν τον καί πάν' τόνε κάτω 'ς τσοί κάτω κάμπους.
Κουνεί τά ποδαράκια ντου καί κόβγει τσ' άλυσίδες,
30 σαλεύγει1 τά χεράκια ντου καί κόβγει τά καννάβια,
σαλεύγει καί τ' άχείλια ντου καί κόβγει τά τεχρίλια,
σαλεύγει τά ματάκια ντου καί κόβγει τά μπρισίμια.
Στό εμπα 2 χίλιους ήκοψε, στό εβγα δυό χιλιάδες,
καί στό δεξό ντου γύρισμα μουδ' εδρε, μουδ' έφήκε,
35 μόνο τόν Παρατράχηλο σέ μιά βουρλιά 'ποκάτω,

καί παίζει του μιάν παπουτσά καί πάν' τ' αύθιά ντου κάτω.

Κρήτη ("Εξω Ποτάμοι). - Έπετ. Έτ. Κρητ. Σπουδ.
3 (1940) α. 406 - 407 (Μαρία Διουδάκη).

Β'.

Καλογριά ν ήγέννησε τσ' ήκαμε γιό Προσφύρη.
Παραστσευγή 'γεννήθηνε, Σαββάτο ν έβαφτίστη,
τήν Τσεργατσή ν έζήτησε κουτσά νά κοκκαλίση.3
Στίς πέντε πιάνει τό σπαθί, στις £ξε τό κοντάρι
5 καί στίς έφτά καί στίς όχτώ καυτσήστη παλληκάρι.
Ό βασιλές, σάν τ' άκουσε, πολύ του βαροφάνη.
Στέλνει τό Μαυροτράχηλα νά πά' νά τόνε φέρη.
- «Δέν πά', άφέντη Βασιλέ μ', έγώ γιατί δουλειώ 4 τον.
Δώσε μου χίλιους άπό 'μπρός τσαί δυό χιλιάδες πίσω
10 τσαί δυό χιλιάδες πλάϊ μου νά πά' νά τόνε φέρω».
Στό δρόμο πού πηαίνανε τό θιό περικαλοΰσαν.
-«θέ μου, νά τόνε βρίσκαμε στήν κλίνη νά τσοιμάται».
"Ηδωτσ' ό θιός τσ' ή μοίρα τως στήν κλίνη του τσοιμούντα.
Του ράβγουνε τά μάτια του μ' έννιά διπλώ μετάξι,
15 τού δένου τσαί τά χέρια του μέ μιά βαρειά άλυσίδα.
~«Σ' οδλα τά κάστρα άμήτε με," σ' οδλα γυρίσετέ με,
'ς τής άμουρούζας μου® κοντά δέ θέλω νά μέ πάτε».
Τσ' έτσεΐνοι γιά τό πείσμα του πρώτ' άπό τσεΐ τόν πάνε.
Τσ' ή άγαπώ του μπρόβαλεν άπό τό πανεθύρι.
20 - «Δέν είσαι σύ πού μού 'λεγες, πώς δέ δουλειάς1 κανένα,
ουτε τόν Μαυροτράχηλα πού τρέμ' ή γή τσ' ό κόσμος
τσαί τώρα σέ γελάσανε σάν τό μωρό παιδάτσι,
όπου τού λέ' ή μάννα του, σώπα κάί νά 8 βυζάτσι».

1) κινεί. 2) κατά τήν είσόρμησιν. 3) κουκκιά νά φάγ-g. 4) δειλιώ, φοβούμαι. 5) πη-
γαίνετέ με. 6) άγαπητικής μου (Χ. ίτ. amorosa). 7) δέν δειλι^ξ, δέν φοβάσαι. 8) νά, πάρε.
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"Εσεισε τά ματάτσα του καί κόβει τά μετάξια'
25 εσεισε τσαί τά χέρια του τσαί σπα τίς άλυσίδες.
Στό εμπα κόβγει χίλιοι δυό, στό εβγα δυό χιλιάδες
καί στό στερνό του γύρισμα δέν ηυρε πιά νά κόψη,
μόνο τό Μαυροτράχηλα κουσαύτη, κουσομύτη.

- «"Αμε νά πης του βασιλέ νά στείλη τσ' άλλοι τόσοι,

30 τσ' άν ίσως του βαριοφανη, άς ερθη κι άπατός του».

Εναγγ. Μονογυιον, Τά Μυκονιάτικα.
Έν Έρμουπόλει Σύρου, 1927, σ. 40-41.

Γ.'

Νά σάν τήν μάνναν πού γεννά τά τράντα χρόνα μίαν 1
κ' εύτάει υίόν Τραντέλλενον 2 καί νύφεν γαλαφόρον, 8
κανείς υίόν 'κ'4 έγέννεσεν, κανείς υίόν 'κ* έποίκεν-5
καλόγρα υίόν έγέννεσεν άπάνου 'ς τό Πορφύριν."
5 -«'Ατόναν 7 πώς θά λέγουμε, άτόν8 πώς θά καλούμε;»

- «Άτόν Πορφύρην πέτε άτον, άτόν Πορφύρ' καλέστεν».
Μονοήμερος ετονε κ' εφαγεν παξιμάτιν

διήμερος έγέντουνε, εφαγ' έναν φουντάριν- 8
πεντεήμερος έγέντονε, έφαγεν τήν φουρνέαν,
10 τριανταήμερος έγέντουνε, έξέβεν κ' έκαυκέθεν-10
-«'Εγώ κόρην έγάπεσα καί ëv' του βασιλέα!»
-«Ναί, Πόρφυρα, ναί, Πόρφυρα, βαρέα" μή καυκάσαι-
ό βασιλιάς γεράκια 12 'χει, στείλλει καί κυνηγά σε».

- «Ούδέ τόν Βάρναν φοβούμαι, ούδέ τόν Νικεφόρον,

15 ούδέ τόν Βαρυτράχηλον, ντό 13 τό σπαθίν κόφτ' έμπρου καί όπίσω».
Μαθάνει άτο " ό βασιλιάς ό πολυχρονεμένον.

- «Άπόθεν εν' ό Πόρφυρας, έμέν πού 'κί 15 φοβάται;
"Εχω άπάν' άτ' 16 πόλεμον, εχω άπάν' àc' στρατείαν».
'Ερμάτωσεν τούς στρατηγούς καί δλον τό φουσάτον.

20 Άχπάσκεται ν 17 ό στρατηγόν καί πάγει 'ς τό σεφέριν. 18

'Σ σήν μέσην εν' ό σερασκέρς,19 'ς σ' άκρας ëv' τ' άσκέριν,20
σείτ' " έπαιγ'νεν, σείτ' εκλαιγεν, σείτ' χαμελά 'τραγώδ'νεν.
-«θέ μ', νά πάμε νά βρίσκουμε τόν Πόρφυραν 'ς σόν ϋπνον,
νά 'ν' τό σπαθίν άτ' 'ς σό θεκάρ' ", τ' άλογον άτ' 'ς σόν κάμπον,
25 νά δένω, νά ξεδέν' άτον, νά διπλοσιδεράζω,

1) μίαν φοράν. 2) καί κάμνει υίόν τριακοντάκι; "Ελληνα, γενναϊον. 3) γαλακτοφόρον,
εχουσαν πολύ γάλα. 4) ούχί, δέν. Ο) δέν εκαμε. G) χωρίυν πλησίον τή; Αιδερά;, έπαρχ. Ρο-
δοπόλεω; τοΰ ΙΙόντου. 7) αυτόν. 8) αυτόν. 9) όλόκληρον ψωμί. 10) έβγήκε καί έκαυχήΟ-η.

11) πολύ. 12) κυνηγετικού; Ιέρακα;. 13) τού όποιου. 11) μανθάνει αύτό. 15) δέν. 1G)
αυτοΰ. 17) εκκινεί. 18) έκστρατείαν. 19) σερασκέρη;, αρχηγό; τού στρατού. 20) στρατό; (λ.
τ. asker). 21) ένω, καθ·' ον χρόνον. 22) έπήγαινε. 23) νά είναι τό σπαθ-ί του εί; τήν θήκην.
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νά δένω καί τ' όμμάτα του μ' έννά λοϊών μετάξιν.
Καί άρ' έπ' έκεΐ νά έγνεφίζ'1 άσ' 'σό5 γλυκύν τόν υπνον.
"Αρ" 'πέκ'σεν άτον 3 ό δάβολον καί βρίεται 'ς σόν υπνον !1
δέν'ν άτον καί ξεδέν'ν άτον καί διπλοσιδεράζ'νε,
30 καί δέν'νε καί τ' όμμάτι' άτου μ3 έννή λοϊών μετάξιν.
'Εγνέφισεν8 ό Πόρφυρας άσ' σόν8 γλυκύν τόν υπνον,
- Παρακαλώ σε, σερασκέρ', θεοΰ παρακαλίας.
'Σ όλα τά κάστρα φέρε με δεμένον καί φλιγμένον,7
καί 'ς σήν Κωσταντινούπολιν λυτάν καί χαρεμένον"
35 έκεΐ κόραδον άγαπώ, έλέπ'8 καί περγελδ με».

'Σ όλα τά κάστρα φέρ'ν' άτον, τά δάκρυα τ' 'κ' έκατήβαν
καί 'ς σήν Κωσταντινούπολιν τά δάκρυα τ' έκατήβαν'
τά δάκρυα τ' ντ' έκατήβανε, έσέψαν9 τό μετάξιν.
Βασιλοπούλα 'λάλεσεν άπό ψηλόν παλάτιν.
40 -«'Κ' είπα σε,10 ναί κύρ Πόρφυρα, βαρέα μή καυκάσαι ;
ό βασιλφς γεράκια 'χει, στείλλει καί κυνηγά σε"
καί σ' έπαιξες τόν βασιλάν καί αύτόν τόν σερασκέρην.
Γιά σεΐξον" τά ποδάρα σου, άς σείγουν τά λωρία"
γιά σεΐξον καί τ' ώμία σου, άς σείγουν τά ραχία" 12
45 γιά λάϊξον 13 τά χέρα σου, άς κόφκουν τ' άλυσίδα».
"Εσειξεν τά ποδάρα του, έσεΐγαν " τά λωρία'
έσειξεν τά ώμία του, έσεΐγαν τά ρα^ία'
έλάϊξεν18 τά χέρα του, έκόπαν τ' άλυσίδα.
'Ασ' τ' άλυσιδοκόμματα έναν 'ς σό χέρ' έπαΐρεν.
50 Χίλιους άπ' έμπρου 'σκότωσεν καί μύριους άπού πίσω,
έννά κοφίνα φόρτωσεν ώτία καί μυτία
καί άλλα évvg έφόρτωσεν καί χέρα καί κιφάλα,
καί στείλλει άτα τόν βασιλιάν μεγάλον άρμαγάδιν.10
«"Υειας17 καί χαιρετίσματα πέτε τόν βασιλέαν,
55 έρμάτωσεν καί έστειλεν σ' έμέν' άπάν' φουσάτον'
θίχα18 σπαθίν, θίχα κοντάρ' έγ' άτουνούς έντώκα,"
άτώρα 'ζώστα τό σπαθίν, 'ς σόν πόλεμον έξέβα.
"Αν έχης άσκέρ' άρμάτωσον 'ς σόν πόλεμον καί στεΐλον».

"Εσυρεν τό σπαθίτσιν άτ', 'ς σόν πόλεμον έξέβεν.......

έπαΐρεν καί τό κόραδον....................

Σάββα Ίωαννίδου, Ίσιορία καί στατιστική Τραπεζοϋντος. Έν Κων/πόλει 1870, σ. 288, άρ. 22.

1) Καί κατόπιν νά έξι>πνήα-(). 2) άπό τόν. 3) λοιπόν υπήκουσεν αύτόν. 4) είφίακε-
ται ίν τω 8πνψ, καταλαμβάνεται κοιμώμενο;. 5) Ιξόπνηοεν. 6) άπό [τόν. 7) θλιμμένον.
8) βλέπει. 9) τά δάκροα ποί> ερρεοοαν έσάπιααν. 10) δέν ooû είπα. εκδ. Σ. Ίωανν. : 0&κ
είπα σε. 11) σείσε. 12) αί ράχεις τών βοονών. 13) τίναξε. 14) έσείσθ-ησαν. 15) ετίναξε.
16) δώρον (λ. τ. armagan). 17) υγείας. 18) δίχως, χωρίς. 19) έκτύπησα, προσέβαλα.
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Ε'. ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ

Ό 'Ανδρόνικος είς τό κατωτέρω άαμα είναι πιθανώτατα ό στρατη-
γός 'Ανδρόνικος Δούκας, όστις Ιδρασεν έττΐ τού αύτοκράτορος Λέοντος Τ'
τού Σοφού (886-912) καί έδοξάσθη έκ τής νίκης του είς τήν Κιλικίαν κατά
τών 'Αράβων όλίγον πρό τού 906. Άργότερον ούτος, συκοφαντηθείς είς τόν
αύτοκράτορα καί κινδυνεύσας, κατέφυγε πρός σωτηρίαν του μαζί μέ τόν
υίόν του Κωνσταντίνον εις τούς "Αραβας. Ό Κωνσταντίνος Δούκας έπιστρέ-
φει άργότερον είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί μετά τόν θάνατον τω 913 τού
αύτοκράτορος Λέοντος καί τού άδελφοΰ του συναυτοκράτορος 'Αλεξάνδρου
όργανώνει έπανάστασιν πρός κατάληψιν τού θρόνου, ή όποια όμως κατεστάλη.

Τά γεγονότα ταύτα, δηλαδή τής καταφυγής τού ένδοξου στρατηγού
Άνδρονίκου Δούκα είς τούς "Αραβας καί τής έπιστροφής είτα τοΰ γενναίου
υιού του Κωνσταντίνου είς τήν Κωνσταντινούπολιν, φαίνεται ότι άποτελούν τήν
ύπόθεσιν τού τραγουδιού τούτου, είς τοΰ όποιου όμως τήν σύνθεσιν καί τήν
κατόπιν τελικήν διαμόρφ&τσιν έχρησιμοποιήθησαν στοιχεία καί έξ άλλων
ακριτικών τραγουδιών καί μάλιστα άπό τό παλαιότερον του υίού Άρμούρη.1

Γ. Κ. Σ.

Α'.

Κουρσεύουν ! οί Σαρακηνοί, κουρσεύουν οί Άραβίδες,5
κουρσεύουν τόν Άνδρόνικον καί παίρνουν τήν καλήν 1 του,
έγγαστρωμέν' έννιά μηνών, τής ώρας νά γέννηση.
'Σ τήν φυλακήν τό γέννησε, 'ς τά σίδερα τό θρέφει.

5 Ή μάννα του τό 'τάγιζε ψιχούδια μέ τό γάλα,
ή μίρισσα5 τό τάγιζε ψιχούδια μέ τό μέλι"
ή μάννα του τοΰ ελεγε' «ά ! υιέ μου τ' Άνδρονίκου»'
ή μίρισσα τοΰ ελεγε. «ά ! υίέ μου τ' Άμιρά σου».
Χρονιάς8 έπιάσε τό σπαθί καί διέτης τό κοντάρι
10 κι όταν έπάτησε τούς τρεις, κρατειέται παλληκάρι'
έβγήκ' έδιαλαλήθηκε, κανένα δεν φοβάται,
μήτε τόν Πέτρον τόν Φωκάν, μήτε τόν Νικηφόρον,
μήτε τόν Πετροτράχηλον, τόν τρέμ' ή γή κι ό κόσμος,
κι άν είναι δίκιος πόλεμος, μήτε τόν Κωνσταντίνον.
15 Έτραύηξαν τόν μαΟρον του, πηδά, καβαλλικεύει'
φτερνιστηριάν" του χάρισε, πάνω 'ς βουνί έβγαίνει
κ' εύρίσκει τούς Σαρακηνούς, δικίμι άπηδοΰσαν.8
- «Δικίμιν πού πηδάτε σεις, πηδοΰν το κ' οί γυναίκες"

1) Βλ Η. Grégoire, L'âge héroïque de Byzance. Mélanges offerts à M. Ni-
colas Iorga, Paris 1933, a. 393. Τοδ αύτοΰ, Ό Διγενής 'Ακρίτας, New "York Ν. Y.
(1942), ο. 23 χ. i.

2) κάμνουν επιδρομάς πρός διαρπαγήν. 3) οί "Αράδες. 4) τήν οόζυγόν του. 5) ή

οόζογος του άμιρά ή τοδ εμίρη. 6) είς ήλικίαν Ivo ς έτους. 7) κτύπημα διά τών πτερνΓ

οτήρων τοδ ίππέιος. 8) διηγωνίζοντο εις τό άλμα.
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όχι γυναίκες άτροψες,1 μόνον έγγαστρωμένες.
20 Οί μαύροι σας είναι^έννιά, κ' ένας δικός μου δέκα"
δέστε κ' έξαγκωνιάστε με τρεις δίπλες τ' άλυσίδι,
ράψετε τ' άμματάκια μου τρεις δίπλες τό ραψίδι,
βάρτε κ' είς τές μασχάλες μου τρικάνταρον 5 μολύβι,
καί βάρτε κ' είς τά πόδια μου δυό σιδερένιες κλάππες3,
25 διά νά ίδήτε πώς πηδούν Ρωμαΐκα παλληκάρια».

Δένουν κ' έξαγκωνιάζουν τον τρεις δίπλες τ' άλυσίδι'
ράβουν καί τ' άμματάκια του τρεις δίπλες τό ραψίδι'
βάρτουν κ' είς τές μασχάλες του τρικάνταρον μολύβι,
καί βάρτουν ' κ' είς τά πόδια του δυό σιδερένες κλάππες.
30 Άφού του τά έκάμασι Σαρακηνοί, λαλούν του.

- «"Α, βρέ μωρόν κι άνήλικον, επαρ' τήν λευτεριάν σου».
Κρανοίγει5 τ' άμματάκια του, έκοψεν τό ραψίδι'
τινάσσει τά χεράκια του κ' έκοψε τ' άλυσίδι,

έσεισε τές μασχάλες του κ' έπεσε τό μολύβι"
35 καί δυό πηδήματα6 έκαμε κ' έβγήκασιν οί κλάππες,

κι άπό τούς μαύρους τούς έννιά εύρέθη 'ς τόν δικόν του.
Φτερνιστηριάν του χάρισε, 'ς τόν κάμπον κατεβαίνει.
Ή μάννα του τοΰ έλεγεν άπό τό παραθύρι.

- «Υιέ μου, άν πάς 'ς τόν κύρη"σου, στάσου νά σου συντύχω.'
40 "Ολες οί τέντες" κόκκινες, καί τοΰ κυροΰ σου μαύρη"

κι άν δέν σοΰ μόσουν0 τρεις φορές, μή γείρης νά πεζεύσης».
Καί σάν τοΰ είπεν, έκαμεν, καί σάν τοΰ παραγγέλλει.
"Ολες οί τέντες κόκκινες καί τοΰ κυροΰ του μαύρη,
καί τρεις γύρους τές έδωκεν, καί πόρίαν δέν εύρήκεν"
45 καί μ' ένα κλώτσον δυνατόν έξω 'ταν'" κ' έσω βρέθη.
'Ανδρόνικος πού τόν θωρεί, βγαίνει καί χαιρετά τον'
νά κατεβη τόν προσκαλεί", ρωτά, ξαναρωτά τον"

- «"Α, βρέ μωρόν κι άνήλικον, πόθεν έν' ή γενιά σου,
καί πόθεν έν' ή ρίζα σου καί τά γεννετικά 12 σου;»

50 - «"Αν δέν μοΰ μόσης τρεις φορές, δέν γέρνω 13 νά πεζεύσω».

- «"Αν πιάσω τό σπαθάκι μου, καλά θέλω σοΰ μόσω».

- «"Αν πιάσης τό σπαθάκι σου, έχω κ' έγώ δικόν μου».

- «"Αν πιάσω τό κοντάρι μου, καλά θέλω σοΰ μόσω».

- «"Αν πιάσης τό κοντάρι σου, έχω κ' έγώ δικό μου».

I) στείρα·., άγονοι γυναίκες. 2) βάρους τριών κονταριών, στατήρων μεγάλου βάρους.

3) κλάππα = άντικείμενον πρός παρακώλυσιν τής κινήσεως. 4) βάλλουν, τοποθετούν. 5) μόλις

ανοίγει. 6) εκ?. Logr.: δι' SX' επήδ. 7) νά σοϋ μιλήσω. 8) σκηναί. 9) όρκισθοδν. 10) εκδ.

Legi·. : εξω&εν. 11) εκδ. Logr. : προαεκΧεΐ. 12) εκ3. Legr. : γεννητικά. 13) εκδ. Legi'. : γνρνω.
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55 - «Μά τό σπαθί πού ζώνομαι καί πάγ' όμπρός καί πίσω,
είς τήν καρδιάν μου νά μπηχθη, äv σέ κακαδικήσω».1
Άκρόγειρεν κ' έπέζευσεν άπό τόν μαΟρον κάτω'
τότ' έκαταρωτήσαν τον, πόθεν εν' ή γενιά του
καί πόθεν ëv' ή ρίζα του καί τά γεννετικά' του.
60 Κι άτός 5 άπολογήθηκεν πού τήν άρχήν καί λέγει :

- «Κουρσεύουν οί Σαρακηνοί, κουρσεύουν οί Άραβίδες
κουρσεύουν τόν Άνδρόνικον καί παίρνουν τήν καλήν του...
(Επαναλαμβάνεται όμοιοι; τό τραγούδι άπ' αρχής μέχρι τού στίχοι) 41).

'Ανδρόνικος πού τόν θωρεί έλούσθη τών κλαμάτων,
σηκώνει τά χεράκια του καί τόν θεόν δοξάζει.
65 - «Δοξάζω σε, γλυκέ θεέ, καί δεύτερον καί τρίτον,
όπού 'μουν μονοξίφτερος 1 κ' έκαμα δυό ξιφτέρια».

Ém. Legrand, Recueil de chansons po-
pul. grecques, Paris 1874, a. 186 - 190/'

B'.

Οί Τοΰρκ' δνταν έκούρσευαν τήν Πόλ', τήν Ρωμανίαν,"
έπάτ'νανε7 τά " έγκλησάς κ' έπαίρ'ναν τά εικόνας,
έπαίρνανε χρυσά σταυρούς9 κι άργύρα μαστραπάδες "
έπήραν καί τή μάννα μου, 'ς έμέν έμποδος" ετον"
5 'ς τά σίδερα κοιλοπόνεν, 'ς τήν φυλακήν γεννά με,
έπήγεν καί έποικε" με 'ς τ' Έμίρ'Αλή μ' τά σκάλας,
κ' έκεΐ έμέν πεσλέεβεν " μέ τό μέλ' μέ τό γάλαν,
μέ τό μελί, μέ τό γάλαν καί μέ τ' άρνί' τό κρέας.
'Σ τά φανερά 'ταντάνιζεν," 'ς τά κρύφα διαρμενεύ' με."
10 - «Υιέ μ', άν ζης κι άν γίνεσαι, 'ς τήν Ρωμανίαν φύγον" 10
έκεΐ εχ'ς κύρ' Άνδρόνικον, καλαδελφόν Ξανθΐνον».17
Έγέν'τονε αίχμάλωτον, 18 έγέν'τον κ' έρματώθεν,
έπήρεν τ' έλαφρόν σπαθίν, τ' έλλενικόν κοντάριν,
'τοιμάθκεται αίχμάλωτον καί τσή στρατή τσ' όδένης. 19

1) κακοποιήσω, βλάψω. εκδ. Legr. καταδικήαω. 2) εκδ. Legi·. : γεννητικά. 3) εκδ. "

Legr. : αυτός. 4) ξιφτέρι = ό ίέραξ" ενταύθα μέ τήν σημ. : δονατό παιδί.

5) Τό άσμα δημοσιεύεται μέ διορθώσεις συμφώνως πρός τήν εκδοσιν ύπό Στίλπ. Κυ-
ριαχίδοο, *0 Διγενής 'Ακρίτας, 'Αθήναι [1926], ο. 35-38.

6) τό Βοζαντινόν κράτος. 7) κατεπάτουν. 8) εκδ. Τριανταφυλλίδου : τάς. 9) εκδ.

Τριανταφ.: οταυρά. διώρθ·.: σταυρούς κατά τήν παραλλ. έκ Κερασούντος. ΛΑ. "Γλη, άρ. 63.

10) μικρόν δοχεΐον νερού (λ. τ. inasrapa). 11) έγκυος. 12) έποίησε, έγέννησε' ενταύθα μέ

τήν εννοιαν : απέθεσε. 13) ετρεφε (λ. τ. besleniek). 14) μέ έχόρεοε βαστάζουσα -εις τά

χέρια της. 15) μέ συμβουλεύει, νουθετεί. 16) νά φύγγ)ς εις τήν Ρωμανίαν, εις τό Βυζαν-

τινό·) κράτος. 17) Κωνσταντίνον" (βλ. άνωτ., σελ. 7 σημ. 2). 18) ήνδρώθη ό αιχμάλωτος.

19) έτοιμ'/ζεται ό αιχμάλωτος διά τόν δρόμον πρός τόν για),όν. Εις παραλλ. έκ Κερασούντος: τή

Λενής (λ. τ. ι1εηίζ=θάλασσα).
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15 -«'Αστρίτδα μ', χαμελώσετεν, φεγγάρι μ', ελα κάθεν.1
Γιά δείξετέ με τή στρατήν ντά πάγ" 'ς τήν Ρωμανίαν».
Οί άστροι έχαμέλωσαν, οί φέγγοι ερθαν κάθεν
έδείξαν άτον3 τήν στρατήν, πού πάγ' 'ς τήν Ρωμανίαν.
Κύρην καί υίόν έπέντεσεν4 άπάν* 'ς τό σταυροδρόμιν.
20 Ό κύρης έκοιμάτονε κι ό υιός άτ'5 εν' έξύπνα"

δαβαίν' καλημερίζ' άτον," ' καλημεράν 'κ'7 έπήρεν.
Έσύραν τά σπαθίτζα τουν νά κρούγ'νε 8 τ' έναν τ' άλλο,
τσακοΰνταν τά σπαθίτθα τουν, 'κί κρούγ'νε τ' έναν τ' άλλο's
'Επήραν τά κοντάρα τουν νά κρούγ'νε τ' έναν τ' άλλο"
25 τσακοΰνταν τά κοντάρα τουν, 'κί κρούγ'νε τ' έναν τ' άλλο.
έρχοΰνταν κ' ένταμούντανε 10 καί κρούγ'νε μουστουνέας.11
"Ας 12 τοΰ μουστί'18 τό χτύπεμαν έγνέφιξεν u ό κύρ'ς άτ.15

— «Υιέ μ', κανείς 'κ' έντώκε σε,16 κι άτός εχ' σε17 καί πάγει.
Γιά στά, κι άς έρωτοΰμ' άτον. τά γονικά τ' άπόθεν.

30 - «'Σ τόν θό σ' 'ς τόν θό σ', αιχμάλωτε, τά γονικά σ' άπόθεν.18
-«'Κ' èÇép'ç,|,J δνταν έκούρσευαν τήν Πόλ', τήν Ρωμανίαν;
έκούρσευαν τά έγκλησόρς κ' έπαίρ'ναν τά εικόνας'
έπαίρ'νανε χρυσά σταυρά κι άργύρα μαστραπάδες,
έπήραν καί τή μάννα μου, σ' έμέν έμποδος έτον'
35 έπήγεν καί έποικε με 'ς τ' 'Εμίρ 'Αλή τά σκάλας».

-«Παιδίν εμ'νε 20 κ' έγέρασα, ζευγάρ' γεράκα 'κ'21 είχα,
κι άτώρα, άσ' τ'22 έγέρασα, ζευγάρ' γεράκ' έχτέθα».18
"Ασ' τήν χαράν άτ' τό πολλά, άσ' τήν χαράν ντό 24 εΐ^εν,
κατέβαιναν τά δάκρα του, Καλομηνά25 χαλάξα.
40 Κλώθκεται20 'ς τήν άνατολήν κ' εύτάει27 τρία μετάνοιας.

- «Χριστέ μ', κι άς έκατέβαινεν 'ς τό πέραν κά 28 φουσάτον,
ούδέ πολλά ούδέ 'λιγόν, έννέα χιλιάδες,

νά 'παίρ'να τά γεράκα μου, έγώ έκεΐ νί έντοΰνα». 29
Τόν λόγον άτ' 'κ' έπλέρωσεν 50 φουσάτον κατεβαίνει,
45 ούδέ πολλά ούδέ 'λίγον, έννέα χιλιάδες.

Έκεΐ πού κρούει ό Ξάνθινον, τό αΤμαν οϋς 31 τήν μέσην"
έκεΐ πού κρούει αίχμάλωτον, τό αιμαν οϋς τήν γούλαν.'*2

I) κάτω. 2) ή όποια δδηγεΐ. 3) εις αδτόν. 4) άπήντησεν, συνήντησεν. 5) αύ-
τοΰ. 6) αδτόν. 7) οδχί, δέν. 8) và κρούουν, νά κτυπούν. 9) θραύονται τά σπαθιά
των, δέν κτυπούν ό είξ τόν άλλον" εκδ. Π. Τριαντ.: των διώρθ. τουν. 'Ομοίως καί έν στ. 24.
10) άνταμώνοντο. 11) γρονθοκοπήματα. 12) άπό. 13) τής γροθιάς. 14) έξύπνησεν.
16) ό πατέρ'ας του. 16) δέν σέ έκτύπησε. 17) σέ εχει καταβάλει. 18) άπό που είναι
οί γονείς σου. 19) δέν ξέρεις. 20) ήμουν. 21) οδχί, δέν. 22) πού. 23) άπέκτησα.
24) πού. 25) 8πως τοϋ Μαίου. 26) στρέφεται. 27) κάμνει. 28) εις τό άντικρυ πρός τά κάτω.
29) έγώ έκεΐ νά έκτυποϋσα. 30) δέν έτελείωσεν. 31) ?ως. 32) 'έως τόν λαιμόν.
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63

- «OuiaV όπίσ', Έμίρ Άλή, όπίσ', έσέν μή κρούω,
τ' όμμάτα μου έθάμπωσαν καί τό σπαθίν ë^' άφναν».1
50 "Αν κρούω καί σκοτώνω σε, θά λέγ'νε μ' ëv' φονέας"
άν κρούω, 'κί σκοτώνω σε,2 θά λέγ'νε μ' έφοβέθεν"
κάλλιον 'κί σκοτώνω σε κι άς λέγ'νε μ' έφοβέθεν.

Πόντος (Τραπεζοϋς). - ΙΙερ. ΤριανταφυΧλίδου,
Οί Φυγάδες. Έν 'Αθήναις 1870, σ. 22-23.

Τ. ΑΝΔΡΟΝ1ΚΟΣ ΚΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΤΟΥ

Οί άκρίται, οί έγκατεστημένοι εις τάς άνατολικάς άκρας, τά σύνορα,
τής Μ· 'Ασίας πρός τούς "Αραβας, είχον τήν ύποχρέωσιν νά είναι πάντοτε
έτοιμοι μέ τό όπλον εις χείρας καί μέ δυνατόν ϊππον, ώστε νά άποκρούουν
έπιτυχώς τάς άραβικάς έπιδρομάς εις τό Κράτος ή τάς έπιθέσεις έντοπίων
ληστών.

Τά κατορθώματα τών γενναιοτέρων έκ τούτων κατά τάς έπιχειρήσεις
ταύτας, ώς καί κατά τά κυνήγια καί τήν άντιμετώπισιν άγριων ζφων, έξυ-
μνοΰντο κατόπιν μέ τραγούδια εις τά συμπόσια καί τάς πανηγύρεις των.

Τό κατωτέρω δσμα: παρουσιάζει μίαν εικόνα έκ τού Ιδιομόρψου τού-
του βίου τών άκριτών.

γ. κ. σ.

Άρκοντες τρώκ'3 καί πίννουσι σέ μαρμαρένη τάβλα,
σέ μαρμαρένη κι άργυρή καί σέ μαλαματένη.
Κι οδλοι τρώσι καί πίννουσι κι άθθιολήν' 'έφ3 φέρνου
κι ό Κωνσταντίνος ό μικρός άσ'3 έψιλοτραούει,
5 τ' άκράνι7 του τ' Ανδρόνικου, τού νιου του παινεμένου.
- «ΜαΟρος είσαι, μαΟρα φορείς, μαΰρο κααλλικεύνεις,
μαθθαίνεις τον νά πορπατη, μαθθαίνεις τον νά δρέμη,"
μαθθαίνεις τον νά 'έχεται9 τόν δχλο τού πολέμου,
μαθθαίνεις του καί τής στεριάς ώσάκ καί τού πελάου,
10 ξεχάνεις 10 καί τής λυερής, τής γλυκοποθητής σου».

Μ. Γ. Μιχαηλίδον Νουάρου, Δημοτικά τραγούδια
Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 145-46.

5) δεν.

10) λη-
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Ζ'. ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙς τό τραγούδι τού Μικρού Βλαχόπουλου είκονίζεται ό Ιδιότυπος βίος
τών άκριτών μέ τά ήθη των, συγχρόνως όμως παρέχει τούτο σαφή ίδέαν καί
περί τών τότε ληστρικών έπιδρομών τών Σαρακηνών έντός τού Βυζαντινού
κράτους άλλά καί τής ταχείας καί άποτελεσματικής άποκρούσεώς των ύπό
τών άκριτών, τών όποίων ή πολεμική άρετή ένσαρκώνεται είς τούς ήρωας
τού τραγουδιού τούτου Κωνσταντήν, Γιαννακήν, Άλέξην καί κυρίως είς τόν
γενναιότερον καί νεώτερον έκ τούτων, τό Μικρό Βλαχόπουλο.

Ό Νικ. Πολίτης (Έκλογαί, άρ. 70) συνδέει τό τραγούδι πρός τό άσμα τών
υίών τού Άνδρονίκου, πιστεύων ότι ό Κωνσταντής ή ό Κωνσταντίνος ό μι-
κρός είναι ό υιός τοΰ Άνδρονίκου, τό δέ μικρό Βλαχόπουλο τό αίχμάλωτον
τέκνον αύτοΰ.

Τό τραγούδι τούτο είναι γνωστόν ύπό τρεις τύπους όσον άφορα τόν
τρόπον μέ τόν όποιον γίνεται γνωστή είς τούς συμποσιάζοντας άρχοντας
(μέ τήν μάνναν, μέ τήν άνθρωπίνην φωνήν τού πουλιού,]μέ φωνήν έξ ούρανου
άπό στόματος άγγέλου) ή έχθρική έπιδρομή καί ή αΙχμαλωσία μελών τών
οικογενειών των.

Είς τάς πλείστας τών παραλλαγών καταλήγει τοΰτο μέ τήν έντή μέθη
τής μάχης προτροπήν τοΰ ήρωος πρός τούς συντρόφους του, όπως άποσυρ-
θοΰν έκ τοΰ πεδίου τής συμπλοκής, ίνα μή, χωρίς νά τούς άναγνωρίση, έπι-
τεθή κατ' αύτών. γ. κ. σ.

Α'.

Τρεις άρχοντες κι ό Γιαννακής καί τό μικρό Βλαχάκι
κάθουνται, τρών' καί πίνουνε σέ μαρμαρένια τάβλα,
σέ μαρμαρένια, σέ χρυσή, σέ παραχρυσωμένη,
κι ή μάννα ν-τως έπρόβαλεν 1 άπ' ώριον! παραθύρι.

5 -«Τρώτε καί πίνετ', άρχοντες, καί Τούρκοι σας πλακώνουν».3
-«Πρόβαλε, μάννα, νά τσοί 'δης, πόσες χιλιάδες είναι.

"Αν είναι δυό, νά κάθωμαι, κι άν είναι τρεις, νά πίνω,
kl άν είναι έφτά, κι άν είν' όχτώ, νά σηκωθώ νά φύγω».
-«Πρόβαλε, γιέ μου, νά τσοί 'δης, μά μετρητό δέν έχουν».
10 "Ωστο* νά στρώση ό Κωνσταντής, νά χαλινώση ό Γιάννης,
ήτονε τό Βλαχόπουλο στά τρία βουνά βγαρμένο.3
θωρεί τόν κάμπο κ' ήγεμε Σαρακηνούς καί Μαύρους.
Δίδει τοΰ μαύρου ν-του βιτσά,8 στόν κάμπο κατεβαίνει-
δίδει τού μαύρου ν-του βιτσά στή μέση ν-τως καί μπαίνει.
15 Στό εμπα7 χίλιους ήκοψε, στό εβγα δυό χιλιάδες,
καί στό δεξό ν-του γύρισμα σύρνει φωνή μεγάλη.
-«Μωρέ σύ, άδέρφι Κωσταντή, κ' έσύ, άδερφέ μου Γιάννη,

1) ένεφανίαθη. U) ώραϊον. 3) Επιτίθενται καί καταλαμβάνουν. 4) Ιιος 8τοΐ).
5) βγαλμένο, άνεβααμένον. 6) μαατίγωαιν. 7) εφοδον.
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άν είστε άλλάργο, 1 φύγετε, γή έπά κοντά' χωστήτε,'
τά μάθια μου θαμπώσανε καί δέ σάς-ε γνωρίζω.

Κρήτη (Μέσα Ποτάμοι Λασι&ίον). - Έπετ. Κρητ.
Σπουδών, 3 (1940), σ. 405-406 (Μαρία Αιουδάχη).

Α'α.

Ού Κουσταντής κι ού Γιαννακής κί τού μικρό Βλαχάκι
άντάμα τρώγαν' κ' έπιναν κι άντάμα ξεφαντώνουν
κι άντάμα εχ'ν τούς μαύρους των σ' ένα στάβλο δεμένους.
'Απά στό φάγε' καί στό πιει καί στήν ξεφαντοσύνη
5 πήγε πουλάκι κ' έκατσε άπά5 στήν τράπεζά τους.

Δέν κελαηδούσε σάν πουλί 'πως κελαηδούν τ' άηδόνια,
μόν' κελαηδούσε κ' ελεγε άνθρώπινη λαλίτσα.

- «Γιά σηκωθήτε, βρέ παιδιά, μή πολυξεφαντών'τε

καί Τούρκοι σας πατήσανε καί Τούρκοι σας κουρσέψαν.'
10 Πήραν του Γιάννη τά παιδιά, του Κωνσταντή τ' γυναίκα
καί σύ, μωρέ Βλαχόπουλο, πήρανε τήν καλή σου».7
Ού Κωνσταντής καλλίγωνε" κι ό Γιαννακής σελλώνει
κί τό μικρό Βλαχόπουλο τ'νάζεται, καβαλλώνει.

- «Σύρε, μωρέ Βλαχόπουλο, άπό τήν πέρα βίγλα.8
15 "Αν είναι τρεις κί τέσσερεις, πάρε τις μοναχός σου"

άν είναι δέκα, δώδεκα, δώσ' μας κί μάς χαμπάρι».
Πηγαίνει τό Βλαχόπουλο κοιτάζ' στήν πέρα βίγλα
κί μέτραγε κί μέτραγε κί μετρημό δέν είχαν.
Νά πάγη πίσω ντρέπονταν, νά πάγη μπροστά φοβούνταν.
20 Σκύφτει φιλά τό μαΰρο του πά' στήν άστερατάδα·10

-«Δύνεσαι, μαύρε μ', δύνεσαι στό αίμα γιά νά πλέξης;»"
-«Δύνομ', άφέντη μ', δύνομαι στό αίμα γιά νά πλέξω,
μό' δέσε τό χεράκι σου μ' ένα διπλό μαντήλι,
δέσε καί τό κεφάλι σου μ' έφτά δίπλες μπερσίμι. 13
25 θά χυμηχτώ,1'1 θά ταραχτώ, μή ταραχτη ό μυαλός σου».
Στό έμπα" χίλιοι ν έκοψε, στό έβγα δυό χιλιάδες,
στό ξαναμεταγύρισμα μήδ'ηδρεν, μήδ' άφήκεν.
Γύρισε καί διάβαινε, γύρισε νά παγαίνη,

1) μακράν (βλ. λ. άν., α. 51, σημ. 6). 2) ή έδώ κοντά. 3) κρυφ9ήτε. 4) επάνω
εί; τό φαγητόν, κατά τήν διάρκειάν τοο. 5) επάνω. 6) έκαμαν έπιδρομήν καί σά; έλγρτευσαν.

1) τήν γυναίκα σου. 8) έτοποθέτει πέταλα &πό τήν όπλήν του άλογου. 9) σκοπιάν, παρατη-
ρητήριον. 10) φιλει τό αλογό του εί; τό άσπρο σημάδι επάνω εί; τό μέτωπον. 11) νά πλεύ-
ση;, κολυμβήσ-j);. 12) κλωστή έκ μετάξη; (λ. τ. ibrisim) 13) θ-ά όρμήσω. 14) κατά
τήν εφοδον.

5
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βρίσκει τόν Κωσταντή, τό Γιαννακή, τον κάνανε σιργιάνι.'
30 -«"Αν είστε φίλοι μ', φύγετε, κι άν είστε όχτροί μ', σταθήτε,
γιατί ό μαύρος βούρκωσε καί τό σπαθί μ' άλίτσεν.'

Λήμνος (Κάοπακας). - Α. Α., άρ. 1843
σ. 41-42. (Παπαγγελής, 1953).

' Α'β.

Ό Γιάννης ό μικρότερος κι 'Αλέξης ό μεγάλος
καί τό μικρό Βλαχόπουλο άντάμα τρών' καί πίνουν,
κι άντάμα ξεφαντώνουνε3 καί γλυκοχαιρετειούνται,
κι άντάμα 'χουν τίς μαύρους 1 τους σ' ενα στάβλο δεμένους.
5 Τού Γιάννη τρώει τά σίδερα, τ' 'Αλέξη τά λιθάρια,
καί τού μικρού Βλαχόπουλου τά δέντρα ξερριζώνει.
Κ" έκεΐ πού τρώγαν' κ' έπιναν καί γλυκοχαιρετειώνταν'
φωνή τίς ήρτ' έξ ούρανού κι άπέ άγγέλου στόμα.
-«'Εσείς τρώτε καί πίνετε καί γλυκοτραβουδάτε'
10 Σαρατσανοί σας πλάκωσαν καί πήραν τίς καλές σας"5
πήραν τού Γιάννη ν-τήγ καλή", τ' 'Αλέξη ν-τή γεναΐκα
καί του μικρού Βλαχόπουλου ν-τή ρεβωνιαστική ν-του».
Ό Γιάννης κόφτει πέταλα, κι 'Αλέξης καλλιβώνει,7
καί τό μικρό Βλαχόπουλο βρίσκεται καβαλλάρης.
15 -«ΣΟρε, σΰρε, Βλαχόπουλο, νά πάς νά τίςε φέρης"
σάν είναι χίλιοι, σφάξε τους, σάν είναι δυό χιλιάδες,
σάν είναι τρεις καί τέσσερις, στείλε καί μας χαμπάρι».8
Δώνει ν-τό μαΰρο ν-του βιτσιά, στό δρόμο καί πηγαίνει.
Ν-τό δρόμον όπου πήγαινε, ν-τή στράτα πού πηγαίνει,
20 γλέπει9 ν-τό κάμπο πράσινο κι άμέτρητα τσαντήρια.10
Στέκει καί συλλογίζεται καί μέ ν-τό νου ν-του λέγει'
-«Νά πάγω πίσου ντρέπουμαι, νά πάγω μπρός φοβούμαι».
Κι ό μαύρος πηλογήθηκε κι αύτό ντό λόγο λέγει"
-«"Οσους θά κόψη τό σπαθί, τόσους θέ νά πατήσω».
25 Δώνει ν-τό μαΟρον του βιτσιά καί στήν Τουρκιά έμπαίνει.
Στό έμπα " χίλιους εκοψε, στό ξέβα 12 δυό χιλιάδες,

1) Οί στίχοι 28 - 29 παρελήφθησαν εξ έτερα? παραλλ. τοδ ασματος έκ Κάσπακα Λή-
μνου (Λ. Α. άρ. 1160 Δ , σ. 5Γ συλλ. Γ. Α. Μέγα, 1938). τόν ν.άνανε οιργιάνι=τόν έκοίταζαν.

2) διότι ό ίππο; δέν διακρίνει πλέον καί τό σπαθί είναι άσυγκράτητον. Ή λ. άλίτσεν πιθανώς έκ τή;
τουρκ. alismak = συνηθίζω. 3) μαζί διασκεδάζουν. 4) τού; ίππους. 5) Σαρακηνοί έκαμαν
έπιδρομήν καί ήρπασαν τά; γυναίκα; σα;. 6) τήν σόζυγον. 7) τοποθετεί πέταλα όπό τά;
όπλα; τοδ ίππου. 8) εϊδησιν (λ. τ. haber), 9) βλέπει. .10) σκηνάς (λ. τ. çadir). 11)
εφοδον. 12) άποχώρησιν.
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καί είς τό ξαναγύρισμα δέν ηδρε τί νά κόψη.
Παίρνει τού Γιάννη ν-τή γ-καλή,1 τ' 'Αλέξη ν-τή γυναίκα
καί τό μικρό Βλαχόπουλο ν-τή ρεβωνιαστικήν του.
30 Ν-τό δρόμον όπου πήγαινε, ν-τή στράτα πού περπάτειε,
άνθρωποι ν-τόν άπάντησαν, βαριά τίς έξετάζει.
-«Σάν είστε φίλοι, φύγετε, έχθροί, έμπρός σταθήτε,
ό μαύρος μου έμέθυσε άπ' τών Τουρκών τό αίμα».

Θρςκη (Σωζόπολίς). - Λαογρ., τόμ. 1 (1909)
σ. 594 - 95 (Κωνστ. Δ. Παπαϊωαννίδης .

Β'·

ο γιοσ τησ χηρλσ

Μέ τό τραγούδι τού Μικρού Βλαχόπουλου συνδέεται στενώς τό κατω-
τέρω έκ Κρήτης καί Λευκάδος δσμοε, τού όποιου ήρως είναι ό γιός τής
χήρας. Είς τήν διαμόρφωσίν του φαίνεται ότι έχει έπηρεασθή άπό τάς Κρη-
τικός παραλλαγάς τών τραγουδιών τού Μικρού Βλαχόπουλου καί τού Πορ-
φυρή, προέρχεται δέ πιθανώς έκ τών έσχάτων βυζαντινών ή τών άμέσως
μετ' αυτούς χρόνων.

Χήρας ύγιός έγεύγεντο σέ μαρμαρένια τάβλα"
χρουσά 'ταν τά πιρούνια ντου κι όλάργυρα τά πιάτα
κ' ή κόρ' άπού τόνε κερνά άσημοκουκλωμένη.
Μ' ή μάνναν του στή μιά μεριά φτάνει ξαγκριγεμένη.2
5 -«Γεύγεσαι, γιέ μου, γεύγεσαι κ" οί Φράγκοι σ' έπλακώσαν».
-«Πρόβαλε, μάννα μου, νά ίδης πόσες χιλιάδες εΐνιαι"
Κι άν εΐνιαι δυό, νά χαίρωμαι, κι άν εΐνιαι τρεις, νά πίνω
κι άν εΐνιαι περισσότεροι, σελλώσετε τό μαύρο».8
-«Έβγήκα, γιέ μου, κ' είδα τσοι, μά μετρημό δέν έχουν».
10 -«Σελλώσετε τό μαΰρο μου, καλογιγλώσετέ 4 τον

καί δώσ' μου, μάννα, τό σπαθί, τ' άγιοκωσταντινάτο,6
νά βγώ, νά ιδώ τόν πόλεμο πού κάνουνε οί Φράγκοι».
-«ΜαΟρε μου, γοργογόνατε κι άνεμοκυκλοπόδη,6
πολλές φορές μ' έγλύτωσες άπό βαρειές ψουρτίνες"
15 κι ά μέ γλυτώσης κι άπ' αύτή, θά σέ μαλαματώσω.
Τά τέσσερά σου πέταλα χρουσά θά σου τά κάμω,
τά δαχτυλίδια τση ξαθής σκάλες καί χαλινάρια».

1) τήν άγαπητικιάν. 2) έξηγριωμένη. 3) τοποθετήσατε το σάγμα εί; τόν "ππον.

4) νά εφαρμόσετε καλώ; τά; ίγγλα;, τά λωρία, πού σφίγγουν τό σάγμα. 5) σπάθη παλαιά

έπι τή; όποια; ήτο χαραγμένη ή είκών τοΰ Άγ. Κωνσταντίνου. ΰ) άνεμοπόδη, ταχόπου;.
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Στό εμπα 1 χίλιους εκοψε, στό εβγα δυό χιλιάδες
κ' είς τ' άλλο στριφογύρισμα δέν ηϋρηκε νά κόψη,
20 παρά τό Πολυτρίχηλο* είς τό σκαμνί 'ποκάτω"

καί βάνει τό χεράκι ν-του τήν κεψαλή ν-του πιάνει"
κι ό ούρανός έσείστηκε κ' ή θάλασσα 'μουγκήστη 3
κι άγγελος άπού τσ' ουρανούς σέρνει φωνή μεγάλη.
-«Σώνει σε μπλιό, χήρας'ύγιός,4 κι ό κόσμος θά βούληση5
25 κι ό ούρανός έσείστηκε κ' ή θάλασσα μουγκήστη».3

Ant. Jeannaraki, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 200-201.

Η'. ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
"Ή ΕΙΣ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ. ΠΑΛΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Τά άσματα: °0 τ"ν έννέα υΙών τού Άνδρονίκου ή τού Διγενή, τούς
όποιους έξελθόντας διά κυνήγιον καταπίνει, κατά παραλλαγάς έκ Καππα-
δοκίας, ό Συγρόπουλος, καί β') τών έννέα άδελψών οί όποιοι έκκινοΰν είς
έκστρατείαν καί δηλητηριάζονται ύπό του Μαυριανοΰ ή τού Μαυρήγιαννη ή
ό είς έξ αυτών, ό μικρότερος ό Κωνσταντίνος, κατατρώγεται ύπό τού στοι-
χειού τού πηγαδιού, εύρίσκονται μεταξύ των είς στενήν συνάφειαν, φαίνεται
δέ πιθανόν ότι προέρχονται έκ κοινού πρωτοτύπου.

Ό ύπό άκαθόριστον μορφήν, μάλλον ώς στοιχειό, παρουσιαζόμενος
Συγρόπουλος είναι κατά τόν Νικ. Πολίτην «ό άντίπαλος τού Διγενή ήρως
Συρόπουλος», δηλαδή ό έκ Συρίας καταγόμενος, όστις εις άλλα άκριτικά
τραγούδια λέγεται καί Στερόπουλος, Φτερόπουλος καί Σιναφινόπουλος."

Τό,έπεισόδιον τής καταβροχθίσεως ύπό τού Συγρόπουλου τών τέκνων
τού Άνδρονίκου, πιστεύει ό Ν. Πολίτης' ότι είναι «άνανέωσις άρχαίων έλ·
ληνικών μύθων περί τής καταπόσεως τού 'Ιάσονος ύπό τού φυλάσσοντος τό
χρυσοΰν δέρας δράκοντος, τού Ηρακλέους ύπό τοΰ κήτους είς ô έξετέθη
βορά ή Ήσιόνη, καί του Περσέως ύπό του μέλλοντος νά καταφάγη τήν Άν-
δρομέδαν κήτους».

Πρός τό Μπος τού Διγενή Άκριτα καί πρός τό άνωτέρω τραγούδι τών
υίών του Άνδρονίκου ίίχει όμοιότητας, ώς παρετήρησεν ό S. Baud-Bovy," τό
τραγούδι Γ", ώς κατωτέρω, τών έννέα έπίσης άδελφών, οϊτινες πορεύονται
πρός πόλεμον. Ούτοι όπλισθέντες καί έκκινήσαντες έφθασαν διψασμένοι είς
φρέαρ έντός τοΰ όποιου, κατόπιν κληρώσεως μεταξύ των, κατέρχεται ό μι-
κρότερος, ό Κωνσταντίνος ή Κώστας, διά νά άντλήση νερό" έκεΐ όμως ευρί-
σκει οίκτρόν τέλος άπό τό στοιχειό του πηγαδιού.

Τού θέματος τούτου, δηλαδή τής κληρώσεως τού άδελφου, όστις
πρέπει νά κατέλθη είς τόν βυθόν τοΰ φρέατος, έσημείωσεν ήδη τήν ύπαρξιν

1) κατά τήν είσόρμηαιν. 2) πρόκειται ενταύθα περί τού δνόμ. Παρατράχηλος, ώς εί?
τό $σμα τοδ Πυρφύρη- βλ. άνωτ., σ. 05. 3) έμούγκρισε. έξέβαλε βοήν ώς μοκηθμόν. 4)
φθάνει σε πλέον, οίέ τής χήρας. 5) θά καταβοθισθ-β.

6) Βλ. Ν. Γ. Πολίτου, Λαογραφικά Σύμμεικτα, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1920, α. 246-
249. 7) "Ενθ' άν., α. 249. 8) La chanson populaire grecque du Dodécanèse I,
Les textes, Paris 1936, a. 285 x. έξ.. 287.
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ύπό διάφορον μορφήν είς τό Άκριτικόν £πος ό S. Baud - Bovy 1 ëvOa γίνεται
κλήρωσις μεταξύ τών πέντε έκ μητρός θείων τού Διγενή 'Ακρίτα περί τού
ποίος θά μονομαχήση πρός τόν άμιράν τής Συρίας"

«αλλ* ίνα μή φιλονεικονν ποιος πολεμήση,
λαχνούς ΰεΐναι προέκριναν χαί έλυσαν τήν εριν'
ελαχε δε τον ύστερον τον μικράν Κωνσταντίνον». '

γ. κ. σ.

Α'.

οι εννεα υιοι του ανδρονικου και ο συγροπουλοσ

Όλημεριώς 'Ανδρόνικος τούς υιούς του παραγγέλλει"

- «Παιδιά μ', άν κυνηγήσητε, παιδιά μ', άν κυνηγάτε,
κάτω μή κατεβαίνετε, κάτω μή κατεβήτε'
Συγρόπουλον έφύτρωσε, τρώγει τούς άδρειωμένους».

5 Σάν τ' άκουσαν καί τά παιδιά τό 'χουν χαρές μεγάλες"
κυνήγησαν, κυνήγησαν, κατέβαν, πήγαν κάτω,
πήγαν, ηδραν Συγρόπουλον σόν δλιο 3 άντίκρυ κά'ται4
καί τούς ίννιούς έκούρτησε 5 μέ τ' άρματά τους 'ντάμα/
Ώς τ' άκουσεν 'Ανδρόνικος πολύ τόν κακοφάνη.
10 -«"Ας σωρωφτή τ' άλά'ί7 μου καί βουλο8 προλαγιά μου"9
όπου τρώγει τό γέμα μου, Συγρόπουλον άς πάγη.10
Πήγαν μακρά κ' έκόντησαν" ένα τσιφτσή 12 εύρήκαν.

- «Νά μή σέ πούμ', τσιφτσή πασή,13 ίννιά άδέλφια είδες;»

- «Ίννιά άδέλφια είδα 'γώ καί τά ίννιά διαβήκαν'
15 ώς θωρώ καί ώς άκούγω άπ' τό μαχαίρ' διαβήκαν».

Πήγαν έκεΐ καί κόντησαν " Συγρόπουλον τή θύρα.
Κι 'Ανδρόνικος έφώναξε κι 'Ανδρόνικος φωνάζει.

- «"Εβγα δξω, Συγρόπουλο, σκυλί μαγαρισμένο».

- «Καί ποιός 'σαι σύ, καί τίς 'σαι σύ, κι όγώνα14 νά 'ρτω δξω;»
20 - «'Ανδρόνικος είμαι έγώ, τό μέγ' άδρειωμένο».

- «Κ' έμεΐς μέ τόν 'Ανδρόνικο έχουμ' άδελφοσύνη,
άδελφοσύν' 'κέ μοναχό,15 εχουμ' καί συντεκνιότη».18
'Ανδρόνικος βρεχήστηκε :17 «Πήγεν άδελφοσύνη
άδελφοσύν' 'κέ μοναχό, πήγε καί συντεκνιότη».

25 Έσκότωσε Συγρόπουλον κι δλο τή συγγενιά του.

Καππαδοκία (Άνακού). Λ. Α., άς). 228

__σ. 15, άρ. 12 (Χρ. Ν. Τουργούτης).

1) "ΕνΗ·. άν., α. 285. 2) παραλλ. Κροπτοιρ. Α, 129-131.

3) είς τόν ήλιον. 4) κάθ-ηται. 5) κατέπιε. 6) μαζί. 7) ό στρατός (λ. τ. alay).
8) δλον. 9) όλοι ποό άνήκουν είς τήν όπηρεαίαν μου (;) 10) όποιος τρώγει εις τό σπίτι
μοο, άπό τόν άρτον μοο, άς πορεού"j κατά τοΰ Σογρόποολοο. χειρ.: γεύμα. 11) έστάθ-μεοσαν
(λ. τ. konniak). 12) γεωργόν(λ. τ. çiftçi). 13) μεγάλον νοικοκόρην, γαιοκτήμονα. 14) καί
εγώ. 15) οχι μόνον άδελφοσόνην. 16) σοντεκνίαν, κουμπαριάν. 17) εδροχήθ-η.
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Α'α.

Ού Κουσταντής κι ού Κουσταντάς κι ού Μικρουκουσταντίνους
όπού 'χι τούς ίννιά τούς γιούς κί τίς ίννιά νυφάδις.
Μιά μέρα γύριψαν εύχή νά πάνουν στού κυνήγ'.

- «Μί τήν εύχή μ', <5 πιδιά, νά πάτι στού κυνήγ'.
5 Γυρίστι κάμπους κί βουνά κί ράχες κί λαγγάδια'

στής άλαφίνας τό βουνό, μή λάχη κι άναβήτΐ"
ίκεί φουλιάζ' δράκουντας, ένα στοιχειό μιγάλου
π' τρώει κόσμου ζουντανό κί άντρις κί γυναΐκις».
Ούλημιρής κυνήγησαν, κυνήγ' δέν εύρήκαν'
10 στής άλαφίνας τού βουνό τού βράδ' άνιβαίνουν
κί τά 'πιασιν ού δράκουντας κι όλα τά καταπίν'.
Ού Κουσταντής καρτέραϊ, νά 'ρθ'ν άπ' τού κυνήγ'.1
Σάν είδι πού δέν ήρθανι, τούν επιασεν ή ζάλ'.
Έπλάγιασι νά κοιμηθη, ϋπνους δέν τούγ κουλνούσι2
15 κ' ή νύφη ή μικρότιρη κακό εϊνουρο 3 είδι.

Πουλύ προυΐ σηκώθηκι στού δάκρυ φουρτουμέν'.
Ού πιθιρός τ' ρώτησι4 κ' ή πιθιρά τ'ς λέει.

- «'Σ τά δάκρυα, νυφούλα μας, γιατ' είσι φουρτουμέν';»

- «Είδα ένα εϊνουρου κακό, κλαίει κι ούμουλουγάει,
20 πώς εϊχαμαν μιά κλουσσαριά πού εΤχ' ίννιά πουλάκια"

κακό γεράκι πέρασι καί έφαϊ τά πέντε
τά τέσσιρα έτρύπουσαν μέσα σί κάτι βάτια».
'Ακούουντας ού Κουσταντής τραβάει τά μαλλιά τ'.

- «'Άχ ού καημένους τ' έπαθα, χαθήκαν τά πιδιά μ'.
25 Στής άλαφίνας τού βουνό ύπήγαν στού κυνήγ'

κί τά πιασιν ού δράκουντας κι όλα τά κατάπιε».
Κί τού σπαθί τ' ζώθηκι κ' είς τού βουνό πηγαίν',
τού δράκου βρίσκ' ξαπλαριό, κλαίουντας τούν ρουτάει.
«Δράκου, μήν ήρθαν τά παιδιά, οί ίννιά οΐ γιοί μου ;»
30 - «Ήρθαν, μόν' δέν τά γνώρισα πού 'νι πιδιά δικά σου
κί μί μιάς, βρέ Κουσταντή, ψές βράδ' τά κατάπια».
Κί τού σπαθί τ' έσυρι κί τήγ κοιλιά του σκίζ'.
Τέσσιρ' εύρίσκ' ζουντανά κί πέντι πιθαμένα.
Ίκεί τά πέντι χά 'θαψι μί τέσσιρα γυρίζ',
35 γιμάτους άναστιναγμό, πικρά φαρμακουμένους.

"Ηπειρος (Νεγάδες). - Λ. Α. άρ. 1570, σ. 489
(Μ. Οικονόμου, 1939).

1) κυνήγι. 2) δέν τδν επαιρνεν 4 Βπνος, ήγρύπνει. 3) δνειρον. 4) ήρώτησε.
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Β'.

οι εννεα αδελφοι στον πολεμο. ο μικροτεροσ κωνσταντησ

'Σάν τσή μάννα, 'σάν τσή μάννα, 'σάν έκείνη τσή μάννα,
έπδχει τους έννιά υίούς καί τές έννιά νυφάδες
καί σένονται1 'ς τό σπίτσι της έννιά 'γγονώ νανούδια2
καί κρέμουνται 'ς τούς κάλους 3 της έννιά 'γγονώ χιρχάδια.4
5 - «Μάννα μου, ψήσε μας ψωμιά, μάννα μου, παξιμάδια !
έμέ καί τούς όχτάδερψους 'ς τόν πόλεμο καλούν μας».

- «Μέ τούς πόνους έζύμωσα, μέ τά δάκρυα τσοπώνω,5
μέ τά βαριά στενάγματα 'ς τό φούρνο τ' άπερρίφτω».6
Τά 'χτάδερφια καλλίκεψαν,7 Κωστάντσινος άπόμειν'.

10 - «Κάλδεψε,8 γιέ μ', Κωστάντσινε, τά 'χτάδελψια σου πάνε».

- «Μάννα, πολλά καλλίκεψα γιά λευθεριά έπήγα

άν καί καλδέψω καί τεριά,51 άλλο πού δέ θωρείς με».

- «Μάννα μ', φέρ' με τσή νύφη σου, τσή μικρή Μαργαρίτα'10
άς φιλήσουμε μιά καί δυό, 'σά τρία χωρισίτσα».

15 Πέντε φιλά τό μαΰρο του καί δέκα τσή καλή του'

άς 11 πού νά είπη «νά μ' ευχεσθε !» έννιά βουνιά διέβη.
ΤΗτον κ' ένα μικρό βουνί, σκέλισμα δέν τό ποικε. 12
Ξανθό κοράσι 'ρώτησε 'ς σά δάκρυα λουσμένο.

- «"Α μή σε είπώ, τό κόρασο, έδά διαβάται δέβαν ;» 13
20 - «'Οχτώ διαβάται διάβανε 'σάν ν' είχαν κι άλλον ένα.

'Σά 'ξόπισω έντράνηναν, 14 πάλ' είχαν άλλον ένα».

- «Νά μή σε είπώ,15 τό κόρασο, που 'πάγω, πώς συφθάνω;»16
-«"Αν γένη μαύρος σου πουλί, κ' έσύ ώριο17 χιλιδόνι,
παινείς καί συφθάνεις τα 'ς του Μαυρηγιάνν'18 τ' άλώνια».

25 - «Μαυρήγιαννη, βγάλ' μας κρασί καί κέρνα μας νά πιούμε».

- «Έγώ γιά τούς όχτάδερφους πιθάρι δέν άνοίζω.
Έγώ γιά τόν Κωστάντσινο έννιά πιθάρι' άνοίζω».
'Ανοίζει τό 'να δέν έχει, άνοίζει τ' άλλο γιόμει,
άνοίζει καί τό μεσιακό παλιού φιδιού φαρμάκι.

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

1) σείονται, αίωροδνται, 2) αίώραι βρεφών, νανώ — κινώ. 3) πασσάλους. 4) βραχείς

έπενδόται (λ. τ. liirka). 5) τοπώνω, πλάσσω. 6) ρίπτω. 7) έκαβαλλίκεοααν. 8) καβαλλί-
κεοσε. 9) άν καβαλλικεΰσω καί τώρα. 10) εις άλλας παραλλ. : Φεγγαρΐνα (Άνακοό, Σι-
νασσος). 11) ώς, ?ως. 12) δεν το διεσκέλισε, δέν τέ διέβη. 13) νά σέ ερωτήσω,
κοράσι, επέρασαν άπό έδώ διαβάται ; 14) παρετήρηοαν (τρανώ = βλέπω). 15) νά σοΰ πώ,
νά σ έρωτήσω. 1G) πώς προφθ-άνω. 17) εκδ. Άλεκτ. : ορνιο" διώρθ·. ωριο κατά τήν παραλλ. παρά
Paul de Lagurde, Neugr. aus Klein Asien, σ. 21 - 22, στ. 27. 18) είς τήν παραλλ. έκ
Τελρ,ηασοδ λέγεται: "αού Μαοριανοδ τ' άλώνι,,· βλ. Paul de Lagarde, εν8·' άν., σ. 21-22, στ. 28,
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Μαυρήγιαννης άπέθανε κ' οί αλλ' ψυχομαχοΰνε.
Καί τοΰ Κωστάντσινου ή καλή άρωμα 'ς τόν υπνον είδε.
-«Μάννα μ', έψέ' δα 'ς τ' δρωμά μ', μάννα μ','ς σήνάμαρτσιά'μου,
άπέσω-να 'ς σά 2 σπίτσια μας, άπόξου 'ς σήν 3 αύλή μας,
35 άπέσω 'ς σά κελλάρια μας χρυσό δεντρί γυρίσθην.
Ή ρίζα του ήτοσ' έσύ καί κλώνια τά παιδιά σου,
τά φύλλα του τά 'γγόνια 'σου, τά θέλ'ν νά σκορπισθοΰνε».

Άναστ. Σ. ΆΧεκτορΙδου. - "^σματα Καππαδοκικά. Δελτ.
Ίστ.Έθνολ. 'Εταιρείας, χόμ. Α' (1883), α. 722 - 723.

Γ.

οι εννια αδελφοι και το στοιχειο του πηγαδιου

Τά τέσσερα, τά πέντε, τά έννιά άδέρφια"
τά δώδεκα ξαδέρφια τά παντέρημα'
τό μήνυμα τά ήρθεν άπό τόν βασιλιά,
νά πάν' στό σεφέρι, νά πάν' στόν πόλεμο.
5 - «Εύχήσου, μάννα μ', εύχήσου, δώσ' μας τήν εύχή,
νά πάμε στό σεφέρι, νά πάμ' στόν πόλεμον».
-«"Αστε, παιδιά μου, άστε, πάτε στό καλό'
έννιά άδέρφια νά πάτε, ούχτώ γιά νά 'ρθετε,
τόν Μικροκωσταντίνο νά μήν τόν φέρετε».
10 Σαράντα μέρες πάνε δίχως τό ψωμί
κι άλλες σαρανταπέντε δίχως τό νερό.
Στό δρόμο πού πήγαιναν κι όπου πήγαιναν
βρίσκουν ένα πηγάδι, συρτοπήγαδο,4
σαράντα όργυιές τό βάθος κ' έξήντα ήταν πλατύ.
15 Κάθ'νταν σ' έναν ήσκιον καί ρίχνουν τόν λαχμό 5
καί ό λαχμός έπέσεν στόν Κώστα τόν μικρό.

- «Γιά σέβα, μαΟρε Κώστα, καί βγάλε μας νερό».

- «Σεβαίνω, μαυρ' άδέρφια, μά πώς μέ βγάζετε ;»

- «Σέβα, μαΟρε Κώστα, κ' έμείς σέ βγάζουμε».
20 "Ως τή μέση πάνει δλο, δλο6 χαίροντας

κι άπό τή μέση κάτω, δλο κλαίγοντας.

- «Τραβάτε, μαΟρ' άδέρφια, τραβάτε τά σκοινιά'
έδώ νερό δέν είναι, νερό δέν βρίσκεται,

είναι ή σκύλα Λάμια, πού τρώει τά παιδιά».
25 - «Τραβούμε, μαΟρε Κώστα, μ' 7 δέν ταράζεσαι».

Καστόρια.-A.A. à0. 1688, σ. 101-102 (Γ. Α. Μέγας, 1952)

1) δράμα, ονειρον. 2) εί; τά. 3) εί; τήν. 4) φρέαρ άπό το όποιον ήντλεΐτο τό
δδωρ με δοχεΐον άνασορόμενον διά σχοινίοο. 5) λαχνόν, κλήρον. 6) ή λεξ. προσετέθη εί;
τό κείμενον πρό; σομπλήρωσιν τοο μέτροο. 7) κείμ. : μά.
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Γ'α.

Τά τέσσερα, τά πέντε, τά έννιάδερφα'
τούς ήρθ' ένα φερμάνι1 άπό τό βασιλιά,
νά πά' νά πολεμήσουν μέσα στή Φραγκιά.
Σελλώνουν τ' άλογά τους, τρέμουν τά ί-βουνά"
5 τροχάν' καί τά σπαθιά τους λαίμπει ή θάλασσα.

- «Φκήσε μας, μαννούλα, τώρα στό κίνημα».

- «Τήν εύκή μου, γιέ μου, σύρτε στό καλό,
τά έννιά νά πάτε, τά όχτώ νά 'ρθοΰν"

κι αύτός ό δόλιος Κώστας πίσω νά μήν έρθη».
10 Πάνουν 2 σαράντα μέρες, σώθ'κε τό ψωμί
κι άλλες σαράντα πέντε, σώθ'κε τό νερό.
Στή στράτα πού πααΐναν κι όπου πάαιναν,
βρίσκουν ενα πηγάδι, ξηροπήγαδο'
σαράντα όργυιές στό βάθι κ' έκατό πλατύ"
15 λαχνίζουν,*' ξελαχνίζουν, ποιος νά κατεβη.
ΤΗρθε του δόλιου Κώστα ή μαυρόϊμοιρα.

- «Κατέβα, δόλιο Κώστα, γιά νά βρης νερό».
Κατέβηκε ό καημένος δέν ηυρε νερό.

- «Τραβάτε μ', άδερφάκια, δέν ηυρα νερό».
20 - «Τραβάμε τά καημένα, δέν ταράζεσαι».

- «Βάλτε καί τ' άλογό μου νά τραβάη κι αύτό».

- «Κι αύτό τραβάει τό μαύρο, δέν ταράζεσαι».

- «Βάλτε καί τ' άρματα μου νά τραβάν' κι αύτά».

- «Κι αύτά τραβάν' τά μαΟρα, δέν ταράζεσαι».

- «'Αφήστε μ', άδερφάκια, σύρτε στό καλό».

Ηπειρος (Λοζίται). - A.A. άρ. 1422, α. 186 - 187
(Μαρία Αιουδάκη, 1940).

Γ'β.

Τέσσαρες σύν τέσσαρες γένηκαν όχτώ
κ' ένας ό μικρότερος γένηκαν έννά.
'Σ τόν πόλεμον έβγήκαν νά πολεμήσουνε
καί πόλεμον δέν ηύραν, έγυρίξανε.
5 'Σ τόν δρόμον π' έδαβαίν'ναν έδιψάσανε
καί ηυρανε τόν λάκκον τών χιλίων όργυιών,
τριγύρω γύρω πέτρες, μαρμαρόχτιστον,

1) διαταγή (λ. τ. ferniati). 2) πηγαίνουν. 3) ρίπτουν χλήρον.
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μέ σιδερένα πόρτας, Φράγκικα κλειδά"
κ' έκάνανε τόν κλήρον, ποιός θά κατηβαίν'
10 κ' έπεσεν ό κλήρον 'ς τόν μικρότερον.

- «Δεσήτε μ', άδελφάκια μ', κ' έγώ θά κατεβώ,
νά βρίσκω τό νερόν, νά πίν' έγώ κ' έσείς.

- «Τραβάτε μ', άδελφάκια μ', ηδρα τό νερόν,
θολόν καί βρουχνασμένον,1 πικρόν, φαρμακερόν».

15 - «Τραβούμεν σ', άδελφάκι, καί σύ δέν ερ^εσαι».'

- «Δέσητε με 'ς τό μαύρο μ' κ* έκείνος μέ τραβά».

- «Έδέσαμέ σε 'ςτό μαύρο σ' κ' έκόπεν ή άλυσά».3

- «'Αμήτεν,8 άδερφάκια μ', άμήτε 'ς τό καλόν'
τή μάννα μου πεήτεν,4 ό υιός σ' παντρεύθηκεν

20 κ' έπήρενε τόν λάκκον τών φίλιων όργυιών.

Πόντος (Κεράσους). - 'Αρχ. Πόντου 15 (1950)
σ. 250-251, άρ. 12 (Ε. Κούοης).

θ'. Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ Ο ΓΙΟΣ

(αγων γιαννη και ηλιου. θανατοσ του γιαννη)

Κατά παραλλαγάς έκ Χίου, Νάξου, Δωδεκανήσου, Πελοποννήσου
καί Χαλκιδικής ήρως τοΰ άσματ°ς είναι ό Γιάννης, υΙός τού Άνδρονίκου,
κατά δέ τάς λοιπάς άπλώς ό Γιάννης ή ό Γιαννάκης, όστις είς τάς έκ τής
ήπειρωτικής 'Ελλάδος φέρεται ώς άρματολός.

Καυχώμενος διά τήν προσωπικήν του άνδρείαν, προεκάλεσεν ό ήρως
τόν ήλιον είς άγώνα δρόμου, κατά τόν όποιον όμως ήττήθη καί ένυκτώθη
είς τό μέσον τής όδοΰ είς Μρημον τόπον. 'Εκεί περιέπεσεν είς ένέδραν πο-
λυαρίθμων Τούρκων καί, ώς ήτο μόνος, κατεβλήθη ύπ'αύτών καί έτραυματί-
σθη θανασίμως.

Εις άρκετάς παραλλαγάς (Πόντου, Δωδεκανήσου, Κρήτης Σωζοπόλεως,
Νάξου κ. ά) έκ του πλήθους τών έχθρών, τούς όποιους ό ήρως άντιμετωπί-
ζει καί καταβάλλει, διέφυγεν είς, όστις, έπιτεθείς μέ έκπληκτικήν ταχύτητα,
έπέτυχε νά τόν πλήξη καί τραυματίση.

γ. κ. σ.

Α'.

Ό Γιάννης κι ό κύρ' ήλιος όμάδιν περπατούν"
βαρυστοιχηματίζουν τά κεφάλια τους'
ποιός νά πάη πλιά γρήγορα στή μάννα του"
Ό ήλιος έβραδυάστη είς τής μάννας του
5 κι ό Γιάννης έβραδυάστη μέσ' στές δαμασκιές,
δπ' άνθρωπο δέν εχει, μόνο τρία δενδριά,

1) θολόν χαί πλήρες βορβόρου, μούχλας. 2) ή δλυσις. 3) πηγαίνετε. 4) νά εϊπητε.
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μηλιά καί κυδωνίτσα κι άγριοψοινικιά.
'Απ' τής φοινικιάς τή ρίζα τρέχει κρύο νερό,
κ' είς τό νερόν έπάνω κείται μάρμαρο'
10 στό μάρμαρον έπάνω κείται ό Γιαννακής,1
σπαθοκονταρωμένος κι άνεγνώριμος.
Τούρκοι2 τόν παραβλέπουν 3 καί Ρωμιοί τόν κλαιν,
τρί' άπάρθενα 4 κορίτσα στέκουν καί τόν λέν'.

- «Γιάννη, καί νά 'χες μάννα, νά 'χες κι άδερφή,
15 νά 'χες καλή γυναίκα καί νά σ' έκλαιεν».

-«'Έχω καμένη μάννα, εχω κι άδερφή,
|χω καλή γυναίκα, άμ'5 είναι άλάργου 6 μου».
Νά κ' ή καλή του κ' ήρθε μέ τρία μικρά παιδιά,
τό 'να7 παιδί στό χέρι καί τ' άλλο στό βυζί,
20 καί τ' άλλο έμπροστά της γυρεύει της ψωμί.

- «Γιάννη μου, δέ λυπάσαι ; χήρα μ' άφησες,
χήρα κακομοίρα, μέ τρία μικρά παιδιά».
-«Σώπα, καλή μου, σώπα, κ' έντροπιάζεις με.
Μηάρις 8 ήταν ένας, μηάρις ήτον δυό ;

25 έννιά χιλιάδες ήτο κ' έγώ 'μουν μοναχός'
κι άπ' τίς έννιά χιλιάδες ένας μου 'μείνε'
λαοΰ 9 ποδάρι είχε κι άετοϋ φτερά,
στούς ούρανούς έπέτα, στά νέφη 'βρίσκετο,
κ' έπέτασε 10 κ' έπήε πάνω στόν ουρανό
30 καί στό ξενέστρεμμά του, 'κείνος μ' έβάρεσε,
κ' ήτανε κι άδερφός μου καί δέ μ' έγνώρισε. "

Νίσυρος. - Ζωγοάφ. 'Αγών, τόμ. Α' (1891),
σ. 398-99, άρ. 18 (Γεώργ. Παπαδόπουλος).

I) Εί; τό χείμ. τό ονομα aveu άρθρου. 2) ή λέξι; Τούρκο ι παραλείπεται εί; τό
χείμενον όποδηλουμένη διά στιγμών. 3) φρουρούν. 4) άπάντρευτα. 5) αλλ' 8μω;. 6) μα-
χράν βλ. περίτή; λέ;. άνωτ., σ. 51, σημ. 6. 7) τό Ινα. 8) μήπω;. 9) λαγού. 10) έπέταξε.

II) Τό άσμα συνεχίζεται με τοί>; έπομένου; στίχου;, οί όποιοι παραλείπονται παρά
τήν άπό άπόψεω; περιεχομένου όργανιχήν των σύνδεσιν πρό; τούτο, διότι φαίνονται ώ;
όστερογενή; έπέχτασι;.

"Οχον, αδέρφι, οχον, τί 'ναι που μοϋ 'καμες;
εδειξες το απαϋ·ί σου και μ' αίμάτωσες.
Τρέξε, αδέρφι, τρέξε, να φέρης τους γιατρούς,
κ' εχω παιδιά, γυναίκα, κ' είν' κρίμα và χαάοϋν».
Τρέχει άδερφός του πάει καί φέρνει τούς γιατρούς.
- «Γιατροί, γιατρέψετέ τον, γιατί ûk và σφαώ,
πού 'τον ό άδερφός μου κ' 'εν τόν έγνώριαα,
«' εδειξα τό σπαόί μου και τόν εβάρεσα».
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Β'.

Έβράδυν', παλιοβράδυν' 1 καί ήλιος εδυνε,
καί ώριος 2 ό Γιαννάκης πάγ' 'ς τό Ξύβουνο. 3
'Σ τό Ξύβουνον όπίσω ενι πηγάδι" 4
έκεΐ εν'5 ό Γιαννάκης, άχ Γιαννάκη μου,
5 δομένος, σκοτωμένος, όρηκείμενος '

κι άγγελοσκορπισμένος 7 κι άναγνώριστος.

- «Γιαννάκη μ', νά 'χες μάννα, νά 'χες άδελψή,
ή νά 'χες μιά καλή8 διά νά σ' εκλαιεν».

- «Γιαννάκη μ', ή καλή σ' 9 έψάνη κ' ερχεται,
10 μέ δυό μαύρα λιθάρια συχνοδέρνεται».

- «Δέν σ' τό 'λεγα, Γιαννάκη μ', άχ, Γιαννάκη μου,
'ς τόν πόλεμο μή βγαίνης καί μή πολεμάς ;

ό Τούρκος πονηρός είν' καί νύχτα πολεμά».

- «χίλιους Τούρκους έσκότωσα διά τόν Χριστόν,
15 κι άλλους πεντακόσιους διά τήν Παναγιάν.

Έμέν οί Τούρκοι έκούμπωσαν 10 κ' έπιάσαν με.
όλήμερα μέ δέρνουν κι άναστάζουν με,"
τήν νύχτα μέ έπιτάζουν 12 είς τά κρύα νερά.

- «Σήκω, σήκω, Γιαννάκη μ', πάμε σπίτι μας».13
20 -«"Εκοψαν τά πουδάρια μ' ώς τά γόνατα μ'».

- «Σήκω, σήκω, Γιαννάκη μ', καί πιάσε ραβδί».
-«"Εκοψαν τά βρα^ιόνια μ' ώς τούς κόμπους των».

Καππαδοκία (Σινααοός). - Paul de Lagarde, Neugr.
aus Klein Asien, Göttingen 1886, σ. 39, άρ. 42.

1) πάλιν έ6ρά?υασε. 2) ωραίος' ένταϋθα μέ τήν σημασίαν : όμορφο παλληχάρι.

3) όρος πλησίον τής Σινασαοϋ. 4) πηγή. 5) ή λ. εν' προσετέθη έξ έτέρας παραλλ. (A.A.

άρ. 1668, σ. 5, άρ. 4, στ. 4). 6) κείμενος είς τά όρη (;). 7) ετοιμοθάνατος. 8) σόζυγον.

9) ή γυναϊχα σοι). Ή άντων. ο' προσετέθη έχ τής παραλλ. έξ Άναχοο (A.A. άρ. 228, σ. 26,

άρ. 21, στ. 15). 10) ήπάτησαν. 11) βασανίζουν. 12) μέ ρίπτουν. 13) Οί στίχοι 19-22

παρελήφθησαν έχ παραλλ. έξ Άναχοό (Λ.Α. άρ. 228, σ. 26, στ. 27-30. συλλ. Χρ. Ν. Τουρ-

γούτη). Είς τήν παραλλ. ένταΰθα του ^σματος έχ Σινασαοϋ μετά τόν στίχον 18 ή συνέχεια
α&τοϋ εχει ώς έξής.

κύψαν τά βραχιόνια τ' ώς τους κόμπους του
ΐκοψαν τά πουδάρια τ' ώς τά γόνατα
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Γ'.

Κάτω στήν Κρύα βρύση καί στό Κρύο νερό,
έκεΐ κείτετ' ό Γιάννης τ' "Αντρονίκου ό γιός,
σπαθοκατελυμένος 1 καί άνεγνώριστος !
Τούρκοι τόν τριγύρισαν καί Ρωμιοί τόν κλαΐν',
5 τρία άπάρτενα 2 κορίτσια τόν μοιριολογοΰν.

-«Γιάννη μου, νά 'χες μάννα, νά 'χες κι άδερφή"
νά 'χες καλή γυναίκα, νά σέ λυπηθη ;»
'Ακόμη λόγος στέκει νά 'κου 3 ή μάννα του,
νά 'κου κ' ή άδερφή του κ' ή γυναίκα του,
10 μέ τρία παιδιά στόν ώμο κι άλλο στό βυζί

κι άλλο πού 'ν' γκαστρωμένη τριώ μηνώ παιδί.
-«Γιάννη μου, Καλογιάννη, κι άντρα μου καλέ,
πώς έκαταπονέθη 4 τό σπαθάκι σου,
πώς έκαταδικάστη τό κορμάκι σου ;»
15 -«Τίγαρις5 ήταν ένας, τίγαρις ήταν δυό ;
έννιά χιλιάδες ήταν, μά 'γώ 'μουν μοναχός.
'Αφ' τίς έννιά χιλιάδες ένας μού 'φυγεν,
μά 'χε λαγού ποδάρια καί δράκου πήδημα,
καί τής άγριολαφίνας τό σαρτάρισμα».

Χίος. - Χιακά Χρονικά, τεΰχ. 6 (1926),
σ. 194, άρ. 3 (Κ. "Αμαντος).

Γ'α.

Κάτου 'ς τήν βρύσ', 'ς τήν βρύση, είς τό Κρύον νερόν,
σκοτώσαν τόν Γιαννάκον, τόν μοναχόν υίόν,
μέ πέτρες, μέ λιθάρα, μέ γυμνά σπαθά.
Δυό κονταριές του 'δώκαν μέσα 'ς τήν καρδάν.
5 Τουρκία 6 τόν παραστέκουν, Ρωμιοί τόν θρηνολογούν,
τρά 7 άπάρθενα 2 κοράσα τόν μοιρολογούν.
-«Γιαννάκη μ', νά 'χες μάνναν, νά '^ες κι άδελφήν,
νά 'χες καλήν γυναίκα καί νά σ' έκλαιγεν».
'Κόμαν ό λόγος στέκει, ή συντυ^ιά 8 κρατεί"
10 νά του Γιαννάκ' ή μάννα, νά κ' ή άδελφή,
νά κ' ή καλή γυναίκα, κλαίει κ' έρχεται"
τά δυό παιδά 'ς τό χέριν κι άλλο 'ς τήν κοιλφν
καί τά μαλλιά ξυσμένα,9 δέρνει τήν καρδάν.

1) σκοτωμένο; μέ σπάθην. 2) τρία άπάντρευτα. 3) νά ακου, ιδού. 4) κατεβλήθη.

5) μήπως. 6) Τουρκόπουλα. 7) τρία. 8) χειρ.: ανντνχίά· ή αυζήτηαΐξ, ή συνομιλία,

9) χυμένα, λυμένα.
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-«Καί 'κ' είπα σε,1 Γιαννάκη μ', ώριον 2 μου βεργίν,
15 'ς τών Τούρκων 'ς τούς πολέμους μή καυκίθκεσαι ;»3

- «Σώπα, καλή γυναίκα, μή έντροπάζης με,

έμπρός 'ς τά παλληκάρια καί 'ς τούς άρχοντας.

Καί μέσ' 'ς τούς4 χίλιους 'σήβα 5 κι άρμαν 'κί κρατώ 6

καί μέσ' 'ς τούς4 δυό χιλιάδες κι άναρμάτωτος».

Πόντος (Κεράσους). - A.A. "Υλη άρ. 133 καί
Χφον, άρ. 31, σ. 279, άρ. 7 (Ί. Βαλαβάνης).

I'. Ο ΤΣΑΜΑΔΟΣ ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΟΝ ΤΟΥ

Ό Τσαμαδός (Τσαμαϊδής, Τσαϊμαδός, Τσαμερλής. Τσαμπαρλής, Τσαρ-
παλής, Τσάμβοϊδας) προικισμένος μέ σπανίαν σωματικήν ρώμην προσέρχε-
ται άπρόσκλητος είς τά πανηγύρια, τά όποια διαλύει μέ τήν έχθρικήν συμ-
περιψοράν του καί τάς προκαλουμένας ύπ' αύτοΰ μονομαχίας, ώς είς τό
προκείμενον άσμα μέ τόν γιόν τής χήρας (ή τόν Κωνσταντήν ή τόν Μικρό·
κωσταντάκην).

Ή διεξαγωγή καί ί-κβασις τής έν λόγω πάλης τοΰ Τσαμαδοΰ δέν πα-
ρουσιάζεται όμοίως είς τάς παραλλαγάς τού άσματος. Είς τινας τούτων ό
ήρως, έχων πρό αύτοΰ ίσχυρόν άντίπαλον, τού ζητεί πρό τής μονομαχίας
πληροφορίας περί τής καταγωγής του καί μανθάνει ούτως, ότι είναι νόθος
υιός του (τύπος Α'). Κατά τήν στιγμήν αύτήν τής άναγνωρίσεως πατρός καί
υιού έπεμβαίνει κατ' άλλας παραλλαγάς ή μήτηρ τού νεαροΰ άνταγωνι-
στού, ή όποία προσφέρει είς τόν υίόν της δηλητήριον, εις δέ τόν Τσαμα-
δόν, έραστήν της, κρασί (τύπος Β'). Είς τρίτην άλλην κατηγορίαν παραλλα-
γών τού άσματος ό υιός τής χήρας καταβάλλει καί φονεύει τόν Τσαμαδόν
(τΟπ. Γ') κλπ.

Τό στοιχείον τοΰ προσερχομένου Τσαμαδοΰ άπροσκλήτου εις τούς γά-
μους καί διαταράσσοντος διά τής προκλητικότητός του τόν πανηγυρισμόν
αύτοΰ άπαντά όμοίως καί είς ά°μα περί τοΰ Διγενή (βλ. σελ. 16-18 τοΰ πα-
ρόντος τόμου), είς άλλο δ' άσμα περί αύτοΰ, ϊνθα περί τής πάλης του πρός
τόν χάρον, καί ή παρουσία τής μητρός κατά τήν μονομαχίαν. Αύτη φέρει
κρασί καί δηλητήριον είς χείρας, περιμένουσα, άν μέν νικήση ά Διγενής, νά
προσφέρη είς αύτόν τόν οίνον, άν δέ νικηθή νά πίη αύτη τό φαρμάκι (βλ.
έν Λαογρ., τόμ. 1 (1909-10), σ. 255-56).

Πρός τούτοις κυρίως ή ύπόθεσις τού άσματος, δηλαδή ή μονομα-
χία πατρός πρός υίόν, οί όποιοι μέχρι τής στιγμής ταύτης άγνοοΰν τήν
σχέσιν των ταύτην, άπαντά, ώς παρετήρησεν ό Ν. Γ. Πολίτης ('Εκλογαί
άρ. 77), καί εις τό άκριτικόν ά°μα τοΰ υίοΰ τοΰ Άνδρονίκου, άλλά καί
είς έπικάς διηγήσεις άλλων έθνών.' 'Εκ τής ελληνικής άρχαιότητος ση-

1) καί δέν σου είπα. 2) ώραΐον. 3) νά μή καυχάσαι. 4) χειρ. : χαί με τούς.

5) είσώρμηοα. 6) καί δπλον δέν κρατώ.

7) Βλ. Murray Ath. Potter, Sohrab and Rustem. The epic thema of a com-
bat between father and son. London 1902 (Βιόλιοκρ. είς τό περιοδ. J?olk-Lore, XIII
(1902), α. 444-447). To0 ηύτον, Αότό&ι, τόμ. XV (1904), α. 216-220. Η. Qaidox, Le com-
bat du père et du fi|a. Αυτόθ-ι, τόμ. XIV (1903), σ. 307 κ.έξ. Zeitsch. d. Ver. f. Volks-
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μειώνει οδτος, ώς παράδειγμα, τήν σύγκρουσιν τοΰ 'Οδυσσέως πρός τόν
υίόν του Τηλέγονον μέ άποτέλεσμα τόν θάνατον τοΰ πρώτου, έκ δέ τής περ-
σικής παραδόσεως τήν μονομαχίαν τοΰ Ρουστέμ καί τοΰ Σοχράβ είς τό £πος
Σάχ Ναμέ (= Βίβλος Βασιλέων) τοΰ Φιρδούση.

Ό ήρως τοΰ τραγουδιοΰ ένταΰθα φέρει τό όνομα Τσαμαδός, τό όποιον
ô Η. Grégoire (Ό Διγενής 'Ακρίτας, New York Ν. Υ. (1942), σ. 253-54) θεωρεί
ώς έπώνυμον έκ τοΰ βυζαντινοΰ «θέματος Τσαμανδοΰ» τής Μικράς 'Ασίας.
Ή είκών τοΰ ήρωος Τσαμαδού όστις κατέρχεται έκ τών όρέων καί βαστάζει
«δένδρα ξερριζωμένα καί θεριά», ένθυμίζει, κατά τόν Ν. Γ. Πολίτην (Μνθ' άν.),
«τάς παραστάσεις τών Κενταύρων έν άρχαϊκαΐς άγγειογραφίαις», έρμηνεύε-
ται δ' ή είκών αύτη ένταΰθα ύπό τοΰ Η. Grégoire (ëv0' άν.) έκ τού είς τήν
περιοχήν Τσαμανδοΰ τής Μ. 'Ασίας ύπάρχοντος όμωνύμου χειμάρρου.

κ. γ. σ.

Α'.

ΠαναΟράκι γίνεται στ' &'ί Γιαννιού τή χάρη.
Σφάζουσι χίλια πρόβατα, σφάζουσι χίλια βούδια,
μέ τά βουβαλομόσκαρα γίνουνται τρεις χιλιάδες'
κι δλοι τρώσιν καί πίνουσιν κ' έχουν χαράν μεγάλη.1
5 -«Τρώτε καί πίνετε παιδιά κ' έχετε καί τήν έγνοιαν
νά μήν πλακώσ' ό Τσαρπαλής, χαλά τά παναΟρια"
χαλά τούς δεκοχτώ χορούς, τά δεκοχτώ τραπέζια».
Κι άκόμ" ό λόος ήστεκεν * κι ό Τσαρπαλής μπροβάλλει"3
κ' έβάσταν είς τά χέρια του δεντρά ξερριζωμένα
10 καί στά παρακλωνάρια των δυό άδέρφια 'ν' κρεμασμένα.

- «Ποιός είναι άξος, δυνατός μ' έμένα νά παλέψη ;»
Καένας δέν εύρέθηκεν άπηλογιάν νά δώση.

Τής χήρας ό γιός έφώναξε 'πό μέσα 'πό τ' άσκέρι. '

- «Έγώ 'μαι άξος, δυνατός μ' έσένα νά παλέψω».
15 Κ' έπήαν κ' έπαστρέψασι τριών κοιλών χωράφι5 !

Κι όταν έπιάσ' ό Τσαρπαλής, λακκίν κάνει τό γαίμα,
κι όταν έπιασε χήρας γιός, γλυκύν κριάς χορταίνει.

- «Πέ μου, νά ζήσης, χήρας γιέ, ποιά 'ναι τά γονικά σου ;»

- «Χήρα 'ναι 'μέν' ή μάννα μου καί Τσαρπαλής γονιός μου».
20 - «ΣΟρ', επαρε τόν μαΟρον μου κι άμε νά σεργιανίσης,0

τόν κόσμον ώς εύρίσκεται, γιέ μου, νά τόν όρίσης». 7

'Αμοργός. - A.A. άρ. 1684Α, σ. 79,

____άρ. 44 (Έμμ. Ίωαννιδης, 1857).

künde 17 (1907), ο. 343. (Τό Βιβλιογραφικόν σημείωμα τοδτο προέρχεται έκ τή; εν τω φα-
ν.έλω τού άσματος έν τιι> Λαογρ. 'Αρχείω σημειοιιμένης βιβλιογραφίας ύπό Nix. Γ. ΙΙολίτοο).

1) δ στίχος οδτος δεύτερος έν τω κειμένω, μετεφέρθη ένταΰθα δια τό νόημα ώς τέταρτος.
2) σιινεχίζετο δ λόγος. 3) προβάλλει, παρουσιάζεται. 4) τό πλήθος (λ. τ. asker). 5) εχ-
τασις άγροΰ διά σποράν 60 όχ. δημητριακών βλ. χαί άνωτ., σ. 53, σημ. 12. 6) νά χάμγ|ς
περίπατον (λ. τ. seyran). 7) νά διοικήσ-flç, έξοοσιάσγ;ς.
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Β'.

Παναγυράκι γίνουνταν στ' άγιο Γιωργιού τή χάρη.
Σφάζουνε βόδια έκατό καί γίδια πεντακόσα,
σφάζουν βουβαλομοόσκαρα, δαμάλια δυό χιλιάδες.
Τρώνε καί πίνουν καί γλεντούν καί γλυκοτραγουδάνε.
5 Μά πά' στό φάγε καί στό πγιεί καί στή ξεφαντοσύνη,
βγαίνει φωνή καί δγιαλαλεί, ντελάλης 1 καί φωνάζει.

- «Τρώτε καί πίν'τε, βρέ παιδιά, κ' εχετε καί τό νου σας
νά μή μ-πλακώση 2 ό Τσαμαϊδής, χαρνά τό παναγύρι».
'Ακόμ' ό λόγος λέγουνταν καί ή μιλιά στέκονταν,3

10 ό Τσαμαϊδής έπρόβαλε άπό τή μ-πέρα μ-πάντα.4
Στό 'να τό χέρι του βαστά σπαθί ξεγυμνωμένο,
στ' άλλο τό χέρι του βαστά δεντρί ξερριζωμένο,
καί κάτω άπό τά κλωνιά δγυό άδέρφια κρεμασμένα.
Ό Τσαμαϊδής δέ μ-πρόκανε 5 ούδέ νά σταματήση.
15 - «Ποιός είναι άξιος, δυνατός, μ' έμέ νά πολεμήση;»
Κανείς δέν άπ'λογήθηκε,6 ούδ' άπ'λογιά τόν δώκε"
μόν' 'νας κοντός, κοντούτσικος, κοντούτσικος στό μπόγι,7
τής μικροχήρας τό παιδί, ό Μικροκωσταντάκης.
έκείνος άπ'λογήθηκε τό Τσαμαϊδή καί λέγει.
20 - «Έγώ 'μαι άξιος, δυνατός, μέ σέ νά πολεμήσω».
Πγιάστηκαν καί παλεΰανε σέ μαρμαρένιο άλάνι.8
Όπδπγιανεν ό Τσαμαϊδής, κρέας παίρνει στά χέργια
κι όπδπγιανε καί τό παιδί, τό αίμα κάν' αόλάκι.
Ό Τσαμαϊδής φοβήθηκε, τό γ-Κωσταντάκη λέγει.
25 - «Πές μου, 'πό που κατάγεσαι, 'πό που 'ναι ή σειρά σου ;»s

- «Έγώ 'μουνα μιας χήρας γιός, του Τσαμαϊδή μπαστάρδι».10
Νά καί γ-ή μάννα τ' μπρόβαλε, μέ δγυό γυαλιά στά χέργια
στό 'να γυαλί γλυκό κρασί, στ' άλλο πικρό φαρμάκι.

Τό Τσαμαϊδή κερνά κρασί καί τό παιδί φαρμάκι"
30 μά τό παιδί 'ταν γνωστικό καί τή μητέρα λέγει.

- «Σ' εύχαριστώ, μαννούλα μου, σένα καί τό κρασί σου'
όπ' άγαπάς κερνάς κρασί καί μένα τό φαρμάκι»."

Λήμνος (Φνσίνη). - Λ. Α., άρ. 1160Β,
σ. 16 (Γ. Ά. Μέγας 1938).

1) κήρυξ (λ. τ. tellâl). 2) μή έπιτεθ-jj αιφνιδίως. 3) συνεχίζετο ή συζήτηαις.

4) άπό τό απέναντι μέρος (Χ. ίτ. banda). 5) έπρόφθ-ασε. 6) απήντησε. 7) εις τό Βψος

τοΰ σώματος (λ. τ. boy).' 8) άλώνι. 9) ή οικογενειακή καταγωγή σοι). 10) νόθ-ος οίός (λ.ίτ.

bastaido). 11) ό τελευταίος, τριακοστός τρίτος, στίχος είναι έλλιπής. Έγώ τό...
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Γ'.

Πανηγυράκι γίνεται στόν Άγιον Κωσταντίνο.
Τρεις δίπλες έρχετ' ό χορός καί πέντε τό τραπέζι
κι ό νιός όπού τόν γιόρταζε κι ό νιός πού τόν γιορτάζει,
τής γης τόν κόσμον έκάλεσε, τής γης τήν οικουμένη.
5 - «Φάτε καί πιέτε, βρέ παιδιά, κ' έχετε καί τόν νου σας,
μή μας πλακώση 1 ό Τσαμαϊδός, μας πάρη τό κεφάλι».
Kl άκόμ' ό λόγος έστεκε κ' ή συντυχιά κρατειέται,2
κι ό Τσαμαϊδός έπλάκωσε, στούς κάμπους ξαναφαίνει.
Δένδρα φέρνει στά χέρια του, δένδρα ξερριζωμένα.
10 -«"Ωρα καλή σας, βρέ παιδιά !» - «Καλώς τόν Τσαμαϊδόνα !»

- «Ποιός έχει άτσάλι στήν καρδιά καί σιδερένια χέρια,
νά βγη νά πολεμήσωμε, μαζί νά σκοτωθούμε;»
Κανείς δέν άποκρίθηκε άπό τά παλληκάρια.

Χήρας ύγιός έφώναξε, χήρας ύγιός τού λέγει.
15 - «Έγώ 'χω άτσάλι στήν καρδιά καί σιδερένια μπράτσα3
κ' έβγα νά αολεμήσωμε, μαζί νά σκοτωθούμε».
Γύρω τόν φέρνει ό Τσαμαϊδός, κάτου τόν γονατίζει.
Γύρω τόν φέρνει χήρας γιός τού πήρε τό κεφάλι.

- «Φάτε καί πιέτε, βρέ παιδιά, χαρήτε, νά χαρούμε,
20 τί ό Τσαμαϊδός έχάθηκε άπ' τόν άπάνου κόσμο».

Πελοπόννησος. - Δελτ. Ίσι. χαί Έθν. Έταιρ.
τόμ. 1 (1883 -84), σ. 550, άρ. 3.

ΙΑ'. Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΑ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ό Σκληρόπουλος (άλλως Σκλερόπουλος, Ξερόπουλλος, Φτερόπουλο,
Συρόπουλο, Άζγουρόπουλο, Ζουρόπουλος κλπ.), προετοιμαζόμενος διά τήν
όρπαγήν τής συζύγου τού Κωσταντά, παρακαλεί τόν Θεόν νά καταλάββ
αύτόν κοιμώμενον (παραλλ. έκ Κύπρου, Ρόδου, Πόντου, Ηπείρου) ή κατά
τάς πλείστας, ίδια τάς Κυπριακάς, παραλλαγάς, άοπλον (ξαρμάτωτον) ή
καθήμενον πρός φαγητόν.

Ή παράκλησίς του είσηκούσθη καί ούτως έπιτυγχάνει τήν άπαγωγήν.
Ό Κωσταντάς όπλίζεται άμέσως έναντίον τού άπαγωγέως καί έπιβάς ίππου
ικανού είς τόν δρόμον καταφθάνει τόν άρπαγα, κατανικά αύτόν καί έλευ-
θερώνει τήν σύζυγόν του.

Τό άσμα τούτο, διαδεδομένον κυρίως είς τήν Κόπρον, άνήκει εις τήν

1) μή μας έπιτεΟ·^ αιφνιδίως. 2) ή συζήτησις συνεχίζεται. 3) βραχίονας (λ. βεν.
brazzo).

5
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κατηγορίαν τών τραγουδιών τής άρπαγής γυναικός', φαίνεται δέ ότι δέν £χει
όργανικήν σχέσιν πρός τόν κύκλον τών άσμάτων τού Διγενή, ώς ύπεστήρι·
ξεν άρχικώς ό Νικ. Πολίτης' καί μετ' αύτόν ό S. Baud-Bovy.:l Ώς άσχετον
πρός τά περί τόν Διγενή τραγούδια έθεώρησε τούτο ό Στίλπ. Κυριακίδης, '
όστις πιστεύει ότι έκ τών όνομάτων τού ήρωος, ώς άνωτέρω, εις τάς διαφό-
ρους παραλλαγάς τού άσματος άρχαιότερον είναι τό Σκληρόπουλον καί ότι
κρύπτεται ύπό τούτο ό Ρωμανός ό Σκληρός, όστις άναψαίνεται έπί τής βασι-
λείας Κωνσταντίνου τού Μονομάχου. Είςτό άσμα τούτο υποστηρίζει ό Στίλπ.
Κυριακίδης,6 ότι διέπλασεν ό λαός τό άναφερόμενον ύπό τού Κεδρηνοΰ (II,
547 στ. 16 καί 548 στ. Τ -4, έκδ. Βόννης) έπεισόδιον τής προσβολής ύπό τού
ώς άνω Ρωμανού τού Σκληρού τής οίκογενειακής τιμής τού στρατηγού Γε-
ωργίου Μανιάκη (τού Κωσταντά είς τό Scrjaoc), έν φ ούτος άπουσίαζεν είς
πολεμικήν άποστολήν έν Σικελίςι.

Γ. Κ. Σ.

Σήμμερον έσυννέφκιασεν, σήμμερον εν' νά βρέξη,
σήμμερον τό Σκληρόπουλλον6 εν'7 νά καβαλλιτξέψη,
νά πάη τξεΐ 'ς του Κωσταντά τήν κάλην του νά κλέψη.
Βκαίννει τζαί πά' 'ς τήν μάνναν του, εύτξήν νά του χαρίσΐ],
5 - «Νά μου χαρίσης τήν εύτξήν 'ς του Κωσταντά νά πάω"
χουμίζουν8 τζαί τήν κάλην του, νά πά' νά του τήν πάρω
τζαί νά τήν φέρω, μάννα μου, σκλάβαν νά μας γουλεύκη,"
νά μας σαρίζη 10 τόν νοτάν " τζαί νά μάς μαειρεύκη».
Ή μάννα πού 'τουν μάισσα τξ' ό τξύρης του 'στρονόμος.
10 - «Πόμεινε, γιέ μου, πόμεινε, νά μπώ ν' άστρονομήσω». "
τζαί πέντε ώρες τής νυκτούς μπαίνει τζαί 'στρονομά του,
τζαί δκυό ώρες τής ήμεροΰς βκαίννει, καλημέρα του.
- «Καλημερούδκια, γιούλλη μου, τζαί σού κορμίν θωράτον,11
νά μέν" πάης 'ς του Κωσταντά, γιατ' ηυρα σε παρκάτου'15
15 τξ ό Κωσταντάς εν' άθρωπος τζαί πρώτον παλληκάριν,
κάλλιον σου παίζει τό σπαθίν, κάλλιον σου τό κοντάριν,
τζαί χέμα " πολεμίζει σε 'ς τ' άστρη τξ' είς τό φεγγάριν'
τξ' άης το 'μ' πρώτος σ' άνιψιός 17 τξ εν' άντροπή μας μιάλη».

1) Βλ. άνωτ., α. 31. 2) Έκλογαί, άρ. 75. 3) Da chanson populaire grecque
du Dodecanèae, I Textes, Parie 1936, σ. 155-158. 4) Λαογρ., τόμ.. 12 (1938-1948)
σ. 500. 5) Βλ. εις Μακεδόνικα, τόμ.. Β' (1941 - 1952), σ. 803.

6) εκδ. Παντελ. : Ξεοόπονλλον. Έγράψαμεν Σκληρόπονλλον, διότι τό ονομα τούτο είναι

οομφωνότερον πρός τήν παράδοαιν (βλ. καί Στίλπ. Κοριακίδην έν Λαογρ. 12. σ. 500 καί Κ. Χα-

τζη'ίωάννοο, Ελληνικά 2 (1929), σ. 203-204) άλλά καί διότι είναι τούτο όπό του; τύπους Σκλε-

ρόποολλο καί Σκληρόποολλο έπικρατέστερον είς τάς κοπριακάς παραλλαγάς. 7) εκδ. Παντελ.:

ίσα. Έγράψαμεν εν' ώς είς τάς περισσοτέρας τών κυπριακών παραλλαγών. 8) φοομίζοον, φημί-

Coov. 9) δουλεΰγ), έργάζεται. 10) σαρών-fl, καθ-αρίζ-β. 11) τόν όντά (λ. τ. oda). 12) νά

παρατηρήσω τούς άατέρας. 13) θ-εωράτον, θ-εωρητικόν, όψηλόν. 14) νά μή. 15) κατώτε-

ρον. 16) έπίρρ. μαζί (λ. τ. hem). 17) κι άφησέ το, είναι πρώτος σο·) άνεψιός, εξάδελφος.
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- «Οδλλοι πάν' είς τήν μάνναν τους, εύτξήν νά τούς χαρίση,
20 τξ' έώ 'ρτα 'ς τήν παλιοπετξάν 1 νά μοΰ παραλαλήση».'

- «Πήαιννε, γιέ μου, 'ς τό καλόν' θεός νά βοηθήση,

νά 'ρτης ώς τήν μεσόστραταν ' τξ' έμένα ν'άττυμίσης».4
Φεύτει5 τζαί πά' 'ς τόν τξύρην του, εύτξήν νά τού χαρίση.

- «Φέντη, τξ' άν εΐσ' άφέντης μου, τξ' είμαι παιίν δικόν σου,
25 νά μου χαρίσης τήν εύτξήν σάν ηρτα 'δά 'ς αύτόν σου,®

νά μου χαρίσης τήν εύτξήν 'ς του Κωσταντά νά πάω'
χουμίζουν τζαί τήν κάλην του νά πά' νά του τήν πάρω"
τζαί νά τήν φέρ', άφέντη μου, σκλάβαν νά μάς γουλεύκη,
νά στρώννη νά τξοιμούμαστιν τζαί νά μάς μαειρεύκη».
30 - «Πόμεινε,7 γιέ μου, πόμεινε, νά μπώ, ν' άστρονομήσω».
Πέντε ώρες τής νυκτούς μπαίννει τζαί 'στρονομά του,
τζαί δκυό ώρες τής ήμερούς βκαίννει, καλημέρα του.

- «Καλημερούδκια, γιούλλη μου, τζαί σού κορμίν θωράτον,
νά μέν8 πάης 'ς τού Κωσταντά, γιατ' ηδρα σε παρκάτου' 0

35 τξ' ό Κωσταντάς εν' άθρωπος τξ* εν' πρώτον παλληκάριν,
κάλλιον σου παίζει τό σπαθίν, κάλλιον σου τό κοντάριν·
τζαί χέμα πολεμίζει σε 'ς τ' άστρα τσ' είς τό φεγγάριν,
τξ' άης το 'μ'1(1 πρώτος σ" άνιψιός τξ' εν' άντροπή μας μιάλη».

- «Οδλλοι πάν' είς τόν τξύρην τους, εύτξήν νά τούς χαρίση,
40 τξ' έώ 'ρτα 'ς τόν πατσόερον 11 νά μου παραλαλήση».3

- «Πήαιννε, γιέ μου, 'ς τό καλόν' θεός νά βοηθήση,

νά 'ρτης ώς τήν μεσόστραταν τξ' έμέναν ν' άττυμίσης, '
τξ' όρπίζω" τά κριάτα σου τούς 68ύλους νά ταΐσης».1'1
Βκαίννει τζαί πά' 'ς τ' άρμάριν " του, τξ' άπού 'θεν τ' άρματά του
45 τζαί χόρησεν 15 τά ρούχα του τξ' έζώστην τά σπαθκιά του,
μέ μακρυκά μηέ κοντά,10 ρούχα τοΰ πολεμάτου.
Βκαίννει τζαί πά' 'ς τόν στάβλον του τξ' άπού '6εν τ' άλοά του'
μήτε τού άσπρου σύντυθεν 17 μήτε του θιξιννιά 18 του,
μόνον τού μαυρογόνατου πού 'ξερεν τξεΐν' τά μέρη.
50 Σελλοχαλιναρώννει τον τξ' άρπαξεν τό κοντάριν,

1) χ' έγιυ ήλθ-α είς τήν παλιόγριαν. 2) νά μοϋ φλοαρήσγ). 3) εις τό μέσον τού δρόμοο.

4) ένθυμίσγ]ς· ενταύθα μέ τήν εννοιαν : νά μέ ένθομηθ^ς. Β) φεύγει. Ö) άφοδ ήλθ-α

έδώ εις σέ. 7) περίμενε. 8) νά μή. 9) χατώτερον. 10) χι άφησέ το είναι. 11) χ'έγώ

ήλθα είς τόν παλιόγερον. 12) ελπίζω, νομίζω. 13) τούς σχύλοος νά θρέψγ|ς. 14) θήχη,

ντοολάπι (λ. λατ. armarium). 15) έφόρεσεν. 1G) μήτε μακριά μήτε χοντά. 17) ώμίλησεν.

18) τοδ άλογου τοδ όποίοο τό χρώμα είναι όπως τό σιζίνιν (είδος νομίσματος)- βλ. Ν. Κονομήν,
Λ. Α. άρ. 2269Β, σ. 108. Κατά τόν Άθ. Σαχελλαρίοο : λεοχόν ζωον μέ μαύρας γραμμάς' πρβ.
χαί έν Λαογρ., τόμ. 2, σ. 62, στ. 45 σημ.



7 2

ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

τξ' ϊθα εύτύς έβρέχηκεν 1 πουπάνω καβαλλάρης.
"Ανοιξεν τές άγκάλες του τζαί τον θεόν δοξάζει.

- «Δοξάζω σε, καλέ θεέ, πού 'σαι 'ς τά ψηλωμένα,
τζαί πού γινώδθεις2 τά κρυφά τζαί τά φανερωμένα.

55 "Αν είσαι πολυέσπλακνος, βοήθα μου τξ' έμέναν,

τζαί νά βρω τζαί τόν Κωσταντάν τραπεζοκαχισμένον,
τόν δδύλλον τόν λαμπρόστομον3 'ς τόν άλυσον γημμένον'
τήν δδύλλαν τήν κουλουκαρκάν 5 'ς τόν λάκκον λατξισμένην,11
νά βρω τζαί τήν άγάπην μου νά μέν εν' άλλαμένη,7
60 τζαί πού λουτρών τζαί έκκληδιάν νά 'ναι λουτουρκισμένη».
θέλεις θεός Χριστός ήτουν, θέλεις τξ' έπόκουσέν του"
τζαί ηδρε τζαί τόν Κωσταντάν τραπεζοκαχισμένον"
τόν 89ύλλον τόν λαμπρόστομον3'ς τόν άλυσον δημμένον,
τήν 68ύλλαν τήν κουλουκαρκάν1 'ς τόν λάκκον λατξισμένην'0
65 ηδρεν τζαί τήν άγάπην του νά μέν εν' άλλαμένη,7

τζαί πού λουτρόν τζαί έκκληδιάν νά 'ναι λουτουρκισμένη.
Πού τόν χωρεί0 ό Κωσταντάς έπροσηκώχηκέν'" του.

- «Καλώς ήρτεν τ' άνίψιν μου, νά φά', νά πιη μιτά μου,
νά φάη άγρη τού λαού," νά φά' όφτόν 14 περτίτξιν,

70 νά πιη γλυκόποτον κρασίν πού πίννουν οί γουμένοι,
νά φά' άρκοτξεράμιον 13 πού τρών' άντρειωμένοι,
τζαί άπού τρών' οί άρρωστοι τζαί βρέχουνται" γιαμμένοι».

- «τζαί 'έν ήρτεν τ' άνίψιν σου, νά φά', νά πιη μιτά σου,
νά πιη γλυκόποτον κρασίν πού πίννουν οί γουμένοι,

75 νά φά' άρκοτξεράμιον πού τρών' άντρειωμένοι,

τζαί άπού τρών' οί άρρωστοι τζαί βρέχουνται" γιαμμένοι,
μόν' ήρτεν τό άνίψιν σου τήν κάλην σου νά πάρη».

- «Πόμεινέ μ', άνίψιν μου, νά μπώ νά τήν άλλάξω».13

- «θέλω την νά 'ν' άνάλλαχτη, νά μέν εν' 16 άλλαμένη».
80 Κατέβην πού τόν μαΰρον του, πάνω του γονατίζει

τζαί ράψκει τ' άμματάτξια του μ' έναν ψιλόν ραψίιν 17

1) εόρέθηκε. 2) γνωρίζεις. 3) τόν σκύλον όστις έκβάλλει φωτιάν άπό τό στόμα.

4) δεμένον. 5) τήν σν.ύλαν ποί> εχει μικρά, άκόμη τυφλά, σκυλάκια. G) νά κάθεται

εις τόν λάκκον, είς τήν θεσιν της. 7) νά μήν εγ·η άλλαξε ι τό φόριμά της. 8) δ

οτιχος, μή υπάρχων εις τό κείμενον, προσετέθη πρός συμπλήρωσιν τοΰ άσματος συμφώνως

πρός τάς δλλας έκ Κύπρου παραλλαγάς αύτοΰ' βλ. Ξ εν. Π. Φαρμαχίδον, Κύπρια έπη, Λευ-

κωσία 1926, σ. 27 στ. 58. A.A. άρ. 1110, σ. 17-20, στ. 62 κ.α. 9) θωρεί, βλέπει. 10)

εσηκώθη νά τόν δποδεχθγ). 11) τό καλύτερον μέρος του λαγοϋ, ίσως τό ψαχνό επί τών νε-

φρών- βλ. άνωτ., σ. 12, σημ. δ. 12) ψητόν. 13) άγριοκάτσικον- βλ. άνωτ.. σ. 12, σημ. 6.

14) βρίσκονται. 15) νά τής φορέσω ά/.λα ενδύματα. 16) νά μήν είναι. 17) ψιλήν ραφήν.
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τζαί δήννει τζαί τά δέρκα του' τρεις δίπλες τ' άλυσίιν"
βάλλει τξ' είς τήν κοξούλλαν2 του δκυό κάνταρα 3 μολύβιν.
Έπολοήχην 4 λυερή τζαί λέει τζαί λαλεί του.
85 - «Τούτα 'μ' πού μοΰ χουμίζεσουν,5 τούτα εν' πού μοϋ 'λάλες,
πώς δέν μέ βκάλλεις μιάν ώραν άπού τές δκυό σ' άγκάλες"
τούτα 'μ' πού μοΰ χουμίζεσουν5 πώς ήσουν παλληκάριν,
πώς θέλεις δίλιους 'ς τό σπαθίν τζαί δίλιους 'ς τό κοντάριν,
τζαί τώρα πώς σέ νίτξησεν τό νέον παλληκάριν ;»
90 - «Πήαιννε, κόρη, 'ς τό καλόν' θεός νά βοηθήση,

μιτά μου μεσομέρκασες,6 μιτά μου 'ν' νά δειπνήσης».
Έβάσταξεν τξ' ό Κωσταντάς τξ' εκοψεν τό μεθύσιν"
κροννοίει7 τ' άμματάτξια του τξ' εππεσεν τό ραφίιν,8
σούζει τζαί τά δερούκια του9 τξ' εππεσεν τ' άλυσίιν"
95 σούζει τζαί τήν κοξούλλαν του 10 τξ' εππεσεν τό μολύβιν.

Τρέδει τζαί πά' στ' άρμάριν " του 'τξά πού 'δεν " τ' άρματά του.
Έχόρησεν13 τά ρούχα του τξ' έζώστην τά σπαθκιά του,
μέ μακρυκά μηέ κοντά,11 ρούχα τού πολεμάτου.
Τρέδει τζαί πά' 'ς τόν στάβλον του 'τξά πού 'δεν τ' άλοά του.
100 "Αμαν τόν είαν 15 τ' άλοα έστέκαν τξ' έχωρούσαν'16
τξείνα πού ξέραν πόλεμον γαίμαν έκατουρούσαν'
τζαί τξείνα πού 'ν έξέρασιν έγύρναν τξ' έψοφούσαν.
Έπολοήχην τξ' είπεν τους τζαί λέει τζαί λαλεί τους.

- «Ποίος άξιος τζαί πότορμος ρ νά φτάση τήν τξυράν του ;»
105 Έπολοήχην τξ' ό γεράππαρος 18 πού τήν άππέξω πάχνην.

- «ΕΤμ' άξιος τζαί πότορμος νά φτάσω τήν τξυράν μου,
άπού μ' έκρυφοτάϊζεν κλιττάριν19 'ς τήν ποδκιάν της,
τζαί πού μ' έκρυφοπότιζεν νερόν μέσ' 'ς τήν λεένην"'0
τζαί σελλοχαλινάρωσ' με, τζαί βάρ' μου προστελλίνες,21

110 τζαί προστελλίνες έντεκα τζαί πισιλλίνες!ΐ τράντα,

τζαί φτερνιστήρκα μέν βάλης23 γιατ' 'έν ήβρίσκ' άμάντα»24.
Σελλοχαλιναρώννει τον τζαί βάλλει προστελλίνες'
τζαί προστελλίνες έντεκα τζαί πισιλλίνες τράντα,
τζαί φτερνιστηρκά έβαλεν κάχα πόιν 25 του έναν.

1) χαί δένε; χαί τά χέρια τοο. 2) μέσην. 3) δύο ν.αντάρια, στατήρας. 4) άπε-
χριθη. 5) αύτά είναι ποό μοδ έκαοχασο. G) μαζί μοο έγεομάτισες. 7) άνοίγει
ελαφρώς. 8) διελύθη ν,αί έπεσεν ή ραφή. 9) σείει χαί τά χέρια του. 10) σείει
και την μέσην τοδ σώματος τοο. 1!) είς τήν όπλοθήχην. 12) έχει δποο είχε. 13) έφό-
ρεσε. 14) μήτε μακροά μήτε κοντά. 15) όταν τόν είδαν. 16) έδιυροδσαν. 17) τολμηρός.
18) ό γέρικος ίππος. 19) κριθάρι. 20) λάγηνον. 21) προστελλίνα —- ίμάς, ζεοκτήρ, είς
το εμπροσθεν μέρος τοδ σάγματος. 22) ιμάντες, ζεοκτήρες, συγκρατοδντες τό σάγμα έκ τά·ν
oituihv. 23) μή βάλ-ής πτερνιστήρας. 21) διότι δέν ε&ρίσκω ήσοχίαν. 25) είς κάθε πόδι.
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115 Ππηά τξ' έκαβαλλίτξεψεν τξ' άρπαξεν τό κοντάριν.
Φτερνκκηρκάν του εωκεν ' τξ' έβκέην πού τό δώμαν-!
τά νέφη νέφη επιασεν τζαί νέφη έπαρπάτεν.3
Έπολοήχην Κωσταντάς τζαί λέει τζαί λαλεί του.

- «"Ησουν πουλάριν δκυό χρονών κακόν 'έν τξ' εκαμές μου,
120 είς τά γεροντοσύννια σου έσύ 'ν' νά μέ σκοτώσης;»

- «Σκόπα είς τήν κοξούλλαν σου ëô' άρκυρον ψηκάριν,4
μέσα 'ς τ' άρκυροσφήκαρον εδ' άρκυρο μααίριν- 8

τά φτερνιστήρκα κόψε τα μέ τό δεξιόν σου δέριν».
"Ο,τι του είπεν εκαμεν, δ,τι του παρατξέλλει.
125 Τξ' οδλλες τές στράτες επιασεν, τξ' οδλλα τά μονοπάκια.
Ποδδέπασεν" πό τξεΐ πό 'ά7 κανείς 'έν ποδδεπάζει8
τζαί μόνον εν' πού φάνηκεν έναν μιτσίν βοσκάριν.0
Πρώτα χτυπά του μουστουνιάν,'" τξ' ΰστερα δαιρετά τον.

- «'Èv εΐες " τό Σκλερόπουλλον," 'έν εΐες τό φουσάτον;»
130 - «"Α! θκιέ, τοΰτ' οί άρκοντες εΐντα μούττην 15 πού κρατοΰσιν

πρώτα χτυποϋσιν μουστουνιάν1" τξ' ΰστερα δαιρετούσιν'
νά κάτσω 'ς τόν λοαρκασμόν τζαί δκιάζουμαι " νά πάω.
ΕΙδεν έξήντα ψλάμπουρους " τών έκατόν σιλιάων».10
Τρέδει τζαί κοντοψτάννει τους, τ' άππάριν διδινίζει.17
135 Πού τ' άκουσεν ή κάλη του εύρέχην 18 γελασμένη.

Έπολοήχην τό Σκλερόπουλλον 19 τζαί λέει τζαί λαλεί της.

- «"Ωσπου 'σουν είς τούς τόπους σου ήσουν μαραζωμένη,,J
τώρα πού 'ρτες 'ς τούς τόπους μου εύρέχης γελασμένη».

- «Τ' άππάριν πού διδίνιζεν τζαί τώρα 'ν' νά νεφάνη»."
140 - «Νά 'ξερα ποιοΰ 'ν' τό ψταίσιμον, ποιός έδει τήν αίτίαν».

Γυρίζει πά' 'ς τόν άππαρον τξ' έκαμεν άμαρτίαν.
τζαί νά σου τζαί τόν Κωσταντάν, έψάνη όμπροστά τους.
Οδλλες τές νάκρες έπιαννεν τξ' ή μέση καταλυέτουν,
τζαί τέλεια είς τά υστέρα ηδρεν τόν άνιψιόν του.
145 Κατέβην πού τ' άππάριν του, όμπρός του γονατίζει.

-· «Πέ μου, κόρ', άν σ' έψίλησεν, τά δείλη του νά κόψω.
Πέ μου, κόρ', άν σ' έτσίμπησεν, τά δέρκα του" νά κόψω».

- «Έψίλησεν τξ' έτσίμπησεν τξ' δ,τι εθελεν έποΐσεν,23

1) εδιοκεν. 2) έξήλθεν άπό τήν στέγην. 3) έπερπάτει. 4) κοίταξε είς τήν δσφόν

σοο, έχει άργοράν Α·ήκην (λ. λατ. coxa). 5) εχει άργοροϋν μαχαίρι. 6) ξεσκεπασεν' παρετήρησε.

7) άπ' έκεΐ κι' άπ' έδώ. 8) κανείς δεν φαίνεται. 9) μικρός βοσκός, 10) ράπισμα. 11) δεν

είδες. 12) βλ. άν., σ. 82, σημ. 6. 13) τί μότην, επαρσιν. 14) βιάζομαι. 15) σημαίας

(λ. λατ. flaminulum). 16) χιλιάδων. 17) χρεμετίζει. 18) εόρεθ-η. 19) βλ. άνωτ.,

σ. 82, σημ. 6. 20) λοπημένη. 21) ό ίππος δστις εχρεμέτιζε, ?ποι> νά είναι fl-ά άναφαν^·

22) τά χέρια τορ. 23) έποίησε.
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τζαί μέσ' 'ς τήν δίπλην τών βυζιών σημάιν σου άφήσεν».
150 Γυρίζει τό σπαθάτξιν του, κόφκει τά δκυό του θείλη,
κόμα ζαναδιπλάζει το, κόφκει τά δκυό του θέρκα.1

- «Παρά τζαί κόφκεις τά θέρκα μου, κόψε τήν τξεφαλήν μου,
γιατί έτταραντξέλλαν μου έμέναν οί γοννιοί1 μου,

τξ' έγιώ 'έν τούς έκρόστηκα, ' άς τά βρ' ή τξεφαλή μου».
155 Κόμα ξαναδιπλάζει το, κόφκει τον πού τήν μέσην.

τζαί πιάννει τζαί τ' άππάρκα του τζαί τά λαωνικά ' του,
τξ' επιασεν τα τξ' έπήρεν τα οδλλα μαζίν μιτά του.

Κύπρος (Έπταχώμη). - Λαογρ., τόμ. 2 (1910)
σ. 64 - 69 (Χρ. Γ. Παντελίδης).

IB'. ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΝΟΠΟΥΛΟ

Τό ά^μα τούτο, γνωστόν έκ τών νήσων Καρπάθου, Νάξου, Μήλου καί
Κερκύρας, δέν έχει άρκούντως έμφανή γνωρίσματα τών άκριτικών τραγου-
διών, έν τούτοις διά τό όλον περιεχόμενόν του καί τά έν αύτφ δρώντα πρό-
σωπα μέ τά όνόματα Συναφινόπουλο, 'Ανδρόνικος καί Κωσταντίνος, ώς εις
τήν κατωτέρω παραλλαγήν, περιλαμβάνομεν τούτο είς τήν κατηγορίαν ταύτην.

Ό ήρως (Συναφινόπουλο, Συνοδινόπουλο, Συναδιόπουλο, Συναδινό
πουλί) άποθνήσκει δηλητηριασθείς (φαρμακωθείς) ύπό τίνος γυναικός ξενο-
δόχου (παραλλ. Καρπάθου καί Νάξου) ή υπ' αυτού τού βασιλέως ή τής θυ-
γατρός του (παραλλ. Μήλου καί Κερκύρας).

γ. κ. σ.

(Γ)έμουν5 οί κάμποι 'π' άλοα καί τά 'ουνιά ' στρατιώτες
καί τό σεράγιον7 άρκοντες πετζούς καί κααλλάρους.
Καί τό Συναψινόπουλλο βαριά 'ν' άρρωστημένο,
βαριά καί τόσογ γυνατά8 πού 'ναι γιά νά ποθάνη.

5 Κι άνεοκατεαίννουσι γιατροί καί γιατρολόοι.
Δεξιά κάετ'0 ή μάννα του, τζερβά ή άερφή του
κ' είς τά προσκεψαλάκια του ό 'ασιλιάς άτός του' 10
'αστά " μαντήλι καί κερί, τούς ίδρους τους σψογγίτζει
καί φέγγει κ' ένερώτα το, φέγγει κι άνερωτά το.
10 - «Πέ μου, Συναψινόπουλλο, πού τό 'βρες τό φαρμάκι;»

- «Όψές άργά" έπέρασα 'πού τή ξενοοχοΰσα, "
άπού τή ρύμη τής αύλής, του Μαρουλλιού τήπ πόρτα,
μέ τ' Άνδρονίκου τόν υιό καί μέ τόκ Κωσταντίνο'

κι οϋλους έκέρνα τό κρασίκ κ' έμένα τό ψαρμάκι
15 κ' έπήρα τήκ κατηοριάν άπού τόκ κόσμον οδλο».

Μ. Γ. Μιχαηλίδου Νονάρου, Δημοτικά τραγούδια

________________________________Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 86-87, άρ. 16.

1) χέρια. 2) οί γονείς. 3) δέν ήκροάσθην, δέν ύπήκουσα. 4) κυνηγετικοί κύνες.
5) γέμοον. 6) βουνά. 7) τό άνάκτορον (λ. τ. saray). 8) δυνατά. 9) κάθεται. 10)
ο ιδιο$ ό βασιλιάς, 11) βαστά, κρατεί. 12) χθ-ές βράδυ. 13) ξενοδοχοϋσα, ή ξενοδόχος.
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ΙΓ' ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΙΡΒΙΤΑΝΗ Ο ΥΙΟΣ

Τό τραγούδι τούτο μέ ττεριεχόμενον άκριτικόν είναι γνωστόν μόνον
άπό τήν Κάρπαθον. Είς τούτο, συναφές πρός τό προηγοΰμενον (άρ. ιβ') έκ
τού είς άμφότερα τά άσματα ταύτα άρχοντος Μαρουλλιού, έχομεν εΙκόνα
έκ τών άκρίτικών συμποσίων (βλ. καί άνωτ., σ. 63, άσΡα "»')■

γ. κ. σ.

Σταυραετός έγιάαιννε 1 'ς τοΰ Μαρουλλιού τήπ πόρτα"
'έμου τά (δ)όντια του ' κριάς καί τά φτερά του τό 'μα,3
'έμου τά φταρνιστήρια4 του δροσιές άπού τ' άέρι.
Κι άλλος άτός5 τόν έρωτά κι άλλος άτός τού λέει.

5 - «Πέ μ', άετέ, σταυραετέ, ποϋ τό 'βρες τό κυνήι ;»
- «Όψές άργά β έπέρασα τοΰ Μαρουλλιού τήπ πόρτα
κ' ηδρα τούς άρκοντες έκεΐ τραπετζοκαλεσμένους.
Κι οϋλ' ετρωακ κι οϋλ* επιννακ κι οϋλ' έχαροκοποΰσα.
-Μόνοτ του Σιρβιτάν' ό γιός άπού 'το χολιασμένος
10 κ' έπεριύρνα τά 'ουνιά, τά 'ρη καί τά λαγκάγια. 7
Μέ τήσ σαΐττα πολεμά, μέ τήσ σαΐττα δρέμει"8
σκοτώννει λάφια 'ς τό κλαΐ κι άφήννει τα καί φεύγει.
Κ' ηδρα κυνήϊ γιαλεχτό, κυνήϊ γιαλεμένο... °»

Μ. Γ. Μιχαηλίδον Νουάρου, Δημοτικά τραγούδια
Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 70-71, άρ. 2 (β).

ΙΔ.'. ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΩΡΙΑΣ

Τό ά°μα τ°0 Κάστρου τής 'Ωριάς (τού Μαροΰς ή τής Μαροΰς είς
τούς "Ελληνας έκ Καππαδοκίας, τής Σουριάς είς τήν Μεγίστην (Καστελ-
λόριζον) καί μέ άλλα άκόμη όνόματα: τού Μοριά, τής Όβριάς, τής Μηδιδς,
τής Σούδας κ.λπ.) είναι έκ τών περισσότερον διαδεδομένων άσμάτων είς όλον
τόν έλληνικόν χώρον.

Τό όχυρόν φρούριον έντός τοΰ όποιου κατοικεί ή ήρωίς τοΰ τραγου-
διού άνθίσταται έπιτυχώς έπί μακράν χρόνον κατά τών πολιορκούντων αύτό
Σαρακηνών ή Τούρκων. Τέλος όμως παρουσιάζεται Μνας Χριστιανός έξ-
ισλαμισμένος, «ρωμιογύριστος», όστις άναλαμβάνει νά διευκολύνε τήν έκπόρ-
θησιν τοΰ φρουρίου ύπό τόν όρον νά λάβη ώς γέρας τήν όμορφην κόρην, βα-
σίλισσαν τοΰ Κάστρου. Πρός τόν σκοπόν τούτον μεταμφιέζεται οδτος εις
£γκυον γυναίκα ή είς "Ελληνα καλόγερον καί κατορθώνει νά έξαπατήσΐ]
τούς πολιορκουμένους, ώστε νά άνοίξουν είς αύτόν τήν θύραν, όπότε μαζί
του είσώρμησε καί ό έχθρός καί κατελήφθη ούτως έξ έφόδου τό Κάστρον.
Τό άρχικόν ά0!1®· άπό τό όποιον τό σημερινόν, φαίνεται ότι θά συνετέθη

1) έδιάβαινε. 2) γέμουν, είναι γεμάτα, τά δόντια του. 3) τό αίμα. 4) γέμουν οι
κτερνιστήρες, όνυχες τών ιτοδών. 5) άετός. 6) χθές βράδυ. 7) έπεριγύρνα τά βουνά,
τά όρη καί τά λαγκάδια. 8) τρέχει. 9) κ' ηύρα κυνήγι διαλεκτό, κυνήγι διαλεγμένο.
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κατά τά μέσα τοΰ 9ου αίώνος μέ ύπόθεσιν τήν διά προδοσίας κατάληψιν
τοΰ 'Αμορίου τω 838 ύπό τών 'Αράβων. '

Μέ τό δαμ« τούτο, τό όποιον πιστεύομεν ότι εις τήν άρχικήν του σύν-
θεσιν ήτο άραβικόν, θά έτραγούδησαν τό πρώτον οί "Αραβες τής Μελιτηνής
τό σημαντικόν τούτο στρατιωτικόν κατόρθωμά των. Άργότερον δέ, δτε μέ
τήν πάροδον τού χρόνου, τό Ιστορικόν τούτο γεγονός θά είχε πλέον λησμο-
νηθή, τό έπεισόδιον είς τό άσ^α τΠζ αιχμαλωσίας τού ύπερασπιστου τοΰ
'Αμορίου στρατηγού Άετίου εις τό όποιον θά έτελείωνε τό τραγούδι άντι-
κατεστάθη διά του έκ λαϊκής διηγήσεως γνωστού μεταξύ τών 'Αράβων θέμα-
τος τής άρπαγής έκ πύργου τής ώραίας χριστιανής κόρης, ήτις συμφώνως
πρός τό άρχικόν άσμαι ένθα ό λόγος περί τής αιχμαλωσίας τοΰ στρατηγοΰ
τοΰ 'Αμορίου, έθεωρήθη όμοίως άρχηγός τής άμύνης τοΰ Κάστρου.

Ύπό τήν νέαν αύτήν μορφήν θά διεδόθη τό τραγούδι τοΰτο, μετά τήν
προσάρτησιν τής Μελιτηνής τόν ΙΟον αιώνα είς τό Βυζαντινόν κράτος, εις
τους "Ελληνας πρώτον τών γειτονικών περιοχών, ήτοι τής Καππαδοκίας ή
του Πόντου, διά τών όποιων καί διεδόθη κατόπιν εις τόν λοιπόν Έλληνικόν
κόσμον.2

Γ. Κ. Σ.

Α'.

Άτόσα'1 κάδτρα είδα κ' έλογύρισα
κι αμον 4 τσ' Ώριας τό κάδτρο κάστρο 'κ' ετουνε."
Σεράντα πόρτας είχε κι όλα σίδερα,
κ' έξήντα παραθύρια κι όλα χάλκενα'
5 καί τοΰ γιαλού ή πόρταν άσ' σό ° μάλαμα.
Τούρκος τό τριγυρίζει χρόνους δώδεκα'
μηδέ μπορεί τό πάρη μηδ' άφήνει άτο.7
Κ' £νας μικρός τουρκίτσος, ρωμιογύριστος,
ρόκα καί ροκοστέλι βάλ' 'ς σά μέσα του,"
10 άδράχτι καί σποντύλι,0 παίρ' 'ς σά "' χέρια του.
Μαξιλαρίτσα βάλλει κ' έμπροζώσκεται "
κ' έγέντουνε γυναίκα, βαρασμένισσα. "
Τόν κάδτρο 'λογυρίζει καί μοιρολογά.
- «"Ανοιξον, πόρταν, άνοιξον, κα8τρόπορτα'
15 άνοιξον, νά έμπαίνω, Τούρκοι διώχν'ε με».

-«Κι άπόθ' έμπαίν' ό ήλιον εμπα άπέσ' κ' έσύ,"

1) Βλ. S. BaucL-Bouy, La chanson populaire grecque du Dodécauèse, I Tcx tes,

1936 σ.279 χ. έξ. 8ποι> καί ή σχετική βιβλιογραφία. Τήν γνώμην ταύτην δέν εδέχθη δ Στίλπ.
Κυριακίδης, βλ. έν Λαογρ., τόμ. 12 (1938-48), σ. 325-26. 2) Βλ. Γεωργ. Κ. Σχυριδάχη,
Ή δλωσις τοΰ 'Αμορίου τω 838 καί τό δημώδες $σμα τοΰ "Κάστρου τής Ώριας,,. Πρακτ.
too ΙΑ' Διεθν. Βυζαντινολογικου Συνεδρίου, 1958.

3) τόσα. 4) ώς, καθ·«');. 5) δέν ήτο. 6) άπό τό. 7) αδτό. 8) είς τήν μέσην

τοο. 9) σφοντύλι. 10) παίρνε; είς τά. 11) τοποθετεί είς τήν κοιλία ν του προσκεφάλαιον

καί τό συγκρατεί έκεΐ διά ζώνης. 12) έγκυος. 13) άπό Ικεί πού μπαίνουν, εισδύουν, αί

«κτϊνες του ήλιου εΐσελθε εντός καί σύ,
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κι άπόθ' έβγαίν' ό φέγγον1 εβγα εξ" κ' έσύ».
-«Ν' άλΐ' έμέν τή μάρ'σσα,' τή χιλιάκλερο? 4
καί πού νά παιδοποίγω5 χειμων'κό καιρό.
20 "Ανοιξον, πόρταν, άνοιξον, καδτρόπορτα.
"Ανοιξον νά έμπαίνω, Τούρκοι διώχν'ε με».
Τόν Κάδτρο 'λογυρίζει καί μοιρολογά
κι άπέσ' 5 ή κόρ' άκούγει καί καρδοπονά.
Κι άμον 7 ντ' ένοίγε ή πόρτα, χίλιοι ετρεξαν'
25 κι άμον ντ' έκαλονοίγε μύριοι ετρεξαν.

Κι άλλοι τήν κόρ' άρπάζ'νε κι άλλοι τά φλουριά.
Κι άπό τό παραθύρ" ή κόρ' έπήδησε,
σέ παλληκάρ' άγκάλιας ψυχομά^ησε.

Ποντιακά Φύλλα, ετ. Α' (1936-37), dg. 1, σ. 26-27.

Β'.

Κάτω 'ς τόν 'Αγί Γιάννη τόν θεολόγον,
πολλά κάστρα ντ' έλάσθα8 μικρά, μεγάλα,
σάν τού Μαρούς τό κάστρο, κάστρο δέν είδα,
διπλούν, τριπλούν χτισμένο, μολυβόκτιστο,
5 σιδεροκαρφωμένο καί άσάλευτο.

Χίλιοι τό πολεμούσαν χρόνους δώδεκα,
κι άλλους δεκατεσσάρους καί δέν παίρνετο.
Μά 'νας μικρός Τουρκάκης, 'νας γενίτζαρος
είπεν είς τόν άφέντη τ': «"Αι άφέντη μου'
10 κ' έγ' άν πάρω τό κάστρο, τ' είν' τά δώρα μου;»

- «Ξανθά ξανθά κοράσια άς είν' οί σκλάβες σου,
τά 'μορφα παλληκάρια άς είν' οί δούλοι σου

καί τήν Μαροΰ πού λέν' άς είν' γυναίκα σου».

- «"Ανοιξε, Μαρου μ', άνοιξ', νά μπη ό ξένος.
15 Βάϊ, βάϊ, έμέν τόν ξένον και τόν έρημο,

καί τόν ξενυχτισμένο που νά βραδυαστώ'
πού 'ν' τά βουϊνά γιομάτ' άπό στρατέματα
κ' οί στράτες σκοτωμέν' άπό τ' άδέλφια μου.
"Ανοιξε, Μαροΰ μ', άνοιξ', νά μπη ό ξένος,
20 τήν νύχτα τ' νά περάση, νά μή σκοτωθη».
Καί στόν ξένο κατόπι χίλιοι μπήκανε.
Οδλοι τρέχανε στ' άσπρα κι ό γενίτζαρος

1) τό φεγγάρι. 2) άλλοίμονον. 3) τήν μαΰρην, τήν δυστυχή. 4) τήν χιλιάν.ι; «κλήρον,
πολί) δυστυχή. 5) νά γεννήσω. 6) άπέσω, άπό μέσα, 7) καθ-ώς, i'uc. 8) έγύρισα, περιήλθον,
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έτρεξεν 'ς τήν Μαροΰ του καί τήνε ζητεί.
Μά ή Μαροΰ, σάν είδε τούτο τό κακό,
25 έβγαλε τά ξεγκιά ' της, τσάρουχα * φορεί,
έβγαλε τήν ζωστρή της, ράμμα ζώνεται"
'ς τούς πύργους άνατρέχει καί μοιριολογά.

- «Τό κάστρο μ' σάν έπάρτη, τί θέλ' τήν ζωήν !»
Καί κάτω έκρημίστην κ' έσκοτώθηκε.

Ί. Σαράντίδου 'Αρχελάου, Ή Σινασός,
έν 'Αθήναις 1899, σ. 168 - 69.

Γ'.

"Οσα καστριά κι άν είδα κι άν περπάτησα,'1
σάν τής Ώριας τό κάστρον δέν έλόγιασα.
Σαράντα πύργους έχει δλον μάλαγμα,
κι άλλους σαράντα πέντε διά τόν πόλεμο.
5 Τούρκος τό πολεμάει χρόνους δώδεκα,
δέ μπόρει νά τό πάρη τ' Ώραιόκαστρον.
"Ενας κακός Τουρκάκης, ένας Κόνιαρος,
πάγει στόν βασιλέα καί τόν προσκυνεί.
-«'Αφέντη βασιλέα, τ' είν' τό τάγμα σου;»
10 - «Χίλια φλωριά σέ δίνω κι άλογο καλό

καί δυό σπαθιά άσημένια γιά τόν πόλεμο».
-«Ούδέ τ' άσπρα σου θέλω, ούδέ τά φλωριά,
ούδέ καί τ' άλογόν σου κι ουδέ τά σπαθιά"
μόνον τήν κόρην θέλω, 'π' είναι στά γυαλιά».
15 - «Ωσάν τό κάστρον πάρης, χάρισμα κι αύτή».
Καλογεράκι έγίνη, ράσα φόρεσε'
πάγει στήν πόρτα, κλαίει, πέφτει, προσκυνεί,
κλαίει καί γονατίζει καί παρακαλεί.

- «"Ανοιξ", άνοιξε, πόρτα, πόρτα τής Ώριας,
20 πόρτα τής μαυρομμάτας, τής βασίλισσας !»

- «Σύ 'σαι ένας Τουρκάκης, ένας Κόνιαρος'
φεύγα καί σέ σκοτώνουν, φεύγα, σέ κρεμνούν».

- «Μά τό σταυρό, κυρά μου, μά τήν Παναγιά,
ούδέ Τουρκάκης είμαι, ούδέ Κόνιαρος'

25 είμαι καλογεράκι άπ' άσκηταριό,

τής πείνας άποθαίνω καί λυπήσου με».

1) τσαγγιά, ύποδήμν.τα όψηλά μέχρι τών γονάτων. 2) τσαρούχια, χαμηλά ύποδήματα.
Β) εκδ. Κίνδ : κι αν είδα κι οαα λάγιαπα" έγένετο διόρθωσις, συμιρώνιος πρδς άλλας έκ Θεσ-
σαλίας παραλλαγάς (Άϋ. Οίκονομίδον, Τραγούδια τοΰ 'Ολύμπου, 'Αθ. 1881, α. 15, στ. 1.
Λ. Α. άρ. 905, σ. 17, στ. 1, σολλ. Χρ. Φόρου έκ Τυρνάβου, 1910).
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- «Γιά δώτε τον ψωμάκι" κι άμε στό καλό».
-«Κυρά, στήν έκκλησία νά προσευχηθώ!»

- «"Ανοιξ', άνοιξε, πόρτα, πόρτα τής Ώριας,
30 πόρτα τής μαυρομμάτας, τής βασίλισσας!»

- «Γιά ρίξετε τούς γάντσους, 1 νά τόν πάρετε».

- «Τά ράσα μ' είναι σάπια καί ξεσκίζονται».

- «Γιά ρίξετε τόν σάκκον νά τόν πάρετε». ·
-«"Α! μή, κυρά. τόν σάκκον κι άντραλίζομαι».'

35 Ή πόρτα μισανοίγει, γέμισ' ή αύλή.

"Αλλοι στ' άσπρα χύθηκαν κι άλλοι στά φλωριά,
κι αύτός μέσα στήν κόρην 'π' είναι στά γυαλιά.
Κ' ή κόρη σάν τόν είδε, 'πέσε στόν γιαλόν.

Θεσσαλία (Τοαρίταανη)8. - Θεοδ. Κίνδ, Τραγωδία
τής Νέας 'Ελλάδος, Leipzig 1833, σ. 6 - 7, άρ. VI.

ΙΕ'. Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΟΥ

Τό θέμα τού άαματος εύρίσκεται είς στενήν συνάφειαν μέ τόν άκριτι-
κόν βίον καί τά κατ' αύτόν ήθη έν οίς καί ή συνεχής άπασχόλησις τών ακρι-
τών κατά τόν χρόνον τής σχολής των είς άθλητικάς άσκήσεις, είς τό κυνή-
γιον καί τήν έπιμέλειαν τών ίππων, τούς όποιους έχρησιμοποίουν κατά τόν
πόλεμον καί τάς διαφόρους έπιδρομάς των είς τό έχθρικόν έδαφος.

Ή άρχαιοτέρα έκ τών γνωστών σήμερον είς τόν λαόν παραλλαγών τοΰ
άσματος είναι ή έκ κώδικος άρ. 1203 τού 17ου αίώνος τής Μονής 'Ιβήρων
έν 'Αγ. "Ορει εις τούς τρεις μόνον, ώς κατωτέρω, άρχικούς στίχους.
Είς τα ψηλά παλάτια 'ς τά δμορφα βουνά
χήρας νιος αταβλίζει τα άλογα γοργά,
τον Μαΰρον και τόν Γρίβαν και τόν ΙΙίπακον.*

Γ. Κ. Σ.

Α'.

Κάτω στ' άσπρα σπίτια, στό Καλό Χωριό,
χήρας ύγιός λατρεύει5 τρία καλά άλογα,
τό ΜαΟρο καί τό Γρίβα καί τόν Πέπανο.
Τό Γρίβα γιά καβάλλα καί γιά λεβεντιά,
5 τόν Πέπανο γιά ξύλα καί γιά τό νερό,
τό ΜαΟρο γιά σεψέρια6 καί γιά πόλεμο.
Μά πήγαν στό σεφέρι κ' ήρθε μοναχός,
κι άναγελάει7 ό Γρίβας τόν Παλιόμαυρο.

1) γάντζος = σιδηρούν άγχιστρον. 2) ζαλίζομαι.

3) Βλ. Γ. Κ. Σποριδάχην εν Έπετ. τοΰ Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 8 (1953-54), έν Άθ-Τ,ναις

195G, σ. 111 κ.έξ.

.4) Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. 11 (1914), ι. 430, άρ. 5. 5) περιποιείται. G) έχστρα-

τείας (λ. τ. sefer). 7) εμπαίζει,
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- «Βρέ ΜαΟρε, σκονταψάρη κι άοκημάλογο,
10 σ' ένα σεφέρι έπήγες κ! ήρθες μοναχός ;»

- «Γιά σώπα, σώπα Γρίβα, μή μ' άναγελάς.
Νύχτα ήταν καί σκοτάδι καί λιανόβρεχε,

κ' έκαμα νά περάσω τριάντα άμπελόγρανα' 1
σαράντα όργυιές τού πλάτου κ' έκατό βαθύ,
15 καί κόπηκαν οί σκάλες, τά σκαλόλουρα,

Λ ν

κ' έπεσε άφέντης μέσα κ' ήρθα μοναχός».

Μεσσηνία (Γρίζι). - Γεωργίας Ταρσούλη, Μωραίτιχα τραγού-
δια Κορώνης και Μεθώνης, *Αθί)ναι 1944, σ. 68, άρ. 96.

Β'.

Χήρας υιός λατρεύει' τρία καλά άλογα.
Τό Μαύρονε τόν έχει γιά τόν πόλεμο,
τόν Κόκκινον τόν έχει γιά τήν λεβεντιά,
τόν "Ασπρονέ τόν έχει νά καβαλλάη ή κυρά.
5 Τόν Κόκκινο καβάλλει καί έπήγαινε.

Στήν στράταν, όπου πάγει, μέσ' στά διάσελλα,
Τούρκοι τού άπάντησαν, τούς έζώσανε,
κ' έκαμε νά πηδήκη ëv' άμπελόφρακτο,
σαράντα όργυιές τού βάθους κ' έκατό πλατύ,
10 κ' έκόπηκε ή ΐγκλα,' τά Ιγκλόλουρα,

κ' έκόπηκαν κ' οί σκάλες, τά σκαλόλουρα,
κ' έπεσε μέσα άφέντης μέ τή σέλλα του.4
Κι ό ΜαΟρος τόν μαλώνει καί του έλεγε.
-«Κόκκινε, που 'ν' άφέντης, άτυχ' άλογο !»
15 -«Σώπαινε, μπρέ ΜαΟρε, μή με κατηχάς.5

Στήν στράταν, ,δπ:ου πηγαίναμ', μέσ' στό διάσελλο,
Τούρκοι μάς άπάντησα, μας έζώσανε,
κ' έκαμα νά πηδήκω έν' άμπελόφρακτο,
σαράντα όργυιές του βάθους κ' έκατό πλατύ,
20 κ' έκόπηκεν ή ϊγκλα, τά ίγκλόλουρα,

κ' έπεσε μέσα άφέντης μέ τήν σέλλα μου».

Werner oon Haxthausen, Neugriechische Volkslieder,
Münster i. W, 1935, σ. 118-120, άρ. 16.

1) τάφρου; ει; αμπελώνας. 2) περιποιείται. 3) λωρίς δι' ή ς συγκρατείται τό σάγμα
«ς τήν ράχιν τοΰ ίππου. 4) τό σάγμα, σαμάρι, τοϋ ίππου. 5) μή μέ κατηγοράς.
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IT. Ο ΑΓΟΥΡΟΣ ("Η ΧΗΡΑΣ ΥΙΟΣ) ΚΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΤΟΥ

Τών ά°μάτων τούτων έπίσης, ώς τού προηγουμένου, θέμα είναι ή φρον-
τίς τοΰ κυρίου, νέου πολεμιστοΰ, διά τόν ϊππον του. Έκ τούτων του πρώτου
(Α) είναι γνωσταί παραλλαγαι έκ Δυτικής Μακεδονίας καί Λήμνου.

Γ. κ. Σ.

α;.

"Ενας άγουρους κ' ένας καλός λιβέντης
Μαύρουν τάϊζι, τού μαύρουν τιμαρεύει1
στά ψηλά-ι βουνά, ψηλά στίς κρύις βρύσις.
- «Φάγις, Μαύρι μ', τά δρουσιρά 5 χουρτάρια
5 κί κρύου νιρό άπού τίς κρύις βρύσις"

κι αυρουν τού πουρνό κι αυρου τού μισημέρι
στράταν εχουμι κί δρόμον γιά νά πάμι'
κούρσους3 γένιτι, κούρσους, χαρά μιγάλη».

Μακεδονία (Σηαράς Γρεβενών). - Λ. Α. άρ. 59,
σ. 80, άρ. 221 (Δ. Λουκόπουλος, 1914).

Β'.

Χέρας' υιός έπείνασεν, θέ νά πουλη τόν ΜαΟρον.
-«'Αφέντη μ', μέ τ' έπείνασες,5 θέ νά πουλης καί τρως με;
Πούλησον τή σαγίττα σου κι άγόρασον κριθάριν,
πούλησον τό τοξάριν σου κι άγόρασον οίνιάριν"0
5 βσρύν ταγήνιν τάγιξον, έξήντα δύο κότα,1

άμε κ' έλα καί κέρα με 'ς τό άργυρόν πεγάδιν, *
στρώσον καί καβαλλίκα με τσή Πόλης τό παζάριν. "
'Εκεϊν' έξέρ'νε τήν τιμή μ' καί δίν'νε τήν άξια μ'».10
Έπούλ'τσεν τήν σαγίτταν άτ°, έγόρασεν κριθάριν,
10 έπούλ'τσεν τό τοξάριν άτ', έγόρασεν οίνιάριν'
βαρύν ταγήν ταγίζει άτον, έξήντα δύο κότα,7
πάει κ' έρ'ται καί κεράζει άτον άσ' τ' άργυρόν πεγάδιν,"
στρώνει καί καβαλλ'κεύει άτον τσή Πόλης τό παζάριν.0
Ό Μαΰρον έχλιμίτιξεν " κ' ή Πόλ' δλον έσεΐγεν,13
15 έγνέφιξεν " έννφ κάθτρα καί δεκοχτώ χωρία,

έγνέφιξεν τόν βασιλέαν μέ τ' δλον τό φουσάτον.15

1) έτοιμάζει. 2) χειρ.: φάγις, μαϋρι μ', φάγι τα δροναιρά. 3) άγων δρόμοο.

4) χήρας. 5) επειδή έπείνασες. 6) οίνάριν, οίνον. 7) μεγάλην μερίδα τροφής

δώσε, έςήντα δύο xôtta. κότι = μέτρον χαιρητιχότητος ίσον προς τδ του χοιλοΰ (=8-10.

Οκάδες)' βλ. άνωτ., σ. 33 σημ. 3, σ. 53 σημ. 12. 8) χαί πότιζε με εις τό άργοροϋν ιρρέαρ

9) είς τήν άγοράν (λ. τ. pazar). 10) χειρ.: τήμ παχάμ μου· διώρθ·.: τήν άξια μ' σομιρώ-

νως πρός τήν παραλλ. A.A. άρ. 31, ο. 136 άρ. 15, στ. 8. 11) καί τόν ποτίζει άπό τό

άργοροϋν ιρρέαρ. 12) έχρεμέτισεν. 13) έσείσθη. 14) έξόπνησεν. 15) στράτεομα.
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- «Τό τίνος ετον τ' άλογον, τόισον φωνήν π' έξέγκεν;'»

-«Χέρας υίός ε^' τ' άλογον, τόισον φωνήν π' έξέγκεν».

-«Χέρας υιέ, άς άλλάζωμε έγώ κ' έσύ τσοί μαύρους».
20 - «Καθάν μαλλίν καί φουλιρίν τόν μαΰρον μου 'κί άλλάζω».'

-«Χέρας υιέ, άς συντρέχωμε, τεροΰμε τσί δαβαίνει».'

Τήν Σάββαν σ'κουται ' ό βασιλέας, τήν Κερεκήν στραϊτιάτες 8

καί τήν Δευτέραν τήν πιρνήν έφτάν' καί κοντοφτάνει. 8

-«'Οπίσ' όπίσ', νέ βασιλέα, τσαλοπατεί σ' ό μαύρο μ'».
25 -«Χαρίζω σε τήν βασιλήν 7 καί μή τσαλαπατης με».

Πόντος (Τραπεζονς). - A.A. "Υλη, άρ. 92
(Ί. Βαλαβάνης).

1Ζ'. Ο ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΝΥΜΦΕΥΜΕΝΟΣ ΚΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΤΟΥ

Τά κατωτέρω $ς>ματα, παρά τήν διάφορον έν αύτοίς δράσιν τού
ήρωος, άνήκουν είς τήν κατηγορίαν τής άντιδικίας τού άφέντη πρός τόν
δια τόν πόλεμον ϊππον (τόν μαΰρον) του.

Ό Κωσταντής, νυμφευμένος, έπιδίδεται κατά τό πρώτον άσμα είς έρω-
τικάς κατακτήσεις, είς τάς όποιας όμως άποτυγχάνει, διότι προδίδεται ύπό
του ίππου του, ότι £χει ήδη σύνδεσμον μέ άλλας γυναίκας ή ότι £χει καί νόμι-
μον σύζυγον. Κατά τό δεύτερον ά°μα ή σύζυγός του, άφοΰ οδτος £πιεν οΐ-
νον καί άπεκοιμήθη, ένδυθείσα τήν πανοπλίαν του καί ίππεύσασα ούτω
μετημφιεσμένη τόν πλέον ταχύποδα ϊππον του, μετέβη καί έφόνευσε τήν έρω-
μένην του άνδρός της.

Ό Κωσταντής είς άμφότερα τά άσματο( ταύτα, έλεγχων τήν άπιστον
συμπεριφοράν τού ίππου του, άπειλεί αύτόν διά τιμωρίας. Ούτος άντιδικών
άπαντά έπίσης δι' άπειλής είς τόν άφέντην του.

Τά άσματα ταΰτα κατά τό περιεχόμενον καί τό δλον έν αύτοίς πνεύμα
άνήκουν έπίσης εις τόν άκριτικόν κύκλον. Ώς έλέχθη ήδη," οί Άκρίται,
φρουροί καί υπερασπισταί τών παραμεθορίων περιοχών τής άνατολικής
Μ.'Ασίας άπό έχθρικών έπιδρομών, είχον τήν ύποχρέωσιν νά συντηρούν, ανα-
λόγως πρός τήν οίκονομικήν του έκαστος δυνατότητα, άξιομάχους πολεμι-
κούς ίππους." Οί πολεμισταί οδτοι, κατά τόν χρόνον τής σχολής των έκ τών
έπιχειρήσεων κατά τού έχθρου, έπεδίδοντο είς κυνήγια, άγώνας, συμπόσια
καί αλλας περιπετείας.'Επεισόδια έκ τής κοινωνικής αύτής ζωής τών Άκρι-
των πιστεύομεν ότι άποτελοΰν τό περιεχόμενον καί τών κατωτέρω άσμάτων.

γ. κ. σ.

1) τόσον δυνατήν φωνήν που έξήνεγκεν, εβγαλεν 2) δέν ανταλλάσσω τόν μαΰρον (,άλο-
γον) μου, έάν δέν λάβω διά κάθε τρίχα Ινα φλωρίον. 3) χήρας υιέ, άς διαγωνισθώμεν
καί δς ΐδωμεν ποίος θά ξεπεράσ-|). 4) τό Σάββατον εξορμά. 5) στρατιώτες. 6) καί τήν
Δευτέραν τό πρωί έντός όλίγου χρόνου φθάνει. 7) σοΰ χαρίζω τήν βασιλείαν καί μή αε
καταπατάς.

8) Βλ. άν., σελ. 63 καί 92. 9) Βλ. Στίλπ. Κυριακίδου, Ό Διγενής 'Ακρίτας, έν
'Αθήναις [19261, α. 42 κ.έξ.
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Α'.

Καλότυχη, καλόμοιρη του Κωσταντίνου ή μάννα,
όπδχει Κώσταν όμορφο μέ γρίβα παιγνιδιάρη.
Καβαλλικεύει, χαίρεται, πεζεύει, καμαρώνει.
Χίλιοι κρατούν τό γρίβα του, χίλιοι τόν καλλιγώνουν,
5 κι άλλοι χίλιοι παρακαλούν' «άφέντη καβαλλίκα».
Κι αυτός δέν καταδέχεται τή σκάλα νά πατήση.
Κ' ή σκάλα ήταν μάλαμα, άγνό μαργαριτάρι.
Κι δσα κορίτσια τόν ίδοΰν, όλα φιλί τοΰ δίνουν.
Χίλια κορίτσια φίλησε, μυριάδες παντρεμένες,
10 καί πέντε δέκα παπαδιές καί τρεις καλογριοποΰλες,
κ' ένα κορίτσι δμορφο δέν μπορεί νά τό γελάση.

"Αν ξόδιασε κι άν ξόδιασε ! χίλια τρακόσια γρόσια'
στή σκάλα της, κατασκαλής, εννιά πύργους άσήμι,
καί άλλους έξι μάλαμα καί τρεις μαργαριτάρι-
15 καί φόντας 1 τ' άποξόδιασε βήκε 2 στό παραθύρι.

-«Κώστα μου, μήν ξοδιάζεσαι, μή χάνης καί τό βιό3 σου!»
Καί πάησε* γιά μαγιόγαλο ' τήν κόρη νά μαγέψη.
Φόντας τήν άπομάγεψε κίνησε γιά κοντά του.
-«'θελα σέ ρίξω στό θεό κ' έκεΐ στήν Παναγία,
20 νά κάνης δρκο καί σταυρό, μήν έχ'ς άλλη γυναίκα».

-«"Ορκο κάνω στό γκόλφι" μου κι δρκο στό χαϊμαλί1 μου,
άλλην γυναίκα δέν έχω, άλλην άπό τ' έσένα».
Κι ό Γρίβας" άποκρίθηκε9 άπ' τό νταβλάδεμένος.
-«Χίλια κορίτσια φίλησε, μυριάδες παντρεμένες,
25 καί πέντε δέκα παπαδιές καί τρεις καλογριοπούλες».

-«Κι άς είν', άς είναι, Γρίβα μου, κι ά δέ σ' τό ξαγοράσω!
θά πάω ποτέ μέσ' σ' άλυκή νά σέ βαρυφορτώσω,
νά βάλω πέντε" άπό μεριά καί πέντε άπό τήν άλλη,
καί πέντε άπανωσάμαρα νά γίνουν δεκαπέντε,
30 καί δθε ευρω λάσπη καί βροχή νά βάνω κι άλλα δέκα,
κι δθ' εΰρω τ' άσπροχάλικο νά σέ ξεκαλλιγώνω».
- «'Άς είν', άς είναι, Κώστα μου, κ' έγώ στό ξαγοράζω 12
θά πάρης μήνες καί καιρούς νά ξέβγης στό σεφέρι'
θά σκύβω τό κεφάλι μου, νά παίρνουν τό δικό σου».

"Ηπειρος (Τοουμέρκα). - Λαογρ., τόμ. 5 (1915-16)

__________ο. 93-94, άρ. 71 (Χρ. Ν. Λαμπράκης).

1) άφού. 2) έβγήκε, παρουσιάσθη. 3) περιουσίαν. 4) μετέβη. 5) γάλα μαγιχόν.
6) έγκόλπιον. 7) περίαπτον, φυλακτό (λ. τ. hainagli). 8) & ίππος χρώματος συνήθως λευχοϋ.
9) εκδ. Λαμπρ. : άηιχρν&ηχε 10) παχνί. 11) ενν. : σαχκιά φορτίου. 12) αοϋ τό άν-
ταποδίδω. 13) έκατρατεία (λ. τ. sefer).
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97

Α'α.

Είντα στολή είν' ό Κωσταντής, δντεν καβαλλικέψη !
σάν ήλιο φέγγ' ή σέλλα ντου, σάν άστρ' ή φορεσιά ντου'
κι δσα κοράσια κι άν τόν ίδοΰν οδλα φιλί του δίδουν"
μά τό κοράσιο ή γι Έλενιώ φιλί καί δέν του δίδει.
5 -«Φοβούμαι σε, πλανόμματε, πώς εχεις κι άλλη άγάπη».
-«Μά τό σπαθάκι άπού βαστώ καί μά τό χαϊμαλί1 μου,
άλλην καμμιά δέν άγαπώ παρά τήν άπατή σου».*
Κι ό μαύρος του άμίλητος, τότες μιλεί καί λέει'
- «Βλέπουσαι," σκύλα Έλενιώ, φιλί νά μήν τού δώσης.
10 Σέ πάσα χώρα εχ' έννιά, σέ πάσα κάστρο δέκα,
κ' είς τήν Κωσταντινούπολι παιδιά μέ τή γυναίκα».

Ant. Jeannarakia, "Ααμαια Κρητικά,
Leipzig 1876, α. 109, άρ. 104.

Β'.

Έτρώασιν τξ' έπίννασιν 'ς τό φέγγος έδειπνούσαν,
τξ' έτξέρναν του τξ' έτξέρναν της γιά νά τόν ποτξοιμίση.
Τξείνη τόν έποτξοίμισεν πάνω 'ς τά γόνατά της,
τζαί μαουλούκαν5 άρκυρήν βάλλει τήν τξεφαλήν του.
5 Έτάνυσεν 'ς τήν πούγκαν του11 τξ' άπού '6εν τ'άννοιχτάρκα'7
έπήεν εσσω τξ' άννοιξεν οδλλα του τά τξελλάρκα'*
έχόρησεν" τά ρούχα του τξ' έζώστην τά σπαθκιά του"
έπήεν είς τόν στάβλον του τξά πού 'θεν'" τ* άλοά του"
μηέ τού μαύρου σύντυδεν " μηέ τοΰ βιξινιά " του,
10 μόνον τού μαυρογόνατου, τού πετροκαταλύτη,
πού καταλύει τά σίερα τζαί πίννει τόν Άφρίτην,
τξ' άντ' άν νά μέν εϋρη13 νά φά', μιάν χώραν καταλύει την.
-«ΜαΟρε μου μαυρογόνατε, μαύρε μ' άνεμοπόα""
δύνεσαι τζαί περάσης με τής Τξύπρους τόν λιμνιώνα ;
15 τά τέσσερά σου πέταλα χρουσά νά σοΰ τά κάμω,

τά σκολαρίτξια πού χορώ 15 πρόκκες 'ς τά πέταλά σου,
τζαί τά βραδιόλια πού χορώ, σελλοχαλίναρά σου».

1) φυλαχτό (λ. τ. Uainagli). 2) παρά εσένα. 3) πρόσεχε. 4) ό στίχος έλλιπής

σ·.)νεπληρώ3·η είς τό δεύτερον ήμιστίχιον έκ τής παραλλ. έν Λαογρ. 10 (1929-32), σ. 562, στ. 1.

5) προαχεφάλαιον εκδ. Παντελ.: μαβλονχαν. G) εόαλε τήν χείρα εις τήν τσέπην του. 7) τά

κλειδιά. 8) τά χελλάρια (λ. λατ. cellariiiui). 9) έφόρεσε. 10) έχει όπου είχε. 11) ώμί-

ληαε. 12) ίππος- ή φοοβάς, λευκού χρώματος μέ μαύρας γραμμάς (βλ. άν., σ. 83, σημ.

18). 13) χαί όταν δέν εδρ-j], 14) ίππε μου, άνεμοπόδη, ταχύ είς τόν δρόμον. 15) τά

οχοολαρίκια, ένώτια, πού φορώ. 16) καρφιά (λ. ίτ. brocca).

Ί
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-«Μετά χαράς, ά Μαρουδκιά, ö τι τξ' άν μέ όρίσης,
σκλάβος τζαί δούλος νά ίνώ,1 νά βκης νά μέ πούλησης-
20 τζαί βάρ' μου χάδες δώδεκα τζαί προστελλίνες δέκα, *
τζαί πισιλλίνες 3 δεκαχτώ νά μέν-ι-ξισελλήσω,4
τξ' έσούνη 6 μέ τό γλήορον μέν βάλης φτερνιστηρκά."
Βάλλει του χάδες2 δώδεκα τζαί προστελλίνες δέκα,
τζαί πισιλλίνες δεκαχτώ νά μέν-ι-ξισελλήση,
25 τξ' έτξείνη μέ τό γλήορον βάλλει του φτερνιστηρκά.0

Φτερνιστηρκάν του μαύρου της, εβκαλεν την 'ς τά νέφη,
τζαί νά σου τζαί τόν μαΟρον της, μέ τούς άνέμους πάει.

- «ΜαΟρε μου μαυρογόνατε, μαΟρε μ' άνεμοπόα-
ήσουν πουλάριν δκυό χρονών τξ' έκαβαλλίτξευκά σε,
30 τώρα πού γερομάρκασες1 εν' νά μέ χαραντζίσης ;»8
Έπολοήχην τξ' είπεν της μέ τά φτανά " του δείλη.
-«τζαί σφίξε τές άμπροστινές τζαί χάμνα10 τές άπίσω,
τζαί πεδεξιώσου " τξ' έβκαλε τξεΐνον τό φτερνιστήριν, 12
νά δοΰσιν φώς τ' άμμάκια μου τζαί νουν ή τξεφαλή μου».
35 τζαί σφίγγει τές άμπροστινές, χαμνά τζαί τές άπίσω,
τξ' έπεδεξιώχην τξ' εβκαλεν τξεΐνον τό φτερνιστήριν.
Ε'ίασιν " φώς τ' άμμάκια του τζαί νοϋν ή τξεφαλή του,
τζαί νά σου τζαί τόν μαΟρον της 'ς τήν γήν τήν στερκωμένην."
Τήν διδινιάν 1! εν' πού 'βαλεν, ή χώρα πήεν τξ' ήρτεν.
40 Ή κόρη πού τό γροίτξησεν,'0 ή κόρη χνώρισέν τον

τό 'ναν της δέριν τό ξιτρίν 17 τζαί τ' άλλον τό κολότσιν,18
τέλεια 'ς τό μικροάχτυλον άφράτον ποξαμάτιν.'"
Φιλά τόν μαΟρον τέσσερα, τόν καβαλλάρην πέντε,
τζαί τά σελλοχαλίναρα δέκα τζαί δεκαπέντε.
45 -«Τζαί πού ήσουν, ά Κωσταντά, τξ' εμεινες ώς τά τώρα,
τξ' έσκοτεινιάσαν τά βουνά τξ' έμαύρισεν ή χώρα ;»
-«τζαί ήμουν είς τήν κάλην μου " τήν πρωτοστεφανούσαν».
-«τζαί δέν σου 'πουν, ά Κωσταντά, τζαί νά τήν-ι-σκοτώσης,
νά βκάλης τζαί τά ρούχα της εξω γιά νά τά χώσης;»21

1) νά γίνω. 2) βάλε μου σάχχους προ; κάλυψιν τής κεφαλής δώδεκα καί προστερνίδια
δέκα. 3) πισσιλίνα=λωρίς δι' ής στερεοδται τό σάγμα έκ τών 8πισθ·εν' ή όπουρίς. 4) νά
μή φύγ-fl άπό τήν ράχιν το σάγμα. 5) κ' έσό. 6) μή βάλ·(]ς πτερνιστήρας. 7) έγήρασε τό
τομάρι σου, έγήρασες (βλ. Λαογρ. 2 (1910), σ. 77, στ. 114, σημ.). 8) fl-ά μέ κρημνίσ-jj;
είς τήν φάραγγα. 9) φτενά, αχαμνά, χείλη. 10) χαλάρωσε, άφησε. 11) καί κάμε μέ έπι-
δέξιον τρόπον. 12) τόν πτερνιστήρα. 13) είδον. 14) στερεωμένη. 15) τό χρεμέτισμα.
16) ηχούσε. 17) τό Ίνα της χέρι είς τό ποτήρι τοΰ χρασιοΰ. 18) κολοχόθ". = δοχεϊον
οίνοο έξ άπεξηραμμένης κολοχόνθης' άλλως φλασκί. 19) παξιμάδι. 20) είς τήν γυναίκα
μου. 21) νά τό θ·άψ·()ς.
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50 τζαί προπατεί τές σκάλες της πώς εν' νά τήφ φιλήση"'

τήν τξεφαλήν της εκοψεν, βάλλει την 'ς τό ίσάτξιν. 2

Πού τξά χαμαί3 έγύρισεν 'ς του Κωσταντά τζαί πάει.

Σηκώχηκεν ό Κωσταντάς του ϋπνου μαραμμένος,

τού υπνου τζαί τής άγνωδιδς, του ήλιου ποκαμένος.

55 -«'Εψές εΐα 4 εναν δρωμαν 5 τζαί νά μου τά δκιαλύσης."

'Ετξέρνας μου τξ' έτξέρνουν σου γιά νά μέ ποτξοιμίσης'

τξ' έσού 'μ' πού μ' έποτξοίμισες πάνω 'ς τά γόνατά σου,

τζαί μαουλούκαν άρκυρήν βάλλεις τήν τξεφαλήν μου,

τξ' έτάνυσες τήν πούγκαν μου τξά πού 'χα τ' άννοιχτάρκα'

60 έπήες εσσω τξ' άννοιξες ουλλα μου τά τξελλάρκα.

'Εχόρησες7 τά ρούχα μου, τξ' έζώστης τά σπαθκιά μου.

'Επήες είς τον στάβλον μου τξά 8 πού 'χα τ' άλοά μου'

μηέ τοΰ μαύρου σύντυδες, μηέ τού διξινιά μου,

μόνον τού μαυρογόνατου, τού πετροκαταλύτη,

65 πού καταλύει τά σίερα τζαί πίννει τόν Άφρίτην,

τξ' άντ' άν νά μέν ευρη9 νά φά' μιάν χώραν καταλύει την

«Μαύρε μου μαυρογόνατε, μαύρε μ' άνεμοπόα'

δύνεσαι τζαί περάσης με τής Τξύπρους τόν λιμιώναν,

τά τέσσερά σου πέταλα χρουσά νά σοΰ τά κάμω,

70 τά σκολαρίτξια πού χορώ "' σελλοχαλίναρά σου».

«Μετά χαράς, ά Μαρουδκιά, δ τι τξ' άν μέ όρίσης.

Σκλάβος τζαί δούλος νά ίνώ, νά βκης νά μέ πούλησης'

τζαί βάρ' μου χάδες " δώδεκα, τζαί προστελλίνες " δέκα,

τζαί πισιλλίνες 13 δεκαχτώ νά μέν-ι-ξισελλήσω,

75 τξ' έσούνη μέ τόν γλήορον μέν βάλης ψτερνιστήρκα».14

Βάλλεις του χάδες δώδεκα, τζαί προστελλίνες 15 δέκα,

τζαί πισιλλίνες δεκαχτώ νά μέν-ι-ξισελλήση,

τξ' έσούνη μέ τό γλήορον βάλλεις του ψτερνιστήρκα.

Φτερνιστηρκάν τού μαύρου σου εβκαλε σε 'ς τά νέφη·

80 τζαί νά σου τζαί τόν μαΰρον σου μέ τούς άνέμους πάει.

«Μαύρε μου μαυρογόνατε, μαΟρε μ' άνεμοπόα'

ήσουν πουλάριν δκυό χρονών τξ' έκαβαλλίτξευκά σε,

τώρα πού γερομάρκασες εν' νά μέ χαραντξίσης».1"

1) ε*?. ΙΙαντελίδοί), στ. 49 : Έβαλαν με 'ς τα γράμματα νά βάλω νονν τσαί τάξιν.
Ό στίχο; αντικατεστάθη έκ τή; παραλλ. παρά Ξεν. Φαρμακίδ-β, Κύπρια επη, Λευκωσία 1926,
σ. 19, στ. 47. Πρβλ. καί παραλλ. εν Λαογρ. 10 (1929-30), σ. 563, στ. 28. 2) δισάκκι, δι-
πλού; σάκκο;, 3) άπό εκεί χάμω. 4) χίΗς τήν νύκτα είδα. 5) δρομα, όνειρον. 6) νά
Ηηγηα·(ΐ;. 7) έιρόρεσε;. 8) εκεί. 9) καί όταν δέν εδργ). 10) <ρορώ. 11) βλ. άνωτ.,
98, σημ. 2. 12) βλ. άνωτ., σ. 85, σημ. 21. 13) βλ. άνωτ., σ. 98, σημ. 3. 14) μή
βάλ·(|; πτερνιστήρα;. 15) r/.δ. Παντελ. : πιοιλλίνες. Έγένετο ή διόρθ-ωτ.; σομφώνω; πρό;
τού; στ. 20 καί 73 τού ασματο;. 16) βλ. άνωτ., σ. 98, σημ. 7 καί 8.
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Έπολοήχην τξ' είπεν σου μέ τά φτανά του δείλη.'
85 - «τζαί σφίξε τές άμπροστινές τζαί χάμνα τές άπίσω
τζαί πεδιξιώσου τξ' εβκαλε τξεΐνον τό φτερνιστήριν,
νά δοΰσιν φώς τ' άμμάκια μου, τζαί νουν ή τξεφαλή μου».
τζαί σφίγγεις τές άμπροστινές, χαμνάς τζαί τές άπίσω,
τξ' έπεδεξιώχης τξ' εβκαλες τξεΐνον τό φτερνιστήριν.
90 Εϊασιν φώς τ' άμμάκια του, τζαί νουν ή τξεφαλή του,

τζαί νά σου τζαί τόν μαΟρον σου 'ς τήν γήν τήν στερκωμένην.'
Τήν διδινιάν3 εν' πού 'βαλεν, ή γή έπήεν τξ' ήρτεν
τήν διδινιάν άμ' άκουσεν ή κόρη χνώρισέν τον
τό 'ναν της δέριν τό ξιτρίν τζαί τ' άλλο τό κολότσιν,'
95 τέλεια 'ς τό μικροάχτυλον άφράτον ποξαμάτιν.3

Φιλά τόν μαΟρον τέσσερα, τόν καβαλλάρην πέντε,
τζαί τά σελλοχαλίναρα δέκα τζαί δεκαπέντε.
«Τζαί πού ήσουν, ά Κωσταντά, τξ' εμεινες ώς τά τώρα,
τξ' έσκοτεινιάσαν τά βουνά, τξ' έμαύρισεν ή χώρα;»
100 «τζαί ήμουν είς τήν κάλην μου τήν πρωτοστεφανουσαν».
«τζαί δέν σοϋ 'πουν,0 ά Κωσταντά, τζαί νά τήν-ι·σκοτώσης,
νά βκάλης τζαί τά ρούχα της εξω γιά νά τά χώσης ;»

- «τζαί 'έν τήν έλυπήθηκες τήν ξένην τήν καμένην ;»
-«Έβάλαν με 'ς τά γράμματα, νά βάλω νουν τζαί τάξιν

105 άν δέν πιστεύκης, Κωσταντά, άγκάδκια 'ς τό ίσάτδιν».7
Έπήεν είς τόν στάβλον του τξ' άπού'δεν τ' άλοά του" 8
μηέ τού μαύρου σύντυδεν, μηέ του διζινιά 9 του,
μόνον του μαυρογόνατου, του πετροκαταλύτη,
πού καταλύει τά σίερα τζαί πίννει τόν Άφρίτην,
110 τξ' άντ ά νά μέν εϋρη νά φά', μιάν χώραν καταλύει την.

- «Μαύρε μου μαυρογόνατε, μαύρε μ' άνεμοπόα' 11
νά πάμεν είς τόν καλλικάν 1! νά σέ ξεκαλλικώσω,"
νά πάμεν είς τήν άλυτξήν, άλας νά σέ φορτώσω.
Πουκάτω μόδκια14 είκοσι, πουπάνω μόδκια τριάντα,

115 άνήφορα, κατήφορα,'" πουπάνω καβαλλάρης».

- «Άτε νά πάμεν, Κωσταντά, νά μέ ξεκαλλικώσης'
νά πάμεν είς τήν άλυτξήν, άλας νά μέ φορτώσης,
πουκάτω μόδκια είκοσι, πουπάνω μόδκια τριάντα,

1) ιρτενά, άχαμνά, χείλη. 2) στερεωμένην. 3) το χρεμέτισμα. 4) βλ. άν., σ. 98,
σημ. 17 ν,αί 18. 5) παξιμάδι, 6) καί δέν σοΰ είπον. 7) παρατήρησε εί; το δισάκκι, τόν
διπλούν σάκκον. 8) έκεΐ η-nu είχε τά άλογά τοο. 9) βλ. άν., σ. 97. σημ. 12. 10) καί

όταν δέν εδρ-fl. 11) άνεμοπόδη, ταχύπους. 12) πεταλωτήν. 13) νά σοΰ άφαιρέσω τά
πέταλα. 14) μόδια' βλ. άν., σ. 48, σημ. 11. 15) είς τά άνωφερή καί κατωιρερή μέρη.
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άνήφορα, κατήφορα, πουπάνω καβαλλάρης·
120 νά σου χτυποϋν τήν κουρτδουνιάν1 τζαί ν' άκρογονατίζω,
νά σοϋ χτυποΰν τήν σαϊτιάν 1 τζαί νά σου τ' άττυμίζω».5

- «"Οι, μαϋρε μου μαυρογόνατε, μαΟρε μ' άνεμοπόα,
τά τέσσερά σου πέταλα χρουσά νά σου τά κάμω».

Κύπρος (Κώμη - Κχεπίρ). - Λαογρ., τόμ. 2.
(1910-11), σ. 69-72 (Χρ. Γ. Παντελίδης).

Β'α.

Ή παραλλαγή αύτη είναι βραχυτέρατής προηγουμένης.
Ό Κωσταντάς τξ' ή Μαρουδκιά 'ς τό φέγγος έδειπνοΰσαν
τξ' έτξέρναν της τξ' έτξέρναν του γιά νά τήν ποτξοιμίση.
Τξείνη τόν έποτξοίμισεν πάνω 'ς τά βόνατά' της.
Βάλλει του τάβλαν άρκυρήν τζαί μαουλούκαν 5 πλούδαν'
5 έτάνυσεν 6 'ς τήν πούγκαν 7 του τξ' επκιασεν τ' άνοιχτάρκα8
τξ' έπήεν τξ' έποκλείωσεν τξεΐ μέσα 'ς τά τξελλάρκα.
Έχόρησεν" τά ρούχα του τξείνα τά γαμπρικά του,
πκιάννει τζαί τές πιστόλες του, πκιάννει τζαί τ' άρματά του
τξ' έπήεν είς τόν στάβλον του πού είδεν τ' άλοά του.
10 Μηέ τόν μαΟρον επκιασεν μήτε τόν διξινιάν10 του'
πκιάννει τόν μαυρογόνατον πού εξερεν τ' άγκάθια.
Βάλλει του χάδες 11 ένδεκα τζαί μπροστελλίνες " δέκα
τζαί βάλλει είς τό πόϊν της" γέρημον φτερνιστήριν."

- «ΜαΟρε μου μαυρογόνατε, μαύρε μου άνεμοπόδα'

15 Μαύρε μου, τζαί νά μ' έρρεξες 15 'ς τής Τξύπρου τόν λιμνιώνα».
-«Βάλε μου χάσες" ένδεκα τζαί μπροστελλίνες" δέκα
τζαί 'ποδεξιώσου τξ' έβκαλε γέρημον φτερνιστήριν,
νά φέρουν φώς τ' άμμάδκια μου τζαί νουν ή τξεφαλή μου
τζαί λοϊσμούς τά μέλη μου μέ σέ κακαδοιτξήσω». 16
20 "Αμάν τξ' έμπήκαν τοΰ χωρκοΰ διδίνισεν ό μαΰρος. 17
Ή κόρη άμαν τό 'κουσεν εύτύς έγρώνισέν το.
Τό 'νναν της δέριν τό ξιστρίν 18 τζαί τ' άλλον τό κολότδιν,19
πάνω 'ς τό μικροδάχτυλον έβάσταν ποξαμάτιν.20

1) τό χτύπημα σφαίρας. 2) τό χτύπημα τή; σαίττα; τού τόξου. 3) χαί νά σοΰ τό

υπενθυμίζω. 4) γόνατα. 5) προσχεφάλαιον. 6) έξέτεινε τήν χείρα. 7) εί; τό θυλάκιον.

8) τά κλειδιά. 9)έ·ρόρεσε. 10) βλ. άνωτ., σ. 97, σημ. 12. 11) βλ. άνωτ., σ. 98, σημ. 2. 12)

μπροστελλίνα' λωρί; πρό; στήριξιν τοΰ σάγματο; εκ τών εμπροσδεν" τό προστερνίδιον- 13)

πόδι τη;, 14) πτερνιστήρα. 15) νά μέ έπερνοϋσε;. 16) μή σέ κακοποιήσω. 17) έχρε-

μετισεν ό ίππο;. 18) τό ενα τη; χέρι εί; τό ξεστρίν, εί; τό ποτήρι τοδ οίνου. 19) κολο-

κύθι ' δοχεϊον οίνου έξ άπεξηραμμένη; κολοκόνθη;" άλλω; φλασκί. 20) κείμ. Lllil.: τό πο-

τήριν διώρθωσα : ποξαμάτιν συμφοίνω; πρό; τά; λοιπά; Κυπριακά; παραλλαγά;.
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- «Έντα 1 'καμνες, ά Κωσταντά, τξ' εμεινες ώς τά τώρα».
25 - «"Ημουν είς τήν γεναίκαν μου τήν πρωτοστέφανή μου».

- «Δέ σοΰ τό είπα, Κωσταντά, γιά νά τήν-ι-σκοτώσης,
νά φέρης τζαί τά ρούχα της τ' άπάνω νά τά χώσης ;» 5
Μνιάν σπαθκιάν τής εδωσεν, κόβκει τήν τξεφαλήν της"
τζαί πκιάννει την 'πού τά μαλλιά, βάλλει την 'ς τό γισάτδιν.'

30 Χτυπά σκαλιάν του μαύρου- της 'ς τό σπίτι της πααίννει
τζαί σήκωννε τόν άντρα της τ' δρωμαν νά δκιαλύση. '

- «τζαί δέν τήν έλυπήθηκες τήν άρφανήν τήν ξένην ;»
-«ΕΤντα" νά τήνε λυπηθώ τήν άρφανήν τήν ξένην

μ' εθει τρεις χρόνους, Κωσταντά, πού σένα χωρισμένη».

Κύπρος (Αύγόρου). - Λ. Α. άρ. 1108,
σ. 21 - 22. (Hedw. Lüdeke, 1935).

ΙΗ\ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Κ' Η ΚΑΛΗ ΤΟΥ

Τό άσμα, γνωστόν κυρίως έκ της ήπειρωτικής 'Ελλάδος καί τής Δω-
δεκανήσου (Καρπάθου καί Σύμης), άπαντά ύπό δύο τύπους.

Είς τόν πρώτον (Α') οί καταζητούντες (Τούρκοι ή Σαρακηνοί) τόν Γιάν-
νην ή τόν Γιαννακήν δέν τόν εύρίσκουν είς τήν οίκίαν του καί ζητούν περί
αύτοΰ πληροφορίας άπό τήν καλήν του, τήν γυναίκα του.

Ό έτερος (Β') τύπος, πληρέστερος, περιλαμβάνει προσέτι τό έπεισόδιον
τής έπιστροφής τοΰ άπουσιάζοντος ήρωος καί τής συγκρούσεως αύτοΰ πρός
τούς έπιδρομείς, τούς όποιους καί κατατροπώνει.

Είς τινας παραλλαγάς τό ά0^® συνάπτεται μέ τούς κλέφτες Γιάν-
νην Βατικιώτην καί Γιάννην τοΰ Παπανικόλα, προφανώς λόγφ τής συμ-
πτώσεως τού όνόματος τούτων πρός τό όνομα Γιάννης, τού ήρωος τοΰ
άσματος.

Είς τήν άρχικήν του μορφήν φαίνεται τοΰτο άκριτικόν' όπως σώζε-
ται σήμερον είς τόν λαόν φαίνεται ότι έχει ύποστή άνάπλασιν κατά τούς
νεωτέρους χρόνους, κατά τήν περίοδον τής άντιστάσεως τοΰ ύποδούλου
έ'θνους έναντίον τών Τούρκων.

γ. κ. σ.

Α'.

Τρεις Τούρκοι, τρεις Γιανίτσαροι, τρεις μορφοτσελεπήδες"s
οί τρεις τόν Γιάννη γύρευαν, οί τρεις τόν Γιάνν' γυρεύουν.
Τόν Γιάννη δέν τόν εύρισκαν, μόν' βρίσκουν τήν καλή του,
άπδπλενε τά χέρια της μέ τό μαργαριτάρι.

5 Ν άσπρύτερα τά χέρια της άπ' τό μαργαριτάρι.

1) εϊντα, τί. 2) αυτού επάνω νά τά κρύψ-βς- 3) εις τό διαάχκι. διπλούν σάκκον,
4) τό δραμα, τό δνειρον, νά έξηγήσίβ. 5) διατί. 6) άρχοντες (λ. τ. çclebi).
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θαμαίνονταν, 1 λογιάζονταν, τό πώς νά τήν φωνάξουν.
Νά τήν φωνάξουν τριανταφυλλιά; ή τριανταφυλλιά εχει άγκάθια'
νά τήν φωνάξουν λεμονιά ; ή λεμονιά εχει φύλλα.

- «Μαρή Κρουστάλλω του γιαλού καί πάχνη του χειμώνα"

10 κόρη μ', τό που 'ν' ό άντρας σου, τό πού 'ναι κι ό Γιαννάκης;»
θαμαίνονταν, λογιάζονταν, τόν ποιόν Γιάννη γυρεύουν.

- «"Εχω 'γώ Γιάννη άδελφό, έγώ 'χω Γιάννη άνδρα,
εχω 'γώ Γιάννη έξάδελφο, στήν Πόλη ξακουσμένο».

"Ηπειρος (Σαμαρίνα). - 'Ελληνισμός, τόμ. 14 (1911),
σ. 635, άρ. 79 (Λ. Ένυάλης).

Α'α.

Έκατό δυό άρκοντόπουλντα τό Γιαννατσή γυρεύγκου" '
τό Γιαννατσή δέν ηϋρασι, βρίσκου τήπ ποθητή ' του.
Στέκου τσαί διαλο(γ)Ιζουτται πώς νά τή χαιρετήσου.
"Ατ τήν είπού κλημαδιανή,1 τό κλήμα ρίζες εχει,
5 άτ τήν είπού μοσκοκαρφά,5 πού τήν κοπράν έβγκαίνει.

- «Κούπα μου κοτσινόχειλη τσαί ήσυχο ποτήρι,

βρύση μου μαρμαρόχτιστη, Μαροΰ, τσαί που 'ν' ό Γιάννης;»
-«Ίγιώ6 'χω Γιάννην ά(δ)ερφό, εχω τσαί Γιάννην άντρα,
Γιάννη πρώτον άξάερφο' μπζό1 Γιάννη μου ζητάτε;»
10 - «Τό Γιάννην άπού 8 σέ φιλά τσ' άπού σέ καμαρώνει».

Κάρπαΰος. - Λαογρ., τόμ. 11 (1934 - 37),
σ. 159, άρ. 5 (Έμμ. Πρωτοψάλτης).

Β'.

Τρεις Τούρκοι, τρεις Γιανίτσαροι καί οί τρεις μου τσελεπήδες0
οί τρεις τόν Γιάννη 'γύρευαν κ' οί τρεις τόν Γιάννη θέλουν.
Τόν Γιάννη δέν μπορούν νά ßpoüv καί βρίσκουν τήν καλήν του,
δπ' επλενε τά χέρια της μέ τό μαργαριτάρι.
5 - «Μωρή κρυστάλλα τοΰ γιαλοΰ καί πάχνη τοΰ χειμώνα,

μωρή, τό πού 'ναι ό Γιάννης σου, καί που 'ναι ό καλός σου;»

- «θιαμεύομαι, "' λογίζομαι" γιά ποιόν Γιαννιόν μοΰ λέτε,

1) ήπόρουν. 2) εί: έτέραν Καρπαθιαχήν παραλλ. τοΰ άαματο; ό πρώτο; στίχο? εχει
ι»; έξη; : Έξήντα δυο Σαρακηνοί χογ Γιαννακήγ γυρεΰγου. (Μ. Γ. Μιχαηλίδου JS ου άρον.
Δημοτικά τραγούδια Καρπάθου, 1928, σ. 135, άρ. 11). 3) τήν σύζυγον. 4) έάν τήνείποϋν
"'•λημαόιανήν, δηλ. όμοίαν μέ τό κλήμα. 5) άν τήν ειπούν γαρυφαλλιάν. 6) έγώ. 7) ποίον,

8) 9 όποιο:. 9) βλ. άνωτ., α. 102, σημ. 6. 10) θαυμάζω, άπορώ. 11) διαλογίζομαι.
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πού 'γώ 'χω Γιάννον άδερφόν, εχω καί Γιάννον άνδρα,
εχω και Γιάννον 'ξάδερφον στή Πόλη ξακουσμένο».
10 Τόν λόγον δέν άπόσωσε, τόν λόγον δέν άπόειπε,

νά καί ό Γιάννος1 π' έρχεται στόν κάμπον καβαλλάρης,
μέ τ' άλογό του παίζοντας μέ τό σπαθί στό χέρι.

- «Γειά σας, χαρά σας, Μπέηδες κ' οί τρεις' μου τσελεπήδες.
θέτε φαΐ, θέτε πιοτό, θέτε· ψιλά τραγούδια ;»

15 - «'Μεΐς γιά φαΐ δέν ήρταμε καί γιά ψιλά τραγούδια'
έμεΐς φερμάνι εχομεν μέσα άπό τήν Πόλη,
ή σκοτωμένος, ζωντανός, νά μας άκολουθήσης,
στήν Πόλη νά σέ φέρωμε, στήν πόρτα του Σουλτάνου».

- «Σάν τί κακόν τού έκαμα καί μ' εχει ώργισμένο ; '
20 Παιδιά μου, ήσυχάσετε, νά γένουμαι χαζίρι. 4

Έγώ κακόν δέν έκαμα, κανέναν δέν φοβούμαι».
Κι άποτραβήχθη άπό μπροστά καί βγάλλει τό σπαθί του.
Μέ μιας έρρίχθηκε σ' αύτούς, τούς τρεις τούς πετσοκόβει.

Ν. Tommaeeo, Canti popolari,
vol. III, Venezia 1842, σ. 162.

!θ'. ΚΟΡΗ ("Η ΓΙΟΣ) ΤΗΣ ΑΣΤΡΑΠΗΣ ΚΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ

Ό δράκος κατά παραδόσεις αρχαίας, βυζαντινός καί μέχρι σήμερον
εις τόν λαόν* άλλά καί είς τό άκριτικόν "Επος " καί είς άκριτικά καί άλλα
δημώδη τραγούδια 7 έμφωλεύει είς πηγάς καί έπιτίθεται κατά τών προσερ-
χομένων πρός υδρευσιν ή κατακρατεί τό ύδωρ τής πηγής, ώστε έκ τούτου
νά ύποψέρουν οί κάτοικοι άπό τήν δίψαν.

Μέ τόν δράκοντα τούτον παλαίει καί τόν καταβάλλει ό Διγενής ή ό
Γιάννης καί Γιαννακός είς δημοτικά τραγούδια ή άκόμη ό άγιος Γεώρ-
γιος. 'Αντιθέτως είς τό κατωτέρω ασμα (παραλλ. Α καί Β) ό Γιάννης ένέπε-
σεν είς ένέδραν τού δράκοντος, δτε ήλθεν εις τήν πηγήν, ή συνελήφθη ύπ'
αύτοΰ, ένφ διήρχετο έκείθεν μεταβαίνων πρός τέλεσιν τών γάμων του.

Ό Γιάννης παρακαλεί τόν δράκοντα νά τόν άφήση νά έπισκεφθή τούς
γονείς του ή νά τελέση τόν γάμον του, κατ' άλλας παραλλαγάς, ύπόσχεται
δέ μέ έγγυητήν τόν ήλιον καί τό φεγγάρι νά έπιστρέψβ ώς θύμα του. Ό
μελλοθάνατος τηρεί τήν ύπόσχεσίν του καί έπανέρχεται συνοδευόμενος όπό
τής νύμφης, συζύγου του, ήτις έκφοβεί τόν δράκοντα, έμφανισθείσα ώς κόρη
τής άστραπής καί έγγονή τής βροντής 8 καί έλευθερώνει τόν καλόν της.
______Γ. Κ. Χ.

1) εκδ. Tomm : ίδον χαί Γιάννος. 2) εκδ. Tomm. : xai τρεις. 3) εχει δργισΑή
εναντίον μοο. 4) ?τοιμος (λ.τ. hazir).

5) Βλ. Νιχ. Γ. ΤΙοΙίτον, Δημώδη έλληνικά ααματα περί τής δράκοντοκτονίας του άγιοι)
Γεωργίου, Λαογρ. 4 (1913-14), ο. 208 έξ. 6) ΙΙαραλλ. "Ανδρου-Ά 9-ηνών, στίχ. 2984 κ.έξ.
7) Βλ. άνωτ., σελ. 18-19, 70. 8) ΙΙερί τής προσωποποιήσεως ταύτης τής άστραπής και
τής βροντής βλ. Νιχ. Ι\ Πολίτου, Λαογραφικά σύμμεικτα, τόμ. Γ", έν 'Αθήναις 1931, σ. 13-14,
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Α'.

Ό Γιάννες, ό Μονόγιαννες κι ό μοναχόν ό Γιάννες
ô Γιάννες έπεπίρνιξεν 1 καί 'ς σο πεγάδ' έπήγεν,
έχτύπεσεν τήν μαστραπάν,1 έγνέφισεν 3 ό ρδάκον. *
Έξέβεν ρδάκος άγγελος καί θέλ' νά τρώη τόν Γιάννεν.
5 - «Καλώς, καλώς τό πρόγεμα μ', καλώς τό δειλινάρι μ'- 8
καλώς τό τρώγω κι άγρυπνώ καί κεΐμαι καί κοιμούμαι».

- «'Άφες με, ρδάκον, άφες με, άφες με κάν πέντ' ήμέρες·
άς πάγω, λέπω" τόν κύρη μ', ερχουμαι, ρδάκε, φά' με».
Πήγεν 6 Γιάννες κ' έργεψεν,7 ό ρδάκον έθερέθεν" "

10 κι ούντάς τερη 9 τό πέραν κά, 10 ό Γιάννες κατεβαίνει.

- «"Αφ'σι με, ρδάκον, άφ'σι με, θερίον, πέντ' ήμέρες'

άς πάγ', έλέπω τήν μάννα μ', ερχουμαι, ρδάκον, φά' με».
Πήγεν ό Γιάννες κ' έργεψεν,7 ό ρδάκων έθερέθεν 8
κι ούντάς τερη" τό πέραν κά,10 ό Γιάννες κατεβαίνει.
15 - «Καλώς, καλώς τό πρόγεμα μ', καλώς τό δειλινάρι μ''3
καλώς τό τρώγω κι άγρυπνώ καί κεΐμαι καί κοιμούμαι».

- «Παρακαλώ σε, ρδάκε μου, άφ'σι με κάν πέντ' ήμέρες,
άς πάγ', έλέπω τ' άδέλφια μ', ερχουμαι, ρδάκε, φά' με».
Πήγεν ό Γιάννες κ' έργεψεν κ' έκίζεψεν " τ' όφίδιν'

20 κι ούντάς τερη τ' άντικρυνά ό Γιάννες έχ' ξάν'" κ' έρ'ται.

- «Άφ'σι με, δράκον, άφ'σι με, θερίον, πέντ' ήμέρες'
Παρακαλώ σε, δράκε μου, θεοϋ παρακαλίας'

θέλω ν' έλέπω τά χάταλα 13 μ', δατάχκουμαι τήν χέραν"
άς πάγω ξάϊ 15 κι άργεύω ξάϊ, ρυτά " έρχουμαι, φά' με».
25 Πήγεν ό Γιάννες κ' έργεψεν, ό ρδάκον έθερέθεν' °

κι όντάς τερη 0 τό πέραν κά, 10 ό Γιάννες κατεβαίνει.
ΕΤχεν τά χέρια τ' πίσταυρα, 11 τήν γούλαν 18 κρεμασμένον
κι αλλ' άπό πίσ' ό κύρης άτ' φτουλίζ' τά γένεια κ' έρ'ται"
κι άλλ' άπό πίσ' ή μάννα του καταματούται κ' έρ'ται,
30 'ς δλτς άπό πίσ"° ή κάλη του χρυσή καβαλλαρέα,

χρυσόν μήλον 'ς σό χέρ' άτης " παίζει καί κατεβαίνει.
Κατακαρδών" " τόν Γιάννεν άτ'ς καί φοβερίζ' τόν ρδάκον.
- «Καλώς, καλώς τό πρόγεμα μ', καλώς τό δειλινάρι μ'"

1) άιρυπνίσθη, έξόπνησε. 2) τό δοχεϊον δδατο; (λ. τ. mastrapa). 3) έξύπνησε. 4)

δράκο;. 5) τό δεΐπνον μου. 6) βλέπω. 7) έόοάδυνε. 8) έγινε θηρίον, έξηγριώθη.

9) ».αί όταν κοιτάζη. 10) πέραν κάτω, 11) έθύμωσεν. 12) πάλιν, έκ νέοο. 13) τά βρέιρη.

14) νά τακτοποιήσο) τά τοδ οίκο ο καί τά άφορώντα τήν '/ήραν γοναΐκα μου. 15) πάλιν.

16) έπίρρ. γρήγορα. 17) σταυρωτά. 18) λαιμόν. 19) καί άπ' δλου; όπίσω δ πατήρ το»

μαδεϊ τά γένεια τοι> ν.' εργετα'.. 20) πίσω άπό δλο»;. 21) εί; τό χέρι τη;. 22) έγκαρ-

Wivu, ενθαρρύνει.
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καλώς τό τρώγω κι άγρυπνώ καί κεΐμαι καί κοιμούμαι».
35 - «Ρδάκον, τοξάρ'1 τό πρόγεμα σ', μαχαίρ' τό δειλινάρι σ'».'
-«'Στόν θός,'ς τόν θςς, νέ κόρασον, τά γονικά σ'άπόθεν ;»'
-«Ό κύρη μ' άσ'σούς ούρανούς, ή μάνα μ' άσ'σά νέφια '
τ' άδέλφια μ' στράψτ'νε καί βροντούν κ' έγώ γριλεύω5 ρδάκους».
- «Καθώς πού λές, νέ κόρασον, άμε άπόθεν ερθες'
40 άς εν' ό Γιάννης άδελφό μ'( ή κάλλια του ή νύφε μ',
τοΰ Γιάννε τά μικρότερα, άς είν' γυναικαδέλφια μ'».

Παντ. Μελανοφρύδον, Ή έν Πόνεω ελληνική
γλώσσα, Βατούμ 1910, ο. 55.

Β'.

Ό νιός είς τήν 'Ανατολήν 'ς τήν Δύσιν προξενειέται
καί θέν νά πά' νά παντρευτη, τρία θερκά 0 φοάται.
Φοάται 'πού τόν δράκοντα, φοάται 'πού τόν λιόντα,
'πού τόν 'Αβράτην 7 ποταμόν μέν τόν κακαδοικήση.8
5 Ή πεθθερά του 'μήνυσε μ' εναν πουλλίν ξιφτέριν-3

σάν θέν νά πά' νά παντρευτη κάλλιον καιρόν 'έν " θέλει.
Τόν δράκον έσκοτώσασιν, τόν λιόνταν έφουρκίσαν, "
καί τόν 'Αβράτην ποταμόν γιοψύρκα τόν έχτίσαν.
'Πού τ' άκουσεν ό νιούλλικος πού τήν χαράν του 'πέτα.
10 Έπήεν είς τόν στάβλον του άπού 'ταν τ' άλοόν του.
Μουδέ τήν μούλαν επιασεν, μηδέ τήν βεργινάδα,"
μόνον τόν μαΰρον επιασεν, τόν λέουσιν Πετρίτην,
'πού καταλύει τά σίερα καί πίννει τόν 'Αβράτην- 7
πού μέ τά νέφη παρπατεΐ καί τές δροσιές έγλείφει.
15 Ππηά κ' έκααλλίκεψε σάν νέφος ώγκωμένον,
μήτε περούνια 19 γύρεψε 'σάν ήταν μαθημένος.
Ώστι νά πη«εχετε 'γειάν», εκοψε χίλια μίλια,
κι ώστι νά πουν «είς τό καλόν» άλλα 'κατόν πενήντα.
"Οσον καί έκοντόφτασεν τόν ποταμόν 'Αβράτην,7
20 πιάννει το κεϊνον τό στρατίν, κεΐνον τό μονοπάτιν-

τό μονοπάτιν βκάλλει τον 'ς τοΰ δράκοντα τό σπήλιον.
'Πού τόν θωρεί ό δράκοντας κρυφές χαρές του ήρταν.

1) τόξον, τό βέλος τοΰ τόξου. 2) ό στίχος παρελήφθη έκ τής έκδ. : Σάββα Ίω-

αννίδου, 'Ιστορία καί στατιστική Τραπεζοϋντος, έν Ktuv πόλε'. 1870, σ. 29\, άρ. 24, στίχ. 35.

3) άπό ποδ κατάγονται. 4) ό πατέρας μοο άπό τούς ουρανούς, ή μάννα μοο άπό τα νεφη.

5) κυνηγώ. G) θηρία. 7) Εί>φράτην. 8) νά μή τόν κακοποιήσ·)), τόν βλάψ-j). 9) '·ε'

ρακα (λ. λατ. nccipiter) 10) δέν. 11) άπηγχόνισαν. 12) βεργινάδα- ή φορβάς μέχρι δύο

έτών (λ. ίτ. vergine). 13) πτερνιστήρας.
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- «Καλώς μού 'ρτε τό μπούκκωμαν,' καλώς μου 'ρτεν τό γιόμαν"
μπούκκωμαν τρώω άθρωπον, τό γιόμαν τ' άλοόν του

25 καί μέ τές κοκκαλίστρες " του φτάννουν με νά δειπνήοω».
Καί πολοάται νιούλλικος του δράκοντα καί λέει.
-«'Άφησ' με, δράκο, άφησ' με, άφησ' με νά περάσω,
νά 'πά' κ' έγιώ νά παντρευτώ καί νά 'ρτω νά μέ φάης».
-«Μόσε3 μου, παίδιο, μόσε μου, κι άφήννω σε νά πάης».
30 "Εμοσέν του χαμαί 'ς τήν γήν, είπεν του, χώμαν νά 'vi'

εμοσέν του 'ς τόν οόρανόν, 'ς τά άοτρη καί 'ς τό φεγγάριν,
πώς τριών μερών γαμπρός νά 'νι κ* εν' νά 'ρτη νά τόν φάη
κι άν παρσλλάξη πού τές τρεις, άς τρώ' πού τό φεγγάριν.
Ό δράκος στάθην έμπιστά1 κι άφήκεν τον καί πάει.
35 Πιάννει το κεΐνον τό στρατίν, κεϊνον τό μονοπάτιν,
τό μονοπάτιν βκάλλει τον 'ς τής λυερής τά σπίτια.
Καί πού τόν 'δη ή λυερή άπό τό παναθύριν,
διπλού τριπλού κατέβηκεν άπό τό ποδοσκάλιν,
σηκώνει τό χεράκιν της κι άννοιξεν τό μανδήλιν
40 κ' έκεΐ χαμαί 'φιλήθηκαν κ' έγίνασιν ζευκάριν

καί 'έν τούς 'ποχωρίζασιν Βράγγοι5 μέ τό κοντάριν.
Κάμνουν τόν γάμον έμπιστά τήν λυερήν νά πάρη.
Ό νιούλλικος παντρεύκεται καί κάμνει τρεις ήμέρες"
περνά ή μιά, περνούν οί δυό, 'ς τές τρεις άναστενάζει.
45 Πού τ' άκουσεν ή λυερή στέκει καί άρωτά τον.

- «ΕΙντα 'χεις νιούλλικε, εΐντα 'χεις καί βαριαναστενάζεις ;»

- «Τόν δράκοντ' άθθυμήθηκα τώρα πού 'ν' νά μέ φάη».
Καί πιάννει καί τόν μαΟρον του τόν πετροκαταλύτην,
πού κοκκαλεΐ τά σίερα καί πίννει τόν 'Αβράτην.

50 Ππηά κ' έκααλλίκεψεν 'σγοιάν 6 ήταν μαθημένος.
Έκεΐ έποχαιρέτησεν κ' έπήαιννεν κλαμένος.
Οϋλην τήν στράταν επιασεν, οδλον τό μονοπάτιν,
τό μονοπάτιν βκάλλει τον 'ς του δράκοντα τό σπήλιον.
Ό νιός πάει τής Μερικιάς κ' ή κόρη τής Μερίκας,
55 ή κάλη του του 'φώναζεν κ' έκεΐνος 'έν έγροΐκαν.1
Καί πού τόν 'δη ό δράκοντας πολλήν χαράν έπήρεν.
-«Καλώς ήρτεν τό μπούκκωμαν,' καλώς ήρτεν τό γιόμαν'
μπούκκωμαν τρώω άθρωπον, τό γιόμαν τ' άλοόν του,
έτσά νά δειλινιάτικα τρώω καί τήν γεναΐκαν».
60 Κόρη 'σάν ήτουν βρένιμη,8 βρένιμα 'πολοήθην.

1) πρόγευμα. 2) κο*χαλίοτρα=ή κοκκάλα' τό ίσχνόν έκ κοκκάλων μόνον οΛμα. il) όρ-
κίοου. 4) "έτήρηαε τόν λόγον του, 5) Φράγκοι, 6) 8πω;. 7) δέν ήκουεν. 8) φρόνιμη.
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- «Δράκο, νά φάς τήν φάουσαν,1 νά φάς τήν κεφαλήν σου,
παρά νά φάς τόν άντρα μου, τόν εύλοητικόν μου,

πού μου τόν εύλοήσασιν πίσκοποι καί γουμένοι.
Καί νά 'ξερες, ά δράκοντα, τίνος παιδάκιν είμαι.
65 Τής άστραπής παΐδίν είμαι καί τής βροντής άγγόνιν,
καί τής χαμηλοπούμπουρης ' δισάγγονον κι άγγόνιν.
Τώρα στράβκω' καί καύκω* σε, βροντώ καί καταλυώ σε,
σηκώννω καί τόν άνεμον καί παίρνω τόν σταχτόν ' σου».
Πού τ' άκουσεν ό δράκοντας πολλά άκροφοήθη.!
70 - «Καί τήν 'στραπήν φοουμαι την καί τήν βροντήν περιττού,"
καί τήν χαμηλοπούμπουρην περιττού καί περιττού».
Καί πολοάται κ' είπεν της τής λυερής καί λέει.

- «Καί πιάσε καί τόν καλόν σου κι άμετε "ς τήν εύκήν μου».

Άϋαν. Ά. Σακελλαρίου, τά Κυπριακά,
τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1890, σ. 721 -722.

Γ'.

Εψές άργά έψιχάλιζε κι ό Γιάννης έτραγούδα'
ξυπνάει τ'άηδόνια 'ς τσοί φωλιές, τ'άγρια πουλιά στούς κάμπους,
ξυπνάει καί τό δράκοντα μέ τή δρακόντισσά του.
-«Καλώς τό Γιάνν',τό γιόμα μου, τό Γιάνν', τό δειλινό μου,
5 κι ά μ' άπομείνη τίποτα, νά είν' τ' άποταχινό ~ μου».

- «Άφες με, δράκο, μή μέ φάς, τί πάω νά στεφανώσω,
τί έμένα 'χουν τραγουδιστή καί πρώτο σοναδόρο».8
-«'Σάν ποιό μ' άφήνεις έγγυητή, 'σάν ποιό μ' άφήνεις πιέτζο»;'

- «Τόν ήλιο άφήνω έγγυητή, καί τό φεγγάρι πιέτζο».
10 Κι ό Γιάννης έπαράργησε, καί ό δράκοντας πεινάει

κ' έκεΐ άρχίναε κ' έτρωγε του ήλιου τσοί άκτίδες.
Μά νά το τό συμπεθερειό κι δλοι οί συμπεθέροι.

- «Καλώς τό Γιάνν', τό γιόμα μου, τό Γιάνν', τό δειλινό μου,
κι ά μ' άπομείνη τίποτα, ν' είν' τ' άποταχινό μου»."

15 Κανείς δέν άποκρίθηκε ν-άπό τσού συμπεθέρους,
παρά ή νύφη μοναχή, 'πού έπόνει γιά τό Γιάννη.

- «Μαχαίρια νά είν' τό γιόμα σου, σπαθιά τό δειλινό σου,
κ' ένα μαχαίρι δίκοπο νά είν' τ' άιτοταχινό7 σου».

1) φάοοαα = ή ιραγέδαινα. 2) τή; άαθενοό; βροντή; τή; άκοοομένη; χαμηλά προ;
τήν γήν. 3) άστράπτω. 4) τήν τέφραν. Γ)) πολί> εφοδήθη. 0) περισαότερον. 7) το
πρωινόν μοο. 8) δργανοπαίκτην μοοσικόν (λ. ίτ. sonatoi e). 9) ω; εγγόηαιν (λ. βενιτ. pie/.o),
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- «Τίνος παιδί, μωρή, 'σαι σύ, πού κουβεντιάζεις έτσι ;»

20 - «Ή μάννα μου είναι ή άστραπή κι ό άφέντης μου τά βόλι,
κ' έγώ τ' άστροποπέλεκο πού καίω τσού δρακόντους.1

Γ. Άρ. Κοντού, Δημοτικά ανέκδοτα
Κερκύρας, Κέρκυρα 1877, σ. 11-12.

Κ'. ΑΡΠΑΓΗ ΛΥΓΕΡΩΝ ΥΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ

Τό άσμα τούτο £χει άκριτικόν χαρακτήρα ού μόνον ώς πρός τό περιε-
χόμενόντου (άρπαγή γυναικών, σύνηθες θέμα είς τε τό άκριτικόν "Επος καί
τά&σματα του άκριτικοΰ κύκλου), άλλά κυρίως καί ώς πρός τήν όλην σύνθε-
οιν τού θέματος τούτου, Ιδία είς τήν διαγραφήν τής μορφής του γέροντος,
πατρός τών άπαχθεισών νεανίδων.

'Ως άρχεται τό άσ^α τήν έρώτησιν πρός τόν γέροντα διαβάτην, έάν
συνήντησε τρεις στρατιώτες νά σύρουν μαζί των τρεις λυγερές, φαίνεται άκέ-
φαλον. Δηλαδή έλλείπουν οί άρχικοί στίχοι του ενθα τό ιστορικόν τής άπα-
γωγής τών λυγερών. Τό θέμα τούτο άπαντά άλλην παραλλαγήν τού
άσματος έκ Καρπάθου καί Κρήτης, τό όποιον όμως φαίνεται ότι έχει προσ-
τεθή είς αύτήν έξ έτερου άσματος όμοίου περιεχομένου.

Γ. κ. Σ.

«Γιά πέ μου, μπάρβα 'έροντα, γιά πέ μου μπάρβα 'έρο' *
γιά πέμ' άσ σού παντήξασι3 'ς τή στράτα τρεις στρατιώτες
νά σύρνουσι τρεις λυερές, τίς τρεις μου θυγατέρες».
-«Γιά πέ μου τά σουσσούμια ' των, άν εϊαμε5, νά πούμε».
5 -«Ή μιά σβουρή,6 άλλη ξαθθή κ' ή άλλη μαυρομμάτα».

- «Όψές άργά τίς εΐα 'γιώ1 'ς τά Κούπετρα καί πάσι-
μαύρος έφίλα τή σβουρή, άσπρος τή ξαθθομάλλα,
μελαχροινός τήν όμορφη καί τήπ παιγνιομμάτα.
Φιλούσι κ' έρωτοΰσιτ τες, φιλοΰκ κι άνερωτοΰτ τες.

10 - «Κόρες, 'έν8 εχετ' άερφούς, 'έν εχετ' άξαέρφους ;»
-«Μόνον άφέντην9 εχομε, 'έροντα παλληκάρι'
γέροντας είναι 'ς τήβ βουλή καί νιός είς τό κοντάρι-
σάν άστραπή τό βλέμμα του κι ώσά βροντ" ή φωνή του
κι ώσάν άνεμοστρόϊλο τό στριφοΰρισμά του».
15 Άκόμ' ό λόγος ήστεκε κ' ή συντυχιά 'ποκράει10

καί 'έξου " καί τόγ γέροντα 'ς τόκ κάμπο ξεπροάλλεΐ'"

1) Τύ άσμα είς τήν παραλλαγήν ταύτην συνεχίζεται με ιούς στίχους :

Τρέχα Γιάννη μου στο καλά και στήν καλή τήν ώρα,
τι εχω αδερφό μικρότερο, σκιάζομαι μή τό κ άψη.

2) γέρο. 3) άν σέ συνήντησαν. 4) τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των. 5) άν

είδαμε. 6) σγουρή. 7) χθ·ές βράδυ τάς είδα έγώ. 8) δέν. 9) πατέρα. 10) ή ουζή-

τηαις συνεχίζετο. 11) καί δέξου. 12) ξεπροβάλλει.
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στριγγιά φωνή τήν ήσυρβ δση κι άν έβουλειέτο. 1
-«Μωρέ σκύλλοι, σταθήτ' άτου9 καί τώρα θά σάς γείξω».*
"Αλλος τά δρη πέρασε κι άλλος μέσ' 'ς τά λαγκάγια____

Μ. Μιχαηλίδου Νουάρου, Δημοτικά Τραγούδια
Καρπάθου, έν 'Αθήναις 1928, σ. 86, άρ. 15(β).

ΚΑ'. ΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΠΑΓΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Εύρύτατα γνωστά είς δλον τόν έλληνικόν κόσμον είναι τά δημοτικά
τραγούδια μέ Θέμα τήν άρπαγήν καί τόν έξαναγκασμόν είς γάμον τής γυ-
ναικός, άπουσιάζοντος έκ τού οίκου τοΰ συζύγου.
Ταύτα διακρίνονται κυρίως είς τούς τύπους:

Α) τού συζύγου, όστις εύρισκόμενος έπί μακρόν χρόνον είς ξένην χώ-
ραν, ξενιτεμένος, ή διατελών άλυσόδετος (σκλάβος) ε'ις καράβι (φρεγάδαν,
γολέταν), μαντεύει έκ τού αίφνιδίου χρεμετισμοΰ τού άλόγου του ή έξ
όνείρου ή έξ όλως άπροόπτως ένθυμήσεως τού σπιτιού του, άκόμη δέ καί έξ
άλλων σημείων, ότι έντός όλίγου τήν γυναίκα του θά νυμφευθή άλλος. Οδ-
τος έπιστρέφει πάραυτα διά τού ταχύποδος ίππου του, φθάνει κατά τήν στι-
γμήν τής στέψεως έν τή έκκλησία ή όλίγον πρό αύτής καί έμποδίζει τήν
τέλεσιν τού γάμου. 'Αναγνωρίζεται άμέσως ύπό τής συζύγου, ήτις καί άκο-
λουθεϊ αύτόν, ούτω δέ ή άλλως ματαιοΰται ό γάμος.

Β) α) τής άρπαγής τής γυναικός τού ήρωος Κωσταντά ύπό άλλου παλ-
ληκαριού, τού Σκληρόπουλου ή Συρόπουλου κλπ.Ό Σκληρόπουλος άπάγει διά
τής βίας τήν γυναίκα του. Ό Κωσταντάς όπλίζεται άμέσως πρός καταδίω-
ξιν τού άρπαγος καί έπιβάς γηραιού άλλ' ώκυποδεστάτου ίππου καταφθά-
νει τούτον, τόν καταβάλλει καί έλευθερώνει τήν σύζυγόν του.4

ßJ τής άπαγωγής τής γυναικός τού Διγενή καί τής άγγελίας τού γε-
γονότος είς αυτόν, εύρισκόμενον μακράν της, υπό πουλιού. Ό ήρως όμοίως,
ώς άνωτέρω ά Κωσταντάς, Ιππεύει γηραιόν άλλά ταχύν ϊππον καί τίθεται
πρός άναζήτησιν τής άρπαγείσης, τήν όποίαν καί έλευθερώνειs έκ τών χει-
ρών τού άπαγωγέως.

Τό θέμα τών άσμάτων τούτων (Α καί Β), διαδεδομένων εύρέως είς
τόν έλληνικόν κόσμον μέ πλήθος παραλλαγών, 2χει ήδη παρατηρηθή ύπό
τοΰ Νικ. Πολίτου ('Εκλογαί, άρ. 75) ότι «είναι κοινότατον είς άσματα'
μύθους καί παραδόσεις πολλών λαών 'Ανατολής καί τής Δύσεως, έπαναλαμ-
βανομένου τού όμηρικού μύθου περί 'Οδυσσέως" καί τών μνηστήρων τής Πη-
νελόπης κατά ποικιλωτάτους τρόπους>.

Τό πρωτότυπον τού μύθου τούτου διά τήν διάπλασιν τών άσμάτων τού-
των τής άρπαγής ύποστηρίζει ό Στίλπ. Κυριακίδης ότι δέν ύπήρξεν ό όμηρικός
μύθος άλλ' άλλη μεταγενεστέρα διήγησις (Δ' π. Χ. αί.) μέ πλατείαν διάδοσιν

1) Ιξέβαλε ακληράν, ίσχυράν, φωνήν όσον τού ήτο δονατόν. 2) επίρρ. τοπ.: αύτοΰ.

3) δήξω.

4) Βλ. άνωτ., ο. 81, άσμα ια. 5) Βλ. άνωτ., σ. 31, άρ. 8. 6) Βλ. Στίλπ. Κυρι-

ακίδου, Δημώδης ποίησις καί ιστορία, Λαογρ., τόμ. 12 (1938- 1948), σ. 501. Πρβλ. καί

John Meier, Deutsche Volkslieder, I Teil, Balladen, Leipzig 1935, σ. 101.
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είς τήν Άνατολήν. Κατά τήν διήγησιν ταύτην ή βασιλόπαις Όδάτις καί ό νέος
Ζαριάδρης ήράσθησαν άλλήλων έν όνείρφ, ότε δέ κατόπιν ή Όδάτις έξηναγ-
κάζετο ύπό τού πατρός είς γάμον μετ' άλλου, ό Ζαριάδρης, είδοποιηθείς,
^σπευσεν έκ μεγάλης άποστάσεως, κατέλαβε τήν Όδάτιν κατά τήν στιγμήν
της τελέσεως τού γάμου καί άπήγαγεν αύτήν. ' Πιστεύει έτι ό Στ. Κυριακίδης
ότι ή διήγησις αύτη ύπόκειται καί «είς τήν άρπαγήν τής κόρης τού στρατη
γοΰ Δούκα ύπό τού Διγενή καί άλλους παρομοίους άνατολικούς μύθους έν
οίς καί είς τάς τουρκικάς διηγήσεις του Σαίτ-Μπατάλ καί τού Κιόρογλου.
"Ωστε τό άσ1αα τΠζ άρπαγής καί ή αρπαγή τής Εύδοκίας ύπό τοΰ Διγενή
είναι παράλληλοι διασκευαί του αύτοΰ μύθου, ούδεμίαν άπ' άλλήλων έχου-
σαι έξάρτησιν».*

Τά παρατιθέμενα κατωτέρω άσματα άνήκουν είς τόν πρώτον (Α) τύπον.

Γ. Κ. Σ.

Αι.

Ώς κάθουμουν καί έτρωγα είς μαρμαρένια τάβλα,
ό μαύρος μου χλιμίντρισε, ράϊσε τό σπαθί μου'
κ' έγ' άπό νούς μου' τό'νοιωσα, παντρεύουν τήν καλήν μου"
μ' άλλον άνδρα τήν εύλογοΰν, μ' άλλον τήν στεφανώνουν"
5 παντρευαρραβωνιάζουν την κι άλλον τής δίνουν άνδρα.

Περνώ καί πάω στούς μαύρους μου, ' τούς έβδομηνταπέντε.

- «Ποιός είν' άπό τούς μαύρους μου, τούς έβδομηνταπέντε,
ν' άστράψη στήν άνατολή, νά εύρεθη στήν δύση ;»

Οί μαύροι δσοι τ' άκουσαν, δλ' αίμα κατούρησαν"
10 κ' οί μαΟρες δσες τ' άκουσαν, δλες πουλάρια 'ρρίξαν.
Κ' ένας γέρος, γερούτσικος καί σαραντοπληγιάρης"

- «έγώ είμαι γέρος κι άσκημος, ταξίδια δέν μου πρέπου"
γι' άγάπη τής καλής κυράς νά μακροταξιδέψω,

όπου μ' άκριβοτάγιζε στό γΟρο τής ποδιάς της,
15 όπου μ' άκριβοπότιζε στή χούφτα του χεριοΰ της».
Στρώνει γοργά τό μαΰρο του, γοργά καβαλλικεύει.

- «Σφίξε τό κεφαλάκι σου μ' έννιά πηχών μαντήλι,
καί μή σέ πάρη κουρτεσιά5 καί βάλης φτερνιστήρια, '
καί θυμηθώ τή νιότη μου καί κάμ' ώσάν πουλάρι

20 καί σπείρω7 τά μυαλούλια σου σ' έννιά πηχών χωράφι».
Δίνει βουτσιάν8 του μαύρου του καί πά' σαράντα μίλια'
καί ματαδευτερώνει το καί πά' σαρανταπέντε.
Στήν στράταν όπου πήγαινε, τόν θιόν έπαρακάλεΓ
-«θεέ! νά βρώ τόν κύρη μου στ' άμπέλι νά κλαδεύη !»

1) Βλ. Στίλπ. Κυριακίδου, ενθ·' άνωτ, Λαογρ. 12, σ. 500. 2) Αυτόθ-ι, ο. 501.
il) μέ τόν νοϋν μου, μόνο? μου. 4) εί; του; ίππου; μου. 5) μή σέ χαταλάβ·(] ή φιλο-
τιμια (;) (λ. ίτ. cortesia). 6) χαί χτυπήσγ;; μέ του; πτερνιστήρα;. 7) σέ χρημνίσω χαί δια-
σπείρω. 8) χτύπημα διά του μαστιγίου (τή; βίτσα;).
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25 Σάν χριστιανός τό ελεγεν, σάν άγιος έξακούστη,
καί εϋρηκε τό κύρην του στ' άμπέλι νά κλαδεύη.

- «Καλώς τά κάνεις, γέροντα! καί τίνος είν' τ' άμπέλι ;»

- «Τής έρημιάς, τής σκοτεινιάς, του υίού μου του Ίαννάκη'
σήμερα τής καλίτσας του άλλον τής δίνουν άντρα,

30 μ' άλλον άντρα τήν εύλογούν, μ' άλλον τήν στεφανώνουν».

- «Γιά πές μου, πές μου, γέροντα, φθάνω τους στό τραπέζι;»

- «"Αν εχης μαΟρον γλήγορον, φθάνει τους στό τραπέζι'
άν εχης μαΟρον πάρνακα,1 φθάνεις τους νά βλογοΰνται».
Δίνει βουτσιάν 2 του μαύρου του, καί πά' σαράντα μίλια'

35 καί μεταδευτερώνει το και πά' σαρανταπέντε.

Στήν στράταν όπου πήγαινε, τόν θιόν έπαρακάλει.

- «θεέ ! νά βρώ τή μάννα μου στόν κήπο νά ποτίζη !»
Σάν χριστιανός τό ελεγε, σάν άγιος έξακούστη.
Εϋρηκε καί τήν μάνναν του, στόν κήπο νά ποτίζη.

40 - «Καλώς τά κάνεις, γραία μου, καί τίνος είν' ό κήπος ;»

- «Τής έρημιάς, τής σκοτεινιάς, του υίοΰ μου του Ίαννάκη'
σήμερα τής καλίτσας του άλλον τής δίνουν άντρα,

μ' άλλον άντρα τήν εύλογούν, μ' άλλον τήν στεφανώνουν».

- «Γιά πές μου, πές μου, γραία μου, φθάνω τους στό τραπέζι ;»
45 - «"Αν εχης μαΟρον γλήγορον, φθάνει τους στό τραπέζι'

άν £χης μαΰρον πάρνακα,1 φθάνεις τους νά βλογοΰνται».
Δίνει βουτσιάν' του μαύρου του καί πά' σαράντα μίλια'
καί μεταδευτερώνει το καί πά' σαρανταπέντε.
Ό μαύρος έχλιμίντρισε3 κ' ή κόρη τόν γνωρίζει.
50 -«Κόρη μου, ποιός σοΰ όμιλά καί ποιός σέ συντυχαίνει ;»'

- «Είναι ό πρώτος μ' άδερφός, μου φέρνει τά προικιά».

- «"Αν είν' ό πρώτος σ' άδερφός, εβγα νά τόν κεράσης'
άν είν' ό άγαπητικός, νά βγώ νά τόν σκοτώσω».

- «Είναι ό πρώτος μ' άδερφός, μου φέρνει τά προικιά».
55 Χρυσόν ποτήρι άρπαξε, νά βγη νά τόν κεράση.

- «Δεξιά μου στέκα, λυγερή, ζερβιά κέρνα με, κόρη».
Κι ό μαύρος έγονάτισε κ' ή κόρη άπάν' ευρέθη.6

C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, tome II, Paris 1825, a. 140- 144.

1) ίππον οκνόν βλ. Στίλπ. Κυριακίδου, Ό Διγενής 'Ακρίτα?, έν 'Αθήναις [1926], ο. 9,
σημ.. 1. 2) βιτσιάν. 3) έχρεμέτισε. 4) συνδιαλέγεται, συνομιλεί, μαζί σου. 5) είςτήνεκδο-
σιν C. Fauriel υπάρχουν ετι καί οί έξης 4 στίχοι, οϊτινες φαίνεται 8τι άποτελοϋν μεταγενεστέρϊν
προσθήκην εις τδ ασμα: Τρέχει ενϋνς σαν άνεμος, Τούρκοι κρατούν τουφέκια.

Μηδέ τον μαΰρον είδανε, μηδέ τόν κονιορτόν τον
Ποιος είχε μαΰρον γλήγορον, είδε τόν κονιορτόν του.
Ποιος είχε μαΰρον πάρνακα, μηδέ τόν κονιορτόν τον.
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Αία.

τησ γυναικοσ του ξενιτεμενου

Ό Γιάννες έξενίτεψεν,1 έποίκεν 2 ξενιτείαν
σείτ' θά 'λειπεν 3 τριά χρόνους, ελειψεν τράντα χρόνους.
Άσ' τά τριάντα χρόνι' άπάν' δρωμαν 4 είδ' έκεΐνος"
έκείνος είδεν δνειρον, ή κάλη" άτ' θά 'παντρεύη.
5 Έγνέφιξεν 0 κι άναστενάζ', μέγαν φωνήν έξέγκεν 7.
Έγνέφιξεν ένν& καθτρά καί δεκοχτώ χωρία,
έγνέφισεν τόν βασιλέαν μέ δλον τό φουσάτον.8

- «Τό ποίος εν' π' έφώναξεν κι άγρή φωνήν έξέγκεν ;»

- «Έγώ είμαι π' έφώναξα κι άγρο φωνήν έξέγκα.
10 Έγώ μικρός έπάντρεψα0, έκαμα ξενιτείαν,

σείτ' τρία χρόνους θά 'λειπα, ελειψα τράντα χρόνα.
Άπό θεού χαρτίν ερθεν θά ύπαντρεύη ή κάλη μ'». 10

- «Φερήτε άτον " 'λαφρόν σπαθίν κ' έλλενικόν κοντάριν,
φερήτε καί τόν μαΰρον μου, άς καβαλλ'κεύ' καί 'πάγη».

15 Ό μαΟρον εν' τού βασιλέα καί 'ς τά ραχφ 12 έξέβεν"
άκόμην 'κ'13 έκαβάλλ'κεψεν, έπήγεν κ' έπεδήβεν. "
Χρυσόγερον έπέντεσεν 15 άπάν' 'ς σό σταυροδρόμιν.

- «Πού πάς, που πάς, χρυσόγερε, τά γαίματα λουσμένος ;»
Κείνος όπίσ' έτέρεσεν, 111 άπηλογιάν 17 έδώκεν.

20 - «Είχα υίόν 'ς τήν ξενιτειάν καί λείπει τριάντα χρόνους"
τήν νύφε μου τήν Άρετήν έστρούλισαν 18 νά παίρ'νε».

- «Χάετε 18 κ' έσύ, χρυσόγερε, άς πάμ' οί δυό έντάμαν».20
έπήγεν κ' έτραγώδεσεν.....

- «Βούλομαι, μάννα μ", βούλομαι καί ξάν' 21 μετανοΐζω'
25 βούλομαι ρα^ιά " νά πατώ, χωρία νά χαλάνω,

νά παίρω τήν άγάπη μου 'πως ετον άπό πρώτα».
Ή κόρ' έπαραγνώρισεν 22 κ' είπεν" «ερθεν ό Γιάννες».

- «Καλώς τό πρώτον στέφανο μ', καλώς τήν πρώτη άγάπη μ'.
Συμπέθεροι 'ς τ' έσέτερα, 23 κουμπάρε 'ς τά δικά σου,

30 καί σύ γαμπρέ, καλογαμπρέ, άμε καί δθεν έρθες». 24

Πόντος (Κερααονς). - Λ. Α., "Υλη άρ. 67
καί ây. 31, σ. 161-166 (Ί. Βαλαβάνης).

1) έξενιτεύθη. 2) έποίησε. 3) ένψ επρόκειτο νά λείψ-fl. 4) όραμα, δνειρον. 5)

ή καλή, ή σύζυγο; του. 6) έξύπνησε. 7) έξέβαλε. 8) τό στράτευμα (λ. λατ. fossatuni).

9) έπαντρεύτηκα, ένυμιρεύθην. 10) ήλθε χαρτί (άγγελία) άπό τόν Θεόν 8τι θά παντρευτη

ή καλή μου. 11) εις αύτόν. 12) βουνά. 13) δέν. 14) καί έπροχώρηαε πολύ. 15) σον-

ήντησε. 16)έκοίταξε. 17) άπάντηαιν. 18) εστόλισαν. 19) ελα. 20) οι δύο μαζί. 21) ξανά,

πάλιν. 22) άνεγνώρισε. 23) εί; τό σπίτι σας. 24) πήγαινε πάλιν άπ' έκεΐ πού ήλθες.

8
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Απ.

του σκλαβου εισ το καραβι

Γολέτα 1 ν έταξίδευε 'ς τσ' Άττάλειας τά κανάλι'
είχε λεβέντες ναυτικούς κα( μπέη καπετάνιο,
είχε καί σκλάβο ν όμορφο στά σίδερα δεμένο.
Κι ό σκλάβος άνεστέναξε κ' έστάθηκ' ή γολέτα.
5 Κι ό μπέης 'πηλογήθηκε μέσ' άπ' τήν κάμαρά του.

-«Ποιός ναύτης άπ' τούς ναύτες μου καί ποιός άπ' τά παιδιά μου,
ποιός είναι π' άνεστέναξε κ' έστάθηκ' ή γολέτα ;»
Κι ό σκλάβος 'πηλογήθηκε μέ τό καημένο άχείλι.
-«Έγώ 'μαι π' άνεστέναξα κ' έστάθηκ' ή γολέτα».
10 -«Σκλάβε μ', πεινάς; σκλάβε μ',διψάς; σκλάβε μ',ρούχα δέν έχεις;»
-«Ουτε πεινώ, ουτε διψώ, κι ουτε ρούχα δέν θέλω!
τόν τόπο μου θυμήθηκα κ' έκεΐ θέλω νά πάγω.
"Ημουν τριώ μερώ γαμπρός, δώδεκα χρόνια σκλάβος
κι άπόψε τή γυναίκα μου άλλος τήν εύλογάται».
15 -«Σκλάβε μου, γιά τραγούδησε καί νά σέ λευτερώσω».
-«Πόσες φορές τραγούδησα καί λευτεριά δέν είδα'
μά πάλι γιά χατήρι σου νά ξανατραγουδήσω.
Φέρτε μου τό λαγούτο μου μέ τσ' άσημένιες κόρδες,
νά τραγουδήσω χλιβερά,' νά κλαίγω πικραμμένα,
20 τά νιάτα μου πού πέρασα στά σίδερα δεμένος.

Δώδεκα χρόνια έκαμα στής Μπαμπαριάς τά μέρη'
λεψτοκαρυάν έφύτεψα στής φυλακής τήν πόρτα
καί λεψτοκάρυ ν έφαγα καί λευτεριά δέν είδα».3
-«"Αϊδε, σκλάβε μου, στό καλό καί στήν καλή τήν ώρα
καί πάρε καί τό μαύρο μου καί πάνω καβαλλίκα».
"Ωστε νά πη «εχετε γειά», πήρε σαράντα μίλια
κι ώστε νά πούνε «στό καλό», άλλα σαράντα πέντε.
25 Στόν δρόμον όπου πήγαινε τόν θιόν παρακαλούσε.

- «θεέ μ', νά βρω τόν κύρη' μου στ' άμπέλια νά δουλεύη».
Σάν χριστιανός πού τό 'λεγε, σάν άγιος έξακούστη5

καί πήγε καί τόν εϋρηκε καθώς παρακαλούσε.

- «Καλησπέρα σου, γέροντα».— «Καλώς τό παλληκάρι».

30 -«Τούνος6 είναι τ'άμπέλια αύτά πού μέ καλό τά σκάφτεις;»

1) γολέτα = είδος ιατιοφόροϋ πλοίου (λ. βεν. goleta). 2) θλιβερά. 3) οί στίχοι
οδτοι, 21 - 23, άποτελοδν μεταγενεστέραν είς το άσμα προαθήκην παραληφθέντες έξ έτέροο δη-
μοτικού τραγοϋδιοδ· βλ. κατωτέρω, ο. 117-118. 4) τόν πατέρα. 6) είσηκοόσθη. 6) τίνος.
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-«Τής έρημιάς, τής σκοτεινιάς, τού γιού μου του χαμένου,
πού 'ταν τριώ μερώ γαμπρός, δώδεκα χρόνια σκλάβος
κι άπόψε τή γυναίκα του άλλος τήν εύλογάται».
-«Πές μου νά ζήσης, γέροντα, φτάνω κ' έγώ στό γάμο;»
35 -«"Αν είν' ό μαύρος σ' γλήγορος φτάνεις καί σύ στό γάμο'
άν είν' ό μαύρος σου βαρύς1 'π' τήν έκκλησιά νά βγαίνουν».
Δίνει βιτσιά3 τό μαύρο του σάν άστραπή διαβαίνει.
Στόν δρόμον όπου πήγαινε τόν θεόν παρακαλούσε,
«θεέ μ', νά βρω τή μάννα μου στόν ποταμό νά πλύνη».
40 Σάν χριστιανός πού τό 'λεγε, σάν άγιος έξακούστη
καί πήγε καί τήν ηϋρηκε καθώς παρακαλούσε.

- «Καλημέρα σου, μάννα μου». — «Καλώς τό παλληκάρι».

- «Τούνος 2 είναι τά ρούχ' αύτά πού κάθεσαι καί πλύνεις ;»
-«Τής έρημιάς, τής σκοτεινιάς, του γιου μου του χαμένου,

45 πού 'ταν τριώ μερώ γαμπρός, δώδεκα χρόνια σκλάβος
κι άπόψε τή γυναίκα του άλλος τήν εύλογάται».

- «Πές μου νά ζήσης, μάννα μου, φτάνω κ' έγώ στό γάμο ;»

- «"Αν είν' ό μαύρος σ' γλήγορος φτάνεις καί σύ στό γάμο
κι άν είν' ό μαΰρός σου βαρύς στήν έκκλησιά νά βγαίνουν».

50 Δίνει βιτσιά 3 τό μαύρο του στήν έκκλησιά προφταίνει
κι ό μαύρος χιλιμίντρησε ' στής έκκλησιάς τήν πόρτα.
Κ' ή νύφη καθώς άκουσε τό μαύρο νά μουγγρίζη,"
γυρίζει λέγει του παπά πού 'ρτε νά τή βλογήση.
-«"Αφσε, παπά μ', τά στέφανα, πάψε καί τό βαγγέλιο
γιατ' ό καλός μου πρόφτασε, γιατ' ό καλός μου ήρτε».

Μικρά 'Ασία (Κύζικος). - Λ. Α., άρ. 189,
σ. 180, άρ. 5 (Μ. Φιλανθίδης, 1894).

Αΐΐα .

Πέντε ψριγάδες 8 ήμεστα καί δεκοχτώ γαλιότες'7
είχαμε σκλάβους όμορφους στήν άλυσο βαρμένους.
Γείς σκλάβος άναστέναξε κ' έστάθηκ' ή ψριγάδα.
Κι ό μπέης άπού τσ' ώριζε, πολλά του βαροψάνη.
5 - «Ποιός είν' άπ' άναστέναξε κ' έστάθηκ' ή ψριγάδα ;
άν είναι οςιτού τσοί σκλάβους μου νά τόνε λευτερώσω
κι άν είν' άπό τσοί ναύτες μου νά τόνε ξεπλερώσω». 8

1) βραδόπου;. 2) τίνο;. 3) μαστίγωσιν. 4) έχρεμέτισε. 5) νά φωνάζ-f] δυνατά.

6) ιρριγάδο. = τρίστ-ηλον πολεμικδν πλοΐον (λ. βεν. fregada). 7) γαλιότα· ένταδθ-α πει-

ρατικδν πλοΐον, ίστιοφόρον ή κωπήλατον. 8) οί στίχοι 6-7 προσετέθησαν έκ τή; παραλλ.

έκ Κρήτη;. Λ. Α., άρ. 31, σ. 245-246.
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Σκλάβος τ' άπηλογήθηκε 'πό μέσ' άπού τ' άμπάρι.'

- «Έγώ 'μαι π' άναστέναξα κ' έστάθηκ' ή ψριγάδα».

10 --«Σκλάβε, πεινάς; σκλάβε, διψάς; μή τό ψωμί σου λείπη ;»

- «Μήτε πεινώ, μήτε διψώ, μήτε ψωμί μοΰ λείπει'

τοΰ τόπου μου θυμήθηκα καί τσή γλυκείας μ' άγάπης,
άπού 'μουν τριμερόγαμπρος κ',έδά 2 'μαι ό δόλιος σκλάβος.
Δώδεκα χρόνους σήμερα σκλάβος εΤμ' ό καημένος'
15 κι όψές 3 πουλούν τά ρούχα μου, τήν άλλη τ' άρματά μου,
σήμερο τή γυναίκα μου άλλος τήνε βλογάται».4

- «Τραγούδηξέ μου, σκλάβε μου, κ' έγώ σέ λευτερώνω».

- «Μά 'γώ ξανατραγούδηξα καί λευτεριά δέν είδα,
μά πάλι γιά τή λευτεριά θά πώ 'ναν 5 τραγουδάκι.

20 Γιά δώστε μου τή λύρα μου, τό δόλιο μου δοξάρι 6
νά θυμηθώ τσ' άγάπης μου, σήμερο τήνε χάνω,
νά κάμω μάννες νά σφαούν καί λυγερές νά κλάψουν,1
νά κάμω καί μιά λυγερή νά μπη είς τό καράβι,
νά τή ψιλήσ' ό μπέης μας καί νά μέ λευτερώση».
25 Καί δούδουν 8 του τή λύραν του, τό δόλιον του δοξάρι'
τσ' άγάπης του θυμήθηκε τά δάκρυα ντου έτρέξαν
καί κάνει μάννες νά σψαοΰν καί λυγερές νά κλάψουν
καί κάνει καί μιά λυγερή νά μπη είς τό καράβι
καί τή ψιλεί ό μπέης του καί τόνε λευτερώνει.9
30 Καβαλλικά τό μαύρο ντου πάει σαράντα μίλια.

Στή στράτα του συναπαντά " γεις γέρος σ' άμπελάκι.

- «Νά ζήσης, μπάρμπα γέροντα, τίνος είν' τ' άμπελάκι;»

- «Τσή έρημιάς, τσή σκοτεινιάς, τοΰ γιου μου του Γιαννάκη,
άπού 'τον τριμερόγαμπρος κ' έδά 'ναι ό δόλιος σκλάβος.

35 Δώδεκα χρόνους σήμερο σκλάβος είν' ό καημένος'

κι όψές3 πουλούν τά ρούχα ντου τήν άλλη τ' άρματά του,
σήμερο τή γυναίκαν του άλλος τήνε βλογάται».4

- «Πέ μου, νά ζήσης, γέροντα, άν φτάνω στά στεφάνια».

- «"Αν είν' ό μαύρος γλήγορος, φτάνεις είς τά στεφάνια».

1) τί> κύτο; τοδ πλοίου (λ. τ. timbar). 2) τώρα. 3) yJH;. 4) τήν στέφεται,
τήν νυμφεύεται 5·.' ιερολογία;. 5) ενα. 6) τόίον τή; λύρα;. 7) οί στίχοι 22 - 24 ό6ε-
λιζονται ύπό τοΰ εκδότου, 2μω; αποτελούν όργανικόν μέρο; τοδ ασματο;" βλ. καί έν τ·η παραλλ.
A.A., άρ. 31, σ. 245-46, στ. 20-22. 8) δίδουν. 9) οί στίχοι 27-29, άκολοοθοδντε;
μετά τόν στίχον 32 (εκδ. Jeaiui., στ. 25) καί όβελιζόμενοι υπό τοδ Γιανναρ. τοποθετούνται εν-
ταύθα συμφώνω; καί πρό; τήν παοαλλαγήν έκ Κρήτη;" A.A., άρ. 31, σ. 245-246, στ. 24 - 26.
Έκ τή; παραλλ. Γιανναράκη παραλείπεται ένταδθ-α ό στίχο; 22 : Κι ό μπέης τόν λυπ,ή^ηχι
χαί τόνε λευτερώνει. 10) τόν ϊππον. 11) τόν συναντά.
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40 πάλι καί είν' άμπασσωπός,1 θά ψτάξης είς το γάμο».

Δούδει βιτσιά2 τού μαύρου ντου στσή νύφης καί προβαίνει8
κι ό μαΰρος του χιλιμιντρφ4 κ' ή κόρη τόν γνωρίζει.

- «Άσ'5 τά διαβάσματα, παπά, δάσκαλε, τό ψαλτήρι,
γροικώ τον τόν Γιαννάκη μου πού τραγουδεΐ καί ψτάνει.

45 - «Τήν μπάντα μπάντα,6 δέσποτα, νά ίδώ κ' έγώ τή νύφη».
Κι άπού τή χέρα τήν άρπά στό μαύρο τήν καθίζει.

Ant. Jeannaralcie, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 203-204. άρ. 265.

ο φυλακισμενοι κ' η βασιλοπουλα

Είς τόν κύκλον τών φσμάτων τούτων τής άρπαγής δύναται νά ύιταχθη,
παρά τόν χαρακτήρα του μάλλον ώς παραλογής, καί τό &σμα τού φυλα-
κισμένου όστις μέ τό τραγούδι του συγκινεί τήν βασιλοπούλαν, τήν όποίαν
ίίχει έρωτευθή καί διά τήν όποίαν είναι έγκάθειρκτος καί ζητεί άπ' αύτήν
τήν άπελευθέρωσίν του.

γ. κ. σ.

Α'.

Σ' ήθε' καή καί μπυριστή7 έκείν' ή δόλια μέρα,
έκείν' ή δόλια Κυριακή κ' ή πίουλη 'ευτέρα,8
πού πιάσασι τόν Κωσταντή μέ τήν Έμιροπούλλα.
Τράντα τόπ πιάνν' άψ' τό γιακά κ' είκοσι 'πού τά πόγια,9
5 στήφ φυλακή τόβ βάλλουσι νά κάμη τράντα μέρες"
κ' έκεΐ τόν έζεχάσασι κ' ήκαμε τράντα χρόνους.
Πότε καί πότε τραουεΐ '" καί σβήννει τόκ καμότ του.
Κ' ή κόρη πού τόν άαπά 'ς τό παραθύριν ήβγε.

- «Τραούησέ μου, Κωσταντή, νά 'ης 11 τήλ λευτεριάσ σου».
10 - «Πολλές φορές τραούησα καί λευτεριά 'έν εΐα,12

'μμ' έγιώ 15 διά τήν έλευτεριά πάλι νά τραουήσω.
Λεψτοκαρυάν έψύτεψα στής φυλακής τόκ κήπο
καί λεψτοκάρυα ήφαα καί λευτεριάν 'έν εΐα.1,1
Σΰρε, κόρη, στής μάννας σου νά πάη 'ς του κυροΰ σου,
15 νά μπη, νά βγη 'ς του 'ασιλιά γιά νά μέ λευτερώση».

Μ. Γ. Μιχαηλίδον Νονάρου, Δημοτικά τραγούδια
Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 273.

1) άν πάλι είναι βραδυκίνητο; (λ. ίτ. abasso). 2) δίδει μαστίγωσιν. 3) προβάλλει,
παρουσιάζεται. 4) χρεμετίζει 5) άφησε. 6) πρό; τά πλάγια παραμέρισε (λ. ίτ. banda).
7) νά ήθελε καή καί ανάψει. 8) ή επίβουλο;, κακή, Δευτέρα. 9) πόδια. 10) άπό και-
ρού εί; καιρόν, κάπου κάπου, τραγουδεΐ. 11) νά ίδη;. 12) δέν είδα. 13) ομω; έγώ.

14) δέν είδα.
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Α'α .

Πήγα στή βρύση γιά νερό, κρύο νερό νά πάρω,
βαρειά άδικιά μου ρίξανε πώς φίλησα κορίτσι.1
Στή φυλακή μ' έρρίξανεs νά κάμω χρόνια δέκα
καί τά κλειδιά έχάσανε καί κάνω δεκαπέντε.
5 Πορτοκαλίτσα φύτεψα στής φυλακής τήν πόρτα,
πορτοκαλάκια έφαγα κι άκόμα δέν έβγήκα.
Μιά μέρα καί μιά Πασκαλιά, μιά πίσημην ήμέρα
μέ πήρε τό παράπονο κι αρχίνησα νά κλαίω"
κι άρχίνησα νά τραγουδώ τής φυλακής τραγούδι.3
10 Βασιλοπούλα τ' άκουσε 'πό 'να ψηλό παλάτι.

- «Ποιός είν' αυτός πού τραγουδεΐ, ποιός είναι αύτός πού κλαίει;
νά του χαρίσω έννιά χωριά καί δέκα βιλαέτια».

- «Δέν θέλω τά έννιά σ' χωριά μηδέ τά βιλαέτια σ',
μόν' θέλω τή μεσούλα σου, νά σφίξω, ν' άγκαλιάσω».

15 - «Σύρτε, σκλάβες, καί βάλτε τον άκόμη παραμέσα
νά κάμη νύχια πιθαμές καί τά μαλλιά του πήχες».'

Θράκη ("Αβδηρα Ξάνθης). - Α. Α. άρ. 2157, σ. 121
(Δ. Πετρόπουλος «αί Σπ. Περιστέρης, 1955).

1) Εις τί) κείμενον τοο άσματος μετά τον στ. 2 άκολοοθεΐ : ονδί κορίται φίληπα, ουδί
καί παντρεμένη. 2) χειρ. : μοΰ ρίξανε. 3) είς τό κείμενο ν το βον ήμιστίχιυν είναι : τα
κλέφτικα τραγούδια. Τούτο διωρθώθη σομιρώνως προς τήν παραλλ. έκ Ροϋμλουκίου Πιερίας
(A.A., άρ. 984 Γ', ο. 872-74, άρ. 55, οτ. 9, Δ. Αοοκόποολος, 1935). 4) Ό στίχος
άπαντφ καί άλλως: và κάμη νύχια πιθαμές και τά μαλλιά πλεξούδες.
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Α'. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΑΒΡΑ
(11.18 - 1140)

Τά άσματα τοΰ Πόντου, όστις διέσωσεν, ώς καί ή Κύπρος, άκραιψνείς
τάς παραδόσεις τής "Ακριτικής έποποιίας, διετήρησαν κατ' άξιοθαύμαστον
τρόπον καί τήν μνήμην τών όνομάτων άνδρών διακριθέντων είς τήν ίστορίαν
του έλληνικού Πόντου. Εις τών άνδρών τούτων είναι ό στρατηγός Κωνσταν-
τίνος Γαβράς, ό μνημονευόμενος είς τό κατωτέρω άσμα. Ούτος ήτο άνεψιός
τοΰ έν ετει 1098 αίχμαλωτισθέντος ύπό τών Σελτζούκων Τούρκων καί έν
θεοδοσιουπόλει (Έρζερούμ) μαρτυρήσαντος στρατηγού Θεοδώρου Γαβρά,
γενόμενος δ'έν έτει 1118 έ'παρχος καί στρατηγός τοΰ θέματος Χαλδίας, του
όποιου ϊδρα ήτο ή Τραπεζοΰς, έκήρυξε τό 1126 έαυτόν άνεξάρτητον ήγε-
μόνα καί κατέσχε τήν άρχήν μέχρι τοΰ 1140, ότε κατεβλήθη ύπό τών στρα-
τευμάτων τοΰ αύτοκράτορος 'Ιωάννου του Κομνηνού. 1

Τό άσμα άναφέρεται είς καταστροφήν του στρατού τού Κωνσταντίνου
Γαβρά έκ χιονοθυέλλης κατά τινα έν καιρφ χειμώνος διάβασιν αύτοΰ άπό
τό Σταυρίν διά Κουλάτ ντάγ πρός Μαντζούκαν έν τή θέσει, ή όποια μέχρι
σήμερον όνομάζεται *τή Γαβρά το ρα%1ν*. 'Επειδή δ', ώς γνωστόν, τά ιστορικά
άσματα, σχεδόν άνευ έξαιρέσεως, είναι σύγχρονα τών γεγονότων είςτά όποια
άναφέρονται, τό κατωτέρω ποντιακόν ά°μα δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν ώς τό
παλαιότατον έκ τών γνωστών Ιστορικών άσμάτων τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. '

γ. α. μ..

- «Τραβώδ',3 Γαβρά, τραβφδ', Γαβρά, νέ Γαβροκωσταντΐνε».

- «Έμέν' 'κί πρέπ' ' νά τραβωδώ, μοιρολογώ κ' έσ' άκ'σον 3
καί εμπ' άπέσ' 'ς σό μαναστήρ' κ' έναν κερόπον " άψον.7
"Αν ερτ' ό Μάρτ'ς ό μάραντον8 κι 'Απρίλης ό φονέας,"

5 άν λειούντανε τά χόνα καί φαίν'νταν τά ρακάνα, |J

πάσαν τζατζίν" σκουλλίν μαλλίν, πάσαν όρμίν " κορμία,
πάσαν λιθάρ' κρέας παρτβφν 13 καί πάσαν τόπον φρούχνα"

1) 'Αρχ. Πόντου, τόμ. 4 -5 (1933), σελ. 55-5G, 226, 456 καί Έπετ.Έτ. Βυζ. Σπουδών,

τ. 7 (1930), 70 vi. ενθα χαί είχών τή; σημαία; του Κωνστ. Γαβρά" 6λ. χαί "Ανναν Κομνηνήν
2, ο. 196 (εκδ. Reifferscheid). 2) Βλ. καί Γεωργ. Ά. Μέγα, Παλαιά ιστορικά τραγούδια
τοΰ Πόντου, Λαογρ. 17 (1957 -58), σ. 373-382. ΙΤρβλ.Ό<5. Λαμψίδου, Ή χρονική σύνοψι;
τού Μανασσή καί ?ν ''«ma του Γαβρά,,, 'Αρχ. ΙΙόντου, τόμ. 22 (1958), σ. 199-219.

3) τραγούδα. 4) εί; έμε δέν πρέπει. 5) κ' εσύ άκουσον. 6) κεράκι. 7) άναψε.

Ό στίχο; μόνο; Ομοιοκατάληκτων πρό; τόν προηγούμενον καί διακόπτων τήν συνέχειαν τοΰ λό-

γο» μετά τό α«'σοι», είναι προιρανώ; μεταγενεστ?ρα προσθήκη. S) ό μαραίνων. 9) λέγεται

χαι καταιαημένο;, ώ; θ·;ρμό; μήν πρόλ. έ'κχμε τό ιρούρνο ipovià=cov έπύρω^ε πολύ. 10) ρά-

'{}ΐ· 11) κάθε θάμνο;. 12) ρεύμα, χαράδρα. 13) κομμάτι (λ. τ. parça). 14) μούχλα.
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καί πάσαν παραπόταμον 5(ερέαν 1 πάει τό αίμαν.

"Ερχουν μαννάδες κ' έρωτούν καί ντό τξοάπ' θά δίγω ;a
10 ερχουν φοράδες® κι όρφανά καί ντό ν' άπηλογούμαι ;»

Πόντος (Σταυρίν). - Άρχεΐον Πόντου, τόμ. 11 (1941), σ. 29.

Β'. ΤΟ ΚΡΟΥΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΡΙΑΝΟΠΟΛΗΣ
(1361)

Εις τήν ύπερχιλιετή'ίστορίαν τοΰ Βυζαντίου ή 'Αδριανούπολις καί όλό-
κληρος ή Θράκη ύπέστη πολλάς δηώσεις, Ιδία άφότου οί Βούλγαροι έχκα-
τεστάθησαν εις τήν παρά τόν Δούναβιν χώραν. Εις ποίαν έκ τούτων άναφέ-
ρεται τό τραγούδι δέν είναι έξηκριβωμένον. Οί δύο τελευταίοι στίχοι, έκ
τών όποιων ό Ν. Γ. Πολίτης είκασεν ότι ή καταστροφή συνέπεσεν είς ήμέ-
ρας έορτών, καί δή τών έορτών του Πάσχα, εις άς τίθεται ή άλωσις τής
Άδριανουπόλεως ύπό τών Βουλγάρων τού Σκυλογιάννη (τό 1205), είναι τυ-
πικοί, άπαντώντες, ώς καί ό πρώτος στίχος, καί είς άλλα τραγούδια' (πρβλ.
τό τραγούδι τής Ρεθεμνιώτισσας σουλτάνας Εύμενίας Βεργίτση, Λαογρ. 9
(1926/28), 176-177, άρ. 47, στ. 28-30 καί άνέκδ. συλλογήν Παύλου Λάμ-
πρου, Λ. Α., "Υλη Ν. Πολίτου, άρ.:2678):

. . . τες τρεις γιορτές τοϋ χρόνου,
ή μιά ήτον τοϋ Βαγγελιαμοϋ, ή άλλη τών Βαγιώνε,
τήν τρίτη τήν καλύτερη με τό Χριστός 'Ανίατη.

"Αλλως τε καί εις τόν Ν. Γ. Πολίτην φαίνεται πιθανώτερον, ότι τό τρα-
γούδι διεκτραγφδεί άλλην, νεωτέραν άλλ' έξ ίσου δραματικήν, καταστροφήν
τής πρώτης μετά τήν Βασιλεύουσαν πόλεως τής Θράκης, τήν άλωσίν της
ύπό τών Τούρκων τοϋ Άμουράτ κατά τό 1361. Καί ταύτης όμως προηγήθη
κατά τό 1353 ή δήωσις ύπό τών συμμάχων τοϋ βασιλέως Καντακουζηνού
Τούρκων, είναι δε πιθανόν κατά τόν Ν. Πολίτην, ότι «θά διετηρείτο τότε άκόμη
νωπή ή μνήμη τών άλλεπαλλήλων άλώσεων καί καταστροφών» πού ύπέστη
ή μαρτυρική πόλις «κατά τάς άρχάς τού 13ου αιώνος ύπό Φράγκων, Βουλ-
γάρων καί "Ελλήνων, άφού μάλιστα τρεις τούτων Μγιναν έντός δύο έτών».4

Γ. Λ. Μ.

Τά χελιδόνια τσή Βλαχιάς καί τά πουλιά τσή Δύσης 5
κλαίσιν άργά,6 κλαΐσιν ταχιά,7 κλαΐσιν τό μεσημέρι,
κλαίσιν τήν Άντριανόπολη τήν πολυκρουσεμένη,
άπού τήν έκρουσεΰγανε 8 τρεις έορτές τού χρόνου"

1) χεριά, ιροοχτιές, αφθονον. 2) καί ποίαν άπάντησιν θ-ά δίδω ; (λ. τ. cevap). 3) έρ-

χονται χήρες.

4) Ν. Γ. Πολίτου, 'Εκλογαί, άρ. 1. 5) δρθ-ότερον παρά Άντ. Μανούσψ. Τραγού-

δια έθΛ/ικά, Μέρ. [Β'] είς Κέρκυραν 1850, α. 119 : Τ' αηδόνια τής 'Ανατολής και τά πουλιά

τσή Δύσης. Οδτω καί έν κωδ. τοϋ ιζ' αί. τής μονής Ιβήρων τοΰ 'Αγ. "Οροος. Ν.'Ελληνομνή-

μων, τόμ. ΙΑ', (1914), σ. 429, άρ. 2. 6) κατά τό βράδυ. 7) τό πρωί. 8) έλεηλάτοον,
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5 τώ Χριστογέννω γιά κερί καί τ£> Βαγιώ γιά βάγια

καί τήν ήμέρα τσή Λαμπρής γιά τό Χριστός άνέστη.1

Κρήτη (Περβόλια Κισάμου). - A.A., αρ. 1161
Δ', σ. 70-71 (Μαρία Λιουδάκη, 1938).

Γ'. ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Διά τών καταπληκτικών κατακτήσεών των οί Τούρκοι κατά τόν 14ον
αιώνα είς βάρος τού βυζαντινού έλληνισμοΰ καί τού συνεχούς δι* αύτών
άκρωτηριασμοΰ τού Κράτους Μθεσαν ύπό τήν άμεσον άπειλήν αύτών καί τό
τελευταίον προπύργιόν του, τήν Κωνσταντινούπολιν.

Οί τότε αύτοκράτορες, πρό τού έπικρεμαμένου μεγίστου κινδύνου, βλέ-
ποντες ότι ήτο άδύνατος ή δι' ίδίων μόνον μέσων άπόκρουσις καί έκδίωξις
τοΰ κατακτητοΰ άπό τό εύρωπαϊκόν έδαφος, έστράφησαν πρός τούς λαούς
της χριστιανικής δυτικής Εύρώπης, ζητούντες παρ' αύτών συνδρομήν κατά
τοΰ κοινού έχθροΰ τού τε χριστιανικού καί τού εύρωπαϊκοΰ πολιτισμού.

Ό 'Ιωάννης Ε' ό Παλαιολόγος πρώτος έπεχείρησε πρός τούτο κατά
τά £τη 1369-1370 μακρόν ταξίδιον είς Ίταλίαν καί έκεΐθεν είς τήν δυτικήν
Εύρώπην άνευ άποτελέσματός τίνος, ύποστάς ετι ταπείνωσιν έκ μέρους τών
'Ενετών ώς κρατηθείς έπ' άρκετόν αίχμάλωτος διά συναφθέν ύπ' αύτοΰ χρη-
ματικόν δάνειον, τό όποιον κατόπιν δέν ήδύνατο νά έπιστρέψη.

Άργότερον, τφ 1399, έπεσκέφθη τήν Ίταλίαν, Γαλλίαν, Γερμανίαν καί
'Αγγλίαν, έπαιτών έπίσης είς μάτην βοήθειαν, ό διάδοχός του αύτοκράτωρ
Μανουήλ Β' (1391 -1425) καί μετ' αύτόν ό 'Ιωάννης Η' (1425- 1448) τήν Ίτα-
λίαν κατά τά £τη 1437-1439.

Εις τινα τών άτυχών τούτων άποστολών φαίνεται ότι άναφέρεται τό
κατωτέρω άσ1*α τ° όποιον είναι σήμερον γνωστόν μόνον είς τήν δυτικήν
Κρήτην. Κατά τοΰτο ό Κωσταντής, περιερχόμενος άγνώριστος εις τήν ξένην
πρός έπαιτείαν, προφανώς βοηθείας, άνεγνωρίσθη έκ τών όπλων τά όποια
ίίφερεν ύπό τόν μανδύαν του ότι ήτο βασιλόπουλο.

Πιθανόν είς τήν άρχικήν μορφήν τοΰ άσμ«τ°ς άντί τού όνόματος Κω-
σταντής άνεφέροντο Ίωαννής (= Ιωάννης) ή Μανουήλ, όνόματα τών αύτο-
κρατόρων οϊτινες, ώς άνωτέρω, έταξίδευσαν εις τήν Δύσιν, είς τά ξένα, ζη-
τοΰντες βοήθειαν. Τό άρχικόν όνομα τούτο άργότερον, μετά τήν "Αλωσιν,
φαίνεται ότι άντικατεστάθη διά τού Κωνσταντής, τού όνόματος τού θρυλικοΰ
τελευταίου αύτοκράτορος Κωνσταντίνου ΙΑ' τού Παλαιολόγου, όστις έπίσης
διά πρεσβειών πρός τάς χριστιανικός Αύλάς τής Εύρώπης μέχρι τελευταίας
στιγμής πλείστας κατέβαλε προσπαθείας, όπως έπιτύχη άποστολήν βοη-
θείας είς τήν κινδυνεύουσαν Κωνσταντινούπολιν. Ούτω δέ συνεδέθη ύπό τοΰ
λαοΰ τό άσμα πρός τόν αύτοκράτορα τούτον, είς τόν όποιον καί τό άποδί-

δει ή σχετική περί αύτοΰ παράδοσις.'·'
___γ. κ. σ.

1) Τό ασμα συνεχίζεται μέ του; στίχου; :

Χρωτός ανέστη, κοπελιά, ελα να φιληθούμε
καί βάοτα καί ατή χέρα σου κλήμα rà βλοηθοΰμε.
H προσθήκη αδτη οφείλεται εί; τό 8τι τό άσμα $?εται χατά του; γάμου;.

2) Βλ. εί; περ. ΓΙρομηθ-. ό ΙΙυρφ., ϊτ. Η' (1932) άρ. 169, σ. ζ', Κρητιχαί Μελέ-
ται, έτ. Α' (1933), σ. 221,
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"Οντεν έδικονίζεντον ό Κωσταντής 'ς τά ξένα,
τσοί ροΰγες ροΰγες 1 περπατεϊ καί τά στενά διαβαίνει'
κ' είχε τά ράσα κούντουρα2 κ* έψάνη τ' άρματάν του,
κ' έψάνη τ' άλαψρό σπαθί μέ τ' άργυρό θηκάρι."
5 Βασιλιοπούλα τό θωρεί άπό ψηλό πελάτΓ

- «Δέν είν' εύτό ψτωχόπουλο μηδέ καί διακονιάρης,4
μόνο 'ναι βασιλιόπουλο μέγάλης ρήγας γέννα».5

Ant. Jeannarakis, "Ασματα Κρητιχά,
Leipzig 1876, σ. 96 - 97, άρ. 75.

Δ'. ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ
(1453)

Μεταξύ τών ιστορικών τραγουδιών τού λαού μας έξέχουσαν θέσιν κα-
τέχει τό τραγούδι τής Άγια Σόφιας. Καί είναι τούτο εύνόητον. Κανένα άλλο
γεγονός τής έθνικής μας Ιστορίας δέν συνεκλόνισε τόσον καθολικά τήν έθνι-
κήν ψυχήν, όσον ή πτώσις τής Πόλεως καί ή άπώλεια τής Μεγάλης 'Εκ-
κλησίας, πού έσήμαινε τήν άπώλειαν αύτήν τής έλευθερίας καί ανεξαρτη-
σίας τού γένους. Δι' αύτό ό θρήνος διά τό πάρσιμο τής Πόλης καί τής Άγια
Σόφιας υπήρξε γενικός, πανελλήνιος.

Άλλά καί ώς τραγούδι ό θρήνος αύτός είναι άπό τά καλύτερα, τά λυ-
ρικώτερα δημιουργήματα τής λαϊκής Μούσης. Δέν έπιχειρεί έδώ ό δημοτι-
κός ποιητής νά ίστορήση, νά έκθέση τά γεγονότα, άλλά ύψώνεται έπάνω άπό
τά οιαδήποτε περιστατικά, διά νά δώστ) εκφρασιν είς τό πάθος, τήν συγκί-
νησα τής ψυχής πού προκαλεί ή μεγάλη καταστροφή.

Αύτή ή άναγγελία τού γεγονότος άπηχεί είς τό πρώτον έκ τών πα-
ρατιθεμένων άσμάτων ώς κραυγή σπαρακτική άπογνώσεως.

Ή φωνή κατόπιν άπό τόν ούρανόν, τά δάκρυα είς τήν εικόνα τής Πα-
ναγίας, καί τά δύο στοιχεία ζωντανά θρησκευτικής πίστεως καί ποιήσεως,
είναι τό πρώτον φωνή μιας άδυσωπήτου μοίρας, τό δεύτερον Μκφρασις τε-
λειωμένη τής θλίψεως διά τήν άπόφανσιν αύτήν τής μοίρας. Καί ένω βαθεια
έκδηλώνεται ή συνείδησις τής συμφοράς, πού έ'ρχεται νά πλήξη τό £θνος
όλόκληρον, ή έθνική ψυχή δέν άφήνεται είς τήν άποθάρρυνσιν καί παρήγο-
ρος λάμπει εύθύς ή έλπίς διά τήν άνόρθωσιν, τήν άνάκτησιν τής έθνικής κλη-
ρονομιάς' είναι ή έλπίς τού δουλωθέντος έ'θνους καί ή πεποίθησις πού έρρι-
ζώθη εύθύς μετά τήν άλωσιν είς τόν έλληνικόν λαόν, ή ίδια έκείνη έλπίς, ή
όποια ύπ' άλλην μορφήν άπεκορυφώθη είς τήν παράδοσιν διά τόν Μαρμα-
ρωμένο βασιλιά.

Τό δεύτερον ά0!-"3· τ° όποιον μετά τόν στ· 7 συμφύρεται με τό πρώ-
τον, έκψράζει είς τούς περιφήμους δύο πρώτους στίχους όλην τήν μεγάλο-
πρέπειαν τής Μεγάλης'Εκκλησίας. «'Εκεί μέσα άκοΰμε βαθειά ν'άντηχάη τό
σήμασμα τής Άγιας Σοφιάς καί νά μπαίνη στήν ίδια σειρά μέ τή δοξολο-

1) ρούγα = 586; (λ. ίτ. ruga). 2) είχε τά ένδόματά του κοντά. 3) Ό στίχο;

λέγεται καί αλλω; : Κ' εψάνη τ' άργυρο onaäl με το χρουιο φουχάρι (—θηκάρι). 4) έπαίτη;.

5) τέκνον μεγάλοο βααιλέω;.
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γία τοΰ ούρανού καί γενικά όλης τής χτίσης ... Ό μεγάλος αριθμός άπό
σήμαντρα, άπό καμπάνες, άπό παπάδες καί διάκους, πού άναφέρουν οί κα-
τοπινοί στίχοι, είναι ή συνέχεια στήν έκφραση τής μεγαλοπρέπειας. Μέ τόν
στ. «ψάλλει ζερβά ό βασιλιάς, δεξιά ό πατριάρχης» τελειώνει ή περιγραφή
τής έκκλησίας . . , κι* άρχίζει ύστερα ή γνωστή παράδοση γιά τό σταμάτημα
τής λειτουργίας κτλ.» 1

Τό τρίτον άσμα διεσώθη ώς προοίμιον είς θρήνον περιεχόμενον έν χει-
ρογράφω τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων τού ΙΕ' αίώνος, καί έπιγρα-
ψόμενον «"Ανακάλημα τής Κωνσταντινόπολις », ώς φαίνεται δ' £κ τίνων έν-
δείξεων είναι κρητικής προελεύσεως.

Γ. Α. Μ.

Α'.

Πήραν τήν Πόλη, πήραν την! πήραν τή Σαλονίκη !9
πήραν καί τήν Άγιά Σοφιά, τό μέγα μοναστήρι,
πού είχε τριακόσια σήμαντρα, κ' έξήντα δυό καμπάνες'
κάθε καμπάνα καί παπάς, κάθε παπάς καί διάκος.5
5 Σιμά νά 'βγουν τά άγια, κι ό βασιλιάς του κόσμου,
φωνή τούς ήρθ' έξ ούρανου, άγγέλων άπ' τό στόμα'
- «'Αφήτ' αύτήν τήν ψαλμουδιά, νά χαμηλώσουν τ' άγια, '

1) Βλ. Γιάννη Μ. 'Αποστολάκη, 'Γα δημοτικά τραγούδια, Μέρος Α'. Οί Συλλογές,
'Αθήναι 1920, σ. 202 κέ. Τοΰ ίδιου, Τό τραγούδι τής Άγιά Σόφιας, Θεσσαλονίκη 1939.

2) Είς παραλλαγάς τοϋ άσματος ή εξαγγελία τής άλώσεως γίνεται, ώς συνήθ·ως είς
τά τραγούδια μας, μέ τό πουλί : Οδτως είς ήπειριυτικήν παραλλαγήν :

Που πάς, χελιδονάκι μου, τώρα τό βράδυ, βράδυ;
— Πάνω χαμπέρια ατή Φραγκιά, μαντάτα για τήν Πόλη.

Πήραν τήν Πόλη κλπ.

Παραλλαγή τοδ τραγουδιού παρά Passow (Τραγούδια ρωμαίικα, Lips. 1860, άρ. 195
έκ συλλογής Ulrich) καί Σπυρ. Ζαμπελίψ, ("Ασματα δημοτικά τής Ελλάδος, έν Κερκύρα 1852,
ο. 599, 1), δίδει έν άρχή τούς έξής στίχους, πού έκφράζουν δλην τήν μεγαλοπρέπειαν τής
Μεγάλης 'Εκκλησίας :

Σημαίν' ό Θιός, σημαίν' ή γή, σημαίνουν τα 'πουράνια,
σημαίνει κ' ή 'Αγια Σοφιά, τό μέγα μοναστήρι
με τετρακόσια σήμαντρα, μ' εξήντα δυο καμπάνες

κιιί προσαρμόζονται άριστα εις τήν συνέχειαν τής παρά C. Fauriel παραλλαγής :

κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς καί διάκος.

Κατ! τά λοιπά αί καταγραφαί υπό Ulrich καί Σπ. Ζαμπελίου δέν άποδίδουν τήν γνησίαν παρά-
δοσιν. (Βλ. περί τούτων Γιάννη 'Αποστολάκη, Τό τραγούδι τής Άγιά Σοφιάς, Θεσσαλονίκη 1939).

3) Κατά τόν Ν. Γ. Πολίτην (Έκλογαί, άρ. 2, σημ. έν οτ. 4) "ό άριθ-μός τών 62 παπάδων δέν φαί-

νεται άνακριΐής- άλ-ηθ-ώς ένίοτε ή 'Αγία Σοφία είχε περί τούς έξήκοντα πρεσβυτέρους (τό όλικόν

πλήθ-ος τών κληρικών καί δπηρετών τής έκκλησίας ήτο ΰπερδεκαπλάσιον)" ό άριθ-μός δ' όμως

τών διακόνων ήτο άνώτερος του τών πρεσβυτέρων,,. 4) Κατά τήν παράδοσιν ή τελευταία

λειτουργία εις τήν 'Αγίαν Σοφίαν δέν έπεοατώθ-η" διεκόπη δτε έψάλλετο ό χερουβικός δμνος καί

εμελλον νά "γυρίσουν τ' άγια,,, νά βγ-jj ό "βασιλιάς τοΰ κόσμου,, ψαλλομένης τής φράσεως
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καί στείλτε λόγο στή Φραγκιά, νά έρθουν νά τά πιάσουν,
νά πάρουν τό χρυσό σταυρό, καί τ' άγιο ευαγγέλιο,
10 καί τήν άγία τράπεζα, νά μή τήν άμολύνουν».

Σάν τ' άκουσεν ή Δέσποινα, δακρύζουν οί εικόνες"

- «Σώπα, κυρία Δέσποινα, μήν κλαίης, μή δακρύζης"
πάλε μέ χρόνους, μέ καιρούς, πάλε δικά σου είναι».

C. Fauriel, Chants populaires (le la Grèce
moderne, tome II, Paris 1825, a. 340.

B'.

Σημαίν' ό θιός, σημαίν' ή γή, σημαίνουν τά 'πουράνια,
σημαίνει κ' ή 'Αγιά Σοφιά, τό μέγα μοναστήρι,
μέ τετρακόσια σήμαντρα, μ' έξήντα δυό καμπάνες,
ποχει τριακόσιες καλογριές καί χίλιους καλογέρους.
5 Ψάλλει ζερβά ό βασιλιάς, δεξιά ό πατριάρχης.

Φωνή τούς ήρτ' άπό τό θιό κι άπ' τήν άγγέλου κρίση"

- «Πάψτε, παπάδες, τά χαρτιά καί κλείστε τά βαγγέλια.
Πήραν τήν Πόλη, πήρανε, πήραν τήν Σαλονίκη,

πήραν καί τήν 'Αγιά Σοφιά, τό μέγα μοναστήρι"
10 πήραν παιδιά 'π' τό δάσκαλο, κοράσι' άπ' τό γκεργκέφι. '
Πήραν μαννάδες μέ παιδιά, κυράδες μέ τούς άντρες».

Arn. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα, Lipsiae
1860, σ. 146, άρ. 195. (Συλλογή Ulrich).

Γ'.

Καράβιν έκατέβαινε 'ς τά μέρη τής Τενέδου
καί κάτεργο τό ύπάντησε, στέκει κι άναρωτά το.

- «Καράβιν, πόθεν ερχεσαι2 καί πόθεν κατεβαίνεις ;»

- «"Ερχομαι2 έκ 3 τ' άνάθεμα κ' έκ 3 τό βαρύν τό σκότος,
έκ τήν άστραποχάλαζαν, έκ3 τήν άνεμοζάλην"

5 άπέ τήν Πόλην έρχομαι τήν άστραποκαμένην.
'Εγώ γομάριν1 δέ βαστώ, άμμέ μαντάτα φέρνω,5
κακά διά τούς Χριστιανούς, πικρά καί θολωμένα».6

Em. Legrand, Collection de monuments... Ν" 5, n. s. Athènes 1875, 0. 93·
Πρβλ. Έμμ. Κριαρά, Τό άνακάλημα τής Κωνσταντίνο,-τολης. Κριτική έκ-
δοση (Θεσσαλονίκη) 1956, σ. 29, στ. 6 - 13.

τοδ δμνου «ώς τον βασιλέα τών όλων ΰποδεξόμενοι*. Τήν στιγμήν αδτήν έξέλεξε καί ό δη-
μοτικός ποιητής διά νά θρηνήσγ) διά τήν μεγάλην συμφοράν. Ώς χριστιανός στρέφει τήν
σκέψιν τοο προς τά ιερά κειμήλια καί σκεύη τής 'Αγίας Σοφίας, ώς "Ελλην συνάπτει τάς
τύχας τούτων μέ τάς τύχας τοδ έλλ-ηνικοδ έθνους, ώς καταφαίνεται εις τάς σχετικάς παραδό-
σεις τοΰ έλληνικοδ λαοΰ.

1) άπό τό κέντημα (λ. περσ. gergef = τό τελάρο, ξόλινον πλαίσιον τοδ κεντήματος, δ
μάγγανος). 2; εκδ. Κρ. : ερχεσαι, -χομαι. 3) εκδ. Κρ.ιάχ. 4) φορτίον. 5) άλλά φέρω ειδή-
σεις. 6) εκδ. Κρ.: δολωμένα.
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Ε'. ΤΟ ΠΑΡΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Καθ' δν χρόνον ή Κωνσταντινούπολις £πιπτεν ύπό τά πλήγματα τού
Μωάμεθ Β', ή έλληνική αυτοκρατορία τής Τραπεζοΰντος έξηκολούθει νά ζή
άδούλωτος ύπό τό σκήπτρον "Ελληνος αύτοκράτορος, τοΰ Δαβίδ Κομνηνού.
"Αν καί μακράν, τόσον μακράν άπό τήν πολιορκουμένην Πόλιν, οί "Ελληνες
τής Τραπεζουντος ζοΰν τό δράμα τών άγερώχων ύπερασπιστών τής βυζαν-
τινής αύτοκρατορίας, τής Ρωμανίας. Τό πικρόν άγγελμα φθάνει καί έκεΐ μέ
τό πουλί τοϋ δημοτικού τραγουδιού, πού άρχεται καί κονεύει 'ς τό κάστρο
τοϋ "Ηλιου (κατά τινα παραλλαγήν: *c σοΰ κυρ Δαβής τον οίκον). Δέν όμιλεί,
όπως συνήθως είς τά τραγούδια μας, τό πουλί μέ άνθρωπινή φωνή- είναι τό
ίδιο πληγωμένο καί 'ς τή φτερούγα του βαστά χαερτί γραμμένο. "Ενα παιδί
τό διαβάζει καί μέ τό διάβασμά του ξεσπά τό μοιρολόγι" ένα μοιρολόγι γιά
τούς ζωντανούς, όχι γιά τούς πεθαμένους. 'Αλλά όπως εις τόν πανελλήνιον
θρήνον, Μτσι καί είς τόν τραπεζουντιακόν, ό δημοτικός ποιητής άντλεϊ άπό
τήν έθνικήν ψυχήν έγκαρτέρησιν είς τά δεινά καί έκφράζει εύθύς τήν πίστιν
του είς τά πεπρωμένα τοΰ ίθνους: ή έλληνική αύτοκρατορία πάλιν μέλλει
ν' άνθηση καί νά ξαναδώση καρπούς. 1

Τήν έλπίδα διά τήν άνάκτησιν τής 'Αγίας Σοφίας έκφράζει καί τό δεύ-
τερον έκ τών ποντιακών άσμάτων, τά όποια παρατίθενται κατωτέρω, άλλ'έν
αϋτώ ή άλωσις τής Πόλεως ύπό τών Τούρκων άποδίδεται είς προδοσίαν
άπιστου στρατηγού. Εις τό τρίτον έκ τών άσμάτων τούτων τό μέγεθος τής
έθνικής καταστροφής δίδει ή φύσις αύτή πάσχουσα, ό ήλιος ώς άκούσιος
θεατής τής τραγωδίας, πού έκτυλίσσεται έπάνω είς τήν γήν. Τό τραγούδι
αύτό, άδρόν εις τήν 2μπνευσιν καί δραματικόν είς τήν άφήγησιν, έίχει ώς
πρότυπον τό άσμα τού "Ηλιου καί τής λυγερής.

γ. α. μ.

Α'.

"Εναν πουλίν, καλόν πουλίν, έβγαίν' άπό τήν Πόλιν,
ούδέ 'ς σ' άμπέλια 'κόνεψεν,2 ούδέ 'ς σά περιβόλα'
έπήγεν καί ν έκόνεψεν καί 'ς σοΰ Ήλί' τόν κάστρον" '
έσεΐξεν ' τ' έναν τό φτερόν, 'ς σό αΐμαν βουτεμένον,
5 έσεΐξεν τ' άλλο τό φτερόν, χαρτίν ε^ει γραμμένον.
'Ατό κανείς 'κ' ένέγνωσεν,5 ούδ' ό μητροπολίτες"
έναν παιδίν, καλόν παιδίν, ερ^εται κι άναγνώθει 0

1) Βλ. Γ. Ά. Μέγα, Τό πάρσιμο τής Πόλης είς τά τραγούδια τοδ Πόντου,Έλλην.
Δημι ουργία, τόμ. Γ'(1949), α. 899 κέ. Τοϋ αύτοϋ, Οί Τραπεζουντιακοί θρήνοι έπί rjj άλώσει
τής Κωνσταντινουπόλεως,Έπετ. Λαογρ. 'Αρχ., τόμ. 8 (1953-54), έν 'Αθήναις 1956, σ. 3-13.

2) έστάθμευσε, έκάθησε. 3) κάστρον τοδ Ήλιου. 'Ονομάζεται οϋτω διά τό δψηλόν χαί
οποκρημνον, άναιρέρεται δέ καί είς άλλο ποντιαχόν άσμα «τοΰ "Ηλ' τον κάστρον» (Περ.

ΤριανταφυΜίδου, Οί φυγάδες, σ. 45)" άλλαχοϋ λέγεται «τοϋ "Ηλιου τά παρχάρια» (Σάββα
Ίωαννίδου, Ιστορία καί στατιστική Τραπεζοδντος, Κων/λις 1870, σ. 286, άρ. 18, στίχ. 13,

&ρ· 19, στ. 13). 4) εσεισεν, έτίναξε. 5) αύτό κανείς δέν ήδυνήθη νά άναγνώση. 6) Μετά
τον στ. 5 ύπάρχει χάσμα, τό όποιον έπληρώσαμεν διά των στίχ. 6-7 έκ τής παραλλαγής παρά

Σάβδοι Ίωαννίδ-fl, ενθ' άν., σ. 292, άρ. 25, στ. 13 - 14.
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Σείτ' άναγνώθ' σείτα κλαίγει, σείτα κρούει τήν καρδίαν. 1
«Άϊλί έμάς, καί βάι έμάς, πάρθεν' ή Ρωμανία!»'
10 Μοιρολογούν τά έγκλησάς, κλαίγ'νε τά μοναστήρα,
κι άϊ Γιάννες ό Χρυσόστομον κλαίει, δερνοκοπάται. 3
«Μή κλαις, μή κλαίς, άϊ Γιάννε μου, καί δερνοκοπισκάσαι.

- Ή Ρωμανία 'πέρασεν, ή Ρωμανία 'πάρθεν.

- Ή Ρωμανία κι άν 'πέρασεν, άνθεί καί φέρει κι άλλο». '

Πόντος (Τραπεζοϋς). - Περ. ΤριανταφυλλΙδου, Οί φυγάδες,
1870, σ. 51 (= Λαογρ. τόμ. 9 (1926 - 28), σ. 236, 8).

Β'.

Τήν Πόλην δνταν ώριζεν ό "Ελλεν3 Κωσταντΐνον,
είχε πορτάρους δίκλωπους, άφέντους φοβετθάρους,6
εΐ^εν άφέντην σερασκέρ' τόν μέγαν Ίωάννην.7
'Εκείνος εΐ^ε σύνοδον Ρωμαίους δωδεκάραν,8
5 έκεΐνος είχε μεκχεμέν 9 Ρωμαίους άφεντάδες.
Έκεΐν' 'κ' έκρίνναν δίκαια,'0 έδώκαν τά κλειδιά.
'Εκλείδωσαν τά έγκλησης καί τήν 'Αγί' Σοφίαν.
'Απ' ούρανού κλειδίν έρθεν 'ς σ' 'Αγί' Σόφιας τήν πόρταν.
Χρόνους ερθαν κ" έπέρασαν, καιροί έρθαν κ' έδέβαν,
10 'νεσπάλθεν τό κλειδίν άθες, κ' έπέμ'νεν κλειδωμένον."
θέλ' άπ' ούρανού μάστοραν κι άπό τήν γήν άργάτεν.12

Πόντος (Τραπεζοϋς). - Λ. Α., άρ. 31, σελ. 94-95*=JV. Γ. Πολίτου, Έκλογαί
από τά τραγούδια τοΰ ελληνικού λαοϋ, έν 'Αθήναις 1914. Έπίμ. Β', σ. 264-65.

1) Ένω άναγινώσκει συγχρόνως κλαίει καί σπαράσσει τήν καρδίαν. 2) άλίμονον σ'

έμάς, άλίμονον σ' έμάς, έπάρθηκε ή Ρωμανία, τό Βυζαντινόν κράτος. 3; δέρνεται καί κτυ-
πιέται. 4) Εις παραλλαγήν τοϋ άσματος (Ήμερολ. Δυτικής Μακεδονίας, ετ. Δ', 1935,
σ. 128) οί τελευταίοι πέντε στίχοι έχουν οδτω.

"Ολ' έπαιρναν ν πομονήν, έπαιρναν παρ'γορίαν
Άγιάννες κι Άεϋ-όδωρον καί Άγιά Σοφιά στήν Πόλιν
παρηνοσίαν 'κ' είχανε ουδέ παρηγορίαν.

- Άγιάννε, επαρ' νπομονήν, επαρ' και παρ'γορίαν,
οί "Ελληνες γεροϋν κι άν&οΰν καί φέρουν πάλιν αλλα.
γεροϋν κι άνθοΰν = γέρνουν, γηράσκουν, άλλά ξανανθοδν.

5) ό "Ελλην, ό άνδρείος καί ισχυρός. 6) είχε φρουρούς τών πυλών τοδ τείχους

προδότας, άρχηγοός δειλούς· βλ/Ανθ. Παπαδόπουλον έν 'Αρχ. Πόντου 18 (1953), ο. 96. 7) εί-
χεν άρχηγόν τοϋ στρατοϋ τόν μέγαν Ίωάννην, ήτοι τόν Γενοάτην'Ιωάννην Ίουστινιάνην.'Έίναι

άξιον σημειώσεως,, λέγει ό Πολίτης, "8τι τά τραπεζουντιακά άσματα διετήρησαν τήν μνή-
μην όχι μόνον τοΰ όνόματος τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου, άλλά καί τοΰ Δαυίδ Κομνηνού καί
τοδ Ίουστινιάνη,,. 8) δωδεκαμελές συμβούλιον ή Δωδεκάδα τών βασιλέων εις τά παρα-
μύθια. 9) κρντάς. 10) εκείνοι δέν έκριναν δικαίως. 11) έλησμονήθη τό κλειδί της *'

εμεινεν ή 'Αγία Σοφία κλειδωμένη 12) Τό νόημα τοδ στίχου είναι: Διά ν'άνοιχθ^χρειά-

ζεται τεχνίτης άπό τόν ούρανόν καί έργάτης άπό τήν γήν. Διά τής θείας βοηθείας καί τής

ένβργείας ήρωος θ' άποδοθή ή 'Αγία Σοφία είς τους πρώτους κυρίους αύτής.

* Οί στ. 4 καί 9-11 παρελήφθησαν πρός συμπλήρωσιν έκ τής παραλλαγής τοϋ

άσματος παρά Σ. Ίωαννίδη, 'Ιστορία καί στατιστική Τραπεζοδντος, Κων,'πολις 1870, σ. 293.
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Γ'.

Ό ήλιον πάει 'ς σήν μάνναν άτ'1 μαυρομελανιασμένον.
φέρει καί τραπεζώνει άτον γάλαν καί παξιμάτιν,
ό πρόσωπος άτ' 'κί γελά, άπολογιάν 'κ' έδώκεν.'

- «Ντό επαθες, ' νέ γιόκα μου, κ' έμαυρομελανιάσες ;
5 Νά μή μέ τ' άστρα μάλωνες, νά μή μέ τό φεγγάρι ;

νά μή μέ τόν άβιδανόν ' κανέναν λόγον εΐ^ες ;»

- «Μηδέ μέ τ' άστρα μάλωνα, μηδέ μέ τό φεγγάρι,
μηδέ μέ τόν άβιδανόν κανέναν λόγον εχω.

'Αιλί, ντ' είδαν τά μάτα μου 'ς σό σημερ'νόν τή μέραν.'
10 Άντίς άρνά παιδή σπάζ'νε," άντίς πρόβατα μάννες,
άντίς τά κράρα τ' άκλερα,7 σπάζ'νε τά παλληκάρα.
"Εναν παιδίν θά έσπαζαν,8 ή μάνν' άθ' άλλο 'κ' εΐ^εν».9
-«Δίγω1" σας δέκα άλογα καί δεκοχτώ μουλάρα,
δίγω σας χίλια φοόλιρα, άτόναν μή λαλείτεν»."
15 Παίρ'νε τά δέκα άλογα, τά δεκοχτώ μουλάρα,

παίρ'νε τά χίλια φοόλιρα καί σπάζ'νε καί έκείνον."

Ά. Ί. Παρχαρίδον, Δημοτικά άσματα Πόντου,
Λαογρ., τόμ. 9 (1926-28), σ. 237.

ς". ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
(1461)

Έννέα £τη μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως ό Μωάμεθ Β'
έπολιόρκησεν άπό ξηράς καί θαλάσσης τήν Τραπεζούντα. 'Επί 32 ήμέρας ή
πόλις άντέσχεν είς τάς έφόδους τών Τούρκων. Πολεμισταί ανδρείοι δέν
Ιλειπαν διά νά ύπερασιτίσουν τά τείχη τής πόλεως καί τά σκήπτρα τών Κο-
μνηνών.'Αλλά δυστυχώς ό Δαβίδ Κομνηνός δέν ήτο Κωνσταντίνος! Δέν ένε-
πνεύσθη άπό τό ήρωικόν του παράδειγμα. Κακοί σύμβουλοι παρέσυραν αύ-
τόν είς συνθηκολόγησιν καί παράδοσιν.

Τά κατωτέρω άσίιατα είναι θρήνοι τραπεζουντιακοί διά τήν πτώ-
σιν τής βυζαντινής αύτοκρατορίας, συντεθειμένοι μέ στοιχεία τής άκρι-
τικής ποιήσεως τού Πόντου. Τό πρώτον άποδίδεται ύπό τοΰ Σάββα Ίωαννί-
δου, όστις πρώτος τό έδημοσίευσεν, είς τήν άλωσιν τής Τραπεζούντος. Ή
άναγγελία τής συμφοράς γίνεται κατ' αύτόν ύπό τοΰ «άρχηγού τών έν Μα-
τζούκα κάστρων, όστις εστάλη ύπό του πατρός του καί τών έκεΐ γειτόνων
διά νά πληροφορηθή τά περί Τραπεζούντος». Τό τραγούδι δίδει ίκπαγλον ει-
κόνα τής τουρκικής πλημμυρίδος, πού κατέκλυσε καί τόν έλληνικόν Πόντον.
Τό δεύτερον άσμα, δημοσιευθέν ύπό Π. Τριανταφυλλίδου, παρουσιάζει μέν

1) του. 2) τό πρόσωπον του δέν γελά, άπόκοισιν δεν εδωκε. 3) τί έπαθ·ε;. 4)
ώγερινόν. Β) άλίμονον τί είδαν τά μάτια μου τήν σημερινήν ήμέραν. 6) άντί άρνιά σφά-
ζουν παιδιά. 7) άντί τά κριάρια τά άτυχα. 8) θ-ά έσφαζαν. 9) ή μάννα του άλλο δέν
«χε. 10) δίδω. 11), σάξ δίνω χίλια φλωριά, αυτόν (τό παιδί μου) μή ζητείτε. 12) παίρ-
νουν τά χίλια φλωριά καί σφάζουν καί εκείνον.

g
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άσάφειαν ίδία είς τό τελευταίον αύτοΰ μέρος, άλλά παρέχει μέ τήν θλιβερή
τρυγόνα καί τόν ποταμόν, πού σύρει «κεφάλια μοναχά, ώτία καί μυτία»,
άδράν εΙκόνα τής σφαγής, πού έπηκολούθησε τήν πτώσιν τής έλληνικής αυ-
τοκρατορίας.

^ ^ Γ. Α. Μ.

Α'.

Καλοί γειτόνοι ελεγαν, κατέβα σύ 'ς σήν Πόλην.1
Τόν άρχονταν έπέντεσα άπάν' 'ς σά μεσοστράτιν
άτόν' έγώ έρώτεσα κι άπηλογιάν 'κ'3 έδώκεν,
τόν μαΟρον άτ' έγύρισεν, μαύρος έρημωμένος,
5 τήν γήν δάκρα έγόμωσεν, άπηλογιάν 'κ'3 έδώκεν.

Έρώτεσα τοί θεραπούς, ' άπηλογιάν 'κ' έδώκαν'
καί πάλιν ξάν' έρώτεσα θεού παρακαλίας
κ' έκείν' έπελογέθανε" πού είν' τά γεννητά σου ; 5

- «Έγώ εμούνε μάστορας 'ς σ' Έλλενικά τά κάστρα
10 κ' οί Έλλεν' έμέν' ώρισαν, κατέβα σύ 'ς σήν Πόλην.1

- « Ντό  νά λέγωμε, πάλληκαρ', ντό νά λέγωμε, νέε μ'.
Τούρκικα είν' τά κάτεργα, Τούρκικα τά φουσάτα».7
Κακόν χαπέρ' έπέρα8 'γώ καί πάγω 'πίσ' 'ς σόν κύρη μ",
'ς σου ήλιου τό βασίλεμαν 'ς σό παραθύρ' εύρέθα.

15 "Ερ'ται9 κ' ή μάννα μ' έρωτα μέ τήν καλή μ' έντάμαν'lu
ή μάννα μ' ξάν' έρώτεσεν κ' ή κάλ' φωνήν 'κ' έδώκεν"
καί οί καλοί μ' οί γείτονες, σίτ'" έρωτάνε, κλαίγ'νε.

- «'Αλί έμάς καί βάι έμάς, πάρθεν ή Ρωμανία». 13

- «"Επαρ", υιέ μ', τήν σπάθην σου, τ' Έλλενικόν κοντάρι σ',
20 δέβ' άτουνούς σκόρπισον άτ'ς" σάν άνεμος τά φύλλα».

Χίλιους έκοψα τήν πιρνήν, 11 χίλιους τό μεσημέριν,
ό θεός εστεσεν τήν βροχήν καί βρέχει τουρκοπούλλα,
ό θεός εστεσεν τήν βροντήν, βροντούν τά έγκλησίας.
-«Ντ' έποίκαμέ σε,10 νέ θεέ, 'ς τά αίματα βαμμένοι!17
25 Σεράντα χρόνα χτίσκουντουν 18 τού ξένου μου ό κάστρον
κι άτώρα νά χαλάεται19 μέ τό βαρύν τήν σπάθην !
Εκεί πουλλία κελαηδούν μέ φλιβερόν λαλίαν,
έκεΐ "Ελλενοι έπέθαναν, μύρια παλληκάρα».

Σάββα Ίωαννίδου, 'Ιστορία xul Στατιστική Τραπεζοϋντος,

εν Κων/πόλει 1870, σ. 287, άρ. 20 (='Αρχεΐον Πόντου, τόμ. 10 (1951), σ. 7δ).

1) εννοεί τήν Τραπεζούντα. 2) αδτόν. 3) οδχί, δέν. 4) τοδ; θεράποντα;, δπηρέτα;.
5) ή οικογένεια, ή καταγωγή cou. 6) τί. 7) τά στρατεύματα. 8) κακήν είδησιν επήρα
(λ. τ. haber). 9) έρχεται. 10) μαζί μέ τήν καλήν μοο. 11) ή καλή μοο δέν έδώκεν
άπάντησιν. 12) οτε, ένώ. 13) τό Βοζαντινόν κράτος' (βλ. Ελληνικά, ετ, ς' (1933) σ. 231
κ.ές.). 14) πήγαινε, σκόρπισέ τοο;. 15) τό πρωί. 10) τί σού εκάμαμε. 17) νά είμεθα

βαμμένοι εί; τά αίματα. 181 έκτίζετο. 19) νά /αλασθγ/.
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Β'.

Άκεί 'ς τό πέραν τό λιβάδ' μέγαν φωνήν έξέβεν.1
«Σκοτώθαν δράκοι ' "Ελλενοι καί μύριοι μυριάδες».
Οί μαύροι έχλιμίτιζαν 3 'ς τά αίματα βραγμένοι. 4
- «Πού πάς; που πάς; άιλί που πάς, που φέρεις καί τούς μαύρους;»"
5 -«'Αιλί έμάς καί βάι έμάς, πάρθεν ή άφεντία ! '
Ντ' έποίκαμέ σε,7 νέ θεέ, 'ς τά αίματα βαμμένοι;
Ντό 8 επαθες, τρυγόνα μου, 'κί πίν'ς άσ τό νερόν μας;» "
-«'Εγώ φαγίν πάς 10 κ' έφαγα, νά πίν' άσ τό νερόν σας;
Έμέν κορώναν 'κ' είπανε" νά πίνω νερόν κ' αΓμαν'
10 έμέν κορώναν 'κ' είπανε νά τρώγω 'στούδ'" καί κρέας,13
έμέν τρυγόναν λέγ'νε με 'ς τά 'ψηλά τά κλαδόπα"
τά γαίματα μ' έτύφλωσαν τών δράκων' τών Έλλένων"
κατί τερεΐς " τόν ποταμόν πώς πάγ'νε τά κιφάλια,
έκεΐ κιφάλια μοναχά, ώτία καί μυτία».
15 -«Πά δείξ'τε με καί τό σπαθί, ντ' έντώκεν καί τόν γιούκα μ'»."
Μέρος πάγει ό ποταμός καί μέρος τό σπαθίν άτ'.
Οί Τούρκ' άτον " έκύκλωσαν άψκά 'ς τήν φτεριδέαν 17
χίλιους έκόψεν τό πουρνόν, μύριους τό μεσημέριν"
κ' ή μάννα τ' ή χιλιάκλερος " 'ς τά δάκρυα εν' βαμμένη'
20 - «'Αιλί έμάς καί βάι έμάς έλλάεν 19 άφεντία».

Περ. ΤριανταφυλΜδου, Οί Φυγάδες,
év "Αθήναις 1870, σ. 170.

Ζ'. ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΛΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΩΝ

Ή έν τω κατωτέρω ά°ματι άποστροφή πρός τόν ήλιον κοοί ή είκών τών
ήλιακών άκτίνων ύγραινομένων άπό τά δάκρυα τών σκλάβων άνευρίσκονται
είς δύο έκ τών πολυαρίθμων θρήνων, τών συντεθέντων έπί τή άλώσει τής
Κωνσταντινουπόλεως, μέ τήν διαφοράν ότι άντί δακρύων £χομεν έκεΐ αίματα.

"Ηλιε, πλανήτη τ' ουρανοί), ποσώς μή άνατείλ^ς.....

μή ματωθούν οί ακτίνες σου 'ς τυ αίμα τών Λατίνων.'"'

Π εξέοΎ), ήκοΰσθη. 2) ενταύθα μέ τήν σημ.: ανδρείοι. 3) έχρεμέτιζον. 4) βρε-
γμένοι. 5) ό στίχος έλλιπή;, συνεπληρώθη έκ παραλλ. έκ ΙΙόντου (A.A., "Γλη άρ. 147, στ. 49
ουλλ. Ί. Βαλαβάνη), κατά τά; λέξει; : άιλί που πάς. G) άλίμονον εί; ήμά; καί βάι εί;
ημά; έπάρθη ή εξουσία, τό κράτο;. 7) τί σου εκάμαμε. 8) τί. 9) δέν πίνει; άπό τό
νερόν μα;. 10) μήπω;. 11) δέν μ' (ονόμασαν, δέν είμαι. 12) οστοϋν. 13) σάρκα;. 14)
δέν κοιτάζει;; 15) τό όποιον έκτΰπησε καί τόν υίόν μου. 16) εκδ. Τριανταφ.: ονταν ή
διόρθ. : άτον κατά Ίωάνν. Βαλαδάνην. 17) κάτω εί; τό μέρο; τό ιρυτευμένον μέ φτέρε;.
18) χιλιάκι; άκληρο;, δυστυχισμένη. 19) ήλλάχθη. 20) Βλ. σχετικώ; Ν. II. Άνδριώτην
έν 'Αθηνά, τ. 51 (1941 - 46) σ. 33 -34. Πρβλ. Έμμαν. Κριαρα, Τό άνακάλημα τή; Κων-
οταντινόπολη;, (Θεσσαλονίκη) 1956, σ. 31, στ. 57 κ.έξ. καί α. 43 κ.έξ.
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Πιθανώς ό ποιητής τού θρήνου έδανείσθη τήν ποιητικήν εικόνα άπό τό δημο·
τικόν τραγούδι, όπου διεκτραγωδοΰνται τά δεινοπαθήματα τών δυστυχών
αιχμαλώτων, συρομένων είς τά ορμητήρια τών Μπαρμπαρέσων, τών φόβε-
ρών πειρατών τής βορείου 'Αφρικής.

Γ. Α. Μ.

"Ηλιε, πού βγαίνεις τό ταχύ, σ' οδλον τόν κόσμο δούδεις,1
σ' οδλον τόν κόσμ' άνάτειλε; σ' οϋλην τήν Οικουμένη'
στώ Μπαρμπαρέσω τίς αύλές, ήλιε, μήν άνατείλης,
κι άν άνατείλης, ήλιε μου, νά γοργοβασιλέψης,
5 γιατ' έχουν σκλάβους δμορψους, πολλά παραπονιάρους,

καί θά γραθοΰ 5 οί γι αχτίδες σου 'πού τώ σκλαβώ τά δάκρυα.

Ant. Jeannarakia, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 172, άρ. 221.

Η'. ΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΟΥ ΤΑΤΑΡΗ

Είς τούς χρόνους τής δουλείας τού "Εθνους άνήκει χρονικώς τό θρη-
νητικόν άσμα τής μητρός διά τήν άρπαγήν ύπό τού Τάρταρη ή Τάταρη (ή
Άντρειόβλαχου) τών έννιά παιδιών της.

Περί τοΰ άρπαγος τούτου τών έννέα παιδιών ύπεστηρίχθη ύπό του Ν.
Γ. Πολίτου (Έκλογαί, άρ. 210) ότι έχει σχέσιν μέ τόν Χάρον καί τόν θάνα-
τον καί έπομένως ότι τό άσμα είναι άλληγορικόν μοιρολόγιον φαίνεται όμως
ότι τούτο άπηχεί Ιστορικόν γεγονός συλλήψεως καί άπαγωγής τών τέκνων
μητρός τίνος ύπό τού Τάταρη, έκτάκτου ταχυδρόμου τοΰ Σουλτάνου πρός
μεταβίβασιν έκάστοτε διαταγών (φιρμανιών) του πρός έκτέλεσιν.8

Γ. κ. Σ.

-«"Ασπρε σταυραϊτέ, πανώρια γερακίνα,
τί είδες, τί άκουσες έκεΐ ψηλά πού τρέχεις ;»

- «θάλασσες πικρές, καράβια βουρκωμένα.
Σέρνει ό Τάρταρης έννιά άδερψούς δεμένους

5 σέ μιάν άλυσο, σέ μιά μακριά άλυσίδα».

Νά κ' ή μάννα τους, ή μάννα τών παιδιώνε.

- «'Αφέντη Τάρταρη καί άφέντη τών παιδιών μου,
χάρισε κ' έμέ κανένα άπ' τά παιδιά μου,

τό μικρότερο, τό μεγαλύτερό μου,
10 τό γραμματικό, τά φύλλα τής καρδιάς μου».

Πελοπόννησος (Κυπαρισσία τής'Επιδαύρου Λιμηράς). - Deffner's,
Archiv f. mittel, u. neugr. Philologie I (1880) σ. 88, άρ. 3·

Il SiSs'.ç (ρίιττει? το φώ; σοο). 2) ογρανθούν.

3) Βλ. Γεωργ. Κ. Σπυριδάκη, Το τραγούδι τών αίχμαλώτοιν τού Τάταρη. Μοιρολόγι ή

<£αμα ίοτοριχόν; 'Ειτετηρ. τού Λαογραφικού 'Αρχείου, τόμ. S (1953-54), 'Αθ·. 1957, σ. 46

χίξ. ΙΙρδλ. καί Ε. Seemann, έν Zeit.soh. f. Volkskunde, τόμ. 55 (1959) σ. 320 κ.έξ.
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1.65

θ·. ΤΟ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ

Ή άπό τής Ιδρύσεως τής όθωμανικής αύτοκρατορίας, κατά τόν 14ον
αι., έγκαινιασθείσα στρατολόγησις χριστιανοπαίδων διά τήν καλυτέραν όρ-
γάνωσιν τού τουρκικού στρατού έξειλίχθη, άπό τών άρχών τού 16ου αί., είς
βιαίαν άρπαγήν τών ώραιοτέρων καί εύρωστοτέρων νέων, διενεργουμένην
συστηματικώς είς διαφόρους περιφερείας τού τουρκικού κράτους καθ' ώρι-
σμένην έποχήν. 'Εκβιασμοί, άργυρολογία καί άλλαι έπαίσχυντοι πράξεις καί
βαρβαρότητες συνώδευον συνήθως τήν άρπαγήν ταύτην.

ΑΙ ώμότητες αύται τών Τούρκων, ή πικρία καί ή κατάθλιψις τών Χριστια-
νών, οί όποιοι έστερούντο διά παντός τών προσφιλών τέκνων των, έκφράζον-
ται εις θρηνητικά άσμ®τα, γνωστά είς πολλούς έλληνικούς τόπους. Παραλ-
λαγαί τούτων έκ Θεσσαλίας καί 'Ηπείρου δημοσιεύονται κατωτέρω.

δ. α. π.

Α'.

"Ενας πασιάς κατέβινι άπού μέσα 'πού τήμ-Πόλη
μήδι σί χάνι πέζιψι, μήδι σί γιρουντάδιο,
μόν' πήγι κί ξιπέζιψι στής χήρας τού παλάτι.

- «Γουργά ψουμί, γουργά κρασί, γουργά καλό προσψάι,
5 γουργά κί τά πιδάκια σου νά γένουν γενιτσάροι».

-«Γουργά ψουμί, γουργά κρασί, γουργά καλό προσψάι,
ήμείς πιδιά δέν εχουμι νά γένουν γενιτσάροι».

- «Φέρ'τι τής χήρας τό πιδί πού 'νι γραμματισμένου».
Κί πάνι κί τούς ήψιραν 'πού μέσ" άπ' τ' "Αγιου βήμα,

10 μί τά μαλλάκια ξέπλιγα μί τού χαρτί στά χέρια.

Πααίνει κ' ή μάννα του κουντά, κουντά παρακαλώντα:
-«Τί 'ν' τού κακό πού γίνηκι στή μένα τή γκαημένη
στήμ-πρώτη τή γενιτσαριά πήραν τούν άδιρφό μου,
στή δεύτιρη τούν άντρα μου κί τώρα τούν ύγιό μου !»

Θεηααλία. - Λ. Λ. άρ. 787, σ. 22 (Χ. Γ. Πριάκος, 1927).

Β'.

'Ανάθεμά άε, βασιλιά, καί τρισανάθεμά σε
μέ τό κακόν όπδκαμες, καί τό κακό πού κάνεις.
Στέλνεις, δένεις τούς γέροντας, τούς πρώτους, τούς παπάδες,
νά μάσης παιδομάζωμα, νά κάμης γενιτσάρους.
5 Κλαιν' οί γονέοι τά παιδιά κ' οί άδερψές τ' άδέρψια,
κλαίγω κ' έγώ καί καίγομαι καί όσο ζώ θά κλαίω,
πέρσι πήραν τό γιόκα μου, ψέτο τόν άδερψό μου.

Π. Ά(ραβαντινοΰ), Χρονογραφία 'Ηπείρου
τόμ. 1, έν 'Αθήναις 1850, σ. 218, αημ. 1.
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Γ. ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (1522)

Έκ τών όλίγων δημοτικών άσμάτων, είς τά όποια πόλις ή χώρα παρί-
σταται θρηνούσα διά τά έκ τοΰ πολέμου δεινά, είναι καί τό έπόμενον. 1 *Η
Ρόδος ή «βαριόμοιρη στέκ' άποσφαλισμένη», διότι στενώς πολιορκείται κατά
ξηράν καί θάλασσαν. Πιθανώτατα πρόκειται περί τής μακροχρονίου πολιορ-
κίας καί τής ύποταγής τής νήσου εις τούς Τούρκους έπί Σουλεϊμάν του Β'
έν £τει 1522.

Δ. Α. Π.

Οΰλες οί χώρες χαίρουνται κι οΰλες καλήν καρδιά 'χουν
μ' ή Ρόδος ή βαριόμοιρη στέκ' άποσφαλισμένη.
Τρεις χρόνους τήνε πολεμοΰν στεργιά καί τοΰ πελάγους,
οί πόρτες τσ' άραχνιάσανε καί τά κλειδιά σκουριάναν'
5 μηνοΰν τοΰ πρωτομάστορα 2 του πρώτου καπετάνου :
«μάστορα πρωτομάστορα, βοήθησε τσή Ρόδος».

Α. Βοντετάχη, Τραγούδια Κρητικά,
Χανιά 1904, σ. 26 - 27.

ΙΑ'. ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
(1537)

Τό άσμα περί τής δηώσεως τής Πάρου διεσώθη έν κώδικι τού ΙΖ'αιώνος
εις τήν μονήν τών Ιβήρων τού'Αγ. "Ορους. Κατά τόν Σπ. Λάμπρον «γίνεται έν
τούτψ λόγος περί τής ύπό τοΰ έξωμότου ναυάρχου τών Τούρκων Χαϊρεδίν
Βαρβαρόσσα τόν Δεκέμβριον 1537 άλώσεως τής Πάρου, ην μάτην ήρωικώς
ύπερήσπισεν ό τότε δεσπόζων αύτής Βερνάρδος Σαγρέδος! όστις ένεκεν έλ-
λείψεως πολεμικών έψοδίων ήναγκάσθη τέλος νά παραδώση τήν νήσον, δει-
νώς δηωθείσαν καί άποβαλοΰσαν πλείστους τών κατοίκων, ών οί μέν νέοι
κατετάχθησαν εις τούς γενιτσάρους, οί δέ λοιποί έξηνδραποδίσθησαν».3

Δ. Α. Π.

"Ολα τά δώδεκα νησά στέκουν άναπαμένα,
κ' ή Πάρος ή βαριόμοιρη στέκεται άποκλεισμένη,
καί δσοι τήν ξεύρουν κλαίουν την καί δλοι τήνε λυποΰνται,
καί 'σάν τήν κλαί' ή Δέσποινα κανείς δέν τήνε κλαίγει.
5 - «Πάρο, μηλιά μυριστική, μήλον τοϋ Παραδείσου,

Πάρο, καί τί σου ώργίσθηκεν αυτός ό Παρπαρούσης ;» 1
Δευτέρα 'μέρα πρόβαλε τά κάτεργα στήν Πάρο.

"Αλλοι λέγουν Βενέτικα, άλλοι τ' 'Αντρέα [Ντόρια]/'

Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. ΙΑ'
____________________________________(1914), σ. 430, άρ. 7.

1) Βλ. καί κατωτέρω άρ. ΙΑ' καί ΙΕ'. 2) πρωτομάστορας = ό πρωτομάγιστρο;, άρχων
τών ιπποτών τή; Ρόδου.

3) Νέο; Έλληνομνήμων, τόμ. ΙΑ' (1914), σ. 432. ΙΙρΟλ. Β. Bouvier, Δημ. τραγούδια
άπό χειρόγραφο τή; Μονή; τών 'Ιβήρων, 'Αθήνα lilCO, σ. -11-42. 4) ό Χαϊρεδίν Βαρ-
βαρόσσα;. 5) Περί τούτου βλ. Β. Bouvier, ενθ' άν,
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IB'. ΤΟ ΠΑΡΣΙΜΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(1669)

Μέ τόν κρητικόν πόλεμον καί δή τήν τελικήν φάσιν τούτου τω 1669 συν-
δέονται τά κατωτέρω άσματα. Είχεν, ώς φαίνεται, γνωσθή ότι ή πρώτη σύ-
ζυγος του σουλτάνου Μεχμέτ Δ', τού όργανώσαντος τήν τελικήν έκστρατείαν
κατά τοΰ Κάστρου, ήτο κρητικής καταγωγής, μία τών άπαχθεισών τό 1646
κορασίδων κατά τήν κατάληψιν τού Ρεθύμνου ύπό τών Τούρκων, ή Εύμενία
τοΰ παπά Βεργή. Ή κοινή μάλιστα πίστις τήν έπιτυχίαν τής όλης έκστρα-
τείας άπέδωκεν είς τήν έπίμονον παρακίνησιν τής κρητικής σουλτάνας, έπι-
θυμούσης τήν κατάκτησιν τής μεγαλονήσου άπό τήν όποίαν ή ιδία κατήγετο.
Τήν πίστιν αύτήν παρουσιάζει τό δεύτερον έκ τών παρατιθεμένων άσμάτων,
ένφ τό πρώπον άναφέρεται είς τό άρχικόν γεγονός, τήν αίχμαλωσίαν τής
κόρης τού παπά Βεργή, τού όποιου τό όνομα είς παραλλαγάς τινας παρε-
φθάρη είς παπά Βαρδή, παπά Βοριά κ. ά. 1

Γ. Α. Μ.

Α'.

Μιάν Κυριακή ξημέρωμα μήν είχε ξημερώσει
κι ό ήλιος ό παντοτεινός μήν είχε βγή νά δώση.
Γροικώ τόν κόρφο 2 κ' εμπαζε κάτεργα καί καράβια.
Δέν είν' αύτάνα Σφακιανά μήτε καί του Ρεθέμνου,
5 μά 'ναι τοϋ Καπετάν πασά 'πό μέσα 'πού τήν Πόλη.
Παίρνουν μαννάδες καί παιδιά, άδέρφια κι άξαδέρφια,
παίρνουν καί του παπά Βαρδή τήν μιάν του θυγατέρα,
τήν πρώτη καί τήν ϋστερη τήν μεσακήν κοπέλλα.
Χίλιοι κρατούν τήν κούδα3 τζη, τρακόσοι τσ' άκλουθούσι,
10 έκλούθα κι ό παπά Βαρδής κ' έδερνε τσοί μερούς του.4

- «Πού πάς, άσήμι, νά χαθης, που πάς, σταυρέ, νά λειώσης,
πού πάς, άγιοκωστάντινο, ν' άλλάξης τ' δνομά σου ;»

- «Στή Σμύρνη πάω νά χαθώ, στού Γαλατά νά λειώσω
κ' είς τήν Κωνσταντινούπολη ν' άλλάξω τ' δνομά μου!»

15 Κι όντέ τήν άνεβάζασι είς του πασά τή σκάλα,
έτρέχασιν τά μάτια της ώσάν τήν κουτσουνάρα. 5

- «"Αμ\ άψεντάκη, στό καλό καί στήν καλήν τήν ώρα
καί νά γεμίσ' ή στράτα σου τραντάφυλλα καί ρόδα.
Κι άμε χαιρέτηξέ μου τσοι δλες μου τσ' άδερφάδες"

1) Ι5λ. Μ. Μανονοαχα, Ί1 Ρεθεμνιώτιασα σουλτάνα Εύμενία Βεργίταη (1643- 1715)
ctiç ευρωπαϊκέ; χαλκογρα'ίίε; καί ατά έλληνικά δημοτικά τραγούδια. Κρητ. Χρονικά, τόμ. Ε'
(1951) σ. 349 - 384.

2) ακούω τόν κόλπον. 3) χούδα, ήούρά του γυναικείου φορέματο;. 4) τού; μηρού;

του. 5) ώ; τό δδωρ έκ τή; ύδρορρόη; τή; στέγη;.
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20 τήν άδερφή μου, τό Λενιό, μή μου τό χαιρετήσης,
γιατί μού καταρήστηκε Τούρκος νά μέ φιλήση'
Τούρκο νά κάμω πεθερό καί τόν καδή κουνιάδο
καί τοΰ βεζίρη τόν ΰγιό άντρα νά τόνε πάρω».1

Παρνασσός, τόμ. 7 (1883) σ. 771 -72.

Β'. '

Βασιλιοπούλα κάθεντον είσέ ψηλό παλάτι'
τσή Κρήτης έθυμήθηκε πώς ήτον του κυροΰ τζη's
Έννιά πασάδες εκραξε κ' έκουσουλτάριζέν τσοί'3
- «Πασάδες κι άν τήν πάρετε τήν ξακουσμένη Κρήτη,
5 νά σάςε ντύσω όλόχρουσα κι δλο μαλαματένια,

τσοί γούνες άπού βάνετε χρουσές νά σάς τσοί κάμω».

Ant. JeannaraJcis. "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 111, άρ. 108.

ΙΓ·. ΤΗΣ ΠΤΩ.ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

(1669)

Ή παράδοσις τω 1669 τού Μεγ. Κάστρου τής Κρήτης (σημ. Ηρακλείου)
ύπό τών 'Ενετών είς τούς Τούρκους, μετά μακροχρόνιον έπί είκοσαετίαν
όλην γενναίαν άμυναν τών έντός πολιορκουμένων χριστιανών, ύπήρξε τό γε-
γονός τής όριστικής πλέον κυριαρχίας τών Τούρκων είς τήν νήσον.

Ό πληθυσμός, αιφνιδιασθείς έκ τής άπροσδοκήτου ύπό τοΰ Φραγκίσκου
Μοροζίνη έκκενώσεως τοΰ φρουρίου καί τής παραδόσεώς του είς τόν έχθρόν,

1) de παραλλαγήν τοΰ άσματος, δημόσιε υομένην είς περιοδ. "Έβδομάς,. ετ. Θ' (181)4)
άρ. 8 σ. 1 - 2 οί στίχοι 22 - 23 έχουν ώς έξης :

νά κάμω Τούρκους εδικούς και τον πασά κουνιάδο
καί τον μεγάλο βασιλιά άντρα νά τόνε πάρω.

2) του πατρός της. Κατά παραλλαγήν έξ Ίνναχωρίου Κισάμου : πώς ήτανε δική τζη.

3) τους συνεδούλευε, τους προέτρεπε. Είς τάς έκ Κερκύρας παραλλαγάς. όπου τό άσμα μετε-
δόθη ίσως όπό Κρητών προσιρϋγων μετά τό 1669, οί στίχοι τοδ δευτέρου άσματος προτάσσον-
ται ώς εισαγωγή είς τό πρώτον (Α) μέ τήν διαιροράν οτι άντί βασιλοπούλας αναφέρεται βα-
σιλιάς (ή πασάς) :

"Ενας πασάς εκάϋστου α' ενα ψηλό άπαλάτι
τήν Κρήτη εξαγνάντευε, για νά τήν πολεμήση

(Λαογρ., τόμ. 9, σ. 178 - 179), άλλ' ακριβώς ύπό τήν μορφήν αύτήν αί προετοιμασία', τοΰ
σουλτάνου διά τήν έκστρατείαν άνευρίσκονται ήδη είς δύο κύπρια άσματα, αναφερόμενα τό μέν
είς τήν πολιορκίαν τής Μάλτας (1565), τό δε είς τήν άλωσιν τής Κόπρου υπό τών Τούρκων
(1571), τά όποια πιθανώς όπήρξαν τό πρότυπον καί)·' ο έγενετο ή αρχική μορφή καί τοδ τρα-
γουδιού διά τό πάρσιμο τής Κρήτης διασωθεΐσα, ώς φαίνεται, πιστότερον είς τήν νήσον ταύτην
τοδ 'Ιονίου καί μή υποστάσα τάς μεταλλαγάς, τάς όποιας τό άσμα εσχε βραδύτερον έν Κρήη].
(βλ. σχετικώς Γ. Κ. Σπυριδάκη. ΙΙαρατηρήσεις έπί δύο ιστορικών άσμάτων τής Κύπρου.
'Επιστημ. Έπετ. τής Φιλοσ. Σχολής ΙΙανεπ. 'Αθηνών, έτ. 1955 - 1956, σ. 435 κ.έξ.).
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έπληροφορείτο ότι τήν τύχην ταύτην είχεν έπιβάλει ό προδότης 'Ανδρέας
Μπαρότσης. Ούτος, ώς άναφέρεται σαφώς ύπό τού Μαρίνου Τζάνε Μπου-
νιαλή είς τό μακρόν ποίημα του περί τού πολέμου έν Κρήττ^ μεταξύ Ενε-
τών καί Τούρκων άπό τού Ιτους 1645-1669, πρός δέ καί είς άλλας Ιστορι-
κός πηγάς,1 υπήρξε διά τής προδοσίας ύπ' αύτοΰ είς τους Τούρκους άσθε-
νοΰς μέρους τοΰ φρουρίου ό συντελεστής τής άλώσεως τής πόλεως, διό καί
ήμείφθη ύπό τών Τούρκων διά τής παραχωρήσεως είς αύτόν ιδίου τιμαρίου.'

Τό κατωτέρω ασμα, διαδεδομένον σήμερον είς τήν Δυτ. Κρήτην, άνα-
φέρεται είς τό ιστορικόν τοΰτο γεγονός.

Γ. κ. Σ.

Κάστρο, καί ποΰ 'νι* οί πύργοι σου καί τά καμπαναριά σου
καί ποΰ 'νι' οί γι άντρωμένοι σου, τ' ομορφα παλληκάρια ;
- «Μά μένα οί γι άντρωμένοι μου, τ! ομορφα παλληκάρια,
ή μαύρη γης τά χαίρεται τ' άραχνιασμένον "/^δη.

5 Δέν εχ' άμάχη τσή Τουρκιάς μηδέ κακιά τοΰ Χάρο,
μόν' εχ' άμάχη κι δργητα:| τοΰ σκύλου τοΰ προδότη,
άπού μοΰ τά κατάδουδε». '

Ant. Jeannaralcis, "Ασματα Κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 168, άρ. 208.

ΙΔ\ ΜΕΘΩΝΗ - ΚΟΡΩΝΗ

Αί δύο πόλεις τής ΝΔ Πελοποννήσου Μεθώνη καί Κορώνη ύπήρξαν,
ώς γνωστόν, κέντρα έμπορίου άξιόλογα κατά τούς χρόνους τής φραγκοκρα-
τίας καί τουρκοκρατίας, άλλά καί όχυρά μεγάλης σημασίας διά τήν κυριαρ-
χίαν είς τήν νότιον Πελοπόννησον. Ώς έκ τούτου έγένοντο κατά καιρούς πε-
δίον σφοδρών πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ'Ενετών καί Τούρκων, περιερ-
χόμεναι άλλοτε είς τόν Ινα καί άλλοτε εις τόν άλλον κατακτητήν.

Είς ποίαν έκ τών συγκρούσεων τούτων άναφέρεται τό κατωτέρω άσμα
δέν είναι γνωστόν. Έκ τής ίστορουμένης όμως έν αύτφ καθόδου μεγάλου
στόλου καί τής γενναίας άντιστάσεως τής έν Κορώνη φρουράς ύποθέτομεν
ότι πρόκειται περί τής έν £τει 1686 έπιχειρήσεως τοΰ ένετικοΰ στόλου ύπό
τόν Φραγκίσκον Μοροζίνην.'

Δ. Α. Π.

Σάν ξέφεξε ή γι άνατολή καί ρόδισε κ' ή δύση
σημάδια 'δωκε ό ούρανός, ή γι άρμάτα κατεβαίνει,

1) Βλ. Νικ. Στανρινίδου, 'Ανδρέα, Μπαρόιαη; ό προδότη; τοΰ Μεγάλου Κάατρου.
Κρητ. Χρονικά, ετ. Α' (1947), ο. 399 κ έξ. 2) "Ενθ' άν., σ. 413 κ.έξ. 3) ϊχθραν, κα-
ν.ίαν. 4) έπρόδιδε.

5) Βλ. Είρ. Σηανδωνίδου, Τραγούδια τή; Άγόριανη;.'Αθήναι 1939, 3. 163 κ.έξ. Α.
.4. Πέτρο.ιονλου, 'Ιστορικά δημοτικά τραγούδια τή; ΙΙελοποννήσου, ΙΙελοποννηαιακά, τόμ. Α
(1956), σ. 164 κ.έξ.
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τά 'ξηνταπέντε κάτεργα, τά 'ξηνταδυό γιουμπρούκια '
καί πάνε νά πατήσουνε Μορώνη 2 καί Κορώνη.

5 -«Μορώνη, δώσ' μας τά κλειδιά, Κορώνη, τ' άντικλείδια !»

- «Δέ σας τά δίνω τά κλειδιά, μουϊδέ καί τ* άντικλείδια».
Καί μιά φεργάτα φοβερή νοδλο τό βάθ.ο πάει.

Μιά παταριά τής ερριξε, τή βάρεσε στή μέση'
γιομίζει ή θάλασσα παννιά κ' οί γι άκρες παλληκάρια
10 κι αύτά τά ^γεμιντζόπουλα 3 σάν τά παπάκια πλένε.

Είρ. Σπανδωνίδου, Τραγούδια της Άγοριανης,
'Αθήναι 1939, σ. 3 dp. 1.

ΙΕ'. ΠΤΩΣΙΣ ΓΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (1715)

Τό Ναύπλιον, ύποταχθέν τό 1339; είς τούς ;.Ένετούς, ύπέστη έπανει-
λημμένως έπιθέσεις τών Τούρκων μέχρι τής οριστικής ύποταγής του είς
αύτούς τό 1715. Ή πτώσις αύτοΰ συνεπέφερε καί ολοκλήρου τής Πελοπον-
νήσου τήν ύποταγήν. Ή μεταβολή τής τύχης πόλεως άκμαζούσης διά τοΰ
έμπορίου καί τών πρός τήν Δύσιν σχέσεων αύτής είχεν εύρείαν άπήχησιν
είς τόν έλληνικόν κόσμον, ώς φαίνεται έκ σχετικών περιγραφών καί θρήνων,
οί όποιοι συνετέθησαν τότε υπό λαϊκών στιχουργών.·1

Είς τόν κατωτέρω δημοτικόν θρήνον ή πόλις παρίσταται θρηνούσα μέ
έπιγραμματικήν συντομίαν τήν συμφοράν της. 'Εξαίρεται ή γενναία άντίστα-
σις τής φρουράς τού Ναυπλίου, έν άντιθέσει πρός τήν άμαχητί παράδοσιν
τής Ναυπάκτου ύπό τών Ένετών'είς τούς Τούρκους;(συνθήκη Κάρλοβιτς 1699),
καί τάς συχνάς έναλλαγάς τών κυριάρχων είς τήν Λευκάδα, (Άγίαν Μαύ-
ραν), (1699-1715).

Δ. Λ. Π.

"Ολα τά κάστρα χαίρονται κι όλα βαρούν παιγνίδια,
τό Νάπλι κ' ή Μονεμβασιά κάθονται μαραμμένα.
-«Νάπλι, γιατί δέν χαίρεσαι, τί δέν βαρείς παιγνίδια;»

- «Τί καλό ν εχω νά χαρώ καί νά βαρώ παιγνίδια ;

5 μένα μέ πλάκωσε Τουρκιά, στεριά καί τοΰ πελάγου.

Μεριά μέ δέρν' ή θάλασσα, μεριά οί^Σαρατσογλήδες*
κι άπ' εξω Γενιτσάραγας ρίχνει καί μέ κρημνίζει».

- «Νάπλι μου, δώσε τά^κλειδιά, Νάπλι, παράδωσέ τα».

- «Τίγαρ είμαι ό Νέπαχτος, Άγιά - Μαύρα πουτάνα ;
10 έγώ είμαι Νάπλι ξακουστό, στόν κόσμο παινεμένο.

θά τρέξ' τό αίμα ποταμός καί τά κουφάρια0 πύργοι».

Ά. Ίατρίδον, Συλλογή δημοακών άσμάτων παλαιών

__καί νέων, έν 'Αθήναις 1859, σ. 98-99, στ. 8-18.'

1) ειδο; πλοίου (λ. τ. gfimrfik;) 2) Μεθώνη. 3) ναυτόπουλο, (λ. τ. yemici).
4) ΜάνΟου 'Ιωάννου, Συμφορά ν.αί αιχμαλωσία τοϋ Μωρέω;, Ένετία 1875. Π. Κα-
τσαΐτη, Θρήνο; I Ιελοποννήσου, εκδ. Μ. Κριαρά. 'Αθήνα 1950. Βλ. καί Δ. Α. ΙΙετροποόλου,
ενθ' άν., α. 171 κ.έξ. 5) τάγμα πυροόολιστών ύπό τά; διαταγά; τοϋ Γενιτσάραγα. 6) τα
πτώματα' εκδ. Τατρίδου : χωφάρια. 7) τό δημοσιευόμενο-; εδώ κείμενον είναι άπόσπασμα εκ
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17'. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

'Από τού τέλους τού 17ου α'ιώνος, καί Ιδίως μετά τήν άνάρρησιν είς
τον ρωσικόν θρόνον τού Μεγάλου Πέτρου, ή ρωσική πολιτική άναφανδόν
στρέφεται έναντίον τής όθωμανικής αύτοκρατορίας καί διά διαφόρων προ-
παγανδιστικών μέσων ύποθάλπονται αϊ έπαναστατικαί διαθέσεις τών ύπο-
δούλων 'Ελλήνων, Σλάβων καί 'Αλβανών. Τήν 23ην Μαρτίου 1711 ό Τσάρος
άπευθύνει τήν πρώτην προκήρυξιν πρός «πάντας τούς πιστούς καί πάντας
τούς μητροπολιτάδες, όπού μάς άγαπούν, καί τούς βοϊβοδάδες καί τούς σερ"
δάρηδες καί τούς προεστούς τών κλεφτών καί τούς καπετάνους, καί τά άξια
παλληκάρια καί πάντας τούς Χριστιανούς, όπού είναι είς τήν πίστιν μας,
πάντας τούς παπάδες». 1 Τήν προκήρυξιν ταύτην ήκολούθησε δευτέρα δι* ής
έκαλουντο οί ύπόδουλοι νά ένωθοΰν μετά τού τσάρου, διά νά γλυτώσουν άπό
τους Τούρκους. Τό ρωσικά ταύτα κηρύγματα δέν είχον άμεσον πρακτικόν
αποτέλεσμα, άλλά έγέννησαν ένθουσιασμόν καί άνεζωπύρωσαν τάς έλπίδας
τών καταδυναστευομένων. Οί λόγιοι εγραφον έγκώμια διά τόν τσάρον, τό
δνομά του έμνημονεύετο είς τάς έκκλησίας, ένω είς τά έλληνικά βουνά οί
άγωνιζόμενοι διά τήν έλευθερίαν κλέφτες έψαλλον στίχους ώς οί κατωτέρω.

Δ. Α. Π.

'Ακόμη τούτ' τήν άνοιξη — ραγιάδες, ραγιάδες,
τούτο τό καλοκαίρι,— καημένη Ρούμελη,
όσο νά 'ρθη ό Μόσκοβος, — ραγιάδες, ραγιάδες,
νά φέρη τό σεφέρι,5 — Μοριά καί Ρούμελη.

Παρνασσός, - τόμ. 8 (1884) σ. 7
(Κ. Παπαρρηγόπουλος).

!Ζ'. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1769.

Τό άσμα διεκτραγωδεί τά δεινοπαθήματα τών Πελοποννησίων μετά τήν
καταστολήν τής έπαναστάσεως τού 1769,ήτις, ώς γνωστόν, ύπεκινήθη ύπό
τής αύτοκρατείρας τής Ρωσίας Αικατερίνης Β'. Μετά τάς άτυχείς έπιθέσεις
του ρωσικού στόλου έναντίον τών Τούρκων ύπό τούς αδελφούς 'Αλέξιον καί
θεόδ.Όρλώφ, οί έπαναστατήσαντες "Ελληνες άφέθησαν μόνοι εις τήν διάθεσιν
τών Τούρκων. 'Αλβανοί άποσταλέντες τότε ύπό τής Ύψη>ής Πύλης είς τήν
Πελοπόννησον κατέπνιξαν τήν έπανάστασιν, σφάξαντες πολλούς έκ τών κα-
τοίκων καί έρημώσαντες τήν χώραν. Τό κατωτέρω σχετικόν άσμα είναι γνω-
στόν μόνον έκ τών περιοχών Τι ρνάβου, Δυτ. Μακεδονίας καί Παγγαίου

Δ. Α. Π.

τή; Παραλλαγή; Ίατρίδου, ήτι; συμφύρεται με άλλα τραγούδια.

1) Κ. Παπαρρηγοπούλον, 'Ιστορία τοΰ έλλην. ν Eft νου;, τόμ. Ε', μερο; 2ον (1925)
σ. 191-193. Δ. Α. Πετροποΰλου, 'Ιστορικά δημοτικά τραγούδια τή; Πελοποννήσου, Πελο-
ποννησιακά Α' (1956), σ. 194 - 195. 2) τόν στρατόν (λ. τ. seîer).

3) διεξοδική'/ άνάλυσιν τοϋ τραγουδιού βλ. Δ. Α. Πετροπούλυν, 'Ιστορικά δημοτικά
τραγούδια τή; IΙελοποννήσου, Πελοποννησιακά Α' (1956), σ. ΙίίΟ-192.
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Τά παλληκάρια του Μουριά κ' οί εμορφις τής Πάτρας
πουτές δέν καταδέχουνταν πιζοί νά πιρπατήσουν,
κί τώρα πώς κατήντησαν σκλάβοι στούς Άρβανίτις!
Κλαίγουν οί μαύροι τή σκλαβιά, πού είνι σκλαβουμένοι,
5 κλαίγουν κί τούν ξιχωρισμό, τού πώς θά ξιχωρίσουν.
κ' ή ζουντανός ξιχουρισμός παρηγουριά δέν εχει !
'Αφήν' ή μάννα τού πιδί κί τού πιδί τή μάννα,
χωρίζει κ' ëv' άντρόγυνου, μιά μέρα άνταμουμένου.

Θεσσαλία (Καρατσδλ Τ4ρνάβον). - A.A. "Υλη, rig. 680
(Κ. Γιαννακόπουλος 1902)

ΙΗ'. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (1770)

Ό Δασκαλογιάννης, ισχυρός παράγων εις τήν περιφέρειαν τών Σφα-
κιών τής Κρήτης, είχε μυηθή είς τήν προετοιμαζομένην τή ύποκινήσει της
Ρωσίας έπανάστασιν τών Ελλήνων, ήτις καί έξερράγη κατά τό 1770 έν Πε-
λοποννήσφ μετά τήν άφιξιν ρωσικής ναυτικής μοίρας είςτά έλληνικά ύδατα.

Μόλις έφθασαν αί πρώται ειδήσεις αύται είς τήν Κρήτην δ Δασκαλο-
γιάννης συνεκάλεσε τούς προκρίτους τών Σφακιών καί απεφασίσθη ύπ' αυ-
τών ή έξέγερσις κατά τών Τούρκων ύπό τήν άρχηγίαν του. Μή τυχών όμως
ούτος τής άναμενομένης βοηθείας ύπό τών Ρώσων, έδέχθη τήν έπίθεσιν πο-
λυαρίθμων τουρκικών δυνάμεων ύπό τούς πασάδες τού Μεγ. Κάστρου, τοΰ
Ρεθύμνου καί τών Χανίων. Ούτοι είσβαλόντες είς τά Σφακιά Μκαμψαν τελι-
κώς τήν ήρωικήν άντίστασιν τών Σφακιανών.

Ό Δασκαλογιάννης, πεισθείς είς τάς προτάσεις τού Πασά του Μεγ.
Κάστρου (Ηρακλείου) περί άσφαλείας τής ζωής του, μετέβη πρός συνάντη-
σίν του μετά 70 προκρίτων τών Σφακιών. Ό πασάς άθετήσας τήν ύπόσχε-
σίν του Μστειλε τούτους δέσμιους είς τό Μ. Κάστρον, όπου ό Δασκαλογΐάν-
νης έθανατώθη άργότερον έκδαρείς ζών.

Τά γεγονότα ταύτα διά τά Σφακιά ίστορήθησαν είς μακρόν ποίημα (ρί-
μαν) έκ 1034 στίχων ύπό τού Μπάρμπα Παντζελιού. 1

Έκ τού ποιήματος τούτου άπόσπασμα παρελήφθη ύπό του λαού τής
Κρήτης, τό όποιον, ά^όμενον ίδίςχ είς τάς Δυτικάς έπαρχίας, άπέβη δημώ-
δες άσμα, ώς τό κατωτέρω.

Γ. κ. Σ.

Α'.

Άπού 'χει νου καί λοϊσμόν καί γνώσι είς τό κεφάλι,
άς κάτση νά συλλογιαστη τό Δάσκαλο τό Γιάννη.
Κάθε Λαμπροχριστόγεννα3 εβανεν τό καπέλλο

1) IίΧ. Μπάρμπα ΙΙαντζελιοϋ, Τό τραγούδι τοδ Δασκαλογιάννη. Εισαγωγή, σχόλια
Rao. Λαούρδα, ΊΙράκλειον Κρήτη; 1947, σ. 15 κ.έξ.

2) έορτήν τών Χριστουγέννων καί Λαμπρήν.
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κ' ήλεγεν του Πρωτόπαπα'τό Μόσκοβη* θά φέρω.
5 Καί ό πασάς, ώς τ' άκουσε, πολλά τοϋ βαροφάνη'
στό Κάστρο καί στό Ρέθεμνος εύτύς χαμπέρι κάνει.
-Έλάστε ν' άρματώσετε τά τρία μπαϊράκια '
νά πά' νά δώσωμε φωθιά στά τρία χωριουλάκια.
Κ' έτοιμασίαν 'κάμασι γιά τά Σφακιά κινοϋσι,
10 κ' ή Κρήτ' ή γι άποδέλοιπη στέκουν καί συντηροϋσι.'
Κι αύτοί δέν τό κατέχασι" γιά νά 'νιαι όρδινιασμένοι8
καί λίγο μόνον ελειψε νά 'νιαι άψανισμένοι.
Πιάνουσι στήν 'Ανώπολιν τό Δάσκαλον τό Γιάννη
κι άλλος κιανείς δέν τό 'ξερε βοήθεια νά τοϋ κάμη.
15 Άπής 7 καί τόν έπιάσασι ξεμιστεμό8 δέν έχει,

γιατί παντοτεινά ή Τουρκιά παντοϋ τόνε ξετρέχει.9
Καίσιν καί τήν Άράδαινα, καίσιν τόν "Αϊ Γιάννη,
πετάται καί ή Σγουρομαλλιά, δέρνει τά γόνατά ν τση.
-Δάσκαλε Γιάννη τώ Σψακιώ, μέ τό πολύ κεσίμι,1"
20 έσύ 'σουν 'πού τήν ήθελες τήν Κρήτη Ρωμιοσύνη;

Κι δντεν τοϋ στρώναν τ' άλογο γιά νά καβαλλικέψη,
ή γι άρχόντισσάν του τόν ρωτά ποϋ θέ νά ταξιδέψη.
-Μισεύγ', άρχοντοπούλα μου, καλά σοϋ παραγγένω,
γιατί καλά λογιάζω το πώς δέ ξαναγιαργέρνω."
25 Νά 'χης τσοί πόρτες σψαλιχτές 18 καί τά κλειδιά βγαρμένα
καί τά πορτοπαράθυρα σψιχτοπερατωμένα. "
Κι δσα άστρα 'νιαι στόν ούρανό τών ετασσε παράδες,
πούρ' άπατός του" τσοί 'κοβγε τσοί Μεγαλοβδομάδες.
Κι δντεν τόν άνεβάζασιν είς τοϋ πασά τή σκάλα
30 τ' άμμάθιαν του έτρέχασιν ώσάν τή μπουτσουνάρα.15

-'Άχ ποΰ 'στ' έσεΐς οί φίλοι μου κ' έσείς οί γέδικοί μου,
καί τοΰ πασά μ' άφήκετε νά πάρη τή ζωή μου ;
Καί τοτεσάς 10 τοϋ 'δώκασιν τόν άργυρόν καρψίχτη17
κ' υστέρα τόν έγδέρνασι στ' άμμάθια καί στή μύτη.
35 Βαριά βαριαναστέναξε κι άπόκειας τώνε κάνει'18
έτσ' άπού τόνε έκάμασιν καλλιά 10 'χε ν' άποθάνη.

Άρ. Κριάρη, Πλήρης συλλογή Κρητικών δημωδών
Γιομάτων, 'Αθήναι 1920, σ. 33 -30.
1) τόν Ρώσσον. 2) τοΰ κακοφάνη, δοσηρεστήθ-η. 3) σημαίας, σώματα στρατού
(λ. τ. bayrak). 4) παρατηρούν. 5) ήξεραν. 6) παρεσκεοασμένοι, έτοιμοι. 7) εύθ·ύς
ώς. 8) άπολύτρωσιν, σιυτηρίαν. 9) καταδιώκει, καταζητεί. 10) με πολλήν περιοοσίαν
(λ. τ. kesim == οί κατ' άποκοπήν φόροι). 11) επιστρέφω, ξαναγυρίζω. 12) κλειστός. 13)
κλεισμένα καλώς καί ήσφαλισμένα δια τού περάτοί), ξολίνοο μοχλού. 14) λοιπόν, αύτός ό
ιοιος. 15) μποοτσοονάρα καί κουτσοι>νάρα = λαξεομένον στόμιον βρύσης. 16) τότε, Ικείνην
τήν στιγμήν. 17) καίΐρέπτην. 18) καί επειτα δεικνύει νά έννοήσοον. 19) καλύτερα.
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Β'.

Άπού 'χει νου καί στόχασι καί γνώσι στό κεφάλι,
νά κάτση νά συλλογιστη τό Δάσκαλο τό Γιάννη.
Κάθα Λαμπρή, Χριστόγεννα ήβανε τό καπέλλο
καί τού πρωτόπαπα 'λέγε, τό Μόσκοβο δά φέρω.
5 - «Δασκαλογιάννη τω Σφακιώ,.σώπα γιά δέ σου πρέπει,
νά μήν τ' άκούση μιάν Τουρκιά νά 'ρθη νά σέ 'ξετρέξη.
Δασκαλογιάννη τών Σφακιώ, λυπήσου τά παιδιά σου,
νά μή σοΰ τά σκλαβώσουνε κ' είν' έντροπή τσ' άντρειάς σου».
- «Μά τό θεό δέν παραιτώ, άν δέν τόνε κρεμάσω
10 στή μέσα μπάντα τό Σταυρό κι άπόκειας νά περάσω.
Άπήτις1 έτελείωσε τό γράμμα του βεζίρη,
στό βιλαέτι μήνυσε νά γίνουνται χαζίρι. *
Στό Ρέθεμνο μαζεύγονται άγάδες καί όλμάδες*
καί στά τζαμιά έμπαίνανε κ' έκάνανε ντοάδες.1
15 Μά όντέν έπορίζανε,5 λένε τοϋ Σερασκέρη-8
είντα βουλή μας ήδωκες έτοΰτο τό σεφέρι;7
μ' οπίσω νά γιαγείρωμε είν' έντροπή δική μας,
νά 'θελε τόνε πιάσωμε ήτονε τσή τιμής μας.
Τέτοιο έπτακέφαλο θεριό καί λιονταριού ίσπέτι,"
20 πώς δά τόνε 'μερώσωμε νά μπη στό βιλαέτι!
Ντελόγο9 'ξεκινήσανε δώδεκα μπαϊράκια
καί πάνε στήν Άνώπολη, στού μπέη τά κονάκια.
'Σ τσ' Άνώπολης τά δώματα τά στέσαν τά τσαντήρια"
'πό πέρα στήν Άράδαινα πολέμους καί παιγνίδια.
25 Δίδουν τσ' Άράδαινας φωτιά, καίγεται κι Άης Γιάννης,
κι άμοναχός τσοί πολεμά ό Δάσκαλος ό Γιάννης
κι άμοναχός τσοί πολεμά μόνο μέ τ' άρματά ντου,
τό αίμα πίν' ώσάν σκυλί άπού τή μάνιτά" ντου.
Άμοναχός τσοί πολεμά μόνο μέ τό σπαθί ντου,
30 κι όμπρός κι όπίσω τό πετά'σάν λάφι τό κορμί ντου.
Μά 'στερις έθαρρεύτηκε σάν πιστεμένοι φίλοι,
κι άπάνω ντου έρράξανε" σάν λυσσασμένοι σκύλοι.
Πιάνουν 'πισταγκωνίζουν τα τά γλήγορά ντου χέρια
καί μέ τά 'ντόντια " του 'παίρνε τά τούρκικα μαχαίρια.

1) άφοδ. 2) νά έτοιμααθ·οδν (χαζίρι λ. τ. hazir). 3) λόγιοι^μοοσουλμόνοι (λ. τ.
uleioa). 4) δεήσει; (λ. άρ. dua). 5) έξήρχοντο. G) τοδ άρχηγοδ τοδ στρατοδ (λ.ιτερα.
sarasker). 7) εκστρατεία, πόλεμο; (λ. τ. sefer). 8) μορφή, έμφάνισι; (λ. τ. ispat ;)
9) εΰί)·ι>; άμέσω; (λ.ίτ. di luogo). 10) οημαϊαι'ένταδ8·α στρατιωτ. τμήματα (λ.τ. bayrak),

11) σκηνά; (λ. τ. çadir). 12) μανίαν, δργήν το». 13) (ήρμησαν. 14) δόντια.
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35 'Ομπρός όμπρός τόνε λαλούν σαράντα μπεξελήδες,1

κ' έχουν καί τά σπαθιά γδυμνά καί φαίνουντ' οί λεμπίδες.

- Διάλε τσ' άποθαμένους σας κ' έσάς καί τά σπαθιά σας,
τρεις 'μέρες σάςε πολεμώ κ' ήκαψα τή γκαρδιά σας.

Μ' δντε τόν έπερνούσανε στά ερμα ντου κονάκια,
40 έτρέξανε τά 'μάτια ντου σά θελωμένα ρυάκια.
Κι άχι καί νά μου δίδετε τσικίνια5 πεντακόσα,
νά σάσω τά κονάκια μου καθώς ήσαν καί πρώτα.

- Γροίκα, μωρ', έναν κερατά εΐντα λαλεί καί λέει,
τήν κεφαλήν του 'χάσενε καί τά κονάκια κλαίει.

45 Μ' δντε τόν έπερνούσανε στού Μπαμπαλή τό χάνι,3
έζήτηξε κρυγιό νερό κι άπόκειας 1 ν' άποθάνη.
Βάνουν ενα γλυκό καβέ σέ φαρμουρί φλιτζάνιδ
κ' ενα τζιμπούκι " γιασεμί έφτά σακκούλια κάνει.
Τσαρσί τσαρσί1 τόνε λαλούν καί τόνε διαρωτοΰνε.
50 - «Δασκαλογιάνν' ό βασιλιάς 'πού προσκυνάς καί πού 'ναι ;»

- «Μ' ό βασιλιάς πού προσκυνώ, σταυρός είν' κι ό θεός μου
διάλε στό Μουχαμέτη σας μή στένεστε όμπρός μου».

Κρήτη (Ρωγδιά). - Φιλολ. Σύλλ. Κων/πόλι'ως
τόμ. 31, σ· 145-146 (Ί. Ζωγραιράκης).

Ιθ'. ΑΛΒΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
(1784,:? 1827)

Ή Σιάτιστα άκμάσασα κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας διά τού
έμπορίου είλκυσε τ' άρπακτικά βλέμματα 'Αλβανών άτάκτων, οί όποιοι ύπό
διαφόρους άρχηγούς πολλάκις έπέδραμον κατ' αύτής. Ή πρώτη τών έπιδρο-
μων τούτων Μγινε τό 1784 ύπό τρεις άρχηγούς, τών όποιων ό είς ήτο χρι-
στιανός'Αλβανός, ό èv τω πρώτω άσματι άναφερόμενος Σταμούλης. Οί'Αλ-
βανοί έκκινήσαντες άπό τό παρά τά Γρεβενά χωρίον Τρία 'Αλώνια διέβη-
σαν τήν έπί τοΰ 'Αλιάκμονος ποταμού γέφυραν καί έστρατοπέδευσαν είς
τήν άπέναντι όχθην. 'Επιχειρήσαντες νά εισχωρήσουν διά μιας στενωπού
είς τήν πόλιν έδέχθησαν τά πυρά τών έν τή μεγάλη οίκία τής κυράς Σαν-
νούκως (Άννης Χατζηγιάννη) ώχυρωμένων Σιατιστέων καί ήναγκάσθησαν ν'
άποχωρήσουν μέ μεγάλας άπωλείας.

Τό δεύτερον άσμα άναφέρεται είς έπιδρομάς, γενομένας τό 1827, ύπό
τούς Τουρκαλβανούς Τιαφίλ Μπούζη καί 'Ασλάν βέη.Όύτοι, άφού έδήωσαν τά
Τρίκκαλα, τήν 'Ελασσόνα καί τήν Κοζάνην, έπέδραμον καί κατά τής Σιατί-
στης άλλ' άπεκρούσθησαν. Τό όνομα τού έν τω άσματι άναφερομένου άρ-
χηγοΰ τής άμύνης Γεωργίου Νιόπλιου διατηρείται μετ' εύλαβείας μέχρι τής
σήμερον είς τήν μνήμην τών Σιατιστέων. Ούτος μέ 400 μόνον άνδρας άπέ-
κρουσε πολλαπλασίους έπιδρομείς.

____________Γ. Α. Μ.

1) φύλακες, φρουροί (λ. τ. bekçi). 2) χρυσά νομίσματα (λ. βενετ. zecllino). 3)
χωρίον τή; επαρχία; Άποκορώνου. 4) έπειτα, κατόπιν. 5) καφφέ εί; κύπελλον εκ πορσε-
λάνη;, Q) καπνοσύριγξ (λ. τ. çuinbuk). 7) 8ιά τή; άγορά; (λ. τ. çarsi).
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Α'.

ΣτοΥ 'Αϊ Θανάση 1 τήν αύλή
πουλάκι' στέκει κί λαλεί'
άηδουνουλαλεί κί λέει
τουν κιρό πού θέλ' νά εϋρη.

5 Στά Τρί' 'Αλώνια 3 βάλαν τή βουλή
ίά Σταμούλη τού σκυλί,
μέσ' στή Σιάτιστα νά πάνουν,
τρεΐς αρχόντισσες νά πάρουν'
τή Γιράνεια4 νά πατήσουν
10 κι άρχουντα νά μήν αφήσουν.
Στού Γριβινό ΐουμάτισαν 5
κί στού γιουφύρ' 6 σταμάτησαν'
μέσ' στήν άκρα 'π' τού γιουφύρι
έστησαν χρυσό τσιαντήρι. '
15 "Ανοιξαν τά μπαϊράκια 8 τους,
δέν ξέρουν τά φαρμάκια τους,
θά 'υρίσουν λαβουμένοι,
δέν τού ξέρουν οί καημένοι.

- «Κυρά Σαννούκου, πές τής βάιας σου 9
20 νά διώξ' τούς φυλαχτάδες.

Διώξτι τους νά πάνι κείθι
νά πατήσουμι τού σπίτι».

- «Δέ σας φοβούμι, Σκυλαρβανιτάδις,
εχου τά σπίτια μου ψηλά,

25 μί μουλίβι σκιπασμένα

κί μί μάρμαρου στρουμένα.
Κάτου στού Μπούνου 10 μαχαλά
μάσ'τι φκέλλια" κί τσαπιά,
σύρτι κί στούν Καραδουιάννη "
30 νά του πάρ'τι τού τηγάνι».

Σιάτιστα. - Μακεδ. Ήμερο?.., ει. 1910,
σελ. 143 - 144 (Άναστ. Λαζάρου).

1) εκκλησία εξοχική εί; το βόρειον άκρον τής πόλεως. 2) Μακεδ. ΊΙμερολ. : (χρί)·
σόν) πολλάκι. 3) Τρία 'Αλώνια· χωρίον πλησίον τών Γρεβενών. 4) Γεράνεια, ή κάτω συν-
οικία τής πόλεως. 5) έγευμάτισαν. 6) γέιρορα επί τοΰ 'Αλιάκμονος είς τήν όδόν ήτις άγει
άπό Γρεβενών είς Σιάτισταν. 7) σκηνήν (λ. τ. çadir). 8) σημαία; (λ. τ. bayrak).
9) τής θεραπαινίδο; σου. 10) Μπούνος, συνοικία εί; τά νότια τή; πόλεω;, όπόθεν διέρχεται
στενή φάραγξ άγουσα πρό; τήν πόλιν' έκεΐ εόρίσκεται ή μεγάλη καί Οχυρά οικία, τών Χατζη-
γιανναίων. 11) δικέλλια. 12) Καραόογιάννη. ΙΙαλαιά πτωχή οικογένεια τή; Σιατίστης. Ει-
ρωνικώ; οί επιδρομείς προτρέπονται, άν θέλουν λάφυρα, νά υπάγουν είς τό Μποϋνο, ουνοΐκιαν
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Β'.

Δέν είν' ίδώ τά Τρίκκαλα — Τιαφίλ κι 'Ασλάν μπεη— δέν είν'

ή Άλασσόνα,

δέν είν' ή μαύρη Κόζανη νά κάμης δ,τι θέλεις.
"Ιδώ τού λέγουν Σιάτιστα, τού λέν κιφαλουχώρι.
"Ως πού 'ν' ού Νιόπλιους1 ζουντανός,ή Σιάτ'στα δέν φουβάτι-
5 έχει τρακόσιους στού σπαθί κί χίλιους στού ντουφέκι
κί τά μπουγάζια" πιάσανι, πιάσαν τά καραούλια.'
Δέν σας φουβάτ', 'Αρβανιτιά, κ' ίσάς, βρέ βρουμουμπέηδες.
έχει τού Νιόπλιου άρχηγύ κι όλα τά παλληκάρια.

Σιάτιστα. - Μακεδ. Ήμερολ., ετ. 1910,
σ. 146 (Άναστ. Λαζάρου).

Κ'. ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ

Ό έκ Λεβαδείας πολεμιστής Λάμπρος Κατσώνης (1752-1804) £λαβε
μέρος είς διαφόρους μάχας καί έπαναστατικάς κινήσεις, κυρίως ώς άξιωμα-
τικός τού έν τω ρωσικω στρατω έλληνικού τάγματος. Τήν 5 Μαΐου 1790,
ήνούμενος στολίσκου, συνεκρούσθη μέ τήν τουρκικήν άρμάδαν παρά τήν νή-
σον Κέαν (Τζιάν) καί ύπέστη μεγάλην καταστροφήν. Ή ναυμαχία αύτη έξι-
στορείται εις τό κατωτέρω καρπαθιακόν άσμα' τό έν αύτφ άναφερόμενον
«καράβι τού Λάμπρου» είναι ή ναυαρχίς αύτοΰ «Αθηνά τοΰ Βορρά», τήν
όποίαν ό ίδιος, τρεπόμενος είς φυγήν Μνεκα τής πιέσεως τών Τούρκων,
ήνογκάσθη νά πυρπολήση.4

Δ. Α. Π.

'Ανάμεσα στήν "Ανδρο τσ' άπόξω 'πού τή Τζιά
εύρέθητσεν ό Λάμπρος τσ' ό Καπετά πασιάς'
τσ' ό Λάμπρος ό καμένος έχάρητσε πολλά,
άπού βρητσεν όμπρός του Τοΰρκο νά πολεμά.
5 Τρεις μέρες πολεμοΰσε δλο μέ τήφ φωδιά,
πάνω στίς τρεις ήμέρες έβγάλα τά σπαθιά.
'Πού τό πολλύ κανόνι τσ' άπού τότ ταραμά
τοΰ Λάμπρου τό καράϊν έκάλαρε νερό.5
- Μάϊνα, σκύλλε Λάμπρο, τίς παντιέρες σου,

έργατικήν χαί νά άρπάσουν άπό εχει δικέλλια χαί τσαπιά χαί άπό τό σπίτι τοϋ Καραδογιάννη
το μόνον τοο πράγμα, τό τηγάνι του. 1) Τό ονομα "Νιόπλιο;„ ελαβον οί άπόγονοι τοϋ
ίεωργίου Ροόση, Ι'/τροφιλοσόφοο, καθηγητού έν τω Πανεπιστημίω τοϋ Παταβίου, κατά πα-
ραφθοράν τοϋ τίτλου εδγενεία; «liobilis», τόν όποιον τό ΓΙανεπιστήμιον εκείνο είχεν άπονείμει
εί; τόν Γ. Ρούσην. 2) στενά; διόδου; (λ. τ. bogaz). 3) σκοπιά; (ίσω; λ. τ. karakol).

4) Βλ. Κ. Μέρτζιου, Νέαι είδήσει; περί τού Λάμπρου Κατσώνη καί τού 'Ανδρούτσου
εκ τών Αρχείων Βενετία;. (Πραγματεία', τή; 'Ακαδημία; Άθ·ηνων, τόμ. 23, άρ. 3, έν
'Αθήναι; 1959, σ. 30 κ. έξ.). 5) έβαλε νερό (λ. ίτ. calare).

ΙΟ
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10 νά μήσ σέ πάρω σκλάο μέ τίς λεβέντες σου.

- 'έ κλαίω τό καράϊ, μήε τήσ σιρμαγιά,1

'μμέ κλαίω τίς λεβέντες, πού 'τοκ ' καλά παιδιά......

Μ. Μιχαηλίδον Νονάρον, Δημοτικά τραγούδια
Καρπάθου, 'Αθήναι 1928, σ. 249, άρ. 44.

ΚΑ'. ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΡΩΜΙΟΠΟΥΛΑ

Πλείστα είναι τά παραδείγματα 'Ελλήνων, οϊτινες κατά τόν μακρόν
χρόνον τής δουλείας, διαπνεόμενοι άπό βαθείαν έθνικήν πίστιν, ήρνήθησαν
νά ύποκύψουν εις δελεαστικός προτάσεις περί έκτουρκισμού καί ούδόλως
έκάμφθησαν έκ τών περί βασανισμού άπειλών. Τοιούτου είδους έθνική πί-
στις έξυμνείται είς τό κατωτέρω άσμ®' γνωστόν είς παραλλαγάς έξ 'Ηπεί-
ρου καί Θεσσαλίας. Έκ τής ιδιαζούσης συνθέσεώς του έξ έπτασυλλάβων
όμοιοκαταλήκτων στίχων φαίνεται τούτο κατασκεύασμα ήμιλογίου ποιητοϋ
έμπνευσθέντος εκ τίνος άγνώστου εις ήμάς έπεισοδίου.

Δ. Α. Π.

Α'.

Δυό παιδιά Ρωμιόπουλα,
δυό Γρεβενιωτόπουλα,
Τούρκα χήρα δούλευαν.
Τήν ήμέρα δούλευαν
5 καί τό βράδυ έσκαφταν.

- «Βρέ παιδιά Ρωμιόπουλα,
βρέ Γρεβενιωτόπουλα,
γένεστε5 Τουρκόπουλα,

νά χαρήτε τήν Τουρκιά,
10 τ' άλογα τά γρήγορα,

τά σπαθιά τά δαμασκιά ;»
Γύρισαν καί λέν' κι αύτά:
-«Γένεσαι,4 κυρά, Ρωμιά,
νά χάρης τήν Έκκλησιά,
15 τ' άγια τά 'κονίσματα
καί τά βαγγελίσματα ;»

"Ηπειρος.- Α. Α. άρ. 1099, σ. 59-70
(Έλλη Δευτεραίου, 1937).

1) χρηματικόν χειράλαιον (λ. τ. serinaye). 2) πού ήσαν. 3) χειρόγρ. : <5έ γένεστε.
Τό άρνητιχόν δε παραλείπεται -χάριν τοϋ μέτρου. Πρβλ. Arn. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα,
Lipsiae, 1860, σ. 215, άρ. 289. 4) χειρόγρ. : δεν γένεσαι. Βλ. προηγουμένην σημ.
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Μ7

Β'.

Φεγγαράκι μου λαμπρό,
φέγγε μου νά περπατώ"
φέγγε καί χαμήλωσε,
γιά νά σέ ρωτήσωμε.

5 Δυό παιδιά πού χάσαμε,
είπαν πώς τά πιάσανε,
στού καντή τά πήγανε
καί τά έζητήσανε.
- «Μπρέ παιδιά Ρωμιόπουλα,
10 γίνεστε Τουρκόπουλα,
νά χαρήτε τή Τουρκιά,

Τουρκοπούλες μέ φλωριά ;»

Θεασαλία. - Arn Passow, Τραγούδια ρωμαίικα.

Lipsiae 1860, σ. 216, άρ. 290 (Η. Ulrichus).

KB'. ΣΟΥΛΙΩΤΙΚΑ

«Κατά τήν πρώτην έκστρατείαν αύτού κατά τοΰ Σουλίου (τόν'Ιούλιον
τοΰ 1792) ό 'Αλή πασάς ήτο βέβαιος ότι θά καθυποτάξη τούς Σουλιώτας, κα-
ταλαμβάνων αύτούς άνυπόπτους καί άπαρασκεύους. Διότι, προσποιηθείς ότι
έκστρατεύει κατά του "Αργυροκάστρου, έζήτησε τήν συνδρομήν τών Σουλιω-
τών, οίτινες παρεπλανήθησαν μέν έκ τών λόγων του, άλλά δέν τω άπέστει-
λαν εΙμή 80 έπιλέκτους ύπό τόν Αάμπρον Τζαβέλαν. Τούτους άφοπλίσας καί
φυλακίσας ό άπιστος Άλής, έστράφη κατά τοΰ Σουλίου μετά δυνάμεως δω-
δεκακισχιλίων περίπου πεζών καί Ιππέων. 'Αλλ' εις τών Σουλιωτών, κατορ-
θώσας νά διαφύγη, έμήνυσε τό πράγμα είς τούς συμπολίτας του, οίτινες ύπό
τήν όδηγίαν τοΰ Γεώργη Μπότσαρη (τού πατρός τού Μάρκου) ώργάνωσαν
κρατεράν άμυναν. Ό στρατός τοΰ 'Αλή συνετρίβη είς τάς κλεισωρείας τοΰ
Σουλίου τήν 20 'Ιουλίου 1792, ό δέ 'Λλής διεσώθη φυγών είς 'Ιωάννινα. Είς
τήν νίκην συνετέλεσαν μεγάλως αί Σουλιώτισσαι, διότι τετρακόσιαι περίπου
ύπό τήν άρχηγίαν τής Μόσκως Τζαβέλαινας (τής γυναικός τού Λάμπρου),
δπλισθείσαι μετέσχον τής μάχης (έκ τής έξης αιτίας). Έκ τού άδιαλείπτου
πυρός έπί τετράωρον τά όπλα τών είς τάς κλεισωρείας ένεδρευόντων Σου-
λιωτών κατέστησαν άχρηστα «άνάψαν τά τουφέκια» καί πρός ώραν Μπαυ-
σαν οί τουφεκισμοί, έπαυσαν δέ διά τόν αύτόν λόγον πυροβολοΰντες καί οί
'Αλβανοί. 'Αλλ' αί γυναίκες τών Σουλιωτών, αί καταφυγοΰσαι είς τήν Κιά-
φαν, Ιδοΰσαι μέν έκ τών βράχων προχωρούντας τούς έχθρούς, μετ' ού πολύ
δέ μή άκούουσαι τόν κρότον τής μάχης, ύπέλαβον ότι κατετροπώθησαν οί
άνδρες των. Τότε ή σύζυγος του Λάμπρου Τζαβέλα Μόσκω παρώρμησε τάς
Λλλας γυναίκας νά λάβουν όπλα καί νά τρέξουν κατά τών 'Αλβανών, όπως
συναποθάνουν μετά τών άνδρών, άφήνουσαι τάς γραίας καί τά παιδία ν'
άποθάνουν κρημνιζόμενα έκ τών βράχων, όταν καταλάβουν τήν Κιάφαν οί
έχθροί. Φθάσασαι είς τόν τόπον τής μάχης, είδον ότι οί Σουλιώται δέν είχον
νικηθή, καί μετά μείζονος θάρρους έπετέθησαν κατά τών 'Αλβανών, πυρο-
βολούσαι καί κυλίουσαι όγκώδεις λίθους. Έκ τής άπροόπτου έπιθέσεως τών
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γυναικών πτοηθέντες οί 'Αλβανοί, έτράπησαν είς φυγήν, οί δέ Σουλιώται
όρμήσαντες ξιψήρεις κατέκοπτον αυτούς. Κατά τήν ύποχώρησιν ταύτην έττήλ-
θεν ή μεγίστη φθορά τής στρατιάς τού'Αλή, όστις μετά τήν ήτταν ήναγκά-
σθη νά συνθηκολογήσω πρόςτούς Σουλιώτας». [Είς τήν δράσιν αύτήν τής Τζα-
βέλαινας άναφέρεται τό δεύτερον άσμ«]

Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τρα-
γούδια τοϋ ελλην. λαοΰ, αριθ. δ.

Α'. '

Τρία μπαϊράκια1 κίνησαν, τά τρΓ άράδ' άράδα. 2
Τό 'να ήταν τού Μουχτάρ πασά,3 τ' άλλο του Μιτσομπόνου,4
τό τρίτο, τό καλύτερο, ήταν του Σελιχτάρη.4
Μιά παπαδιά τ' άγνάντεψεν άπό ψηλή ραχούλα.

5 -«Πού 'στε, παιδιά τού Μπότσαρη, παιδιά τού Κουτσονίκα;
-'Αρβανιτιά μάς πλάκωσε, θέλει νά μάς σκλαβώση,
στό Τεπελένι νά μάς πάη, ν' άλλάξωμε τήν πίστη».
Κι ό Κουτσονίκας χούγιαξεν5 άπό τόν Άβαρίκο :

- «Μήν τό ψοβάσαι, παπαδιά, στό νουν σου μήν τό βάνης.
10 Τώρα νά ίδης τόν πόλεμο, τά κλέψτικα τουψέκια,

πώς πολεμούν ή κλεψτουριά κι αύτοί οί Κακοσουλιώτες».

Τόν λόγο δέν άπόσωσε, τήν συντυχιά δέν είπε-

νά ίδης τούς Τούρκους κ' έφευγαν πεζούρα καί καβάλλα.

Άλλοι εψευγαν κι άλλοι ελεγαν. «Πασά μου, άνάθεμά σε!
15 Μέγα κακό μάς έφερες τούτο τό καλοκαίρι"

έχάλασες τόση Τουρκιά, σπαήδες 6 κι Αρβανίτες».
Κι ό Μπότσαρης έψώναξε μέ τό σπαθί στό χέρι'

- «"Ελα, πασά, τί κάκιωσες καί φεύγεις μέ μενζίλι ; 7
Γύρνα έδώ, στόν τόπο μας, στήν έρημη τήν Κιάφα,

20 έδώ νά στήσης τό θρονί, νά γένης καί σουλτάνος».

C. Fauiiel, Chants populaires île la Grèce
moderne, tome I, I'aris 1824, o. 288-290.

1) σημαία·., στρατιωτικά τμήματα (λ. τ. bayrak). 2) Ή παραλλαγή αδτη τοδ ασματος
εχει έν άρχ-j) τους έξη; τέσσαρας στίχους, άνήκοντας προφανώς είς τήν είσαγωγήν αλλ ou Σου-
λιώτικοο τραγουδιού'

Τρία πουλάκια κάθονταν στον "Αι Ήλιάν στήν ράχην.
Τό 'να τηράει τά Ίάννινα, τ άλλο τό Κακοαοΰλι,
τό τρίτον, τό καλύτερον, μοιριολογα κα'ι λέγει :
'Αρβανιτιά μαζωχΰηκε, πάγει ατό Κακοαοΰλι.
(βλ. χαί παρά Werner υ. Haxthausen, Neilgr. Volkslieder, 1935, σ. 40).
3) Μουχτάρ πασάς b οίδς τοδ 'Αλή. 4) Ό Μιτσομπόνος καθώς ν.αί ό Σελιχτάρ (b Σελιχτάρ
Πόττας) τοδ έπομένοο στίχου ήσαν 'Αλβανοί οπλαρχηγοί. 5) έφώναξεν (μεσν. χουγιάζιο
(σλαβ. hujati). 6) Σπαχήδες ή σπαήδες (λ. περσ. sipahi) = ιππείς, έφιπποι φοροσυλλέ-
ν.ται- ιδιαιτέρως δέ σπαχήδες έχαλοδντο οί τιμαριοδχοι, οί όποιοι διά τά χορηγηθέντα εις
αδτοδς προνόμια είχον τήν όποχρέωσιν νά στρατεόωνται ίδίαις δαπάναις, όσάχις είχε χρείαν
ή τουρκική διοίκησις. 7) μέ ταχυδρομιν.όν άπόσπασμα (λ. άραβ. menzil).
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Β'.

"Ενα πουλάκι κάθονταν άπάνω στό γεφύρι'
μοιριολογοΰσε κ' ελεγε, τ' 'Αλή πασά τού λέγει.

- «Δέν είν' έδώ τά Γιάννινα νά ψτειάσης σαρδιβάνια, 1
δέν είν' έδώ ή Πρέβεζα νά φτειάσης παλαιομέρι1 *

5 μόν' είν' τό Σούλι ξακουστό, τό Σούλι ξακουσμένο,
πού πολεμούν μικρά παιδιά, γυναίκες καί κορίτσια'
πού πολεμά Τζαβέλαινα μέ τό σπαθί στό χέρι,
μέ τό παιδί στήν άγκαλιά, μέ τό τουφέκι στ' άλλο,

μέ τά φυσέκια στήν ποδιά ............

C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, tome I, Paris 1824, σ. 284.

ΚΓ'. ΠΤΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ

Κατά τήν τρίτην καί τελευταίαν πολιορκίαν τού Σουλίου οί Σουλιώται,
πιεζόμενοι έκ τών στερήσεων, άναγκάζονται μετά ήρωικήν άμυναν νά συν-
θηκολογήσουν καί έγκαταλείψουν τήν πάτριον γήν κατά τόν Δεκέμβριον τού
£τους 1803. Μόνον ό καλόγερος Σαμουήλ μετά τίνων συντρόφων του παρέμει-
νεν είς τό έν Σουλίω φρούριον Κούγκι, ενθα ή έκκλησία τής άγιας Παρα-
σκευής, καί θέσας πυρ είς τήν πυρίτιδα έφονεύθη. Είς τό έπόμενον άσΜα ό
Σαμουήλ φέρεται καείς ύπό τών Τούρκων.

Δ. Α. Π.

"Ενα πουλάκι ξέβγαινε μέσα άπό τό Σούλι.
Παργιώτες τό ρωτήσανε, Παργιώτες τό ρωτούνε.

- «Πουλάκι, ποΰθεν ερχεσαι, πουλί μου, που πηγαίνεις ;»

- «'Από τό Σούλι έρχομαι καί στήν Φραγκιάν πηγαίνω»,
5 - «Πουλάκι, πές μας τίποτε, κανέν' καλόν μαντάτον».

- «"Αχ τί μαντάτα νά σάς πώ, τί νά σας μολογήσω !
Πήραν τό Σούλι πήρανε Kt αύτόν τόν Άβαρίκον"
πήραν τήν Κιάφαν τήν κακή, έπήραν καί τό Κιούγκι
κ' έκαψαν τόν καλόγερον μέ τέσσερες νομάτους».8

C. Fauriel, ενθ' άν., σ. 800.

ΚΔ'. ΤΗΣ ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗΣ
(1801)

«Ή Φροσύνη, σύζυγος τού έμπόρου Δημητρίου Βασιλείου, φημιζομένη
διά τό κάλλος, τό γένος και τήν μόρφωσιν αύτής, δέν ήδυνήθη ν' άντιστή είς
τόν ΐρωτα τού Μουχτάρ υιού τού 'Αλή, έπωφεληθέντος τήν άποδημίαν τού
συζύγου της είς Βενετίαν. "Οτε δέ ό Μουχτάρ έστάλη ύπό τού πατρός του,
κατά διαταγήν τού σουλτάνου, έναντίον τού άποστάτου Τζωρτζίμ εις Άδρια-

1) άναβροτήρια, σιντριβάνια (λ. τ. snrdivim). 2) πιθανώς σημαίνει τό λημέρι, ti'/ù -
ρωμο. 3) άτομα, άνθρωποι); (μεσν. ονομάτοι).
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νούπολιν, ή σύζυγος του, μαθοΰσα τάς έρωτικάς σχέσεις αύτοΰ πρός τήν
Φροσύνην, έζήτησε παρά τοΰ 'Αλή πασά τήν τιμωρίαν τής αντιζήλου. Ό
'Αλής ώρκίσθη ότι θά έκτελέση τήν αϊτησίν της, όπως δέ μή έκθεση άλλον
τινά τών περί αύτόν είς τήν έκδίκησιν τοΰ Μουχτάρ κατά τήν έπάνοδόν του,
μετέβη αύτοπροσώπως νύκτωρ μετά δορυφόρων του είς τήν οίκίαν τής Φρ0·
σύνης, καί άπαγαγών έφυλάκισεν αύτήν. Συνεφυλάκισε δέ καί άλλας 18 γυ-
ναίκας έξ 'Ιωαννίνων, περί ών ύπήρχον ύπόνοιαι ότι ήσαν έπιληψίμου δια-
γωγής, καί κατεδίκασε πάσας είς θάνατον διά πνιγμού είς τήν λίμνην.1 Ή
άπόφασις έξετελέσθη τήν νύχτα τής 11 'Ιανουαρίου 1801, ό οίκος τής φρο-
σύνης έκλείσθη καί τά ύπάρχοντά της έδημεύθησαν, τά δέ δύο μικρά τέκνα
της έγκατελείφθησαν είς τούς δρόμους, ούδενός τολμώντος διά τόν φόβον
τού 'Αλή νά περισυλλέξη αύτά, μέχρις ότου έπετράπη άντί πλουσίων δώρων
είς τόν θείον τής μητρός των έπίσκοπον Γαβριήλ νά τά παραλάβη.

Τά πτώματα τής Φροσύνης καί τίνων τών άλλων γυναικών έκβρασθέντα
ύπό τών κυμάτων είς τήν άκτήν, έκηδεύθησαν, ή δέ Φροσύνη έτάφη είς τό
μοναστήριον τών 'Αγίων 'Αναργύρων. Ή έκκλησιά σπεύσασα νά άποδώση
είς τά λείψανα αύτών τάς έπικηδείους τιμάς, τάς άνηγόρευσε καλλιμάρτυράς.
Τούτο δέ άποδεικνύει, ότι άπό τής έπαύριον τού θανάτου αύτών ό λαός
έθεώρει τάς πνιγείσας γυναίκας καί προπάντων τήν Φροσύνην μάλλον ώς
θύματα τοΰ τυράννου καί όχι ώς καταδίκους, καί συνησθάνετο συμπάθειαν
πρός αύτάς».

Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό ιά
τραγούδια τοΰ ελλην. λαού, άρ. 6.

Τ' άκούσαταν χί γίνηκε στά Γιάννενα στή λίμνη,
πού πνίξανε τίς δεκαφτά μέ τήν κυρά Φροσύνη ;
"Αχ, Φροσύνη παινεμένη,
τί κακό 'παθες, καημένη!

5 "Αλλη καμμιά δέν τό 'βαλε τό λιαχουρί2 φουστάνι,
πρώτ' ή Φροσύνη τό 'βαλε καί βγήκε στό σιργιάνι '
"Αχ, Φροσύνη παινεμένη,
καί στόν κόσμο ξακουσμένη !
Δέν στό 'λεγα, Φροσύνη μου, κρύψε τό δαχτυλίδι,
10 γιατί άν τό μάθη 'Αλή πασάς, θέ νά σέ φάη τό φίδι.4
"Αχ, Φροσύνη μου καημένη,
τί πολύ κακό θά γένη !
"Αν είστε Τοΰρκ' αφήστε με, χίλια φλωριά σάς δίνω

1) Λεπτομερεία; βλ. Α. Π. Κουτοαλέ'ξη, Διαφέροντα χαί περίεργα τινα ίστορήματα
('Απομνημονεύματα Αγωνιστών τοό2ί,άρ. 7, 'Αθήναι 1956, σ. 217-22;}. εκδ. "Βιβλιοθή-
κης.,). 2) λιαχουρί ή λαχούρι, δφασμα τής Ααχώρης (τών Ινδιών). ίΐ) εις περίπατον
(λ. τ. seyran). 4) Οί στ. 9, 10 άναφέρονται είς τήν σύμπτωσιν έξ ή; εμαθεν ή σύζυγος
τοϋ Μουχτάρ τάς έρωτικάς σχέσεις τούτου καί τής Φροσύνης. Ό Μουχτάρ είχε δωρήσει είς
την έρωμένην του πολύτιμ,ον δακτυλίδιον, τό όποιον αύτός είχε λάβει δώρον παρά τής συζύγου
του. ΙΙεριελθοδσα δέ ή Φροσύνη είς οικονομική'./ στενοχωρίαν, ένεκα τής αποδημίας καί τ'/ύ
συζύγου της καί του Μουχτάρ, ε'δωκε τό δακτυλίδιον εί; χρυσοχόον, όπως διαπραγματευθώ
τήν πώληοιν αύτοϋ. Ούτος δέ τό προσέφερε πρό; άγοράν εί; τήν γυναίκα τού Μουχτάρ.
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ή φέρτε τό Μουχτάρ πασιά, δυό λόγια νά τού κρίνω.
15 "Αχ, Φροσύνη μου καημένη,

τί κακό πολύ θά γένη !
Μουχτάρ' πασά μου, πρόβαλε, τρέξε νά μέ γλυτώσης,
'μέρωσε τόν 'Αλή πασά καί δώσ' δ,τι νά δώσης.
"Αχ, Φροσύνη πέρδικά μου,
20 τί κακό 'παθες, κυρά μου!

Είς τόν Βεζίρη τά φλουριά καί δάκρυα δέν περνάνε
κ' έσένα μ' άλλες δεκαεφτά τά ψάρια θά σας φάνε.
"Αχ, Φροσύνη πέρδικά μου,
μδκαψες τά σωθικά μου!
25 Χίλια καντάρια ζάχαρη θά ρίξω μέσ' στή λίμνη,
γιά νά γλυκάνη τό νερό, νά πιη ή κυρά Φροσύνη.
"Αχ, Φροσύνη παινεμένη,
μέσ' στή λίμνη ξαπλωμένη!
Φύσα, Βοριά, φύσα θρακιά,1 γιά ν' άγριέψ' ή λίμνη
30 νά βγάλη τές άρχόντισσες καί τήν κυρά Φροσύνη.
"Αχ, Φροσύνη παινεμένη,
μέσ' στή λίμνη ξαπλωμένη!

"Ηπειρος (Πάπιγκον Ζαγορίου). - A.A. άρ. 1370
σ. 474 (Π. Στάρας, 1939).

ΚΕ'. ΤΗΣ ΑΕΝΩΣ ΤΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ
(1804)

«Μετά τήν παράδοσιντού Σουλίου διά τής συνθήκης τής 12 Δεκεμβρίου
1803, δι' ής έπετρέττετο είς τούς Σουλιώτας νά μεταβώσιν Ενοπλοι όπου ήθε-
λον, ό 'Αλή πασάς παρασπονδήσας έπεχείρησε νά έξοντώση τούς έπιζήσαν-
τας. Τούτων ό Κίτσος Βότσαρης φεύγων τήν δίωξιν ήλθεν είς Βουλγαρέλι
των Τσουμέρκων, άλλά βλέπων ότι καί έκεΐ διέτρεχε κίνδυνον νά κυκλωθή
υπό τών 'Αλβανών, παρέλαβε πάντας τούς έκεΐ Σουλιώτας, άνερχομένους είς
1148, καί κατέφυγε τήν 22 Δεκεμβρίου εις τά "Αγραφα, είς μονήν τινα έπί
όποκρήμνου βράχου. Πολιορκηθείς έν αυτή ύπό ίσχυράς δυνάμεως τού 'Αλή,
άντέστη έπί τέσσαρας μήνας, άλλά περί τά μέσα τού 'Απριλίου 1804 οί 'Αλ-
βανοί κατέλαβον διά προδοσίας τήν μονήν καί κατέσφαξαν τούς έν αύτη,
πλήν 80 περίπου άνδρών καί δύο γυναικών, διαφυγόντων μετά τού άρχηγού.
Ή Λένω, είς ήν άναφέρεται τό έπόμενον τραγούδι, δεκαπενταέτις θυγάτηρ
τοΰ Κίτσου Βότσαρη έκ πρώτου γάμου, έπολέμει εις τήν μονήν παρά τό
πλευρόν τού άδελφοΰ της Γιαννάκη' φονευθέντος δέ τούτου, μετέβη πλησίον
τοϋ θείου της Νίκζα, πολεμοΰντος παρά τόν Άχελώον, καί έφόνευσε πολ-
λούς Τούρκους. 'Αλλά περικυκλωθεϊσα ύπό τών έχθρων, όπως μή συλληφθή,
επεσεν είς τόν ποταμόν καί έπνίγη».

Ν. F. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια
τοϋ έλλην. λαοίΠ άρ. 7.

1) θρακιάς, ό έχ τή; Θράκης πνέων άνεμος, βορειοανατολικός.
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"Ολες οί καπετάνισσες κ' οί καπετανοπούλες,
δλες τήν "Αρτα πέρασαν, στά Γιάννινα τίς πάνε,
κ' ή Λένω δέν έπέρασε, μήτε σκλάβα πηγαίνει,
μόν' πήρε δίπλα τά βουνά, δίπλα τά κορφοβούνια.
5 Πέντε Τούρκοι τήν κυνηγούν, πέντε τζοχαντζαραίοι.1
Γυρίζει ή Λένω καί τούς λέει καί μέ θυμό τούς κραίνει:

- «Ποΰ πάτε, βρέ Βρωμότουρκοι, κ' εσείς παλιοζαγάρια ;
Έγώ 'μαι ή Λένω Μπότζαρη, ή άδερφή τού Γιάννη,

π' εκαμε τήν 'Αρβανιτιά καί ντύθηκε στά μαύρα. '

Παρνασσός, τόμ. 12 (1888), σ. 380.

KT'. ΤΗΣ ΔΕΣΠΩΣ
(1803)

«Κατά τήν δίωξιν τών Σουλιωτών, περί ής εγινε λόγος έν τή προηγου-
μένη σημειώσει, μικρόν άπόσπασμα έξ 78 ψυχών κατέφυγεν είς τό χωρίον "Ρι-
νιάσαν (μεταξύ Πρεβέζης καί "Αρτης), όπου παρέμενον καί άλλαι τινές σου-
λιώτικαι οίκογένειαι. 'Αλλά στίφος 'Αλβανών, καταφθάσαν είς τό χωρίον
τήν 23 Δεκεμβρίου 1803, κατέλαβεν έξ άπροόπτου τούς κατοίκους καί άλ-
λους μέν κατέσφαξεν, άλλους δέ ήχμαλώτισε. Μεταξύ τών κατοίκων ήτο καί
ή οικογένεια τού Γεωργάκη Μπότση, του όποιου απόντος, ή ήρωική σύζυγος
Δέσπω άντέταξε σθεναράν άντίστασιν κατά τών σφαγέων. Κλεισθείσα εις
πύργον, τήν λεγομένην Κοΰλαν τού Δημουλά, μετά δέκα άλλων, θυγατέρων,
νυμφών, έγγονών καί έγγόνων της, άφού έπί πολύ έπολέμησε πρός τούς
'Αλβανούς, δτε είδεν ότι πάσα περαιτέρω άντίστασις ήτο ματαία, ήρώτησε
τά τέκνα της, άν δέν προτιμούν άπό τήν σκλαβιάν τόν θάνατον. Πάντες έζή-
τησαν τόν θάνατον, τότε δέ συσσωρεύσασα είς τό μέσον όσην πυρίτιδα εί-
χεν Εθεσε πύρ είς αύτήν καί έκάησαν».

Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια,
τοΰ ελλην. λαοΰ, άφιθ. 8.
'Αχός' βαρύς άκούεται, πολλά τουφέκια πέφτουν.
Μήνα σέ1 γάμον ρίχνονται, μήνα σέ1 χαροκόπι;6
Ούδέ σέ* γάμον ρίχνονται, ούδέ σέ* χαροκόπι'
ή Δέσπω κάνει πόλεμο μέ νύφες καί μ' άγγόνια.

5 'Αρβανιτιά τήν πλάκωσε στού Δημουλά τόν πύργο.

- «Γιώργαινα, ρίξε τ' άρματα, δέν είν' έδώ τό Σούλι-
έδώ είσαι σκλάβα τοΰ πασά, σκλάβα τών Άρβανίτων».

- «Τό Σούλι κι άν προσκύνησε, κι άν τούρκεψεν ή Κιάφα,
ή Δέσπω άφέντες Λιάπηδες δέν εκαμε, δέν κάμνει».

1) τζοχαντάρης ή ταοχαντάρης (πληθ·. τζοχανταραΐοι), α&λικό; υπηρέτη;, συνοδό;
(λ. περσ. çuhadar). 2) εί; παραλλαγήν παρά Γ. Χασιώτγ) (1866) ο. 102, άρ. 19 εκδηλώ-
νεται έν τέλει ή άπόφασι; τή; ήρωίδο; ν' άποθ-άν-β παρά νά παραδο8··§.

σέρνω ντουφέκι ντιμισκί, πιστόλες ασημένιες
και ζωντανή δεν πιάνουμαι είς τών Τούρκων τά χέρια.
3) ήχο;, κρότο;. 4) εχδ. Fiiuriel: είς. δ) εκδ. Faunel: κ'είς. 6) διασκέδασιν.
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10 Δαυλί στά χέριν άρπαξε, κόρες καί νύφες κράζει.

- «Σκλάβες Τούρκων μή ζήσωμεν, παιδιά μ', μαζί μου έλάτε !
καί τά φυσέκια άναψε, κι δλοι φωτιά γένηκαν.

C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, tome I, Paris 1824, σ. 302.

KZ'. ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
(1819)

«Ή Πάργα, τελευταία τών πόλεων τής Στερεάς καί τής Πελοποννήσου
ίιπεδουλώθη είς τούς Τούρκους. Ταχθείσα άπό τών άρχων τού ΙΕ' αΙώνος
ύπό τήν προστασίαν τών 'Ενετών, μετά τήν κατάλυσιν τής 'Ενετικής πολι-
τείας περιήλθε μετά τών 'Ιονίων νήσων εις τήν κατοχήν τών Γάλλων.'Αλλά
τω 1814 παρεδόθη είς τούς "Αγγλους, οίτινες βραχύν μόνον χρόνον τήν
έκράτησαν, άπεμπολήσαντες αύτήν είς τούς Τούρκους τω 1817. Πρό τής πα-
ραδόσεως αύτής, συντελεσθείσης τήν 28 'Απριλίου 1819, οί Παργινοί, είς τε·
τρακισχιλίους άνερχόμενοι, κατέλιπον τήν πατρίδα των, άψοΰ προηγουμένως,
άνασκάψαντες τούς πατρώους τάφους, συνήθροισαν τά όστά καί τά Εκαυσαν
είς τήν πλατεϊαν τής άγοράς, διά νά μή βεβηλωθούν ύπό τών 'Αλβανών».

Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια
τοϋ έλλην. λαοΰ, άριθ. 9.

Α'.

- «Μαύρο πουλάκι, πού έρχεσαι άπό τ' άντίκρυ μέρη,
πές μου τί κλάψες θλιβερές, τί μαύρα μοιρολόγια
άπό τήν Πάργα βγαίνουνε, πού τά βουνά ραγίζουν !
Μήνα τήν πλάκωσε-Τουρκιά καί πόλεμος τήν καίγει ;»

5 - «Δέν τήν έπλάκωσε Τουρκιά, πόλεμος δέν τήν καίγει'

οί Εγγλέζοι τήν έπούλησαν είς τά σκυλιά στούς Τούρκους 1
κι δλοι θά πάν' στήν ξενιτειά οί Παργινοί οί καημένοι.a
Τραυουν γυναίκες τά μαλλιά, δέρνουν τ' άσπρα τους στήθια'
μοιριολογούν οί γέροντες μέ μαύρα μοιρολόγια,
10 παπάδες μέ τά δάκρυα γδύνουν τές~_.|Έκκλησίες.

Ξανοίγεις κείνη τή ψωτιά, μαΟρον καπνό πού βγάνει ;
Έκεΐ καίγονται κόκκαλα, κόκκαλα άντρειωμένων,
πού τήν Τουρκιά τρομάξανε καί τόν^βεζίρη έκάψαν.
Έκεΐ 'ναι κόκκαλα γονιού, πού τό παιδί τά καίγει,
15 νά μήν τά βρούνε Λιάπηδες,3 Τούρκοι μαγαρισμένοι.
'Ακούς τό θρήνο τόν πολύ, όπού βογγοΰν τά δάση ;

1) Ό στίχο; ελλείπων έχ τοο κειμένου τοδ Tommaseo, αφαιρεθείς πιθανώς δπό τής
α&στριαχης λογοκρισίας τής Βενετίας, 8ποο έτυπώθη τό βιβλίον, ελήφθη έκ τοδ βιβλίου τοδ
Άντ. Μανοΰσοο, Τραγούδια εθνικά, Μέρ. Α', 1850, σελ. 139. 2) μετά τόν στ. 7 δπάρχουν
δύο στίχοι, προφανώς έμβόλιμοι.

ϋ·' άφήαουν τήν πατρίδα "τους,1 τσν τάψον τον γονιού τους,
άφήαουν το προσκύνημα, Τούρκοι νά το πατήσουν.

3) Τουρκαλβανοί έκ τής περιοχής τής Λιαπουριάς.
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Είναι π' άποχωρίζονται τή δόλια τήν πατρίδα,
ψιλούν τές πέτρες καί τή γή καί τρώγουνε τό χώμα.

Ν. Tommaeeo, Canti popolari toscani... Greci
vol. III, Venezia 1842, σ. 419. '

Β'.

Τρία πουλιά όχ τήν Πρέβεζα διαβήκαν είς τήν Πάργα,
τό 'να κοιτάει τήν ξενιτειά, τ' άλλο τόν "Αι Γιαννάκη,
τό τρίτο τό κατάμαυρο, μοιριολογάει καί λέγει.

- «Πάργα, Τουρκιά σέ πλάκωσε, Τουρκιά σέ τριγυρίζει.
5 Δέν ερχεται γιά πόλεμο, μέ προδοσιά σέ παίρνει.

Βεζίρης δέ σ' ένίκησε μέ τά πολλά τ' άσκέρια.*
"Εφευγαν Τούρκοι σάν λαγοί τό παργινό τουφέκι"
οί Λιάπηδες δέν ήθελαν νά 'ρθοΰν νά πολεμήσουν.
Εΐχες λεβέντες σάν θεριά, γυναίκες άντρειωμένες,
10 π' έτρωγαν βόλια γιά ψωμί, μπαρούτι γιά προσφάγι.

Τ' άσπρα πούλησαν τό Χριστό, τ'άσπρα πουλούν κ'έσένα».]
Πάρτε, μαννάδες, τά παιδιά, παπάδες, τούς άγιους.
"Αστε, λεβέντες, τ' άρματα, άψήστε τό τουφέκι,
σκάψτε πλατιά, σκάψτε βαθιά, όλα σας τά κιβούρια,
15 καί τ' άντρειωμένα κόκκαλα ξεθάψτε του γονιού σας.
Τούρκους δέν έπροσκύνησαν, Τούρκοι μή τά πατήσουν».

jV. Tommaeeo, ενθ' άν., σ. 420.

ΚΗ\ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

Έκ τών κατωτέρω δύο «σμιάτων, τό μέν πρώτον άναφέρεται είς τό
έπαναοτατικόν κήρυγμα έν 'Αγίς* Λαύρα, τό δέ δεύτερον είς τόν άπαγχονι-
σμόν τού Πατριάρχου Γρηγορίου τού Ε'. Δ Λ Π

Α'.

Κρυφά τό λένε τά πουλιά, κρυφά τά χελιδόνια,
κρυφά τό λέγει ό γούμένος' άπό τήν "Αγια Λαύρα.

- «Παιδιά γιά μεταλάβετε, γιά ξεμολογηθήτε"
δέν είν' ό περσινός καιρός, ό φετινός χειμώνας.

5 Μάς ήρθε ή γι-άνοιξη πικρή, τό καλοκαίρι μαύρο,
γιατί σηκώθη πόλεμος καί πολεμάν' τούς Τούρκους.5

Πελοπόννησος (Ανδρίτσαινα). - A.A. αρ. 1586
α. 9 (Δ. Πετρόπουλος, 1934).

1) μέ τοί>; πολλού; στρατιώτα; (λ. τ. usker). 2) μετά τον στίχον τούτον δπάρχει
χάσμα εί; το κείμενον τοΰ Tommaseo, πιθανοί; εκ τή; άφαιρέσεω; ένό; στίχο» δπδ τή; «ϋ-
στριακή; λογοκρισία;. 3) Οί στίχοι 5 - 6 ελήφθησαν "εξ έτερα; παραλλαγή;· βλ. Νικ. Ί
Λάσκαρη. ΊΙ Λάστα καί τά μνημεία τη;, Μέρ. Ε', έν ΙΙύργω 1909, σ. 437.
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Β'.

Ποιός είδε τέτοια συννεφιά, ποιός είδε τέτοι' άντάρα,
πού τούτ' τό χρόνο πλάκωσεν 'Ανατολή καί Δύση.
Τόν Πατριάρχη κρέμασαν τόν άγιο τόν Γρηγόρη,
σάν νά 'τανε κατάδικος στής έκκλησιάς τήν πόρτα.
5 Έκεΐ πού έλειτούργαε κ' εύλόγαε τό Γένος,

πλακώνουν οί Γιανίτσαροι καί οί 'Οβριοί άντάμα.
- «Κόπιασ', άφέντη Δέσποτα, καί διάβασ' τά φερμάνια, 1
πού λέν' νά σέ κρεμάσωμε στής έκκλησιάς τήν πόρτα.
Δέν σ' άρεσε νά κάθεσαι στό θρόνο θρονιασμένος,
10 μά θέλησες Ρωμαίικο τήν Πόλη νά τή φκειάσης.
"Αλλοι τόν δέρνουν ...................

Em. Legrand, Recueil de chansons populaires
grecques, Paris 1S74, σ. 124.

Κθ'. ΜΑΧΗ ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΒ1ΔΙ
(1821)

'Από τών πρώτων ήμερων τού'Απριλίου 1821 είχε συσταθή εις τό Λεβί-
διον ύπό τών Καλαβρυτινών άρχηγών έλληνικόν στρατόπεδον.Έναντίον τού-
του τήν νύκτα τής 13ης πρός τήν 14ην 'Απριλίου 1821 έκινήθη έκ Τριπόλεως
σώμα τουρκικού στρατού έκ 2000 άνδρών μετά ισχυρού ιππικού. Αί στιγμαί είναι
κρίσιμοι διά τόν έλληνικόν άγώνα. Ή κραυγή «Τούρκοι έρχονται» ήρκει
νά τρέψη είς φυγήν πολλούς έκ τών πολεμιστών, οί όποιοι δέν είχον άκόμη
έξοικειωθή είς τάς συγκρούσεις έναντίον τακτικού στρατού καί ήσαν άπο-
θαρρυμένοι άπό τάς πρώτας επιτυχίας τών Τούρκων είς τάς έπιθέσεις των
κατά τών άλλων έλληνικών στρατοπέδων (Καρυταίνης, Πιάνας, Άλωνισταί-
νης). Τοιαύτη κραυγή ήκούσθη μέ τήν έμφάνισιν τοΰ τουρκικού στρατού καί
μόνον ή εύψυχία ώρισμένων άρχηγών συνεκράτησεν άπό τήν φυγήν τούς συγ-
κεντρωμένους περί τό Λεβίδιον. Τότε προβάλλει ή ήρωική μορφή τού 'Ανα-
γνώστη Στριφτόμπολα άπό τό Μεσορούγι τών Καλαβρύτων διδασκάλου έν
Τριπόλει κατά τά Μτη 1800- 1805, όστις είχεν ύπηρετήσει είς τά άγγλικά
τάγματα τής Ζακύνθου μετά τού Κολοκοτρώνη. Μέ τήν παρόρμησιν τούτου
έβδομήκοντα περίπου άγωνισταί κλείονται είς τά σπίτια τού Αεβιδίου ('Αρ-
γυρέϊκα), ίνα έκείθεν άμυνθοΰν κατά τών επερχομένων Τούρκων. Λυσσώδης
μάχη συνάπτεται. Ό ήρωισμός τών έκ τών οικιών άμυνομένων καί ή όρμή
τών Εξωθεν έλθόντων είς βοήθειαν δίδουν τήν πρώτην σημαντικήν νίκην είς
τούς έπαναστάτας. Κατά τήν μάχην ταύτην Επεσε μεταξύ άλλων ό 'Αναγνώ-
στης Στριφτόμπολας, τόν όποιον έξυμνεί τό κατωτέρω δημοτικόν άσμα·3
Οί έν αύτω μνημονευόμενοι 'Αναγνώστης Βασίλης καί Νικολάκης είναι οί
άδελφοί Πετμεζαΐοι, συναγωνισταί τού πεσόντος.3

_______Δ. Α. Π.

1) διαταγάς (λ. τ, fennan).

2) Βλ. καί Μ. Οικονόμου, 'Ιστορικά τής ελληνικής παλιγγενεσίας ή ό ιερός τών
Ελλήνων άγων, 'Αθήναι 1957, σ. 90-91 ('Απομνημονεύματα Αγωνιστών τού 21 άρ. 14.
εκδ. "Βιβλιοθήκης,,). Φωτάκου, 'Απομνημονεύματα περί τής έλλην. Επαναστάσεως, εκδ. Γ'
(1955) σ. 89 κ.έξ.. 3) Κατά τόν Κανέλλον Δεληγιάννη1;. ('Απομνημονεύματα Αγωνιστών τού
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Τρεις περδικούλες κάθουνται στήν άκρην τό Λεβίδι'
είχαν τά νύχια κόκκινα καί τά φτερά βαμμένα,
είχαν καί τά κεφάλια τους στό αΤμα βουτημένα.
Μοιριολογοϋσαν κ' ελεγαν, μοιριολογοΰν καί λένε.

5 Τί 'ν' τό κακό πού γίνεται στήν άκρη τό Λεβίδι.
Κάνε^λιοντάργια πιάνονται, κάνε θεργιά μαλώνουν;
Μάιδε λιοντάργια πιάνονται, μάιδε θεργιά μαλώνουν'
έκλεισαν τό Στριφτόμπολα, τό δόλιον 'Αναγνώστη.
Ψιλή φωνίτσαν εβαλεν όσον κι άν έδυνάστη.
10 - «Που είσ', 'Αναγνώστη μ' άδερφέ, καί ξάδερφε Βασίλη,
καί Νικολάκη γλήγορε, πού πάς μέ τούς άέρες,
κ' έμένανε μέ κλείσανε στήν άκρην τό Λεβίδι».

Λιβάρζι Καλαβρύτων. - Λαογρ., τόμ. 6
(1917 - 18) σ. 636, άρ. 3[(Χ. Π. Κορύλλος).

Α'. ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥ
(1821)

Τήν 18ην 'Απριλίου 1821 τά τουρκικά στρατεύματα ύπό τόν Κιοσέ Μεχμέτ
καί'Ομέρ Βρυώνη ν προελαύνοντα έξεχύθησαν είς τήν πεδιάδα τής Λαμίας.

Οί "Ελληνες όπλαρχηγοί Διάκος, Πανουργίας καί Δυοβουνιώτης, ύπο-
χωρούντες έκ τής .'Υπάτης, άποφασίζουν ν' άντισταθούν κατά τού προελαύ-
νοντος έχθροΰ. Τό σώμα τοΰ Πανουργία καταλαμβάνει τήν 23 ι'Απριλίου τήν
Χαλκωμάταν, χωρίον έπί τής πρός "Αμφισσαν όδού, ό δέ Διάκος άπό τής
20 'Απριλίου τό κέντρον τής γραμμής άμύνης παρά τήν'μονήν τής Δαμάστας,
Εχων ώς προκάλυμμα τήν γέφυραν καί τό χάνι τής 'Αλαμάνας (Σπερχειού).
Οί Τούρκοι, έπιτεθέντες κατά πρώτον κατά τού Πανουργία, Ετρεψαν τό σώμα
αυτού εις φυγήν, είτα δ' έστράφησαν κατά τού Διάκου καί ένίσχυσαν τούς
κατ' αύτου μαχομένους. Ό Διάκος, μαχόμενος ήρωικώς, πληγώνεται καί συλ-
λαμβάνεται αιχμάλωτος. 1

Γ. Α. Μ.

Τρεις περδικοΰλες κάθουνταν ψηλά στή Χαλκουμάτα,'
μοιριολογοϋσαν κ' ελεγαν, μοιριολογοΰν καί λέγουν.
«Ν ό Διάκος τί νά γίνηκε ψέτο τό καλοκαίρι ;
ν ούδέ στήν Πέτρα '' φάνηκε, ν ούδέ στήν 'Αταλάντη'

21, εκδ. "Βιβλιοθήκης,, άρ. 16, α. 189) οί αδελφοί ΙΙετμεζαιοι δέν ελαβον μέρος εις τήν
μάχην.

1) Περί τοδ "γεγονότος βλ. Μ. Οικονόμου, ενθ' άν., σ. 130.

2) Χωρίον έπί τής όδοδ πρός τήν "Αμφισσαν. 3) χωρίον τής έπαρχίας Λεβαδεια?,
8ποο βραδότερον (29 Σεπτ. 1829) αυνήφθη ή τελευταία μάχη τοδ άγώνος τοδ 1821.
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5 μάς είπαν πώς έπέρασε πέρα στήν 'Αλαμάνα,

νά καρτερέση τό πασιά κι αύτόν τόν 'Μέρ Βρυώνη».'
Κι Όμέρ Βρυώνης εφτασε μέ δώδεκα χιλιάδες
κ' έκεΐ γράμματα του 'στειλεν αύτός Όμέρ Βρυώνης:
-«"Εβγα, Διάκο μ', μή στέκεσαι καί πιάσε τή Λαμία».
10 Κι αύτός δ μαύρος του 'λεγε κι αύτός ό μαύρος λέγει.

- «Ν έγώ δέν είμαι νιόνυφη νά πιάσω τή Λαμία"

ν έγώ 'μαι Διάκος τρομερός μέ όχτακόσ' νουμάτοι».
Καί πιάστηκαν στόν πόλεμο τρεις μέρες καί τρεις νύχτες.
Τρία γιρούσια' ν εκαμε, τά τρί' άράδα άράδα,
15 βούλωσε τό ντουφέκι του, τσακίσ'κε τό σπαθί του"
πιάσαν τό Διάκο ζωντανό, τό Διάκο παλληκάρι.
Στή μέσ' Τούρκοι τόν έβαλαν καί τόν βαριουξετάζουν.

- «Γίνεσαι Τούρκος, Διάκο μου, τήν πίστη σου ν' άλλάξης,
νά προσκύνησης στό τζαμί, τήν έκκλησιά ν' άφήσης ;»

20 Κι αύτός ό μαύρος γέλαγε καί στριφτεί τό μουστάκι.

- «Τί λέτ' αύτοΰ, βρωμόσκυλα, σκυλιά μαγαρισμένα ;
ν έγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θέ ν' άποθάνω».
Καί στό σουβλί τόν έβαναν κι αυτός χαμογελάει.'

"Αγραφα. - A.A. "Υλη άρ. 1568
(Ν. Βραχνός 1890).

ΛΑ'. ΟΙ ΛΑΛΙΏΤ1ΣΣΕΣ
(1821)

«01 ύπερήφανοι, γενναίοι καί σκληροί'Αλβανοί τοΰ Λάλα, τερπνής πο-
λίχνης έπί τού όρους Φολόης (έν τω νΰν δήμφ 'Ολυμπίων τής Ηλείας), οί
άπηνώς καταδυναστεύοντες τούς περιοικοΰντας "Ελληνας, πολιορκηθέντες
ϊιπό τρισχιλίων περίπου Πελοποννησίων καί Επτανησίων, κατώρθωσαν τήν
22 'Ιουνίου 1821, προσελθόντος εις έπικουρίαν αύτών τοΰ Ίουσούψ πασά τών
Πατρών μετά 700 ιππέων, νά δϊασωθώσι μετά τών οίκογενειών των είς Πά-
τρας. Κατά τήν άναχώρησίν των ένέπρησαν τήν πολίχνην καί τά πλείστα
τών δυσμετακομίστων πραγμάτων αύτών, ώστε έλάχιστα άπέμειναν πρός λα-
ψυραγωγ[αν είς τούς είσελθόντας ύστερον είς τού Λάλα "Ελληνας, πάντως
δέ πολύ όλίγαι θά ήχμαλωτίσθησαν Λαλιώτισσαι, ών τά παθήματα διατρα-
Υφδεί τό κάτωθι άσμα».·1

Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια
τοϋ έλλην. λαοΰ, άρ. 12.

1) 'Ακολουθεί ό στίχος

Στήν 'Αλαμάνα πιάσανε χ'ι φχειάαανε ταμπούρια,
δατις παρεμβληθείς πιθανώς εξ άλλης παραλλαγής ταράσσει τήν συνέχειαν τοδ άσματος.
2) εφόδοος (λ. τ. yürüyüs). 3) Ό στίχος οδτος εις τό χειράγραιρον εδρίσκεται πρί> τοδ στ. 22
διακόπτων τήν άπάντησιν τοδ Διάκοο.

4) Λεπτομερείας περί τής μάχης τοδ Λάλα βλ. Κ. Μεταξά, 'Ιστορικά απομνημονεύ-
ματα εκ τής 'Ελληνικής 'Επαναστάσεως,'Αθήναι 1956, σ. 30 κ.έξ. ('Απομνημονεύματα 'Αγω-
νιστών τοδ 21, άρ. 6. Έκδ. "Βιβλιοθήκης,,).
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Τοϋ Λάλα μέ τά κρυά νερά μέ τίς βαρείες κυράδες,
πού δέν καταδεχόντανε τή γης νά τήν πατήσουν,
καί τώρα καταντήσατε κοπέλλες τών ραγιάδων !
Φέρνουν βαρέλια μέ νερό καί ξύλα ζαλωμένες.

5 Καί ή μιά τήν άλλη έλέγανε καί ή μιά τήν άλλη λένε:

-«Τί νά 'ν' 'κείνα πού φαίνονται, τί νά 'ν' 'κείνα π' έρχονται;
Μήνα είν' μπαϊράκια1 τούρκικα, μήν τά 'στείλε ό πασάς μας;»
-«Δέν είν' μπαϊράκια τούρκικα, δέν τά 'στείλε ό πασάς μας,
παρά είν' μπαϊράκια κλέφτικα κ' είναι τών Πλαπουταίων.
10 Κλαίνε μαννοΰλες γιά παιδιά, γυναίκες γιά τούς άντρες,
κλαίει καί μιά χανούμισσα γιά τό μοναχογιό της».

Πελοπόννησος. - Π. Παπαζαφειροπούλου, Περισυναγωγή
γλωσσικής ίίλης κλπ. έν ΓΙάτραις 1887, σ. 150, άρ. 134.

AB'. ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Μετά τήν έν Ετει 1803 συντριβήν τής αντιστάσεως τών Σουλιωτών ό
'Αλή πασάς διωρίσθη υπό του Σουλτάνου διοικητής τής Ρούμελης (Ρούμελη
Βαλεσή) μέ τήν έντολήν νά έξοντώση τούς έν Θεσσαλία καί Μακεδονίι?
κλέφτες καί άρματολούς. "Εχων 5000 περίπου 'Αλβανούς διέβη τήν Πίνδον
καί, προσλαμβάνων τούς έκασταχού συλλαμβανομένους, αύξάνει τήν δύνα-
μίν του. Κινήσας έκ τούτου τήν ύποψίαν τής 'Υψηλής Πύλης, διατάσσεται
νά έπανέλθη εις τό πασαλίκι του, τά 'Ιωάννινα. Κατά τήν έπιστροφήν του
είς "Ηπειρον λαφυραγωγεί τάς μακεδονικάς πόλεις δι' ών διέρχεται, συν-
τριβών πάσαν προβαλλομένην άντίστασιν. Οί κάτοικοι τής Ναούσης άντε-
στησαν τότε γενναίως κατά τών έπιθέσεων τού 'Αλή, άλλά μετά δεκάμη-
νον πολιορκίαν άναγκάζονται νά ύποταχθοΰν. Εις τό γεγονός τούτο άναφέ-
ρεται τό πρώτον έκ τών κατωτέρω άσμάτων.

Καί είς τήν μεγάλην Έλληνικήν 'Επανάστασιν τοΰ 1821 οί Ναουσαΐοι
ελαβον ένεργόν μέρος. Μετά τήν άποτυχίαν τού άπελευθερωτικου κινήμα-
τος τού 'Εμμ. Παπά είς τήν Άνατολικήν Μακεδονίαν, ύψώνουν τήν 22αν
Φεβρουαρίου 1822 τήν σημαίαν τής επαναστάσεως ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Κα-
ρατάσου, τού Ζαφειράκη Θεοδοσίου καί τού 'Αγγελή Γάτσου, καί καταλαμ-
βάνουν έπικαίρους θέσεις είς τήν Δυτικήν Μακεδονίαν. Κατά τών έπαναστα-
τών κινούνται πολυάριθμα τουρκικά στρατεύματα έκ θεσσαλονίκης ύπό τόν
'Αβδούλ Άβούδ, άτινα, φθάσαντα μέχρι Ναούσης τήν 22αν Μαρτίου, πολιορ-
κούν στενώς τήν πόλιν. Μετά πολυήμερον σθεναράν άντίστασιν οί πολιορ-
κούμενοι άναγκάζονται νά ύποκύψουν. Τά τουρκικά στίφη εισέρχονται τήν 6
'Απριλίου 1822 εις τήν πόλιν καί άχαλίνωτα έπιδίδονται είς τήν λεηλασίαν
καί τήν καταστροφήν. Πολλοί έκ τών ήρωικώς άγωνιζομένων εύρίσκουν τόν

1) οημαϊαι, στρατιωτικά! μονάδες (λ τ. bayrak).

2) Π. Άραβαντινοΰ, Χρονογραφία τής Ηπείρου, τόμ. 1, ('Αθήναι 1856) σ.29δκ.έ£.

τομ.. 2, σ. 116. Πρβλ. Κωνοτ. ΓΙατιαρρηγοπονλον, Ιστορία τοΰ Έλλην. έθνους Ε6 , (1925)

σ. 219. Σπύρου Άραβαντινοϋ,Ίατορία τοϋ 'Αλή πασά τοϋ Τεπελενλή,'Αθήναι 1895, σ. 177,

σημ. 1. Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγ. τοϋ ελλ-ην. λαού, άρ. 61Α.
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θάνατον, άλλοι κατορθώνουν νά διαφύγουν πρός τήν νοτιωτέραν 'Ελλάδα.
Γυναίκες της Ναούσης, μητέρες μέ τά βρέφη είς τήν άγκάλην, διά ν'^άποφύ-
γουν τήν άτίμωσιν, ρίπτονται εκ τίνος υψώματος είς τόν καταρρακτώδη πο-
ταμόν «Άραπίτσα» καί δίδουν ούτω νέον δείγμα γυναικείας εύψυχίας άνά-
λογον πρός έκείνο τού »χορού τοΰ Ζαλόγγου*. Άπήχησιν τών έπαναστα-
τικών τούτων συμβάντων τής Ναούσης εύρίσκομεν είς τούς στίχους τού
δευτέρου φίσμοίτος, τό όποιον συμπληροΰται μέ στίχους άπό 'τό κλέφτικο
τοαγούδι «αιχμάλωτος νιόνυφη».

r Λ. Α. Π.

Α'.

- Βάστα, καημένη Νιάουστα, τ' 'Αλή Πασά τ' άσκέρι, 1
πώς τό βαστοΰν στά Γιάννινα χειμών' καί καλοκαίρι . . .

- «Τί νά βαστάξω ή όρφανή, καί τί νά νταγιαντίσω ; *
δέν πολεμούνε κλεφτουργιά, άλλ' ουτε και ζορμπάδες,'

5 μόν' πολεμάει 'Αλή πασάς μέ δεκοχτώ χιλιάδες........»

Π. Άραβαντινον, Χρονογραφία
τής Ηπείρου, τόμ 2ος, σ. 116.

Β'.

Τού κρίμα νά 'χ' ή "Ρούμιλη, τού κρίμα οί Μουραΐτις,
πού σήκουσαν 'πανάσταση, πού σήκουσαν κιφάλι.
Χαλάστηκαν ίννιά χουριά κί δικαπέντι κάστρα,
χαλάστηκιν ή Νιάουστα, πού ήταν ξιακουσμένη.
5 Πήραν μανουλλις μί πιδιά κί πιθιρές μί νύφις,

πήραν κί μιά νυφόϊπουλη, τά τέλια* στά μαλλιά της.
Πέντι πασιάδις τήν κρατούν κί τρεις τήν παραστέκουν
κ' ένα μικρό μπιόϊπουλλου τήν σέρν' άπού τού χέρι.

- «Πιρπάτα, μήλου μ' κόκκινου κί μουσχουμυρισμένου,
10 μήναν* τά ροΰχα σί βαροΰν, μήναν ή φουρισιά σου;»

- «Ουδι τά ροΰχα μί βαροΰν, μήδι κ' ή φουρισιά μου,
μόν' μί βαρεί τού ντέρτι0 μου κ' ή άντρουπή τοΰ κόσμου.
Μί χώρισις 'π' τούν άντρα μου κί άπού τούν καλό μου».

- «"Αντραν μπέην κι άν έχασίς, πασάς θέλ' νά σί πάρτρ>.
15 - «Σώπα, σώπα, Βρουμότουρκι, σώπα Παλιαρβανίτη"

κάλλια νά Ιδώ τού αίμα μου στή γής νά κουκκινίση,
παρά νά ίδώ τά μάτια μου Τούρκους νά τά φιλήση».

Μακεδονία (Σιάτιοτα). - Μακεδον.
Ήμερολόγιον, ετ. 1910, σ. 194-95.

1) τόν ατρατόν (λ. τ. asker). 2) πώς νά όπομείνω (λ. τ. dayandim). 3) αδιαί-
ρετος, τυραννικός άνθρωπος (λ. τ. zorba).

4) οόρματα, μετάλλινοι διακοομητικαί ταινίαι (λ. τ. tel). 5) μήπως (έκ τής φρ.: μή
νά είναι). 6) καημός, πίκρα (λ. τ. dert).
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ΛΓ\ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
(1822)

«Ό Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ό άδελφός του Πετρόμπεη καί νικη-
τής τοΰ Βαλτέτση, ήγούμενος 400 περίπου, τών πλείστων Μανιατών, άπεβι-
βάσθη είς τήν "Ηπειρον, όπως βοηθήση τούς άγωνιζομένους έν τφ τόπω των
Σουλιώτας. 'Αλλ' έν μάχη παρά τό Φανάρι πρός πολυαρίθμους Τούρκους
κα'ι 'Αλβανούς ύπό τόν Όμέρ πασάν, επεσε τήν 4 'Ιουλίου 1822, όλίγοι δέ
τών διασωθέντων πολεμιστών αύτοΰ έκόμισαν διά πλοίου τόν νεκρόν είς
Μεσολόγγι, όπου έτάφη. Τό δημοτικόν άσμα μέ πολλήν πρωτοτυπίαν, άντί
περιγραφής τοΰ θανάτου τοΰ Κυριακούλη, έκθέτει πώς άνεκοίνωσεν έν Μάνη
τό θλιβερόν άγγελμα είς τήν σύζυγον τοΰ φονευθέντος ό Πετρόμπεης».

Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια
τοΰ έλλην. λαοΰ, αριθ. 14.

Πετρόμπεης καθότανε στό μεσανό μπαλκόνι
κ' έσψούγγιζε τά μάτια του μ' ένα χρυσό μαντήλι.
Καί ή μπέαινα τόν έρωτάει, καί ή μπέαινα τοΰ λέει.
- «Τί έχεις, μωρέ Πετρόμπεη, πού χύνεις μαΟρα δάκρυα;»

5 - «Σά μ' έρωτας, μώρ' μπέαινα, καί θέλεις γιά νά μάθης,
σήμερα γράμμα έλαβα άπό τό Μεσολόγγι,
κι άπόξω λέει τ' άπόγραμμα, 1 καί μέσα λέει τό γράμμα.
«Τόν Κυριακούλη σκότωσαν, τόν πρώτο καπετάνιο,
καί στάζουνε τά μάτια μου καί τρέχουν μαΰρα δάκρυα».

Πελοπόννησος (Ηλεία). - Ν. Λάσκαρη, 'Ή. Λάοτα χαί τά
μνημεία της. Μέρ. Ε'. Έν Πύργφ 1909, σ. 443, άρ. 35.

ΛΔ'. ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ
(1822)

Ό Μαχμούδ πασάς, ό έπιλεγόμενος Δράμαλης διά τήν έκ Δράμαςτης
Μακεδονίας καταγωγήν του,διορισθείς ύπό τοΰ Σουλτάνου σερασκέρης στρα-
τιάς τριακοντακισχιλίων περίπου πεζών καί ίππέων, κατήλθεν έκ τής Λαρίσης
είς τήν Άνατολικήν Ελλάδα, όπως είσβαλών είς τήν Πελοπόννησον κατα-
πνίξω τήν έπανάστασιν τών Ελλήνων, έπικουροΰντος καί τοΰ τουρκικού στό-
λου έν τφ Κορινθιακώ κόλπω καί τω Άργολικω. Ούδεμίαν συναντήσας άντί-
στασιν εις τήν Άνατολικήν Στερεάν 'Ελλάδα καί εις τάς στενοπορίας της
Μεγαρίδος, κατέλαβε τόν Άκροκόρινθον, έγκαταλειφθέντα ύπό τών 'Ελλή-
νων, καί διά τών άφυλάκτων στενών τών Δερβενακίων προήλασεν εις τήν
'Αργολικήν πεδιάδα, όπου συνεκράτησε τήν έτοίμην πρός παράδοσιν τουρκι-
κήν φρουράν τού Ναυπλίου, άκυρώσας τήν συναφθεΐσαν συνθήκην τής παρα-
δόσεως. Οί "Ελληνες, συγκεντρωθέντες εις τούς Μύλους τής Λέρνης καί τάς
πηγάς τούΈρασίνου, στρατηγοΰντος τοΰ Κολοκοτρώνη, άπησχόλησαν μέν αυ-
τόν έπί πολύ είς τήν πολιορκίαν τής άκροπόλεως τού "Αργούς Λαρίσης, κα-
ταστρέψαντες δέ όσα τρόφιμα ήδυνήθησαν, περιήγαγον αύτόν εις πολλήν
στενοχωρίαν διά τήν στέρησιν τών έφοδίων. Προβλέπων δ' ό Κολοκοτρώνης

1) ή επιγραφή έπί τοΰ φακέλου.
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8τι θ' άναγκασθή ό Δράμαλης νά ύποχωρήση είς Κόρινθον, κατέλαβε τά
στενά τών Δερβενακίων διά 2500 περίπου άνδρών ύπό τόν Νικηταράν. Καί
δτε τήν 26'Ιουλίου 1822 έπεχείρησεν ό στρατός τού Δράμαλη νά διέλθη διά
τών στενών, ύπέστη μεγάλην φθοράν, εκτοτε δ' ό Νικηταράς έπωνομάσθη
Τουρκοφάγος. ΟΙ διαφυγόντες είς Κόρινθον τήν ήμέραν έκείνην καί τάς έπο·
μένας άπεδεκατίσθησαν υπό τών στερήσεων καί τών νόσων, καί αύτός δέ ό
Δράμαλης άπέθανεν έν Κορίνθω». 1

Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια
τοΰ έλλην. λαοΰ, αριθ. 15.

Α'.

Φύσα, μαΐστρο2 δροσερέ, κι άέρα του πελάγου,
νά πάς τά χαιρετίσματα στού Δράμαλη τή μάννα.
Τού Δράμαλη οί μπέηδες, τού Δράμαλη τ" άσκέρι5
στά Ντερβενάκια κείτονται, κορμιά χωρίς κεφάλια.

5 Βάνουν τή γής γιά στρώματα, πέτρες γιά μαξιλάρια,
βάνουν πανωσκεπάσματα του φεγγαριού τή λάμψη.

"Ενα πουλάκι πέταξε κι οδλοι τό έρωτάνε.
-«Πουλί, πώς πάει ό πόλεμος, τό κλέφτικο ντουφέκι;»

- «Μπροστά πάει ό Νικηταράς, πίσω ό Κολοκοτρώνης
10 καί παραπίσω γι οί "Ελληνες μέ -τά σπαθιά στά χέρια.

Γεωργίας Ταρσούλη, Μωραΐιικα τραγούδια Κορο'ινης
καί Μεθώνης, Αθήναι 1944, σ. 14, άρ. 7.

Β'.

Οί μπέηδες τής Ρούμελης καί τοϋ Μοριά οί λεβέντες
στά Ντερβενάκια κείτουνται, κορμιά δίχως κεφάλια'
στρώμα είχανε τή μαύρη γή, προσκέφαλο μιά πέτρα
καί γι' άπανωσκεπάσματα είχαν δεντρώνε φύλλα.

5 Φυσάει άέρας τό πρωί, βοριάς τό μεσημέρι

καί παίρνει τά σκεπάσματα, ψανήκαν τά κορμιά τους.
Κι δσοι διαβάτες κι άν περνοϋν, στέκουνε τά ρωτάνε.

- «Κορμιά, ποϋ είν' τά κεφάλια σας καί ποϋ είναι τά σπαθιά σας;»

- «Μιά παγανιά 1 έπέρασε καί μιά μεγάλη φούγα 5
10 κ' έπήρε τά κεφάλια1' μας, έπήρε τά σπαθιά μας».

Πελοπόννησος (Λαγκάδια Γορτυνίας). - Λ. Α.

"Υλη άρ. 844 (Κ. Κασιμάτης, 1893).

1) Λεπτομερή περιγραφήν τή; μ'ίχης τών Δερβενακίων βλ. Μ. Οίκονό/ιου, 'Ιστορικά
τής ελληνικής παλιγγενεσίας ή ό ιερός τών Ελλήνων άγων,'Αθήναι 1957, σ. 2G6 κ.έξ. ('Απο-
μνημονεύματα τών 'Αγωνιστών τού 21, άρ. 21, εκδ. "Βιβλιοθήκης,,). 2) μαΐστρος =6 βο-
ρειοδυτικός άνεμος (λ. Ινετ. uiaistro). 3) σώμα στρατού (λ. τ. aslcer). 4) δμάς κονηγών
άγριων ζώων δμ·}ς πολεμιστών. 5) όρμή, σονέπαρμα (λ. ίτ. fuga). G) χειρ. : κορμάκια.

II
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ΑΕ'. ΤΟΥ ΚΙΑΜΙΛ ΜΠΕΗ

«Ό Κιαμίλ μπέης τής Κορίνθου ήτο κατά τό 1821 ό Ισχυρότατος και
πλουσιώτατος τών έν Πελοποννήσω Τούρκων. Φοβηθείς έκ τής προόδου της
έπαναστάσεως τών 'Ελλήνων, κατέφυγεν είς τήν Τρίπολιν, καταλιπών τήν
οίκογένειάν του είς τόν Άκροκόρινθον, όπου ένέκρυψε καί τούς θησαυρούς
αύτού, τούς όποιους ό λαός έφαντάζετο ώς άνερχομένους είς πολλά εκα-
τομμύρια- Κατά τήν άλωσιν τής Τριπόλεως συνελήφθη αιχμάλωτος καί κα-
θείρχθη είς τόν Άκροκόρινθον. "Οτε δ' έπιδραμόντος τού Δράμαλη κατά τό
1822 ό φρούραρχος Άχιλλεύς Θεοδωρίδης έγκατέλιπε τόν Άκροκόρινθον,
εκρινε άναγκαΐον νά θανατώση τόν Κιαμίλ, όστις ήρνεϊτο ν' άποκαλύψη είς
τούς "Ελληνας τάς κρύπτας τών χρημάτων του. Μέρος τούτων λέγεται ότι
εύρεν ό Δράμαλης, όστις καί ένυμφεύθη τήν χήραν τοΰ Κιαμίλ μπεη».

Ν. Γ. ΙΙολίτον, Έκλογαί «πό τά τραγούδια
τοϋ έλλην. λαοΰ, άριί>. 13.

Πήραν τά κάστρα, πήραν τα, πήραν καί τά ντερβένια,1
πήραν καί τήν Τριπολιτσά, τήν ξακουσμένη χώρα.
Κλαίουν στούς δρόμους Τούρκισσες, κλαίουν3 Έμιροπούλες,J
κλαίει καί μιά χανούμισοα τόν δόλιο τόν Κιαμίλη.

5 -«Που είσαι καί δέν φαίνεσαι, καμαρωμένε άφέντη;
"Ησουν κολόνα στό Μοριά καί φλάμπουρο στήν Κόρθο,
ήσουν καί στήν Τριπολιτσά πύργος θεμελιωμένος.
Στήν Κόρθον πλια δέ φαίνεσαι, ούδέ είς τά σαράγια. '
"Ενας παπάς2 σου τά 'καψε τά ερμα τά παλάτια.
10 Κλαίουν τ' άχούρια0 γι' άλογα καί τά τζαμιά γι' άγάδες'
κλαίει καί ή Κιαμίλαινα τό δόλιο της τόν άντρα.1

C. Fauriél, Chants populaires de la Grèce
moderne, τόμ. II, Paris 1825, a. 62.

AT'. ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (1822)

Κατά Μάιον τοϋ 1821 συνεκροτήθη ένΜεσολογγίω στρατιωτικόν σώμα,
τού όποιου τήν άρχηγίαν άνέλαβεν άπό τής 11ης Μαΐου τού 1822 ό Μάρκος
Μπότσαρης. Μετά^τήν μάχην τού Πέτα ('Ιούλιος 1822) οί Μεσολογγίται, οϊτινες
μετέσχον τής άτυχους έκείνης έκστρατείας, παρεσκευάσθησαν πρός άμυναν.
Έν τώ μεταξύ τά τουρκικά στρατεύματα ύπό τόν Κιουταχήν καί τόν Όμέρ
Βρυώνην, κατερχόμενα έξ 'Ηπείρου πρός τήν'Ακαρνανίαν, ύπέταξαν τούς έκεΐ
έπαναστάτας καί περί τά τέλη 'Οκτωβρίου τού 1822 έπολιόρκησαν τό Μεσο-
λόγγιον. 'Επανειλημμένοι προτάσεις τών Τούρκων περί παραδόσεως άπερρί-

1) τά στενά (λ. περσ. derbent). 2) εκδ. Fauriol : πολλές. 3) αρχοντοπούλες, xu-
ρίως γ.όρΜ εμίρη (ήγε μόνος). 4) μέγαρα (λ. τ. saray). 5) ένν. ό ίίαπαφλέσας. 6) στά-
βλοι. 7) τό τραγούδι εις τήν έκδ. l?auriei τελειώνει μέ τόν έξης: στίχον, ό όποιος προφανώς
προσετέθη δπό άδε£ίο»> στιχουργού :

οκλάβος ραϊάδων entai κη'ι Çjj ραϊας εκείνων.
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φθησαν.Ή τουρκική έπίθεσις τής 25ης Δεκεμβρίου άπεκρούσθη καί οί Μεσο-
Χογγϊται ώχυρώθησαν έκ νέου, ίνα συνεχίσουν τόν άγώνα. ΕΙς τήν γενναίαν
αύτήν άντίστασιν τών Μεσολογγιτών ύπό τήν άρχηγίαν τοΰ Μάρκου Μπό-
τσαρη άναφέρεται τό κατωτέρω ά°μα.

Δ. Α. Π.

Εσείς βουνά τής Κατοχής, βουνά του Ξηρομέρου,
βαστάτε, νά βαστάξωμε τόν φετινόν χειμώνα.

Ό Βάλτος έπροσκύνησε κι δλο τδ Ξηρομέρι,
τό Μεσολόγγι τό μικρό, αύτό δέν προσκυνάει,
5 μόνο χαλεύει1 πόλεμο, χαλεύει τό ντουφέκι,

γιατ' εχει άντρες διαλεχτούς κι δλο καπιταναίους,
εχει τό Μάρκο Μπότσαρη μέ χίλιους πεντακόσιους.'

'Ακαρνανία (Γαβαλοϋ). -A.A. άρ. 765,
σ. 6, άρ. 1 (Δ. Αουκόπουλος, 1926).

ΛΖ' Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ (1823)

Ό Μουσταή πασάς τής Σκόδρας, ήγούμενος στρατού έξ 8000 'Αλβα-
νών καί έχων μεθ'έαυτού τόν Όμέρ Βρυώνην τών 'Ιωαννίνων μετά 4000 άν-
δρών, έκινήθη τόν Αύγουστον τού 1823 κατά τής Δυτικής "Ελλάδος. Ό κίν-
δυνος ήτο μέγας. Ή έμπροσθοφυλακή του έχθρού ύπό τόν Τζελαλεντίν βέην
κατέλαβε τό Καρπενήσιον. Εις τάς κρίσιμους έκείνας στιγμάς άναφαίνεται
πάλιν ή ήρωική μορφή του Μάρκου Μπότσαρη. Μέ 250 άνδρας σπεύδει πρός
τό Καρπενήσιον καί τήν νύκτα τής 9 Αύγούστου έπιτίθεται αίφνιδιαστικώς
κατά τής έμπροσθοφυλακής τού έχθρού. Είναι τόση ή όρμή τών ύπό τόν
Μδρκον Σουλιωτών, ώστε οί Σκοδρινοί έκβάλλονται άπό τάς θέσεις των
καί τρέπονται είς φυγήν. Μόνον εις μίαν μάνδραν, όπισθεν τής όποιας είχε
στήσει τήν σκηνήν του ό Τζελαλεντίν βέης, άντιτάσσεται άμυνα.Ό Μάρκος,
öv καί πληγωμένος, πλησιάζει τήν μάνδραν καί έπιχειρεΐ ν' άναρριχηθή είς
τόν τοίχον, διά νά κατοπτεύση πώς είναι δυνατόν νά έπιτεθή. Τήν στιγμήν
έκείνην βόλι έχθρικόν εύρίσκει αύτόν είς τήν κεφαλήν καί τόν άφήνει άπνουν.3
Οί "Ελληνες έθρήνησαν τόν θάνατον τοΰ Μάρκου ώς έθνικήν άπώλειαν,
οία πράγματι ήτο.

Γ. Α. Μ.

1) γυρεύει, επιζητεί. 2) δ στίχος, ελλιπής είς τό δεύτερον ήμιστίχιον, σονεπλ-ηρώθ-η

εξ ηπειρωτικής παραλλαγής (A.A. άρ. 1365, σ. 79, άρ. 57, στ. 5).

3) ΙΙερί τοδ θανάτοο τοδ Μ. Μπότσαρη βλ. Κ. Μεταξά, 'Ιστορικά απομνημονεύματα
"< τής έλληνική; επαναστάσεως, 'Αθήναι 1956, σ. 91-92 ('Απομνημονεύματα 'Αγωνιστών
21, άρ. 0, εκδ. "Βιβλιοθήκης,,).
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Τρεις περδικούλες κάθονταν — σαΐνι1 Μάρκο μου — ψηλά στά

Λιβαδάκι«

ν είχαν τά νύχια κόκκινα καί τά φτερά βαμμένα. *
Τ' άπό βραδίς μοιριολογοΰν καί τό ταχιά3 φωνάζουν.'
-«Σκοντριάν πασάς μάς ερχεται μέ χίλιους οχτακόσιους·
5 στόν κάμπο ρίχνει τήν ορδή, * στόν κάμπο ξεπεζεύει».
Κι ό Μάρκος καθώς τά ήκουσε, βαριά τού κακοφάνη,
πικρό γερούσι6 ν εκανε στού Σκόδραλη τ' ασκέρι'1
στό εμπα χίλιους εκοψε, στό εβγα δυό χιλιάδες
κι αύτού στό πισωγύρισμα ν άμέτρητες χιλιάδες'
10 κ' ένας Λατίνος" τό 6κυλί, νά του 'χε πέσ' τό χέρι,
μέ τό ντουφέκι όπορριξε στού Μάρκου τό κεφάλι
τό στόμα τ' αίμα γιόμισε, τ' άχείλι του φαρμάκι
κ' ή γλώσσα του άηδονολαλει καί στούς συντρόφους λέει.
-«Μήν κιοτευτήτε,0 μπρέ παιδιά, μή βάνετε στό νου σας
15 κ' έγώ θά πάνω στό γιατρό πέντ' εξι δέκα μέρες
καί πάλι πίσω Θέλα 'ρθώ, πίσω νά σας συμμάσω. '"

"Ηπειρος (Σούλι). - Λ-Α. άρ. 3G, σ. 36(5
άρ. 86 (Δ. Σάρρος, 1919).

ΛΗ'. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ (1824)

Άπό τών άρχών τού 1824 τό πασαλίκι τής Πελοποννήσου ανετέθη ύπο
τής 'Υψηλής Πύλης είς τόν Μεχμέτ Άλήν τής Αιγύπτου. Πρόσκομμα είς τάς
κινήσεις τού τουρκοαιγυπτιακοΰ στόλου μεταξύ Κρήτης καί Πελοποννήσου
έξηκολούθουν ν' αποτελούν οί στολίσκοι τών ελληνικών νήσων. Διά τοϋτο
αποφασίζεται ή έκκαθάρισις του Αίγαίου διά ταυτοχρόνου έξορμήσεως έκ
Κωνσταντινουπόλεως καί Αλεξανδρείας

Τών κατά θάλασσαν αιγυπτιακών ναυτικών δυνάμεων γενικός αρχηγός
ήτο ό Χουσεΐν μπέης, τμήμα δ' αύτών ύπό τόν Ισμαήλ Γιβραλτάρ περισφίγ·
γει άπό τών μέσων Μαίου τήν Κάσον καί τήν 7ην Ιουνίου 1824 σώμα έκ
3000 Τουρκαλβανών άποβιβάζεται είς τήν νήσον. Έκ τών 7000 περίπου κα-
τοίκων τής νήσου πλείστοι έθανατώθησαν, παιδιά δέ καί γυναίκες ήχμαλω-
τίσθησαν, ίνα πωληθούν είς τάς άγοράς τής Αφρικής ώς άνδράποδα." Μέ
έπιγραμματικήν δραματικότητα άπεικονίζεται ή συμφορά είς τούς στίχους

τού έπομένου άσματος.
_ _ __ Δ· Α· Π'

1) είδο? ίέρακος (λ. τ. sahin). 2) χειρ.: γραμμένα. 3) τό πρωί. 4) οί τρεις
πρώτοι στίχοι έλήφθησαν άπό παραλλαγήν καταγραφεϊσαν ύπό τοΰ αοτοό σολλέχτοο (Α. Σάρ-
ροο) τό 1919 είς τό Σούλι (ή Παραμοθίαν)· A.A. άρ. 3G, σ. 367, άρ. 87. 5) τό στίφος, τόν
στρατόν (λ. τ. ordu). 6) εφοδον (λ. τ. yürtlytts) 7) τό σώμα στρατού (λ. τ. askel').
8) ώς γνωστόν, τό πλείστον τού στρατεύματος τού Σκόδρα πασά άπετελεΐτο έκ χριστιανών κα-
θολικών τής Μιρδιτίας καί Σκόδρας. 9) μή δειλιάσετε (λ. τ. kölü — κακός). 10) νά σάς
σογκεντρώσω.

11) Βλ. Κ. Παπαρρηγοποϋλου, 'Ιστορία τοό έλλην. εθνοος, τόμ. ΣΤ", έν 'Αθήναις l'J2Ü,
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Μαύρο πουλάκι κά 'εται στής Κάσος τ' άκροούνΐ' 1
βγάζει ψωνίτσα θλιερή καί μαΰρο μοιριολόι.
«Μάννα, κλαμός καί βουγγητός είς τό νησί τής Κάσος !
Ή μάννα κλαίει τά παιί καί τό παιί τή μάννα,
5 κι ό άερφός τήν άερφή, κι ό άουρος τήν καλή του.2
"Ινουνται στοΐες * τά κορμιά, τά αίματα ποτάμια.
Πάς καί πανούγλα πλάκωσε, πάς καί σεισμός έγίνη ;»
- «Μήε πανούγλα πλάκωσε, μήε σεισμός έγίνη.
Χουσέν πασάς έπλάκωσεν άπό τήν 'Αλεξάνδρα,
10 στό Φρύ έπήγε κ' ήραξεν ή φοερή άρμάδα. 5

Βγάλλ' 'Αρβανίτες περισσούς, βγάλλει Στρααραπάες, "
γιά νά πατήσου τό σταυρό, γιά νά πατήσου τ' άγια,
νά μααρίσουν 7 έκκλησιές κι οδλα τά μοναστήρια.
Σφάζουν τούς γέρους καί τίς γρές, κι οδλα τά παλληκάρια,
15 τίς κοπελιές καί τά μωρά στή φλόττα ' τούς μπαρκάρουν,
σκλάβους νά τούς πουλήσουσί στής Μπαρμπαριάς® τά μέρη.
Καί μιά άπ' τίς σκλάες ελεε μέ θλιερή φωνίτσα.
«Χίλια κι άν κάμης, Χουσείν, χίλια κι άν μάς πούλησης,
έμείς του Τούρκου τό σπαθί 'έ 10 θά τό φοηθοϋμε,
20 γιά θά μάς κόψης δλους μας γιά λευτεριά θά 'οΰμε !» 11

Καοτελλόριζον. - Έβδομάς τόμ. 6, 1889, σ. 6 - 7, άρ. 25 ("Αχ. Διαμαντάρας)
—Ν. Μαυρή - Ε. Παπαδοπούλου, Κασιακή Λύρα, 1928, μέρ. Β', σ. 3.

Λθ'. ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ (1824)

Κατ' Αΰγουστον τού 1824 ό τουρκικός στόλος ύπό τόν Χοσρέφ πασάν
συνηνώθη μετά τών αιγυπτιακών πολεμικών καί μεταγωγικών πλοίων τού
Ίμπραΐμ μεταξύ 'Αλικαρνασσού καί Κώ, ένω αί μοίραι τού έλληνικού στό-
λου, τελουσαι ύπό τήν άρχηγίαν τού 'Ανδρέα Μιαούλη, έπεριπόλουν, όπως
έμποδίσουν τήν άποβίβασιν τών αιγυπτιακών στρατευμάτων είς τήν Πελο-
πόννησον. Μετά πολλάς αψιμαχίας καί άπόπειραν τού Ίμπραΐμ νά κυκλώσβ

ο. 113-114. Μ. Οίχονο'μου,'Ιστορικά τή; έλληνική; παλιγγενεσία; ή δ ιερό; τών 'Ελλήνων
àyiiv, τόμ. Β', 'Αθήναι 1957, α. 31-32. (Άπομνημ. 'Αγωνιστών τοΰ 21, άρ. 16, ?κδ. "Βι-
βλιοθήκη;,,,). Λ. Κουτοονίκα, Γενική Ιστορία τή; έλληνική; έπαναστάοεως, 'Αθήναι 1956,
°· 100 (Άπομνημ. 'Αγωνιστών τοΰ 21, άρ. 4. εκδ. "Βιβλιοθήκη;,,). Άντ. Μιαούλη, Συνο-
πτική ιστορία τών 6πέρ τή; ελευθερία; τή; άναγεννηθείση; Έλλάδο; γενομένων ναυμαχιών,
'Αθήναι 1956, σ. 159 ('Απομν. κλπ. άρ. 8).

1) άκροβοόνι, 2) ό νέο; τήν άγαπητικιά του. 3) γίνονται στοϊβε;. 4) έπίνειον τή;

Κίαοο κατά τήν βορείαν παραλίαν. 5) ό τουρκικό; στόλο;. 6) Στραβοαραπάδε;, Αίγυπτί-
ou5- 7) νά μαγαρίσουν, μολύνουν. 8) εί; τά πλοία τοδ πολεμικού στόλου. 9) Βερβερία;
(παλαιοτέρα όνομ. τή; Β. Αφρική;). 10) δέν. 11) θά ιδούμε.
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τμήμα τού έλληνικού στόλου εύρισκόμενον έντός τού κόλπου τού Γέροντα
συνήφθη τήν 28 Αυγούστου ή τελική ναυμαχία, καθ1 ην διέπρεψαν τά πυρπο-
λικά τού Παπανικολή,Ματρόζου, Πιπίνου καί θεοχάρη. Πρώτον έπυρπολήΒη
αίγυπτιακόν πλοίον πρώτης δυνάμεως, τούτο δ' έπέφερε σύγχυσιν είς τά
πληρώματα. Ό πυρπολητής θεοχάρης έπιπίπτει κατά Τυνησιακής φρεγάτας
φερούσης 44 πυροβόλα καί μέγα φορτίον πυρομαχικών τού στρατού καί πε-
ζικόν. Ό άρχηγός τής τυνησιακής μοίρας, όστις επέβαινε τής φρεγάτας,
άγωνίζεται νά διαφυγή τάς άρπαγας τού ελληνικού πυρπολικού. Παρά τους
έπιτηδείους του όμως έλιγμούς ή φρεγάτα του παραδίδεται είς τάς φλόγας.
Έκ τών άνδρών τού πληρώματος άλλοι έκάησαν καί άλλοι έπνίγησαν. Αύ-
τός ό ναύαρχος καί πολλοί Αιγύπτιοι άξιωματικοί συνελήφθησαν αίχμάλω.
τοι. Εις τό κατόρθωμα τούτο άναφέρεται τό κατωτέρω άσΡα· είς τό όποιον
ύμνείται γενικώς ό νικητής τής ναυμαχίας τοΰ Γέροντα.

Γ. Α. Μ.

Είς του Γέροντα τόν κάβο
καραντί1 κάνει μεγάλο.
Μιά ψεργάδα βόλτα βόλτα,
φοβερίζει τά μπουρλότα.2
5 Μπουρλότο τής 'μολήσανε,3
στήν πρύμνη, πλήν τό σβήσανε'
άλλο ένα τής μολάρουν
και στήν μπάντα τήν τρακάρουν. '
Έπήρ' ό τζεπχανές5 φωτιά,
10 καί φοβηθήκαν τά σκυλιά.

Μπρ' άπόψε θά μάς κάψουνε
καί σκλάβους θά μας πιάσουνε.
Χάιντε, γειά σου, μωρ' ναβέτα,"
πού 'καμες τές μπάλες νέτα.7
15 Νά 'ταν δυό σάν τόν Μιαούλη,
καίγαν τήν άρμάδα8 ουλή"
νά 'ταν άλλη μιά ναβέτα,
κάναν τήν άρμάδα νέτα.

Marcellus, Chants du peuple en Grèce,
I, Paris 1851, a. 138.

M'. ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ (1825)

Τό 1825 ό Γρηγόριος Παπαφλέσας, ύπουργός τότε τών Εσωτερικών καί
τής άστυνομίας είς τήν κυβέρνησιν Γ. Κουντουριώτου, μή γενομένης δεκτής
προτάσεώς του ν' άπελευθερωθοΰν οί φυλακισμένοι άγωνισταί, ίνα άπό κοι-

1) χαραντ'ι — θόρυβος ; 2) τά πυρπολικά πλοία (λ. ίτ. brulotto). 3) εξέπεμψαν.

4) είς τό πλευρόν τήν κτοιτοϋν. 5) ποριτι8αιτοθ·ήκη (λ. τ. cebcane). 6) μικρόν τριχά-

ταρτον ίατιοφόρον (λ. ίτ. liavetta). 7) που έκαμες, ώστε νά εξαντληθούν τά βλήματα (νε-
το;" λ. ίτ. netto). S) ό τουρκικός οτόλος.
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νου Αντιμετωπίσουν τάς δυνάμεις τοΰ Ίμπραΐμ, άναλαμβάνει ό ίδιος τόν
άγώνα, £χων συνεργάτας τόν έπίσκοπον Βρεσθαίνης, πρόεδρον τής βουλής,
τόν Κ. Μαυρομιχάλην, τόν Ά. Σπηλιωτάκην κ.ά.

Έπί κεφαλής έκστρατευτικοΰ σώματος έκ 2000 περίπου Ρουμελιωτών
καί Πελοποννησίων ερχεται έκ Ναυπλίου είς Μεσσηνίαν, όπου καταλαμβά-
νει τήν ύψηλήν θέσιν Μανιάκι τής Πυλίας, ίνα παρακωλύσε τήν προέλασιν
των αιγυπτιακών στρατευμάτων. Έκ τής έμφανίσεως τού πολυαρίθμου στρα-
τού του Ίμπραΐμ, πολλοί δειλιάσαντες άπεχώρησαν καί άπέμεινεν ό Πα-
παφλέσας μέ μικρόν αριθμόν πολεμιστών. Κατά τήν έπακολουθήσασαν μά-
χην τής 19ης Μαΐου 1825, διαρκέσασαν μίαν όλόκληρον ήμέραν, ό Παπαφλέ-
σας μέ τούς ύπ' αύτόν γενναίως άγωνισθείς έφονεύθη.1

Δ. Α. Π.

Τοΰ Φλέσα ή μάννα κάθεται στήν Πολιανή 1 τή ράχη'
μέ τά πουλιά κουβέντιαζε καί μέ τά χελιδόνια.

- «Πουλάκια μ' άγρια κ' ήμερα, άγρια κ' ημερωμένα
μήν είδατε τόν άρχηγό, τής Πολιανής τόν κλέφτη;»

5 - «'Εψές, προψές τόν είδαμε μέσ' στοΰ Λαμπίρ' τή βρύση
καί σύναζε τ' άσκέρι" του, νά πάη νά πολεμήση».
-"Αιντε, παιδιά, νά πιάσουμε τό έρημο Μανιάκι.
Κι άρχίσανε τόν πόλεμο άπ' τήν αύγή ώς τό βράδυ.
Μπραΐμης βάνει μιά φωνή, λέει τοΰ Παπαψλέσα.
10 - «"Εβγα, Φλέσα, προσκύνησε μέ οδλο σου τ' άσκέρι».

- «Δέ σέ φοβάμαι, Μπραΐμ πασά, στό νοΰ μου δέ σέ βάνω
κ' έμέ μιντάτι' μοΰ 'στειλαν οδλ' οί καπεταναίοι».

Ό Φλέσας βάνει μιά φωνή καί κάνει τό γιουρούσι'8
μέ μιά σπαθιά τόν σκότωσαν τής Πολιανής τόν κλέφτη.
15 "Οσ' είστε φίλοι κλάψετε καί σεις εχτροί χαρήτε.

Πελοπόννησος (Μανιάκι). - Λ. Α. άρ. 1474, σ. 71
(Μαγδαληνή Τσάκωνα, 1938).

ΜΑ'. Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (1826)

Κατά τήν πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου ύπό τών Τούρκων, μετά τήν
κατάληψιν τών πέριξ νησίδων Βασιλαδίου καί Κλείσοβας καί τήν πτώσιν τοΰ
Αιτωλικού (Μάρτιος 1826), ή πόλις περισφίγγεται στενώτερον καί ή θέσις
τών πολιορκουμένων γίνεται δυσχερεστάτη.

1) Βλ. Κανέλλου Δεληγιάννη, 'Απομνημονεύματα, τ. 3ο;,'Αθήναι 1957, ο. 9-13, ('Απο-
μνημονεύματα 'Αγωνιστών τού '21, άρ. 18, εκδ. "Βιβλιοθήκη;,,)· Φωτάκου (Φ. Χρνοανΰο-
πούλου), Βίο; τού ΙΙαπαιρλέσα, 'Αθήναι 1S68. Τοϋ ίδιου, 'Απομνημονεύματα περί τή; έλ-
ληνική; έπαναστάαεω;, εκδ. γ' (1955), σ. 466 κ.έξ.

2) χωρίον τή; επαρχεία; Μεσσηνία;, πατρί; τού ΙΙαπαφλέσα. 3) τύν στρατύν (λ. τ.

ftskerj. 4) βοήθειαν (λ. τ. uiedet). Γ>) ειροδον (λ. τ. yürüyüs).
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Είς σύσκεψιν τής φρουράς ύπό τήν προεδρίαν τού έπισκόπου Ρωγων
Ιωσήφ έν τή πλατεία τής'Αγίας Παρασκευής τήν 6ην 'Απριλίου 1826 άποφα-
σίζεται ή έξοδος διά τήν νύκτα τοΰ Σαββάτου τού Λαζάρου, άφοΰ κάθε έλ·
πίς είχεν έκλείψει. Σκηναί συγκινητικοί διαδραματίζονται εις τάς δύσκολους
έκείνας στιγμάς. Ό έπίσκοπος 'Ιωσήφ, βοηθούμενος ύπό τών ιερέων, προσ-
φέρει τήν θείαν κοινωνίαν εις όλους.'Ασθενείς καί τραυματίαι, γυναίκες καί
παιδία άποχωρίζονται μέ σπαραγμόν άπό τούς πατέρας, συζύγους καί αδελ-
φούς των, οί όποιοι μέλλουν νά έπιχειρήσουν τήν εξοδον.1 Τάς τραγικός
έκείνας στιγμάς άπηθανάτισεν ή λαϊκή μούσα διά τών κάτωθι στίχων.

Δ. Α, Π-

Σαββάτο μέρα πέρασα κοντά στό Μεσολόγγι-
ήτο Σαββάτο τών Βαγιών, Σαββάτο τοΰ Λαζάρου,
κι άκουσα μαΰρα κλιάματα, άνδρίκια μοιρολόγια.
Δέν κλαίουν γιά τό σκοτωμό, δέν κλαιν' που θά πεθάνουν,
5 μόν' κλαιν' πού σώσαν τό ψωμί, τούς εψαγεν ή πείνα.
Στήν έκκλησιά συνάχτηκαν, μέσα στό άγιο Βήμα,
κ' δνας τόν άλλον ελεγαν, κ' £νας τόν άλλον λέγουν.
«Παιδιά, νά μεταλάβωμε, νά ξιμολοηθουμε,
βράδυ γιουρούσ*2 θά κάμωμε στά εξω γιά νά βγούμε».3

Μακεδονία. - A.A. "Υλη άρ. 141
(Ν. Μπίτσιος).

MB'. ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΡΟΥ

<Κατ' Ίούνιον τού 1826 ό Ίμπραΐμ εξέπεμψε πρός ύποδούλωσιν τής Μά-
νης στρατιάν έπτακισχιλίων πεζών καί ιππέων, ήτις τήν 22 τοΰ μηνός εύρί-
σκετο πρό τού στενού τού 'Αρμυρού, είς τά όρια τής Μεσσηνίας καί τής
Μάνης. Τήν προέλασιν τών Αιγυπτίων άνέκοψαν χίλιοι περίπου Μανιάται·
οϊτινες προφυλασσόμενοι ύπό άσθενοΰς όχυρώματος, τής λεγομένης Βέρ-
γας, ήτοι λιθοκτίστου μάνδρας μήκους δισχιλίων μέτρων περίπου, κλειού-
σης τήν μεταξύ τής ύπωρείας τού βουνού τής Σέλιτσας καί τής θαλάσσης
δίοδον, εφεραν πολλήν φθοράν είς τόν έχθρόν. 'Αποκρουσθέντες έπανειλημ-
μένως, ήναγκάσθησαν νά υποχωρήσωσιν οί Αιγύπτιοι καί έπέστρεψαν τήν
15 'Ιουνίου είς τήν Καλαμάταν τής Μεσσηνίας. Έν τω μεταξύ δ' όμως καί
άμα τή ένάρξει τής μάχης τής Βέργας, ό Ίμπραΐμ άποσπάσας 1500 άνδρας,
έπεμψε διά πλοίων είς τά παράλια τής Μάνης, διά νά ένεργήσουν άντιπε-
ρισπασμόν. Αύθημερόν οδτοι άπεβιβάσθησαν είς τόν όρμον τοΰ Δηροΰ, κα-
ταλαβόντες δέ τά πρός δεξιά χωρία Πύργον καί Χαριάν, έστράφησαν πρός

1) Λεπτομερεία; κερί τή; πολιορκία; καί καταστροφή; τοο Μεσολογγίου βλ, εί; τήν
σειράν τών 'Απομνημονευμάτων 'Αγωνιστών τοΰ 21, εκδ. "Βιβλιοθήκη;,, 'Αθήναι 1950 και
1957, τά δπ' άρ. 5: 'Απομνημονεύματα'Αρτεμίου Μίχον, άρ. 9 : Ν. Δ. Μακρή, 'Ιστορία τοϋ
Μεσολογγίου καί Σπνρομίλιου, 'Απομνημονεύματα τή; δευτέρα; πολιορκία; τοϋ Μεσολογγίοι
1825 - 1820, άρ. 18: Κ. Θ. Δεληγιάννη, 'Απομνημονεύματα, τόμ. 3ο;, σ. 101-111.

2) έφοδον (λ. τ. yüriiyüs). 3) ήφράσι;: στά εξω για νά βγούμε έλήφθη έκ παραλ-

λαγή; έκ Τσουμέρκων (Λαογρ. Ε', 59, στ. 17) άντί τή; τοϋ χειρ. : με μυριάδες Τούρκου;.
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t' άριστερά, ίνα προσβάλωσι τήν Τσίμοβαν (τήν μετονομασθεΐσαν ύστερον
Άρεόπολιν). Όλίγιστοι μόνον Μανιάται, διότι οί λοιποί έμάχοντο είς τόν
Άρμυρόν, εύρισκόμενοι είς τούς πύργους των, άνθίσταντο κατά τών έπιδρο-
μέων" άλλά γνωσθείσης τής άποβάσεως τών 'Αράβων, £γινε διά κωδωνο-
κρουσιών συναγερμός τών ύπολειφθέντων κατοίκων τών πέριξ χωρίων, καί
προσέτρεξαν πάντες καί γέροντες καί ιερείς, καί αί θερίζουσαι εις τούς
άγρούς γυναίκες μέ τά δρέπανά των, ένωθέντες δέ μετ' όλίγων όπλοφόρων,
οϊτινες Μτυχε νά διαβαίνωσιν έκείθεν ύπό τόν Κωνσταντίνον Μαυρομιχάλην,
ήμύνοντο κατά τών 'Αράβων, εύάριθμοι μέν δι' όπλων, οί δέ λοιποί διά πε-
τρών καί τών δρεπάνων. Τήν όρμήν τού άσυντάκτου λαού δέν ήδυνήθησαν
νά ύπομείνουν οί έπιδρομείς καί εσπευσαν νά έπιβώσι πάλιν τών πλοίων κα-
κώς έχοντες, άπήλθον δέ τήν 25 'Ιουνίου πολλούς καταλιπόντες νεκρούς».1

Ν. Γ. Πολίτου, Έχλογαί άπό τά
τραγούδια τοϋ έλλην. λαοΰ, άρ. 17

Στο ρημοκκλήσι τού Δηρού
λειτούργα ό Πρωτοσύγγελος,
καί τ' άχραντα μυστήρια
έβάστα στό κεφάλι του,
5 ψέλνοντας τό χερουβικό.
'Εκεί άξαφνα κι άπάντεχα
Τούρκοι τόν έκυκλώσανε.
Τά χέρια του άνασήκωσε
κ' εΐπενε, «Παντοδύναμε,
10 δυνάμωσε τούς Χριστιανούς,
τύφλωσε τούς Άγαρηνούς
τή μέρα τή σημερινή...».
Οί άντρες δλοι έλείπασι
κ' ήταν στή Βέργα τ' "Αρμυρού,
15 όπου Τρωάδα ό πόλεμος 1
έπάαινε μερόνυχτα.
Μόνα τά γυναικόπαιδα
καί γέροντες άνήμποροι,
(γιατ' ήταν θέρος) βρέθηκαν
20 μέ τά δραπάνια στά λουριά.3
Καθόλου δεν δειλιάσασι,
καθόλου δέν τρομάξασι,
μόνο 'δωκαν τήν είδηση
στόν Κωσταντίνο ' μέ πεζόν.

1) Βλ. καί Φωτάκου (Φ. ΧρυαανΟοηούλον), 'Απομνημονεύματα περί τή? έλλην. έπα-
ναοχάοεω;, εκδ. Γ'(1955) α. 619. 2) πόλεμο; φοβερό; χαί μέγα;, ώ; ό παλαιό; τή.; Τρωά-
ι)05· ίΐ) λωρίδες, χωράφια καλλιεργημένα εί; τά; πλαγιά; τών βουνών. 4) ένν. τόν Kojv-
sravtivov Μαυρομιχάλην.
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25 Κ" έκείνος σάν πολέμαρχος
έσύναξ' όλα τά χωριά,
γράφει καί στέλνει στ' 'Αρμυρό, 1
καί τρέχει κάτου στό Δηρό.
Γυναίκες βλέπει νά όρμουν
30 μέ τά δραπάνια πού κρατούν
τούς Άραπάδες 2 νά χτυπούν!
«Ευγε σας, ματαεύγε σας,3
γυναίκες, άντρες γίνατε,
σάν άντρειωμένες κρούετε».
35 Είπε καί βρυχουμάνισε 4

σάν τό λιοντάρι στά βουνά.
Τούς Τούρκους κόφτει άλύπητα.
Μαζί τά παλληκάρια του
πετάχτηκαν σάν τούς άιτούς
40 κι άρπάχτηκαν μέ τούς όχτρούς
χέρια μέ χέρια άνάκατα,
καί τούς έβάλασι μπροστά,
σά νά ήταν γιδοπρόβατα
καί τούς καταποντίσασι.
45 Σφάζοντας καί σκοτώνοντας
φτάσασι στήν άκρογιαλιά,
πού μέλισσά ή to ν ή Τουρκιά. 5
Πάνου σέ κείνη τή στιγμή
ν άγνάντιασαν κ' έπρόφτασαν
50 τά παλληκάρια τ' 'Αρμυρού,
κ' ήτανε πρώτος μπροστινός
ό γιός του γέρο βασιλιά,κ
πού 'χε στά πόδια του φτερά
κ' ήταν ό πρώτος άγουρος.7
55 Ξεγυμνωμένο τό σπαθί

κράταγε καί τά μάτια του
σπίκιες8 καί φλόγες βγάζασι.
«Κάμετε θάρρος, εϊπεκε"
μέ μιά φωνή σάν τή βροντή.

1) γράφει... στ' 'Αρμυρό, δηλ. ανακοινώνει τήν εϊόησιν εί; τους πολεμοδντας είς τόν
'Αρμυρόν. 2) τόν αιγυπτιακό·/ στρατό·/. 3) καί πάλιν εύγε σας. 4) έβρυχή&η. 5) Οι
στ. 45-47 έσώθησαν είς παραλλαγήν παρά Em. Legrand, Recueil de chansons populai-
res grecques, Paris 1874 c. 140. 6) τοΰ γκρο βασιλιά = τοϋ ήγεμόνος τής Μάνης Πε-
τρόμπεη Μαυρομιχάλη. 7) νέον παλληκάρι. 8) σπίθες. 9) είπε.
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60 μήν τά φοβάστε τά σκυλιά

κι άν είν' πολλοί κι άμέτρητοι.
Πολλοί ήτανε καί στ' 'Αρμυρό
κ' έμείς τούς ένικήσαμε».
Πρόφτασε τότε κι ό άρχηγός, 1
65 όπού είναι πενταγνώστικος2
στίς μάχες, στά πολιτικά,
κ' εΐπε στά παλληκάρια του.
«Σήμερα άν γεννηθήκαμε,
σήμερα θά πεθάνουμε».
70 "Ανοιξε ή μάχη κι ό καβγάς
κ' εγινε ξεσυνέριση3
σ' 0λα τά Σπαρτιατόγονα,4
ποιοί θέ νά πάσι μπροστινοί.
Οί Τούρκοι σωριαστήκασι
75 πάνω στήν άκρη του γιαλού,
μά στό στερνά 5 δειλιάσασι
καί πέφτασι στή θάλασσα,
σάν όρνια, σάν τετράποδα,
γιατ' ήταν θεοΰ θέλημα
80 νά 'σακουστη ή παράκληση
του άγιου Πρωτοσύγγελου.

Κ. Παααγιάνη, Μανιάτικα μοιρολόγια καί
τραγούδ ία, 'Αθήναι 1928, οελ. 58 — 60.

ΜΓ'. Ο ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (1830)

«Τά πρωτόκολλα, δι' ών συνίστατο τό έλληνικόν βασίλειον, είς τό
όποιον δέν συμπεριελαμβάνετο ή Κρήτη, άνεκοινώθησαν κατά τό 1830 είς
τούς Κρήτας έν Καλύβαις τού 'Αποκορώνου ύπό πληρεξουσίου τών τριών
ναυάρχων, κυβερνήτου γαλλικού πλοίου. Εις τό γεγονός τούτο άναφέρονται
τά έπόμενα άσματα».

Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια
τοϋ έλλην. λαοΰ, άρ. 18.

Α'.

Στά χίλια όχτακόοια είκοσιοχτώ, μιάν Τρίτη,
άφρουκαστήτε6 νά σας 'π<2> όγιά τήν μαύρην Κρήτη.
Σύναξη κάνου οί βασιλείς καί πάνε στό Παρίσι,

1) ό ΙΙετρόμπεήξ. 2) σπνετώτατο;. .'!) άμιλλα. -!) τους άπογόνοος τών Σπαρ-
τιατών. 5) στά ατερνά, τελευταΐον. Ci) άν.ούσατε.
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νά κάμουνβ συνέλεψη τί νά γένη ή Κρήτη.

5 Καί σάν έσυναχτήκανε κι άρχίξαν τό κουσουλτο, 1
κομματαρχίες γίνουνται* καί δίδουν την τοϋ Τούρκο.
Καί στέλνουν άντιπρόσωπο κ' είς τσοί Καλύβες βγαίνει,
νά συναχτούν οί Χρισιανοί νά δώση τό χαμπέρι.3
Καί σάν έσυναχτήκασι, διαβάζει τή συθήκη,
10 κ' έγραφε πώς εδώκανε τού Μισιριού 4 τήν Κρήτη.

Φωνιάζουν κλαιν' οί Χρισιανοί' «'Αφέντη κουμαντάτε,8
άνέβα πάνω στά βουνά, νά κάτσης είς τσοί στράτες,
νά ίδης πουλιά πετούμενα στσοί δρόμους νά περνούσι
τά κόκκαλα τώ Χρισιανώ στά ντόδια" νά βαστοΰσι.
15 "Οσοι καταλυθήκανε στά ορη κ' είς τά δάση,

ποιός είν' άπού θά σου τσοί πη καί θά τσοί λογαριάση ;»
-«"Ακουσ", άφέντη, νά σου πώ τά πάθη τά δικά μας'
στήν 'Αραπιά πουλήσανε οί Τούρκοι τά παιδιά μας.
Κι δσοι κι άν άβαντσάραμε είς τά βουνά γλακούμε7
20 ξυπόλυτοι κι όλόγδυμνοι γιά νά λευτερωθούμε.

Κ' είχαμε θάρρος είς εσάς, τσοί βασιλείς, τσοί Φράγκους,
κ' έδά8 μάς άδικήσετε κι άφήκετέ μας σκλάβους.
"Οντε θά βγουν τά νέψαλα9 καί νά φάνουν οί κρίνοι
καί νά 'ρθ' ό φοβερός κριτής οόλους νά μάςε κρίνΐ],
25 τά τάγματ' οδλα τ' ούρανού τριγύρου ν' άκλουθοΰσι,
τά πάθη τώ Χριστιανώ, τ' άδικα, νά γροικουσι,10
νά 'ρθουνε μέ παράπονο κ' οί Κρήτες νά σταθούνε,
μπροστά στό φοβερό κριτή τ' άδικά ντων νά πούνε,
τότες ν' άποκριθήτ' έσείς, 'Αγγλία καί Γαλλία,
30 μπροστά στό φοβερό κριτή, δευτέρα παρουσία!».

Ό Χάλης " του κουβέδιαζε 18 καί του 'κανε τήν κρίση,
καί τ' άμοιρα τ' άμμάθιαν του έτρέχαν σάν τή βρύση.
- «Εΐντα νά σάςε κάμω 'γώ, καημένοι μπουνταλάδες,13
γιάντα" νά μήν τά γράψετε εύτά στσοί βασιλιάδες ;
35 Τώρα τ' άποψασίσανε κ' έκάμανε συθήκη

κ', έγράψαν κ' έβουλώσανε τού Μισιριού τήν Κρήτη.15
Λυπούμαί σας, Χριστιανοί, δέν εχω τί σάς κάμω,

1) συμβούλιον, σύσχεψιν (λ. ίτ. conaulto). 2) κομματαρχίες γίνουνται· κατ' αλλην
παραλλαγήν : εδιχονήαανε — έδιχονόησαν, δέν συνεφώνηαον. 3) τήν είδησιν (λ. τ. haber).
4) τής Αιγύπτου. δ) αρχηγέ (λ.γαλλ. commandant). 6) δόντια. 7) κι όσοι *ι äv απο-
μείναμε τρέχομεν εί? τά. βουνά. 8) καί τώρα. 9) όταν 9·ά εμφανισθούν τά νέφη. 10) νά
άκούουν. 11) Κρής όπλαρχηγός. 12) ώμίλει. 13) ανόητοι (λ. τ. budala). 14) γιατί. 1&)
υπέγραψαν χαί έσφράγισαν τήν άπόφασιν περί τής παραδόσεως τής Κρήτης είς τούς Αιγυπτίους.
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γιατ' δ,τ' άποφασίστηκε δέ δύνομαι ν' άλλάξω».
Κ' ερχουνται πλοία Φράγκικα καί πάνε στή Γραμπουσα1
40 καί βγάνουνε τσοί Χρισιανούς άπού τήν έβαστοΰσα.
Καί Μισιριώτες φέρνουνε κ' είς τά χωριά χτυπουσι,
φορούνε ρούχα κόκκινα καί τούμπανα βαστοΰσι.
Καθίζουν σέ μερκά χωριά καί κάνουνε κρισάδες
καί τυραννούν τσοί Χριστιανούς, σκεντσεύγουν 2 τσ' άραγιάδες,3

Ant. JeannarakiB,"^.αματα κρητικά,
Leipzig 1876, σ. 66 - 68, άρ. 49.

Β'.

Στά χίλια όχτακόσια στά τριάντα,
στσ' όχτώ τού Σετεμπριου ήρθ' ή γι άρμάδα.
Καί βγαίνει στ' 'Ακρωτήρι,4 σιργιανίζει,
τόν κόσμο βιζιτάρει5 καί ξανοίγει'"
5 τσοί Χρισιανούς γυρεύγουνε νά ίδούσι
καί θλιβερό χαμπέρι γιά νά πούσι.
«Οί Χρισιανοί νά μείνουν άραγιάδες».8
Κ' οί Τούρκοι χαρές κάνουνε μεγάλες.
Γλήγορα είς τήν φράγκικην άρμάδα
10 έγράψανε παράπονα μεγάλα.

«'Όρη, βουνά και τρύπες καί λαγκάδια,
γεμάτα 'νιαι φτωχούς καί παλληκάρια,
τσή πείνας καί τσή δίψας ξεραμμένοι,
γιά νά λευτερωθούνε οί καημένοι».
15 Κ' οί καπετάνι' άρχίζουν καί γελούσι,
κ' είς τά καράβια μπαίνουν καί κινοΰσι.
Τό κρίμα τώ ψτωχώ καί τώ χηράδω
είς τό λαιμό σας νά 'ν' οϋλων τώ Φράγκω.

Ant. Jeannarakie, ενθ' άν., σ. 74-75, άη 54.

ΜΔ\ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΘΩΝΟΣ

Τό έιτόμενον είς δημοτικόν ύφος άσμα συνετέθη έπ' εύκαιρία τής πε-
ριοδείας τού βασιλέως Όθωνος είς Παρνασσίδα κατά τό 1834.

Δ. Α. π.

"Ωρα καλή σου, βασιλιά, ώρα καλή σ', άφέντη'7
αύτού πού βούλεσαι νά πάς, στή Λιάκουρα8 ν' άνέβης,

1) νηαίς παρά τά ΒΔ παράλια της Κρήτης. Το έπ' α&τής φρούριον κατείχετο 6πό
των Ελλήνων. 2) βασανίζουν (λ. τ. iskence = βασανισμός). 3) όπόδοολοι (λ. τ. raya).
4) Ακρωτήρι ή παρά τήν πόλιν τών Χανίων όμώνομος χερσόνησος. δ) επισκοπεί, παρα-
■"Ifu (λ. ίτ. visitare). 6) κοιτάζει. 7) εκδ. Ruas : αύόέντη. 8) δημώδης όνομασία
τοό Παρνασσού.
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νά πάς, νά δγης τόν Παρνασσόν, τόν όμορφο 1 τόν τόπο,
ν όπδχει τό ψηλό βουνό, ψηλότερον άπ' όλα.

5 Περικαλώ σε, βασιλιά, περικαλώ σ' άφέντη,

άγάλια άγάλια νά 'ρχεσαι, άγάλια νά διαβαίνης,
μήν άποστάσης, βασιλιά, μήν άποστάσης, ρήγα,
γιατί 'ν' ό τόπος ζαβωτός,2 καβάλλα δέν διαβαίνεις.3

L. Ross, Wanderungen in Griechenland in Gefolge des Königs
Otto und der Königin Amalie, I, Halle 1851. σ. 54.

ME'. ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ (1866)

Ή καταστροφή τού 'Αρκαδίου έγινεν, ώς γνωστόν, τήν 8 Νοεμβρίου
τοΰ 1866. Τό θλιβερόν άκουσμα διεδόθη παντού, εφθασε καί είς τήν "Ιμβρον.
θά έπλησίαζεν ή Πρωτοχρονιά μέ τά τραγούδια της καί τήν χαράν πού φέ-
ρει ή πρώτη έορτή του χρόνου. 'Αλλά ή ψυχή τού τραγουδιστού δέν θέλει,
δέν ήμπορεΐ νά χαρή' αισθάνεται τήν άνάγκην νά θρηνήση, νά κλαύση τούς
Κρητικούς πού έθυσιάσθησαν διά τήν έλευθερίαν. Ό πόθος τού θρήνου κυ-
ριεύει τήν ψυχήν του καί τό τραγούδι γίνεται μοιρολόγι.

Γ. Α, Μ.

"Αγιος Βασίλης ερχεται χλομός καί λυπημένος,
καί στό ραβδί έκούμπησε σάν κ' ήταν κουρασμένος'
βαστούσε πέννα καί χαρτί καί τό χαρτί του λέγει
καί τό δγιαβάζει γι "Αγιος καί πικραμμένα κλαίγει.

5 - «Φέτο νά μή γιορτάσεσε σάν πρώτα τή γιορτή μου,
καλά νά μέ γλυκάνετε, νά 'χετε τήν εύχή μου.
Κόλλυβα νά μοιράσετε, νά φάν', νά συγχωρέσουν,
νά κλάψουν οί χριστιανοί όσο κι άν ημπορέσουν.
Άπό τήν Κρήτη πέρασα, άπ' τά πιστά παιδιά μου,
10 καί πολεμούν νά μέ σηκώσ' καί κόψτηκ' ή καρδιά μου.
Εκεί 'ναι τό περήφανο, τό άγιον 'Αρκάδι
είς σέ σωρό κατάμαυρον, καθώς τόν μαΟρον Άδη'
έκεΐ πεινούν οί ζωντανοί καί κλαιν' οί πεθαμένοι,
είναι στόν κόσμο άθαφτοι, στόν κάμπο ξαπλωμένοι'
15 εχει καί νιές, εχει καί νιούς, παιδιά σάν άγγελούδια,
πού τά θερίζει τό σπαθί του Τούρκου σάν πουλούδια.

"Ιμβρος. - A.A. άρ. 1160 Ε', σ. 32-33
(Γ. 'Α. Μέγας, 1938).

1) εκδ. Ross : ενμορφον. 2) με πολλά; στροιρά;, ανώμαλο;. 3) εί; τήν εκδ. Boss
άκολοοθοον οί δόο κατωτέρω στίχοι,πιθ·ανώ; προσθήκη λογίοο στιχοοργοό.

Μπροστά πηαίνουν οί οπλοφόροι, πίσω καπεταναίοι,
ατή μέση πάει ό βασιλιάς, παρατηρεί τόν τόπον.
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ΜΤ. ΤΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΝ «ΕΝΩΣΙΣ» (1867 - 1868)

Κατά τήν Κρητικήν έπανάστασιν τού 1866-1869 τό καταδρομικόν <"Ένω-
σις» με πλήρωμα 120 περίπου άνδρών καί ναύαρχον τόν Ν. Σουρμελήν έξε-
τέλεσεν άπό τής 12 'Οκτωβρίου 1867 μέχρι τής 2 Δεκεμβρίου 1868 τεσσαρά-
κοντα 8ξ διαδρομάς, διασπών τόν άποκλεισμόν τού τουρκικού στόλου καί έφο-
διάζον τούς έπαναστάτας μέ τροφάς καί πολεμεφόδια.

Ό τελευταίος πλοΰς τού πλοίου τούτου ήτο„περιπετειώδης. Κατ' αύ-
τόν, άφού παρέλαβεν έκ Γυθείου τήν 25 Νοεμβρίου 1000 έπιλέκτους Μανιά-
χας, άπεβίβασεν αύτούς κατόπιν πολλών κινδύνων είς Κρήτην. Έπαναπλέον
έκ Κρήτης είς Σύρον διέτρεξε μέγιστον κίνδυνον, κλυδωνιζόμενον ύπό τών
κυμάτων καί διωκόμενον ύπό τού έχθροΰ. Δι' έπιδεξίων έλιγμών, προσορμι-
ζόμενον άπό λυμένος είς λιμένα, κατορθώνει έπί τέλους νά καταφυγή τήν
2 Δεκεμβρίου 1868 είς τόν λιμένα τής Σύρου.1

Είς τήν πολεμικήν ταϋτην περιπέτειαν τής «Ενώσεως» άναφέρεται τό
έπόμενον άσμα.

Δ. Α. Π.

- «"Ασπρα μου πουλιά, μαϋρα μου χιλιδόνια,
αύτοΰ πού πέτισθι κί χαμπηλά κοιτάτι,

μήν τήν είδιτι τήν «"Ενουση» τής Κρήτης ;»

- «Ψές τήν εϊδαμαν είς τά νιρά τής Κρήτης,
5 πού τήν κυνηγοΰν δυό τούρκικις φιργάδις.

Δέν τή φθάνουνι ουδι κί στά μισιά της.
Κανουνουβουλοΰν, τής σπάσαν τού τιμόνι
κί τή ρόδα της, τού μισιανό κατάρτι.
Τότις φώναξεν ού πρώτους καπιτάνους:
10 Ντούρ' άμάν πασά, ν' άλλάξου τού τιμόνι
κί τή ρόδα μου, τού μισιανό κατάρτι,
κι άν μί φτάσιτι, σκλάβους 'θελα σας γίνου
κ' ίγώ κ' ή «"Ενουση. . .».

"Ηπειρος (Νεγάδβς). - A.A. άρ. 1570, σ. 505-G
(Μ. Οικονόμου, 1939).

ΜΖ'. ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗΝ ΤΟΥ 1881

«Κατά τήν όροθεσίαν, τήν γενομένην ύπό διεθνοΰς έπιτροπής πρός έκτέ·
λεσιν τής βερολινείου συνθήκης τω 1881, άπεκλείσθη τών έλληνικών συνό-
ρων τό μέγιστον τμήμα τής 'Ηπείρου, καίτοι έπιδικασθέν είς τήν Ελλάδα
ύπό τών Δυνάμεων. Τάς ματαιωθείσας προσδοκίας τών πέραν τής δεξιάς
δχθης του 'Αράχθου 'Ηπειρωτών θρηνωδεί τό έπόμενον άσ^α».

Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί άπό τά τραγούδια
τοΰ έλλην. λαοΰ, άρ. 19.

1) Βλ. σχόλ ια Είρ. 2πανδωνίδου, Τραγούδια τής Άγόριανης, 'Αθήναι 1939, σ. 291-292.
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Σ' δλον τόν κόσμο ξαστεριά, σ' δλον τόν κόσμον ήλιος,
καί στά καημένα Γιάννινα μαύρο, παχύ, σκοτάδι-
τί φέτο έκάμαν τή βουλήν όχτώ βασίλεια άνθρώποι,
κ' έβάλανε τά σύνορα στής "Αρτας τό ποτάμι
5 κι άφήκανε τήν Πρέβεζα 1 καί πήρανε τήν Πούντα
κι άφήκανε τά Γιάννενα καί πήρανε τήν "Αρτα,
κι άφήκανε τό Μέτσοβο μέ τά χωριά του γύρα.

"Ηπειρος. - Ν. Γ. Πολίτου, ενθ1' άν., άρ. 19.

ΜΗ'. ΤΟΥ ΜΠΡΟΥΦΑ (1896)

Μετά τήν διά τοΰ ψιρμανίου τής 11ης Μαρτίου 1870 άναγνώρισιν παρά
τής 'Υψηλής Πύλης εκκλησιαστικής ανεξαρτησίας εις τούς Βουλγάρους, ή
έθνικιστική προπαγάνδα τούτων προσλαμβάνει έπικινδύνους διαστάσεις έν
Μακεδονία. Συμμορίαι βουλγαρικαί τρομοκρατούν τούς έλληνικούς καί σλα-
βοφώνους πληθυσμούς, άσκοΰσαι έπ' αύτών παντός είδους πιέσεις, διά νά
τούς αποσπάσουν άπό τό Πατριαρχείον καί τόν Έλληνισμόν.

Πρός άντιμετώπισιν τών τρομοκρατικών τούτων ένεργειών ίδρύθη έν
'Αθήναις τήν 12ην Νοεμβρίου 1894 ή «'Εθνική Εταιρεία» κατά τό πρότυπον
τής «Φιλικής 'Εταιρείας», μέ σκοπόν «τήν άναζωογόνησιν τού έθνικοΰ φρο-
νήματος, τήν έπαγρύπνησιν έπί τών συμφερόντων τών δούλων 'Ελλήνων καί
τήν παρασκευήν τής απελευθερώσεως αύτών διά πάσης θυσίας».5 Κατά τό
θέρος τού 1896 όργανώνεται ή αποστολή ένοπλων σωμάτων είς Μακεδονίαν
συνολικής δυνάμεως 4000 άνδρών περίπου. Τά σώματα ταύτα, δράσαντα
ήρωικώς κατά τών Τούρκων καί Βουλγάρων, ένεψύχωσαν τούς έν Μακεδο-
νία; έλληνικούς πληθυσμούς.

Ή δράσις τών αγωνιστών τούτων έξυμνείται είς τό κατωτέρω τρα-
γούδι. Ό έν αύτω άναφερόμενος Μπρούφας ύπήρξεν είς έκ τών διακεκριμέ-
νων οπλαρχηγών. Καταγόμενος έκ Ζάχης Γρεβενών, έγένετο γνωστός ήδη
άπό τού 1878 διά τήν άνταρτικήν δράσιν του είς τά βουνά τής Μακεδονίας.
Κατά τινας πληροφορίας Μπεσε μαχόμενος κατά τό 1896 είς Σιδηράς Πύλας
(Ντεμίρ - Καπού).3

'Οπλαρχηγοί έπίσης τοΰ Μακεδονικου άγώνος υπήρξαν καί οί δύο άλ-
λοι έν τω άσματι μνημονευόμενοι, Τάκης καί Ζαρκάδας.

Δ. Α. Π.

Τό λέν' οί κουκκοι στά βουνά κ' οί πέρδικες στά πλάγια,
τό λέει κι ό πετροκότσυφας σ' άντάρτικα λημέρια.
Οί άντάρτες έσκορπίσανε, γινήκανε μπουλούκια,4
ό Μπρούφας στό Μορίχοβο, " Ζαρκάδας στά Καλιάρια "

1) εκδ. Ν. Πολίτου : Γιάννενα.

2) Βλ. καί Άλ. Μαζαράκη, 'Απομνημονεύματα, 'Αθήναι 1948, ο. 19. 3) Βλ. Μα-
κεδ. ΊΙμερολόγιον, ετος Α' (1908) σ. 355 - 5G. Λαογρ., τόμ. 6 (1917-18), σ. 52G-27.
4) οί στίχοι 3 ν.αί 6-7 ελήφθησαν εκ παραλλαγής τού ασματος, δημοσιευθείσης είς τήν
"Μεγάλην 'Ελλάδα τής 1 Ίαν. 1897. Γι) όροπέδιον τής Δυτ. Μακεδονίας, παρά τήν δεξιάν
υχθην του ποταμού Έριγώνος. Βλ. Μακεδ. ΊΙμερολ., ετος Β' (1009), σ. 235 κ.Η· 6)
τά Καϊλάρια Κοζάνης.
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5 κι ό Τάκης ό περήφανος ψηλά στό Περιστέρι.
Καί πάλιν έσυνάχτηκαν στήν Παναγιά Λιμνίτσα
κ' έκείθε στέλλουν προσταγή καί τήν Τουρκιά τρομάζουν.
- «Τούρκοι, καθήστε φρόνιμα, σας καίμε τά χωριά σας !
δέν είναι ό περσινός καιρός, Βουργάρ' άρκουδιαραίοι,
10 μόνον είναι Ελληνόπουλα, πού ζοϋνε στά λαγκάδια
καί πολεμούνε τήν Τουρκιά καί νύχτα καί ήμέρα».

Θεσσαλονίκη. - Λ. Α. αρ. 380, σ. 105
(Χρ. Γουγούσης, 1911).

Μθ'. ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1897

Λεβέντες τού Καρπενησίου
καί μαυρομάτες τ' Άναπλιού,
τά ρούχα σας νά βάψετε
κι άπό καρδιάς νά κλάψετε,
5 τί ό Ντεληγιάννης ύπουργός,
χαρά στονε πού 'ναι μικρός !
μαζώνει τούς έπίστρατους,
τούς παίρν' άπό τά σπίτια τους.
Στήν Καλαμπάκα τούς καλεί,
10 κόκκινα φέσια τούς φορεί'
πιάνει τούς κόβει τά μαλλιά,
γιά νά τούς μοιάζ' ή φορεσιά'
πιάνει κόβει τά γένεια τους,
νά μοιάζουνε τά φέσια τους.

Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής Άγόριανης
(Παρνασοϋ), έν 'Αθήναις 1939, σ. 24, άρ. 40.

Ν'. ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ (1904)

Ό Παύλος Μελάς μετά τού "Ιωνος Δραγούμη υπήρξαν έκ τών πρω-
τεργατών τής έν Μακεδονίς* άναπτυχθείσης μετά τήν ήτταν τού 1897 άντι-
δράσεως κατά τών βουλγαρικών σχεδίων περί έπικρατήσεως. Ό Παύλος
Μελάς είχεν έπανειλημμένως άναλάβει άποστολάς πρός μελέτην τής έκεΐ
καταστάσεως, τήν δέ 18 Αύγούστου 1904 είσήλθεν έπί κεφαλής σώματος έκ
35 άνδρών είς τό υπό τών Τούρκων κατεχόμενον μακεδονικόν Μδαφος. Διορι-
σθείς άρχηγός τών άνταρτικών σωμάτων Μοναστηρίου καί Καστορίας, άνέ-
λαβε τήν έκκαθάρισιν τού έδάφους έκ τών βουλγάρων κομιτατζήδων καί
ωργάνωσε τήν τοπικήν άμυναν, εχων ώς βάσιν τά χωρία Λέχοβον καί Νε-
γοβάνην. Τήν 13 'Οκτωβρίου 1904, εύρισκόμενος είς τό χωρίον Στάτισταν,
έπροδόθη ύπό τής βουλγαρικής συμμορίας τού Μήτρου Βλάχου καί πολιορ-

12
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κηθείς ύπό τουρκικού αποσπάσματος έπληγώθη βαρέως καί άπέθανεν.1 Ή
συγκίνησις έκ τοΰ ήρωικού θανάτου τού Παύλου Μελά ύπήρξε ζωηροτάτη,
ώς φαίνεται καί έκ τών δημοτικών άσΡ0των, παραλλαγαί τών όποιων δη-
μοσιεύονται κατωτέρω.

Δ. Α. Π.

Α'.

- «Κορίτσια άπό τήν Καστοριά κι άπ' τή Βλαχοκκλησιούλα,
κάτι νά σάς ρωτήσουμε, κάτι νά σάς ειπούμε».

- «Ποιός είσαι σύ πού μάς ρωτάς καί θέλεις νά σοΰ είποΰμε;»

- «Έγώ 'μαι ό Παύλος ό Μελάς, τής Καστοριάς καμάρι,
5 τής Καστοριάς, τής Ροδινιάς2 καί τής Βλαχοκκλησιούλας».

Ειρήνης Σπανδωνίδη, Τραγούδια τής Άγόριανης
(Παρνασοϋ), εν 'Αθήναις 1939, σ. 25, άρ. 42.

Α'α.

- «Κορίτσια άπό τήν Καστοριά κι άπ' τή Μακεδονία,
κοντοσταθήτε νά σάς πώ, κάτι νά σάς ρωτήσω.

«Μή μπήκαν Τούρκοι στό χωριό, μήν ήρθαν καί Βουργάροι;»
-«Ποιός είσαι πού μάς έρωτας καί θέλεις γιά νά μάθης ;»
5 - «Έγώ 'μαι ό Παύλος ό Μελάς ...

Μεσολόγγι. - Α. Α. άρ. 1768, σ. 142
(Δημ. Πετρόπουλος, 1952).

Β'.

Τό κατωτέρω ά°μα £χει συντεθή κατά τό πρότυπον τού τραγουδιού
τού Μήτρου Μποταΐτη. (Βλ. κατωτέρω είς τά κλέφτικα άσματα).

Ποιός είν' άξιος κι όγλήγορος, άξιος καί παλληκάρι,
γιά νά διαβη τά σύνορα, νά πάη στήν 'Αθήνα-
νά πάη νά είπη τής Παύλαινας, τής μικροπαντρεμένης,
νά μήν άλλάξη τή Λαμπρή, φλωργιά νά μήν κρεμάση.
5 Τόν Παΰλο τόν σκοτώσανε μέσ' στή Μακεδονία.

ΜαΟρα πουλιά τόν τρώγανε κι άσπρα τόν τριγυρνάνε.

Πελοπόννησος (Ανδρίτσαινα). - Λ. Α. άρ. 2213γ',
σ. 154 (Δημ. Πκτρόπουλος, 1934).

1) ΙΙερί τής ζωής καί δράσεως τοο Π. Μελά βλ. I. Σ. Νοτάρη, Παύλος Μελάς, Βι-
ογραφία, Θεσσαλονίκη 1955. 2) πιθανώς πρόκειται περί τοδ χωρίου Ροοδίνοο τής Μα-
κεδονίας.
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ΝΑ'. ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1912

Ίσείς βουνά τού Γρίμποβου,1 βουνά τής Μανωλιάσσας,*
λίγου νά χαμπηλώσιτι κάνα ντουφέκι τόπου,
γιά νά ψανούν τά Γιάννινα, τό έρημου Μπιζάνι,
πώς πολεμούν οϊ "Ελληνες μί τούς Τουρκαρβανίτις.
5 Πέφτουν κανόνια σάν βρουχή, ούβίδες σάν χαλάζι
κι αύτά τά λιανουτούφικα σάν άμμους τής θαλάσσης.

Μακεδονία (Σινίχοβον). - A.A. αρ. 59, σ. 18
άρ. 35 (Δημ. Αουκόπουλος, 1914).

ΝΒ'. ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1940-1944

Τά κατωτέρω ά°ματα άναφέρονται εις τόν τελευταϊον πόλεμον 1940—
1944. 'Εκ τούτων τό πρώτον άναφέρεται είς τόν ήρωικόν άγώνα κατά τών
'Ιταλών έν 'Αλβανία τό 1940 - 1941' τό δεύτερον καί τό τρίτον είς τήν έπίθε-
σιν τών Γερμανών πρός κατάληψιν τής Κρήτης (Μάϊος 1941), τό δέ τέταρτον
είς τήν πυρπόλησιν τών Καλαβρύτων ύπό τών Γερμανών τό 1943.

Είς τήν σύνθεσίν των είναι προφανής ή έπίδρασις παλαιοτέρων ήρωι-
κών άσμάτων, έκ τών όποίων £χουν ληφθή στίχοι.

δ. α. π.

Α'.

- Τ' εχεις, βρέ μαύρε κόρακα, καί σκούζεις καί φωνάζεις,
μήνα 3 γιά αίμα δίψασες, μήνα γιά μαύρα λέσια ;1

gßya ν-άπάν' στό Έλμπασάν, Μοράβα, Τεπελένι,
νά δης κορμιά έλληνικά, θαμμένα άράδα άράδα.
5 "Εβγα ψηλά στό Σμόλικα, άπάν' στή Σαμαρίνα,
νά δης κορμιά ίταλικά, γεμίσαν οί χαράδρες.

Μακεδονία (Γρεβενά). - A.A. άρ. 2154Γ',
σ. 95 (Δ. Β. Οίκονομίδης, 1955).

Β'.

- «Παιδιά, κ' εΐντά 'ναι οί μπαλλωτές,5 στόν κάμπο οί καμπάνες,
άτζεμπα Β γάμο κάνουνε ή πανηγύρι έχουν ;»

- «Ουτε καί γάμο κάνουνε, ουτε καί πανηγύρι,
μόνο έπέσαν Γερμανοί άπό τ' άεροπλάνα

5 κι άρχίσανε τόν πόλεμο στόν κάμπο οί καμπΐτες».

Κρήτη (Βατόλακκος Κυδωνιάς). - Λ. Α. άρ.
1841Γ', σ. 135 (Δ. Πετρόπουλος, 1953).

1) χωρίον τής επαρχίας Φιλιππιάδος Ήπειροι). 2) χωρίον τής έπαρχ. 'Ιωαννίνων,
3) μήπως. 4) χειρ.: μήνα δϊψ<}ς για αίματα γι άν&ρώπινα τομάρια; Ή άντικατάατααις
τοϋ οτίχοί) εγινεν ε* παραλλαγής έκ Κοζάνης (A.A. άρ. 1549, ι. 5, Δ. Πετρόποολος, 1937).
Uoig =πτώματα (λ. τ. les). 5) οί πυροβολισμοί. 6) μήπως, άρα γε (λ. τ. acaba).
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Γ'.

Φωνή καί κλάημαν άκουσα τσή Κάντανος 1 τόν κάμπο'
σέ ποιά μεριά τσή Κάντανος, σέ ποιά μεριά τού κάμπου ;
Στ' Άνισαράκι2 κλαίγανε τσοί γιούς των οί μαννάδες,
κλαίνε καί στόν Κουφαλωτό 2 τσ' άντρες των οί γυναίκες,
5 πού τών άφήκαν όρφανά ............

Κρήτη (ΚάνΖανος Σελίνου). - Α. Α. dy. 1841
Α', σ. 275 (Δ. Πετρόπουλος, 1953).

Δ'.

Περάστ' άπ' τά Καλάβρυτα κι άπό τήν "Αγια Λαύρα,
νά ίδήτε γέρους καί παιδιά, γυναίκες μέ τά μαύρα.
Κι άπάνου στά χαλάσματα πουλιά μοιριολογοϋσαν
καί κλαίγανε τούς ήρωες καί τόν Άρβανιτάκη.

Πελοπόννησος (Άλωνίοταινα). - Α. Α. αρ. 2214, α. 189-90
(Σιτ. Περιστέρης - Γρ. Δημητρόπουλας, 1956).

1) κώμη είς τήν επαρχίαν Σελίνου τοΰ νομοδ Χανίων. 2) οονοικιομδς πληαιον τής
Κανϊάνου.
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I. ΔΡΑΣΙΣ ΚΛΕΦΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ
Α'. ΒΙΒΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΣ

Κατά ποίαν έποχήν έζησαν οί κλέφτες τοΰ τραγουδιού δέν είναι άκρι-
βώς γνωστόν. Είς παραλλαγάς έξ 'Ηπείρου 1 άναφέρεται τό όνομα Γρίβας
άντί τοΰ Βίβα καί έκ τούτου ένομίσθη, ότι πρόκειται περί τού θ. Γρίβα-
Μπούα, ό όποιος έπρωτοστάτησε κατά τό έν Ήπείρω έκραγέν έπαναστα·
τικόν κίνημα τοΰ 1585, τή ύποκινήσει τής Ενετικής Δημοκρατίας, καί έτραυ-
ματίσθη θανασίμως είς συμπλοκήν παρά τόν Άχελφον ποταμόν. ' "Αν τούτο
είναι αληθές, τό τραγούδι πρέπει νά θεωρηθή ότι άνήκει είς τήν Ιδίαν έπο·
γήν, δηλαδή είς τά τέλη τού 16ου αίώνος.

Λ Δ. Α. Π.

Ζακόνι 3 τό'χουν τά βουνά καί βρέχουν καί χιονίζουν,
τό καλοκαίρι πράσινα καί τό χειμώνα μαΟρα.
Κανένας δέν τά χάρηκεν άπ' τούς καπεταναίους,
Κατσίγιαννος τά χάρηκε μέ τόν Βίβα άντάμα"
5 άντάμα τρών' καί πίνουνε, άντάμα χαιρετιούνται
κι ό Βίβας πίνει μέ γυαλί, μέ μαστραπά άσημένιο
κι ό δόλιος ό Κατσίγιαννος κάθεται μαραμμένος
κι ό Βίβας τόν έρώτησε καί τόν συχνορωτάει.

- «Κατσίγιαννε, δέ χαίρεσαι ; δέν τραγουδάς ; δέν πίνεις ;»
10 - «Τό τί καλό.'χω νά χαρώ, νά πιώ, νά τραγουδήσω;

'Απόψ' είδα στόν υπνο μου, στόν ϋπνο πού κοιμώμουν"
είχα μιά γούνα κόκκινη άπ' τήν κορφήν στά νύχια».

- «Τό κόκκινό 'ναι γλήγορα άπ' τήν αύγή στό γέμα».
Κι άκόμα λόγος εστεκε καί ή συντυχιά κρατιόταν4

15 κ' ή παγανιά 5 τούς πλάκωσε άπάνω στά λημέρια.

Μιά μπαταριά τούς έδωσαν, πικρή φαρμακωμένη,

τόν Βίβα παίρνει στήν καρδιά, τόν ψυχογιόν στό χέρι,

τόν δόλιον τό Κατσίγιαννον τόν παίρνει στό κεφάλι.

Τ' άσκέρι του μαράθηκε .. .

Arn. Passow, Τραγούδια ρωμαίικα, Lipsiae 1860,
άρ. 184 (έκ τής συλλογής Η. Ulrich).

1) Π. Άραβαντινοϋ, Σολλογή δημωδών άσμάτων 'Ηπείρου, 'Αθήναι 1880, σ. 43,
49. Ζωγράιρ. Άγων Α' (1891) σ. 58, 1. 2) Δ. ΚαμπονρογΧον, Θεόδωρος Γρίβας. Βιο-
γραφικόν σχεδίασμα έπί t-jj βάσει ανεκδότων εγγράφων ν.αί σημειωμάτων, έν 'Αθήναις 1896,
<J. 6. Κ. Σάΰα, Ελληνικά άνέκδοτα, τόμ. Α', έν 'Αθήναις 1867, σ. ρλα' κ.έξ.

3) συνήθεια (λ. σλαβ. zakonû). 4) εκδ. Pass. : καί εαυχνοχρατεΐτο. 5) τό πο-
λεμικόν σώμα, ή περίπολος.
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Β'. ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΛΙΟΝΗ

Ό Χρίστος Μιλιόνης έκ Δωρίδος εζησε περί τά μέσα τού 18ου αΙώνος,
ώς συνάγεται έκ δακτυλιολίθου αύτοΰ σωζομένου είς τό Μουσείον τής Ιστορι-
κής καί 'Εθνολογικής 'Εταιρείας 'Ελλάδος καί φέροντος χρονολογίαν 1744'
Ή προσωνυμία του «Μιλιόνης» όφείλεται πιθανώτατα είς τό έν χρήσει τήν
έποχήν έκείνην δπλον μιλιάνι, μέ τό όποιον έπολέμει.*

Ώς φαίνεται έκ τών δημοτικών τραγουδιών, ό Μιλιόνης εδρασεν είς
τήν'Ακαρνανίαν καί "Ηπειρον. Μετά τού φίλου του όπλαρχηγοΰ τού Βάλτου
Μήτρου Τσεκούρα 3 άπήγαγεν έξ "Αρτης τόν δικαστήν (καδήν) καί δύο άγά·
δες καί έζήτει λύτρα πρός άπελευθέρωσίν των.Ό έπίτροπος τού πασά (μουσε-
λίμης) έν "Αρτη ήξίωσε παρά τοΰ "Ελληνος προεστώτος Μαυρομάτη καί τοϋ
δερβέναγα Μουχτάρ Κλεισούρα νά θανατώσουν τόν Μιλιόνην, έκείνοι δέ άνέ-
θεσαν τό έργον τούτο είς τόν Άλβανόν Σουλεϊμάνην, όστις ήδύνατο νά πλη-
σιάση τόν Μιλιόνην χωρίς νά τόν ύποπτεύση, διότι ήτο άδελφοποιτός (βλά-
μης) του. Συναντήσας όμως ό Σουλεϊμάνης τόν Μιλιόνην εις τό χωρίον Άλ-
μυρόν τοΰ Βάλτου, έθεώρησεν άτιμον νά τόν δολοφονήση καί, άποκαλύψας
τόν σκοπόν τής άποστολής του, έκάλεσεν αύτόν νά παραδοθή. Ό Μιλιόνης
ήρνήθη καί, γενομένης συμπλοκής, έφονεύθησαν καί οί δύο.4 Τό έπεισόδιον
τούτο διεκτραγωδεϊται είς δημοτικόν άσμα> ρί® έκ τών παραλλαγών του
όποιου είναι ή έπομένη.

Δ. Α. Π.

Τρία πουλάκια κάθονταν στή ράχη στό λημέρι'
τό ένα τηράει τόν 'Αρμυρό, τ' άλλο 5 κατά τόν Βάλτο,
τό τρίτο τό καλύτερο μοιριολογάει καί λέγει.
- «Κύριέ μου, τί έγίνηκεν ό Χρίστος ό Μιλιόνης ;

5 ούδέ στόν Βάλτο φάνηκε, ούδέ στήν Κρύα Βρύση.
Μάς είπαν πέρα πέρασε καί πήγε πρός τήν "Αρτα
καί πήρε σκλάβο τόν κατή, μαζί μέ δυό αγάδες».
Κι ό Μουσελίμης τ' άκουσε, βαριά τού κακοφάνη.
Τό Μαυρομάτην εκραξε καί τόν Μουχτάρ Κλεισούρα.
10 - «Εσείς, άν θέλετε ψωμί, άν θέλετε πρωτάτα,"
τόν Χρίστον νά σκοτώσετε, τόν καπετάν Μιλιόνη.
Τοΰτο προστάζ' ό βασιλιάς καί εστειλε ψερμάνι».7

1) Βλ. Κ. Σά&α, Χρονιχόν άνέχδοτον Γαλαξειδίοο, έν 'Αθήναι? 1914, σ. 169.

Ν. Γ. Πολίτου, "Εκλογαί από τά τραγούδια τοδ έλλην. λαού, 1914, άρ. 49. ΙΙρβλ. καί Π. Άρα-

βαντινοϋ, Χρονογραφία Ήπειροι) 1, σ. 256, σημ. 1γ. 2) Βλ. C. Fauriél, Chants popu-
laires de la Grèce moderne, I, 1824 σ. 1. 3) Κατά τόν Κ. Σάθαν (ενθ' άν., σ. 167)
τήν μετά τού Μήτροί) Τσεκούρα φιλίαν βλέπει τι; καί εις τό έπόμενον ασμα :
Ό ήλιος βγήκε στα βουνά, ψηλά στά κορφοβούνια.
Πουκάτου α' έναν έλατο, κοντά σε κρύα βρύση,
ό Μητρός έλημέριαζε με τον Χρίστο Μιλιόνη,
Ικουβεντιάζαν κ' ελεγαν τά δυό καπετανάτα...

4) Βλ. καί Ν. Γ. Πολίτην, ένθ' άν. 5) εκδ. Fftur. : *' άλλο. Γ>) άξιώματα, αρματολίκια.

7) διαταγή τού σοολτάνοϋ (λ. τ. ferman).
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Παρασκευή ξημέρωνε, ποτέ νά μή 'χε φέξει !
κι ό Σουλεϊμάνης στάλθηκε νά πάγη νά τόν εϋρη.
15 Στόν 'Αρμυρό τόν εφτασε κι ώς φίλοι φιληθήκαν,
όλονυχτϊς έπίνανε, όσο νά ξημερώση.
Κι όταν έφεξ' ή αύγή, πέρασαν στά λημέρια,
κι ό Σουλεϊμάνης φώναξε τοΰ καπετάν Μιλιόνη.

- «Χρίστο, σέ θέλ' ό βασιλιάς, σέ θέλουν κ' οί άγάδες».

20 - «"Οσο 'ν' ό Χρίστος ζωντανός, Τούρκους δέν προσκυνάει».
Μέ τά τουφέκια τρέξανε ό ëvaç πρός τόν άλλο"
φωτιά έδώσαν στή φωτιά, κ' επεσαν είς τόν τόπο.

C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, tome I, Paris 1824, o. 4.

Γ'. ΤΟΥ ΖΙΔΡΟΥ

Ή οίκογένεια τών Ζιδραίων, προερχομένη έξ Έλασσόνος, Μλαβε τό
άρματολίκι Γρεβενών παρά τοΰ μεγάλου βεζίρου 'Αχμέτ πασά Κιοπρουλή
περί τά μέσα του 17ου αίώνος, διά νά έξευμενισθή καί παύση τούς λυσσώ-
δεις άγώνας της έναντίον τών τιμαριούχων τής Κεντρικής Μακεδονίας. Τό
άρματολίκι τούτο, μεταβιβαζόμενον άπό πατρός είς υίόν, περιήλθεν είς τόν
Πδνον Ζίδρον (1720-1770), τόν ήρωα τού κατωτέρω «^σμοΕΤος. Ούτος κατέ-
στη παντοδύναμος, άλλά καί όνομαστός διά τήν φρόνησίν του, δι' ην ύμνεϊ-
ται είς τά δημοτικά τραγούδια. Έφονεύθη παρά τής άντιζήλου άρματολικής
οικογενείας τών Λαπαίων.1

Δ. Α. Π.

"Ενα πουλάκι κάθουνταν στου Ζίδρου τό κεφάλι"
δέν έλαλοΰσε σάν πουλί, σάν όλα τά πουλάκια,
μόν' έλαλούσε κ' ελεγεν άνθρωπινή λαλίτσα.

- «Ζίδρο μου, σύ 'σουν φρόνιμος, ήσουν καί παλληκάρι,
5 ήσουν καί πρώτος έπαρχος σ' όλα τά μοναστήρια

κι δσα βουνά περπάτησες σ' όλα βοτάνια ν-ήταν"
δέν τό 'ξερες, κακόμοιρε, νά φάς νά μήν πεθάνης !»

- «Τί λές, μωρέ πουλάκι αύτοΰ, γιατί μέ καταριέσαι ;
Σαράντα χρόνους έζησα ν-άρματολός καί κλέφτης

10 κι άλλους σαράντα νά 'ζουνα, πάλι θά νά πεθάνω.
Δέν τό 'χω πώς θά νά χαθώ καί πώς θά νά πεθάνω,
μόν' τό 'χω σέ παράπονο καί σ' έντροπή μεγάλη,

1) Βλ. Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά τής επαναστάσεως τών 'Ελλήνων,
1821- 1833, τόμ. Α', 'Αθήναι 1939, σ. 10, 17, 40 καί τό άρθρον όπό Γ. Δ. Κ(ορομηλα),
Ζήτρος ΙΙάνος, έν Μεγ. Έλλην. 'Εγκυκλοπαίδεια.
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πού θά τό μάθη ή Τουρκιά, νά πάη στήν Άλασσόνα,
νά μου χαλάση τά χωριά, τ' έρημα βιλαέτια.1
15 Παρακαλώ τή συντροφιά κι όλα τά παλληκάρια,

νά μοΰ γνοιασθοΰν τό σπίτι μου, νά σφάζουνε τούς Τούρκους,
νά μοΰ κοιτάζουν τό παιδί, το μαύρο τό Δημήτρη,
πού 'ναι μικρό κι άνήλικο κι άπό κλεφτιά δέ ξέρει!».

Κέρκυρα. - Ά. Μανούαου, Τραγούδια εθνικά,
μερ. Α', Κέρκυρα 1850, σ. 79.

Δ'. ΤΟΥ ΛΑΠΑ

Ό Λάπας, γνωστός κλέφτης Θεσσαλός, ψυχογιός τού Πάνου Ζίδρου, '
εδρασε κατά τήν μετά τό 1760 χρονικήν περίοδον καί έφονεύθη είς τινα μά-
χην παρά τόν 'Αχελώον (Άσπροπόταμον) τό 1785.3

Είς τό τραγούδι, διαδεδομένον κυρίως είς θεσσαλίαν, "Ηπειρον, Δυτι-
κήν Μακεδονίαν, παρουσιάζεται ό Λάπας προσερχόμενος ακάλεστος εις τόν
γάμον τού υίοΰ ή τού ανεψιού τοΰ Ζίδρου καί κομίζων ώς δώρον έλάφι στο-
λισμένον. Πρώτη ή Ζίδραινα, κατά τινας παραλλαγάς, βλέπει τόν προσερχό-
μενον καί .τόν καλωσορίζει.

Τό έπεισόδιον τοΰτο μας μεταφέρει είς άτμόσφαιραν διάφορον τής
συνήθους είς τά κλέφτικα τραγούδια, είς τά όποια, ώς έπί τό πολύ, γίνεται
λόγος περί μαχών καί σκοτωμών. Είς άσματα τοΰ ακριτικού κύκλου ό Δι-
γενής μένει άπρόσκλητος εις γάμον, είς τόν οποίον πολλοί είναι οί προσκε-
κλημένοι. Πρός μεγάλην όμως εκπληξιν τών έορταζόντων έμφανίζεται κρα-
τών λύραν ή ταμπουράν φανταστικής κατασκευής, έχοντα όφεις άντί χορ-
δών, θηρία άντί κλειδιών (στριφταριών)" ώς δοξάρι κρατεί Μχιδναν πλουμι-
στήν. Πρώτη διακρίνει τόν άπροσδόκητον έπισκέπτην ή νύμφη, ή ή βασιλο-
πούλα κατά τινας παραλλαγάς, καί άναγγέλλει τούτο είς τούς άλλους.'

Άξιοσημείωτον είναι ότι είς άλλο άσμα εύρέως διαδεδομένον, ό μή
προσκληθείς είς γάμον είναι πτωχός καλόγερος, ό όποιος όμως προσέρχε-
ται κομίζων πλουσιώτατα δώρα.

Τό θέμα τής μή προσκλήσεως είς γάμον φαίνεται λαϊκόν καί έξ έκεΐ-
νων μάλιστα, άτινα ταχέως λαμβάνουν εύρείαν διάδοσιν. Τούτο είς παλαιο-
τέρους χρόνους έχρησιμοποιήθη είς τήν σύνθεσιν τοΰ άκριτικοΰ τραγουδιού
καί τής παραλογής τού μή προσκληθέντος εις γάμον καλογέρου. Δοθεί-
σης δέ άφορμής έκ τίνος περιστατικού τής ζωής τού κλέφτου Λάπα, συνε-
τέθη καί τό σχετικόν πρός αύτόν άσ^α κατά τόν τύπον τών παλαιοτέρων.

Δ. Α. Π.

1) διοικητική περιφέρεια (λ. τ. vilâyet). 2) Βλ. είσαγ. σημείωμα προηγουμένου άσμα-

το?. 3) Βλ. Ν. Καοομούλην, ένί)·' άνωτ. Α', σ. 11, 23-24, 314. 4) Βλ. άνωτ., σ. 17.
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Α'.

Ό Ζίδρος κάνει τή χαρά, χαρά γιά τόν υίόν του'
έκάλεσε τήν κλεφτουριά, τά δώδεκα πρωτάτα, 1
τό Λάπα δέν έκάλεσε, τό μαύρο ψυχοπαίδι.
Κι δλοι πηγαίνουν κέρασμα κριάρια μέ κουδούνια,
5 κι ό Λάπας πάγ' άκάλεστος μέ ζωντανόν άλάφι,
στ' άσήμι καί στό μάλαμα καί στό μαργαριτάρι.
Κανένας δέν τόν λόγιασεν άπό τούς καλεστάδες"
ή Ζίδραινα τόν λόγιασεν άπό τό παραθύρι"
πάλε ή μαύρη Ζίδραινα, ή μαύρη παραμάννα.
10 - «Καλώς τόν Λάπα πδρχεται μ' άλάφι στολισμένο.

Στρώστε τού Λάπα στόν όντά,' τού Τρίτσα στήν κρεββάτα,
στρώστε καί τών παλληκαριών άπ' όλα τά πρωτάτα».1

C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, tome I, 1824, o. 68.

B'.

Ό Ζίτρος κάνει τή χαρά, χαρά στόν άνεψιό του
κι δλους τούς κλέφτες κάλεσε κι δλους τούς καπετάνιους-
τόν Λάπα δέν έκάλεσε τόν πρώτο ψυχογιό του.
"Ολοι πηγαίνουν κέρασμα κριάργια μέ κουδούνια,
5 κι ό Λάπας πάει άκάλεστος μ' άλάφι στολισμένο.
Κανείς δέν τόν έλόγιασε, κανείς δέν τόν λογιάζει-
ή Ζίτρινα τόν λόγιασε ψηλ' άπ" τό παρεθύρι.

- «Ζίτρο μ', ό Λάπας ερχεται μ' άλάφι στολισμένο,
άπ' τό φλωρΐ δέ φαίνεται κι άπ' τό μαργαριτάρι».

10 - «Καλή μέρα σου, Ζίτρο μ'». - «Καλώς τό Λάπα πού 'ρθε».

- «Ζίτρο μ', πού είν' οί άκάλεστοι καί ποΰ οί καλεσμένοι ;»
-«Στήν κόχη' είν' οί άκάλεστοι, στόν πάτο4 οί καλεσμένοι».

Δυτική Μακεδονία. - Δ.Α. άρ. 2213δ'
σ. 5 (Δ. Πετρόπουλος, 1935).

1) καπετανίκια, Ή χρήσις τοΰ άριθμού δώδεκα είναι τυπική, κατ' έπίδρασιν ίοιυς τή;
"δωδεκάδας,, τής τουρκοκρατίας καί τών βυζαντινών χρόνων, τών κατά τόπους δηλαδή συμ-
βουλίων, άπαρτιζομένων ή μή έκ δώδεκα μελών. 2) δωμάτιον. Σονήθως διά τής λ. έννοεϊ-
ται δωμάτιον όποδοχής τών ξένων (λ. τ. oda). 3) είς τήν γωνίαν. 4) εις τά κάτω κάτω
μέρος, εις τό βάθ-ος.
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Ε'. ΤΟΥ ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ

Ό έξ 'Ακαρνανίας άρματολός Νικολός Στουρνάρης ήκμασε τόν 18ον αι.,
άποθανών κατά τό 1800.' Μετά τόν θάνατον του Λάπα τό 1785 παρέλαβε τό άρ-
ματολίκι 'Ασπροποτάμου, όπερ καί διετήρησε μέχρι τέλους τού βίου του πα-
ραδώσας τούτο εις τούς άπογόνους του. 2 Ό Στουρνάρης έφημίζετο διά τήν
άνδρείαν του, άλλά καί διά τήν διπλωματικήν του Ικανότητα νά βοηθή τούς
όμοεθνείς του, χωρίς νά έρχεται είς συγκρούσεις πρός τήν τουρκικήν διοί-
κησιν. Τήν τακτικήν του αύτήν ύπαινίσσονται οί δύο τελευταίοι στίχοι του
τραγουδιού.

Δ. Α. Π.

Βουνά μου άπ' τ' Άσπροπόταμο μέ τά πολλά τά χιόνια'
τά χιόνια μήν τά λειώσετε, όσον νά 'ρθούν καί τ' άλλα,
τί 'ν' ό Στουρνάρης άρρωστος βαριά γιά νά πεθάνη'
καί τούς γιατρούς έκάλεσε, νά τόν άποφασίσουν
5 κι άπό τά παλληκάρια του έκάλεσε τόν πρώτο.
- «"Ελα, Φοντύλη 3 άδελφέ, καί πρώτο παλληκάρι,
ελα, κάθου στά γόνατα, ελα κάθου σιμά μου'
σ* άφήνω διάτα4 τό παιδί, τό μικροχα'ίδεμένο,
τί 'ναι μικρό κι άνήξερο, τ' άρματα δέν γνωρίζει'
10 νά μ' εχης έννοια τά χωριά καί τό καπετανλίκΓ
γέροντες θέλουν χάιδεμα κι άγάδες θέλουν άσπρα
κι ό καπιτάνος δόκιμος,5 γιά νά τούς κυβερνήση».

Τρ. Μπάρχα, 'Αναμνήσεις φιλοπάτριδος,
έν Παρισιοις 1861, σ. 130.

Τ'. ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥ ΤΖΙΟΒΑΡΑ

Κλέφτης καί άρματολός ό Νικολός Τζιοβάρας έζησε κατά τό β' ήμισυ
τού 18ου καί τάς άρχάς τού 19ου αίώνος. Κατά τά είς αύτόν άναφερόμενα
δημοτικά άσματα, ήτο όνομαστός διά τήν δράσιν του εις "Ηπειρον καί Άκαρ-
νανίαν, ένθα είχε καταστή τό ψόβητρον τών Τούρκων. Κατά τόν Π. Άρα-
βαντινόν" έφονεύθη εις ένέδραν πλησίον τοΰ χωρίου Λούτζα.

Λάλησε, κούκε μ', λάλησε, λάλα, καημέν* άηδόνι,
λαλάτε σ' άκροπέλαγος, πού πλέουν τά καράβια'
ρωτάτε γιά τόν Νικολό, τόν Νικολό Τζουβάρα,
πού ήτον στό Λούρ'7 άρματολός, στό Καρπενήσι κλέφτης'
5 είχε φλάμπουρο 8 κόκκινο, κόκκινο καί γαλάζιο,

1) Ν. Κασομούλη,'Evdvfirjpara στρατιωτικά, τόμ. Α', 24. 2) Βλ. καί Κ. Παπαρρηγο-
πούλου, 'Ιστορία τοΰ έλληνικοό liWouç, τόμ. Εβ (1925), σ. 136. Τρ. Μπάρτα, 'Αναμνήσεις
ιριλοπάτριδος, έν Παρισίοις · 1861, σ. 169. 3) πρόκειται πιθ-ανώς περί τοΰ Σιροντόλη Στοορ-
νάρη. 4) σοδ εμπιστεύομαι. 5) εμπειρο;. 6) Χρονογραφία τή; Ήπειροι) Α', 259 σημ.
1, ε'. Βλ. χαί Κ. ΙΊακαρρηγότΐονλον, sv»V άν., σ. 139. 7) ποταμοί τήζ Ήπείροϋ. Ενταύθα
έννοεϊται ή περί τόν ποταμόν χώρα. 8) σημαίαν.
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είχε Σταυρό, είχε Χριστό, είχε καί Παναγία"

- «'Εψές, προψές, άκούσαμε τά βροντερά τουφέκια,

κ' είδαμε πώς έβάρεσε τούς Τούρκους μέσ' στό Λοϋρο
κ' έπήρε σκλάβους δεκοκτώ κι αύτόν τόν Μουσελίμη"
10 πήρε μουλάρια δώδεκα μ' άσήμι φορτωμένα,
κ' έκεΐθε πέρα διάβηκε, πέρα κατά τό Βάλτο"
πήγε νά κάμη τή Λαμπρή καί τό Χριστός 'Ανέστη,
νά ψήση τό σψαχτάρι του, κόκκιν' άβγά νά φάγη,
καί νά χορέψουν τά παιδιά, νά ρίξουν στό σημάδι.

Τρ. Μπάρτα, ενθ' άνωτ., α. 132.

Ζ'. ΤΟΥ ΤΟΣΚΑ

Καταγόμενος έκ χωρίου τής περιοχής 'Ολύμπου ό Δ. Τόσκας, Ιδρα-
σεν ώς κλέφτης κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 18ου αϊ. είς τάς περιφερείας
Κονίτσης, Γρεβενών καί Χασίων. Τραχύς καί άμείλικτος είς τάς ένεργείας
του, είναι γνωστός κυρίως διά τούς αγώνας του έναντίον τού Κούρτ 'Αχμέτ,
πασά τοΰ Βερατίου, όστις έπεδίωξε τήν έξόντωσιν τών άρματολών καί κλε-
φτών, ότε, μετά τό 1760, διωρίσθη ύπό τού Σουλτάνου γενικός δερβέναγας,
δηλαδή έπόπτης τών όδικών διαβάσεων'Ηπείρου, Θεσσαλίας καί Στερεάς Ελ-
λάδος. Κατά τόν Π. Άραβαντινόν (Συλλογή δημωδών άσμάτων τής'Ηπείρου
σ. 63, άρ. 71) έφονεύθη πλησίον τοΰ χωρίου Κυπριού τών Γρεβενών μετά τό 1809.1

Δ. Α. Π.

Όψές, προψές έδιάβαινα σέ κλέφτικα λημέρια
κι άκουσα πώς ώρμήνευε Τόσκας τά παλληκάρια.

- «Παιδιά, μήν προσκυνήσετε σ' αύτόν τόν Διβιτάρη

πού 'ναι βαλής2 στά Γρεβενά, τόν εχει βάλ' ό Κιούρτης». 3
5 - «Παιδιά, άν θέλετε σπαθί κι άν θέλετε παλούκι,4
έλάτε νά σάς κόψω 'γώ καί νά σάς παλουκώσω,
γιά ν' άκουσθη στά Γρεβενά, σ" όλα τά βιλαέτια,6
ό Τόσκας πώς έλύσσαξε, σκοτών' τά παλληκάρια,
γιατί δέν θέλει στήν Τουρκιά νά καταντήσουν σκλάβοι.

Λ. Α. "Υλη άρ. 2714 (Π. Λάμπρος).

1) Βλ. Ν. Κααομονλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά Α', 11,16. Ί. Λαμπρίδου,ΊΙπαρω-
τικά μελετήματα, τόμ. Γ' ('Αθήναι 1888), σελ. 69, σημ. 1. Κ. Παπαρρηγοπονλου, 'Ιστορία τοϋ
Ελληνικού είνους, τόμ. Εβ (1925) σ. 138. Τρ. Μπάρτα, 'Αναμνήσεις φιλοπάτριδος, 1861, σ. 170.
A.J.B. Waoe-M. S. Thompson, The Nomads of the Balkans, London 1914, σ. 24,
Ί ΒασδραβέΜη, άρματολοί καί κλέφτες είς τήν Δυτικήν Μακεδονίαν, Θεσσαλονίκη 1948, ο. 27.

2) διοικητής (λ. τ. vali), 3) ενν. τόν Κούρτ 'Αχμέτ πασάν. 4) εννοεί τήν δι' άνα-

ακολοπιομοϋ έπιβαλλομένην ύιεό τών Τούρκων ποινήν (6λ. Δ. Α. Πετροπούλου, Ή θανάτω-

σις δι' άνασκολοπισμοϋ κατά τήν τουρκοκρατίαν, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, ΚΓ' (1953),

<3. 531 κ.έξ.) 5) τάς διοικητικά? περιοχάς (λ. τ. vilâyet).
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Η'. ΤΟΥ ΝΑΝΟΥ

Περί τής δράσεως τοΰ Νάνου ώς κλεφτού ούδέν βέβαιον γνωρίζομεν.
Ύπό τού Π. Άραβαντινοΰ (Χρονογραφία'Ηπείρου, τόμ. 1, σ. 256, σημ. 1) τό όνομα
τού Νάνου άναφέρεται μεταξύ ληστών καί όπλαρχηγών τών μέσων τοΰ 18ου
αΙώνος, του Χοντρομάρα, του Τριμπούκη, τοΰ Χρίστου Μιλιόνη κ. ά., οϊτινες
έδρασαν είς "Ηπειρον καί θεσσαλίαν. Ληστρικού περιεχομένου είναι καί τό
εις αύτόν άναφερόμενον άσμα, ένθα γίνεται λόγος περί λεηλασίας (πατήμα-
τος) τών σπιτιών τής Νικολοΰς. Τό θέμα τούτο είχε γίνει κοινόν, συνδεόμε-
νον μέ τήν δράσιν καί άλλων ληστών, ώς ό Μετσοΐσος, Λιάζης καί Δελή "Ισκος,
οϊτινες άναφέρονται εις άσματα περιλαμβανόμενα είς τήν «Συλλογήν δη-
μωδών άσμάτων Ηπείρου» τού Π. Άραβαντινοΰ (σ. 27, άρ. 31, σ. 29, άρ. 33
καί σ. 50, άρ. 58). 1 Στίχοι παραλλαγών τού τραγουδιού (ώς οί 13-15 έν
τή κατωτέρω παραλλαγή) προέρχονται έκ παλαιοτέρου άκριτικού τραγου-
διού, ένθα οί έρχόμενοι πρός σύλληψιν τού ήρωος Πορφύρη, κατά διατα-
γήν τοΰ βασιλέως, εύχονται νά καταλάβουν τούτον είς τήν κλίνην του (βλ.
άνωτ., σ. 56-57, Β', Γ').

Δ. Α. Π.

Νάνος2 γυρίζει στά βουνά, ψηλά στά κορφοβούνια
καί κλέφτες έσυμμάζωνε καί κλέφτες συμμαζώνει
καί τά μικρά κλεφτόπουλα μέ τ' άσημένια σκιάδια.
Τά μάζωξε, τά σύναξε, τά 'καμε τρεις χιλιάδες
5 κι όλημερίς τούς δίδαχνε κι όλονυχτίς τούς λέγει'

- «Βρ' άκουστε, παλληκάρια μου, καί σεις παιδιά δικά μου'
δέν θέλω κλέφτες γιά3 τραγιά, κλέφτες γιά3 τά κριάρια,
μόν' θέλω κλέφτες γιά 3 σπαθί, κλέφτες γιά τό τουφέκι'
τριών μερών περπατησιά νά πάμε σέ μιά4 νύχτα,

10 νά πάμε νά πατήσωμε τής Νικολοΰς τό σπίτι,

πού 'χει τά άσπρα τής Βλαχιάς, τής Βουλγαρίας τά γρόσια».
Στήν στράτα όπού πήγαινε, τόν θεόν έπαρακάλει.
«θεέ μου, νά βρώ τή Νικολού στό στρώμα νά κοιμάται,
ξεβράκωτη, ξεζώνωτη καί ξαμαντηλωμένη».
15 Καθώς έπαρακάλεσε, πάγει καί τήν ευρίσκει.

- «Γειά σου. χαρά σου, Νικολού». - «Καλώς τονε τόν Νάνο».

- «Ψωμί θέλουνε τά παιδιά, κρασί τά παλληκάρια,

καί άτός μου θέλω πέντε άρνιά καί δυό παλιοκριάρια».

- «Μέ τές χαρές σου, Νάνο μου, νά στείλω νά τά φέρω».
20 - «Ψωμί δέν θέλουν τά παιδιά, κρασί τά παλληκάρια,

μηδέ κι άτός μου πέντ' άρνιά, τά δυό παλιοκριάρια,

1) Κρίσεις περί τούτων βλ. Γιάννη 'Αποστολάκη, Τί συλλογή Άραβαντινοΰ, Άθ-ήναι
1941, σ. 44-45. 2) εχδ. Haxth..·. Γιάννης. 3) εχδ. Haxth.: διά. 4) 'εχδ. Haxth. :
είς μίαν.
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μόν'θέλομ' τ' άσπρα τής Βλαχιάς, τής Βουλγαρίας τά γρόσια».

Πέντε καμήλες φόρτωσε καί τέσσερα μουλάρια

καί στό βουνό άνέβηκε, νά πάη νά τά μοιράσουν.

Werner von Haxthausen, Neugriechische
Volsklieder, Münster i W. 1935, σ. 88.

θ'. ΤΟΥ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Ή οικογένεια τών Μπουκουβαλαίων έξ 'Ακαρνανίας κατείχε τό άρμα-
τολίκι 'Αγράφων. Γενάρχης τής οίκογενείας θεωρείται ό Γιάννης Μπου-
κουβάλας, όστις άνεδείχθη κατά τά μέσα τού 18ου αιώνος κυρίως διά τούς
άγώνας του έναντίον τής άλβανικής φάρας τών Μετσιοχουσάτων ή Μουσου-
χουσαίων. 'Απέθανε περί τό 1780 ή 1785.

Οί Μουσουχουσαίοι, τών όποιων τό όνομα έκ τού Μουσταφά ή Μετσιο-
χοΰσο, προπάππου τοΰ 'Αλή πασά, έπεχείρουν πολλάς έπιδρομάς είς τήν
παρά τό Τεπελένιον χώραν, είς τά ένδότερα τής 'Ηπείρου καί μέχρι τής Θεσ-
σαλίας. Πρός τούτους ήλθον πολλάκις εις συγκρούσεις οί Μπουκουβαλαίοι, 1
ώς κατά τά έτη 1759-1760 έν Θεσσαλία.' Περιφανεστέρα τών συγκρούσεων
τούτων φαίνεται ή έν τφ έπομένω ά°ματι αναφερομένη παράτό Κεράσοβον,
χωρίον του Μεσολογγίου ή τών 'Αγράφων.

δ. λ. π.

Τί 'ν' ό άχός πού γίνεται καί ταραχή μεγάλη ;

- Μήνα βουβάλία σφάζονται, μήνα θεριά μαλώνουν ;

- Κι ούδέ βουβάλια σφάζονται κι ούδέ θεριά μαλώνουν"
ό Μπουκουβάλας πολεμά μέ χίλιους πεντακόσιους,

5 στή μέση στό Κεράσοβο3 καί στήν Καινούρια χώρα.
Κόρη ξανθή έχούϊαξεν άπό τό παραθύρι.

- «Πάψε, Γιάννη, τόν πόλεμον, πάψε καί τά τουφέκια,
νά κατακάτσ', ό κορνιαχτός, νά σηκωθη ή άντάρα,

νά μετρηθη τ' άσκέρι σου,4 νά Ιδούμε πόσοι λείπουν».
10 Μετρούνται οί Τούρκοι τρεις φορές, καί λείπουν πεντακόσοι,
μετρούνται τά κλεψτόπουλα, τούς λείπουν τρεις λεβέντες.
Έπήγ' ό ένας στό νερόν κι άλλος ψωμί νά φέρη,
ό τρίτος ό καλύτερος στέκεται στό τουφέκι.

C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, tome I, 1824, σ. 12.

1) Βλ. χαί C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, tome I., 1824,
0. 9 χ. έξ. Ν. Κασομούλη, Ενθυμήματα στρατιωτικά, 'Αθήναι 1939, Α' σ. 28, 94, 100, 255,
367. Ν. Γ. Πολίτον, Έκλογαί. άρ. 50. 2) Βλ. Κ. Μέρτζιου, Συμπλήρωμα είς τά "Μνη-
μεία Μακεδόνικης 'Ιστορίας,,, Είς μνήμην Κ. Άμάντου, 'Αθήναι 1960, σ. 63 κ.έξ. 3) Μέ
τό όνομα τούτο φέρονται διάφορα χωρία τής 'Ηπείρου καί 'Ακαρνανίας' ένταΰθα πρόκειται
ιιθανώτατα διά τό Κεράσοβον τής έπαρχίας Μεσολογγίου ή Ε&ρυτανίας. 4) οί πολεμισταί
°°ι> (λ. τ. asker).
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Γ. ΤΟΥ ΓΥΦΤΑΚΗ

Κατά τόν Π. Άραβαντινόν (Χρονογραφία Ηπείρου Ι,σ.282, σημ.α)ό Γυφτά-
κης τού τραγουδιού ήτο συγγενής τών Μπουκουβαλαίων έκ μητρός καί έφο-
νεύθη εις τά Βλαχοχώρια τής Θεσσαλίας πολεμών κατά τού Γιουσούφ 'Αράπη.

Δ. Α. π.

Διψούν οί κάμποι γιά νερά καί τά βουνά γιά χιόνια
καί τά γεράκια 1 γιά πουλιά κ' οί Τούρκοι γιά κεφάλια. '
Άρα τό τί νά γένηκεν ή μάννα του Γυψτάκη,
πού έχασε τά δυό παιδιά, τόν άδερψό της, τρία ;

5 καί τώρα παλαβώθηκε καί περπατεί καί κλαίει"

μήτε στούς κάμπους ψαίνεται, μήτε στά κορφοβούνια.
Μάς είπαν πέρα πέρασε, πέρα στά Βλαχοχώρια,
κ' έκεΐ τουφέκια έπεφταν καί θλιβερά βροντούσαν.
Μήτε σέ 3 γάμους έπεφταν, μήτε σέ 3 πανηγύρια,
10 μόνον τόν Γύψτη λάβωσαν στό γόνα καί στό χέρι.
Σάν δένδρον έρραγίσθηκε, σάν κυπαρίσσι πέφτει" <■
ψιλήν ψωνούλαν έβαλε, σάν παλληκάρ' όπού ήταν.
- «Πού είσαι, καλέ μου άδερφέ, καί πολλαγαπημένε ;
γύρισε πίσω, πάρε με, πάρε μου τό κεφάλι,
15 νά μήν τό πάρ' ή παγανιά 4 καί ό Ίσούφ άράπης5

καί μού τό πάη στά Γιάννινα6 τ' 'Αλή πασά τού σκύλου».

C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce
moderne, tome I, 1824, σ. 20.

ΙΑ'. ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ή ΠΡΙΦΤΗ

Ό Γιάννης τού Παπανικόλα ή Πρίφτης κατήγετο έκ Σαμαρίνης.νΕζησε
κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 18ου αιώνος, διακριθείς διά τούς αγώνας του
έναντίον τών Τουρκαλβανών, οϊτινες τότε έλυμαίνοντο τήν ίδιαιτέραν του
πατρίδα. Μεταξύ τών νικηφόρων έπιθεσεών του άναφέρεται ή τοΰ 1770, δτε
κατεδίωξεν 'Αλβανούς έπανερχομένους έκ τής είς Πελοπόννησον έπιδρομής
των, καί ή τού 1793, ότε έπί κεφαλής πολεμιστών κατεδίωξεν έκ Σαμαρίνης
καί Κερασόβου τούς 'Αλβανούς. Ό Πρίφτης ήτο άπηνής καί άμείλικτος είς
τάς έπιχειρήσεις του, τοσούτος δέ ήτο ό έκ τής έμφανίσεώς του προκαλού-
μενος τρόμος, ώστε αί γυναίκες τών'Αλβανών πρός έκφοβισμόν τών παιδίων
έλεγον «έρχεται ό Γιάννης Πρίφτης».

Ό Πρίφτης κατ' άλλους έπεσε θύμα προδοσίας συμπολιτών του κινου-

1) εκδ. Faur.: ίεράκια. 2) Οί δύο πρώτοι στίχοι δέν εχοον στενήν συνάρτησιν πρδξ
τδ δλον άσμα. 3) εκδ. Faur. : είς. 4) το έχθ-ρικδν άπόσπασμα, ή περίπολο;. 5) αρχη-
γός τοΰ τοορκικοΰ στρατιωτικού άποσπάσματος, 6) εκδ. Faur.: Ίάννινα.
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μένων έκ ζηλοτυπίας, κατ' άλλους έφονεύθη είς συμπλοκήν μετά Τουρκαλ-
βανών.1

Δ. Α. Π.

Τί 'ν' τά μπαριάκια 2 που 'ρχονται άπ' τού Γκραικου 3 τή ράχη ;
Μήνα καί γάμος γίνεται, μήνα καί πανηγύρι ;
Ουτε καί γάμος γίνεται ούτε καί πανηγύρι,
παρά Τούρκοι μάς έρχονται, Τούρκοι καί 'Αρβανίτες.
5 Ό Γιάννης χαμογέλασε, ταράζει τό κεφάλι.

Παίρνει καί ζώνει τό σπαθί, παίρνει καί τό ντουφέκι,
κ' ή μάννα του τόν ήλεγε4 κ' ή μάννα του τόν λέει.
-«Πού πάς, Γιάννη μ', μοναχός, χωρίς κάνα5 κοντά σου;»
-«Καί τί τούς θέλω τούς πολλούς, πάνω6 καί μοναχός μου».
10 Καί παίρνει τόν άνήφορο σάν 'μορφοπεριστέρι.7
Σάν έτρεξε, έφώναζε8 σάν άλογο βαρβάτο.
«Πού πάτε, Σκυλαρβανιτιά καί σεις Σκυλαρβανΐτες ;
ίγώ 'μαι Γιάννης τού παπά καί τού παπά Νικόλα».

Σαμαρινα. - Λ. Α. αρ. 2219, α. 369 (Σι. Μάνεσης, 1954).

IB". ΤΩΝ ΑΝΔΡΟΥΤΣΑΙΩΝ

Τά κατωτέρω τραγούδια άναφέρονται είς τούς 'Ανδρουτσαίους, τόν
πατέρα 'Ανδροΰτσον καί τόν υίόν του'Οδυσσέα.Ό πρώτος έγεννήθη κατάτά
μέσα τού 18ου αί. είς χωρίον τής Ρούμελης έκ πατρός Θανάση Βουλούση."
Διεκρίθη κατ' άρχάς ώς πρωτοπαλλήκαρον τοΰ έκ Βουνιχώρας Παρνασσίδος
Μήτρου Βλαχοθανάση, μετά τόν θάνατον τού όποιου, τό 1771, άνεγνωρίσθη ύπό
τών άλλων κλεφτών καί άρματολών άρχηγός τής Ρούμελης. Χάριν άσφα-
λείας διεχείμαζε συνήθως είς Πρέβεζαν, κατά δέτήν άνοιξιν έξώρμα είς τήν
Στερεάν Ελλάδα, έπιτιθέμενος έναντίον τών Τούρκων. Τό 1787 εύρισκόμε-
νος εις Σαραγόσσαν τής Ισπανίας συνεφώνησε μέ τόν Ρώσον στρατηγόν
ΤΙψον νά συγκεντρώση όκτακοσίους πολεμιστάς άπό τουρκικά μέρη. Τήν 5ην
Μαΐου 1790 έλαβε μέρος είς τήν παρά τήν Κέαν ναυμαχίαν, ύπό τήν άρ-
χηγιαν τού Λάμπρου Κατσώνη, μετά τού οποίου κατέφυγε μετά ταύτα είς
Πόρτο Κάγιο τής Μάνης. Έκεΐ όχυρωθέντες οί δύο άρχηγοί μέ τά παλλη-

1) Βλ. Π. Άραβαντινοΰ, Συλλογή δημωδών άσμάτων τή; Ηπείρου, 'εν 'Αθήναι; 1880,
σ. 44, άρ. 51. Α. J. Β. Wace - Μ. S. Thompson, The Nomads of Balkans, London,

1914,0.141. Λαογρ., τόμ. 6, σ. 164. 2) αί σημαιαι, αί στρατιωτικοί όμάδε; (λ. τ. bayrak).

3) εί; τινα; παραλλ. : Ρωμνιοΰ. 4) χειρ.: ια'ιι) μάννα ταυ άπό κοντά τόν ήλεγε. 5) κανένα.

6) πηγαίνω. 7) χειρ. : σά* όμορφο περιστέρι. 8) χειρ. : σάν έδωκε καί φώναξε.

9) Ό 'Ανδρούτσο; έιρέρετο καταγόμενο; άπό τό χωρίον Λιβανάτε;. μέ τό οίκογ. όν.

Βερούση; ή Μουτσανά; (βλ. Τ. Αάππα, 'Οδυσσέα; Άντροϋτσο;, 'Αθήνα [1961], σ. 12). Κατ'

είδήσει; έγγράιρων δημοσιευομένων ύπό Κ. Μέρτζιου (Νέαι είδήσει; περί τοϋ Λάμπρου Κατσώνη

καί τοΰ'Ανδρούτσου, Πραγματεϊαι τή; Άκαό. 'Αθηνών, τόμ. 23, άρ. 3 (1959), σ. 110, σημ. 2),
Χατήγετο άπό τό Λάνδι τή; Ρούμελη;. Κατά τόν Κ. Μέρτζιον πρόκειται περί συγκεκομμένου
τϋπου τοϋ όν. 'Αταλάντη. Κατ' άλλα έγγραφα κατήγετο έκ Λεβαδεία; καί εί; εν μόνον ση-
μειώνεται ώ; τόπο; καταγωγή; του ή Εύβοια.

13
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κάρια των έπεχείρουν έπιδρομάς έναντίον τών Τούρκων κατά θάλασσαν.
Μετά τήν έπίθεσιν τοΰ τουρκικοΰ στόλου ύπό τόν Χουσεΐν, τήν 5ην 'Ιουνίου
1792, ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψουν τό όχυρόν των καί κατέφυγον είς Κύ-
θηρα. 'Εκείθεν, ό μέν Κατσώνης διεπεραιώθη είς Ίθάκην καί κατόπιν πολ-
λών περιπλανήσεων εφθασεν εις Πετρούπολιν περί τά τέλη Σεπτεμβρίου
1795, ό δέ 'Ανδρούτσος, διαπεραιωθείς είς Πρέβεζαν, απέπλευσε διά τό Σπά-
λατον τής Δαλματίας, ίνα ύποστη τήν νενομισμένην κάθαρσιν εις τό λιμό-
καθαρτήριον καί άναχωρήση διά Πετ·ρούπολιν, ίνα είσπραξη καθυστερουμέ-
νους μισθούς του. Έκεΐ όμως συνελήφθη, τό 1792, ύπό τών ένετικών αρχών,
παρεδόθη είς τούς Τούρκους καί μετεφέρθη ύπ' αύτών είς Κωνσταντινούπο-
λιν.1 'Εγκλεισθείς εις φύλακας καί βασανισθείς έπί μακρόν, έθανατώθη, άγνω-
στον πώς, κατά τό 1797.

Έκ τού 'Ανδρούτσου καί τής 'Ακριβής Τσαρλαμπά έκ Πρεβέζης έγεν-
νήθη κατά τό 1788 ή 1790 ό 'Οδυσσεύς, ονομαστός διά τήν άνδρείαν του
κατά τούς Αγώνας έναντίον τών Τούρκων. Ύπηρετήσας εις τήν αύλήν τοΰ
'Αλή πασά τών Ιωαννίνων ό 'Οδυσσεύς, διωρίσθη ύπ' αύτοΰ άρματολός τής
Ρούμελης. Κατά τό 1818 έμυήθη είς τήν Φιλικήν Έταιρείαν, αρχομένης δέ τής
έπαναστάσεως Μλαβεν ένεργόν μέρος είς πολλάς μάχας, προσπαθών πάντοτε
νά άνακόψη τήν πρός νότον προέλασιν τών Τούρκων έκ Στερεάς Ελλάδος.
Σημαντική διά τόν άγώνα ύπήρξεν ή εις τό Χάνι τής Γραβιάς άντίστασίς του
(8 Μαΐου 1821), διά τής όποιας έπεχείρησε νά άνακόψη τήν πορείαν του Κιοσέ
Μεχμέτ καί Όμέρ Βρυώνη. Περιελθών είς ρήξιν πρός τήν έλληνικήν κυβέρ-
νησιν, ένεκλείσθη είς τόν ένετικόν πύργον τής 'Ακροπόλεως τών 'Αθηνών,
ενθα καί έδολοφονήθη κατά τάς άρχάς 'Ιουνίου τού 1825. *

Τό Α' έκ τών έπομένων τραγουδιών άναφέρεται είς τήν είς Μέγα Μο-
ναστήρι πολιορκίαν τού 'Ανδρούτσου ύπό τών Τούρκων. Είς τό Β' τά βουνά
θρηνούν διά τήν έγκατάλειψίν των άπό τούς Άνδρουτσαίους. Πιθανώτατα
πρόκειται διά τήν χρονικήν περίοδον περί τό 1790, δτε ό 'Ανδρούτσος έκο-
λέμει μετά τού Λάμπρου Κατσώνη κατά θάλασσαν. Τό Γ'άναφέρεται είς τόν
'Οδυσσέα Άνδρούτσον, ώς φαίνεται έκ τής μνείας τού όνόματός του, δια-
χειμάσαντα έν Πρεβέζη, είς δέ τό Δ'ή μάννα τοΰ'Οδυσσέως θρηνεί τήν άπώ-
λειαν τού υιού. δ α π.

Α'.

Τίνους μαννούλα χλίβιτι, τίνους μαννούλα κλαίει ;
Τ' Άντρίτσου ή μάννα χλίβιτι, τ' Άντρίτσου ή μάννα κλαίει.
Μί τά βουνά ν-ίμάλουνι, τούς κούκους καταριέτι.
- «Κοΰκοι, νά μή λαλήσιτι, πουλιά, νά μήν τού είπήτι,
5 Άντρίτσους κάπου κλείστηκι, σέ Μέγα Μοναστήρι3

κί τρώει κί πίνει ξέγνοιαστα, στού νοϋ του δέν τού βάνει
κ' ή παγανιά 4 τούν εζουσι...

ΑΙτωλία. - Λ. Α. άρ. 869, σ. 12 (Δ. Λουκόπουλος, 1902).

1) Βλ. Κ. Μέρτζιον, ενθ·' άν., σ. 4-6. 2) Ν. Κασομούλη ,ΈνΆημ-ήματσ. στρατιωτικά, Α',
σ. 14. Μακρυγιάννη, 'Απομνημονεύματα, εκδ. Γ' (1957), σ. 181. Κάρπου Παπαδοπούλου,
Όδυσσεύ; 'Ανδρούτσο; καί Γ. Βαρνακιώτη; ('Απομνημονεύματα 'Αγωνιστών τού 21, άρ. 12,
εκδ. "Βιβλιοθήκης,,. Έν'Αθήναις 1957). Κ. Παπαρρηγοκούλου, 'Ιστορία τού Έλλην. έθνους,

τόμ. Εβ' (1925), σ. 210. Τ. Λάππα, 'Οδυσσέα; Άντρούτσος, 'Αθήνα [1961].

3) τό μοναστήρι τού Όσιου Λουκά Λεβαδεία;. 4) τό στρατιωτ. άπόσπασμα, ή περίπολος.
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Β'.

Κλαίνε τά μαύρα τά βουνά, παρηγοριά δέν έχουν'
δέν κλαίνε γιά τό ψήλωμα, δέν κλαίνε γιά τά χιόνια,
ή κλεφτουριά τ' άρνήθηκε καί ροβολάει στούς κάμπους.
Ή Γκιόνα ' λέει τής Λιάκουρας,' κ' ή Λιάκουρα τής Γκιόνας.
5 - «Βουνό μου, πού 'σαι πιά ψηλά καί πιο ψηλά άγναντεύεις,
ποΰ νά 'ναι, τί νά γίνωνται οί κλέφτες Άνδρουτσαίοι ;
Σάν που νά ψένουν τά σφαχτά, νά ρίχνουν στό σημάδι ;
ΓΙοιούς κάμπους νά στολίζουνε μέ τούρκικα κεφάλια ;»

- «Τί νά σου πώ, βρέ Λιάκουρα, τί νά σου πό, βουνό μου,
10 τήν κλεφτουριά τήν χαίρονται οί ψωριασμένοι κάμποι».

Ή Λιάκουρα σάν τ' άκουσε, πολύ τής κακοψάνη"
τηράει δεξά, τηράει ζερβά, τηράει κατά τόν κάμπο.
-«Βρέ κάμπε, άρρωστίάρικε, βρέ κάμπε, μαραζιάρη,3
μέ τή δική μου λεβεντιά νά στολιστ^ς γυρεύεις ;
15 Γιά βγάλε τά στολίδια μου, δώσ' μου τή λεβεντιά μου,
μή λειώσω όλα τά χιόνια μου καί θάλασσα σέ κάμω !»

Έβδομάς, ετ. 0 (1889) άρ. 30, α. 3.

Βα

Ποιός είδε τέτοιο θάμασμα, παράξενο μεγάλο,
νά κουβεντιάζουν τά βουνά μέ τίς κοντοραχούλες !
Ή Λιάκουρα s τής Λειβαδιάς κ' ή Γκιόνα 1 τών Σαλώνων,
καί τά Βαρδούσια 4 τά ψηλά, κ' ή παλιο-Καταβόθρα,8
5 πού σώσανε" τήν κλεφτουριά, τούς δόλιους Άνδρουτσαίους,
τό Δρόσο 7 τόν περήφανο.

Μίλπως Μερλιέ, Τραγούδια τής Ρούμελης,
έν 'Αθήναις 1931, α. 8.

Γ'.

- «Δυσσέα, πού ξεχείμασες τό φετινό χειμώνα,

πού ήταν τά χιόνια τά πολλά καί τά βαριά χαλάζια ; »

- «Στήν Πρέβεζα ξεχείμασα, μέσ' στ' άγγλικά καράβια'
είχα λεβέντες διαλεχτούς, δλο Καρπενησιώτες,

5 είχα τό Μάρκο Μπότσαρη, τό μπιστεμένο φίλο».8

Αίτωλικάν. - Λ. Α. άρ. 1768, σ. 156 (Δ. Πετρόπουλος, 1952).

1) όροσειρά μεταξύ Αοκρίδο; καί Αιτωλίας. 2) τού Παρνασσού. 3) Αρρωστημένε,
καχεκτικέ (λ. τ. maraz). 4) οροσειρά έν Στερεά Ελλάδι, δ αρχαίο; Κόραξ. 5) κοινή ονο-
μασία τού οροο; Οίτη. 6) έχασαν, έκδ. Μερλιέ : σώσατε. 7) πρόκειται περί τού καπετά-
νιοο Δρόσοο Ζαπαντιώτη. 8) χειρ. : στα δόντια παίζουν τα σπα&ιά· b στίχο; αντικατεστάθη
έχ παραλλαγή; έξ Άνδριτσαίνης' (Α. Α. αρ. 2213γ', σ. 48. Δ. ΓΙετρόποιΛο;, 1934).
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Δ'.

Ποιός θέλ' ν' άκούση κλιάματα, δάκρυα καί μοιργιολόγια'
διαβάτ' άπό τή Λειβαδιά καί σΰρτε στή Βελίτσα 1
κ' έκεΐ ν' άκοΰστε κλιάματα, δάκρυα καί μοιργιολόγια,
ν' άκοΰστε τήν 'Αντρούτσαινα, τή μάννα του Δυσσέα,
5 πώς κλαίγει καί μοιργιολογάει καί σάν παπί μαδιέται,
σάν τοΰ κοράκου τά φτερά μαυρίζ' ή φορεσιά της.
«Δέ στό είπα έγώ, Δυσσέα μου, δέ στό είπα έγώ παιδί μου,
μέ τή Βουλή μήν πιάνεσαι, μέ τους καλαμαράδες,
κάνουν τό Γκούρα κεχαγιά,2 τό Νικολό γιά πρώτο ;»

"Ηπειρος.- A.A. άρ. 1365, σ 76 (Σπ.£Μουσελίμης, 1938).

ΙΓ'. ΚΛΕΦΤΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ (ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ)

Εις τάς διαφόρους έκδόσεις ποιητικών συλλογών τό τραγούδι τιτλο-
φορείται συνήθως «Κλέφτης τοΰ 'Ολύμπου*, διότι γίνεται λόγος άορίστως
περί κλέφτου άνελθόντος εις τόν "Ολυμπον καί άναζητοΰντος τούς συντρόφους
του. Έκ τής έπφδοΰ όμως είς πολλάς παραλλαγάς «Θανάση, Θανάση, μωρέ
Βλαχοθανάση», ώς καί τοΰ άναψερομένου «κουμπάρου Άλεξαντρή», φαίνεται
ότι πρόκειται περί γνωστού κλέφτου, τού Μήτρου Βλαχοθανάση έκ Βουνι-
χώρας Παρνασσίδος, άκμάσαντος κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 18ου αΙώνος.
Οδτος έδρασε κυρίως έναντίον τών 'Αλβανών δερβεναγάδων, συνεργασθείς
έπί μακρόν μετά τοΰ 'Ανδρούτσου, πατρός τοΰ 'Οδυσσέως 'Ανδρούτσου. Με-
τέσχε είς τήν ύπό τής Αικατερίνης τής Ρωσίας ύποκινηθείσαν έπαναστατι-
κήν κίνησιν τό 1770, ώς καί εις άλλας μάχας έναντίον τών Τούρκων. Μετά
τού 'Ανδρούτσου έπίσης καί τού Γιάννη Ξυλικιώτη έλαβε μέρος εις συμπλο-
κήν κατά τού Μουχτάρ πασά περί τήν Ναύπακτον, ενθα πληγωθείς άπέθα-
νεν. Είς τό έπόμενον τραγούδι φέρεται προδοθείς ύπό τού κουμπάρου του
'Αλεξανδρή έξ Έλασσόνος.3

Δ. Α. Π.

Βγήκα ψηλά στόν "Ολυμπο καί κοίταξα τριγύρω'
τριγύρω γύρω θάλασσα κι άπό στεριά 'Αρβανίτες
κι άπό μεριά κλεφτόπουλα μέ τά σπαθιά στά χέρια'
καί πάλε πίσω γύρισα, κατ' τά παλιά λημέρια,
5 τά βρίσκω ό μαΰρος έρημα κι όλα χορταριασμένα.
Ψιλή φωνίτσα έβαλα, όσο κι άν έδυνάστην'4
«Ποΰ είσαι, κουμπάρ' 'Αλεξανδρή, κ' έξάδελφε Βασίλη ;»
Κανείς δέν 'πολογήθηκε, κανείς δέν άπεκρίθη

1) χωρίον τή; Λοκρίδος. 2) εκιμελητήν, άρχηγόν (λ. τ. kehaya).

3) Βλ. χαί Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 52. Ά. Καρκαβίτσα, 'Ιστορικά άνέκδοτα,

έν Έστίιρ, τόμ. 26 (1888), σ. 628. Τ. Αάππα, ενθ·' άν. σ. 13. 4) εκδ. Ίατρ. : εδυνάτο.
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κι 6 ψυχογιός τ' 'Αλεξανδρή, κείνος άπολογήθη.
10 - «'Αλεξανδρής δέν είν' έδώ, πάγ' είς τήν Ελασσόνα,
πάγει νά μάσ* 'Αρβανιτιά, γιά νά σέ πολεμήση».

- «Τί τδκαμα του κερατά καί θά μέ πολεμήση,

πού ήρθε μέ παλιόρουχα καί τού 'δωκα καινούργια,
πού 'ρθε μέ παλιοτούψεκο καί τού 'δωκα άσημένιο,
15 καί τ' άρματά του τά 'καμα όλα μαλαματένια !»

Ά Ίατρίδου, Συλλογή δημοτικών ασμάτων,
έν 'Αθήναις 1859, σ. 22-23.

ΙΔ'. ΤΟΥ ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ

Ό Λουκάς Καλιακούδας έζησε περί τά τέλη τού 18ου καί τάς άρχάς

τοϋ 19ου αιώνος καί έδρασεν ώς πρωτοπαλλήκαρον τού 'Ανδρούτσου. Κατά

τά είς αύτόν Αναφερόμενα δημοτικά άσματα έπολέμησε γενναίως έναντίον

Τούρκων καί 'Αλβανών, Απεσταλμένων ύπό τοΰ 'Αλή πασά πρός έξόντωσιν

τών Αρματολών καί κλεφτών.'ΕφονεύΘη είς τινα συμπλοκήν παρά τό χωρίον

Γαβρολίμνη τής Ναυπακτίας.'

Εις τό κατωτέρω άσμα ή Καλιακούδαινα μανθάνει τήν θλιβεράν είδη-

σιν περί τού θανάτου τού συζύγου της, δι' όν θρηνεί καί όδύρεται, ώς λέγει

τό δεύτερον άσμα.

j δ. Α. Π.

Α'.

Ν-άκούς, μαρ' Καλιακούδινα, τί λέν τά παλληκάρια;

- «Σαββάτου μέρα μή λουστης, τήν Κυργιακή μή 'λλάξης
κί τή Δευτέρα τού προυί βάλ' του στά μοιργιολόγια.
Τούν Καλιακούδα βάρισαν ψηλά στούν Άερίζη'

5 τρεις παταριές τούν έρριξαν κί τρείς άράδ' άράδα'

κ' ή μιά τούν παίρνει στού πλιβρό κ' ή άλλη μέσ' στά στήθη,
τού στόμα τ' αίμα γιόμουσι, τά χείλια του ψαρμάκι».
-«Γιά πάρτι με γιά σΰρτι με σί μιά ψηλή ραχούλα,
δουμίτι μου τούν νταμπουρά,1 νά τούν 'μουρψουλαλήσου, '
10 νά βγάλου τού τραγούδι μου, τού παραπουνιμένου».

Τρίκχαλα. - Λ. Α. "Υλη, αρ. 1548
(Ν. Βραχνός, 1890).

1) Βλ. Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά, Α', 14. C. Fauriel, Chants popu-
laires de la Grèce moderne, tome I, a. 117. Π. Άραβαντινοΰ, Χρονογραφία 'Ηπείρου 1,
ο. 281, σημ. la. ΓΙρβλ. Γ. Βλαχογιάννη, Κλέφτες τοϋ Μοριά, σ. 133 καί 279 (πρόκειται περί
άΠου Καλιακούδα, ή αί παρεχόμενοι ειδήσεις παρά Γ. 'Αντωνοπούλου, τοΰ βιογράφου τοϋ
Ζαχαρία, δέν είναι άκριδεϊς.)

2) δώσατε μου τόν ταμπουράν. 3; νά τόν παίξω όμορφα.
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Β'.

Νά 'μουν πουλί νά πέταγα, νά πήγαινα τού ψήλου,
ν' άγνάντευα καί τήν Φραγκιά καί τό 'ρημο τό Olôki,
νά κούρμαινα1 τή Λούκαινα, τή δόλια τή Διαλέττα,2
πώς κλαίει, πώς μοιρολογά, πώς χύνει μαύρα δάκρυα.

5 Σάν περδικούλα θλίβεται, σάν τό παπί μαδιέται,
σάν του κοράκου τά φτερά μαυρίζει ή Φορεσιά της.
«Δέν σ' είπα, Λούκα, μιά φορά, δέν σ'είπα τρεις και πέντε,
στή Γαβρολίμνη 3 μήν κλειστής καί πόλεμο μήν κάμης,
ότι εμαθεν 'Αλή πασάς, στέλνει τόν Μιτζομπόνο ;» '

Ν. Tommaseo, Canti popolari greci,
Venezia 1842, a- 431.

ΙΕ'. ΤΩΝ ΣΙΣΜ AN ΑΙΩΝ

Ή οικογένεια τών κλεφτών Σισμαναίων προήρχετο άπό τό χωρίον Κο-
ζίτσα τής όρεινής Ναυπακτίας, ύπαγόμενον είς τό άρματολίκι Καρπενη-
σίου. Μέλη τής οικογενείας ταύτης έπεσαν κατά καιρούς θύματα τών δολο-
πλοκιών τών Τούρκων. Κατ' ειδήσεις έν κώδικι εκ Καρπενησίου,® τό έτος
1798 ό έξ 'Αραχόβης Ναυπακτίας Νικόλαος Σισμάνης έφονεύθη κατά δια-
ταγήν τού 'Αλή πασά ύπό τοΰ 'Αλβανού δερβέναγα Μάλιου Μέτσιου. Ό'Ιω-
άννης, άδελφός του Ν. Σισμάνη, παρουσιασθείς τό 1803 εις τόν έν "Αρτη
διατρίβοντα τότε Βελήν πασάν, φυλακίζεται κατά διαταγήν τούτου καί δί-
δει τέλος είς τήν ζωήν του διά «πνιγμονής». Κατά τήν αύτήν έποχήν ρίπτε-
ται κατά διαταγήν τοΰ 'Αλή πασά εις τήν λίμνην τών 'Ιωαννίνων ό είκοσι-
πενταετής υιός του Νικολάου Μήτσος.

Είς τό τραγικόν τούτο τέλος τών δύο τελευταίων Σισμαναίων άναφέ-
ρεται τό κατωτέρω ά°μα·

λ. α. π.

1) νά ηχοοον. 2) ή λ., έλλείπουσα είς τήν εχδ. Tommaseo, παρελήφθη εξ άλλης

παραλλαγής (Passow, Τραγούδια ρωμαίικα, 1860, άρ. 56). 3) χωρίον τής Ναυπακτίας.
4) 'Αλβανός όπλαρχηγός τοΰ 'Αλή πασά.

Είς τήν εκδοσιν Tommaseo άκολουθούν οί κατωτέρω στίχοι, προφανώς νεωτέρα
προσθήκη :

Ό Μιτζομπάνος κίνησε με χίλιους πεντακόσιους,
ατό Μισολόγγι άπέρααε, ατή Γαβρολίμνη επήγε.
Κ' επιάατηκε δ πόλεμος άπ' τήν αυγή ώς τό βράδυ.
'Εξήντα Τούρκους σκότωσαν, όλο ντξοχατζαραίους
κ' ενα ριντζέλι τοϋ πασά, και τοϋ πασά κολόσιες.

5) Βλ. 'Ιστορικά σημειώματα έν Δελτίω Ίστορ. καί Έθνολ. Έταιρ. 'Ελλάδος, τόμ. Β
(1885) σ. 114-115. "Εστία,, τόμ. 30 (1890) σ. 326 κ.έξ., 341 κ.έξ. Πρβλ. Είρ. Σπαν&ωνίδη,
Τραγούδια τής 'Αγόριανης (Παρνασού), 1939, σ. 265 κ.έξ., ενθα καί σχετική βιβλιογραφία.



ΚΛΕΦΤΙΚΑ ΑΣΜΑΤΑ

199

Τό λέν' οί κοϋκοι στά βουνά κ' οί πέρδικες στά πλάγια,
τό λέν' οί Κραβαρίτισσες κ' οί Κραβαριτοποΰλες :
Πάν' οί άρχόντοι στόν πασά, πάν' οί κοτζαμπασήδες,
πάνε τά Σισμανόπουλα, ό Μήτσος κι ό Γιαννάκης.
5 Ό Μήτσος πάει τά φλουριά, Γιαννάκης τήν Ελένη.

-«Πολλά τά ετ', άφέντη μου!» - «Καλώς τόν κύρ Γιαννάκη!»

- «Γιαννάκη, τί παλάβωσες καί πήρε ό νούς σ' άγέρα,
καί χάλασες τρία χωριά, τρία κεφαλοχώρια,
Γρανίτσα, 1 τό Τρανό χωριό,1 Ζελίτσα1 ξακουσμένη!»

10 - «"Εφταιξ", άφέντη μ', έφταιξα, καί νά μέ συμπαθήσης».
-«Δέν είναι γιά συμπάθισμα, γιά νά στό συμπαθήσω».
Τά παλαμάκια βάρεσε καί τό τζελάτη' κράζει.

Ναυπακτία. - Εστία, τόμ. 30 (1890)
σ. 341 (Άνδρ. Καρκαβίτσας).

IT'. ΤΟΥ ΔΙΠΛΑ

'Αρχηγός σώματος κλεφτών περί τά τέλη τού 18ου αίώνος ό Δίπλας
διεκρίθη διά τήν δράσιν του έναντίον τών Τούρκων είς τήν Άκαρνανίαν καί
τήν "Ηπειρον, συνεργασθείς πολλάκις μετά τού Κατσαντώνη, τού όποιου
ύπήρξεν άνάδοχος καί συγγενής. Μετά τό 1804, δτε άρχίζει ή μεγάλη δίωξις
τών κλεφτών ύπό τού 'Αλή πασά, ό Δίπλας συνεκρούσθη έπανειλημμένως
μετά τών Τουρκαλβανών. Εις τινα μάχην τού έτους 1807, πολεμών μετά
του Καραϊσκάκη καί τού Κατσαντώνη, ύπό τήν γενικήν άρχηγίαν τοΰ δευ-
τέρου, έφονεύθη. '

Δ. Α. Π.

Τοΰ Δίπλα οί φίλοι λέγανε καί τόν παρακαλούσαν.

- «Σήκω νά φύγης, Δίπλα μου, μέ τούς Κατσαντωναίους"
σάς έμαθε ό 'Αλή πασάς καί στέλνει νά σας πιάση
έναν κακό δερβέναγα τόν άγά Μουχαρνάρη».5

5 Τό λόγο δέν άπόκειωσαν,6 τό λόγο δέν άπόειπαν,
καί τά λημέρια 7 φώναξαν όσο κι άν ήμποροΰσαν.
-«Ό Μουχαρνάρης πλάκωσε μέ τέσσερες χιλιάδες,
σέρνει 'Αρβανίτες διαλεχτούς δλο τσοχανταραίους.8
Στά δόντια σέρνουν τά σπαθιά, στά χέρια τά ντουφέκια».

1) χωρίον τή; Ήπειροι). 2) χωρίον πλησίον τοδ Καρπενησίου, 3) τόν δήμιον
(λ. τ. cellat).

4) Βλ. καί C. Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, tome I, 1824,

o. 155. Ν. Κασομούλη, 'Ενθυμήματα στρατιωτικά A', σ. 15 καί 301, σημ. 5. Π. Άραβαν-
τινοΰ, Χρονογραφία 'Ηπείρου 1, 282 (δ). Ν. Γ. Πολίτου, Έκλογαί, άρ. 65. Δ. Λουκοπούλου,

Στά βουνά τοδ Κατσαντώνη, 'Αθήναι 1934, σ. 141, 187.

5) πρόκειται διά τόν Άγον Βέσσιαρην Μουρχουντάρην ή Μουρχουντάραγαν (βλ. Είρ.

Σπανδωνίδη, ενθ' άν., σ. 229). 6) Ιτελείωσαν. 7) τά καταφύγια τών κλεφτών. 8) στρα-

»ιώτα; τή; αύλή;, επίλεκτου; (λ. περσ. çuhadar).



ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ, ΑΡΙΘΜ. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

(ΕΚΛΟΓΗ)

ΤΟΜ. Α'

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1962

ΦΩΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 2000





ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
(ΕΚΛΟΓΗ)



Ή 'Εφορευτική 'Επιτροπή τοϋ Κέντρου Έρεύνης τής 'Ελληνικής Λαογραφίας
(πρ. Λαογραφικό 'Αρχείο), μετά άπό εϊοήγηση τής υπογράφουσας, άποφάσισε
τήν ανατύπωση τοϋ παρόντος τόμου, ό οποίος πρό πολλοϋ είχε εξαντληθεί.
Μετά τήν πρόσφατη (1999) άνατύπωση τοϋ Γ' τόμου ('Ελληνικά Δημοτικά Τρα-
γούδια - Μουσική 'Εκλογή), παραδίδονται στό κοινό δύο εργα βασικά για τή
μελέτη τών κειμένων καί τής μουσικής τών δημοτικών τραγουδιών. Μέ τήν
έκδοση καί τοϋ παρασκευαζομένου Β' τόμου τών Τραγουδιών έντός τοϋ 2001,
θα ολοκληρωθεί μία χρηστική καί παράλληλα επιστημονική σειρά για τό Δη-
μοτικό μας Τραγούδι.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ - ΚΑΜΗΛΑΚΗ
Διευθ. τοϋ Κ.Ε.Ε.Λ.
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