
∆ΗΜOΤΙΚΑ ΤΡΑΓOΥ∆ΙΑ

Τ� δηµ�τικ� τραγ��δι απ�τελε� µια ε�αιρετικ� σηµα-
ντικ� �κ�ραση της λαϊκ�ς δηµι�υργ�ας. Την επ��� της
ακµ�ς τ�υ, τ� δηµι��ργηµα αυτ� της λαϊκ�ς τ��νης και
�αντασ�ας συνδ�α�ε την π��ηση µε τη µ�υσικ� και
κ�π�τε µε τ� ��ρ�. Στις παραδ�σιακ�ς κ�ινων�ες, �π�υ
� γραπτ�ς λ�γ�ς �ταν πρ�ν�µι� ελα��στων, η λαϊκ�
τ��νη απ�τελ��σε απαρα�τητ� στ�ι�ε�� της κ�ινωνικ�ς
�ω�ς. Στη δ�υλει�, στ� σπ�τι, στις γι�ρτ�ς, στ�υς
γ�µ�υς και στις κηδε�ες, σε �λες τις ανθρ!πινες εκδη-
λ!σεις και καταστ�σεις, τ� δηµ�τικ� τραγ��δι συντρ�-
�ευε, ψυ�αγωγ��σε, παρηγ�ρ��σε και ε�ασ��λι�ε τη
συν��εια τ�υ π�λιτισµ�� και των παραδ�σεων. Επειδ�
εκ�ρ���υν τα $ι!µατα, τις ιδ�ες, τις αισθητικ�ς πρ�τι-
µ�σεις και τα συναισθ�µατα τ�υ λα�� και ��ι εν�ς
�ε�ωριστ�� δηµι�υργ��, τα δηµ�τικ� τραγ��δια
παρ�υσι���υν ενια�� ���ς αν�λ�γα µε την κατηγ�ρ�α
στην �π��α αν�κ�υν, ���υν σταθερ�, επαναλαµ$αν�-
µενα µ�τ�$α και δια�ρ�νικ� �αρακτ�ρα.

Τα δηµ�τικ� τραγ��δια παρ�υσι���υν µεγ�λ� θεµατικ� πλ��τ�. Μπ�ρ��µε ωστ�σ� να
τα �ωρ�σ�υµε σε τρεις µεγ�λες κατηγ�ρ�ες. Στην πρ!τη κατηγ�ρ�α κατατ�σσ�υµε τα τρα-
γ��δια π�υ ανα��ρ�νται στις δι���ρες εκδηλ!σεις της �ω�ς (της αγ�πης, νυ�ι�τικα,
ναν�υρ�σµατα, παιδικ�, κ�λαντα, απ�κρι�τικα και �λλα ε�ρταστικ�, τραγ��δια της �ενι-
τι�ς, µ�ιρ�λ�για, γνωµικ�, τραγ��δια της δ�υλει�ς). Στη δε�τερη κατηγ�ρ�α αν�κ�υν τα
ιστ�ρικ� τραγ��δια, δηλαδ� αυτ� π�υ δηµι�υργ�θηκαν ε�αιτ�ας εν�ς ιστ�ρικ�� γεγ�ν�-
τ�ς � ανα��ρ�νται σε µια συγκεκριµ�νη �ρ�νικ� περ��δ�, �πως ε�ναι τα ακριτικ� � τα κλ�-
�τικα. Στην τρ�τη κατηγ�ρ�α τ�π�θετ��µε τις παραλ�γ�ς, �να ιδια�τερ� ε�δ�ς δηµ�τικ��
τραγ�υδι��, τ� �π��� διακρ�νεται για τ�ν α�ηγηµατικ� τ�υ �αρακτ�ρα, τ�ν επικ� τ�ν� και
τη δραµατικ� �κ$αση. Κ�ιν� �αρακτηριστικ� �λων ε�ναι: η λιτ�τητα των εκ�ραστικ!ν
µ�σων και τρ�πων, η �ικ�ν�µ�α και η π�κνωση τ�υ π�ιητικ�� λ�γ�υ.

Περισσ�τερες πληρ���ρ�ες για τα δηµ�τικ� τραγ��δια, �πως και για τις επ�µενες εν�-
τητες των Κειµνων Νε�ελληνικ�ς Λ�γ�τε�ν�ας της Γ’ Γυµνασ��υ, θα $ρε�τε στα αντ�στ�ι-
�α κε��λαια τ�υ $ι$λ��υ Ιστ�ρ�α της Νε�ελληνικ�ς Λ�γ�τε�ν�ας τ�υ Γυµνασ��υ.

Νικηφ�ρ�ς Λ�τρας,
Επιστρ�φ	 απ� τ� πανηγ�ρι
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Τα δ�� αυτ� ναν�υρ�σµατα περιλαµ$�ν�-

νται στη συλλ�γ� τ�υ Νικ�λα�υ Γ. Π�λ�τη

Εκλ�γα� απ" τα τραγ�#δια τ�υ ελληνικ�#

λα�# (1914). Τ� πρ!τ� πρ��ρ�εται απ� τη

/�� και ��ει καταγρα�ε� απ� τ� Γ�λλ�

�ιλ�λληνα Κλωντ Φωρι�λ (1825) και τ� δε�-

τερ� απ� την Κ�ρινθ�α και ��ει καταγρα�ε�

απ� τ� Μι�. Λελ�κ� (1888). 6πως �α�νεται

καθαρ� απ� τ�υς στ���υς των δ�� τραγ�υ-

δι!ν, τ� πρ!τ� ανα��ρεται σε αγ�ρι και τ�

δε�τερ� σε κ�ρ�τσι.

¡· ÌÔ˘ ÙÔ ¿ÚÂÈ˜, ‡ÓÂ ÌÔ˘

¡α µ�υ τ� π&ρεις, 'πνε µ�υ, τρεις (�γλες* θα τ�υ (&λω,

τρεις (�γλες, τρεις (ιγλ&τ�ρες,* κι �ι τρεις αντρειωµν�ι.

Β&λλω τ�ν +λι� στα (�υν&, τ�ν αετ" στ�υς κ&µπ�υς,

τ�ν κυρ Β�ρι& τ� δρ�σερ" αν&µεσα πελ&γ�υ.

5 O +λι�ς ε(ασ�λεψεν, � αϊτ"ς απ�κ�ιµ�θη,

κι � κυρ Β�ρι&ς � δρ�σερ"ς στης µ&νας τ�υ πηγα�νει.

«Γιε µ’, π�# ’σ�υν �τες, π�# ’σ�υν πρ��τς, π�# ’σ�υν την &λλη ν#�τα;

Μ�να* µε τ’ &στρι µ&λωνες, µ�να µε τ� 0εγγ&ρι,

µ�να µε τ�ν αυγεριν", π�υ ’µαστ’ αγαπηµν�ι;

10 – Μ�τε µε τ’ &στρι µ&λωνα, µ�τε µε τ� 0εγγ&ρι,

µ�τε µε τ�ν αυγεριν", �π�# ’στ’ αγαπηµν�ι3

�ρυσ"ν υγι"ν ε(�γλι4α* στην αργυρ� τ�υ κ�#νια».

* ��γλα: σκ�πι&, 0υλ&κι� * �ιγλ�τ	ρας: σκ�π"ς, 0#λακας * µ�να: µ�πως * ε��γλι�α: 0#λαγα

Θε�φραστ�ς Τριανταφυλλ�δης, Παιδικ� δωµ�τι�

Ν. Γ. Π�λ�τη, Εκλ�γα� απ� τα τραγ��δια 
τ�υ ελληνικ�� λα��
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∫ÔÈÌ‹ÛÔ˘ ·ÛÙÚ›

∫�ιµ�σ�υ αστρ�, κ�ιµ�σ�υ αυγ�, κ�ιµ�σ�υ νι� 0εγγ&ρι3

κ�ιµ�σ�υ, π�υ να σε �αρε� � νι�ς π�υ θα σε π&ρει.

Κ�ιµ�σ�υ, π�υ παρ&γγειλα στην Π"λη τα �ρυσ& σ�υ,

στη Βενετι& τα ρ�#�α σ�υ και τα διαµαντικ& σ�υ.

5 Κ�ιµ�σ�υ, π�υ σ�υ ρ&(�υνε τ� π&πλωµα στην Π"λη  

και σ�υ τ� τελει7ν�υνε σαρανταδυ" µαστ"ρ�ι3

στη µση (&ν�υν τ�ν αετ", στην &κρη τ� παγ"νι.

Ν&νι τ�υ ρ�γα τ� παιδ�, τ�υ (ασιλι& τ’ αγγ"νι.

Κ�ιµ�σ�υ και παρ&γγειλα παπ�#τσια στ�ν τσαγγ&ρη,

10 να σ�υ τα κ&νει κ"κκινα µε τ� µαργαριτ&ρι.

Κ�ιµ�σ�υ, µες στην κ�#νια σ�υ και στα πα�ι& πανι& σ�υ,

η Παναγι& η δσπ�ινα να ε�ναι συντρ�0ι& σ�υ.
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·) ∞fi ÔÈ· ÛËÌÂ›· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ì·Ó¿‰ˆÓ Î·È Ë ÛËÌ·Û›· Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜; ‚) ¶ÔÈÔ˘˜ ‚¿˙ÂÈ ·Ú·ÛÙ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙË˜ Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘
ÁÈÔ˘ Î·È ÔÈÔ˘˜ Ë Ì¿Ó· ÙË˜ ÎfiÚË˜;

™Â ÔÈÔ ‚·ıÌfi Ù· Ó·ÓÔ˘Ú›ÛÌ·Ù· Û·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ·Ú·Ì‡ıÈ·; °È·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi Î·Ù¿ ÙË
ÁÓÒÌË Û·˜; 

™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ë Ê·ÓÙ·Û›· ÙË˜ Ì¿Ó·˜ ·Ó·Ï¿ıÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎ¿ Ï·˚Î¤˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ·
ÙÈ˜ ·Ú¯ÔÓÙÔÔ‡ÏÂ˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘. EÓÙÔ›ÛÙÂ Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î·È Û¯Ô-
ÏÈ¿ÛÙÂ Ù·. 

◆ ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÈ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·Ú·-
‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ù· ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓÙ· Î·È ÙÈ˜ ·Û¯ÔÏ›Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ÛÙË
ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹. ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÂ›ÙÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎ‹˜ ∞ÁˆÁ‹˜. 
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Ν. Γ. Π�λ�τη, Εκλ�γα� απ� τα τραγ��δια 
τ�υ ελληνικ�� λα��
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∆Ë˜ ¶¿ÚÁ·˜

Τ� τραγ��δι αυτ� αν�κει στην κατηγ�ρ�α των ιστ�-

ρικ!ν δηµ�τικ!ν τραγ�υδι!ν. Η Π�ργα, παραλια-

κ� π�λη της Ηπε�ρ�υ, απ� τις αρ��ς τ�υ 15�υ αι!να

$ρισκ�ταν κ�τω απ� την ηγεµ�ν�α των Ενετ!ν,

αλλ� µετ� την κατ�λυση της ενετικ�ς π�λιτε�ας

π�ρασε στην κατ��� των Γ�λλων µα�� µε τα νησι�

τ�υ Ι�ν��υ. Τ� 1814 παραδ�θηκε στ�υς <γγλ�υς, �ι

�π���ι την κρ�τησαν για λ�γ� καιρ� και µετ� την

παρα�!ρησαν στ�υς Τ��ρκ�υς. Oι τ�σσερις �ιλι�-

δες Παργιν��, για να απ���γ�υν τις αγρι�τητες

των Τ��ρκων και των Αλ$αν!ν, απ���σισαν να

εγκαταλε�ψ�υν την πατρ�δα τ�υς και να περ�σ�υν

απ�ναντι στα Επτ�νησα, πα�ρν�ντας µα�� τ�υς τα

ιερ� κειµ�λια και τις εικ�νες των εκκλησι!ν. Λ�γ�

πριν απ� την επ�σηµη παρ�δ�ση, π�υ �γινε στις 28

Απριλ��υ τ�υ 1819, αν�σκαψαν τ�υς �ικ�γενεια-

κ��ς τ���υς τ�υς, συγκ�ντρωσαν τα λε�ψανα των

πρ�γ�νων τ�υς στην πλατε�α της αγ�ρ�ς και τα

�καψαν, για να τα γλιτ!σ�υν απ� τη $ε$�λωση.

∆ρ�α π�υλι& απ’ την Πρ(ε4α δια(�κανε στην Π&ργα.

Τ� 8να κ�ιτ&ει την 9ενιτι&, τ’ &λλ� τ�ν Aϊ-Γιανν&κη,

τ� τρ�τ� τ� κατ&µαυρ� µ�ιρι�λ�γ&ει και λει:

«Π&ργα, Τ�υρκι& σε πλ&κωσε, Τ�υρκι& σε τριγυρ�4ει.

5 ∆εν ρ�εται για π"λεµ�, µε πρ�δ�σι& σε πα�ρνει.

Βε4�ρης δε σ’ εν�κησε µε τα π�λλ& τ’ ασκρια.*

=0ευγαν Τ�#ρκ�ι σα λαγ�� τ� παργιν" τ�υ0κι,

κι �ι Λι&πηδες* δεν �θελαν να ’ρτ�υν να π�λεµ�σ�υν.

Ε��ες λε(ντες σα θερι&, γυνα�κες αντρειωµνες,

Γι�ννης Ψυ��πα�δης, Μ�θηµα Ιστ�ρ�ας

* ασκ�ρι: στρ&τευµα * Λι�πηδες: Τ�υρκαλ(αν�� 



T H Σ  Π A Ρ Γ A Σ   ∆ η µ 	 τ ι κ �

[ 1 1 ]

∂ ƒ ° ∞ ™ π ∂ ™

¶ÔÈ· Ù˘ÈÎ¿ ÌÔÙ›‚· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙÂ ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ Ô›ËÌ·;

EÓÙÔ›ÛÙÂ Ù· ÛËÌÂ›· ÂÎÂ›Ó· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó‰ÚÂ›· ÙˆÓ ¶·ÚÁÈÓÒÓ. ∆È ·Ú·ÙËÚÂ›ÙÂ
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ;

«¶¿ÚÙÂ…·Ù‹ÛÔ˘Ó»: ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¤ÁÎÏÈÛË ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È
ÔÈ· Ù· ˘ÔÎÂ›ÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜; ¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó;

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË Ï·˚Î‹ ÌÔ‡Û· Î·È Ë ÏfiÁÈ· Ô›ËÛË ÂÌÓÂ‡ÛÙËÎÂ ·fi ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙË˜ ¶¿ÚÁ·˜.
ŒÓ· ·fi Ù· Î·Ï‡ÙÂÚ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙË˜ ‰Â‡ÙÂÚË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ˆ‰‹ «∂È˜ ¶¿ÚÁ·Ó» ÙÔ˘
∞Ó‰Ú¤· ∫¿Ï‚Ô˘, Ô˘ ·ÓıÔÏÔÁÂ›Ù·È Â›ÛË˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Û·˜. ∆È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ
ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ë ÔÈËÙÈÎ‹ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∫¿Ï‚Ô˘;

◆ «∆’ ¿ÛÚ· Ô˘Ï‹Û·Ó ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, Ù’ ¿ÛÚ· Ô˘ÏÔ‡Ó Î·È Û¤Ó·»: ¶Ò˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈ-
Îfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÌÂ ÙË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ ·Ú¿‰ÔÛË; ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ÚÔ‰ÔÛ›·˜ ÌÂ Î›ÓËÙÚÔ
ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·È ÛÂ ·Ó¿ÏÔÁ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙË˜
πÛÙÔÚ›·˜ Û·˜.  
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10 π"τρωγαν* ("λια για ψωµ�, µπαρ�#τι για πρ�σ0&γι.

Τ’ &σπρα* π�υλ�σαν τ� ?ριστ", τ’ &σπρα π�υλ�#ν και σνα.

Π&ρτε, µαν&δες, τα παιδι&, παπ&δες, τ�υς Αγ��υς.

@στε, λε(ντες, τ’ &ρµατα κι α0�στε τ� τ�υ0κι,

σκ&ψτε πλατι&, σκ&ψτε (αθι& "λα σας τα κι(�#ρια,*

15 και τ’ αντρειωµνα κ"καλα 9εθ&ψτε τ�υ γ�νι�# σας.

Τ�#ρκ�υς δεν επρ�σκ#νησαν, Τ�#ρκ�ι µην τα πατ�σ�υν».

* π�τρωγαν: π�υ τρωγαν * �σπρα: ασηµνια ν�µ�σµατα, αργ#ρια * κι�	�ρια: τ&0�ι 

Ν. Γ. Π�λ�τη, Εκλ�γα� απ� τα τραγ��δια 
τ�υ ελληνικ�� λα��
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TÔ˘ ÁÈÔÊ˘ÚÈÔ‡ ÙË˜ ÕÚÙ·˜

Η παραλ�γ� αυτ� ε�ναι �να απ� τα γνωστ�τερα και ωραι�τερα δηµι�υργ�µατα της λαϊκ�ς µ��-

σας και στηρ��εται σε µια µακρα�ωνη παρ�δ�ση, σ�ετικ� µε τη θεµελ�ωση µεγ�λων �ργων. Απ�

τ�υς αρ�α��υς ακ�µα �ρ�ν�υς υπ�ρ�ε η δ��ασ�α �τι, για να στερεωθε� και να πρ��υλα�θε� απ�

κ�θε κ�νδυν� �να κτ�σµα, �πρεπε να θυσιαστε� στα θεµ�λι� τ�υ κ�π�ι� �ωνταν� πλ�σµα. Τ�

γε��ρι της <ρτας, �να �ργ� τ�σ� δ�σκ�λ� και θαυµαστ� για την επ��� τ�υ, εν�πνευσε τ� �µ!-

νυµ� δηµ�τικ� τραγ��δι και πλ��τισε την παρ�δ�ση µε τ� δικ� τ�υ θρ�λ�. Παραλλαγ�ς τ�υ

τραγ�υδι��, π�υ ανα��ρ�νται και σε �λλα γε��ρια � �ικ�δ�µ�µατα, υπ�ρ��υν ��ι µ�ν� στην

Ελλ�δα αλλ� και σε �λη την περι��� των Βαλκαν�ων. Τ� κε�µεν� π�υ ακ�λ�υθε� ε�ναι η κερ-

κυραϊκ� παραλλαγ� Τ�υ γι�0υρι�# της @ρτας, απ� την �κδ�ση τ�υ Νικ�λα�υ Γ. Π�λ�τη Εκλ�-

γα� απ" τα τραγ�#δια τ�υ ελληνικ�# λα�# (1914).

™αρ&ντα πντε µ&στ�ρ�ι κι ε9�ντα µαθητ&δες

γι�0#ρι-ν-εθεµλιωναν στης @ρτας τ� π�τ&µι.

Oληµερ�ς τ� �τ�4ανε, τ� (ρ&δυ εγκρεµι4"ταν.

Μ�ιρι�λ�γ�#ν �ι µ&στ�ρ�ι και κλαιν �ι µαθητ&δες:

5 «Αλ�µ�ν� στ�υς κ"π�υς µας, κρ�µα στις δ�#λεψς µας,

�ληµερ�ς να �τ�4�υµε, τ� (ρ&δυ να γκρεµιται!»

Π�υλ&κι εδι&(η κι κατσε αντ�κρυ στ� π�τ&µι,

δεν εκελ&ηδε σαν π�υλ�, µηδ σα �ελιδ"νι,

παρ& εκελ&ηδε κι λεγε, ανθρωπιν� λαλ�τσα:

10 «Α δε στ�ι�ει7σετε &νθρωπ�, γι�0#ρι δε στερι7νει3

και µη στ�ι�ει7σετε �ρ0αν", µη 9ν�, µη δια(&τη,

παρ& τ�υ πρωτ�µ&στ�ρα την "µ�ρ0η γυνα�κα,

π"ρ�εται αργ& τ’ απ�τα�#* και π&ρωρα* τ� γι"µα».

Τ’ &κ�υσ’ � πρωτ�µ&στ�ρας και τ�υ θαν&τ�υ π0τει.

15 Πι&νει, µην&ει της λυγερ�ς µε τ� π�υλ� τ’ αηδ"νι:

Αργ& ντυθε�, αργ& αλλα�τε�, αργ& να π&ει τ� γι"µα,

αργ& να π&ει και να δια(ε� της @ρτας τ� γι�0#ρι.

Και τ� π�υλ� παρ&κ�υσε κι αλλι7ς επ�γε κι ε�πε:

* απ	τα��: νωρ�ς τ� πρω� * π�ρωρα: πριν απ" την 7ρα 
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«Γ�ργ& ντ#σ�υ, γ�ργ& &λλα9ε, γ�ργ& να πας τ� γι"µα,

20 γ�ργ& να πας και να δια(ε�ς της @ρτας τ� γι�0#ρι».

Να τηνε κι ε9αν&0ανεν* απ" την &σπρη στρ&τα.

Την ε�δ’ � πρωτ�µ&στ�ρας, ραγ�4εται η καρδι& τ�υ.

Απ" µακρι& τ�υς �αιρετ& κι απ" κ�ντ& τ�υς λει:

«Γεια σας, �αρ& σας, µ&στ�ρ�ι και σεις �ι µαθητ&δες,

25 µα τι �ει � πρωτ�µ&στ�ρας κι ε�ναι (αργωµισµν�ς;*

– Τ� δα�τυλ�δι τ"πεσε στην πρ7τη την καµ&ρα,

και π�ι�ς να µπει και π�ι�ς να (γει τ� δα�τυλ�δι ν& ’(ρει;

– Μ&στ�ρα, µην πικρα�νεσαι κι εγ7 να π&’ σ’ τ� 0ρω,

εγ7 να µπω, κι εγ7 να (γω, τ� δα�τυλ�δι ν& (ρω».

30 Μηδ καλ& κατ(ηκε, µηδ στη µση επ�γε3

«Τρ&(α, καλ µ’, τ�ν &λυσ�, τρ&(α την αλυσ�δα,

τι "λ�ν τ�ν κ"σµ� αν&γειρα και τ�π�τες δεν �(ρα».

=νας πι�&ει* µε τ� µυστρ�,* κι &λλ�ς µε τ�ν ασ(στη,

πα�ρνει κι � πρωτ�µ&στ�ρας και ρ��νει µγα λ�θ�.

35 «Αλ�µ�ν� στη µ��ρα µας, κρ�µα στ� ρι4ικ"* µας!

Τρεις αδερ0&δες ε�µαστε, κι �ι τρεις κακ�γραµµνες,

η µια ’�τισε τ� ∆�#να(η, κι η &λλη τ�ν Α0ρ&τη,*

κι εγ7 η πλι� στερν"τερη* της @ρτας τ� γι�0#ρι.

Ως τρµει τ� καρυ"0υλλ�,* να τρµει τ� γι�0#ρι,

40 κι ως π0τ�υν τα δεντρ"0υλλα, να π0τ�υν �ι δια(&τες.

– Κ"ρη, τ� λ"γ�ν &λλα9ε κι &λλη κατ&ρα δ7σε,

π"�εις µ�ν&κρι(� αδερ0", µη λ&�ει* και περ&σει».

Κι αυτ� τ� λ"γ�ν &λλα9ε κι &λλη κατ&ρα δ�νει.

«Αν τρµ�υν τ’ &γρια (�υν&, να τρµει τ� γι�0#ρι,

45 κι αν π0τ�υν τ’ &γρια π�υλι&, να π0τ�υν �ι δια(&τες,

τι �ω αδερ0" στην 9ενιτι&, µη λ&�ει και περ&σει».
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* ε�αν��ανεν: 0&νηκε να ρ�εται * �αργωµισµ�ν	ς: στεν��ωρηµν�ς, δ#σθυµ�ς * πι��ει: µυστρ�4ει τη

λ&σπη, σ�(ατ�4ει * µυστρ� (µ#στρ�ν, µυστρ��ν): τ� τριγων�ειδς εργαλε�� των κτιστ7ν * ρι�ικ�: µ��ρα,

πεπρωµν� * Α�ρ�της: Ευ0ρ&της * η πλι	 στερν�τερη: η πι� µικρ� * καρυ��υλλ	: τ� 0#λλ� της καρυ-

δι&ς * µη λ��ει: µην τ#�ει

Ν. Γ. Π�λ�τη, Εκλ�γα� απ� τα τραγ��δια 
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¢È·ÎÚ›ÓÂÙÂ ÙÈ˜ ÂÓfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰ÒÛÙÂ ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÂÌÈ¿.

¶Ò˜ ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÙË˜ ıÂÌÂÏ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡ Î·È ÌÂ ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔ‚Ï¤-
ÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› ÙÔ ¤ÚÁÔ;

¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Ô˘ÏÈÔ‡ ÛÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙË˜ ·Ê‹ÁËÛË˜; 

¶ÔÈÔ Â›ÚÚËÌ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› ÛÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Ô ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ·˜ Î·È ÔÈÔ Ô ÊÙÂÚˆ-
Ùfi˜ ·ÁÁÂÏÈ·ÊfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÓ‡Ì·ÙÔ˜; ∆È ‰Â›¯ÓÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÈÚÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË
ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÙÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË;

¶Ò˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÚˆÙÔÌ¿ÛÙÔÚ· ÛÙËÓ ·ÚfiÛÌÂÓË ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙË˜, Î·È ÔÈ· Â›Ó·È
Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙË˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡˙˘Áfi ÙË˜;

¶ÔÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ·Ú·ÏÔÁÒÓ;

◆ ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ‚ÚÂ›ÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ÙˆÓ ¤ÙÚÈ-
ÓˆÓ ÁÂÊ˘ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ, ·Ó ÌÔÚÂ›ÙÂ, ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÁÂÊ‡ÚÈ.

◆ ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ˘˜ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙË˜ ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÔÚÁ·ÓÒÛÙÂ ÂÚÂ˘-
ÓËÙÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, ÌÂ ÛÎÔfi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›·, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ
Â˘Ú‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÁÂÊ˘ÚÈÒÓ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÛÔ Î·È ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ ÙË˜ ÌÂÁ¿-
ÏË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜.
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