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Εισαγωγικές σημειώσεις
για την ποίηση του Εικοσιένα
Τούτη η έκδοση ανθολογεί διττά την ποιητική έκφραση του 1821· σε δύο
μέρη, συναποτελείται από την ποίηση του δ η μ ο τ ι κ ο ύ τ ρ α γ ο υ δ ι ο ύ
και από τις σ υ ν θ έ σ ε ι ς λ υ ρ ι σ μ ο ύ που δημοσίευσαν επώνυμα οι Ν ε οέ λ λ η ν ε ς π ο ι η τ έ ς ήδη από τα χρόνια του Απελευθερωτικού Αγώνα 18211829 μέχρι τις μέρες μας. Η ουσία αυτής της ποίησης προσδιορίζει τον χαρακτήρα και τη μορφή του Εικοσιένα ως πραγματικότητα Τέχνης και Ιστορίας,
κυρίως όμως ως ανακυκλική μνήμη και γνωστική ουσία. Σε σύνολο περίπου
διακοσίων χρόνων και με τις συνεχείς ανανεώσεις του έργου της, η ποίηση
παραδίδει και σήμερα στον συναισθηματικό και νοητικό κόσμο μας το Εικοσιένα στην πιο ζωηρή ζωγραφιά του, έτσι όπως η ίδια τη συνέθεσε και τη διέσωσε ως γνήσια επαναστατική πράξη, ιδιάζουσα στη μορφή, στα μέσα και
στους σκοπούς της.
Σε πείσμα του χρόνου και της λησμοσύνης, βλέπουμε αυτή την αποθησαυριστική ουσία να βούλεται και να κατορθώνει αφενός μεν να ποιεί την εξωτερική εικόνα του Εικοσιένα στη διαχρονικότητά του και αφετέρου ν’ αποτυπώνει τον βαθύ εσωτερικό αγώνα που έδωσαν τα πρόσωπα είτε με τα όπλα
είτε με τις αισθητικές αναζητήσεις της γραφής τους· μπροστά στη ζωή ή στον
θάνατο, ο ποιητικός λόγος έθετε πάντοτε έμμορφα και σε πλήρη θέαση τον
συναισθηματικό κόσμο των ψυχών, τη συνείδηση και τις πράξεις που αφορούσαν τη συμμετοχή τους στο αιματηρό τελετουργικό της Επανάστασης.
Όλ’ αυτά ανασυνθέτουν και απεικονίζουν και σήμερα μπροστά στα μάτια
μας τη μέθεξη που είχαν οι ψυχές στην πιο αδιανόητη επανάσταση του 19ου
αιώνα, η οποία παρά πάσαν επίσημη προσδοκία και πραγματοποιήθηκε και
πέτυχε να καταλύσει την ολέθρια δύναμη του κραταιού Τούρκου δυνάστη,
με τους λιγοστούς της να καταφέρνουν ν’ ανατρέψουν την εξουσία των αμέτρητων. Ποίηση και μπαρούτη ποτέ δεν βρέθηκαν εγγύτερα στης ελευθερίας
τον ήλιο, κι ας παρέμενε κι αυτός αιώνες κυκλοδίωκτος, όπως λέει ο Κάλβος,
έως ότου το φως του εγκαταστάθηκε μόνιμα και σφράγισε μία νέα, οριστική
λευτεριά για πάντοτε ελεύθερους κι όμως πάντοτε πολιορκημένους.

* * *
15

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 1821

Στη χρονική ενότητα δύο αιώνων βλέπουμε αυτή την υποστασιοποιημένη
ποιητική ουσία του Εικοσιένα να αναθάλλει και να διαχέεται στην αλληλουχία του χρόνου· την παρατηρούμε επίσης ν’ αναβλασταίνει ακόμη και στους
μοντέρνους υπεροπτικούς καιρούς μας, σήμερα που σχεδόν τα πάντα τρέπονται μoνομερώς προς τα κοινώς αποδεκτά «αγαθά» πίστη στο κέρδος, τεχνολογική υπεροχή, αύξουσα ευμάρεια/ευδαιμονία. Ο αντιληπτικός αναγνώστης θα έχει διαπιστώσει σε σύγχρονες ποιητικές συλλογές, αλλά και τώρα
εδώ, στις σελίδες αυτής της ανθολογίας, και τούτο το ποιητικό «παράδοξο»
των ημερών μας: συγκαιρινές μας δημιουργίες να αντλούν ακόμη από την
κοίτη του Εικοσιένα ιδέες ελευθερίας και επίμονη μνήμη, έργα που αφορούν
και τα εις εαυτόν κι εκείνα προς τους άλλους στην κοινωνική μας συνάφεια
και συνείδηση· τα πιο πρόσφατα απ’ αυτά τα ποιήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ανθολογία μας φέρουν χρονολογία γραφής 2019.

* * *
Πρωτίστως στην αλήθεια της ποίησης —την πιο δραστική ουσία της— και
στη φαινομενολογία αυτού του οιονεί παράδοξου πρέπει να αναζητήσει κανείς τις ερμηνείες πώς το Εικοσιένα κατέστη —ποιητικά τουλάχιστον— το
διαρκέστερο νεοελληνικό έπος, με καταγωγή και μέσα εξόχως επαναστατικά,
μία αυτοτελής πράξη ελευθερίας, με μεγάλη διάρκεια και μακρές περιόδους
σκληρότατης διαπάλης με ισχυρότερους πάντοτε αντιπάλους, εσωτερικούς
και εξωτερικούς.
Στο σύνολο αυτών των απελευθερωτικών συμβάντων, όπου συσσωματώνονται και όσα διέλαμψαν και όσα σκιάστηκαν, αναφαίνονται επίσης κι εκείνα που δέσμευσαν, λες, τον χρόνο. Με συνεχείς απηχήσεις, πλήθος συνδηλώσεις και αναστοχασμένους σε χρόνο ενεστώτα ποιητικούς προσανατολισμούς, το Εικοσιένα αποτέλεσε χρηστική κληρονομιά, απαντοχή και έμπνευση, κάθε φορά που σε δύστηνους χρόνους η χρεία το καλούσε· υπήρξε ο
ακρογωνιαίος λίθος, που έμελλε να χτίσει την πολύπτυχη και διαρκώς επαμφοτερίζουσα νεοελληνική μας πραγματικότητα, της οποίας οι πρώτοι ώριμοι
καρποί γεννήθηκαν κιόλας μέσα στα χρόνια της Επανάστασης. Όσο φούντωναν τα πάθη σε συνεχείς εσωτερικές συγκρούσεις, που κορυφώθηκαν στον
εμφύλιο πόλεμο 1824-1825, εγκαταστάθηκαν οι συχνές αμφιθυμίες και τα
απορημένα συνειδησιακά διλήμματα: με τη φουστανέλα και το καριοφίλι
16
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ακόμα —κι ως πότε;— ή με τους φραγκοφορεμένους καλαμαράδες και πολιτικούς, που με τις ακατάληπτες ελληνικούρες τους υπόσχονταν τα αμελητέα και ξεθεμελίωναν τα ανεκτίμητα; Τα χρόνια που ακολούθησαν δίδαξαν
ότι τη συγκινημένη διάθεση και προσδοκία ελευθερίας μπορούσε να τις διαδεχτεί μία καινούρια νεοελληνική βεβαιότητα.

Α, ρε Τουρκιά φαρμακερή
σου τσίμπησα τον κώλο
νά ’ρθει να κάτσει ο Βαβαρός
στον ζβέρκο μου απάνω.
Αυτά τα γκιαούρικα στιχάκια του ποιητή Γιώργου Χουλιάρα αποτυπώνουν
εύστοχα εκείνη τη νέα πραγματικότητα, που δεν άφηνε πλέον αμφιβολίες για
το πού βάραινε η ζυγαριά στην εξέλιξη της Επανάστασης.
Στο ιστορημένο με σφραγίδες εγκυρότητας Εικοσιένα, δεν μπορεί κανείς
να μην κάνει τη σκέψη ότι ίσως το λεγόμενο έθνος/εθνότητα/πρώην γένοςφυλή ή κοινή συνείδηση, μοίρα και τόπος, είτε πατρίδα της καρδιάς είτε σημαία εφελκυσμού —όπως θέλει μπορεί να το ονοματίσει κανείς—, διαφύλαξε
επιλεκτικά το Εικοσιένα σ’ ένα κουκούλι αγνείας, κάτι που βέβαια δεν έπραξε γι’ άλλες συνταρακτικές περιόδους του νεοελληνικού βίου, προβάλλοντας
διαρκώς αρνήσεις, αντιρρήσεις και ισχυρή δυσανεξία. Όπως και να μετεωρίζεται συνεχώς πάνω μας η έννοια π α τ ρ ί δ α, βαρυφορτωμένη με σημασίες
και επιλεκτικές σκοπιμότητες κατά καιρούς, μόνο μέσα στην καθαρότητα της
ποίησης μπορεί κανείς να συναντήσει τον μονόλιθο της αλήθειας της, ότι πρόκειται πάντοτε για σχέση α γ ά π η ς και ουδέποτε μίσους. Μεταφέρω εδώ το
ποίημα Πατρίδα του Τάσου Λειβαδίτη, το οποίο νομίζω ότι ορίζει εντελέστερα αυτή την πολυπαθή έννοια:

Πατρίδα
εἶσαι γεννημένη ἀπὸ χωριάτες
ἀπὸ φαρδειὲς σκληρὲς κοιλιὲς γυναικῶν
ἀπὸ τὶς ροζιασμένες φοῦχτες τῶν σκαφτιάδων.
Εἶσαι γεννημένη μέσ’ ἀπὸ φωτιές, ἀπὸ κραυγὲς κ’ αἵματα
ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ πέσανε γιὰ σένα, χιλιάδες καὶ χιλιάδες
καὶ χάθηκαν γιὰ πάντα κάτω ἀπ’ τὸ χῶμα σου.
17
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Ὅταν ὁ περαστικὸς ξυλοκόπος κάθεται σὲ μιὰ πέτρα
στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου, τὴν ὥρα ποὺ βραδιάζει
δὲν εἶναι μονάχος.
Ἀκούει κάτω ἀπ’ τὸ χῶμα τοῦ δρόμου νὰ τὸν φωνάζει τὸ αἷμα σου.
Πατρίδα, εἶσαι γεννημένη ἀπ’ τοὺς πεθαμένους.
(Ποίηση, 1965, στην ενότητα Στίχοι γραμμένοι σε πακέτα τσιγάρα)

* * *
Στην άχρονη περιπλάνηση μεταξύ ουρανού και γης, που υπόσχεται στον
νου και στη φαντασία η ποίηση, γεννιέται επίσης και η σκέψη ότι κάποτε στη
ζωή οι καταστάσεις δεν εξηγούνται πάντοτε με τη λογική, αλλά μάλλον με
τον μέχρι τρέλας παραλογισμό — ξεχωριστή οντολογική ουσίωση που το Εικοσιένα διέθετε αρκούντως: εκείνη την ιερή τρέλα που συνδυάζει ουρανό φαντασίας και ριζιμιά πέτρα πίστης· την κατάσταση δηλαδή που μπορεί να
οδηγήσει τον σχοινοβάτη να καταργήσει την απόσταση από τα κατορθωτά
βήματα μέχρι το χάος.
Η ίδια η Επανάσταση θεωρήθηκε στο προοίμιό της σκέτη τρέλα από αρκετούς προεξάρχοντες σκεπτικιστές εκείνης της εποχής και από τους περισσότερους τουρκοβολεμένους βεβαίως. Μπορεί, λ.χ., ν’ αναρωτηθεί κανείς και σήμερα αν στο Μανιάκι ο Ιμπραήμ με το φιλί του στον σκοτωμένο Παπαφλέσσα
εξέφραζε απλώς τον εθιμοτυπικό σεβασμό του στον αντίπαλο που κάπως δυσκόλεψε τα φουσάτα του ή αν πράγματι απέτισε βαθύ φόρο τιμής και ειλικρινούς θλίψης σ’ εκείνον τον πεισιθάνατο εραστή της ζωής και του χαμού,
στον «απατεώνα και εξωλέστατο», που προκαλούσε την ιερή αγανάκτηση του
Παλαιών Πατρών Γερμανού, όταν η Επανάσταση απλώς θρυλούνταν ακόμη.
Τη μάχη στο Χάνι της Γραβιάς πώς πρέπει να την κατανοήσουμε σήμερα;
Με το μέτρο της παραδεκτής λογικής και τη σιγουράντζα κάποιας (ποιας;)
στρατηγικής ή με την αχαλίνωτη φαντασιακή παρόρμηση του πολυμήχανου
Αντρούτσου, ο οποίος πλούτισε ως και την ουτοπία σ’ εκείνον τον ασφυκτικά
πολιορκημένο τόπο; Μάλλον από τα κυκλώπεια τείχη της Τροίας μέχρι τα
ισχνά πλιθιά της Γραβιάς, ίδιος πάντοτε θα είναι ο Όμηρος, ίδιος και ο Οδυσσέας στο ποιητικό παρελθόν μας, απώτατο και εγγύτερο.

* * *
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Στο π ρ ώ τ ο μ έ ρ ο ς της έκδοσης αυτής κορφολογούνται τα ποιητικά άνθη
από τη συλλογική δημιουργία· απ’ όσα δηλαδή έπλασε, έμελψε και χόρεψε
εκστατικός ο ελληνικός λαός με το δ η μ ο τ ι κ ό τ ρ α γ ο ύ δ ι του (κι ευτυχώς,
πού και πού τον βλέπουμε ακόμη να άδει και να χορεύει σε ώρες αληθινά
βιωμένες και όχι σε πανηγυριώτικα ξεφτίδια ψευτοπολιτισμού).
Σαν νέος ομηρικός αφηγητής η δημοτική μας ποίηση σε όλα τα χρόνια της
Τουρκοκρατίας λίπαινε με τη διεγερτική λύρα της την ερειπωμένη γη με ελευθερία, ακόνιζε ανελλιπώς το κλεφταρματολικό σπαθί και έδινε άνωση στις
ψυχές με τα φτερά της ελπίδας, ακόμη κι ύστερα από πολλές αποτυχημένες
εξεγερσιακές απόπειρες. Η φύση όλη συνεργούσε τότε και συνομιλούσε κρυφά και φανερά με τον υπόδουλο άνθρωπο που δεχόταν τα εγερτικά μηνύματά
της. Πρώτος έδινε το έναυσμα ο πλάτανος θροΐζοντας ακατάπαυτα το φυλλομανητό του, γιατί δεν νταγιαντούσε άλλο να του κλέβει ο Τούρκος τη δροσιά,
κι ύστερα παίρναν τραγούδι τα πουλιά, γλυκιά λαλιά τ’ αηδόνια

. . . να διώξουμ’ όλη την Τουρκιά ή να χαθούμε ούλοι.
Και όταν στα γεωγραφικά πλάτη μαθεύτηκε με ανεκλάλητη χαρά ότι στον
πανάρχαιο τόπο, τον τέσσερις αιώνες τουρκοπατημένο, το όνειρο εκπληρώθηκε και έγινε πράξη οριστική —και ανέκκλητη τούτη τη φορά—

να κλάψουν τ’ αχούρια γι’ άλογα και τα τζαμιά γι’ αγάδες,
το δημοτικό τραγούδι άπλωσε όλη την ξεχωριστή ευωδιά του εκεί όπου έσμιγαν σταυρωτά όλοι οι άνεμοι της ελευθερίας· με την εκφραστική δύναμή του,
τη δωρική απλοέπεια, τα χτυπητά χρώματα και μοτίβα του τα ιστόρησε όλα,
έγινε πλέον διδαχή ευθύνης, επίγνωση για πράξεις και συνέπειες ελευθερίας.
Σαν τα πουλάκια στη βοσκή, τα ποιμαίνει όλ’ αυτά μέχρι σήμερα το δημοτικό τραγούδι, κι αρκεί να καταφέρει η ψυχή να παραμερίσει τους σημερινούς
ρύπους, για ν’ αφουγκραστεί τον αγερμό που δίνει η κατάρρυτη ποίησή του.

* * *
Στο δ ε ύ τ ε ρ ο μ έ ρ ο ς συγκατατάσσονται ποιήματα από το σύνολο σχεδόν των συνθέσεων λυρισμού —κλασικού, νεότερου και νεωτερικού— που η
Μούσα ενέπνευσε στον Νεοέλληνα ποιητή, από τότε που ο Σολωμός στοχά19
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στηκε, υψώθηκε σε ανώτερη πνευματική σφαίρα και ενσάρκωσε τη Μορφή
της Ελευθερίας στον Ύμνο της, το 1823. Αφότου το αδιανόητο συντελέστηκε
και οι τουρκοραγιάδες πολεμούσαν με σθένος το οθωμανικό θηρίο, μαζί με
την υποστασιοποιημένη πλέον ελευθερία επέστρεψαν στον τόπο τους και οι
Ελικωνίδες κόρες της τέχνης. Ο αναγεννημένος νεοελληνικός λυρισμός, με γενάρχες στην επαναστατική μετουσίωση τον Σολωμό και τον Κάλβο, μπορούσε κι αυτός παράλληλα με το δημοτικό τραγούδι να συνεγείρει τις μεθυσμένες και αξεδίψαστες ακόμη στην καινούρια τους λευτεριά ψυχές, να τις τρέφει σαν το γάλα και τη μυρωδιά της μάνας τους, να ωθεί τους νόες πιο πέρα
από τα κράσπεδα που όριζε ο στενός υπολογισμός και το προσωπικό συμφέρον· οι σπασμένες κολόνες και τα φουσκωμένα πέλαγα, οι ασημόφυλλες
ελιές και τα κυματισμένα στάχυα άκουγαν όλο και περισσότερους εκστατικούς αγωνιστές να μεταλλάζουν τη χαρά της νίκης και την πίκρα της ήττας
σε διαρκή επίκληση και όρκο στη σ ο λ ω μ ι κ ά

θεϊκιὰ κι’ ὅλη αἵματα Πατρίδα!
Ο νέος αυτός λυρισμός, αναστημένος εν τω γίγνεσθαι του Απελευθερωτικού Αγώνα, φούντωσε οργισμένος σε όλη τη διάρκειά του και πήρε επικές
διαστάσεις στα χρόνια που ακολούθησαν την ολοκλήρωση της Επανάστασης,
τις ασυνέπειες και τις παλιμβουλίες της, μέχρι τη μετάλλαξη του κυττάρου
της ευθύς μόλις πήρε πιστοποιητικό εθνικής παλιγγενεσίας. Καθώς η άγρια
ηδονή της ελευθερίας και των όπλων δεν έλεγε να καταλαγιάσει, η Επανάσταση αντιβούιζε και στις επόμενες γενιές ως υπενθύμιση χρέους και διαρκής παρακαταθήκη· για όσα δύσβατα έπονταν, το Εικοσιένα στάθηκε για τις
ψυχές η επαρκής και αναγκαία συνθήκη για τα νεοελληνικά μελλούμενα.
Στις αποτυπώσεις της τέχνης της, η νεοελληνική ποίηση κοσκίνισε σπυρί
σπυρί την αλήθεια της και σαν τους κόκκους της χτεσινής μπαρούτης συνοψίζει μέχρι σήμερα οράματα και κατορθώματα, χίμαιρες ηρωισμού και ενορατικές εμπνεύσεις· με τη διεισδυτική ικανότητά της και την αποκαλυπτική
αλήθεια της —τα διακριτά πλεονεκτήματα της ποίησης απέναντι στις λοιπές
τέχνες του λόγου—, δεν έκλεισε ποτέ τα μάτια στις νοθεύσεις, αλλοιώσεις και
πλαστογραφήσεις του Εικοσιένα.

* * *
20

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ

Λογαριάζουμε πάντοτε πως η α υ θ ε ν τ ι κ ή ποίηση δεν συναλλάσσεται,
έχουμε όμως και τις αποδείξεις πως τίμησε την ιδιότητά της ν’ ασκεί εποπτεία και να αποτελεί σύμμειξη φαντασίας και γνώσης. Τον Καραϊσκάκη πίστεψε εξαρχής η ποίηση, την παράφορη τόλμη του, τη λακανικά αποκαλυπτική γλώσσα του και τα ασύγκριτα στρατηγήματα του νου του, και όχι τον ραδιούργο Μαυροκορδάτο, που ήθελε τον Στρατηγό των στρατηγών προδότη
με τη βούλα του ψευτοδικαστηρίου του· στον στραγγαλισμένο από τους χτεσινούς συντρόφους του Αντρούτσο προσηλώθηκαν οι ποιητές και όχι στο χαλκείο που εξύφανε η φαναριώτικη ρεντιγκότα και οι τουρκοκοτζαμπάσηδες
πρόκριτοι της Ανατολικής Στερεάς· τη λερή φουστανέλα της πενίας και το
χέρι της ζητιανιάς, που άπλωναν οι αφανείς και οι αληθινοί του ’21, κοίταξε
κατάματα το λυρικό φτερούγισμα της συνείδησης και όχι τους βαθμούς και
τα διπλώματα που κέρδιζαν μετά τον Αγώνα άκαπνοι πεφυσιωμένοι της μετεπαναστατικής εξουσίας.
Στη ρύση της προς την αλήθεια και την ειλικρίνεια οφείλονται οι προσηλώσεις της ποίησης σε συγκεκριμένα πρόσωπα και σε ιδιαίτερης αξίας συμβάντα· κι ας μην απορήσει ο αναγνώστης που και στις σελίδες της ανθολογίας θα συναντήσει ετεροβαρείς προτιμήσεις του ποιητικού λόγου προς τον
Καραϊσκάκη, τον Αντρούτσο, τον Μακρυγιάννη κ.ά. πρόσωπα, προς το διαρκώς υπερκείμενο στις συνειδήσεις Μεσολόγγι και στις επάλληλες αναφορές
στην αρχετυπική ποίηση του Σολωμού και του Κάλβου. Δεν πρόκειται για
μία μονομέρεια οιονεί ενοχλητική, και «εύκολη» ως αναγωγή, αλλά για την
ισχυρή εποπτεία που ασκεί η αληθινή ποίηση με την αμφισβητησιακή δύναμη
που διαθέτει απ’ όταν πρωτοζυμώθηκε ο πηλός της.

* * *
Και για τον μοντέρνο ποιητικό λόγο, ακόμη και στις πιο εκσυγχρονιστικές,
νεωτερικές τάσεις του, η Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν ποτέ ένα πεθαμένο
μακάριο παρελθόν με μυρωμένα λείψανα και εικόνες μνημοσύνου· αντίθετα,
η αυθεντική ποίηση —και όχι οι επιτηδευμένες κατασκευές— αναζήτησε
πολλές φορές το αθέατο διάβα της Ιστορίας, όχι μόνο ως άμεση κατανόηση
παρελθόντος-παρόντος, αλλά και ως χάρτη πορείας στους πολυκύμαντους
καιρούς που ακολούθησαν.
Διαβάζω και σήμερα με αναγνωστική προσήλωση το απόσπασμα από το
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Ανώνυμο ποίημα του Φωτεινού Αϊ-Γιάννη, που πρωτοδημοσίευσε ο Νάνος Βαλαωρίτης το 1974 (βλ. και σελ. 320-322):

. . . καί τώρα ὁ λαβύρινθος μάκρυνε καί μεγάλωσε
κι’ ἡ ἄκρη του χάθηκε· ποιός θά μᾶς δείξει τό δρόμο
τοῦ πηγεμοῦ τοῦ ἐρχομοῦ τῆς ἀνάπαυλας
τό στενό σταυροδρόμι· ποιός θά μᾶς φέρει τό χάρτη τῆς νύχτας
τήν ὁδηγό νυχτερίδα πού ξέρει νά βγεῖ
ἀπ’ τά δόντια τοῦ δράκου; Ὁ Μακρυγιάννης
ὁ Κάλβος ὁ Σολωμός ὁ Ἀνώνυμος Ἕ λληνας
γνώρισαν πρίν ἀπό μᾶς τήν πικρή ἀγωνία
τό σπαραγμό τῆς ψυχῆς καί τοῦ πνεύματος
τήν πατημένη ἀπ’ τόν ξένο τόν ντόπιο ἐχτρό
ἀπεγνωσμένη ἐλπίδα.
* * *
Όλες οι ποιητικές γενιές, οι μορφές και οι έντεχνες τροπές του λόγου τους
αντιπροσωπεύονται στην ανθολογία, από τις κλασικές μέχρι τις σύγχρονες
της νεωτερικής ποίησης. Προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε αληθινές ποιήσεις, που προσφέρουν αισθητική συγκίνηση, με στοχασμένη και ζυμωμένη τη
βούλησή τους να εκφράσουν με την πλαστικότητα των στίχων τους την απαιτούμενη κατανόηση και φαντασία για την εξωτερική εικόνα και τον εσωτερικό κόσμο της ολότητας του Εικοσιένα. Λείπουν, φυσικά, όσοι ποιητές δεν
συμπεριέλαβαν στις αισθητικές αποτυπώσεις τους το Εικοσιένα, και σε αυτούς ανήκουν κάποια από τα λεγόμενα μεγάλα ονόματα της ποίησης· επίσης,
αναγκαστήκαμε να προσπεράσουμε τις πεποιημένες κατεργασίες στην τέχνη
και τα έργα που η ύλη τους κρίθηκε στείρα, άγονη, ξεθυμασμένη.
Στην επίμοχθη και άχαρη δουλειά που λέγεται και ορίζεται ως ανθολόγηση, όπου πρέπει κανείς ν’ αντιμετωπίσει τον τεράστιο όγκο του ποιητικού
έργου και εν ταυτώ να εντοπίζει κριτικά και ν’ αποσπά κομμάτια από το σύνολο μιας δημιουργίας, καιροφυλακτεί πάντοτε ο κίνδυνος να παραλειφθεί
ένας ή περισσότεροι κατεργασμένοι και καλλιτεχνημένοι ποιητικοί λίθοι από
το τεχνούργημα του Εικοσιένα — και σ’ αυτό το πυργωμένο με αίματα και
διαρκείς σπονδές αρχιτεκτόνημα δεν θα έπρεπε ίσως να περισσεύει και το
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παραμικρό πελεκημένο λιθάρι του. Όμως το πιο ανούσιο αυτής της υπόθεσης
το συναντά κανείς όταν έρθει ενώπιος με το πρόσκομμα που λέγεται πνευματικά δικαιώματα· οι περισσότεροι δημιουργοί δίνουν πρόθυμα την έγκρισή
τους ν’ αναδημοσιευτεί ένα μέρος του έργου τους, αλλά το πολυδαίδαλο σύστημα που ’χει νομή και εξουσία στην πνευματική ιδιοκτησία είναι πολλές
φορές απροσπέλαστο. Τέλος πάντων, το άχαρο μέρος αυτής της δουλειάς το
αίρουν τα σπαθωτά φτερά του ποιητικού Εικοσιένα· το λάθος ή τα λάθη και
τις όποιες παραλείψεις, που με βαρύνουν, τ’ αφήνω στον άνεμο, για να κοιμηθεί κι αυτός ήρεμος το βράδυ και να ξυπνήσει το πρωί πιο ορμητικός — και
ίσως συλλογισμένος.
Κατατάξαμε τα ποιήματα με τη χρονολογική σειρά τους, προτιμώντας τον
χρόνο της πρώτης δημοσίευσής τους· κι όπου αυτός ήταν αδιευκρίνιστος ή
υπήρχε εκπεφρασμένη η θέληση του ποιητή να μπει η χρονολόγηση γραφής,
δεν κάναμε αλλιώς.
Διατηρήσαμε την ορθογραφία που προτίμησαν ή ενέκριναν οι ίδιοι οι δημιουργοί ή οι μετέπειτα επιμελητές και αναστυλωτές του έργου τους στις
έγκυρες εκδόσεις. Πολλοί ποιητές ακόμη και σήμερα θεωρούν σχεδόν ανέγγιχτο πεδίο την τυπωμένη ορθογραφία των ποιημάτων τους, μολονότι κάτι
τέτοιο δεν αποτελεί δομικό στοιχείο της ποιητικής ύλης· διακεκριμένος (λόγω
υψηλής ποιότητας έργου, και μόνο γι’ αυτό) ποιητής μας μου έλεγε πως, ενώ
στον πεζό λόγο χρησιμοποιεί το μονοτονικό, γράφει και τυπώνει και σήμερα
τα ποιήματά του με οξείες, βαρείες, περισπωμένες και υπογεγραμμένες,
αφού πιστεύει ότι ειδικά η ποίηση «είναι γυμνή χωρίς το πολυτονικό». Μικρό
το κακό, έτσι κι αλλιώς, αφού ποτέ δεν καταφέραμε —κι ίσως δεν πρόκειται
ποτέ να καταφέρουμε στη χώρα που ισχύει το «εγώ έτσι το θέλω»— να
έχουμε κοινής αποδοχής και εφαρμογής ορθογραφία· η πολυτυπία εξάλλου
ισχύει παντού· τα λεγόμενα έγκυρα λεξικά πολλά καταμαρτυρούν και σήμερα περί του ζητήματος.

* * *
Στην εποχή μας η πρόσληψη του ποιητικού Εικοσιένα συνιστά πράξη τελείως διαφορισμένη από μία επετειακή συμμετοχή που επικαιροποιεί ευκαιριακά και ανούσια τον γνωστό λιβανωτό του ένδοξου παρελθόντος. Ο αναγνώστης που θα επιλέξει σήμερα, μες στην αλαλία των καιρών, την ποιητική
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του συμμετοχή στο Εικοσιένα θ’ αντιληφθεί πόσο μέσα και δίπλα του στέκεται ο ποιητικός λόγος, προτείνοντάς του να διανύσει την ι δ ι ω τ ι κ ή του οδό,
που του εξασφαλίζει και την κοινοτική σ υ μ μ έ θ ε ξ η. Μόνο άσκοπος διαβατικός δεν θα νιώσει ο ποιητικός αναγνώστης του Εικοσιένα· η ι δ ι ο π ρ ό σ ω π η παρουσία του αφενός ξαλεγράρει την υ γ ι ή μελαγχολία των στοχασμών,
αφετέρου ο υ σ ι ώ ν ε ι μοναδικά την ατομική σχέση με την Αδιανόητη Επανάσταση· και επιπλέον δοκιμάζει και στους δύσκολους καιρούς μας να δει
μήπως και ξαναφυτρώσουν σπόροι συμμετοχικής επανάδρασης στην κοινωνικότητα — σε όποια τέλος πάντων μας έχει απομείνει στην α π ρ ό σ ω π η
αναπαραστατική προσομοίωση της ζωής.
Ειλικρινείς ευχαριστίες οφείλω στους βιβλιοθηκάριους που με βοήθησαν
ν’ αναπληρώσω τα κενά της δικής μου βιβλιοθήκης: της Φιλοσοφικής Σχολής
του ΕΚΠΑ, της Βουλής των Ελλήνων, του Δήμου Αθηναίων και του Ελληνικού
Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου· ευχαριστίες επίσης χρωστώ και στους
συνεργάτες μου Νάντια Κουτσουρούμπα, Ελένη Σταματέλου, Κώστα Γιαννόπουλο και Παναγιώτη Καπένη, που συνήργησαν ουσιωδώς στο εκδοτικό
αποτέλεσμα.
Αθήνα, καλοκαίρι 2020
Κώστας Σταμάτης
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Μέρος πρώτο

Δημοτικά τραγούδια
για το 1821

.1.
Δημοτικά τραγούδια από τη συλλογή «Ἐκλογαὶ ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ», εν Αθήναις, 1914· έργο με τη σφραγίδα του Νικολάου
Γ. Π ο λ ί τ η (Καλαμάτα, 1852-Αθήνα, 1921), του ανθρώπου που έπλασε τον όρο λ α ο γ ρ α φ ί α και θεμελίωσε την επιστημονική λαογραφική
έρευνα στην Ελλάδα. Ανθολογήσαμε τα τραγούδια μαζί με τις εισαγωγές
τους και τις υποσημειώσεις του Ν. Γ. Πολίτη από τη νεότερη έκδοση (τέταρτη) του έργου, η οποία κυκλοφόρησε το 1958 από τον αθηναϊκό εκδοτικό οίκο Ε. Γ. Βαγιονάκης-Τ. Γρηγορόπουλος.
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Τοῦ πολέμου τοῦ ’21
Κρυφὰ τὸ λένε τὰ πουλιά, κρυφὰ τὸ λὲν τ’ ἀηδόνια,
κρυφὰ τὸ λέει ὁ γούμενος ἀπὸ τὴν Ἅγια Λαύρα:
«Παιδιά, γιά μεταλάβετε, γιά ξεμολογηθῆτε·
δὲν εἶν’ ὁ περσινὸς καιρὸς κι’ ὁ φετεινὸς χειμώνας.
5 Μᾶς ἦρθε γ-ἡ ἄνοιξη πικρή, τὸ καλοκαίρι μαῦρο,
γιατὶ σηκώθη πόλεμος καὶ πολεμᾶν τοὺς Τούρκους.
Νὰ διώξουμ’ ὅλη τὴν Τουρκιὰ ἢ νὰ χαθοῦμε οὗλοι».
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Τοῦ Διάκου
24 Ἀπριλίου 1821

Τρία πουλάκια κάθουνταν ψηλὰ στὴ Χαλκουμάτα,1
τό ’να τηράει τὴ Λιβαδιὰ καὶ τ’ ἄλλο τὸ Ζιτούνι,
τὸ τρίτο τὸ καλύτερο μοιριολογάει καὶ λέει:
«Πολλὴ μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σὰν καλιακούδα.
15 Μὴν ὁ Καλύβας ἔρχεται, μὴν ὁ Λεβεντογιάννης;
—Ν-οὐδ‘ ὁ Καλύβας ἔρχεται, ν-οὐδ‘ ὁ Λεβεντογιάννης,
Ὀμὲρ Βρυόνης πλάκωσε μὲ δεκοχτὼ χιλιάδες».
Ὁ Διάκος σὰν τ’ ἀγρίκησε, πολὺ τοῦ κακοφάνη.
Ψιλὴ φωνὴ ν-ἐσήκωσε, τὸν πρῶτο του φωνάζει:
10 «Τὸν ταϊφά μου σύναξε, μάσε τὰ παλληκάρια,
δῶσ’ τους μπαρούτη περισσὴ καὶ βόλια μὲ τὶς χοῦφτες,
γλήγορα καὶ νὰ πιάσουμε κάτω στὴν Ἀλαμάνα,
πού ’ναι ταμπούρια δυνατὰ κι’ ὄμορφα μετερίζια».
15

20

Παίρνουνε τ’ ἀλαφρὰ σπαθιὰ καὶ τὰ βαριὰ τουφέκια,
στὴν Ἀλαμάνα φτάνουνε καὶ πιάνουν τὰ ταμπούρια.
«Καρδιά, παιδιά μου, φώναξε, παιδιά, μὴ φοβηθῆτε,
σταθῆτε ἀντρειὰ σὰν Ἕ λληνες καὶ σὰ Γραικοὶ σταθῆτε».
Ψιλὴ βροχούλα ν-ἔπιασε κ’ ἕνα κομμάτι ἀντάρα,
τρία γιουρούσια ν-ἔκαμαν, τὰ τρία ἀράδα ἀράδα.
Ἔμεινε ὁ Διάκος στὴ φωτιὰ μὲ δεκοχτὼ λεβέντες.
Τρεῖς ὧρες ἐπολέμαε μὲ δεκοχτὼ χιλιάδες.

Σημειώσεις Ν. Γ. Πολίτη: Στίχος 1. Χαλκουμάτα (ἰδιωματικά): ἡ Χαλκωμάτα. Χωρίον ἐπὶ τῆς
ὁδοῦ Ἀμφίσσης, τὸ ὁποῖον κατεῖχε τὴν 23 Ἀπριλίου τὸ σῶμα τοῦ Πανουργιᾶ· κατὰ τούτου τὸ
πρῶτον ἐπετέθησαν οἱ Τοῦρκοι καὶ τρέψαντες αὐτὸ ἐστράφησαν εἶτα κατὰ τοῦ Διάκου, ἐνισχύσαντες τοὺς κατ’ αὐτοῦ μαχομένους. Στ. 2. Ζιτούνι: ἡ Λαμία. Στ. 5. Ὁ Δημήτριος Καλύβας ἦτο
ὁπλαρχηγὸς τοῦ Διάκου, ὁ δὲ Λεβεντογιάννης εἶναι βεβαίως ὁ Μπακογιάννης, ἕτερος ὁπλαρχηγὸς αὐτοῦ· ἀμφότεροι ἐτάχθησαν ὑπὸ τοῦ Διάκου εἰς τὴν γέφυραν τῆς Ἀλαμάνας καὶ ἔπεσαν
ἡρωϊκῶς. Στ. 10. τὸν ταϊφά του: τοὺς ὑπ’ αὐτὸν ἄνδρας, τὸ σῶμα του.
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Βουλῶσαν τὰ κουμπούρια του κι’ ἀνάψαν τὰ τουφέκια,
κι’ ὁ Διάκος ἐξεσπάθωσε καὶ στὴ φωτιὰ χουμάει,
‘ξήντα ταμπούρια χάλασε κ’ ἑφτὰ μπουλουκμπασήδες.
Καὶ τὸ σπαθί του κόπηκε ἀνάμεσα απ’ τὴ χούφτα
καὶ ζωντανὸ τὸν ἔπιασαν καὶ στὸν πασὰ τὸν πάνουν,
χίλιοι τὸν πᾶν ἀπὸ μπροστὰ καὶ χίλιοι ἀπὸ κατόπι.

Κι’ ὁ Ὀμὲρ Βρυόνης μυστικὰ στὸ δρόμο τὸν ἐρώτα:
«Γίνεσαι Τοῦρκος, Διάκο μου, τὴν πίστη σου ν’ ἀλλάξης,
30 νὰ προσκυνήσης στὸ τζαμί, τὴν ἐκκλησιὰ ν’ ἀφήσης;»
Κ‘ ἐκεῖνος τ’ ἀποκρίθηκε καὶ στρίφτει τὸ μουστάκι:
«Πᾶτε κ’ ἐσεῖς κ’ ἡ πίστη σας, Μουρτάτες, νὰ χαθῆτε!
Ἐγὼ Γραικὸς γεννήθηκα, Γραικὸς θὲ ν’ ἀποθάνω.
Ἂ‘ θέλετε χίλια φλωριὰ καὶ χίλιους μαχμουτιέδες,
35 μόνον ἑφτὰ μερῶν ζωὴ θέλω νὰ μοῦ χαρίστε,
ὅσο νὰ φτάση ὁ Ὀδυσσεὺς καὶ ὁ Θανάσης Βάγιας».
Σὰν τ’ ἄκουσε ὁ Χαλίλ-μπεης, ἀφρίζει καὶ φωνάζει:
«Χίλια πουγκιὰ σᾶς δίνω γὼ κι’ ἀκόμα πεντακόσια,
τὸ Διάκο νὰ χαλάσετε, τὸ φοβερὸ τὸν κλέφτη,
40 γιατὶ θὰ σβήση τὴν Τουρκιὰ κι’ ὅλο μας τὸ ντοβλέτι».
Τὸ Διάκο τότε παίρνουνε καὶ στὸ σουβλὶ τὸν βάζουν,
ὁλόρτο τὸν ἐστήσανε κι’ αὐτὸς χαμογελοῦσε,
τὴν πίστη τους τοὺς ὕβριζε, τοὺς ἔλεγε Μουρτάτες.
«Σκυλιά, κι’ ἂ’ μὲ σουβλίσετε, ἕνας Γραικὸς ἐχάθη.1
Στίχος 22. ἀνάψαν τὰ τουφέκια: ἐπυρακτώθησαν. Στ. 34. μαχμουτιές: χρυσοῦν νόμισμα, ὀνομασθὲν οὕτως ἀπὸ τοῦ σουλτάνου Μαχμοὺτ τοῦ Α´ (1730-1754). Στ. 36. Ἀπὸ τὸν Θανάση Βάγιαν,
ἂν καὶ στενῶς συνδεδεμένον μετὰ τοῦ Ὀδυσσέως Ἀνδρίτσου, δὲν ἠδύνατο νὰ περιμένη ἐπικουρίαν
ὁ Διάκος. Ὁ διαβόητος ἔμπιστος τοῦ Ἀληπασᾶ ἔμενεν εἰς τὰ Ἰωάννινα μέχρι τοῦ θανάτου τοῦ Ἀλῆ,
ὁπότε ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τοῦ Χουρσίτ. Ἀλλ’ ὁ στίχος καὶ διὰ τὰς χασμῳδίας καὶ διὰ τὸν ἀρχαϊκὸν
τύπον τοῦ ὀνόματος τοῦ Λυσέα Ἀνδρίτσου φαίνεται ἐφθαρμένος. Ἄλλως δὲ ἐν μιᾷ μόνον παραλλαγῇ φέρεται. Στ. 37. Χαλίλ-μπεης: Ἐντόπιος Λαμιεὺς ἐκ τῶν τὰ πρῶτα φερόντων Τούρκων, ὅστις
φοβηθεὶς μήπως σωθῆ ὁ Διάκος ὑπὸ τοῦ Ὀμὲρ Βρυόνη, προσέπεσεν εἰς τοὺς πόδας τούτου καὶ τοῦ
Κιοσὲ Μεχμὲτ πασᾶ, ἱκετεύων νὰ θανατωθῆ διὰ σκληροῦ θανάτου πρὸς παραδειγματισμὸν ὁ ἐπίφοβος ἄπιστος καπετάνιος. Στ. 40. ντοβλέτι: τὸ κράτος, ἡ κυβέρνησις (λ. ἀραβική).
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45

Ἂς εἶν’ ὁ Ὀδυσσεὺς καλὰ κι’ ὁ καπετὰν Νικήτας,
ποὺ θὰ σᾶς σβήσουν τὴν Τουρκιὰ κι’ ὅλο σας τὸ ντοβλέτι».

Στίχος 45. καπετὰν Νικήτας: Εἶναι ὁ Νικηταρᾶς, ὅστις δύο μῆνας μετὰ τὴν καταστροφὴν τῆς
Ἀλαμάνας ἦλθεν εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Ἑλλάδα ἡγούμενος σώματος Πελοποννησίων. Ἐκ τούτου φαίνεται ὅτι ὁ στίχος οὗτος, ἂν μὴ ὅλον τὸ ᾆσμα, ἐποιήθη μῆνάς τινας μετὰ τὸν θάνατον τοῦ Διάκου.

Οἱ Λαλιώτισσες
1821
Οἱ ὑπερήφανοι, γενναῖοι καὶ σκληροὶ Ἀλβανοὶ τοῦ Λάλα, τερπνῆς πολίχνης ἐπὶ τοῦ ὄρους
Φολόης (ἐν τῷ νῦν δήμῳ Ὀλυμπίων τῆς Ἠλείας), οἱ ἀπηνῶς καταδυναστεύοντες τοὺς περιοικοῦντας Ἕλληνας, πολιορκηθέντες ὑπὸ τρισχιλίων περίπου Πελοποννησίων καὶ Ἑπτανησίων,
κατώρθωσαν τὴν 22 Ἰουνίου 1821, προσελθόντος εἰς ἐπικουρίαν αὐτῶν τοῦ Ἰουσοὺφ πασᾶ τῶν
Πατρῶν μετὰ 700 ἱππέων, νὰ διασωθῶσι μετὰ τῶν οἰκογενειῶν των εἰς Πάτρας. Κατὰ τὴν ἀναχώρησίν των ἐνέπρησαν τὴν πολίχνην καὶ τὰ πλεῖστα τῶν δυσμετακομίστων πραγμάτων αὐτῶν,
ὥστε ἐλάχιστα ἀπέμειναν πρὸς λαφυραγωγίαν εἰς τοὺς εἰσελθόντας ὕστερον εἰς τοῦ Λάλα
Ἕλληνας, πάντως δὲ πολὺ ὀλίγαι θὰ ἠχμαλωτίσθησαν Λαλιώτισσαι, ὧν τὰ παθήματα διατραγῳδεῖ τὸ κάτωθι ᾆσμα:
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Τοῦ Λάλα μὲ τὰ κρυὰ νερά, μὲ τὶς βαριὲς κυράδες,
μὲ τὶς τρανὲς ἀρχόντισσες, τὶς καλομαθημένες,
ποὺ δὲν καταδεχόντανε τὴ γῆς νὰ τὴν πατήσουν,
πὀφόρηγαν χρυσὰ σκουτιὰ καὶ κόκκινα σαλβάρια,
καὶ
1 τώρα πῶς κατάντησαν κοπέλλες στοὺς ραγιάδες!
Φέρνουν βαρέλια μὲ νερὸ καὶ ξύλα ζαλωμένες,
νά ’χουν οἱ Ἕ λληνες νερό, φωτιὰ νὰ πυρωθοῦνε.
Καὶ ἡ μιὰ τὴν ἄλλη ἐλέγανε καὶ ἡ μιὰ τὴν ἄλλη λένε:
«Τί νά ’ν’ κεῖνα ποὺ φαίνονται, τί νά ’ν’ κεῖνα π’ ἐρχόνται;
Μηνά εἰν’ μπαϊράκια τούρκικα, μὴν τά ’στειλε ὁ πασάς μας;
Δέν εἰν’ μπαϊράκια τούρκικα, δὲν τά ’στειλε ὁ πασάς μας,
παρά εἰν’ μπαϊράκια κλέφτικα, κ’ εἶναι τῶν Πλαπουταίων».
Κλαῖνε μαννοῦλες γιὰ παιδιά, γυναῖκες γιὰ τοὺς ἄντρες,
κλαίει καὶ μιὰ χανούμισσα γιὰ τὸ μοναχογιό της.

Στίχος 4. σκουτιά: ἐνδύματα, σαλβάρια: πλατιά βρακιά. Στ. 6. ζαλωμένες: φορτωμένες.
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Τοῦ Κιαμίλ-μπεη
Ὁ Κιαμίλ-μπεης τῆς Κορίνθου ἦτο κατὰ τὸ 1821 ὁ ἰσχυρότατος καὶ πλουσιώτατος τῶν ἐν Πελοποννήσῳ Τούρκων. Φοβηθεὶς ἐκ τῆς προόδου τῆς ἐπαναστάσεως τῶν Ἑλλήνων, κατέφυγεν
εἰς τὴν Τρίπολιν, καταλιπὼν τὴν οἰκογένειάν του εἰς τὸν Ἀκροκόρινθον, ὅπου ἐνέκρυψε καὶ τοὺς
θησαυροὺς αὐτοῦ, τοὺς ὁποίους ὁ λαὸς ἐφαντάζετο ὡς ἀνερχομένους εἰς πολλὰ ἑκατομμύρια.
Κατὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Τριπόλεως συνελήφθη αἰχμάλωτος καὶ καθείρχθη εἰς τὸν Ἀκροκόρινθον.
Ὅτε δ’ ἐπιδραμόντος τοῦ Δράμαλη κατὰ τὸ 1822 ὁ φρούραρχος Ἀχιλλεὺς Θεοδωρίδης ἐγκατέλιπε τὸν Ἀκροκόρινθον, ἔκρινε ἀναγκαῖον νὰ θανατώσῃ τὸν Κιαμίλ, ὅστις ἠρνεῖτο ν’ ἀποκαλύψη
εἰς τοὺς Ἕλληνας τὰς κρύπτας τῶν χρημάτων του. Μέρος τούτων λέγεται ὅτι εὗρεν ὁ Δράμαλης, ὅστις καὶ ἐνυμφεύθη τὴν χήραν τοῦ Κιαμίλ-μπεη.
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Πῆραν τὰ κάστρα, πῆραν τα, πῆραν καὶ τὰ ντερβένια,
πῆραν καὶ τὴν Τριπολιτσά, τὴν ξακουσμένη χώρα.
Κλαίουν τ’ ἀχούρια γι’ ἄλογα καὶ τὰ τζαμιὰ γι’ ἀγάδες,
κλαίουν στοὺς δρόμους Τούρκισσες, κλαίουν ἐμιροποῦλες,
κλαίει καὶ μιὰ χανούμισσα τὸ δόλιο τὸν Κιαμίλη.
«Ἄχ! ποῦ ’σαι καὶ δὲ φαίνεσαι, καμαρωμένε ἀφέντη;
Ἤσουν κολόνα στὸ Μοριὰ καὶ φλάμπουρο στὴν Κόρθο,
ἤσουν καὶ στὴν Τριπολιτσὰ πύργος θεμελιωμένος.
Στὴν Κόρθο πλιὰ δὲ φαίνεσαι, οὐδὲ μὲς στὰ σαράγια.
Ἕνας παπὰς σοῦ τά ’καψε τὰ γ-ἔρμα τὰ παλάτια.
Σκλάβος ραγιάδων ἔπεσες καὶ ζῆς ραγιὰς ραγιάδων».

Στίχος 1. ντερβένια: τὰ στενά. Στ. 4. ἐμιροποῦλες: ἀρχοντοποῦλες, κυρίως κόρες ἐμίρη (ἡγεμόνος). Στ. 9. σαράγια: μέγαρα. Στ. 10. ἕνας παπάς: ὁ Παπαφλέσας.

Τοῦ Δράμαλη
Ἰούλιος 1822
Ὁ Μαχμοὺδ-πασάς, ὁ ἐπιλεγόμενος Δράμαλης, διὰ τὴν ἐκ Δράμας τῆς Μακεδονίας καταγωγήν του, διορισθεὶς ὑπὸ τοῦ Σουλτάνου σερασκέρης στρατιᾶς τριακοντακισχιλίων περίπου
πεζῶν καὶ ἱππέων, κατῆλθεν ἐκ τῆς Λαρίσης εἰς τὴν Ἀνατολικὴν Ἑλλάδα, ὅπως εἰσβαλὼν εἰς τὴν
Πελοπόννησον καταπνίξη τὴν ἐπανάστασιν τῶν Ἑλλήνων, ἐπικουροῦντος καὶ τοῦ τουρκικοῦ στόλου ἐν τῷ Κορινθιακῷ κόλπῳ καὶ τῷ Ἀργολικῷ. Οὐδεμίαν συναντήσας ἀντίστασιν εἰς τὴν Ἀνα-
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τολικὴν Στερεὰν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὰς στενοπορίας τῆς Μεγαρίδος, κατέλαβε τὸν Ἀκροκόρινθον,
ἐγκαταλειφθέντα ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, καὶ διὰ τῶν ἀφυλάκτων στενῶν τῶν Δερβενακίων προήλασεν εἰς τὴν Ἀργολικὴν πεδιάδα, ὅπου συνεκράτησε τὴν ἑτοίμην πρὸς παράδοσιν τουρκικὴν
φρουρὰν τοῦ Ναυπλίου, ἀκυρώσας τὴν συναφθεῖσαν συνθήκην τῆς παραδόσεως. Οἱ Ἕλληνες
συγκεντρωθέντες εἰς τοὺς Μύλους τῆς Λέρνης καὶ τὰς πηγὰς τοῦ Ἐρασίνου, στρατηγοῦντος τοῦ
Κολοκοτρώνη, ἀπησχόλησαν μὲν αὐτὸν ἐπὶ πολὺ εἰς τὴν πολιορκίαν τῆς ἀκροπόλεως τοῦ Ἄργους
Λαρίσης, καταστρέψαντες δὲ ὅσα τρόφιμα ἠδυνήθησαν, περιήγαγον αὐτὸν εἰς πολλὴν στενοχωρίαν διὰ τὴν στέρησιν τῶν ἐφοδίων. Προβλέπων δ’ ὁ Κολοκοτρώνης ὅτι θ’ ἀναγκασθῆ ὁ Δράμαλης νὰ ὑποχωρήση εἰς Κόρινθον, κατέλαβε τὰ στενὰ τῶν Δερβενακίων διὰ 2.500 περίπου ἀνδρῶν
ὑπὸ τὸν Νικηταρᾶν. Καὶ ὅτε τὴν 26 Ἰουλίου 1822 ἐπεχείρησεν ὁ στρατὸς τοῦ Δράμαλη νὰ διέλθη
διὰ τῶν στενῶν, ὑπέστη μεγάλην φθοράν, ἔκτοτε δ’ ὁ Νικηταρᾶς ἐπωνομάσθη Τουρκοφάγος. Οἱ
διαφυγόντες εἰς Κόρινθον τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ τὰς ἑπομένας ἀπεδεκατίσθησαν ὑπὸ τῶν στερήσεων καὶ τῶν νόσων, καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Δράμαλης ἀπέθανεν ἐν Κορίνθῳ.

5

Φύσα, μαΐστρο δροσερὲ κι’ ἀέρα τοῦ πελάγου,
νὰ πᾶς τὰ χαιρετίσματα στοῦ Δράμαλη τὴ μάννα.
Τῆς Ρούμελης οἱ μπέηδες, τοῦ Δράμαλη οἱ ἀγάδες
στὸ Δερβενάκι κείτονται, στὸ χῶμα ξαπλωμένοι.
Στρῶμά ’χουνε τὴ μαύρη γῆς, προσκέφαλο λιθάρια
καὶ γι’ ἀπανωσκεπάσματα τοῦ φεγγαριοῦ τὴ λάμψη.

Κ‘ ἕνα πουλάκι πέρασε καὶ τὸ συχνορωτᾶνε:
«Πουλί, πῶς πάει ὁ πόλεμος, τὸ κλέφτικο ντουφέκι;
—Μπροστὰ πάει ὁ Νικηταρᾶς, πίσω ὁ Κολοκοτρώνης
10 καὶ παραπίσω οἱ Ἕ λληνες μὲ τὰ σπαθιὰ στὰ χέρια».
Γράμματα πᾶνε κ’ ἔρχονται στῶν μπέηδων τὰ σπίτια.
Κλαῖνε τ’ ἀχούρια γι’ ἄλογα καὶ τὰ τζαμιὰ γιὰ Τούρκους,
κλαῖνε μαννοῦλες γιὰ παιδιά, γυναῖκες γιὰ τοὺς ἄντρες.

Τοῦ πολέμου τοῦ Δηροῦ
Κατ’ Ἰούνιον τοῦ 1826 ὁ Ἰμπραῒμ ἐξέπεμψε πρὸς ὑποδούλωσιν τῆς Μάνης στρατιὰν ἑπτακισχιλίων πεζῶν καὶ ἱππέων, ἥτις τὴν 22 τοῦ μηνὸς εὑρίσκετο πρὸ τοῦ στενοῦ τοῦ Ἁρμυροῦ, εἰς
τὰ ὅρια τῆς Μεσσηνίας καὶ τῆς Μάνης. Τὴν προέλασιν τῶν Αἰγυπτίων ἀνέκοψαν χίλιοι περίπου
Μανιᾶται, οἵτινες προφυλασσόμενοι ὑπὸ ἀσθενοῦς ὀχυρώματος, τῆς λεγομένης Βέργας, ἤτοι λι-
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θοκτίστου μάνδρας μήκους δισχιλίων μέτρων περίπου, κλειούσης τὴν μεταξὺ τῆς ὑπωρείας τοῦ
βουνοῦ τῆς Σέλιτσας καὶ τῆς θαλάσσης δίοδον, ἔφεραν πολλὴν φθορὰν εἰς τὸν ἐχθρόν. Ἀποκρουσθέντες ἐπανειλημμένως, ἠναγκάσθησαν νὰ ὑποχωρήσωσιν οἱ Αἰγύπτιοι καὶ ἐπέστρεψαν τὴν
25 Ἰουνίου εἰς τὴν Καλαμάταν τῆς Μεσσηνίας. Ἐν τῷ μεταξὺ δ’ ὅμως καὶ ἅμα τῇ ἐνάρξει τῆς
μάχης τῆς Βέργας, ὁ Ἰμπραῒμ ἀποσπάσας 1.500 ἄνδρας ἔπεμψε διὰ πλοίων εἰς τὰ παράλια τῆς
Μάνης διὰ νὰ ἐνεργήσουν ἀντιπερισπασμόν. Αὐθημερὸν οὗτοι ἀπεβιβάσθησαν εἰς τὸν ὅρμον
τοῦ Δηροῦ, καταλαβόντες δὲ τὰ πρὸς δεξιὰ χωρία Πύργον καὶ Χαριάν, ἐστράφησαν πρὸς τ’ ἀριστερά, ἵνα προσβάλωσι τὴν Τσίμοβαν (τὴν μετονομασθεῖσαν ὕστερον Ἀρεόπολιν). Ὀλίγιστοι
μόνον Μανιᾶται, διότι οἱ λοιποὶ ἐμάχοντο εἰς τὸν Ἁρμυρόν, εὑρισκόμενοι εἰς τοὺς πύργους των,
ἀνθίσταντο κατὰ τῶν ἐπιδρομέων· ἀλλὰ γνωσθείσης τῆς ἀποβάσεως τῶν Ἀράβων, ἔγινε διὰ κωδωνοκρουσιῶν συναγερμὸς τῶν ὑπολειφθέντων κατοίκων τῶν πέριξ χωρίων, καὶ προσέτρεξαν
πάντες, καὶ γέροντες καὶ ἱερεῖς, καὶ αἱ θερίζουσαι εἰς τοὺς ἀγροὺς γυναῖκες μὲ τὰ δρέπανά των,
ἑνωθέντες δὲ μετ’ ὀλίγων ὁπλοφόρων, οἵτινες ἔτυχε νὰ διαβαίνωσιν ἐκεῖθεν ὑπό τὸν Κωνσταντῖνον Μαυρομιχάλην, ἠμύνοντο κατὰ τῶν Ἀράβων εὐάριθμοι μὲν δι’ ὅπλων, οἱ δὲ λοιποὶ διὰ πετρῶν καὶ τῶν δρεπάνων. Τὴν ὁρμὴν τοῦ ἀσυντάκτου λαοῦ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ ὑπομείνουν οἱ
ἐπιδρομεῖς καὶ ἔσπευσαν νὰ ἐπιβῶσι πάλιν τῶν πλοίων κακῶς ἔχοντες, ἀπῆλθον δὲ τὴν 25 Ἰουνίου, πολλοὺς καταλιπόντες νεκρούς.
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Στὸ ρημοκλήσι τοῦ Δηροῦ
λειτούργα ὁ πρωτοσύγκελλος,
καὶ τ’ ἄχραντα μυστήρια
ἔφερνε στὸ κεφάλι του,
ψάλλοντας τὸ χερουβικό.
Μὰ ἔξαφνα κι’ ἀνέλπιστα
Τοῦρκοι τὸν περιλάβανε
κ’ ἔλαβε μόνον τὸν καιρὸ
καὶ σήκωσε τὰ χέρια του,
κ’ εἴπεκε: «Παντοδύναμε,
δυνάμωσε τοὺς Χριστιανούς,
τύφλωσε τοὺς Ἀγαρηνούς,
τὴ μέρα τὴ σημερινή».
Μὰ οἱ ἄνδρες ὅλοι ἐλείπασι,
ἦταν στὴ Βέργα τ’ Ἁρμυροῦ,
ὅπου Τρῳάδα ὁ πόλεμος1
ἐπάηνε δυὸ μερόνυχτα.
Μόνο τὰ γυναικόπαιδα

Στίχος 16. Τρῳάδα ὁ πόλεμος: πόλεμος δεινὸς καὶ μέγας, ὡς ὁ παλαιὸς τῆς Τρῳάδος.
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καὶ γέροντες ἀνώφελοι
(γιατ’ ἦτο θέρος) βρέθεσαν
μὲ τὰ δρεπάνια στὰ λουριά.1
Καθόλου δὲ δειλιάσασι,
καθόλου δὲν τρομάξασι,
μόν’ ἔδωκαν τὴν εἴδηση
στὸν Κωσταντῖνο μὲ πεζόν.
Κ‘ ἐκεῖνος ὡς πολέμαρχος
ἐσύναξ‘ ὅλα τὰ χωριά·
γράφει καὶ στέλνει στ’ Ἁρμυρό,
κ’ ἔδραμε κατὰ τὸ Δηρό.
Βλέπει γυναῖκες νὰ χεροῦν
καὶ τὰ δρεπάνια νὰ κρατοῦν,
τοὺς Ἀραπάδες νὰ χτυποῦν.
«Εὖγε σας, ματαεῦγε σας,
γυναῖκες, ἄνδρες γίνετε,
σὰν ἀνδρειωμένες μάχεσθε,
σὰν Ἀμαζόνες κρούετε».
Εἶπε κ’ ἐβρυχουμάνισε
σὰν τὸ λιοντάρι στὰ βουνά.
Τοὺς Τούρκους κόφτει ἀψήφιστα.
Τότε τὰ παλληκάρια του
πετάχτησαν σὰν τοὺς ἀιτούς,
κ’ ἐπιάστηκαν μὲ τοὺς ἐχτρούς,
χέρια μὲ χέρια ἀνάκατα.
Τοὺς ἐκαταποντίσασι
καὶ τοὺς ἐβάλασι μπροστά,
σὰν νά ἠσαν γιδοπρόβατα.
Σφάζοντας καὶ σκοτώνοντας

Στίχος 21. λουριὰ (λωρία): λωρίδες, χωράφια. Στ. 25. στὸν Κωσταντῖνο: στὸν Κωνσταντῖνον
Μαυρομιχάλην. Στ. 28. γράφει στ’ Ἁρμυρό: ἀνεκοίνωσε τὴν εἴδησιν εἰς τοὺς πολεμοῦντας εἰς
τὸν Ἁρμυρόν. Στ. 30. νὰ χεροῦν: νὰ λιθοβολοῦν. Στ. 33. ματαεῦγε: εὖγε καὶ πάλιν εὖγε. Στ. 37.
ἐβρυχουμάνισε: ἐβρυχήθη.

36

1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΗ

φτάσασι στὴν ἀκρογιαλιά,
ποὺ μέλισσά ἠτον ἡ Τουρκιά.1
50 Τότε σ’ ἐκείνην τὴ στιγμή,
ἀγνάντιαζαν κ’ ἐπρόφτασαν
τὰ παλληκάρια τ’ Ἁρμυροῦ,
ὁποὺ τὴ νίκη φέρνασι.
Πρῶτος ἦτο κ’ ἐμπροστινὰ
55 ὁ γιὸς τοῦ γέρου βασιλιᾶ·
εἶχε στὰ πόδια του φτερά,
πού ’τον ὁ πρῶτος ἄγωρος.
Ξεγυμνωμένο τὸ σπαθὶ
ἐκράτει καὶ τὰ μάτια του
60 σπίκιες καὶ φλόγες βγάζασι.
«Ἔχετε θάρρος» εἴπεκε
μὲ μιὰ φωνὴ σὰν τὴ βροντή,
«μὴ τὰ φοβῆστε τὰ σκυλιά,
ἂς εἶν’ πολλοὶ κι’ ἀμέτρητοι.
65 Ἦταν πολλοὶ καὶ στ’ Ἁρμυρό,
κ’ ἐμεῖς τοὺς ἐνικήσαμεν,
κι’ ὅλους τοὺς ἐξωφλήσαμεν».
Πρόφτασε τότε κι’ ὁ ἀρχηγός,
πρόφτασε κι’ ὁ ἀρχιστράτηγος,
70 ὁπού ’ναι πενταγνώστικος
στὶς μάχες, στὰ πολιτικά,
κ’ εἶπε στὰ παλληκάρια του,
κ’ εἶπε σ’ ὅλο τὸ στράτευμα:
«Ὅσοι πιστοὶ ἐμπρός, παιδιά,
75 σήμερον γεννηθήκαμε,
καὶ θὰ σωθοῦμε σήμερον».
Ἤνοιξ‘ ἡ μάχη τρομερά,
Στίχος 49. ποὺ μέλισσά ἠτον: πολυπληθὴς ὡς σμήνη μελισσῶν. Στ. 55. τοῦ γέρου βασιλιᾶ: τοῦ
ἡγεμόνος τῆς Μάνης, τοῦ Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Στ. 60. σπίκιες: σπίθες, σπινθῆρας. Στ. 68.
ὁ ἀρχηγός: ὁ Πετρόμπεης. Στ. 70. πενταγνώστικος: συνετώτατος.
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κ’ ἤτανε ξεσυνέριση
σ’ ὅλα τὰ Σπαρτιατόγονα
ποῖοι νὰ πᾶσι μπροστινοί.
Οἱ Τοῦρκοι ἀντισταθήκασι,
τὶ ἦσαν στὴν ἄκρη τοῦ γιαλοῦ.
Μὲς στὸ στερνὸ δειλιάσασι
κ’ ἐπέφτασι στὴ θάλασσα,
σὰν τὰ τυφλὰ τετράποδα,
γιατ’ ἦτο θέλημα Θεοῦ
νὰ ’σακουστῆ ἡ παράκληση
τ’ ἁγίου πρωτοσύγκελλου.

Στίχος 78. ξεσυνέριση: ἅμιλλα. Στ. 79. Σπαρτιατόγονα: τοὺς ἀπογόνους τῶν Σπαρτιατῶν.
Στ. 83. στὸ στερνό: στὸ ὕστερο, τελευταῖον.

Ὁ καταδικασμὸς τσῆ Κρήτης
1830
Τὰ Πρωτόκολλα, δι’ ὧν συνιστᾶτο τὸ ἑλληνικὸν βασίλειον, εἰς τὸ ὁποῖον δὲν συμπεριελαμβάνετο ἡ Κρήτη, ἀνεκοινώθησαν κατὰ τὸ 1830 εἰς τοὺς Κρῆτας ἐν Καλύβαις τῶν Ἀποκορώνων
ὑπὸ πληρεξουσίου τῶν τριῶν ναυάρχων, κυβερνήτου γαλλικοῦ πλοίου. Εἰς τὸ γεγονὸς τοῦτο
ἀναφέρεται τὸ ἑπόμενο ᾆσμα.

5

Στὰ χίλια ὀχτακόσια εἰκοσιοχτώ, μιὰν Τρίτη,
(ἀφουγκρασθῆτε νὰ σᾶς πῶ ὀγιὰ τὴ μαύρη Κρήτη)
σύναξη κάνου οἱ βασιλεῖς καὶ πᾶνε στὸ Παρίσι,
νὰ κάμουνε συνέλεψη τί νὰ γενῆ ἡ Κρήτη.
Μ‘ ἀπῆς ἐσυναχτήκανε κι’ ἀρχίξαν τὸ κουσοῦλτο,1
οὗλοι ἐδιχονήσανε καὶ παίρνει την ὁ Τοῦρκος.
Ἀθρώπους τότ’ ἐπέψανε κ’ εἰς τσὶ Καλύβες βγαίνει,

Στίχος 5. κουσοῦλτο (consulto, λέξις ἰταλ.): συμβούλιον, σύσκεψις. Στ. 6. ἐδιχονήσανε: ἐδιχονόησαν, δὲν συνεφώνησαν.
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νὰ συναχτοῦν οἱ Χρισθιανοί, νὰ δώση τὸ χαμπέρι.
Καὶ σὰν ἐσυναχτήκασι, διαβάζει τὴ συθήκη,
κ’ ἔγραφε πὼς ἐδώκανε τοῦ Μισιριοῦ τὴν Κρήτη.
Φωνιάζουν, κλαῖν οἱ Χρισθιανοί· «Ἀφέντες κουμαντάτες,
ἐβγάστ’ ἀπάνω στὰ βουνά, νὰ κάτσετε στσὶ στράτες,
νὰ ἰδῆτε οὗλα τὰ πουλιά, ἁποὺ ψηλὰ πετοῦσι,
τὰ κόκκαλα τῶ Χρισθιανῶ στ’ ἀντόδια νὰ βαστοῦσι.1
Ὅσοι καταλυθήκανε στὰ ὄρη κ’ εἰς τὰ δάση
ποιός εἶν’ ἁποὺ θὰ σᾶς τσὶ πῆ καὶ θὰ τσὶ λογαριάση;
Ἀκούσετε νὰ σᾶς-ε πῶ τὰ πάθη τὰ δικά μας:
Στὴν Ἀραπιὰ πουλήσανε οἱ Τοῦρκοι τὰ παιδιά μας,
καὶ ὅσοι ἀπομείναμε εἰς τὰ βουνὰ γλακοῦμε,
ξυπόλυτοι κι’ ὁλόγδυμνοι γιὰ νὰ λευτερωθοῦμε.
Κ‘ εἴχαμε θάρρος εἰς ἐσᾶς, τσὶ βασιλεῖς τσὶ Φράγκους,
κ’ ἐδὰ μᾶς ἀδικήσετε κι’ ἀφήκετέ μας σκλάβους.
Ὅντε θὰ βγοῦν τὰ νέφαλα καὶ νὰ φανοῦν οἱ κρίνοι,
καὶ νά ’ρθ‘ ὁ φοβερὸς κριτὴς οὕλους νὰ μᾶς-ε κρίνη
τὰ τάγματ’ οὗλα τ’ οὐρανοῦ τριγύρου ν’ ἀκλουθοῦσι,
τὰ πάθη τῶ Χρισθϊανῶ τ’ ἄδικα νὰ γρικοῦσι,
νά ’ρθουνε μὲ παράπονο κ’ οἱ Κρῆτες νὰ σταθοῦνε
μπροστὰ στὸ φοβερὸ κριτὴ τ’ ἄδικά των νὰ ποῦνε,
τότες ν’ ἀποκριθῆτ’ ἐσεῖς, Ἀγγλία καὶ Γαλλία,
μπροστὰ στὸ φοβερὸ κριτή, δευτέρα παρουσία!»
«Τώρα ἀποφασίσανε κ’ ἐκάμανε συθήκη,
πὼς νά ’ναι πάλι ἀραγιὰς τοῦ Μισιριοῦ ἡ Κρήτη».

35

«Φύγετε! Φύγετ’, ἄστε μας! μὰ μεῖς θὲ νὰ σκεφτοῦμε,
γ-ἢ οὗλοι θ‘ ἀποθάνωμε, γ-ἢ θὰ λευτερωθοῦμε.
Θέ μου κ’ ἐσύ, πῶς τὸ βαστᾶς; εἰς τὴ σκλαβιὰ ἀκόμη,
οὗλοι λευτερωθήκανε, κ’ ἡ Κρήτη νά ’ναι μόνη».

Στίχος 14. ἀντόδια: δόντια. Στ. 19. γλακοῦμε: τρέχομεν.
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Ἔρχουνται πλοῖα φράγκικα καὶ πᾶνε στὴ Γραμπούσα
καὶ βγάνουνε τσὶ Χρισθιανούς, ἁποὺ τὴν ἐβαστοῦσα.
Καὶ Μισιριῶτες φέρνουνε κ’ εἰς τὰ χωριὰ χτυποῦσι·
φοροῦνε ροῦχα κόκκινα καὶ τούμπανα βαστοῦσι.
Καθίζουν σὲ μερκὰ χωριὰ καὶ κάνουνε κρισάδες,
καὶ τυραννοῦν τσὶ Χρισθιανούς, σκεντσεύγουν τσ’ ἀραγιάδες.

Στίχος 37. Γραμπούσα: νησὶς παρὰ τὰ ΒΔ παράλια τῆς Κρήτης· τοῦ ἐν αὐτῇ φρουρίου, κατεχομένου ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, εἶχε διαταχθῇ ἡ ἐκκένωσις. Στ. 42. σκεντσεύγουν: βασανίζουν.

40

.2.
Από τη συλλογή «Ἑλληνικὰ τραγούδια (ἐκλογή)», τόμος 1ος, που δημοσίευσε το 1962 η Ακαδημία Αθηνών. Στα τραγούδια που παρουσιάζουμε
εδώ, έχουν εργαστεί για την επιλογή, την επεξεργασία και την κατάταξή
τους οι λαογράφοι και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Α. Μ έ γ α ς (Μεσημβρία Ανατ. Θράκης, 1893-Αθήνα, 1976) και ο Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Α. Π ε τ ρ ό π ο υ λ ο ς (Τριφυλία, 1906-Θεσσαλονίκη, 1979).
Οι ίδιοι αυτοί συντάκτες έγραψαν και τα εισαγωγικά σημειώματα και τις
υποσημειώσεις.
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Μάχη εἰς τὸ Λεβίδι
1821
Ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν τοῦ Ἀπριλίου 1821 εἶχε συσταθῆ εἰς τὸ Λεβίδιον ὑπὸ τῶν Καλαβρυτινῶν ἀρχηγῶν ἑλληνικὸν στρατόπεδον. Ἐναντίον τούτου τὴν νύκτα τῆς 13ης πρὸς τὴν 14ην
Ἀπριλίου 1821 ἐκινήθη ἐκ Τριπόλεως σῶμα τουρκικοῦ στρατοῦ ἐκ 2.000 ἀνδρῶν μετὰ ἰσχυροῦ ἱππικοῦ. Αἱ στιγμαὶ εἶναι κρίσιμοι διὰ τὸν ἑλληνικὸν ἀγῶνα. Ἡ κραυγὴ «Τοῦρκοι ἔρχονται» ἤρκει νὰ τρέψῃ εἰς φυγὴν πολλοὺς ἐκ τῶν πολεμιστῶν, οἱ ὁποῖοι δὲν εἶχον ἀκόμη ἐξοικειωθῆ εἰς τὰς συγκρούσεις ἐναντίον τακτικοῦ στρατοῦ καὶ ἦσαν ἀποθαρρυμένοι ἀπὸ τὰς πρώτας ἐπιτυχίας τῶν Τούρκων εἰς τὰς ἐπιθέσεις των κατὰ τῶν ἄλλων ἑλληνικῶν στρατοπέδων
(Καρυταίνης, Πιάνας, Ἁλωνισταίνης). Τοιαύτη κραυγὴ ἠκούσθη μὲ τὴν ἐμφάνισιν τοῦ τουρκικοῦ
στρατοῦ καὶ μόνον ἡ εὐψυχία ὡρισμένων ἀρχηγῶν συνεκράτησεν ἀπὸ τὴν φυγὴν τοὺς συγκεντρωμένους περὶ τὸ Λεβίδιον. Τότε προβάλλει ἡ ἡρωικὴ μορφὴ τοῦ Ἀναγνώστη Στριφτόμπολα
ἀπὸ τὸ Μεσορούγι τῶν Καλαβρύτων, διδασκάλου ἐν Τριπόλει κατὰ τὰ ἔτη 1800-1805, ὅστις
εἶχεν ὑπηρετήσει εἰς τὰ ἀγγλικὰ τάγματα τῆς Ζακύνθου μετὰ τοῦ Κολοκοτρώνη. Μὲ τὴν παρόρμησιν τούτου ἑβδομήκοντα περίπου ἀγωνισταὶ κλείονται εἰς τὰ σπίτια τοῦ Λεβιδίου (Ἀργυρέϊκα), ἵνα ἐκεῖθεν ἀμυνθοῦν κατὰ τῶν ἐπερχομένων Τούρκων. Λυσσώδης μάχη συνάπτεται. Ὁ
ἡρωισμὸς τῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἀμυνομένων καὶ ἡ ὁρμὴ τῶν ἔξωθεν ἐλθόντων εἰς βοήθειαν δίδουν
τὴν πρώτην σημαντικὴν νίκην εἰς τοὺς ἐπαναστάτας. Κατὰ τὴν μάχην ταύτην ἔπεσε μεταξὺ
ἄλλων ὁ Ἀναγνώστης Στριφτόμπολας, τὸν ὁποῖον ἐξυμνεῖ τὸ κατωτέρω δημοτικὸν ᾆσμα. Οἱ ἐν
αὐτῷ μνημονευόμενοι Ἀναγνώστης, Βασίλης καὶ Νικολάκης εἶναι οἱ ἀδελφοὶ Πετμεζαῖοι, συναγωνισταὶ τοῦ πεσόντος.
(Δημήτριος Πετρόπουλος)

5

Τρεῖς περδικοῦλες κάθουνται στὴν ἄκρην τὸ Λεβίδι·
εἶχαν τὰ νύχια κόκκινα καὶ τὰ φτερὰ βαμμένα,
εἶχαν καὶ τὰ κεφάλια τους στὸ αἷμα βουτημένα.
Μοιριολογοῦσαν κ’ ἔλεγαν, μοιριολογοῦν καὶ λένε.
Τί ’ν’ τὸ κακὸ ποὺ γίνεται στὴν ἄκρη τὸ Λεβίδι.
Κάνε λιοντάργια πιάνονται, κάνε θεργιὰ μαλώνουν;
Μάιδε λιοντάργια πιάνονται, μάιδε θεργιὰ μαλώνουν·
ἐκλεῖσαν τὸ Στριφτόμπολα, τὸ δόλιον Ἀναγνώστη.
Ψιλὴ φωνίτσαν ἔβαλεν ὅσον κι ἂν ἐδυνάστη.
42
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«Ποῦ εἶσ’, Ἀναγνώστη μ’ ἀδερφέ, καί, ξάδερφε Βασίλη,
καί, Νικολάκη γλήγορε, ποὺ πᾶς μὲ τοὺς ἀέρες,
κ’ ἐμένανε μὲ κλείσανε στὴν ἄκρην τὸ Λεβίδι».
Λιβάρζι Καλαβρύτων. — περιοδικό Λαογραφία,
τόμ. 6 (1917-18), ἀρ. 3. (Χ. Π. Κορύλλος)

Τῆς Νάουσας
[ . . . ] Εἰς τὴν μεγάλην Ἑλληνικὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 οἱ Ναουσαῖοι ἔλαβον ἐνεργὸν μέρος. Μετὰ τὴν ἀποτυχίαν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ κινήματος τοῦ Ἐμμ.(ανουήλ) Παπᾶ εἰς τὴν
Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν, ὑψώνουν τὴν 22αν Φεβρουαρίου 1822 τὴν σημαίαν τῆς ἐπαναστάσεως
ὑπὸ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ Καρατάσου, τοῦ Ζαφειράκη Θεοδοσίου καὶ τοῦ Ἀγγελῆ Γάτσου, καὶ καταλαμβάνουν ἐπικαίρους θέσεις εἰς τὴν Δυτικὴν Μακεδονίαν. Κατὰ τῶν ἐπαναστατῶν κινοῦνται πολυάριθμα τουρκικὰ στρατεύματα ἐκ Θεσσαλονίκης ὑπὸ τὸν Ἀβδοὺλ Ἀβούδ, ἅτινα,
φθάσαντα μέχρι Ναούσης τὴν 22αν Μαρτίου, πολιορκοῦν στενῶς τὴν πόλιν. Μετὰ πολυήμερον
σθεναρὰν ἀντίστασιν οἱ πολιορκούμενοι ἀναγκάζονται νὰ ὑποκύψουν. Τὰ τουρκικὰ στίφη
εἰσέρχονται τὴν 6 Ἀπριλίου 1822 εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀχαλίνωτα ἐπιδίδονται εἰς τὴν λεηλασίαν καὶ
τὴν καταστροφήν. Πολλοὶ ἐκ τῶν ἡρωικῶς ἀγωνιζομένων εὑρίσκουν τὸν θάνατον, ἄλλοι κατορθώνουν νὰ διαφύγουν πρὸς τὴν νοτιωτέραν Ἑλλάδα. Γυναῖκες τῆς Ναούσης, μητέρες μὲ τὰ βρέφη εἰς τὴν ἀγκάλην, διὰ ν’ ἀποφύγουν τὴν ἀτίμωσιν, ρίπτονται ἔκ τινος ὑψώματος εἰς τὸν καταρρακτώδη ποταμὸν «Ἀραπίτσα» καὶ δίδουν οὕτω νέον δεῖγμα γυναικείας εὐψυχίας ἀνάλογον πρὸς ἐκεῖνο τοῦ «χοροῦ τοῦ Ζαλόγγου». Ἀπήχησιν τῶν ἐπαναστατικῶν τούτων συμβάντων
τῆς Ναούσης εὑρίσκομεν εἰς τοὺς στίχους τοῦ ᾄσματος, τὸ ὁποῖον συμπληροῦται μὲ στίχους
ἀπὸ τὸ κλέφτικο τραγούδι «Αἰχμάλωτος νιόνυφη».
(Δ. Πετρόπουλος)

5

Τοὺ κρῖμα νά ’χ’ ἡ Ρούμιλη, τοὺ κρῖμα οἱ Μουραΐτις,
ποὺ σήκουσαν ’πανάσταση, ποὺ σήκουσαν κιφάλι.
Χαλάστηκαν ἰννιὰ χουριὰ κὶ δικαπέντι κάστρα,
χαλάστηκιν ἡ Νιάουστα, ποὺ ἦταν ξιακουσμένη.
Πῆραν μανοῦλις μὶ πιδιὰ κὶ πιθιρὲς μὶ νύφις,
πῆραν κὶ μιὰ νυφόϊπουλη, τὰ τέλια1 στὰ μαλλιά της.
Πέντι πασιάδις τὴν κρατοῦν κὶ τρεῖς τὴν παραστέκουν
κ’ ἕνα μικρὸ μπιόϊπουλλου τὴ σέρν’ ἀποὺ τοὺ χέρι.
«Πιρπάτα, μήλου μ’ κόκκινου κὶ μουσχουμυρισμένου,

1. σύρματα, μετάλλινοι διακοσμητικαὶ ταινίαι (λέξις τουρκικὴ tel).
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μήναν2 τὰ ροῦχα σὶ βαροῦν, μήναν ἡ φουρισιά σου;»
«Οὔδι τὰ ροῦχα μὶ βαροῦν, μήδι κ’ ἡ φουρισιά μου,
μόν’ μὶ βαρεῖ τοὺ ντέρτι3 μου κ’ ἡ ἀντρουπὴ τοῦ κόσμου.
Μὶ χώρισις ’π’ τοὺν ἄντρα μου κὶ ἀποὺ τοὺν καλό μου».
«Ἄντραν μπέην κι ἂν ἔχασις, πασὰς θέλ’ νὰ σὶ πάρῃ».
15 «Σώπα, σώπα, Βρουμότουρκι, σώπα, Παλιαρβανίτη·
κάλλια νὰ ἰδῶ τοὺ αἷμα μου στὴ γῆς νὰ κουκκινίσῃ,
παρὰ νὰ ἰδῶ τὰ μάτια μου Τούρκους νὰ τὰ φιλήσῃ».

10

Μακεδονία (Σιάτιστα). — Μακεδονικὸν
Ἡμερολόγιον, ἔτος 1910, σ. 194-95

2. μήπως (ἐκ τῆς φράσεως: μὴ νὰ εἶναι). 3. καημός, πίκρα (λ. τουρκ. dert).

Ὁ θάνατος τοῦ Μάρκου Μπότσαρη
1823
Ὁ Μουσταῆ πασὰς τῆς Σκόδρας, ἡγούμενος στρατοῦ ἐξ 8.000 Ἀλβανῶν καὶ ἔχων μεθ’ ἑαυτοῦ
τὸν Ὀμὲρ Βρυώνην τῶν Ἰωαννίνων μετὰ 4.000 ἀνδρῶν, ἐκινήθη τὸν Αὔγουστον τοῦ 1823 κατὰ τῆς
Δυτικῆς Ἑλλάδος. Ὁ κίνδυνος ἦτο μέγας. Ἡ ἐμπροσθοφυλακὴ τοῦ ἐχθροῦ ὑπὸ τὸν Τζελαλεντὶν
βέην κατέλαβε τὸ Καρπενήσιον. Εἰς τὰς κρισίμους ἐκείνας στιγμὰς ἀναφαίνεται πάλιν ἡ ἡρωικὴ
μορφὴ τοῦ Μάρκου Μπότσαρη. Μὲ 250 ἄνδρας σπεύδει πρὸς τὸ Καρπενήσιον καὶ τὴν νύκτα τῆς
9 Αὐγούστου ἐπιτίθεται αἰφνιδιαστικῶς κατὰ τῆς ἐμπροσθοφυλακῆς τοῦ ἐχθροῦ. Εἶναι τόση ἡ
ὁρμὴ τῶν ὑπὸ τὸν Μᾶρκον Σουλιωτῶν, ὥστε οἱ Σκοδρινοὶ ἐκβάλλονται ἀπὸ τὰς θέσεις των καὶ
τρέπονται εἰς φυγήν. Μόνον εἰς μίαν μάνδραν, ὄπισθεν τῆς ὁποίας εἶχε στήσει τὴν σκηνήν του ὁ
Τζελαλεντὶν βέης, ἀντιτάσσεται ἄμυνα. Ὁ Μᾶρκος, ἂν καὶ πληγωμένος, πλησιάζει τὴν μάνδραν
καὶ ἐπιχειρεῖ ν’ ἀναρριχηθῇ εἰς τὸν τοῖχον, διὰ νὰ κατοπτεύσῃ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπιτεθῇ. Τὴν
στιγμὴν ἐκείνην βόλι ἐχθρικὸν εὑρίσκει αὐτὸν εἰς τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν ἀφήνει ἄπνουν. Οἱ Ἕλληνες
ἐθρήνησαν τὸν θάνατον τοῦ Μάρκου ὡς ἐθνικὴν ἀπώλειαν, οἵα πράγματι ἦτο.
(Γεώργιος Μέγας)

Τρεῖς περδικοῦλες κάθονταν —῀σαΐνι1 Μᾶρκο μου— ψηλὰ στὰ Λιβαδάκια
ν-εἶχαν τὰ νύχια κόκκινα καὶ τὰ φτερὰ βαμμένα.22
Τ‘ ἀποβραδὶς μοιριολογοῦν καὶ τὸ ταχιὰ3 φωνάζουν:4
«Σκοντριὰν πασὰς μᾶς ἔρχεται μὲ χίλιους ὀχτακόσιους·
1. εἶδος ἱέρακος (λέξις τουρκικὴ șahin)· τὸ σ῀ παχύ, ἴσον πρὸς τὸ γαλλικὸ ch. 2. στὸ χειρόγραφον: γραμμένα. 3. τὸ πρωί. 4. οἱ τρεῖς πρῶτοι στίχοι ἐλήφθησαν ἀπὸ παραλλαγὴν κατα-
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στὸν κάμπο ρίχνει τὴν ὀρδή,5 στὸν κάμπο ξεπεζεύει».
Κι ὁ Μᾶρκος καθὼς τά ἠκουσε, βαριὰ τοῦ κακοφάνη,
πικρὸ γερούσι6 ν-ἔκανε στοῦ Σκόδραλη τ’ ἀσκέρι·7
στὸ ἔμπα χίλιους ἔκοψε, στὸ ἔβγα δυὸ χιλιάδες
κι αὐτοῦ στὸ πισωγύρισμα ν-ἀμέτρητες χιλιάδες·
κ’ ἕνας Λατῖνος8 τὸ σ῀ κυλί, νὰ τοῦ ’χε πέσ’ τὸ χέρι,
μὲ τὸ ντουφέκι ὁπὄρριξε στοῦ Μάρκου τὸ κεφάλι
τὸ στόμα τ’ αἷμα γιόμισε, τ’ ἀχείλι του φαρμάκι
κ’ ἡ γλῶσσα του ἀηδονολαλεῖ καὶ στοὺς συντρόφους λέει:
«Μὴν κιοτευτῆτε,9 μπρὲ παιδιά, μὴ βάνετε στὸ νοῦ σας
κ’ ἐγὼ θὰ πάνω στὸ γιατρὸ πέντ’ ἕξι δέκα μέρες
καὶ πάλι πίσω θέλα ’ρθῶ, πίσω νὰ σᾶς συμμάσω».10
Ἤπειρος (Σούλι). — Λαογραφικὸν Ἀρχεῖον ἀρ. 36, σ. 366,
ἀρ. 86 (Δ. Σάρρος, 1919)

γραφεῖσαν ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ συλλέκτου (Δ. Σάρρου) τὸ 1919 εἰς τὸ Σούλι (ἢ Παραμυθίαν)· Λαογραφικὸν Ἀρχεῖον ἀρ. 36, σ. 367, ἀρ. 87. 5. τὸ στῖφος, τὸν στρατὸν (λ. τουρκ. ordu). 6. ἔφοδον
(λ. τουρκ. yürüyüş). 7. τὸ σῶμα στρατοῦ (λ. τουρκ. asker). 8. ὡς γνωστόν, τὸ πλεῖστον τοῦ
στρατεύματος τοῦ Σκόδρα πασᾶ ἀπετελεῖτο ἐκ χριστιανῶν καθολικῶν τῆς Μιρδιτίας καὶ Σκόδρας. 9. μὴ δειλιάσετε (λ. τουρκ. kötü = κακός). 10. νὰ σᾶς συγκεντρώσω.

Ἡ καταστροφὴ τῆς Κάσου
1824
Ἀπὸ τῶν ἀρχῶν τοῦ 1824 τὸ πασαλίκι τῆς Πελοποννήσου ἀνετέθη ὑπὸ τῆς Ὑψηλῆς Πύλης εἰς
τὸν Μεχμὲτ Ἀλῆν τῆς Αἰγύπτου. Πρόσκομμα εἰς τὰς κινήσεις τοῦ τουρκοαιγυπτιακοῦ στόλου
μεταξὺ Κρήτης καὶ Πελοποννήσου ἐξηκολούθουν ν’ ἀποτελοῦν οἱ στολίσκοι τῶν ἑλληνικῶν νήσων. Διὰ τοῦτο ἀποφασίζεται ἡ ἐκκαθάρισις τοῦ Αἰγαίου διὰ ταυτοχρόνου ἐξορμήσεως ἐκ Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἀλεξανδρείας. Τῶν κατὰ θάλασσαν αἰγυπτιακῶν ναυτικῶν δυνάμεων γενικὸς ἀρχηγὸς ἦτο ὁ Χουσεῒν μπέης, τμῆμα δ’ αὐτῶν ὑπὸ τὸν Ἰσμαὴλ Γιβραλτὰρ περισφίγγει ἀπὸ τῶν μέσων Μαΐου τὴν Κάσον καὶ τὴν 7ην Ἰουνίου 1824 σῶμα ἐκ 3.000 Τουρκαλβανῶν ἀποβιβάζεται εἰς τὴν νῆσον. Ἐκ τῶν 7.000 περίπου κατοίκων τῆς νήσου πλεῖστοι ἐθανατώθησαν, παιδιὰ δὲ καὶ γυναῖκες ᾐχμαλωτίσθησαν, ἵνα πωληθοῦν εἰς τὰς ἀγορὰς τῆς Ἀφρικῆς
ὡς ἀνδράποδα. Μὲ ἐπιγραμματικὴν δραματικότητα ἀπεικονίζεται ἡ συμφορὰ εἰς τοὺς στίχους
τοῦ ᾄσματος.
(Δ. Πετρόπουλος)
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Μαῦρο πουλάκι κά’εται στῆς Κάσος τ’ ἀκροούνι·1
βγάζει φωνίτσα θλιερὴ καὶ μαῦρο μοιριολόι.
«Μάννα, κλαμὸς καὶ βουγγητὸς εἰς τὸ νησὶ τῆς Κάσος!
Ἡ μάννα κλαίει τὸ παιὶ καὶ τὸ παιὶ τὴ μάννα,
κι ὁ ἀερφὸς τὴν ἀερφή, κι ὁ ἄουρος τὴν καλή του.2
Ἴνουνται στοῖες3 τὰ κορμιά, τὰ αἵματα ποτάμια.
Πὰς καὶ πανούγλα πλάκωσε, πὰς καὶ σεισμὸς ἐγίνη;»
«Μήε πανούγλα πλάκωσε, μήε σεισμὸς ἐγίνη.
Χουσὲν πασὰς ἐπλάκωσεν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρα,
στὸ Φρῦ4 ἐπῆγε κ’ ἤραξεν ἡ φοερὴ ἀρμάδα.5
Βγάλλ’ Ἀρβανίτες περισσούς, βγάλλει Στρααραπάες,6
γιὰ νὰ πατήσου τὸ σταυρό, γιὰ νὰ πατήσου τ’ ἅγια,
νὰ μααρίσουν7 ἐκκλησιὲς κι οὗλα τὰ μοναστήρια.
Σφάζουν τοὺς γέρους καὶ τὶς γρές, κι οὗλα τὰ παλληκάρια,
τὶς κοπελιὲς καὶ τὰ μωρὰ στὴ φλόττα8 τοὺς μπαρκάρουν,
σκλάβους νὰ τοὺς πουλήσουσι στῆς Μπαρμπαριᾶς9 τὰ μέρη.
Καὶ μιὰ ἀπ’ τὶς σκλάες ἔλεε μὲ θλιερὴ φωνίτσα:
“Χίλια κι ἂν κάμῃς, Χουσεΐν, χίλια κι ἂν μᾶς πουλήσῃς,
ἐμεῖς τοῦ Τούρκου τὸ σπαθὶ ’ὲ10 θὰ τὸ φοηθοῦμε,
γιά θὰ μᾶς κόψῃς ὅλους μας γιά λευτεριὰ θὰ ’οῦμε!”»11
Καστελλόριζον. — Ἑβδομάς, τόμ. 6, 1889, σ. 6-7, ἀρ. 25
(Ἀχ. Διαμαντάρας) = Ν. Μαυρῆς-Ε. Παπαδόπουλος,
Κασιακὴ Λύρα, 1928, μέρ. Β ʹ, σ. 3

1. ἀκροβούνι. 2. ὁ νέος τὴν ἀγαπητικιά του. 3. γίνονται στοῖβες. 4. ἐπίνειον τῆς Κάσου κατὰ
τὴν βορείαν παραλίαν. 5. ὁ τουρκικὸς στόλος. 6. Στραβοαραπάδες, Αἰγυπτίους. 7. νὰ μαγαρίσουν, νὰ μολύνουν. 8. εἰς τὰ πλοῖα τοῦ πολεμικοῦ στόλου. 9. Βερβερίας (παλαιοτέρα ὀνομασία
τῆς Β. Ἀφρικῆς). 10. δέν. 11. θὰ ἰδοῦμε.

Ναυμαχία τοῦ Γέροντα
1824
Κατ’ Αὔγουστον τοῦ 1824 ὁ τουρκικὸς στόλος ὑπὸ τὸν Χοσρὲφ πασὰν συνηνώθη μετὰ τῶν
αἰγυπτιακῶν πολεμικῶν καὶ μεταγωγικῶν πλοίων τοῦ Ἰμπραῒμ μεταξὺ Ἁλικαρνασσοῦ καὶ Κῶ,
ἐνῷ αἱ μοῖραι τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου, τελοῦσαι ὑπὸ τὴν ἀρχηγίαν τοῦ Ἀ. Μιαούλη, ἐπεριπόλουν,
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ὅπως ἐμποδίσουν τὴν ἀποβίβασιν τῶν αἰγυπτιακῶν στρατευμάτων εἰς τὴν Πελοπόννησον. Μετὰ
πολλὰς ἁψιμαχίας καὶ ἀπόπειραν τοῦ Ἰμπραῒμ νὰ κυκλώσῃ τμῆμα τοῦ ἑλληνικοῦ στόλου εὑρισκόμενον ἐντὸς τοῦ κόλπου τοῦ Γέροντα συνήφθη τὴν 28 Αὐγούστου ἡ τελικὴ ναυμαχία, καθ’
ἣν διέπρεψαν τὰ πυρπολικὰ τοῦ Παπανικολῆ, Ματρόζου, Πιπίνου καὶ Θεοχάρη. Πρῶτον ἐπυρπολήθη αἰγυπτιακὸν πλοῖον πρώτης δυνάμεως, τοῦτο δ’ ἐπέφερε σύγχυσιν εἰς τὰ πληρώματα.
Ὁ πυρπολητὴς Θεοχάρης ἐπιπίπτει κατὰ τυνησιακῆς φρεγάτας φερούσης 44 πυροβόλα καὶ μέγα φορτίον πυρομαχικῶν τοῦ στρατοῦ καὶ πεζικόν. Ὁ ἀρχηγὸς τῆς τυνησιακῆς μοίρας, ὅστις
ἐπέβαινε τῆς φρεγάτας, ἀγωνίζεται νὰ διαφύγῃ τὰς ἁρπάγας τοῦ ἑλληνικοῦ πυρπολικοῦ. Παρὰ
τοὺς ἐπιτηδείους του ὅμως ἑλιγμούς, ἡ φρεγάτα του παραδίδεται εἰς τὰς φλόγας. Ἐκ τῶν
ἀνδρῶν τοῦ πληρώματος ἄλλοι ἐκάησαν καὶ ἄλλοι ἐπνίγησαν. Αὐτὸς ὁ ναύαρχος καὶ πολλοὶ
Αἰγύπτιοι ἀξιωματικοὶ συνελήφθησαν αἰχμάλωτοι. Εἰς τὸ κατόρθωμα τοῦτο ἀναφέρεται τὸ κατωτέρω ᾆσμα, εἰς τὸ ὁποῖον ὑμνεῖται γενικῶς ὁ νικητὴς τῆς ναυμαχίας τοῦ Γέροντα.
(Γ. Μέγας)

5

10

15

Εἰς τοῦ Γέροντα τὸν κάβο
καραντὶ1 κάνει μεγάλο.
Μιὰ φεργάδα βόλτα βόλτα,
φοβερίζει τὰ μπουρλότα.2
Μπουρλότο τῆς ’μολήσανε3
στὴν πρύμνη, πλὴν τὸ σβήσανε·
ἄλλο ἕνα τῆς μολάρουν
καὶ στὴν μπάντα τὴν τρακάρουν.4
Ἐπῆρ’ ὁ τζεπχανὲς5 φωτιά,
καὶ φοβηθῆκαν τὰ σκυλιά.
Μπρ’, ἀπόψε θὰ μᾶς κάψουνε
καὶ σκλάβους θὰ μᾶς πιάσουνε.
Χάιντε, γειά σου, μωρ’ ναβέτα,6
πού ’καμες τὲς μπάλες νέτα.7
Νά ’ταν δυὸ σὰν τὸν Μιαούλη,
καίγαν τὴν ἀρμάδα8 οὕλη·
νά ’ταν ἄλλη μιὰ ναβέτα,
κάναν τὴν ἀρμάδα νέτα.
Marcellus, Chants du peuple en Grèce, I, Paris 1851

1. καραντί: θόρυβος; (η ορθή ερμηνεία είναι θαλασσοταραχή, φουρτούνα· [σημ. του επιμελητή
της ανθολογίας]). 2. τὰ πυρπολικὰ πλοῖα (λέξις ἰταλικὴ brulotto). 3. ἐξέπεμψαν. 4. εἰς τὸ
πλευρὸν τὴν κτυποῦν. 5. πυριτιδαποθήκη (λ. τουρκικὴ cebcane). 6. μικρὸν τρικάταρτον ἱστιοφόρον (λ. ἰταλ. navettâ). 7. ποὺ ἔκαμες, ὥστε νὰ ἐξαντληθοῦν τὰ βλήματα (νέτος· λ. ἰταλ. netto).
8. ὁ τουρκικὸς στόλος.
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Τοῦ Παπαφλέσα
1825
Τὸ 1825 ὁ Γρηγόριος Παπαφλέσας, ὑπουργὸς τότε τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ τῆς Ἀστυνομίας εἰς
τὴν κυβέρνησιν Γ. Κουντουριώτου, μὴ γενομένης δεκτῆς προτάσεώς του ν’ ἀπελευθερωθοῦν οἱ
φυλακισμένοι ἀγωνισταί, ἵνα ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετωπίσουν τὰς δυνάμεις τοῦ Ἰμπραΐμ, ἀναλαμβάνει ὁ ἴδιος τὸν ἀγῶνα, ἔχων συνεργάτας τὸν ἐπίσκοπον Βρεσθαίνης, πρόεδρον τῆς Βουλῆς,
τὸν Κ. Μαυρομιχάλην, τὸν Ἀ. Σπηλιωτάκην κ.ἄ. Ἐπικεφαλῆς ἐκστρατευτικοῦ σώματος ἐκ 2.000
περίπου Ρουμελιωτῶν καὶ Πελοποννησίων, ἔρχεται ἐκ Ναυπλίου εἰς Μεσσηνίαν, ὅπου καταλαμβάνει τὴν ὑψηλὴν θέσιν Μανιάκι τῆς Πυλίας, ἵνα παρακωλύσῃ τὴν προέλασιν τῶν αἰγυπτιακῶν στρατευμάτων. Ἐκ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ πολυαρίθμου στρατοῦ τοῦ Ἰμπραΐμ, πολλοὶ
δειλιάσαντες ἀπεχώρησαν καὶ ἀπέμεινεν ὁ Παπαφλέσας μὲ μικρὸν ἀριθμὸν πολεμιστῶν. Κατὰ
τὴν ἐπακολουθήσασαν μάχην τῆς 19ης Μαΐου 1825, διαρκέσασαν μίαν ὁλόκληρον ἡμέραν, ὁ Παπαφλέσας μὲ τοὺς ὑπ’ αὐτὸν γενναίως ἀγωνισθεὶς ἐφονεύθη.
(Δ. Πετρόπουλος)

Τοῦ Φλέσα ἡ μάννα κάθεται στὴν Πολιανὴ1 τὴ ράχη·
μὲ τὰ πουλιὰ κουβέντιαζε καὶ μὲ τὰ χελιδόνια.
«Πουλάκια μ’ ἄγρια κ’ ἥμερα, ἄγρια κ’ ἡμερωμένα,
μὴν εἴδατε τὸν ἀρχηγό, τῆς Πολιανῆς τὸν κλέφτη;»
5 «Ἐψές, προψὲς τὸν εἴδαμε μὲς στοῦ Λαμπίρ’ τὴ βρύση
καὶ σύναζε τ’ ἀσκέρι2 του, νὰ πάῃ νὰ πολεμήσῃ».
—Ἄιντε, παιδιά, νὰ πιάσουμε τὸ ἔρημο Μανιάκι.
Κι ἀρχίσανε τὸν πόλεμο ἀπ’ τὴν αὐγὴ ὣς τὸ βράδυ.
Μπραΐμης βάνει μιὰ φωνή, λέει τοῦ Παπαφλέσα:
10 «Ἔβγα, Φλέσα, προσκύνησε μὲ οὗλο σου τ’ ἀσκέρι».
«Δὲ σὲ φοβᾶμαι, Μπραῒμ πασά, στὸ νοῦ μου δὲ σὲ βάνω
κ’ ἐμὲ μιντάτι3 μοῦ ’στειλαν οὗλ’ οἱ καπεταναῖοι».
Ὁ Φλέσας βάνει μιὰ φωνὴ καὶ κάνει τὸ γιουρούσι·4
μὲ μιὰ σπαθιὰ τὸν σκότωσαν τῆς Πολιανῆς τὸν κλέφτη.
15 Ὅσ’ εἶστε φίλοι κλάψετε καὶ σεῖς, ἐχτροί, χαρῆτε.
Πελοπόννησος (Μανιάκι). — Λαογραφικὸν Ἀρχεῖον
ἀρ. 1.474, σ. 71 (Μαγδαληνὴ Τσάκωνα, 1938)

1. χωρίον τῆς ἐπαρχίας Μεσσηνίας, πατρὶς τοῦ Παπαφλέσα. 2. τὸν στρατὸν (λέξις τουρκικὴ
asker). 3. βοήθειαν (λ. τουρκ. medet). 4. ἔφοδον (λ. τουρκ. yürüyüş).

48

2. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ἡ Ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου
1826
Κατὰ τὴν πολιορκίαν τοῦ Μεσολογγίου ὑπὸ τῶν Τούρκων, μετὰ τὴν κατάληψιν τῶν πέριξ
νησίδων Βασιλαδίου καὶ Κλείσοβας καὶ τὴν πτῶσιν τοῦ Αἰτωλικοῦ (Μάρτιος 1826), ἡ πόλις περισφίγγεται στενώτερον καὶ ἡ θέσις τῶν πολιορκουμένων γίνεται δυσχερεστάτη. Εἰς σύσκεψιν
τῆς φρουρᾶς ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ ἐπισκόπου Ρωγῶν Ἰωσὴφ ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τὴν 6ην Ἀπριλίου 1826, ἀποφασίζεται ἡ ἔξοδος διὰ τὴν νύκτα τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, ἀφοῦ κάθε ἐλπὶς εἶχεν ἐκλείψει. Σκηναὶ συγκινητικαὶ διαδραματίζονται εἰς τὰς δυσκόλους
ἐκείνας στιγμάς. Ὁ ἐπίσκοπος Ἰωσήφ, βοηθούμενος ὑπὸ τῶν ἱερέων, προσφέρει τὴν θείαν κοινωνίαν εἰς ὅλους. Ἀσθενεῖς καὶ τραυματίαι, γυναῖκες καὶ παιδία ἀποχωρίζονται μὲ σπαραγμὸν
ἀπὸ τοὺς πατέρας, συζύγους καὶ ἀδελφούς των, οἱ ὁποῖοι μέλλουν νὰ ἐπιχειρήσουν τὴν ἔξοδον.
Τὰς τραγικὰς ἐκείνας στιγμὰς ἀπηθανάτισεν ἡ λαϊκὴ μοῦσα διὰ τῶν κάτωθι στίχων.
(Δ. Πετρόπουλος)
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Σαββάτο μέρα πέρασα κοντὰ στὸ Μεσολόγγι·
ἦτο Σαββάτο τῶν Βαγιῶν, Σαββάτο τοῦ Λαζάρου,
κι ἄκουσα μαῦρα κλιάματα, ἀντρίκεια μοιρολόγια.
Δὲν κλαίουν γιὰ τὸ σκοτωμό, δὲν κλαῖν’ ποὺ θὰ πεθάνουν,
μόν’ κλαῖν’ ποὺ σῶσαν τὸ ψωμί, τοὺς ἔφαγεν ἡ πεῖνα.
Στὴν ἐκκλησιὰ συνάχτηκαν, μέσα στὸ ἅγιο Βῆμα,
κ’ ἕνας τὸν ἄλλον ἔλεγαν, κ’ ἕνας τὸν ἄλλον λέγουν.
«Παιδιά, νὰ μεταλάβωμε, νὰ ξιμολοηθοῦμε,
βράδυ γιουρούσ’ θὰ κάμωμε στὰ ἔξω γιὰ νὰ βγοῦμε».1
Μακεδονία. — Λαογραφικοῦ Ἀρχείου Ὕλη,
ἀρ. 141 (Ν. Μπίτσιος)

1. ἡ φράσις στὰ ἔξω γιὰ νὰ βγοῦμε ἐλήφθη ἐκ παραλλαγῆς ἐκ Τζουμέρκων (Λαογραφία Εʹ,
59, στ. 17) ἀντὶ τῆς τοῦ χειρογράφου: μὲ μυριάδες Τούρκους.
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