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ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

ΟΗ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΣΑ ΒΑΗΚΑ 
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

Γηα ηηο αξρέο ηεο λενειιεληθήο 

ινγνηερλίαο δελ ππάξρεη νκνθσλία 
αλάκεζα ζηνπο κειεηεηέο ηεο. 
Πνιινί ζεσξνχλ ηε βπδαληηλή θαη ηε 
λενειιεληθή ινγνηερλία σο 
αδηάζπαζην ζχλνιν. Άιινη 
ζεσξνχλ σο ηέξκα ηεο βπδαληηλήο 
ινγνηερλίαο θαη αθεηεξία ηεο 
λενειιεληθήο ην 1453. Ζ δηαίξεζε 
φκσο απηή, φζν θη αλ ζπκθσλεί κε 
ηε δηαίξεζε ηεο ηζηνξίαο, είλαη 
απζαίξεηε, γηαηί πνιχ πξηλ απφ ην 
1453, θαηά ην 10ν αηψλα, φπσο ζα 
δνχκε, αξρίδεη λα δηακνξθψλεηαη ε 
λενειιεληθή γιψζζα θη ν 
λενειιεληθφο πνιηηηζκφο, πνπ ζηγά 
ζηγά δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηε 
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βπδαληηλή γιψζζα θαη ην βπδαληηλφ 
πνιηηηζκφ. Βέβαηα, ηα 
ραξαθηεξηζηηθά εθείλα  ζηνηρεία, 
πνπ θαλεξψλνπλ ηε κεηάβαζε απφ 
ηε κηα επνρή ζηελ άιιε, δελ είλαη 
πάληνηε εχθνιν λα εληνπηζηνχλ, 
γηαηί ε δηακφξθσζε ηνπο γίλεηαη 
ζπλήζσο κε αξγφ ξπζκφ θαη ε 
επηζήκαλζε ηνπο είλαη δχζθνιε. Σα 
βαζηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 
καξηπξνχλ ηε κεηάβαζε απφ ηε κηα 
επνρή ζηελ άιιε, κπνξνχκε λα ηα 
εληνπίζνπκε ζηε γιψζζα, ηνπο 
εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο, ηε 
ζηηρνπξγηθή, ηε ζεκαηηθή αλαλέσζε 
θαη ηε βαζκηαία δηακφξθσζε ηεο 
λενειιεληθήο ζπλείδεζεο. 

1. Η γιώζζα. Απφ ηελ άπνςε 
ηεο γιψζζαο, ε βπδαληηλή ινγνηε-
ρλία παξνπζηάδεηαη δηραζκέλε: απφ 
ηε κηα κεξηά ππάξρεη ε γξαπηή 
γιψζζα ησλ ινγίσλ, πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αηηηθή 
δηάιεθην· απφ ηελ άιιε φκσο 
ππάξρεη θαη ε δσληαλή, νκηινχκελε 
γιψζζα. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, 
θέληξν ηνπ γισζζηθνχ εμαξρατζκνχ 
θαη ηεο δηακφξθσζεο κηαο εληαίαο 
πξνθνξηθήο θνηλήο είλαη ε 
Κσλζηαληηλνχπνιε. Κείκελα 
γξακκέλα ζε αξραΐδνπζα γιψζζα 
ζψζεθαλ ειάρηζηα απφ ηνλ 6ν σο 
ηνλ 11ν αη. (Υξνλνγξαθία Μαιάια, 
βίνη αγίσλ θηι.). Απφ ηνλ 11ν αη. 
φκσο πιεζαίλνπλ ηα ινγνηερληθά 
θείκελα πνπ γξάθνληαη ζε 
δεκσδέζηεξε γιψζζα. Βέβαηα, ε 
ειιεληθή είλαη γιψζζα ζπληεξεηηθή 
ζηελ εμέιημε ηεο θαη γη’ απηφ θαζαξή 
ηνκή, πνπ λα ρσξίδεη ηε κεζαησληθή 
απφ ηελ αξραία θαη ηε λενειιεληθή 
απφ ηε κεζαησληθή γιψζζα, δελ 
ππάξρεη. Οη κεηαβνιέο είλαη 
πάληνηε βξαδείεο θαη αλεπαίζζεηεο. 
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Καηά ηελ πεξίνδν φκσο απηή (10νο 
αη.) ε νκηινχκελε γιψζζα 
παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 
θζνγγνινγηθέο, ηππηθέο θαη 
ζπληαθηηθέο αιιαγέο. Καηά ην Γ. 
Υαηδεδάθη ε λενειιεληθή γιψζζα 
δηακνξθψζεθε πξηλ απφ ην 10ν 
αηψλα. 

2. Οη εθθξαζηηθνί ηξόπνη. Οη 
εθθξαζηηθνί ηξφπνη πνπ 
ζπλαληνχκε ζηα πξψηα θείκελα ηεο 
δεκψδνπο λενειιεληθήο 
ινγνηερλίαο (παξαινγέο, αθξηηηθά 
ηξαγνχδηα θ.ά.) θαη ηεο έληερλεο 
(εξσηνπαίγληα, πνπ γξάθηεθαλ ζηα 
κέζα ηνπ 15νπ αη.) είλαη νη ίδηνη κε 
ηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο πνπ 
βξίζθνπκε ζην θιέθηηθν ηξαγνχδη 
ηνπ 18νπ αη. Ζ αδηάπησηε ρξήζε 
θαη δηαηήξεζε ηνπο δείρλεη φηη 
απνηεινχλ ζηνηρείν θαζαξά 
λενειιεληθφ. 
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3. Η ζηηρνπξγηθή. πσο είλαη 
γλσζηφ, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 
δηακνξθψλεηαη ε ειιεληζηηθή θνηλή 
ράζεθε ε πξνζσδία, ε εθθψλεζε 
δειαδή ησλ ιέμεσλ ζχκθσλα κε 
ηελ πνζφηεηα ησλ ζπιιαβψλ, πνπ 
ήηαλ καθξέο ή βξαρείεο. Ζ απψιεηα 
απηή είρε ζπλέπεηεο θαη ζηε 
κεηξηθή. Ζ αξραία κεηξηθή είρε σο 
βάζε ηεο ξπζκνπνηίαο ηεο ηελ 
πξνζσδία: ν ξπζκφο δεκηνπξγείηαη 
απφ ηελ θαλνληθή ελαιιαγή 
καθξφρξνλσλ θαη βξαρχρξνλσλ 
ζπιιαβψλ. Σν αληίζεην ζπκβαίλεη 
ζηε βπδαληηλή θαη ηε λενειιεληθή 
κεηξηθή: ν ξπζκφο δεκηνπξγείηαη 
απφ ηελ θαλνληθή ελαιιαγή 
ηνληζκέλσλ θαη άηνλσλ ζπιιαβψλ. 
Βέβαηα, θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν 
πνιινί πνηεηέο εμαθνινχζεζαλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ πξνζσδηαθά κέηξα. 
Ζ λενειιεληθή φκσο κεηξηθή 
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απνκαθξχλεηαη απφ ηα παιηά κέηξα 
θαη ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ην 
δεθαπεληαζχιιαβν ή πνιηηηθφ 
ζηίρν. 

Ο ηακβηθφο δεθαπεληαζχιιαβνο 
ζηίρνο είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλνο 
ζηε λενειιεληθή πνίεζε, ιφγηα θαη 
δεκνηηθή (Έπνο Γηγελή Αθξίηα, 
πνίεζε πξηλ θαη κεηά ηελ Άισζε, 
θξεηηθή πνίεζε, δεκνηηθά 
ηξαγνχδηα θηι.). Ολνκάζηεθε θαη 
πνιηηηθφο θαηά ηνπο βπδαληηλνχο 
ρξφλνπο, ζε αληίζεζε κε ηα 
πξνζσδηαθά κέηξα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχζαλ νη αξραίνη 
Έιιελεο θαη νη βπδαληηλνί ιφγηνη 
πνηεηέο. ηαλ ζηα κέζα ηνλ 14νπ 
αη. εηζάγεηαη ζηε λενειιεληθή 
πνίεζε ε νκνηνθαηαιεμία, 
ζπλδπάδεηαη ζε δίζηηρα πνπ 
νκνηνθαηαιεθηνχλ (θξεηηθή 
πνίεζε). 

12 / 8 



εκείσζε: Ζ νκνηνθαηαιεμία, 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έληερλε 
λενειιεληθή πνίεζε, θαίλεηαη φηη 
πξνήιζε απφ ηηαιηθή επίδξαζε. 
Ηηαιηθή ι.ρ. επίδξαζε παξαηεξνχκε 
ζηε ζπιινγή ιπξηθψλ πνηεκάησλ 
ηεο Κχπξνπ (βι. Κππξηαθά). ηα 
δεκνηηθά ηξαγνχδηα δε ρξεζηκνπνη-
είηαη ε νκνηνθαηαιεμία· ηε ζπλαληά-
κε κφλν ζηα ιηαλνηξάγνπδα 
(δίζηηρα πνπ νκνηνθαηαιεθηνχλ). 

4. Η ζεκαηηθή αλαλέσζε. 
εκαληηθή ζέζε ζηε βπδαληηλή 
θνζκηθή πνίεζε είραλ ηα δηδαθηηθά 
πνηήκαηα (γξάθνληαλ γηα 
πξαθηηθνχο ζθνπνχο θαη 
αλαθέξνληαλ ζε πνηθίια ζέκαηα) 
θαη ηα εζηθνδηδαθηηθά, ελψ ζηε 
ζξεζθεπηηθή πνίεζε ε πκλνγξαθία. 
Οη εθθιεζηαζηηθνί χκλνη βάιινληαη 
πξνο δφμα ηνπ Θενχ ή ησλ αγίσλ 
θαη είλαη ζπλδπαζκέλνη κε ηε 
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ρξηζηηαληθή ιαηξεία. Καηά ηνπο 
ηειεπηαίνπο φκσο αηψλεο πξηλ απφ 
ηελ Άισζε θαη θπξίσο θαηά ηελ 
πεξίνδν ησλ ηαπξνθνξηψλ, νπφηε 
νη Έιιελεο έξρνληαη ζ’ επαθή κε 
ηνπο Φξάγθνπο θαη ηνπο Δλεηνχο, 
παξαηεξνχκε κηα δηαθνξνπνίεζε, 
φπσο παξνπζηάδεηαη ζηα ηππνηηθά 
κπζηζηνξήκαηα (ηππνηηθφο 
ξνκαληηζκφο, ππνηαγή ησλ εξψσλ 
ζηνλ έξσηα, κνλνκαρίεο, αγάπε γηα 
ηελ πεξηπέηεηα ζε ρψξεο καθξηλέο 
θηι). Ο ειιεληζκφο, βέβαηα, δέρηεθε 
επηδξάζεηο θη απφ ηελ Αλαηνιή, 
πνπ είλαη θαλεξέο ζηα παξαπάλσ 
κπζηζηνξήκαηα (ν θφζκνο ηνπ 
παξακπζηνχ κε ηηο κάγηζζεο, ηνπο 
δξάθνπο θαη ηα καγηθά δαρηπιίδηα). 
Παξάιιεια, ε βπδαληηλή παξάδνζε 
ζα ζπλερηζηεί κε ηελ εζηθνδηδαθηηθή 
πνίεζε θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 
αηψλεο πξηλ απφ ηελ Αισζε. 
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5. Η δηακόξθσζε λενειιεληθήο 

ζπλείδεζεο. Σν αξραηφηεξν 
κλεκείν ηεο ιφγηαο λενειιεληθήο 
ινγνηερλίαο είλαη ην Έπνο ηνπ 
Βαζηιείνπ Γηγελή Αθξίηα. χκθσλα 
κε ηελ άπνςε ηνπ Ν. Πνιίηε, πνπ 
ηελ αθνινπζνχλ πνιινί κειεηεηέο, 
ην έπνο ηνλ Γηγελή Αθξίηα εθθξάδεη 
ηα ηδεψδε θαη ηνπο πφζνπο ηνπ 
ειιεληθνχ γέλνπο. Σελ ίδηα επνρή 
έρνπκε αλάινγεο επηθέο δεκηνπξ-
γίεο ζηελ Αλαηνιή θαη ζηε Γχζε, 
πνπ θαλεξψλνπλ ηελ αθχπληζε ηεο 
εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ ιαψλ. 
Τπάξρεη φκσο θαη ε άπνςε φηη δελ 
πξφθεηηαη γηα έπνο, αιιά γηα 
έκκεηξν εξσηηθφ κπζηζηφξεκα. 
 

(Ζ γεληθή εηζαγσγή θαη νη εηδηθέο 
θάζε πεξηφδνπ πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηδαθηηθή 
αμηνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ). 
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ΓΗΑΗΡΔΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ 
ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ 

 

Γηα ηε δηαίξεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο 
λενειιεληθήο ινγνηερλίαο δελ 
ππάξρεη απφιπηε νκνθσλία. Απφ 
ηηο δηαηξέζεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί, 
ε πεξηζζφηεξν απνδεθηή είλαη ε 
εμήο: 

Α΄ Πξψηε Πεξίνδνο: Υξφλνη πξηλ 
απφ ηελ Άισζε: 10νο αη. -1453. 
Υσξίδεηαη ζε δχν θάζεηο: 
I. Πξψηε θάζε: 10νο αη. - 1204 
(Καηάιεςε ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο 
Φξάγθνπο). 
II. Γεχηεξε θάζε: 1204-1453 
(Καηάιεςε ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο 
Σνχξθνπο). 
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Β΄ Γεχηεξε πεξίνδνο: Υξφλνη κεηά 
ηελ Άισζε: 1453-1669 
(Καηάιεςε ηεο Κξήηεο απφ ηνπο 
Σνχξθνπο). 

Γ΄ Σξίηε πεξίνδνο: Υξφλνη 
αθχπληζεο ηνπ λένπ ειιεληζκνχ, 
1669 - 1830 (Ζ Διιάδα γίλεηαη 
αλεμάξηεην θξάηνο). Μπνξνχκε 
λα ηε ρσξίζνπκε ζε δπν θάζεηο: 
I. Πξψηε θάζε: 1669-1774 
(Θξεζθεπηηθφο νπκαληζκφο). 
II. Γεχηεξε θάζε: 1774-1830 
(Αθκή ηνλ λενειιεληθνχ 
δηαθσηηζκνχ). 

Γ΄ Σέηαξηε πεξίνδνο: Πεξίνδνο ηνλ 
λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο (1830 - 
1980). Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 
απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη φηη ε 
ινγνηερλία αλαπηχζζεηαη ππφ 
εληειψο δηαθνξεηηθνχο φξνπο, 
αθνχ έρεη πιένλ ζπζηαζεί ην 
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ειιεληθφ θξάηνο. Τπνδηαηξέζεηο 
απηήο ηεο πεξηφδνπ απνηεινχλ: 
I. Ζ Δπηαλεζηαθή ρνιή* 
II. Οη Φαλαξηψηεο θαη ε 
Ρνκαληηθή ρνιή ησλ Αζελψλ 
(1830 - 1880). 
III. Ζ Νέα Αζελατθή ρνιή (1880-
1920). 
IV. Ζ Νεφηεξε Λνγνηερλία (1920-
1980)**. Τπνδηαηξέζεηο ηεο:(ζηελ 
επφκελε ζειίδα) 

 

* Ζ Δπηαλεζηαθή ρνιή δελ 
θαιχπηεηαη απφιπηα απφ ηε 
ρξνλνινγία ηνπ ηίηινπ, γηαηί 
εκθαλίδεηαη λσξίηεξα, φπσο ζα 
δνχκε ζηε ζρεηηθή εηζαγσγή. 
** ηνλ Γ΄ ηφκν ησλ Κ.Ν. 
Λνγνηερλίαο αλζνινγνχληαη 
ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ κε βηβιίν ηνπο σο 
ην 1980. 
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α) Πξψηε δεθαεηία ηνπ 
Μεζνπνιέκνπ: Ζ γεληά ηνπ ‘20 
(1920 - 1930) [Καηά ηε δεθαεηία απηή 
θπξηαξρεί ε λενξνκαληηθή ή 
λενζπκβνιηζηηθή πνηεηηθή ρνιή]. 
β) Γεχηεξε δεθαεηία ηνπ 
Μεζνπνιέκνπ: Ζ γεληά ηνπ ‘30 
(1930 - 1940). 
γ) Ζ κεηαπνιεκηθή ινγνηερλία: 
Πξψηε θαη δεχηεξε κεηαπνιεκηθή 
γεληά (1941-1967). 
δ) Ζ ζχγρξνλε ινγνηερλία: Ζ 
δεθαεηία ηνπ 70. 
 

πσο είδακε, θαηά ηελ πξψηε 
πεξίνδν (10νο αη. -1453) 
παξαηεξνχληαη γισζζηθέο θαη 
γεληθφηεξα πνιηηηζηηθέο αιιαγέο, 
πνπ δείρλνπλ φηη βξηζθφκαζηε ζηελ 
αξρή ελφο λεφηεξνπ θφζκνπ, ηνπ 
λενειιεληθνχ. Ηζηνξηθά ε πεξίνδνο 
απηή θαιχπηεη ηνπο ηειεπηαίνπο 
αηψλεο ηεο βπδαληηλήο 
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απηνθξαηνξίαο. ηαλ ν ειιεληθφο 
πνιηηηζκφο έξρεηαη ζ’ επαθή κε ην 
δπηηθφ ζηηο αξρέο ηνπ Πνπ αη. (ε 
Κσλζηαληηλνχπνιε 
θαηαιακβάλεηαη απφ ηνπο 
Φξάγθνπο ην 1204), νη αιιαγέο 
ππθλψλνπλ. Βξηζθφκαζηε ζε κηα 
επνρή πνπ ν δπηηθφο θφζκνο 
αλαγελληέηαη θη ν βπδαληηλφο δέρεηαη 
ηηο επηδξάζεηο ηνπ. Οη επηδξάζεηο 
απηέο είλαη απνηέιεζκα είηε ησλ 
αληαιιαγψλ αλάκεζα ζηνπο δπν 
θφζκνπο είηε θαηαθηήζεσλ 
ειιεληθψλ πεξηνρψλ απφ ηνπο 
Γπηηθνχο. ηελ πεξίπησζε 
θαηαθηήζεσλ νη επηδξάζεηο είλαη 
άκεζεο (Κχπξνο, Γσδεθάλεζα, 
Κξήηε, Δπηάλεζα θηι.) θαη 
δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 
κηα πξαγκαηηθή πλεπκαηηθή 
αλαγέλλεζε (Κξήηε, Δπηάλεζα). 
Γηα ηελ θξεηηθή ινγνηερλία ζα 
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κηιήζνπκε ζην εηζαγσγηθφ 
ζεκείσκα ηεο δεχηεξεο πεξηφδνπ. 
Ζ επηαλεζηαθή ζα καο 
απαζρνιήζεη αξγφηεξα. 

Μεηά ηελ Άισζε ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο ε ειιεληθή 
πνιηηηθή ηζηνξία θη ν πλεπκαηηθφο 
βίνο ηνπ ειιεληζκνχ (πνπ ηνλ 
δηαθξίλνπκε ζε ειιεληζκφ ηεο 
δηαζπνξάο, ηνπξθνθξαηνχκελν θαη 
ιαηηλνθξαηνχκελν) επεξεάδεηαη 
απφ ηα γεγνλφηα ηεο επξσπατθήο 
ηζηνξίαο θαη ηα κεγάια πλεπκαηηθά 
θηλήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 
πεξηνρή ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Σα 
πλεπκαηηθά θηλήκαηα, πνπ είραλ 
κεγάιε απήρεζε ζηελ πνιηηηθή θαη 
πλεπκαηηθή πνξεία ηνπ ειιεληζκνχ, 
είλαη ε Αλαγέλλεζε θαη ν 
Γηαθσηηζκφο. 
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1. Η επξσπατθή αλαγέλλεζε. 
ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε Διιάδα 
δελ έγηλε πνιχ αηζζεηή, επεηδή νη 
ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά 
ηνπο δπν πξψηνπο αηψλεο ηεο 
δνπιείαο ήηαλ πνιχ δπζκελείο. Σν 
πλεχκα φκσο ηεο ηηαιηθήο 
αλαγέλλεζεο, φπσο δηακνξθψζεθε 
απφ ην 15ν - 18ν αη. ζηηο ειιεληθέο 
πεξηνρέο πνπ ειέγρνληαλ απφ ηελ 
Δλεηία, επεξέαζε α) ηνλ ειιεληζκφ 
ησλ βελεηνθξαηνχκελσλ πεξηνρψλ 
(Κξήηε, Δπηάλεζα, ειιεληθή 
θνηλφηεηα ηεο Βελεηίαο) θαη β) 
πνιινχο ζεκαληηθνχο 
εθπξφζσπνπο ηνπ 
ηνπξθνθξαηνχκελνπ ειιεληζκνχ 
(Γεχηεξε πεξίνδνο). 
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2. Ο επξσπατθόο δηαθσηηζκόο. 
Οη ηδέεο ηνπ επεξέαζαλ ηελ 
ειιεληθή παηδεία θαη δεκηνχξγεζαλ 
ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα 
ηελ αλάπηπμε ηνπ λενειιεληθνχ 
δηαθσηηζκνχ, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο 
ηνπ ηνπξθνθξαηνχκελνπ 
ειιεληζκνχ (Σξίηε πεξίνδνο) θαη 
ησλ παξαδνπλάβησλ εγεκνληψλ. 
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ΠΡΩΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 
10νο αη. – 1453) 

 
 
 
 
 
 

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ 

Παξαινγέο 

Αθξηηηθά ηξαγνχδηα 

Σνπ Υάξνληα - Σνπ Κάησ Κφζκνπ 

Ηζηνξηθά ηξαγνχδηα 

Κιέθηηθα ηξαγνχδηα 
 

Ζ ΛΟΓΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

Σν έπνο ηνπ Γηγελή Αθξίηα 

Πησρνπξνδξνκηθά 

Ηππνηηθά κπζηζηνξήκαηα 

Θξήλνη  
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Σάζζνο (Αιεβίδνο) (1914 – 1985),  
Δηγελήο (1949) ραξαθηηθφ 
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ΠΡΩΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ  
(10νο αη. - 1453) 

 

Καηά ηελ πεξίνδν απηή 

δηακνξθψλνληαη ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο λενειιεληθήο 
ινγνηερλίαο: λενειιεληθή γιψζζα 
θαη ζηηρνπξγηθή, λένη εθθξαζηηθνί 
ηξφπνη, αλαλέσζε ζην 
πεξηερφκελν, αθχπληζε ηεο εζληθήο 
ζπλείδεζεο. Σν ράζκα αλάκεζα ζηε 
γξαπηή αξραΐδνπζα θαη ηελ 
νκηινχκελε γιψζζα ζπλερίδεηαη. 
Απφ ηνλ 11ν αη. ηα γξαπηά δεκψδε 
θείκελα πιεζαίλνπλ. πλππάξρνπλ 
φκσο αθφκε ηα ιφγηα ζηνηρεία ηεο 
βπδαληηλήο παξάδνζεο καδί κε ηα 
ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ηνλ 
αλαθαηλφκελν λέν ειιεληζκφ ή ηηο 
επηδξάζεηο, πνπ είλαη απνηέιεζκα 
ηεο επαθήο κε ηνπο Γπηηθνχο θαη 
ησλ θαηαθηήζεψλ ηνπο.  
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Αλζνινγνχκελα θείκελα ηεο 
πεξηφδνπ: Παξαινγέο, Αθξηηηθά 
ηξαγνύδηα, Σν Έπνο ηνπ Δηγελή 
Αθξίηα, Πηωρνπξνδξνκηθά, Ιππνηηθά 
κπζηζηνξήκαηα, Κείκελα ηεο 
Αιώζεωο. 
 

10νο αη. -1204 

Καηά ηνπο ρξφλνπο απηνχο ην 
Βπδάληην πεξηνξίδεηαη ζην 
γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Μηθξάο 
Αζίαο θαη ηεο Βαιθαληθήο. Σνχην 
έρεη σο ζπλέπεηα λα παξνπζηάδεη 
πεξηζζφηεξε νκνηνγέλεηα ζηνλ 
εζληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπ 
ραξαθηήξα, πνπ γίλεηαη ζρεδφλ 
εμνινθιήξνπ ειιεληθφο. Γη’ απηφ 
θαηά ηελ πεξίνδν απηή, παξά ηηο 
επηδξνκέο, πνπ θζείξνπλ ηελ 
απηνθξαηνξία, ππάξρνπλ πην 
πξφζθνξεο ζπλζήθεο γηα ηε 
κεηάβαζε απφ ηε βπδαληηλή ζηε 
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λενειιεληθή επνρή, αθνχ ζην ρψξν 
πνπ απέκεηλε θπξηαξρεί ην ειιεληθφ 
ζηνηρείν. 
 

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ 

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε 
επηβηψλνπλ πνιιά δεκνηηθά 
ηξαγνχδηα, πνπ ζπλερίδνπλ ηε 
ιατθή παξάδνζε ηνπ αξραίνπ 
ηξαγνπδηνχ. πλδπαζκέλα κε ηε 
κνπζηθή παξαδίδνληαη πην εχθνια 
απφ γεληά ζε γεληά, κε 
ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο 
ζηηο αληηιήςεηο θαη ηα έζηκα ηεο 
θάζε επνρήο. Σέηνηα ηξαγνχδηα 
είλαη φζα έρνπλ ζρέζε κε ηελ 
θνηλσληθή δσή ηνπ αλζξψπνπ 
(λαλνπξίζκαηα, παηδηθά, ηεο 
αγάπεο, ηνπ γάκνπ, ενξηαζηηθά, ηεο 

μεληηηάο, κνηξνιφγηα θηι.).
1
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πσο είδακε θαη πέξπζη, εθηφο 
απφ ηα παξαπάλσ ηξαγνχδηα, πνπ 
αλαθέξνληαη ζε δηάθνξεο 
εθδειψζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο, 
ππάξρνπλ νη παξαινγέο θαη ηα 
ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ ηζηνξηθή 
πξνέιεπζε (αθξηηηθά, ηζηνξηθά, 
θιέθηηθα). Με ηα ηζηνξηθά θαη ηα 
θιέθηηθα, πνπ ε αθκή ηνπο αλάγεηαη 
ζην 18ν αηψλα, ζ’ αζρνιεζνχκε 
θαηά ηελ εμέηαζε ηεο πξψηεο 
πεξηφδνπ. ηελ πξψηε πεξίνδν ζα 
καο απαζρνιήζνπλ επίζεο νη πα-
ξαινγέο θαη ηα αθξηηηθά ηξαγνύδηα, 
πνπ είλαη ηα πην παιηά δεκνηηθά 
ηξαγνχδηα θαη ε αξρή ηνπο καο 
νδεγεί ζην Βπδάληην (9νο αη.). 
 
 

1. Σν δεκνηηθφ ηξαγνχδη επηβηψλεη 
θαη ζήκεξα αθφκε. Κάησ φκσο απφ 
ηηο ζπλζήθεο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιη-
ηηζκνχ δελ αλαλεψλεηαη θαη θζίλεη. 
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Ζ ΛΟΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 
 
Μεηά ηε δεκνηηθή εξρφκαζηε ζηε 
ιφγηα παξαγσγή, πνπ 
πεξηιακβάλεη θάζε θείκελν, 
πνηεηηθφ (θπξίσο) ή πεδφ, πνπ 
ρξεζηκνπνηεί ηε δηακνξθνχκελε 
θνηλή γιψζζα ηεο επνρήο (κε 
απνθιίζεηο, βέβαηα, πφηε πξνο ηε 
ιφγηα θαη πφηε πξνο ηε δεκψδε 
γιψζζα) θαη ν δεκηνπξγφο ηνπ είλαη 
θάπνηνο ιφγηνο, αλεμάξηεηα αλ ην 
φλνκα ηνπ δηαζψζεθε ή φρη. ηελ 
πξψηε θάζε ηεο πξψηεο πεξηφδνπ 
ηα πην αμηφινγα απφ ηα θείκελα 
απηά είλαη ην Έπνο ηνπ Δηγελή 
Αθξίηα θαη ηα Πηωρνπξνδξνκηθά ή 

Πξνδξνκηθά. Άιια θείκελα, πνπ 
εληάζζνληαη ζ’ απηή ηε θάζε ηεο 
πξψηεο πεξηφδνπ, αιιά δε θηάλνπλ 
ηελ αμία ησλ Πξνδξνκηθψλ, είλαη 
θαη ηα ζηηρνπξγήκαηα ηνπ παλέα 
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θαη ηνπ Μηραήι Γιπθά. Σα θείκελα 
απηά, φπσο θαη ηα Πξνδξνκηθά, δε 
δηαθνξνπνηνχληαη κφλν απφ άιια 
ιφγηα θείκελα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, 
γηαηί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 
νκηινχκελε γιψζζα ηεο επνρήο 
ηνπο, ηε δεκψδε, θη φρη ηελ 
αξραΐδνπζα (γη’ απηφ θαη ηα 
νλνκάδνπκε δεκψδε θείκελα), αιιά 
θαη γηαηί έρνπλ ραξαθηήξα ιατθφ· 
αλαθέξνληαη ζηνπο θαεκνχο θαη ηα 
βάζαλα ηνπ απινχ αλζξψπνπ θαη 
δηαπλένληαη απφ ζπκνζνθία θαη 
δηάζεζε ζαηηξηθή. Μαο κεηαθέξνπλ 
έηζη απφ ηηο αθεξεκέλεο πεξηνρέο 
ηεο θηινζνθίαο, ηεο ζενινγίαο θαη 
ηεο αξραΐδνπζαο θηινινγηθήο 
παξαγσγήο ηνπ Βπδαληίνπ ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή θαη ηα πξνβιήκαηα 
ηεο, ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ αλζξψ-
πσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 
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II. 1204-1453 
 
Μεηά ην 1204, ρξνληά πνπ νη 
Φξάγθνη θαηέιαβαλ ηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε, ν βπδαληηλφο 
θφζκνο δέρεηαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ 
δπηηθνχ. Καηά ηε θάζε απηή ηεο 
πξψηεο πεξηφδνπ, ελψ ζε πνιιά 
έξγα ζπλερίδεηαη ε βπδαληηλή 
παξάδνζε, ζε άιια είλαη εκθαλείο 
νη δπηηθέο επηδξάζεηο. ηα έξγα 
απηά αλήθνπλ ην Χξνληθόλ ηνπ 
Μνξέωο θαη ηα Ιππνηηθά 
κπζηζηνξήκαηα. Σν Χξνληθόλ ηνπ 
Μνξέωο εμηζηνξεί ηελ άισζε ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο 
Φξάγθνπο θαη θπξίσο ηελ 
θαηάθηεζε ηεο Πεινπνλλήζνπ. 
Φαίλεηαη πσο γξάθηεθε απφ 
εμειιεληζκέλν Φξάγθν. Σν έξγν, 
πνπ είλαη έκκεηξν, δελ έρεη θακηά 
πνηεηηθή αμία. Παξνπζηάδεη 
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πεξηζζφηεξν γισζζηθφ θαη 
ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ, αλ θαη βιέπεη 
ηα πξάγκαηα απφ ηε δπηηθή ζθνπηά. 
Σελ πξφζκεημε φκσο λενειιεληθψλ 
ζηνηρείσλ, πνπ έρνπλ ηελ αθεηεξία 
ηνπο ζην Έπνο ηνπ Δηγελή Αθξίηα, 
θαη ησλ δπηηθψλ, ηε βξίζθνπκε ζηα 
ηππνηηθά κπζηζηνξήκαηα. 

Άιια έκκεηξα θείκελα, ζηα νπνία 
ζπλερίδεηαη ε βπδαληηλή παξάδνζε, 
είλαη φζα γξάθηεθαλ κε πξφζεζε 
εζηθνδηδαθηηθή. Σέηνηα 
ζηηρνπξγήκαηα είλαη πνιιά. 
Γηδαθηηθφ ζθνπφ έρνπλ επίζεο θαη 
νη Ιζηνξίεο ηωλ δώωλ. 

Ζ πξψηε πεξίνδνο θιείλεη κε ηελ 
άισζε ηεο Πφιεο ζηηο 29 Μαΐνπ 
1453. Σελ απήρεζε ηεο ζα ηε 
βξνχκε ζηνπο ηζηνξηθνχο ηεο 
επνρήο θαη ζηνπο ζξήλνπο. 
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ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΗ 
 

Δηζαγσγή 

πσο ζηελ αξραηφηεηα έηζη θαη ζηε 

δηάξθεηα ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ, 
παξάιιεια πξνο ηε ιφγηα, 
ζπλερίδεηαη ε ιατθή παξαγσγή, 
δειαδή ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, 
ζπλδεδεκέλν πάληα κε ηε κνπζηθή 
θαη ζπρλά κε ην ρνξφ. 

Απφ ηελ αξραηφηεηα θαη απφ ηα 
βπδαληηλά ρξφληα ηα δείγκαηα 
δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ καο 
δηαζψζεθαλ είλαη πνιχ ιίγα, 
ζπλήζσο απνζπαζκαηηθά, θαη 
έθζαζαλ ζηα ρέξηα καο σο 
παξαζέκαηα ζε θείκελα 
ζπγγξαθέσλ. Καη ηνχην, επεηδή ην 
ελδηαθέξνλ γηα ηα δεκνηηθά 
ηξαγνχδηα θαη ε ζπζηεκαηηθή 
θαηαγξαθή ηνπο αξρίδεη ζηα 
λεφηεξα ρξφληα θαη θπξίσο κε ηελ 
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αλάπηπμε  ηεο επηζηήκεο ηεο 
Λανγξαθίαο. Πνιιά απφ ηα 
δεκνηηθά ηξαγνχδηα πνπ δεκηνπξ-
γήζεθαλ ζηε βπδαληηλή πεξίνδν 
έθηαζαλ σο ηηο κέξεο καο κε ηελ 
πξνθνξηθή παξάδνζε θαη θπζηθά 
κε αλαπξνζαξκνγέο, αλάινγα κε 
ηελ επνρή θαη κε ηνλ ηφπν. Άιια 
πάιη πιάζηεθαλ ζε λεφηεξα ρξφληα 
πάλσ ζηνλ ηχπν ησλ παιαηφηεξσλ. 

πγθξίλνληαο ηα  παιηφηεξα 
δείγκαηα δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ κε 
ηα λεφηεξα, δηαπηζηψλνπκε φηη φια 
αθνινπζνχλ κεξηθνχο βαζηθνχο 
θαλφλεο ζηελ ηερλνηξνπία ηνπο θαη 
παξνπζηάδνπλ θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά. Οη θπξηφηεξνη απφ 
απηνχο ηνπο θαλφλεο είλαη νη εμήο: 

1. - O ιηηόο θαη ππθλόο ιόγνο. 
Απνθεχγνληαη δειαδή νη καθξε-
γνξίεο, ηα επίζεηα είλαη ειάρηζηα 
(ζπλήζσο «ραξαθηεξηζηηθά») θαη ν 
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ιφγνο ζπγθξνηείηαη θπξίσο κε 
νπζηαζηηθά θαη ξήκαηα: 
 

αξαληαπέληε κάζηνξνη  
θη εμήληα καζεηάδεο  

γεθύξη -λ- εζεκέιηωλαλ  
ζηεο Άξηαο ην πνηάκη. 

 

2. - Η αξρή ηεο ηζνκεηξίαο. 
Κάζε κεηξηθή ελφηεηα (εκηζηίρην, 
ζηίρνο ή δίζηηρν) πεξηέρεη  έλα 
νινθιεξσκέλν λφεκα. ηνπο 
ζηίρνπο δειαδή ησλ δεκνηηθψλ 
ηξαγνπδηψλ απνθιείνληαη νη 

δηαζθειηζκνί. Γε ζα ζπλαληήζνπκε 
ι.ρ. πνηέ ζηίρνπο, φπνπ ην λφεκα 
λα πεδάεη ζηελ επφκελε κεηξηθή 
ελφηεηα, ζαλ θη απηνχο: 
 

Καιόηπρνη νη λεθξνί πνπ ιεζκνλάλε 
ηελ πίθξηα ηεο δωήο. Όληαο βπζίζεη 
ν ήιηνο θαη ην ζνύξνππν  

αθνινπζήζεη 

(Λ. Μαβίιεο, Λήζε) 
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3. - Η επαλάιεςε ή 
νινθιήξσζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ 
πξώηνλ εκηζηίρηνπ ζην δεύηεξν: 
 

Σν Μάε επαληξεύηεθε,  
ην Μάε γπλαίθα πήξε... 

Να θαηαθάηζεη ν θνπξληαρηόο,  
λα ζεθωζεί ε αληάξα. 

 

4. - Σν ζέκα ησλ άζθνπσλ 
εξσηεκάησλ: 
 

Μελ ν Καιύβαο έξρεηαη,  
κελ ν Λεβεληνγηάλλεο; 

Ούδ’ ν Καιύβαο έξρεηαη  
νύδ’ ν Λεβεληνγηάλλεο. 

 

5. - Σν ζέκα ηνπ αδπλάηνπ: 
 

Αλ ηξέκνπλ η’ άγξηα βνπλά,  
λα ηξέκεη ην γεθύξη 

Κη αλ πέθηνπλ ηα άγξηα πνπιηά,  
λα πέθηνπλ νη δηαβάηεο... 
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6. - Οη πξνζσπνπνηήζεηο: Σα 
βνπλά, ηα πνπιηά, ηα δέληξα, ηα 
άινγα θιπ., δειαδή θάζε έκςπρν ή 
άςπρν κπνξεί λα κηιάεη θαη λα 
παίξλεη κέξνο ζηε δξάζε. 

πσο είπακε παξαπάλσ, ηα 
δεκνηηθά ηξαγνχδηα είλαη άξξεθηα 
ζπλδεδεκέλα κε ηε κνπζηθή, είλαη 
απηφ πνπ ιέεη ην φλνκα ηνπο, 
ηξαγνχδηα. Παξάγνληαη απφ 
ιατθνχο δεκηνπξγνχο ζπγρξφλσο 
κε ηε κεισδία ή πξνζαξκφδνληαη 
λένη ζηίρνη ζε κεισδία γλσζηή. 
Καζψο κεηαδίδνληαη κε ηελ 
πξνθνξηθή παξάδνζε απφ ηφπν ζε 
ηφπν θαη απφ γεληά ζε γεληά 
πθίζηαληαη κεηαβνιέο θαη έηζη 
δεκηνπξγνχληαη δηαθνξεηηθέο 
κνξθέο ηνλ ίδηνπ ηξαγνπδηνχ 
(παξαιιαγέο). Δίλαη επίζεο 
ζπλδεδεκέλα κε δηάθνξεο 
θνηλσληθέο εθδειψζεηο: εξγαζίεο 
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(εξγαηηθά), πνξείεο (ηνπ δξφκνπ), 
ρνξνχο (ρνξεπηηθά), ζπκπφζηα (ηεο 
ηάβιαο), γάκνπο (ηνπ γάκνπ, ηνπ 
γακπξνχ, ηεο λχθεο), αγεξκνχο 
παηδηψλ (θάιαληα), ζαλάηνπο 
(κνηξνιφγηα) θηι. 

Φπζηθά εκείο εδψ ηα κειεηνχκε 
κφλν σο «θείκελα» πνπ έρνπλ 
θαηαγξαθεί πηζηά απφ δηάθνξνπο 
κειεηεηέο. Μνινλφηη δεκνηηθά 
ηξαγνχδηα ηξαγνπδηνχληαη αθφκε 
ζε πνιιά κέξε ηεο παηξίδαο καο, 
εληνχηνηο ε  παξαγσγή ηνπο έρεη 
πηα ζηακαηήζεη, επεηδή νη 
εθθξαζηηθέο αλάγθεο ησλ 
αλζξψπσλ ζεξαπεχνληαη απφ ηελ 
πξνζσπηθή παξαγσγή. Σα πην 
πξφζθαηα ζεσξνχληαη απηά πνπ 
έδσζε ν ειιελντηαιηθφο πφιεκνο. 
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Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπο, 
δηαηξνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

Α΄. - Παξαινγέο. Δίλαη πνιχζηηρα 
αθεγεκαηηθά ηξαγνχδηα πνπ 
εμηζηνξνχλ δξακαηηθέο θπξίσο 
πεξηπέηεηεο ηεο δσήο, πξαγκαηηθέο 
ή θαληαζηηθέο (θάπνην πεξηζηαηηθφ, 
κηα παξάδνζε, έλα κχζν). Ζ κεγάιε 
πνηθηιία ησλ ζεκάησλ ηνπο 
δπζθνιεχεη ηε ζαθή θαηάηαμε ηνπο 
ζε θαηεγνξίεο: Μπζηθά ζέκαηα 
δηάθνξα, ζηνηρεηά, δξάθνη, ιάκηεο, 
δνθηκαζίεο ηεο αγάπεο, αλφζηνη 
έξσηεο, απνπιαλήζεηο, 
ξαδηνπξγίεο, απηζηίεο, πηζηέο θαη 
άπηζηεο γπλαίθεο, δξάκαηα ηηκήο, 
αλαγλσξίζεηο ζπδχγσλ θαη 
αδειθψλ, ζξχινη θηι. είλαη απφ ηα 
πην ζπλεζηζκέλα. Πάλησο ην 
ηδηαίηεξν γλψξηζκα πνπ 
ραξαθηεξίδεη απηέο ηηο δηεγήζεηο 
είλαη ην παξακπζηθφ ζηνηρείν. Καη 
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απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ηα 
νλφκαζαλ «πιαζηά». 

Γηα ηελ ηζηνξηθή θαη γεσγξαθηθή  
ηνπνζέηεζε ησλ παξαινγψλ δελ 
έρνπκε αθξηβείο καξηπξίεο. 
Αμηνζεκείσην πάλησο είλαη φηη νη 
παιαηφηεξεο απφ απηέο έρνπλ 
κεγάιε νκνηφηεηα κε ηα αθξηηηθά 
ηξαγνχδηα (βι. πην θάησ). 
Θεσξνχληαη πάλησο ην παιαηφηεξν 
ζηξψκα ησλ δεκνηηθψλ καο 
ηξαγνπδηψλ. Δίραλ κεγάιε δηάδνζε 
ζε φινπο ηνπο βαιθαληθνχο ιανχο 
θαη παξνπζηάδνπλ αλαινγίεο κε 
παξαδφζεηο, κχζνπο, παξακχζηα 
θαη ηξαγνχδηα ησλ ιαψλ ηεο 
θεληξηθήο θαη βφξεηαο Δπξψπεο. Σν 
γεγνλφο απηφ έδσζε αθνξκή γηα 
πνιιέο ζπδεηήζεηο θαη έξεπλεο, 
φπσο ζα δνχκε θαη ζηα επηκέξνπο 
ζεκεηψκαηα πνπ πξνηάζζνληαη ζηα 
ηξαγνχδηα πνπ παξαζέηνπκε. 
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Β΄. - Αθξηηηθά ηξαγνύδηα. πσο 
θαη νη παξαινγέο, είλαη απφ ηα 
παιαηφηεξα δεκνηηθά καο 
ηξαγνχδηα. Ζ αξρή ηνπο καο νδεγεί 
ζην Βπδάληην. πγθεθξηκέλα, ε 
δεκηνπξγία ηνπο νθείιεηαη ζηηο 
εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ 
επηθξαηνχζαλ ζηα αλαηνιηθά 
ζχλνξα ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ 8ν 
αηψλα, θπξίσο φκσο απφ ηνλ 9ν σο 
ηνλ 11ν, εμαηηίαο ησλ ζθιεξψλ 
αγψλσλ ησλ Βπδαληηλψλ ζηελ 
πεξηνρή απηή ελαληίνλ ησλ Αξάβσλ 
(αξαθελψλ). 

Ζ απηνθξαηνξία, γηα λα 
αλαραηηίζεη ηηο ιεζηξηθέο επηδξνκέο 
ησλ αξαθελψλ ή Απειαηψλ 
(ιεζηψλ), εκπηζηεχηεθε ηε 
θξνχξεζε ησλ ζπλφξσλ ζηνπο 
αθξίηεο (απφ ηε ιέμε «άθξα», ηα 
ζχλνξα). Παξαρσξνχζε δειαδή ζε 
ζηξαηησηηθνχο, ζηηο παξακεζφξηεο 
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πεξηνρέο θνληά ζηνλ Δπθξάηε, 
ζηνλ Σαχξν θαη ζηνλ Αληίηαπξν, 
κεγάια αγξνθηήκαηα λα ηα 
θαιιηεξγνχλ ρσξίο λα πιεξψλνπλ 
θφξνπο, κε ηελ ππνρξέσζε φκσο 
λα απνθξνχνπλ ηηο ερζξηθέο 
επηζέζεηο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ζηηο 
πεξηνρέο απηέο κηα ηζρπξή ηνπηθή 
θενπδαξρία. 

Οη αθξίηεο ήηαλ ππνρξεσκέλνη 
απφ ηηο ζπλζήθεο λα δνπλ ζε δηαξθή 
πνιεκηθή εηνηκφηεηα. Οη επαξρίεο 
ηνπο είραλ ηε κνξθή ζηξαηνπέδνπ. 
ηαλ δελ ήηαλ απαζρνιεκέλνη κε 
πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, αζθνχληαλ 
ζηα φπια, γπκλάδνληαλ ή 
ζπκκεηείραλ ζε επηθίλδπλα θπλήγηα 
άγξησλ δψσλ, φπνπ επηδείθλπαλ, 
εθηφο απφ ηε δεμηνηερλία, ηφικε θαη 
αλδξεία. Σα θαηνξζψκαηα ηνπο 
πκλήζεθαλ ζε ηξαγνχδηα πνπ 
αλήθνπλ ζε έλαλ εηδηθφ θχθιν 

43 / 20-21 



ηξαγνπδηψλ, ηα Αθξηηηθά, πνπ είραλ 
ραξαθηήξα εξσηθφ θαη κνξθή 
επηθή. 

ηελ πξνζσπηθή αλδξεία ησλ 
αθξηηψλ ε γφληκε ιατθή θαληαζία 
έδσζε δηαζηάζεηο ππεξθπζηθέο. 
Αλάκεζα ζηνπο ήξσεο ησλ 
ηξαγνπδηψλ απηψλ αλαθέξνληαη ν 
Κσζηαληήο ή Κσλζηαληίλνο, ν 
Αλδξφληθνο, ν θιεξφπνπινο, ν 
Φσθάο, ν Πνξθπξήο θ.ά. ινπο 
φκσο ηνπο μεπεξλνχζε ν Γηγελήο 
Αθξίηαο, πνπ έγηλε ην ζχκβνιν ηεο 
ππεξάλζξσπεο αλδξείαο. 

Σα αθξηηηθά ηξαγνχδηα, πνπ ε 
αξρή ηνπο ηνπνζεηείηαη απφ ηνπο 
πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο ζην 10ν 
αη., έθηαζαλ σο εκάο κε ηελ 
πξνθνξηθή παξάδνζε θαη έρνπλ 
ππνζηεί, φπσο είλαη θπζηθφ, 
αιινηψζεηο. Δίλαη ηα πην 
δηαδεδνκέλα ζε φινλ ηνλ 
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ειιεληζκφ. Απιψζεθαλ απφ ηνλ 
Πφλην θαη ηελ Καππαδνθία, φπνπ 
εκθαλίζηεθαλ, σο ηελ Ήπεηξν, ηα 
Ηφληα Νεζηά, ηελ Κξήηε θαη ηελ 
Κχπξν. Δίλαη απφ ηα σξαηφηεξα 
δεκνηηθά ηξαγνχδηα κε θχξηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηελ εξσηθή πλνή 
θαη ηελ ηνικεξή έθθξαζε. Σα 
αθξηηηθά ηξαγνχδηα κε ην πέξαζκα 
ηνπ ρξφλνπ ήηαλ θπζηθφ λα 
αλαπξνζαξκφδνληαη, γηα λα 
εθθξάζνπλ αλάινγεο πεξηζηάζεηο 
ηεο εζληθήο δσήο. 

Γ΄. - Σνπ Υάξνληα - Σνπ Κάησ 
Κόζκνπ. Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα 
πνπ αλαθέξνληαη ζην Υάξνληα ή 
ζηνλ Κάησ Κφζκν ζπλδένληαη 
ζηελά κε ηα κνηξνιφγηα, ζπρλά 
κάιηζηα ηαπηίδνληαη ζηε ρξήζε. 
Πεγάδνπλ απφ ηελ νδχλε πνπ 
πξνμελεί ζηνλ άλζξσπν ε εκπεηξία 
ηνπ ζαλάηνπ. 
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Δίλαη φκσο ραξαθηεξηζηηθφ φηη 
κέζα απφ ηα ηξαγνχδηα απηά 
αλαδχεηαη ε βαζχηαηε αγάπε γηα ηε 
δσή. 

Γ΄. - Ιζηνξηθά Σξαγνύδηα. 
Ηζηνξηθά ζεσξνχληαη ηα δεκνηηθά 
ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ σο ζέκα ηνπο 
έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, εζληθφ ή 
θνηλσληθφ, ζπλήζσο επηθαηξηθφ θαη 
ζιηβεξφ (πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο, 
πνιηνξθίεο θαη αιψζεηο πφιεσλ, 
επηδξνκέο ιεζηψλ θαη πεηξαηψλ, 
αηρκαισζίεο, επαλαζηάζεηο θαη 
ρακέλεο κάρεο, επηδεκίεο, πείλεο 
θαη γεληθά ζπκθνξέο φισλ ησλ 
εηδψλ). πάληα βξίζθεη θαλείο θαη 
ηξαγνχδηα πνπ κηινχλ γηα 
επράξηζηα πεξηζηαηηθά θαη άιια 
πνπ θάλνπλ πνιηηηθή ζάηηξα, 
θπξίσο ζε επνρέο έληνλσλ 
πνιηηηθψλ αλαβξαζκψλ. Σέηνηα 
είλαη κεξηθά ηξαγνχδηα πνπ καο 
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παξαδφζεθαλ απφ ηε βπδαληηλή 
αθφκα επνρή, αιιά θαη ηε λεφηεξε. 

Σα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά, 
θαζψο θαη ε πξνζθφιιεζε ζην 
ζέκα, δίλνπλ ζηα ηζηνξηθά 
ηξαγνχδηα πιεξνθνξηαθφ 
ραξαθηήξα θαη εκπνδίδνπλ ηελ 
έκπλεπζε λα ιεηηνπξγήζεη 
πνηεηηθά. Γη’ απηφ θαη πνιιά απφ 
απηά δελ θαηαμηψλνληαη αηζζεηηθά. 
ηαλ φκσο θαηνξζψλνπλ λα 
εθθξάζνπλ ην ζεκειηαθφ 
ραξαθηήξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
γεγνλφηνο πνπ εμηζηνξνχλ, πέξα 
απφ ηελ απιή καξηπξία ηνπ, 
θνξηίδνληαη ζπγθηλεζηαθά θαη 
θηάλνπλ ζε πςειέο πνηεηηθέο 
θνξπθψζεηο, φπσο Σν θξνύζνο ηεο 
Αληξηαλνύπνιεο, θιάβνη ηωλ 
Μπαξκπαξέζωλ, Σεο Δέζπωο, Σνπ 
Κηακήι Μπέε θ.ά. 
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Σα ηζηνξηθά ηξαγνχδηα, ζρεδφλ 
ζην ζχλνιν ηνπο, δεκηνπξγήζεθαλ 
ζηα ρξφληα κεηά ηελ Άισζε θαη 
θπξίσο θαηά ηνπο αγψλεο ησλ 
νπιησηψλ ή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 
1821. Διάρηζηα αλαθέξνληαη ζε 
γεγνλφηα ηεο επνρήο καο 
(Μαθεδνληθφο αγψλαο, 
Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή 
θηι.). 

Δ΄. - Κιέθηηθα ηξαγνύδηα. Σα 
θιέθηηθα ηξαγνχδηα απνηεινχλ ηε 
λεφηεξε θαη πην πινχζηα θαηεγνξία 
δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ. Δίλαη 
γέλλεκα ηεο δσήο ησλ θιεθηψλ θαη 
αξκαηνιψλ ηελ επνρή ηεο 
ηνπξθνθξαηίαο. Γη’ απηφ θαη 
πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο ηεο 
Διιάδαο, φπνπ δξνχζαλ νη 
θιεθηαξκαηνινί: Πεινπφλλεζν, 
ηεξεά, Ήπεηξν, Θεζζαιία, Νφηηα 
Μαθεδνλία θαη Υαιθηδηθή. 
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Σα ηξαγνχδηα απηά εγθσκηάδνπλ 
ηε δσή θαη ηα θαηνξζψκαηα ησλ 
θιεθηψλ θαη αξκαηνιψλ ή ζξελνχλ 
ην ζάλαην ηνπο. Μνινλφηη φκσο 
αλαθέξνληαη ζε ηζηνξηθά γεγνλφηα, 
δελ είλαη αθεγεκαηηθά, δελ είλαη 

έπε, αιιά «θπξίσο άζκαηα»
1
. Απφ 

ην γεγνλφο πνπ έρνπλ σο ππφζεζε 
παίξλνπλ κνλάρα ηνλ ππξήλα ή, ην 
πνιχ, ηηο θχξηεο γξακκέο ηνπ 
εηζάγνληαο άθζνλα ιπξηθά 
ζηνηρεία. Ζ έθθξαζε ηνπο είλαη ιηηή, 
αιιά γεκάηε πάζνο, ηφικε θαη 
δξακαηηθφηεηα. Γηαθξίλνληαη 
επίζεο γηα ηελ αθξίβεηα ζηε 
δηήγεζε θαη ηελ πξνζήισζε ζηα 
ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα θαη 
πξάγκαηα. Γελ ρξεζηκνπνηνχλ 
 

1. ηίιπσλ Κπξηαθίδεο, Σν Γεκν-
ηηθφ Σξαγνχδη - πλαγσγή Μειεηψλ, 
Αζήλα, 1978, εθδ. Δξκήο, ζ. 50 θ.εμ. 
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αθεξεκέλεο έλλνηεο. πρλή είλαη ε 
ρξήζε δηαιφγνπ. Ήηαλ ηξαγνχδηα 
θαζηζηά (δε ρνξεχνληαλ), κε 
πινχζηα κεισδία. 

Σν πλεχκα πνπ εθθξάδνπλ είλαη 
ν ζαπκαζκφο γηα ηελ αλδξεία, ηε 
«ιεβεληηά» θαη ηελ αλεμάξηεηε δσή 
κέζα ζηα ζθνηεηλά ρξφληα ηεο 
δνπιείαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θεφδσξνο Βξπδάθεο (1819-1878), 
Παξακπζία (1847) Δζληθή 

Πηλαθνζήθε 
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Παξαινγέο 

 

Σνπ λεθξνύ αδειθνύ 

H ππεξθπζηθή ηζηνξία ηνπ λεθξνχ 

αδειθνχ, πνπ ηνλ ζεθψλνπλ απφ 
ην κλήκα νη θαηάξεο ηεο κάλαο, γηα 
λα εθπιεξψζεη ηελ ππφζρεζε πνπ 
έδσζε, είρε, φπσο καξηπξνχλ νη 
πνιιέο παξαιιαγέο, επξχηαηε 
δηάδνζε φρη κφλν ζε φιν ηνλ 
ειιεληθφ ρψξν. αιιά θαη ζηνπο 
βαιθαληθνχο θαη ζηνπο άιινπο 
ιανχο ηεο Δπξψπεο. 

Ζ πξνέιεπζε ηνπ ηξαγνπδηνχ 
απηνχ έρεη απαζρνιήζεη πνιχ ηνπο 
κειεηεηέο. ήκεξα φινη ζπκθσλνχλ 
φηη ην ηξαγνχδη είλαη απφ ηα πην 
παιηά ειιεληθά ηξαγνχδηα θαη 
πιάζηεθε πξηλ απφ ηνλ 9ν κ.Υ 
αηψλα ζηελ πεξηνρή ηεο Μ. Αζίαο. 
Αθφκε ππνζηεξίδεηαη φηη ν κχζνο 
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ηνλ ζπλδέεηαη κε ηελ αξραία 
κπζνινγία, ηελ επάλνδν ηνλ Άδσλε 
ζηε γε ή ηελ ηζηνξία ηεο Γήκεηξαο 
θαη ηεο Κφξεο. 

Σν ζέκα ην έρνπλ 
ρξεζηκνπνηήζεη ζηα έξγα ηνπο 
πνιινί ινγνηέρλεο. Έιιελεο θαη 
μέλνη. Ο C. Fauriel είρε επηζεκάλεη 
ηηο νκνηφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη ε 
κπαιάληα Λενλόξα (177.1) ηνπ 
Γεξκαλνχ πνηεηή G. Α. Βürger κε ην 
Σξαγνύδη ηνπ λεθξνύ αδειθνύ. Απφ 
ηνπο Έιιελεο δξακαηνπνίεζαλ ην 
ηξαγνχδη ν Αξγ. Δθηαιηψηεο, ν Φψ-
ηνο Πνιίηεο θαη ν Ε. Παπαλησλίνπ. 
 

Μάλα κε ηνπο ελληά ζνπ γηνπο  
θαη κε ηε κηα ζνπ θφξε, 

ηελ θφξε ηε κνλάθξηβε  
ηελ πνιπαγαπεκέλε. 

ηελ είρεο δψδεθα ρξνλψ  
θη ήιηνο δε ζνπ ηελ είδε! 
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ην ζθνηεηλά ηελ έινπδε,  
ζη’ άθεγγα ηε ρηελίδεη, 

5 ζη’ άζηξη θαη ηνλ απγεξηλφ  
έπιεθε ην καιιηά ηεο. 

Πξνμελεηάδεο ήξζαλε απφ  
ηε Βαβπιψλα. 

λα πάξνπλε ηελ Αξεηή  
πνιχ καθξηά ζηα μέλα. 

Οη νρηψ αδεξθνί δε ζέινπλε θη  
ν Κσλζηαληίλνο ζέιεη. 

«Μάλα κνπ, θη αο ηε δψζακε  
ηελ Αξεηή ζηα μέλα, 

10 ζηα μέλα θεη πνπ πεξπαηψ,  
ζηα μέλα πνπ πεγαίλσ. 

αλ πάκ’ εκείο ζηελ μεληηηά,  
μέλνη λα κελ πεξλνχκε 

- Φξφληκνο είζαη, Κσλζηαληή,  
κ’ άζθεκν απηινγήζεο. 

Κη α κφξηεη. γηε κνπ. ζάλαηνο,  
θη α κφξηεη, γηε κνπ, αξξψζηηα, 

θη αλ ηχρεη πίθξα γε ραξά,  
πνηνο πάεη λα κνπ ηε θέξεη; 
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15 Βάιισ ηνλ νπξαλφ θξηηή  
θαη ηνπο αγηνχο καξηχξνπο 

αλ ηχρεη θη έξηεη ζάλαηνο,  
αλ ηχρεη θη έξηεη αξξψζηηα. 

αλ ηχρεη, πίθξα γή ραξά,  
εγψ λα ζνπ ηε θέξσ». 

 
Καη ζαλ ηελ επαληξέςαλε  

ηελ Αξεηή ζηα μέλα, 
θη εκπήθε ρξφλνο δίζερηνο  

θαη κήλεο νξγηζκέλνη 
20 θη έπεζε ην ζαλαηηθφ,  

θη νη ελληά αδεξθνί πέζαλαλ, 
βξέζεθε ε κάλα κνλαρή  

ζαλ θαιακηά ζηνλ θάκπν. 
’ φια ηα κλήκαηα έθιαηγε,  

ζ’ φια κνηξνινγηφηαλ, 
ζηνπ Κσζηαληίλνπ ην κλεκεηφ  

αλέζπα ηα καιιηά ηεο. 
«Αλάζεκα ζε, Κσζηαληή,  

θαη κπξηαλάζεκά ζε, 
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25 νπνχ κνπ ηελ εμφξηδεο  
ηελ Αξεηή ζηα μέλα! 

ην ηάμηκν πνπ κνπ ’ηαμεο,  
πφηε ζα κνπ ην θάκεηο; 

Σνλ νπξαλφ ’βαιεο θξηηή  
θαη ηνπο άγηνπο καξηχξνπο, 

αλ ηχρεη πίθξα γή ραξά,  
λα παο λα κνπ ηε θέξεηο». 

Απφ ην κπξηαλάζεκα  
θαη ηε βαξηά θαηάξα, 

30 ε γεο αλαηαξάρηεθε  
θη ν Κσζηαληήο εβγήθε. 

Κάλεη ην ζχγλεθν άινγν  
θαη η’ άζηξν ραιηλάξη, 

θαη ην θεγγάξη ζπληξνθηά  
θαη πάεη λα ηεο ηε θέξεη. 

 
Παίξλεη ηα φξε πίζσ ηνπ  

θαη ηα βνπλά κπξνζηά ηνπ. 
Βξίζθεη ηελ θη ερηελίδνπληαλ  

φμνπ ζην θεγγαξάθη. 
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35 Απφ καθξηά ηε ραηξεηά  
θη απφ θνληά ηεο ιέγεη: 

«Άηληε, αδεξθή, λα θχγνκε,  
ζηε κάλα καο λα πάκε. 

- Αιίκνλν, αδεξθάθη κνπ,  
θαη ηη είλαη ηνχηε ε ψξα; 

Αλ ίζσο θη είλαη γηα ραξά,  
λα ζηνιηζηψ θαη λα ’ξζσ, 

θη αλ είλαη πίθξα, πεο κνπ ην,  
λα βάισ καχξα λα ’ξζσ. 

40 - Έια, Αξεηή, ζην ζπίηη καο,  
θη αο είζαη φπσο θαη αλ είζαη». 

Κνληνιπγίδεη η’ άινγν  
θαη πίζσ ηελ θαζίδεη. 

 
ηε ζηξάηα πνπ δηαβαίλαλε  

πνπιάθηα θηιαεδνχζαλ, 
δελ θηιαεδνχζαλ ζαλ πνπιηά,  

κήηε ζαλ ρειηδφληα, 
κφλ’ θηιαεδνχζαλ  

θη έιεγαλ αλζξσπηλή νκηιία: 
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45 «Πνηνο είδε θφξελ φκνξθε  
λα ζέξλεη ν πεζακέλνο! 

- Άθνπζεο, Κσζηαληίλε κνπ,  
ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; 

- Πνπιάθηα είλαη θη αο θηιαεδνχλ,  
πνπιάθηα είλαη θη αο ιέλε». 

Καη παξεθεί πνπ πάγαηλαλ  
θη άιια πνπιηά ηνχο ιέλε: 

«Γελ είλαη θξίκα θη άδηθν,  
παξάμελν κεγάιν, 

50 λα πεξπαηνχλ νη δσληαλνί  
κε ηνπο απνζακέλνπο! 

Άθνπζεο Κσλζηαληίλε κνπ,  
ηη ιέλε ηα πνπιάθηα: 

πσο πεξπαηνχλ νη δσληαλνί  
κε ηνπο απεζακέλνπο. 

- Απξίιεο είλαη θαη ιαινχλ  
θαη Μάεο θαη θσιεχνλ. 

- Φνβνχκαη ζ’ αδεξθάθη κνπ,  
θαη ιηβαληέο κπξίδεηο. 

55 - Δρηέο βξαδίο επήγακε  
πέξα ζηνλ Ατ-Γηάλλε, 
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θη εζχκηαζέ καο ν παπάο  
κε πεξηζζφ ιηβάλη». 

Καη παξεκπξφο πνπ πήγαλε,  
θη άιια πνπιηά ηνχο ιέλε: 

«Γηα ηδέο ζάκα θη αληίζακα  
πνπ γίλεηαη ζηνλ θφζκν, 

ηέηνην παλψξηα ιπγεξή  
λα ζέξλεη ν πεζακέλνο!» 

60 Σ’ άθνπζε πάιη ε Αξεηή  
θη εξάγηζε ε θαξδηά ηεο. 

«Άθνπζεο, Κσλζηαληάθε κνπ,  
ηη ιέλε ηα πνπιάθηα; 

- Αθεζ’, Αξέησ, ηα πνπιηά  
θη φ,ηη θη α ζέι’ αο ιέγνπλ. 

- Πεο κνπ, πνπ είλαη ηα θάιιε ζνπ, 
θαη πνχ είλ’ ε ιεβεληηά ζνπ, 

θαη ηα μαλζά ζνπ ηα καιιηά  
θαη η’ φκνξθν κνπζηάθη; 

65 - Έρσ θαηξφ π’ αξξψζηεζα  
θαη πέζαλ ηα καιιηά κνπ». 
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Απηνχ ζηκά, απηνχ θνληά  
ζηελ εθθιεζηά πξνθηάλνπλ. 

Βαξηά ρηππά η’ αιφγνπ ηνπ  
θη απ’ εκπξνζηά ηεο ράζε. 

Κη αθνχεη ηελ πιάθα θαη βξνληά,  
ην ρψκα θαη βνΐδεη. 

Κηλάεη θαη πάεη ε Αξεηή  
ζην ζπίηη κνλαρή ηεο. 

70 Βιέπεη ηνπο θήπνπο ηεο  
γπκλνχο, ηα δέληξα καξακέλα 

βιέπεη ην κπάιζακν* μεξφ,  
ην θαξπνθχιιη* καχξν, 

βιέπεη κπξνζηά ζηελ πφξηα ηεο  
ρνξηάξηα θπηξσκέλα. 

Βξίζθεη ηελ πφξηα ζθαιηζηή  
θαη ηα θιεηδηά παξκέλα, 

θαη ηα ζπηηνπαξάζπξα  
ζθηρηά καληαισκέλα. 

 
 

κπάιζακν. θαξπνθύιιη: κπξηζηηθά 
θπηά ηνπ θήπνπ 
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75 Κηππά ηελ πφξηα δπλαηά,  
ηα παξαζχξηα ηξίδνπλ. 

 «Αλ είζαη θίινο δηάβαηλε,  
θη αλ είζαη ερηξφο κνπ θχγε, 

θη αλ είζαη ν Πηθξνράξνληαο,  
άιια παηδηά δελ έρσ, 

θη ε δφιηα ε Αξεηνχια κνπ  
ιείπεη καθξηά ζηα μέλα. 

- ήθσ, καλνχια κνπ, άλνημε,  
ζήθσ, γιπθηά κνπ κάλα. 

80-  Πνηνο είλ’ απηφο πνπ κνπ  
ρηππάεη θαη κε θσλάδεη κάλα; 

- Άλνημε, κάλα κνπ, άλνημε  
θη εγψ είκαη ε Αξεηή ζνπ». 

 
Καηέβεθε, αγθαιηάζηεθαλ  

θη απέζαλαλ θη νη δχν. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Πνηεο ζθέςεηο θαη δηαζέζεηο ζάο 
ππνβάιινπλ νη επηά πξψηνη ζηίρνη; 
2.  Ση θαλεξψλεη ε ζπδήηεζε ζην 
νηθνγελεηαθφ ζπκβνχιην (α) γηα ηνλ 
ηχπν ηεο νηθνγελείαο θαη (β) γηα ηηο 
αληηιήςεηο ησλ κειψλ ηεο 
νηθνγέλεηαο; 

3.  Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ φξθνπ 
κέζα ζην ηξαγνχδη; 

4.  Πνηα ζεκάδηα βνεζνχλ ηελ 
Αξεηή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 
ζηαδηαθά φηη ν αδειθφο ηεο είλαη 
πεζακέλνο; 

5.  Σν ηξαγνχδη θηλείηαη αλάκεζα ζε 
δπν θφζκνπο: ηνλ θφζκν ηνπ 
πξαγκαηηθνχ θαη ηνλ θφζκν ηνπ 
θαληαζηηθνχ Να βξείηε πψο 
ζπλπθαίλνληαη νη δπν απηνί θφζκνη 
αθνχ επηζεκάλεηε ηα ζρεηηθά 
ρσξία. 
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6.  Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ηξαγνπδηνχ 
λα βξείηε κεξηθά απφ ηα βαζηθά ρα-
ξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγψλ, σο 
πξνο ην ζέκα θαη ηε κνξθνινγία. 

7.  Ο ηξφπνο πνπ θαινχζαλ ην 
λεθξφ λα βγεη απφ ηνλ ηάθν γηα λα 
βνεζήζεη ζε κηα δχζθνιε 
θαηάζηαζε είλαη γλσζηφο σο 
«αλαθάιεκα». Γηαβάζηε απφ ηε 
κεηάθξαζε ηνπ I. Γξππάξε ηνπο 
ζηίρνπο ηνπ Αηζρχινπ (Πέξζεο 628-
680). Βξίζθεηε νκνηφηεηεο κε ηνπο 
ζηίρνπο 22-29 ηνπ ηξαγνπδηνχ καο; 
 
 
 
 
 
 
 

Μηράιεο Μαλνπζάθεο (γελ. 1953), 
Σνπίν (1992) 
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Σεο λύθεο πνπ θαθνπάζεζε 

Ζ κεηαβνιή ηεο ηχρεο ήηαλ πνιχ 

ζπλεζηζκέλν ζέκα ζην ζέαηξν απφ 
ηελ επνρή ηεο αξραηφηεηαο αθφκε. 
Δθηφο φκσο απφ ην ζέαηξν, ην ίδην 
ζέκα ην ζπλαληνχκε ζπρλά θαη 
ζηνπο αξραίνπο έιιελεο ιπξηθνχο 
(Θεφγληο, Πελία· Αξρίινρνο, ζάξξνο 
ζηηο δνθηκαζίεο· ηκσλίδεο ν Κείνο, 
Αζηαζή ηα αλζξψπηλα θ.ά.). 
 

Διέλε πξνμελνινγνχλ,  
Διέλε θάλνπλ λχθε. 

Μήλεο ηζε* ηάδνπλ ηα πξνηθηά  
θαη ρξφλνπο η’ αληηπξνίθηα. 

Σζε ηάδεη θη ν παηέξαο ηεο  
θάηεξγ’* αξκαησκέλα. 

 

ηζε: ηεο 

θάηεξγν: θαξάβη (πνιεκηθφ ή 
πεηξαηηθφ) κε παληά θαη κε δπν ή 
ηξεηο ζεηξέο θνππηά 
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ηζε ηάδνπλ θαη η’ αδέξθηα ηεο  
θαξάβηα θνξησκέλα, 

5 ηζε ηάδεη θη ε καλνχια ηεο  
θξπθά δέθα ρηιηάδεο. 

ρξπζφ ζξνλί λα θάζεηαη,  
ρξπζφ κήιν λα παίδεη. 

 

Μα ’ξηαλε νη ρξφλνη δίζεθηνη*  
θη νη κήλεο νξγηζκέλνη 

θη έθαε ν ληνο ηα πινχηε ηνπ  
θη ε θφξε ην πξνηθηφ ηεο. 

Ζ πεζεξά μελφπιελε  
θη ε λχθε μελαιέζεη, 

10 ν πεζεξφο μελφζθαθηε  
θη ν ληνο μελνθιαδεχεη. 

 

Μία Κπξηαθή θαη κία Λακπξή,  
κία πίζεκνλ εκέξα 

ηελ πήξε ην παξάπνλν  
θη ε πίθξα η’ο ε κεγάιε: 

 

δίζεθηνο: δπζνίσλνο, 
θαθνζεκαδηαθφο 
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- Θέισ λα πάσ ζηε κάλα κνπ,  
λα πάσ ζηα γνληθά κνπ. 

- Διέλε, πινχζηα ζ’ ήθεξα,  
θησρή πνχ λα ζε πάσ. 

15 πνπ ληξέπνκαη η’ αδέξθηα ζνπ,  
θνβνχκαη ηνπο δηθνχο ζνπ: 

 
Κη εθείλε δελ ηνλ άθνπζε,  

κνλάρε ηεο θηλάεη 
θαη πήξε ην ζηξαηί ζηξαηί,  

η’ σξηφ ην κνλνπάηη. 
ηελ ζηξάηαλ νπνχ πήαηλε,  

ηνλ ζηφλ επαξαθάιεη: 
Υξηζηέ, λα βξσ ηζη δνχιεο κνπ  

ζηε βξχζε λα ιεπθαίλνπλ».* 
 
20 Κη ν ζεφο ηελ εζπλάθνπζε  

θαη ε Κπξά ηνλ θφζκνπ 
θαη έβξεθε ηζη δνχιεο ηεο  

ζηε βξχζε πνπ ιεπθαίλαλ. 
 

ιεπθαίλσ: πιέλσ 
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- Καιψο ηελ ηελ μαλζνχια καο,  
ηη ζέιεηο, ηη γπξεχεηο; 

- Να πησ δφηε κνπ ην λεξφ  
θη ακά* ζαο θνπβεληηάδσ· 

λα πείηε ηεο θπξνχιαο ζαο  
γηα δνχια λα κε πάξεη 

25 - Δκείο θνπέιεο έρνκε,  
θνπέιεο θαη θνπέιηα· 

θη εζέλα ηη ζε ζέινκε,  
ζαλ ηη δνπιεηά λα ράλεηο: 

Δ, λα λην πνχκε ηζε θπξάο,  
αλίζσο θαη ζε ζέιεη. 

 
- Μσξέο, πνηνο έπηε ζην ζηριί;*  

Δδψ ρλφηα κπξίδνπλ. 
- Κπξά, κηα μέλε έιαρε  

ζηε βξχζελ απνθάηνπ 
30 θαη καο επαξαθάιεζε  

γηα δνχια λα ληελ πάξεηο. 
 

ακά: κεηά 

ζηθιί (ην): θνπβάο 
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- Μσξέο, δελ ηελ ξσηνχζαηε,  
κελ είλαη ε Διέλε; 

- Κπξά, ηελ εξσηήζακε,  
κα δελ είλαη ε Διέλε, 

δελ είλαη ε Διέλε ζνπ,  
δελ είλαη ην παηδί ζνπ. 

- χξηε, ξσηήζαηέ ηελε,  
ην η’ είλαη ε δνπιεηά ηεο 

 

35- Μαο είπε ε θπξάηζα καο,  
ηη μέξεηο θαη δνπιεχεηο; 

- Ξέξσ θαη θαίλσ ζην βιαληί*  
θαη θαίλσ ζην βεινχδν. 

 

- «χξηε λα ηήλε βάιεηε  
εηο ην βιαληί η’ο Διέλεο». 

 

Δπήγαλ θαη ηε βάιαλε  
εηο ην βιαληί η’ο Διέλεο». 

θη αξθίλεζε θαη έθαηλε  
θη έιεγε κνηξνιφη: 

 

βιαληί: πνιχηηκν χθαζκα 
(ζπλήζσο πνξθπξφ 
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40 «Γάγην* κνπ, ρξπζνγάγην κνπ,  
πάιη ρξπζφ κνπ γάγην. 

βιαληί κνπ, φληεο ζ’ αλάζηαηλα,  
κε πξνμελνινγνχζαλ, 

κήλεο κνηάδαλ ηα πξνηθηά  
θαη ρξφλνπο η’ αληηπξνίθηα 

Μνπ ηάδεη θη ν παηέξαο κνπ  
θάηεξγ’ αξκαησκέλα, 

κνπ ηάδεη θη ε καλνχια κνπ  
θξπθά δέθα ρηιηάδεο. 

45 ρξπζφ ζξνλί λα θάζνκαη,  
ρξπζφ ζξνλί λα παίδσ 

Μα ’ξηαλ νη ρξφλνη δίζεθηνη  
θη νη κήλεο νξγηζκέλνη. 

ηξψγεη άλδξαο κνπ ηα πινχηε 
κνπ θη εγψ ην κεξηηθφ κνπ. 

ε πεζεξά μελφπιελε  
θη εγψ εμελαιέζνπ. 

ν πεζεξφο μελφζθαθηε  
θη ν ληνο μελνθιαδεχεη». 

 

γάγην (ην): ελέρπξν, αληακνηβή, 
κηζζφο 
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50 Κη ε κάλα επαξακφλεπε  
νπίζσ απφ ηελ πφξηα. 

Σξέρεη νγιήγνξα εθεί  
γιπθά ηελ αγθαιηάδεη: 

 

-«Δζχ ’ζαη ε Διέλε κνπ,  
εζχ ’ζαη ην παηδί κνπ!». 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Γηαηί ζπγθίλεζε ην ιατθφ πνηεηή 
ην ζέκα απηφ; 

2  Μπνξείηε λα δηθαηνινγήζεηε γηαηί 
«πήξε ην παξάπνλν» ηε λχθε «κία 
Κπξηαθή, κηα πίζεκνλ εκέξα»; 

3  Να επηζεκάλεηε ζηνηρεία ηεο 
ηξαγσδίαο ζην ηξαγνχδη. 

4.  Με πνηα δηαδηθαζία γίλεηαη ε 
αλαγλψξηζε ζηελ παξαινγή καο; 
Να αλαθέξεηε άιιεο 
«αλαγλσξίζεηο» απφ γλσζηά ζαο 
θείκελα. 
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5.  Να ζπδεηήζεηε ην ήζνο ησλ 
πξνζψπσλ. 
 
 
 
 
 
 

Δζσηεξηθφ θαιχκκαηνο θαζέιαο  
κε δσγξαθηζηφ δηάθνζκν 

(Μπηηιήλε. 18ν; αη.) Μνπζείν 
Μπελάθε 
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Αθξηηηθά ηξαγνχδηα 
 

Η αξπαγή ηεο γπλαίθαο ηνλ Δηγελή 
 

Σν ζέκα ηεο αξπαγήο ηεο γπλαίθαο 

ηνπ αθξίηα ην ζπλαληάκε ζηα πην 
παιηά αθξηηηθά ηξαγνχδηα. ε κεξη-
θέο κάιηζηα παξαιιαγέο παξαηε-
ξείηαη θαη επίδξαζε απφ ηε δηήγεζε 
ηνπ έπνπο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
αξπαγή, απφ ην Γηγελή, ηεο Δπδν-
θίαο, θφξεο ηνπ ζηξαηεγνχ Γνχθα. 
Ζ παξαθάησ παξαιιαγή είλαη ρηαθή 
 

Κάησ ζηα ξνχζηα* ρψκαηα  
θαη ζε βαζχ ιηβάδη 

εθεί ζπέξλεη ν Γηγελήο  
κε η’ ψξηνλ* ηνπ δεπγάξη. 

 

ξνύζηνο θαη ξνύζνο: θφθθηλνο 
εχθνξνο 

σξηνλ :ην σξαίν 
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Φαθήλ θαη ξφβηλ* έζπεξλε,  
ηαήλ* ηνπ δεπγαξηνχ ηνπ. 

Πνπιάθηλ πήγελ θη ήθαηζελ  
ζηελ φζθεξελ* η’ αιέηξνπ. 

5 - «Δζχ ζπέξλεηο, βξε Γηγελή,  
κα ηελ θαιή ζνπ θιέςαλ». 

- «Αλ ηελ εθιέςαλε ερηέο,  
λα πα* λα ηελ γπξεχσ, 

αλ ηελ έθιεςαλ ζήκεξα  
λα θάκσ ηελ ζπνξηά* κνπ». 

- «Δγψ ζνπ ιέσ, Γηγελή,  
πσο ηελ θαιή ζνπ θιέςαλ». 

Καη ην δεπγάξηλ ’λέθεθε*,  
ζηνλ ζηάβινλ ηνπ πεγαίλεη, 

 

ξόβη(λ): είδνο δεκεηξηαθνχ 
θαηάιιειν γηα δσνηξνθή 

ηαή: δσνηξνθή 

ε όζθεξε: ε ρεηξνιαβή ηνπ 
αιεηξηνχ 

ε ζπνξηά: ε ζπνξά 

’λέθεθε: άθεζε 
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10 Παίξλεη η αξγπξνθιείδηα ηνπ,  
ηνλ ζηάβινλ μεθιεηδψλεη. 

Σνπο ζηάβινπο εμεθιείδσζε,  
ηνπο καχξνπο* ελεξψηα. 

ζνη καχξνη ηνλ είδαλε  
αίκαλ εθαηνπξνχζαλ. 

φζνη ηνλ εθαιφδαλε  
επέζαλ θη εςνθνχζαλ. 

Έλαο καχξνο, παιηφκαπξνο,  
ρίιησ ρξνλψ θνληηάξεο* 

15 εζηάζελ θαη ’πνθξίζελ ηνπ  
ζαλ θάιιην παιηθάξη. 

- «Αλ είλ’ γηα ηελ θπξά θαιή,  
εγψ λα ζνπ ηελ θέξσ, 

γηαηί κε θξπθνηάηδε  
αθ’ η’ αθξηβφ θξηζάξη, 

γηαηί κε θξπθνπφηηδε  
κεο ζ’ αξγπξή ιεγέλε.* 

 

καύξνο: ην άινγν 

θνληηάξεο: πιεγηαζκέλνο 

ιεγέλε: δνρείν 
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Γέζε κνπ ηε κεζίηζα κνπ  
κε ιαρνπξί* δσλάξη· 

20 ζθίμε κνπ ην θεθάιη κνπ  
κε ζπξκαηέληα ηξίρα 

θη ακέζσο ηελ θπξά θαιή  
εγψ ζα ζνπ ηελ εχξσ» 

Βηηζηά δίλεη ηνπ καχξνπ ηνπ  
θαη ζηα βινΐδηα* θηάλεη. 

Ο καχξνο ζηιηκνχληξεζε*,  
θη ε θφξε γλψξηζελ ην. 

- «Πάςε, παπά, ηα γξάκκαηα  
θαη, δηάθν, ηα βαγγέιηα 

25 θη ν καχξνο κνπ ζηιηκνπληξά  
θη ν Γηγελήο είλ’ θη ήξηε» * 

 

ιαρνπξί: δσλάξη· δψλε απφ ιεπηφ 
κάιιηλν χθαζκα (απφ ηελ ηλδηθή 
πφιε Λαρψξε). 

ηα βινΐδηα: (επινγίδηα) ηα 
ζηεθαλψκαηα, ν γάκνο. 

ζηιηκνπληξώ: ριηκηληξψ. 

είλ’ θη ήξηε: είλαη θαη ήξζε 
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Κη ν καχξνο εγνλάηηζε  
θη επάλσ ηνπ ηελ πήξε. 

Κη φζν λα πνπλ, γηα δείηε ην!  
παίξλεη ζαξάληα κίιηα 

θη φζν λα πνχλε, πηάηε ην!  
κήη’ ήην κήη’ εθάλε. 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Πνηα ζηνηρεία ηνπ ηξαγνπδηνχ 
απεηθνλίδνπλ ηε δσή ησλ αθξηηψλ, 
φπσο ηε γλσξίδνπκε απφ ηηο 
ηζηνξηθέο καο γλψζεηο; 

2.  Πνηνη ζηίρνη πξνβάιινπλ ηνλ 
εξσηθφ ραξαθηήξα ηνπ ηξαγνπδηνχ; 

3.  Πνηα θίλεηξα δσνγνλνχλ ηε 
δχλακε ηνπ γέξηθνπ αιφγνπ, ψζηε 
λα αλαιάβεη ηφζν δχζθνιε πξάμε 
θαη πνηνπο δεζκνχο ηνλίδνπλ 
ηδηαίηεξα; (Ζ απάληεζε λα βαζηζηεί 
ζηνπο αληίζηνηρνπο εθθξαζηηθνχο 
ηξφπνπο ηνπ θεηκέλνπ.) 
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4.  Ξέξνπκε φηη ηα αθξηηηθά 
ηξαγνχδηα αλήθνπλ ζηα 
αθεγεκαηηθά άζκαηα θαη κνηάδνπλ 
κε κηθξά έπε (επχιιηα) κε ηε 
δηαθνξά φκσο φηη ε εμέιημε ηνπο 
είλαη γνξγή, γίλεηαη κε άικαηα. 
Μπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε ηα 
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο 
ζην ηξαγνχδη; 
 
 
 
 
 
 
 

πχξνο Βαζηιείνπ (1902-1985), 
εηθφλα απφ ηα Αθξηηηθά  

ηνπ Αγγέινπ ηθειηαλνχ (1942) 
μπινγξαθία 
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Ο γηνο ηεο ρήξαο 
 

Σν ηξαγνχδη απηφ πνπ πεξηγξάθεη 

ηελ εξσηθή δξάζε ησλ αθξηηψλ 
ζπλδέεηαη ζηελά κε ην ηξαγνχδη ηνλ 
Μηθξνχ Βιαρφπνπινπ. Ήξσαο εδψ 
είλαη ν γηνο ηεο ρήξαο. Ζ 
παξαιιαγή είλαη θξεηηθή θαη 
πηζαλφλ λα έρεη ηελ αξρή ηεο ζηα 
ηειεπηαία βπδαληηλά ρξφληα ή ηα 
ακέζσο επφκελα. 
 

Υήξαο πγηφο εγεχελην  
ζε καξκαξέληα ηάβια.* 

ρξνπζά ’ηαλ ηα πηξνχληα ληνπ  
θη νιάξγπξα ηα πηάηα 

θη ε θφξ’ απνχ ηφλε θεξλά  
αζεκνθνπθισκέλε.* 

 

 

ηαβιά: ηξαπέδη. 

αζεκνθνπθισκέλε: ζθεπαζκέλε 
κε αζήκη 
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Μ’ ε κάλαλ ηνπ ζηε κηα κεξηά  
θηάλεη μαγθξηγεκέλε.* 

5 - «Γεχγεζαη, γηε κνπ, γεχγεζαη  
θη νη Φξάγθνη ζ’ επιαθψζαλ». 

- «Πξφβαιε, κάλα κνπ, λα ηδείο  
πφζεο ρηιηάδεο είληαη· 

Κη αλ είληαη δπν, λα ραίξνκαη,  
θη αλ είληαη ηξεηο, λα πίλσ 

θη αλ είληαη πεξηζζφηεξνη,  
ζειψζεηε ην καχξν». 

- «Δβγήθα, γηε κνπ, θη είδα ηζνη,  
κα κεηξεκφ δελ έρνπλ». 

10 - «ειψζεηε ην καχξν κνπ,  
θαινγηγιψζεηέ* ηνλ 

 
 

 

μαγθξηγεκέλνο: εμαγξησκέλνο, 
νξγηζκέλνο 

θαινγηγιώλσ: εθαξκφδσ θαιά ηηο 
ίγθιεο, ηα ινπξηά πνπ ζθίγγνπλ ηε 
ζέια ή ην ζακάξη 
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θαη δψζ’ κνπ κάλα, ην ζπαζί,  
η’ αγίνθσλζηαληηλάην*, 

λα βγσ, λα ηδψ ηνλ πφιεκν  
πνπ θάλνπλε νη Φξάγθνη». 

- «Μαχξε κνπ, γνξγνγφλαηε  
θη αλεκνθπθινπφδε*, 

πνιιέο θνξέο κ’ εγιίησζεο  
απφ βαξηέο θνπξηίλεο· 

15 θη α κε γιηηψζεηο θη απ’ απηή,  
ζα ζε καιακαηψζσ. 

Σα ηέζζεξα ζνπ πέηαια  
ρξνπζά ζα ζνπ ηα θάκσ, 

ηα δαρηπιίδηα ηζε μαλζήο  
ζθάιεο* θαη ραιηλάξηα». 

 

 

αγηνθσλζηαληηλάην: πιαηχ ζπαζί 
κε ραξαγκέλε πάλσ ηνπ ηελ εηθφλα 
ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 

αλεκνθπθινπαδεο: αλεκνπφδεο 
ηαρχο 

ζθάια: αλαβνιέαο. 
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ην έκπα* ρίιηνπο έθνςε,  
ζην έβγα δπν ρηιηάδεο 

θη εηο η’ άιιν ζηξηθνγχξηζκα  
δελ εχξεθε λα θφςεη 

20 παξά ηνλ Πνιπηξίρειν*  
εηο ην ζθακλί ’πνθάησ· 

θαη βάλεη ην ρεξάθη ληνπ  
ηελ θεθαιή ληνπ πηάλεη· 

θη ν νπξαλφο εζείζηεθε  
θη ε ζάιαζζα κνπγθίζηε* 

θη άγγεινο απνχ ηζ’ νπξαλνχο  
ζέξλεη θσλή κεγάιε. 

 

 

ην έκπα: ε επίζεζε, ε έθνδνο 

Πνιπηξίρεινο; πξφθεηηαη γηα ηνλ 
Παξαηξάρειν ή Βαξπηξάρειν ή 
Μαπξνηξάρειν, πνπ αλήθε ζηελ 
έλδνμε νηθνγέλεηα ησλ Φσθάδσλ 
(2ν κηζφ ηνπ 10νπ αη.). 

κνπγγίζηε: κνχγγξηζε, έβγαιε 
κεγάιε βνπή ζαλ κνπγγξεηφ. 
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- «ψλεη ζε κπιηφ*, ρήξαο πγηφο*,  
θη ν θφζκνο ζα βνπιήζεη* 

25 θη ν νπξαλφο εζείζηεθε  
θη ε ζάιαζζα κνπγγίζηε». 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  ε πνηνπο ιφγνπο νθείιεηαη ν 
βαζχο δεζκφο πνπ παξαηεξείηαη 
αλάκεζα ζηνπο αθξίηεο θαη ηα 
άινγα; Ξέξεηε θαλέλα αλάινγν 
παξάδεηγκα απφ ηελ νκεξηθή 
πνίεζε; 

2.  Πσο δηθαηνινγείηε ηελ παξνπζία 
ησλ Φξάγθσλ ζην αθξηηηθφ απηφ 
ηξαγνχδη; 
 

 

 

ζώλεη κπιηό: θηάλεη πηα, αξθεηά. 

ρήξαο πγηόο: γηε ηεο ρήξαο 
(νλνκαζη. αληί θιεη). 

ζα βνπιήζεη: ζα βνπιηάμεη. 
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3.  Σν ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο είλαη 
ζπλεζηζκέλν ζηε δεκνηηθή πνίεζε. 
Μπνξείηε λα βξείηε ζην ηξαγνχδη κε 
πνηνπο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο 
δειψλεηαη ε ππεξβνιή; 

4.  Αλάκεζα ζηα δπν αθξηηηθά ηξα-
γνχδηα ηνπ βηβιίνπ καο ππάξρνπλ 
αλαινγίεο θαη νκνηφηεηεο. Να 
παξαιιειίζεηε ηνπο 12 πξψηνπο 
ζηίρνπο θάζε ηξαγνπδηνχ θαη λα 
παξαηεξήζεηε: α) ηελ απαζρφιεζε 
ηνπ ήξσα ζηελ αξρή, β) ηνλ ηξφπν 
πνπ κεηαδίδεηαη ε δπζάξεζηε 
είδεζε, γ) ηηο αληηδξάζεηο ηνπ 
ήξσα. Σηο παξαηεξήζεηο ζαο λα ηηο 
εθζέζεηε γξαπηά. 
 

πχξνο 
Βαζηιείνπ 

(1902-1985), 
εηθφλα απφ ηα Αθξηηηθά ηνπ Άγγε-
ινπ ηθειηαλνχ (1942) μπινγξαθία 
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Ο αηρκάιωηνλ 
 

Σν ηξαγνχδη είλαη πνληηαθή 

παξαιιαγή ηνλ γλσζηνχ αθξηηηθνχ 
ηξαγνπδηνχ ησλ γησλ ηνπ 
Αλδξφληθνπ, πην γλήζην απφ ηηο 
άιιεο θαη πην θνληά ζην αξρέηππν 
ηξαγνχδη, φπσο ζεκεηψλεη ν Ν. 
Πνιίηεο. Ζ ππφζεζε ηνλ έρεη σο 
εμήο: Ο γηνο ηνλ Αλδξφληθνπ, 
γελλεκέλνο ζε αηρκαισζία θαη 
αλαζξεκκέλνο απφ ην αξαθελφ 
Δκίξ Αιή πνπ αηρκαιψηηζε ηελ 
έγθπν κεηέξα ηνπ, έθπγε, φηαλ 
ελειηθηψζεθε, γηα λα επηζθεθηεί ηηο 
ειιεληθέο ρψξεο (ηε «Ρσκαλίαλ»), 
κε ηελ ειπίδα λα βξεη ηνλ παηέξα 
ηνπ. Καζ’ νδφλ ζπλαληά ηνλ παηέξα 
ηνπ θαη ηνλ αδειθφ ηνπ, κε ηνλ 
νπνίνλ κνλνκαρεί. ηαλ θνληεχεη 
λα ηνλ ληθήζεη, αλαγλσξίδεηαη απφ 
ηνλ παηέξα ηνπ, ν νπνίνο, απφ ηε 
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ραξά ηνπ πνπ βξήθε ην δεχηεξν γην 
ηνπ, θάλεη επρή λα ζπλαληήζνπλ 
ερζξηθφ ζηξάηεπκα, γηα λα θαλεί ε 
αλδξεία ηνπο. Πξάγκαηη, ληθνχλ ην 
ζηξάηεπκα πνπ ην δηνηθεί κάιηζηα ν 
ίδηνο ν Δκίξ Αιήο, ηνλ νπνίν απφ 
επγλσκνζχλε ζψδεη ν αηρκάισηνο 
γηνο ηνλ Αλδξφληθνπ. 

Ζ κνλνκαρία κεηαμχ αδειθψλ 
πνπ δε γλσξίδνληαη είλαη ζπρλή ζηα 
αθξηηηθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα. 
 

Οη Σνχξθ’ φληαλ εθνχξζεπαλ  
ηελ Πφι’, ηε Ρσκαλίαλ, 

επάηλαλε
1
 ηαο εγθιεζηάο  

θη έπαηξλαλ ηα εηθφλαο, 
έπαηξλαλ ηα ρξπζά ζηαπξνχο,  

αξγχξα καζηξαπάδεο, 
επήξαλ θαη ηε κάλα κνπ,  

ζ’ εκέλ έκπνδνο
2
 έηνλ. 

 

Λεμηιόγην: 1. επάηλαλε: παηνχζαλ·  

2. εκπνδνο: έγθπνο· 
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Δπήγελ θαη λ-επνίθε κε  
ζ’ Δκίξ Αιή ηα ζθάιαο. 

Δκέλ αηφο πεζιέεβελ
3
  

κε ην κει’, κε ην γάιαλ, 
κε ην κέιηλ, κε ην γάιαλ  

θαη κε ηε αξλί’ ην θξέαο. 

ηα θαλεξά ηαληάληδελ,
4
  

ζηα θξχθα δηαξκελεχεη: 

«Τηέ κ’, αλ δεηο θαη γίλεζαη
5
,  

ζηε Ρσκαλίαλ θχγνλ. 
Δθεί ’ρεο θπξ’ Αλδξφληθνλ  

θαη αδειθφλ Ξαληίλνλ». 
Δγέληνλ ν αηρκάισηνλ,  

εγέληνλ θη εξκαηψζελ. 
Δπαίξελ η’ ειαθξφλ ζπαζίλ  

θη ειιεληθφλ θνληάξηλ. 
 
 

3. πεζιέεβελ: έηξεθε· 4. ηαληαλίδσ: 
θάλσ ην κσξφ λα ρνξνπεδά ζηα 

γφλαηα κνπ·  5 γίλεζαη: κεγαιψζεηο 
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Σνηκάζθεηαη ν αηρκάισηνλ  

θαη ζε Γελήο
6
 ηελ ζηξάηαλ. 

«Αζηξίηζηα κ’ ρακειψζεηελ,  

θεγγάξη κ’ θάζα
7
 έια, 

γηα δείμεηέ κε ηε ζηξαηήλ  

λην
8
 πάεη ζε Ρσκαλίαλ». 

Οη άζηξνη ερακέιελαλ,  
νη θέγγνη θάζα έξζαλ, 

εδείμαλ αηφλ ηε ζηξαηήλ  
λην πάεη ζε Ρσκαλίαλ. 

 
Αζφ επαξαθνχξζεςελ,  

ηα γαίκαηα ινπζκέλνο, 

θχξελ θη πηφλ επέληεζελ
9
  

απάλ’ ζν ζηαπξνδξφκηλ. 
 
 

6. Γελήο (ι. ηνπξθ.): ζάιαζζα. 

7. θάζα: θάησ. 

8. λην: (ηη: λην ιεο: ηη ιεο) εδψ: πνπ. 

9. επέληεζελ: ζπλάληεζε 
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Ο θχξεο εθνηκήζεθελ,  

ν γηφθαο ελ
10

 ζα μχπλα. 

Γηδαβαίλ’ θαιεκεξίδεη αηφλ  

θαιήκεξαλ ’θη
11

 επαίξελ. 

Έζπξαλ ηα ζπαζία ηνπλ,  
’θη θξνχγλε η’ έλαλ η’ άιιν· 

ηζαθψζαλ ηα ζπαζία ηνπλ,  
λα θξνχγλε η’ ελαλ η’ άιιν. 

Έξρνπληαη θη αληακνχληαλε  

θαη θξνχγλε κνπζηνπλίαο
12

 

Αζε κνπζηί’ ην ρηχπεκαλ  

εγλέθημελ
13

 ν θχξ’ο αη’. 

«Τηε’ κ’, θαλείο ’θη εληψθε ζε,  
εζέλ θαλείο ’θη θξνχγεη, 

 
 
 

10. ελ: είλαη. 

11. ’θη (νπθη): δελ. 

12. κνπζηνπλίαο: γξνζηέο. 

13. εγλέθημελ: μχπλεζε. 
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θαηά π’ ειέπλ η’ νκκάηηα κνπ,  

αηφο έεη ζε θαη πάγεη
14

. 

Γηα ζηα
15

 θη αο νξσηνχκ’ αηφλ  

ηα γνληθά η’ νπφζελ». 
- νλ ζην ζ’, ζνλ ζην ζ’,  

αηρκάισηε, ηα γνληθά ζ’ νπφζελ; 
- ’Κη εμέξο, φληαλ εθνχξζεπαλ  

ηελ Πφι’, ηε Ρσκαλίαλ, 
επάηλαλε ηα εγθιεζηάο  

θη έπαηξλαλ ηα εηθφλαο, 
παίξλαλε ρξπζά ζηαπξά  

θη αξγχξα καζηξαπάδεο, 
θνχξζεςαλ ηνλ Αληξφληθνλ  

θη επαίξλαλε ηε κάλα κ’, 
επαίξαλ αηελ θη έθπγαλ  

ζ’ Δκίξ Αιή ηα ζθάιαο. 
«Παηδίλ έκλε θη εγέξαζα,  

δεπγάξ’ γεξάθηα ’θη είρα 
 

14. έεη ζε θαη πάγεη (=  ζε έρεη θαη 
πάεη, δειαδή "ζε πήξε απνθάησ"). 

15. ζηα: ζηάζνπ, ζηακάηα. 
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θη αηψξα αο η’ εγέξαζα, 

δεπγάξ’ γεξάθηα ρηεζα
16

» 

Αζε ραξάλ αη’ ην πνιιά  
θαηήβαλε ηα δάθξα η’, 

θαηήβαλε ηα δάθξα ηνπ Καινκελάλ  
ραιάηζηα. 

Κιψζθεηαη ζελ Αλαηνιήλ,  
θάκλεη ηξία κεηάλνηαο. 

«Υξηζηέ κ’, αλ εθαηέβαηλελ  

ην πάξεγθα
17

 θνπζάηνλ, 

κνπδέ πνιιά, κνπδέ ιίγνλ,  
ελλέα ρηιηάδεο, 

λα παίξλα ηα γεξάθηα κνπ, 

εγψ εθείλα ληνχλα».
18

 

 
 
 

16. ρηέζα: απφθηεζα. 

17. πάξεγθα: αληίθξπ. 

18. ληνύλα: ρηππνχζα, ληθνχζα 
(εληψθελ: ερηχπεζε)  
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Σν ιφγνο αη’ ’θη επιέξσζελ,  
ην ιφγνλ αη’ ’θη εμείπελ, 

φληαλ ηεξεί ην πάξεγθα,  
θνπζάηνλ θαηηβαίλεη, 

κνπδέ πνιιά, κνπδέ ιίγνλ,  
ελλέα ρηιηάδεο. 

Δπήξελ ηα γεξάθηα ηνπ,  
εθείληο εθεί εληψθελ. 

Δθεί πνπ θξνχεη ν Ξάληηλνλ,  
ην γαίκαλ λα πιαληάδεη, 

εθεί πνπ θξνχεη ν αηρκάισηνλ,  

ην γαίκαλ σο ηε γνχιαλ.
19

 

«Οπίζ’, νπίζ’ Δκίξ Αιή,  
νπίζ’ θη εζέλ κε θξνχγσ. 

Σ’ νκκάηηα κ’ εζακπνχξσζαλ
20

  

θαη ην ζπαζί κ’ έρ’ άθλαλ
21

. 
 

 
 

19. γνύια: ιαηκφο. 

20. εζακπνύξσζαλ: ζφισζαλ. 

21. άθλα: άρλα, αηκφο. 
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Αλ θξνχγσ θαη ζθνηψλσ ζε,  
ζα ιέγεη’ ελ θνλέαο· 

’θη θξνχγσ, ’θη ζθνηψλσ ζε,  
ζα ιέγλε εθνβέζελ. 

Καιιίνλ
22

 ’θη ζθνηψζσ ζε,  

θη αο ιέγλε εθνβέζελ». 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Να επηζεκάλεηε ζην ηξαγνχδη ηα 
θχξηα ηερλνηξνπηθά 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη θνηλά θαη 
ζε άιια δεκνηηθά ηξαγνχδηα. 

2.  Σν ηξαγνχδη απαξηίδεηαη απφ 
ηξία κέξε - ελφηεηεο. Πνηα είλαη ηα 
πεξηζηαηηθά πνπ αθεγείηαη ζε 
θαζεκηά ελφηεηα; 
 
 

22. θαιιίνλ: θαιχηεξα Καινκελάο. 
(απφ ην επίζ. θαιφο θαη ην νπζ. 
κήλαο): ν κήλαο Μάηνο. 
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3.  Πνηνο είλαη ν θψδηθαο ησλ αμηψλ 
πνπ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 
πξνζψπσλ; 

4.  Ση δειψλεη ν ηειεπηαίνο ζηίρνο 
ηνπ ηξαγνπδηνχ; 
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Σνπ Υάξνληα - ηνπ Κάησ 
Κφζκνπ 

 

Γηαηί είλαη καύξα ηα βνπλά 
 

Γηαηί είλαη καχξα ηα βνπλά  
θαη ζηέθνπλ βνπξθσκέλα: 

Μελ άλεκνο ηα πνιέκα,  
κήλα βξνρή ηα δέξλεη; 

Κη νπδ’ άλεκνο ηα πνιεκά,  
θη νπδέ βξνρή ην δέξλεη,  

κφλε δηαβαίλεη ν Υάξνληαο  
κε ηνπο απνζακέλνπο. 

5 έξλεη ηνπο ληνπο απφ κπξνζηά,  
ηνπο γέξνληεο θαηφπη, 

ηα ηξπθεξά παηδφπνπια  
ζηε ζέια αξαδηαζκέλα. 

Παξαθαινχλ νη γέξνληεο,  
θη νη λένη γνλαηίδνπλ, 

θαη ηα κηθξά παηδφπνπια  
ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα: 
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«Υάξε κνπ, δηάβ’ απφ ρσξηφ,  
θάηζε ζε θξχα βξχζε, 

10 λα πηνπλ νη γέξνληεο λεξφ,  
θη νη ληνη λα ιηζαξίζνπλ*, 

θαη ηα κηθξά παηδφπνπια  
ινπινχδηα λα καδψμνπλ. 

- Αλεί* δηαβψ λαπφ ρσξηφ,  
αλ απφ θξχα βξχζε, 

έξρνληαη νη κάλεο γηα λεξφ,  
γλσξίδνπλ ηα παηδηά ηνπο. 

γλσξίδνληαη η’ αληξφγελα  
θαη ρσξηζκφ δελ έρνπλ. 

 
 
 
 
 

λα ιηζαξίζνπλ: λα ξίμνπλ ην ιηζάξη 
(λ’ αγσληζηνχλ πνηνο ζα ξίμεη ηελ 
πέηξα πην καθξηά. Σν αγψληζκα 
ζπλήζσο γηλφηαλ ζην ιηζφξεκα) 

αλεη: αλ 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Σν ηξαγνχδη αξρίδεη κ’ έλα θνηλφ 
κνηίβν (πψο νλνκάδεηαη;) Ση 
εθθξάδεη εδψ απηφ ην κνηίβν; 

2.  Να κειεηήζεηε ηνπο ζηίρνπο πνπ 
κηινχλ γηα ην Υάξνληα θαη ηε 
ζπλνδεία ηνπ · απφ πνηα εκπεηξία 
πξνέξρεηαη ε εηθφλα; 

3.  Ση λφεκα έρεη ε παξάθιεζε γηα 
ηνπο λεθξνχο. 
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Ήιηε κνπ θαη ηξηζήιηε κνπ 
 

Ήιηε κνπ θαη ηξηζήιηε κνπ  
θαη θνζκνγπξηζηή κνπ, 

ςεο έραζα κηα ιπγεξή,  
κηα αθξηβνζπγαηέξα· 

λα κελ ηελ είδεο πνπζελά,  
λα κελ ηελ απαληήζεο; 

- Δςέο πξνρηέο ηελ είδεθα*  
ζηνπ Υάξνπ ην ζαξάη. 

5 Ο Υάξνο έηξσγε ςσκί,  
θη ε θφξε ηνλ θεξλνχζε. 

θη έηξεραλ ηα καηάθηα ηεο  
ζα καξκαξέληα βξχζε, 

θη έηξεκε θη ε θαξδνχια ηεο  
ζα κήιν καξακέλν. 

Κη απφ ην ζπρλνθέξαζκα  
ηεο πέθηεη ην πνηήξη, 

 
 

είδεθα: είδα 
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κάηηε* ζε πέηξα βάξεζε,  
κάηηε ζε θαιληηξίκη, 

10 κέζα ζηνλ Υάξνπ ηελ πνδηά  
έπεζε θη εξαΐζηε. 

Σνπ Υάξνπ θαθνθάλεθε,  
γπξίδεη θαη ηεο ιέεη: 

«Ση έρεηο, θφξε, πνπ ριίβεζαη*  
θαη ρχλεηο καχξα δάθξπα, 

θαη ηξέρνπλ θαη ηα κάηηα ζνπ  
ζα καξκαξέληα βξχζε: 

Με ζε πνλεί νρ* ηε κάλα ζνπ,  
λα ζηείισ λαλ ηε θέξσ: 

15 - Γε κε πνλεί νρ ηε κάλα κνπ,  
κε ζηέιλεηο λαλ ηε θέξεηο. 

- Με ζε πνλεί νρ η’ αδέξθηα ζνπ,  
λα ζηείισ λαλ ηα θέξσ; 

- Γε κε πνλεί νρ η’ αδέξθηα κνπ,  
κε ζηέιλεηο λαλ ηα θέξεηο, 

 

κάηηε: κήηε 
ριίβνκαη: ζιίβνκαη 

νρ: απφ, εμαηηίαο 
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κφλ’ κε πνλεί νρ ην ζπίηη κνπ  
θη νρ ηνλ Απάλσ Κφζκν. 

- Α ζε πνλεί νρ ην ζπίηη ζνπ,  
πιηα δελ ην καηαβιέπεηο». 

 
 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Ση αίζζεκα εθθξάδεη ε εξψηεζε 
ηεο κάλαο ζηνλ ήιην: Πνηεο ιέμεηο 
λνκίδεηε φηη ππνβάιινπλ 
πεξηζζφηεξν απηφ ην αίζζεκα; 

2.  Απφ πνπ είλαη παξκέλε ε ζθελή 
ζην ζαξάη ηνπ Υάξνληα, Ση λνκίδεηε 
φηη νδήγεζε ηε θαληαζία ηνπ ιανχ 
ζ’ απηή ηελ εηθφλα; 

3.  Πψο θιείλεη ην ηξαγνχδη θαη πνηα 
είλαη ε ηειηθή εληχπσζε πνπ 
αθήλεη; 
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Η ιπγεξή ζηνλ Άδε 
 

Καιά ην ’ρνπλε ηα βνπλά,  
θαιφκνηξ’ είλ’ νη θάκπνη, 

πνπ Υάξν δελ παληέρνπλε*,  
Υάξν δελ θαξηεξνχλε, 

ην θαινθαίξη πξφβαηα  
θαη ην ρεηκψλα ρηφληα. 

Σξεηο αληξεησκέλνη βνχινληαη  
λα βγνπλ απφ ηνλ Άδε. 

5 Ο έλαο λα βγεη ηελ άλνημε,  
θη άιινο ην θαινθαίξη, 

θη ν ηξίηνο ην ρηλφπσξν,  
νπνχ είλαη ηα ζηαθχιηα. 

Μηα θφξε ηνπο παξαθαιεί,  
ηα ρέξηα ζηαπξσκέλα. 

«Γηα πάξηε κε, ιεβέληεο κνπ,  
γηα ηνλ Απάλνπ Κφζκν. 

- Γελ εκπνξνχκε, ιπγεξή,  
δελ εκπνξνχκε, θφξε. 

 

παληέρσ: πεξηκέλσ. 
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10 Βξνληνκαρνχλ*  ηα ξνχρα ζνπ  
θη αζηξάθηνπλ ηα καιιηά ζνπ, 

ρηππάεη ην θειινθάιηγν*  
θαη καο αθνχεη ν Υάξνο. 

- Μα γσ ηα ξνχρα βγάλσ ηα  
θαη δέλσ ηα καιιηά κνπ, 

θη απηφ ην θειινθάιηγν  
κεο ζηε θσηηά ην ξίρλσ. 

Πάξηε κε, αληξεησκέλνη κνπ,  
λα βγσ ζηνλ Πάλσ Κφζκν, 

15 λα πάσ λα ηδψ ηε κάλα κνπ  
πψο ριίβεηαη* γηα κέλα. 

- Κφξε κνπ, εζέλα ε κάλα ζνπ  
ζηε ξνχγα* θνπβεληηάδεη. 

- Να ηδψ θαη ηνλ παηέξα κνπ  
πψο ριίβεηαη γηα κέλα. 

 

βξνληνκαρνύλ: θάλνπλ θξφην. 

θειινθάιηγν: ειαθξφ θαιίγη 
(ππφδεκα) κε πάηνπο απφ θειφ. 

ριίβνκαη: ζιίβνκαη. 

ξνύγα: δξφκνο. 
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- Κφξε κνπ, θη ν παηέξαο ζνπ  
ζην θαπειεηφ είλ’ θαη πίλεη. 

- Να πάσ λα ηδψ η’ αδέξθηα κνπ  
πψο ριίβνληαη γηα κέλα. 

20 - Κφξε κνπ, εζέλ’ η’ αδέξθηα ζνπ  
ξηρηνχλε ην ιηζάξη. 

- Να ηδψ θαη ηα μαδέξθηα κνπ  
πψο ριίβνληαη γηα κέλα. 

- Κφξε κνπ, ηα μαδέξθηα ζνπ  
κεο ζην ρνξφ ρνξεχνπλ». 

Κη ε θφξε λαλαζηέλαμε  
βαζηά ζηνλ Κάησ Κφζκν, 

θη αλάςαλε ηα θαπειεηά,  
θη εθάεζαλ νη ξνχγεο, 

25 εθάε θαη ην ιηζφξεκα,  
πφξηρηαλ ην ιηζάξη, 

εθάε θη ε δίπιε* ηνπ ρνξνχ,  
π’ ερφξεπε ε γεληά ηεο. 

 
 

 

ε δίπιε: ε δίπια, ν γχξνο. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  ην ηξαγνχδη ππάξρεη πξννίκην· 
πνην είλαη ην λφεκά ηνπ; 

2.  Γηαηί νη ηξεηο αληξεησκέλνη 
ζέινπλ λ’ απνδξάζνπλ άλνημε - 
θαινθαίξη - θζηλφπσξν; Ση ηνλίδεηαη 
κ’ απηφ ηνλ ηξφπν; 

3.  Πψο θαληάδεηαη ν πνηεηήο ηελ 
θφξε ζηνλ Κάησ Κφζκν; 

4.  Με πνηνπο ηξφπνπο δειψλεηαη ν 
πφζνο ηεο θφξεο λ αλέβεη ζηνλ 
Απάλσ Κφζκν; 

5.  Δξγαζία γηα ην ζπίηη: Σν 
ηξαγνχδη ηειεηψλεη κε κηα ηνικεξή 
πνηεηηθή ζχιιεςε Να ηελ 
επηζεκάλεηε θαη λα βξείηε ηη 
εθθξάδεη. Να ζπγθεληξψζεηε 
αλάινγεο πνηεηηθέο εθθξάζεηο απφ 
δεκνηηθά ηξαγνχδηα. 
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Edvard Munch (Μνπλθ) (1863-1844).  

Ο Ήιηνο (1909-11)  
Παλεπηζηήκην ζιν 
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Ηζηνξηθά ηξαγνχδηα  
 

Σν θξνύζνο ηεο Αληξηαλνύπνιεο 
 

ην ηξαγνχδη απηφ ε ιατθή κνχζα 

δηεθηξαγσδεί πηζαλφλ ηελ άισζε 
ηεο πφιεο απφ ηνλ Ακνπξάη ην 
1361, φηαλ αθφκα ήηαλ λσπή ε 
κλήκε απφ ηηο αιιεπάιιειεο 
αιψζεηο θαη θαηαζηξνθέο ηεο ζηηο 
αξρέο ηνπ 13νπ αηψλα απφ ηνπο 
Φξάγθνπο, Βνπιγάξνπο θ. ά. Απηφ 
εληζρχεη ηελ άπνςε φηη ην ηξαγνχδη 
είλαη απφ ηα πην παιηά ηζηνξηθά 
ηξαγνχδηα. 
 

Σ’ αεδφληα ηεο Αλαηνιήο  
θαη ηα πνπιηά ηεο Γχζεο 

θιαίγνπλ αξγά, θιαίγνπλ ηαρηά*,  
θιαίγνπλ ην κεζεκέξη, 

θιαίγνπλ ηελ Αληξηαλνχπνιε  
ηελ πνιπθξνπζεκέλε, 

104 / 42 



φπνπ ηελ εθξνπζέςαλε  
ηηο ηξεηο γηνξηέο ηνπ ρξφλνπ· 

ηνπ Υξηζηνπγέλλνπ γηα θεξί,  
θαη ηνπ Βαγηνχ γηα βάγηα. 

θαη ηεο Λακπξήο ηελ Κπξηαθή  
γηα ην Υξηζηφο αλέζηε. 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Ση ζπγθίλεζε ηδηαίηεξν ην ιατθφ 
πνηεηή, ψζηε λα ζπλζέζεη ην 
ηξαγνχδη. 

2.  Ση πεηπραίλεη ην ηξαγνχδη: α) κε 
ηνπο ηνπηθνχο πξνζδηνξηζκνχο: 
ηεο Αλαηνιήο - Γχζεο· β) κε ηνπο 
ρξνληθνχο πξνζδηνξηζκνχο: αξγά - 
ηαρηά - ην κεζεκέξη· γ) κε ηελ 
επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο 
«θιαίγνπλ»; 

3.  Μηα απφ ηηο αιψζεηο (ηνπ 1204) 
έγηλε ηελ εκέξα ηνπ Πάζρα. Ο 
πνηεηήο φκσο ηηο ηνπνζεηεί φιεο ζε 
κέξεο ενξηψλ. Γηαηί; 
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[Πάξζελ ε Ρωκαλία] 
 

Έλαλ πνπιίλ, θαιφλ πνπιίλ  

εβγαίλ’ απφ ηελ Πφιελ· 
νπδέ ζη’ ακπέιηα θφλεςελ*  

νπδέ ζηα πεξηβφιηα, 
επήγελ θαη-λ εθφλεςελ  

θαη ζνπ* Ζιη’ ηνλ θάζηξνλ.* 
Δζείμελ* η’ έλαλ ην θηεξφλ  

ζν* αίκα βνπηεκέλνλ, 
5 εζείμελ η’ άιιν ην θηεξφλ,  

ραξηίλ έρεη γξακκέλνλ. 
Αηφ* θαλείο θη* αλέγλσζελ,  

νπδ’ ν κεηξνπνιίηεο· 
 

θνλεύσ: ζηαζκεχσ γηα αλάπαπζε ή 
γηα χπλν. 

ζνπ: ζηνπ. 

Ηιί ηνλ θάζηξνλ: ην θάζηξν ηνπ 
Ήιηνπ. 

εζείμελ: έζεηζε, ηίλαμε 

ζν: ζην    –    Αηό: απηφ    –    θη: δελ 
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έλαλ παηδίλ, θαιφλ παηδίλ,  
έξρεηαη θη αλαγλψζεη. 

ίη’* αλαγλψζ’, ζίηε θιαίγεη,  
ζίηε θξνχεη* ηελ θαξδίαλ. 

«Αιί εκάο θαη βάη εκάο,  
πάξζελ ε Ρσκαλία!» 

10 Μνηξνινγνχλ ηα εθθιεζηάο,  
θιαίγλε ηα κνλαζηήξηα 

θη ν Γηάλλεο ν Υξπζφζηνκνλ  
θιαίεη, δεξλνθνπηέηαη. 

-Με θιαηο, κε θιαηο, Ατ-Γηάλλε κνπ, 
θαη δεξλνθνπηζθάζαη.* 

- Ζ Ρσκαλία πέξαζε,  
ε Ρσκαλία ’παξζελ. 

- Ζ Ρσκαλία θη αλ πέξαζελ,  
αλζεί θαη θέξεη θη άιιν 

 
 

ίη’: ελψ, θαζψο 

θξνύσ: ρηππψ, δέξλσ 

δεξλνθνπηζθάζαη: δέξλεζαη θαη 
ρηππηέζαη. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Να ζπγθξίλεηε ην ηξαγνχδη κε 
άιια δεκνηηθά ηξαγνχδηα. Πνηα 
δηαθνξά δηαπηζηψλεηε σο πξνο ηνλ 
ηξφπν πνπ αλαγγέιιεηαη ε ζιηβεξή 
είδεζε; 

2.  Πνηεο ςπρηθέο δηαζέζεηο 
θπξηαξρνχλ ζην ηξαγνχδη θαη πσο 
εθθξάδνληαη; 

3.  ε πνην ζεκείν θνξπθψλεηαη ε 
δξακαηνπνίεζε; Πσο γίλεηαη απηφ; 
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[Οη ζθιάβνη ηω Μπαξκπαξέζζω] 
 

Οη Άξαβεο πεηξαηέο ησλ δπηηθψλ 

παξαιίσλ ηεο Αθξηθήο είραλ 
θαηαληήζεη κε ηηο επηδξνκέο ηνπο ν 
θφβνο θαη ν ηξφκνο ησλ θαηνίθσλ 
φρη κφλε ησλ παξαιηαθψλ 
πεξηνρψλ αιιά θαη ηεο ελδνρψξαο, 
ηφζν πνπ ζηελ Κξήηε ηνπο ηαχηηδαλ 
κε δαίκνλεο ή θαληαζηηθά ηέξαηα 
πνπ γπξλνχζαλ έθηππνη ηε λχρηα 
θαη έζεξλαλ ζθιάβνπο ζηελ 
Μπαξκπαξηά φζνπο ζπλαληνχζαλ. 
 

Ήιηε πνπ βγαίλεηο ην ηαρχ,  
ζ’ νχινλ ηνλ θφζκν δνχδεηο*, 

ζ’ νχινλ ηνλ θφζκ’ αλάηεηιε,  
ζ’ νχιελ ηελ νηθνπκέλε, 

ζ’ ησ Μπαξκπαξέζζσ ηηο απιέο,  
ήιηε, κελ αλαηείιεηο, 

 

δνύδεηο: δίλεηο (ρχλεηο ην θσο ζνπ). 
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θη αλ αλαηείιεηο, ήιηε κνπ,  
λα γνξγνβαζηιέςεηο, 

γηαη’ έρνπλ ζθιάβνπο έκνξθνπο,  
πνιιά παξαπνληάξνπο, 

θαη ζα γξαζνχ* νη γηαρηίδεο ζνπ  
’πνπ* ησ ζθιαβψ ηα δάθξπα 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Ση πεηπραίλεη ν ιατθφο πνηεηήο 
κε ηελ παξάθιεζε πνπ θάλεη ζηνλ 
ήιην; 

2.  Σν ηξαγνχδη ζπκππθλψλεη κηα 
νιφθιεξε ηζηνξηθή εκπεηξία κέζα 
ζε έμη ζηίρνπο. Να βξείηε α) πνηα 
είλαη απηή ε εκπεηξία, β) πψο 
θαηνξζψλεη ν ιατθφο πνηεηήο λα 
ηελ εθθξάζεη; 
 

γξαζνύ: πγξαζνχλ 

πνπ: απφ 

110 / 44 



 

[Σεο Γέζπσο] 

 

(25 Δεθεκβξίνπ 1803) 
 

Σν ηξαγνχδη, φπσο θαη εθείλν ηεο 
Λέλωο Μπόηζαξε, αλαθέξεηαη, ζε 
κηα απφ ηηο παξαζπνλδίεο ηνπ Αιή 
Παζά ζε βάξνο ησλ νπιησηψλ, ην 
1803 Καηά ηε ζπκθσλία νη 
νπιηψηεο είραλ ην δηθαίσκα λα 
θχγνπλ έλνπινη γηα φπνην κέξνο 
ήζειαλ. Έλα κηθξφ απφζπαζκα 
απφ 78 νπιηψηεο θαηέθπγε ζην 
ρσξηφ Ρηληάζα (αλάκεζα ζηελ 
Πξέβεδα θαη ηελ Πάξγα). Δθεί φκσο 
ζηίθνο Σνπξθαιβαλψλ, πνπ ηνπο 
έζηεηιε ν Αιή παζάο, έθαλε μαθληθή 
επηδξνκή θαη άξρηζε λα ζθάδεη ηνπο 
θαηνίθνπο θαη ηνπο πξφζθπγεο. Ζ 
Γέζπσ, γπλαίθα ηνλ Γεσξγάθε 
Μπφηζε, καδί κε ηηο θφξεο, ηηο 
λχθεο θαη ηα εγγφληα ηεο θιείζηεθε 
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ζηνλ πχξγν ηνπ Γεκνπιά θαη 
αληηζηάζεθε εξσηθά ζηνπο 
επηδξνκείο. 
 

Αρφο* βαξχο αθνχεηαη,  
πνιιά ηνπθέθηα πέθηνπλ. 

Μήλα ζε γάκν ξίρλνληαη,  
κήλα ζε ραξνθφπη;* 

Οπδέ ζε γάκν ξίρλνληαη,  
νπδέ ζε ραξνθφπη, 

ε Γέζπσ θάλεη πφιεκν  
κε λχθεο θαη κ’ αγγφληα. 

5 Αξβαληηηά ηελ πιάθσζε  
ζηνπ Γεκνπιά ηνλ πχξγν. 

«Γηψξγαηλα, ξίμε η’ άξκαηα,  
δελ είλ’ εδψ ην νχιη. 

Δδψ είζαη ζθιάβα ηνπ παζά,  
ζθιάβα ησλ Αξβαληηψλ. 

- Σν νχιη θη αλ πξνζθχλεζε,  
θη αλ ηνχξθεςελ ε Κηάθα, 

 

Αρόο: ήρνο, θξφηνο 

112 / 45 



ε Γέζπσ αθέληεο Ληάπεδεο*  
δελ έθαλε, δελ θάλεη». 

10 Γαπιί ζην ρέξη λάξπαμε,  
θφξεο θαη λχθεο θξάδεη: 

«θιάβεο Σνπξθψλ κε δήζνκε,  
παηδηά κ’, καδί κνπ ειάηε». 

Καη ηα θπζέθηα αλάςαλε  
θη φινη θσηηά γελήθαλ 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  ην ηξαγνχδη καο ε εηζαγσγή 
ζην ζέκα δίλεηαη κε ηξφπν ζπλε-
ζηζκέλν ζηα δεκνηηθφ ηξαγνχδηα. 
Μπνξείηε λα ηνλ παξαθνινπζήζεηε; 

2.  Ζ αθήγεζε γξήγνξα 
εγθαηαιείπεηαη θαη κπαίλεη ζην 
ηξαγνχδη ν δηάινγνο. Πνην είλαη ην 
αηζζεηηθφ απνηέιεζκα; 
 

ραξνθόπη: γιέληη, δηαζθέδαζε 

Ληάπεδεο: Αιβαλνί κσακεζαλνί 
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[Σεο Πάξγαο] 
 

Ζ Πάξγα απφ ηηο αξρέο ηνλ 15νπ αη. 

βξηζθφηαλ θάησ απφ βελεηζηάληθε 
δηνίθεζε. Μεηά ηελ θαηάιπζε ηεο 
Δλεηηθήο Γεκνθξαηίαο απφ ηνλ 
Ναπνιένληα, παξαρσξήζεθε ζηε 
Γαιιία (ζπλζήθε Κακπνθφξκην. 
1797) καδί κε ηα Δπηάλεζα. Σν 1799 
ν Αιή Παζάο ησλ Ησαλλίλσλ 
θπξηεχεη ηηο γαιιηθέο θηήζεηο ζηα 
παξάιηα ηνπ Ηνλίνπ (Πξέβεδα 
Βφληηζα) θαη απεηιεί ηελ Πάξγα. Οη 
θάηνηθνη ηεο αξλήζεθαλ λα παξα-
δνζνχλ θαη δήηεζαλ ηελ πξνζηαζία 
ηεο Ρσζίαο «απεηιψληαο λα 
ζθάμνπλ φια ηα γπλαηθφπαηδα θαη 

λα ακπλζνχλ σο ηνλ έλα».
1
  

 

1. Βαθαιφπνπινο. Ηζηνξία ηνπ Νένπ 
Διιεληζκνχ. η. Γ’, ζ. 612.  
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Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αγψλσλ ηνλ 
νπιίνπ ε Πάξγα απνηεινχζε 
θέληξν αλεθνδηαζκνχ θαη 
θαηαθχγην ησλ νπιησηψλ. Σν 1814, 
κεηά ηελ ήηηα ηνπ Ναπνιένληα, νη 
ληθήηξηεο δπλάκεηο ηελ 
παξαρψξεζαλ ζηνπο Άγγινπο, νη 
νπνίνη χζηεξα απφ ιίγν (1817) ηελ 
πνχιεζαλ ζηνλ Αιή Παζά. Ζ 
παξάδνζή ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζηηο 28 Απξηιίνπ 1819. Οη Παξγηλνί 
ηφηε αλέζθαςαλ ηνπο ηάθνπο, 
ζπγθέληξσζαλ ηα νζηά ησλ 
πξνγφλσλ ηνπο θαη αθνχ ηα έθαςαλ 
ζηελ αγνξά θαηέθπγαλ ζηελ 
Κέξθπξα παίξλνληαο καδί ηνπο ηελ 
ηέθξα, ηηο εηθφλεο θαη ηα ηεξά ησλ 
εθθιεζηψλ. ’ απηφ ην ηειεπηαίν 
πεξηζηαηηθφ αλαθέξεηαη ην 
δεκνηηθφ ηξαγνχδη πνπ αθνινπζεί. 
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Σξία πνπιηά απ’ ηελ Πξέβεδα  
δηαβήθαλε ζηελ Πάξγα. 

ην ’λα θνηηάεη ηελ μεληηηά,  
η’ άιιν ηνλ Ατ-Γηαλλάθε*, 

ην ηξίην ην θαηάκαπξν  
κνηξηνινγάεη θαη ιέεη: 

«Πάξγα, Σνπξθηά ζε πιάθσζε,  
Σνπξθηά ζε ηξηγπξίδεη. 

5 Γελ έξρεηαη γηα πφιεκν,  
κε πξνδνζηά ζε παίξλεη. 

Βεδίξεο δε ζ’ ελίθεζε  
κε ηα πνιιά η’ αζθέξηα. 

Έθεπγαλ Σνχξθνη ζα ιαγνί  
ην παξγηλφ ηνπθέθη, 

θη νη Ληάπεδεο δελ ήζειαλ  
λα ’ξηνπλ λα πνιεκήζνπλ. 

Δίρεο ιεβέληεο ζα ζεξηά,  
γπλαίθεο αληξεησκέλεο, 

 
 

Ατ-Γηαλλάθεο: φξκνο ζη’ αλαηνιηθά 
ηεο Πάξγαο. 
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10 πφηξσγαλ βφιηα γηα ςσκί,  
κπαξνχηη γηα πξνζθάγη. 

Σ’ άζπξα* πνπιήζαλ ην Υξηζηφ,  
η’ άζπξα πνπινχλ θαη ζέλα». 

Πάξηε, καλάδεο, ηα παηδηά,  
παπάδεο ηνπο αγίνπο. 

Άζηε*, ιεβέληεο, η’ άξκαηα  
θη αθήζηε ην ηνπθέθη. 

ζθάςηε πιαηηά, ζθάςηε βαζηά,  
φια ζαο ηα θηβνχξηα*, 

15 θαη η’ αληξεησκέλα θφθαια  
μεζάςηε ηνπ γνληνχ ζαο. 

Σνχξθνπο δελ επξνζθχλεζαλ,  
Σνχξθνη κελ ηα παηήζνπλ. 

 
 
 

 

άζπξα: αζεκέληα λνκίζκαηα, γεληθά 
ηα ρξήκαηα. 

άζηε: αθήζηε. 

θηβνύξη: ηάθνο 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  Σν κνηίβν ησλ ηξηψλ πνπιηψλ 
πνπ θέξλνπλ άγγεικα είλαη θνηλφ 
ζε πνιιά δεκνηηθά ηξαγνχδηα 
(θιέθηηθα θαη ηζηνξηθά). Να βξείηε 
πψο πξνζαξκφδνληαη ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζην ηξαγνχδη καο. 

2.  Σν ηξαγνχδη εθθξάδεη, κεηαμχ 
ησλ άιισλ, κηα νδπλεξή πνιηηηθή 
εκπεηξία· λα ηελ πξνζδηνξίζεηε θαη 
λα βξείηε κε πνηνπο ηξφπνπο 
εθθξάδεηαη. 

3.  Να πξνζδηνξίζεηε ην θξφλεκα 
πνπ εθθξάδνπλ νη δπν ηειεπηαίνη 
ζηίρνη. Αλήθεη ζηνπο Παξγηλνχο ή 
ζηνλ αλψλπκν πνηεηή; Να 
αλαπηχμεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

4.  ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα 
δφζεθαλ ηα θχξηα ζηνηρεία απφ ηελ 
ηζηνξία ηεο Πάξγαο. Πνηα απ’ απηά 
δηαηεξεί ην ηξαγνχδη θαη γηαηί; 
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Θεφδσξνο Βξπδάθεο (1819-1878).  
Απνραηξεηηζκόο ζην νύλην (1863) 

Δζληθή Πηλαθνζήθε 
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Κιέθηηθα ηξαγνχδηα 
 

[Σεο λύρηαο νη αξκαηνινί] 
 

Σν παξαθάησ θιέθηηθν δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη θαηαγξάθεθε ζε δηάθνξεο 
παξαιιαγέο ζηελ Πεινπφλλεζν θαη 
ηε ηεξεά. Ίζσο ην αξρηθφ ηξαγνχδη 
είρε σο ππφζεζε ηνπ επηρείξεζε 
πνπ θαηέιεμε ζην λα απνζπαζζεί 
απφ ηα ρέξηα ηνπ Υάξνληα ε ιεία 
ηνπ. 

Σεο Σξίραο ην γεθχξη, ζχκθσλα 
κε ηηο ιατθέο δνμαζίεο, βξίζθεηαη 
ζηνλ Κάησ Κφζκν. Φπζηθά ζην ηξα-
νχδη έρεη ράζεη απηή ηε ζεκαζία. 

Παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ 
ηξαγνχδεζε ν Κνινθνηξψλεο ζηα 
παιηθάξηα ηνπ, φπσο δηεγείηαη ν 
ίδηνο ζηνλ Σεξηζέηε: «Ήηαλ 
Λακπξή αλήκεξα, ήηαλ νγδνήληα  
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ζχληξνθνη, θαη ήηνλ εηο ην κεγαιχ-
ηεξν βνπλφ ηεο Πεινπνλλήζνπ. Απφ 
εκέξεο ηνπο είραλ είδεζε δνζκέλε, 
φηη ζα πάλε αιπζνδεκέλνπο εθαηφλ 
πελήληα αλζξψπνπο. Δδηακνίξαζα, 
έιεγελ ν Κνινθνηξψλεο, ηνπο 
κηζνχο ζπληξφθνπο εηο ην άιιν 
βνπλφ, έβαια ηα θαξανχιηα κε 
κεγάιε πξφβιεςε, δηα λα θάκνκε 
ηε Λακπξή καο αζθαιηζκέλνη. 
Δδηακνηξαζζήθακε ινηπφλ θαη ηνπο 
είπα: Δ αδειθνί ρξηζηηαλνί, λα 
είκαζζε ζπγθεληξσκέλνη, φρη, φρη 
πνπ καο νλνκάδνπλ νη άξρνληεο θαη 
ην γνπλαξηθφ* θιέθηεο, λα ειεπζε-
ξψζνπκε ηνπο δσληαλνχο. Αλ ζέιε-
ηε λα κ’αθνχζεηε, λα θξεκάζνκε 
 

 

ην γνπλαξηθό: απηνί πνπ θνξάλε 
γνχλεο, νη άξρνληεο, νη 
θνηδακπάζεδεο 

121 / 48 



ηα ρακαιηά * καο εηο ηα έιαηα· απηά 
είλαη ε εθθιεζία καο, ε Λακπξή 
καο, θαη λα αζπαζζνχκελ θαη λα 
ειεπζεξψζνπκε ηνπο αδειθνχο καο, 
πνπ πάλε λα ηνπο θπιαθίζνπλ δηα 
παληφο εηο ηα δεζκά. Απάλσ πνπ 
θαζίζακε λα θάκε, είπα πάιε: Αλ 
είκαζηε αδειθνί, λα ρχζνκελ ην 
αίκα καο δηα ηνπο αδειθνχο καο. 
Πξψηα ηνπο νξκήλεπζα κηιεηά, 
έπεηηα ην έθακα θαη ηξαγνχδη θαη 

ηνπο ην εηξαγνχδεζα
1
... Απάλσ 

πνπ εθφςαλε η’ αξληά ηα ςεκέλα, ν 
ζεφο ηνπο επήγε ηνπο Σνχξθνπο θαη 
ηνπο εθηχπεζαλ· ειαβψζεθε έλαο 
πξψηνο απφ ηα παιηθάξηα, 
εζθνηψζε έλαο πξψηνο εμάδειθνο 
 

1. Δδψ παξαζέηεη παξαιιαγή ηνπ 
ηξαγνπδηνχ.  

ην ρακαιί (θαη ρατκαιί): θπιαρηφ 
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ηνπ Κνινθνηξψλε θαη πήξαλ ην 
θεθάιη ηνπ. Έθακαλ πφιεκν. Ήζαλ 
δχν ρηιηάδεο ζηξαηηψηαη. Απφ ηνπο 
Σνχξθνπο εζθνηψζεζαλ 
νγδνήθνληα επηά. Μαο εβνήζεζε, 
έιεγελ ν Κνινθνηξψλεο, ε Παλαγία 
ε Θενηφθνο θαη ε θαζαξηφηεηά καο, 
νπνχ επήγακε λα ειεπζεξψζνπκε 
ηνπο αδειθνχο καο...». 
 

Σεο λχρηαο νη αξκαηνινί  
θαη ηεο απγήο νη θιέθηεο 

νινλπρηίο θνπξζεχαλε* 
θαη ηεο απγέο θνηκψληαη, 

θνηκψληαη ζηα δαζά θιαξηά  
θαη ζηνπο παρηνχο ηνπο ίζθηνπο. 

Δίραλ αξληά θαη ςήλαλε,  
θξηάξηα ζνπβιηζκέλα, 

5 κα είραλ θη έλα γιπθφ θξαζί,  
πνπ πίλ’λ ηα παιηθάξηα. 

 

θνπξζεύσ: ιεειαηψ 
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Κη έλαο ηνλ άιιν έιεγαλ,  
θη έλαο ηνλ άιινλ ιέεη: 

«Καιά ηξψκε θαη πίλνπκε  
θαη ιηαλνηξαγνπδάκε,* 

δελ θάλνπκε θη έλα θαιφ,  
θαιφ γηα ηελ ςπρή καο; 

-ν θφζκνο θθηάλνπλ εθθιεζηέο,  
θθηάλνπλ θαη κνλαζηήξηα. 

10 Να πάκε λα θπιάμνπκε  
ζηεο Σξίραο ην γεθχξη 

πνπ ζα πεξάζεη ν βφηβνληαο*  
κε ηνπο αιπζσκέλνπο· 

λα θφςνπκε ηνπο αιχζνπο  
λα βγνπλ νη ζθιαβσκέλνη, 

λα βγεη ηεο ρήξαο ην παηδί,  
π’ άιιν παηδί δελ έρεη, 

π’ απηή ην ’ρεη κνλάθξηβν  
ζηνλ θφζκν μαθνπζκέλν. 

 

ιηαλνηξάγνπδώ: ζηγνηξαγνπδψ 

βόηβνληαο: ζηξαηεγφο (κεζαησλ. 
βνέβνδαο < ζιαβ voivoda) 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 

 
1.  Να πεξηγξάςεηε ηε δσή ησλ 
θιεθηψλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην 
ηξαγνχδη, απφ ηελ αξρή σο ην 
ηέινο ηνπ. 

2.  Πψο αληηιακβάλνληαη νη θιέθηεο 
ελέξγεηεο ηνπο φπσο απηή ηεο 
απειεπζεξψζεσο αηρκάισησλ  Με 
ηη ηελ παξαβάιινπλ; 

3.  Πνηα ζεκεία ηνπ ηξαγνπδηνχ 
ηεθκεξηψλεη ε δηήγεζε ηνπ 
Κνινθνηξψλε. 

4.  Ση ζπκπεξάζκαηα βγάδνπκε απφ 
ηε δηήγεζε ηνπ Κνινθνηξψλε 
ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θιέθηηθσλ 
ηξαγνπδηψλ, 
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Σωλ Κνινθνηξωλαίωλ 
 

Οη Κνινθνηξσλαίνη ήηαλ απφ ηηο 

πην παιηέο νηθνγέλεηεο θιεθηψλ ηνπ 
Μνξηά θαη ηε δξάζε ηνπο εμπκλνχλ 
πνιιά θιέθηηθα ηξαγνχδηα. Σν 
παξαθάησ ηξαγνχδη αλαθέξεηαη 
εηδηθφηεξα ζηα γεγνλφηα ηνπ 1806, 
φηαλ ν ζνπιηάλνο εμέδσζε θηξκάλη 
γηα ηελ εμφλησζε ησλ θιεθηψλ ηεο 
Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο ηεξεάο. 
Όζηεξα απφ ζπλερείο αγψλεο ηξηψλ 
κελψλ θαη αθνχ πνιινί ζχληξνθνη 
ηνλ ζθνηψζεθαλ θαη νη ππφινηπνη 
δηαζθνξπίζηεθαλ, θαηφξζσζε ν 
Θεφδσξνο Κνινθνηξψλεο λα δηαθχ-
γεη ζηε Εάθπλζν (Μάηνο ηνπ 1806), 
φπνπ θαη θαηαηάρζεθε ζηνλ αγγιηθφ 
ζηξαηφ. 
 

Λάκπνπλ ηα ρηφληα ζηα βνπλά  
θη ν ήιηνο ζηα ιαγθάδηα, 

ιάκπνπλ θαη η’ αιαθξά ζπαζηά  
ησλ Κνινθνηξσλαίσλ, 
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πφρνπλ η’ αζήκηα ηα πνιιά,  
ηηο αζεκέληεο πάιεο, 

ηηο πέληε αξάδεο ηα θνπκπηά,  
ηηο έμη ηα ηζαπξάδηα· 

5 νπνχ δελ θαηαδέρνληαη  
ηεο γεο λα ηελ παηήζνπλ. 

Καβάια ηξψλε ην ςσκί,  
θαβάια πνιεκάλε, 

θαβάια πάλ’ ζηελ εθθιεζηά,  
θαβάια πξνζθπλάλε, 

θαβάια παίξλ’ αληίδεξν  
απ’ ηνπ παπά ην ρέξη. 

Φισξηά ξίρλνπλ ζηελ Παλαγηά,  
θισξηά ξίρλνπλ ζηνπο άγηνπο 

10 θαη ζηνλ αθέληε ην Υξηζηφ  
ηηο αζεκέληεο πάιεο. 

«Υξηζηέ καο, βιφγα ηα ζπαζηά,  
βιφγα καο θαη ηα ρέξηα». 

Κη ν Θνδσξάθεο κίιεζε,  
θη ν Θνδσξάθεο ιέεη: 

«Σνχη’ νη ραξέο πνπ θάλνπκε  
ζε ιχπε ζα καο βγάινπλ. 
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Απφς’ είδα ζηνλ χπλν κνπ,  
ζηελ ππλνθαληαζηά κνπ, 

15 ζνιφ πνηάκη πέξλαγα  
θαη πέξα δελ εβγήθα. 

Διάηε λα ζθνξπίζνπκε,  
κπνπινχθηα λα γελνχκε. 

χξε, Γηψξγν* κ’, ζηνλ ηφπν ζνπ,  
Νηθήηα* ζην Λνληάξη· 

εγψ πάνπ ζηελ Καξχηαηλα,*  
πάνπ ζηνπο εδηθνχο κνπ, 

λ’ αθήθσ ηε δηαζήθε κνπ  
θαη ηεο παξαγγνιέο* κνπ, 

ηη ζα πεξάζσ ζάιαζζα,  
ζηε Εάθπλζν ζα πάσ». 

 

Γηώξγνο: πξψηνο εμάδειθνο ηνπ 
Κνινθνηξψλε. 

Νηθήηαο: ηακαηειφπνπινο ή 
Νηθεηαξάο. 

Λνληάξη (Λενληάξη), Καξύηαηλα: 
ρσξηά ηεο Αξθαδίαο. 

παξαγγνιέο: παξαγγειίεο. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  ην ηξαγνχδη δηαθξίλνληαη 
θαζαξά δχν ελφηεηεο· λα βξείηε ηνλ 
ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θαζεκηάο. 

2.  Ζ πξψηε ελφηεηα αξρίδεη κε κηα 
παξνκνίσζε. Να πξνζδηνξίζεηε ηη 
εθθξάδεη. 

3.  Πνην ην ήζνο ησλ Κνινθνηξσ-
λαίσλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζηελ 
πξψηε ελφηεηα; Με πνηνπο 
πνηεηηθνχο ηξφπνπο πξνβάιιεηαη; 

4.  Πνηεο 
ιατθέο 
δνμαζίεο 
δηέπνπλ ηε 
δσή ησλ 
θιεθηψλ 
ζχκθσλα κε 
ηε δεχηεξε 
ελφηεηα; 
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Σωλ Κνληνγηαλλαίωλ 
 

Γελάξρεο ησλ Κνληνγηαλλαίσλ 

ήηαλ ν Γηαλλάθεο Κνληνγηάλλεο, 
αξκαηνιφο Παηξαηδηθίνπ (Τπάηεο) 
απφ ην 1750, ηνλ νπνίν ν 
Καζνκνχιεο νλνκάδεη «έλδνμν θαη 
κεγαινπξεπή». Μεηά ην ζάλαηφ ηνπ 
ηνλ δηαδέρηεθαλ ζην ίδην αμίσκα ηα 
παηδηά ηνπ Κσζηαληήο θαη Μήηζνο. 

Απφ ην 1789 θπξίσο αξρίδνπλ νη 
πεξηπέηεηεο ησλ Κνληνγηαλλαίσλ, 
φηαλ ν δεξβέλαγαο ηνλ Αιή Παζά 
Γηνπζνχθ Αξάπεο εθζηξαηεχεη κε 
3.000 Σνπξθαιβαλνχο ελαληίνλ ησλ 
αξκαηνιψλ ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο 
Ρνχκειεο. Οη Κνληνγηαλλαίνη ηφηε 
αληέηαμαλ ηζρπξή αληίζηαζε. 
Γηαζθνξπίζηεθαλ φκσο θαη 
ζπλέρηζαλ ηνλ πφιεκν σο θιέθηεο. 
Σειηθά ζε κηα κάρε θνληά ζηε 
γέθπξα ηεο Σαηάξλαο Δπξπηαλίαο 
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(αξρέο ηνπ 19νπ αη.) ζθνηψζεθε ν 
Κσζηαληήο θη αηρκαισηίζηεθε ν 
γηνο ηνπ Νηθνιάθεο. Αξγφηεξα 
εμαγνξάζηεθε θαη πήξε κέξνο ζηελ 
επαλάζηαζε ηαπ 1821, φπσο θαη ν 
Μήηζνο Κνληνγηάλλεο. 

Ζ Κνληνγηάλλαηλα ηνπ ηξαγνπ-
δηνχ είλαη ε γπλαίθα ηνπ Κσζηαληή. 
 

Κνηκάη’ ε θαπεηάληζζα,  
λχθε ηνπ Κνληνγηάλλε, 

κεο ζηα ρξπζά παπιψκαηα,  
κεο ζηνπο ρξπζνχο ζειηέδεο·* 

λα ηελ μππλήζσ ζθηάδνκαη,  
λα ηεο ην πσ θνβνχκαη, 

λα κάζσ κνζθνθάξπδα,  
λα ηελ πεηξνβνιήζσ, 

5 ίζσο ηελ πάξεη ε κπξνπδηά,  
ίζσο λα ηελ μππλήζεη. 

 

ζειηέδεο: ζηξψκαηα, κεγάια 
καμηιάξηα.  
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Κη απφ ην κφζθν ηνλ πνιχ,  
θη απ’ ηα πνιιά θαξχδηα, 

ζεθψζε ε θαπεηάληζζα  
θαη κε γιπθνξσηάεη: 

«Σν ηη καληάηα* κνπ ’θεξεο  
απφ ηνπο θαπεηάλνπο;» 

- «Πηθξά καληάηα ζνπ ’θεξα  
απφ ηνπο θαπεηάλνπο, 

10 ην Νηθνιάθε πηάζαλε,  
ηνλ Κσζηαληή βαξέζαλ». 

- «Πνχ είζαη, καλνχια, πξφθηαζε, 
πηάζε κνπ ην θεθάιη, 

θαη δέζ’ ην κνπ ζθηρηά ζθηρηά,  
γηα λα κνηξηνινγήζσ· 

θαη πνηνλ λα θιάςσ απφ ηνπο 
δπν, πνηνλ λα κνηξηνινγήζσ; 

 

 

καληάηα: ε θαπεηάληζζα βξηζθφηαλ 
ζηε Λεπθάδα, φπνπ ζπρλά νη 
αξκαηνινί αζθάιηδαλ ηηο 
νηθνγέλεηέο ηνπο. 
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Να θιάςσ γηα ηνλ Κσζηαληή,  
ην δφιην Νηθνιάθε· 

15 ήηαλ κπατξάθηα* ζηα βνπλά θαη 
θιάκπνπξα* ζηνπο θάκπνπο». 

 

ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  ηα θιέθηηθα ηξαγνχδηα ηα 
πξφζσπα αλαθέξνληαη κε ην φλνκα 
ηνπο (π.ρ. Νηθνιάθεο, Κσζηαληήο). 
Δδψ ε γπλαίθα ηνπ Κσζηαληή 
Κνληνγηάλλε αλαθέξεηαη (ζηνλ 1ν 
ζηίρν) κε ηηο ηδηφηεηεο ηεο. Πψο ην 
εμεγείηε; (Πξηλ απαληήζεηε λα ιάβε-
ηε ππφςε ζαο θαη ηα ηξαγνχδηα: ηεο 
Γέζπσο θαη ηεο Λέλσο Μπφηζαξε). 

2.  Ο αγγειηνθφξνο μππλάεη ηελ 
θαπεηάληζζα κε ηδηφηππν (πνηεηηθφ) 
ηξφπν. Ση εθθξάδεη; 
 

κπατξάθη: ζεκαία. 

θιάκπνπξν: ζεκαία. 
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3.  Ο Καζνκνχιεο ραξαθηήξηζε ην 
γελάξρε Κνληνγηάλλε σο «έλδνμν 
θαη κεγαινπξεπή». Ο 
ραξαθηεξηζκφο απηφο κπνξεί λ’ 
απνδνζεί ζε φιε ηελ νηθνγέλεηα κε 
βάζε ην ηξαγνχδη; 

4.  Να εμεηάζεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 
νπνίν ηειηθά αλαθνηλψλεηαη ην 
κήλπκα ζηελ θαπεηάληζζα· ηη 
παξαηεξείηε; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηνλχζηνο Σζφθνο (1820-1862), 
Γέξνο αγωληζηήο παίδεη ιύξα (1858) 

Δζληθή Πηλαθνζήθε 
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Ζ ΛΟΓΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 
 

Σν έπνο ηνπ Δηγελή Αθξίηα 
 

Σν έπνο ηνπ Γηγελή Αθξίηα είλαη 

ίζσο ην πην παιηφ κλεκείν ηεο 
ιφγηαο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο 
θαη γξάθηεθε πηζαλφηαηα ζηα κέζα 
ηνπ 11νπ αηψλα. Σελ ίδηα επνρή, 
ηφζν ζηελ Αλαηνιή φζν θαη ζηε 
Γχζε, έρνπκε αλάινγεο επηθέο 
δεκηνπξγίεο πνπ θαλεξψλνπλ ηελ 
αθχπληζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο 
ησλ ιαψλ (Σξαγνχδη ηνπ Ρνιάλδνπ 
ζηε Γαιιία, Νηκπεινχγθελ ζηε 
Γεξκαλία θ.ά.). 

Σν πξσηφηππν,  ην αξρηθφ 
θείκελν, δελ έρεη ζσζεί. Γλσξίδνπκε 
ην έπνο απφ έμη κεηαγελέζηεξεο 
παξαιιαγέο πνπ παξνπζηάδνπλ 
κεηαμχ ηνπο αξθεηέο δηαθνξέο θαη 
θέξνπλ ην φλνκα ηνπ ηφπνπ, φπνπ 
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αλαθαιχθηεθαλ ηα ρεηξφγξαθα: Α. 
Σεο Κξππηνθέξεο (Grottaferrata, 
κνλαζηήξη θνληά ζηε Ρψκε), Β. Σεο 
Σξαπεδνχληαο (βξέζεθε ζηε κνλή 
νπκειά), Γ. Σεο Άλδξνπ - Αζελψλ, 
Γ. Σνπ Δζθνξηάι (Ηζπαλία), Δ. Σεο 
Ομθφξδεο (Αγγιία) θαη Σ. κηα πεδή 
παξαιιαγή ηεο Άλδξνπ. Τπάξρεη 
αθφκε κηα ξσζηθή δηαζθεπή πνπ 
παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο 
απφ ηα ειιεληθά θείκελα. 

Ο πνηεηήο ηνπ έπνπο κάο είλαη 
άγλσζηνο. Ζ ζχλζεζε φκσο 
πξνυπνζέηεη ηα αθξηηηθά  δεκνηηθά 
ηξαγνχδηα. Δίλαη πνιχ πηζαλφ φηη 
απφ ηνλ πινχζην θχθιν ησλ 
αθξηηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη απφ ηνπο 
ζξχινπο πξνήιζε ην έπνο, έλα 
πνιχζηηρν αθεγεκαηηθφ πνίεκα 
(γχξσ ζηνπο 5.000 ζηίρνπο) κε 
εξσηθφ ραξαθηήξα, πνπ αλαθέξεηαη 
ζηε δσή θαη ζηε δξάζε ηνπ 
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Βαζηιείνπ Γηγελή Αθξίηα σο 
αληηπξνζσπεπηηθνχ ήξσα ηνπ 
αθξηηηθνχ βίνπ. Έηζη ην έπνο 
παίξλεη κηα κνξθή έκκεηξεο 
βηνγξαθίαο, γη’ απηφ θαη ν Κ. Θ. 
Γεκαξάο ην ζεσξεί κάιινλ έκκεηξν 
κπζηζηφξεκα ην νπνίν εθηφο απφ 
εθείλεο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ 
έρεη θαη πνιιέο ιφγηεο θαη 
εθθιεζηαζηηθέο επηδξάζεηο. 
Οπσζδήπνηε ην έπνο, ζηηο 
παξαιιαγέο πνπ ην έρνπκε, 
παξνπζηάδεηαη πνιχ θαηψηεξν 
πνηνηηθά απφ ηα αθξηηηθά δεκνηηθά 
ηξαγνχδηα θαη είλαη κάιινλ ςπρξφ 
ζηε γιψζζα θαη ζην χθνο. Απηφ 
φκσο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνπο 
δηαζθεπαζηέο. Ο Λίλνο Πνιίηεο 
πηζηεχεη φηη ν άγλσζηνο πνηεηήο 
ηνπ έπνπο είλαη ν πξψηνο πνπ 
ρξεζηκνπνίεζε ηε ιατθή γιψζζα 
γηα κηα δεκηνπξγία πνηεηηθή θαη 
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πσο ηνλ ρξσζηάκε ην πξψην 
θείκελν ζηε ιατθή (δει. 
λενειιεληθή) γιψζζα. Σέινο απφ 
ζηηρνπξγηθή άπνςε ην έπνο είλαη 
γξακκέλν ζε ζηίρνπο πνιηηηθνχο 
(ηακβηθνχο δεθαπεληαζχιιαβνπο). 

Σν έπνο δηαηξείηαη ζε βηβιία - 
«ιφγνπο». ηα πξψηα γίλεηαη ιφγνο 
γηα ηνλ παηέξα ηνπ Γηγελή πνπ ήηαλ 
ν ακηξάο (=εκίξεο) ηεο πξίαο 
Μνπζνχξ. Απηφο ζε κηα επηδξνκή 
ηνλ αηρκαιψηηζε ηελ Δηξήλε, θφξε 
ηνπ βπδαληηλνχ ζηξαηεγνχ 
Αλδξφληθνπ. Σα πέληε αδέξθηα ηεο 
ηελ αλαδεηνχλ θαη ν λεφηεξνο, ν 
Κσλζηαληίλνο, κνλνκαρεί κε ην 
Μνλζνχξ θαη ηνλ ληθάεη. Ο ακηξάο 
ηφηε δέρεηαη λα γίλεη ρξηζηηαλφο 
καδί κε φιε ηε γεληά ηνπ θαη έηζη 
παληξεχεηαη ηελ Δηξήλε, πνπ  
 

εγέλλεζε ηνλ Γηγελή  
εθείλνλ ηνλ αλδξείνλ  
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φζηηο ηελ θιήζηλ έιαβε  
ηαχηελ εθ ησλ γνλέσλ· 

εζληθφο ήηνλ απφ παηξφο  
εθ ηεο θπιήο ηνπ Άγαξ 

ξσκαίνο δε απφ κεηξφο  
εθ γέλνπο ησλ Λνπθάδσλ 

δηά ηνχην σλνκάζζεθελ  
Γηγελήο ν πηφο ησλ. 

 

ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηα παηδηθά 
ρξφληα θαη ηα πξψηα θαηνξζψκαηα 
ηνπ Γηγελή πνπ έδεημε απφ κηθξφο 
εμαηξεηηθή δχλακε θαη ηφικε. ηαλ 
κεγάισζε παληξεχηεθε ηελ θφξε 
ηνπ ζηξαηεγνχ Γνχθα θαη έγηλε 
άθξηηεο. Δθεί ζηηο «άθξεο» 
(=ζχλνξα) ηνλ επηζθέπηεηαη ν 
απηνθξάηνξαο θαη ηνπ πξνζθέξεη 
κεγάιεο ηηκέο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 
Καηφπη ν Γηγελήο αθεγείηαη ζε 
πξψην πξφζσπν ηα θαηνξζψκαηα 
ηνπ, ηνπο αγψλεο ηνπ κε ηνπο 
απειάηεο θαη ηε κνλνκαρία ηνπ κε 
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ηελ ακαδφλα Μαμηκψ. ηα ηειεπηαία 
βηβιία εμηζηνξείηαη ν ζάλαηνο ησλ 
γνλέσλ ηνπ ήξσα, θαζψο θαη ηνπ 
ίδηνπ θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ ζην 
παιάηη πνπ είρε ρηίζεη θνληά ζηνλ 
Δπθξάηε. 

Σν απφζπαζκα πνπ αθνινπζεί 
είλαη απφ ηελ παξαιιαγή ηεο 
Άλδξνπ θαη αλαθέξεηαη ζην ζάλαην 
ηνπ Γηγελή. 
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[Ο ζάλαηνο ηνλ πνιεκά] 
 

Δηο δε ηελ Σξίηελ ηελ θαθήλ,  
ηελ πνιππηθξακέλελ 

εκέξαλ ηε ηνπ ηαηξνχ  
ειζφληνο πξνο εθείλνλ 

εθεί ηνλ απνθάζηζε  
ν ζάλαηνο λα έιζεη· 

θαη φζα θάκεη δελ κπνξεί  
ηνλ ζάλαηνλ λα θχγεη, 

5 δηαηί ν ηξνρφο εζρφιαζελ  
θαη ην ζθνηλί εζψζε 

ν ζάλαηνο ηνλ έγξαςελ  
ζηνλ άδελ λα ηνλ πάξεη 

ηνπο δξφκνπο ηνπ απέθνςε  
πιένλ λα κελ πεξάζεη 

νη θάκπνη ηνχηνλ θιαίνπζηλ  
θαη ηα βνπλά ζξελνχζηλ, 

θαη νη απειάηεο* ραίξνληαη  
ηνλ ζάλαηνλ Αθξηηνπ, 

 

απειάηεο: ιεζηήο, επηδξνκέαο. 
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10 φπσο ειεπζεξψλνπληαη  
εθ ηνχδε ηνπ αλδξείνπ. 

Δθείλνο αλαζηέλαδε  
θαη έθιαηε ζηελ θιίλελ 

κε ζξήλνπο θαη κε δάθξπα  
πηθξά θαξκαθσκέλα, 

φπνπ ξαΐζζελ ε θαξδηά,  
θη εζάκπσζε ην θσο ηνπ, 

θαη αηφλεζελ ε δχλακηο  
εθείλε ε κεγάιε 

15 φπνπ ελίθα δπλαηνχο  
θαη μέζρηδε ιενληάξηα. 

 
 

Ο ζάλαηνο ηνλ πνιεκά  
εηο ην παιάηη κέζα. 

Αθξίηαο ηνλ εγλψξηζε  
θαη μεθσλεί θαη ιέγεη: 

«Ω πάληεξπλε, Βαζίιεηε,  
ν ζάλαηφο ζνπ ήιζελ 

θαη ην ινηπφλ απφ ηνπ λπλ  
φπια νπδφισο έρεηο. 
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20 Αλδξεία πνπ ζνπ άπεηξνο,  
αλείθαζηνο* ε ηφικε, 

πνπ δπλαζηεία* ε πνιιή,  
πνπ ε ηνπ πινχηνπ δφμα; 

Άξηη* νπδείο εηο ζάλαηνλ  
δχλαηαη βνεζήζαη, 

αη ρείξεο γαξ ειχζεζαλ,  
ηα άζια νπ πνηνχζαη, 

νη πφδεο εδεζκεχζεζαλ  
νη ηαο νδνχο θξαηνχληεο 

25 νιίγνλ δε θαη ε ςπρή  
ηνπ ζψκαηνο εθθεχγεη 

θαη ηάθνο ζε ηνλ δπλαηφλ  
κέζα λα θιείζεη ζέιεη». 

 
 

 
 

αλείθαζηνο: αλππνιφγηζηε, 
αθάληαζηε. 

δπλαζηεία: εμνπζία, θπξηαξρία, 
δχλακε. 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 

 
1.  Να ζπγθξίλεηε ην παξαπάλσ 
απφζπαζκα κε ην δεκνηηθφ 
ηξαγνχδη πνπ αθνινπζεί, θαζψο θαη 
κε άιια δεκνηηθά ηξαγνχδηα πνπ 
αλαθέξνληαη ζην ζάλαην ηνπ 
Γηγελή, θαη λα ζεκεηψζεηε ηηο 
παξαηεξήζεηο ζαο. 

Απφς’ επέξλνπλ πνηακνχο  
θαη δηάβαηλα γεθχξηα 

θη άθνπζα θη αλαζηελαγκνχο  
θαη ξψηεμα εηληά ’λαη. 

Ο Γηγελήο ςπρνκαρεί  
θη ε γεο ηνλε ηξνκάζζεη 

θη ε πιάθα ηνλ αλαηξηρηά  
πψο ζα ηνλε ζθεπάζεη. 

Κη εθείδα πνπ ςπρνκαρεί,  
ιφγηα αληξεησκέλα ιέεη: 

- Να ’ρελ ε γεο παηήκαηα  
θη ν νπξαλφο θεξθέιηα 
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λα πάζηνπλ ηα παηήκαηα  
λα ’πηαλα ηα θεξθέιηα 

λ’ αλέβαηλα ζηνλ νπξαλφ 
 λα δηπισζψ λα θάηζσ, 

λα δψθσ ζείζκα η’ νπξαλνχ,  
λα βγάιεη καχξα λέθε 

λα θάκσ ρηφλη ζηα βνπλά  
θαη ην λεξφ ηζη θάκπνπο. 

(ιέμεηο: θεξθέιηα: θξίθνη, γάληδνη·  
λα πάζηνπλ: λα παηνχζα). 
 
2.  Πνηνη ζηίρνη ζην παξαπάλσ 
απφζπαζκα ηνπ έπνπο 
θαλεξψλνπλ επίδξαζε ηνπ 
δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη πνηνη 
ιφγηεο ή εθθιεζηαζηηθέο 
επηδξάζεηο; 
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3.  Ση ζεκαίλεη ε κεηαθνξηθή 
έθθξαζε «ν ηξνρφο εζρφιαζελ»; 
Να ιάβεηε ππφςε θαη ηνπο δπν 
πξψηνπο ζηίρνπο ηνπ Δξσηφθξηηνπ: 

«Σνπ θχθινπ ηα γπξίζκαηα...  
θαη ηνπ ηξνρνχ 

πνπ ψξεο ςειά  
θη ψξεο ζηα βάζε πεαίλνπ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υεηξφγξαθν Άλδξνπ 
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Πησρνπξνδξνκηθά 
 

Σα πην αμηφινγα απφ ηα δεκψδε 

θείκελα ηνπ 12νπ αη. είλαη ηα 
Πξνδξνκηθά ή Πησρνδξνκηθά 
πνηήκαηα. Πξφθεηηαη γηα ηέζζεξα 
ζηηρνπξγήκαηα, φπνπ 
δηεθηξαγσδνχληαη ηα βάζαλα ηνπ 
κνλαρνχ, ηνπ πνιχηεθλνπ 
νηθνγελεηάξρε, ηνπ θησρνχ 
ζπδχγνπ πνπ παληξεχηεθε 
αξρνληνκαζεκέλε γπλαίθα θαη ηνπ 
θησρνχ ινγίνπ. Υαξαθηεξηζηηθή 
είλαη ε επηκνλή ζηελ απαξίζκεζε 
ησλ αγαζψλ ηεο δσήο. 

Ωο ζπγγξαθέαο ηνπο 
παξνπζηάδεηαη ν Πησρνπξφδξνκνο, 
πνπ ζε θάζε ζηηρνχξγεκα 
απεπζχλεηαη, κε δηαθνξεηηθή 
ηδηφηεηα, ζηνλ απηνθξάηνξα ή άιια 
κέιε ηεο απηνθξαηνξηθήο 
νηθνγέλεηαο ησλ Κνκλελψλ, γηα λα 
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δεηήζεη βνήζεηα. Παιαηφηεξα 
ηαπηηδφηαλ κε ην Θεφδσξν 
Πξφδξνκν, γλσζηφ ιφγην, 
πξνζηαηεπφκελν ησλ Κνκλελψλ. 
ήκεξα πηζηεχνπκε φηη ηα 
ζηηρνπξγήκαηα απηά είλαη ζάηηξεο 
πνπ γξάθηεθαλ απφ αλψλπκν ή 
αλψλπκνπο ζηηρνπξγνχο. 
 

[κάζε ην ηζαγθάξελ ην παηδίλ ζνπ] 
 

Αλ έρσ γείηνλα ηηλά*  
θαη έρεη παηδίλ αγφξηλ, 

λα ηνλ εηπψ φηη  
«κάζε ην γξακκαηηθά* λα δήζε»; 

αλ νπ ηνλ είπσ* «κάζε ην  
ηζαγθάξελ ην παηδίλ ζνπ», 

 

ηηλά: θάπνηνλ. 

κάζε ην γξακκαηηθά: κάζε ην 
γξάκκαηα, κφξθσζέ ην. 

αλ νπ ηνλ είπσ: αλ δελ ηνπ πσ. 
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παξαθξνπληαξνθέθαινλ*  
πάληεο λα κε νλνκάζνπλ! 

5 Καη άθνπζνλ ηελ βηνηήλ*  
ηζαγθάξνπ, θαη λα κάζεο 

ηελ βξψζηλ* θαη αλάπαπζηλ*  
ηελ* έρεη θαζ' εθάζηελ. 

Γείηνλαλ έρσ πεηζσηήλ,*  
ςεπδνηζαγθάξελ ηάρα, 

πιελ έλη* θαινςσληζηήο,  
έλη θαη ραξνθφπνο. 

ηαλ γαξ ίδε ηελ απγήλ  
πεξηραξαζζνκέλελ, 

 

παξαθξνπληαξνθέθαινο: αλφεηνο, 
ηξειφο. 

βηνηή: ηξφπνο δσήο. 

βξώζηο: θαγεηφ. 

αλάπαπζηο: θαινπέξαζε. 

ηελ: ηελ νπνία, πνπ. 

πεηζσηήο: κπαισκαηήο, 
ηζαγθάξεο. 

έλη: είλαη. 
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10 επζχο: Αο βξάζε ην ζεξκφλ,*  
ιέγεη πξνο ην παηδίλ ηνπ, 

θαη: Να, παηδίλ κνπ, ζηάκελνλ*  
εηο ηα ρνξδνθνηιίηζηα,* 

αγφξαζε θαη βιάρηθνλ  
ζηακελαξέαλ* ηπξίηζηλ, 

θαη δνο κε λα πξνγεχζσκαη,  
θαη ηφηε λα πεηζψλσ.* 

Αθνχ δε θιψζε* ην ηπξίλ  
θαη ηα ρνξδνθνηιίηζηα, 

 

 

ην ζεξκόλ: ην δεζηφ λεξφ. 

ζηάκελνλ: λφκηζκα κηθξήο αμίαο. 

ρνξδνθνηιίηζηα: έληεξα θαη θνηιηέο 
(παηζάο). 

ζηακελαξέαλ ηπξίηζηλ: ηπξί ελφο 
ζηάκελνπ. 

πεηζώλσ: κπαιψλσ παπνχηζηα 
θαη, κεηαθνξηθά, γεκίδσ ηελ θνηιηά 
κνπ. 

θιώζσ: εηξσληθά: θαηαβξνρζίδσ. 
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15 θαλ* ηέζζεξα ηνλ δίδσζη  
γεκάηα εηο ην κνπρξνχηηλ,* 

θαη πίλεη ηα θαη εξεχγεηαη.*  
Κεξλνχλ ηνλ άιινλ έλα, 

θαη παξεπζχο ππφδεκαλ  
επαίξλεη θαη πεηζψλεη. 

ηαλ δε πάιηλ, δέζπνηα,  
γεχκαηνο ψξα θζάζε, 

ξίπηεη ην θαιαπφδηλ ηνπ,  
ξίπηεη θαη ην ζαλίδηλ 

20 θαη ην ζνπγιίλ* θαη ην ζθεηιίλ*  
θαη ηα ζθεθψκαηά* ηνπ, 

 
 

 

θαλ: ηνπιάρηζηνλ. 

κνπρξνύηηλ: κεγάιν πνηήξη. 

εξεύγνκαη: ξεχνκαη. 

ζνπγιί: ζνπβιίηνπ κπαισκαηή. 

ζθεηιίλ: θνκκάηη γπαιί γηα ην 

μύζηκν ηνπ δέξκαηνο. 

ζθεθώκαηά: θεξσκέλνη ζπάγθνη. 
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θαη ιέγεη ηελ γπλαίθαλ ηνπ:  
«Κπξά, θαζέο* ηξαπέδηλ 

θαη πξψηνλ κίζζνλ* ην  
εθδεζηφλ,*δεχηεξνλ ην θξαζάηνλ, 
θαη ηξίηνλ ην κνλφθπζξνλ,*  

πιελ βιέπε λα κε βξάδε!» 
Αθνχ δε παξαζέζνπζη  

θαη λίςεηαη θαη θάηζε,  
25 αλάζεκα κε, βαζηιεχ,  

φηαλ ζηξαθψ θαη ηδψ ηνλ  
ην πψο αλαθνκπψλεηαη*  

θαηά ηεο καγεηξηάο,  
αλ νπ θηλνχλ ηα ζάιηα κνπ  

θαη ηξέρνπλ σο πνηάκηλ. 
 

θαζέο: βάιε, εηνίκαζε. 

κίζζνλ: πηάην (θαγεηφ). 

εθδεζηόλ: βξαζηφ. 

κνλόθπζξνλ: θαγεηφ απφ δηάθνξα 
πιηθά καγεηξεκέλα ζε κηα ρχηξα. 

αλαθνκπώλεηαη: αλαζθνπκπψ-
λεηαη, εηνηκάδεηαη γηα ηνλ αγψλα 
(εηξσληθά). 
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ΔΡΩΣΗΔΙ 
 

1.  α) Αθνχ κειεηήζεηε ην ιεμηιφγην, 
λα μαλαδηαβάζεηε ην 
απφζπαζκα αληηθαζηζηψληαο ηηο 
απαξραησκέλεο ιέμεηο θαη 
εθθξάζεηο κε αληίζηνηρεο 
ζεκεξηλέο αθνινπζήζηε ηε ζεηξά 
πνπ ζαο θαίλεηαη θπζηθφηεξε. 

β) Ζ γιψζζα ησλ πξνδξνκηθψλ 
πνηεκάησλ -παξά ηηο 
αληηθαηαζηάζεηο πνπ ρξεηάζηεθε 
λα θάλεηε πην πάλσ- ζεσξείηαη 
φηη βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηε 
ζεκεξηλή λενειιεληθή. Μπνξείηε 
λα δηθαηνινγήζεηε απηή ηελ 
άπνςε; 
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2.  Να ζπγθξίλεηε ην παξαπάλσ 
απφζπαζκα κε ηα αθξηηηθά 
ηξαγνχδηα, λα επηζεκάλεηε θαη λα 
ζπδεηήζεηε ηηο δηαθνξέο ηνπο 
ζρεηηθά 
α) κε ηνλ θνηλσληθφ ρψξν, φπνπ 
αλαθέξνληαη, β) κε ηα πξνβιήκαηα 
θαη ηα ηδεψδε πνπ πξνβάιινπλ. 
3.  Σν παξαπάλσ θείκελν πνηα 
ζεκαζία κπνξεί λα έρεη γηα καο 
ζήκεξα; πδεηήζηε ηηο απφςεηο 
ζαο. 
 
 
 
 
 
 

Νηθφιανο Βψθνο (1859-1902), 
Ψάξηα θαη ζηξείδηα, 
Δζληθή Πηλαθνζήθε 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη 
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-
θψλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ 
βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πψιεζε θαη δε θέξεη βηβιηφζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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