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Δπραξηζηίεο 

 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα Κα Καξαΐζθνπ Μαξία, αξρηθά γηα 

ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε.Δπίζεο γηα ηελ επθαηξία πνπ 

κνπ έδσζε κέζα απφ ην κάζεκα «Λνγνηερλία θαη εθπαίδεπζε»,λα αλαθαιχςσ ην 

ειιεληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη πνιχπιεπξα.  

Δθηφο ηεο επηηξνπήο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ην 

ζχδπγν κνπ Υνπάλ θαη ηε κηθξή Ηθηγέλεηα πνπ ζε ιίγεο κέξεο ζα έξζεη ζηε δσή, γηα 

ηελ ππνκνλή,  ην θνπξάγην θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ 

κνπ.  
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Δηζαγσγή 

  

Με ηελ παξνχζα εξγαζία ζα επηρεηξήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ηηο κνξθέο 

κπεηηθνχ ζαλάηνπ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο κπζηθέο 

παξαινγέο. Οη κνξθέο κπεηηθνχ ζαλάηνπ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, επηιέρζεθαλ ιφγσ  

ηνπ «παξακπζηαθνχ» ζηνηρείνπ ηνπ ζαλάηνπ πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ην κχζν ζηνλ νπνίν βαζίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο παξαινγέο, ζεσξήζεθαλ σο 

θαηάιιειν πιηθφ γηα λα απνηειέζνπλ ηε βάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ παηδαγσγηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε καζεηέο θαη  καζήηξηεο ησλ κεζαίσλ 

ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ.  

Γηα λα κειεηήζνπκε ηηο κνξθέο κπεηηθνχ ζαλάηνπ ζηηο παξαινγέο, ζεσξείηαη 

ζθφπηκν λα κειεηήζνπκε αξρηθά ην ινγνηερληθφ είδνο ζην νπνίν αλήθνπλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα επηθεληξσζνχκε ζηηο ίδηεο ηηο παξαινγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

θεθάιαην απηφ ζα εμεηάζνπκε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη σο ινγνηερληθφ είδνο θαη ζα 

αλαθεξζνχκε ζηα βαζηθά εηδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Θα αλαθεξζνχκε ζε 

ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε γέλλεζε θαη ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ είδνπο, ηε κνξθή, 

ην πεξηερφκελν, ηελ παξαγσγή, ηε δηάδνζε αιιά θαη ηελ πξφζιεςε απφ ηνλ ελήιηθν 

θαη αλήιηθν αλαγλψζηε. ηε ζπλέρεηα ζα επηθεληξσζνχκε ζηε κνξθή θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ παξαινγψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηα εηδνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη λα 

επεθηαζνχκε ζηε ζπλέρεηα ιεπηνκεξψο ζηηο κπεηηθέο κνξθέο ζαλάηνπ πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηηο κπζηθέο παξαινγέο πνπ έρνπκε επηιέμεη. 

Ξεθηλψληαο ζα αλαθεξζνχκε ζηνλ φξν ιατθή ή πξνθνξηθή ινγνηερλία, ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο γηα λα ραξαθηεξίζεη ηα δεκηνπξγήκαηα ηεο ιατθήο 

γιψζζαο, ζηα νπνία αλήθνπλ θαη ηα ειιεληθά δεκνηηθά ηξαγνχδηα. Ζ ζπιινγηθή 

κλήκε, ε γλψζε, ε αληίιεςε θαη ε εξκελεία ηνπ θφζκνπ απφ ην ιαφ δηαηππψλνληαη 

κέζα ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ηα νπνία κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε σο «κηκήκαηα» 

(κε ηελ αξηζηνηειηθή έλλνηα ηνπ φξνπ), δειαδή αλαπαξαζηάζεηο ηεο βησκέλεο 

πξαγκαηηθφηεηαο (εθάθεο, 1988: 22).  Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη είλαη απιά 

δεκηνπξγήκαηα ηεο «θχζεο» αιιά πξντφληα  ηέρλεο (Κπξηαθίδεο, φπσο αλαθέξεηαη 



6 

 

ζην εθάθεο, 1988: 136), ηα νπνία απαιιαγκέλα απφ ηελ ηερληθή επεμεξγαζία ηνπ 

ινγνηέρλε, εθθξάδνπλ αλφζεπηα ηελ ςπρή ηνπ ιανχ θαη καο βνεζνχλ λα 

πξνζεγγίζνπκε ηελ νπζία ηεο πνίεζεο (Γεκαξάο, 2000: 23). 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε εηο βάζνο ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη ζα πξέπεη αξρηθά λα 

θαληαζηνχκε φηη ήηαλ παξφλ ζε  θάζε θνηλσληθή έθθαλζε κηαο αγξνηηθήο θνηλσλίαο 

φπνπ νη άλζξσπνη ηξαγνπδνχζαλ ζπλερψο θαη κε θάζε αθνξκή θη αηηία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ αλζξψπσλ κηαο αγξνηηθήο θνηλσλίαο είλαη φηη 

εθθξάδνληαη κε ιηηφηεηα θαζψο ν ιφγνο ηνπο εκπεξηέρεη δξάζε, είλαη 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνο θαη γεκάηνο απφ παξαζηαηηθέο εηθφλεο θαη 

δξακαηηθφηεηα, θη απηφ θπξίσο νθείιεηαη  ζην γεγνλφο φηη απηέο θνηλσλίεο δελ έρνπλ 

αλαπηπρζεί επαξθψο δηαλνεηηθά (Πνιίηεο, 2017: 13-14). Δπνκέλσο ζπκπεξαίλνπκε 

πσο ε εθθξαζηηθή ιηηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ζρεηίδεηαη κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιεηζηήο αγξνηηθήο θνηλσλίαο, πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά ην 

θπζηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ (Πνιίηεο, 2017:45).  

Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα  γελλήζεθαλ ζε έλα πνιηηηζκφ δηαθνξεηηθφ απφ ην 

δηθφ καο, φπνπ νη θαλφλεο ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο νξίδνληαλ δηαθνξεηηθά θαη 

γηα λα ηα θαηαλνήζνπκε ζα πξέπεη λα ηα ηνπνζεηήζνπκε ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

θαη λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ (Κπξηαθίδνπ-

Νέζηνξνο, 1978:ηγ΄). Δπίζεο δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε πσο θαζψο ηξαγνπδηέηαη ην 

πνηεηηθφ θείκελν, απνθηά κηα αηζζεηηθή θαη κηα θνηλσληθή ιεηηνπξγία, ελψ 

παξάιιειά εθθξάδεη ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα θαη ηδενινγίεο  αλάινγα κε ην 

πεξηερφκελν ηνπ, ηα νπνία αλαδεηθλχνληαη ράξε ζηελ ηδηαίηεξε κνξθνινγία ηνπ 

(Πνιίηεο, 2017: 18-19). 

Πνιινί κειεηεηέο ηνπνζεηνχλ ηε γέλλεζε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ ζηελ 

αξραηφηεηα θαη ζηνλ κεξν θαη θαίλεηαη πσο ζπγθεθξηκέλα νη παξαινγέο έρνπλ 

θνηλά κνξθνινγηθά ζηνηρεία κε ηηο νξρεζηξηθέο ηξαγσδίεο (Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, 

1978: η΄). Ο Κπξηαθίδεο κε ιηηφηεηα αιιά θαη πεξίζζηα πνηεηηθφηεηα ππνζηεξίδεη 

πσο ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη είλαη  «δέλδξνλ πνιχθιαδνλ, αεηζαιέο θαη αησλφβηνλ, ηνπ 

νπνίνπ αη ξίδαη ξηδνχληαη εηο ην γφληκνλ έδαθνο ηεο αξραηφηεηνο, ν θνξκφο 
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γηγαληνχληαη εηο ηνπο εξσηθνχο  ηνπ Βπδαληίνπ ρξφλνπο, νη δε θιάδνη αλαζάιινπλ εηο 

ηνπο ρξφλνπο ηεο θιεθηνπξηάο θαη ησλ επαλαζηάζεσλ» (Κπξηαθίδεο, 1978:72).  

Ο Εακπέιηνο ηνπνζεηεί ρξνληθά ηε γέλλεζε ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ κεηά 

ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, νπνχ ν ιαφο αλέιαβε λα παίμεη ην ξφιν ηνπ 

πνηεηή γηα λα εθθξάζεη ην εζληθφ πλεχκα (Εακπέιηνο φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Κπξηαθίδεο, 1978: ηζ΄). χκθσλα κε ην Λίλν Πνιίηε, παξφιν πνπ ην πξψην γξαπηφ 

ινγνηερληθφ θείκελν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε λέα ειιεληθή γιψζζα είλαη ην έπνο ηνπ 

Γηγελή Αθξίηα θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ 11
ν
 αη., ε γέλλεζε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ 

δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηεο ινγνηερληθήο ηζηνξίαο, θαζψο 

ηα αθξηηηθά ηξαγνχδηα πξνυπήξμαλ απηνχ, κε ζηνηρεία ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηα 

ρξφληα ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο. Σν ζίγνπξν είλαη πάλησο πσο ε ηειεπηαία πεξίνδνο 

δεκηνπξγίαο πνπ γλψξηζε ην είδνο απηφ, ήηαλ ηνλ 18
ν
 αη. κε ηε γέλλεζε ηνπ 

θιέθηηθνπ ηξαγνπδηνχ (Πνιίηεο, 2002:101- 107).  

Χζηφζν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε θαη ζην ζχγρξνλν δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη, ην νπνίν  απιψλεηαη ηνλ 20
ν
 αη. απφ ηελ έλαξμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ σο ην 1974, κε ηελ Κξήηε θαη ηελ Κχπξν λα ζεσξνχληαη ηα βαζηθά θέληξα 

δεκηνπξγίαο θαη δηάδνζεο ησλ λέσλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ. Σα είδε πνπ 

θαιιηεξγνχληαη απηή ηελ πεξίνδν είλαη ε εθηελήο ηζηνξηθή ξίκα, ε καληηλάδα, ηα 

κνηξνιφγηα, ε εθηελήο αθήγεζε θάπνηνπ ηδηαίηεξνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο κε κεγάιε 

έθηαζε θαη ηίηιν, θ.ά.(Πνχρλεξ, 2013: 144-146). 

 Παξφια απηά ηα ζηνηρεία, ε γέλλεζε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ νπζηαζηηθά 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ην πηνζεηήζεη ε θνηλφηεηα θαη φρη ηε ζηηγκή πνπ 

ζα πξσηνηξαγνπζεζεί θαη θαίλεηαη πσο γηα λα απνθηήζεη ην ηξαγνχδη κηα θαηάιιειε 

κνξθή ζα πξέπεη λα «δνθηκαζηεί» πξψηα απφ ηελ θνηλφηεηα, λα ηξαγνπδεζεί αξθεηά, 

ψζηε λα θαηαιήμεη ζε κηα κνξθή πνπ λα ραίξεη δηάδνζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε ηελ νπνία αλαθέξεη ν Ν.Γ.Πνιίηεο είλαη ε 

παξαηήξεζε ηνπ Α. Αδακαληίνπ, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζηελ Σήλν θαη αθνχγνληαο έλα 

άμεζην θαη άηερλν ηξαγνχδη απφ ηα θνξίηζηα ηεο πεξηνρήο αλαξσηήζεθε γηαηί έρεη 

απηήλ ηελ άθνκςε κνξθή θαη ε απάληεζε πνπ πήξε ήηαλ «αθφκα δελ ην ηαίξηαζαλ ην 
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νη θνπέιεο ην ηξαγνχδη, ζα ην ηαηξηάζνπλ ηνλ άιιν ρξφλν»  (Ν.Γ. Πνιίηεο, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Κπξηαθίδεο, 1978:320). 

 Ο εθάθεο ππνζηεξίδεη πσο ε παξαγσγή θαη ε αλαπαξαγσγή ησλ 

δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα θαη 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ηελ  πεξίνδν ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη 

επεξεάδεη ηε δηάξθεηα, ηε κνξθή, ηε ιεηηνπξγία αιιά θαη ην λφεκα πνπ απνξξέεη απφ 

ηνπο ζηίρνπο (εθάθεο, 1988:12). Σα δεκηνπξγήκαηα ηεο πξνθνξηθήο ινγνηερλίαο 

έρνπλ θηάζεη ζε εκάο ράξε ζηα θείκελα θαη ζηνπο δίζθνπο, ελψ ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο ε πξνθνξηθή παξάδνζε παξακέλεη δσληαλή θαζψο είλαη αξθεηνί νη 

ελεξγνί θνξείο πνπ θξνληίδνπλ γηα ηε δηάδνζε ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ (Πνιίηεο, 

2017: 201).  

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο πσο ε πξνθνξηθή ινγνηερλία 

αθνινπζεί δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο απφ ηε γξαπηή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νξίδνληαη απφ ηνλ πξνθνξηθφ πνιηηηζκφ, δειαδή απφ νκαδηθέο θαη απζφξκεηεο 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εθθξάδνπλ άκεζα ηε ζπλείδεζε ηεο θνηλφηεηαο (Πνιίηεο, 2017: 

140-141). Μπνξνχκε  λα πνχκε φηη παξφιν πνπ ν ιαφο ζεσξήζεθε ν πνηεηήο πνπ 

ζπλέζεζε ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ζίγνπξα απηφ δελ έγηλε ζπιινγηθά αιιά αηνκηθά. 

Χζηφζν,  ζηε δηάδνζή ηνπ ζπκκεηείρε ν ιαφο, ν νπνίνο γηα ηνλ Κπξηαθίδε είλαη  

θνξέαο  ησλ ηξαγνπδηψλ (Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, 1978: θβ΄). χκθσλα κε ην Fauriel, 

φπσο ζε θάζε ιατθή πνίεζε, νη δεκηνπξγνί είλαη άγλσζηνη θαη ην κφλν γηα ην νπνίν 

κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη είλαη πσο απηνί νη άλζξσπνη δελ γλψξηδαλ νχηε λα 

γξάθνπλ, νχηε λα δηαβάδνπλ θαη δεκηνπξγνχζαλ ηα ηξαγνχδηα γηα λα εθθξάζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη λα ηέξςνπλ ηελ θαληαζία ηνπο (Fauriel, 2007: 58). Δπίζεο ε 

απηνζρεδηαζηηθή εηνηκφηεηα, ε δεκηνπξγηθφηεηα, ε αίζζεζε ηνπ κέηξνπ θαη ε 

δεμηνηερλία ηνπ εθάζηνηε δεκηνπξγνχ είραλ σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνηθίισλ  

παξαιιαγψλ (εθάθεο, 1988: 68). Χζηφζν ν δεκηνπξγφο ηνπ θάζε ηξαγνπδηνχ είλαη 

αδχλαην λα εληνπηζηεί δηφηη δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην ζχλνιν φπσο γίλεηαη ζηελ 

γξαπηή ινγνηερλία (Πνιίηεο, 2017: 143).  Αθφκα, ζεκαληηθφ ζηνηρείν φζνλ αθνξά 

ζηελ παξαγσγή ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ απνηειεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ 

δεκηνπξγνχζαλ νη ηξαγνπδηζηέο ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, θαζψο δελ ππήξρε γξαπηφ 

θείκελν θη έηζη νη ηξαγνπδηζηέο  αλαθαινχζαλ ζηε κλήκε ηνπο ηνπο ζηίρνπο πνπ 
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είραλ αθνχζεη ή ηξαγνπδήζεη ζην παξειζφλ (Saunier,  φπσο αλαθέξεηαη ζην Πνιίηεο, 

2017: 203). 

ζνλ αθνξά ζηε κνξθή ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ κπνξνχκε αξρηθά λα 

αλαθεξζνχκε  ζην γεγνλφο πσο φια ηα ηξαγνχδηα είλαη ζχληνκα αιιά λνεκαηηθά 

νινθιεξσκέλα. Σν ζέκα είλαη απιφ αιιά «ην αλαδεηθλχεη ε πξσηνηππία ηεο 

εθηέιεζεο» (Fauriel, 2007: 78). Δπίζεο πνιχ ζπρλά ν πνηεηήο πξνζεγγίδεη ην ζέκα κε 

έλα  ιπξηθφ πξννίκην, κε θάπνηνπο ζηίρνπο πνπ εηζάγνπλ ηνλ αθξναηή/αλαγλψζηε 

νκαιά ζην ζέκα, νη νπνίνη κάιηζηα είλαη ζηεξενηππηθνί αλάινγα κε ην είδνο, ελψ 

άιιεο θνξέο ν πνηεηήο εηζάγεη ην ζέκα θαηεπζείαλ (Fauriel, 2007: 78).  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κνξθήο ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο απνηειεί ην 

κέηξν θαη ν ξπζκφο, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα δεκνηηθά ηξαγνχδηα βαζίδνληαη ζηνλ 

ηακβηθφ δεθαπεληαζχιιαβν, ν νπνίνο ρσξίδεηαη ζε δπν εκηζηίρηα απφ νθηψ θαη επηά 

ζπιιαβέο αληίζηνηρα. Χζηφζν, ζπρλά ζπλαληάηαη κηα ηδηαίηεξε δηαίξεζε ηνπ πξψηνπ 

εκηζηίρηνπ ζε  ηέζζεξηο θαη ηέζζεξηο ζπιιαβέο, κε απνηέιεζκα ν ζηίρνο λα ρσξίδεηαη 

ζηα ηξία. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκφδεηαη  «ν λφκνο ησλ ηξηψλ», θαζψο  ε ίδηα 

ιέμε παξνπζηάδεηαη ηξεηο θνξέο κέζα ζην δίζηηρν θαη ηελ ηξίηε θνξά έρεη 

κεγαιχηεξή βαξχηεηα, παξνπζηάδνληαη  δειαδή θιηκαθσηά κε βαζκηαία απμαλφκελε 

έληαζε ελψ πνιιέο θνξέο ε θνξχθσζε απνδίδεηαη κε ελαιιαγή ηνπ ρξφλνπ ηνπ 

ξήκαηνο (Πνιίηεο, 2002: 114-115). Δθηφο απφ ηνλ ηακβηθφ δεθαπεληαζχιιαβν, 

ζπαλίσο ζπλαληνχκε ηνλ δσδεθαζχιιαβν ελψ ζε δίζηηρα, ρνξεπηηθά θαη ζαηηξηθά 

ηξαγνχδηα ηνλ ηακβηθφ νθηαζχιιαβν. Δπίζεο ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα εκπινπηίδνπλ 

ηε ζηηρνπξγία ησλ ηξαγνπδηψλ ηα επηθσλήκαηα
2
, ηα ηζαθίζκαηα

3
 ζπιιαβψλ/ιέμεσλ  

                                                 
2
 Δπηθσλήκαηα φπσο άκαλ, έξη, άηληε (ο), άρη, φθνπ θ.ά.  

 
3
 Σα ηζαθίζκαηα είλαη «επαλαιήςεηο απηφλνκσλ ζπιιαβψλ ή θαη ιέμεσλ πνπ ηζαθίδνπλ, δειαδή 

δηαθφπηνπλ, ηελ θαλνληθή ξνή ηνπ ζηίρνπ» (Πνιίηεο, 2017: 150). Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθά ηζαθίζκαηα 

ζπιιαβψλ παξνπζηάδνπλ ηα θνηζάθηα (καληηλάδεο) ηεο Απεηξάλζνπ (Νάμνο), ηα νπνία ζχκθσλα κε ην 

Εεπγψιε (1954) είλαη δίζηηρα πνπ απνηεινχληαη απφ νθηψ ζπιιαβέο. Σν ηζάθηζκα ζπκβαίλεη θαζψο ε 

ηειεπηαία ιέμε ηνπ πξψηνπ ζηίρνπ ρσξίδεηαη ζηα δπν, ην πξψην κέξνο ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηνπ 

πξψηνπ ζηίρνπ θαη ην δεχηεξν κέξνο ζηελ αξρή ηνπ δεχηεξνπ ζηίρνπ: 

 « Δπηπρώο πνπ ζε θαηάια 

Βαπξσηνύ κνπ θάκεηο θη άιια 

Βαπξσηνύ κνπ θάκεηο θη άιια  

Δπηπρώο πνπ ζε θαηάια» 
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θαη ηα γπξίζκαηα 
4
(Πνιίηεο, 2017: 150). ε απηφ ην ζεκείν ζεσξείηαη ζθφπηκν λα 

αλαθεξζεί πσο ε κνξθή ηνπ δεθαπεληαζχιιαβνπ αιιάδεη θαζψο ηξαγνπδηέηαη ζηα 

θιέθηηθα θαη ζηα ξηδίηηθα ηξαγνχδηα, ιφγσ ηνπ φηη ε κεισδηθή θξάζε 

νινθιεξψλεηαη ζε ελάκηζη ζηίρν θαη φρη ζε έλα ή δπν ζηίρνπο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα επαλαιακβάλεηαη ην πξψην εκηζηίρην δπν θνξέο. (Πνιίηεο, 2017: 

148).  

Έλα αθφκε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην ζπρλφ θαηλφκελν ηνπ ηξηαδηθνχ 

ζρήκαηνο δνκήο, ην νπνίν γηα ην εθάθε ηνλίδεη ηε δχλακε ησλ ιέμεσλ ή ησλ 

ζπκθξαδνκέλσλ θαη ηε δηαδνρηθή αχμεζε ησλ ζεκαηλφλησλ θαη ησλ ζεκαηλνκέλσλ 

(εθάθεο, 1988:44-49). Με ιίγα ιφγηα ε βαζκηαία θιηκάθσζε αθνξά εμίζνπ θαη ηε 

κνξθή θαη ην λφεκα ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη εκθαλίδεηαη ήδε απφ ηνλ Αξηζηνθάλε 

(εθάθεο, 1988:201-204). Σν ηξηαδηθφ ζρήκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ βαζηθνχ πξνζψπνπ σο ηξίηνπ ζηε ζεηξά, κε ηελ επαλάιεςε ηεο ίδηαο 

ιέμεο ζε θάζε αξρή ηνπ εκηζηηρίνπ (νκνηνθάηαξθην ζρήκα) θ.ά. (Πνιίηεο, 2017: 

154). Ίζσο λα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην ηξηαδηθφ ζχζηεκα απμάλεη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ δξακαηηθφηεηα. Με  ην  λφκν ησλ ηξηψλ ζπλδέεηαη επίζεο «ν λφκνο ηνπ 

αξηζκνχ ηξία», ν νπνίνο δηαηππψζεθε απφ ην Γαλφ ιανγξάθν AxelOrlik θαη ζε απηφ 

ην λφκν νθείινληαη «νη γλσζηέο ηξηάδεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ (ηξία 

πνπιηά, ηξείο αδεξθέο, ηξεηο άξρνληεο, ηξία κεξφλπρηα, ηξία κήια, θηι.» (εθάθεο, 

1988:206). 

Πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε αξρή ηζνκεηξίαο ε νπνία θξνληίδεη γηα κηα 

ζπκκεηξηθή αληηζηνηρία κνξθήο θαη λνήκαηνο θαη θέξλεη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα δπν 

εκηζηίρηα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ ηακβηθφ δεθαπεληαζχιιαβν (Πνιίηεο, 2002:114-116). Ο 

Baud- Bovy παξαηήξεζε πσο ην λφεκα ελφο εκηζηηρίνπ κπνξεί πνιιέο θνξέο λα 

νινθιεξψλεηαη φρη κφλν ζε έλα ζηίρν, αιιά ζε έλα δίζηηρν θαη αληίζεηα ην λφεκα 

ελφο δηζηίρνπ λα νινθιεξψλεηαη ζε έλα κφλν εκηζηίρην (Baud-Bovy, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην εθάθεο, 1988: 139). Δπίζεο νη θξάζεηο είλαη ζχληνκεο, απιέο θαη 

λεπξψδεηο θαη δελ παξαηεξείηαη λνεκαηηθφο δηαζθειηζκφο (Fauriel, 2007: 80). 

                                                 
4
 Γπξίζκαηα είλαη «ιέμεηο πνπ δελ εληάζζνληαη ζην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ, 

ζπκπιεξψλνπλ φκσο ηε κεισδηθή θξάζε» (Πνιίηεο, 2017: 150). 
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Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί επίζεο ην γεγνλφο πσο δελ ππάξρεη νκνηνθαηαιεμία 

ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, κε εμαίξεζε ηα δίζηηρα ή ιηαλνηξάγνπδα (Πνιίηεο, 2002:114-

116). 

Μέζα ζην δίζηηρν εληνπίδνληαη ζπρλά δεχγε αληηζέησλ θαη δεχγε 

παξάιιεια, ελψ  κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη αληηζέζεηο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα 

δηαινγηθά κέξε θαη ζηνλ εζσηεξηθφ δηάινγν πνπ θάλεη ν αθεγεηήο, ν νπνίνο ζπλήζσο 

ζηεξίδεηαη ζε άζηνρα εξσηήκαηα (Πνιίηεο, 2017: 156). Ο δηάινγνο αλάκεζα ζηα 

πξφζσπα ηνπ ηξαγνπδηνχ αιιά θαη ηα άζηνρα εξσηήκαηα απνηεινχλ βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ (Πνιίηεο, 2002: 113). 

Δπίζεο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε απιφηεηα θαη ε ιηηφηεηα πνπ δηαηξέρεη 

ηελ ειιεληθή δεκνηηθή πνίεζε εθθξάδεηαη ζπρλά κε ην ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο ην 

νπνίν πξνζδίδεη δσληάληα ζε κηα απιή ηδέα θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηε επηηήδεπζε. 

Σν ππεξθπζηθφ ζηνηρείν πνπ ζπλνδεχεη  ζπλήζσο ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο θαη  ηα δψα, 

ηα νπνία πνιχ ζπρλά απνθηνχλ θσλή ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, πξνέξρεηαη απφ 

αξραίεο δεηζηδαηκνλίεο θαη δελ επεξεάδεη θαζφινπ ην βάζνο ηεο πνηεηηθήο ζθέςεο 

πνπ πξνβάιιεηαη (Fauriel, 2007: 79). Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα 

ζηνηρεία ηεο θχζεο φπσο ηα βνπλά, ηα ζχλλεθα, ε ζάιαζζα αιιά θαη ηα πνπιηά, 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά  ζε φζα ζπκβαίλνπλ (Πνιίηεο, 2002: 113) ελψ πνιιέο θνξέο ηα 

πνπιηά ζπκπάζρνπλ κε ηα θεληξηθά πξφζσπα θαη γίλνληαη αγγειηαθφξνη θάπνηαο 

ζεκαληηθήο  είδεζεο (εθάθεο, 1988:44).  

ζνλ αθνξά ζηε γιψζζα ζηελ νπνία είλαη γξακκέλα ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη παξά ηηο πνηθίιεο δηαιέθηνπο θαη ηνπο ηδησκαηηζκνχο πνπ 

εληνπίδνληαη ζε θάζε ηξαγνχδη, είλαη κηα γιψζζα «θαλνληθή θαη πάγηα, κηα θαη 

νκνηνγελήο» (Fauriel, 2007: 75). Ζ δεκνηηθή γιψζζα απνηειεί κηα «αιιαγκέλε 

κνξθή ηεο αξραίαο ειιεληθήο», ε νπνία πήξε ηε κνξθή πνπ ζπλαληάκε ζηα δεκνηηθά  

ηξαγνχδηα κέζα απφ κηα αξγή θαη καθξά πνξεία κέζα ζηα ρξφληα (Fauriel, 2007: 75). 

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε γιψζζα είλαη φηη  ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα 

εληνπίδνληαη ιέμεηο νη νπνίεο δελ αλήθνπλ ζηε λενειιεληθή, νχηε ζε ηνπηθφ ηδίσκα 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ παιαηφηεξα. Απηέο νη ιέμεηο είλαη γλσζηέο σο «γιψηηαη» θαη 

ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζηηο παξαινγέο θαη ζηα αθξηηηθά ηξαγνχδηα (Πνιίηεο, 2017: 
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136). Ζ γιψζζα είλαη ιηηή, απιή θαη κάιηζηα γηα ηελ πεξηγξαθή θάπνηνπ πξνζψπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηεξεφηππεο ιέμεηο («Ήηαλ ςειφο, ήηαλ ιηγλφο, ήηαλ 

θακαξνθξχδεο») ελψ ε θαληαζία είλαη πεξηνξηζκέλε θαζψο απηά ηα δχν ζηνηρεία 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηε θησρή αγξνηηθή πξαγκαηηθφηεηα (Πνιίηεο, 2017: 

45) 

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί ππφςε φηη ε γιψζζα ησλ δεκνηηθψλ 

ηξαγνπδηψλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ κεισδία θαη ην ξπζκφ, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηαπηφρξνλα. Ζ κεισδία θαη ν ξπζκφο επζχλνληαη 

γηα ηνλ ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη ν ιφγνο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη αθνξά ζηελ 

επαλάιεςε ζηίρσλ ή εκηζηηρίσλ, ζηα κνπζηθά ηζαθίζκαηα θ.ά. (εθάθεο, 1988:40). 

χκθσλα κε ηνλ Αιέμε Πνιίηε, ηα κνπζηθά ηζαθίζκαηα θαη ηα γπξίζκαηα (φπσο θαη 

ε επαλάιεςε ηνπ πξψηνπ εκηζηηρίνπ πνπ νινθιεξψλεη ηε κνπζηθή θξάζε) είλαη 

ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κεινπνίεζε ησλ ηξαγνπδηψλ θαη επεξέαζαλ ηε 

κνξθή ηνπο (Πνιίηεο, 1984: 290) ελψ γηα ηνλ Κπξηαθίδε έδσζαλ ην έλαπζκα γηα  λα 

δεκηνπξγεζεί ν ηξνρατθφο νθηαζχιιαβνο απφ ηνλ ηακβηθφ δεθαπεληαζχιιαβν 

(Κπξηαθίδνπ- Νέζηνξνο, 1978: θβ΄).  

Απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε γιψζζα ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ είλαη θπξίσο 

ε εθθξαζηηθή δχλακε θαη ε ελάξγεηα, θαζψο δελ απνηειεί πςειή πνίεζε αιιά 

ζπλδέεηαη κε ηε κνπζηθή, ηξαγνπδηέηαη θαη πνιιέο θνξέο ρνξεχεηαη, κε εμαίξεζε ηα 

θιέθηηθα (Πνιίηεο, 2002:116).  Ζ γιψζζα απηή  ρηίδεηαη πάλσ ζην νπζηαζηηθφ θαη ην 

ξήκα θαη φρη ζην επίζεην (Απνζηνιάθεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πνιίηεο, 2002:116). 

χκθσλα κε ηνλ Αιέμε Πνιίηε ηα επίζεηα θαη ηα επηξξήκαηα απνθεχγνληαη γηα λα 

κελ επηζθηάζνπλ ην λφεκα ησλ νπζηαζηηθψλ θαη ησλ ξεκάησλ. Δπίζεο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί επίζεην απηφ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθφ ηξφπν (ςειφο, 

ιηγλφο, θακππινθξχδεο) ή εθθξάδεη θάπνηα ηδηφηεηα (κηθξνπαληξεκέλε, 

αλεκνθπθινπφδεο) (Πνιίηεο, 2017: 146).  

Υαξαθηεξηζηηθά γισζζηθά ζηνηρεία είλαη θαη ηα «πνηεηηθά ζχλζεηα», 

δειαδή ν ζπλδπαζκφο δχν ή θαη παξαπάλσ ιέμεσλ γξακκέλα σο κία (π.ρ. 

ζπαζνθνληαξσκέλνο, ξσκηνγχξηζηνο, ηξηκεξφγακπξνο) (εθάθεο, 1988: 71), ηα 

νπνία  ζπλήζσο εληνπίδνληαη ζην δεχηεξν εκηζηίρην ηνπ δεθαπεληαζχιιαβνπ 
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(εθάθεο, 1988: 78). Δπίζεο ζην ίδην ζεκείν κέζα ζην ζηίρν, παξαηεξείηαη ζπρλά ε 

εκθάληζε ηνπ κνξθήκαηνο  γιπθν- σο πξψην ζπλζεηηθφ ησλ ξεκάησλπνπ αθνινπζνχλ 

(π.ρ. «λα ηελ γιπθνκαζήζεη», «θαη γιπθνραηξεηηνχληαλ») (εθάθεο, 1988:124). 

χκθσλα κε ηνλ Fauriel απηφ πνπ δηαρσξίδεη ην χθνο ησλ ηξαγνπδηψλ απφ 

ηνλ πεδφ ιφγν θαη ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα είλαη νη επαλαιήςεηο, νη νπνίεο έρνπλ 

πνηθίια απνηειέζκαηα θαζψο άιιεο θνξέο δεκηνπξγνχλ κηα ζπκκεηξία αλάκεζα ζηα 

εκηζηίρηα ηνπ θάζε ζηίρνπ θαη άιιεο θνξέο ηνλίδνπλ ηηο πνηεηηθέο εηθφλεο ή ηηο 

ζθέςεηο  ηνπ πνηεηή ( Fauriel, 2007: 80). Οη ζπιινγηθέο πνηεηηθέο εηθφλεο 

αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηηο κεηαθνξέο, ηηο παξνκνηψζεηο θαη γεληθά φια απηά πνπ 

ζπλζέηνπλ κηα πνηεηηθή εηθφλα  θη εθθξάδνπλ ηα πάζε, ηα ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ηε 

ζηάζε ηνπ πνηεηή ή/θαη ηνπ ηξαγνπδηζηή ζε ζρέζε κε απηά πνπ βηψλεη (εθάθεο, 

1988: 42). Δπίζεο  ζπρλά παξαηεξνχληαη επαλαιήςεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ ζθνπφ λα 

απνζαθελίζνπλ θάπνην λφεκα, αιιά λα δψζνπλ δσληάληα ζην πεξηζηαηηθφ πνπ 

πεξηγξάθεηαη (Πνιίηεο, 2017: 146). 

Έλα ηδηαίηεξν ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζε φ, ηη αθνξά ζηε 

γιψζζα ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ είλαη φηη ππέζηε «θζνξέο». Οη θζνξέο απηέο 

ζπλέβεζαλ  κέζα ζηα ρξφληα, θαζψο ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα πεξλνχζαλ απφ ζηφκα ζε 

ζηφκα θαη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Παξφια απηά γηα θάπνηνπο κειεηεηέο απηή ε  

θζνξά δελ είρε αξλεηηθφ πξφζεκν αιιά ζεηηθφ, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε γιψζζα 

απέξξηςε ηα  κε νκνηνγελή ζηνηρεία. Απηέο νη «θζνξέο» ζχκθσλα κε ηνλ Κπξηαθίδε 

ρσξίδνληαη ζε αζπλείδεηεο αιινηώζεηο  (ιφγσ ιήζεο, παξαθνχζκαηνο θαη 

ζπκθπξκνχ), ζε ππνζπλείδεηεο (φπσο νη γισζζηθέο πξνζαξκνγέο, νη πξνζαξκνγέο 

αλάινγα κε ηνλ ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη κηα λέα θαηάζηαζε θαη νη κνξθνινγηθέο 

πξνζαξκνγέο φπνπ ε ξίκα αληηθαζηζηά ηελ αλνκνηνθαηαιεμία) θαη ηέινο ζε 

ελζπλείδεηεο πξνζαξκνγέο (νη νπνίεο ζηελ νπζία είλαη δηαζθεπέο ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη 

πξνζαξκφδνληαη αλαιφγσο ηελ πεξίζηαζε) (Κπξηαθίδνπ-Νέζηνξνο, 1978: θο΄).  

ηελ αζπλείδεηε αιιαγή ην πην ζπρλφ θαηλφκελν αθνξά ζην ζπκθπξκφ, 

φπνπ  ν ηξαγνπδηζηήο έρνληαο εληνπίζεη θνηλνχο ζηίρνπο ζε δπν ηξαγνχδηα, 

ζπκθχξεη, δειαδή ηα ελψλεη θαη δεκηνπξγεί έλα λέν ηξαγνχδη ην νπνίν παξνπζηάδεη 

ζπλέπεηα κνπζηθή αιιά φρη λνεκαηηθή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ππεξηεξεί ε κνπζηθή 
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ηνπ λνήκαηνο θαη ε αληνρή ηνπ ζην ρξφλν ζα απνδείμεη θαηά πφζν απηή ε έλσζε 

ππήξμε ιεηηνπξγηθή (Πνιίηεο, 2017: 127). 

Σε γιψζζα επεξέαζαλ επίζεο νη «αληηγξαθηθέο βειηηψζεηο» αιιά θαη νη 

επηκέιεηεο ησλ εθδνηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ιφγσ ηνπ φηη ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα 

απνηεινχλ κέξνο ηεο πξνθνξηθήο καο παξάδνζεο, νη παξαιιαγέο πνπ βξίζθνπκε 

είλαη αξθεηέο, θαζψο απφ ηελ αξρηθή κνξθή έθδνζεο κέρξη ηελ ηειεπηαία θάζε 

εθδφηεο πξνζπαζνχζε λα θάλεη «αληηγξαθηθέο βειηηψζεηο» κε βάζε ηε δηθή ηνπ 

ηδενινγία. πάληα ζπλαληάκε ηίηιν θαη κάιηζηα φηαλ ζπλαληάκε απηφο κάιινλ 

νθείιεηαη ζ‟ απηφλ πνπ έρεη θαηαγξάςεη ην ηξαγνχδη. Ο Αιέμεο Πνιίηεο θάλεη ιφγσ 

γηα αληηγξαθηθέο βειηηώζεηο γηα ηηο νπνίεο είλαη ππεχζπλνο ν αληηγξαθέαο, ν νπνίνο 

ζέινληαο λα βειηηψζεη ην θείκελν θάλεη αιιαγέο θαη  γηα πξνθνξηθέο βειηηώζεηο  γηα 

ηηο  νπνίεο επζχλεηαη ε πξνθνξηθή  κλήκε ηνπ πιεξνθνξηνδφηε (Πνιίηεο, 1984: 291 - 

293). εκαληηθφ ξφιν ζηε βαζκηαία αλαπξνζαξκνγή  εθηφο απφ ηνλ ηφπν θαη ην 

ρξφλν,  ηε θζνξά ιφγσ ιήζεο, ηελ απζαίξεηε δηαζθεπή θαη  ην ζπκθπξκφ, έρεη παίμεη  

θαη ε αιινίσζε απφ ηνπο εθδφηεο (Κπξηαθίδεο, 1978:311) θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ 

Αιέμε Πνιίηε (1984: 291) ζε θάπνηεο εθδφζεηο νη ιέμεηο πνπ ζεσξήζεθαλ ηνχξθηθεο 

θαη μελφθεξηεο, αληηθαηαζηάζεθαλ. Δπνκέλσο ίζσο ζε απηφ ην ζεκείν λα κπνξνχκε 

λα θάλνπκε ιφγν γηα θάπνηνπ είδνπο ινγνθξηζία πνπ έρεη ππνζηεί ην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη σο ινγνηερληθφ είδνο. 

ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα είλαη επίζεο έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ κνηίβνπ, κηαο 

ζχληνκεο αθεγεκαηηθήο κνλάδαο. Σν κνηίβν είλαη είηε κηα απιή λνεκαηηθή ζχιιεςε 

πνπ επαλαιακβάλεηαη ζπρλά κέζα ζηα ηξαγνχδηα (ην πνπιί κε αλζξψπηλε θσλή), είηε 

απνηειεί κηα δνκηθή ελφηεηα (ην κνηίβν ησλ ηξηψλ, ηξηαδηθφ ζρήκα), είηε αθνξά ζε 

επξχηεξα ζχλνια (πάιε παηέξα θαη γηνχ) ή ηέινο κπνξνχλ ζεσξεζνχλ ηχπνη 

αλζξψπσλ πνπ παξνπζηάδνπλ πάγηεο ηδηφηεηεο (ε φκνξθε θφξε, ε παπαδνπνχια, ν 

γηφο ηεο ρήξαο κε ππεξάλζξσπα ραξίζκαηα) θαη εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα δηεγεκαηηθά 

ηξαγνχδηα (Πνιίηεο, 2017: 132-134). 

Δπίζεο ζεσξείηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηνπο ινγφηππνπο ή θφξκνπιεο 

πνπ ζπλαληάκε ζηα δεκνηηθά  ηξαγνχδηα ηα νπνία ζηελ νπζία είλαη ζηεξενηππηθέο 
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εθθξάζεηο, κηθξφηεξα κνηίβα, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αληηθαζηζηνχλ έλα 

απιφ επίζεην. Γηα παξάδεηγκα:  

βάλεη ηνλ ήιην πξόζσπν θαη ην θεγγάξη αζηήζη 

θαη ηνπ θνξάθνπ ην θηεξό βάλεη θακαξνθξύδη 

Δπνκέλσο γίλεηαη αληηιεπηφ  φηη θάζε θνξά πνπ ν ηξαγνπδηζηήο ζέιεη λα 

εμπκλήζεη ηελ νκνξθηά κηαο λέαο ζα ρξεζηκνπνηήζεη  απηφ ην ζηεξεφηππν δίζηηρν 

αληί ελφο απινχ επηζέηνπ (Πνιίηεο, 2017: 135). 

ζνλ αθνξά ζην πεξηερόκελν ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ κπνξνχκε λα 

πνχκε πσο κέζα απφ ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα παίξλνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ δνχζαλ νη πξφγνλνη καο, θαζψο κέζα ζε απηά αλαθέξνληαη ηα έζηκα, ηα βηψκαηα, 

ηα ζπλαηζζήκαηα, ν ηξφπνο πνπ βίσλαλ ηελ αγάπε, ην ζάλαην, ηελ μεληηηά  αιιά θαη 

ηνλ εξρνκφ ηεο άλνημεο.  

Πην αλαιπηηθά, ζε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθεξζνχκε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ζπνπδαίνπο κειεηεηέο ηνπ 

είδνπο, φπσο ν  ClaudeFauriel  θαη ν ηίιπσλ Κπξηαθίδεο.  

Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ζχκθσλα κε ηνλ Fauriel, ρσξίδνληαη κε βάζε ην 

ζέκα ηνπο ζε ηξείο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ζε απηά ηνπ ηδησηηθνύ βίνπ, ζε ηζηνξηθά θαη 

ζε κπζηζηνξεκαηηθά ή θαληαζηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα ηξαγνχδηα ηνπ ηδησηηθνύ 

βίνπ αλήθνπλ ηα ηξαγνχδηα ηεο μεληηηάο, ηνπ γάκνπ, ηα κνηξνιφγηα
5
, αιιά θαη απηά 

πνπ ζπλδένληαη κε ηα έζηκα θαη είλαη επρεηηθά (θάιαληα Υξηζηνπγέλλσλ, 

πξσηνρξνληάο θαη ηεο άλνημεο). ηα ηζηνξηθά ηξαγνχδηα αλήθνπλ ηα θιέθηηθα 

ηξαγνχδηα, πνπ εμπκλνχλ ηα θαηνξζψκαηα ησλ θιεθηψλ θαη ηέινο ζηα αθεγεκαηηθά 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα κε θαληαζηηθά ζέκαηα θαη πινθή (Fauriel, 2007:26-57). ε έλα 

δεχηεξν επίπεδν, ν Fauriel ρσξίδεη ηα ηξαγνχδηα αλάινγα κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο 

ηνπο ζε δπν κεγάιεο νκάδεο, ζε απηά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηα βνπλά, φπσο  είλαη 

                                                 
5
Σν «κνηξηνιφγη» γηα ηνλ Fauriel απνηειεί έλα «λεθξψζηκν πνηεηηθφ απηνζρεδηαζκφ εκπλεπζκέλν απφ 

ηνλ πφλν» ( Fauriel, 2007 : 80). 
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ηα θιέθηηθα θαη ζε απηά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηα λεζηά ή ζε κέξε παξαζαιάζζηα 

κε θπξηφηεξν εθπξφζσπν ηνπ είδνπο, ηα ηξαγνχδηα κε θαληαζηηθά ζέκαηα 

(Fauriel,2007: 83). 

 Απφ κηα άιιε νπηηθή, ν Κπξηαθίδεο θαηεγνξηνπνηεί ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα 

ζε δχν είδε, ζηα θπξίσο ηξαγνύδηα φπνπ ν ππξήλαο ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ην πεξίβιεκα είλαη νη ιέμεηο θαη ε κνπζηθή, ηα νπνία είλαη  θπξίσο 

γπλαηθεία δεκηνπξγήκαηα θαη ζηα δηεγεκαηηθά φπνπ ππξήλαο είλαη ε δηήγεζε θαη 

θαηά θχξην ιφγν ζεσξνχληαη αληξηθά (Κπξηαθίδεο, 1978:79). Ο Κπξηαθίδεο θάλεη 

επίζεο κηα πην αλαιπηηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ κε βάζε ηηο 

δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο απνκαθξχλνληαη απφ ηηο απφςεηο ηνπ Ρνκαληηζκνχ 

γηα ηελ πνίεζε, πνπ ζέιεη θάζε είδνπο πνίεζε λα ζπλδέεηαη θαζαξά θαη κφλν κε ην 

ζπλαίζζεκα. Απηφ ζπκβαίλεη σο επί ην πιείζηνλ ζηα θπξίσο άζκαηα ελψ ζηα 

δηεγεκαηηθά ή παξαινγέο δελ ζπκβαίλεη, θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη είλαη καθξνζθειή 

πνηήκαηαθαη ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο πνηεηηθέο ηερληθέο πνπ κπνξεί λα ηηο θαηέρεη κφλν 

θάπνηνο πνπ αζρνιείηαη «επαγγεικαηηθά» κε ηελ πνίεζε θαη φρη ν απιφο ιαφο. ηα 

θπξίσο άζκαηα αλήθνπλ ηα εξγαηηθά (ηα νπνία ηξαγνπδνχζαλ νη άλζξσπνη θαζψο 

δνχιεπαλ θαη ηνπο έδηλαλ δχλακε θαη θνπξάγην λα ζπλερίζνπλ ηελ επίπνλε εξγαζία 

ηνπο), ηα ηξαγνχδηα πνπ ζπλφδεπαλ ηηο γηνξηέο θαη ηα έζηκα (θάιαληα, απνθξηάηηθα, 

θ.ά.), ηα παηδηθά (ιηρλίζκαηα, λαλνπξίζκαηα, παηδαγσγηθά), ηεο αγάπεο, ηνπ γάκνπ, 

ηεο μεληηεηάο, ηα κνηξνιόγηα, ηα θιέθηηθα, ηα ηζηνξηθά (ζηα νπνία αλαθέξνληαη 

ηζηνξηθά γεγνλφηα φπσο αιψζεηο πφιεσλ, ιεειαζίεο, θφλνη θ.ά.), ηα ζαηπξηθά (ηα 

νπνία εθηφο ησλ απνθξηάηηθσλ, ζαηηξίδνπλ ζσκαηηθά θαη εζηθά ειαηηψκαηα φπσο ε 

ιαηκαξγία, ε ππνθξηζία, ε ιαγλεία  ησλ  γπλαηθψλ,  ησλ παπάδσλ, ησλ θαινγξηψλ 

θ.ά. ή αθφκα αθνξνχλ  ζπγθεθξηκέλα άηνκα θαη γεγνλφηα), ηα γλσκηθά (ηα νπνία 

έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα θαη νπζηαζηηθά θάλνπλ ιφγν γηα ηελ απφιαπζε ηνπ 

ιηγνζηνχ ρξφλνπ δσήο, ηελ επηινγή ηνπ αιεζηλνχ θίινπ, ηελ επηηπρία ζηνλ έξσηα, 

θ.ά.) θαη ηα ζξεζθεπηηθά ηξαγνχδηα. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία απνηειείηαη απφ ηα 

αθξηηηθά ηξαγνύδηα (ηα νπνία εμπκλνχλ κε δξακαηηθφ ηξφπν ηα θαηνξζψκαηα ησλ 

αθξηηψλ), ηα πιαζηά ή παξαινγέο (ζηα νπνία αλήθεη «ην Γεθχξη ηεο Άξηαο», «ηνπ 

Νεθξνχ αδειθνχ», θ.ά) θαη ηηο ξίκεο (ηα νπνία ηα ραξαθηεξίδεη ε ρξνλνγξαθηθή 

αθήγεζε γεγνλφησλ θαη ε νκνηνθαηαιεμία) (Κπξηαθίδεο, 1978: 7-71). 
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 Χζηφζν θαλέλα ηξαγνχδη –πιελ ησλ ηξαγνπδηψλ ηεο μεληηηάο θαη ηνπ 

ζαλάηνπ-δελ εθθξάδεη άκεζα ηα δεηλά, ηελ πείλα, ην θφβν, ηε θηψρεηα πνπ βηψλεη ν 

αγξνηηθφο πιεζπζκφο, αληίζεηα κέζα απφ ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα παξνπζηάδεηαη κηα 

θνηλσλία ρσξίο ζηεξήζεηο, ε νπνία θαηαθιχδεηαη απφ εχπνξεο νηθνγέλεηεο, κε 

ξεγάδεο θαη βαζηινπνχιεο, φπνπ φια είλαη ηδαληθά. Απηή ε κεηάβαζε απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηε θαληαζία, γίλεηαη φκσο κε έλα ηξφπν ξεαιηζηηθφ, θαζψο ηα 

ηξαγνχδηα παξνπζηάδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψλνπλ νη άλζξσπνη κεγεζπκέλε 

θαη φρη κεηαιιαγκέλε φπσο ζηα παξακχζηα πνπ εκθαλίδνληαη λεξάηδεο θαη δξάθνη. 

Μηθξή εμαίξεζε ζε απηφλ ηνλ θαλφλα απνηεινχλ ηα αθξηηηθά ηξαγνχδηα, φπνπ ην 

ππεξθπζηθφ ζηνηρείν είλαη έληνλν (Πνιίηεο, 2017: 45-47). Δπίζεο ην «θαθφ» ζηα 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα ζχκθσλα κε ην Saunier παξνπζηάδεηαη σο ζηέξεζε ηνπ δίθηνπ 

θαη σο άξλεζε ηεο αλζξσπηάο, ελψ  ν Υάξνο δελ παξνπζηάδεηαη φπσο ζηελ 

αξραηφηεηα σο ςπρνπνκπφο αιιά απνηειεί ηνλ ίδην ην θνληά θαη παξνπζηάδεηαη 

ξεαιηζηηθά (Saunier, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πνιίηεο, 2017: 48). 

ια ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνχληαλ, εθθξάδνληαλ θαη δηαδίδνληαλ απφ ηνπο 

θνξείο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, νη νπνίνη ήηαλ αθελφο νη δεκηνπξγνί ηνπο  θαη 

αθεηέξνπ νη ηπθινί δεηηάλνη πνπ απνηεινχζαλ γηα ηελ επνρή, έλα είδνο «ζχγρξνλνπ 

ξαςσδνχ». Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη θνξείο ηεο δηάδνζεο ρσξίδνληαη ζε  

δχν θαηεγνξίεο: ζε απηνχο πνπ  κέζα ζηα ρξφληα είραλ ζπιιέμεη θαη απνζηεζίζεη  

κεγάιν αξηζκφ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη ζε απηνχο πνπ πέξαλ απηήο ηεο 

ηθαλφηεηαο, κπνξνχζαλ λα ζπλζέζνπλ ηξαγνχδηα θαη πνιινί απφ απηνχο ζεσξνχληαη 

νη δεκηνπξγνί αξθεηψλ θιέθηηθσλ ηξαγνπδηψλ. Απηνί νη άλζξσπνη ηξαγνπδνχζαλ ηα 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα κε ηε ζπλνδεία ηξίρνξδεο ιχξαο, ζε παλεγχξηα πνπ γίλνληαλ απ‟ 

άθξε ζ‟ άθξε ζε φιε ηελ Διιάδα γηα λα βηνπνξηζηνχλ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη 

εθδειψζεηο επλννχζαλ ηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή δηάδνζε ησλ δεκνηηθψλ 

ηξαγνπδηψλ, θαζψο ζπκκεηείραλ άλζξσπνη απφ δηάθνξα ρσξηά, νη νπνίνη απφ ηε 

ζηηγκή πνπ άθνπγαλ έλα λέν ηξαγνχδη ην επαλαιάκβαλαλ ζπλέρεηα θη έηζη ε θήκε 

ηνπ δηαδηδφηαλ ζηνπο θαηνίθνπο φισλ ησλ ρσξηψλ άκεζα (Fauriel, 2007: 58-61).  

Δπίζεο ζηε δηάδνζε ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ζπνπδαίν ξφιν έπαημαλ νη 

γπλαίθεο σο «θχιαθεο ηεο παξάδνζεο», νη νπνίεο ζε πνιιέο εθθάλζεηο ηεο δσήο 

ηξαγνπδνχζαλ ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, εθθξάδνληαο θαη απνδεηθλχνληαο ηνλ 
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ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο πινχην. Μηα θαηεγνξία δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ηα νπνία έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απφ γπλαίθεο, είλαη ηα ηξαγνχδηα ηεο μεληηηάο, ηα νπνία είηε είλαη 

παηξνπαξάδνηα, είηε απηνζρέδηα θη επίζεο κπνξνχκε λα πνχκε φηη θπξίσο 

πξνέξρνληαη απφ ηελ Ήπεηξν θαη απφ ηα λεζηά, θαζψο ν μεληηεκφο ήηαλ πην ζπλήζεο 

ζε απηέο ηηο πεξηνρέο (Κπξηαθίδεο, 1978:92-93). ηα ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί απνθιεηζηηθά απφ γπλαίθεο εληάζζνληαη ηα ζηνξγηθά ηξαγνχδηα πνπ 

ηξαγνπδάεη ε κεηέξα ζην λενγέλλεην παηδί ηεο, ηα λαλνπξίζκαηα  θαη  ηα 

ηαρηαξίζκαηα (Κπξηαθίδεο, 1978: 91-92) 

Σα δεκνηηθά ηξαγνχδηα αθελφο απνηεινχλ πξνθνξηθή παξάδνζε, αθνχ 

αξθεηά απφ απηά, παξά  ηηο θζνξέο  πνπ έρεη ππνζηεί ε γιψζζα κέζα ζην ρξφλν, 

αθφκα ηξαγνπδηνχληαη, ρνξεχνληαη θαη  θξαηνχλ δσληαλή ηε ιατθή παξάδνζε. 

Αθεηέξνπ ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα θαη πξνζιακβάλνληαη σο γξαπηά ινγνηερληθά 

θείκελα απφ ηνλ θάζε αλαγλψζηε. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνπο Παππά, Καηζηγηάλλε& 

Γηακαληνπνχινπ (2016:17), «ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη εληάρζεθε ζρεηηθά λσξίο  ζηνλ 

λενειιεληθφ ινγνηερληθφ θαλφλα σο κέξνο ηεο γξαπηήο «εγγξάκκαηεο» παξάδνζεο». 

Ζ θαηνρχξσζε ηεο έληαμεο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ ζην ινγνηερληθφ θαλφλα, 

νθείιεηαη ζε έγθπξεο εθδφζεηο φπσο νη εθδφζεηο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη 

πιεζψξα κειεηψλ πνπ ππάξρνπλ απφ ζπνπδαίνπο κειεηεηέο ηνπ είδνπο φπσο ν  

Κπξηαθίδεο, . Π. (1978). Τν δεκνηηθό ηξαγνύδη: Σπλαγσγή κειεηώλ, ν Ν.Γ. Πνιίηεο 

(2014) «Γεκνηηθά ηξαγνύδηα», ν Πνιίηεο, Α. (1984) Ζ αλαθάιπςε ησλ ειιεληθώλ 

δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ θαη (2017) Τν δεκνηηθό ηξαγνύδη, ν Fauriel, C. (2007) 

Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, ν Ησάλλνπ, Γ. (ρ.ρ.). Τα δεκνηηθά καο ηξαγνύδηα, ν 

εθάθεο, Γ. Μ. (1988). Γηα κηα Πνηεηηθή ηνπ ειιεληθνύ δεκνηηθνύ ηξαγνπδηνύ θαη  

(2016) Εεηήκαηα πνηεηηθήο, θηινινγίαο & ιανγξαθίαο, ν G. Saunier, αιιά θαη 

παιαηφηεξεο κειέηεο απφ ηνπο  S. Baud-Bovi,  R.Beaton, W.V. Haxthausen, Passow 

θ.ά. 

Δπίζεο ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη σο είδνο πνπ εθπξνζσπεί ηελ ιατθή παξάδνζε, 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζαθέζηαηα εκπεξηέρεηαη ζηνλ θαλφλα πιάη ζε γξαπηά θαη 

πξνθνξηθά αξηζηνπξγήκαηα ηεο Παγθφζκηαο Λνγνηερλίαο, θαζψο ηα δεκνηηθά 

ηξαγνχδηα είλαη θείκελα αδηακθηζβήηεηεο ινγνηερληθήο αμίαο. Δπνκέλσο 

αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ κε ηνλ νπνίν εληάζζεηαη θάζε θνξά ζηα εθάζηνηε ζρνιηθά 
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εγρεηξίδηα, ελππάξρεη ζε απηά, σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, 

εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα. Απηφ ζπκβαίλεη ζχκθσλα κε ηε Γ. νπιηψηε, δηφηη νη 

ζπληάθηεο ησλ αλζνινγίσλ ηνπ δεκνηηθνχ- αθνινπζψληαο ηνπο παηδαγσγηθνχο 

ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην-  ζέινπλ λα θέξνπλ ζε επαθή ηνλ 

αλαγλψζηε- παηδί ζε επαθή κε έξγα- ζηαζκνχο ηεο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, ψζηε λα 

αλαδείμνπλ ηελ πνηθηιία ησλ ινγνηερληθψλ εηδψλ ηεο λενειιεληθήο γξακκαηείαο 

(νπιίσηε, 2012 :310).  

Οινθιεξψλνληαο, ζεσξείηαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζηελ πξφζιεςε 

απηψλ ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ απφ ην ζχγρξνλν ελήιηθν αλαγλψζηε, ηνλ 

αλαγλψζηε -παηδί αιιά θαη ηνλ ζχγρξνλν αθξναηή, θαζψο θαη ζηνλ νξίδνληα 

πξνζδνθηψλ ηεο δηθήο καο επνρήο.  

Αξρηθά λα αλαθέξνπκε πσο ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη ην θάζε  δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη –ιφγσ ηνπ φηη αλήθεη ζηελ πξνθνξηθή ινγνηερλία- αλήθεη εμίζνπ ζηελ 

επνρή πνπ δεκηνπξγήζεθε αιιά θαη ζηελ επνρή πνπ ηξαγνπδηέηαη  θη έηζη ν θαζέλαο 

ην αηζζάλεηαη παηξνπαξάδνην θαη ζπλάκα ζχγρξνλν ηνπ (Πνιίηεο, 2017: 138). 

 χκθσλα κε ην εθάθε (1988:213) απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ηξαγνχδη γίλεηαη 

πνίεκα, ην κνληέιν επηθνηλσλίαο πνκπφο-κήλπκα-δέθηεο κεηαζρεκαηίδεηαη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα βξίζθνληαη θαηαγεγξακκέλα 

ζε έλα πνηεηηθφ αλζνιφγην, δελ ζεσξείηαη πιένλ πνκπφο ν ηξαγνπδηζηήο πνπ 

απεπζχλεηαη ζην δέθηε- αθξναηήξην ζε κηα δεκφζηα θνηλσληθή ζπλάζξνηζε.  

Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε φηη  αιιάδεη θαη  ε ιεηηνπξγία θαη ν βαζκφο 

απφιαπζεο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ. Ζ πξφζιεςε ζπλδέεηαη κε ηε λνεηηθή  

επεμεξγαζία  πνπ γίλεηαη θαηά ηελ ηδησηηθή δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο, έλαληη ηεο 

άκεζεο θαη νκαδηθήο απφιαπζεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Ζ έθδνζε ησλ ηξαγνπδηψλ 

ζα πξέπεη λα «εληζρχεη ηε  δεθηηθφηεηα» ηνπ αλαγλψζηε θαη λα «ζηξαθεί ζηα 

ζπκθξαδφκελα θαη ζηνλ θψδηθα» γηα λα θαηαλνήζεη θαη λα απνιαχζεη ην κήλπκα 

(εθάθεο, 1988: 214). 

πκπιεξσκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε πξόζιεςε ησλ δεκνηηθψλ 

ηξαγνπδηψλ έρεη πεξάζεη απφ πνιιά ζηάδηα, κε ραξαθηεξηζηηθά θαη αθξαία 



20 

 

παξαδείγκαηα πνπ αγγίδνπλ  ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ, φπνπ  ηα ηξαγνχδηα απηά 

ζεσξνχληαλ ρπδαία θαη αγχξηηθα θαη θηάλεη κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο. Καηά 

ηελ πεξίνδν εθείλε, πνιιά έληερλα ηξαγνχδηα ινγνθξίλνληαλ, ελψ πνιχ ζπρλά νη 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζπλδπάδνληαλ κε ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα. 

Αλαπφθεπθηα ηα  δεκνηηθά ηξαγνχδηα ζπλδέζεθαλ κε ηε Υνχληα θαη κεγάιν θνκκάηη 

ηεο θνηλσλίαο ηα απέξξηπηε. Χζηφζν ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ Διιάδα 

παξνπζηάδεηαη κηα ηάζε γηα «αλαβίσζε» ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη απηφ 

νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ  ίδξπζε ησλ Μνπζηθψλ ζρνιείσλ αλά ηελ Διιάδα, 

ησλ νπνίσλ νη απφθνηηνη ιεηηνπξγνχλ σο ελεξγνί θνξείο ηεο παξάδνζεο (Μπνπθάιαο, 

2021). 

ζνλ αθνξά ζηελ πξφζιεςεησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ γεληθά σο 

ινγνηερληθφ είδνο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο, ν 

αλαγλψζηεο έρεη επίγλσζε φηη απηφ πνπ δηαβάδεη αληαπνθξίλεηαη ζηε κηζή 

πξαγκαηηθφηεηα θαζψο γλσξίδεη  πσο θάπνηε νη ζηίρνη ηνπο ζπλδένληαλ κε θάπνηα 

κεισδία. Δπίζεο γλσξίδεη φηη ηα ηξαγνχδηα δελ έρνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

ζπγγξαθέα πνπ λα έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ ηνλ αλαγλψζηε θαη ηνλ νξίδνληα 

πξνζδνθηψλ ηνπ, αιιά δεκηνπξγήζεθαλ απφ θάπνην ηξαγνπδηζηή, κέινο κηαο 

αγξνηηθήο θνηλσλίαο,  πνπ ζαθψο είρε ζην λνπ ηνπ ζε πνηνλ απεπζχλεηαη κε ην 

ηξαγνχδη ηνπ θαη πνηεο είλαη νη θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ, ελψ γλψξηδε παξάιιεια θαιά ηνλ νξίδνληα 

πξνζδνθηψλ  ησλ αθξναηψλ ηνπ. 

Χζηφζν ζε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα ηνλ νξίδνληα 

πξνζδνθηψλ ηνπ αλαγλψζηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα 

θαηαγξάθεθαλ ζε ζπιινγέο θαη δηαδφζεθαλ παξάιιεια κε ηελ πξνθνξηθφηεηα. 

χκθσλα κε ηνλ Jauss (1995: 56) ν αλαγλψζηεο αλάινγα κε ηνλ νξίδνληα 

πξνζδνθηψλ ηνπ, ζέηεη εξσηήκαηα  ζην θείκελν θαη ελεξγνπνηείηαη. Δπνκέλσο  

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν νξίδνληαο πξνζδνθηψλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηα 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα ηεο  επνρήο ζηελ νπνία δηαβάδεηαη ην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη, θαζψο ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη ν αλαγλψζηεο ζην θείκελν 

αιιάδνπλ αλαιφγσο.  
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Δπίζεο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο, πνπ αθνξά ζηελ 

κνπζηθή ηνπ ππφζηαζε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη είλαη έλα 

δεκνθηιέο είδνο ηεο εμσζρνιηθήο θνπιηνχξαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθε 

δελ έπαςε λα ζπλνδεχεη φιεο ηηο θνηλσληθέο εθθάλζεηο ηεο δσήο θαη λα απεπζχλεηαη 

ζην ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο, ε νπνία πεξηιάκβαλε ελήιηθνπο αιιά θαη αλήιηθνπο 

αθξναηέο θαη αλαγλψζηεο.  Πνιιά δεκνηηθά ηξαγνχδηα είλαη γλσζηά θαη 

ηξαγνπδηνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα ζε δηάθνξα κέξε ζηελ Διιάδα θη απηφ βνεζά 

ζηελ πξφζιεςε ηνπο  απφ ηα παηδηά, θαζψο απνηειεί  έλα είδνο ην νπνίν αξθεηά 

παηδηά ην αληηιακβάλνληαη σο νηθείν. 

Οινθιεξψλνληαο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε  πξφζιεςε ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ ζα εμαξηεζεί επίζεο απφ ηηο ππάξρνπζεο εκπεηξίεο πνπ έρεη ν θάζε 

ελήιηθνο αλαγλψζηεο/ αλαγλψζηεο-παηδί  γηα ην ινγνηερληθφ είδνο αιιά θαη ην γέλνο 

ζην νπνίν αλήθεη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, φπσο επίζεο θαη απφ ηελ εξκελεπηηθή 

θνηλφηεηα
6
 ζηελ νπνία αλήθεη. Αμηνπνηψληαο ηε ζπλαιιαθηηθή ζεσξία

7
 ηεο 

Rosenblatt (Παπαλησλάθεο, 2010: 45-16), κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν αλαγλψζηεο-

παηδί θαηά ηελ επαθή ηνπ κε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, εμεξεπλά ην ινγνηερληθφ θείκελν 

θαη απνθηά πξνζσπηθή ινγνηερληθή εκπεηξία θαζψο ζπκκεηέρεη ζπλαηζζεκαηηθά 

αιιά θαη λνεηηθά ψζηε λα παξάγεη λνήκαηα. Καζψο ζπλαιιάζζεηαη κε ην 

ινγνηερληθφ θείκελν, κεηαθέξεη ηα πξνζσπηθά ηνπ βηψκαηα θαη ηηο δηθέο ηνπ 

πξνζδνθίεο  θαηά ηελ αλαγλσζηηθή δηαδηθαζία. 

Σέινο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη σο ινγνηερληθφ είδνο 

απνηειεί θαηάιιειν αλάγλσζκα γηα ηνλ αλαγλψζηε- παηδί θαζψο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δεκηνπξγήζεθε δελ έπαςε λα απεπζχλεηαη φρη κφλν ζε ελήιηθεο αιιά θαη αλήιηθνπο 

αθξναηέο/ αλαγλψζηεο.  

                                                 
6
Ζ εξκελεπηηθή θνηλφηεηα «θαζνξίδεη ηελ εγθπξφηεηα κηαο εξκελείαο» θαη θάζε κέινο ηεο, εξκελεχεη 

ην ινγνηερληθφ θείκελν κε βάζε ηηο ζηξαηεγηθέο εξκελείαο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ θνηλφηεηα 

ζηελ νπνία αλήθεη. (Παπαλησλάθεο, 2010: 98). Με άιια ιφγηα νη εξκελεπηηθέο θνηλφηεηεο είλαη 

ππεχζπλεο γηα ην γεγνλφο  φηη ππάξρεη κηα ζηαζεξή άπνςε γηα ηα ινγνηερληθά θείκελα, ε νπνία 

βαζίδεηαη ζε θάπνηα ζχκβαζε ζηελ νπνία έρνπλ απφ θνηλνχ θαηαιήμεη ηα κέιε ηεο (Holub, 2004:263-

265). 
7
Γηα λα αλαθαιχςεη ηα λνήκαηα ν αλαγλψζηεο θηλείηαη δηαξθψο αλάκεζα ζην θείκελν θαη ζηηο 

πξνζδνθίεο πνπ έρεη απφ απηφ, επνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο  ην θείκελν θαη ν αλαγλψζηεο 

βξίζθνληαη ζε κηα ακνηβαία ζρέζε «ζπλαιιαγήο». Απηή ε ζρέζε ζεσξήζεθε πνιχ ζεκαληηθή απφ ηελ 

Rosenblatt θαη ράξε ζε απηή πήξε θαη ην φλνκα ηεο ε ζπλαιιαθηηθή ζεσξία (transactionaltheory) 

(Παπαλησλάθεο, 2010: 45-46). 
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ε απηφ ην ζεκείν ζα κειεηήζνπκε πην ζηελά  έλα απφ ηα  είδε  ηνπ 

δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, ηηο παξαινγέο, ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο δεκηνπξγήζεθαλ, ηε 

κνξθή θαη  ην πεξηερφκελν ηνπο γηα λα θαηαλνήζνπκε ην ιφγν πνπ δηαθέξνπλ απφ ηα 

ππφινηπα είδε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, θαζψο ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζεγγίζνπκε  

ηνλκνλαδηθφ  ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνπλ ην ζάλαην, έλα ζάλαην κπεηηθφ, 

κπζηθφ θαη θαληαζηηθφ.  

  ζνλ αθνξά ζηηο παξαινγέο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη ηξαγνχδηα κε 

πιαζηή ππφζεζε πνπ πεξηγξάθνπλ κηα πξάμε νινθιεξσκέλα θαη φρη  απιά έλα 

επεηζφδην. Δίλαη έλα είδνο λνπβέιαο ζην νπνίν ε ππφζεζε επηλνείηαη, είλαη 

απνηέιεζκα θαληαζίαο θαη φρη πεξηγξαθή άκεζεο εκπεηξίαο (Πνιίηεο, 2017: 79). 

χκθσλα κε ην Γεκαξά, νη παξαινγέο είλαη «ζχληνκεο αθεγήζεηο πνπ έρνπλ γνξγφ 

επηθφ ραξαθηήξα θαη νινθιεξσκέλε ζπλήζσο ιχζε» (Γεκαξάο, 2000: 15).  

χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Κπξηαθίδε, νη παξαινγέο αλήθνπλ 

ζηα δηεγεκαηηθά ηξαγνχδηα. Ζ ιέμε «παξαινγή» θαη ε κεζαησληθή ιέμε «θαηαιφγη
8
»  

έρνπλ αξραία πξνέιεπζε, ελψ επίζεο ε ιέμε «ηξαγνχδη» καο νδεγεί ζηελ 

«ηξαγσδία», ε νπνία ήδε απφ ηνλ 1
ν
 αη. κ.Υ. ζήκαηλε «άζκα». Απηφ ζπλέβε θαζψο 

ζην ηέινο ηεο αξραηφηεηαο, ηα δηαινγηθά  κέξε κηαο ηξαγσδίαο ηα αλαπαξίζηαλαλ νη 

ππνθξηηέο, ελψ δελ αλαιάκβαλαλ λα ςάιινπλ ηα αζκαηηθά κέξε. Απηφ είρε σο 

ζπλέπεηα λα δηαζπαζηεί ην άζκα θαη ε εζνπνηία. Ο ππνθξηηήο ζχληνκα 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ «ηξαγηθφ παληνκίκν» (gestulator), ν νπνίνο νπζηαζηηθά 

εθθξαδφηαλ κφλν κε θηλήζεηο ελψ ηελ παξάζηαζε ηνπ ζπλφδεπε έλα ηξαγνχδη, ην 

νπνίν εμηζηνξνχζε ηελ ππφζεζε ηνπ κχζνπ. χκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο, νη 

παξαινγέο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε  απηά ηα νξρεζηξηθά άζκαηα, σζηφζν αθφκα δελ 

γλσξίδνπκε πφηε αθξηβψο πήξαλ ηε κνξθή πνπ παξνπζηάδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα 

(Πνιίηεο, 2002:107-108). χκθσλα κε ηνλ Ν.Γ.Πνιίηε , ε ιέμε «παξαινγή» 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία παξαθαηαινγή, ε νπνία νπζηαζηηθά ζεκαίλεη κνπζηθή 

απαγγειία ή ξεηζηηαηίβν (Πνιίηεο φπσο αλαθέξεηαη ζην εθάθεο, 2016: 232). 

Δπίζεο ν Αιέμεο Πνιίηεο ππνζηεξίδεη φηη ε ιέμε «παξαινγή» ζπλαληάηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ Αζήλα θαη ηελ Κχπξν θαη αθνξά ζηα δηεγεκαηηθά ηξαγνχδηα πνπ 

                                                 
8
 Ο εθάθεο  αλαθέξεη πσο φιεο απηέο νη ιέμεηο πξνέξρνληαη απφ ην ξήκα ιέγσ κε ηελ αξραία 

ζεκαζία ηεο ιέμεσο, πνπ ζεκαίλεη ινγαξηάδσ, απαξηζκψ  (εθάθεο, 2016: 236). 
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δελ ηξαγνπδηφληαλ αιιά απαγγέιινληαλ ζπλνδεία θάπνηνπ νξγάλνπ θαη πσο νη 

παξαινγέο πήξαλ ηε κνξθή πνπ έρνπλ ζήκεξα αλάκεζα ζηνλ 13
ν
 θαη ηνλ 16

ν
 αη.  

(Πνιίηεο, 2017:52-53,81).  

Δπίζεο κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε θαη ζε κηα εζσηεξηθνχ ηχπνπ 

θαηεγνξηνπνίεζε. χκθσλα κε ηνπο Γ.Κ. ππξηδάθε  & Γ.Α. Πεηξφπνπιν, φπσο νη 

ίδηνη αλαθέξνπλ  ζηνλ Α΄ ηφκν ηεο Δθινγήο ειιεληθψλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελψλ, νη παξαινγέο ρσξίδνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

 -παξαινγέο ζρεηηθέο πξνο ιατθέο δνμαζίεο θαη παξακπζηαθέο δηεγήζεηο 

-παξαινγέο κε ζέκαηα απφ ηελ νηθνγελεηαθή δσή 

-παξαινγέο κε ζέκαηα απφ ηελ θνηλσληθή δσή 

- παξαινγέο κε ζέκαηα απφ ηελ εζληθή δσή  

-παξαινγέο κε ζέκαηα απφ ηε λαπηηθή δσή 

Ο Baud-Bovy, ππνζηεξίδεη πσο αλάκεζα ζηνλ 9
ν
 θαη ηνλ 10

ν
 αη, ζηε Μ. 

Αζία γελλήζεθαλ ηα δχν πην γλσζηά δηεγεκαηηθά ηξαγνχδηα, ηα νπνία θαη 

δηαδφζεθαλ ζε φιε ηελ Διιάδα: «Σνπ γεθπξηνχ ηεο Άξηαο» θαη «Σνπ λεθξνχ 

αδεξθνχ» (Baud-Bovy, φπσο αλαθέξεηαη ζην Πνιίηεο, 2002:109).  Σα ζπγθεθξηκέλα 

ηξαγνχδηα εθηφο απφ ηελ Διιάδα, δηαδφζεθαλ θαη ζε ζιάβηθνπο ιανχο θαη κέρξη 

ζήκεξα έρνπλ εληνπηζηεί πνηθίιεο παξαιιαγέο κε θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ  ηελ 

αλάκεημε ηνπ ππεξθπζηθνχ  θαη ηνπ ηξαγηθνχ ζηνηρείνπ (Πνιίηεο, 2002: 110).  

Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί πσο  ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ 

γελλήζεθαλ απφ ηνλ 13
ν
 σο ηνλ 15

ν
 αη., ηελ επνρή ηεο Φξαγθνθξαηίαο, πνιιά 

ηξαγνχδηα ηεο αγάπεο κε θεληξηθφ πξφζσπν κηα εξσηεπκέλε λέα. Μέζα ζε απηά 

εληνπίδνληαη αξθεηέο παξαινγέο, κε έληνλν ην ιπξηθφ ζηνηρείν θαη ηε γιπθχηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην ήζνο ησλ αλζξψπσλ ησλ λεζηψλ (Πνιίηεο, 2002: 110).  
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ζνλ αθνξά ζηε κνξθή ησλ παξαινγψλ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλερή ζηηρνπξγία θαζψο δελ παξαηεξείηαη ν ρσξηζκφο ησλ 

ζηίρσλ ζε ζηξνθέο (αθειιαξίνπ, 2009: 61). Οη παξαινγέο παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο 

κε ηα κεζαησληθά εξσηθά ηξαγνχδηα σο πξνο ηε δνκή, ην χθνο, ηα κνηίβα αιιά  

πνιιέο θνξέο θαη ζην ζέκα, κε ηελ παξνπζίαζε ηεο δηακάρεο αλάκεζα ζε θάπνην 

βαζηιηά θαη ζε έλα ηζρπξφ άξρνληα (Πνιίηεο, 2017: 85). Χζηφζν παξνπζηάδνπλ  

θνηλά ζηνηρεία κε θαη κε ηα αθξηηηθά ηξαγνχδηα θαζψο είλαη θη απηά αθεγεκαηηθά. 

Μάιηζηα  ν θαξηζήο παξαηεξεί πσο νη ήξσεο αιιά θαη ηα ζέκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο είλαη κπζηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ππνζηεξίδεη πσο νη πεξηζζφηεξεο παξαινγέο έρνπλ θαζαξά κπζηθά ζέκαηα, ηα νπνία 

έρνπλ ζπγρξνληζηεί κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα ηξαγνχδηα 

(θαξηζήο, 1986: 26-29). Οη παξαινγέο έρνπλ πιαζηφ πεξηερφκελν θαη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ππεξβνιή θαζψο εκπεξηέρνπλ ην παξακπζηαθφ ζηνηρείν ην 

νπνίν απνδίδεηαη ζε ππέξκεηξν βαζκφ αιιά θαη απφ αραιίλσηε θαληαζία (Αλδξένπ, 

2010: 39). 

Ζ βάζε ηεο ζεκαηηθήο ησλ παξαινγψλ είλαη έλαο αξραίνο, πξνειιεληθφο ή 

αθφκα θαη παγθφζκηνο κχζνο. Σν γεγνλφο πσο κέζα απφ ηηο παξαινγέο μεπξνβάιεη 

κηα θνηλσλία νηθεία θαη θνληηλή ζηε δηθή καο θάλεη ηνλ Πνιίηε λα ηνπνζεηεί ηηο  

παξαινγέο  αλάκεζα ζην 13
ν
 θαη 15

ν
 αη. ησλ βελεηνθξαηνχκελσλ ή 

θξαγθνθξαηνχκελσλ λεζηψλ. Χζηφζν ε αλνκνηνθαηαιεμία θαλεξψλεη πσο ε 

νινθιήξσζε ηεο ζχλζεζεο ησλ παξαινγψλ ζα πξέπεη λα είρε γίλεη πξηλ απφ ηνλ 16
ν
 ή 

ηνλ 17
ν
 αη. (Πνιίηεο, 2017: 88-89).  

Ζ ππφζεζε ησλ παξαινγψλ είλαη ζπλήζσο κηα αθξαία θαηάζηαζε, ε νπνία 

πεξηγξάθεηαη κε νηθνλνκία θαη πξνβάιιεηαη ε νπζία ηεο (Πνιίηεο, 2017: 81). 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζχληνκε ηζηνξία βαζηζκέλε ζην κχζν, ελψ ε δνκή ηεο αθήγεζεο  

βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζην δηάινγν απ‟ φηη ζηελ ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε, ρσξίο απηφ 

λα ζεκαίλεη πσο απνπζηάδεη πιήξσο ν αθεγεηήο. Μάιηζηα ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο αθεγεηήο είλαη θάπνην ζηνηρείν ηεο Φχζεο, (φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ζάιαζζα ζην ηξαγνχδη «Σνπ θνιπκβεηή»). Ζ πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ ζηηο 

παξαινγέο γίλεηαη κε ππθλφηεηα, ηξαγηθφηεηα αιιά θαη απφιπην ξεαιηζκφ. Οη ήξσεο 

θαη νη εξσίδεο είλαη ηδεαηνί ηχπνη θαη νη θαηαζηάζεηο πξνέξρνληαη απφ ηελ 
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θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εθδειψλεηαη θάηη ην 

ππεξθπζηθφ αιιά απηφ παξνπζηάδεηαη σο ζαχκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληίδξαζε 

ηεο θχζεο θαη εθθξάδεηαη θπξίσο  κέζα απφ πξνζσπνπνηήζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηε  «Μάλα θφληζζα» φπνπ ην ζπθψηη ηνπ λεθξνχ παηδηνχ θαηαγγέιιεη ηελ 

άζπιαρλε κάλα (Πνιίηεο, 2017:84-85).  

χκθσλα κε ην Λνπθάην (1978, 198-199), σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηα 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα βνεζνχζαλ ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή εθηφλσζε ηνπ ιανχ, θαζψο 

απνηεινχζαλ κηα κνξθή θνηλσληθήο ςπραγσγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη παξαινγέο 

πξφζθεξαλ ζην ιαφ ηε ξνκαληηθή κεζαησληθή αηκφζθαηξα, κε ζέκαηα ζπλήζσο 

εκπλεπζκέλα απφ ηελ αξραία ηξαγσδία, απφ ηηο Αιεμαλδξηλέο αθεγήζεηο θαη απφ ηα 

βπδαληηλά ηαμίδηα. 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο νη παξαινγέο δελ 

δηακνξθψζεθαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θη επίζεο αθφκα θαη ζηα πην 

πξφζθαηα ρξφληα παξαηεξήζεθαλ λνεκαηηθέο εμειίμεηο, φπσο ε ππνρψξεζε ηεο 

δξακαηηθφηεηαο κε απνηέιεζκα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ηξαγνπδηνχ ζε απιή έθζεζε 

ζπκβάλησλ. Σν δξακαηηθφ ηέινο πνιιέο θνξέο απιά δειψλεηαη θαη δελ πεξηγξάθεηαη. 

ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ φπνπ ε παξάδνζε παξακέλεη δσληαλή, νη παξαινγέο 

κεηαηξέπνληαη ζε εξσηηθά ηξαγνχδηα κε έληνλν ιπξηζκφ θη έηζη δεκηνπξγείηαη κηα 

λέα κνξθή ηξαγνπδηψλ πνπ ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηηο παξαινγέο αιιά θαη απφ ηα 

εξσηηθά ηξαγνχδηα (Πνιίηεο, 2017: 89-91). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ: ΜΟΡΦΔ ΜΤΗΣΙΚΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ 

 

Πξηλ πεξάζνπκε ζηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ κνξθψλ κπεηηθνχ ζαλάηνπ 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο παξαινγέο πνπ έρνπλ επηιερζεί γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, 

ζεσξείηαη ζθφπηκν λα πξνζεγγίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο κχεζεο, ηεο ηειεηνπξγηθήο 

δηάβαζεο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα πνιχπινθν δήηεκα ην νπνίν έρνπλ πξνζεγγίζεη 

πνιινί θαη δηάθνξνη κειεηεηέο -πέξαλ απηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη- απφ πνηθίια επηζηεκνληθά πεδία φπσο ε ζξεζθεηνινγία, ε ιανγξαθία, ε 

ςπραλάιπζε, ε θνηλσληνινγία θ.ά. 

Αθφκε θαη ζηα πξψηκα ζηάδηα ελφο πνιηηηζκνχ ε κύεζε παίδεη ζπνπδαίν 

ξφιν ζηε ζξεζθεπηηθή δηακφξθσζε ηνπ αλζξψπνπ. Γηα λα ζεσξεζεί θάπνηνο 

άλζξσπνο νινθιεξσκέλνο, ζα πξέπεη λα πεζάλεη  ζηελ πξψηε –θπζηθή-  δσή θαη λα 

μαλαγελλεζεί ζε κηα αλψηεξε πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηζηηθή. 

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ε κχεζε κπνξεί λα αλαρζεί ζε κηα παξάδνμε, ππεξθπζηθή 

εκπεηξία ζαλάηνπ θαη αλάζηαζεο ή δεχηεξεο γέλλεζεο. Δπίζεο νη ηειεηνπξγίεο 

κχεζεο, ν ζπκβνιηθφο ζάλαηνο θαη ε αλάζηαζε ζπλδένληαη άξξεθηα κε δνθηκαζίεο 

θαη ζεζκνζεηήζεθαλ απφ ζενχο, ήξσεο θαη κπζηθνχο πξνγφλνπο. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

ηειεηνπξγίεο απηέο έρνπλ κηα  ππεξάλζξσπε πξνέιεπζε θαη ν  άλζξσπνο πνπ ηηο 

εθηειεί, νπζηαζηηθά κηκείηαη κηα ππεξάλζξσπε ζετθή δξάζε (Eliade, 1963:184-188). 

Ζ κχεζε έρεη θνζκνγνληθφ ραξαθηήξα θαη ε είζνδνο ηνπ αλζξψπνπ ζην ράνο 

είηε ηνπ λεξνχ, είηε ηνπ ηέξαηνο, είηε ηεο κήηξαο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Eliade (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην θαξηζήο, 1986: 88) κηα «πξνδεκηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ε κχεζε 

είλαη κηα αλαθεθαιαίσζε ηεο ηζηνξίαο ηεο θπιήο, πνπ αξρίδεη βέβαηα κε ηελ 

θνζκνγνλία». ε απηή ηε κπεηηθή δηαδηθαζία, νη κπνχκελνη πεζαίλνπλ θαη 

μαλαγελληνχληαη ζε έλα «ππεξβαηηθφ ηφπν θαη ρξφλν, ψζηε ε γέλλεζε-δσή – ζάλαηνο 

είλαη πηα κηα ζπλέρεηα ρσξίο ηνκή» (θαξηζήο, 1986: 88). 

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηηο 

ηειεηνπξγίεο κύεζεο- δηάβαζεο: «Με ηνλ φξν απηφ [κχεζε] ελλννχκε ηηο 

ηειεηνπξγίεο πνπ ζπλνδεχνπλ, εμαγηάδνπλ θαη λνκηκνπνηνχλ ηε δηάβαζε απφ κηα 

ειηθηαθή νκάδα ζηελ άιιε ή απφ κηα κπζηηθή νκάδα ζε κηα άιιε (φπσο ζπκβαίλεη 
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ζηα κπζηήξηα). Οη ηειεηνπξγίεο απηέο απνζθνπνχλ:1) ζηνλ απνρσξηζκφ ηνπ 

λεφθπηνπ απφ ην πξνεγνχκελν πεξηβάιινλ ηνπ, 2) ζηελ έληαμε ηνπ ζην λέν 

πεξηβάιινλ θαη 3) ζηελ έληαμε ηνπ ζην γεληθφ πεξηβάιινλ» (vanGennep φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Παξαδέιιεο, 2016:22). Με άιια ιφγηα «νη ηειεηνπξγίεο ή ηειεηέο 

δηάβαζεο είλαη απηέο πνπ ζπλνδεχνπλ θάζε αιιαγή ρψξνπ, ζπλζεθψλ, θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο θαη ειηθίαο» θαη «πεξηιακβάλνπλ ηξία ηζνδχλακα ζηάδηα: ην ζηάδην ηνπ 

απνρσξηζκνχ, ην ζηάδην ηεο αλακνλήο ή κεζνξηαθφηεηαο
9
 θαη ην ζηάδην ηεο 

ελζσκάησζεο» 
10

(vanGennep, 2016: 289). Μάιηζηα απηή ε δηαδηθαζία απνηειεί γηα 

ηνλ vanGennep, ην ηξηκεξέο ζρήκα ηειεηνπξγηθήο δηάβαζεο (Παξαδέιιεο, 2016: 22). 

Ο Eliade ππνζηεξίδεη πσο νη δηάθνξνη ηχπνη κπήζεσλ ηαμηλνκνχληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: ζε απηή φπνπ νη ηειεηνπξγίεο ηεο εθεβείαο βνεζνχλ ηνπο έθεβνπο λα 

απνθηήζνπλ ηε γλψζε θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ζε «αλζξψπηλα 

φληα»,αιιά θαη ζε εμεηδηθεπκέλεο κπήζεηο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ ηα άηνκα γηα 

λα ππεξβνχλ ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζή ηνπο (Eliade, 1958:128). 

χκθσλα κε ηνλ Eliade ε κχεζε ηζνδπλακεί κε ηελ πλεπκαηηθή σξίκαλζε. 

Οη ηειεηέο κχεζεο πάληα μεθηλνχλ κε ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ αηφκνπ απφ ηελ 

νηθνγέλεηα. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη ιανί πηζηεχνπλ φηη o  κπνχκελνο 

θαηαβξνρζίδεηαη απφ έλα ηέξαο θαη βξίζθεηαη ζηελ θνηιηά ηνπ, φπνπ βξίζθεηαη ζε 

εκβξπαθή θαηάζηαζε ελψ επηθξαηεί θνζκηθή λχρηα. Με ηνλ ζπκβνιηθφ απηφ ζάλαην 

ππνδειψλεηαη κηα νπηζζνδξφκεζε ζηελ εκβξπαθή θαηάζηαζε, ε νπνία ηζνδπλακεί κε 

κηα πξνζσξηλή παιηλδξφκεζε ζηελ εηθνληθή, πξνθνζκηθή ιεηηνπξγία (Eliade, 

1963:188-192). 

Δπί ηεο νπζίαο, ε δηάβαζε απνηειεί έλα ηξφπν κεηάβαζεο απφ κηα 

θαηάζηαζε ζε κηα άιιε, θαζψο ην άηνκν κεηαβαίλεη ζε κηα λέα θνηλσληθή 

                                                 
9
 χκθσλα κε ηνλ Turner ε  κεζνξηαθφηεηα είλαη κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία νη κπνχκελνη 

βξίζθνληαη θάπνπ «κεηαμχ θαη αλάκεζα» (betweenandbetwixt) (Turner  φπσο αλαθέξεηαη ζην 

Παξαδέιιεο, 2016: 35). Γηα παξάδεηγκα ν αξξαβψλαο απνηειεί κηα κεζνξηαθή πεξίνδν θαζψο 

απνηειεί κηα πεξίνδν αλάκεζα ζηελ εθεβεία θαη ην γάκν (vanGennep, 2016: 55). 
10

 Αλ θαη ε αλάπηπμε θαη ε αθνινπζία απηψλ ησλ ζηαδίσλ δηαθέξεη απφ ιαφ ζε ιαφ, ν vanGennep 

ηνλίδεη πσο νη ηειεηνπξγίεο ηνπ απνρσξηζκνχ εληνπίδνληαη θπξίσο ζε επηθήδεηεο ηειεηέο, νη 

ηειεηνπξγίεο ηεο ελζσκάησζεο ζε γακήιηεο ηειεηέο θαη νη κεζνξηαθέο ηειεηνπξγίεο παίδνπλ ζπνπδαίν 

ξφιν ζηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο κηαο γπλαίθαο, ζηνλ αξξαβψλα, θ.ά. (vanGennep, 2016: 54-55). 
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θαηάζηαζε, απνθηά κηα άιιε ηαπηφηεηα θη έλα άιιν θνηλσληθφ πξφζσπν. χκθσλα 

κε ηνλ vanGennep, ε κεηάβαζε απηή ζπλδέεηαη άξξεθηα, φρη κφλν κε ηελ θνηλσληθή, 

αιιά θαη κε ηελ θνζκηθή ηάμε θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερψο κηα πξνζπάζεηα 

απνθαηάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο αιιά θαη ηεο θνζκηθήο επηαμίαο, νη νπνίεο 

απνξξπζκίδνληαη κε θάζε αιιαγή ηεο θνηλσληθήο ζέζεο θηι. (vanGennep, 2016:23). 

χκθσλα κε ηνλ Eliade, ε ηειεηνπξγηθή κεηάβαζε, ην πέξαζκα είλαη ε 

έλαξμε ηεο εθεβείαο, ε κεηάβαζε απφ κηα ειηθηαθή νκάδα ζε κηα άιιε αιιά θαη ε 

γέλλεζε, ν γάκνο θαη ν ζάλαηνο. ια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ κηα  κχεζε ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη ηελ αιιαγή ηνπ αηφκνπ ζε νληνινγηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν (Eliade, 

1963: 184). 

Δπίζεο νη ηειεηνπξγίεο δηάβαζεο έρνπλ  ρσξηθή  θαη ρξνληθή δηάζηαζε, νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ζε αιιεινζχλδεζε κε ηε θπζηθή δηάζηαζε θαη κάιηζηα ν 

vanGennep ππνζηεξίδεη πσο απηέο νη ηξεηο δηαζηάζεηο απνηεινχλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο (vanGennep, 2016:29). 

Ζ δηάβαζε απηή ζπλήζσο αθνξά πξαγκαηηθά ρσξηθά πεξάζκαηα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηε δηάβαζε κέζα απφ ππιψλεο, ζχξεο, θαηψθιηα, ξπάθηα, ζχλνξα θηι. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν vanGennep  ππνζηεξίδεη πσο ε δηάβαζε αλάκεζα ζε δπν 

θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο ηαπηίδεηαη κε ηε «ρσξηθή δηάβαζε, κε ηελ είζνδν ζην ρσξηφ, 

ηελ θαηνηθία, ηε δηάβαζε απφ ην έλα δσκάηην ζην άιιν»(vanGennep, 2016:28). Χο 

πξνο ηε ρξνληθή δηάζηαζε, κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη ηειεηνπξγίεο δηάβαζεο 

θηλνχληαη ζε δχν άμνλεο: ζηνλ γξακκηθφ ρξφλν- ν νπνίνο είλαη κε αλαζηξέςηκνο 

(κεηάβαζε απφ ηελ εθεβεία ζηελ ελειηθίσζε)- θαη ζηνλ θπθιηθφ ρξφλν πνπ αθνξά 

ζηηο επνρηθέο πεξηνδηθφηεηεο (vanGennep, 2016:27-29). 

Οη κεηαβάζεηο απηέο αθνξνχλ είηε ζε θπζηθέο θαηαζηάζεηο φπσο είλαη ε 

εγθπκνζχλε, ε γέλλεζε, ν ζάλαηνο θ.ά., είηε ζε θνηλσληθέο πξαθηηθέο φπσο είλαη ν 

γάκνο, ε πηνζεζία, ε ελζξφληζε, ε κεηαλάζηεπζε θ.ά., είηε είλαη θνζκηθνχ ραξαθηήξα 

φπσο ε αιιαγή ηνπ ρξφλνπ, ησλ επνρψλ, ε λέα ζειήλε θ.ά.(vanGennep, 2016:29-30). 
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ζνλ αθνξά ζην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ, ν Hertz (φπσο αλαθέξεηαη ζην 

vanGennep: 2016:22-23) ππνζηεξίδεη πσο ν ζάλαηνο απνηειεί κηα κχεζε, θαζψο 

απνηειεί έλα πέξαζκα απφ ηνλ νξαηφ θφζκν ζηνλ αφξαην, ην νπνίν επηθέξεη 

ζεκαληηθή αλαλέσζε ζην ζψκα θαη ηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ην κπεηηθό ζάλαην κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε 

ηειεηνπξγία είλαη αξθεηά ζχλζεηε δηφηη πξαγκαηνπνηείηαη αιιαγή ηφζν ζε 

νληνινγηθή φζν θαη ζε θνηλσληθή ζέζε. Ο λεθξφο ζα πξέπεη λα ππνζηεί θάπνηεο 

δνθηκαζίεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηε κνίξα ηνπ ζηε κεηά ζάλαηνλ δσή, αιιά ζα πξέπεη 

λα γίλεη απνδεθηφο θαη απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ λεθξψλ. Τπάξρνπλ ιανί πνπ ν ζάλαηνο 

επηβεβαηψλεηαη κφλν κε ηελ ηειεηνπξγηθή ηαθή, θαζψο απηφο πνπ δελ έρεη ηαθεί δελ 

ζεσξείηαη λεθξφο. Γηα ηνπο κε ζξεζθεπφκελνπο, ε γέλλεζε, ν γάκνο, ν ζάλαηνο είλαη 

γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ κφλν ην άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ (Eliade, 1963:185). 

πλδένληαο ην κπεηηθφ ζάλαην κε ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα κπνξνχκε λα 

πνχκε πσο ν κχζνο ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ εληνπίδεηαη κέζα ζε απηά  είηε  νιφθιεξνο, 

είηε αθέξαηνο, είηε παξνπζηάδεηαη ζε απηά θάπνηα αλαπηπγκέλε απηνχ κνξθή,  έζησ 

κε κέζα απφ θάπνηεο βαζηθέο ιέμεηο θαη δελ πξέπεη λα καο  πξνθαιεί εληχπσζε αλ ζε 

θάπνην ηξαγνχδη ππάξρεη έλαο αξραηνειιεληθφο ή ηλδηθφο κχζνο, ή αλ ν ζπλδπαζκφο 

ησλ κπζηθψλ ζηνηρείσλ δηαθέξεη απφ απηά πνπ ήδε γλσξίδνπκε απφ ηε γλσζηή καο 

κπζνινγία (θαξηζήο, 1986: 21-22).  

χκθσλα κε ηνλ Καςσκέλν, ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ δελ εληνπίδεηαη κφλν ζηα 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα, πνπ είλαη ακηγψο πέλζηκα, φπσο ηα κνηξνιφγηα αιιά θαη ζηα 

εξσηθά, φπνπ νη εξσηθέο πξάμεηο θαη ε ηφικε ησλ εξψσλ «αλακεηξνχληαη» κε ην 

ζάλαην, ζηα ηξαγνχδηα ηεο μεληηηάο φπνπ ν απνραηξεηηζκφο πξνθαιεί ηνλ ζξήλν ν 

νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ παξαπέκπεη ζε κνηξνιφη, ζηηο παξαινγέο φπνπ «ε πεξηπέηεηα 

ηεο δσήο, ζηε κπζηθή ή θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε, είλαη ζπλπθαζκέλε κε αηκαηεξέο 

ηζηνξίεο ή εκπεηξίεο ζαλάηνπ», θ.ά. (Καςσκέλνο, 1996: 220). 

Χζηφζν, ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ ζηηο κπζηθέο παξαινγέο ζπλδέεηαη θαη 

δηάθνξα κπεηηθά ζέκαηα κεξηθά απφ ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ θαξηζή (1986: 37, 

58, 85, 89) είλαη ε απνκφλσζε, ε μεληηηά, ην γεθχξη, ην πνηάκη θ.ά. Δπνκέλσο ζε απηφ 
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ην ζεκείν πέξαλ ηεο  αλαθνξάο  ζηηο κνξθέο κπεηηθνχ ζαλάηνπ πνπ έρνπλ επηιερζεί 

λα παξνπζηαζηνχλ, ζα γίλεη αλαθνξά θαη ζε αιιειέλδεηα κπεηηθά ζέκαηα πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ πην εκπεξηζηαησκέλε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο πνπ κειεηάκε.  

ην βηβιίν ησλ G.Saunier&E.Moser(2019) Διιεληθό δεκνηηθό ηξαγνύδη: 

Μύζνη κπεηηθνί θαη παξαινγέο, ην νπνίν απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ παξνχζα 

κειέηε,  επηζεκαίλεηαη ν κπεηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ παξαινγψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο κνξθέο 

κπεηηθνχ ζαλάηνπ νη νπνίεο εληνπίδνληαη θπξίσο κέζα ζηηο  κπζηθέο παξαινγέο.  

χκθσλα κε ηνποSaunier&Moser(2019: 7), φια ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη 

ηδηαηηέξσο νη παξαινγέο έρνπλ ή κπνξεί λα απνθηήζνπλ κπεηηθφ ραξαθηήξα, «επεηδή 

πεξηέρνπλ έλα λφεκα δηδαθηηθφ […] θη επεηδή ην δίδαγκα είλαη αλαπφζπαζην κέξνο 

θάζε κχεζεο». Ο κπεηηθφο ξφινο ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

θαζψο βξίζθνληαη ζε απηά πνιιά κπεηηθά ζηνηρεία αιιά θαη ε νπζία ηνπ κπεηηθνχ 

κχζνπ. Ο κπεηηθφο κχζνο θάλεη ην ηξαγνχδη ζηελ νπζία ζξεζθεπηηθφ θείκελν, ην 

νπνίν πξνθχπηεη απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν «θαζψο απηφο δεη ζην ρψκα θαη ην λεξφ 

ησλ πξαγκάησλ» (θαξηζήο, 1986:22). 

Οη Saunier&Moserεπηζεκαίλνπλ πσο ηα ηξαγνχδηα ηα νπνία είλαη κπεηηθήο 

θχζεο, είλαη είηε ηειεηνπξγηθά θη εκπεξηέρνπλ κηα ηειεηνπξγηθή κπεηηθή πξάμε φπσο 

είλαη ηα ηξαγνχδηα ηνπ γάκνπ, ηα κνηξνιφγηα θ.ά., είηε δελ είλαη ηειεηνπξγηθά αιιά 

εκπεξηέρνπλ κέξνο θάπνηνπ κχζνπ, ν νπνίνο ζπλήζσο ζπλνδεχεη κηα κχεζε, έλα 

κπεηηθφ επεηζφδην (2019: 7-8).  

Πην ζπγθεθξηκέλααπηή ε θαηεγνξία ηξαγνπδηψλ κπεηηθήο θχζεο είλαη νη 

κπζηθέο παξαινγέο, νπνίεο δηεγνχληαη  έλα κχζν-  ζε αληίζεζε κε ηηο θνηλσληθέο 

παξαινγέο πνπ δηεγνχληαη κηα θαζεκεξηλή ηζηνξία. Σα ηξαγνχδηα απηά κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε απηά πνπ είλαη ζύλζεηα θαη πεξηέρνπλ ςήγκαηα απφ δηάθνξνπο 

κπεηηθνχο κχζνπο ή απφ κπεηηθά επεηζφδηα, φπσο ηα ηξαγνχδηα «ηνπ Πνξθχξε», 

«ηνπ θάζηξνπ ηεο Χξηάο» θ.ά. θαη ζε απηά πνπ είλαη αθηεξσκέλα ζε έλα κπεηηθό 

επεηζόδην φπσο ηνλ αγψλα θαηά ηνπ ηέξαηνο, ηελ θαηάπνζε απφ ην ηέξαο θ.ά.  
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(Saunier&Moser, 2019: 8). Απηά αθξηβψο ηα ηξαγνχδηα είλαη πνπ ζα απνηειέζνπλ 

ηνλ ππξήλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Αλ θαη νη κπζηθέο παξαινγέο είλαη ηξαγνχδηα κε κπεηηθφ ππξήλα ν νπνίνο  

έρεη ξίδεο ζηελ αξραηφηεηα, σζηφζν κέζα απφ ηηο παξαινγέο παξνπζηάδεηαη  «κηα 

αλαλεσκέλε εθδνρή ησλ αξραίσλ κχζσλ […] δεκηνπξγψληαο δηάθνξα ζηξψκαηα 

ζθέςεο. Οη αλακλήζεηο απφ ηνπο κπεηηθνχο κχζνπο αιιάδνπλ ελδερνκέλσο λφεκα θαη 

γίλνληαη κέξνο κηαο κπζηζηνξεκαηηθήο αθήγεζεο» (Saunier&Moser, 2019: 8). 

Οη βαζηθνί  κπεηηθνί κχζνη πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο κπεηηθέο παξαινγέο είλαη 

ε πάιε κε ην ηέξαο, ε εξσηθή πάιε κε πνιινχο ερζξνχο, κχζνη εθεβηθήο κχεζεο, 

κχζνη κχεζεο ζην γάκν, επηθίλδπλεο δηαδξνκέο θαη πεξάζκαηα, ε θαηάπνζε απφ 

ηέξαο θαη ελδερφκελε ζσηεξία, ν θαηαπνληηζκφο ζηε ζάιαζζα (ηα δχν ηειεπηαία 

απηά ζέκαηα είλαη ζπγγεληθά θαη ζρεηίδνληαη κε ην κχζν ηεο επηζηξνθήο ζηε κήηξα –

regressusaduterum) θαη ν κχζνο ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ, πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο κπεηηθνχο κχζνπο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα ηξαγνχδηα (Saunier&Moser, 

2019: 8-9). 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε δπν βαζηθέο κνξθέο κπεηηθνχ 

ζαλάηνπ: απηφλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επηθίλδπλε δηαδξνκή θαη ην ζηελφ πέξαζκα 

θαη απηφλ πνπ ζπλδέεηαη ηελ θαηάπνζε απφ ηέξαο θαη ηνλ θαηαπνληηζκφ ζηε 

ζάιαζζα, πεγάδη θηι. Οη  κνξθέο απηέο  επηιέρζεθαλ έλαληη άιισλ σο πην πξνζηηέο 

θαη θαηάιιειεο γηα ηνπο καζεηέο ησλ κεζαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, θαζψο 

ππεξηεξεί ην  ζηνηρείν ηνπ κχζνπ θαη ηεο θαληαζίαο.  

ηε κπεηηθή δηαδηθαζία ηνπ ζαλάηνπ, εκπιέθνληαη κπεηηθά ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ιανγξαθία, ηε ζξεζθεία, ηηο παξαδφζεηο θαη ηελ ςπραλάιπζε, ηα 

νπνία θαζψο αιιεινζπλδένληαη απνθαιχπηνπλ ηελ πνξεία ηεο κχεζεο θαη δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζπκβνιηθφ ή/ θαη πξαγκαηηθφ ζάλαην ησλ εξψσλ ησλ κπζηθψλ 

παξαινγψλ πνπ ζα κειεηήζνπκε.  Δπνκέλσο παξάιιεια κε ηηο δπν κνξθέο κπεηηθνχ 

ζαλάηνπ πνπ ζα εμεηαζηνχλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζε  κχζνπο θαη κπεηηθά ζέκαηα φπσο 

είλαη ην βαζηθφ ζέκα ηεο θαηάβαζεο, ν κχζνο ηνπ ζηνηρεησκέλνπ ηφπνπ, ν ξφινο πνπ 
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παίδνπλ ηα ζεξηά ζηηο πεξηπηψζεηο κπεηηθνχ ζαλάηνπ θαη πσο απηφ ην ζέκα ζρεηίδεηαη 

κε ην κνηίβν ηεο επηζηξνθήο ζηε κήηξα αιιά  θαη ην  ζέκα ηνπ λεξνχ.  

 

1.1.Δπηθίλδπλν πέξαζκα/γεθύξη 

 

Σν γεθχξη είλαη έλα κπζηθφ ζέκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε κχεζε ηελ  νπνία 

επίζεο ελέρεη ην ζέκα ηνπ θηίζκαηνο, ηεο πξσηνρξνληάο θαη ηεο θνζκνγνλίαο. Δίλαη 

έλα δχζθνιν πέξαζκα φπσο νη πκπιεγάδεο, έλα πέξαζκα απφ ηνλ πάλσ ζηνλ θάησ 

θφζκν, έλα «ζχκβνιν κπεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αλάινγα ηνπ είλαη ε ζθάια, ην 

δέληξν θαη φ,ηη άιιν φκνην» (θαξηζήο, 1986:85).  

Σν γεθχξη ζπκβνιίδεη ηελ κεηάβαζε, ηελ αλάβαζε θαη ηελ θαηάβαζε, είλαη  

έλα άλνηγκα πξνο ηνλ άιιν θφζκν, είηε απηφο είλαη ν Κάησ θφζκνο, είηε είλαη ν 

νπξαλφο. Απνηειεί ην πέξαζκα απφ ηε γε ζηνλ νπξαλφ πνπ πξηλ ρσξηζηνχλ  ήηαλ 

έλα- φινλ θη έθηνηε ππάξρεη ε αλάγθε λα βξεζεί έλαο ηξφπνο λα πεξάζεη θαλείο απφ 

ην έλα ζεκείν ζην άιιν (θαξηζήο, 1986: 85).  

Σν επηθίλδπλν πέξαζκα ηνπ γεθπξηνχ ζπλδέεηαη κε ηε δπζθνιία πνπ 

αληηκεησπίδεη ν ήξσαο λα ην πεξάζεη, αιιά θαη κε ηε θχιαμε ηνπ απφ δηάθνξνπο 

θχιαθεο. Σν πέξαζκα απηφ απνηειεί κηα κπεηηθή δηαδηθαζία, κηα δνθηκαζία πνπ 

άιινη θαηαθέξλνπλ λα ην πεξάζνπλ θαη άιινη φρη. Δίλαη ε έλσζε  ηνπ ζπλεηδεηνχ κε 

ην αζπλείδεην θαη ην πέξαζκα ηνπ δεκηνπξγεί  κηα ζπκβνιηθή εηθφλα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ επηζηξνθή ζηε κήηξα, θαζψο ν ήξσαο ππεξπεδά ηνπο ζθνπέινπο θαη θηάλεη 

ζηελ αζαλαζία (θαξηζήο, 1986: 84-86). 

Δπίζεο  κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε γέθπξα θαη ε ζηελή πχιε, πνπ 

ππνδειψλνπλ ην επηθίλδπλν πέξαζκα, είλαη ζηνηρεία πνπ εκθαλίδνληαη  ζπρλά κέζα 

ζε κπεηηθέο θαη ηαθηθέο ηειεηνπξγίεο θαη κπζνινγίεο. Ζ κχεζε, ν ζάλαηνο, ε 

κπζηηθηζηηθή έθζηαζε, ε απφιπηε γλψζε, ε πίζηε ηζνδπλακνχλ κε ηε κεηάβαζε απφ 

ηνλ έλαλ ηξφπν χπαξμεο ζηνλ άιιν  θαη επηθέξνπλ κηα πξαγκαηηθή νληνινγηθή 

κεηάιιαμε (Eliade, 1963: 181).  
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ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο νη ζξεζθεπηηθέο 

παξαδφζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην ζπκβνιηζκφ είλαη πνιιέο. Μεξηθά 

παξαδείγκαηα ηνπ κπεηηθνχ, ηαθηθνχ θαη κεηαθπζηθνχ ζπκβνιηζκνχ ηεο γέθπξαο θαη 

ηεο πχιεο πξνέξρνληαη επίζεο θαη απφ ηε κπζνινγία. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηξαληθή κπζνινγία, ε γέθπξα Cinvat φηαλ 

δηαζρίδεηαη απφ ηνπο λεθξνχο είλαη θαξδηά θαη έρεη πιάηνο ελλέα ιφγρεο, ελψ φηαλ 

δηαζρίδεηαη απφ ηνπο «θαθνχο» ήξσεο γίλεηαη ζηελή ζαλ μπξάθη (Eliade, 1963: 181). 

Δπίζεο νη Άξαβεο ζπγγξαθείο θαη κπζηηθηζηέο θάλνπλ ιφγν γηα κηα γέθπξα πνπ είλαη 

«πην ζηελή απφ ηξίρα» θαη ζπλδέεη ηε γε κε ηηο αζηξηθέο ζθαίξεο θαη ηνλ Παξάδεηζν. 

ηηο ρξηζηηαληθέο παξαδφζεηο νη ακαξησινί δελ θαηαθέξλνπλ λα δηαζρίζνπλ ην 

γεθχξη θαη ξίρλνληαη ζηελ θφιαζε, ελψ νη κεζαησληθνί ζξχινη κηινχλ γηα κηα γέθπξα 

πνπ ππάξρεη θάησ απφ ην λεξφ θαη γηα κηα ηνμσηή γέθπξα πνπ ζα πξέπεη λα πεξάζεη ν 

ήξσαο (Λάλζεινη) μππφιεηνο θαη κε γπκλά ρέξηα (Eliade, 1963:181-183). 

πλδένληαο ηα παξαπάλσ κε ηνλ ππξήλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνπ είλαη νη 

κπζηθέο παξαινγέο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν κχζνο ηνπ επηθίλδπλνπ πεξάζκαηνο 

ζηελ παξαινγή «Σνπ γεθπξηνχ ηεο Άξηαο», ηελ νπνία ζα κειεηήζνπκε ζηε ζπλέρεηα 

ηεο εξγαζίαο, εκπιέθεηαη έληερλα κε ην κχζν πεξί αλζξσπνζπζηψλ θαη 

ζηνηρεησκέλσλ ηφπσλ (Saunier&Moser, 2019: 121). 

1.1.1. ηνηρεησκέλνο ηόπνο 

 

Ο ιαφο ζχκθσλα κε ηνλ Κπξηαθίδε (1922: 159), δηαηήξεζε θάπνηεο 

παξαδφζεηο νη νπνίεο είηε έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ αξραηφηεηα θαη πνιχ ζπρλά 

παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε παξαδφζεηο απφ άιινπο ιανχο, είηε απνηεινχλ λεφηεξεο 

παξαδφζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κπζνπιαζηηθή θαληαζία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ.  

Μέζα ζε απηέο ηηο παξαδφζεηο αλήθνπλ θαη νη παξαδφζεηο πεξί 

ζηνηρεησκέλσλ ηφπσλ ηεο ζηεξηάο θαη ηεο ζάιαζζαο αιιά θαη πεξί ζεξηψλ, 

δξαθφλησλ, λεξάηδσλ θ.ά. 
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Μηα ηέηνηα καθξηλή παξάδνζε εκπεξηέρεη  ηε δνμαζία πσο γηα λα ζηεξηψζεη 

έλα κεγάιν θηίζκα ζα πξέπεη λα ζπζηαζηεί ζηα ζεκέιηα θάπνην δσληαλφ πιάζκα. Ζ 

ςπρή ηνπ αηφκνπ πνπ ζπζηάδεηαη, ζχκθσλα κε ηε δνμαζία, κπνξεί λα ιάβεη 

νπνηαδήπνηε κνξθή ζέιεη θαη κε ηελ ππεξθπζηθή ηεο δχλακε, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θπιάεη ην νηθνδφκεκα απφ ηνπο θηλδχλνπο (Πνιίηεο,2014: 89). 

χκθσλα κε ηνλ Κπξηαθίδε (1922: 175-176), νη δνμαζίεο πεξί 

ζηνηρεησκέλσλ ηφπσλ ζπλδένληαη κε ηηο παξαδφζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

παγθφζκηεο δνμαζίεο  πεξί ςπρψλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηε δχλακε πνπ απνθηά ε ςπρή 

φηαλ απνρσξεί απφ ην ζψκα.  Ζ ςπρή κεηά ην ζάλαην ηνπ δψνπ ή ηνπ αλζξψπνπ 

απνθηά έλα ξφιν «θχιαθα» ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν απεβίσζε ην ππνθείκελν, γεγνλφο 

πνπ κπνξεί είηε λα πξνθαιέζεη θφβν θαη εγθαηάιεηςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ απφ 

ηνπο αλζξψπνπο, είηε λα πξνβάιεη ηελ επεξγεηηθή δξάζε ηεο ςπρήο θαη σο επφκελν, 

λα επηβάιιεηαη ε ζπζία θάπνηνπ αλζξψπνπ ή δψνπ, έηζη ψζηε λα ζηεξηψζεη ην 

θηίζκα.  

χκθσλα κε ηνλ Αλδξένπ (2010: 35), νη δνμαζίεο απηέο πξνέθπςαλ θπζηθά, 

θαζψο γηα ηα έξγα ηνπ αλζξψπνπ (φπσο γεθχξηα, πχξγνη, θ.ά.) είλαη ππεχζπλνο ν 

άλζξσπνο θαη ζα πξέπεη ν ίδηνο λα αλαιάβεη λα ηα «ζηνηρεηψζεη», ελψ γηα ηε θχιαμε 

ησλ έξγσλ ηεο θχζεο είλαη ππεχζπλα ηα ζηνηρεηά. 

χκθσλα κε ηνλ Fauriel (φπσο αλαθέξεηαη ζην Αλδξένπ, 2010: 34), ηα 

πνηάκηα, νη πεγέο, νη βξάρνη, νη ζπειηέο θαη νη νηθίεο έρνπλ αθφκε θαη ζήκεξα έλα 

δαηκφλην ην νπνίν επαγξππλεί θαη είλαη ππεχζπλν γηα ηε θχιαμε ηνπ ρψξνπ. Μάιηζηα 

φπσο παξαηεξεί ν Αλδξένπ ζε -ζρεηηθά άγλσζηε- παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ «Σνπ 

γεθπξηνχ ηεο Άξηαο», ε κε ζεκειίσζε ηνπ γηνθπξηνχ νθείιεηαη ζε έλα ζηνηρεηφ πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ δεμηά θακάξα ηνπ, κέζα ζηνλ πνηακφ Άξαρζν (Αλδξεφπ, 2010: 35). 

Χζηφζν ηα ζηνηρεηά θαη ζηνηρεησκέλνη ηφπνη δελ ππάξρνπλ κφλν ζηε ζηεξηά 

αιιά θαη ζηε ζάιαζζα,  φκσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε απηά δελ ζπλδένληαη κε ηηο 

ςπρέο ησλ απνζλεζθφλησλ, αιιά κε δαίκνλεο ηεο αξραηφηεηαο. Σα ζεξηά απηά απφ ηε 

κέζε θαη πάλσ έρνπλ αλζξψπηλε κνξθή θαη απφ ηε κέζε θαη θάησ κνξθή ςαξηνχ, 

ήηνη Γνξγφλεο, θη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζεθψζνπλ αλεκνζηξφβηινπο θαη λα 
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θαηαπνληίζνπλ θαξάβηα θαη λαχηεο. Ζ αδειθή ηνπ Μ. Αιέμαλδξνπ απνηειεί ίζσο ην 

πην γλσζηφ ηέηνηνπ ηχπνπ ζεξηφ, ελψ ν Κπξηαθίδεο καο πιεξνθνξεί πσο ηα ζεξηά 

απηά ζπλδένληαη κε ηηο εηξήλεο θαη ηε θχιια (Κπξηαθίδεο, 1922: 177-178). 

χκθσλα κε ηνλ Eliade (φπσο αλαθέξεηαη ζην Saunier&Moser, 2019: 122-

123), θαη νη δχν κχζνη πνπ αλαθέξζεθαλ – ην επηθίλδπλν πέξαζκα θαη ν 

ζηνηρεησκέλνο ηφπνο-αλήθνπλ ζηνπο κχζνπο ηεο επηζηξνθήο ζηε κήηξα  ζηελ νπνία 

επίζεο αλήθνπλ νη κχζνη ηεο θαηάπνζεο απφ θάπνην ηέξαο, νη κχζνη πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε «vaginadentata», κε ηελ θαηάβαζε ζε ζρηζκή ηνπ εδάθνπο αιιά θαη κχζνη πνπ 

ελέρνπλ ην «παξάδνμν πέξαζκα», φπσο είλαη νη πκπιεγάδεο, θαζψο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο ν κπνχκελνο θηλδπλεχεη λα θαηαβξνρζηζηεί, λα θνκκαηηαζηεί θ.ά. 

 

1.2.Καηάπνζε από ζεξηό/Καηαπνληηζκόο ζην λεξό 

 

Απηέο νη δπν κνξθέο κπεηηθνχ ζαλάηνπ παξνπζηάδνπλ αξθεηά θνηλά ζεκεία 

ιφγσ ηνπ φηη ελέρνπλ ακθφηεξεο ηα κπζηθά ζέκαηα ηεο θαηάβαζεο θαη ηεο 

επηζηξνθήο ζηε κήηξα. 

 

1.2.1. Καηάβαζε 

 

Ζ θαηάβαζε είλαη έλα βαζηθφ κπζηθφ ζέκα, ην νπνίν έρεη κειεηεζεί θπξίσο 

απφ ηελ ςπραλάιπζε θαη ηε ζξεζθεηνινγία. ηελ θαηάβαζε αλήθνπλ θαη νη κνξθέο 

ηεο αλάβαζεο θαη ηεο απνζέσζεο. ηηο κπεηηθέο ηειεηνπξγίεο ε θαηάβαζε ζπλδέεηαη 

κε ηελ αλαγέλλεζε, ηελ επηζηξνθή ζηε γελεηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ TerraMater 

(Μεηέξα γε), ηε VaginaDentata (νδνλησηφ αηδνίν), ηελ επηζηξνθή απφ ηελ μεληηηά 

ζηελ παηξίδα θ.ά. Αλάκεζα απφ ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν απφ ην ράνο, ηελ θνηιηά ηνπ 

δξάθνπ, ην πεγάδη θαη ην θξίζηκν πέξαζκα, ν κπνχκελνο πεξλάεη απφ πνιχ δχζθνιεο 

δνθηκαζίεο, νη νπνίεο θαλεξψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηνπ ηαπηφηεηα. εκαληηθφ είλαη 
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λα ππνγξακκηζηεί ην γεγνλφο πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάβαζεο, ν κπνχκελνο 

είλαη πεζακέλνο θαη ζα γίλεη πιήξεο φηαλ μαλαγελλεζεί (θάξηζεο, 1986: 130-131). 

Μάιηζηα γηα ηνπο Αξραίνπο Έιιελεο, ε θαηάβαζε ζηνλ Κάησ θφζκν 

απνηεινχζε κηα πξφζθαηξε παξαβίαζε ησλ λφκσλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ, κε 

ζθνπφ ηελ επίζθεςε ζηνλ Άδε απφ ην άηνκν, θαζψο απηφ βξίζθεηαη ελ δσή. Απηή ε 

επίζθεςε αθνξνχζε φινπο ηνπο άλδξεο ηεο Αξραίαο Διιάδαο,  ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ζενχο ηνπ Οιχκπνπ, νη νπνίνη δελ θαηέβαηλαλ πνηέ ζηνλ Άδε.  Χζηφζν, κφλν νη 

ήξσεο ήηαλ απηνί πνπ κπνξνχζαλ λα πάλε ζηνλ Άδε θαη λα επηζηξέςνπλ θαη κάιηζηα 

απηνί ήηαλ ειάρηζηνη: Ζξαθιήο, Θεζέαο, Οδπζζέαο θαη Οξθέαο (CalvoMartinez, 

2000:1). 

Χο πξνο ηελ παξνχζα εξγαζία, κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε πσο ε θαηάβαζε 

ζην πεγάδη ζπλήζσο ζεκαίλεη ην θαηέβαζκα ηνπ ήξσα κέζα ζην πεγάδη απφ θάπνηνλ 

άιιν θαη ηέηνηεο θαηαβάζεηο ππάξρνπλ δηάζπαξηεο ζηελ παγθφζκηα ιατθή κπζνινγία, 

φπσο είλαη ε θαηάβαζε ηεο Ηζηάξ απφ ην Έπνο ηνπ Γηιγακέο ή ε θαηάβαζε ηνπ 

Οξθέα θαη ηνπ Οδπζζέα (θαξηζήο, 1986: 130). 

1.2.2. Μπεηηθόο ζπκβνιηζκόο ηεο επηζηξνθήο ζηε κήηξα 

 

Ζ θαηάβαζε φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ζπλδέεηαη κε ηελ επηζηξνθή 

ζηε κήηξα, ην regressusaduterum. 

Ζ θνηιηά ελφο ηέξαηνο ζπκβνιίδεη ηε κήηξα. Ο λένο εθεί ηξψγεηαη απφ ην 

ηέξαο θαη ρσλεχεηαη, σζηφζν ε θνηιηά απνηειεί θαη ελφο είδνπο κήηξα ε νπνία είλαη 

ζξεπηηθή θη έηζη ην άηνκν αλαγελλάηαη. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν 

ζπκβνιηζκφο ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ θαη ηεο αλαγέλλεζεο είλαη 

αιιεινζπκπιεξσκαηηθνί (Eliade, 2009:74). Δπίζεο ε θνηιηά ηνπ ηέξαηνο, φπσο θαη 

ην ζψκα κηαο ρζφληαο ζεάο, αληηπξνζσπεχεη ηα ζπιάρλα ηεο γεο, ην βαζίιεην ησλ 

λεθξψλ, ηελ θφιαζε (Eliade, 2009:108).  
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Πην ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ην κνηίβν ηεο επηζηξνθήο  ζηε κήηξα, κπνξνχκε 

λα πνχκε πσο απηφ εληνπίδεηαη ζε πνιινχο κπεηηθνχο κχζνπο. Ζ ηδέα ηεο θπνθνξίαο 

θαη ηεο γέλλεζεο ελφο παηδηνχ, εθθξάδεηαη κέζα απφ πνηθίιεο εηθφλεο φπσο ε είζνδνο 

ζηε κήηξα ηεο Μεηέξαο γεο ή ζην ζψκα ελφο ζαιάζζηνπο θήηνπο, ή άγξηνπ ηέξαηνο, 

ή αθφκα θαη ζε έλα νηθφζηην δψν.  Χζηφζν νη κχζνη ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο, ζε 

απηνχο φπνπ ε επηζηξνθή ζηε κήηξα απνηειεί κηα κπζηεξηψδε δηαδηθαζία- αιιά φρη 

επηθίλδπλε θαη ζε απηνχο φπνπ ε επηζηξνθή ππνδειψλεη ην ελδερφκελν ηνπ 

ηεκαρηζκνχ απφ ηα ζαγφληα ηνπ ηέξαηνο ή ηεο vaginadentata-ηεο Μεηέξαο γεο θαη λα 

ρσλεπηεί ζηελ θνηιηά ηνπο.  Οη κχζνη πνπ αλήθνπλ ζηελ δεχηεξε νκάδα είλαη  α) είηε 

κχζνη ζηνπο νπνίνπο ν ήξσαο κεηά ηελ θαηάπνζε ηνπ απφ θάπνην ηέξαο, βγαίλεη 

ληθεηήο θαζψο θάλεη ηα πάληα γηα λα θαηαθέξεη λα βγεη απφ ηελ θνηιηά ηνπ ηέξαηνο, 

β) είηε κχζνη ησλ ζακάλσλ νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο έθζηαζήο ηνπο ππνηίζεηαη 

πσο κπαίλνπλ ζηελ θνηιηά ελφο ηεξάζηηνπ ςαξηνχ ή θάιαηλαο, γ) είηε κχζνη πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πέξαζκα πξνο ηε vaginadentata ή κε ηελ επηθίλδπλε θάζνδν ζε κηα 

ζπειηά ή κηα ζρηζκή πνπ βξίζθεηαη ζηε κήηξα ηεο Μεηέξαο γεο, ε νπνία θέξλεη ηνλ 

ήξσα ζηνλ άιιν θφζκν, δ) είηε ελ ηέιεη, ζε έλα ζχλνιν κχζσλ πνπ πεξηέρνπλ ην 

κνηίβν ηνπ «παξάδνμνπ πεξάζκαηνο», θαζψο ν ήξσαο θαιείηαη λα πεξάζεη αλάκεζα 

απφ δπν κπιφπεηξεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή θίλεζε, ζε βξάρνπο πνπ ζα ελσζνχλ 

απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή ή πάλσ απφ κηα γέθπξα ζηελή ζαλ θισζηή θαη αηρκεξή ζαλ 

ιεπίδα απφ καραίξη. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κνξθψλ ηεο επηζηξνθήο ζηε 

κήηξα είλαη φηη ν ήξσαο δελ πεζαίλεη θαη δελ επηζηξέθεη ζε εκβξπαθή θαηάζηαζε θαη 

θεξδίδεη ηελ αζαλαζία (Eliade, 2009: 93-94). 

Σν regressusaduterum, επηηπγράλεηαη πξνθεηκέλνπ ην άηνκν λα γελλεζεί ζε 

κηα λέα κνξθή χπαξμεο ή λα αλαγελλεζεί. Μπνξνχκε λα πνχκε πσο ε επηζηξνθή ζηε 

κήηξα αληηζηνηρεί κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζχκπαληνο ζηελ ρανηηθή ή εκβξπαθή 

θαηάζηαζε, ελψ ην  ζθνηάδη πξηλ ηε γέλλεζε αληηζηνηρεί ζηε λχρηα πξηλ απφ ηε 

δεκηνπξγία (Eliade, 1975:80-81). 

Οη κπεηηθνί κχζνη ηεο επηζηξνθήο ζηε κήηξα πξνεηνηκάδνπλ κηα λέα 

γέλλεζε, ε νπνία φκσο δελ είλαη επαλάιεςε ηεο πξψηεο θπζηθήο γέλλεζεο. Τπάξρεη 

κηα κπζηηθηζηηθή αλαγέλλεζε πλεπκαηηθήο θχζεο, κηα πξφζβαζε ζε έλα λέν ηξφπν 

χπαξμεο πνπ πεξηιακβάλεη ζεμνπαιηθή σξηκφηεηα θαη ηε ζπκκεηνρή ζε θάηη ηεξφ. 
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Γηα λα επηηεπρζεί έλαο αλψηεξνο ηξφπνο χπαξμεο, ε θχεζε θαη ε γέλλεζε πξέπεη λα 

επαλαιεθζνχλ κε ηξφπν ηειεηνπξγηθφ θαη ζπκβνιηθφ (Eliade, 1975: 80-81). 

ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεηάζνπκε ην ζπκβνιηζκφ ηεο θαηάπνζεο απφ θάπνην 

ηέξαο. Σν ζέκα απηφ ζχκθσλα κε ηνλ Κακπάλε (2018),  ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαηαβχζηζε ζηνλ Άδε, ηελ επηζηξνθή ζηε κήηξα θηι. θαη έρεη απνηειέζεη ζέκα 

κειέηεο ζπνπδαίσλ ςπραλαιπηψλ φπσο ν Freud, Jung  θαη Aldler. 

 Ο Eliade ππνζηεξίδεη πσο  ν ζπκβνιηζκφο ηεο θαηάπνζεο απφ θάπνην ηέξαο 

έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο κπήζεηο, αιιά θαη ζηνπο εξσηθνχο κχζνπο θαη ηε 

κπζνινγία θαη ζπλδέεηαη νπζηαζηηθά κε ην ζπκβνιηζκφ ηεο επηζηξνθήο ζηελ 

θνηιηαθή ρψξα, ν νπνίνο ζπλεπάγεηαη ηελ αλαγέλλεζε ηνπ αηφκνπ, θαζψο ε θνηιηά 

είλαη ν θφζκνο πνπ επηζηξέθεη ζπκβνιηθά θαη δεκηνπξγείηαη εθ λένπ. Ζ είζνδνο ζηελ 

θνηιηά ελφο ηέξαηνο, είλαη νπζηαζηηθά κηα ζπκβνιηθή ηαθή θαη ε αλάδπζε απφ ηνλ 

κπεηηθφ «ηάθν» απνηειεί ελφο είδνπο θνζκνγνλία (Eliade, 1963:195-196).  

Ζ θαηάπνζε απφ θάπνην ηέξαο ζχκθσλα κε ηνλ Ν.Γ. Πνιίηε, εληνπίδεηαη ζε 

αξραίνπο κχζνπο φπσο απηφο ηεο θαηάπνζεο ηνπ Ηάζσλα απφ ην ρξπζφκαιιν δέξαο 

θαη ηνπ Ζξαθιή απφ ην θήηνο θαη ηνπ Πεξζέα, πνπ πξνζπαζψληαο λα γιηηψζεη ηελ 

Αλδξνκέδα θαηαζπαξάδεηαη απφ ην θήηνο (Πνιίηεο, 1920: 249). 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνπο Saunier&Moser, απηή ε κνξθή ζαλάηνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ ειιεληθή παξάδνζε φπνπ ν Λνπθηαλφο πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία θάπνησλ 

λαπηηθψλ πνπ ελψ έρνπλ θαηαβξνρζηζζεί απφ έλα ζαιάζζην ηέξαο, θαηαθέξλνπλ λα 

βγνπλ δσληαλνί βάδνληαο θσηηά ζηα ζπιάρλα ηνπ, φπσο επίζεο  θαη κε ηελ ηζηνξία 

ηνπ πξνθήηε Ησλά πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Παιαηά Γηαζήθε, ν νπνίνο βγήθε απφ ηελ 

θνηιηά ζηνπ θήηνπο  δσληαλφο κεηά απφ ηξεηο κέξεο «εγθηβσηηζκνχ» 

(Saunier&Moser, 2019: 37). 

Δλ ζπληνκία ν  Ησλάο παξάθνπζε ηε ζετθή δηαηαγή θη έπιεπζε  πξνο ηε 

Θαξζίδα αληί γηα ηε Νηλεπή, ψζηε λα θεξχμεη εθεί ηε κεηάλνηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ μέζπαζε ηξηθπκία θαη ππεχζπλνο ζεσξήζεθε ν Ησλάο, ν νπνίνο γηα λα 
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εμηιεσζεί δήηεζε λα ηνλ ξίμνπλ ζηε ζάιαζζα. Σφηε έλα θήηνο
11

 θαηάπηε ηνλ Ησλά θαη 

ηνλ θξάηεζε κέζα ηνπ γηα ηξεηο κέξεο. Απηέο  ηηο εκέξεο ν Ησλάο πξνζεπρφηαλ 

ζπλερψο ζην ζεφ γηα λα ηνλ ζπγρσξέζεη  θαη ελ ηέιεη ηελ ηειεπηαία κέξα ην θήηνο 

θηάλνληαο ζηε ζηεξηά, άλνημε ην ζηφκα ηνπ θαη ηνλ απειεπζέξσζε, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη ηελ ζπγρψξεζε ηνπ απφ ην ζεφ. χκθσλα κε ην Υξηζηηαληζκφ ε 

θαηάπνζε ηνπ Πξνθήηε Ησλά απφ ην θήηνο– ε νπνία θπξίσο ζπλαληάηαη ζε 

αλαζηάζηκεο αγηνγξαθίεο-  αιιά θαη ε έμνδφο ηνπ απφ απηφ, ζπκβνιίδεη ηελ ηξηήκεξε 

ηαθή θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνχ. Ζ θνηιηά ηνπ θήηνπο ζπκβνιίδεη ηελ θάζνδν 

ζηνλ Άδε θαη κάιηζηα ππάξρνπλ παξαζηάζεηο φπνπ ν Υξηζηφο ηξαβάεη ηνπ 

πξνπάηνξεο απφ ην ζηφκα ηνπ θήηνπο. Σέηνηνπ είδνπο αλαπαξαζηάζεηο ζπλδένληαη κε 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο Γεπηέξαο Παξνπζίαο, φπνπ νη ακαξησινί θαηαπνληίδνληαη απφ 

ην ζηφκα ελφο θήηνο πνπ ζπκβνιίδεη ηελ θφιαζε (Κακπάλεο, 2018). 

Δπίζεο ε ηζηνξία ηνπ Ησλά ζπλαληάηαη ζηε ινγνηερλία θαη ζε ιατθέο 

δηεγήζεηο φπσο ζην MobyDick ηνπ H.Melville, αιιά θαη ζηηο Πεξηπέηεηεο ηνπ Πηλόθην 

ηνπ C.Collodi, φπνπ ν Πηλφθην εηζέξρεηαη ζηελ θνηιηά ελφο θήηνπο θαζψο ςάρλεη ηνλ 

Σδεπέην θαη θαηαθέξλεη λα βγεη απφ εθεί δσληαλφο θαη κε αλζξψπηλε πιένλ κνξθή, 

κνλάρα αθνχ έρεη κεηαληψζεη γηα ηα ιάζε ηνπ (Κακπάλεο, 2018). 

 

1.2.3. ηνηρεηά ηεο θύζεο 

 

Σα ζηνηρεηά ηεο θχζεο πνπ επηρεηξνχλ λα θαηαζπαξάμνπλ ηνπο ζαξξαιένπο 

αιιά θαη ηνπο έρνληεο άγλνηα θηλδχλνπ ήξσεο, είλαη ζπλήζσο δξάθνληεο, ιάκηεο θηι. 

                                                 
11

Σν ζπγθεθξηκέλν θήηνο έρεη αλαπαξαζηαζεί αλά ηνπο αηψλεο κε πνηθίιεο κνξθέο θαη 

κάιηζηα ζηηο παιαηφηεξεο έρεη κνξθή ζαιάζζηνπ θηδηνχ κε θεθάιη ηέξαηνο. Απηή ε κνξθή αθήλεη 

πεξηζψξηα ζπζρεηηζκνχ ηνπ Ησλά κε ηνλ Ηάζσλα, θαζψο απηφο απεηθνλίδεηαη ζε εξπζξφκνξθε θχιηθα 

ηνπ 5
νπ

 αη. π.Υ. λα εμέξρεηαη απφ ην ζηφκα ελφο θηδηνχ,  αιιά θαη κε ηνλ Ζξαθιή ν νπνίνο 

απεηθνλίδεηαη ζε κειαλφκνξθν αγγείν ηνπ 530 π.Υ. λα θνλεχεη έλα ζαιάζζην ηεξαηψδεο θίδη 

(Κακπάλεο, 2018). 
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Απφ ηνλ κεξν θηφιαο γίλνληαη αλαθνξέο ζε δξάθνπο, νη νπνίεο 

ζπλερίζηεθαλ αθφκε θαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε ν δξάθνο ζπκβνιίδεη ην δηάβνιν πνπ μεγειάεη ηελ Δχα θαη ηελ σζεί ζηελ 

ακαξηία.  ηα λεφηεξα ρξφληα νη κχζνη έδσζαλ ην έλαπζκα λα δεκηνπξγεζνχλ θη 

άιινη κχζνη θαη δνμαζίεο. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηεο Άλδξνπ, νη 

δξάθνη θέξεηαη λα θαηνίθεζαλ ην λεζί πξηλ ηνπο Έιιελεο (Αλδξένπ, 2010: 27). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ν Κπξηαθίδεο (1922: 173) αλαθέξεη γηα ηνπο δξάθνληεο
12

 

πσο έρνπλ θνβεξή επκεγέζε κνξθή κε ηεξάζηηα θέξαηα θαη θηεξά θαη ζπρλά ην 

θεθάιη ηνπο  είλαη απφ βφδη, ελψ είλαη ηθαλνί λα θαηαπηνχλ αλζξψπνπο θαη δψα. Απηή 

ε δνμαζία πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα θαη κάιηζηα ε δξαθνληνθηνλία απφ θάπνην 

ήξσα, ζεφ ή Άγην (ζχκθσλα κε ην Υξηζηηαληζκφ) είλαη ε κφλε ιχζε εμφλησζεο 

απηψλ ησλ θνβεξψλ πιαζκάησλ.  

πλήζσο νη δξάθνληεο έρνπλ θνβεξή ζσκαηηθή δχλακε θαζψο είλαη ηθαλνί 

λα εθζθελδνλίζνπλ ηεξάζηηνπο ιίζνπο θαη λα θνπβαιήζνπλ ζηνπο ψκνπο νιφθιεξα 

δέληξα, αιιά ε δηαλνεηηθή ηνπο δχλακε είλαη πνιχ κηθξή. Οη δξάθνη δνπλ ζε 

ζπήιαηα, ζε φξε, ζε πχξγνπο θαη ζε ηφπνπο πνπ παίξλνπλ ην φλνκα ηνπο απφ απηνχο 

φπσο Γξαθνιίκλε, Γξαθνζπειηά, Γξαθφηξππα θ.ά. Αξέζθνληαη ζηηο ιεειαζίεο 

πεξηνπζηψλ θαη ζηηο αξπαγέο λεαξψλ θνξηηζηψλ (Κπξηαθίδεο, 1922: 174). 

πρλά ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή δχλακε θάπνηνπ 

ήξσα, φπσο ν Γηγελήο, παξνκνηάδεηαη κε ηε δχλακε ηνπ δξάθνπ, ελψ επίζεο 

ππάξρνπλ δνμαζίεο φπνπ ν δξάθνο αθνχ κεηακνξθσζεί ζε άλδξα, ζπλεπξίζθεηαη κε 

γπλαίθεο. Σέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε δνμαζία ηεο Οιπκπηάδαο, φπνπ ν Άκκσλ, 

έλαο ζεφο, κεηακνξθψλεηαη ζε θίδη θαη ζπλεπξίζθεηαη εξσηηθά κε ηελ Οιπκπηάδα θαη 

σο απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπλεχξεζεο γελληέηαη ν Αιέμαλδξνο (Αλδξένπ, 2010: 28-

29). 

                                                 
12

Ζ ιέμε δξάθνο πξνθχπηεη απφ ην ξήκα δέξθνκαη πνπ ζεκαίλεη ξίρλσ νμχ βιέκκα 

(Αλδξένπ, 2010: 26).  
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Δπίζεο ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν πσο ζηηο 

πξνρξηζηηαληθέο παξαδφζεηο θαη δνμαζίεο αλαθέξνληαη ζπρλά ζηνηρεηά φπσο λεξάηδεο 

θαη  ιάκηεο, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κεζεκέξη θαη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βιάςνπλ ηνπο αλζξψπνπο (Αλδξένπ, 2010: 31). Μάιηζηα γηα 

ηηο λεξάηδεο ιέλε πσο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηα πνηάκηα θαη εθεί αλαγθάδνπλ ηηο 

γπλαίθεο φρη κφλν λα ρνξέςνπλ, αιιά  θαη λα κηιήζνπλ έηζη ψζηε λα ηνπο πάξνπλ νη 

Νεξάηδεο ηε κηιηά (Αλδξένπ, 2010: 32). 

Δπίζεο ππάξρνπλ ηα ζηνηρεηά ησλ πεγαδηψλ ηα νπνία κεηακνξθψλνληαη 

ζπρλά ζε φκνξθεο θνπέιεο, κε ζθνπφ λα θαηαζηξέςνπλ ηνπο λένπο ξίρλνληάο ηνπο 

κέζα ζην πεγάδη, αθνχ πξψηα ηνπο μεγειάζνπλ κε ηελ κεηακφξθσζε ηνπο ( Πνιίηεο, 

1871: 133).χκθσλα κε ηνλ Κπξηαθίδε (1922: 190), έλα ηέηνην  είδνο ζεξηνχ είλαη νη 

ιάκηεο. Σν φλνκα Λάκηα, πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραηφηεηα θαηά ηελ νπνία δήισλε έλα 

θαθνπνηφ δαίκνλα πνπ έπληγε κηθξά παηδηά. Πιένλ ε ιέμε ιάκηα δειψλεη ηνπο 

δαίκνλεο πνπ δνπλ ζην λεξφ, νη νπνίνη κάιηζηα ζπρλά ζπγρένληαη κε ηηο λεξάηδεο. Οη 

ιάκηεο είλαη ςειέο θαη φκνξθεο θαη ζπλήζσο έρνπλ πάλσ απφ δπν πφδηα, είηε απηά 

είλαη γατδνπξηλά, είηε θαηζηθίζηα, είηε αλζξσπηλά. Δπίζεο εκθαλίδνληαη θπξίσο ζε 

πεγέο θαη θξήλεο θαη θξαηνχλ ην λεξφ κέρξη θάπνηνο άλζξσπνο λα ζπζηάζεη θάπνηνλ 

άιινλ θαη λα ηνπο ηνλ δψζεη λα ηνλ θαηαβξνρζίζνπλ. 

χκθσλα κε ηνλ Αλδξένπ (2010:65) νη ιάκηεο
13

 ή λεξάηδεο, έρνπλ 

ππεξθπζηθέο δπλάκεηο
14

 θαη ηε δπλαηφηεηα λα κεηακνξθσζνχλ. Δπίζεο θάπνηνη 

ππνζηεξίδνπλ πσο ε χπαξμε ησλ λεξατδψλ  ζπλδέεηαη κε ην ηέινο ηεο κεηξηαξρίαο, 

θαζψο αξθεηέο άμηεο γπλαίθεο αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ θνηλσληθή δσή 

θαη λα δήζνπλ ζηα δάζε ιφγσ ηεο επηθξάηεζεο ηεο παηξηαξρίαο (Αλδξένπ, 2010: 69). 

                                                 
13

Δπίζεο ππάξρεη θαη ε ιάκηα πνπ δεη ζηε ζάιαζζα θαη απνηειεί ηε βαζίιηζζα ησλ 

λεξατδψλ. Οη ιάκηεο ηεο ζάιαζζαο θάλνπλ θαθφ ζηα θαξάβηα θαζψο ηα πιαλεχνπλ κε ην ρνξφ θαη ηα 

ηξαγνχδηα ηνπο πάλσ ζηα θχκαηα, παξαπέκπνληαο καο ζηηο εηξήλεο (Κπξηαθίδεο, 1922: 191). 

 
14

χκθσλα κε ηηο ιατθέο δνμαζίεο ην καληήιη ζπκβνιίδεη φιε ηε δχλακε ηεο λεξαΐδαο θαη αλ 

θάπνηνο ηεο ην πάξεη απηή ράλεη ηηο δπλάκεηο ηεο θαη ππνηάζζεηαη ζε απηφλ (Αλδξένπ, 2010: 77). 
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1.2.4. Σν λεξό 

 

Σν ηειεπηαίν  ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχκε ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη 

απηφ ηνπ λεξνχ, ην νπνίν απνηειεί έλα ζπνπδαίν ζηνηρείν ηεο θχζεο θαη ν 

ζπκβνιηζκφο ηνπ πνηθίιιεη αλαιφγσο ηνλ πνιηηηζκφ, ηε ζξεζθεία αθφκε θαη ηε 

κπζνινγία πνπ ην πξαγκαηεχεηαη.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζάιαζζα θαη ην πεγάδη ζα απνηειέζνπλ γηα ηνπο ήξσεο 

ησλ παξαινγψλ πνπ ζα εμεηάζνπκε, ηελ «ηειεπηαία θαηνηθία».  Δίλαη ν ιφγνο 

απνρσξηζκνχ θαη ν ηφπνο μεγειάζκαηνο, ν ηφπνο φπνπ ν ήξσαο αλακεηξάηαη κε ηηο 

δπλάκεηο ηνπ αιιά θαη κε ηηο δπλάκεηο ηεο θχζεο θαη  ν ηφπνο «εληαθηαζκνχ» ησλ 

εξψσλ.   

Χο πξνο ηε κνξθή ηνπ,  ην λεξφ έρεη πνιπκνξθία θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Bachelard (2002: 53), θαηεγνξηνπνηείηαη ζε λεξφ ηεο ραξάο θαη λεξφ ηνπ πφλνπ. 

Δπίζεο ην λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθά απφ θάζε ζξεζθεία. Πην ζπγθεθξηκέλα 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην λεξφ ζην Υξηζηηαληζκφ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε 

βάπηηζε, ζηνλ Ηζιακηζκφ γηα πιχζε ησλ πηζηψλ πξηλ απφ ηελ πξνζεπρή, ελψ γηα ηνλ  

Ηλδνπηζκφ ην πιχζηκν ζην Γάγγε ζπκβνιίδεη ηνλ «θαζαξηζκφ» απφ ηηο ακαξηίεο 

(Hamad, 2020: 258). 

ηνλ αξαβηθφ πνιηηηζκφ, ην λεξφ έρεη πνιιαπινχο ζπκβνιηζκνχο. ην 

Κνξάλη, ην λεξφ απνηειεί πεγή δσήο. Σν λεξφ επίζεο ζπκβνιίδεη ηελ θαζαξφηεηα, 

ηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο θαη ηνπ ςεχδνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα  ζηελ ηζηνξία 

ηνπ νινκψληα θαη ηεο Μπηιθίο, φπνπ ην λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνθαιχςεη 

φηη ηα πφδηα ηεο Μπηιθίο δελ είλαη αλζξψπηλα αιιά γατδνπξηλά (al-Nisafi, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Hamad, 2020: 260).  

 Δπίζεο ην λεξφ ζπκβνιίδεη ηνλ απνρσξηζκφ θαη ην ζάλαην. Ο ζπκβνιηζκφο 

απηφο ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξία ηεο ηηκσξίαο ησλ αλζξψπσλ απφ ηνλ Καηαθιπζκνχ 

ηνπ Νψε, φπνπ νπζηαζηηθά ην λεξφ ζπκβνιίδεη ηε ξήμε θαη ην ζάλαην (ibnKathir, 
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φπσο αλαθέξεηαη ζην Hamad, 2020: 260). Δπίζεο γηα ηνλ αξαβηθφ πνιηηηζκφ ην λεξφ 

ζπκβνιίδεη ηε γνληκφηεηα θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα, θαζψο γηα παξάδεηγκα ε δίςα γηα 

λεξφ κπνξεί λα ζπκβνιίζεη ηε ζεμνπαιηθή δίςα (Hamad, 2020: 260).  

Κάηη παξφκνην ζπκβαίλεη θαη ζηελ ειιεληθή κπζνινγία, φπνπ ην λεξφ θέξεη 

«ηθαλφηεηεο γνληκνπνίεζεο» θαζψο ε Γαλάε, ε νπνία είρε  θπιαθηζηεί θάησ απφ ην 

έδαθνο απφ ηνλ παηέξα ηεο Βαζηιηά Αθξίζην, γνληκνπνηείηαη απφ ην Γία πνπ 

εκθαλίδεηαη κε κνξθή ρξπζήο βξνρήο θαη  πέθηεη απφ ηε ζηέγε ( Trzaskomaetal. 

φπσο αλαθέξεηαη ζην Hamad, 2020: 262). 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο απφ ηε κηα ην λεξφ πνπ αλαβιχδεη είλαη πεγή δσήο 

θαη δεκηνπξγίαο θαη απφ ηελ άιιε ε βχζηζε ζην λεξφ ζπκβνιίδεη ηελ παιηλδξφκεζε, 

ηελ επαλελζσκάησζε, ηε δηάιπζε ησλ κνξθψλ θη επαλαιακβάλεη ηελ θνζκνγνληθή 

πξάμε κηαο επίζεκεο εθδήισζεο. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην λεξφ 

ζπλεπάγεηαη θαη ην ζάλαην αιιά θαη ηελ αλαγέλλεζε, θαζψο ε επαθή κε ην λεξφ 

θέξλεη πάληα κηα αλαγέλλεζε. Απηφ ζπκβαίλεη  αθελφο γηαηί ε δηάιπζε αθνινπζείηαη 

απφ κηα λέα γέλλεζε θαη αθεηέξνπ γηαηί ε βχζηζε γνληκνπνηεί θαη πνιιαπιαζηάδεη ηε 

δσή. Ζ πιεκκχξα ή ε πεξηνδηθή βχζηζε ησλ Ζπείξσλ (φπσο ζην κχζν ηεο 

Αηιαληίδαο) βξίζθνπλ αληηζηνηρία κε ηνλ αλζξψπηλν ζάλαην πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

πγξαζία, ην πγξφ πεδίν ηνπ Κάησ θφζκνπ θαη ην κπεηηθφ ζάλαην ηνπ βαπηίζκαηνο. Ζ 

βχζηζε ζην λεξφ δελ ηζνδπλακεί κε κηα νξηζηηθή εμαθάληζε, αιιά κε κηα πξνζσξηλή 

επαλέληαμε ζην αθαζφξηζην, πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο δσήο, αλάινγα κε 

ην αλ απηή ε ζηηγκή είλαη θνζκηθή, βηνινγηθή ή ζσηεξηνινγηθή. Δπίζεο είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ε πιεκκχξα ζπλδέεηαη κε ην βάπηηζκα θαη νη ηαθηθέο 

ζπνλδέο κε ηελ θάζαξζε ηνπ λενγέλλεηνπ  ή ησλ αλνημηάηηθσλ ηειεηνπξγηθψλ  

ινπηξψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ  πγεία θαη ηε γνληκφηεηα. ε νπνηαδήπνηε ζξεζθεία, 

ην λεξφ δηαηεξεί πάληα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, δηαιχεη  θαη θαηαξγεί δηάθνξεο κνξθέο, 

εμαγλίδεη απφ ηηο ακαξηίεο, θαζαξίδεη θαη αλαγελλάεη ηαπηφρξνλα (Eliade, 1963:129-

131). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε πσο φιεο νη κνξθέο κπεηηθνχ 

ζαλάηνπ ζηηο νπνίεο αλαθεξζήθακε, έρνπλ σο ζπλδεηηθφ θξίθν ηα θνηλά κπεηηθά 

ζέκαηα θαη ηνπο κχζνπο πνπ αλαιχζακε. Χζηφζν γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ 
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αλάιπζε ησλ κπζηθψλ παξαινγψλ κε βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζεσξείηαη 

ζθφπηκν λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπο, γηα ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ηνπο απφ ηνλ αλαγλψζηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ:ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

ΠΑΡΑΛΟΓΧΝ 

 

2.1.«Σνπ γεθπξηνύ ηεο Άξηαο» 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαινγή απνηειεί κηα απφ ηηο πην γλσζηέο παξαινγέο θαη 

ζηεξίδεηαη ζε κηα καθξηλή παξάδνζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δνμαζία πσο γηα λα 

ζηεξηψζεη έλα κεγάιν θηίζκα ζα πξέπεη λα ζπζηαζηεί ζηα ζεκέιηα θάπνην δσληαλφ 

πιάζκα. Ζ ςπρή ηνπ αηφκνπ πνπ ζπζηάδεηαη, ζχκθσλα κε ηε δνμαζία, κπνξεί λα 

ιάβεη νπνηαδήπνηε κνξθή ζέιεη θαη κε ηελ ππεξθπζηθή ηεο δχλακε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θπιάεη ην νηθνδφκεκα απφ ηνπο θηλδχλνπο(Πνιίηεο,2014: 89). 

 

Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνπο ππξηδάθε & Πεηξφπνπιν (1962:319), ππάξρνπλ 

πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξαγνπδηνχ νη νπνίεο δελ είλαη κφλν 

ειιεληθέο, θαζψο ην ηξαγνχδη δηαζψδεηαη θαη ζε άιιεο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, 

πξνζαξκνζκέλν ζηα ηνπσλχκηα ηνπο. 

 

 χκθσλα κε ηνλ Κπξηαθίδε, ε παξαινγή απηή έρεη ππφζεζε ηξαγηθή θαη 

άγξηα, ελψ ραξαθηεξίδεηαη απφ θαληαζία ζηηο πεξηγξαθέο, ηνικεξή έθθξαζε, 

γξαθηθφηεηα ζηε γιψζζα, ζπληνκία θαη δξακαηηθφηεηα ζηελ αθήγεζε (Κπξηαθίδεο, 

1922: 84). 

Ζ πιαζηή ππφζεζε ηεο παξαινγήο απηήο έρεη αξρή, δέζε, θνξχθσζε θαη 

ιχζε θαη εμειίζζεηαη γξήγνξα κε δξακαηηθή θαη λνεκαηηθή νηθνλνκία ράξε ζηα 

αζχλδεηα ζρήκαηα,  ελψ ππάξρνπλ θαη αξθεηέο δξακαηηθέο ζπγθξνχζεηο πνπ 

επηηείλνπλ ηελ ηξαγηθφηεηα θαη ηε δξακαηηθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο. Δπίζεο αμίδεη λα 

ζεκεηψζνπκε πσο παξά ηελ λνεκαηηθή ππθλφηεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ,νη ςπρνινγηθέο 

πηπρέο ησλ ραξαθηήξσλ θαη ηδηαηηέξσο ηεο γπλαίθαο ηνπ πξσηνκάζηνξα, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ απφιπην βαζκφ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή πνπ ζα κειεηήζνπκε είλαη απφ ηελ Κέξθπξα θαη 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην Δθινγαί από ηα ηξαγνύδηα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, ηνπ 
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Ν.Γ.Πνιίηε(1925:144-145).  Απνηειείηαη απφ 46 ζηίρνπο θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

αθειιαξίνπ (2009:61) φπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο παξαινγέο, δελ παξαηεξείηαη ν 

ρσξηζκφο ησλ ζηίρσλ ζε ζηξνθέο αιιά έρεη ζπλερή ζηηρνπξγία.Αθφκε,  κπνξνχκε λα 

πνχκε πσο εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο ηζνκεηξίαο, θαζψο ην λφεκα νινθιεξψλεηαη αλά 

εκηζηίρην, ζηίρν ή /θαη  δίζηηρν θαη δελ παξαηεξείηαη λνεκαηηθφο δηαζθειηζκφο.  

ηελ παξαινγή γίλεηαη επίζεο ρξήζε ηεο ππεξβνιήο, ηνπ ππεξθπζηθνχ 

ζηνηρείνπ, ηεο κεηαθνξάο, ηεο παξνκνίσζεο, πξνζσπνπνηήζεσλ, αληηζέζεσλ, 

επαλαιήςεσλ θαη ηνπ λφκνπ ησλ ηξηψλ. Ζ αθήγεζε γίλεηαη ζε ηξίην πξφζσπν θη 

επίζεο γίλεηαη ρξήζε ηνπ δηαιφγνπ πνπ πξνζδίδεη ακεζφηεηα, δσληάληα, 

παξαζηαηηθφηεηα, δξακαηηθφηεηα θαη γξήγνξν ξπζκφ ζην ηξαγνχδη.  

 Σν ηξαγνχδη απνηειείηαη απφ πέληε λνεκαηηθέο ελφηεηεο. ηελ πξψηε 

ελφηεηα (ζη. 1 - 13) πεξηγξάθεηαη ε κάηαηε πξνζπάζεηα ησλ ζαξάληα πέληε 

καζηφξσλ θαη ησλ εμήληα καζεηψλ ηνπο, λα ζηεξηψζνπλ ην γεθχξη ηεο Άξηαο ην 

νπνίν ρηίδνπλ φιε κέξα αιιά θάζε βξάδπ γθξεκίδεηαη. Απφ ην πξψην θηφιαο δίζηηρν 

ελεκεξσλφκαζηε γηα ην δξακαηηθφ ρψξν φπσο επίζεο γηα ην γεγνλφο φηη παξφιν 

πνπνη κάζηνξεο θαη νη καζεηέο ηνπο είλαη πνιινί, δελ θαηαθέξλνπλ λα ζηεξηψζνπλ ην 

γεθχξη. Ζ ππεξβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ καζηφξσλ γίλεηαη γηα λα θαλεί ε ζεκαζία πνπ 

έρεη ην κεγάιν απηφ  έξγν, ζηνηρείν πνπ  ίζσο δηθαηνινγεί ηελ επζχλε πνπ ληψζεη ν 

πξσηνκάζηνξαο γηα ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ απνδνρή ηεο 

ζπζίαο ηεο γπλαίθαο ηνπ. ηνλ ζη. 3 απνθαιχπηεηαη ε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ 

νη κάζηνξεο λα ζηεξηψζνπλ ην γεθχξη κέζα απφ ην αζχλδεην ζρήκα «νιεκεξίο ην 

ρηίδαλε, ην βξάδπ εγθξεκηδφηαλ». ε απηφ ην ζηίρν εληνπίδνληαη δεχγε αληηζέησλ 

«νιεκεξίο» – «ην βξάδπ» θαη «ρηίδαλε» – «γθξεκηδφηαλ»,  ηα νπνία κε ιηηφηεηα θαη 

δξακαηηθή νηθνλνκία απνθαιχπηνπλ ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κάζηνξεο. 

ηνπο ζη. 5 θαη 6 κνηξνινγνχλ νη κάζηνξεο θαζψο δελ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ην 

ππεξθπζηθφ θαηλφκελν πνπ ζπκβαίλεη. Δπίζεο  ζηνλ ζη. 6 γίλεηαη επαλάιεςε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ ζηίρνπ 3, γηα λα ηνληζηεί ε ηξαγηθφηεηα ηνπ ππεξθπζηθνχ 

θαηλνκέλνπ. Καζψο κνηξνινγνχλ νη κάζηνξεο  εκθαλίδεηαη έλα  πνπιί  (ζη.7-9) σο 

αγγειηνθφξνο, σο απφ κεραλήο ζεφο. Ζ εκθάληζε ηνπ πνπιηνχ σο αγγειηνθφξνο 

ζεκαληηθψλ κελπκάησλ είλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη ε 

πξνζσπνπνίεζε ηνπ πνπιηνχ ηνπ δίλεη  αλζξψπηλε ιαιίηζα (ζηνηρείν αληκηζκνχ).  
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ηνπο επφκελνπο ζηίρνπο (10-13) ην πνπιί δίλεη ηε ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη κάζηνξεο θαζψο ηνπο αλαθνηλψλεη ηελ αλάγθε γηα ζπζία ηεο 

γπλαίθαο ηνπ πξσηνκάζηνξα θαη φρη νπνηνπδήπνηε αλζξψπνπ, νξθαλνχ ή δηαβάηε. Ζ 

ηξαγηθφηεηα ηεο ζιηβεξήο απηήο είδεζεο δίλεηαη κε ιηηφ θαη ζαθή ηξφπν θαη  

εληείλεηαη κε ηελ επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο «ζηνηρεηψλεη» θαη κε ηε ρξήζε ηνπ λφκνπ 

ησλ ηξηψλ («νξθαλφ», «μέλν» , «δηαβάηε»). 

ηε  δεχηεξε  ελφηεηα (ζη.14- 29) γίλεηαη ε ηξαγηθή ζπλεηδεηνπνίεζε εθ 

κέξνπο ηνπ πξσηνκάζηνξα, ν νπνίνο αληηιακβάλεηαη φηη γηα λα ζηεξηψζεη ην γεθχξη 

ζα πξέπεη λα γίλεη αλζξσπνζπζία θαη κάιηζηα λα ζπζηαζηεί ε γπλαίθα ηνπ. Ο 

πξσηνκάζηνξαο βξίζθεηαη ζε αδηέμνδν θαη ζε απφγλσζε θη απηφ εθθξάδεηαη  κε ηελ 

ππεξβνιή  «θαη ηνπ ζαλάηνπ πέθηεη», παξφια απηά ππαθνχεη ζηελ εληνιή θαη ζηέιλεη 

ην πνπιί- αγγειηνθφξν λα θαιέζεη ηε γπλαίθα ηνπ. ηνπο ζηίρνπο 16 θαη 17 θαίλεηαη 

ε εζσηεξηθή πάιε ηνπ πξσηνκάζηνξα, ν νπνίνο παξφιν πνπ πξέπεη λα ππαθνχζεη 

ζηελ εληνιή ηνπ πνπιηνχ, θαίλεηαη λα κελ δέρεηαη απηή ηελ αλζξσπνζπζία θαη 

πξνζπαζεί λα ηελ θαζπζηεξήζεη. ηνπο επφκελνπο ζηίρνπο ππάξρεη δξακαηηθή 

ζχγθξνπζε ε νπνία θνξπθψλεη ηε δξάζε κε ην παξάθνπζκα ηνπ πνπιηνχ, ην νπνίν 

αληί γηα «αξγά» αθνχεη «γνξγά» (δεχγνο αληηζέησλ). Απηφ ην αζχλδεην ζρήκα πνπ 

εληνπίδεηαη ζηνπο ζη. 19 θαη 20, επηηείλεη ηελ άθημε ηεο γπλαίθαο ηνπ πξσηνκάζηνξα 

θη επνκέλσο ηε ζπζία ηεο. Ζ εκθάληζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ ζηίρν 21, ζιίβεη βαζηά ηνλ 

πξσηνκάζηνξα θη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο κεηαθνξάο  «ξαγίδεηαη ε  

θαξδηά ηνπ»  (ζη. 22) θαζψο ζπλεηδεηνπνηεί πσο ε ζπζία ηεο γπλαίθαο ηνπ πιένλ 

είλαη αλαπφθεπθηε. Ο πξσηνκάζηνξαο ακέζσο θαηαθιχδεηαη απφ αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία έξρνληαη ζε αληίζεζε κε  ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο γπλαίθαο ηνπ 

πνπ  έξρεηαη ραξνχκελε λα ηνλ βνεζήζεη θαη  ραηξεηά ηνπο κάζηνξεο έρνληαο πιήξε 

άγλνηα ηνπ ηη κέιιεη γελέζζαη.  

ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ζηνηρείν ηεο ηξαγηθήο 

εηξσλείαο είλαη έληνλν θαη ε γπλαίθα αλάγεηαη ακέζσο ζε ηξαγηθφ πξφζσπν. Δπίζεο 

απφ ην ζηίρν 24 κέρξη ην ζηίρν 32 ηεο επφκελεο ελφηεηαο, δηαθφπηεηαη ε αθήγεζε θαη 

δίλεη ηε ζέζε ηεο ζην δηάινγν, ν νπνίνο πξνζδίδεη δσληάληα, ακεζφηεηα θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε θαζψο νη δξακαηηθέο ζπγθξνχζεηο ζπλερίδνληαη. ην ζηίρν 

25 ε γπλαίθα αλαξσηηέηαη γηα ην ιφγν πνπ ν άληξαο ηεο είλαη ζηελαρσξεκέλνο, 
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«βαξγσκηζκέλνο» θαη ζηνλ ζηίρν 26 θάπνηνο κάζηνξαο, κέζσ παξαπιαλεηηθψλ 

εξσηήζεσλ, ηελ ελεκεξψλεη έκκεζα πσο ε ιχπε ηνπ πξσηνκάζηνξα νθείιεηαη ζε έλα 

δαρηπιίδη πνπ έρεη πέζεη ζηελ πξψηε θακάξα ηνπ γεθπξηνχ. Σν δαρηπιίδη ελψ γεληθά 

ζπκβνιίδεη ηα δεζκά ηνπ γάκνπ θαη ηελ αγάπε πνπ ζπλδέεη έλα δεπγάξη, ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε κεηαηξέπεηαη ζε ζχκβνιν ζαλάηνπ. Απφ απηφ ην ζεκείν μεθηλά ε 

εμαπάηεζε ηεο γπλαίθαο κε ζθνπφ λα θαηέβεη ζηα ζεκέιηα ηνπ γεθπξηνχ γηα λα 

«ιπζνχλ ηα κάγηα». Γίλεηαη ρξήζε άζθνπσλ εξσηεκάησλ απφ θάπνην  κάζηνξα πξνο 

ηε γπλαίθα θαη ε επαλάιεςε ηεο ιέμεο «πνηνο;» κεγεζχλεη  ηελ ηξαγηθή εηξσλεία. Ζ 

απάληεζε ηεο γπλαίθαο ζηνπο ζηίρνπο 28 θαη 29 απνδεηθλχεη γηα αθφκα κηα θνξά ηελ 

άλεπ φξσλ αγάπε ηεο γηα ηνλ πξσηνκάζηνξα θαη ηελ επηζπκία ηεο λα ηνλ βνεζήζεη. Ζ 

επαλάιεςε ηεο πξνζσπηθήο αλησλπκίαο «εγψ» απφ ηε γπλαίθα, ηνλίδεη ην βάξνο ηεο 

απφθαζεο  θαη ηελ ηξαγηθφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ησλ πξάμεσλ ηεο θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην δεχγνο αληηζέησλ «κπσ»/ «βγσ» ππνγξακκίδεηαη  ε ηξαγηθή εηξσλεία ε νπνία 

ζε απηνχο ηνπο ζηίρνπο γίλεηαη αθφκα εληνλφηεξε. 

ηελ ηξίηε ελφηεηα (ζη.30-34)  ε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα θαηεβαίλεη ζηα 

ζεκέιηα γηα λα βξεη ην δαρηπιίδη, φκσο δελ ην βξίζθεη θαη κάηαηα δεηά απφ ηνπο 

κάζηνξεο λα ηελ βνεζήζνπλ λα αλέβεη. Ζ κάηαηε αλαδήηεζε βνήζεηαο γίλεηαη κε ηε 

ρξήζε ηεο ππεξβνιήο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζη. 32 «φινλ ηνλ θφζκν αλάγεηξα, κα 

ηίπνηα δε βξήθα».  ηνπο ζηίρνπο 33 θαη 34 νη κάζηνξεο μεθηλνχλ ην «ρηίζηκν»  ηεο 

γπλαίθαο ζηα ζεκέιηα ηνπ γεθπξηνχ.  Ζ ρξήζε ηνπ λφκνπ ησλ ηξηψλ ζε απηφ ην 

δίζηηρν, θνξπθψλεη  βαζκηαία ηελ ηξαγηθφηεηα θαη ηε δξακαηηθφηεηα ηνπ γεγνλφηνο, 

αθνχ ν ηειεπηαίνο πνπ νινθιεξψλεη ηνλ εληνηρηζκφ ηεο γπλαίθαο ζηα ζεκέιηα ηνπ 

γεθπξηνχ είλαη ν ίδηνο ν πξσηνκάζηνξαο, ν νπνίνο κάιηζηα «ξίρλεη κέγα ιίζν». 

ηελ ηέηαξηε ελφηεηα (ζη.35-40) ε γπλαίθα παξαπνληέηαη γηα ηε κνίξα ηεο 

θαη γηα πξψηε θνξά θαηαξηέηαη.  Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζη. 35 ζπλεηδεηνπνηεί φηη έρεη 

εμαπαηεζεί θαη ζξελεί γηα ηε κνίξα ηεο. ηνπο ζη. 36-38, αλαθαιεί ηηο  ζπκθνξέο πνπ 

έρνπλ βξεη ηελ νηθνγέλεηα ηεο, θαζψο  εθηφο απφ ηελ ίδηα έρνπλ ζπζηαζηεί ζηα 

ζεκέιηα άιισλ πνηακψλ θαη νη δπν ηηο αδεξθέο. Ζ νηθνγελεηαθή ηξαγσδία 

νινθιεξψλεηαη κε ηε δηθή ηεο ζπζία θαη απνδίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ λφκνπ ησλ 

ηξηψλ θαη ηνπ ππεξθπζηθνχ ζηνηρείνπ. ηνπο ηειεπηαίνπο ζηίρνπο ηεο ελφηεηαο, ε 

ηξαγηθή ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ε πξνδνζία πνπ ληψζεη ε γπλαίθα, ηελ νδεγνχλ ζην λα 
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θαηαξαζηεί φπνηνλ δηαβάηε πεξάζεη απφ ην γεθχξη, δίλνληαο ηελ αίζζεζε ηεο 

αλάγθεο γηα εθδίθεζε. Ζ θαηάξα  εθθξάδεηαη κε ππνηαθηηθή έγθιηζε, κε 

παξνκνίσζε θαη κε επαλάιεςε ησλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ «ηξέκεη» θαη «πέθηεη»: «Χο 

ηξέκεη ην θαξπφθπιιν, λα ηξέκεη ην γεθχξη, θη σο πέθηνπλ ηα δεληξφθπιια, λα 

πέθηνπλ νη δηαβάηεο».  

 ηελ ηειεπηαία ελφηεηα (ζη.41-46) ε γπλαίθα αιιάδεη ηελ θαηάξα γηαηί ηεο 

ππελζπκίδεηαη ε αδειθηθή αγάπε. Πην ζπγθεθξηκέλα (ζη. 41-42) θάπνηα θσλή 

ππελζπκίδεη ζηε γπλαίθα ηελ αγάπε ηεο γηα ην κνλάθξηβν αδειθφ ηεο θαη απηή 

απνθαζίδεη λα επαλαδηαηππψζεη  ηελ θαηάξα ψζηε  λα κνηάδεη κε επρή κε ζθνπφ  λα 

γιηηψζεη ηνλ αδεξθφ ηεο ζε πεξίπησζε πνπ δηαβεί ην γεθχξη (ζη. 43).   

Οη ηειεπηαίνη ζηίρνη ηεο παξαινγήο εκπεξηέρνπλ ηελ επρή ηεο γπλαίθαο. Ζ 

θαηάξα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε επρή κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ππνηαθηηθήο έγθιηζεο  

απφ  έλα ζρήκα ππφζεζεο  ην νπνίν ζπλδπάδεηαη  κε ηελ πξνζσπνπνίεζε, ηελ 

ππεξβνιή («αλ ηξέκνπλ ηα «άγξηα βνπλά», «αλ πέθηνπλ ηα‟ άγξηα πνπιηά») θαη ηελ 

επαλάιεςε ησλ ιέμεσλ «ηξέκνπλ» θαη «πέθηνπλ». 

Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο παξφιε ηελ πνηθηιία ησλ παξαιιαγψλ πνπ 

ππάξρνπλ, ν βαζηθφο κχζνο παξακέλεη ν ίδηνο ελψ νη δηαθνξέο πνπ ζπλαληνχκε 

αθνξνχλ θπξίσο κνηίβα, φπσο απηφ ηνπ αγγειηαθφξνπ πνπ άιινηε  είλαη πνπιί φπσο 

είδακε, άιινηε ζηνηρεηφ φπσο ζηελ  παξαιιαγή απφ ηε Λέζβν
15

, άιινηε είλαη  νη ίδηνη 

νη κάζηνξεο φπσο ζηελ παξαιιαγή απφ ηελ Δπξπηαλία
16

 θαη άιινηε είλαη κηα θσλή 

απφ ηα βάζε φπσο ε παξαιιαγή απφ ηνλ Πφλην
17

.  

                                                 
15

Βι. παξαιιαγή ζην Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα: Α΄ηόκνο πνπ έρνπλ επηκειεζεί νη 

ππξηδάθεο & Πεηξφπνπινο (1962: 320-321). 

 
16

Βι. παξαιιαγή ζην Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα: Α΄ηόκνο πνπ έρνπλ επηκειεζεί νη 

ππξηδάθεο & Πεηξφπνπινο (1962: 321-322). 

 
17

Βι. παξαιιαγή ζην Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα: Α΄ηόκνο πνπ έρνπλ επηκειεζεί νη 

ππξηδάθεο & Πεηξφπνπινο (1962: 322-323). 
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2.2.«Κόξε ζην πεγάδη» 

 

Ζ παξνχζα παξαινγή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δχν ηχπνπο πνπ ζψδνληαη  ππφ 

ηνλ ηίηιν «Σνπ θνιπκβεηή».Πην αλαιπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν πξψηνο ηχπνο 

αθνξά ζηελ κεηακθίεζε κηαο ιάκηαο, ελφο ζεξηνχ, ζε  θφξε πνπ θάζεηαη ζε έλα 

πεγάδη, ζε ιίκλε θιπ. θαη ζξελεί κέρξη λα εκθαληζηεί θάπνηνο πεξαζηηθφο λένο, απφ 

ηνλ νπνίν δεηάεη λα βνπηήμεη κέζα ζην πεγάδη γηα λα ηεο πηάζεη ην δαρηπιίδη πνπ ηεο 

έρεη πέζεη κέζα. Δθφζνλ ν λένο βξεη ην δαρηπιίδη, ε θνπέια ππνηίζεηαη πσο ζα ηνλ 

πάξεη γηα άληξα ηεο. Ο δεχηεξνο ηχπνο, ηνλ νπνίν ζα εμεηάζνπκε έπεηηα, αθνξά  ζην 

ζηνίρεκα πνπ βάδεη έλαο βαζηιηάο κε έλα λέν λα δηαζρίζεη ηε ζάιαζζα θνιπκπψληαο 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα θαηαθέξεη ηνπ ππφζρεηαη πσο ζα ηνπ δψζεη γηα γπλαίθα 

ηνπ ηε ζχδπγν, ηελ αδεξθή ή ηελ θφξε ηνπ(ππξηδάθεο &Πεηξφπνπινο, 1962: 332). 

 

χκθσλα κε ηνλ Πνιίηε (φπσο αλαθέξεηαη ζην Πεηξφπνπινο, 1958:47) ην 

ηξαγνχδη απηφ πξνέξρεηαη απφ ην κχζν πνπ ζρεηίδεηαη κε ην Θεζέα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν Μίλσαο, ζέινληαο λα ηηκσξήζεη ην Θεζέα πνπ είρε εθθξάζεη 

ακθηβνιίεο σο πξνο ηε γέλλεζε ηνπ Μίλσα απφ ην Γηα, ηνλ δηέηαμε λα πέζεη ζηε 

ζάιαζζα θαη λα θνιπκπήζεη γηα λα ηνπ βξεη ην δαρηπιίδη πνπ ν ίδηνο είρε πεηάμεη ζηε 

ζάιαζζα. Έηζη ν Θεζέαο βνχηεμε ζηε ζάιαζζα θαη ηα δειθίληα ηνλ νδήγεζαλ ζην 

κέγαξν ηνπΠνζεηδψλα, φπνπ ε Ακθηηξίηε ηνπ ράξηζε έλα ρξπζφ ζηεθάλη θη έηζη 

απηφο μαλαβγήθε ζηελ επηθάλεηα. ηε ζπλέρεηα ν Θεζέαο έδσζε απηφ ην ζηεθάλη 

ζηελ θφξε ηνπ Μίλσα, Αξηάδλε ηελ νπνία ζχκθσλα κε άιιν κχζν είρε αξπάμεη απφ 

ηελ Κξήηε.  

Άιινη κχζνη πνπ κνηάδνπλ κε απηφλ ηνπ Θεζέα, είλαη ν κχζνο ηνπ Σάξαληα 

(ήξσαο Ηηαιηθήο πφιεο), ηνπ Φνίβνπ ν νπνίνο βξήθε ηξαγηθφ ζάλαην απφ ηελ 

Κιενβία θαζψο απηή ηνλ αλάγθαζε λα πξαγκαηνπνηήζεη θαηάβαζε ζε πεγάδη γηα λα 

ηεο βξεη ην ρξπζφ ηεο ζθεχνο, αιιά θαη ν κχζνο ηνπ πεξηδέξαηνπ ηεο Αξκνλίαο θαηά 

ηνλ νπνίν αλ θάπνηνο ηνικνχζε λα ην πηάζεη, ηφηε  μεζπνχζε αηθλίδηα  θαηαηγίδα 

(Πεηξφπνπινο, 1958: 47). 
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Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή
18

 πνπ εμεηάδνπκε είλαη ζχληνκε θαζψο δελ 

εθηείλεηαη ζε πνιινχο ζηίρνπο. Ζ πιαζηή ηεο ππφζεζε έρεη αξρή, δέζε, θνξχθσζε 

θαη ιχζε  θαη εμειίζζεηαη  ηδηαηηέξσο γξήγνξα κε δξακαηηθή νηθνλνκία θαη 

λνεκαηηθή ππθλφηεηα. Ζ ηξαγηθφηεηα θαη ε δξακαηηθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο 

επηηείλεηαη απφ ηε δξακαηηθή ζχγθξνπζε ηεο ιάκηαο θαη ηνπ λένπ, θαζψο απηφο 

βξίζθεηαη κέζα ζην πεγάδη θαη ςάρλεη κάηαηα ην δαρηπιίδη ηεο.  

Ζ  παξαιιαγή απηή εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο θαη ην ππεξθπζηθφ 

ζηνηρείν θαζψο ην βαζηθφ ηεο ζέκα είλαη ην μεγέιαζκα ηνπ λένπ απφ ηε 

κεηακθηεζκέλε ζε γπλαίθα, ιάκηα.Ζ αθήγεζε είλαη ηξηηνπξφζσπε θαη ελαιιάζζεηαη 

κε ην δηάινγν πνπ φπσο πξναλαθέξζεθε πξνζδίδεη ακεζφηεηα, δσληάληα, 

παξαζηαηηθφηεηα, δξακαηηθφηεηα θαη γξήγνξν ξπζκφ ζην ηξαγνχδη.  

Ννεκαηηθά κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηελ παξαινγή ζε δπν ελφηεηεο. Ζ 

πξψηε ελφηεηα (ζη. 1-9) μεθηλά κε ηελ αλαθνξά ζην δξακαηηθφ ρψξν, ζε έλα 

θαληαζηηθφ γπάιηλν πεγάδη, φπνπ εκθαλίδεηαη κηα ιάκηα κεηακνξθσκέλε ζε λεαξή 

φκνξθε θνπέια.  Ζ θνπέια θάζεηαη ζην ρείινο ηνπ πεγαδηνχ, απιψλεη ηα μαλζά 

καιιηά ηεο θαη μεθηλά λα θιαίεη.   

Απφ ηνπο πξψηνπο θηφιαο ζηίρνπο πιεξνθνξνχκαζηε κε λνεκαηηθή 

ππθλφηεηα γηα ηε κεηακφξθσζε ηεο ιάκηαο ζε γπλαίθα, ε νπνία δεκηνπξγεί κηα 

αλακνλή ζηνλ αλαγλψζηε/ αθξναηή γηα ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο. Μάιηζηα ε 

κεηακφξθσζε, ζχκθσλα κε ηνλ θαξζηή (1986: 122) έρεη θάπνην ζηφρν, ν νπνίνο δελ 

είλαη πάληα πξνθαλήο, αιιά ιεηηνπξγεί φπσο ιεηηνπξγεί ε ηξαγηθή εηξσλεία ζηελ 

αξραία ηξαγσδία.  

ηνπο ζηίρνπο πνπ έπνληαη (ζη. 6-7), εκθαλίδεηαη ν λένο, μέγλνηαζηνο θαη 

θαινπξναίξεηνο, ν νπνίνο δηαβαίλεη κπξνζηά απφ ηελ θνπέια θαη θαζψο ηε βιέπεη λα 

θιαίεη, αλαξσηηέηαη «Ση έρεηο, θφξε, θαη ζιίβεζαη, θαη θιαηλ ηα καχξα κάηηα;». Δδψ 

πεξλάκε απφ ηελ ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε ζην δηάινγν αλάκεζα ζηνπο δχν ήξσεο. Ζ 

θνπέια ηνπ απαληά ζηνπο επφκελνπο ζηίρνπο  «Ζ αξξαβψλα κφπεζε ζε ηνχην ην 

πεγάδη θη φπνπ βξεζεί θαη βγάι‟ ηε κνπ, γπλαίθα λα κε πάξεη» ( ζη. 8-9). Ζ απάληεζε 

                                                 
18

 ην βηβιίν ηνπ .Λ.θαξηζήΤα δεκνηηθά ηξαγνύδηα, Α΄ Τόκνο ( 1986:118).  
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πνπ δίλεη ε θνπέια ζην λέν είλαη κηα παξαπιαλεηηθή απάληεζε, ε νπνία  απνηειεί 

ηελ αθνξκή κε ηελ νπνία έρεη ζρεδηάζεη λα μεγειάζεη ην λέν θαη κάιηζηα ην κέζν γηα 

ην μεγέιαζκα ηνπ είλαη έλα δαρηπιίδη.  

Με απηνχο ηνπο ζηίρνπο πεξλάκε νπζηαζηηθά ζην βαζηθφ ζέκα ηνπ 

ηξαγνπδηνχ, ην μεγέιαζκα. Ζ αγσλία εληείλεηαη θαη ε δξακαηηθφηεηα απμάλεηαη 

θαζψο ν αλαγλψζηεο/αθξναηήο αληηιακβάλεηαη πσο ν λένο πξφθεηηαη λα θαηέβεη ζην 

πεγάδη γηα λα βνεζήζεη ηελ θνπέια.  

Ζ δξάζε θνξπθψλεηαη ζηελ αξρή ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο ε νπνία μεθηλάεη κε 

ηα ιφγηα ηνπ λένπ «Πηάζε, θφξε, ηνλ άιπζν θαη γσ λα ζνπ ηε βγάισ» ( ζη. 10). ε 

απηφ ην ζεκείν ε ιάκηα έρεη πεηχρεη ην ζθνπφ ηεο λα μεγειάζεη ηνλ άηπρν λέν θαη λα 

ηνλ αλαγθάζεη λα θαηέβεη ζην πεγάδη. Σν θίλεηξν ηεο θαίλεηαη λα είλαη έλα εξσηηθφ 

παηρλίδη, έλα θαπξίηζην ην νπνίν ζπλδπάδεηαη κε ην δαρηπιίδη (ζχκβνιν αγάπεο θαη 

έλσζεο)  πνπ ππνηίζεηαη πσο βξίζθεηαη κέζα ζην πεγάδη. Δίλαη ζαλ ε θνπέια λα 

θαιεί εξσηηθά ην λέν κέζα ζην πεγάδη γηα λα ζπλεπξεζνχλ.  

ηε ζπλέρεηα επαλέξρεηαη θαη πάιη ε ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε, ε νπνία 

θαλεξψλεη ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ηνπ λένπ κέζα ζην πεγάδη. Ο μεγειαζκέλνο ήξσαο 

«βνχηεμε» κε πεξίζζηα πξνζπκία  κέζα ζην πεγάδη θαη θνιχκπεζε ζαξάληα κίιηα 

αιιά «πάην δελ επξήθε»,  «θαη ζηα ζαξάληα ηέζζεξα ν ληφο ην ππνςηάζηεη». Απηνί νη 

ζηίρνη πεξηγξάθνπλ κε γνξγφ ξπζκφ θαη ππεξβνιή, ηελ πνξεία ηνπ λένπ κέζα ζην 

πεγάδη θαη δεκηνπξγείηαη κηα δξακαηηθή ζθελή κε νηθνλνκία ζηελ πεξηγξαθή αιιά 

πινχζην λφεκα. Πξφθεηηαη γηα κηα έληνλε δξακαηηθή ζχγθξνπζε, φπνπ κάιηζηα ν 

αλαγλψζηεο/ αθξναηήο δελ γλσξίδεη πσο ζα θαηαιήμεη. Έληνλν είλαη επίζεο ην 

ζηνηρείν ηεο ηξαγηθήο εηξσλείαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ λένπ 

πσο έρεη πέζεη ζχκα ηνπ μεγειάζκαηνο ηεο θνπέιαο θη έηζη απηφο αλάγεηαη ζε 

ηξαγηθφ ήξσα.   

Ζ δεχηεξε ελφηεηα ζπλερίδεηαη  κε  έλα δξακαηηθφ δηάινγν αλάκεζα ζηα δπν 

πξφζσπα (ζη. 13-14). Ο λένο αθνχ έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ην μεγέιαζκα πνπ ζα ηνλ 

νδεγήζεη ζε βέβαην θαη επψδπλν ζάλαην, αληηδξά ζε απηφλ. ηελ χζηαηε πξνζπάζεηα 

ηνπ λα γιηηψζεη, πξνζπαζεί θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ λα μεγειάζεη ηε θφξε θαη ηεο 
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ιέεη «Σξάβα, θφξε, ηνλ άιπζν θη ε αξξαβψλα βξέζε». Σα ιφγηα ηνπ λένπ νδεγνχλ κε 

έληαζε  απφ ηελ  θνξχθσζε ηεο δξάζεο ζηε ιχζε ηεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηα 

ηειεπηαία ιφγηα ηεο θφξεο: «Κη άιινπο πνιινχο εγέιαζα θαη γέιαζα θαη ζέλα» (ζη. 

14).  

Με απηνχο ηνπο ζηίρνπο νινθιεξψλεηαη  ε ππφζεζε θαη γίλεηαη πιένλ 

γλσζηφ ζηνλ λέν απφ ηελ ίδηα ηελ θνπέια πσο μεγειάζηεθε.  

 

2.3.«Κόξε ηαμηδεύηξηα» 

 

Πξφθεηηαη επίζεο γηα κηα κπζηθή παξαινγή, θαζψο ε ππφζεζε ηεο βαζίδεηαη 

ζε θάπνην κχζν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Κπξηαθίδε (φπσο αλαθέξεηαη 

ζην ππξηδάθεο &Πεηξφπνπινο, 1962: 446),  ην ηξαγνχδη απηφ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζε 

κηα αξραία παξάδνζε ηελ νπνία αλαθέξεη ν Ρσκαίνο ζπγγξαθέαο Βαιέξηνο Μάμηκνο, 

φπνπ ε Διιελίδα Ηππψ αηρκαισηίζηεθε ζε ερζξηθφ πινίν θαη θηλδπλεχνληαο λα ράζεη 

ηελ ηηκή ηεο, ξίρηεθε ζηε ζάιαζζα. Παξφια απηά πλίγεηαη ζηε ζάιαζζα θαη ην 

πηψκα ηεο ην βξίζθνπλ θάηνηθνη ηεο Δξπζξαίαο, νη νπνίνη ην ζάβνπλ κέζα ζε ηχκβν. 

Μάιηζηα ν Κπξηαθίδεο ππνζηεξίδεη πσο ν ηχκβνο απηφο ζσδφηαλ κέρξη θαη ηελ επνρή 

ηνπ Βαιέξηνπ. 

Αλάκεζα ζε απηφ ην κχζν θαη ζηελ ππφζεζε ηεο παξαινγήο, ππάξρεη κηα 

δηαθνξά  θαζψο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαινγήο  ε θφξε κπαίλεη απηνβνχισο ζην 

θαξάβη θαη ν λαπηηθφο ηε ξίρλεη ζηε ζάιαζζα θαζψο λνκίδεη πσο είλαη πεζακέλε 

(ππξηδάθεο &Πεηξφπνπινο, 1962: 446). Χζηφζν ζχκθσλα κε ηνλ Κπξηαθίδε (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Μπνπθάιαο 2019: 70), ην ηαμίδη απηφ ηεο θφξεο δελ θαίλεηαη λα 

γίλεηαη κε ηε ζέιεζε ηεο, αιιά αθνχζηα θαη κάιηζηα ην πηζαλφηεξν είλαη λα απνηειεί 

βίαηα απαγσγή.  

Παξφια απηά νη ππξηδάθεο &Πεηξφπνπινο (1962: 446), ππνζηεξίδνπλ πσο 

ην ηξαγνχδη ζίγνπξα πξνέξρεηαη απφ δηαζθεπή απηνχ ηνπ παιηνχ κχζνπ θαη απηφ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηελ νκνηφηεηα πνπ παξνπζηάδεη κε ηξαγνχδη ηεο Κάησ Ηηαιίαο 
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πνπ έρεη δηαζσζεί απφ Αιβαλνχο πνπ θαηνηθνχζαλ εθεί ηνλ 15
ν
 - 16

ν
 αη. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη κηιά γηα κηα γπλαίθα πνπ κπαίλεη ζε έλα πινίν ην νπνίν 

έξρεηαη απφ ηελ Σνπξθία κεηαθέξνληαο κεηαμσηά πθάζκαηα θαη δέλεη ηηο άγθπξεο 

ηνπ ζην ιηκάλη ηεο Κνξψλεο. Χζηφζν ε γπλαίθα δπζηπρψο αηρκαισηίδεηαη ζην 

θαξάβη, θαζψο απηφ πξαγκαηνπνηεί αλαγθαζηηθφ απφπινπ θη έηζη απηή απνθαζίδεη λα 

απηνθηνλήζεη πέθηνληαο ζηε ζάιαζζα. Σν πηψκα ηεο ην βξίζθνπλ ζην γηαιφ 

γπλαίθεο- θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη κνηξνινγνχλ. ηε ζπλέρεηα ην ζάβνπλ θαη πάλσ 

ζηνλ ηάθν έρηηζαλ εθθιεζία εηο ηηκήλ ηεο γπλαίθαο.  

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ν Fauriel ζηελ θαηαγξαθή 

απηνχ ηνπ ηξαγνπδηνχ, ζπκπεξηιακβάλεη  πεξηζζφηεξνπο ζηίρνπο απ‟ φζνπο ζπλήζσο 

παξνπζηάδνληαη ζηηο ππφινηπεο παξαιιαγέο (Μπνπθάιαο, 2019: 71),  νη νπνίνη είλαη 

πνιχ γλσζηνί ζε εκάο θαζψο απνηεινχλ ζήκεξα ηνπο ζηίρνπο ελφο απηνηεινχο θαη 

πνιχ γλσζηνχ ηξαγνπδηνχ πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Κφθθηλ΄αρείιε θίιεζα»
19

. Δπίζεο 

παξαηεξνχκε πσο γίλεηαη γηα πξψηε θαη ίζσο κνλαδηθή θνξά αλαθνξά ζε θάπνην 

πεγάδη,  θαζψο ν λαπηηθφο «Απφ ην ρέξη ηελ θξαηεί, ζηελ ζάιαζζαλ ηελ ξίθηεη, θαη ε 

ζάιαζζα ηελ άξαμε ζην κνξεαλφ
20

 πεγάδη».  

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή
21

 πνπ ζα εμεηάζνπκε πξνέξρεηαη απφ ηε 

Μεγίζηε (Καζηειιφξηδν), είλαη ζχληνκε σο πξνο ηελ έθζηαζε ησλ ζηίρσλ θαη 

λνεκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο ρσξίδεηαη ζε δπν ελφηεηεο, κηα πξηλ θαη κηα κεηά 

ηνλ θαηαπνληηζκφ ηεο θφξεο ζηε ζάιαζζα. Πην αλαιπηηθά, ε πξψηε ελφηεηα 

εθηείλεηαη ζηνπο ζη. 1-7 θαη ε δεχηεξε απφ ην ζη. 8-14. 

Απφ ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο πιεξνθνξνχκαζηε γηα ην βαζηθφ πξφζσπν ηεο 

ππφζεζεο ην νπνίν είλαη κηα θφξε, ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηεο (Ακνξγφο) αιιά θαη ην 

θίλεηξν ηεο, θαζψο  «ζέιεη  λα ηαμηδέςεη» ( ζη. 1). ηνπο επφκελνπο δπν  ζηίρνπο 

γίλεηαη ιφγνο γηα ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ πξέπεη λα δηαζέζεη ε θφξε σο λαχιν ηνπ 

θαξαβηνχ, πνπ θαλεξψλεη πσο ε θφξε αλήθεη ζηελ πςειή θνηλσλία θαζψο κπνξεί λα 

δηαζέζεη ρξήκαηα γηα λα ηαμηδέςεη. Χζηφζν κφιηο ην θαξάβη αλνηρηεί  ζην πέιαγνο, 

                                                 
19

Ζ παξαιιαγή απηή βξίζθεηαη ζην Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα: ηόκνο Α΄ (Fauriel, 2020: 246). 
20

ακνξγηαλφ 
21

Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα – Δθινγή: Ά ηόκνο,  ΑθαδεκίαΑζελψλ, (ππξηδάθεο & Πεηξφπνπινο, 

1962: 447). 
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έλαο  λαπηηθφο νξκά ζηελ θφξε θη απηή ιηπνζπκά απφ ηε ληξνπή ηεο («Μα ζαλ 

ήβγελην θάηεξγν δπν κίιηα ηνπ πειάγνπ, επνδηαληξάπε ν λαχθιεξνο θ‟ έπισζελ πξνο 

ηελ θφξελ, θ‟ ε θφξε απφ ηελ εληξνπήλ έπεζε θ‟ ειηγψζε, θη ν λαχθιεξνο εζάξξεςελ 

πσο ήηαλ πεζακέλε» (ζη. 4-7). 

ε απηφ ην ζεκείν, θαζψο πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε  δξακαηηθή 

ζχγθξνπζε, πιεξνθνξνχκαζηε κε δξακαηηθή νηθνλνκία θαη λνεκαηηθή ππθλφηεηα 

γηα ην δπζάξεζην θαη βίαην ζπκβάλ πνπ ζπλέβε ζηελ θφξε κέζα ζην θαξάβη. Απφ ηελ 

αληίδξαζε ηεο θφξεο, ηε ιηπνζπκία, ζπκπεξαίλνπκε πσο πξφθεηηαη γηα κηα θφξε πνπ 

ε εζηθή ηεο δελ ηεο επηηξέπεη λα ζπλερίζεη ην ηαμίδη ηεο «αηηκαζκέλε». Ζ εηθφλα πνπ 

δεκηνπξγείηαη κε απηνχο ηνπο ζηίρνπο είλαη κηα εηθφλα βηαηφηεηαο, ε νπνία 

πξνζγεηψλεη ηνλ αλαγλψζηε/αθξναηή ζε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα, ζε κηα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ θπξηεχεηαη απφ αγλφηεηα αιιά απφ σκφηεηα θαη βία, θαζψο 

θαηά πάζα πηζαλφηεηα εδψ κηιάκε γηα έλα βηαζκφ πνπ ζα νδεγήζεη ζε 

γπλαηθνθηνλία.  

Με απηνχο ηνπο ζηίρνπο, δεκηνπξγείηαη αγσλία ζηνλ αλαγλψζηε/αθξναηή 

γηα ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο, ε νπνία κάιηζηα θνξπθψλεηαη θαζψο πεξλάκε ζηε 

δεχηεξε ελφηεηα, φπνπ ν λαχηεο λνκίδνληαο πσο ε θφξε είλαη πεζακέλε νινθιεξψλεη 

ηελ «χβξε» θαη «Πν ηα καιινχζηα ηελ αξπά θαη ζην γηαιφλ ηελ ξίρλεη» (ζη. 8). Ζ 

δξακαηηθή ζχγθξνπζε ηεο ξίςεο ηεο θφξεο ζηε ζάιαζζα θνξπθψλεη ηε δξάζε. ε 

απηφ ην ζεκείν, αληηιακβαλφκαζηε πσο ε θφξε θαηαπνληίδεηαη ζηε ζάιαζζα, κε έλα 

ζθιεξφ ηξφπν, κε σκή βία ε νπνία ζίγνπξα δελ ηαηξηάδεη θαη δελ αμίδεη ζε έλα 

πιάζκα φπσο ε αγλή θφξε. Ζ αηπρία θαη ε  αδηθία πνπ ζπληειείηαη αλάγεη ηελ θφξε 

ζε  ηξαγηθή εξσίδα.  

Ζ δξακαηηθή πνξεία ηεο θφξεο ζπλερίδεηαη ζηνπο επφκελνπο ζηίρνπο (ζη. 9-

14), φπνπ ην λεθξφ ηεο ζψκα ηαμηδεχεη κέζα ζηε ζάιαζζα θαη ελ ηέιεη ηα θχκαηα ην 

μεβξάδνπλ ζηα παξάιηα ηεο Αηηάιεηαο. Δθεί ην βξίζθνπλγπλαίθεο θαη ζηήλνπλ 

κνηξνιφη: «Γηα δεο θνξκί γηα ρακπνπθά θαη κέζε γηα δνπλάξη, γηα δεο ιαηκφλ 

πειεθεηφ γηα ην καξγαξηηάξη» (ζη. 13-14). Σν δίζηηρν απηφ απνηειεί ζηελ νπζία 

ιφγηα παηλεπηηθά ηεο νκνξθηάο ηεο θφξεο, φπσο απηά πνπ είζηζηαη λα ζθαξψλνπλ νη 

γπλαίθεο – κνηξνινγίζηξεο γηα λα απνραηξεηήζνπλ ην λεθξφ. Μάιηζηα απηά ηα 
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παηλεπηηθά ιφγηα θαίλεηαη λα απνηεινχλ εγθψκηα ηεο ρακέλεο νκνξθηάο
22

.χκθσλα 

κε ην Saunier (1999: 249), ε ρακέλε νκνξθηά ράλεηαη  θαη παξάιιεια θζείξεηαη θαη 

ην ζψκα, γεγνλφο πνπ απνηειεί κεγάιε αδηθία εηδηθφηεξα γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο.  

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη ε ιχζε ηνπ δξάκαηνο, θαζψο  ε 

θφξε ελ ηέιεη ιακβάλεη ηηο ηηκέο πνπ αξκφδνπλ ζε έλα λεθξφ θαη ε ςπρή ηεο βξίζθεη 

ηελ εξεκία πνπ ηεο αμίδεη. 

 

2.4. «Σνπ θπξ -Βνξηά» 

χκθσλα κε ηνπο ππξηδάθε & Πεηξφπνπιν (1962: 472-473) πνπ έρνπλ 

επηκειεζεί ην θεθάιαην κε ηηο παξαινγέο ζηνλ Α΄ ηφκν ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ 

Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, ην ηξαγνχδη «Σνπ θπξ- Βνξηά» αλήθεη ζηηο λαπηηθέο 

παξαινγέο, θαζψο ε ππφζεζε ηεο παξαινγήο απηήο πεξηγξάθεη κε γξαθηθφηεηα 

ζθελέο απφ ηε δσή ησλ λαπηηθψλ. Έρεη δεκηνπξγεζεί ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη 

παξνπζηάδεη πνηθίιεο παξαιιαγέο πνπ πξνέξρνληαη φρη κφλν απφ ηηο  λεζησηηθέο 

αιιά θαη ηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 

Χζηφζν ζχκθσλα κε ηνλ Ν.Γ.Πνιίηε (1978: 129) ην ηξαγνχδη ηνπ Κπξ- 

Βνξηά είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κνηξνιφη, θαζψο πνιχ ζπρλά ιέγεηαη ζηα 

κλεκφζπλα λαπηηθψλ πνπ έρνπλ λαπαγήζεη. Απφ ηηο  ηξείο παξαιιαγέο πνπ εληνπίδεη 

ν Πνιίηεο,  ζηελ πξψηε ν Βνξηάο βπζίδεη ην πινίν ην νπνίν έρεη αςεθήζεη ηελ νξκή 

ηνπ αλέκνπ, ζηε δεχηεξε ν Βνξηάο βπζίδεη ην πινίν ζην νπνίν επηβαίλεη θάπνηνο 

Δβξαίνο πνπ εχρεηαη λα γίλεη Υξηζηηαλφο ,αιιά κεηαλνεί φηαλ λφκηζε πσο απέθπγε 

ηνλ θίλδπλν ηνπ λαπαγίνπ θαη ζηελ ηξίηεν Βνξηάο ηηκσξεί έλα βνζθφ πνπ 

πεξηθξφλεζε ηε δχλακε ηνπ αλέκνπ θαζψο ζέιεζε λα ηαμηδέςεη ζηελ Κξήηε θαη ζηελ 

Κάξπαζν.   

                                                 
22

Σα εγθψκηα ζχκθσλα κε ην Saunier (2018: 466-467), ηα νπνία κάιηζηα νξηζκέλεο θνξέο απνηεινχλ 

ηαπηφζεκεο έλλνηεο κε ηα κνηξνιφγηα,  δεκηνπξγνχληαη απνθιεηζηηθά γηααλζξψπνπο πνπ πέζαλαλ λένη 

θαη πξαγκαηεχνληαη ηελ νκνξθηά ηνπο. 
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Απφ απηέο ηηο ηξεηο παξαιιαγέο πνπ εληνπίδεη ν Πνιίηεο, εκείο ζα 

εμεηάζνπκε ηελ πξψηε
23

. Ζ παξαινγή απηή είλαη αξθεηά εθηελήο θαζψο 

πεξηιακβάλεη 41 ζηίρνπο, ζε ζπλερή ζηηρνπξγία, νπνχ παξαηεξείηαη ελαιιαγή 

ηξηηνπξφζσπεο αθήγεζεο θαη δηαιφγσλ.  

Ννεκαηηθά, ην ηξαγνχδη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο: ε πξψηε πεξηιακβάλεη 

ηνπο ζηίρνπο 1-15, ε δεχηεξε ηνπο ζηίρνπο 16-30 θαη ε ηξίηε ηνπο ζηίρνπο 31- 41. 

Ζ πξψηε λνεκαηηθή ελφηεηα μεθηλά κε ηελ πξνεηδνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ 

θπξ-Βνξηά πξνο φια ηα θαξάβηαλα δέζνπλ ζηα ιηκάληα ηνπο δηφηη πξφθεηηαη λα 

θπζήμεη θαη κάιηζηα κε ηφζν δπλαηφ ηξφπν πνπ ζα θαηαπνληίζεη ζηε ζάιαζζα φζα 

θαξάβηα δελ ππαθνχζνπλ ζηηο δηαηαγέο ηνπ. Απηνί νη ζηίρνη («Καξάβηα π‟ αξκελίδεηε, 

θάηεξγα πνπ θηλάηε, εκπάηε ζηα ιηκάληα ζαο, γηαηί ζε λα θπζίμσ, λ΄αζπξίζσ θάκπνπο 

θαη βνπλά, λα θξπψζσ θξχεο βξπζνχιεο, θη φζα βξσ κεζνπέιαγνο, ζηεξηά ζε λα ηα 

ξίμσ» ζη.2-5) νη νπνίνη έρνπλ ηε κνξθή δηαιφγνπ, θαλεξψλνπλ κε ακεζφηεηα, 

δσληάληα αιιά θαη ππεξβνιή ηελ θπξηαξρία ηνπ άλεκνπ φρη κφλν πξνο ηα ππφινηπα 

ζηνηρεία ηεο θχζεο, αιιά θαη ζηα δεκηνπξγήκαηα ηνπ αλζξψπνπ. 

Χζηφζν, παξά ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ θπξ- Βνξηά θη ελψ φια ηα θαξάβηα 

ηνλ ππάθνπζαλ, ην θαξάβη ηνπ θπξ -Αληξηά ζπλερίδεη λα αξκελίδεη, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί παξάθνπζκα ησλ φζσλ έρεη πεη ν θπξ- Βνξηάο, πνπ ζα νδεγήζεη ην θαξάβη 

ζε παξάβαζε. Δπνκέλσο πξαγκαηνπνηείηαη ε πξψηε δξακαηηθή ζχγθξνπζε, ε νπνία 

φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ζα απνβεί κνηξαία γηα ην θαξάβη θαη γηα ηνπο λαχηεο 

ηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα,  ζηνπο ζηίρνπο πνπ αθνινπζνχλ  ην θαξάβη ή ν 

θαπεηάληνο (δελ γίλεηαη ζαθέο), θέξλεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ πξνο ηνλ θπξ- Βνξηά. 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θαξαβηνχ λα απνδείμεη πσο έρεη εκπηζηνζχλε ζηηο δπλάκεηο ηνπ 

θαη πσο απηέο κπνξεί λα είλαη ζπγθξίζηκεο κε απηέο ηνπ αλέκνπ, αξρίδεη λα 

ππεξζεκαηνινγεί (ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε επαλάιεςε ηνπ ξήκαηνο «έρσ»ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη έμη θνξέο) πάλσ ζηα πξνζφληα πνπ έρεη- ζηελ αξκαησζηά θαη ζην 

                                                 
23

.Λ.θαξηζήοΤν δεκνηηθό ηξαγνύδη :ηφκνο πξψηνο (1986: 264). 
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αλζξψπηλν δπλακηθφ-θαηαιήγνληαο ζην κηθξφ λαπηφπνπιν ην νπνίν αλήθεη ζην 

πιήξσκα, έρεη αξθεηή εκπεηξία ζηε ζάιαζζα θαη είλαη αηξφκεην.  

ηελ επφκελε ελφηεηα, ην λαπηφπνπιν, αςεθψληαο ηνλ θπξ- Βνξηά θαη κεηά 

απφ  ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαπεηάληνπ, αλεβαίλεη ζην θαηάξηη γηα λα ειέγμεη ηνλ θαηξφ. 

Χζηφζν απφ ηελ αθήγεζε πιεξνθνξνχκαζηε πσο ην κηθξφ λαπηφπνπιν 

«Παηδνγειψληα αλέβαηλε, θιαίνληαο θαηεβαίλεη» (ζη. 18-19). Απηνί νη ζηίρνη καο 

εηζάγνπλ ζηηο ζπλέπεηεο ηεο παξάβαζεο πνπ έρεη ηειέζεη ην θαξάβη αιιά θαη πην 

εηδηθά ν κηθξφο ήξσαο, ν νπνίνο ζηνπο επφκελνπο ζηίρνπο απαληά ζην 

θαξάβη/θαπεηάλην: «Δίδα ηνλ νπξαλφ ζνιφ θαη η‟ άζηξα καησκέλα, είδα ηε κπφξα 

πνπ άζηξαςε θαη ην θεγγάξη εράζε, θαη ζηεο Αηηάιεηαο ηα βνπλά αζηξαραιάδη 

πέθηεη» (20-22). ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ζρνιηάζνπκε ηηο πνηεηηθέο εηθφλεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ απηνί νη ζηίρνη, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε κεηαθνξέο φπσο «η‟ άζηξα 

καησκέλα» θαη ην εμαηξεηηθφ πνηεηηθφ ζχλζεηφ «αζηξαραιάδη». Απηέο νη εηθφλεο 

πεξηγξάθνπλ κε πνηεηηθφηεηα θαη ιηηφηεηα, ηελ αξρή ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο θαη 

πξνκελχνπλ ηελ θαηαζηξνθή θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ θαξαβηνχ.  

ηνπο επφκελνπο ζηίρνπο (ζη. 23-30), πεξηγξάθνληαη κε γνξγφ ξπζκφ, νη 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο 
24

 ηνπ παξαθνχζκαηνο,  νη νπνίεο νινθιεξψλνληαη κε 

ηξαγηθφ ηξφπν «Γηφκηζε ε ζάιαζζα παληά, ην θχκα παιηθάξηα, θαη ην κηθξφ 

λαπηφπνπιν ζαξάληα κίιηα πάεη»(ζη. 29-30). Οη ζηίρνη 23- 28 πξνθαινχλ κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε, θαζψο ε δξάζε βξίζθεηαη ζηελ θνξχθσζε ηεο, ελψ ζην 

ηειεπηαίν δίζηηρν ηεο ελφηεηαο ε δξάζε αξρίδεη λα ιχλεηαη κε ηνλ θαηαπνληηζκφ ησλ 

λαπηηθψλ ζηε ζάιαζζα, νη νπνίνη δηέπξαμαλ «χβξε» απέλαληη ζηελ παληνδπλακία ηεο 

θχζεο.   

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα πεξηγξάθεη ηνλ πφλν πνπ ληψζνπλ νη καλάδεο ησλ 

λαπηηθψλ πνπ ράζεθαλ ζηε ζάιαζζα, κε ηξαγηθή θηγνχξα ηε κάλα ηνπ κηθξνχ 

λαπηφπνπινπ, ε νπνία «παξεγνξηά δελ έρεη» (ζη. 32). Ζ κάλα απηή «βάλεη ηηο πέηξεο 

ζηελ πνδηά, ηα ηξφραια ζηνλ θφξθν, πεηξνβνιάεη ηε ζάιαζζα θαη ηξνραιάεη ην 

θχκα». Δδψ ε κάλα «θαηαξηέηαη ηε ζάιαζζα, κε ηε γλσζηή ρεηξνλνκία ηνπ 

                                                 
24

χκθσλα κε ην Saunier (2018: 536), πνιχ ζπρλά ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα παξνπζηάδεηαη ην κνηίβν 

ηεο ππεξβνιηθήο απηνπεπνίζεζεο ή ηεο πεξεθάλεηαο, ην νπνίν θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα απνβεί 

κνηξαίν  γηα ηνλ ήξσα. Απηή ε ηδέα πεγάδεη απφ ηελ αξραία «χβξηλ» θαη ηε «λέκεζηλ» . 



59 

 

αλαζέκαηνο κέζσ ιηζνβνιηζκνχ» (Βαξβνχλεο, 1998: 45).  Ζ δπλαηή απηή πνηεηηθή 

εηθφλα, θαλεξψλεη ηνλ πφλν θαη ην άδηθν πνπ ληψζεη ε κάλα γηα ηνλ θαηαπνληηζκφ 

ηνπ παηδηνχ ηεο, θαζψο απνθαζίδεη θαη απηή λα ηα βάιεη κε ηελ ίδηα ηε θχζε 

πεηξνβνιψληαο ηελ. Μάιηζηα ε αληίδξαζε ηεο δελ πεξηγξάθεηαη κφλν εηθνληζηηθά, 

αιιά θαη ιεθηηθά θαζψο ηα ιφγηα πνπ εθθέξεη παξαπέκπνπλ ζε ζαιαζζηλφ κνηξνιφη 

«Θάιαζζα, πηθξνζάιαζζα θαη πηθξνθπκαηνχζα, πφπλημεο ην παηδάθη κνπ, π‟ άιιν 

παηδί δελ έρσ». 

ηε ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή πνπ εμεηάδνπκε, ε ππφζεζε νινθιεξψλεηαη 

κε ηα ιφγηα ηεο ζάιαζζαο, ε νπνία απνθηά αλζξψπηλε θσλή θαη απαληά ζηε κάλα 

ηνπ λαπηφπνπινπ: «Γε θηαίσ ε δφιηα ζάιαζζα, δε θηαίσ εγψ ην θχκα, κνλ‟ θηαίεη ν 

πξσηνκάζηνξαο πνπ θηηάλεη ηα θαξάβηα, θαη ηα πειέθαγε θηελά θαη ηα γπξίδεη ν 

αέξαο, θαη ράλσ ηα θαξάβηα κνπ πνπ είλαη δηθά κ‟ ζηνιίδηα, ράλσ ηα παιηθάξηα κνπ, 

φπνπ κε ηξαγνπδνχλε» (ζη. 35-41). Δδψ ζηελ νπζία πξαγκαηνπνηείηαη έλαο 

δξακαηηθφο δηάινγνο αλάκεζα ζηηο δχν ραξνθακέλεο κάλεο, κε ηε ζάιαζζα λα 

πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη ην ρακφ ησλ θαξαβηψλ θαη λα επηξξίπηεη επζχλεο ζηνπο 

κάζηνξεο πνπ δελ ηα θηηάρλνπλ γεξά. Ζ ίδηα πνλάεη θαη ζξελεί ζαλ κάλα ηα παηδηά 

ηεο- ηα θαξάβηα, πνπ ράλνληαη κέζα ζην πέιαγνο αιιά θαη ηνπο λαπηηθνχο πνπ ηελ 

ηξαγνπδάλε πηά.   

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο  ππάξρνπλ θαη παξαιιαγέο, φπσο απηή απφ 

ηε θχξν
25

 πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζσπνπνίεζε ηεο ζάιαζζαο θη 

επνκέλσο ην δηάινγν αλάκεζα ζηηο δπν κάλεο, φπνηε θαη ην λφεκα νινθιεξψλεηαη κε 

ην ζξήλν ηεο κάλαο ηνπ κηθξνχ λαπηφπνπινπ.  

 

2.5.«Σνπ θνιπκβεηή» 

 

                                                 
25

Βι. παξαιιαγή ζην Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα: Α΄ηόκνο πνπ έρνπλ επηκειεζεί νη ππξηδάθεο & 

Πεηξφπνπινο (1962: 473-474). 
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Ζ παξαινγή απηή βαζίδεηαη ζηνλ κχζν ηεο αλεχξεζεο δαρηπιηδηνχ απφ 

θάπνηνλ  θνιπκβεηή, κε ζθνπφ λα ιάβεη σο γπλαίθα ηνπ κηα λεαξή θνπέια.  Ο κχζνο 

απηφο απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα λα δεκηνπξγεζνχλ παξφκνηα παξακχζηα, ηξαγνχδηα 

θαη παξαδφζεηο φπσο είλαη ε ζηθειηθή παξάδνζε  ColaPesce ( Φαξνληθφια), ηελ 

νπνία έρεη δηαζθεπάζεη ν Schiller. ηε δηαζθεπή απηή ηνπ Schiller, ε νπνία  θέξεη ηνλ 

ηίηιν «Ο βνπηερηήο», έλαο βαζηιηάο πξνθαιεί  έλα λέν λα βνπηήμεη ζηε ζάιαζζα γηα 

λα βξεη ην πνηήξη ηνπ, κε αληίηηκν λα ηνπ δψζεη ηελ θφξε ηνπ γηα γπλαίθα. Χζηφζν ν 

«βνπηερηήο» δελ θαηάθεξε λα βγεη ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο. Παξαπιήζηα είλαη 

θαη ε ππφζεζε ηεο παξαινγήο «Σνπ θνιπκβεηή» (Πνιίηεο, 1925: 147-148). 

Δπίζεο φπσο πξναλαθέξζεθε ε παξαινγή πνπ ζα κειεηήζνπκε αλήθεη ζηνλ 

δεχηεξν ηχπν ηξαγνπδηψλ πνπ θέξνπλ ηνλ ηίηιν «Ο θνιπκβεηήο», θαζψο ν πξψηνο 

αθνξά ζηελ νπζία ηελ ππφζεζε πνπ έρεη ε παξαινγή «Κφξε ζην πεγάδη» 

(ππξηδάθεο &Πεηξφπνπινο, 1962: 332). 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή πνπ ζα εμεηάζνπκε πξνέξρεηαη απφ ηε Θξάθε 

θαη βξίζθεηαη ζηνλ Α΄ ηφκν ηεο  ζπιινγή ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ Διιεληθά Γεκνηηθά 

Τξαγνύδηα -Δθινγή(ππξηδάθεο & Πεηξφπνπινο, 1962: 333). 

Σν ζπγθεθξηκέλν δεκνηηθφ ηξαγνχδη δελ είλαη ηδηαίηεξα εθηελέο, εκπεξηέρεη 

ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε, ζπρλνχο δηαιφγνπο θαη ρσξίδεηαη ζε δπν λνεκαηηθέο 

ελφηεηεο. Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη ηνπο ζηίρνπο 1- 11 θαη ε δεχηεξε ηνπο ζηίρνπο 12- 

18.  

ηνπο πξψηνπο ζηίρνπο ( 1- 3) πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηα βαζηθά πξφζσπα 

ηεο ππφζεζεο – ηνλ Κσζηαληή θαη ην βαζηιηά-αιιά θαη ην δξακαηηθφ ρψξν πνπ 

πξνθαλψο είλαη ην παιάηη ηνπ βαζηιηά. Δθεί ηα βαζηθά πξφζσπα θάζνληαη καδί θαη 

ζπλνδεία άιισλ αξρφλησλ,  ηξσγνπίλνπλ. ηνπο επφκελνπο ζηίρνπο ν Κσζηαληήο 

θαπρηέηαη ζην βαζηιηά γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ζην θνιχκπη θαη ηνπ ιέεη «Αθέληε κνπ, 

λ- ηε ζάιαζζα πιερηφο ζα λ-ηε κ- πεξάζσ» (ζη. 5). Ο Κσζηαληήο εδψ θαπρηέηαη κε 

ιηηφηεηα θαη ρσξίο πεξηγξαθέο θαη ιεπηνκέξεηεο. Ο βαζηιηάο ακέζσο ηνπ δίλεη ηελ 

ππφζρεζε πσο αλ ηα θαηαθέξεη λα δηαζρίζεη ηε ζάιαζζα θνιπκπψληαο,  ζα ηνλ 
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παληξέςεη κε θάπνηα απφ ηηο αδεξθέο ηνπ ή κε ηε κηθξφηεξή ηνπ θφξε, δίλνληαο ηνπ 

ηελ επθαηξία λα απνδείμεη αλ αμίδεη λα κπεη ζηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα.  

Απηή ε ππφζρεζε ηνπ βαζηιηά, απνηειεί ζηελ νπζία ην έλαπζκα γηα λα 

εηζέιζεη ν Κσζηαληήο ζηε ζάιαζζα θαη λα δνθηκάζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ απέλαληη ζηελ 

παληνδπλακία ηεο θχζεο.  

 Ζ δεχηεξε λνεκαηηθή ελφηεηα μεθηλά θαη πάιη κε αθήγεζε, απφ ηελ νπνία 

πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ Κσζηαληή ζηε ζάιαζζα. Μάιηζηα 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ξήκα «πέθηεη», ην νπνίν ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν θαλεξψλεη ηε 

ιαρηάξα ηνπ Κσζηαληή λα δηαζρίζεη θνιπκπψληαο ηε ζάιαζζα ψζηε λα παληξεπηεί 

θάπνηα θνπέια απφ ηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα. ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα πνχκε 

πσο ε δξάζε βξίζθεηαη ζηελ θνξχθσζε ηεο θαη πσο ε αγσλία ηνπ 

αλαγλψζηε/αθξναηή έρεη εληαζεί θαζψο δελ γλσξίδεη αλ ζα ηα θαηαθέξεη ηειηθά ν 

Κσζηαληήο.  

ηνπο επφκελνπο ζηίρνπο ν αθεγεηήο καο ελεκεξψλεη γηα ην γεγνλφο πσο 

ελψ ν Κσζηαληήο θνιπκπνχζε αξρηθά «κε γέιηα κε ηξαβνχδηα», ζηε ζπλέρεηα 

«πήγαηλε κε θιαίηα κνηξνιφγηα». Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη γλσζηφ ζηνλ 

αλαγλψζηε/αθξναηή πσο ε έθβαζε ηεο ππφζεζεο ζα είλαη ηξαγηθή. Δπνκέλσο 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη πξαγκαηνπνηείηαη ε ηξαγηθή ζπλεηδεηνπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ 

Κσζηαληή πσο βαίλεη πξνο ην ζάλαην ηνπ, ζθελή πνπ εκπεξηέρεη κεγάιε 

ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε.  ηελ χζηαηε ηνπ πξνζπάζεηα λα αλαηξέςεη ηνλ βίαην 

ζάλαηφ ηνπ, «ςηιή θσλίηζα βγάδεη» θαη θαζψο θαηαπνληίδεηαη ζην λεξφ αλαζεκαηίδεη 

ηε ζάιαζζα: «Θάιαζζα, πηθξνζάιαζζα θαη πηθξνθπκαηνχζα, ηφζεο θνξέο ζε πέξαζα 

κε γέιηα κε ηξαβνχδηα, θαη ηψξα γηα‟ λα ζηνίρεκα βνπιεζ‟ θεο λα κε πλίμεο» (ζη. 16-

18). ε απηφ ην ζεκείν νινθιεξψλεηαη ε ππφζεζε θαζψο ε ιχζε ηεο δξάζεο έξρεηαη 

κε ηνλ νξηζηηθφ θαηαπνληηζκφ ηνπ Κσζηαληή ζηε ζάιαζζα.  

ε απηφ ην ζεκείν ζεσξείηαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζε κηα παξαιιαγή 

πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπιινγή Δθινγαί από ηα ηξαγνύδηα ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, ηνπ 

Ν.Γ.Πνιίηε (1925: 148) φπνπ ε ππφζεζε ζπλερίδεηαη σο εμήο: ε ζάιαζζα απνθηά 

θσλή θαη αλαξσηηέηαη γηαηί δέρηεθε ν Κσζηαληήο απηφ ην επηθίλδπλν «ζηνίρεκα», 
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ελψ απηφο ηεο απαληά πσο δέρηεθε ηελ πξφθιεζε θαζψο ήζειε λα παληξεπηεί ηελ 

θφξε ηνπ Βαζηιηά. Σν ηξαγνχδη ζε απηή ηνπ ηελ εθδνρή ηειεηψλεη κε ηελ πιεξνθνξία 

πσο ζην κέξνο πνπ πλίγεθε ν Κσζηαληήο, ζεκειηψζεθε έλα παιάηη κέζα ζην νπνίν 

θαζφηαλ θφξε μαλζή (κάιινλ ε βαζηινπνχια) πνπ κάισλε θαη θαηαξηφηαλ ηε 

ζάιαζζα γηα ην ρακφ ηνπ Κσζηαληή. 

Χζηφζν εληνπίδεηαη θαη αθφκα κηα παξαιιαγή
26

 απηνχ ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ 

ηελ νπνία απνπζηάδεη ην θαχρεκα εθ κέξνπο ηνπ Κσζηαληή,  θαζψο ε πξσηνβνπιία 

γηα ηελ «απφδεημε» ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θνιπκβεηή αλήθεη ζηνλ ίδην ην βαζηιηά θαη 

φρη ζηνλ Κσζηαληή. Μάιηζηα ε δηαηαγή ηνπ βαζηιηά αλαθνηλψλεηαη απφ ηνλ 

δηαιαιεηή ηνπ, ν νπνίνο θαιεί φπνηνλ ελδηαθέξεηαη λα γίλεη γακπξφο ηνπ βαζηιηά λα 

δηαζρίζεη ηε ζάιαζζα θνιπκπψληαο (Saunier&Moser, 2019: 48).  

 

2.6.«Ο βνζθόο θαη ε λεξάηδα/ιάκηα» 

 

Ζ ππφζεζε ηεο παξνχζαο παξαινγήο βαζίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο ππξηδάθε 

& Πεηξφπνπιν (1965: 329-330), ζην εηδχιιην ηνπ Θεφθξηηνπ «Θχξζηοή σδή», φπνπ 

έλαο βνζθφο θάλεη παξαηήξεζε ζηε Θχξζε λα κελ ζθπξίδεη θαη κάιηζηα ηηο 

κεζεκβξηλέο ψξεο,  θαζψο ελδέρεηαη λα ελνριήζεη ην ζεφ Πάλα. 

Ζ παξαιιαγή πνπ ζα εμεηάζνπκε πξνέξρεηαη απφ ην Μεζνιφγγη  θαη 

βξίζθεηαη ζηνλ Α΄ ηφκν ηεο  ζπιινγή ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ Διιεληθά Γεκνηηθά 

Τξαγνύδηα -Δθινγή(ππξηδάθεο & Πεηξφπνπινο, 1962: 331).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή δελ είλαη ηδηαίηεξα εθηελήο, θαζψο απνηειείηαη 

απφ 19 ζηίρνπο, ζηνπο νπνίνπο παξαηεξείηαη θη εδψ ελαιιαγή αλάκεζα ζηελ  

ηξηηνπξφζσπε αθήγεζε θαη ην δηάινγν. Ννεκαηηθά ην ηξαγνχδη ρσξίδεηαη ζε δχν 

ελφηεηεο: ε πξψηε εκπεξηέρεη ηνπο ζηίρνπο 1- 9 θαη ε δεχηεξε ηνπο ζηίρνπο 10 – 19.  

                                                 
26

πσο αλαθέξνπλ νηSaunier&Moserζην Διιεληθό Γεκνηηθό Τξαγνύδη: κύζνη κπεηηθνί θαη παξαινγέο 

(2019: 48) ε παξαιιαγή απηή βξίζθεηαη ζην Μ. Λνπινπδφπνπινο, Αλέθδνηνο ζπιινγή εζώλ, εζίκσλ 

θηι. Καξπώλ επαξρίαο Καβαθιή, Βάξλα 1903, ζει. 32) 
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ηελ πξψηε ελφηεηα γίλεηαη «έθζεζε» ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ φπσο είλαη ν  

βαζηθφο ήξσαο, ν Γηάλλεο, ηνλ νπνίν ηνλ αθήλνπλ ηα αδέξθηα ηνπ λα θπιάμεη ηα 

πξφβαηα. ηνπο επφκελνπο ζηίρνπο (ζη. 6-9), εκθαλίδεηαη ε κάλα ηνπ Γηάλλε, ε νπνία 

ηνλ πξνεηδνπνηεί: «ε κνλνδέλδξη κελ δηαβείο, ζε ιεχθα κε ζηαιίζεηο, νχηε ζηελ 

αθξνπειαγηά θινγέξα κε βαξέζεηο θαη βγεη ε Λάκηα ηνπ γηαινχ θ‟ ε Λάκηα ηνπ 

πειάνπ».  Ζ κάλα εδψ πξνζπαζεί λα πξνζηαηεχζεη ην παηδί ηεο, θαζψο γλσξίδεη πσο 

ππάξρεη έλαο απαγνξεπκέλνο ηφπνο ζηνλ νπνίν δελ ζα πξέπεη ν Γηάλλεο λα βξεζεί θαη 

θαη‟ επέθηαζε λα παίμεη ηε θινγέξα ηνπ,  θαζψο ζα ηνλ αθνχζεη ε δφιηα ιάκηα θαη ζα 

ηνλ θαηαζπαξάμεη. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα κηα πξνεηδνπνίεζε εθ  κέξνπο ηεο κάλαο, ε 

νπνία γλσξίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχεη ν απαγνξεπκέλνο ηφπνο.  

Χζηφζν, πεξλψληαο ζηελ επφκελε ελφηεηα πιεξνθνξνχκαζηε κέζσ ηνπ 

αθεγεηή γηα ηελ παξάβαζε πνπ δηαπξάηηεη ν Γηάλλεο, θαζψο «δελ εγξνίθεζε ηεο 

κάλαο ηνπ ηα ιφγηα», «ζε κνλνδέλδξη δηάβεθε, ζε ιεχθα είρε ζηαιίζεη θαη κέζ‟ ζηελ 

αθξνπειαγηάηδακάξαεβαξνχζε» ( ζη. 11-12).  Απηνί νη ζηίρνη απνθαιχπηνπλ κε 

λνεκαηηθή νηθνλνκία ηε δξακαηηθή ζχγθξνπζε πνπ πξφθεηηαη λα ζπκβεί θαζψο ν 

Γηάλλεο παξαβαίλεη ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηεο κεηέξαο ηνπ. Σν  παξάθνπζκα θαη ε 

παξάβαζε ηνπ Γηάλλε έρεη σο απνηέιεζκα λα εκθαληζηεί ε ιάκηα «θαη βγήθε ε Λάκηα 

ηνπ γηαινχ, θ‟  ε Λάκηα ηνπ πειάγνπ» (ζη. 13). Ζ δξάζε εδψ θνξπθψλεηαη θαη ε 

αγσλία ηνπ αλαγλψζηε/ αθξναηή γη‟ απηά πνπ έπνληαη απμάλεηαη.  

Ζ ιάκηα ζε απηφ ην ζεκείν θαιεί ην Γηάλλε λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα άζιν 

αληνρήο, θαζψο ηνλ πξνθαιεί λα παίμεη ηε θινγέξα ηνπ ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λχρηεο 

ψζηε απηή λα ρνξεχεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ιάκηα θνπξαζηεί ζα πξέπεη ν Γηάλλεο 

λα ηελ παληξεπηεί, ελψ αλ θεξδίζεη ε ιάκηα ζα ηνλ πάξεη γηα ζθιάβν ηεο. Πξφθεηηαη 

γηα κηα αθφκε ζεκαληηθή δξακαηηθή ζχγθξνπζε, ε νπνία απηή ηε θνξά ζπκβαίλεη 

αλάκεζα ζην Γηάλλε θαη ηε ιάκηα.  

Οη ηειεπηαίνη ζηίρνη ηεο παξαιιαγήο απηήο παξνπζηάδνπλ ηε ιάκηα σο 

ληθήηξηα, θαζψο ν Γηάλλεο αλ θαη πξνζπάζεζε πνιχ ηειηθά έραζε θαη κάιηζηα απφ ην 

παίμηκν « ζαπίζαλ ηα λπράθηα ηνπ, πέζαλ ηα δάρηπια ηνπ, θ‟ ε Λάκηα ηνλ ελίθεζε θαη 

ζθιάβν ηνλ επήξε» (ζη. 17-19) . Ζ ππεξβνιή πνπ ραξαθηεξίδεη απηνχο ηνπο ζηίρνπο, 

θάλεη ην ζθιάβσκα ηνπ Γηάλλε λα θαίλεηαη αθφκα πην άδηθν θαη επψδπλν, θαζψο 
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θαλεξψλεη πσο ν ήξσαο ππεξέβαιε εαπηφλ γηα λα θαηαθέξεη λα βγεη αιψβεηνο απφ 

ηνλ άζιν αληνρήο.  Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν νινθιεξψλεηαη ε ππφζεζε ηεο παξαιιαγήο 

θαη ε ιχλεηαη ε δξάζε.  

Χζηφζν ππάξρεη παξαιιαγή (Πεηξφπνπινο, 1958: 80) ζηελ νπνία  επίζεο ε 

ιάκηα ληθά ην Γηάλλε,  φκσο ν ιατθφο πνηεηήο ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζην 

γάκν πην μεθάζαξα απ‟ φηη κε ην «ζθιάβσκα». Πην ζπγθεθξηκέλα ε ιάκηα ιέεη ζην 

Γηάλλε «ήθσζ‟ απάλνπ, Γηάλλε κνπ, ζηε ζάιαζζα λα πάκε, εθεί έρσ πχξγνπο 

γπάιηλνπο, άληξα κνπ λα ζε θάλσ» (ζη. 19-20). Μέζα απφ απηνχο ηνπο ζηίρνπο 

γίλεηαη θαλεξφ πσο ε ιάκηα κε απνθαζηζηηθφηεηα δεηά απφ ην Γηάλλε λα 

παληξεπηνχλ θαη λα δήζνπλ καδί ζηνπο γπάιηλνπο πχξγνπο ηεο.  

 Δπίζεο ππάξρνπλ θαη θάπνηεο απφ ηηο δηαζσζείζεο παξαιιαγέο, νη νπνίεο  

ηειεηψλνπλ κε λίθε ηνπ Γηάλλε.Πην ζπγθεθξηκέλα ζε παξαιιαγή απφ ηελ Αγφξηαλε
27

, 

ληθά ν Γηάλλεο, παίξλνληαο απφ ηε ιάκηα ην καληήιη- ζχκβνιν δχλακεο-  «αξάληα 

κέξεο ιάιαγε, πέζαλ ηα δάρηπιά ηνπ, θη απάλσ ζηηο ζαξάληα δπν ηεο παίξλεη ην 

καληήιη» (ππξηδάθεο & Πεηξφπνπινο, 1959: 330-331). 

 

2.7.«Σσλ ελλέα αδεξθώλ εηο ην θπλήγη» 

 

Ζ παξνχζα παξαιιαγή είλαη απφ ηηο Νεγάδεο Ζπείξνπ, βξίζθεηαη ζηνλ Ά 

ηφκν ηεο ζπιινγήο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα 

(ππξηδάθεο, 1962: 70) θαη αλήθεη ζε κηα νκάδα ηξαγνπδηψλ, ηα νπνία έρνπλ σο 

θνηλφ ζηνηρείν ηα ελλέα αδέξθηα.  

χκθσλα κε ηνλ Ν.Γ.Πνιίηε, ν πγξφπνπινο είλαη ν αληίπαινο ηνπ Γηγελή 

πνπ έξρεηαη απφ ηε πξία, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη ζε απηή ηελ νκάδα ηξαγνπδηψλ σο 

ζηνηρεηφ θαη  θαηαβξνρζίδεη ηνπο ελλέα γηνπο. Δπίζεο ν Πνιίηεο ππνζηεξίδεη πσο ε 

παξαινγή απηή πξνέξρεηαη απφ ηνλ αξραηνειιεληθφ  κχζν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

θαηάπνζε ηνπ Ηάζσλα απφ ην δξάθν πνπ θπιάεη ην ρξπζφκαιιν δέξαο, ην κχζν ηνπ 

                                                 
27

Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα – Δθινγή: Ά ηόκνο (ππξηδάθεο & Πεηξφπνπινο, 1959: 330-331). 
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Ζξαθιή ζηνλ νπνίν ε Ζζηφλε  γίλεηαη  βνξά ηνπ θήηνπο θαη ην κχζν ηνπ Πεξζέα 

φπνπ ε Πεξζεθφλε επξφθεηην λα θαηαβξνρζηζζεί απφ ην ηέξαο (Ν.Γ.Πνιίηεο φπσο 

αλαθέξεηαη ζην ππξηδάθεο, 1962: 68). 

 Ζ πιαζηή ππφζεζε ηεο παξαιιαγήο απηήο έρεη αξρή, δέζε, θνξχθσζε θαη 

ιχζε θαη εμειίζζεηαη γξήγνξα κε δξακαηηθή θαη λνεκαηηθή νηθνλνκία.  Οη 

δξακαηηθέο ζπγθξνχζεηο επηηείλνπλ ηελ ηξαγηθφηεηα θαη ηε δξακαηηθφηεηα ηεο 

θαηάζηαζεο, ελψ επίζεο είλαη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο ππεξβνιήο. Ζ αθήγεζε 

ελαιιάζζεηαη κε ππθλνχο δηαιφγνπο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ  ακεζφηεηα θαη 

δσληάληα θαη κέζα απφ απηνχο πεξηγξάθεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ησλ εξψσλ.  

Ννεκαηηθά κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ην ηξαγνχδη ζε ηξεηο ελφηεηεο. Ζ πξψηε 

πεξηιακβάλεη ηνπο ζηίρνπο 1- 8, ε δεχηεξε ηνπο ζηίρνπο 9- 22 θαη ε ηξίηε ηνπο 

ζηίρνπο 23- 35.  

ηελ πξψηε ελφηεηα, ε νπνία ιεηηνπξγεί ζαλ «έθζεζε», ζαλ εηζαγσγή ζην 

θπξίσο ζέκα ηεο ππφζεζεο, πιεξνθνξνχκαζηε γηα ην βαζηθφ πξφζσπν ηεο δξάζεο, 

ηνλ Κσζηαληή, ν νπνίνο έρεη ελλέα γηνχο θαη ελλέα λχθεο. Μηα κέξα νη γηνί ηνπ 

απνθάζηζαλ λα πάλε γηα θπλήγη θαη δήηεζαλ ηελ επρή ηνπ. ηνπο ζηίρνπο πνπ 

αθνινπζνχλ (ζη. 4-8), ν Κσζηαληήο δίλεη ηελ επρή ηνπ ζηα παηδηά θαη ηα 

πξνεηδνπνηεί λα κελ αλέβνπλ ζην βνπλφ ηεο αιαθίλαο, θαζψο εθεί βξίζθεηαη έλαο 

δξάθνο, ν νπνίνο ηξψεη δσληαλνχο άληξεο θαη γπλαίθεο. Μέζα απφ απηνχο ηνπο 

ζηίρνπο καο γίλεηαη γλσζηφ, πσο ππάξρεη έλαο δξακαηηθφο ρψξνο ν νπνίνο είλαη 

απαγνξεπκέλνο θη εθεί θσιηάδεη ν «αληίπαινο», έλαο δξάθνο ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη 

ηδηαηηέξσο επηθίλδπλνο θαη βάλαπζνο, θαζψο θαηαζπαξάδεη δσληαλνχο αλζξψπνπο.  

Ζ πινθή εμειίζζεηαη ζχληνκα, κε δξακαηηθή νηθνλνκία θαζψο ζηνπο ηξεηο 

πξψηνπο ζηίρνπο πιεξνθνξνχκαζηε πσο ηα ελλέα αδέξθηα «Οπιεκεξίο θπλήγεζαλ, 

θπλήγ‟ δελ επξήθαλ, ζηεο αιαθίλαο ην βνπλφ ηνπ βξαδ‟ αληβαίλνπλ, θη ηα‟ πηαζηλ νπ 

δξάθνληαο θη φια ηα θαηαπίλ» (ζη. 9-11). Σα αδέξθηα εδψ δελ αθνινχζεζαλ ηελ 

παηξηθή ζπκβνπιή θαη πξάηηνπλ κηα πνιχ ζνβαξή παξάβαζε αςεθψληαο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ειινρεχεη ην απαγνξεπκέλν κέξνο. Μάιηζηα ην πξνζεγγίδνπλ βξάδπ, 

φπνπ φια είλαη ζθνηεηλά θαη επηθίλδπλα, κε απνηέιεζκα λα ηνπο πηάζεη ν δξάθνο θαη 
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λα  θαηαβξνρζίζεη. Ζ δξακαηηθή ζχγθξνπζε πνπ ζπκβαίλεη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηελ εμέιημε ηεο δξάζεο, ε νπνία αλ θαη θαίλεηαη πσο έρεη 

νινθιεξσζεί, έρεη ελ ηέιεη ζπλέρεηα θαη κάιηζηα αλαπάληερε.  

ηνπο επφκελνπο ζηίρνπο ηεο ίδηαο ελφηεηαο, θαλεξψλεηαη αξρηθά ε 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ Κσζηαληή ν νπνίνο  αξρίδεη λα ζπλεηδεηνπνηεί πσο θάηη 

θαθφ ζπκβαίλεη ζηα παηδηά ηνπ, θαζψο απηά αξγνχλ λα γπξίζνπλ απφ ην θπλήγη. Ζ 

θαηάζηαζε ηνπ ήξσα πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηεο, «θαξηεξάεη», «ηνλ έπηαζε 

δαιάδα», «επιάγηαζη λα θνηκεζεί, χπλνο δελ ηνπγθνπιλνχζη» , γεγνλφο πνπ απμάλεη 

ηελ αγσλία ηνπ αλαγλψζηε/ αθξναηή. Δπηπξφζζεηα, ε κηθξφηεξε λχθε ηνπ Κσζηαληή 

μππλάεη θιακέλε θαζψο έρεη δεη έλα θαθφ φλεηξν. Αθνινπζεί δηάινγνο κε ηνλ 

Κσζηαληή, ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηε λχθε ηνπ ε νπνία  ηνπο πεξηγξάθεη κε ιεπηνκέξεηεο 

ην θαθφ φλεηξν πνπ είδε «είρακαλ κηα θινπζζαξηά πνπ είρ‟ ηλληά πνπιάθηα, θαθφ 

γεξάθη πέξαζη θαη έθαε ηα πέληε, ηα ηέζζηξαεηξχπνπζαλ κέζα ζη θάηη βάηα» (ζη.20-

22).  

Σν φλεηξν απηφ απνηειεί ζίγνπξα έλα θαθφ νησλφ πνπ νπζηαζηηθά κέζα απφ 

ζπκβνιηζκνχο  απνθαιχπηεη ην ζάλαην ησλ ελλέα αδεξθψλ. Μάιηζηα ζχκθσλα κε 

ηνποSaunier&Moser(2019: 40), ην φλεηξν ιεηηνπξγεί πξνεηδνπνηεηηθά πξνο ηνλ 

παηέξα θαη παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ πινθή. Ζ δξάζε ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ζηελ 

θνξχθσζε ηεο θαη ε  αγσλία γηα ην ηη κέιιεη γελέζζαη έρεη θηάζεη ζην απφγεην ηεο.  

Με απηή ηελ αθνξκή πεξλάκε ζηελ ηξίηε ελφηεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ δξακαηηθή θαη λνεκαηηθή ππθλφηεηα. Ο Κσζηαληήο αθνχ αθνχζεη ην θαθφ 

φλεηξν απφ ηε λχθε ηνπ «ηξαβάεη ηα καιιηά ηνπ», θαλεξψλνληαο ηελ απειπηζία ηνπ. 

Γίλεηαη ε ηξαγηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο παξάβαζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, δειαδή 

ηνπ βίαηνπ θαη άδηθνπ ζαλάηνπ ησλ παηδηψλ ηνπ θαη εμσηεξηθεχεη ηηο ζθέςεηο ηνπ 

«ηεο αιαθίλαο ην βνπλφ επήγαλ ζηνπ θπλήγ‟ θη ηα‟ πηαζηλ νπ δξάθνληαο θη φια η 

θαηάπηε» (ζη.25-26). 

Ακέζσο ν Κσζηαληήο δψλεηαη ην ζπαζί ηνπ θαη αλεβαίλεη ζην βνπλφ. Ζ 

αλάγθε ηνπ λα βξεη ηα παηδηά ηνπ ηνλ νδεγεί ζην λα θάλεη θη απηφο ηελ παξάβαζε θαη 

λα πξνζεγγίζεη ην απαγνξεπκέλν κέξνο, ρσξίο φκσο λα θαίλεηαη φηη έρεη δεχηεξεο 
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ζθέςεηο πάλσ ζε απηφ. Αληίζεηα θαίλεηαη απνθαζηζκέλνο λα πνιεκήζεη κε ην δξάθν 

ζε πεξίπησζε πνπ απηφο έρεη θαηαβξνρζίζεη ηα παηδηά ηνπ, θαζψο έρεη πάξεη καδί ηνπ 

ην ζπαζί ηνπ.  

ηνπο επφκελνπο ζηίρνπο ν  Κσζηαληήο βξίζθεη ην δξάθν μαπισκέλν – 

γεγνλφο πνπ ίζσο ηνλ θάλεη ιηγφηεξν επηθίλδπλν θαη πην εχθνια «πξνζβάζηκν»- θαη 

ηνλ ξσηάεη αλ είδε ηα παηδηά ηνπ. Ο δξάθνο ηνπ απαληά κε έλα κνλαδηθφ ηξφπν, πσο 

«Ήξζαλ, κνλ‟ δελ ηα γλψξηζα πνπ‟ λη πηδηά δηθά ζνπ, θη κη κηαο, βξε Κσζηαληή, ςεο 

βξάδπ ηα θαηάπηα» (ζη.30-31). Απφ απηά ηα ιφγηα ζπκπεξαίλνπκε πσο ν Κσζηαληήο 

θαη ν δξάθνο γλσξίδνληαη θαη πσο θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ δξάθνπ ηα παηδηά ζα είραλ 

γιηηψζεη ηελ θαηάπνζε αλ ν δξάθνο γλψξηδε πσο ήηαλ παηδηά ηνπ Κσζηαληή.  Δπίζεο 

λα ζεκεησζεί πσο ν δξάθνο ζε απηφ ην ζεκείν δελ παξνπζηάδεηαη αηκνβφξνο θαη 

ζθιεξφο αιιά αθειήο ή πνλεξφο θαη θπληθφο.  

Οη ζηίρνη πνπ αθνινπζνχλ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε δξακαηηθφηεηα, ε 

νπνία εθθξάδεηαη κε δσληάληα αιιά θαη νηθνλνκία. Με απηνχο ηνπο ζηίρνπο 

θαλεξψλεηαη ε ηειεπηαία δξακαηηθή ζχγθξνπζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα 

θαληαζηηθφ δξακαηηθφ ρψξν φπσο είλαη ε θνηιηά ηνπ δξάθνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν 

Κσζηαληήο, δηαθηλδπλεχεη ηε δσή ηνπ, θαη νπιηζκέλνο πέξαλ ηνπ ζπαζηνχ κε ηφικε 

θαη απνθαζηζηηθφηεηα, ζθίδεη ηελ θνηιηά ηνπ δξάθνπ (ν νπνίνο δελ θαίλεηαη λα 

θέξλεη αληίξξεζε, νπφηε δελ γλσξίδνπκε αλ έρεη πξνεγεζεί θάπνηνπ είδνπο πάιε 

κεηαμχ ηνπο) θαη κπαίλεη κέζα. Ζ πινθή εδψ παξνπζηάδεη κηα έθπιεμε θαζψο ν 

Κσζηαληήο βξίζθεη ηα ηέζζεξα παηδηά ηνπ δσληαλά θαη ηα πέληε 

πεζακέλα.Απνθαζίδεη λα ζάςεη εθεί ηα πέληε θαη λα γπξίζεη κε ηέζζεξα ζην ζπίηη 

«γηκάηνποαλαζηηλαγκφ, πηθξά θαξκαθνπκέλνπο».    

Ζ δξάζε ιχλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν, ίζσο φρη κε ηε ρεηξφηεξε έθβαζε, 

θαζψο ν Κσζηαληήο θαηάθεξε λα ζψζεη ηνπιάρηζηνλ ηα ηέζζεξα απφ ηα ελληά παηδηά 

ηνπ. Χζηφζν ππάξρεη θαη παξαιιαγή
28

 απφ ηελ Καππαδνθία, θαηά ηελ νπνία ε 

ππφζεζε νινθιεξψλεηαη κελ κε ηελ θαηάπνζε ησλ ελλέα αδεξθψλ απφ ην 

πγξφπνπιν, ηνλνπνίν θαη ζθνηψλεη ν παηέξαο, αιιά δελ θαηαθέξλεη λα ζψζεη 

θαλέλα απφ ηα παηδηά ηνπ, νπφηε ν ζάλαηνο εδψ είλαη αθφκα πην ηξαγηθφο.  

                                                 
28

ην Διιεληθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα – Δθινγή ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ ( ππξηδάθεο, 1962: 69). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ: ΜΟΡΦΔ ΜΤΗΣΙΚΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ ΣΙ 

ΠΑΡΑΛΟΓΔ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα κειεηήζνπκε ηηο κνξθέο 

κπεηηθνχ ζαλάηνπ. Θα γίλεη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ κπζηθψλ παξαινγψλ πνπ 

έρνπλ επηιερζεί, γηα λα θαλνχλ ηα ζεκεία ζχγθιηζεο θαη απφθιηζεο σο πξνο ηε 

κνξθή κπεηηθνχ ζαλάηνπ πνπ πξαγκαηεχνληαη, κε ζθνπφ λα δνχκε ηε ζχλδεζε 

αλάκεζα ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ην κχζν  θαη ην ζάλαην. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαιχζνπκε θάζε παξαινγή δηεξεπλψληαο ηνπο 

ξφινπο ηνπ κπεηή θαη ηνπ κπνχκελνπ  πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε κπεηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

ζαλάηνπ, ηελ πνξεία ηεο κχεζεο θαη ηα κπεηηθά ζέκαηα/κνηίβα φπσο πξνθχπηνπλ ζε 

θάζε απφ θάζε κπεηηθφ κχζν πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ζηελ εθάζηνηε παξαινγή.   

 

 

3.1.  Δπηθίλδπλν πέξαζκα/γεθύξη 

 

«ΣΟΤ ΓΔΦΤΡΙΟΤ ΣΗ ΑΡΣΑ» 

Απφ ηηο κπζηθέο παξαινγέο πνπ έρνπλ επηιερζεί πξνο αλάιπζε, ζε απηή ηε  

κνξθή  κπεηηθνχ ζαλάηνπ αλήθεη ε παξαινγή «Σνπ γηνθπξηνχ ηεο Άξηαο».  

ΜΤΗΣΗ- ΜΤΟΤΜΔΝΟ 

ην ζπγθεθξηκέλν δεκνηηθφ ηξαγνχδη κπνχκελε  είλαη ε γπλαίθα ηνπ 

πξσηνκάζηνξα, ε νπνία κάιηζηα απνηειεί ην ηέιεην ζχκα θαζψο παξνπζηάδεηαη αγλή, 

αζψα, φκνξθε, θαινπξναίξεηε, πξφζπκε  θηι. θαη κεηαηξέπεηαη ζε ηξαγηθή εξσίδα. 

Ζ γπλαίθα απηή θαιείηαη απφ ηνλ πξσηνκάζηνξα, κέζσ ηνπ αγγειηνθφξνπ- πνπιηνχ, 

λα ιάβεη κέξνο ζε κηα κχεζε πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζην ζάλαην θαη ζηνλ εληνηρηζκφ 

ηεο ζηα ζεκέιηα ηνπ γεθπξηνχ. Ζ θνηλσλία ησλ καζηφξσλ αιιά θαη ν ίδηνο ν 
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πξσηνκάζηνξαο απνηεινχλ ηνπο κπεηέο, θαζψο είλαη απηνί πνπ νξγαλψλνπλ ηε 

κχεζε ηεο γπλαίθαο θαη νπζηαζηηθά ηε ζπζία ηεο, γηα λα ζηεξηψζεη ην κεγάιν έξγν ην 

νπνίν έρνπλ αλαιάβεη.   

Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη κπεηέο-κάζηνξεο θαη ν 

πξσηνκάζηνξαο δξνπλ ζαλ έλα – φινλ θαη αθήλνπλ κηα αίζζεζε κπεηηθήο νκάδαο, κε 

ζπγθεθξηκέλε ηεξαξρία, πνπ είλαη έηνηκε λα εθηειέζεη κηα ηεξνηειεζηία,  κηα κπεηηθή 

δηαδηθαζία, θαζψο ζα μεγειάζνπλ ηε γπλαίθα θαη ζα ηελ αλαγθάζνπλ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα θαηάβαζε ζηα ζεκέιηα ηνπ γεθπξηνχ, κε ζθνπφ ηνλ εληνηρηζκφ 

ηεο εθεί. Απφ απηή ηε δηαδηθαζία ε κπνχκελε, ην «ζχκα», ε γπλαίθα ηνπ 

πξσηνκάζηνξα, ζα θιεζεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ κπεηηθφ ηεο ζάλαην θαη κάιηζηα ελ 

αγλνία ηεο, θαζψο ζχκθσλα κε ηε δνμαζία
, 
φπσο αλαθέξεη ν Πνιίηεο (2014:89), ην 

θηίζκα ζα ζηεξηψζεη κφλν αλ ζπζηαζηεί ζηα ζεκέιηα ηνπ έλα δσληαλφ πιάζκα.  

ΠΟΡΔΙΑ ΜΤΗΗ 

ην ζπγθεθξηκέλν δεκνηηθφ ηξαγνχδη, παξαηεξνχκε πσο ν κπεηηθφο ζάλαηνο 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάβαζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ θαηάβαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην 

λεξφ, αιιά θαη κε ην επηθίλδπλν πέξαζκα. 

Ζ πνξεία ηνπ  κπεηηθνχ ζαλάηνπ ηεο γπλαίθαο μεθηλά απφ ηε ζηηγκή πνπ ηελ 

ελεκεξψλεη ην πνπιί πσο ν πξσηνκάζηνξαο ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηα ηεο. Ζ κχεζε 

ινηπφλ μεθηλά απφ έλα πξαγκαηηθφ ρψξν, πηζαλφλ ην ζπίηη ηεο γπλαίθαο θαη μεθηλά κε 

κηα «παξαθνπζκέλε» εθ κέξνπο ηνπ πνπιηνχ νδεγία, πνπ ζα νδεγήζεη ηε κχνπκελε 

ζε ηξαγηθφ ζάλαην (« Γνξγά ληχζνπ, γνξγά άιιαμε, γνξγά λα παο ζην γηφκα, γνξγά 

λα παο θαη λα δηαβείο ηεο Άξηαο ην γηνθχξη» ζη. 19-20). Σν παξάθνπζκα απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εμέιημεο ηεο κχεζεο, θαζψο παξεξκελεχνληαη νη ιέμεηο «γνξγά» 

θαη «αξγά» θη έηζη δξνκνινγείηαη ε εμέιημε ηνπ κχζνπ. Φαίλεηαη πσο παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ πξσηνκάζηνξα γηα αλαηξνπή ηεο άδηθεο αλζξσπνζπζίαο κε ηελ 

θαζπζηέξεζε άθημεο  ηεο γπλαίθαο ηνπ, είλαη ζαλ λα πεγαίλεη ελάληηα ζηνπο λφκνπο 

ηεο θχζεο. χκθσλα κε ηνλ θαξηζή (1986:77), απηή ε παξεξκελεία ηνπ πνπιηνχ 

ζπκβαίλεη θαζψο «κφλν έηζη ζα κεηαδνζεί ε αιήζεηα, απηφ πνπ πξαγκαηηθά πξέπεη λα 

γίλεη». 
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Ζ πνξεία ηεο κχεζεο ζπλερίδεηαη κε ηελ δηάβαζε ηεο κπνχκελεο απφ ηελ 

«άζπξε ζηξάηα», πνπ θαληάδεη ζαλ έλα ζηελφ πέξαζκα, ζαλ έλα εηζαγσγηθφ ρψξν, 

έλα πξνζάιακν κχεζεο, θαζψο εθεί ηελ βιέπεη ν πξσηνκάζηνξαο, αληηιακβάλεηαη φηη 

ε γπλαίθα ηνπ έρεη παξαθνχζεη θαη  «ξαγίδεηαη ε θαξδηά ηνπ» θαζψο ζπλεηδεηνπνηεί 

ηη ζα ζπκβεί ζηε ζπλέρεηα. Σν γεγνλφο φηη απηή ε ζηξάηα είλαη άζπξε ίζσο 

ζπκβνιίδεη ηελ αγλφηεηα ηεο γπλαίθαο, κάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ Melville ζην 

MobyDick (φπσο αλαθέξεη ν Ferber, 2007:234) ην άζπξν ρξψκα πνιιέο θνξέο 

παξαπέκπεη ζηελ αζσφηεηα ησλ λπθψλ αιιά θαη ζηελ σρξφηεηα ηνπ ζαλάηνπ. 

Σε κχεζε παξαθνινπζνχλ νη κάζηνξεο-κπεηηθή νκάδα - νη νπνίνη κέρξη 

ζηηγκήο δελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά. Χζηφζν ε εξψηεζε πνπ ηνπο θάλεη ε γπλαίθα ηνπ 

πξσηνκάζηνξα αθνχ ηνπο ραηξεηήζεη (« Γεηα ζαο, ραξά ζαο, κάζηνξνη θη εζείο νη 

καζεηάδεο, κα ηη έρεη ν πξσηνκάζηνξαο θη είλαη βαξγσκηαζκέλνο;» ζη. 24-25), δίλεη 

ην έλαπζκα ζε έλαλ απφ ηνπο κάζηνξεο, λα μεγειάζεη ηε γπλαίθα ιέγνληάο ηεο «ην 

δαρηπιίδη ηφπεζε ζηελ πξψηε ηελ θακάξα, θαη πνηνο λα κπεη θαη πνηνο λα βγεη ην 

δαρηπιίδη λα βξεη;»(ζη. 26-27).  

Απηφ ην ξεηνξηθφ εξψηεκα εθ κέξνπο ηνπ κπεηή – κάζηνξα, είλαη πνπ ζα 

νδεγήζεη ηε γπλαίθα ζηελ θαηάβαζε, ζην θπξίσο κέξνο ηεο κχεζεο  θαη απνηειεί 

αθφκε έλα ηέρλαζκα γηα λα κπνξέζεη λα ππνηαρζεί ν «κηθξφο» άλζξσπνο ζε απηφ πνπ 

επηβάιιεη ην θπζηθφ δίθαην λα γίλεη.  Σν δαρηπιίδη πνπ ζπλήζσο απνηειεί ζχκβνιν 

εξσηηθνχ δεζκνχ, ζα κεηαηξαπεί εδψ ζε «δφισκα» θαζψο ζα παξαθηλήζεη ηε 

κπνχκελε λα θαηέβεη ζηελ θακάξα ηνπ πνηακνχ θαη ελ ηειεί ζα αλαρζεί ζε ζχκβνιν 

ζαλάηνπ.  

Έηζη ινηπφλ ε γπλαίθα πξνζθέξεηαη λα θαηέβεη ζηελ θακάξα «Μάζηνξα, 

κελ πηθξαίλεζαη θη εγψ λα παζ΄ην θέξσ, εγψ λα κπσ, θη εγψ λα βγσ, ην δαρηπιίδη λα‟ 

βξσ»(ζη. 28-29). Απηή ε πξνζπκία ηεο θαη ε άγλνηα θηλδχλνπ, είλαη πνπ θάλνπλ 

αθφκα πην ηξαγηθή ηελ θαηάζηαζή ηεο θαη εληείλνπλ θαη ην ξπζκφ ηεο κχεζεο.  

ηε ζπλέρεηα ε γπλαίθα θαηεβαίλεη κέζα ζηελ θακάξα, θαζψο  φκσο δελ 

βξίζθεη ην δαρηπιίδη, θσλάδεη ζηνπο κάζηνξεο λα ηελ ηξαβήμνπλ πάλσ. Μάηαηα 

φκσο. Οη κάζηνξεο εδψ πιένλ  αξρίδνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά  θαη σο κπεηέο 
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θαζνδεγνχλ ηε κχεζε, εληνηρίδνληαο ηελ άηπρε γπλαίθα  («Έλαο πηράεη κε ην κπζηξί, 

θη άιινο κε ηνλ αζβέζηε, παίξλεη θη ν πξσηνκάζηνξαο θαη ξίρλεη κέγα ιίζν» ζη. 33-

34).  

ε απηφ ην ζεκείν παξαηεξνχκε ηελ μεθάζαξε ηεξαξρία ζηελ νκάδα ησλ 

κπεηψλ, θαζψο νη απινί κάζηνξεο πξνεηνηκάδνπλ ην ρηίζηκν κε ηα απιά πιηθά θαη ν 

πξσηνκάζηνξαο, ξίρλεη ην κεγάιν ιίζν. Με απηή ηνπ ηελ θίλεζε ν πξσηνκάζηνξαο  

επηδηψθεη λα επηζθξαγίζεη ην κπεηηθφ ζάλαην ηεο γπλαίθαο ηνπ φζν πην γξήγνξα 

γίλεηαη, ψζηε λα θνβεζεί ε κπνχκελε, λα κελ πξνιάβεη λα αληηδξάζεη θαη λα 

νινθιεξσζεί ε κπεηηθή δηαδηθαζία ηνπ ζαλάηνπ ηεο.   

Αθνινπζεί θαηάξα εθ κέξνπο ηεο θαηά ηα άιια αγλήο θαη θαινπξαίξεηεο 

γπλαίθαο, θαζψο απηή  ζπλεηδεηνπνηεί φηη έρεη μεγειαζηεί απφ ηνλ άληξα ηεο. Ζ 

θαηάξα απηή αθνξά ζην επηθίλδπλν πέξαζκα «Χο ηξέκεη ην θαξπφθπιιν, λα ηξέκεη 

ην γηνθχξη, θη σο πέθηνπλ ηα δεληξφθπιια, λα πέθηνπλ νη δηαβάηεο»(ζη. 39-40). 

Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε κπνχκελε θαζψο ζπλεηδεηνπνηεί ηνλ μαθληθφ 

θαη αλαπάληερν κπεηηθφ ηεο ζάλαην, αληηδξά άκεζα  ζε απηή ηε κπεηηθή ηειεηνπξγία 

ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ελ αγλνία ηεο θαη παξά ηε ζέιεζε ηεο.  

Αλ θαη ε κπεηηθή δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί, θαίλεηαη πσο ε θαηάξα 

ελδέρεηαη λα αλαηξέςεη ηελ έθβαζε ηνπ κχζνπ αιιά θαη ηε θπζηθή ηζνξξνπία.  Γη‟ 

απηφ ην ιφγν νη κάζηνξεο πξνζπαζνχλ λα κεηαπείζνπλ ηε γπλαίθα λα αιιάμεη ηελ 

θαηάξα ζε επρή, ψζηε λα  «πηάζεη» ε ζπζία θαη λα ζηεξηψζεη ην γεθχξη. Μφλν αλ ε 

γπλαίθα κεηαηξέςεη ηελ θαηάξα ζε επρή ζα έξζεη ε ηζνξξνπία ζηε θχζε θαη ε 

θνηλσληθή επηαμία.  

ζνλ αθνξά ζηνλ θαζαπηφ ζάλαην ηεο κπνχκελεο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

είλαη έλαο ζάλαηνο ηξαγηθφο θαη άδηθνο, αιιά θαηά βάζε ζπκβνιηθφο θαη φρη 

πξαγκαηηθφο, ξεαιηζηηθφο. Ο ζάλαηνο πεξηγξάθεηαη απφ ην ιατθφ πνηεηή κε 

ιεπηνκέξεηεο  θαη δελ δειψλεηαη απιά φπσο ζε άιιεο πεξηπηψζεηο. 

ΜΤΗΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ/ ΜΟΣΙΒΑ 
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ε απηφ ην ζεκείν ζεσξείηαη ζθφπηκν λα ζρνιηάζνπκε θάπνηα κπζηθά 

ζηνηρεία θαη θάπνηα κνηίβα φπσο απηά παξνπζηάδνληαη κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη.  

χκθσλα κε ηνποSaunier&Moser (2019: 120-123), ε ζπγθξηκέλε παξαινγή 

βαζίδεηαη πάλσ ζε δχν βαζηθά κπεηηθά ζέκαηα, απηφ ηνπ επηθίλδπλνπ πεξάζκαηνο 

αιιά θαη ηεο αλζξσπνζπζίαο γηα ράξε ηεο ζηεξέσζεο θάπνηνπ ζπνπδαίνπ 

νηθνδνκήκαηνο. Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ θαξηζή, ην  βαζηθφ ζέκα ηεο παξαινγήο 

είλαη ν θνζκνγνληθφο κχζνο πνπ εθπξνζσπεί ην ρηίζηκν, ελψ ζπλδέεηαη επίζεο κε ην 

ζέκα ηεο θαηάβαζεο (θαξηζήο, 1986: 73).  

Χο πξνο ην επηθίλδπλν πέξαζκα, κπνξνχκε λα πνχκε πσο απηφ ζπλδέεηαη κε 

ην γεθχξη αιιά θαη ηελ θαηάβαζε. Σν επηθίλδπλν πέξαζκα απνηειεί ζηελ νπζία  ηε  

δηαδξνκή πνπ ζα νδεγήζεη ηε κπνχκελε ζην ζάλαην, επνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε 

πσο ιεηηνπξγεί ζαλ ζχκβνιν ζαλάηνπ, ελψ ην γεθχξη θαζ‟ απηφ, ζπκβνιίδεη εδψ ηελ 

θαηάβαζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε κπνχκελε κε ζρεηηθή επθνιία, κε ηελ 

έλλνηα φηη δελ ππνβάιιεηαη ζε δνθηκαζίεο.  Χζηφζν ε αλάβαζε πνπ ζέιεη ε ίδηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ψζηε λα εμέιζεη απφ ηα έγθαηα ηεο γεο, απνηειεί κηα πνιχ δχζθνιε 

δνθηκαζία, ε νπνία ηειηθά δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθφ, αιιά κφλν ζε 

ζπκβνιηθφ θαη κεηαθπζηθφ επίπεδν, δειαδή κέζσ ηεο ςπρήο ηεο πνπ νπζηαζηηθά 

κεηαηξέπεηαη ζε θχιαθα ηνπ ηφπνπ.   

Με βάζε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην θαηέβαζκα ζην πνηάκη 

απνηειεί γηα ηε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα κηα κπεηηθή δηαδηθαζία ζαλάηνπ θαζψο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάβαζε ζηνλ Κάησ θφζκν. Απνηειεί ζηελ 

νπζία ην ηαμίδη, ηε κεηάβαζε ηεο κπνχκελεο απφ ηε δσή ζην ζάλαην θαη κε απηφ ζα 

θαηαθέξεη λα ελψζεη ην δίπνιν γε-νπξαλφο, ψζηε λα επηθέξεη ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ 

επηαμία ζηε δσή ηεο ππφινηπεο θνηλφηεηαο. Σν ηαμίδη απηφ απνηειεί ζηελ νπζία κηα 

δηαβαηήξηα ηειεηνπξγία φπνπ ε κπνχκελε εγθαηαιείπεη ηε δσή, απνρσξίδεηαη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ην ηψξα, εηζέξρεηαη ζην άγλσζην θαη ηέινο εληάζζεηαη – ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε εληνηρίδεηαη- ζε έλα λέν πεξηβάιινλ, ζην ζθνηάδη, ζην 

ράνο, ζην ζάλαην.  
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Απηή ε είζνδνο ζην άγλσζην, ζην ζθνηάδη, ζην ζάλαην, ζηελ θακάξα πνπ 

ζρεκαηίδεη ην γεθχξη κέζα ζην λεξφ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο παξαπέκπεη ζηελ 

επηζηξνθή ζηε κήηξα. ε κηα κήηξα πνπ αξρηθά ζα ηελ θαηαπηεί, αιιά κέζα απφ απηή 

ζα αλαγελλεζεί ζπκβνιηθά θαη πλεπκαηηθά. Με ηε ζπζία ηεο, ε ςπρή ηεο ιπγεξήο ζα 

κεηαηξαπεί ζε θχιαθα πνπ ζα θπιάεη ην γεθχξη αιιά θαη φπνηνλ δηαβάηε επηρεηξήζεη 

λα ην πεξάζεη. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε δηαβαηήξηα ηειεηή ηεο 

κπνχκελεο ζα νινθιεξσζεί κε ηελ κεηά ζάλαην αλαγσγή ηεο ςπρήο ηεο ζε θχιαθα 

ηνπ γεθπξηνχ θαη ησλ λεξψλ ηνπ πνηακνχ, πνπ ζα επηθέξεη ηελ επηαμία. 

Σν λεξφ, ζπνπδαίν ζηνηρείν ηεο θχζεο, απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

ηνπ κχζνπ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην ζπλαληάκε κε ηε κνξθή ηνπ 

πνηακνχ
29

. Μπνξνχκε λα πνχκε πσο ην λεξφ εδψ, ζπκβνιίδεη ην ζάλαην θαη δελ 

απνηειεί πεγή δσήο. Σν πνηάκη πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην γεθχξη, ιεηηνπξγεί ζαλ 

ζχκβνιν απνρσξηζκνχ θαη ζαλάηνπ, έζησ θη αλ ε κπνχκελε δελ θαηαπνληίδεηαη ζε 

απηφ, αιιά εληνηρίδεηαη δίπια ζε απηφ, ζηελ θακάξα ηνπ γεθπξηνχ. Δπίζεο ίζσο λα 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην πνηάκη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζπκβνιίδεη έλα 

ηέξαο, ην νπνίν είλαη έηνηκν λα θαηαζπαξάμεη ηε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα θη 

έπεηηα ζα εξεκήζεη, θαζψο κφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα επέιζεη ε θνηλσληθή επηαμία, 

ζα ζηεξηψζεη ην πνιππφζεην γεθχξη θαη ζα ζηακαηήζνπλ νη κάζηνξεο λα κνρζνχλ γη‟ 

απηφ.  

εκαληηθφ κπζηθφ ζηνηρείν ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε απνηειεί επίζεο ην  

«μεγέιαζκα», ην νπνίν ίζσο λα κπνξνχκε λα πνχκε πσο πξαγκαηνπνηείηαη δχν θνξέο 

κέζα ζην ηξαγνχδη. Αθελφο  κε ην παξάθνπζκα ην πνπιηνχ φπνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

εθνχζην, θαζψο επηζπεχδεηαη ε  δξάζε ηεο εξσίδαο θαη αθεηέξνπ  ην μεγέιαζκα 

ππνλνείηαη, θαζψο κε βάζε ην κχζν ππάξρεη  ε ζηγνπξηά πσο φπνηνο θαηέβεη ζην 

πεγάδη δελ πξφθεηηαη λα μαλαβγεί. 

                                                 
29

ηα πνηάκηα ινχδνληαη ηα κπνχκελα θνξίηζηα, δνπλ νη λχκθεο κε ηνλ Νεξέα θαη 

απνηεινχλ ην ρψξν θαζαξκνχ πξηλ απφ έλα γάκν. Άιινη πνηακνί βξίζθνληαη ζηνλ θάησ θφζκν θαη 

κάιηζηα νη Αξραίνη Έιιελεο ηνπο έρνπλ δψζεη νλφκαηα πνπ θαλεξψλνπλ ηε δίςα ησλ λεθξψλ 

(Αρέξσλ, Ππξηθιεγέζσλθηι), ελψ άιινη πνηακνί βξίζθνληαη ζηνλ παξάδεηζν θαη ζπκβνιίδνπλ ην λεξφ 

ηεο δσήο (θαξηζήο, 1986: 90). 
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Δπίζεο ππάξρεη ην κνηίβν ηεο αγλήο θαη αγαζήο γπλαίθαο πνπ ζπζηάδεηαη γηα 

ην θνηλφ θαιφ. Σν κνηίβν ηνπ δαρηπιηδηνχ ην νπνίν απνηειεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ζχκβνιν δέζκεπζεο θαη αθνζίσζεο, ελψ ε «απψιεηα» ηνπ νδεγεί ζε 

ζιηβεξέο ζπλέπεηεο (Κνζεγηάλ, 2010: 199). Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο απηφ 

ην ζχκβνιν κεηαηξέπεηαη ζε ζχκβνιν ζαλάηνπ θαη απνρσξηζκνχ. 

εκαληηθφ είλαη επίζεο ην κνηίβν ηνπ πνπιηνχ. χκθσλα κε ην Μαθξή 

(φπσο αλαθέξεηαη ζην Κνζεγηάλ, 2010: 175) ηα δψα θαη ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, αληηδξνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαζψο «είλαη 

πξνηθηζκέλα κε κηα ηδηαίηεξε αίζζεζε» πνπ ηα βνεζά λα αληηιεθζνχλ φζα 

ζπκβαίλνπλ ή/θαη φζα έπνληαη. Άιιεο θνξέο απνθηνχλ αλζξψπηλε θσλή θαη δξνπλ 

πξνεηδνπνηεηηθά θαη άιιεο θνξέο εθθξάδνπλ ηελ απέρζεηα ηνπο γηα φζα ζπκβαίλνπλ. 

Σα πνπιηά ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ  ζαλ αγγειηαθφξνη θαιψλ ή άζρεκσλ εηδήζεσλ θαη  

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε «αλζξψπηλε ιαιίηζα» ηνπ πνπιηνχ δεκηνπξγεί 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θαζψο απνηειεί καληαηνθφξν αξλεηηθψλ εηδήζεσλ 

(Κνζεγηάλ, 2010: 168).  

Δπίζεο ππάξρεη ην κνηίβν ηεο θαηάξαο αιιά θαη ην κνηίβν ηεο επρήο πνπ 

πξνζθέξεη νπζηαζηηθά ηε «ιχζε» ηνπ δξάκαηνο. Αξρηθά λα ζεκεηψζνπκε πσο ε 

θαηάξα είλαη έλαο ιφγνο πνπ «ιέγεηαη βηαζηηθά ζε ζηηγκέο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θφξηηζεο, γηα λα πξνθιεζεί θαθφ  ζε θάπνηνλ ή ζε θάηη» (Γνπιαβέξαο, 2013: 61). Ο 

άλζξσπνο πνπ βξίζθεηαη ζε απηή ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε αδπλαηψληαο λα 

επηβιεζεί κε άιιν ηξφπν, εθθέξεη ηελ θαηάξα «αλαζέηνληαο» ζε απηή λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ εζηθή ηάμε (Γνπιαβέξαο, 2013: 62). Απηφ αθξηβψο θάλεη θαη ε 

γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα, ε νπνία ηελ έζραηε ζηηγκή, εθθέξεη θαηαξαζηηθφ ιφγν, 

θαζψο αληηδξά ζε απηφ πνπ ηεο ζπκβαίλεη. Ζ θαηάξα απηή φκσο είλαη πνιχ βαξηά 

ελψ γηα λα αλαθιεζεί ζα πξέπεη λα εηπσζεί λέα  θαηάξα (Ρσκαίνο φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Γνπιαβέξαο, 2013: 88) θαη γηα λα ζπκβεί απηφ νη κάζηνξεο θάλνπλ επίθιεζε ζην 

ζπλαίζζεκα ηεο γπλαίθαο, αλαθέξνληαο ηνλ αδεξθφ ηεο σο πηζαλφ ζχκα. Καη‟ απηφ 

ηνλ ηξφπν ε θαηάξα ηξνπνπνηείηαη θαη απνθηά έλα ιηγφηεξν αξλεηηθφ πεξηερφκελν 

πνπ δελ πξφθεηηαη λα έρεη πξαγκαηηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο δηαβάηεο 

(Γνπιαβέξαο 2013: 89).  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

χκθσλα κε ηνλ θαηξζή αλ θαη ην ηξαγνχδη απηφ παξνπζηάδεη 

κνλαδηθφηεηα σο πξνο ην ζέκα ηνπ, σζηφζν έρεη θνηλά κπζηθά ζέκαηα κε ηηο 

παξαινγέο πνπ κηινχλ γηα θαηάβαζε, δαρηπιίδηα αιιά θαη κε γεθχξηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα εξσηθά ηξαγνχδηα (θαξηζήο, 1986: 73, 82). 

Χο πξνο ην ζέκα ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ, παξαηεξνχκε πσο ην ζπγθεθξηκέλν 

ηξαγνχδη παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηηο παξαινγέο πνπ εκπεξηέρνπλ ην θαηέβαζκα ή 

ηελ θαηάβαζε, φπσο είλαη «Ζ θφξε ζην πεγάδη». Δπίζεο ζχκθσλα κε ηνλ θαξηζή 

(1986: 94), ηα κνηίβα ηεο ζπζίαο θαη ηνπ μεγειάζκαηνο αιιεινζπλδένληαη θαη 

ππάξρνπλ ζην κχζν πεξί θαηάβαζεο ζηνλ νπνίν βαζίδνληαη θαη νη δχν παξαινγέο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. 

 

3.2. Καηαπνληηζκόο ζην λεξό 

 

Απηή ε κνξθή κπεηηθνχ ζαλάηνπ ζα εμεηαζζεί ζε δπν ππνθαηεγνξίεο, ζηελ 

πξψηε  ν θαηαπνληηζκφο γίλεηαη ζε πεγάδη θαη ζηε δεχηεξε ζηε ζάιαζζα.  

 

3.2.1. Καηαπνληηζκόο/θαηάβαζε ζε πεγάδη 

Απηή ε κνξθή κπεηηθνχ ζαλάηνπ εληνπίδεηαη ζην κχζν ηεο παξαινγήο  

«Ζ θφξε ζην πεγάδη».  

 

«ΚΟΡΗ ΣΟ ΠΗΓΑΓΙ» 

 

ΜΤΗΣΗ -ΜΤΟΤΜΔΝΟ 

ην ζπγθεθξηκέλν δεκνηηθφ ηξαγνχδη, κπεηήο είλαη ην ζεξηφ, ε ιάκηα πνπ 

εδψ είλαη  κεηακνξθσκέλε ζε φκνξθε γπλαίθα πξνθεηκέλνπ λα μεγειάζεη ην 

κπνχκελν. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν κπεηήο θαη πην ζσζηά ε κπήηξηα,  

επηηειεί έλα ξφιν «μεγειαζηή» γηα λα πξνθαιέζεη ην κπεηηθφ ζάλαην κε ηελ 

θαηάβαζε ηνπ λεαξνχ κπνχκελνπ ζην πεγάδη.  
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ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ «ππεξθπζηθή» ηδηφηεηα 

ηεο ιάκηαο, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα γπλαίθα πνπ ράξε ζηηο δπλάκεηο θαη ζηα καγηθά 

κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί κπνξεί λα πξάμεη θάηη αθαηφξζσην, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη 

θαη ζηα ιατθά παξακχζηα (Καλαηζνχιε, 1995:179).  

Με βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνζδίδεη ε Καλαηζνχιε (1995: 180) 

ζηηο ππεξθπζηθέο γπλαίθεο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα δελ είλαη 

κηα γπλαίθα ζλεηή πξνηθηζκέλε κε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο αιιά κηα ιάκηα πνπ 

πξνέξρεηαη απφ έλα εμσπξαγκαηηθφ δαηκνληθφ θφζκν. Ζ ειηθία ηεο δελ 

απνζαθελίδεηαη, ελψ ζπλήζσο ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηηο γπλαίθεο ε ειηθία δελ 

εμειίζζεηαη θαη παξακέλεη ζηαζεξή, αθήλνληαο κηα αίζζεζε αησληφηεηαο σο πξνο ην 

ρξφλν. Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα παξνπζηάδεη θιίζε πξνο ην θαθφ θαη φρη πξνο 

ην θαθφ, θαζψο ρξεζηκνπνηεί ηε καγηθή δχλακε ηεο κεηακφξθσζεο γηα λα επηβιεζεί 

ζηνλ άλζξσπν- άλδξα.  

Δπίζεο απηφ ην πξφηππν ηεο φκνξθεο γπλαίθαο ζηελ νπνία κεηακνξθψλεηαη 

ε ιάκηα, παξαπέκπεη ζηε κνξθή κηαο λεξάηδαο, ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ Καλαηζνχιε 

(1995: 182), απφ ηελ γπλαηθεία νπηηθή παξαπέκπεη ζε κε πξαγκαηηθφ πξφηππν 

«γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο», ελψ απφ ηελ αλδξηθή νπηηθή ζε ζεμνπαιηθφ ζχκβνιν 

ράξε ζηελ αλππέξβιεηε νκνξθηά θαη ηελ «αλππφηαθηε ζέιεζή ηνπο».  

Μπνχκελνο είλαη έλαο λεαξφο άλδξαο, ν νπνίνο ππνβάιιεηαη ζε επηθίλδπλε 

δνθηκαζία απφ ηε ιάκηα.  Αληίζεηα απφ ηελ πνλεξηά θαη ηε ξαδηνπξγία ηεο κπήηξηαο,  

ν κπνχκελνο παξνπζηάδεηαη μέλνηαζηνο θαη θαινπξναίξεηνο. Δίλαη έηνηκνο λα 

βνεζήζεη κηα άγλσζηε λέα – ζε αληίζεζε κε ηε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα πνπ 

ήζειε λα βνεζήζεη έλα γλσζηφ θαη  πνιχ αγαπεκέλν ηεο πξφζσπν, ην  ζχδπγφ ηεο, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ αθέιεηα ηνπ θαη ηελ αγαζνζχλε ηνπ.    

 

ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ ΜΤΗΗ 
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Ζ αξρή ηεο πνξείαο ηεο δηαβαηήξηαο ηειεηήο ζηε ζπγθεθξηκέλε παξαινγή, 

μεθηλά απφ ηε ζηηγκή πνπ  εκθαλίδεηαη ν λεαξφο άλδξαο. Ο ρψξνο απφ ηνλ νπνίν 

μεθηλά ε κχεζε είλαη έλαο πξαγκαηηθφο ρψξνο,  έλα κνλνπάηη απφ ην νπνίν δηαβαίλεη 

ν λένο θαζψο ζπλαληά ηε κεηακνξθσκέλε ιάκηα πνπ θάζεηαη ζην πεγάδη, ελψ ην 

έλαπζκα γηα λα μεθηλήζεη ε κχεζε είλαη ην θιάκα ηεο λεαξήο θνπέιαο. Σν θιάκα ζα 

απνηειέζεη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο εμέιημεο ηεο κχεζεο, θαζψο είλαη απηφ πνπ πξνθαιεί 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ λένπ θαη ελ ηέιεη ξσηάεη ηελ θνπέια ηη ηεο ζπκβαίλεη ( «Ση έρεηο 

θφξε θαη ζιίβεζαη θαη θιαίλ ηα καχξα κάηηα;» ζη. 7).  

Ζ πνξεία ηεο κχεζεο ζπλερίδεηαη κε ηελ πξφθαζε εθ κέξνπο ηεο λέαο, πσο 

ην δαρηπιίδη ηεο έρεη πέζεη κέζα ζην πεγάδη θαη πσο φπνηνο ην βξεη ζα ηελ πάξεη γηα 

γπλαίθα ηνπ. Δπνκέλσο παξαηεξνχκε πσο ην δαρηπιίδη απνηειεί ηελ αθνξκή γηα ηελ 

θαηάβαζε ηνπ λένπ ζην πεγάδη. Μέρξη ζηηγκήο ν κπνχκελνο βξίζθεηαη ζε έλα 

κπεηηθφ πξνζάιακν θη εηνηκάδεηαη λα εηζέιζεη ζηνλ βαζηθφ ρψξν ηεο κχεζεο. 

ηε ζπλέρεηα ν κπνχκελνο αθνχ έρεη μεγειαζηεί απφ ηε κεηακνξθσκέλε 

ιάκηα, εηζέξρεηαη ζην πεγάδη -ζην βαζηθφ κπεηηθφ ρψξν-θαη κάιηζηα κε πεξίζζην 

δήιν, θαζψο ηα ιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ιατθφο πνηεηήο είλαη  «αξάληα κίιηα 

βνχηεμε θαη πάην δελ επξήθε» (ζη. 11). 

 Ζ εηζαγσγή ηνπ κπνχκελνπ ζην πεγάδη, ζε έλα πξαγκαηηθφ ρψξν, 

ζπκβνιίδεη ηελ θαηάβαζε θαη κάιηζηα ζε έλα κέξνο ζθνηεηλφ θαη άγλσζην. Παξφιν 

πνπ ε επηθίλδπλε δηαδηθαζία ηνπ θαηεβάζκαηνο θαη ε εχξεζε ηνπ δαρηπιηδηνχ 

ππνηίζεηαη πσο ζα ραξίζεη ζην λέν γηα γπλαίθα ηνπ ηε λεαξή θνπέια  (« Ζ αξξαβψλα 

κφπεζε ζε ηνχην ην πεγάδη, θη φπνπ βξεζεί θαη βγάι΄ηε κνπ, γπλαίθα λα κε πάξεη» ζη. 

8-9), νπζηαζηηθά απηφ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη  είλαη ην πέξαζκα απφ ηε δσή ζην 

ζάλαην. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ηειεηνπξγία δηάβαζεο εδψ ζπλδέεηαη κε 

ηελ πηζαλή κεηάβαζε ζηελ ελήιηθε δσή θαη ην γάκν, θαζψο ε λέα πξνζθέξεηαη ζην 

λέν σο αληάιιαγκα ζε πεξίπησζε πνπ απηφο βξεη ην δαρηπιίδη. Ζ θαηάβαζε ζην 

πεγάδη, ζηνλ θάησ θφζκν ζπλδέεηαη κε ην δαρηπιίδη πνπ φπσο έρεη πξναλαθεξζεί 

είλαη ζχκβνιν αγάπεο, δέζκεπζεο, αθνζίσζεο θαη γάκνπ. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν ελδερφκελνο γάκνο, νδεγεί ελ ηέιεη ζην ζάλαην θαη φρη ζηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο θνηλήο δσήο.  
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Ζ πνξεία ηεο κχεζεο ζπλερίδεηαη κε ην κπνχκελν εληφο ηνπ πεγαδηνχ, λα 

ςάρλεη γηα ην δαρηπιίδη. κσο θαζψο πξνζπαζεί λα ην βξεη ζπλεηδεηνπνηεί πσο έρεη 

μεγειαζηεί απφ ηε λέα, πσο βξίζθεηαη ζε δπζρεξή ζέζε θαη βαίλεη ζε ζίγνπξν ζάλαην. 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ζσζεί θαη λα επηζηξέςεη ζηελ επηθάλεηα, ζηε δσή, ζηνλ 

θφζκν ησλ δσληαλψλ, ηζρπξίδεηαη πσο βξήθε ην δαρηπιίδη ψζηε λα ηνλ αλεβάζεη ε 

λέα επάλσ ζηε γε κε ηελ αιπζίδα «Σξάβα,  θφξε, ηνλ άιπζν θη ε αξξαβψλα βξέζε» 

(ζη. 14). Παξαηεξνχκε εδψ πσο ν κπνχκελνο, ζπλεηδεηνπνηεί ηνλ ελδερφκελν 

αλαπάληερν κπεηηθφ ηνπ ζάλαην θαη αληηδξά άκεζα ζηε κπεηηθή ηειεηνπξγία πνπ 

ζπκβαίλεη παξά ηε ζέιεζε ηνπ. Ο κπνχκελνο δελ κπνξεί λα δερηεί φηη μεγειάζηεθε 

απφ ηε λεαξή θνπέια θαη πξνζπαζεί λα ηελ μεγειάζεη θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ψζηε 

λα ζσζεί. Απηή ε θξάζε φκσο απνηειεί ην θχθλεην άζκα ηνπ. 

Ζ κχεζε ζε απηφ ην ζεκείν βξίζθεηαη ζηελ θνξχθσζε ηεο θαζψο ν 

κπνχκελνο δελ γλσξίδεη αλ ζα θαηαθέξεη λα γιηηψζεη απφ ην κπεηηθφ ζάλαην θαη  ζα 

«επηζηξέςεη» ζηε δσή. Χζηφζν ε κπήηξηα- ιάκηα κε ηνλ ηα ηειεπηαία ιφγηα ηεο « Κη 

άιινπο πνιινχο εγέιαζα θαη γέιαζα θαη ζέλα» (ζη. 14), επηζθξαγίδεη ην κπεηηθφ 

ζάλαην ηνπ λένπ.  Ζ κπεηηθή δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη θαη θαζψο θαίλεηαη δελ 

πξφθεηηαη λα αιιάμεη ε   έθβαζή ηεο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε πσο ν θαηαπνληηζκφο ζην λεξφ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ζην πεγάδη απνηειεί γηα ην λέν ηελ πνξεία ηνπ κπεηηθνχ ηνπ 

ζαλάηνπ, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηάβαζε ζηνλ Κάησ 

θφζκν. Ζ «βνπηηά» ηνπ λένπ απνηειεί ζηελ νπζία κηα κεηάβαζε απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα  θαη ηε δσή ζηα ζθνηεηλά θαη άγλσζηα λεξά πνπ ζπκβνιίδνπλ ην 

ζάλαην. Ζ είζνδνο ζην άγλσζην ζπκβνιίδεη επίζεο ηελ επηζηξνθή ζηε κήηξα, θαζψο 

ην πεγάδη ζαλ άιιε κήηξα, ππνδέρεηαη ην κπνχκελν κέρξη απηφο λα πεζάλεη.  

Χο πξνο ην ζάλαην απηφ θαζαπηφ, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζηελ ελ ιφγσ 

παξαινγή παξνπζηάδεηαη ρσξίο ιεπηνκέξεηεο. Γελ πεξηγξάθεηαη αιιά ππνλνείηαη απφ 

ηα ζπκθξαδφκελα. Δίλαη έλαο ζάλαηνο πξαγκαηηθφο, άδηθνο θαη ηξαγηθφο θαη 

απνηέιεζκα ηνπ εξσηηθνχ θαπξίηζηνπ κηαο ιάκηαο. Ίζσο λα κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

ν ζάλαηνο απηφο ζπκβνιίδεη ην ζάλαην ηεο αλδξηθήο παξζελίαο απφ κηα αξρεηππηθή 

κνξθή γπλαίθαο. Σν ηζρπξφ εξσηηθφ ππνθείκελν (ιάκηα) θαηαζηξέθεη ην αλδξηθφ 
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αληηθείκελν ηνπ πφζνπ (λένο)  θαζψο κε ην ζάλαην ηνπ νπζηαζηηθά ππνηάζζεηαη 

παληνηηλά ζε απηήλ.  Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ θαξηζή, ν ζπγθεθξηκέλνο ζάλαηνο 

ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφο σο κηα «αιιαγή» θαη λα κελ αληηκεησπηζηεί 

επηζηεκνληθά θαη θηινζνθηθά, θαζψο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνθχπηεη θαλεξψλεη 

ηνλ ηξφκν πνπ επηθέξεη κηα ηέηνηα αιιαγή ζην άηνκν (θαξηζήο, 1986: 127). 

εκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν, είλαη λα ππνγξακκίζνπκε πσο ζηε δηακάρε 

ησλ δχν θχισλ, θπξηαξρεί ε γπλαίθα έλαληη ηνπ άλδξα, θαζψο επηηειεί κηα 

ππεξθπζηθή «εγεκνληθή ζειπθφηεηα»
30

 αιιά θαη κηα «ηνληζκέλε ζειπθφηεηα»
31

, 

έλαληη ηνπ «ππνηαγκέλνπ αλδξηζκνχ» ηνπ άηπρνπ άλδξα. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο εγεκνληθήο ζειπθφηεηαο ηεο ιάκηαο θαη ηα νπνία 

εληνπίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δεκνηηθφ ηξαγνχδη είλαη ν δπλακηζκφο, ε εμνπζία, ε 

θπξηαξρία, ε ζθιεξφηεηα θαη ε ρεηξαθέηεζε θαη κε βάζε απηά ηνλ μεγειά θαη 

πξνθαιεί ηνλ κπεηηθφ ηνπ ζάλαην.  

 

ΜΤΗΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ/ΜΟΣΙΒΑ 

Σα κπεηηθά ζέκαηα θαη ηα κνηίβα πνπ εληνπίδνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

παξαινγή είλαη ζχκθσλα κε ηνλ θαξηζή (1986: 118) ε θαηάβαζε ζην πεγάδη, ην 

ζέκα ηνπ δαρηπιηδηνχ, ην μεγέιαζκα θαη ε  κεηακφξθσζε. 

                                                 
30

Ο φξνο εγεκνληθή ζειπθφηεηα απνηειεί ζηελ νπζία έλαλ φξν νκπξέια πνπ πεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο ζειπθφηεηαο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη αλάινγα κε ηελ επνρή, ηνλ 

πνιηηηζκφ, ηελ ειηθία θιπ. (Ohlsson, 2017).  

 

 
31

Ζ ηνληζκέλε ζειπθφηεηα ζηελ νπζία «ζξέθεη» ηελ εγεκνληθή αξξελσπφηεηα θαη αθνξά 

ζηηο γπλαίθεο πνπ απνηεινχλ έλα εμηδαληθεπκέλν γπλαηθείν πξφηππν- σο πξνο ηελ εμσηεξηθή 

εκθάληζε- (Schippers, 2007).  
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Σν ζέκα ηνπ πεγαδηνχ ζπλδέεηαη άκεζα κε απηφ ηνπ λεξνχ θαη ζχκθσλα κε 

ηνλ θαξηζή ε επαθή ηνπ αλζξψπνπ κε ην λεξφ «αλάγεη ηνλ άλζξσπν ζηελ πξψηε 

ηνπ θχζε είηε π.ρ. κε ηελ ηδέα ηεο βάθηηζεο είηε κε ηνλ έξσηα» (θαξηζήο, 1986: 

127). Δπνκέλσο ίζσο εδψ λα κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν κπνχκελνο εηζέξρεηαη ζην 

πεγάδη θη επνκέλσο ζην λεξφ, ζπκβνιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εξσηηθή ηνπ 

επηζπκία γηα ηε λεαξή θνπέια.  

Δπίζεο  ην πεγάδη κπνξνχκε λα πνχκε πσο πέξα απφ ζεκείν ζπλάληεζεο 

ελφο άλδξα θαη κηαο γπλαίθαο, σο πξνο ηε κνξθή ηνπ παξαπέκπεη ζε ζεξηφ 

(θαξηζήο, 1986:127, 134). Μάιηζηα κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε ην ζηφκα ελφο 

ηέξαηνο πνπ θαηαβξνρζίδεη ή κε ην ζηφκα ηεο κεηέξαο γεο. Δπίζεο ν θαξηζήο 

(1986: 120) ζεκεηψλεη πσο ην «γπάιηλν» πεγάδη, παξαπέκπεη ζε γπάιηλν πχξγν πνπ 

απνηειεί ηππηθφ κέξνο απνκφλσζεο -ζε παξαδφζεηο θαη ιατθά παξακχζηα- κηαο 

ηζρπξήο λέαο, ψζηε λα ππεηζέιζεη ζηελ κπεηηθή απνκάθξπλζε απφ ηελ θνηλφηεηα θαη 

ηελ έληαμε ηεο ζηελ θνηλσληθή δσή. 

 Ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη ε κεηακφξθσζε ηνπ ζεξηνχ ζε 

γπλαίθα, γεγνλφο πνπ καο νδεγεί ζε πνιχ παιηέο κνξθέο ηνπ κχζνπ ηνπ θνζκηθνχ 

ζεξηνχ πνπ είλαη είηε αξζεληθφ είηε ζειπθφ, είλαη πξνθνζκηθφ θαη ζρεηίδεηαη ή 

εθπξνζσπεί ην ράνο ηνπ λεξνχ
32

 (θαξηζήο, 1986: 118-119). Ζ κεηακφξθσζε φπσο 

πξναλαθέξζεθε ζχκθσλα κε ηνλ θαξηζή (1986: 122) έρεη πάληα θάπνην απψηεξν 

ζηφρν θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ζηφρνο είλαη λα ζπλαληεζεί ην θνξίηζη κε 

θάπνην λέν, ηνλ νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα μεγειάζεη. Απηή ε ιεηηνπξγία ηεο 

κεηακφξθσζεο νδεγεί ζηελ ηξαγηθή εηξσλεία, θαζψο ν πξφζπκνο λένο ελ ηέιεη ζα 

μεγειαζηεί απφ ηε ιάκηα θαη ζα νδεγεζεί ζην ζάλαην. 

Μάιηζηα ην μεγέιαζκα ηνπ λένπ απφ ηε ιάκηα,  ζχκθσλα κε ηνλ θαξηζή 

δελ είλαη ηξαγηθφ, αιιά εξσηηθφ φπσο ζπρλά ζπκβαίλεη ζηηο ιατθέο παξαδφζεηο 

αλάκεζα ζε παιηθάξηα θαη λεξάηδεο (θαξηζήο, 1986: 118-119), ελψ ζπκίδεη επίζεο 

ην κχζν κε ηηο εηξήλεο πνπ έρεη σο ηέινο ηελ θαηαζηξνθή ησλ εξψσλ πνπ πεξλνχλ 

κέζα απφ έλα δχζθνιν πέξαζκα (πκπιεγάδεο) (θαξηζήο, 1986: 124).  

                                                 
32

χκθσλα κε ηνλ θαξηζή «Σν λεξφ είλαη ην θχξην θπζηθφ ζηνηρείν θαη δηαηξέρεη νιφθιεξε ηελ 

αλζξψπηλε κπζνινγία, απ‟ ην  Βαβπισληαθφ apsu κέρξη ην ηανηζηηθφ λεξφ-νπζία ηνπ θφζκνπ» 

(θαξηζήο, 1986: 132). 
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ε απηφ ην ζεκείν, σο πξνο ην μεγέιαζκα,  κπνξνχκε λα  αλαθεξζνχκε ζε 

κηα  παξαιιαγή πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπιινγή ηνπ Γ. Πεηξφπνπινπ Διιεληθά Γεκνηηθά 

Τξαγνύδηα ηφκνο Α΄ (1958: 75), ζηελ νπνία  φηαλ βνπηάεη ν λένο κέζα ζην πεγάδη 

βξίζθεη «αζξψπσ θεθαιέο θαη γπλαηθψ πιεμνχδεο». ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ρξφλνο 

ηεο δηαβαηήξηαο ηειεηνπξγίαο δηαξθεί δεθαπέληε ψξεο θαηά ηηο νπνίεο ν λένο ςάρλεη 

ην δαρηπιίδη, αιιά δελ ην βξίζθεη θαη ελψ δελ έρεη εηπσζεί φηη ην ζεξηφ έρεη 

κεηακνξθσζεί ζε θνξίηζη, ην ηξαγνχδη ηειεηψλεη κε ηνπο εμήο ζηίρνπο «Γελ είλη απ‟ 

αξξαβψλεδεο, κήδε θαη δαρηπιίδηα, κφλν‟ λη αζξψπσ θεθαιέο θαη γπλαηθψ 

πιεμνχδεο. Γηα είληα, ζεξηφ, κε γέιαζεο…». Παξαηεξνχκε ζε απηφ ην ζεκείν ινηπφλ 

πσο ν λένο πέξαλ ηνπ φηη ζπλεηδεηνπνηεί ην μεγέιαζκα, γηα πξψηε θνξά 

ζπλεηδεηνπνηεί θαη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ κπεηή πνπ είλαη ζεξηφ θαη φρη κηα λεαξή 

θνπέια θαη δεηά λα κάζεη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν μεγειάζηεθε.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πσο έρεη αλαθεξζεί κέρξη ζηηγκήο, ε παξαινγή «Ζ θφξε ζην πεγάδη» 

παξνπζηάδεη θνηλά κπζηθά ζέκαηα κε ηελ παξαινγή «Σνπ γηνθπξηνχ ηεο Άξηαο», 

παξφιν πνπ ε κνξθή κπεηηθνχ ζαλάηνπ πνπ πξαγκαηεχνληαη είλαη δηαθνξεηηθή.  Σα 

βαζηθά απηά ζέκαηα είλαη ην ζέκα ηεο θαηάβαζεο, ηνπ μεγειάζκαηνο  θαη ηνπ 

δαρηπιηδηνχ.  

ηελ πεξίπησζε «Σνπ Γηνθπξηνχ ηεο Άξηαο», απηφο πνπ μεγειηέηαη – ν 

κπνχκελνο- είλαη γπλαίθα θαη φρη άλδξαο φπσο  ζηελ «Κφξε ζην πεγάδη» θαη 

αληηζηξφθσο αλάινγα ζπκβαίλεη κε ηνπο κπεηέο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ν κπεηήο 

είλαη άλδξαο θαη ζηε δεχηεξε γπλαίθα θαη κάιηζηα ζεξηφ. Δπίζεο θαη ζηα δχν απηά 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα «ληθά» ν κπεηήο, ν νπνίνο μεγειψληαο ην κπνχκελν ηνλ 

αλαγθάδεη έληερλα ζε ζπζία.  

Παξαηεξνχκε επίζεο πσο θαη ζηα δχν ηξαγνχδηα νη κπνχκελνη έρνπλ άγλνηα 

θηλδχλνπ, άγλνηα ηνπ φηη πξφθεηηαη λα κπεζνχλ ζε κηα «ηειεηνπξγία» πνπ ζα ηνπο 

επηθέξεη ην ζάλαην θαη πξνζπαζνχλ θαη νη δχν λα αιιάμνπλ ηελ πξνδηαγεγξακκέλε 

ηνπο πνξεία. Ο λένο φπσο θαη ε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα, κφιηο αληηιεθζνχλ ην 

μεγέιαζκα πνπ νπζηαζηηθά ηνπο νδεγεί ζην ζάλαην, αληηζηέθνληαη θαη πξνζπαζνχλ 
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λα αλαηξέςνπλ ην ηξαγηθφ ηνπο ηέινο- ν κελ λένο ιέγνληαο ςέκαηα πσο βξήθε ην 

δαρηπιίδη «Σξάβα, θφξε, ηνλ άιπζν θη ε αξξαβψλα βξέζε» (ζη. 13), ε δε γπλαίθα ηνπ 

πξσηνκάζηνξα κε ηελ θαηάξα. Χζηφζν θαίλεηαη φηη παξφιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο ε 

ηξαγηθή έθβαζε είλαη δεδνκέλε θαη ακεηάθιεηε. 

Ο ζάλαηνο απηφο θαζαπηφο ζηελ πεξίπησζε «Σνπ γεθπξηνχ ηεο Άξηαο» είλαη 

έλαο ζάλαηνο ζπκβνιηθφο, θαζψο ε ςπρή ηεο ιπγεξήο ζα απνηειέζεη ην θχιαθα ηνπ 

κεγάινπ έξγνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαινγήο «Κφξε ζην πεγάδη», είλαη έλαο 

ζάλαηνο πξαγκαηηθφο, ρσξίο λα εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηελ πλεπκαηηθήο αλαγέλλεζεο 

ή ηεο αλάζηαζεο.  

ε αληίζεζε κε «Σν γεθχξη ηεο Άξηαο», εδψ απηφο πνπ πξνζέρεη ηα λεξά θαη 

απνηειεί νπζηαζηηθά ην θχιαθα ηνπ λεξνχ θαη ηνπ πεγαδηνχ δελ είλαη άλζξσπνο, 

νχηε ε ςπρή απηνχ πνπ έρεη ζπζηαζηεί, αιιά ζεξηφ κεηακνξθσκέλν ζε λεαξή φκνξθε 

γπλαίθα. Δπίζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε ηελ θαηάβαζε ηνπ λένπ θαη ην 

κπεηηθφ ηνπ ζάλαην, δελ έρνπκε θάπνηνπ είδνπο ζπζία πνπ ζα επηθέξεη ην θνηλφ θαιφ, 

ηελ επηαμία ζε κηα θνηλσλία, αιιά κηα απηνζπζία πνπ πεξηζζφηεξν κνηάδεη λα 

πξνθχπηεη απφ εξσηηθφ θαπξίηζην, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο,  ην νπνίν 

ζπλνδεχεη ηε ζθιεξή πξνζσπηθφηεηα ελφο ζεξηνχ πνπ γηα «πιάθα» έρεη 

κεηακνξθσζεί ζε γπλαίθα.  

Παξαηεξνχκε επίζεο πσο ην  δαρηπιίδη απνηειεί θη εδψ, φπσο θαη ζηελ 

παξαινγή «Σνπ γεθπξηνχ ηεο Άξηαο» ην κέζν γηα ην μεγέιαζκα. Δίλαη ν ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν ν λένο φπσο θαη ε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα, «απνδέρνληαη» ηελ 

θαηάβαζε. Δπίζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο απφ ζχκβνιν αγάπεο θαη γάκνπ ζαλάηνπ, 

ην δαρηπιίδη
33

 αλάγεηαη ζε ζχκβνιν ζαλάηνπ. 

Σέινο ην ηξαγνχδη απηφ παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηα ηξαγνχδηα πνπ 

πεξηέρνπλ κέζα ζεξηά, δξάθνληεο θαη ιάκηεο, φπσο είλαη απηά πνπ ζα κειεηήζνπκε 

ζηε ζπλέρεηα. 

                                                 
33

Μάιηζηα ν αξρηθά  ην δαρηπιίδη ζπκβφιηδε ηε «δνπιηθή» ζέζε ηεο γπλαίθαο απέλαληη ζηνλ άλδξα, 

θαζψο ην ζρήκα ηνπ παξέπεκπε  ζηνπο θξίθνπο ηεο αιπζίδαο πνπ θνπβαιάεη έλαο δνχινο 

(Πνιίηεο1920: 103-104). 
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3.2.2.  Καηαπνληηζκόο ζηε ζάιαζζα 

 

Οη παξαινγέο κε ηηο νπνίεο ζα αζρνιεζνχκε ζηελ παξνχζα θαηεγνξία είλαη  «Ζ 

θφξε ηαμηδεχηξηα»,  «Σνπ θνιπκβεηή», θαη ηνπ «Κπξ Βνξηά». 

 

1. «ΚΟΡΗ ΣΑΞΙΓΔΤΣΡΙΑ» 

 

ΜΤΗΣΗ/ΜΤΟΤΜΔΝΟ 

ηελ παξνχζα παξαινγή κπεηήο είλαη ν λαχηεο θαη κπνχκελε ε θφξε. Ο 

κπεηήο είλαη έλαο απιφο λαχηεο, ν νπνίνο πξάηηεη κε βάζε ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπ νξκέο 

θαη γηα λα γιηηψζεη ηελ θνηλσληθή θαηαθξαπγή θαη ηε θπιάθηζε θαζψο ππνλνείηαη 

πσο έρεη δηαπξάμεη βηαζκφ, απνθαζίδεη λα ξίμεη ηε γπλαίθα ζηε ζάιαζζα. Μπνξνχκε 

λα πνχκε πσο απηφο είλαη ν ππεχζπλνο γηα ην κπεηηθφ ζάλαην ηεο λεαξήο θνπέιαο, 

γηα ηνλ θαηαπνληηζκφ ηεο  ζηε ζάιαζζα, ν νπνίνο πξαγκαηνπνηείηαη γηα ιφγν εξσηηθφ 

θαη θνηλσληθφ. 

Αληίζεηα ε κπνχκελε είλαη αγλή θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαίλεηαη 

λα αλήθεη ζηελ πςειή θνηλσληθή ηάμε θαζψο έρεη ρξήκαηα γηα λα ηαμηδέςεη. Ο 

πηζαλφο δηαζπξκφο ηεο ιφγσ ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο, είλαη ελάληηα ζηελ 

εζηθή ηεο θη  έηζη ιηπνζπκά απφ ηελ ληξνπή ηεο.  

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ζρνιηαζηεί είλαη ην γεγνλφο πσο 

θαίλεηαη πξσηνθαλέο γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο κηα γπλαίθα λα ηαμηδεχεη θαη πφζν 

κάιινλ κφλε ηεο, θαζψο ζπλήζσο ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζηα λεζηά ήηαλ λα 

απνραηξεηνχλ ηνπο λαχηεο – ζπγγελείο ηνπο πνπ ζάιπαξαλ κε ηα θαξάβηα γηα 

εκπφξην. Οη γπλαίθεο έκελαλ πίζσ θαη απφ ηνλ θαεκφ δεκηνπξγνχζαλ ηα ηξαγνχδηα 

ηεο μεληηηάο. 

ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ ΜΤΗΗ 

Ζ πνξεία ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ ηεο γπλαίθαο πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ 

πξαγκαηηθά ρσξηθά πεξάζκαηα.  Ζ αξρή ηεο δηάβαζεο μεθηλά κε ηελ είζνδν ηεο 

γπλαίθαο απφ ηε ζηεξηά ζην θαξάβη, ζηε ζπλέρεηα ξίπηεηαη ζηε ζάιαζζα, θη έπεηηα 
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πεξηζπιιέγεηαη  απφ γπλαίθεο ζην γηαιφ ελφο λένπ ηφπνπ φπνπ ελ ηέιεη  ζάβεηαη ζην 

ρψκα. 

Σν κέζν ηεο κχεζεο είλαη ην θαξάβη θαζψο κέζα ζε απηφ πξαγκαηνπνηείηαη 

ε εηζαγσγή ηεο θνπέιαο ζηε κπεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία μεθηλά κε ην βηαζκφ ηεο. Ο 

βηαζκφο ίζσο ιεηηνπξγεί ζαλ κηα κεηάβαζε ζε κηα άιιε θνηλσληθή θαηάζηαζε φπσο 

ζπκβαίλεη απφ ηελ αλήιηθε ζηελ ελήιηθε δσή, αιιά κε αξλεηηθφ πξφζεκν θαζψο 

ππνλνείηαη πσο ε θφξε ράλεη ηελ ηηκή ηεο, επνκέλσο θαη ηελ παξζελία ηεο. 

Ζ πνξεία ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ ηεο λεαξήο θνπέιαο ζπλερίδεηαη κε ηελ ξίςε 

ηεο ζηε ζάιαζζα απφ ην λαπηηθφ. Δπνκέλσο ζε απηφ ην ζεκείν βξηζθφκαζηε ζην 

θχξην κέξνο ηεο κχεζεο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν θαηαπνληηζκφο ηεο ζηε ζάιαζζα. 

Σν κέζν ηεο κχεζεο εδψ αιιάδεη θαη απφ ην θαξάβη ε θνπέια εηζέξρεηαη  ζηε 

ζάιαζζα,  ζηελ νπνία ξίπηεηαη  θαη κάιηζηα δσληαλή αιιά ιηπφζπκε.  

Σν  άκνηξν ζψκα ηεο σζηφζν εληνπίδεηαη  απφ ηηο γπλαίθεο ηεο Αηηάιεηαο/ 

Αιεμάλδξεηαο, νη νπνίεο ζηελ νπζία απνηεινχλ κηα λέα θνηλφηεηα κπεηψλ θαζψο 

αξρηθά πεξηζπιιέγνπλ ην λεθξφ θνξκί ηεο λεαξήο θνπέιαο. ηε ζπλέρεηα 

κνηξνινγνχλ, πξνζθέξνληαο ζηελ θνπέια φιεο ηηο ηηκέο πνπ αμίδεη έλαο λεθξφο θαη 

ίζσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν εμαγλίδεηαη ε ςπρή ηεο γπλαίθαο- βξίζθεη δηθαίσζε κε 

θάπνηνλ ηξφπν έζησ θαη λεθξή. Σέινο νη γπλαίθεο σο λέεο κπήηξηεο, ζάβνπλ ην λεθξφ 

θνξκί ηεο θνπέιαο θαη ηελ εληαθηάδνπλ, ηελ ηνπνζεηνχλ ζην ρψκα φπνπ θαη 

νινθιεξψλεηαη ε δηαβαηήξηα ηειεηνπξγία ηνπ ζαλάηνπ ηεο.  

ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη γπλαίθεο θξνληίδνπλ γηα ηε 

γπλαίθα κεηά ζάλαηνλ, πξνζθέξνληαο ηεο κηα κεηάβαζε ζε κηα άιιε ηαπηφηεηα θη 

έηζη απνθαζίζηαηαη ε θνηλσληθή επηαμία. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο  θαη ζε απηφ ην ηξαγνχδη έρνπκε κηα ηειεηνπξγία 

δηάβαζεο, θαζψο ην άηνκν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε θφξε απφ ηελ Ακνξγφ, κεηαβαίλεη 

ζε κηα άιιε θαηάζηαζε, απφ ηε δσή ζην ζάλαην θαη κάιηζηα ζην βίαην ζάλαην πνπ 

πξνζθέξεη ν θαηαπνληηζκφο ζηε ζάιαζζα.  
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Χο πξνο ην ζάλαηφ ηεο κπνξνχκε λα πνχκε πσο είλαη έλαο ζάλαηνο 

πξαγκαηηθφο, ν νπνίνο δελ αλαθέξεηαη απιά αιιά πεξηγξάθεηαη. Απνηειεί κηα 

κπεηηθή δηαδηθαζία  αξθεηά βίαηε ζσκαηηθά, ε νπνία θάλεη ην ζάλαην πην άδηθν θαη 

ηξαγηθφ. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην απνηέιεζκα ηεο κχεζεο είλαη  έλαο 

πξαγκαηηθφο θαη βίαηνο ζάλαηνο, ν νπνίνο δελ ζρεηίδεηαη, φπσο είδακε ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο κε ηε ζπζία, νχηε ηελ απηνζπζία αιιά κνηάδεη  πεξηζζφηεξν κε 

γπλαηθνθηνλία. 

 

ΜΤΗΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ/ΜΟΣΙΒΑ 

ε απηή ηελ παξαινγή θπξηαξρνχλ ηα ζέκαηα ηεο θαηάβαζεο, ηεο 

επηζηξνθήο ζηε κήηξα θαη ηνπ λεξνχ, ηα νπνία θαη αιιεινζπλδένληαη. 

Παξαηεξνχκε πσο ε ζάιαζζα, σο ζηνηρείν ηνπ λεξνχ, παξνπζηάδεη δηπιή 

ιεηηνπξγία.  Απφ ηε κία ιεηηνπξγεί εμαγληζηηθά σο πξνο ην κνιπζκέλν ζψκα αιιά 

θαη πξνο ηελ ηηκή ηνπ ζχκαηνο, ελψ απφ ηελ άιιε ιεηηνπξγεί ζαλ έλα κεγάιν ζηφκα 

πνπ θαηαπίλεη έλα αζψν πιάζκα. Ίζσο επίζεο λα κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα 

καληαζκέλα θχκαηα ζπκβνιίδνπλ ηε ζεμνπαιηθή δίςα ηνπ λαπηηθνχ. 

Δπνκέλσο ην λεξφ είλαη λεξφ πόλνπ 
34

, πξνθαιεί δεηλά θαη ζηε ζπλέρεηα 

ιεηηνπξγεί εμαγληζηηθά θαζψο δελ αθήλεη ην ζψκα λα ραζεί ζην ζθνηάδη θαη ζην ράνο 

ηεο απχζκελεο ζάιαζζαο, αιιά  ην θέξλεη  ζηελ επηθάλεηα γηα λα ην κεηαρεηξηζηνχλ 

νη ζλεηνί φπσο νξίδεη ε παξάδνζε γηα ηνπο πεζακέλνπο. Δίλαη ζαλ ην λεξφ λα δίλεη 

ηελ επθαηξία ζην λεθξφ ζψκα λα βξεη ηελ ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ θαηαπνληηζκνχ ζηε ζάιαζζα κπνξνχκε λα πνχκε 

επίζεο  πσο ην λεξφ ζπκβνιίδεη ην ζάλαην θαη ηνλ απνρσξηζκφ, κηαο θαη κέζα ζην 

λεξφ ζπληειείηαη επί ηεο νπζίαο ε κπεηηθή δηαδηθαζία ηνπ ζαλάηνπ αιιά θαη ηνπ 

απνρσξηζκνχ απφ ηα εγθφζκηα.   

Ζ  βχζηζε ζην λεξφ ζπλεπάγεηαη κηα πξνζσξηλή επαλέληαμε ζην αθαζφξηζην 

θαη φρη κηα νξηζηηθή εμαθάληζε, θαζψο κε ηε βχζηζε έξρεηαη ε δηάιπζε κέζα ζην 

                                                 
34

Bachelard (2002: 53). 
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λεξφ ε νπνία αθνινπζείηαη απφ ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο δσήο (Eliade, 1963:129-

131). Χζηφζν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε λεαξή θνπέια βηψλεη έλα πξαγκαηηθφ 

ζάλαην θαη ην κφλν πνπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε είλαη πσο κε ηνλ θαηαπνληηζκφ 

ηεο ζηε ζάιαζζα,  απηή  πεξλά ζε κία άιιε δηάζηαζε ε νπνία ζπλδέεηαη κε  ηελ 

επηζηξνθή ζηε κήηξα.  

Ζ λεαξή θνπέια δελ αλαγελλάηαη παξά κφλν ζπκβνιηθά, θαζψο κε ην 

πέξαζκα ηεο απφ ηε κήηξα ζχκθσλα κε ηνλ Eliade (2009: 93-94)κεηαβαίλεη 

εμηιεσκέλε ζε έλαλ άιιν θφζκν- απηφ ηνλ λεθξψλ.   Ίζσο λα κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

ε λεαξή θνπέια ελ ηέιεη δηθαηψλεηαη κε θάπνηνλ ηξφπν, θαζψο γίλεηαη ηξαγνχδη ην 

νπνίν αθφκα θαη ζήκεξα ηξαγνπδηέηαη.  

2.«ΣΟΤ ΚΤΡ ΒΟΡΙΑ» 

ΜΤΗΣΗ/ΜΤΟΤΜΔΝΟ 

ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη κπεηήο είλαη ν Κπξ- Βνξηάο ν νπνίνο φκσο  δελ 

είλαη άλζξσπνο, αιιά ζηνηρείν ηεο θχζεο θαη ζε αληίζεζε κε νπνηαδήπνηε άιιε 

κνξθή κπεηή έρνπκε ζπλαληήζεη κέρξη ζηηγκήο, πξνεηδνπνηεί ηνπο κπνχκελνπο γηα 

ηνλ ελδερφκελν ζάλαην ηνπο.  

Μπνχκελνη ζηελ πεξίπησζε πνπ κειεηάκε, είλαη νη λαπηηθνί θαη ζε δεχηεξν 

επίπεδν ηα ίδηα ηα θαξάβηα, θαζψο  ν ιατθφο πνηεηήο ηνπο έρεη δψζεη θσλή  («Γε ζε 

θνβάκαη, θπξ- Βνξηά, θπζήμεηο δε θπζήμεηο, γηαη‟ έρσ αληέλεο κπξνχηδηλεο, θαηάξηηα 

ζηδεξέληα, έρσ παληά κεηαμσηά, ηεο Πξνχζαο ην κεηάμη, έρσ θη έλα λαπηφπνπιν, πνπ 

ηνπο θαηξνχο θνηηάδεη»
35

ζη. 7- 14).  Χζηφζν ν βαζηθφο κπνχκελνο – θη απηφ γηαηί 

ηειηθά απηφο είλαη πνπ θαηαπνληίδεηαη ζηε ζάιαζζα θαη πεζαίλεη- είλαη ην κηθξφ 

λαπηφπνπιν.  

Μάιηζηα κπνξνχκε λα πνχκε πσο είλαη ε πξψηε θνξά πνπ  ν κπνχκελνο 

θαίλεηαη λα είλαη αλήιηθνο, έλα αλήιηθν αγφξη πνπ «βηψλεη» έλα κπεηηθφ ζάλαην κε 

                                                 
35

 «Σνπ θπξ-Βνξηά» απφ ηε ζπιινγή ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ ( ππξηδάθεο & Πεηξφπνπινο, 1959: 

473). 
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κπεηή ηνλ θπξ-Βνξηά, πνπ νπζηαζηηθά ζπκβνιίδεη ηε θχζε, ε δχλακε ηεο νπνίαο 

είλαη αλίθεηε θαη ε νπνηαδήπνηε θφληξα απέλαληί ηεο κάηαηε.  

ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ ΜΤΗΗ 

 Ζ δηαβαηήξηα ηειεηνπξγία, ε πνξεία πξνο ην κπεηηθφ ζάλαην ηνπ 

κπνχκελνπ  πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθφ ρψξν, ζην θαξάβη. ηελ νπζία μεθηλά 

απφ ηελ ψξα πνπ ην κηθξφ λαπηφπνπιν αλεβαίλεη ζην θαηάξηη θαη ζπλεηδεηνπνηεί πσο 

έξρεηαη ζθνδξή θαθνθαηξία, ε νπνία θαηά πηζαλφηεηα κπνξεί λα απνβεί κνηξαία. 

Μάιηζηα ν πνηεηήο καο δείρλεη φηη ην κηθξφ λαπηφπνπιν, αλεβαίλεη ζην θαηάξηη κελ 

έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηη κέιιεη γελέζζαη αθνχ «παηδνγειψληαο‟ λέβαηλε» αιιά 

«θιαίνληαο θαηεβαίλεη».  

Με απηνχο ηνπο ζηίρνπο γίλεηαη θαλεξφ πσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

πξφθεηηαη γηα έλα αγλφ θαη αζψν κπνχκελν ν νπνίνο ζπλεηδεηνπνηεί αθελφο ηνλ 

κπεηηθφ ζάλαην πνπ επέξρεηαη, αιιά δελ πξνιαβαίλεη λα αληηδξάζεη παξφιν πνπ ηνλ 

έρεη πξνεηδνπνηήζεη ν κπεηήο /θπξ- Βνξηάο. 

 Ζ κπεηηθή πνξεία ζπλερίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή ηνπ κηθξνχ λαπηφπνπινπ ζε 

άιιν ρψξν θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε ζάιαζζα, φπνπ θαη θαηαπνληίδεηαη θαη κάιηζηα 

καθξαίλεη πνιχ απφ ηνπο ππφινηπνπο λαχηεο «ζαξάληα κίιηα πάεη».Ζ πνξεία ηνπ 

κπεηηθνχ ζαλάηνπ ηνπ θαηλνκεληθά νινθιεξψλεηαη εθεί, θαζψο δελ γίλεηαη θάπνηα 

αλαθνξά γηα ηελ εχξεζε ηνπ λεθξνχ ηνπ ζψκαηνο. Χζηφζν ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν, ην 

κηθξφ λαπηφπνπιν, ππεηζέξρεηαη ζην καληαζκέλν ζηφκα ηεο ζάιαζζαο, πνπ θαίλεηαη 

ζαλ λα ζέιεη λα πάξεη εθδίθεζε γηα ην παξάθνπζκα ησλ λαπηηθψλ απηνχ ηνπ 

θαξαβηνχ ζηηο δηαηαγέο ηνπ θπξ- Βνξηά.  

Ο ζάλαηνο ηνπ κηθξνχ λαπηφπνπινπ, είλαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ζσκαηηθά βίαηνο θαζψο ην κηθξφ λαπηφπνπιν έξρεηαη αληηκέησπν κε ηηο δπλάκεηο ηεο 

θχζεο. Δίλαη ζαλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κηα κφλν ζπζία, ηνπ κηθξνχ, ηνπ αγλνχ  

λαπηφπνπινπ, γηα λα ζπκκνξθσζεί φιε ε λαπηηθή θνηλσλία θαη λα απνδείμεη ε θχζε 

πσο έρεη πεξηζζφηεξεο δπλάκεηο απφ ηνλ άλζξσπν.  
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Δπίζεο ν ζάλαηνο ζε απηή ηελ παξαινγή είλαη πξαγκαηηθφο θαη κάιηζηα  ε 

δηαδηθαζία ηνπ ζαλάηνπ πεξηγξάθεηαη ελψ ν ίδηνο ν ζάλαηνο ππνλνείηαη. Ζ 

ηξαγηθφηεηα ηνπ ζαλάηνπ απηνχ αλάγεηαη ζην γεγνλφο πσο πξφθεηηαη γηα ην ζάλαην 

ελφο κηθξνχ παηδηνχ, ην νπνίν αλ θαη έρεη εκπεηξία ζηε ζάιαζζα θαη ηελ θαθνθαηξία, 

δελ θαηαθέξλεη λα αληηδξάζεη ζηελ κπεηηθή ηειεηνπξγία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ.  

ε απηφ ην ηειεηνπξγηθφ ηαμίδη, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη παξαηεξεηέο πνπ 

απνηεινχλ κηα θνηλφηεηα πνπ επεξεάδεηαη απφ ην ζάλαην ηνπ κηθξνχ λαπηφπνπινπ. 

Απηή ε θνηλφηεηα απνηειείηαη απφ ηηο γπλαίθεο/ καλάδεο, νη νπνίεο θιαίλε γηα ηα 

παηδηά ηνπο πνπ θηλδπλεχνπλ. Χζηφζν ε ηξαγηθή θηγνχξα απηήο ηεο θνηλφηεηαο είλαη 

ε κάλα ηνπ κηθξνχ λαπηφπνπινπ.  Ο άλεκνο θαη ηα θχκαηα ηνλ έρνπλ ζηείιεη ηφζν 

καθξηά θαη ηφζν βαζηά, ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο λαχηεο, πνπ πιένλ ν ζάλαηνο 

ηνπ είλαη βέβαηνο. 

Δπνκέλσο παξαηεξνχκε ζε απηφ ην ζεκείν  πσο νπζηαζηηθά 

πξαγκαηνπνηείηαη έλαο δηάινγνο αλάκεζα ζε ραξνθακέλεο καλάδεο, κέζα απφ ζηίρνπο 

πνπ ζπκίδνπλ ζαιαζζηλφ κνηξνιφη.  Ζ ζάιαζζα εδψ παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα άιιε 

κάλα πνπ ράλεη άδηθα θαη άδνμα ηα παηδηά ηεο, φρη ιφγσ ηεο θχζεο αιιά ιφγσ 

αλζξψπηλνπ ιάζνπο. χκθσλα κε ηνλ θαξηζή ε ηδηφηεηα ηεο κεηέξαο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε κηα αλζξψπηλε κνξθή θαη κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ζάιαζζα 

εθπξνζσπεί θάζε κάλα πνπ ράλεη ην παηδί ηεο ζηε ζάιαζζα (θαξηζήο, 1986: 271-

273). ε έλα δεχηεξν επίπεδν κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ην κπεηηθφ ζάλαην ζηνλ 

νπνίν ππφθεηληαη ηα θαξάβηα, ηα νπνία εδψ παξνπζηάδνληαη ζαλ παηδηά ηεο 

ζάιαζζαο. Χζηφζν έρεη ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζνπκε πσο θαη ηα θαξάβηα φπσο θαη 

ην λαπηφπνπιν, θαηαπνληίδνληαη απφ ηε ζάιαζζα.  

ΜΤΗΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ/ ΜΟΣΙΒΑ 

Σα κπεηηθά ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζε απηή ηελ παξαινγή είλαη 

απηφ ηεο θαηάβαζεο, ηεο επηζηξνθήο ζηε κήηξα θαη ηνπ λεξνχ, αιιά θαη ην κνηίβν 

ηεο κάλαο πνπ ζξελεί. 
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Σν ζέκα ηεο θαηάβαζεο ζπλδέεηαη κε ηνλ θαηαπνληηζκφ ηνπ λαπηφπνπινπ 

ζηε ζάιαζζα. Σν λεξφ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη λεξφ πνπ πξνζθέξεη πφλν θαη  

ζπκβνιίδεη ην ράνο, ην ζάλαην, ην άγλσζην, ηνλ απνρσξηζκφ.  Απφ εθεί ν κπνχκελνο 

πεξλά ζε κηα άιιε ζπκβνιηθή δηάζηαζε ηεο αλαγέλλεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επηζηξνθή ζην πγξφ ζηνηρείν θη επνκέλσο ζηελ επηζηξνθή ζηε κήηξα.  

Ζ κάλα σο ζχκβνιν πνπ δίλεη ηε δσή, εκθαλίδεηαη εδψ λα ράλεη ηηο δπλάκεηο 

ηεο θαζψο ζπλεηδεηνπνηεί ην ρακφ ηνπ παηδηνχ ηεο. Γη‟  απηφ ην ιφγν «Βάδεη ηηο 

πέηξεο ζηελ πνδηά, ηα ηξφραια ζηνλ θφξθν, πεηξνβνιάεη ηε ζάιαζζα θαη ηξνραιάεη 

ην θχκα». Ζ κάλα είλαη απηή πνπ αληηδξά, θαζψο ην παηδί ηεο δελ πξφιαβε λα 

αληηδξάζεη, θαη πξνζπαζεί λα εθδηθεζεί ηε ζάιαζζα πνπ ζθφησζε ην γηφ ηεο.  

3. «ΣΟΤ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗ» 

Ζ ηξίηε παξαινγή πνπ ζα κειεηήζνπκε είλαη «Σνπ θνιπκβεηή», θαζψο θη 

απηή εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία κνξθήο κπεηηθνχ ζαλάηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

θαηαπνληηζκφ ζηε ζάιαζζα.  

ΜΤΗΣΗ/ΜΤΟΤΜΔΝΟ 

ε απηφ ην ηξαγνχδη παξαηεξνχκε πσο ν κπεηήο είλαη ν βαζηιηάο, πξφζσπν 

πξαγκαηηθφ πνπ ζπκβνιίδεη ηελ εμνπζία, ηε δχλακε θαη ηελ θνηλσληθή ηεξαξρία.  

Μπνχκελνο είλαη ν Κσζηαληήο, ν νπνίνο κε δηθή ηνπ ζέιεζε πξνθαιεί ην 

κπεηηθφ ηνπ ζάλαην,  θαζψο θαπρηέηαη κπξνζηά ζην βαζηιηά φηη κπνξεί λα δηαζρίζεη 

ηε ζάιαζζα θνιπκπψληαο. ε απηφ ην ζεκείν ν βαζηιηάο- ρσξίο ελδερφκελν δφιν- 

ζηνηρεκαηίδεη κε ηνλ Κσζηαληή πσο αλ ηα θαηαθέξεη, ζα ηνπ δψζεη γηα γπλαίθα ηνπ 

φπνηα απηφο επηιέμεη αλάκεζα ζηηο αδεξθέο θαη ζηελ θφξε ηνπ («αλ λ-ηελ πεξάζεηο 

Κσζηαληή, γακπξφ ζε λα ζε θάλσ, ζέιεηο  λ-ηελ πξψηε κ‟ αδεξθή, ζέιεηο λ-ηελ 

πζηεξλή κνπ, ζέιεηο λ-ηε ζεγαηέξα κνπ, λ-ηε ιακπξνγελλεκέλε, φπνπ γελλήζ‟ θε λ-ηε 

Λακπξή θ‟ ειάκςαλ ηα παιάηηα θ‟ έιακςε θαη ην πέιαγνο κε φια ηα θαξάβηα»
36

). ε 

                                                 
36

«Σνπ θνιπκβεηή» απφ ηε ζπιινγή ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ (ππξηδάθεο & Πεηξφπνπινο, 1962:333). 
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απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν κπνχκελνο  δελ μεγειηέηαη, νχηε ζπζηάδεηαη 

φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο παξαινγέο, αιιά ζπκκεηέρεη απηνβνχισο ζε κηα κπεηηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία δπζηπρψο ζα απνβεί γη‟ απηφλ κνηξαία.  

Παξάιιεια ππάξρεη θαη κηα θνηλφηεηα αλζξψπσλ πνπ παξαθνινπζεί ηε 

κχεζε, ρσξίο σζηφζν λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε απηή.  Ζ  θνηλφηεηα απνηειείηαη απφ 

ηνπο άξρνληεο νη νπνίνη καδί κε ην βαζηιηά, θαίλεηαη λα απνιακβάλνπλ ην ζέακα.  

ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ ΜΤΗΗ 

Ζ ηειεηνπξγηθή δηάβαζε ηνπ Κσζηαληή ζηνλ άιιν θφζκν, κπνξνχκε λα 

πνχκε πσο μεθηλά απφ ηε ζηεξηά, ζε έλα πξαγκαηηθφ ρψξν φπσο είλαη ην παιάηη ηνπ 

βαζηιηά, ζε έλα κέξνο ζην νπνίν ππάξρεη ραξά θαζψο ν βαζηιηάο, νη άξρνληεο θαη ν 

Κσζηαληήο θάζνληαη φινη καδί θαη ηξσγνπίλνπλ. Σν θαχρεκα ηνπ Κσζηαληή θαη πην 

ζσζηά ην ζηνίρεκα ην νπνίν ζέηεη ν βαζηιηάο, απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ έλαξμε ηνπ 

κπεηηθνχ απηνχ ηξαγηθνχ ηαμηδηνχ. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνποSaunier&Moser(2019: 

47), ηα ζηνηρεία απηά- ην θαχρεκα ηνπ Κσζηαληή θαη ε ππφζρεζε ηνπ βαζηιηά λα 

ζπλάςεη γάκν κε θάπνην βαζηιηθφ πξφζσπν ζε πεξίπησζε πνπ θαηαθέξεη λα 

αληαπεμέιζεη ζηε δνθηκαζία πνπ ηνπ πξνηείλεη ν βαζηιηάο -απνηεινχλ βαζηθά 

ζηνηρεία ηνπ κπεηηθνχ πξνγακηαίνπ άζινπ.  

 

Ο Κσζηαληήο απνδέρεηαη ηελ πξφθιεζε θη έηζη κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

θαηά κία έλλνηα ζπλαηλεί ζην λα πεξάζεη απηή ηε δηαδηθαζία ηεο κχεζεο. Οη 

δπζθνιίεο πνπ ζα ζπλαληήζεη θνιπκπψληαο είλαη απηέο πνπ ζα ηνλ θάλνπλ λα κπεζεί. 

Δπνκέλσο ζε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν κπνχκελνο ππνβάιιεηαη ζε 

δχζθνιεο δνθηκαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κχεζεο. Χζηφζν εδψ απηή ε κχεζε δελ 

παξνπζηάδεη ζηνηρεία ζπζίαο. Σν κπεηηθφ ηαμίδη ηνπ Κσζηαληή κνηάδεη κε κηα 

ζαξξαιέα βνπηηά ζην άπεηξν πνπ ν ζθνπφο ηεο είλαη θαηά βάζε εξσηηθφο αιιά θαη 

θνηλσληθφο, αθνχ αλ δηαζρίζεη ηε ζάιαζζα ζα αλέιζεη θνηλσληθά θαζψο ζα 

παληξεπηεί θάπνηα γπλαίθα απφ ην βαζίιεην. Απηή ε ηειεηνπξγηθή δηάβαζε είλαη ζηελ 

νπζία κηα δνθηκαζία κε εκπφδηα πνπ αλ ν κπνχκελνο θαηαθέξεη λα πξνζπεξάζεη θαη 
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βγεη αιψβεηνο, ζα πεξάζεη ζε κηα λέα θαηάζηαζε θαη ζα απνθηήζεη κηα λέα 

θνηλσληθή ηαπηφηεηα. Χζηφζν απ‟ φηη θαίλεηαη ε κνίξα ηνπ επηθχιαζζε έλα ηξαγηθφ 

ηέινο. 

Ζ πνξεία ηεο κχεζεο ζπλερίδεηαη ζηε ζάιαζζα, αιιάδεη επνκέλσο ν ηφπνο 

ηεο κχεζεο θαη κάιηζηα ζε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα πνχκε πσο πεξλάκε ζην 

θπξίσο κέξνο ηεο κπεηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο Κσζηαληήο θαίλεηαη λα απνιακβάλεη 

αξρηθά ηε κχεζε «Γψδεθα κίιηα πήγαηλε, κε γέιηα κε ηξαβνχδηα», παξφια απηά ζηε 

ζπλέρεηα θαίλεηαη φηη έρεη ππεξεθηηκήζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ «θη άιια δψδεθα επήγαηλε 

κε θιαίηα κνηξνιφγηα».  

ε απηφ ην ζεκείν θαίλεηαη πσο πξφθεηηαη λα αξρίζεη ν θαηαπνληηζκφο ηνπ 

ζηα βάζε ηεο ζάιαζζαο. Ο κπνχκελνο αληηιακβάλεηαη φηη πξφθεηηαη λα επέιζεη ν 

ζάλαηνο θαζψο νη δπλάκεηο ηνπ ηνλ εγθαηαιείπνπλ θαη παξαπνληέηαη ζηε ζάιαζζα 

«Θάιαζζα, πηθξνζάιαζζα θαη πηθξνθπκαηνχζα, ηφζεο θνξέο ζε πέξαζα κε γέιηα κε 

ηξαβνχδηα, θαη ηψξα γηα‟ λα ζηνίρεκα βνπιεζ‟ θεο λα κε πλίμεηο». Γηα αθφκε κηα 

θνξά θαίλεηαη ε παληνδπλακία ηεο θχζεο, ε αδπλακία ηνπ αλζξψπνπ λα ηελ 

αληηκεησπίζεη αιιά θαη ε ακεηξνέπεηα ηνπ, εθφζνλ θαπρηέηαη εθ ηνπ αζθαινχο ζην 

ρψξν ηνπ παιαηηνχ.  

Ο κπεηηθφο ζάλαηνο ηνπ Κσζηαληή νινθιεξψλεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

παξαιιαγή κε ηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο. Δπνκέλσο κπνξνχκε πσο ν ζάλαηνο 

νινθιεξψλεηαη κε ηνλ θαηαπνληηζκφ ηνπ Κσζηαληή ζηε ζάιαζζα, πνπ απνηειεί θαη 

ηνλ ηειεπηαίν πξαγκαηηθφ ρψξν ηεο κχεζήο ηνπ.  

Παξαηεξνχκε  πσο ν ζάλαηνο ηνπ Κσζηαληή είλαη θη απηφο έλαο ζάλαηνο 

πξαγκαηηθφο, ν νπνίνο κάιηζηα αλ θαη δειψλεηαη ξεηά κε ηα ηειεπηαία ιφγηα ηνπ 

Κσζηαληή («βνπιήζ‟ θεο λα κε πλίμεηο»), δελ πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηεο. 

ΜΤΗΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ/ΜΟΣΙΒΑ 

Σα κπεηηθά ζέκαηα πνπ ζπλαληάκε θαη ζε απηή ηελ παξαινγή είλαη ην ζέκα 

ηεο θαηάβαζεο, ηεο επηζηξνθήο ζηε κήηξα θαη ηνπ λεξνχ. 
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Ζ θαηάβαζε, ε βχζηζε ζην λεξφ θαη ελ ηέιεη ν θαηαπνληηζκφο είλαη φπσο 

έρεη πξναλαθεξζεί,  ζέκαηα αιιειέλδεηα.  

Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ζάιαζζα πνπ γηα ηνλ Κσζηαληή ήηαλ 

θάηη πνιχ νηθείν, πιένλ ζπκβνιίδεη ην άγλσζην, ηνλ απνρσξηζκφ θαη ην ζάλαην. Ζ 

ζάιαζζα ζαλ κεγάιν ηέξαο θαηαβξνρζίδεη ηνλ Κσζηαληή θη έηζη απηφο πεξλάεη ζε 

έλα άιιν επίπεδν, ζπκβνιηθφ, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε επηζηξνθή ζηε κήηξα, ζην 

πγξφ ζηνηρείν. Σν λεξφ είλαη θη εδψ έλα ζχκβνιν κε αξλεηηθφ πξφζεκν θαζψο 

ζπκβνιίδεη ην ζάλαην, ηε δηάιπζε ησλ κνξθψλ θαη ηνλ απνρσξηζκφ.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο νη δχν ηχπνη παξαινγψλ («Κφξε ζην πεγάδη» θαη 

«Σνπ θνιπκβεηή») πνπ ζε θάπνηεο ζπιινγέο θέξνπλ ηνλ ίδην ηίηιν («Σνπ 

θνιπκβεηή»), ζεκαηηθά θαη εηδηθά σο πξνο ηε κνξθή κπεηηθνχ ζαλάηνπ πνπ 

πξαγκαηεχνληαη, αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ηνπ θαηαπνληηζκνχ ζην λεξφ.  

Παξφια απηά  κε βάζε ηνπο άμνλεο ζηνπο νπνίνπο έρνπκε βαζίζεη ηελ αλάιπζε ησλ 

ηξαγνπδηψλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ηα δχν ηξαγνχδηα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ππνθαηεγνξίεο: ζηνλ πξψην ηχπν (εθεμήο «Σνπ θνιπκβεηή») πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηαπνληηζκφο ζηε ζάιαζζα, ελψ ζην δεχηεξν ηχπν (εθεμήο «Κφξε ζην πεγάδη») 

πξαγκαηνπνηείηαη αθελφο θαηαπνληηζκφο ζε πεγάδη θαη αθεηέξνπ εκπιέθεηαη ζην 

κπεηηθφ ζάλαην θάπνην ζηνηρεηφ, εκπιέθεηαη επνκέλσο θη έλα άιιν βαζηθφ κπζηθφ 

ζέκα απηφ ησλ ζηνηρεηψλ θαη ησλ δξαθφλησλ. 

πγθξίλνληαο ηηο παξαινγέο πνπ έρνπλ σο θνηλφ ζηνηρείν ηελ επξχηεξε 

θαηεγνξία ηνπ θαηαπνληηζκνχ ζην λεξφ, παξαηεξνχκε πσο ππάξρεη πνηθηιία σο πξνο 

ηε κνξθή ησλ κπεηψλ θαζψο σο κπεηέο παξνπζηάδνληαη  ε ιάκηα ( «Κφξε ζην 

πεγάδη») ε νπνία είλαη θαη ε κνλαδηθή γπλαίθα/κπήηξηα θαη κάιηζηα ζεξηφ θαη φρη 

άλζξσπνο, ν λαχηεο(«Κφξε ηαμηδεχηξηα»), ν άλεκνο πνπ είλαη θαη ν κνλαδηθφο 

κπεηήο/ εθπξφζσπνο ηεο θχζεο («Σνπ θπξ- Βνξηά») θαη ν βαζηιηάο («Σνπ 

θνιπκβεηή»).  
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Παξαηεξνχκε πσο απφ ηνπο κπεηέο, απηνί πνπ έρνπλ ελδερφκελν δφιν θη 

επηδηψθνπλ ην ζάλαην ησλ κεηνχκελσλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ παξαινγή «Σνπ 

γεθπξηνχ ηεο Άξηαο» κε ηνπο κάζηνξεο, είλαη ε ιάκηα θαζψο ζέιεη λα μεγειάζεη ην 

λέν, ν λαχηεο πνπ ζέιεη λα γιηηψζεη απφ ηελ θνηλσληθή θαηαθξαπγή εμαθαλίδνληαο 

ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο απνηξφπαηεο  πξάμεο ηνπ, θαη ν άλεκνο, ν θπξ- Βνξηάο, ν 

νπνίνο ζέιεη λα απνδείμεη ηελ παληνδπλακία ηεο θχζεο. Αληίζεηα ν βαζηιηάο, δελ 

θαίλεηαη λα ππνθηλεί θάπνηα δηαδηθαζία εμφλησζεο ηνπ κπνχκελνπ, απιά ππνβάιεη  

ην κπνχκελν ζε δνθηκαζία επίδεημεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, κεηά απφ πξνηξνπή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ κπνχκελνπ.  Ο ζθνπφο ηνπ βαζηιηά είλαη λα «ειέγμεη» ηελ αλδξαγαζία ηνπ 

κπνχκελνπ, ψζηε λα ηνλ ζεσξήζεη αληάμην ηεο θνηλσληθήο ηάμεο πνπ ν ίδηνο ν 

βαζηιηάο αλήθεη θη επνκέλσο λα ηνλ παληξέςεη κε ηελ αδεξθή ή ηελ θφξε ηνπ.  

Χο πξνο ηνπο κπνχκελνπο παξαηεξνχκε πσο είλαη φινη άλζξσπνη θαη 

κάιηζηα νη πεξηζζφηεξνη άλδξεο-κηθξά αγφξηα, κε εμαίξεζε ηελ λεαξή θνπέια απφ 

ηελ « Κφξε ηαμηδεχηξηα».  

Απφ ηνπο κπνχκελνπο, απηνβνχισο εηζέξρεηαη ζην λεξφ θαη θαη‟ επέθηαζε 

γλσξίδεη πσο εηζέξρεηαη ζε κηα κπεηηθή δηαδηθαζία, ν λεαξφο άλδξαο απφ ηελ 

παξαινγή «Κφξε ζην πεγάδη» θαη ν Κσζηαληήο απφ ηελ παξαινγή «Σνπ 

θνιπκβεηή», ρσξίο απηφ θπζηθά λα ζεκαίλεη πσο νη κπνχκελνη απηνί γλσξίδνπλ πσο 

ζα ιάβνπλ κέξνο ζε κηα ηειεηνπξγία πνπ ζα επηθέξεη ην κπεηηθφ ηνπο ζάλαην. 

ινη κπνχκελνη  πέξαλ  ηνπ κηθξνχ λαπηφπνπινπ (« Σνπ θπξ- Βνξηά») 

ππνβάιινληαη ζε δνθηκαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εξσηηθφ ζηνηρείν θαη κάιηζηα 

πνηθηινηξφπσο. ηελ πεξίπησζε ηεο λεαξήο θνπέιαο («Κφξε ηαμηδεχηξηα»), ε 

δνθηκαζία  ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη απφ ην λαπηηθφ θαη ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπ νξκέο 

είλαη ν βηαζκφο, ελψ ζηηο ππφινηπεο παξαινγέο  («Κφξε ζην πεγάδη» θαη «Σνπ 

θνιπκβεηή») νη δνθηκαζίεο απνηεινχλ ηελ ελ δπλάκεη εξσηηθή ζχλδεζε ησλ 

κπνχκελσλ κε ηε ιάκηα θαη ηελ θφξε ηνπ βαζηιηά αληίζηνηρα, πνπ ζα νδεγήζεη ζε 

γάκν.  

Δπίζεο φπσο παξαηεξήζακε ν ζάλαηνο ζπλδέεηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο κε 

ηελ θαηάβαζε θαη κε ηελ επηζηξνθή ζηε κήηξα θαζψο κε απηφ ην κπεηηθφ ζέκα 
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ζπλδέεηαη θαη ην λεξφ ην νπνίν απνηειεί θαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθήο κπεηηθνχ ζαλάηνπ.  

Δπίζεο παξαηεξνχκε πσο ην λεξφ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη ν βαζηθφο 

ρψξνο ηεο κχεζεο. Δπίζεο είλαη ν ηφπνο φπνπ θαηαιήγνπλ ηα ζψκαηα φισλ ησλ 

κπνχκελσλ θαζψο θαηαπνληίδνληαη, πιελ ηεο λεαξήο θνπέιαο απφ ηελ παξαινγή 

«Κφξε ηαμηδεχηξηα» φπνπ ην λεθξφ ηεο ζψκα εληαθηάδεηαη.  

Με βάζε ηα φζα αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο, παξαηεξνχκε σο πξνο ην 

ζάλαην, πσο κφλν ζηελ παξαινγή «Κφξε ηαμηδεχηξηα» εληνπίδεηαη λεθξφ ην ζψκα 

ηνπ κπνχκελνπ (ηεο λεαξήο γπλαίθαο), ην νπνίν κάιηζηα ιακβάλεη θαη φιεο ηηο ηηκέο 

πνπ αξκφδνπλ ζηελ πεξίπησζε. ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ν ζάλαηνο ζρεδφλ ππνλνείηαη.  

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν ζάλαηνο ησλ κπνχκελσλ ζρεηίδεηαη κε ην 

μεγέιαζκα, κε κηα πξφθιεζε, έλα ζηνίρεκα,  πέξαλ απφ ηελ «Κφξε ηαμηδεχηξηα». 

Τπάξρεη δειαδή κηα αθνξκή ε νπνίν ηνλ πξνθαιεί.  Μάιηζηα παξαηεξνχκε πσο ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν ζάλαηνο είλαη έλαο ζάλαηνο βίαηνο ζσκαηηθά, κε 

απνθνξχθσκα ηεο βηαηφηεηαο ην ζάλαην ηεο λεαξήο θνπέιαο απφ ηελ «Κφξε 

ηαμηδεχηξηα», θαζψο πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα βηαζκφ θη έπεηηα πληγκφ ηεο 

κπνχκελεο. Χζηφζν ζπλήζσο απηφο ν ζάλαηνο δελ πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηεο, 

ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο ράλεη απφ ηελ ηξαγηθφηεηα ή ηελ σκφηεηα ηνπ. Ο 

ζάλαηνο αλ θαη «πξαγκαηηθφο»  κε ηελ έλλνηα ηνπ φηη ν κπνχκελνο πλίγεηαη ζηε 

ζάιαζζα θαη ζην πνηάκη, είλαη έλαο ζάλαηνο θαληαζηηθφο, θαζψο πξνέξρεηαη απφ έλα 

κχζν θαη νη ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ζπκβαίλεη είλαη κπζηθέο θαη θαληαζηηθέο.  Δπίζεο  

κπνξνχκε λα πνχκε πσο είλαη ζπκβνιηθφο θαζψο κε ηελ ζχλδεζε πνπ γίλεηαη κε ηελ 

επηζηξνθή ζηε κήηξα, ν κπνχκελνο αλαγελλάηαη, αιιά ζε έλα επίπεδν ζπκβνιηθφ 

θαζψο κεηαβαίλεη ζε κηα λέα θαηάζηαζε, αιιάδνληαο ηαπηφηεηα.  

 

3.3. Καηάπνζε από ζεξηό 
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Οη παξαινγέο πνπ πξαγκαηεχνληαη απηή ηε κνξθή κπεηηθνχ ζαλάηνπ είλαη 

«Ο βνζθφο θαη ε ιάκηα/λεξάηδα» θαη «Σσλ ελλέα αδεξθψλ εηο ην θπλήγη». 

1. «Ο ΒΟΚΟ ΚΑΙ Η ΝΔΡΑΨΓΑ/ΛΑΜΙΑ» 

ΜΤΗΣΗ/ΜΤΟΤΜΔΝΟ 

ε απηή ηελ παξαινγή κπεηήο είλαη έλα ηέξαο, ε ιάκηα, φπσο αθξηβψο 

ζπκβαίλεη θαη ζηελ παξαινγή «Κφξε ζην πεγάδη». 

Μπνχκελνο θη εδψ είλαη έλαο άλδξαο, ν νπνίνο θαιείηαη λα ππεξληθήζεη 

θάπνηεο δπζθνιίεο πνπ ηίζεληαη απφ ηε ιάκηα. Αλ θαηαθέξεη λα θεξδίζεη ην 

«ζηνίρεκα» ζα  πάξεη γηα γπλαίθα ηνπ ηε ιάκηα, ελψ αλ ην ράζεη ε ιάκηα ζα ηνλ 

θαηαζπαξάμεη.   

ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηελ ηαπηφηεηα πνπ επηηειεί ε 

ιάκηα, ε νπνία ζηελ νπζία είλαη κηα «ππεξθπζηθή», κε ζλεηή γπλαίθα πνπ, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηελ παξαινγή «Κφξε ζην πεγάδη», θπξηαξρεί ράξε ζηελ εγεκνληθή 

ηεο ζειπθφηεηα.  Πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαιιαγέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξαγνπδηνχ 

πνπ ε ιάκηα βγαίλεη ληθήηξηα, νπζηαζηηθά επηηειεί κηα εγεκνληθή ζειπθή ηαπηφηεηα, 

πνπ βαζίδεηαη ζην δπλακηζκφ, ηε ρεηξαθέηεζε, ζηε ζσκαηηθή δχλακε θαη αληνρή 

αιιά θαη ζην πείζκα ηεο πνπ κνηάδεη λα πεγάδεη απφ ηνλ εξσηηθφ ηεο πφζν γηα έλα 

άληξα ηνλ νπνίν ελ ηέιεη ζθιαβψλεη, αλαγθάδνληαο ηνλ λα ηελ παληξεπηεί.  

 

ΠΟΡΔΙΑ ΣΗ ΜΤΗΗ 

Υσξηθά ε κχεζε μεθηλά έλα πξαγκαηηθφ ρψξν, απφ ηελ μεξή θνξθή πνπ 

θάζεηαη ν Γηάλλεο θαη παίδεη ηε θινγέξα ηνπ, θαζψο βξίζθεηαη ζε έλα 

«απαγνξεπκέλν» ηφπν, απφ ηνλ νπνίν είλαη πνιχ εχθνιν γηα ηε Λάκηα λα ηνλ 

αθνχζεη, λα ηνλ εληνπίζεη θαη λα ηνλ θαηαζπαξάμεη. Ζ ιάκηα ηνλ εληνπίδεη θαη 
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κεζνδεχεη ηνλ κπεηηθφ ηνπ ζάλαην, πξνζθαιψληαο ηνλ Γηάλλε ζε «κνλνκαρία», κε 

απψηεξν ζθνπφ εξσηηθφ.  

Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλεη ε παξαινγή, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε 

πσο ην θπξίσο κέξνο ηεο κχεζεο ιακβάλεη ρψξα θάπνπ θνληά ζην γηαιφ φπνπ δεη ε 

Λάκηα ή ζηελ μεξή θνξθή πνπ θάζεηαη ν Γηάλλεο. Δπίζεο ην θπξίσο κέξνο ηεο 

ηειεηνπξγηθήο δηάβαζεο μεθηλά κε ην «ζηνίρεκα» πνπ βάδεη ε ν Γηάλλεο κε ηε ιάκηα, 

κε βάζε ην νπνίν ν ε ιάκηα πξνθαιεί ην Γηάλλε λα παίδεη ηε θινγέξα ηνπ 

αζηακάηεηα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηφο θνπξαζηεί ε ιάκηα ζα ηνλ θαηαζπαξάμεη, 

ελψ ζηελ  πεξίπησζε πνπ ε ιάκηα εμαληιεζεί απφ ην ρνξφ ζα ηελ πάξεη γηα γπλαίθα 

ηνπ.   

Σν θπξίσο κέξνο ηεο κχεζεο ζε θάπνηεο παξαιιαγέο δηαξθεί ρξνληθά  

ζαξάληα κέξεο θαη ζε άιιεο ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λχρηεο, φπνπ ν Γηάλλεο παίδεη 

αζηακάηεηα ηε θινγέξα ηνπ θαη ε Λάκηα ρνξεχεη. Μπνξνχκε λα πνχκε πσο απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ν Γηάλλεο αληαπεμέξρεηαη ζην θάιεζκα ηεο ιάκηαο, ζπκκεηέρεη εθνπζίσο 

ζηελ ηειεηνπξγηθή δηάβαζε, ε νπνία ζε θάπνηεο παξαιιαγέο ηνλ νδεγεί ζε λίθε θαηά 

ηεο ιάκηαο ελψ ζε άιιεο παξαιιαγέο γίλεηαη ζθιάβνο ηεο, φπνηε θαη ζπκβνιηθά 

πεζαίλεη.  

ηελ παξαιιαγή πνπ κειεηάκε, ηα δάρηπια ηνπ Γηάλλε κεηά απφ ην 

ζπλερφκελν παίμηκν ηεο θινγέξαο έπεζαλ θαη ζάπηζαλ θαη ηα λχρηα ηνπ. σκαηηθά 

δειαδή εμαληιήζεθε, έραζε ην ζηνίρεκα  θη έηζη ε Λάκηα θαηάθεξε λα ηνλ 

ζθιαβψζεη. ε απηφ ην ζεκείν νινθιεξψλεηαη θαη ε πνξεία ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ 

ηνπ Γηάλλε, ν νπνίνο αλ θαη πξνζπάζεζε λα αιιάμεη ηελ έθβαζε ηεο κπεηηθήο ηνπ 

πνξείαο,  ελ ηέιεη έραζε ην ζηνίρεκα θαη ζθιαβψζεθε απφ ηε ιάκηα.  

Ο ζάλαηνο ηνπ Γηάλλε είλαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζπκβνιηθφο θαζψο δελ 

θαηαζπαξάδεηαη απφ ηε ιάκηα ζηελ θπξηνιεμία, αιιά ηνλ θάλεη ζθιάβν ηεο. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην ζθιάβσκα ηνπ Γηάλλε ζεκαίλεη πσο απηφο 

ράλεη ηελ ειεπζεξία ηνπ, δεζκεχεηαη εξσηηθά κε ηε ιάκηα θαη νπζηαζηηθά πεζαίλεη 

ζπκβνιηθά θαζψο κεηαβαίλεη ζε κηα άιιε, λέα θνηλσληθή θαηάζηαζε.   
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ΜΤΗΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ/ΜΟΣΙΒΑ 

Σα κπεηηθά ζέκαηα πνπ ζπλαληάκε ζε απηή ηελ παξαινγή είλαη ε θαηάπνζε 

απφ ηέξαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηζηξνθή ζηε κήηξα θαη βαζηθφ κνηίβν είλαη  απηφ 

ηνπ παξαθνχζκαηνο θαη ηεο παξάβαζεο.  

Αλ θαη ν κπεηηθφο ζάλαηνο ζηελ παξνχζα παξαινγή δελ νινθιεξψλεηαη κε  

θαηάπνζε απφ ηέξαο, φπσο ζεκεηψλνπλ θαη oηSaunier&Moser(2019: 45) «ηελ 

θαηάπνζε εδψ ηελ αληηθαηέζηεζε ην ζθιάβσκα», πηζαλψο απνηειψληαο «έλα είδνο 

επθεκηζκνχ ζρεηηθά κε ηελ θαηαβξφρζηζε, ψζηε ν κπεηηθφο κχζνο λα είλαη ιηγφηεξν 

άκεζα αηζζεηφο, αιιά ην λφεκα ηνπ ηξαγνπδηνχ παξακέλεη αλαιινίσην, αθνχ έηζη θη 

αιιηψο θαηνηθία ηεο ακθίβηαο ιάκηαο είλαη ν γηαιφο».  

Παξφια απηά  ε έλλνηα ηεο θαηάπνζεο απφ ηέξαο ελππάξρεη ζηνπο ζηίρνπο 

θαζψο ε Λάκηα αλαθέξεηαη ζηελ θαηαβξφρζηζε,  θαζψο απεπζχλεηαη ζην Γηάλλε  

«Λάια ην , Γηάλλε κ‟ , ιάια ην , η‟ σξηφ ζνπ ην ηξαγνχδη, θη αλ ζ‟ 

απνζηάζσιάιεκαλ, εγψ ζε λα ζε θάσ […]».Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνπο 

Saunier&Moser,  ε απεηιή ηεο θαηάπνζεο απφ ηέξαο παξαπέκπεη ζηνλ θαηαπνληηζκφ 

ζηε ζάιαζζα, εηδηθά ιφγσ ηνπ φηη ε ελ ιφγσ ιάκηα είλαη «ιάκηα ηνπ γηαινχ, ιάκηα 

ηνπ πειάνπ» (Saunier&Moser, 2019: 45). 

Δπίζεο ζην ηξαγνχδη εκθαλίδεηαη ε κάλα ηνπ Γηάλλε, ε νπνία γλσξίδεη ηελ 

χπαξμε ηεο επηθίλδπλεο ιάκηαο θαη πξνζπαζεί λα ηνλ πξνζηαηέςεη κε ζπκβνπιέο. 

Απηέο νη  ζπκβνπιέο  έρνπλ σο ζθνπφ έρνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο «πξφιεςε» θαη 

πξνέξρνληαη απφ έλα άηνκν πνπ αγαπά θαη θξνληίδεη ην Γηάλλε, επνκέλσο δελ 

ππάξρνπλ δφιηνη ζθνπνί πίζσ απφ απηέο. Παξφια απηά  ν Γηάλλεο παξαθνχεη. Απηφ 

ην παξάθνπζκα κπνξνχκε λα πνχκε πσο είλαη ε αθεηεξία ηνπ κπεηηθνχ ηνπ ζαλάηνπ. 

Με ην παξάθνπζκα νπζηαζηηθά απνρσξεί απφ ηε κεηξηθή θξνληίδα, ηελ νηθνγέλεηα, 

ηε θσιηά θαη θαιείηαη λα αληαπεμέιζεη κφλνο ηνπ πιένλ ζε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ ειινρεχεη θηλδχλνπο. Τπάξρεη θη εδψ ε αληίιεςε πνπ ζπλαληά θαλείο θαη ζε 

άιιεο παξαινγέο κε ζέκα ηε κχεζε – φπσο «Σν γεθχξη ηεο Άξηαο»- πσο φζν θη αλ νη 

άλζξσπνη, επηζπκνχλ λα απνηξέςνπλ ηε δηαδηθαζία ηνπ ζαλάηνπ, απηή ζα ιάβεη 

ρψξα.  
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Ζ παξάβαζε πνπ θάλεη ν Γηάλλεο θαη κεηαβαίλεη ζε απαγνξεπκέλν ηφπν, 

απνηειεί ηελ αθνξκή ηεο «κνλνκαρίαο» αλάκεζα ζην Γηάλλε θαη ηε ιάκηα, ελψ ην 

αληηθείκελν ηεο παξάβαζεο είλαη ε θινγέξα, ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε ζχκβνιν 

αληνρήο (Saunier&Moser, 2019: 45). 

Οινθιεξψλνληαο κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε πσο ζηελ παξνχζα παξαινγή, 

ζχκθσλα κε ηνποSaunier&Moser(2019: 46), «δηαθαίλεηαη μεθάζαξα ν ππνιαλζάλσλ 

κπεηηθφο πξνγακηαίνο κχζνο: θαηαπνληηζκφο ζηε ζάιαζζα, πξνζσξηλφο ζάλαηνο θαη 

αλάζηαζε, γάκνο», ελψ επίζεο «ε άξλεζε ηνπ ήξσα εμεγείηαη σο επηθξάηεζε ηεο 

ηξαγηθήο αληίιεςεο ηεο ιάκηαο θαη σο απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ππέζηε ν 

κχζνο φηαλ κεηαηξάπεθε ζε ηξαγνχδη».  

2.«Σσλ ελλέα αδεξθώλ εηο ην θπλήγη»  

Έλα αθφκε ηξαγνχδη πνπ εκπεξηέρεη ην κπεηηθφ ζάλαην θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηελ θαηάπνζε απφ ζεξηφ είλαη κηα απφ ηηο παξαιιαγέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηελ Δθινγή ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ κε ζέκα ηα ελληά αδέξθηα.  

ΜΤΗΣΗ/ ΜΤΟΤΜΔΝΟ 

Μπνξνχκε λα πνχκε πσο αξρηθά ην ξφιν ηνπ κπεηή αλαιακβάλεη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ν παηέξαο, ν νπνίνο φκσο επηρεηξεί λα κπήζεη ηα παηδηά ηνπ ζην 

θπλήγη θαη φρη ζην ζάλαην. Χζηφζν κπεηήο είλαη θαη ν δξάθνο, ν νπνίνο 

θαηαβξνρζίδεη ηα αδέξθηα θαη ηα εηζάγεη βίαηα ζηε κπεηηθή πνξεία ηνπ ζαλάηνπ ηνπο.  

Οη κπνχκελνη είλαη ηα ελληά αδέξθηα, εθ ησλ νπνίσλ νη πέληε βξίζθνπλ 

ηξαγηθφ θαη πξαγκαηηθφ ζάλαην, ελψ νη ηέζζεξηο αλαζχξνληαη δσληαλνί απφ ηελ 

θνηιία ηνπ δξάθνληα έρνληαο ζηελ νπζία φινη νινθιεξψζεη έλα βίαην, κπεηηθφ 

ζάλαην. Χζηφζν κπνχκελνο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ν ίδηνο ν παηέξαο ν Κσζηαληήο, 

ζην ζεκείν πνπ εηζέξρεηαη ζηελ θνηιία ηνπ δξάθνληα γηα λα ζψζεη ηα παηδηά ηνπ.  

ΠΟΡΔΙΑ ΜΤΗΗ 



100 

 

Ζ πνξεία ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ μεθηλά κε ην παξάθνπζκα ηεο παηξηθήο 

ζπκβνπιήο εθ κέξνπο ησλ αδεξθψλ. Χο πξνο ηελ ρσξηθή αθεηεξία κπνξνχκε λα 

πνχκε πσο πξφθεηηαη γηα έλα πξαγκαηηθφ ρψξν, ην βνπλφ ηεο αιαθίλαο
37

, ζην νπνίν 

δηακέλεη ν δξάθνο. Πξφθεηηαη γηα έλα ρψξν απαγνξεπκέλν ζηνλ νπνίν κάιηζηα ηα 

αδέξθηα βξέζεθαλ παξά ηηο παηξηθέο ζπκβνπιέο θαη έθηαζαλ εθεί βξάδπ, γεγνλφο 

πνπ εληείλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα σο πξνο ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα.  

Ζ πνξεία ζπλερίδεηαη κε ηελ άκεζε θαηάπνζε φισλ ησλ αδεξθψλ απφ ην 

δξάθν. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ρσξηθά ε κχεζε ζπλερίδεηαη κέζα ζηελ 

θνηιηά ηνπ δξάθνπ θη εθεί κάιηζηα ζπκβαίλεη ην θπξίσο κέξνο ηεο κχεζεο αιιά θαη  

θαηλνκεληθά ε νινθιήξσζε ηεο, θαζψο ππνζέηνπκε πσο έρεη επέιζεη ν κπεηηθφο 

ζάλαηνο ησλ αδεξθψλ κε ηελ θαηάπνζε. 

εκαληηθφ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη λα ζεκεησζεί πσο απφ ηνπο ζηίρνπο δελ 

ελεκεξσλφκαζηε αλ ηα αδέξθηα έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ζσζνχλ, αλ έρνπλ παιέςεη κε 

ην δξάθν, ζίγνπξα φκσο εηζήιζαλ ζηελ θνηιηά ηνπ δξάθνπ παξά ηε ζέιεζε ηνπο.  

Ο Κσζηαληήο, δσζκέλνο κε ην ζπαζί ηνπ θαηαθηάλεη θη απηφο ζην βνπλφ ηεο 

αιαθίλαο κε ζθνπφ λα βξεη ηα παηδηά ηνπ, θαζψο νξζά ππνςηάδεηαη πσο ηα έρεη 

θαηαζπαξάμεη ν δξάθνο. ε απηφ ην ζεκείν πξαγκαηνπνηείηαη κηα δεχηεξε κχεζε κε 

ηελ είζνδν ηνπ Κσζηαληή ζηελ θνηιία  ηνπ δξάθνπ, κέζα ζηελ νπνία αληηθξίδεη ηα 

κηζά  παηδηά ηνπ δσληαλά θαη κηζά λεθξά. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζε απηφ 

ην ζεκείν, ν αλαγλψζηεο- αθξναηήο πιεξνθνξείηαη γηα ην ηξαγηθφ ηέινο ησλ πέληε 

λεθξψλ αδεξθψλ αιιά θαη ηελ επηβίσζε ησλ ππνινίπσλ ηεζζάξσλ, πνπ αλ θαη ηα 

θαηάπηε ν δξάθνο, απηά παξέκεηλαλ δσληαλά θαη ελ ηέιεη ζα εμέιζνπλ απφ ηελ θνηιηά 

ηνπ πνπ απνηεινχζε ηνλ ηειεπηαίν ηφπν ηεο κχεζεο ηνπο. 

Ο  ζάλαηνο ησλ αδεξθψλ  είλαη έλαο ζάλαηνο πνπ ζπκβαίλεη κέζα ζηελ 

θνηιηά ελφο ηέξαηνο, ζε έλα κέξνο θαληαζηηθφ. Δίλαη έλαο ζάλαηνο πνπ απιά 

αλαθέξεηαη θαη δελ πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηεο. Γηα ηα κηζά αδέξθηα- απηά πνπ 

                                                 
37

χκθσλα κε ηνπο Saunier&Moser (2019: 40), ην βνπλφ ηεο αιαθίλαο ίζσο παξαπέκπεη ζηεο 

Αιεμάλδξαο ην βνπλό αιιά θαη ζην ζηνηρεησκέλν ειάθη, ην νπνίν ζθφησζε ν Γηγελήο θαη γη‟ απηφ ην 

ιφγν πέζαλε θη‟ απηφο. 
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ζψδνληαη ελ ηέιεη- είλαη έλαο νινθιεξσκέλνο κπεηηθφο ζάλαηνο θαζψο ελέρεη 

ζηνηρεία απφ ηελ έλλνηα ηεο αλάζηαζεο
38

.  

Καζψο ζρεδφλ ηα κηζά απφ ηα αδέξθηα πιεξψλνπλ κε ηε δσή ηνπο ηελ 

έθβαζε ηεο κχεζεο, κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε απηή σο ηξαγηθή 

(Saunier&Moser, 2019: 41). Ζ κπεηηθή δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη αθελφο κε ηνλ 

εληαθηαζκφ ησλ λεθξψλ αδεξθψλ θαη αθεηέξνπ κε ηελ επηζηξνθή ησλ δσληαλψλ 

αδεξθψλ ζηελ νηθία, ηελ νηθνγέλεηα,  ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηε δσή.   

ΜΤΗΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ /ΜΟΣΙΒΑ 

Ζ παξνχζα παξαινγή πεξηιακβάλεη ηα κπεηηθά ζέκαηα ηεο θαηάπνζεο απφ 

ζεξηφ, ηεο επηζηξνθήο ζηε κήηξα θαη ηα κνηίβα ηνπ παξαθνχζκαηνο ηεο γνληθήο 

ζπκβνπιήο.  

χκθσλα κε ηνπο  Saunier&Moser(2019: 39), ε πεξηπέηεηα ηεο θαηάπνζεο θαη 

ηεο επηζηξνθήο ζηε κήηξα απνηειεί κηα πεξηπέηεηα άθξσο επηθίλδπλε γηα ηε δσή ηνπ 

κπνχκελνπ, ε νπνία κάιηζηα κπνξεί θαη λα απνβεί κνηξαία γη‟ απηφλ. Άιισζηε φπσο 

παξαηεξήζακε ζηε ζπγθεθξηκέλε παξαινγή, ζρεδφλ ηα κηζά αδέξθηα έραζαλ ηε δσή 

ηνπο θαζψο εηζήιζαλ ζηελ θνηιία ηνπ δξάθνπ.  

πσο έρεη πξναλαθεξζεί ε θαηάπνζε απφ θάπνην ηέξαο ζπλδέεηαη νπζηαζηηθά 

κε ην ζπκβνιηζκφ ηεο επηζηξνθήο ζηελ θνηιηαθή ρψξα- θνηιφηεηα, ν νπνίνο 

ζπλεπάγεηαη ηελ αλαγέλλεζε ηνπ αηφκνπ, θαζψο ε θνηιηά είλαη ν θφζκνο πνπ ην 

άηνκν επηζηξέθεη ζπκβνιηθά θαη δεκηνπξγείηαη εθ λένπ. Ζ είζνδνο ζηελ θνηιηά ελφο 

ηέξαηνο, είλαη νπζηαζηηθά κηα ζπκβνιηθή ηαθή (Eliade, 1963:195-196).  

χκθσλα κε ηνλ δηαρσξηζκφ πνπ έρεη θάλεη  ν Eliade (2009: 93-94), ε 

παξαινγή απηή κνηάδεη λα αλήθεη ζηνπο κχζνπο φπνπ ε επηζηξνθή ζηε κήηξα δελ 

απνηειεί απιά κηα κπζηεξηψδε θαη θαζφινπ επηθίλδπλε δηαδηθαζία, αιιά αλήθεη ζε 

                                                 
38

χκθσλα κε ηνπο  Saunier&Moser(2019: 49), πεξηπέηεηα ησλ ελλέα αδεξθψλ  εκπεξηέρεη 

ην ηππηθφ κπεηηθφ ζελάξην ηεο θαηαβξφρζηζεο ή ηνπ θαηαπνληηζκνχ θαη ηεο αλάζηαζεο ηνπ κπεκέλνπ.  
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απηνχο φπνπ ε επηζηξνθή ζηε κήηξα ππνδειψλεη ην ελδερφκελν ηνπ ηεκαρηζκνχ ηνπ 

ήξσα απφ ηα ζαγφληα ηνπ ηέξαηνο θαη ελ ζπλερεία ηεο ρψλεςεο ζηελ θνηιηά ηνπ. ε 

απηή ηελ θαηεγνξία κχζσλ πνπ καο απαζρνιεί ζηελ παξνχζα θάζε, ζχκθσλα κε ηνλ 

Eliade (2009: 93-94), αλήθνπλ κχζνη φπνπ ν ήξσαο κεηά ηελ θαηάπνζε ηνπ απφ ην 

ηέξαο, βγαίλεη ληθεηήο (φπσο ζπκβαίλεη ζηα ηέζζεξα αδέξθηα) αιιά θαη απηνί  πνπ 

νδεγνχλ  ηνλ ήξσα ζηνλ άιιν θφζκν (φπσο ζπκβαίλεη ζηα πέληε αδέξθηα πνπ 

πεζαίλνπλ).  

Χο πξνο ην παξάθνπζκα ηεο γνληθήο ζπκβνπιήο απφ ηα παηδηά, είλαη απηφ 

πνπ ζπλήζσο ζηνπο κχζνπο νδεγεί ηα παηδηά ζε θάπνηνπ είδνπο παξάβαζε, ε νπνία 

ελέρεη θηλδχλνπο θαη κπνξεί λα απνβεί κνηξαία γη‟ απηά.  

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πγθξίλνληαο ηηο δχν παξαινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάπνζε απφ 

ηέξαο, αξρηθά παξαηεξνχκε πσο εκπεξηέρνπλ θνηλά κπεηηθά ζηνηρεία, φπσο απηφ ηεο 

επηζηξνθήο ζηε κήηξα θαη ηεο παξάβαζεο.  

Χο πξνο ηελ θαηάπνζε θαη θαη‟ επέθηαζε κε ηελ επηζηξνθή ζηε κήηξα, ζηελ 

παξαινγή κε ηα ελλέα αδέξθηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη θαλνληθά, ελψ ζηελ παξαινγή 

«Ο βνζθφο θαη ε ιάκηα»,  φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ζχκθσλα κε 

ηνποSaunier&Moser(2019: 45),  ηελ αληηθαζηζηά  ην ζθιάβσκα.  

Οη κπνχκελνη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο είλαη άλδξεο, σζηφζν ζε «εκθαλείο» 

δνθηκαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κχεζεο ηνπ, ππνβάιιεηαη κφλν ν Γηάλλεο («Ο 

βνζθφο θαη ε ιάκηα»). Πην ζπγθεθξηκέλα ππνβάιιεηαη ζε κηα επίπνλε δηαδηθαζία 

πνιχσξνπ/πνιπήκεξνπ παημίκαηνο ηεο θινγέξαο ηνπ γηα λα γιηηψζεη ηελ θαηάπνζε 

απφ ηε ιάκηα. Αληίζεηα, γηα ηα ελλέα αδέξθηα δελ γλσξίδνπκε αλ ππνβάιινληαη ζε 

δνθηκαζίεο πξηλ εηζέιζνπλ ζηελ θνηιηά ηνπ δξάθνπ, σζηφζν ίζσο κπνξνχκε λα πνχκε 

πσο ην θπλήγη πνπ πξνεγείηαη ηεο εηζφδνπ ζηε θνηιία ηνπ δξάθνπ, είλαη ελφο είδνπο 

δνθηκαζία, ε νπνία κάιηζηα θαζψο δελ είρε επηηπρία, αλάγθαζε ηα αδέξθηα λα θάλνπλ 

ηελ παξάβαζε θαη λα εηζέιζνπλ ζηνλ απαγνξεπκέλν ηφπν, απφθαζε πνπ ηειηθά 

θάλεθε κνηξαία γηα θάπνηνπο απφ απηνχο.  
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Χο πξνο ηνπ κπεηέο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαινγήο 

«Ο βνζθφο θαη ε ιάκηα», ν κπεηήο δελ είλαη άλζξσπνο αιιά ζεξηφ, ζηνηρείν πνπ 

έρνπκε ζπλαληήζεη θαη ζηελ παξαινγή «Κφξε ζην πεγάδη», ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ελλέα αδεξθψλ, κπεηήο είλαη θαη ν παηέξα αιιά θαη ν δξάθνο. πγθξίλνληαο ηνπο  

κπεηέο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ιάκηα θηλεί ηηο δηαδηθαζίεο γηα λα μεθηλήζεη ε 

κπεηηθή δηαδηθαζία ηνπ βνζθνχ κε δφιην ζθνπφ, ν δξάθνο κπεί ηα ελληά αδέξθηα 

κφλν θαη κφλν γηα λα ρνξηάζεη ηελ πείλα ηνπ, ελψ ν παηέξαο ιεηηνπξγεί σο κπεηήο 

κφλν ιφγσ ηνπ φηη δίλεη ηελ επρή ηνπ ζηα παηδηά ηνπ λα πάλε γηα θπλήγη. Δπνκέλσο 

ππάξρεη κηα έκκεζε ζρέζε κε ην κπεηηθφ ζάλαην ησλ παηδηψλ ηνπ.  

Χο πξνο ηελ αθνξκή ηεο κπεηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ βνζθνχ είλαη ελφο είδνπο «ζηνίρεκα» κε ηε ιάκηα, ελψ ζηελ άιιε 

πεξίπησζε αθνξκή απνηειεί ε παξάβαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην παξάθνπζκα ηεο 

παηξηθήο ζπκβνπιήο.  

 Ο ζάλαηνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ βνζθνχ, είλαη ζπκβνιηθφο θαη φπσο 

πξναλαθέξζεθε ζπκβνιίδεηαη κε ην ζθιάβσκα, ελψ ζηελ άιιε πεξίπησζε ν ζάλαηνο 

είλαη νξηζηηθφο θαη πξαγκαηηθφο- γηα θάπνηα απφ ηα αδέξθηα-  θαη   επέξρεηαη κε ηελ 

θαηάπνζε ηνπο απφ ην ηέξαο.   

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ «ζαλάηνπ» ηνπ βνζθνχ κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

απηφο ζρεηίδεηαη κε ην εξσηηθφ ζηνηρείν, θαζψο ε ιάκηα ηνλ «απεηιεί» πσο ζα ηνλ 

παληξεπηεί θαη θαηαθέξλεη – ζε θάπνηεο απφ ηηο παξαιιαγέο- λα ηνλ ζθιαβψζεη. 

Αληίζεηα ζηελ παξαινγή κε ηα ελλέα αδέξθηα δελ ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο ζχλδεζε 

κε ην γάκν θαη ην εξσηηθφ ζηνηρείν. Πεξηζζφηεξν κνηάδεη κε αγψλα επηβίσζεο παξά 

κε αγψλα θαηάθηεζεο θάπνηαο θνπέιαο.  

ηελ παξαινγή κε ηα ελλέα αδέξθηα ν ζάλαηνο είλαη αξθεηά βίαηνο, ρσξίο 

σζηφζν λα πεξηγξάθεηαη. Δπίζεο παξαηεξνχκε πσο ζηελ άιιε πεξίπησζε, ν ζάλαηνο 

δελ πεξηγξάθεηαη θαη ην κφλν ζηνηρείν πνπ έρνπκε πσο απνηειεί κηα ζρεηηθά βίαηε 

κνξθή ζαλάηνπ, είλαη απφ ηνπο ζηίρνπο «ζάπηζαλ ηα λπράθηα ηνπ, πέζαλ ηα δάρηπια 

ηνπ», φπνπ θαλεξψλεηαη ε ζσκαηηθή θαηαπφλεζε ηνπ Γηάλλε θη επνκέλσο ε 

πξνζπάζεηα ηνπ λα αιιάμεη ηελ έθβαζε ηεο κχεζεο.  
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Χζηφζν πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο θαλέλαο απφ 

ηνπο κπνχκελνπο δελ ζπλαηλεί ζηε κχεζε ηνπ, απιά ζηελ πεξίπησζε ηνπ βνζθνχ, ηνπ 

δίλεηαη κηα επθαηξία απφ ηε ιάκηα λα απνθχγεη ην ζάλαην, νπφηε κπνξνχκε λα πνχκε 

πσο «αληηδξά» ζε απηφ πνπ έρεη πξνθαζνξίζεη ε ιάκηα.  

Οινθιεξψλνληαο ην παξφλ θεθάιαην, παξαηεξνχκε πσο δπν βαζηθέο 

κνξθέο κπεηηθνχ ζαλάηνπ (επηθίλδπλν πέξαζκα θαη θαηαπνληηζκφο/θαηάπνζε) 

παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά κπεηηθά ζέκαηα θαη κνηίβα.  

Οη κπεηέο θαη νη κπνχκελνη ζε θάζε πεξίπησζε πνηθίινπλ, άιινηε είλαη 

άλζξσπνη, άιινηε ζεξηά θαη άιινηε ζηνηρεηά ηεο θχζεο. Ζ κχεζε ζηελ νπνία 

ππφθεηληαη  νη κπνχκελνη,  δηαθέξεη ζε θάζε πεξίπησζε θπξίσο σο πξνο ηελ αθνξκή 

αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν  ζπκκεηέρνπλ ζε απηή νη κπνχκελνη, εθνχζην ή 

αθνχζην. Τπάξρνπλ επίζεο κπνχκελνη πνπ ππνβάιινληαη ζε δνθηκαζίεο θαηά ηε 

κχεζή ηνπο θαη θάπνηνη πνπ πξνζπαζνχλ λα αιιάμνπλ ηελ πνξεία ηεο κχεζεο.  

Χο πξνο ηελ έθβαζε ηεο κχεζεο κπνξνχκε λα πνχκε πσο έζησ θη αλ δελ 

αλαθέξεηαη παληνχ ξεηά, είλαη ν ζάλαηνο, έλαο ζάλαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ κηα 

κπεηηθή δηαδηθαζία, κηα πνξεία κεηάβαζεο ζε κηα άιιε θαηάζηαζε. Μάιηζηα 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ φπσο είδακε απηή ε λέα θαηάζηαζε είλαη ελφο είδνπο 

αλάζηαζε, ζπκβνιηθή θαη πλεπκαηηθή.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΟΤ ΜΤΗΣΙΚΟΤ 

ΘΑΝΑΣΟΤ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη κηα κνπζηθή πξνζέγγηζε ησλ κπζηθψλ 

παξαινγψλ πνπ εμεηάζακε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα εμεηάζνπκε πνηεο απφ ηηο κπζηθέο 

παξαινγέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην έρνπλ δηαζσζεί κέρξη 

ζήκεξα θαη ηξαγνπδηνχληαη ή /θαη ρνξεχνληαη αθφκα ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο 

θαη αλ κέζα ζε απηέο ηηο κνπζηθέο παξαιιαγέο πνπ δηαζψδνληαη,παξνπζηάδεηαη 

αθελφονινθιεξσκέλνο ν κχζνο ή ηκήκαηα απηνχ θαη αθεηέξνπ ην ζέκα ηνπ κπεηηθνχ 

ζαλάηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα εμεηάζνπκε αλ ζε θάζε κνπζηθή παξαιιαγή πνπ ζα 

παξνπζηάζνπκε εκπεξηέρεηαη ή απνζησπείηαη ε κχεζε, ε κεηάβαζε, ν κπεηηθφο 

ζάλαηνο, ε κπεηηθή πνξεία ηνπ ήξσα πξνο ην ζάλαην αιιά  θαη ηα κπεηηθά ζέκαηα 

θαη κνηίβα ηα νπνία ζπλζέηνπλ ην κχζν θάζε παξαινγήο.  

Δπηπιένλ ζα γίλεη αλαθνξά ζηα κνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε 

κνπζηθήοπαξαιιαγήο, φπσο είλαη ν ξπζκφο, ε κεισδία, αλ ππάξρεη ζπλνδεία νξγάλσλ 

ή αλ πξφθεηηαη γηα ηξαγνχδηα θαζηζηηθά, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα ξηδίηηθα, αιιά 

θαη ζην κνπζηθφ ηδίσκα ηνπ ηφπνπ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη θάζε παξαιιαγή. Δπίζεο 

ζα γίλεη αλαθνξά - φπνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία- ζηηο πεξηζηάζεηο πνπ  ηξαγνπδηέηαη ή 

/θαη ρνξεχεηαη ην θάζε ηξαγνχδη.  

Απηά ηα ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ησλ 

παξαινγψλ πνπ εμεηάδνπκε γηαηί απνηεινχλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, πνπ δελ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απνθνκκέλν απφ ηε 

κνπζηθή ηνπ ηαπηφηεηα. Άιισζηε  ζχκθσλα κε ηνπο ππξηδάθε & Πεηξφπνπιν 

(1999:δ΄) κε απηά ηα ηξία απηά ζηνηρεία: θείκελν, κεισδία θαη θίλεζε, εθθξάδεη ν 

ιαφο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά, ζε πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο 

δσήο ηνπ. 
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ια ηα παξαπάλσ ζα απνηειέζνπλ πνιχηηκα ζηνηρεία ζηα νπνία ζα βαζηζηεί 

ν ζρεδηαζκφο ησλ παηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

Οη παξαινγέο είλαη «ηξαγνχδηα πνιχηηκα πνπ δηαζψδνπλ ζηνηρεία απφ 

αξραίνπο κχζνπο, ηξαγνχδηα ζαλ παξακχζηα πνπ βξίζθνπκε ζ‟ νιφθιεξε ηελ Διιάδα 

θαη ζε πνιιέο απφ ηηο βαιθαληθέο ρψξεο. Μέζα απφ ηηο παξαινγέο ν ιαφο καο 

κπφξεζε λα ελψζεη ην πξαγκαηηθφ κε ην ππεξθπζηθφ θαη λα γελλήζεη ηζηνξίεο, 

ζπλήζσο ηξαγηθέο, πνπ ίζσο θάπνηε λα ζπλέβεζαλ ή ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ» 

(ακίνπ, 2008). Μάιηζηα νη παξαιιαγέο πνπ ζψδνληαη  ζήκεξα είλαη αξθεηέο θαη 

πνηθίιινπλ θαζψο ηα ηξαγνχδηα απηά επηβηψλνπλ ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ειιεληζκνχ – 

θαη φρη κφλν- ζηνιηζκέλα κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο γιψζζαο θαη ηεο κνπζηθήο ηνπ 

θάζε  ηφπνπ (Αγγειηθφπνπινο, 2008). 

χκθσλα κε ηελ Σεξδνπνχινπ (2008) νη παξαινγέο ιεηηνπξγνχλ σο 

«κνπζηθνί κχζνη». Ζ ζεκαηηθή ηνπο εθθξάδεη ηηο ζπιινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη 

δίλεη ηελ επθαηξία ζε θάζε γεληά λα αλακνξθψζεη ην «παξσρεκέλν» λφεκα θαη λα 

ηξαγνπδήζεη ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επνρήο. Δίλαη ηξαγνχδηα ηα νπνία ζπλήζσο 

ιέγνληαλ «θνπβεληηαζηά» φπσο ηα παξακχζηα θαη ζπρλά νη αθξναηέο ζπγθηλνχληαλ 

θαη ηαπηίδνληαλ κε  ηελ ηξαγηθφηεηα ησλ ζεκάησλ ηνπο.  

Σα ηξαγνχδηα απηά είλαη ζηελ νπζία έκκεηξα παξακχζηα, ηα νπνία καδί κε 

ηα απνθξηάηηθα θαη ηα κνηξνιφγηα «ζηέθνπλ πην θνληά απφ άιια είδε ηξαγνπδηψλ ζην 

ζεκείν ζπλάληεζεο ηνπ πεξίπινθνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ ησλ γεγνλφησλ κε ηνλ 

ζθνηεηλφ ςπρηθφ θφζκν ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ θαληαζηψζεσλ» (Σεξδνπνχινπ, 

2008).  Απηφ εμεγεί ην γεγνλφο πσο νη παξαινγέο ζπρλά ηξαγνπδηνχληαη ζε 

απνθξηάηηθα γιέληηα φπνπ επηθξαηεί κηα «ζηνραζηηθή ραξκνιχπε», αιιά θαη σο 

κνηξνιφγηα γηα πξαγκαηηθνχο ή ζπκβνιηθνχο λεθξνχο (Σεξδνπνχινπ, 2008).  

Ο ζθνπφο ησλ ηξαγνπδηψλ απηψλ είλαη  «δηδαθηηθφο θαη ιπηξσηηθφο» ελψ 

«ζπλήζσο [ηξαγνπδηνχληαη] σο θαζηζηηθά αξγά ηξαγνχδηα ρσξίο ηε ζπλνδεία 

νξγάλσλ, ελψ άιιεο θνξέο είλαη ρηηζκέλα ζε κνλφηνλεο κεισδίεο ή αξγφζπξηνπο 

ρνξνχο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ηεξνηειεζηία ζηηο γηνξηέο ηεο άλνημεο, ζε γάκνπο θηι.» 

(Σεξδνπνχινπ, 2008).  
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ε απηφ ην ζεκείν ζεσξείηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζχληνκα ζηε 

κεισδία ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ ε νπνία θαηά ηνλ Καςσκέλν είλαη 

«παξαδνζηαθή θαη ηππνπνηεκέλε» θαζψο ππάξρνπλ γηα θάζε είδνο ηξαγνπδηνχ 

ζπγθεθξηκέλεο κεισδίεο πάλσ ζηηο νπνίεο  πιέθεηαη έλα ηξαγνχδη (Καςσκέλνο: 

1996: 68).   

Χο πξνο ηε κεισδία ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαηαηάζζνληαη ζε δηαηνληθνχο, 

ρξσκαηηθνχο, κεηθηνχο,  δηπινχο δηαηνληθνχο θαη δηπινχο ρξσκαηηθνχο 

ηξφπνπο
39

(Καςσκέλνο, 1996: 69).  

Χο πξνο ην ξπζκφ ν Καςσκέλνο θάλεη ιφγν γηα ηξεηο θαηεγνξίεο 

ηξαγνπδηψλ: α) ηα ηξαγνχδηα κε ειεχζεξν ξπζκφ, δειαδή απηά πνπ  ν ξπζκφο δελ 

παξνπζηάδεη πεξηνδηθφηεηα, φπσο είλαη ηα θιέθηηθα, ηα ξηδίηηθα θ.ά., ηα νπνία 

ηξαγνπδηνχληαη άλεπ ζπλνδείαο κνπζηθψλ νξγάλσλ, β) ηα έξξπζκα ηξαγνχδηα ηα 

νπνία ηξαγνπδηνχληαη κε ηε ζπλνδεία κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ζπλήζσο ρνξεχνληαη 

θαη γ) ηα ξπζκνεηδή ηξαγνχδηα ηα νπνία αλ θαη παξνπζηάδνπλ κηα ξπζκηθή 

πεξηνδηθφηεηα, απηή δελ είλαη ζηαζεξή θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηξαγνπδηνχ, θαζψο 

ελαιιάζζεηαη κε κηα πην ειεχζεξε απφδνζε σο πξνο ην ξπζκφ ζε θάπνηα κέξε ηνπ 

ηξαγνπδηνχ. ε απηά ηα ηξαγνχδηα αλήθνπλ ηα ηξαγνχδηα ηεο ζηξάηαο αιιά θαη ηα 

αθεγεκαηηθά (Καςσκέλνο, 1996: 68-69). 

Σέινο σο πξνο ηελ εθηέιεζή ηνπο ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα είλαη θπξίσο 

κνλνθσληθά (δειαδή έρνπλ κηα κνλαδηθή κεισδία) θαη εθηεινχληαη απφ έλα άηνκν ή 

απφ νκάδα (ρνξσδία). Μάιηζηα ππάξρνπλ ηξαγνχδηα φπνπ έλαο ηξαγνπδηζηήο 

ηξαγνπδά κηα ζηξνθή θαη ζηε ζπλέρεηα ε ρνξσδία επαλαιακβάλεη. Απηφ ζχκθσλα κε 

ηνλ Καςσκέλν, θαλεξψλεη ηελ ηδενινγία ηνπ ιανχ πεξί ηεο ζρέζεο αηφκνπ – 

ζπλφινπ θαζψο ην ζχλνιν ( ρνξσδία) δελ ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηνπ αηφκνπ ( 

ηξαγνπδηζηή) αιιά αλαδεηθλχεη ηελ αμία ηνπ κέζα ζε έλα πιαίζην θνηλήο 

δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο θαη αξκνλίαο (Καςσκέλνο, 1996: 70-71).  

                                                 
39

Σξφπνη είλαη νπζηαζηηθά νη θιίκαθεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ ζχκθσλα κε ηνλ 

Καςσκέλν ( 1996: 69-70), νη κεισδίεο βαζίδνληαη εμίζνπ ζε θιίκαθεο ηεο επξσπατθήο  κνπζηθήο αιιά 

θαη ζε θιίκαθεο ηεο Βπδαληηλήο κνπζηθήο.  
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ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεηάζνπκε ηηο κνπζηθέο  παξαιιαγέο πνπ εκπεξηέρνπλ 

ηηο ηξεηο κνξθέο κπεηηθνχ ζαλάηνπ πνπ κειεηήζακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην: ην 

επηθίλδπλν πέξαζκα/ γεθχξη, ηνλ θαηαπνληηζκφ ζε λεξφ (πεγάδη/ζάιαζζα) θαη ηελ 

θαηάπνζε απφ θάπνην ζεξηφ.  

 

1.ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΟ ΠΔΡΑΜΑ/ΓΔΦΤΡΙ 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ζα εμεηάζνπκε κνπζηθέο παξαιιαγέο ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ «Σνπ γεθπξηνύ ηεο Άξηαο». Λφγσ ηνπ φηη ε παξαινγή είλαη πνιχ 

γλσζηή θαη δηαδεδνκέλε φρη κφλν εληφο αιιά θαη εθηφο Διιάδαο, ππάξρνπλ πνιιέο 

δηαζσζκέλεο παξαιιαγέο, απφ ηηο νπνίεο εκείο ζα εμεηάζνπκε φζεο εληνπίδνληαη ζην 

δηαδίθηπν ζε εχιεπηε θαη νινθιεξσκέλε κνπζηθή κνξθή θαη φρη απνζπαζκαηηθά, 

ψζηε λα είλαη εχθνιν απφ ηνλ παηδαγσγφ λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη σο παηδαγσγηθφ 

πιηθφ.  

Ζ πξψηε παξαιιαγή θέξεη ηνλ ηίηιν «Σν γηνθύξη ηεο Άξηαο», πξνέξρεηαη 

απφ ηε ηεξεά Διιάδα θαη έρεη θαηαγξαθεί απφ ην Ν. Γξάςα ζην CD«Μηα θφξε απφ 

ηελ Ακνξγφ θαη άιιεο βπδαληηλέο κπαιάληεο» (1995):   

https://www.youtube.com/watch?v=J8lJZMbvIS0. 

Σν ελ ιφγσ ηξαγνχδη έρεη κηα ζχληνκε, επαλαιακβαλφκελε θαη εχιεπηε 

κεισδία ε νπνία ηξαγνπδηέηαη κνλνθσληθά (δειαδή φινη νη ηξαγνπδηζηέο 

ηξαγνπδνχλ ηελ ίδηα κεισδία ηαπηφρξνλα), ζπλνδεία νξγάλσλ. Ο ξπζκφο ηνπ είλαη 

4/4 θαη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην αλ ρνξεχεηαη. Οη ζηίρνη ηνπ είλαη νη έμεο: 

αξάληα καζηνξφπνπια θη εμήληα δπφκαζηφξνη, 

Γηνθχξηλεζηεξηψλαλε ζηεο Άξηαο ην πνηάκη, 

Οιεκεξίο δνπιεχαλε, ην βξάδπ εγθξεκηδφηαλ 

https://www.youtube.com/watch?v=J8lJZMbvIS0
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Φεξκάλη απφ ην βαζηιηά λα θάςνπλ ηνπο καζηφξνπο, 

Κιαίλε ηα καζηνξφπνπια, θιαίλε γηα ηνπο καζηφξνπο 

Πνπιάθη πήγε θη έθαηζε, δεμηά απν ην γεθχξη 

Γελ ειαινχζε ζαλ πνπιί ζαλ φια ηα πνπιάθηα 

Μφλν ιαινχζε θη έιεγε αλζξψπηλε θνπβέληα 

«Αλ δε ζηεξηψζεη‟ άλζξσπν, γηνθχξη δε ζηεξηψλεη 

Καη κε ζηεξηψζεηε νξθαλφ, κε μέλν, κε δηαβάηε 

Μφλν ηνπ πξσηνκάζηνξα, ηελ φκνξθή γπλαίθα».  

Σ‟ αθνχεη ν πξσηνκάζηνξαο, ξαγίδεη‟ ε θαξδηά ηνπ 

Με ην πνπιί παξήγγεηιε κε ην πνπιί η‟ αεδφλη 

«Αξγά ληπζεί, αξγά αιιαρηεί, αξγά λα πάεη ζην γηφκα 

Αξγά λα  πάεη θαη λα ζηαζεί ζηεο Άξηαο ην πνηάκη». 

Καη ην πνπιί παξάθνπζε θη αιιηψο επήγε θη είπε: 

«Γνξγά ληπζείο, γνξγά αιιαρηείο, γνξγά λα παο ζην γηφκα 

Γνξγά λα παο θαη λα ζηαζείο ζηεο Άξηαο ην πνηάκη» 

Νάηελε πνπ μεθάλεθε απφ ηελ άζπξε ζηξάηα «ψξα θαιή ζαο κάζηνξεο…». 

 

πσο παξαηεξνχκε ε κνπζηθή παξαιιαγή απηή βαζίδεηαη ζην γλσζηφ κχζν 

πεξί γεθπξηνχ, σζηφζν ν κχζνο δελ νινθιεξψλεηαη – ηνπιάρηζηνλ ζηελ παξνχζα 
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εθηέιεζε. Αλ θαη ε ππφζεζε ηνπ κχζνπ ζηακαηά κε ηελ εκθάληζε ηεο ιπγεξήο ζηε 

ζηξάηα, φπνπ ραηξεηά ηνπο κάζηνξεο, σζηφζν γίλεηαη αλαθνξά ζην κπεηηθφ ζέκα ηεο 

αλζξσπνζπζίαο, φρη φκσο ηεο θαηάβαζεο ηεο γπλαίθαο ζηελ θακάξα. Δπνκέλσο απφ 

ηνπο ζηίρνπο ηεο παξνχζαο κνπζηθήο εθηέιεζεο δελ πιεξνθνξνχκαζηε αλ ε γπλαίθα 

ηνπ πξσηνκάζηνξα πεζαίλεη θαη αλ ν ζάλαηνο ηεο είλαη κπεηηθφο. Δπίζεο σο πξνο ηα 

κπεηηθά ζέκαηα θαη κνηίβα παξαηεξνχκε πσο δελ γίλεηαη αλαθνξά ζην ζέκα ηνπ 

δαρηπιηδηνχ θαη ηεο θαηάξαο, θαζψο ε ππφζεζε νινθιεξψλεηαη λσξίηεξα απφ ηελ 

νινθιεξσκέλε ππφζεζε πνπ γλσξίδνπκε.  

Ζ δεχηεξε παξαιιαγή πνπ ζα εμεηάζνπκε πξνέξρεηαη απφ ηε νξσλή ηεο  

Ρφδνπ, θέξεη ηνλ ηίηιν  «Σνπ γηνθπξηνύ ηεο Άξηαο»θαη έρεη θαηαγξαθεί απφ ηνλ . 

Μαληά  ην 2009: 

https://www.youtube.com/watch?v=876ZgV_p2P8.  

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε κεισδία είλαη κνλνθσληθή θαη ηξαγνπδηέηαη 

ζπλνδεία λεζηψηηθεο δπγηάο
40

 (ξνδίηηθε ιχξα- ιανχην). Ζ κεισδία είλαη ζχληνκε, 

επαλαιακβαλφκελε θαη ν ξπζκφο 5/8 κε γξήγνξε ξπζκηθή αγσγή. Αλ θαη ε  παξνχζα 

κνπζηθή εθηέιεζε δελ είλαη ξπζκηθά αξγή ψζηε λα «ηαηξηάδεη» ζε έλα ηξαγνχδη πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ην ζάλαην, σζηφζν κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ηαρχηεηα ηνπ 

ζπληαηξηάδεη κε ηελ γνξγή θαη ζπκππθλσκέλε πινθή ηνπ. Δπνκέλσο ίζσο απηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ λα βνεζά ζηελ γξήγνξε εμηζηφξεζε ηνπ κχζνπ. Δπίζεο δελ έρνπκε 

ζηνηρεία γηα ην αλ ρνξεχεηαη ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη. Οη ζηίρνη είλαη νη εμήο: 

 

αξαληαπέληεκάζηνξνη θη εμεληαδπφθαξθάεο 

αξάληα ρξφλνπο ρηίδαζη ζηελ έξεκν γηνθχξη 

Πνπ ην πνπξλφλερηίδαζη θαη ην βξαδίοεράια 

Μηα Κεξεθήκ πνπ ην πνπξλφλ πνπ θάηζαζη λα θάζη 

Έλα πνπιί θαηέβεθε ζηε κεζηαθή θακάξα 

                                                 
40

Επγηά είλαη έλα «δεπγάξη» νξγάλσλ πνπ παίδνπλ καδί.  

https://www.youtube.com/watch?v=876ZgV_p2P8
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Γελ εθειάδηεζακ πνπιί, κεε ζα ρειηδφλη 

Μφλν θειάδηε θη έιεε: « Γηνθχξη δε ζηεξηψλεη 

Α δελ εζθάμνπλ άλζξσπν ην γηαίκα λα ξαληίζνπλ 

ρη πνπ μέλν θη νξθαλφ πνπ μέλεο κάλαο γέλλα,  

Μφλνλ ηνπ πξσηνκάζηνξα ηεκπξψηελ ηνπ γελαίθα». 

Ο κάζηνξεο ζαλ ην‟ θνπζε, πνιχλ ηνπ βαξνθάλεη 

ηέιλεη ηνκπξσηνθάξθαλ ηνπ ζην ζπίηηλ ηνπ λα πάεη 

-Πάλε λα πεηο ηεο άκνηξεο θαη ηεο θαθνγξακκέλεο 

άββαην βξάπ κε ινπζηεί θαη Κεξεθή κε αιιάμεη 

Καη ηε Γεπηέξαλ ην πξσί εηο ην γηνθχξη λα‟ξηεη 

άββαην βξάπινχλεηαη θαη Κεξεθήλειιάδεη 

Καη ηε Γεπηέξαλ ην πξσί εηο ην γηνθχξηκ πάεη  

-Γεηα ζαο ραξά ζαο κάζηνξνη, γεηα ζαο θη εζείο θαξθάεο,  

Ση ζέιεη ν πξσηνκάζηνξαο θαη γιπθνπαξαγγέιεη 

ηα κε ζέιεη γηα θαΐ, θαΐ λα ηνλ ρνξηάζσ 

Κη φηα κε ζέιεη γηα πηνηί ην καζηξαπά λα πηάζσ 

Κη φηα κε ζέιεη γηα ρνξφ λ‟ αξθέςσ ηα ηξανχδηα. 

-πηεθαΐλ, νχηε πηνηίλ νχηε ηξανχδηα ζέισ 

Σν δαρηπιίδη κ‟έπεζε ζηε κεζηαθήκ θακάξα  

α ρήλα λεπνπγθψλεηαη θαη θάησ θαηεβαίλεη 

Άιινη πνπ πέηξα πηάζαζη θη άιινη πνπ ραιηθάθη 

Καη ηεκπεηξνβνινχζαζη πάλσ ζην θεθαιάθη 

-Σξεηο αεξθάεο είκαζηαλ θ‟ νη ηξεηο θαηαξακέλεο 
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Ζ κηα‟ ρηηζε ην Γαιαηά θη ε άιιε ην Βεδχξε 

Κη εγψ ε θαθνξίδηθε ηεο Σξίραο ην γηνθχξη. 

Χο ηξέρνπλ ηα ρεξάθη κνπ λα ηξέρεη ην πνηάκη 

Κη σο ηξέκεη ε θαξληνχια κνπ λα ηξέκεη ην γηνθχξη 

Κη σο πέθηνπλ ηα καιιάθηα κνπ λα πέθηνπλ νη δηαβάηεο.  

 

ηελ παξνχζα κνπζηθή παξαιιαγή παξαηεξνχκε πσο ν κχζνο έρεη 

δηαηεξεζεί νιφθιεξνο, θαζψο επίζεο εκπεξηέρνληαη ηα κπεηηθά ζέκαηα ηεο 

αλζξσπνζπζίαο θαη ηνπ επηθίλδπλνπ πεξάζκαηνο. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο 

ε ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή παξαιιαγή παξνπζηάδεη νινθιεξσκέλν ην κπεηηθφ ζάλαην 

ηεο γπλαίθαο ηνπ πξσηνκάζηνξα, ηε κπεηηθή ηεο πνξεία αιιά θαη φια ηα κπεηηθά 

ζέκαηα θαη κνηίβα – φπσο είλαη ην δαρηπιίδη, ην πνπιί, ε θαηάξα- ηα νπνία εμεηάζακε 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Σν κφλν ζηνηρείν ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη είλαη ε 

αλαίξεζε ηεο θαηάξαο. Ζ απφθξπςε ή απνζηψπεζε ζηνηρείσλ ηνπ κχζνπ, κπνξνχκε 

αξρηθά λα ππνζέζνπκε φηη ζπκβαίλεη αθελφο γηα ιφγνπο «ζπληνκίαο»  θαζψο θπξίσο 

ζην παξειζφλ ηα κέζα θαηαγξαθήο ήηαλ πην πεξηνξηζκέλα (νη δίζθνη είραλ 

ζπγθεθξηκέλε ρσξεηηθφηεηα σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο) γεγνλφο ην νπνίν 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πνιχζηηρν ραξαθηήξα ησλ παξαινγψλ, ίζσο λα νδεγνχζε ζε 

κηα αθνχζηα «ινγνθξηζία» ησλ ηξαγνπδηψλ. Δπίζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα 

κπνξνχζακε λα εμεγήζνπκε ηελ απνπζία ηεο αλαίξεζεο ηεο θαηάξαο, 

ππνζηεξίδνληαο πσο ην ηξαγνχδη έρεη δηαζσζεί θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ψζηε λα 

ηνλίδεηαη ην ηξαγηθφ ηέινο ηεο εξσίδαο, λα έρεη δειαδή έλα ηξαγηθφ ηέινο φπνπ ε 

ιπγεξή δελ εμηιεψλεηαη.  

Πέξαλ απφ απηέο ηηο δπν παξαιιαγέο νη νπνίεο νκνηάδνπλ ζε ζρέζε κε ην 

κχζν- έζησ θαη αλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε απηφο δελ είλαη νινθιεξσκέλνο- ππάξρνπλ 

θαη παξαιιαγέο φπνπ ν κχζνο εκπεξηέρεη δηαθνξεηηθά κπεηηθά ζέκαηα.  

Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε παξαιιαγή απφ ηελ Κάξπαζν πνπ θέξεη 

ηνλ ηίηιν «αξαληαπέληεκηζηαξγθνί»(θαηαγξαθή .Μαληάο, 2008) , φπνπ ε 
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επηινγή ηνπ ζχκαηνο γίλεηαη κε θιήξν. Πην ζπγθεθξηκέλα ν θιήξνο πέθηεη ζηνλ 

πξσηνκάζηνξα, ν νπνίνο θιαίεη θαη ζξελεί γηα ηελ ηχρε ηνπ θαη αλαξσηηέηαη πνηνλ 

άιινλ κπνξεί λα ζπζηάζεη  εθηφο απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ: ηε κάλα ηνπ, ηνλ θχξε 

ηνπ ή ηα αδέξθηα ηνπ; Χζηφζν  θαηαιήγεη- παξαδφμσο-  λα ζπζηάζεη ηε γπλαίθα ηνπ 

«αο βάισ ηε γπλαίθα κνπ, θη άιιε γπλαίθα βξίζθσ». Σν ξφιν ηνπ πνπιηνχ ηνλ 

επηηειεί εδψ έλα κηθξφ καζηνξφπνπιν, ελψ απνπζηάδνπλ ηα κπεηηθά ζέκαηα ηνπ 

δαρηπιηδηνχ, ηεο αλαίξεζεο ηεο θαηάξαο: 

https://www.youtube.com/watch?v=HhX6r05hDYo&t=532s.  

 

Δπίζεο παξαηεξνχκε πσο ε παξνχζα παξαιιαγή  απφ ηελ Κάξπαζν κνηάδεη 

σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ ζχκαηνο απφ ηνλ πξσηνκάζηνξα, κε ηελ παξαιιαγή απφ ηνλ 

Πφλην, ε νπνία θέξεη ηνλ ηίηιν «Σεο Σξίραο ην γεθύξη»: 

https://www.youtube.com/watch?v=UrXtHYUtoD4 

Καη ζηηο δχν παξαιιαγέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ε ππφζεζε ηνπ κχζνπ 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ απφθαζε εθ κέξνπο ηνπ πξσηνκάζηνξα λα εληνηρίζεη ηε 

γπλαίθα ηνπ. Δπνκέλσο δελ κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν κχζνο φπσο ηνλ 

γλσξίδνπκενινθιεξψλεηαη, θαζψο δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζην κπεηηθφ ζάλαην 

ηεο γπλαίθαο ζηελ θαηάβαζε θηι. 

Πέξα απφ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ή 

αλνινθιήξσηνπ κχζνπ, νη κνπζηθέο παξαιιαγέο νκνηάδνπλ ή δηαθέξνπλ επίζεο σο 

πξνο ηε κνπζηθή ηνπο θφξκα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη παξαιιαγέο πνπ παξνπζηάζακε κέρξη ζηηγκήο 

παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο, θαζψο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ππάξρεη 

ζπλνδεία νξγάλσλ, ε κεισδία είλαη ζχληνκε θαη ζπλήζσο επαλαιακβάλεηαη ν 

ηειεπηαίνο ζηίρνο ζηελ αξρή ηεο επφκελεο κνπζηθήο θξάζεο. Χζηφζν ππάξρνπλ θαη 

κνπζηθέο παξαιιαγέο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ζπλνδεία κνπζηθήο, ελψ κάιηζηα ζε 

κεξηθέο επηβηψλεη θαη ν ρνξφο.  

https://www.youtube.com/watch?v=HhX6r05hDYo&t=532s
https://www.youtube.com/watch?v=UrXtHYUtoD4


114 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε παξαιιαγή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Ηεξηζζφ ηεο 

Υαιθηδηθήο θαη  θέξεη ηνλ ηίηιν «Κακάξα» (θαηαγξαθή .Μαληάο, 2008) ρνξεχεηαη 

ηελ πεξίνδν ησλ Απνθξηψλ: 

https://www.youtube.com/watch?v=1AvpLKlJt_0 

πσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ην ηξαγνχδη απηφ ηξαγνπδηέηαη θαη 

παξάιιεια ρνξεχεηαη απφ ηνπο ηξαγνπδηζηέο/ ρνξεπηέο, νη νπνίνη είλαη ρσξηζκέλνη ζε 

δχν νκάδεο αλάινγα κε ην θχιν ηνπο. Ζ κηα νκάδα ηξαγνπδάεη πξψηε θαη ε άιιε 

επαλαιακβάλεη.  

Μηα αθφκε παξαιιαγή πνπ μερσξίδεη ιφγσ ηνπ κνπζηθνχ ηεο χθνπο είλαη ε 

παξαιιαγή «αξαληαπέληε κάζηνξεο», ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ Πνιίηζαλε ηεο 

Β.Ζπείξνπ θαη κνπζηθά απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο επεηξψηηθεο 

πνιπθσλίαο, θαζψο ζπκπξάηηνπλ φινη νη ηξαγνπδηζηηθνί ξφινη πνπ πεξηιακβάλεη έλα 

πνιπθσληθφ θσλεηηθφ ζχλνιν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρεη ν «πάξηεο», ν νπνίνο είλαη νπζηαζηηθά ν 

ζνιίζηαο, θαζψο ηξαγνπδά ηε βαζηθή κεισδία, ν «θιψζηεο»ν νπνίνο ηξαγνπδά 

αδηάθνπα αλάκεζα ζε δχν λφηεο (ηνληθή θαη ππνηνληθή) ζπρλά πξνζθσλψληαο  «σ- ί» 

ψζηε λα εθθξάζεη ηνλ πφλν, νη ηζνθξάηεο πνπ είλαη κηα νκάδα ρνξσδψλ πνπ ζηελ 

νπζία απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία αλαπηχζζεηαη ε κεισδία θαζψο 

ηξαγνπδνχλ ζηαζεξά κηα ή δχν λφηεο θαη ζπλήζσο πξνθέξνπλ θσλήεληα (αλάινγα κε 

ηελ θαηάιεμε ηνπ ζηίρνπ) θαη  ν ξίρηεο ν νπνίνο αλ θαη αλήθεη ζηνπο ηζνθξάηεο, 

πνιιέο θνξέο απηνλνκείηαη θαη νινθιεξψλεη ηε κεισδία ηνπ ζε άιιν δηάζηεκα απφ 

απηφ ησλ ηζνθξαηψλ (Λψιεο, 2006: 35-46). 

https://www.youtube.com/watch?v=TuAfqnHUIY8&t=13s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1AvpLKlJt_0
https://www.youtube.com/watch?v=TuAfqnHUIY8&t=13s
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πσο πξναλαθέξζεθε ν κχζνο ηνπ γεθπξηνχ δελ είλαη κφλν παλειιήληνο 

αιιά έρεη επηβηψζεη θαη εθηφο ειιεληθψλ ζπλφξσλ. Μηα ηέηνηα κνπζηθή παξαιιαγή 

είλαη Οπγγξηθή θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «Μαζηξν – Κέιεκελ» / «KelemenKomuves»: 

https://www.youtube.com/watch?v=UCk-M_Z-ZVo&t=79s.  

ε απηή ηελ παξαιιαγή, φπνηνπ κάζηνξα ε γπλαίθα θηάζεη πξψηε ζην 

θάζηξν ηνπ Νηέβα ζα ζπζηαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηψζεη ην θάζηξν.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη κάζηνξεο ζα  θφςνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα θάςνπλ ην θεθάιη ηεο 

θαη ζα βάινπλ ηηο ζηάρηεο ηνπ κέζα ζηνλ αζβέζηε κε ηνλ νπνίν ρηίδνπλ ην θάζηξν. 

Σν ζχκα είλαη θη εδψ ε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα, ε νπνία ελ ηέιεη εληνηρίδεηαη ζην 

θάζηξν θαη κάιηζηα κεηά απφ κηα ζθιεξήο βίαο κπεηηθή πνξεία.  Ο ζάλαηνο είλαη θη 

εδψ κπεηηθφο φπσο αθξηβψο παξνπζηάδεηαη ζηηο ειιεληθέο παξαιιαγέο ηνπ κχζνπ, 

δηαθέξνπλ φκσο ηα κπεηηθά ζέκαηα θαη ηα κνηίβα φπσο απηφ ηεο θαηάξαο, ε νπνία 

δίλεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πξσηνκάζηνξα θαζψο δελ κπνξεί λα αληέμεη απηφ ηνλ άδηθν 

ζάλαην αιιά θαη νη καθάβξηεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ εληνηρηζκνχ.  

Τπάξρεη επίζεο θαη Πνκαθηθή παξαιιαγή απφ ηελ Ξάλζε πνπ θέξεη ηνλ 

ηίηιν «ΣξίκηλαΜπξάηηε»(Σα ηξία αδέξθηα). ε απηή ηελ παξαιιαγή απηή πνπ 

ζπζηάδεηαη γηα λα ζηεξηψζεη ην γεθχξη είλαη ε θπξά- Γηνχξθε, ε γπλαίθα ηνπ ηξίηνπ 

αδεξθνχ, πνπ ππνζέηνπκε πσο είλαη κάζηνξαο: 

https://www.youtube.com/watch?v=LDBkZoGNNNw&t=152s 

 

2. ΚΑΣΑΠΟΝΣΙΜΟ ΣΟ ΝΔΡΟ 

 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ζα εμεηάζνπκε αθελφο ηα ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ σο 

κπεηηθφ ζέκα ηνλ θαηαπνληηζκφ ζην πεγάδη θαη αθεηέξνπ ηνλ θαηαπνληηζκφ ζηε 

ζάιαζζα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηνλ ίδην κχζν θαηαπνληηζκνχ κε απηφλ πνπ 

εμεηάζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

https://www.youtube.com/watch?v=UCk-M_Z-ZVo&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=LDBkZoGNNNw&t=152s
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Α. ΚΑΣΑΠΟΝΣΙΜΟ ΣΟ ΠΗΓΑΓΙ 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε αλήθεη ε παξαιιαγή ηνπ ηξαγνπδηνχ «Κφξε ζην 

πεγάδη», ε νπνία έρεη δηαζσζεί κε ηνλ ηίηιν ην «Γπάιηλν πεγάδη».χκθσλα κε 

θαηαγξαθή ηεο Γφκλαο ακίνπ – φπσο παξνπζηάδεηαη ζην δίζθν ηεο «Παξαινγέο» 

(2008), ε παξαιιαγή απηή  πξνέξρεηαη απφ ηελ Όδξα: 

https://www.youtube.com/watch?v=O2hjxNHQARA 

Ο ξπζκφο ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη 7/8, ρνξεχεηαη σο θαιακαηηαλφο θη έρεη 

γξήγνξε ξπζκηθή αγσγή. Χο πξνο ηε κεισδία ηνπ κπνξνχκε λα πνχκε πσο είλαη κηα 

ραξνχκελε θη επράξηζηε  κεισδία ε νπνία ηξαγνπδηέηαη κνλνθσληθά, δειαδή απφ κηα 

θσλή θαη κάιηζηα κε ζπλνδεία νξγάλσλ.   

ε απηφ ην ζεκείν ζα παξαζέζνπκε ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ, φπσο απηφ 

έρεη θαηαγξαθεί απφ ηε Γφκλα ακίνπ ην 2006:  

Άηληεο θαη ακάλ ακάλ, ην κάζαηε ηη έγηλε, ζην γπάιηλν πεγάδη; 

Θεξηφ εθαλεξψζεθε ηνλ θφζκν γηα λα θάεη 

γπλαίθαο ξνχρα θφξεζε, γπλαίθαο παζνπκάθη,  

γπλαίθα πάεη θαη θάζεηαη ζην γπάιηλν πεγάδη.  

Ξεπιέθεη ηα ζγνπξά καιιηά θαη θάζεηαη θαη θιαίεη 

 θη ν γηνο ηνπ ξήγα πέξαζε θαη ηελέ ραηξεηάεη 

-Σί έρεηο θφξε κνπ θαη θιαηο θαη βαξηαλαζηελάδεηο;  

- Ζ αξξεβψλα κνπ‟ πεζε ζην γπάιηλν πεγάδη  

θη φπνηνο ζα πέζεη λα ηε βξεη γπλαίθα ζα κε πάξεη. 

https://www.youtube.com/watch?v=O2hjxNHQARA
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Απφ ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ ζπκπεξαίλνπκε πσο ην ηξαγνχδη δηαηεξεί 

ηε κνξθή ηνπ ηακβηθνχ δεθαπεληαζχιιαβνπ θαη λνεκαηηθά ηαπηίδεηαη κε ηελ 

παξαινγή «Κφξε ζην πεγάδη». Σν εξσηηθφ ζηνηρείν  κε ηελ έλλνηα ηνπ ελδερφκελνπ 

γάκνπ ηνπ λένπ κε ηε ιάκηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο ζηίρνπο, σζηφζν παξαηεξείηαη 

πσο νη ζηίρνη δελ αλαθέξνληαη νχηε ζηε  κπεηηθή πνξεία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ λένπ, νχηε 

ζηνλ  ίδην ην ζάλαην. Ίζσο απηφ λα εμεγεί ην γεγνλφο πσο ε ζχληνκε θαη 

επαλαιακβαλφκελε κεισδία έρεη ραξνχκελν χθνο, ελψ επίζεο ην ηξαγνχδη 

παξνπζηάδεη γξήγνξε ξπζκηθή θαη ρνξεχεηαη σο ζπξηφο  (θαιακαηηαλφο), επνκέλσο 

δελ παξαπέκπεη ζε θάηη ζιηβεξφ θαη ηξαγηθφ φπσο είλαη ν ζάλαηνο ηνπ λένπ.   

Δπίζεο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ηα κπεηηθά ζέκαηα θαη κνηίβα πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή είλαη ε κεηακφξθσζε θαη ην μεγέιαζκα 

ηνπ λένπ απφ ηε ιάκηα, ην ζέκα ηεο θαηάβαζεο ηνπ πεγαδηνχ θαη ην κνηίβν ηνπ 

δαρηπιηδηνχ.  

 

Β. ΚΑΣΑΠΟΝΣΙΜΟ ΣΗ ΘΑΛΑΑ 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα εμεηάζνπκε αξρηθά νξηζκέλα ηξαγνχδηα ηα νπνία 

έρνπλ θνηλφ ην κχζν ηεο παξαινγήο «Μηα θόξε από ηελ Ακνξγό». Ζ παξαινγή 

απηή είλαη γλσζηή θαη σο «Κφξε ηαμηδεχηξηα», απιά σο κνπζηθφ θνκκάηη έρεη 

δηαζσζεί κε ηνλ παξαπάλσ ηίηιν.  

 

Ζ πξψηε θαηαγξαθή πνπ ζα εμεηάζνπκε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί  απφ ην Ν. 

Γξάςα ζην CD «Μηα θφξε απφ ηελ Ακνξγφ θαη άιιεο βπδαληηλέο κπαιάληεο» (1995), 

θέξεη ηνλ ηίηιν «Μηα θόξε από ηελ Ακνξγό»θαη είλαη απφ ηα Γσδεθάλεζα: 

https://www.youtube.com/watch?v=YEbhzrgO6hY.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=YEbhzrgO6hY
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Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή είλαη ζε ξπζκφ 4/4 θαη έρεη αξγή ξπζκηθή 

αγσγή, σζηφζν δελ γλσξίδνπκε αλ ρνξεχεηαη. Ζ κεισδία είλαη απιή θαη 

επαλαιακβαλφκελε θαη ηξαγνπδηέηαη απφ έλα άηνκν (κνλνθσλία) ζπλνδεία κνπζηθψλ 

νξγάλσλ. Οη ζηίρνη πνπ έρνπλ κεινπνηεζεί ζηελ παξνχζα παξαιιαγή είλαη νη εμήο: 

 

Μηα θφξε απφ ηελ Ακνξγφ- γατηάλη γατηαλάθη κνπ 

Να ηαμηδέςεη ζέιεη- γατηάλη κνπ πιεκέλν 

Να ηαμηδέςεη δελ κπνξεί , λα ιάκλεη δελ εμεχξεη 

Γίλεη ζαξαληαδπφ θινπξηά, λαχιν ηνπ θεθαιηνχ ηεο 

Κη άιια ζαξαληαηέζζεξα λα πάεη κε ηελ ηηκή ηεο 

Μα ζαλ απνιαξγάξαζη δπν κίιηα απ‟ ην ιηκάλη 

Δπνδηαληξάπεη ν λαχθιεξνο θη ήπισζε πξνο ηελ θφξε 

Κη ε θφξε απφ ηελ εληξνπή ήπεζε ιηγσκέλε 

Κη έπηαζα θαη ηε ξίμαζη ζηνλ θφιπν ηεο Αηηάιεηαο 

Βγήθαλ νη Αηηαιηψηηζζεο θαη ζηέζαλ κνηξνιφη 

«Γηα δε θνξκί γηα θακνπρά θαη κέζε γηα γηνξληάλη 

Γηα δε καζνπξνδάρηπια γηα ην καξγαξηηάξη».  

 

Ζ κνπζηθή παξαιιαγή  κε ηίηιν «Μηα θόξε από ηελ Ακνξγό»επηβηψλεη θαη 

ζηελ Κάξπαζν κε ίδην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν, βαζίδεηαη δειαδή ζηνλ ίδην κχζν, 

αιιά κνπζηθά δηαθέξεη απφ ηελ πξνεγνχκελε σο πξνο ην ξπζκφ θαη ηα κνπζηθά 

ηνπηθά ηδηψκαηα, θαζψο εκπεξηέρεη ηα βαζηθά θαξπαζηψηηθα κνπζηθά φξγαλα: 

ηζακπνχλα, δσδεθαλεζηαθή ιχξα θαη ιανχην. 

https://www.youtube.com/watch?v=oMEaImt8tc4.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oMEaImt8tc4
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Ζ παξνχζα θαηαγξαθή έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηε Γφκλα ακίνπ θαη 

εκπεξηέρεηαη ζην CD «Σεο θπξα- ζάιαζζαο» (2002) θαη ηξαγνπδά ν Κ. Αληηκηζηάξεο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ηξαγνχδη έρεη ξπζκφ 2/4 θαη είλαη πην γξήγνξν απφ ηελ 

παξαιιαγή πνπ παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο. Δίλαη θαη απηφ κνλνθσληθφ θαη 

ππάξρεη ζπλνδεία νξγάλσλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξσηαγσληζηεί ε ηζακπνχλα ελψ 

ζηελ πξνεγνχκελε ε ιχξα.  

 

  ε απηφ ην ζεκείν παξαζέηνπκε ηνπο ζηίρνπο:  

 

Έρη, κηα θφξε απφ ηελ Ακνξγφ, γαηάλη, γαηαλάθη κνπ 

Να ηαμηδέςεη ζέιεη, γαηάλη κνπ πιεκέλν 

Να ηαμηδέςεη δε κπνξεί, λα ιάκλεη ελ εμεχξεη 

Γίλεη ηξαθφζηα δπν θινπξηά, λαχιν ηνπ θεθαιηνχ ηεο  

Κη άιια ηξαθφζηα ηέζζεξα λα πάεη κε ηελ ηηκή ηεο 

Κη απίηηοπνιαξγάξαζη δπν κίιηα ηνπ ιηκληψλα 

Δπνδηαληξάπε ν λαχθιεξνο θη απιψλεη πα ζηε θφξε 

Κη ε θφξε απφ ηελ εληξνπή ήπεζε ιησκέλε 

Κη ν λαχθιεξνο εζάξεςε πσο ήην πνζακελε 

Πν ηα καιιάθηα ηελ αξπά θαη ζην γηαιφ ηε ξίρηεη 

Σν ξέκα ηελ εμψξημε ζηνλ θφξθν ηεο Αηηάιεηαο 

Καη κηα Λακπξή,  κηα Κπξηαθή, κηαλαθξηβήλ εκέξα 

Ήβγαλ νη Αηηαιιεηψηηζζεο λα παλ λα ζνπξγηαλήζνπλ 

Κ‟ εβξαλ ηελ θφξε θη ήπιεε, ζηα βξπάπεξηπιεκέλε 

Σφηε νη Αηηαιεηψηηζζεοεζηήζαλ κνηξνιφη 
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«Γηα δεο θνξκί γηα θακνπρά θαη κέζε γηα δσλάξη 

Γηα δεο καζνπξνδάρηπιν γηα ην καξγαξηηάξη» 

 

 

Ζ Σξίηε παξαιιαγή πνπ επηβηψλεη θέξεη ηνλ ηίηιν «Μηα θόξε από ηελ 

Δπξίπνπ» θαη πξνέξρεηαη απφ ηε Μ. Αζία. Ζ παξνχζα εθηέιεζε είλαη 

θαηαγεγξακκέλε απφ ηε Γ. ακίνπ ζην CD «Παξαινγέο» (2008):  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar1_rAXg4L8 

 

 

Σν ηξαγνχδη είλαη νκνθσληθφ
41

 θαη παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηα ζην ξπζκφ, 

θαζψο ελαιιάζζεηαη αλάκεζα ζε 3/4 θαη 4/4.  Ζ κεισδία είλαη ραξνχκελε θαη αιιά 

δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο σο πξνο ην αλ ρνξεχεηαη.  

 

Οη ζηίρνη ηεο παξνχζαο παξαιιαγήο:  

 

Μηα θόξε από ηελ Δύξηπνπ ζέιεη λα ηαμηδέςεη,  

Δξ, ζέιεη λα θά- εξ, ζέιεη λα θά, εξ ζέιεη λα θάλεη πέξαζκα. 

Θέιεη λα θάλεη πέξαζκα, πέξα γηα λα πεξάζεη 

Γίλεη’ θαηό βελέηηθα ζηνλ ηόπν ηεο λα πάεη 

Κη ηεηξαθόζηα ηέζζηξα λα πάεη κε ηελ ηηκή ηεο.  

Κη μαδηαληξάπ’ έλα παηδί, ζηνλ θόξθν ηεο απιώλεη.  

Κη ε θόξε από ην θόβν ηεο θη από ηελ εληξνπή ηεο 

Παλ’ ζην θαηάξηη αθνύκπεζε θαη βγήθελ ε ςπρή ηεο.  

 

 

πγθξίλνληαο ηηο παξαπάλσ παξαιιαγέο παξαηεξνχκε πσο είλαη 

παλνκνηφηππεο λνεκαηηθά. Χζηφζν ζηελ ηξίηε δελ νινθιεξψλεηαη ν κχζνο, θαζψο ε 

ππφζεζε ηνπ ζηακαηά ζηε ληξνπή πνπ έλησζε ε θφξε απφ ηελ παξελφριεζε ηνπ 

                                                 
41

Οκνθσληθφ είλαη έλα ηξαγνχδη, ζην νπνίν ηξαγνπδά αξρηθά έλαο ηξαγνπδηζηήο θαη ηνλ 

αθνινπζεί κηα νκάδα ηξαγνπδηζηψλ (Λψιεο, 2006:28) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar1_rAXg4L8
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κηθξνχ λαχηε θη  έηζη δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην κπεηηθφ  ζάλαην θαη ηε 

κεηάβαζε, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο δχν πξψηεο πεξηπηψζεηο.  

 

 

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα παξαπάλσ, παξαηεξνχκε πσο ε απνζηψπεζε ή 

γεληθφηεξα ε απνπζία ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ ζαλάηνπ ηεο θφξεο, ζπλάδεη κε ηε 

κεισδία ηεο ηξίηεο κνπζηθήο παξαιιαγήο, θαζψο είλαη ε πην ραξνχκελε απφ ηηο ηξείο 

θαη παξαπέκπεη ζε θάηη επράξηζην θαη φρη ζε θάηη ζιηβεξφ θαη ηξαγηθφ φπσο είλαη ν 

βίαηνο θαηαπνληηζκφο ηεο λεαξήο θνπέιαο ζηε ζάιαζζα.   

 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεηάζνπκε κνπζηθέο παξαιιαγέο πνπ έρνπλ σο θνηλφ 

ζηνηρείν ην κχζν ηεο παξαινγήο «Σνπ θπξ- Βνξηά». 

 

Ζ πξψηε κνπζηθή παξαιιαγή απηήο ηεο παξαινγήο θέξεη ηνλ ηίηιν 

«Ηζέιεζελ ν θπξ- Βνξηάο», πξνέξρεηαη απφ ηε Νίζπξν θαη έρεη θαηαγξαθεί απφ ηε 

Γ. ακίνπ ζην CD  «Σεο θπξα-Θάιαζζαο» (2002):  

https://www.youtube.com/watch?v=s-

94IMOLas4&list=OLAK5uy_mufiFvvwOVVk9fVxZ7B-

tVA4LY6YBmoDA&index=15 

 

Ο ξπζκφο ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη 4/4 θαη ρνξεχεηαη σο «ίζνο». Ζ κεισδία 

είλαη ζχληνκε θαη ραξνχκελε θαη ηξαγνπδηέηαη κνλνθσληθά κε ζπλνδεία νξγάλσλ. 

Οη ζηίρνη ηεο παξνχζαο παξαιιαγήο είλαη νη  εμήο: 

Ζζέιεζελ, κπξ’ ακάλ ακάλ,εζέιεζελ ν θπξ- Βνξηάο, λα βγεη λα 

ζνπξγηαλήζεη 

ηέιλεη καληάηα ζιηβεξά, ζε φινπο ηνπο ιηκληψλεο 

-Καξάβηα κεηαξάμεηε θαη λα θπζήζσ ζέισ  

https://www.youtube.com/watch?v=s-94IMOLas4&list=OLAK5uy_mufiFvvwOVVk9fVxZ7B-tVA4LY6YBmoDA&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=s-94IMOLas4&list=OLAK5uy_mufiFvvwOVVk9fVxZ7B-tVA4LY6YBmoDA&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=s-94IMOLas4&list=OLAK5uy_mufiFvvwOVVk9fVxZ7B-tVA4LY6YBmoDA&index=15
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Γηαηί α θπζήζσ θχζεκα θαξάβηα ζα ηζαθίζσ 

Κη φζα θαξάβηα αθνχζαζη, ξάζνπλ θαη κεηαξάζνπλ θ 

Κη έλα θαξάβη ηεο νπξηάο δε ζε λα κεηαξάμεη 

-Γε ζε θνβάκαη θπξ- Βνξηά, θπζήζεηο δε θπζήζεηο  

Σ‟ έρσ θαηάξηηα κπξνχηδηλα θη αληέλεο αζεκέληεο 

Κη έρσ θαη λαχηεο δπλαηνχο, νι‟ άληξεο ηνπ πνιέκνπ 

Π‟ φηαλ ζεηζηνχλ θαη ιπγηζηνχλ θαη πνχζη ην «γηαιέζα» 

Σξία κίιηα πάεη ην θάηεξγν θαη δέθα ηα λεξά ηνπ. 

 

Παξαηεξνχκε πσο λνεκαηηθά ην ηξαγνχδη νινθιεξψλεηαη κε ηνλ 

θαηαπνληηζκφ ηνπ πινίνπ ζηε ζάιαζζα, ελψ δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ην κηθξφ 

λαπηφπνπιν, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηηο παξαιιαγέο ηνπ «Κπξ- Βνξηά», 

φπσο ηηο εμεηάζακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Δπνκέλσο απνπζηάδεη ε αλαθνξά 

ζηελ πνξεία ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ ηνπ κηθξνχ λαπηφπνπινπ, ελψ ν κνλαδηθφο  

ζάλαηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη αλαθνξά είλαη νπζηαζηηθά απηφο ηνπ θαξαβηνχ. Ίζσο  

εδψ ν ηξαγνπδηζηήο λα ζέιεη λα ππνγξακκίζεη ηελ αλακέηξεζε ησλ λαπηηθψλ κε ηελ 

παληνδπλακία ηεο θχζεο, ρσξίο λα αλαθέξεη ην κηθξφ λαπηφπνπιν, ην νπνίν φζν 

ζαξξαιέν θη έκπεηξν θαη αλ είλαη, νη δπλάκεηο ηνπ  δελ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε 

απηέο πνπ έρνπλ νη δπλαηνί λαχηεο, νη «άληξεο ηνπ πνιέκνπ».  

 

Ζ δεχηεξε κνπζηθή παξαιιαγή πνπ ζα εμεηάζνπκε θέξεη ηνλ ηίηιν «Ο θπξ- 

Βνξηάο εθύζεμε», πξνέξρεηαη απφ ηε θηάζν θαη έρεη θαηαγξαθεί απφ ηε Γ. ακίνπ 

ζην CD «Ο θπξ- Βνξηάο θαη άιια ηξαγνχδηα γηα παηδηά» (2007): 

https://www.youtube.com/watch?v=RvYte6KeBUo 

 

Ο ξπζκφο είλαη 2/4, έρεη γξήγνξε ξπζκηθή αγσγή. Ζ κεισδία είλαη 

ραξνχκελε θαη ηξαγνπδηέηαη κνλνθσληθά, ζπλνδεία νξγάλσλ. χκθσλα κε ηελ 

https://www.youtube.com/watch?v=RvYte6KeBUo
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Σεξδνπνχινπ (2007)  ν ρνξφο πνπ ζπλνδεχεη απηφ ην ηξαγνχδη είλαη ηδηνηνπηθφο θαη 

απνθξηάηηθνο θαζψο ρνξεχεηαη ζπλήζσο ηελ πεξίνδν ησλ Απνθξηψλ. Μάιηζηα 

ζχκθσλα κε ην Μέγα (1963:110), ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζην ρσξηφ Αξηεκψλαο ηεο 

ίθλνπ, φπνπ ηελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο Σπξνθάγνπ κεηά ηνλ εζπεξηλφ, ν παπάο ηνπ 

ρσξηνχ ζέξλεη ην ρνξφ ηνπ «θπξ- Βνξηά» ζην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο θη έπεηηα 

κεηαθέξνληαη φινη καδί νη θάηνηθνη θαη ζπλερίδνπλ ην ρνξφ έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ 

παπά.   

 

Οη ζηίρνη ηεο παξνχζαο παξαιιαγήο είλαη νη εμήο: 

Ο θπξ- Βνξηάο εθχζεμε ζ‟ φια ηα βηιαέηηα, θη όζα, θαιέ θη όζα θαξά- 

θαξάβηα η‟ άθνπζαλ 

Κη φζα θαξάβηα η‟ άθνπζαλ, φια ιηκάλη πηάζαλ 

Κη έλα θαξάβη απφ ζθαξί δε θηάλεη ζε ιηκάλη 

«Γε ζε θνβάκαη θπξ- Βνξηά, φζν θη αλ ζέιεηο θχζα. 

Έρσ θαηάξηηα κπξνχηδηλα θη αληέλεο αηζαιέληεο  

Έρσ θη έλα κνπηδφπνπιν λα δεηο ηη αέξα βγάδεη». 

 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε παξαηεξνχκε πσο επίζεο ν κχζνο δελ 

νινθιεξψλεηαη,  φπσο ζπκβαίλεη ζηελ παξαινγή «Σνπ θπξ-Βνξηά». ε αληίζεζε κε 

ηελ πξνεγνχκελε παξαιιαγή, εδψ γίλεηαη αλαθνξά ζην κηθξφ λαπηφπνπιν, ην νπνίν 

ππνλνείηαη πσο αλεβαίλεη ζην θαηάξηη ηνπ θαξαβηνχ γηα λα ειέγμεη ηνλ θαηξφ. 

Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε σο πξνο ην κπεηηθφ ζάλαηφ ηνπ, πσο δελ γίλεηαη θακία 

αλαθνξά. Απηφ ίζσο λα ζπκβαίλεη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, δηφηη ην ηξαγνχδη 

ηξαγνπδηέηαη θαη ρνξεχεηαη ηελ πεξίνδν ησλ Απνθξηψλ, φπνηε ίζσο ν ζάλαηνο ελφο 

κηθξνχ παηδηνχ λα κελ ζπλάδεη κε ην πεξηγειαζηηθφ, ζθσπηηθφ αιιά θπξίσο 

ραξνχκελν χθνο πνπ έρνπλ ηα απνθξηάηηθα ηξαγνχδηα. Δπνκέλσο ίζσο κέζα ζηα 
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ρξφληα λα δηαζψζεθε κφλν ην «θαηάιιειν» πεξηερφκελν ηνπ κχζνπ, ην νπνίν ζηελ 

νπζία θαηαιήγεη ζε έλα άηξσην θαη ζαξξαιέν κηθξφ λαπηφπνπιν.  

Ζ Σξίηε παξαιιαγή πνπ ζα εμεηάζνπκε θέξεη ηνλ ηίηιν «Ο θπξ- Βνξηάο», 

έρεη θαηαγξαθεί απφ ην Ν. Γξάςα ζην CD «Μηα θφξε απφ ηελ Ακνξγφ θαη άιιεο 

βπδαληηλέο κπαιάληεο» (1995) θαη πξνέξρεηαη απφ ηε Υίν: 

https://www.youtube.com/watch?v=I7LLu8_XGj8&list=PLw3Mt4FUg5YS

U0Mibv3mU_LnZ85r4CCMN&index=2.  

Ο ξπζκφο ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη 4/4, έρεη αξγή ξπζκηθή αγσγή θαη δελ έρνπκε 

πιεξνθνξίεο γηα ην αλ ρνξεχεηαη. Σξαγνπδηέηαη κνλνθσληθά ζπλνδεία νξγάλσλ θαη ε 

κεισδία ηνπ είλαη ζχληνκε θη επαλαιακβαλφκελε. Οη ζηίρνη έρνπλ σο εμήο: 

 

Ο θπξ- Βνξηάο, βάζηα Παλαγηά, ν θπξ Βνξηάο εκήλπζε ζ‟ φισλ ησλ 

θαξαβηψλε 

«ζα θαξάβηα βξίζθεζηε ζηε κέζε ηνπ πειάνπ 

Σφζα ιηκάληα πηάζεηε γηαηί ζε λα θπζήμσ». 

Κη φζα θαξάβηα ην „ θνπζαλ, „ιάζνπλ θαη πα θη αξάζζνπλ 

Μα έλα θαξάβη θξεηηθφ ιέεη πσο δε θνβάηαη 

«Γε ζε θνβάκαη θπξ- Βνξηά, θπζήζεηο δε θπζήζεηο 

Έρσ θαξάβη θαξπδηά θαη κπξνχηδηλεο αληέλεο 

Έρσ θη έλα λαπηφπνπιν πνπ ηνπο θαηξνχο γλσξίδεη» 

 

Παξαηεξνχκε θαη ζε απηφ ην ηξαγνχδη πσο ν κχζνο φπσο ηνλ γλσξίδνπκε 

απφ ηελ παξαινγή «Σνπ θπξ-Βνξηά» ηελ νπνία κειεηήζακε ζην πξνεγνχκελν 

https://www.youtube.com/watch?v=I7LLu8_XGj8&list=PLw3Mt4FUg5YSU0Mibv3mU_LnZ85r4CCMN&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=I7LLu8_XGj8&list=PLw3Mt4FUg5YSU0Mibv3mU_LnZ85r4CCMN&index=2
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θεθάιαην, δελ νινθιεξψλεηαη. Ζ ππφζεζε ηεο παξνχζαο παξαιιαγήο νινθιεξψλεηαη 

κε ηελ πιεξνθνξία εθ κέξνπο ηνπ θαπεηάληνπ, πσο αλάκεζα ζηνπο λαχηεο ηνπ 

ππάξρεη έλα κηθξφ λαπηφπνπιν, πνπ γλσξίδεη θαιά ηνπο θαηξνχο θαη γη‟ απηφ ην ιφγν 

ην ζπγθεθξηκέλν θαξάβη δελ θνβάηαη ηνλ θπξ-Βνξηά. 

Απηή ε απνζηψπεζε ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ ηνπ λαπηφπνπινπ πνπ 

παξαηεξείηαη θαη ζηηο ηξεηο κνπζηθέο παξαιιαγέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ κπνξεί λα 

εξκελεπηεί αθελφο σο αθνχζηα, κε ηελ έλλνηα φηη ίζσο απηφο πνπ θαηέγξαςε ην 

ηξαγνχδη λα κελ είρε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην αλ ν κχζνο ηνπ ηξαγνπδηνχ 

δηαζψδεηαη νιφθιεξνο θη επνκέλσο πσο πιέθνληαη νη ζηίρνη ζηε ζπλέρεηα. Χζηφζν ζε 

εξκελεπηηθφ επίπεδν κπνξνχκε λα πνχκε πσο κε ηνλ ηξφπν πνπ νινθιεξψλεηαη ν 

κχζνο δελ θαίλεηαη ε λίθε ηεο θχζεο αλάκεζα ζηελ πάιε ηεο κε ηνλ άλζξσπν, 

επνκέλσο ίζσο εδψ εθνχζηα λα έρεη δηαζσζεί ην ηξαγνχδη κε ζθνπφ λα 

ππνγξακκηζηεί ην πείζκα θαη ε ςπρηθή δχλακε ηνπ αλζξψπνπ πνπ θαζεκεξηλά 

παιεχεη κε ηε θχζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηε ζάιαζζα.  

Ζ ηειεπηαία παξαιιαγή ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε θέξεη ηνλ ηίηιν «Κπξ- 

Βνξηάο» θαη έρεη θαηαγξαθεί απφ ηνλ Γ. Ξαλζνχιε: 

https://www.youtube.com/watch?v=OuJThVsepro&list=PLgDXTrVHGYUa

FrvRwoEIRWuZoc2j9sQ59&index=19.  

Ζ παξαιιαγή απηή δηαθέξεη κνπζηθά απφ ηηο άιιεο νη νπνίεο είραλ 

πξνέιεπζε απφ ηηο πνξάδεο θαη ηα Γσδεθάλεζα, θαζψο πηνζεηεί ην κνπζηθφ χθνο 

απφ ηε Μαχξε ζάιαζζα απφ φπνπ θαη πξνέξρεηαη. 

Ο ξπζκφο ηνπ ηξαγνπδηνχ είλαη 4/4 θαη  ε ξπζκηθή αγσγή ηνπ είλαη γξήγνξε.  

Ζ κεισδία ηνπ είλαη ραξνχκελε, ζχληνκε θαη επαλαιακβαλφκελε θαη ηξαγνπδηέηαη 

κνλνθσληθά ζπλνδεία νξγάλσλ, κε βαζηθφ φξγαλν ην αθνξληεφλελψ  θαη ηα ππφινηπα  

κνπζηθά φξγαλα είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζξαθηψηηθεο παξάδνζεο: ληανχιη θαη  

θαβάι (πλεπζηφ). Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή παξαιιαγή ρνξεχεηαη σο 

ρεξηάηηθνοηξακπαληζηφο ρνξφο.  

https://www.youtube.com/watch?v=OuJThVsepro&list=PLgDXTrVHGYUaFrvRwoEIRWuZoc2j9sQ59&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=OuJThVsepro&list=PLgDXTrVHGYUaFrvRwoEIRWuZoc2j9sQ59&index=19
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Οη ζηίρνη είλαη νη εμήο:  

 

Ο θπξ- Βνξηάο παξήγγεηιε ζ‟ φια ηνπ ηα θαξάβηα 

Καξάβηα ηνπ ηάκπνπξνπ βαπφξη, θαξάβηα π‟ αξκελίδεηε πάηε λα ιηκαληάζηε 

Κη φζα θαξάβηα ηα άθνπζαλ φια ιηκάλη πηάλνπλ 

Σνπ θπξ- Αληξέα ην θάηεξγν δε ζηέθεη δελ αξάδεη 

Γε ζε θνβνχκαη θπξ- Βνξηά νχηε ζην λνπ ζε βάδσ 

Έρσ ζθαξί απφ θαξπά θη αηζάιηλα θαηάξηηα 

Καη ηα θαξαβνζθνίληα κνπ, κεηάμη θαη κπξηζίκη 

Έρσ θαη λαχηεο δηαιερηνχο, φινη άληξεο ηνπ πνιέκνπ 

Κη φπνπ ην ζηήζσ κηα βνιά, ηε ξφηα δελ αιιάδσ 

αλ πηάλεη έξεκνο βνξηάο, καΐζηξα ηξακνπληάλα 

Γεκίδεη ε ζάιαζζα παληά θη αηζάιηλα θαηάξηηα 

Μνπγθξίδεη ε ζάιαζζα βνγγά θαη θιαίεη ν θφζκνο φινο 

Κιαίλε θη νη κάλεο γηα ηνπο γηνπο θη νη ληέο ηα παιηθάξηα  

Κιαίηε καο κάλεο, θιαίηε καο. 

 

Παξαηεξνχκε πσο εδψ, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο κνπζηθέο 

παξαιιαγέο, ν ζάλαηνο  ππνλνείηαη θαζψο νη ζηίρνη αλαθέξνληαη ζην θιάκα ησλ 

καλάδσλ γηα ηνπο γηνχο ηνπο θαη ησλ λέσλ θνξηηζηψλ γηα ηα παιηθάξηα. Δπνκέλσο 

αληηιακβαλφκαζηε πσο νη γπλαίθεο ζξελνχλ γηα ηνλ θαηαπνληηζκφ ησλ αλδξψλ ζηε 

ζάιαζζα. 

Πέξαλ ηεο αλαθνξάο  πνπ γίλεηαη  πεξί κπεηηθνχ ζαλάηνπ ησλ  λαπηηθψλ, 

δελ γίλεηαη ηδηαίηεξνο ιφγνο γηα ην κηθξφ λαπηφπνπιν θαη γηα ην ζάλαην ηνπ, φπσο 
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γλσξίδνπκε απφ ην κχζν ηεο παξαινγήο «Σνπ θπξ-Βνξηά» πνπ εμεηάζακε. Ζ 

αλαθνξά ζην κπεηηθφ ζάλαην αθνξά κφλν ζηε λαπηηθή θνηλφηεηα πνπ ζηειερψλεη ην 

ζπγθεθξηκέλν θαξάβη. Απηφ ίζσο λα εμεγείηαη εδψ ιφγσ  ηνπ φηη ην λφεκα ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ κχζνπ, δελ ζπλάδεη κε ηε κνπζηθή επέλδπζε ηεο παξνχζαο κνπζηθήο 

παξαιιαγήο, θαζψο απ‟ φιεο φζεο παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ζηηγκήο θαη βαζίδνληαη ζην 

ίδην ζέκα, απηή είλαη επελδπκέλε κε ηελ πην ραξνχκελε κεισδία θη επίζεο ρνξεχεηαη.  

Δπνκέλσο εδψ κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν κπεηηθφο ζάλαηνο απνζησπήζεθε εθνχζηα, 

θαζψο ην πεξηερφκελν ηνπ δελ ζπλάδεη κε ην κνπζηθφ χθνο ηεο παξαιιαγήο.   

 

Γ. ΚΑΣΑΠΟΗ ΑΠΟ ΘΔΡΙΟ 

ε απηή ηελ θαηεγνξία ζα εμεηάζνπκε έλα ηξαγνχδη πνπ εκπεξηέρεη ην κχζν 

ηεο θαηάπνζεο ηνπ ήξσα απφ ζεξηφ. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξαιιαγή θέξεη ηνλ ηίηιν 

«Γηαλλάθεο εβξαδθηάζηεθε» θη έρεη θαηαγξαθεί απφ ηνλ Γ. Γηαλληψδε (2022).   

https://www.youtube.com/watch?v=5JE5tuikGZY 

Πξφθεηηαη γηα έλα θαζηζηηθφ κνλνθσληθφ ηξαγνχδη, άλεπ ζπλνδείαο 

νξγάλσλ, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην Μειί ηεο Δξπζξαίαο (Μ.Αζία). 

Οη ζηίρνη ηνπ έρνπλ σο εμήο: 

 

 Γηαλλάθεο εβξαδθηάζηεθελ εηο ζην βνπλφ απάλσ,  

δελ έρεη ηφπν λα ζηαζεί, ηφπν λα πα λα θάηζεη,  

βιέπεη ηνπ δξάθνπ ηε ζπειηά θαη πα θαη κπαίλεη κέζα,  

αθνχ ήβξε θαη ήθαγε, δελ θηάλεη π‟ ήβξε θαη ήθαγε,   

κνλ‟ εηξαγνχδα θηφιαο, θαιά ήβξα ην γηφκα κνπ. 

https://www.youtube.com/watch?v=5JE5tuikGZY
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Παξαηεξνχκε πσο πξφθεηηαη γηα κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ κχζνπ, ε 

νπνία αλ θαη νινθιεξψλεηαη κε έλα επράξηζην ηέινο, δηαθέξεη απφ ην κχζν πνπ 

έρνπκε παξνπζηάζεη ζηελ παξαινγή «Σσλ ελλέα αδεξθψλ εηο ην θπλήγη», θαζψο εδψ 

ν κπνχκελνο κπαίλεη ζηελ νπζία κε ηε ζέιεζε ηνπ ζηε ζπειηά ηνπ δξάθνπ. 

Μπνξνχκε λα πνχκε πσο εδψ ε ζπειηά ηνπ δξάθνπ ζπκβνιίδεη ηελ θνηιία ηνπ, κέζα 

ζηελ νπνία ν Γηαλλάθεο δελ βηψλεη έλα κπεηηθφ ζάλαην, αιιά ηξψεη θαη ηξαγνπδάεη.  

πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο αλ θαη ε πνξεία ηεο κχεζεο ηνπ 

κπνχκελνπ δηαθαίλεηαη ζηα πεξηζζφηεξα ηξαγνχδηα, σζηφζν ην ζέκα ηνπ κπεηηθνχ 

ζαλάηνπ ππνζθειίδεηαη. Υσξίο λα κπνξνχκε λα ηεθκεξηψζνπκε επηζηεκνληθά επί ηνπ 

ζέκαηνο απηνχ, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα ηξαγνχδηα κέζα 

ζηα ρξφληα ηξαγνπδήζεθαλ αιιεπάιιεια, απφ πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ελεξγνχο 

θνξείο απηήο ηεο ηέρλεο θαη ζε πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο δσήο, ίζσο λα δηαζψζεθε 

κφλν ην «ζεηηθφ» θνκκάηη ηνπ κχζνπ, ην ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρηθά «αλψδπλν», 

ψζηε λα ζπλάδεη ην πεξηερφκελν κε ηελ ςπραγσγηθή δηάζηαζε ησλ ηξαγνπδηψλ θαη 

ηελ πεξίζηαζε ζηελ νπνία εθηεινχληαη.  

Δπίζεο αλ θαη δελ ππνγξακκίδεηαη ν ίδηνο ν ζάλαηνο, σζηφζν ηνλίδεηαη ε 

κεηάβαζε απφ κηα θαηάζηαζε ζε κηα άιιε θαη κάιηζηα παξαηεξήζεθε κηα ζχλδεζε 

αλάκεζα ζε θάπνηα ηξαγνχδηα κε ηελ πεξίνδν ησλ Απνθξηψλ, ε νπνία ελ ηέιεη 

θαλεξψλεη πνιιά ζηνηρεία γηα ην πσο πξνζιάκβαλε ν ιαφο ηα ηξαγνχδηα απηά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξνχκε λα πνχκε πσο ην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη  είλαη 

ην πσο ζπλδένληαη ηα εχζπκα απνθξηάηηθά έζηκα κε ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ, ηεο κχεζεο  

θαη ησλ λεθξψλ. χκθσλα κε ην Μέγα, δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη Αξραίνη 

Έιιελεο γηφξηαδαλ ηα Αλζεζηήξηα (ηα νπνία δελ απνηεινχζαλ κφλν κηα γηνξηή γηα ην 

θξαζί αιιά θαη κηα γηνξηή αθηεξσκέλε ζηνπο λεθξνχο θαη ζηηο ςπρέο), ηελ ίδηα επνρή 

πνπ εκείο γηνξηάδνπκε ηηο Απφθξηεο θαη ηα Φπρνζάββαηα (Μέγαο, 1963: 108). Καηά 

ηηο αλνημηάηηθεο γηνξηέο ε θχζε βγαίλεη απφ ηε ρεηκεξία λάξθε ελψ νη λεθξνί 

αλέξρνληαη απφ ηνλ Κάησ θφζκν, ψζηε λα ιάβνπλ ηηκέο απφ ηνπο δσληαλνχο (Μέγαο, 

1963: 109). 
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Άιισζηε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ ησλ Απνθξηψλ πέξα απφ ηηο 

κεηακθηέζεηο, ηνπο ρνξνχο θαη ηα θαγνπφηηα πνπ ζπκβνιίδνπλ ηε βιάζηεζε θαη  ηελ 

θαξπνθνξία ηεο γεο, είλαη  ε «ζχκεζε ησλ λεθξψλ», θαζψο ζχκθσλα κε ηνΛνπθάην 

(1978:262-263), νη λεθξνί «πξέπεη λα εμεπκεληζζνχλ» ψζηε λα επηηξέςνπλ ηελ 

θαξπνθνξία  θαη ην μεθάλησκα ησλ δσληαλψλ, αιιά θαη ε κεηάβαζε απφ ην ρεηκψλα 

ζηελ άλνημε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη  κε ηηο αλακκέλεο θσηηέο ζε θάπνηνπο ηφπνπο 

ζπκβνιίδεη ηελ θάζαξζε θαη ηε κεηάβαζε ζε κηα άιιε επνρή, θαηάζηαζε θηι. 

(Λνπθάηνο: 1978:262-263).  

Δπίζεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ηα Φπρνζάββαηα πνπ είλαη αθηεξσκέλα 

ζηνπο λεθξνχο, πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξεο ηειεηνπξγίεο φπσο ε παξαζθεπή 

θφιιπβσλ θαη θαγεηψλ ηα νπνία κνηξάδνληαη γηα λα ζπγρσξεζνχλ νη πεζακέλνη, 

επίζθεςε ζην λεθξνηαθείν, φπνπ νη  γπλαίθεο ελαπνζέηνπλ ζηνπο ηάθνπο πξνζθνξέο 

γηα ηνπο λεθξνχο ελψ ζε θάπνηνπο ηφπνπο νη άλζξσπνη έπαηδαλ αξρηθά δηάθνξα 

παηρλίδηα θη έπεηηα έηξσγαλ θαη γιεληνχζαλ φινη καδί (Μέγαο,1963: 107-108). 

Δπνκέλσο παξαηεξνχκε πσο ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα κπεηηθή 

δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζάλαην, ε νπνία σζηφζν νινθιεξψλεηαη κε ην 

γιέληη, δειαδή κε ρνξφ, ηξαγνχδη, θαγεηφ θαη πνηφ, έηζη ψζηε λα ππάξμεη ε ιχηξσζε.  

εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ην γεγνλφο πσο κέζα ζηελ πεξίνδν ησλ 

Απνθξηψλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, πέξαλ ησλ εχζπκσλ δξψκελσλ ν ιαφο 

πξαγκαηνπνηνχζε ή θαη πξαγκαηνπνηεί αθφκα ζεαηξηθά δξψκελα κε δξακαηηθφ 

ραξαθηήξα  απνδεηθλχνληαο ηελ αγάπε ηνπ γηα ην ζέαηξν (Μέγαο,1963: 94). Απηφ 

ίζσο λα ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Απνθξηψλ ηξαγνπδηνχληαη 

ή /θαη ρνξεχνληαη θάπνηεο παξαινγέο, νη νπνίεο απφ ηε θχζε ηνπο κνηάδνπλ κε 

δξακαηηθφ θείκελν.   

Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε πεξίνδνο ησλ Απνθξηψλ, απνηειεί κηα 

επθαηξία γηα λα πκλεζνχλ νη λεθξνί θαη νη ςπρέο ηνπο θαη λα γιεληήζνπλ νη δσληαλνί 

κε ηξαγνχδηα θαη ρνξνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηε κεηάβαζε απφ κηα θαηάζηαζε ζε κηα 

άιιε, φπσο είλαη απηή ηνπ πεξάζκαηνο απφ ηε δσή ζην ζάλαην πνπεληνπίζακε ζε 

νξηζκέλεο απφ ηηο κνπζηθέο παξαιιαγέο. 
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Οινθιεξψλνληαο ην παξφλ θεθάιαην, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζην 

γεγνλφο πσο δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί φιεο νη κπζηθέο παξαινγέο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαζψο απφ ηελ έξεπλα πνπ έγηλε δελ 

εληνπίζηεθαλ δηαζσζκέλεο ππφ ηε κνξθή ηξαγνπδηνχ, επνκέλσο απνπζηάδνπλ νη 

παξαινγέο «Σνπ θνιπκβεηή» θαη «Ο βνζθφο θαη ε ιάκηα». Ίζσο ηα ηξαγνχδηα απηά 

λα είραλ δηαζσζεί ζην παξειζφλ αιιά λα κελ θαηαγξάθεθαλ (ηνπιάρηζηνλ 

ειεθηξνληθά) θη έηζη λα κελ θαηάθεξαλ λα δηαζσζνχλ κέρξη ζήκεξα. Δπίζεο ίζσο λα 

έρνπλ δηαζσζεί ηκήκαηα απηψλ ησλ κχζσλ, ζε άιια ηξαγνχδηα, ηα νπνία φκσο δελ 

εληνπίζηεθαλ θαηά ηελ παξνχζα έξεπλα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟΠΔΜΠΣΟ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ 

 

ε απηφ ην  ζεκείν ηεο εξγαζίαο, πεξλάκε ζην εθαξκνζκέλν κέξνο φπνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ κε ζθνπφ αθελφο λα θέξνπλ ηα 

παηδηά ζε επαθή κε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη σο ινγνηερληθφ είδνο θαη αθεηέξνπ λα 

γλσξίζνπλ  ηνπο κχζνπο, ηα κπεηηθά ζέκαηα θαη κνηίβα ησλ κπζηθψλ παξαινγψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο κνξθέο κπεηηθνχ ζαλάηνπ, φπσο ηηο εμεηάζακε ζην πξψην κέξνο 

ηεο εξγαζίαο.  

Ο γεληθόο δηδαθηηθόο ζηόρνο  ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ είλαη 

λα ζπιιάβνπλ νη καζεηέο ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη σο ινγνηερληθφ είδνο θαη λα 

θαηαλνήζνπλ νξηζκέλα απφ ηα εηδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ κέζσ δηαθφξσλ κνξθψλ ηέρλεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ζηφρνο ησλ 

δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη  λα έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή κε ηηο κπζηθέο 

παξαινγέο πνπ έρνπλ επηιερζεί θαη λα κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηε κνξθή θαη ην 

πεξηερφκελν ηνπο κέζα απφ παηγληψδεηο αιιά θαη δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηέρλεο. 

Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ ησλ 

κεζαίσλ ζρνιηθψλ ηάμεσλ ζηα νπνία απεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ζα δνζεί 

έκθαζε ζηελ «παξακπζηαθή» - θαληαζηηθή δηάζηαζε ηνπ ζαλάηνπ, φπσο αθξηβψο 

πεξηγξάθεηαη απηή κέζα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα δεκνηηθά ηξαγνχδηα. Δπνκέλσο ν 

ζηφρνο είλαη λα ελεξγνπνηεζεί ε θαληαζία ησλ παηδηψλ θαη λα γίλεη αληηιεπηή ε 

ππεξβνιή πνπ ελέρνπλ απηέο νη κνξθέο ζαλάηνπ.  

Γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηιέρζεθαλ κνξθέο ηέρλεο φπσο ην 

ζέαηξν θαη ε  κνπζηθή, νη νπνίεο ελππάξρνπλ ζην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαινγέο (Κπξηαθίδεο, 1978‧εθάθεο, 1988: 40‧ Πνιίηεο, 2002: 

107-108).  

Ζ επηινγή απηψλ ησλ δχν κνξθψλ ηέρλεο έγηλε αθελφο γηαηί φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη δελ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη απνθνκκέλν απφ ηε 

κνπζηθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη αθεηέξνπ ε κνξθή ησλ παξαινγψλ παξαπέκπεη ζε 
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δξακαηηθφ θείκελν θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη  εκπεξηέρεη ην δηάινγν αλάκεζα ζε πξφζσπα, 

δψα, ζηνηρεία ηεο θχζεο θηι.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηεο ινγνηερλίαο, πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ ελζσκάησζε ησλ ηερλψλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

Σνλ  20
ν
 αη. ζπνπδαίνη ζεσξεηηθνί φπσο ν Dewey θαη ν Read εμέηαζαλ ηελ 

έληαμε ησλ ηερλψλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, θαζψοπαξαηήξεζαλ πσο ε ελαζρφιεζε 

ησλ παηδηψλ κε ηελ ηέρλε, φρη κφλν ηα βνεζά λα αλαπηπρζνχλ αηζζεηηθά, αιιά θαη 

νιηζηηθά σο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπο θαη ηελ ηζνξξνπία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο 

(Sotiropoulou- Zormpala, 2012). Οη κειέηεο απηψλ ησλ δπν ζπνπδαίσλ ζεσξεηηθψλ 

είραλ σο απνηέιεζκα λα γίλεη επξέσο γλσζηφο ν ξφινο ησλ ηερλψλ σο κέζν 

δηδαζθαιίαο (σηεξνπνχινπ- Ενξκπαιά, 2020: 38).  

Πην ζπγθεθξηκέλα ν Dewey ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε γηα ζπζρέηηζε ησλ 

δηδαζθφκελσλ ζεκάησλ κεηαμχ ηνπο, ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πλεπκαηηθήο πεξηέξγεηαο θαη θαηαλφεζεο ηνπο, θαζψο απηνί ζα 

αλαθαιχπηνπλ ηνλ θφζκν κέζα απφ ηελ αηζζεηηθή απφιαπζε (Dewey φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Burnaford,  Brown, Doherty, &McLaughlin, 2007). χκθσλα κε 

απηή ηελ πξνζέγγηζε, oη ηέρλεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βειηηψζνπλ ην καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηε δηδαθηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (Sotiropoulou-Zormpala, 2019).  

Δπνκέλσο νη δξαζηεξηφηεηεο ηέρλεο απνθηνχλ κηα άιιε εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε, 

θαζψο πιένλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο κέζν γηα ηε δηδαζθαιία φισλ ησλ δηδαζθφκελσλ 

ζεκάησλ θαη πνιχ ζχληνκα ν φξνο δηδαζθαιία κέζσ ησλ ηερλψλ  ηαπηίζηεθε κε ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ηερλψλ (artsintergration
42

) ζηε δηδαζθαιία κε θαιιηηερληθψλ 

ζεκάησλ (σηεξνπνχινπ- Ενξκπαιά, 2020: 38).  

Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

ηάμεο λα βειηηψζνπλ ηηο πξαθηηθέο ηνπο φζνλ αθνξά ζηα κε θαιιηηερληθά ζέκαηα, 

                                                 
42

 Ο φξνο intergration πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε intergrare πνπ ζεκαίλεη λα γίλεη θάηη 

νιφθιεξν, λα νινθιεξσζεί (Kaufmann&Dehline, 2014). 
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αμηνπνηψληαο ηηο ηέρλεο σο εξγαιεία (Collegeboard,  φπσο αλαθέξεηαη ζην 

σηεξνπνχινπ- Ενξκπαιά, 2020: 40). Δπνκέλσο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε 

δηδαζθαιία κέζσ ησλ ηερλψλ δεκηνπξγεί έλα πξνζθηιέο θαη πνιπηξνπηθφ καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξνζθέξεη φρη κφλν αθαδεκατθά αιιά θαη θνηλσληθά νθέιε 

(Sotiropoulou-Zormpala, 2016). 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη 

πάλσ ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε είλαη πνηθίια θαη ακνηβαία, θαζψο παξαηεξείηαη 

βειηίσζε ζηε κάζεζε ησλ ηερλψλ αιιά θαη ησλ δηδαζθφκελσλ ζεκάησλ  πνπ 

δηδάζθνληαη κέζα απφ απηέο (Chapman, 2015: 93). Ο Eisner ζεσξεί ηα νθέιε 

«βνεζεηηθά» (ancillaryoutcomes) ππνζηεξίδνληαο πσο ν ξφινο πνπ δίλεηαη ζηηο 

ηέρλεο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε βνεζά ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ ζε πξνζσπηθφ 

αιιά θαη αθαδεκατθφ επίπεδν (Eisner, 1999).  

Πην ζπγθεθξηκέλα ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ  απηή ηε πξνζέγγηζε ησλ 

ηερλψλ είλαη ε πνιχπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ζε ζσκαηηθφ, θνηλσληθφ, 

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη λνεηηθφ επίπεδν (Winner, etal., φπσο αλαθέξεηαη ζην 

σηεξνπνχινπ –Ενξκπαιά, 2020: 40), ελψ  ράξε ζηνλ παηγληψδε ραξαθηήξα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηέρλεο πνπ εθαξκφδνληαη, απμάλνληαη ηα καζεζηαθά θίλεηξα ησλ 

καζεηψλ, επνκέλσο κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα  αξσγή ησλ ηερλψλ  ζηελ βειηίσζε ηνπ 

καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, εηδηθά φζνλ αθνξά ζηελ αθνζίσζε θαη ζηελ επηηπρία 

ηνπο ζε φια ηα καζήκαηα (Cho&Vitale, 2019). 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο ην φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, αθνξνχλ 

πεδία ηέρλεο ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο εθάζηνηε 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη ζπλήζσο είλαη ε κνπζηθή, ηα εηθαζηηθά, ε ζεαηξηθή  θαη 

ε θπζηθή αγσγή θαη ηέινο ζηεξίδνληαη ζηε ζηνρνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο εθάζηνηεκαζεζηαθήο ελφηεηαο, ζηε δηδαζθαιία ηεο νπνίαο 

εκπεξηέρνληαη (σηεξνπνχινπ – Ενξκπαιά, 2020: 41-42).  

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε δηδαζθαιία κέζσ ηέρλεο, δίλεη  ηελ 

επθαηξία ζηα παηδηά κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο κε παηγληψδε θαη ειθπζηηθφ 

ραξαθηήξα, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα πνηθίια πεδία ηεο ηέρλεο ελψ παξάιιεια 
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δηδάζθνληαη ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ (σηεξνπνχινπ – 

Ενξκπαιά, 2020: 41-42).   

Χο πξνο ηε ζπκβνιή ησλ ηερλψλ ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξφζιεςε ηεο 

ινγνηερλίαο κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη εηθαζηηθέο ηέρλεο, ην ζέαηξν, ε θσηνγξαθία, 

ε κνπζηθή θ.ά., δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηε ινγνηερλία 

φρη κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, αιιά κέζα απφ έλα δηαθνξεηηθφ ζχζηεκα ζεκείσλ.Ζ 

εκπινθή ησλ καζεηψλ κε ηηο ηέρλεο ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα «δηεξεπλήζνπλ 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε δηαθνξεηηθνχο εθθξαζηηθνχο ηξφπνπο» θαη απηή ε 

δηαδηθαζία ηνπο «πξνζθέξεη λένπο θψδηθεο λνεκαηνδφηεζεο» (Παπαξνχζε, 2019: 

62-63). Μάιηζηα  νη ηέρλεο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο 

«αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αλαγλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ινγνηερλίαο» θαη φρη 

απιά σο παηγληψδεηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξφζιεςε ηεο ινγνηερλίαο 

(Παπαξνχζε, 2019:  63) 

Πην ζπγθεθξηκέλα κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε κνπζηθή, σο γιψζζα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε λνεκαηνδφηεζε π.ρ. ελφο πνηήκαηνο, ιφγσ 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δχλακεο πνπ πξνζθέξεη ν ήρνο. Μέζα απφ ηελ επαθή κε απηή 

ηελ ηέρλε νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ ηελ κνπζηθφηεηα, ην ξπζκφ θαη ηε κεισδία ησλ 

ιέμεσλ, νη νπνίεο παξάγνπλ ζηελ νπζία κνπζηθή (Παπαξνχζε, 2019: 65).Δπίζεο 

ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ ζηελ πξφζιεςε ηεο ινγνηερλίαο απφ 

ηνπο καζεηέο, θαζψο ηνπο  δίλεη ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ βησκαηηθά ζηε 

λνεκαηνδφηεζε ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαζψο ην εξκελεχνπλ. Μάιηζηα 

ζχκθσλα κε ηνλ Comeaux (φπσο αλαθέξεηαη ζηνΠαπαξνχζε, 2019:  65) κέζσ ηνπ 

ζεάηξνπ ν θάζε καζεηήο κπνξεί «λα εμεξεπλήζεη, λα δηακνξθψζεη θαη λα 

επηθνηλσλήζεη ηηο αληαπνθξίζεηο ηνπ ζηα θείκελα αλαθαηαζθεπάδνληαο πξφηεξα 

ζρήκαηα γλψζεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή, ην ζψκα ηνπ θαη, πάλσ απ‟ φια ηε 

θαληαζία ηνπ». 

Με βάζε ηα παξαπάλσ έγηλε κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

νκάδεο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ δξαζηεξηφηεηεο αλάινγα κε ηε κνξθή ηέρλεο πνπ 

εκπιέθεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηεξίδνληαη ζε άμνλεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηεο κνξθήο αιιά θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ζπλδπάδνληαη 
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θπξίσο κε ηε κνπζηθή,  ην ζέαηξν θαη ην ρνξφ ρσξίο απηφ θπζηθά λα απνθιείεη ηελ 

ζπκπινθή άιισλ ηερλψλ, φπσο είλαη ηα εηθαζηηθά θαη ε δεκηνπξγηθή γξαθή, ψζηε λα 

αληηιεθζνχλ ηα παηδηά –θαηά κηα έλλνηα- ην θπζηθφ πεξηβάιινλ απηψλ ησλ 

ηξαγνπδηψλ, ηελ αηζζεηηθή αιιά θαη ηε ιεηηνπξγηθή ηνπο ρξήζε. 

 

Α΄ ΟΜΑΓΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ: Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη σο ινγνηερληθό είδνο 

 

Ζ πξψηε νκάδα δξαζηεξηνηήησλ ζηνρεχεη ζηελ επαθή ησλ παηδηψλ κε ηα 

βαζηθά εηδνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ.  

Πξώηε δξαζηεξηόηεηα: Πξνθνξηθόηεηα 

Ζ πξψηε δξαζηεξηφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνθνξηθφηεηα, βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηάδνζεο ηεο πξνθνξηθήο πνίεζεο. 

Άμνλεο: Μνξθή 

Δηδηθόο ζηόρνο: Να αλαδεηρζεί ην ζηνηρείν ηεο πξνθνξηθφηεηαο, πνπ 

απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκνηηθήο πνίεζεο, φπσο επίζεο λα 

θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηε θζνξά ηεο γιψζζαο κέζα ζηνπο αηψλεο θαη πσο απηφ 

επεξέαζε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. 

Πεξηγξαθή: 

Αξρηθά νη καζεηέο θαινχληαη λα επηιέμνπλ 10 ιέμεηο απφ κηα παξαινγή πνπ 

έρεη επηιέμεη ν παηδαγσγφο. ηε ζπλέρεηα παίδνπλ ην γλσζηφ παηρλίδη ηνπ 

ραιαζκέλνπ ηειέθσλνπ θαη ζην ηέινο θάζε γχξνπ ζεκεηψλνπλ ζε έλα ραξηί ηελ 

αξρηθή ιέμε  θαη δίπια ηε ιέμε ηελ νπνία άθνπζε ν ηειεπηαίνο παίρηεο. 
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ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο παίξλνπλ ηηο ιέμεηο νη νπνίεο έρνπλ αθνπζηεί ζην 

ηέινο θάζε γχξνπ θαη ηηο ηνπνζεηνχλ ζην θείκελν ζηε ζέζε ηεο ιέμεο πνπ είραλ 

αξρηθά επηιέμεη. Ξαλαδηαβάδνπλ ην θείκελν κε ηηο λέεο ιέμεηο θαη αλαδεηνχλ ηα 

θαηλνχξηα λνήκαηα πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ. Αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη αλαζηνραζκφο 

πάλσ ζην δήηεκα ηεο θζνξάο ηεο γιψζζαο ζηελ πξνθνξηθή ινγνηερλία θαη ζην θαηά 

πφζν ζα κπνξνχζε ην λφεκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ  ηξαγνπδηνχ  λα έρεη αιιάμεη κέζα 

ζην ρξφλν. 

Γεύηεξε δξαζηεξηόηεηα: Ιακβηθόο δεθαπεληαζύιιαβνο 

ε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ζα πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο πνιπηξνπηθά ην 

ζηίρν θαη ην κέηξν, δειαδή ηνλ ηακβηθφ δεθαπεληαζχιιαβν,  βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. 

Ά θάζε 

Άμνλεο: Μνξθή θαη κνπζηθή 

Δηδηθόο ζηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο ηνλ 

ηακβηθφ δεθαπεληαζχιιαβν κέζσ ηνπ  bodypercussion. 

Πεξηγξαθή: 

1)Αξρηθά νη καζεηέο δηαβάδνπλ δπλαηά ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αληηιακβάλνληαη ην δηαρσξηζκφ ηνπ ζηίρνπ ζε  8 θαη 7 

ζπιιαβέο. ηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα ρηππήζνπλ παιακάθηα ζε θάζε ζπιιαβή, ελψ 

πξέπεηλαρηππήζνπλ πην δπλαηά ηε ζπιιαβή πνπ ηνλίδεηαη 

(Παξάδεηγκα:«αξαληαπέληεκάζηνξεο θη εμήληα καζεηάδεο» ρηππνχλ πην δπλαηά ηηο 

ζπιιαβέο πνπ είλαη κε θφθθηλν ρξψκα).  Έπεηηα, νη καζεηέο θαινχληαη λα 

αθαηξέζνπλ ηα παιακάθηα πνπ δελ ηνλίδνληαη θαη παίδνπλ κφλν απηά πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ηνληζκέλεο ζπιιαβέο θάζε πξφηαζεο θαζψο ζα ιέλε φιν ην 

ηξαγνχδη απφ κέζα ηνπο.  
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2) Οη καζεηέο θάλνπλ ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα ρηππψληαο  απηή ηε θνξά ην 

έλα ηνπο πφδη ζην πάησκα ζηηο ηνληζκέλεο ζπιιαβέο. Έπεηηα ε κηα νκάδα παίδεη 

παιακάθηα φιεο ηηο ζπιιαβέο θαη ε άιιε ρηππάεη κε ην πφδη κφλν ηηο ηνληζκέλεο.  

Σν απνηέιεζκα ζα είλαη κηα ερεηηθή επέλδπζε ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηηο ηνληζκέλεο ζπιιαβέο ηνπ θάζε ζηίρνπ, κε ζηφρν ηελ πξψηε επαθή ησλ 

παηδηψλ κε ζπληνληζκέλν ξπζκηθφ παίμηκν.  

Β΄ θάζε 

Άμνλεο : Μνξθή θαη κνπζηθή -δεκηνπξγηθή γξαθή  

Δηδηθόο ζηόρνο: Να έξζνπλ νη καζεηέο ζε επαθή κε ην κέηξν θαη ην ζηίρν 

ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ κέζσ ηεο κνπζηθήο. 

Πεξηγξαθή: 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα γξάςνπλ ζηίρνπο πάλσ ζε ηακβηθφ 

δεθαπεληαζχιιαβν, δηαιέγνληαο σο ζέκα κηα απφ ηηο κνξθέο κπεηηθνχ ζαλάηνπ πνπ 

εμεηάζακε (επηθίλδπλν πέξαζκα/ θαηαπνληηζκφο ζην λεξφ/ θαηάπνζε απφ ζεξηφ) θαη 

λα ηνπο κεινπνηήζνπλ κε βάζε ηα ζχγρξνλα κνπζηθά ηνπο αθνχζκαηα. Πξναηξεηηθά, 

ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα θηλεκαηνγξαθήζεη ην ηξαγνχδη θη έηζη λα παξαρζεί έλα 

videoclip. 

Σξίηε Γξαζηεξηόηεηα: Γίζηηρα, αξρή ηζνκεηξίαο  

Ά θάζε 

Άμνλεο: Μνξθή (δίζηηρα- αξρή ηζνκεηξίαο) θαη δεκηνπξγηθή γξαθή 

Δηδηθόο ζηόρνο: Να αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο ηε κνξθή ηνπ δίζηηρνπ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα δηθά ηνπο ρσξίο λνεκαηηθφ δηαζθειηζκφ. 
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Πεξηγξαθή: 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα γξάςνπλ δίζηηρα κε νινθιεξσκέλν λφεκα θαη λα 

ηα ελψζνπλ γηα λα θηηάμνπλ φινη καδί έλα ηξαγνχδη κε ζέκα ην θαληαζηηθφ ηέινο 

ελφο ήξσα πνπ θαηαπνληίδεηαη ζηε ζάιαζζα ή ζε έλα πεγάδη.  

Β΄θάζε 

Άμνλεο: Πεξηερόκελν θαη δεκηνπξγηθή γξαθή 

Δηδηθόο ζηόρνο: Να ζπγγξάςνπλ δεκηνπξγηθά κε βάζε ην ζέκα ηνπ 

ηξαγνπδηνχ. 

Πεξηγξαθή:  

1) Ο παηδαγσγφο δηαβάδεη ζηα παηδηά ηελ παξαινγή «Σσλ ελλέα αδεξθψλ εηο 

ην θπλήγη» κέρξη ην ζεκείν πνπ απηά εηζέξρνληαη ζηελ θνηιηά ηνπ δξάθνπ. ηε 

ζπλέρεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα γξάςνπλ φζα ζπλέβεζαλ κεηά απφ ηε δξακαηηθή 

θαηάζηαζε ηεο θαηάπνζεο πνπ πεξηγξάθεηαη. 

2) Ο εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα θαληαζηνχλ φηη είλαη ν ήξσαο/ 

εξσίδα ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη λα γξάςνπλ ηνπο ζηίρνπο 

ελφο ηξαγνπδηνχ πεξηγξάθνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Πξνηείλεηαη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είδνπο φπσο αλνκνηνθαηαιεμία, 

ππεξβνιή, δηάινγνο, δεχγε αληηζέησλ, θαληαζία θ.ά. 

 

 

Β΄ ΟΜΑΓΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ: Μνπζηθή 
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Απηή ε νκάδα εκπεξηέρεη κνπζηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί κε αθνξκή ηηο κπζηθέο παξαινγέο πνπ εμεηάζακε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην.  

Πξώηε δξαζηεξηόηεηα: Η κνπζηθή πιεπξά ηνπ ηξαγνπδηνύ 

Άμνλεο : Μνπζηθή 

Δηδηθόο ζηόρνο: Να πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο δεκηνπξγηθά ηε κνπζηθή 

πιεπξά ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. 

Πεξηγξαθή: 

Α΄ θάζε 

1) Ο εθπαηδεπηηθφο θαη νη καζεηέο αθνχλ ην ηξαγνχδη «ν θπξ- Βνξηάο 

εθχζεμε» 
43

. 

2) ην επφκελν ζηάδην ν εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ηελ εχιεπηε κεισδία ηνπ 

ηξαγνπδηνχ ζηνπο καζεηέο. 

3) Ο εθπαηδεπηηθφο μαλαβάδεη ην ηξαγνχδη θαη πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα 

πνπλ ηηο ιέμεηο dumke-te-ke  (ζε ξπζκφ 2/4, φπσο αθξηβψο είλαη ν ξπζκφο ηνπ 

ηξαγνπδηνχ), ελψ αθνχγεηαη ην ηξαγνχδη ψζηε  λα ην  ζπλνδεχζνπλ ξπζκηθά. 

4) ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα παίμνπλ κε ην ζψκα ηνπο 

(bodypercussion) ην  ξπζκφ. Γηα παξάδεηγκα ην dumκπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε 

ρηχπεκα ηνπ πνδηνχ ζην πάησκα, ην ke λα αληηζηνηρεί ζε ρηχπεκα ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ 

πάλσ ζην δεμί κεξφ  θαη ην te ζε ρηχπεκα ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ ζηνλ αξηζηεξφ κεξφ.  

                                                 
43

https://www.youtube.com/watch?v=RvYte6KeBUo 

https://www.youtube.com/watch?v=RvYte6KeBUo
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5) Έπεηηα ν εθπαηδεπηηθφο δίλεη κηα λφηα ηελ νπνία θαινχληαη λα 

ηξαγνπδήζνπλ φινη νηκαζεηέο  (ηζνθξάηεκα) ελψ παξάιιεια παίδνπλ ην ξπζκφ πνπ 

κφιηο έκαζαλ. 

6)Μφιηο νινθιεξσζνχλ φιεο απηέο νη πξνπαξαζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 3 νκάδεο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηελ νηθεηφηεηα 

πνπ ληψζνπλ κε ηε κεισδία ή ην ξπζκφ. Σα παηδηά ηεο πξψηεο νκάδαο θαινχληαη λα 

ηξαγνπδήζνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζπλερφκελα φια καδί κηα λφηα (ηζνθξάηεκα). Ζ κηα 

νκάδα θαιείηαη λα ηξαγνπδήζεη κηα λφηα  ελψ ηαπηφρξνλα ε δεχηεξε ζα παίδεη κε 

bodypercussion ην ξπζκφ θαη ε ηξίηε ζα ηξαγνπδάεη ηε κεισδία. 

Οινθιεξψλνληαο απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, νη καζεηέο ζα έρνπλ γλσξίζεη ηελ 

παξαδνζηαθή κνπζηθή θφξκα ηνπ ηξαγνπδηνχ αιιά θαη κηα ζχγρξνλε εθδνρή ηεο 

κνπζηθήο πιεπξάο ηνπ ηξαγνπδηνχ, γεγνλφο πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ νιφπιεπξε 

πξφζιεςε ηνπ σο είδνπο. 

Γεύηεξε δξαζηεξηόηεηα 

Πεξηγξαθή: 

Μηα νκάδα παηδηψλ ηξαγνπδάεη ην ηξαγνχδη «ν θπξ- Βνξηάο εθχζεμε»
44

 θαη 

ηα ππφινηπα απηνζρεδηάδνπλ θηλεηηθά  πάλσ ζηελ ηζηνξία πνπ πεξηγξάθεη ην 

ηξαγνχδη. ην θνκκάηη ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα απηνζρεδηάδνπλ 

θηλεηηθά, κε ειεπζεξία, πάλσ ζηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ. Γηα παξάδεηγκα, 

κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηνλ άλεκν πνπ θπζάεη, ην θαξάβη πνπ πιέεη ακέξηκλν 

ζηε ζάιαζζα θαη μαθληθά δέλεη ζην ιηκάλη θαζψο ππαθνχεη ζηηο δηαηαγέο ηνπ θπξ-

Βνξηά, ην κηθξφ λαπηφπνπιν πνπ αλεβαίλεη ζην θαηάξηη αλέκειν θαη κεηά θαηεβαίλεη 

απφ απηφ θνβηζκέλν θηι. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε πξψηε νκάδα ζα απνδψζεη κνπζηθά 

ην ηξαγνχδη θαη ε δεχηεξε ζα αλαπαξαζηήζεη κε θηλήζεηο ηελ ηζηνξία πνπ αθεγείηαη 

ην ηξαγνχδη. 

                                                 
44

https://www.youtube.com/watch?v=RvYte6KeBUo 

https://www.youtube.com/watch?v=RvYte6KeBUo
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Σξίηε δξαζηεξηόηεηα 

Πεξηγξαθή: 

Αθνχ δηαβάζνπλ ηα παηδηά ηελ παξαινγή «Σνπ γεθπξηνχ ηεο Άξηαο», 

θαινχληαη λα επελδχζνπλ ερεηηθά ην ηξαγνχδη θαη φρη απαξαίηεηα κνπζηθά κε ηελ 

έλλνηα ηεο εθηέιεζεο ηεο κεισδίαο. ηελ νπζία ζα απνδψζνπλ  ην λφεκα ησλ ζηίρσλ 

κφλν κε ήρν,  ρξεζηκνπνηψληαο ηε θσλή ηνπο θαη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζέινπλ κε 

ην νπνίν κπνξνχλ λα παξάγνπλ ήρν, δεκηνπξγψληαο έλα ερεηηθφ ηνπίν.  

Πην αλαιπηηθά, αθνχ νινθιεξσζεί ε αλάγλσζε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, 

ν παηδαγσγφο θαιεί ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θχθιν. Ο παηδαγσγφο κπνξεί λα 

θαηαγξάςεη κε θαηαγξαθηθφ ήρνπ, ηνπο ήρνπο ηνπο νπνίνπο ζα θάλεη θάζε παηδί 

έρνληαο σο αθνξκή ην θείκελν πνπ άθνπζε. Τπάξρεη ειεπζεξία ζηε δηάξθεηα ησλ 

παξαγφκελσλ ήρσλ θαη ζηε ζεηξά πνπ επηιέγνπλ ηα παηδηά λα αλαπαξαζηήζνπλ 

ερεηηθά ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ. Δπνκέλσο ζηελ νπζία ην απνηέιεζκα ζα είλαη 

έλαο ερεηηθφο απηνζρεδηαζκφο κε αθνξκή ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ, 

θαηαγεγξακκέλνο ζε κνξθή ερεηηθνχ θιηπ. Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, ν 

παηδαγσγφο βάδεη ζηα παηδηά λα αθνχζνπλ ην ερεηηθή επέλδπζε πνπ δεκηνχξγεζαλ 

θαη ζρνιηάδνπλ ην απνηέιεζκα.  

 

 

Γ΄ ΟΜΑΓΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ: Θέαηξν 

 

Απηή ε νκάδα πεξηιακβάλεη ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηε κεζνδνινγία ηνπ Σ. Μνπδαηζάθη (1994) πεξί 

ζηαδίσλ νξγάλσζεο ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ, παίξλνληαο σο αθνξκή ηηο κπζηθέο 

παξαινγέο πνπ εμεηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο.  

ΠΡΧΣΟ ΣΑΓΙΟ: ΠΡΟΘΔΡΜΑΝΗ 
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Άμνλεο : Πεξηερόκελν θαη ζέαηξν  

Δηδηθόο ζηόρνο: Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο ηερληθέο ηνπ ζεάηξνπ θαη λα 

απνδψζνπλ ζεαηξηθά ην πεξηερφκελν ελφο δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. 

Πξώηε δξαζηεξηόηεηα: Παληνκίκα 

Α΄θάζε (δέζηακα) 

Πεξηγξαθή: 

Σα παηδηά θαινχληαη λα θάλνπλ παληνκίκα ηη ζπκβαίλεη φηαλ θάπνηνο ήξσαο 

πέθηεη κέζα ζηε ζάιαζζα ή κέζα ζε έλα πεγάδη, φηαλ ηνλ ηξψεη έλαο ηεξάζηηνο 

δξάθνο ή φηαλ πξνζπαζεί λα πεξάζεη απφ έλα πνιχ επηθίλδπλν γεθπξάθη.  

Β΄ θάζε (δέζηακα) 

Πεξηγξαθή: 

Κάζε παηδί επηιέγεη κηα εηθφλα πνπ ηνπ έρεη πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ απφ 

απηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ηξαγνχδηα ηα νπνία έρνπλ δηδαρηεί θαη θαιείηαη λα ηελ 

απνδψζεη κε tableauvivant (παγσκέλε εηθφλα). Σα ππφινηπα παηδηά καληεχνπλ. 

ΓΔΤΣΔΡΟ ΣΑΓΙΟ: ΤΝΘΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗ ΔΝΑΡΙΟΤ 

Γεύηεξε δξαζηεξηόηεηα: «Μπεπηηθά ζελάξηα» 

Πεξηγξαθή: 

Κάζε παηδί θαιείηαη λα αλαπαξαζηήζεη ζεαηξηθά έλα απφ ηα παξαθάησ 

ζελάξηα: 
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-Δίζαη ν πξσηνκάζηνξαο θαη πεξηγξάθεηο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα  ζπζηάζεηο ηε γπλαίθα ζνπ. 

-Δίζαη ε γπλαίθα ηνπ πξσηνκάζηνξα θαη έλα πνπιί ζε θαιεί λα παο γξήγνξα 

ζηε γέθπξα γηαηί ζε ρξεηάδεηαη ν πξσηνκάζηνξαο. Ση ζπκβαίλεη κφιηο θηάζεηο; 

-Δίζαη κηα ιάκηα πνπ αθνχεη κηα καγεπηηθή κνπζηθή θαη βιέπεηο έλα λεαξφ 

αγφξη λα παίδεη θινγέξα. Ση θάλεηο; 

-Δίζαη ν βνζθφο πνπ παίδεη θινγέξα πάλσ ζε κηα ξαρνχια. Ξαθληθά βιέπεηο 

κπξνζηά ζνπ κηα ηξνκαθηηθή ιάκηα. Ση θάλεηο; 

-Δίζαη ν άλεκνο, ν θπξ-Βνξηάο, θαη ζε έρνπλ λεπξηάζεη φια ηα θαξάβηα. Σνπο 

πξνεηδνπνηείο  λα πάλε ζην ιηκάλη θαη λα δέζνπλε ηηο άγθπξεο ηνπο. ια ηα θαξάβηα 

ππαθνχνπλ ζηηο εληνιέο ζνπ, εθηφο απφ έλα. Ση θάλεηο; 

-Δίζαη έλαο λαχηεο πνπ αςεθά ηηο δηαηαγέο ηνπ θπξ- Βνξηά. Αλεβαίλεηο ζην 

θαηάξηη ηνπ θαξαβηνχ ζνπ λα δεηο ηνλ θαηξφ θαη μαθληθά βιέπεηο φηη έξρνληαη 

θνπξηνχλεο. Σί θάλεηο; 

-Δίζαη έλαο πεηλαζκέλνο δξάθνο θαη βιέπεηο μαθληθά κπξνζηά ζνπ κηθξά  

παηδηά λα ζε πιεζηάδνπλ. Σί θάλεηο; 

-Έρεηο πάεη γηα θπλήγη κε ηα αδέξθηα ζνπ θαη μαθληθά βιέπεηο έλα ηεξάζηην 

δξάθν κπξνζηά ζνπ. Απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε βξίζθεζαη κέζα ζηελ θνηιία ηνπ! 

Ση θάλεηο;  

-Δίζαη έλαο λένο πνπ ζέιεη λα παληξεπηεί ηελ θφξε ηνπ βαζηιηά. Βάδεηο 

ζηνίρεκα καδί ηνπ πσο αλ θαηαθέξεηο λα πεξάζεηο ηε ζάιαζζα απφ ηε κηα άθξε ζηελ 

άιιε ζα ζηε δψζεη γηα γπλαίθα ηνπ. Μπαίλεηο ζηε ζάιαζζα θαη … 

ΣΡΙΣΟ ΣΑΓΙΟ: ΔΚΣΔΛΔΗ- ΓΡΑΗ 
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Σξίηε δξαζηεξηόηεηα: Γξακαηνπνίεζε 

Α. Γξακαηνπνίεζε κε αθνξκή κπεηηθά ζέκαηα θαη κνηίβα 

Πεξηγξαθή: 

 Ο παηδαγσγφο έρεη πξνεηνηκάζεη θάξηεο κε κπεηηθά ζέκαηα θαη κνηίβα 

φπσο δαρηπιίδη, πεγάδη, βνζθφο, βαζηιηάο, ζάιαζζα, άλεκνο, δξάθνο, θαηάξα, επρή 

θηι., ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζηηο παξαινγέο πνπ έρεη εμεηάζεη κε ηα παηδηά.  ηε 

ζπλέρεηα ηα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο θαη κνηξάδνπλ ηηο θάξηεο ρσξίο λα 

γλσξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπο. Αθνχ ηηο εμεηάζνπλ, δεκηνπξγνχλ κηα θαληαζηηθή 

ηζηνξία ηελ νπνία παξνπζηάδνπλδξακαηνπνηεκέλε κπξνζηά ζηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ξνχρα θαη ζθεληθά αληηθείκελα πνπ έρνπλ πξνεηνηκάζεη νη 

ίδηνη.  

Ο παηδαγσγφο ελεκεξψλεη ηα παηδηά πσο ε ηζηνξία πνπ ζα αλαπαξαζηήζνπλ 

ζα πξέπεη λα έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο, θάπνηνπο βαζηθνχο ή/ θαη  δεπηεξεχνληεο 

ραξαθηήξεο, δξακαηηθφ ηφπν θαη ρξφλν θηι. Σα παηδηά αθνχ ιάβνπλ ππφςηλ ηνπο ηηο 

παξαπάλσ νδεγίεο θαη αθνχ θαηαθέξνπλ λα ελψζνπλ ηα κπεηηθά ζηνηρεία πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ, ζα παξνπζηάζνπλ ζηελ νπζία κηα δξακαηνπνηεκέλε πνξεία 

κχεζεο, κε κπεηέο θαη κπνχκελνπο, κπεηηθά ζέκαηα θαη κνηίβα.  

Β. Γξακαηνπνίεζε κε αθνξκή αλνινθιήξσην κύζν  

 Οη καζεηέο θαινχληαη λα θαληαζηνχλ θαη λα δξακαηνπνηήζνπλ ηε ζθελή 

ηνπ ηέινπο ηεο παξαιιαγήο «Σνπ γεθπξηνχ ηεο Άξηαο»
45

, θαζψο νη ζηίρνη ηνπ 

ηξαγνπδηνχ νινθιεξψλνληαη κε ηελ είζνδν ηεο ιπγεξήο ζηε ζηξάηα. Δπνκέλσο ζα 

πξέπεη λα δξακαηνπνηήζνπλ έλα θαληαζηηθφ ηέινο γηα ηε γπλαίθα ηνπ 

πξσηνκάζηνξα.  

                                                 
45

https://www.youtube.com/watch?v=J8lJZMbvIS0 

https://www.youtube.com/watch?v=J8lJZMbvIS0
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Γ. Γξακαηνπνίεζε κε αθνξκή νινθιεξσκέλν κύζν 

Οη καζεηέο, αθνχ δηαβάζνπλ ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ «ν θπξ- 

Βνξηάο»
46

 θαινχληαη λα επηιέμνπλ ξφινπο θαη λα ην δξακαηνπνηήζνπλ. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζθεληθά αληηθείκελα θαη ξνχρα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη νη ίδηνη γηα 

λα εκπινπηίζνπλ αηζζεηηθά ηελ παξάζηαζε ηνπο. Ζ ελ ιφγσ παξαιιαγή ηνπ 

ηξαγνπδηνχ πξνζθέξεηαη γηα δξακαηνπνίεζε, ιφγσ ηεο νινθιεξσκέλεο πεξηγξαθήο 

ηνπ κχζνπ.  

Γ. Γξακαηνπνίεζε κε αθνξκή έλα απηνζρέδην δξακαηηθό θείκελν πνπ λα 

ζρεηίδεηαη κε ηηο κνξθέο κπεηηθνύ ζαλάηνπ 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δξακαηηθφ θείκελν κε ζέκα 

ηελ θαηάπνζε ελφο ή πνιιψλ εξψσλ απφ έλα θαληαζηηθφ ηέξαοθαη λα ην απνδψζνπλ 

ζεαηξηθά, ρξεζηκνπνηψληαο ξνχρα θαη ζθεληθά αληηθείκελα πνπ έρνπλ πξνεηνηκάζεη.  

ηηο ηειεπηαίεο δπν δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ,  πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηνχλ δχν άιιεο ζεαηξηθέο ηερληθέο, απηή ηνπ καχξνπ ζεάηξνπ αιιά θαη ηνπ 

θνπθινζεάηξνπ.  

Σέηαξηε δξαζηεξηόηεηα: Μαύξν ζέαηξν 

Πεξηγξαθή:  

Ο παηδαγσγφο θαιεί ηα παηδηά λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηζηνξία/παξακχζη  κε 

βάζε ηνπο ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνχ «Γηαλλάθεο εβξαδθηάζηεθελ»
47

 θαη λα ην 

παξνπζηάζνπλ κε ηελ ηερληθή ηνπ «καχξνπ ζεάηξνπ». Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ηα παηδηά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ράξηηλεο θηγνχξεο, κάζθεο 

                                                 
46

https://www.youtube.com/watch?v=OuJThVsepro&list=PLgDXTrVHGYUaFrvRwoEIRWuZoc2j9s

Q59&index=19 
47

https://www.youtube.com/watch?v=5JE5tuikGZY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OuJThVsepro&list=PLgDXTrVHGYUaFrvRwoEIRWuZoc2j9sQ59&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=OuJThVsepro&list=PLgDXTrVHGYUaFrvRwoEIRWuZoc2j9sQ59&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=5JE5tuikGZY
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θηιζε  θσζθνξνχρν ρξψκα, ηα νπνία ζα θσηίδνληαη θαηάιιεια απφ ηηο εηδηθέο 

ιάκπεο γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ην ζσζηφ νπηηθφ απνηέιεζκα.  

Πέκπηε  δξαζηεξηόηεηα: Κνπθινζέαηξν 

Πεξηγξαθή:  

Οη καζεηέο θαινχληαη λα παίμνπλ θνπθινζέαηξν δεκηνπξγψληαο κηα ηζηνξία 

κε ηελ ππφζεζε απφ ηελ παξαινγή «Σνπ θνιπκβεηή».  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν παηδαγσγφο δηαβάδεη ζηα παηδηά ηελ ζπγθεθξηκέλε 

παξαινγή θαη ζηε ζπλέρεηα θαιεί ηα παηδηά λα δηαιέμνπλ ξφινπο. Αθνχ θάζε παηδί 

επηιέμεη ην ξφιν ηνπ, ν παηδαγσγφο πξνζθέξεη πιηθά φπσο πθάζκαηα, ραξηφληα, 

θνπκπηά, θφιια θ.ά. θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ, ηα παηδηά θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

ηηο θνχθιεο κε ηηο νπνίεο ζα αλαπαξαζηήζνπλ ηνπο ξφινπο πνπ έρνπλ επηιέμεη. 

Κάπνην απφ ηα παηδία κπνξεί λα θάλεη ηνλ αθεγεηή, γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ εμέιημε 

ηεο δξάζεο. Δλαιιαθηηθά,  ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ζπλελλνεζνχλ γηα  ηε ζεηξά κε ηελ 

νπνία ζα εκθαληζηνχλ θαη λα νξηζηηθνπνηήζνπλ ην ζελάξην πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

ΣΔΣΑΡΣΟ ΣΑΓΙΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 

ε απηφ ην ζηάδην νπζηαζηηθά αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή αληίιεςε ησλ παηδηψλ θη 

επνκέλσο γίλεηαη εκθαλήο ε παηδαγσγηθή αμία ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ. Σα παηδηά 

ζπδεηνχλ θαη  κε επηρεηξήκαηα  αμηνινγνχλ ηε δξάζε ηνπο, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, θαη 

θάλνπλ δηνξζψζεηο (Μνπδαηζάθηο, 1994: 54). 

Πην ζπγθεθξηκέλα  ζε απηφ ην ζηάδην, ηα παηδηά καδί κε ηνλ παηδαγσγφ, ζα 

αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηε ζεαηξηθή ηνπο δξάζε, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βίσζαλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ζηελ πξφζιεςε ηνπ «παξακπζηαθνχ ζαλάηνπ» θαη ηεο 

κχεζεο, φπσο πξνέθπςε κέζα απφ ηηο δξάζεηο.  
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Γ΄ΟΜΑΓΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ: Υνξόο 

 

Άμνλεο : Υνξόο  

Δηδηθόο ζηόρνο: Να έξζνπλ ζε επαθή νη καζεηέο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ρνξφ 

ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ «Σν γπάιηλν πεγάδη».  

Α΄ θάζε 

Δηδηθόο ζηόρνο: Να δηδαρηνχλ ηνλ θαιακαηηαλφ ρνξφ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο ηνλ θαιακαηηαλφ ρνξφ θαη φινη 

καδί ρνξεχνπλ ηνλ αλνηρηφ θπθιηθφ ρνξφ θαζψο αθνχλ ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη. 

Β΄ θάζε 

Άμνλεο: Υνξόο θαη πεξηερόκελν 

Δηδηθόο ζηόρνο: Να πξνζεγγίζνπλ θηλεηηθά ην πεξηερφκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ. 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα απηνζρεδηάζνπλ ρνξεπηηθά θαζψο ν εθπαηδεπηηθφο 

παίδεη ην ξπζκφ ηνπ θαιακαηηαλνχ (7/8) ζην ηακπνπξίλν θαη ιέεη δπλαηά ιέμεηο ή 

θξάζεηο κέζα απφ ην ηξαγνχδη φπσο ζεξηφ, γπλαίθαο ξνχρα θφξεζε, μεπιέθεη ηα 

καιιηά, θιαίεη, ραηξεηάεη, γπάιηλν πεγάδη θ.ά. 

Δ΄ ΟΜΑΓΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ: Αηζζεηηθή δηδαζθαιία 

 

Πξώηε  δξαζηεξηόηεηα: Αηζζεηηθή δηδαζθαιία πεξηερνκέλνπ 

Α΄ Φάζε 
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Άμνλεο : Πεξηερόκελν θαη εηθαζηηθά  

Δηδηθόο ζηόρνο: Να πξνζεγγίζνπλ νη καζεηέο ην πεξηερφκελν ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ κε αηζζεηηθφηεηα. 

Οη καζεηέο θαινχληαη λα θαληαζηνχλ θαη λα δσγξαθίζνπλ ην θαληαζηηθφ  

ηέινο απφ ην ηξαγνχδη «ν βνζθφο θαη ε ιάκηα». Καινχληαη δειαδή λα θαληαζηνχλ ηη 

ζπκβαίλεη κεηά ην «ζηνίρεκα» πνπ βάδεη ν Γηάλλεο κε ηε ιάκηα». Αθνινπζεί 

ζπδήηεζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ψζηε λα εξκελεχζεη ν θάζε καζεηήο ηε δσγξαθηά ηνπ. 

Β΄ θάζε 

Άμνλεο: Πεξηερόκελν θαη εηθαζηηθά/κνπζηθή 

Δηδηθόο ζηόρνο: Να εθθξαζηνχλ νη καζεηέο πνιπηξνπηθά κε βάζε ην 

πεξηερφκελν ηνπ ηξαγνπδηνχ. 

Πεξηγξαθή: 

ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ηξαγνχδη κε βάζε 

ηε δσγξαθηά πνπ έρνπλ θηηάμεη ζηελ Α΄ θάζε θαη λα ην ηξαγνπδήζνπλ ζηελ νκάδα. 

 

Οινθιεξψλνληαο απηέο ηηο δηαζεκαηηθέο θαη πνιπηξνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

νη καζεηέο ζα έρνπλ έξζεη ζε νπζηαζηηθή επαθή κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

κπζηθψλ παξαινγψλ, θαζψο ζπλάκα ζα ηνπο έρεη δνζεί ε επθαηξία λα εθθξαζηνχλ 

ειεχζεξα θαη δεκηνπξγηθά κε ην ζψκα ηνπο, ηε θσλή ηνπο θαη  ην γξαπηφ ηνπο ιφγν 

κέζσ ηεο κνπζηθήο, ηνπ ζέαηξνπ, ηνπ ρνξνχ, ησλ εηθαζηηθψλ θαη ηεο δεκηνπξγηθήο 

γξαθήο.  
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Δπηπιένλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε κχεζε θαη ην κπεηηθφ ζάλαην, φπσο ηα κειεηήζακε σο ηψξα, ηα παηδηά ζα 

έξζνπλ ζε επαθή κε απηά ηα δεηήκαηα, ζην βαζκφ πνπ ηνπο «επηηξέπεη» ε ειηθία 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά θαινχληαη λα 

νινθιεξψζνπλ ηε κπεηηθή πνξεία ησλ εξψσλ, λα πεξηγξάςνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

εξψσλ θαηά ηε κπεηηθή δηαδηθαζία, λα απνδψζνπλ κε παληνκίκα ηηο κνξθέο 

κπεηηθνχ ζαλάηνπ ηηο νπνίεο παξνπζηάδνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία, λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ζεαηξηθά κπεηηθά ζελάξηα, λα δξακαηνπνηήζνπλ ηζηνξίεο κε βάζε 

κπεηηθά ζέκαηα θαη κνηίβα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο επηιερζείζεο παξαινγέο θ.ά. 

Σέινο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο κέζα απφ ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο, 

παξσζείηαη κηα ελεξγεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζπγθεθξηκέλν ινγνηερληθφ είδνο, 

θαζψο νη καζεηέο πξνζιακβάλνπλ πην νπζηαζηηθά θαη πην άκεζα ηα εηδνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. 
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πκπεξάζκαηα 

 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ ζαλάηνπ, 

απφ ηε ζθνπηά ηεο κχεζεο θαη ηνπ κχζνπ, φπσο δειαδή απηφο παξνπζηάδεηαη κέζα 

απφ ην ειιεληθφ δεκνηηθφ ηξαγνχδη θαη πην ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ ηηο κπζηθέο 

παξαινγέο. 

Αθνχ εμεηάζακε ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, σο ινγνηερληθφ είδνο θαη σο ιακπξφ 

παξάδεηγκα ηεο πξνθνξηθήο καο ινγνηερλίαο, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζακε ηηο 

παξαινγέο, σο κηα απφ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ. Έπεηηα 

αλαθεξζήθακεζηηο έλλνηεο ηεο κχεζεο θαη ησλ δηαβαηεξίσλ ηειεηψλ θαη ηνλ ηξφπν 

πνπ  απηέο ζπλδένληαη κε ην ζάλαην, ψζηε λα πεξάζνπκε νκαιά ζηελ παξνπζίαζε 

ησλ κνξθψλ ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ, φπσο απηέο έρνπλ πξνζεγγηζηεί απφ ηελ 

επηζηήκε ηεο ζξεζθεηνινγίαο, ηεο ςπραλάιπζεο, ηεο ιανγξαθίαο αιιά θαη δηάθνξεο 

αλά ηνλ θφζκν παξαδφζεηο.  

ηε ζπλέρεηα έγηλε κηα πξνζπάζεηα εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ κπζηθψλ 

παξαινγψλ, νη νπνίεο επηιέρζεθαλ κε βάζε ηηο εμήο κνξθέο κπεηηθνχ ζαλάηνπ: 

επηθίλδπλν πέξαζκα, θαηαπνληηζκφο ζην λεξφ, θαηάπνζε απφ ζεξηφ, νη νπνίεο 

ζεσξήζεθαλ θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ ζηα νπνία απεπζχλεηαη ε 

κειέηε. Ο ζθνπφο ήηαλ λα γίλεη ζαθέο ην κπζηθφ ππφβαζξν ησλ παξαινγψλ αιιά θαη 

ε ζπλάθεηα ηνπο κε δεηήκαηα ηα νπνία ζα εηζάγνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζην εηδηθφηεξν 

ζέκα ηεο κχεζεο πνπ αθνινπζεί.  

ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηα γηα λα αλαιχζνπκε ζηε 

ζπλέρεηα ηηο κνξθέο κπεηηθνχ ζαλάηνπ, φπσο αθξηβψο παξνπζηάδνληαη κέζα ζηηο 

επηιερζείζεο κπζηθέο παξαινγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάζακε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε κχεζε θαη ζην ζάλαην, φπσο είλαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ ξφισλ 

πνπ επηηεινχλ νη κπεηέο θαη νη κπνχκελνη, ηεο κπεηηθήο πνξείαο ηελ νπνία 

αθνινπζνχλ νη κπνχκελνη θαζψο βηψλνπλ ην κπεηηθφ ζάλαην αιιά θαη ηα κπεηηθά 

ζέκαηα θαη κνηίβα. Σα ζηνηρεία απηά ηα εμεηάζακε κε βάζε ηε κνξθή ηνπ κπεηηθνχ 

ζαλάηνπ ηελ νπνία εκπεξηέρνπλ νη παξαινγέο θαη κέζα απφ ζπκπεξάζκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζην ηέινο θάζε θαηεγνξίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε νπζηαζηηθά κηα 
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ζπγθξηηηθή κειέηε ε νπνία αλέδεημε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηελ πξαγκάηεπζε ηνπ 

κπεηηθνχ ζαλάηνπ αλάκεζα ζηηο παξαινγέο.  

Χζηφζν ην δήηεκα απηφ παξνπζηάζηεθε θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο κνπζηθήο, 

θαζψο ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα ην εμεηάζνπκε πνιχπιεπξα θαη λα παξνπζηάζνπκε 

ηε κνπζηθή ηαπηφηεηα ησλ παξαινγψλ πνπ εκπεξηέρνπλ ην κπεηηθφ ζάλαην θαη έρνπλ 

επηβηψζεη κέρξη ζήκεξα, θαζψο κάιηζηα θάπνηεο απφ απηέο  αθφκα ηξαγνπδηνχληαη 

θαη ρνξεχνληαη.  

Απηφ καο βνήζεζε λα δνχκε αλ ην ηξαγηθφ ζέκα ησλ παξαινγψλ απηψλ 

ζπλάδεη κε ηε κεισδία θαη ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν έρνπλ δηαζσζεί ηα ηξαγνχδηα θαη 

αλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηά ε ηξαγηθή «ζθελή» ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ.  

Απφ ηελ έξεπλα πνπ θάλακε παξαηεξήζακε πσο ελψ ζηα πεξηζζφηεξα 

ηξαγνχδηα, ε πνξεία ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ πεξηγξάθεηαη, σζηφζν ν ίδηνο ν ζάλαηνο 

ζπαλίσο αλαθέξεηαη, ελψ ζρεδφλ πάληα ππνλνείηαη. Απηά ηα ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην γεγνλφο πσο ε κεισδία ησλ ηξαγνπδηψλ απηψλ είλαη ζρεδφλ πάληα εχζπκε -θαη 

ελίνηε απηά ρνξεχνληαη ηδίσο ηελ πεξίνδν ησλ Απνθξηψλ - καο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ην ζέκα ηνπ θαζαπηνχ σκνχ θαη βίαηνπ ζαλάηνπ απνπζηάδεη απφ ηε 

κνπζηθή δηάδνζε ησλ κνπζηθψλ παξαιιαγψλθαη  κέζα ζηα ρξφληα δηαηεξήζεθε κφλν 

ην βαζηθφ ζέκα ηνπ κχζνπ θαη ηεο κχεζεο ηνπ ζαλάηνπ, εζηηαζκέλν ζηε κεηάβαζε 

ηνπ αηφκνπ απφ κηα θαηάζηαζε ζε κηα άιιε. Δπνκέλσο  ζε απηφ ην ζεκείν ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο νη κνπζηθέο παξαιιαγέο πθίζηαληαη θάπνηνπ είδνπο 

αθνχζηαο «ινγνθξηζίαο», θαζψο ν ιαφο επηιέγεη λα ηνλίζεη ηε ζεηηθή κεηάβαζε απφ 

ηε κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε θαη ελ ηέιεη ην ζεηηθφ απνηέιεζκα ηεο έθβαζεο ηεο 

κχεζεο πνπ νδεγεί ζην γεληθφ «θαιφ», ζηελ θνηλσληθή επηαμία.   

Χζηφζν ε παξνχζα εξγαζία κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα 

πεξαηηέξσ έξεπλα, θαζψο κπνξνχλ λα ηεζνχλ εξσηήκαηα πνπ λα αθνξνχλ ζηνπο 

ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο ζηηοθαηαγεγξακκέλεο κνπζηθέο  παξαιιαγέο «ινγνθξίλεηαη» ην 

ζέκα ηνπ ζαλάηνπ. Ίζσο ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ αλζξσπνινγηθά ζε κηα κειινληηθή 

έξεπλα λα εληνπηζηνχλ δεδνκέλα ηα νπνία λα δίλνπλ ζηνηρεία γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ θαη θπξίσο γηα ηε κνπζηθή επέλδπζε ηνπο πξηλ 
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θαηαγξαθνχλ ερεηηθά θαη λα εμεηαζηεί επίζεο αλ νη κνπζηθέο εθηειέζεηο 

ζπκπεξηιάκβαλαλ θαζαπηφ ην ζέκα ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ ζην παξειζφλ, θαζψο απηφ 

παξνπζηάδεηαη δηαζσζκέλν πιένλ κφλν ζε γξαπηά ηεθκήξηα, αιιά φρη ζε κνπζηθέο 

θαηαγξαθέο.  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ζπκπεξάζκαηα, απνηέιεζαλ ηελ θαηάιιειε βάζε 

ψζηε λα ζρεδηαζηνχλ παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο 

καζήηξηεο ησλ κεζαίσλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ, κε ζθνπφ αθελφο λα πξνζεγγίζνπλ ην 

δεκνηηθφ ηξαγνχδη σο είδνο θαη αθεηέξνπ λα αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ 

θαη ηεο κχεζεο φπσο απηή παξνπζηάδεηαη -ζρεδφλ παξακπζηαθά- κέζα ζηηο 

παξαινγέο αιιά θαη ηελ έλλνηα ηεο κεηάβαζεο  θαη ελ ηέιεη λα απνηειέζνπλ ηε 

αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγηθή εκπινθή θαη πνιχπιεπξε έθθξαζε ησλ παηδηψλ  κε ηηο 

ηέρλεο.  

Γη‟ απηφ ην ιφγν νη δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε αθελφο ηελ 

πνιχπιεπξε ηαπηφηεηα ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ αιιά θαη ηα βαζηθά  

ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηφ θέξεη θαη αθεηέξνπ ηα παηδαγσγηθά νθέιε πνπ 

πξνζθέξνπλ νη ηέρλεο φηαλ ιεηηνπξγνχλ δηαζεκαηηθά, θαζψο ηα παηδηά εθθξάδνληαη 

κέζα απφ απηέο.  

πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε παξνχζα εξγαζία απνηέιεζε ηελ 

αθνξκή γηα κηα νπζηαζηηθή κειέηε ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ θαη δεη ησλ παξαινγψλ 

σο ινγνηερληθφ θαη σο κνπζηθφ είδνο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο ζρεηίδνληαη κε 

ην ζέκα ηνπ ζαλάηνπ θαη ηεο κχεζεο. Απφ ηελ επαθή κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα 

απνθνκίζηεθαλ ζπνπδαίεο πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο, νη νπνίεο  απνηέιεζαλ αθνξκή 

γηα ην ζρεδηαζκφ παηδαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο  πξνζεγγίδνπλ ηε ινγνηερλία δηαζεκαηηθά θαζψο ζρεδηάζηεθαλ 

κε βάζε ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο, κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ  

ηα παηδηά ζηελ πξφζιεςε ηνπ ινγνηερληθνχ είδνπο αιιά θαη ηνπ εηδηθφηεξνπ ζέκαηνο 

ηνπ κπεηηθνχ ζαλάηνπ θαη ηεο κεηάβαζεο. Ζ επαθή απηή ησλ παηδηψλ, ίζσο 

ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ ελεξγψλ θνξέσλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ, ψζηε απηφ λα θαηαθέξεη λα δηαζσζεί θαη λα δηαδνζεί ζην κέιινλ.  
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Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα θιείζνπκε κε ηα πνηεηηθά ιφγηα 

ηνπ Παληειή Μπνπθάια πεξί δηάζσζεο θαη δηάδνζεο ηνπ δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ: 

«Απηφ ην πλεχκα ηνπ δεκνηηθνχ, ην γελεηηθά ειεχζεξν, πνπ γίλεηαη νινθάλεξν ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλνηρηνζχλε ηνπ θαη ζηε δηθαηνζχλε ηνπ, δελ πξέπεη λ‟ αθήζνπκε 

λα μεγξαθηεί, λα απνζησπεζεί, λα πεξηζσξηνπνηεζεί, θη αο είκαζηε πηα μεληηεκέλνη θη 

εκείο απφ ηελ επηθξάηεηα ηεο πξνθνξηθφηεηαο θαη ηεο αγξνηηθήο θνηλφηεηαο» 

(Μπνπθάιαο, 2017: 14). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΡΑΓΟΤΓΙΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΦΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 

YOUTUBE 

«Σν γηνθύξη ηεο Άξηαο» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J8lJZMbvIS0. 

 

 «Σνπ γηνθπξηνύ ηεο Άξηαο» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=876ZgV_p2P8.  

 

«αξαληαπέληεκηζηαξγθνί»  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HhX6r05hDYo&t=532s.  

 

«Σεο Σξίραο ην γεθύξη» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UrXtHYUtoD4 

«Κακάξα» 

https://www.youtube.com/watch?v=1AvpLKlJt_0 

«αξαληαπέληε κάζηνξεο» 

https://www.youtube.com/watch?v=TuAfqnHUIY8&t=13s 

«Μαζηξν – Κέιεκελ» / «KelemenKomuves» 

https://www.youtube.com/watch?v=UCk-M_Z-ZVo&t=79s.  

«ΣξίκηλαΜπξάηηε» 

https://www.youtube.com/watch?v=LDBkZoGNNNw&t=152s 

«Γπάιηλν πεγάδη» 

https://www.youtube.com/watch?v=J8lJZMbvIS0
https://www.youtube.com/watch?v=876ZgV_p2P8
https://www.youtube.com/watch?v=HhX6r05hDYo&t=532s
https://www.youtube.com/watch?v=UrXtHYUtoD4
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https://www.youtube.com/watch?v=TuAfqnHUIY8&t=13s
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https://www.youtube.com/watch?v=O2hjxNHQARA 

«Μηα θόξε από ηελ Ακνξγό» 

https://www.youtube.com/watch?v=YEbhzrgO6hY.   

«Μηα θόξε από ηελ Ακνξγό» 

https://www.youtube.com/watch?v=oMEaImt8tc4.  

«Μηα θόξε από ηελ Δπξίπνπ» 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar1_rAXg4L8 

«Ηζέιεζελ ν θπξ- Βνξηάο» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-

94IMOLas4&list=OLAK5uy_mufiFvvwOVVk9fVxZ7B-

tVA4LY6YBmoDA&index=15 

 

«Ο θπξ- Βνξηάο εθύζεμε» 

https://www.youtube.com/watch?v=RvYte6KeBUo 

«Ο θπξ- Βνξηάο» 

https://www.youtube.com/watch?v=I7LLu8_XGj8&list=PLw3Mt4FUg5YSU0Mibv3

mU_LnZ85r4CCMN&index=2. 

«Κπξ- Βνξηάο» 

https://www.youtube.com/watch?v=OuJThVsepro&list=PLgDXTrVHGYUaFrvRwo

EIRWuZoc2j9sQ59&index=19.  

«Γηαλλάθεο εβξαδθηάζηεθε»  

https://www.youtube.com/watch?v=5JE5tuikGZY 

ΔΙΚΟΝΔ 

https://www.youtube.com/watch?v=O2hjxNHQARA
https://www.youtube.com/watch?v=YEbhzrgO6hY
https://www.youtube.com/watch?v=oMEaImt8tc4
https://www.youtube.com/watch?v=Ar1_rAXg4L8
https://www.youtube.com/watch?v=s-94IMOLas4&list=OLAK5uy_mufiFvvwOVVk9fVxZ7B-tVA4LY6YBmoDA&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=s-94IMOLas4&list=OLAK5uy_mufiFvvwOVVk9fVxZ7B-tVA4LY6YBmoDA&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=s-94IMOLas4&list=OLAK5uy_mufiFvvwOVVk9fVxZ7B-tVA4LY6YBmoDA&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=RvYte6KeBUo
https://www.youtube.com/watch?v=I7LLu8_XGj8&list=PLw3Mt4FUg5YSU0Mibv3mU_LnZ85r4CCMN&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=I7LLu8_XGj8&list=PLw3Mt4FUg5YSU0Mibv3mU_LnZ85r4CCMN&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OuJThVsepro&list=PLgDXTrVHGYUaFrvRwoEIRWuZoc2j9sQ59&index=19
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Δηθφλα 1 :Βάξζεο, Φ. (2020). Γπλαίθεο πνπ θιαίλε ζην βπζφ: Μηα θφξε απφ ηελ 

Ακνξγφ. ην Γ. Μπισλάο (αξζ.), Γηαζέζηκν ζην  

https://www.huffingtonpost.gr/entry/istories-yenaikon-ennia-erya-

afeyoentai_gr_5f96ecaac5b684b92ddde45b 

 

 

https://www.huffingtonpost.gr/entry/istories-yenaikon-ennia-erya-afeyoentai_gr_5f96ecaac5b684b92ddde45b
https://www.huffingtonpost.gr/entry/istories-yenaikon-ennia-erya-afeyoentai_gr_5f96ecaac5b684b92ddde45b


163 

 

 

Δηθόλα1: Γπλαίθεο πνπ θιαίλε ζην βπζό- Μηα θόξε από ηελ Ακνξγό (ραξαθηηθό, 

Φώηεο Βάξζεο) 
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