
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. ΦΟΥΦΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΝ ΜΑΣ ΠΟΙΗΣΙΝ 

«Τιμάτε υπέρ παν άλλο τα δημοτικά 

τραγούδια τοϋ έθνους σας. Είναι ανεξάντλητος 

θησαυρός καΐ μεταλλεΐον εμπνεύσεως». 

( S c h u m a n n ) 

1. Τ ρ α γ ο ύ δ ι 

Πολλαί είναι αϊ εκδηλώσεις, τάς όποιας παρουσιάζει ή καθημερινή μας 

ζωή. Δεν χωρεί αμφιβολία, δτι τα εν αύτη ποικίλα περιστατικά έχουν άμεσον 

την έπίδρασίν των εις τον έσωτερικόν μας κόσμον, δονούν πολλάκις την εύαίσθη-

τον ίδιοσυγκρασίαν μας και έκχύνονται άλλοτε μεν εις χαράν, άλλοτε δε εις λύπην. 

Πράγματι, πόσας φοράς δεν μας καταλαμβάνει ή θλϊψις ! 

Πόσας φοράς πάλιν δεν κατεχόμεθα έξ υπέρμετρου χαράς και έντονου ψυ

χικής εύχαριστήσεως ! 

Εις τάς περιπτώσεις αύτάς, καθ' ας μας φλογίζει εϊτε χαρούμενον εϊτε άν-

τίθετον τούτου συναίσθημα, ποιος θα ίσχυρισθή, δτι δεν μας χρειάζεται ή έξωτε-

ρίκευσίς του, δια να έλαφρώσωμεν τήν έξ αύτοΰ πλημμυρισμένην ψυχήν μας ; Ποιος 

θα δυνηθή να άνθέξη εις τάς αντιθέσεις και τα κτυπήματα ταΰτα της ζωής, «κλει

σμένος» εις τον εαυτόν του ; Καί εάν έξ εσωτερικής ανάγκης έπιζητήσωμεν να 

δώσωμεν εις τον ψυχικόν μας κόσμον μίαν δημιουργικήν εξοδον, τί είναι εκείνο, 

το όποιον θα έκφραση τά συναισθήματα μας καί θα μας χαρίση τήν λύτρωσιν ; 

'Ασφαλώς το τ ρ α γ ο ύ δ ι . 

Οίκοθεν νοείται, δτι μία έκδήλωσις, ε'ις τήν οποίαν περισσότερον παρά εις 

κάθε άλλην αντικατοπτρίζεται ή ζωή ενός λαοΰ, είναι τα τραγούδια του. Αυτά 

αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του : τάς σκέψεις καί τα συναισθήματα 

του, τάς ελπίδας καί τα φρονήματα του, θρησκευτικά, πατριωτικά, κοινωνικά, τα 

ήθη καί τα έθιμα. 

Εις τάς παραδόσεις καί τα τραγούδια «αποτυπώνεται ακραιφνής καί άκί-

βδηλος ό εθνικός χαρακτήρ» ι . 

Τα δημοτικά τραγούδια, τα πνευματικά ταΰτα γεννήματα του απρόσωπου 

1) Ν. Γ. Πολίτης. 
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λαοΰ μας, είναι απαράμιλλα εις καλλιτεχνικήν σύνθεσιν και εις βαθύν στοχασμόν. 

Δεν συγκρίνονται μέ τα τραγούδια των άλλων λαών, είναι κατά πολύ τελειότερα 

και δι' αυτό δέν έπαυσαν νά μελετώνται υπό τών ξένων και να κινούν άμείωτον 

το ενδιαφέρον μεγάλων ποιητών και αισθητικών. 

Ή έξέτασίς των θα γνωρίση εις ήμας την άξίαν των. 

2. Σύνθεσις — Δημιουργία 

Εν άτομον, άνήρ ή γυνή, έχον ποιητικήν προδιάθεσιν, άνεπτυγμένον δηλ. 

το μουσικόν αίσθημα και το χάρισμα της στιχουργικής ικανότητος, ευρίσκει την 

κατάλληλον περίστασιν, εις έορτάς, πανηγύρεις και εις άλλας εύθυμους ή λυπηράς 

συγκεντρώσεις και παρουσιάζει ως τραγούδι ποίημα του, το όποιον ή τότε ένε-

πνεύσθη ή εις μίαν άλλη ν στιγμήν έξάρσεώς του. 

Εάν το αύθόρμητον καί αύτοσχέδιον αυτό τραγούδι είναι επιτυχές και εύρί-

σκη ανταπόκρισιν εις τα αισθήματα καί τας σκέψεις εκείνων, οί όποιοι το ήκου-

σαν, παρευθύς συγκρατείται εις τήν μνήμην των, ριζώνεται εις την ψυχήν των 

καί εις παρομοίαν ψυχικήν διάθεσιν επαναλαμβάνεται καί αδεται υπ' αυτών, οί 

οποίοι, φυσικά, αισθάνονται τήν ιδίαν συγκίνησιν, τήν οποίαν έδοκίμασε καί ό 

πρώτος δημιουργός του. 

Οΰτω, μετά πάροδον ολίγου χρόνου του τραγουδιού ό τόπος της γεννήσεως 

λησμονείται καί μετ' αύτοΰ καί το όνομα του συνθέτου. 

Πρέπει να σημειωθή, δτι ό λαός, ως νοείται, δέν έχει τήν ικανότητα οΰτε 

τήν δυνατότητα τάς οιασδήποτε αποχρώσεις της σκέψεως του καί τάς ταλαντεύ" 

σεις της ψυχής του να μετουσίωση είς ποίημα. 

Η θεωρία, δτι ή αρχική διατύπωσις καί ή σύνθεσις τών δημοτικών τραγου

διών οφείλονται εις τον λαόν, δέν είναι ειμή πλάνη. 

Έ ξ άλλου δέν είναι άπαραίτητον να τονίσωμεν καί να παραδεχθώμεν, δτι 

χάνεται το πρόσωπον του ποιητου τών δημοτικών μας τραγουδιών, επειδή ό πρώ

τος δημιουργός δέν κατείχετο υπό του πόθου καί της φιλοδοξίας να άποθανατίση 

το δνομά του. 

Καί σήμερον άκούομεν πολλά τραγούδια γνωστών ποιητών, σπανίως δμως 

γνωρίζομεν τα ονόματα αυτών. Τοΰτο συμβαίνει, διότι δέν μας ενδιαφέρουν τό

σον αυτά, όσον τό περιεχόμενόν των καί κυρίως ή μουσική του ποιήματος. Δια 

τήν καλήν της μελωδίαν εξακολουθεί ακόμη να «τινάσσεται ή ανθισμένη αμυγδα

λιά», καί δμως ελάχιστοι γνωρίζουν, δτι συνθέτης αυτής είναι ό ποιητής Γ. 

Δροσίνης. 

Τό τραγούδι λοιπόν του πρώτου δημιουργού άπό στόμα εις στόμα γίνεται 

κτήμα τών πολλών, καί τόσον διαδίδεται, ώστε δέν βραδύνει να λάβη πανελ-

λήνιον χαρακτήρα, να καταστή πανελλήνιον. 

Ή ευρεία διάδοσίς του έπόμενον είναι να μή τό άφήση άνέπαφον, άναλ-

λοίωτον. "Οσοι τό παραλαμβάνουν προσπαθούν να τό προσαρμόσουν εις τήν δια-

νόησίν των καί τό μεταβάλλουν. 
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Πάντοτε το επεξεργάζονται : αφαιρούν λέξεις καί προσθέτουν άλλας, α ϊ 

όποϊαι συνηθίζονται εις τον τόπον των. Ούτω το τραγούδι, άμορφον κ α τ ' αρχάς, 

όλονέν τελειοποιείται. 

Αϊ μεταβολαί ι δμως ενίοτε το συντρίβουν εις τήν άρχικήν του καλλιτε-

χνικήν διατύπωσιν 2 . 

Κατά ταΰτα, δταν άναφερώμεθα εις τα δημοτικά τραγούδια, δεν πρέπει να 

λησμονώμεν, δτι όμιλοΰμεν περί ποιήσεως, ήτις δέν γνωρίζει ως δημιουργόν της 

ώρισμένον ποιητήν, αλλ' είναι δημιούργημα της μεγάλης ψυχής του λαοϋ. Έ ν -

νοοΰμεν τήν ποίησιν, εν τη οποία καθρεπτίζεται και ακτινοβολεί κόσμος ολόκλη

ρος με τήν ιδίαν χαράν της ζωής, με τας ιδίας δοξασίας καί πεποιθήσεις, με 

τους ιδίους πόθους καί πόνους. 

Εις τήν διάδοσιν των δημοτικών τραγουδιών πολύ έχρησίμευον οι εξ επαγγέλ

ματος λαϊκοί στιχουργοί 3 . Τοιούτοι ήσαν οι ριμαδόροι 4 τής Κρήτης, οί ποιητά-

ρηδες 5 τής Κύπρου καί οί τυφλοί ζητιάνοι λυράρηδες 6 . Ή γένεσις, ή ιστορία καί 

ή σύνθεσις του δημοτικού τραγουδιού αποτελούν πρόβλημα. Περί των άρχων και 

τής ιστορικής εξελίξεως του ακόμη αϊ σχετικαί μελέται δέν έδωσαν τήν τελευ-

ταίαν λέξιν, δέν είναι πολύ διαφωτιστικαί' κατέληξαν εις συμπεράσματα, τα όποια 

δέν μας επιτρέπουν να μορφώσωμεν γνώμην άναμφισβήτητον. Μόνον 6σα τραγού

δια αναφέρονται εις πρόσωπα καί γεγονότα δύνανται να προσδιορισθούν χρονολο-

γικώς καί ταΰτα κατά προσέγγισιν. "Ιδωμεν δμως τί λέγουν περί αύτοΰ οί έρευ-

νηταί καί ειδικοί μελετηταί. 

1) Αϊ κατά τόπους προσθήκαι καί άλλαγαί ονομάζονται παραλλαγαί. 
2) Χαρακτηριστικά είναι δσα εν προκειμένω γράφει δ Ζαχαρίας Παπαντωνίου : «Κάθε 

τραγούδι γίνεται άπο δυό, άπ' τον ποιητή κι άπ' το μεταποιητή. 
Ό μεταποιητής εργάζεται ακατάπαυστα μέ το σκοπό νά βάλη μέσα στο έργο τοϋ άλλου τή 

δική του προσωπικότητα—για τήν οποία, ας σημειωθή καλά, δέν ενδιαφέρεται καθόλου. Είναι ό 
άγνωστος, είστε σεις, είμαστε δλοι. Ό μεταποιητής δέν έχει κανένα κακό σκοπό. 'Εργάζεται 
ασυνείδητα, άπο ανάγκη τής στιγμής, γιά να γεμίση το αιφνίδιο χάσμα τής μνήμης του. 
"Οταν έκεΐ, πού απαγγέλλει ή τραγουδεΐ, ξεχάση, αμέσως επινοεί. Καί καθώς πιέζεται άπο 
τήν ανάγκη τοϋ ρυθμού, αναγκασμένος να βουλώση το χάσμα, το καταφέρνει, δπως φτάση 
Καμμιά φορά πετυχαίνει ! "Ολα γίνονται. Τά μπαλώματα του συμβαίνει να μοιάζουν πολύ μέ 
το ροΰχο. Οί απερισκεψίες του πάλι είναι αμέτρητες. Φέρνει τέτοιες μεταποιήσεις, πού είναι 
αδύνατο να ξαναβρεθή το αρχικό». 

Ό ποιητής, συμπληρώνει è Φώτος Πολίτης, «χάνεται δια τον λαόν, δπως χάνεται διά 
τον γεωργόν, πού μασφ το μαϋρο ψωμί του, ό μυλωνάς, πού τοϋ άλεσε το σιτάρι του, ή ό 
ψωμάς, πού έζύμωσε το έτοιμο το άλεΰρι». 

3) Μας υπενθυμίζουν τους αοιδούς καί τους ραψωδούς των "Ομηρικών χρόνων. 
4) Συνθέται σκωπτικού ή σατιρικοΰ ποιήματος (ίταλ. rima) επί θέματος επικαίρου, ως 

ήσαν παρ' άρχαίοις οί συγγραφείς σίλλων (σιλλογράφοι). 
5) Συνέθετον ποιήματα επί τοπικής σημασίας καί άφοΰ ήδον ταΰτα είς τάς πανηγύρεις,. 

τάς έορτάς καί τάς άλλας συγκεντρώσεις, τά έκυκλοφόρουν είς φυλλάδια αντί αμοιβής. 

6) ΟΙ παίζοντες λύραν οργανοπαΐκται. 
Ούτοι έκαλοΰντο έπί αμοιβή είς οίκογειακάς έορτάς ή αυτοβούλως μετέβαινον είς δημο·-

τικάς έορτάς καί πανηγύρεις. 
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3. Ιστορικού άρχαί 

Ό Γάλλος ιστορικός Κλαύδιος Κάρολος Fauriel ι εις την είσαγωγήν του 

βιβλίου του 2 , ένθα δημοσιεύει ελληνικά δημοτικά τραγούδια, διερωτάται, αν ή 

νεωτέρα ελληνική ποίησις είναι νέα, παλαιά ή αρχαία. 'Αναγνωρίζει, οτι εις το 

ερώτημα του δεν είναι εύκολος ή άπάντησις, προσπαθεί δμως να καθοριση χρονο

λογικά τίνα σημεία, άτινα τον όδηγοϋν εις το τέλος του 16ου αιώνος ως προς τα 

Κλέφτικα, εις τον l l o v αιώνα, διότι εις την "Ανναν την Κομνηνήν ευρίσκει σύγ

χρονα τίνα δημοτικά τραγούδια, ε'ις τον 8ον αιώνα, διότι τότε νομίζει, δτι απαν

τάται ή λέξις τραγουδώ και τραγούδι 3 με την σημερινήν έννοια ν της, και τέλος 

εις την κλασσικήν αρχαιότητα. Πιστεύει ό Fauriel, χωρίς να άποδεικνύη τοΰτο 

επαρκώς, οτι ή σημερινή δημοτική ποίησις ανάγεται εις μακρινήν περίοδον καί, 

συγκεκριμένως, αποτελεί ήλλοιωμένην εκ τοΰ χρόνου συνέχειαν της αρχαίας ελ

ληνικής ποιήσεως. 

Ό ιστοριοδίφης Κωνσταντίνος Σάθας καί ό Γάλλος νεοελληνιστής Αιμίλιος 

Legrand εις τήν είσαγωγήν του βιβλίου το>ν 4 , ένθα αναφέρονται εις τα κατορ

θώματα του Βασιλείου Διγενή 'Ακρίτα, έσχέτισαν νεώτερα δημοτικά τραγούδια 

προς το έπος καί τον ήρωα αύτοΰ. Μετά τήν έκδοσιν ταύτην ή επιστημονική 

έρευνα συνεχίσθη καί έπεβεβαίωσε τήν γνώμην περί της υπάρξεως κύκλου τρα

γουδιών, άτινα αναφέρονται εις τους αγώνας τους διεξαχθέντας υπό τών Βυζαντι

νών εις τα 'Ανατολικά σύνορα του κράτους κατά τών 'Αράβων. 

Ή ηρωική εκείνη εποχή τών μεγάλων καί αδιάλειπτων πολέμων, οϊτινες 

επί α'ιώνας δεν έλησμονήθησαν, ένεποίησε βαθεΐαν αίσθησιν καί άφήκε μεγάλην 

έντύπωσιν εις τήν φαντασίαν του λαοΰ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ήρωϊκά 

τραγούδια, τα α κ ρ ι τ ι κ ά , τα όποια απεδόθησαν εις τον Διγενή. 

Το έ'πος τοΰ εθνικού τούτου ήρωος τοΰ μεσαιωνικοΰ Έλληνισμοΰ είναι το 

παλαιότερον μνημεΐον της νεοελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής. 'Ενδεικτικώς 

άναφέρομεν, δτι αϊ σωζόμεναι παραλλαγαί τών 'Ακριτικών τραγουδιών, τα όποια 

μετεδόθησαν εις έλληνικάς περιοχάς, ανέρχονται εις χιλίας. 

Κατά ταΰτα δημοτική ποίησις, ως τήν αντιλαμβανόμεθα σήμερον, υπήρχε 

καί κατά τήν Βυζαντινήν έποχήν. 

4. 'Ακριτικά — Δημοτικά 

Τ ά 'Ακριτικά τραγούδια είναι αναντιρρήτως εκ τών καλυτέρων της δημώ

δους ελληνικής ποιήσεως. Μας υπενθυμίζουν, εν πολλοίς, τα 'Ομηρικά έπη, ως 

1) Διάσημος φιλόλογος καί λαογράφος της εποχής, όστις έδοξάσθη δια τών μελετών 
του καί κυρίως δια τοΰ έργου του «'Ιστορία της Προβηγκιανής ποιήσεως» (1847). 

2) «Chants populaires de la Grèce moderne» Paris 1824. 
3) 'Υποστηρίζεται ή άποψις, δτι ό δρος τραγούδι προήλθεν εκ τών ορχηστικών τρα

γωδιών (παντόμιμος ορχησις—τραγικός παντόμιμος). Κατ' αύτας ήδοντο χορευτικά άσματα, 
άτινα δια τους ίδιάζοντχς ρυθμούς των καί τήν σαγηνευτικήν έπικολυρικήν σύνθεσίν των 
κατέληγον εις δημοτικά. 

4) «Les exploits de D'géti's Acritas épopé» byzantine du dix'ème siècV, publiée 
pour la première fois d' après le manuscrit unique de Trébijonde*. Paris 1875. 
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διακρινόμενα δια τήν δύναμιν της φαντασίας εις τάς περιγραφάς, την παραστατι-

κήν ζωηρότητα και τήν λιτότητα, ώς και δια τήν τόλμην εις τήν έκφρασιν και τήν 

δημιουργίαν γραφικωτάτων κοσμητικών επιθέτων. 

Παραθέτομεν εν απόσπασμα, δείγμα της ακριτικής ποιήσεως : 

« Ό Κωσταντής ό όμορφονιός, ό μικροκωσταντΐνος, 

μια μέρα θέλησε να βγή να λαγοκυνηγήση, 

και διάβαινε καμαρωτός άπ' τήν πλατειά τη ροΰγα. 

Έκεΐ είδε τή Λιογέννητη με τετρακόσιες σκλάβες. 

Σε κρεμεζιά τριανταφυλλιά ήταν ακουμπισμένη, 

κ' είχε τα φρύδια τορνευτά, τα μάτια σα ζαφεΐρι, 

και στο μικρό το δάχτυλο είχε το δαχτυλίδι, 

καλλιά 'λάμπε το δάχτυλο παρά το δαχτυλίδι. 

'Ωσάν τήν ειδ' ό Κωσταντής, αφήνει το κυνήγι. 

Κινάει να πάη στο σπίτι του σα μήλο μαραμμένος' 

Χωρίς θέρμη θερμάθηκε, χωρίς όριον έρριάστη, 

δίχως τον πονοκέφαλο έπεσε στο κρεβάτι». 

Καί εν άλλο άκριτικόν, το όποιον μας μεταφέρει εις ήρωϊκον περιβάλλον : 

«Επήγε το βλαχόπουλο στή βίγλα να βιγλίση. 

Βλέπει Τουρκιά, Σαρακηνούς κι 'Αράπηδες κουρσάρους, 

οι κάμποι έπρασινίζανε, τα πλάγια κοκκίνιζαν 

άρχισε να τους διαμετράη, διαμετρημούς δεν είχαν. 

Να πάη πίσω ντρέπεται, να πάη εμπρός φοβάται. 

Σκύβει φιλεΐ το μαύρο του, στέκει και τον ρωτάει : 

—Δύνεσαι, μαύρε μ', δύνεσαι στο γαΐμα για να πλέξης ; 

—Δύνομαι, αφέντη, δύνομαι στο γαΐμα για να πλέξω, 

κι όσους θα κόψη το σπαθί, τόσους θενά πατήσω. 

Μόν' δέσε το κεφάλι σου μ' ένα χρυσό μαντήλι, 

μήν τύχη λάκκος καί ριχτώ καί πέσης άπ' τή ζάλη. 

—Σαΐττες μου άλεξαντρινές, καμμιά να μή λυγίση, 

καί σύ σπαθί μου διμισκί, να μήν άποστομώσης. 

Βόηθα μ', ευχή της μάννας μου καί του γονιού μου βλόγια, 

ευχή τού πρώτου μ' αδερφού, ευχή καί του στερνού μου. 

Μαύρε μου, άιντε νά μπούμε, κι οπού ό Θεός τα βγάλη». 

Συνέχισιν των 'Ακριτικών αποτελούν τα δημοτικά τραγούδια. Ταύτα δεν 

διακρίνονται βεβαίως δια τήν ήρωϊκήν των πνοήν, τα χαρακτηρίζουν όμως ανώ

τερα καί ευγενέστερα αισθήματα. 

'Εκφράζουν με τον δυνατώτερον καί ζωτικώτερον παλμον τον ψυχικον καί 

φυσικον έλληνικον βίον. Μέσα εις τον άπέραντον πλαστικον πίνακα των διαγρά

φονται αί λεπτότεραι καί βαθύτεραι ψυχικαί πτυχαί καί άποτυποΰνται οι υψηλό

τεροι στοχασμοί ολοκλήρου της έθνότητος κατά τάς διαφόρους ίστορικάς έξελί-
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ξεις αυτής* απεικονίζεται δε κατά τον πλέον παραστατικον τρόπον ή ελληνική 

φύσις με δλην την ωραιότητα της και την γοητείαν της. 

Και πράγματι, τα περισσότερα δημοτικά τραγούδια ή φύσις τα περιβάλλει* 

είναι εμπνευσμένα άπο «τίς ακρογιαλιές, τις λαγκαδιές, τίς μικρές, ψηλές ραχού

λες καί τίς κρύες βρυσούλες». 

Ό λαός, πού τα τραγουδούσε, ήκουε την μουσικήν φωνήν της φύσεως, 

διότι ήτο εις άμεσον έπαφήν με αυτήν, εζη εις τα χωριά επάνω εις τα βουνά ή 

πλησίον της θαλάσσης. ~Ητο τόσον ηνωμένος μαζί της, ώστε δεν έλησμόνει τα 

κάλλη της, καθ' ην στιγμήν έ'φευγεν άπο τήν ζωήν καί εστελλεν εις αυτήν τον 

γλυκύν άποχαιρετισμόν του : 

«'Αφήνω γεια στον "Ολυμπο, σ' δλα τα κορφοβούνια' 

Σ ' έσας λημέρια μ' έ'ρημα, πλατάνια με τους 'ίσκιους, 

βρυσούλες με τα κρύα νερά καί χαμπηλοί μου κάμποι. 

'Αφήνω γεια στους σταυραετούς καί σ' δλα τα ξιφτέρια, 

αφήνω γεια στον ήλιο μου καί στο λαμπρό φεγγάρι, 

πού μου 'φέγγε να περπατώ σαν άξιο παλληκάρι» 1 . 

Ουδείς λαός ύμνησε τόσον τήν πατρικήν γήν, δσον ό ελληνικός, τονίζουν ol 

ξένοι μελετηταί των δημοτικών μας τραγουδιών. Καί δεδικαιολογημένως ! Ή χώρα 

μας εν συγκρίσει προς τάς άλλας διακρίνεται «δια το μεγαλοπρεπές πλαίσιον της 

γαλανής θαλάσσης, τήν μάγον φύσιν τών πολυσχιδών ακτών, τών καλλιγράμμων 

ορέων, τών θαυμαστών τοπίων καί διά τον ώραΐον, άπαράμιλλον εις διαύγειαν, 

πλούσιον εις χρώματα, απαστράπτοντα εις φώς ούρανόν» 2. Το κλΐμά της, ελεγον 

οι αρχαίοι, ήτο «δώρημα θείον» 3. Τήν ήγάπησε, λοιπόν, δια να μή ε'ίπωμεν δτι 

τήν έλάτρευσε τήν φύσιν ό Ελληνικός λαός. 

1) Παρόμοιον άποχαιρετισμόν βλέπομεν καί εις τον «Φιλοκτήτην» του Σοφοκλέους. 

«Χαίρε, ώ μέλαθρον ξύμφρουρον έμοί 

νύμφαι τ ' ένυδροι λειμωνιάδες . . 

Έρμαΐον ορός . . . 
ΤΩ κρηναι Λύκιόν τε ποτόν». 

στίχ. 1453 κέξ. 

2) Δ. Αίγνήτης, βλ «Το σύμπαν» Ά . Σ . 'Αναστασιάδου. 
3) Τοϋτο ΰμνει εις τήν «Μήδειάν» του ό άπο σκηνής φιλόσοφος Ευριπίδης : 

«Έρεχθεΐδαι το παλαιον όλβιοι 
καί θεών παίδες μακάρων, ίερας 
χώρας απόρθητου τ ' άπο, φερβόμενοι 
κλεινοτάταν σοφίαν, αίεΐ δια λαμπρότατου 
βαίνοντες άβρώς αιθέρος, ένθα ποθ* άγνάς 
εννέα Πιερίδας Μούσας λέγουσι 
ξανθαν Άρμονίαν φυτεϋσαι' 
του καλλινάου τ ' άπο Κηφισού ροάς 
τάν Κύπριν κλήζουσιν άφυσσαμέναν 
χώραν καταπνεΰσαι μετρίας άνεμων 
ήδυπνόους αύρας άεί δ' έπιβαλλομέναν 
χαίταισιν ευώδη ροδέων πλόκον ανθέων 
xqé σοφία παρέδρους πέμπειν έρωτας, 
παντοίας άρετάς ξυνεργούς» 
Στίχ . 824 κέξ Πρβλ. καί Σοφοκλέους «Οιδίπους επί Κολωνω» στ. ,668 κέξ.. 



- 2 2 4 -

Άλλά και αύτη δεν μένει νεκρά, είναι σφιχτοδεμένη μαζί του, είναι ζων

τανή. 'Αντιλαμβάνεται τον καημόν του και συμπάσχει : 

«Κλαίνε τα δέντρα, κλαίνε, κλαίνε τα κλαριά, 

κλαίνε καί τα λημέρια πού λημέριαζα, 

κλαίνε τα μονοπάτια πού περπάταγα, 

κλαίνε κ* οι κρύο βρυσούλες ποπινα νερό, 

κλαίνε καί τα μετόχια πδπαιρνα ψωμί, 

κλαίνε τα μοναστήρια ποπινα κρασί». 

Εις τα δημοτικά τραγούδια βλέπομεν επίσης, δτι ό λαός συνδέεται καί με 

ο,τι τον συντροφεύει καί τον ανακουφίζει εις τον πόνον του, με δ,τι γενικώς είναι 

χρήσιμον εις την ζωήν του : 

«Ταντρειωμένου τάρματα δεν πρέπει να πουλιώνται, 

μόν' πρέπει τους στην εκκλησιά κι εκεί νά λειτουργιώνται, 

πρέπει να κρέμωνται ψηλά σ' αραχνιασμένο πύργο, 

να τρώη ή σκουριά το σίδερο κι ή γη τον αντρειωμένο». 

Παλαιότατη άντίληψις, δτι τα πράγματα του εξακολουθούν καί μετά τον 

Βάνατόν του να ανήκουν εις αυτόν καί ουδείς άλλος πρέπει να τα χρησιμοποίηση. 

"Εν άλλο διακριτικον γνώρισμα της λαϊκής ψυχής είναι ή αγάπη προς την 

ζωήν καί το μίσος προς τον θάνατον. 

Τον λαον δεν τον ενδιαφέρουν φιλοσοφικά προβλήματα, δεν τον απασχολούν 

άφηρημέναι ëvvoiai, αίτινες είναι ξέναι προς τήν άντιληπτικήν του ικανότητα. 

Σκέπτεται δια το παρόν καί ουχί δια το υπερπέραν, δια το ύπερβατικόν, δια το 

ύπερκόσμιον, το όποιον αδυνατεί να συλλαβή δια της φαντασίας του, να το προσ-

διορίση . . . Ή θρησκεία του άλλως τε τον έ'χει διδάξει, δτι εν τη ζωή δεν είναι 

αιώνιος, δτι κάποτε, χωρίς ό 'ίδιος να το άντιληφθή, θα φύγη άπο τον μάταιον 

αυτόν κόσμον καί θα τον παραδώση εις άλλους να τον χαρούν. Δι' αυτό μας συμ

βουλεύει με το τραγούδι του : 

«Για φάτε, πιέτε, βρε παιδιά, χαρήτε, να χαρούμε 
τούτον το χρόνο τον καλό, τον άλλο ποιος το ξέρει, 
γιά ζούμε, γιά πεθαίνουμε, γιά σ' άλλον κόσμο πάμε» *. 

1) Ή συμβουλή του μας ενθυμίζει τον ήρωα τοΰ δράματος του Εύριττίδου, συνιστώντα 
τά αυτά ακριβώς : 

«Βροτοϊς άπασι κατθανεϊν οφείλεται, 
κούκ ϊστι θνητών, δστις έξεπίσταται 
τήν μέλλουσαν αΰριον ει βιώσεται' 
το της τύχης γάρ αφανές οι προβήσεται, 



- 2 2 5 -

Βλέπει χαρούμενην, γελαστήν και πλαστικήν την περί αυτόν φύσιν και θλί

βεται, διότι θα την άποχωρισθή. Καλοτυχίζει τα βουνά και τους κάμπους, «πού 

Χάρο δέν άκαρτερουν, φονιά δεν περιμένουν». Γνωρίζει πόσον αξίζει ή ζ ω ή καί, 

την άγαπό* βαθύτατα παρ' δλας τάς δυσκολίας και τάς πικρίας, πού αντιμετώπισε 

:καί έδοκίμασεν εν αύτη: 

«Και με τα τόσα βάσανα π ά λ ' ή ζωή γλυκεία 'ναι 

κι Οποιος το θάνατο ζητά κάποιος κουζούλης θάναι» ι . 

Τόσον τήν ερωτεύεται τήν ζωήν ό λαός, τόση είναι ή γοητεία, τήν οποίαν 

άσκεΐ έπ* αύτοΰ, ώστε θέλει να διατηρή τήν άνάμνησίν της και μετά τον θά-

•νατόν του : 

«Το ναύκληρο παρακαλώ και τον καραβοκύρη, 

να μή με θάψουν σ' εκκλησιά, μηδέ σε μοναστήρι, 

μόνε στην άκρη του γιαλού, στον άμμον άπο κ ά τ ω . 

Έ κ ε ι κι οι ναύτες νάρχουνται νάκούω τή φωνή τους, 

νάκούω άχνια της θάλασσας και ταραχή τ ' αγέρα, 

νάκούω τους συντρόφους μου πού λεν το «εγια μόλα» 2 . 

κ£στ' ού διδακτον ούδ' άλίσκεται τέχνη. 
Ταϋτ' οδν άκουσας και μαθών έμοϋ πάρα, 
ευφραίνε σαυτόν, πίνε, τον καθ* ήμέραν 
βίον λογίζου σόν, τά δ' άλλα της τύχης, 

«"Αλκηστις» ατίχ. 782 κέξ. 

1) 'Απαράλλακτα, ως λέγει εις τον Εύριπίδην ή «Ιφιγένεια» εν Αύλίδι : 
«Το φως τόδ' άνθρώποισιν ήδιστον βλέπειν, 

τά νέρθε δ' ουδέν μαίνεται δ' δς εύχεται 
θανεϊν. Κακώς ζην κρεϊσσον ή καλώς θανεϊν». 

στίχ. 1254 κέξ. 

Θρηνεί και οδύρεται, διότι φεύγει άπο τήν ζωήν. Ή τελευταία της λέξις εϊναι το 
-γλυκύ φώς, αυτό χαίρεται, μέ αυτό παραδίδε^ απαρηγόρητος, το πνεϋμά της : 

«ίώ ίώ 
λαμπαδοϋχος άμέρα Δι
ός τε φέγγος, έτερον 

έτερον αιώνα καί μοϊραν οίκήσομεν. 
Χαίρε μοι, φίλον φάος. ίώ ίώ». 

στίχ. 1505 κέξ. 

2) Καί είς τον Όμηρον ό αποθανών Ελπήνωρ ζητεί νά μή λησμονηθή, νά μή έξα-
λειφθη τδ δνομά του, καί εκλιπαρεί τον 'Οδυσσέα, τον όποιον συνήντησεν είς τον "Αδην, το 
μνήμα του νά στήθη πλησίον του αιγιαλού δια νά τον ενθυμούνται δσοι τον βλέπουν. Είναι 
λοιπόν καί αυτός «ζωικός» : 

15 
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Ή χαρά δια την ζωήν είναι, αληθώς, το κυριώτερον καί δυνατώτερον χα-

ρακτηριστικον της ψυχής του λαοΰ μας 1 . 

Καί τώρα ερωτάται : Άφοΰ τοιαύτην άντίληψιν έχει περί της ζωής, τίνα^ 

θέσιν πρέπει να λάβη προ τοϋ θανάτου ; 

Πώς πρέπει να φαντασθή τον Χάρον, ό όποιος έρχεται «μανισμένος» 

«κι όποβρη τρεις, παίρνει τους δυό, 

κι όποβρη δυό, τον ενα, 

κι όποβρη κ' ενα μοναχό, 

κεινον τον ξεκληρίζει» ; 

Λίαν επιτυχώς τον ΰψωσεν εις μορφήν, τόν έπλασε «Χάρο» καί τον έζων-

τάνευσεν εις δλην την στυγνότητα καί την σκληρότητα. 

Ή μεγάλη καί παθολογική, θα ελεγέ τις, αγάπη προς την ζωήν κάμνει τον 

ποιητήν λαόν να μή ύπολογίζη τήν άκατανίκητον δύναμίν του και να τον προσ-

καλή εις αγώνα πριν λάβη τήν ψυχήν του : 

«"Εβγαλε, νιέ, τα ροϋχα σου καί θέσε τάρματά σου, 

δέσε τα χέρια σου σταυρό, να πάρω τή ψυχή σου. 

—Δέ βγάνω 'γώ τα ροΰχα μου, δε θέτω τάρματά μου, 

μηδέ τα χέρια μου σταυρό, να πάρης τή ψυχή μου. 

Μ' άντρας έσύ, άντρας κ' εγώ, κι οι δυο καλ' άντρωμένοι, 

κι άιντε, να πα άπαλέψωμε στο σιδερον αλώνι, 

να μή ραΐσουν τα βουνά καί να χαλάση ή χώρα». 

«"Ενθα σ' 'έπειτα., άναξ, κέλομαι μνήσασθαι έμεΐο 

μή μ' άκλαυτον, άθαπτον, ίων δπιθεν καταλείπειν, 

νοσφισθείς, μή τοί τι θεών μήνιμα γένωμαι, 

άλλα με κακκηαι σύν τεύχεσιν, άσσα μοι ϊατιν, 

σημά τέ μοι χεϋαι πολιης επί θινί θαλάσσης, 

ανδρός δυστήνοιο, καί έσσομένοισι πυθέσθαι' 

ταΰτά τέ μοι τελέσαι, πήξαί τ ' έπί τύμβω έρετμόν 

τω καί ζωος ερεσσον έών μετ' έμοϊς έτάροισιν» 

Ό δ υ σ . λ 71 κέξ. 

1 'Αξιόλογα είναι δσα έν προκειμένω γράφει ό Φώτος Πολίτης : « Ό νεοέλλην το» 

θαϋμα δέν τό ζήτα. Δεν ζη αυτός σε τόπους ομιχλώδεις ή σ' απέραντες μελαγχολικές στέπ-

πες, άλλα σέ μια χώρα πού κάθε τοπίο της έχει στέρεη πλαστικότητα, λές καί το σχημάτι

σαν οριστικά τα δημιουργικά δάχτυλα τοϋ Θεού. 'Αγαπά τή ζωή τέτοια πού είναι, γ ιατ ί 

μπορεί νά τή βλέπη ωραία. Βλέπει φωτεινά καί πλαστικά κι αγαπά βαθειά τή ζωή, άφοϋ 

ξέρει νά τήν αίχμαλωτίζη με το νου του καί νά βρίσκη ανάπαυση καί λύτρωση στην ακατά

λυτη, αίώνια ίδέα της. Στό δημοτικό τραγούδι ή πλάση σφιχτοδένεται μέ τον άνθρωπο, κι

νείται, αισθάνεται, παίζει μαζί του. Εΐτε άγρια εϊτε καλή, είναι πάντα ζωντανή. Ποτέ νεκρή 

ή αδιάφορη, ποτέ ξένη καί αμίλητη». 
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Δαμάζει, βλέπετε, τον πόνον του καί άντικρύζει «παλληκαρίσια» την συμ-

φοράν. Πριν παραδώση την τελευταίαν πνοήν του, παλαίει χωρίς να χάση την 

ψυχραιμίαν του και τον ήρωϊσμόν του, αντιτάσσεται και προς αύτας ακόμη τάς 

ύπερφυσικάς δυνάμεις διά να σώση την λατρευτήν ζωήν του. Ευλόγως λοιπόν κι

νεί τον θαυμασμον ή άντίληψις του λαοϋ μας τόσον περί της αγάπης του προς 

την ζωήν, δσον και περί του μίσους του προς τον θάνατον. 

Ήρωϊκωτέρα άντίληψις δεν παρουσιάζεται εις τήν παγκόσμιον λογοτεχνίαν. 

5. Μελαγχολικός τόνος — Εσωτερική άξια 

Πολλά ελέχθησαν δια τον λυπητερόν και κλαψιάρικον τόνον, τον όποιον πα

ρουσιάζουν τα δημοτικά μας τραγούδια. 

Είναι αληθές, δτι τα περισσότερα διαπνέονται έκ μελαγχολίας. 

Δια το θρηνητικον αυτό φαινόμενον εγράφησαν πολλά, άλλα δέν κατέληξαν 

εις τι το βέβαιον και οριστικό ν. 

Εδόθη ή έξήγησις, δτι ό μελαγχολικός τόνος οφείλεται εις τήν μακραίωνα 

δουλείαν, ή όποια δέν έπέτρεπεν είςβτον λαον να άναπνεύση τον αέρα της ελευθε

ρίας καί ως έκ τούτου ήτο δι' αυτόν πηγή δακρύων και αναστεναγμών . . . 

Πρώτος ό Ζαμπέλιος εις εν μικρόν, αλλ' άξιό>ογον βιβλίον Χ του υποστη

ρίζει, δτι ό πόνος καί μάλιστα το αποκορύφωμα του, το πένθος, είναι «ή κατ' εξο

χήν κλίσις της ελληνικής φυλής οχι διότι τάχα κατεκτήθη καί έγένετο απαισιόδο

ξος, άλλα καί παλαιόθεν, οτε ήτο ελευθέρα καί ένδοξος». Διατείνεται, δτι 

ουδέν άλλο ποιητικον είδος ηύδοκίμησε τόσον εις τήν αρχαιότητα, δσον ή 

τραγωδία. 

Τόσον δε ηύδοκίμησεν, ώστε ή έ'ννοιά της να ταυτισθή με τήν έ'ννοιαν τής 

δλης ποιήσεως καί άποέκεϊ να προέλθη καί ό δρος τραγούδι, λέξις, ή οποία δια 

τους άλλους λαούς εκδηλώνει τήν εύθυμίαν καί τήν χαράν. 

Δέν νομίζομεν, δτι ε'ις το προκείμενον θέμα δέν χωρεί άλλη έξήγησις. Τήν 

μελαγχολικήν διάθεσιν τών τραγουδιών δυνάμεθα να τήν συμπεράνωμεν καί έκ τής 

αντιλήψεως, τήν οποίαν έχει ό λαός μας περί τής φύσεως καί τής ζωής. Βλέπει 

τήν περί αυτόν φύσιν με δλα της τα κάλλη, θέλει να αίσθανθή τήν ζωήν εις δλην 

της τήν γλυκύτητα καί δταν αναλογίζεται, δτι κάποτε δλα θα χαθούν άπο εμπρός 

του, δηλητηριάζεται, σκεπάζεται ή ψυχή του μέ βαθεΐαν λύπην καί άπροσμέτρη-

τον θλΐψιν. Δυνάμεθα ακόμη να έξηγήσωμεν τον μελαγχολικόν, άλλα καί γλυκύν 

τόνον, εάν λάβωμεν υπ' όψιν τον σκοπον του τραγουδιού του. Καταφεύγει ό χω

ρικός εις το τραγούδι, οσάκις τον καλεί εσωτερική ανάγκη, δταν θέλη να άπαλύ-

νη τον πόνον του εις δύσκολους στιγμάς τής ζωής. "Οσοι έζησαν εις χωριά θα 

έχουν παρατηρήσει, δτι το τραγούδι του ό χωρικός το λέγει ως επί το πλείστον 

εν ώρα εργασίας : δταν οργώνη το χωράφι, δταν τρυγίέ το αμπέλι του, δταν θε-

ρίζη ή άλωνίζη το σιτάρι του, δταν αισθάνεται, δτι κάτι λείπει «μέσα του» καί 

1) Μελέτη, υπό τον τίτλον : «Πόθεν ή κοινή λέξις τραγουδώ» ('Αθήναι 1859). 
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θέλει να το αναπλήρωση, ζητεί δε εξ αύτοΰ να παρηγορηθή και να άνακουφισθή 

εις τον μόχθον του. 

Δεν θα άπετέλει λοιπόν παραδοξολογίαν ό ισχυρισμός, δτι ò πόνος της 

κουρασμένης ψυχής του λάου μας είναι εκείνος, πού δίδει εις το τραγούδι του 

παθητικον τόνον. Την εκδοχήν ταύτην ενισχύει το γεγονός, Οτι εις μελαγχολικήν 

διάθεσιν και πένθιμον ήχον αφθονούν τα τραγούδια ελληνικών περιοχών—και ίδί$ 

της Θεσσαλίας—πολυβασανισμένων εκ της σκληρας βιοπάλης. 

*Η δημοτική ποίησις είναι τέκνον της στεριάς και της θαλάσσης. Έ χ ο μ ε ν 

τραγούδια, τα όποια μας μεταφέρουν εις τήν όρεινήν, πεδινήν και θαλασσινήν 

ζωήν. 

Έ ά ν λάβωμεν υπ' βψιν, δτι το τραγούδι είναι άνάλογον μέ τάς ιδιαιτέρας 

συνθήκας της ζωής μας, εΰκολον είναι να εννοήσωμεν, διατί τα δημιουργήματα 

τών δύο ποιητών, τών ελληνικών βουνών και τών ελληνικών παραλίων, είναι διά

φορα εις περιεχόμενον, εσωτερικήν άξίαν και καλλιτεχνικήν εκφρασιν ι . 

6. Γλώσσα — Τεχνική 

Τ α δημοτικά τραγούδια, ως γεννήματα λαοϋ με άπλήν ψυχικήν σύνθεσιν, 

είναι άπλα καΐ απέριττα, χωρίς καμμίαν έπιτήδευσιν. «"Οσον 6μως άπλαστοι καί 

άκαλλώπιστοι καί αν είναι οι τύποι τής ποιήσεως, δύνανται να έκδηλώσωσι πρά

γματα αληθή, αισθήματα αφελή, εννοίας ωραίας» 2 . Αυτό συμβαίνει καί μέ τήν 

δημοτικήν ποίησιν. Έ α ν καλώς τήν εξέτασης, βλέπεις τήν άκρίβειάν της, τήν είλι-

κρίνειάν της, τήν άφέλειάν της, τήν άρετήν της . . . 

Ό ποιητής λαός αφήνει καί ομιλεί εις τα τραγούδια του ή γλώσσα, πού 

είναι το έκχείλισμα της ψυχής του, ή γλώσσα, πού «βγαίνει άπο τα φυλλοκάρδια 

του», ως θα έλεγεν ό ποιητής Ά ρ . Βαλαωρίτης. Μέ αυτήν εκφράζει τον πλού-

σιον έσωτερικόν του κόσμον, μέ αυτήν παριστάνει τα φυσικά φαινόμενα, τα όποια 

τόσον τον μαγεύουν. Τήν άπλήν, τήν φυσικήν καί τήν «αψεγάδιαστη» δημοτικήν 

μεταχειρίζεται εις τα πνευματικά του δημιουργήματα ό λαός. 

Το κάλλος της τόσον είχεν ενθουσιάσει τον Fauriel, ώστε έτόνιζεν εις τήν 

Είσαγωγήν τής Συλλογής του, δτι είναι μία έκ τών ωραιότερων της Ευρώπης. 

« Ή νέα ελληνική, εγραφεν, είναι ε'ις δλα της αξιοσημείωτος γλώσσα ... "Εχει τον 

1) 'Αξιόλογα εΐναι δσα σχετικώς γράφει εις μελέτην του ό Γιάννης Βλαχογιάννης : « Ή 
δλη ποίηση της χέρσας Ελλάδας είναι ποίηση ενός λαοϋ δουλεμένου στ' αμόνι τής σκληρό
τατης ζωής, τής αγλύκαντης, πού βρίσκει ξαλάφρωση μοναχή, σα σέ πνευματικού καρδιά, 
στο τραγούδι, το θρεμμένο πότε μέ το αίμα του Κλέφτη ή με τής πτωχικής ζωής τα βάσανα, 
πότε μέ τής φύσης το ξαγνάντεμα. Ή ποιμενική ζωή είναι μοναχική, λοιπόν συλλογισμένη 
καί ρεμβαστική . . . Ή ζωή, δπως δείχνεται στην πράξη, στα κύρια καί πρωταρχικά της 
κεφάλαια, λοιπόν ή ζωή ή ποιμενική, ή γεωργική, ή ναυτική ζωή, έχουν καθένας άπ* αυτούς 
τους κλάδους τους επαγγελματικούς έναν κόσμο ψυχικό καί πνευματικό, έχουν το θρΰλο, πού 
κλείνει μέσα των ή παράδοση τών περασμένων >. 

2) Ί δ Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ίστορ. τοϋ Έλλην. έθνους (Τόμ. Ε')· 
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πλοΰτον της γερμανικής, την σαφήνειαν της γαλλικής, την λεπτότητα τής 'Ιταλι

κής και την άρμονικότητα τής 'Ισπανικής. Και δίχως άλλο είναι γλώσσα, πού 

δέχεται την μεγαλυτέραν δυνατήν τελειοποίησιν». 

Οί καλοί δημοτικοί στίχοι αποτελούν, αληθώς, θερμήν ποίησιν είναι άφθα

στοι, μοναδικοί εις την λεπτήν έ'κφρασιν καί την αίσθητικήν άξίαν. Δι' αυτών 

ζωντανεύει ή ιδέα του προσώπου, του πράγματος, του φαινομένου με λέξεις, αϊ 

όποΐαι εμπερικλείουν χρώμα καί ήχον, ψυχήν μουσικήν, ή οποία σε συνταράσσει 

καί σε καθίστα έκστατικον εις τρόπον, ώστε κάτι να αίσθανθής . . . 

Εις τα καλά δημοτικά τραγούδια διακρίνει κανείς ποιητικήν καλλιτεχνικήν 

διάθεσιν ρωμαλέαν καί συναισθηματικον θησαυρον άξιοθαύμαστον : δλα τα λογο

τεχνικά εκείνα στοιχεία, δια τών οποίων αξιοποιείται ή εμπνευσις πλήρως καί 

ικανοποιητικώς. 

Οοτως απαντώνται : ό δ ι ά λ ο γ ο ς , δστις δίδει δραματικήν μορφήν εις 

την εκθεσιν τών γεγονότων, αϊ δύναται περιγραφαί, αΐτινες αποτελούν αληθείς 

ζωγραφιάς, τα υποκοριστικά, πού γεμίζουν μέ συμπάθειαν καί τρυφερότητα 

την ψυχήν μας, αϊ ύπερβολαί, αϊτινες εκφράζουν κατά τον πλέον εντονον καί γρα-

φικον τρόπον τάς σκέψεις καί τα συναισθήματα μας, εικόνες, είλημμέναι εκ 

τής φύσεως, επαναλήψεις λέξεων, αίτινες καθιστούν ζωηράν την άφήγησιν, 

μ ε τ α φ ο ρ ά ί, π α ρ ο μ ο ι ώ σ ε ι ς , π ρ ο σ ω π ο π ο ι ή σ ε ι ς , χ α ρ α 

κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά ε π ί θ ε τ α καί διάφορα άλλα αισθητικά μέσα, άτινα ομολο

γουμένως χαρίζουν εις το νοητικον περιεχόμενον του τραγουδιού πλαστικήν ωραιό

τητα καί άπαραγνώριστον τελειότητα. 

Ή δημοτική ποίησις δεν έχει τήν ποικιλίαν τών μέτρων τής προσωπικής 

εντέχνου ποιήσεως. Τα μέτρα της είναι δύο : το ίαμβικον καί το τροχαϊκόν. Εις 

τα περισσότερα δημοτικά τραγούδια κυριαρχεί ό ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος ι 

άνομοιοκατάληκτος παροξύτονος, μέ σταθεράν τομήν εις τήν όγδόην συλλαβήν. 

Παραλλήλως χρησιμοποιούνται καί μικρότεροι στίχοι: 12σύλλαβος, ΙΙσύλ-

λαβος, ΙΟσύλλαβος, δσύλλαβος. 

Εύχρηστοι καί έξαιρέτως συντεθειμένοι είναι οί ιαμβικοί δωδεκασύλλαβοι 

μέ τόνον εις τήν τελευταίαν ή τήν προτελευταίαν συλλαβήν των. Εις τον στίχον, 

πού είναι αρμονικός 2, χωρίς χασμωδίας καί παρατονίσματα, ό απρόσωπος ποιη

τής δεν έπρόσεξε τήν ρ ί μ α ν καί τούτο, διότι θα έφερε πολλάς τεχνικάς δυσκολίας 

εις τήν διαυγή σκέψιν του* ούτως εις πάντα σχεδόν τα δημιουργήματα του δεν 

βλέπομεν τήν τόσον συνηθισμένην εις τα έντεχνα τραγούδια όμοιοκαταληξίαν. Ή 

1) Ό λεγόμενος πολιτικός. 
2) Ό σκοπός του τραγουδιού καθορίζει καί τήν μορφήν τοϋ στίχου εις μέγεθος καί 

ρυθμόν. 
Ή διάταξις αυτή ποιήσεως καί μουσικής, ήτις ενθυμίζει τήν άρχαίαν μελικήν ποίησιν, 

έδημιούργησε τον πλοϋτον τών μέτρων καί τών ρυθμών τών δημοτικών μας τραγουδιών, 
πράγμα, το όποιον δεν υπάρχει εις ούδεμίαν άλλην ξένην λαϊκήν ποίησιν. 

(Βλ. Ήλ. Βουτιερίδη, Ίστορ. της νεοελλ. λογοτεχνίας) 
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τοιαύτη έλλειψις, ό άνομοιοκατάληκτος δηλονότι στίχος, είναι έκ των κυριωτέρων 
γνωρισμάτων του τεχνικού μέρους των δημοτικών μας τραγουδιών. 

7. Συλλογαί καί εκδόσεις 

Γνωρίζομεν, δτι προ της Επαναστάσεως του 21 πολλοί ξένοι έπεσκέπτοντο 
την χώραν μας καί, δταν έπέστρεφον εις την πατρίδα των, έγραφον τάς εντυπώ
σεις έκ τών ταξιδιών καί τών περιηγήσεων των εις τους ελληνικούς τόπους. 

Εις τινας εξ αυτών τών περιηγητών τα ποιητικά δημιουργήματα του λάου 
μας ένεποίησαν μεγάλην αΐσθησιν καί τόσην έντύπωσιν, ώστε έδειξαν ίδιαίτερον 
περί αυτών ενδιαφέρον καί τα συνέλεξαν με τον σκοπον να τα μελετήσουν καί 
κατόπιν να τα θέσουν εις εύρεΐαν κυκλοφορίαν δια της εκδόσεως των εις βιβλίον. 

Την έργασίαν τών ξένων περί τών δημοτικών μας τραγουδιών έμιμήθησαν 
καί οι ημέτεροι λόγιοι, αν καί δεν έλειψαν καί οι έπικριταί των, οιτινες τα άπε-
κάλουν άθλια κατασκευάσματα. 

Οΰτως έχάρησαν το φώς πολλαί καί διάφοροι συλλογαί. 

Βασική εκδοσις είναι του Γάλλου ιστορικού, φιλολόγου καί κριτικού, 
Fauriel, δστις, ώς λέγει ό ιστορικός Κ. Παπαρρηγόπουλος, «υπέρ πάντα άλλον 
άκριβέστερον έμελέτησε, κατενόησε καί έξετίμησε την δημώδη ημών ποίησιν». 

Δέον να σημειωθή, δτι ούτος δεν έπεσκέφθη τήν Ελλάδα. Τήν έλληνικήν 
γλώσσαν καί γενικώτερον τήν κατάστασιν του ελληνικού λαοΰ εμαθεν εν Παρι-
σίοις εξ Ελλήνων σπουδαστών, εμπόρων καί ναυτών. Πρώτος 1 λοιπόν αυτός 
συνέλεξεν επιμελώς καί συστηματικώς τα δημοτικά μας τραγούδια καί τα έξέδω-
κεν εις δύο τόμους, υπό τον τίτλον : «Chants populaires de la Grèce moderne». 
'Εκδίδων τα λαϊκά ταϋτα μνημεία του λόγου ό Fauriel εφρόνει, δτι ένεφάνιζεν 
εις τον φιλολογικον καί διανοούμενον κόσμον εν βιβλίον μοναδικον εις το εϊδός 
του περί της μελέτης της νέας ελληνικής γλώσσης, εις τήν οποίαν ήσαν γεγραμ-
μένοι οι ελληνικοί θησαυροί. Καί έκ τών πραγμάτων δεν διεψεύσθη εις τάς προσ
δοκίας του. Ή έ'κδοσίς του εκείνη είχε μεγάλην σπουδαιότητα καί ωφέλησε πολ
λούς, εν οις καί τον έθνικόν μας ποιητήν Δ. Σολωμόν, δστις πολλά εξ αυτής 
έδιδάχθη. 

Εις τήν έργασίαν του ό Fauriel έχρησιμοποίησε πολλάς πηγάς. Πρώτη καί 
σημαντικωτέρα ήτο μία ανέκδοτος συναγωγή τραγουδιών του Ά δ . Κοραή 2 . Έ π ί -

1) Ό 'Ηλίας Βουτιερίδης εις σημείωμα του, πού έδημοσιεύθη εις τήν «ΝΕΑΝ Ε Σ Τ Ι Α Ν » 

(Τόμ. 12, 1932) αναφέρει, οτι προ τοϋ Fauriel, έν ετει 1818, συνέλεξε δημοτικά τραγούδια 

ό Haxthouseti. Τήν γνώμην του ταύτην στηρίζει εις τα δσα έγραψε κατά το έτος 1818 ό 

λόγιος Κ. Σκούφος εις άρθρον του, ύπο τον τίτλον «Σύμμικτα» εις το περιοδικον «Φιλολογικός 

Τηλέγραφος», το όποιον έξεδίδετο εις τήν Βιέννην, δτι «ό Goethe άνέγνωσε τήν συλλογήν 

τών σημερινών τοΰ ελληνικού λαοΰ άσματίων γενομένην ύπο τοΰ βαρώνου Άξτάουζεν καί 

εΐπεν εις τον φιλέλληνα κύριον Θ^ίρσιον, ότι τα #σματα ταύτα είναι το εύφυέστερον μείγμα 

τών ελεγείων, λυρικής ποιήσεως καί εποποιίας». 

2) Ή Συλλογή εδόθη εν αντιγράφω είς τον λόγιον Ν. Πίκκολον, Οστις τήν έστειλεν έκ 

Κερκύρας είς τον Fauriel. 
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σης εις την κατάρτισιν της συλλογής του τον έβοήθησαν ό Γερμανός φιλόλογος 

Hase, ό Μουστοξύδης, ό Μαυρομάτης καΐ άλλοι. €0 Α' τόμος έτυπώθη εν ετει 

1824 και περιελάμβανε Κλέφτικα τραγούδια της 'Ακαρνανίας, της Ηπείρου, της 

Θεσσαλίας, της Μακεδονίας καί τραγούδια ιστορικά Μοραέτικα ή Ρουμελιώτικα. 

Εις τον Β' τόμον, δστις έτυπώθη το έτος 1825 καί περιείχε ιστορικά τραγούδια 

ααί τραγούδια του σπιτιού ή παραλογές, -υμπεριέλαβε καί τον θούριον του Ρήγα, 

αποσπάσματα εκ του Έρωτοκρίτου κο. τον «"Γμνον εις την Έλευθερίαν» του 

Δ. Σολωμού. 

Εις την έ'κδοσίν του δεν περί ^ίσθη μόνον εις την καταγραφήν τών τρα

γουδιών* την έπλούτισε με ιστορικό καί λαογραφικάς διασαφήσεις, με ποικίλα 

σχόλια καί ένημερωτικάς είσαγωγάς εις κάθε τραγούδι. Επίσης λίαν ενδιαφέροντα 

είναι δσα γράφει εις τον διεξοδικον πρόλογον της εισαγωγής του, δστις εσχε με-

^γάλην και ευμενή άπήχησιν εις τον διανοούμενον καί πολιτισμένον κόσμον της 

Ευρώπης, με αποτέλεσμα να θαυμασθή ό αγωνιζόμενος διάτα εξαίρετα τραγούδια 

του ελληνικός λαός καί να ένισχυθή ιδιαζόντως το ρεΰμα του φιλελληνισμού. Εις 

τον πρόλογον αναφέρει τάς συνθήκας, αίτινες έδημιούργησαν τα δημοτικά μας 

τραγούδια, εξετάζει την μουσικότητα τών στίχων καί τονίζει την αίσθητικήν 

των άξίαν. 

'Αναφέρεται προσέτι εις την ζωήν του λαοΰ μας καί δίδει πολύτιμους πλη

ροφορίας περί τών ηθών καί εθίμων του. 

Ενδεικτικώς άναφέρομεν, οτι τόση ήτο ή έπίδρασις της Συλλογής του 

Fauriel, ώστε μετ' ου πολύ μετεφράσθησαν έκλογαί αυτής εις τα αγγλικά, γαλ

λικά, γερμανικά καί ρωσικά. 

Ό Γερμανός νεοελληνιστής Κάρολος Θεόδωρος Kind, ένθερμος φίλος τής 

Ελλάδος, έξέδωκεν εν ετει 1827 «νεοελληνικά δημώδη τραγούδια». 

Ωσαύτως ό 'Ιταλός Νικόλαος Tommaseo κατήρτισε καί έξέδωκε νέαν συλ-

λογήν κατά το έτος 1842. 

Ό Γερμανός Άρνόλδος Passow1, έκτος τών φιλολογικών εργασιών καί τών 

$λλων μελετών του περισυνέλεξε καί νεοελληνικά δημώδη άσματα, τα όποια έδη-

μοσίευσε το έ'τος 1860 εις τήν Λειψίαν υπό τον λατινικον τίτλον : «Carmina ρο-

•pularia Graeciae recentioris». Τήν εκδοσίν του, ώς καί ό Fauriel, συνοδεύει μέ 

προλεγόμενα πολλού λόγου άξια. 'Εκφράζει τον θαυμασμόν του άλλα καί τήν χα-

ράν του, διότι εκ τών λαϊκών τούτων μνημείων του λόγου συνάγεται, 6τι «εις τα 

δυστυχισμένα εκείνα χρόνια—τής δουλείας—καθ' α οι κατακτηταί παντί τρόπω 

έπεδίωκον νά δώσουν τελειωτικον κτύπημα εις τήν «Έλευθερίαν» καί εις τήν 

χ<Θρησκείαν», οι "Ελληνες ύπερ πάσαν προσδοκίαν διεφύλαξαν άμείωτον τήν γλώσ-

σάν των καί συγχρόνως διετήρησαν άθικτα πολλά ήθη καί έθιμα τών προγό

νων των. 

1) Διετέλεσε γυμνασιάρχης εν Λίνγεν καί συνέγραψε «Περί τών 'Ομηρικών παραβο
λών» καί «Σοφοκλέους μελετάς». 
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Έ κ των ελληνικών ή πρώτη εκδοθείσα συλλογή είναι του Κερκυραίου ποιη-

του Ά . Μανούσου (1850). 

Άργότερον τα δημοτικά τραγούδια έκίνησαν το ενδιαφέρον πολλών, ημετέ

ρων και ξένων, και οΰτως ειδον το φώς της δημοσιότητος έμπεριστατωμέναι έπ* 

αυτών μελέται (είδικαί και γενικαί) και περίφημοι συλλογαί. "Ο λογοτέχνης καΐ 

ιστοριοδίφης Σπυρίδων Ζαμπέλιος, έκτος τών άλλων εργασιών του, ήσχολήθη καΐ 

με την δημοτικήν ποίησιν. Συνέλεξε και αυτός—εκ τών πρώτων εις την Ελλά

δα—δημοτικά τραγούδια και το 1852 τα έξέδωκεν εις την Κέρκυραν, με τον 

τίτλον : «"^σματα δημοτικά της Ελλάδος». 

Ή προτασσομένη εις την συλλογήν του εισαγωγή είναι πολύ ενδιαφέ

ρουσα ' και αποτελεί πολύτιμον βοήθημα δια τήν κατανόησιν του δημοτικού 

τραγουδιού. 

Ύπερ πάντα άλλον εν Ελλάδι έμελέτησε τα πνευματικά δημιουργήματα 

του λαοϋ μας ό πατήρ της ελληνικής λαογραφίας, καθηγητής του Παν/μίου, Ν, 

Γ. Πολίτης. Ούτος, άφοΰ συνέλεξε πολλά δημοτικά τραγούδια, δσα εκρινεν ως τα 

εκλεκτότερα 2, τα έδημοσίευσεν εν ετει 1914, υπό τον τίτλον : «ΈκλογαΙ άπο τα 

τραγούδια του ελληνικού λαοϋ». Ή συλλογή του αποτελεί τήν πρώτην προσπά-

θειαν συστηματικής κατατάξεως τών κειμένων και είναι εμπλουτισμένη με συντό

μους έπεξηγηματικάς σημειώσεις, αιτινες παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία προς 

πληρεστέραν κατανόησιν τών τραγουδιών. 

Εις τα προλεγόμενα της ό Ν. Γ. Πολίτης, άφοΰ χαρακτηριστικώς αναφέ

ρει τί εν γένει «έγκατοπτρίζουν» τα τραγούδια, προς τοις άλλοις τονίζει—εν δλη 

τη επιστημονική αυθεντία του—δτι «ή δημοτική ποίησις είναι ή ασφαλέστατη 

αφετηρία καί το στερεώτατον θεμέλιον πάσης δημιουργίας της ελληνικής τέχνης,. 

είναι τελεσφορώτατον όργανον τής εθνικής αγωγής, εκφράζουσα καί συντηρούσα 

το έθνικον φρόνημα, πας δε Έλλην πρέπει να γινώσκη τα κυριώτατα τουλάχιστον 

τών δημωδών λογοτεχνημάτων» 3 . 

8. Μέθοδοι καταρτίσεως Συλλογών 

Εις τήν εκδοσιν τών κειμένων υπάρχουν τρεις διάφοροι μεταξύ των τρόποι, 

'Ακολουθούν δηλ. οι συλλέκται τάς εξής μεθόδους : 1. Αφήνουν τα τραγούδια 

άθικτα, αμετάβλητα, δπως τα ειχον ακούσει άπο το στόμα του λαού, καί τα δη

μοσιεύουν, χωρίς να επιφέρουν εις αυτά ούδεμίαν άλλαγήν. Κατά τον τρόπον αύ-

1) 'Αναφέρεται συγκεκριμένως εις τήν γένεσιν καί τήν διάδοσιν τοϋ δημοτικού τρα

γουδιού μετά τήν ύποδούλωσιν. 

2) Έ κ τών 20.000 παρέλαβε περί τα 250. 

3) Ή ίίκδοσις γενικών συλλογών συνεχίσθη, ώς του Ά π . Μελαχροινοΰ (1946), του· 

Ά . Θέρου (1951), τοϋ Δ. Πετροπούλου εις δύο μεγάλους τόμους τής Βασικής βιβλιοθήκης 

(1958—1959), του Γ. 'Ιωάννου, ε"κδ. «Ταχυδρόμου» 1966, κ.£. Περισπούδαστος είναι ό υπό 

τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών εκδοθείς έν ε*τει 1962 Α ' Τόμος, Οστις περιλαμβάνει 'Ακριτικά,, 

Ιστορικά, Κλέφτικα καί Παραλογές. 
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τον συναπηρτίσθησαν και έξεδόθησαν αϊ περισσότερα!, συλλογαί. 2. Παραλαμβά

νουν τα λαϊκά τραγούδια καί εάν δι' οιονδήποτε λόγον δεν τους Ικανοποιούν, τ α 

διορθώνουν, δίδοντες εις αυτά την μορφήν της προτιμήσεως των. Αυτό παρατη

ρείται εις την συλλογήν του Σ π . Ζαμπελίου. 

3. Κάθε τραγούδι, έχοντες υπ ' όψιν τάς διαφόρους παραλλαγάς του, δοκιμά

ζουν να το αλλάξουν, να το συμπληρώσουν, να το παρουσιάσουν υπό ένιαίαν μορ

φήν, ώστε νά είναι άρτιον εις περιεχόμενον. Την μέθοδον ταύτην έτήρησε πιστώς 

εις την κατάρτισιν της συλλογής του ό Ν. Γ. Πολίτης *. 

9. Ε ί δ η 

Πολλας δυσκολίας παρουσιάζει ή διαίρεσις τών τραγουδιών εις εϊδη ή κ α τ η 

γορίας καί τοΰτο, διότι ό λαός πριν εϊπη το τραγούδι του δεν κάμνει διάκρισιν 

του περιεχομένου του, δεν σκέπτεται οΰτε αισθάνεται οιονδήποτε χωρισμόν. 

Δια τον λαον δλα είναι τραγούδια. Οΰτω τραγούδι, πού δεν είναι του τρα

πεζίου ή του δρόμου, δύναται να είναι και του χοροϋ. Την όρθοτέραν και άκριβε-

στέραν διάκρισιν τών δημοτικών τραγουδιών εις κατηγορίας βλέπομεν εις την εκ-

δοσιν του Ν. Γ. Πολίτου. "Εχομεν δύο μεγάλας ομάδας έργων, δύο μεγάλας κα

τηγορίας : Τ α δ ι η γ η μ α τ ι κ ά και τα κ υ ρ ί ω ς τραγούδια. 

Τ α π ρ ώ τ α είναι τραγούδια επικής φύσεως, έχουν δηλαδή διηγηματικον χ α 

ρακτήρα. Τ α άλλα είναι συναισθηματικά, ήτοι λυρικά τραγούδια. Εις έκάστην τών 

δύο μεγάλων κατηγοριών περιλαμβάνονται πολλαί μικρότεραι, αίτινες αναλόγως 

προς τον έπιδιωκόμενον σκοπόν και το περιεχόμενον των λαμβάνουν και το 

ονομά των. 

Καί πρώτον τα λυρικά τραγούδια δύνανται να υποδιαιρεθούν εις τάς εξής 

κατωτέρω κατηγορίας. Εις : 1) ' Ε ρ γ α τ ι κ ά . Είναι τα τραγούδια, πού σκοπόν 

έχουν να ανακουφίσουν τον έργάτην εις τον πόνον του καί με τον ρυθμόν των να 

απαλύνουν τήν ψυχήν του εις τον καθ' ήμέραν μόχθον του. Ό λαός καταφεύγει 

εις αυτά τήν ώραν, πού αλέθει με τον χειρόμυλον, τήν ώραν, πού σπείρει το χ ω 

ράφι του, δταν ύφαίνη, δταν τρυγά το αμπέλι του, δταν θερίζη ή άλωνίζη το σι

τάρι του καί γενικώς καθ' δν χρόνον ... ιδρώνει εκ τής εργασίας του. 2) Έ ο ρ τ α

σ τ ι κ ά . Τ α τραγουδούν εις ώρισμένας ημέρας του έτους συνήθως παιδιά, τα 

όποια περιφέρονται άπο σπίτι εις σπίτι, λέγουν εύχας δια τήν εύτυχίαν του καί 

κατόπιν ζητούν φιλοδωρήματα. Εις τα χωριά ανέκφραστος είναι ή χαρά τών μι

κρών, δταν πλησιάζουν αϊ έορταί : Τ ά Κάλαντα τών Χριστουγέννων, ή Πρωτοχρο-

1) Γράφει τά έξης, χαρακτηριστικά δια τήν έπιστημονικήν κριτικήν τών κειμένων καί 
τον προσεκτικον τρόπον της εργασίας του : 

«"Εχων προ οφθαλμών πάσας τάς παραλλαγάς τοϋ άσματος, παραβάλλων στίχον προς 
στίχον αύτάς, άποκαθίστων το άσμα, ουδέν το ίδιον, ουδέ λέξιν, ουδέ γράμμα καν παρεμβάλ-
λων. Ή εργασία μου εΤναι ως ή του έκδοτου φιλολογικού κειμένου, δστις επί τη βάσει τών 
έν τοις χειρογράφοις γραφών το επεξεργάζεται, περιοριζόμενος εις μόνην τήν άποκατάστασιν 
(recensio) καί μή άποτολμών διόρθωσιν (emendatio)». 
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νιά, ή ήμερα του Λαζάρου, των Βαΐων, ή Μεγάλη Παρασκευή, ή ήμερα των 12 

'Αποστόλων κ. ά. 'Ιδού μερικά δείγματα : 

ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΗ 

«Τοΰτο το σπίτι το ψηλό πέτρα να μη ραΐση 

κι ό νοικοκύρης του σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσ^. 

'Αφέντη μου, ευγενικέ, ποχεις μεγάλη χάρη 

πού σ' έχομε στον τόπο μας σαν το λαμπρό φεγγάρι, 

άνοιξε το πουγγάκι σου το μαργαριταρένιο, 

αν έχης γρόσια, δός μας τα, αν έχης καί παράδες, 

αν έχης καί γλυκό κρασί, βγάλε να μας κεράσης». 

ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΐ 

«—Πες μας, Λάζαρε, τί είδες 

εις τον " ^ δ η , πού επήγες ; 

—Εις τον "-^δη, πού επήγα, 

δλα τα κακά τα είδα. 

Είδα φόβους, είδα τρόμους 

είδα βάσανα καί πόνους. 

Φέρτε μου λίγο νεράκι 

να ξεπλύνω το φαρμάκι 

της καρδίας, τών χειλέων 

καί μη με ρωτάτε πλέον». 

ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 

«Σήμερον έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι, 

οι άνομοι καί τα σκυλιά καί τρις καταραμένοι, 

για να σταυρώσουν το Χριστό, τών πάντων βασιλέα. 

Κι ό Κύριος ηθέλησε να μπή σέ περιβόλι, 

να λάβη δείπνο μυστικό για να τον λάβουν δλοι. 

Ή Παναγιά, ή Δέσποινα, καθόταν μοναχή της, 

τάς προσευχάς της έκανε για τον μονογενή της, 

Φωνή εξήλθε άπ' ούρανοΰ κι άπ' αρχαγγέλου στόμα : 

—Σώνουν, κυρά μου, οι προσευχές, σώνουν καί οι μετάνοιες, 

τον γιό σου τον έπιάσανε καί στοΰ χαλκιά τον πάνε 

καί στοϋ Πιλάτου τάς αύλάς εκεί τον τυραννάνε». 

ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

«Χριστούγεννα, Πρωτόγεννα, πρώτη χρονιά του χρόνου, 

για βγήτε για να μάθετε οπού Χριστός γεννάται, 

γεννάται κι αναθρέφεται μέ μέλι καί με γάλα, 

το μέλι τρων οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες. 



- 2 3 5 -

IV ανοίξτε τα κουτάκια σας τα κατακλειδωμένα 

και δώστε για τον κόπο μας άπ' το χρυσό πουγγί σας. 

"Αν είστε άπο τους άρχοντες, φλουριά μην τα λυπαστε 

κι αν είστε άπο τους δεύτερους, τάληρα καΐ δραχμουλες 

κι αν είστε άπ' τους κατάφτωχους, ενα ζευγάρι κόττες». 

3) ' Ε ρ ω τ ι κ ά ή τ η ς α γ ά π η ς . Τα περισσότερα εϊναι δίστιχα 1 . 
Παραθέτομεν κατωτέρω εν εξ αυτών : 

«Έβγατε, αγόρια στο χορό, κοράσια στα τραγούδια, 

πέστε και τραγουδήσετε πώς πιάνεται ή αγάπη. 

Ά π ο τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει 

κι άπο τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δε βγαίνει». 

Και δύο δίστιχα : 

«Ψιλέ, λιανέ βασιλικέ, δπου μοσκομυρίζεις, 

τον νου μου συ τον έκρατεις και συ μου τον ορίζεις». 

<<"Οσ' άστρα έχει ό ουρανός το πιο μικρό σου μοιάζει, 
πού βγαίνει τα μεσάνυχτα κι δλα τα σκοτεινιάζει». 

4) Γ α μ ή λ ι α (του γάμου). "Εχουν συγγένειαν προς τα τραγούδια της 

αγάπης και αναφέρονται εις τας συνήθειας του γάμου, εις τον γαμβρον και εις 

τήν νύμφην. Έ ν δείγμα : 

«Νύφη μου, ξάστερο νερό καί ξέλαμπρο φεγγάρι, 

το ταίρι σου 'ναι ζηλευτό κι όμορφο παλληκάρι. 

Στο σπίτι το πεθερικό, στη γειτονιά όποϋρθες, 

σαν κυπαρίσσι να σταθης, σαν πρίνος να ρίζωσης, 

καί σα μηλιά γλυκομηλιά ν' άνθισης, να καρπίσης, 

υγιούς εννιά ν' άξιωθης καί μια γλυκομηλίτσα». 

Καί δύο δύστιχα : 

«"Ομορφη 'πού 'ν* ή νύφη μας, μαντήλι κεντημένο, 

μαντήλι, χρυσομάντηλο, διαμάντι στολισμένο». 

«Έδιάλεξεν ή νύφη μας μέσα στα παλληκάρια 
κι έπήρεν το βασιλικον με τα πολλά κλωνάρια». 

1) «Βλέπεις εις αυτά, λέγει ό Ρ. Ε. Pavoüni, συνειλεγμένα ώς εις ευώδεις άνθοδέσμας, 
ώς εις αρμονικούς στεφάνους, τά ευγενέστατα Ανθή της ερωτικής ποιήσεως». 
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5) Ν α ν ο υ ρ ί σ μ α τ α (ταχταρίσματα). Είναι απαλά, τρυφερά και γλυ

κύτατα τραγούδια, τα όποια δεικνύουν δλην την στοργήν της μάννας εις το παιδί 

της, πού ώς δημιούργημα της αποτελεί μέρος του εαυτού της. 

Παραθέτομεν δύο χαριτωμένα τραγουδάκια : 

«Κοιμήσου άστρι, κοιμήσου αυγή, κοιμήσου νιο φεγγάρι, 

κοιμήσου, πού να σε χάρη ό νιος πού θα σε πάρη. 

Κοιμήσου και παράγγειλα στην Πόλη τα χρυσά σου, 

στη Βενετία τα ροΰχα σου και τα διαμαντικά σου». 

«Navi, νανί, στο γάμο του να βρέχη, να χιονίζη, 

τα χιόνι' αλεύρια να γενούν κι οι πέτρες παξιμάδια, 

κι δλα τα χώματα της γης ατίμητα πετράδια». 

6) Γ ν ω μ ι κ ά . Είναι φιλοσοφημέναι σκέψεις του λαού, νουθεσίαι καί 

συμβουλαί, είλημμέναι εκ της πείρας της ζωής. Μερικά λιανοτράγουδα (δίστιχα). 

« Ό κόσμος ειν* ενα δεντρί, κι εμείς το πωρικό του. 

Ό Χάρος είναι τρυγητής καί παίρνει τον ανθό του». 

«Μην τα πετάς τα λόγια σου σαν τ' άχυρο στ' αλώνι, 

γιατί τα παίρνει ό δαίμονας καί ποιος τα συμμαζώνει». 

«Τα λόγια σου πριν να τα πης, μέτρα τα ενα Ινα, 

καί της καρδιάς σου τα κλειδιά μη δίνης στον καθένα». 

«"Οποιος αγαπάει τα ρόδα πρέπει να 'χη υπομονή, 

δταν τον τρυπάν τ αγκάθια, να μη λέγη πώς πονεΐ». 

7) Σ κ ω π τ ι κ ά (Περιγελαστικά). Με τα τραγούδια αυτά ό λαός εκφρά

ζει την άποδοκιμασίαν του προς δ,τι δεν συμβιβάζεται με τάς ήθικάς αρχάς του. 

8) Τ η ς ξ ε ν ι τ ε ι α ς. "Εχουν την αρχήν των εις τα στοργικά καί νο

σταλγικά αισθήματα του ελληνικού λαού προς την οίκογενειακήν του έστίαν καί 

την ίδιαιτέραν του πατρίδα. 'Εκφράζουν του σκληρού αποχωρισμού τάς θλίψεις 

καί τα μαρτύρια, την πίκραν καί τα βάσανα. "Εχουν βαθύν λυρισμον καί πάθος 

καί διαπνέονται άπα τα υψηλότερα ανθρώπινα συναισθήματα. "Εν δείγμα : 

«Σηκώνομαι τη χαραυγή, γιατί ύπνο δεν ευρίσκω, 

ανοίγω το παράθυρο, κοιτάζω τους διαβάτες, 

κοιτάζω τις γειτόνισσες καί τις καλοτυχίζω, 

πώς λαχταρίζουν τα παιδιά καί τα γλυκοβυζαίνουν. 

Με παίρνει το παράπονο, το παραθύρι αφήνω, 

καί μπαίνω μέσα, κάθομαι καί μαύρα δάκρυα χύνω». 
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9) Μ ο ι ρ ο λ ό γ ι α ή τ ο υ Χ ά ρ ο υ . Εις αυτά εκφράζεται εις 6λην 

του την δύναμιν ό πόνος δια την άπώλειαν προσφιλούς προσώπου. Περιγράφονται 

με τα μελανώτερα χρώματα : ή τύχη του αποθανόντος, ή συμφορά, το πένθος και 

ή καταφρόνησις, πού σκορπίζει ό θάνατος εις την άπορφανισθεΐσαν οίκογένειαν, ό 

κάτω κόσμος και ή πολυβασανισμένη ζωή των νεκρών, ό φρικτός Χάρος καί τα 

φρικτότερα έργα του. 

Είναι τα δυνατώτερχ, τα στοχαστικώτερα καί παθητικώτερα πνευματικά 

δημιουργήματα του λαού μας, «θαυμαστά έλεγειογραφίας αριστουργήματα» ι . 

Μερικά δείγματα : 

ΟΤΑΝ ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟΝ 

«Αύτοΰ πού βούλεσαι να πας κι δπου ξεπερατιέσαι, 

αν εύρης νιους χαιρέτα τους, καί νιές κουβέντιασε τους, 

κι αν εΰρης καί μικρά παιδιά, γλυκά παργόρησέ τα. 

Μήν κάμης νιές να κλάψουνε καί νιους ν' αναστενάξουν, 

μην κάμης καί μικρά παιδιά καί θυμηθούν τή μάννα. 

Μήν πης πώς έρχεται Λαμπρή, πώς Ιρχονται γιορτάδες. 

Πές τοΰ Χριστού πώς χιόνιζε καί τή Λαμπρή 6α βρέχη, 

καί τήν ήμερα τ' άη Θωμά θα σέρνουν τα ποτάμια. 

Πώς δε θα βγούνε τα παιδιά με τές γλυκές μαννάδες, 

ούτε θα βγουν τ' άντρόγενα τα πολυαγαπημένα». 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ 

«Σαν ήλιος έβασίλεψε καί σα φεγγάρι έχάθη 

καί σα σγουρός βασιλικός στα χέρια σου ξεράθη». 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

« Ό Χάρος έβουλήθηκε να φκιάση περιβόλι' 

βάζει τις νιές πορτοκαλιές, τους νέους κυπαρίσσια, 

βάζει καί τα μικρά παιδιά τριανταφυλλιές καί βιόλες, 

τους γέρους, τους μαυρόγερους γύρω τριγύρω φράχτη. 

—Τόσοι λεβέντες στον ντουνιά, τόσοι παλληκαράδες, 

δέ βρέθηκε Ινας κυνηγός το Χάρο να σκοτώση, 

να τοΰ το πάρη το σπαθί, τον κόσμο να γλυτώση ;» 

10) ' Ι σ τ ο ρ ι κ ά . "Εχουν ως θέμα πρόσωπα της ιστορίας ή γεγονότα καί 

άνευ εξαιρέσεως έγένοντο συγχρόνως μέ αυτά. 

'Αναφέρονται δηλαδή εις διαφόρους καταστροφάς, κάστρων, χωρίων καί τό

πων, εις αιχμαλωσίας, πολεμικάς νίκας ή ήττας, εις τήν κατάληψιν καί τήν πο-

1) Σπυρ. Ζαμπέλιος. 
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λιορκίαν πόλεων είτε εις κατορθώματα, άτινα ένεποίησαν εις τον λαον ζωηροτά-

την έντύπωσιν. 

Γνωστόν είναι το σπαρακτικον και αίματωμένον τραγούδι, του οποίου ή 

σύνθεσις μας ενθυμίζει την πανωλεθρίαν του Δράμαλη : 

«Φύσα, μαΐστρο δροσερέ κι αέρα του πελάγου, 

να πάς τά χαιρετίσματα στοΰ Δράμαλη τη μάννα. 

Της Ρούμελης οι Μπέηδες, του Δράμαλη οι αγάδες 

στο Δερβενάκι κοίτονται, στο χώμα ξαπλωμένοι. 

Στρώμα 'χουνε τη μαύρη γης, προσκέφαλο λιθάρια 

και γι* άπανωσκεπάσματα του φεγγαριού τη λάμψη. 

Κι ένα πουλάκι πέρασε καί το συνορωτάνε : 

«Πουλί, πώς πάει 6 πόλεμος, το κλέφτικο τουφέκι; 

—Μπροστά πάει ό Νικηταράς, πίσω ό Κολοκοτρώνης, 

καί παραπίσω οι "Ελληνες με τα σπαθιά στα χέρια». 

11) Κ λ έ φ τ ι κ α . Συγγενεύουν προς τα μοιρολόγια. 'Αποτελούν την με-

γαλυτέραν κατηγορίαν καί είναι πολύ χαρακτηριστικά, διότι συνδέονται μέ την 

νεωτέραν ίστορικήν ζωήν της Ελλάδος. Είναι γέννημα καί θρέμμα τών χρόνων 

της Τουρκοκρατίας καί εκφράζουν το πνεύμα της Κλεφτουριάς, το ήρωϊκον μεγα-

λεΐον της ψυχής του λαοΰ μας εις κρισιμωτάτας της πατρίδος στιγμάς. «Τα Κλέ

φτικα τραγούδια, λέγει γερμανός ιστορικός', νομίζεις, οτι είναι χείμαρροι αφρισμέ

νοι έκρέοντες οχι άπο ανθρώπινα χείλη, άλλα άπο τους βράχους του 'Ολύμπου 

καί της Οϊτης». 

Παραθέτομεν κατωτέρω το τραγούδι του Ζήδρου : 

«"Ενα πουλάκι κάθονταν στοΰ Ζήδρου το κεφάλι* 

δέν έλαλοϋσε σαν πουλί σαν όλα τα πουλάκια, 

μόν' έλαλοϋσε κι ελεγεν ανθρώπινη λαλίτσα : 

—Ζήδρο μου, σ' ήσουν φρόνιμος, ήσουν καί παλληκάρι, 

ήσουν καί πρώτος έπαρχος σ' δλα τα μοναστήρια, 

κι δσα βουνά περπάτησες, δλα βοτάνια ν5 ήταν, 

δέν τοξερες, κακόμοιρε, να φας να μη πεθάνης ; 

—Τί λες μωρέ πουλάκι αύτοϋ, γιατί μέ καταριέσαι ; 

Σαράντα χρόνους έζησα ν' αρματολός καί κλέφτης 

κι άλλους σαράντα νάζουνα, πάλι θενά πεθάνω. 

Δέν τοχω πώς θα να χαθώ, καί πώς θα να πεθάνω, 

μόν' τοχω σέ παράπονο, καί σ' έντροπή μεγάλη 

πού θα το μάθη ν' ή Τουρκιά να πάη στην Άλασσώνα 

να μου χαλάση τα χωριά τ' έ'ρημα βιλαέτια. 

1) Κ. Mendelsohn Bartholdy. 
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Παρακαλώ τή συντροφιά κι" δλα τα παλληκάρια 

να μου κοιτάζουν το παιδί, το μαΰρο το Δημήτρη, 

ποδναι μικρό κι ανήλικο κι άπο κλεφτιά δεν ξέρει». 

Έ ρ χ ό μ ε θ α εις τα διηγηματικά τραγούδια. Ταϋτα δύνανται να υποδιαιρεθούν 

εις τρία είδη : 'Ακριτικά, Ρίμες και Παραλογές. 1. Τ α ' Α κ ρ ι τ ι κ ά , άναφέ-

φέρονται εις την μεσαιωνικήν Ε λ λ ά δ α , σχετίζονται προς τους Βυζαντινούς ακρί

τας και στεφανώνουν τάς άνδραγαθίας των εναντίον των 'Αράβων ή Σαρακηνών. 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των είναι το έπικον στοιχεΐον καί το άξιοθαύμαστον 

ήθος των. 

Εις τους άθλους τών ηρώων, πού περιγράφονται με παραστατικήν ζωηρό

τητα, διακρίνεται ή τιτανική μορφή του Διγενή 'Ακρίτα, όστις, ακατανίκητος εις 

τους αγώνας, δεν ήθελε νά δώση τέλος εις τήν ζωήν του πριν αντιμετώπιση ήρωϊ-

κώς τον θάνατον, πρίν παλαίση με τον Χάρον. Οι ακρίτες διά τών κατορθωμάτων 

των δημιουργούν θρΰλον περί το ονομά των. 

2) Αι ρ ί μ ε ς αποτελούνται εκ στιχουργημάτων, τα όποια είναι συντετα

γμένα εις ομοιοκατάληκτους στίχους άνευ ουδεμιάς ποιητικής αξίας. 

3) Α ί π α ρ α λ ο γ έ ς 1 . Παρουσιάζουν πολλήν ομοιότητα προς τα 'Ακρι

τικά. Είναι μακρά τραγούδια, τα όποια χρειάζονται ποιητικήν προπαρασκευήν κ α ί 

άρκετήν τέχνην. 

«Εις αυτά, λέγει ό Fauriel, ή φαντασία του λαοΰ έκδηλοΰται μετά περισσής 

ποικιλίας, ελευθερίας καί δυνάμεως». 

Αί υποθέσεις των είναι είλημμέναι εκ διαφόρων λαϊκών παραδόσεων ή π α 

λαιών μύθων ή φαίνονται πλασταί . 

Τ α περισσότερα αναφέρονται εις τα λεπτότερα καί τα ευγενέστερα ανθρώ

πινα συναισθήματα : τήν άδελφικήν άγάπην, τήν συζυγικήν πίστιν, τήν περιπλάνη-

σιν αγαπητών προσώπων εις τήν ξένην, καί εις περιπέτειας καί πολεμικά κατορ

θώματα ηρώων. 

Οι στίχοι των είναι συνυφασμένοι προς τήν έλληνικήν ζωήν, εκφράζουν τα. 

συναισθήματα της ελληνικής ψυχής καί μοσχοβολούν από τον αέρα της ελληνι

κής φύσεως. 

Έ ξ έπόψεως τεχνοτροπίας διακρίνονται δια τήν περιγραφικήν δύναμιν της 

φαντασίας, τήν παραστατικήν έ'κφρασιν, τήν γραφικότητα της γλώσσης, τήν τρυ

φερότητα καί δια το δραματικον υφός εν τή άφηγήσει, ποικιλλομένη συχνάκις δια 

στιχομυθίας. 

Δια τοΰτο θεωρούνται αί παραλογές εκ τών αρίστων λαϊκών δημιουργημάτων 

της νεοελληνικής ποιήσεως. 

Εις το κατωτέρω τραγούδι, το ίδεολογικόν του περιεχόμενον μας ενθυμίζει 

τήν άναγνώρισιν τής Πηνελόπης με τον 'Οδυσσέα. 

1) Ή παραλογή έχει έτυμολογικήν σχέσιν προς τήν άρχαίαν λέξιν παρακαταλογή (μεθ* 
ύποκρούσεως απαγγελία στίχων). 

Αΰτη έχρησιμοποιεϊτο εις το δράμα, δταν έγίνετο μετάβασις εκ του μέλους ή της φδης 
εις τήν άπλήν άπαγγελίαν, ήτις κατά τον Ήσύχιον έλέγετο καταλογή. 
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«Μαλαματένιος άργαλιος κι έλεφαντένιο χτένι 

κι ενα κορμί αγγελικό κάθεται και υφαίνει. 

Πραματευτής έδιάβαινε στο μαΰρο του καβάλλα, 

κοντοκρατάει το μαϋρο του και τήνε χαιρετάει : 

«Καλή σου μέρα, κόρη μου. Καλώς τον ξένο πούρθε. 

«Κόρη, για δεν παντρεύεσαι, δεν παίρνεις παλληκάρι ; 

—Κάλλιο να σκάση ο μαύρος σου παρά το λόγο πούπες. 

"Αντρα 'χω 'γώ στην ξενιτειά και δέκα χρόνους λείπει, 

ακόμα δυο τον καρτερώ, στους τρεις τον παντεχαίνω, 

και μέσ' στους τρεις, αν δεν έρθή, τα μαΰρα θα φορέσω. 

«Κόρη μου, πέθανε ό άντρας σου έδώ και πέντε χρόνους, 

κι έγώ τοΰ δάνεισα πανί, μου 'πε να μου το δώσης, 

έγώ κερί τοΰ δάνεισα, μου 'πε να μέ πλερώσης, 

έγώ φιλί τοΰ δάνεισα, μοΰ 'πε να μοΰ το δώσης. 

—Πανί, κερί αν τοΰ δάνεισες, έγώ θα σοΰ το δώσω, 

μα το φιλί, αν τοΰ δάνεισες, αυτός να σοΰ το δώση. 

«Κόρη μου, έγώ ειμ' ό άντρας σου, έγώ είμαι κι ό καλός σου». 

—*Αν είσαι συ ό άντρας μου, αν είσαι συ ό ϊδιος, 

πές μου σημάδια τοΰ σπιτιοΰ και τότες να πιστέψω. 

«'Έχεις μηλιά στην πόρτα σου, μηλιά μέσ' στην αυλή σου, 

έχεις και χρυσοκάντηλο μέσα στην κάμαρη σου. 

—Αυτά τα ξέρει ή γειτονιά, τα ξέρει ό κόσμος όλος. 

Πές μου σημάδια τοΰ κορμιοΰ και τότες να πιστέψω. 

«'Έχεις ελιά στα στήθη σου κι ελιά στην άμασκάλη». 

—Έσύ, εσύ 'σαι ό άντρας μου, ελα στην αγκαλιά μου». 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ 

Έ κ των ανωτέρω εκτεθέντων γίνεται φανερόν, οτι τα δημοτικά μας τρα

γούδια είναι ή ζωηρότερα έκδήλωσις τοΰ συναισθήματος τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ και 

ή αληθεστέρα εκφρασις της κοινωνικής και εθνικής ζωής του. 

Ή μελέτη των, πράγματι, μας ενθουσιάζει και μας συγκινεί, διότι μας φέ

ρει εις γνωριμίαν μέ την ψυχήν τοΰ λαοΰ μας, μας κάμνει να άκούσωμεν την φω-

νήν του, να γνωρίσωμεν τάς σκέψεις του και τα αισθήματα του, να άναζητήσω-

μεν τάς δυστυχίας και τάς ελπίδας του, να άναπολήσωμεν τάς διαφόρους ίστορι-

κάς εξελίξεις του. Δι' αυτό ή σημασία των είναι πολύ μεγάλη και ιδιάζουσα ή 

αξία των, συγκρινόμενη προς την άλλην πνευματικήν και καλλιτεχνικήν παραγω-

γήν τοΰ τόπου μας. 

Ευλόγως λοιπόν μεγάλαι διάνοιαι, μεγάλα ποιητικά πνεύματα—και πρώ

τος ό Γκαίτε—έκτιμοΰν και θαυμάζουν τα ποιητικά διαμάντια της μούσης τοΰ 

λαοΰ μας, άτινα δεικνύουν την ψυχικήν ενότητα της φυλής μας και συνδέουν άρ-

μονικώς τήν άρχαίαν και νέαν Ελλάδα μας. 


