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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Δημοτικό τραγούδι αποτελεί τη μικρογραφία και το καθρέφτισμα  της 

Ελληνικής ψυχής , της ψυχής ενός λαού, που με τα τραγούδια του αυτά δείχνει τη 

δημιουργική του δύναμη και καλλιτεχνική του ιδιοφυία.  Ο λαός με τα δημοτικά 

τραγούδια εκφράζει τον πόνο, τη γενναιότητα, τη χαρά, τη λύπη, τον έρωτα, την 

υπερηφάνεια, αποκαλύπτεται , εξομολογείται, αισθάνεται. 

Τα τραγούδια σύμφωνα με τον Κ. Κονταξή (αναφέρεται στον Ν. Πολίτη,1915-16 

: 493) έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο που πλάστηκαν :  «Ένας προικισμένος άνθρωπος από 

μια ομάδα, σε κατάλληλη συναισθηματική στιγμή  κάνει ένα τραγούδι, που μπορεί να του 

δώσει και τη δική του μουσική.  Στην συνέχεια το τραγούδι αυτό  από στόματος εις στόμα 

καθίσταται κοινό κτήμa». Η πρώτη εμφάνιση του δημοτικού τραγουδιού πρέπει να 

αναζητηθεί στα Ομηρικά  έπη. Το νεότερο όμως Ελληνικό Δημοτικό τραγούδι το 

βρίσκουμε σε μία αξιόλογη παραγωγή από τον 9ο περίπου μ.Χ. αιώνα.  Η νεοελληνική 

δημοτική ποίηση «έζησε» περισσότερο από χίλια χρόνια.  

Με βάση, λοιπόν, αυτές τις σκέψεις μαθητές του Πειραματικού Μουσικού 

σχολείου Αγρινίου  ασχολήθηκε με την ερευνητική εργασία  που αφορά το δημοτικό 

τραγούδι και χωρίστηκε σε τέσσερες ομάδες για την καλύτερη απόδοση της εργασίας.   

Η πρώτη ομάδα   θα ασχοληθεί  με τα εξής θέματα : 1)  Την έννοια του 

δημοτικού τραγουδιού την εποχή της ακμής του, την καταγωγή του, 2) Την αξία των 

δημοτικών τραγουδιών ( αισθητική, ανθρωπολογική, γλωσσική, λαογραφική, ιστορική), 

3) Το ρόλο της γυναίκας στα  δημοτικά τραγούδια και την παρουσίαση τραγουδιών με 

θέμα την γυναίκα, 4) Τις αναφορές που υπάρχουν στο δημοτικό τραγούδι για τους μήνες 

και τις εποχές, 5) Την τεχνική έκφρασης και την τεχνοτροπία των δημοτικών τραγουδιών  

και 6) Τη σχέση που έχουν σήμερα οι νέοι με το δημοτικό τραγούδι. 

Η δεύτερη ομάδα θα ασχοληθεί με τις κατηγορίες του δημοτικού τραγουδιού και δυο 

υποκατηγορίες αυτού και πιο συγκεκριμένα με τα παρακάτω: 

1. Παραλογές 

2. Ακριτικά τραγούδια 

3. Ιστορικά 

4. Κλέφτικα 

5. Τραγούδια του Γάμου 

6. Τραγούδια της Αγάπης 

7. Τραγούδια της Ξενιτιάς 

8. Νανουρίσματα 
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9. Μοιρολόγια και τραγούδια του Χάρου 

10. Θρησκευτικά τραγούδια 

11. Εργατικά 

12. Γνωμικά τραγούδια 

13. Περιγελαστικά 

14. Ρίμες 

Και οι δυο υποκατηγορίες: 

1. Ρεμπέτικο τραγούδι 

2. Αντιστασιακό τραγούδι 

Τέλος, σε κάθε κατηγορία θα μελετήσει την καταγωγή τους, τον δημιουργό τους και 

τον τρόπο ανάπτυξής τους.  

Η ερευνητική  εργασία  της γ ΄ ομάδας  έχει ως κεντρικό θέμα το δημοτικό 

τραγούδι στην Αιτωλοακαρνανία. Η περιοχή μας φημίζεται τόσο για την πληθώρα 

όσο και για την ποιότητα των λαϊκών ασμάτων. Το δημιούργημα του άφαντου λαϊκού 

συνθέτη επηρεάζεται από την καθημερινή ζωή των κατοίκων του τόπου μας. Η 

συγκεκριμένη επιρροή διαφαίνεται στη σύνδεση των δημοτικών τραγουδιών με την 

ψυχαγωγία και τη διασκέδαση του λαού. Η γ΄ ομάδα  αρχικά εστίασε στις 

πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες συσχετίζονται άμεσα με τις θρησκευτικές εορτές, 

τα κοινώς επονομαζόμενα πανηγύρια (π.χ. της Αγίας Αγάθης και του Αη-Σημιού). 

Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τις κατηγορίες των δημοτικών τραγουδιών στην 

Αιτωλοακαρνανία (λ.χ. παραλογές, μοιρολόγια, του γάμου κ.α.).Επιπλέον 

αναφέρθηκε στη σύνδεση του Αχελώου με τη λαϊκή Μούσα της περιοχής μας. 

Μεγίστης σημασίας είναι και τα ιστορικά γεγονότα π.χ. η έξοδος του Μεσολογγίου, 

για τα οποία θα γίνει λόγος. Επομένως η έρευνα θα δώσει την ευκαιρία να 

γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε σε βάθος τη νοοτροπία του νομού μας με τον 

τρόπο που εκδηλώνεται στα δημοτικά τραγούδια.  

Η  δ΄ ομάδα επικεντρώθηκε στον τρόπο γέννησης, εξέλιξης  και διάδοσης  

του «ballad form». Θα επιχειρήσουμε μια σύγκριση με τα δικά μας παραδοσιακά 

δημοτικά τραγούδια. Οι μπαλάντες αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα στην Βρετανία και στην 

Ιρλανδία στα τέλη του Μεσαίωνα( 476-1402) έως τον 19º αιώνα. Οι μπαλάντες 

διακρίνονται σε blues, jazz, rock, pop, mairder, παραδοσιακές. Όσον αφορά τα 

ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια δε γνωστοποιείται ο συνθέτης, ο τρόπος και ο 

χρόνος σύνθεσης,  διότι είναι γνωστό ότι δημιουργός των περισσοτέρων δημοτικών 

τραγουδιών είναι ο καθημερινός λαός, γι΄ αυτό  και  ονομάζονται δημοτικά. Οι 
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διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα δημοτικά ελληνικά τραγούδια και τις 

μπαλάντες είναι πολλές. Διαφέρουν στη μορφή, τη θεματολογία, τον ρυθμό και την 

μουσική. Όμως υπάρχουν και κοινά σημεία καθώς και στις δυο παραδόσεις υπάρχουν 

θέματα/σκοπός που εξυπηρετούσαν κλπ.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το δημοτικό τραγούδι: Η γνησιότερη έκφραση της 
ελληνικής ψυχής. Ένα πρώτο επίπεδο γνωριμίας 

1.1 Δημοτικό τραγούδι: Μια προσπάθεια οριοθέτησης του όρου                

  Το δημοτικό τραγούδι αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο πρόβλημα και η έννοια του 

δεν έχει καθοριστεί με ακρίβεια αφού δεν έχει δοθεί ακόμη ένας ικανοποιητικός 

ορισμός στον οποίο μπορούν να ενταχθούν όλα τα είδη των δημοτικών τραγουδιών. 

Παρόλα αυτά πολλοί και γνωστοί μελετητές του ελληνικού τραγουδιού προσπάθησαν 

να δώσουν έναν ορισμό για το τι πραγματικά σημαίνει δημοτικό τραγούδι. Σύμφωνα 

με τον Claude Fauriel ( Κονταξής, 2007:13) «το δημοτικό τραγούδι είναι μια ποίηση 

που ζει όχι μόνο μια τεχνική ζωή στα βιβλία, συχνά φαινομενική μόνο, παρά μέσα στο 

λαό το ίδιο και από την συνολική ζωή του λαού». Κατά την άποψη του Κώστα 

Ρωμαίου (Κονταξής 2007:13) η ποίηση του ελληνικού λαού δεν είναι ενός ατόμου, 

ούτε είναι η ποίηση μιας εποχής αλλά είναι το δημοτικό τραγούδι των Ελλήνων. 

Παράλληλα, ο Τσαγκαλάς αναφέρει (Κονταξής Κ, 2007:17) ότι το δημοτικό τραγούδι 

είναι εκείνο το τραγούδι που δημιουργήθηκε ταυτόχρονα ως υπόθεση, στίχος, 

τσακίσματα, μελωδία και ρυθμός από κάποιον ανώνυμο τραγουδιστή με βάση 

παραδοσιακά κοινά μοτίβα, κοινούς δηλαδή τόπους φραστικούς στιχουργικούς, 

μελωδικούς και ρυθμικούς και που καθώς διαδόθηκε προφορικά σε χώρο και χώρο 

διαμορφώθηκε ενδεχομένως πιο πέρα σε περισσότερες παραλλαγές. Επίσης έναν 

ορισμό προσπάθησε να δώσει και ο Δημήτριος Λουκάτος ο οποίος ανέφερε ότι « 

δημοτικά τραγούδια είναι έμμετρα κείμενα (αφηγηματικά ή λυρικά) , που τα έχουν 

συνθέσει άγνωστοι λαϊκοί ποιητές μόνοι τους ή με συνεργασία και με συμπληρώματα 

από την παράδοση».  

Γενικά το δημοτικό τραγούδι είναι προφορική μνημονική δημιουργία, που 

συμπληρώνεται, διορθώνεται κατά την διάδοση του από στόμα σε στόμα, από γενιά 

σε γενιά και υφίσταται μεταβολές. Ο απλός λαός ότι αισθανόταν το έλεγε στον άλλο, 

το έκανε τραγούδι και έδινε την δική του μουσική. Το δημοτικό τραγούδι ήταν ο 

τρόπος έκφρασης της κοινωνίας της υπαίθρου. Είναι ο πρώτος μεγάλος σταθμός της 

Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Δεν εκφράζει απλά έναν λαό, αλλά τον αντιπροσωπεύει. 

Το δημοτικό τραγούδι είναι η μικρογραφία της ελληνικής ψυχής ,η πηγή της 

ασταμάτητης πορείας του λαού μας.           
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            1.2 Η δημιουργία του δημοτικού τραγουδιού. 

Ο Νικόλαος Πολίτης θεωρείται ο πατέρας του δημοτικού τραγουδιού, αφού 

ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με την ουσία και λειτουργικό χαρακτήρα του. Η 

γέννεσή του χάνεται στα βάθη του χρόνου και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το 

πότε δημιουργήθηκε το καθένα. Ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται  

ξεκινά από μια συγκεκριμένη διαδικασία. 

   Αρχικά ένας προικισμένος άνθρωπος από την ομάδα, που βρίσκεται σε 

κατάλληλη συναισθηματική στιγμή, ξεκινά ένα τραγούδι στο οποίο μπορεί να δώσει 

και δική του μουσική, αν έχει μουσικό χάρισμα αλλιώς ταιριάζει το τραγούδι του σε 

κάποια ήδη γνωστή του μελωδία. Το τραγούδι αυτό, με το πέρασμα των χρόνων και 

ενώ το ακούει κάποιος άλλος, διαδίδεται από στόμα σε στόμα και τραγουδιέται από 

άλλους. Αυτός που το ακούει συνήθως τον εκφράζει, του αρέσει, το επαναλαμβάνει 

και κάποιες φορές επιφέρει μερικές αλλαγές ανάλογα με τη δική του έμπνευση, 

συναισθήματα και περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο πλάθεται η οριστική μορφή του 

μορφή ενώ ανάλογα με τον τόπο παρουσιάζει διαφορές γι’αυτό υπάρχουν και οι 

παραλλαγές. Όμως μπορεί να υπάρξουν και περιπτώσεις στις οποίες οι κακές μνήμες 

να καταστρέφουν τα τραγούδια ή άλλοτε να τα κάνουν καλύτερα. 

     Σύμφωνα με τον Ιωάννη Συκουρτή (αναφέρεται στο Κονταξή Κ. 2008: 21) το 

δημοτικό τραγούδι θεωρείται γνήσιο μόνο, όταν έχει δεχτεί τις μεταβολές και 

αλλαγές από το στόμα του λαού. Έτσι ένας θεωρείται ο κατά κανόνα δημιουργός των 

δημοτικών τραγουδιών που από την αρχή το συνθέτει ταυτόχρονα και ως υπόθεση, 

στίχο, μελωδία, ρυθμό, τσακίσματα με τη μελωδικών, στιχουργικών, ρυθμικών και 

φραστικών μοτίβων. Για να δημιουργηθεί το τραγούδι θα πρέπει να δοθεί και η 

αφορμή που συνήθως θα είναι μια μεγάλη χαρά ή λύπη που ξεπερνά τα συνηθισμένα 

μέτρα καθώς και καταστάσεις που συγκλονίζουν την ανθρώπινη ψυχή όπως ο 

έρωτας, ο γάμος και τα όνειρα, η γέννηση ενός παιδιού και η χαρά της μάνας για την 

απόκτησή του, ο πόλεμος και η ξενιτιά, η πίκρα του ζωντανού χωρισμού, ο θάνατος, 

οι απορίες για τον κάτω κόσμο, ακόμη και εκδηλώσεις ευχάριστες ή δυσάρεστες της 

οικογενειακής ζωής, καταστροφές, επιτυχίες και νίκες του λαού, χαλασμοί και 

αποτυχίες. 

   Σύμφωνα με τον Τσαγγαλά (αναφέρεται στον Κονταξή Κ. 2008: 23) «σ’αυτή 

τη φάση μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ακόμα δημοτικό, αφού δεν έχει γίνει ακόμα 

κοινό κτήμα κάποιας κοινότητας ή περιοχής ή έστω κάποιας κοινωνικής ομάδας και 

δεν έχει υποστεί τις σχετικές προσθαφαιρέσεις- βελτιώσεις από άλλους ούτε έχει 
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εξελιχθεί σε περισσότερες παραλλαγές. Στις κοινές όμως διασκεδάσεις ή σε άλλες 

λαϊκές εκδηλώσεις το αρχικό τραγούδι διαδίδεται προφορικά κάτι που πρέπει να 

τονιστεί». Καθώς το τραγούδι περνά από στόμα σε στόμα και από σε γενιά σε γενιά 

εξωραϊζεται και διαμορφώνεται με τα προσωπικά στοιχεία του καθενός. Με τις 

προσθαφαιρέσεις που γίνονται όμως το τραγούδι αποκαθαίρεται από τα μη ομογενή 

στοιχεία και γίνεται κοινό κτήμα. 

   Στα πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας το κάθε δημοτικό τραγούδι είναι 

προϊόν ποικίλης δημιουργίας και αποτελεί διαχρονικό δημιούργημα..Δίνει τη 

δυνατότητα στον καθένα που το τραγουδάει να το μεταβάλει σε διάφορες παραλλαγές 

στην υπόθεση, τη μελωδία, το ρυθμό και δημιουργούνται έτσι  αυτόνομα και 

αυτοδύναμα δημοτικά τραγούδια.   

1.3 Η καταγωγή του δημοτικού τραγουδιού 

Το θέμα της καταγωγής του δημοτικού τραγουδιού βγήκε για πρώτη φορά 

στην επιφάνεια την προεπαναστατική περίοδο, όταν το ώριμο αίτημα της εθνικής 

απελευθέρωσης αναζητούσε ερείσματα στην πολιτισμική συνέχεια του ελληνισμού . 

Ο πρώτος που μελέτησε την καταγωγή τους ήταν ο Claude Fauriel  ο γνωστός 

εκδότης των δημοτικών τραγουδιών ο οποίος υποστήριξε ότι τα νεοελληνικά 

αρχαιότητας συνδέονται «προς ορισμένα έθιμα, είναι δε γνωστή η ζωτικότης και 

μακροβιότης των εθίμων» (αναφέρεται στο Κονταξής, 2007:38). Την έρευνά του 

συνέχισαν αργότερα Έλληνες λαογράφοι από τους οποίους οι πιο γνωστοί είναι ο Ν.Γ 

Πολίτης και ο Στίλπων Κυριακίδης. Ο Κυριακίδης επιχείρησε μια πιο συστηματική 

εξέταση του ζητήματος των «ιστορικών αρχών» της δημοτικής ποίησης. Σύμφωνα με 

αυτόν, το δημοτικό τραγούδι συνδέεται με την λέξη «τραγωδία.» και τη λέξη 

«παρακαταλογή». Επίσης ο Μερακλής τονίζει «ήταν επόμενο να μεταβληθεί το 

περιεχόμενο των τραγουδιών, τα οποία δεν μπορούσαν να παραμένουν απλά χορικά του 

αρχαίου δράματος αφού έτσι δεν θα αποδίδανε καμία υπόθεση προέκυψε η ανάγκη 

«ειδικών ασμάτων, προσαρμοσμένων εις τας ανάγκας του παντονίμου» (αναφέρεται 

στο Κονταξής, 2007:42). Σύμφωνα με τον Καψωμένο (αναφέρεται στο Κονταξής, 

2007:44) τα δημοφιλή μυθικά και τραγικά θέματα έχουν αυξημένες πιθανότητες να 

προέρχονται κατευθείαν από την προφορική παράδοση του λαϊκού τραγουδιού ή 

παραμυθιού.  

Γενικά το νεοελληνικό δημοτικό τραγούδι έχει αναμφίβολα τις ρίζες του σε 

μια ορισμένη παράδοση λαϊκών τραγουδιών με διαχρονικό χαρακτήρα που ανάγεται 
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στην αρχαιότητα. Τέλος, τα δημοτικά τραγούδια που ακούμε στα χωριά και τα νησιά 

μας έρχονται από τα ομηρικά χρόνια και καλύτερα από τα προομηρικά. Παρόλα αυτά 

η σχέση των τραγουδιών αυτών της αρχαιότητας με την παράδοση του νεοελληνικού 

δημοτικού τραγουδιού δεν έχει αρκετά αποσαφηνιστεί.  

 

1.4.  Σύντομη ιστορική αναδρομή της λαϊκής δημιουργίας. 

     Το δημοτικό τραγούδι είναι το αρχαιότερο είδος της λογοτεχνίας και της μουσικής                              

και αντιστοιχεί στο κοινωνικό σχήμα της πατριάς. (για τη μορφή της πατριάς ο Μ.Μ. 

Παπαϊωάννου σημειώνει «εμείς προλάβαμε μια στο τελευταίο στάδιό της, τη 

Σαρακατσάνικη πατριά. Ασφαλώς πιο γνήσια η μορφή της ήταν στα χρόνια της ακμής 

της ,πριν πεντακόσια, χίλια χρόνια. Αυτή η πατριά επέζησε και της Σουλιώτικης και της 

Μανιάτικης. Τέτοιες κοινωνίες βρίσκουμε πια μόνο στα βιβλία») Στην πατριαρχική 

λοιπόν οργάνωση το τραγούδι ήταν ένα κοινό έργο ήταν δηλαδή το συνθετικό 

δημιούργημα ολόκληρων γενεών με οργάνωση και απλή διάρθρωση καθώς και με 

κοινοκτημονικό χαρακτήρα. 

          Στην πατριαρχική, λοιπόν, οργάνωση το τραγούδι ήταν «κοινό έργο», ήταν 

δημιούργημα όλης της γενιάς. Κανένας τραγουδιστής δε θεωρούνταν συνθέτης ή 

ποιητής. Την περίοδο αυτή την περιγράφουν τα ομηρικά έπη.  Όταν η πατριά 

διαλύθηκε ο τεχνίτης εργαζόταν για λογαριασμό του όχι για τη φυλή του.Έτσι τον 6ο 

π.Χ αιώνα δημιουργούνται στην κοινωνία οι ιστορικοί όροι, για την εμφάνιση του 

επώνυμου ποιητή. Ο Θέογνις, που αποτελεί το ορόσημο αυτής της εποχής, λέει: 

«Έβαλα τη σφραγίδα μου σ΄ αυτούς  τους στίχους. 
Είναι ο καρπός της τέχνης μου. 
Κανένας δεν μπορεί να τον κλέψει 
ή να πεί πως είναι δικός του». 

Από τη στιγμή που η κοινωνία βγαίνει από το καθεστώς της πατριάς και 

περνάει στο δουλοκτητικό καθεστώς, το δημοτικό τραγούδι ατονεί και εμφανίζεται η 

προσωπική δημιουργία. Έτσι το αρχαίο δημοτικό τραγούδι ατόνησε, έσβησε και 

χάθηκε στον ελληνικό χώρο της κλασσικής και μετακλασικής Ελλάδας, δίνοντας 

τη θέση του στην προσωπική ποιητική δημιουργία. 

Ύστερα από πολλούς αιώνες, στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, άνθισε πάλι το 

νεοελληνικό δημοτικό τραγούδι. Το νεότερο δημοτικό τραγούδι  το συναντάμε σε 

μια συστηματική αξιόλογη παραγωγή από τον 9ο αιώνα μΧ..   Παρόλα αυτά όμως 

υπήρχαν και πολλά παλαιότερα τραγούδια που οι αττικίζοντες λόγιοι του Βυζαντίου 

περιφρονούσαν και δε νοιάστηκαν να τα καταγράψουν.          
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Αξιόλογη ακμή γνώρισε το δημοτικό τραγούδι στα τελευταία χρόνια της 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας με τα ακριτικά τραγούδια, ενώ επίσης σημαντική 

ανάπτυξη γνωρίζουν την εποχή της τουρκοκρατίας με τις δοκιμασίες του 

ελληνικού φύλλου για να αντιμετωπίσουν τον Τούρκικο ζυγό. Ωστόσο γνωρίζει το 

ρήγμα του τον 17ο αιώνα με την ανάπτυξη της ανταλλακτικής οικονομίας στα 

παράλια, τα νησιά και τα πεδινά. Εκεί αρχίζει να χάνει την αρχαϊκή του μορφή και 

αποκτά καινούριες μορφές. Συγκεκριμένα αφήνει τον αφηγηματικό του χαρακτήρα 

και ανανεώνει τη θεματογραφία του, καθώς μετατρέπεται σε λιανοτράγουδο 

(ερωτικό). Στις ορεινές κυρίως απομονωμένες περιοχές διατηρεί τα παλιά του 

χαρακτηριστικά. Από αυτό το τραγούδι θα πηγάσει αργότερο το κλέφτικο τραγούδι 

και θα διαδοθεί σε όλη την Ελλάδα,  αφού θα υμνεί τους αγώνες των Ελλήνων για 

την απελευθέρωσή τους. 

         Μετά την απελευθέρωση τα νέα τραγούδια δεν κάνουν σοβαρό λόγο και έτσι 

αποτελούν απομιμήσεις παλαιών και περιορισμένων σε αριθμό. Ωστόσο επιζούν 

δημοτικά τραγούδια αδιαμφισβήτητης αξίας που αποτελούν το σταθερό και βαθιά 

ριζωμένο υπόστρωμα της φυλετικής μας αγωγής. Συγκεκριμένα όμως επιζούν ως 

μελωδίες και σκοποί παρά ως ποιητικά κείμενα. Οι άνθρωποι τα τραγουδούν χωρίς 

όμως να ξέρουν το βαθύτερο νόημά τους ιδιαίτερα για τα τραγούδια με ιστορικό 

περιεχόμενο. 

          Το 19ο αιώνα το ηρωικό δημοτικό τραγούδι μετατρέπεται σε ληστρικό. Είναι 

η περίοδος κατάπτωσής του και εμπνέεται από τις αντικοινωνικές εκδηλώσεις όπως η 

ληστεία ή από φοβερά εγκλήματα. 

 Με το πέρασμα των ηρωικών χρόνων ο λαός αναζητά ινδάλματα που του 

λείπουν για να τραγουδήσει και που θα τον εκφράζουν «Η μούσα ήταν προσιτή, οι 

παληκαριές, οι μουσικοί δρόμοι ήταν έτοιμοι. Δεν είχε παρά να αλλάξει ονόματα. Μια 

μικρή αναζωπύρωση ξαναφάνηκε στο δημοτικό τραγούδι στα χρόνια της Κατοχής όπου 

ξαναπλάστηκε στα ίδια μοτίβα το αντάρτικο τραγούδι ευθύς μόλις οι εποχές ξανάγιναν 

ηρωικές» (Χαλατσάς αναφέρεται στο Μ. Κυριακίδης 2008: 33).  

Από τα παραπάνω τεκμαίρεται ότι το δημοτικό τραγούδι, είναι  λαϊκό 

δημιούργημα, αφού υπήρξε ο πολιτιστικός καρπός μιας κοινωνίας που 

χαρακτηριζόταν από πατριαρχική κυριαρχία και την κλειστή αγροτική της οικονομία. 

Δεν παρουσιάζει όμως την ίδια ανάπτυξη ούτε και σε όλες τις περιοχές ούτε και τις 

εποχές. Η σύνθεση, ο ρυθμός, η μελωδία δεν είναι παντού ίδια, αφού εξαρτώνται από 

τους δημιουργούς και τις περιοχές. Η τοπική παράδοση και οι οικονομικές και 
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κοινωνικές συνθήκες του τόπου, το κλίμα , η γεωγραφική θέση και οι ασχολίες των 

κατοίκων και τέλος το ηθικό τους παίζουν πολύτιμο ρόλο. 

 Παρατηρούμε, λοιπόν,  πως το δημοτικό τραγούδι προσαρμόζεται στις νέες 

συνθήκες και αποκτά μια ευελιξία. Αυτή η ευελιξία δείχνει την ουσία, την αντοχή του 

λαού και τη προσπάθεια του να αντισταθεί στον κίνδυνο αλλοτρίωσης και του ίδιου 

αλλά και του δημιουργήματός του, του δημοτικού τραγουδιού.     

                           

 1.5  Η αξία του δημοτικού τραγουδιού 

              Η ποιητική επίδοση του ελληνικού λαού -φαινόμενο χωρίς άλλο 

αξιοθαύμαστο- είναι μια ιδιαιτερότητα αναγνωρισμένη από την παγκόσμια 

γραμματολογία (Κονταξής Κ. 2007:58). Είναι μια συγκροτημένη τέχνη, στην οποία 

έχει αποτυπωθεί η καλλιτεχνική ιδιοφυία του λαού μας. Την ποιότητα αυτής της 

τέχνης προσδιορίζει η εκφραστική αμεσότητα και μαζί η τεχνική ωριμότητα μιας 

κοινωνίας, η οποία, ενώ διατηρεί τον οργανικό της σύνδεσμο με τη φύση και τις 

πρώτες ζωικές αξίες, ταυτόχρονα διαθέτει τη συσσωρευμένη εμπειρία μιας 

αδιάσπαστης πολιτισμικής συνέχειας (Κονταξής Κ.2007:58). 

Η αξία της ποιητικής επίδοσης του ελληνικού λαού, του δημοτικού 

τραγουδιού επισημάνθηκε, νωρίς από σημαντικούς ποιητές και μελετητές της 

Ευρώπης. Θαυμαστής του, από τους καλύτερους, ο Γκαίτε ο οποίος το ονόμασε 

«ύπατο μνημείο της ανθρώπινης διάνοιας». Πολλοί από τους μεγάλους μας ποιητές 

μας μίλησαν (αναφέρεται στο Κ Κονταξής 2007:58) και αυτοί με θαυμασμό για το 

δημοτικό τραγούδι και ομολόγησαν πως κείμενα του, τους βοήθησαν να καταλάβουν 

καλύτερα την «ερμητική»,«άλογη»και «ασυνάρτητη» σύγχρονη τέχνη. Ο Παλαμάς το 

χαρακτήρισε «Ελληνικό Θαύμα». Γίνεται αθόρυβα στη ζωή, χωρίς να μας 

προειδοποιήσει (αναφέρεται στο Κονταξής Κ. 2007:59). Αξίζει να σημειωθεί πως τα 

δημοτικά τραγούδια μοιάζουν και θυμίζουν τα ποιήματα ξένων κορυφαίων λυρικών 

της εποχής μας.                                                                                                              

Συνοψίζοντας, το δημοτικό τραγούδι αποτελεί την έκφραση του 

συναισθηματικού κόσμου του λαού. Εκφράζει τις αξίες, τα βιώματα και τις 

περιπέτειες της κάθε εποχής. Πιο συγκεκριμένα η αξία του δημοτικού τραγουδιού 

έγκειται στα εξής χαρακτηριστικά: 

• Αρχικά, στην αισθητική και ανθρωπολογική αξία. Το δημοτικό τραγούδι 

είναι πριν από όλα ποίηση, θερμός λυρικός λόγος, που συγκινεί αισθητικά. Πολλά 

δημοτικά τραγούδια έχουν θαυμαστή σκηνική οικονομία, αντιθέσεις και 
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παρομοιώσεις, συγκρούσεις και πάθη, κοινά, δηλαδή χαρακτηριστικά, με τα έργα 

τέχνης του λόγου. Όταν η μάνα νανουρίζει το παιδί της και επιστρατεύει τη φύση, τις 

παλαιές μνήμες της βυζαντινής λαμπρότητας και ντύνει το όνειρο της με μεγαλείο, δε 

δίνει μόνο ένα κομμάτι της ψυχής και της αγάπης της, δοσμένα όπως - όπως, αλλά 

ένα καλλιτέχνημα. Το ίδιο και η χαροκαμένη μάνα μεταβάλλεται μοιρολογώντας το 

παιδί της, σε αληθινή ποιήτρια, όταν ο πόνος της βαθύς και αβάσταχτος 

μετουσιώνεται σε αληθινή ποίηση. Ο λαός με την ποίησή του έλυσε το θεωρητικό 

πρόβλημα της ωφελιμότητας της τέχνης. Στο δημοτικό τραγούδι τα συναισθήματα 

είναι άμεσα και οι καταστάσεις απλές. 

•  Αξίζει επίσης να τονιστεί η γλωσσική αξία του δημοτικού τραγουδιού. Η 

γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού είναι η  ελληνική που ζει, εξελιγμένη από την 

αρχαιότητα και την αλεξανδρινή εποχή  με την πανελλήνια μορφή της Κοινής. Η 

σημερινή γραπτή δημοτική γλώσσα χρωστά πολλά και καθρεφτίζεται σωστά στο 

δημοτικό τραγούδι. Υπάρχει σε αυτό μια παρακαταθήκη αιώνιας ελληνικής έκφρασης 

και λόγου. Ο λαός μας αντλεί το λεξιλόγιό του από ό,τι αγάπησε στη ζωή και στη 

φύση και έχει μια θαυμαστή γλωσσοπλαστική ικανότητα. Στο δημοτικό τραγούδι 

κυριαρχεί η ρηματική φράση και η παρατακτική σύνδεση των προτάσεων, 

γεγονός που χρωματίζει το λόγο με έναν τόνο φυσικότητας, αφέλειας και ζωντάνιας.  

Στη γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού στάθηκε η σπουδαιότερη πηγή 

γλωσσικής έμπνευσης μεγάλων νεοελλήνων ποιητών. Ο Σολωμός, όταν ανακάλυψε 

τον πλούτο της γλώσσας του δημοτικού τραγουδιού, άρχισε να μαθητεύει σε ένα 

φτωχό του νησιού που ήξερε να τραγουδά δημοτικά τραγούδια (αναφέρεται στο 

Κονταξής Κ. 2007:71). Και μετά το Σολωμό,  η πλούσια γλωσσική κληρονομιά, που 

χάρισε εκείνος στους «μαθητές» του, δεν έπαυε ούτε στιγμή να τους φωτίζει και να 

τους επηρεάζει. Όλοι τους ύμνησαν τη γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού, έγραψαν 

σε αυτή τη γλώσσα και αγωνίστηκαν, όσοι από αυτούς είχαν τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν πάνω στις λαϊκές λέξεις, παίρνοντάς τες ως ξεκίνημα. Είναι 

χαρακτηριστικά τα προφητικά λόγια, που το 1824, έγραψε ο Fauriel για τη γλώσσα 

του δημοτικού μας τραγουδιού(αναφέρεται στο Κονταξής Κ. 2007:69) «Ας 

ξαναγίνουν οι Έλληνες ένα έθνος, ας αποκτήσει αυτό το έθνος συγγραφείς ικανούς να 

διδάξουν κάτι το σοβαρό και το χρήσιμο, συγγραφείς που να νιώθουν πια μπροστά της 

και όχι πίσω της, στη σημερινή ροή των πραγμάτων και όχι στις μάταιες προσπάθειες 

να επιστρέψει στο παρελθόν, και τα νέα ελληνικά θα γίνουν σύντομα μία γλώσσα, που 
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χωρίς να μοιάζει περισσότερο στα αρχαία ελληνικά από ό,τι μοιάζει τώρα, δε θα έχει 

τίποτα να τους ζηλέψει».       

Στα πιο πρόσφατα χρόνια η λογοτεχνία όχι μόνο εμπνεύστηκε, αλλά και 

τροφοδοτήθηκε από τη γλώσσα του δημοτικού τραγουδιού.  

• Εκτός όμως της γλωσσικής αξίας πολύ σημαντική είναι και η λαογραφική. 

Αποκαλύπτει την προσωπικότητα του δημιουργού σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής 

του. Τις αγωνίες, τα πάθη, τα ήθη και τα έθιμα του στους αιώνες που πέρασαν. Παρά 

τη λυρική κατά ένα μεγάλο μέρος, σύστασή τους τα δημοτικά μας τραγούδια 

παριστάνουν, κατά το Μερακλή ρεαλιστικά όχι μόνο το φυσικό, αλλά και το 

κοινωνικό και πνευματικό τους περιβάλλον (αναφέρεται στο Κονταξής Κ. 2007:79). 

• Εξίσου σημαντική με τις παραπάνω είναι και η ιστορική αξία. Ο Fauriel στα 

προλεγόμενα της συλλογής του τονίζει την ιστορική αξία του ελληνικού τραγουδιού: 

(αναφέρεται στο Κονταξής Κ.2007:79) «Μια τέτοια συλλογή, αν ήταν πλήρης, θα ήταν 

συνάμα και αληθινή εθνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας και ο πιο πιστός πίνακας των 

εθίμων και των κατοίκων της». Αυτός που δημιουργεί τα δημοτικά τραγούδια δεν 

είναι ιστορικός. Αρχικά, είναι ποιητής και βλέπει με τα δικά του μάτια και ιστορικό 

βάθος δημιουργώντας συνδυασμό του ιστορικού γεγονότος με το μύθο και την 

παράδοση. Έτσι για παράδειγμα οι ακρίτες, οι οποίοι διακρίνονταν για τη στρατηγική 

τους ικανότητα καθώς και τη σωματική τους δύναμη, στρέφονταν εναντίον των 

εχθρών και έτσι συγκινούσαν τη λαϊκή ψυχή. Αυτή η συγκίνηση γέννησε στις άκρες 

του Βυζαντίου, στις όχθες του Ευφράτη και στις κλεισούρες του Ταύρου και του 

Αντιταύρου, μια νέα δημοτική ποίηση, την ακριτική, που δεν έφτασε στην τελειότητα 

της αρχαίας αλλά διαπνέεται από ηρωικό πνεύμα. Στην ιστορική αξία 

συμπεριλαμβάνονται επίσης οι χρόνοι της σκοτεινής σκλαβιάς και οι δύσκολες 

συνθήκες που βίωσαν οι Έλληνες κάτω από τον ζυγό των Τούρκων. Έτσι μαθαίνουμε 

για έγγραφα της τουρκοκρατίας καθώς και για άλλα σημειώματα.  

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε πως η αξία του δημοτικού τραγουδιού, 

αισθητική, ανθρωπολογική, γλωσσική, λαογραφική και ιστορική – είναι 

σημαντικότατη. Ο ελληνικός λαός, τραγουδώντας αυθόρμητα και φυσικά από ανάγκη 

ψυχική, μαστορεύει σιγά -σιγά αληθινά αριστουργήματα. Στην απλότητα και την 

αλήθεια που τη διακρίνει οφείλεται, κατά τον Πολίτη (αναφέρεται στο Κονταξής 

Κ.2007:81) η υπεροχή, η σπουδαιότητα της δημοτικής μας ποίησης: «… Η υπεροχή, η 

σπουδαιότητα της δημώδους ποιήσεως οφείλεται εις την εκφαινομένην εν αυτή 
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απλότητα και αλήθειαν. Έχει το ανεπιτήδευτον και την ειλικρίνειαν, την αρετήν, η 

οποία εν άλλη περιοχή της τέχνης, εν τη αρχαϊκή ελληνική ή εν τη προραφαηλική 

καταθέλγει τους λεπτούς τεχνοκρίτας. Εκ των αμέσων και διαυγεστάτων  πηγών της 

γλώσσας η δημώδης ποίησης αντλεί φραστικήν δύναμιν και ενάργειαν, εγγύτερον δε 

προσκείμενη εις την λύσιν, δέχεται ακραιφνεστέραν την από ταύτης εντύπωσιν. Ουδέν 

εν αυτή το ψευδές ή το περίτεχνον». 

 
1.6 Τεχνοτροπία δημοτικού τραγουδιού 

Κατά τον Κυριακίδη (Κονταξής Κ. 2007:86) η σύνθεση των δημοτικών 

τραγουδιών που αποδίδονται στη λαϊκή μούσα είναι στενά συνδεδεμένη με 

στερεότυπες τεχνικές. Ο δημιουργός είναι απόλυτα εγκλωβισμένος στο να 

ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες για την έκφραση, τη σχηματοποίηση και τη 

χρήση στερεότυπων σχημάτων και τύπων. Επίσης, σύμφωνα με τον Καψωμένο 

(Κονταξής Κ. 2007:87) η τέχνη των δημοτικών τραγουδιών είναι στερεότυπη, γι' 

αυτό και παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά και στοιχεία. Τα κυριότερα 

τεχνοτροπικά στοιχεία είναι τα ακόλουθα: 

1. Μετρική μορφή του στίχου. Νόμος ισομετρίας 

2. Ομοιοκαταληξία 

3. Αναδίπλωση του νοήματος του 1ου ημιστιχίου στο 2° 

4.  Τριαδικό σχήμα 

5.  Σύμβολα 

6.  Μεταφορά 

7.  Αλληγορία 

8.  Επανάληψη 

9.  Αντίθεση 

10. Ερώτηση και διάλογος 

11. Τα αδύνατα ή αμήχανα 

12. Αρχαϊκά στοιχεία 

13. Τσακίσματα ή γυρίσματα 

14. Άσκοπα ερωτήματα 

 
α) Μετρική μορφή του στίχου. Νόμος ισομετρίας 

Στα δημοτικά τραγούδια υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία στίχων από τους 

οποίους κυρίαρχος είναι ο ιαμβικός 15σύλλαβος. Κατά τον Καψωμένο και το Άγι 

Θέρο (αναφέρεται στον Κονταξή Κ. 2007:89) ο 15σύλλαβος είναι το χαρακτηριστικό 
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μέτρο του ελληνικού έθνους. Παρέμεινε ο κυριότερος και ο πιο 

πολυχρησιμοποιημένος από τους Έλληνες δημιουργούς διότι απευθύνεται στα όρια 

της ανθρώπινης αναπνοής και συνδυάζεται με το ρυθμό και τον κυματισμό της 

ελληνικής γλώσσας. Άλλες συχνές σε χρήση μορφές μέτρου είναι ο δσύλλαβος, ο 

τροχαϊκός δσύλλαβος, ο 12σύλλαβος και ο τροχαϊκός 12σύλλαβος. 

π.χ. Σου το' πα μια, σου το' πα δυο, σου το' πα τρεις και πέντε.  
        [υ    -   υ    -      υ      -   υ   -   /   υ     -    υ    -        υ   -   υ] (Κονταξής Κ. 2007:89) 

Η αργή της ισομετρίας: Είναι όπως ανέφερε και ο Κυριακίδης (εμφανίζεται 

στον Θεόδωρο Νήμα 2008:168) Εις στίχος, εν νόημα. Δηλαδή ο νόμος της ισομετρίας 

είναι η ανάπτυξη ενός νοήματος μέσα σε ένα στίχο. 

π.χ.1 -Τι έχουν της Ζίχνας τα βουνά και στέκουν μαραμένα;( Κονταξής Κ. 2007:92) 

π.χ.2 -Όλοι τον ήλιο τον τηράν, που πάει να βασιλέψει.( Κονταξής Κ. 2007:92) 

β) Ομοιοκαταληξία 

Το στοιχείο της ομοιοκαταληξίας δεν είναι χαρακτηριστικό των δημοτικών 

τραγουδιών, αντίθετα υπάρχει έλλειψη αυτού του στοιχείου ιδίως στα ηρωικά και 

στις παραλογές. Ομοιοκαταληξία υπάρχει σε τύπους μαντινάδας που έχει τις ρίζες της 

στις ιταλικές ρίμες.              

γ) Αναδίπλωση του 1ου ημιστιχίου στο 2° 

Συχνά στο δημοτικό τραγούδι εμφανίζεται ένα τεχνοτροπικό χαρακτηριστικό 

που είναι η επανάληψη του νοήματος του 1ου ημιστιχίου στο 2° με τη χρήση 

διαφορετικών λέξεων. Υπάρχουν 3 μορφές αυτού του στοιχείου: 

1.   επέκταση ή συμπλήρωση στο 2° ημιστίχιο του νοήματος του 1ου ,στο οποίο δεν 

προστίθεται κάτι βασικό και ουσιώδες. 

2.  επανάληψη της ίδιας έννοιας στο 2° ημιστίχιο με τις ίδιες ή ισοδύναμες περίπου 

λέξεις 

3. επανάληψη της ίδιας έννοιας σε συνδυασμό με τα αντίθετα ή διάφορα  

π.χ. Μάνα με καταράστηκες, βαριά κατάρα μου' πες.( Κονταξής Κ. 2007:96) 

δ) Τριαδικό 
Παρουσιάζεται πολύ συχνά στα δημοτικά τραγούδια είτε αριθμητικά, είτε σε κλίμακα 

του 3ου όπου το τρίτο είναι και το καλύτερο. Κατά τον Αλέξη Πολίτη (Κονταξής Κ. 

2007:97), η ταλάντευση σε αντίθετες έννοιες συμπληρώνεται με μια τρίτη έννοια, η 

οποία κατέχει πολλές φορές ολόκληρο στίχο. Κατά τον Κώστα Ρωμαίο (Κονταξής Κ. 

2007:99), ο αριθμός τρία είναι « ιερός» κατά κάποιο τρόπο και κλείνει μέσα του μια 

μαγική δύναμη. Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι ο αριθμός αυτός είναι φορέας 
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ευτυχίας και επιτυχίας, γεγονός που πίστευαν πολλοί οι άνθρωποι σε πολλές 

εκφάνσεις της λαϊκής ζωής. 

π.χ.       τρία πουλάκια κάθουνταν στη ράχη στο λημέρι. 
             Το 'να τηράει τον Αρμυρό, τ' άλλο κατά τον Βάλτο, 
             το τρίτο, το καλύτερο μοιριολογάει και λέγει. (Θεόδωρος Νημάς ,2008:168) 

ε) Σύμβολα 
Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται από τους δημιουργούς για να εκφράσουν 

νοήματα που αδυνατούν να εκφράσουν κυριολεκτικά. Συνήθως χρησιμοποιούν 

στοιχεία από τον κόσμο που τους περιβάλλει. Συνηθέστερα είναι: τα ουράνια 

σώματα, τα ζώα, τα φυτά. Από τα ζώα, χρησιμοποιούνται κυρίως τα φτερωτά, ο 

κόσμος των πουλιών. Θεωρούνται σύμβολα ομορφιάς, μητρικής αγάπης όπως η 

πέρδικα. Από τα φυτά, τα άνθη είναι σύμβολα ομορφιάς και νεότητας της γυναίκας, 

ενώ τα δέντρα παρουσιάζουν το υψηλό ανάστημα. Από τα μέταλλα, τα πιο σκληρά 

και πιο πολύτιμα σύμβολα αγάπης, ψυχικής ομορφιάς και σκληρότητας της καρδιάς. 

π.χ.1. Τον ήλιο βάζει πρόσωπο και το φεγγάρι στήθος.( Κονταξής Κ. 2007:100) π.χ. 
      2.   Βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλαμιά στον κάμπο.( Κονταξής Κ. 2007:101) 
 

στ) Μεταφορά 
Η μεταφορά είναι η χρήση μιας λέξης όχι με την κυριολεκτική της έννοια. Η 

λέξη μεταφέρεται από μια λέξη σε μια άλλη, η οποία έχει κοινό χαρακτηριστικό ή μια 

κοινή ιδιότητα , ομοιότητα με την έννοια την οποία θέλει να ορίσει ο δημιουργός του 

δημοτικού τραγουδιού. 

π.χ.      Σαν έχεις σίδερο καρδιά, στέφανα να γυρίσεις.( Κονταξής Κ. 2007:102) 
ζ) Αλληγορία 

Η αλληγορία είναι ένας μεταφορικός εκφραστικός τρόπος, ο οποίος κρύβει 

νοήματα διαφορετικά από εκείνα που φανερώνουν οι χρησιμοποιούμενες λέξεις. 

Είναι μια τεχνική με την οποία ο δημιουργός του δημοτικού τραγουδιού επιδιώκει την 

απόκρυψη του πραγματικού νοήματος. Χρησιμοποιείται για να προσδώσει 

υποβλητικότητα, παραστατικότητα και ζωντάνια. 

π.χ. .{παράδειγμα σε μοιρολόι μητέρας, η οποία θρηνεί το χαμό του μικρού της 
παιδιού} 

Πουλάκι ν' είχα 'ς το κλουβί και το είχα μαραμένο, 
το τάιζα τη ζάχαρη, το πότιζα το μόσκο, 

κι από το μόσκο τον περσό κι από τη μυρουδιά του, 
μου σκανταλίστη το κλουβί και μου 'φυγε τ' αηδόνι. 
Πήρα τα όρη σκούζοντα και τα βουνά ρωτώντα: 

- Βουνά μου και λαγκάδια μου και κάμποι με τα ρόδα, 
Μην είδατε τ' αηδόνι μου κ' επέρασε πετώντας; 

- Εχτές, προχτές, επέρασεκαι πάει 'ς τον Κάτου κόσμο. 
- Τη νύχτα κλαίει για βυζί και την αυγή για μάνα 

Και μεσ' ς τα ξημερώματα ποιος να το ξετυλίξει.( Κονταξής Κ. 2007:103) 
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η) Επανάληψη 
Η επανάληψη, κατά τον Καψωμένο (Κονταξής Κ. 2007:103), αντιπροσωπεύει 

ένα σημαντικό στοιχείο της τεχνικής του δημοτικό τραγούδι και εμφανίζεται με δύο 

μορφές: 

Α. επανάληψη με συνώνυμα, και σκοπός της είναι να δώσει έμφαση στο νόημα που 

παρουσιάζεται. 

Β. επανάληψη με κλιμάκωση της έντασης του νοήματος. Και οι δύο μορφές 

επανάληψης χρησιμοποιούνται για αισθητικούς λόγους,  

π.χ. - Μάνα, καράβια τέσσερα, μάνα βαρκούλες πέντε. 

- Κερνά μας, σκλάβα, κερνά μας, γεμάτα τα ποτήρια.( Κονταξής Κ. 2007:104) 

θ) Αντίθεση 
Η αντίθεση είναι ένα στοιχείο τεχνοτροπίας που χρησιμοποιείται για να 

τονιστεί η έκφραση του δημοτικού τραγουδιού. Χρησιμοποιείται συνήθως διαλογικά 

με την επέκταση στο αντίθετο όπου διευρύνονται οι πιθανές δυνατότητες. Οι 

αντιθέσεις τις περισσότερες φορές φτάνουν σε υπερβολές αδύνατες που ξεφεύγουν 

από τη λογική του ανθρώπου. 

π.χ,       - Θέλεις τη ρούσα έπαρε, θέλεις τη μαυρομάτα; 
- Ουδέ τη ρούσα θέλω 'γω, ουδέ τη μαυρομάτα.( Κονταξής Κ. 2007:105)  

ι) Ερώτηση και διάλογος 
Είναι το χαρακτηριστικότερο στοιχείο των δημοτικών τραγουδιών που ως σκοπό 

έχουν να τραβήξουν την προσοχή του αναγνώστη. Συνήθως αυτό το τεχνοτροπικό 

στοιχείο παρουσιάζεται στα ακριτικά τραγούδια μεταξύ του ήρωα και του αλόγου 

του. Με τις ερωτήσεις ο δημιουργός μας οδηγεί στο σημαντικότερο σημείο του 

τραγούδι. 

π.χ. (ακριτικό τραγούδι} 

-Δύνεσαι, μαύρε μ \ δύνεσαι στο αίμα για να μπλέξεις; 
-Δύνομαι, αφέντη μ', δύνομαι στο αίμα για να μπλέξω. ( Κονταξής Κ. 2007:106) 

ια) Τα αδύνατα ή αμήχανα 
Είναι οι εκφράσεις που φανερώνουν ότι κάτι είναι αδύνατο να 

πραγματοποιηθεί. Παρουσιάζονται με δύο μορφές. Στην 1η , εκφράζονται με ερώτηση 

και χρησιμοποιούνται οι λέξεις: δύνασαι, γίνεσαι και ποιος. Έχουμε απάντηση 

καταφατική στην οποία εμφανίζονται πιστά όσα παρουσιάζονται στην ερώτηση. Στη 

2η μορφή, τα αδύνατα δεν εκφέρονται με ερώτηση αλλά με χρονικοϋποθετικές 

προτάσεις που εισάγονται με τις λέξεις : όντεν, όντας, όταν. Η χρήση τους γίνεται 

κυρίως στα ερωτικά τραγούδια, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις όπου εμφανίζονται και 

στα τραγούδια του Χάρου. 
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π.χ. - Πότε, γιε μου, και συ θα 'ρθεις, πότε να σε προσμένω; 
       - Όντας θ' ασπρίσει ο κόρακας κι όντας μαυρίσει ο γλάρος 
       Κι όντας στιψ'η θάλασσα και σπείρετε κριθάρι, 
       Τότε, μάνα μ', να καρτερείς, τότε μάνα μ', θα έρθω. ( Κονταξής Κ. 2007:109) 
 

ιβ) Αρχαΐκά στοιχεία 
Ένα στοιχείο όχι και πάρα πολύ χαρακτηριστικό των δημοτικών τραγουδιών 

είναι και τα αρχαϊκά στοιχεία. Κάνουν την εμφάνιση τους ιδίως στις παραλογές, στα 

ακριτικά τραγούδια, στα τραγούδια του Πάσχα αλλά και στα χορευτικά παραδοσιακά 

τραγούδια. Αυτά τα στοιχεία είναι τα εξής: 

Α) ο κομπισμός ( η παρεμβολή δηλαδή μέσα στο τραγούδι του επιφωνήματος «ίίίίί»), 

χαρακτηριστικό επιφώνημα των χορευτικών τραγουδιών. 

Β) ο λατρευτικός - τελετουργικός χαρακτήρας, κυρίως των πασχαλιάτικων 

παραδοσιακών τραγουδιών, που έχει τις ρίζες του στη λατρεία του θεού Διονύσου 

αλλά και της Ηριγόνης προστάτιδας της βλάστησης και της νέας ζωής. 

Γ) η ύπαρξη δύο μουσικών συστημάτων, η οποία επιβιώνει ακόμα στον ελλαδικό 

χώρο, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, γεγονός που επικρατούσε και στην αρχαία Ελλάδα. 

 
ιγ) Τσακίσματα ή γυρίσματα 

Είναι η προσθήκη λέξεων ή φράσεων που παρεμβάλλονται στο δημοτικό τραγούδι 

και είτε έχουν σχετικό είτα άσχετο περιεχόμενο με το τραγούδι. Σκοπό έχουν να 

πλουτίσουν και να επιμηκύνουν το λαϊκό άσμα. 

Πχ · Της Άρτας  το γοφύρι 

Χίλιοι μαστόροι (μωρέ) δούλιβαν στης Άρτας το γιοφύρι. 

Του νεκρού  αδερφού 
Λε, μαρή μάνα,ίίίί μάνα καλή μάνα, μάνα του Κώστα μάνα 

 
ιδ) Τα άσκοπα ερωτήματα 

Είναι το πιο γνωστό χαρακτηριστικό των δημοτικών τραγουδιών που ως 

σκοπό έχει να προβάλλει και να δώσει εξαιρετική σημασία στο μέρος που ακολουθεί. 

Αυτό το μέρος που ακολουθεί είναι το σημαντικότερο της υπόθεσης που αναλύεται 

στο παραδοσιακό τραγούδι. Πολλές φορές αυτά τα άσκοπα ερωτήματα ακούγονται 

στον αναγνώστη ή στον ακροατή ως ανόητα ή παράλογα. 

π.χ. Μην ο Καλύβας έρχεται, μην ο Λεβεντογιάννης; 
        Ουδ'   ο   Καλύβας  έρχεται  ούδ'   ο   Λεβεντογιάννης. 

(Κείμενα  νεοελληνικής λογοτεχνίας, Α' τάξη γενικού λυκείου, Α' τεύχος) 
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1.7   Τεχνική της έκφρασης στο Δημοτικό Τραγούδι 

Όταν λέμε τεχνική της έκφρασης του δημοτικού τραγουδιού σίγουρα 

αναφερόμαστε κατά πρώτο λόγο στην λιτότητα της έκφρασης και της αφήγησης. 

Α.   Όσον αφορά τη λιτότητα της έκφρασης το δημοτικό τραγούδι στηρίζεται στο 

γερό κορμό του ουσιαστικού και του ρήματος, με τα οποία ζωντανεύει η 

χρονική στιγμή. Σπάνια χρησιμοποιείται το επίθετο και όπου χρησιμοποιείται 

συνήθως είναι κοινό, αλλά με ξεχωριστή δύναμη   π.χ.  «Πικρή  που ΄ν΄ η 

λαβωματιά ,φαρμακερό είν΄ το βόλι »  (Κονταξής  Κ., 2007: 110). 

           Αντί για το επίθετο  χρησιμοποιείται μερικές φορές επιθετική μετοχή σε –

μένος, -μένη ,-μένο,   η οποία αναλαμβάνει όλες τις λειτουργίες των επιθέτων και 

συνδυάζεται με αυτά και ο χαρακτηρισμός του ουσιαστικού παίρνει κίνηση ζωής  

π.χ. «τρείς βίγλες, τρείς βιγλάτορες και οι τρείς αντριωμένοι » ή  « Μάνα λωλή, 

μάνα τρελή , μάνα ξεμυαλισμένη» (Κονταξής  Κ. : 2007: 110) 

        Πολλές φορές στο δεύτερο ημιστίχιο του τραγουδιού το επίθετο και η 

μετοχή βρίσκονται σε πραγματική σχέση, ασύνδετη ή συνδετική. Το επίθετο 

προηγείται πάντοτε της μετοχής και αυτό γίνεται, γιατί η μετοχή ως τονισμένη 

πάντοτε στην παραλήγουσα (- μένος, -μένη, - μενο) προσφέρεται ως τελευταία 

λέξη στο συνταίριασμα του 15 σύλλαβου στίχου  π.χ. «Ζωνάρι ασημοζούναρο, 

χρυσό πελεκημένο », « Όνειρο είδα, μάνα μου πικρό φαρμακωμένο»  (Θ. Νημάς  

2008 : 172) 

Β.  Όμως στο δημοτικό τραγούδι λιτότητα δεν υπάρχει μόνο στην έκφραση, 

υπάρχει και στην αφήγηση. 

        Η λιτότητα φαίνεται κυρίως σε τραγούδια ιστορικά που αφηγούνται ένα 

ιστορικό γεγονός και στις παραλογές. Χαρακτηριστική  στο δημοτικό τραγούδι 

είναι η εναλλαγή διαλόγων και αφήγησης και η συμβολή του διαλόγου ο οποίος 

πέρα από τη γοργότητα και δραματικότητα που δίδει στην αφήγηση, βοηθάει στη 

μετάβαση από το ένα επεισόδιο στο άλλο. Σε αυτό συντελεί και η χρήση, στο 

διάλογο του ρήματος, συνήθως σε Ενεστώτα, ο οποίος είναι ο συνηθισμένος 

χρόνος της αφήγησης  π.χ.  

«Παίρνει τα όρη πίσω του και  τα βουνά μπροστά του, 
Βρίσκει την και χτενίζονταν όξου στο φεγγάρι,  
Από μακριά την χαιρετά και από κοντά της λέγει: 

« ΄Αιντε, αδελφή, να φύγουμε, στη μάνα μας να πάμε» 
« Αλλοίμονο αδερφάκι μου, και τι ΄ναι τούτη η ώρα» 

                                                                        (Παραλογή «Του νεκρού αδελφού»)   
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              « Στις δεκαπέντε του Μαγιού, στις είκοσι του μήνα 
                 Ο Βελη-Γκέκας κίνησε να πάει στον Κατσαντώνη. 
                 Στη  στράτα όπου πήγαινε, στη στράτα που πηγαίνει, 
                 Οι κλέφτες  του καρτέρεψαν και τον γλυκορωτούσαν: 
                -Που πάς Βελή , μπουλούμπαση, ριτσάλι του Βεζύρη 
               - Σ΄ εσέν΄Αντώνη, κερατά,  σ΄ εσένα  Κατσαντώνη  »  
                                                              (Ιστορικό:  «Του Κατσαντώνη ») 

       Γ.    Ένα άλλο στοιχείο της έκφρασης του δημοτικού τραγουδιού είναι η 

ανθρωποποίηση του φυσικού κόσμου και των αγαπημένων αντικειμένων. 

        Οι περιοχές  της ποιητικής έμπνευσης του δημοτικού τραγουδιού 

είναι, κατά την άποψη του Καψωμένου (Κονταξής Κ. 2007:111) ο άνθρωπος και 

η φύση, που αποτελούν τις δύο βασικές πηγές, από όπου ο λαϊκός τραγουδιστής 

αντλεί θέματα και την εικονοποιία του. Προσωποποιούνται αγαπημένα 

αντικείμενα των ηρώων, όπως τα όπλα των κλεφτών ή του φυσικού κόσμου μέσα 

στον οποίο έχει δράσει, όπως δένδρα, βουνά, άλογα, πουλιά. Ο δημοτικός 

ποιητής νιώθει πολύ οικείος προς αυτά, ώστε τους εξωτερικεύει τα ατομικά του 

συναισθήματα. Ο Στ. Κυριακίδης (Κονταξής Κ.: 2007:112)κάνει λόγο για 

φυσιολατρία στο δημοτικό τραγούδι, η οποία παρουσιάζεται ως συνέπεια της 

καθημερινής ζωής των ηρώων του μέσα στη φύση. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να 

εντάξουμε και τις παρομοιώσεις της ανθρώπινης ομορφιάς με διάφορα δένδρα  

(νεραντζούλα, λεμονιά,  μηλιά, κ.α. )  ή πουλιά ( περιστέρα, πέρδικα.,  αητός 

κ.α.). Όπως στο παρακάτω δημοτικό ο  ακρίτας  μιλάει στο άλογό του και εκείνο  

του αποκρίνεται πως είναι πρόθυμο να τον βοηθήσει.  Ο πολεμιστής του δείχνει 

στοργή και τρυφερότητα και του μιλάει σαν σε άνθρωπο.  Στη συνέχει «μιλάει» 

επαινετικά για να τιμήσει τα όπλα του (στις σαϊτες του και το σπαθί του) σαν να 

είναι οι σύντροφοί του 

Π.χ. « Τρία πουλάκια κάθονταν ψηλά στη Χαλκομάτα 
Το τρίτο το καλύτερο μοιριολογεί και λέει 

« πουλάκι πήγε κ  έκατσε δεξιά μεριά στη τάβλα. 
Δεν   κελαιδούσε σαν πουλί, δεν έλεε  σαν αηδόνι 
Μον΄ ελαλούσε κι έλεγε ν΄ ανθρώπινη κουβέντα » 

 
« Σκύβει φιλεί τον μάυρο του, στέκει και τον ρωτάει: 
Δύνασε,  μαύρε μ ‘ δύνασαι στο γαίμα  για να πλέξης; 
Δύναμαι ,αφέντη, δύναμαι ,στο γαίμα για να πλέξω, 
κι όσους θα  κόψη το σπαθί τόσους θε να πατήσω, 
μον΄ δέσε το κεφάλι σου μένα χρυσό μαντήλι, 

μην τύχη λάκκος και ριχτώ και πέσης  απ΄ τη ζάλη » 
« Σαϊτες μου αλεξαντρινές ,καμιά να μην λυγίση 
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Και συ σπαθί μου, διμισκί να μην αποστομώσης » 

(Δημοτικό: Του  μικρού βλαχόπουλου) 

 Ή στο παρακάτω δημοτικό προσωποποιούνται τα στοιχεία της φύσης και 
λυπούνται για το θάνατο του κλέφτη 

« Κλαίνε τα δένδρα, τα κλαίνε τα κλαριά, 
κλαίνε και τα λημέρια, που λημέριαζα 
κλαίνε  τα μονοπάτια που περπάταγα, 

κλαίνε και οι βρυσούλες πού ΄πινα νερό » 

            (Δημοτικό : « Ο θάνατος του κλέφτη» ) 

Δ.  Η ανθρωποποίηση του άψυχου και έμψυχου περιβάλλοντος  μπορεί να 

οδηγήσει σε μία γενικότερη ποιητική υπερβολή, η οποία υπάρχει στο δημοτικό 

τραγούδι και η οποία, όμως, δεν δημιουργεί ένα αίσθημα δυσάρεστο:  

      Πχ.  «  Δίνει βιτσιά του μαύρου του και πάει σαράντα μίλια 
                 και μεταδευτερώνει και πάει σαρανταπέντε » 

                               ( Κονταξής  Κ., 2007: 113 ) 

Μερικές φορές η υπερβολή εκφράζεται στο δημοτικό τραγούδι ως τολμηρή 
αλληγορία:  π.χ.  

«Ένας αητός περήφανος, ένας αητός λεβέντης 
από την περηφάνια του και από τη λεβεντιά του, 
δε πάει στα κατώμερα να καλοξεχειμάση, μον΄ 

μένει απάνω στα βουνά, ψηλά στα κορφοβούνια » 

                             (Κονταξής  Κ., 2007: 113 ) 

Αυτή η αυστηρή τεχνική και τα τυπικά σχήματα και μοτίβα στο Ελληνικό 

δημοτικό τραγούδι κάνουν τη δημοτική ποίησή μας μια Τέχνη στερεότυπη, η 

οποία όμως  ταυτόχρονα κλείνει μέσα της όλη την απλότητα, την αλήθεια και το 

ανεπιτήδευτο της Ελληνικής Φυλής. 

 

1.8 Η γυναίκα στο δημοτικό τραγούδι. 

Η δημοτική ποίηση θέτει τη δική του πλευρά απέναντι στη γυναίκα και 

μελετά την παρουσία της , τους ρόλους της , τα χαρακτηριστικά της και γενικά τη θέση 

που κατέχει στα δημοτικά τραγούδια, τη λαϊκή αντίληψη και συνείδηση (Πανελλήνιο 

συνέδριο Φιλολόγων 2008:310) 

    Αρχικά ξεκινώντας από τα ακριτικά τραγούδια, στα σύνορα του Βυζαντίου 

παρατηρείται πως η γυναικεία μορφή είναι περιορισμένη, αφού τα τραγούδια του 

ακριτικού κύκλου αναφέρονται κυρίως στο θαυμασμό των ανθρώπων για τα 

κατορθώματα των Ακριτών. Σε αυτά τα τραγούδια η γυναίκα παρουσιάζεται μέσα από 
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την τόλμη και γενναιότητα των Ακριτών. Συγκεκριμένα σκοτώνοντας τους επίδοξους 

μνηστήρες ή απαγάγοντας αυτές που αγαπούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 

τραγούδι «Η αρπαγή της γυναίκας του Διγενή». Αναφορές γίνονται σε, αρχοντοπούλες για 

να προβάλλουν την ομορφιά  που συσχετίζεται κυρίως με στοιχεία της φύσης , πολύτιμα 

μέταλλα καθώς και με ουράνια σώματα « είχε τα φρύδια τορνευτά τα μάτια σαν ζαφείρι » 

όπου πρόκειται για τη Λιογέννητη που προκάλεσε με την ομορφιά της τον έρωτα του 

Κωνσταντή. Γενικά η μορφή της γυναίκας στα ακριτικά τραγούδια, σχετίζεται κυρίως με 

την ομορφιά συνδυασμένη με τον έρωτα και τον πόθο που δημιουργεί στους άντρες, 

καθώς και με την αντριοσύνη της μάνας, ενώ τέλος με θέματα ηθικής σε περιπτώσεις 

όπου η βασιλοπούλα γκρεμίζεται από τα τείχη για να μην πέσει στα χέρια των εχθρών και 

σε άλλες όπου η χήρα ερωμένη για να προστατέψειτο γιο της το δηλητηριάζει. Τέλος, 

περιπτώσεις όπου η μάνα κλαίει για το χαμό του παιδιού της ή του συζύγου της: 

                              Κρασί κερνάει τον Τσαμαδό, φαρμάκι το παιδί τη. 
                             «Μανούλα μ’εφαρμάκωσες απ’το Θεό να το βρεις!»   

 

 Αναφορές στις γυναίκες γίνεται επίσης και στα ιστορικά τραγούδια και 

ειδικότερα κλέφτικα, όπου κυρίως αναφέρεται η δράση των κλεφτών και των αρματολών 

για να νικήσουν τον τούρκικο ζυγό. Έτσι ο ρόλος της γυναίκας είναι και εδώ 

περιορισμένος, αφού αναφορές σε αυτές γίνονται κυρίως ως αιχμάλωτες των 

εχθρών, διότι οι Τούρκοι εντυπωσιάζονται από την ομορφιά τους. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η κυρά Φροσύνη : «Aχ Φροσύνη πέρδικά μου,  μόκαψες τα σωθικά 

μου την Κώσταινα την όμορφη φέρτε την στο χαρέμι» 

Παράδειγμα των αιχμάλωτων γυναικών αποτελεί η Λιάκαινα που θέτει ζητήματα ηθικής. 

Πώς λάμπει ο ήλιος στα βουνά, στους κάμπους το φεγγάρι 
Έτσι έλαμπε κι η Λιάκενα στα τούρκικα τα χέρια. 

Πέντε Αρβανίτες την κρατούν και δέκα την ξετάζουν, 
Κι ένα μικρό μπεόπουλο κρυφά την κουβεντιάζει 

«Λιάκενα, δεν παντρεύεσαι, δεν παίρνεις Τούρκον άντρα, 
να σ’αρματώσει στο φλωρί, μες στο μαργαριτάρι;» 
«Κάλλιο να ιδώ το αίμα μου τη γη να κοκκινίσει, 
παρά να ιδώ τα μάτια μου Τούρκος να τα φιλήσει» 

(Πολίτης Ν. 1991:  ) 

Ωστόσο σε αυτή την κατηγορία τραγουδιών οι γυναίκες παρουσιάζονται να 

αγωνίζονται για την ελευθερία όπως η Λένω Μπότσαρη, η Δέσπω, η οποία πεθαίνει 

για να αποφύγει τη σκλαβιά. Παρόλα αυτά όμως παρατηρείται ότι  δράση των 

γυναικών είναι συμπληρωματική των ανδρών, αφού αυτές ενεργούν, όταν αυτοί 

λείπουν.  
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   Αντίθετα με την περιορισμένη θέση που κατέχουν οι γυναίκες στα ακριτικά 

και κλέφτικα των οποίων συνήθως οι ρόλοι είναι μητέρες, σύζυγοι, αδελφές, πεθερές, 

ερωμένες, απατημένες ή φόνισσες έχουν κυρίως πρωταγωνιστικό ρόλο σε 

τραγούδια του ιδιωτικού βίου. Αυτή η διαπίστωση συσχετίζεται κυρίως με το ότι η 

κυρίαρχη αντίληψη ήταν πως το γυναικείο φύλο ήταν αδύναμο και προοριζόταν για 

την φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας το νοικοκυριό, το πλύσιμο, το 

μαγείρεμα, το σερβίρισμα, τον αργαλειό, το άναμμα του καντηλιού, καθώς και για 

την τεκνοποιία, συγκεκριμένα να νανουρίζουν τα παιδιά τους και να εκφράζουν μέσα 

από αυτά την τρυφερότητα και τη στοργή τους (νανουρίσματα) κάτι που οδηγεί 

συχνά σε υπερβολές, ενώ ο εξωτερικός και δημόσιος χώρος ήταν καθορισμένος για 

τον άνδρα. Ωστόσο σημειώνεται ότι οι γυναίκες προσφέρουν και σε εκδηλώσεις για 

το τέλος της ζωής, για το θάνατο εκφράζοντας καταστάσεις πόνου, οδυνηρής, 

νοσταλγίας της μάνας για το νεκρό γιο ή σύζυγό της (μοιρολόγια)  

   Ο λαός με τη φαντασία του πλάθει διάφορες δοκιμασίες και καταστάσεις 

που συνδέονται με το γυναικείο φύλο, όπως δοκιμασίες αγάπης και τιμιότητας, 

παράνομοι έρωτες, ζήλιες, θυσίες γυναικών για να στεριώσουν γεφύρια, απιστίες, 

προξενιά, γάμοι, χωρισμοί, όρκοι, ανύπαντρες μάνες, μητέρες φόνισσες, και γενικά 

ιστορίες όπου οι γυναίκες καταλήγουν τραγικές μορφές. Η εικόνα της είναι 

αντιφατική, αφού παρουσιάζεται υποταγμένη στον άνδρα της, άβουλη ακόμα και 

όταν πρόκειται για την ίδια καθώς επίσης και αντικείμενο αγοροπωλησίας. Άλλες 

πάλι φορές παρουσιάζεται σατανική και ραδιούργα δίπλα σε αδύναμους και 

ανυποψίαστους συζύγους που καταστρώνουν διάφορα σχέδια μέχρι και φόνο για να 

πετύχουν αυτό που θέλουν. Επιπλέον η ομορφιά που προβάλλεται και που έχει ως 

χαρακτηριστικά στοιχεία το άσπρο, ροδοκόκκινο πρόσωπο, με ξανθά ή μαύρα μαλλιά 

σγουρά ή σε πλεξίδες, με μάτια μαύρα ή γαλανά και χείλη κόκκινα έχει ως στόχο να 

δημιουργήσει ερωτικά ειδύλλια, αφού έτσι δημιουργούνται ερωτικά τραγούδια και 

τραγούδια  αγάπης. 

«μόνο η καλή τα’απόμεινε και πάει να την πουλήσει» 
«πόσα πουλείς τη λυγερή πόσα τη μαυρομάτα» 

«τον αδελφό σου σκότωσε κ’έλα για να με πάρεις 
και στο κελάρι το μπασε και σαν τ’αρνί το σφάζει. 
Σα μακελλάρης φυσικός του βγάζει το συκώτι. 

 
    Τέλος, παρατηρείται πως η λαϊκή αντίληψη θέλει τη γυναίκα πιστή, 

νοικοκυρά και δεν της αφήνει περιθώριο για να παίρνει αποφάσεις και 

πρωτοβουλίες, αφού της αναθέτει εργασίες του σπιτιού, και έργα αγάπης, θρήνου 



[25] 
 

έργα που είναι σημαντικά για την ανθρώπινη ζωή. Η αξία της γυναίκας 

παραμένει σταθερή και διαχρονική σε όλη την εξέλιξη του δημοτικού 

τραγουδιού.   

 
 1.9 Οι μήνες και οι εποχές στο δημοτικό μας τραγούδι 
    Είναι βέβαιο γεγονός  ότι οι εποχιακές αλλαγές και γενικά η κλιματολογική 

κατάσταση κάθε τόπου επηρεάζει με την παρουσία της τη φυσική και ζωική ζωή.   

Ιδιαίτερα, ο δικός μας λαός επειδή είναι ευαίσθητος  έχει συνδέσει το 

συναισθηματικό και ψυχικό του κόσμο με την πορεία του χρόνου, δηλαδή τους μήνες 

και τις εποχές κάθε χρονιάς. Ακόμα έχει συνδέσει τη μοίρα του και έχει ταιριάξει τη 

ζωή του με τα καμώματα των μηνών και τα μηνύματα που δίνουν οι εποχές όπως και 

με τις καιρικές αλλαγές που αναστατώνουν όλο τον ψυχικό του κόσμο. Γενικά αυτή η 

αναστάτωση τον επηρεάζει, τον κατευθύνει και τον κλείνει στον εαυτό του. Έτσι, 

εκδηλώνεται με τον ανάλογο τρόπο δηλαδή πότε χαρούμενος και πότε μελαγχολικός, 

πότε αναστατωμένος και πότε  ήρεμος, γιατί είναι κι αυτός κομμάτι της φύσης. 

   Σε όλα αυτά τα  καιρικά φαινόμενα που κουβαλάει από εποχή σε εποχή και 

έχουν επίδραση σε όλα τα υπάρχοντα γύρω του ήταν αδύνατο να μείνει αδιάφορος ο 

μεγάλος δημιουργός των δημοτικών τραγουδιών.  Ο ποιητής του λαού μας έβαλε 

μέσα στους θεϊκούς στίχους του, τους μήνες και τις εποχές και τα ταίριαξε απόλυτα 

με τα συμβάντα του χρόνου.  Ο Βασίλης Λαμνάτος (1987:38-53) αποδεικνύει αυτή 

την αλληλεπίδραση λαού –αλλαγή εποχών με συγκεκριμένες αναφορές μέσα στη 

λαϊκή δημιουργία. Στα παρακάτω δημοτικά τραγούδια καταγράφονται με γλαφυρό 

και παραστατικό τρόπο οι  αλλαγές των κλιματικών συνθηκών και η επίδραση στη 

ψυχολογία και τις εργασίες του ανθρώπου.  

Σέρνουν τα πόδια της δροσιάς και τα μαλλιά της μόσχο, 
σέρνουν τα πασουμάκια της, του Μάη τα λουλούδια! 

 
Να μην τ’απλώσεις σε δεντρί, ουδέ και σε κλωνάρι, 
παρά σε πικρομυγδαλιά , π’ ανθίζει το Γενάρη! 

 
 

-Τ’ ακούτε σεις οι όμορφοι κι εσείς οι μαυρομάτες: 
το Μάη κρασί μην πίνεται κι έξω μην κοιμηθείτε, 
τ’είναι παιδιά ακοίμητα που περπατούν τις νύχτες, 
σένουν ψωμί για τα    σκυλιά, κριάς για τα λιοντάρια, 
σέρνουν και μαγιοβότανο, μαγεύνουν τα κορίτσια. 

   
Σαν τι κακό οπού’ χουμε εμείς οι μαύροι βλάχοι! 
Το καλοκαίρι στα βουνά και τον Χειμώνα κάτω. 
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Ανάθεμά τα τα βουνά, με το ζακόνι πόχουν 
το Καλοκαίρι κίτρινα και τον χειμώνα μαύρα 
και την πικρή την άνοιξη πολύ ροδαμισμένα. 

 
Κ’ εμείς τον Μάη τον θέλουμε, γιατί’ ναι σκανταλιάρης, 
που σκανταλίζει τα παιδιά κι αυτές τις μαυρομάτες… 

Μην καμαρώνει Άνοιξη με πολλά λουλούδια, 
γιατί θε’ νά ΄ρθει ο Θεριστής να τα μαράνει ούλα. 

 
  Η κάθε εποχή έχει ιδιαίτερη σημασία πρώτα στη φύση και ύστερα στον 

άνθρωπο. Λουλουδιάζει η πλάση, μυριανθίζουν οι κορφοί της γης, μεταβάλλεται η 

διάθεση του ανθρώπου. Πρώτα κιτρινίζουν και πέφτουν τα φύλλα των κλαδιών και 

ύστερα μελαγχολεί η ανθρώπινη καρδιά. Όσο το περιβάλλον είναι γιορτινό κι 

ευχάριστο, χαρωπό κι ακτινοβόλο τόσο κι ο άνθρωπος ημερώνει, γαληνεύει, γίνεται 

φυσικός κι ευχάριστος. Κάθε φορά με τον ερχομό του Χειμώνα ή ένας Άνοιξης, του 

Καλοκαιριού ή του Φθινοπώρου ο λαϊκός ποιητής έβλεπε να γεννιέται ένας 

καινούριος κόσμος διαφορετικός από τον προηγούμενο που έφευγε και χάριζε σ’ 

αυτόν που ερχόταν τη θέση του.  

Μην πεις πως πέρασε Λαμπρή με το Χριστός Ανέστη, 
μην πεις για την Πρωτομαγιά με τα πολλά λουλούδια, 
μην πεις πως φτάνει Θεριστής, έρχεται Καλοκαίρι, 
και κάμεις νιες να κλάψουνε και νιούς να μαραθούνε. 

(Λαμνάτος Β, 1987:50) 
Ήθελα να ‘μουν Άνοιξη, να ‘μουνα Καλοκαίρι, 

να ρίχνω χιόνι στα βουνά και τη βροχή στους κάμπους. 
(Λαμνάτος Β, 1987:51) 

Οι εποχές βοήθησαν κι αυτές με την παρουσία τους τον κλεφτοπόλεμο κι 

έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή των κλεφτών και των καπεταναίων. Κι απ’ ό,τι 

ξέρουμε δεν ήταν λίγες οι φορές που οι καιρικές συνθήκες συμμάχησαν με τους 

κλεφταρματωλούς και κατατσάκισαν τα φουσάτα των εχθρών του Έθνους μας. 

Θέλετε δέντρα ανθίσετε, θέλετε μαραθείτε, 
στον ίσκιο σας δεν κάθομαι, μήτε και στη δροσιά σας 
μον’ καρτερώ την Άνοιξη, τ΄ όμορφο Καλοκαίρι, 
να μπομπουκιάσει το κλαρί, ν’ανοίξει το ροδάμι. 

Να βγώ ψηλά στον Αρμυρό, ψηλά στην Παλιοβούνα, 
για να σιουρίξω κλέφτικα, να μάσω τα μπουλούκια. 

(Λαμνάτος Β, 1987:42) 
Τα ’έχουν της Ζίχνας τα βουνά και στέκουν μαραμένα, 

μήνα χαλάζι τα βαρεί, μήνα βαρύς Χειμώνας; 
Ουδέ χαλάζι τα βαρεί, ουδέ βαρύς χειμώνας, 
ο Νικοτσάρας πολεμάει με τρία βιλαέτια. 

(Λαμνάτος Β, 1987:42) 
Παιδιά, για μεταλάβετε, για ξεμολογηθείτε, 

δεν είν’ο περσινός καιρός κι ο φετινός χειμώνας. 
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Μας ήρθε γ’η Άνοιξη πικρή, το καλοκαίρι μαύρο. 
(Λαμνάτος Β, 1987:42) 

-Βάστα καημένη Νιάουστα, τ’ Αλή Πασά τ’ασκέρι, 
πως το βαστούν στα Γιάννινα Χειμώνα, Καλοκαίρι… 

(Λαμνάτος Β, 1987:49) 
Τι έχουν της Γκούρας τα βουνά και στέκουν μαραμένα; 

Μήνα χαλάζι τα χτυπά, μήνα βαρύς χειμώνας; 
Κι ουδέ χαλάζι τα χτυπά, κι ουδέ βαρύς Χειμώνας, 
ο Κοντογιάννης πολεμά Χειμώνα Καλοκαίρι… 

(Λαμνάτος Β, 1987:49) 
 

Παιδιά μου να σκορπίσετε, να γίνετε μπουλούκια, 
άλλοι να πάτε στ’ Άγραφα κι άλλοι στο Καρπενήσι 
ίσως και ξεχειμάσουμε το φετεινό Χειμώνα. 

  (Λαμνάτος Β, 1987:49) 
 

Σε όλα σχεδόν τα δημοτικά μας τραγούδια, από το απλό νανούρισμα και το 

τραγούδι της αγάπης ως το πιο συνταρακτικό μοιρολόι, υπάρχουν παντού μέσα στους 

στίχους τους, οι μήνες και οι εποχές του έτους. Τύχαινε, κιόλας, πολλές φορές να 

συμβαίνουν και διάφορα γεγονότα καλά ή κακά, χαρές ή λύπες, βάσανα ή καημοί, 

γλέντια ή πανηγύρια, μαλώματα, πόλεμοι κ’ ένα σωρό από αυτά που τα ‘φερναν οι 

περιστάσεις ανάλογα με τους μήνες. Ο Λαμνάτος Βασίλης (1987:38-53), λάτρης  της  

παλιάς ζωής, καταγράφει στίχους δημοτικών τραγουδιών που την απαθανατίζουν. 

Τ ’ είν’ το κακό που γίνεται τούτο το καλοκαίρι; 
Τρία χωριά μας κλαίονται τρία κεφαλοχώρια, 
μας κλαίεται κι ένας παπάς από τον Άγιο Πέτρο. 

 
Να μην τ’ απλώσεις σε δεντρί, ουδέ και σε κλωνάρι, 
παρά σε πικρομυγδαλιά , π’ ανθίζει το Γενάρη! 

 
Σαν τι το θέλ’ η μάνα σου τη νύχτα το λυχνάρι, 

οπό’ χει μεσ’ στο σπίτι της τ’ Αυγούστου το φεγγάρι. 
 

Όποιος φιλάει την αυγή την αγαπητικιά του, 
παίρνει του Μάη τη δροσιά, τη ρίχνει στο κορμί του. 

 
Πίσω μπροστά τ’ Αη-Δημητριού, στο έμπα του Χειμώνα, 
που παίρνει ο νιός τα βόιδια του και πάει στο χωράφι, 
κι η κόρη που τον αγαπά, παίρνει ψωμί και πάει. 
Απρίλη,  Απρίλη δροσερέ και Μάη με τα λουλούδια, 
όλο τον κόσμο γέμισες λουλούδια και καλούδια 
και μένα βαριοφόρτωσες την άσκημη γυναίκα. 

 
-Άκουσες Κωνσταντίνε μου, τι λένε τα πουλάκια, 
πως περπατούν οι ζωντανοί με τους απεθαμένους 

.-Απρίλης είναι και λαλούν και Μάης και φωλεύουν. 
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Μέσ’ στά ΄μπα του Καλοκαιργιού και στά ‘βγα του Χειμώνα, 
τήρα καιρό που διάλεξε να πάρει, να μισέψει. 

Τρεις αντρειωμένοι βουλόνται να βγουν από τον Άδη. 
Ο ένας να βγει την Άνοιξη κι ο άλλος το Καλοκαίρι, 
κι ο τρίτος το Χινόπωρο, όπου είναι τα σταφύλια. 

 
Του παιδιού μ’ εγώ το γάμο Μάη κι Απρίλη θα τον κάμω. 

 
Ήθελα να ΄μουν Άνοιξη, να ΄μουνα Καλοκαίρι, 

να ρίχνω χιόνι στα βουνά και τη βροχή στους κάμπους. 
 
   Έτσι σε όλα τα είδη του δημοτικού μας τραγουδιού, στα ιστορικά, στα 

κλέφτικα, στα ερωτικά, στα τραγούδια του γάμου, της ξενιτιάς, στις παραλλαγές, στα 

μοιρολόγια βρίσκουμε σπαρμένα τα παιδιά του γερο-χρόνου και τις τέσσερις εποχές. 

Οι στίχοι των δημοτικών μας τραγουδιών που αναφέρονται στους μήνες και στις 

εποχές δεν είναι μονάχα αυτοί που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Είναι κι άλλοι πολλοί, 

εκατοντάδες που βρίσκονται σκόρπιοι εδώ κι εκεί στις παραδόσεις και στα τραγούδια 

του λαού μας κι ακόμα στα στόματα των καλών γιαγιάδων και των σοφών 

παππούδων μας. Όλα αυτά φαίνονται στη σημερινή εποχή ότι έχουν περασμένη 

σημασία,  αλλά στην πραγματικότητα η αξία είναι ανυπολόγιστη και διαδραματίζουν  

σημαντικό ρόλο στην εξελικτική πορεία και στη συγκρότηση του λαού μας. 

  
1.10.  Δημοτικό τραγούδι και σύγχρονη ποίηση 

Αν και το δημοτικό τραγούδι ως καλλιτέχνημα θεωρείται παρωχημένο, γιατί η 

εποχή μας το έχει απωθήσει στα αρχεία της καλλιτεχνικής ιστορίας, ωστόσο 

ρίχνοντας μια σύντομη ματιά στη σύγχρονη ποίηση καταλαβαίνει ο έμπειρος 

αναγνώστης την παρουσία του. 

Από τους μοντέρνους ποιητές ο Οδυσσέας Ελύτης αξιοποιεί την παράδοση 

του δημοτικού τραγουδιού στην ποίησή του. Για παράδειγμα στην ποιητική συλλογή 

«τα Ρω του έρωτα» και στην ενότητα «Μικρές Κυκλάδες» υπάρχει το ποίημα «του 

Μικρού Βοριά» 

Του μικρού Βοριά παράγγειλα/να ναι καλό παιδάκι 
Μη μου χτυπάει πορτόφυλλα/και στο παραθυράκι 
 
Γιατί στο σπίτι π΄ αγρυπνώ/η αγάπη μου πεθαίνει 
Και μες στα δάκρυα την κοιτώ/που μόλις ανασάνει… 
 
Το τραγούδι αυτό μας θυμίζει την παραλογή «Του κυρ Βοριά», που, σύμφωνα 

με τον Ν. Πολίτη ήταν μοιρολόι και λεγόταν στα μνημόσυνα των ναυαγών. 

Ο Κυρ Βοριάς παράγγειλε νούλω των καραβιώνε 
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«Καράβια π΄αρμενίζετε, κάτεργα που κινάτε, 
εμπάτε στα λιμάνια σας, γιατί θε να φυσήξω,  
ν΄ ασπρίσω κάμπους και βουνά, να κρυώσω κρύαις βρυσούλαις,  
κι όσα βρωμισοπέλαγος, στεριάς θε να τα ρίξω.»… 
Επίσης  ο Γιάννης Ρίτσος αξιοποίησε το δημοτικό τραγούδι στο έργο του. Στη 

συλλογή του «Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας» είναι εμφανής η 

επίδραση στη μορφή και στο περιεχόμενο των δημοτικών τραγουδιών. Στα ποιήματα 

αυτά,  που χαρακτηριστικό τους είναι η λιτότητα και η συντομία, κυριαρχεί  η 

περιγραφή της φύσης, η μνεία της λεβεντιάς, τα βάσανα του λαού, τα πάθη και τα 

παθήματα, θέματα που συναντάμε και στα παραδοσιακά τραγούδια. Για παράδειγμα 

στο Νο 9 «Συλλείτουργο» μεταφέρει τον αναγνώστη στα χρόνια του ΄21 και στις 

συνελεύσεις που έκαναν οι οπλαρχηγοί για να πάρουν αποφάσεις, ένα θέμα που 

συναντάται και στα δημοτικά τραγούδια  

Κάτου απ΄τις λεύκες συντροοφιά πουλιά και καπετάνιοι 
Συλλείτουργο αρχινίσανε με τον καινούριο Μάη 
Τα φύλλα φέγγουνε κεριά στ΄αλώνι της πατρίδας 
Κι ένας αητός που ψηλά διαβάζει το Βαγγέλιο 

 
Ο Νίκος Εγγονόπουλος αξιοποιεί το δημοτικό τραγούδι στην ποίησή του και 

στη ζωγραφική του (Δανιήλ Ανθούλα, 2011:34). Στη συλλογή του «Η κοιλάδα με 

τους ροδώνες» και στο ποίημα «ένα οργισμένο ποίημα της κατοχής» ακολουθεί πιστά 

τους κανόνες του δημοτικού τραγουδιού, προβάλλοντας τα βάσανα και τις αρετές των 

Ελλήνων αγωνιστών, κα, όπως ο λαϊκός τραγουδιστής υμνεί τον αγώνα των κλεφτών 

και αρματολών, έτσι και αυτός υμνεί τους αγωνιστές της Αντίστασης 

….Ποιος θα να κλάψη το χαμό τόσων παλληκαριώνε; 
Εγώ θα κλάψω και θα ειπώ τι άξιζε ο καθένας. 
Αλλ΄όμως τώρα τραγουδώ το Μήτσο Αστερίου, 

Που είταν αϊτός της Ρούμελη, πύργος στην Αταλάντη. 
Του Δίκιου και της Λευτεριάς τα΄άξιο παλληκάρι. 
Μεγάλ ωσάν τα βουνά είτανε η καρδιά του 

Κι η σκέψη του είταν ψηλή ωσάν τα κυπαρίσσια….. 
 Οι παραπάνω σύντομες αναφορές σε σύγχρονους ποιητές δείχνουν ότι η 

μοντέρνα ποίηση, πέρα από μόδες, σχολές, τεχνοτροπίες και εποχές, όσο κι αν 

μεταμορφώνεται σε μοντέρνα,  αντλεί θέματα, ρυθμό, τεχνική, εικόνες εκφραστικούς 

τρόπους από την πλούσια δεξαμενή της δημοτικής παράδοσης  
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1.11 Η σχέση των νέων με το δημοτικό τραγούδι 

Ορισμένα είδη από τα τραγούδια με διαχρονικό χαρακτήρα δεν έπαυσαν ποτέ 

να τραγουδιούνται στον ελληνικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Όμως 

στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ανάπτυξης της τεχνολογίας η σχέση των 

νέων δημοτικό τραγούδι δεν είναι όπως ήταν παλιά.. Παλιά ήταν ένα είδος έκφρασης 

των συναισθημάτων τους και ένας τρόπος διασκέδασης. Τα άκουγαν κυρίως στα 

πανηγύρια γιατί συνόδευαν το χορό.        

  Σήμερα η σχέση των νέων με το δημοτικό τραγούδι δεν είναι βιωματική. Οι 

νέοι δεν ενδιαφέρονται για το τραγούδι και ο μόνος τρόπος να ασχοληθούν με αυτό 

είναι να πάρουν μέρος σε δημοτικούς χορούς και εκδηλώσεις. Στην εποχή μας οι νέοι 

προτιμούν τα ξένα τραγούδια,  γιατί αυτά συμφωνούν με την μόδα και σίγουρα 

σχετίζονται με την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που δημιουργείται. Σημαντικό ρόλο 

στην απομάκρυνση των νέων από το δημοτικό τραγούδι παίζει και η οικογένεια η 

οποία δε δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αξία και διάδοσή του,  γιατί πιστεύει ότι δεν 

είναι σημαντικό στην πρόοδο του πολιτισμού μας. Για έναν πολιτισμό δεν είναι 

ωραίο να μην τραγουδιούνται τα παραδοσιακά του τραγούδια. Τα δημοτικά 

τραγούδια αναδεικνύουν τον πολιτισμό και την γλώσσα της Ελλάδας και δεν πρέπει 

να τα παραμελούμε. Επίσης μέσα από αυτά διατηρείται και συνεχίζεται η παράδοση 

της χώρας μας με αποτέλεσμα οι επόμενες γενιές να γνωρίζουν τα κατορθώματα των 

προγόνων τους καθώς και την ιστορία του πολιτισμού τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τα  δημοτικά τραγούδια της πατρίδας μας. 

Τραγούδια που μυρίζουν ζωή 
 

2.1 Κατηγορίες Δημοτικών τραγουδιών 
 
         Η γλώσσα με την ποίηση φτάνει στην υπέρτατη μορφή της συγκινησιακής 

χρήσης της. Γράφοντας ο ποιητής εκφράζει τους αναπαλμούς και τους 

συγκλονισμούς του εσωτερικού του κόσμου. Ιδιαίτερα στο δημοτικό τραγούδι ο 

λαϊκός δημιουργός εκφράζει συναισθήματα που από κοινού με τους συνανθρώπους 

νιώθει. Σε άλλα ο ανώνυμος ποιητής απευθύνεται στα στοιχεία της φύσης και 

προκαλεί να παραλλάζουν ή να αναστείλουν τις καθορισμένες κινήσεις ή το έργο 

τους, σε άλλα έρχεται να αλαφρώσει τις βαριές καρδιές των κλεφτών από την πίεση 

των βασάνων και των κατατρεγμών, σε άλλα θρηνεί αγαπημένα πρόσωπα. Ποικιλία 

παρουσιάζει το περιεχόμενο των δημοτικών τραγουδιών. 

        Σύμφωνα με τον Σακελλαρίου Χάρη (2003:76) τα δημοτικά τραγούδια 

διακρίνονται σε επικά, λυρικά, και δραματικά. Στα επικά  κατατάσσονται τα 

ακριτικά, ορισμένες παραλογές καθώς και τα ιστορικά και τα κλέφτικα. Στα λυρικά 

ανήκουν τα τραγούδια της ξενιτιάς, τα τραγούδια της αγάπης, τα μοιρολόγια, τα 

γαμήλια ή τα νυφιάτικα, τα νανουρίσματα, τα θρησκευτικά, τα παιδικά, τα εργατικά, 

τα επιλήνια ή του τρύγου και ακόμα τα δίστιχα (μαντινάδες).  

 
 
  2.1.1 Παραλογές  
        Από τα πιο παλιά τραγούδια είναι και οι Παραλογές. Δημιουργήθηκαν στα 

Δωδεκάνησα, στη Μικρά Ασία, στην Κύπρο, αλλά αγαπήθηκαν και τραγουδήθηκαν 

σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερο γνώρισμα των τραγουδιών της κατηγορίας αυτής είναι 

ότι στην υπόθεση τους κυριαρχεί το παραμυθιακό στοιχείο, όπως, για παράδειγμα, 

στα τραγούδια «Του Νεκρού Αδελφού», «Της Άρτας το γεφύρι», «Η κουμπάρα που 

έγινε νύφη.  

         Ο όρος Παραλογές, με τον οποίο είναι σήμερα γνωστά, προέρχεται από τη 

λαϊκή παράδοση. Ο Δ. Καμπούρογλου (αναφέρεται στο Κονταξής Κ, 2007: ) 

εντάσσει στην κατηγορία αυτή όχι μόνο τραγούδια, τα οποία εννοούμε σήμερα ως 

παραλογές, αλλά και άλλα, αφηγηματικής μορφής, ακριτικά και ερωτικά. Ο Ν. 

Πολίτης (αναφέρεται στο Κονταξής Κ,2007: ) υιοθέτησε τον όρο και τον περιόρισε 

σε τραγούδια με καθαρά παραμυθιακό περιεχόμενο, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε. 
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         Κατά την άποψη του Στίλπωνα Κυριακίδη, (αναφέρεται στο Κονταξής Κ,2007:)  

η λέξη παραλογή προέρχεται από την ελληνική λέξη παρακαταλογή, η έννοια της 

οποίας δεν είναι σαφής. Όλοι οι ερευνητές όμως συμφωνούν ότι πρόκειται για 

μελοδραματική απαγγελία, που συνοδευόταν από μουσικό όργανο, τον κλεψίαμβο. Η 

απαγγελία αυτή μέσα στην τραγωδία ήταν κάτι το διάμεσο ανάμεσα στην καταλογή, 

δηλαδή τη συνηθισμένη απαγγελία των ασμάτων ,και το κυρίως τραγούδι. 

         Ο Κυριακίδης (αναφέρεται στο Κονταξής Κ,2007: ) υποστηρίζει ότι οι 

νεοελληνικές παραλογές, με τα ιδιαίτερα γνωρίσματά τους, έχουν θέμα συνήθως 

μυθικό και μάλιστα τραγικό, μέτρο δεκαπεντασύλλαβο ιαμβικό καταληκτικό. 

Είναι δύσκολο να  προσδιοριστεί  με ακρίβεια ο χρόνος σύνθεσης ως δημοτικών 

τραγουδιών των παραλογών με τη μορφή που διασώζονται ως σήμερα. Στις 

παραλογές φαίνεται, περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία τραγουδιών, η πίστη του 

λαού στην αρχή πως καθετί στον κόσμο υπακούει σε άγραφους νόμους, που 

διατηρούν την αρμονία του.  

         Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές από τις πιο αξιόλογες, στο ποιητικό τους 

ύφος, παραλογές έχουν μεγάλη ομοιότητα με τα ακριτικά τραγούδια. Σε πολλές 

παραλογές υπάρχουν ονόματα ακριτών και συχνά ολόκληροι στίχοι ακριτικών 

τραγουδιών. Αν στην υπόθεση των παραλογών αυτών δεν κυριαρχούσε το 

παραμυθιακό στοιχείο, θα μπορούσαν να καταταχθούν στον κύκλο των ακριτικών. 

«Τα κοινά αυτά γνωρίσματα»  «δείχνουν τη δυσκολία, που υπάρχει κάποτε στο 

διαχωρισμό των παραλογών από τα ακριτικά» (Πετρόπουλος Δημ αναφέρεται στο 

Κονταξής Κ,2007:  ).  Δύσκολος είναι επίσης, κατά την άποψη του Πετρόπουλου, ο 

χωρισμός των κειμένων των παραλογών σε κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό 

τους. 

Ο Νίκος Πολίτης στη συλλογή δημοτικών τραγουδιών συμπεριέλαβε 

παραλογές από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Συνολικά συμπεριέλαβε 17  παραλογές, 

συμπεριλαμβάνοντας και κάποιες παραλλαγές αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

παραλογές: «Το δοκίμιν της αγάπης», «Τ΄ αγαπημένα αδέρφια κι η κακή γυναίκα», 

«Του Μαυριανού και της αδερφής του», «Της Απολησμονημένης», «Της κουμπάρας 

πο΄ έγινε νύφη», «ο γυρισμός του ξενιτεμένου», «Του κυρ-Βοριά», «Του κολυμπητή» 

«Μάνα η Φόνισσα», «Του Νεκρού Αδερφού». «Του γιοφυριού της Άρτας»  κ.αλ(Βλ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σ.:   ). Ας δούμε το περιεχόμενο μιας παραλογής που ανθολογείται 

στο σχολικό βιβλίο της Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου  
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  « Της νύφης που κακοπάθησε » 

Σε αυτή την παραλογή η Ελένη είναι πλουσιοκόρη που παντρεύτηκε και ο 

γάμος της ξεκινά με τις καλύτερες προϋποθέσεις, τα προικιά και το χρυσάφι ήταν 

τόσα πολλά που γέμιζαν καράβια ολόκληρα. Όμως στην οικογένεια του άντρα της 

ήρθαν δύσκολοι καιροί, τα πλούτη ξοδεύτηκαν και όλοι αναγκάστηκαν να 

ξενοδουλεύουν, προκειμένου να επιβιώσουν. Τότε η Ελένη αποφάσισε να γυρίσει 

στους γονείς της, προκειμένου να βρει εργασία. Στο δρόμο παρακάλεσε το Θεό να 

βρει τις δούλες της στη βρύση να πλένουν. Η παράκληση εισακούστηκε και η Ελένη 

συνάντησε τις δούλες, τους ζήτησε νερό και τέλος ζήτησε να πούν στην κυρά τους να 

την πάρουν για δουλειά. Η κυρά σκέφτηκε μήπως η ξένη κοπέλα  ήταν η κόρη της,  η 

Ελένη. Οι δούλες ρώτησαν την ξένη κοπέλα και η απάντηση που έλαβαν ήταν 

αρνητική. Ύστερα η κυρά στέλνει της δούλες της να  ρωτήσουν την «ξένη» ποια 

δουλειά ακριβώς ξέρει να κάνει η Ελένη και εκείνη απάντησε πως ξέρει να υφαίνει 

στο βλαντί και στο βελούδο. Με εντολή της κυράς την έβαλαν να δουλεύει στο 

βλαντί της Ελένης κι αυτή άρχισε να υφαίνει, και ταυτόχρονα μοιρολογούσε και 

διηγόταν τον άτυχο γάμο της. Έλεγε για τα πολλά προικιά και το χρυσάφι που της 

έδωσαν, έλεγε για τις δυστυχίες που τους ανάγκασαν όλους να ξενοδουλεύουν. Η 

μητέρα της ακούγοντας το μοιρολόγι αναγνώρισε την Ελένη. 

Το θέμα του τραγουδιού, που είναι μεταβολή της τύχης, συγκίνησε ιδιαίτερα 

το λαϊκό ποιητή,  αφού είναι κάτι που απασχολεί τον κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα εδώ 

που το θέμα προέρχεται από την οικογενειακή ζωή. Το τραγούδι έχει αρκετά 

στοιχεία της τραγωδίας, όπως είναι ο μύθος και η περιπέτεια. Έτσι η Ελένη,  αντί να 

ζήσει μια ζωή ευτυχισμένη κατέληξε να ζήσει μια ζωή δυστυχισμένη. Ακόμα υπάρχει 

τραγική ειρωνεία,  αφού ο αναγνώστης εξαρχής γνωρίζει ότι η άγνωστη γυναίκα είναι 

η Ελένη.   Ένα άλλο στοιχείο είναι η αναγνώριση της Ελένης από την μητέρα της που 

γίνεται σε τρείς διαφορετικές φάσεις: α) στον ερχομό της ξένης αναρωτιέται μήπως 

είναι το παιδί της. β) Όταν μαθαίνει ότι ξέρει να υφαίνει βλαντί δίνει εντολή να την 

βάλουν να υφαίνει στη θέση της Ελένης γ) ενώ υφαίνει, η μητέρα της ακούει το 

μοιρολόι και αναγνωρίζει το παιδί της.  Αυτή η τεχνική της αναγνώρισης θυμίζει  την  

αναγνώριση που συναντάμε στην Οδύσσεια του Ομήρου μέσα από την προοδευτική 

αναγνώριση της οικογένειας του Οδυσσέα. 

            Η Ελένη στη συγκεκριμένη παραλογή είναι ένα πρόσωπο τραγικό,  γιατί,  ενώ 

ξεκινά να ζήσει μια ζωή ευτυχισμένη δίπλα στον άντρα της και στα πλούτη πέφτει σε 

μεγάλη δυστυχία και φτώχεια. Επίσης είναι πρόσωπο ανεύθυνο, αφού αφήνει τον 
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άντρα της, για να τις παρέχει η οικογένεια της τα πλούτη που είχε και πριν. Από την 

άλλη ο σύζυγος είναι ένα πρόσωπο δυστυχισμένο και αξιολύπητο, αφού δεν μπορεί  

να κάνει τίποτα για να αλλάξει την άσχημη κατάσταση. Τέλος, η μάνα είναι πρόσωπο 

γεμάτο αγάπη και ενδιαφέρον για την κόρη της, η οποία ποτέ δεν την ξέχασε. 

 

2.1.2 Ακριτικά τραγούδια 

    Με το όνομα Ακριτικά τραγούδια εννοούνται όλα τα ελληνικά δημοτικά 

τραγούδια, που αναφέρονται στους πολέμους και τις περιπέτειες των Ελλήνων 

πολεμιστών της βυζαντινής εποχής. Παλαιότερα ακριτικά τραγούδια θα ήταν, 

ασφαλώς, περισσότερα. σήμερα σώζονται, περίπου, ογδόντα, με δεκάδες, όμως, 

παραλλαγές  (Κώστας Ρωμαίoς, 1968:19)  

    Με την έκδοση του βυζαντινού έπους δόθηκε αφορμή σε πολλούς 

επιστήμονες να προσέξουν περισσότερο τα θέματα των δημοτικών τραγουδιών, τα 

οποία σε χαρακτηριστικές λεπτομέρειες  αναφέρονται σε κατορθώματα Ακριτών. 

Έτσι, ερευνήθηκαν τραγούδια που εξυμνούσαν, όπως και το έπος, Ακρίτες, δηλαδή 

στρατιώτες, οι οποίοι είχαν αποστολή να φρουρούν τις «άκρες», τα σύνορα του 

βυζαντινού κράτους.            

    Το κύριο πρόσωπο ανάμεσα στους ακρίτες του Έπους είναι ο Βασίλειος 

Διγενής Ακρίτας. Γεννημένος από πατέρα Άραβα και μητέρα Χριστιανή, ο Διγενής 

είχε όλες τις πολεμικές αρετές, ήταν ο θρυλικός ήρωας με τα υπεράνθρωπα και 

ατελείωτα κατορθώματα, με ανεξάντλητη αντοχή και δύναμη, όπως τον παρουσιάζει 

ο ποιητής του ακριτικού έπους. Για τις ίδιες αρετές ο Ακρίτας εξυμνείται και στα 

δημοτικά τραγούδια. Η φαντασία του λαού τον «στόλισε» με στοιχεία από 

ανεξάντλητο μυθικό απόθεμα της προγονικής κληρονομιάς και έτσι πλουτισμένο τον 

προβάλλει ως συμβολικό τύπο του ηρωικού προμάχου του βυζαντινού κράτους, που 

πολεμά, αδιάκοπα, τους επιδρομείς, και κυρίως τους Σαρακηνούς στις εσχατιές του 

Πόντου και της Καππαδοκίας. 

                     Στρώνει γοργά το μαύρο του, γοργά καβαλικεύει. 

                     Δίνει βιτσιά του μαύρου του και πάει σαράντα μίλια, 

                     και μεταδευτερώνει του και πάει σαράντα πέντε. 
                     (Πολίτης Ν, Δημοτικά τραγούδια, 1991:118) 

    Με ανάλογη έξαρση και ποιητικές εικόνες εξυμνούνται στα ακριτικά 

δημοτικά τραγούδια και άλλοι ήρωες, όπως ο Νικηφόρος, ο Γιάννης Τσιμισκής , ο 

Βάρδας Φωκάς και άλλοι. 
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    Σχετικά με τους τόπους, όπου για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν τα ακριτικά 

τραγούδια, η Μικρά Ασία είναι η αρχική κοιτίδα και, ειδικότερα, οι ανατολικές 

επαρχίες του Βυζαντινού κράτους, ο Πόντος και η Καππαδοκία. Από εκεί διαδοθήκαν 

πολλά και στις άλλες ελληνικές περιοχές, καθώς και σε γειτονικούς λαούς, Τούρκους, 

Βουλγάρους, Ρώσους και Σέρβους. 

    Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των Ακριτικών τραγουδιών είναι, 

κατά την άποψη του Κώστα Ρωμαίου, ο συνεχής ύμνος της προσωπικής παλικαριάς. 

Πουθενά, σχεδόν, δεν εξυμνείται το πλήθος. Εκείνο που σταθερά προβάλλεται είναι 

το ηρωικό άτομο. Ως βασικό χαρακτηριστικό των ακριτικών τραγουδιών θα πρέπει να 

αναφερθεί και το γεγονός ότι κάθε ένα από αυτά είναι ανεξάρτητο. Σε καθένα 

περιέχεται κάποιο ξεχωριστό κατόρθωμα ή κάποια ξεχωριστή δραματική ιστορία ενός 

ακρίτη (Κονταξής Κ,2007:154).Τέλος τα Ακριτικά τραγούδια μπορούν να διακριθούν 

σε δύο ομάδες: πρώτη έχει ως θέμα της τη ζωή και το θάνατο του Διγενή και η 

δεύτερη τη ζωή και τη δράση άλλων Ακριτών. 

              
 2.1.2.1.  Ανθολογημένα ακριτικά τραγούδια στο σχολικό βιβλίο  «Κείμενα της 
Νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου»  
 

   Στο βιβλίο της Νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου ανθολογούνται 

συνολικά τρία ακριτικά τραγούδια. Ας δούμε το περιεχόμενο δύο εξ αυτών: 

Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ  

    Το συγκεκριμένο δημοτικό τραγούδι ανήκει στην κατηγορία των Ακριτικών 

και αποτελεί Κρητική παραλλαγή, η οποία δημιουργήθηκε τα τελευταία βυζαντινά 

χρόνια. Σκοπός του τραγουδιού είναι να προβάλλει τη μεγάλη ανδρεία και δύναμη 

που χαρακτηρίζει τους Ακρίτες. 

Χήρας υγιός εγεύεντο σε μαρμαρερένια τάβλα. 
χρουσά  ’ταν τα πιρούνια ντου κι ολάργυρα τα πιάτα 

κι η κόρ’ απού τόνε κερνά ασημοκουκλωμένη. 
Μ’ η μάναν του στη μια μεριά φτάνει ξαγκριγεμένη. 

-«Γεύγεσαι, γιε μου, γεύγεσαι κι οι Φράγκοι σ’επλακώσαν». 
-«Πρόβαλε, μάνα μου, να ιδείς πόσες χιλιάδες είνιαι 

κι αν είνιαι δυο, να χαίρομαι, κι αν είνιαι τρεις, να πίνω 
κι αν είνιαι περισσότεροι, σελώσετε το μαύρο». 

-«Εβγήκα, γιε μου, κι είδα τσοι, μα μετρημό δεν έχουν». 
-«Σελώσετε το μαύρο μου, καλογιγλώσετέ τον 

και δώσ’ μου μάνα, το σπαθί, τ’ αγιοκωνσταντινάτο, 
να βγω, να ιδώ τον πόλεμο που κάνουνε οι Φράγκοι». 

-«Μαύρε μου, γοργογόνατε κι ανεμοκυκλοπόδη, 
πολλές φορές μ’ εγλίτωσες από βαριές φουρτίνες 
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κι α με γλιτώσεις κι απ’ αυτή, θα σε μαλαματώσω. 
Τα τέσσερά σου πέταλα , χρουσά θα σου τα κάμω, 
Τα δαχτυλίδια τση ξανθής σκάλες και χαλινάρια ». 
Στο έμπα χίλιους έκοψε, στο έβγα δυο χιλιάδες 

Κι εις τ’ άλλο στριφογύρισμα δεν ήυρηκε να κόψει, 
παρά τον Πολυτρίχηλο εις το σκαμνί ’ποκάτω 
και βάνει το χεράκι ντου την κεφαλή ντου πιάνει 
κι ο ουρανός εσείστηκε κι η θάλασσα μουγκίστη 

κι άγγελος απού τσ’ ουρανούς σέρνει φωνή μεγάλη. 
-«Σώνει σε μπλιό, χήρας υγιός, κι ο κόσμος θα βουλήσει 

κι ο ουρανός εσείστηκε κι η θάλασσα μουγγίστη». 
 
    

   Καθώς ο γιος της χήρας έτρωγε, έρχεται η μάνα του και του αναγγέλει ότι 

έρχονται οι εχθροί. Ο νέος της ζητά να τους μετρήσει –αν είναι μόνο δυο-τρεις 

χιλιάδες δε βρίσκει λόγω ανησυχίας, αν όμως είναι περισσότεροι, τότε να του 

ετοιμάσουν το άλογο. Αφού η μάνα τους μέτρησε, ανέφερε ότι οι εχθροί είναι 

αμέτρητοι. Τότε ο γιος ζήτησε να του ετοιμάσουν το άλογο και τα όπλα, για να βγει 

να πολεμήσει. Πριν ξεκινήσει, ο Ακρίτας μίλησε στο άλογό του και του υποσχέθηκε 

πως, αν τον γλιτώσει και τώρα, όπως και στο παρελθόν, θα το γεμίσει με αμέτρητα 

στολίδια και κοσμήματα. Αφού λοιπόν ο γιος σκότωσε αμέτρητους εχθρούς, έμεινε 

μόνο ο Πολυτρίχηλος. Για να σταματήσει το φονικό του έργο, χρειάστηκε να επέμβει 

άγγελος από τον ουρανό. 

    Στο λαϊκό αυτό άσμα υπάρχουν στοιχεία που φανερώνουν την κοινωνική 

θέση των Ακριτών και εμφανίζονται δεδομένα που επιβεβαιώνουν την οικονομική 

ευμάρειά τους. Ο γιος της χήρας έτρωγε με χρυσά πιρούνια και σε ασημένια πιάτα. 

Επίσης τα χρυσαφικά που έχει η γυναίκα του Διγενή είναι πάρα πολλά. Οι Ακρίτες 

κατείχαν σημαντική θέση στην κοινωνική ιεραρχία του Βυζαντίου. Αποτελούσαν τη 

στρατιωτική φεουδαρχία.  

    Η σύζυγος του Ακρίτα δεν παίζει κανένα ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. 

Είναι ένα βουβό πρόσωπο, και ο προορισμός της είναι να περιποιείται και να 

υπηρετεί τον άντρα της. Παίζει ρόλο διακοσμητικό, αφού είναι ντυμένη στα 

μαλάματα και τα κοσμήματα της ήταν πολλά, όμως δε λέει ούτε μια κουβέντα και, 

φυσικά, δεν τρώει μαζί με τον άντρα της. Αυτά συνέβαιναν στις κοινωνίες, όπου η 

κοινωνική θέση της γυναίκας ήταν κατώτερη από αυτή του άντρα. Βέβαια, κάπως 

διαφορετικό ρόλο παίζει η μητέρα του ήρωα. Είναι πιο ενεργητική και το γεγονός ότι 

είναι μάνα, της  δίνει το δικαίωμα να μιλήσει στο γιο της αυστηρά και με οργή, 

θυμίζοντας τον πιο είναι το καθήκον του. Το κύρος της είναι ιδιαίτερα ανεβασμένο, 
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επειδή είναι χήρα και επειδή μόνη της ανέθρεψε το παιδί της. Η θέση, λοιπόν,  της 

γυναίκας στις πατριαρχικές κοινωνίες ανέβαινε, όταν έλειπε ο άντρας ο πραγματικός 

αφέντης του σπιτιού. 

 

Ο ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΝ  

    Το τραγούδι είναι ποντιακή παραλλαγή του ακριτικού τραγουδιού των γιων 

του Ανδρόνικου. Ο γιος του Ανδρόνικου, γεννημένος σε αιχμαλωσία και 

αναθρεμμένος από το Σαρακηνό Εμίρ Αλή που αιχμαλώτισε την έγκυο μητέρα του, 

έφυγε, όταν ενηλικιώθηκε, με την ελπίδα να συναντήσει τον πατέρα του. Στο δρόμο 

συναντά τον πατέρα του και τον αδελφό του, με τον οποίο μονομαχεί. Η μονομαχία 

μεταξύ αδελφών αποτελεί συνηθισμένο μοτίβο στα ακριτικά δημοτικά τραγούδια. Ο 

Ανδρόνικος, ο οποίος αναφέρεται, ήταν γνωστός Ακρίτας. 

Οι Τούρκ' όνταν εκούρσευαν την Πόλ', τη Ρωμανίαν, 
επάτνανε τα εγκλησιάς κι επαίρναν τα εικόνας, 

επαίρναν τα χρυσά σταυρούς, αργύρα μαστραπάδες 
επήραν και τη μάνα μου, σ' εμέν έμποδος έτον. 

Επήγεν και ν-εποίκε με σ' Εμίρ Αλή τα σκάλας.                
Εμέν ατός πεσλέεβεν με το μέλ', με το γάλαν,                
με το μέλιν, με το γάλαν και με τη αρνί' το κρέας. 
 Στα φανερά ταντάνιζεν, στα κρύφα διαρμηνεύει: 
«Υιέ μ', αν ζεις και γίνεσαι, στη Ρωμανίαν φύγον. 
Εκεί 'χες κύρ' Ανδρόνικον και αδελφόν Ξαντίνον». 
Εγέντον ο αιχμάλωτον, εγέντον κι ερματώθεν. 

Επαίρεν τ' ελαφρόν σπαθίν κι ελλενικόν κοντάριν. 
Τοιμάσκεται ο αιχμάλωτον και ση Δενής την στράταν. 

«Αστρίτσια μ' χαμηλώσετεν, φεγγάρι μ' κάθα έλα, 
για δείξετέ με τη στρατήν ντο πάει ση Ρωμανίαν». 
Οι άστροι εχαμέλεναν, οι φέγγοι κάθα έρθαν, 
εδείξαν ατόν τη στρατήν ντο πάει ση Ρωμανίαν. 

Ασό επαρακούρσεψεν, τα γαίματα λουσμένος, 
κύρην κι υιόν επέντεσεν απάν' σο σταυροδρόμιν. 
Ο κύρης εκοιμήθηκεν, ο γιόκας εν σα ξύπνα. 

Διδαβαίν' καλημερίζει ατόν καλήμεραν 'κι επαίρεν. 
Έσυραν τα σπαθία τουν, 'κι κρούγνε τ' έναν τ' άλλο· 
τσακώθαν τα σπαθία τουν, να κρούγνε τ' έναν τ' άλλο. 
Έρχουνται κι ανταμούντανε και κρούγνε μουστουνίας 

Ασή μουστί' το χτύπεμαν εγνέφιξεν ο κύρ'ς ατ'. 
«Υιέ μ', κανείς 'κι εντώκε σε, εσέν κανείς 'κι κρούγει, 
κατά π' ελέπν τ' ομμάτια μου, ατός έει σε και πάγει. 
Για στα κι ας ορωτούμ' ατόν τα γονικά τ' απόθεν». 

- Σον θιο σ', σον θιο σ', αιχμάλωτε, τα γονικά σ' απόθεν; 
-Κι εξέρς, όνταν εκούρσευαν την Πόλ', τη Ρωμανίαν,  
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επάτνανε τα εγκλησιάς κι έπαιρναν τα εικόνας, 
παίρνανε χρυσά σταυρά κι αργύρα μαστραπάδες, 

κούρσεψαν τον Αντρόνικον κι επαίρνανε τη μάνα μ', 
επαίραν ατεν κι έφυγαν σ' Εμίρ Αλή τα σκάλας.  

«Παιδίν έμνε κι εγέρασα, ζευγάρ' γεράκια 'κι είχα 
κι ατώρα ας τ' εγέρασα,  
ζευγάρ' γεράκια χτέθα» 

Ασή χαράν ατ' το πολλά κατήβανε τα δάκρα τ', 
κατήβανε τα δάκρα του Καλομηνάν χαλάτσια. 

Κλώσκεται σην Ανατολήν, κάμνει τρία μετάνοιας. 
«Χριστέ μ', αν εκατέβαινεν το πάρεγκα φουσάτον, 

μουδέ πολλά, μουδέ λίγον, εννέα χιλιάδες, 
να παίρνα τα γεράκια μου, εγώ εκείνα ντούνα». 

Το λόγος ατ' 'κι επλέρωσεν, το λόγον ατ' 'κι εξείπεν, 
όνταν τερεί το πάρεγκα, φουσάτον κατιβαίνει, 
μουδέ πολλά, μουδέ λίγον, εννέα χιλιάδες. 
Επήρεν τα γεράκια του, εκείντς εκεί εντώκεν. 

Εκεί που κρούει ο Ξάντινον, το γαίμαν να πλαντάζει, 
εκεί που κρούει ο αιχμάλωτον, το γαίμαν ως τη γούλαν. 

«Οπίσ', οπίσ' Εμίρ Αλή, οπίσ' κι εσέν μη κρούγω. 
Τ' ομμάτια μ' εθαμπούρωσαν και το σπαθί μ' έχ' άφναν. 
Αν κρούγω και σκοτώνω σε, θα λέγετ' εν φονέας· 
'κι κρούγω, 'κι σκοτώνω σε, θα λέγνε εφοβέθεν. 
Καλλίον 'κι σκοτώσω σε, κι ας λέγνε εφοβέθεν». 

 
    Ο αιχμάλωτος,  γιος του Ανδρόνικου αναφέρει ότι, όταν οι Τούρκοι 

κυρίευσαν την Πόλη, άρχισαν να λεηλατούν τις εκκλησίες αρπάζοντας τα ιερά σκευή. 

Μαζί μ’ αυτά πήραν αιχμάλωτη και τη μητέρα του που ήταν έγκυος σ’ αυτόν. Ο ίδιος 

ανατράφηκε από τον Εμίρ Αλή μέσα σε ανέσεις και αγάπες. Ο Εμίρ Αλή τον 

συμβούλευσε όταν ήταν μικρός, σαν ενηλικιωθεί να πάει στη Ρωμανία να βρει τον 

πατέρα του τον Ανδρόνικο και τον αδελφό του Ξαντίνο. Όταν μεγάλωσε, ξεκίνησε να 

πάει στη Ρωμανία. Καθ’ οδόν συνάντησε δυο άνδρες, οι οποίοι ήταν ο πατέρας του 

και ο αδελφός του. Οι δύο νέοι άρχισαν να μονομαχούν. Κατά τη διάρκεια της 

μονομαχίας ο πατέρας αναγνώρισε το χαμένο γιο του και άρχισε να τον ρωτά για την 

καταγωγή του. Εκείνος του εξήγησε ποιος είναι και τότε αποκαλύφθηκε ο ένας στον 

άλλο. Ο πατέρας διατύπωσε την ευχή να συναντήσουν εχθρικό στρατό, πράγμα που 

γίνεται. Στη συμπλοκή οι γιοι του Ανδρόνικου νικούν το εχθρικό στράτευμα του 

οποίου αρχηγός είναι ο Εμίρ Αλής. Ο αιχμάλωτος γιος σώζει τη ζωή του Εμίρ Αλή. 
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2.1.3 Ιστορικά  
 
    Ιστορικά θεωρούνται τα δημοτικά τραγούδια που έχουν ως θέμα τους ένα 

συγκεκριμένο γεγονός, εθνικό ή κοινωνικό, συνήθως επικαιρικό και θλιβερό. Σπάνια 

βρίσκει κανείς και τραγούδια που μιλούν για ευχάριστα περιστατικά και άλλα που 

κάνουν πολιτική σάτιρα, κυρίως σε εποχές έντονων πολιτικών αναβρασμών. Τα 

ιστορικά τραγούδια, σχεδόν στο σύνολό τους, δημιουργήθηκαν στα χρόνια μετά την 

Άλωση, και κυρίως κατά τους αγώνες των Σουλιωτών ή της επανάστασης του 1821.  

    Το ύφος τους είναι ανάλογο με το θέμα και την παράδοση κάθε τόπου. Για 

παράδειγμα στην Κρήτη, αλλά και σε άλλα νησιά, πολλά αφηγηματικά τραγούδια, 

εξυμνούνται από πρόσωπα που ήταν γνωστά. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Πετρόπουλο 

(αναφέρεται στο Κονταξής Κ.,2007:201) αυτά τα τραγούδια αποτελούν συνέχεια της 

παλαιότερης παράδοσης προσωπικών ποιημάτων, είναι όμως περισσότερο ιστορικές 

αφηγήσεις σε στίχους, παρά τραγούδια. 

Υπάρχουν όμως και άλλα τραγούδια, ολιγόστιχα, τα οποία εκφράζουν 

συναισθήματα οδύνης και πόνου, θρήνους και πολλά άλλα. Σε πολλά από αυτά όμως, 

δεν βρίσκουμε λεπτομέρειες ιστορικών γεγονότων, αλλά μόνο κάποια δραματικά 

κομμάτια ιστορίας. Ολόκληρο το ιστορικό γεγονός, δουλεύεται με το χρόνο, από το 

νου και την καρδιά πολλών ανθρώπων και παίρνει την μορφή από τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους. 

  Αυτού του είδους τα ιστορικά τραγούδια, είναι επηρεασμένα από τα κλέφτικα 

τραγούδια. Έτσι, γίνεται ένας τυπικός διαχωρισμός και ονομάζονται κλέφτικα όσα 

αναφέρονται στη δράση των πολεμιστών κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ενώ 

ιστορικά ονομάζονται όσα αναφέρονται σε παρόμοια γεγονότα της εποχής που 

υπήρχε ανεξάρτητο κράτος. 

   Τέλος, σύμφωνα πάλι με τον Δημήτρη Πετρόπουλο(αναφέρεται στο Κονταξής 

Κ., 2007:202) τα ιστορικά τραγούδια από την άποψη της σύνθεσής τους, χωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες στα καθαρά αφηγηματικά, τα οποία συνήθως είναι πολύστιχα 

και κατώτερα σε ποιητική αξία, και στα σύντομα των οποίων η έκφραση είναι 

δραματική.              

 
2.1.3.1 Θεματολογία ιστορικών δημοτικών τραγουδιών 
 
    Τα ιστορικά τραγούδια μπορεί να αναφέρονται σε πολλά θέματα όπως 

πολεμικές συγκρούσεις, πολιορκίες και αλώσεις πόλεων, επιδρομές ληστών και 
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πειρατών, αιχμαλωσίες, επαναστάσεις και χαμένες μάχες, επιδημίες, πείνες και γενικά 

συμφορές όλων των ειδών. Αναλυτικότερα, άλλοτε μπορεί να αναφέρονται σε 

αλώσεις όπως αυτήν της Κων/πολης και συγκεκριμένα της Αγιάς-Σοφιάς. 
Σημαίνει ο Θιος, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια, 

σημαίνει κι η Αγιά-Σοφιά, το μέγα μοναστήρι, 
με τετρακόσια σήμαντρα κι εξηνταδυό καμπάνες 
κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. 

(Πολίτης Γ. Νικόλαος,1991:14) 
 

Άλλοτε, μπορεί να αναφέρονται σε εκστρατείες όπως αυτή στο Σούλι. 
Τρία μπαιράκια φαίνονται ποκάτω από το Σούλι. 
Το να ναι του Μουχτάρ πασά, τ άλλο του Σελιχτάρη, 
Το τρίτο το καλύτερο είναι του Μιτσομπόνου. 

(Πολίτης Γ. Νικόλαος,1991:17) 
Ένα άλλο θέμα των ιστορικών τραγουδιών είναι η αναφορά σε πρόσωπα όπως 

αυτό της κυρά – Φροσύνης ,η οποία φημιζόταν για την ομορφιά και την μόρφωση 

της,και καταδικάστηκε σε θάνατο διά πνιγμού μετά από εντολή του Αλή μαζί με 

άλλες 17 γυναίκες. 

Τ’ ακούσατε τι γίνηκε στα Γιάννενα στη λίμνη, 
Που πνίξανε τις δεκαεφτά με την κυρά – Φροσύνη 

(Πολίτης Γ. Νικόλαος,1991:19) 
 

Ακόμη, μια άλλη αναφορά των ιστορικών τραγουδιών ,μπορεί να είναι σε 

πόλεις όπως αυτήν της Πάργας η οποία υποδουλώθηκε από τους Τούρκους. 

-Μαύρο πουλάκι ,πο’ ‘ρχεσαι από τ’ αντίκρι μέρη, 
Πες μου τι κλάψες θλιβερές ,τι μαύρα μοιρολόγια 
Από την Πάργα βγαίνουνε ,που τα βουνά ραγίζουν 

(Πολίτης Γ. Νικόλαος,1991:23) 
 

Τέλος ,τα ιστορικά τραγούδια μπορεί να αναφέρονται σε πολέμους ,όπως αυτόν του 
1821. 

Μας ήρθε γη άνοιξη πικρή ,το καλοκαίρι μαύρο 
γιατί σηκώθη πόλεμος και πολεμάν τους Τούρκους. 
Να διώξουμε ολη την Τουρκιά ή να χαθούμε ούλοι. 

(Πολίτης Γ. Νικόλαος,1991:25) 

 
 
2.1.3.2 Ανάλυση ιστορικών δημοτικών τραγουδιών ανθολογημένα στο βιβλίο της 
Νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου 

 
ΤΟ ΚΡΟΥΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 

 
Τ' αηδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης 

Κλαίγουν αργά, κλαίγουν ταχιά, κλαίγουν το μεσημέρι, 
Κλαίγουν την Αντριανούπολη την πολυκρουσεμένη, 
Οπού τήνε κρουσέψανε τιs τρείς γιορτέs του χρόνου. 
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Του Χριστουγέννου για κερί και του Βαγιού για βάγια, 
Και της Λαμπρής την Κυριακή για το Χριστός ανέστη. 

 
    Το τραγούδι αυτό θεωρείται ένα από τα παλαιότερα, αφού αναφέρεται στην 

Άλωση της Αντριανούπολης το 1361. Στο συγκεκριμένο τραγούδι ο ποιητής θρηνεί 

μαζί με τα πουλιά για την Άλωση της Αντριανούπολης από διάφορους επιδρομείς. Η 

πόλη έχει λεηλατηθεί τρεις φορές-τα Χριστούγεννα, την Κυριακή των Βαίων και την 

Κυριακή του Πάσχα. Στο τραγούδι υπάρχουν  πολλοί τοπικοί  προσδιορισμοί οι 

οποίοι χρησιμοποιούνται για να κορυφώσουν τον πόνο. Επίσης, οι χρονικοί 

προσδιορισμοί που βλέπουμε αποσκοπούν πάλι στην ένταση του συναισθήματος του 

πόνου αλλά και στην διάρκειά του. Τέλος, παρατηρούμε ότι το ρήμα «κλαίγω» 

επαναλαμβάνεται τρεις φορές με σκοπό να δείξει ότι ο θρήνος για την Άλωση της 

πόλης είναι το κύριο συναίσθημα. 

   Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρούμε στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι το 

γεγονός ότι ο ποιητής τοποθετεί όλες τις αλώσεις σε μέρες εορτών και συγκεκριμένα 

τα Χριστούγεννα, την Κυριακή των Βαίων και την Κυριακή του Πάσχα. Έτσι ο 

ποιητής τονίζει την δραματικότητα της Πόλης. Προσπαθεί να συγκινήσει τον 

ακροατή δημιουργώντας μία αντίθεση ανάμεσα στην χαρά και στο θρησκευτικό 

συναίσθημα με τον πόνο της καταστροφής. Αυτό το πετυχαίνει και οι ακροατές 

συγκινούνται από τα παθήματα της Πόλης. 

    Το γεγονός που συγκίνησε ιδιαίτερα τον ποιητή με σκοπό να γράψει αυτό το 

τραγούδι είναι η τραγικότητα της Πόλης η οποία δέχθηκε τρεις επιδρομές. Αυτό το 

στοιχείο, δηλαδή η λεηλασία μιας Πόλης τόσες πολλές φορές, είναι σπάνιο. Η Πόλη 

βρίσκεται σε καλή γεωγραφική θέση και ήταν σταυροδρόμι λαών γεγονός που την 

έκανε εύκολο στόχο για τους εχθρικούς επιδρομείς της.  

  
 

ΤΗΣ ΔΕΣΠΩΣ 

-Αχός βαρύς ακούγεται, πολλά τουφέκια πέφτουν. 
Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπι; 
-Ουδέ σε γάμο ρίχνονται ουδέ σε χαροκόπι. 

Η Δέσπω κάνει πόλεμο με νύφες και μ' αγγόνια. 
Αρβανιτιά την πλάκωσε στου Δημουλά τον πύργο: 

«Γιώργαινα, ρίξε τ' άρματα, δεν είναι εδώ το Σούλι. 
Εδώ είσαι σκλάβα του πασά, σκλάβα των Αρβανίτων». 
«Το Σούλι κι αν προσκύνησε, κι αν τούρκεψεν η Κιάφα, 
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η Δέσπω αφέντες Λιάπηδες δεν έκαμε, δεν κάνει». 
Δαυλί στο χέριν άρπαξε, κόρες και νύφες κράζει: 

«Σκλάβες Τούρκων μη ζήσωμε, παιδιά μ', μαζί μου ελάτε» 
και τα φυσέκια ανάψανε, κι όλοι φωτιά γενήκαν. 

   Το τραγούδι αναφέρεται σε ένα γεγονός το οποίο συνέβη το 1803, όταν οι 

Σουλιώτες συμφώνησαν με τον Αλή πασά να τους επιτρέψει να φύγουν από τον τόπο 

τους. Ο Αλή πασάς όμως έστειλε στρατό για να τους κυνηγήσει. Ο στρατός, 

συνάντησε το χωριό Ρινιάσα,  όπου εκεί η Δέσπω, η γυναίκα του Γ. Μπότση, 

κλείστηκε και πολέμησε τους Τουρκαλβανούς. 

  Πιο συγκεκριμένα, στο τραγούδι βλέπουμε την  Δέσπω να πολεμά ηρωικά. 

Όταν οι Τουρκαλβανοί φτάνουν στο χωριό, της λένε να παραδοθεί. Η Δέσπω όμως 

αρνείται και τους απαντά λέγοντας ότι δεν πρόκειται να γίνει σκλάβα. Έτσι λοιπόν, 

αρπάζει έναν δαυλό, καλεί τους δικούς της ανθρώπους να μην γίνουν σκλάβοι των 

Τούρκων και ανατινάζει τα πυρομαχικά. Από το τραγούδι καταλαβαίνουμε ότι η 

Δέσπω  αγαπά την ελευθερία και προτιμά να πεθάνει ηρωικά παρά να γίνει σκλάβα 

στους Τούρκους. Προτιμά τον θάνατο. Το ιδιαίτερο γεγονός, είναι το ότι τον ηρωισμό 

τον δείχνει μια γυναίκα, η οποία είναι ηρωίδα και αγωνίστρια. Με αυτόν τον τρόπο, 

εξυψώνεται η ίδια αλλά και όλες οι γυναίκες. 

 Όπως παρατηρούμε  η εισαγωγή εκτείνεται σε τέσσερεις στίχους. Στον πρώτο 

στίχο δίνονται πληροφορίες για το τι συμβαίνει. Στον δεύτερο γίνονται υποθετικές 

σκέψεις για τα αίτια της φασαρίας. Στον τρίτο φαίνεται ότι τα ερωτήματα ήταν 

άστοχα και τέλος στον τέταρτο στίχο, δίνεται η πραγματική αιτία. Πιο κάτω 

βλέπουμε να μπαίνει στο τραγούδι ο διάλογος. Το αποτέλεσμα είναι ότι η υπόθεση 

αποκτά ζωντάνια. Η ένταση κορυφώνεται και έτσι ο ακροατής νιώθει ότι τα γεγονότα 

συμβαίνουν μπροστά του, με αποτέλεσμα να αγωνιά όλο και περισσότερο και να 

αισθάνεται ότι συμμετέχει και ο ίδιος. 

ΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΩΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΕΣΣΩΝ 

Ήλιε που βγαίνεις το ταχύ, σ' ούλον τον κόσμο δούδεις, 
σ' ούλον τον κόσμ' ανάτειλε, σ' ούλην την οικουμένη, 
σ' τω Μπαρμπαρέσσω τις αυλές, ήλιε, μην ανατείλεις, 
κι αν ανατείλεις, ήλιε μου, να γοργοβασιλέψεις, 
γιατ' έχουν σκλάβους έμορφους, πολλά παραπονιάρους, 
και θα γραθού οι γιαχτίδες σου 'που τω σκλαβώ τα δάκρυα. 
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    Οι Μπαρμπαρέσσοι ήταν πειρατές από την Αφρική, οι οποίοι φόβιζαν τους 

Έλληνες νησιώτες. Στο τραγούδι ο ποιητής παρακαλεί τον ήλιο να μην ανατείλει 

στην χώρα των Μπαρμπαρέσσων γιατί εκεί υπάρχουν πολλοί σκλάβοι που κλαίνε και 

έτσι, αν ο ήλιος ανατείλει,  μπορεί να υγρανθούν τα δάκρυά τους. Αυτή η παράκληση 

πετυχαίνει τρία πράγματα. Αρχικά προσδίδει κοσμικές διαστάσεις στον πόνο. Επίσης 

το ποίημα γίνεται λυρικό και τέλος η συγκίνηση για τον πόνο των σκλάβων γίνεται 

έντονη. Ακόμη μέσα στο συγκεκριμένο τραγούδι συμπυκνώνεται μία ολόκληρη 

ιστορική εμπειρία η οποία είναι η σκλαβιά από τους Μπαρμπαρέσσους. Οι πειρατές 

έρχονταν στα ελληνικά παράλια, λεηλατούσαν και ύστερα έφευγαν παίρνοντας μαζί 

τους, τους αιχμαλώτους τους οποίους τους είχαν για σκλάβους ή τους πουλούσαν στα 

σκλαβοπάζαρα. Ο ποιητής συμπυκνώνει αυτή την εμπειρία με την επίκληση στον 

ήλιο παρακαλώντας τον να μην ανατείλει για να μην υγρανθεί από τα δάκρυα των 

σκλάβων. 

 Τέλος στο ποίημα ο ποιητής χρησιμοποιεί τρία στοιχεία. Αρχικά 

χρησιμοποιεί την αντίθεση,  όταν παρακαλά τον ήλιο να ανατείλει σε όλον τον 

κόσμο εκτός από την χώρα των Μπαρμπαρέσσων. Επίσης χρησιμοποιεί την κλητική 

προσφώνηση σε ολόκληρο το ποίημα, αφού είναι όλο από μόνο του μία επίκληση 

στον  ήλιο. Τέλος, χρησιμοποιεί την εικόνα, δηλαδή οι όμορφοι σκλάβοι που 

θρηνούν στις αυλές των Μπαρμπαρέσσων και τα δάκρυά τους υγραίνουν τον ήλιο. 

Αυτή η εικόνα κορυφώνει την δραματικότητα του ποιήματος  και τον πόνο.  

TΗΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Τρία πουλιά απ' την Πρέβεζα διαβήκανε στην Πάργα. 
Το 'να κοιτάει την ξενιτιά, τ' άλλο τον Αϊ Γιαννάκη, 

το τρίτο το κατάμαυρο μοιρολογάει και λέει: 
"Πάργα, Τουρκιά σε πλάκωσε, Τουρκιά σε τριγυρίζει. 
Δεν έρχεται για πόλεμο, με προδοσιά σε παίρνει. 
Βεζίρης δε σ' ενίκησε με τα πολλά τ' ασκέρια. 
Έφευγαν Τούρκοι σα λαγοί το παργινό τουφέκι, 

κι οι Λιάπηδες δεν ήθελαν να 'ρτουν να πολεμήσουν. 
Είχες λεβέντες σα θεριά, γυναίκες αντρειωμένες, 
πότρωγαν βόλια για ψωμί, μπαρούτι για προσφάγι. 

Τ' άσπρα πουλήσαν το Χριστό, τ' άσπρα πουλούν και σένα". 
 

Πάρτε, μανάδες, τα παιδιά, παπάδες τους αγίους. 
Άστε, λεβέντες, τ' άρματα κι αφήστε το τουφέκι, 
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σκάψτε πλατιά, σκάψτε βαθιά, όλα σας τα κιβούρια, 
και τ' αντρειωμένα κόκαλα ξεθάψτε του γονιού σας. 

Τούρκους δεν επροσκύνησαν, Τούρκοι μην τα πατήσουν. 

     Μέχρι το 1819, η Πάργα δεν είχε σκλαβωθεί από τους Τούρκους. Όμως αυτό 

έγινε με την παράδοσή της σε αυτούς από τους Άγγλους στις 28 Απριλίου του 1819. 

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη συμφορά για την Πάργα. Πιο συγκεκριμένα, στο τραγούδι 

τρία πουλιά από την Πρέβεζα φτάνουν στην Πάργα. Το τρίτο είχε την ικανότητα να 

αποκαλύπτει τα γεγονότα του μέλλοντος. Έλεγε λοιπόν, ότι οι Τούρκοι θα πάρουν 

την Πάργα, αφού οι Ευρωπαίοι την πρόδωσαν. Στη συνέχεια ο ποιητής λέει στους 

Παργινούς να πάρουν τις οικογένειές τους και τα υπάρχοντά τους και να φύγουν για 

να μην προσκυνήσουν τους Τούρκους.  

    Αναλυτικότερα, στο ποίημα συναντάμε το μοτίβο των τριών πουλιών, τα 

οποία φέρνουν την είδηση. Το στοιχείο αυτό είναι κοινό σε πολλά δημοτικά 

τραγούδια. Ακόμη, στο τραγούδι εκφράζεται μία επίπονη εμπειρία, το πούλημα της 

πόλης από τους Άγγλους στους Τούρκους. Πολλοί μικροί λαοί γίνονται εγχείρια των 

μεγάλων με αποτέλεσμα οι μικροί λαοί να θυσιάζουν τις ελπίδες τους. Η εμπειρία 

αυτή χαρακτηρίζεται ως προδοσία και όπως αναφέρεται και στο ποίημα  η κύρια 

αιτία της προδοσίας είναι το χρήμα.  

    Τέλος, στους τελευταίους στίχους υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν το ποίημα. Η θρησκευτικότητα των ανθρώπων, η αγάπη αλλά και ο 

σεβασμός για την παράδοση, είναι στοιχεία που διαπερνούνται από αγάπη για την 

ελευθερία. Ο ποιητής ταυτίζεται με τους Παργινούς και μέσα από τα λόγια του 

εκφράζεται το φρόνημα των Παργινών. 

2.1.4 Κλέφτικα τραγούδια 
 
 Κλέφτικα τραγούδια ονομάζουμε τα τραγούδια που αναφέρονται στην ζωή 

και τα κατορθώματα  των κλεφτών και των αρματολών. Χρονικά τα κλέφτικα 

τραγούδια τα συναντάμε από την άλωση της Πόλης και φτάνουν μέχρι το 1821. 

Αναπτύχθηκαν κυρίως σε περιοχές που ζούσαν οι κλέφτες και οι αρματολοί, δηλαδή 

στην  Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία και Νότια Μακεδονία.     

 Το κλέφτικο δημοτικό τραγούδι περιέχει εκτός από  την ένταση του πολέμου , 

και την ψυχική ατμόσφαιρα του ανθρώπου(Κονταξής Κ., 2007:   ). Περιγράφει τον 

κλέφτη, ο οποίος ζει μέσα στην φύση και τον βλέπουμε απόλυτα ενωμένο με αυτή και 
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με ό,τι υπάρχει γύρω από αυτή. Τον βλέπουμε να μιλάει και να δίνει ανθρώπινη λαλιά 

στα πουλιά , στα βουνά και σε κάθε άψυχο στοιχείο της φύσης. Από την άποψη του 

περιεχομένου τα κλέφτικα τραγούδια χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες. Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτά τα οποία αναφέρονται σε γεγονότα  της δράσης 

ορισμένων κλεφτών και τα οποία φαίνονται σαν εξιστόρηση του γεγονότος (βλ. 

παράρτημα : ) Την δεύτερη κατηγορία αποτελούν αυτά τα οποία έχουν για θέμα 

τους γενικότερα επεισόδια ή ιδέες από την ζωή των κλεφτών.(βλ. παράρτημα : )  

Η έκφραση των κλέφτικων δημοτικών τραγουδιών είναι λιτή γεμάτη πάθος , 

τόλμη και δραματικότητα, διακρίνονται για την ακρίβεια στην διήγηση και την 

προσήλωση στα συγκεκριμένα  πρόσωπα. Ας δούμε το περιεχόμενο των κλέφτικων 

δημοτικών τραγουδιών που ανθολογούνται στο σχολικό βιβλίο των κειμένων 

Νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α' Λυκείου. 

                                                                                                                                                                        

1.Της νύχτας οι αρματολοί 
Της νύχτας οι αρματολοί και της αυγής οι κλέφτες 
ολονυχτίς κουρσεύανε και τες αυγές κοιμώνται, 

κοιμώνται στα δασά κλαριά και στους παχιούς τους ίσκιους. 
Είχαν αρνιά και ψήνανε, κριάρια σουβλισμένα, 

μα είχαν κι ένα γλυκό κρασί, που πιν' ν τα παλικάρια. 
Κι ένας τον άλλο έλεγαν, κι ένας τον άλλο λέει: 
«Καλά τρώμε και πίνουμε και λιανοτραγουδάμε, 
δεν κάνουμε κι ένα καλό, καλό για την ψυχή μας; 

-ο κόσμος φκιάνουν εκκλησίες, φκιάνουν και μοναστήρια. 
Να πάμε να φυλάξουμε στης Τρίχας το γεφύρι 

που θα περάσει ο βόιβοντας με τους αλυσωμένους 
να κόψουμε τους άλυσους να βγουν οι σκλαβωμένοι, 
να βγει της χήρας το παιδί, π' άλλο παιδί δεν έχει, 
π' αυτή το 'χει μονάκριβο στον κόσμο ξακουσμένο. 

 

 Το τραγούδι αυτό αναφέρεται στη ζωή των κλεφτών και των αρματολών. Όλη 

τη νύχτα κουρσεύανε και το πρωί κοιμόντουσαν κάτω από τα δέντρα και τους 

ίσκιους. Τρώγανε ψητά αρνιά και σουβλιστά κριάρια, ενώ πίνανε γλυκό κρασί. 

Ταυτόχρονα, αρχίζουν να συζητούν και να λένε ότι καλά τρώνε και πίνουν, όμως 

πρέπει να κάνουν και κανένα καλό για την ψυχή τους. Ο κόσμος φτιάχνει εκκλησίες 

και μοναστήρια , όμως αυτοί μπορούν να πάνε να φτιάξουν το γεφύρι της Τρίχας, από 

όπου θα περάσουν οι στρατηγοί με τους αιχμαλώτους. Θα κόψουν τις αλυσίδες και θα 

ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους, ανάμεσα τους και το παιδί της χήρας, που είναι το 

μονάκριβό της .Όπως πίστευε ο λαός το γεφύρι αυτό βρισκόταν στο Κάτω Κόσμο. 

Από εδώ υποθέτουμε ότι στη βάση του τραγουδιού αυτού βρισκόταν ένα άλλο, το 
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οποίο αναφερόταν στην αρπαγή ανθρώπων από τα χέρια του Χάρου.   

 Στο τραγούδι παρατηρείται επίσης η αλλαγή στη συνείδηση των κλεφτών, ως 

προς τους στόχους και τους σκοπούς της δράσης τους. Έτσι, από ιστορική άποψη, 

αρχικά οι κλέφτες και οι αρματολοί επέλεγαν την ελεύθερη ζωή στο βουνό, για να 

αποφύγουν την καταπίεση από τη μεριά του δυνάστη στον κάμπο. Αγαπούσαν την 

ελευθερία και την ανεξαρτησία. Οι ενέργειες τους δεν είχαν  ούτε εθνικό ούτε 

κοινωνικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια όμως προστέθηκαν και τα δύο αυτά στοιχεία. 

Έτσι γεννήθηκε η επιθυμία να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. 

Χρησιμοποιούνται τεχνοτροπίες στο τραγούδι όπως η αντίθεση, οι εικόνες και 

«σχήμα κατά το νοούμενο»(« ο κόσμος φκιάνουν εκκλησίες»).Στο τραγούδι 

παρουσιάζεται  η ζωή των κλεφτών και των αρματολών. Οι κλέφτες και οι αρματολοί 

έκαναν επιδρομές τη νύχτα και τη μέρα ξεκουραζόντουσαν. Τους άρεσαν τα γλέντια 

και ταυτόχρονα έκαναν και κάποια καλή πράξη. Στο συγκεκριμένο τραγούδι η καλή 

τους πράξη ήταν να ελευθερώσουν τους αιχμαλώτους από τα χέρια των στρατηγών. 

Αυτή την ενέργεια οι κλέφτες την αισθανόντουσαν  ως ενέργεια αλτρουιστική , μια 

πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης για αυτούς  που    υποφέρουν από την καταπίεση του 

δυνάστη. Τις ενέργειες αυτές τις προβάλλουν με το χτίσιμο μοναστηριών και 

εκκλησιών, για τη σωτηρία της ψυχής . Όπως αναφέρει ο Κολοκοτρώνης, οι 

συμβουλές που απηύθυνε στα παλικάρια έγιναν πράξη και μετά το τραγούδι. Στην 

πραγματικότητα, το τραγούδι προϋπήρχε, ενώ ο Κολοκοτρώνης το προσάρμοσε στις 

απαιτήσεις της συγκεκριμένης στιγμής. Έτσι τα κλέφτικα τραγούδια προσαρμόζονταν 

για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες συγκεκριμένων περιστάσεων. Ήταν βγαλμένα από 

τη ζωή και τους αγώνες του απλού λαού και των ηρώων του.  

 

2.Των Κολοκοτρωναίων 

Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά κι ο ήλιος στα λαγκάδια, 
λάμπουν και τ' αλαφρά σπαθιά των Κολοκοτρωναίων, 
πόχουν τ' ασήμια τα πολλά, τις ασημένιες πάλες, 
τις πέντε αράδες τα κουμπιά, τις έξι τα τσαπράζια 
ό που  δεν καταδέχονται της γης να την πατήσουν. 

Καβάλα τρώνε το ψωμί, καβάλα πολεμάνε, 
καβάλα πάν' στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, 
καβάλα παίρν' αντίδερο απ' του παπά το χέρι. 

Φλωριά ρίχνουν στην Παναγιά, φλωριά ρίχνουν στους άγιους 
και στον αφέντη το Χριστό τις ασημένιες πάλες . 

«Χριστέ μας, βλόγα τα σπαθιά μας, βλόγα μας και τα χέρια». 
Κι ο Θοδωράκης μίλησε, κι ο Θοδωράκης λέει : 

«Τούτ' οι χαρές που κάνουμε σε λύπη θα μας βγάλουν. 
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Απόψ' είδα στον ύπνο μου, στην υπνοφαντασία μου, 
θολό ποτάμι πέρναγα και πέρα δεν εβγήκα. 

Ελάτε να σκορπίσουμε, μπουλούκια να γενούμε. 
Σύρε, Γιώργο μ', στον τόπο σου, Νικήτα στο λιοντάρι 
εγώ πάου στην Καρύταινα, πάου στους εδικούς μου, 
ν' αφήκω τη διαθήκη μου και τις παραγγολές μου, 
τι θα περάσω θάλασσα, στη Ζάκυνθο θα πάω» 

 
 Υπάρχουν πολλά τραγούδια που εξυμνούν τη δράση και τα κατορθώματα των 

Κολοκοτρωναίων, μιας από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες οικογένειες κλεφτών. 

Το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στους αγώνες του 1806, όταν ορισμένοι 

κλέφτες, ύστερα από σθεναρή αντίσταση στα σχέδια των Τούρκων να τους 

εξοντώσουν, αναγκάστηκαν να διασκορπιστούν. Τότε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

κατέφυγε στη Ζάκυνθο, όπου υπηρέτησε στον αγγλικό στρατό. Το τραγούδι ξεκινά με 

μια ποιητική εικόνα στην οποία τα σπαθιά των Κολοκοτρωναίων λάμπουν έτσι, όπως 

λάμπουν τα χιόνια στα βουνά και ο ήλιος στα λαγκάδια. Λάμπουν επίσης οι αράδες 

,τα κουμπιά και τα στολίδια τους. Η περηφάνια των Κολοκοτρωναίων είναι τόση, που 

δεν καταδέχονται να πατήσουν τη γη, κι έτσι καβάλα τρώνε, πολεμάνε και πάνε στην 

εκκλησία. Ρίχνουν φλουριά στην Παναγιά και στους αγίους. Όμως στο Χριστό 

ρίχνουν ασημένιες πάλες και τον παρακαλούν να τους ευλογήσει. Ο Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης μίλησε στο μεταξύ στους κλέφτες και είπε για ένα όνειρο που είδε 

στον ύπνο του. Είδε θολό ποτάμι που δεν μπόρεσε να περάσει και ανησύχησε. Γι' 

αυτό προτείνει στους συμπολίτες του να διασκορπιστούν, να πάει ο καθένας στον 

τόπο του. Ο ίδιος πάντως ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να περάσει στη συνέχεια στη 

Ζάκυνθο.          

  Στο τραγούδι αυτό εκφράζεται ο θαυμασμός  του απλού ανθρώπου για την 

οικογένεια των Κολοκοτρωναίων. Ο λαϊκός ήρωας, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η 

οικογένειά του, φαντάζουν δυνατοί, περήφανοι, μεγαλοπρεπείς  και ανδρείοι. Η 

λεβεντιά του ήρωα συνδυάζεται με τη θρησκευτικότητά του, ο πλούτος με την 

οξυδέρκεια και την ευσέβεια. Οι λαϊκοί ήρωες εδώ εξιδανικεύονται και 

παρουσιάζονται χωρίς την παραμικρή αδυναμία. Ο στίχος του τραγουδιού είναι 

δεκαπεντασύλλαβος και το μέτρο ιαμβικό. Στο τραγούδι αυτό συναντάμε μια 

παρομοίωση, που εκτείνεται στους δύο πρώτος στίχους. Εκφράζει το θαυμασμό του 

λαϊκού ανθρώπου, του ποιητή , για τη δύναμη και το ήθος των Κολοκοτρωναίων. 

Έτσι τα σπαθιά των λαϊκών ηρώων παρουσιάζονται να λάμπουν, όπως ακριβώς τα 
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χιόνια στα βουνά και ο ήλιος στα λαγκάδια. Το μεγαλείο των ψηλών χιονισμένων 

βουνών  και του ήλιου προσδίδεται στην περήφανη οικογένεια των Κολοκοτρωναίων. 

 
3.Των Κοντογιανναίων 

Κοιμάτ' η καπετάνισσα, νύφη του Κοντογιάννη, 
μες στα χρυσά παπλώματα, μες στους χρυσούς σελτέδες 
να την ξυπνήσω σκιάζομαι, να της το πω φοβούμαι, 
να μάσω μοσκοκάρυδα, να την πετροβολήσω, 

ίσως την πάρει η μυρουδιά, ίσως να την ξυπνήσει. 
Κι από το μόσκο τον πολύ, κι απ' τα πολλά καρύδια , 

σηκώθη η καπετάνισσα και με γλυκορωτάει : 
«Το τι μαντάτα μου 'φερες από τους καπετάνους;» 
-«Πικρά μαντάτα σου 'φερα από τους καπετάνους, 
το Νικολάκη πιάσανε, τον Κωσταντή βαρέσαν». 

-«Που είσαι, μανούλα, πρόφτασε, πιάσε μου το κεφάλι, 
και δέσ' το μου σφιχτά σφιχτά, για να μοιρολογήσω 

και ποιόν να κλάψω από τους δυο, ποιόν να μοιρολογήσω; 
Να κλάψω για τον Κωσταντή, τον δόλιο Νικολάκη 

ήταν μπαϊράκια στα βουνά και φλάμπουρα στους κάμπους». 
 
 Οι Κοντογιανναίοι  ήταν αρματολοί στο Πατρατζίκι (Υπάτη) από το 1750. 

Γενάρχης τους ήταν ο Γιαννάκης Κοντογιάννης, ο οποίος είχε δύο γιούς, τον 

Κωνσταντή και το Μήτσο. Γιος του Κωσταντή ήταν ο Νικολάκης. Το 1789 ο 

δερβέναγας του Αλή πασά, ο Γιουσούφ Αράπης, εκστράτευσε με 3.000  

τουρκαλβανούς εναντίον των αρματολών της Θεσσαλίας και της Ρούμελης. Σε μάχη 

κοντά στη γέφυρα της Τατάρνας Ευρυτανίας ο Κωνσταντής σκοτώθηκε και ο 

Νικολάκης αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους. Σ' αυτά τα γεγονότα αναφέρεται 

αυτό το δημοτικό τραγούδι. Η Κοντογιάνναινα είναι η γυναίκα του Κωνσταντή και 

μητέρα του Νικολάκη.         

 Το τραγούδι ξεκινά με τον μαντατοφόρο, ο οποίος αναφέρει πως βλέπει την 

Κοντογιάνναινα να κοιμάται μέσα στα χρυσά παπλώματα και τα χρυσά μαξιλάρια. 

Φοβάται να την ξυπνήσει. Αποφασίζει να της ρίξει μοσκοκάρυδα για να την ξυπνήσει 

η μυρουδιά. Πράγματι η μυρουδιά ξυπνά την καπετάνισσα. Ρωτά τα μαντάτα από τον 

άντρα της και το γιο της και ο ποιητής της λέει ότι ο Κωνσταντής σκοτώθηκε, ενώ ο 

Νικολάκης αιχμαλωτίστηκε. Τότε η καπετάνισσα ξεσπά σε θρήνο και σε μοιρολόγι, 

κλαίει για τον άντρα της και το γιο της, που ήταν κυρίαρχοι στα βουνά και στους 

κάμπους. Το τραγούδι , λοιπόν, αναφέρεται σε ένα πραγματικό περιστατικό που 

συνέβηκε λίγα χρόνια πριν από την επανάσταση του 1821. Είναι η ήττα των 
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Κοντογιανναίων από τους Τουρκαλβανούς. Έτσι στο τραγούδι αυτό συνδυάζονται 

δύο στοιχεία: από τη μία μεριά, ο ύμνος για τη δύναμη και την παλικαριά των 

κλεφτών, και από την άλλη, ο θρήνος για τον άδικο χαμό τους. Ο θαυμασμός και ο 

πόνος συνυπάρχουν σε αυτό το τραγούδι και δημιουργούν αντιφατικές 

συναισθηματικές καταστάσεις. Επίσης συναντάμε και κάποιες τεχνοτροπίες, όπως 

εικόνες(η καπετάνισσα μέσα σε δύναμη και πολυτέλεια ), μονόλογο-διάλογο-

μοιρολόγι(ο μονόλογος κυριαρχεί στο πρώτο μέρος στο οποίο βλέπουμε τον 

μαντατοφόρο να έχει αμφιβολίες, στο δεύτερο μέρος του τραγουδιού ακολουθεί ο 

διάλογος του μαντατοφόρου με την καπετάνισσα ,και τέλος, στο τρίτο μέρος του 

τραγουδιού υπάρχει ένα μοιρολόγι από την καπετάνισσα, μεταφορές(«να μάσω 

μοσκοκάρυδα, να την πετροβολήσω», «Πικρά μαντάτα»., «γλυκορωτάει», «ήταν 

μπαϊράκια στα βουνά και φλάμπουρα στους κάμπους»). Ο στίχος του τραγουδιού είναι 

δεκαπεντασύλλαβος και το μέτρο ιαμβικό, όπως άλλωστε σε όλα τα δημοτικά 

τραγούδια. Στην εικόνα που βλέπουμε τον μαντατοφόρο να ρίχνει στην καπετάνισσα 

μοσκοκάρυδα για να ξυπνήσει, εκφράζεται ο δισταγμός του, ο σεβασμός για την 

γυναίκα του καπετάνιου καθώς και ο φόβος για την πιθανή άσχημη αντίδρασή της. 

Ύστερα από αυτούς τους δισταγμούς και τους φόβους, ο μαντατοφόρος ανακοινώνει 

τα μαντάτα στην καπετάνισσα, χωρίς να χρησιμοποιήσει τίποτα περιττό και χωρίς να 

κάνει καμία προετοιμασία. Η πληροφόρηση χαρακτηρίζεται από πληρότητα και 

οικονομία, στοιχεία χαρακτηριστικά για τα δημοτικά τραγούδια. 

 
2.1.5 Τραγούδια του γάμου 
       Τα τραγούδια του γάμου, σε ύφος και περιεχόμενο, μοιάζουν κατά την άποψη 

του Δημ. Πετρόπουλου, με τα ερωτικά. Έχουν το ίδιο νόημα και εκφράζουν τα ίδια 

συναισθήματα με διαφορετικές αποχρώσεις. Ο γάμος στη συνείδηση των ανθρώπων 

είναι από τις σημαντικότερες και τις πιο απαφασιστικές στιγμές της ζωής, είναι 

αληθινό μυστήριο με όλες τις τελετουργικές φάσεις, τις συμβολικές πράξεις και 

λόγους, που σκοπό έχουν να επιδράσουν στην ψυχολογία του ανθρώπου, να 

συγκινήσουν τον εσωτερικό του κόσμο. 

        Τα τραγούδια του γάμου, ως τραγούδια χωριστής κατηγορίας,  είναι γνωστά από 

την ελληνική αρχαιότητα. Ο «υμέναιος», που αναφέρεται στο ομηρικό έπος, ήταν ότι 

περίπου και τα σημερινά δημοτικά τραγούδια του γάμου. Τραγουδούσαν και τότε με 

υμέναιο για να επαινέσουν τη νύφη, το γαμπρό, για να τους καλοτυχήσουν και να 
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ευχηθούν την προκοπή στη νέα τους ζωή. Αυτό δείχνουν τυπικοί στίχοι που σώθηκαν 

σε έργα ποιητών από τα «επιθαλάμια» της Σαπφούς και του Θεοκρίτου. Επίσης, είναι 

γνωστό ότι οι αρχαίοι Έλληνες διέκριναν τα τραγούδια του γάμου σε κατηγορίες, 

ανάλογα με το νόημα και τη στιγμή που τα τραγουδούσαν, έτσι υπήρχαν τα 

επιθαλάμια, τα κατακοιμητικά και τα διεργετικά τραγούδια.  

Οι ίδιες διακρίσεις με παρόμοιες ή διαφορετικές ονομασίες υπάρχουν και 

σήμερα. Με βάση τις περιστάσεις στις οποίες τραγουδιούνται τα τραγούδια ο Δημ. 

Πετρόπουλος   τα διακρίνει σε δυο μεγάλες κατηγορίες: «Στα σχετικά με τα πριν από 

το γάμο και τις προπαρασκευές πριν και μετά τα στεφανώματα» (αναφέρεται στο 

Κονταξής Κ. 2007:  ). Είναι τραγούδια χαράς για την ένωση των νέων ανθρώπων για 

την καινούρια ζωή αλλά και τραγούδια λύπης για τον αποχωρισμό της νύφης από το 

πατρικό σπίτι. Είναι εγκωμιαστικά της ομορφιάς και της νεανικής ζωντάνιας , και 

κυρίως ευχετικά. Αναφέρονται στην κάθε περίσταση και στιγμή της τελετής του 

γάμου, στον αρραβώνα, στο ζύμωμα, στην ετοιμασία της νύφης στο ξεκίνημα της 

πομπής του γαμπρού για το σπίτι της νύφης, στα στεφανώματα, στην είσοδο στο σπίτι 

του γαμπρού. Ακόμη, είναι πολυάριθμοι οι μεμονωμένοι στίχοι, δίστιχα, συνήθως 

που τραγουδιούνται στο γάμο είτε ως έπαινοι και ευχές είτε ως συμβουλές στους 

νεόνυμφους (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σ.:      ).  

2.1.6 Τραγούδια της Αγάπης 
 
 Τα δημοτικά τραγούδια της αγάπης έχουν ως ευρύτερη έννοια το ερωτικό 

στοιχείο (καημοί, παινέματα κ.λ.π ). Αυτά τα τραγούδια έχουν αρχίσει από τα 

ακριτικά χρόνια και δεν υπάρχει αμφιβολία πως είναι τόσο παλαιά όσο παλαιό είναι 

και  το ερωτικό συναίσθημα , το οποίο είναι και η αιτία της δημιουργίας του. Πολλά 

χαρακτηριστικά των τραγουδιών της αγάπης  έχουν την αρχή τους σε παλαιότερες 

εποχές και μεταφέρονται με την προφορική παράδοση από γενιά σε γενιά χωρίς όμως 

να συνθέτονται άλλοι στίχοι και να ξεχωρίζουν νέοι τύποι και παραλλαγές ερωτικών 

τραγουδιών.  

Τα δημοτικά τραγούδια της αγάπης έχουν ως κύριο θέμα το ερωτικό 

συναίσθημα του ανθρώπου, πάνω στο οποίο διαμορφώνονται όλες οι άλλες 

περιπτώσεις. Τα ζητήματα στα οποία αναφέρονται είναι ο γάμος, το προξενιό, ο 

αρραβώνας, ερωτικοί καημοί, χωρισμοί, θάνατος του αγαπημένου. Τα ερωτικά 

τραγούδια μπορούμε με βάση το νόημα και την μορφή να τα χωρίσουμε σε δύο 
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κατηγορίες. Στην πρώτη διακρίνουμε τα τραγούδια με γενικότερα γνωρίσματα 

(επιθυμίες, καημοί, όνειρα κ.λ.π), ενώ στη δεύτερη κατηγορία συναντάμε τραγούδια 

με ειδικότερα θέματα (συναντήσεις ερωτευμένων, αρραβώνες, γάμοι, πείσματα, 

χωρισμοί κ.λ.π) (βλ. παράρτημα :    ). Εκτός από τα δημοτικά τραγούδια της αγάπης 

σχηματίστηκαν και τα ελληνικά λιανοτράγουδα τα οποία εκφράζουν το θαυμασμό 

του ερωτευμένου, παινεύουν την ομορφιά και αποτελούν έναν τρόπο ερωτικής 

εξομολόγησης. Τα λιανοτράγουδα αυτά  δεν θεωρούνται  αξιόλογα δημιουργήματα 

ποιητικής τέχνης, λόγω του ότι είναι μορφοποιημένα εντελώς αυτόματα από την 

ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα της στιγμής.  

 

2.1.7   Τραγούδια της ξενιτιάς 

    Σημαντική κατηγορία της δημοτικής ποίησης αποτελούν, κατά την άποψη του 

Guy Saunier, τα τραγούδια της ξενιτιάς, τόσο για τον αριθμό των κειμένων, όσο και 

για τη σπουδαιότητα της σκέψης και της μυθολογίας που αναπτύσσονται σ’ αυτά.   

«Συνδέονται γενικά»,σημειώνει, «με το μεγάλο κύμα μετανάστευσης που ακολούθησε 

την εισβολή των Τούρκων και την κατάρρευση της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Κατά 

τους δύο τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου πυκνές ομάδες εγκαταλείπανε πόλεις και 

πεδιάδες και καταφεύγανε στα ορεινά μέρη της  χώρας: βουνά της Ηπείρου, της 

Στερεάς, της Δυτικής Μακεδονίας, Πήλιο. Εκεί δημιουργήθηκε υπερπληθυσμός, που η 

άγονη γη αδυνατούσε να θρέψει. Αυτό το άμεσο πρόβλημα διατροφής ήταν η κύρια 

αιτία που εξανάγκασε ένα μεγάλο μέρος του ανδρικού πληθυσμού να ξενιτευτεί» 

(Saunier, 1983:5). Αυτό είναι, κατά το Saunier, ο λόγος για τον  οποίο αναπτύσσονται 

τα περισσότερα απ’ αυτά     Τα συναισθήματα που γεννιούνται στους Έλληνες με 

τον ξενιτεμό οι αντιλήψεις τους γενικά για τη ζωή, σε ξένες χώρες οι νοσταλγίες τους, 

απεικονίζονται συχνά, από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια, στις μυθολογικές 

αφηγήσεις και στα φιλολογικά έργα π.χ. Οδυσσέας 

    Η σημασία και ο γενικός θρηνητικός χαρακτήρας των τραγουδιών της ξενιτιάς 

δεν εξηγούνται μόνο από λόγους ιστορικούς. Αντίθετα, όμως, με τα τραγούδια του 

γάμου και τα μοιρολόγια, που είναι αφιερωμένα σε κρίσεις συγγενικές, τα τραγούδια 

της ξενιτιάς δεν είναι κείμενα τελετουργικά.(Saunier, 1983:7). Τα τραγούδια της 

ξενιτιάς ανάλογα με το περιεχόμενο τους διακρίνονται σε τέσσερις κατηγόριες: 

α΄. Της αναχώρησης και του αποχωρισμού, που περιγράφουν τα σχετικά με την 

προετοιμασία και την αναχώρηση του ξενιτεμένου, τους θρήνους των γονέων και των 
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άλλων συγγενών και τις υποσχέσεις αυτού που αναχωρεί για συνεχή ανάμνηση και 

βέβαιη επιστροφή . 

                  Σ’ αφήνω γεια, μανούλα μου σ’ αφήνω γεια πατέρα, 
                  έχετε γεια αδερφάκια μου και σεις ξαδερφοπούλες. 
                  Θα φύγω, θα ξενιτευτώ, θα πάω μακριά στα ξένα, 
                  θα φύγω, μάνα, και θα ‘ρθω, και μην πολυλυπιέσαι. 

                                            (Πολίτης Γ,1969:199,αρ.166) 

β΄. Του νόστους (τις νοσταλγίες), που περιγράφουν τα βάσανα της ξενιτιάς, τους 

πόνους και τις πίκρες του ξενιτεμένου, καθώς και τη μεγάλη του επιθυμία να γυρίσει 

ξανά στη γενέτειρα. 

         

                          Έκανα Πάσχα μόνος μου στα έρημα τα ξένα 
                          δεν έφαγα ζεστό ψωμί ούτε αυγά βαμμένα. 
                          Δεν είδα επιτάφιο δεν άκουσα καμπανάκι   
                          κι ο νους μου πάντα βρίσκεται στη δόλια μου τη μάνα. 
                          Δεν πήγα και στην εκκλησιά δεν είπα Χριστός Ανέστη 
                          και στην φτωχή μου την καρδιά πικρό φαρμάκι πέφτει. 
 

  (Προφορική μαρτυρία από την Ευαγγελία Κοντοδήμου 60 χρονών, στην Θεοδώρου 

Λαμπρινή,30/10/11) 

γ΄. Τα μηνύματα, τα οποία περιέχουν τους χαιρετισμούς, που στέλνει ο ξενιτεμένος 

στους συγγενείς με περιστέρια ή άλλα ταξιδιάρικα πουλιά και 

δ΄. Τα τραγούδια του γυρισμού, που περιγράφουν τη χαρά και τη συγκίνηση αυτού 

που επιστρέφει και όλων των δικών του. 

 
 
2.1.8.  Νανουρίσματα 
 
        Περιορισμένα σε τύπους και παραλλαγές αλλά πλούσια σε συναισθήματα 

είναι τα νανουρίσματα και τα ταχταρίσματα. Με υπερβολές που εμπνέονται από 

πληθωρικό συναισθηματικό κόσμο, με ωραίες ποιητικές εικόνες και την ανάλογη με 

το θέμα απαλή μελωδία, εκφράζουν την στοργή και τρυφερότητα για το νήπιο, για το 

νέο άνθρωπο, που έρχεται στη ζωή αγνός και άγευστος, ακόμη από χαρές και πίκρες. 

«Δεν υπάρχει ίσως πιο συμπαθητικό είδος μέσα στη λαϊκή λογοτεχνία», σημειώνει ο 

Κώστας Ρωμαίος, «από τα νανουρίσματα και τα παιδικά τραγούδια». Δεν υπάρχει 

επίσης πιο γνωστό είδος τραγουδιού, που ν’ απλώνεται  σε όλους τους λαούς. 

Αιωνιότητα τους χαρίζουν η αστείρευτη μητρική στοργή, και η ακατάλυτη προτίμηση 

των μικρών παιδιών σε ορισμένους ρυθμούς και μέτρα.  
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Στην Ελλάδα έχουν τη μακρά τους παράδοση όπως και τα άλλα δημοτικά τραγούδια. 

Κατά τον Πλάτωνα οι μητέρες,  όταν θέλουν να αποκοιμίσουν τα παιδιά τους,  τα 

κουνούν στην αγκαλιά τους και τους τραγουδούν. Το είδος των μελωδιών και τα 

λόγια των παιδικών τραγουδιών με τα οποία οι αρχαίοι Έλληνες κοίμιζαν τα παιδιά 

τους δεν μας είναι γνωστά. Θα πρέπει ίσως να ήταν ανάλογα με τα σημερινά. Στα 

νεότερα νανουρίσματα υπάρχουν προσφωνήσεις τρυφερότητας και ευχές μαζί με 

άλλα στοιχεία ανάλογα με τις χριστιανικές αντιλήψεις και την ατμόσφαιρα γενικά του 

νεολληνικού δημοτικού τραγουδιού. Ιδιαίτερη αρετή των ελληνικών νανουρισμάτων 

αποτελούν οι συχνές αποστροφές στην Παναγία, τη μεγάλη μητέρα που εικονίζεται 

στην εκκλησία κρατώντας με τόση στοργή το δικό της βρέφος,. Συγκινητικές, 

παράλληλα είναι οι συχνές προσφωνήσεις στον Ύπνο, που τον θεωρούν 

προσωποποιημένο και τον επικαλούνται να έρθει και να γυρίσει το παιδί τους μέσα 

στο περιβόλια ανάμεσα στους ανθούς που μυρίζουν και στους κρίνους που 

μοσχοβολούν. 

           Όταν καλοεξετάσει κανείς το φαινόμενο,  βρίσκει ότι προβάλλουν δυο 

μεγάλες κατηγορίες που χωρίζουν τις μελωδίες των τραγουδιών αυτών. Στην πρώτη 

ανήκουν τα νανουρίσματα,  όπως αλλιώς λέγονται,  και είναι η ονομασία αυτή η 

αρχική πιο κοντά στη συλλαβή «νααα» που πρωτολένε τα ίδια τα βρέφη τις στιγμές 

που νυστάζουν και αυτονανουρίζονται. Από την επανάληψη της συλλαβής 

προέρχεται το «νανά», «νάνα» και «νάνι», λέξεις εναρκτήριες σε πολλούς στίχους η 

δίστιχα νανουρισμάτων. Η μελωδία τους είναι αργή, υποβλητική, γεμάτη 

τρυφερότητα. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται τραγούδια εύθυμα, έντονα στο 

ρυθμό με προτίμηση σε μέτρα τροχαϊκά και σε ζωηρά ιαμβικά (βλ.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

σ. ).  

         

2.1.9 Μοιρολόγια και τραγούδια του Χάρου  

   Τα μοιρολόγια είναι τα πιο λυρικά από όλα τα δημοτικά τραγούδια. Ο 

Δημήτρης Πετρόπουλος  (αναφέρεται στο Κονταξής Κ, 2007:    ) σημειώνει   

«τραγικά στην έκφραση, όσο τραγικά και τα περιστατικά που τα εμπνέουν, μεστά σε 

στοχασμούς, όσο στοχαστικό και φιλοσοφικό είναι το θέμα του θανάτου, που 

διερμηνεύουν». Τα μοιρολόγια θεωρούνται θρηνητικά τραγούδια τα οποία 

συνοδεύονται συνήθως με τα έθιμα για την προετοιμασία και την ταφή του νεκρού. 

Μέσα από τα μοιρολόγια εκφράζεται η οδύνη για τον θάνατο του συγκεκριμένου 

προσώπου και συνήθως έχουν αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα. Επίσης, μέσα από τα 
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μοιρολόγια, ο ποιητής εξετάζει την προσωπική μοίρα του νεκρού αλλά και όλου του 

ανθρώπινου γένους. 

Το πρόβλημα της ψυχής, το οποίο είναι κοινό σε όλους τους λαούς της γης, 

υπήρξε σημαντικό για την ιστορική εξέλιξη. Πολλοί ήταν αυτοί που πίστευαν στην 

ύπαρξή της αλλά και στην συνέχεια της ζωής και είδαν τον χωρισμό της από το 

σώμα. Πολλές φορές, στα ομηρικά έπη οι άνθρωποι θρηνούσαν όχι μόνο ως άτομα 

αλλά και ομαδικά. Ακόμη στη βυζαντινή περίοδο συνεχίζει να υπάρχει ο θρήνος. 

Σήμερα οι θρήνοι για το νεκρό διακρίνονται από άλλα θρηνητικά τραγούδια και  

χωρίζονται σε κατηγορίες. Υπάρχουν ακόμα και μοιρολόγια τα οποία τραγουδιούνται 

σε ειδικές περιπτώσεις όπως στον θάνατο του πατέρα, της μάνας ή του γιου. Τέλος, η 

εκτέλεση του μοιρολογιού προϋποθέτει μοιρολόγημα, δηλαδή έναν ειδικό τρόπο και 

ρυθμό μοιρολογήματος, ειδική σειρά εκτέλεσης κειμένων και κινήσεις που 

συνοδεύουν  το τραγικό αίσθημα και την έκφραση του πόνου.  

2.1.9.1 Θεματολογία μοιρολογιών και τραγουδιών του Χάρου 

    Τα μοιρολόγια μπορεί να αναφέρονται και αυτά σε πολλά θέματα. Αρχικά 

μπορεί να αναφέρονται στον χάρο μαζί με άλλα πρόσωπα, όπως είναι το δημοτικό 

τραγούδι του λεβέντη και του χάρου. 

Λεβέντης ερροβόλαγε από τα κορφοβούνια, 
με το μαντήλι 'ς το λαιμό, το βαροκεντημένο.  

Είχε το φέσι του στραβά και τα μαλλιά κλωσμένα, 
κ' έστριφτε το μουστάκι του και ψιλοτραγουδοϋσε. 
Κι' ό Χάρος τον αγνάντεψε από ψήλη ραχούλα,  
καρτέρι πάει και τόβαλε 'ς ένα στενό σοκάκι. 

(Πολίτης Γ. Νικόλαος,1991:262) 

   Ή όπως είναι το δημοτικό τραγούδι του χάρου και του νιου. 

Έβγαλε, νιε, τα ρούχα σου και θέσε τάρματά σου,  
δέσε τα χέρια σου σταυρό, να πάρω τη ψυχή σου.  
-Δε βγάνω γω τα ρούχα μου, δε θέτω τάρματά μου. 

(Πολίτης Γ. Νικόλαος,1991 σελ:263) 

   Ή ακόμη το τραγούδι του χάρου και της λυγερής. 

Η Ευγενούλα η μοσκονιά κ' η μικροπαντρεμένη 
εβγήκε κ' επαινεύτηκε πως Χάρο δε φοβάται, 

γιατί ειν' τα σπίτια της ψηλά, κι' ο άντρας της παλληκάρι, 
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γιατί έχει τους εννιά αδερφούς, τους καστροπολεμίταις, 
π' όλα τα κάστρα πολεμούν κ' οι χώραις παραδίνουν. 

(Πολίτης Γ. Νικόλαος,1991 σελ:265) 
   

  Τέλος, ένα άλλο θέμα αυτής της κατηγορίας των δημοτικών τραγουδιών είναι 

το μοιρολόγι της μάνας σε ένα άλλο πρόσωπο όπως αυτό του παιδιού της. 

Μες στα ‘μπα του καλοκαιριού και στα ‘βγα του χειμώνα, 
Τήρα καιρό που διάλεξε να πάρει, να μισέψει! 
Παιδί μου, δεν απόμενες, δεν άφηνες αγάλια, 

Όσο ν’ ανθίσουν τα βουνά, να πρασινίσου’ οι κάμποι. 

(Πολίτης Γ. Νικόλαος,1991 σελ:255) 

 

2.1.9.2 Ανάλυση μοιρολογιών και τραγουδιών του Χάρου ανθολογημένα στο 
βιβλίο της Νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου 

Η ΛΥΓΕΡΗ ΣΤΟΝ ΑΔΗ 

Καλά τό χουνε τα βουνά, καλόμοιρ' ειν' οι κάμποι,  
που Χάρο δεν παντέχουνε, Χάρο δεν καρτερούνε,  
το καλοκαίρι πρόβατα και το χειμώνα χιόνια. 

Τρεις αντρειωμένοι βούλονται να βγουν από τον Άδη.  
Ο ένας να βγη την άνοιξη, κι' ο άλλος το καλοκαίρι,  
κι' ο τρίτος το χινόπωρο, οπού είναι τα σταφύλια.  
Μια κόρη τους παρακαλεί, τα χέρια σταυρωμένα.  
Γϊα πάρτε με, λεβέντες μου, για τον Απάνου κόσμου. 

-Δεν ημπορούμε, λυγερή, δεν ημπορούμε, κόρη. 
Βροντομαχούν τα ρούχα σου κι' αστράφτουν τα μαλλιά σου, 

χτυπάει το φελλοκάλιγο και μας ακούει ό Χάρος.  
-Μα γω τα ρούχα βγάνω τα και δένω τα μαλλιά μου,  
κι' αυτό το φελλοκάλιγο μέσ' 'ς τη φωτιά το ρηχνω.  

Πάρτε με, αντρειωμένοι μου, να βγω 'ς τον Πάνω κόσμο, 
να πάω να ιδώ τη μάννα μου ως χλίβεται για μένα. 

-Κόρη μου, εσένα η μάννα σου 'ς τη ροϋγα κουβεντιάζει. 
-Να ιδώ και τον πατέρα μου πως χλίβεται για μένα. 

-Κόρη μου, κι' ο πατέρας σου 'ς το καπελειό ειν' και πίνει. 
-Να πάω να ιδώ ταδέρφια μου πως χλίβονται για μένα. 

-Κόρη μου, εσέν' ταδέρφια σου ριχτούνε το λιθάρι.  
-Να ιδώ και τα ξαδέρφια μου πως χλίβονται για μένα.  
-Κόρη μου, τα ξαδέρφια σου μέσ' 'ς το χορό χορεύουν." 

 
Κ' η κόρη ναναστέναξε βαθιά 'ς τον Κάτω κόσμο,  
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κι' ανάψανε τα καπελειά, κ' εκάησαν οι ρούγαις,  
εκάη και το λιθόρεμα, πόρριχταν το λιθάρι,  

εκάη κ' η δίπλη του χορού, π' εχόρευε η γενιά της. 
 
    Τρεις άνθρωποι ήθελαν να βγουν από τον Άδη, ο ένας τον χειμώνα, ο άλλος 

το καλοκαίρι και ο τρίτος το φθινόπωρο. Μία κόρη όμως τους παρακαλούσε να την 

πάρουν μαζί τους. Αυτοί ανήθηκαν λέγοντάς της ότι θα τους καταλάβει ο χάρος αφού 

τα ρούχα και τα μαλλιά της θα κάνουν θόρυβο. Ηκόρη είναι πρόθυμη να βγάλει τα 

ρούχα της και να πιάσει τα μαλλιά της εάν έτσι πρέπει για να την πάρουν μαζί τους. 

Τους λέει πως θέλει να δει την οικογένειά της. Όμως και πάλι τα τρία παλικάρια 

αρνούνται, λέγοντάς της ότι κανείς δεν την θυμάται. Τότε η κόρη αναστέναξε και όλα 

της τα συγγενικά πρόσωπα κάηκαν. 

    Στο ποίημα βλέπουμε να εκφράζονται η αγάπη για την ζωή,  αλλά και η 

σχέση ζωντανών και πεθαμένων. Οι νεκροί δεν μπορούν να ξεχάσουν τον πάνω 

κόσμο και έτσι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να δραπετεύσουν. Επίσης, μέσα 

από την σχέση ζωντανών και πεθαμένων, εκφράζεται και η πίστη ότι οι ζωντανοί δεν 

πρέπει να λησμονούν τους πεθαμένους αλλά να στεναχωριούνται για αυτούς, γιατί αν 

οι ζωντανοί ξεχάσουν τι πρέπει να κάνουν για τους νεκρούς, τότε τους περιμένει 

μεγάλη τιμωρία. 

    Στο τραγούδι βλέπουμε ότι υπάρχει προοίμιο (οι τρεις πρώτοι στίχοι) όπου 

δηλώνεται ότι η φύση θεωρείται αθάνατη και καλότυχη μόνο, όταν ο άνθρωπος 

αντιλαμβάνεται την μοίρα του θανάτου. Στους στίχους 5-6, αναφέρεται ότι οι τρεις 

άντρες θέλουν να αποδράσουν άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο. Όπως 

καταλαβαίνουμε δεν αναφέρεται ο χειμώνας, όπου η φύση νεκρώνει, αλλά οι άλλες 

τρεις εποχές. Με αυτόν τον τρόπο, φαίνεται η εναλλαγή των εποχών αλλά και η ιδέα 

της αναγέννησης της φύσης, η οποία «προχωρά» και στους ανθρώπους, αφού 

πρόκειται να γεννηθούν καινούριοι, έτσι ώστε η φύση να νικήσει τον θάνατο. Στους 

παρακάτω στίχους, ο ποιητής επιλέγει η κόρη να έχει την ίδια εμφάνιση με αυτή που 

είχε όταν ήταν ζωντανή. Έτσι, τονίζεται η ομορφιά της κόρης. Η μόνη διαφορά είναι 

στην διάθεσή της, αφού στεναχωριέται και παρακαλά τους άντρες να την πάρουν μαζί 

τους. Κάνει τα πάντα και από όλα αυτά, φαίνεται ότι η ζωή είναι πολύτιμη για αυτήν 

όπως και για όλους. Τέλος, το τραγούδι τελειώνει με μία υπερβολή (στ. 23-25) όπου ο 

καημός της κόρης γίνεται φωτιά και καίει τα αγαπημένα της πρόσωπα.  
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ΗΛΙΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΣΗΛΙΕ ΜΟΥ 

Ήλιε μου και τρισήλιε μου και κοσμογυριστή μου, 
ψες έχασα μια λιγερή, μια ακριβοθυγατέρα· 

να μη την είδες πουθενά, να μη την απαντήσες; 
--- Εψές προχτές την είδηκα 'ς του Χάρου το σαράϊ. 
Ο Χάρος έτρωγε ψωμί, κ' η κόρη τον κερνούσε, 
κ' έτρεχαν τα ματάκια της σα μαρμαρένια βρύση, 
κ' έτρεμε κ' η καρδούλα της σα μήλο μαραμμένο. 
Κι' από το συχνοκέρασμα τής πέφτει το ποτήρι, 
μάιτε σε πέτρα βάρεσε, μάιτε σε καλντιρίμι, 

μέσα 'ς του Χάρου την ποδιά έπεσε κ' ερραΐστη. 
Του Χάρου κακοφάνηκε, γυρίζει και της λέει. 

«Τι εχεις, κόρη, που χλίβεσαι και χύνεις μαύρα δάκρυα, 
και τρέχουν και τα μάτια σου σα μαρμαρένια βρύση; 
Μη σε πονεί οχ τη μάννα σου, να στείλω ναν τη φέρω; 

--- Δε με πονεί οχ τη μάννα μου, μη στέλνης ναν τη φέρης. 
--- Μη σε πονεί οχ τ'αδέρφια σου, να στείλω ναν τα φέρω; 
--- Δε με πονεί οχ τ'αδέρφια μου, μη στέλνης ναν τα φέρης, 
μον με πονεί οχ το σπίτι μου κι' οχ τον απάνω κόσμο. 
--- Α σε πονή το σπίτι σου, πλια δεν το μεταβλέπεις.»  

 Ένας άνθρωπος θρηνεί τον χαμό της Λυγερής και ρωτά τον ήλιο αν την είδε 

πουθενά. Εκείνος του απαντά λέγοντάς του ότι την είδε πριν λίγες μέρες στο 

παλάτι του χάρου. Η κοπέλα υπηρετούσε τον χάρο και θρηνούσε για τον χαμό της. 

Τότε κατά λάθος ο χάρος την ρώτησε αν της λείπει η οικογένειά της και αυτή 

απάντησε αρνητικά. Στην συνέχεια η κόρη λέει ότι της λείπει ο επάνω κόσμος, 

αλλά ο χάρος της είπε ότι δεν πρόκειται να τον ξαναδεί. 

    Στο τραγούδι υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία. Το αμετάκλητο του 

θανάτου, δηλαδή ένα τραγικό γεγονός το οποίο κρύβεται στην άρνηση του χάρου 

να ανέβει η κοπέλα στον επάνω κόσμο. Η αγάπη της όμως για την ζωή δεν 

σβήνεται από την καρδιά της. Το δεύτερο στοιχείο είναι η μεταθανάτια ζωή, 

δηλαδή η ύπαρξη ζωής μετά τον θάνατο όπου δεν υπάρχει κάτι ευχάριστο. 

    Στο τραγούδι υπάρχουν και άλλα έξι στοιχεία τα οποία δομούν το έργο. 

Αρχικά βλέπουμε το μοτίβο της μάνας, η οποία ρωτά τον ήλιο για την κόρη της. 

Ένα μοτίβο, το οποίο είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια. Όπως και εδώ, έτσι και 

στα αρχαία χρόνια η Δήμητρα έψαχνε να βρει την κόρη της την Περσεφόνη που 

την είχε πάρει ο Πλούτωνας για να την κάνει γυναίκα του. Ο άρχοντας του Άδη 

ρώτησε τον ήλιο και εκείνος του είπε ότι την είχε πάρει ο Πλούτωνας. Το δεύτερο 

στοιχείο είναι η προσωποποίηση, η οποία στο συγκεκριμένο τραγούδι συναντάται 

σε πρόσωπα, στον ήλιο και στον χάρο. Το τρίτο στοιχείο είναι ο διάλογος. Στο 
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τραγούδι υπάρχουν δύο διάλογοι, ο διάλογος μάνας και ήλιου και ο διάλογος 

χάρου και κόρης ο οποίος είναι διάλογος μέσα σε διάλογο αφού μεταφέρεται από 

τον ήλιο στην μάνα. Ένα άλλο στοιχείο είναι οι διάφορες παρομοιώσεις που 

υπάρχουν όπως «σαν μήλο μαρμαρένιο» και «σαν μαρμαρένια βρύση». Επίσης οι 

σύνθετες λέξεις όπως «Τρισήλιε» και «ακριβοθυγατέρα» είναι ένα άλλο στοιχείο 

και τέλος ο στίχος και το μέτρο ο οποίος είναι ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος. 

    Στο τραγούδι, η μάνα ρωτά με πόνο τον ήλιο αν είδε την κόρη της. Το 

αίσθημα αυτό τονίζεται περισσότερο με τις λέξεις «λυγερή» και « 

ακριβοθυγατέρα». Η πρώτη λέξη εκφράζει την ομορφιά της λυγερής ενώ η δεύτερη 

την αγάπη της μάνας για την κόρη. Με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα του πόνου 

μεγαλώνει. Επίσης ο παρακλητικός πόνος της μάνας στον ήλιο έχει το ίδιο 

αποτέλεσμα. Τέλος, μέσα από τον τονισμό της καλοσύνης του ήλιου, τονίζεται 

πάλι το αίσθημα του πόνου και της θλίψης για τον χαμό της κόρης. 

    Το τραγούδι κλείνει με δύο αλήθειες. Η πρώτη αλήθεια είναι η αγάπη για την 

ζωή, η οποία δεν μπορεί να χαθεί από την καρδιά του ανθρώπου. Η δεύτερη 

αλήθεια είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρχει επιστροφή μετά τον θάνατο, 

ένα γεγονός τραγικό, το οποίο δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Έτσι, αυτό που μένει 

είναι το συναίσθημα του πόνου και της θλίψης. 

 

2.1.10 Θρησκευτικά τραγούδια 

 Θρησκευτικά ονομάζουμε τα τραγούδια που τραγουδιούνται στις εορταστικές 

ημέρες του χρόνου. Λέγονται και λατρευτικά γιατί έχουν στενή σχέση με την λαϊκή 

λατρεία. Διακρίνονται σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν αυτά που 

συνδέονται με προχριστιανικές λατρευτικές δοξασίες και ενέργειες. Στη δεύτερη 

ομάδα ανήκουν αυτά που σχετίζονται με τις εορτές του χριστιανικού εορτολογίου και 

την χριστιανική λατρεία(βλ. παράρτημα :) Στα  τραγούδια της πρώτης ομάδας 

βλέπουμε το λατρευτικό νόημα που υπάρχει και την βαθύτερη επιθυμία του 

ανθρώπου να επιδράσει με το τραγούδι του. Τα τραγούδια της δεύτερης ομάδας 

αναφέρονται στις χριστιανικές εορτές του χρόνου, φέρνουν αγγελία για θρησκευτικά 

γεγονότα, εξυμνούν ιερά  πρόσωπα, διατυπώνουν ευχές και παρακλήσεις.  

  Στο ύφος τους έχουν χαρακτηριστικές διαφορές σχετικά με τον χρόνο που 

έχουν συντεθεί και την ποιητική τους προέλευση. Κοινό γνώρισμα των θρησκευτικών 

-λατρευτικών δημοτικών τραγουδιών είναι πως, στο σύνολό τους, τραγουδιούνται 
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από μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες νέων ανθρώπων  - συνήθως-  που σύμφωνα με 

τα έθιμα γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι , λένε το τραγούδι και μετά ζητούν φιλοδώρημα. 

2.1.11 Εργατικά Τραγούδια 
 
 Τα εργατικά τραγούδια είναι πρωταρχικά τραγούδια, πάντα ενεργά με 

διαφόρους τρόπους. Γιατί σύμφωνα με τον Στίλπωνα Κυριακίδη (αναφέρει στο 

Κονταξής Κ. 2007: ) τα τραγούδια αυτά πλησιάζουν περισσότερο τον πρωτόγονο 

επιφωνηματικό και ρυθμικό χαρακτήρα του τραγουδιού. Έχουν ρυθμικό χαρακτήρα 

και συνοδεύουν τη ρυθμική εργασία. Το τραγούδι εν ώρα εργασίας βοηθάει και 

δυναμώνει τους εργάτες, έτσι ώστε να συνεχίσουν την δουλειά τους με χαρά. Τα 

εργατικά τραγούδια ήταν γνωστά και συνηθισμένα στους αρχαίους Έλληνες, 

διασώθηκαν δε και μερικά δείγματα. Στους μεταγενέστερους χρόνους, την συνέχεια 

αυτών των τραγουδιών δείχνει το γεγονός ότι ο Άρειος δημιούργησε τραγούδια 

τέτοια που αναφέρονταν στα δόγματά του και λίγο αργότερα ο Χρυσόστομος 

αναφέρει αρκετά είδη τέτοιων τραγουδιών, συμβουλεύοντας μάλιστα να 

αντικατασταθούν αυτά με ψαλμούς.       

 Σήμερα όμως δεν υπάρχουν πολλά εργατικά τραγούδια με την αρχική έννοια 

του όρου, δηλαδή τραγούδια που ο ρυθμός τους να ανταποκρίνεται στο ρυθμό της 

εργασίας. Όπως είναι φανερό, ως κύριο θέμα το εργατικό δημοτικό τραγούδι έχει την 

εργασία που γινόταν στα χωράφια, όπως τραγούδια θερισμού, αλωνίσματος, αλλά και 

εργασίες που γινόταν στο σπίτι όπως ο αργαλειός , ακόμη αναφέρονται για την ζωή 

και για την εργασία των βοσκών (βλ. παράρτημα:     ) Γενικότερα τα τραγούδια αυτά 

δημιουργήθηκαν για να βοηθούν τον άνθρωπο της εργασίας να ελαφρύνει το μόχθο 

του. 

 

2.1.12 Γνωμικά τραγούδια 
    Τα γνωμικά τραγούδια χαρακτηρίζονται ως μία άγνωστη ομάδα τραγουδιών. 

Στην πραγματικότητα είναι τραγούδια τα οποία εκφράζουν διάφορες απόψεις σχετικά 

με την ανθρώπινη ζωή. Κάποια είναι περισσότερο γνωμικές εκφράσεις με τη μορφή 

στίχων, παρά τραγούδια με την συνηθισμένη σημασία της λέξης. Πρόκειται για 

συμβουλές στους νέους, σκέψεις για την αξία της ζωής και πολλά άλλα. Είναι 

τραγούδια τα οποία είναι σύντομα στην έκφραση. 
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    Τα γνωμικά τραγούδια εκφράζουν μία λεπτή κρίση, μία φυγή του ανθρώπου 

από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Άλλοτε ο λαϊκός ποιητής ψάχνει το φίλο 

του και δεν τον βρίσκει και άλλοτε παίρνει θέση για το άδικο. Άλλες φορές ο ποιητής 

λαός συνοψίζει επιγραμματικά τις ιδέες του σχετικά με το σφάλμα. Δε γνωρίζει την 

συγνώμη και το φταίξιμο κάποιου που δεν μπορεί ποτέ να ξεχαστεί. 

    Το πιο συνηθισμένο όμως γνώρισμα των γνωμικών τραγουδιών είναι η 

μελαγχολική διάθεση για το άστατο της ζωής. Αυτός είναι και ο λόγος που μέσα 

στους στίχους των τραγουδιών της κατηγορίας αυτής τονίζονται δύο αντίθετες μεταξύ 

τους απόψεις. Αρχικά η μελαγχολική πεποίθηση για την ματαιότητα του κόσμου, και 

η συμβουλή για την απόλαυση του λίγου χρόνου που μας απομένει από την ζωή.   Σε 

μερικά γνωμικά τραγούδια ανάμεσα στους δεκαπεντασύλλαβους, ακούγονται και 

κάποια γυρίσματα τα οποία δείχνουν κυρίως θλίψη αλλά και έντονη περιφρόνηση για 

τον θάνατο (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  ) . Η ιδέα του θανάτου γίνεται χαρά και γλέντι. 

Ωστόσο, αυτό συμβαίνει μόνο στην αλλαγή της μελωδίας,  όπου περιγράφεται μία 

διαφορετική πλευρά από τα συνηθισμένα. 

 

2.1.13 Περιγελαστικά  

    Τα περιγελαστικά τραγούδια προσθέτουν έναν τόνο χαράς και ευθυμίας στα 

δημοτικά μας τραγούδια, ο οποίος δεν είναι και τόσο συνηθισμένος. Σε πολλές 

κοινωνίες, όπως είναι η κλειστή αγροτική κοινότητα, οι κανόνες της κοινωνικής ζωής 

είναι αυστηροί. Η τιμωρία για την παράβαση των κανόνων της κοινωνίας, γίνεται με 

πολλούς σκληρούς τρόπους,  αλλά και με το περιγέλασμα. Σε κάποιες συγκεκριμένες 

περιπτώσεις οι παραβάτες τιμωρούνται με την σάτιρα της οποίας ο ρόλος είναι 

διδακτικός και όχι παιδαγωγικός. Τέλος με το περιγέλασμα, εκφράζονται οι αξίες της 

ζωής και καυτηριάζονται τα ελαττώματα (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :   ). 

 
2.1.14. Ρίμες  
        Ανάμεσα στα δημοτικά τραγούδια, ιδιαίτερα του νησιωτικού χώρου και κυρίως 

της Κρήτης και της Κύπρου, συγκαταλέγονται και οι ρίμες με ομοιοκαταληξία 

συνήθως «ρίμα» με περιεχόμενο χρονογραφικό που επιτελούν το ρόλο μιας λαϊκής 

προφορικής εφημερίδας. Ο ζωντανός ρόλος τους φανερώνεται και από τη 

διατήρησή τους σε μερικές περιπτώσεις ως τις μέρες μας, καθώς εκφέρονται με έναν 

περίπου τραγουδιστικό τρόπο. 
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        Ο Γεώγιος Σπυριδάκης (αναφέρεται στο Κονταξής Κ.  2007:   )  χαρακτηρίζει τις 

ρίμες μονότονα άσματα, στα οποία είναι εμφανής ο προσωπικός χαρακτήρας τους,  

αφού ο στιχουργός στην προσπάθεια του να υποτάξει την έκφρασή τους στην 

ομοιοκαταληξία ζημιώνει όλο το ύφος της ρίμας.  Επιδιώκει επιπλέον ο δημιουργός 

της ρίμας να αφηγηθεί χρονογραφικά με κάθε λεπτομέρεια το γεγονός που αποτελεί 

την υπόθεση του ποιήματος,  τοποθετώντας ακόμη και τον εαυτό του στην αφήγηση, 

βεβαιώνει ο ίδιος την αλήθεια αυτών που εκτίθενται, εκφέρει κρίσεις και καταλήγει 

σε γνώμες και συμβουλές. Κάποιες φορές ο ποιητής στον επίλογο αναφέρει και το 

όνομά του. Τελειώνοντας,  ο Καψωμένος (αναφέρεται στο Κονταξής Κ., 2007:   ) 

θεωρεί ότι οι σύγχρονες ρίμες αντιπροσωπεύουν ένα υλικό αρκετά άνισο ποιοτικά και 

ποσοτικά. Εκτός από λίγες περιπτώσεις, δεν έχουν ιδιαίτερη ποιητική αξία 

γεγονός που οφείλεται στον κατά βάση χρονογραφικό τους χαρακτήρα. Απέχουν 

πολύ από την τεχνοτροπική και δομική αυστηρότητα που  χαρακτηρίζει το καθαυτό 

δημοτικό τραγούδι.  

 

         Ένα κύριο γνώρισμα των ποιημάτων – τραγουδιών αυτών είναι συχνότατα και η 

μικτή τους γλώσσα σε αντίθεση με την αρμονικά ενιαία και ομοιογενή γλώσσα του 

κλασικού δημοτικού τραγουδιού. Αυτός ο τρόπος έκφρασης αντικατοπτρίζει το κλίμα 

μιας επί αιώνες διαμορφωμένης και όχι ουσιωδώς μεταβαλλόμενης αγροτικής 

μικροκοινωνίας. Το φαινόμενο της μικτής γλώσσας δέχθηκε επίσης την κριτική των 

λογίων της εποχής μας, που την χαρακτήρισαν φαινόμενο ημιμάθειας και 

καλογερικής σχολαστικότητας. 

          Ο Στίλπων Κυριακίδης (αναφέρεται στο Κονταξής Κ. 2007:   )   τοποθετεί την 

αρχή του είδους αυτού της ποίησης στο 14ο αιώνα και συγκεκριμένα στο Χρονικό του 

Μωρέως, χρονογραφικό ποίημα της κατάκτησης της Πελοποννήσου από τους 

Φράγκους. Ο Γεώργιος Σπυριδάκης (αναφέρεται στο Κονταξής Κ 2007:  ) έχει την 

άποψη ότι η αφηγηματική αυτή πεζολογική ποίηση είναι παλαιότερη και ότι ήταν σε 

χρήση στη Μικρά Ασία, από την οποία πιθανότατα «μεταφυτεύτηκε» από πρόσφυγες 

στην Κύπρο, στην Κρήτη και αλλού και καλλιεργήθηκε ως ποιητικό είδος που 

μορφοποιήθηκε ειδικότερα μετά την επικράτηση - ως τεχνοτροπικού μέσου –της  

ομοιοκαταληξίας από τον 15ο αιώνα.  

          Πολλές από τις ρίμες έχουν ως θέμα τους ένα ιστορικό περιστατικό, όπως η 

ρίμα του Δασκαλογιάννη, έργο του Παντζελιού, αγράμματου τυροκόμου από τα 

Σφακιά. Αρκετές από τις ρίμες έχουν και σατιρικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα όταν 
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αναφέρονται σε γεγονότα τοπικού ενδιαφέροντος όπως για παράδειγμα, «Αι ρίμα του 

Παπαγιώργη» (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  σ. :    ) .  

          

2.2    ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
 

Το ρεμπέτικο τραγούδι άρχισε να δημιουργείται το 19ο αιώνα από ανθρώπους 

του «περιθωρίου» οι οποίοι έγραφαν τραγούδια για τις δυσκολίες που περνούσαν και 

τον τρόπο που έβλεπαν την ζωή. Αναπτύχθηκε στις φυλακές και στα λιμάνια και τα 

τραγούδια παίζονταν στις συγκεντρώσεις των φίλων και στις ταβέρνες.  

         Σύμφωνα με το λεξικό του Σταματάκου (αναφέρεται  στο  Κ. Κονταξής, 2007: 

417) το επίθετο ρεμπέτικο (τραγούδι) σχηματίστηκε από το ουσιαστικό ρεμπέτης, που 

σημαίνει: ρεμπεσκιές, φυγόπονος, αχαϊρευτος. Ο Ανδριώτης στο ετυμολογικό λεξικό 

σημειώνει: «ίσως το ίδιο θέμα με το σλαβικό Rebenok (= παιδί, παλικάρι (αναφέρεται 

στο Κονταξής Κ, 2007: 417-418) . 

         Σύμφωνα με το λεξικό Μπαμπινιώτη (αναφέρεται στο Κονταξής Κ, 2007: 417-

418) ο ρεμπέτης είναι: α) πρόσωπο που ακολουθούσε περιθωριακό τρόπο ζωής, 

απείθαρχη και αντισυμβατική συμπεριφορά και που συχνά σχετίζονταν με τον 

υπόκοσμο συμμετέχοντας σε παράνομες δραστηριότητες (πβ. λ. μάγκας, 

κουτσαβάκης, μόρτης, νταής). β)πρόσωπο που ζούσε ανέμελο με γλέντια και 

καταχρήσεις: «για σένα εγώ αλήτεψα και έγινα -,μπερμπάντης και ξενύχτης και 

σερέτης» (λαϊκό τραγ.). Το επίθετο ρεμπέτικο (το) και ρεμπέτικα (τραγούδια) είναι το 

ελληνικό λαϊκό  τραγούδι των αρχών του αιώνα, που εξέφρασε την αντίληψη και τις 

εμπειρίες του περιθώριου, των κατώτερων   κοινωνικών τάξεων, κυρίως, στα 

εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα (λ.χ. Πειραιά, Σύρο, Θεσσαλονίκη, Σμύρνη).  

Ο Τάσος Βουρνάς (αναφέρεται στο  Κονταξής Κ, 2007: 418)παρατηρεί ότι το 

ρεμπέτικο τραγούδι είναι δεμένο, κατά κάποιο τρόπο με το ζεϊμπέκικο χορό, αυτόν 

που χόρευαν τα ζεϊμπέκια, οι θρακικής καταγωγής στρατιώτες, δηλαδή των ειδικών 

εκείνων σωμάτων ασφαλείας της τουρκοκρατίας που είχαν σχηματισθεί στην 

Ανατολή. Γνωρίζουμε από την ιστορία ότι ήταν άγριοι και θηριώδεις, ένα είδος 

ανυπότακτων, ρεμπέτηδες, αντάρτες κατά της στρατιωτικής πειθαρχίας. Κάποιοι από 

τους σύγχρονους «ρεμπέτες» είναι οι: Μάρκος Βαμβακάρης, Στράτος Παγιουμτζής, 

Δημήτρης Γκόγκος ή Μπαγιαντερας, Γιάννης Παπαϊωάννου, Απόστολος 

Χατζηχρήστος, Βασίλης Τσιτσάνης, Μανώλης Χιώτης, Στελλάκης Περπινιάδης, Ρόζα 

Εσκενάζυ, Σωτηρία Μπέλου. 
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Ένας από τους μεγαλύτερους μελετητές της ρεμπέτικης μουσικής, ο Ηλίας 

Πετρόπουλος(πηγή:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BC%CF

%80%CE%AD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%BC%CE%BF%CF%

85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE ημερομηνία προσπέλασης: 23/11/11) , 

χωρίζει σε τρεις διαφορετικές εποχές το ρεμπέτικο 

    1922-1932 - Η εποχή που κυριαρχούν τα στοιχεία από την μουσική της Σμύρνης. 

    1932-1942 - Η κλασική περίοδος. 

    1942-1952 - Η εποχή της ευρείας διάδοσης και αποδοχής. 

Στην πρώτη δεκαετία κυριαρχεί το Σμυρναίικο και ανατολίτικο στυλ στο 

ρεμπέτικο τραγούδι. Η καταστροφή της Σμύρνης και η προσφυγιά από την Μικρά 

Ασία εμπλουτίζουν το Ελληνικό τραγούδι με αμανέδες, ταξίμια, Σμυρνιές 

τραγουδίστριες και ανατολίτικα όργανα ( σάζι, σαντούρι, ούτι, κανονάκι). Τα καφέ-

αμάν γίνονται κύριος φορέας αυτής της μουσικής και αρχίζουν οι πρώτες 

γραμμοφωνήσεις τραγουδιών (στην Αμερική ήδη από το 1910). 

Στη δεύτερη δεκαετία έχουμε την αυθεντικότερη έκφραση του ρεμπέτικου 

τραγουδιού από τους μάγκες των μεγάλων αστικών κέντρων και την αντικατάσταση 

των ανατολίτικων οργάνων με μπουζούκι, μπαγλαμά και κιθάρα. Την εποχή αυτή 

(δεκαετία ’30 και ‘40) η ρεμπέτικη μουσική αποτελεί τρόπο ζωής για τους ανθρώπους 

του περιθωρίου, της φτώχιας , τους αδικημένους από την κοινωνία, τους 

ναρκομανείς, τους φυλακισμένους. 

Στην τρίτη δεκαετία αλλάζει το στυλ των τραγουδιών και κάνουν την 

εμφάνισή τους οι μουσικές ιδιοφυίες της εποχής (Τσιτσάνης, Χιώτης, Μητσάκης και 

άλλοι). Η μουσική γίνεται περισσότερο πολύπλοκη και δυσκολόπαιχτη.  

         Θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα «Γιατί τα ρεμπέτικα τραγούδια,  ενώ τα 

έχουν γράψει συγκεκριμένα άτομα θεωρούνται δημοτικά τραγούδια;» Τα 

ρεμπέτικα τραγούδια είναι η εξέλιξη των δημοτικών τραγουδιών. Αρχικά δεν είχαν 

συγκεκριμένους δημιουργούς, αφού όπως αναφέρθηκε παραπάνω,  τα πρώτα 

τραγούδια γράφτηκαν στις φυλακές και στα λιμάνια από απλούς ανθρώπους και από 

μετανάστες της Μικράς Ασίας, αργότερα όμως οι δημιουργοί έγιναν γνωστοί και 

έμεναν τα ονόματά τους σε κάθε δημιουργία τους. Έτσι το ρεμπέτικο τραγούδι δεν 

είναι ακριβώς υποκατηγορία του δημοτικού αλλά μια μετεξέλιξή του. Ας  δούμε την 

ανάλυση ενός γνωστού δημοτικού τραγουδιού «Της γερακίνας γιος»  
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Της  γερακίνας  γιος 
Το τραγούδι  «της γερακίνας γιος»(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ) σε στίχους  του  

Κώστα Βίρβου  και  μουσική του Βασίλη  Τσιτσάνη, γράφτηκε το 1975, όταν ο 

στιχουργός, στην περίοδο της κατοχής  βρισκόταν στη φυλακή. Το τραγούδι είναι 

ουσιαστικά ένα γράμμα από τον γιο προς την μάνα του που την αποκαλεί γερακίνα 

λόγω των όσων έχει περάσει. Στο πρώτο κουπλέ  της περιγράφει τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες αναγκάζεται να ζει (ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να 

διαβάσω, είναι κρύο, ένα μέτρο επί δύο είναι το κελί μου). Στο ρεφραίν προσπαθεί να 

της δώσει ελπίδα λέγοντας της πως είναι δυνατός και έχει μάθει να τα βγάζει πέρα σε 

όποια δυσκολία συναντάει. Στο δεύτερο κουπλέ το «ματωμένο ρούχο» στο υγρό 

τσιμέντο δείχνει την άθλια κατάσταση κάτω από την οποία ζει ο φυλακισμένος. 

Επίσης με το «στο κελί το διπλανό μου φέραν κι άλλον αδερφό μου» ο στιχουργός 

μας πληροφορεί πως έχει και τον αδερφό του στο διπλανό κελί και έτσι αυξάνεται η 

τραγικότητα της μητέρας-γερακίνας.   

 

Μουσικά, το τραγούδι είναι γραμμένο στον λαϊκό δρόμο χιτζάζ (ξεκινώντας 

από σολ μινόρε καταλήγει σε ντο μινόρε) και σε ρυθμό 9/8 (ζεϊμπέκικο). Ο 

ζεϊμπέκικος σε ρυθμό 9/8  

(πηγή:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%A

D%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83

%CE%B9%CE%BA%CE%AE, ημερομηνία προσπέλασης : 23/11/11) είναι ο 

βασικότερος ρυθμός της ρεμπέτικης μουσικής. Προήλθε ασφαλώς απ΄ τα χορευτικά 

9/8 των Κυκλάδων και του Πόντου, πού εδώ όμως έχει χάσει ολότελα τη ρυθμική του 

αγωγή κι έχει γίνει αργός, βαρύς, μακρόσυρτός και περιεκτικότερος. Χορεύεται από 

έναν μόνο χορευτή και επιδέχεται αφάνταστη ποικιλία αυτοσχεδιασμού με μόνο 

δεδομένο την αίσθηση του ρυθμού. Ο καλός χορευτής στο ζεϊμπέκικο θα ΄ναι εκείνος 

που θα διαθέτει τη μεγαλύτερη φαντασία και την κατάλληλη πλαστικότητα,  ώστε να 

μην αφήσει ούτε μια νότα μπουζουκιού που να μην τη δώσει με μια αντίστοιχη 

κίνηση του σώματός του. Σα χορός είναι ο δυσκoλότερoς και ο δραματικότερος σε 

περιεχόμενο. 

 

2.3. Το αντιστασιακό  τραγούδι: Παρεξηγημένο και μη διαδεδομένο 
 

Αφορμή για την μελέτη των αντάρτικων τραγουδιών στάθηκε η δίψα με την 

οποία ο κόσμος άρχισε να ξανατραγουδάει μετά τον Ιούλιο του 1974 , τραγούδια  τα 
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οποία για περίπου τριάντα χρόνια η εκτέλεση τους σε δημόσιο χώρο συνιστούσε 

ποινικό αδίκημα. Αποδείχτηκε,  όμως,  πως η συλλογική μνήμη ενός λαού είναι ικανή 

να διαφυλάξει πολιτιστικές παραδόσεις  αιώνες ολόκληρους.  

Στην περίπτωση των αντάρτικων τραγουδιών δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με 

πολιτιστικό θησαυρό αλλά πολιτικό και ιδεολογικό που έπρεπε να διατηρηθεί  πάση 

θυσία. Τραγούδια που ενώνουν τρεις γενιές σημαντικά διαφορετικές μεταξύ τους (τη 

γενιά της Αντίστασης, των δημοκρατικών αγώνων –της δεκαετίας του ΄50- και του 

Πολυτεχνείου) και αποδεικνύονται έτοιμα να επενδυθούν στους μελλοντικούς 

λαϊκούς αγώνες.  

Τα αντιστασιακά τραγούδια,  βέβαια,  μετρούνται σε πολλές εκατοντάδες και  

γράφτηκαν με πάρα πολλούς τρόπους, τόσο από επώνυμους όσο και από ανώνυμους 

αγωνιστές: άλλοτε στα βουνά-πολλές φορές μετά την μάχη – και άλλοτε στα χωριά 

ως άμεσος καρπός  σχέσης μεταξύ ανταρτών και λαού στις απελευθερωμένες 

περιοχές σε πόλεις σπίτια  σε συγκεντρώσεις ακόμα και στις φυλακές της μέσης 

Ανατολής. Γράφονταν είτε κατά  παραγγελία είτε αυθόρμητα. Άλλοτε περνώντας από 

τα αυτιά κάθε Έλληνα  και άλλοτε μη ξεπερνώντας τα σύνορα ενός χωριού ή μιας 

συνοικίας. Αν προσθέσουμε και τις πάρα πολλές παραλλαγές με τις οποίες 

τραγουδήθηκαν πολλά από αυτά αμέσως καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι η 

συλλογή, ο σχολιασμός   η δημοσίευση των στίχων και της μουσικής αυτών των 

τραγουδιών. Η καινούργια γενιά έχει ανάγκη να τα μάθει  και να τα τραγουδήσει και 

η παλιά να τα ξαναθυμηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση τα τραγούδια λειτουργούν ως 

όπλο πολιτικής διάπλασης ακριβώς για τον σκοπό που δημιουργήθηκαν. 

 
2.3.1 Θεματολογία των  αντιστασιακών δημοτικών τραγουδιών  
 

Τα θέματα των αντιστασιακών τραγουδιών έχουν ευρύ φάσμα.. Είναι τραγούδια 

που συνδέονται με κορυφαίες περιόδους της ιστορίας. Αναφέρονται στην πάλη των 

Ελλήνων ενάντια  σε αυτούς που ήθελαν την χώρα μας υποδουλωμένη , υμνούν το 

θάρρος των στρατιωτών μας και δείχνουν την δίψα που είχε ο λαός μας για την 

ελευθερία (Πετράτος Πέτρος, 2008:109). Συγκεκριμένα τα θέματα είναι : 

1) Το θέμα της κατοχής 
 

 Να διώξουμε τους Γερμανούς/ που μας ποδοπατάνε 
Φασιστάδες μαύροι δράκοι/ μας πατήσανε την γη(1) 

(Τ. Άδαμος, 1977 :106,133) 
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2)Το θέμα της μάχης 
 
Και βροντάει το ντουφέκι/αστραπή κι αστροπελέκι 
Σαν τα τραγιά που σφάζουν τον χασάπη 
 έτσι πέφτανε τα ιταλικά κεφάλια. 

( Ευ. Κυριαζή  1975  :99-100   «Της Ελλάσωνας») 
 
3) Το θέμα της καταστροφής 
 

       Ανέβηκαν οι Γερμανοί να πιάσουν τους αντάρτες 
       και αντάρτες δεν εβρήκανε βάζουν φωτιά και καίνε. 

                                          (Τ. Άδαμος  1977  : 108  «Στου Αϊ-Βασίλη το χωρίο») 
4) Το θέμα της πείνας 
 
Τα χόρτα τρώμε ταχτικά/χωρίς ψωμί και λάδι) 

(Τ. Άδαμος  1977  : 162 «Της πείνας») 
 

 
5) Το θέμα του αγωνιστικού ήθους 
 
Να πάρω το τουφέκι μου ,την όμορφη πατρόνα 
να κατεβώ στον Ομαλό/να σκοτώσω Γερμανούς και Έλληνες προδότες  

(Τ. Άδαμος ,  1977 : 176 «Να κατεβώ στον Ομαλό») 
 
6) Το θέμα της προδοσίας 
 
Κι έτσι δείξαν στους προδότες 
Γερμανούς και καταδότες  
 πως δεν πιάνονται στα χέρια 
 οι αντάρτες ζωντανοί  

                                      (Τ. Άδαμος    1977  : 128 «Η μάχη της Σπηλιάς»)  
 
7)Το θέμα της κοινωνικής αλλαγής 
 
Κάψανε τις τράπεζες και όλα τα χαρτιά 
για να απαλλαχτεί από τα χρέη 
η φτωχολογιά.  

(Τ. Άδαμος, 1977   :123 «Μια βραδιά στην Νάουσα») 
 
8)Η συμπαράσταση της φύσης 
 
Το λένε οι κούκοι στα βουνά  
κι οι πέρδικες στα πλάγια/το λένε και τα ανταρτόπουλα  
στα αντάρτικα λημέρια. 

(Ευ. Κυριαζή, 1975  :95 «Το λένε οι κούκοι») 
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2.3.2 Χαρακτηριστικά  της μουσικής  και της τεχνικής των αντιστασιακών 
δημοτικών τραγουδιών 
 

Το αντάρτικο ως κίνημα ξεκίνησε σε μικρές ομάδες. Ο Άρης Βελουχιώτης 

στην Ρούμελη, ο Νοέας στον Ταΰγετο, ο «Παππούς» στον Όλυμπο. Και ο λαός με τον 

ίδιο τρόπο που πήρε το όπλο και συμμετείχε στα βουνά,  δημιούργησε τραγούδια  για 

κάθε περίπτωση. Νέοι στίχοι, πρόχειρα φτιαγμένοι ανάλογα με τις ανάγκες, παλιές 

μελωδίες και έτοιμο το τραγούδι. 

 
Ελλάδα μας, Ελλάδα μας-ως πότε θα’ σαι σκλάβα 

πάνω στον σκοπό: 
Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα-πότε θα πας στην Σάμο 

                                                                                               (πηγή: stixoi.info) 
Βασικά έχουμε τρεις κατηγορίες 
 
•  Πρώτον πάνω σε παλιούς κλέφτικους ή λαϊκούς σκοπούς, αυτά που έφτιαχναν  

οι βετεράνοι από τα Κούρναβα και τις Καισαριανές και αυτά που φτιάχνονταν 

κατόπιν παραγγελιάς  του αγώνα και κυκλοφορούσαν στο λαό μέσω των 

οργανώσεων. Όμως υπήρχαν και τραγούδια που ήταν  πρόχειρα  με στίχους όπως: 

Κι εσύ μορφωμένε με γνώσεις απείρους 
κλεισμένους  μέσα σε άγρια φυλακή 
πάει το κνούτο κι η χρυσή στολή 

ψάλε τον Λένιν και εσυ 
(πηγή:rizospastis.gr) 

 
• Τα τραγούδια αυτά βέβαια κάλυπταν άμεσες ανάγκες. Σήμερα μπορεί να 

στεκόμαστε κριτικά στην πληθώρα των ρωσικών σκοπών. Όμως για τους Έλληνες 

κομμουνιστές η Σοβιετική Ένωση ήταν η χώρα του Λένιν και της σοσιαλιστικής 

επανάστασης και η κύρια αντιφασιστική δύναμη. Δεν ενσωματώθηκαν βίαια στο 

επαναστατικό ρεπερτόριο, αλλά - όπως οι ελληνικοί σκοποί-  άρεσαν και 

πολυτραγουδήθηκαν,  όπως  άλλα τραγούδια του αγώνα. Στην εποχή μας, κάθε 

τραγούδι παρμένο ξεχωριστά μοιάζει ανιαρό και χωρίς καμιά γοητεία ή γλύκα. Όμως 

τότε στα χείλη ενός λαού είχαν μοναδική χάρη.  

κι ο Στάλιν φωτιά στρατηλάτης 
με νου με καρδιά με πυγμή 
το σύνθημα δίνει να αρχίσει 
η μάχη η τρανή η τελική 

κι οι τύραννοι φεύγουν με τρόμο 
στο διάβα της δίκιας οργής  
κι η ελεύθερη χώρα εκδικείται 
τα δάκρυα όλης της γης 

(πηγή:rizospastis.gr) 
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• Στην διάρκεια της Αντίστασης δεν υπήρξε δραστηριότητα που να μην 

τραγουδήθηκε. Όλες οι οργανώσεις είχαν δικά τους τραγούδια και όλες οι 

οργανώσεις τραγουδούσαν όλα τα τραγούδια. Οι κομμουνιστές τα επονίτικα, οι 

ελασίτες τα κομματικά,  οι γυναίκες τα ελασίτικα. 

Από τεχνικής πλευράς κάποια  τραγούδια αντιστασιακά δεν είναι  ό,τι καλύτερο.   
 

Επήγαν στον Χορτιά, σκοτώσανε παιδιά 
Ανάψανε τον φούρνο και κάψαν τον παπά 

                                                        (Τα αντάρτικα τραγούδια « εκδόσεις Τετράδιο») 
 

Τραγούδια με αδούλευτο στίχο, απλό σκοπό αλλά με φορτισμένο και τραγικό 

μήνυμα σαν δελτίο ειδήσεων.  Τα τραγούδια, όμως, αυτά  αγαπήθηκαν και 

τραγουδηθήκαν, γιατί στην ψυχή του λαού τα τραγούδια αυτά αναφέρονταν σε έναν 

ηγέτη που ήταν σημαία και σύμβολο στον αγώνα και τον στόλιζαν οι πιο θαυμαστοί 

και γοητευτικοί θρύλοι (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ μαρτυρία της Έλλης Αλεξίου για το πώς 

γράφηκε ο ύμνος του ΕΛΑΣ :     )  

 

 

2.4  Η Μουσική των δημοτικών τραγουδιών 

 

Η μουσική του δημοτικού τραγουδιού είναι, όπως και η ποίηση του, 

παραδοσιακή και τυποποιημένη. Οι άγνωστοι δημιουργοί των δημοτικών τραγουδιών  

έγραφαν στίχους και τραγουδώντας τους με μια μελωδία που δημιουργούσαν μόνοι 

τους ή τροποποιώντας μία γνωστή τους, αν οι ίδιοι είχαν μουσικές γνώσεις,  έπλαθαν 

ένα δημοτικό τραγούδι το οποίο γίνονταν δημοφιλές από στόμα σε στόμα. Τα όργανα 

που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των δημοτικών τραγουδιών είναι κουτάλια, 

κουδούνια, ζήλια, τρίγωνο  (κρουστά), φλογέρα, ζουρνάς, τσαμπούνα, γκάιντα, 

κλαρίνο (πνευστά), ταμπουρά, λαούτο, ούτι, κανονάκι, σαντούρι, λύρα, βιολί 

(έγχορδα). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δεσμός του δημοτικού τραγουδιού με την 

Αιτωλοακαρνανία 

3.1. Το δημοτικό τραγούδι στην Αιτωλοακαρνανική  γη. 

  Η Αιτωλοακαρνανία φημίζεται για το πλήθος των λαϊκών ασμάτων τα οποία 

έχουν επηρεαστεί καθαρά από την καθημερινότητα των κατοίκων της. Αρχικά, 

παρατηρούμε ότι τα θέματα αντλούνται κυρίως από την κοινωνική ζωή με σκοπό την 

εξιστόρηση των κυριοτέρων δραστηριοτήτων των κατοίκων της Αιτωλοακαρνανίας. 

Κάποια από αυτά είναι του γάμου, θρηνητικά, της δουλειάς, δηλαδή αυτά τα οποία 

αναφέρονται στις αξιομνημόνευτες στιγμές του καθημερινού ανθρώπου. Επίσης, η 

ποικιλομορφία του εδάφους,  που συνδυάζει ορεινό και νησιωτικό τοπίο,  

συσχετίζεται άμεσα με την ποικιλομορφία των κατηγοριών του δημοτικού 

τραγουδιού.  

Κατά τον Σίμωνα Καρά «ως προς την μουσική του τα τραγούδια της Ρούμελης 

διακρίνονται σε καθιστικά –της τάβλας, πατινάδες του δρόμου και χορευτικούς 

σκοπούς». Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ορολογία βυζαντινής μουσικής 

διαπιστώνουμε πως  τα καθιστικά, ιστορικά , και κλέφτικα τα συναντούμε στο Ά και 

πλάγιο Ά ήχο. Από την άλλη τα χορευτικά συναντώνται σε ήχο Ά,  ο οποίος δεσπόζει 

και στις λεγόμενες πατινάδες ή δρομικά.  Παρόλα αυτά  κάποια από τα δρομικά  τα 

βρίσκουμε  και σε πλάγιο του β΄ ήχου που προσδίδει στον λόγο κατάνυξη και 

ευσέβεια. Υπάρχουν επίσης και καθαρά οργανικοί σκοποί που παλαιότερα 

συνοδεύονταν με ποικίλα όργανα μουσικής.(ζουρνάδες, φλογέρες και νταούλια). Θα 

πρέπει να αναφέρουμε και τους τραγουδιστές και κλαρινοπαίχτες που έχει βγάλει η 

περιοχή μας. Ο γνωστότερος από όλους ο Τάκης Καρναβάς. Μετά ο Γεώργιος 

Καππές, Κωνσταντίνος  Πανάς κα Βασίλης Σούκας ,Γιάννης Βασιλόπουλος .Επίσης 

άλλος ένας γνωστός είναι ο Βασίλης Σαλέας όπως και ο Αριστείδης Μόσχος. 

 Στην συνέχεια εντοπίσαμε το διαχρονικό χαρακτήρα των τραγουδιών αυτών,  

αφού ακόμα ακούγονται και συνοδεύουν τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων της 

σύγχρονης εποχής. Η λαϊκή μας παράδοση αποτελεί στοιχείο της εθνικής μας 

ταυτότητας, διότι επισημαίνει την συνέχεια του ελληνικού γένους,  το οποίο δεν 

παύει να σκέφτεται και  να ζει με τον ίδιο τρόπο, ανάλογο με αυτό των προγόνων 

μας. Το δημοτικό τραγούδι γεννήθηκε με τον ομαδικό στοχασμό για κάποιο 

σημαντικό περιστατικό, το οποίο είναι γέννημα της «ζωηρής και γόνιμης φαντασίας 

του ελληνικού λαού» (Μπερερής Πέτρος, 2005:15).  
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Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι η εκκλησιαστική ζωή συνδέεται με την 

ψυχαγωγία των τότε ανθρώπων χωρίς ταξικές διαφορές, διότι η μουσική αφανίζει 

κάθε είδους ρατσιστικές συμπεριφορές .Συνήθως οι θρησκευτικές εορτές,   τα κοινώς 

επονομαζόμενα  πανηγύρια, γίνονταν χώροι συνάντησης και επικοινωνίας μεταξύ των 

χωρικών. Κάποια από τα σημαντικότερα  και πανελλαδικώς γνωστά για τις 

ιδιαιτερότητες τους είναι τα παρακάτω: Το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, του Αϊ- 

Συμιού ,της Αγι’ Αγάθης, του Σωτήρος, της Παναγίας, της Μεταμόρφωσης του 

Σωτήρος και των Αγίων Ασωμάτων (Πέτρος Μπερερής, 2005 : 23-29) 

Αρχικά το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, πραγματοποιείται στις 26 

Ιουλίου στο Νεοχώρι το όποιο περιλαμβάνει το προσκύνημα της εικόνας την 

λειτουργία και το υπαίθριο γλέντι. Δεύτερον το πανηγύρι του Αη-Συμιού το οποίο με 

τη σειρά του λαμβάνει χώρα στο Μεσολόγγι και γίνεται διεξοδική αναφορά σε αυτό 

σε άλλον τομέα της εργασίας. Τρίτον το πανηγύρι του Αη- Γιαννιού που καθιερώθηκε 

στην μνήμη του Αη- Γιαννιού του Νηστευτή, στις 29 Αυγούστου Τέλος το πανηγύρι 

της Αγίας Αγάθης το οποίο γίνεται από κοινού (Αιτωλικό και Σταμνά ) κάθε χρόνο 

στις 23 Αυγούστου. 

Παρακάτω παρατίθενται οι κατηγορίες των τραγουδιών που ακούγονται στα 

πανηγύρια αυτά αλλά και γενικά στην Αιτωλοακαρνανία 

 

3.2 Κατηγορίες των δημοτικών τραγουδιών στην Αιτ/νία 

Τα δημοτικά τραγούδια στην Αιτωλοακαρνανία διακρίνονται  στις εξής  κατηγορίες: 

α. Παραλογές  

                  Της Άρτας το γεφύρι 

-Γιοφύρι δε στεριώνεται, γιοφύρι δε στεριώνει, 
χωρίς να θεμελιώσετε του Γιώργη τη γυναίκα. 

(Στυλιανή Φραγκάκη 70 χρονών στο Καραμεσίνης Μ, 2008:149) 

β. Κλέφτικα  

                  Του Μάρκου Μπότσαρη 

Θρήνος μεγάλος γίνεται μέσα στο Μεσολόγγι. 
Τον Μάρκο παν στην εκκλησιά τον Μάρκο παν στον τάφο. 

( Προφορική μαρτυρία από την Ευαγγελία Κοντοδήμου 60 χρονών, στην Θεοδώρου 

Λαμπρινή,30/10/11) 

γ. Τραγούδια του γάμου  

        Όταν χτενίζουν και στολίζουν την νύφη 

Χτενίστε τα ξανθά μαλλιά, βγάλτε τα αποξαγγλίδια 
και δώστε τα στο χρυσικό να φτιάξει δαχτυλίδια. 
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……………………………………………………. 
-Νυφούλα μ’ ποιος σε στόλισε και σ’ ήβρα στολισμένη;  
-Τ’ αδέρφια μου με στόλισαν και μ’ ήβρες στολισμένη. 

(Καραμεσίνης Μ,2008:162) 

δ. Τραγούδια της αγάπης 

                Του αρνητή της αγάπης  

-Βρε, καπετάνιε μου αδερφέ, καλέ καραβοκύρη, 
μην είδατε τον αρνητή, τον ψεύτη της αγάπης; 
Όταν μ’ αγάπαγε μου έλεγε ποτέ του δεν μ’ αρνιέται 
και τώρα με παράτησε και πάει με τα καράβια. 

(Ευφροσύνη Σπυρέλη,90 χρονών στο Καραμεσίνης Μ, 2008:160) 

ε. Τραγούδια της τάβλας  

                Ο Χριστός κι η Παναγία 

Σε αυτήν την τάβλα που’ μαστε, σε τούτο το τραπέζι, 
τον άγγελο φιλεύαμε  και το Χριστό κερνάγαμε 
και την παρθένα Παναγία την διπλοπροσκυνάμε  
να μας χαρίσει τα κλειδιά. 

( Προφορική μαρτυρία από την Ευαγγελία Κοντοδήμου 60 χρονών, στην Θεοδώρου 

Λαμπρινή,30/10/11) 

στ. Τραγούδια της ξενιτιάς 

                          Γιος και μάνα  
Μια μάνα απόψε μάλωνε μαλώνει με το γιο της. 
-Στα ξένα γιόκα μ’ να μην πας κι απ’ το χωριό μη φύγεις. 
-Στα ξένα μάνα δε θα βρεις τον πόνο σου να νιώσει. 

( Προφορική μαρτυρία από την Ευαγγελία Κοντοδήμου 60 χρονών, στην Θεοδώρου 

Λαμπρινή,30/10/11) 

ζ. Μοιρολόγια  

        Μοιρολόγια του Κάτω κόσμου και του Χάρου 

Όταν στερέψει η θάλασσα και γίνει περιβόλι,  
τότε θα βγουν από τη γη θα’ ρθουν από τον Άδη. 

(Ζωή Σκαπέτη,56 χρονών στο Καραμεσίνης Μ, 2008:170) 

 

η. Ταχταρίσματα 

                                 Ο παπάς  

Ε παπά μωρέ παπά δώσ’ του παιδιού μου λειτουργιά. 
Λειτουργιά και μύδγαλα να μ’ αξίνει γρήγορα. 
Λειτουργιά και μπιρμπιλόνια να μου ζήσει χίλια χρόνια. 
Λειτουργιά και μυδγαλάκια να του βγούνε τα δοντάκια. 

( Προφορική μαρτυρία από την Ευαγγελία Κοντοδήμου 60 χρονών, στην Θεοδώρου 

Λαμπρινή,30/10/11) 
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θ. Νανουρίσματα  

                           Νάνι Νάνι  

Νάνι νάνι νανισέ το Παναγιά μου φύλαξε το. 
Νάνι του νανάκια του να βγούνε τα δοντάκια του.  
Νάνι του νανάκια του ώσπου να ‘ρθει η μάνα του.  
Απ’ τα ξύλα απ’ το νερό κι απ’ τον κόκκινο γιαλό.  

( Προφορική μαρτυρία από την Ευαγγελία Κοντοδήμου 60 χρονών, στην Θεοδώρου 

Λαμπρινή,30/10/11) 

 

    Στην Αιτωλοακαρνανία παρατηρείται μια πληθώρα δημοτικών τραγουδιών, 

τα οποία σχετίζονται με οποιαδήποτε στιγμή της ζωής των ανθρώπων, είτε πρόκειται 

για θάνατο είτε για γάμο. Το δημοτικό τραγούδι αντλεί τα θέματά του από την 

καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Συγκεκριμένα στην περιοχή μας 

παρατηρούμε ένα όγκο λαϊκών ασμάτων, στα οποία διαφαίνονται οι συνήθειες και οι 

παραδόσεις του τόπου μας. 

 
3.3. Η Ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου στο Δημοτικό Τραγούδι 

3.3.1. Ιστορικά στοιχεία για την Έξοδο του Μεσολογγίου 

 

          Η Έξοδος του Μεσολογγίου αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός καταχωρημένο 

ανάμεσα στις σημαντικότερες και ενδοξότερες μάχες κατά τη διάρκεια της 

Επανάστασης του 1821. Σπουδαίοι οπλαρχηγοί έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι 

μέχρι τελικής πτώσεως το όραμά τους, για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Ελλάδα. 

Όπως είναι γνωστό στις 25 Δεκέμβρη 1825, ο Ιμπραήμ φτάνει στο Μεσολόγγι, για να 

ενισχύσει τα στρατεύματα του Κιουταχή. Ταυτόχρονα η πόλη αποκλείστηκε από τη 

θάλασσα εξαιτίας της επανόδου του τουρκοαιγιαπτιακού στόλου. Η ασφυκτική 

πολιορκία και η θέση των υπερασπιστών του Μεσολογγίου γινόταν ανυπόφορη για 

τους κατοίκους της πόλης. Στις 16 Φλεβάρη 1826 ο Ιμπραήμ διατάζει γενική έφοδο.  

Μάταια, όμως, επιχειρεί,  διότι οι Έλληνες ήταν στις επάλξεις. Στο έκτο έτος της 

Ελληνικής Επανάστασης η τύχη του Μεσολογγίου έχει πια κριθεί. Η έλλειψη 

πολεμοφοδίων είναι φανερή και ο λιμός μία δεινή πραγματικότητα. Οι μαχητές είναι 

αποφασισμένοι να επιχειρήσουν την Έξοδο τη νύχτα  της 10ης Απρίλη. 

            Όλοι πριν από την Έξοδο μετάλαβαν των Αχράντων Μυστηρίων. Τα περιττά 

πράγματα κάηκαν. Το δειλινό άρχισαν όλοι να μαζεύονται στις προκαθορισμένες 

θέσεις, απ’ όπου θα εξορμούσαν. Ταυτόχρονα λήφθηκε μέριμνα για τη διατήρηση της 

φυσιογνωμίας της άμυνας (φρουρές, σκοποί) προς εξαπάτηση του εχθρού. Φαίνεται, 
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όμως, ότι η διάταξη της Εξόδου δεν τηρήθηκε όπως ακριβώς είχε οριστεί. Η 

προδοσία δεν άργησε να φανεί, διότι κάποιος θεώρησε απαραίτητο να ενημερώσει το 

αντίπαλο στρατόπεδο για το χρόνο και τον τρόπο που θα πραγματοποιούνταν η 

Έξοδος. Η τραγωδία της 10ης Απρίλη επισφραγίστηκε με το γηραιό Χρήστο 

Καψάλη, ο οποίος,  αφού συγκέντρωσε στην πυριτιδαποθήκη του τους άρρωστους 

και όσους δεν μπόρεσαν να βγουν, όταν έφτασε ο εχθρός κοντά τους έβαλε φωτιά. 

 

3.3.2. Η λαϊκή Μούσα υμνεί το ηρωικό Μεσολόγγι  

          Η Έξοδος του Μεσολογγίου είναι ένα καθαρά ιστορικό και πολιτικό γεγονός, 

με αποτέλεσμα να κατατάσσει τα λαϊκά άσματα που ασχολούνται μ’ αυτό στην 

κατηγορία των ιστορικών δημοτικών τραγουδιών. Αυτό το είδος των δημοτικών 

τραγουδιών εκδηλώθηκε εντονότερα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821,  

λόγω των αναρίθμητων και απανωτών πολιτικών εξελίξεων.1 

            Πληθώρα δημοτικών τραγουδιών, τα οποία έχουν διαδοθεί και 

αναζωπυρώνουν την Ιστορία του Γένους, συνεχίζουν να τραγουδιούνται από τους 

απλούς, καθημερινούς ανθρώπους της υπαίθρου κι όχι μόνο. Τα τραγούδια περνούν 

από στόμα σε στόμα κι από γενιά σε γενιά ως ανεκτίμητος θησαυρός. Τα ιστορικά 

τραγούδια, τα οποία αναφέρονται στην Έξοδο του Μεσολογγίου αποσκοπούν στη 

δημιουργία της ιστορικής συνείδησης του λαού μας. Το σύνολο των Ελλήνων με την 

προφορική διάδοση των λαϊκών ασμάτων, επιτυγχάνει έναν ικανοποιητικό βαθμό 

αυτογνωσίας, διότι έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει πιθανά λάθη και ανώφελες 

κινήσεις που οδήγησαν σε ήττες τους Έλληνες οπλαρχηγούς. Η ηρωική στάση και ο 

πατριωτισμός των αποκλεισμένων Μεσολογγιτών απέναντι στο διπλό εχθρό- την 

πείνα και τους Τούρκους- με σύμμαχο τη συνείδησή τους, η οποία τους υποδείκνυε 

να μην υποκύψουν, αλλά να υψώσουν το ανάστημά τους,  με αποτέλεσμα να 

περάσουν στην αθανασία αποτυπώνεται στο δημοτικό τραγούδι. Κάποια από τα 

κυριότερα ιστορικά, τοπικά, δημοτικά τραγούδια παραθέτονται στη συνέχεια και στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (σελ    ) .   
 

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΔΟΛΙΑ ΤΑ ΒΟΥΝΑ 

--Τι έχουν τα δόλια τα βουνά, τι έχουν κι αναστενάζουν; 
Τι έχεις, καημένη Ρούμελη, και βαριαναστενάζεις; 

                                                 
1 . Για λεπτομέρειες σχετικά με την κατηγορία των ιστορικών τραγουδιών βλ α) στην παρούσα 
ερευνητική εργασία σσ :    β) στο  Βιβλίο Νέας ελληνικής λογοτεχνίας της πρώτης τάξης του γενικού 
λυκείου, σελ. 7 
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--Το τι καλό 'χω να χαρώ, να μην αναστενάζω; 
--Εφτά χρόνους τώρα πολεμώ, με τον Σουλτάν Μαχμούτη, 

χάνω παιδιά στον πόλεμο, αρματολούς και κλέφτες, 
κάστρα πολλά μου παίρνουνε, ένα κοντά απ' τ' άλλο. 

Ένα μονάχα μου' μεινε, το δόλιο Μεσολόγγι 
και τώρα μου το κλείσανε, γυρεύουν να το πάρουν. 

   

         Το συγκεκριμένο δημοτικό τραγούδι προφανώς αναφέρεται στο μακροχρόνιο 

ελληνοτουρκικό πόλεμο και στις ήττες του ελληνικού στρατού. Ειδικότερα αφορά 

στην πολιορκία του Μεσολογγίου και το θανατικό που αιωρείται έντονα εδώ και εφτά 

χρόνια που διαρκεί αυτό το μέτωπο. Η Ρούμελη εμφανίζεται σα μια γυναικεία, 

πληγωμένη μορφή, η οποία αρνείται να παραδώσει το τελευταίο οχυρό της, το δόλιο 

Μεσολόγγι, που με τη σειρά του αντιστέκεται και έρχεται αντιμέτωπο με το μένος 

των Τούρκων. 

        Στο  λαϊκό άσμα  «Η πολιορκία του Μεσολογγίου» (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:  )  

περιγράφονται οι δραματικές σκηνές, λίγες ώρες πριν από την Έξοδο. Ο χειρότερος 

εχθρός τους είναι η πείνα, τα εφόδια είτε τρόφιμα, είτε πυρομαχικά έχουν πια 

εξαντληθεί καθώς και η υπομονή των αποκλεισμένων. Σύμφωνα με το σχέδιο της 

Εξόδου, οι γέροντες θα έβγαιναν πρώτοι, στη μέση τα γυναικόπαιδα,  ενώ οι 

ανήμποροι και  ασθενείς θα παρέμεναν στην πόλη όπου και θα πυρπολούνταν, διότι 

το ανυπόταχτο φρόνημά τους δεν τους επέτρεπε να γίνουν αιχμάλωτοι των Τούρκων. 

Η πείνα θέριζε, ο φόβος όχι.  

        Ο Κατσαντώνης είναι ένας στρατηγός από την περιοχή μας,  πραγματική 

φιγούρα  που υμνήθηκε από το λαό, για την ανδρεία και τη γενναιότητα που έδειχνε. 

Πολλές οι παραλλαγές που σώζονται για τον τιμημένο οπλαρχηγό της Ρούμελης  (βλ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ :    )  

         Ο Μάρκος Μπότσαρης είναι μία μορφή-κλειδί στην Έξοδο του Μεσολογγίου. 

Ήταν  Σουλιώτης αγωνιστής και καπετάνιος (αρχηγός), ο οποίος πέθανε στη διάρκεια 

της μάχης στο Κεφαλόβρυσο. 

 

ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 
Θρήνος μεγάλος γένεται μέσα στο Μεσολόγγι 

το Μάρκο παν στην εκκλησιά το Μάρκο παν στον τάφο 
'ξήντα παπάδες παν μπροστά και δέκα δεσποτάδες 
κι από μεργιά Σουλιώτισσες τόνε μοιργιολογάνε 

κι ο γερο-Νότης κάθονταν στου Μάρκου  το κεφάλι 
κι όλο του Μάρκου ν' έλεγε κι όλο του Μάρκου λέει; 
--Για σήκω απάνω Μάρκο μου, και μη βαριοκοιμάσαι 
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Κι αν' ο Βάλτος επροσκύνησε κι όλο το Ξηρομέρι 
το Μεσολόγγι απόμεινε δε θε να προσκυνήσει 

στεριάς το δέρνει ο Κιουταχής κι Αράπης του πελάγου 
πέφτουν τα τόπια σα βροχή κι οι μπόμπες σα χαλάζι 
κι αυτά τα λιανοντούφεκα σαν άμμος της θαλάσσης 
Κι ο Μάρκος αποκρίθηκε μ' όσο κι αν η μπορούσε; 

--Δε μπορ' ο μαύρος να σταθώ, να σηκωθώ να κάτσω 
γιατ' έχω βόλι στην καρδιά. 

  

        Το παρακάτω  δημοτικό τραγούδι υμνεί τις ιερές αυτές φιγούρες των ανδρών 

που θεοποιήθηκαν για την προσφορά τους στον Αγώνα για την Απελευθέρωση. 

 

ΤΡΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ 

Τρεις στρατηγοί ξεκίνησαν να παν στο Μισολόγγι. 
Ήρθ' ο Μακρής απ' το Ζυγό κι ο Ίσκος απ' το Βάλτο, 
ήρθε κι ο Μάρκο Μπότσαρης από τη Λακασούλη 

απόφαση να πάρουνε. 
  

         Στο παρακάτω τραγούδι υμνείται η φιγούρα ενός κλέφτη, που αντιπροσωπεύει 

αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους και τα νιάτα τους για την ελευθερία της Ελλάδας. 

Ο ΓΕΡΟ-ΔΗΜΟΣ 
Εγέρασα μωρές παιδιά, πενήντα χρόνους κλέφτης, 
τον ύπνο δεν εχόρτασα και τώρα αποσταμένος 

θέλω να πάω να κοιμηθώ,  εστέρεψε η καρδιά μου, 
βρύση το αίμα το 'χυσα  σταλαματιά δε μένει. 

Ποιος ξέρει από το μνήμα μου τι δέντρο θα φυτρώσει 
κι αν ξεφυτρώσει πλάτανος στον ίσκιο του από κάτω, 
θα 'ρχονται τα κλεφτόπουλα τα' άρματα να κρεμάνε, 
να πλένουν τις λαβωματιές το Δήμο να σχωρνάνε. 

Ο γερο-Δήμος πέθανε, ο γερο-Δήμος πάει. 
 

         Οι επώδυνες συνθήκες, λοιπόν,  επιβίωσης κατά τη διάρκεια της πολιορκίας και 

η τραγική σφαγή των Ελλήνων μετά την ομαδική Έξοδο, καταγράφονται στα 

δημοτικά τραγούδια και απαθανατίζονται καθώς παραμένουν ανεξίτηλα χαραγμένες 

στη μνήμη του Ελληνικού λαού. Η λαϊκή μούσα του Ελληνικού αγώνα και πιο 

συγκεκριμένα της Ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου μετατρέπει τους θνητούς σε 

αθάνατους και είναι η μοναδική που είναι ικανή να αποδώσει τιμές στους πεσόντες, 

δίχως να υπερβάλλει.   
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3.4 Το πανηγύρι της Αγίας Αγάθης: Ιστορικά στοιχεία για το πανηγύρι. 
 

     Ένα  από τα πιο γνωστά πανηγύρια της Αιτ/νιας που διατηρείται σχεδόν 

ανόθευτο μέχρι σήμερα, είναι το πανηγύρι της  Αγίας-Αγάθης που γιορτάζεται στις 

23 Αυγούστου. Το πανηγύρι γίνεται στο ξωκλήσι της Αγίας – Αγάθης που βρίσκεται 

στην  δυτική πλαγιά του Αρακύνθου στη θέση  Ψηλή Παναγιά και είναι συνέχεια του 

μεγάλου πανηγυριού  της Παναγίας με καθαρά θρησκευτικό περιεχόμενο. Γινόταν 

στο μοναστήρι που ήταν αφιερωμένο στην Παναγία και γιορτάζονταν στην απόδοση 

της κοίμησής της . 

  Η οργάνωση του πανηγυριού έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και  έχει κοινά 

στοιχεία με αυτό του Αη-Σιμού. Συμμετέχουν αρματωμένοι και καβαλαραίοι. Η 

προετοιμασία αρχίζει μέρες πριν, από τη γιορτή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου. Οι 

αρματωμένοι οργανώνονται σε παρέες. Κάθε παρέα έχει τον αρχηγό της, τον 

καπετάνιο της, που κάνει το κουμάντο της παρέας. Φροντίζει να βρει τους 

οργανοπαίχτες, να συγκεντρώσει τα απαραίτητα τρόφιμα, ποτά, γλυκά, άρματα και 

φορεσιές και στο τέλος θα κάνει τον απολογισμό της διαχείρισης. Κάθε παρέα έχει το 

στέκι της  (το χώρο που κάθεται και γλεντάει) , τα τραπέζια τις καρέκλες της και 

οπωσδήποτε τη ζυγιά της (οργανοπαίχτες).  

      Αφού είναι όλα έτοιμα, το πρωί της 21ης Αυγούστου αρχίζει η συγκέντρωση 

των αρματωμένων και καβαλαραίων σε παρέες. Οι οργανοπαίχτες παίζοντας  μια 

πατινάδα πηγαίνουν  πρώτα στο σπίτι του καπετάνιου,  όπου τους υποδέχεται με την 

ολόλευκη φορεσιά του και τα άρματά του στολισμένος. Η νοικοκυρά τους  κερνάει 

ούζο και ραβανί και ο καπετάνιος τους δίνει μερικά χαρτονομίσματα. Στη συνέχεια 

περνάνε από όλα τα σπίτια της παρέας ένα προς ένα και αφού συγκεντρωθούν όλοι, 

καταλήγουν στην ταβέρνα τους,  όπου γλεντούν μέχρι την ώρα του φαγητού. Το 

απόγευμα στις 7μμ συγκεντρώνονται όλες οι παρέες μπροστά στην Παναγία. Από 

εδώ θα ξεκινήσουν για την Αγία –Αγάθη.  Έχοντας μπροστά το λάβαρό τους 

μπαίνουν στην εκκλησία  και ύστερα βγαίνουν έξω κάνουν μία γύρα γύρω από την 

εκκλησία και συνεχίζουν στους δρόμους για να καταλήξουν στο μέρος που τους 

περιμένει το φορτηγό,  για να  τους μεταφέρει στο μοναστήρι της Αγίας –Αγάθης,  

έχοντας ο καθένας από μια λαμπάδα για να την ανάψει στη χάρη της. Φτάνοντας στο 

εκκλησάκι προσκυνούν και κατευθύνονται προς το στέκι τους. Εκεί ξαρματώνονται,   

αρχίζει το  φαγοπότι και στη συνέχεια το γλέντι που κρατάει μέχρι το πρωί.  
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      Την άλλη μέρα το πρωί,  αφού ετοιμαστούν,  κάθονται στο τραπέζι. 

Τελειώνοντας το φαγητό αρχίζει το γλέντι που κρατάει μέχρι το απόγευμα. 

Πέφτοντας ο ήλιος οι παρέες των πανηγυριστών, περιμένουν τους αρματωμένους της 

Σταμνάς. Όταν ανταμωθούν και χαιρετηθούν «ανηφορίζουν  για το εκκλησάκι της 

Αγίας -Αγάθης,  για να αποθέσει εκεί ο καθένας τη λατρεία του στη χάρη της» (Κομζιάς 

Γ.,  1999 : 78) .Ύστερα  αρχίζει το φαγοπότι και το γλέντι που θα κρατήσει μέχρι το 

πρωί. Αυτό το βράδυ έρχονται και πολλοί επισκέπτες από τη γύρω  περιοχή για να 

γλεντήσουν .  

       Στις 23 Αυγούστου την ημέρα της εορτής, το πρωί  οι αρματωμένοι 

αρματώνονται και πηγαίνουν στη  Θεία Λειτουργία όπου ανάβουν τις λαμπάδες τους. 

Μετά το πέρας της Λειτουργίας τελούν επιμνημόσυνη δέηση  στους  αγωνιστές, και 

εν συνεχεία  αρχίζει το γλέντι που κρατά μέχρι το μεσημέρι. Αφού φάνε το 

μεσημεριανό τους ξεκινούν οι ετοιμασίες για την επιστροφή. Το απόγευμα 

επιστρέφουν  για να προετοιμαστούν για την παρέλαση. Πρώτος σταθμός το 

Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού όπου  ντύνονται, αρματώνονται. «Το σελάχι τώρα 

στολίζεται με τα κλαδιά απ’ το κυπαρίσσι, το δέντρο που κυριαρχεί πάνω στην Αγίας - 

Αγάθης»  (Κομζιάς Γ. 1999: 79-80). Ύστερα επιβιβάζονται στο φορτηγό που θα τους 

μεταφέρει στο Αιτωλικό. Όταν φτάσουν όλες οι παρέες, παίρνουν τη θέση τους για να 

παρελάσουν. Μπροστά μπαίνουν οι αρματωμένοι σε τετράδες και ακολουθούν οι 

καβαλαραίοι. Με τη δύση του ηλίου η πομπή μπαίνει στην πόλη  και  καταλήγει στην  

κεντρική πλατεία. Ντόπιοι και ξένοι έχουν κατακλείσει τους δρόμους και τα 

μπαλκόνια των σπιτιών. Στην κεντρική πλατεία αρχίζει το μεγάλο γλέντι. Οι 

αρματωμένοι  με την συνοδεία των ζουρνάδων χορεύουν με τέτοιο τρόπο που θυμίζει 

τους χορούς των αρχαίων Ελλήνων. Όλοι οι παρευρισκόμενοι, Αιτωλικιώτες και μη 

«ζουν για να ακούσουν το νταούλι  και το ζουρνά και να αισθανθούν άλλη μια φορά  τη 

Ρούμελη να αντηχεί σαν ένας μεγάλος παλμός στην καρδιά τους» όπως αναφέρει και 

Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος (αναφέρεται στο Κομζιάς Γ. , 1999: 82)   

                

 3.4.1 . Δημοτικά τραγούδια  από το πανηγύρι της Αγίας Αγάθης  

Τα τραγούδια που ακούγονται στο πανηγύρι της Αγίας – Αγάθης μπορούμε να 

τα κατατάξουμε σε 10 κατηγορίες, ανάλογα το καθένα με το γεγονός που εξυμνεί. Οι 

κατηγορίες είναι ως εξής: 

 

    Α) ΙΣΤΟΡΙΚΑ: 
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Είναι τα τραγούδια που οι στίχοι τους αναφέρονται σε αξιόλογα ιστορικά ή 

φυσικά γεγονότα. Πηγάζουν από την ύστερη Βυζαντινή εποχή όμως το μεγαλύτερο 

μέρος των δημοτικών αυτών τραγουδιών προέρχεται από τα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας. 

   1: ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ  ΔΟΛΙΑ ΤΑ ΒΟΥΝΑ 

    Τι έχουν τα δόλια τα βουνά, τι έχουν κι αναστενάζουν 

    τι έχεις καημένη Ρούμελη και βαριαναστενάζεις…. 

   2:Ο ΚΟΡΑΚΑΣ 

    Τι έχεις καημένε  κόρακα , τι σκούζεις, τι φωνάζεις  

    Μην είν’ τ’ αυγά σου μαλακά και τα πουλιά σου μαύρα; 

   3:ΝΑ΄ΤΑΝ ΟΙ ΚΑΜΠΟΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 

    Όρε  να’ταν οι κάμποι θάλασσα και τα βουνά ποτάμια   

    να πνίγονταν ο Τάταρης, που ‘φερνε τα φιρμάνια. 

   4:ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΗΜΕΝΕ ΠΛΑΤΑΝΕ 

    Τι έχεις καημένε πλάτανε και στέκεις μαραμένος 

    με τις ριζούλες στο νερό , με τη δροσιά  στα φύλλα 

   5: Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΑΚΑΤΑΣ2  
      Χρυσός αετός τριγύριζε οξ’από το Μισολόγγι, 

     ρωτά στην τάπια του Μακρή, στην τάπια του Δεσπότη. 

     -  Μην είδατε το Λιακατά τον καπεταν Γρηγόρη;  

Β) ΚΛΕΦΤΙΚΑ: 

Τα κλέφτικα τραγούδια εξυμνούν τη ζωή, την παλικαριά και τα κατορθώματα 

των   κλεφτών και αρματολών κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.  

  1:ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 

    Τούρκοι βαστάτε τα άλογα , λίγο να ξανασάνω, 

    να χαιρετήσω τα βουνά και τις κοντοραχούλες. 

  2:Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗ 3 

    Εμείς καλά τον ξέρουμε το γιο του παπά-Γιώργη 

    που’ταν μικρός στα γράμματα, μικρός στα πινακίδια  

    και τώρα βγήκε αρματολός και τώρα βγήκε κλέφτης  

3:ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 4 

                                                 
2 Αρχηγός των Αιτωλικιωτών .Στις 27 Φεβρουαρίου 1826 έπεσε πολεμώντας στη νησίδα Ντολμά. 
3 Επειδή οι Τούρκοι σκότωσαν τη γυναίκα και το παιδί του, έγινε κλέφτης για να πάρει εκδίκηση . 
4 Ο Ανδρέας Ανδρούτσος , πατέρας του Οδυσσέα Ανδρούτσου. 
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   Ανδρούτσο μ’, που ξεχείμασες το φετινό χειμώνα  

   που ΄ταν τα χιόνια τα πολλά και τα βαριά χαλάζια   

4:ΤΟΥ ΚΙΤΣΟΥ 5 

   Του Κίτσου η μάνα κάθονταν στην άκρη στο ποτάμι 

   με το ποτάμι μάλωνε και το πετροβολούσε . 

 

Γ) ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ: 

Στα τραγούδια της ξενιτιάς κυρίως βλέπουμε να επικρατούν τα αισθήματα του  

πόνου, της θλίψης και της νοσταλγίας από τον χωρισμό των οικείων προσώπων .   

    

1:ΜΙΑ ΚΟΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΟΒΑ  

     Μια κόρη από τη Γένοβα να ταξιδέψει θέλει, 

     παίρνει καράβι από σκαρί ,πανιά από βελόνι. 

   2:ΗΛΙΕ ΜΟΥ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΨΕ 

     Ήλιε μου για βασίλεψε, αστρί μου πέσε κάτω,  

     να σκοτιδιάσουν τα βουνά,  πάψουν οι διαβάτες, 

     να παν οι ξένοι σπίτια τους. 

 

 Δ)ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ: 

 Τα τραγούδια αυτά αναφέρονται σε όλα τα σχετικά με το γάμο. 

  1:ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ  

     Δυο ήλιοι ,δυο φεγγάρια βγήκανε σήμερα  

     το’ να στο πρόσωπο τ’ άλλο στα σύννεφα. 

  2:ΒΑΣΩ ΒΑΣΙΛΩ  

     Μια μικρή , Βάσω- Βασίλω, μια μικρή τσελιγκοπούλα,  

     μια μικρή τσαλιγγοπούλα ,όμορφη και νοστιμούλα. 

 3: Σ’ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ  

    Σ’αυτό το σπίτι που’ρθαμε καλέ σήμερα, 

    πολλοί είναι μαζεμένοι σαν τι χαρά να γένει; 

4:ΤΩΡΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ  
                                                 
5 Κλέφτης από την Ήπειρο, τον έπιασαν οι Τούρκοι και τον κρέμασαν στον ιστορικό πλάτανο των 
Ιωαννίνων το 1770.  
 

 



[80] 
 

   Τώρα τα πουλιά , τώρα τα χελιδόνια 

   την αυγή ξυπνούν και γλυκοκελαηδούν. 

  

Ε) ΔΙΑΦΟΡΑ: 

1:ΡΟΥΣΑ ΠΑΠΑΔΙΑ6 

   Σαν πήρα ένα κατήφορο στην άκρη στο ποτάμι 

και το ποτάμι ήταν θολό, θολό κατεβασμένο. 

 

3.5. Το πανηγύρι του Αη-Συμιού. Ιστορικά στοιχεία για το πανηγύρι. 

Η προεργασία του πανηγυριού αρχίζει δέκα μέρες πριν τη γιορτή της 

Αναλήψεως. Δύο τάξεις Μεσολογγιτών παίρνουν μέρος : οι αρματωμένοι και οι 

καβαλαραίοι. Οι αρματωμένοι, άντρες και νέοι, σε 7 με 8 συνήθως παρέες από 8-18 

άτομα, ντύνονται όπως οι παλιοί Κλέφτες και αγωνιστές. Οι καβαλαραίοι, είναι οι 

περισσότεροι νέοι, που ιππεύουν άλογα ζωηρά. Αυτοί στολίζουν το πανηγύρι και 

εκδηλώνουν το σεβασμό της νέας γενιάς στις ωραίες παραδόσεις του τόπου. Την 

Κυριακή της Πεντηκοστής και οι δύο τάξεις γυρίζουν μέσα στην Ιερή Πόλη και 

δίνουν σε αυτή όψη πανηγυρική μαζί με τους ζουρνάδες και τα νταούλια. 

Ο πρώτος κάθε παρέας, με τα όργανα που δε σταματούν, επισκέπτεται τα 

σπίτια των αρματωμένων της παρέας του κι έτσι από κάθε σπίτι προστίθεται και ένας. 

Στο τέλος πηγαίνουν στο σπίτι του καπετάνιου, δηλαδή του αρχηγού της παρέας. Σε 

κάθε σπίτι κερνιούνται με ούζο και ριβανί. Το δειλινό συγκεντρώνονται στον Άγιο 

Σπυρίδωνα, στη Μητρόπολη, προσκυνούν, παίρνουν τη σημαία του συλλόγου των 

Αη- Συμιωτών και με επικεφαλής το σημαιοφόρο που κρατά τη σημαία του Νότη 

Μπότσαρη πηγαίνουν στο Ηρώο, όπου ψάλλεται επιμνημόσυνη δέηση. 

Ύστερα οι παρέες ξεκινούν για το μοναστήρι. Δύο αρματωμένοι κρατούν το 

δίσκο με τα κόλλυβα για το μνημόσυνο εκείνων που θυσιάστηκαν στην Έξοδο. 

Πολυάριθμοι θεατές τους χειροκροτούν και τους εύχονται. Όταν φτάνουν στην πύλη 

της πόλης το πλήθος τους δέχεται με ενθουσιασμό. Η όλη εικόνα ζωντανεύει κάτι από 

τη ‹‹νύχτα του χαλασμού››. 

                                                 
6 Αναφέρεται σε ένα περιστατικό στις αρχές του αιώνα μας. Δύο παιδιά στην προσπάθειά τους να 
περάσουν τον Αχελώο πνίγηκαν.  
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Προχωρούν, χορεύοντας με τα νταούλια. Οι χαρούμενες φωνές και τα 

σηκωμένα χέρια δείχνουν ελευθερία, χωρίς ύπαρξη φόβου από τον εχθρό. Φτάνοντας 

στο εικόνισμα του Αη- Γιάννη, πεζοί και αρματωμένοι,  μπαίνουν στα αυτοκίνητα και 

πάνε στον Αη- Συμιό. Όλη τη νύχτα η κάθε παρέα χωριστά, διασκεδάζουν 

συμμετέχοντας σε αυτό το μεγάλο πανηγύρι, εκατοντάδες ντόπιοι και ξένοι 

επισκέπτες. 

Το πρωί της Δευτέρας, του Αγίου Πνεύματος, η καμπάνα του μοναστηριού 

τους καλεί όλους για την Αρχιερατική Θεια Λειτουργία, με τη συμμετοχή των 

τοπικών αρχών, στρατιωτικών  και πολιτικών. Μετά την κατανυκτική λειτουργία όλοι 

μαζεύονται σιωπηλοί για το μνημόσυνο των Εξοδιτών στον τόπο του μαρτυρίου, εκεί 

που είχαν συμφωνήσει να συγκεντρωθούν όσοι θα είχαν την τύχη να γλιτώσουν από 

την Έξοδο, εκεί που οι καλά πληροφορημένοι εχθροί τους περίμεναν για να τους 

αποτελειώσουν και που τώρα ένας πελώριος άσπρος Σταυρός υψώνεται στη μνήμη 

τους. Ύστερα γυρίζουν  στο μοναστήρι και κάτω απ’ τα πλατάνια ανάβουν φωτιές. 

Τα αρνιά ψήνονται. Το μεσημέρι αρχίζει το φαγοπότι και το γλέντι μέχρι τι δειλινό, 

οπότε ετοιμάζονται για το γυρισμό, ακολουθώντας άλλο δρόμο μέσα από τα 

λιοστάσια και τα περιβόλια, όπου εκεί είχαν στρατοπεδεύσει οι στρατιές του Ομέρ 

Βρυώνη, του Κιουταχή και του Ιμπραήμ. Στον Αη- Θανάση- εκκλησία έξω από την 

πόλη, κοντά στους στρατώνες- πλήθος Μεσολογγίτες περιμένουν. Οι αρματωμένοι 

και οι καβαλαραίοι φτάνουν και όλοι τους ζητωκραυγάζουν και τους χειροκροτούν. Η 

φάλαγγα των «νέων Εξοδιτών», μαζί με το πλήθος, κατευθύνεται προς την πόλη. 

Το βράδυ το πανηγύρι συνεχίζεται στην πόλη του Μεσολογγίου, όπου 

μετέχουν ντόπιοι  και επισκέπτες. Την Τρίτη γιορτάζει η Αγία Τριάδα, το ιστορικό 

εκκλησάκι της θρυλικής Κλείσοβας, που στα 1825 και 1826 ξευτέλισε τις στρατιές 

των Τούρκων και των Αιγυπτίων. Οι αρματωμένοι και οι επισκέπτες διασχίζουν τη 

λιμνοθάλασσα, με γαϊτες και πλοιάρια και βγαίνουν στο νησί του Πάνου 

Σωτηρόπουλου και του Κίτσου Τζαβέλα,  για να ανάψουν το κεράκι τους και να 

προσευχηθούν. Στο μνημείο του μικρού νησιού γίνεται κατάθεση στεφάνων. Το 

γλέντι συνεχίζεται μέχρι το βράδυ της Τρίτης στην πόλη. 

Έτσι τελειώνει το μοναδικό πανηγύρι του Αη- Συμιού, έχοντας εθνικό και 

θρησκευτικό χαρακτήρα. Και όποιος το ζήσει, δεν πρόκειται να το ξεχάσει ποτέ. 
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3.5.1. Το δημοτικό τραγούδι του Αη –Συμιού 

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

Τα ιστορικά τραγούδια είναι το ημερολόγιο των δύσκολων στιγμών του 

Ελληνισμού. Πονεμένα και μελαγχολικά θρηνούν τη σκλαβιά και τα επακόλουθά της. 

Τα τραγούδια αυτά κλείνουν μέσα τους τον ίδιο θαυμασμό για τους αγωνιστές που 

κλείνουν τα κλέφτικα για τους κλέφτες. Μ’ αυτά ο λαός θρήνησε κάθε εθνική  του 

περιπέτεια και ο θρήνος του δεν ήταν σιωπηλός, έγινε τραγούδι. Κάθε τέτοιο 

τραγούδι το χαρακτηρίζει η πίστη στα ιδανικά κι η θεληματική θυσία. Μερικά από 

αυτά με θέμα την ηρωική Έξοδο  ακούγονται στο πανηγύρι (βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σ    ) .   

Τραγούδι  Των  Μεσσολογγιτών 
Ένα  Σάββατο  από  βραδύς   ανήμερα  Λαζάρου 
Επέρασε  από  το  Αιτωλιό  κι  από  το  Μεσολόγγι 
Κι άκουσα αντρίκια κλάματα , γυναικεία μοιρολόγια. 
Κλαίνε μανούλες για παιδιά , γυναίκες για τους αντρές, 

Κλαίν’ αδερφές για τα’  αδερφούς , παλ’ αδερφούς δεν κάνουν . 
 

Το παρακάτω τραγούδι αναφέρεται στην κηδεία του Μάρκου Μπότσαρη που 

σκοτώθηκε στο  Κεφαλόβρυσο, έξω από το Καρπενήσι στις 9 Αυγούστου το 1823. Η 

κηδεία του έγινε με μεγαλοπρέπεια στο Μεσολόγγι, όπου και βρίσκεται ο τάφος του. 

Του  Μάρκου Μπότσαρη 
Θρήνος μεγάλος  έγινε μέσα στο Μεσολόγγι , 

το Μάρκο παν στην εκκλησιά , το Μάρκο παν στον τάφο. 
Ξήντα παπάδες παν μπροστά και δέκα δεσποτάδες 

Κι από κοντά Σουλιώτισσες. 
 

Β) ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 

Ο Ελληνικός λαός, ένιωσε την ερωτική συγκίνηση περισσότερο από τον 

καθένα. Κάθε δόνηση ψυχική, την έκανε ο λαός στίχους. Την αγάπη τη δημιουργεί 

στο δημοτικό τραγούδι η φυσική ομορφιά. Χωρίς την προϋπόθεση της φυσικής 

ομορφιάς, αγάπη δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Όλες τις φάσεις της αισθηματικής 

ζωής τις τραγούδησε ο λαός κι όσο περισσότερο πονεμένος ήταν τόσο και καλύτερα 

τις τραγούδησε. Μερικά από αυτά τα τραγούδια που ακούγονται στο πανηγύρι είναι: 

Νύχτα ήταν που φιλιόμαστε, Είμαστε ορκισμένα κ.α. 

Η λογική του πανηγυριού λέει ότι θα πρέπει να τραγουδιούνται κυρίως 

ιστορικά τραγούδια και μάλιστα αυτά του τραπεζιού ή της τάβλας. Ο χαρακτήρας του 

πανηγυριού, όμως, όπως αναφέρει ο Καβάγιας Αριστείδης (Σκέψεις για το πανηγύρι 

τ' Αη - Σημιού στο http://www.sfbyzantini 
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aigio.gr/gr/index.php?Itemid=7&catid=13:2010-03-03-09-57-16&id=34:2010-03-24-

08-29-55&option=com_content&view=article) έχει ξεφύγει από τα ειωθότα, κυρίως 

τα τελευταία χρόνια. «Κι αυτό γιατί οι νεότεροι - που όλο και πιο πολύ στελεχώνουν τις 

τάξεις των αρματωμένων- δεν ξέρουν αρκετά δημοτικά τραγούδια και τα ακούσματα 

τους περιορίζονται σε πολύ λίγα και -καμιά φορά- αμφιβόλου ποιότητας τραγούδια. Οι 

παλιότεροι  δε δείχνουν να έχουν την διάθεση να μάθουν τους νεότερους και ο ρόλος 

τους από κυρίαρχος περιορίζεται σε δευτερεύοντα. Για τραγούδια δεν γίνεται λόγος». 

Από την άλλη μεριά, οι συμπαθείς μουσικοί - γύφτοι στην πλειοψηφία τους- 

δεν υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο από την παρέα, με αποτέλεσμα να παίζουν  

ό,τι θέλουν, συμπεριλαμβάνοντας και τα προσφιλή τους άσματα και χορούς 

«μελαχροινάκια», «τσιφτετέλια» και άλλα συναφή που δεν έχουν σχέση  με το 

συγκεκριμένο ύφος του πανηγυριού. Υπάρχουν όμως πολλές παρέες που τραγουδούν 

και χορεύουν πολλά και αξιόλογα δημοτικά τραγούδια, προσπαθώντας να 

αναβιώσουν και άλλα ξεχασμένα, που οι παλιότεροι συνήθιζαν να τραγουδούν. 

 

  3.6.  Ο Αχελώος και το δημοτικό τραγούδι 

         Ο Αχελώος είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ελλάδας. Πηγάζει από 

τα όρη Λάκμωνα της οροσειράς της Πίνδου, και μετά από μια μακρά σε διάρκεια 

διαδρομή εκβάλει στο Ιόνιο πέλαγος, έχοντας σχηματίσει με τις προσχώσεις του τα 

νησιά Εχινάδες. Κατά τη διαδρομή του διέρχεται από τους νομούς Τρικάλων, 

Καρδίτσας, Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας. Με την πορεία του χωρίζει την 

Αιτωλοακαρνανία στα δύο, στην Αιτωλία και στην Ακαρνανία. Στην πορεία για τις 

εκβολές τα νερά των παραποτάμων του Αγραφιώτη, Ταυρωπού, Τρικεριώτη και του 

Ινάχου των συναντούν και δημιουργούν ένα τεράστιο σε μήκος και πλάτος υδροφόρο 

κανάλι. Ο Αχελώος θεωρείται ο πλουσιότερος σε νερά γηγενής ποταμός της Ελλάδας. 

         Η ονομασία του προέρχεται πιθανότατα από την ρίζα «αχ» που σημαίνει νερό 

και το συγκριτικό επίθετο «λώων» που σημαίνει καλύτερος. Η λαϊκότερη ονομασία 

του ποταμού είναι Άσπρος ή Ασπροπόταμος. Υπάρχουν αρκετές εκδοχές για την 

προέλευση της ονομασίας αυτής,  οι πλέον διαδεδομένες τη συνδέουν με την 

αφρισμένη εικόνα του ποταμού κατά τους ανοιξιάτικους μήνες όταν τα χιόνια του 

λιώνουν ή με το λευκό χρώμα των χαλικιών στις όχθες του και την άσπρη λάσπη που 

κατεβάζει το ρεύμα του. 

        Η δημοτική μούσα δεν θα μπορούσε να αφήσει αμνημόνευτο το ξακουστό 

ποταμό. Τα ποιήματα και τα δημοτικά τραγούδια τον αναφέρουν ως Άσπρο, 
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Ασπροπόταμο ή σκέτο ποτάμι όπως στο κλέφτικο του Κίτσου. 

 

Του Κίτσου 

Του Κίτσου η μάννα κάθουνταν 'ς την άκρη 'ς το ποτάμι, 
με το ποτάμι μάλωνε και το πετροβολούσε. 

"Ποτάμι, για λιγόστεψε, ποτάμι, γύρνα πίσω, 
για να περάσω αντίπερα, 'ς τα κλέφτικα λημέρια, 

πόχουν οι κλέφταις σύνοδο κι' όλοι οι καπεταναίοι." 
Τον Κίτσο τόνε πιάσανε και παν να τον κρεμάσουν, 
χίλιοι τον παν από μπροστά και δυο χιλιάδες πίσω, 
κι’ ολοξοπίσω πάγαινε νη δόλια του η μανούλα. 

"Κίτσο μου, που είναι τάρματα, που τα χεις τα τσαπράζια, 
τοις πέντε αράδες τα κουμπιά τα φλωροκαπνισμένα; 
Μάννα λωλή, μάννα τρελή, μάννα ξεμυαλισμένη, 

μάννα, δεν κλαις τα νιάτα μου, δεν κλαις τη λεβεντιά μου, 
μόν' κλαις τάρημα τάρματα, τάρημα τα τσαπράζια;" 

 

Στο παραπάνω τραγούδι ακούμε για κάποιον Κίτσο και για τη μάνα του η 

οποία τον ψάχνει απεγνωσμένα. Ο Κίτσος ήταν κλέφτης του Βάλτου και του 

Ξηρομέρου και τραυματίστηκε θανάσιμα στα Άγραφα( όπως μας λέει ο Ν. Πολίτης 

στο βιβλίο του Άπαντα, ΙΙΙ 419 ) αντιμετωπίζοντας τους Τούρκους. Η μάνα, τον 

ψάχνει απεγνωσμένα, και πάνω στην απόγνωσή της μαλώνει και παράλληλα μιλάει 

στο ποτάμι θέλοντας να μάθει για τον γιό της. Στη συνέχεια βρίσκει τον γιό της που 

τον πάνε για κρέμασμα. Στη διαδρομή υπάρχει μια συζήτηση μάνας και γιού.         

            Μεγάλες μορφές της επανάστασης του 1821 είχαν σχέση με τον Αχελώο όπως 

ο Ανδρούτσος, ο Δήμος Τσέλιος και ο Κατσαντώνης. Η λαϊκή μούσα τους 

απαθανατίζει στα παρακάτω δημοτικά τραγούδια. 

Του Ανδρούτσου 

Του Ανδρίκ’ η μάνα θλίβεται, τ’ Ανδρίκ’ η μάνα κλαίει. 
Προς τα βουνά συχνογερνάει, με τα βουνά μαλώνει. 

«Αγράφων άγρια βουνά, Αγράφων κορφοβούνια, 
Τί κάμεταν τον γιόκα μου, τον καπετάν Ανδρίκο ; 
Πούναι και τι δεν φαίνεται τούτο το καλοκαίρι ; 
Στον Άρπρο δεν ακούστηκεν ουδέ στο Καρπενήσι». 

 

            Το παραπάνω δημοτικό τραγούδι αναφέρεται στον Οδυσσέα Ανδρούτσο ο 

οποίος ήταν οπλαρχηγός της επανάστασης του 1821. Κατάγεται από τη Ζάκυνθο από 

οικογένεια ευγενών. Το παραπάνω δημοτικό τραγούδι αναφέρεται στην μάνα του η 

οποία τον ψάχνει.       

Ο Κατσαντώνης είναι μια μεγάλη μορφή της ελληνικής επανάστασης. Ο 
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τόπος καταγωγής του ήταν ένα χωριό της Ηπείρου. Το παραπάνω τραγούδι 

αναφέρεται στο όνειρο του Κατσαντώνη που εξιστορεί στους άλλους συμπολεμιστές 

του.  

Στα βουνά του Κατσαντώνη 

Βαστάτε Τούρκοι τ’ άλογο λίγο να ξανασάνω, 
Να χαιρετίσω τα βουνά και τις ψηλές ραχούλες 

Και να σιουρίξω κλέφτικα ν’ ακούσουν τα λημέρια. 
Εψές, είδα στον ύπνο μου, είδα και στ’ ονειρό μου, 

Θολό ποτάμι διάβαινα, θολό κατεβασμένο, 
Ουδέ και πέρα πέρασα, ουδέ και δώθε βγήκα…… 

 

                 Ο Δήμος Τσέλιος ή Γέρο-Δήμος γεννήθηκε στη Ζάβιτσα Ακαρνανίας το 

1785.Μεγάλωσε στο κάστρο της Αγίας Μαύρας στη Λευκάδα. Σε ηλικία 19 ετών 

έφυγε και πήγε να συναντήσει τους άλλους κλέφτες στη Στερεά Ελλάδα. Έδωσε 

σπουδαίες μάχες στη Βόνιτσα , στην Αράχωβα. Το παραπάνω δημοτικό τραγούδι 

αναφέρεται  στην περίοδο που ο ίδιος ήταν βαριά άρρωστος.   

Του Δήμο Τσέλιου 

Βουνάμ’ απ’ τ’ Ασπροπόταμο με τα πολλά τα χιόνια, 
Τα χιόνια μην τα λυώσετε όσο ν’ αρθούν και τ’άλλα, 
Γιατ’ είν’ ο Τσέλιος άρρωστος βαριά για να πεθάνει, 
και τους γιατρούς εκάλεσε να τον αποφασίσουν. 

Κι ένας γιατρός βασιλικός, μωρ’ πάει και του λέει : 
Τσέλιο μου, δε γιατρεύεσαι….. 

 

                Ο λαϊκός δημιουργός στα τραγούδια του δεν υμνεί μόνο γνωστά πρόσωπα 

της επανάστασης του ’21, αλλά και πρόσωπα που διακρίθηκαν στον τόπο τους 

σηκώνοντας ψηλά το λάβαρο της ελληνικής επανάστασης. Πρόσωπα τα οποία 

ξεχώρισαν ήταν ο Τζιάκας ο Γρεβενιώτης ήταν οπλαρχηγός από παλιά οικογένεια 

κλεφτών και αρματολών που πολέμησε στην Ελληνική επανάσταση του 1821 και στις 

επαναστάσεις της Μακεδονίας του 1854 και του 1878. Ο Κυρίτσης Μιχάλης ήταν 

σπουδαίος κλέφτης του ’21 που δρούσε στην περιοχή του Ξηρομέρου. Ο Νάσος ήταν 

το πρωτοπαλίκαρο του Κατσαντώνη, ο οποίος ήταν φόβος για τους Τούρκους της 

περιοχής του Βάλτου. Ακολουθούν και τα αντίστοιχα τραγούδια για τον καθένα. 
 

Του Τζιάκα του Γρεβενιώτη 

« -Εσείς πουλιά πετούμενα, που πάτε στον αέρα, 
αυτού που πάτε κι έρχεστε και πίσω δεν γυρνάτε, 
μην είδατε το Θόδωρο, το Θόδωρο το Τζιάκα; 
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-Εψές, προψές τον είδαμε, μες’ στ’ Άσπρο το ποτάμι, 
παλληκαράκια μάζευε όλα του εικοσιένα.» 

Του Κυρίτση Μιχάλη 
«Γοργά να πας στον Αχελόν στο σπίτι του Μιχάλη, 

Κι εκεί μπροστά στην πόρτα του να δγείς να τον κρεμάσεις. 
Και το μικρό του το παιδί να δγείς να τόνε πιάσεις 
φυλάγου κι απ’ το πράγμα του βελόνι να μη χάσεις» 
Μεσάνυχτα ξεπόρτισε, στον Αχελόν επήγε…… 

 
 

Του Νάσου 
«Οι κλέφτες εσκορπίσανε και γίνανε μπουλούκια. 

Ο Δίπλας πάει στ’ Άγραφα κι Αντώνης πάει στο Βάλτο 
Κι ο Νάσος πέρα πέρασε κατά τα Βλαχοχώρια 
ή : Ο Νάσος πέρα πέρασε, πέρα απ’ την Τατάρνα 
ή : Ο Νάσος πέρα πέρασε πέρ’ από τα ποτάμια….» 

 

              Επίσης η λαϊκή μούσα υμνεί και τα πιο ξακουστά γεφύρια πού έχουν 

συνδεθεί με τον ποταμό Αχελώο με μάχες, με ήρωες ή με την καθημερινή ζωή των 

κατοίκων των γύρο περιοχών. Τα γεφύρια που συνδέουν τις δύο όχθες του ποταμού 

βοηθούν την επικοινωνία των ανθρώπων, αλλά τεράστια ήταν οι χρησιμότητά τους 

στην επανάσταση του 1821. Τέτοιο ήταν το γεφύρι της Τατάρνας που πήρε το όνομα 

του από το κοντινό μοναστήρι της Παναγίας της Τατάρνας. 

 

 
      Η πρώτη πέτρινη γέφυρα της Τατάρνας.   Η νέα υπερσύχρονη γέφυρα της Τατάρνας από το 1970. 

                 

Τα δύο παρακάτω δημοτικά τραγούδια αναφέρονται στο ξακουστό γεφύρι της 

Τατάρνας στον ποταμό Αχελώο την περίοδο της Ελληνικής επανάστασης του 1821. 

Του κόρακα 
"Τι έχεις, καημένε κόρακα, που σκούζεις και φωνάζεις; 
Μήπως διψάς για αίματα, για τούρκικα κεφάλια; 
Πέτα ψηλά κατ’ Άγραφα, στου Άσπρου το γεφύρι. 

 

Το ξακουστό γεφύρι 
…. Εψές, προψές επέρασα Τατάρνας το γιοφύρι, 
Κι ακούονταν ο πόλεμος, το κλέφτικο ντουφέκι, 
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ακούονταν πολλές φωνές και χουγιατά μεγάλα 
και μια ξεχωριστή φωνή, φωνή του καπετάνιου : 

« Τρέξε, Γιωργάκη μ’ αδελφέ, πάρε μου το κεφάλι…» 
 

                Ο Αχελώος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας. Από τα αρχαία 

χρόνια είναι αστείρευτη πηγή έμπνευσης για πολλούς ποιητές. Έχουν δημιουργηθεί 

γύρο από αυτόν πάρα πολύ μύθοι και ιστορίες. Η δημοτική μούσα δεν θα μπορούσε 

να αφήσει αμνημόνευτο το μεγάλο ποταμό. Ο λαϊκός δημιουργός έχει γράψει γι’ 

αυτόν πάρα πολλά δημοτικά τραγούδια στα οποία απαθανατίζει κορυφαίες μορφές 

του τόπου μας που είχαν ενεργό ρόλο στην επανάσταση του ’21. Επίσης έχουν 

γραφτεί και αρκετά τραγούδια για τα πιο σπουδαία γεφύρια του όπως αυτό της 

Τατάρνας. Τελικά ο ποταμός Αχελώος έχει βαθιές ρίζες στην τοπική παράδοση και 

ιστορία και παραμένει αστείρευτος για χιλιάδες χρόνια θυμίζοντας μας το μεγαλείο 

του.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  Αγγλική και ελληνική δημοτική ποίηση: Μια  
προσέγγιση για σύγκριση 
 
Σε αυτή την εργασία θα δείτε πως γεννήθηκε, εξελίχθηκε και διαδόθηκε το «ballad 

form». Επίσης θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια σύγκριση με τα δικά μας 

παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια. Οι μπαλάντες αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα στην 

Βρετανία και στην Ιρλανδία στα τέλη του Μεσαίωνα (476-1402) έως τον 19º αιώνα. 

Οι μπαλάντες διακρίνονται σε blues, jazz, rock, pop, murder, παραδοσιακές. Όσον 

αφορά τα ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια δεν γνωστοποιείται ο συνθέτης, ο τρόπος 

και ο χρόνος σύνθεσης, διότι είναι γνωστό ότι δημιουργός των περισσοτέρων 

δημοτικών τραγουδιών είναι ο καθημερινός λαός, για αυτό ονομάζονται και δημοτικά 

(γιατί σ’αυτά μιλάει ο λαός). Διακρίνονται σε ιστορικά, κλέφτικα, παραλογές, 

νανουρίσματα, ερωτικά, της ξενιτιάς και μοιρολόγια. Οι διαφορές που υπάρχουν 

ανάμεσα στα δημοτικά ελληνικά τραγούδια και τις μπαλάντες είναι πολλές. 

Διαφέρουν στη μορφή, την θεματολογία, τον ρυθμό και την μουσική. Όμως υπάρχουν 

και κοινά σημεία καθώς και στις δυο παραδόσεις υπάρχουν θέματα / σκοπός που 

εξυπηρετούσαν κλπ.   

 
                                    4.1 Γέννηση  του «ballad form» 

 

 Tο περιεχόμενο του ballad form ήταν και είναι κυρίως αφηγηματικό. Οι 

μπαλάντες ήταν μια διέξοδος για τους ανθρώπους ώστε να εκφράσουν τα 

συναισθήματα τους ιδιαίτερα όμως τον πόνo και τον έρωτα. Ξεκίνησαν να 

δημιουργούνται στον  μεσαίωνα και εξελίχθηκαν στην σημερινή τους μορφή  κατά 

τον 19 αιώνα στην Αγγλία και στην Ιρλανδία .Οι πληροφορίες που έχουμε όσον 

αφορά την εξάπλωση  τους αναφέρονται στην Ευρώπη κυρίως όμως στην Αμερική 

και στην Αυστραλία. Κατά παράδοση, οι μπαλάντες ξεκίνησαν να λέγονται από 

τροβαδούρους. Επίσης μεγάλη ήταν η επιρροή τους στα μεγάλα κοινωνικά στρώματα   

 Οι μπαλάντες διακρίνονται σε blues, jazz, love,  

traditionally,bush,religion,tragic,historic,humorous και legendary ballad. Οι 

παραδοσιακές μπαλάντες εξυμνούν την ομορφιά των τοπίων αλλά και των  

ανθρώπων. Γενικότερα στις μπαλάντες υπάρχει απλότητα και γλυκύτητα στους 

στίχους άλλα και στην μελωδία, και προβάλουν διάφορα συναισθήματα. 
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                                         4.2.1 Η εξέλιξη  

 
    Οι μπαλάντες ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά της Ιρλανδίας και  της Βρετανίας. 

Ήταν τραγούδια της μεταγενέστερης μεσαιωνικής περιόδου έως τον 19ο αιώνα και 

διαδόθηκαν σε όλη την Ευρώπη καθώς επίσης και στην Αμερική, στην Αυστραλία 

και στη Βόρεια Αφρική. Έφτασαν στον ακροατή με προφορικό τρόπο, καθώς οι  

άνθρωποι μετανάστευαν από τόπο σε τόπο, με άγνωστο δημιουργό των τραγουδιών. 

Η μπαλάντα είχε ως κύριο σκοπό να διασκεδάσει τον άνθρωπο και συγχρόνως να τον 

κάνει να ξεφύγει από την καθημερινότητα του και τα προβλήματα και περιλάμβαναν  

ελκυστικές ιστορίες ηρωισμού, ιστορίες για κακουχίες και πολλές περιπέτειες συχνά 

με δραματικό χαρακτήρα. 

   Η μπαλάντα  από τον 15ο αιώνα και μετά, κατά την μεσαιωνική περίοδο 

εμφανίστηκε σε πολλά μέρη της Ευρώπης όπου άκμασε ιδιαίτερα έντονα στην 

Σκωτία. Έως τον 18ο αιώνα, ποιητές και συνθέτες  χρησιμοποιούσαν και 

χαρακτήριζαν την μπαλάντα ως ένα αφηγηματικό ποίημα με συναισθηματικό  

χαρακτήρα και λαϊκή προέλευση. Αργότερα όμως  στις αρχές του 19ο αιώνα και μετά 

συνθέτες έγραψαν μπαλάντες με λυρικά στοιχεία και με ερωτικό περιεχόμενο. Με 

αυτή τη μορφή η μπαλάντα καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε με το έντεχνο τραγούδι 

Lied (μελωδία απλή και με πιανιστική συνοδεία και λυρική διάθεση). 

    

                                  Child ballads 
 Οι παραδοσιακές αγγλικές μπαλάντες, που καταγράφηκαν από τον 

Child, εμφανίζονται από τον 15ο αιώνα και μετά και τραγουδιόταν στην Αγγλία και 

στη Σκωτία. Η καταγωγή τους ήταν από τους τροβαδούρους της ύστερης 

μεσαιωνικής εποχής. Επίσης  μια σημαντική πληροφορία που αξίζει να σημειωθεί 

είναι ότι γνωρίζουμε πως  τις μπαλάντες που είχαν γραφτεί για το Ρομπέν των Δασών, 

τις είχαν τραγουδήσει από τα τέλη του 14ου αιώνα  και το πιο παλιότερο λεπτομερές 

υλικό που υπάρχει για αυτές τις μπαλάντες είναι από το Wynkyn de Worde’s από τη 

συλλογή του Robin Hood με μπαλάντες έντυπες, περίπου από το 1495. Τα 

παραδοσιακά τραγούδια βασίστηκαν σε δημοφιλείς ιστορίες και μυθιστορήματα 

εκείνης της εποχής  που σιγά-σιγά άρχιζαν να γίνονται δημοφιλείς. 
 Αργότερα όμως στον 16ο αιώνα τέτοιες μπαλάντες είχαν πλέον 

εξαφανιστεί μαζί τους και οι τροβαδούροι. Τον 18ο αιώνα τα θέματα αυτών των 



[90] 
 

μπαλάντων  εξελίχτηκαν, περιλαμβάνοντας το υπερφυσικό στοιχείο και ιστορίες με 

μάγους και ξόρκια. Επίσης τον ίδιο αιώνα υπήρξαν δύο μεγάλες αναζωπυρώσεις στις 

μπαλάντες. Η πρώτη ήρθε στα μέσα του αιώνα και χαρακτηρίστηκε από τη συλλογή 

του επισκόπου Thomas Percy και δημοσίευσε πολλές από τις παλιές μπαλάντες και η 

δεύτερη ήρθε στο τέλος του αιώνα , όμως δεν υπάρχουν πολλά στοιχειά για αυτή. 

Ακόμη  τον 19ο αιώνα πολλοί θεωρούσαν  τις μπαλάντες ως μια εξέλιξη της 

λογοτεχνικής μορφής που συνδέεται με το τραγούδι, τίποτα όμως δεν είναι σίγουρο. 

    

                                    Bush ballads 
 Οι μπαλάντες Bush δημιουργήθηκαν στην Αυστραλία με το ξεκίνημα 

των αποικιών  από τους βρετανούς και ιρλανδούς. Το κύριο χαρακτηριστικό στα 

τραγούδια αυτά  ήταν η έμφαση στην αγροτική  ζωή της Αυστραλίας καθώς 

διηγούνται συνήθως ιστορίες  με περιπέτεια και δράση κυρίως με χιουμοριστικό τόνο 

αλλά και προσωπικές ιστορίες από την  ζωή των κατοίκων. Η  Bush μουσική ανήκε 

σε μια προφορική και   λαογραφική παράδοση. Το 1788 κατά την  πρώιμη περίοδο 

της Βρετανικής αποικιοκρατίας  τραγουδιούνται επίσης  τραγούδια από τους 

κατάδικους που μιλούν για το σκληρό τρόπο ζωής τους καθώς και για τα γεγονότα 

που ζούσαν εκείνη την εποχή. Αργότερα γράφτηκαν μπαλάντες με θέματα που 

περιλαμβάνουν τις εμπειρίες του πολέμου, τις πλημμύρες λόγω των πολλών βροχών 

και ένα άλλο θέμα είναι η απομόνωση και η μοναξιά στη ζωή του ανθρώπου. Ακόμη 

η μπαλάντα Bush δέχτηκε επιρροές από τα αμερικάνικα καουμπόικα τραγούδια και 

από το roll n’ rock (1950) οδηγώντας την μπαλάντα σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

μορφή. 

 Εκτός από τις παραπάνω επιρροές επηρεάστηκε και από την σύγχρονη 

μουσική σκηνή της Αυστραλίας  όπως το rockabilly,του country music, τα blues,το 

bluegrass και πολλά άλλα. Η Αυστραλιανή μπαλάντα είχε επίδραση και από την 

δημοτικότητα της λογοτεχνικής μπαλάντας, η οποία είχε εξαπλωθεί στην Αγγλία στα 

τέλη του 19ου αιώνα. Ένας άλλος κύριος λόγος για την εξέλιξη της Bush ήταν η 

άνοδος των περιοδικών εκδόσεων όπως για παράδειγμα το εβδομαδιαίο περιοδικό 

Δελτίο που ιδρύθηκε το 1880 το οποίο ανέπτυξε μια μεγάλη ριζοσπαστική 

δημοκρατική ατζέντα και είχε μεγάλη κυκλοφορία, ιδιαίτερα στις περιφερειακές 

περιοχές τις επόμενες δεκαετίες.  
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                                                  Jazz ballads 
 Η τζαζ μουσική είναι μια εξέλιξη της λαϊκής αμερικάνικης μουσικής με 

τις αφρικανικές καταβολές της στον 19ο αιώνα. Στη τζαζ μουσική ο ήχος των 

μουσικών οργάνων αλλά και η φωνή χρησιμοποιούνται με έναν ξεχωριστό τρόπο. 

Χαρακτηριστικό της είναι ότι τα όργανα χρησιμοποιούνται σαν ανθρώπινες φωνές. 

Οι πρώτοι αυτοδίδακτοι μουσικοί  έπαιζαν αυτού του είδους τη μουσική με μία 

ανορθόδοξη τεχνική που αποτελούσε ένα ιδιαίτερο ‘χρώμα’ του τζαζ ήχου. Επίσης  οι 

έγχρωμοι σκλάβοι εκείνης της εποχής από τη Δυτική Αφρική μετανάστευαν στο Νότο 

των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέροντας έτσι ένα μέρος των παραδόσεών τους  

μεταξύ των οποίων και μουσικά αφρικάνικα χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα οι 

αφηρημένες μουσικές κλίμακες, είδη τραγουδιών και μουσικές φόρμες όπως  η 

πολυφωνία και ο αυτοσχεδιασμός. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η τζαζ μουσική 

βασίζεται στον αυτοσχεδιασμό. Ακόμη  οι μαύροι αφρικανοί και οι λευκοί 

αμερικάνοι σμίξανε τις μουσικές τους και η γέννηση της τζαζ μουσικής πήρε τελικά 

την τελική της μορφή. Η τζαζ μουσική όμως αναπτύχθηκε και με τις παραδόσεις της 

Ισπανίας, της Γαλλίας και με την αγγλοσαξονική παράδοση. Έτσι όλα αυτά τα 

μουσικά ιδιώματα αναμείχθηκαν και η μαύρη λαϊκή μουσική εξελίχτηκε  μέσα σε 

σύντομο χρόνο, με την ανάπτυξη της blues μουσικής αλλά και την εξέλιξη των 

θρησκευτικών spirituals. Γεγονός είναι ότι για την εξέλιξη της συνέβαλαν και οι 

περιοδείες των μουσικών της Νέας Ορλεάνης σε ολόκληρη την Αμερική από πολύ 

νωρίς όπου  σε κάθε τόπο επηρέαζαν τους ντόπιους μουσικούς. 
 Στα μέσα του19ου αιώνα δεν υπήρξε τυχαία ή ανεξάρτητη ανάπτυξη 

καθώς εκείνη την χρονική περίοδο σημειώθηκαν πολλές  επαναστάσεις στις λαϊκές 

τέχνες. Στο τέλος του 19ου αιώνα όλες αυτές οι διάφορες μορφές της έφτασαν στην 

δημιουργία της πρώτης αναγνωρισμένης τζαζ μουσικής ragtime με συνοδεία κυρίως 

πιάνου. 
 

                                       Rock ballads 
 Αρχικά η ροκ μουσική προέρχεται από την Αφρική και από τις 

ζούγκλες του Αμαζονίου. Το 1619 μεταφέρονται στην Αμερική οι πρώτοι σκλάβοι οι 

οποίοι φέρνουν μαζί τους τα έθιμα, τις παραδόσεις τους  και την μουσική τους. Αυτή 

του είδους η μουσική τους αναμιγνύεται με την ευρωπαϊκή μουσική και γεννιέται η 

μητέρα της ροκ η τζαζ. Επίσης για την δημιουργία της ροκ συνέλαβαν  τα 
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αφροαμερικάνικα ιδιώματα rhythm, blues και gospel  καθώς και ένα είδος που 

εμφανίστηκε στην Ιρλανδία η folk μουσική  αλλά και η country με στοιχεία της 

μπλουζ.. Η διάδοση αυτής της μουσικής ξεκίνησε με το πρώτο ροκ κομμάτι ‘Rock 

around the clock’. Οι ροκ μπαλάντες είχαν ως κύριο σκοπό να μεταφέρουν στο κοινό 

μηνύματα. Ο Bob Dylan κατά την διάρκεια του 1960  ήταν αυτός  που έγραψε 

τραγούδια των οποίων το περιεχόμενο ήταν τα σοβαρά κοινωνικά και πολιτικά 

προβλήματα, όπως ο πόλεμος και η φτώχεια. Οι μπαλάντες  του Bob Dylan έχουν 

διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες και διασκευάζονται ακόμα και σήμερα 

πράγμα που τονίζει την αξία αυτών των τραγουδιών.  
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                                       Blues ballads  
 Η Blues μπαλάντα  εμφανίζεται στις νότιο-δυτικές Ηνωμένες πολιτείες 

στα τέλη του 19ου αιώνα που παρουσιάζει στοιχεία από την Ευρωπαϊκή μουσική. 

Επηρεάζεται από την αμερικανική μπαλάντα με τις μορφές της αφρικανικής 

αμερικανικής μουσικής χωρίς να έχει έντονη αφήγηση τονίζοντας τον χαρακτήρα των 

πρωταγωνιστών. Από τον 20ο αιώνα  η μπαλάντα χρησιμοποιήθηκε ως ένας  αργός 

ρυθμός με συναισθηματικό και ερωτικό κυρίως περιεχόμενο. Σήμερα ο όρος της 

μπλουζ μπαλάντας χρησιμοποιείται   να περιγράψει ένα τραγούδι που έχει ως θέμα 

την αγάπη. 

                          4.2.2 Διαδρομές του «ballad form» 
 
 
 Οι μπαλάντες είναι ένα είδος μουσικής που γεννήθηκε στην Αγγλία. 

Μεταγενέστερα, όμως στην εξέλιξη της, διαδόθηκε  και σε άλλες περιοχές όπως η 

υπόλοιπη Ευρώπη, η Αμερική, η Αυστραλία και η Βόρεια Αφρική ενώ το θέμα της 

μπαλάντας προέρχεται από τις σκανδιναβικές και γερμανικές παραδόσεις. Στοιχεία 

αποδεικνύουν πως είναι δημοφιλής από τον 7º αιώνα, καθώς οι άνθρωποι ταξίδευαν 

και μάζευαν ιστορίες από την καθημερινότητα και έτσι φτιάχνονταν οι μπαλάντες. 

 Στην Ευρώπη οι μπαλάντες ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: τις 

παραδοσιακές μπαλάντες, που έχουν διαδοθεί στην Ευρώπη μετά από την 

περιπλάνηση των τροβαδούρων στην ύστερη μεσαιωνική Ευρώπη, τα ομοβρόντια και 

τις λογοτεχνικές μπαλάντες, οι οποίες έγιναν γνωστές στην Ευρώπη και ειδικότερα  

μια γνωστή συλλογή γράφτηκε στην Γερμανία από τους Goethe και Schiller. 

 Στην Αμερική γίνεται διάκριση μεταξύ μπαλάντων που έχουν εκδοθεί από 

τους Ευρωπαίους, κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς και υπάρχει και η «μητρική 

αμερικάνικη μπαλάντα» που δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες. 

Επίσης υπάρχουν και οι «native American ballads» που είναι εγγενής στην Βόρεια 

Αμερική. Υπάρχουν περίπου 300 μπαλάντες που τραγουδιούνται στην Αμερική και 

κύριο χαρακτηριστικό τους είναι οι ρίζες τους στις βρετανικές παραδοσιακές 

μπαλάντες ή αλλιώς ομοβρόντια. Παραδείγματα είναι το «the roads of Laredo» που 

υπήρχε στην Βρετανία και την Ιρλανδία ως το ατυχές «rake» ωστόσο 400 ακόμη 

μπαλάντες έχουν καταγωγή από την Βόρεια Αμερική. Ένα άλλο είδος μπαλάντας που 

εξαπλώθηκε  στην Αμερική είναι η μπαλάντα  της όπερας η οποία δεν είχε τόση 

επιτυχία και δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για αυτήν. 
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 Στην Αυστραλία η μπαλάντα εμφανίστηκε στις αρχές του αποικισμού από την 

Βρετανία και την Ιρλανδία και είχε αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στην αγροτική ύπαιθρο. 

Τα ομοιοκατάληκτα τραγούδια, ποιήματα και παραμύθια γραμμένα σε μορφή 

μπαλάντας συχνά σχετίζονται με το πλανόδιο πνεύμα της Αυστραλίας. Εκεί 

αναπτύχθηκαν οι μπαλάντες bush που τον 19ºαιώνα ακμάζει  σαν είδος. Τα τραγούδια 

αυτά συνήθως μιλάνε για προσωπικές ιστορίες, για τυπικά θέματα ‘όπως η εξορία, οι 

περιπλανήσεις τους, ιστορίες αγάπης, πολέμου κ.α. Η πιο γνωστή μπαλάντα bush 

είναι το «Waltzing Matilda» το οποίο έχει χαρακτηριστεί και ως ανεπίσημος εθνικός 

ύμνος της Αυστραλίας.  

Τέλος υπάρχουν και μπαλάντες από την Βόρεια Αφρική, την Τζαμάικα κ.α. 

όπως επίσης και τα λεγόμενα «παντρέματα» : αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι οι 

μπαλάντες blues που δημιουργήθηκαν από την μίξη του Άγγλο-αμερικάνικου  και 

Άφρο-αμερικανικού στυλ. 

 

4.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΚΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 
 
4.3.1.Σύγκριση τραγουδιών ξενιτιάς . 

 

Όσον αφορά τα δικά μας τραγούδια της ξενιτιάς και τα αγγλικά δεν είναι λίγες 

οι ομοιότητες Μετά από σύγκριση ξένων μπαλάντων και ελληνικών παραδοσιακών 

τραγουδιών προέκυψαν τα παρακάτω συμπεράσματα. 

Όλα τα τραγούδια φανερώνουν την αποφασιστικότητα των ηρώων να 

καταφέρουν να επιτύχουν τον στόχο τους .Επίσης είναι αισθητή η απόγνωση τους για 

αλλαγή της παρούσας κατάστασης στην ζωή τους και η προσπάθεια να «ξεφύγουν» 

από τις καταστάσεις που τους ταλαιπωρούν.(συγκεκριμένα στο waltzing maltida 

αναφέρεται η κλοπή ενός προβάτου από ένα βοσκό ο οποίος δεν έχει να φάει και στο 

τέλος καταλήγει νεκρός αφού θέλει να αποφύγει την σύλληψη.)Τέλος κυρίαρχο 

συναίσθημα σε αυτά τα είδη τραγουδιών είναι η θλίψη η οποία εκφράζεται με συχνές 

υπερβολές. 

Οι διαφορές μεταξύ των τραγουδιών των δυο διαφορετικών παραδόσεων είναι 

ποικίλες. Στα αγγλικά τραγούδια παρατηρείται μια διαφορετική μορφή ποιήματος. 

Σχεδόν σε κάθε στίχο επαναλαμβάνεται μια συγκεκριμένη φράση κάτι τα οποίο δεν 

συμβαίνει με τα ελληνικά. Στην συνεχεία τα ελληνικά τραγούδια είναι πιο άμεσα και 

λιτά στο νόημα δίνοντας στον ακροατή τα ακριβή γεγονότα χωρίς να επιδιώκουν να 

εντυπωσιάσουν με τις πρωτότυπες εκφράσεις τους. Επιπλέον στα ελληνικά 
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παραδοσιακά τραγούδια είναι πολύ έντονος ο οικογενειακός δεσμός γεμάτος στοργή 

και αγάπη κάτι που δεν είναι ιδιαιτέρα φανερό τα αγγλικά. Στα ελληνικά τραγούδια 

υπάρχει εναλλαγή διαλόγου και αφήγησης σε αντίθεση με τα αγγλικά τα οποία έχουν 

κυρίως αφηγηματικό περιεχόμενο 

Κλείνοντας είναι φανερό πως σε αυτό το είδος τραγουδιού οι διαφορές 

βρίσκονται στην μορφή και όχι στο περιεχόμενο. 

 
 
          4.3.2.Σύκριση τραγουδιών αγάπης 

        Τα ελληνικά και αγγλικά  τραγούδια που αναφέρονται στην αγάπη δίχως 

ανταπόκριση έχουν περισσότερα κοινά παρά διαφορές τόσο στην θεματολογία όσο 

και στην μορφή. Όλα όμως συνοδεύονται από απαλή μουσική που προξενεί ένα 

αίσθημα λύπης. 

          Όπως τα ελληνικά έτσι και τα αγγλικά ποιήματα αναφέρονται στον έντονο 

έρωτα ο οποίος δεν βρίσκει ανταπόκριση και ως συνέπεια οι ήρωες  δρουν με 

παρορμιτικότητα (απόσπασμα από lily of the west : I caught him by the collar and 

boldly bade him stand)   κάνοντας πράγματα εντελώς καταστροφικά τόσο για αυτούς 

αλλά και για τους  αγαπημένους τους. Κοινό φαινόμενο είναι η εγκατάλειψη του ενός 

συντρόφου ή ερωτευμένου χαρακτήρα του έργου . Στο τέλος των κειμένων φαίνεται η 

θυσία για τα αγαπημένα πρόσωπα και υποδηλώνεται μια αδυναμία στο ένα φύλο. Για 

να δημιουργηθούν κείμενα με έντονη πλοκή  οι συγγραφείς χρησιμοποιούν πολλές 

παρομοιώσεις, μεταφορές αλλά και η ομοιοκαταληξία είναι μια συνηθισμένη τεχνική 

         Όσο για τις διαφορές τον τραγουδιών είναι λίγες και αφορούν την θεματολογία. 

Τα αγγλικά μιλάνε για τους πληγωμένους άνδρες που διεκδικούν την γυναίκα τους 

ενδιαφέρει .Συνήθως όλη η υπόθεση κλείνει με τον θάνατο του πληγωμένου άνδρα ο 

οποίος δεν αντέχει τον πόνο της προδοσίας και της απόρριψης. Αντίθετα τα ελληνικά 

παραδοσιακά τραγούδια εστιάζουν στην αγάπη τον γυναικών οι οποίες συνηθίζουν να 

καταριούνται με πολύ βαριές κουβέντες. Ως αναμενόμενο, παρόλα αυτά στο τέλος 

είναι πρόθυμες να θυσιάσουν μέχρι και την καρδιά τους για την ζωή του αγαπημένου 

τους. Φανερό παράδειγμα το ποίημα «Η κατάρα της απαρνημένης» το οποίο 

τελειώνει με την συγκεκριμένη φράση «πουλώ και τα μεταξωτά  τα ρημοσκότεινά 

μου, κι αν θέλει γαίμα γιατρικό, πάρτε οχ την καρδιά μου» 
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4.3.3 Σύγκριση παραλογών 

 

Barbara Allen:         

Υπάρχει συμπόνια για τον άνθρωπο που θέλει την Barbara 

Το τέλος δεν είναι το συνηθισμένο «happy end» διότι η Barbara απορρίπτει τον άντρα 

και στο τέλος νιώθει τύψεις, αρρωσταίνει και πεθαίνει                                                   

 

Η Απολησμονημένη: 

Οι φίλες της κοπέλας της συμπαραστέκονται στην ίδια και την βοηθούν 

Στο ποίημα υπάρχει ένα αίσιο τέλος με τον γάμο της ίδιας με τον άνθρωπο που αγαπά 

 

Και στις δύο περιπτώσεις στην εξέλιξη της υπόθεσης βοηθούν δυο άνθρωποι των 

ατόμων που είναι οι ερωτευμένοι π.χ  ο δούλος του άντρα στην Barbara Allen και η 

φίλη της κοπέλας στο ποίημα της «απολησμονημένης».He sent his man unto her then, 

to the town where she was dwellin’ “You must come to my master dear, if your name 

be Barbara Allen, for death is printed on his face and o’er his heart is stealin’. Then 

haste away to comfort him, o lovely Barbara Allen.” Έχουμε συνάντηση των δυο 

προσώπων στην οποία δίνεται και το τέλος με την απόρριψη της Barbara «if on your 

deathbed you do lie what needs the tale you re telling? I cannot keep you from your 

death»  και την εξομολόγηση του νεαρού άντρα στην κοπέλα. Επίσης και στις δύο 

περιπτώσεις εξυμνούν πόσο ευπαρουσίαστοι είναι και οι δύο    

Υπάρχουν και στα δύο τραγούδια πολλές 

 Υπερβολές  

o  Μεταφορές 

o Προσωποποιήσεις  

o Επαναλήψεις  

o Εναλλαγή διαλόγου-αφήγησης 

o έντονη δραματικότητα- δράση 

 

Στα αγγλικά τραγούδια υπάρχει γρήγορη εξέλιξη των γεγονότων με πολλά επίθετα. 

Δεν υπάρχει κανένα είδος ομοιοκαταληξίας η μέτρου. Στα ελληνικά είναι εμφανής η 

χρήση πολλών ρημάτων και της δημοτικής γλώσσας κάθε στίχος έχει πλήρες νόημα. 

Επίσης χρησιμοποιείται ομοιοκαταληξία (για ενός άγουρου αγκάλιασμα, για ενός 
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άγουρου αγάπη για ενός σγουρού, για ενός ξανθού για ενός αγγελοματη, το σχήμα του 

αδυνάτου και ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος. Η λιτότητα τα χαρακτηρίζει.   

 

 

4.3.4.Συγκριση περιγελαστικών τραγουδιών  

 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑ 
Juice of the barley: 
 Περιέχει αρκετά κλιμακωτά γεγονότα, ξεκινώντας με μια μαμή , μετά με το 

αγόρι, το σχολείο και τον διευθυντή. Μετά το δεύτερο ρεφρέν υπάρχει μια στροφή, 

όπου ο κύριος χαρακτήρας του τραγουδιού, συνειδητοποιεί ότι δεν υπήρξε καλός στη 

μάθηση, αφού έπινε παντού και με τους πάντες. Συνεχίζει με το ίδιο μοτίβο, τα 

Juice of the barley 
 

περιγελαστικό δημοτικό τραγούδι 

2 τροχαϊκά εξάμετρα:12 πόδια ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος 
κουπλέ: τετράστιχο, στροφή από τέσσερις 
στίχους 

δεν υπάρχει κουπλέ  

ρεφρέν: δίστιχο, στροφή από δυο στίχους δεν υπάρχει ρεφρέν 

ομοιοκαταληξία, στο κουπλέ   ομοιοκαταληξία, μόνο στον πρώτο στίχο, 
λουλούδια-καλούδια   

 επίθετα και ουσιαστικά   ρήματα και ουσιαστικά     
έχει ολοκληρωμένο νόημα σε κάθε 
τετράστιχο  

δεν έχει ολοκληρωμένο νόημα σε κάθε 
στίχο, πρέπει να διαβαστεί αποσπασματικά  

αφηγηματική μπαλάντα 
 

αφηγηματικό δημοτικό τραγούδι 

είναι περιγελαστικό   είναι περιγελαστικό   
θέμα: ένας νεαρός, ο οποίος έπινε συνεχώς 
και εξιστορούσε τις καταστάσεις στη ζωή με 
αρκετά χιουμοριστικό τρόπο    

θέμα: ο άνδρας, ο οποίος έχει παντρευτεί 
μια άσχημη γυναίκα, θέλει να την 
περιχρυσώσει, για να την αγαπάει με τη 
μορφή αυτή   

εκφραστικά μέσα: 
 

εκφραστικά μέσα: 
 

η σειρά των γεγονότων είναι κλιμακωτή  Απρίλη δροσερέ: προσωποποίηση   

ακολουθεί ένα συγκεκριμένο μοτίβο 
τετράστιχο- ρεφρέν 

Απρίλη…καλούδια-βαρυφόρτωσες 
άσκημη γυναίκα: αντίθεση 

 περιχρυσώσει: μεταφορά 
 1 στ, 2 στ λουλούδια: επανάληψη    
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κλιμακωτά γεγονότα, ένας ιερέας λέει στο παιδί πως θα πεθάνει από το πολύ μεθύσι, 

με χαρακτηριστικό τρόπο, την αγχόνη. 

Στ. 3: And a drunken old midwife went tipsy with joy 
Στ. 4: with her slip of a boy 
Στ. 6: to school I did go 
Στ. 8: where lay the school master blind drunk on the floor 
Στ. 9-12: at the learning I wasn’t such a genius I’m thinking … 
              But meself in the corner was sure to be found 
Στ. 14: you’ll end your days with your neck in a halter 
Στ. 19-20: and in there… sat the priests… drinking tumblers of punch        
Στ. 21-24: well from that day to this I have wandered alone…  
                 and I’ll dance out my days drinking whiskey galore                   
   

Η επόμενη στροφή είναι όταν το παιδί βρίσκει τον ιερέα να πίνει και αυτός. Το 

τελευταίο τετράστιχο είναι επίσης μια συνειδητοποίηση, από μέρος του, ότι είναι 

καλός σε όλα και σε τίποτα την ίδια στιγμή και ότι θα πεθάνει πίνοντας. 

 

 Bainne na mbo do na gamhna: αναφέρεται μέσα στο τραγούδι και σημαίνει 

«αγελαδινό γάλα για τα μοσχάρια». Είναι ιρλανδικά και αναφέρεται, σαν έκφραση, 

στο ότι στην ηλικία που ήταν ο χαρακτήρας του τραγουδιού, (έξι ετών), έπρεπε να 

πίνει γάλα, (το οποίο όπως λέει είναι για τα μοσχάρια), ενώ στην πραγματικότητα 

αυτός έπινε whiskey και στοιχημάτιζε με τον διευθυντή του σχολείου.    

 

 Στο δημοτικό τραγούδι, το θέμα είναι ένας άτυχος και δυστυχής γαμπρός, ο 

οποίος έχει παντρευτεί μια άσχημη γυναίκα. Γύρω στον τόπο, οι κάμποι γεμίζουν 

λουλούδια και καλούδια και ομορφιά. Παρακάτω ακολουθεί το δίλημμα του κύριου 

χαρακτήρα, δεν βέβαια να την πουλήσει ή να την σκοτώσει. Εκφράζει την επιθυμία 

να την περιχρυσώσει, δείχνοντας τα συναισθήματα του προς αυτή με την μορφή 

άψυχης ύλης, όπως είναι ο χρυσός.  

 Στην προκείμενη περίπτωση, η γυναίκα, ίσως, δεν έχει αρκετή περιουσία, 

χρήματα, έτσι ώστε ο άντρας να ικανοποιηθεί από αυτά. Η γυναίκα είναι τόσο 

άσχημη που δεν μπορεί να την βλέπει και προτιμά να αντικρίζει χρυσάφι και λεφτά, 

για να ευφραίνεται. Θα τον θεωρούσαμε άπληστο, εγωιστή για αυτή του τη 

συμπεριφορά. Στο τελευταίο στίχο, γράφει «να λεν’ να ζει η αγάπη». Τον ενδιέφερε 

τι θα πει ο περίγυρος και όχι το πώς θα αποφάσιζε μόνος του την πιο σωστή λύση για 

τον ίδιο και την γυναίκα του. 
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 Από την άλλη πλευρά, όμως, πως είναι δυνατόν να παντρεύτηκε αυτή την 

άσχημη γυναίκα, να υποθέτουμε πως είχε λίγη περιουσία και τώρα θέλει να την 

περιχρυσώσει. Τα ενδεχόμενα δυο: 

α) Η γυναίκα όταν την παντρεύτηκε ήταν όμορφη και αρκετά πλούσια. Η γυναίκα 

έγινε άσχημη μετά από μια αρρώστια και τα χρήματα και τα χρυσαφικά ξοδεύτηκαν 

και πουλήθηκαν αντίστοιχα.  

β)  Ο γαμπρός ήταν τόσο χαζός που πήρε τη γυναίκα από προξενιό, χωρίς να κοιτάξει 

την κοινωνική κατάσταση και την εξωτερική εμφάνιση, έτσι έπεσε θύμα της 

οικογένειας της γυναίκας που ήθελαν να την ξεφορτωθούν. 

Στ. 1-2: Απρίλη, Απρίλη δροσερέ και Μάη με τα λουλούδια 
Στ. 3: και μένα βαρυφορτωσες την άσκημη γυναίκα 
Στ. 4: να την πουλήσω δε μπορώ, να την σκοτώσω και όχι 
Στ. 5: θενά την πάω στο χρυσικό, να την περιχρυσώσει       
 

Το χιούμορ είναι αντίσταση, είναι ανατρεπτικό. Γιατί τα περιγελαστικά είναι 

τόσο σημαντικά όσο τα άλλα είδη τραγουδιών; 

 Η ζωή δεν μπορεί να είναι πάντα σοβαρή, Πρέπει να υπάρχει αισιοδοξία και 

καλή διάθεση. Αν υπήρχαν μόνο σοβαρά τραγούδια, θρήνοι και  μοιρολόγια, η ζωή 

θα ήταν μαύρη, θλιβερή και απαισιόδοξη γιατί θα μας θύμιζαν συνεχώς κάτι κακό. Τα 

περιγελαστικά κάνουν τη διαφορά, δίνουν στον αναγνώστη ή τον ακροατή την άλλη 

πλευρά της ζωής, τη χαρά, την αισιοδοξία, την ευτυχία. 

 Το χιούμορ είναι αντίσταση στη θλίψη, ιδιαίτερα σήμερα που κανένας δεν 

ξεφεύγει από τη δουλειά που έχει μετατραπεί σε δουλεία, τις οικονομικές δυσχέρειες 

και την πολιτική επικαιρότητα. Για μια μητέρα υπάρχουν τα παιδιά της που την 

κάνουν να χαίρεται με τις δικές τους καθημερινές χαρές. Για έναν έφηβο η χαρά και 

το χιούμορ έρχονται μέσα από μια φιλία ή έναν έρωτα. Όλοι όμως γελούν και 

ξεχνούν για λίγο τα πάντα μέσα από ένα περιγελαστικό ή σατυρικό ή έστω ένα 

χαρούμενο τραγούδι. Δίνεται η ευκαιρία να σκεφτούν πιο καθαρά, συνετά και 

ανάλαφρα όλες τις δύσκολες καταστάσεις που τους απασχολούν.  

 Ανατροπή υπάρχει όταν διασαλεύεται η ισορροπία που κρατούν τα 

περιγελαστικά τραγούδια όπως στις περιπτώσεις του καλού και του κακού, του yin 

και του yang, του μαύρου και του άσπρου και τόσων άλλων αντιθέσεων που κρατάνε 

τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος.        
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4.3.5.Συγκριση μοιρολογιών 
 
 
The unquiet grave  
 

Του χάρου και του νιου 

λίγα επίθετα και ουσιαστικά, πολλά 
ρήματα 

πολλά ρήματα και ουσιαστικά, λίγα 
επίθετα  

ομοιοκαταληξία δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία 
αρκετές επαναλαμβανόμενες λέξεις επαναλαμβανόμενες εκφράσεις 
τετράστιχα ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος 
ολοκληρωμένο νόημα σε κάθε 
τετράστιχο 

υπάρχει διασκελισμός στο νόημα 

δεν έχει ρεφρέν ή κουπλέ δεν έχει ρεφρέν ή κουπλέ 
Ελεγεία 
  

 

Είναι λυπηρό, δηλώνει το θρήνο που 
κάνει ο άντρας στη γυναίκα που έχει 
πεθάνει   

Ξεκινά με αφήγηση, συνεχίζει με το 
διάλογο των δυο, αφήγηση και τέλος 
διάλογος  

Εκφραστικά μέσα: 
 

Εκφραστικά μέσα: 
 

Διάλογος ανάμεσα στο ζωντανό και στην 
νεκρή γυναίκα 

Διάλογος των δυο 

Περιγράφει την εξωτερική εμφάνιση της 
νεκρής ( κρύα σαν πηλό χείλη και ανάσα 
που μυρίζει γη)   

περιγράφει τον νέο, την γενναιότητα που 
είχε και προκαλούσε τον Χάρο σε πάλη  

Περιγράφει τον καιρό ( άνεμος και 
βροχή) 

ο ποιητής δεν περιγράφει εκτενέστερα 
την μάχη, πιθανότατα για να μην δείξει 
φρικαλεότητες, αλλά ο αναγνώστης-
ακροατής να προβεί στο συναίσθημα της 
λύπης   

Αντίθεση: το ωραιότερο λουλούδι- 
μαραμένο κοτσάνι 

εννιά: χρήση τυπικού αριθμού 3 και των 
πολλαπλάσιων του (θεωρούνταν τυχερός 
αριθμός)   

στ.78a.5: σχήμα του αδυνάτου     στ. 14:σχήμα του αδυνάτου 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑ  
The unquiet grave: 
 Υπάρχει δράμα σε αυτό το ποίημα, ερωτικό, θρηνητικό. Μιλάει για μια νεκρή 

γυναίκα και τον «εν ζωή» αγαπημένο της, ο οποίος θρηνεί πάνω από το μνήμα της. Ο 

θρήνος, έχει οριστεί να κρατάει, δώδεκα μήνες και μια μέρα. Ο άνδρας συνεχίζει τον 

θρήνο και μετά από αυτό το διάστημα, με αποτέλεσμα η νεκρή αγαπημένη του να 

ξυπνά και να «παραπονιέται» επειδή δεν την αφήνει να κοιμηθεί με ηρεμία. Οι 

καρδιές τους πρέπει να «αποσυνδεθούν» και ο άνδρας πρέπει να την ξεχάσει 

οριστικά. Επίσης του λέει να γίνει ευτυχισμένος, φυσικά, με άλλη γυναίκα, να την 

αποκαλεί «αγαπημένη». 
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 Διακρίνουμε την βαθιά αγάπη, που υπάρχει ανάμεσα στους δυο, την οποία 

κανείς δεν μπορεί να σπάσει, ούτε καν ο θάνατος. Σε αυτό το ποίημα, ο θάνατος δεν 

χωρίζει το ζευγάρι. Ο άνδρας πηγαίνει αρκετά συχνά στον τάφο της αδερφής ψυχής 

του και αποζητά ένα φιλί από τα κρύα σαν πηλό χείλη της, κάτι το οποίο είναι 

αδύνατο. 

78.A.2 στ.3: I’ll sit and mourn all at her grave 
78.A.7 στ. 3: so make yourself content, my love 
78.A.4 στ. 4: for I crave one kiss of your clay- cold lips       
 

Στο δημοτικό τραγούδι η δράση, πιθανότατα, γίνεται σε κάποιο τραπέζι, αφού 

ξεκινάει με την φράση «τρωτ’ και πίνετ’». Ίσως ο αφηγητής είναι ο ίδιος ο ποιητής ή 

κάποιος από το τραπέζι. Το θέμα είναι η πάλη ενός νέου με τον Χάρο. Ο Χάρος 

συναντά τον νέο και τον προστάζει να ξαρματωθεί, για να του πάρει την ψυχή. Ο νέος 

αρνείται και τον προκαλεί να παλέψουν για τη ζωή του ο ένας και για το θάνατο του 

νέου ο άλλος. Εννέα φορές ο νέος καταπολεμά τον αντίπαλο του με επιτυχία, όμως τη 

δέκατη ο νέος πέφτει. Ο συγγραφέας τελειώνει με τον διάλογο των δυο, ο Χάρος 

τελευταίος μιλάει, λέγοντας πως παλικάρια, κοπέλες, μωρά με τις μανάδες τους 

πιάνει από τα μαλλιά, παίρνοντας τους τη ψυχή.  

 Τα ρήματα δείχνουν την αμεσότητα και τον γρήγορο τρόπο της πάλης και του 

τέλους του νέου. Εκλείπουν τα επίθετα, διότι ο ποιητής θέλει να δείξει με 

περισσότερη ζωντάνια, τις στιγμές Χάροντα-νέου. 

 

Στ. 1: τρωτ’ και πινετ’, άρχοντες και εγώ να σας διηγούμαι 
Στ. 16-17: κι εννέα φορές τον έβαλαν ο νιος το χάρο κάτω,  
                 Μα πάνω εις τις εννιά φορές, του χάρου βαροφανη      
Στ. 18: πιάνει το νιο ‘που τα μαλλιά, χαμαις τον γονατίζει 
Στ. 8-9: έβγαλε, νιε, τα ρούχα σου και θέσε τ’ άρματα σου,  
             Δέσε τα χέρια σου σταυρό, να πάρω την ψυχή σου  
 

 
4.3.7: Σύγκριση τραγουδιών εργατιάς 
 Τα αγγλικά και ελληνικά δημοτικά τραγούδια της εργασίας εμφανίζουν 

περισσότερο ομοιότητες ως προς τη μορφή τους και διαφορές ως προς το θέμα τους. 

Πιο συγκεκριμένα στο αγγλικό τραγούδι Molly Malone και στο ελληνικό άλεθε μύλο 

μου, χρησιμοποιείται ομοιοκαταληξία, μεταφορές (I first set my eyes - που κάθεται 

στην αγκώνη), επαναλήψεις (through streets broad and narrow - Άλεθε μύλο μου) 

καθώς υπάρχει η λιτότητα και στα δύο τραγούδια με την χρήση λίγων επιθέτων και 
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πολλών ουσιαστικών και ρημάτων. Επίσης κοινό χαρακτηριστικό και στα δύο είναι η 

αναφορά  τους σε γυναίκα (η Molly Malone στο αγγλικό τραγούδι και η μανιάτισσα 

γυναίκα στο ελληνικό τραγούδι) η οποία εργάζεται παρά το ότι ζούσαν σε μια εποχή 

που η γυναίκα ήταν υποβαθμισμένη και υποτιμημένη και δεν επιτρέπονταν να 

δουλεύει εκτός σπιτιού. Αναγκάζονται να δουλέψουν έχοντας και οι δύο έναν κύριο 

σκοπό, η Molly Malone για να μπορέσει να ζήσει αφού ήταν μόνη  της στη ζωή και η 

μανιάτισσα γυναίκα για να μην καταδικάσουν τον σύζυγο της. Η γλώσσα και στα δύο 

τραγούδια είναι απλή καθώς στο ελληνικό είναι δημοτική με ιδιωματισμούς. 

 Όσον αφορά τις διαφορές των δύο δημοτικών τραγουδιών στο ελληνικό η 

μανιάτισσα τραγουδά την ώρα του αλέσματος, χρησιμοποιώντας ρυθμικές κινήσεις 

έτσι ώστε να διευκολύνει την δουλειά της. Ωστόσο για αυτή είναι ένας τρόπος να 

ξεχαστεί αλλά και να παρηγορηθεί μέσα από αυτό. Αντίθετα στο τραγούδι της Molly 

Malone χωρίς να το τραγουδά η ίδια, δείχνει την προσπάθεια της να πουλήσει 

φωνάζοντας με το καροτσάκι της (Crying, Cockles and mussels, alive, alive, oh!). 

Μια ακόμη σημαντική διαφορά είναι ότι η γυναίκα από το αγγλικό τραγούδι στο 

τέλος πεθαίνει (she died of a fever) , και λυτρώνεται από την ζωή της αφού οι 

δυνάμεις της την εγκαταλείπουν σε αντίθεση με το ελληνικό τραγούδι. Τέλος 

παρατηρείται  επίσης η γρήγορη εξέλιξη στο αγγλικό τραγούδι από τι στο ελληνικό 

με την χρήση πολλών ρημάτων. 

 

                                        
                                   4.4.Σκοπός ύπαρξης / λόγος ύπαρξης 
 
 
 Τα δημοτικά τραγούδια όπως και σε μπαλάντες ανεξαρτήτως χώρας είναι μια 

διέξοδος για ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα , με την οποία εκφράζουν 

τα συναισθήματα τους και την άποψη τους για θέματα τα οποία τους απασχολούν. 

Επιπλέον αποτελούν ένα τρόπο διασκέδασης ο οποίος βοηθά τους ακροατές να 

ενώνονται δημιουργώντας έτσι ένα αίσθημα αδελφοσύνης. Επίσης η κάθε κατηγορία 

τραγουδιών εκφράζει συγκεκριμένα συναισθήματα , ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι 

όπως τότε έτσι και σήμερα συνδέουν καταστάσεις με τραγούδια (π.χ. χωρισμός, 

θάνατος, απόρριψη, αγάπη κ.α.)  Τέλος μια ζωή χωρίς μουσική θα ήταν μια ανιαρή 

καθημερινότητα 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η αγγλική μπαλάντα πρωτοεμφανίζεται στην μεταγενέστερη μεσαιωνική 

περίοδο  και συνεχίζει να εξελίσσεται με διαφορετικούς τρόπους μέχρι και σήμερα. 

Αρχικά οι μπαλάντες ήταν ένα αφηγηματικό ποίημα και στην συνέχεια 

διαφοροποιήθηκαν σε ομάδες όπως ροκ, ποπ, παραδοσιακές κ.α. Κατά την διάρκεια 

της ακμής των μπαλάντων διαδόθηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία 

και την Βόρεια Αφρική. Η ανάμειξη παραδοσιακών στοιχείων της κάθε περιοχής με 

τα κύρια χαρακτηριστικά της μπαλάντας δημιούργησαν  νέες κατηγορίες  

Τα αγγλικά και τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια έχουν παρά τις διαφορές του 

στη μορφή, στην θεματολογία και στην μουσική πολλά κοινά όσον αφορά  το 

περιεχόμενο και τη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα και στις δυο παραδόσεις 

συναντούμε τραγούδια της αγάπης, της ξενιτιάς, της εργατιάς, περιγελαστικά, 

νανουρίσματα, παραλογές, μοιρολόγια, ιστορικά, της αντίστασης και άλλα. Επίσης, ο 

λόγος ύπαρξης και δημιουργίας των τραγουδιών και στις δυο περιπτώσεις είναι 

κοινός και εξηγείται από τις κοινές ανάγκες των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Οι 

διάφορες πάλι δικαιολογούνται από τις διαφορετικές κουλτούρες που γέννησαν την 

κάθε παράδοση σε διαφορετικές περιοχές και εποχές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Παραλογές 
                   1. Της Άρτας το γεφύρι 
Σαρανταπέντε μάστοροι κι εξήντα μαθητάδες 
γιοφύρι ν’εθεμέλιωναν στης Άρτας το ποτάμι. 
Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. 
Μοιρολογούν οι μάστοροι και κλαίν’ οι μαθητάδες. 
Αλίμονο στους κόπους μας,κρίμα στις δούλεψές μας, 
ολημερίς να χτίζουνε,το βραδυ να γκρεμιέται. 
Πουλάκι επήγε κι έκατσε στη μεσιανή καμάρα, 
δεν κελαηδούσε σαν πουλί,σαν τ’άλλα τα πουλάκια, 
μόν’ κελαηδούσε κι έλεγε μ’ανθρώπινη κουβέντα. 
-Γιοφύρι δε στεριώνεται, γιοφύρι δεν στεριώνει, 
χωρις να θεμελιώσετε του Γιώργη τη γυναίκα. 
Ο Γιώργος σαν το άκουσε, πολύ του κακοφάνη. 
-Σήκω, Λενιώ μου, άλλαξε και βάλε τα καλά σου. 
-Αν είναι, Γιώργη μ’, για καλό να βάλω τα καλά μου 
κι αν ειν, Γιωργη μ’,για κακό, ας είμαι και με τούτα. 
-Λενιώ μ’, θα σε στεριώσουμε στης Άρτας το γιοφύρι. 
Ψιλή φωνούλα έβγαλε, ψιλή φωνούλα βάζει. 
-Τρείς αδερφούλες ήμαστε κι οι τρείς στερεωμένες. 
Η μια στεριώθ’ στο Δούναβη, η άλλη στον Αφράτη 
Κι εγώ η πιο καλύτερη στης Άρτας το γιοφύρι. 
Καθώς τρέμ’ η καρδούλα μου, να τρέμει το γιοφύρι 
και όπως σκουζ’ ο γιοκας μου,να σκούζει το ποτάμι.   

(Καραμεσίνης Μενέλαος, 2008:149)           

 

                   2.  Της νύφης που κακοπάθησε  

Ελένη προνολογούν, Ελένη κάνουν νύφη. 
Μήνες τση τάζουν τα προικιά και χρόνου τ’ αντιπρίκια. 
Τση τάζει κι ο πατέρας της κάτεργ’ αρματωμένα. 
Τση τα τάζουν και τ’ αδέρφια της κατάβια φορτωμένα, 
τση τάζει κι η μανούλα της κρυφά δέκα χιλιάδες, 
χρυσο θρονί να κάθεται, χρυσό μήλο να παίζει. 
Μα ’ρτανε οι χρόνοι δίσεφτοι κι οι μήνες οργισμένοι  
Κι έφαε ο νιός τα πλούτη του κι η κόρη το προικιό της. 
Η πεθερά ξενόπλενε κι η νύφη ξενάλεθει, 
ο πεθερός ξενόσκαφτε κι ο νιός ξενοκλαδεύει. 
Μια Κυριακή και μία Λαμπρή,μια πίσημον ημέρα 
την πήρε το παράπονο κι η πίκρα τ’ς η μεγάλη: 
-Θέλω να πάω στη μάνα μου, να πάω στα γονικά μου. 
-Ελένη, πλούσια σ’ ήφερα, φτωχή πού να σε πάω, 
που ντρέπομαι τ’ αδέρφια σου, φοβάμαι τους δικούς σου; 
Κι εκείνη δεν τον άκουσε, μονάχη της κινάει 
και πήρε το στρατό στρατί,΄τ’ ωριό το μονοπάτι, 
Στην στ’ραταν όπου πήγαινε,τον Θιόν επερακάλει: 
«Χριστέ,να βρώ τσι δούλες μου στη βρύση να λευκαίνουν» 



[108] 
 

Κι ο Θεός τον εσυνάκουσε και η Κυρά του κόσμου  
και έβρηκε τσι δούλες της στη βρύση που λευκαίναν. 
-Καλώς την την ξανθούλα μας, τι θέλεις, τι γυρεύεις; 
-Να πιώ δότε μου το νερό κι αμά σας κουβεντιάζω, 
να πείτε της κυρούλας σας για δούλα να με πάρει. 
-Εμείς κοπέλες έχομε, κοπέλες και κοπέλια 
κι εσένα τι σε θέλομε, σαν τι δουλειά να κάνεις; 
Ε, να το πούμε τση κυράς, ανίσως και σε θέλει 
-Μωρές, ποιος έπιε στο σικλί; Εδώ χνότα μυρίζουν. 
-Κυρά, μια ξένη έλαχε στη βρύσην αποκάτου 
και μας επαρακάλεσε για δούλα να ντην πάρεις 
-Μωρές, δεν την ρωτούσατε, μην είναι η Ελένη ; 
-Κυρά, την ερωτήσαμε, μα δεν είναι η Ελένη, 
δεν είναι η Ελένη σου,δεν είναι το παιδί σου. 
-Σύρτε, ρωτήσατέ τηνε, το τ’ είναι η δουλειά της. 
-Μας είπε η κυράτσα μας, τι ξέρεις και δουλεύεις; 
-Ξέρω και φαίνω στο βλαντί και φαίνω στο βελούδο. 
-«Σύρτε να τήνε βάλετε εις το βλαντί τ’ς Ελένης» 
Επήγαν και τη βάλανε εις το βλαντί τ’ς Ελένης» 
Κι αρκίνησε και έφαινε κι έλεγε μοιρολόι: 
«Γάγιο μου, χρυσογάγιο μου, πάλι χρυσό μου γάγιο, 
Βλαντί μου, όντες σ’ανάσταινα,με προξενολογούσαν, 
Μήνες μοτάζαν τα προικιά και χρόνους τ’αντιπροίκια. 
Μου τάζει κι ο πατέρας μου κάτεργ’ αρματωμένα, 
μου τάζει κι η μανούλα μου κρυφά δέκα χιλιάδες, 
χρυσό θρονί να κάθομαι, χρυσό θρονί να παίζω, 
Μα ’ρταν οι χρόνοι δίσεφτοι κι οι μήνες οργισμένοι, 
Τρώγει άνδρας μου τα πλούτη μου και γω το μερτικό μου, 
Η πεθερά ξενόπλενεκι εγώ εξεναλέθου, 
Ο πεθερός ξενόσκαφτε κι ο νιος ξενοκλαδεύει» 
Κι η μάνα επαραμόνευε οπίσω από την πόρτα. 
Τρέχει ογλήγορα εκεί, γλυκά την αγκαλιάζει: 
-«Εσύ ’σαι η Ελένη μου, εσύ ’σαι το παιδί μου!» 

(Κείμενα Νεοελληνικής λογοτεχνίας Α΄Λυκείου, 2010: ) 

 

                    3.  Η μάνα μου η φόνισσα 

Ο Ανδρόνικος εκίνησε να πάει λαφοκυνήγι. 
Εκίνησε κι ο Κωσταντής στο δάσκαλο να πάει. 
Το καλαμάρι αστόχησε, γυρίζει να το πάρει. 
Βρίσκει την πόρταν ανοιχτή, την πόρταν ανοιγμένη, 
βρίσκει τη μάνα του αγκαλιά με ξένο παλικάρι. 
«Ας είναι, ας είναι, μάνα μου, κι α’δε σ’ομολογήσω, 
κι α’ δε το πω τ’αφέντη μου, ν’αδικοθανατίσω». 
«Τί είδες, μωρέ, και τί θα πεις και τι θα μολογήσεις;» 
«Καλό είδα γω, καλό θα ειπώ καλό θα μολογήσω, 
κακό είδα γω, κακό θα ειπώ, κακό θα μολογήσω.» 
Και με το μόσκο το πλανά και με τα λεφτοκάρυα, 
και στο κελάρι το μπασε και σαν τ’αρνί το σφάζει, 
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σα μακελάρης φυσικός του βγάζει το συκώτι. 
Σ’εννιά νερά το ξέπλυνε και ξεπλυμούς δεν είχε, 
και πάλε το ξαναπλυνε και πάλιν αίμα στάζει, 
και στο τηγάνι το βαλε για να το τηγανίσει. 
Και να σου κι ο Ανδρόνικος στους κάμπους καβαλάρης. 
Βροντομαχούν τα ρούχα του και λάμπουν τ’άρματά του. 
Φέρνει τα λάφια ζωντανά, τ’αγρίμια μερωμένα, 
φέρνει κι ένα αλαφόπουλο, του Κωσταντή παιχνίδι. 
Κοντοκρατεί το μαύρο του και τηνε χαιρετάει. 
«Γειά σου, χαρά σου, ποθητή, και που ναι ο Κωσταντής μας;» 
«Τον έλουσα, τον άλλαξα και στο σκολειό τον πήγα». 
Φτερνιά δίνει τ’αλόγου του και στο σκολειό πηγαίνει. 
«Δάσκαλε, που είναι ο Κωσταντής και που είναι το παιδί μου;» 
«Δυό μέρες έχω να το ιδώ και τρείς να το διαβάσω». 
Φτερνιά δίνει τ’αλόγου του, και σπίτι του πηγαίνει. 
«Γυναίκα, που είναι ο Κωσταντής και που είναι το παιδί μας;» 
«Στης πεθεράς μου το στειλα, κι όπου κι αν είναι θα ρθει». 
Φτερνιά δίνει τ’αλόγου του, στη μάνα του πηγαίνει. 
«Μάνα μου, που είναι ο Κωσταντής και που είναι το παιδί μου;» 
«Έχω δυό μέρες να το ιδώ, και τρείς να το φιλήσω, 
κι α’ δεν το ιδώ ως το βράδυ θε να παραλοϊσω.» 
Φτερνιά δίνει τ’αλόγου του και σπίτι του πηγαίνει. 
«Σκύλα, και που ’ν’ ο Κωσταντής Μικροκωσταντίνος;» 
«Κάπου παιχνίδιν έβρηκε και θελά παιγνιδίζει». 
«Γυναίκα, βάλε μου να φάω, να φάω να γεματίσω, 
να πάρω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα καταράχια, 
να πάω να βρω τον Κωσταντή, το φύτρο της καρδιάς μου». 
Το συκωτάκι του βαλε σ’ένα ασημένιο πιάτο. 
Πρώτη μπουκιάν οπού ’βαλε, το συκωτάκι πήρε, 
το συκωτάκι μίλησε, το συκωτάκι λέει: 
«Αν είσαι σκύλος φάε με, κι Οβριός απέταξέ με, 
κι αν είσαι κι ο πατέρας μου, σκύψε και φίλησέ με». 
Και τη μπουκιά του απέλυσε, τρογύρω του κοιτάει. 
Εβούρκωσε η καρδούλα του, εμαύρισε το φως του, 
τα δάκρυα τρέξαν ποταμός κι εκόντεψε να πέσει. 
Μα ναντρειώθει κι έσυρε το δαμασκί σπαθί του, 
και στο λαιμό της το βαλε, της κόβει το κεφάλι. 
Λιανά λιανά την έκοψε, στον ήλιο την απλώνει, 
κι απο τον ήλιο στο σακί, κι απ’το σακί στο μύλο. 
Κι ο μύλος εξεράλεθε κι η φτερωτή ετραγούδα: 
«Άλεθε, μύλο μου, άλεθε κακής κούρβας κεφάλι. 
Κάνε τ’αλεύρια κόκκινα και την πασπάλη μαύρη, 
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για να ρχουνται οι γραμματικοί να παίρνουν για μελάνι, 
για να ρχουνται κι οι όμορφες να παίρνουν κοκκινάδι. 

(Πολίτης Νικόλαος, 1991:162-164) 

4.    Τ’ αγαπημένα αδέρφια κι η κακή γυναίκα 
Άλλο τι δεν εζήλεψα μέσ' στον απάνου κόσμο, 
παρά το γλήγορο άλογο και το γοργό ζευγάρι,  
και τη γυναίκα την καλή, νοπού τιμάει τον άντρα. 
Ήταν δυο αδέρφια γκαρδιακά και πολυαγαπημένα,  
κι' ο πειρασμός εβάλθηκε για να τα ξεχωρίσει.  
Αγάπησε ο μικρότερος του πρώτου τη γυναίκα,  
και ντρέπεται να της το πει, ναν της το μολογήσει. 
Μα μια γιορτή, μια Κυριακή, μια πίσημη νημέρα,  
που βγήκε η κόρη από λουτρό κι' ο νιος από μπαρμπέρη 
και συναπαντηθήκανε σε ξέχωρο σοκάκι,  
εξεδιαντράπη και της λέει και της το φανερώνει. 
 
"Νύφη μου, σάμπως σ' αγαπώ, νύφη, σάμπως σε θέλω.  
-Εσύ το θέλεις μια φορά κ' εγώ το θέλω δέκα,  
μ' ά μ' αγαπάς σα σ' αγαπώ, και θες με σα σε θέλω,  
τον αδερφό σου σκότωσε κ' έλα για να με πάρεις.  
-Και τι αφορμή να τού βρω γω, για να τόνε σκοτώσω;  
-Σύρτε για να μοιράσετε το πατρικό σας χτήμα,  
από τις άκρες δώσε του κι' απ' τους παλιούς τους όχτους, 
κι' όπου καλά και καρπερά στο μέρος το δικό σου,  
κι' όπου άκρη και περίτραφος στο μέρος το δικό του,  
κ' εκείνος είν' αράθυμος, ρίξε και σκότωσέ τον." 
 
Το μαύρο καβαλίκεψε και στο χωράφι πάγει. 
"Ήρτε καιρός, μπρε Κωσταντή, καιρός να χωριστούμε, 
έλα για να μοιράσουμε το πατρικό μας χτήμα. 
Από τις άκρες πάρε συ κι' απ' τους παλιούς τους όχτους 
κι' όπου καλά και καρπερά στο μέρος το δικό μου, 
κι' όπου άκρη και περίτραφος στο μέρος το δικό σου. 
-Γιατί, γιατί, αδερφούλη μου, να πάρω από τις άκρες; 
γιατί να μη μοιράσουμε καθώς μοιράζουν όλοι; 
-Πάρ' απ' τις άκρες, Κωσταντή, γιατί θα σκοτωθούμε. 
-Χαλάλι σου, αδερφούλη μου, κι' όλα δικά σου νά ναι, 
παρά να ξεχωρίσουμε, πάρε και το δικό μου." 
 
Τον πήρε το παράπονο, είδε τ' αδίκημά του, 
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τραβιέται σε παράμερο, και κάθεται και κλαίει. 
Το μαύρο καβαλλίκεψε και στο χωριό γυρίζει, 
τη νύφη του νεφώναξε, τη νύφη του φωνάζει. 
"Γλήγορα, νύφη μου, νερό, να πλύνω το σπαθί μου. 
Τον αδερφό μου σκότωσα και το χω ματωμένο."  
Κι' αυτή απ' την πολλή της βία κι' άπ' την πολλή χαρά της, 
το μαστραπά φτυς άρπαξε, κρασί ήτανε γιομάτος,  
τη σκάλα νεκατέβηκε, νερό για να του χύσει.  
Απ' τα μαλλιά την άρπαξε, λιανά λιανά την κόβει. 

                  (Πολίτης Νικόλαος, 1991:132-133) 

           
  5. Ο  γυρισμός του ξενιτεμένου 

Ερρόδισε γη ανατολή και ξημερώνει η δύση, 
γλυκοχαράζουν τα βουνά κι' ο αυγερινός τραυειέται, 
παν τα πουλάκια 'ς τη βοσκή κ' οι λυγεραίς 'ς τη βρύση. 
Βγαίνω κ' εγώ κι' ο μαύρος μου και τα λαγωνικά μου. 
Βρίσκω μια κόρη πόπλενε σε μαρμαρένια γούρνα. 
Τη χαιρετάω, δε μου μιλεί, της κρένω, δεν μου κρένει. 
"Κόρη, για βγάλε μας νερό, την καλή μοίρα νά χης, 
να πιω κ' εγώ κι' ο μαύρος μου και τα λαγωνικά μου." 
Σαράντα σίκλους έβγαλε, 'ς τα μάτια δεν την είδα, 
κι' απάνω 'ς τους σαρανταδυό τη βλέπω δακρυσμένη. 
"Γιατί δακρύζεις, λυγερή, και βαριαναστενάζεις; 
Μήνα πεινάς, μήνα διψάς, μην έχης κακή μάννα;" 
-Μήτε πεινώ, μήτε διψώ, μήτ' έχω κακή μάννα. 
Ξένε μου, κι' αν εδάκρυσα κι' α βαριαναστενάζω, 
τον άντρα χω 'ς την ξενιτειά και λείπει δέκα χρόνους, 
κι' ακόμη δυο τον καρτερώ, 'ς τους τρεις τον παντυχαίνω, 
κι' α δεν ερθή, κι' α δε φανή, καλόγρια θενά γένω, 
θα πάγω 'ς έρημα βουνά, να στήσω μοναστήρι, 
και 'ς το κελλί θα σφαλιστώ, 'ς τα μαύρα θελά βάψω, 
εκειόν να τρώγη η ξενιτειά κ' εμέ τα μαύρα ράσα. 
-Κόρη μου, ο άντρας σου πέθανε, κόρη μου, ο άντρας σου χάθη, 
τα χέρια μου τον κράτησαν, τα χέρια μου τον θάψαν, 
ψωμί κερί του μοίρασα, κ' είπε να τα πλερώσης, 
τον έδωκα κ' ένα φιλί, κ' είπε να μου το δώσης. 
-Ψωμί κερί του μοίρασες, διπλά να σε πλερώσω, 
μα γιάτ' εκείνο το φιλί, σύρε να σου το δώση. 
-Κόρη μου, εγώ είμαι ο άντρας σου, εγώ είμαι κι' ό καλός σου. 
-Ξένε μου, αν είσαι ο άντρας μου, αν είσαι κι' ο καλός μου. 
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δείξε σημάδια της αυλής και τότες να πιστέψω. 
-Έχεις μηλιά 'ς την πόρτα σου και κλήμα 'ς την αυλή σου, 
κάνει σταφύλι ραζακϊ και το κρασί μοσκάτο, 
κι' όποιος το πιή δροσίζεται και πάλι αναζητά το. 
-Αυτά είν' σημάδια της αυλής, τα ξέρει ο κόσμος όλος, 
διαβάτης ήσουν, πέρασες, τα είδες και μου τα λέεις. 
Πες μου σημάδια του σπιτιού και τότες να πιστέψω. 
-Ανάμεσα 'ς την κάμαρα χρυσό καντήλι ανάφτει, 
και φέγγει σου που γδύνεσαι και πλέκεις τα μαλλιά σου, 
φέγγει σου τοις γλυκαίς αυγαίς που τα καλά σου βάζεις. 
-Κάποιος κακός μου γείτονας σου τα πε και τα ξέρεις. 
Πες μου σημάδια του κορμιού, σημάδια της αγάπης. 
-Έχεις ελιά 'ς τα στήθη σου κ' ελιά 'ς την αμασκάλη, 
κι' ανάμεσα 'ς τα δυο βυζιά τ' αντρού σου φυλαχτάρι. 
-Ξένε μου εσύ είσαι ο άντρας μου, εσύ είσαι κι' ο καλός μου." 

(Πολίτης Νικόλαος, 1991:142-143) 

 

Κλέφτικα Τραγούδια 
1.Του Κατσαντώνη 

Στις δεκαπέντε του Μαγιού, στις είκοσι του μήνα, 
Ο Βελη-Γκέκας κίνησε να πάει στον Κατσαντώνη. 

Επάτησε και κόνεψε σ' ενού παπά το σπίτι 
-Παπά ψωμί, παπά κρασί, να πιούν τα παλικάρια. 

Κι εκεί που τρώγαν κι έπιναν , εκεί που λακριντίζαν, 
μαύρα μαντάτα του 'ρτανε από τον Κατσαντώνη. 
Στα γόνατα γονάτισε «Γραμματικέ, φωνάζει,  
τα παλικάρια μάζωξε κι όλο τον ταϊφά μου. 

Εγώ παγαίνω 'πο μπροστά στην κρύα τη βρυσούλα». 
Στην στράταν όπου πήγαινε, στην στράτα που πηγαίνει, 
οι κλέφτες τον κατέστρεψαν και τον γλυκορωτούσαν 
-Που πας Βελή, μπουλούμπαση, ριτσάλη του βεζύρη. 

-Σ' εσέν' Αντώνη, κερατά, σ' εσένα Κατσαντώνη. 
Κι ο Κατσαντώνης φώναξεν από το μετερίζι  

-Δεν είν' εδώ τα Γιάννινα, δεν είν' εδώ ραγιάδες 
για να τους ψένεις σαν τραγιά, σαω τα παχιά κριάρια. 
Εδώ 'ναι λόγγοι και βουνά και κλέφτικα ντουφέκια. 
Τρία ντουφέκια το 'δωκαν, τα τρι' αράδ' αράδα. 
Το 'να τον πήρε ξώδερμα και τ' άλλο στο κεφάλι, 
το τρίτο το φαρμακερό τον πήρε στην καρδιά του. 
Το στόμα τ' αίμα γιόμιζε, τα χείλη του φαρμάκι. 

(Κονταξής Κ. , 2007 :240) 
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2.Η Ζωή του Κλέφτη 

Μαύρη ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες. 
Ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν ασπροφορούμε, 
ολημερίς 'ς τον πόλεμο, τη νύχτα καραούλι. 

Δώδεκα χρόνους έκαμα στους κλέφτες καπετάνιος, 
ζεστό ψωμί δεν έφαγα, δεν πλάγιασα σε στρώμα, 
τον ύπνο δεν εχόρτασα, του ύπνου τη γλυκάδα, 

το χέρι μου προσκέφαλο και το σπαθί μου στρώμα, 
και το καριοφυλάκι μου σαν κόρη αγκαλιασμένο. 

(Κονταξής Κ. ,2007:247) 

3.Ο Θάνατος του κλέφτη 
Κλαίνε τα δέντρα, κλαίνε τα κλαριά, 
κλαίνε και τα λημέρια, που λημέριαζα, 
κλαίνε τα μονοπάτια, που περπάταγα, 
κλαίνε και οι βρυσούλες, που πινα νερό, 
κλαίνε και τα μετόχια πο 'παιρνα ψωμί, 
κλαίνε τα μοναστήρια πο 'πινα κρασί. 
Φαρμάκι το μολύβι κι λαβωματιά, 

τα μάτια μου σβησμένα κι όλο μ' το κορμί, 
στην ερημιά μονάχος, δίχως συντροφιά, 
θεριά θενά με φάνε και τ' άγρια πουλιά. 

(Κονταξής Κ., 2007:247) 

4.Του λαβωμένου κλέφτη 

Παιδιά Μοραϊτόπουλα και σείς Ρουμελιωτάκια, 
μα το ψωμί που φάγαμε, μα την αδελφοσύνη, 

περάστε από τον τόπο μου κι από τους ειδικούς μου. 
Και να μην μπείτε στο χωριό με νήλιο με φεγγάρι, 
ντουφέκια να μη ρίξετε, τραγούδια να μην πείτε, 
κι αν σας διπλορωτήσουνε και δεύτερη και τρίτη, 
μην πείτε πως σκοτώθηκα να μην κακοκαρδίσουν. 
Μον' πείτε πως παντρεύτηκα ν' εδώ σ' αυτά τα μέρη, 
πήρα την πλάκα πεθερά, τη μαύρη της γυναίκα, 
κι αυτά τα λιανολίθαρα, αδέρφια και ξαδέρφια. 

(Κονταξής Κ., 2007; 246) 

5.Του Γιαννούλα 

Γράφ' ο Γιαννούλας μια γραφή κ' ένα καημένο γράμμα, 
σε σας, γερόντ' απ' τ' Άγραφα, σε σας κοντζαμπάσηδες 

γλήγορα το μοροισιλές, γλήγορα το χαράτσι, 
γιατ' άλλαξεν ο βόιβοντας και πήρ' άλλος μουσούλι, 

βαρεί, τσακίζει κόκκαλα, κρεμάει παλικάρια. 
-Κάνε Γιαννούλα μ' υπομονή, για βάστα, για νταγιάντα. 

-Τι απομονή να κάνω εγώ και τι να νταγιαντήσω; 
Ο ψυχογιός μ' αρματολός κ' εγώ ο Γιαννούλας κλέφτης; 
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(Κονταξής Κ. ,2007:236) 

 
 

Τραγούδια του Γάμου 
    

1. Χαίρε νύμφα 
                                   Χαίρε νύμφα,χαίρε τίμιε γάμβρε πόλλα, 

χαίροις α νύμφα,χαιρέτω δ’ ο γάμβρος. 
Χαίροις ω νύμφα,χαίροις ευπένθρε γαμβρέ. 

 
(Κονταξής Κώστας, 2007:295) 

2. Στο στόλισμα της νύφης 
Ντύσου στολίσου,λυγερή,ντύσου,στολίσου,κόρη 
για να φανείς εις το γαμπρό κήπος και περιβόλι. 

Όλα τα’ αηδόνια ζήλεψαν και πέταξαν μπροστά σου 
Κι όλα λαλούσαν κι έλεγαν, χαρά στην ομορφία σου, 
Έχεις μαλλιά τετράξανθα στις πλάτες σου ριγμένα, 
Άγγελοι σου τα χτένιζαν με τα χρυσά τα χτένια. 

(Κονταξής Κώστας, 2007:300) 
 

3. Στο ξύρισμα του γαμπρού 
Μπαρμέρη από τη Μπαρμεριά, ξυράφ ’ από την Πόλη 
να μπαρπερίσεις το γαμπρό, να μην τον ασχημήσεις, 

θα πάει στα πεθερικά και τον αναγελάνε, 
να φέρει ρούσσα πέρδικα, 

να φέρει και πολύ προικειό τ ’ αστρί και το φεγγάρι, 
τ ’ αστρί να φέρει πρόβατα και το φεγγάρι γίδια 
και ο μικρός Αυγερινός της νύφης δαχτυλίδια. 

(Κονταξής Κώστας, 2007:299) 
 

4. Η νύφη στο σπίτι του γαμπρού 
Απόψ ’ η μάνα του γαμπρού κι η πεθερά της νύφης 

με τους αέρες μάλωνε με το βοριά μαλώνει 
-Πάψε βοριά το φύσημα, πάψτε κι εσείς αέρες, 

ν ’ανάψω  τα λυχνάρια, μου που μόφερεν ο γιός μου, 
που μόφερεν ο γιόκας μου,ο γιος μ’ ο καμαριάρης. 

(Κονταξής Κώστας, 2007:307 
 

5. Ο ξένος 
-Δεν ς’ το είπα γω, μανούλα μου, τον ξένο μην τον μπάζης, 

Κρύψε με, μάνα κρύψε με, ο ξένος μη με πάρει 
-Πού να σε κρυψω, κόρη μου, που ο ξένος δε σ’ αφήνει. 

Δεν είσαι μήλο να σε φάω , κυδώνι να σε κρύψω, 
Δεν είσαι χερομάντηλο να σε βαστώ ς’ τα χέρια 

-Κρύψε με ς’ τους βασιλικούς και μες’ ς’ τοις μαντζουράνες,-Φυσάει βοργιάς και 
φένεσαι κι ο ξένος δε σ’αφήνει.  

 
(Κονταξής Κώστας, 2007:306) 
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Τραγούδια της Αγάπης 

1.Το κόκκινο της αγάπης 
Κόκκιν' αχείλη φίλησα  κι έβαψε το δικό μου 
και στο μαντίλι το 'συρα κι έβαψε το μαντίλι  
και στο ποτάμι το 'πλυνα κι έβαψε το ποτάμι 

κι έβαψε η άκρη του γιαλού κι μέση του πελάγου. 
Κατέβη ο αϊτός να πιεί νερό κι έβαψε τα φτερά 
κι έβαψε ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέριο. 
 (Κονταξής Κ., 2007:255)  

2.Να 'χα νεράντζι να 'ριχνα 
Να 'χα νεράντζι να 'ριχνα 'ς το πέρα παραθύρι, 
να τσάκιζα το μαστραπά που 'χει το καρυοφύλλι. 

Για σε το λέγω, αγάπη μου, που 'σαι 'ς το παραθύρι. 
Το μαντηλάκι που κεντάς εμέναν ναν το στείλης , 
και μην το στείλης μοναχό, παρά με την κυρά του. 
Και η κόρη το παράκουσε και μοναχό το στέλνει. 
Στα γόνατά του τ' άπλωσε και το συχνορωτάει  

-Για πες μου, μαντηλάκι μου, αν μ' αγαπά η κυρά σου. 
- Όντας σε συλλογίζεται και σε καλοθυμάται, 

σα θάλασσα βουρλίζεται, σαν κύμα δέρνει ο νους της, 
σαν το ψαράκι του γιαλού βροντοχτυπάει η καρδιά της. 
Όντας σε βλέπει και περνάς κι ακούη τη λαλιά σου,  

πηδάει από τον τόπο της και ροδοκοκκινίζει. 
Όντας αργήση να σε ιδή, στέκεται μαραμένη, 

Κι όπου κι α στέκη μοναχή κλαίει κι  αναστενάζει. 
(Κονταξής Κ., 2007:257) 

3.Τα μήλα της μηλιάς 
Ο νιος με τα λαγωνικά εβγήκε στο κυνήγι, 
κ' εκράτει και στο χέρι του ένα μικρό γεράκι. 
Του 'φυγε, τ' απολύθηκε, σε περιβόλι μπήκε, 

και αφορμή του γερακιού μπήκε κι ο νιος κατόπι. 
Εκ' ηύρε κόρ' οπό 'πλενε σε γούρνα μαρμαρένια, 

-για μάσε τα σκυλάκια σου και δέστα σε δεντράκι, 
να μη με φάνε κυνηγέ, να μη με κυνηγήσουν. 

-Εμένα τα σκυλάκια μου λαγούς μονάχα πιάνουν 
και στα κορίτσια τα 'μορφα, ποτέ κακό δεν κάνουν. 

Για πες μου, πες μου, κόρη μου, τι προίκα θα μου δώσεις; 
δε θέλω προίκα από φλωριά, δε θέλ' από  στολίδια. 

-Δεν θέλεις προόκα από φλωριά , δεν θέλεις και στολίδια. 
Σου δίνω τούτη τη μηλιά πούναι γιομάτη μ' άνθια. 
Έσεισ' η κόρη τη μηλιά, ν' επέφτανε τα μήλα 

κι εσχίζονταν, κι εσκόρπαγαν φλωριά, μαργαριτάρια. 
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-Μάζωξε, νιε μου, μάζωξε, και πάλε ματαγύρνα. 
(Κονταξής Κ., 2007:258) 

4.Της Ζερβοπούλας 
Κάτω στον κάμπο τον πλατύ, τον όμορφο τον τόπο, 
μαζεύτηκαν οι γέμορφες να χτίσουν μοναστήρι. 
Τα περιστέρια κουβαλούν,  τα χελιδόνα χτίζουν. 

Σαν χτίσαν κι  αποχτίσανε, πιάνουν χορό χορεύουν. 
Μπροστά χορεύουν οι ξανθές και πίσω οι μαυρομάτες, 
και μες στη μέση του χορου χορεύει η Ζερβοπούλα, 

και λάμπαν τα μανίκια της κι κι άστραφτ' η τραχιλιά της. 
Κι ο βασιλιάς εξέβγαινε να λαγοκυνηγήσει, 

μ' εξηνταδυό λαγωνικά, σαρανταδυό ζευγάρια, 
και τ' άλογο κοντοκρατεί και το χορό αγναντεύει. 

<<Να μη 'χεν ήμουν βασιλιάς, να μη 'χεν ήμουν ρήγας, 
να πήγαινα να πιάνομουν σε Ζερβοπούλας χέρι, 
πο' 'χει τ' αχείλι κόκκινο σαν τ' ούρμο το κεράσι, 
πο'' χει τα μάτια τα γλαρά, το γέλιο ζαχαρένιο, 

και βαλαντώνει τις καρδιές, τρελαίνει τους λεβέντες>>. 
(Πολίτης Γ.Νικόλαος, 1991:147) 

5.Η Γιαπαρνημένη 
Τρείς χρόνοι πάνε σήμερο , τέσσερις περπατούνε, 
καλήν καρδιά δεν έκαμα, μηδε και θέκω κάμει, 
γιατί ξένος μ' εφίλησε κι εδιάβη κι αφηκέ με. 
Είπε, Το Μάρτη θα 'ρθω γω με τα χελιδονάκια. 

Θωρώ το Μάρτη και περνά, Απρίλη και διαβαίνει. 
(Πολίτης Γ.Νικόλαος, 1991:195) 

 
 

Νανουρίσματα 
1. Κοιμήσου αστρί 

                               Κοιμήσου αστρί, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιο φεγγάρι, 
                               κοιμήσου, που να σε χαρεί ο νιος που θα σε πάρει. 
                               Κοιμήσου, που παράγγειλα 'ς την Πόλη τα χρυσά σου, 
                               στη Βενετιά τα ρούχα σου και τα διαμαντικά σου. 
                               Κοιμήσου, που σου ράβουνε το πάπλωμα 'ς την Πόλη, 
                               και σου το τελειώνουνε σαρανταδιό μαστόροι, 
                               στη τη μέση βάνουν τον αετό, 'ς την άκρη το παγόνι. 
                               Νάνι του ρήγα το παιδί, του βασιλιά τ’αγγόνι. 
                               Κοιμήσου και παράγγειλα παπούτσια 'ς τον τσαγκάρη, 
                               να σου τα κάνει κόκκινα με το μαργαριτάρι. 
                               Κοιμήσου μές την κούνια σου και στα παχιά πανιά σου, 
                              η Παναγιά η δέσποινα να είναι συντροφιά σου. 
 



[117] 
 

                                        2.  Να μου το πάρεις, Ύπνε μου 

                            Να μου το πάρεις, Ύπνε μου, τρεις βίγλες θα του βάλω, 
                                 τρεις βίγλες, τρεις βιγλάτορες, κ' οι τρείς αντρειωμένοι. 
                                 Βάλλω τον Ήλιο στα βουνά, τον αετό στους κάμπους, 
                                 τον κυρ Βοριά το δροσερό ανάμεσα πελάγου. 
                                 Ο Ήλιος εβασίλεψεν, ο αϊτός αποκοιμήθη, 
                                 κι' ο κυρ Βοριάς ο δροσερός στης της μάνας του πηγαίνει. 
                                "Γιε μ ,πού σουν χτες,πού σουν προχτές,πού σουν την άλλη νύχτα 
                                 Μήνα με τ’άστρι μάλωνες, μήνα με το φεγγάρι, 
                                 μήνα με τον αυγερινό,πού ’μεστ’ αγαπημένοι; 
                                 Μήτε με τ’άστρι μάλωνα, μήτε με το φεγγάρι, 
                                 μήτε με τον αυγερινό, οπού 'στ' αγαπημένοι, 
                                 χρυσόν υγιόν εβίγλιζα στην αργυρή του κούνια. 

                   
                                  3.  Ύπνε μου, πάρε το παιδί 
                Ύπνε μου, πάρε το παιδί 
                             Να μου το σεργιανίσεις 
                             Στα ρόδα των περιβολιών, 
                             Στα κρύα νερά της βρύσης, 
                             Πάρ' το και δείξε του να βρει 
                             Των παλατιών τη στράτα, 
                             Που ‘ναι του Ρήγα οι θησαυροί 
                             Με τα κωνσταντινάτα 
                             Και χάρισέ του τα κλειδιά 
                             Να ανοίξει και να πάρει 
                             Μαργαριτάρι ατρύπητο, 
                             Σπυρί μαργαριτάρι. 
 
                                 4.  Σας παρακαλώ κορίτσια 
                        
                        Σας παρακαλώ κορίτσια 
                        δώστε το χορό να σύρω 
                        έχω κόρη να παντρέψω 
                        και γαμπρό να κανακέψω 
                        να του δώσω και προικιά 
                        κι ένα κόσκινο κουκιά 
                        να του δώσω και σεντούκια 
                        της χελώνας τα καβούκια.                    
 
 
                              5. Κοιμήσου αγγελούδι μου 

                         Κοιμήσου αγγελούδι μου, παιδί μου νάνι, νάνι 
                         Να μεγαλώσεις γρήγορα σαν το ψηλό πλατάνι. 
                         Να γίνεις άντρας στο κορμί και στο μυαλό. 
                         Για να 'σαι πάντα μες στον δρόμο τον καλό 
                         Κοιμήσου αγγελούδι μου. Γλυκά με το τραγούδι μου. 
                         Κοιμήσου περιστέρι μου να γίνεις σαν ατσάλι . 
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                         Να γίνει κι η καρδούλα σου σαν του Χριστού μεγάλη. 
                         Για να μην πεις μες στη ζωή σου ‘δε μπορώ'. 
                         Κι αν πρέπει ακόμη να σηκώσεις και σταυρό. 
                         Κοιμήσου αγγελούδι μου. 
                         Γλυκά με το τραγούδι μου. 

   (Πηγή: http://www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=519&Itemid=83) 

Θρησκευτικά-Λατρευτικά τραγούδια 
1.Το χελιδόνισμα 
Ήρθε, ήρθε χελιδόνα, 

ήρθε κι άλλη μελιηδόνα, 
κάθησε και λάλησε 
και γλυκά κελάδησε: 

Μάρτη, Μάρτη μου, καλέ, 
και Φλεβάρη φοβερέ, 

κι αν φλεγίσεις κι αν τσικνίσεις, 
καλοκαίρι θα μυρίσεις. 

Κι αν χιονίσεις, κι αν κακίσεις, 
πάλιν άνοιξιν θ' ανθίσεις. 
Θάλασσαν επέρασα 

 και στεριάν δεν ξάχασα, 
κύματα κι αν έσχισα 
έσπειρα, 'κονόμησα. 
Έφυγα κι αφήκα σύκα 

και σταυρόν και θημωνίτσα 
κι ήρθα τώρα κι ηύρα φύτρα, 
κι ηύρα χόρτα, σπάρτα, βλίτρα, 
βλίτρα, βλίτρα, φύτρα, φύτρα. 

(Κονταξής Κ., 2007:366) 

2.Του Ζαφείρη 
Για ιδέστε νιο που ξάπλωσα, για ιδέστε κυπαρίσσι! 
Δε σειέται, δε λυίζεται , δε σέρν' τη λεβεντιά του. 

Ποιός σόκοψε τις ρίζες σου και στέγνωσ' η μορφή σου; 
Τι μόκαμες, λεβέντη μου, τι μόκαμες, ψυχή μου! 
Μήνα 'ναι και χινόπορος, μήνα 'ναι και χειμώνας; 
Τώρα ν' έρθεν η άνοιξη, ν' έρθεν το καλοκαίρι, 

παίρνουν κι ανθίζουν τα κλαδιά κι οι κάμποι λουλουδίζουν 
έρθαν πουλιά της άνοιξης, έρθαν τα χελιδόνια, 

για κι η μεγάλη Πασκαλιά με το Χριστός Ανέστη, 
που ντυούνται νιοί στα κόκκινα, γερόντοι στα μουρέλια, 

κι εσύ, μωρέ λεβέντη μου, μέσα στη γη τη μαύρη, 
που να σειστείς, να λυϊστείς, να συρς τη λεβεντιά σου! 
Για σιουκ' ,μωρέ Ζαφείρη μου, ξεσφάλισε τα μάτια σ'. 

(Κονταξής Κ., 2007:370) 
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3.Κάλαντα των Φώτων 
Σήμερα είν' τα Φώτα κι ο φωτισμός 
και χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός. 
Σήμερα βαφτίζεται ο Χριστός. 
Θαύμα μέγα κάνει ο ποταμός! 
Μέσον Ιορδάνης εσχίσθηκε, 
τον Χριστόν ιδών εφοβήθηκε! 
Ήρθ' ο κύριός μας επί της γης, 

ήρθ' ο ποιητής μας και λατρευτής,  
λ'ιβανον βαστάει, κερί κρατεί, 
και τον Ιωάννη τον προσκαλεί 

-Έλα Ιωάννη και βαπτιστή, 
 έλα, να βαπτίσεις Θεού παιδί, 

και δακρυρροώντας μην απορείς. 
Τότες Ιωάννης εβάφτισε, 

τον Χριστόν ραντίζων εδάκρυσε. 
Το άγιον πνεύμα κατέβηκε, 

 και σαν περιστέρι εκφάνηκε, 
και ο πατήρ ωνόμασεν τον Χριστόν 

ως υιόν του μόνον αγαπητόν. 
(Κονταξής Κ.,2007:375) 

4.Κάλαντα Πρωτοχρονιάς 
 

Αρχιμηνιά, Πρωτοχρονιά, πρώτη του Γεναριού, 
περιτομή είναι του Χριστού και του Αϊ -Βασιλείου, 

ο αϊ- Βασίλης έρχεται απ' την Καππαδοκία, 
βαστάει στο χέρι του χαρτί, βαστάει και καλαμάρι,  

το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί αναγνώθει. 
-Βασίλη. πούθεν έρχεσαι και πούθε κατεβαίνεις; 

-Από το σπίτι μ' έρχομαι και στο σχολειό πηγαίνω. 
-Κάτσε να φας, κάτσε να πιείς, κάτσε να τραγουδήσεις. 

-Εγώ τραγούδια δεν ξεύρω, μον' γράμματα μαθαίνω. 
Πειδής και ξέρεις γράμματα, πες μας τ' αλφαβητάρι. 
Ξερόχλωρο ήταν ραβδί, χλωρούς βλαστούς πετάει, 
και στην κορφή των βλασταριών πέρδικα κελαδάει, 
παίρνει νερό στα νύχια της και πάχνη στα φτερά της. 

(Κονταξής Κ., 2007:373) 

 

Εργατικά Τραγούδια 
1.Ένα τραγούδι της Κάρτσας  

Ήκαμα τη γύρα μου στην παλιοτριχαντήρα μου. 
Μία, μία, μία, το Βδοκιώ του Καζαμία, 

δύο, δύο, δύο, δύο, κάτω στο νερό το κρύο 
τρεις, τρεις, τρεις, τρεις, ησκότωσαν, τον Πετρή, 
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τέσσ-, τέσσ-, τέσσερις, τα μαλλιά σου ξέξερις, 
τεσσερούλις, τεσσερούλις, οΓιωργής κάνει καρούλια, 
πέντε, πέντε, πέντε, πέντε, άψε το κερί και φέγγε, 

έξι, έξι, έξι, έξι, άνοιχτός είν' ο Αλέξης, 
έξι, έξι, έξι, έξι, πολύ διάφορο θα τρέξει, 

οχτώ, οχτώ, οχτώ, οχτώ, τσείδα πάνω στο Χριστό, 
εννιά, εννιά, εννιά, εννιά, ο σουλουμάς με τα κανιά. 
Δέκα, δέκα, δέκα, δέκα, παίρν' ο Παντελιός γυναίκα, 
μήτε τζεί, μήτε πεθαίνει, μήτ' ο Χάρος τήνε παίρνει. 

(Κονταξής Κ., 2007:389) 

2.Του Αργαλειού 
Τιμή μεγάλη και τρανή 

πούν' ο αργαλειός στο σπίτι 
το κάθε δόντι του χτενιού 

αξίζει μαργαρίτη. 
Το κέντημα είναι γλέντημα 
κ' η ρόκα είναι σεργιάνι 

κι αυτός ο δόλιος αργαλειός 
είναι σκλαβιά μεγάλη. 

(Κονταξής Κ., 2007:391) 

3.Η βάρκα μπρος 
Όλοι, όλοι  
τώρα όλοι 
πάλι όλοι 
 κι ο Θεός 
βοηθός 

 και σκοπός 
κι η βάρκα μπρος. 
Σάρτα, σάρτα, 
 να σαρτάρει 
σα λιοντάρι 

 και καλό παλικάρι. 
Να κουπιές 
 σα βροντές, 
χαμοβροντές, 

 κι ωσάν αστραπές. 
Ν' ανεφάνομε 

 να προυάλλομε 
και με σκοπό. 
Γεια τω, γεια τω 

 και χαρά τω 
και καλή κόρη 

 κοντά τω 
να ξεπλύνει 

 τ' άρματά τω. 
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(Κονταξής Κ., 2007:387) 

 

ΓΝΩΜΙΚΑ 

1. ΧΟΡΕΨΕΤΕ-ΧΟΡΕΨΕΤΕ 

Τούτες οι μέρες το' χουνε  
τούτες οι εβδομάδες 

για να χορεύουν τα παιδιά 
να χαίροντ' οι μανάδες 

 
Δώστε του χορού να πάει 
τούτ' η γη θα μας εφάει 

τούτ' η γη που την πατούμε 
όλοι μέσα θε να μπούμε 

 
Χορέψετε, χορέψετε  
τα νιάτα να χαρείτε 

γιατί σε τούτο τον ντουνιά 
δεν θα τα ξαναβρείτε 

 
Τούτ' η γη με τα χορτάρια 
τρώει νιές και παλικάρια 
τούτ' η γη με τα λουλούδια 
τρώει νιές και κοπελούδια 

 
Χαρείτε νιοί, χαρείτε νιές 

χαρείτε παλικάρια 
κι εγώ του Χάρου του' βαλα 

σίδερα στα ποδάρια 
 

Δώστε του χορού να πάει  
τούτ' η γη θα μας εφάει 

τούτ' η γη που την πατούμε 
όλοι μέσα θε να μπούμε 

 

2. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΝΤΟΥΝΙΑ 

Άιντε μωρέ, χαίρετ' Απρίλης, χαίρετ' Α-, 
πρίλης το κλαρί. 

 
Χαίρετ' Απρίλης το κλαρί κι ο, 

Μάης τα λουλούδια. 
 

Άιντε μωρέ, κι ο Αύγουστος, κι ο Αύγου-, 
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στος τα κλήματα. 
 

Κι ο Αύγουστος τα κλήματα που, 
φτιάνουν τα σταφύλια. 

 
Άιντε μωρέ, χαρείτε νιες, χαρείτε, 

νιες τα νειάτα σας. 
 

Χαρείτε νιές τα νειάτα σας και, 
νιοί τη λεβεντιά σας. 

 
Άιντε μωρέ, κι εσείς οι γέ-, κι εσείς οι, 

γεροντότεροι. 
 

Κι εσείς οι γεροντότεροι χα-, 
ρείτε τα παιδιά σας. 

 

ΠΕΡΙΓΕΛΑΣΤΙΚΑ 

1. ΠΩΣ ΤΟ ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΟ ΠΙΠΕΡΙ 

Πώς το τρί- βλάχα μου καλή, 
πώς το τρίβουν το πιπέρι; 
Πώς το τρίβουν το πιπέρι 
του διαβόλου οι καλογέροι; 

 
Με το γό- βλάχα μου μωρή, 
με το γόνατο το τρίβουν. 
Με το γόνατο το τρίβουν 
και το ψιλοκοπανίζουν. 

 
Άιντε για σκωθείτε παλικάρια 
με σπαθιά και με χαντζάρια. 

 
Με την μύ- βλάχα μου μωρή, 
με την μύτη τους το τρίβουν. 
Με την μύτη τους το τρίβουν 

και το ψιλοκοπανίζουν. 
 

Άιντε για σκωθείτε παλικάρια 
με σπαθιά και με χαντζάρια. 

 

2. ΦΙΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΡΩΤΕ 
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Φίλοι, γιατί δεν τρώτε και δεν πίνετε; 
Μήνα και το ψωμί μας δεν σας άρεσε; 

Στέλνουμε ‘ς τους γειτόνους και τ’ αλλάζομε,  
μήνα και το κρασί μας δεν σας άρεσε; 

Βαγένια έχουμε κι άλλα και τ’ αλλάζουμε,  

μήνα και τα φαγιά μας μας δεν σας άρεσαν; 
Μαγείρισσες είν’ κι άλλες και τις αλλάζουμε, 

Μήνα η κάψο-νύφη δεν σας άρεσεν; 
Η νύφη όπως και αν είναι δεν αλλάζετε. 

 
ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

1. Πέντε Έλληνες στον Άδη  (Μουσική/Στίχοι: Παπαϊωάννου Γιάννης) 
 
Πέντε Έλληνες στον Άδη 
ανταμώσαν ένα βράδυ 
Και το γλέντι αρχινάνε 
κι όλα γύρω τους τα σπάνε 
  
Με μπουζούκια, μπαγλαμάδες 
τρέλαναν τους σατανάδες 
Κι από κέφι ζαλισμένοι 
χόρευαν οι κολασμένοι 
  
Στο ρωμαίικο τραγούδι 
κάηκε το πελεκούδι 
Κι όλοι φώναζαν αράδα 
να μάς ζήσει η Ελλάδα 
  
Ως κι ο Χάροντας ακόμα 
μένει με ανοιχτό το στόμα 
και φωνάζει από πάνου 
Γεια σου Παπαϊωάννου 
 

(Πηγή: http://www.youtube.com/watch?v=4eGhmEMSiaw&feature=related) 
ημερομηνία προσπέλασης:25/10/11) 

 
 

 
2. Φραγκοσυριανή  (Μουσική/Στίχοι: Βαμβακάρης Μάρκος) 
 
Μία φούντωση, μια φλόγα 
που’ χω μέσα στην καρδιά 
λες και μάγια μου’ χεις κάνει 
Φραγκοσυριανή γλυκιά 
λες και μάγια μου ’χεις κάνει 
Φραγκοσυριανή γλυκιά 
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Θα ’ρθω να σε ανταμώσω 
κάτω στην ακρογιαλιά 
Θα ήθελα να σε χορτάσω 
όλο χάδια και φιλιά 
Θα ήθελα να σε χορτάσω 
όλο χάδια και φιλιά 
 
Θα σε πάρω να γυρίσω 
Φοίνικα, Παρακοπή 
Γαλησσά και Nτελαγκράτσια 
και ας μου ’ρθει συγκοπή 
Γαλησσά και Nτελαγκράτσια 
και ας μου ’ρθει συγκοπή 
 
Στο Πατέλι, στο Nιχώρι 
φίνα στην Αλυτινή 
και στο Πισκοπιό ρομάντζα 
γλυκιά μου Φραγκοσυριανή 
και στο Πισκοπιό ρομάντζα 
γλυκιά μου Φραγκοσυριανή 
 

(πηγή:http://www.youtube.com/watch?v=zOwo5CS_a6s&feature=related) 
ημερομηνία προσπέλασης:25/10/11 

 
3. Της γερακίνας γιος  ( Στίχοι: Κώστας Βίρβος / Μουσική: Βασίλης Τσιτσάνης)  
 
Μα εγώ δε ζω γονατιστός, 
είμαι της γερακίνας γιος 
Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές 
εγώ αντέχω τις φωτιές 
Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις 
 
Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, 
ούτε φως για να διαβάσω 
το γλυκό σου γράμμα, ωχ, μανούλα μου 
Καλοκαίρι κι είναι κρύο 
ένα μέτρο επί δύο 
είναι το κελί μου, ωχ, μανούλα μου 
 
Μα εγώ δε ζω γονατιστός, 
είμαι της γερακίνας γιος 
Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές 
εγώ αντέχω τις φωτιές 
Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις 
 
Ένα ρούχο ματωμένο 
στρώνω για να ξαποσταίνω 
στο υγρό τσιμέντο, ωχ, μανούλα μου 
Στο κελί το διπλανό μου 
φέραν κάποιον αδελφό μου 
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πόσα θα τραβήξει, ωχ, μανούλα μου 
 

(πηγή:http://www.youtube.com/watch?v=jufLcQ7cdrI) / ημερομηνία 
προσπέλασης:25/1011) 

 
4. Είμαστε αλάνια (Στίχοι: Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου  Μουσική: Βασίλης 
Τσιτσάνης, Βλάχος) 
 
Είμαστε αλάνια, διαλεχτά παιδιά μέσα στην πιάτσα 
και δεν την τρομάζουν οι φουρτούνες τη δική μας ράτσα 
 
Τι τα θες, τι τα θες, πάντα έτσι είν'η ζωή 
θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί 
 
Κάθε μας μεράκι γίνεται τραγούδι και το λέμε 
και μες στα στραπάτσα μάθαμε ποτέ μας να μην κλαίμε 
 
Τι τα θες, τι τα θες, πάντα έτσι είν' η ζωή 
θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί 
 
Κι αν στην κοινωνία μας χτυπούν αλύπητα οι μπόρες 
Μέσα στο τραγούδι φεύγουνε χαρούμενες οι ώρες 
 
Τι τα θες, τι τα θες, πάντα έτσι είν' η ζωή 
θα γελάς ή θα κλαις βράδυ και πρωί 
 
(http://www.youtube.com/watch?v=68a1nAfGAjE) ημερομηνία 
προσπέλασης:25/1011 
 
 
 
5. Ξημερώνει και βραδιάζει  (Στίχοι: Βασίλης Τσιτσάνης, Βλάχος  Μουσική: 
Βασίλης Τσιτσάνης, Βλάχος) 
 
Ξημερώνει και βραδιάζει 
Πάντα στον ίδιο τον σκοπό 
φέρτε μου να πιω 
το ακριβότερο πιοτό 
εγώ πληρώνω τα μάτια π' αγαπώ 
 
Κι όταν βλέπεις ταβερνιάρη 
Να σπάω να παραμιλώ 
μη με κατακρίνεις 
μη με παίρνεις για τρελό 
εγώ πληρώνω τα μάτια π' αγαπώ 
 
Η καρδιά μου συννεφιάζει 
Τρέχουν τα δάκρυα βροχή 
σίγουρα θα πάμε 
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μια και φτάσαμε ως εκεί 
Εσύ στο χώμα κι εγώ στη φυλακή 
 

 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

 
Πώς γράφτηκε ο ύμνος του ΕΛΑΣ;   (ΜΑΡΤΥΡΙΑ: Έλλη Αλεξίου) 
 

Το Μάρτη του ΄44 ήρθε στο σπίτι μου στην Καλλιθέα ένας άγνωστος με την 
Βούλα Δαμιανάκου. Ήταν  από το βουνό και έφερνε την εντολή σε μένα που είχα την 
ευθύνη τριών ομάδων λογοτεχνών να γράψω έναν ύμνο για τον ΕΛΑΣ. Μου τον 
ζήτησε σε πέντε μέρες που θα επέστρεφε στα βουνά. Εγώ του είπα πως αυτό ήταν 
αδύνατο αφού για να συνεδριάσει και να δημιουργήσει η ομάδα ήθελε δέκα μέρες. 
Του είπα   ότι χρειαζόμουν περισσότερα περιθώρια. Αμέσως μου ήρθε στο μυαλό η 
Μαυροείδη .του το πρότεινα και μου είπε ευχαρίστως. Την επισκεφτήκαμε και την 
αναγγείλαμε τον σκοπό της επίσκεψης. Την πήρε παραπέρα και της εξήγησε πως 
ήθελε κάτι σαν θούριο σαν εμβατήριο, να δίνει ρυθμό στον στρατό. Είπε και άλλα 
πολλά και μετά έφυγε. Την φάτσα του δεν την συγκρότησα αφού φορούσε μια 
καμπαρτίνα με σκοπό να μην φαίνεται. Την άλλη μέρα συναντήθηκα με την Σοφία. 
Τον έγραψα, μου λέει . Περπατήσαμε όλο το κέντρο και σε όλο τον δρόμο μου 
απάγγελνε το τραγούδι. Στο Σύνταγμα κατάφερα να μείνω ψύχραιμη αλλά μέχρι την 
Σταδίου ξέσπασα. Από τότε δεν ξαναείδα τον άγνωστο και δεν ξανάκουσα για τον 
ύμνο. 

Και έφτασε η απελευθέρωση και μαζευτήκαμε όλοι μαζί στις πλατείες. Και 
βλέπουμε μια κομπανία να παίζει σε ένα μπαλκόνι και να πετά χαρτάκια.. Το πιάνω 
το βλέπω……..ο ύμνος. Βρίσκω την Σοφία και οι δυο μαζί με την κομπανία 
χαρούμενες για το αριστούργημα της Σοφίας. Βέβαια δεν πρέπει να παραλείψουμε 
τον άγνωστο που ήρθε μετά από μια εβδομάδα χωρίς την παράξενη καμπαρτίνα 
.Ήταν ο Νίκος Τσάκωνας  Από τότε δεν τον ξαναείδα αλλά η προσοχή και η συνέπεια 
μου έμειναν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό. Αυτό  συνοπτικά είναι το ιστορικό του 
ύμνου του ΕΛΑΣ. 

 
Η λαϊκή Μούσα για την Έξοδο του Μεσολογγίου 

 
1. Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Σάββατο μέρα πέρασαν από το Μεσολόγγι 
την Κυριακή ήταν των Βαγιών, Σαββάτο του Λαζάρου 
κι άκουσα μέσα κλάματα, δάκρυα και μοιρολόγια, 
δεν έκλαιγαν τον σκοτωμό κι ούτε για τα κουφάρια, 
μόν' έκλαιγαν για το ψωμί οπού 'λειψε τ' αλεύρι. 
Κι ένας παπάς εχούγιαξεν από την εκκλησία. 
--Παιδιά, μεγάλοι και μικροί., εδώ στον Αϊ Νικόλα, 
την ύστερη μεταλαβιά ελάτε για να βρείτε. 
Κι ο Μπότσαρης εχούγιαξεν από το μετερίζι: 
--Ποιος είν' άξιος και γρήγορος και άξιο παλικάρι, 
να πάει με γράμμα στα νησιά, στην Ύδρα και τις Σπέτσες  
για να μας φέρουν ζαϊρέ να διώξουμε την πείνα, 
να διώξουμε τς Αράπηδες, το σκύλο το Μπραϊμη. 
Πού πας, μωρέ Μπραϊμπασα, με τους παλιαραπάδες! 
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Εδώ το λένε Κάρλελι, το λένε Μεσολόγγι, 
όπου πολεμάν οι 'Έλληνες σαν άξια παλικάρια. 
στις εκκλησιές μαζώχτηκαν, όλοι μικροί μεγάλοι 
κι ένας στον άλλον έλεγε κι ένας στον άλλο λέει:  
--Αδέρφια, τι θα κάνουμε στο χάλι που μας βρήκε;  
Δυο μήνες τώρα πέρασαν, που ο ζαϊρές εσώθει,  
φάγαμ' ακάθαρτα σκυλιά και γάτες και ποντίκια, 
το Bασιλάδι έπεσε, τα Αντελικό εχάθει, 
ήρθαν και τα καράβια μας και πάλι πίσω πάνε. 
Θανάσης Κότσικας φώναξε, Θανάσης Κότσικας λέει: 
-Αδέρφια ας πολεμήσουμε τους Τούρκους σα λιοντάρια  
και το γιουρούσ' ας κάνουμε για να διαβούμε πέρα.  
Μπροστά θα βγούνε οι γέροι στη μέση οι γυναίκες.  
Εγίνηκε το τσάκισμα μες στου Μακρή την ντάπια 
και το γιοφύρι εχάλασαν και τα παιδιά τα πνίξαν.  
Αρρωστοι μέσα μείνανε μαζί με το Δεσπότη. 
Φωτιά στο κάστρο βάλανε, κανένας δεν εσώθει. 

 

2. ΜΙΣΟΛΟΓΓΙ 
Να 'μουν πουλί να πέταγα, να πήγαινα τ' αψήλου, 
ν' αγνάντευα τη Ρούμελη, το έρμο Μεσολόγγι, 
πως πολεμά με την Τουρκιά, με τέσσαρους πασάδες.  
Πέφτουν κανόνια στη στεριά και μπόμπες του πελάγου, 
 πέφτουν τα λιανοντούφεκα σαν άμμος της θαλάσσης.  
Και ο Μακρής τους φώναξε και ο Μακρής φωνάζει:  
--Παιδιά, βαστάτε τα' άρματα και τα βαριά ντουφέκια,  
και το μιντάτ' μας έρχεται στεριάς και του πελάγου. 
Ο Καραϊσκάκης της στεριάς κ' Υδραίοι του πελάγου.  
Μήτε μιντάτι έφτασε μήτε βοήθεια φτάνει, 
και οι κλεισμένοι ξώρμησαν με τα σπαθιά στα χέρια, 
 κι οι Τούρκοι τους εσταύρωσαν και τους διαμοιράζουν. 
 Πήραν κεφάλια αμέτρητα και ζωντανούς αμέτρους, 
και λίγοι ξεγλυτώσανε πλέοντας μες στο αίμα. 
3.ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ  
(Α') 
Σαν πας πουλί μου στη Φραγκιά,  
σαν πας στην 'Αγια-Μαύρα χαιρέτα μας  
την κλεφτουριά κι αυτόν τον Κατσαντώνη 
πες του να κάτσει φρόνιμα, σιγά, ταπεινωμένα 
δεν είναι, ο περσινός καιρός να κάνει όπως θέλει 
φέτος το πήρε ο γκέντσιαγας,  
το πήρε ο Βέλη-Γκέκας, ζητάει κεφάλια κλέφτικα, 
 κεφάλια ξακουσμένα. 
Κι ο Κατσαντώνης τόμαθε και το σπαθί του ζώνει, 
και παίρνει δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια, 
χαμπέρι στέλνει στην Τουρκιά, σ' αυτόν το Βέλη-Γκέκα.  
Όπου θα τάβρει τα παιδιά, ας τάβρει κι ας τα πάρει  
Κι ο Βέλη-Γκέκας έτρωγε σ' ενού παπά το σπίτι. 
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Τρία κοράσια τον κερνούν, κ' οι τρεις ξανθομαλλούσες,  
η μια κερνάει με το γυαλί, η άλλη με το κρουστάλλι, 
η Τρίτη η καλλίτερη με τ' ασημένιο τάσι. 
Κι εκεί που τρώγαν κι έπιναν κι εκεί που λακριντίζαν,  
μαύρα μαντάτα του' ρθανε από τον Κατσαντώνη; 
--Να βγεις Βελή μου, στ' Αγραφα, να βγεις ν' ανταμωθούτι 
Κι ο Βελη-Γκέκας τ' άκουσε πολύ του κακοφάνει, 
στα γόνατα σηκώθηκε και το σπαθί του ζώνει. 
--Πού είσαι τσαούση γλήγορε, μάσε τα παλικάρια 
να πάμε να βαρέσουμε το σκύλο Κατσαντώνη. 
Κι ο Κατσαντώνης πρόφτασε, κακό καρτέρι του' χε. 
Κι ο Βελη-Γκέκας πάει μπροστά με έξι-εφτά νομάτους.  
- Πού πας, Βελή, ντερβέναγα, ριτσάλι του Βεζίρη; 
--Σ' εσέν' Αντώνη κερατά, σ' εσένα παλιοκλέφτη. 
--Δεν ειν' εδώ τα Γιάννινα δεν ειν' εδώ ραγιάδες, 
για να τους ψένεις σαν τραγιά, σαν τα παχιά κριάρια, 
 εδώ 'ναι λόγγοι και βουνά και κλέφτικα τουφέκια, 
βαριά βροντούν, πικρά βαρούν, φαρμακερά πληγώνουν.  
Τρεις μπαταριές του ρίξανε, τη μια μεριά στην άλλη 
η μια τον πήρε ξώδερμα η άλλη στο κεφάλι, 
κ' η Τρίτη η φαρμακερή τον πήρε στην καρδιά του. 
Το στόμα του αίμα γιόμισε, ταχείλη του φαρμάκι, 
κι η γλώσσα τ' αηδονολαλεί, τα παλικάρια κράζει; 
 --Πού είσαι, τσαούση ογλήγορε,  
έλα πάρ' τ' άρματά μου να μην τα πάρει η κλεφτουριά  
κι ο σκύλος Κατσαντώνης. 

Β' 
--Αντώνη μου, τι σκέφτεσαι, τι 'σαι συλλογισμένος;  
--Παιδιά μου, μη με βιάζετε και θα σας μολογήσω. 
Εψές μου' ρθαν τα γράμματα ν' από το Γέρο-Δήμο. 
 Απ' όξω λέει τ' απόγραμμα και μέσα λέει το γράμμα,  
μου πήραν τη γυναίκα μου, το μοναχό παιδί μου, 
ο Βελή Γκέκας το σκυλί, ο άπιστος ο σκύλος. 
 Πού' σαι, Γιωργάκη μ' αδερφέ, κι εσύ, Γερο-Βασίλη, 
 μου πήραν τη γυναίκα μου, το μοναχό παιδί μου.  
Πιάσε και φκιάσε γράμματα σ' αυτόν το Γερο-Δήμο,  
και πες τ' «Αντώνης έρχεται»... 
 
Γ' 
Βαστάτε ,Τούρκοι, τ' άλογα, λίγου να ξανασάνω 
να χαιρετίσω τα βουνά κι τις ψηλές ραχούλες, 
να χαιρετίσω τις πλαγιές, τις δροσερές βρυσούλες.  
Και σεις Τζουμέρκα κι Αγραφα παλικαριών λημέρια,  
εγώ σας έχω μαρτυριά, εσείς να μολογάτε, 
τους Τούρκους πως πολέμαγα κι πάντα τους νικούσα.  
Ν' αφήσω διάτα στα παιδιά, σ' αυτόν το Λεπενιώτη,  
φωτιά να βάλλει στ' Αγραφα, σ' αυτό το Μοναστήρι, 
 να κάψει τον καλόγηρο που πρόδωσε εμένα.  
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Δ '  
Έχετε γεια, ψηλά βουνά και δροσερές βρυσούλες 
και σεις Τζουμέρκα κι Αγραφα, παλικαριών λημέρια.  
Αν δείτε τη γυναίκα μου, αν δείτε και το γιο μου,  
πέστε τους πως μ' έπιασαν με προδοσιά και απάτη.  
Αρρωστημένο μ' ήβρανε, ξαρμάτωτο στο στρώμα,  
σαν το μικρό στην κούνια του, στα σπάργανα δεμένο. 
 

4. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  
Ένα πουλί αναστέναξε μες στον Αγιο-Νικόλα, 
κι μαραθήκαν τα κλαδιά, όλα τα περιβόλια. 
Στους κάμπους οπ' ακούστηκε, μαράθηκαν τα χόρτα. 
Τ' άκουσαν και δυο Έλληνες, δυο Ανατολικιώτες. 
-- Τ' έχεις πουλάκι μου και κλαις στον ήλιο και μαδιέσαι;  
--Αντί πρoχτές εδιάβαινα από το Καρπενήσι. 
Ήκουσα να συνομιλούν στου Σκόντρα το τσαντίρι, 
κι λέγανε στο σύμβουλι το κάτω το χαμπέρι. 
Ο Μάρκος εσκοτώθηκεν, μα έσφαξε Χιλίους, 
Ο Σκόντρας όταν το 'μαθε, πολύ του κακοφάνει, 
ευθύς τον άτι ζήτησε, να το καβαλικέψει. 
--Αιντε να πάμε ασκέρι μου στο έρημο Βραχώρι.  
Εβγήκαν και ξεπέζεψαν μες στης Γουριάς τον κάμπο,  
εστήσαν τα τσαντίρια των, εδέσαν τ ' άλογά των, 
κι ήρθανε, για να πολεμούν τους Ανατολικιώτες, 
 Σκοτώθει κι ένας μπιμπασής, ο πρώτος σερασκέρης. 
Κι ο Σκόντρας όταν το 'μαθε, πολύ του κακοφάνει, 
τον Τσέλαδι-μπέη έκραξε, κρυφά τον κουβεντιάζει, 
να δώσει λόγο στο Μωριά, στης Πάτρας το καστέλι, 
να βγάλουν τόπια τρομερά και μπόμπες τρομασμένες, 
να πάρουν τ' Ανατολικό κι αυτό το Μεσολόγγι. 
Ομέρ πασάς εφώναξε από τον Αι Θανάση. 
-- Τι λες αυτού μπρε Σκόντρα μου και συ παλιοχαίντούτη; 
Εδώ δεν ειν' το Βίδινι ουδέ το σερασκέρι, 
εδώ το 'λέγoυν Κάρελι, έχει καπεταναίους, 
είν' ο Μακρής απ' το Ζυγό κι ο Τσόγκας από πέρα,  
είναι κι ο Κώστας Μπότσαρης ο αδερφός του Μάρκου,  
όταν εβγάλουν το σπαθί σηκώσουν το τουφέκι,  
μπροστά Τούρκος δε φαίνεται. 
  

5. Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΙΑΚΑΤΑΣ  

Α'  
Χρυσός αϊτός τριγύριζε όξ' απ το Μισολόγγι, 
ρωτά στην τάπια του Μακρή ,στην τάπια του Δεσπότη,  
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--Μην είδατε το Λιακατά τον καπετάν Γρηγόρη; 
--Σύρε πουλί μ' στ' Αντελικό και κοίταξε τριγύρου, 
κι αγνάντεψε προς το Ντολμά, κι αντίκρυ από τον Πόρο, 
 εκεί να δεις άσπρα κορμιά και κόκαλα στον άμμο, 
κι αν ημπορέσεις διάλεξε τον καπετάν Γρηγόρη,. 
  
Β'  
Τρεις σταυραετοί ροβόλαγαν-Γρηγόρη Λιακατά 
απ' τα' Αγραφα σταλμένοι. 
Ό ένας πάει στ' Αντελικό, κι άλλος στο Βασιλάδι, 
ο τρίτος ο καλλίτερος, πάει στο Μεσολόγγι. 
Όλες τις ντάπιες γύρισε, κι όλα τα μετερίζια 
κι αποσταμένος στάθηκε στου Μπότσαρη την τάπια.  
Σαν το 'δε ο Τσόγκας στέκεται και το γλυκορωτάει.  
-- Τ' έχεις πουλί περήφανο και στέκεις λουφιασμένο; 
--Δυο μέρες τώρα περπατώ, το Λιακατά για να 'βρω  
και μου' πανε πως βρίσκεται, σε τούτο κάστρο μέσα.  
--Δεν είν' εδώ, πουλάκι μου, δεν είν' εδώ, πουλί μου,  
εψές, προψές μας ήρθανε, τα θλιβερά μαντάτα. 
  
Γ' (1825)        
Με γέλασε η χαραυγή, με γέλασε η πούλια, 
κι επήγα απάνου στο βουνό ψηλά στο κορφοβούνι, 
κι εκεί άκουσα μια πέρδικα, που γλυκοκελαηδούσε, 
κι εκαταριώνταν τα βουνά μ' ανθρώπινη λαλίτσα.  
--Εσείς βουνά του κερατά, βουνά τ' Ασπροποτάμου,  
την κλεφτουριά τι εκάματε, τον καπετάν Γρηγόρη; 
--ο Νικολός τον γέλασε, ο Νικολός Στουρνάρης.  
Αιντε, Γληγόρ', να φύγουμε, στο Μεσολόγγι ας πάμε, 
 να γίνουμε χιλίαρχοι και να μας κάνουν πρώτους. 
Ο Μήτρος έγραψε γραφή κι έστειλε του Γληγόρη:  
--Γληγόρη, τι ζουρλάθηκες, σου πήρ' ο Θιος τη γνώση,  
κι αφήκες τα λημέρια μας, το πατρικό σου σπίτι; 
-Τι να σου κάνω, μπρε αδερφέ, τι να σου κάμω, Μήτρο,  
βόλι πικρό μου βάρεσε το δέξιο μου το μάτι, 
κι αν κάμει ο Θιός κι γιατρευτώ κι η Παναγιά  
να γιάνω θα πάρω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια. 
  
Δ 
Με γέλασε ο Αυγερινός, με γέλασε η πούλια, 
κι εβγήκ' απάνου στο βουνό προτού να καλοφέξει, 
 εκεί σε πέτρ' ακούμπησα να πάρ' ολίγον ύπνο, 
κι εκεί άκουσα τρεις πέρδικες, οπού εκελαηδούσαν, 
κι εκαταριώνταν τα βουνά μ' ανθρώπινη λαλίτσα. 
 --Εσείς, βουνά του κερατά, βουνά τ' Ασπροποτάμου, 
 τους κλέφτες τι τους κάνατε, τον καπετάν Γληγόρη;  
--Αυτός πήγε κι κλείσθηκε στο δόλιο Μεσολόγγι. 
Μας είπαν πως λαβώθηκε στο δεξιό το μάτι, 
και λέν' πως δε θα ξαναρθεί, δε θα τον ξαναδούμε.  
Για κλάψτε δέντρα και κλαριά και σεις, κοντοραχούλες,  
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και σεις, βουνά κλεφτοβουνά, με τις κρυοβρυσούλες,  
τι εχάσατε την κλεφτουριά, τον καπετάν Γληγόρη. 
  
Ε '(1826)  
Εψές κατά το δειλινό, εψές κατά το βράδυ, 
τρεις λυγερές το λέγανε κι επικροτραγουδούσαν. 
Η μια ήταν η Στουρνάραινα, του Μάρκου Μπότσαρ' η άλλη  
κι η τρίτην η μικρότερη του καπετάν Γληγόρη. 
Εκεί που μοιρολόγαε κι ομορφοτραγουδούσε, 
πουλάκι επήγε κι έκατσε εκεί στα γόνατά της. 
--Πες μας, πες μας, πουλάκι μου, κάνα καλό χαμπέρι. 
-- Τι να σου ειπώ, κυρούλα μου, τι να σου μολογήσω; 
Εψές προψές που διάβαινα στο έρμο Μεσολόγγι, 
άκουσα πως βαρέθηκε ο καπετάν Γληγόρης. 
Τον κλαιν τα δέντρα, τα κλαριά, τον κλαιν κι οι κρύες βρύσες.  
Τον κλαιν και στα Κούτσανα οι καπετανοπούλες. 
  

ΣΤ  (1826)  
Ψηλά απ' τον Ασπροπόταμο πετάει στο Μεσολόγγι,  
γεράκι με δυο γράμματα από τους Λιακαταίους.  
Γυρίζ' εδώ, γυρίζ' εκεί, γυρίζ' όλη τη χώρα. 
--Μην είδατε το Λιακατά, τον καπετάν Γληγόρη;  
--Πουλί μ', αυτός δεν είν' εδώ, εδώ μην τον γυρεύεις, 
 πέτα προς τα' Ανατολικό και πέρασε στον Πόρο, 
κι εκεί θα βρεις πολλά κορμιά σφαγμένα, σκοτωμένα, 
 κι όποιο να ιδείς λεβέντικο και ξανθομουστακάτο,  
 εκείνο είναι το κορμί του καπετάν Γληγόρη 
  

Τραγούδια από  το πανηγύρι του Αη-Συμιού 
(Πηγή: Καβάγιας Αριστείδης Σκέψεις για το πανηγύρι τ' Αη - Σημιού στο 
http://www.sfbyzantini-aigio.gr/gr/index.php?Itemid=7&catid=13:2010-03-03-09-57-
16&id=34:2010-03-24-08-29-55&option=com_content&view=article) 
 

«Χρυσός αητός τριγύριζε ψηλά στο Μεσολόγγι,  
ρωτάει στην ντάπια τον Μάκρη στην ντάπια τον Δεσπότη,  
"μην είδατε τον Λιακατά, τον καπετάν-Γρηγόρη;",  
"σύρε αητέ μ' στο Αιτωλικό"...  
 
Ποιος είδε τέτοιο θαύμασμα παράξενο μεγάλο, 
 να κουβεντιάζουν τα βουνά να θλίβονται κι οι κάμποι,  
η Λιάκουρα της Λειβαδιάς κι η Γκιώνα των Σαλώνων  
και τα Βαρδουσία τα ψηλά πω 'χουν τις καταβόθρες,  
κατάστρεψαν την κλεφτουριά τους δόλιους Ανδρουτσαίους,  
τον Δρόσο τον περήφανο, τον πολυξακουσμένο,  
πω "χει τις πέντε αδερφές, τις πολυξακουσμένες,  
η μια τον κλαίει την αυγή κι η άλλη το μεσημέρι,  
κοντά στο γλυκοχάραμα τον κλαίν' κι οι πέντε αντάμα...  
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Ο Γέρο-Νότης κάθισε στου Μάρκου το κεφάλι  
και λέει τραγούδι θλιβερό του Μάρκου μοιρολόι " 
για σήκω απάνω Μάρκο μου και μη βαριά κοιμάσαι  
το Μεσολόγγι τούρκεψε το πήραν οι αραπάδες"...  
 
 
 Όλα τα κάστρα πέσανε και δώσαν τα κλειδιά τους,  
το Μεσολόγγι το μικρό Τουρκιά δεν προσκυνάει  
κι από την ντάπια του ο Μακρής στα παλληκάρια κράζει 
 "Παιδιά, βαράτε στην Τουρκιά"...  
 
Να στείλουμε μια πάσσαρα τον Κώστα τον Τρικούπη, 
 να πάει να δει τι γένεται όξω στο Βασιλάδι,  
τι "ν' τα καράβια που 'ρχονται (ν) εκείνα οπού αρμενίζουν,  
μην είν' τα Σπετσονυδριώτικα;...  
 
 
Όλα τα κάστρα χαίρονται κι όλα κανοβολάνε, τα 
ο κάστρο του Μεσολογγίου στέκεται μαραμένο,  
πολύ Τουρκιά το κύκλωσε στεριάς και του πελάγου,  
το Βασιλάδι πήρανε στην Κλείσοβα πηγαίνουν,  
πιάνουν και κάνουν γράμματα στέλνουν στο Μεσολόγγι,  
τους λεν να προσκυνήσετε να σώστε τη ζωή σας,  
κι ο Νότης τους απάντησε κι ο Νότης τους φωνάζει  
"όσο είν' ο Νότης ζωντανός κανείς δεν προσκυνάει,  
εμέ καλά με ξέρετε απ' του Σουλιού τα μέρη  
πως είμ' ο Νότη Μπότσαρης"... 
 
 
Τι έχουν τα δόλια τα βουνά τι έχουν κι αναστενάζουν,  
τι έχεις καημένη Ρούμελη και βαριαναστενάζεις,  
το τι καλό 'χω να χαρώ να μην αναστενάζω,  
χρόνους εφτά που πολεμώ με το Σουλτάν Μαχμούτη,  
χάνω παιδιά στον πόλεμο αρματολούς και κλέφτες,  
κάστρα πολλά μου παίρνουνε ένα κοντά 'πο τ' άλλο,  
ένα μονάχα μου 'μεινε το δόλιο Μεσολόγγι  
και τώρα μου το κλείσανε γυρεύουν να το πάρουν...  
 
 
Τρεις σταυραετοί ροβόλαγαν απ' τ' Άγραφα σταλμένοι,  
ένας πάει στ' Αντελικό κι άλλος στο Βασιλάδι,  
ο τρίτος ο καλύτερος πάει στο Μεσολόγγι,  
όλες τις ντάπιες γύρισε κι όλα τα μετερίζια  
κι αποσταμένος στάθηκε στου Μπότσαρη την ντάπια,  
σαν το είδε ο Τσόγκας στέκεται και το γλυκορωτάει  
"τι έχεις πουλί περήφανο και στέκεις λουφασμένο"  
"δυο μέρες τώρα περπατώ το Λιακατά για να "βρω  
και μου "πάνε πως βρίσκεται σε τούτ' το κάστρο μέσα"  
"δεν είν' εδώ πουλάκι μου δεν είν' εδώ πουλί μου  
εψές προψές μας ήρθανε τα θλιβερά μαντάτα "... 
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Ένα πουλάκι ξέβγαινε 'πο μέσα από τ' Ανάπλι,  
μέρα και νύχτα περπατεί μέρα και νύχτα τρέχει,  
στην Κόρθο κάνει κολατσό και στη Βοστίτσα γιόμα,  
στην Πάτρα μπαρκαρίστηκε στο Μεσολόγγι βγαίνει,  
ντάπια την ντάπια περπατεί ταμπούρι το ταμπούρι,  
πάει στην ντάπια του Μάκρη στην ντάπια του Δεσπότη,  
Ανδρέας Ίσκος το "πιάσε και το γλυκορωτάει " 

"πουλί μου πόθεν έρχεσαι;""...". 
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Τα κείμενα  του «ballad form» 
Barbara Allen 
 
In Scarlet Town, where I was born,  
There was a fair maid dwellin'  
Made every youth cry well-a-day  
Her name was Barbara Allen.  
All in the merry month of May  
When green buds they were swellin',  
Young Jeremy Grove on his deathbed lay  
For love of Barbara Allen.  
He sent his man unto her then,  
To the town where she was dwellin'.  
"You must come to my master dear,  
If your name be Barbara Allen,  
For death is printed on his face  
And o'er his heart is stealin'.  
Then haste away to comfort him,  
O lovely Barbara Allen."  
Though death be printed on his face  
And o'er his heart be stealin',  
Yet little better shall he be  
For bonny Barbara Allen.  
So slowly, slowly, she came up  
And slowly she came nigh him,  
And all she said when there she came,  
"Young man, I think you're dyin'."  
He turned his face unto her straight  
With deadly sorrow sighin'.  
"O lovely maid, come pity me;  
I'm on my deathbed lyin'."  
"If on your deathbed you do lie  
What needs the tale you're tellin'?  
I cannot keep you from your death.  
Farewell," said Barbara Allen.  
He turned his face unto the wall  
As deadly pangs he fell in.  
"Adieu! Adieu! Adieu to you all!  
Adieu to Barbara Allen!"  
As she was walking o'er the fields  
She heard the bell a-knellin'  
And every stroke did seem to say,  
"Unworthy Barbara Allen."  
She turned her body 'round about  
And spied the corpse a-comin'.  
"Lay down, lay down the corpse," she said,  
"That I may look upon him."  
With scornful eye she looked down,  
Her cheek with laughter swellin',  
That all her friends cried out amaine,  
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"Unworthy Barbara Allen."  
When he was dead and laid in grave  
Her heart was struck with sorrow.  
"O mother, mother, make my bed  
For I shall die tomorrow.  
Hard-hearted creature, him to slight  
Who loved me so dearly,  
O that I had been more kind to him,  
When he was live and near me!"  
She on her deathbed, as she lay,  
Begged to be buried by him  
And sore repented of the day  
That she did e'er deny him.  
"Farewell," she said, "ye virgins all,  
And shun the fault I fell in.  
Henceforth take warning by the fall  
Of cruel Barbara Allen."  

 
Molly Malone  
anthem of Dublin (dates from the 19th century).[33] 
 
In Dublin's fair city,  
Where the girls are so pretty,  
I first set my eyes on sweet Molly Malone,  
As she wheeled her wheel-barrow,  
Through streets broad and narrow,  
Crying, "Cockles and mussels, alive, alive, oh!"  
"Alive, alive, oh,  
Alive, alive, oh",  
Crying "Cockles and mussels, alive, alive, oh".  
She was a fishmonger,  
But sure 'twas no wonder,  
For so were her father and mother before,  
And they each wheeled their barrow,  
Through streets broad and narrow,  
Crying, "Cockles and mussels, alive, alive, oh!"  
(chorus)  
She died of a fever,  
And no one could save her,  
And that was the end of sweet Molly Malone.  
Now her ghost wheels her barrow,  
Through streets broad and narrow,  
Crying, "Cockles and mussels, alive, alive, oh!"  
(chorus)[7]  

 
 
Handsome Mary, The Lily of the West 
The words to "Handsome Mary, The Lily of the West" dating to 1878:[1] 
 

When first I came to Louisville some pleasure there to find,  
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A damsel fair from Lexington was pleasing my mind.  
Her cherry cheeks and ruby lips, like arrows pierced my breast,—  
They called her Handsome Mary, the Lily ot the West.  
I courted her awhile, in hopes her love to gain,  
But she proved false to me which caused me much pain.  
She robbed me of my liberty, deprived me of my rest,—  
They called her Handsome Mary, the Lily of the West.  
One evening as I rambled, down by a shady grove,  
I saw a man of low degree conversing with my love.  
They were singing songs of melody, while I was sore distressed,  
O faithless, faithless Mary, the Lily of the West!  
I stepped up to my rival, my dagger in my hand.  
I caught him by the collar, and boldly bade him stand ;  
Being driven to desperation, I stabbed him in the breast,  
But was betrayed by Mary, the Lily of the West!  
At length the day of trial came, I boldly made my plea,  
But the judge and jury they soon convicted me.  
To deceive both judge and jury so modestly she dressed,  
And there she swore my life away, the Lily of the West.  

Handsome Mary is said to have been the daughter of a clergyman from Lexington, 
Kentucky.[2] 

the juice of the barley 
 
In the sweet county Lim'rick, one cold winter's night  
All the turf fires were burning when I first saw the light;  
And a drunken old midwife went tipsy with joy,  
As she danced round the floor with her slip of a boy,  
Chorus:  
Singing bainne na mbó do na gamhna  
And the juice of the barley for me.  
Then when I was a young lad of six years or so,  
With me book and my pencil to school I did go,  
To a dirty old school house without any door,  
Where lay the school master blind drunk on the floor,  
Chorus  
At the learning I wasn't such a genius I'm thinking,  
But I soon bet the master entirely at drinking,  
Not a wake or a wedding for five miles around,  
But meself in the corner was sure to be found.  
Chorus  
Then one Sunday the priest read me out from the altar,  
Saying you'll end your days with your neck in a halter;  
And you'll dance a fine jig betwix heaven and hell,  
And his words they did haunt me the truth for to tell,  
Chorus  
So the very next morn as the dawn it did break,  
I went down to the priest house the pledge for to take,  
And in there in the room sat the priests in a bunch,  
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Round a big roaring fire drinking tumblers of punch,  
Chorus  
Well from that day to this I have wandered alone,  
I'm a jack of all trades and a master of none,  
With the sky for me roof and the earth for me floor,  
And I'll dance out my days drinking whiskey galore.  

 
 
 

The Twelve Days of Christmas  
is an English Christmas carol that enumerates a series of increasingly grand gifts given on each of 
the twelve days of Christmas. Although first published in England in 1780, textual evidence may 
indicate the song is French in origin.[1][2] It has a Roud Folk Song Index number of 68. 
 
Structure 
"The Twelve Days of Christmas" is a cumulative song, meaning that each verse is built on top of 
the previous verses. There are twelve verses, each describing a gift given by "my true love" on one 
of the twelve days of Christmas. 

 
On the first day of Christmas, my true love gave to me...  
A Partridge in a Pear Tree.  
 
On the second day of Christmas, my true love gave to me...  
2 Turtle Doves  
And a Partridge in a Pear Tree.  
 
On the third day of Christmas, my true love gave to me...  
3 French Hens  
2 Turtle Doves  
And a Partridge in a Pear Tree.  
On the twelfth day of Christmas, my true love gave to me...  
12 Drummers Drumming  
11 Pipers Piping  
10 Lords-a-Leaping  
9 Ladies Dancing  
8 Maids-a-Milking  
7 Swans-a-Swimming  
6 Geese-a-Laying  
5 Gold Rings  
4 Colly Birds  
3 French Hens[8]  
2 Turtle Doves  
And a Partridge in a Pear Tree.  

 
 
Rock-a-bye Baby 
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is a nursery rhyme and lullaby. The melody is a variant of the English satirical ballad Lilliburlero. 
It has a Roud Folk Song Index number of 2768. 
The first printed version from Mother 
Goose's Melody (London, c. 1765), has the 
following lyrics: 

Hush-a-by baby  
On the tree top,  
When the wind blows  
The cradle will rock.  
When the bough breaks,  
The cradle will fall,  
Down tumbles baby,  
Cradle and all.  

The most common version used today 
is: 

 
Rock-a-bye baby, on the 
treetop,  
When the wind blows, the 
cradle will rock,  
When the bough breaks, the 
cradle will fall,  
And down will come baby, 
cradle and all 
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Poor Paddy Works on the Railway 
is a popular Irish folk and American folk song. Historically, it was often sung as a sea chanty. The 
song portrays an Irish worker working on a railroad. 
There are numerous variations of the lyrics. This particular version is from Carl Sandburg's The 
American Songbag. 
 
In eighteen hundred and forty-one 
My corduroy breeches I put on 
My corduroy breeches I put on 
To work upon the railway, the railway 
I'm weary of the railway 
Poor Paddy works on the railway 
 
In eighteen hundred and forty-two 
I didn't know what I should do 
I didn't know what I should do 
To work upon the railway, the railway 
I'm weary of the railway 
Poor Paddy works on the railway 
 
In eighteen hundred and forty-three 
I sailed away across the sea 
I sailed away across the sea 
To work upon the railway, the railway 
I'm weary of the railway 
Poor Paddy works on the railway 
 
In eighteen hundred and forty-four 
I landed on Columbia's shore 
I landed on Columbia's shore 
To work upon the railway, the railway 
I'm weary of the railway 
Poor Paddy works on the railway 
 
In eighteen hundred and forty-five 
When Daniel O'Connell he was alive 
When Daniel O'Connell he was alive 
To work upon the railway, the railway 
I'm weary of the railway 
Poor Paddy works on the railway 
 
In eighteen hundred and forty-six 
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I made my trade to carrying bricks 
I made my trade to carrying bricks 
For working on the railway 
I'm weary of the railway 
Poor Paddy works on the railway 
 
In eighteen hundred and forty-seven 
Poor Paddy was thinking of going to Heaven 
Poor Paddy was thinking of going to Heaven 
To work upon the railway, the railway 
I'm weary of the railway 
Poor Paddy works on the railway 
 
 
I'll Tell Me Ma 
(also called "The Wind") is a well known children's song 
 
Irish Version 
I'll tell me ma when I go home 
The boys won't leave the girls alone 
They pull my hair, they steal my comb 
But that's all right till I get home 

(chorus):She is handsome, she is pretty 
She is the belle of Belfast city 
She is courting one, two, three 
Please, won't you tell me, who is she? 

Albert Mooney says he loves her 
All the boys are fighting for her 
Knock at the door and ring the bell 
Saying, oh my true love, are you well? 
Out she comes, white as snow 
Rings on her fingers and bells on her toes 
Old Johnny Murphy says she'll die 
If she doesn't get the fellow with the roving eye 

(Chorus) 

Let the wind and the rain and the hail go high 
Snow come tumbling from the sky 
She's as sweet as apple pie 
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She'll get her lad by and by 
When she gets a lad of her own 
She won't tell her ma when she gets home 
Let them all come as they will 
It's Albert Mooney she loves still 

(Chorus) 

Johnny I Hardly Knew Ye  
(also known as Johnny We Hardly Knew Ye or Johnny I Hardly Knew Ya) is a popular traditional 
Irish anti-war and anti-recruiting song. It is generally dated to the early 19th century, when Irish 
troops served the British East India Company. The original refers to the soldiers from Athy, 
County Kildare that fought in "Sulloon" (Ceylon – present day Sri Lanka) for the East India 
Company (in what history knows as the Kandyan Wars though the term was not familiar to the 
Irish). It has become a definitive anti-war song. The song was recorded and popularized by The 
Clancy Brothers & Tommy Makem in their eponymous album in 1961.[1] [2] 

While goin' the road to sweet Athy, hurroo, hurroo 
While goin' the road to sweet Athy, hurroo, hurroo 
While goin' the road to sweet Athy 
A stick in me hand and a tear in me eye 
A doleful damsel I heard cry, 
Johnny I hardly knew ye. 

With your drums and guns and guns and drums, hurroo, hurroo 
With your drums and guns and guns and drums, hurroo, hurroo 
With your drums and guns and guns and drums 
The enemy nearly slew ye 
Oh my darling dear, Ye look so queer 
Johnny I hardly knew ye. 

Where are the eyes that looked so mild, hurroo, hurroo 
Where are the eyes that looked so mild, hurroo, hurroo 
Where are the eyes that looked so mild 
When my poor heart you first beguiled 
Why did ye scadaddle from me and the child 
Oh Johnny, I hardly knew ye. 

Where are your legs that used to run, hurroo, hurroo 
Where are your legs that used to run, hurroo, hurroo 
Where are your legs that used to run 
When you went to carry a gun 
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Indeed your dancing days are done 
Oh Johnny, I hardly knew ye. 

I'm happy for to see ye home, hurroo, hurroo 
I'm happy for to see ye home, hurroo, hurroo 
I'm happy for to see ye home 
All from the island of Sulloon 
So low in the flesh, so high in the bone 
Oh Johnny I hardly knew ye. 

Ye haven't an arm, ye haven't a leg, hurroo, hurroo 
Ye haven't an arm, ye haven't a leg, hurroo, hurroo 
Ye haven't an arm, ye haven't a leg 
Ye're an armless, boneless, chickenless egg 
Ye'll have to be put with a bowl out to beg 
Oh Johnny I hardly knew ye. 

They're rolling out the guns again, hurroo, hurroo 
They're rolling out the guns again, hurroo, hurroo 
They're rolling out the guns again 
But they'll never will take my sons again 
No they'll never will take my sons again 
Johnny I'm swearing to ye. 

 
 

 
My Bonnie Lies over the Ocean 
traditional Scottish folk song 
 
My Bonnie lies over the ocean 
My Bonnie lies over the sea 
My Bonnie lies over the ocean 
Oh, bring back my Bonnie to me 
  
REFRAIN: 
Bring back, bring back 
Bring back my Bonnie to me, to me 
Bring back, bring back 
Bring back my Bonnie to me 
  
Last night as I lay on my pillow 
Last night as I lay on my bed 
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Last night as I lay on my pillow 
I dreamt that my Bonnie was dead 
  
REFRAIN 
  
Oh blow the winds o'er the ocean 
And blow the winds o'er the sea 
Oh blow the winds o'er the ocean 
And bring back my Bonnie to me 
  
REFRAIN 
  
The winds have blown over the ocean 
The winds have blown over the sea 
The winds have blown over the ocean 
And brought back my Bonnie to me 
 
Waltzing Matilda 
is Australia's most widely known bush ballad, a country folk song, and has been referred to as "the 
unofficial national anthem of Australia".[1] 
The title is Australian slang for travelling by foot with one's goods in a "Matilda" (bag) slung over 
one's back.[2] The song narrates the story of an itinerant worker, or swagman, making a drink of 
tea at a bush camp and capturing a sheep to eat. When the sheep's owner arrives with three police 
officers to arrest the worker for the theft, the worker commits suicide by drowning himself in the 
nearby watering hole, and then goes on to haunt the site. 
The original lyrics were written in 1895 by poet and nationalist Banjo Paterson. It was first 
published as sheet music in 1903. Extensive folklore surrounds the song and the process of its 
creation, to the extent that the song has its own museum, the Waltzing Matilda Centre in Winton, 
Queensland. 
 
Typical lyrics 
There are no "official" lyrics to "Waltzing Matilda", and slight variations can be found in different 
sources.[12] This version incorporates the famous "You'll never catch me alive said he" variation 
introduced by the Billy Tea company.[8] Paterson's original lyrics referred to "drowning himself 
'neath the coolibah tree". [13] 
 
Once a jolly swagman camped by a billabong 
Under the shade of a coolibah tree, 
And he sang as he watched and waited till his billy boiled 
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me" 
 
Waltzing Matilda, Waltzing Matilda 
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"You'll come a-Waltzing Matilda, with me" 
And he sang as he watched and waited till his billy boiled, 
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me". 
 
Down came a jumbuck to drink at that billabong, 
Up jumped the swagman and grabbed him with glee, 
And he sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag, 
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me". 
 
Waltzing Matilda, Waltzing Matilda 
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me" 
And he sang as he shoved that jumbuck in his tucker bag, 
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me". 
 
Up rode the squatter, mounted on his thoroughbred, 
Down came the troopers, one, two, three, 
"Where's that jolly jumbuck you've got in your tucker bag?" 
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me". 
 
Waltzing Matilda, Waltzing Matilda 
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me" 
"Where's that jolly jumbuck you've got in your tucker bag?", 
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me". 
 
Up jumped the swagman and sprang into the billabong, 
"You'll never take me alive", said he, 
And his ghost may be heard as you pass by that billabong, 
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me". 
 
Waltzing Matilda, Waltzing Matilda 
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me" 
And his ghost may be heard as you pass by that billabong, 
"You'll come a-Waltzing Matilda, with me." 
 
Plot and details 
The song narrates the story of an itinerant worker making a crude cup of tea at a bush camp and 
capturing a sheep to eat. When the sheep's ostensible owner arrives with three policemen to arrest 
the worker, he drowns himself in a small lake and goes on to haunt the site. The lyrics contain 
many distinctively Australian English words, some now rarely used outside this song. These 
include: 
waltzing   
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derived from the German term auf der Walz, which means to travel while 
working as a craftsman and learn new techniques from other masters before 
returning home after three years and one day, a custom which is still in use 
today among carpenters.[14]  

Matilda   
a romantic term for a swagman's bundle. See below, "Waltzing Matilda."  
Waltzing Matilda   
from the above terms, "to waltz Matilda" is to travel with a swag, that is, with 
all one's belongings on one's back wrapped in a blanket or cloth. The exact 
origins of the term "Matilda" are disputed; one fanciful derivation states that 
when swagmen met each other at their gatherings, there were rarely women to 
dance with. Nonetheless, they enjoyed a dance, and so they danced with their 
swags, which was given a woman's name. However, this appears to be 
influenced by the word "waltz", hence the introduction of dancing. It seems 
more likely that, as a swagman's only companion, the swag came to be 
personified as a woman.  
Another explanation is that the term also derives from German immigrants. 
German soldiers commonly referred to their greatcoats as "Matilda", 
supposedly because the coat kept them as warm as a woman would. Early 
German immigrants who "went on the waltz" would wrap their belongings in 
their coat, and took to calling it by the same name their soldiers had 
used.[citation needed]  

swagman   
a man who travelled the country looking for work. The swagman's "swag" was 
a bed roll that bundled his belongings.  

billabong   
an oxbow lake (a cut-off river bend) found alongside a meandering river.  

coolibah tree   
a kind of eucalyptus tree which grows near billabongs.  

jumbuck   
a sheep. [15]  

billy   
a can for boiling water in, usually 2–3 pints.  

Tucker bag   
a bag for carrying food ("tucker").  

troopers   
policemen.  

squatter   
Australian squatters started as early farmers who raised livestock on land 
which they did not legally have the right to use; in many cases they later 
gained legal use of the land even though they did not have full possession, and 
became wealthy thanks to these large land holdings. The squatter's claim to the 
land may be as uncertain as the swagman's claim to the jumbuck.  

 
 
DOWN IN A WILLOW GARDEN 
 
Down in a willow garden 
Where me and my love did meet, 
'Twas there we sat a courting 
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My love dropped off to sleep. 
I had a bottle of the Burglar's wine 
Which my true love did not know, 
And so I poisoned that dear little girl 
Down under the bank below. 
 
I stobbed her with a dagger, 
Which was a bloody knife, 
I threw her in the river, 
Which was a dreadful sight. 
My father often told me 
That money would set me free, 
If I would murder that dear little girl 
Whose name was Rose Connelly. 
And now he sits in his own cottage door, 
A-wiping his weeping eye, 
And now he waits for his own dear son, 
Upon the scaffold high. 
My race is run beneath the sun, 
Lo, hell's now waiting for me, 
For I have murdered that dear little girl 
Whose name was Rose Connelly. 
 
From Folk Song USA, Lomax 
Note: Tune is variant on Rosin the Beau 
DT #311 
Laws F6 
@murder @wine @poison 
filename[ WLLWGRDN 
TUNE FILE: WLLWGRDN 
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